
 

اش در جنگ یمن شکست عربستان و متحدین

 ناپذیر استاجتناب
قریب به چهار سال است که عربستان با تشکیل ائتالف ضد یمنی، متشکل از: امارات 

ویت، بحرین، مراکش، مصر، سودان، سنگال، اردن و پشتیبانی آمریکا متحده عربی، ک
علیه یمن، این فقیرترین « توفان قاطعیت»جنگ تجاوزکارانه و خونینی را تحت نام 

توان گفت که هر روزی که از این جنگ برد. به جرأت میکشور منطقه به پیش می

که در اصل فرمان این جنگ  اش، به ویژه آمریکا،گذرد، شکست عربستان و متحدینمی
 شود.در کرده است، بیشتر عیان میخانمانسوز را صا

 آید؟شمار میبه امپریالیسم آمریکا طراح اصلی جنگ یمن دیده مااما چرا به  
خارج از « سکوترا»...»نوشت:  ۰۲۲۲در اکتبر « پنسیلوانیا –پیستبور پست »روزنامه 

یک سیستم  ه بود که آمریکا نقشه داشت در آنجاای انتخاب شدساحل یمن به عنوان منطقه

کردن اقیانوس این اقدام در واقع آغازی بود برای میلیتاریزه«. سازداطالعاتی سیگنال به
« دیگو گارسیا»در عین حال مکمل و پشتیبان نقش پایگاه نظامی « سکوترا»هند. پایگاه 

قبل از جنگ « ماهانآلفرد تی»نیز هست. دریاساالر « مجمع الجزایر چاکوس»در 
ای یابد، نقش برجستههر کس به برتری در اقیانوس هند دست»جهانی اول معتقد بود که 

این اقیانوس کلید هفت دریا در قرن بیست و «. ...»المللی خواهد داشت....در صحنه بین

لذا سلطه نظامی بر «. ها رقم خواهد خوردیکم است و سرنوشت جهان در این آب
آیند. خلیج فارس، شمار میریائی جزو اهداف راهبردی امپریالیسم آمریکا بههای دراه

های راهدریای عرب، اقیانوس هند، دریای عمان، دریای سرخ، که همه اینها به وسیله آب
شوند، راهبردی نظیر تنگه هرمز، باب المندب و کانال سوئز به مدیترانه متصل می

به نفت و گاز این منطقه نیاز مبرم دارند،  شاهرگ حیاتی بسیاری از کشورها، که

شوند. بخش عظیمی از صادرات صنعتی اروپا به آسیا و برعکس چین به محسوب می
گیرد. حتی داد و ستدهای آفریقا به اروپا و بالعکس ها انجام میاروپا از طریق این آبراه

دیگر سخن،  از خلیج عدن و دریای سرخ در رفت و آمدند. به« اسکوترا»از کناره 
 کند.اقیانوس هند، شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقا را به اروپا متصل می

های آبی خلیج عدن از یمن تا سواحل همه راه نظارت بریکی از اهداف راهبردی آمریکا 

 –کیلومتر از پایگاه نظامی  ۰۲۲۲، که «اسکوترا»سومالی است. در نتیجه جزایر 
ترین تأسیسات نظامی خارج از آمریکا به از بزرگ ، که یکی«دیگو گارسیا»دریائی 

کند که در عین حال آید، فاصله دارد، نقش کلیدی برای امپریالیسم ایفاء میشمار می
 لمندب را نیز مد نظر دارد. اسلطه بر آبراه باب

به یمن در واقع در خدمت این هدف  -به دستور آمریکا  –اش تجاوز عربستان و ائتالف

هدف «. درگیری میان شیعه و سُنی»مریکا قرار دارد و نه ادعای کاذب راهبردی آ

عربستان در اصل از بین بردن استقالل یمن و اعمال سلطه کامل، به نیابت از آمریکا 

با ادعای دروغین « اسکوترا»پایگاه نظامی آمریکا در   . کما اینکهبر این کشور است
شده است، ولی در عمل یک پایگاه نظامی برای ایجاد « مقابله با دزدان دریائی القاعده»

 های آبی منطقه به شمار می آید.کنترل راه

اش، که هر روز از های تجاوزکارانه آمریکا از طریق عربستان و متحدیناما آیا برنامه 
 شود، به نتیجه مطلوب خواهد رسید؟تعداد آنها کاسته می

روی گروه ائتالف در یمن، هر روز یشپ ها، مبنی برخراش رسانهعلیرغم تبلیغات گوش
شود. ارتش یمن و امید ائتالف به دستیابی به اهداف تعیین شده بیشتر به ناامیدی مبدل می

اند، بلکه در شرق و نشینی نکردهنه تنها از مواضع خود عقب« های دفاع مردمکمیته»

های کشورهای رسانه اند، به قسمی کههائی نیز نائل آمدهرویجنوب این کشور به پیش
نشینی، از واداشتن آنها به نشستن پای ائتالف امروز به جای واداشتن انصارهللا به عقب

اند! به دیگر سخن؛ عربستان به دنبال یافتن راه حل آبرومندانه میز مذاکره تغییر لحن داده
و  های سعودی تسلط بر صنعا برای خروج از باتالق جنگ یمن است. تا دیروز رسانه

های والیات دیگر را جشن گرفته بودند، ولی امروز صنعا زیر حمالت وحشیانه بمب

مناطق تحت سلطه خود را بمباران گویا  آمریکائی قرار گرفته است. در واقع ائتالف
 کند!!می

به عهده « الحدیده»با یمن را از طریق بندر از سوی دیگر امارات، که با حمایت آمریکا جنگ 
را « الحدیده»اکنون قصد پیشروی در « تَِعز»و « ِصرواح»، «َمنهَم»رغم شکست در لیگرفته است، ع
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 دیای جهان متحد شویتارلروپ
 

 وفانت
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

خزر باید مظهر  دریای

دوستی و تفاهم در 

 شمال ایران باشد
توافقنامه تعیین وضعیت حقوقی  نخست اینکه

در ماههای اخیر به یک جنجال  دریای خزر
تمام عیار بدل شده است. حزب کار 

  3۰ایران)توفان( در گذشته)توفان شماره 

(  در طی مقاالت متعدد به 6۰31آذر ماه  
ر آینده نیز این مسئله برخورد کرده و د

برخورد خواهد کرد. ولی در مقدمه این 
برخورد اساسا باید طرفهای منتفع بدانند بر 
اساس چه اصول و اعتقاداتی به بحث و 

پردازند و هدفشان از این بحثها تبادل نظر می
چیست؟ حتی بر سر اقدامی که صورت 

گرفته است درگیران در بحث، توافق نظر 
ای نامه و پارههمکامل ندارند. برخی از تفا

دیگر از توافقنامه و دیگران از قرارداد 

استفاده از این که کنند در حالی صحبت می
ها همتراز نیستند. اسناد "برجام" نشان واژه

شود بدون تصویب داد که توافقنامه را می

مجلس تنظیم کرد و از آنجا که هنوز به 
مصوبه و قرارداد بدل نشده است و مجلسین 

اند، مشاجره آنرا تصویب نکردهطرفهای 
برهم زد. کاری که آقای ترامپ و سایر 

 اند.روسای جمهور آمریکا تا کنون کرده

جانبه فقط یک اظهار نظر همه دوم اینکه
محصول برخورد سیاسی و قضائی نیست، 

باید اطالعات کارشناسی نیز داشت تا مزایا 
و مضرات این سند را درک کرد. در این 

ر نظرات روشن و همه جانبه زمینه اظها

دلیل اصلی آن هم در این است وجود ندارد، 

خواهد مسایل که رژیم جمهوری اسالمی می

را در پشت پرده و بدور از چشمان 

"نامحرم" مردم حل کند. رژیمی که چنین 
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 ... دریای خزر باید

حتما ریگی در کفش دارد که از بحث و تبادل نظر 

جانبه و از طرف مخالف و موافق و بحثهای همه

زدن به این کند. دامنممانعت می ،کارشناسانه

نظریات برای روشن کردن محتوی مسایل و 

سیاسی کردن مردم که بتوانند از حقوقشان و 

اهمیت درجه اول دارد. منافع کشورشان دفاع کنند 
حتی معلوم نیست که این سند را چه کسی و با چه 

تعداد آرائی باید در ایران تصویب کند؟. آیا حکم 

کند؟ آیا ولی فقیه برای فروش ایران کفایت می

نشانده و انتصابی مجلس اساسا وکالی دست

 مشروعیت تصویب چنین قراردادهائی را دارند؟ 

ن تنها حفظ نظام جمهوری از قرار برای رژیم ایرا

اسالمی کافی است و اساس تصور و تفکر آنها 

نیز همین است و بس. ایران برباد رود برایشان 
 مهم نیست، آخوندها بر سر کار باقی بمانند.

تواند دارای نکات مثبتی هر سندی می سوم اینکه
و یا منفی برای باشد، ولی تنها به نکات مثبت  نیز

ه کردن و سند را همه جانبه تکینیت سیاسی خاص 
خاک پاشیدن به چشم  ،و عمیق بررسی نکردن

در هر سندی باید قید شود که . مردم است

اختالفات ممالک ساحلی دریای خزر)کاسپین، 
مازنداران( باید بر اساس روح دوستی و تفاهم 

میان کشورهای همجوار منطقه بر اساس انصاف 
وحیه باید بر . این رو تفاهم و سود متقابل حل شود

سند باید  .بدون قید و شرط حاکم باشدتمام سند 
احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلی 
کشورهای منطقه، تحکیم دوستی دیرینه و منافع 

را در نظر  منطقهاین مشترک همه کشورهای 
شود سندی را با این نیت تنظیم داشته باشد. نمی

های دن بر سر کشوررکرد که در پی کاله گذا
همجوار و خلقهای منطقه بود. چنین سندی عمرش 
برباد است و به جز ایجاد کینه توزی و دشمنی 

آورد. هر سندی باید تضمین ای به بار نمیثمره
متقابل داشته و این تضمین باید روشن، عینی و 
قابل لمس باشد. تضمینهای لفظی و یا همراه با قسم 

بلکه نیست، گشای هیچ مشکلی راهنه تنها و آیه، 
سندی که تضمین واقعی  خود مشکل آفرین است.

نداشته باشد "برجام" است که نوکران امپریالیسم 
آمریکا آنرا تائید کرده به آن اساسا اعتراضی 
ندارند و تحریمهای غیرقانونی این جنایتکاران را 

کنند. مگر امپریالیسم آمریکا سند "برجام" تائید می
های مربوط همگر توافقنارا امضاء نکرده بود؟، م

به سازمان تجارت جهانی، یونسکو، منشور ملل 
متحد و... را امضاء نکرده است؟ پس چرا به زیر 

شرمانه طلبکار زند، بیهمه این توافقات جهانی می
برای اینکه ؟ کندکلفتی هم میاست و احساس گردن

ها . واژهتضمین همه قراردادهای جهانی زور است
ن نباشد، فاقد ارزشند. تمام آن تا زور پشتشا

اجنبی پرست که  یهای خائن و خودفروختهایرانی
تجاوز به عراق، افغانستان، لیبی، فلسطین، 

و به ایران را با نقض همه قواعد، ، یمن سوریه
ضوابط برسمیت شناخته شده تائید  و قوانین جهانی

کنند و با شعار اسرائیلی "نه غزه نه لبنان جانم می
-ایران)بخوانید جانم فدای اسرائیل و نتانیاهوفدای 

آیند همان کسانی هستند که توفان( به میدان می
زنند الملل سینه میپشت سر همه ناقضان حقوق بین

المللی به نفع ارباب و از نقض همه قراردادهای بین
جنایتکارشان، امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم 

های ایرانی تهکنند. این خودفروخاسرائیل دفاع می
همان کسانی هستند که توافقنامه "برجام" را که 
تسلیم ایران به آمریکا بود تائید کردند و اکنون هم 
که امپریالیسم آمریکا همان قرارداد را نقض کرده 

کنند. این است، بازهم ترامپ را تائید می
خودفروختگان ضد ایرانی نظیر مجاهدین خلق و 

و راهزن هیچ ِعرق طلب فاسد جاسوسان سلطنت
تپد. آنها ملی نداشته و دلشان برای مردم ایران نمی

ناراحتند که چرا ورود کشتیهای جنگی آمریکا با 
بمبهای اتمی برای حمله به ایران از طریق بحر 

اند چرا خزر ممنوع شده است. آنها نارحت
اند از ترکمنستان و آذربایجان را مجبور کرده

ائیل و انگلستان دست همدستی با آمریکا و اسر
بردارند و تئوری ارتجاعی "دریای آزاد" برای 
"آزادی" غارت امپریالیستها در این دریای محدود 

اند که ای را بدور اندازند. آنها ناراحتمنطقه
کشورهای منطقه مستقل بمانند و نوکر آمریکا 

های گروهی نباشند. سراپای اظهار نظر رسانه
رادیو زمانه و رادیو  وی امپریالیستی از بی بی س

"من و تو" و صدای  و فردا"فردا و رادیو "پس
های مزدور لوس آنجلسی آمریکا و دارو دسته

 ،های انحصاری رسمی امپریالیستیگرفته تا رسانه
برگزاری مجالس سوگواری برای "مام میهن" 
است که چرا دست امپریالیسم آمریکا از دریای 

های خود فروخته یخزر کوتاه شده است و ایران
آرزوی تجاوز به ایران را در پا رکابی امپریالیسم 

اند. این خائنان بعد از و صهیونیسم از دست داده
-فروپاشی شوروی در دنیای تخیالت خود سیر می

کنند و حقوقی برای ممالک ساحلی بحرخزر قایل 
طوری  نفاق دامن می زنند و به دشمنی و نیستند و

سخن می  639۲و 63۰6درمورد قراردادهای 
 گویند توگویی مدافعین سینه چاک آن هستند!!
درحالی که در پیمانی که در آن دوران با ایران با 

منعقد شد در  روح برادری و همسایگیتوجه به 
مورد سرنوشت دریای مازندران)دریای خزر( نیز 

حقوق ایران تصمیماتی اتخاذ گردید که بزرگوارانه 
-نفع طرفین منظور میهمتراز حقوق شوروی و ب

. این پیمان دوستی بر اساس حسن همجواری شد
تکمیل شد.  639۲در زمان رفیق استالین در سال 

تجارت و بحر “موجب این قرارداد که با عنوان به
بین دو دولت ایران و شوروی منعقد شد “ پیمائی
مایل به عنوان آبهای  6۲ای به وسعت منطقه

ابقی دریا به صورت ساحلی دو دولت تعیین شد و م
مورد استفاده دو دولت ، مشاع و مفروز مشترک

شناخته شد. این وضعیت که حقوق ایران را 
شناخت هرگز از جانب رژیمهای برسمیت می

حاکم در ایران  از ترس قدرتیابی کمونیستها و 
افزایش نفوذ شوروی در ایران مورد ادعا، استفاده 

کماکان تا  برداری قرار نگرفت. این وضعو بهره
تداوم  6336پایان فروپاشی اتحاد شوروی در

قرارداد جز حسن تفاهم و استفاده  دراین دو یافت.
مشترک و احترام به تمامیت ارضی یکدیگر سخنی 

-دراین دو سند درمورد تقسیم "هندوانه رود.نمی
  رود.ای" بحرخزر سخنی نمی

حال که امپراتوری روسیه در هم ریخته است و  

سر تقسیم منافع مشترک در دریای  سخن بر
آید همه شعب بورژوازی مازنداران به میان می

ایران، حتی بورژوازی خود فروخته سلطنت طلب 
بیادش آمده که ما دارای قرارداد مشترکی با 

ایم که آنها ملزم و موظف به احترام شورویها بوده
گری برای اند. این هوچیبه آن و اجرای آن بوده

نتی است که این حضرات به مصالح ملی کتمان خیا
اند. این خیانت تنها مربوط به دوران ایران کرده

رژیم جمهوری اسالمی نیست، آخوندها تنها ادامه 
دهنده خیانت سلطنت طلبان هستند. این قرارداد 
حداقل از نظر سیاسی سالهاست که اعتبار خود را 
از دست داده و مورد سوء استفاده رژیمهای 

عی ایران بوده است. اینکه اعتبار حقوقی آن ارتجا
تا به چه حد است شاید بررسی آن کار کارشناسان 

 حقوقی باشد.
موج نخستی که بر ضد این قرارداد  چهارم اینکه

بلند شد، سونامی دروغ و دغل امپریالیسم، 
طلبان و جاسوسان آمریکائی صهیونیسم، سلطنت

هستند.  بود. آنها خواهان تجاوز داعش به ایران
دشمنی و آشفتگی در میان  ،آنها خواهان تفرقه
بازی آنها فقط به باشند و هوچیخلقهای منطقه می

خاطر نوکری آنها برای آمریکاست. جالب این 
است که روحیه فاشیستی ضد روسی از سر و 

 ۰3بارد. آنها با کودتاگران همه آنها می روی
ا با مردادی آمریکائی بیشتر نکات مشترک دارند ت

شوروی با ایران که روسیه کنونی  63۰6قرارداد 
باید مجری مفاد آن باشد. روسیه کشور همسایه 

کره زمین قرار  سویایران است ولی آمریکا آن 
دارد. دشمنی آنها با روسیه و دیو ساختن از روسها 
و "دنیای آزاد" نشان دادِن عفریت آمریکا، از 

-شات میسنت ضد کمونیستی و ضد ایرانی آنها ن
گیرد که هم در گذشته در مورد شوروی دروغ 

گفتند و هم اکنون در مورد روسیه تبلیغات منفی می
کنند. ایجاد واهمه در دل مردم ایران از می

"آدمخواری" روسها تنها برای توجیه استقبال از  
 های آدمخوار در ایران است.آمریکائی

پنجم اینکه موج دوم سونامی دروغ، جناح 
اند تا یل در ایران است. آنها راه افتادهروسوف

هرآنچه نیز که برای ایران و منطقه مضر است، 
کند، مورد ولی منافع امپریالیسم روس را تامین می

تائید قرار دهند. تبلیغات امپریالیسم باعث شده تا 
روسوفیلها که شوروی را "سوسیالیستی" و یا 

این سند  دانند از هر آنچه در"امپریالیسم خوب" می
کنند. ولی این سند فاقد تضمین آمده است دفاع 

رسمی است. این سند تمام قراردادهای چند دهه 
 گذشته را که غیرقانونی میان روسیه و سایر

را، اگر بسته شده است کشورهای ساحل خزر 
نگوییم که تایید کرده،  حد اقل ناروشن باقی گذارده 

نسیه را این سند برای ایران حکم حلوای  است.
دارد. سرنوشت بسیاری از نکات آن به آینده 
موکول شده و بعدا که کار از کار گذشت تعیین 

شود. ایران بدون گرفتن امتیاز منصفانه بر می
امتیازات سایرین قلم تائید گذارده است. بسیاری 
نکات آن ناروشن و قابل تفسیر است. هم اکنون 

ار دارد و پایگاه تجاوز اسرائیل در آذربایجان قر
های پوچ الهام علیوف کند. وعدهایران را تهدید می

 ۰ ...ادامه در صفحهدیگران که با سکوت 

المی، به دست مردم ایرانسداری جمهوری ارمایهسرنگون باد رژیم س  
با تسلط رویزیونیسم بر حزب طبقه کارگر ماهیت پرولتری حزب تغییر 

 کندمی
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 دریای خزر باید ...
ای برای حال ایران دارد تا همراه است چه فایده
اش متوقف شود و چه دردی ترور دانشمندان اتمی

کند. هر را از کلمات شیرین درون سند درمان می
باید اعتبار داشته باشد که نه تنها همه  سندی زمانی

نکات مندرج در آن مورد توافق باشد، بلکه خود 
سند نیز در مجموع باید بعد از اتمام آن مورد تائید 
بوده و با روح تفاهم و دوستی ابتدائی سند در 
تناقض قرار نگیرد. در این سند شما چنین 

بینید و به همین جهت این سند تضمینهائی نمی
تواند منافع ملت ایران را مد نظر قرار دهد. ینم

سازمان باید به پنهانکاری خاتمه داد، باید نوکران 
سیا را در ایران که برای مخدوش کردن بحث پیدا 

اند، افشاء کرد باید به روسوفیلها که منافع شده
ایران را در پای منافع امپریالیسم روس قربانی 

ن بحث آشکار و کنند، دهانه زد و باید خواهامی
بدون ممیزی و همگانی مردم شد. بدون رفع خفقان 
و بحث بدون هراس از تعقیب، این سند ارزش 
قضائی، اخالقی، سیاسی ندارد و سرنوشتش به 
موئی بند است. مسئولیت مستقیم این خیانت را 

 کشد.داری اسالمی به دوش میجمهوری سرمایه
**** 

 

 ...اششکست عربستان و متحدین
برای « الحدیده»برو شده است. نبرد در بندر رو

 9متجاوزان ساده نخواهد بود. مقاومت قریب به 
دهد که اراده دفاع از استقالل سال گذشته نشان می

کشور یمن، که در این میان فرقی میان شیعه و 
، که «اتحاد سُنی»ناپذیر است. سنی نیست، شکست

های در ریاض بوجود آمده است، تا مقاومت حوثی
شکند و ثبات برای هادی، رئیس شیعه را درهم

جمهوری که وابسته به عربستان است و غرب او 
شناسد، بوجود آورد، به شکست را به رسمیت می

ها و شیعیان یمن در یک سنیانجامیده است. زیرا 

. از سوی رزمندجبهه برای حفظ استقالل خود می
دیگر گیرافتادن ائتالف در منجالب جنگ یمن 

کشور باعث فروپاشی تدریجی آن شده است. 
ابوظبی که از جنگ شیعه و سنی و قطع نفوذ 

زند از آنجا که خود فاقد ارتش ایران در یمن دم می
های مرگ کلمبیائی است، مزدوران مسیحی جوخه

عنوان ارتش خصوصی استخدام کرده و مانند را به
"ارتش بالک واتر" که ارتش خصوصی 

اق و افغانستان بود و هست به ها درعرآمریکائی
کشتار مردم مسلمان یمن یمن گسیل داشته تا به

 مشغول شوند. 
ضدانقالب مغلوب سلطنتی در ایران، جاسوسانی 
نظیر سازمان ضد خلقی مجاهدین خلق و 
اپوزیسیون خودفروخته از دخالت ایران در امور 

رانند تا با همنوائی با ترامپ، داخلی یمن سخن می
مپریالیسم، صهیونیسم و ارتجاع سیاه تجاوز ا

منطقه را به یمن توجیه کنند. فریادهای این 
اپوزیسیون تکرار سخنان ترامپ است که قرارداد 
برجام را با ریاکاری برهم زد و آنرا به گردن 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی انداخت و 
خواست که ایران از سوریه، عراق، یمن و منطقه 

انع توسعه داعش و سیاست و... خارج شده و م
راهبردی امپریالیسم در منطقه نشود. این جبهه 

ضد انقالبِ از بوی خون ُمسِکر شده، با تجاوز 
عربستان سعودی و نقض حاکمیت و تمامیت 
ارضی یمن موافق است و آرزوی تجاوز آمریکا 

پروراند. تکرار اتهامات به ایران را در سر می
یک سیاست  ترامپ و ناراحتی وی از اتخاذ

ای که منطبق با خواست صهیونیسم و خارجی
امپریالیسم نیست، منطبق با خواست اپوزیسیون 

 باشد.خودفروخته ایران نیز نمی
مصر گرچه به ائتالف نظامی تحت فرماندهی 
عربستان سعودی علیه یمن پیوست، اما حاضر 

با توجه به تجربه دوران نشد نیروی زمینی به یمن 
اعزام کند و تنها به الل در یمن، حکومت ژنرال س

های یمن اکتفا کرد. اعزام چند ناوچه به آب
عربستان در یمن نیاز به نیروی زمینی داشت که 
تنها مصر و پاکستان قادر بودند از عهده آن برآیند. 
مجلس پاکستان نیز با اعزام نیروی زمینی به یمن 

عقیده شد. عدم حضور مخالفت کرد و با مصر هم
ی زمینی موثر در عملیات نظامی در یمن در نیرو

واقع جنگ ائتالف علیه یمن را به یک جنگ 
فرسایشی، بدون دورنما تبدیل کرده است. 

تواند با پرداخت برد میعربستان که گمان می
های مالی به مصر آنها را در ارسال نیروی کمک

شدن، این زمینی متقاعد کند، پس از مأیوس
ارتش مصر یک بار تجربه  د.ها را تعلیق کرکمک

ناموفق دخالت در امور داخلی یمن را در زمان 
-جائی نمیدانست که راه بهعبدالناصر داشت و می

  برد.
مخالفت السیسی، رئیس جمهور مصر، با ارسال 
نیروی زمینی، ریشه در مخالفت سران ارتش، 

 این کشورمقامات ارشد دولتی و دستگاه قضائی 
مثبت به قطعنامه  حال با رأیدارد. مصر در عین 

، «َحلَب»بس در پیشنهادی روسیه، مبنی بر آتش
خشم عربستان سعودی را بیشتر برانگیخت. اکنون 
مصر به رقبای آمریکا روی آورده است و با 

ها روسیه روابط دوستانه برقرار کرده و از چینی
گذاری در مصر دعوت به عمل برای سرمایه

مصر برای تأمین انرژی  آورده است. در عین حال
تواند جلوی صدور آن به این که عربستان می

 گیرد، به عراق نزدیک شده است. بکشور را 
توان علتی المسلمین را میخواناپشتیبانی ترکیه از 

با کشور اینای و مهم در تیرگی روابط ریشه
قلمداد کرد. گرچه ملک سلمان در زمان  عربستان 

ای بهبود روابط دو کشور هائی براش گامولیعهدی
برداشت، ولی دوام چندانی نیافت. ترکیه حتی در 
اختالف عربستان با قطر، کنار قطر ایستاده است، 

جنبش  باالمسلمین زیرا قطر با حمایت اِخوان
حماس روابط نزدیکی دارد. در صورتی که 
عربستان از نظامیان مصر علیه 

 المسلمین( دفاع کرد. ُمرسی)اخوان
تان با پشتیبانی از کُردهای مخالف اردوغان عربس

در واقع در مقام تالفی پشتیبانی ترکیه از قطر 
برآمده است و از شدیدترین حمالت لفظی علیه 
اردوغان ابائی ندارد. از سوی دیگر در حالی که 

زدن و تضعیف رژیم اسد عربستان برای ضربه
موافق جدائی کُردهای سوریه است، ترکیه 

دهد، ال سوریه را مورد حمله قرار میکُردهای شم
تا مبادا کُردهای ترکیه نیز در این راه گام گذارند. 

توان گفت که آنها هر دو داعیه رهبری می
پرورانند. کشورهای مسلمان سنی را در سر می

ً اینکه عرب ها ها خاطره خوشی از عثمانیمضافا
و از  ندارند، ولی اردوغان به دنبال احیای عثمانی

این طریق کسب رهبری جهان اسالم)سنی( است. 
دنیای عرب  رهبری به یک کالم؛ ترکیه در پی

القرای است، در حالی که عربستان خود را  اُم
ً با ترکیه در تضاد اسالم می داند و از اینرو شدیدا
رو المسلمین میانه. به دیگر سخن؛ اخوانقرار دارد

 ن داعشاین مباشرا های وهابیدر مقابل سلفیست
 اند. قرار گرفته

های سیاسی و نظامی از به عالوه آمریکا با حمایت
میلیارد دالر اسلحه  93۲عربستان به ویژه فروش 

به این کشور، آب پاکی را روی دست اردوغان، 
تواند از پشتیانی آمریکا کرد میکه فکر می

مند گردد، ریخت. از اینرو ترکیه چه در بهره
در رابطه با سوریه بیشتر به رابطه با قطر و چه 

تمایل پیدا کرده است. ترکیه  و ایران سمت روسیه
که به خاطر ماجرای انتقال گاز از عربستان و 
قطر از طریق اُردن، سوریه و ترکیه به اروپا با 
مخالفت اسد روبرو شده بود و در همکاری با 
عربستان، داعش را خلق کرده و خواستار 

اسد شده شروع بشار رژیم مستقل ومسرنگونی 
بود، امروز از آن موضع عدول کرده و به موضع 
روسیه و ایران پیوسته است. به طور کلی چنین به 

رسد که آمریکا در سیاست راهبردی نظر می
روی عربستان و خود  تِ مدت و درازمدمیان

 اسرائیل حساب باز کرد و نه مصر و ترکیه.
ع مالزی ، وزیر دفا«محمد سابور»عالوه بر این 

گفت که مالزی قصد دارد نیروهای نظامی خود را 
چرا » :از عربستان خارج کند. او اظهار داشت که

«. باید ما در حمالت به یمن مشارکت داشته باشیم؟
خواهد در درگیری او اضافه کرد که کشورش نمی

بین کشورهای خلیج فارس شرکت داشته باشد. 
تان در پیمان عربسکشور هم ۰9مالزی یکی از 

 است. « مبارزه علیه تروریسم»
اش در از سوی دیگر سودان که نیروهای نظامی

اند، نیز در شرف جبهه الحدیده تلفات سنگینی داده
اش از جبهه ضد خارج کردن نیروهای نظامی

یمنی عربستان است. نمایندگان پارلمان این کشور 
صدای اعتراض خود را بلند  کرده و اعالم 

سودان باید از این ائتالف خارج شود. اند که کرده
پیمانان ریاض یکی پس از دیگری در حال هم

های اند. مخالفت قطر با سیاستترک ائتالف
شدنش توسط عربستان و متعاقب آن تحریم

کشورهای عربی به فرمان عربستان، خشم کشور 
مراکش  از اقدام نماینده عربستان در خصوص 

ی میزبانی جام جهانی دادن علیه این کشور برارأی
نامیدن ریاض، پشت کردن و خائن ۰۲۰1فوتبال 

چاد، سنگال و سودان به عربستان در رابطه با 
هائی از انزوای روزافزون نمونه و... تحریم قطر

های و در نهایت شکست عربستان در سیاست
 آیند.شمار میاش بهافروزانهطلبانه و جنگسلطه

 ۵رین و مصر از گرچه عربستان، امارات، بح
حمایت از »کردن قطر به با متهم ۰۲6۲ژوئن 

روابط خود را با این کشور قطع « تروریسم
 9 ...ادامه در صفحهاند، اما امروز، کرده

 و  امپریالیسم آمریکا تروریست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها

 دشمِن شماره یک بشریت است
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 ...اششکست عربستان و متحدین
همانگونه که در باال اشاره رفت، مصر در تحت 

  کند و بحرین نیز درفرمان عربستان عمل نمی
   باشد. ن از ائتالف میشرف خارج شد

، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز «آنتونیو کوترش»
حمالت هوائی اخیر عربستان را به اتوبوس حامل 

، که منجر به کشته «صعره»کودکان در استان 
نفر گردید،  3۰شدن کودک و زخمی ۵۲شدن 

محکوم کرده و خواستار قطع بمباران یمن و آغاز 
در عین حال مطبوعات مذاکره برای صلح گردید. 

انگلستان هنگام سفر محمد بن سلمان به این کشور 
مقاالت و گزارشات مفصلی درباره تجاوز 
وحشیانه عربستان به یمن به نگارش درآوردند و 

ای را که عربستان برای مردم محروم این فاجعه
کشور به وجود آورده است، محکوم کردند. از 

اتحاد »نوشت:  6۰3۵آذر  ۵« العالم»سوی دیگر 
چهارگانه سوریه، عراق، الجزایر و مصر در حال 

در عین حال السیسی، رئیس «. گیری استشکل
جمهور مصر، در مصاحبه با تلویزیون پرتغال از 
ارتش سوریه حمایت کرد و خواهان حفظ تمامیت 
ارضی این کشور شد و از لیبی و عراق نیز 

ن ، یکی از مسئوال«محمد رشاد»پشتیبانی کرد. 
بلندپایه سازمان اطالعات مصر، در پاسخ به 

برای اعزام نیرو به « جان بولتون»درخواست 
نیروهای مصر مزدور نیستند و »سوریه گفت: 

استراتژی قاهره در قبال سوریه بر مبنای حمایت 
از وحدت اراضی سوریه و ارتش ملی این کشور 

 «. است
ً نوشت:« جروزالم پست»روزنامه اسرائیلی   اخیرا

در حال حاضر عربستان هیچ راهبردی برای »
دادن به جنگ یمن در دست ندارد و این در خاتمه

ها برای رویاروئی و حالی است که تالش سعودی
ها، از جمله سوریه، مقابله با ایران در دیگر میدان
افزاید: و سپس می«. با شکست مواجه شده است

عربستان سعودی و امارات تاکنون میلیاردها »
 دالر صرف جنگ با شیعیان یمن)بخوان مردم یمن

اند. اما ... طی سه توفان( کرده –و استقالل یمن
ائتالف «. .... »سال گذشته راه به جائی نبرده است

با کمرنگ شدن حمایت متحدان محلی و ایجاد 
«. ... اختالف میان آنها در آستانه فروپاشی است

ست که یکی از دالیل کاهش حمایت متحدان این ا»
ائتالف با انجام هزاران حمله هوائی به یمن تاکنون 

این «. نتوانسته است بر این کشور غلبه کند
در هفته اخیر ».. نویسد: روزنامه در ادامه می

شهر عدن... صحنه درگیری نیروهای تحت 
حمایت امارات و نیروهای تحت حمایت عربستان 

درگیری نظامی نیروهای)بخوان «. »... بود
توفان( تحت حمایت عربستان و  –ران مزدو

نیروهای تحت حمایت امارات در عدن شکست 
 «. ائتالف سعودی را تسریع خواهد کرد

نویسد: گر رونامه تایمز می، تحلیل«راجر بویز»
معقول جنگ یمن  ولیعهد سعودی در پایان دادنِ »

های نیروهای شکست خورده است و موشک
ریاض برسند،  اند به نزدیکحوثی، که توانسته

سلمان را مخدوش کرده چهره دستاوردهای بن
 «. است

از طرف دیگر جنگ یمن که یک فاجعه انسانی 

 ۰هزار کشته،  6۲زند و تاکنون دیگر را رقم می
میلیون نفر را به گرسنگی و فقر  ۲میلیون آواره و 

ای از مطلق کشانده است، بیم هجوم موج تازه
ریقا به اروپا را در پناهندگان یمنی از طریق آف

اذهان سران اروپا ایجاد کرده است. از اینرو 
زیرپاگذاردن حقوق بشر در »شکایت اروپائیان از 

هر روز بیشتر از روز قبل « یمن توسط عربستان
ً اینکه با ناامنبه گوش می شدن رسد. مضافا

روزافزون منطقه جریان انتقال نفت و گاز منطقه 
افتد. لذا برخی از به اروپا نیز به خطر می

کشورها، نظیر آلمان، در محکومیت عربستان، 
اند. صادرات سالح به این کشور را تحریم کرده

گر تایمز در این رابطه ، تحلیل«راجر بویز»
جنگ یمن برای انگلیس نیز به یک »نویسد: می

مشکل تبدیل شده است، زیرا عربستان از 
از کند که تجهیزات و تسلیحاتی استفاده می

، «مارتین گریفیتیس«. »انگلستان خریده است
 63نماینده ویژه سازمان ملل در مذاکرات یمن، در 

مرداد اعالم کرد که سازمان ملل معتقد است که 
اولویت در مذاکرات ژنو بر محور تشکیل دولت »

 «. ملی قرار خواهد داشت
پندارند که به ضرب دالر نفتی و سران سعودی می

امپریالیسم آمریکا قادر خواهند  جانبهحمایت همه
شد که سلطه خود را بر منطقه بگسترانند، ولی 
مخالفت و مقاومت مردم کشورهای منطقه از 
مصر گرفته تا سودان و قطر و یمن .... در مقابل 

ها و تجاوزات این کشور، دیر یا زود بلندپروازی
 های آنها را نقش برآب خواهد کرد.نقشه

ع با شکست متجاوزان جنگ یمن به طور قط
مواجه خواهد شد و به اعتبار عربستان سعودی 
بیش از پیش لطمه وارد خواهد ساخت. عربستان 
سعودی وارد باتالقی شده است که خروج از آن 
بدون آبروریزی و بدنامی امکان ناپذیر است. 

سال است که عربستان منازل  9قریب به 
ا، هها، بیمارستانمسکونی، مدارس، زیرساخت

بازارها و مساجد یمن را هدف بمباران قرار داده 
است. یک سناتور آمریکائی از پمپئو، وزیر 

در حالی که عربستان »پرسد: خارجه آمریکا می
هزار بار یمن را بمباران کرده است، چرا  61

ها در این بمباران«. زند؟هیچکس از آن حرفی نمی

 آبیهای هوائی، زمینی و کنار محاصره راه
ها هزار نفر هزار کشته و ده 6۲اکنون ثمری جز ت

میلیون آواره به بار نیاورده است. یک  ۲زخمی، 
المللی تخمین زده است که در اثر گروه امداد بین

کودک در یمن  6۰۲محاصره یمن روزانه بیش از 
داروئی جان از فرط گرسنگی و بیماری و بی

جان کودکان را نجات »سازمان حتی سپارند. می
هزار کودک  ۵۲با انتشار آماری از « دهید
یاد  ۰۲6۲در سال در اثر وبا وگرسنگی باخته جان
میلیونی یمن  ۰3کند. قریب به نیمی از جمعیت می

به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. به گزارش 
میلیون نفر در این کشور  ۰۰سازمان ملل بیش از 

ن نفر نیازمندند. نیم میلیو مبرم های انسانیبه کمک
از مردم یمن در اثر نبود آب آشامیدنی به بیماری 

اند. سازمان ملل و یونیسف مرگ آور وبا مبتال شده
گویند. عفو سخن می« بدترین بحران بشری»از 
جنایات »الملل حمالت عربستان را جزو بین

 شمار آورده است. به« جنگی
اما دونالد ترامپ در جریان استقبال از 

ر کاخ سفید با در دست داشتن سلمان دمحمدبن
تابلوئی که بر آن میزان باالی فروش اسلحه آمریکا 
به عربستان نقش بسته بود، استقبال و ابراز 

 کند!ُخشنودی می
گذار این حقوق بشر طلب، که خود پایه»آمریکای 

 فاجعه انسانیست، باید هم اظهار ُخشنودی کند!
ن آینده عربستان در گروی پیروزی در جنگ یم

سلمان و های بناست. در غیر اینصورت نقشه
آمریکا نقش برآب خواهد شد و روسیاهی به ذغال 

 خواهد ماند.  
**** 

 

 برخورد کمونیستی به مسئله ملی...
منطقه صورت می گیرد دفاع نمی کنیم زیرا این 
نزاعها بر اساس تمام تجارب تاریخ این منطقه 

صهیونیسم همواره در خدمت مصالح امپریالیسم و 
 در منطقه بوده است.

کردهای عراق زمانی به تالش برای جدائی از 
زنند که به حقوق ملی خویش بر عراق دست می

اساس قانون اساسی عراق در چارچوب 
خودمختاری خلق کرد در عراق دست یافته و حتی 

اند. به این این قانون اساسی را به رسمیت شناخته
ئی" که به شکست جهت استفاده آنها از "حق جدا

مفتضحانه منجر شد، اقدامی در خدمت تفرقه و بر 
ضد وحدت دموکراتیک پرولتاریای عراق، در 
خدمت منافع امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه 

رهبران کردهای عراق با  بوده و هست. همدستی
صهیونیستهای اسرائیل تاریخ طوالنی دارد و 

ق همواره بر ضد منافع خلقهای منطقه و خل
فلسطین بوده است. رهبران سیاسی کردهای عراق 
همواره از اسرائیل انواع و اقسام کمکهای مالی و 
نظامی و کارشناسی را برای "کسب استقالل" و 

-بر ضد خلقهای عرب و ایران دریافت کرده و می
کنند. هم اکنون کردستان عراق به پایگاه عوامل 

شده  بدل پنهان و آشکار صهیونیسم و امپریالیسم
 است.

"استقالل" کردها، حمایت از  حمایت از این
 ۵ ...ادامه در صفحهبورژوازی ارتجاعی کرد

 و  امپریالیسم آمریکا تروریست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها

 دشمِن شماره یک بشریت است
 

http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408
http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408
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  برخورد کمونیستی به مسئله ملی...
در عراق است، که در حمایت از  

 امپریالیسم و صهیونیسم، محاصره 
اقتصادی عراق و کشته شدن یک 
میلیون کودک عراقی راتائید کردند و 

ریالیسم آمریکا به برای تجاوز امپ
عراق جشن گرفتند. این "استقالل" بر 
ضد همه خلقهای منطقه بوده و به 
نفرت ملی در منطقه دامن زده و منجر 
به آن شد که همه خلقها و پرولتاریای 

منطقه به اقدامات ناسیونال شونیستهای کرد در 
عراق با شک و تردید بنگرند و آنها را دست دراز 

صهیونیسم در منطقه ببینند که با شده امپریالیسم و 
نابینائی ناسیونال شونیستی بر ضد منافع همه 
خلقهای منطقه اقدام کرده و به منافع بورژوازی 

 دهند. ارتجاعی کُرد اولویت می
ارگان سازمان مارکسیستی لنینیستی " "،توفان"

( 63۲۲)ژوئن  6۰33در شماره  تیرماه  "توفان
مسئله ملی کردهای  در مقاله "بار دیگر در باره

دانیم قیام کردهای عراق" نوشت: "چنانکه می
عراق به رهبری مصطفی بارزانی از روز نخست 
و در طی تمام نه سال عبارت بوده است از قیامی 
صرفا ملی و جدا از انقالب ملی و دموکراتیک 
کشور عراق. مصطفی بارزانی بارها اظهار داشته 

ملی کرد از  که حاضر است برای پیشرفت مسئله
هر جانب اسلحه بگیرد، خواه از شوروی و خواه 
از آمریکا. این اظهار او مظهر روش رفرمیستی و 
سازشکارانه است، مظهر جدائی قیام کردهای 

 عراق از مبارزه ضد امپریالیستی است.
در روزهائی که عبدالسالم عارف کودتا کرد و 

اق  ددمنشانه به کشتار کمونیستها و دموکراتهای عر
پرداخت مصطفی بارزانی از جای نجنبید و به 
عارف امکان داد که دیکتاتوری خونین خود را 
پایه گذاری کند، به این امید که شاید از دولت 

ای برای ملت کرد به دست آورد. با عارف رشوه
دولتهای بعدی نیز پیوسته در تالش چنین سازشی 

 بود.
شکار چندی پیش نماینده دولت عراق در پاریس آ

به  6393ساخت که مصطفی بارزانی در ژوئن 
مناسبت حمله راهزنانه اسرائیل بر کشورهای 
عربی و پیروزی موقت وی به آن دولت تبریک 
گفته بوده است. این اقدام مصطفی بارزانی بعید 
نیست زیرا که او برخورد اسرائیل را با خلقهای 
عرب به مثابه برخورد اقلیت ملی با ملت حاکم، 

ند برخورد ملت کرد با ملت عرب در عراق مان
تلقی می کند. حداقل این است که مصطفی بارزانی 
هیچگاه با خلقهای عرب در مبارزه بر ضد 

 صهیونیسم و امپریالیسم همکاری نکرده است. 
در دورانی که بین حکومت محمد رضا شاه و 
دولت عراق اختالف افتاد مصطفی بارزانی بر شاه 

و بنام مبارزه برای احراز حقوق  ایران تکیه  کرد
از وی اسلحه گرفت. این  ملی کرد در عراق 

اند. شاه نیز مطلب را بارها جراید مختلف نوشته
در جواب خبرنگار رادیو تلویزیون فرانسه آن را 

 تائید کرده است..."
کردهای عراق در زمان حکومت ضد امپریالیستی 

ا ملی خواست نفت عراق رعبدالکریم قاسم که می

کند و اصالحات ارضی به نفع دهقانان انجام دهد، 
ای، فئودالی ناسیونال به علت ماهیت عشیره

شونیستی و ارتجاعی خویش به مخالفت با برنامه 
وی برخاستند و در زمانی که به رهبری آمریکا و 
انگلستان بر ضد عبدالکریم قاسم کودتا شد، برای 

د عبدالکریم اینکه به کودتاگران کمک کنند، بر ض
قاسم رئیس جمهور مترقی عراق و ارتش عراق 

 دست به مبارزه مسلحانه زدند.
ای را برای حزب دمکرات کردستان عراق عده

های نظامی و اطالعاتی به اسرائیل آموزش دوره
آنان دو نفر از فرزندان  فرستاد که از میان

مصطفی بارزانی نیز شرکت داشتند، مسعود 
بارزانی. شخص مصطفی بارزانی و ادریس 

و  631۲های بارزانی نیز در دو نوبت در سال
ده و با از اسرائیل بازدید به عمل آور 63۲۰

 .صهیونیستها پیمانهای همکاری منعقد کرده است
های روسی را در زمینه نظامی اسلحهها اسرائیلی

از اعراب به غنیمت  639۲که در زمان جنگ 
دادند که بر ضد ر گرفته بود در اختیار کردها قرا
 دولت عراق از آن استفاده کنند.

کردهای عراق در زمان تجاوز امپریالیسم آمریکا 
به عراق و سرنگونی دولت مستقل و قانونی صدام 
حسین با توسل به جعلیات و دروغهای مشهور به 
"سالحهای کشتار جمعی در عراق" با امپریالیسم 

از  و صهیونیسم همدستی کردند و مسئولیت بیش
یک میلیون قربانیان محاصره اقتصادی عراق و 

 تجاوز به این کشور را به عهده دارند.
همکاری آنها با دولت اسرائیل در زمان ربودن 
اوجالن نیز مشهود است. دولت اسرائیل برای 

موساد، سازمان جاسوسی  با همکاری نمونه
اسرائیل نقش اصلی را در ربودن عبدهللا اوجالن 

آنها . در ترکیه به عهده داشتق کرد رهبر ملی خل
که مواضع ضد امپریالیستی و دموکراتیک وی را 

، به ترکیه آورده و وی ندکنیا دزدیدکشور از دارد 
را دست بسته در اختیار پلیس فاشیست ترکیه قرار 

ند. در آن زمان کردهای عراق کوچکترین داد
 .اعتراضی به این عمل ننمودند

ستقل عراق با این روشن است که کردستان م
تاریخچه و این سیاست تنها در خدمت ایجاد یک 

تواند در پایگاه ضد انقالبی در منطقه است و نمی
خدمت مصالح خلق کرد، پرولتاریای کرد و 
خلقهای منطقه باشد. این اقدام در خدمت نقض 
حاکمیت، و حقوق ملل در منطقه است که مستمرا 

ورد تجاوز از جانب امپریالیسم و صهیونیسم م
است. ناسیونال شونیستهای کرد که خود را 
دموکرات جا می زنند هرگز حاضر نیستند از 
حقوق ملت فلسطین و نقض حق حاکمیت آنها دفاع 

های فلسطین کنند. آنها اشغال سرزمین
 کنند.را تائید می

میالدی شاه  ۲۲در اواسط سالهای 
ایران به کردهای بارزانی در زمان 

ان با رژیم عراق که زیر اختالفات ایر
نفوذ شوروی بود کمک تسلیحاتی می 
کرد و آنها را آریائی االصل خطاب 
می نمود. بارزانی برای "کسب حقوق 
خلق کرد" در عراق به رژیم شاه و 
امپریالیسم آمریکا تکیه داده بود. در 

بعد از اینکه در الجزایر توافقی میان  63۲1سال 
یانی بومدین رئیس شاه و صدام حسین با پا در م

جمهور وقت الجزایر صورت گرفت، شاه کردهای 
عراق را قربانی کرد و جنبش کردستان که متکی 
به شاه و امپریالیسم و صهیونیسم اسرائیل بود در 
هم شکست و مال مصطفی بارزانی به ایران فرار 

،  ارگان سازمان 31کرد. نشریه توفان شماره 
 6۰13تیر ماه مارکسیستی لنینیستی توفان در 

نوشت: "بارزانی به جای  63۲1مطابق ژوئیه 
آنکه بر نیروی خود تکیه زند، بر شاه، این دشمن 

زد خلق کرد تکیه کرد که در ظاهر به او لبخند می
ساخت ولی در و او را از پشتیبانی خود مطمئن می

واقع هوادار شکست و سرکوب خلق کرد عراق 
بود و درواقع هم از پشت به خلق کرد عراق خنجر 

 زد" 
،  ارگان سازمان 31نشریه توفان شماره 

 6۰13مارکسیستی لنینیستی توفان در تیر ماه 
به نقل از مجله نیوزویک  63۲1مطابق ژوئیه 

تحت عنوان "کردها و  63۲1آوریل  ۲مورخ 
 ائیل" نوشت:اسر

"یکی از دالیل خشم و سلب اعتماد مقامات 
اسرائیلی از آمریکا در طول مذاکرات اخیر 

ها قبال خاورمیانه این حقیقت است که آمریکائی
تصمیمات اخیر "شاه ایران" و قطع کمک وی به 
"یاغیان کرد" عراق را می دانستند و از اورشلیم 

 مخفی می داشتند.
تهیه اسلحه و مهمات و اسرائیل مدت پنج سال، 

فرستادن کارشناس نظامی برای کردها را در یک 
معامله سه طرفه با آمریکا و ایران به عهده داشته 
است. قبل از این تاریخ پشتیبانی از کردها به شاه 
ایران محول گردیده بود، ولی اسلحه و مهمات 
ارسالی به ایران از طرف آمریکا آنقدر کافی)!( 

شاه ایران" بتواند اسلحه و مهمات نبوده است تا "
"یاغیان کرد" را تامین کند. لذا مهمات و تجهیزات 

و مسلما از طریق  -آمریکائی برای "کرد"ها
 ارسال می گردید.". -ایران

 ۰۲6۲آوریل   ۰شنبه یکنشریه "آفتاب نیوز" در 
 6۰31فروردین  6۰مطابق با 

رهبران کرد عراق هنوز هم روابط خوب با "
 ۰۲۲9ل دارند. بعنوان مثال، در سال اسرائی

مسعود بارزانی و جالل طالبانی به اسرائیل سفر 
کردند و با نخست وزیر سابق اسرائیل، آریل 

 .شارن، مالقات کردند
بین  631۲ ژوئنبعنوان مثال، در جنگ 

ها برای اینکه از های عرب و اسرائیل، کردکشور
در جنگ جلوگیری کنند،  عراقشرکت ارتش 

 1 ...ادامه در صفحه   دست به یک عملیات

  !از فیسبوک توفان انگلیسی دیدن کنید

https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 

 

را بی قید و شرط  ، لیبی، سوریه و یمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، باید خاک عراق

 ترک کنند. صهیونیسم دشمن بشریت و قاتل ملت فلسطین است

https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts
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  ورد کمونیستی به مسئله ملی...برخ
 633۲گسترده در شمال عراق زدند. در اکتبر 

 مناخیم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل، تائید
که شاه  زمانی – 63۲۵و  631۵کرد که بین 

 –های الجزائر را با عراق امضا کرد توافق
داده بود،  ای انسانیهها هم کمکاسرائیل به کرد
سرنگونی شاه  ، و هم اسلحه. ولیهم کمک مالی

اسرائیل را از حضور در شمال عراق محروم 
کرد، و در عین حال این کشور و سازمان 

موساد، را مجبور  آن، یعنی جاسوسی و اطالعاتی
های ایران معطوف کرد که توجه خود را به کرد

انگلیس در سال کنند. اشغال عراق توسط آمریکا و 
پای اسرائیل را بار دیگر به شمال عراق  ۰۲۲۰

بار هدف ضربه زدن باز کرد، با این تفاوت که این
 .ثباتی در آنجا بودبه ایران و ایجاد بی

روزنامه تایمز لندن گزارش  ۰۲6۰در ماه مارس 
داد که موساد دارای پایگاه در کردستان عراق 

کرده، و به  است که از آنجا بداخل ایران نفوذ
-ای ایران میجاسوسی در مورد برنامه هسته

که  عتراف شدهاین گزارش حتی ادر پردازد. 
های اسرائیل از کردستان عراق به نواحی کماندو

ای هائیکه تأسیسات هستهمختلف ایران، در مکان
 .ندنکایران قرار دارند نفوذ می

 ۰۲6۰روزنامه فرانسوی فیگارو در ژانویه 
، و که ماموران موساد تبعیدیان ایرانی گزارش داد

بخصوص کردها را تعلیمات نظامی و جاسوسی 
داده تا در ایران عملیات خرابکاری انجام دهند. 
آموزش اینها در شمال عراق در ناحیه کردنشین 

شود. طبق گزارش فیگارو، آن کشور انجام می
از این آموزش در رابطه با حمله به  قسمتی

ای ایران و ترور متخصصین تاسیسات هسته
ها باشد، که برای آنها به کردای ایران میهسته

شود. فیگارو گزارش داد که این آموزش داده می
ها و حضور موساد در شمال عراق یک آموزش

نیست و در آن ناحیه کامال شناخته  عملیات مخفی
 ..."   .شده است

**** 

 

 ...عاقبت حکومت رویزیونیستها
ت رویزیونیستها نشان داد که بدون تجربه حکوم

حزب کمونیستی رهبری کشور برای نیل و تثبیت 
 سوسیالیسم ممکن نیست.

تجربه چکسالواکی نشان داد که پیروزی 
سوسیالیسم مصونیت در مقابل زهر ایدئولوژی 

های آنها کند و از دسیسهبورژوازی ایجاد نمی
ره کاهد. به این جهت مبارزه طبقاتی باید هموانمی

با دشمنان سوسیالیسم در شرایط محاصره همه 
داری و تسلط جهانی آنها ادامه یابد. جانبه سرمایه

تئوری "یک بار سوسیالیسم، همیشه سوسیالیسم" 
تئوری رویزیونیستها برای نفی مبارزه طبقاتی و 
دیکتاتوری پرولتاریا بوده و هست. جا زدن 

ی داری دولتی بروکراتیک به جامالکیت سرمایه
و بر این مبنا پرولتری  مالکیت دولتی سوسیالیستی

ماهیت کشوری را سوسیالیستی ارزیابی کردن 
امروزه دیگر مایه تمسخر کمونیستهاست و 

دهد. رویزیونیستها را از درماندگی نجات نمی
ماهیت سیاسی است که ماهیت کشور را تعیین 

کند و به اعتبار این حکم کمونیستی بعد از می

وروی دیگر سوسیالیستی نبود و خروشچف ش
 -باتجاوز به چکسالواکی ماهیت بورژوا

امپریالیستی خویش را نیز نشان داد. شوروی از 
آن تاریخ "سوسیال امپریالیست" نامیده شد. حال به 

و کمونیستی سازمان  بینانهروشنارزیابی 
مارکسیستی لنینیستی توفان در ارگانش به شماره 

وجه کنید و از ت 6۰9۲مورخ فروردین  3
 آن درس بگیرید:  هایپیشگوئی

 ضد انقالب در ضد انقالب"
حوادثی که از زمان مرگ استالین بزرگ در اتحاد 

تی شوروی و سپس در کشورهای سوسیالیس
اروپای شرقی و جنوب شرقی روی داد و هم 

های اخیر دهد، حوادثی که طی ماهاکنون روی می
حتی اتحاد  در کشورهای چکسالواکی، لهستان و

تواند موجب تاثر و گذرد نمیشوروی گذشته و می
تالم دوستان واقعی خلق و وفاداران به سوسیالیسم 
و مایه خشنودی دشمنان خلق و دشمنان سوسیالیسم 
نباشد. این حوادث همه، ثمرات نامبارک و نتایج 
شوم فعالیت یک مشت ضد انقالبی است که 

را در دست توانستند در حزب و در دولت قدرت 
خود متمرکز سازند، کمونیستهای واقعی را از 

افکار و اعمال خود بتدریج  برانند و صحنه فعالیت 
دستآوردهای گرانقدر طبقه کارگر و خلقهای اسیر 
و ستمکشیده جهان را برباد دهند، دستآوردهائیکه 

ویژه طبقه طبقه کارگر و بشریت مترقی و به
ادن قربانیهای کارگر و خلق قهرمان شوروی با د

-دست آوردهبسیار و تحمل محرومیتهای فراوان به
-اند. اگر طبقه کارگر در پیشاپیش زحمتکشان به

موقع در برابر این تحول ضدانقالبی و سیر 
قهقرائی نایستد، با برقراری دیکتاتوری پرولتاریا 
دشمنان سوسیالیسم را در داخل سرکوب نکند و 

نگرداند، جامعه  سوی سوسیالیسم بازکشور را به
این کشورها یک دوران تاریخی بقهقرا باز خواهد 

ها جای درخشندگی ستاره گشت و بار دیگر تیرگی
 سرخ را خواهد گرفت. 

سرآغاز این حوادث کنگره بیستم حزب کمونیست 
اتحاد شوروی است. در این کنگره خروشچف که 
سی سال تمام با تزویر و ریا چهره کریه 

را در زیر پرده انقالب و ضدانقالبی خود 
سوسیالیسم پوشانیده بود تحت عنوان "چند مسئله 

کنگره بیستم و جنبش تئوریک" سه اصل را به
کمونیستی جهانی عرضه داشت. دو اصل 

آمیز" آمیز" و "گذار مسالمت"همزیستی مسالمت
معنی "همکاری با امپریالیسم و ترتیب بهرا که به

قالب" است همه کس ارتجاع " و "جلوگیری از ان
شناسد. نتایج تحقق این دو اصل را در عمل، ما می

-ایرانیان بهتر از هر کس دیگر با دیدگان خود می
-بینیم و سنگینی آن را بر دوش خود احساس می

کنیم. اما در باره اصل سوم که اصل تنوع 
ساختمان سوسیالیسم در کشورهای مختلف است 

ین اصل لنینی از میان آمده است. اکمتر گفتگو به
میان کشیده شد که از یک سو آن جهت مزورانه به

"سوسیالیسم" از نوع یوگسالوی را که احزاب 
مثابه انحراف از درستی آنرا بهکمونیست جهان به

سوسیالیسم محکوم کرده بودند تبرئه و توجیه کنند 
و از سوی دیگر بر روی تمام تحوالتی که 

د در اتحاد خواستنخروشچف و همدستانش می
شوروی و کشورهای دیگر سوسیالیستی در جهت 

وجود آورند نام داری بهاحیاء اصول سرمایه
ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم بگذارند. 
رفرمهائی که در زمینه اقتصادی در این کشور 
صورت گرفت دارای سه جهت عمده بود: نخست 

های تولیدی و اقتصادی، برانداختن تمرکز نقشه
رون کشیدن موسسات تولیدی از دست سپس بی

دولت سوسیالیستی در کشاورزی و تشویق و 
ها در واقع تولید توسعه تولید خصوصی. این رفرم

ساخت سوسیالیستی را از راه صحیح منحرف می
 انداخت.داری میو در مسیر احیاء سرمایه

پس از کنگره بیستم ابتداء کشور لهستان در این 
ز آن، اتحاد شوروی با راه گام برداشت. پس ا

این رفرمها آموختن از "تجزیه یوگسالوی" به
دست زد و در دنبال وی تمام کشورهای 
سوسیالیستی این رفرمها را آغاز کردند. برای 

دست داده باشیم ذکر آنکه مقیاسی از این رفرمها به
 63۵1فایده نیست. در لهستان از سال چند رقم بی

تولیدی سوسیالیستی  بعد هشت هزار کئوپراتیوبه
منحل اعالم گردید و تولید انفرادی جای آنها را 

تعداد  6311گرفت. برطبق آمار رسمی در سال 
فعالیت حساب خود بهموسسات خصوصی که به

پرداختند عبارت بود از تولیدی و اقتصادی می
موسسه تجارتی  6۵۲۲۲کارخانه کوچک،  ۲۲۲۲

اد کارگاه. ظرف سال گذشته تعد 69۲۲۲۲و 
بسیاری از موسسات کوچک دولتی و کئوپراتیوی 

صورت موسسات افراد واگذار گردید و بهبه
خصوصی درآمد. از آنجمله است یکهزار 
رستوران و کافه، پنج هزار فروشگاه کوچک و 

هیچوجه در دنبال غیره. نقشه پنجساله اقتصادی به
محدود ساختن این بخش خصوصی نیست برعکس 

آن است. همراه با این  درپی بسط و گسترش
رفرمهای تولیدی و اقتصادی بتدریج ترکیب 

یابد. اکنون در حزب طبقاتی حزب تغییر می
 ۰۲"کمونیست" لهستان کارگران بیش از %

دهند. کارگران از مقامات اعضاء را تشکیل نمی
حساس حزبی برکنار گردیده و جای آنها را قشر 

ها نیسینممتازی از افراد روشنفکر، مهندسین، تک
 گیرند.و نویسندگان می

در نتیجه رفرمهای اقتصادی قشرهای بورژوائی 
-ای در جامعه پدید آمدند، قشرهائی که اهرمتازه

اند و های اقتصاد و تولید را در دست گرفته
-عالقمنداند که این رفرمها هراندازه بیشتر و سریع

ای متناسب با آنها پدید رود و روبنای تازهتر پیش
گفته پلیکان مدیر تلویزیون پراک: "رفرم د. بهگرد

ای ایجاد کرده بود و در زندگی ما ساختمانهای تازه
ارگانهای دولتی و اقتصادی و الزم بود که حزب به

های دیگر اختیار عمل بیشتری بدهد. این گروه
اقدام نتیجه منطقی رفرمهای اقتصادی بود زیرا 

ات خود حیتوانست بهاین رفرم در صورتی می
ادامه دهد که هیچ مداخله سیاسی راه آنرا سد 

 نکند".
برای آنکه "هیچ مداخله سیاسی" جلوی این رفرم 
را نگیرد الزم بود که رویزیونیستها که نقش خود 

مثابه محلل بازی کرده بودند کنار بروند. در را به
این جاست که مبارزه میان قشر جدید و 

در زیر شعار بورژوائِی رویزیونیستهای 
 گیرد." و "دموکراتیزاسیون" درمی"لیبرالیزلسیون

 ۲ مه در صفحه...ادا اکنونمبارزه هم این 

 چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است
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 عاقبت حکومت رویزیونیستها...
دارد. در در لهستان و در اتحاد شوروی جریان 

عوامل مساعد این علت وجودبه چکسالواکی
 پیروزی قشر جدید انجامید.مبارزه به

زب "کمونیست" و رئیس جمهور نووتنی دبیر ح
کشور مجبور شد از سمت دبیری حزب و سپس از 
مقام ریاست جمهوری استعفاء کند، در دنبال او 
عده دیگری از مقامات خود استعفاء کردند. اکنون 

تدریج ولی با سرعت بوروکراتهای به
شوند و افرادیکه رویزیونیست از کار برکنار می
جای اند بهروآمده در جریان رفرم سالهای اخیر

نشینند. شعار "دموکراتیزاسیون" در واقع آنان می
ای است برای آنکه بقایای سوسیالیسم را نیز وسیله

ای از نکات پارهمورد دستبرد قراردهند. نظری به
برنامه حزب "کمونیست" چکسالواکی که جسته 
گریخته در مطبوعات انتشار یافته در این زمینه 

 گذارد.نمی جای تردیدی باقی
-این برنامه در زمینه اقتصادی کمک دولت را به

کند. این موسسات، موسسات تولیدی حذف می
اهمیت آنها برای اقتصاد کشور هرچه باشد، باید 
از این پس طوری خود را اداره کنند که نیازمند 

کمک دولت نباشند. در غیر اینصورت نخواهند به
هند. موسسات کار تولیدی خود ادامه دتوانست به

-تولیدی بهای محصوالت خود را خود تعیین می
کنند، آنها حق دارند مستقیما با مشتریان خارجی 
برای فروش محصوالت خود وارد مذاکره شوند. 

های خصوصی سرمایهدر این برنامه دولت به "
دهد که در کشور چکسالواکی خارجی" اجازه می

را تشویق  هاگذاری کنند و حتی این سرمایهسرمایه
کند، تولید و تجارت خصوصی کوچک هم می

 شود و از این قبیل.مجاز شمرده می
در ارتباط با این تحوالت اقتصادی تحوالتی در 

گیرد. "این امکان داده زمینه اجتماعی صورت می
ای در جامعه پدید آید" شود که سازمانهای تازهمی

یعنی برطبق آن احزاب سیاسی دیگری در کشور 
تواند تاسیس گردد اما در این میان "حزب می

کمونیست نقش رهبری را برعهده خواهد داشت". 
صورت کشوری درآید که در "چکسالواکی باید به

آن ایدئولوژی بورژوائی بتواند با ایدئولوژی 
سوسیالیستی مقابله کند". البته همه اینها گویا در 
کادر رژیم سوسیالیستی و بر اساس اصل تنوع 

ان سوسیالیسم در کشورهای مختلف انجام ساختم
قول یکی از سرجنبانان کنونی "اما گیرد. بهمی

سوسیالیستی خواهد بود که از سرچشمه سنتهای 
توان گفت خورد و میکامال ملی آب می

سوسیالیستی خواهد بود از نوع سوسیالیسم 
بین سالهای  )رئیس جمهور  چکسالواکیمازاریک

که شاید وجوه مشترک  (توفان-63۰۵  تا 6363
زیادی با مارکسیسم ندارد". این گفته کامال  با 

 دهد.حقیقت وفق می
رویزیونیستهای حزب توده ایران از حوادث 

اند چکسالواکی و لهستان دچار سراسیمگی گردیده
دهند که مردم اطمینان میسرهم بهپشت

اتحاد شوروی سوسیالیسم و به چکسالواکی به
ند. دلیل آنها هم اینستکه دوبچک وفادار خواهد ما

دبیر اول تازه حزب "کمونیست" از پیوند کشور 
با سوسیالیسم سخن رانده است. رویزیونیستها تمام 
تحوالتی را که در زمینه اقتصادی و سیاسی و 

دهد عالما و عامدا اجتماعی روی داده و روی می
سپارند و سخن خشک و دست فراموشی میبه

دهند. این آقایان الک قرار میخالی دوبچک را م
در دورانی که حتی شاه ایران اقدامات ضد ملی و 

جهانیان نام "سوسیالیسم" بهای خود را بهضد توده
دهد این انتظار کودکانه را دارند که ارائه می

خواهد کشور را دوبچک صریحا اعالم کند که می
داری سوق دهد. سوی احیاء سرمایهبازهم بیشتر به

راست ت رویزیونیستها، هراندازه هم که بهخصل
متمایل باشند، اینستکه سخنان خود را با چاشنی 

کنند. رویزیونیستهای لنینیسم همراه می-مارکسیسم
فریبند های مردم ایران را میحزب توده ایران توده

کوشند ماهیت حوادثی را که در چکسالواکی و می
ا از گذرد رو دیگر کشورهای رویزیونیستی می

شود همه را برای نظر آنها بپوشانند. اما آیا می
 همیشه فریفت؟

پس از پیدایش اردوی سوسیالیسم، امپریالیسم 
آمریکا که از اعمال قهر برای بازگردانیدن 

داری دنیای سرمایهکشورهای سوسیالیستی به
مایوس شده بود این وظیفه را در برابر خود قرار 

آمیز این "کشورهای تداد که از راه تکامل مسالم
دنیای آزاد" بازگرداند. در پشت پرده آهنین" را "به

این کار بودجه آمریکا سالیانه صد ملیون دالر به
اختصاص داده شد. برای پخش تبلیغات زهرآلود 
در کشورهای سوسیالیستی، رادیوی "آزادی" 

-این منظور که "اقدامات الزم را بهایجاد گردید به
مهای الزم را بردارند برای آنکه عمل آورند و گا

سرنوشت خلقهای پشت پرده آهنین بهبود یابد و در 

جامعه آنها نظم دموکراتیک پدید آید". کاری را که 
های کالن و امپریالیستها با صرف هزینه

کوششهای فراوان نتوانستند از پیش ببرند 
رویزوینیستهای اتحاد شوروی و کشورهای دیگر 

ه گرفتند. رهبران رویزیونیست عهدانجام آنرا به
این کشورها  جامعه سوسیالیستی را به قهقراء 

های تولید خصوصی را در برگرداندند، شیوه
جامعه معمول داشتند، مقوله سود و منفعت و پول 
را دوباره بر سراسر جامعه مسلط ساختند و اکنون 
در کشور چکسالواکی تحت عنوان 

های یون" ضربه"لیبرالیزاسیون" و "دموکراتیزاس
آخر را برآنچه که از سوسیالیسم باقی مانده وارد 

آورند. اینست نقش شومی که رویزیونیسم پس می
از مرگ استالین در اردوی سوسیالیسم بازی کرده 
است و از این پس نیز بازی خواهد کرد. آیا بازهم 

توان تردید در اهمیت مبارزه با رویزیونیسم می
 داشت؟"

رهبری سوسیال امپریالیستی به فروپاشی شوروی
رویزیونیستهای فاسد در قدرت؛ که دیکتاتوری 
پرولتاریا را به دیکتاتوری بورژوازی تغییر دادند 
نشان داد که با جایگزینی قشرجدید نوخاسته 

جای رویزیونیستهای بورژوازی شوروی به
بوروکراتیک، سوسیالیسم لنینی استالینی نابود شد. 

نیت شوم خود را همیشه و در  رویزیونیستها این
کنند. رویزیونیسم دشمن طبقه هر جا پیاده می

کارگر و سوسیالیسم است. از دیکتاتوری پرولتاریا 
کشد و به سازش و انقالب قهرآمیز دست می

دهد. ما با شواهد آن در حزب توده طبقاتی تن می
ایران و در برنامه سوسیال دموکراتیک 

ششم آنها روبرو اپورتونیستی مصوب کنگره 
 هستیم که باید آنرا افشاء نموده با آن مبارزه کرد.

**** 
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برخورد کمونیستی به 

 (4)مسئله ملی

برخورد کمونیستی به مسئله حق ملل در 

 تعیین سرنوشت خویش در دوران امپریالیسم

 

 در عرصه عملی و مشخص

نظر حزب کار ایران)توفان( در مورد حل 

 و سوریه عراقو در  مسئله ملی در ایران

 
 مسئله ملی کردها در عراق -2

پرسی بر سر مسئله ملی امروز با انجام همه
در عراق و جدائی کردستان عراق از آن 

از جمله  -کشور، حل مسئله ملی در ایران را
در میان  -برخورد به حقوق ملی خلق کرد

نیروهای سیاسی ایران  به مسئله روز بدل 

 کرده است.
ه که در بخش تئوریک به این امر ما همانگون

پرداختیم حل مسئله ملی در ایران، عراق، 
ترکیه و سوریه را مسئله ای جدا از مبارزه 

دانیم و برضد امپریالیسم در عصر کنونی نمی

لذا از مبارزاتی که نه در خدمت انقالب 
پرولتری در منطقه، بلکه در چارچوب 

 4دامه در صفحه .ا..اختالفات بورژواهای 

طبقه کارگر ایران  سخنی با خوانندگان: نشریه ای که در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستهای ایران است. "توفان" نشریه "حزب کارایران" حزب واحد

برای ما است. این زبان برای هرچه رساتر شدن به یاری همه کمونیستهای صدیق، چه از نظر مادی و چه معنوی نیاز دارد. نظریات و پیشنهادات خودرا 

حمایت کنید. به ما کمک مالی  ارسال دارید. ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جهان یاری رسانید و از تشکل نهضت کمونیستی

یه ما را یاری رسانید، برسانید، زیرا ما تنها با اتکاء بر نیروی خود پابرجائیم و به این مساعدت ها، هر چند هم که جزیی باشند نیازمندیم. در توزیع این نشر

 هزینه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانیم آن را بدست همگان برسانیم.

عاقبت حکومت رویزیونیستها در چکسالواکی و 

 شوروی
نیم قرن از تجاوز پیمان ورشو به رهبری شوروی رویزیونیستی به کشور چکسالواکی 

گذرد. نیم قرن بعد، بعد از فروپاشی شوروی برپایه واقعیات عینی می6313در سال 
یداد تجاوزکارانه سخن گفت و باردیگر شود در مورد این روغیرقابل انکار، بهتر می

آنرا برای درک عمومی جمعبندی نمود. رویزیونیستها طبیعتا در این باره سکوت 
خواهند کرد و همانگونه که ماهیت رویزیونیسم است از جدل بر سر این تجاوز طفره 

 شود. روند، زیرا دستشان مجددا باز میمی
و مبارزه با دشمنان  یت دیکتاتوری پرولتاریاتقواین رویداد اقدامی نبود که به نیت 

سوسیالیسم صورت گرفته باشد. ماهیت این مبارزه، نبرد میان طبقه کارگر چکسالواکی 

و بورژوازی همان کشور نبود، زیرا سالها بود که با روی کار آمدن رویزیونیستهای 
روزی چکسالواکی سرنوشت این نبرد به نفع رویزیونیستها تعیین شده بود. پی

های وی و رویزیونیسم در چکسالواکی با نمایشات ضد استالینی و پائین آوردن مجسمه
آزادی دشمنان سوسیالیسم از "زندانهای استالین"، آغاز شد. این تجاوز کنونی نبردی 
میان بورژوازی رویزیونیستی شوروی بر ضد بورژوازی نوخاسته کشور کوچکتری 

واست راه خودش را مستقال ادامه دهد و طبقه کارگر خبود که با الهام از خروشچف می
چکسالواکی را به عنوان بورژوازی نوخاسته چکسالواکی، مستقال استثمار کند و به 

 ها حق و حساب نپردازد. رویزیونیستهای شوروی
چرا بورژوازی چکسالواکی که طبقه کارگر این کشور را از قدرت برکنار کرده و 

ها را یر نووتنی را بر سر کار آورده بود، حاال باید یوغ شوروی"قربانیان استالین" نظ

نام "سوسیالیسم" تابید و بهکرد؟ ضد انقالب شوروی این اقدام مستقل را برنمیتحمل می
برای ثبیت سلطه خویش بر این کشور، به چکسالواکی تجاوز کرد تا ضد انقالب 

این استه شوروی سرکوب کند. بهبورژوازی آنجا را به نفع ضد انقالب بورژوازی نوخ

یک کشوری بود که علیرغم ضد جهت این تجاوز یک اقدام امپریالیستی برای تسلط به
کرد. رویزیونیسم یعنی حکومت بورژوازی و با سلطه آنها انقالبی بودن مستقل عمل می

تجاوز به  شود. لذا نمیدهدمیدست "انترناسیونالیسم پرولتری" مفهوم خود را از 
کسالواکی را یک اقدام "انترناسیونالیستی پرولتری" جا زد که برای نجات طبقه چ

-می صورت واکیسرمایداران چکسال یعنی دست ضد انقالبکارگر چکسالواکی از 

گیرد. از این تاریخ بود که شوروی به قول رفیق لنین که در سه رساله از لنین در 
 به آن اشاره شده عبارت است از: ۰6صفحه 

ریالیسم فابینی" و "سوسیال امپریالیسم" هر دو بیک معنی است: سوسیالیسم در "امپ
گفتار و امپریالیسم در کردار، فراروئیدن اپورتونیسم به امپریالیسم... اپورتونیسم و 

و یا سوسیال شونیسم در مقیاس  امپریالیسم سوسیالیستیرفرمیسم ناگزیر میبایست به 

بسوی بورژوازی روان  از سوسیالیسم یان کاملیجر ...جهانی و تاریخی منجر شود
 است".    

تجربه حکومت رویزیونیستها در چکسالواکی نشان داد که آنها دشمنان کمونیسم بوده و 
 دادند.داری سوق میراه سرمایهکشور را به

-پرولتاریا سوسیالیسم دوام نمی یتجربه سوسیالیسم نشان داد که بدون استقرار دیکتاتور

وری پرولتاریا مظهر مجسم کسب قدرت سیاسی پرولتری است و ماهیت تدیکتاآورد. 
 6دامه در صفحه ...ا                             کند.دولت را تعیین می

 
تجربه حکومت رویزیونیستها نشان داد که بدون حزب کمونیستی رهبری کشور برای 

 نیل و تثبیت سوسیالیسم ممکن نیست.

 

 
 6ه دامه در صفحا...
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