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  امپرياليستھا و ايران
 ١٩٠٧قرار داد  ١٩١٩سلف قرارداد خائنانه 

منعقده بين بريتانيا و امپراتوری تزاری روسيه 
بود که ايران را به دو منطقه نفوذ بدل کرده 

منطقه بی طرف مرکز نيز توسط روسھا . بودند
در مقابل وعده انگليسھا که پس  ١٩١٥ در سال

از خاتمه جنگ جھانی اول بغازھای داردانل را 
در اختيار روسھا بگذارد به انگليسھا واگذار 

سرنوشت ميھن ما ھمواره با دخالتھای بی . شد
شرمانه استعمار گران و امپرياليستھا عجين 

اجانب با دخالت سلطه جويانه در . بوده است
رژيمھای خود فروخته  ايران و حمايت از

توانسته اند به کشورما صدمات جبران ناپذير 
مبارزات مردم ما از جنبش تنباکو و . وارد کنند

انقالب مشروطيت ھموراه يک لبه تيزش 
امپرياليستھا . متوجه دخالت بيگانگان بوده است

و بويژه امپرياليست انگليس و تزاريسم روسيه 
دن ايران نقشه در زد و بند با يکديگر برای بلعي

مرو و خوارزم طی قرارداد . می کشيدند
به روسيه واگذار . ش. ه ١٢٨٩ننگينی در سال 

و  ١٨١٣در طی دو قرار داد گلستان در . شد
سرزمينھای قفقاز و  ١٨٢٨ترکمانچای در 

، ، گنجه، باکوماوراء آن از جمله گرجستان
حکومت و قره باغ در اثر بی لياقتی  ايراوان

. فاتی قاجار به تزارھا واگذار شدمذھبی و خرا
در زمان انقراض قاجاريه که جنبشھای انقالبی 
بر ضد قراردادھای استعماری در خطه شمالی 
ايران زمين سرکشيده بود استعمار انگلستان 
رضا خان قلدر و نوکر صفت را بر سر کار 

  ٢ادامه در صفحه ...  آورد تا

بنفع تجاوز به ايران و کشتار مردم جنبش ضد جنگ و خرابکاری
  

بھمان نسبت ،ھر چه امپرياليسم آمريکا و نوکرانش در جھان محکمتر بر طبل جنگ می کوبند
،، ضد فاشيست، بشردوستدموکرات ،جنبش ضد جنگ که سرشار از انسانھای آزاديخواه

رابکاران جنگانقالبی و مترقی است گسترده تر شده و تقويت می شود و بھمان نسبت خشم خ
جنگی پنھان و آشکار قبل از وقوع احتمالی. طلب و ستيزه جو و پرخاشگر افزونتر می گردد

  .  تجاوز به ايران برای مھيا سازی شرايط درگرفته است
اين. طبيعتا جنبش ضد جنگ ھمانگونه که از نامش پيداست جنبشی است که بر ضد جنگ است

انی تجاوز دارای رژيمھای انقالبی يا مترقی ھستند ياجنبش کاری باين ندارد که ممالک قرب
از ماھيت اين جنبشھا بر می آيد که جنبش ضد جنگ جنبش سرنگونی رژيمھا نيست و. نيستند

يک حزب اللھی لبنانی ھمانقدر حق دارد از استقالل وطنش لبنان دفاع. نمی تواند و نبايد ھم باشد
يک. ن دروزی و يا يک کمونيست انقالبی لبنانیکند که يک مسيحی مارونی و يا يک مسلما

صھيونيست فلسطينی عضو حماس و يا عضو فتح ھمانقدر حق دارد در مقابل تجاوز اسرائيلِ 
بايستد و ايستادگی کند که يک فلسطينی عضو جبھه خلق برای آزادی فلسطين که می تواند

جبھه ای است که بايد ھمه اين، جبھه ضد جنگ. ، الئيک و يا حتی يھودی فلسطينی باشدمسيحی
زيرا ،در بر گيردبرای يک ھدف مشترک که مخرج مشترک ھمه اين نيروھاست تمايالت را

جبھه ضد. ، استقالل و حق حاکميت ملی مردم لبنان استھدفش حفظ  و احترام به تماميت ارضی
وادار باين جنگ را که از يک اصل برسميت شناخته شده جھانی و دموکراتيک حمايت می کند

کردن که از ايدئولوژی خاصی حمايت کند و مثال ضد مسلمان باشد تفکر استبدادی و ارتجاعی
بر اين اساس. ه خود زده باشدنرا به سي” دمکرات”حتی اگر با پر مدعائی نشان  ،محض است

جنبش ضد جنگ. جنبش ضد جنگ بر اساس ايدئولوژی صفبندی نمی کند ،شناخته شده و مقبول
جنبش ضد جنگ مخالف آن است که. قربانيان تجاوز در مقابل متجاوزين دفاع می کنداز

سربازان را رديف کنند و در خدمت منافع سرمايه برای آدمکشی بيک کشور ديگر گسيل داشته و
، يا دموکراسی و يا مبارزه با تروريسماين عمليات بربرمنشانه را تحت پوشش حمايت از آزادی

جنبش ضد جنگ و به .به نيات پليد نفع پرستان و سودجويان جامه عمل بپوشانند مستور سازند تا
، الئوس وسخنی ديگر جنبش صلح در طی دو جنگ جھانی و بعد از آن در زمان جنگ ويتنام

به فلسطين اسرائيلتجاوز بربرمنشانه و فاشيستی عراق و ، جنگ الجزاير، يوگسالوی،  کامبوج
تقويت اين جنبش ضد جنگ الزامی است و. وانی به بشريت کرده استخدمات فرا... و لبنان و

کمونيستھا بويژه در شرايطی که امپرياليستھا برای غارت ايران و نابودی مردم کشور ما و
.غارت منابع زيرزمينی ميھن ما و استقرار در منطقه بسيج می شوند لزومی صد چندان دارد

ھمه دارند و با تمام وجود می کوشند با تبليغاتامپرياليستھا نيز از جنبش ضد جنگ وا
ايدئولوژيک و جو سازی ضد مسلمانی و متساوی قراردادن جنگھای تجاوزکارانه و استعماری با

ھستند در جبھه ضد جنگ اخالل ”مسلمانان فاشيست”به اين بھانه که گويا  ”ضد فاشيستی”جنگ
،، عراقمی و در اين رابطه سوريهکرده و تجاوز بربرمنشانه خويش را به ممالک اسال

و جنبشجا زده  ”ضد فاشيستی”، آنرا جنگ ، ايران و فلسطين موجه جلوه داده، لبنانافغانستان
قلمداد کرده و چاقوھای خويش را برای بريدن سر ايرانی ھا تيز ”جنبش فاشيستی”ضد جنگ را

فاشيستی را به جنگ داخلیو به يک عده بيچاره سياسی رھنمود دھند که بايد جنگ ضد کرده
امپرياليستھا رھنمود می دھند که بايد فضای مسمومی از. برای کسب قدرت سياسی بدل کنند

اتھام و دروغ و رياکاری ايجاد کرد تا مردم صلحدوست جھان جرات نکنند از ترس منتسب شدن
ملیدر جنبشھای ضد جنگ شرکت کنند و با بسيج افکار عمومی جھان عا” تفاشيس”به

  . بازدارنده در وقوع جنگ ايجاد کنند
دشمنان ايران و مردم ميھن ما ساکت ننشسته اند و با تمام توان و امکاناتی که امپرياليستھا و
صھيونيستھا از نظر تبليغاتی و مالی در اختيارشان می گذارند تالش می کنند برضد جنبش ضد

، صفحات، اعالميه پخش می کنندکنند آنھا امضاء جمع آوری می. جنگ بجنگند و بسيج کنند
شبکه اينترنت را با افکار پليد خويش آلوده می سازند تا ھمه را قانع کنند که بايد برضد جنبش

جرج بوش و ايھود اولمرت با. ضد جنگ بسيج شد و در کار اين جنبش به خرابکاری پرداخت
ای جمع آوری امضاء به ايناين سياست موافق ھستند و پروفسورھای خودفروخته خويش را بر

عمال جاسوس آنھا در اينترنت تحت اسامی مستعار و به زبانھای. جبھه جنگ طلب می فرستند
در داخل ستادھای. زنده دنيا مقاله می نويسند و وسيع پخش می کنند تا افکار عمومی تھيه ببينند

ی روانی و شکار ابلھانارتش تجاوزگران و سازمانھای جاسوسی آنھا کميسيونھای تدارک جنگھا
 .سياسی درگرفته است و با تمام قوا اجراء می شود

جنگ طلبان که چه بخواھند و چه در اثر نادانی ندانند بطور عينی ھوادار نابودی ايران ھستند و
افکار عمومی جھان را در خدمت جلوگيری از جنگ با ،مانع از آن ھستند که جنبش ضد جنگ

،در اين جبھه خرابکاری. ھا در راه فعاليت اين جنبش به خرابکاری مشغولندآن. تمام قوا بسيج کند
صميمی تر از ھمه سازمان جاسوسی مجاھدين خلق ايران است که در خيانت به گذشته افتخار
.آميزش به مقام اعظم لژ جاسوسی و خدمت به امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه نايل آمده است

ا جرج بوش بر طبل جنگ می کوبند و بارھا اعالم کرده اند برایآنھا به صراحت ھم آوا ب
، آنرا تخريب نمود و برایجلوگيری از جنگ بايد بر ضد جنبش ضد جنگ مبارزه کرد

  ٥ادامه در صفحه ...آنھا چون شرم دارند اين .سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی آماده شد

  ھشتمال ــس  – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠٧دسامبر  -١٣٨۶آذر – ٩٣ماره ـش



٢صفحه                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨۶آذر ماه  – ٩٣شماره          
  

 َسرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران

  ...برخوردی تاريخی
با سرکوب نھضت آزاديبخش ايران و دادن 
قراداد دارسی به امپرياليست انگلستان مرزھای 
جنوبی ايران را به مرکز دسيسه و توطئه بر 
ضد حکومت جوان سوسياليستی شوروی بدل 

دخالت امپرياليستھا در ايران مانع پيروزی . کند
نفت خود شد مردم ايران در ملی کردن صنعت 

مرداد  ٢٨و شاه خائن پس از کودتای خائنانه 
قرارداد ننگين کنسرسيوم را بر ضد مصالح 
ملت ايران تمديد کرد و به امپرياليستھا که سالھا 
نفت ايران را به معنب واقعی کلمه می دزديدند 
و با لوله ھای مخفی انتقال نفت بدون نظارت به 

يستھا از امپريال. بصره می بردند خسارت داد
ترس اينکه در اثر استمرار انقالب ايران و 
تعميق آن رھبری انقالب از دست نيروھای 
ارتجاعی مذھبی بدست نيروھای انقالبی بيفتد 
شاه دست نشانده را بردند و به ارتش توصيه 
کردند که بدون مقاومت به خمينی تمکين کند تا 
روند انقالب بريده شود و سرکردگی مذھبيون 

. بارزه با کمونيسم تقويت و تامين شودبرای م
وقتی که خمينی به لگد زدن مشغول شد صدام 
حسين را با موشکھا و گازھای سمی اش با 
رضايت رونالد رامزفلد و ھمه امپرياليستھا به 
جان مردم ايران انداختند و در رسانه ھای 
گروھی خويش مانع شدند تا مردم جھان از اين 

آنھا . شوند جنايات ضد بشری مستحضر
کوچکترين قطعنامه ای در شورای امنيت 
سازمان ملل بر ضد اين جنايات ضد بشری به 

تاريخ مبارزه مردم ما با . تصويب نرساندند
کسانيکه . امپرياليسم ستيزی عجين گشته است

از تجربه تاريخ ايران نمی آموزند و خائنانه به 
نفی واقعيت و ماھيت امپرياليسم مشغولند فقط 

  .     توانند ريگی در کفش داشته باشندمی 
وزير خارجه ی انگليس  )Curson(لرد کرزن

به  ١٩١٩در گزارش محرمانه ی نھم اوت 
يکسال ”: کابينه دولت متبوع خود می نويسد

پيش يک سياستمدار ايرانی بنام وثوق الدوله که 
. طرفدار منافع انگليس است رئيس الوزراء شد

ھران دستور داديم مختار خود در ت يرزما بو
قراردادی با دولت ايران منعقد سازد تا منافع 

  . ”...انگلستان در آن خطه ی عالم محفوظ بماند 
با اين قرار داد ننگين که رضا شاه موافق آن 
. بود ايران به يک مستعمره انگلستان بدل شد

در حاليکه مبارزه مردم ايران بر ضِد قرار داد 
اوج می گرفت  ١٩١٩ارتجاعی و امپرياليستی 

و قوای قزاق رضا خان در کنار انگليسھا عليه 
مبارزه استقالل طلبانه مردم ايران در خطه 
شمال به قتل و غارت مشغول بود، انقالب 
روسيه و بتدريج قدرت گرفتن بلشويکھا در 
منطقه قفقاز نيروھای استعمار انگليس را که در 
شمال ايران به اخاللگری و دخالت در امور 

وسيه مشغول بودند و بر ضد دولت جوان ر
شوروی دسيه چينی می کردند به عقب نشينی 

  . وادار می کرد
شوروی سوسياليستی لنينی و 

  استالينی روسيه تزاری نبود

دولت جوان سوسياليستی در روسيه پس از 
آنکه به روی کار آمد بياری مردم ايران شتافت 
و به ھمکاريش برای نابودی ايران با 

لغو ھمه قراردادھای . ياليستھا خاتمه دادامپر
استعماری روسيه تزاری با استعمار انگلستان و 
برمال کردن متن اين قراردادھا نه تنھا به 
نيروھای آزاديخواه ايران برای رھائی و حفظ 
استقالل و تماميت ارضی اين سرزمين ياری 
رسانيد بلکه تير خالصی بود که بر دسيسه ھای 

ران وارد ساخت و استقالل ايران استعمار در اي
اتحاد جماھير شوروی . را تامين نمود

سوسياليستی لنينی استالينی ھميشه نماد تضمين 
  .استقالل ايران بود

در کتاب ايران مخبرالسلطنه دولتمرد 
خود پيروزی انقالب  ”خطراتو  خاطرات”

چنين تعبير اکتبر برھبری لنين را در شوروی 
و سو به گردن ايران طناب از د: "کرده است
اکتبر باعث شد يک طرف  انقالبافتاده بود 

  ".طناب رھا شد
گئورکی چيچرين وزير امورخارجه ی شوروی 

: اعالم داشت ١٩١٩در تاريخ سی ام اوت 
دراين موقع که درنده ی انگليسی می خواھد ”

کمند اسارت قطعی را بگردن مردم ايران 
می رسما اعالم ، روسيه ی شوروی بياندازد

دارد که قرار انگليس و ايران را برسميت نمی 
  .”شناسد

انقالب کبير سوسياليستی اکتبر در اين لحظات 
سخت تاريک تاريخ ايران به ياری مردم ايران 

در پيام حکومت شوروی خطاب به . آمد
اوت  ١٨کارگران و دھقانان ايران مورخ 

در اين ھنگام که فاتح ”: گفته می شد ١٩١٩
درنده انگليسی در صدد است ، يعنی سرمست

کمند بردگی نھائی را بگردن مردم ايران 
، حکومت کارگری و دھقانی جمھوری بيافکند

روسيه با رسميت ھر چه تمامتر اعالم می دارد 
، قراردادی را که به که قرارداد انگليس و ايران

، برسميت نمی اين بردگی تحقق می بخشد
دری مردم زحمتکش روسيه دست برا.. .شناسد

توده ھای زحمتکش  -خود را به سوی شما
دور نيست لحظه . ستمديده ايران دراز می کند

ای که ما عمال موفق شويم وظيفه مبارزه 
مشترک خود را بھمراه شما عليه درندگان 

، که سرچشمه بزرگ و کوچک و ستمگران
، انجام زجر و شکنجه ھای بيشمار بوده اند

  .)د شورویاسناد سياست خارجی اتحا(”.ِدھيم
از جانب  ١٩١٩ژوئن  ٢٦در اعالميه ايکه در 

دولت شوروی در باره قراردادھای استعماری 
ميان روسيه تزاری و بريتانيا منتشر شد می 

مردم روسيه ايمان دارند که خلق ”: خوانيم
پانزده ميليونی ايران نخواھد مرد زيرا وی 
دارای سابقه ای بس افتخار آميز و پر از 

ت و بر صحايف تاريخ و فرھنگش قھرمانی اس
نامھائی ثبت است که جھان متمدن بحق در 

چنين خلقی  .آورد برابر آن سر تکريم فرود می
با نھيبی نيرومند از خواب قرون برخواھد 
خاست و زنجير ستم درندگان پليد را از ھم 
خواھد دريد و در صفوف برادرانه ملل آزاد 

انی بخير وبا فرھنگ برای خالقيتی نوين و نور
   .”و سعادت بشريت پای خواھد گذاشت

. اين پيشگوئی بلشويکھای شوروی تحقق يافت
مبارزات ضد استعماری مردم ايران در سالھای 

با رھبری  عت نفتن، ملی کردن ص٣٠و  ٢٠
، اخراج شاه دست نشانده  دکتر محمد مصدق

امپرياليسم در ايران و برچيدن بساط سلطنت 
و مبارزه خستگی ناپذير برای ھميشه از ايران 

اين ملت برای غلبه بر حکومت ارتجاعی 
مذھبی و برچيدن رژيم سرمايه داری کنونی از 
زنده بودن مردمی صحبت می کند که با انقالب 
مشروطيت نخستين انقالب دمکراتيک را در 

  .آسيا انجام دادند
ملت شوروی دست دوستی و برادری به سمت 

دادن حسن نيت  ايران دراز کرد و برای نشان
خود ھمه قراردادھای ننگين استعماری را ملغی 

طبقه کارگر ايران برھبری حزب . ساخت
کمونيست و حزب توده ايران اين دستھای گردم 
را فشرد و در ايران به ارکان بزرگ حفظ 

بورژوازی . استقالل و آزادی ايران بدل شد
ايران که در عمل از اين ھمه جوانمردی 

می شد بر اساس شم طبقاتی  بلشويکی متمتع
خويش اين دستھا را گاز گرفت و ھمواره 
برضد دولت سوسياليستی شوروی به دغل و 
دروغ و جو سازی متوسل شد تا با ايجاد جوی 
دشمنانه از گسترش افکار سوسياليستی در 
ايران جلو گرفته و متحد خويش را در 

حتی در تحسين اين . امپرياليستھا جستجو کند
د دوستی عامل خودفروخته و کودتاچی قرار دا

ای بنام سيد ضياءالدين طباطبائی در سال 
نين و ل”: در بازگشت به ايران گفت ١٣٢١

روسای انقالب روسيه از نظر زبان و عقايد 
، ايرانی نبودند اما سياسی و خواص و عادات

، آنچه را که آنان آنچه را که آنھا به ايران دادند
، ، ھيچ پادشاه ايرانیدندبه نفع ايران انجام دا

، ، ھيچ وزير ايرانیھيچ رھبر سياسی ايرانی
ھيچ وکيل مجلس ايران و ھيچ نويسنده ايران در 

وقتی که ... تمام تاريخ ايران برای ايران نکرده
لنين . لنين در پتروگراد بود من ھم در آنجا بودم

گفت که من معاھده کاپيتوالسيون با ايران را 
من .. .به آنھا اعتقاد داشتم ، و منلغو می کنم

اطمينان داشتم که لنين و روسای انقالب روسيه 
لنين . ”به وعده خود وفا خواھند کرد

کاپيتوالسيون را لغو کرد و محمد رضا 
کاپيتوالسيون را با امپرياليسم آمريکا امضاء 

  .   کرد
دولت سوسياليستی  شوروی عليرغم اينکه 

کرده بود می قراردادھای استعماری را ملغی 
ديد که بويژه خطه شمال ايران مرکز تجاوزات 
. و تحريکات امپرياليسم انگلستان در ايران است

از طريق ايران جريانھای ضد انقالبی در قفقاز 
و مسلمانان مساواتيست در آذربايجان تحريک 

در شمال ” آذربايجان”می شوند تا کشوری بنام 
 بر اين اساس دولت. رود ارس خلق کنند

شوروی پس از سرکوب ضد انقالب آذری و 
ارمنی و گرجی و آزادی قفقاز به حفظ امنيت 

  ٣ادامه در صفحه ...مرزھای خويش 
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 ماخواھان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق ھستيم

  ...برخوردی تاريخی
اھميت فراوانی می گذاشت و بر اين اساس به 
ايران در زمان رفيق لنين پيشنھاد انعقاد قرار 

را داد که در عين احترام به  ١٩٢١داد دوستی 
ميت ارضی و حق حاکميت ملی ايران تما

تضمين می گرفت که ايران نيمه مستعمره 
ھرگز به پايگاھی برای تجاوز به شوروی بدل 

در صورت تجاوز اين حق برای . نشود
شوروی محفوظ بود که برای رفع خطر به 

  .داخل خاک ايران وارد شود
در پيمانی که در آن دوران با ايران با توجه به 

ھمسايگی منعقد کرد در مورد  روح برادری و
نيز ) دريای خزر(سرنوشت دريای مازندران

تصميماتی اتخاذ گرديد که بزرگوارانه حقوق 
ايران ھمتراز حقوق شوروی و بنفع طرفين 

اين پيمان دوستی بر اساس . منظور می شد
حسن ھمجواری در زمان رفيق استالين در سال 

با به موجب اين قرارداد که . تکميل شد ١٩٤٠
 دولتدو بين ” تجارت و بحر پيمائی”عنوان 

ايران و شوروی منعقد شد منطقه ای به وسعت 
مايل به عنوان آب ھای ساحلی دو دولت  ١٠

تعيين شد و مابقی دريا به صورت مشترک 
اين وضعيت . مورد استفاده دو دولت شناخته شد

که حقوق ايران را برسميت می شناخت ھرگز 
در ايران  از ترس  از جانب رژيمھای حاکم

قدرتيابی کمونيستھا و افزايش نفوذ شوروی در 
و بھره برداری قرار ، استفاده ايران مورد ادعا

اين وضع کماکان تا پايان فروپاشی . نگرفت
  .تداوم يافت ١٩٩١اتحاد شوروی در 

تاريخ ايران نشان نمی دھد که ھيچ کشوری تا 
تی کنون چنين برخوردی انسانی و انقالبی با مل

ملت ايران برای نخستين . ضعيفتر داشته باشد
بار می ديد که دولت قدرتمند شوروی 
سوسياليست برھبری استالين کبير به حقوق 
مردم ايران احترام می گذارد و بدون 
کوچکترين فشاری از خارج تالش می کند که 
اساس سياست خارجی خويش را با ممالک 
ھمسايه بر حسن ھمجواری و دوستی و 

. اری مشترک اقتصادی استوار سازدھمک
رژيمھای بعدی ايران بجای آنکه راه دوستی با 
شوروی را در پيش گيرند راه دشمنی با آنھا را 
انتخاب کردند و با جديت به تحريکات در 

  . مرزھای شمالی ايران پرداختند
  استالين -لنين تحريکات ضد شورویِ 

 متاسفانه دولتھای دست نشانده ايران ھرگز به
تعھدات خويش نسبت به اين قرار داد عمل 

در زمان نخست وزيری ساعد مراغه . نکردند
ای تالش ورزيدند در مغايرت کامل با روح 
قرداد دوستی با شوروی امتياز نفت شمال ايران 
را به شرکتھای آمريکائی بدھند تا آنھا با پوشش 
تجارتی پايگاه جاسوسی خويش را در مرزھای 

ا کرده و در آنجا موذيانه جنوبی شوروی برپ
حتی در دوران نخست وزيری دولت . النه کنند

ملی دکتر مصدق که به آمريکائيھا نظر لطف 
داشت و متاسفانه ھرگز به ماھيت امپرياليستی 
آنھا پی نبرد و گريدی سفير آمريکا را بھترين 

اصل چھار ، دوست مردم ايران می ناميد

يکائيھا ترومن چون پايگاه علنی جاسوسی آمر
دولت مصدق از فروش نفت . در ايران باقی بود

ايران در شرايط سخت محاصره اقتصادی به 
دول سوسياليستی که آماده ياری به ايران بودند 

خودداری کرد ” کمونيسم بين الملل”از ترس 
در بعد از جنگ جھانی دوم شمال ايران در 

در جنوب ايران . اشغال ارتش شوروی بود
قين حضور داشتند و به نابودی ساير قوای متف

پس از شش . نفوذ نازيھا در ايران مشغول بودند
ماه مطابق توافقی که شده بود بايد متفقين خاک 

انگليس و آمريکا تنھا . ايران را ترک می کردند
به ظاھر نيروھای خود را از ايران خارج 

، لشگری از جاسوسان سرسپردگان. کردند
نده آنھا در ايران و رژيم دست نشا نارتش پنھا
عراق و ھندوستان و شيخ نشينھای  .باقی ماند

عرب جنوب در خليج فارس محل اقامت ارتش 
امپرياليسم انگلستان باقی بود و ھر لحظه خطر 

ھنوز . تجاوز به شوروی منتفی نبود
امپرياليستھا نازيھا را در اسپانيا و پرتقال و 
 آمريکای جنوبی بر سر کار نگھداشته بودند و

از خلع سالح بيست ھزار سربازان نازی در 
آنھا سالحھای زنگ .  نروژ سرباز زده بودند

زده و از کار افتاده خويش را که فاقد ارزش 
استفاده مجدد بود و عمرش بپايان رسيده بود و 
ھزينه برگرداندن آن به آمريکا سرسام آور می 
شد به ايران در ازای خسارتی که در نتيجه 

و در اين مورد آمريکائيھا به  اشغال متفقين
ايران وارد شده بود به ايران فروختند و با اين 
روش اقتصادی و تبليغاتی عوامفريبانه بار 
اسباب و ابزار قراضه آمريکائی را بر دوش 

رژيم دست نشانده . ملت ستمديده ايران افکندند
پھلوی که نوکرصفت تر از آن بود که با اين 

. د بر آن صحه گذاردسياست به مخالفت برخيز
انگليسھا اساسا خسارتی نپرداختند آنھا در آبادان 
امپراتوری خويش را بصورت کشوری در 
کشور برقرار کرده و قوانين خويش را در آن 

ايران در اشغال آمريکا . جا مستقر ساخته بودند
تا به امروز نيز . و انگليس باقی ماند

ين بورژوازی ايران اعم از ملی و ضد ملی با
مھم اشاره ای ندارد زيرا ھمواره در 
امپرياليستھا که آنھا را دولتمردان خطاب می 
کنند و يا ممالک دوست به حساب می آوردند و 

و متحد  ”محترم”می آورند تنھا سرمايه داران 
خويش را در مبارزه با کمونيسم و طبقه کارگر 

تنھا شوريھا بودند که بايد با تحمل بار . می بينند
 ٢٥کمر شکن جنگ و قربانی دادن  عمده

تن  ١١ميليون نفر خسارت وارده به ايران را با 
طال می پرداختند که بر سر پرداخت آن 
بورژوازی ايران چه دروغھا و افسانه سرائيھا 
که نکرد و ھنوز ھم عليرغم انتشار اسناد 

بورژوازی ايران . مربوط به آن ادامه می دھد
بايد  ١٩٢١د که برخالف متن صريح قرار دا

مانع می شد که امپرياليستھا ايران را پايگاه 
تجاوز عليه شوروی قرار دھند دروازه ايران 
را گشود تا جاسوسان در آن النه کنند ولی در 
عوض جنجالی براه انداخته بود که دولت 
شوروی با نقض توافقات کنفرانس تھران خاک 

ايران را در عرض شش ماه ترک نکرده است 
  . ا به شورای امنيت سازمان ملل کشانيدو کار ر

تحريکات ضد کمونيستی از سر و روی 
بحثھائيکه که امروز به بھانه تعيين مبنای 
وضعيت حقوقی بحر خزر در جريان است می 

شما وقتی اين بحث ھا را تعقيب می کنيد . بارد
متوجه می شويد که مرزھای روشن ميان 

 يالس، سوسياليسم و سودوران تزاريسم
روسيه کنونی پوتين با آگاھی زايل  امپرياليسم و

، مشتی مشتی ناآگاه به تاريخ ايران. می شود
آگاه با نيات سوء قلم بدست گرفته اند تا تاريخ 

برای اين انديشمندان . ايران را تحريف کنند
بورژوازی صالح در اين است که طوری بحث 

روسھا ھمواره می خواسته اند به ”کنند که  
و اگر  دست يابند” گرم خليج فارسآبھای 

امروز حق ايران را که مالکيت مشاع بر بحر 
خزر دارد نمی پذيرند از ھمان ماھيت پترکبير 

آنھا می خواھند . و تزاريسم سرچشمه می گيرد
استھای خيانتکارانه خويش را بر ضد يھمه س

سايه اين اظھار نظر کلی  مصالح ملی ايران در
ين فضائی که مردم ايران ايجاد چن. پنھان سازند
تحريک کند در حقيقت از ” اروسھ”را بر ضد 

اين سياست طبقاتی منشاء می گيرد که دولتھای 
دست نشانده ايران و بورژوازی ايران از ھمان 

 سوسياليسمبدو انقالب کبير اکتبر بر ضد 
شوروی  یبپاخاستند و دست دوستی کمونيستھا

و گاز به سمت ايران را خطرناک تلقی کرده 
آنھا جنبش کمونيستی ايران برھبری  .گرفتند

حزب کمونيست ايران و حزب توده ايران را 
سرکوب کردند تا مردم ايران نتوانند نسبت به 

رژيمھای . مصالح ملی خويش واقف گردند
مستبد گذشته مانع از آن بودند که کمونيستھای 
ايران حقايق موجود در مورد دريای خزر و 

ران و شوروی را مطرح کرده ماھيت دوستی اي
و خواھان اجرای قراردادھای دوجانبه که تامين 

بورژوازی . کننده مصالح ملی ايران بود باشند
ايران بجای دوستی با بلشويکھا که حسن نيت 
خويش را از ھمان بدو کسب قدرت سياسی در 
روسيه نشان داده بودند به جنجال بر سر 

د از خروج نيروھای شوروی از ايران بع”
، ”جنگ جھانی دوم و توافقات کنفرانس تھران

و قھرمانی قوام  نفت شمالامتياز مسئله ”
آذربايجان و تجزيه طلبانه جنبش ”، ”السلطنه
تن طال  ١١پرداخت ”، مسئله ايران” کردستان

... و ”متعلق به ايران به حکومت زاھدی
پرداختند تا مانع شوند دوستی ايران و شوروی 

گرفته شده و استقالل و  سوسياليستی شکل
اگر شما صد ھا بار . امنيت ايران تامين گردد

ديگر در موارد فوق مقاله بنويسيد و جعليات 
بورژوازی را برمال کنيد باز آنھا به ترويج و 
تبليغات جعلی خويش ادامه می دھند زيرا ھدف 

تامين منافع طبقاتی  آنھا کشف حقيقت نيست 
چنين خيانتی که بورژواھا برای . خود آنھاست

در مورد منافع ايران در بحرخزر کرده اند 
پناه  ”وضعيت دوران جنگ سرد”ھمواره به 

می برند و مصالح مبارزه عليه کمونيسم را به 
  ٤ادامه در صفحه ...ميان می کشند که  



۴صفحه                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨۶آذر ماه  – ٩٣شماره          
  

  ھمدست امپرياليسم ،صھيونيسم يعنی نژادپرستی

  ...برخوردی تاريخی
وسيله ای است برای تحقق ھر ھدف 

رزه عليه آنھا از مبا. جنايتکارانه و غير انسانی
کمونيسم ابزاری ساخته اند تا دروغ و دغل و 

، زندان و شکنجه و اعدام و ، جعل سندرياکاری
با . جنگ و کشتار جمعی بشريت را توجيه کنند

، نگودين ، سوھارتوابزار آنھا جنايات نازيھا
، شاه و آريل شارون ھمه وھمه قابل ، پينوشهديم

 توجيه و بخشش است زيرا از نفوذ کمونيسم
جلو گرفته و در خدمت وضعيت دوران جنگ 

برخورد بورژوازی ايران به . سرد است
. شوروی سوسياليستی نيز از ھمين ديدگاه است

اگر در اين بحث ھا با ھياھو مرزھای روشن 
بين سوسياليسم و امپرياليسم و تزاريسم مخدوش 
می شود و ھمواره از سلطه جوئی تزارھا سخن 

سوسياليسم به طاق  به ميان می آيد و دوستی
نسيان سپرده می شود و سپس پوتين را تزار 
نوين روسيه کنونی معرفی می کنند ھدفشان آن 
است که بر خيانت بورژوازی ايران به مصالح 

آنھا نمی خواھند کسی . ايران سرپوش بگذارند
متوجه شود که در زمان رژيمھای سابق دست 
 دوستی لنين و استالين رد شده است و ايران

بعنوان يک کشور وابسته در کادر منافع 
امپرياليستھا از منافع ملی خود چشمپوشی کرده 

، ، برژنفھاو ھمه آنھا را در اختيار خروشچفھا
جار و . است، گورباچفھا قرار داده يلتسينھا

جنجال کنونی که ھمه کاسه کوزه ھا را بر سر 
خاتمی واحمدی نژاد می شکنند باين منظور 

در اين . ايران را تحريف کننداست که تاريخ 
خيانت ملی دست ھمه طبقات حاکمه ايران از 
. زمان روی کار آمدن پھلوی ھا در ميان است

در اين خيانت ملی دستان کثيف امپرياليسم 
آمريکا نمايان است که ھميشه برضد مصالح 
مردم ايران اقدام کرده است و در حال حاضر 

ح ملی حفظ مصال. نيز بر طبل جنگ می کوبد
ايران حکم می کند که خلقھای ايران يک تنه در 
مقابل تجاوزگران بايستند و در درجه اول دست 

          .   اشغالگران را از ايران کوتاه نمايند
سلطنت پھلوی و نقض مستمر 
قرارداد دوستی با اتحاد شوروی 

  سوسياليستی
از زمان رژيم  ١٩٤٠و  ١٩٢١اينکه قرار داد 
ر پھلوی بزير پا گذارده شد وابسته و غارتگ

ظاھرا خوش آيند سلطنت طلبان و پاره ای 
عده ای از . مخالفين جمھوری اسالمی نيست

اين باصطالح مخالفين رژيم جمھوری اسالمی 
فکر می کنند اگر بار ھمه خيانتھای گذشته 
پھلويھا را نيز به گردن جھوری اسالمی 
بگذارند درجه غلظت ضد رژيمی خويش را 

حال آنکه آنھا يا در نادانی بسر . اده اندنشان د
، يا آلت دست سلطنت طلبان و امپرياليستھا می برند

به معجزات دروغگوئی و دسيسه ھستند و يا اينکه 
چينی بجای آگاھی دادن و بسيج مردم بی حد و 

   .اندازه اعتقاد دارند
رژيم پھلوی که نوکر بيگانه بود ھرگز به منافع 

در ھمان زمان بر اساس . ديشيدمردم ايران نمی ان
قرارداد دوستی با شورويھا کشور ايران می توانست 

ھم در دريای خزر کشتی رانی کند و ھم سھمی از 
استخراج نفت باکو داشته باشد زيرا استفاده مشترک 
از بستر دريا نيز بخشی از حقوقی بود که در زمان 
لنين و استالين برای مردم ايران در کار بھره 

ولی رژيم خائن . اری مشاع در نظر گرفته بودندبرد
پھلوی که نوکر بيگانه بود به مصالح ملی ايران فکر 

آنھا نمی خواستند ھمراه با دولت . نمی کرد
سوسياليستی شوروی در چاھھای نفت آذربايجان 
شوروی سرمايه گذاری کنند و موجب شوند که 
شورويھا بتوانند در ھمکاری با ايران به انرژی 

يشتری دست يافته و اقتصاد خويش را سر و ب
مرگ ”آنھا ترجيح می دادند برای . صورت دھند
از منافع ملی ايران در خدمت ” سوسياليسم

جالب اين  .امپرياليستھای آمريکا و انگليس بگذرند
است که کسی ازاين حضراتی که بر ضد شوروی 
سوسياليستی يقه می درانند و با سوء نيت 

سوسيال امپرياليسم را با  دوران تزاريسم و
دوران سوسياليستی لنينی استالينی مخلوط می 
کنند به اين خيانت بزرگ که مبنای ساير خيانتھا 

دولتھای . قرار گرفته است اشاره ای ندارند
ايران متاسفانه حتی در دوران دولت ملی دکتر 
مصدق برای استفاده از اين حق ايران که مورد 

آنھا در عمل . شی نکردندتائيد شورويھا بود تال
بخشی از ) مازندران(پذيرفتند که دريای خزر

خاک شوروی است و ايران تنھا بر روی کاغذ 
دارای حقوق مساوی و مشترک با 

ھرگونه عملی مغاير اين تصميم . شورويھاست
بايد منجر به ھمکاری مشترک دو دولت و 
سرمايه گذاريھای مشترک برای حفظ محيط 

کاھش و افزايش آب دريا  ،، صيد ماھیزيست
طبع آمريکائيھا و دول دست می شد که باب ... و

نشانده ايران نيز نبود و حتی در کار شيالت نيز که 
ھمين . با شورويھا ھمکاری داشتند اخالل می کردند

پا گذاردن قراردادھای دوستی با  زيراخاللگری و 
شوروی وضعيتی را تثبيت کرد که از نظر حقوقی 

 فروپاشیقبل از . ه عرفی می گويندبه آن روي
بدان وضع  امپراتوری سوسيال امپرياليستی شوروی
صورت ه صورت بود كه ھركدام از دو طرف ب

در . بھره برداری می نمودند معدنیمستقل از منابع 
بخش شوروی  پس از جنگ جھانی دوم كار اكتشاف 

ن در آ. شدنفت در حوالی باكو شروع  استخراجو 
گفته ديپلماتھای کنونی روسيه که در  بنا بهزمان 

طرف ايرانی در ”مذاکرات چند جانبه شرکت دارند 
بر حقوق خود نمی ديد و  ایاقدامات ما ھيچ لطمه 

 در. آن را ناقض قراردادھای مزبور نمی دانست
بخش ايرانی نيز مطابق قانون مصوب مجلس ايران 

طبيعی  منابع، مناطق زيرآبی و )١٣٣٤( ١٩٥٥در 
دريا در مناطقی كه در فالت قاره ايران قرار  بستر

برای  بنابراين. دانسته است ايراندارد را متعلق به 
رسيدن به يك توافق در مورد رژيم حقوقی دريای 

و ھم عملكرد عرفی  گذشتهخزر بايد ھم قراردادھای 
  .”را درنظر گرفت

گذشته ايران به پيمان بغداد و سپس سنتو و از در 
ضويت پاکستان در آن به پيمان طريق سنتو و ع

سيتو وصل شد و از طريق ترکيه به پيمان ناتو تا 
اين اقدامات . عليه شوروی دست باال را داشته باشد

تجاوزگرانه که ثروتھای ملی ايران را بکام 
امپرياليستھا می ريخت و ھزينه سنگين نظامی را بر 
گرده زحمتکشان و ملت ايران تحميل می کرد 

تسليحات . که رژيم پھلوی به ايران کرد خيانتی بود
نظامی پيچيده ايران در نتيجه عضويت در اين 
پيمانھا از آمريکا تامين ميشد و برای بکارگيری آن 

ھزار مستشار آمريکائی که مصونيت حقوقی در  ٥٠
ايران پيدا کرده و حق توحش می گرفتند برگرده 
ت مردم ميھن سوار شده و از ماليات مردم و پول نف
در . ميلياردھا دالر به سرزمين مادريشان پس بردند

شمال ايران پايگاھھای شنود بوجود آوردند و يک 
ارتش سری مسلح برای مقابله با تجاوز احتمالی 

دولت وقت ايران در . شوروی به ايران پديد آوردند
را به خشن ترين نحوی زير پا  ١٩٢١داد رعمل قرا
ان ھمواره مرکز در زمان سلسله پھلوی اير. گذارد

توطئه و دسيسه و تجاوز به شوروی سوسياليستی و 
حتی بعدا به سوسيال امپرياليسم شوروی در کادر 

  .رقابتھای جھانی امپرياليستی بدل شد
انقالب شکوھمند بھمن به اين دوران تاريک 
استعماری که از کشور ما کشوری نيمه مستعمره 

  . ساخته بود پايان داد
می پس از روی کار آمدن در رژيم جمھوری اسال

دولت بازرگان ابراھيم يزدی را وزير امور خارجه 
وی که از دوران فعاليت دانشجوئی و . ايران کرد

ارتجاعی خويش به نزديکی با محافل جاسوسی 
آمريکا شھرت داشت در ھمان اوان کارش بطالن 

اين اعالم بطالن . را اعالم داشت ١٩٢١قرارداد 
شاره آمريکائيھا از آن جھت با ا ١٩٢١قرارداد 

صورت گرفت که خطر احتمالی تجاوز شوروی به 
ايران را در آينده به اين بھانه که ايران به مرکزی 
برای تجاوز به شوروی بدل شده است کاھش دھد و 
دست ساير امپرياليستھا در دفاع از رژيم جديد ايران 

زيرا . را در مقابل تجاوز شوروی باز بگذارد
يزدی با اين اقدام بھانه حقوقی تجاوز ابراھيم 

اين خيانت . شوروی به ايران را از وی گرفته بود
-ابراھيم يزدی و دارودسته بورژوا ليبرالھای ملی

رژيم جمھوری . مذھبی بر حزب ما پوشيده نيست
را به زير پرسش برد و  ١٩٢١اسالمی نيز قرارداد 

  . سرانجام بی اعتبار اعالم کرد
ولت روسيه در مذکرات چند نماينده رسمی د

جانبه با دولت ايران که شاھد ھياھوی دولت 
ايران در مورد مبانی وضعيت حقوقی دريای 
خزر بود بخاطر آنکه از شدت اين ھياھو بکاھد 

برسميت شناختن ” :خاطر نشان ساخت
شوروی و ايران  ١٩٤٠و  ١٩٢١قراردادھای 

بعنوان مبنای رژيم حقوقی دريای خزر نقطه 
حاليكه  در. باشدن موضع روسيه می آغازي

روسيه متھم می شود كه تماميت اين دو قرارداد 
نشان ساخت  خاطررا در نظر نمی گيرد، بايد 

كه تماميت يكی از اين دو توافق، يعنی پيمان 
روسيه  شورویجمھوری  دوستی ايران و
، اول بار توسط ايران ١٩٢١مصوب فوريه 

 نوامبر ١٠(١٣٥٨آبان  ١٩در . نقض گرديد
 ٦و  ٥ايران بصورت يك جانبه مواد ) ١٩٧٩

 تغييراين پيمان را لغو نمود و علت آن را 
مگر اوضاع و . اوضاع و احوال دانسته است

يافته  تغييرشرايط منطقه امروز كمتر از گذشته 
در ھم  روسيهحال که امپراتوری   .”؟است

ريخته است و سخن بر سر تقسيم منافع مشترک 
داران به ميان می آيد ھمه شعب در دريای مازن

، حتی بورژوازی خود بورژوازی ايران
فروخته سلطنت طلب بيادش آمده که ما دارای 
قرارداد مشترکی با شورويھا بوده ايم که آنھا 
ملزم و موظف به احترام به آن و اجرای آن 

اين ھوچی گری برای کتمان خيانتی . بوده اند
  ٥ادامه در صفحه ...است که اين 
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رزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيستمبا  

  ...برخوردی تاريخی
اين . حضرات به مصالح ملی ايران کرده اند

خيانت تنھا مربوط به دوران رژيم جمھوری 
، آخوندھا تنھا ادامه دھنده خيانت اسالمی نيست

اين قرارداد حداقل از  .سلطنت طلبان ھستند
نظر سياسی سالھاست که اعتبار خود را از 
دست داده و مورد سوء استفاده رژيمھای 

اينکه اعتبار حقوقی . تجاعی ايران بوده استار
آن تا به چه حد است شايد بررسی آن کار 

  .کارشناسان حقوقی باشد
    

*****  
     

   ...جنبش ضد جنگ
  اين واقعيت زشت را به مردم ايران بگويند که

نوچه ھای مسعود رجوی در کنار ارتش 
آمريکا و ارتش سری آمريکا و بنگاھھای 

آدمکشِی آمريکا به ايران  خصوصِی حرفه ایِ 
سرازير شده و به عمال خود در ايران دستور 
می دھند که اھداف را نشانه گذاری کرده، تا 
آمريکائی ھا بتوانند، در کنار بمباران شھر ھا و 
مردم غيرنظامی، شايد چند ھد ف صنعتی را 

تا دست اين نوچه ھا برای  ترور . ھم نابود کنند
اکنون، ليستشان را تھيه مخالفينشان که از ھم 

آنھا عوامفريبانه جار می . کرده اند، بازشود
برای جلوگيری از جنگ بايد رژيم زنند که 

اما معلوم . جمھوری اسالمی را سرنگون کرد
نيست چرا خودشان منتظر حمله و تجاوز 
آمريکا نشسته اند و فورا برای سرنگونی رژيم 

دست  ”جلوگيری از جنگ”جمھوری اسالمی و 
بکار نمی شوند؟ اگر ،ھدف دروغين آنھا 

است و نه حمايت از  ”جلوگيری از جنگ”
 برای جلوگيری از جنگ”تجاوز و بزعم آنھا 

پس بايد برای اين " بايد رژيم را سرنگون کرد
سريعا عمل کنند تا جلوی جنگ را سرنگونی 

پس به چه سبب انتظار . قبل از تجاوز بگيرند
گيرند؟ پوچی  می کشند و جلوی جنگ را نمی

حرف اين گروه ھا و نه تنھا مجاھدين خلق در 
عمل معلوم می شود وگرنه در ميدان حرف 

درجه يک ھستند  ”قھرمانان انقالبی”ھمه آنھا 
سبقت ” انقالبی”و بر يکديگر در گزافه گوئی 

  .می گيرند
اين تئوری ارتجاعی که مدعی است رژيم 
جمھوری اسالمی يک طرف راه اندازی جنگ 

ست و يا مسبب جنگ است و يا مسئله جنگ ا
گويا دعوا ميان تروريسم از يک طرف و 
آمريکا از طرف ديگرست و اين امر ربطی به 

ماھيت  ،ما و به مردم ايران ندارد و نظاير آنھا
جنگھای امپرياليستی و جنگھای آزاديبخش را 

تجاوزگر و قربانی تجاوز را . نفی می کند
ستمديده را يکی می ستمگر و . ھمتراز می کند

اين تئوری به . گيرد و مدافع استعمارگران است
تطھير امپرياليسم مشغول است و بھمين جھت 
نيز واژه امپرياليسم را از فرھنگ سياسی 
خويش برای آرايش چھره امپرياليسم زدوده 
است و برای داوری به ارزيابی علمی و عينی 

ارزيابی اش . از ماھيت جنگ نمی پردازد

غرض ورزانه و انتقامجويانه و . نيست علمی
ريشه تمام اين نظريات . خونخواھانه است

ارتجاعی در تئوريھای صھيونيستی منصور 
حکمت است که قصد دارد چنين جلوه دھد که 
اگر رژيم جمھوری اسالمی قبل از تجاوز 
آمريکا سرنگون شود ديگر تجاوزی در کار 

 کسی که. نخواھد بود و جنگی در نمی گيرد
ماھيت امپرياليسم را نشناسد و يا در خدمت 
امپرياليسم و صھيونيسم در پی آرايش 
امپرياليسم باشد ناچار است به چنين تحليلھای 

اين عده . ضد علمی و ضد کمونيستی دست زند
شارالتانھای سياسی در حقيقت مسئله بررسی 
علمی جنگ را تا حد دعواھای شخصی جرج 

ده و افکار مردم را بوش و احمدی نژاد تقليل دا
  .منحرف می کنند

خوب است برای روشن شدن مسئله با توجه به 
اوضاع کنونی يک فرض محال بکنيم و آن اين 
که رژيم جمھوری اسالمی تا قبل از تجاوز 

پرسش اين است که . آمريکا واقعا سرنگون شود
کدام نيرو در ايران رھبری اين سرنگونی را 

را به کف گرفته بعھده داشته و قدرت سياسی 
است؟ اگر رھبری اين جنبش بدست نيروھای 
کمونيستی افتاده باشد که در ايران به استقرار 
سوسياليسم دست زده و يا حداقل به زعم برخی 

آنوقت  ،جمھوری دموکراتيک خلق برقرار کنند
در ” تروريسم”داليل جرج بوش برای نابودی 
و امر سرنگونی  منطقه چند برابر شده است

يم جمھوری اسالمی کمکی به حل مسئله رژ
پس کسب قدرت سياسی  .جنگ نکرده است

توسط کمونيستھا و يا نيروھای انقالبی در 
شرايط کنونی ھرگز جرج بوش را از حمله به 

پس ادعای شعار سرنگونی . ايران باز نمی دارد
رژيم جمھوری اسالمی مانع از تجاوز است 

قبول  شايد بتوان فرض و. دروغی بيش نيست
کرد که رھبری مبارزه برای سرنگونی رژيم 
جمھوری اسالمی بدست نيروھای غيرپرولتری 

آيا امپرياليسم آمريکا از تجاوز به . ليبرال بيفتد
ايران در اثر اين موقعيت عالی و تشتت درونی 
که بدست آورده است منصرف خواھد شد؟ 

زيرا رژيمی که بر سر کار می آيد اگر ! ھرگز
قی بماند و مانع تجاوز شود بايد به بخواھد با

سياستھائی تن در دھد که امپرياليستھا و 
امپرياليستھا و . صھيونيستھا با آن موافقند

صھيونيستھا تغيير رژيم ايران را بخاطر تغيير 
در سياست منطقه می خواھند و نه اينکه از 

مگر . آدمھای عبا وعمامه دار بدشان می آيد
با و عمامه ندارند؟  سعودی ھا در عربستان ع

رژيم حاکم در ايران بايد از تحصيل فن آوری 
نيروگاھھای ھسته  ھسته ای چشم بپوشد و درِ 

اورانيوم غنی شده را با . ای خويش را ببندد
بھای استعماری از آمريکا و اسرائيل بخرد و 
حتی برای کسب آن بدريوزگی آنھا برود که آيا 

ساختن موشک  از. بدھند و يا تحريم کرده ندھند
. و کشتی و ساير تسليحات نظامی چشم بپوشد

تنھا کارخانه ھائی را براه اندازد که مانعی 
برای سرمايه گذاريھای کالن امپرياليستی در 

ه ژ، معادن ايران و بوينفت ايران. ايران نباشد
 معدن مس و اورانيوم ايران را خصوصی سازد

يق و در اختيار سرمايه ھای بين المللی از طر
در عرصه سياست  .بازار بورس قرار دھد

خارجی ھمدست اسرائيل شود و در خاورميانه 
بر ضد خلقھای عرب و بويژه خلقھای سوريه و 

در آمريکای . فلسطين و لبنان وارد عمل گردد
جنوبی از حمايِت  حکومتھای مترقی دست 

در منطقه  .را تقويت کند” پينوشه ھا”بردارد و 
ن نيرو بفرستد تا کار ارتش به عراق و افغانستا

آمريکا را تسھيل کند و وظايف آنھا را به عھده 
ايران را پايگاه . بگيرد و جنگ را عراقيزه کند

از ساختمان . تجاوز به روسيه و چين قرار دھد
پااليشگاه نفت دست بردارد و بنزين خويش را 

، نوکر بانک جھانی و از خارج وارد کند
شد و به سازمان صندوق بين المللی پول با

، از تبديل ذخاير ارزی تجارت جھانی بپيوندد
 ،خويش به يورو بجای دالر دست بردارد

کمونيستھا و نيروھای معترض و انقالبی در 
ايران را افزونتر از پيش سرکوب کند و از 
اعتراضات سازمانھای حقوق بشر که پيچش در 
دست خود آنھاست نھراسد ولی در عوض با 

وق و کرنا آزادی پوشش را ھوچی گری و ب
حجاب اسالمی را ، چشمگيرانه به ميدان آورد

از ميان برده و مردم را به اين دلخوش کنند که 
به آزادی پوشيدن لباس مد روز نوع غربی نايل 

استبداد ” ضِ در عوبه مردم القاء کند ، آمده اند
نفت و گاز و مس و  بر مالکيتِ  ”دولتی

 ،نايع ملی و بانکھااورانيوم و ساير ثروتھا و ص
 سگرائینھمجآزادی خصوصی و دموکراتيک 

و آزادی جنسی که گويا برای عده ای کمال 
نفی  .دست آورده اندب، مطلوب است

 ”توتاليتاريسمِ ”و  ”استبداد”و  ”ديکتاتوری”
ھم اکنون به  ،نکوھيده بر منافع ملی يک ملت

ايران به ) توفان-اشغال بخوانيد(”آزادی”پاس 
متکی بر آزادی  ،فردی تخاذ تصميماتِ ا آزادیِ 

رسيده است  وجدان و اندوويوآليسم غير توتاليتر
و ميدان را برای شکوفائی رقابت در نابودی 
رقيب که قانون آزاد ھرج و مرج سرمايه داری 

آنوقت به سربازان . است باز کرده است
اشغالگر آمريکائی به عنوان مھمان مردم ايران 

ھزينه نگھداری آنھا را نير پايگاه نظامی دھد و 
. بعھده گرفته قانون کاپيتوالسيون را احياء کند

اين رژيم که در واقع بدتر از رژيم شاه و 
آری . جمھوری اسالمی در مجموع خود است

با چنين رژيمی امپرياليستھا و صھيونيستھا 
حتما موافقند و حاضرند از تجاوز به ايران 

ا در صورتی امپرياليسم آمريک.   چشم بپوشند
که باين خواستھا نرسد از تصميمات خويش 

سخن بر سر جغرافيای . دست بر نمی دارد
سياسی نوين و نظم نوين در جھان و منطقه 

تنھا عوامفريبان که ھوادار تجاوز آمريکا . است
به ايران ھستند به اين توھم دامن می زنند که 
گويا با سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی 

مودب و منضبط و مقيد به ”ی امپرياليستھا
، آزاديخواه و اصول و ميثاقھای جھانی

از تجاوز به ايران  ”دموکرات و بشردوست
  . چشم می پوشند
 ٦ادامه در صفحه ...ما  روشن است که



۶صفحه                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨۶آذر ماه  – ٩٣شماره          
  

   ...جنبش ضد جنگ
اين شعار در مقابل شعاری قرار داده می شود  

که بايد بھر وسيله که مقدور است از جنگ جلو 
ی از اين وسايل از نظر حزب تقويت يک. گرفت

جنبشی که ميليونھا نفر را در . جنبش صلح است
سراسر جھان به خيابان آورد و بر ضد 

حضور صدھا ھزار . امپرياليستھا بسيج کند
ايرانی در خارج از کشور می تواند عامل موثر 
و بزرگی در ھدايت اين جنبشھا و شرايط کمک 

شغال در ايران مالی و تبليغاتی به نھضت ضد ا
  . باشد

آنھا . امپرياليستھا نيز اين خطر را حس می کنند
اين عامل بازدارنده را در محاسبات خويش در 
کنار ساير عوامل به حساب می آورند و مايلند 

نوع تخريب . که در اين جنبشھا تخريب کنند
آنھا اين است که مشتی عوامفريب را می 

ضد  جنبش ضد جنگ را بر فرستند تا جھتِ 
جمھوری اسالمی بچرخاند و تجاوز به ايران را 

آنھا می . در افکار عمومی موجه جلوه دھد
خواھند از درجه شدت جنبش ضد جنگ در 
جائی که ديگر زورشان به ممانعت از آن نمی 

آنھا انقالبی نيستند خرابکارند و . رسد بکاھند
بايد بعنوان خرابکار به مردم ايران و جھان 

ا می دانيم که عده ای با نظريات م. معرفی شوند
جنبش ميليونی ضد جنگ در سراسر جھان 

عقل سالم حکم می کند آنھا تظاھرات . مخالفند
مستقل خويش را با شعارھای مستقل خويش 

چنانچه حرف آنھا درست باشد و . برپا دارند
مقبول عامه قرار گيرد مردم صلح طلب به 

ار را ولی آنھا اين ک. صف آنھا خواھند پيوست
زيرا ھدف آنھا تحقق شعارھای مورد . نمی کنند

قبول خودشان نيست خرابکاری در نھضت ضد 
آنھا می خواھند اين جنبش عظيم را . جنگ است

تا بحدی تضعيف کنند که ھيچ عامل بازدارنده 
ای برای جلوگيری از تجاوز به ايران در 
عرصه جھانی باقی نباشد و اين امپرياليستھا 

يم جمھوری اسالمی را سرنگون باشند که رژ
  .می کنند

و يا  ”نه به آمريکا”شعار مسخره آنھا اين است 
که با ناز و ادای  ”نه” اين شعارِ  .”نه به جنگ”

با جنگ بيان  ”مخالفت”پيردختران باکره در 
می شود از صدتا شعار ھواداری از جنگ 

اين شعار حکم التماس و . تحريک آميز تر است
اه امپرياليسم و صھيونيسم عجز و البه بدرگ

جون من جنگ ”دارد که به آنھا می گويد 
، اين ”تو را به خدا قسم جنگ نکن”، ”ننک

شعار سر تا پا انحرافی يک شعار انفعالی و 
تسليم طلبانه است و از قدرت رزمی جنبش 

اين شعار شعاری . تھاجمی ضد جنگ می کاھد
است که کارشناسان جنگ روانی امپرياليستی 

نيروھای انقالبی بايد با روحيه . کرده اند خلق
ماھيت جنگ را ، افشاءگرانه و انقالبی تھاجمی

برمال کنند و نه با ناز و نياز و ادا و اطوار 
شعار نيروھای ضد جنگ . برای خلط مبحث

دست ”و يا  ”دستھا از ايران کوتاه باد”
دست ”و يا ” تجاوزگران از ايران کوتاه باد

ايران تجاوز به حدانشان از امپرياليستھا و مت

مرگ بر ”. می تواند باشد ”کوتاه باد
، ”، زنده باد خلق قھرمان ايرانتجاوزگران

. ”، ايران زنده می ماندميرد امپرياليسم می”
، اين شعار تکيه اصلی را بر ضد جنگ طلبان

، و ، ضد بشرھا، جانيانمسببين جنگ
اين شعار نشان می . تجاوزگران قرار می دھد

که ھمه بحث بر سر بقاء و زنده ماندن دھد 
ھمه تضادھا در شرايط تجاوز . ايران است

ديگر جنبی و در اين مبارزه اساسی فرعی 
است و تنھا از دريچه يک مبارزه فرعی بايد به 

اين ايران و يا جمھوری . آن برخورد کرد
اسالمی نيست که می خواھد به آمريکا تجاوز 

اھد به ايران کند اين آمريکا است که می خو
تجاوز کند و اگر تجاوز نکند جنگی در نمی 

پس تالش موذيانه برای اينکه در جبھه . گيرد
ضد جنگ جائی نيز برای سرنگونی رژيم 
جمھوری اسالمی که ربطی به جنبش ضد 
جنگ نداشته و مسئله مردم ايران است بازکنيم 
، ھيچ معنای ديگری جز تخريب در اين جبھه

، کاھش تاثيرات تبليغاتی اين هتفرقه در اين جبھ
، و چشمک زدن به امپرياليستھا که ما با جبھه

اين   .ندارد ،تجاوز مشروط به ايران موافقيم
شعار انحرافی و تخريب در اراده آزاد مردم 
جھان در مخالفت با جنگ و ايجاد ترديد در اخذ 

تاکتيک . تصميم آنھا به نفع جنگ طلبان است
از کشور تقويت صحيح مبارزه در خارج 

. نيروھای ضد جنگ با شعارھای ذکر شده است
در کنار اين بايد نقش ايرانيان خرابکار را که 
علفھای تئوريھای منصور حکمت را می خورند 
و يا ناسيونال شونيستھای کرد و عرب و آذری 

تاکتيک درست تشديد اين . و بلوچ را افشاء کرد
ن تضادھاست تا دست ھمه دشمنان مردم ايرا

  .رو شود
تاکتيک نيروھای انقالبی در درون ايران نيز 

بر اساس واقعيت و نه  اين تاکتيک. روشن است
اين تاکتيک . بر اساس موھومات تعيين می شود

بر اساس تناسب قوای طبقاتی می تواند معنا و 
تاکتيکھای . مفھوم داشته باشد و انقالبی باشد

، ، بدون نيرو، پوچ و بی محتویذھنی
کھای تخيلی و ماليخوليائی که حرف مفت تاکتي

و فاقد ارزش است تنھا برای تفرقه افکنی در 
جنبش مردم ايران و اخالل در جبھه وسيع 
مردمی بر ضد اشغالگران و متجاوزان به 

وظيفه مبرم و فوری نيروھای . ايران است
انقالبی در ايران بسيج ھمه مردم به صورت 

جاوزگران مستقل در ھر کوی و برزن بر ضد ت
جاسوسان . و اخاللگران و تفرقه افکنان است

دشمن برای خرابکاری در پشت جبھه سالھاست 
که توسط امپرياليستھا و صھيونيستھا آموزش 
ديده و بداخل خاک ايران گسيل شده اند و تالش 
می کنند به ياری امپرياليستھا جنگ ضد 
تجاوزکاران را به جنگ داخلی که ھمان 

ای نقش ستون پنجم است بدل خرابکاری و ايف
بی ضرر کردن اين خائنين از وظايف . کنند

سرنگونی رژيم سرمايه . نيروھای انقالبی است
داری ارتجاعی جمھوری اسالمی وظيفه مردم 
ايران با اتکاء به نيروی خويش و تنھا از 

تنھا . طريق دفع تجاوز اشغالگران مقدور است
دمی از طريق اين روند است که نيروھای مر

متحد و متشکل شده و اعتماد عمومی مردم را 
کسب کرده به نيروئی برای محاسبه در تعيين 

به نسبت رشد . تاکتيکھای انقالب بدل می شوند
اين نيرو و دفع تجاوز جانيان اشغالگر که در 
پی تجزيه ايران ھستند ما يک گام به سرنگونی 

مردم . رژيم جمھوری اسالمی نزديک می شويم
آنھا به . ز ھم اکنون باين راه می روندايران ا

که عده ای در خارج در  ”سومی جبھه موھوم”
آنھا در . پی اختراع آن ھستند پوزخند می زنند

، پی آن نيستند که جنگی ميان ظالم و مظلوم
، ميان ميان امپرياليسم و ملت تحت ستم

تجاوزگر و قربانی تجاوز را به جنگ ارتجاعی 
الرھای آمريکائی و يا ميليون د ٨٥داخلی با 

، ، صدای آمريکاميليون يوروی ھلندی ١٥
  .راديو فردا و يا زمانه بدل کنند

در جنگ احتمالی که در می گيرد دو طرف 
امپرياليستھا و صھيونيستھا و . بيشتر نيست

در يک و راست ” چپ”متحدين ايرانی آنھا از 
و جبھه وسيع مردم ايران بر ضد تجاوز طرف 
اين تنھا تضاد عينی و  .مقابلدر طرف  گران

واقعی اساسی و عمده است که خطوط جبھه را 
معيين می کند و نه ذھنيگرھای بی پايه و غير 

جای ھر کس با ھر ايدئولوژی که . ديالکتيکی
بخواھد برای استقالل و آزادی و عدم اشغال 
ميھنش که اساس مسئله جنگ است مبارزه کند 

عمومی وسيع  در اين جبھه. در اين جبھه است
مردمی است که کمونيستھا بايد به عنوان يک 
نيروی مستقل به اصل استقالل و عدم وابستگی 

بايد تاکيد کرد، . در جبھه واحد وفادار بمانند
جنگ احتمالی که درمی گيرد با بمباران 
وحشيانه و با مدرنترين، مخربترين و سھمگين 
 ترين ھواپيماھای جنگی آمريکا و اسرائيل آغاز

اين بمبارانھای ضد بشری و . خواھد گشت
فاشيستی تمام زير ساخت ھای جامعه و حيات 
. زيست مردم ايران را مورد ھدف قرار می دھد

تمام کارخانجاتی را که قراردادھای ساخت 
مجدد آنھا در جيب شرکتھای آمريکائی است از 
بين می برند و آنھا را برای تھيه غذای تبليغاتی 

شرکتھای سپاه پاسداران و يا  ،ابلھان سياسی
آنھا صدھا . اموال تروريستھا اعالم خواھند کرد

ھزار نفر مردم ايران را به قتل می رسانند و 
مدعی خواھند شد که کوچکترين گناه و خطائی 
مرتکب نشده اند زيرا اين رژيم جمھوری 
اسالمی است که از مردم ايران بعنوان سپر 

و مردم را جلوی بالی تروريسم استفاده می کند 
. آمريکائی و اسرائيلی قرار داده استبمبھای 

. ھمانطور که ما درعراق شاھدش بوده ايم
حزب ما با پوچ گوئيھائی نظير اينکه در ايران 

، بايد يک سه گروه و سه دسته وجود دارد
، يا بايد ھماھنگ عليه ايجاد کرد ”جبھه سوم”

ل امپرياليسم و صھيونيسم جنگيد و در عين حا
جمھوری اسالمی را سرنگون کرد اعتقادی 

بانيان اين ادعاھا را از نظر سياسی بزدل . ندارد
می داند که ھرگز در فکر ايران و مردم 

  ٧ادامه در صفحه ...کشورشان 

  دسيسه ھای رنگارنگ امپرياليستھا عليه مردم ايران را برمال کنيم 
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 دست امپرياليستھا از ايران کوتاه باد

   ...جنبش ضد جنگ
ھدفشان کسب قدرت سياسی و رھبری . نيستند

برای  ”سياسی”کار . مبارزه مردمشان نيست
ذی از بيگانگان است و يا آنھا يا دکان اخا

دلمشغولی برای رفع بيکاری تا آخر عمر که 
   .بميرند” خوشنام”

، سازمان مجاھدين خلق) توفان(حزب کار ايران
دارو دسته ھای بيمار از تئوريھای صھيونيستی 
و ليبرالی منصور حکمت در انواع رنگھای 

، پھلوی چيھای شعبان بی مخی گوناگون آن
ناسيونال دسته ھای  ، دار ونوکر آمريکا

تجزيه طلب کرد و آذری و عرب و  شونيست
بلوچ را که اقليت ناچيزی بيش نيستند دشمنان 

، دشمنان مردم ايران می داند طبقه کارگر ايران
   .و از افشاء آنھا لحظه ای ھم باز نمی ايستد

مسئله اساسی در مبارزه ايکه در زمان تجاوز 
اميت ارضی در بگيرد حفظ استقالل ايران و تم

، اين مبارزه يک مبارزه دموکراتيک. آن است
مردم ايران . رھائی بخش و انقالبی است

يکپارچه در اين جبھه قرار دارند و مخالف 
تجاوز امپرياليستھا به ايران ھستند و مردم 

دست تجاوزگران از ايران ”: ايران می گويند
ھر شعار ديگری که تالش می . ”کوتاه باد

سرنگونی ”و و يا در عقب امر ورزد از در جل
را  ”رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

ھمتراز مقابله با تجاوز امپرياليستی و نابودی 
ايران و به زبان ديگر عراقيزه کردن ايران 

يک شعار انحرافی برای تخريب در  ،قرار دھد
نھضت ضد جنگ است و بايد با آن و طراحان 

دليل  نيروھائی که به ھر. آن مبارزه کرد
درمقابل قوای متجاوز پرچم سفيد را بر افراشته 
اند مزدوران اجنبی ھستند و به جبھه اشغالگران 

فقط دو جبھه وجود خواھد داشت . تعلق دارند
تنھا در اين . جبھه اشغالگران و جبھه مقاومان

بستر است که حزب می تواند با بسيج نيرو و 
رای در کنار مردم اعتبار کسب  کند و خود را ب

  .رھبری اين جنبش آماده نمايد
سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی وظيفه مردم 
ايران و مربوط به مردم ايران است و تنھا از 
طريق روند مبارزه با دفع تجاوز بيگانگان می 

جنگيدن در دو جبھه و يا تبديل . تواند تحقق يابد
جنگ تجاوزگرانه به جنگ داخلی با ياری 

ھيونيسھا و امپرياليستھا بمباران ھواپيماھای ص
از نظر  ،توسط مشتی تئوريسينھای مخبط

، از سياسی خودکشی، از نظر تئوريک بی پايه
نظر عملی مسخره و در خدمت نيروھای 

، اين شعار زود رس .تجاوزگر است
  . غيرمسئوالنه و عمال جنايتکارانه است

ھمه  جبھه خرابکارانِ ”ما پيشنھاد می کنيم اين 
ی تالش بيھوده برای تخريب بجا ،”فن حريف

 ، بجایدر جنبش گسترده و جھانی ضد جنگ
اينکه نيرو و امکانات خويش را در اختيار 

حمايت از صھيونيسم عمال تخريب اين جبھه و 
جبھه ”، خوب است که و امپرياليسم قرار دھد

 مستقالرا  ”مستقل خويش ھمه فن حريفِ 
بوجود آورد و با رھبری دم و دستگاه 

در لندن و کلن تظاھرات چند ” ان سابقمسلمان”

به ايران ده نفری خويش را در زمان تجاوز 
کسی از برگزاری اين تظاھرات . برگزار کند

خوب است آنھا . مسخره ممانعت نخواھد کرد
تصميم به شرکت در تظاھرات خويش را به 
صورت دموکراتيک و داوطلبانه به عھده 

ر جنبش داوری مردم بگذارند و از خرابکاری د
خلق . واقعی و جھانی ضد جنگ دست بردارند

ايران و حزب ما مسلما تنھا برای آنھا احساس 
تنفر و انزجار خواھد داشت و از افشاء اين 
دارو دسته ھای حرف مفت زن و پوچ پرداز و 

جنبش ضد . بزدل سياسی باز نخواھد ايستاد
ايرانيان انقالبی با خبر جنگ جھانی از مواضع 

ی خرابکاران در اين جبھه تره ھم است و برا
  .خورد نمی کند

حزب ما طبيعتا با ايجاد تشکلھای مستقل ضد 
جنگ و ضد اشغال در ايران و در خارج ايران 
برای ھمکاری با جبھه جھانی ضد جنگ موافق 

  .است و در اين راه نيز فعاليت خواھد کرد
*****  

  
  

  ...کالف سردرگم
نان مردم منطقه سربلندی زندگی کند و با دشم 

امپرياليستھای تجاوزگر و فاشيست و 
آزادی خلق . صھيونيستھای نژادپرست به جنگد

   .در گرو اين سياست است کرد
دولت ترکيه در مقابل حمالت حزب کارگران 

در ترکيه واکنش شديد نشان ) پ کا کا(کردستان
داد و ارتش خويش را به مرزھای جنوبی ترکيه 

و عمليات شديد و گسيل کرد  کربدياردر 
سخن . پراکنده ای را به خاک عراق آغاز نمود

، ھمراه با از يک ارتش صدھزار نفری
خودروھای نظامی توپ و نک و اھوانيروز و ت

ھمين وسعت اقدام دولت اسالمی ترکيه . است
جای اين شبھه را باقی می گذارد که شايد ھدف 

 تحريکات”دولت ترکيه قبل از اينکه سرکوب 
باشد که در مرز ايران و ترکيه  ”ه ایحساب شد

، انتقال ارتش ترکيه به و عراق پديد آمده
ن در ارتباط با تجاوز نظامی مرزھای ايرا

احتمال ديگر ممانعت . احتمالی آمريکا باشد
دولت ترکيه از تشکيل يک دولت مستقل 
کردستان در عراق و تجزيه آن است که با 

تی که نف ،دست اندازی به چاھھای نفت عراق
روزانه بھای آن افزايش يافته و دولت ترکيه 
توانائی پرداخت آنرا در بازار آزاد ندارد به 
نيروئی بدل شود که بقاء ترکيه را به مصاف 

پيشنھادات محافل امپرياليستی آمريکا بر . بطلبد
سر تقسيم جغرافيای سياسی منطقه و ايجاد سه 

ھم ، آنکشور جديد و فاقد توانائی زيست پايدار
مانند دوران استعمار کھن زنگ خطری است 

حتی  .که دولت ترکيه را ھراسان ساخته است
ارتش ترکيه که ھوادار آمريکاست می بيند که 
مسايل منطقه و ماجراجوئيھای نظامی آمريکا و 
انگليس به امر بود و نبود موجوديت ترکيه بدل 

اين ارتش وابسته نتوانسته در پرتو . شده است
به متحد دراز مدت خود يعنی  اين شرايط

   .امپرياليستھای آمريکا و ناتو تمکين کند

دولت اسالمی ترکيه از دولت دست نشانده 
عراق خواست که به فعاليت پ کا کا در خاک 
عراق پايان دھد و مانع شود که آنھا از داخل 
خاک عراق به مبارزه مسلحانه و عمليات 

اين تھديد . نظامی عليه دولت ترکيه اقدام کنند
در واقعيت امر متوجه دولت کردستان عراق 

استقالل کردستان را از  ”خيال خام”است که 
دولت اسالمی و يا دولت الئيک . سرش بدر کند

ترکيه ھرگز زير بار کشور مستقل کردستان 
اين حزب در داخل مناطق . نخواھد رفت

کردنشين عراق از دم و دستگاھھای اداری و 
حمايت پنھان و آشکار سياستمداران کرد 

دولت عراق و امپرياليستھا از . برخوردار است
س برخورد به اين پديده که عواقب ھرا

خطرناکی می توانست برای آنھا داشته باشد 
. مسئله را به مسامحه و دفع الوقت گذراندند

ھمدستی با دولت ترکيه در سرکوبی پ کا کا 
توسط دستگاه اداری نو ظھور کرد در شمال 
عراق به مفھوم از دست دادن چھره سياسی و 

می شد و بی  محبوبيت آنھا ميان اکراد محسوب
توجھی به خواست ناسيونال شونيستھای ترکيه 
با بستن راھھای مبادله کاال و محاصره 
اقتصادی ھمراه با تحريکات سياسی و سرکوب 
و تجاوز ھمراه بود که بی ثباتی دستگاه حاکمه 

کردھای حاکم در . عراق را تشديد می کرد
عراق با کردھای مسلح ترکيه که مراجع فتوای 

، آنھا را ی امپرياليستھا و صھيونيستھاآنھا يعن
ھمان  ،معرفی کرده بودند” تروريست”

” تروريستھائی”برخوردی را نداشتند که با 
برای آزادی عراق از زير سلطه که داشتند 

سياستھای اکراد در شمال  .بيگانه می جنگيدند
عراق که نيات خويش را برای تشکيل يک 

منطقه کردستان بزرگ و ھمدست اسرائيل در 
می پوشانند در عمل مشکالتی را فراھم می 

در منطقه . آورد که ديگر قابل استتار نيست
کالف سردرگمی از تضادھای پايدار و موقت 
پديد آمده است که تجاوز امپرياليستی به منطقه 

  . سرمنشاء بروز آن است
تضادھائی که در منطقه پس از حمله 

ه می در جھاتی کشيد ،امپرياليستھا رشد کرده
شود که برای خود امپرياليستھا نيز ھمه جانبه 

  .قابل پيشگوئی و مھار نيست
تضاد ميان دولت ترکيه و دولت خود مختار 
کرد در شمال عراق که وجودش به تقويت 
خواستھای ملت کرد در جنوب ترکيه منجر می 

  . شود
تضاد ميان دولت ترکيه با دولت ايران بر سر 

ن ترکيه بعنوان پايگاه تجزيه ايران و  قرار داد
اسرائيل و آمريکا و اروپا برای تجاوز احتمالی 

  .و خرابکاری در ايران
تضاد دولت ترکيه با ارامنه و خواستھای برحق 
آنھا که اوج گرفتن آنھا در کنار خواستھای 
کردھا و بقايای يونانيھا می تواند تماميت 
ارضی دولت ترکيه را به خطر انداخته و اين 

در زير فشار اتحاديه اروپا و قدرت  دولت را
گرفتن اسالميستھا و تضادشان با کماليستھا له و 

  ٨ادامه در صفحه ...   .لورده کند
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  زندانيان سياسی بی قيد و شرط، آزاد بايد گردد

    ...کالف سردرگم
تضاد دولت ترکيه با مبارزين انقالبی کرد و 
طبقه کارگر و کمونيستھای ترک در داخل 
ترکيه و سرکوب خواستھای دموکراتيک مردم 

  .قليتھای قومی و مذھبیترک و ساير ا
ھمدستی دولت ترکيه با امپرياليسم آمريکا در 
منطقه در پيمان ناتو و دادن پايگاھھای نظامی 

  .به امپرياليسم آمريکا در جنوب ترکيه
سياست توسعه طلبانه پان ترکيستھای ترکيه در 
، قفقاز و آسيای ميانه و تحريک عليه فارسھا

 د نفرت ملیکردھا و ارامنه در منطقه و ايجا
در . برای ايجاد يک امپراتوری ترک در منطقه

ھمين رابطه حمايت از ناسيونال شونيستھا 
  .آذری برای جدائی از ايران

ھمدستی دولت ترکيه با صھيونيستھای اسرائيل 
و در اين رابطه تسليم دسيسه ھا و توطئه 
چينيھای اسرائيل در منطقه شدن، و مستمرا 

ين کشور قرار داشتن مورد تھديد شانتاژھای ا
که اھرمھای فشار فراوانی برضد ترکيه در 

واقعيت آن است که ھمدستی با . دست دارد
اسرائيل عامل تضعيف و نه تقويت دولت ترکيه 

  .است
ھمدستی صھيونيستھا با رھبران اکراد عراق و 
ايران و با گروه پژاک بخش ايرانی کردھای پ 

اد يک کا کا برای خرابکاری در ايران و ايج
خريد زمينھای . اسرائيل دوم در منطقه

کردستان در اراضی نزديک مرز ايران توسط 
کردھای واقعا يھودی و يا با ھويت جعلی که از 

دامن زدن به اين تئوری . اسرائيل وارد کرده اند
ارتجاعی که گويا کردھا از نظر سابقه مذھبی 

تقويت محافل کرد در آمريکا . يھودی بوده اند
وزش آنھا و ايجاد اردوگاھھای کرد جھت آم

نشين که با محافل سازمانھای امنيتی آمريکا در 
ارتباطند برای آموزش و اعزام آنھا به منطقه 
برای تقويت اسرائيل و سياستھای راھبردی آتی 

  . امپرياليستھا
ھمدستی رھبران کرد با امپرياليستھا و بويژه 

ق و امپرياليسم آمريکا برای تجاوز به خاک عرا
. سرکوب مبارزه ميھن پرستانه مردم عراق

ھمدستی رھبران کرد در قتل عام مردم غير 
کرد برای کشيدن تنھا گليم کردھا از آب به 

 ”حق تعيين سرنوشت خلق کرد”بيرون به بھانه 
درک نژاد (به بھای قتل عام ھر چه غير کرد

  ).پرستانه از مسئله ملی
، ی فارسايجاد نفرت ملی در منطقه عليه ملتھا

و ترکمن و بويژه دشمنی با  ترک و عرب
بخشھای شيعه مذھب و سنی مذھب غير کرد 

   .دسيسه چينی برای تجزيه عراق. در عراق
مخالفت دولت ايران با اسرائيل و آمريکا و در 
عين حال ھمدستی آنھا با رژيم دست نشانده 
عراق و جھموری خودمختار کرد که با ياری 

نيستھا بر سر کار آمده امپرياليستھا و صھيو
  .است

ھمداستانی رژيم ايران و ترکيه در سرکوب 
مبارزات انقالبی خلق کرد که رھائی خلق کرد 
را در رھائی از ستم امپرياليسم و صھيونيسم 

  .نيز می دانند

حمايت امپرياليستھا و صھيونيستھا از دولت 
دست نشانده عراق و حمايت از دارودسته جالل 

انی ھمچون ستون پنجم تجاوز طالبانی و بارز
امپرياليستھا به عراق و تبديل کشور مستقل 

به مفھوم . عراق بيک مستعمره امپرياليستھا
ديگر نقض حق تعيين سرنوشت خلق عراق و 
لگدمال کردن آن تا ناسيونال شونيستھای کرد 

برخوردار  ”حق خود تعيينی سرنوشت”از 
  .شوند

تجزيه  طبيعتا صھيونيستھای اسرائيل در پی
عراق و ايران و ترکيه ھستند تا ممالک اسالمی 
را در منطقه تضعيف نمايند و موجويت دولت 
صھيونيستی اسرائيل را در منطقه که چون 
دملی چرکين سرپل امپرياليسم در منطقه است 

تضييق حقوق ملت کرد در اين . بدرازا بکشانند
مدت توسط ھيات ھای حاکمه ارتجاعی که 

ھمدست آمريکا بودند و يا خودشان مدتھا 
به دست صھيونيستھا که خود حق تعيين  ،ھستند

سرنوشت خلق فلسطين را با سرنيزه بطور 
بھانه ای داده است  ،وحشيانه سرکوب می کنند

تا بياد دلسوزی برای اکراد بيافتند و برای 
  .حقوقشان اشک تمساح بريزند

صھيونيستھا ھمزمان ھم متحد کردھای 
ت و ھم متحد ناسيونال ناسيونال شونيس

آنھا به کردھا ھم پول . شونيستھای ترک ھستند
و ھم اسلحه و ھم آموزش می دھند و جاسوسان 

طبيعتا برای آنھا ممکن . آنھا در منطقه پخشند
نيست که بر کاربرد اين سالحھا و نوع تقسيم و 

بازار فروش اسلحه داغ . توزيع آن نظارت کنند
ست پ کا کا می است و بخشی از آنھا نيز بد

افتد که با دولت ترکيه در پيکار مسلحانه قرار 
اين اقدام موجبات خشم ترکيه را فراھم . دارد

می کند و برای حفظ منافع ترکيه به واکنش وا 
می دارد که در عمل به تضعيف سياست 
امپرياليستھا و صھيونيستھا در منطقه منجر می 

ع ارتجاع منطقه برای استفاده از اوضا. شود
بلبشوئيکه امپرياليستھا خلق کرده اند در پی 
. استفاده از بی ثباتی منطقه بنفع خويش ھستند

تجاوز آشکار ترکيه به عراق تضعيف دولت 
عراق و بويژه حکومت دست نشانده کرد را 

، اسرائيل بدنبال دارد و اين نه باب ميل آمريکا
در عين حال استدالل  .ايران است نه باب ميلو 

يز استدالل قدرتمندی است زيرا مدعی ترکيه ن
کرد ” تروريستھای”است که سربازانش توسط  

که ھم از نظر اتحاديه اروپا و ھم از نظر 
 محسوب می شوند” تروريست”رسما آمريکا 

مورد تجاوز قرار گرفته و دولت عراق با بی 
تماميت ارضی  ،توجھی نسبت به تروريسم

و لذا  ترکيه را مورد تجاوز قرار داده است
” تروريستی”از عمليات دولت ترکيه پيشگيری 
از وظايف مبرم و ملی  و سرکوب پ کا کا را

کار دولت ترکيه اقدامات . خود می داند
سخنان اردوغان . پيشگيرانه و يا بازدارنده است

اين ترکيه . تفاوتی با سخنان جرج بوش ندارد
قرار گرفته و ” تروريسم”است که مورد تھاجم 

و حال مجبور است ” تروريسم”جاوز قربانی ت
است برای دفاع از تماميت ارضی خويش به 

را ” تروريستھا”خاک عراق حمله کرده و 

بغرنجی اوضاع منطقه ناشی از  .سرکوب کند
منافع ريشه دار و دائمی متضاد گوناگون و 

  .توافقات مصلحتی موقت و گذرای روز است
دولت ترکيه که شاھد است اکراد ناسيونال 
شونيست کرد از جانب اسرائيل و آمريکا 
حمايت می شوند پاسخی برای ملت خود ندارد 
که به چه مناسبت با اسرائيليھا قراردادھای 
امنيتی و ھمکاری امضاء کرده و خاکش را 
. جوالنگاه جاسوسان اسرائيلی قرار داده است

وی توضيحی ندارد که به چه مناسبت در پيمان 
آمريکا در منطقه به  ناتو است و متحد طبيعی

حساب می آيد ولی دولت آمريکا برای پيشبرد 
منافع خويش برای وی تره ھم خورد نمی کند و 
کار تعيين تکليف در برخورد به منازعات 

را  ،مرزی که بحث اش مدتھاست آغاز شده
بدرازا و دفع الوقت می کشاند تا در نتيجه اين 
اھمال کاری ناشی از ترس دودش به چشم 

اين نشانه بی نقشگی و سردرگمی . ھا رودترک
ضرباتی است که در عراق و آمريکاست از 

نوش جان کرده  افغانستان از مبارزه مردم
  .است

حال برای مھار وضعيت بحرانی که 
امپرياليستھا  صھيونيستھا در منطقه ايجاد کرده 
اند وزير امور خارجه عراق و آمريکا با ھيات 

ع در منطقه سريعا ھای نمايندگی ممالک ذينف
خويش را به آنکارا رسانده اند تا از انفجار 

کمترين ضرر در . منطقه پيشگيری نمايند
شرايط فعلی برای طرفين سرکوب کردھا 

باز بايد خلق کرد در پای . بدست کردھاست
منافع تنگ نظرانه و ارتجاعی ناسيونال شونيسم 
که به خيال خودش می خواھد تنھا گليم خودش 

از اين . آب بيرون بکشد قربانی شودرا از 
موقت منطقه  ”آرامش”طريق فعال ميشود به 

ياری رساند تا تمام اھرمھا غافلگيرانه از دست 
مبارزه مردم قھرمان . امپرياليستھا در نرود

ترکيه بر ضد امپرياليستھا و صھيونيستھا که 
، پاره پاره عراق را به خاک و خون کشيده اند

يزا رايس و آتش زدن کردن تصاوير کوندل
مجسمه وی در آنکارا و شھرھای بزرگ ترکيه 

موجی از نفرت ضد در ھنگام ورود او 
 .امپرياليستی را عليه آمريکا ايجاد کرده است

رسانه ھای گروھی و دروغگو و سانسورچی 
غرب صدای اين مبارزات را ” دموکرات”

. برای فريب افکار عمومی پژواک نمی دھند
خانم رايس می باريد وی وحشت از چشمان 

کردھا را مجبور خواھد کرد که راه کمترين 
ردھای ھمواليتی کُ  مقاومت را بروند و سرِ 

. رند تا امپرياليستھا نجات پيدا کنندبُ خويش را بِ 
شايد اين فاجعه تجربه ای باشد تا چشمان 
ناسيونال شونيستھا باز شود و به جبھه مبارزه 

تی خلقھای ضد امپرياليستی و ضد صھيونيس
  .منطقه باز گردند

در عين حال اين وظيفه نيروھای انقالبی ترکيه 
است که مانع شوند ناسيونال شونيستھای ترک 
به نفرت ضد کرد دامن زنند و جھت مبارزه 

منحرف کرده و حل   ضد امپرياليستی را
  ٩ادامه در صفحه ...صحيح مسئله مل
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

   ...کالف سردرگم
ی ميان کرد و ترک ی را به نفرت و برادر کش

بدل کنند و توجه را از دشمن مشترک 
  .   امپرياليسم و صھيونيسم منحرف نمايند
رد بکلی وضعيت ناسيونال شونيستھای کُ 

از  به حقآنھا که . مسخره و غم انگيز است
بخوانيد کردستان (تجاوز ترکيه به خاک عراق

از کوره در رفته اند و اين امر ) توفان -عراق
ونی و مغاير پيمانھای بين الملللی غير قانرا 

و بر ضدش تظاھرات راه می  اعالم کرده
اندازند در زمانيکه کشور مستقل عراق بطور 
غير قانونی و مغاير پيمانھای بين الملللی مورد 

الل بودند و به کار غير  تجاوز قرار گرفته بود
 ،قانونی امپرياليستھا نه تنھا اعتراضی نداشتند

. يز ھمکاری و ھمدستی می کردندبلکه با آنھا ن
برای آنھا تجاوز خوب است اگر به نفع آنھا 

. تجاوز بد است اگر به ضرر آنھا باشد. باشد
برای آنھا مبارزان ميھنپرست عراقی که برای 

ھستند ” تروريست”رھائی ملی مبارزه می کنند 
نظر  بر مبنایرد کُ ” تروريستھای”ولی 

کباره مبارزان و اسرائيل بي آمريکادولتمردان 
دليل . راه حق تعيين سرنوشت به حساب می آيند

آن اين است که يکی عرب و مخالف آمريکا و 
رد و ھمدست امپرياليسم و صھيونيسم ديگری کُ 

ناسيونال شونيسم ھميشه فاقد ھر گونه . است
ناسيونال شونيست . اصوليت انقالبی است

. سرانجام به نژاد پرستی و قوم کشی می رسد
به اشغال سرزمينھای فلسطين اعتراضی  آنھا

ندارند و تجاوزاسرائيل را به لبنان محکوم نمی 
کنند و ھرگزمشکلی با گرسنگی و تشنگی دادن 
به مردم فلسطين، در نوار غزه  ندارند و حتی 
آنرا بيرحمانه مورد تائيد قرار می دھند و از آن 

چون بنظر آنھا از تعداد عربھا . خوشحالند
ود و اين بنفع ناسيونال شونيستھای کاسته می ش

مالک ارزيابی آنھا نه طبقاتی است . رد استکُ 
مالک آنھا صرفا عليرغم مظلوم . و نه انسانی

رد کُ  ،ردبرای آنھا کُ . عميقا نژادی است ،نمائی
است و بايد مورد تائيد قرار گيرد حتی اگر 

، ھمدست امپرياليست و يا مرتجع و سرکوبگر
مين ديدگاه ارتجاعی ھ .صھيونيست باشد

رد است که حزب دموکرات کردستان رھبران کُ 
ايران و کومله را بھمدست امپرياليستھا در 
منطقه بدل کرده و آرزو می کنند با حمله به 
ايران و قتل عام ھمه ايرانيھا اين امکان را 
برای ناسيونال شونيستھای کرد بوجود آورند تا 

يينی حق خود تع”شوند و به ” آزاد”آنھا 
بدست صھيونيستھا و امپرياليستھا ” سرنوشت

ھمين ناسيونال شونيستھا بودند  .دست پيدا کنند
که از اشغال کردستان سخن می راندند و مدعی 
بودند بجای مبارزه برای آزادی ايران بايد برای 

آنھا . پايان دادن به اشغال کردستان فعاليت کرد
 کسب حق ملی خويش را وثيقه نابودی ايران

رد مرتجع و برای آنھا ارزش يک کُ . کرده اند
، ترک و يا فارس فاشيست از يک عرب

طبيعتا چنين . دموکرات و مترقی بيشتر است
جنبشی عميقا ارتجاعی و نژادی است و ھرگز 

نيروھای انقالبی بايد با . قابل دفاع نخواھد بود

اين ناسيونال شونيستھای ھمدست طالبانی و 
ا مبارزه کنند و ماھيت جرج بوش و نظاير آنھ

آنھا را برای خلقھای منطقه بر مال کنند تا خنجر 
آنھا از پشت به کتف مبارزان راه آزادی طبقه 

  . کارگر فرو نرود
حال پس از سفر اردوغان به واشنگتن دولت 
آمريکا موافقت کرده است که در سرکوبی 

به . نھضت کردھا با دولت ترکيه ھمدستی کند
نيتی دھد و راه عقب نشينی آنھا اطالعات ام

تا قلع و قمع آنھا . جنگجويان پ کا کا را ببندد
مقرھای آنھا را ، دولت طالبانی کرد. ميسر شود

در شمال عراق تعطيل کرده است و برای فرار 
 :از توضيح برای مردم کرد مدعی شده است

امنيت مرزھا در عراق بعھده نيروھای 
خاک  اين سرکوبی در داخل. آمريکائی است

و تحت توجھات جالل طالبانی ” کردستان آزاد”
حال بايد کردھای . و بارزانی صورت می گيرد

را برای عدم سوء استفاده ” تروريست”
بدست کردھای در قدرت ” تروريست”عربھای 

اين تجربه تلخ و ننگين ناسيونال  .سرکوب کرد
شونيسم مژادپرستانه است که تنھا ھنرش در 

، ضد عرب و ضد فارستبليغ نفرت ملی ضد 
   .ترک است

بر مبنای اصول ) توفان(حزب کار ايران
اعتقاديش تجاوز ترکيه به عراق را محکوم می 

اين تجاوز را ) توفان(حزب کار ايران. کند
ناشی از ناسيونال شونيسم پان ترکيستھا می 

ھرگز حاضر ) توفان(ولی حزب کار ايران. داند
شرکت  نيست تنھا در نمايشات اعتراضی ای

کند که فقط مخالف تجاوز ترکيه به عراق باشند 
و تنھا يک نوع خاص از تجاوز را محکوم 

ما از آن نمايشات اعتراضی بر ضد . دنکن
تجاوز حمايت می کنيم که تجاوز امپرياليستھا و 
صھيونيستھا را به عراق و فلسطين و لبنان و 
. تجاوز احتمالی به ايران را نيز محکوم کند

ز اپورتونيسم و ناسيونال شونيسم حزب ما ا
حمايت نمی کند و آنرا خطری مھلک برای 

حزب ما در . خلقھای منطقه ارزيابی می نمايد
عين محکوم کردن ناسيونال شونيستھای ترک 
که بخاک کشور عراق تجاوز می کنند تنھا از 
آن گونه نمايشات اعتراضی حمايت خواھد کرد 

وز بطور کلی که دفع اين تجاوز را با دفع تجا
جنبشی که اين کار را نکند . به عراق پيوند زند

خودش ناسيونال شونيستی و ارتجاعی بوده و 
حزب ما سياستی را . قابل حمايت نخواھد بود

که می کوشد مردم را به ابزاری برای تحقق 
سياستھای نژادپرستانه بدل کند و قتل عام ملل 

کند را بنا به مصلحت ناسيونال شونيستی تائيد 
رفقای حزبی تنھا مجازند در . محکوم می کند

آن نوع تظاھرات اعتراضی بر ضد تجاوز 
شرکت کنند که تجاوز را علی االصول محکوم 
کند و نه تجاوز را به تجاوز خوب و تجاوز بد 

  .  بدل کند و بدنبال مھر تائيد از ديگران بگردد
حزب ما معتقد است که جنبش مترقی و 

ردستان بايد مبارزه محقانه دموکراتيک مردم ک
ملی خويش را در ھمکاری و اتحاد با خلقھای 
منطقه که بھر تقدير بايد در کنار آنھا زندگی 

در مبارزه بر ضد امپرياليسم و صھيونيسم  ،کند

تنھا اين . و ناسيونال شونيسم کور به پيش برد
سياست است که موجب اعتماد عميق خلقھای 

زمينه زندگی  منطقه نسبت بيکديگر شده و
مشترک ھمه ملتھای منطقه را بر اساس اصولی 

حزب . دموکراتيک و داوطلبانه فراھم می آورد
ما خواھان . ما از اين سياست حمايت می کند

جمھوريھای سوسياليستی ايران ھستيم که 
جمھوری سوسياليست کردستان يکی از آنھا 

حزب ما بدون ھراس و بدون دادن . خواھد بود
اپورتونيستی و مصلحت جويانه  امتيازھای

اپوزيسيون تقلبی ايران اعالم می کند که 
ناسيونال شونيسم به پرچمدار ارتش 
صھيونيستی و امپرياليستی در منطقه بدل شده 

 نيروھای واقعا انقالبی بايد برای ممانعتِ . است
، کارزار وسيع به موقع از گمراھی مبارزان

دست ”شعار تبليغاتی بر ضد تجاوز به ايران با 
سرنگونی ”، ”زگران از ايران کوتاه بادوتجا

رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی تنھا 
نابود باد ”، ”مربوط به خلق ايران است

نيروھای .  ايجاد کنند” صھيونيسم و امپرياليسم
انقالبی بايد نشان دھند که سرنگونی رژيم 
جمھوری اسالمی تنھا و تنھا از روند مبارزه با 

ان و با تکيه به  نيروی مردم ممکن اشغالگر
انقالبی را از انقالبی  سره را از ناسره،.  است

تنھا از اين طريق می  ، مغز نما و حرافان تھی
   .توان شناخت

*****  
  

 ...جشن پرشکوه
  بازو اندر بازو جملگی به پيش
  محکم و استوار در ايده خويش

  کارگر دنيا را آزاد می کند
  .د می کندزحمتکشان را او دلشا

...”  
وقتی ھنرنمائی آيلين با درخواست صلح به 
پايان رسيد زمينه ای باز شد تا در باره جبھه 

سخنران در . جھانی ضد جنگ سخن رود
سخنان ابتدائی خويش به اھميت جنبش ضد 
جنگ و اينکه تنھا کمونيستھا ھستند که به مسئله 
جنگ و صلح از ديدگاه طبقاتی نگاه کرده و 

 .اشاره کرد ،ن واقعی می باشندصلحدوستا
سخنران به سابقه صلحدوستی کمونيستھا در بعد 
از جنگ جھانی دوم و جنبش جھانی صلح 
اشاره نمود و ياد آور شد که کمونيستھای ايران 

که وجدانشان از ” پيراھن سفيدھا”ھميشه بنام 
معذب و امپرياليستھا در جنگ جنايات نازيھا 

يز وطن ما ايران را امروز ن. شھرت داشتند بود
خطر تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھا تھديد 

آنھا قصد دارند از ميھن ما تلی ويران . می کند
بسازند که بازسازی آن را با قراردادھای نان و 

وظيفه کمونيستھای جھان . آبدار به جيب بزنند
است که امروز نيز برای صلح و ممانعت از 

شھای ضد بروز جنگ فعال شوند و در جنب
جنگ شرکت کنند و تالش ورزند دست عمال 
خرابکار دشمن را  که با درھم شکستن جنبش 
ضد جنگ قصد دارند در رکاب جرج بوش و 

 ١٠ادامه در صفحه...ايھود اولمرت 
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 پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

 ...جشن پرشکوه
ھدف ما در درجه . وارد ايران شوند قطع کنند

نخست بايد درخدمت ممانعت از درگيری 
 ول مستقيم آن امپرياليستھا ونظامی باشد که مسئ

حزب به رفقا و حاضرين . صھيونيستھا ھستند 
رھنمود داد در جنبشھای ضد جنگ به عنوان 
ايرانی شرکت کنند و نقاب عمال ستون پنجم 
دشمن را که سنگ تجاوز به ايران را می زنند 

حزب اعالم کرد که ھم . از چھره آنھا برگيرند
د جنگ در اکنون جنبشی توسط کميته ھای ض

ايران در حال پا گيری است و نظريات آن با 
  .نظريات واقعبينانه حزب ما نزديکی دارد

سخنران پس از پرداختن به مسايل روز در باره 
انقالب اکتبر سخن گفت که ما مضمون آنرا به 

      .   نگارش در آورده ايم
  تئوری که بر اساس واقعيت بود

. تغيير داد انقالب سوسياليستی اکتبر جھان را
ھر چقدر ھم بورژوازی در مورد تاريخ انقالب 
کبير اکتبر دروغ بگويد باز در اين حقيقت 
تغييری نمی دھد که انقالب اکتبر ده روزی بود 

  .که دنيا راتکان داد
قبل از انقالب اکتبر تبليغات دشمنان اين بود که 
حرفھای مارکس و انگلس تئوريھای پوچ و 

نمی شود آنھا را بکار  تخيلی است که در عمل
توده مردم ھم در سراسر جھان تصور می . برد

کرد که برای اينکه چرخھا به گردش در آيند به 
نيروی سرمايه داران و پذيرش اصل مالکيت 

کسی فکر . خصوصی بر وسايل توليد نياز است
نمی کرد کارخانه را بشود بدون سرمايه دار 

ت اين تفکر ناشی از جھل و سن. گردانيد
توده مردم اين اعتماد . تاريخی زندگی مردم بود

به نفس را نداشتند که ميتوان مالکيت را بر 
وسايل توليد از بين برد و حتی سريعتر و بھتر 

می شود انگيزه مادی را بعنوان . توليد کرد
در کتب . عامل اصلی توليد از ميان برداشت

مذھبی و در تمام اعصار گذشته مردم با اين 
خو گرفته بودند که اکثريتی بايد  ”واقعيت”

 ”خداداد”برای اقليتی کار کند و اين سرنوشت 
چرخ دنيا بايد بر اين اساس . را تحمل نمايد

  .بگردد
. انقالب اکتبر به اين توھم کھنه قرون پايان داد

انقالب اکتبر کاری را در تاريخ به انجام رسانيد 
که قبل از آن کسی به تصورش ھم خطور نمی 

انقالب اکتبر نظامی را بنيان نھاد که در . کرد
در . آن از استثمار انسان از انسان خبری نبود

، ھمه انقالبات حاليکه ھمه نظامھای قبل از آن
ھرگز به بھره کشی انسان از انسان  ،آنقبل از 

  .پايان ندادند
انقالب اکتبر نشان داد که می توان جھانی 

طبقات  ، جھانی انسانی با از بين بردنديگر
سوسياليسم در شوروی تحت  .ايجاد کرد

اين . رھبری سترگ استالين بنيان گذاشته شد
است که حمله به استالين حمله به سوسياليسم و 
دستآوردھای سی ساله آن و دشمنی با کمونيسم 

اين است که دشمنان سوسياليسم مبارزه . است
با سوسياليسم و مارکسيسم لنينيسم را از حمله به 

در دوران استالين بود . ين شروع می کننداستال

که با نقشه ھای پنجساله سازندگی توليد 
، طبقات را از نظر سوسياليستی را شکل دادند

، ديکتاتوری سياسی و اقتصادی از بين بردند
پرولتاريا را مستقر ساختند و جھانی نوين خلق 
کردند که نظير آن تا آنروز در تاريخ وجود 

. ر شگفت آور و عظيمی بوداين کار کا. نداشت
 فاله ھات، آنھا دنيا را چنان تکان دادند که طفيليھا

  .از آن به بيرون پرت شدند
مسئله اساسی ھرانقالبی مسئله کسب قدرت 

  . سياسی است
پرولتاريا نيز بايد برای تحقق سوسياليسم نخست 

 ،به اين اعتبار. قدرت سياسی را کسب کند
ری کمونيستھا به انقالبی که در روسيه به رھب

. پيروزی رسيد يک انقالب سوسياليستی بود
وظايف اقتصادی انقالب در زمان کوتاه متحقق 

برای اين کار به زمان بيشتر نياز . نمی شوند
است و ساختمان سوسياليسم طوالنی خواھد 

اين مبارزه بويژه در عرصه مبارزه با . بود
توليد کوچک که در جامعه بسيار گسترده است 

ر آسانی نيست که بشود آنرا با يک فرمان کا
برای تحوالت اقتصادی . حل کرد ”کمونيستی”

به برنامه ريزی اقتصادی به مبارزه طبقاتی در 
کليه عرصه ھا و به بسيج توده ھای اکثريت 

خصلت . مردم به رھبری طبقه کارگر نياز است
انقالب سوسياليستی را فقط از روی درجه 

سنجيدن که می توانند تحقق تحوالت اقتصادی 
ده ھا سال بطول انجامد يک ايده اکونوميستی و 
ضد کمونيستی است و ھرگز با سوسياليسم 

اين ايده ضد کمونيستی برای . خويشاوندی ندارد
ايجاد ياس و سرخوردگی در ميان کمونيستھا 
ساخته شده است تا خرده بورژواھا و 
خرابکاران را بشود از فردای انقالب بر ضد 

انقالبی ”و ” درجا می زند”قالب که گويا ان
در عين حال . بسيج کرد” ل نمی کندعم

اکونوميستھا با انقالب مخلفند و آماده تسليم اند 
زيرا مدعی اند رشد نيروھای مولده بحدی 
نيست که بشود بيست و چھار ساعته اقتصاد 

اين ضد انقالبيھا . سوسياليستی را مستقر ساخت
ت پردازيھای شبه انقالبی در با آه و ناله و عبار

ھمانگونه که در . کار انقالب تخريب می کنند
انقالب . شوروی کردند و به حق سرکوب شدند

يک عمل سياسی است و تحوالت طوالنی 
اقتصادی تنھا می تواند نتيجه عملی يک انقالب 
موفق سياسی و استقرا ديکتاتوری پرولتاريا 

  .باشد
: گفت ١٩١٩کارل کائوتسکی مرتد در سال 

دولت شوروی مدت زيادی دوام نخواھد آورد و 
  .”تا چند روز ديگر از ھم پاشيده خواھد شد

: ، فرمانده ارتش گفتمارشال فوش فرانسوی
  .”شاھد مرگ بلشويسم خواھد بود ١٩١٩سال 

: روزنامه فرانسوی فيگارو چاپ پاريس نوشت
بنا به اطالعات رسيده از مسکو وضع در آنجا ”

وضع اقتصادی طوری است که  .وخيم است
نميتوان آنرا مھار کرد و بدان سرو صورتی 

ھمه تدابيری که لنين پيشنھاد کرده است . بخشيد
وضع عمومی مرگ . بيھوده و نارسا است
  ”بلشويسم را به دنبال دارد

برنامه : نيويورک تايمز چاپ آمريکا نوشت”
چنين برنامه ای واقعيت ! ؟جساله نصنعتی پ

سال (”ن تنھا فريب و اغفال است، و ايندارد
١٩٣٢.(  

اين پيشگوئيھا طبيعتا ھمه از ريشه غلط از کار 
  .در آمد

  :حدود ده سال بعد شاھدان عينی چنين نوشتند
تئودر درايزر نويسنده آمريکائی در ده سال بعد 

من ديگر به اين نتيجه رسيده ام که ”: گفت
روسيه به طور يقين يکی از بزرگترين 

تصادی خواھد شد که ھمانند آن در قدرتھای اق
  )١٩٢٩(.تاريخ کمتر وجود داشته است

شش می کنند وبلشويکھا ک: تايمز چاپ انگلستان
کاری را طی پنج سال انجام دھند که در بھترين 
شرايط نيازمند به پنجاه سال وقت 

  ).١٩٢٩(”است
کشور  ١۴در شوروی عليرغم تھاجم 

، عليرغم دسيسه ھای امپرياليستی
، عليرغم تجاوز و بوخارينيستھاسستھا يکستروت
سوسياليسم مستقر شد و  ھا و فاشيستھا يناز

انسانھا ديدند که سوسياليسم می . پيروز گرديد
خلقھای . تواند جامه عمل بپوشد و مستقر شود

جھان با بزرگترين تحول بشری که نمونه آن تا 
 ،حال. کنون در تاريخ نبود مواجه بودند

اين . دنيای نوينی می ساختندکمونيستھا يايد 
دنيای نوين به انسانھای نوين نياز داشت که بر 
تحوالت دنيای نوين با قھرمانی و فداکاری 

حزب کمونيست . بلشويکی تاثير بگذارد
بلشويک شوروی با مشکلی روبرو بود که از 
کار انقالب سوسياليستی و  ساختمان سوسياليسم 

حزب  .به مراتب صعب تر و دشوار تر بود
و ريشه  ، کھنهکمونيست بايد بر عادات سنتی

، بر صفات ، بر خرافه سرمايه داریدار مردم
نکوھيده بشری که محصول قرنھا جامعه بھره 

، از زيرکار در ، بر رندیکشی انسانھا بود
، رشوه و با عرضگی ی، باصطالح زرنگرفتن

، کوته نظری و تنگ نظری خرده خواری
، پيکاری اين پيکارد و می کربه لبورژوائی غ

  . و فرسايشی بود ، طوالنیسخت
سوسياليسم در شوروی با پيروزی رويزيونيسم 
شکست خورد ولی مبارزه طبقاتی ھرگز تا 

  . نابودی طبقات به پايان نمی رسد
  محتوميت پيروزی سوسياليسم 

سوسياليسم پيروز می شود زيرا که جوامع 
ه تا لحظ. بشری محصول مبارزه طبقاتی ھستند

، تا ايکه فقر و ثروت در دو قطب وجود دارند
زمانيکه بھره کشی انسان از انسان از ميان 

، تا زمانيکه امپرياليسم و صھيونيسم نرفته است
وجود دارند و به مردم جھان زور می گويند 
طبيعی است که در مقابل آن مقاومت بوجود آيد 

اين . و انسانھا برای زندگی بھتر مبارزه کنند
انسانھا سرانجام به پيروزی سوسياليسم تالش 

بورژوازی در نود سالگی انقالب . می رسد
کبير اکتبر در حاليکه خلقھا به تجليل از اين 

تحريف و دروغگوئی در باره  انقالب مشغولند به
. اين انقالب و تمام دوران سوسياليسم مشغول است

اين امر اھميت مبارزه ايدئولوژيک و واھمه 
 ١١ادامه در صفحه ...از بورژواھا را 
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  ت استچاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيال

 ...جشن پرشکوه
. ايده انسانی و انقالبی سوسياليسم نشان می دھد

ھمين که ما در اين شرايط سخت گرد ھم می آئيم تا 
پيروزی سوسياليسم را جشن بگيريم و با يکديگر 

 پيمان 
ببنديم که برای پيروزی بشريت در اين راه گام 

سم را نمی خواھيم گذارد نشان می دھد که سوسيالي
ھمين که رفقای کمونيست . شود نابود کرد

انترناسيوناليست ما در اين جا گرد می آيند تا برای 
ھدف مشترکی جشن بگيريم اين نشانه قدرت 

  .سوسياليسم و غلبه ناپذيری بر آن است
ھم اکنون مارکسيسم لنينيسم چون سمندر از زير 
با خاکستر بدر می آيد و خود را برای پيکار نھائی 

  .تجربه بيشتر و فداکاری عميقتر آماده می کند
  زنده باد مارکسيسم لنينيسم

  زنده بادد يکتاتوری پرولتاريا
  زنده باد شوروی لنين و استالين   

سپس رفقای مارکسيست لنينيست آلمان پيامی 
  .کمونيستی به سمع نشست رساندند

آنگاه يک رفيق کمونيست آلمانی با گيتار خويش به 
ترانه ھای انقالبی و کمونيستی و کارگری  خواندن

  : بزبان آلمانی پرداخت
اثر برتولد برشت  ”قطعنامه”در بدو امر سرود 

شاعر بزرگ کمونيست آلمان را بياد کمون پاريس 
نخستين تالش پرولتاريا برای کسب قدرت سياسی و 

  :استقرار حکومت انقالبی کارگری خواند
  نظر باينکه ما ضعيفيم ”

  دگی ما قانون ساختيدبرای بن
  نظر باينکه ديگر نمی خواھيم بنده باشيم

  اين قوانين در آينده باطل است
  نظر باينکه  با توپ و تفنگ تھديد می کنيد ما را

تصميم ما بر اين است از زندگی بد بيشتر از مرگ 
  بترسيم

  نظر باينکه گرسنه ميمانيم
  اگر غارت خودمان را توسط شما تحمل کنيم

  بر اين است روشن کنيم که تصميم ما
فقط پنجره ھايند که ما را از نان خوب مورد نيازمان 

  .جدا می کند
  نظر باينکه  با توپ و تفنگ تھديد می کنيد ما را

تصميم ما بر اين است از زندگی بد بيشتر از مرگ 
  بترسيم

  
  نظر باينکه آنجا خانه ھائی وجود دارند
  ايد درحاليکه شما ما را بی سر پناه کرده

  مصمم گشته ايم در آن خانه ھا سکنی گزينيم
  زيرا که اين سوراخھا ديگر شايسته ما نيست

  نظر باينکه  با توپ و تفنگ تھديد می کنيد ما را
تصميم ما بر اين است از زندگی بد بيشتر از مرگ 

  بترسيم
  

  نظر باينکه سوخت فراوان وجود دارد 
  در حاليکه ما بدون سوخت می لرزيم

  اينکه اکنون آنھا گرممان خواھد کرد نظر به
  تصميم ما بر اين است آنھا را مصادره نمائيم

  نظر باينکه  با توپ و تفنگ تھديد می کنيد ما را
تصميم ما بر اين است از زندگی بد بيشتر از مرگ 

  بترسيم
....  

نظر به اينکه ما به وعده ھای دائمی دولت اطمينانی 
  نداريم

کنون تحت رھبری خويش تصميم ما بر اين است ا
  يک زندگی نوينی بنا کنيم 

نظر باينکه شما بجز زبان گلوله به زبان ديگری 
  تکلم نمی کنيد

ارزش آنرا را دارد که ما ھم اجبارا سر توپھا را به 
  ”.سمت شما برگردانيم

سپس فيلم کالسيک و صامت رزمناو پوتمکين 
ساخته آيزن اشتاين کارگردان شوروی نمايش داده 

  .که يک ساعت و نيم به طول انجاميد شد
گروه آمريکای التين که از سرزمين  ،پس از فيلم

بياد پابلو  شيلی شيلی می آمد سرودھای انقالبی
در توصيف چه گوارا،  آرژانتين نرودا، کوبا و

مکزيک بياد سرودھای پيروزی مردم ، بوليوی
، ترانه ای از سرزمين پانچوويال و زاپاتاانقالب 
خواند و نواخت و سفری انقالبی از ...وئه نيکاراگ

شمالی ترين سرزمين التين به جنوبی ترين آن کرد 
و ھمبستگی انقالبی اين ملل را در ترانه ھا به 

نيازی به دانستن زبان اسپانيائی نبود . نمايش گذارد
ماھيت انقالبی و زير و بم زيبای ترانه ھا شنونده را 

رد و شادی سخن از غم و د. به وجد می آورد
  .مشترک بود

آيلين گيتار بدست گرفت و به فارسی با در خاتمه 
وی از آھنگھای انقالبی  .آغاز کرد” مراببوس”

به زبان  ، ارمنستانمردم شيلی به زبان اسپانيولی
، ، يونانی، ترکیارمنی خواند و آنگاه به زبان ارمنی

  :از دادوايتاليائی سرود جبھه متحد زحمتکشان را آ
  
  ن انسان انسان استو چو”

  ، چاره چيستبايد غذا خورد
  ، ياوه گوئیسيرش نمی کند

  چون ياوه براش غذا نيست
  سه ،، دو، ياال چپ، سه، دوپس چپ

  ای رفيق جای خود بايست
، ، ای کارگربه صف اندر جبھه متحده کارگران

  بايست
  

  انسان است،و چون انسان
  نخواھد ضرب چکمه روی سر

  نه که برده زير دست
  ا که ارباب روی سري

  سه ،، دو، ياال چپ، سه، دوپس چپ
  ای رفيق جای خود بايست

  
  و چون کارگر کارگر است

  آزاديش را کس نخواھد
  امر آزادی کارگران 

  فقط در دست کارگر است
  سه ،، دو، ياال چپ، سه، دوپس چپ

  ای رفيق جای خود بايست
، ، ای کارگربه صف اندر جبھه متحده کارگران

  ”بايست
  

در خاتمه جشن آيلين سرود بزرگ انترناسيونال 
  : را سر داد که حضار با وی ھم صدا شدند

  
  برخيز ای داغ لعنت خورده ”

  دنيای فقر و بندگی
  شوريده خاطر ما را برده
  .به جنگ مرگ و زندگی
  بايد از ريشه براندازيم
  کھنه جھان جور و بند

  وآنگه نوين جھانی سازيم
  .ندھيچ بودگان ھر چيز گرد

  روز قطعی جدال است
  اخرين رزم ما

  انترناسيونال است
  نجات انسانھا

...”    
پس از پايان برنامه آيلين رفقای حزبی سرود 

قدرتمند استالينگراد را سر دادند و با اين سرود 
مناسب جشن بزرگ يادبود نودمين سال 

پيروزی انقالب اکتبر را پيروزمندانه بپايان 
  :رساندند

  وز تو پرچم سرخ پير”
  مانده بر جای خود برقرار

  پرچم سرخ دنيای نو
  شد ز پيکارت استوار

  می ستائيم نامت با سرود
  نام جاويدت زنده باد

  قلب خود چون آتشين گلی 
  نثارت سازيم استالين گراد
  بر در و بام و ايوان تو

  نقش جان بازيھايت به جاست
  خون فرزندان خاک تو 

  روی ھر برگ گلی پيداست
  يم نامت با سرودمی ستائ

  نام جاويدت زنده باد
  قلب خود چون آتشين گلی 
  نثارت سازيم استالين گراد

  مردم گيتی از رزم تو
  نغمه پيروزی خوانده اند

  جان بر کف با عزمی آھنين
  دشمن از خاکت رانده اند
  می ستائيم نامت با سرود

  نام جاويدت زنده باد
  قلب خود چون آتشين گلی

  ”لين گرادنثارت سازيم استا 
  

*****  
  
  

از ياری شما 
 سپاسگزاريم

  کرون ١٠٠٠ع ن 
  يورو ١٠رفيقی از فنالند 
  يورو ٢٠رفيقی از فنالند 

 ٥٠” پيروز باشيد”رفيقی از آلمان با رمز 
  يورو

  يورو ٢٠ ”ش”رفيقی از ھلند 
  يورو ١٠رفيقی از فنالند 

  يورو ٢٠رفيقی از آلمان لورکوزن 
 رويو ٦٠” ف”رفيقی از ھامبورگ 

  
*****  

  
  



  

کالف سردرگم 
ناسيونال شونيسم در 
منطقه و  زمينه سازان

  فاجعه
حل مسئله ملی در دوران امپرياليسم تنھا می

ارزه انقالبی وتواند بخشی از مب
ضدامپرياليستی جھانی و در خدمت مصالح

تنھا برخورد. جنبش انقالبی پرولتاريايی باشد
انقالبی و مترقی به حل مسئله ملی از اين منظر

لحظه ايکه. برای کمونيستھا قابل حمايت است
رھبری مبارزه ملی در دستان خون آلود
.ناسيونال شونيستھا قرار گيرد آغاز فاجعه است
،ناسيونال شونيسم قادر نيست خواستھای ايلی

، فئودالی و سرمايه داری را، پدرشاھیمذھبی
تابع مصالح مبارزه طبقاتی و در خدمت آرمان

ناسيونال شونيسم. واالی سوسياليسم حل کند
عمال در منجالبی که خود خلق کرده و به حفر
.عميق آن دامن می زند غرق خواھد شد

کور از تجارب تاريخی نمیناسيونال شونيسم
.آموزد و ملعبه دست ارتجاع باقی می ماند
پرچمداران نفرت ملی در فشار نفرت دست

اين وظيفه. آموزان خويش له خواھند شد
کمونيستھاست که   ابعاد فاجعه را نشان دھند و
ريشه ھای آن را بر مال کنند تا خلق کرد نيز

سايربتواند روزی با حقوق متساوی در کنار
 ٧ادامه در صفحه ...خلقھای منطقه با

حزب واحد طبقه کارگر ايران "حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنھادات خودرا برای ما . يق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای ھرچه رساترشدن به ياری ھمه کمونيستھای صد. است

به ما کمک مالی رسانيد، . مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، ھزينه . و به اين مساعدت ھا، ھرچند ھم که جزيی باشند نيازمنديمزيرا ما تنھا با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم 

 .گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم

جشن پر شکوه انقالب اکتبر گواھی بر زنده 
  بودن مارکسيسم لنينيسم

١٣٠نودمين سالگرد انقالب اکتبر با شرکت حدود  جشن يادبود ٢٠٠٧نوامبر سال  ٢۴در روز
.نفر با حضور رفقای کمونيست آلمانی و آمريکای جنوبی و فرانسوی با شکوه فراوان برگذار شد
شرکت رفقای کمونيست خارجی بيان ھمبستگی انترناسيوناليستی کارگران جھان است که با

گی و خويشاوندی انسانی و کمونيستیحضور خود و ھمکاری در برگزاری برنامه ھای جشن يگان
  . خويش را با کمونيستھای ايران بيان می کنند

و شعارھای زنده باد، ، عکس تمام قد لنين، استالين، لنين، انگلسمحل جشن با تصاوير مارکس
، حزب کار، مرگ بر ارتجاع و امپرياليسم، مرگ بر رژيم جمھوری اسالمیمارکسيسم لنينيسم

در گوشه ای از مجلس تصاوير رفقا قاسمی و فروتن و سغائی از .ين شده بودمز) توفان(ايران
رفقا قاسمی و فروتن بنيان گذاران سازمان. پيشروان مبارزه ضد رويزيونيستی به چشم می خورد

در روی ميز انتشارات و کتب توفان تصاوير ده ھا تن. مارکسيستی لنينيستی توفان بودند
وسياليسم در قابھای از قبل تھيه شده به چشم می خورد و الھامبخش رفقایجانباختگان توفانی راه س

آنھا شاھد بودند که راھشان ادامه دارد و مسلما روزی بر پيروزی سوسياليسم در. حزبی ما بود
سيل شھيدان گواه بيرحمی مبارزه طبقاتی است و بايد ھمواره به اصل. جھان نظاره خواھند کرد

  .  مانداين مبارزه وفادار
تنھا تشکل ايرانی است که اين جشن بزرگ را که بياد بلشويکھای قھرمان) توفان(حزب کار ايران

ھيچ مانعی نمی. شوروی به رھبری لنين و استالين که دنيای نوينی را برپا ساختند برگزار می کند
  .تواند ما را از ياد و يادآوری اين روز بزرگ که دنيا را تکان داد باز دارد

محصول ايمان عميق کمونيستی به ،رگزاری جشن انقالب اکتبر محصول توان فيزيکی نيستب
برای حزب ما ھرگز تعيين کننده نيست که تعداد شرکت کنندگان در اين. راھی است که می رويم

برای ما حقانيت اين جشن مطرح است و اينکه بايد دستآوردھای اين انقالب. جشن چند نفر باشد
مگر وقتی ياران ما در .، زنده نگھداريم و به نسل آتی منتقل کنيمرا ارج بگذاريم بزرگ بشريت

ايران در حوزه ھا و محافل کوچک خود ياد نودمين سال انقالب اکتبر را با غرور و سربلندی
جشن می گيرند موفقيت آنرا بر اساس تعداد خويش می سنجند؟ مگر ياران ما در خارج از ايران

رفقای کمونيست ساير کشورھا شرکت می کنند درجه موفقيت کار خويش را بر که در جشنھای
برگزاری جشن انقالب اکتبر يک اقدام کيفی و ناشی از درجه! اساس کميت قرار می دھند؟ ھرگز

، به امکانناشی از آن است که حزب ما به سوسياليسم. ايمان و اعتقاد به مارکسيسم لنينيسم است
به ھمين جھت ياد جھان نوينی را که لنين و استالين برپا .آن اعتقاد راسخ داردتحقق آن و پيروزی

  .داشته بودند ھمواره زنده نگاه می دارد
برپا زينا، کردی و آلمانی در بخش آغ، افغانی، فارسیجشن با خواندن ترانه ھائی به زبان فرانسه

ی پر از احساس و عواطف انسانی، با صداآيلين با گيتار و صدای پرطنين و زنگ دار خويش. شد
  .حاضرين را بشدت تحت تاثير قرار داد خويش

، اميدی که ھمواره الھامبخش، اميد به پيروزی، اميد به آينده بھتراشعار وی حاوی اميد بود
در شعر کردی وی اميد مردم کردستان که برای .مبارزات مردم جھان برای کسب زندگی بھتر بود

رزه می کنند پژواک داشت و حاضرين را در آوای پست و بلند خويش به اوجحق زندگی برابر مبا
  .کوھستانھای و اعماق دره ھای کردستان رھنمون می شد

  :آيلين سرود صلح مردم آذربايجان را خواند
  فرخنده باد فستيوال جوانان”

  فستيوال مظھر عزم جوانان
  سرزند از پس نبرد دليران

  نخورشيد نورافشان صلح جاويدا
  زرد و سرخ و سياه پيش به سوی صلح

  با تمام قوا پيش به سوی صلح
  باد و نامش بلند پرچم دار صلح
 ٩ادامه در صفحه ...    )٢(رھبر زحمتکشان استالين ما
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