
 

  مناسبت صدمين سالگرد انقالب کبير سوسياليستی اکتبربه

صد سالگی انقالب اکتبر صد سالگی پيروزی حزبيت و 
 يکتاتوری پرولتارياستد

. ددنشانقالب کبير اکتبر اثبات تئوريهای مارکس و انگلس بود که در عمل پياده می
با نقاب کمونيسم به " کمونيسم"دشمنان مارکسيسم لنينيسم همواره برای مبارزه با 

کنند که به آنها اعتراف نمی. آيند و تالش دارند دژ را از درون تسخير کنندميدان می
پيدا دست نکات کليدی به دارند تا يسم اعتقادی ندارند ولی سعی وافر مبذول میکمون

به تفسير ضد کمونيستی از آن دست زده تا با نفی و کرده آنها را مورد شبهه قرار داده 
که کليدی يکی از هدفهای . فکری دامن زنندو به آشفته کمونيسم را بسازند "کار" ،آنها

البسه ناب "در قالب کسانی که  است زب و حزبيتح تحريف مورد نظر آنهاست
  . اندبه تن کرده" کمونيستی

آموزش لنين در باره حزب، اصول تئوريک، سياسی و سازمانی را يک جا در خود 
جمع دارد و يکی از اين اصول حزبی وفاداری به تئوری انقالبی مارکسيسم لنينيسم 

تواند وجود داشته انقالبی نيز نمیبدون تئوری انقالبی جنبش "بر اين اساس .  است
تواند نقش مبارز پيشرو را فقط حزبی که تئوری پيشرو رهنمونش باشد، می... باشد

  ). لنين چاپ فارسی - چه بايد کرد"(.ايفاء کند
وی در همان کتاب در مورد اهميت ايدئولوژی سوسياليستی که بايد توسط حزب طبقه 

مسئله فقط : "به نيروی مادی بدل گردد نوشت کارگر به ميان کارگران برده شود تا
. يا ايدئولوژی بورژوايی و يا ايدئولوژی سوسياليستی: تواند مطرح باشدمی بدينسان

کم بهاء دادن به ايدئولوژی  هرگونهبدينجهت ... ميان اين دو چيزی وجود ندارد
ايی از آن، معنايش تقويت ايدئولوژی بورژو هرگونه دوری جستن سوسياليستی و 

  ). چاپ فارسی ٣٢تا  ٣١چه بايد کرد ص ."(است
شوند که کارگران به حزب نيازی ندارند و خودشان با اتکاء مدعی می ضد کمونيستها

به . رسندبه سوسياليسم میو خود به خود خويشتن را آزاد ساخته  ،به نيروی خودشان
کنند و دريافت میاز آسمان " وحی منزل"نظر آنها کارگران سوسياليسم را به عنوان 

های ايدئولوژيک، تئوری سوسياليسم در تمام عرصه. نيازی به آموزش آن ندارند
يک بار . شودسياسی، اقتصادی و سازمانی در خون کارگران است و با آنها زاده می

کنند تا بهتر بتوانند از نام و می" حلوا حلوا"آنها کارگران را . کارگر همواره کمونيست
آنها حزب را مترادف . ر ضد خود آنها و بر ضد سوسياليسم استفاده کننداعتبارشان ب

قرار  ،عناصر غيرپرولتری هستندطبيعتا از نظر منشاء طبقاتی با روشنفکران که 
، "خود آزادسازی کارگری"، "توده مستقل کارگر"هند و دهانشان از دمی

طبقه "، "وری رهبرديکتات"و " ديکتاتوری حزب"، "بروکراتيک بودن دستگاه حزبی"
نفی حزب و حزبيت طبيعتا دشمنی با طبقه . کندکف می... و  "کارگر نياز به قيم ندارد

شد در چند دهه پيش توجيه کرد، خبری را میاگر اين بی .استبه شيوه موذيانه کارگر 
امروزه با اين همه تجربه مبارزاتی و اثبات اهميت نقش رهبری کمونيستی در 

آنها که اين . شود مقام حزب در مبارزه را ناديده گرفتای، ديگر نمیجنبشهای توده
  .گيرند نادان نيستند، ريگ در کفش دارنداصل را ناديده می

بايد زير رهبری ... تقريبا همه طبقهما حزب طبقه هستيم و بهمين جهت : "لنين نوشت
ولی اگر . تر پيرامون ما گرد آوردحزب عمل کند و صفوف خود را هرچه فشرده

رسد که تقريبا همه طبقات يا مطلقا داری زمانی میچنين پنداريم که در محيط سرمايه
تواند به سطح آگاهی و فعاليت آترياد پيشاهنگ خود يعنی سوسيال همه طبقه می

دنباله "و ) توفان-خيالپردازی(دمکرات خود ارتقاء يابد، چنين پنداری مانيلوويسم
  ).۵٨٢تخب به فارسی جلد اول ص آثار من."(خواهد بود" روی

تغيير  ،هدف کسب قدرت سياسی و توسط اين امتياز طبقاتی، در هر مبارزه سياسی
ايست که چهره اقتصادی و فرهنگی و نظامی جامعه بر اساس اهداف و برنامه آن طبقه

برای کسب قدرت سياسی به رهبری مبارزه . قدرت سياسی را به دست آورده است
ها را در تواند توسط سازمان و تشکلی صورت گيرد که تودهنها مینياز است که ت

مبارزه سختی که در پيش دارند با کمترين خطر و خسران به سر منزل مقصود 
حزب وظيفه رهبری و هدايت فکری طبقه را به عهده دارد  و مرکز . برساند

رد و توسط طبقه بورژوازی نيز احزاب خويش را دا. برگزيدگان با تجربه طبقه است
نتاريسم بورژوازی که محلی برای چانه زدن ميان بخشهای ااحزاب خود از راه پارلم

  ۴ ادامه درصفحه...   به  ،اتری برای فريب مردم استئمختلف بورژوازی و ت

پيونديدهه کارگر ايران ب، حزب طبق)توفان(به حزب کار ايران  

  هجدهمســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٧ مبردسا   ١٣٩۶ماه   ذرآ ٢١٣ماره ـش

 

    

  ديتحد شوای جهان ميتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

پرسِی ارتجاعی شکسِت همه
در کردستان، يک شکست 
راهبردِی سياسِت ناسيونال 

  شونيستی است
سخنگويان امپرياليستها با شيوه علمی با 

ای، توجه به اختالفات و مناقشات منطقه
در امروزی  هایکنند سرزميناستدالل می

 از جمله عراق، سوريه، اردن، لبنانمنطقه 
همه زاده قراردادی استعماری  ،و فلسطين

در نتيجه  ،بودند که بعد از جنگ جهانی اول
سازش دو امپرياليسم فرانسه و بريتانيا بر 

مناطق نفوذ به بهای تجزيه سر تقسيم 
و از . اندامپراتوری عثمانی به وجود آمده

گيرند بسياری از اين نتيجه می
 های معاصر بيش از آنکه ناشی مرزبندی"

از اسطوره خاستگاه، يا عناصر نژادی، 
قومی، اقتصادی و فرهنگی باشد، مبتنی بر 

و بر اين نکته تأکيد  "تخاصم و نزاع است
 ،ملت و مرز  ـ دولت پديده که کنندمی

 . اند های مصنوعی پديده
البته اين ايجاد مرزهای مصنوعی به بهترين 

خورد که وضع در آفريقا به چشم می
کشورها را بر اساس منافع  امپرياليستها،

اقتصادی و سياسی خويش به مناطق نفوذ 
ولی اين واعظان غير . اندخويش تقسيم کرده

متعظ از اين مرزبنديهای مصنوعی با چنگ 
آنها . کنندو دندان تا به امروز دفاع می

امروز با اعتراف به طرح مصنوعی بودن 
اين مرزهای جغرافيائی و نفی مشروعيت 

های کنونی و آنهم تنها در ملت -دولت
خاورميانه و تکيه بر غير طبيعی بودن اين 

پذيرش چنين ديدگاهی : "اندمرزها مدعی
بدين معناست که پافشاری بر طبيعت ذاتی 

همان های فعلی به  ملت  -های دولت مرزبندی
بر ضرورت که تأکيد  معناست اندازه بی

  ٣ ادامه درصفحه... ساختنِ 



   ،  

   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                   ١٣٩۶ماه آذر  ٢١٣  شماره       

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



   ،  

   ٣صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                   ١٣٩۶ماه آذر  ٢١٣  شماره       

 

 توفان درتوييتر
Toufanhezbkar 

  )توفان(حزب کارايران
  درفيس بوک

Toufan HezbeKar  

  

 ...پرسِی ارتجاعی درشکسِت همه
  ."ملتی تازه - دولت

حضور  ،اين استدالل که ادويه غذای امپرياليستی است
مصنوعی دولت صهيونيستی اسرائيل را که اساسا در 

کند و حق اين منطقه حضور نداشته است کتمان می
نمايد تعيين سرنوشت ملل را امری کهنه شده تلقی می

ن امروزی کارآئی نداشته و بايد رکه در دنيای مد
عمال . تابعی از منافع جهانی شدن سرمايه باشد

افتند و برای شما یايدئولوژيک اين تئوری راه م
ارتجاعی است و ما " ميهنپرستی"کنند که  استدالل می

ست کموني"و يا " انسان مدرن"بايد به عنوان 
کنيم و آنرا تبليغ  از نابودی مرزها صحبت" کارگری

ناگفته روشن است که اين تبليغات فقط برای . نمائيم
بقاء استعمار و حفظ منافع امپرياليسم غارتگر در 

های در اين تئوری. مناطق نفوذ استتوسعه 
شود که ها صحبت مینئوليبراليسم از جنگ تمدن

اسالم را دشمن جهان معرفی نموده و همه را بر ضد 
و به راه انداختن يک " اسالم سياسی"زير نقاب اسالم 

در اين جنگ . کنندجنگ مذهبی صليبی آماده می
ارای چين و هندوستان و روسيه و مسلمانان د ،تمدنها

حقوقی نيستند و اين حقوق تنها به امپرياليسم غرب 
نيروهای مترقی درون اين کشورها بايد . تعلق دارد

ضد وطن باشند و برای پاشيده شدن وطنشان مبارزه 
ولی متحدان امپرياليسم و خود امپرياليستها بايد  ،کنند

و حتی بدور کشورشان ديوار ، هوادار وطن باشند
و مشروعيت مرزهای لی خود بکشند و از منافع م

اين همدستان امپرياليسم از مليت . دفاع کنندخويش 
کنند و آنرا تقويت صهيونيسم اسرائيل  پشتيبانی می

-ولی کشور لبنان را مصنوعی اعالم می ،نمايندمی
 ،کنندآنها از تشکيل کردستان مستقل حمايت می. دارند

سال ولی خواهان پاشيدگی ايرانی هستند که هزاران 
تجربه کرده تاريخ زندگی مشترک خلقهای منطقه را 

اسرائيل و " مشترک"کنند که منافع آنها تبليغ می. است
کردستان با ايران مشترک کردستان بيشتر از منافع 

است و آنهم با ايرانی که کردها يکی از ارکان تشکيل 
 .  انددهنده آن در پيدايش نخستين امپراتوری جهان بوده

ن امپرياليسم و صهيونيسم حاکم در منطقه، در دورا
تاريخنويسی و حق تعيين سرنوشت ملتها به دست خود 

-و يا به دست ديگران به ابزار مبارزه سياسی و سلطه
امپرياليسم هرگز بنا بر . گری سياسی بدل شده است

تواند طللبانه و غارتگرانه خويش نمیماهيت توسعه
. شت ملتها باشدحافظ و مدافع حق خودتعيينی سرنو

آنها هوادار مستعمره کردن کشورها بوده تا بتوانند 
دو جنگ . بهتر غارت کنند ،آنها را در تقسيم جهان

جهانی برای آن صورت گرفت تا امپرياليستها جهان 
را ميان خود، بر اساس توازن قوای جديدی که کسب 
کرده بودند تقسيم کنند و بازارهای فروش و نيروی 

سب نمايند و منابع مواد خام را غارت کار ارزان ک
اين اهداف بربرمنشانه مغاير اعتقاد به حق . کنند

ولی اگر کسانی پيدا . خودتعيينی سرنوشت ملتهاست
شوند که با چشمبند ناسيونال شونيسم به مسايل 
برخورد کنند و تا سر دماغ خويش را ببينند و نه 

آنوقت افقهای مبارزه ضد امپرياليستی و طبقاتی را، 
هر روز و هر شب فريب الالئی امپرياليستها و 

خورند و عمال به دست دراز شده صهيونيستها را می
. شوندالمللی در منطقه بدل میارتجاع خونخوار بين

ناسيونال شونيستهای ُکرد در کشورهای ايران، ترکيه، 
کنند که آنها تصور می. عراق و سوريه از اين قماشند

- يين سرنوشت خويش مبارزه میدارند برای حق تع
اند، امپرياليسم ای را که آنها در آن نشستهسفينه. نمايند

و صهيونيسم در دريای سياست جهانی سکانداری 
  . کندمی

ای از اپوزيسيون خودفروخته ايران که بوئی از پاره

سياست نبرده و اساسا علت موجوديتش روشن نيست، 
انی اين عامل به دفاع بی چون چرا از مسعود بارز

 ،سرسپرده امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه برخاسته
ای ديگر از آنها که مامورند و از بيگانگان پول و پاره

گيرند و برای اسرائيل، آمريکا و عربستان سعودی می
سوزانند، نظير مجاهدين خلق ايران، همه دارو دل می

های ياجوج ماجوج حزب کمونيست کارگری در دسته
سايه روشنهای آن که از رهبر کبير  تمام

کنند، صهيونيستشان منصورخان حکمت پيروی می
-کنندگان در تاالر نمايش امپرياليستیهمه شرکت
- از اين زمره" تريبونال لندن"وهابيستی - صهيونيستی

برای " حق تعيين سرنوشت خلق کرد"اند، که برای 
مرزهای "ايجاد يک خاورميانه بزرگ و رفع 

-عد از جنگ جهانی اول توسط يک همهب" مصنوعی
  .پرسی ُکردی تبليغ کردند و رای دادند

کند که بارها اعالم کرده و می) توفان(حزب کار ايران
در دوران امپرياليسم که تحوالت جهانی در بستری 

يافته که توسط سياستهای امپرياليستی تعيين شده پيش
ون کند، امکان ندارد ملتی بتواند بداست، حرکت می

مبارزه با امپرياليسم، به حقوقی دست يابد که مغاير 
البته کردستان . خواست قدرتهای مسلط بر جهان باشد

تواند در همدستی با امپرياليسم و صهيونيسم بزرگ می
و تقسيم مجدد " خاور ميانه بزرگ"در متن سياست 

بايد به " کردستان بزرگ"وجود آيد، ولی اين جهان به
نشانده امپرياليسم در دنيا باقی صورت نوکر و دست

بماند و مضحک است که پيدايش چنين کشوری را 
معادل حق خودتعيينی سرنوشت و استقالل آن کشور 

است و " نوکری مستقل"، حق "حق"اين . قرار دهيم
البته امپرياليستها در تقسيم خاورميانه . نه بيشتر

کشی پرداختند، که از بزرگ در زمانی به نقشه
مجدد امپرياليسم روس و قدرت عظيم  استنسربرخ

خبر چين و قدرت گرفتن ايران و ترکيه در منطقه بی
بودند و آنها را در محاسبات خويش به حساب 

امروز ما با شرايطی مواجه هستيم که شعار . نيآوردند
توسط کردها و يا آذريها و يا " حق تعيين سرنوشت"

در  ساير خلقهای اقليت در هر کشور مورد نظر
منطقه، فقط ابزار اعمال نفوذ قدرتهای امپرياليستی 

  .برای تعيين سياستهای آزمندانه خويش در منطقه است
اين واقعيتی است که ملتها و مردم منطقه چه در ايران 
و عثمانی در قبل از جنگ جهانی اول و چه بعد از آن 

... به منزله خلقهای عراق، سوريه، لبنان، اردن و
اند و چه بسا تاريخ مشترکی ار هم زيستهقرنها در کن

همه اين ملتها قربانی مشترک تجاوزات . اندداشته
امپرياليستهای غرب و شرق به منطقه بوده و از 

همه اين . اندحضور صهيونيسم در منطقه رنج برده

اند که دشمن امپرياليستها بوده کشورها زير سلطه
" کِ مرزهای مصنوعی ممال. "مشترک همه آنهاست

آنها را، که اين چنين امروز ابزار اعمال نفوذ 
تجاوزگران در منطقه شده است، همين دشمنان يعنی 

اند و لذا آزادی و حق امپرياليستها تعيين کرده
مرزهای "خودتعيينی سرنوشت اين خلقهای و ايجاد 

، تنها در اتحاد با هم بر ضد دشمن مشترک "طبيعی
بارزه مشترک بر ضد در اين م. آنها امکان پذير است

ی تاريخی مشترک است که اعتماد دشمن شناخته شده
ها به حداقل رسيده متقابل بين خلقها ايجاد شده، دشمنی

و يا نابود شده و زمينه زندگی مشترک در کشور واحد 
با مرزهای مورد توافق و يا در حسن همجواری و 

- های خلقی ممکن میاحترام متقابل در دموکراسی
ياست اينکه هر کدام از ما گليم خود را س. گردد

جداگانه از آب بيرون بکشيم سياست اسرائيل است که 
اين سياست ناسيونال . اندُکردها به دام آن افتاده

شونيستی و خودخواهانه به همه خلقهای منطقه صدمه 
زده و دشمن اصلی را از زير آماج حمله همه نيرهای 

ای که در منطقه همبارز. کشدمترقی منطقه بيرون می
گيرد نبايد مبارزه ميان ترک و عرب و کرد و در می

ايکه دورنما داشته و مبارزه. باشد... فارس، بلوچ و
مورد حمايت همه جانبه خلقهای منطقه و جهان قرار 

گيرد و برای سرنوشت همه خلقهای منطقه دارای می
طلب خارجی دورنماست، مبارزه با قدرتهای سلطه

مردم منطقه از . ال بر اين کشورهاستبرای استي
تحول تاريخی قرنها در کنار همه زيسته و   منظر

مجبورند قرنهای آينده نيز در کنار هم در سايه دوستی 
شعار حسن همجواری و . و احترام متقابل زندگی کنند

شعار ايجاد . دوستی بايد شعار همه اين ملتها باشد
بياندازد دشمنی همان شعار امپرياليستی تفرقه 

شعار تبليغ نفرت ملی به جای . باشدحکومت کن می
وحدت در مبارزه بر ضد دشمن مشترک ميان ملتها، 
شعار برادر کشی و خونريزی در منطقه به نفع 

ُکردها متاسفانه به دام . امپرياليسم و صهيونيسم است
اند و بايد تکليف خويش را با اين اين شعار افتاده

  .ی روشن کنندسياستهای امپرياليست
ها به ُکردها قول داده بودند که چنانچه اسرائيلی

همدستی خويش را بر ضد خلقهای منطقه با آنها ادامه 
هزار يهودی ُکرد را به همسايگی ايران  ٢٠٠دهند 

دفاع " مستقل"اعزام خواهند داشت تا از کردستان 
کنند و اسرائيل دوم را در منطقه و در جوار ايران 

ُکردهای ناسيونال شونيست، قانون . دايجاد نماين
اساسی عراق را که به آنها حق خودمختاری عطا 
کرده و مرزهای کشورشان را معين نموده بود، 
امضاء کردند، ولی وقتی با طناب نتانياهو به چاه 
رفتند، به زير امضای خود زده و شرافت ُکردی 
خويش را نيز پايمال نموده و بر ضد خلقهای منطقه 

آنها برای اسرائيل جنايتکار . را از رو بستند شمشير
هلهله کردند و دست زدند و از مردم ايران و منطقه 
خواستند که از اين اقدام سياسی ابلهانه و ناسيونال 

ها نشان داد که حتی واقعيت. شونيستی آنها دفاع کنند
همه مردم کردستان عراق نيز با ايجاد دشمنی با ساير 

ق نبودند، ولی تبليغات امپرياليستی خلقهای منطقه مواف
ارتش بارزانی تنها . و صهيونيستی کار خود را کرد

هائی با داعش جنگيد که آنها را در خاک در عرصه
مناطق کرد "کرد و به مجرد پاکسازی خود تصور می

از حضور داعش، حساب کار خود را " نشين
داعش برای . ازهمکاری با خلقهای عرب جدا نمود

ل شونيستهای ُکرد ابزاری برای سودجوئی ناسيونا
همدستی با داعش و مبارزه با آنها دو . منافع آنها بود

" حق تعيين سرنوشت"روی يک سکه در سياست 
ُکردهای ناسيونال شونيست با . شدمحسوب می

 ۴ادامه در صفحه  ...عربستان سعودی نيز همکاری
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 ...پرسِی ارتجاعی درشکسِت همه
د و از امکانات آنها به ای داشتنگسترده 

ملک . صورت همه جانبه برخوردار بودند
سلمان در کنار نتانياهو ولی در پشت پرده و 

  . کندکرد و میترامپ از آنها دفاع می در کنار 
امروز ما با شکست ماجراجوئی عناصر 
وابسته به صهيونيسم و امپرياليسم در عراق 

" قهرمانانه"عقب نشينی . روبرو هستيم
دهای ناسيونال شونيسم در عراق و تعهد به ُکر

اينکه قانون اساسی عراق را که خودشان به 
اند، مجددا به رسميت بشناسند و تکليف آن رای داده

دارو دسته صهيونيستی بارزانی را تعيين کنند و نتيجه 
دان بياندازند، اين همه پرسی صهيونيستی را به زباله

. رتجاعی استنتيجه فاجعه بار اين همه پرسی ا
شکست ُکردها يک شکست تاکتيکی نيست، يک 

ها تجربه تلخ مبارزه شکست استراتژيک بعد از ده
ُکردها . تاکتيکی در همدستی با ارتجاع منطقه است

نه جائی . بايد به يک خانه تکانی اساسی دست زنند
ها در جنبش کردستان وجود دارد و نه برای بارزانی

اين . ها و نظاير آنهاریها و هججائی برای مهتدی
سياستهای همدستی با صدام حسين، با شاه ايران، با 
آمريکا، با اسرائيل و عربستان سعودی با شکست 

تجربه سياست اکراد در . مفتضحانه روبرو شده است
آموزد که بايد  جنبش مدعی استقالل عراق به ما می

را از عناصر ناپاک و ناسالم تصفيه کرد، تا جنبش 
الپوشانی و . مپرياليستی درمنطقه سالم شودضد ا

سرپوش گذاردن بر اين خيانتهای سران ُکرد، تنها به 
خلقهای . شودسوء تفاهم، بی اعتمادی، انزوا منجر می

ايران و منطقه هرگز آرزو ندارند در مبارزه با 
آنها . امپرياليسم و صهيونيسم از پشت خنجر بخورند

" کردستان بزرگ"د تا حاضر نيستند ايران از بين برو
در متن سياستهای امپرياليستی خاورميانه بزرگ ايجاد 

سازمانهای ُکرد ايرانی بايد به طور روشن به . شود
همه پرسی صهيونيستی موضعگيری بپردازند و اين 

وگرنه باز همان آش و . امپرياليستی را محکوم کنند
  .ماندهمان کاسه باقی خواهد 

شود دفاع ها نمیپرسی روشن است که از اين همه
هيچ . کرد و آنرا حق تعيين سرنوشت خلقها جا زد

پذيرد که از حرکتی کودک سال اول سياست هم نمی
اش دفاع کند که از همان روز اول اعالم در همسايگی

کند، قصد دارد همدست اسرائيل و يا آمريکا باشد می
مضحک است اگر به خود . تا با همسايگانش بجنگد

گربه است و ما حق نداريم با اين  هللايم که انشاءبقبوالن
دسيسه از هم اکنون مبارزه کنيم، بايد صبر داشته 
باشيم و بگذاريم اين دسيسه بزرگ و فربه شود، مسلح 
گردد، کارشناسان اسرائيلی را با موشک و عرابه 

و آنوقت ما خواهيم ... جنگی به مرز ايران آورد و
م رسيده است و حاال گفت دوران ماه عسل ما به اتما

آنوقت . توانيم در باره طالق و جدائی صحبت کنيممی
بايد حق ُکردها در تجاوز به ايران را نيز به رسميت 

اين همان الالئی است که مزدوران ايرانی . بشناسيم
هم اکنون . به ما قالب می کنند" چپ"آنرا در لباس 

ن پرداختهمه کسانی که مدافع اسرائيل بودند به جای 
کنند اند و برای شما تحليل میبه اصل مسئله راه افتاده

بارزانی با شکست " طلبانهاستقالل"که چرا جنبش 
در جدول آنها، اوضاع جهانی و مخالفت . روبرو شد

امپرياليستها و سازمان ملل و ارتجاع منطقه از يک 
طرف و اوضاع نابسامان داخلی کردستان عراق از 

اشغال می کند و به شما طرف ديگر جای خاصی را 
آمار و اسناد ارائه می دهند تا ثابت کنند اين اقدام 

اين شيوه همان نعل وارونه زدن . زودرس بوده است
. بحث بر سر تخمين و ارزيابی نادرست نيست. است

تو گوئی اگر ارزيابی مشخص اين حضرات درست 
در اينجا . کرديمبود، بايد از اين همه پرسی دفاع می

. ر سر يک خيانت است که نبايد تکرار شودسخن ب
بايد اين خيانت را افشاء کرد و مضرات آنرا برای 
همه اعم از ُکرد، آذری، بلوچ، عرب و فارس روشن 

تلخيص بحث به موارد انتخاب وقت نامناسب، . نمود
المللی، همه و همه توازن قوا، محاسبات نادرست بين
منطقه فقط  خلقهای. فرعی و برای رد گم کردن است

در کنار هم و در سنگر مشترک برای حفظ استقالل 
کشور خود و بيرون کردن امپرياليسم و صهيونيسم از 
منطقه و سرنگونی ارتجاع حاکم خودی، قادرند 
شرايطی را ايجاد کنند که در آن شرايط دموکراتيک 
به همه حقوق خود، با توجه به مصالح مبارزه 

ر ما وحدت دموکراتيک، شعا. طبقاتی، دست پيدا کنند
ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی و ضد ارتجاعی 
همه خلقهای منطقه برای نيل به هدف عاليتر است و 
نه تبليغ تفرقه و نفرت ملی و ايجاد دشمنی ميان خلقها 

پيروزی خلق ُکرد تنها در گرو . و طبقه کارگر
  .پيروزی ساير خلقهای منطقه است

اساس اين تحليل با هرگونه بر) توفان(حزب کار ايران
طلبانه که دسيسه امپرياليسم جهانی عليه سياست جدائی

مردم منطقه باشد مخالف بوده و هواداران اينگونه 
الملل در منطقه به شمار سياستها را ياران ارتجاع بين

کمونيستها هرگز به حل مسئله ملی به . آوردمی
رد صورت يک پديده انتزاعی و آسمانی و ناب برخو

حل مسئله ملی هميشه مشخص و . کنندنکرده و نمی
طبقاتی است و در دوران امپرياليسم بخشی از مبارزه 

باشد جدائی ناپذير طبقاتی برای نيل به سوسياليسم می
. و تنها در اين متن بايد مورد ارزيابی قرار گيرد
- پيدايش و تاسيس دول ملی ارتجاعی جديد نبايد و نمی

يک اصل انتزاعی، غيرمشخص و تواند به استناد 
آسمانی، چون وحی ُمنَزل مورد پشتيبانی کمونيستها 

کمونيستها هرگز مدافع حق اکثريت . قرار گيرد
بورژوائی بدون توجه به مضمون آن نبوده و به خرافه 

خود . دموکراسی ناب و غير طبقاتی اعتقادی ندارند
دانند که اگر به موفقيت خويش در بورژواها نيز می

گيری مطمئن نباشند، يک پيروزی انتخاباتی و رای
کنند و با تمام گيری تمکين نمیهرگز به نتيجه رای

- قدرت از نتايج آن حتی از طريق کودتا جلوگيری می
سرائی در شود ما را با نوحهاين است که نمی. نمايند

 . مورد رای اکثريت فريب داد
***** 

 
 ...صد سالگی انقالب اکتبر

کمونيستها نيز بايد . بخشدخويش تحقق میاهداف 
حزب طبقه کارگر يعنی حزب کمونيستی داشته باشند 
که برای کسب قدرت سياسی و استقرار ديکتاتوری 

-نفی حزب و حزبيت به بهانه .کندپرولتاريا مبارزه 
های گوناگون تنها دشمنی با کمونيسم و طبقه کارگر 

گر را از طبقه کار ،زيرا مبارزه با حزبيت ،است
وجود يک رهبری کاردان و با تجربه محروم کرده 

. بردخانه بورژوازی می وی را مانند گوسفند به سالخ
آن روش ضد کمونيستی است که در  ،حمله به حزبيت

. رودمبارزه با آرمان کمونيسم به کار می
لنين درانقالب کبير اکتبر روسيه نشان داد که 

وين طبقه طبقه به حزب و آنهم حزب ترازن
حزبی که با چراغ آنهم . کارگر نياز دارد

راهنمای مارکسيسم لنينيسم به پيش رود و 
وحدت ايدئولوژيک و درونی و سازمانی 
خويش را برای موثر بودن مبارزه مشترک 

حزب از نظر لنين . به وجود آورد ،سياسی
حزب محلی نيست که . زنی نيستکلوپ گپ

وازی در آن فراکسيون بازی خرده بورژ
های غيرطبقاتی در آن رسوخ صورت پذيرد و انديشه

آزادی بی "، "آزادی انتقاد"به بهانه کرده تا حزب را 
 شتِ حزب مُ . سترون گرداندفلج، مسخ و " قيد و شرط

آهنين طبقه کارگر است که درمبارزه طبقاتی بر سر 
  . آيددشمن طبقاتی فرود می

در استخراجی از گزارش کميته مرکزی حزب 
روسيه به نهمين کنگره حزب ) بلشويک(مونيستک

در مجموعه آثار  ١٩٢٢مارس سال  ٢٧بلشويک، 
برگردان به  ١١٢ص  ٤٥لنين به زبان روسی جلد 

لنين در باره حزب پرولتری طراز "فارسی تحت نام 
ای ما در ميان توده خلق حکم قطره: "... آيدمی" نوين

امور کشوری  توانيمدر دريا را داريم و فقط زمانی می
. را اداره کنيم که بيانگر راستين شناخت خلق باشيم

بدون اين شرط، حزب کمونيست نخواهد توانست 
پرولتاريا را هدايت کند و پرولتاريا نخواهد توانست 

ها را دنبال خود ببرد و آنگاه تمام ماشين فرو توده
  ..."خواهد پاشيد

. حزب بلشويک کمونيست شوروی چنين حزبی بود
که ما به حزب دشمنان کمونيسم مدعی هستند ی ول

طبقه کارگر نيازی نداريم و کارگران خودشان، 
گويند در آنچه اين عده می. کنندخودشان را آزاد می 

تناقض آشکار با تجربه چند سال حکومت شوروی 
بلشويکها سالها در مبارزه به اين تجارب دست . است
ه شرط اساسی اند و به لزوم حزب در مبارزه کيافته

کنند، آنها رهبری پرولتاريا و مردم است تکيه می
اذعان دارند که بدون اين رهبری توسط حزب و 

شود به پيروی از پرولتاريا توده وسيع مردم را نمی
خود قانع نمود و سرانجام ماشين بزرگ دولتی درهم 

خواهند بر اين همه ها ولی میضد حزبی. ريزدمی
آنها برای . حزبی غلبه کنندبی" معجزه"مشکالت با 

مارکس خودش اند اثبات صحت تئوری خويش مدعی
حزب نداشته است و اين لنين بوده که حزبيت را از 

های آنها که به موعظه .اختراع کرده استخودش 
هائی است تا از مارکس بازگشت کنيم، برای يافتن راه

آيا  ،گيريم چنين بوده باشد .مبارزه انقالبی فرار کنند
در آنصورت صحت نظريات لنين در انقالب کبير 
اکتبر و در ساختمان عظيم سوسياليسم در شوروی 

آيا بروز  ،ثابت نشده است؟ گيريم که چنين بوده باشد
رويزيونيسم خروشچف که حزب طبقاتی بلشويک 

و سپس دولت " حزب تمام خلق"شوروی را به 
بدل کرد " دولت تمام خلق"ديکتاتوری پرولتاريا را به 

، و به قول پاشانداز هم و شوروی سوسياليستی را 
آنگاه تمام ماشين فرو "گزارش سياسی کنگره نهم 

مايه فطير است و کند که بیثابت نمی "خواهد پاشيد
ز يآمبدون حزب امکان پيروزی و ساختمان موفقيت 

  سوسياليسم غير ممکن است؟
مارکس و . اما مارکس هرگز ضد حزب نبوده است

را تدوين کردند و " حزب کمونيستبيانيه "نگلس ا
آنرا به منزله سرآغاز مبارزه کمونيستی در تاريخ 

مارکس و انگلس در جمع بندی . بشريت منتشر نمودند
طبقه : "تجربيات کمون پاريس با وضوح تمام نوشتند

  ۵ادامه در صفحه  ...عليه کارگر در مبارزه خود 

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

 

 و   امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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 ...صد سالگی انقالب اکتبر
- تواند بهمتحده طبقه غنی تنها در هنگامی میقدرت 

عنوان يک طبقه فعاليت کند که يک حزب سياسی 
خاصی که در مقابل کليه احزاب کهنه متشکله توسط 

های قطعنامه"(طبقات ثروتمند قرار دارد تشکيل دهد
کنگره عمومی انجمن کارگران انترناسيوناليستی 

اين شرط ). کليات مارکس و انگلس- منعقده در الهه
برای کسب پيروزی انقالب پرولتری، برقراری و 
استحکام ديکتاتوری پرولتاريا و نيل به اين هدف 

در . بايد تحقق يابد يعنی از بين بردن طبقات - نهائی
وز رشد مارکسيسم به جائی نزمان کمون پاريس ه

نرسيده بود که طبقه کارگر بتواند حزب مستقل 
ين يکی از علل ا. پرولتری خويش را ايجاد کند

دشمنان . شکست و نقاط ضعف کمون پاريس بود
کمونيسم اتفاقا از خوشنامی کمون پاريس سوء استفاده 

پرچمی برای  کموننقاط ضعف  آن کنند تا ازمی
گمراهی طبقه کارگر در قرن بيستم و بيست و يکم 

پاريس، هوادار " کمون"آنها همه هوادار . بسازند
. ا حزبيت را از بين ببرندهستند ت" کمون"و " شورا"

نقش خرابکارانه رويزيونيستها در صدمه زدن به 
سوسياليسم و نابودی اتحاد جماهير شوروی 

پيدايش . سوياليستی به اين گمراهی دامن زده است
کاستريسم، جريانها چريکهای شهری که به دنبال 

 راه افتاده بودندتوپاماروس و رژی دبره چگواريسم، 
قصد داشتند  انتحاری لحانه و قهرمانیو با عمليات مس

های رهبری طبقه کارگر را در عرصه
؟؟، سياسی و سازمانی؟؟ به عهده گيرند !!ايدئولوژيک

گرفت که از همان اوضاع مشوشی سرچشمه می
آنها عليرغم عالقه به . رويزيونيستها ايجاد کردند
خبری و نازل بودن دانش آرمان سوسياليسم در اثر بی

آرمانپرست و  انقالبی، مستعد روشنفکران ،تئوريک
را به بيراهه بردند و مانع شدند که در جهت احياء 
حزب طبقه کارگر ايران گامهای موثر و مفيدی 

نقش منفی آنها چون ُمهری برجسته بر جنبش . بردارند
 .حزبيت نمودار است بر نفیکمونيستی ايران و 

ب و ها در انقالشکست آنها بيان اهميت نقش توده
  .باشداهميت رهبری حزب طبقه کارگر می

خروشچف که به اهميت نقش حزب  کمونيست در 
کيش "رهبری جامعه آگاه بود به بهانه مبارزه با 

به تصفيه حزب بلشويک از " شخصيت استالين
 عناصر کمونيست اقدام کرد و از اين حزب

حزب تمام "يک حزب بورژوائی يعنی  کمونيستی،
در کنگره بيستم حزب  ١٩٥٦ل در سا. ساخت" خلق

در بيست و  ١٩٦١کمونيست اتحاد شوروی و در سال 
نزديک هفتاد در صد اعضای  ،ی حزبدومين کنگره

کميته مرکزی منتخب کنگره نوزدهم حزب 
در  ١٩٥٢شوروی که در سال ) بلشويک(کمونيست

در بيست . اخراج گشتند ،زمان استالين تشکيل شده بود
نيز قريب به  ١٩٦١ر سال و دومين کنگره حزب د

نصف اعضای کميته مرکزی منتخب در بيستمين 
برگزار شده بود  ١٩٥٦کنگره حزب که در سال 

ای با اين ترتيب حزب کمونيست صدمه. تصفيه شدند
بورژواها زمام . ديد که نتوانست از آن کمر راست کند

امور را به چنگ گرفتند و سوسياليسم را به 
بدل کردند و سرانجام آنرا " ودسوسياليسم واقعا موج"

يلتسين  .ارتقاء دادنديلتسينی  - به سوسياليسم گورباچف
رويزيونيسم دشمن حزبيت . پيرو خروشچف بود

آنها برای مبارزه با کمونيسم به رنگ . کمونيستی است
ولی کمونيسم را از مضمون  ،آيندکمونيسم در می

ی جهان تمام رويزيونيستها. گرداننداش تهی میانقالبی
کنند دشمنان ديکتاتوری پرولتاريا هستند و پنهان می

که برای استقرار ديکتاتوری پرولتاريا و برای 
. ساختمان سوسياليسم به حزب پرولتری نياز هست

آنها مضمون ديکتاتوری طبقاتی دولت پرولتری را از 
گيرند و عمال دولت را به دولت حزب کمونيست می
نفی ديکتاتوری پرولتاريا، . سازندبورژوائی بدل می

نفی حزب و نفی دولت پرولتری و نفی مبارزه طبقاتی 
روشنفکران اخته ضد حزب، روشنفکرانی . است

هستند که افکار مغشوش آنها با کثافات ليبراليسم 
بورژوائی آلوده شده است و مغزشان بيش از اين کار 

کند که با نفی حزبيت کمونيستی به آلت دست و نمی
حزب توده . دافع افکار بورژوائی بدل شوندوکيل م

ايران با نفی ديکتاتوری پرولتاريا مخالف حزب 
پرولتری طبقه کارگر و مخالف دولت طبقاتی 

  .ديکتاتوری پرولتارياست
تجربه انقالب کبير اکتبر تجربه پيروزی حزبيت نيز 

تواند هر کس حزبيت پرولتری را نفی کند نمی. هست
کسانی که جشن صد سالگی  .دمدافع سوسياليسم باش

دارند ولی در مورد انقالب اکتبر را بزرگ می
کنند هدفشان فريب ديکتاتوری پرولتاريا سکوت می

طبقه کارگر است تا آنها را با روحيه بورژوا ليبرالی 
آموزش دهند و اين ضد لنينيسم و ضد اهداف انقالب 

    .کبير اکتبر است
***** 

 
  ...اسيس کردستانو ت انگلس و لنينمارکس، 

روشن است که اين بدترين . موجه جلوه دهد" مستقل"
نوع ناسيونال شونيسم و الويت دادن به منافع معدودی 
از ُکردها بر ضد منافع ميليونها انسانی خواهد بود که 

های امپرياليسم و در اين جنگها قربانی دسيسه
ُکردهای ناسيونال شونيست . شوند صهيونيسم می

همدستی با امپرياليسم آمريکا در قتل عام عراق در 
مردم عراق و اشغال منطقه خاورميانه توسط آنها 
سهيم بوده اند و اين افتخار نيست، ننگ ناسيونال 
شونيسم خطرناک ُکرد است که به عقد صهيونيسم در 
آمده است و اين اقدام همدستی با امپرياليسم و 

يينی خود تع"صهيونيسم را با معجزه هيچ داروی 
خود نيست که بی. شود توجيه کردنمی" سرنوشتی

آقای ِهجری رهبر حزب دموکرات کردستان ايران 
طلبد برای قتل عاجزانه از صهيونيسم و امپرياليسم می

عام مردم ايران نيرو پياده کنند و حمايت عربستان 
آيا بايد با اين دسيسه . خردسعودی را نيز به جان می

موافقت کرد؟ " عيين سرنوشتحق ت"شوم تحت عنوان 
چنين حقی با چنين مضمون ارتجاعی وجود ندارد و 

  .ساخته و پرداخته اذهان ناسيونال شونيستی است
کمونيستها حق ملتها را در تعيين سرنوشت خويش 
حتی تا حد جدائی به رسميت می شناسند ولی به 
رسميت شناختن يک حق به معنی پشتيبانی از اين 

حق تعيين سرنوشت . ر شرايط نيستجدائی تحت در ه
يک حق بورژوائی است و ما در دانش کمونيسم 

برای . حقوق بورژوائی مطلق نداشته و نداريم
کمونيستها همواره منافع کل جنبش است که بر منافع 

افکند و اين جزء است که بايد تابع کل جزء سايه می
اين سرنوشت جهان نيست که بايد تابع منافع . باشد

وازی ناسيونال شونيست ُکرد باشد که منافع خلق بورژ
ُکرد و به ويژه پرولتاريای ُکرد است که بايد تابع منافع 
عمومی و کل جنبش دموکراتيک و انقالبی و به طبع 

شود قربانی کل را نمی. سوسياليستی در منطقه باشد
  .  جزء نمود

ملتی که به ملت ديگر ستم کند "گفت وقتی انگلس می
، مسئله ستم ملی را از جنبه "اد نيستخودش آز

طبقاتی مورد تحليل و بررسی قرار می داد، زيرا وی 
در زير يوغ  ملت ستمگرنمود که افشاء می

بورژوازی استثمارگر خودی قرار داشته که از 
نيروی اين ملت برای تحقق خواستهای ضد 
دموکراتيک و اقتصادی و بهره بردارانه خويش سوء 

ملتهای "در اين توضيح، انگلس از . کنداستفاده می
" خلقهای ستمگر و ضد انقالبی"از " ارتجاعی ستمگر

راند، زيرا اين ملتها را نيروئی در سرکوب سخن می
در اين . بيندملتهای ديگر و ممانعت از رشد آنها می

سخنان داهيانه انگلس اين نکته پنهان نهفته است که ما 
ستمگری ز خواست ا ملتیتوانيم به صرف اينکه نمی
از آن دفاع  آن ملتنظر اکثريت کرد به اعتبار  دفاع
و يا " خلق"ما نمی توانيم به اعتبار خواست . کنيم

که اکثريت قريب به اتفاق را تشکيل می دهند " ملت"
در مقابل سير ارتجاعی تحميلی به تاريخ سرخم کنيم و 

يک . برای خواست آنها، اپورتونيستی هلهله نمائيم
تواند ضد انقالبی و ارتجاعی باشد، مانند ملت می ملتی

اسرائيل که به عنوان سرپل امپرياليسم غارتگر و 
تجاوزگر و جنايتکار آمريکا در منطقه، بر ضد تمام 
نيروها و حرکتهای انقالبی در منطقه، بر ضد 

طلبانه ضد امپرياليست نيروهای آزاديبخش و استقالل
اسرائيل در سال . داردو انقالبی به خرابکاری اشغال 

معادل ملتهای چک و اوسالوهای جنوبی در  ٢٠١٧
بايد با هوچيگری خرده بورژواها . است ١٨٤٨سال 

بوسی مسعود بارزانی که سر از پا نشناخته به پای
اند و به سالخی خلق ُکرد به رهبری وی که به رفته

آنها " تصميم اکثريت"رود، چشم بسته و به بيراهه می
منزله را به" اکثريت عددی"نهند و پرچم اين گردن می

حقانيت استدالل خويش برای ارعاب نيروهای مترقی 
اين نمونه . افرآزند، مبارزه کردو انقالبی برمی

های سياسی ربطی به تحليل مارکسيستی بازیشعبده
  .   لنينيستی ندارد

ای پيرامون ترازنامه مباحثه"لنين در اثر خود به نام 
در مبحث مربوط " در تعيين سرنوشت خويشحق ملل 

به زبان  ٣٤٧صفحه " (مارکسيسم يا پرودنيسم؟"به 
برای روشن شدن اين استدالالت ) ٢٢آلمانی جلد 

  :آوردگمراه کننده و ضد طبقاتی می
همانطور که می دانيم مارکس هوادار استقالل "

در  اروپائی لهستان از نقطه نظر منافع دموکراسی
نيرو و نفوذ تزاريسم، يا می توانيم  مبارزه بر ضد

نفوذ ارتجاعی سلطه بگوئيم عليه قدر قدرتی و 
 ١٨٤٩اين نقطه نظر در سال . ، بودتزاريسم

هنگاميکه ارتش فئودالی روس  قيام دموکراتيک و 
انقالبی مجارستان را که برای رهائی ملی صورت 

گرفت، سرکوب کرد، به درخشانترين و مشخص می
از آن لحظه . ستی خود را اثبات نمودترين وجهی در

تا زمان مرگ مارکس و حتی پس  از آن تا سال 
که تهديد آغاز يک جنگ ارتجاعی از طرف  ١٨٩٠

تزاريسم که با فرانسه عليه آلمان متحد شده بود وجود 
بلکه از نظر  امپرياليست نبودهآلمان که هنوز  - داشت

از هر  انگلس قبل از هر چيز و بيش –ملی مستقل بود 
از اين . چيز ديگر طرفدار مبارزه عليه تزاريسم بود

جهت و صرفا ازاين جهت است که مارکس و انگلس 
. ها و اسالوهای جنوب بودندمخالف جنبش ملی چک

برای تمام عالقمندان به مارکسيسم به جز آنهائی که 
فقط به منظور رد نمودنش به آن رجوع می کنند کافی 

 ١٨٤٨- ١٨٤٩و انگلس در  است به آنچه که مارکس
مارکس (نوشته اند مراجعه کنند تا متقاعد شوند که آنها

خلقهای "تمام و با دقت بسيار  وحبا وض) و انگلس
در  "روسيه مقدمه الجيش"که  "مرتجع در مجموع

قرار می " خلقهای انقالبی" در مقابلاروپا بودند را 
ين يک ا. ها و مجارهاها، لهستانیاند يعنی آلمانیداده

  آن زمان بدون ترديدواقعيت است و به اين واقعيت در 
 ١٨٤٨به درستی اشاره شده بود زيرا که در سال 

خاطر کسب آزادی که دشمن عمده ملتهای انقالبی به
ها و جنگيدند در حاليکه چکآن تزاريسم بود، می

امثال آنها  واقعا خلقهای ارتجاعی و پيشقراوالن 
  ۶دامه در صفحه  ا... . ندا بودتزاريسم در اروپ

را بی قيد و شرط  ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،گر، بايد خاک عراقتجاوزگراِن استعمار
  صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است. ترک کنند
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  ...مارکس، انگلس و لنين و تاسيس کردستان
برای وفاداری به مارکسيسم از اين مثال مشخص بايد 

اين مثال چه چيزی را به ما نشان . کرد مشخصتحليل 
  :دهد؟ فقط اينکهمی

رهائی ملتهای بزرگ و بسيار بزرگ اروپائی دارای 
 .کوچک نفع برتری است تا جنبش آزاديبخش ملل

خواست دموکراسی بايد در مقياس کل اروپا در نظر 
و نه  - در مقياس جهانی: امروزه بايد گفت -گرفته شود

  .طور منفرد و مجزا به
اين مسئله بهيچوجه نافی . جوهر مطلب اين است-- ٢

ها به اين اصل ابتدايی سوسياليستی که لهستانی
 نسبت به آن هميشهاند اما مارکس فراموشی سپرده

خلقی که بر خلق : وفادار باقی مانده است، نمی باشد
چنانچه آن وضع . تواند آزاد باشدديگری ستم کند نمی

مشخص دوران مارکس که دوران تسلط نفوذ تزاريسم 
به   المللی بود بار ديگر تکرار بشوندبر سياست بين

ای خلقها انقالب عنوان نمونه به شکلی که  پاره
در  ١٨٤٨همانطور که در (نندسوسياليستی را آغاز ک

و ) اروپا درگير انقالب دموکراتيک بورژوائی شدند
اما ارکان ارتجاع  ديگرچنانچه برخی خلقهای 

بايست از در آن موقع، ما نيز می - بورژوائی باشند
" سرکوب"يک جنگ انقالبی عليه اين خلقها و برای 

هاشان به حمايت و انهدام تمامی اين مقدمه الجيش
يم، صرفنظر از اينکه در اينجا کدام جنبشهای برخيز

جای در نتيجه، به. شوندکوچک ملی نمايان می
های تاکيتک مارکسی که منجر به دورافکندن نمونه

تبليغ مارکسيسم در حرف و بريدن از آن در عمل 
بايد، از طريق تحليل مشخص، از آن شود، ما میمی

تمام . رای آينده بيآموزيمهای گرانقدری بدرس
مطالبات گوناگون دموکراسی و از جمله حق ملل در 
تعيين سرنوشت خويش يک امر مطلق نيست، بلکه 

است از مجموعه جنبش دموکراتيک  جزء کوچکی
ممکن است در ). امروزه عموما سوسياليستی( جهانی

برخی موارد مشخص جزء با کل در تضاد قرار 
. د از آن صرفنظر کرددر اين صورت باي. بگيرد

ممکن است وضعی پيش بيايد که جنبش 
جمهوريخواهانه يک کشور به ابزاری در خدمت 
دسيسه چينی روحانيت محافل مالی يا سلطنت طلب 

در اين صورت وظيفه . کشورهای ديگری قرار بگيرد
اما . نکنيمداريم از اين جنبش مشخص و معين حمايت 

بهانه، شعار مسخره خواهد بود چنانچه به اين 
خواهيم از برنامه سوسيال دموکراسی جمهوری را به

  ."المللی حذف نمائيمبين
لنين سپس به تغيير اوضاع از زمان مارکس اشاره 

کند که در اين مدت هم تزاريسم تضعيف شده و هم می
امپرياليسم سر بر کشيده است که چندين کشور 

ژوائی اروپائی را که سابقا پرچمداران دموکراسی بور
طبيعی است که با . در اروپا بودند دربرگرفته است

تغيير اوضاع جهان بايد به تحليل مشخص از شرايط 
مشخص پرداخت تا موفق شد به يک موضعگيری 
سياسی روشن و راه گشا برای طبقه کارگر و 

  .نيروهای مترقی و انقالبی نايل آمد
  : لنين می نويسد

ی غربی بود که در آن زمان، اين دموکراسی اروپا"
ها را آزاد کرد، برخالف تزاريسم که بزرگترين ملت

برای مقاصد ارتجاعی خود از چند جنبش ملی کوچِک 
امپرياليسم  اتحادامروزه، . کردجداگانه سودجوئی می

داری پيشرفته اروپا که بر تزاری با امپرياليسم سرمايه
ها قرار اساس ستم مشترک بر يک رشته از ملت

ر برابر پرولتاريای سوسياليست که به يک گرفته، د
و يک " سوسيال امپرياليست"پرولتاريای شونيست 

  .پرولتاريای انقالبی تجزيه شده، قد راست کرده است
اين همان تغيير مشخصی است که در اوضاع پديد 
آمده و سوسيال دموکراتهای لهستانی عليرغم اين که 

يچ توجهی اند به آن برخورد مشخص بکنند هقول داده
تغيير مشخص در چگونگی ! کنندبه اين موضوع نمی

آن اصول سوسياليستی از همين جا ناشی  پياده کردن
  :شودمی

" عليه تزاريسم"، ما قبل از هر چيز در آن زمان
های کوچک که و عليه چند جنبش معين ملت(بوديم

در يک جهت ضد دموکراتيک، سوء  آنهااز  تزاريسم
های بزرگ انقالبی طرفدار ملتو ) کرداستفاده می

ما عليه جبهه متحد شده قدرتهای  – اکنون. غرب
امپرياليستی،  بورژوازی امپرياليستی، و سوسيال 

های جنبش کليهبا استفاده از  موافقامپرياليستها بوده و 
ملی که سمتگيری ضد امپرياليستی دارند به نفع 

هرچه مبارزه . باشيمانقالب سوسياليستی، می
 ترخالصولتاريا بر ضد جبهه عمومی امپرياليستی پر

باشد، طبعا به همان نسبت اين اصل انترناسيوناليستی 
-خلقی که بر خلق ديگری ستم اعمال کند نمی: "که

، از اهميت بيشتری برخوردار خواهد "تواند آزاد باشد
  ."شد

لنين سپس پيرامون رابطه ديالکتيکی خاص و عام و 
ملتهای کوچک و مصالح  انطباق آن در مبارزه
  : آوردعمومی دموکراسی می

اصال با جنگها و انقالبهائی که برحق و   پس ما آيا""
دموکراسی و سوسياليسم  خاطربهبه سود پرولتاريا، 

  " پذيرند مخالفيم؟صورت می
و آنوقت لنين به نظرياتی که در اين زمينه تدوين 

  :داردکند و ابراز میاند اشاره میکرده
برانگيز خاطر رهائی مسئلهتوانيم بها بهيچوجه نمیم"

 ٢٠ – ١٠يک ملت کوچک که شايد دارای فقط 
ميليون نفوس است خواستار درگيری جنگ بين ملل 

ميليون انسان منجر شود  ٢٠بزرگ که به نابودی 
نه به اين دليل که ما !. توانيمنمی  مسلما." !باشيم

کنيم، د حذف میها را از برنامه خوتساوی کامل ملت
 يکبايد منافع دموکراسی در بلکه به اين خاطر که می

کشور يا در  چندينکشور تابع منافع دموکراسی در 
فرض کنيم بين دو حکومت . کشورها قرار داد کليه

سلطنتی مقتدر يک حکومت شاهزاده نشين کوچکی 
های قرار گرفته باشد که شاه آن، به علت قرابت

يل ديگر، با پادشاهان دو کشور خانوادگی يا به دال
سپس فرض کنيم . داشته باشد" پيوند خونی"همسايه 

که اعالم جمهوری در اين کشور کوچک و خلع 
عمال به مفهوم امر افروختن جنگ  آن کشورپادشاه 

بين دو دولت مقتدر همسايه باشد و هر کدام سعی کنند 
. فالن يا بهمان شاه را به کشور کوچک تحميل نمايند

المللی در ای شک نيست که سوسيال دموکراسی بينج
مجموع و نيز آن بخش واقعا انترناسيوناليست سوسيال 
دموکراسی در اين کشور کوچک، در اين حالت 

جای سلطنت مخالف جايگزينی جمهوری بهخاص، 
جايگزينی جمهوری به جای سلطنت يک  .خواهد بود

تيک امر مطلق نيست، بلکه يکی از خواستهای دموکرا
و طبعا به (است که بايد تابعی از دموکراسی در کل

) طريق اولی تابعی از منافع پرولتاريای سوسياليست
مطمئنا چنانچه حالتی نظير آنچه گفته شد به . باشد

وقوع بپيوندد حتی کوچکترين اختالف نظری را در 
بين صفوف سوسيال دموکراتهای هيچ يک از 

چه يک سوسيال اما چنان. کشورها موجب نخواهد شد
، پيشنهاد حذف اين مثالدموکرات بخواهد، به بهانه 

شعار جمهوری، بطور کلی، از برنامه سوسيال 
المللی را بنمايد، حتما او را يک ديوانه دموکراسی بين

ضرورت : به او خواهند گفت. خطاب خواهند کرد
را نبايد  خاص و عامابتدائی منطقی تمايزگذاری بين 

  ."  فراموش کرد
  

***** 
 

  ... گرانه آمريکاسياست سلطه
در اين گفتار معلوم . اند رجوع کنندمطلع منتشر شده 

شود که همه آنها خواهان تغيير سياست خارجی می
-ايران بوده و ازاعمال زورگوئی و تهديد دست برنمی

  : حال اين هم اسناد. دارند
ای الزاما برای امپرياليسم هيچ سند امضاء شده"... 
همينکه آنها حق مسلم ايران را برای . ر نيستمعتب

- ای به رسميت نمیاستفاده صلح آميز از انرژی هسته
شناسند و خودشان زير بار قواعد پيمان منع گسترش 

های تصويب مصوبهروند و بهای نمیسالحهای هسته
غيرقانونی و ضد انسانی دست زده و مصوبات کنگره 

کنند، نی تحميل میآمريکا را به جهان بطور غيرقانو
گويای بی ارزش بودن ادعاها و سوگندهای آنها و 

. های جهانی استاحترامشان به موازين و موافقتنامه
دانستند که ايران بمب اتمی مگر امپرياليستها نمی

- ندارد؟ پس چرا اين همه الم شنگه در دنيا به پا کرده
-اند؟ کسی که ماهيت امپرياليسم را نشناسد و به

ی گرگ به جای تکيه بر مردم کشورش تکيه و حرفها
استناد کند، به شکايت از طرف مقابل دست بزند و 

نظير وضعيت  وضعيت غم انگيزیگاليه نمايد، 
  ."...بازيگری بنام علی خامنه ای پيدا خواهد کرد

هايی که با ادعای  در مورد تحريمسپس ) اوباما(وی"
ران نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم عليه اي

هايی وجود دارد که همچنان  تحريم": وضع شده، گفت
ای  مربوط به برنامه هستهکه  پابرجا خواهند بود، چرا

کنم اين اصل مطلبی است که  فکر می. ايران نيستند
اگر بتوانيم توافق . ايم دائما به صراحت اعالم کرده

ای را نهايی کنيم، و اگر ايران به آن پايبند بماند،  هسته
ايم، اما اين مسائل  رگی از کار را انجام دادهبخش بز

ما همچنان به همراه ما با ايران را تمام نکرده و 
متحدان و دوستانمان به شدت برای کاهش، و اميدوارم 

ای که ايران در منطقه  کننده  ثبات های بی توقف، فعاليت
های تروريستی،  هاست و حمايت از سازمان درگير آن

، اما وقت بگيردين کار شايد ا. تالش خواهيم کرد
ای  عقيده ما و عقيده من اين است که اگر مسئله هسته

تمام شود، آنوقت ما در موضع قدرتمندتری برای اين 
اگر بتوانيم اين کار را بکنيم، ممکن . کار خواهيم بود

ها، بيشتر بر  است که ايران تحت تأثير کاهش تحريم
سپس . اقتصاد و مردم خود متمرکز شود

و  )توفان- بخوانيد نئوليبراليسم(گذاری آغاز شده رمايهس
همه جا تاکيدات از ."(کند کشور شروع به باز شدن می

  ).توفان است
پس سخنان اوباما روشن می کند که تحريمها و 
سياست دشمنی و دسيسه های آمريکا با ايران تا 
زمانی که تماميت سياست خارجی ايران به نفع 

حفظ "ن سياست در جهت آمريکا عوض نشود و اي
) بخوانيد به رسميت شناختن اسرائيل"(امنيت اسرائيل

  .نباشد ادامه خواهد يافت
وی . جهت نيستای بیپس نگرانی و تَغَيُّر خامنه

بينند عليرغم اينکه بار خفت امروز به روشنی می
کند، هيچ بر دوشش سنگينی می" نرمش انقالبی"

گر، دروغگو، و امتيازی از امپرياليستهای دسيسه 
تجربه صدام حسين و . تبهکار دريافت نکرده است

معمر قذافی برای رهبر جمهوری اسالمی کافی نبوده 
ُخلف وعده و گوش بُری تا زمانی و حدی که . است

. خيزدامکان آن را دارد، از ماهيت امپرياليسم بر می
ای چيز ديگری امپرياليسم آمريکا از توافقنامه هسته

آنرا گام نخست در تسليم کامل و مستعمره  خواهد ومی
اين امر ديگر برای ولی فقيه که . داندکردن ايران می

دهد، انگشتش را داده است و حال دارد دستش را می
آبروئی خود و تيم خواهد بیقابل پذيرش نيست و می

مذاکره کننده و حفظ شيشه عمر حکومتش را با نطق 
-ست که بيکباره میبی جهت ني. اخير خود آرايش کند

 ٧ادامه در صفحه  ...با  تماس : "..گويد
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   ...گرانه آمريکاسياست سلطه
است و در مورد  ای منحصر به مساله هسته آمريکا

ای انجام  مذاکره ،ای دوجانبه و مسايل منطقهروابط 
ای آزمونی برای  مذاکرات هسته شود هر چند نمی

سنجش حسن نيت آمريکا و کشورهای غربی در 
رهبر جمهوری و يا " زمينه ارتباط در آينده است

بد "که طرف مقابل مذاکرات،  داردابراز میاسالمی 
دولت  اطالعيهعنوان نمونه بهو به" عهد و متقلب است

- کند و میمیاشاره  در پی انتشار بيانيه لوزان آمريکا
اند  شيت گذاشته اين اطالعيه که اسم آن را فکت: "گويد

بوده  روايتی مخدوش و خالف واقعدر اغلب موارد 
است اين اطالعيه آشکار  کنداضافه می و." است

و  استپيشاپيش و قبل از پايان مذاکرات تهيه شده 
چيزی است که در مذاکرات  خالف آن"محتوای آن 

ای در عين حال  هللا خامنه آيت." جريان داشته است
های مورد نظر  که شرايط و محدوديت کندبيان می

طرف مقابل نبايد به نظارت در حوزه مسايل نظامی و 
خطاب به مسئوالن نظامی ايران بد و امنيتی تسری يا

مسئولين : "و نه مسئوالن دولتی اخطار می دهد
بهيچ وجه ماذون نيستند که به بهانه  نظامی کشور

نظارت، بيگانگان را به حريم امنيتی کشور راه دهند 
حمايت ما از يا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند يا 

مذاکرات  نبايد در برادران مقاوممان در نقاط مختلف
مورد خدشه قرار گيرد و هيچ نظارت غيرمتعارفی که 
جمهوری اسالمی را به يک کشور استثنايی از نظر 

اين سخنان  ".نظارتی تبديل کند، قابل قبول نيست
ای در پاسخ به اشارات مقامات آمريکائی است خامنه

که از يمن، لبنان، سوريه، عراق و برخورد به داعش 
رهبر . اندکشور سخن رانده و تفاوت نظر بين دو

بيکباره به عنوان کسی که به عنوان جمهوری اسالمی 
ها را بر سر تيم فرشته نجات آمده است کاسه کوزه

مطالبه اصلی ما از : "گويدشکند و میمذاکره کنند می
مقابل اعتماد نکنيد، به مسئولين اين بوده که به طرف 

اعتماد نکنيد لبخند او فريب نخوريد، به وعده نقد او 
گردد و به  چون وقتی خرش از پل گذشت، بر می

که آنچه بايد  آنگاه وی تائيد کرد." خندد ريش شما می
در جريان مذاکرات آينده اتفاق بيفتد، اين است که 

روز توافق فورا لغو شود و اظهارات ها بايد در  تحريم
ها، قابل  ای تحريم طرف مقابل در مورد لغو مرحله

سخنان ). همه جا تاکيدات از توفان است.(قبول نيست
توان فهميد که ای را تنها بر اين اساس میاخير خامنه

اند که نزاع با اند و ديدهفريب امپرياليستها را خورده
. آمريکا هيچوقت تنها بر سر مسئله اتمی نبوده است

اتمی ايران موهومی بود و هم دروغهای هم بمب 
بست رهبر با سخنان ضد و نب. امپرياليسم عوامفريبانه

 ."شودنقيض حل نمی

گردد و حال همان اين سخنان به دو سال پيش بر می
سخنان اوباما از زبان ترامپ و صهيونيسم جهانی 

  : گرددتکرار می
دو سناتور . تايمز اسرائيل ٢٠١٧اکتبر   ٢١"

خواه در سنای آمريکا در پی وضع شرايط  جمهوری
ند، که در صورت نقض جديدی خارج از برجام هست

همزمان گزارش . آنها رژيم ايران تحريم خواهد شد
شده که مجلس نمايندگان آمريکا هفته آينده طرح 

برنامه موشکی ايران و حزب های جديد عليه  تحريم
  .گذاردرا به رٔای می هللا لبنان

به گزارش بی بی سی به نقل از آسوشيتدپرس، 
وابط خارجی سنا سناتور باب کورکر، رئيس کميته ر

و تام کاتن، سناتور جوان ايالت آرکانزاس، روز جمعه 
اعالم کردند که با توجه به تصميم دونالد ترامپ، 

بندی  جمهوری آمريکا مبنی بر تاييد نکردن پای رئيس
سفيد از  های کاخ رژيم ايران به برجام و نگرانی

اند در طرح  ، کوشيدهالمللی های اين توافق بين کاستی
 هدف مهار برنامه موشکی ايرانتدابيری با  خود
  .بينی کنند پيش

نويس آن نهايی نشده و در  در اين طرح که هنوز پيش
اختيار اعضای مجلس سنا قرار نگرفته، در صورتی 

به هرگونه آزمايش پرواز، توليد يا استقرار که ايران 
های بالستيک با قابليت حمل کالهک جنگی  موشک

ای لغو شده عليه اين کشور دوباره ه اقدام کند تحريم
 .واهند شدخفعال 

کاربری اين شرط شامل هرگونه تالش برای تغيير 
های  های فضاپيما با مقاصد علمی به موشک موشک

 .شود پيما هم می قاره
اگر چه تصويب چنين طرحی به خودی خود توافق 

ای ميان ايران و شش قدرت جهانی را لغو  هسته
در کنگره به تصويب برسد و با  کند اما چنانچه نمی

امضای دونالد ترامپ به قانون تبديل شود، آن وقت 
 .تواند بستر انحالل برجام را فراهم کند می

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، در اين طرح 
مخالفت ايران با درخواست آژانس همچنين هرگونه 

المللی انرژی اتمی برای بازديد از هر پايگاهی،  بين
تواند به نقض  اکز نظامی اين کشور، میحتی مر

  ".بندی ايران تعبير شود آشکار پای
-تايمز اسرائيل می ٢٠١٧اكتبر  ١٥يکشنبه در تاريخ 

موشه يعلون، وزير پيشين دفاع نيز خواهان : "نويسد
  .حفظ قرارداد است

 »فسخ قرارداد ايران اشتباه بزرگی است«يعلون گفت 
های سنگين  تحريم از ترامپ خواست که به جای آن،

تروريستی مانند های  عليه تداوم حمايت از گروه
  ."دهللا و حماس وضع کن حزب

شنبه هجدهم  روزنامه اسرائيلی جروزالم پست سه"

نوشت، راهبرد » منابع آگاه«به نقل از  ١٣٩٦مهر 
ای که قرار است در روزهای آينده از سوی  تازه

فعاليت ترامپ عليه ايران اعالم شود، بخشی از 
در تعريف ) AIPAC(های گذشته ايپک  پيگيرانه ماه

دوباره برجام و تنظيم راهکارهای مقابله با تهران 
  .است بوده

به گفته مارشال ويتمن سخنگوی ايپک در مصاحبه با 
جروزالم پست، هدف اوليه اين نهاد جلوگيری از 

ای نظامی بوده و اينکه  دستيابی ايران به توان هسته
 »رويکرد استيالجويانه خود در منطقه«ايران در 
  .مهار شود

است که اگر دونالد ترامپ  جروزالم پست يادآور شده
اش پايبندی ايران به برجام  در سخنرانی روزهای آينده

دهد و او توپ  را تأييد نکند، فعًال تغييری فنی رخ نمی
اندازد که شصت روز فرصت  را به زمين کنگره می

ها عليه ايران و تصويب  يد تحريمدارد تا در مورد تجد
  .قوانين تازه در اين راستا تصميم بگيرد

شود نفوذ زيادی بر سطوحی از  ايپک، که ارزيابی می
ای که مجلسين آمريکا  روزه ۶٠کنگره دارد، در بازه 

ها عليه ايران را  قرار است ازسرگيری تحريم
گری  های خود البی بازنگری کنند، برای پيشبرد هدف

  .د کردخواه
به نوشته جروزالم پست، ايپک در مشورت فعال خود 
با کنگره در شصت روز ياد شده، تأکيد را بر اين 

يک «خواهد گذاشت که ايران از بعد از برجام به 
مبدل  »تر در سطح منطقه خاورميانه بازيگر گستاخ

کميته روابط عمومی اسرائيل و   ايپک،«"(.است شده
جامع ترامپ عليه راهبرد  در تنظيم   آمريکا،

   ).همه جا تکيه از توفان است).(»جمهوری اسالمی
  .خوان از اين مجملبه مفصل ثتو خود حدي
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مارکس، انگلس، لنين و تاسيس 
 کردستان بزرگ در منطقه

ُکنه سخنان خطرناک ناسيونال شونيستهای 
ُکرد و شبه مارکسيستها اين است که مهم 

سرنوشت . کسب حقوق ما در هر شرايط است
ما مربوط نيست، ما  ساير ملتهای منطقه به

کشيم و اگر گليم خودمان را از آب بيرون می
اين کار ما منجر به جنگ عمومی 
خانمانسوزی در منطقه شد و پای امپرياليسم و 
صهيونيسم را آشکارا به منطقه باز کرد ما را 
از آن جهت چه باک که ما به استقالل خويش 

برای ما . ايمبه هر قيمت دست يافته
ملتهای منطقه که همه آنها تحت همسرنوشتی 

ستم امپرياليستها هستند و کشورهايشان سالها 
نيمه مستعمره بوده است مهم نيست؛ مهم برای 

اشغالگران امپرياليسم و ما اين است که 
ها و اعراب را تبرئه کنيم و ايرانی صهيونيسم

اتهام اشغالگری به . معرفی نمائيم اشغالگررا 
رياليسم اين خاصيت را ملتهای مورد تهديد امپ

دارد که اقدامات آتی ناسيونال شونيستهای ُکرد 
را در طلب حمايت از کثيفترين نيروهای 
ارتجاعی جهان برای ياری به آنها و استقبال 
از ارتش اشغالگر خارجی برای ورودشان به 

  ۵دامه در صفحه ... کشور کردستان 

حزب واحد طبقه کارگر ايران " حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما . 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 . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . زيی باشند نيازمنديمبرسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که ج

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

به تغيير روسای جمهور  آمريکا گرانهسلطه سياست
  نيست آنها مربوط

خواهد آنرا با زبان تهديد حمله کرده و می" برجام"آقای ترامپ رئيس جمهور آمريکا به 
در سراسر جهاِن امپرياليستی مخالفت با اين . تغيير دهد و ايران را تحت فشار بگذارد

به نقض توافقنامه ادعای آقای ترامپ بلند شده که وی حق ندارد تا موقعی که ايران 
برای روشن شدن مسئله خوب است . ای دست نزده است در متن آن تجديد نظر کندهسته

نخست اينکه توافقنامه . کنندبه يک نکته حقوقی اشاره کنيم که به تدريج آنرا مطرح می
قرارداد مصوب مجلس است، ولی . از نظر ارزش حقوقی مطابق قرارداد نيست

يان دولتها صورت پذيرد بدون آنکه اين توافقنامه به قانون و قرارداد تواند متوافقنامه می
. ای امضاء کرده است و نه قرارداددولت آمريکا با ايران توافقنامه هسته. بدل شده باشد

کنگره آمريکا از همان روز نخست در زمان آقای اوباما با اين توافقنامه مخالف بود و 
که دولتمردان خودفروخته ايران برای حفظ بقاء اين است . حاضر به تصويب آن نشد

ای تن دادند که فاقد هرگونه پشتوانه خود و جلب نظر امپرياليسم آمريکا به توافقنامه
ولی خسارتی که به . توانند ملغی شوندها میبا تغيير دولتها، توافقنامه. حقوقی است

  دازد؟ايران در اثر اين خيانت وارد شده است را چه کسی بايد بپر
در تحليل خود به اين  ١٣٩٣توفان در سال  ١٨٢در شماره ) توفان(حزب کار ايران

تجاهل ولی فقيه در باره مفاد توافقنامه ننگين لوزان، : "واقعيت واقف بود و در مقاله
به افشاء و بررسی ماهيت توافقنامه لوزان " دهیانگشت را که دادی دست را هم می

. کنند پيشگوئی کردکه آنها امروز بعد از دو سال مطرح می برخاست و تمام مسائلی را
امپرياليسم به ويژه امپرياليسم آمريکا قابل  - ١. ما در آن مقاله به چند نکته اشاره کرديم

. ها، قراردادها و پيمانهای جهانی ندارداعتماد نيست و کوچکترين تقيدی به حفظ وعده
آميز از انرژی لم ايران در استفاده صلحيک خيانت ملی و نقض حقوق مس" برجام" -٢

امپرياليستها خواهان به رسميت شناخته شدن اسرائيل توسط دولت  -٣. ای استهسته
های نظامی و تسليحاتی ايران و خواهند بر توانائیامپرياليستها می -٤. ايران هستند

دولتهای امپرياليستها خواهان سرنگونی  -٥. برنامه موشکی ايران دست پيدا کنند
مستقلی نظير سوريه، يمن، لبنان بوده و تالش دارند از همکاری ايران با نيروهای ضد 
صهيونيسم فلسطينی در منطقه جلوگيرند و در يک کالم امپرياليسم خواهان تعيين 

حال . سياست خارجی ايران به ميل خويش مانند دوران دودمان دست نشانده پهلوی است
ای در ايران بوده است، آوری هستهپرده اولش نابودی فن برای اجرای اين سياست که

اند به بخش بعدی که تعيين تغيير سياستها خارجی و نظامی ايران است روی اجراء کرده
آقای اوباما همين سخنان ترامپ را در گفتار خويش در مورد توافقنامه لوزان . اندآورده

زرای خارجه اتحاديه اروپا نيز خودشان در اين ميان و. دو سال پيش بر زبان آورده بود
ای سخن رانده ولی به طور ضمنی اشاره را جلو انداخته از احترام به توفقنامه هسته

ثبات کننده در منطقه دارد و بايد وی را تحت فشار زا و بیکنند که ايران نقش تنشمی
ا و خسارات به جای تحريمه. ايمحال به اجرای پرده دوم اين نمايشنامه رسيده. قرار داد
در اين رقابت . يابدفشار به ايران از جانب همه امپرياليستها افزايش می. مانندخود می

گيرند و چين و روسيه برای حفظ منافع خويش در منطقه در کنار ايران قرار می
در زير خوب است که خوانندگان نظريات توفان را . صفبنديهای جديدی ايجاد خواهد شد

بخوانند و سپس به نظرياتی که امروز روسای جمهور و يا ديپلماتهای سياسی در گذشته 
  ۶ادامه در صفحه ...اند و توسط منابعامپرياليستها و يا دولت اسرائيل بيان داشته

Workers of all countries, unite! 
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