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پرولتاریا جهان و خلقهای ستمکش متحد شوید

ارگان مرکزی حزب کار ایران
دوره ششم  -سال بیست و دوم
اردیبهشت  ۱۴۰۰شماره ۲۵۴

برخورد اصولی و واقعبینانه
به قرارداد همکاری ۲۵
ساله ایران و چین
پی شن ویس تفاه منامهای که چندی قبل
تحت عن وان «ب رنامه همکاریهای جامع
( )۲۵ساله ای ران و چین» منتشر شده بود و
موجب بحثهای ف راوانی گشت ،اخی را ً در ۷
فروردین  ۱۴۰۰ب رابر  ۲۷مارس سال  ۲۰۲۱در
ته ران ،با دیدار وزیر امور خارجه چین با وزیر
امور خارجه ای ران خطوط کلی این تفاه منامه
به صورت ق راردادی با ای ران به امضاء رسید
که جزئیات آن هنوز معلوم نیست.
پرسش نخست این است که چ را چنین سند
حیاتی مهمی تنها به امضاء وزیر امور خارجه
دو کشور رسیده است و نه مقامات مه متری
در میان دو کشور ای ران و چین.
پاسخ احتمالی ،که به این امر م یشود داد،
این است که حسابگری خاصی در اتخاذ
این نوع راهکار از جانب هر دو طرف
ق رارداد منظور نظر است .این ق رارداد مسلم اً
موجبات نگ رانی آم ریکا و اروپا را ف راهم کرده
و آنها را ب رای اتخاذ تصمیم در مورد ادامه
تح ریم ای ران و یکدندگی بر سر تح ری مهای
برجامی به عقبنشینی واخ واهد داشت .این
عقبنشینی هم به نفع ای ران و هم به نفع
چین است که از تهدیدهای آم ریکا در امان
باشند .برداشتن م وانع از سر راه تجارت با
ای ران و آزادسازی مبادالت ارزی ای ران زمینه
همکاری با چین را افزایش م یدهد .سیاست
زورگ ویانه و غیرقان ونی بیک ران آم ریکا در
مورد ای ران با انتشار مفاد کلی این ق رارداد
به بنبست رسیده و شکست خورده است.
یا باید در مورد برجام عقبنشینی کند و یا
اینکه به تهدیدها و قلدرمنشی خود بیفزاید
که در هر دو صورت به ضرر آم ریکا و
تشدید تضادهایش با اروپا و سایر ممالک
بدل م یشود.
به این جهت ارزیابی ادامه در صفحه ۲

نگرش غیر سیاسی و کینهتوزانه ،ابزاری برای توجیه خیانت ملی
حزب کار ای ران (توفان) در بیانی های که در همان زمان در برخورد به این سند و روش دولت ای ران
درباره آن منتشر کرد ،خطوط اساسی تحلیل خ ویش را بیان داشت و با امضاء جدیدی که به زیر این
ب رنامه گذارده شده است ،در نظ ریات گذشته حزب ما ،که از منافع میهن ما حرکت م یکند و نه از
منافع آم ریکا و اس رائیل؛ تغییری ایجاد نکرده است .مخالفت ما با جمهوری سرمای هداری اسالمی و
خ واست ب راندازی این رژیم ب رای حزب ما آن م وانعی نیستند تا کور ش ویم و بر مصالح آتی و منافع
ملی درازمدت ای ران ،که بعد از جمهوری می رنده اسالمی نیز باقی م یمانند و ماندگار هستند ،چشم
بپوشیم .در بررسی ماهیت این ق رارداد ،رژیم جمهوری سرمای هداری اسالمی تنها یک م ولفه آن را
تشکیل م یدهد که در تحلیل باید هم هجانبه و نه یکطرفه و ذهنی مورد بررسی ق رار گیرد ،ولی
ماهیت کلی ّت این ق رارداد ،سود و زیان آن را نم یشود فقط با س رنوشت و وجود جمهوری سرمای هداری
اسالمی ،که معلوم نیست تا چه زمانی در ای ران بر سر کار است ،گره زد .ادامه در صفحه ۲

هیاهو از غم از دست رفتن منافع
هنوز ق راردادی به صورت بندهای مشخص با جمهوری تودهای چین به امضاء نرسیده است .آنچه
به امضاء رسیده تنها یک م وافقتنامه با خطوط کلی ب رای یک همکاری  ۲۵ساله با ای ران است .نه
بی شتر و نه ک مت ر .آنچه که در ت وافق اخیر مشهود است ،این است که ای ران و چین یک گام دیگر
ب رای همکاری به هم نزدیکتر شدهاند و مذاک رات کن ونی نشانی از تصمیمات نهائی ب رای یک
همکاری  ۲۵ساله دارد .این ق رارداد باید به صورت هر ق راردادی ،که با هر کشوری منعقد م یگردد،
شامل نکاتی باشد که به صورت مشخص تع ریف و تعیین گردیده و اج رائی ش وند و باید بر سر
بند بند این ق راردادهای اج رائی بحث و تبادلنظر گردد .تمام این ق راردادهای مشخص بر مبنای آن
خطوط کلی ،که در تفاه منامه بدوی از آنها یاد شده ،تدوین خ واهند شد .اساس آن بر مبنای سیاست
بُرد -بُرد است وار است .ت وافق بر سر سیاست بُرد – بُرد ،که باید مبنای قابل اعتمادی ب رای ق رارداد باشد،
به این مفهوم است که طرفین سود متقابل را ب رای خود به رسمیت م یشناسند و ادامه در صفحه 5

محرمانهبودن قرارداد
مخالفان ،که اساساً مخالف هرگ ونه سرمای هگذاری و ق راردادی با ای ران هستند ،مگر اینکه منافع
امپ ریالیس تهای غرب را در نظر داشته باشد ،محرمانه بودن ق رارداد اخیر را بهانه م یکنند و داد سخن
م یدهند که البته این اعت راض بخشاً نادرست نیست ،ولی هم هجانبه هم نم یباشد .نم یت وان مسایلی
را مطرح نمود که به مردم چنین القاء نماید که باید همه نکات و تبصرههای ق رارداد را علنی کرد و
به بحث عموم گذارد تا اوالً آم ریکا خوشحال شود و ثانی اً بحث «دموک راتیک» درباره مضمون ق رارداد
توسط همه مردم ای ران آنچنان به درازا بیانجامد که جاده اب ریشم هیچوقت ساخته نشود .مضحکتر از
همه وضع «کم ونیس تهای تازه به دوران رسیده» است که با استناد به «کارل مارکس» در مورد انتقاد به
سری» و محرمانه خ واهان حمایت از تبلیغات و سیاستهای آم ریکا در ای ران هستند .چنین
«دیپلماسی ّ
«دموک راسی» کاذبی را ،که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و در آینده نیز وجود نخ واهد داشت ،آم ریکا
و اس رائیل و کم ونیس تهای کاذب ب رای ای ران توصیه م یکنند .ادامه در صفحه ۴

مخالفت با حراج ایران و فروش میهن ما به غرب
در دوران پهلوی و یا «غرب ستیزی»

تعداد ق راردادهای اسارتبار ای ران در زمان رژیم سرسپرده پهلوی ب یشمار است .به علّت خفقان حاکم
در ای ران مطبوعات حق نداشتند در این زمینه به انتشار اخبار دست زنند .مجلس فرمایشی ای ران در
مورد این ق راردادهای اسارتآور و ای رانفروش سخنی نم یگفتند .دانستن مضمون این ق راردادها ب رای
مردم ای ران ح رام بود .ما به یک نم ونه آن ،که م ربوط به ساختمان «س ّد دز» در ای ران در زمان شاه است،
مآبی نظیر ای ران ،در
اشاره م یکنیم تا روشن شود که اقدامات ترق یخ واهانه اعلیحضرت در کشور ک 
خدمت مطامع و منافع امپ ریالیس تهای غرب و بدون نظارت و دخالت و توجه به نیازهای مردم ای ران
انجام م یگرفت« :خصلت ن واستعماری این طرح زمانی کام ً
ال روشن م یشود که به زمی نهای زیر
کشت این س ّد توجه شود .تمام این زمی نها در دست شرکتهای امپ ریالیستی م یباشد تا آن جائی
که ب رای ما مقدور بود قسمتی از این شرکتها را از البالی روزنامهها بیرون کشیدیم.
چند شرکت آم ریکائی با مشارکت شخصی به نام «هاشم ن راقی»  ۲۰هزار هکتار
شرکت آم ریکائی شل اند میچل کاستی  ۱۵هزار هکتار ادامه در صفحه ۳

به حزب کار ایران (توفان) ،حزب طبقه کارگر ایران بپیوندید

شماره  254اردیبهشت ۱۴۰۰
برخورد اصولی ...دنباله از صفحه ۱

نهائی از این ق رارداد را باید به آیندهای موکول
کرد که همه مدارک و یا حداقل بخش مهمی از
آنها ،که ب رای یک تحلیل جامع مورد نیاز است ،در
اختیار ما باشد .از این گذشته ،چه نامی به این سند
بدهیم ،ب رای برخورد ما با محتوی این سند اهمیتی
ندارد .ولی جا دارد که به واقعی تها نیز توجه نمود
و به جنجال کسانی ،که نه ق رارداد را خ وانده و از
مضمون آن اطالعی دارند و نه ارزیابی درستی از
ت وانائ یهای چین و ای ران در این ت وافق م یت وانند
داشته باشند ،پاسخ داد .برخورد منتقدا ِن پر سر و
صدا به این ق رارداد ،که با نفرت نژادپرستانه ضدچینی
هم راه است ،بیان این امر است که آنها با انعقاد هر
ق راردادی با چین «زردپوست» مخالفاند و ترجیح
م یدهند ای ران به زیر بار اسارت غرب «سفیدپوست»
برود ،همانگ ونه که در صد ساله اخیر رفته است.
آنها ای راندوست نیستند ،غربگ را هستند.
آنها غربگ را هستند ،زی را بر جنایات غرب در از بین
بردن محی طزیست در طی دویست سال گذشته ،که
م یخ واهند هزینه ترمی ماش را حتی از روسیه ،چین،
هندوستان و در آینده از ای ران به بهای عقبماندگی
آنها بگی رند ،چشم بستهاند .این کیس ههای
پالستیکی چین یها نیست که در قعر اقیانوسها
نهنگها و آبزیان را م یکشند و صح راهای آف ریقا
را از خود مملو کرده به طوری که به هر ب وتهای
در کشور سودان یک کیسه پالستیکی مترو ،لیدل
و یا آلدی و ...چسبیده است .این دستآوردهای
غرب «بشردوست» ب رای غارت جهان به حساب همه
مردمان کره زمین است .غرب با کدام اجازه آب و
ه وای کره زمین را به ضرر ساکنان کره زمین تغییر
داده و هنوز هم م یدهد؟ غرب چگ ونه بدون ه راس
از مجازات ،خاکروب ههای خود را محرمانه توسط
کنسرنهای خصوصی خ ویش در اقیانوسها تخلیه
م یکند؟ کدام ق رارداد جهانی این حقوق ویژه را به
غرب داده است؟ این چهره واقعی غرب است که
غربپرستان آن را کتمان م یکنند .این غربپرستان
با تح ریم و تجاوز به ای ران و انعقاد ق راردادهای
اسارتبار با غرب مخالف نیستند ،زی را یا نسبت
به تاریخ ای ران ،که آن را نیاموختهاند ،بیگانهاند ،یا
ق ربانیان تبلیغات ه ولیوودی آم ریکا شده و از روی
یرانند و یا عمال آگاه و یا در زمره
جهالت سخن م 
دوستان آم ریکا و اس رائیل در منطقه هستند که عمال
فقط در پی اسارت ای ران م یباشند.

روشن است که حزب ما با هرگونه قراردادی،
که استقالل ایران را به زیر پرسش ببرد ،حق
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و حقوق
بی نالمللی قانونی ایران را به زیرپا بگذارد،
آنگونه که همه قراردادهای استعماری غرب با
ایران بدون استثناء در صد سال اخیر بودهاند،
اکیداً مخالف است.

ولی صرفنظر از این حکم کلی ،به چندین مسئله
اص ولی ،که شامل همه ق راردادهائی خ واهد شد که
در ای ران در صد ساله اخیر به امضاء رسیدهاند،
م یت وان و باید برخورد کرد تا سره از ناسره شناخته
شود .باید مانع شد که ای رانیان ه وادار تح ریم ای ران،
ه وادار تجاوز آم ریکا به ای ران ،ه وادار تروریسم
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دولتی آم ریکا در ای ران ،تجزی هطلبان و مخالفان
تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی ای ران ،ه واداران
تروریسم آم ریکا و اس رائیل در ای ران ،یاران دیروزی
و امروزی داعش و همه کسانی که ب رای ای ران به
عن وان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد
و با تاریخی بیش از  ۲۵۰۰سال قدمت ،حقوقی قایل
نبوده و نقض همه حقوق ای ران را در مجامع جهانی
به دست آم ریکا و اس رائیل مورد تائید ب یشرمانه
ق رار م یدهند ،پرچم میهنپرستی به دست بگی رند
و خودشان را در پشت گماشتگی امپ ریالیسم
آم ریکا و به بهانه تبهکاریهای جمهوری اسالمی
پنهان کنند .بارها گفتهایم؛ ای ران ماندنی و جمهوری
سرمای هداری اسالمی می رنده و رفتنی است .احت رام
به حقوق قان ونی ای ران در س راسر جهان حق مسلم
کشور ماست و ربطی به وجود و حضور جمهوری
سرمای هداری اسالمی ،شیخ و یا شاه ندارد .همه
کشورها موظفاند به این حقوق احت رام گذارده و
آن را به رسمیت بشناسند .خیانت به مردم سرزمین
ای ران را نم یشود با اشاره و تکیه به خفقان و
خودکامگی رژیم جمهوری سرمای هداری اسالمی
توجیه کرد .منافع ملی ای ران مستقل از رژی مهائی
است که در ای ران بر سرکار بوده و یا در آینده بر
سر کار خ واهند آمد .حقوق یک ملت را بر اساس
ماهیت ارتجاعی دولتها نم یسنجند .هر کس به
این راه رود نه تنها دموک رات نیست ،بلکه م رتجع
سیاهی است که باید ابناء بشر را از آنها برحذر
داشت .این م رتجعان تنها همدستان امپ ریالیسم و
صهی ونیسم در جهان هستند.
حزب کار ای ران (توفان) با این درک از دموک راسی،
مبارزه ملی ،منافع ملی ،قانونمداری و دفاع از خلق
ای ران به این سند برخورد م یکند و نوع برخوردش
با نوع برخورد نژادپرستان ،ضدآسیائ یتبارها،
ضدچین یها و آدمخ واران «میهنپرستی» که اخی را ً
از بطری بیرون جهیدهاند ،ماهیتاً فرق دارد .حزب
کار ای ران (توفان) نفرت عمیق خود و طبقه کارگر
و خلق ای ران را از این نژادپرستان ای رانی ضد بشر ،که
م وافق تح ریم آم ریکا برضد ای ران بوده و از تجاوز
وی به ای ران دفاع م یکنند ،اب راز م یدارد و هشدار
م یدهد که نگذاریم مبارزه ملی و دموک راتیک مردم
ای ران ملعبه دست سازمانهای جاسوسی ،امنیتی
غرب و صهی ونیسم بی نالملل ق رار گیرد .از صد
سال تاریخ پر ف راز و نشیب ای ران بیاموزیم و نفرت
خود را نسبت به استعمارگ ران نو و کهنه با صدای
رسا اب راز داریم•.
نگرش غیر سیاسی ...دنباله از صفحه ۱

کسی نم یداند در  ۲۵سال آینده این رژیم در
ای ران بر سر کار باشد یا خیر؛ ولی این ق رارداد به
قوت خود باقی خ واهد ماند.
اتخاذ چنین سیاست و روشی یا از ب یخبری ناشی
م یشود و یا از نفی این واقعیت که دشمنان ای ران
در غرب و یا در منطقه آرزو دارند ای ران به فنآوری
مدرن دست پیدا نکند ،در س راسر جهان به انزوا
کشیده شود و مردم در اثر سیاست ضدبشری
تح ریم و محاصره اقتصادی گرسنگی بکشند،

نابود ش وند .مهم اینکه در ساختمان جاده راهبردی
اب ریشم از شرق به غرب جهان ،ای ران اساساً نقشی
ِ
سعودی
نداشته باشد و این نقش به ع ربستان
«دموک راتیک و ملی» و یا به روسیه واگذار گردد.
باید بدانیم میهنپرستی اف راد را با درجه نفرت آنها
از جمهوری سرمای هداری اسالمی رقم نم یزنند ،که
امروز بهانهای شده است تا همدستی با غرب را
توجیه کنند .میهنپرستی اف راد را بر این اساس
تعیین م یکنند که با کدام واقعبینی انقالبی
قادرند به یک ارزیابی واقعبینانه و بدون تعصب،
در ش رایط مشخص کن ونی جهان در مورد ق رارداد
مشخص کن ونی ای ران و چین ،اب راز نظر کنند.
وگ رنه کسانی که افسارگسیخته خ واهان تجاوز
آم ریکا و اس رائیل به ای ران بودند ،نقض حقوق
مسلم ای ران را در تمام عرصههای جهانی و از
جمله در پیمان انرژی هستهای تائید م یکردند،
از نس ل ُکشی ای رانیان تحت عن وان تح ریم ای ران
پشتیبانی م ینمودند ،خ واهان نقض تمام حقوق
قان ونی ای ران در تمام مجامع بی نالمللی بودند و
هستند ،نم یت وانند میهنپرست باشند .آنها که
از نقض حقوق ای ران دفاع م یکنند ،خودشان در
آینده نم یت وانند به حقوق سای رین احت رام بگذارند.
کسی که اص ولی تاش گروهی و گزینشی باشد،
نم یت واند حامی ارزشهای جهانشمول گردد و
مدافع اص ولیت شود .اص ولیت کاسبکارانه وجود
ندارد .نقض حقوق کشورها ،ملتها ،خلقها و
اف راد را نم یت وان مبتنی بر درجه دلخوری ،غضب
و خبث طینت و یا ماهیت حکومت این کشورها
گردانید و آن را توجیه کرد و این روش ب یمنطق و
عنادآلود را پسندیده و انقالبی نامید.
عدهای از این منتقدان از «بلندپروازی» ای ران در
مسئله هستهای سخن م یگ ویند که گ ویا این
امر تح ریم ای ران و غارت منابع و ثروتهای ای ران،
تجزیه ای ران و زورگ وئی به ای ران را توجیه م یکند.
معلوم نیست به چه مناسبت دفاع از حق مسلم
ای ران در استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای ،آن
هم به موجب ق راردادهای جهانی و امضاء پیمان
منع گسترش سالحهای هستهای «بلندپروازی» ای ران
محسوب م یشود .مگر ق رار است هر کشوری،
که از حقوق قان ونی خود دفاع کرد ،متهم به
«بلندپروازی» شده و طعمه کرکس آم ریکا گردد!
چقدر یک ای رانی باید احساس حقارت در مقابل
آم ریکا و اس رائیل کند که حتی حاضر نباشد
از حقوق کشورش به دفاع برخیزد .چقدر باید
فرومایه بود که تحقق خ واست حقوق مسلم مردم
ای ران در مسئله هستهای را با زبان تا به دندان مسلح
اس رائیل با بمبهای اتمی ،تهدید امنیت منطقه جا
زد و حضور پرمخاطره اس رائیل و آم ریکا در منطقه
را موجه جلوه داد .کدام بمب اتمی خط رناکتر
است؟ بمب اتمی موهومی ای ران و یا  ۴۰۰بمب
اتمی واقعی اس رائیلِ متجاوز ،اشغالگر ،عامل
تشنج در منطقه و مسبب قتل عام مردم فلسطین؟
در اواخر ماه مه  ۲۰۱۲رسانههای آم ریکایی اعالم
کردند که ویروس «استاک سنت»( )Stuxnetکه
ب رای خ رابکاری در تأسیسات هستهای ای ران و
نیروگاه هستهای بوشهر ادامه در صفحه ۳
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مستقیم اً به دستور «أوباما» ،رئی سجمهور وقت
آم ریکا ط راحی ،ساخته و راه اندازی و با هدف
نابودی تأسیسات هستهای ای ران ساخته شده است.
گرچه در همان زمان احتمال این م یرفت که آم ریکا
تنها عامل سازنده نباشد ،لیکن در  ۷ژوئیه سال ۲۰۱۳
«ادوارد اسنودن» در مصاحب های با مجله اشپیگل
اعالم کرد این بدافزار با همکاری مشترک آژانس
امنیت ملی ایاالت متحده آم ریکا و اس رائیل طی
عملیاتی به نام عملیات بازیهای المپیک ساخته
شدهو علیه ای ران به کار رفته است .این اقدام آم ریکا
 اس رائیل یک اقدام سنتشکنانه و خط رناک ب رایبش ریت است ،زی را به راحتی م یت واند بدعت جدیدی
ب رای خ رابکاری بدون مجازات در زمان صلح بر ضد
تأسیسات غی رنظامی و حیاتی ملتها از این به بعد
از هر جانب باشد .ب یب یسی فارسی در تاریخ ۱۶
آوریل  ۲۰۱۱ب رابر با  ۲۷فروردین  ۱۳۹۰تحت عن وان
«اختالف ای ران و زیمنس بر سر حمله استاک سنت»
نوشت« :یک مقام ای رانی خ واستار پیگیری حقوقی
علیه شرکت آلمانی زیمنس شده است که به گفته
او در مورد حمله رایانهای علیه تأسیسات اتمی ای ران
مسئول است« .غالمرضا جاللی» ،رئیس سازمان
پدافند غیر عامل ای ران م یگ وید« :مسئوالن فنی و
اج رایی باید نسبت به نرم افزار اسکادای زیمنس،
که بستر فعالیت ویروس استاک سنت را ف راهم کرده
است ،پیگیری حقوقی انجام دهند» .نرم افزار اسکادا،
ساخت شرکت زیمنس ،یکی از شناخته شدهت رین
سیست مهای مدی ریت صنعتی در جهان است که در
تأسیسات صنعتی بزرگ و پیچیده و از جمله در
تأسیسات اتمی ای ران به کار گرفته م یشود».
اپوزیسیون ای ران تمام این خ رابکاریها علیه منافع
ملی ای ران را نادیده م یگیرد و خود را «انقالبی» و
یزند .اپوزیسی ونی که
ضد جمهوری اسالمی جا م 
چنین فکر م یکند و این فکر آلوده را گسترش
م یدهد ،بر ضد منافع ملی ای ران و خلقهای منطقه
است .میهنپرستی در این است که با توجه به
واقعیات مشخص کن ونی ببینیم چگ ونه م یت وانیم
عل یرغم وجود جمهوری منفور اسالمی و هیوالهای
آدمخ واری نظیر امپ ریالیسم و صهی ونیسم ،که
ای ران ما را محاصره کرده ،نفتاش را در آبهای
بی نالمللی ،چون دزدان دریائی ،م یدزدند ،ام والاش
را در تمام کشورها و بانکهای خود عل یرغم وجود
تمام ق راردادها و هنجارهای بی نالمللی مصادره
کردهاند ،از فرصتی که با دورنمای تغییر و تحول
مثبت در ای ران به دست آمده است ،استفاده کنیم تا
از منافع کشورمان دفاع کنیم.
نم یشود به کسانی متکی شد و استناد کرد که از
تروریسم دولتی بی نالمللی علیه کشورهای مستقل
جهان حمایت م یکنند و متعهد به هیچ ق رارداد
و پیمانی در جهان نبوده و تنها زبان گل وله را
م یفهمند و منطقه را به آشوب کشیده و جهان را
در خون مردم کشورها از افغانستان گرفته تا ع راق،
سوریه ،یمن ،فلسطین و لیبی غرق کردهاند و چشم
طمع به ثروت ای ران داشته و دارند تا ای ران را مجددا ً به
دوران ننگین حکومت «محمد رضا پهلوی» کشانده
به مظهر استعمار جمعی بدل کنند•.
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عدهای دیگر از شرکتهای آم ریکائی  ۱۸هزار
هکتار
شرکت آم ریکائی ف رانسوورله ۱۰هزار هکتار
یک شرکت یوگسالوی  ۱۰هزار هکتار
شرکت ژاپنی  ۱۰هزار هکتار
 ۸۳هزار از  ۱۰۰هزار هکتار زیر کشت بنابر این دست
شرکتهای خارجی م یباشد ،البته این مقداری بود
که ما ت وانستیم استخ راج کنیم ،حتما  ۱۷هزار هکتار
دیگر نیز در دست سرمای هداران خارجی دیگر
م یباشد» (نقل از جزوه «گوشهای از غارت خلق
ای ران» از انتشارات کنفدراسیون جهانی محصلین و
دانشج ویان ای رانی  ۱۳۵۲ -ص .)۲۴
حال به تبلیغات شاه ای ران ب رای غارت و ح راج ای ران
در مطبوعات خارجی توجه کنید:
در روزنامه لوم وند ( ۱۱ - ۱۰اکتبر  ۱۹۷۱این اعالن به
چشم م یخورد) :ع وامل زی رین باعث شده است که
ای ران کشور ایدآل سرمای هگذاری باشد:
«ثبات سیاسی ،ف راوانی و تنوع منابع طبیعی ،کارگر
ارزان ،امکانات اعتباری در محل ،امتیازات مالیاتی
ب رای موسسات جدیدالتأسیس ،معافیت گمرک
در مورد مصالح صنایعی که بنیادگذاری م یشود،
بازگشت کامل سرمای هها و بهرهها».
در مورد این ق راردادها و یا اسناد فروش و ح راج ای ران
به غرب و به «دنیای آزاد» ،باید گفت ق راردادی در
کار نبوده و یا کام ً
ال مخفی بوده و یا اساساً خبر
آن منتشر نشده است ،ای رانیان خودفروخته در
اینباره سکوت کردهاند و یا مخالفت میهندوستان
ای ران با ق راردادهای وطنفروشانه را «غرب ستیزی»
جام یزنند .حال آنکه ای رانیان میهندوست غرب
ستیز نیستند ،دشمن غ ربی هستند که به ستیز ای ران
آمده است .ملت ای ران هیچگاه از ماهیت و متون
ق راردادهای ح راج ای ران به غرب در عرض صد سال
اخیر خبر نداشته است .در البالی این ق راردادها
ق راردادی با چین تودهای منعقد نشده و وجود نداشته
و ندارد .این کوه غارت ،که به ارتقاء کیفیت زندگی
آم ریکائی منجر شده است ،ناشی از خیانت هیئت
حاکمه ای ران و دوستان آم ریکائی و غ ربی آنها
بود که امروزه موذیانه ب رای ای ران دل م یسوزانند
و آرزو دارند مجددا ً با این گانگسترها ق راردادهای
«دوستی و مودت» بسته شود .به سوء سابقه غرب
در ای ران م راجعه کنیم که اینچنین موجبات ناراحتی
اپوزیسیون آم ریکائی را ف راهم کرده است.
غ رب یها در زمان سلسله شاهنشاهی قاجار ق رارداد
«ترکمنچای» و «گلستان» را به رهبری امپ ریالیسم
ب ریتانیا در نزاع با تزار روسیه به ای ران تحمیل کردند،
نفت ای ران را به غارت بردند تا اینکه «دکتر محمد
مصدق» این نفت را ملی کرد ،حساب و کتاب در
کار آن وارد نمود.
تمام این ممالک امپ ریالیستی ،که ما ای ران یها صد
سال زیر بار ق راردادهای محرمانه و خفتبار آنها
از زمان شاهان قاجار تا سلسله منفور پهلوی زجر
کشیدهایم ،از این خاصی تها برخوردارند .ق رارداد
خفتبار «ویلیام ناکسدارسی» William Knox
 ))D'Arcyدر سال  ۱۹۰۰و تمدید  ۶۰سالهاش
در زمان «رضاخان قلدر» ،این سرسپرده ب ریتانیا ،و

ق رارداد اسارتبار و خائنانه «کنسرسیوم» نفت بعد
از مل یکردن صنعت نفت ای ران به رهبری «دکتر
محمد مصدق» در بعد از کودتای مشترک خائنانه
امپ ریالیسم آم ریکا  -ب ریتانیا در ای ران ،همه از زمره
ت رازنامههای «منصفانه» و «بشر دوستانه» این هیوالهای
غ ربی هستند.
در تاریخ  ۲۶مه  ۱۹۰۸در مسجدسلیمان حفاری
«ویلیام ناکس دارسی» انگلیسی به نفت رسید .در
آوریل  ۱۹۰۹وی مدیرعامل شرکت تازه تأسیسی به
نام «شرکت نفت ای ران و انگلیس» گردید (درست
خ واندهاید انگلیس و نه چین) .این شرکت بعدها به
«ب ریتیش پترولیوم» و س رانجام به بی پی ( BPکه از
آن در ای ران این «دوستان ای راندوست» غ ربی به عن وان
بنزین پارس  -بی پی -یاد م یکردند) تغییر نام پیدا
کرد .این شرکت با ق رارداد استعماری ،که با ای ران
بسته بود و مردم هیچگاه از مفاد محرمانهاش با خبر
نشدند ،تنها  ۱۶در صد ادعائی از سود ساالنه نفت
خود را به ای ران واگذار م یکرد .این شرکت غ ربی و
غیرچینی حساب و کتابی به ای ران تح ویل نم یداد.
دولت در دولت بود .ای رانی را به داخل منطقه اشغالی
خود راه نم یداد ،پلیس هندی و حکومت خودش را
داشت .حق حاکمیت ملی ای ران را زیر پا م یگذارد.
اینکه  ۱۶درصد از سود ساالنه به ای ران م یرسید ،تنها
بر اساس محاسبات مخفیانه و غیرقابل کنترل این
شرکت بدون دخالت ای ران در محاسبه آن بود .این
شرکت انگلیسی ،نفت ای ران را با یک ل وله مخفی
انتقال نفت از آبادان و گذر از زیر رودخانه مرزی
اروندرود به بصره برده و رسم اً سرقت م یکرد،
همین کاری که امروز آم ریکا با نفت ع راق و سوریه
م یکند .اسناد این دزدی در زمان حکومت «دکتر
محمد مصدق» برمال شد .این دزدهای «جنتلمن»
همه همدستان کودتاگ ران در  ۲۸مرداد بودند و همه
آنها تابعیت غرب داشتند و چینی نبوده چشمانشان
بادامی نبود .باید تبحر خارقالعاده در جعل واقعیات
داشت تا این عدالتخ واهی ای رانی را ،که مورد ستم
و ظلم ق رار گرفته است ،با واژه «غربستیزی»
الپوشانی کرد .غربستیزی ای رانی ،استعمارستیزی،
مبارزه با سارقان جهانی است و طبیعی است که
همدستان این راهزنان از آن ناراضی باشند .ولی
ای رانی میهندوست به «غربستیزی» خود افتخار
م یکند ،زی را تضمین استقالل کشورش است.
شما م یت وانید از این خیل خودفروشان بپرسید
که کدامشان از بندهای محرمانه این ق رارداد اطالع
داشتند که بعد از ملی شدن صنعت نفت توسط
«دکتر محمد مصدق» مجددا ً به ق رارداد محرمانه
«کنسرسیوم» تبدیل شد که روح این عده از بندهای
محرمانه آن خبر نداشت و ندارد و حتی امروز نیز
حاضر نیستند به آم ریکا ،ب ریتانیا ،ف رانسه و هلند
در مورد انعقاد «ق رارداد کنسرسیوم» ،که محصول
کودتای خائنانه  ۲۸مرداد بود ،اسائه ادبی بکنند.
کدامیک از این ای رانفروشان از م واد محرمانه
پیمانهای نظامی «بغداد»« ،سنتو» ،ق رارداد دوجانبه
نظامی ای ران با آم ریکا روحشان معذب شده است
که با استناد به این فروش ای ران به غرب ،خ واهان
آن باشند که باید جلوی «ای رانفروشی» را گرفت .ای ران
ب رای آنها فروشی نیست ،ادامه در صفحه ۶
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نقد بر محرمانه بودن ق رارداد به معنای عدم انعقاد
ق رارداد بطور کلی با چین نیست .مشکل این ای رانیان
«عقل کل» ،که ما به ماهیت آنها اشاره کردیم و در
ادامه نیز به آن خ واهیم پرداخت ،اساساً نه تنها دشمنی
با هرگ ونه انعقاد ق رارداد ،بلکه دشمنی با ق راردادهای
ضد آم ریکائی و اس رائیلی است .آنها ه وادار «دنیای
آزاد» هستند که در رأساش آم ریکاست و بر گور
میلیونها چینیُ ،ک رهای ،ویتنامی ،کامبوجی،
اندونزییائی ،افغانستانی ،ای رانی ،ع راقی ،سوری،
لبنانی ،فلسطینی ،یمنی ،مصری ،لیبیائی ،کنگ وئی
و ...بنا شده است« .دنیای آزاد» این اپوزیسیون ای رانی،
که ه وادار «چانکایچک»هاست ،مصالح ای ران
نیست ،اسارت ای ران است ،زی را تمام تاریخ و تج ربه
خلقهای ای ران و جهان را در مورد این «دنیای آزاد»
و امپ ریالیسم غارتگر غرب ،که ای ران را به نابودی
کشانده بود ،آگاهانه نفی م یکند .اطالعاتی که در
این زمینه به علّت محرمانه بودن ق رارداد به نظر افکار
عمومی رسیده است ،اطالعات ناکافی و بر اساس
حدس و گمان است .حتی خبرگزاریهای جهان
نیز نت وانستهاند اسنادی در این زمینه منتشر کنند
که قابل استناد باشد .این خبرگزاریها ،که حتی
حمایت آشکار و پنهان سازمانهای جاسوسی غرب
را یدک م یکشند و منبع اطالعاتی این سازمانها
خوراک تبلیغاتی آنهاست ،در بهت رین حالت به
ق راردادهای مشابه چین با ممالک آف ریقائی استناد
م یکنند که تازه در مورد آنها نیز به علت محرمانه
بودنشان اطالعات کافی در دست ندارند تا در اختیار
افکار عمومی مردم جهان ق رار دهند .عالوه بر این
چنین ادعاها و «اطالعاتی» نیز با توجه به ماهیت
دروغگ ویانه و ع وامف ریبانه آنها معلوم نیست که
صحیح و قابل استناد باشند .ولی در میان اپوزیسیون
خودفروخته ای ران ،که واژههای تحقیق و بررسی
علمی کلمات بیگانهای هستند ،مشتی سرسپرده
آم ریکائی  -اس رائیلی به یقهدرانی مشغولاند که
گ ویا از تمام زوایای این ق راردادهای «استعماری» با
خب رند و با تبلیغات دروغ و هوچ یبازی نژادپرستانه
تالش م یکنند ای رانیان میهنپرستی را که از
تبهکاری ،ب یقان ونی ،فساد رژیم جمهوری اسالمی
جانشان به لب رسیده است ،ف ریب داده و آنها
را به صف کرده بر ضد همکاری ای ران با چین و
روسیه و در آینده شاید با هندوستان بشورانند ،تا راه
ورود غارتگ ران جهانی ،مانند زمان شاه ،به ای ران باز
گردد و کشور ما مجددا ً به مظهر استعمار جمعی
امپ ریالیس تهای غرب بدل گردد که با و یا بدون
ق رارداد ای ران را غارت م یکردند .حزب ما به خاطر
نم یآورد که غرب «دموک رات» ق راردادهای محرمانه
و استعماری خ ویش از جمله با ممالک آف ریقائی
را بدون کم و کاست منتشر کرده باشد .هم اکنون
دولت چین بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم با
بیش از  ۵۰کشور جهان «مشارکت جامع» نظیر سند
با ای ران ،سند «مشارکت راهبردی» ،و یا «مشارکت
است راتژیک جامع» منعقد کرده است .سند امضاء
شده با ای ران نازلت رین سطح اسناد منعقد شده است.
در میان این کشورها نام آم ریکا ،کانادا ،است رالیا،
ف رانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ب ریتانیا ،اسپانیا ،اتحادیه اروپا،
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لهستان ،هند ،ترکیه ،الجزایر ،آف ریقای جن وبی،
اتحادیه آف ریقا ،ی ونان و س ریالنکا و ...هم راه با دهها
کشور دیگر به چشم م یخورند .آیا مضحک نیست
که ما مدعی ش ویم کشور چین سر همه این کشورها
را با ق راردادهای سحرآمیز خ ویش کاله گذارده
است؟ و یا مدعی ش ویم با همه آنها ق راردادهای
عادالنه بسته و تنها با ای ران ق رارداد استعماری منعقد
نموده و سر ما را کاله گذارده است؟
مطابق بررس یهای بانک جهانی عملکرد
سرمای هگذاری خارجی چین در کشورهای در حال
توسعه و کم توسعه در مجموع مثبت بوده و ت وانسته
است به توسعه اقتصادی کشورهای می زبان یاری
رساند .این اعت راف بانک جهانی است که خود
یکی از ابزارهای نفوذ امپ ریالیسم جهانی غرب به
شمار م یآید و نم یت وان مدعی شد در مورد چین
تعصب به راستگ وئی دارد .بش ریت آگاه م یداند
که استعمار غرب ،آف ریقا و ممالک «دنیای سوم» را
به قعر فقر و فالکت کشانده است .آنها اساساً با
ممالک فقیر ق راردادی نم یبستند ،س ربازان خ ویش
را گسیل م یداشتند تا ثروتهای این ممالک را
ب ربایند و از آنها برده بگی رند .کجا بودند این منتقدان
و اسالفشان زمانی که استعمارگ ران غ ربی آف ریقا
را به یغما م یب ُردند و م یب رند که حاال این چنین
ب رای حضور چین در آف ریقا و «غارت ثروتهای
یریزند؟ تمام ممالک
آف ریقائی»ها اشک تمساح م 
آف ریقائی ،که با چین ق رارداد امضاء کردهاند ،از
توسعه و پیشرفت خود سخن م یگ ویند و این
پیشرفتها را به رخ استعمارگ ران اروپائی و غ ربی
م یکشند .آیا این کشور چین بود که الجزایر را به
خاک خون کشید و «پات ریس لومومبا» را در کنگو
در ظرف اسید حل کرد؟ آنوقت اپوزیسیون دست
راستی و دست «چپی» ای ران طوری سخن م یگ وید
که گ ویا در جهان تنها یک ق رارداد ط وی لالمدت
بسته شده و آن هم با ای ران ب رای غارت کشور ما
بوده است .بر این همه تح ریف و هوچ یبازی و نفی
واقعیات و ارزیابی «منصفانه» چه نامی جز ریا ،دروغ
و تزویر م یت وان نهاد؟ ف راموش نکنیم که در قبل از
انقالب ای ران ،شاه بود که تصمیماتاش ق رارداد بود
و از متن آنها کسی خبر نداشت .انقالب ای ران به این
وضعیت نابسامان و ای رانفروشانه خاتمه داد و  ۵۰هزار
مستشار نظامی آم ریکائی با حق مص ونیت قضائی
(کاپیتوالسیون) هم راه با دستگاه است راق سمعشان
(شنود) در مرز شوروی را  -درست خ واندهاید نه ۵
هزار نفر مأموران حفاظتی ،بلکه  ۵۰هزار نفر نظامی
آم ریکائی با حق مص ونیت قضائی  -هم راه با شبکه
جاسوسان موساد و سیا و سازمانهای امنیتی ممالک
غ ربی ،که در سرکوب آزادیخ واهان ای ران فعال
بودند ،از ای ران ب رای همیشه بیرون ریخت .آیا قیام
مردم در  ۱۵خرداد  ۱۳۴۲بر ضد کاپیتوالسیون شاه را
ف راموش کردهاید؟ آیا خ وانندگان میهنپرست ای رانیِ
عالقمند به س رنوشت کشورشان؛ به خاطر م یآورند
که این عده مخالفان بستن ق رارداد با چین ،به ق رارداد
«برجام» که منافع ای ران را خدشهدار کرد ،ولی در
خدمت منافع غرب بود ،ای رادی گرفته باشند؟ آنها
با هر نوع ق راردادی که ای ران در اثر ضعف خود ،با
غرب ببندد و به آنها امتیاز بدهد و منافع و مصالح

ملی ای ران را در پای منافع این غارتگ ران تارانده از
ای ران ،ق ربانی کند ،م وافقاند.
چین یها ب رای ممانعت از خ رابکاری غرب و رقابت در
بازارهای جهانی ،آنطور که بیان کردهاند بر محرمانه
بودن این ق راردادها تأکید م یورزند .ناگفته نماند که
همه ممالک جهان به ویژه جهان امپ ریالیستی و در
رأسشان آم ریکا ،اروپا و اس رائیل تمام ق راردادهای
خود را یا محرمانه م یبندند و یا با تبصرههای
محرمانه هم راه م یکنند ،به طوری که یا در پارلمان
آنها مطرح نم یگردد و یا در کمیسیونهای متعدد
مورد اعتماد «مفقود» م یگردند .بخشهائی از این
بندهای محرمانه تنها در کمیسیونهای ویژه امنیت
ملی مورد بحث و اظهار نظر ق رار م یگی رند .در
حقیقت آن ق راردادهائی که ب رای طبقه حاکمه
این کشورها جنبه حیاتی دارد؛ هرگز وابسته به رأی
پارلمانها نم یگردد و «نمایندگان مردم» از حق
اظهارنظر خود صرفنظر کرده و یا حسابگ رانه از
ضر ب رای ق رارگرفتن در فهرست اسامی
اب راز نظر مُ ّ
نامزدهای انتخابات بعدی پرهیز م یکنند .به خاطر
آوریم که ممالکی نظیر ب ریتانیا و آم ریکا و نظایر
آنها چند ده سال بعد از اقدامات محرمانه و از باالی
سر پارلمانهای این کشورها به انتشار اسناد محرمانه
یزنند.
خ ویش ب رای استفاده تاریخن ویسان و ...دست م 
آنها حتی به محرمانه بودن این اسناد اعت راف
م یکنند .و ما از ای رانیان مخالف م یپرسیم؛ در کدام
پارلمان ب ریتانیا ،آم ریکا ،ف رانسه و یا هلند در مورد
کودتای خائنانه و ضد ملی  ۲۸مرداد بحث شده و
نمایندگان آن به اتخاذ تصمیم دموک راتیک مبادرت
کردهاند؟ در این زمینه م یت وان نم ونههای ف راوان ب رای
کسانی ،که به بیماری ف راموشی و یا نوکرصفتی
دچار شدهاند ،نقل کرد .باز هم ف راموش نکنیم که
بسیاری از این ق راردادها دارای حجمی حدود ۱۰۰
تا  ۲۰۰صفحه و یا حتی بی شت رند که با زبان ویژه
دیپلماتیک و حقوقی نوشته شدهاند و متن اصلی
آنها به زبان انگلیسی است ،که باید با حفظ اصالت
مضمون به زبان ملی کشورها برگردانیده و مطالعه
شود« .نمایندگان مردم» نه وقت مطالعه آن را در عمل
دارند و نه کارشناسی الزم را ،تا بت واند حتی با کار
شبانهروزی و بحثهای کافی به جزئیات این مسایل
بپردازند .این واقعیات ب رای آن بخش از اپوزیسیون
ای ران ،که در ممالک غرب زندگی کردهاند  -اگر
کمی خود را با سیاست درگیر نموده باشند  ، -مثل
روز روشن است .هر روزی که م یگذرد این نمایش
را م یبینند و شاهدند که روزنامههای رسمی این
ممالک در مورد ق راردادهائی ،که به حیاتی بودن
آنها اعتقاد دارند ،از باز کردن دل و روده ق راردادها از
ترس «دشمن همسایه» خودداری م یکنند ،زی را این
«مطبوعات آزاد» و دستپرورده به وظایف خ ویش
ِ
ِ
آموزش خب رنگاری؛ آنها را
مدارس
واقفاند و در
به خ وبی به سر ب هزیری در سایه چماق اقتصادی
پروراندهاند .چنانچه کسانی در خارج از کادر منافع
نظام ،مقاالت افشاگ رانه رقم زنند ،یا با س ونامی اتهام
و توزیع اکاذیب و ایجاد فضای مسموم تحتالشعاع
اخبار جعلی ق رار م یگی رند ،یا از شبکه مجازی
حذف م یگردند و یا در اثر رویدادهای مالیاتی،
مافیائی ،س وانح غیرقابل ادامه در صفحه ۶

با تسلط رویزیونیسم بر حزب طبقه کارگر ،ماهیت پرولتری حزب تغییر میکند!
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شماره  254اردیبهشت ۱۴۰۰
هیاهوی از غم ...دنباله از صفحه ۱
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ق رارداد را طوری تدوین و تنظیم م یکنند که خ واست
مفیدبودن ق رارداد ب رای طرفین قابل قبول باشد .این
اساس و روح ق رارداد است .اینکه ای ران در عمل بت واند
با اقدامات کارشناسی ،تکیه به عالیق ملی مردم و
روحیه خدمت به میهن ما در این مذاک رات موفق
شود و امتیازات بی شتری کسب کند و یا نکند،
بازم یگردد به روش حاکمیت ،که چه هدفی را از
نزدیکی به کشور چین از ط ریق این ق رارداد دنبال
م یکند .به نظر ما این مبتذل کردن بحث و جنبه
تهدیدآمیز به آن دادن است ،چنانچه بخ واهیم این
اقدام راهبردی و مهم را در تاریخ دو کشور تا حد
تالش جمهوری اسالمی ب رای بقای خود و جمهوری
تودهای چین ب رای اسارت ای ران تقلیل دهیم .البته
در این میان نقش حاکمیت ای ران مهم است و باید
زیر ذرهبین داوری مردم ق رار گیرد که آیا با سیاست
روشن و داشتن دورنمای راهبردی ،و شناخت به اینکه
چه م یخ واهد و چگ ونه ب رای تحصیل این خ واست
عمل م ینماید ،با تحقیق و تعمق ،آمادگی ،مطالعه،
هم هجانب هنگری ،استفاده از کارشناسان و دانشمندان
در کلیه عرصهها و دوراندیشی در این مذاک رات
وارد گفتگو با طرف چینی شود و یا اینکه زمام
خود را در اختیار طرف چینی ق رار م یدهد .ای رانیان
میهندوست ،که خ واهان پیشرفت و ترقی ای ران
هستند ،نوع برخوردشان به این ق رارداد با دشمنان
ای ران ،که نقاب وطنپرستی به چهره زده ،ولی تا مغز
استخ وان نوکر بیگانه هستند ،تفاوت دارد .ای رانی
وطندوست با منطق و کیاست تالش م یکند بر
اساس این ق رارداد ،که خطوط کلی قابل قب ولی را
طرح کرده است ،بی شت رین سود را از آن کسب کند
و از حمایتی که چین یها پیشنهاد م یکنند با توجه
به منافع ای ران بی شت رین مزیتها را صاحب شود.
این سیاست ب رای همه کشورها و در تمام جهان از
اعتبار یکسانی برخوردارند .اینکه به طور مشخص
رژیم جمهوری سرمای هداری اسالمی تا چه حد
ت وانائی و شایستگی دارد تا بت واند تا حد ممکن از
این پیشنهادات به نفع مردم ای ران استفاده کند ،مسئله
دیگری است که باید بر سر آن به بحث جداگانه
دست زد و نه آنکه آن را بهانهای کرد تا به مطالبی
در ت وافقنامه استناد کرد که اساساً وجود خارجی
ندارند .با دروغگ وئی و پخش شایعه بدون برخورد
علمی و مشخص ،خدمتی به مصالح ای ران نم یشود
کرد ،بلکه تأیید نادانی و یا افتخار به نوکری آم ریکا
و اس رائیل و دشمنی آنها با ای ران است .این «ای رانی»ها،
حاکمیت ای ران را به علل تاریخی گ وناگون ،که ما
به آن خ واهیم پرداخت ،مورد هجوم ق رار م یدهند
که گ ویا در مقابل چین نم یت واند از حقوق ای ران
دفاع کند و مذاکره با چین به ضرر منافع و مصالح
ای ران است .آنها هرگ ونه صالحیت و شایستگی این
رژیم ب رای مذاکره با طرف چینی را نفی م یکنند .با
منطق این گروه معلوم نیست که چ را این حاکمیت
ب یعرضه و فاقد صالحیت و فاقد شایستگی ،از این
صالحیت و خصوصیت عالی برخوردار است تا با
آم ریکا و اس رائیل ،که دشمنان سوگند خورده ای ران
هستند به انعقاد ق راردادهای مناسب و سودآور ب رای
ای ران موفق شود؟ این منطق ب رای حزب ما روشن

نیست .یا باید پذیرفت که نمایندگان آم ریکائی -
اس رائیلی طرف گفتگوی احتمالی با ای ران ،از بالهت
عمیق برخوردارند و ف ریب جمهوری سرمای هداری
اسالمی را م یخورند و یا باید پذیرفت که ب رای
اف راد سرسپرده ،منافع و س رنوشت ای ران به بهانه وجود
جمهوری اسالمی اساساً مطرح نیست .آنها با هرگ ونه
سرمای هگذاری و با هرگ ونه انعقاد ق رارداد با ای ران ،تا
زمانی که حکومت کن ونی بر سر کار است ،حتی
اگر عمر این حکومت نکب تبار «خدا ناکرده» صد
سال هم طول بکشد ،مخالفاند .ای ران به زعم آنها
حق ندارد به انعقاد ق رارداد بپردازد و یا حتی نفتش را
بفروشد ،زی را با منطق کاذب این عده ،پ ولش به جیب
جمهوری منفور اسالمی م یرود .ب رای این عده گ ویا
فقط پ ولی که به کیسه اس رائیل و آم ریکا برود حالل
است .ب رای آنها گ رام یتر است ای ران به قعر عصر
حجر برود و مردماش علف بخورند تا اینکه احساسات
«بشردوستانه» غرب و اس رائیل ج ریح هدار نشود .این
عده با انعقاد هر نوع ق رارداد با چین مخالفاند و آن
وقت معلوم م یشود که نیت دروغگ وئی و یا ماهیت
انتقاد آنها از ق رارداد مشترک با چین اساساً خود نفس
ق رارداد بوده و نه مطالعه واقعبینانه مضمون آن .آنها
تنها به صرف وجود رژیم جمهوری اسالمی در ای ران
به عن وان یک طرف تعیی نکننده ق رارداد ،مخالف
آن ق رارداد هستند .آنها ظاه را ً بر این نظ رند تا موقعی
که جمهوری سرمای هداری اسالمی در ای ران بر مسند
حکومت نشسته است ،ای ران حق انعقاد هیچ ق راردادی
را ندارد .طبیعی است که این منطق به یاوهگ وئی و
بستن دهان مخالفا ِن این رژیم در برخورد به آنها و
اتخاذ سیاست روز ب رای ادامه فعالیت خود م یانجامد.
آیا خندهدار نیست که ما به عن وان ای رانی مسئول و
عالقهمند به س رنوشت کشورمان مدعی ش ویم که ما
تا زمانی که در ای ران طبقه کارگر بر سر کار نیامده
و حکومت کم ونیستی مستقر نکرده است ،با انعقاد
هر ق راردادی مخالفیم؟!! .باید به این کم ونیس تهای
آم ریکائی و ه واداران تح ریم و تجاوز به ای ران گفت
که اگر در ای ران زحمتکشان بر سر کار آیند و
حکومت وقت ای ران انقالبی و کم ونیستی شود،
آنوقت تازه ای ران در محاصره اقتصادی شدیدتر و
تح ریم شدیدتر ق رار خ واهد گرفت و هیچ کشوری
حاضر نیست با ای ران ق رارداد عادالنه و انقالبی امضاء
کند .آیا نم ونه شوروی سوسیالیستی ،ک وبا ،جمهوری
دموک راتیک کره ،ونزوئال ،نیکاراگ وئه و ...ف راموش
کردهاید؟ چقدر باید مغزها کوچک و محدود باشد
تا بت واند به این نتایج پوچ نایل شود که س رنوشت هر
ق راردادی را در ای ران به س رنوشت حکومت کم ونیستی
آینده گره زند .تروتسکی هم از این اظهار فضلهای
خندهآور نکرده است .ولی این اظهار فضلهای
«کم ونیستی» ب رای ف ریب مردم ای ران به خاطر تمکین
از آم ریکا و اس رائیل تبلیغ م یشود و ربطی به انقالبی،
چپ و یا کم ونیسم ندارد.ولی حتی این فرضیه حزب
ما نیز نم یت واند به اندازه کافی گ ویا باشد ،زی را این
«میهنپرستان» و «انقالبیون» وقتی ق رارداد «برجام»
امضاء شد و سیل هیئتهای نمایندگان اقتصادی
دولتها و کنسرنهای اروپا از جمله ،آلمان ،ف رانسه
و ایتالیا به ای ران جاری گشتند و ق راردادهای محرمانه
پ ُر نان و آبی با ای ران بستند ،صدای این اپوزیسیون

خودفروخته در نیامد و پرچم انتقاد به جمهوری
اسالمی را ب رنیاف راشتند و حتی به رقاصی و پایک وبی
مشغول بود .آنها وقتی ناراحت شدند که شاهد گشتند
شرکت ف رانسوی «ت وتال» از منافع امپ ریالیسم ف رانسه
چشم پوشید و ای ران را ترک نموده و به زیر ق راردادش
زد .زی را آن ق راردادها بی شتر منافع امپ ریالیسم غرب
را تأمین م یکردند تا ای ران را .زمانی هم که این
امپ ریالیس تها به زیر امضاهای خود زده و به دستور
سرکردهشان ،آم ریکا ،از اج رای ق راردادهای خود
س رباز زدند ،باز این اپوزیسیون خودفروخته دست
به اعت راض نزد و برضد آنها به نمایشات اعت راضی
متوسل نشد .شعار این اپوزیسیون ته یمغز و آلت
فعل امپ ریالیسم در ای ران این است که ای ران را باید
از همه سازمانهای جهانی بیرون کرد ،ورزش ای ران را
تح ریم نمود و تح ریم اقتصادی و سیاسی آم ریکا را با
نوع شدیدتری از تح ری مهای پیشنهادی آنها تکمیل
کرد ،تا اتهامی ب رای نقض م وازین بی نالمللی به دامن
آم ریکای محبوب آنها نچسبد و همه چیز به نام
اپوزیسیون ای ران تمام شود .آنها ه وادار رژیمی در ای ران
هستند که فقط با آم ریکا و اس رائیل ق رارداد محرمانه
و اسارتآور ببندد .مانند تمام ق راردادهای محرمانهای
که رژیم شاه با آنها بسته بود .غالب کشورهای دنیا
و به ویژه در منطقه خ واهان ای ران قدرتمند نیستند و
همه این ممالک ب رای منافع خود فعالیت م یکنند و
از این نظر ماهیتاً فرقی میان چین و آم ریکا نیست.
هیچ کشوری دلش ب رای ای ران نسوخته است و فقط
دلش ب رای منافع خودش م یسوزد ،از جمله کشورهای
جنایتکاری نظیر آم ریکا ،اروپای صنعتی و اس رائیل،
یخ استعماری آنها این واقعیات را
که تمام تج ربه تار ِ
ب رای آنها ،که کور نیستند ،به نمایش گذارده است.
اینکه مطبوعات و بلندگوهای آنها ف ریاد ازدسترفتن
ای ران را سر دادهاند و مُشتی دشمنان ای ران و برخی اف راد
ناآگاه را نیز به جلوی گاری تبلیغاتی خود بستهاند،
ناشی از بشردوستی آنها و یا نگ رانی ب رای حفظ
استقالل ای ران ،تق ویت صنایع داخلی ای ران ،قدرتمندی
ای ران ،که مقام شایسته خود را در منطقه داشته باشد،
نیست .نگ رانی آنها از بابت بختی است که ب رای
غارت ای ران مانند زمان شاه به علت سیاستهای
جنایتکارانه تح ریمی و قلدری و نقض حقوق مردم
ای ران در جهان از دست دادهاند .آنها انقالب ای ران
را ،که شاه نوکر و دشمن استقالل و آزادی ای ران را
س رنگون کرد ،به رسمیت نم یشناسند و به ای رانی
عالقمندند که مظهر استعمار جمعی باشد و بت وانند
منابع کانی آن را بدون نظارت و آمار و حتی ق رارداد،
کیسه کیسه از ای ران مخفیانه بدزدند و بب رند و مردم
ای ران حتی ندانند که کشورشان دارای منابع اورانیوم
است .آنها در ای ران مجددا ً شاه م یخ واهند و ای رانی
که مظهر استعمار جمعی امپ ریالیس تها باشد و
در کنار سرکوب ،زندان ،شکنجه و اعدام با نقض
حقوق بشر و اعمال حکومت مطلقه منافع امپ ریالیسم
را با حجاب و یا بدون حجاب تأمین کند .آنوقت
این رژیم از نظر غرب «ملی» و «متجدد» است .این
مبانی نگ رانی امپ ریالیسم و صهی ونیسم است که با
تبلیغات و ع ربده ِکشی به میدان آمدهاند و ب رای از
یریزند و شیون و زاری
دست رفتن منافع خود اشک م 
راه م یاندازند•.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

شماره  254اردیبهشت ۱۴۰۰
محرمانه بودن ...دنباله از صفحه ۴

پی شبینی از صحنه مبارزه حذف م یگردند .و
س رانجام کار و س رنوشتشان به دست گروههای
تروریستی م یافتد که آنها و یا خان واده آنها را ترور
م یکنند .این است که به نظر ما منافع ملی یک
کشور را فقط به تصمیم نمایندگان انتخابی و یا
«انتخابی» نم یشود موکول کرد و آن را تعیی نکننده
و تنها معیار ب رای اب راز نظر قطعی ق رار داد .مسئله
محرمانهبودن ق راردادها را باید به صورت نسبی و
تحلیل مشخص طرح کرد ،زی را ب رای ما نیز روشن
است که نیازی به اطالعدهی مفاد ق رارداد ای ران و
چین به آم ریکا و اس رائیل نیست و هر کشوری باید
از آن پرهیز کند .در مورد حقانیت ،مفی دبودن یا
مقتض یبودن یک ق رارداد ،آن هم در ش رایط کن ونی
جهان ،باید مسایل متعددی را مد نظر ق رار داد و
هم هجانبه به اظهارنظر عینی و طبقاتی پرداخت.
هوچ یبازی معیار خ وبی ب رای قضاوت در مورد
منافع ملی ای ران نیست .ب رای پرداختن به مضمون و
کیفیت ق رارداد کن ونی ،که به امضاء رسیده است،
باید هم ش رایط جهانی و هم ش رایط درون کشور
مورد بررسی ق رار گی رند و نه تنها محرمانهبودن
ق راردادها .در غیر این صورت آنچه باقی م یماند،
هوچ یگری ،دروغگ وئی ،تشنجآف رینی و تح ریک
احساسات ناسی ونال  -ش ونیستی و نژادپرستانه و
حتی آدمخ وارانه ضد چینی توسط دشمنان ب ینقاب
ای ران است• .
حکومت «جو بایدن» ...دنباله از صفحه ۸

ایجاد کرده به طوری که آسیائ یتباران و نه
تنها اتباع چینی در آم ریکا و اروپا مورد هجوم
مزدوران سفارشی و یا نژادپرستان «سفیدپوست» ق رار
گرفتهاند .همین سیاست ضدانسانی و ضدچینی
را میان پارهای جوجه جاسوسان ای رانی خود رواج
دادهاند که از ای رانیان م یخ واهد در ای ران به چین یها
حمله کرده و آنها را به قتل برسانند .این جاسوسان
ای رانی و خودفروخته ،که ب رای نمایشات اعت راضی
جلوی م راکز نمایندگی چین در پارهای ممالک
غرب با خ واست آم ریکا و سازمانهای امنیتی آنها
بسیج شدهاند ،وجدانشان از کشتار مردم ای ران در
اثر تح ریم و جنگ توسط آم ریکا معذب نیست.
وجدانهای این ب یوجدانها شاخکهای ضدچینی
دارند .به تح ریم ای ران و کشتن مردم کشورشان و
یا دادن گاز سمی خردل در جنگ تحمیلی ای ران
و ع راق به طرف متجاوز ب رای نابودی دهها هزار
هموطن ما از طرف آم ریکا و غرب مشکلی ندارند.
وجدانهای این ب یوجدانها طبقاتی است .به خاطر
آوریم که «دونالد ت رامپ» بر ضد مسلمانان ت وئیت
م ینوشت ،آنها را از ایاالت متحده آم ریکا اخ راج کرد
و یا از ورودشان به آن کشور جلو گرفت .یکی از
عرصههای فعالیت ت رامپ و همدستاناش در س وئد،
هلند ،دانمارک ،س وئیس ،ف رانسه ،است رالیا و ...مبارزه
علیه اسالم و حمایت از اسالمستی زان بود .توهین به
مقدسات مسلمانان همه را «شارلی ابدو» کرده بود
و این دشنامها ،توهین و تحقیرها را به جای آزادی
عقیده جا م یزدند و م یزنند .سیاست اسالمستیزی

توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران

در چند دهه اخیر از سیاستهای همه ممالک
امپ ریالیستی بود .خان مهای آنچنانی سومالیائی،
ترک ،عرب و ای رانی را به صحنه م یآوردند تا
آزادی عقیده خود را با لخت و ع ریان شدن به
عرصه فروش بگذارند ،نهادهای ضدمسلمانی از
جمله به دست حزب کم ونیست کارگری اس رائیلی
نظیر کلوپ «مسلمانان سابق» را با حمایت مستقیم
صهی ونیس تها ب رای «مسلمانان متنبه و ت واب» راه
بیاندازند و جهت مبارزه ضداستعماری مردم جهان
را منحرف کرده به مجاری جنسی و خصوصی
بکشانند .به یکباره پورنوگ رافی پرچم مبارزه با اسالم
از کار درآمد .در این عرصه هر آنچه بن ویسیم کم
است و حداقل ای ران یهائی که در خارج از کشور
زندگی م یکنند؛ صابون این تح ریکات ضداسالمی
به تنشان خورده است .دولت س وئیس در دوران
وجود «کرونا» که اکث ریت ق ریب به  ۹۰درصد از مردم
ماسک پوششی «کرونا» را بر چهره حمل م یکنند،
حم لکردن نقاب ،روبنده ،پیچه اسالمی و نظایر آنها
را با تبلیغات و تح ریکات توسط یک هم هپرسی
«دموک راتیک» و تص ویب قانون به طور رسمی در
کشور س وئیس ممنوع کرد .آن هم در کشوری که
تنها  ۵۰نفر در آن کشور حجاب و روبنده اسالمی
دارند .آیا این  ۵۰نفر زن مسلمان امنیت س وئیس
را به خطر انداختهاند؟! یا س وئیس نیز ،که مرکز
مافیای جهان است ،دارد وظیفه مقدس اسالمستیزی
خ ویش را در ارکستر همگانی ضد اسالمی ایفاء
م ینماید؟ با این صحنهها همه ای رانیان در خارج از
کشور آشنا هستند و هر کس خالف آن را مدعی
شود ،تنها یک شارالتان سیاسی است .ولی بعد از
روی کار آمدن «جو بایدن» برخورد به مسلمانان دارد
شکل دیگری به خود م یگیرد .وی ممنوعی تهای
«ت رامپ» را برچید و یادش آمد که «پاپ اعظم» تا به
حال به ع راق به نزد «آیتﷲ سیستانی» نرفته است و
دستاش را ب رای همکاری با مسلمانان و شیع هها
دراز نکرده است« .جو بایدن» به یکباره یادش آمده
در کشور چین در ایالت خودگردان سی نکیانگ یا
ت ُرکستان شرقی (اویغورستان) خلقی ترکتبار وجود
دارد که نامش «اویغور» بوده و دیناش اسالم است
و برخالف اصو ِل به رسمیت شناخته شده ،حقوق
بشرش مورد ستم خلق اکث ریت «هان» ق رار م یگیرد
و گ ویا دولت چین م یخ واهد بیش از بیست
میلیون مسلمان «اویغور» را در داخل چین مستحیل
کند .وجدان «جو بایدن» و غرب «انساندوست»
از اینکه «گ وانتانامو»« ،ابوغ ریب» و «بگ رام» دومی
در چین تأسیس شود ،به شدت معذب است و
همه مردم دنیا و نهادهای تاکنون به خ وابرفته
بی نالمللی را ف رام یخ واند ،از حقوق مسلمانان به
ویژه مسلمانانی که در سر راه جاده اب ریشم مسکن
دارند ،به دفاع برخی زند .از این تاریخ است که اسالم
اهمیت سیاسی خود را بازیافته و فرمان «بایدن»،
که اسالمستیزی موقوف از این به بعد دور ،دور
اسالمگ رائی است ،به گوش م یرسد .حاال باید پرچم
حمایت از اسالم را در حمایت از ق ربانیان چین یها
در ای ران و اویغورستان و آسیایمیانه ب راف راشت .باید
چین یها را به عن وان «ویروس کرونا» و یا اژدهای
زرد ُکشت .آم ریکائی ،که خودش حدود چهارصد
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سال قدمت دارد ،به تاریخ چند هزار ساله یکی
از قدیم یت رین تمدنهای بش ریت به دیده تحقیر
نگاه م یکند ،زی را حاکمیت وحشی این کشور نه
مفهوم فرهنگ را م یداند و نه از تمدن ب وئی برده
است .ف راموش نکنیم «دونالد ت رامپ» رسم اً اعالم
کرد که با حمله به ای ران همه آثار باستانی ای ران
را نابود خ واهد کرد ،کاری که در واقع «جرج بوش»
در ع راق انجام داده بود .این هیوال مردم مسلمان و
غیرمسلمان منطقه را به نس ل ُکشی (پوگروم) بر ضد
نژاد زرد تح ریک م یکند و این بخشی از جنگ
روانی ضدچینی امپ ریالیسم مهاجم غرب در رقابت
با سوسیال امپ ریالیسم محتاط چین است .جو بایدن
مجددا ً زمزمه تح ریم المپیک آینده در چین را سر
داده است و م یخ واهد جنگ با چین را در همه
زمینهها حتی زمینه ورزشی ،که باید نماد دوستی
ملتها باشد ،به پیش برد و از آن تلی از نفرت و
خصومت ضدچینی بسازد .حال چه کسی قدرت
و جسارت آن را دارد که آم ریکا را از همه محافل
جهانی ورزشی به خاطر برهم زدن المپیک و س رباز
زدن از رقابتهای ورزشی جهانی از المپیک بیرون
کند و یا قهرماناناش را تح ریم نماید؟ آم ریکا ،که
ای ران نیست تا اگر یک ورزشکارش به درستی با
ورزشکاران اس رائیلی ،که حقوق همه ورزشکاران
فلسطینی را نقض کرده و کشورشان را اشغال کرده
و از ورودشان به محافل ورزشی جلوگیری م یکنند،
مصاف ندهد ،تمام جامعه ورزش یاش به تح ریم
دچار شود .رقابت با یک ورزشکار کشور اشغالگر
و ضد فلسطینی ُج رم دارد ،ولی رقابت در برهم
زدن المپیک جهانی مجاز است .به این م یگ ویند
گردن ِکشی و قلدری و منطق امپ ریالیستی در جهان،
که باید خلقهای جهان به آن دهنه بزنند .آم ریکا
مسئول تشنج و جنگافروزی در جهان و به ویژه
در خاورمیانه است .آم ریکا کشوری است که امنیت
ای ران و منطقه را برهم زده است و با حضور شوم
خود در منطقه فقط ب رای خلقهای منطقه نکبت
با خود م یآورد .خطر جنگ و درگیری با حضور
نظامی و تهدیدآمیز آم ریکا در منطقه افزایش پیدا
کرده است .آم ریکا باید به کشور خود بازگردد و
جائی در منطقه ندارد« .یانکی گو هوم»•
مخالفت با حراج ...دنباله از صفحه ۳
مگر اینکه به غرب فروخته شود .واقعیت این است؛
ای ران تاکنون ق رارداد چش مگیر و راهبردی با چین امضاء
نکرده است ،ولی همه ق راردادهایش با غرب استعماری
و ب رای فروش ای ران بوده است .به این «ای رانفروشی»،
این وطنپرستان کاذب اعت راضی ندارند و پارهای از
آنها حتی طالب برگشتن به وضع سابقاند .اگر باید
شرط احتیاطی به جای آورد ،اگر باید شامه تیزی در
مورد غارتگری داشت ،اگر باید به تپ شهای قلب
ای رانی میهنپرست گوش ف را داد ،آنوقت باید از انعقاد
ق رارداد با غرب به ه راس افتاد و تج ربه صدساله اخیر را
به خدمت گرفت .پس م یبینیم که این چین ستیزی
ربطی به ق رارداد با ای ران ندارد به سیاست عمومی
امپ ریالیسم آم ریکا ربط دارد .به خودفروشی ای رانیانی
ربط دارد که خ واهان انعقاد ق راردادهای استعماری تنها
با غرب هستند•.

ايجاد ناامنی ،تشنج و حادثهآفرينی امپرياليست آمريکا در جهان ،سرمنشاء همه فجايع است

شماره  254اردیبهشت ۱۴۰۰
شرایط جهانی ...دنباله از صفحه ۸

آنها از سازمان بهداشت جهانی ،ی ونسکو ،ق رارداد
محی طزیست پاریس ،ق رارداد دوجانبه اقتصادی با
اروپا ،ق رارداد مشترک با مکزیک و کانادا ،ق رارداد
منع گسترش سالحهای هستهای ،کن وانسیون حقوق
بشر ،احت رام به حق حاکمیت کشورها و دهها تعهد
بی نالمللی دیگر خارج شدهاند و مورد اعت راض و
فشار بی نالمللی نیستند ،زی را با زبان زور صحبت
م یکنند و تهدید کردهاند با اقدامات پیشگی رانه،
که آن را آئین جدید خود م یدانند ،از پیشرفت و
تکامل سایر کشورها ،که م یت وانند ب رای آم ریکا در
آینده خط رناک ش وند از هم اکنون با قلدری نظامی
و اقتصادی جلوم یگی رند .یعنی امپ ریالیسم آم ریکا
کاری را که در ع راق کرد ،آماده است در س راسر
جهان انجام دهد.
سخنان آم ریکا فقط تهدید توخالی نیست به آن
در جهان عمل کرده و م یکند .پ رتاب گل ولههای
آلوده به م واد رادیوآکتیو در یوگسالوی ،افغانستان و
ع راق از درجه توحش این کشور حکایت م یکند
که با آدم ُکشی و آلودهکردن محی طزیست ب رای
میلیاردها سال آینده تفالههای اتمی خود را از بین
ببرد .امپ ریالیسم آم ریکا بزرگت رین تهدید ب رای
بش ریت ،ب رای صلح جهانی و آسایش انسانها و
خطری جدی ب رای تمامیت ارضی و حق حاکمیت
ملی کشور ما ای ران نیز هست .این حاکمیت
متجاوز بودج های تق ریبا ب رابر با  ۸۰۰میلیارد دالر،
که بودج های جنگی است ،به تص ویب رسانده است
و این صرفنظر از بودج ههای سازمانهای امنیت
و فضائی و جاسوسی این کشور است .بودج ههای
نظامی متحدان این دیو نظیر ع ربستان سعودی،
اروپا ،اس رائیل و ...را جداگانه باید به حساب آورد.
این امپ ریالیسم جهان را به لبه پ رتگاه مرگ و نیستی
تارانده است و نماد دنیای اسارت و چپاول به معنای
واقعی است.
این امپ ریالیسم ،که خوشبختانه از ای ران رانده شده
و نوکر دست به سینه خود «محمد رضا شاه» را در
منطقه از دست داده است ،م یخ واهد به هر قیمت،
حتی نابودی ای ران ،مجددا به منطقه ،که جنبه
راهبردی ب رای مبارزه با رقبا و منافعاش دارد ،بازگردد
و از این جهت از هیچ کوششی ب رای تشنجآف رینی
در منطقه و جنایاتی که در افغانستان ،ع راق ،یمن
م رتکب شده و م یشود ،رویگردان نیست .این
امپ ریالیسم مستم را ً به خاک ای ران تجاوز کرده و به
تح ریک مشغول بوده و داعش دستپرورده خ ویش
در سوریه و همچنین نیروهای تروریستی ای رانی
دستپرورده خود را به سمت ای ران کیش داده و
م یدهد•.
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توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران
جایگاه سوسیال امپریالیسم ...دنباله از صفحه ۸

از احساسات ملی و ضد خارجی مردم مارگزیده
ای ران سوءاستفاده م یکنند ،همان بخشی ،که
سرش درآخورهای منابع امنیتی سیا ،موساد و
ع ربستان سعودی بوده و یا غربزدگی و تبلیغات
صهی ونیستی تا مغز استخ واناش نفوذ کرده است،
نشان م یدهد چقدر موقعیت خ رابکاری و عینی
ب رای نابودی ای ران به دست آم ریکا مساعدتر است
تا در دست چین .خطری که ای ران را بالفعل و بالقوه
تهدید م یکند ،سوسیال امپ ریالیسم چین نیست،
امپ ریالیسم آم ریکاست که صابون غارتگری و
چپاول و خ ون ریزی وی به تن مردم ای ران هم راه با
استعمارگ ران ب ریتانیائی در صد سال اخیر مستم را ً
خورده است و دیگر با هیاهوی ای ران یهای
خودفروش ،این تاریخ خیانت قابل کتمان نیست.
این کشور چین نیست که تمامیت ارضی ،حق
حاکمیت ملی و حقوق ای ران را تهدید م یکند و
با زبان نژادپرستان و زورگ ویان با ای ران صحبت می
نماید ،این رهبر «دنیای آزاد» ،امپ ریالیسم تبهکار
جهانی آم ریکاست ،که به خود اجازه تحقیر سایر
ملل را م یدهد .این واقعیتی است که ما در دنیای
کن ونی و در منطقه با آن روبرو هستیم و امنیت تمام
مردم منطقه را به خطر انداخته است .این امپ ریالیسم
آم ریکاست که ای ران را محاصره اقتصادی ،سیاسی
و نظامی کرده است و ب رای خ رابکاری چمدانهای
پول در خارج میان اپوزیسیون خودفروخته پخش
م یکند .اروپای متحد نیز در کنار آم ریکا عل یرغم
همه تضادهایش با آم ریکا به عن وان متحد ایستاده
است .تمام ارتجاع منطقه در کنار امپ ریالیسم آم ریکا
ق رار داشته و کشور ما را شبانه روز تهدید م یکنند.
اگر کسی ریگی در کفش نداشته باشد و بخ واهد
اوضاع جهان و منطقه را واقعبینانه و بدون تعصب
بررسی کند ،متوجه م یشود که کشور چین ،که
ه ّم و غ ّم خود را محدود به افزایش قدرت اقتصادی
در محیطی خارج از تشنج ق رار داده است ،خطری
بالفعل ب رای صلح جهانی نیست .حفظ صلح
و ایجاد آرامش و تشنجزدائی ،تالش ب رای رفع
اختالفات کشورها در س راسر جهان و به ویژه منطقه
عبور جاده اب ریشم بخش مهمی از سیاست راهبردی
فعلی چین است ،زی را این سیاست در لحظه کن ونی
به نفع منافع چین م یباشد و در این زمینه با ای ران
دارای منافع و حقوق مشترک است.
«وانگ یی» ،وزیر امور خارجه چین ،ب رای دستیابی به
امنیت و ثبات در منطقه با یک ابتکار  ۵مادهای وارد
خاورمیانه شده است .چین قصد دارد ضامن ثبات و
میانجی در تق ریب اً همه درگیریهای خاورمیانه ،حتی
ب رای ف راه مآوردن محل جهت گفتگوهای مستقیم
بین اس رائیل یها و فلسطین یها در پکن باشد.
بر اساس نکات کلی منتشر شده در ق رارداد ۲۵

ساله همکاری ای ران و چین این همکاری شامل
سرمای هگذاری و اج رای طرحهای ایمنی ،امنیتی،
دفاعی ،فرهنگی ،کشاورزی ،اقتصادی ،علمی،
جهانگردی ،نفت و انرژی ،زیرساختهای مخاب راتی
و فناوری ارتباطات ،تجارت ،بهداشت و سالمت
م یگردد .در یک کالم تق ریب اً تمام عرصههای
حیات جامعه ای ران را دربرم یگیرد .در عوض ای ران
تخفی فهای ویژه ب رای فروش نفت ب رای چین قائل
م یشود که ب رابر پارهای گزارشها تا  ۳۲درصد
یعنی حدود یک سوم بهای نفت نسبت به بهای
پایه جهانی تعیین شده است .البته این قیاس تنها
از نظر تئوریک و تبلیغات مخالفان حاوی ارزش
است؛ ولی در ش رایط فعلی از نظر عملی و واقعی
فاقد اهمیت ب رای ای ران و مردم میهن ما خ واهد بود.
زی را سالهاست که با فشار غیرقان ونی آم ریکا و
اس رائیل ،ای ران در عمل حق فروش نفت خود را در
جهان نداشته بهای پرداخت شده آن در بانکهای
زیر نفوذ آم ریکا مسدود و یا مصادره شده و یا اینکه
ای ران مجبور است بدون دورنما و امکان محاسبه
اقتصادی ،بدون اینکه قادر به ب رنام هریزی درازمدت
ب رای تدوین اهداف اقتصادی خود باشد ،با فروش
نفت قاچاق با همین تخفیف  ۳۲درصد و از جمله
به چین م وافقت کند و این خطر مضاعف را نیز
بپذیرد که نفتکشهای ای ران از جانب ناوگان
دریائی آم ریکا در آبهای بی نالمللی متوقف
شده ،نفتاش به نفع آم ریکا تخلیه گشته و مصادره
گردد .آیا نگ رانی ای رانیانی که بر ق راردادهای خائنانه
«دارسی» و «کنسرسیوم نفت» تا روز آخر رژیم
گذشته صحه گذاشتند و تا امروز نیز به نوکری
«دنیای آزاد» افتخار م یکنند ،از بابت این تخفیف
رژیم ج .ا .به چین مضحک نیست؟ دل آنها ب رای
آم ریکا م یسوزد و نه ای ران•.
ادامه دارد

مقاالت توفان الکترونیکی شماره  ۱۷۷فروردین ۱۴۰۰
را در تارنمای توفان مطالعه نمائید!
توفان الکترونیک در اول هر ماه میالدی منتشر میشود!

امپرياليسم آمريکا بايد خاک عراق و منطقه خاورميانه را ترک کند!
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شرایط جهانی را چگونه
باید ارزیابی کرد؟

امپ ریالیسم آم ریکا امپ ریالیسمی قدرتمند و
قدرتمندت رین امپ ریالیسم جهان چه از نظر
نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،دیپلماتیک،
فرهنگی و ایدئ ولوژیک است .این امپ ریالیسم
با قدرت دالرهای ب یپشت وانه خ ویش ،که
م رتب ب یحساب تجدید چاپ م یکند،
شیره جان مردم جهان را ب رای انتقال ثروت
آنها به آم ریکا زالووار م یمکد و کنترل
ارتباطات مالی ،تجاری و ارزی جهان را در
قبضه انحصاری خ ویش گرفته است .این
امپ ریالیسم به عن وان فعال مایشاء با ابزار
فشاری ،که در دست دارد ،حق حاکمیت
ملی و سایر حقوق همه ممالک جهان حتی
متحدین خ ویش را در صورت نیاز تهدید
م یکند .این امپ رالیسم  ۸۰۰پایگاه نظامی
ب رای تجاوز -درست خ واندهاید ،تجاوز و
غارت و نه حفظ صلح و تشنجزدائی -
در س راسر جهان ایجاد کرده است .این
امپ ریالیسم به هیچ ق رارداد و تعهدی در
جهان پایبند نیست و هر جا مصلحتاش
اقتضاء کند ،به زیر امضاء خود م یزند؛ نقض
«برجام» یگانه نقض ق رارداد رسمی جهانی،
که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل
متحد نیز بود ،نیست ،ادامه در صفحه ۷

برخی انتظار م یکشیدند که سیاست ضدچینی و ضدای رانی «دونالد ت رامپ» ،رئیس جمهور سابق
آم ریکا ،بعد از خروجاش از کاخ سفید تغییر کند ،زی را ارتباطات سیاسی ،اقتصادی و خان وادگ یاش با
ع ربستان سعودی و اس رائیل کاهش م ییافت و نفوذ صهی ونیسم در دستگاه رهبری آم ریکا سیر نزولی
پیدا م یکرد .ولی روی کار آمدن «جو بایدن» نه تنها ادامه سیاست سابق و تشدید تضادهایش با چین
و ای ران را به دنبال داشت ،حتی آن سیاست تعرضی و تشنجآف رین سابق را افزایش داده و مبارزه با چین
و ای ران را رسم اً در دستور کار خود ق رارداد و به این فهرست ،مبارزه با روسیه و کره شمالی را نیز افزود.
رئیس جمهور جدید آم ریکا «رقابت فزاینده با چین» را چالش اصلی برشمرد که ایالت متحده آم ریکا
با آن روبروست .این نگاه در سند  ۲۴صفح های سیاست امنیت ملی دولت «بایدن» به این شکل بازتاب
یافت که چین:
«تنها رقیبی است که بطور بالقوه این قابلیت را دارد که با ترکیب نمودن قدرت اقتصادی ،دیپلماتیک،
سیستم باز ،آزاد و با ثبات بی نالمللی اعمال کند».
نظامی و تکن ولوژی خود ،یک چالش مستمر را بر
ِ
«جو بایدن» تصمیم گرفت سیاست تشنج و دمیدن در شیپور جنگ را در همه جا توسعه دهد .وی
تالش کرد و م یکند که در این مبارزه اتحادیه اروپا را نیز به جانب خ ویش بکشد و مبارزه با چین
را ،که آن را تضاد عمده با آم ریکا م یداند ،با مبارزه علیه روسیه تکمیل کند .تح ریکات ضد روسی
در اوک رائین مورد اعت راض روسیه ق رار گرفته است که م یت واند به درگیریهای خط رناکی در اوک رائین
منجر شود« .قاتل»خ واندن «پ وتین» ،رئیس جمهور روسیه ،در مورد شخصیت سیاسی در قدرت ،خارج
از عرف بی نالمللی و تنها تح ریک آشکار است ،در حالی که «محمد بن ا ّره قاتل» در ع ربستان
سعودی ،متحد آم ریکا محسوب م یگردد و «بایدن» از نگاه به چهره وی وجداناش معذب نم یشود.
«جو بایدن» با تح ریکات ضدچینی ج ّو نژادپرستانهای در س راسر جهان ادامه در صفحه ۶

جایگاه سوسیال امپریالیسم چین در وضعیت
جهان کنونی در کجاست ()۱

در جمهوری تودهای چین ،بعد از انقالب کبیر اکتبر شوروی در سال  ،۱۹۱۷بزرگت رین انقالب قرن
بیستم یعنی انقالب کبیر اکتبر چین رخ داد که دست استعمارگ ران غرب با سرسپردگی «چانکایچک»
را از چین ک وتاه کرد .چین قرنها ق ربانی ستم و اسارت غرب «بشردوست» بود .خلق ای ران به موقع
خود به رهبری حزب توده ای ران ،هم واره از انقالب چین و مبارزه ضداستعماری و ضدامپ ریالیستی آنها
دفاع کرد .جمهوری تودهای چین در گذشته یک کشور سوسیالیستی بود ،که بعد از روی کار آمدن
رویزی ونیس تها در درون حزب کم ونیست چین و پذیرش تئوری ارتجاعی «سه دنیا» در داخل حزب
کم ونیست چین ،نفی دیکتاتوری پرولتاریا و  ...از این کشور سوسیالیستی؛ یک کشور سرمای هداری
دولتی ساخت که امروز در تکامل خ ویش به کشوری سوسیال امپ ریالیستی مانند شوروی فروپاشیده
سابق بدل شده است .این کشور ،کشوری سوسیال امپ ریالیستی است و نه فقط سرمای هداری دولتی .به
گفته لنین سوسیال-امپریالیس تها در عمل امپریالیستی رفتار م یکنند ولی در حرف از سوسیالیسم
سخن م یرانند .آنها همان نقشی را بعد از روی کارآمدن رویزی ونیسم در چین به عهده گرفتهاند که
سوسیال امپ ریالیسم شوروی بعد از روی کار آمدن رویزی ونیس تهای خروشچفی در اتحاد جماهیر
شوروی سابق در پیش گرفت .چین یک امپ ریالیسم نوخاسته است و در حالی که روز به روز به
قدرت آن افزوده م یشود و در عرصه جهانی ب رای منافع ملی خ ویش فعالیت م یکند ،امروزه نه از نظر
قدرت اقتصادی به عن وان دومین قدرت و نه از نظر قدرت و نفوذ سیاسی ،نظامی ،فرهنگی هرگز به
پای آم ریکا نم یرسد .همین خیل جاسوسان آم ریکائی در ای ران ،که آگاهانه و موذیانه بر ضد چین با
تح ریک به راه انداختنِ تظاه رات؛ ادامه در صفحه 7

سخنی با خوانندگان نشریه توفان
نش ري هاي که در دست داريد ،زبان مارکسيست  -لنينيس تهاي اي ران است« .توفان» ،نش ريه «حزب کار
اي ران» ،حزب طبقه کارگر اي ران است .اين زبان ب راي هرچه رسات رشدن به ياري همه کم ونيس تهای
صديق ،چه از نظر مادي و چه معنوي نياز دارد.
نظ ريات و پيشنهادات خود را ب راي ما ارسال داريد .ما را در جمعآوري اخبار ،اسناد و اطالعات از اي ران
و جهان ياري رسانيد و از تشکل نهضت کم ونيستي حمايت کنيد .به ما کمک مالي برسانيد ،زي را
ما تنها به اتکاء بر نيروي خود پابرجائيم و به اين مساعدتها ،هر چند هم جزئي باشند ،نيازمنديم.
در توزيع اين نش ريه ما را ياري رسانيد.
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Postbank Hamburg
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Bank Account No.: 2573 3026 00
IBAN: DE70 2011 0022 2573 3026 00

دست امپریالیسم و متحدانش از ایران کوتاه باد!

