
 

  ديکتاتوری پرولتاريا
دستآورد انقالب کبير ، دموکراسی برای اکثريت جامعه 

  است سوسياليستی اکتبر و پرچم مبارزه بر ضد رويزيونيسم
 

الب اکتبر يکی از دستآوردهای انق. انقالب کبير سوسياليستی اکتبر پيروزی لنينيسم بود
داری به کمونيسم، در تحقق اين ايده اساسی مارکس است که  در دوران گذار از سرمايه

نامند، به يک دوران گذار مرحله نخست آن که معموال آنرا مرحله سوسياليسم می
-در اين دوران هنوز مخلوطی از اشکال توليدهای ماقبل سرمايه. سياسی نيازمند است

ود دارد و از نظر طبقاتی نيز قشر وسيعی از خرده داری وجداری و سرمايه
بورژوازی که بر اساس منافع طبقاتی و وضعيت اقتصادی خويش همواره متزلزل است 

اين . دهدموجوديت خويش را حفظ کرده که تاثيراتش را در سراسر جامعه بازتاب می
نابود نشده موانع به جز فعاليت خرابکارانه و تبليغات بورژوازی سرنگون شده ولی 

لذا مارکس برای غلبه بر اين مشکالت و موانع از دولتی در دوران گذار صحبت . است
اين ديکتاتوری در زمانی . تواند باشدکند که چيزی جز ديکتاتوری پرولتاريا نمیمی

مستفر است که در دوران سوسياليسم هنوز سرمايه داری به طور کامل از بين نرفته و 
يروزی نرسيده است تا دولت زوال يافته و جامعه بدون طبقه به کمونيسم هنوز به پ

ديکتاتوری پرولتاريا  اعمال قهر انقالبی برای سرکوب طبقات از قدرت به . وجود آيد
زير کشيده، ولی هنوز باقيمانده است که تالش خواهند کرد با چنگ و دندان مجددا به 

داشته و اين اختراع کمونيستها  اعمال قهر هميشه در تاريخ وجود. قدرت باز گردند
کردند و برده داران با توحش و بربريت بی نظيری برضد بردگان اعمال قهر می. نيست

داری را در زمان کشف آمريکا به کار گرفتند تا نيروی کار حتی اين سنت دوران برده
يان اين طبيعتا يک قهر عر. خويش را در آمريکا با استفاده از همين روش تامين کنند

  ۴ ادامه در صفحه...داری با غارت مستعمرات و برای سرکوباستعمار و سرمايه. بود
 

 فاجعه گرسنگی از آسمان نازل نشده است
مشترکا ٢٠٠۵در سال  دانند، یمتعلق م »لملل ا نيجامعه ب«که خود را به  یکشورهائ

مان زمان ه! کاهند از تعداد گرسنگان جهان به ٪۵٠ ،٢٠١۵کردند که تا سال  بيتصو
 یاذهان عموم بيساختن و فر  منحرف یادعا را که صرفا برا نيحزب ما کذب بودن ا

صحت متاسفانه  ،قابل انکار ريغ اتينمود و امروز واقع افشاءطرح گشته بود، مستدل 
 .کند یحزب ما را ثابت م اتينظر

سال مارس  ٣١روز جمعه » پارلمان اروپا ونيسيکم«و » FAO یجهان هيتغذ سازمان«
با  یکه از گرسنگ یهائ تعداد انسان زيآم از رشد فاجعه یدر گزارش مشترک ٢٠١٧

 ونيليم ١٠٨در سال گذشته «گزارش  نيطبق ا. اند، خبر دادند  خطر مرگ مواجه گشته
تعداد نسبت به سال  نيا. بردند سر به گرسنه ،يیبه مواد غذا ینفر به علت عدم دسترس

 ريزده، نظ در مناطق جنگ ژهيروند به و نيا. »دهد ینشان م شيسوم افزا کيگذشته 
و  سمياليامپرپروردگان  که دست هيعراق و سور من،ي ه،يجريجنوب سودان، شمال ن

و  سمياليامپر تيالنصره، داعش، الشباب و بوکوحرام با حما یها گروه ريارتجاع، نظ
. محسوس استمشهود و  شتريب کشانند، یم ینابودجان و مال مردم را به ،ارتجاع

با خطر مرگ  یاز فرط گرسنگ یقائيآفر یانسان در کشورها ونيليم ٢٠اکنون  هم
انسان را به  ونيليم ٧ یگرسنگ یواليه قايتنها در مرکز و غرب قاره آفر. اند مواجه

زده نه قادر به کشت  کشور جنگ نيمردم ا هيجريدر شمال ن. کند یم ديمرگ تهد
از مردم  یاريتاکنون بس. را دارند یمواد غذائ ديخرو نه قدرت  اند یمحصوالت غذائ

 .رشته سر دراز دارد نيا. اند در کام مرگ فرورفته یکشور به علت گرسنگ نيا ريفق
افراد در  یذات یو کاهل ینادان ايو  »یقهر اله«از  یکه ناش ستين یا دهيپد یگرسنگ

 یکه از گرسنگ یهائ انروزافزون تعداد انس شيمانده باشد، افزا و عقب ريفق یکشورها
در نظام  ديآنها را با شتريدارد که ب یمتعدد ليدال روند، یم نياز ب ايو  برند یرنج م

. نيزم یروزافزون دما شياز جمله افزا. جستجو کرد یجهان یدار هيجابر سرما
به علت متصاعد ساختن حجم  نيو چ کايو در رأس آن آمر یدار هيسرما یکشورها

 کنند یم فاءيا نيزم یدما شيدر افزا یدر صنعت، نقش موثر یا نهگلخا یگازها ميعظ
نمونه مردم  یبرا. گذارد یم یاز خود به جا یدر عرصه کشاورز یکه اثرات مخرب

                                                                ۵ادامه در صفحه ...در  ینقش نکهيبدون ا قايغرب آفر یساحل یکشورها
  

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

  هجدهمســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٧ ژوئنـ ١٣٩۶ماه   خرداد ٢٠٧ماره ـش

 

   

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

طلبان ايرانی  تجزيه
همدستان امپرياليسم و 
صهيونيسم در منطقه 

  هستند
قهای ايران چه فارس، شونيسم خلبا ناسيونال

بايد مبارزه ... رد وب و يا کُ چه آذری، عر
گراها، اعم از اينکه متعلق به ملیاين . کرد

خويش را  ملت ارزشکدام ملت باشند، 
ند و اين نزالتر از ساير ملل جا میبا

وانمود " ميهنپرستی" جوئی ملی رابرتری
گرا بر ضد ساير فارسهای ملی. سازندمی

ملل ايران فقط به توهين و تحقير مشغولند و 
به ويژه نسبت به اعراب، اينان؛ هموطنان 
ايرانی ما را به بهانه مبارزه با اسالم و 

ها نامجمهوری اسالمی آماج زشتترين دش
ای چند هزار نفره از آنها عده. دهندقرار می

در اطراف مقبره کورش جمع شده و به 
بهانه تجليل از کورش و ميراث تاريخی 
ايرانيان، با شعارهای ارتجاعی به اعراب به 
طور کلی به منزله آورندگان اسالم حمله 

اين سياست ربطی به احترام به . کردند
ملی ايرانيان  ارزشهای ملی، تاريخ و هويت
ها در ايران ندارد، بلکه سياست اسرائيلی

است که در پی ايجاد تفرقه در ميان خلقهای 
ايران و به ويژه ايجاد اختالف و تشديد 
تضاد و دامن زدن به نفرت ملی ضد عرب 
در ايران هستند تا با ايجاد دشمنی با خلقهای 
فلسطين، لبنان، عراق و سوريه راه نزديکی 

ستهای اسرائيلی را هموار کرده و با صهيوني
اشغال سرزمينهای عربی را توجيه نموده و 
دست داعش را برای تخريب در منطقه باز 

ها ادامه اين سياست اسرائيلی. بگذارند
سياست ترور دانشمندان اتمی ايران و ترور 
دانشمندان و استادان دانشگاههای عراق و 

  ٣ ادامه در صفحه...تخريب شهرهای 



   ،  

   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۶ماه  خرداد  –٢٠٧شماره        

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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



   ،  

   ٣صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۶ماه  خرداد  –٢٠٧شماره        

  ...همدستان یرانيه طلبان ايتجز
ملتهای ترک، فارس، عرب، . عربی سوريه است

قرنها در کنار هم در اين منطقه .. ن، هند وافغا
زندگی کرده و بخشی از منطقه هستند و تمام آثار 
هنری و دستآوردهای فرهنگی در اين منطقه نيز 
محصول فعاليت و مبارزه و زندگی مشترک همه 

در گذشته کشورهائی به عنوان . اين خلقهاست
.. پاکستان و يا عراق و يا امارات متحده عربی و

مردم آنها نيز در کنار ساير . د نداشته اندوجو
اند، تنها کشور زيستهايرانيان در کنار هم می

مصنوعی در منطقه اسرائيل است که يهوديان آن 
اکثرا وارداتی هستند و به عنوان ابزار استعمار به 
منطقه گسيل شده و با يهوديان فلسطينی ساکن مناطق 

تی امپرياليسم وق. فلسطين زمين تا آسمان فرق دارند
های عراق را غارت کرد، اين آثار آمريکا موزه

هنری و دستآوردهای بشريت فقط هويت تاريخی 
مردم عراق نبود، هويت تاريخی همه مردمان منطقه 
بود، احساس مسرت که گويا اين غارت و کشتار 
جمعی مربوط به ما نيست و فقط عربها را شامل 

نه نژادپرستی و شود، نشانه پستی و دنائت، نشامی
نتانياهو در سفرش . ماهيت ضدبشری بانيان آن است

به مسکو در خدمت همين سياست تفرقه افکنانه و 
دشمنانه خويش، از جشن پوريم اسرائيليها که از 
نظر سنديت تاريخی تنها يک افسانه است، حرف زد 
که در آن روز، که آنرا يهوديان روز نجات خويش 

ز ايرانيان و شايد هم با تقليد و نامند و مانند نورومی
گيرند، گويا استر همسر برداشت از آنها جشن می

يهودی خشايارشاه پادشاه ايران در دوران 
هخامنشی، موفق شده است با قتل عام پارسيان مانع 

نتانياهو، . از انجام کودتائی بر ضد يهوديان گردد
جمهوری اسالمی را بنا بر مصلحِت روِز سياسِت 

اسرائيل، نماينده پارسيان جا زد که گويا از  خارجیِ 
. اندبوده" يهوديان"هزاران سال پيش در پی کشتار 

روشن است که پارسيان عرب نبودند، ولی 
صهيونيسم را چه باک که برای تکميل جنايات 

را ... خويش در منطقه پارس و عرب، ترک، کرد و
واکنش پوتين رئيس جمهور . به جان هم بياندازد

ه به وی ناچارش کرد که خفقان بگيرد و از روسي
. سرای هذيان و افسانه به دنيای واقعيت برگردد

نتانياهو در اين تبليغات فاشيستی خويش با اسالم 
-کاری ندارد دشمنی خويش را با پارسيان نشان می

در زمان داند که دان مبتدی هم میهر تاريخ. دهد
ود بر ضد هخامنشيان هنوز اسالم وجود نداشت تا بش

ولی دوستان ايرانی نتانياهو . جنگيد" اسالم سياسی"
ها به ويژه در ايران و در منطقه در همه عرصه

پراکنی فعالند و تنها نوع تبليغات آنها با دروغ
يکديگر متفاوت است، ولی در ريشه و اساس همه 
اين تبليغات چه در دشمنی با مردم فلسطين، چه 

چه يمن و چه حمايت  لبنان، چه سوريه، چه عراق،
جوئی ملی در قالب حمايت از ايران از برتری

همه و ... باستان، کورش هخامنشی، داريوش کبير و
همه در خدمت ايجاد تفرقه ميان ملتهای ايران است 
تا ايرانيان را با ايجاد دشمنی با کشورها و ملل 
منطقه به تفرقه وتجزيه بکشانند و دست جهانخواران 

آنها را در منطقه برای غارت و  هایو گماشته
صهيونيستها مرتب در ايران بر . چپاول باز بگذارند

کنند، از ضد سوريه، لبنان، فلسطين و يمن تبليغ می
تجاوز عربستان سعودی، ترکيه، داعش و ناتو به 

کنند، ايرانيان يمن، سوريه و فلسطين دفاع می
ا مانده و فريب خورده را وشونيست و عقبناسيونال

دارند که در قالب دلسوزی برای ايران و ايرانی، می
دشمنی با اعراب و نابودی عربها و سرزمينهای آنها 

عربها به ما چه ربطی "گفتاری نظير . را آرزو کنند
دارند خودشان به همديگر کمک کنند و پای ايران را 

چرا پول به سوريه و فلسطين "و يا "  به ميان نکشند
دلسوزی برای ايران نيست، بلکه ناشی از " دهندمی

حاوی مضمون بسيار عميقتری است که بايد دل و 
روده آنرا شکافت و بانيان اين نوع تبليغات اسرائيلی 

برای ايران و " دلسوز"همين ايرانيان . را افشاء کرد
با صدای دلنواز به گوش اسرائيل، حتی اگر به 
منطق دشمنی با اعراب خويش نيز اعتقادی داشته 

اشند، بايد از فروپاشی عربستان سعودی و امارات ب
اند و متحده عربی که در منطقه فاجعه آفريده

بايد از . های داعش هستند حمايت کنندپدرخوانده
ايجاد ناتوی عربی و پاکستانی در محاصره ايران به 
خشم آيند و ببينند که هدف نابودی و تجزيه ايران 

های "یدلسوز"اگر ريگی در کفش اين . است
صهيونيستی نيست، بايد مدافع خلق يمن در مبارزه 
بر ضد بزرگترين تروريست منطقه يعنی عربستان 

سعود در سعودی باشند، زيرا نابودی خاندان آل
عربستان سعودی طبيعتا هم از تنش در منطقه، در 

کاهد و هم به يمن، پاکستان، افغانستان، لبنان می
آينده توسط تروريسم در عراق و سوريه و در 

ولی اين . دهدهای وارداتی به ايران پايان میداعشی
ايرانيان دلسوِز صهيونيسم و متحد اسرائيل در 
منطقه، فقط با نوع خاصی از اعراب، با آن اعرابی 

. اندمخالفند که در مقابل صهيونيسم اسرائيل ايستاده
ضد عرب بودن آنها نيز بيشتر حمايت از امپرياليسم 

نه غزه، نه لبنان جانم "شعار . است و صهيونيسم
تنها شعار اسرائيلی است که تدارِک " فدای ايران

در کنار اين . گرفتِن جان ايران را در بطن خود دارد
که از آزادی سوريه مانند نتانياهو " دلسوز"ايرانيان 

نگرانند و آرزوی پيروزی داعش را داشتند و دارند، 
ايران روبروی  شونيستشما با ُکردهای ناسيونال

هستيد که هيچکدام از سازمانهای سياسی آنها حاضر 
نيستند دولت کنونی خودمختار کردستان عراق را که 
محصول همدستی اکراد عراقی با امپرياليسم 
آمريکا، صهيونيسم و متحدانشان هستند، که بر 
گورستانی از فقر، خرابی و اجساد ميليونها عرب 

ان پايگاهی ارتجاعی عراقی بنا شده است، به عنو
. برای امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه بدانند

-طلب ايرانی، همدست اعراب تجزيهکردهای تجزيه
طلب هستند و برخالف کردهای عراقی که دشمنان 

- ملت عرب عراق هستند، آنها با سازمانهای تجزيه
طلب ايران از جمله تجزيه طلبان عرب که جدائی 

ايرانيان ضد . لبند، همدستندطخوزستان ايران را می
عرب، با ُکردهای ايرانی همدست عرب و خود 

باشند، طلب دارای يک جبهه متحد میاعراب تجزيه
. ای به انجام وظيفه مشغولندولی هر کدام در عرصه

با ای هميشه روابط حسنهرد عراق رهبران کُ اين 
مسعود بارزانی و يعنی آقايان  آنها. اندشتهاسرائيل دا

به اسرائيل مسافران   ٢٠٠۴ل طالبانی در سال جال
آريل آقای و با نخست وزير سابق اسرائيل، بودند 

تا از حمايت وی برای ايجاد  شارن، مالقات کردند
سازمانهای  .اسرائيل دوم در منطقه برخوردار شوند

طلب ُکرد ايران حاضر نيستند اين آقايان را تجزيه

شونيستها اسيونالمحکوم کنند، دليل آنها از نظر ن
واضح است، زيرا اين عده ُکرد هستند و ِصرف ُکرد 
بودن کافی است تا بر هر اقدام زشتی پرده استتار 

ايست تا بر روی هر ِصرف تعلقات ملی بهانه. کشيد
اين است همان . کشيدجنايت و خيانتی سرپوش 

شونيست ملی که حزب ما از آن مضمون ناسيونال
ها تنها در شونيستاسيونالاين ن. راندسخن می

. اند، ولی در محتوی يکی هستنداَشکال متفاوت
رهبران حزب دموکرات کردستان ايران، در کنار 
رهبران خودمختاری کردستان در عراق، در چند 
سال اخير از تجاوز امپرياليسم آمريکا به منطقه، به 

اند که اند و آرزو نمودهعراق و سوريه حمايت کرده
را " حقوق خلق کرد"ايران نيزحمله کنند و  آنها به

انتظار کسب حق تعيين سرنوشت . به آنها عطا نمايند
نه به دست خويش، بلکه به دست ديگری از 

شونيست آرزوهای آنهاست، اين ُکردهای ناسيونال
بطور مستمر در ارتباط با صهيونيسم اسرائيل هستند 

ارند و و از حمايتهای اطالعاتی و مالی آنها برخورد
دست جاسوسان آنها در منطقه را برای کسب 

اند و اين در حالی اطالعات و خرابکاری باز گذارده
است که از جنايات جمهوری اسالمی ابزاری 

، مبارزه "اسالم سياسی"اند تا با مبارزه عليه ساخته
با  اسرائيل را که لکه ناجوری در منطقه است به 

الشعاع قرار دست فراموشی بسپارند و آنرا تحت
اسرائيل سرپل امپرياليسم در منطقه است و . دهند

دشمنی با جمهوری اسالمی هرگز نبايد نيروهای 
انقالبی و بشردوست را از مبارزه با اين اژدها در 

اتفاقا مبارزه و افشاء صهيونيسم . منطقه باز دارد
اسرائيل در منطقه مالکی برای  تعيين ماهيت 

. اجانب در منطقه است مبارزان صادق و نوکران
دوستان اسرائيل دوستان خلقهای منطقه نيستند، 

در مورد آنها اين تجربه سنديت . دشمنان آنان هستند
  :دارد

  اول بگو با کيان دوستی 
  تا من بگويم که تو کيستی

های شونيستای بر ضد ناسيونالشما هرگز مبارزه
 اين ملتها توسط سازمانهای مدعی نمايندگی خلق کرد

برعکس آنها همواره در پی ساخت و . بينيدنمی
برای همدستی با  گرانهپرداخت تئوريهای توجيه

. امپرياليسم و صهيونيسم به اشکال گوناگون هستند
از جمله اينکه گويا ايران يک کشور استعماری و 
امپرياليستی بوده که کردستان ايران را به مستعمره 

ای نجات از بر" خلق ُکرد"خود بدل کرده و حال 
کسب آزادی و استقالل  اسارت ملی و استعماری و

ملی خويش، حق دارد از هر امپرياليستی کمک 
بگيرد و از امپرياليسم آمريکا دعوت کند به کشورش 

اين . ؟؟!!نيرو پياده کرده و ُکردها را نجات دهد
مستعمره خواندن کردستان و يا حتی آذربايجان از 

ايجان باکو و دولت زبان جاسوسان جمهوری آذرب
حتی از زمان شاه تا کنون، همه از " عثمانی"ترکيه 

هدف تجزيه ايران و . گيرنديک منبع سرچشمه می
. منحرف کردن مضمون مبارزه ملی در ايران است

در ايران، اين ملت فارس نيست که ملل ديگر را به 
اسارت در آورده و سرزمينهای آنها را با قوای 

اين افسانه را حتی با . است نظامی اشغال نموده
شود در دالرهای آمريکا و ارز اسرائيلی هم نمی

تمام مردم ايران از هر مليتی که . ايران فروخت
  .۴ادامه در صفحه ... ..باشند همواره مورد 

  المی، به دست مردم ايرانسداری جمهوری ارمايهسرژيم رنگون باد س
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  ...همدستان یرانيه طلبان ايتجز 
اين طبقه . اندو ستم طبقه حاکمه ايران بودهسرکوب 

زاريسم و امپرياليسم انگلستان حاکمه مدتها همدست ت
بود که بعد از پيروزی انقالب اکتبر به نوکری 
. امپرياليسم انگلستان و سپس آمريکا تن داد

رژيمهای حاکم معاصر در ايران از همان اواخر 
حکومت قاجار گرفته تا دوران پهلوی حکومتهای 

در بعد . اندترک و يا مخلوطی از ترک و فارس بوده
-ايران اکثرا ترکها و اعراب حاکم بودهاز اسالم در 

اند و نه فارسها، ولی همين حکومتها نيز ترکها، 
فارسها، اعراب و کردها را به يک نسبت سرکوب 

سرکوب در ايران جنبه سياسی اند، زيرا کردهمی
اين حکومتهای حاکم به سرکوب  .داشته و نه ملی

ند اهمه خلقهای ايران و مخالفان خويش اشتغال داشته
هر کس چنين . و نه تنها به سرکوب يک ملت معيين

جعلياتی بيافريند که گويا مبارزه ملی در ايران جدا 
از مبارزه با هيات حاکمه ايران و آزادی ايران در 
تماميت خود و بر ضد امپرياليسم، صهيونيسم و 
ارتجاع داخلی است، آنکس هوادار برادرکشی، 

سم، صهيونيسم و تجزيه ايران، همدستی با امپريالي
داعش است و برای القاء کردن اين نوع درک 

ضدبشری به هر اقدام خيانتکارانه و ضد ملی " ملی"
اگر امپرياليسم و صهيونيسم دوستان . زنددست می

خلق ترک و ُکرد بودند، اين دوستی را در زمان دمحم 
رضا شاه نوکر امپرياليسم آمريکا نيز بايد نشان داده 

ولی تاريخ . سوختاين خلقها میو دلشان برای 
آنروز امپرياليسم به وحدت . دهدخالف آنرا نشان می

در ايران " ایتفرقه"ايران نياز داشت و با هر نوع 
کرد و امروز به تفرقه ايران نياز دارد؛ مبارزه می

-افکنانه و تجزيهاين است که از هر حرکت تفرقه
دستان نمونه خودمختاری کر. کندطلبانه حمايت می

عراق در مقابل ماست که با چنگ و دندان در 
همدستی با ارتجاع منطقه و جهان، در پی جدائی از 
عراق است و در اين امر از همدستی با امپرياليسم، 
صهيونيسم، حتی موقتا با دولت ترکيه و داعش نيز 

امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم برای . ابائی ندارد
اسد همدستی با سرنگونی رژيم قانونی بشار 

اند تا در ُکردهای کوبانه را نيز به فال نيک گرفته
فردای آزادی سوريه از اين پايگاه در زير پرچم 

استخوان " حق تعيين سرنوشت به دست ديگری"
حزب کار . الی زخمی در منطقه درست کنند

طلبانه اين درک امپرياليستی و تجزيه) توفان(ايران
کند و بر ضد تمام از مسئله ملی را محکوم می

نيروهای ضد انقالبی در زير هر نقابی که باشند و 
شونيسم ملی را بر باالی سر مصالح کور ناسيونال

بر ضد منافع  ،منافع عمومی همه خلقهای ايران
که دارای  ايران عمومی و مشترک طبقه کارگر

دشمن مشترکی در ايران است قرار دهند، مبارزه 
ی همدست امپرياليسم را خواهد کرد و اين جريانها

حزب ما . کنند بر مال خواهد نمودنمائی میکه مظلوم
طلب هيچ مليتی رشوه به مدعيان نمايندگان تجزيه

دهد، وارد بند و بست و معامله سياسی با آنها نمی
شود، زيرا مبارزه ملی برای حزب ما دارای نمی

مضمون ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی است و 
هت با ايجاد کردستان بزرگ که بايد به اين ج

- اسرائيل دومی در منطقه شود به شدت مبارزه می
رفع ستم ملی در ايران که تنها در اشکالی . کند

کند و بر نابرابری معينی از ستم فرهنگی بروز می
ملتها داللت دارد، تنها از طريق سرنگونی رژيم 
ستمگر کنونی و حفظ تماميت ارضی و استقالل ملی 

حزب . ران در يک ايران دموکراتيک امکان دارداي
ما به افسانه مستعمره بودن کردستان توسط فارسها 

-بی. که تئوری اسرائيلی است، هرگز اعتقادی ندارد
جهت نيست که نشريه اسرائيلی صهيونيستی 

 در آمريکا دردولت ترامپ  هب "جروزالم پست"
 در" :دهدپيشنهاد میطلبان کرد از تجزيهحمايت 

های مريکا سپاه را در ليست سازمانآصورتی که 
های کردها تواند به خواستهتروريستی قرار دهد می

. ها بکوشددر ايران توجه کرده و برای تحقق آن
تواند در سوريه و عراق می قطعا موفقيت کردها

الهام بخش کردها در ايران برای به اهتزاز 
روز و زادانه در نوآم کردی به طور چدرآوردن پر

تو خود .". های ملی باشددر ساير روزهای جشن
 .حديث مفصل به خوان از اين ُمجَمل

*****  
  ديکتاتوری پرولتاريا

جنبشهای دموکراتيک و کارگری نظير قيام کمون 
پاريس از همين قهر ضد انقالبی استفاده کردند و 
نشان دادند که طبقات حاکمه تنها به نيروی قهر 

ا صاحب اختيار قهر دانسته و متکی هستند و خود ر
اند که قهر بايد در حطيه اختيارات بارها اعالم کرده
قهر يک نيروی انحصاری است . دولت حاکمه بماند

به اين جهت بر . و به طبقه در قدرت تعلق دارد
اساس پژوهش و تحليل علمی سراسر تاريخ بشريت، 
تاريخ مبارزه بشر تاريخ مبارزه طبقاتی بوده که 

اين مبارزه با اعمال قهر به پيش . تکامل است موتور
رود و ماهيت دولتهای هر مرحله از اين تکامل می

ماهيت دولت طبقه حاکم و تسلط آنها بر اساس 
کسی که ماهيت ديکتاتوری . ديکتاتوری طبقاتی است

طبقات استثمارگر ماقبل سوسياليستی را نفهمد و يا 
کتاتوری تحريف کند نمی تواند درک روشنی از دي

پرولتاريا و لزوم آن در دوران سوسياليسم تا زوال 
. اين واقعيت بود نلنينيسم بيا. کامل دولت داشته باشد

رويزيونيستهای انترناسيونال دوم با دسيسه سکوت 
در مورد اين نظريه مهم مارکس و انگلس تالش 

کردند از بيان و تبليغ مقوله ديکتاتوری پرولتاريا می
برضد ارتجاع و ستمگران ولی که ديکتاتوری 

ان است طفره شکوسيعترين دموکراسی برای زحمت

لنينيسم مبارزه برای تحقق ديکتاتوری . روند
پرولتاريا برای دموکراتيزه کردن قطعی تمام جامعه 

اين . و سرکوب بيرحمانه ضد انقالب بربرمنش است
اصل مارکسيستی در انقالب اکتبر به اثبات رسيد و 

ان لنين و استالين تا روی کار آمدن در تمام دور
دولت کودتاگر خروشچف در اتحاد جماهير شوروی 

پذيرش يا دشمنی با مقوله . سوسياليستی اجراء شد
دهد ديکتاتوری پرولتاريا مرزی است که نشان می

لنينيستها  و رويزيونيستها هرکدام - مارکسيستها
و اين مرز انقالب . ايگاه طبقاتی هستندپدام کدارای 

  . ضد انقالب است
" و ديکتاتوری" سازمان موزون""لنين در مقاله 

) کنگره مسکو(قطعنامه آخرين کنگره: "نويسدمی
شوراها مهمترين وظيفه لحظه کنونی را ايجاد 

دهد و باال بردن انضباط قرار می" سازمان موزون"
هائی اکنون همه با طيب به چنين قطعنامه

، "کنندامضاء می" و آنها را" دهندرای می"خاطر
ولی در باره اينکه عملی کردن آنها به کار بردن 
شيوه اجبار و آنهم اجبار به شکل ديکتاتوری را 

و حال آنکه . ورزندنمايد معموال تعمق نمیايجاب می
بزرگترين سفاهت و پوچترين خيالبافيها بود هر آينه 

شد که بدون اجبار و بدون ديکتاتوری تصور می
داری به سوسياليسم امکان پذير مايهگذار از سر

تئوری مارکس از مدتها پيش با نهايت . است
- گوئی خرده بورژوآصراحت برضد اين ياوه

دموکراتيک و آنارشيستی سخن گفته 
منتخبات چهارجلدی متن فارسی جلد دوم ."(است

 ١٩١٨نگارش آوريل  ۵۵٣قسمت اول صفحه 
  ).يکسال بعد از انقالب اکتبر

ديکتاتوری پرولتاريا . يعنی محو طبقاتسوسياليسم "
آمده انجام برای محو طبقات هرچه از دستش برمی

توان فورا محو ولی طبقات را نمی. داده است
طبقات در دوران ديکتاتوری پرولتاريا  .ساخت

ديکتاتوری زمانی  .باقی خواهند ماندو  اندباقيمانده
ات طبق. غير الزم خواهد شد که طبقات از بين بروند

بدون ديکتاتوری پرولتاريا  از بين نخواهند 
اقتصاد و سياست در عصر ديکتاتوری  ."("رفت

، منتخبات لنين چهارجلدی متن فارسی "پرولتاريا
 ١٩١٩نگارش اکتبر  ٣۴٠صفحه  قسمت جلد دوم 

  ).دو سال بعد از انقالب اکتبر
يعنی سه سال  ١٣٢٠حال ببينيد که لنين  در آوريل 

پس از انقالب اکتبر در پاسخ به تجربه اندوزی 
در " رویچپ"کسانی که به بيماری کودکی 

يکی از شرايط  -٢"کمونيسم دچار بودند در فصل 
ديکتاتوری : "گويدچه می" اساسی موفقيت بلشويکها

ترين جنگ طبقه امانترين و بیپرولتاريا بيدريغ
جديد عليه دشمن مقتدرتر يعنی بورژوازيست که 

ده ) ولو در يک کشور(ز سرنگونیمقاومتش پس ا
و اقتدارش تنها ناشی از نيروی  بار فزونتر گرديده

-المللی و نيرو و استواری روابط بينسرمايه بين
نيروی  المللی بورژوازی نبوده، بلکه ناشی از 

بنابر ... نيز هست توليد کوچکو نيروی  عادت
ی اين علل ديکتاتوری پرولتاريا مجموعه

زی  بر بورژوازی بدون يک ضروريست و پيرو
جنگ طوالنی، سرسخت و حياتی و مماتی، جنگی 
که مستلزم پايداری، انضباط، استقامت، تزلزل 

  ۵ادامه در صفحه  ... ... و ناپذيری 

 و   حقوق اساسی انسانهاامپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض 
 دشمِن شماره يک بشريت است
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  ديکتاتوری پرولتاريا
  .و وحدت اراده است، امکان پذير نيست

کنم که تجربه ديکتاتوری پيروزمند باز هم تکرار می
روسيه به کسانيکه قادر به تفکر نيستند  پرولتاريا در

-اند، برایيا کسانيکه در باره اين مسئله نيانديشيده
چون و چرا و العين نشان داد که مرکزيت بی

انضباط بسيار شديد پرولتاريا يکی از شرايط اساسی 
و  ۴١١صفحات ."(پيروزی بر بورژوازيست

۴١٢.(  
و  تجليل از انقالب اکتبر تجليل از دستآوردها

مضمون انقالبی آن است و نه  بيان چند عدد 
. عبارات مودبانه برای رفع تکليف و فريب مردم

نهادينه کردن "اند و از مشتی رويزيونيست راه افتاده
رانند تا ماهيت در جهان سخن می" دموکراسی

دموکراسی آنها نيز . ديکتاتوری دول را انکار نمايند
ی است و شان غير طبقات"ديکتاتوری"مانند 

-را به جای حزب می" سازمانهای غير دولتی"
باور کردنی نيست که در قرن بيست و يکم . گذارند

کسی ناظر اين همه رياکاری و دنائت حکومتهای 
بورژوائی در آمريکا و اروپا باشد و " دموکراتيک"

" دموکراتهای ذاتی"ی داعِش دست پرورده اين دشنه
های ويرانهرا در پس گردن خود حس کند و بر 

.. فلسطين، عراق، افغانستان، ليبی، يمن، سوريه و
بورژوائی " دموکراسی ناب"بنگرد و هنوز خواب 

اين عده . ببيند و بر ضد ديکتاتور پرولتری تبليغ کند
 . ديگر نادان نيستند دشمنان طبقاتی هستند

*****  
  ...فاجعه گرسنگی از 

 یا خانهگل یگازها دياثر تول در نيزم یدما رييدر تغ
و  یباران یها فصل رييداشته باشند، مضرات دما، تغ

لذا . کننددر زندگی خود حس میکمبود باران را  زين
و  یسال در معرض خشک وستهيمنطقه پ نيمردم ا

  .رنديگ یقرارم یالجرم در معرض خطر گرسنگ
 يیبه محصوالت غذا یامروز که دسترس یايدن در
 شود، یتر م روز به بروز سخت ريمردم فق یبرا

 يیمواد غذا ديو آب جهت تول نيبه زم یدسترس
 یها کنسرن. ديآ یبه شمار م یمسأله مرگ و زندگ

قدر قدرت با  گذاران هيو سرما یبزرگ کشاورز
 رهکتا ها ونيلينمودن درازمدت م  اجاره ايو  دنيخر
نازل، در  متيبه ق ،ی مرغوبکشاورز هاینيزم

 یجمله کشورهاشده، از  داشته نگه  عقب یکشورها
عمال کشاورزان خرده مالک را از  قا،يقاره آفر

 یگرسنگ رحم یرانده و به دست ب شانيها نيزم
در  سميبرالينئول یاشک تمساح بورژواز. سپارند یم

است، نه  ديکه تعداد آنها رو به تزا یغم گرسنگان
  .است تيبه شعور بشر  نيسالوسانه که توه اتنه

 یها و دولت یستياليامپر یکه کشورها یزمان
کشتار و  ،یرانيو ،یافروز وابسته به آنها با جنگ

  و  یقائيآفر ،یائيآس یمردم کشورها یساز  آواره
ساقط و گرسنه و  یآنها را از هست ،ینيالت یکايآمر

و آب  نيکه زم یزمان سازند؛ یم ها ابانيتشنه آواره ب
مرتجع  یها اغلب با کمک دولت ان،يرا از روستائ

نوکران و همدستان غارتگران و  نيا ،یمحل
را  ديو عمال امکان تول نديربا یم یالملل نيراهزنان ب

 يیغذا هيکه مواد اول یزمان کنند؛ یاز مردم سلب م
بورس  یذرت و حبوبات در بازارها رينظ

با قمار در روز  روزبه یدار هيسرما یکشورها
و  ابدي یم شيافزا شان متيقبورس و پيشفروشی، 

 یکشورها ريو مردم فق نيزم دفاق انيروستائ
 ايآ آنها هستند، ديداشته شده فاقد قدرت خر نگاه  عقب
و  یفقر، آوارگ ،یکاريدر ب دنيبه جز درغلط یراه

  ماند؟ یم یآنها باق یبرا یگرسنگ
ارتباط  یها در رسانه یکه هر از گاه يیها صحنه

و  گذرد یم انيجهان دياز د یگرسنگ رامونيپ یجمع
معلول  آورد، یرا به درد م یسان شرافتمنددل هر ان

اتفاقا آنها که از . جنگ و غارت و چپاول است
و مدام  زندير یها اشک تمساح م رسانه نيهم قيطر

در  وستهيپ تمدنکه غرب م کنند یالقاء م انيبه جهان
 یآنچنان یها و راه حل! فکر نجات گرسنگان است

 ها ونيليم پيدايش یخود باعث و بان دهند، یارائه م
و امروز  نيالت یکايآمر ا،يآس قا،يگرسنه در آفر

  .هستند کايدر اروپا و آمر یحت
 یبه اندازه کاف تواند یم يیکه مواد غذا یجهان در
 القاعده یسکنه کره ارض وجود داشته باشد، عل یبرا
 نيا تياما واقع. کشد به یگرسنگ یکس ستيبا ینم

نفر با  ارديليم کيبه  بياست که در جهان امروز قر
گرسنگان  نياز ا یاريبس. اند مواجه یفقر و گرسنگ

که خود در  دهند یم ليتشک یرا اتفاقا کشاورزان
 یها شرکت ريشرکت دارند، منتها اج ديچرخه تول

 تيهستند که تحت حما یکشاورز ميعظ
 نياغلب ا. قرار دارند یمرتجع محل یها حکومت
 ديتول ،یخوراک دام ديتول شان یها هدف اصل شرکت

و  واتانوليب(سوخت  ديتول یکه برا یمحصوالت
غالت  ديتول زيو ن شود یبه کار گرفته م) زليوديب

آنچه . است یبورس جهان یجهت فروش در بازارها
حقوق بخور  شود، یشده م ريکشاورزان اج بينص
 هيمواد اول نيکفاف تأم چوجهياست که به ه یرينم

 نيکه اگر ا یدر صورت. کند یآنها را نم يیغذا
نه تنها مجبور  کردند، یم ديخود تول یکشاورزان برا

رو به رشد  تيجمع یانبودند، بلکه بر یبه گرسنگ
 ٢٠۵٠که طبق برآورد موجود تا سال  زين نيکره زم

به اندازه  توانست یم د،ينفر خواهد رس ارديليم ٩به 
 زانيراگر اشک تمساح. شود ديمواد غذائئ تول یکاف

امکان  ديبا بودند، یگرسنگان م واقعا به فکر
و آبشان را فراهم  نيبازگشت کشاورزان بر سر زم

 یکاريدر درازمدت هم بر فقر، هم بر ب تا آوردند یم
 استياما مادام که س. غلبه کنند یو هم بر گرسنگ

 یگ ختهيکسب سود حداکثر و افسارگ یبرالينئول
 یانامک نيها ادامه دارد، چن دولت یبانيبا پشت هيسرما

پاشنه  نيو درب بر هم ستين شيب یاليخواب و خ
فقر و ثروت  انيدره م بيترت نيبه ا. ديخواهد چرخ

 یفقر و گرسنگ. شود یتر مقيروز به روز عم
تحت سلطه  یکه بر مردم کشورها یعالوه بر زجر

که با خطر مرگ زودرس همراه  کند یم ليتحم
ه ها ب کشورها که سال نيا یاست، در درازمدت برا

و استثمار و  یغارت، قحط ،یرانيعلت جنگ، و

فقر و  ،یکاريبه ب... چپاول و 
بس  یا ندهياند، آ دهيدرغلط یگرسنگ

  .و تار در راه است رهيت
فقر و  یرانيکه و یکشور در

 یا حاکم گردد، نه مدرسه یگرسنگ
برقرار  یدائر است، نه دانشگاه

و نه  یمارستانياست، نه ب
 نيمردم ا جهيدر نت. یا کارخانه

 یکشورها محکوم به فقر و گرسنگ
روزانه هزاران نوزاد . و فنا هستند

 یغذائ یو کودک خردسال در اثر ب
و  زندير یم نيچون برگ خزان بر زم یداروئ یو ب

  .روند یم انياز م
. کند  یفقر، ثروت است که رشد م نيمقابل ا در

کننده مواد  عيو توز ديتول یها امروز تعداد کنسرن
روز به روز کمتر  شتريدر اثر ادغام هر چه ب یغذائ

که  یها بزرگتر کنسرن یقدرت انحصار. شوند یم
. است ديروبه تزا وستهيپ اند دهيترها را بلع کوچک

ادغام در  ازدهدو ٢٠١۵ سال از " اکسفام"طبق آمار 
صورت گرفته است که پنج عدد  ميعظ یها شرکت

شابه و نو ،یمواد غذائ ،یميش یها آنها در رشته
شوم  هيوار سا آنها بختک نروياز ا. تنباکو بوده است

جهان  یتا مصرف مواد غذائ ديتول روندخود را بر 
چه  د،يآنها سطح دستمزدها چه در تول. اند گسترانده

. کنند یم کتهيرا د عيدر توز چه در حمل و نقل و
 شدن یها در اثر جهان کنسرن نيا ،نيعالوه بر ا

تجارت آزاد  یِ برالينئول یها استيو اعمال س هيسرما
 ،داشته شده نگه در حال توسعه و عقب یدر کشورها

را هر روز  یمحصوالت کشاورز متينه تنها ق
 کردن ريبلکه با دا کنند، یتر م گران و گران

مشغول  ،کشورها نيدر ا یا رهيزنج یها فروشگاه
مقابله با  یها به جا دولت. اند مردم بيکردن ج یخال

زدن  و دامن يیزدا آور، با مقررات کز سرسامتمر نيا
تجارت آزاد و  یِ برالينئول یها استيبه س

کسب سود حداکثر  یجاده را برا ،ها یساز یخصوص
 یبرا. کنند یهموار م هيسرما شتريو تمرکز هرچه ب

به  ارانهيبا دادن  یستياليامپر یها دولت هنمون
 »زليوديب«و  »واتانوليب« ديجهت تول داران هيسرما

 »یستيز یها سوخت« یکه آنها را در اصطالح علم
در جهان دامن  یعمال به گرسنگ نامند، یم زين
   .زنند یم
الکل است که از  ینوع »واتانوليب«
شکر و نشاسته و محصوالت  یها»دراتيکربوه«

 نيا. شود یم ديتول... ذرت و شکر،يمانند ن یزراع
به  نيدر بنز یماده معموال به عنوان مواد افزودن

  .رود یکار م
دهی مبارزه رقابتی سختی نيز ميان در زمينه يارانه

اين هر دو . امپرياليسم آمريکا با اروپا وجود دارد
جبهه عليرغم اينکه قرارداد مربوط به سازمان 

اند و حق ندارند تجارت جهانی را امضاء کرده
های دولتی توليدات داخلی خويش را با دادن يارانه

با ساير محصوالت کشاورزی در بازار قابل رقابت 
جهانی بکنند، با خنديدن به ريش مردم جهان، اين 

در اثر اين . دهندکار را به طور وسيع انجام می
دهی، محصوالت ممالک امپرياليستی سياسِت يارانه

آمريکا و اتحاديه اروپا بشدت افزايش يافته و بهای 
ک سه طوريکه کشاورزان ممالکند بهآنها تنزل می

 ۶ادامه در صفحه  ...                     ...قاره، قادر 

 کنيم تجليلايران رويزيونيستی در سال مبارزه ضد ۵٠از ميراث انقالبی 

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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   ۶صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۶ماه  خرداد  –٢٠٧شماره        

  ...فاجعه گرسنگی از 
نيستند با اين کمک رسانی دولتی مقابله کرده  و 

شوند و در عمل بازارهای اين ممالک ورشکست می
در را به روی محصوالت ارزان قيمت ممالک 

  .به خطر نيفتد" آزادی"کنند تا امپرياليستی باز می
 یکلزا و چرب رينظ یاهيگ یها از روغن »زليوديب«
ها  سوخت نياست که ا یعيطب. شود یم ديتول یوانيح

 یو غذائ یکه به طور عمده از محصوالت کشاورز
هم مزارع  ه،يمواد اول ديجهت تول شوند، یم ديتول
و هم مقدار  دهند یرا به خود اختصاص م یعيوس
به  بيترت نيا هبو . بلعند یرا م یاز مواد غذائ یاديز

 یاز سو. زنند یدامن م شتريدر جهان ب یگرسنگ
 یدار هيسرما یها نظام یدر جوامع مصرف گريد

و چه  وريو مصرف گوشت، چه ط ديروزبروز تول
تن  ها ونيليم ديتول یبرا. رود یباالتر م یدام

جز  یزيکه چ ،تن خوراک دام ها ونيليگوشت، م
خود  نيا که .الزم است ست،ين.. و  ايغالت و سو

  .ديآ یبه شمار م یدر گسترش گرسنگ یگريد ليدل
 و «Bayer»، «BASF» یها کنسرن

«Monsanto»   یها یهمکار«در چهارچوب 
 German Food»آلمان يیمشترک غذا

Partnership   هيتغذ نيتأم نينو هياتحاد« ايو 
«neue Alianz für Ernährungssicherung 

واقع  ابزار در نيه از اآنها با استفاد. اند کرده سيتأس
در پس  اگرانه خود رستعمار و استثمارا ديپل اتين

آنها . اند پنهان ساخته قايدر آفر» مبارزه با فقر«پرده 
 سمی  بازار فروش بذور و مواد کسويدر عمل از 
را در انحصار خود  Pesticide ريضدآفت نظ

 یها نيبا غصب زم گريد یاند و از سو درآورده
 نيزارع یچنگال مخوف خود را بر گلو ،یزراع
خارج  ديتولاز چرخه  جيآنها را به تدر اي. اند نهاده

اند  سپرده یفقر و گرسنگ ،یکاريساخته و به دست ب
 نيعالوه بر ا. اند ساخته رشانياج زيبا مزد ناچ ايو 

هم  یکردن کشت تک محصول ها با دنبال کنسرن نيا
 یو هم خطر کنند یلطمه وارد م نيزم یبه بارور

. نديآ یبشمار م یتنوع محصوالت زراع یبرا
قرار  ديکشاورزان خرد که هنوز در چرخه تول

نمونه اگر در  یبرا. دارند، به شدت تحت فشارند
کشاورز که به کشت کاکائو اشتغال  کي ١٩٨٠سال 

 دشياز فروش هر بسته شکالت عا ٪١۶داشت 
. است افتهي ليتقل ٪۶رقم به  نيامروز ا شد، یم

از آن دارد که دره  تيعوامل ذکر شده در باال حکا
 تر قيبه روز عم زرو ريفقر و ثروت ناگز انيم

  .گردد یگشته و بر تعداد فقرا و گرسنگان افزوده م
فقر و ثروت از سال  انياختالف م "اوکسفام" دهيد به

است که  افتهي شيطرف آنچنان افزا نيبه ا ٢٠١٠
مواجه ساخته  ینظم موجود جهان را با خطر جد

کشور که همه ساله  ٢٠به سران  "اوکسفام". است
بارها اخطار  نديآ یس گردهم ميسو "داووس"در 

 یو اجتماع یاقتصاد ميعظ یداده است که نابرابر
 یجوامع بشر یحال برا نيقابل کنترل و در ع ريغ

  .است زيمخاطره انگ
جمع  شيسال پ ٧اگر  "اوکسفام" ريآمار اخ طبق

از  یمين یبا مجموعه دارائ اردريليم ٣٨٨ثروت 
 نيبرابر بود، در سال گذشته ا نيکره زم تيجمع

 ٨و امسال انباشت ثروت تنها  دينفر رس ۶٢تعداد به 
از مردم جهان  یمين یاز دارائ شيب اردريليابر م

ز يمطلب ن نيحال به ا نيدر ع "امفاوکس". است
اتب به مر داران هياز سرما ٪١ يیاشاره دارد که دارا

 نيا. از کل مردم جهان است ٪٩٩ يیاز دارا شيب
 آوردن نييبا پا تواند یتنها م هيسرما یانباشت نجوم

چه  ،یديسطوح، چه تول هيدستمزدها در کل یمهابا یب
 ديانتقال تول ،یاجتماع یها مهيب بردن نيخدمات، از ب
روزافزون  یگران ن،ييپا تمزدبا دس یبه کشورها

در عرصه حرکت  یدائنظم ز ،یمصرف یکاالها
بوجود ... نقاط جهان  یآن به اقص ليو گس هيسرما

 ليتجارت آزاد که منجر به گس یو اجرا ليتحم. ديآ
به  یو غن شرفتهيپ یکشورها یکاالها ديمازاد تول
که  شود، یداشته شده م نگاه و عقب ريفق یکشورها

 یو ادامه عقب ماندگ شدن یمصرف زج یا جهينت
را به همراه ويژه از نظر صنعتی به  ريفق یکشورها

 یفقر و گرسنگ ،یکاريندارد و الجرم به رشد ب
 سميبرالياز عملکرد نئول یگريوجه د زند، یدامن م

بردرآمد  اتيمال ليتقل گرياز طرف د. است
و فرار  یستياليامپر یها ثروتمندان از جانب دولت

 وستهيپ زين »امن ريبه جزا« اتياز دست مال هيسرما
  .ديافزا یثروت آنها مبر حجم 

ابر  یبر دارائ ٪۴۵تاکنون  ٢٠١٠سال  از
 یکه ط یدر صورت. تمندان افزوده گشته استوثر
جامعه  رترياز درآمد اقشار فق ٪٣٨مدت  نيهم

 یو اجتماع یاقتصاد یهاينابرابر. کاسته شده است
سو به علت  نيبه ا ١٩٨٠دهه  یها واقع از سال در

  .است افتهي شيافزا بروز روز سميبراليتفوق نئول
به همان نسبت که بر  یبرالينئول یدار هيسرماسامانه 

افزوده است، فقر  یو صنعت یعلم شرفتيثروت و پ
کرده  نهيگسترش  داده و نهاد زيرا ن یو گرسنگ

کارل مارکس در جلد اول  شيسال پ ١۵٠. است
نظام  یو مطالعه قانونمند یخود به بررس تاليکاپ

. رداخترد و روند تکامل آن پو عملک یدار هيسرما
و  یاجتماع یها یروزافزون نابرابر شياو افزا
جامعه را  تيو اکثر داران هيسرما انيم یاقتصاد

 یو آن را امر دينام »هيسرما یقانون عموم«
خواند و راه چاره را در  سامان نيدر ا ريناپذ اجتناب

قدرت از دست  یو جابجائ یانقالب اجتماع
از  شيب وزو امر. ديبقه کارگر دبه ط یدار هيسرما

وجود  یراه نيهر زمان ثابت گشته است که جز ا
  .ندارد

البته بر رهبران ممالک امپرياليستی اين وضعيت 
الفونتن يکی از رهبران حزب . روشن است

دموکرات آلمان و بعدها از موسسان حزب سوسيال
چپ در آلمان در خاطرات دوران وزارت دارائی 

د که در گردهمآئی سران ممالک خويش بيان کر
به اين مسئله اشاره کرده و با خنده استهزاء  ٧گروه 

وی با لبخند . آميز نماينده ژاپن روبرو شده است
جمعی . اظهار داشته که جمع ما بنگاه خيريه نيست

که بنگاه خيريه نيست قادر نيز نخواهد بود تا برضد 
وظيفه اين جمع کسب سود . گرسنگی گام بردارد

علت گرسنگی در . حداکثر و افزايش گرسنگی است
يمن تجاوز عربستان سعودی به يمن است ولی همه 
اين سران هفت کشور زير بغل شيوخ منطقه را 

به آنها . اند تا مردم يمن را سرکوب کنندگرفته
فروشند زيرا منافع آتی آنها راتامين تسليحات می

 نمايد و در نتيجه قطب ثروت در يک طرف ومی
به قول . قطب فقر در طرف ديگر جمع می گردد

  :فرخی يزدی
  دانمها بود خوش  زانکه میدلم از اين خرابی
 .گرددحد بگذرد آباد می  خرابی چونکه از

  
  ....ی و تبروز نژاد پرس

در شرايط کنونی که . از آنها به موقع استفاده نمايد
نارضائی مردم افزايش يافته و مبارزه طبقه کارگر 

می يابد و سرمايه داری موفق نشده مشکالت  رشد
بحران مالی و اقتصادی را بر طرف کند خطر بروز 
بحرانهای اجتماعی که سامان سرمايه داری را به 
خطر اندازد منتفی نيست و به همين جهت سرمايه 
داری به نيروهای ضربتی برای مقابله با جنبشهای 
ا کارگری و اتحاديه های آنها، برای مبارزه ب

دامن . کمونيستها و نيروهای دموکرات نياز دارد
زدن به روحيات ضد خارجی، ضد پناهندگان و سوء 
استفاده از ترس و نگرانيهای ناشناخته مردم برای 

بخشی از " انتخابات دموکراتيک"پيروزی در 
سياست راهبردی و دورانديشانه خود بورژوازی 

با اين هرگز مبارزه اين حکومتها . امپرياليستی است
نيروها جدی نيست برعکس در پنهان از آنها به 

  .مثابه همدست در عين حال رقيب استفاده می کنند
تنها راه مبارزه با نژادپرستان ايجاد جبهه وسيع 
خلقی از همه نيروهای ضد فاشيسم، دموکرات، 
صلح طلب و آزاديخواه است که هدفشان در درجه 

تان، دفاع از نخست منفرد کردن فاشيستها و نژادپرس
حقوق دموکراتيک و دستآوردهای مردمی و افشای 
ناتوانی احزاب بورژوائی حاکم در اجرای اين 

تا سرمايه داری بر سر کار است نمی .  وظايف است
 . توان نژادپرستی را از بين برد

  انترناسيوناليسم پرولتری
در عرصه خارجی سياست حزب ما ايجاد همبستگی 

يست لنينيست جهان است که به با تمام احزاب مارکس
خاطر نابودی امپرياليسم و سرمايه داری و برای 

سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا مبارزه  استقرار
اين رفقا مطمئنترين متحدان ما برای ايجاد . می کنند

حزب ما بايد در درجه . جامعه سوسياليستی هستند
اول از مبارزات طبقاتی اين احزاب در ممالکشان 

ر ضد حکومتهای دست نشانده و يا حتی مستقل و ب
  .سرمايه دارانه آنها حمايت کند

: شعار لنين وفادار است که می گويد حزب ما به اين
". پرولتاريای جهان و خلقهای ستمديده متحد شويد" 

اين شعار بيان همبستگی برادرانه ميان مبارزات 
طبقه کارگر ممالک متروپل و مبارزات ضد 

. تی و ضد صهيونيستی خلقهای جهان استامپرياليس
بر اين اساس  بايد ميان مبارزات طبقاتی در ممالک 
سرمايه داری و يا سرمايه داری امپرياليستی را با 
مبارزات خلقهای جهان برای رهائی ملی و يا دفاع 
از حفظ استقالل و تماميت ارضی و حق حاکميت 

وم اين دو مباره الزم و ملز. ملی خود پيوند زد
حزب ما با توجه به اوضاع عام جهان و . يکديگرند

سير تحوالتی که در بطن جاری هستند از هر 
مبارزه ملی که در اين راستا باشد و در شرايط 
کنونی به قطع دست امپرياليستها و بويژه امپرياليسم 

  .متجاوز غرب تمام شود دفاع می کند
  
  

*****  

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



   ،  

   ٧صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                ١٣٩۶ماه  خرداد  –٢٠٧شماره        

  ...به دست يمن در جنگ
ولی حال در گل گير . غاز کردآورد، جنگ را آ 

قربانی و هزار  ١٠اين جنگ تاکنون » .افتاده است
ميليون  ١٨ .هزار مجروح به جای گذارده است ۴٠

و مرگ  حاد يمنی آواره گشته و با خطر گرسنگی
سازمان ملل متحد اين خطر را تائيد . روبرو هستند

کرده و از عربستان خواسته است از بمباران بندر 
که نود درصد مواد " بندر الحديده" بزرگ يمن

غذائی از آنجا وارد خاک يمن می شود، خودداری 
ولی عربستان و جبهه ائتالف به ياری آمريکا . کند

مردم يمن ولی . گوشش به اين حرفها بدهکار نيست
-نمی از مبارزه دست عليرغم گرسنگی دادن به آنها

اند که راه حل روسيه و ايران اعالم کرده. کشند
اختالفات يمن مذاکره ميان نيروهای داخلی اين 
کشور و انجام انتخابات عمومی و تشکيل دولت 

اما عربستان که شمشير را از رو بسته است، . است
خواهد شاهد به وجودآمدن يک دولت تواند و نمینمی

  .مستقل در اين کشور باشد
در منطقه، حداقل ی هاجنگبايد در نظر داشت که 

بع انرژی در اين منطقه موجود است، مادام که منا
ها و تجاوزات عليرغم اين توطئه. يابندمیادامه 
آور مالی و تلفات جانی که برای های سرسامهزينه

متجاوزين دربرداشته است، نه تنها به نتيجه دلخواه 
برايشان نرسيده، بلکه با تغيير شرايط در عراق، 

ل مانده لبنان، فلسطين، سوريه و يمن پايشان در گ
سياستهای ماجراجويانه و تبهکارانه آنها تحت . است

مبارزه عليه ديکتاتوری و استقرار «لوای 
روزبروز بيشتر » دموکراسی و دفاع از حقوق بشر

بازد و مردم جهان بيش از هميشه به رنگ می
برده و با آن، چه ماهيت فريبکارانه استعمارگران پی

ای مورد در کشورهای متروپل و چه در کشوره
  .خيزندتجاوز، به مقابله و مبارزه برمی

نکته مهمی که نبايد از نظر بيفتد جعل اخبار و 
سکوت جنايتکارانه ممالکی است که خود را حاميان 

-حقوق بشر و مدافعان دموکراسی و آزادی جا می
آنها در حالی که از تظاهر چند نفر اپوزيسيون . زنند

وسيه سفيد مورد حمايت آمريکا در روسيه و ر
درند و سر مردم را با دروغهای شاخدار حنجره می

آورند، در مورد کشتار و آوارگی خويش به درد می
کنند و يا آنرا ميليونی مردم يمن سکوت اختيار می

ناشی از جنگ شيعه و سنی و دخالتهای ايران جا 
زنند تا فروش سالحهای خويش به عربستان می

تروريستی و سعودی و حمايت از اين دولت 
. آفرين در منطقه را توجيه کنندارتجاعی و تنش

های زشت همه تجاوز به يمن افشاءگر چهره
-امپرياليستها، صهيونيسم و ارتجاع منطقه نيز می

حزب ما از مبارزه عادالنه مردم يمن حمايت  .باشد
ای در خدمت آزادی کند و اين مبارزه را مبارزهمی

طين، سوريه، عراق و و استقالل مردم لبنان، فلس
البته اپوزيسيون خودفروخته . داندرهائی منطقه می

ايران که از عربستان سعودی پول اخاذی کرده و با 
کند در همآهنگی با ارتجاع اسرائيل همکاری می

-المللی از دفاع از مبارزه مردم يمن سر باز میبين
زند و يا در مورد جنايات عربستان سعودی و 

کند، و يا به حمايت وت اختيار میامپرياليسم سک
خيزد و يا به مستقيم از عربستان سعودی برمی

مصداق سنگ را ببند و سگ را رها کن، تکيه حمله 
شود گذارد و مانع میرا بر روی ايران و روسيه می

که چهره دشمنان مردم يمن و تجاوزگران جنايتکار 
  . افشاء شود

*****  
  ديبه توفان در تلگرام خوش آمد

  
  
  
  
  
  

  )توفان(مستخرج از اسناد کنگره پنجم حزب کار ايران

دمکراسی انقالبی سازمان پيام 
  هندوستان 

به کنگره پنجم حزب کار 
  )توفان(ايران

  رفقای گرامی، 
 ٥درود های انقالبی خود را  به کنگره 

  .داريمارسال می)  توفان( حزب کار ايران
البی ما با خوشحالی بسيار اين درودهای انق

ارسال را به رفقای ملت برادرمان ايران 
  . داريممی

توفان برای چند دهه است که بر عليه 
حکومت ارتجاعی بورژوازی مالها  و در 
دفاع از طبقه کارگر و زحمتکشان  ايران 

شدت هخصلت ب. کندمبارزه می
کار برای   ،سرکوبگرانه رژيم ايران

پيشروی بسوی دمکراسی و سوسياليسم را 
. نمايدايران  بسيار مشکل و بغرنج  می در

مانده، حزب عليرغم سرکوبهای رژيم عقب
رمان طبقه کارگر آکار ايران پرچم سرخ 

رفقای توفانی . را برافراشته نگهداشته است
همچنين وظائف خود را در قبال جنبش 

المللی المللی طبقه کارگر و کنفرانس بينبين
يست احزاب و سازمانهای مارکسيت لنين

  .اندانجام داده
 فعاليتو ) توفان( ما برای حزب کار ايران

در دوره برگزاری کنگره و پس از آن 
  .آرزوی موفقيت داريم
  دوستان ندمکراسی انقالبی، ه

 ٢٠١٦آوريل  ١٩
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) توفان(مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار ايران
.ايران حزب کار به کنگره پنجم اوضاع -بخش نخست 

جهان

بروز نژادپرستی و 
 فاشيسم در غرب

در اروپا نيروهای دست راستی در حال 
بحرانهای اقتصادی و ورشکستگی . رشدند

بانکها و دولتها و نجات اين ورشکستگان از 
طريق چپاول ثروت عمومی توسط دولتها، 
عليرغم مخالفت مردم، رشد بيکاری، سقوط 

ی، بی اثر کردن نسبی قوانين کار سطح زندگ
و حقوق کارگران، تشديد تضاد طبقاتی و 
تعميق شکاف ميان قطب فقر و قطب ثروت  
و سامان نابرابر در توزيع ثروتهای افسانه ای 

سبب رشد نارضائی در جامعه می ... و 
با بی دورنمائی و هراس از گردند که همراه 

آينده و وعده وعيدهای دروغين هياتهای 
ثمری آنها مردم به خوراک  حاکمه و بی

تبليغاتی نيروهای دست راستی تبديل می 
هيات حاکمه ممالک امپرياليستی هميشه . شوند

اين نيروهای فاشيستی و چماق بدستان حرفه 
ای را الی پوست پياز برای روزهای مبادا 

  ٦دامه در صفحه ...د تا نمی خوابان

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

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

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

دست عربستان سعودی در خدمت  به يمن در جنگ
 )پايان(بر خاور ميانه است  آمريكارده تسلط گست

های مزورانه امپرياليسم فرانسه و ناتو عليه دولت ليبی و کشتار چينیدسيسه و توطئه -
  .ت نفت و ثروت آنرو غا و ويرانی در اين کشور

- تکحه به سيا به سوريه و پرداخت پول و اسلسازمان جاسوسی گسيل جاسوسان  -
تروريستهای محلی، از جانب آمريکا و گسيل تيراندازان دست آموز جهانی، به 

همراه با پول و اسلحه از جانب عربستان، قطر، ترکيه و » سلفی«تروريستهای 
  .اش جز ويرانی، کشتار و آوارگی نبودکشورهای اروپائی به اين کشور که حاصل

روزه لبنان عليه  ٣٠رائيل در جنگ شکست مفتضحانه ارتش دولت صهيونيستی اس -
  .حزب هللا

  .مقاومت جانانه خلق فلسطين در مقابل ارتش تجاوزگر اسرائيل -
اش به کشور يمن و باز هم نابودی و و باالخره حمله عربستان و نيروهای موتلفه -

-کشتار و آوارگی مردمتالش برای نابودی هويت ملی، ويرانی زيربنا و ابنيه تاريخی، 
  .ها در مقابل تجاوز وحشيانه عربستان به اين کشورمقاومت حوثی سرانجامو . اش

امپرياليسم آمريکا امپرياليستهای آلمان، انگلستان، فرانسه و در راسشان بايد افزود که 
به عربستان و دادن مشاوره نظامی به  و مهمات نيز با فروش ميلياردها دالر اسلحه

محاصره اقتصادی و گرسنگی دادن به . نداشريک ارتش اين کشور، عمال در جنگ يمن
-مردم يمن و کشتار کودکان آنها، تنها با حمايت ناوگان حاضر جنگی آمريکا در باب

همه «بيان الينقطع جمله مشمئزکننده  همچنين. المندب و دريای عرب مقدور است
دون وقفه دولتِ مريکا و تهديدات بآاز جانب امپرياليسم » ها روی ميز قرار دارندگزينه

های تبهکارانه و جنگ از نقشه ، حاکیتجاوزکار صهيونيستی اسرائيل عليه کشور ما
در اين محاسبات امپرياليستها همه چيز اما . اندتدارک ديدهافروزانه است که برای ايران 

مريکا از عراق به علت درماندگی در باتالق آنشينی عقب. موافق ميل آنها پيش نرفت
-ماجراجو و توسعه جويی اين امپرياليسمِ اله و مقاومت مردم در قبال سلطهس ١٣جنگ 

هزار سرباز  ۵بيليون دالر برای آمريکا هزينه داشت و  ٣طلب؛ جنگی که به روايتی 
ساخته و پرداخته ) داعش(»دولت اسالمی«کست ، شآمريکائی را قربانی ساخت

ها و تجاوزات دارند که توطئه جملگی حکايت از آن، امپرياليسم و ارتجاع در سوريه
گستاخانه امپرياليسم و ارتجاع با مقاومت و مبارزات خلقها، يکی پس از ديگری نقش بر 

يمن نمونه بارز آن است؛ در دومين سالگرد حمله تجاوزگرانه عربستان به . شوندآب می
اين کشور صدها هزار نفر از مردم يمن در صنعا عليه عربستان دست به تظاهرات

دولت عربستان سعودی که بر دريائی از پول سوار است برای غلبه بر مشکالت  .زدند
هايش در جنگ يمن با دادن رشوه و خريدن حکومتهائی نظير نظامی و پوشاندن شکست

ناوگان . کندحکومت سودان از آفريقا ارتش و مزدور برای ادامه جنگ در يمن تهيه می
آيد بيند، به ياری داعش و القاعده میسعود را زار میدريائی آمريکا نيز هرجا کاِر آل 

  .کشی در منطقه هستندکه در پی شيعه
علی عبدهللا صالح به شدت از نقش عربستان اخيرا در اين نمايش چندصد هزار نفره، 

تا زمانی که ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی به جنگ ادامه «: انتقاد کرد و گفت
عبدالملک حوثی، رهبر » .ه مقاومت خود ادامه خواهند داددهد، مردم آزاده يمن ب

ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی با اين توهم که ظرف يک «: ها گفته استحوثی
  ٧ادامه در صفحه ...  هفته و يا يک ماه يمن را به تصرف درخواهد
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