
 

  مناسبت صدمين سالگرد انقالب کبير سوسياليستی اکتبربه

 تاکتبر و پيروزی حزبيّ کبير سوسياليستی انقالب 
-در زمان حاکميت و نفوذ بين. کند و اين تکيه اتفاقی نيستحزبيت تکيه می لنينيسم به

الملل دوم بر جنبش کارگری و کمونيستی، در دورانی که صلح و سازش بر همه جا 
حاکم و دوره اعتالء جنبش انقالبی و کارگری فرا نرسيده بود، احزاب سوسيال 

کارگران را نه برای  تی تبديل شده وهای انتخابادمکراتيک احزابی بودند که به دستگاه
به همين . کردندکسب قدرت سياسی، بلکه برای شرکت در پارلمان بورژوائی بسيج می

جهت در دوران رشد و اعتالء جنبش کارگری که نياز به عمليات انقالبی بود، آنها از 
آمد، لنين که مارکسيست بزرگی به حساب می. رهبری اين مبارزات عاجز بودند

- تقاد داشت در هر جنگی به ستاد فرماندهی نياز است و بدون ستاد فرماندهی نمیاع
برای پيروزی در جنگ به . شود در جنگ طبقاتی برای کسب قدرت سياسی پيروز شد

آهنگ طبقه کارگر که ها نياز بوده و نيروی پيشانضباط و سازماندهی و بسيج توده
مشخص طبقاتی، مبارزه کارگران و همان حزب وی است، بايد با آگاهی و تحليل 

لنين در سه اثر . متحدان آنها را برای کسب قدرت سياسی توسط حزب رهبری کند
" دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقالب دموکراتيک"، "چه بايدکرد"داهيانه خود 
، اصول تئوريک، سياسی و سازمانی "يک گام به پيش، دو گام به پس"و در کتاب 

گر را بيان داشت و بر اين اساس حزب کمونيست بلشويک شوروی را حزب طبقه کار
لنين با نگارش و انتشار همين آثار گرانبها بود که با نارودنيکهای خرده . بنا نهاد

خواستند بدون حزب تنها با ترور و عمليات مسلحانه و قهرمانانه رژيم بورژوآ که می
غيير دهند به مبارزه پرداخت و تزاری را سرنگون کرده و مناسبات اجتماعی را ت

الملل لنين در راس اين حزب موفق شد با بين. های آنها را ثابت کردنادرستی تئوری
وی از جمله در اثر . دوم  مبارزه کرده و انقالب سوسياليستی اکتبر را به نتيجه برساند

در اهميت ) ١٩٢٠مه  -آوريل"(در کمونيسم" رویچپ"بيماری کودکی "مشهورش 
دهشتناکترين  - ها ميليون نفرنيروی عادت ميليونها و ده: "ب طبقه کارگر نوشتحز

بدون حزب آهنينی که در مبارزه آبديده شده باشد، بدون حزبی که از . نيروهاست
اعتماد تمام عناصر پاکدامن طبقه خود برخوردار باشد، بدون حزبيکه بتواند همواره 

ای آميز چنين مبارزهنمايد، انجام موفقيت مراقب روحيات توده باشد و در آن تاثير
بر ميليونها " غلبه"غلبه بر بورژوازی بزرگ متمرکز هزاربار آسانتر از . محالست

خرده مالک و صاحبکار کوچک است، اينها با عمليات روزمره، معمولی، نامشهود، 
آورند که بورژوازی بدان نتايجی را حاصل می هماننا محسوس و متالشی کننده 
هر کس ولو اندکی انضباط آهنين حزب . نمايداحياء مینيازمند است و بورژوازی را 

عمال عليه ) ويژه در دوران ديکتاتوری پرولتاريابه(پرولتاريا را تضعيف نمايد
  .".کندپرولتاريا به بورژوازی کمک می

رويزيونيستهای خروشچف بعد از درگذشت استالين که به رمز قدرت حزب و حزبيت 
اه بودند، دقيقا برای پيشرفت نيات شومشان به اين نکته انگشت گذاردند و برای آگ

و " ديکتاتوری"و مبارزه با "  خلق"نابودی حزب در زير لوای دلسوزی برای 
نفی حزب و حزبيت که از دستآوردهای . به ميدان آمدند" دموکراسی عمومی"استقرار 

اين اقدام . کار رويزيونيستها قرار گرفت انقالب کبير سوسياليستی اکتبر بود در دستور
يک خطای گذرا و تاکتيکی نبود که بعد از چندی آنرا اصالح کرد و مجددا به شيوه 
سابق به گذر عمر ادامه داد، بلکه يک اقدام راهبردی و تعيين کننده و دارای عواقب 

  .  کردبار بود که شکست يا پيروزی سوسياليسم را تعيين میفاجعه
مقوالتی بودند که رويزيونيستهای شوروی به " دولت تمام خلق"و " تمام خلقحزب "

بعد از درگذشت استالين در زير لوای عنوان اصالحات و تکامل مارکسيسم لنينيسم 
مطرح " کيش شخصيت استالين"تبليغات مسموم کننده و گوشخراِش مبارزه عليه 
نيستی سرسازش نداشتند و آنها را ساختند و کمونيستهائی را که با اين مقوالت ضد کمو

قادر نيستند گويا که  تسب کردهبه دگماتيک من ،دانستندمارکسيسم لنينيسم می تحريفِ 
  .را درک کنند پويامارکسيسم لنينيسم 

و چاکرمنشانه  ،حزب توده ايران که دنباله رو حزب رويزيونيست شوروی بود
ا فروپاشی فه خويش قرار داد و ترا وظي ممارکسيسات روشن در کورکورانه اين تحريف

 با جان و دل و با پيگيری از اين نظريات ضد کمونيستی ستیشوروی سوسيال امپريالي
منتسب " مائوئيسم"و مارکسيست لنينيستها را به دگماتيسم و بعدا به  به دفاع برخاست

 ۵ ادامه در صفحه...حزب توده ايران که در پی کتمان خيانتش به . نمود

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

  هجدهمســال   –ـــشـم  دوره شـ
 ٢٠١٧ نوامبر   ١٣٩۶ماه   آبان ٢١٢ماره ـش

 

  

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

پيرامون همه ) توفان(بيانيه حزب کارايران
  پرسی در کردستان عراق

طلبی کردستان عراق با تجزيه
در خدمت  ،پرسیپرچم همه

نيسممنافع امپرياليسم و صهيو  
اصل حق . کمونيستها با يک اصل موافقند

آنهم به دست خود و نه تعيين سرنوشت ملل 
کمونيستها در مبارزه با . با دست ديگران

استعمار و امپرياليسم که نافی حقوق ملی 
. اندبودند و هستند به اين اصول دست يافته

رسميت شناختن اين کمونيستها در عين به
در هر مورد  حق بر اين نظر نيستند که

مشخص با صدور چک سفيد به پشتيبانی از 
در هر مورد پيش آمده . اين جدائی بپردازند

بايد تحليل مشخص از شرايط مشخص انجام 
گيرد تا معلوم شود که تحقق اين جدائی به 
مصالح واالی مبارزه طبقه کارگر، مبارزه 
ضد استعماری و ضد امپرياليستی و ضد 

ند و يا در خدمت رساصهيونيستی ياری می
ارتجاع جهانی و تقويت ضد انقالب در 

حزب ما با جدائی اسکاتلند و . جهان است
ايرلند از بريتانيا، جدائی کاتالونی و باسک 
از اسپانيا،  ُکرس از فرانسه و امثالهم موافق 
است، زيرا به اين طريق جبهه بزرگ ضد 

شود و زمينه انقالب جهانی تضعيف می
رشد مبارزه طبقاتی در مناسبتری برای 

حال . آيدميان خلقهای اين ممالک پديد می
آنکه با تجزيه يوگسالوی که در خدمت 

گرفت، مخالف بود ارتجاع جهانی قرار می
يک کاتالونی ضد سلطنت با الهام . و هست

از مبارزاه انقالبی جمهوريخواهان اسپانيا 
قرن گذشته، به مراتب برای  ٣٠در سالهای 

ن و بشريت مفيدتر است تا پيشرفت جها
اسپانيای فاالنژيست همدست فرانکو با 

حال از . سلطنت کنونی فاسِد حاکم در آن
  . اسپانيا به عراق بيائيم

 ٣ ادامه در صفحه...مختارِ دولت خود  - يکم
 



   ،  

   ٢صفحه                                                            ارگان مرکزی حزب کار ايران توفان                                   ١٣٩۶ماه آبان  ٢١٢  شماره       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اين ناقوس مرگ دنيای  سالگی انقالب کبير اکتبر ١٠٠
  داری و تولد دنيای نوين را جشن بگيريمسرمايه



   ،  

   ٣صفحه                                                            ارگان مرکزی حزب کار ايران توفان                                   ١٣٩۶ماه آبان  ٢١٢  شماره       

  ...طلبی کردستان عراقتجزيه
يک  کردستان عراق تصميم گرفته است با انجام

ی سازمانيافته با حمايت رسمی و آشکار پرسهمه
اسرائيل به جدائی کردستان عراق از کشور 

ای که خود به آن عراق بر خالف قانون اساسی
رای داده است، دست زند و يک حکومت 

آيا . در شمال عراق ايجاد کند" مستقل"کردستان 
يک حکومت بورژوائی ناسيونال شونيست و 

در منطقه واقعا همدست امپرياليسم و صهيونيسم 
  مستقل است؟

در گام بعدی بايد کردستان ترکيه، ايران و سوريه نيز به 
اصطالح استقالل کشور واحد کردستان آنها بپيوندند و به

اين استقالل مورد مخالفت همه دول منطقه . اعالم گردد
تنها . و حتی شورای امنيت سازمان ملل متحد است

ر رسمی و علنی به به طو" استقالل"کشوری که از اين 
پشتيبانی پرداخته و کارشناسانش در کردستان عراق 

اندازند و در منطقه به خرابکاری و شلنگ تخته می
تحريک مشغولند، کشور صهيونيستی و متجاوز اسرائيل 

عربستان سعودی نيز خودش را در پشت سر . است
اسرائيل پنهان کرده است و امپرياليسم آمريکا نيز با 

پی ايجاد يک پايگاه مطمئن برای نيات شوم  احتياط در
اسرائيل . خويش در منطقه به فعاليت مشغول است

سالهاست که در کردستان عراق فعال است و ماموران 
موساد را اعزام کرده تا ُکردهای عراقی را با آموزش 
نظامی و تقويت پيوندهايشان با ُکردهای يهودی در 

ه و به خريدن اسرائيل که به منطقه نقل مکان کرد
جريانهای . زمينهای کردستان اشتغال دارند، تقويت کنند

منصور حکمت از بعد از انقالب با پشتيبانی  اسرائيلی
مالی و تدارکاتی اسرائيل در منطقه جای پای خويش را 
در کردستان عراق گشودند و اکراد را به همکاری با 
صهيونيسم تشويق کرده و آنها را به آن سمت هول 

های منصور حکمت در خدمت برداشتن تئوری. ندداد
. بود و هست" استقالل کردستان"موانع از سر راه 

، ولی حمايت ميهندوستی مردم ايرانتئوری مبارزه با 
ُکردهای ناسيونال شونيست که يکی را " ميهندوستی"از 

مظهر شونيسم و ديگری را مظهر انترناسيوناليسم جا 
به نظر آنها کمونيستهای . ودندها بزدند، از اين نمونهمی

باشند و به جدائی " انترناسيوناليست"غير ُکرد بايد 
ُکرد بايد " کمونيستهای"کردستان رای دهند، ولی 

باشند و با تمام قوا تحت هر شرايطی به  ناسيوناليست
حقوق آنها حتی برای ُکردها . تجزيه ايران دست زنند

کنند که جدائی سرائی میآنها افسانه. قايل شدند ويژه
ُکردهای عراق به تشديد مبارزه طبقاتی در کردستان 
منجر شد خواهد شد و دورنمای کردستان سوسياليستی 

آيا پيدايش کشور مصنوعی . را نزديکتر خواهد کرد
اسرائيل، مبارزه طبقاتی برضد بورژوازی صهيونيستی 
را در درون اين کشوِر در محاصره اعراب افزايش داده 

ا برعکس به سرکوب و خلع سالح کمونيستهای است و ي
يهودی منجر شد که سنت مبارزه قهرمانانه ضد 
فاشيستی داشتند؟ آيا مبارزه طبقه کارگر کردستان بر 

يابد يا ضد بورژوازی ُکرد شکوفا شده و افزايش می
برعکس در اثر شرايط جغرافيائی کردستان و تهديد 

استفاده از ابزار واقعی و يا ساختگی دائمی همسايگان و 
ی ناشی از کنندههای تبليغاتی يکطرفه و گمراهو بهانه

دفاع از "و " امنيت کردستان"و " خطر خارجی"
، و شستشوی مغزی کارگران و " موجوديت خلق ُکرد

عموم مردم توسط کارشناسان تبليغاتی امپرياليستی به 
نفع بورژوازی خودفروخته ُکرد و تبديل کردستان به 

مستقيم امپرياليسم و صهيونيسم، سرکوب شده و  پايگاه
يابد؟ روشن است که بورژوازی ُکرد که کاهش می

همدست امپرياليسم و صهيونيسم است در درجه اول با 
کند و نيروهای فريب خورده ُکرد تسويه حساب می

برای استقرار ناسيونال شونيسم فراهم " محيط آرامی"
  .  آوردمی

عد از همدستی با امپرياليسم و کردستان عراق ب - دوم 
صهيونيسم در تجاوز آنها به عراق و سرنگونی حکومت 
قانونی عراق، مخاذن نفت خويش را بطور غيرمستقيم 
در اختيار اسرائيل قرار داد و از آنها برای تغيير 
جغرافيای منطقه و ايجاد يک پايگاه ضد انقالبی بر ضد 

با دريافت همه نيروهای انقالبی و خلقهای منطقه، 
  .کنددالرهای آمريکائی استفاده کرد و می

در کنار اين ُکردهای ضد انقالبی که همدستان کلينتون و 
جرج بوش و صهيونيسم، در نابودی عراق بودند و در 
همدستی با اوباما به تقويت داعش دست زدند و آنها را با 

سازی و واگذاری انبارهای اسلحه، با تدارک قبلی صحنه
ت بغداد کيش دادند و حاال نيز از جمله همدستان به سم

ترامپ در تخريب منطقه هستند، سازمانهای ُکردی 
جا " کمونيست"و " انقالبی"حضور دارند که خود را 

زنند، ولی حاضر نيستند با اين حرکت ضد انقالبی و می
. تقويت امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه مبارزه کنند

فعاليتی که آنها در پيش . انددهآنها ُمهر سکوت برلب ز
" حق تعيين سرنوشت"اند، عبارت است از کسب گرفته

به دست امپرياليسم و صهيونيسم، ايجاد يک پايگاه 
بزرگ ضد انقالبی و اسرائيل دوم در منطقه برای ايجاد 
تفرقه و در عين حال تثبيت موجوديت اسرائيل و کاهش 

رکوب وضع متزلزل فعلی اسرائيل از طرفی و س
اين . مبارزات انقالبی و کمونيستی از طرف ديگر

کردستان ضد انقالبی در بستر سياستهای راهبردی 
امپرياليستی و صهيونيستی، فقط دشمن خلقهای منطقه 
نخواهد بود که کمر به تجاوز و اخالل در امور داخلی 
آنها را خواهد بست، بلکه بايد با پيدايش جنبش انقالبی و 

ر درون خود کردستان نيز مبارزه نهضت کارگری د
  .کند

مال مصطفی بارزانی رهبر بالمنازع ُکردها و پدر 
آويو، بارها مسعود بارزانی فارغ التحصيل دانشگاه تل

خواستار حمايت آمريکا از کردستان شد و حتی ابراز 
تمايل کرد که کردستان عراق به عنوان ايالت پنجاه و 

 Carl ۵٧حه به صف(يکم به آن کشور ملحق شود
Brown, International Politics and the 

Middle East (آيا چنين درخواستی در . مراجعه کنيد
خدمت منافع خلقهای منطقه و حتی خلق ُکرد است؟ 
همين مال مصطفی بارزانی شکست اعراب در جنگ 
شش روزه توسط اسرائيل را به صهيونيستها تبريک 

ال ساواک و موساد مالمصطفی با شاه ايران و عم. گفت
بر ضد خلق عرب جنگيد و اپوزيسيون کُرد انقالبی در 

کردند، از دم تيغ کردستان را که با شاه ايران مبارزه می
ميليون  ٩٧امپرياليسم آمريکا  ١٩٩٨در اکتبر . گذرانيد

دالر به اپوزيسيون خودفروخته عراق برای 
همدستی با امپرياليسم آمريکا کمک نظامی 

دالر کمک تبليغاتی کرد، تا  ميليون ٢و 
بتواند عراق را اشغال و غارت کند، از 
جمله به دو گروه اصلی کرد عراق، اتحاديه 
ميهنی و حزب دموکرات و همچنين جنبش 

آيا شما تشکيالت . اسالمی ُکرد در عراق
های ضد شناسيد که اين دسيسهُکردی را می

خلقهای منطقه و حتی ضد زحمتکشان ُکرد 
  کرده باشد؟  را محکوم
تئوری را کنار بگذاريم، مگر غير از اين ! حال آقايان

است که پيدايش يک چنين مرکز ضد انقالبی و دسِت 
راسِت صهيونيسم و امپرياليسم در منطقه به طور عينی 

های انقالبی ملی و کارگری همه خلقهای به ضرر جنبش
  منطقه و حتی خلق ُکرد است؟

ايش چنين مرکز ضد مگر غير از اين است که پيد
انقالبی به طور عينی به وحدت انقالبی و دموکراتيک 
طبقه کارگر خلقهای درون هر کشور مربوطه، صدمه 

ای خواهد بود که هرگز به سوسياليسم زند و بيراههمی
  رسد؟ نمی

مگر غير از اين است که چنين تصميم ضد انقالبی، 
به آشوب  منطقه را در خدمت منافع امپرياليسم و ارتجاع

کشد و در خدمت تقسيم مجدد جهان به مناطق جديد، می
اگر چنين است که . کشاند؟تحت نفوذ امپرياليستی می

-حتما بر اساس تاريخ و واقعيت چنين است، آنوقت نمی
شود از اين حرکت به استناد يک اصل کلی به حمايت 

حق ملل "برخاست و خود را با پنهان کردن زير عبای 
، آنهم به دست امپرياليسم و "رنوشتدر تعيين س

ُکردهای ناسيونال شونيست . صهيونيسم، موافقت کرد
چه " سرسپردگی"اند به کسی مربوط نيست که ما مدعی

خواهيم قبول کنيم و يا زير بار چه کسی کسی را می
همکاری با اسرائيل و آمريکا تنها . خواهيم برويممی

کنيم که تعيين می خود ما خواهد بود و ما مستقل تصميم 
  . ما کيان هستند دوستان و دشمنان

شبه استدالل را بپذيريم و آنوقت اين  اگر اين خوب،
ُکردهای ناسيونال شونيست هستند که بايد پاسخ دهند، 

ماری را در آستين "چرا خلقها و طبقه کارگر منطقه بايد 
که قصد دارد به پايگاهی بر ضد " خود پرورش دهند

کشورها بدل شود؟ آيا اين اقدام از زمره  موجوديت ساير
برای خلقها و طبقه کارگر منطقه    عمليات انتحاری

نيست؟ آيا خودپرستی و کوربينی ناسيوناليستی نيست که 
از همه نيروهای انقالبی درخواست شود به پيدايش 

ای تن دهند که در آن برای بريدن سر مستعمره
شود نند؟ آيا میکهمسايگان چاقوهای خويش را تيز می

و " داوطلبانه"مجاز دانست که چون نيروئی 
- همدستی با اسرائيل و امپرياليسم را می" دموکراتيک"

پذيرد، کارش دموکراتيک و قابل احترام  و تصميمش 
اين حقی که به نابودی . خالی از ابهام و اشکال است؟

شود، و زندگی سايرين را تهديد حقوق ديگران منجر می
همانگونه که . حق نيست، دسيسه و توطئه استکند، می

حق آدمکشی و تجاوز وجود ندارد، حقی هم برای 
. سرکوب و دسيسه عليه ساير ملل وجود نخواهد داشت

تواند حساب خويش را از حساب خلقهای هيچ خلقی نمی
منطقه و همسرنوشتی با آنها جدا کند و گليم خويش را 

خود عليه ساير در همدستی با امپرياليسم به خيال 
تفاوت خلقهای منطقه از آب بيرون بکشد و برايش بی

  ۴ادامه در صفحه...خلقهای باشد که ساير 

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=t
s 
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  ...طلبی کردستان عراقتجزيه 
منطقه در زير سرکوب خونين ارتجاع منطقه که دشمن 

خلقهای منطقه با خلق . مشترک همه آنها بود قرار دارند
هستند،  فلسطين که قربانی تجاوز صهيونيسم

همسرنوشت بوده و از مبارزه آنها بر ضد کشور 
کسانی که سرکوب . کنندمصنوعی اسرائيل حمايت می

شان را عام و نسل کشیملت فلسطين، تاراندن آنها و قتل
صهيونيستها بر اعراب کنند و برای پيروزی تائيد می

-کنند، نمیکردند و میهلهله نموده و دست افشانی می
ر دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و مدافع توانند هوادا

نبايد از اين حقيقت . حق تعيين سرنوشت خلقها باشند
غافل بود که در رويداهای مخاطره آميز آينده و 

" کردستان مستقل"محاصره اقتصادی و نظامی 
وضعيتی پيش خواهد آمد که دودش در درجه نخست به 

ند چشم خلق ُکرد خواهد رفت و متاسفانه ُکردها مان
تجارب گذشته در همدستی با ارتجاع منطقه و جهانی 

ای خواهند اولين قربانيان اين تجزيه طلبی و نزاع منطقه
  .بود

دراين مبارزه طبقاتی که درگرفته است به جز  - سوم
 یها، تشکلها و سازمانهاافراد معدودی، جای گروه

کمونيست ُکرد و انقالبی متاسفانه خالی است تا به عنوان 
ع طبقه کارگر به دفاع از مصالح طبقاتی کارگران و مداف

حمايت از وحدت آنها برای نابودی دشمن مشترک و 
وقتی . سرکوبگر در هر کشور مشخص  به ميدان آيند

کمونيستهای غير ُکرد در ايران و يا عراق از رفع ستم 
ملی، آنهم در عرصه فرهنگی و آموزش زبان مادری 

نی و محقانه خلقهای سخن گفته از اين خواست انسا
کنند، طبيعتا ايران، اعم از ُکرد و يا آذری دفاع می

وظيفه کمونيستهای خلقهای اقليت، در تبليغ وحدت ملی، 
همکاری با ساير خلقها و تبليغ مزايای وجود يک کشور 
بزرگ و همکاری پرولتاريای همه اين ملتها در تحت 

. استرهبری حزب واحد طبقه کارگر ايران و يا عراق 
حمايت کمونيستهای ايران از خواست محقانه خلقهای 
اقليت، بايد دست بورژوازی ناسيونال شونيست اين 
خلقها را با نيت فريب طبقه کارگِر خودشان رو کند و به 

مسخره . امر وحدت مشترک مبارزه طبقاتی ياری رساند
است که کسی خود را مترقی، چه برسد به کمونيست، 

يستهای غير ُکرد بخواهد که از مبارزه جابزند و از کمون
به زعم . تجزيه طلبانه آنها بدون قيد و شرط دفاع کنند

آنها کمونيستهای غير ُکرد بايد خواهان جدائی ملی باشند 
نيز بايد از جدائی ملی دفاع " کمونيستهای ُکرد"ولی 

کنند و منافع و مصالح مبارزه طبقاتی و کارگران را در 
اين . سيونال شونيسم ملی قربانی نمايندپای منافع کور نا

در اين منطق، . رابطه طبيعتا رابطه ديالکتيکی نيست
در جستجوی همدستان غير ُکرد " کمونيستهای ُکرد"

مورد تائيد " ُمهر کمونيستی"هستند تا جدائی آنها را با 
  .قرار دهند

حق ملل در تعيين سرنوشت خويش که لنين  - چهارم
به حقوق ملتها برای ايجاد دولتهای کند ناظر مطرح می

ملی خويش به ويژه در دوران مبارزه ضد استعماری 
است که سوسياليستهای انترناسيونال دوم آنرا به رسميت 

تريم و "متمدن"شناختند و مدعی بودند چون ما نمی
تر است از لحاظ منافع تحول جهانی و کشور ما پيشرفته

ين ممالک آفريقائی رشد نيروهای مولده جايز است که ا
لنين هرگز . مستعمره ما باقی بمانند... و يا آسيائی و يا

به مسئله حق تعيين سرنوشت ملل که آنرا به درستی يک 
دانست، از منظر احترام می حق دموکراتيک بورژوائی

حق چنين . کردبرخورد نمی دموکراسی ناببه 
 دموکراسی هميشه طبقاتی. وجود ندارد دموکراسی نابی

و لذا برخورد به حق ملل در تعيين سرنوشت  است
حق ملل . خويش نيز بايد با همين درک صورت پذيرد

لحاظ مصالح جنبش کمونيستی مورد ارزيابی و بايد از 
از نقطه نظر مارکسيسم . پشتيبانی عملی قرار گيرد

ای که لنينيسم صدور چک سفيد برای هر گروه و دسته
در فضای " ت خويشحق ملل در تعيين سرنوش"برای 

در . رزمد، در تناقض کامل با مارکسيسم  استمجرد می
های شوروی نيز، کمونيستها هرگز زيرا بار دسيسه

ها و "مساواتيست"اوکرائين و يا حکومت " رادای"
ی همدست امپرياليسم در قفقاز نرفتند و آنها "هاداشناک"

را با ياری گارد سرخ و کمونيستهای قفقاز سرکوب 
کرد مصالح سوسياليسم و طبقه کارگر ايجاب می. دندنمو

. ها سرکوب شوندکه بخشهای بورژوائی اين حکومت
در فنالند نيز جنبش طبقه کارگر در اثر خيانت 
سوسياليستهای دست راستی و دخالت مستقيم آلمانها و 
بورژوازی مرتجع ممالک بالتيک سرکوب شد و راه 

يز آنرا به عنوان پايگاه انگحل فنالند که نتايج بعدی اسف
نازيها برای حمله به شوروی در جنگ جهانی دوم 
ديديم، ناشی از همين وضعيت ضعف بلشويکها در 

ُکردهای . زمان جنگ اول بود و هرگز نيز تکرار نشد
- ناسيونال شونيست که تاريخچه اين جدائی را نيز نمی

-اد میاند و به آن با نادانی استندانند بيهوده به آن چسبيده
  .کنند

شود از نقطه نظر کمونيستها در دوران امپرياليسم نمی
از هر گونه جدائی ملی اگر در خدمت مصالح 

تجزيه يوگسالوی، . پرولتاريائی نباشد به دفاع برخاست
تجزيه سودان، تجزيه ليبی، تجزيه عراق، تجزيه 

به نفع سياست ... سوريه، تجزيه نيجريه، تجزيه کنگو و

ياليسم در تفرقه ملتها و کشورها و تسلط راهبردی امپر
برآنهاست، تاريخ معاصر هنوز تجزيه ويتنام، کره را 

نما، بطوريکه سياست تقسيم کن و حکومت. بياد دارد
امکان موجوديت مستقل و امکان ادامه بقاء متکی بر 

تواند مورد اراده خويش را از اين کشورها بگيرد نمی
  . تائيد کمونيستها باشد

ورانی که انقالب کبير سوسياليستی اکتبر به نتيجه در د
رسيد، سياست امپرياليستها بر آن بود که کشورهای 

متفرق و جدا جدا را که قادر نيستند در مقابل نفوذ 
کمونيسم مقابله کنند، متحد نموده، دولت مرکزی را در 
آن کشورها تقويت کرده و اين کشورها را برای مقابله 

کودتای رضاخان در ايران و . يت نمايدبا سوسياليسم تقو
سرکوب شيخ خزعل و سميتقو و يا روی کار آوردن 
حکومت مرکزی در عراق به رهبری ملک فيصل را، 
بايد در همين کادر ديد و بر بستر همين تحليل بررسی 

حال که شوروی فروپاشيده است و قدرت رقيب . نمود
نی سابق تواند هنوز نقش جهانابود شده و چين نيز نمی

سوسيال امپرياليسم شوروی را بازی کند، تقسيم و 
تجزيه کشورها برای اينکه توسط امپرياليستها بلعيده 

به زير . شوند، در دستور کار آنها قرار گرفته است
سلطه گرفتن چندين کشور فاقد توانائی بقاء مانند 

گوين، کرواسی، مقدونيه، مونتنگرو، بوسنی هرزه
تر است تا کشور سيار راحتب کوزوو، صربستان 

ناگفته نماند که بوسنی . قدرتمندی مانند يوگسالوی
گوين و يا کوزوو اساسا کشور نيستند و زندگيشان هرزه

  .به موئی بند است
رفيق استالين در توصيف نظريات لنين و درک 
مارکسيستی لنينيستی از مسئله ملی در دوران امپرياليسم 

که يگانه متد آزاد " ول بودمعم"سابقا اين فکر : "نوشت
، متد ناسيوناليسم بورژوازیشدن ملل ستمديده متد 

تفکيک ملل از يکديگر، متد تجزيه و جداکردن آنها و 
های زحمتکش ملل متد تشديد خصومت ملی بين توده

. اين افسانه را اکنون بايد رد شده دانست. مختلف است
نست که به يکی از مهمترين نتايج واقعی انقالب اکتبر اي

اين افسانه ضربه مرگباری وارد آورده عمال نشان داد 
آزاد شدن ملل ستمديده  پرولتاريائی انترناسيونالیکه متد 

باشد، عمال نشان داد که به منزله يگانه متد درست می
کارگران و دهقانان ملل بسيار مختلف،  اتحاد برادرانه 

ممکن و  باشد داوطلبی و انترناسيوناليسمکه مبداء آن 
وجود اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی . عاقالنه است

که نمونه اتحاد آينده زحمتکشان تمام ممالک در اقتصاد 
باشد مستقيما شاهد بر اين واحد جهانی می

لنينيسم صفحات /المللی انقالب اکتبرجنبه بين"(مدعاست
  ). ٢٩٩و ٢٩٨

 ناگفته نماند که ُکردهای مارکسيست لنينيست - پنجم 
جايشان در کنار ساير کمونيستهای ملل ساکن ايران 

و . است که برای آرمان مشترکی متحدا مبارزه کنند
بازهم ناگفته نماند که سازمانهائی با هويت ُکردی که 

زنند کوچکترين گامی خود را کمونيست ايرانی جا می
در جهت افشای همدستی کُردهای ارتجاعی با 

جاع منطقه از جمله صهيونيسم و امپرياليسم و ارت
همين عملکرد . اندعربستان سعودی بر زبان نيآورده

های دهد تا به چه حد در تارعنکبوت شبکهنشان می
مالی صهيونيستی و نفوذ امپرياليستی در منطقه 

ای را گرفتارند و امکان کوچکترين حرکت مستقالنه
های ُکرد اين به ويژه وظيفه سازمانها و گروه. ندارند

ه نقش مخرب صهيونيسم و امپرياليسم در است ک
همکاری با ُکردها و به ويژه کردهای عراق، بر اساس 

انگيز و انکارناپذير گذشته در منطقه افشاء تجارب غم
متاسفانه در اين زمينه نورافکن ناسيونال شونيسم . کنند

چشمها را کور کرده است و اپورتونيسم اپوزيسيون 
ل ايرانی به اين آسياب طلب و حسابگر و ليبرافرصت
شود رهبری روشن است که با خفت نمی. ريزدآب می

سازمانهای منحرف ُکرد . مبارزات مردم را کسب کرد
 ۵ادامه در صفحه...  برای اين اپوزيسيون

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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  ...طلبی کردستان عراقتجزيه 
کنند و در خفا به ريششان و خدمتی تره هم خورد نمی 

  .       خندندنند، میککه از بزدلی به صهيونيسم می
زنده باد اتحاد و همبستگی خلقهای منطقه عليه ارتجاع، 

  !امپرياليسم وصهيونيسم
  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم رهايی بشريت

  )توفان(حزب کارايران 
  ١٣٩۶يکشنبه دوم مهرماه 

  
***** 

  
  ...انقالب کبير سوسياليستی

- فبه مارکسيسم لنينيسم بود، همه دشمنان خروشچ 
يلتسين را برای فريب اعضايش -گورباچف-برژنف

عمال آمريکا جا زد و مرتب و پيگير در مورد ماهيت 
شوروِی خروشچف تا روز و ساعت " سوسياليستی"

. آخر داد سخن داد، تا زيرپايش خالی شد و فرو غلتيد
يکی از علل انشعاب در درون حزب توده ايران همين 

  .  سم بود و هستانحراف حزب توده ايران از کموني
به اين مفهوم است که در جامعه، " حزب تمام خلق"

ی بدون طبقات از بين رفته، مبارزه طبقاتی در جامعه
، با "مردم"طبقه به پايان رسيده و به جای طبقات، ما با 

سر و کار داريم که در جامعه بدون طبقه و بدون " خلق"
سش اين پر. کنندمبارزه طبقاتی حزِب خود را تاسيس می

در جامعه بدون طبقات به چه مناسبت " مردم"جاست که 
" حزب تمام خلق"نياز دارند تا به تاسيس " حزب"به 

  بپردازند؟ 
ايکه طبقات در آن حضور نداشته باشند و در جامعه

مبارزه طبقاتی نيز ماال از آن رخت بربسته باشد، عمال 
و دولتی که بر سر کار است، دولتی غير طبقاتی بوده 

اين . کنداز منافع طبقه خاصی در جامعه حمايت نمی
منافع تمام "باشد و " دولت تمام خلق"دولت نيز ماال بايد 

وقتی حزب منضبط، . را مد نظر داشته باشد" خلق
کمونيستی با اراده آهنين، حتی به قول لنين يک ذره 

، چه برسد به نابودی، آنگاه منطقا ايجاب تضعيف شود
ی که تحت رهبری چنين حزبی قرار دارد کند که دولتمی

نتيجه منطقی " دولت تمام خلق. "نيز، تغيير ماهيت دهد
ديکتاتوری "و نفی کامل " حزب تمام خلق"

  .ست"پرولتاريا
البته از نظر مارکسيسم دولت محصول آشتی ناپذيری 
تضاد طبقاتی است و با از بين رفتن طبقات دولت زوال 

به " دولت و انقالب"اش ستهلنين در اثر برج. پذيردمی
اين امر و مسئله زوال دولت در جامعه بدون طبقه اشاره 

از نظر مارکسيسم يا دولت طبقاتی وجود . کرده است
دارد و يا دولت زوال يافته است و فاز جديدی به نام 

. هرگز وجود خارجی نداشته است" دولت تمام خلق"
به استناد به  شود چنين دولتی را اختراع کرد تاالبته می

آن آشتی طبقاتی را دامن زد و به قلع و قمع کمونيستها 
  .ها پرداختبه عنوان دگماتيک

وقتی حزب طبقاتی . شودکار البته به همين جا ختم نمی
وجود ندارد، وقتی دولت طبقاتی هم وجود ندارد، آنوقت 

ای به نام طبقه کارگر که بخواهد ديکتاتوری خويش طبقه
پس در کنار . تواند وجود داشته باشدد، نمیرا اعمال کن

بايد نفی " دولت تمام خلق"، "حزب تمام خلق"مقوالت 
زيرا اين مقوله . را نيز قرار داد" ديکتاتوری پرولتاريا"

 اختياریشود و با مفهوم نيز کهنه شده محسوب می
اين . همخوانی ندارد" سوسياليسم واقعا موجود"

ه کننده به قدری موجب اصطالح رويزيونيستی و گمرا
شود هر ارتجاع حاکم و حتی تمسخر است که می

سوسياليسم واقعا "داری امپرياليستی را به عنوان سرمايه
با " حکومت سوسياليستی"تفاوت . جا زد" موجود

در اين است که در اين " سوسياليستی واقعا موجود"
همين است که هست، چه : "شود گفتمفهوم دوم می

شود گفت ، می"آش کشک خالته"، "نخوای بخوای و چه
نه حزب کمونيستی " سوسياليسم واقعا موجود"که در 

وجود دارد، نه دولت کمونيستی و نه ديکتاتوری 
پرولتاريا، ولی با وجود اين سوسياليسمی است که 

رويزيونيستها و از جمله . ميبينی و واقعا موجود است
کيش "ه عليه رويزيونيستهای حزب توده ايران در مبارز

" دموکراسی سوسياليستی"هوادار " شخصيت استالين
شدند، که هيچ چيز جز رويزيونيسم نيست و در 

. حضور دارد" سوسياليستی واقعا موجود"کشورهای 
زيرا از ديد دانش مارکسيسم لنينيسم مقوله دموکراسی 
يک مقوله طبقاتی است و روی ديگر سکه ديکتاتوری 

چون جنبه طبقاتی را از  رويزيونيستها. باشدمی
دموکراسی گرفتند و دموکراسی بورژوائی و دموکراسی 
پرولتری را نفی کردند، مجبور شدند از دموکراسی يک 

ای بسازند که گويا در مقابل ديکتاتوری پرولتاريا مقوله
قرار داشته و وظيفه رويزيونيستها اين است که نشان 

اصطالح به به دهند که تکامل آتی دموکراسی و تبديل آن
فقط در شرايط تبديل " دموکراسی واقعی عموم خلق"

دولت عموم "اصطالح دولت ديکتاتور پرولتاريا به به
  .ممکن است" خلقی

پيدا شد، آنوقت " دولت عموم خلق"روشن است وقتی 
نيز به جای " دمکراسی واقعی عموم خلق"سر و کله 

آنوقت . شودپيدا می" ديکتاتوری پرولتاريا"
يزيونيستها اينگونه القاء کردند که الغای ديکتاتوری رو

" تکامل همه جانبه دموکراسی"پرولتاريا مبين مشی 
دموکراسی پرولتری به دموکراسی "باشد و گويا می

ولی لنين که . شودتبديل می" سوسياليستی عموم خلق
ديکتاتوری و دموکراسی را بر اساس دانش مارکسيسم 

دموکراسی در دوران جامعه ديد از وجود طبقاتی می
کرد، زيرا بر اساس ديالکتيک بدون طبقه صحبت نمی

" آزادی"و " دموکراسی"مارکسيستی مقوالت طبقاتی 
زيرا . دهندطبقه مفهوم خود را از دست میدر دنيای بی

ايکه به علت نابودی طبقات، در آن از ستم و در جامعه
می تواند مفهوسرکوب خبری نيست، دموکراسی نمی

تکامل چنين ) سير(ديالکتيک"گفت لنين می. داشته باشد
از حکومت مطلق به دموکراسی بورژوازی؛ از : است

دموکراسی بورژوازی به دموکراسی پرولتری؛ از 
نقل از کتاب ."(دموکراسی پرولتری به هيچ دموکراسی

ولی رويزيونيستها به "). مارکسيسم در باره دولت"لنين 
تری بعد از زوال طبقات و دولت تکامل دموکراسی پرول

اعتقاد دارند که " دموکراسی واقعی عموم خلق"به 
و عوامفريبانه است تا از  مفهومی ضد مارکسيستی

، سوسياليسم "استالينی- لنينی"سوسياليسم " کريه"چهره 
رويزيونيست (خروشچفی و  دوبچکی" انسانی"با چهره 

با معروف چکسالواکی که دستپرورده خروشچف بود و 
دخالت ارتش شوروی و پيمان ورشو به چکسالواکی 
سرنگون شد و اين رويداد در مطبوعات معروف به 

همان چهره . بسازند) توفان-بهار پراک است
  ".سوسياليسم واقعا موجود"

در برنامه حزب توده ايران مصوب کنگره ششم، در 
ها تحريف صورت گرفته و از سير تمام اين زمينه

برخورد به تاريخچه آن طفره رفته ها و واقعی بحث
گويد در اين نزاع بزرگ حزب توده ايران نمی. است

تاريخی در عرصه جهانی، اين حزب در کدام طرف 
کرد قرار داشت و از کدام نظريات با جان و دل دفاع می

و چه کسانی با اين نظريات مخالف بودند و آماج حمالت 
اين روِش . و دروغهای حزب توده ايران قرار داشتند

عدم آموزش از گذشته، فقدان صميميت، فرار از بحث، 
تحريف تاريخ و ادامه سياست رويزيونيستی گذشته است 
تا کار استحاله به يک حزب اپوزيسيون سوسيال 
دموکراتيک در ايران برای همکاری با طبقه حاکمه را 

  .به درجه کمال برساند
زيونيستی امروز نيز که حزب توده اين مفاهيم را روي

داند و به تحليل مستقل خودش در اين زمينه استناد می
گويد و در پی يک سندسازی کند، دروغ محض میمی

توجيهی برای پرده پوشی اين واقعيت است که سازمان 
مارکسيستی لنينيستی توفان ماهيت اين نظريات 
رويزيونيستی را در زمان خودش برمال کرد و دست 

قبول اين نظريات رويزيونيستی  حزب توده ايران را در
حزب توده ايران بعد از فروپاشی شوروی در . رو نمود

  . پی تحريف واقعيت و تاريخ واقعی خود است
***** 

  
  ...شرارت خصلت جداناپذير

سرانجام با . کشی کرد و بيولوژيکی عمالً اقدام به نسل
تصرف جنوب کره عواملی را که قبالً با فاشيسم ژاپن 

اگر ترس . کردند، در رأس امور قرار دادند همکاری می
از اتحاد جماهير شوروی نبود، امپرياليسم شرور آمريکا 
همانند هيروشيما، ناکازاکی در کره نيز از بمب اتم 

که » آرتور داگالس مک«همان ژنرال . کرد استفاده می
در جنگ جهانی دوم فرمانده ارتش آمريکا در ژاپن بود 

ن، رئيس جمهور وقت آمريکا، ای از تروم و طی نامه
خواسته بود که ژاپن را با بمب اتم به زانو درآورد، در 
جنگ کره نيز همين درخواست را مجدداً تکرار کرده 

اگر کره شمالی از پشتيبانی قدرت ارتش اتحاد . بود
بود، قطعا ترومن به  مند نمیجماهير شوروی بهره

گاهی به ن. پوشانيد اش جامه عمل می درخواست ژنرال
برانداز کره به  تلفاتی که سه سال جنگ خونين و خانمان

ای از اين فاجعه انسانی را به نمايش  بار آورد، گوشه
هزار، کره  ٩٠٠، چين ٧۴٠٠٠کره جنوبی : گذارد می

. هزار نفر کشته دادند ۵۵هزار و آمريکا  ۵٢٠شمالی 
که تا امروز (آتش بس اعالم شد ١٩۵٣باالخره در سال 

و آمريکا، بخش شمالی کره را ترک ) امه داردنيز اد
قرار بر اين . درجه عقب نشست ٣٨کرد و تا مدار زير 

شد که پس از مدت کوتاهی، صلح بين دو کره منعقد 
اکنون . گردد و آمريکا خاک کره جنوبی را ترک کند

 ۴٠گذرد و آمريکا هنوز با  سال از آن تاريخ می ۶٣
 ٣٠٠تا  ٢٠٠ميان تعداد آمريکائی ها (هزار سرباز

، کره جنوبی را عمالً در اشغال خود )هزار نفر است
گسترش کمونيسم «زيرا او کماکان از . دارد
  !!»ترسد می

مردم ويتنام بر استعمار  ١٩۵۶زمانی که در سال 
پيروز شدند، » دين بين فو«فرانسه در جنگ حماسی 

فوراً امپرياليسم تازه نفس آمريکا جنوب اين کشور را 
ه تصرف خود درآورد و به سان کره، اين کشور را هم ب

در دوران رياست جمهوری . نيز به خاک و خون کشاند
حفظ بشريت از بالی «کندی و نيکسون به بهانه 

  ۶ادامه در صفحه...نيم ميليون » کمونيسم

را بی قيد و شرط  ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق
  ونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين استصهي. ترک کنند
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  ...شرارت خصلت جداناپذير
آثار . سرباز امريکائی در ويتنام مشغول قتل عام شدند

ی و بيولوژيک هنوز در اندام و چهره مردم بمب شيميائ
امپرياليسم آمريکا به . شود دالور اين کشور مشاهده می
ها، که پناهگاه مردم ويتنام  منظور خشک کردن جنگل

ميليون  ٧٠آمد،  در جنگ ميهنی، عليه آنها به شمار می
اش جرم  که امروز کاربست» ديوکسين«ليتر ماده سمی 

رغم اين  اما علی. خش کردندشود، در فضا پ محسوب می
رحمی، سرانجام مفتضحانه  همه شقاوت و شرارت و بی

  . آبروئی پا به فرار گذارد شکست خورد و با بی
بعد از انعقاد آتش بس ميان کره شمالی و آمريکا در 

ها  را که سال» سينکمان ری«، امپرياليسم آمريکا ١٩۵٣
س کرد، در کره جنوبی در رأ در آمريکا زندگی می

خواه و کمونيست  ها مبارزين آزادی او مدت. قدرت نشاند
را سرکوب کرد، کشت، به زندان انداخت و شکنجه کرد 
تا اين که جنبش عظيم دانشجوئی او را وادار به استعفا 

  . نمود
کش را که قبالً از آدم" پارک چونگ"بعد از او، آمريکا 

او . عوامل امپرياليسم ژاپن بود، بر سرير قدرت نشانيد
با صالحديد ارباب جديداش هزاران نفر را در مالء عام 

های غرب چپ و راست از  امروز رسانه. اعدام کرد
های  ، اما نام»رانند کشتار استالين سخن می«

» پارک جونگ«و » سينکمان ری«جنايتکارانی چون 
شان اين همه جنايت  را که به دستور ارباب آمريکائی

  !!آورند کردند، به خاطر نمی
خواهند،  امروز مردم کره جنوبی و شمالی وحدت می

اند، چون بيم از آن  گران آمريکائی مخالف ولی اشغال
از آنجا که . دهند شان را از دست به دارند که پايگاه

امپرياليسم آمريکا چين و روسيه را رقيب و يا بهتر 
داند، در واقع کره شمالی  گوئيم دشمنان نخست خود می به

رار داده است، تا با حضور نظامی خود در قرا بهانه 
کره به . شبه جزيره کره، چين و روسيه را مهار کند

آيا اين تبليغات . آيد مثابه پلی برای منظور به شمار می
های غرب عليه کره شمالی و ديو و ديوانه  وسيع رسانه

، رهبر اين کشور، به »کيم جونگ اون«کردن  خطاب
ً امپرياليسم بودن اوست؟ آ طلب خاطر جنگ يا واقعا

اين تبليغات » کيم جونگ اون«آمريکا به خاطر ترس از 
دهد؟ اين تمهيدات و تجهيزات در  وسيع را سازمان می

ای گرفته تا موشک و  کره جنوبی از کالهک هسته
هزار سرباز آمريکائی و مستقر  ۴٠های متعارف،  سالح

کردن ناوهای جنگی در آبهای کره به خاطر واهمه از 
  است؟» کيم جونگ اون«ديوانگی 

ً عکس اين معادله صادق است؛ کره شمالی که  اتفاقا
برد، سعی بر  سرمی بس با آمريکا به هنوز در حالت آتش

آن دارد که در صورت حمله آمريکا، قادر به دفاع از 
و ساير رهبران کره » کيم جونگ اون«. کشورش باشد

اند و نه ديو،  شمالی به مثابه يک کشور مستقل نه ديوانه
بلکه هدف آنها حفظ استقالل کره شمالی است تا توسط 

  . شوند امپرياليسم آمريکا بلعيده نه
خواهد انتقام کشورش را که در  گويند که آمريکا می می

و يا اين . گيرد های پنجاه از کره شکست خورد، به سال
خواهد از  خواهد با کمونيسم مقابله کند و يا می که می

... ثابه پايگاهی برای مهار چين استفاده کند و کره به م
طبق «استيو فولمن معتقد است . اما اين همه ماجرا نيست

برآورد يک شرکت معدن کره جنوبی، در کره شمالی 
ها و معادن فلزات و مواد  تريليون دالر سنگ ۶،۴تقريبا 

کانی نظير آهن، مس، روی، طال، مگنزيت، موليبدن، 
گرچه کره در تنگنای . وجود دارد... گرافيت واناديوم و 

از  ٪۵۴ها قرار گرفته است، ولی در حال حاضر  تحريم
ها و مواد معدنی  کل حجم تجارت با چين را سنگ

 ٢٠١۵که در سال : :دهد وی ادامه می. »دهند تشکيل می
ميليون دالر  ۶٨٠ميليون دالر سنگ آهن و  ٧٣چين 

  ».تروی در سه ماه اول از کره وارد کرده اس
به  ٢٠١۶ای در مارس  به همين دليل امريکا قطعنامه

سازمان ملل تحميل کرد که طبق آن واردات طال، و 
اناديوم، تيتان و ساير فلزات کمياب از کره شمالی 

در نوامبر همان سال آمريکا واردات . ممنوع اعالم شد
ذغال سنگ را از اين کشور محدود کرد و نيکل، مس، 

لذا عالوه بر داليل . ع اعالم نمودروی و نقره را ممنو
استراتژيک ياد شده در باال، يکی از اهداف امپرياليسم 

داری کره جنوبی، دستيابی به معادن و  آمريکا و سرمايه
يکی از داليل مهم . منابع سرشار و غنی اين کشور است

جويانه آنها  دميدن در شيپور جنگ و مقاصد سلطه
  .دستيابی به اين معادن است

اش در سطح  پيمانان تيم که امپرياليسم آمريکا و همگف
ای  شان ديوانه های جهانی، کيم جونگ اون را در رسانه

های  دهند تا فشارها و تحريم طلب جلوه می جنگ
. جنايتکارانه خود عليه اين کشور را موجه جلوه دهند

ولی واقعيت اين است که کره شمالی به هيچ وجه تمايلی 
ميليون سرباز آماده  ١تش کره گرچه ار. به جنگ ندارد

ها، از  به جنگ دارد، ولی به دليل ضعف مالی و تحريم
رهبران کره شمالی به . های مدرن بی بهره است سالح

اند که از نظر تجهيزات نظامی متعارف  خوبی واقف
از نظر . شوند ای او نمی حريف آمريکا و متحدين منطقه

توانند ارتش را به  بهاقتصادی نيز در شرايطی نيستند که 
از سوی ديگر آنها . های متعارف مدرن مجهز کنند سالح

ای از جانب آمريکا در  های هسته شاهد استقرار سالح
کره جنوبی هستند، تهديدات الينقطع رئيس جمهور 

باش  شنوند، آمادهآمريکا را هر روز به مناسبت هايی می
جنگی های  ارتش در کره جنوبی و ژاپن، حضور ناوگان

سازی نيروی  های کره، تجهيز و آماده آمريکا در آب
و باالخره حضور » گوام«ها  نظامی آمريکا در پايگاه

از . بينندرا می...معاون ترامپ در منطقه مرزی دو کره 
ای  اينرو رهبران کره شمالی ناگزير به توليد سالح هسته

روی آوردند، تا هم کمبود تجهيزات نظامی متعارف 
جبران کنند و هم اين که به عنوان يک نيرو و خود را 

عامل بازدارنده در مقابل تهديدات امپرياليسم آمريکا از 
  . آن بهره جويند

فراموش نکنيم که دولت آمريکا، در مذاکراتی که با کره 
شمالی در دوران رياست جمهوری کلينتون انجام داد، 

اين  قول ساختن دو نيروگاه هيدروژنی را به آنها داد با
شرط که آنها از ادامه برنامه نيروگاه اتمی خود صرف 

به رياست ) پسر(اما زمانی که جرج بوش. نظر کنند
جمهوری امريکا رسيد و قرارداد را ملغی نمود، پيونگ 
يانگ که از يک طرف در محاصره اقتصادی بود و از 
طرف ديگر پيوسته با خطر تجاوز مواجه بود، برنامه 

ز سر گرفت و به ساختن نيروگاه ای خود را اهسته
ای در سالح هسته. ای و سپس بمب اتمی اقدام کردهسته

عين برتری بخشيدن به ارتش کره و بازداشتن 
امپرياليسم آمريکا از دست يازيدن به جنگ، اهرم 

اش  فشاری نيز در مذاکرات با کره جنوبی و هم پيمانان
جونگ کيم «در عين حال . آيد نظير ژاپن به شمار می

های دوربرد نياز دارد  ای و موشک به سالح هسته» اون
  .تا قادر باشد که در مقابل فشار امپرياليسم کمر خم نکند

از ديد پيونگ يانگ، تجربه سوريه و عراق و افغانستان 
گيری آنها مبنی بر ساختن بمب اتم به  صحت تصميم

مثابه يک نيروی بازدارنده را بيش از پيش به اثبات 
آنها تهديد آمريکا عليه کشور خويش را جدی . اندرس می
طبق اطالعات کمی که به بيرون درز کرده . گيرند می

 ٨ميليون سرباز آماده و  ١،٣است، کره شمال دارای 
هزار  ٧هواپيمای جنگی،  ١٧٠٠ميليون سرباز ذخيره، 

هزار سامانه  ٢انداز،  هزار خمپاره ٣ای،  مقر توپخانه
تا  ١٠موشک و باالخره  ١٠٠تانک،   ۵۵٠٠موشکی، 

ای دراختيار دارد و اخيراً هم بمب  کالهک هسته ٢٠
که قدرت تخريب آن به مراتب بيش از (هيدروژنی را

) ای آن بسيار ناچيز است بمب اتم ولی عواقب منفی اشعه
بنابر اين امپرياليسم آمريکا به . آزمايش کرده است

ليبی و سادگی هائيتی، گرانادا، افغانستان، عراق، 
. تواند کره شمالی را مورد تجاوز قرار دهد سوريه نمی

ً اين که آنها رشادت و مقاومت قهرمانانه و  مضافا
تاريخی مردم آسيای جنوب شرقی را هنوز از خاطر 

ها آنها عامل ورود چين به جنگ  عالوه بر اين. اند نبرده
امپرياليسم آمريکا به . دانند احتمالی را نيز منتفی نمی

ی به اين امر واقف است که چين به هيچوجه تحمل خوب
نخواهد کرد که بازار بزرگ کره شمالی را از دست 

اش ضربه هولناکی  های دريائی شدن راه بدهد و با بسته
عالوه بر اين چين از اين مسأله . به اقتصادش وارد آيد

نيز واهمه دارد که در صورت بروز جنگ، از مرز 
ها آواره  کره دارد، ميليون کيلومتری که چين با ١۴٢٠

  .ای به چين سرازير شوند کره
با توجه به عوامل فوق و نيز با توجه به تجارب 

های نيابتی  های گذشته در هند وچين و حتی جنگ جنگ
توان با قاطعيت گفت که در  کنونی در خاورميانه، می

صورت بروز جنگ در کره، امپرياليسم آمريکا برنده 
توان گفت که  ی باز هم با قاطعيت میول. آن نخواهد بود

سابقه،  جنگ احتمالی کره منجر به يک قتل عام بی
شدن  خانمان، گرسنه و آواره مجروح، معلول، بی

و به يک کالم يک فاجعه . ها انسان خواهد شد ميليون
انسانی ديگر بر دفتر جنايات امپرياليسم افزوده خواهد 

گذارد که روش افزون بر اين نبايد از ديده فرو. گشت
دادن چنگ و دندان در مقابل  تهديدآميز امريکا و نشان

کره شمالی، پيام ديگری نيز برای ساير کشورهای 
حساب «آنها   مخالف امريکا، به ويژه ايران دربردارد، تا

های ناگهانی سوريه و  بمباران!! »کار خود را بکنند
ی افغانستان از جانب پنتاگون و شرور خواندن کره شمال

و ايران  در سازمان ملل را بايد در راستای به اصطالح 
امريکا در برابر کره شمالی و ايران » قاطعيت«

از اينرو حزب ما با تمام توان خود . ارزيابی کرد
امپرياليسم شرور آمريکا را افشاء و برای جلوگيری از 
اين جنگ ويرانگر از هيچ کوشش فروگذار نخواهد 

دم آزاديخواه و نيروهای حزب ما از همه مر. کرد
کند که در  دوست دعوت می مترقی و دموکرات و صلح

های ضد جنگ برای حفظ صلح پايدار  کارزار فعاليت
  . شرکت جويند
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  ...امپرياليسم و صهيونيسم

سازد تا در افکار عمومی، می" ديو"از رهبر کره شمال 
 با القاء خطر جنگ اتمی، نابودی يک کشور را تدارک

وی در مورد . ببيند و ميليونها نفر را به قتل برساند
امپرياليسم آمريکا در . ايران نيز همين روش را دارد

زير قراردادی که به ايران تحميل کردند و حق مسلم و 
  ٧ادامه در صفحه...قانونی ايران را در آن 
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  ...امپرياليسم و صهيونيسم
هداتش لگدمال نمودند، امضاء گذارده است، ولی به تع

در مورد عواقب اين امضاء وفادار نيست و جهان را 
-کند که امضايش را در پای قرارداد پس میتهديد می

- های امپرياليسم پوچ وبیبيند که وعدهجهان می. گيرد
در اين عرصه اسرائيل و فرانسه نيز به . ارزش است

آمريکا در حالی که مدعی . انددنبال ترامپ راه افتاده
را قبول ندارد و آنرا معامله " برجام"د است قراردا

داند و ُمصر است آنرا برهم زند، گوشی هم می" بدی"
روند که به اسرائيل دارد که انها حتی تا جائی پيش می

 تعهداتش پايبندکنند مهم نيست که ايران به علنا اعالم می
مهم اين است که ما قراردادی به ايران تحميل کنيم . است

 .  سالح و فاقد فنآوری بماندمانده و بیکه ايران عقب
در گذشته «: اين است عين گفتار نتانياهوی صهيونيست

ام که بزرگترين مشکل قرارداد، نقض آن توسط  گفته
بلکه مشکل  –که به خودی خود بد است  –ايران نيست 

اگر . »تر رعايت قرارداد از سوی ايران است بزرگ
ی زمانی  در فاصله« ايران به قرارداد وفادار بماند،

ای صنعتی  ی هسته کوتاهی خواهد توانست زرادخانه
بنابرين، من ضرورت واداشتن ايران به . »توليد کند

گويم که در اين  کنم؛ فقط می اجرای قرارداد را رد نمی
صورت، فقط يکی از مشکالت قرارداد در نظر گرفته 

  .»شده است
ست چه ببينيد مجمع عمومی سازمان ملل متحد در د

برای اطالع بيشتر . گانگسترهائی قرار گرفته است
هل من "مطالب زير را نيز مطالعه کنيد تا سطح دانش 

نظير ترامپ را بدانيد و ببينيد با چه نظام و " مبارزی
  .پردازدشالوده فکری به ابراز نظر می

روزنامه آلمانی زود دويچه سايتونگ در مورد برآمد 
مريکا در سازمان ملل، به اخير ترامپ رئيس جمهور آ

مطالبی اشاره کرده که انسان با خواندن آن از خنده 
. کندبيند، ولی عقل قبول نمیچشم می. شودبر میروده

دهد که رئيس جمهور اين کشور در اين مطالب نشان می
البته تضاد . حماقت نيز در رده برتر قرار دارد

افشاءگريها و امپرياليستی ميان اروپا و آمريکا، کار اين 
شما . ها را ساده کرده استپرده برداشتن از دروغگوئی

حتما با فيلمهای مضحک صنايع تبليغاتی و ايدئولوژيکِی 
-توليد فيلمهای هوليوود آشنا هستيد و بر پرده سينما ديده

ايد که چگونه قهرمانان آمريکائی همراه با پرچم آمريکا 
يکائی که بازيگر صامت همه فيلمهای مقتضی آمر

در يک شهر فرضی " تانگارا"هست، از کودتای 
مبارزه با " واکاندا"کنند و يا در آفريقائی ممانعت می

دهند و سپس ديکتاتور آنجا را وجهه همت خود قرار می
با شورشيان همکاری کرده و يا در " زاموندا"در 

چگونه حتی مزدوران قهرمان بريتانيائی " زمباال"
گيرها نجات ا از دست گروگانرئيس جمهور آن کشور ر

اين مزدوران آمريکائی " زانگارو"اما در . دهندمی
هستند که با رئيس جمهور اين کشور دعوا دارند و 

در . رسندطبيعتا و بنا بر سنت معمول خدمتش می
يک قهرمان ديگر سفيد پوست دمار از " مالگاوی"

آورد و پيروزی دموکراسی را در مستبد آنجا در می
گذارد و سرانجام به فهرست اين آزاد به نمايش می جهان

ممالک ساخته و پرداخته آفريقائی در هاليوود کشورهای 
. شوندنيز افزوده می" و ماتوبو" موبائير" ، "سانگاال"

را نشنيده و فيلمی  "نامبيا"ولی تا کنون کسی نام کشور 
نخستين کسی که . در هوليوود در موردش نساخته بودند

ر را اختراع کرده و اين کشور را به عضويت اين کشو
سازمان ملل در آورده و در سازمان ملل با رئيس 

؟؟ وی که !!جمهورش نهار خورده، آقای ترامپ است
بعد از حمله به کره شمالی و ايران در پی نشان دادن 
چهره مهربان از خود بود در سخنرانيش از پيشرفتهای 

يد سرمشق ديگران که با "نامبيا"کشور دوست آمريکا 
قرار بگيرد تجليل به عمل آورد و بيان کرد که نظام 

وی . درمانی اين کشور خودزا و روی پای خودش است
کند با سران کشورهای ساحل اظهار داشت که افتخار می

سر يک سفره نشسته  "نامبيا"عاج، اتيوپی، غنا، و 
مسئول پذيرائی و تشريفات سازمان ملل در . است

که چرا قاشق و چنگال و بشقاب بر سر ميز شگفت بود 
نگذارده  "نامبيا"برای نمايندگان کشور قانونی و مستقل 

کند که وجود چگونه ترامپ از کسانی تجليل می. است
همه سران آفريقائی در شگفت بودند که . خارجی ندارند

همه نگاهی . اين کشور نمونه آفريقائی در کجا قرار دارد
مينه بررسی واقعيت به نتيجه واحد به هم کردند و در ز

آيا منظور ترامپ کشور زامبيا است و يا شايد . نرسيدند
گامبيا؟ همه سران و شنوندگان سخنرانی ترامپ سر در 

گشتند که گريبان داشتند و به دنبال اين حلقه مفقوده می

ترامپ به شاهکارهای خود در تجليل از رهبران آفريقا 
که کشورهای آفريقائی از وی دريافته . چنين افزود

گذاری خارجی های باالئی برای پذيرش سرمايهتوانائی
وی از اين جهت مطمئن است زيرا . برخوردارند

دوستان زيادی دارد که از آمريکا به کشورهايشان 
از جمله اين . کنند پولدار شوندگردند و تالش میبرمی

که  البته جا داشت!!. است؟؟ "نامبيا"کشورها يکی همان 
) هلهله و خنده دستجمعی حضار(در اينجا اضافه کنيم

ها به صورت اش خندهولی از ترس ترامپ و بمب اتمی
بعد از صرف نهار و تشريفات . تودلی درآمدخنده

رتبه و دبيرکل مربوطه پژوهشگران و مقامات عالی
سازمان ملل به جستجو پرداختند تا اين کشور نمونه را 

“ بيانامی"که به احتمال زياد کشور  معلوم شد. پيدا کنند
پرسش اين است که سهم . مورد نظر ايشان بوده است

را در سر سفره ترامپ چه کسی خورده " نامبيا"نهار 
ئی آقای "نامبيا"شود آن دوستان و حاال چگونه می. است

ترامپ را که با بازگشت خود به وطن پولدار شده و 
خدا يک . "قرار داداند، تحت تعقيب قانونی فرار کرده

و يک طول عمر مقتضی به ترامپ " عقلی به ما بدهد
  .که مزه زندگی از بين نرود
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شرارت خصلت جداناپذير 
 امپرياليسم است

در آسيای در تاريخ معاصر را نخستين جنگ 
جنوب شرقی امپرياليسم ژاپن عليه کره 

کشور کره  ١٩١٠ژاپن در سال . انداخت راه به
سال زد، کشت و خورد  ٣۵را تصرف کرد و 

. و برد و اين کشور را به خاک سياه نشاند
ذراند؛ شرمی و شرارت را از حد گ ژاپن بی

داشتن سربازان خود  برای راضی نگه
ای را از  سيصدهزار دختر جوان کره

برده «شان جدا ساخت و به عنوان  های خانواده
بر روی مردم  . در اختيار آنها گذارد» جنسی

گناه کره، مانند حيوانات آزمايشگاهی،  بی
دارو آزمايش کرد، به سربازان خود ياد داده 

ای شليک کنند و  هبودند به بدن اسيران کر
دادند جهت  آنگاه به نوآموزان خود دستور می

هوشی،  تحقيق و آزمايش، بدون داروی بی
  .گلوله را از بدن آنها بيرون آورند

پس از جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن در 
کردن حلقه  کره، امپرياليسم آمريکا، برای تنگ

محاصره چين و شوروی، به کره حمله 
های  با استفاده از بمبامريکا . نظامی کرد

  ۵دامه در صفحه ا... ی، ناپالم و ئشيميا

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

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

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

زا برای امپرياليسم و صهيونيسم دو عامل اساسی نگرانی
  صلح جهان و خطری برای سالمت و بقاء بشريت هستند

اهدافی که سنگ بنای . در منشور سازمان ملل متحد به اهداف زير تکيه شده است
  :اندتشکيل دادهملل متحد را سازمان 

آميز برای رفع هرگونه اختالف نظر، حفظ صلح و امنيت جهانی، پادرميانی مسالمت
انصراف از اعمال خشونت، احترام به تساوی و حق حاکميت ملی کشورها، همکاری 

المللی برای حل مشکالت دوستانه برای حفظ و تقويت صلح، حمايت از همکاری بين
در اين اهداف جائی برای تهديد به تجاوز و  .اعی، فرهنگی و انسانیاقتصادی، اجتم

  .زدن به تخاصمات، نقض قراردادها و اعمال خشونت نيستنابودی، دامن
نظری به اين اصول بيفکنيد و نظری نيز به سياستهای امپرياليسم و صهيونيسم در جهان 

- فورا روشن می. وف داريدمعطو به سخنرانی نمايندگان آنها در نشستهای سازمان ملل 
احترام به حقوق شود که اين موجودات برای صلح، دوستی، انصراف از خشونت، 

بلکه آنها را با  دروغ  سهل است، دارندحل معضالت جهانی نه تنها گامی بر نمیبشر، 
تشديد  ،و دغل، با چاشنی فريب و رياکاری، با عربده کشی و هل من مبارز طلبيدن

  .کشانندآنها جهان را به پرتگاه جنگ و مرگ می .افزايندمشکالت می به کوهو نموده 
سخنرانی اخير ترامپ رئيس جمهور وقت آمريکا، که تو گوئی با افسارگسيختگی يک 

وی در برخورد به کشور . کابوئی به اين مجمع پا گذارده بود، در خور توجه است
آمريکا مقتدر و : "مالی گفتالحقوق، دارای حق حاکميت ملِی کره شمستقل، متساول

صبور است، اما اگر برای دفاع از خود يا همپيمانانش ناچار شود، کره شمالی را به 
رهبر کره شمالی راه خودکشی را "که وی سپس افزود  ."طور کامل نابود خواهد کرد

که تنها آينده قابل قبول برای کره شمالی،  ...برای خود و کشورش انتخاب کرده است
احترامی به حق حاکميت ملی، زورگوئی، در اين گفتار بی". .ای است الح هستهخلع س

تهديد به نابودی يک کشور عضو سازمان ملل متحد، سخنرانی با زبان گلوله، اعالم 
، نقض آشکار و "حق با قويتر است"آشکار حمايت از خشونت و تجاوز، دفاع از اصل 

سخنان ترامپ تنها موجب تمسخر . شودشرمانه همه شالوده سازمان ملل ديده میبی
اعضاء سازمان ملل نشد، در عين حال در همه آنها موجبات ارعاب را فراهم نمود تا 
بروند و خود را برای خشونت متقابل، برای نجات از دريده شدن به دست گرگ و 

ترامپ به صراحت اعالم کرد که هيچ . ای لجام گسيخته بنام آمريکا تجهيز کننددرنده
شناسد به استثناء مواردی که فقط موازين و اصول و قانونی را در دنيا به رسميت نمی

  .به نفع امپرياليسم آمريکاست
کشور آمريکا نه تنها کره جنوبی را از زمان جنگ جهانی دوم در اشغال خود دارد و 

ی هزار نفر آمريکائی را در آنجا در خدمت گرفته است، بلکه با کره شمال ٣٠٠تا  ٢٠٠
که کشور کره را در يک نبرد آزاديبخش از چنگال استعمار ميليتاريسم ژاپن رها ساخت 
و اکنون نيز از اشغال سراسری کره جلوگرفته است، تنها به يک آتش بس موقت دست 

امپرياليسم آمريکا خواهان خشونت . کندزده است و امنيت اين کشور را مرتبا تهديد می
زی برای حضور غيرقانونی و اشغال کره جنوبی و حفظ و تحريک در کره است تا مجو

آمريکا که خودش بزرگترين . نيروهای نظامی خويش در مرزهای چين و روسيه باشد
خواهد زرادخانه اتمی جهان را دارد و بمب اتمی را جنايتکارنه به کار گرفته است می

ای به نام يوانهد. الحقوق سلب کنداين حق قانونی را از يک کشور مستقل و متساوی
  ۶ادامه در صفحه ... ترامپ به همراه ماشين عظيم تبليغاتی امپرياليسم 

Workers of all countries, unite! 
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