
 

  است آشوب در ليبی محصول رقابت امپرياليستی
های امپرياليستی مبنی بر استقرار دموکراسی و ايجاد فضای وعده. سوزدليبی دوباره در آتش می

. ددهنآزاد سياسی و احترام به حقوق بشر پوچی خويش را به بهترين وجهی در عمل نشان می
ليبی . اندگونه استدالالت عوامفريبانه به خاک و خون کشيدهامپرياليستها همه ممالک را با همين

. خيز است و هم اکنون بزرگترين مخزن آب آفريقا را در درون خود جای داده استکشوری نفت
قربانيان  کند و مانع سرازير شدن پناهندگان، اينتسلط بر ليبی تسلط بر شمال افريقا را تسهيل می

تسلط بر ليبی تسلط بر نفت اين کشور نيز هست که بر . شوندامپرياليسم از طريق ليبی به اروپا می
فرانسه . درگيری ايجاد کرده است) کنسرن توتال(و فرانسه) کنسرن اِنی(سر آن به ويژه ميان ايتاليا

تسلط بر ليبی و يکپارچه . دهد های نفت آنجا خاتمهخواهد به تسلط سنتی ايتاليا در ليبی و بر چاهمی
کردن آن زير سلطه حکومتی قدرتمند به وضعيت متزلزل و سراپا آشوب ليبی که مرکزی برای 

امروز همه ممالک . دهدهای تروريستی و باندهای تبهکارانه جهانی شده است، خاتمه میگروه
يت خويش به اين شمال آفريقا مصر، تونس، الجزاير و مراکش تصميم  دارند برای حفظ امن

وضعيت خاتمه دهند و اين درحالی است که تضادهای امپرياليستها برای دخالت در اوضاع ليبی و 
در ليبی صفبنديهای جديدی ايجاد شده است که تا . گرداندن وضعيت به نفع خود تشديد شده است

زاير و تونس را اين تضادها مراکش، الج. پيروزی بخشی بر بخش ديگری اين نابسامانی ادامه دارد
  . در مقابل مصر قرار داده است
عربی قد َعلَم کردند و از جانب ) خزان(در گيرودار بهار ٢٠١١مخالفان قذافی، که در سال 
از . نظر نبودند ای هم شدند، غير از مخالفت با قذافی در هيچ زمينه کشورهای غربی پشتيبانی می

  . زاع بر سر قدرت در ليبی درگرفترو از همان فردای سرنگونی معمر قذافی ن همين
ل، هائی که نيروهای امپرياليستی، به ويژه فرانسه  سالح وق مل ا حق دازی در تناقض ب اطر بران ه خ ب

ذافی های شبه نظامی پخش کرده بودند، پس از سرنگونی قذافی ميان گروه ت  معمر ق ان در دس کماک
  ٢ صفحهادامه در ...بويژه ايتاليا و فرانسه از ها، در واقع رقابت بين امپرياليست. باقی ماند هاگروه

  گری در مقوالت ملی و دموکراتيکمغلطه
با ) توفان(کنيد بخشی از مشاجرات ايدئولوژيک حزب کار ايرانزير مطالعه میدر ای را که مقاله

رويزيونيستهای حزب توده ايران است که فقط با توسل به دروغ و نيرنگ و فريب اعضای خود 
گذار از ، حزب توده ايران"اين مقاله در مجموعه اثر . کنندت خويش را عرضه میموجودي

لنينيسم و خيانت به  -رويزيونيسم به سوسيال دمکراسی، با تجديد نظر در اصول عام مارکسيسم
نقدی بر برنامه مصوب ششمين کنگره حزب توده   -  سوسياليسم و اتخاذ سياست سازش طبقاتی

  .منتشر شده است" ٢٠١٧مه  ٢٠مطابق  ١٣٩٦ارديبهشت  ٣٠، ايران
ما نشان داديم که انقالب . کندحزب رويزيونيستی توده ايران در اين مقوالت مغلطه می"

. داری و برچيدن مناسبات فئودالی استدموکراتيک، انقالبی برای کسب زمين، توسعه سرمايه
 مفاهيمکنيم، دقيقا به اين بت میوقتی ما از انقالب دموکراتيک يا مرحله دموکراتيک انقالب صح

حال حزب توده ايران مرحله انقالب دموکراتيک و انقالب دهقانی را با مطالبات . نظر داريم
  .اين مقوالت ربطی به هم ندارند. کنددموکراتيک، مبارزه دموکراتيک مخلوط می

داری که حتی يهمطالبات دموکراتيک و مبارزه برای تحقق دموکراسی همچنان در يک جامعه سرما
طبقه کارگر هميشه بايد برای حقوق و خواستهای . بقايای فئوداليسم در آن وجود ندارد، مطرح است

کنند و بايد دموکراتيک خود مبارزه کند، زنان، جوانان، دانشجويان نيز در اين عرصه مبارزه می
ا ديکتاتوری پوشيده داری، استبداد عرياِن سرمايه حاکم و ياگر در يک نظام سرمايه. بکنند

بورژوازی بر سرکار باشد، طبيعتا بايد برای تحقق دموکراسی، حقوق و مطالبات دموکراتيک، که 
داران ها نقض شده و هميشه در دوران معاصر توسط سرمايههميشه در طی تاريخ توسط حاکميت

به توازن قوای داری توسط طبقات مسلط حاکمه با توجه ترين ممالک سرمايهحتی در دموکراتيک
طبقاتی به زير پا گذارده شده است، مبارزه کرد و از دستآوردهای بشريت که در طی قرنها مبارزه 

اين مبارزه يک مبارزه ماهيتا بورژوائی و برای تحقق حقوق . دفاع برخاستبه چنگ آمده است به
ان استبدادی در اير. بورژوائی بوده و ربطی هم به سطح رشد نيروهای مولده نخواهد داشت

در . همانقدر بايد به مبارزه دموکراتيک توجه کرد و الزم است که در آمريکا، آلمان و يا فرانسه
تمام اين ممالک مبارزه دموکراتيک وجود دارد و کمونيستها بايد از آن حمايت کرده و حتی در آن 

گونه سی بخواهد اينبازی است که کشعبده. دست گيرندکنند رهبری آنرا بهشرکت نموده و سعی 
تواند موضوعش عوض شود و مرکز ثقلش تغيير فعاليتهای روزانه دموکراتيک را که هر ماه می

کند، و حيات آن تا زمانی که طبقات ستمگر مسلط هستند، پايانی ندارد و در همه ممالک طبقاتی نيز 
معلوم . بر آن متصور نيستای که طبيعتا پايانی جا بزند، مرحله مرحله انقالبوجود خواهد داشت، 

  ٤ ادامه در صفحه...                                       " معجون دموکراسی"نيست چقدر از اين 
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  ديتحد شوای جهان ميتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

عربستان سعودی عامل 
  تشنج و جنگ در منطقه

عربستان سعودی به ياری آمريکا و 
فرانسه دارای نيروگاه اتمی شده است و 

م کرده که دمحم بن سلمان رسما اعال
هرچقدر تمايل داشته باشد به درجه 

اين . آفزايدسازی اورانيومش میغنی
ادعا معنای ديگری ندارد جز اين که 
عربستان سعودی در پی توليد بمب 

از نظر اربابان عربستان . اتمی است
سعودی، بمب اتمی عربستان سعودی و 
اسرائيل خطری برای صلح جهان ايجاد 

تمی موهومی کنند ولی بمب انمی
-جمهوری اسالمی صلح جهان را به

حتی زمانيکه تمام . خطر انداخته است
ُشعب سازمانهای امنيتی آمريکا ادعای 

کردند، ايران اتمی را تکذيب می
اپوزيسيون مزدور ايرانی از بمب اتمی 

- کرد که در دست عدهايران صحبت می
ای آخوندهای غير قابل کنترل قرار 

را به خطر داشته که صلح جهان 
همين اپوزيسيون . انداخته است

اسرائيلی، امروز در مورد بمب اتمی 
خيز خفقان گرفته عربستان سعودی نفت

است و کوچکترين خطری از جانب 
عربستان سعودی نه برای ايران و نه 

دليلش . بيندبرای صلح جهانی نمی
روشن است زيرا عربستان سعودی 

ای از اين مخارج زندگی پاره
انهای خودفروخته ايرانی را سازم

  .کندپرداخت می
تقويت عربستان سعودی و اسرائيل از 
سياستهای راهبردی آمريکا در منطقه 

البته روسای جمهور دروغگو و . است
مردم فريب آمريکا هر روز و هر 

-ساعت سخنان گوناگونی بر زبان می
  ٢صفحه   ادامه در …   آورند که اين

  



   ،  

   ٢صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ماه  تير ٢٣٢شماره         

 

   ...عودی عاملعربستان س
خود محصول تاکتيک سياسی و جنگ روانی 
آنهاست، ولی آنها در پی تجديد منافع گذشته خود 

-گر، ايرانی میآمريکای سلطه. در منطقه هستند
شنو تا مانند دوران خواهد متواضع و حرف

سلطنت پهلوی در اين منطقه از جهان بدون 
عيت اين است که از ولی واق. مزاحمت جوالن دهد

بعد از انقالب شکوهمند بهمن در ايران وضعيت 
بطورکلی فرق کرده و تناسب قوا در منطقه برهم 

ايران کشوری است که عليرغم دارا . خورده است
بودن رژيم فاسد، تبهکار، ارتجاعی و ضد حقوق 
انسانی، نوکر آمريکا نبوده و ايران کشوری از 

رمز درک مسايل نظر سياسی مستقل است و اين 
هر کس اين حقيقت را . باشددر تحوالت منطقه می

درنيابد در عمل دير يا زود به همدست امپرياليسم 
- و ارتجاع عرب و صهيونيسم در منطقه تبديل می

شود و هرگز قادر نيست تحليل منطقی از 
امپرياليسم آمريکا . رويدادهای منطقه و ايران بدهد

يير نداده است و سياستش را در مورد ايران تغ
همان استراتژی تغيير سياست رژيم و يا خود 

ايران . دهدرژيم را با عبارات متفاوت ادامه می
اتمی برای آمريکا خطرناک است ولی اگر ايران 
نوکری آمريکا را بپذيرد و سياست خارجی خود 
را بر اساس منافع استيالجويانه آنها تعيين کند، 

ب اتم توسط ايران آمريکا نه تنها با داشتن بم
مشکلی ندارد، بلکه حتی موشکهای ايران با برد 
کوتاه و متوسط را نيز در خدمت صلح جهانی جا 

. گويدزند و از کبوترهای صلح ايران سخن میمی
آمريکا شايد به حمله مستقيم به ايران دست نزند، 

ای، ولی بمباران مناطق صنعتی، نيروگاه هسته
آمريکا . ساسا منتفی نيستبنادر و راهها و سدها ا

تواند مناطق نفتی جنوبی ايران را اشغال کند و می
ايران "با ياری تجزيه طلبان ُکرد در غرب ايران 

آمريکا توان اشغال ايران را ندارد . برپا کند" آزاد
های مهلک به ايران را ولی توان زدن ضربه

آمريکا در عين حال سگهای زنجيريش را . دارد
از . سوی ايران گسيل داشته است در منطقه به

ممالک . اسرائيل گرفته تا عربستان سعودی
پاکستان و افغانستان نيز در اقدامات تروريستی در 
شرق و جنوب ايران بياری عربستان سعودی 

تقويت طالبان در افغانستان و مذاکرات آنها . فعالند
در دوحه با آمريکا در عين حال تقويت کسانی 

ت عربستان سعودی در شرق است که با حماي
اند تا ايران را تحت فشار قرار ايران سنگر گرفته

امپرياليسم آمريکا تالش دارد به نيات . دهند
سياسی خويش از طريق جنگهای نيابتی عليه 
ايران آنهم به صورت فرسايشی نايل آيد که اين 
امر برضد منافع جنبش کارگری و مبارزات مردم 

ات تقويت رژيم جمهوری ايران است و تنها موجب
اين تجاوز جای تضادها . اسالمی را در پی دارد

را تغيير خواهد داد و موجی از نفرت ملی بر ضد 
تجاوزگران ايجاد کرده و ساير تضادها را تحت 

  .الشعاع قرار خواهد داد
اخيرا آمريکا سيرکی سياسی در لهستان برعليه 

 وضعيت اين سيرک بقدری. ايران برپا کرده بود
مضحک و نابهنجار بود که در پايان آن نتانياهو و 
رهبران لهستان به جان هم افتادند و کار اين 

شکست اين . نشست با فضاحت به پايان رسيد

نشست که فقط جنبه تبليغاتی و فشار سياسی 
ديپلماتيک بر ايران را داشت بقدری زار بود که 
خود آنها نيز بر روی آن فورا پرده استتاری 

در . آورنداند و سخنی از آن به ميان نمیکشيده
تعقيب اين سياست، اخيرا عربستان سعودی با مغز 
تهی دمحم بن سلمان با فشار و تهديد و مخارج 

اور نشستی را در مکه گزاف و با شتاب شگفت
برضد ايران سرهم بندی کرده تا سياستهای ترامپ 
را مورد تائيد قرار داده و موجی اعتراضی بر 

. يران در ميان دول و نه ملل عربی ايجاد کندضد ا
خواهند در بين خود شعار آنها اين بود که می

دست در دست هم به "همبستگی ايجاد کرده و 
ولی اين نشست نيز با . روان شوند" سوی آينده

-نه تنها پاره. شکست مفتضحانه روبرو شده است
ای ممالک عربی در آن شرکت نداشتند، بسياری 

اسالمی نيز از شرکت در اين نشست  از ممالک
سرباز زدند و تازه در درون اين نشست شرکت 
کنندگان با يکديگر توافق نداشتند و بسياری نيز به 

سوريه در اين . کردندوجود توافق تظاهر می
نشست شرکت نداشت و قطر نيز که عربستان 
سعودی عليرغم تحريم و تحريک عليه کشور قطر 

نها دعوت به عمل آورد، فرد مجبور شده بود از آ
درجه دومی را اعزام کرده بود که حتی به دمحم بن 

بحرين و مصر مناسبات . کردسلمان نيز نگاه نمی
دار است که از اند و خندهخود را با قطر برهم زده

همين وضع . همبستگی ميان آنها صحبت شود
ميان کشور کويت و بحرين قرار داشت که از 

دولت عراق حتی در . کردندکنار هم فرار می
سخنرانی خويش تائيد کرد که برضد ايران جنگی 

وی . ای داردنخواهد کرد و با ايران روابط حسنه
-افزود جنگ باعث تشنج و تزلزل در منطقه می

کيلومتر مرز مشترک با  ١۴٠٠شود و عراقی که 
پادشاه . ايران دارد حاضر نيست آنرا بپذيرد

-نکرد و فقط نمايندهمراکش در اين نشست شرکت 
شکست نشست مکه نشانه . ای اعزام نمود

دستپاچگی رژيم عربستان سعودی است که فقط با 
همدستی اسرائيل و امارات متحده عربی برضد 
ايران به تحريکات مشغولند تا با دسيسه و توطئه 
جنگی را به ايران تحميل کرده و پای آمريکا را 

. شاننددر يک جنگ تمام عيار به ميدان بک
ها در منطقه از زمره اين گذاریتحريکات و بمب

  .اندابتکارات

-ای در اين ميان نقش بازی میعوامل بازدارنده
چين، ژاپن، هند، کره جنوبی که به نفت . کنند

اند با هر تشنجی در منطقه خليج فارس وابسته
روسيه و اتحاديه اروپا نيز با تجاوز . مخالفند

الف بوده حاضر نيستند به آمريکا به ايران مخ
عنوان متحد آنها عمل کنند زيرا اوضاع منطقه 

ريزد که از عواقب آن در درجه آنچنان برهم می
عامل مهم . ها صدمه خواهند ديدنخست اروپائی

ديگر که آماج حمله ترامپ و نوکران ايرانی وی 
است، اقدامات استراتژيک و دورانديشانه ايران 

سطين و بسياری مناطق جهان در سوريه؛ لبنان، فل
است که کار اسرائيل را زار خواهد کرد و جنگ 
را به ممالک مجاور ايران نظير امارات متحده 

دهد که عربی و عربستان سعودی گسترش می
دورنمای تاريک آن برای امپرياليسم ترسناک 

موشکهای ايران نيز خاری در چشم ارتجاع . است

اهان آنند که ايران منطقه است اين است که آنها خو
را خلع سالح کرده از نفوذش در سوريه، لبنان و 

  . فلسين بکاهند تا راه حمله به ايران را هموار کنند
در اين شرايط وظيفه نيروهای انقالبی در درجه 

شعار صحيح در اين . اول ممانعت از جنگ است
باشد می" دستها از ايران کوتاه باد"دوره شعار 

جبهه "که در مقابل شعار واين شعاری است 
ها که هم خواهان "صدا و راه سومی"و يا " سومی

تجاوز آمريکا به ايران بوده وهم خواهان جنگيدن 
سرنگونی رژيم "در کنار تفنگداران آمريکا برای 

شعار آنها اين است . باشند، قرار داردمی" ايران
مردم و طبقه کارگر ". هم جنگ و هم سرنگونی"

عمال ستون پنجم آمريکا و ايران از اين 
  .     صهيونيسم ننگ دارند

****  
  

   ...آشوب در ليبی
تصميم  ٢٠١١زمانی آغاز شد که فرانسه در سال 

مادام که قذافی به . به سرنگونی قذافی گرفت
فروخت، جلوی هجوم پناهندگان به  فرانسه نفت می

های  ها را به بانک پترودالر. گرفت اروپا را می
رد و حتی به جناب سرکوزی، در سپ فرانسه می

اش کمک قابل مالحظه دالری  یمبارزات انتخابات
فرش قرمز از  با گستردن در پاريس... کرد و  می

اما پس از بروز بحران مالی . شدوی استقبال می
در غرب، که با ورشکستگی بانک  ٢٠٠٨

در  Lehman Brothers »َمنيِ برادران ل«
س، دالرهای خود آمريکا آغاز گشت، قذافی از تر

های چين  های فرانسه خارج و به بانک را از بانک
منتقل نمود و به موازات آن اعالم کرد که زين 

که در  –پس نفت را نه با دالر و نه با يورو 
بلکه فقط  –معرض بحران شديد قرار گرفته بودند 

فروشد، غرب و در رأس آن  در ازای طال می
و  ن سازدرا سرنگو ویفرانسه تصميم گرفت 

برای اين منظور رقبای قذافی در شرق ليبی را با 
و خوش طنين بسيج " دموکراتيک"خواستهای 

امپرياليسم . نمود و به سمت طرابلس کيش داد
که شاهد بود در مبارزه اپوزيسيون وابسته فرانسه 

به فرانسه و دولت حاکم ليبی، دولت در طرابلس 
را دارد،  به علت برتری هوائی و زمينی دست باال

تحت بهانه حمايت از مردم تا مورد بمباران 
به سرعت هواپيماهای ارتش ليبی قرار نگيرند، 

منطقه «را قانع کرد که با ايجاد » الملل جامعه بين«
عمالً به ليبی حمله نظامی کنند و » پرواز ممنوع

منطقه «تاکتيک . راه خود بردارند قذافی را از سرِ 
ت در شورای امنيت به بدون مخالف» پرواز ممنوع

 آنگاه فرانسه، انگلستان و آمريکا. تصويب رسيد
محابا در عرض يک هفته پنجاه هزار ليبيائی  بی

ايتاليا در آنزمان توافق . را به هالکت رساندند
زيرا . چندانی با اين تجاوز نظامی نداشت

برلوسکونی، رئيس دولت وقت ايتاليا، همانند 
او نيز . کنار آمده بود دولت پيش از خود، با قذافی

. کرد در ُرم برای قذافی فرش قرمز پهن می
برلوسکونی حتی حاضر شد به خاطر خسارتی که 
ليبی در طی دوران استعمار فرانسه توسط کشور 

پردازد و قول  رامت بهغايتاليا متحمل شده بود، 
 قذافی . بيمارستان را به او داد  ساختن اتوبان و

   ٣ادامه در صفحه          … مقابلنيز در 

 ، بدست مردم ايرانیاسالم یجمهور یدارسرنگون باد رژيم سرمايه
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   ...آشوب در ليبی 
قول داده بود که جلوی ورود اين پيشنهاد، 

  .گيرد پناهندگان به ايتاليا را به
های  از بعد از سرنگونی قذافی رقابت امپرياليست

فرانسه . فرانسه و ايتاليا در ليبی باال گرفته است
در ابتداء مانند اتحاديه اروپا و سازمان ملل که 

-حکومت مرکزی در طرابلس دفاع می متحد از
کرد، بتدريج با ارزيابی از ضعف قدرت مرکزی 

 شرقدر » ژنرال َحفتر«از رنگ عوض کرد و 
 حمايتکه بخت بيشتری برای آن قايل بود به 

ايتاليا که روی حکومت  هم اکنون. برخاست
گذاری  سرمايه غربدر » زائرالَسراج«مرکزی 

کند نها را متهم میدر نزاع با فرانسه آ کرده است
. رساندکه به آشوبگران و تروريستها ياری می

های  به ويژه امروز که ناسيونال شونيست ايتاليا
 ،اند نژادپرست در ُرم بر مسند قدرت تکيه زده

تراشی خارجی نياز  بيش از هر زمان به دشمن
، تا از اين طريق احساسات ناسيوناليستی رنددا

  .با خود همراه سازندمردم را تحريک و آنها را 
کشور ليبی از همان فردای سرنگونی قذافی عمالً 

. فرما شد گسيخت و جنگ داخلی بر آن حکم از هم
و » دموکراسی« ازسال گذشته نه تنها  ٨در 

را به مردم  اشوعدهی که در آغاز »حقوق بشر«
ليبی و افکار عمومی جهان داده بودند، نشان و 

رامش نيز از اين اثری نيست، بلکه امنيت و آ
ليبی به ماوا و مامن . کشور رخت بر بسته است

تروريستها و تبهکاران آزاد از قانون بدل شده 
رغم وجود ذخائر عظيم نفتی در ليبی،  علی. است

مردم اين کشور از کمبود مواد غذائی و داروئی 
اِعمال خشونت از هر سو امنيت و . برند رنج می

امروز پس از . استآسايش را از مردم سلب کرده 
کند و هرج  سال هنوز خالء قدرت خودنمائی می ٨

وجود دو دولت . و مرج بر کشور حاکم است
های شبه نظامی موازی، که  موازی، گروه

رسد، دو کودتای نظامی  می ١۵٠٠تعدادشان به 
ناموفق و باالخره يک جنگ داخلی که از اوايل 

ر ماه آوريل گذشته اوج گرفته است، کشور را د
برای . فرو برده است... ناامنی و شورش و فقر و 

صالح «نمونه يکی از رهبران شورشی به نام 
بريگاد «و نيز گروه » ِمصراتَه«اهل » بادی
کيلومتری جنوب  ۶٠در » تَرهونَه«از شهر » هفتم

طرابلس، خود يک قدرت منطقه محسوب 
های حکومت مرکزی را نيز  پايه. دنشو می

دهند که کنترل  ی تشکيل میهای شبه نظام گروه
  . طرابلس را در دست دارند

فرانسه ميزبان نشستی با  ٢٠١٨در ماه مه سال 
حضور رهبران دو گروه سياسی رقيب در ليبی با 
هدف پايان دادن به هرج و مرج هفت ساله در اين 

 .کشوِر واقع در شمال آفريقا بود
اين نشست به ابتکار امانوئل ماکرون، رئيس 

فرانسه و با حمايت سازمان ملل متحد جمهوری 
برگزار شد و نمايندگانی از بيست کشور جهان از 

عضو دائمی شورای امنيت، کشورهای  ۵جمله 
همسايه ليبی، شماری از کشورهای منطقه و 

المللی حضور  های بين مسئوالنی از سازمان
 .داشتند

در پايان گفتگوهای پاريس، رهبران دو گروه 
يبی يعنی فايز السراج، نخست سياسی رقيب در ل

وزير دولت وحدت ملی در طرابلس که تحت 
حمايت سازمان ملل است و ژنرال خليفه حفتر، 

ارتش ملی «فرمانده نيروهای نظامی موسوم به 
که بر شرق اين کشور تسلط دارد، بر سر » ليبی

 .به توافق رسيدندظاهرا يک نقشه راه سياسی 
، که »بلقاسم َحفتر ژنرال خليفة«و » فائز السراج«

توافق  ٢٠١٨بر سر انجام انتخابات تا پايان سال 
خويش را عملی  هایوعدهکرده بودند، نه تنها 

دست برضد يکديگر اسلحه به، بلکه امروز نکردند
 کار طلبان محافظه از داعشيان تا سلطنت .جنگندمی

، از سکوالرهای ارتشی تا همدست سلطان اِدريس
اند تا بر  ل هر يک در تالشهای ليبرا دموکرات

  . اريکه قدرت تکيه زنند
 ٢٠١٢، که در سال »کنگره ملی ليبی«اولين 

 ،تشکيل شد، به علت عدم وجود احزاب قوی
بيشتر نمايندگان اقوام و قبايلی به آن راه يافتند که 

در اين . آمدند شمار می گرايان به اکثراً از اسالم
باندهای از از همان آغاز که » کنگره ملّی«

خواری، تبانی، فساد و  رشوه ،تبهکار تشکيل شدند
نظامی گسترش  های شبه ربائی از طريق گروه آدم

در نتيجه طبيعی بود که وجود چنين وضعی . يافت
تشکيل دولت را غيرممکن سازد و عمالً کشور را 

. کشاند به آستانه ورشکستگی و سقوط 
ر گرايان برای اجرای قوانين شرعی، نظي اسالم

حجاب اجباری و تفکيک زنان و مردان در 
دانشگاه، وارد عمل شدند که متعاقب آن مخالفين 

  . آنها کنگره را تحريم کردند
کنگره «از دل همين  ٢٠١٣اولين کودتا در سال 

، که »ژنرال خليفة بلقاسم َحفتر«. بيرون آمد» ملّی
آمد، در  شمار می در گذشته از ياران قذافی به

همان زمان شايع شد که . تگير شددس» جنگ چاد«
از  ١٩٨٧سازمان جاسوسی سيا او را در سال 

زندان حکومت چاد فرار داده و به آمريکا برده 
از » ژنرال خليفة بلقاسم َحفتر«از آن پس . است

همان آمريکا َعلَِم مخالفت عليه قذافی را بلند کرد 
پس از سرنگونی . و با او به مبارزه برخاست

  . به ليبی بازگشت قذافی َحفتر
گرايان در بنغازی در  که اسالم ٢٠١۴در سال 

ُشُرِف گرفتن قدرت بودند، َحفتر با گروه نظامی 
تحت فرمان خود با آنها به مقابله برخاست و عمالً 

« عليه کنگره کودتا کرد و جنگی را تحت نام 
گرايان آغاز کرد که  عليه اسالم» عمليات کرامت

ابق ليبی نيز با او همراه در آن بخشی از ارتش س
  .شد و به حمايت از او برخاست
برگزار شد و  ٢٠١۴در انتخابات دوم که در سال 

گرايان  اسالم. آمد  بيرون» مجلس النواب«از آن 
خوردگان با کمک برخی  شکست. شکست خوردند

وفادار » کنگره ملّی«های شبه نظامی به  گروه
. ست گرفتندماندند و عمالً کنترل طرابلس را در د

مجلس «از سوی ديگر برخی از اعضای سکوالر 
واقع در شمال » ُطبُرق«در شهر کوچک » النواب

شرقی، که مورد پشتيبانی مصر قرار دارند، 
ژنرال خليفة بلقاسم «مستقر شدند و به سمت 

از اين تاريخ . دست دوستی دراز کردند» َحفتر

برای تصرف قدرت در سراسر » ژنرال َحفتر«
در اين اثنا ليبی عمالً از دو . وارد عمل شدليبی 

توان ادعا  حکومت متخاصم برخوردار بود که می
کرد که از اين تاريخ نيز دومين جنگ داخلی ليبی 

  .آغاز گشت
پس از سه سال ناآرامی، داعش  ٢٠١۵در سال 

خوار، که در آن  اين گروه آدم. وارد معرکه شد
داشت،  زمان هنوز در عراق و سوريه بيا و برو

گرای ليبی را نيز به  های اسالم برخی از گروه
خود جلب کرد و در شمال آفريقا به نيروی قابل 

اين سازمان جهنمی از . ای مبدل گشت مالحظه
فقدان قانون در ليبی بهره جست و برای تصرف 

در آن زمان شمال . قدرت مرکزی خيز برداشت
و شمال شرق  »کنگره ملّی«غرب ليبی در کنترل 

قرار » ژنرال َحفتر» «ارتش ملّی«ر دست د
  . داشت

در جنوب » طوارق«های  از جانب ديگر قبيله
غربی و گروه َسلَفی انصاِر شريعت، شهر 

در شمال مرکزی ليبی را در کنترل خود » ِسرتِ «
پرورده عربستان و  داعش، اين دست. داشتند

کشورهای اروپائی، نيز بر برخی از شهرهای اين 
به عالوه . شوم خود را گسترانده بودمناطق سايه 

های شبه  در بسياری از مناطق ديگر ليبی گروه
به ديگر سخن . ندنظامی خودسر تشکيل شده بود

هرج و مرج در اين کشور امان از مردم ليبی 
  . سلب کرده بود

گری  ها و ميانجی در اثر تالش ٢٠١۶در سال 
کنگره «ای از دو مجلس  عده متحد سازمان ملل

به توافق رسيدند که يک » مجلس النواب«و » یملّ 
شورای رياست «و » دولت اتحاد ملّی«

اين شورا که از طرف . تشکيل دهند» جمهوری
را به » السراج فائز «شد،  سازمان ملل حمايت می

رياست جمهوری انتخاب کرد و او در همان سال 
او . وارد طرابلس شد و قدرت را به دست گرفت

قدرت رسيدن جنگ عليه داعش از همان آغاز به 
  .را آغاز کرد» ِسرتِ «در 

گرايان را  اسالم ٢٠١٧که در سال » ژنرال َحفتر«
نظاميان  تارانده و با گردآوردن شبه  از بنغازی

را تشکيل داده بود، اکنون داعيه » ارتش ملّی«
او . پروراند حکومت بر سراسر ليبی را در سر می

گيری  های چشم قيتگرايان موف که در نزاع با اسالم
آورده بود، عمالً بر شرق کشور مسلط  به دست

و » ِسرتِ «نيز که در » فائز السراج«. گشت
هائی به  گرايان موفقيت عليه اسالم» ُمصراتَه«

  .چنگ آورده بود، بر غرب ليبی حاکم گرديد
» ژنرال َحفتر«در اين اثنا نيروهای تحت کنترل 

مذاکره با هائی از طريق  در جنوب نيز موفقيت
. خيز به دست آورده بودند سران قبايل مناطق نفت

المللی جهت انجام  هنگام برگزاری کنفرانس بين
ً » َحفتر ژنرال «انتخابات سراسر ليبی   ٪٧۵تقريبا

در . از کّل خاک ليبی را تحت کنترل خود داشت
از  ٪١٣تنها بر » دولت وفاق ملّی«صورتی که 

را  ٪١٢» ارقطو«راند و قبيله  کشور حکم می
فائز «های  ناگفته نماند که کوشش. دراختيار داشت

بر سر انتخابات » ژنرال َحفتر«و » السراج
   ۴ادامه در صفحه  …قرار بود سراسری، که 

 و  اامپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانه
 دشمِن شماره يک بشريت است
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   ...آشوب در ليبی 
  . انجام گيرد، به نتيجه نرسيد ٢٠١٨تا پايان سال 

های  علت اصلی عدم توافق آنها را بايد در دخالت
مپرياليستی فرانسه و ايتاليا جستجو های ا دولت

کرد، که برای دستيابی به نفوذ و قدرت هر چه 
های شبه  کوشند که در گروه بيشتر، هر يک می

نظامی با پخش اسلحه نفوذ کرده و از آنها به مثابه 
زيرا که شرق ليبی . پايگاه قدرت استفاده کنند

دارای منابع عظيم انرژی و در نتيجه موقعيت 
به همين دليل رقابت . باشد مهم می راهبردی

شديدی ميان فرانسه و ايتاليا در ليبی در جريان 
در حالی که چاههای نفت در شرق ليبی که . است

در تحت کنترل داعش بود با سرکوب داعش در 
توسط خليفه حفتر در اختيار ژنرال  ٢٠١٦سال 

حفتر قرار گرفته است ولی حق امتياز فروش نفت 
ت ملی نفت ليبی است که متعلق به در اختيار شرک

ای که بسته دولت مرکزی است و مطابق توافقنامه
خريداران خارجی نفت ليبی تنها شرکت شده است 

دولتی را به عنوان فروشنده نفت به رسميت 
نام های بید و حاضر نيستند با گروهشناسن می

اين اهرم قدرت . نشان تجارت نفتی داشته باشند
نفت را ميان ياران خويش تقسيم مرکزی  که پول 

  .کند خود از مبانی اختالف نظر استمی
دولت «. اکنون ليبی دارای دو دولت موازی است

که به طور عمده از جانب سازمان » وفاق ملّی
که از سوی » دولت موقت«شود و  ملل حمايت می

در شهر » ژنرال َحفتر«، حامی »طبرق«پارلمان 
. تشکيل شده است در شرق اين کشور» البيضاء«

، عربستان سعودی، متحده عربی مصر، امارات
ژنرال » دولت موقت«روسيه و اخيراً فرانسه از 

المسلمين  که از مخالفين سرسخت ِاخوان –َحفتر 
خواهند نفوذ خود را و می کنند حمايت می –است 

  .در شمال آفريقا افزايش دهند
مار المسلمين به ش قطر و ترکيه، که حامی اِخوان

، به اضافه ساير و مخالف وهابيسم هستند آيند می
دولت وفاق «کشورهای غربی از جمله ايتاليا، 

را در کنف » فائز السراج«به رهبری » ملّی
علناً » دولت وفاق ملّی«. ند احمايت خود گرفته

، که از »ژنرال َحفتر«فرانسه را به پشتيبانی از 
می کرده چهارم آوريل گذشته به طرابلس حمله نظا

 ٢٠٠حمله نظامی که تاکنون . کند است، متهم می
هزار نفر آواره به  ١٨نفر زخمی و  ١٠٠٠کشته، 

اتحاديه اروپا خواهان آتش بس و . بار آورده است
وحدت ملی بوده و از نظريه سازمان ملل متحد 

در جلسه شورای امنيت ملی سازمان . کنددفاع می
قط از ژنرال ای که فملل دولت روسيه با بيانيه

خواست که از پيشروی به سمت طرابلس حفتر می
خودداری کند مخالفت نموده و اظهار داشت که 

ای تصويب شود که طرفين درگيری را بايد بيانيه
از توسل به جنگ برحذر دارد و نه فقط ژنرال 

اين موضع به آن مفهوم است که دولت . حفتر را
 روسيه حکومت طرابلس را به عنوان دولت

شناسد و بر سر رسميت نمیقانونی ليبی به
اين . بندی کرده استپيروزی ژنرال حفتر شرط

روش روسيه ميدانی جديد برای مبارزه با ترکيه 
. کنددر سوريه برای بده بستانهای آتی باز می

جالب اين است که دولت آمريکا با اين پيشنهاد 
تواند به منزله مخالفت کرده است که هم می

از حفتر تعبير شود و هم اينکه مقاومت حمايت 
رسميت دولت مرکزی را در برابر حفتر به

ولی دودوزه بازی آمريکا بيشتر . شناخته است
حاکی از آن است که آمريکا نيز در طرف 

  .وهابيستها قرار گرفته است
يک هليکوپتر در ليبی سقوط کرد  ٢٠١۶در سال 

در  .سرباز فرانسوی سرنشين آن کشته شدند ٣که 
» ژنرال َحفتر«آنزمان شايع شده بود که آنها برای 

دولت «کردند و  آوری می اطالعات مخفی جمع
اين عمل فرانسه را عليه حاکميت ملی » وفاق ملّی

در اين ميان ترديد نيست که . ليبی ارزيابی کرد
فرانسه، مصر، امارات و عربستان از حاميان 

به گذشته با توجه . آيند بشمار می» ژنرال َحفتر«
و رابطه او با سازمان جاسوسی » ژنرال َحفتر«

سيا به هيچ عنوان بعيد نيست که او در زمين 
نشان اين واقعيت را آينده . بازی کند نيز آمريکا

از ديگر سو اروپا يا بهتر است بگوئيم . خواهد داد
غرب مايل است که هر طور شده شمال آفريقا را 

نفوذ روسيه و  زير نفوذ خود ِکشد، تا هم جلوی
چين را بگيرند، هم بر منابع نفتی و گازی اين 
منطقه سلطه يابند و هم اينکه از هجوم سيل 

اما در اين راستا . دپناهندگان به اروپا جلوگير
فرانسوی و » توتال«های نفتی  دعوای کنسرن

ايست که بدون  ايتاليائي، داستان جداگانه» اِنی«
ا ميان دو ز ترديد به عنوان يک موضوع تنش

فراموش . کشور بزرگ اروپائی باقی خواهد ماند
نکنيم که نقش مخرب ايران در همدستی با 
امپرياليسم برای سرنگونی دولت مستقل و قانونی 
ليبی لکه ننگی است که بر دامن دولت جمهوری 

آنها هم در . داری اسالمی چسبيده استسرمايه
يوگسالوی و هم در ليبی به منزله همدست 

رياليسم آمريکا و ناتو بر ضد منافع خلقهای امپ
جهان عمل کردند که حال نتايج وخيم اين سياست 

 .کنندرا بر گوشت وپوست خود در ايران حس می
****  

  
   ...گری در مقوالتمغلطه

خورد جامعه داد تا رويزيونيستها قانع شوند ايد بهب
پايان مدتهاست به" مرحله انقالب دموکراتيک"که 

خالصه اينکه مخدوش کردن مرزها، . استرسيده 
ای است که مخلوط کردن مفاهيم و مقوالت، شيوه

فکری و انصراف رويزيونيستها برای ايجاد آشفته
  .انداز انقالب اتخاذ کرده

انقالب ملی انقالبی . نکته بعدی انقالب ملی است
است که بر ضد سلطه خارجی، برضد استعمار و 

خست برای کسب استقالل امپرياليسم و در درجه ن
وقتی ما از مرحله انقالب . باشدسياسی کشور می

کنيم، اين مرحله مبتنی بر ملی صحبت می
وضعيت عينی مشخصی است که تضاد اساسی 

از بدو تسلط امپرياليسم . دهدجامعه را حيات می
برجامعه، اين تضاد پديد آمده و تا طرد امپرياليسم 

ين تضاد وجود و تاراندن اجانب از کشور، ا
اين تضاد عينی است و در طول . خواهد داشت

تمام مرحله ماندگار است و لحظه به لحظه تغيير 
- اگر کشور ما ايران، يک کشور نيمه. کندنمی

مستعمره بوده است، آنوقت اخراج امپرياليسم، 
خروج از پيمان سنتو، برهم زدن پيمانهای نظامی، 

ائی و هزار مستشار نظامی آمريک ٥٠اخراج 
معنی قطع به... دستگاهای عظيم استراق سمع و

ماال . دست امپرياليسم و کسب استقالل ايران است
پايان رسيده مرحله انقالب ملی هم در ايران به

شود مرتب از مرحله انقالب ملی و لذا نمی. است
رويزيونيستها برای . و دموکراتيک سخن گفت

-دا کردههم راه حل رويزيونيستی پي" ملی"مقوله 
اند و آن اينکه هر اقدام حاکميت که با خسران و 
خرابی، سوءمديريت همراه است، بيکباره اقدامی 
مغاير منافع ملی بيان شده و مفاهيم ملی به منظور 
مبارزه با امپرياليسم را با نتايج عملی تصميمات 
سياسی ناصحيح روز، که به هر صورت به 

انقالب و کشور، جدا از ماهيت آنها و مرحله 
زنند و منافع مردم و ملی را تحولشان صدمه می

کنند، همتراز دار میبه اين مفهوم داخلی خدشه
ولی کسی که در اثر يک تصميم . دهدقرار می

زند، الزاما نادرست سياسی به کشور صدمه می
نوکر امپرياليسم نيست و کشور ايران را به نيمه 

ولی کسی مستعمره امپرياليسم بدل نکرده است، 
نوکر امپرياليسم است و نوکر امپرياليسم باقی  که
محل تاخت و تاز ماند و ايران را بهمی

امپرياليستها بدل کرده است حتی اگر چند اقدامش 
نيز عمال به نفع کشور و همه مردم تمام شود باز 

اين قبيل اقدامات که در . حکومت ملی نخواهد بود
عات ناکافی يا تجربگی، اطالاثر ندانم کاری، بی
ارزيابی ذهنی و  کاری،اهمالنادرست، ناآشنائی، 

يا حتی بدتر در اثر رشوه خواری و فساد اداری 
منجر به ضربه خوردن به مصالح ملی، عمومی و 

تواند در يک کشور مردمی شود، حتی می
سوسياليستی و يا انقالبی هم رخ دهد، ولی در 

  . شودنتيجه آن مرحله انقالب عوض نمی
رويزيونيستها با اين التقاط مقوالت و مفاهيم در 
درک مرحله ملی انقالب به مفهوم ضدامپرياليستی 

زائی به ضرر مردم، عموم و و اقدامات خسران
مصالح ملی که مسايلی کامال متفاوت هستند، 

مرحله انقالب ملی و ايران را بيکباره در 
ای اختراعی دهند که مرحلهقرار می دموکراتيک

برای انصراف از انجام انقالب سوسياليستی و و 
            راهتالش در جهت سرنگونی رژيمی است که سد 

 ۴ادامه در صفحه                          …

 کندبا تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب تغيير می
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   ...گری در مقوالتمغلطه
در انقالب بهمن .  دموکراسی در ايران است

انقالب ملی به انجام رسيد و بساط فئوداليسم از 
اقتصادی و حقوقی و چه حتی از  قبل، چه از نظر

وجود . نظر سياسی، در ايران برچيده شده بود
بقايای فئوداليسم در کشور مرحله انقالب را تغيير 

های حزب رويزيونيستی توده اين تئوری. دهدنمی
تنها برای توجيه و پيدا کردن راهی برای کنار 

حزب توده : "نقل از کتاب(."آمدن با حکومت است
ار از رويزيونيسم به سوسيال دمکراسی، با گذ، ايران

لنينيسم و خيانت  -تجديد نظر در اصول عام مارکسيسم
نقدی   - به سوسياليسم و اتخاذ سياست سازش طبقاتی

، بر برنامه مصوب ششمين کنگره حزب توده ايران
  ").٢٠١٧مه  ٢٠مطابق  ١٣٩۶ارديبهشت  ٣٠

****  
  

   ...روزشمار محاصره امپرياليستی
  .وسيله دولت آمريکا کسب کنيداين هدف به تعقيب
   ٢٠١۵سال 

رئيس دولت ونزوئال نيکوالس مادورو : فوريه
کند که افسران نيروی هوائی ونزوئال اعتراض می

- از کارمندان دولت آمريکا کمکهائی دريافت کرده
ای اند تا دولت ونزوئال را در اقدامات چند مرحله

  .توسط کودتا براندازند
س جمهور آمريکا باراک اوباما رئي: مارس
علت ظاهرا نقض حقوق های جديدی را بهتحريم

در ادامه آن  اوباما . کندبشر در ونزوئال اعالم می
اعالم کرده و " وضعيت ملی اضطراری"يک 

داند ای می"العادهخطر پذيری فوق"آنرا محصول 
که شرايط ونزوئال برای امنيت ايالت متحده ايجاد 

  . کرده است
جف "ای برای دولت ونزوئال در نامه: آپريل

ِاکسون "مدير شرکت  Jeff Simon "سيمون
در بخش مربوط به   Exxon Mobil"موبايل

پردازد که ونزوئال، به رد نظرات اين شرکت می
افکنی ميان دولت ونزوئال و جمهوری قصد نفاق

در رابطه با  معاهدات دو " Guyana"گوايانا 
  . داردجانبه اين دو کشور 

جان کلی فرمانده منطقه جنوب آمريکا، : ژوئن
آمادگی دولت ونزوئال را برای مبارزه با خريد و 

  .بردفروش مواد مخدر به زير سئوال می
 Mark  C. Tonner" ترنر. مارک سی: "اوت

کارمند وزارت امور خارجه آمريکا به راهبرد 
وی مطالبه . کندانتخابات در ونزوئال اشاره می

ايد تا وتوئی را که در مخالفت با شرکت چند نممی
تن از مخالفان دولت در انتخابات پارلمان وجود 

خواهد که وی همچنين می. دارد برداشته شود
دولت ونزوئال اجازه دهد که نظار انتخاباتی به 

  .ونزوئال بيايند
وزير امور  John Kerryجان کری : سپتامبر

ئيه در مورد خارجه آمريکا به انتقاد از قوه قضا
" لئوپولد لوپز"گرای ونزوئال رهبر سياسی راست

Leopoldo Lὀpez پردازد و مجددا در امور می
  .کندداخلی ونزوئال مداخله می

کميسيون داخلی حقوق بشر در آمريکا گزارشی 
کند که در آن ظاهرا از فاجعه انسانی منتشر می

در ونزوئال و نقض حقوق شهروندان کلمبيائی که 

شوند ط دولت ونزوئال از اين کشور اخراج میتوس
  .کندپردازد و آن را محکوم میمی

کند که دموکراسی در جان کری اعالم می: اکتبر
  .است" ناکامل"ونزوئال 

ونزوئال نقض حريم هوائی خود را توسط : نوامبر
هواپيماهای سرويس اطالعات مخفی آمريکا که از 

 Curacao "کورکائو"پايگاه نظامی آمريکا 
  .کندپرواز کرده است محکوم می

٢٠١۶  
پرزيدنت اوباما فرمانی را که به موجب : مارس

العاده آن ونزوئال را خطری غيرعادی و فوق
  .کندکند به مدت يکسال تمديد میمعرفی می

نشست شورای دائمی سازمان کشورهای : مه
تشکيل شد که در آن حمايتش را ) OAS(آمريکايی

مريکای جنوبی از اتحاديه ملل آ
برای برقراری گفتگو ) Unasur"(اوناسور"

مابين دولت و مخالفان در ونزوئال مورد تاکيد 
در اين رابطه دولت ونزوئال افشاء کرد . قرار داد

 Luis " لوئی آلماگرو"که مخالفان دولت رسما با 
Almagroاند و قصد دارند تا با مالقات کرده

ی برای بکار گرتحريِف اطالعات و بسيج و رخنه
از " ضربه نرم"بردن خشونت طرحی را به نام 

  .اجراء در آورندخارج از کشور به
٢٠١٧  
تجديد فرمانی که در آن از ونزوئال به : ژانويه

العاده برای امنيت عنوان يک تهديد جدی و فوق
  .شودآمريکا صحبت می

وزارت دارائی آمريکا از طريق اداره : فوريه
تحريمی ) OFAC(هاخارجی کنترل دارائی

" ال اسامی طارق"برعليه معاون رئيس جمهور 
Tareck El Aissami گذاردرا به اجراء می .  

کند ای را صادر میهمچنين سنای آمريکا قطعنامه
 Luis " لوئی آلماگرو"که در آن بار ديگر از 

Almagroکارگيری منشور دموکراسی برای به
نزوئال کشورهای آمريکای التين در مقابل و

 . کندپشتيبانی می
نايب منشی آمريکائی سازمان مبارزه با : مارس

 William" ويليام برآن فيلد"مواد مخدر 
Brownfield  گزارشی را منتشر کرد که در آن

به سياست مبارزه با مواد مخدر کشور ونزوئال 
روز بعد در گزارش حقوق بشر . کندحمله می

 ٢٠١۶ل وزارت امور خارجه آمريکا برای سا
پيشرفت کشور ونزوئال برای تضمين حقوق بشر 

  .کندرا انکار می
رئيس بخش  Kurt Tidd" کورت تيد: "آپريل

کند که جنوبی نيروهای نظامی آمريکا اعالم می
تواند يک پاسخ سرانجام می"وضعيت ونزوئال 

ادعائی که دولت ونزوئال آنرا ". ای را بطلبدمنطقه
مورد حمله قرار " جويانهاقدامی مداخله"منزله به

  .دهدمی
نماينده  Nikki Haley" نيکی هيلی: "ژوئن

آمريکا در سازمان ملل بعد از اينکه مدعی شد 
مردم اين کشور آمريکای جنوبی از گرسنگی رنج 

کشند و آنهم در زمانيکه دولت ونزوئال می
" اقداماتی"کند خواهان دموکراسی را لگدمال می

  .در مورد ونزوئال شد
نفر از کارمندان فعلی و  ١٣دولت آمريکا : ژوئيه

سابق و نظاميان ونزوئال را به جرم دخالت و 

جلوگيری از شرکت برخی از کانديداها در 
انتخابات نمايندگان قانون اساسی صورت گرفته 

. دهدها قرار میاست، را در فهرست تحريم
همچنين در پی آن نيکوالس مادورو را نيز در 

  .دهدها قرار میفهرست تحريم
کند و دونالد ترامپ ونزوئال را علنا تهديد می: اوت
گويد که آنها چندين برنامه برای ونزوئال در می

اند، حتی اگر الزم باشد يک برنامه نظر گرفته
اين بيانيه از طرف دولت ونزوئال و بخش . نظامی

  .شودبزرگی از جامعه جهانی رد می
٢٠١٨   
جويانه آن های مداخلهدونالد ترامپ تحريم: مارس

کشور را تمديد کرده و بار ديگر فرمانی را که در 
برای " العادهتهديد فوق"آن ونزوئال به عنوان يک 

  .آيد مورد تائيد قرار داده استآمريکا به شمار می
معاون  Mike Pence "مايک پنس: "ژوئيه

 رئيس جمهور آمريکا به کشورهای آرژانتين،
برزيل، کلمبيا، پرو، پاناما کشورهائی که در آغاز 
امسال تفنگداران دريائی آمريکا در آنجا مستقر 

موضوع اصلی اين . ای کردشدند سفر دوره
گفتگوها در مالقاتهای صاحبمنصبان آمريکائی 

  .مجددا مسئله ونزوئال بود
يک سوء قصد ناموفق نسبت به رئيس : اوت

-س مادورو انجام میجمهور ونزوئال آقای نيکوال
دهد که حمايت مالی تحقيقات نشان می. شود

  .تروريسم از سرزمين آمريکا صورت گرفته است
اياالت متحده آمريکا درخواست : سپتامبر

برگزاری يک نشست غيررسمی شورای امنيت 
نمايند تا در آنجا در باره سازمان ملل را می

طرحی که از آن . وضعيت ونزوئال صحبت کنند
 .نيز استفاده کردند ٢٠١٧سال در 

نشريه نيويروک تايمز يک سری مالقاتهائی را که 
کارمندان دولت آمريکا و برخی از نظاميان 
مخالف دولت مادورو و انقالب بوليواری کشور 

هدف اين اقدامات . کنداند، فاش میداشته ونزوئال
براندازی دولت مادورو با استفاده از سامان اداری 

  .بوده است دولت ترامپ
از طرف ديگر از طرف آمريکا تدابير اجباری 

" سيليا فلورس"برعليه همسر رئيس جمهور 
Cilia Flores  ِدلسی "، رئيس قوه مجريه

، وزير دفاع Delcy Rodriguez" رودريگز
 Vladimir Padrino " والديمير پادرينو لوپز"

Lopez  جورجه "و وزير اخبار و ارتباطات
و افرادی ديگر   Jorge Rodriguez"رودريگز

  .شوداجرا گذارده میبه
ترامپ حکم اجرائی ديگری را هم : نوامبر

تصويب کرده که بر اساس آن تحريمهای اقتصادی 
برعليه اقتصاد ونزوئال و مردمان آن کشور اعمال 
شود و به وزارت خارجه و دارائی اين حق را 

دهد که دارائی کسانی را که در بخش طالی می
  .کنند مصادره کندال کار میونزوئ

٢٠١٩  
خوان "ژانويه، بعد از اينکه  ٢٣در : ژانويه
رئيس مجمع عمومی  Juan Guaido" گوآيدو

عنوان رئيس جمهور ونزوئال ونزوئال خود را به
رسميت دونالد ترامپ او را به. کنداعالم می

شناخته و بار ديگر نقشی مخرب در قبال حق 
 ۶مه در صفحه ادا …حاکميت مستقل دولت 

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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   ...روزشمار محاصره امپرياليستی
در خاتمه وزيرامور . کندونزوئال ايفاء می
 Mike" مايک پمپئو"خارجه آمريکا 

Pompeo  رئيس جمهور قانونی ونزوئال
مادورو را، با نقض آشکار قانون اساسی 

  .کندگيری دعوت میکناره ونزوئال، به
خواند نشست آمريکا بار ديگر فرامی

رای امنيت سازمان ملل تشکيل شود، تا شو
تشريح بحران در ونزوئال در آن به

بپردازد، و وزير امور خارجه آمريکا 
مايک پمپئو در اين نشست از اعضاء اين 

يک "خواهد تا طرف سازمان چندجانبه می
 .را بگيرند" جانب

از طرف ديگر دولت آمريکا با وضع کردن 
با همکاری  يک تحريم مالی از جانب کاخ سفيد

" استيون منوشين"وزير مسئول دارائی آمريکا 
Steven Mnuchin در نظر دارد تا دارائی -

های ونزوئال را منجمد کند و از طريق حکميت 
" حکومت"ماموران آمريکائی آنرا به نفع  

خودخوانده خوان گوايدو در اختيار وی قرار 
  .دهد

 ٧اين شکايت از اداره نفت ملی ونزوئال شامل 
. های اين شرکت بوديليارد دالر از دارائیم

ميليارد دالر  ١١عالوه بر آن، آنها خواستار 
علت از دست دادن صادرات نفتشان در به

  .سالهای آينده شدند
هائی پرداخت که دولت آمريکا به افشاء برنامه

بايست منابع درآمد دولت ونزوئال طبق آن می
دتاچيان قطع شود تا بتوان آنها را به حساب کو

وزارت دارائی آمريکا همچنان . واريز کرد
های اقتصادی کاراکاس را وعده داد که تحريم

تشديد کند تا دولت قانونی مادورو را سرنگون 
 .کند

****  
  

   ...توسل به سياست اقتصادی
نمائيم سياست تنزل ما کوشش می. نمائيممی

بهای تمام شده کاال و تخفيف بهای کاالهای 
ملی نموده در عين حال کوشش صنعتی را ع

نمائيم ثبات قيمتها را در مورد محصوالت می
 مگر واضح نيست که. کشاورزی حفظ نمائيم

چنين نظامات مخصوص و اختصاصی در 
داری در کشورهای سرمايهبازار، بطور کلی 

  .وجود ندارد
آيد اين است دست میای که از اينجا بهنتيجه

ايد هر دو جنبه که، مادام که نپ وجود دارد ب
هم جنبه اولين آن که عليه : آن حفظ شود

کمونيسم جنگی معطوف بوده و هدفش تامين 
داد وستد است و هم جنبه ثانوی  معيين  آزادی

داد و ستد بوده و هدفش  تامآن که عليه آزادی 
. باشدتامين نقش تنظيم کننده دولت بر بازار می

د ديگر اگر يکی از اين دو جنبه را از بين ببري
منتخب آثار ".(نپی برای شما باقی نخواهد ماند

در باره انحراف : استالين مسائل لنينيسم، مقاله
اتحاد ) بلشويک(راست در حزب کمونيست

  ). ٣٨٥تا ٣٨٤شوروی صفحات 
در آن دروان مبارزه طبقاتی شديدی نيز در 

حزب درگرفت که به شکست نظريات 
  . تروتسکی و بوخارين منجر شد

نشينی معيينی صورت دوران لنين عقب اگر در
- گرفت و همه چيز تابع نوسانات بازار مینمی

داری گرديد، عمال در جامعه طبقات سرمايه
منزله يک طبقه آمدند که بهنوينی پديد می

خاستند و اجتماعی به نبرد با پرولتاريا برمی
  . کردندقدرت را از چنگ وی خارج می

ی که در حال اين وضعيت را با شرايط
های ای چين با الهام از تئوریجمهوری توده

  . دن سيائو پين پديد آمده است مقايسه کنيد
رويزيونيستهای ديروزی که حال ناچارند به 
نفی واقعيت رويزيونيسم در شوروی بپردازند، 
آن را کتمان کرده و تا روز آخِر فروپاشی 
شوروی، اين کشور سوسيال امپرياليستی را 

ناب جا بزنند، حال در مقابل پديده  سوسياليسم
داری و سوسيال امپرياليستی چين قرار سرمايه
روشن . اند که راه فرار آنها را بسته استگرفته

است که آنها پاسخی برای اين تحول ندارند و 
بست، چين ناچارند برای فرار از اين بن

داری را تا زمانيکه خود آنها توبه سرمايه
اند، سوسياليستی ر نکردهرسمی خويش را منتش

های من در آوردی نظير بنامند و با تئوری
در چين، از سوسيال امپرياليسم " مرحله نپ"

  .چين دفاع کنند
داری، پذيرش اين واقعيت پذيرش چين سرمايه

توانند در روند است که احزاب کمونيستی می
مبارزه طبقاتی منحرف شده و در اصول 

ده و جامعه را به مارکسيسم تجديد نظر نمو
داری برضد منافع و مصالح سوی سرمايه

داری پرولتاريا سوق دهند، پذيرش سرمايه
بودن چين بيان آن است که رويزيونيسم دشمن 
پرولتارياست و در هر کشور سوسياليستی که 

داری بر سر کار بيايد آن جامعه را به سرمايه
بازگشت داده و با توجه به قدرت آن کشور از 

برای . سازديک ابرقدرت امپرياليستی میآن 
خواهند آموزش ببينند رويزيونيستها که نمی

بسيار سخت است که بپذيرند تجربه شوروی 
عناد آنها با مارکسيسم . شوددر چين تکرار می

تر خواهد ساخت کار آنها را در آينده سخت
زيرا چين به وضوح ماهيت امپرياليستی 

. هد رسانيدمنصهه ظهور خواخويش را به
رويزيونيستهای ديروزی بايد رويزيونيسم 
امروزی شوند و هر روز از چنته استدالالت 

بودن چين " سوسياليستی"خود توجيهاتی برای 
بيآفرينند که اين توجيهات چيزی به جز 
رويزيونيسم نبوده و خيانت به سوسياليسم و 

دفاع از سوسيال امپرياليسم 
چين به همان . خواهد بود

لی سوسيال امپرياليستی دالي
نه . شده است که شوروی شد

شوروی و نه چين هيچکدام 
بعد از تسلط رويزيونيسم بر 
حزب و دولت، کشور 
سوسياليستی نبودند، حتی اگر 
مالکيت بزرگ دولتی در آنها 

از . دارندوجود داشته و يا می
اين نوع مالکيتها و انحصارها 

و شکل  در دنيای امپرياليسم نيز وجود دارد،
- مالکيت هنوز مضمون مالکيت را روشن نمی

رويزيونيستهای عنادورز امروزی . کند
ناچارند از انبان رويزيونيسم که مدتها 

کرد و تئوری خروشچف از همين تز دفاع می
را " نپ"داری نشينی در مقابل سرمايهعقب

علم کرده و اقتصاد با نقشه سوسياليسم را نابود 
کارزار سوسياليسم در چين  کرد، استفاده کنند و

را همان اقدامات لنين در دوران استقرار 
کاری را که . سياست اقتصادی نوين جلوه دهند

ها در لنين در عرض يکسال انجام داد چينی
دهند که هنوز پايانی عرض چهل سال انجام می

سوسياليسم نوع چينی با . بر آن متصور نيست
ظريه چاشنی انديشه دن سيائو پين همان ن

گربه سياه و : "گفتمعروف وی است که می
کند مهم آن است که موش سفيد فرق نمی

تواند مضمون هيچکس بهتر از وی نمی" بگيرد
ای را که در چين تا استقرار طبقاتی مبارزه

ها چينی. رويزيونيسم وجود داشت بيان کند
نشينی به اند که در پی عقبهرگز نگفته

" ماندگيهایعقب"داری برای رفع سرمايه
آنها حتی تا به امروز نيز به . جامعه چين هستند

دهند ولی دروغ خود را سوسياليست جلوه می
های حزبی جرات ندارند مصوبات کنگره

خويش را مانند گذشته به زبانهای گوناگون و 
بطور وسيع تکثير کرده در اختيار عالقمندان 

های حزبی ظاهرا مصوبات کنگره. قرار دهند
. اندفی است و يا سر و ته زده منتشر شدهمخ

" نپِ "دوران لنين و استالين را با " نپِ "حال 
  :   دوران دن سيائو يپن و فرزندانش مقايسه کنيد

کرد که از سوسياليسم به لنين اعتراف می - ١
نشينی کرده است و داری عقبسمت سرمايه

- دانست و آنرا بهاين اقدام را سوسياليستی نمی
سوسياليسم نيز برای طبقه کارگر جا منزله 

  .زدنمی
دوران لنين به عقب بازگشت و آنهم نه به - ٢

داری که فئوداليسم را برچيده بود، آغاز سرمايه
  دوران بلکه به

داری که انحصارات و مالکيت تمرکز سرمايه
ترين شکل گذار به دولتی را که بهترين و ساده

کالی بودند اينها فقط اش. دانستسوسياليسم می
که بالواسطه قبل از گذار به سوسياليسم وجود 

- داشتند و گذار به سوسياليسم را تسهيل می
نشينی لنين تنها يک گام به پس عقب. کردند

  .عقب بود
 ٧ادامه در صفحه  …لنين به عقب  - ٣

 ی، سوريه و يمن را بیتجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك عراق، افغانستان، ليب
 .قيد و شرط ترك كنند

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد     
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 
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   ...توسل به سياست اقتصادی
داری و سرمايهبرگشت تا خيز برای تهاجم به

وصی بر وسايل توليد را الغاء مالکيت خص
داری را گسترش مهيا کند و نه اينکه سرمايه

دهد و کارخانه ميليونر و ميلياردر سازی باز 
  .کند
در خدمت تحکيم لنين اين اقدام را  - ٤

دانست که محصول می ديکتاتوری پرولتاريا
سرکردگی پرولتاريا در اتحادش با دهقان 

کارگر با  و نه تشديد استثمار طبقه. پا بودخرده
دستمزد ناچيز در معادن و يا اطاقکهای فاقد 

داری سيستم ايمنی، تا قدرت رقابت سرمايه
     .چينی را در جهان افزايش دهد

لنين با اين سياست، طبقه کارگر و  - ٥
ديکتاتوری طبقه کارگر را تقويت نمود تا 

  .سوسياليسم را مستقر کند
ت زد نشينی دسبه اين عقب يکساللنين تنها  - ٦

داری را آغاز و بعد از يکسال تهاجم به سرمايه
دست را در کرد و دهقانان ميانی و تهی

  .کشاورزی اشتراکی و يا دولتی متشکل کرد
لنين با اين سياستش در جهت نفی طبقات  - ٧

گام برداشت و نه تقويت و گسترش طبقات 
  .استثمارگر

لنين با اين سياستش مالکيت خصوصی بر  - ٨
يد را تضعيف کرده و نابود نمود و نه وسايل تول

اينکه اين مالکيتها را تقويت نمايد و شکاف 
  .ميان شهر و روستا را افزايش دهد

دارانه را با نشينی سرمايهلنين همين عقب - ٩
دولت در دست . ابزار کنترل دولتی کامل کرد

پرولتاريا بود، بازرگانی خارجی در دست 
ن سلب مالکيت داران کالدولت بود، از سرمايه

خصوصی شده بود، نظام بانکی در اختيار 
دولت قرار داشت، صنايع بزرگ، نظام حمل و 
نقل و زمين و منابع اوليه  و مواد خام همه در 

بهای کاالها را نه . اختيار دولت پرولتری بود
  .نوسانات بازار آزاد بلکه دولت تعيين می کرد

خصلت " نپ"لنين در دوران يکساله  - ١٠
ريزی، مديريت مرکزی از باال، برتری  نامهبر

ها، طبيعت  های برنامه نسبت به هزينه شاخص
کااليی، موقعيت غالب  - محدود مناسبات پولی

مالکيت دولتی، ماهيت اجتماعی مالکيت دولتی 
از بين نبرد تا قوانين اقتصاد و غيره را 

- سوسياليستی را در پای انگيزه مادی و ثروت
و فرياد زند که کسب سود  اندوزی نابود سازد

 . حداکثر، لکوموتيو اقتصاد سوسياليستی است
مرزهای شوروی را " نپ"لنين به بهانه  - ١١

های خارجی و بانکهای باز نکرد تا سرمايه
سوئيسی به داخل شوروی هجوم آورند و در آن 
شعبه باز کنند و طبقه کارگر را غارت کرده و 

شوروی سود خود را به صورت ارز آزاد از 
  .خارج کنند

به توليد شرکتها و " نپ"لنين با سياست  - ١٢
داران خصوصی کاران و سرمايهمقاطعه

مبادرت نورزيد تا مقام مسئول بانک بزرگ 
اعالم (UBS) سيو بی اسوئيس يعنی بانک 

آورِی بيند برای جمعکند که ضروری می
ی بيشترين تعداد ميليونرهای جهان، در سرمايه

از کند و به بطور مستقل و بدون چين شعبه ب
  . نظارت مقامات چينی به فعاليت بپردازد

لنين به تاسيس بورس  مسکو مبادرت   - ١٣
 یبه سبد ارزچينی  وآننکرد و روبل را مانند ي

در کنار دالر، يورو،  پول یالمللنيصندوق ب
داری پوند و ين و يا هر ارگان جهانی سرمايه

  .مالی جهانی وارد ننمود
باالخره لنين حزب طبقه کارگر را به  - ١٤

  .حزب ميلياردرها بدل نکرد
دهد راهی را که همين مقايسه ساده نشان می

رويزيونيستهای چينی پيمودند راه بوخارين بود 
فراموش نکنيم که نظام حاکم . و نه راه لنين

داری تک حزبی در چين پايه مادی سرمايه
سال خويش در جامعه را در عرض اين چهل 

به صورت بورژوازی نوخاسته فراهم آورده 
هم اکنون صدها ميليون نفر از اين نظام . است

اند و امکان ندارد بدون تشديد مبازه متمتع
طبقاتی و نابودی اين بورژوازی نوخاسته که 
به مقاومت خونين دست خواهد زد، و در تمام 
ارگانهای قدرت نفوذ و نيرو دارد، جمهوری 

يک چين به. وجود آوردن را بهسوسياليستی چي
انقالب سوسياليستی با رهبری حزبی کمونيستی 

رويزيونيستها به جای آموزش و . نياز دارد
بازگشت از راه گذشته و آموزش از تجربه تلخ 
شوروی خروشچفی در طی راه گذشته لجاجت 

دهند و اين امر نه تنها به خود آنها، به خرج می
طبقه کارگر و به  که به حزب طبقه کارگر، به
رويزيونيستها . زندسوسياليسم نيز صدمه می

توانند همه اعمال امپرياليستی چين را حتی می
ايجاد پايگاه نظامی در کشور جيبوتی و يا 
غارت ماهيان سواحل آفريقا با کشتيهای عظيم 

" مسابقه مسالمت آميز"خويش را با تئوری 
خروشچفی توجيه کنند و مدعی شوند که 

خواهند همه امکانات را از می" ای چينیرفق"
- آميز بهدست امپرياليستها در يک رقابت صلح

در آورند و يکشبه اعالم کنند که از فردا همه 
البته با اين استدالل . اندجوامع سوسياليستی شده

معلوم نيست چرا آقای پوتين کمونيست قابل 
احترامی نباشد از کجا معلوم که وی نيز برای 

اردن سر امپرياليسم آمريکا به اين کاله گذ
تاکتيک متوسل نشده باشد و بعد از نابودی 
امپرياليسم آمريکا، يکشبه اعالم نکند که 

؟ برای !کمونيسم در جهان پيروز شده است
رويزيونيستها مبارزه طبقاتی جايش را با 

اين راهی . تئوريهای توطئه عوض کرده است
  .است که به خيانت منجر خواهد شد

ويزيونيستهای سرگردان کنونی بايد بدانند که ر
مارکسيست لنينيستها دست خود را برای 
فشردن تمام دستانی که از رويزيونيسم ببرند و 
به راه خدمت با طبقه کارگر باز گردند دراز 

کنند، زيرا دشمِن خونخوار و خبيث طبقاتی می
بقدری بيرحم و تبهکار است که در اين مبارزه 

. مبارز نياز فراوان هست به هر نيروی
زخمهای گذشته تنها در مسير يک مبارزه 

  .مشترک انقالبی طبقاتی قابل درمان است
 

****  
  ديبه توفان در تلگرام خوش آمد

  
  
  
  
 
 
  
  
  

زدگان بابت دريافت کمک به سيل   
 سپاسگزاريم

  يورو ٥٠قدرت 
  يورو ٣٥فردا 

  يورو ١٥تهمينه 
  .دناين کمکها هنوز ادامه دار

 

 يک حکومت مردمی عملی است دستخواری تنها به مبارزه با فساد و رشوه
 

toufan@toufan.org    توفان(ايران کار حزب اتنشري(    www.toufan.org           
 

     http://toufan.org/ketabkane.htm                           سايت کتابخانه اينترنتی توفان 
  http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm                                                              سايت آرشيو نشريات توفان

 https://twitter.com/toufanhezbkar                                                             توفان در توييتر

                 https://www.facebook.com/toufan.hezbekar                                                                           توفان در فيسبوک
   https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts                                                                              توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

  

  مطالعه نمائيد را در تارنمای توفان ٨٩١٣ماه  تير ١٥٦ مقاالت توفان الکترونيکی شماره
  

  وفان الکترونيکی در آغاز هر ماه ميالدی منتشر می شودت



   ،  

   ٨صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ماه  تير ٢٣٢شماره         

 

 

  گزارشی از کنسول ونزوئال در فرانکفورت

روزشمار محاصره 
  امپرياليستی کشور ونزوئال

دولت قلدرمنش آمريکا از هيچ زورگوئی ابا 
ندارد و به دولت ونزوئال نيز مانند ساير 

خواهد گويد و میدول جهان زور می
تعمره اياالت متحده آمريکا ونزوئال را به مس

دهد تجربه ونزوئال مجددا نشان می. بدل کند
هرجا امپرياليسم است جنبشهای مقاومت نيز 

کنند و مردم و دولتها برای حق سربلند می
حاکميت ملی و تماميت ارضی کشورشان به 

در زير توجه شما را . خيزندمبارزه برمی
به گزارش کنسول ونزوئال در آلمان جلب 

  :کنيمی م
جويانه کشور ونزوئال قربانی سياست مداخله

ايالت متحده آمريکاست، سياستی که شاخص 
-دولت آمريکاست، روشی که از زمان به

قدرت رسيدن هوگو چاوز افزايش يافته 
  .است

بعد از پيروزی نيکالس مادورو در سال 
بارديگر اين سياست امپرياليستی در  ٢٠١٣

ما . را تثبيت کرد قبال انقالب بوليواری خود
کنيم  اطالعات در اينجا از شما  دعوت می

  ٥دامه در صفحه ا...بيشتری در مورد

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

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

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

در شوروی ") نپ("توسل به سياست اقتصادی نوين
  )٢(داری در چين سوسياليستی، برای توجيه نظام سرمايه

  :آوردمی" زی کامل سوسياليسمدر باره اهميت طال اکنون و پس از پيرو"لنين در اثر خود 
پس از . تا قبل از پيروزی پرولتاريا رفرم محصول فرعی مبارزه انقالبی طبقاتی است"

برای کشوريکه ) است" محصول فرعی"در حاليکه در مقياس جهانی همان (پيروزی، رفرم
شود از يک تنفس ضروری و دست آمده است، عالوه بر اين عبارت میدر آن پيروزی به

عيان برای اجراء انقالبی روع در مواردی که قوا پس از استفاده حداکثر از آنها ديگر بهمش
دهد که به دست می" ای از قواذخيره"پيروزی چنان . فالن و يا بهمان انتقال کافی نيستند

ماند که انسان بتواند هم به مفهوم نشينی اجباری هم چيزی باقی میحتی در صورت عقب
به مفهوم مادی يعنی تفوق قوا . مفهوم معنوی کلمه، خود را روی آن بند کندمادی و هم به 

به مفهوم معنوی . شود که دشمن نتواند ما را  بطور قطعی درهم شکندبحد کافی حفظ می
نظمی پديد آيد و ضمنا قضاوت شود روحيه ضعيف گردد و بیيعنی آنکه امکان داده نمی

فرض بُعد نشينی بهشود و عقباستحکام روحی حفظ میهشيارانه در باره اوضاع و نشاط و 
- يابد که بتوان آنرا بهقسمی انجام میگيرد و بهقاعده و اندازه انجام میمسافت آن هم باز به

  .موقع متوقف ساخت و بار ديگر به تعرض پرداخت
-اين عقبولی ما قاعده و اندازه را در . ايمنشينی کردهداری دولتی عقبسوی سرمايهما به

ولی ما . کنيمنشينی میما اکنون به جانب تنظيم دولتی بازرگانی عقب. ايمنشينی محفوظ داشته
دهد و نشينی را نشان میعالماتی هست که پايان اين عقب. اندازه را نگاه خواهيم داشت

 نشينی وجودای که چندان دور نيست امکان متوقف ساختن اين عقبدهد که در آيندهنشان می
نشينی ضروری را انجام تر و با خرافات کمتری اين عقبتر و يکدالنههر قدر آگاهانه. دارد

توانيم آنرا متوقف سازيم و همانقدر پيشروی پيروزمندانه ما دهيم، همانقدر سريعتر می
منتخبات لنين به فارسی جلد دوم قسمت دوم "(تر خواهد بودتر و پردامنهمحکمتر و سريع

  ).  ٧٣٨ و ٧٣٧صفحات 
کسانيکه از . وجود آوردنشينی زمينه مادی انحرافات در حزب را نيز بهالبته اين عقب

پيروزی انقالبی سوسياليستی مايوس بوده و در پی سازش طبقاتی برآمده بودند، تمايل داشتند 
اد صورت آزداد و ستد بهداری توسعه يابد و نفوذ دولت برچيده شده و بهکه اين دامنه سرمايه

  :استالين در آن زمان نوشت. و تابع نوسانات بازار ميدان داده شود
  در باره نپ و مناسبات بازار) ه"

اشتباه بوخارين در اين مورد عبارت . باشدچهارمين اشتباه بوخارين مربوط به مسئله نپ می
، ١٩٢١در سال . بينداو فقط يک جانب نپ را می. بينداز اين است که دو جنبگی  نپ را نمی

نموديم، نيروی آنرا برضد کمونيسم جنگی يعنی برضد آن هنگاميکه ما نپ را وضع می
ما معتقد بوده و . کند معطوف نموديمآزادی داد و ستد را منع می هرگونهرژيم و نظاماتی که 

خاطر بوخارين اين جنبه مسئله را به. هستيم که معنی نپ آزادی معينی از داد و ستد است
نمايد نپ کند که تصور میولی بوخارين اشتباه می. و اين بسيار خوب است. سپرده است

. کند که نپ جنبه ديگری هم داردبوخارين فراموش می. منحصر به همين جنبه مسئله است
قيمتها در بازار  آزادداد و ستد يعنی نوسان  تامدر حقيقت نپ بهيچوجه داللت بر آزادی 

شرط حدود معين و در قالب معين، بهزادی داد و ستد در نپ عبارت است از آ. نمايدنمی
. دومين جنبه نپ همانا عبارت از اين موضوع است. تامين نقش تنظيم کننده دولت در بازار

نوسان آزاد قيمتها . ضمنا اهميت اين جنبه نپ از اولين جنبه آن اگر بيشتر نباشد کمتر نيست
ما بهای غله را . بازار کشور ما وجود نداردداری معمول است در که در کشورهای سرمايه

  ۶ادامه در صفحه ...کاالهای صنعتی را تعيين  ما بهای. نمائيمبطور کلی تعيين می
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