
 

در ايران دشمنان مردم  حاميان تروريسم داعش
 وريه هستندايران و س

 بيرحمانه کشتار و اهواز در پاسداران رژه در داعش طلبتجزيه گروه وحشيانه حمالت
. شودمی محکوم بشردوستی و وطنپرست ايرانی هر جانب از ما؛ همميهنان توزانهکينه و

 نيز آينده در و دهنبو اسالمی جمهوری رژيم با مبارزه وسيله هرگز تبهکاری و آدمکشی
 طوالئی يد تبهکاری در که است داده نشان اسالمی جمهوری رژيم خود. بود نخواهد

 همدست شونيستناسيونال ُکرد يا و مجاهد از اعم جاسوس گروهکهای اين از و دارد
  . هراسدنمی سعودی عربستان و اسرائيل
 سياست با کردن، بدل تن به تن جنگ به آدمکشی و تروريسمبه توسل با را مردم مبارزه

 اين. ندارد ربطی آن به و خواند نمی ايران مردم دست به اجتماعی عميق تحوالت
 دشمنان و ما کشور مردم و ايران دشمنان نيستند، اسالمی جمهوری دشمنان تروريستها

  .هستند منطقه مردم
 اسالمی یجمهور رژيم با مبارزه در اساسا است، گرفته صورت که اقداماتی اين ماهيت
 بهمن انقالب با که است مستقل کشور يک منزله به ايران وضعيت زدن برهم در نيست،

 تجاوزکار امپرياليسم خشم و انداخت بدور بود شاه گردنبه که را آمريکا نوکری يوغ
 و صهيونيسم نفع به ايران تجزيه و آشوب ايجاد. برانگيخت امروزبه تا را آمريکا

 صدد در خود تالش با صهيونيستی و امپرياليستی تروريسم. است منطقه در امپرياليسم
 تحريم سياست مکمل جنايات اين. کند خلق منطقه در ديگری سوريه و ليبی عراق، است،

 گويا که است ملل سازمان عمومی مجمع در نتانياهو دروغهای و ايران اقتصادی
 در داعش تروريسم. شوند دنابو بايد که است کرده کشف ايران در جديدی" اتمی بمبهای"

 غيرقانونی مجازاتهای حداکثر خواهدمی که است ايران در ترامپ تروريسم ادامه ايران
 همه که است تروريسمی ترامپ تروريسم. کند پياده ايران مورد در کلفتیگردن با را

 جهان ممالک همه به در دست ديگرساطور؛ و قمه حامل دستی با را جهانی ضوابط
  ٢ فحهدامه در صا...                                                                   ديکته

، نقش رژيم حاکم و بحران آب در ايران
 امپرياليسم جهانی

  بحران آب در ايران، نقش رژيم حاکم و امپرياليسم جهانی
را » جنگ آب«بحران آب در ايران به شدّت باال گرفته است، به قسمی که کارشناسان 

شانه آغاز بحران متخصصين معتقدند که سرانه آب در ايران ن. دانند امری محتوم می
اگر . شود از جمله نسبت به دو عامل، حجم آب و جمعيت محاسبه می» سرانه آب«. است

حتی برخی کارشناسان معتقدند . ايم اين نسبت از حد معينی کاهش يابد وارد بحران شده
بحران آب در ايران، . ايم و دچار ورشکستگی شده  که از مرحله بحران فراتر رفته

ر است، که قطعا در آينده با مخاطرات بيشتری در اين رابطه روبرو بحرانی ماندگا
  .خواهيم شد

رضا اردکانيان، . آبی قرار دارد درصد جمعيت کشور در معرض بی ٧٠امروز بيش از 
ترين سال از نظر تأمين آب در کشور طی نيم قرن  را سخت ١٣٩٧سال «وزير نيرو، 

ميليون نفر امسال در  ٣۵ر با جمعيت شه ٣٣۴«کند که  داند و اضافه می می» اخير
  .»وضعيت تنش آبی قرار دارند

امروز ما با مبارزات و اعتراضات خيابانی مردم در شهرهای مختلف ايران، به ويژه در 
کمبود و «در همين تيرماه گذشته هزاران تن در بُرازجان به علت . جنوب مواجه هستيم
گی مردم شده است، دست به اعتراضات ، که باعث اختالل در زند»توزيع نامناسب آب

ما همه ! نترسيد! نترسيد«حتی در اين تظاهرات از دادن شعارهائي نظير . خيابانی زدند
نهراسيدند، حتی زمانی که امام جمعه و فرماندار » مرگ بر ديکتاتور«و » با هم هستيم

ه ترک محل در جمع آنها حضور يافتند، با اعتراض شديد آنها مواجه شدند که مجبور ب
  . گشتند

در آغاز تيرماه در اعتراض به کمبود آب، مردم، جاده اصلی ارتباط » وحدتيه«در شهر 
های مردم در خرمشهر و آبادان به قطع آب و شوری  اعتراض. شيراز را مسدود کردند

ای  شدن عده خورد، که باعث درگيری با پليس و زخمی آن نيز به طور وسيعی به چشم می
 ٤ صفحهادامه در ...در آبادان به علت شوری . نفر گرديد ٢۵يری و نيز دستگ

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

  ســال نوزدهم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٨ر نوامب ١٣٩٧ماه   آبان ٢٢٤ مارهـش

 

  

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

فراخواندن به سرپيچی و 
 ملل جهانتهديد 

مع يکی از مسايل مورد مشاجره در مج
شرمانه عمومی سازمان ملل متحد دخالت بی

امپرياليسم آمريکا در امور داخلی ايران 
دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت  .است

متحده طی سخنرانی شديداللحنی در اجالس 
تخم ايران که بيان کرد عمومی سازمان ملل، 

کارد و از میدر جهان » مرگ و نابودی«
ه انزوا جامعه جهانی خواست ايران را ب

روشن است که رژيم جمهوری  .دنبران
اسالمی چنانچه تخم مرگ و نابودی هم در 
جهان و هم در منطقه بکارد، ولی يار و غار 
امپرياليسم آمريکا باشد و سرسپردگی 
امپرياليسم آمريکا را بپذيرد، آنوقت پاشيدن 

. بذر مرگ و نابودی عاری از اشکال است
اين  مگر اسرائيل و عربستان سعودی

دوستان وفادار آمريکا در منطقه و جهان تخم 
کارند؟ پس چرا ترامپ مرگ و نابودی نمی

هيچ کشوری محق . کند؟از آنها حمايت می
نيست در مجمع عمومی سازمان ملل به 
تحريک عليه عضو ديگر اين مجمع بپردازد 
و ساير اعضاء سازمان ملل متحد را فرا 

نگی و بخواند که مردم کشوری را به گرس
فراخوان ترامپ بر . فقر و نابودی بکشانند

نمونه آن . ضد انسانيت و مردم منطقه است
را ما در عراق؛ افغانستان؛ ليبی، يمن و 

ايم که بر کاخی از دروغ و سوريه ديده
  .جعليات بنا شده بود

-می وانمود و نه آنطور که ؛مبارزه با ايران
نه تنها به  ؛جمهوری اسالمیضد  رشود ب

قويت تروريسم در منطقه توسط امپرياليسم ت
و صهيونيسم و ارتجاع عرب منطقه بدل شده 

بلکه ابزاری گشته تا امپرياليسم  ،است
آمريکا نيات و اراده خويش را به ساير 

  .رقبای خود تحميل کند
  ٢ادامه درصفحه                                 



   ،  

   ٢صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٧ماه  آبان  ٢٢۴شماره         

 

  ... فراخواندن به سرپيچی
روحانی رئيس جمهور ايران در اين ارتباط 

: بود که در انتقاد ماليم به آمريکا اظهار کرد
عالوه بر اين، آمريکا از ساير کشورها نيز "

تر  خطرناک. خواهد برجام را نقض کنند می
های  اينکه، آمريکا همه کشورها و سازمان

د که اگر به قطعنامه کن المللی را تهديد می بين
شورای امنيت عمل کنند، مجازات  ٢٢٣١

دعوت عام برای «اين دو، يعنی . خواهند شد
تهديد قانون مداران به «و » سرپيچی از قانون

، برای اولين بار است که در تاريخ »مجازات
اين روش منحصر . افتد اين سازمان، اتفاق می

 به برجام نيست، و در برخورد آمريکا حتی با
  .".المللی نيز حاکم است ديوان کيفری بين

- کند که میامپرياليسم آمريکا اساسا انکار نمی
خواهد با زور برجهان حکومت کند و رقبای 

پذيرد وی نمی. خودش را تحت فشار قرار دهد
که از اين ببعد نقش دالر در تجارت جهانی 
کاهش يابد و يورو به رقيب آن بدل گشته و 

يکا بحرانهای مالی و مانع شود که آمر
اقتصادی خود را با چاپ حجم عظيم اسکناس 

مبارزه . بی پشتوانه به دوش ديگران منتقل کند
با ميهن ما ايران، مبارزه با جمهوری اسالمی 
نيست، ناگفته پيداست که ماهيت داعش، طالبان 
و عربستان سعودی اين متحدان صميمی 
آمريکا به مراتب از رژيم جمهوری اسالمی 

مبارزه با ايران . تر استتر و مشمئزکنندهسياه
مبارزه برای تقويت سرکردگی امپرياليسم 

هائی است آمريکا در جهان و تسخير عرصه
که آنها را در رقابت جهانی با رقبا از دست 

نزاع . نزاع بر سر تقسيم غنايم است. داده است
. برسر کنترل منابع انرژی منطقه است

تی حاضر است داعش را امپرياليسم آمريکا ح
در ايران برسرکار آورد، بشرط آنکه منافع آنی 

امپرياليسم يعنی . و آتی آنها حفظ شود
  .تبهکاری، سياهکاری، رياکاری و جنايت

خواهد مصوبات کنگره آمريکا امپرياليسم می
را جايگزين مصوبات سازمان ملل متحد و 

زورگوئی و . مجالس ملی ساير کشورها گرداند
ردازی حرف نخست را در جنگ روانی دروغپ

اروپا بقدری . زنندسياست خارجی آمريکا می
در اين عرصه عليل است که فقط به دلداری 
ايران مشغول است تا ايران را مهار کند و 

داند اروپا خودش می. اسرائيل را حفظ کند
بحثی  که در . رسدزورش به آمريکا نمی

 گرفته است، اختراع ساز و کاری برای
ای در مبادالت ارزی با ايران نيست، اگر اراده

ولی آمريکا تابع . کار باشد، اين امر عملی است
آنها تهديد . قوانين اقتصادی و حقوقی نيست

مبارزه خواهند " ساز و کار"کنند که با اين می
کرد و هر کس به آن عمل کند مورد خشم 
آمريکاست و بايد با مجازات آمريکائی حساب 

اروپا حاضر است مجازاتهای  آيا. کند
آمريکائی را برای احترام به قانون بپذيرد؟ آيا 

رسد که در مقابل قدرت اروپا زورش می
اقتصادی و سياسی و نظامی و امنيتی آمريکا 

  !   مقاومت کند؟ هرگز

ای خانم فدريکا موگرينی از ساختار ويژه
های  اروپائی  شرکت«کند که به صحبت می

ناسبات تجاری خود با ايران را دهد م اجازه می
بگفتۀ وی . »بر اساس حقوق اروپا دنبال کنند

روی ديگر طرفين بازرگانی به«اين ساختار 
  .نيز گشوده است» در جهان

روز دوشنبه اتحاديه اروپا بر اين مبنا اعالم 
کرد اعضاء اتحاديه؛ سيستم پرداختی را تنظيم 

های خواهند کرد که بر اساس آن کمپانی
های کتهای نفتی بتوانند با اجتناب از تحريمشر

- پس از خروج اياالت متحده از قرارداد هسته
  . ای، به معامله با ايران ادامه دهند

به «ای گفتند که مصمم اين کشورها در بيانيه
حفظ آزادی عامالن اقتصادی خود در تجارت 

  . هستند» قانونی با ايران
بخش  در حالی که اياالت متحده و دالر بر

اعظم تجارت جهانی حکومت می کند، اين 
بيانيه حکايت از آن دارد که راهکار تازه 

پرداخت های مربوط به «خواهد توانست 
و واردات را به ) از جمله نفت(صادرات ايران

ای صورت دهد که عامالن اقتصادی قادر گونه
  . »به پيگيری تجارت قانونی با ايران باشند

اقدام . مفت است ها حرفهمه اين دلداری
تواند اقدامی مجرد تنها در مورد اروپا نمی
اقدام اروپا اگر جدی باشد، بايد . ايران باشد

ديواری از مقاومت در برابر تحميل اراده 
امپرياليسم آمريکا در جهان ايجاد کند که در 

  .آرايش نيروهای کنونی جهان عملی نيست
دلداری اروپا اگر صميمانه باشد بايد دولت 

ميليون يورو پول ايران را آزاد کند  ٣٠٠آلمان 
و نه آنکه قانون بگذراند تا اين پول به ايران 
حتی از طريق نقدی و نه نظام بانکی منتقل 

  .نشود
نشريه سوئيسی تاگس آنسايگه در زوريخ در 

  :نوشت ٢٠١٨سپتامبر  ٢٨
حفاظتی در مقابل تحريمهای آمريکا وجود "

ت به اقدام هيچ شرکت بزرگی جرا. ندارد
پيشنهاد ساختار ويژه برای حمايت از . ندارد

تجارت با ايران توسط اتحاديه اروپا؛ فقط در 
اين خدمت است که به آمريکا اعالم مقاومت 

ايران تنها حسن نيت نشان سياسی نموده و به
  .".  دهد

عليرغم : "نشريه صباح چاپ ترکيه نوشت که
ق مشی ترامپ که در مغايرت کامل با عالئ

اروپا قرار دارد، سياستمداران اروپا سکوت 
در اين امر؛ ايجاد . جراتی وجود ندارد. کنندمی

يک ساختار ويژه برای حمايت از تجارت با 
هيچ اروپائی از پس . دهدايران نيز تغييری نمی

سخنرانی رئيس جمهور . آيدترامپ برنمی
فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

هيچ چيز نبود، بجز . استگويای اين امر 
  ".عبارات پوچ

اظهارات ماکرون در واقع تائيد اتهامات 
ما بايد : "امپرياليسم آمريکا نسبت به ايران بود

ای برای  ها، برنامه بجای دامن زدن به بحران
هائی که به  پرداختن به کليۀ مسائل و نگرانی

های اتمی،  های ايران در زمينه دليل سياست

ای به وجود آمده است ارائه  هموشکی و منطق
کنيم و برای حل آنها از گفتگو و چندجانبه 

  .»گرائی بهره گيريم
در نشست خبری مشترک مايک پومپئو، جان 

هيلی درباره ايران در تاريخ  بولتون و نيکی
؛ مسئوالن سياسی ٢٠١٨سپتامبر  ٢۵شنبه  سه

دولت آمريکا از اِعمال فشاِر حداکثری بر رژيم 
از کشورهای ديگر نيز و   گفته ايران سخن

اند در اتحاد با آمريکا مانع از حمايت  خواسته
  .ايران از تروريسم بشوند

خبرگزاری بی بی سی  به زبان فارسی اعالم 
جان بولتون مشاور امنيت ملی کاخ : "داشت

سفيد روز سه شنبه در سخنانی گفته که اگر 
ايران عليه آمريکا و متحدانش اقدام کند با 

او . امدهای جدی آن روبرو خواهد شدپي
ادامه " پيامدهای ناگوار"همچنين در مورد 

وی در ادامه ." تجارت با ايران هشدار داد
ما : "هشدار خود به ايران و اروپا بيان داشت

قصد نداريم اجازه دهيم اروپا يا هيچ کس 
  .". های ما را دور بزندديگری تحريم

ديدات آمريکا آيا اروپا قادر است در مقابل ته
مقاومت کند؟ هيچکدام از شرکتهای اروپائی از 
تضمينهای دولتهای ضعيفشان مطمئن نيستند و 

حکومت . به اراده آمريکا تمکين خواهند کرد
های لوحانه به وعدهايران هنوز هم ساده

درحاليکه مقاومت . امپرياليسم چشم دوخته است
کيه در مقابل امپرياليسم و صهيونيسم؛ تنها با ت

به مردم ايران؛ بسيج آنها؛ احترام به حقوق و 
مطالبات آنها و مبارزه با فساد و حکومت 

يا تسليم ترامپ شدن و يا .ها ممکن استآقازاده
راه ديگری . به نيروی مردم ايران تکيه کردن

  .وجود ندارد
****  

 
  ... حاميان تروريسم داعش در

کند و از اپوزيسيون خودفروخته ايران که می
های گوناگون در بساط اين جانيان در البسه

کنند، حمايت مالی؛ معنوی و خوشرقصی می
ماهيت رويدادهای اخير . نمايدتبليغاتی می

ايران ايجاد تنش و آشوب در منطقه و نابودی 
طوريکه شيرازه امور از هم ايران است به

راحتی بتوانند هر گوشه بگسلد تا امپرياليستها به
ل کرده و منابع طبيعی کشور را ايران را اشغا

مشتی اپوزيسيون آمريکائی در . غارت کنند
ايران فورا دست بکار شدند تا از طريق شبکه 
مجازی اکاذيب پخش کنند و برخی بر آن شدند 

های اسرائيلی و امپرياليستی را به دُم تا دسيسه
در ايران بچسبانند و " مبارزات مدنی"

مشتی . بت دهندتروريسم را به سرکوب آنها نس
ديگر فورا اين اقدام را کار خود رژيم 
جمهوری اسالمی جا زدند و در حاليکه سياه 
روی سفيد تروريستهای داعش در صفحات 
تلويزيونی ارتجاع منطقه و جهان به ياری 
ممالک امپرياليستی ظاهر شده و از تبهکاری 

کردند و در حاليکه همه خود دفاع می
صهيونيستها؛ خبرگزاريهای جهان حتی 

  ٣ادامه درصفحه ...اين وابستگی 

 راني، بدست مردم ایاسالم یجمهور یداريم سرمايهژسرنگون باد ر
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  ... حاميان تروريسم داعش در
 اپوزيسيونکردند، عده را به داعش تائيد می

فروخته و حقير و مزدور ايرانی؛ اين کار  خود
گذاشت و را به حساب جمهوری اسالمی می

گذارد  تا تروريسم داعش را تائيد کند و آنها می
پشت پرده؛ حامی تر هستند و در که موذی

شوند، حتی تا جائی پيش آمريکا محسوب می
رفتند که با نعل وارونه زدن مدعی شدند رژيم 
جمهوری اسالمی دارد ايران را به سوريه بدل 

آنها همان حرف امپرياليسم آمريکا را . کندمی
زنند که با حمايت از گروههای تروريستی می

ه و مزدور بيگانه؛ کشور مستقل سوريه را ب
خاک خون کشيدند و رژيم مستقل، مشروع و 
قانونی آنجا را که مورد حمايت مردمش بود و 

شرمانه خود هست آماج تجاوز و حمالت بی
همان هواداران داعش در ايران نيز . قرار دادند

شان پيدا شده و آرزوی وضع سوريه سروکله
مبارزه با داعش را محکوم . در ايران را دارند

- پاره. اميد که ايران سوريه شود کنند به اينمی
های اپوزيسيون که از ای از اين خود فروخته

گيرند، امپرياليستها و عربستان سعودی پول می
حتی به بحثهای تئوريک برای حفظ آبروی 

اند و مدعی هستند خود نتانياهو متوسل شده
رژيم جمهوری اسالمی داعش است و لذا 

روريستهای اپوزيسيون انقالبی ايران نبايد ت
واقعی داعش؛ بلکه رژيم جمهوری اسالمی را 

اين عده با خلط مبحث و آسمان و . محکوم کند
ريسمان بافی در پی حمايت از تشنج در ايران 
و حمايت بيدريغ از داعش هستند و به اين توهم 

زنند که تروريسم چون امپرياليستی دامن می
موجب نگرانی رژيم جمهوری اسالمی است 

. ده و بايد مورد تائيد قرار گيردمثبت بو
خبرگزاری العربيه عليرغم غضب اپوزيسيون 

  :کندخودفروخته ايران اعتراف می
  العربيه نت فارسی .دبی

برادر در اين حمله تروريستی شرکت  ٢«
های برادر ديگر آنها جزو گروه ٢داشتند که 

منتسب به داعش بوده و پيش از اين در سوريه 
در سوی مقابل داعش نيز «. ».اندکشته شده

» أبی الحسن مهاجر«يک فايل صوتی از 
سخنگوی خود منتشر کرد که در آن تاکيد کرد 
اين حمالت را نيروهای داعش انجام داده و 

تری عليه  وعده داد در آينده اقدامات سخت
  ».ايران صورت گيرد

در حاليکه سران بسياری ممالک جهان اين 
ان محکوم تبهکاری تروريستی را در اير

آن را مسکوت کردند، ارتجاع عرب برخورد به
گذارد حتی امپرياليستهای اروپائی که اين 

های تروريستی را در ممالک خود تقويت گروه
نمايند و از کنند و به آنها کمک مالی میمی

آنها دفاع کرده و يا دلشان برای " حقوق مدنی"
به ياری خود " حق تعيين سرنوشتشان"

سوزد نيز؛ زبان به انتقاد ها میامپرياليست
اين ممالک اروپائی و آمريکائی . گشودند

همانهائی هستند که به اين گروههای تروريستی 
شونيست و سازمان جاسوسی مجاهدين ناسيونال

اند و آنها تلويزيون داده... و سلطنت طلبان و

مرتب در راديوهای بيگانه و ضد ايرانی به 
  . خلق ايران مشغولندآور برضد تبليغات اسارت

يعقوب حر تستری تروريست داعشی در پاسخ 
: گفت اين گروه" وله دويچه"به رسانه آلمانی 

به داليل سازمانی در حال حاضر مسئوليت “
گيرد، اما  اين حمله مسلحانه را بر عهده نمی

- مقاومت ملی االحواز مسئوليت حمالت را می
ه وی افزود اين گروه حمله روز شنب” .پذيرد

يک عمل مشروع در مقابل “: در اهواز را
انتقال آب به مناطق مرکزی ايران، فقر، 

  .داند می” ها تبعيض و اعدام
جنبش عربی آزاديبخش : وله اشاره کرددويچه

حركة النضال العربي لتحرير “االحواز يا 
طلب مسلح اهوازی  يک گروه تجزيه” األحواز

تاسيس  ٢٠٠۵مخالف ايران است که در سال 
در برنامه اين گروه، آزادسازی اهواز از . شد

ناميده شده و تالش برای ” اشغال فارسی“آنچه 
حق حاکميت و “به رسميت شناخته شدن 

و همچنين تاسيس ” استقالل ملت عرب احواز
به عنوان بخشی از ” دولت عربی االحواز“

آمده ” جنبش عربی آزاديبخش االحواز“اهداف 
که سابقه تاريخی واقعيت ولی اين است . است
گروه االحواز به تالشهای صدام حسين اين 

صدام حسين بود . گرددبرای تجزيه ايران برمی
که از اين گروه و از جبهه ملی ايران بخش 
خاورميانه، حزب دموکرات کردستان ايران 

به عنوان اپوزيسيون ايران دعوت کرده ... و
بود که در نشستی بر ضد حکومت وقت ايران 

نند و اعالميه مشترک با يکديگر شرکت ک
اين اعالميه در آن زمان منتشر شد و . بدهند

لکه ننگی به دامن حزب دموکرات کردستان 
  . ايران و جبهه ملی ايران بخش خاورميانه بود

گرت مارکيز سخنگوی شورای امنيت ملی کاخ 
سفيد در بيانيه خود در دفاع از تروريسم و 

مسئوليت منحرف کردن افکار و انداختن 
تبهکاری داعش به گردن رژيم جمهوری 

اياالت متحده در کنار مردم : "اسالمی افزود
خواهد که ايستد و از رژيم تهران می ايران می

بر حفظ امنيت مردمش در داخل کشور تمرکز 
  .کند

اياالت متحده، جمهوری اسالمی ايران را به 
ثبات های تروريستی و بیحمايت از گروه

  ".کندرميانه متهم میسازی در خاو
ثباتی و تروريسم در آمريکا بزرگترين عامل بی

جهان که برای آشوب و تشنج در جهان مزدور 
نعل و کند يکی بهصادر کرده و اسلحه توليد می

زند تا موجبات تقويت ديگری به ميخ می
استدالالت اپوزيسيون خودفروخته ايرانی را 

  .فراهم آورد
آقای روحانی رئيس  همين سياست است که به

دهد در می" فرصت طالئی"جمهور ايران 
مجمع عمومی سازمان ملل با افشاءگری 
غيرقابل انکار در مورد تروريسم جهانی؛ 

از رژيم " قانونمدار"و " انسانی"ای چهره
فاسد؛ دزد و متعرض جمهوری اسالمی ترسيم 

وی اين پرسش را برای گوش شنوا مطرح . کند
های  ؤسای سازمانولی چرا ر: "ساخت

تروريستی منجمله سازمانی که مسئوليت 
رسمی عمليات شنبه را به عهده گرفت در 

کنند و برنامه کشورهای غربی فعاليت می
گذارند؟  آيا اين  آوری پول می رسمی برای جمع

المللی نيست؟ چرا  اقدامات مغاير مقررات بين
کشورهای تامين کننده مالی  هيچيک از 

ريستی ضد مردم ايران که سابقه های ترو گروه
تامين مالی و تسليحاتی داعش و النصره و 
القاعده را نيز دارند نه تنها مورد مؤاخذه قرار 

شوند؟  گيرند، بلکه تشويق و تسليح هم می نمی
برای اينکه دنيا ادعای مبارزه با تروريسم را 
جدی بگيرد، نيازمند يک اقدام مشترک جهانی 

اين پديده شوم بدون  برای برخورد جدی با
  .".توجه به عاملين و قربانيان آن هستيم

سخنان روحانی خطاب به ياران داعش 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی و 

دروغ پرچم اتحاديه اروپا و آمريکاست که به
اند و به مبارزه ضد تروريستی بلند کرده

. کنندهای  مزدور کمک مالی میايرانی
صهيونيستی، - مپرياليستیمضمون تروريسم ا

  .مال آنهاست" بد"مال ما و " خوب"تروريسم 
" مبارزه ضد تروريستی"رياکاری از اين همه 

روز جمعه آقای مايک .باردامپرياليستها می
پمپئو وزير خارجه آمريکا در همدستی با 

اگر دست : "تروريستهای داعش هشدار داد که
يکا در ها و منافع آمرهای ايران به هدفنشانده

منبع «ور شوند، اياالت متحده خاورميانه حمله
  .»اصلی را نشانه خواهد رفت

ما به جمهوری «: گفت" سی ان ان"وی به 
ايم که استفاده از نيروی اسالمی ايران گفته

دست نشانده برای حمله به منافع آمريکا مانع 
آفرين اصلی نخواهد - از پاسخ مستقيم ما به نقش

نخواهيم داد ايران با  يعنی، اجازه«. »شد
نشانده در حمله به منافع استفاده از نيروی دست

در مقابل چنين . آمريکا، از مجازات فرار کند
  .»هايی، ايران مسؤول شناخته خواهد شداتفاق

ايران مدتهاست به عنوان «: وی افزود
بزرگترين کشور حامی تروريسم، با جهان به 

ها، ظامیآنها شبه ن«. »مقابله برخاسته است
- شبه نظامی –هللا هللا لبنان، مکاتيب حزبحزب

های يمن را کنند، حوثیهای عراق را مسلح می
کنند و موشک به داخل کشورهای مسلح می
  . »فرستندخليج می

سخنان وزير امور خارجه آمريکا حمايت 
روشن از تروريسم داعش در منطقه است و 

ن؛ طور روشن از تجاوز به سوريه؛ لبنابه
ها و ناتو در بحرين و يمن و جنايات سعودی

امپرياليسم آمريکا خود از آن . کندآنجا دفاع می
سر جهان به منطقه آمده است، در امور داخلی 

عنوان کند و بهمنطقه دخالت جنايتکارانه می
اجنبی با هيچ يک از کشورهای منطقه همجوار 
نيست ولی تبهکارانه در امور داخلی منطقه 

. داندکرده آنرا حق طبيعی خويش می دخالت
گويا اين ايران؛ لبنان؛ يمن و سوريه هستند که 

  . اند و نه اسرائيل و آمريکادر منطقه زيادی
متاسفانه نه تنها رخدادهای تروريستی اخير 

  ۴ادامه درصفحه  .... تقويتموجب 

 و  هاامپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسان
 دشمِن شماره يک بشريت است
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  ... حاميان تروريسم داعش در
ه جمهوری اسالمی شده است؛ نه تنها مبارز 

مردم را با نگرانی و احساس واهمه از آينده 
مواجه کرده؛ بلکه متحد ناراضی برای آنها 

را به تاخير انداخته  آفريده و مبارزه مردم
اين اقدام امپرياليسم خوشبختانه دست . است

اپوزيسيون خودفروخته و مزدور ايران را نيز 
اپوزيسيونی در ايران چنانچه . رو کرده است
ر ضد تروريسم، امپرياليسم و حاضر نباشد ب

صهيونيسم مبارزه کند و خودش را زير نقاب 
حق تعيين " "حقوق بشر"و " مبارزه مدنی"

پنهان کند اين اپوزيسيون تعلق " سرنوشت
خاطرش به ترامپ و نتانياهو است تا به مردم 
قهرمان ايران و خواهان آن است که ايران 

  .سوريه شود
****  

 
  ...بحران آب در ايران 

کننده آب  ، که تأمين»رودخانه بهمنشير«آب 
آشاميدنی در اين شهر و خرمشهر است، آب 

شوری آب اين رودخانه . بندی شده است جيره
به حد شوری آب دريا رسيده و به همين دليل 
برداشت از آن برای تأمين مايحتاج مردم در 

  . خرمشهر و آبادان غير ممکن گشته است
کشی اين دو شهر  لهگويند که آب لو مردم می

بدون شک مسئولين نظام . است» نمک آب«
جمهوری اسالمی ايران نخواهند توانست 

ای که در مسير تأمين آب  مشکالت فزاينده
ُشرب و کشاورزی پايدار در استان خوزستان 

لذا ما در آينده با . وجود دارد، رفع کنند
جنگ «تر با  مبارزات خونين و به بيان روشن

  .ن روبرو خواهيم بودروزافزو» آب
رغم اينکه کمبود آِب پشِت  عالوه براين علی

سدهای استان خوزستان بسيار محسوس است و 
، »شادگان«های  تاالب» حق آبه«حتی تأمين 

ها وجود  و ساير تاالب» ميانگران«، »هويزه«
» ايذه«ندارد و در شهرهای کنار کارون مانند 

رسانند،  با تانکر آب به مردم می» ملک باغ«و 
در شرايطی که پيشه بسياری از مردم در مسير 
رود کارون، کشاورزی است، که همين امروز 

باری دچار  به خاطر کمبود آب به وضع فالکت
اند، گويا مسئولين نظام در خفا بخشی از  شده

آب کارون را به سمت بصره در عراق روان 
و » ايذه«هللا خادمی، نماينده  هدايت. اند ساخته

مسأله انتقال آب «: معتقد است» ملک باغ«
کارون به بصره جدی است و قرار است بخشی 

. »از اين آب را مفت و مجانی از دست بدهيم
نشين در  منابع محلی مناطق خوزستان، عرب

اين طرح در «اند که  همين رابطه اظهار داشته
قالب پروژه عظيم آبرسانی الغدير خوزستان، 

ريه در بخش هويزه که از  ايستگاه پمپاژ قيص
شهرستان دشت آزادگان در حال تکميل است، 
به اجرا گذاشته خواهد شد که قرار است تا 

ميليون شهروند ساکن  ٢منابع ُشرب بيش از 
  . »شهر بصره را تأمين کند

عراق با » بالدی«از سوی ديگر شبکه ملی 
مقامات «پخش خبری در اين زمينه گفت که 

در رابطه با طرح عاليرتبه ايرانی و عراقی 

بدون ترديد . »اند انتقال آب به تفاهم رسيده
انتقال آب به کشور عراق بحران آبی خوزستان 

جالب اينجاست که . را تشديد خواهد کرد
مسئولين جمهوری اسالمی مثل هميشه 
تصميمات به اين مهمی را از مردم پنهان 

اعتمادند و  دارند، زيرا که هم به مردم بی می
کمبود . ومت و مقابله مردم بيم دارندهم از مقا

و شوری آب در اين استان خشم مردم را 
عدم صراحت و . ناخواه برانگيخته است خواه
کاری رژيم در رابطه با انتقال آب کارون  پنهان

به بصره نيز اين روزها خشم مضاعف مردم 
را موجب شده، و برای شايعات نيز زمينه 

  .فراهم آورده است
  

بوجود آمده » بست آبی بن«ايران اما چرا در 
  است؟ 

اگر از کاهش بارندگی در ايران بگذريم، 
عوامل مهم ديگری نيز در اين راستا نقش 
دارند، که ما در زير به طور مبسوط به آنها 

  . اشاره خواهيم کرد
يکم اينکه وزارت نيرو اعالم کرده است که به 

استان کشور  ٢١علّت کاهش بارندگی در 
های  رغم بارندگی علی –ال گذشته نسبت به س

» تنش آبی«شهر  ٣٣۴در  -  ١٣٩٧بهار 
 ٢٧ميزان باران در مجموع . بوجود آمده است

  .دهد درصد کاهش نشان می
ا  حتی حوزه آبريز خليج فارس و دريای عمان ب

تِ  ال ۴١ اُف ه س بت ب ارش نس د ب ته  درص گذش
ت درصد ٧۵ا بشرايط را  بدترين ته اف د داش . ان

تان و  تان سيس ان  ٧٣بلوچس د، کرم درص
درصد  ۶١رصد و بوشهر ۶۶رصد، فارس ۶٩

ارش م ب ور کاهش، ک اطق کش وب  ترين من محس
وند می رکت . ش ل ش دير عام ل م ين دلي ه هم ب

ه  مديريت آب به سايت خبری ايسنا گفته است ک
م آب« ته حج ال گذش ور  س طحی کش ای س  ٣٢ه

ه  ارد  ٢۵ميليارد متر مکعب بود و امسال ب ميلي
ر مک تمت يده اس ب رس ت . »ع الی اس ن در ح اي

ال  م در س ن رق ه اي دود  ١٣٧٠ک ارد  ٨٠ح ميلي
ت وده اس ب ب ر مکع ه در  !مت ت ک ی اس طبيع

م اهش چش دها ک عی؛ ورودی س ين وض گير  چن
رف آب بی ه مص ا ادام د و ب ته باش ه  داش روي

  .تاکنونی، ذخائر آبی نيز به تدريج از بين بروند
آب سد در شش حوزه  ١٧٧امروز از ميان 

سد بزرگ از جمله  ٩٠ريز اصلی کشور 
، »شهيد رجائي«، »رود زاينده«سدهای 

 ۴٠کمتر از » مالصدرا«و » کوثر«، »ساوه«
حجم ذخيره مخزن . اند درصد آب ذخير شده

ميليون متر مکعب رسيده  ٢۵٠زاينده رود به 
از . درصد حجم سد است ١٧است، که فقط 

متر مکعب  ۵٠٠سوی ديگر سرانه کمتر از 
آب به معنای بحران مطلق است و امروز مثال 

متر مکعب رسيده  ٣٣٠در تهران اين رقم به 
  .است

اين نکته حائز اهميت است که مرز برداشت 
درصد است، ولی  ٢٠پذير  آب از منابع تجديد

. درصد رسيده است ٨٠در ايران اين رقم به 
چرا؟ زيرا سرانه مصرف آب در ايران 

و نظام فاسد و بی . دوبرابر متوسط جهان است

ترين هنرش قطع  عمل جمهوری اسالمی بزرگ
  . بندی آن است آب و جيره

***  
ها منابع آب  ها و روخانه دوم اينکه قديم چشمه

اّما از آنجا که اين . ُشرب و کشاورزی بودند
منابع در طول فصول سال يکسان نبودند، 

در  –کاريز  –ايرانيان به فکر َحفر قنات يا 
. ها افتادند ها و رودخانه ها، چشمه پايه مسير کوه

نظير چندين هزار سال است که  اين ابتکار بی
سيستم قنات از آن جهت . در ايران قدمت دارد

ترين است،  چون بدون استفاده از  مناسب
انرژی به وسيله نيروی ثقل به سطح زمين 

ترين  اين روش هنوز هم مناسب. شود منتقل می
  . ان به شمار می آيدروش تأمين آب در اير

، »يزد«هزار سال پيش به اين سو در  ۴از 
ترين منبع تأمين آب ساکنين اين  قنات، مهم

هزار  ۴حدود  ١٣٢٠تا سال . منطقه بوده است
قنات، نه تنها آب ُشرب و کشاورزی اين شهر 

کردند، بلکه سنگ هزاران آسياب  را تأمين می
ياری در بس. آوردند آبی را نيز به گردش درمی

از شهرهای ايران عالوه بر يزد، در کاشان، 
تهران قديم، زّواره، شهر ری، شيراز، اصفهان 

اين سيستم، آب مصرفی مردم را تأمين ...و 
  . کرده است می

انبار يا حوض، استخر  عالوه بر اين آب
شود و  سرپوشيده است که زيِر زمين ساخته می

آب و کويری از آب باران و  در مناطق کم
اين سيستم نيز . شود يبارهای فصلی پُر میجو

. سال در ايران قدمت دارد ٧٠٠بيش از 
انبارها در صورت نياز  بسياری از اين آب

در اين . اند امکان اتصال به قنوات را نيز داشته
های پُر آب زمين در  سيستم توازن طبيعی اليه

گيرد و مانع اُفت  مناطق گوناگون صورت می
  .گردد سطح ايستائی آب می

رغم هشدار مکرر کارشناسان، چه در  اما علی
دوره نظام شاهنشاهی و چه در جمهوری 

های عميق، که موجب  اسالمی به ساختن چاه
گردد، ادامه دادند و به کمبود و  مرگ قنوات می

  . يا بحران آب دامن زدند
» قنات«به تدريج چاه جای » چاه«با اختراع 

داليل عمده  را گرفت که اين امر خود يکی از
پرفسور پرويز . کمبود آب در ايران است

های عميق و  چاه«دارد که  کردوانی اظهار می
. »نيمه عميق بود که کشور را بيچاره کرد

متر عمق دارند، جزء  ۵٠هائی که بيش از  چاه
در تهران حتی . های عميق به شمار ميآيند چاه
پرويز . »متر هم داريم ۶٠٠هائی به عمق   چاه

تر  هر چه عميق«کند که  انی اضافه میکردو
و ادامه . »شود برويم، آب زودتر تمام می

شدن سه  يکی از داليل خشک«دهد که  می
ها در  چاه. »ها هستند ها همين چاه چهارم دشت

ها را نيز به دنبال  شدن قنات عين حال خشک
ها حجم وسيعی از آب را  داشتند، زيرا چاه

د و در نتيجه در کنن يکباره به سطح منتقل می
  .کند آور ايجاد می سيستم قنوات خلل مرگ

های دريا نيز به علت ساختن  حتی در نزديکی
کند  های فراوان، آب شور دريا پيشروی می چاه

  ۵ادامه درصفحه  ...  چاهو در نتيجه آب 
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  ...بحران آب در ايران 
برای نمونه . کند را نيز شور می

قنات خشک  ٨٠٠تنها در يزد 
های عميق  حتی مرگ چاه. اند شده

و نيمه عميق به دليل اُفت سطح 
های  شدن آب ايستائی و خالی

  . فسيلی به تدريج قابل رويت است
يکی ديگر از » نشست زمين« 

رويه  های بی عواقب چاه زدن
در تهران در مناطقی که . است

سانتيمتر نشست  ٣۶اند، زمين ساالنه  چاه زده
» درآهنگکبو«اکنون در  هم. کند می

. ترين نشست زمين رخ داده است بزرگ
های گاز، ريختن بعضی از  شکستن لوله

ها،  شدن برخی از پُل ها و شکسته ساختمان
هم اکنون . آمد همين نشست زمين است پی

 –کارشناسان در رابطه با ريل قطار تهران 
های   دهند که به دليل آنکه دشت مشهد هشدار می

بزوار، شاهرود، تهران، ورامين، سمنان، س
اند، امکان  نيشابور و مشهد نشست داشته

  . شکستگی خط آهن منتفی نيست
شدن  يکی ديگر از مضرات ساختن چاه، خشک

متر از  ٣٠ريشه درختان تا عمق . گياهان است
گيرند ولی اگر آب به عمق بين  زمين آب می

متر پائين رود، درختان خشک  ۶٠٠تا  ۵٠
ز به طريق اولی به های سبز ني شوند و دشت می

ها، حتی  زدن چاه. شوند بيابان مبدل می
. کند ها را تسريع می شدن تاالب خشک

مثال درياچه «: گويد پروفسور کردوانی می
ها  پريشان در کازرون به خاطر زدن چاه

آب و يا  ها حتی در کم چاه. خشک شده است
تأثير  کردن رودها نيز بی خشک
مسئولين «د که کن کردوانی اضافه می.»نيستند

...) زدن چاه و پمپ آب و (امور اين تکنولوژی
را در اختيار مردم قرار دادند، اّما به آنها 

شود، يا شور  نگفتند که آب چاه تمام می
  . »شود می

شير و «سوم اينکه به قول پروفسور کردوانی 
 بیآ به کمه سومی بود کنيز عامل " شلنگ

با  ها و چه در منازل در کارواش " زدضربه 
رويه آب، اين گوهر گرانبها را به  مصرف بی

برای خروج از بحران آب و يا . دهند هدر می
بايست اوالً هرچه  حداقل تخفيف شدّت آن، می

زيرا  تر به تعبيه سيستم قنات روی آورد،  سريع
های طبيعی حصول  قنات يا کاريز يکی از راه

های پر آب  آب بر مبنای توازن طبيعی اليه
مناطق گوناگون است که در عين حال زمين در 

گام مهم . گردد مانع اُفت سطح ايستائی آب می
ای  بعد راه حل استفاده از سيستم آبياری قطره

است که مستلزم داشتن تکنولوژی الزم و 
اصوالً . باشد گذاری مورد نياز می سرمايه

ای  ريزی فضای منطقه برنامه(آمايش سرزمينی 
اسد و غارتگر در قاموس رژيم ف) و شهری

ترين و  آسان. جمهوری اسالمی نيست
ترين اقدام از جانب اين رژيم  هزينه کم

بندی و يا  ضدمردمی همان قطع آب، جيره
تغيير مسير اين و يا آن رودخانه به اين و يا آن 

برای تصفيه آب باران و . تر است منطقه کم آب

  ! يا فاضالب پول ندارند
ب سدهای کشور رويه آ چهارم اينکه اداره بی

يکی ديگر از داليل . که تعدادشان هم کم نيستند
علی االصول . کمبود آب در ايران بشمارميآيد

بايست مقداری از آب سدها را برای  می
ها اختصاص داد، مقداری را برای  تاالب

. کشاورزی و مابقی را برای ُشرب و صنعت
اّما در جمهوری اسالمی قانونی تصويب 

آن ابتدا بايد آب شُرب شهرها  اند که طبق کرده
و سپس صنعت تأمين شود و اگر چيزی باقی 

در اين . ماند به کشاورزی اختصاص دهند
قانون نامی از تاالب و باتالق به ميان نيامده 

گويا اخيراً نظرشان تغيير کرده است، ! است
» نوش دارو پس از مرگ سهراب«که البته 

رای برای نمونه آب زاينده رود را ب. است
ُشرب و صنعت ابتدا به اصفهان و کاشان دادند 

در يزد هم . کاله ماند و سر کشاورزان بی
درصد روستاهای يزد  ٩٠همينطور و اکنون 

ً خالی از سکنه از سوی . اند در اثر بيآبی تقريبا
شهرستان بهرمان » خانه کشاورزان«ديگر 

درصد باغات پسته  ٩٨«اظهار داشت که 
رود کارون نيز . »ی استرفسنجان رو به نابود

در واقع . ای دچار شده است به سرنوشت مشابه
خطر به خشکی گرائيدن زاينده رود و کارون 
هر روز بيش از روز پيش اين دو رودخانه 

طبعاً کمبود آب، . کند مهم کشور را تهديد می
کمبود محصوالت کشاورزی را نيز به دنبال 

ً اينکه کشاورزی ايرا. خواهد داشت ن مضافا
در . رود آنطور که بايد با فنآوری پيش نمی

نتيجه ناچاريم که روز به روز مواد غذائی 
آمدی جز  بيشتری را از خارج وارد کنيم که پی

به خطر انداختن امنيت غذائی کشور نخواهد 
  . داشت

تنظيم تعادل جمعيت و ايجاد امنيت غذائی در 
کشور، اقدامات عاجلی هستند که در اثر بحران 

وزبروز بيشتر ضرورت خود را عيان آب ر
کارشناسان بر اين نظر هستند که . سازند می
اگر طرح آمايش سرزمينی درست اجرا شود، «

جمعيت را بايد تشويق کنيم به کنار درياها و 
اما متاسفانه در اين زمينه هيچ . منابع آبی بروند

کنيم و جمعيت شهری مانند تهران،  کاری نمی
و برای تأمين آب اين کند  گسترش پيدا می

  .»جمعيت مجبور به احداث سد هستيم
***  

عملی مسئوالن جمهوری  ای و بی توجه بی
اسالمی در قبال سياست آبی ترکيه عواقب بس 

شور ما ای برای مردم ک کننده ناگوار و نگران
بر » سد آتاتورک«مثالً احداث . داشته است

روی رودخانه فُرات، که از آن به 
ترين سدهای  عنوان يکی از مهم

طرح عمرانی دولت (» پروژه گاپ«
، »سد ايليسو«برند و يا  می  نام) ترکيه

که بر روی رودخانه دجله تعبيه شده 
آبی در  است، نه تنها در خشکسالی و کم

ثير گذار بوده است، سوريه و عراق تأ
نهتنها در شور شدن آب در  جنوب 

های   عراق نقش داشته است، بلکه تاالب
جنوب عراق را نيز کم آب ساخته، که 

زيرا . شدن کامل فاصله چندانی ندارند با خشک
ميليارد متر مکعب  120ساختن اين سدها که 

آب را ذخيره ميکنند در کنار خشکسالی در 
است که جريان آب در خاورميانه باعث شده 

. درصد کاهش يابد ۴٠رودهای دجله و فُرات 
اين روند نه تنها مردم بومی در عراق را، که 

. کند حتی کشور ما را نيز تهديد می
ها  ترين اين تاالب ، يکی از مهم»هورالعظيم«

در . است که بين ايران و عراق قرار دارد
ها موجب تشديد  های گذشته خشکی تاالب سال
نهای شنی وبروز پديده ريزگردها در توفا

های  خوزستان، ايالم، کرمانشاه و ديگر استان
همجوار بوده، که عرصه را بر مردم اين 

ناگفته نماند که افزايش . مناطق تنگ کرده است
های شنی تغييرات محسوسی در  توفان

ميان رودان بوجود ) نظم طبيعی(اکوسيستم
ب همه متخصصان معتقدند که مسب. آورده است

ترکيه است و » پروژه گاپ«اين باليا همان 
دولت ايران در اين رابطه هيچ اقدامی و 
اعتراضی نسبت به اين سياست خودخواهانه 

البته به اين نکته  .دهد دولت ترکيه انجام نمی
نيز بايد اشاره کرد که سدسازی ايران بر روی 

های کارون و کرخه نيز در  رودخانه
های منطقه و  البکردن برخی از تا خشک

تأثيرات مخرب آن نيز تأثير مستقيم داشته 
  .است

در کنار اين بيسامانيهای ناشی از فساد رژيم 
حاکم در ايران؛ دولت ايران برای کسب ارز و 

های  تامين دزديهای آقازادهها به صدور ميوه
. آببر به امارات متحده عربی پرداخته است

مملو  صدور انگور، هندوانه؛ توت فرنگی که
از آب هستند به ممالک عربی خليج فارس 

برای تجاِر . مفهومی جز صدور آب ندارد
حاکميت؛ کسب ارز مهم است، اما اينکه در 

بر روی خانواده امام حسين "ايران آب را 
و اگر همه ايران " ببندند و به آنها تشنگی دهند

شود برای حاکميت فاسد و دزد " کربال"نيز 
راه اقامت در کانادا، آنها . اهميت ندارد

استراليا، زالند نو و آمريکا را برای خود پيدا 
اند و در آن مکانها کمبود آب حس  کرده

هر آنکس "منطق حاکميت اين است . نميشود
و اگر آبی برای " که دندان دهد نان دهد

  .طهارت وجود ندارد مسلمانان تيمم کنند
در ايران حدود چهل سال بعد از انقالب هنوز 

برداری مردم  اند از آبهای مورد بهره وانستهنت
آوری  در شهرهای بزرگ با استفاده از فن

مدرن و ايجاد صنايع زيرساختی؛ لوله کشی، 
  ۶ادامه درصفحه  ... ساختن فاضآلب

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 
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 توفان درتوييتر
Toufanhezbkar 

)توفان(حزب کارايران  
 درفيس بوک

Toufan HezbeKar 

 

  ...بحران آب در ايران 
 زدائی از آبهای آلوده و بهره و آلودگی 

  .برداری مجدد از آنها بر اين مشکل غلبه کنند
زمينه فرهنگی نيز کار رژيم زار است و در 

نميتواند از همان دوران نخست آموزشی به 
کودکان که نسل آينده ايران هستند تفهيم کند که 

برای اين . جوئی کنند در مصرف آب صرفه
فردی مبارزه کرد و  کار بايد با روحيه منش

مردم را به مشارکت و احساس همبستگی و 
يت قدرت جمعی همسرنوشتی فراخواند تا اهم

تبليغ . را برای حفظ بقاء خود حس کنند
فردگرائی از سياستهای نئوليبرالی رژيم است 
و اين است که هر کس متمکن است، حق دارد 
انواع و اقسام اتومبيلهای شيک خود را با آب 
آشاميدنی مردم شستشو دهد و استخرهای 
آنچنانی در مساکن خود بسازد و به ريش مردم 

  . تشنه بخندد
توجهی دولت جمهوری اسالمی  لياقتی و بی بی 

های مخرب سدسازی در  نسبت به سياست
رويه در  سازی بی ترکيه، بيتوجهی به چاه

ها، عدم امکانات  شهرهای ايران، تخريب قنات
عدم . الزم جهت تصفيه آب باران و فاضالب

که جملگی عواقبی ... مديريت صحيح سدها و 
ريزگردهای خفه ها، توفان  چون خشکی دشت

يک کالم در بندی و قطع آب و در  کننده، جيره 
 ۵۶يعنی (درصد مردم  ٧٠آبی قرارگرفتن  بی

تحديد امکانات  ،)ماميليون نفر ازهموطنان 
افتادن  خاطرهرسانی به کشاورزان، به م آب

را به دنبال داشته است، ....امنيت غذائی و 
نشان از ورشکستگی سياست آبی نظام 

سالمی و ايجاد بحران ماندگار در جمهوری ا
مبارزات اخير مردم در شهرهای . ايران دارد

مرکزی و جنوبی کشور که در حال حاضر 
بيش از مناطق ديگر کشور در معرض 

اند، از يکسو  آمدهای اين بحران قرار گرفته پی
نشانه وخامت اوضاع و از سوی ديگر نشان از 

ت بيداری و شجاعت مردم و در عين حال نفر
  . آنها از اين نظام زورگو و غارتگر دارد

باشد تا با تداوم و گسترش مبارزات مردم ايران 
  .نظام جمهوری اسالمی به زانو درآيد

امارات متحده عربی در پی آن هستند که با 
ای به تبديل آب شور  ايجاد نيروگاههای هسته

البته آنها همين کار را با . به شيرين بپردازند
فسيلی تصفيه آب که با نيروی های  کارخانه

ولی اين کار . اندازی شدهاند انجام ميدهند راه
نه از نظر اقتصادی و نه از نظر محيط زيست 

ارزش مواد فسيلی در  و نه از نظر توجه به
های علمی و توليدی به صرفه  ساير عرصه

تامين ايجاد نيروگاههای هستهای برای . است
بليغات آب آشاميدنی مردم بايد عليرغم ت

اسرائيلی - اپوزيسيون خودفروخته و آمريکائی
بر . ايران در دستور کار حکومت قرار گيرد

سر اين مسئله حياتی که به بقاء مردم ايران 
مربوط است هرگز نبايد با امپرياليسم و 

 ايران بايد به نيروی. صهيونيسم سازش کرد
مردم کشورش متکی شود و در مقابل 

 که کاری. تادگی کندزورگوئی امپرياليسم ايس

آنها . متاسفانه از دست يک رژيم فاسد برنميآيد
حتی آب را از مردم کشور ما دريغ خواهند 

  . کرد
 در ممالک اروپائی با دورانديشی؛ آب

اند و در  آشاميدنی مردم را در بطريها ريخته
امپرياليستها . فروش ميرسانند سراسر جهان به

يع آب از هم اکنون انحصار توليد و توز
اند و  آشاميدنی مردم جهان را در دست گرفته

 وقتی به اندازه کافی قدرت يافتند تمام سرچشمه
های اب را نابود ميکنند تا تمام اهالی کره 
زمين به نوشيدنيهای در بطری آنها وابسته 

امپرياليسم فرانسه و آلمان در اين . شوند
عرصه بسيار پيشرفت کردهاند و مانند موريانه 

  .های جهان را ميجوند پايه
به اين جهت مبارزه برای تامين آب آشاميدنی 
مردم ميهن ما تنها يک مبارزه ضد رژيم 

ای  جمهوری اسالمی نيست، يک مبارزه منطقه
ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی نيز خواهد 

کسانی که در بحران آب فقط پای رژيم . بود
فاسد و دزد سرمايهداری جمهوری اسالمی را 

جانبه با  ه ميان ميکشند و از يک برخورد همهب
غارتگران جهانی پرهيز مينمايند، عمال 
جاسوسی و تروريسم بينالمللی هستند و دلشان 

آنها در . برای عطش مردم ايران نسوخته است
 .سر ميبرند عطش اخاذی از بيگانگان به

****  
  

  ...برخورد کمونيستی به مُسله ملی 
ريه متحدا برای يک انقالبی و دموکراتيک سو

سوريه آزاد و دموکراتيک و ضد امپرياليستی 
مبارزه کنند به راه تجزيه طلبی و جدائی 

اند و خويش از نيروهای انقالبی سوريه رفته
اند که از آمريکا برای نيل به اهداف خود مدعی

مفهوم اين . کننداستفاده می به طور تاکتيکی
نان ادعا اين است که ُکردهای سوريه دشم

خويش را نه در آمريکا و داعش و ارتجاع 
بينند سوريه و ترکيه، بلکه در مردم سوريه می

با " موقت"اند و با افسانه ياری و ضد عرب
خواهند در دريای موجود ممالک آمريکا می

  فراوان،          ارتجاعی منطقه با قدرت تخيل 

و يا چيزی " حکومت شورائی و سوسياليستی" 
ا ـب    آيا امپرياليسم آمريکا. ازندشبيه آن بس

استقرار چنين حکومتی در منطقه موافق است؟ 
 سوسياليسم نوع روژاوائیآيا امپرياليسم آمريکا 

دهد؟ بايد را به رژيم بشار اسد ترجيح می
ُکردهای سوريه " چپ"پرسيد آيا اين جناحِ 

گذارند و يا اين هستند که سر آمريکا را کاله می
ورده افعی شده است که سر آنها آمريکای مارخ

را با تکيه به ناسيونال شونيسم کور ُکرد و تبليغ 
گذارد؟ امپرياليسم آمريکا نفرت ملی کاله می

پروژه به دنبال  پروژه داعشبعد از شکست در 
به عنوان پايگاه  "کردستان آزاد سوريه"

جناح دست . امپرياليسم آمريکا در منطقه است
تر از که صميمی راستی ُکردهای سوريه

های خودفريفته هستند، به روشنی بيان "چپ"
در منطقه  متحد راهبردی ماکنند که آمريکا می

است و ما بايد به آنها تکيه کنيم تا به نيروهای 
نشريه آلمانی . مترقی و انقالبی سوريه

به  ٢٠١٨ژانويه  ١٩زوددويچه تسايتونگ در 
س نقل از وزير امور خارجه آمريکا آقای رک

که نظاميان آمريکا برای : "تيلرسون تائيد کرد
. مدت نامعلومی در سوريه باقی خواهند ماند

آنها بايد امنيتی را مستقر کنند که گروه 
تروريستی داعش که از نظر نظامی بشدت 
سرکوب شده است، دوباره خودش را 

همزمان بايد اين حضور بر . سازماندهی نکند
ياری به اين و  ضد نفوذ ايران در سوريه باشد

حت رهبری يک روند گذار سياسی ت كه کند
وی منکر آن . سازمان ملل در سوريه پديد آيد

شد که آنها در حال سازماندهی يک گروه 
) YPG(نظامی با شرکت يگانهای مدافع خلق

ُکرد برای حفاظت از مرزهای شمالی سوريه 
  ..." اين امر بد فهميده شده است. هستند

ها در واقع مبارزه ُکرد برضد مبارزه اين ُکرد
عرب است، نه مبارزه ملل سرکوب شده منطقه 

از . برضد امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه
حاال روشن است که اين راه آزموده شده به 

شود و متاسفانه شکست مفتضحانه منجر می
. ماندی نمیآبروئی برای ُکردهای سوريه باق

 ٣١ چهارشنبه اپچدر  لاسرائينشريه تايمز 
آمريکا ارسال : "خود اطالع داد که ٢٠١٧مه 

اسلحه برای ُکردهای سوريه را آغاز کرده 
  ". است

” های مدافع خلقيگان“اين عده تحت عنوان 
ای از ُکردهای سوريه و اعراب ملقمه

هستند که تا ديروز با داعش " دموکراتی"
ارتش آزاديبخش "کردند و نام همکاری می

اين عده در . ه بودندرا برخود نهاد" سوريه
شمال سوريه به پاکسازی قومی از اعراب 

خواهند با سوريه در اين منطقه مشغولند و می
پاکسازی قومی، بخشهای کردستان عراق را به 
کردستان سوريه چسبانده و سپس در خدمت 
استراتژی امپرياليسم آمريکا به دريای مديترانه 

 .متصل نمايند
ز اين وزارت دفاع به گزارش العربيه، پيش ا

  اعالم کرده بود که دونالد ترامپ رئيسآمريکا، 
  ٧ادامه درصفحه  ..جمهور اين 

، سوريه یتجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك عراق، افغانستان، ليب
 .قيد و شرط ترك كنند یو يمن را ب
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  ...برخورد کمونيستی به مسُله ملی 
نيروهای کشور، دستور ارسال سالح به 

اتحاد دموکراتيک «ُکرد وابسته به حزب 
  .را صادر کرده است» سوريه

 par Thierryيری ميسان تی
Meyssan هنگ"ای تحت نام قالهدر م -

 Les"(های آنارشيست در خدمت ناتو
Brigades anarchistes de l’Otan  (

در غرب آن را به مثابه اتوپی : "نوشت
اند، دوست داشتنی معرفی کرده

بخش ُکردنشين در شمال (»روژاوا«
خاوری و شمال باختری سوريه که 

های حسکه، رقه و حلب  بخشی از استان
، اّما روژاوای نوبرانه )ردگيرا در بر می

و خيلی تازه در واقع يک دولت 
ست که واشنگتن خواهان آن استعماری

اين بار طرح . بود تا در خون نطفه ببندد
بر اين اساس است که مردم شمال سوريه 

شان برانند و مردم را از محل زندگی
ديگری را جايگزين کنند که در آنجا به 

اين پاکسازی  برای تحقق. انددنيا نيامده
قومی، پنتاگون و سيا مبارزانی را از بين 

. اندهای افراطی اروپائی بسيج کردهچپ
يری ميسان اين طرح را از يک سال تی

شبکۀ .(کندو نيم پيش افشاء می
 )سوريه(دمشق |ولتر

http://www.voltairenet.org |١٠ 
  )برگردان محوی.(٢٠١٧سپتامبر 

اين سياست امپرياليسم آمريکا به امروز 
تزار «، ٢٠١۶در فوريۀ . گرددبر نمی

-کاخ سفيد، برت مک» ضد تروريست
به فرمان رئيس  Brett McGurkگرک 

جمهور وقت آقای اوباما به منطقه اعزام 
) کوبانی(العربشده بود تا شاهد نبرد عين

ای به همين مناسبت از سوی يگانه. باشد
که همان ملقمه ) YPG(مدافع خلق

ُکردهای سوری و ارتش آزاديبخش 
داعشی سوريه است، مدال افتخار 

اين اقدام واکنش رجب . دريافت کرد
طيب اردوغان، رئيس جمهوری ترکيه 
به اين بازديد را به همراه داشت که 

تر  ها در روابط دو کشور را عيان تنش
   ."کرد

ام مک اردوغان طی اظهاراتی اين اقد
: گورک را محکوم و عنوان کرده بود

وی درست در زمان مذاکرات ژنو به "
کوبانی سفر کرده و از يک ژنرال ُکرد 

ما چگونه " مدال هديه گرفته است
توانيم به شما اعتماد کنيم؟ آيا اين ما  می

های  هستيم که متحد شمائيم يا تروريست
 "کوبانی؟

 طلب سوریهم اکنون اين ُکردهای تجزيه
يک پايگاه عظيم نظامی در اختيار 

اند تا به امپرياليسم آمريکا قرار داده
تماميت ارضی و حق حاکميت ملی همه 

چنين سياستی . خلقهای منطقه تجاوز کند
طبيعتا ارتجاعی و به ضرر انقالب مردم 
منطقه است و کودکانه است که آنرا به 
بهانه استفاده از تضاد امپرياليستها توجيه 

حل مسئله ُکرد در همدستی با . کنيم
تاکتيک "امپرياليستها با زدن نقاب 

نيست، در همکاری با نيروهای " انقالبی
انقالبی و مترقی سوريه و در چارچوب 

سياست سوريه دموکراتيک به عنوان 
  .خواهد بود راهبردی

****  
 ضعيتوبه سياسی-تاريخي برخورد
   راندرياي مازندحقوقی 

کسانيکه از تجربه . عجين گشته است
تاريخ ايران نمی آموزند و خائنانه به نفی 
واقعيت و ماهيت امپرياليسم مشغولند فقط 

  . ی توانند ريگی در کفش داشته باشندم
وزير خارجه ی ) Curson(لرد کرزن

انگليس در گزارش محرمانه ی نهم اوت 
به کابينه دولت متبوع خود می  ١٩١٩
يکسال پيش يک سياستمدار “: نويسد

ام وثوق الدوله که طرفدار منافع ايرانی بن
ما . انگليس است رئيس الوزراء شد

بوزير مختار خود در تهران دستور داديم 
قراردادی با دولت ايران منعقد سازد تا 
منافع انگلستان در آن خطه ی عالم 

  . “...محفوظ بماند 
با اين قرار داد ننگين که رضا شاه موافق 

گلستان آن بود ايران به يک مستعمره ان
در حاليکه مبارزه مردم ايران . بدل شد

بر ضد قرار داد ارتجاعی و امپرياليستی 
اوج می گرفت و قوای قزاق  ١٩١٩

رضا خان در کنار انگليسها عليه مبارزه 
استقالل طلبانه مردم ايران در خطه 
شمال به قتل و غارت مشغول بود انقالب 
روسيه و بتدريج قدرت گرفتن بلشويکها 

قه قفقاز نيروهای استعمار در منط
انگليس را که در شمال ايران به 

 سيهرو ورِ دخالت در اماخاللگری و 
مشغول بودند و بر ضد دولت جوان 

می کردند به عقب  ه چينیسشوروی دسي
 ادامه دارد.".. نشينی وادار می کرد

 
****  
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  مطالعه نمائيد را در تارنمای توفان ٩٧١٣ماه  آبان مقاالت توفان الکترونيکی شماره
  

  توفان الکترونيکی در آغاز هر ماه ميالدی منتشر می شود
 

به دست يک حکومت مردمی عملی  خواری تنهامبارزه با فساد و رشوه
 است



 

   

برخورد کمونيستی به 
 )۵(مسئله ملی

برخورد کمونيستی به مسئله حق ملل در 
  تعيين سرنوشت خويش در دوران امپرياليسم

  در عرصه عملی و مشخص
در مورد حل ) توفان(نظر حزب کار ايران

  سوريهو  عراقران و در مسئله ملی در اي
  ردها  در سوريهمسئله ملی کُ  -٣

ردهای سوريه که در بدو امر در هم اکنون کُ 
عربستان - ترکيه- ناتو-مقابل دسيسه آمريکا

داعش برای تجزيه و تجاوز - اسرائيل- سعودی
به سوريه دست به مقاومت زده و محبوبيت 

هره کسب کردند، امروز به عنوان مُ 
ر منطقه عمل کرده و امپرياليسم آمريکا د

ردهای عراق و ايران سرنوشت مانند کُ 
مبارزه برای کسب خودتعيينی سرنوشت را نه 
در همکاری و وحدت مبارزه جويانه خلقهای 
منطقه برای رهائی از چنگال امپرياليسم و 
گام نهادن به سوی سوسياليسم، بلکه در جدا 
کردن راه خود از راه ساير نيروهای انقالبی 

قه ديده و متحدان خود را از ميان در منط
آنها به جای   .کنندارتجاع جهانی انتخاب می

  ٦دامه در صفحه ا...اينکه با نيروهای

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

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

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

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

بار ستينزمانی که برای نخ ١٣٨۶سال  گذرد درای که از نظر خوانندگان توفان میمقاله
مطرح شد از جانب ) خزر؛ کاسپين؛ مازندران(مسئله بررسی وضعيت حقوق دريای 

از آنجا که مجددا اين بحث داغ شده است . رشته تحرير درآمدبه) توفان(حزب کار ايران
حزب ما لزوم طرح مجدد مسئله را برای يادآوری و روشن شدن بهتر مشاجرات 

بر . (رسانيمند شماره مسلسل توفان به اطالع شما میدر چ را ما اين سند. کنداحساس می
 )ارگان مرکزی حزب کارايران  ١٣٨۶آذر ماه    ٩٣گرفته ازتوفان شماره  

  امپرياليستها و ايران"
منعقده بين بريتانيا و امپراتوری تزاری  ١٩٠٧قرار داد  ١٩١٩سلف قرارداد خائنانه 

منطقه بی طرف مرکز نيز . کرده بودند روسيه بود که ايران را به دو منطقه نفوذ بدل
در مقابل وعده انگليسها که پس از خاتمه جنگ جهانی  ١٩١۵توسط روسها در سال 

سرنوشت . اول بغازهای داردانل را در اختيار روسها بگذارد به انگليسها واگذار شد
. است ميهن ما همواره با دخالتهای بی شرمانه استعمار گران و امپرياليستها عجين بوده

اجانب با دخالت سلطه جويانه در ايران و حمايت از رژيمهای خود فروخته توانسته اند 
مبارزات مردم ما از جنبش تنباکو و . به کشورما صدمات جبران ناپذير وارد کنند

. انقالب مشروطيت هموراه يک لبه تيزش متوجه دخالت بيگانگان بوده است
گليس و تزاريسم روسيه در زد و بند با يکديگر برای امپرياليستها و بويژه امپرياليست ان

. ه ١٢٨٩مرو و خوارزم طی قرارداد ننگينی در سال . بلعيدن ايران نقشه می کشيدند
و ترکمانچای در  ١٨١٣در طی دو قرار داد گلستان در . به روسيه واگذار شد. ش

ايروان و قره سرزمينهای قفقاز و ماوراء آن از جمله گرجستان، باکو، گنجه،  ١٨٢٨
در زمان . باغ در اثر بی لياقتی حکومت مذهبی و خرافاتی قاجار به تزارها واگذار شد

انقراض قاجاريه که جنبشهای انقالبی بر ضد قراردادهای استعماری در خطه شمالی 
ايران زمين سرکشيده بود استعمار انگلستان رضا خان قلدر و نوکر صفت را بر سر 

ب نهضت آزاديبخش ايران و دادن نفت ايران با تمديد قراداد کار آورد تا با سرکو
دارسی به امپرياليسم انگلستان مرزهای جنوبی ايران را به مرکز دسيسه و توطئه بر 

دخالت امپرياليستها در ايران مانع . ضد حکومت جوان سوسياليستی شوروی بدل کند
خائن پس از کودتای پيروزی مردم ايران در ملی کردن صنعت نفت خود شد و شاه 

مرداد قرارداد ننگين کنسرسيوم را بر ضد مصالح ملت ايران تمديد کرد و  ٢٨خائنانه 
به امپرياليستها که سالها نفت ايران را به معنای واقعی کلمه می دزديدند و با لوله های 

امپرياليستها از ترس . مخفی انتقال نفت بدون نظارت به بصره می بردند خسارت داد
که در اثر استمرار انقالب ايران و تعميق آن رهبری انقالب از دست نيروهای اين

ارتجاعی مذهبی بدست نيروهای انقالبی بيفتد شاه دست نشانده را بردند و به ارتش 
توصيه کردند که بدون مقاومت به خمينی تمکين کند تا روند انقالب بريده شود و 

وقتی که خمينی به . تقويت و تامين شود سرکردگی مذهبيون برای مبارزه با کمونيسم
لگد زدن مشغول شد صدام حسين را با موشکها و گازهای سمی اش با رضايت رونالد 
رامزفلد و همه امپرياليستها به جان مردم ايران انداختند و در رسانه های گروهی خويش 

ترين آنها کوچک. مانع شدند تا مردم جهان از اين جنايات ضد بشری مستحضر شوند
قطعنامه ای در شورای امنيت سازمان ملل بر ضد اين جنايات ضد بشری به تصويب 

  ٧دامه در صفحه ا... تاريخ مبارزه مردم ما با امپرياليسم ستيزی. نرساندند
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