
 

  ستی اکتبرمناسبت صدمين سالگرد انقالب کبير سوسياليبه

پيروزی انقالب کبير سوسياليستی اکتبر پيروزی نظريه 
 لنين در مورد امپرياليسم بود

دانش مارکسيسم را تکامل  ١٩١٧لنين رهبر انقالب کبير سوسياليستی اکتبر در سال 
داری، زمينه داد و با پيدايش و شناخت پديده امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايه

لنينيسم بر اساس افکار لنين و تکامل . م انقالب اکتبر را فراهم ساختتئوريک انجا
ای حاد بر عليه تروتسکيسم و لنينيسم مبارزه. دانش مارکسيسم شکل گرفت و تدوين شد

همه دشمنان مارکسيسم  از جمله کائوتسکيسم بود که اصول اساسی مارکسيسم نظير 
نقالب توسط حزبش، کسب قدرت ديکتاتوری پرولتاريا، رهبری طبقه کارگر در ا

سياسی توسط پرولتاريا و سرکوب بورژوازی، انقالب قهرآميز به منزله قانون عام 
گذار به مرحله بعدی تحول سياسی، نفی پارلمانتاريسم بورژوائی، پيدا کردن مقوله 

دهقانی وسربازان و به رهبری -ديکتاتوری پرولتاريا در بطن شوراهای کارگری
لنين و " امپرياليسم"کردند و اعتقادی به تئوری را نفی می... ر وحزب طبقه کارگ

رفيق استالين که ادامه . را نداشتند" امکان پيروزی انقالب سوسياليستی در يک کشور"
دهنده راه لنين بود اين دانش علمی را در دو جلد آثار فناناپذير خويش به نامهای 

  .ردتدوين ک" مسايل لنينيسم"و " اصول لنينيسم"
دشمنان سوسياليسم و تروتسکيستها با اين اصول لنينی مخالفند و دشمنی خود را با لنين 

تجليل . زنندو انقالب اکتبر در قالب دشمنی با رفيق استالين و حزبيت بلشويکی جا می
آنها که . از صدسالگی انقالب کبير اکتبر تنها با تجليل از لنين و استالين مقدور است

اند که از آخور تروتسکيسم دهند دشمنان سوسياليسمابل استالين قرار میلنين را در مق
کاسه . آنها نه درکی از مارکسيسم لنينيسم دارند و نه از رويزيونيسم. کنندنشخوار می

تروتسکيستی و دروغهای " بروکراتيسم"مغز آنها آلوده و مملو از خزعبالت 
  . رويزيونيستی است

وراتی را که مارکس و انگلس در دوران آغاز و در زمان تئوری امپرياليسم لنين تص
داری از انقالب سوسياليستی داشتند از ريشه زير و رو کرد و رقابت آزاد سرمايه

مارکسيسم را بر شرايط تحوالت تاريخی جديد بر اساس اعتقاد به قانونمندی ماترياليسم 
از لحاظ ماهيت اقتصادی ما ديديم که امپرياليسم : "لنين نوشت. تاريخی تکامل داد

تنها همين موضوع مقام تاريخی امپرياليسم را معين . داری انحصاريستخود، سرمايه
کند، زيرا انحصار که بر زمينه رقابت آزاد  به وجود آمده و همانا زائيده رقابت می

اجتماعی - داری به نظام اقتصادیآزادست يک دوران انتقالی از نظام سرمايه
مقام تاريخی  ١٠داری بخش نقل از امپرياليسم آخرين مرحله سرمايه."(عاليتريست
  ).امپرياليسم

پذيرش تئوری لنين در مورد تحليلش از اوضاع جهان، عواقب مهمی برای مبارزه 
طبقه کارگر و خلقهای جهان داشت که صحت خود را تا به امروز حفظ کرده است و 

پرچم روشنی بر ضد همه همدستان امروز نيز اعتقاد به مبارزه ضدامپرياليستی 
و نفی مبارزه " داریمبارزه عليه سرمايه"امپرياليسم شده است که خود را زير پوشش 

  . اندملی پنهان کرده
داری دوران رقابت آزاد به سر رسيده است و با پيدايش لنين نشان داد که عمر سرمايه

شويم که بر اساس روبرو میای انحصارات که اساس نضج امپرياليسم است ما با پديده
برای بازارهای خارجی پرداخته و دنيا را بر  تنگی بازار داخلی به صدور سرمايه

اساس توازن نيروی خود به مناطق تحت نفوذ، هم از جنبه غارت مواد اوليه و کسب 
دنيای . بازار فروش کاال و هم از جنبه استثمار شديد نيروی کار تقسيم کرده است

های موجود ظر جغرافيائی بر اساس منافع امپرياليسم، ميان گروهبندیکنونی از ن
-اند و تقسيم مجدد آنها موجبات جنگهای جهانی را فراهم میامپرياليستی تقسيم شده

های جهانی مولود پيدايش امپرياليسم است که انسانها را دسته دسته به لذا جنگ. آورد
طه خويش گرفته و استقالل و حق حاکميت رساند و ممالک آنها را به زير سلقتل می

شناسد الملل را به رسميت نمیامپرياليسم حقوق بين. برندملی آنها را ازبين می
تابد و در نفی حدود و ثغور مرزی بسيار مرزهای حقوقی و جغرافيائی را برنمی

  . است" انترناسيوناليست"
داری در کشورهای مختلف ايهتکامل سرم: "اين واقعيت از اين حکم لنين نتيجه شد که

-طور ديگری هم در شرايط توليد کاالئی نمی. گيردبطور بينهايت ناموزونی انجام می
  ٢ ادامه درصفحه...از اينجا يک نتيجه مسلم و قطعی. تواند باشد
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يا سياست راهبردی آ
امپرياليسم آمريکا در منطقه 

  !تغيير کرده است؟ هرگز
-آمدهای دونالد ترامپ و سخنرانینوع بر

های جنجالی وی موجبات اين توهمات شده 
است که گويا با رفتن اوباما و روی کار 
آمدن ترامپ سياست امپرياليسم آمريکا 

در برخورد به ايران تغيير يافته  درمنطقه و
های تاکتيکی ای سخنرانیاگر از پاره. است

آيند و ديپلماتيک بگذريم که بيشتر بايد خوش
گوش شنونده باشد و جنبه آمادگی روانی 
دارد، سياست امپرياليسم در منطقه، تقويت 
رژيم اشغالگر و تجاوزکار صهيونيستی 

جوديت خواهند از موآنها می. اسرائيل است
تماميت "اين سرپل امپرياليسم حمايت کنند و 

و حق موجوديت وی را به جهان " ارضی
  . بقبوالنند

در کنار اين سياست امپرياليسم آمريکا 
اقدامات "درخاورميانه، ما با سياست 

آنها روبرو هستيم که از زمان " پيشگيرانه
ها، اوباما تا روی کار کلينتون، جرج بوش

دارد و ما با نتايج هولناک  آمدن ترامپ ادامه
 ٢٠٠٣و عراق  ٢٠٠١آن در افغانستان 

نظامی  آئيناين  واقعیمعنای . ايممواجه شده
محو همه «عبارت است از آمريکائی 

وفصل  برای حل» آميز ابزارهای مسالمت
جهانی و حفظ منافع راهبردی  مناقشات

امپرياليسم آمريکا با نقض آشکار همه 
 .های جهانیتوافقنامه

در اين سياستهای اساسی امپرياليسم در 
آنچه . منطقه تغييری صورت نپذيرفته است

امروز ترامپ مجددا برای استمرار سياست 
کند از جمله حمله به گذشته آمريکا طرح می

است که اساس آن را به " برجام"توافقنامه 
کند که برد و چنين تفسير میزير پرسش می
  ٢ فحه ادامه درص... ايران روح اين
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 ...آيا سياست راهبردی
  . توافقنامه را نقض کرده است

ما  ٥+١در زمان مذاکرات با سران کشورهای 
نخست با طرح لوزان و سپس با متن وين روبرو 

آنچه در متن لوزان به صورت روشن آمده . هستيم
در متن وين با جرح و تعديل و قابل تفسسير بازتاب 

ه با اوباما و نه با امضای اين توافقنام. يافته است
کنگره آمريکا به مفهوم تقويت صلح جهانی جا زده 

شوند که گويا ايران شده و طوری مسايل مطرح می
اساس . عامل هرج و مرج و آشوب در منطقه است

آورد نخست سخنانی که امروز ترامپ بر زبان می
برای . کری و اوباما تحرير شده بودتوسط جان

قويت نظامی ايران، هر گونه امپرياليستها هرگونه ت
نفوذ سياسی، ديپلماتيک و نظامی ايران توازن منطقه 

زند را به ضرر متحدان پروپاقرص آمريکا برهم می
-و اين اقدام خطری برای منطقه و آمريکا تفسير می

  . شود
آقای ترامپ در سخنرانی خويش در مجمع عمومی 

از ” کشورهای شرور“بعضی : "سازمان ملل گفت
ه ايران نه حقوق شهروندان خود را رعايت جمل
کنند و نه به حق حاکميت کشورهای ديگر احترام  می
و اين در حالی است که سياست ." گذارند می

آمريکا بازتاب نقض روشن حق " عمليات بازدارنده"
حاکميت همه کشورهای جهان است و مردم آمريکا 

. انداز نژادپرستی اين آقا به اعتراض برخاسته
ريکا حتی از نقض حق حاکميت مردم فلسطين به آم

دست اسرائيل و يا مردم بحرين و يمن به دست 
وی اظهار . کندعربستان سعودی نيز حمايت می

کشوری ثروتمند و دارای غنای ... ايران“: داشت
که حکومتش درآمد نفتی خود "باشد می.." فرهنگی

را به جای بهبود وضعيت زندگی مردم، صرف 
کند که به  هايی مانند حزب هللا لبنان می روهکمک به گ

همسايگان “گفته آقای ترامپ، تهديدی عليه 
وی ". .هستند” جوی عرب و اسرائيلی خود مسالمت

تواند اجازه دهد اين که اين کشور نمی: "ادامه داد
ثبات کننده خود در  های بی به فعاليت  ”رژيم قاتل“

...". بيفزايد منطقه ادامه دهد و بر توان موشکی خود
ترامپ سپس پای سايرين را نيز به ميان کشيد و 

وقت آن است که همه کشورها از دولت : "افزود
ايران بخواهند که از روش خود دست بکشد، به 
حمايت از تروريسم خاتمه دهد و به حقوق 

او به سفر خود به  .".همسايگانش احترام بگذارد
های عربستان سعودی و ديدار با رهبران کشور

آمريکا و : "عرب و اسالمی اشاره کرد و گفت
تروريسم اسالمگرای “متحدانش در منطقه جلوی 

عبدهللا بن زايد، وزير .". خواهند ايستاد” تندرو
خارجه امارات متحده در نشست ساالنه سازمان ملل 

رژيم "سخنان ترامپ را تائيد کرد و بيان داشت 
". ه استهای منطق اسالمی ايران عامل اصلی بحران

توگوئی اين کشور در قتل عام مردم يمن دست 
نداشته و زير بار وهابيستها را نگرفته است که در 

 .تمام شمال آفريقا تا خاورميانه فعالند
با همين درک از اوضاع منطقه امپرياليسم آمريکا 
مانع آن است که توافقی ميان عراق، سوريه و لبنان 

سازماندهی . آيد برای ايجاد آرامش در منطقه بوجود
داعش از طرف آمريکا و ناتو با ياری عربستان 
سعودی، قطر و ترکيه برای آشوب کردن اوضاع 

منطقه با قصد حفظ اسرائيل و متحدان آمريکا در اين 
رکس تيلرسون وزير . بخش خاورميانه است

الجير امورخارجه آمريکا در ماه اکتبر با عادل
کرد که هدفش وزيرخارجه عربستان سعودی ديدار 

-کاهش نفوذ ايران در منطقه و ايجاد محور عراق
بر اساس توافق دو . عربستان سعودی اعالم شد

کشور يک هيات نمايندگی برای مذاکره به عراق 
اين "آسوشيتدپرس در گزارش خود نوشت که . رفت

سفر نيز به خواسته رکس تيلرسون انجام شده و 
حسن «نشانه  آمريکا از عربستان خواسته است تا به

ها و تعهدشان به پايان دادن به کار  نيت سعودی
ديگر سخن به." اين مقام به بغداد سفر کند» داعش

اگر عراق با عربستان سعودی کنار نيايد آنوقت بايد 
  ". کار داعش تمام نشده است"توجه داشته باشد که 

ياری شکست سياست تجزيه خاورميانه بزرگ به
نی و جريانهای ناسيونال داعش و ُکردهای بارزا

شونيست اسرائيلی در ايران، امپرياليسم آمريکا را 
مجبور کرده است به ياری متحدان سنتی خويش بيايد 

. ای عليه ايران استفاده کندو از آنها برای ايجاد جبهه
نفوذ ايران در عراق که تنها هرساله با اعزام 

ال ميليونها شيعيان برای زيارت اماکن مقدس به کرب
و نجف به عامل اقتصادی و سياسی مهمی بدل شده 

گردد است، به بديلی در مقابل زيارت مکه قلمداد می
  .که خسارت فراوانی به عربستان سعودی خواهد زد
ای امپرياليسم آمريکا در همدستی با متحدان منطقه

خود از جمله عربستان، امارات متحده عربی، مصر 
اتی عليه ايران دست و اسرائيل به يک هجوم تبليغ

ثبات زده که گويا اين ايران است که منطقه را بی
در کنار اين سياست تهديد به جنگ . کرده است

صلح و ثبات "مستقيم و جنگ نيابتی برای دفاع از 
شود داعش را به ايران وارد تالش می" در منطقه

کنند تا با عمليات انتحاری و اقدامات مسلحانه 
ه تسليم واداشته و يا با برپاکردن چريکی، ايران را ب

. آشوب به مقاصد خويش جامه عمل بپوشند
امپرياليستهای اروپا با اين تبليغات و فشار به ايران 
از طريق تحريم و محاصره اقتصادی برای گرفتن 

آنها خواهان ايران ضعيفند تا . امتيازات کالن موافقند
نه  نه غزه، نه سوريه،"شعار . اسرائيل زنده بماند

دارد شکل مشخص به خود " لبنان، حاال نوبت ايران
اروپا ولی با جنگ سراسری در منطقه . گيردمی

مخالف است، زيرا منافع آنها را برهم زده و تشنجات 

" سی ان بی سی"منبع .  دهدجهانی را افزايش می
گام چهارم در ماه سپتامبر برداشته شد، : "خبر داد که

ر محرمانه به اسرائيل طو زمانی که بن سلمان به
رفت و در خصوص ايران و ديگر اقدامات 

. جويانه احتمالی بحث و تبادل نظر کردهمکاری
طور رسمی اين سفر را تأييد  يک از دو طرف به هيچ

کم منابع اسرائيلی نشست ماه  اند اما دست نکرده
دهد همين اسناد نشان می.". اند گذشته را تأييد کرده
. قه دعوای شيعه و سنی نيستکه مبارزه در منط

ماهيت نزاع منطقه . اسرائيل نه سنی و نه شيعه است
کسب مناطق نفوذ سياسی و اقتصادی و تقويت پايگاه 

موجوديت صهيونيسم  امپرياليسم در منطقه و حفظ
بايد با اين دسيسه جديد نيز مبارزه کرد و در . است

درجه نخست ماهيت اين مناقشات را برای مردم 
کرد که اين توهم ايجاد نشود که گويا نزاع روشن 

کنونی بر سر اين است که چقدر حقوق بشر اجراء 
شود و يا تا چه حد حقوق زنان به رسميت شناخته 

دل بستن به دشمنان بشريت، نفهميدن ماهيت . گردد
دموکراتيک و ضد  منطقه، به مبارزاتنزاع در 

همه . زندامپرياليستی مردم ايران صدمه فراوان می
اين شواهد گويای آن است که تنها بايد از آن 
اعتراضات و مبارزاتی در ايران برای تحقق حقوق 
بشر، آزادی، دموکراسی دفاع کرد که بر متن مبارزه 
ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی جاری بوده و 
برای سرنگونی اين رژيم انگل و فاسد و سرکوبگر 

کرد که مواضع ما بايد روشن . کنددر ايران اقدام می
طلبانه ترامپ، ملک سلمان، نتانياهو با مواضع آشوب

هر مخالفتی با . و البغدادی ماهيتا متفاوت است
بايد ماهيت اين . جمهوری اسالمی قابل دفاع نيست

  . ها را شناختدسيسه
***** 

 ...پيروزی انقالب کبير سوسياليستی
در د تواند در آن واحسوسياليسم نمی: آيددست میبه

سوسياليسم ابتداء در يک  .کشورها پيروز گردد تمام
يا چند کشور پيروز خواهد شد و بقيه تا مدت زمانی 
در دوران بورژوازی و يا ما قبل بورژوازی باقی 

). برنامه جنگی انقالب پرولتاريائی..."(خواهند ماند
ولی همين پيروزی سوسياليسم در يک کشور که در 

شد و به ساختمان سوسياليسم  روسيه با موفقيت انجام
عليرغم خرابکاری دشمنان منجر گشت، نتايج مهم 

 کهپردازيم ديگری نيز در بر داشت که ما به آن می
از مسايل مورد اختالف مارکسيست لنينيستها با 

  .تروتسکيستهاست
نفی ماهيت امپرياليسم و وجود کشورهای 
امپرياليستی و تنزل همه آنها تا به حد کشورهای 

، از شگردهای دشمنان لنينيسم و "داریسرمايه"
. است" چپ"تروتسکيستها و نئوليبراليستهای 

سلطه به يک امپرياليسم برای غارت کشورهای تحت
هجوم ايدئولوژيک نياز دارد و اين هجوم را در 

آنها . دهدانجام می" انترناسيوناليسم پرولتری"پوشش 
زند که انداراه می سازمانهای کمونيست کارگری

مرزی، به تبليغ بی" کمونيست"وظيفه دارند در قالب 
ميلتون "وطنی بپردازند و مانند شاگردان با وفای بی

-نئوليبرالی" چپ"های ، نوع جديد تئوری"فريدمن
نفی وجود . امپرياليستی را در اين کشورها پياده کنند

امپرياليستی، نفی ماهيت  ضدامپرياليسم و مبارزه 
  ٣ادامه درصفحه...     رزه ملی،انقالبِی مبا

تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب تغيير با 
  کندمی
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 ...پيروزی انقالب کبير سوسياليستی
جايگزينی مبارزه ملی که مکمل مبارزه طبقاتی 

-داری است با مبارزه صرفا ضدسرمايهضدسرمايه
داری همه و همه برای اين است که جبهه مبارزه بر 

های کالِن آنها ضد امپرياليسم خالی بماند تا سرمايه
مفروض به چپاول بپردازند و در درون کشور 

مبارزه کارگران را که بايد در عين حال بر ضد 
غارتگران استعمارگر باشد تنها بر ضد استثمارگران 
سرمايه محدود کنند تا کل جنبش شکست بخورد و 

  .زمينه چپاول نئوليبراليسم باز گردد
برنامه جنگی "در مقاله  ١٩١۶لنين در سپتامبر سال 

داری به که بعد از تکامل سرمايه" یانقالب پرولتريائ
آور است اگر و اصوال خنده: "امپرياليسم بود، نوشت

بگوئيم مثال بعد از جنگ فعلی، چنانچه در نتيجه آن 
ممکن "کشورهای محارب بکلی از پای در آيند 

جنگ ملی، ترقيخواانه و انقالبی " گونههيچ" "نيست
، سيام و از طرف مثال چين باتفاق هندوستان، ايران 

  .وقوع پيونددغيره بر ضد دول معظم به
نفی هرگونه امکان وقوع جنگهای ملی در شرايط 
امپرياليسم، از لحاظ تئوری غلط، از لحاظ تاريخی 
اشتباه آشکار و از لحاظ عملی برابر است با شونيسم 

ما که متعلق به ملتهائی هستيم که صدها : اروپائی
، آسيا و غيره در چنگ ميليون از افراد اروپا، آفريقا

های ستمکش بگوئيم که جنگ ملتستم آنهاست بايد به
  !"."غيرممکن است" "ما"آنها برضد ملتهای 

که  ١٩١۶ در بينيم که لنين از جنگ ملی در ايرانمی
- کشوری نيمه مستعمره و فئودالی بود و نه سرمايه

وی از انقالب ملی مردم ايران . گويدداری سخن می
کند و آنرا عادالنه، ياليسم حمايت میبر ضد امپر

امری را که لنين . شماردمترقی، انقالبی و ممکن می
به عنوان انقالب ملی دردوران امپرياليسم مطرح 

نمايند آنها فقط به انقالب کند تروتسکيستها نفی میمی
که بطور " داری و سوسياليستیسرمايه"ضد 

 ام شودجهانی انجهمآهنگ در چند کشور با انقالب 
لنين با اين نظريه خود مفهوم انقالبات . اعتقاد دارند

سوسياليستی دوران مارکس و ضدامپرياليستی بعد از 
انقالب جهانی محصول . کندمارکس را از هم جدا می

داری و انقالبات دوران رقابت آزاد سرمايه
ضدامپرياليستی محصول دوران سوسياليستی و ملی ِ 

هر . مپرياليسم استايش پيروزی انحصارات و پيدا
کس اين تفاوتهای لنينيستی را نفهمد هميشه با نقاب 

در چنگ عفريت ايدئولوژی امپرياليستی " چپ"
گرفتار است و از زير بار مسئوليت دفاع از 

های اينکه رهبری پرولتاريا جنبشهای ملی به بهانه
در آن وجود ندارد و يا ايدئولوژی اسالمی بر آن 

- کند و به جبهه امپرياليستها میمی حاکم است، فرار
  . پيوندد

در دوران کنونی فقط مبارزه کارگران نيست که به 
انجامد، بلکه اين مبارزه همانگونه که سوسياليسم می

اند بايد مبارزه خلقها عليه لنين و استالين گفته
امپرياليسم و استعمار نوين را نيز در برگيرد و در 

خلقهای ستمکش متحد  پرولتاريای جهان و"شعار 
پرولتاريای جهان متحد "شعار . بازتاب يابد" شويد
داری به يک دوره تاريخی رقابت آزاد سرمايه" شويد

ممالک متروپل بايد  یتعلق داشت و امروز پرولتاريا
متحدان خويش را بر ضد امپرياليسم جهانی در 

ستم جستجو مبارزه ملی و آزاديبخش خلقهای تحت
رزات به امپرياليسم آن چنان صدمات اين مبا. کنند

زند که آنها را در درون ممالک جبران ناپذيری می
متروپل تضعيف کرده و به تشديد مبارزه طبقاتی 

داری مبارزه کارگران ممالک سرمايه. شودمنجر می
مستعمره سلطه و نيمهامپرياليستی و ممالک تحت

 مکمل يکديگر هستند و بايد به هم برای کسب قدرت
پيروزی سوسياليسم در دوران . سياسی ياری رسانند

ها نيز استوار است و به علت امپرياليسم بر اين پايه
تضاد منافع ميان امپرياليستها اين بخت را به طبقه 

دهد که در صورت وجود شرايط کارگر کشورها می
عينی، با کسب قدرت سياسی به استقرار سوسياليسم 

و استقالل   ز آزادیدست زنند و خلقهای جهان ني
البته در ممالک . کشور خويش را به دست آورند

سلطه الزاما رهبری مبارزات آزاديبخش در تحت
دست طبقه کارگر نيست، زيرا طبقات ديگری هم 
هستند که در اخراج و کوتاه کردن دست امپرياليسم 
دارای منافع سياسی و اقتصادی مشترک با پرولتاريا 

ه لنين به خلقهای چين، باشند،همانگونه کمی
هندوستان، ايران و سيام اشاره کرده است که در سال 

از تعداد معدودی کارگر برخوردار بودند و  ١٩١٦
-اکثريت عظيم جمعيت آنها را دهقانان تشکيل می

پرولتاريای جهان و خلقهای ستمکش "شعار . دادند
  .يکی از مظاهر روشن لنينيسم است" متحد شويد

م که دشمنان انقالب کبير اکتبر هستند، دشمنان لنينيس
تضادهای جهان را کنند و تمام مبارزه ملی را نفی می

داری به تضاد کار و سرمايه در جامعه سرمايه
شود که به چه وقتی به آنها انتقاد می. نمايندمحدود می

رانيد مناسبت از مبارزه ضدامپرياليستی سخنی نمی
 مبارزه: ردندگبه دروغ متوسل شده و مدعی می

- ضدامپرياليستی در همان بطن مبارزه ضدسرمايه
داری نهفته است و چنانچه ما در همه جا از مبارزه 

داری سخن برانيم مبارزه ضدامپرياليستی ضدسرمايه
ماند که مفهوم اين مانند آن می. را نيز مد نظر داريم

داری را با مبارزه ضدامپرياليستی و ضدسرمايه
ارزه طبقاتی جايگزين کنيم تا کسی مفهوم عامتر مب

سر در نيآورد که با کدام دشمن مشخص بايد مبارزه 
نافيان مبارزه ضدامپرياليستی در دوران کنونی . کند

استنادات آنها به . دشمنان مارکسيسم لنينيسم هستند
داری در آغاز خود مارکس و به دورانی که سرمايه

داد ادامه میبود و به رشد آرام و در يک رقابت آزاد 
در دوران گردبادهای عظيم اجتماعی، در دورانی که 
انحصارات بر همه جا حاکم شده و امپرياليسم را به 

. اند گمراه کننده و شبه کمونيستی استوجود آورده
های تئوری جاده بازکن پيروزی" مارکسيستها"اين 

فريدمن در تحقق نئوليبراليسم و نظريات 
با هدف " جامعه باز"برای  ضدکمونيستی کارل پوپر
  . غارت امپرياليستی هستند

معنی دگرگونی انقالب در فلسفه مارکسيسم به
مناسبات توليد کهن و استقرار مناسبات توليدی نوين 

برپايه اين تغيير بنيادی، روبنای ايدئولوژيک . است
گيرد و در نتيجه آن ساخت نوين جامعه شکل می

يک ساخت  ،د شدهاقتصادی کهنه  نابو -اجتماعی
طبقات . آيدای پديد میاقتصادی تازه-اجتماعی

ارتجاعی کهن با از دست دادن قدرت سياسی از بين 
رفته و طبقه بالنده جديد قدرت سياسی را به کف 
آورده و جامعه را در جهت خواستهای اقتصادی 

در انقالب بورژوائی، با . دهدخويش تغيير می
ازی، روابط تصرف قدرت سياسی توسط بورژو

توليدی فئودالی جای خود را به روابط توليدی جديدی 

داری است و دهد که نام آن روابط توليد سرمايهمی
قدرت . کنندمتناسب با آن طبقات حاکم نيز تغيير می

سياسی از دست فئودالها به در آمده و به دست 
رسد که در پی برپائی جامعه نوين بورژوازی می

در تمام دوران تحوالت بنيادی . داری استسرمايه
که تا زمان مارکس به وقوع پيوسته است ما با اين 
رويدادها و توضيح تغيير بنيادی در جامعه به عنوان 

در انقالب . ايمانقالب اجتماعی روبرو بوده
سوسياليستی نيز با تصرف قدرت سياسی و اقتصادی 
توسط پرولتاريا، با جايگزينی مالکيت خصوصی بر 

داری توليد با مالکيت اجتماعی، روابط سرمايه وسايل
-جای خود را به روابط توليدی سوسياليستی وامی

  .گذارد
رسد که برای مدعيان پذيرش تا اينجا به نظر می

ولی کسانی . فلسفه مارکسيسم همه چيز روشن است
که مارکسيسم را فقط تا اين حد بفهمند کمونيست 

ک، ماترياليسم نيستند، زيرا ماترياليسم ديالکتي
تاريخی و مفهوم مبارزه طبقاتی و تکامل جامعه را 

اند، سالمترين اين عده برخورد ذهنی و نفهميده
ها طبيعتا ضدلنينيسم ايدآليستی به تاريخ دارند و ناسالم

بوده و به نفی مدام لنينيسم مشغولند و با نفی 
امپرياليسم و ارجاع به گفتار مارکس در يک دوران 

يشتر در پی ايجاد گمراهی و فريب مردم با تاريخی پ
آنها انقالب ملی را در دروان . هستند" چپ"نقاب 

-روشن است که مارکس نمی. کنندامپرياليسم نفی می
توانسته در مورد انقالب ملی نظر دهد، زيرا انقالب 
ضدامپرياليستی مربوط به دوران ظهور امپرياليسم 

ارکس در م. گرددينی برمیندوران لاست و به 
داری به انقالب جهانی دوران رقابت آزاد سرمايه

اعتقاد داشت که بايد انقالب سوسياليستی در چند 
کشور همزمان صورت پذيرد تا هم از همدستی 
بورژوازی برای سرکوب پرولتاريا در يک کشور 
جلو گرفته شود و هم پرولتاريای اين کشورها از 

ديگر امکانات ياری به هم و همبستگی با يک
برخوردار شوند، امری که برای پيروزی و ساختمان 

-ولی در دوران رشد سرمايه. در آن دوران الزم بود
داری و پيدايش انحصارات و امپرياليسم، ما با نوع 

توانيم جديدی از انقالبات روبرو هستيم که ديگر نمی
با قدرت جهالت و کوربينی طبقاتی بر آن سرپوش 

  .نين چيزی وجود نداردبگذاريم و مدعی شويم چ
. باشدانقالب ملی يا ضدامپرياليستی امری نو می

متعلق به سده بيست و به ويژه به نيمه دوم اين سده 
است که ديگر ربطی به شخص مارکس و يا انگلس 

آنها دانش مارکسيسم را به ما داده اند تا ما . ندارد
در . خود بتوانيم به تحليل از شرايط مشخص بپردازيم

ر الجزاير مردم بر ضد استعمار فرانسه به کشو
انقالب دست زدند و دست امپرياليسم فرانسه را از 

در اين . تعيين سرنوشت کشور خويش کوتاه کردند
ها بودند و ها مالکان زمينکشور فرانسوی

بخشی از . کردندها برای آنها کار میالجزايری
د کربورژوازی الجزاير با امپرياليستها همکاری می

بخش دست زده و بخشی بر ضد آنها به پيکار رهائی
خواست مالکيت زمين را از چنگ بود و می

ها در آورده و به دست مالکان الجزايری فرانسوی
با وجود ارتش اشغالگر فرانسه امکان هيچ . برساند

اين مبارزه . اصالحاتی دراين کشور ممکن نبود
داری را توليدی سرمايه  مناسباتبرای آن نبود که 

  ۴ادامه درصفحه...   با سوسياليسم جايگزين کنند،

المی، به دست مردم ايرانسداری جمهوری ارمايهسرنگون باد رژيم س  
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 ...پيروزی انقالب کبير سوسياليستی
 ای بود سياسی تا مردم الجزاير خود بلکه مبارزه

حاکم بر سرنوشت خود باشند و حکومت مورد عالقه 
در اينجا بحث بر سر . خويش را بر سر کار آورند

تر است يا اين نيست که ايدئولوژی اسالمی مترقی
ايدئولوژی بورژوائی امپرياليستی فرانسه، بحث بر 

همين پديده که فقط نابينايان . سر آزادی ملی است
کنند، سراسر آفريقا، آسيا و مظنون آنرا نفی می

انقالب کوبا نيز . آمريکای التين را در برگرفته بود
انقالب سوسياليستی نبود و نخست برای پايان دادن به 

اش باتيستا نشاندهاليسم و عامل دستسلطه امپري
ما از انقالب چين، ويتنام، کره، . صورت گرفت

ای از اين رانيم زيرا در پارهسخن نمی... کامبوج و
کشورها رهبری مبارزه ملی توسط پرولتاريا تضمين 

 ولی الزاما رهبری مبارزه ضدامپرياليستی. شده بود
رهبری  همينکه . در دست پرولتاريا باشد نبايد

مبارزه مردم برای آزادی از دست امپرياليسم به 
دست بورژوازی ملی خودی بيفتد اين انقالب ماهيتا 
يک انقالب ضدامپرياليستی است و درجه موفقيت و 

-عمق آن، طبيعتا به ماهيت رهبری انقالب برمی
گردد، ولی ماهيت ضدامپرياليستی انقالب را تغيير 

پرياليسم به اين لنينيسم در دوران ام. دهدنمی
پرسشهای مهم پاسخ داد، ماهيت اين گونه انقالبها را 
نشان داد و ما را موظف نمود از اين انقالبات 
ضدامپرياليستی که راه گشای انقالبات سوسياليستی 

اين يک اصل لنينيسم است که . بودند حمايت کنيم
اصل تعيين سرنوشت ملتها به دست خويش تنها در 

دامپرياليستی در دوران حضور يک مبارزه ملی ض
دشمنان با نقاب انقالب اکتبر . امپرياليسم معنا دارد

کنند ولی در در حرف از انقالب اکتبر حمايت می
توان از آن به عنوان عمل همه آن چيزی را که می

ريزند و دستآورد انقالب اکتبر آموخت بدور می
تروتسکيسم را به ويژه با هدف دشمنی با رفيق 

ين که معمار بزرگ ساختمان سوسياليسم است استال
آنها سوسياليسم لنينی را در شوروی . کنندتقويت می

قبول ندارند و با پرگوئی روشنفکرانه و ضدلنينی 
خواهند در معلوم  نيست چگونه سوسياليسمی را می

آنها فقط يک ترجيع بند ضدکمونيستی . جهان بسازند
حزب، ضد  ضد ديکتاتوری پرولتاريا، ضد. دارند

-انضباط حزبی لنينی هستند و میضد حزبيت، 
خواهند سوسياليسمی بنا کنند که معلوم نيست چيست 

. کندو بر ضد کدام طبقه و چگونه مبارزه می
سوسياليسم آنها سوسياليسمی نيست که محصول 

-تجربه انقالب اکتبر است، سوسياليسم تروتسکيستی
ام در تم. کائوتسکيستی و رويزيونيستی است

تحليلهای اين دشمنان سوسياليسم کلمه از بروز 
رويزيونيسم در اتحاد شوروی نمی بينيد، زيرا چاقو 

 .  نمی تواند دسته خود را ببُرد
***** 

 ...تغيير تاکتيکهای امپرياليسم،
و وضعيت اقتصادی اکثريت مردم  کشور اقتصادی

امپرياليسم آمريکا حتی . سوريه زده است
ه را در همکاری با سازمان تروريستهای القاعد

در اين  فرستاد وبه اين کشور می سوريه امنيت
کرد داد و با اين رژيم همکاری میکشور شکنجه می

". آلوده نشود"حقوق بشر  ضتا دستان خودش به نق
پس ارزيابی حزب ما مربوط به ماهيت رژيم اسد، 

اين روش . شودمعمر قذافی و يا صدام حسين نمی
است که مخالفان کشتار مردم سوريه، دوستان آمريک

گران عراق، افغانستان و يا ليبی را مدافعان سلطه
زيرا بدون چنين . ضد دموکرات حاکم معرفی کنند

اتهامی به ديگران، دفاع بی چون چرا از تجاوز و 
. آدمکشی امپرياليسم در اين ممالک مقدور نيست

حزب کمونيست کارگری اسرائيلی حتی مدعی بود 
کند مريکا دارد بر ضد اسالم سياسی مبارزه میکه آ

های زد و پيروزیکه آنرا امری مترقی جا می
آمريکا را در نابودی افغانستان به عنوان مثال مثبت 

  . گفتارزيابی کرده و تبريک می
رسميت شناخته شده جهانی حزب ما از يک اصل به 

. کندکه به نفع خلقهای جهان است دفاع می
ای که ها حق ندارند تحت هر نام و بهانهامپرياليست

اند و آنرا با رنگ و روی تبليغاتی حقوق بشر ساخته
حق حاکميت کشورها و تماميت ارضی  ،اندآراسته

هر کس اين اصل بديهی . آنها را به زير پا بگذارند
همدست امپرياليسم و  ،نداشته باشد لرا قبو

اين رياکاری . صهيونيسم اشغالگر در فلسطين است
مدافعان تجاوزات امپرياليستی نقاب حمايت از حقوق 

در ايران هم ما از اين جاسوسان و . بشر نيز هست
ها کم نداريم که با اخاذی از اسرائيل، خودفروخته

خوانند امپرياليسم و عربستان سعودی دنيا را فرامی
در ايران  را" حقوق بشر"به ايران تجاوز کنند و 

منظورشان همان حقوق بشری البته . دنماينمستقر 
در عراق و ليبی و امپرياليستها قصد داشتند  است که

  .ندزسرانجام در سوريه توسط داعش مستقر سا
رويدادهای منطقه را نبايد از ديد پيروزی اين يا آن 

زورآزمائی در منطقه بر سر اين . آخوند مرتجع ديد
صهيونيسم و -بود که آيا جبهه متحد امپرياليسم

ی عربی مرتجع به رهبری عربستان کشورها
سعودی استحقاق بقاء داشته و بايد سرنوشت مردم 
منطقه را تعيين نمايد و يا بايد اين هجوم عفريتهای 

. آدمخوار را مهار زد و آنها را به جای خود نشانيد
شکست اين سياست راهبردی امپرياليسم در منطقه 

ر کاهد و افقهای جديدی داز افزايش خطر جنگ می
مبارزه بر ضد امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه 

و برهم خوردن سياستهای امپرياليستی . گشايدمی
به طور عينی پيدايش توازن قوای جديد در منطقه 

مثبت است و بايد مورد تائيد نيروهای انقالبی قرار 
و نه اينکه با انقالبيگری کاذب مدعی شويم  گيرد

  .بوط نيستهيچکدام از اين مسايل به ما مر
نظر  خواهد بود چنانچه بر اينخام ولی تصوری 

ارتجاع جهانی از خرابکاری در منطقه دست  ،باشيم
به بعد از اين شکست موقت دارد و منطقه را برمی

آدمکشی عربستان سعودی و . گذاردحال خود می
شکست . مشتی از خروار استتنها آمريکا در يمن 

ربی در منطقه، عربستان سعودی و امارات متحده ع
خروج ترکيه و قطر از اين اتحاد، فشار افکار 
عمومی بر عربستان سعودی و فشارهای داخلی از 

همه اين ممالک را در استيصال  ،درون اين کشور
طوريکه آينده حکومتهای خويش به ،کامل قرار داده

عربستان سعودی در کنار . بينندرا در خطر می
عليه ايران، به " بجامعه عر" ی ازابزاراستفاده 
 ۴٠پرداخته که " ائتالف ضد تروريسم"تشکيل 

خواهد با زور دالر گيرد و میکشور را در بر می
دخالت در . اين کشورها را بر ضد ايران بسيج کند

کردستان عراق و کمکهای مالی به کردهای منطقه 
از جمله کردهای ايران چه توسط عربستان سعودی 

 هاقداماتی است که اين کشورو چه اسرائيل از جمله ا
ثبات کردن شرايط منطقه تدارک و متحدانش برای بی

-بعد از اين شکست تصميم اتحاد امپرياليسم. اندديده
صهيونيسم و ارتجاع عرب بر اين است که بقايای 
داعش را که ديگر در سوريه و عراق مورد استفاده 

يات اين گروه بايد به عمل. ندارند در ايران فعال کنند
چريکی در داخل ايران دست زده، بمبگذاری کرده و 

گروه . در مناطق مرزی برای تجزيه ايران تالش کند
در بلوچستان پاکستان و ايران توسط هللا جندا

شود و عربستان سعودی و دولت پاکستان تقويت می
آنها به عمليات تخريبی در مرزهای ايران اشتغال 

يل که با در سندی که اطاق فکری اسرائ. دارند
مرکز "کند به نام سازمان امنيت اسرائيل کار می

 (ITIC)"اطالعات برای اخبار در مورد تروريسم
های کمی که باقی حل منتشر کرده است آمده که از راه

مانده تا جلوی مناطق نفوذ ايران را بگيريم يکی 
در اين گزارش تحقيقاتی آمده است که . داعش است

داعش در سوريه و ايران از خالئی که شکست 
- عراق ايجاد کرده است به بهترين نحوی استفاده می

اين افزايش . کند تا دامنه نفوذ خود را گسترش دهد
کند در نفوذ چند اثر دارد يکی اينکه ايران تالش می

درجه اول به ايجاد ثبات در عراق و سوريه و لبنان 
اين نزديکی و همکاری  با ياری رساند و سپس

که  ،آوردآمريکا از منطقه را فراهم موجبات طرد 
به اين جهت بايد . خطری حياتی برای اسرائيل است

داعش به ياری اسرائيل و عربستان سعودی آمده و 
. در خدمت منافع آنها و اين بار در ايران عمل کند

ناگفته روشن است که رهبری بخش ايرانی آن به 
فارسی به زبان عهده مجاهدين خلق است که هم 

و هم عربی، انگليسی و در اين فاصله  نائی دارندآش
داعش احتماال الگوی : "آيددر اين گزارش می. عبری

نبرد خود را تغيير خواهد داد و از تاکتيکهای جنگ 
-چريکی و تروريسم بر ضد اهداف ايران سود می

در اين گزارش از نمونه اقدامات داعش در ." جويد
-ان صحبت میعمليات تروريستی ماه ژوئن در تهر

در ضمن . نفر به قتل رسيدند ١٧شود که در طی آن 
اين اطاق فکری شکست تالشهای کردهای ناسيونال 
شونيست عراق در تجزيه عراق را به نفع ايران و به 

عربستان -اسرائيل-ضرر سياست راهبردی آمريکا
  .کندسعودی ارزيابی می

 ای انسانها شريف و ساده هستند که در مبارزهپاره
اجتماعی به علت عدم دارا بودن افق ديد وسيع 

-سياسی، آلت دست تبليغات امپرياليستی قرار می
هائی که با ماموريت گيرند و هستند افراد و گروه

های معينی در متن سياست نمايند و بايد نقشعمل می
راهبردی جديد امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه 

نها داعش را آ. برای تقويت داعش به عهده گيرند
زنند و يا داعش را نيروی آزاديبخش در ايران جا می

عمال صهيونيسم و امپرياليسم . دهندخطر جلوه میبی
مجازی و با انواع نامهای گوناگون از طريق شبکه

های گروهی که تحت اختيار دارند با تبليغات رسانه
مسموم کننده، مردم را به آتش زدن مساجد، اماکن 

يتی تخريبی و آشوبگرانه به عنوان عمومی، فعال
. خوانندمبارزه عليه رژيم جمهوری اسالمی فرامی

  ۵ادامه درصفحه       ...به کاردستان زيادی 

 و   ليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانهاامپريا
 دشمِن شماره يک بشريت است

 



   ،  

   ۵صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                   ١٣٩۶ماه دی   ٢١۴  شماره       

 ...تغيير تاکتيکهای امپرياليسم،
افتاده است که همه چيز را مخلوط و مخدوش کند، 

امپرياليسم   نفع کور بهزيرا اوضاع آشفته و شورش
-برای مردم ايران به ارمغان نمیاست و هيچ چيز 

ای مسايل تئوريک در اين خوب است به پاره. آورد
  . عرصه بحث اشاراتی داشته باشيم

لنين در اثر جاودانی و ضد رويزيونيستی خويش در 
مورد ماهيت دولت طبقاتی و اهميت ديکتاتوری 
پرولتاريا در برخورد به کسانی که شکل دولتها 

نيست و فقط به کليات  برايشان در مبارزه مهم
چسبيده و بوئی از تحليل مشخص از شرايط مشخص 

اند دست به انتقاد شديد زده آنها را آنارشيست نبرده
آنارشيستها در مورد هرگونه : "کنددانسته و بيان می

نه تنها ". افشاننداعتنائی دست میشکل سياسی با بی
 هبرای آموزگاران بزرگ مارکسيسم بلکه برای هم

انی که دستی بر آتش مبارزه دارند، بايد روشن کس
باشد که شکل دولتها و حتی درجه ارتجاعی و توحش 
آنها در مبارزه طبقاتی و دامنه آزادی عمل مبارزان، 

ها بازی بسيج توده و نقش مهمی در مبارزه طبقاتی
روشن است که جمهوری اسالمی ايران . کندمی

منافع طبقه  دولتی است با ماهيت طبقاتی و مدافع
همين اصل در مورد دولت بورژوائی آلمان . ستمگر

در اين ممالک نيز . و يا سوئد نيز صادق است
دولتهای حاکم دول طبقاتی و حافظ منافع طبقات 
ستمگر هستند، ولی از اين اصل عمومی و علمی، 

علت ماهيت يکسان اين پس به: شود نتيجه گرفتنمی
ان است و مهم دول، شکل اين حکومتها نيز يکس

نيست در آلمان هيتلر بر سر کار است و يا خانم 
  ...مرکل و

  :کندلنين با استناد به گفتار فريدريش انگلس نقل می
های دولت نه تنها انگلس نسبت به مسئله شکل"

دارد، بلکه برعکس با منتهای دقت القيدی ابراز نمی
کوشد همانا شکلهای انتقالی را مورد تجزيه و می

ل قرار دهد تا در مورد جداگانه بنا تحلي
برخصوصيات مشخص تاريخی آن، اين نکته در 

از نظر گرفته شود که آيا شکل انتقالی موجود انتقال 
آثار منتخب جلد دوم (".چه چيزی به چه چيزی است

و يا در ) به زبان فارسی ٣٠٩ قسمت اول صفحه
  :آوردجای ديگر باز هم در اهميت شکل دولتها می

گويد که دولت در اگر انگلس می) ١: ذکر ديگردو ت"
ماشينی "دوران جمهوری دموکراتيک نيز همچنان 

باقی " برای سرکوب يک طبقه بدست طبقه ديگر
دست کمی "ماند و از اين حيث از دوران سلطنت می

-می"، برخالف آنچه که برخی از آنارشيستها "ندارد
 شکل، معنايش بهيچوجه اين نيست که "آموزند

آن شکلی . تفاوت استحال پرولتاريا بیتمگری بهس
دارتر، از مبارزه طبقاتی و ستمگری طبقاتی که دامنه

تر و آشکارتر است برای پرولتاريا در امر آزادانه
طور اعم، تسهيالت مبارزه وی برای محو طبقات به

  . نمايدعظيمی را فراهم می
ود و اما اينکه چرا فقط نسل جديد قادر خواهد ب) ٢

-نکته -دور افکند،تمام اين زباله دولتمداری را به
ايست که با مسئله فائق آمدن بر دموکراسی ارتباط 

آثار (.".پردازيمدارد و ما هم اکنون به بررسی آن می
به زبان  ٣٢٠ منتخب جلد دوم قسمت اول صفحه

   ). فارسی
استناد به متون کمونيستی برای آن است که تفاوت 

آتش "بورژوائی سرگردان و  ميان تفکر خرده
را با درک يک کمونيست دورانديش و " گرفته

مسئول نسبت به مبارزه و سرنوشت مردم نشان 
  .دهيم
ای با اين تفکر خرده بورژوائی در ميان عده

کنند هر چقدر بيشتر اپوزيسيون هستند که تصور می
بچسبانند  منفی به رژيم جمهوری اسالمی القاب

ها رژيم جمهوری اسالمی را با آن. ترند"انقالبی"
به زعم . کنندقياس می... نازيسم، هيتلر، فاشيسم و

آنها اگر کسی بنويسد و يا بگويد که رژيم جمهوری 
ای از نازيسم، فاشيسم، فاالنژيسم به اسالمی مجموعه

اين . خيلی انقالبی رفتار کرده است ،توان دو است
تفکر آنارشيستی در بهترين حالت ناشی از 

خرده بورژوائی و فرار از تحليل " ُگرگرفتن“
آخر همين . مشخص از شرايط مشخص است

رژيم جمهوری اسالمی را با داعش قياس  ،منحرفان
-و از حکومت داعش در ايران صحبت می نمايندمی
حتی . خوانداين ادعا با واقعيت هرگز نمی. کنند

مناطق تحت "بينايان سياسی نيز بايد ببينند که ان
زمين تا آسمان با مناطق تحت  ،اين رژيم" اشغال

. اشغال داعش در سوريه و عراق و ليبی فرق دارد
مخلوط کردن اين تمايزهای روشن، ناشی از انقالبی 

خردی، بی سوادی بودن نيست، ناشی از بی
تئوريک، تظاهر به انقالبيگری و بستن بحث و دهان 

ه اين شيوه تبليغات شيو. است با زبان ارعاب مردم
ايجاد سردرگمی و آشفته فکری، خاک به پا کردن 

هائی که برای آن است که خطر داعش و دسيسه
عربستان سعودی و اسرائيل با حمايت آمريکا در 

اين همان سياست . ايران در پيش دارند مخدوش شود
در گذشت است که در زمان تدارک " جبهه سوم"

ر سال حمله امپرياليسم آمريکا و اسرائيل به ايران د
نما مشتی انقالبی ،که بسيار نيز جدی شده بود ٢٠١٢

شدند و خواهان سرنگونی رژيم در خيابانها ظاهر می
. بودندبه کمک تجاوز آمريکا جمهوری اسالمی 

خواست با اسرائيل و آمريکا بازترين آنها هم میحقه
ترين آنها بجنگد و هم با جمهوری اسالمی و صميمی

که عامل مستقيم اسرائيل است در قالب حزب 
نه که کرد کمونيست کارگری از همه دعوت می

ضد سرنگونی ايجاد  هبلکه جبه ،جبهه ضد جنگ
رائيل و سلطنت کنند که در آن از آمريکا گرفته تا اس

. شرکت داشته باشندهم پيمان آنها ... طلبان و
زيرا  ،در شکل تفاوت نموده است کنونی استدالالت

سياست راهبردی امپرياليسم و صهيونيسم در ايران 
شکست امپرياليستها در منطقه . است تغيير کرده

کاهش داده الوقوع را عليه ايران خطر جنگ قريب
يستند مزدوران خود را تحت آنها ديگر قادر ن. است

نام اپوزيسيون ايران همراه ارتش آمريکا وارد ايران 
مردم ايران حاضر نيستند فاجعه عراق، سوريه . کنند

رف اينکه اين و ليبی را در ايران بپذيرند تنها به ِص 
. رژيم حاکم فاسد، جنايتکار، ستمگر و رياکار است

هيونيسم پذيرند که امپرياليسم و صمردم ايران نمی
مبشران آزادی، پيشرفت، تحقق حقوق بشر هستند و 

  .انداز خونخواری و غارت ملتها دست کشيده
سياست اطاقهای فکری امپرياليستی اين است جنگ 

اقدامات . دنرا اين بار در درون ايران ايجاد کن
خرابکارانه انتحاری، تجزيه ايران تحت پوشش 

ی همکاری برا" حق تعيين سرنوشت ملل"رياکارانه 

با امپرياليسم و صهيونيسم، ايجاد يک بازار آشفته و 
فقدان امنيت، تالش برای ايجاد بحران و تزلزل و 

همه و ... تشويش، آنهم برای درهم ريختن شهرها و
پا شود تا آنها همه در خدمت اين است که آشوب به

تدارِک . آلود ماهی بگيرندقادر شوند از اين آِب گل
ش به ايران و آنهم در همکاری با وارد کردن داع

جريانها، گروهها، سازمانها، و احزاب تجزيه طلب و 
ای مجموعه... برخی گروههای اپوزيسيون ايران و

  .از اين سياست است که در حال اجرای آن هستند
کنند که مرز اطاقهای فکری امپرياليستی تالش می

روشن ميان داعش و جمهوری اسالمی را از بين 
تا با مشوب کردن افکار مانع شوند مردم به  ببرند

اند ن مهيا ساختهاريا ها و خطراتی که برایدسيسه
مرز زدائی اين چنينی با اين هدف است که . ببرندپی

اين توهم ايجاد شود که چه فرقی  ،عادی برای مردمِ 
دارد داعش وارد ايران شود و حکومت کند و يا اين 

بر  حال حکومت استداعشی که امروز در ايران در 
اين دو داعش  ميان به اين جهت .سر کار باقی بماند

اضمحالل ايران مهم . دنداروجود انتخاب فرقی برای 
 ميان دعوای  ، زيرا اين نتيجهنيستو مطرح 

  . ربطی ندارد" هاانقالبی"و به ما  داعشيان است
اتفاقا نيروهای کمونيست، دموکرات و آزاديخواه در 

الش کنند اين مرزهای را روشن ايران بايد ت
نگاهدارند در عين اينکه نشان دهند هدف از 

داری جمهوری اسالمی نبايد سرنگونی رژيم سرمايه
استقرار داعش و يا نوکران امپرياليسم و صهيونيسم 

انقالبی که درايران صورت گرفت  .در ايران باشد
دستشان را  اين جنايتکاران را از ايران بيرون کرد و

 ،منابع صنعتی و کشاورزی ايران کوتاه کرداز 
نظاميان آنها را بيرون ريخت و سازمانهای جاسوسی 

انقالب ايران عليرغم شکست . آنها را در هم شکست
بايد در همين مسير پيش رود و تحول يابد و نه خود، 

  .اينکه به عقب برگردد
کسانی که همآوای امپرياليستها هستند تا داعش را در 

ا انداخته و مجلسی کنند هرگز خواهان تغيير ايران ج
واقعی در ايران و تحول انقالبی در مسير ادامه 

برضد جمهوری . انقالب تاريخی بهمن نيستند
اسالمی شعار دادن حتی اگر اين شعارها درست باشد 
تنها در متن مبارزه تاريخی مردم ايران به خاطر 

نی قطع دست امپرياليسم و صهيونيسم در جهت ايرا
در غير اين  .آزاد و سوسياليستی قابل دفاع خواهد بود

هائی که جمهوری اسالمی صورت با اين همه آلودگی
دارد، از فساد و تبهکاری گرفته، تا سقوط اخالقيات، 
توسعه فحاش، مواد مخدر، مفتخوری، رشوه خواری 

توان صدها اتهام درست و به جائی نيز حتما می... و
ان اين رژيم بچسبد و ضرورت پيدا کرد که به دام

ولی اين . سرنگونی آنها را انکارناپذير گرداند
سرنگونی بدون مبارزه با امپرياليسم و صهيونيسم و 

و موجبات تحول و آزادی  وهابيسم مقدور نيست
اين سرنگونی دورنمائی . سازدايران را فراهم نمی

نيست که کمونيستها، نيروهای انقالبی، دموکراتيک 
دموکراسی و آزادی بر . يخواه در ايران دارندو آزاد
های ايران ويران، هدفی نيست که حزب ما خرابه

مخدوش کردن اين مرزها . کندبرای آن پيکار می
  .تکرار سخنان نتانياهو و ملک سلمان است

 
***** 

را بی قيد و شرط  ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق
  صهيونيسم دشمن بشريت و قاتل ملت فلسطين است. ترک کنند
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 ...های عربستان سعودی  توطئه

های  قادر باشند در فعاليتبه يک سان 
ياسی و پارلمانی اقتصادی، اجتماعی، س

در کشوری که پارلمان آن . مشارکت کنند
ً به منظور  فرمايشی است و صرفا

شود؛ در کشوری  تشکيل می» مشورت«
ها و هرگونه   که از احزاب و سازمان

فعاليت سياسی خبری نيست؛ در کشوری 
اند؛ در کشور  محرومکه زنان آن از کليه حقوق 

توليد در آن  ئیسينمافيلم ای که حتی يک  مانده عقب
؛ در کشوری که قانون شرع حاکم است و شودنمی

زنند و به قطع دست و پا  هنوز با شمشير گردن می
... اند و  و انگشت متخلفين از قانون شرع مشغول

جديد، که در » تجددگرايانه«، دستورات 
که البته با مخالفت (دادن رانندگی به زنان اجازه

، اجازه )گشته است رو های وهابی روبه شديد مفتی
های ورزشی و يا اجازه  حضور زنان در استاديوم

های عمومی، خالصه  سخنگوئی اخبار از رسانه
تواند باعث استهزاء شاه و وليعهد  شود، تنها می می

  متحجر سعودی در انظار جهانيان شود و
يک چنين برخورد مردساالرانه و شوينيستی . بس 

ين کشور است، نه تنها توهين به مقام زن در ا
ای از مقاومت و مخالفت زنان نيز  بلکه ذره

  . نخواهد کاست
سعود، که قريب به  کشمکش در ميان خاندان آل

عبدالعزيز بنيان گذارده  سال پيش توسط ملک ٨۶
اين رقابت امروز، . گاه قطع نگشته است شد، هيچ

ميليون مردم  ٢۵هزار شاهزاده بر  ٧که بيش از 
د، به نقطه اوج خود رسيده اين کشور سوار هستن

  .است
سعود تاکنون مطابق  از زمان تأسيس پادشاهی آل

در صورت فوت ، پادشاهی »هفت سريری«قانون 
سلمان برای  اما ملک . رسيد از برادر به برادر می

زين پس ديگر . بار اين قانون را تغيير داد نخستين
پادشاه » اصلح«که فرزند و فرزند وی بلنه برادر 

او نه . به عنوان وليعهد برگزيده خواهد شدحاکم 
های دربار را وادار  تنها با فشار و تهديد، مفتی

اعالم کنند، » اسالمی«ساخت که قانون جديد را 
های مهم  مقامبلکه هزاران شاهزاده را، که کليه 

سازی و  اند، با پرونده اين کشور بين آنها تقسيم شده
ز خود و وليعهد، بند وادار به تبعيت ا گير و به به

  . سلمان دمحمبن سلمان، ساخت ملک
کردن قدرت در دست  سلمان جهت انحصاری ملک

اش،  کردن آن برای عقبه خود و نيز موروثی
سرنگونی بالگرد . شمشير را از رو بسته است

، که منجر به »منصوربن مقرن«شاهزاده 
متعب بن «شدن وی گشت و برکناری  کشته

د ملّی، که هر دو از رقبای از رياست گار» عبدهللا
آمدند، نيز جزئي  شمار می اصلی دمحمبن سلمان به

با .  آيد گيرانه به حساب می از کودتای پيش
عبدهللا، از رياست گارد ملی، برکناری متعب بن

به مثابه رقيب نيروی زمينی، عرصه ديگری از 
نمايد، که باعث  های درونی اين نظام رخ می چالش

در اين کشور خواهد شد، زيرا که  ثباتی بيشتر بی
  .گارد ملی ريشه در قبايل مختلف دارد

سازی  ، پرونده»مبارزه با فساد«تشکيل کميته 

لياردر مخالف، يهای م برای شاهزاده
های مخالفين، سياست ماجراجويانه  دستگيری

وليعهد، که تمام قدرت را در دستان خود قبضه 
ه مخالف کرده است، دستگيری مذهبيون وهابی، ک

وی هستند، برکناری » تجددگرائی«سياست 
... های دولتی و  مقامهای مخالف از  شاهزاده

گيرانه به  جملگی جزئی از  اين کودتای پيش
  . آيند حساب می

تن از وزراء و  ٣٨شاهزاده،  ١١دستگيری 
الخروج و  مقامات بلندپايه کشور؛ ممنوع

از  های بانکی و اموال برخی نمودن حساب  مسدود
فسادی که  –!!! »فساد مالی«ها به جرم  شاهزاده

سعود را فراگرفته است  در واقع سراپای خاندان آل
های خصوصی جهت ممانعت از  بستن فرودگاه –

همزمان با حضور پُررنگ و ....  ها فرار شاهزاده
 وزير لبنان، در اجباری سعد حريری، نخست

ن بايست پرده استتاری بر اي صدر خبرها که می
کشد، در واقع آغاز جنگ  هجوم کودتاگرايانه به

اين يورش . آيد قدرت در اين کشور به شمار می
نشان از پايان فعاليت مافيائی قدرت در قدرت و 

دمحم  ملک. آغاز استبداد فردی به تمام معنی دارد
ساله، طی  ٨١سلمان، فرزند ملک سلمان پادشاه 

ودی دو سال اخير بيش از هر کس در خاندان سع
او نه تنها وليعهد، که . قدرت را قبضه کرده است

است کميته تازه تأسيس يپست وزارت دفاع، ر
و رياست شرکت » مبارزه با مفاسد اقتصادی«
ترين موسسه اقتصادی کشور  ، اين مهم»آرامکو«

  .را در چنگال خود قبضه کرده است
پرورده  ، اين گروه مخوِف دست»داعش«شکست 

ضد شک تقويت نيروهای عربستان، که بدون 
از لبنان گرفته تا سوريه و از عراق تروريسم را 

گرفته تا يمن و ايران را به دنبال خواهد داشت، 
تر از پيش خواهد  عرصه را بر عربستان تنگ

کردن قطر به عربستان و  همچنين پشت. کرد
گرايش به سمت ايران برای پرهيز از 

 های دمحمبن سلمان؛ مقاومت و ماجراجوئی
رغم بمباران،  های يمن، علی ناپذيری حوثی تسليم

محاصره دريائی، گرسنگی، که باالخره عربستان 
؛ .را وادار به شکستن محاصره دريائی کرد

بازگشت حريری به لبنان و ايفای نقش خود در 
رغم احضارش به عربستان  دولت اين کشور، علی

، به بهانه پشتيبانی ءو وادارساختن او به استعفا
هللا لبنان، که در نهايت هدف  ران از حزباي

ساختن جنگ داخلی در لبنان را دنبال  ور شعله
کرد، عمال تبديل به تُف سرباال برای  می

  .سلمان و وليعهدش گشت ملک
توانست به نفع  توطئه استعفای حريری، نمی

هللا و  رسد، زيرا که اوال حزب عربستان به نتيجه به
های تحت  تی سنیبه رهبری عون و ح انمسيحي

ها به رهبری و دروزیرهبری حريری، 
مخالف هر نوع درگيری مجدد، جمبالط، 

که يادآور جنگ داخلی تلخ گذشته است، 
آثار جنگ داخلی لبنان، که . هستند

دميدند،  عربستان و اسرائيل در آتش آن می
خورد و خاطره تلخ آن  هنوز به چشم می

نسه، فرا. در حافظه مردم لبنان زنده است
تواند با  کرد می که ابتدا گمان می

گيرد، به نوعی با  آلودشدن آب ماهی به گل
شده  نامه ديکتهءعربستان همصدا شد و استعفا

حريری را تأييد کرد، ولی در اثر مخالفت ساير 
و شکستشان در به زير سلطه  کشورهای اروپائی

هللا و آغاز  ، با تحريک حزبکشيدن سوريه
به يکباره تغيير موضع داد و  درگيری در لبنان،

اروپا، که به دليل تداوم . از در مخالفت برآمد
های افغانستان، عراق، سوريه، يمن، سودان  جنگ

و سومالی با مشکالت و معضالت الينحل 
اجتماعی و سياسی متأثر از هجوم پناهندگان به 

-سوی اروپا مواجه شده است و چهره سياسی
ودی دگرگون ساخته اجتماعی اين جوامع را تا حد

توانست با اين حرکت ماجراجويانه  است، نمی
عربستان با همدستی اسرائيل جهت مقابله با 

  .ايران، موافقت کند
پسند عربستان مبنی بر  دليل به اصطالح عامه

هللا موشک در اختيار  اينکه ايران از طريق حزب
ها قرار داده است و آنها به سمت رياض  حوثی

، نيز کسی را قانع نکرد، زيرا که اند پرتاب کرده
ها موشک را زمانی به طرف رياض پرتاب  حوثی

کردند که در اثر بمباران هوائی يمن بوسيله 
که آمريکا به آنها  جنگنده های عربستان سعودی

" ملی"فروخته و وارداتی است و از توليدات 
نفر به  ٢٩ شودعربستان سعودی محسوب نمی

ها،  تر کليه توطئه بيان سادهبه  .هالکت رسيده بودند
های مستقيم و نيابتی که عربستان در رقابت  جنگ

های قدرت  با ايران جهت تحکيم و گسترش پايه
خود در منطقه در آن شرکت داشته است، با 

حنای تبليغاتی بر عليه . اند شکست مواجه گشته
های  هللا لبنان و حوثی ايران مبنی بر تسليح حزب

های  عمومی جهان و حتی قدرت يمن در نزد افکار
  . غرب رنگ باخته است

حريری، مسأله  گروگانگيریگرچه در گيرودار 
هللا مطرح شد و آرزوی  زدن به حزب ضربه

اسرائيل، که اکنون تنها متحد عربستان بشمار 
که  ،اروپابطور عمده آيد، نيز همين بود، ولی  می

های افغانستان و عراق  خود در منجالب جنگ
زنند، خواهان برافروختن آتش  دست و پا میهنوز 

البته داستان سعد . بوددر لبنان نجديدی جنگ 
 ،هللا لبنان حزببه زدن احتمالی  حريری و ضربه

برای عربستان آخرين برگ برنده در بازی قدرت 
در منطقه، پس از باخت در سوريه و عراق و 

آمد، که آن نيز  قطر و يمن و داعش به شمار می
  . دود شد و به هوا رفتسوخت و 
رغم اين آمريکا برای جلب رضايت  اما علی

داشتن  سو و گرم نگاه عربستان و اسرائيل از يک
بازار فروش اسلحه از سوی ديگر، مدام در حال 

فروش آخرين نمونه آن قرارداد . تهديد ايران است
  ٧ادامه درصفحه...  ميليارد دالر ۴۶٠

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

 

 خواری تنها به دست يک حکومت مردمی عملی استمبارزه با فساد و رشوه
 



   ،  

   ٧صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                   ١٣٩۶ماه دی   ٢١۴  شماره       

 ...های عربستان سعودی  توطئه
باشد که ترامپ در نخستين سفر خود به لحه میاس

جيمز « .!عربستان به پادشاه سعودی ُحقنه کرد
دفاع از «، رئيس بنياد آمريکائی »وولس

تا  ۶از پنتاگون خواسته است که    »دموکراسی
، که قدرت )ها مادر بمب(بمب جی بی يو ١٢

دارد،  "تی ان تی"هزار تن  ١٠تخريبی برابر 
  .!»خرج سپاه کند«

در اين راستا عربستان و اسرائيل در تعامل با 
زدن و تضعيف ايران  آمريکا برای ضربه

عالوه بر مخالفت . ريزی درازمدت دارند برنامه
و تهديد ايران به حمله » برجام«مدام در مورد 

طلبان در کردستان،  نظامی، دفاع از تجزيه
حتی کمک  آذربايجان، خوزستان و بلوچستان و 

می به آنها يکی ديگر شگردهای آنان مالی و نظا
همين امر سبب . آيد در مقابله با ايران به شمار می

گشته است که عراق، ترکيه و سوريه نيز با اين 
رسد  چنين به نظر می. کشور از در مخالفت برآيند

،که با شکست داعش احتمال وقوع جنگ قدرت 
اما آنچه . ميان ايران و عربستان افزايش يافته باشد

تهديدات رغم  شود، علی به ايران مربوط می
و برخی سرداران  درون حکومت عناصر افراطی

سپاه پاسداران، اين کشور نه شرايط ورود به يک 
جنگ طوالنی را دارد و نه دليلی برای آغاز آن، 

 و حمايت ضمنی چين زيرا در اثر اتحاد با روسيه
  .از موضع برتر در منطقه برخوردار است

های عديده داخلی و  ان نيز که با چالشبرای عربست
المللی، که در باال بر شمرديم، روبروست و  بين

نيز از آنجائی که جريان انتقال قدرت از 
سلمان به وليعهد در پيش است، امکان ورود  ملک

ً منتفی است اين چنين جنگی با . به جنگ تقريبا
تجاوز به يمن، که آنجا هم مثل َخر در ِگل مانده 

تواند  چنين جنگی می. ابل قياس نيستاست، ق
به . عربستان را تا سر حد نابودی تضعيف کند

های اقتصادی درازمدت و  اصطالح برنامه
نياز به آرامش » تجددگرايانه«های  بلندپروازی

مضافاً . خوانی ندارد درونی دارد و با جنگ هم
اينکه کشورهای اروپائی و عربی و آمريکا در 

نگی ديگر سر توافق نشان حال حاضر با آغاز ج
تواند موافق باشد،  تنها کشوری که می. نخواهند داد

اسرائيل است که او هم بدون مشارکت و پشتيبانی 

امريکا، امکان شرکتش در جنگ بسيار ضعيف 
  .است

: گران سياسی نوشت که رويترز به نقل از تحليل«
رساند  واشنگتن قصد دارد اين پيام را به رياض به

انه در تقابل با ايران اتخاذ اطد محتکه رويکر
خبری  تارنمایاين ) ١٣٩۶ابان  ٢١تابناک (»کند
ون به اسرائيل نيز پيام ستيلر" :افزايد که می

فرستاده که اکنون زمان ماجراجوئی در خاورميانه 
کشورهای اروپائی نيز که بسياری از » نيست

گذاری  گذارانش يا در ايران سرمايه سرمايه
يا در نظر دارند انجام دهند، ) ظير توتالن(اند، کرده

شديداً با آغاز جنگ، جنگی که ايران در آن درگير 
نبايد از ديده فروگذارد که دامنه  .اند باشد، مخالف

وقوع جنگ به کشورهای ايران و عربستان 
خواهد شد، بلکه به افغانستان،  سعودی ختم نه

سوريه، عراق، يمن، لبنان، بحرين، اردن، 
و اسرائيل و حتی روسيه و امريکا نيز  امارات

و در حال حاضر هيچ يک . گسترش خواهد يافت
از اين کشورها با شروع چنين جنگ وسيع و 

  .ای موافق نيستند گسترده
های اسرائيل و  ها عليه ايران، مخالفت وجود تحريم
، تبليغات ضد موشکی عليه »برجام«آمريکا با 

ً برای تضعيف اي... ايران و  ران و تبليغ صرفا
  .هراسی است ايران

که در منطقه متحد ديگری جز  سلمان، اکنون ملک
ندارد، از روی استيصال و بحرين کشور امارات 

در قمار . به کشور اسرائيل پناه برده است
های منطقه آن کس که باخته است،  درگيری

عربستان، داعش، اسرائيل، ترکيه و آمريکا و 
ش هستند و آن کس که ا طلب اروپائی متحدين جنگ

برگ برنده را در دست دارد، سوريه، عراق، 
 که با روسيه،. اند چين و روسيه ،قطر، يمنايران، 

درخواست سوريه وارد عمليات مستقيم جنگی 
اش شد، در اتحاد و  المللی عليه داعش و حاميان بين

به موازات نيروهای نظامی عراق، سوريه و 
اهريمنی پيروز شد، ايران نه تنها بر اين نيروی 

بلکه موفق شد که پايگاه نظامی خود در سوريه و 
به طريق اولی حضور خود در منطقه را حفظ و 

  .تحکيم کند
اوضاع منطقه به سود ايران تغيير يافته است و 

های امپرياليسم برای تجزيه ايران با دسيسه

شکست روبرو گشته است ولی متاسفانه وضع 
دسيسه از خارج برای  طوری است که هر تهديد و

نابودی و تجزيه ايران بر مبارزه طبقاتی بر ضد 
-رژيم ستمگر و فاسد جمهوری اسالمی سايه می
-افکند و رژيم را در برابر اپوزيسيون تقويت می

اين . گيردکند و از تشديد مبارزه طبقاتی جلومی
ها فقط به نفع رژيم و در تقويت تهديدات و دسيسه

ی ضدامپرياليست و هيچ ايران. آن است
دموکراتيکی خواهان اين نيست که با سياست 

طلبان و يا آمريکائی سلطنت" رژيم چنج"
دارودسته جاسوس و تروريست مجاهدين بر 

يا ايران تجزيه شده و مورد بلع سرکار آمده و 
 طبقه کارگرمبارزه  تاکنون. همسايگان قرار گيرد

مردم ايران برای تغيير رژيم بدست خود و 
الشعاع تجاوز و دسيسه از بيرون ستمرا تحتم

-بدون سايه اين تهديدات و دسيسه. گيردقرار می
های طوالنی، مسلما شرايط برای مبارزه طبقاتی 

 برای طبقه کارگر عليه رژيم جمهوری اسالمی
دشمنی امپرياليسم و صهيونيسم نيز . تر بودمناسب

با هدف جلوگيری از استقرار يک رژيم مردمی، 
امپرياليستی و ضد صهيونيستی در ايران  ضد

دشمنی امپرياليسم و صهيونيسم با رژيم . است
جمهوری اسالمی ومتحدانش در منطقه فقط 

  . آوردموجبات تقويت اين رژيم را فراهم می
***** 
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  مطالعه نمائيد را در تارنمای توفان ١٣٩۶ ماه دی ٨١٣ رونيکی شمارهمقاالت توفان الکت
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تغيير تاکتيکهای امپرياليسم، 
در استفاده از داعش و تجزيه 

  طلبان در ايران
شکست امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه 
برای تجزيه خاورميانه و تحقق طرح جديد 

مستقل  خاورميانه بزرگ در تجاوز به سوريه
 .المللی را برهم زدتمام محاسبات ارتجاع بين

در اين قمار سياسی اپوزيسيون خودفروخته 
ايران نيز که برای سرنگونی بشار اسد رئيس 
جمهور رسمی، قانونی و مشروع سوريه 

" اپوزيسيون"کرد و در کنار روزشماری می
جنگيد، سنگ می" جبهه سوم"سوريه در 
  .روی يخ شد

تن به بحث اصلی برای افشاء قبل از پرداخ
 ،دروغهای تبليغاتی دشمنان مردم و ميهن ما

در سوريه . اشاره به يک نکته ضروری است
رژيمی بر سر کار است که از زمان حافظ 
اسد پدر بشار اسد با مشت آهنين حکومت 
کرده، جنبش کارگری و مترقی را سرکوب 
نموده و حزب بعث را بر مردم سوريه تحميل 

رژيم بشار اسد با پذيرش . تکرده اس
 تسياستهای نئوليبرالی بانک جهانی صدما

  ۴دامه در صفحه ا   ...فراوانی به وضعيت

حزب واحد طبقه کارگر ايران " حزب کارايران"نشريه " توفان. "ريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران استنش: 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. يدارسال دار
ا ياری رسانيد، در توزيع اين نشريه ما ر. برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم

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

های عربستان سعودی يکی پس از ديگری نقش بر آب  توطئه
  شوند می

  اندهای خارجی تنها موجب تقويت جمهوری اسالمیو توطئه دسيسه
شبه جزيره عربستان و عملکردهای ماجراجويانه ملک سلمان و  رويدادهای اخير در

سلمان، ريشه در مشکالت و معضالت بنيادينی دارد، که آنها با آن  ش، دمحمبن وليعهدا
  .دست به گريبان هستند

آينده اقتصاد عربستان سعودی، که به «استريت ژورنال اخيراً هشدار داد که  نشريه وال
ت متکی است، در آستانه فروپاشی خطرناکی قرار صورت اساسی بر صادرات نف

توليد ناخالص داخلی غيرنفتی در سه ماهه دوم سال جاری کمتر از يک « ....» دارد
 ».درصد رشد داشته است

  :علل بروز چنين وضعی در
  پائين آمدن قيمت نفت، -١
 زای فسيلی در جهان، کاهش روزافزون اهميت مواد انرژی -٢
 ناپذير، ياردر فاسد و عياش و سيریهزار پادشاه ميل وجود هفت -٣
بودن قيمت سوخت نفت و گاز در داخل عربستان و به طريق اولی  پائين -۴

اش در مقياس جهانی  رويه آنها به قسمی که اين کشور به نسبت جمعيت مصرف بی
 باالترين رقم مصرف نفت و گاز را در کشورش دارد،

را به خود اختصاص داده آور اسلحه، که سالهاست بودجه کالنی  خريد سرسام -۵
ميلياردالری است، که در سفر اخير دونالد  ۴۶٠است و آخرين نمونه آن قرار دارد 

 ...ترامپ به اين کشور به امضا رسيد و 
اقدام ورزيده است  ٢٠٣٠سعود به تدوين برنامه اقتصادی تحت نام  از اينرو حکومت آل

  :که رئوس آن عبارتند از
به شرکت سهامی و » آرامکو«ر داخل و خارج، تبديل گذاری جايگزين د سرمايه«

گذاری و تمرکز بيشتر بر روی توليد  فروش سهام آن در بازار بورس جهانی؛ سرمايه
بی «و » شورون«های نفتی جهان، نظير  گذاری در شرکت  گاز به جای نفت؛ سرمايه

عمده  جهت رهائی از وابستگی ،چينی» ساتيوپک«روسی و » لوک اويل«و حتی » پی
  . به فروش نفت خام، افزايش قيمت نفت و گاز در داخل عربستان

های اصلی  آينده نشان خواهد داد که سياست راهبردی جديد اقتصادی اين کشور که پايه
  .آن بر بازار بورس جهانی بنا شده است، تا چه حد با موفقيت قرين خواهد گشت

ويژه زنان محروم و  ه، بهرشد نارضايتی و اعتراضات عمومی مردم به جان آمد
گر، سران  گرا، متحجر، فاسد و سرکوب حقوق، جهت رهائی از شّر حکومت واپس بی

» تجددگرايانه«طرح برنامه . جوئی واداشته است سلمان را به چاره  دستگاه قدرِت ملک
ورشدن آتش مبارزه عليه  گيری از شعله سو برای پيش اخير حکومت سعودی از يک

ز سوی ديگر آرايش چهره متحجر دستگاه حکومتی اين کشور در وضع موجود و ا
آنها در واقع در نظر دارند از يک طرف وجاهت ملی خود را . انظار دنيای غرب است

در انظار جهانيان به نمايش بگذارند و از جانب ديگر سوپاپ اطمينانی برای درون 
  .تعبيه کنند

ها، تجمعات، مطبوعات و  ، سازماندر صورتی که آزادی واقعی زمانی است که احزاب
  ۶ادامه در صفحه           ...مرد و زن. های آزاد وجود داشته باشند رسانه

Workers of all countries, unite! 
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