
 

 تی بھ مسئلھ ملیبرخورد کمونیس
ای کردھای ایرانی رویدادھای اخیر در کردستان عراق؛ ترکیھ و سوریھ و نقشی کھ پاره

کنند، حزب ما را بر آن داشت تا موضع کمونیستی در در این رخدادھا  ایفاء کرده و می
برخورد بھ مسئلھ ملی را مجددا مطرح کند و بر آن پافشاری نماید و برای تحقق آن 

قادر نباشند در جنبش" کمونیست"شونیست در زیر نقاب تا مشتی ناسیونال. مایدمبارزه ن
برخورد . کمونیستی ایران خرابکاری کرده و تخم نفاق؛ پراکندگی؛ نفرت ملی بپاشند

ای حزب ما بھ مسئلھ ملی یک برخورد طبقاتی و بر متن واقعیاتھای دنیای کنونی؛ مسئلھ
در دنیای امپریالیسم کھ چھره سیاسی دنیای . اشدبمشخص و نھ مجرد و انتزاعی می

زند، مضحک است کھ بخواھیم کنونی را علیرغم خواست ما در سراسر جھان؛ رقم می
رابطھ با مسئلھ منافع امپریالیسم در جھان بھ مسئلھ ملی و حل آن در دوران مجزا و بی

حل مسئلھ ملی . طقھ استاین تنھا کلید حل مسئلھ ملی در ایران و من. کنونی برخورد کنیم
از قرن بیستم در بعد از انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر تا بھ امروز باید از مضمون 
مبارزه ضد امپریالیستی سرشار باشد و تنھا بر این متن قابل بررسی بوده و عیار انقالبی 

طلبانھ دردفاع از ھر حرکت قومی و ناسیونال شونیستی و تجزیھ. شودآن تعیین می
خدمت امپریالیسم و صھیونیسم؛ اقدامی ارتجاعی و ضد انقالبی است و کمونیستھا 

تجربھ . امان بکنندموظفند در خدمت سوسیالیسم و پیشبرد مبارزه طبقاتی با آن مبارزه بی
باید این حرکتھای ارتجاعِی . آمیز کردستان عراق و سوریھ در مقابل ماستزنده و فاجعھ

حزب ما این سیاست را تا کنون اجراء . یونیستی را افشاء کردصھ - قومِی امپریالیستی
  ٢ ادامھ در صفحھ... .کرده و از امروز نیز با زبان روشنتری بھ آن برخورد خواھد کرد

  

پایان بھ  منوط ُکره رهیدر شبھ جز داریپا صلح
  ستکره توسط آمریکا یجنوباشغال بخش 

لیسم آمریکا برای جلوگیری از آزادی در زمان  جنگ جھانی دوم؛ پس از دخالت امپریا 
کشور کره از دست اشغالگران فاشیست ژاپنی کھ شکست خورده بودند ، مبارزه مردم 
کره برای آزادی و پایان دادن بھ استعمار کشور کره توسط ژاپن ادامھ پیدا کرد و تا بھ 

  .امروز نیز ادامھ دارد
ھائی را کھ در ھا و ژاپنیایآن کرهامپریالیسم آمریکا برای مبارزه با مردم کره ھمھ 

سرکوب مردم کره مشارکت داشتند، مجددا بر سر کار آورد و از آنھا حمایت کرد تا مانع 
ھا در اروپا با روی کار این شیوه را آمریکائی. شوند کھ مستعمره جدید آمریکا آزاد شود

ال و حتی ارتجاع ضد ھا در آلمان؛ ایتالیا؛ فرانسھ؛ اسپانیا؛ پرتغآوردن مجددا نازی
  .در تمام سرزمینھای اشغالی خویش بھ کار بردند... شوروی در ایران

ماه  ٢٤و  ٢٣کره شمالی در افشاء عوامل تھاجم بھ این کشور اعالم کرد کھ در روزھای 
ھا با بمباران جنوِب کشور کره شمالی؛ در امتداد مرزھا و حملھ ژوئن آمریکائی

بھ شھرک غربی و صنعتی  ١٩٥٠ژوئن  ٢٥کره جنوبی در  غافلگیرانھ ارتش آمریکائیِ 
؛ تجاوز بھ کره شمالی را آغاز کردند و آنرا بھ دروغ  Haejuجوکره شمالی بھ نام ھائھ

حملھ کره جنوبی پیش از ظھر روز بیست پنجم . دھندتجاوز شمال بھ جنوب نسبت می
لی ھرالد در لندن در شماره در آن زمان نشریھ دی. ژوئن از رادیوی کره شمالی اعالم شد

ژوئن خود و نیویورک ھرالد تریبون در روز بیست و ششم ژوئن خود بھ این  ٢٦
آنھا . این خبر در نشریھ گاردین لندن نیز در ھمان تاریخ منعکس شد. واقعیت تکیھ کردند

بتھ ال". اندجو را گرفتھھای آمریکائی تایید کردند کھ نیروھای جنوب ھائھمقام: "نوشتند
یکی از این . بعدھا تمام این اخبار از تاریخ حذف شد و با دروغ جایگزین گردید

دروغگوھا نیکیتاخروشچف رھبر رویزیونیست حزب کمونیست شوروی بود کھ در 
در مورد رویدادھای کره نیز بھ دروغ توسل جست و " کیش شخصیت استالین"مبارزه با 

ھا پیش در صدد تھاجم بھ جنوب مدتھای شمالی از ایکره: "در خاطراتش نوشت
خروشچف حتی قبل از کودتا در حزب کمونیست شوروی از سیاست آمریکائی ". بودند

نقل از کتاب کشتن امید نگارش ویلیام بلوم .(کردمک آرتور در کره جنوبی حمایت می
  ).   ٨٤آمریکائی صفحھ 

در سال  کمونیست ی و پارتیزانھای چیندر جنگ با کره شمال کایاز شکست آمر پس
یمستقر ماندند و با امضا یکماکان در کره جنوب کایمرآ ینظام یروھای، ن١٩۵٣

بھ  .ممانعت کردندتا کنون دو کره  انیبس عمالً از انعقاد قرارداد صلح مقرارداد آتش
  ۴ ادامھ در صفحھ...داموکلس،  ریجنگ، ھمچون شمش ھیتر ساساده انیب

 

پیوندیدھ، حزب طبقھ کارگر ایران ب)توفان(بھ حزب کار ایران  

  نوزدھمســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٨ژوئیھ ١٣٩٧ماه  تیر  ٢٢٠ ماره ـش

 

  

  دیای جھان متحد شویتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

ای ھستھ" مشکل"
  ایران بھانھ است

آمریکا با رژیم ایران مخالف است و برای 
-تغییر رژیم ایران برخالف ضوابط بھ

رسمیت شناختھ شده جھانی؛ تالش کرده و 
-شرمانھ دخالت مییران بیدر امور داخلی ا

آنھا امر سرنگونی رژیم ایران را بھ . کند
گر خارجی در عنوان یک قدرت سلطھ

  .انددستور کار خود قرار داده
حدکافی نھ از این جھت کھ رژیم ایران بھ

ارتجاعی نیست، نھ از آنجھت کھ رژیم ایران 
-زیر پا نمیحد کافی حقوق بشر را بھبھ

کھ رژیم ایران برای  گذارد، نھ از آنجھت
قوانین خودش احترام کافی قایل نیست و 

کند، نھ از آنجھت برایشان تره ھم خورد نمی
کھ دولتمردان ایران بھ حد کافی دزد؛ راھزن 

شرم نیستند، بلکھ تنھا از این و دروغگوی بی
جھت کھ ایران تنھا کشور منطقھ است کھ 
 سیطره آمریکا را نپذیرفتھ و زیر بار اوامر

رود و بھ این این قدرت بیگانھ در منطقھ نمی
ترتیب نفت و گاز خلیج فارس و راھھای 
انتقال آنھا بھ شرق آسیا و اروپا با وجود 
ایران کنونی در منطقھ؛ صددرصد زیر نفوذ 

  .آمریکا و نوکرانش نیست
تاریخ معاصر نشان داده سایر مشخصات 
برشمرده رژیم ایران مورد پسند و ترغیب 

رژیمھای فاسد؛ . لیسم آمریکاستامپریا
... سرکوبگر؛ دروغگو؛ ناقض حقوق بشر و

ھمواره مورد تائید آمریکا بوده و از متحدان 
سراسر . اندشدهپروپاقرص آنھا محسوب می

تاریخ آغشتھ بھ خون استیالگری آمریکا در 
آسیا؛ آمریکای جنوبی و آفریقا؛ گویای آن 

آید اگر در ایران رژیمی بر سر کار. است
نظیر عربستان سعودی؛ دست دراز شده 

حق "آمریکا در منطقھ؛ آنوقت آمریکا با 
" ایمسلم ایران در استفاده از انرژی ھستھ

  ٢ ادامھ درصفحھ ... نیز اِشکالی نخواھد
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 ...ایھستھ" مشکل"
خواھد ایران را خفھ کند و این آمریکا می. داشت

خفھ کردن ایران فقط شامل استقرار غیرقانونی 
تحریمھا؛ چھ از طریق شورای امنیت سازمان 
ملل؛ چھ بھ صورت غیرقانونی از طریق کنگره 
آمریکا و یا اتحادیھ اروپا کھ خودشان را جای 

خفھ کردن ایران . شود، نمیاندسازمان ملل گذارده
ممانعت از انتقال گاز ایران از طریق عراق و 

خفھ کردن ایران . سوریھ بھ دریای مدیترانھ است
مفھموم نابودی و یا تضعیف متحدان ایران در بھ 

در  منطقھ است تا در ضمن، امنیت صھیونیسم
  . منطقھ تامین شود

ایکھ امپریالیسم و صھیونیسم در منطقھ مبارزه
برای سرنگونی رژیم مشروع و قانونی بشار اسد 

اند، مبارزه برضد دولت گرفتھدر سوریھ در پیش
- اکثریت آنرا دارا میهللا اقانونی لبنان کھ حزب

باشد، مبارزه با جنبش فلسطین کھ رھبری آنرا در 
در ) حماس(شرایط کنونی جنبش مقاومت اسالمی

دست دارد، مبارزه بر ضد مردم بحرین و یمن؛ 
خالت در امور داخلی عراق و تحریک اکراد د

ناسیونال شونیست در منطقھ ھمھ در خدمت آن 
است کھ رژیم ایران را نھ تنھا تضعیف کرده، 

  .بلکھ تغییر دھد
رفت و آنھم نھ آمریکا ھمانگونھ کھ انتظار می

بار؛ مانند سایر امپریالیستھای برای نخستین
انھای خود را اروپائی کھ آنھا نیز قراردادھا و پیم

اند، زیرپا گذاردهبر اساس منافع خویش مرتب بھ
- توافقنامھ اتمی با ایران را ملغی کرد و حال می

خواھد از نفوذ ایران در سوریھ؛ عراق و فلسطین 
بکاھد و منافع اسرائیل را تامین کند و توانائی 

ھمان بالئی را کھ . موشکی ایران را نابود نماید
آنھا . ا معمر قذافی آوردندبر سر صدام حسین و ی

خواھند کھ توانائی مقاومت و مانور و ایرانی می
دفاع از خود نداشتھ باشد تا برای نابودی کامل 
استقالل ایران موفق شوند و بھ ایران لشگر 

- فقط سرسپردگان آمریکا در ایران می. بکشند
بازی آمریکا در مورد سیاست پندارند کھ ھوچی

" دخالت ایران در منطقھ" خارجی ایران مبنی بر
با نیت استقرار یک حکومت دموکراتیک و 

اپوزیسیون . گیردمترقی در ایران صورت می
اش آمریکائی در ایران نیز کھ منبع تغذیھ فکری

، بی "من و تو"آنجلسی؛ ھای گروھی لوسرسانھ
بی سی لندن و مجامع انقالب مخملی و منابع مالی 

آمریکاست، با  در" ایران دوستان آمریکائی"
ھا کھ ھمکاری سخنان ترامپ؛ اوباما و اروپائی

ایران را با دولت قانونی سوریھ مورد انتقاد قرار 
دھند و خواھان حراج ایران ھستند، موافق می

است و با ساز آنھا رقصیده؛ بھ نفع آنھا اعالمیھ و 
کند تا حقوق بازنشستگی بیانیھ صادر می

. ران را تامین کندورشکستگان خرابکار سیاسی ای
این اپوزیسیون ناتوئی در ایران و اروپا حتی 

ای انتقاد بھ صھیونیسم و امپریالیسم ندارد و ذره
- فقط الطائالت ترامپ و نتانیاھو را نشخوار می

  .کند
شرمانھ عربستان سعودی در توگوئی دخالت بی

بھ ... بحرین؛ یمن؛ سوریھ؛ عراق؛ لیبی؛ مصر و
پریالیسم آمریکا وظیفھ ام. گردن ایران است

ھا و ژاندارمی منطقھ و سرکوب فلسطینی
مبارزان ظفار و اعراب را بھ شاه ایران محول 
کرده بود و تجاوز ارتش ایران را مورد حمایت 

داد و در آن زمان چون بھ نفعش بود قرار می
. گفتسخنی از دخالت ایران در منطقھ نمی

ت ناشی واقعیت این است کھ امپریالیستھا تحوال
اند و تالش دارند از انقالب ایران را نپذیرفتھ

-شرایط دوران دمحم رضا شاه را در ایران با چھره
این وضعیت ھم امنیت . ھای جدید مستقرسازند

کند، ھم محاصره روسیھ و اسرائیل راتامین می
چین را کامل کرده و ھم منابع سوخت ایران را 

. دھدیتحت نظارت امپریالیسم آمریکا قرار م
ھرگونھ تسلیم و عقب نشینی ایران و جناحھای 
مورد حمایت آمریکا؛ انگلیس و اسرائیل در 
حکومت و در اپوزیسیون ناتوئی در ایران؛ 

- خیانت بھ منافع ملی ایران است و آغازی برعقب
تجربھ خیانت ملی در . باشدھای جدید مینشینی

مسئلھ اتمی کھ ایران در آن تحت فشار و ارعاب 
محاصره غیرقانونی از حق مسلم خود و 

دست نیاورد، بھ جز صرفنظر کرد و ھیچ چیز بھ
آنکھ حاکمیت کنونی چند صباحی تثبیت شود، باید 
مردم ایران را ھشیار کند کھ فریب حاکمیت ایران 
را کھ برای حفظ موجودیت خویش بھ ھر خیانتی 

  . دھد نخورندتن می
بش چھ کسی منطقھ را برھم زده است؟ جن

فلسطین؛ مبارزه مردم یمن چھ در زمان وجود دو 
یمن و چھ اکنون بعد از وحدت آنھا قبل از رژیم 

ایران . جمھوری اسالمی وجود داشتھ است
این  . عنصر بیگانھ در منطقھ نیست

صھیونیستھای اسرائیل و امپریالیسم آمریکا ھستند 
کھ از آنطرف دنیا بھ منطقھ آمده و منطقھ را 

حضور . اندو متشنج ساختھ درھم ریختھ
صھیونیسم در منطقھ کھ فلسطین را اشغال کرده 

کند، و برای قوانین جھانی تره ھم خورد نمی
ھزار نظامی آمریکائی در  ١٥حضور حداقل 
ھزار نظامی مزدور آمریکائی  ٥عراق؛ حداقل 

ھزار نفر در قطر و ھزاران  ١٠در سوریھ؛ 
ھ؛ منطقھ جاسوس آنھا در کردستان عراق و سوری

آمریکا و اروپا . را متشنج و آشفتھ ساختھ است
خواھند با ربط دادن تشنج منطقھ بھ ایران و می

جعل واقعیات؛ ھم توافقنامھ اتمی را ملغی کنند و 
ھم مھار سیاست خارجی ایران را در دست 
بگیرند و حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 

مسایلی نظیر . کشور ما را بھ خطر بیاندازند
ای ایران؛ مبارزه ایران طرح مجدد مسئلھ ھستھ

با داعش در سوریھ و عراق؛ حمایت از جنبش 
طلبی اسرائیل ھمھ این فلسطین و مبارزه با توسعھ

فعالیتھا در زمینھ مرتبط و جداناپذیر از ھم 
  .گیرندصورت می

تالش برای انکار این واقعیات یک خیانت ملی و 
یکا در مورد ایران گرانھ آمرتائید سیاست مداخلھ

است کھ ما شاھد تاثیرات آن در اپوزیسیون 
چقدر انسان باید . آمریکائی و ناتوئی ایران ھستیم

سفیھ باشد کھ تبلیغات امپریالیستھا را در مورد 
دخالتھای ایران در سوریھ و فلسطین را بپذیرد و 

تجاوز بھ سوریھ و اشغال . با آنھا ھمصدا شود
ت، کار امپریالیسم و فلسطین کار ایران نیس

 .    اندمتشنج کردهصھیونیسم است کھ منطقھ را 
****  

  
  ...برخورد کمونیستی بھ مسئلھ ملی 

در سندی کھ ما بھ تدریج در نشریھ توفان منتشر 
کنیم، از بخش تئوریک مربوط بھ حل مسئلھ می

ملی در دوران امپریالیسم با یاری گرفتن از لنین 
ین کھ بھ اعتراف ھمھ و بھ ویژه رفیق استال

بزرگان وقت مارکسیسم؛ بھترین کارشناس مسئلھ 
ملی در میان کمونیستھا بود، شروع کرده و نشان 

دھیم، لنینیستھا حل مسئلھ ملی را در دوران می
در فصول بعدی بھ . بینندامپریالیسم چگونھ می

  :پردازیممسایل مشخص ایران؛ عراق؛ سوریھ می
سئلھ حق ملل در تعیین بھ مبرخورد کمونیستی "

  سرنوشت خویش در دوران امپریالیسم
  در عرصھ تئوریک

لنین در تحلیلھای خویش در مورد حق ملل در 
در دوران کھن تسلط نظام تعیین سرنوشت خویش 

بحث سختی را با ناسیونال  مستعمراتی در جھان،
شونیستھای انترناسیونال دوم کھ از تسلط ممالک 

مستعمرات خویش حمایت  امپریالیستی اروپا بر
 حقآنھا استعمار ملل را . کردند، بھ پیش بردمی

دانستند و اساسا حاضر طبیعی کشور خویش می
تعیین سرنوشت را برای سایر ملل  حقنبودند این 

یک  حقناگفتھ پیداست کھ این . رسمیت بشناسندبھ
مفھوم بورژوائی بوده و بیان تحقق دموکراسی در 

ش مفھوم دموکراسی یک کشور و یا پذیر
از نظر کمونیستھا ولی . بورژوائی است

غیرقابل "دموکراسی یک مفھوم مطلق، ناب، 
. و غیرطبقاتی و مقدس نیست" تعرض

دموکراسی ھمیشھ یک مفھوم اجتماعی و طبقاتی 
است و برخورد بھ آن باید از زاویھ مصالح 

بھمین جھت . مبارزه طبقاتی صورت گیرد
ترین نوع دموکراتیکدیکتاتوری پرولتاریا 

در مباحث . حکومت اکثریِت زحمتکشان است
مربوط بھ حق تعیین سرنوشت ملل بھ دست 

در زمانھا و دورانھای گوناگونی نوشتھ خویش کھ 
  ٣ادامھ درصفحھ  ...شده است، لنین بھ دو 

تسلط رویزیونیسم بر حزب طبقھ کارگر ماھیت پرولتری حزب تغییر با 
  کندمی
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  ...برخورد کمونیستی بھ مسئلھ ملی
  : کندنکتھ اساسی اشاره می

در باره حق ملل "ش بحث نخست لنین در اثر - ١
در مورد کسانی است " در تعیین سرنوشت خویش

این . شناسندرا بھ رسمیت نمی حقکھ اساسا این 
ملتھا در  - بحث مربوط بھ دورانی است کھ دولت

لنین . حال پیدایش و دفاع از استقالل خویش بودند
در زمینھ مباحثات حق ملل در تعیین سرنوشت 

رژوا دموکراتیک خویش کھ بھ عصر انقالبات بو
را  این حقگردد، معتقد است کسانی کھ باز می

اساسا بھ رسمیت نشناسند، و از منافع ملت 
. نمایند، سوسیال دموکرات نیستندستمگر حمایت 

رسمیت بھ. اندآنھا استعمارگر و ضد دموکرات
و پذیرش این واقعیت کھ ھمھ  شناختن این حق

ند و ملتھا در جھان دارای حقوق مساوی ھست
برای  حق جدائیشرط صداقت در این ادعا، قبول 

ھمھ آنھاست، آن مرز روشنی است کھ باید میان 
نیروھای دموکرات و سوسیالیست و نیروھای 
ضد دموکرات و استعمارگر، میان منافع ملل 

 اساساکسانیکھ . ستمگر و ملل ستمکش کشیده شود
شناسند و از قماش آنھا را بھ رسمیت نمی حقاین 
توانند خود را انترناسیونال دوم کم نبودند، نمی در

البتھ بودند کسانیکھ . سوسیال دموکرات بنامند
 حقاین  رسمیت شناختنبھاساسا مخالفتی با 

-را بھ رسمیت نمی حق جدائینداشتند، ولی 
 حقرسمیت شناختن طبیعی است کھ بھ. شناختند

تعیین سرنوشت خلقھا بھ مفھومی تاسیس دولتھای 
. انھ یعنی پذیرش حق جدائی آنھا خواھد بودجداگ

داد البتھ لنین ھیچگاه چک سفید بھ بورژواھا نمی
بھ کرد کھ و در مقابل استدالالت مخالفان تائید می

ملل ھرگز  رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت
حق جدائی در ھر شرایط بھ مفھوم پشتیبانی از 

بھ رسمیت اینکھ کمونیستھا علیرغم . نیست
جدائی این یا آن تصمیم بگیرند از  تن این حقشناخ

وابستھ بھ تحلیل مشخص  کنندملت خاص دفاع 
آنھا از شرایط مشخص بوده و با توجھ بھ مصالح 

  . مبارزه طبقاتی در آن لحظھ است
ملتھا را در تعیین سرنوشت  حقکمونیستھا 

 حقکسی کھ این . بھ رسمیت می شناسندخویش 
د، تنھا از یوغ ملی بھ رسمیت نشناس اساسارا 

این نظریھ لنین ناظر بھ مشاجراتی . کنددفاع می
در قبل از جنگ جھانی اول و قبل از است کھ وی 

با سران  انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر
ملتھای  حقانترناسیونال دوم داشت کھ 

مستعمرات در تعیین سرنوشت خویش را بھ 
ھ آنھا اعتقادی نداشتند ک. شناختندرسمیت نمی

سرنوشت مبارزه پرولتاریا در ممالک استعمارگر 
با سرنوشت نھضتھای آزادیبخش در ممالک 

بھ ھمین جھت . مستعمره پیوند خورده است
پرولتاریا جھان و خلقھای "لنینیسم معتقد بود 
  ".ستمکش متحد شوید

بحث بعدی لنین بحثی نیست کھ وی با ضد  - ٢
دموکراتھا و ضد سوسیالیستھا و ھواداران 

بحث وی مربوط . دھداستعمار در اروپا انجام می
در اینجا مرز بندی . شودبھ شرایط این جدائی می

دوم، مرزبندی با بورژوازی ملل ستمکش 
لنین ھرگز بھ بورژوازی ملل . گیردصورت می

کمونیستھا برای . دھدستمکش چک سفید نمی

حمایت از این جدائی شرایطی قایل ھستند، بدان 
جدائی باید در خدمت منافع مبارزه  معنا کھ این

طبقاتی بوده و بھ وحدت و منافع پرولتاریا صدمھ 
کمونیستھا ھرگز ھمدست یک طرف نزاع . نزند

- کمونیستھا در کنار گود ننشستھ. بورژواھا نیستند
- اند تا بھ مبارزه بورژواھای ملل مختلف با بی

  .طرفانھ داوری نمایندطرفی نظاره کنند و بی
ا ھمیشھ بھ طور مشروط از مبارزه پرولتاری

این مبارزه باید . نمایدبورژوازی پشتیبانی می
مضمونی دموکراتیک و ضد ستمگری داشتھ 

  .باشد
لنین در مورد سیاست پرولتاریای ملت ستمکش 
کھ بھ ھر حال بھ عنوان کارگر مزدور در ھر 

دارد شود، بیان میداری استثمار مینظام سرمایھ
تفاوت است کھ توسط ولتاریا بیکھ برای این پر

در ھر یک از : "کدام بورژوازی استثمار شود
این حاالت کارگر مزدور دستخوش استثمار است 

آمیز برضد این استثمار و الزمھ مبارزه موفقیت
اصطالح وارستگی پرولتاریا از ناسیونالیسم و بھ

طرفی کامل پرولتاریا در مبارزه بورژوازی بی
  .برای کسب اولویت استملتھای گوناگون 

کوچکترین پشتیبانی پرولتاریای یک ملت از 
، ناگزیر "خودی"امتیازات بورژوازی ملی 

موجب بروز حس عدم اعتماد در پرولتاریای ملت 
المللی دیگر خواھد شد و ھمبستگی طبقاتی بین

کارگران را تضعیف خواھد نمود و رشتھ اتحاد 
م خواھد آنھا را مطابق دلخواه بورژوازی از ھ

و نفی حق تعیین سرنوشت یا حق جدا . گسست
شدن ھم ناگزیر در عمل معنایش پشتیبانی از 

منتخبات لنین جلد ."(امتیازات ملت حکمفرماست
  ).۴٠٨اول قسمت دوم ترجمھ فارسی صفحھ 

بھ این ترتیب پرولتاریای ملت ستمگرباید حق 
تعیین سرنوشت ملتھا را بھ رسمیت بشناسد و با 

شونیسم ملت ستمگر مبارزه نماید و  ناسیونال
برعکس پرولتاریای ملت ستمکش باید با ناسیونال 
شونیسم ملت خودی مبارزه کرده تا وحدت 
دموکراتیک پرولتاریای ملتھا مستحکم شود و 
انترناسیونالیسم پرولتری بر ناسیونالیسم 

  .    بورژوائی پرتو افکند
ھر بورژوازی در موضوع مسسئلھ ملی یا "

می خواھد و یا مزایائی  خودیازاتی برای ملت امت
استثنائی برای آن طلب می کند؛ ھمین 

. شودنامیده می" پراتیک بودن"موضوعست کھ 
پرولتاریا با ھرگونھ امتیاز و ھرگونھ جنبھ 

از " پراتیسیسم"طلبیدن . استثنائی مخالف است
وی معنایش بھ ساِز بورژوازی رقصیدن و بھ 

  . ن استاپورتونیسم دچار شد
بھ مسئلھ مربوط بھ جدائی " آری یا نھ"دادن پاسخ 
  ھر ملت؟ 

 - عملی"(پراتیک"العاده این خواست ظاھرا فوق
معنی و از ولی عمال بی. آیدبھ نظر می) توفان

نقطھ نظر تئوریک جنبھ متافیزیک دارد و در 
عمل ھم بھ تبعیت پرولتاریا از سیاست 

ھمیشھ بورژوازی . شودبورژوازی منجر می
- خواستھای ملی خود را در درجھ اول قرار می
-دھد و آنھا را بدون ھیچ قید و شرطی مطرح می

ھا تابع منافع برای پرولتاریا این خواست. سازد
توان از از نظر تئوری نمی. مبارزه طبقاتی است

پیش تضمین کرد کھ آیا جدا شدن ملت است کھ 
ھد انقالب بورژوآ دموکراتیک را بھ پایان خوا

چیزیکھ . رسانید یا برابری حقوق آن با ملت دیگر
برای پرولتاریا مھم است، تامین  در ھر دو مورد

برای بورژوازی مھم : باشدتکامل طبقھ خود می
این است کھ در برابر این تکامل اِشکال تولید 

الشعاع وظایف ملت نماید و وظایف آنرا تحت
مورد  بھ این جھت پرولتاریا در. قرار دھد" خود"

تنھا بھ خواست بھ  تعیین سرنوشت حقشناسائی 
اصطالح منفی اکتفاء می کند بدون اینکھ  ھیچ 
ملت واحدی را تضمین نماید و بدون اینکھ خود 

بھ  چیزی بھ حساب ملت دیگررا موظف کند 
منتخبات لنین جلد  ٣٩٠تا  ٣٨٨ص ."(کسی بدھد

  ).اول قسمت دوم ترجمھ فارسی
الیسم ملت ستمکش را نیز لنین بھ روشنی ناسیون
دھد و حمایت از این مورد نقد قرار می

بھ نظر لنین . کندناسیونالیسم را مشروط می
این مبارزه  دموکراتیک و ضد ستمگریمضمون  

بھ این جھت وی از . برای کمونیستھا اھمیت دارد
ناسیونالیسم ملت ستمکش فقط بھ طور مشروط 

  . کنددفاع می
وازی ملت ستمکش با ملت کھ کھ بورژ تا آنجا"

ما ھمیشھ و در ھر  تا آنجاکند، ستمگر مبارزه می
وی ھستیم،  طرفدارتر از ھمھ موردی و راسخ

ترین و پیگیرترین دشمنان زیرا ما شجاع
در آنجا کھ بورژوازی ملت . ستمگری ھستیم

 خودستمکش از ناسیونالیسم بورژواری 
د با بای. نماید ما مخالف وی ھستیمطرفداری می

امتیازات و اجحافات ملت ستمگر مبارزه کرد و 
ھیچگونھ اغماضی نسبت بھ کوششھائیکھ از 
طرف ملت ستمکش برای تحصیل امتیازات بھ 

  ).٣٩٠ھمانجا صفحھ ."(آید روا نداشتعمل می
ناسیونالیسم بورژوازی ملت ستمکش،  ھردر "

ستمگر  برضدیک مضمون دموکراتیک عمومی 
بی قید و مونست کھ ما وجود دارد و ھمین مض

کنیم، در حالیکھ کوشش از آن پشتیبانی می شرط
برای جنبھ استثنائی دادن بھ ملت خودی را قویا 
از آن تفکیک نموده و علیھ تمایل بورژوازھای 

  ).٣١٩ھمانجا صفحھ "(کنیممبارزه می.... 
سازد کھ مبارزه ملت ستمکش با لنین روشن می

 مبارزه بورژواھا چارچوبستمگر نباید تنھا در 
بلکھ باید دید کھ این  ،ارزیابی قرار گیرد مورد

و بر ضد  بھ دموکراسیِ  اندازهمبارزه تا چھ 
و ھمین مضمون است . کندستمگری خدمت می

کھ بھ تقویت مبارزه پرولتاریا در درون ملت 
بورژوازی ملت . رساندیاری می ستمکش

ستمکش باید مضمون این مبارزه دموکراتیک و 
د ستمگری را عمق داده و در جامعھ بسط دھد ض

در غیر این صورت مفھوم آن چنین خواھد بود 
کھ کمونیستھا فقط از خواست طبقھ بورژوازی 
بدون توجھ بھ دورنمای این مبارزه برای 

این بدان مفھوم است کھ . کنندپرولتاریا دفاع می
کمونیستھا باید نقش جانبی و تبلیغاتی بورژواھا 

  .وان ستون پنجم بھ عھده گیرندرا بھ عن
این مشاجراتی کھ لنین در مورد حق تعیین 

انترناسیونال دوم داشت سرنوشت ملتھا با سران 
                 جنگ جھانی اول شود بھ قبل ازمربوط می

  ۴ادامھ درصفحھ  ...
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  ...برخورد کمونیستی بھ مسئلھ ملی
بر  این بحثھا ناظر. و قبل از انقالب کبیر اکتبر

  ادامھ دارد. ... سرنوشت مستعمرات بود
  

****  
  صلح پایدار در شبھ جزیره ُکره

. تا بھ امروز بر سر کره شمالی در حرکت است
دلیل آن نیز روشن است؛ امپریالیسم آمریکا برای 

-جلوگیری از گسترش کمونیسم و مھار چین توده
ای و اتحاد جماھیر شوروی سابق و روسیھ 

گز قصد ترک ُکره جنوبی را کنونی، نھ تنھا ھر
نداشت و ندارد، بلکھ برعکس با تھدید دائمی کره 

شمالی، اعمال سلطھ بر کّل شبھ 
بھ . پروراندجزیره ُکره را درسرمی

دیگر سخن در دشمنی دائمی 
آمریکا با جمھوری خلق کره، در 
قالب تھدیدھای نظامی و تحریمھای 

. جنایتکارانھ؛ ھرگز وقفھ ایجاد نشد
ر مدرنترین سالحھا و استقرا

ھواپیماھای جنگی در کره جنوبی و 
درپی با شرکت انجام مانورھای پی

ارتش کره جنوبی، برای جمھوری 
بردن خلق کره شمالی راھی جز پناه

» عامل بازدارنده«ای، بھ مثابھ بھ سالح ھستھ
امپریالیسم آمریکا با دسیسھ و  .باقی نگذارد

قانونی پرووکاسیون تالش دارد حضور غیر
خویش را در سرزمین اشغالی کره جنوبی توجیھ 

  .کند
تھدیدات و تحریمھا و زورگوئیھای دولت ایاالت 

. متحده امریکا علیھ کره شمالی ھنوز ادامھ دارد
وضع شد، کھ بر  ٢٠١٧آخرین آن در سپتامبر 

گذاری، صدور اساس آن دولت آمریکا سرمایھ
را  نفت، مواد غذائی و داروئي بھ کره شمالی

روز سھ شنبھ "عالوه بر این . ممنوع اعالم کرد
، ترامپ رئیس جمھور ٢٠١٧سپتامبر  ١٩

آمریکا، در صحن عمومی سازمان ملل؛ کره 
شمالی را تھدید کرد کھ در صورت عدم تمکین 

المللی با یک حملھ نظامی این در مقابل فشار بین
نشریھ زود !! (کشور را کامالً درھم خواھد کوبید

 ٢٠١٧سپتامبر  ٢٢ایتونگ شماره دویچھ س
Süddeutsche Zeitung.(  

حد و حصر امپریالیسم از دنائت و دشمنی بی
آمریکا با خلق کره شمالی ھمین بس کھ تاکنون 
مانورھای نظامی با شرکت ارتش کره جنوبی را 
ھمیشھ در فصل ِکشت محصوالت کشاورزی در 

از آنجائی کھ فقط . کره شمالی انجام داده است
٪ از زمینھای کره شمالی حاصلخیز است، ١۵
توان تصور کرد کھ این مانورھا چھ ضربھ می

مھلکی بھ تأمین آذوقھ این کشور وارد ساختھ 
  .است

اند کھ تھدیدھا و کثیری از تحلیلگران بر این عقیده
را  (Kim Jog on)تحریمھا، کیم جونگ اون

نگاھی بھ عملکرد . وادار بھ مذاکره کرده است
کره شمالی از جملھ کیم جونگ اون نشان  رھبران

دھد کھ آنھا پیوستھ از یک سیاست راھبردی می
از یکسو سیاست تکامل و . انددوگانھ پیروی کرده

عامل «ای، بھ مثابھ توسعھ سالحھای ھستھ
و از دیگر سو سیاست ادامھ مذاکره با » بازدارنده

کره جنوبی و آمریکا بھ منظور برقراری صلح، 
کره شمالی ھمیشھ خواھان صلح بوده  زیرا کھ

سال  ٢٠براساس این استراتژی قریب بھ . است
است کھ رھبران جمھوری خلق کره شمالی 
روسای جمھور آمریکا را برای ایجاد صلح بھ 

جمھوری  ٢٠٠٠در سال . اندمذاکره فراخوانده
خلق کره شمالی، کلینتون را برای مذاکره دعوت 

ن کابینھ جنگی زما ٢٠٠۵حتی در سال . کرد
. ھائی در این زمینھ رد و بدل شدبوش نیز نامھ

سالح در زمان اوباما نیز پیونگ یانگ قبول خلع
ای و متوقف کردن ساخت و آزمایشات ھستھ

موشکی را منوط بھ پذیرش انعقاد صلح، خروج 

نیروھای آمریکا از کره جنوبی و بھ رسمیت 
  .دشناختن دولت و تمامیت ارضی کره شمالی کر

 ۶نیز کره شمالی بعد از مذاکرات  ٢٠٠۵در سال 
جانبھ با حضور اروپا، روسیھ و آمریکا، متعھد 

در آن . شد» کنارگذاردن کامل تسلیحات اتمی«بھ 
دادن بھ حالت زمان نیز شرط کره شمالی پایان

جنگی، بھ رسمیت شناختن حاکمیت و تمامیت 
عالوه بر این خروج . ارضی کشورش بود

آمریکائي از کره جنوبی و لغو پیمان نیروھای 
. نظامی آمریکا و کره جنوبی را نیز خواستار شد

زیرا در غیر این صورت کره شمالی تضمینی 
بیند و ناگزیر است کھ بھ برای بقای خود نمی

بھ یک کالم . سیاست اتمی خود ادامھ دھد
-جمھوری خلق کره تضمین امنیتی و بھ بیان ساده

  .خواھدتر صلح می
اند کھ در دوران ما جھانیان فراموش نکردها

میان  ١٩٩۴ریاست جمھوری کلینتون در سال 
ایالت متحده آمریکا و جمھوری خلق کره، بھ 

ای تحت عنوان رھبری کیم جونگ ایل، توافقنامھ
مفاد . بھ امضا رسید» چھارچوب مورد توافق«

کره شمالی از : توافقنامھ مذکور بدین قرار بود کھ
کند، در ای صرفنظر میروگاه ھستھساختن نی

نیروگاه  ٢شود کھ عوض دولت آمریکا متعھد می
-ای آب سبک و مقاوم در برابر تکثیر ھستھھستھ

-Nuclear power reaktorsای
proliferation-resistens) ( جھت تولید برق

بھ عالوه ایاالت . برای کشور کره شمالی بسازد
ل این پروژه نفت متحده متعھد شد کھ تا پایان تکمی

مضافاً . و سوخِت انبوه کره شمالی را تأمین کند
اینکھ تحریمھائی را کھ آمریکا تا آن زمان علیھ 

   .کره شمالی وضع کرده بود، گام بھ گام لغو شوند
اما پس از گذشت تنھا یک ماه از تاریخ امضای 
آن قرارداد، پس از آنکھ جمھوریخواھان در 

بھ دست گرفتند، بازی آمریکا اکثریت کنگره را 
دیپلماتیک از سر گرفتھ شد و آنھا بھ صورت 

چھارچوب مورد «با مفاد توافقنامھ " دموکراتیک"
بھ مخالفت برخاستند و از تصویب بودجھ » توافق

برای انجام پروژه قید شده در توافقنامھ جلوگیری 
آمریکائی " ھایتوافقنامھ"روشن بود کھ . کردند

در نتیجھ . را ھم نداردارزش مرکب بر کاغذش 
کره شمالی ھم، پس از ناامید شدن از اجرای 
توافقنامھ، ساخت موشکھای میانبرد و دوربُرد را 
آغاز کرد، کھ منجر بھ اوجگیری مجدد تنشھا 

  .گردید
 زیبوش، او ن ویکار آمدن جرج دبل یرو با

مانند را » چھارچوب مورد توافق«توافقنامھ 
کرد  فیتوص» اشتباه«دونالد ترامپ در امروز؛ 

با متھم کردن کره  ٢٠٠٢و در سال 
 یو جا ومیاوران یسازیبھ غن یشمال

در » محور شرارت«کشور در  نیدادن ا
ً یو عراق، نھا رانیکنار ا توافقنامھ را  تا

 مروزھمانگونھ کھ ترامپ ا. کرد یملغ
خواند و از آن » توافق بد«برجام را 

از  یلشد کھ کره شما نیا جھینت. خارج شد
خارج شد و  یاھستھ یمنع سالحھا مانیپ

 یاھستھ یانرژ یالمللنیبازرسان آژانس ب
 یاکرد و برنامھ ھستھ رونیرا از کشور ب

بھ  بیامروز قر. خود را از سر گرفت
 اتو طبق اطالع گذردیم خیسال از آن تار ٢٠

 یابمب ھستھ ۶٠نھ تنھا  یموجود کره شمال
کردن  زهیاتورینیبھ م دارد، بلکھ موفق اریدراخت

- ھای قاره موشک شیو آزما یاھستھ یکالھکھا
در پی این تحوالت است کھ . پیما نیز شده است

کره شمالی از موضع قدرت اعالم کرده است کھ 
کند، بلکھ را دنبال نمی» استراتژی دوگانھ«دیگر 

سیاست راھبردی جدید خود را بر پایھ رشد 
رسد ن بھ نظر میچنی«. سازداقتصادی استوار می

بار کیم جونک اون با در اختیار داشتن کھ این
تواند وارد سالحھای بازدارنده باور دارد کھ می

بی .(»دار و از موضع قدرت شودمذاکرات معنی
   .)٩٠اردیبھشت  ٢٢بی سی 

ً  نیچ کشور  یو شرکا بانانیاز پشت یکیسنتا
 نیاما ا. دیآیبھ شمار م یمھم کره شمال یتجار
جونگ اون  میکار آمدن ک یبط از زمان روروا

 یاصل لیدل دیشا. دیگرائ یرو بھ سرد جیبھ تدر
و توسعھ  دیتول دیتشد نیھم ؛روابط یرگیت نیا

رو  نیاز ا. باشد یکره شمال یاھستھ یسالحھا
در  ھشیاریبا  یخلق کره شمال یجمھوررھبران 

جونگ  میک. ھستند نیروابط با چ یسازیعاد یپ
گذشتھ دوبار بھ  یمناسبت در ماھھا نیاون بھ ھم

رھبران دو کشور با حرکت  ایگو. سفر کرد نیچ
کھ  انددهیرس جھینت نیاز منافع مشترک خود بھ ا

آنھا عمالً بھ مثابھ  نیروابط ب یسازیعاد
الزم  کایبا آمر یدر مذاکرات کره شمال یاپشتوانھ

دو مردم گذشتھ ھر  نیاز ا. است یو ضرور
در  کایآمر یحضور نظام یجدکشور مخالف 

 ینظام یروھایحضور ن. کره ھستند رهیشبھ جز
 جادینھ تنھا خطر بالقوه ا یدر کره جنوب کایآمر

 یگیدر ھمسا ینظام یریدرگ تیتنش و در نھا
 یحضور نظام لکھرا در خود نھفتھ دارد، ب نیچ

  .رساندیم نیتا مرز چنفوذ وی را  کایآمر
در  ریاخ یاھھادر م یحال کره شمال نیدر ع 
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  صلح پایدار در شبھ جزیره ُکره
کھ در دوران  ھ،یروس گرشیرابطھ با متحد د

کشور ادامھ  نیخود با ا یبھ روابط تجار مھایتحر
خرسند  شیگرا نیاز ا زین ھیروس. باشدیداد، م

کھ او ھم بھ  رایز کند،یاست و از آن استقبال م
 االتیا بازدارنده یروین کیبھ عنوان  یشمالکره 

   .نگردیم رهیشبھ جز نیمتحده در ا
 یھایو بعد از باز نحیدو کشور کره در  یکینزد
 ایبھانھ و  دیبا زیرا ن ٢٠١٧ یزمستان کیالمپ

ترک مخاصمات و  ،یکینزد جادیا یبرا یامقدمھ
کرد، کھ در  یابیبھ صلح ارز یابیدست تیدر نھا

دو  یدولتھا یروسا دارینجر بھ دکوتاه مدت م
ادعا کرد کھ سفر  توانیبھ جرأت م. کشور شد

و مذاکره با مون  یاون بھ کره جنوب ونگج میک
 نیجمھور ا سی، رئ(Moon Jae In)نیا- جھ

کھ  دو کشور را انیصلح م یکشور، سنگ بنا
 نیچن. بنا نھاد خواست عمومی مردم کره است،

جمھور  سیرئ ن،یا- کھ مون جھ رسدیبھ نظر م
بھ شدت مشتاق انعقاد  ،یکره جنوب برالیل الیسوس

خواستار  زیدو کره و ن انیم داریقرارداد صلح پا
. است یاز کره جنوب یکائیآمر یروھایخروج ن
 خیتار نییو تع یحال در روند برقرار نیاو در ع

 فاءیا یجونگ اون نقش مھم میمذاکره ترامپ و ک
 لیکھ دل -  یواھ لیکھ ترامپ بھ دال یزمان. نمود
 أتیدر ھ یاختالفات درون تواندیم اشیاصل

بر  یخود مبن میاز تصم - باشد  کایحاکمھ آمر
جونگ اون عقب نشست و اعالم  میمالقات با ک

 یجمھور کره جنوب سیانصراف داد، رئ
ترامپ، کھ  کجانبھی میخود را از تصم یتینارضا

ً اب راز بدون مشورت با او اتخاذ کرده بود، علنا
 کایمالقات بھ آمر نیا یبرقرار یداشت و برا

  .فشار وارد آورد
جونگ اون  میو ک نیا- جھ مونرسد، نظر میبھ

لح صبس را بھ مصمم ھستند کھ قرارداد آتش
گفت کھ  نیا- مون جھ. کنند لیتبد یدائم

 یکرد و برا میاشتباھات گذشتھ را تکرار نخواھ«
. »میردا اریاخت تحقق صلح ھمھ فرصتھا را در

خواھان  یدرصد مردم کره جنوب ٧٠ نکھیمضافا ا
حال از  نیاو در ع. ھستند یصلح با کره شمال

خبر داد » کره رهیجنگ در شبھ جز یرسم انیپا«
 گریکدیو من بھ  میک یآقا«و اظھار داشت کھ 

و اتحاد  یو بھ صلح و شکوفائ میدار نانیاطم
کھ  رسدیبھ نظر م نیچن. »میدار مانیمجدد، ا

شوم  یھاصلح، نقشھ یدو کره در برقرار تیدج
کره  رشدن ب رهیبر چ یرا مبن کایآمر سمیالیامپر
 رهیکل شبھ جز دنیسلطھ کش ریو بھ ز یشمال

  .کره، نقش بر آب سازد
 بیقر یکھ قبال اشاره رفت، کره شمال ھمانطور

انعقاد قرارداد صلح با  یسال است کھ در پ ٢٠بھ 
وقت  یجمھور یروسااز  وستھیبوده و پ کایآمر

کشور جھت انجام مذاکرات صلح دعوت بھ  نیا
 کایمرآجمھور  یاما روسا. عمل آورده است

تاکنون نھ تنھا بھ مذاکره تن ندادند، بلکھ با 
خطربودن "در رینظ ن،یو دروغ یواھ یادعاھا

و  دی، مدام بھ تھد"و جھان کایآمر یمل تیامن
کھ بھ  زیھر زمان ن. پرداختند یکره شمال میتحر

خودسرانھ آن را لغو  شھیمثل ھم دند،یتوافق رس

کھ از  رسدیبھ نظر م نیچن بارنیاما ا. کردند
و  یاھستھ یبا پشتوانھ سالحھا یکره شمال کسوی

از موضع قدرت وارد  کیلستبا یموشکھا
 یبانیبا پشت گرید یمذاکرات شده است و از سو

در امر استقرار صلح دست ترامپ را  یکره جنوب
در  – کایدر آمر یداخل یمخالفتھا رغمیعل –

 یپوست گردو گذارده و مذاکرات صلح را برا
 لیتحم کایجمھور آمر سیرئ کیبار بھ  نیاول

گفت کھ  توانیسخن م گریبھ د.  کرده است
کره  نیا لگران،یاز تحل یبرخالف نظر برخ

خود در رابطھ با  یکھ از موضع قبل ستین یشمال
 کایآمر نیتھ است، بلکھ اانعقاد صلح عقب نشس

 یھااست کھ تاکنون مذاکرات صلح را بھ بھانھ
با تن  بارنیاما ا. گوناگون قاطعانھ رد کرده است

 یدولت کره شمال سیدادن بھ انجام مذاکرات با رئ
 جھیمنتظر نت دیبا. کرده است ینیعقب نش

 دید دیبا. جونگ اون بود میمذاکرات ترامپ و ک
است کھ قرارداد صلح را  حاضر کایمرآ ایکھ آ

 تیحاضر است کھ استقالل و تمام ایامضا کند؟ آ
 ایبشناسد؟ آ تیرا بھ رسم یکره شمال یارض

با کره  اشیحاضر است کھ بر معاھده نظام
خود را  ینظام یرویاختتام نھد و ن ھنقط یجنوب
اگر فرض را بر  یکشور خارج سازد؟ حت نیاز ا

فوق مثبت  یھاپرسش ھیکھ پاسخ بھ کل مینھ نیا
جمھور  سیکھ رئ دھدیم نیتضم یباشد، چھ کس

با ُکره را از  دیجد یقرارداد احتمال کایآمر یبعد
اعتبار ساقط نکند، ھمانطور کھ بوش قرارداد 

 کیرا  یبا ُکره شمال» توافق دچھارچوب مور«
لغو کرد و  کجانبھیخواند و آن را » اشتباه«

 یملغ رانیا را با» برجام«امروز ترامپ قرارداد 
  .نمود

 انھیصلحجو استیحزب ما با حرکت از س گرچھ
ً یخود عم کره  یخلقھا انیتحقق و تداوم صلح م قا

کره را آرزومند است،  رهیدر شبھ جز تیو امن
 کایآمر سمیالیبا توجھ بھ سابقھ عملکرد امپر یول

 بارنیدارد، مگر آنکھ ا دیدر صداقت او ترد
 کی یشتوانھھمھ جانبھ با پ یقرارداد صلح

بھ و گرودھی آمریکا  یالمللنیب معتبر نیتضم
بدون گرودادن از جانب آمریکا . برسد بیتصو

کھ نقض یکطرفھ قرارداد دوجانبھ بھ وی نیز 
خسارت موثر وارد کند، تعھدات آمریکا مانند 

تعھدات آمریکا زبان . ھمیشھ حرف مفت است
صورت، ھمانگونھ کھ  نیا ریدر غ. گلولھ است

بھ  دیو نبا توانیبھ بھ ما آموختھ است، نمتجر
 ژهیبو سمیالیامپر. اعتماد کرد سمیالیامپر
 یمانھائیھرگز بھ معاھدات و پ کایمرآ سمیالیامپر

نبوده  بندیپا ؛آن گذارده یخود را پا یکھ امضا
آن را کتمان  توانیکھ نم ستا یقتیحق نیاست و ا

با از این گذشتھ روشن است کھ کره شمالی . کرد
وحدت با کره جنوبی بھ میدان اقتصاد رقابت آزاد 

شود و نتیجھ عملی آن داری کشیده میسرمایھ
داری؛ مبتنی بر رقابت آزاد در کشوری سرمایھ

بازار ولی مستقل از نظر سیاسی در مرزھای 
  .چین و روسیھ و ژاپن است

  
****  

  

  
  ...سازی، ابزاری در خدمت صحنھ

ھ و بھ اختراع دروغ جاسوسی اوکرائین بدل گشت
این . پرداختھ و بھ مردم فریبی افتخار کرد

روس بھ " مظلوم"و " دموکرات"خبرنگار 
صورت بخشی از دسیسھ و کالھبرداری و خیانت 
بھ مقام خبرنگاری و پژوھشگری واقعبینانھ 

طبقھ حاکمھ فاشیست اوکرائین این دروغ . درآمد
عد آیا از این بب. بزرگ را با ھیاھو جشن گرفت

شود بھ ادعاھای دولت رسمی اوکرائین کھ می
کند، بھ جعل سازی میگوید، صحنھدروغ می

زند، مظھر پرووکاسیون و اخبار دست می
- تحریک در شرق اروپاست، باور کرد؟ آیا روس

گر ھر ننگی است؟ طبیعتا دار توجیھستیزی سابقھ
شود نھ در حال و نھ در گذشتھ بھ ادعاھای نمی

این حکومت . کودتائی باور داشت این حکومت
مورد تائید مردم اوکرائین نیست و با کودتا و 
دروغ با ھمکاری امپریالیستھا بر سِر کار آمده 

" منتقدان"ویژه بر است و ماھیت وی بر کسی بھ 
آنھا برای ایجاد حیثیت . کنونی وی پنھان نیست

دوران رسیده؛ با فشار؛ ھای تازه بھبرای نازی
وذ و تھدید؛ خواننده زن تاتارتبار اعمال نف

یورو "اوکرائین را برخالف ضوابط و مقررات 
مسابقات انتخاب بھترین خواننده در "(ویژیون

مبنی بر ممنوعیت استفاده از متون ) توفان-اروپا
سیاسی و ایدئولوژیک در اشعار ارائھ شده؛ 
علیرغم مضمون سیاسی و ضد روسی این ترانھ؛ 

نوندگاِن این برنامھ در علیرغم نظر عمومی ش
شرمی برنده اعالم کردند، در سطح جھان؛ با بی

کیف برای وی جشن گرفتند و بر ھمین منوال 
مسابقات قھرمانی باشگاھھای برگزیده اروپا را 
میان تیمھای رئال مادرید و لیورپول در کیف 

ھمھ این اقدامات با دروغ، صحنھ . برگزار کردند
راه بود تا برای سازی ومردم فریبی ھم

فاشیستھای اوکرائین در جھان ایجاد محبوبیت 
نمایند و تنور تحریکات اوکرائین فاسد را گرم 

پروشنکو ھیچ اقدام جدیدی اختراع . نگاھدارند
وی ھمان سیاست امپریالیستھا را در . نکرده است

مورد برخورد بھ روسیھ و مسئلھ اوکرائین ادامھ 
سازی؛ بخشی از جعل اخبار و صحنھ. داده است

جنگ روانی غرب در اوکرائین علیھ روسیھ بود 
اشتباه پروشنکو تنھا در این است کھ وی . و ھست

بھ خود غّره شده و پنداشتھ آنچھ را کھ 
اند و خود امپریالیستھا و اربابانش مجاز شمرده

دھند وی نیز مجاز است ھر روز انجام می
ھای رسانھ. سِرخود؛ بدون تماس با آنھا انجام دھد

جاسوسان دو " ترور"گروھی غرب کھ در مورد 
ھا قبل از بمباران جانبھ روسیھ در لندن؛ ھفتھ

شده سوریھ بھ جعل خبر مشغول ریزیبرنامھ
کردند، تمام سند پخش میبودند و ادعاھای بی

صفحات خود را در اختیار خانم ترزا می نخست 
دند تا وزیر بریتانیا در پارلمان انگلستان قرار دا

و البتھ " دخالت تروریستی"وی بھ خاطر این 
ی روسیھ برای کشتن اتباع بریتانیا؛ ثابت نشده

سخنرانی غرائی کند و مسئلھ را بھ اروپا و 
ھم جاسوسان و ھم پلیس . سراسر جھان کشاند

  ۶ادامھ درصفحھ  ...مرگ روبھمجروح 

را بی قید و شرط  ، لیبی، سوریھ و یمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، باید خاک عراق
  صھیونیسم دشمن بشریت و قاتل ملت فلسطین است. ترک کنند



   ،  

   ۶صفحھ                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                             ١٣٩٧تیر ماه   ٢٢٠شماره         

 

  ...سازی، ابزاری در خدمت صحنھ
ل تصوری از مرگ رھائی لندنی با معجزه غیرقاب

سالحھای شیمیائی "معلوم شد . یافتھ و زنده شدند
    .زیاد ھم موثر نیستند" روسی

تر از دروغھای خانم ترزا می؛ بھ یاری قبل
ھای گروھی و خبرنگاران خودفروختھ و رسانھ

مزدور امپریالیستی؛ روسای جمھور آمریکا نظیر 
و  بیل کلینتون، جرج بوش؛ حسین باراک اوباما

دونالد ترامپ؛ در مورد افغانستان؛ ایران؛ عراق؛ 
لیبی؛ سوریھ؛ عربستان سعودی؛ بحرین، یمن، 

... ونزوئال؛ نیکاراگوئھ، کلمبیا؛ کره شمالی و
- دروغگوئی و صحنھ. گویندگفتند و میدروغ می

سازی؛ جعل اخبار و سند؛ از ویژگیھای اوکرائین 
. است و پروشنکو نیست از ویژگیھای امپریالیسم

ھائی از قبیل ھیتلر دروغ. تا بوده چنین بوده است
و کمونیست بودن دکتر مصدق؛ در مورد پاتریس 
لومومبا در کنگو؛ سوکارنو در اندونزی؛ آربنز 
در گواتماال؛ و رفیق استالین در شوروی 

مشکلی . اندسوسیالیستی؛ ھمھ و ھمھ از این زمره
گوھا روغکھ پدید آمده این است ھر کدام از این د

پراکنی خویش را مستقر دستگاه مستقل دروغ
خواھند با گرفتن ابتکارعمل و اند و میساختھ

. فشار تبلیغاتی سایرین را بھ دنبال خود بکشند
خانم ترزا می؛ آموزگار آقای پروشنکو در 

شود شاگرد را فقط محکوم دروغگوئی است، نمی
زنده . نمود و آموزگار را مورد عفو قرار داد

شدن خبرنگار روسی در کیف عکسبرگردان زنده 
این . شدن جاسوسان دوجانبھ روسیھ در لندن است

تا امپریالیسم زنده است . قصھ سر دارز دارد
 .دھدحقیقت جان می

****  
  

   ...تجلیل از خدمات مارکس
پیدایش آن نھ تنھا مکاتب مختلف ماتریالیسم کھ 

یفا آلیسم نیز نقش خود را امکاتب مختلف ایده
فلسفھ مارکسیست وارث ھمھ . اندکرده

دستاوردھای مثبت و مترقّی فلسفھ طی ھزاران 
  ."سال تاریخ فلسفھ است

او ھمچنین در مورد خصائل فلسفھ مارکسیست 
در جامعھ ): "٣٥ـ٣٦ھمانجا ص (نویسدمی

طبقاتی تمام اشکال شعور اجتماعی مانند سیاست؛ 
. اردحقوق؛ ھنر؛ مذھب و غیره خصلت طبقاتی د

آخر بورژوازی . فلسفھ از این حکم مستثنی نیست
کھ در زمینھ سیاسی و اقتصادی با وضع قوانین و 
ایجاد نیروھای انتظامی با قوه قھریھ از منافع و 

کند، چگونھ ممکن قدرت سیاسی خود حراست می
است اَشکال دیگر شعوراجتماعی مانند علم؛ 

. ر ندھداستفاده قرا   فلسفھ؛ مذھب و ھنر را مورد
بورژوازی ایدئولوژی خود را دارد و آنرا از 

ھای طریق آموزش و پرورش و ھمھ رسانھ
ھا رسوخ عمومی و ھمھ وسائل تفریح در نسل

بورژوازی در عین حال با ایدئولوژی . دھدمی
خیزد و این کار را با طبقھ کارگر بھ مقابلھ برمی

ھای خود؛ با دست روشنفکرانی دست ایدئولوگ
طبقاتی . دھدآیند، انجام میخدمت او در می کھ بھ

بودن ایدئولوژی آنچنان آشکار و ھویدا است کھ 
  .بیندچشم میھر کس آنرا بھ

و این اّولین خصوصیت فلسفھ مارکسیست است 
  )تکیھ از توفان(.کھ خصلت طبقاتی آنست

دّومین خصوصیت فلسفھ مارکسیست خصلت 
فلسفھ مارکسیست برپایھ . علمی آنست

تاوردھای علوم بنا شده و با علوم در تماس و دس
فلسفھ مارکسیست . ارتباط نزدیک است

دستاوردھا و نتایج علوم را براساس فلسفھ ماّدی 
-کند و تعمیم میو با اسلوب دیالکتیک تحلیل می

جانبھ و علمی از جھان دھد و یک سیمای ھمھ
  ." داردعرضھ می

تاریخی و  ھای ماتریالیسمفلسفۀ مارکسیست برپایھ
  .ماتریالیسم دیالکتیک قرار دارد

 دوماتریالیسم دیالکتیک وماتریالیسم تاریخی، 
- بخش از فلسفۀ مارکسیسم ھستند کھ ھرگز نمی

ستنی دارند و جدا توان آنھا را از یکدیگر 
وحدتشان در این است کھ ماتریالیسم دیالکتیک 

کند، و ماتریالیسم را بیان می ماده با شعور رابطھ
جامعۀ اریخی مفاھیم ماتریالیسم و دیالکتیک بر ت

دھد و درست در را بسط و گسترش میانسانی  
  .گرددجاست کھ  وحدت این دو نمایان می ھمین

ماتریالیسم تاریخی علمی است کھ قوانین عام 
کند و بسط و تکامل جامعۀ بشری را بررسی می

گسترش مفاھیم ماتریالیسم و دیالکتیک بر زندگی 
ھمین خاطر نیز شامل معۀ انسانی است و بھجا

  . قوانین عام ماتریالیسم دیالکتیک است
دھد کھ جامعھ ماتریالیسم تاریخی نشان می

ترین بخش ترین و بغرنجکھ  پیچیده علیرغم آن
توان دنیای مادّی است، اّما با شیوۀ علمی می

قوانین تکامل و حرکت بھ جلوی آنرا بررسی و 
جامعھ نیز مانند طبیعت دارای . ردتجزیھ تحلیل ک

ھا ھای گوناگون است کھ ھرکدام از این پدیدهپدیده
ماتریالیسم . باشدخود را دارا میعلم مخصوص بھ

تاریخی اّما این علوم را جدا از یکدیگر بررسی 
ای واحد عنوان مجموعھکند، بلکھ جامعھ را بھنمی

وع موض. کنددر کلیھ روابط  درونیش بررسی می
ماتریالیسم تاریخی بررسی و مطالعۀ یک ملّت یا 
یک کشور نیست، بلکھ کل جامعۀ بشری و تکامل 

مارکس و انگلس با . ھا را مدّ نظر داردکلیۀ خلق
وقفۀ خود توانستند بھ چنین کوشش و تفحص بی

-توان  کوششنتایجی دست یابند و بھ جرأت می
دمت ھای این دو دانشمند انقالبی را بزرگترین خ

  .     بھ جامعۀ بشری دانست
لنین در مقالھ زندگینامھ مارکس بھ صورت فشرده 

  :آورده است" دیالکتیک"تحت عنوان 
مارکس و انگلس دیالکتیک ھگل را کھ ھمھ "

ترین و ترین و از نظر محتوی غنیجانبھ
ژرفترین آموزش در باره تکامل است، بزرگترین 

و ھر . دندشمردستآورد فلسفھ کالسیک آلمان می
فرمولبندی دیگری از اصل تکامل و تحول را 
یک جانبھ، از نظر محتوی فقیر، دست و پا 
شکستھ و مسخ کننده سیر واقعی تکامل طبیعت و 

- تکاملی کھ اغلب توام با جھش(دانستندجامعھ می
  ).ھاستھا و انقالبھا، فاجعھ
من و مارکس شاید تنھا کسانی : "نویسدانگلس می
از تارو مار (ظیفھ نجات دیالکتیک آگاهبودیم کھ و

) گرائیآلیسم و از جملھ از تارومار خود ھگلایده
عھده درک ماتریالیستی طبیعت بھانتقال آنرا بھ"و 

طبیعت دلیل دیالکتیک است، و علوم ". "گرفتیم

-دھد کھ این دلیل فوقطبیعی امروزین نشان می
اینھا ھنوز قبل از کشف ."(العاده غنی است

دیوم، الکترونھا؛ تبدیل عناصرو غیره نوشتھ را
این علوم ھمھ روزه انبوھی !!). "شده است

دھد حاکی از اینکھ امور دست میکارمایھ بھ
طبیعت در آخرین تحلیل برمدار دیالکتیکی است 

  ."و نھ متافیزیکی
این اندیشھ سترگ و بنیادی کھ : "نویسدانگلس می

ای تشکیل رسیدهحدکمال جھان از اشیاء آماده و بھ
ای است از روندھائی کھ در نشده، بلکھ مجموعھ

نمایند و ھمچنین آن اشیائی کھ تغییرناپذیرمی
گیرد ھای فکری کھ مغز ما از این اشیاء میعکس

گاه پدید : سازد، مدام در تغییرندو مفاھیمی کھ می
این اندیشھ سترگ و  -شوندآیند، گاه نابود میمی

ل آنچنان در اذھان عمومی جا بنیادی از زمان ھگ
اش صورت کلیگرفت کھ بعید است کسی آنرا بھ

اما پذیرش آن در حرف یک چیز است . انکار کند
کار گرفتنش در ھر مورد مشخص و در ھر و بھ

برای ." " عرصھ مفروض بررسی چیز دیگر
فلسفھ دیالکتیکی چیزی کھ یکبار برای ھمیشھ 

. وجود ندارد مستقر شده، نامشروط و مقدس باشد
این فلسفھ مھر سقوط ناگزیر را در ھر چیزی و 

در برابر این سقوط ھیچ . بیندبر ھر چیزی می
چیز یارای مقاومت ندارد، جز روند الینقطع پدید 

انتھا از آمدن و نابود شدن، سیر صعودی بی
  ."تر بھ باالترپائین

بدینسان بنابر مارکس دیالکتیک عبارتست از 
عام حرکت، ھم حرکت جھان و ھم دانش قوانین "

  ."حرکت تفکر انسانی
مارکس این جانب انقالبی فلسفھ ھگل را گرفت و 

ای فلسفھبھ"ماتریالیسم دیالکتیک . تکامل بخشید
کھ مافوق سایر علوم قرار گرفتھ باشد، نیازمند 

  ."نیست
اموزش مربوط بھ تفکر و "از فلسفھ پیشین تنھا 

باقی " دیالکتیک قوانین آن یعنی منطق صوری و
و اما دیالکتیک بنابر مارکس و نیز بنابر . ماندمی

ھگل آنچھ را ھم کھ امروز تئوری 
. گیردنامند در برمیمی) گنوسئولوژی(شناخت

-این تئوری شناخت نیز باید موضوع خود را بھ
طور تاریخی در نظر گرفتھ منشاء تکامل شناخت 

ند و و گذار از نشناختن بھ شناختن را بررسی ک
  .تعمیم دھد

در زمان ما اندیشھ تکامل و تحول تقریبا تمام و 
کمال در شعور اجتماعی جا گرفتھ است، ولی نھ 

اما . ی ھگل، بلکھ از راھھای دیگراز راه فلسفھ
فرمولبندی کھ مارکس و انگلس با تکیھ بر ھگل 

تر جانبھمراتب ھمھاند بھدست دادهاز این اندیشھ بھ
تر از اندیشھ رایج تحول غنی و از نظر محتوی

  .است
ھای طی شده، اما مثابھ انکار تکرار پلھتکامل بھ

مراتب ای بھای دیگر و برشالودهتکرار آنھا بگونھ
، تکامل بھ اصطالح مارپیچی ")نفِی نفی("باالتر

آمیز، وار، فاجعھتکامل جھش - الخط؛و نھ مستقیم
کمیت  ، تبدیل شدن"ھای تدریجگسستن" - انقالبی؛

ھای درونی تکامِل بخِش ناشی از بھ کیفیت، تکانھ
تضاد و تصادم نیروھا و گرایشھای گوناگونی کھ 
روی جسم مفروض و یا در چارچوب پدیده 

  ٧ادامھ درصفحھ  ...و یا مفروض 

 بران وحدت و تشکیالت استچاره رنج



   ،  

   ٧صفحھ                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                             ١٣٩٧تیر ماه   ٢٢٠شماره         

 

   ...تجلیل از خدمات مارکس
 وابستگی - گذارند؛مفروض تاثیر میدرون جامعھ 

 کلیھت ناپذیر میان متقابل و نزدیکترین پیوند گسس
ناگفتھ نماند کھ تاریخ مدام (جوانب ھر پدیده

، )داردای را بر ما مکشوف میجوانب تازه
  پیوندی کھ روند جھانی واحد و قانونمند حرکت

ای از خطوط چنین است پاره - شوداز آن ناشی می
از (ترمثابھ آموزش پر محتویدیالکتیک بھ

انگلس مورخ  بھ نامھ مارکس بھ.(تکامل) معمول
شقوق "مراجعھ کنید کھ در آن  ١٨٦٨ژانویھ  ٨

کھ اشتباه گرفتنش با  - اشتاین را" ثالثھ چوبین
-مسخره می - دیالکتیک ماتریالیستی ابلھانھ است

  .)کند
  درک ماتریالیستی تاریخ

آگاھی برناپیگیری، ناتمامی و یک جانبگی 
ماتریالیسم کھنھ، مارکس را بھ ضرورت 

نش اجتماعی با شالوده ھماھنگ کردن دا"
" ماتریالیستی و نوسازی آن متناسب با این شالوده

طور کلی حال کھ ماتریالیسم، بھ. معتقد ساخت
داند و نھ برعکس، شعور را ناشی از ھستی می

پس ماتریالیسم، ھنگامیکھ برزندگی اجتماعی 
کند کھ شود، طلب میانسانھا انطباق داده می

دانستھ  اجتماعیی ناشی از ھست اجتماعیشعور 
آوری نمایانگر رابطھ فن: "گویدشود، مارکس می

فعال انسان با طبیعت و روند مستقیم تولید زندگی 
ھمراه آن نمایانگر شرایط اجتماعی زندگی او و بھ

او و تصورات ذھنِی ناشی از این شرایط 
  ).سرمایھ جلد اول."(است

ی مارکس، فرمولبندی تمام و کمالی از احکام بنیاد
ماتریالیسم را کھ جامعھ بشری و تاریخ آنرا نیز 

در انتقادی از "گیرد، در مقدمھ کتاب فرامی
  :دھددست میبا جمالت زیر بھ" اقتصاد سیاسی

انسانھا ھنگام تولید اجتماعی زندگی خویش وارد "
شوند کھ مناسبات تولیدی معین و ناگزیری می

مرحلھ ی آنان نبوده، بلکھ متناسب با تابع اراده
  .تکاملی نیروھای مولده مادی آنان است

مجموعھ این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی 
جامعھ یعنی شالوده واقعی را کھ برروی آن 
روبنای حقوقی و سیاسی جامعھ ساختھ شده و باال 

دھد و اشکال معینی از شعور آید، تشکیل میمی
شیوه تولید زندگی . اجتماعی با آن مطابقت دارد

ی تعیین کننده ھمھ زندگی اجتماعی، سیاسی و ماد
شعور انسانھا ھستی آنان را . معنوی انسانھاست

کند، بلکھ برعکس ھستی اجتماعی تعیین نمی
. کندانسانھاست کھ شعورشان را تعیین می

نیروھای مولده مادی در پلھ معینی از تکامل 
خویش با مناسبات تولیدی و یا مناسبات مالکیتی 

یافتند در در درون آن تکامل می کھ تا کنون
و مناسبات مالکیت خود چیزی (افتندتناقض می

این ). جز بیان حقوقی مناسبات تولیدی نیست
بند مناسبات از شکل تکامل نیروھای مولد بھ پای

آنگاه دوران انقالب  . شوندتکامل آنھا بدل می
  .رسداجتماعی فرامی

ی عظیم با تغییر بنیان اقتصادی، سرتاسر روبنا
ھنگام بررسی . شودنیز دیر یا زود دگرگون می

این دگرگونیھا ھمواره باید دگرگونی مادی در 
شرایط اقتصادی تولید را کھ با دقت علوم طبیعی 
قابل تعیین است، از اشکال حقوقی، سیاسی، 
مذھبی، ھنری و یا فلسفی و خالصھ از اَشکال 

لب ایدئولوژیکی کھ انسانھا این تصادم را در قا
  .کنند، تمیز دادآنھا دریافتھ و علیھ آنھا مبارزه می

توان راجع بھ یک فرد بر اساس ھمچنانکھ نمی
گوید اندیشید، قضاوت آنچھ او در باره خودش می

توان کرد، در باره چنین دوران دگرگونی نیز نمی
برعکس این . بر اساس شعورش قضاوت نمود

مادی و شعور را باید برمبنای تضادھای زندگی 
بر اساس تصادم موجود بین نیروھای مولده 

  ."جامعھ و مناسبات تولیدی توضیح داد
، فئودالی )آنتیک(ھای تولید آسیائی، باستانیشیوه"

توان در خطوط و معاصر یعنی بورژوائی را می
-کلی دورانھای ترقی صورتبندی اقتصادی

با فرمولبندی کوتاھی کھ ."(اجتماعی دانست
ژانویھ  ٧ای بھ انگلس مورخ مارکس در نامھ

تئوری ما در : "دست داده مقایسھ کنیدبھ ١٨٦٦
  .").باره تعیین سازماندھی کار توسط وسایل تولید

عبارت دقیقتر کشف درک ماتریالیستی تاریخ و بھ
-ادامھ و گسترش پیگیر ماتریالیسم برعرصھ پدیده

ھای اجتماعی دو نقص عمده تئوریھای تاریخی 
نخست اینکھ، این . رف کردپیشین را برط

- ھای اندیشھھا در بھترین حالت فقط انگیزهتئوری
کردند، ای فعالیت تاریخی انسانھا را بررسی می

ھا را بررسی آنکھ منشاء پیدایش این انگیزهبی
کرده و قانونمندی عینی را در تکامل سیستم 

ھای این مناسبات اجتماعی دریابند و ریشھ
. تکامل تولید مادی بجویندمناسبات را در درجھ 

 تودهھای پیشین ھمانا فعالیت دوم آنکھ تئوری

گرفتند در حالیکھ ماتریالیسم مردم را در برنمی
بار امکان داد تا شرایط تاریخی برای نخستین

اجتماعی زندگی توده و تغییر این شرایط با دقت 
و " جامعھ شناسی. "علوم طبیعی بررسی شود

حالت  بھترینمارکس در نگاری پیش از تاریخ
-ھای خام از ھم گسیختھ را روی ھم میفاکت

انباشت و تصویری از برخی جوانب روند تاریخ 
 مجموعھمارکسیسم با بررسی . دادبھ دست می

شرایط گرایشھای متضاد و رساندن سرنخ آنھا بھ
گوناگون  طبقاتدقیقا قابل تعیین، زندگی و تولید 

ودسری در گزینش گری و خجامعھ، با طرد ذھنی
و یا در تعبیر و " فرمانروا"ھای برخی اندیشھ

تمام  ھایریشھھا و با کشف تفسیر این اندیشھ
ھا و ھمھ گرایشھای گوناگون در چگونگی اندیشھ

گیر و راه پژوھش ھمھ - نیروھای مولده مادی
ی روند پیدایش، تکامل و زوال جانبھھمھ

. ان داداقتصادی را نش- بندیھای اجتماعیصورت
- انسانھا آفریننده تاریخ خویشند، اما منشاء انگیزه

ویژه توده انسانھا کجاست؟ ھای انسانھا و بھ
برخورد میان اندیشھ، کششھا و کوششھای متضاد 
از چیست؟ مجموعھ این برخوردھا میان ھمھ 

ھای جوامع بشری چگونھ است؟ شرایط توده
ت عینی تولید زندگی مادی کھ شالوده ھمھ فعالی

دھد چگونھ است؟ تاریخی انسانھا را تشکیل می
- قانون تکامل این شرایط کدام است؟ مارکس بھ

تمام این نکات توجھ کرد و راه پژوھش علمی 
تاریخ را کھ با آنھمھ جوانب گوناگون و سیر 
متضادش، رونِد واحد و قانونمندی است، نشان 

  .".داد
****  
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سازی، ابزاری در صحنھ
 خدمت جنگ روانی

ھمزمان با عید مذھبی عروج عیسی بعد از 
ا یارانش بھ آسمان؛ بعد از زنده شام آخر ب

؛ "آزادیخواه"شدن وی، یک خبرنگار 
اوکرائین؛ کھ و فراری روس بھ" دموکرات"

ترور سازمان امنیت سرکوبگر " قربانی"گویا 
. روسیھ بود، نیز برای شام آخر زنده شد

ھای غربی برای افشاء تروریسم پوتین رسانھ
کار تمام ظرفیتھای تبلیغاتی خویش را بھ

رھبر کودتاچی و نازی اوکرائین آقای . گرفتند
را محکوم کرد و " جنایت"پروشنکو این 

مھمان از راه رسیده وی از آلمان آقای 
مایر رئیس جمھور آلمان والتر اشتاینفرانک

از سراسر . نیز این محکومیت را تائید نمود
جھان موج تلگرافھای ھمدردی با پروشنکو 

ولی . کامل شد اوکرائین رسید و سناریوبھ
و فراری " آزادیخواه"بناگھان این خبرنگار 

منزلھ خبرنگار؛ االصول بھروس کھ علی
وظیفھ یاری بھ کشف حقایق را داشتھ و باید 
بھ مردم آگاھی بدھد و اکاذیب مراجع مسئول 
و در حاکمیت را رو کند، زنده شد و خودش 

  ۵دامھ در صفحھ ا...بھ ھمدست سازمان   

حزب واحد طبقھ کارگر ایران " حزب کارایران"نشریھ " توفان. "نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . ، چھ از نظر مادی و چھ معنوی نیاز دارداین زبان برای ھرچھ رساتر شدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق. است

بھ ما کمک مالی . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنید. ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، . یم و بھ این مساعدت ھا، ھر چند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیمبرسانید، زیرا ما تنھا با اتکاء بر نیروی خود پابرجائ

 .ھزینھ گزاف پسی مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

  تولد کارل مارکس  سالگرد دویست سالگی ٢٠١٨سال 

  )٢(تجلیل از خدمات مارکس بھ جامعۀ بشری
 

ھای گوناگون پرداختھ و اکنون فیلسوفان تا این زمان فقط بھ تفسیر جھان بھ طریقھ" 
  "باید در صدد تغییر جھان بر آمد

  کارل مارکس ـ تزھائی در مورد فویرباخ
  

" جوھر مسیحیت"توانست با تحلیلی در مورد کتاب  ١٨۴۵ل کارل مارکس در سا
چاپ بھ معروف و" تزھایی در بارۀ فویرباخ"نوشتۀ فویرباخ  کھ سالھا بعد بھ عنوان 

مانند اکثر در زمینھ مذھب  علیرغم پایھ ماتریالیستی رسید، نشان دھد کھ فویرباخ
انگلس در اثرش . تدانسمیفیلسوفان قبل از خود عقل بشر را باعث وجود دنیا 

آلیسم واقعی فویرباخ بھ ایده: "نویسدمی" لودویک فویرباخ و پایان فلسفھ کالسیک آلمان"
. شودکنیم، فورا برمال میمحض آنکھ ما بھ اخالقیات و فلسفھ مذھب او برخورد می

خود . خواھد آنرا کمال بخشدفویرباخ بھیچوجھ قصد ندارد مذھب را ملغی سازد، وی می
ادوار بشریت تنھا بوسیلھ تغییراتی کھ در مذھب روی . "سفھ باید بھ مذھب بدل شودفل

گردند جنبش تاریخی معین تنھا زمانی، مبنای عمیقی دھد از یکدیگر مشخص میمی
قلب شکل مذھب نیست و لذا نمی توان . کند کھ عمیقا در قلب انسانی نفوذ یابدحاصل می

نقل "(ماھیت مذھب است -نیز جایگزین باشد؛ قلب در قلب ھمچنینگفت کھ مذھب باید 
ای و قلبی انسانی با بنابر نظریھ فویرباخ مذھب رابطھ عاطفھ). ١۶٨قول اشتارکھ ص 

ای کھ تا کنون حقیقت خود را در انعکاس پندارآمیز انسان دیگر است، رابطھ
، )نی ھستندبوسیلھ یک یا چند خدا کھ ھمھ انعکاسات پندارآمیز از خواص انسا(واقعیت

سرانجام . یابدمی" تو"و " من"جست و اکنون بالواسطھ و مستقیما آنرا در عشق بین می
رسد کھ عشق جنسی یکی از عالیترین و یا اینجا میمطلب در نزد فویرباخ بھ

لودویک فویرباخ و پایان فلسفھ ."(خودعالیترین شکل پیروی از مذھب نوین اوست
  ).نشریھ حزب کار ایران ١٩و  ١٨ات انگلس؛ صفح. کالسیک آلمان ف

دنیای حقیقی وجود دارد، ولی آیا وجود آن فقط بھ آیا : را طرح کرد پرسشمارکس این  
یا اینکھ دارای واقعیتی  شود ووسیلھ عقل و فھم بشر درک میاین علت است کھ بھ

باشد، واقعیتی کھ حتی ممکن است باعث پیدایش عقل بشر شده باشد؟ خاص خود می
توان شناخت کھ در دنیای واقعی اعمال شود مارکس بیان کرد کھ عقل را فقط زمانی می

فھم  دانیم، از تعامل میان عقل وکھ  میو گفت کھ خودآگاھی واقعی ما، دانستن این
انگلس در این زمان است کھ  در مقابل  مارکس و. گیردبشری با دنیای مادی نشأت می

 ؛عمیق خود با پیروزی انگلس با تحقیقات وسیع و کس ومار. گیرندفویرباخ قرار می
ھا برخالف آن. گذارندحتی اساتید خود را پشت سر می فالسفۀ گذشتھ و جدائی از روند

 ،رسد، و ننشستند تا حقیقت از راه بھسوژۀ منفعل نبودند ؛فالسفھدیگر  مسیر فویرباخ و
ای را خلق کردند کردند و فلسفھحرکت  ؛در راه شناخت  عنوان سوژۀ فعالبلکھ خود بھ 

مارکس در تزھائی در رابطھ با . کھ در اساس با ماتریالیسم فویرباخ در تقابل بود
آلیسم دکارتی مبارزه کرده و از کرده، با ایده فویرباخ از ماتریالیسم مرسوم آنزمان گذر

  .  کندماتریالیسم جدید خود دفاع می
 ٣٣ص  رئالیسم اسالمی و فلسفۀ مارکسیست  نام ارزش رفیق فروتن بھ درکتاب با

ترین شکل تکامل فلسفھ است کھ براثر مبارزه فلسفۀ مارکسیست عالی: "چنین آمده است
  ۶دامھ در صفحھ ا...در ھای متّضاد شکل گرفتھ است وبینیطوالنی جھان
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