
 

 انقالب اکتبر و پیروزی لنینیسم
ای نوین، در این سال ما صدسالگی تولد انقالب کبیر اکتبر در روسیھ، پیدایش جامعھ

  .گیریمرا جشن می" شوروی سوسیالیستی"دنیائی نوین، با نام 
یخ بشری، دولتی تزارنوین، دولت شوروی بار در تاراین انقالب برای نخستین

سوسیالیستی، دمکراسی ترازنوین، دمکراسی برای زحمتکشان یا دیکتاتوری پرولتاریا 
  .را پدید آورد

ما برآنیم کھ در آن زمان در صد سال پیش این نوزاد، ھم اکنون علیرغم ِکبَر سن، 
ره جامعھ علیرغم تمام ضربات و حتی علیرغم کودتای خروشچف و تصرف دوبا

سوسیالیستی بھ دست بورژوازی و ھمچنین علیرغم وقفھ موقت در ساختمان 
سوسیالیسم، ھنوز زنده و شاداب و تنھا بدیل ممکنی است کھ آینده تابناک بشریت را 

انقالب اکتبر زنده است و صحنھ تاریخ جھان را ھرگز ترک ننموده، . کندتضمین می
  .ده استاگر چھ در این لحظھ موقتا نفی گردی

ما عوامل عینی این انقالب را در تاریخ گذشتھ روسیھ، در تغییرات مناسبات اجتماعی، 
یابیم، بھ بیان دیگر در مبارزات طبقاتی آخرین عصِر تاریخ اقتصادی و سیاسی آن می

ای، مانند طبقھ کارگر روسیھ قرار داشت در راس انقالب اکتبر طبقھ انقالبی. "روسیھ
طبقھ کارگر روسیھ در انقالب متفق مھمی مانند دھاقین "، ."وده شدهکھ در جنگھا آزم

انقالب اکتبر در مقابل "، ."دادند داشتدست کھ اکثریت عمده دھقانان را تشکیل میتھی
خود دشمنی مانند بورژوازی روس داشت، کھ نسبتا ضعیف و با وضع سازمانی بد و 

اس طبقھ کارگر، حزبی مانند حزب بر ر"و باالخره ." در سیاست نیز ناآزموده بود
نقل قولھا تمام از ".(بلشویکی قرار داشت کھ در پیکارھای سیاسی آزموده شده بود

  ).استالین
بدون چنین حزب قدرتمند بلشویکی، منضبط و متشکل، کھ با رھبری نابغھ چون لنین و 

تی ھمرزمان و رفقای وی، کھ در طول زمان از نظر سیاسی، ایدئولوژی و تشکیال
و . توانستند تمام شرایط عینی نامبرده موثر واقع شوندآبدیده و بلشویکی شده  بودند، نمی

لنینیسم مارکسیسم عصر . "شدیا اینکھ سرنوشت انقالب بھ آینده دوری سپرده می
لنینیسم بطور کلی تئوری و تاکتیک : دقیقتر. امپریالیسم و انقالب پرولتاریائی است

-ھ طور اخص تئوری و تاکتیک دیکتاتوری پرولتاریا میانقالب پرولتاریا و ب
لنین قوانین عمومی مارکسیسم را بر شرایط ). استالین راجع بھ اصول لنینیسم.".(باشد

  .در دوران بعد از مارکس و انگلس تطبیق داد) و در روسیھ(مشخص دوران خود
رآمیختگی تا انقالب اکتبر تغییر یافت؟ د) ١٨٩۵(چھ چیز بعد از درگذشت انگلس

رو بھ افزایش گذاشت و بھ صورت سرمایھ ) الیگارشی مالی(سرمایھ صنعتی و مالی
لنین این تکامل را تحلیل و . عظیم مالی و انحصارات و سیادت سرمایھ مالی درآمد
) داری انحصاریسرمایھ(داریتزھای معروف خود را در مورد مرحلھ بعدی سرمایھ

این نظریھ داھیانھ لنین، . انتشار داد ١٩١٧ل معروف بھ امپریالیسم در اوایل سا
ای تصویر نمود و راه را برای پیروزی مضمون دوران ما را بھ طرز داھیانھ

  .کارگران، دھقانان و خلقھای تحت ستم ھموار نمود
بایستی لنین خود را برای پیروزی انقالب سوسیالیستی در در این زمان بود کھ می

  .کردکشور خود آماده می
ناموزونی رشد "دستآورد بزرگ لنین در رابطھ با انقالب سوسیالیستی این است کھ  یک

آید کھ از اینجا چنین برمی. داری استاقتصادی و سیاسی، قانون بالشرط سرمایھ
داری بھ طور سوسیالیسم ممکن است نخست در یک چند و حتی یک کشور سرمایھ

  ).١٩١۵لنین ."(جداگانھ غالب گردد
داری رشد سرمایھ: "نویسدمی) ١٩١۶-برنامھ جنگی انقالب پرولتری(ن بارهلنین در ای

 با وجود تولید کاالئی. شوددر کشورھای گوناگون با منتھی درجھ ناموزونی عملی می
گردد، سوسیالیسم در از اینجا این نتیجھ مسلم حاصل می. غیر از این ھم ممکن نیست

کند نخست در یک یا چند کشور غلبھ می. یابدتواند غلبھ کشورھا در یک موقع نمی ھمھ
-و سایر کشورھا مدتی در حال کشورھای بورژوازی و یا پیش از بورژوازی باقی می

  .".مانند
خواست کھ برای ظھور انقالب سوسیالیستی در توانست و نھ میپس لنین نھ می

گسترده  وی با رفقای ھمرزمش مبارزه عظیم و. کشورھای پیشرفتھ در انتظار بماند
  .درون حزبی را در تمامی سھ زمینھ، سیاسی، ایدئولوژی و تشکیالتی برانگیخت

                                                                                                                    ۵ادامھ در صفحھ ... ، حزبی بلشویکیدر تحت رھبری وی حزبی ترازنوین
  

، حزب طبقھ کارگر ایران بپیوندید)توفان(بھ حزب کار ایران  

  ھجدھمـال سـ  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٧ مھـ ١٣٩۶ماه   فوریھ ٢٠٦ماره ـش

 

   
  

  دیای جھان متحد شویتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

تجاوز بھ کشور مستقل 
سوریھ نقض منشور 
  سازمان ملل متحد است

دروغگوئی و جعل اسناد برای 
تجاوز بھ سوریھ جنایت جنگی 

  است
مطبوعات متصل بھ ناتو و سازمانھای 

آمریکا، اسرائیل، انگلستان و بھ یک امنیتی 
گردانی سازی و تعزیھکالم ناتو با صحنھ

بھ بمباران " رژیم اسد"مدعی شدند کھ 
استان ادلب شیخون در شیمیائی مردم خان

ھای تلویزیون و اخبار پرده .دست زده است
در سراسر جھان صحنھ پخش تکاندھنده 

ای را بھ تصاویری شد کھ کودکان سوریھ
تا احساسات مردم جھان .  کشیدمرگ میکام 

ای ایجاد کند تا تحریک شود و زمینھ
تروریسم جھانی بھ سرکردگی آمریکا و 
ھمدستی ترکیھ، عربستان سعودی، قطر و 
ناتو کودکان سوری را بھ بھانھ حمایت از 

 ندگانیفورا نما. حقوق بشر نابود کنند
فعال شده  تیبشر خیجاعالن تار نیبزرگتر

سازمان  تیامن ینشست شورا یو تقاضا
 ١۶ملل را کردند کھ در روز چھارشنبھ 

 ندهینمادر این نشست . برگزار شد نیفرورد
امور خلع سالح در سازمان ملل، در 

 تیامن یخود در نشست شورا یسخنران
ثابت شود،  ییایمیحملھ ش نیاگر ا": گفت

بھ  ییایمیحملھ پس از تھاجم ش نیبزرگتر
 نیافزود ا یو. دغوطھ دمشق خواھد بو

 خونیشرا بھ خان یاتیسازمان آماده است ھ
صورت گرفتھ  ییایمیحملھ ش یبررس یبرا

  ". عامالن آن اعزام کند ییو شناسا
در تائید  تیامن یدر شورا نیدائم چ ندهینما

سالح در سازمان اظھارات نماینده امور خلع
  ٣ ادامھ در صفحھ...     ما : "ملل تائید کرد
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 ...انقالب اکتبر نخستین 
از قبیل بورژوازی کم و بیش ضعیف روسیھ و 

دھقانان کامال " عصیانھای"طبقھ مالکین کھ از 
روحیھ خود را باختھ بود و احزاب 

، کھ طی )ِارحزب منشویکھا و ِاس(سازشکاری
جنگ ورشکستگی آنان بھ حد کمال رسیده، 

  .کھ دفع آنان نسبتا بھ آسانی ممکن بودداشت 
پنجم اینکھ، انقالب اکتبر فضای پھناور کشور 

توانست جوانی را در اختیار خود داشت کھ می
آزادانھ در آن مانور کرده، برحسب اقتضای 
وضع، عقب نشینی نماید استراحت کند، نیروی 

مقالھ ."(خود را جمع و جور نماید و غیره
یک کمونیستھای روس نقل انقالب اکتبر و تاکت

از کتاب اصول لنینیسم اثر رفیق استالین ص 
  )١٣٧و  ١٣۶

البتھ در کنار این عوامل داخلی مثبت عامل 
خارجی مھمی بھ عنوان جنگ امپریالیستی 
وجود داشت کھ بھ پرولتاریای روسیھ امکان 

داد حلقھ ضعیف امپریالیسم را شکستھ و با می
از جنگ و خواست ھا توسل بھ نارضائی توده

صلح آنھا، جنگ امپریالیستی را بھ جنگ 
ھای ناراضی مردم را داخلی بدل کند و توده

برای سرنگونی حکومت تزاری و سپس 
. حکومت منشویکی کرنسکی بسیج نماید

استالین این شرایط مساعد خارجی را چنین 
  :کندتوصیف می

کیفیت اول آنکھ، انقالب اکتبر در دوران "
د بین دو دستھ، عمده امپریالیستی مبارزه شدی

یعنی انگلیس و فرانسھ از یک طرف، آلمان و 
اتریش از طرف دیگر شروع شد، موقعی 
شروع شد کھ این دو دستھ بھ مبارزه مرگبار 
میان خود مشغول بودند و نھ وقت و نھ وسیلھ 
آنرا داشتند کھ جدا دقت خود را بھ مبارزه با 

ین کیفیت برای ا. انقالب اکتبر معطوف دارند
انقالب اکتبر اھمیت عظیمی داشت، زیرا بھ 
انقالب مزبور امکان داد کھ از مصادمھ شدید 
در داخلھ امپریالیسم استفاده نموده نیرو و 

  .تشکیالت خود را مستحکم سازد
کیفیت دوم آنکھ، انقالب اکتبر در اثنای جنگ 

ھای جھانگیر شروع شد، یعنی ھنگامیکھ توده
نگ بستوه آمده و تشنھ صلح زحمتکش از ج

بودند، و تمام این واقعیات بھ حکم منطق، 
زحمتکشان را بھ سوی یگانھ طریق خالصی از 

- جنگ یعنی بھ سوی انقالب پرولتاریا می
این کیفیت برای انقالب اکتبر دارای . کشانید

ھا بود، زیرا وسیلھ نیرومند جدیترین اھمیت
توام  صلح را در اختیار وی گذاشتھ و امکان

ساختن تحول شوروی و خاتمھ جنگ منفور را 
آسان نمود و بھ ھمین مناسبت، ھم در بین 
کارگران غرب و ھم در بین ملل ستمکش شرق 

  .نسبت بھ این انقالب تولید عالقھ و تمایل نمود
کیفیت سوم آنکھ، جنبش کارگری مقتدری در 
اروپا وجود داشت و بحران انقالبی کھ جنگ 

ادامھ در ...در شرق و غرب  طوالنی جھانگیر
 ٣صفحھ 

  ...نقالب اکتبر نخستین ا
این کیفیت . آنرا تولید کرد در حال رسیدن بود

برای انقالب در روسیھ اھمیت گرانبھائی داشت 
زیرا این کیفیت در راه مبارزه علیھ امپریالیسم 
جھانی در خارج از روسیھ متحدین وفاداری 

صفحات در ھمانجا ."( برای وی تھیھ نمود
  ).١٣۶و  ١٣۵

یکی از دستآوردھای سترگ تئوری لنینی 
انقالب سوسیالیستی این کشف داھیانھ است کھ 
پیروزی سوسیالیسم نھ الزاما بھ صورت انقالب 
جھانی و ھمزمان در چندین کشور بلکھ این 

". اساسا در یک کشور ھم مقدور است"انقالب 
چاپ  ٢٠٩ص  ٢٢لنین در این زمینھ درجلد 

داری عمیقا بھ تکامل سرمایھ: "ی می نویسدآلمان
صورت ناموزون در ممالک گوناگون انجام 

تواند در تولید طور دیگری ھم نمی. گیردمی
از این حکم، این نتیجھ اجتناب . کاالئی باشد

تواند کھ سوسیالیسم نمی: شودناپذیر گرفتھ می
  ..".ممالک بھ پیروزی برسد ھمھھمزمان در 

الب پیروزمند در روسیھ کھن در اگر چھ این انق
کشور انجام گرفت، لیکن  یکدر  ١٩١٧سال 

. دارای اھمیت بین المللی و تاثیرات جھانی بود
بھ این انقالب باید بھ مثابھ سرآغاز راه گذار 

داری بھ سوسیالیسم نظر بشریت از سرمایھ
در باره "اش استالین در اثر داھیانھ. انداخت

ھای معموال انقالب": نوشت" مسایل لنینیسم
ای یافتند کھ دستھگذشتھ بھ این ترتیب پایان می

از استثمار کنندگان بھ جای دستھ دیگری از 
انقالب اکتبر ... ماند، استثمارکنندگان باقی می

. ھا فرق دارداز نقطھ نظر اصولی با این انقالب
این انقالب ھدف خویش را تعویض یک شکل 

استثمار کننده با استثمار و تعویض یک دستھ 
دستھ دیگر استثمار کننده قرار نداده، بلکھ 
نابودی ھرگونھ استثمار فرد از فرد دیگر، 
نابودی ھمھ و ھرگونھ دستجات استثمار کننده، 
استقرار دیکتاتوری پرولتاریا، برقراری 

ایکھ از تمام طبقات ستمکش حاکمیت طبقھ
تر اند انقالبیدیگری کھ تا کنون وجود داشتھ

است و تشکیل جامعھ نوین بدون طبقات 
- سوسیالیستی را ھدف خویش قرار می

اثر استالین - جنبھ بین المللی انقالب اکتبر"(دھد
  ).٢٩۵در باره مسایل لنینیسم ص 

  ...تجاوز بھ کشور مستقل سوریھ
اجرای تحقیقات جامع و کامل در مورد تھاجم 

- شیخون در سوریھ را تأیید میشیمیایی در خان
 ".کنیم

کھ با قساوت " نیکی ھیلی"خانم دلقکی بھ نام 
کند و بازیگر ماھر دولت قلب سخنرانی می

آمریکاست در حالی کھ تصاویر کودکان کشتھ 
داد، شده در اثر حملھ گاز سمی را نشان می

ھنوز مسئول این حملھ روشن نشده، ھنوز 
تحقیقات در این زمینھ صورت نگرفتھ تھدید 

ما یت واکنشی نشان ندھد اگر شورای امن: "کرد
). تکیھ از توفان"(رأسا دست بھ عمل می زنیم

نماینده دولت امپریالیستی فرانسھ در شورای 
امنیت اظھارات روسیھ را مبنی بر اینکھ 
نیروی ھوایی رژیم سوریھ انبار تسلیحات 
شیمیایی مخالفان را بمباران کرده است، رد 

 توجیھی برای چشم پوشی از: "وی گفت. کرد

  سالگی انقالب کبیر اکتبر این ناقوس مرگ دنیای  ١٠٠  المی، بھ دست مردم ایرانسرمایھ داری جمھوری اسرژیم رنگون باد س
  سرمایھ داری و تولد دنیای نوین را جشن بگیریم
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  ...تجاوز بھ کشور مستقل سوریھ
اجرای تحقیقات جامع و کامل در مورد تھاجم 

- شیخون در سوریھ را تأیید میشیمیایی در خان
 ".کنیم

کھ با قساوت " نیکی ھیلی"خانم دلقکی بھ نام 
کند و بازیگر ماھر دولت قلب سخنرانی می

آمریکاست در حالی کھ تصاویر کودکان کشتھ 
داد، ز سمی را نشان میشده در اثر حملھ گا

ھنوز مسئول این حملھ روشن نشده، ھنوز 
تحقیقات در این زمینھ صورت نگرفتھ تھدید 

ما اگر شورای امنیت واکنشی نشان ندھد : "کرد
). تکیھ از توفان"(رأسا دست بھ عمل می زنیم

نماینده دولت امپریالیستی فرانسھ در شورای 
ھ نیروی امنیت اظھارات روسیھ را مبنی بر اینک

ھوایی رژیم سوریھ انبار تسلیحات شیمیایی 
وی . مخالفان را بمباران کرده است، رد کرد

توجیھی برای چشم پوشی از اقدامات : "گفت
  ."ھولناک صورت گرفتھ در سوریھ وجود ندارد

نمانیده انگلستان در شورای امنیت نیز 
بکارگیری حق وتو توسط روسیھ و چین را 

ار اسد دانست و گفت پیامی برای تشویق بش
کھ رژیم سوریھ تھاجم  کندتمامی عالئم تأیید می

تکیھ از (شیمیایی بھ ادلب را اجرا کرده است
  ."؟!کدام عالئم- توفان

انسان از این ھمھ دروغ و توحش در شگفت 
این حامیان داعش بر این نظرند تا تنور . ماندمی

داغ است باید نان را پخت و منتظر تحقیق و 
نماینده انگلیس مانند آدم طلبکار . شدبررسی ن

ھایی کھ  روسیھ باید بھ طرف: "اعالم کرد
خواھان انجام تحقیقات جامع درخصوص حملھ 

شواھدی مبنی بر : "ادلب ھستند، بپیوندد و افزود
- در حملھ خان اینکھ طرفی غیر از رژیم سوریھ

تکیھ ( ."شیخون دست داشتھ باشد، وجود ندارد
ه دولت انگلیس البتھ تالشی نمایند). از توفان

را علنی کند  شواھد غیرقابل انکارندارد تا این 
  . تا جای شکی باقی نماند

این سیاست قصاص قبل از جنایت شبیھ اقدامات 
کالین پاول وزیر وقت امور خارجھ آمریکا در 
شورای امنیت سازمان ملل بود کھ با ھمین 

سازی و عرضھ تصاویر جعلی و آمریکا صحنھ
تھ بھ عراق حملھ کرد و یک میلیون عراقی ساخ

ھنوز . ھمراه با کودکانشان را بھ قتل رساند
تحقیقاتی صورت نگرفتھ، ھنوز مسئول این 
جنایت روشن نشده، آمریکا دستور تجاوز بھ 
سوریھ را کھ یک کشور مستقل با حکومت 

. رسمی و عضو سازمان ملل است صادر کرد
بھ صراحت در تھدید خود " نیکی ھیلی"خانم 

گفتھ بود کھ ما منتظر تحقیق و تصمیم شورای 
مانیم و بھ امنیت کھ بھ ما وکالت دخالت دھد نمی

بھ اظھارات وی بار دیگر . کنیمسوریھ حملھ می
اگر شورای امنیت واکنشی نشان : "توجھ کنید

دست بھ ". ندھد ما رأسا دست بھ عمل می زنیم
عمل زدن بدون تصمیم سازمان ملل، نقض 

. شکار منشور ملل متحد و جنایت جنگی استآ
در اینجا آمریکا و انگلستان در نقش دادستان، 
قاضی، پلیس و وکیل مدافع  بھ طور ھمزمان 

- ظاھر می شوند و ترامپ حتی تا جائی پیش می
رود کھ نیازی بھ پرده پوشی و یا اراده 

وی دالیلی ارائھ . بینداستدالالت حقوقی نیز نمی
شود دنیا را بھ توسل بھ آنھا میدھد کھ با می

  :خاک و خون کشید
می خواھم  کشورھای متمدنامشب من از ھمھ "

دنبال پایان دادن بھ قتل و خونریزی در کھ بھ 
راستی این دولتھای متمدن چندتا .(باشند سوریھ

 ).توفان- دولت ھستند
تامین حمالت موشکی بھ سوریھ در راستای 

 .ت گرفتھ استو حیاتی آمریکا صور امنیت ملی
بشار اسد از گاز سارین برای کشتار مردم 

 .سوریھ استفاده کرده است
کھ سوریھ از تسلیحات  جای ھیچ بحثی نیست

  .شیمیایی ممنوعھ استفاده کرده است
سالھا تالش قبلی برای تغییر دادن رفتار اسد 

  ).ھمھ جا تکیھ از توفان."(شکست خورده است
از جنگ جھانی این چندمین بار است کھ بعد 

. زننددوم امپریالیستھا بھ چنین جنایتی دست می
این اقدام در کوزوو، عراق، لیبی و اکنون در 
سوریھ اجراء شده است و وقتی حرمتھا شکست 

سازی ھای دیگر نیازی بھ توجیھ و پرونده
قانون جنگل  و حق با . مصنوعی نیز نیست

قویتر است در جھان بھ صورت اجراء 
این اقدام تجاوزکارانھ آمریکا با . ددرخواھد آم

دانائی بھ اینکھ ھمین گاز را در نزدیکی دمشق 
جھادگرایان داعش و النصر بر ضد ارتش 
سوریھ و مردم عادی بھ کار گرفتھ بودند و 
کشف آن مانع از این شد کھ اوباما از خط قرمز 
عبور کند، نشانھ آن است کھ دولت ترامپ 

جھان در پیش  تری را درسیاست گستاخانھ
وی مانند بولدزری کھ ترمزش . گرفتھ است

آش بھ قدری شور بود . کندبریده است عمل می
کھ حتی نمایندگان ژاپن و ایتالیا و مصر نیز 

. ناچار شدند بھ صورت عمومی صحبت کنند
نماینده دائم ژاپن در شورای : "آنھا چنین گفتند

امنیت گفت باید تمامی مرتکبین سالح شیمیایی 
  .محاکمھ شوند

نماینده دائم ایتالیا در شورای امنیت خواھان 
صدور قطعنامھ شورای امنیت در مورد تھاجم 

  .شمیایی در ادلب شد
نماینده دائم مصر در شورای امنیت گفت قاھره 
بکارگیری سالح شیمیایی از طرف ھر کسی کھ 

کند بویژه اگر علیھ باشد را محکوم می

  ."شھروندان بکار گرفتھ شود
بازیگری و صحنھ سازی نماینده آمریکا مانع از 
آن نشد تا نماینده شجاع کشور بولیوی در مقابل 
وی قد علم کند و سیاست جنایتکارانھ آمریکا را 

این اقدام دولت بولیوی پژواک . افشاء نماید
مھمی در آمریکای التین دارد و پرده دروغھای 

دول روسیھ، . شکندامپریالیسم را در ھم می
چین، ایران، سوریھ، لبنان، بولیوی، ونزوئال و 
ھمھ متحدان آنھا و ھمھ نیروھای مترقی، 
آزادیخواه، کمونیست، دموکرات و بشر دوست 
در جھان بھ افشاء این تجاوز وحشیانھ مبادرت 

تواند اند و طبیعی است کھ این دروغ نمیکرده
دشمنان بشریت و حامیان . دوام داشتھ باشد
یت و مزدوران سازمانھای تجاوز و بربر

جاسوسی در کنار ترامپ، اردوغان و داعش 
  .اندایستاده

نماینده بولیوی در جلسھ شورای امنیت عنوان 
کرد کھ واشنگتن با این حملھ خودسرانھ بھ 
سوریھ منشور سازمان ملل را نقض کرده است 
وی ھمچنین اتھامات دروغین واشنگتن برای 

ا در جلسھ توجیھ حملھ نظامی بھ عراق ر
شورای امنیت سازمان ملل یادآوری و تاکید کرد 
کھ با اقدام یکجانبھ آمریکا در سوریھ مخالف 

روزی کالین پاول روی ھمین «: او گفت. است
امنیت نشست و درباره عراق و  صندلی شورای

اینکھ سالح کشتار جمعی دارد بھ ما دروغ 
  .»گفت

ھ دولت آمریکا و انگلیس کھ بھ تجاوز خویش ب
سوریھ آگاھاند مدعی شدند کھ آنھا نیازی بھ 
تحقیقات سازمان ملل ندارند، زیرا سازمان 
جاسوسی اسرائیل و یک منبع دیگر امنیتی آنھا 
را در جریان گذارده و مدارک الزم را بھ آنھا 

اگر این دروغ را بپذیریم پرسش این . اندداده
کنید تا است کھ چرا این مدارک را منتشر نمی

توانند حتی آنھا می. دولت سوریھ رو شوددست 
. بعد از تجاوز خویش این اسناد را منتشر کنند

جالب . واقعیت این است کھ سندی در کار نیست
این است کھ شھود از پرتاب موشک صحبت 

محل . می کنند و آمریکا از بمباران ھوائی
ولی از " اصابت بمبھای ھواپیماھای سوریھ"

تازه در . نیستیک سوراخ کوچک بزرگتر 
ھمین سوراخ کھ باید نتیجھ اصابت بمب باشد تا 

یک تصویر از پوتین را گذارده،  ،موشک
شواھد . اندعکس گرفتھ و بھ سر آنتنھا فرستاده

کنند کھ این گاز از طریق دولت ترکیھ ثابت می
و حمایت سازمانھای جاسوسی آن کشور بھ 
دست داعش رسیده و آنھا آنرا با موشک بھ 

آقای میشائیل لودرز . اندشیخون پرتاب کردهخان
کارشناس معتبر آلمانی در امور خاورمیانھ در 
یک برنامھ تلویزیونی در کانال دوم تلویزیون 

تحت نام  ٠۶/٠۴/٢٠١٧آلمان بھ تاریخ
تبلیغات،  - پیرامون گاز سمی در سوریھ"

سخنرانی کرد و نشان داد کھ " اردوغان و پوتین
سارین نخستین بار توسط  استفاده از گاز سمی

جبھھ النصر کھ ھمان جبھھ القاعده با نام جدید 
برای رد گم کردن است در ھمکاری با سازمان 

   ۴ادامھ در صفحھ ... )میت(ترکیھ جاسوسی
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   ...تجاوز بھ کشور مستقل سوریھ
افشاء . مورد استفاده قرار گرفتھ است

توسط   ٢٠١٣این سند در تاریخ 
آمریکا و انگلستان سازمانھای جاسوسی 

مانع اجرای تصمیم اوباما برای عبور از 
. و تجاوز بھ سوریھ شد" خط قرمز"

حال ھمین اقدام مجددا بھ اسد منتسب 
شود در حالی کھ وی اساسا منفعتی می

زیرا  ،در بھ کار بردن گاز سارین ندارد
ارتش ملی سوریھ در حال پیشروی است 

 ھا شکستو تروریستھا در تمام جبھھ
با بمباران غیرقانونی . انداعتبار شدهخورده و بی

کشور سوریھ کھ نقض آشکار منشور ملل متحد 
است و از باالی سر شورای امنیت صورت 
گرفتھ است، متحدان امپریالیسم آمریکا کھ از 
ھمان جنس وی ھستند با این اقدام غیر قانونی و 
ضد بشری دولت ترامپ موافقت کرده و برای 

ند و فاتحھ سازمان ملل متحد و وی دست زد
حقیقتا بھ . امنیت کشورھای کوچک را خواندند

ای نیاز القاعدهشرمی و پوست کلفتی خارقبی
است تا کسی در مقابل دوربین و انظار صدھا 
میلیون مردم جھان دروغ بگوید، منشور ملل 

. متحد را لگد مال کند و خود را محق جلوه دھد
ا نیز خفت این مشتی نوکران حقیر آمریک

سرشکستگی و تاکید بر دروغھای آمریکا را بھ 
خرند و آنرا بدون کم و کاست تکرار جان می

و اعضاء  " متمدن"دول اروپائی . کنندمی
نتانیاھو . از این قماشند" جامعھ جھانی"معدود 

این جالد خلق فلسطین کھ خودش مرتبا 
گذارد ھای سازمان ملل را بھ زیر پا میقطعنامھ

و برای تصمیمات این سازمان ارزشی قایل 
ی ھفتگی کابینھ در دفتر  نیست پیش از جلسھ

اسرائیل از : "نخست وزیر در اورشلیم گفت
و " ی آمریکا بھ سوریھ حمایت کامل دارد حملھ

و بھ دنبال  ی دالیل اخالقی بر پایھاقدام این "
ھای دشوار ادلیب، و نیز بھ این  وقوع صحنھ

ح شود استفاده از تسلیحات خاطر کھ تصری
انجام شده ) تاکید از توفان."(شیمیایی ھزینھ دارد

روسیھ این . است کھ مورد تائید اسرائیل است
" آمیز اقدام خشونت"اقدام را تحت عنوان 

محکوم کرد، ولی ھمین اقدام ضد بشری و ضد 
منشور ملل متحد سازمان ملل از جانب ایاالت 

ھای دیگر از متحده آمریکا، از سوی کشور
عربستان " دموکراتیک و سکوالر"جملھ کشور 

سعودی و ترکیھ عثمانیستی کھ حامی تروریستھا 
مورد ھستند،   المللی در سوریھو مزدوران بین

دولت ترکیھ کھ تا دیروز . تقدیر قرار گرفت
واقعیت حکومت اسد را مجددا بھ رسمیت 
شناختھ بود و آماده ھمکاری در سوریھ بود، بعد 

ز این تغییر روش دولت ترامپ با یک پشتک و ا
آور مواضع دیروزی خویش را واروی شرم

تغییر داد و دوباره بھ ھمان مواضع داعشی 
ترکیھ نشان  داد کھ تا . گذشتھ خویش بازگشت

- چھ حد خطرناک و غیر قابل محاسبھ و دسیسھ
ترکیھ با حملھ بھ ایران بھ . گر در منطقھ است

ش را در راه تجزیھ ایران پای" پارسیان"عنوان 
دھد، با نتانیاھو در جای پای اسرائیل قرار می

بینی شود و با این روش با نزدیکھمصدا می
کند و این کشور را بھ سیاسی گور ترکیھ را می

. کشاندمنجالب تجزیھ و جنگ داخلی می
آموزد کھ ھمھ چیز سیاست اخیر ترکیھ بھ ما می

ا موقعی کھ ت. شودبر اساس قھر تعیین می
گردد و وقتی زورش نرسد سر بھ راه می

کلفتی بکند ھار گشتھ و بھ در و احساس گردن
ھم در درون مردم را سرکوب . زنددیوار می

  .کند و ھم در بیرون متجاوز استمی
ای بھ تبلیغات بر ضد سوریھ اشکال مشمئز کننده

مخبران مزدور حتی از خنده . خود گرفتھ است
سمی سوریھ در سازمان ملل سخنگوی دولت ر

خبرنگار شبکھ تلویزیونی . سازندنیز پرونده می
الجزیره وابستھ بھ دولت متجاوز قطر کھ 

و داعش ) توفان- بخوانید القاعده(ھمدست النصر
است در پایین پلکانی در ساختمان سازمان ملل 
متحد در نیویورک از بشار جعفری، نماینده 

زمان ملل رسمی دولت قانونی سوریھ در سا
آقای «: پرسید آید  ھا پایین می متحد کھ از پلھ

نماینده، آیا شما دو بیمارستان در حلب را 
  "بمباران کردید؟

نماینده سوریھ در سازمان ملل در برابر این 
گانھ و مضحک مانند آمیِز بچھپرسش تحریک

افتد، بھ این دلقک  ھر انسان عاقل بھ خنده می
. دھد خود ادامھ میدھد و بھ راه  جوابی نمی

پوزخند تمسخر بھ سازمانھای امنیتی فورا از 
خنده "و جاعالن خبری از  ریش این اوباش

بھ  پوزخندبرند و کلیپی کھ از این نام می "سرد
کنند و در شبکھ تھیھ می "خنده سرد"عنوان 

ھند و خودشان تفسیری بر آن دمجازی قرار می
ت زده بھ" خنده سرد"نوشتھ کھ ھمھ از این 

سامانتا پاور، نماینده آمریکا در . ؟؟!! اندشده
سازمان ملل متحد، خنده ھمتای سوری خود را 

 توصیف کرد و اعالم کرد کھ گفت" وحشتناک"
و گو پیرامون کشتار ھزاران نفر غیرنظامی در 
حلب بر حاکمان سوریھ، و سران روسیھ کھ 

  .حامی این کشور ھستند، ھیچ تاثیری ندارد
- ر این سرور و شادمانی نیروھای دستدر کنا

- راستی آدمکشان جھانی، اپوزیسیون وھابی
پنتاگونی ایران قرار دارند کھ از - صھیونیستی

یک ُسنت آمریکاپرستی برخوردارند و تالش 
و " دنیای آزاد"دارند ھرطور شده از آمریکای 

  . حمایت کنند" دوست ملت ایران"
یانی برند و جرآنھا از آزادی حلب رنج می

" حزب کمونیست کارگری"صھیونیستی بھ نام 
کھ سخنگوی صھیونیسم و امپریالیسم در ایران 

مند شد بھ دروغھای ترامپ و است، وظیفھ

آنھا . تقدیرنامھ نتانیاھو و داعش بپیوندد
در تائید این جنایت ضد بشری و نقض 
حقوق ملل، اعالمیھ ننگینی منتشر کردند 

مانھ شرکھ در آن بر دروغھای بی
روز : "ترامپ صحھ گذاردند و نوشتند

آوریل، بدنبال کشتار مردم  ۶پنجشنبھ 
شیخون سوریھ در اثر حملھ شھر خان

شیمیائی رژیم اسد کھ خبر آن با تصاویر 
کودکان خردسال قربانی گازھای 

این حزبک ". شیمیائی دنیا را تکان داد
. اسرائیلی زرع نکرده پاره کرده است

اند و ا تردید تفسیر کردهخبری را کھ ھمھ ب
دروغ بودن آن آشکار است، این حزبک 
اسرائیلی بھ عنوان خبر موثق در دفاع از 

کند و در قالب امپریالیسم منتشر می
: افزایدنوع صھیونیستی می" انساندوستی"
نفس حملھ بھ پایگاھھا و نیروھای نظامی رژیم "

 قابل، تا آنجا کھ بھ کشتار مردم منجر نشوداسد، 
و سپس با ھمان تئوری " نیست محکوم کردن

ارتجاعِی پارکابی با امپریالیسم و صھیونیسم بھ 
عامل اصلی جنایت و : "نویسدآید و میمیدان می

کشتار در سوریھ رژیم اسد و متحدینش یعنی 
 اما، دولت روسیھ و جمھوری اسالمی ھستند

قطب مقابل جنگ داخلی در سوریھ، داعش و 
المی وابستھ بھ ترکیھ و دیگر نیروھای اس

نیز دولت آمریکا  مورد حمایتعربستان و 
تکیھ ھمھ "(بھمان اندازه ارتجاعی و جنایتکارند

بھ دیگر سخن صدور مزدوران ). جا از توفان
تروریسم بھ سوریھ توسط ارتجاع جھانی 

جنگ نھ  عامل اصلیاست و " جنگ داخلی"
- دخالت امپریالیسم، صھیونیسم و وھابیسم و پان

ترکیسم در منطقھ، بلکھ حاکمیت رژیم بشار اسد 
کھ کشوری مستقل و نماینده مردم سوریھ است 

روشن است کھ اگر بشار اسد متکی بر . باشدمی
مردم کشورش نبود یک ھفتھ ھم در مقابل این 

سال با اتکاء  ۶وی . آوردفشار جھانی دوام نمی
بر مردمش با ارتجاع جھانی و عمالشان از 

ای سازمانھائی نظیر ھمین سوریھ جملھ عمال
- ھا می"حزب کمونیست کارگری صھیونیستی"

آکروبات . رزمد و پیروزی از آن وی است
عامل ھای پیروان منصور حکمت کھ گویا بازی
جنایت و کشتار در سوریھ، رژیم اسد  اصلی

نیز بھمان اندازه ... قطب مقابل اماھستند، ... و
وجب پوزخند بیشتر م" ارتجاعی و جنایتکارند

این حزبک برای تسکین اعضاء فریب . است
کشف  دو تا علت اصلیاش خورده و در مانده

یکی اسد، روسیھ و جمھوری . کرده است
اسالمی و دیگری داعش و دیگر نیروھای 
اسالمی وابستھ بھ ترکیھ و عربستان کھ تنھا 

این . ھستند" طرفبی"مورد حمایت آمریکای 
کھ خود را یک طرف حزب حتی ادعای آمریکا 

داند را نیز قبول ندارد و این نزاع را دعوا می
کشف . دھدبھ دخالت مستقیم آمریکا ربط نمی

دیگر این حزبک صھیونیستی در ایران از جملھ 
کھ  غیرامپریالیستی بودن ماھیت آمریکاست

دارد  سیاستھای وحشیانھ و ارتجاعیگویا فقط 
  ۵صفحھ ادامھ در ...نبوده،   ماھویکھ آنھم 

  !از فیسبوک توفان انگلیسی دیدن کنید
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 

 
 

 و   امپریالیسم آمریکا تروریست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانھا
 دشمِن شماره یک بشریت است
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  ...تجاوز بھ کشور مستقل سوریھ
و نباید موجبات نگرانی خلقھا و طبقھ  ایندگذر

مجاھدین خلق یکی . کارگر را فراھم نمایند
دیگر از ارکان خرابکاری و ھمدستی با داعش 

آنھا نیز مانند حزبک منصور . در منطقھ است
حکمت تمام دروغھای عربستان سعودی و 

صمیمیت آنھا فقط . کننداسرائیل را تکرار می
کنند کھ در در این است کھ بھ صراحت بیان می

جبھھ امپریالیسم آمریکا قرار دارند، دو دوزه 
کنند و بھ بازی عوامفریبانھ بازی نمی

- ھا کھ میی"جبھھ سوم"آکروباتیِک مبارزه 
خواھند ھمزمان ھم رژیم جمھوری اسالمی را 

ناتو، سرنگون کنند و ھم امپریالیستھای آمریکا، 
عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، 
صھیونیسم، ترکیھ عثمانیسم، داعش، النصر، 

مردم ایران باید . اعتقادی ندارند... القاعده و
ھشیار باشند و بدانند کھ نقض حقوق ملتھا، 
نقض حق حاکمیت ایران و سایر ملل، نقض 
استقالل ایران و تمامیت ارضی ایران نیز ھست 

آودردھا ربطی بھ جمھوری اسالمی و این دست
سیاست امپریالیسم و صھیونیسم در . ندارد

موجودیت ھمھ ممالک غیر متعھد را بھ منطقھ 
  .اندازدخطر می

***** 
  

  ...انقالب اکتبر و پیروزی 
منطبق با زمان  آموزشی مدرن و. پایھ گرفت

برای انقالب سوسیالیستی شکل گرفت، لنینیسم 
  .تولد یافت

بود و چھ چیز مردود، غیرعملی و  چھ چیز نو
  دان تاریخ سپرده شد؟زیانبخش کھ بھ زبالھ

ھای بھ طور خالصھ بھ برخی از این نظریھ
  :کنیماپورتونیستی اشاره می

مبارزه طبقھ کارگر در درجھ اول یک  - ١
مبارزه اقتصادی و حزب وی یک حزب 

طبقھ  ھمھکارگری خالص است، کھ در آن 
  .کارگر شرکت دارند

شود و بھ پس از انقالب این حزب منحل می - ٢
جای مبارزه طبقاتی و دیکتاتوری پرولتاریا، 

  .شودمی حاکم برای ھمھدمکراسی 
- وجود ھر حزبی بھ دیکتاتوری منجر می - ٣

شود، بنابراین بھ جای دیکتاتوری حزب، 
  .دیکتاتوری کارگران
محتوی را چھ از ھای بیبلشویسم این نظریھ

، و یا از جانب )راست و چپ(ھاجانب منشویک
تروتسکیستھا و یا چپروھای افراطی بھ دور 

  .ریخت
ھای لنین در مورد اھمیت و روابط بین نظریھ

توده، طبقھ، حزب و رھبری، برای آشنایان بھ 
باشد، ولی این مسایل روشن و صریح می

  .آید کھ دائما تکرار شوندعلیرغم این الزم می
ای جامعھ طبقاتی حقیقت این است کھ ما در

کنیم کھ در آن طبقات مختلف و با زیست می
در ) ناپذیرپذیر و یا آشتیآشتی(تمایالت گوناگون

مبارزه طبقاتی اجتناب . برندکنار ھم بھ سر می
بایستی بھ ھر طریق بھ سود ناپذیراست و می

مبارزه طبقاتی میان . ای منجر شودطبقھ
  ط با پیروزی تواند فقپرولتاریا و بورژوازی می

نوعی . و حاکمیت یکی بر دیگری انجام یابد
بین این دو " صلح پایدار"و یا " دمکراسی"

قطب حاکم، برای مثال . باشدقطب غیرممکن می
بایستی دیکتاتوری می) در سوسیالیسم(پرولتاریا

ای خود را بر بورژوازی اعمال کند، با وسیلھ
کھ او در دست دارد، و آن دیکتاتوری 

انقالب اکتبر با بھ دست آوردن . تاریاستپرول
قدرت سیاسی توانست آزادی و دموکراسی 

ای برای اکثریت مردم و نابودی تدریجی گسترده
  .استثمار انسان از انسان را ممکن گرداند

دولت سوسیالیستی و حزب کمونیست تنھا یک 
وسیلھ مبارزه طبقاتی است کھ این بعد از انقالب 

. گاه با شدت بیشتر از قبل یابد،نیز تداوم می
بورژوازِی سرنگون شده کھ نخست از طریق 

تواند کند، میایدئولوژی و فرھنگی مبارزه می
خود را بھ عنوان یک طبقھ متشکل سازد و 

) کودتای خروشچف در شوروی(قدرت را
  .دوباره بھ دست گیرد

انقالب اکتبر تغییراتی اساسی در جامعھ بھ 
را بھ دور انداخت، از  خوجود آورد، زبالھ تاری

ھا، مالکان بزرگ سلب مالکیت نمود، کارگاه
- ھای کشاورزی، راهھا، زمین، زمینکارخانھ

آھن و بانکھا را بھ مالکیت ھمگانی مردم 
  .درآورد

انقالب اکتبر محرک نیرومندی برای جنبش 
این انقالب . انقالبی کارگران در تمام جھان بود
وع مبارزه نھیبی بود، نھ فقط برای شر
بطور عمده (رھائیبخش پرولتاریا و متحدان وی

حتی برای جنبشھای رھائیبخش و ) دھقانان فقیر
ضد امپریالیستی خلقھای تحت ستم در تمام 

  .جھان
از . دنیای ما از آن تاریخ، دنیای دیگری است

طریق و تاثیر این انقالب، مرحلھ نوینی در 
- تاریخ بشریت آغاز گشتھ، مرحلھ جنبش بین

از آن زمان در تمام جھان . المللی کارگری لنینی
احزاب کمونیستی سازمان یافتند و با بھ وجود 
آمدن انترناسیونال کمونیستی بھ بزرگترین وزنھ 
برای تاثیرگذاری و تغییرات در تقریبا تمامی 

- مارکسیسم. ھای اجتماعی مبدل شدندعرصھ
  .لنینیسم در تمام جھان اشاعھ یافت

بیش از ھمھ با بھ وجود آوردن  انقالب اکتبر
حزب بلشویکی بھ وسیلھ لنین، بھ عنوان 
پیشآھنگ طبقھ کارگر، حزبی منضبط، رھبری 
کننده و دائما ھشیار، جسور و مسلط بھ 

  .لنینیسم، توانست پیروز شود- مارکسیسم
اپورتونیستھا چھ در آن زمان و چھ اکنون سعی 
برآن دارند کھ کیفیت و ویژگی احزاب 

ارزش جلوه یستی را انکار نمایند و آنرا بیکمون
ھای بورژوائی گوئیدھند و با مخلوطی از یاوه

  .و بھ ظاھر دموکراسی جایگزین سازند
ما باید پرھیز کنیم کھ دوباره اشتباھات گذشتھ را 

  .بندی جدید تکرار کنیمدر بستھ
توصیھ ما بھ تمام کمونیستھا، بھ تمام انقالبیون 

  :چنین است
ب سوسیالیستی بعدی را با دقت، انقال

  .مارکسیستی تدارک ببینیمپرولتاریائی و 
*****  

  

  ...ابزارھای مبارزه امپریالیسم
ایجاد اتحادیھ روسیھ با ممالک فدراسیون سابق 
روسیھ بھ عنوان یک بازار اقتصادی و سیاسی 

   ..و
ایجاد این موسسات نھ تنھا بھ نزدیکی اقتصادی 

یاری می رساند، نھ تنھا این کشورھا بھ یکدیگر 
از نفوذ امپریالیسم غرب بھ ویژه امپریالیسم 
آمریکا می کاھد، بلکھ در طی این ھمکاری ھا، 
نزدیکی سیاسی میان این ممالک کھ دارای منافع 

. اقتصادی مشترک ھستند افزایش می یابد
روسیھ و چین با این دورنما بھ این فعالیتھای 

ھجوم آنھا . اقتصادی و سیاسی دست می زنند
یک ھجوم اقتصادی در مقابل بانک جھانی، 
صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت 

  .جھانی است
بانک آسیائی سرمایھ "با ابتکار دولت چین 

 Asian)"گذاری در صنایع زیربنائی
Infrastructure Investment Bank)  

تاسیس شده کھ رقیب بانک جھانی، صندوق بین 
دولت . توسعھ آسیائی است المللی پول و بانک

چین قصد دارد از طریق این بانک آسیائی با 
سرمایھ گذاری در صنایع زیربنائی و ارتباطی 
در آسیای جنوب شرقی بھ تاخت و تاز بانک 
جھانی در این منطقھ خاتمھ داده و از نفوذ و 
تاثیرات اوامر استعماری امپریالیسم آمریکا 

ب رقابتی، این بانک با وامھای مناس. بکاھد
شرایط استعماری بانک جھانی را در ھم می 
شکند و مانع توسعھ نفوذ امپریالیستھای غرب 

  .در دنیا کھ آنھا را تھدید می کند، می گردد
پیدایش ھمکاری ممالک نوظھور اقتصادی بھ 

با عضویت چین، روسیھ، برزیل، " بریکس"نام 
ھندوستان و آفریقای جنوبی یک نمونھ از این 

 ٢٠١۴در ژوئن . این کشورھاست مقاومت
واقع در برزیل یک   FORTALEZAدر

بانک و یک صندوق ذخیره مشترک تأسیس 
آنھا خواستار حقوق بیشتری در .  کردند

موسسات جھانی مالی بودند، ولی کنگره آمریکا 
ھمواره خواستھ ی این ممالک را برای تغییر 
قوانین این موسسات، با قلدری و طلبکاری رد 

این کشورھا سرانجام مصمم شدند کھ در . کرد
  .مقابل تسلط دالر قد علم کنند

را ایجاد " بانک جدید توسعھ"آنھا در شانگھای 
بانک آسیائی سرمایھ گذاری "کردند و امروز بھ 

حال دیگر نمی . پیوستھ اند" در صنایع زیربنائی
شود جلوی این موج بزرگ اعتراضی را با 

تشدید . ی گرفتکودتا و تخریب و تجاوز نظام
تضادھای امپریالیستی توازنی ایجاد می کند کھ 
در زمان حاضر بھ طور عینی بھ نفع مردم 
است و امکان تنفس را بھ مردم جھان می دھد 
کھ از حقوق مسلم و قانونی خویش در عرصھ 
جھانی بھ دفاع برخیزند بھ تحریمھای غیر 
قانونی و جنایتکارانھ امپریالیستھا پشت کنند و 

ین تحریمھا را با دریافت امکانات جدیدتر در ا
اتحادیھ "روسیھ و چین بھ حمایت از . ھم شکنند

در آمریکای " بلیواری خلقھای آمریکای ما
منطقھ "جنوبی کھ مصافی با طرح آمریکائی 

این . بود دست زدند" تجارت آزاد کل آمریکا
  ۶ادامھ در صفحھ ...از اتحادیھ با الھام 

 کنیم تجلیلایران سال مبارزه ضد رویزیونیستی در  ۵٠از میراث انقالبی 
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  ...ابزارھای مبارزه امپریالیسم
نظریات چین و روسیھ برای تسویھ حساب 

بھ نام ) پولی مشترک(تجاری نیز واحد تھاتری
SUCRE  انتخاب کرده اند و در نظر دارند در

  .آینده این واحد پولی جدید را جایگزین دالر کنند
***** 

  
  ...جنگ در یمن بدست

ظامی با عربستان سعودی، سالھا در یمن قوای ن
داشت و در نزاع میان شمال و جنوب فعاالنھ 

شک تشابھاتی نیز میان  .کرددخالت می
- سیاستھای جمھوری اسالمی ایران و حوثی

ضد آمریکا و ضد اسرائیل، ضد عربستان (ھا
وجود دارند کھ منجر بھ ) سعودی بودن ھر دو

نزدیکی بیشتر، بھ ویژه در زمینھ اقتصادی میان 
حتی منجر بھ امضای شود کھ دو کشور می

در عین حال . ھای اقتصادی گشتھ استتوافقنامھ
کھ » ھادی«الزم بھ یادآوری است کھ دولت 

- ایران می» نشاندهدست«ھا را امروز حوثی
- خواند، خود از شرکتھای ایرانی برای سرمایھ

 .گذاری در یمن دعوت کرده بود
با  ٢٠١۴بھ ھر تقدیر عربستان سعودی از سال 

متشکل از شورای " بھھ ائتالفج"ایجاد 
عربستان سعودی، امارات (ھمکاری خلیج فارس

و بھ )  متحده عربی، قطر، کویت و بحرین
ھمراھی کویت، مراکش، مصر، اردن و سودان 

ھای نظامی  و سومالی کھ اجازه استفاده از پایگاه
خود را برای حملھ بھ یمن صادر کرده است، 

- افکنو با بمبگیرد تصمیم بھ تجاوز بھ یمن می
در اتحاد . کندھایش وحشیانھ بھ یمن حملھ می

حتی پاکستان و ترکیھ » گروه ائتالف«نامقدس 
در این میان جمھوری . نیز حضور داشتند

ھا اسالمی ایران در عین دفاع سیاسی از حوثی
کمکھای نظامی و یا تسلیحاتی را بھ این کشور 

ن ایران برای فشار بھ عربستا. کندتکذیب می
سعودی و نیز گسترش نفوذ سیاسی خود، ھم از 

. نمایدھا دفاع میشیعیان بحرین و ھم از حوثی
- ولی از نظر نظامی شواھدی جز ادعاھای بی

پایھ و اساس عربستان سعودی مبنی بر ارسال 
تجھیزات نظامی و عناصر سپاه از طرف ایران 
بھ یمن، تا مبارزه مردم یمن را نتیجھ تحریکات 

  .زند، در دست نیست ایران جا
ھای دستپرورده عربستان نظیر اگر گروه

با پول و اسلحھ .... و » داعش«و » النصره«
عربستان و با پشتیبانی ترکیھ، اسرائیل، 
امپریالیسم آمریکا، اروپا و ناتو بھ نیابت از آنھا 
در عراق، سوریھ، لیبی دست بھ کشتار، ویرانی 

د، در یمن زننسازی مردم میو تخریب و آواره
اند و نھ نیروھای پرورده ایران ھا دستنھ حوثی

این . اندسپاه پاسداران در آن جا مشاھده شده
نکتھ را ھم اضافھ کنیم کھ ایران در دفاع از 

ھا تنھا نیست، بلکھ طلبانھ حوثیجنبش استقالل
. روسیھ، چین و سوریھ نیز حامی آنھا ھستند

اند کھ ردهاش اعالم کگرچھ عربستان و متحدین
ھا و بھ قدرت تا بھ زانودرآوردن حوثی

بھ بمبارانھا » ھادی«برگرداندن دستنشانده خود 
در این کشور ادامھ خواھند داد، اما ایران 

خواستار قطع بمبارانھا و در عین حال خواھان 
بوجود آوردن شرایط مذاکره سیاسی میان 
طرفھای درگیر، جھت یافتن راه حل سیاسی 

اکتیک ایران بیشتر بھ انزوای این ت .است
عربستان سعودی کھ راه برگشت ندارد منجر 

این نکتھ نیز قابل ذکر است کھ . خواھد شد
ھا در مبارزاتشان علیھ دولت مرکزی و حوثی

بخشھای مھمی از ارتش . تجاوزگران تنھا نیستند
یمن بھ اضافھ نیروھای امنیتی، ھوائی و گارد 

، رئیس »صالح«جمھوری کھ کماکان بھ 
اند، متحد جمھور سنی مذھب پیشین وفادار مانده

البتھ خبرگزاریھای جھان . آیندآنھا بھ شمار می
کوشند کھ می Reuters از جملھ رویترز

ھای خونین یمن و تجاوز وحشیانھ و درگیری
جنونبار و ویرانگر عربستان سعودی و 

اش را علیھ مردم فقیر این کشور، متحدین
اما . ن شیعھ و سنی وانمود کنندصرفا اختالف بی

  . واقعیت فراتر از این تبلیغات ریاکارانھ است
از نظر جغرافیای سیاسی، یمن دارای اھمیت بھ 

این کشور از غرب بھ دریای . سزائی است
المندب سرخ، کھ خود بھ آبراه پراھمیت باب

گردد و از جنوب بھ دریای عرب، میمنتھی 
  .متصل است

برای عربستان سعودی و گروه المندب تنگھ باب
اسرائیل دارای اھمیت برای اش، بھ ویژه ائتالف

بر یمن و از این  از اینرو سلطھ. حیاتی است
المندب یک مسألھ طریق کنترل آبراه باب

راھبردی برای عربستان، گروه ائتالف، 
  .آیداسرائیل و آمریکا بھ شمار می

رئیس سابق ستاد کل ارتش » ِبنی گانتس«
» بندالنھار«در  ١٩٩۴ائیل در مھر ماه اسر

المندب برای بحران آبراه باب«اظھار داشت کھ 
تر ای ایران با اھمیتاسرائیل از مسألھ ھستھ

اولین » بنگوریون«). تکیھ از توفان(».است
وزیر اسرائیل نیز اظھار داشتھ بود کھ نخست

بایست از اسرائیل برای ارتباط با جھان می«
المندب عبور کند، لذا این ابدریای سرخ و ب

و . »تنگھ برای تالویو حائز اھمیت است
: اظھار کرد کھ ١٩٩۴باالخره نتانیاھو در سال 

بھ شدت نگران حوادث یمن و سیطره «
ھا بر مناطق وسیعی از این کشور و »حوثی«

المندب ادامھ پیشروی آنھا بھ سمت تنگھ باب
 نزدیکی و اتحاد عربستان وھابی با. »ھستم

شناختن رسمیتاسرائیل کھ تا دیروز حتی از بھ
زد، ریشھ در اظھارات فوق و اسرائیل سربازمی

- ادامھ ناامنی در آبراه باب .دشمنی با ایران دارد
المندب و از آن بدتر انسداد آن، کانال سوئز را 

کند و کھ دریای سرخ را بھ مدیترانھ وصل می –
فریقا و در واقع شاھراه میان سھ قاره آسیا، ا

از حیز انتفاع ساقط  - آیداروپا بھ شمار می
ھای در یک چنین حالتی کشتی. خواھد ساخت

ھای تجاری ناچار حامل نفت و یا محمولھ
روز بیشتر مسیر آسیا  ١۴خواھند شد قریب بھ 

امید «بھ اروپا را از طریق دماغھ 
- دژ صخره (Cape of Good Hope)»نیک

منطقھ مستقل در وجود یک . ھای افریقا طی کند
جزیره عربستان سعودی کھ مخالف دولت شبھ

سعودی، آمریکا، اسرائیل بوده و مناسبات 
ای با ایران داشتھ باشد، در کنار ارزش دوستانھ

المندب، این است دالیل واقعی کھ راھبردی باب
اش در ھمکاری با اسرائیل عربستان و متحدین

خونین و و با پشتیبانی آمریکا اقدام بھ تجاوز 
- ویرانگر علیھ کشور یمن و مردم فقیرش نموده

خانمان و این تجاوز تا کنون میلیونھا بی. اند
و آثار باستانی و . ھزاران کشتھ داشتھ است

ھویت ملی مردم یمن را بھ نابودی تھدید کرده و 
آیا . خسارات فراوانی بھ آن وارد نموده است

ھ آنان کھ این جنگ ناعادالنھ و خونین را ب
پوشی سیاست پردهدروغ و صرفا برای 

استعماری خویش، ناشی از اختالف شیعھ و 
جز این دارند کھ با ، قصدی بھدھندسنی جلوه می

فریب افکار عمومی جھان و سوء استفاده از 
اعتقادات و احساسات مذھبی مردم، این مردم را 
بھ گوشت دم توپ سیاستھای خویش تبدیل کنند؟ 

ری اسالمی شیعھ مذھب گرچھ نزدیکی جمھو
ھای شیعھ مذھب یمنی خاری ایران بھ حوثی

است در چشم سران سعودی وھابی مسلک، ولی 
انداختن این  اختالف شیعھ و سنی دلیل بھ راه

این جنگ ریشھ در . جنگ ھولناک نیست
سیاستھای استعماری و نفوذ سیاسی در منطقھ 

  .دارد
و  البتھ دشمنی عربستان با ایران و تحریکات

تھدیداتی کھ این کشور علیھ جمھوری اسالمی 
ای است دھد، دارای دالیل عدیدهایران انجام می

  .کنیمکھ ما در زیر بھ اختصار بھ آنھا اشاره می
صدام حسین در سالھای جنگ ایران و  -١

عراق و حتی بعد از آن از متحدین نزدیک 
اما بعد از . آمدعربستان سعودی بھ شمار می

و روز بھ روز نفوذ ایران در عراق سرنگونی ا
افزایش یافت و عربستان را نگران قدرتیابی 

  .ھرچھ بیشتر ایران ساخت
مسألھ شیعیان بحرین نیز کھ بھ علت نزدیکی  -٢

آیند با ایران جزء متحدین این کشور بھ شمار می
و در عین حال در جدال با حکومت مرکزی 

بر قصد کسب قدرت از دولت کنونی را دارند، 
فراموش نکنیم کھ  .افزایدنگرانی عربستان می

بحرین استان چھاردھم ایران بود و مردم بحرین 
دانستند این دمحم رضا شاه نیز خود را ایرانی می

دانست و بود کھ مردم بحرین را ایرانی نمی
بخشی از ایران را بھ استعمار انگلستان بخشید 

  .تا خود برجا بماند
هللا ین سالھ در میان حزبایران با نفوذ چند -٣

لبنان یک پایگاه دیگر در منطقھ برای خود بھ 
  .وجود آورده است

پیمانی و ھمراھی روسیھ، ایران ھمرأیی، ھم -۴
و سوریھ کھ منجر بھ شکست نیروھای 
تروریستی وابستھ بھ امپریالیسم غرب، 
عربستان، قطر و ترکیھ شد، امکان نفوذ ایران 

  .ش داددر سوریھ را نیز افزای
ھا بھ ایران در یمن و باالخره نزدیکی حوثی -۵
ھای داخلی دست باال را دارند کھ در درگیری –
باعث خواھد شد تا نفوذ ایران تا بیخ گوش  –

  .عربستان گسترش پیدا کند
  ٧ادامھ در صفحھ ...تشنج میان کاھش  -۶

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



   ،  
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  ...جنگ در یمن بدست
در اثر امضای قرارداد  ١+۵ایران و کشورھای 

ھا کھ برجام و در ھمین رابطھ رفع برخی تحریم
منجر بھ افزایش تقریبی بنیھ مالی جمھوری 
اسالمی ایران گشت و از دید عربستان، گروه 
ائتالف و اسرائیل باعث تقویت جمھوری 
اسالمی ایران گردیده است، بر نگرانی آنھا نیز 

  .افزوده است
سران مرتجع عربستان سعودی در عین حال  -٧

حتی نگران نفوذ ایران در میان شیعیان نیز 
خیز شمالی عربستان سعودی در مناطق نفت

   .عربستان ھستند
دخالت نظامی عربستان در بحرین و کشتار 
مردم این کشور و نیز جنگ تجاوزکارانھ کنونی 
در یمن برای گسترش نفوذ و استقرار سلطھ 
خود در این کشور بھ نوعی مقابلھ با ایران نیز 

- توان گفت کھ وقایع فوقبھ جرأت می. دباشمی
الذکر تغییرات و شرایط نوینی در منطقھ بھ 
وجود آورده است کھ بدون تردید بھ زیان 

اش، بھ ویژه عربستان سعودی و گروه ائتالف
بھ یک . اسرائیل و حتی ترکیھ تمام شده است

کالم توازن قوا در منطقھ بھ ویژه بعد از انقالب 
گونی صدام حسین در عراق ایران، بعد از سرن

و بعد از ماجرای شکست تروریستھا در سوریھ 
بھ ھمین . بھ نفع ایران و روسیھ تغییر کرده است

دلیل عربستان و متحدینش بھ ویژه اسرائیل بعد 
از یمن خواب گسترش عرصھ جنگ بھ سمت 

در این رابطھ اشاره بھ نکات . بینندایران را می
   :رسدزیر ضروری بھ نظر می

» آریل شارون«مشاور نزدیک » اُوبد یینون« - 
نقشھ « ٨٠وزیر دفاع وقت اسرائیل در سالھای 

کند کھ براساس آن شرایط ی تدوین می»راه
جزیره عربستان منطقھ خاورمیانھ از ترکیھ، شبھ

بھ . بایست دگرگون شودتا ایران و پاکستان می
الذکر و در دیگر سخن تجزیھ کشورھای فوق

بایست در دستور کار ف آنھا مینتیجھ تضعی
نقشھ «ایاالت متحده آمریکا نیز این . قرار گیرد

را در دستور کار خود قرار داد و حتی پا » راه
را از این ھم فراتر نھاد و کشورھای شمال 

طرح خاورمیانھ بزرگ . آفریقا را بر آن افزود
از جانب امپریالیسم آمریکا  ٩٠کھ در سالھای 

ھمین طرز تفکر و عمل مطرح شد، زائیده 
جھانیان شاھد بودند کھ سیاستھای  .است

تجاوزگرانھ و جابرانھ صھیونیستھا از بعد از 
نسبت بھ » اُبد یینون» «نقشھ راه«طرح 

جنایات . فلسطینیان و حتی لبنان شدت گرفت
ھولناک صبرا و شتیال کھ منجر بھ کشتار 

فلسطینی گشت، محصول ھمین دوره  ٣۵٠٠
  .بود

حملھ متجاوزین گروه ائتالف بھ  از پس - 
افغانستان و عراق، دامنھ آن وسعت یافت و با 

ورشدن جنگ در لیبی، سودان، سوریھ و شعلھ
یمن جھانیان ھر روز بیشتر از روز قبل شاھد 

و » اُبد ینیون«بھ تحقق پیوستن نقشھ راه 
در منطقھ خاورمیانھ . امپریالیسم آمریکا ھستند

و از آسیای مرکزی تا  از افغانستان تا ترکیھ
 ٪۶۵...  عربستان سعودی، سودان و مصر و

عالوه . از منابع نفت و گاز جھان نھفتھ است
بر این، این منطقھ با جمعیتی بیش از چند صد 

- شمار میمیلیون نفر، بازار فروش عظیمی بھ
از جمعیت خاورمیانھ را مسلمانان  ٪٨۵. آید

ھ بھ دو مضافا اینکھ این منطق. دھندتشکیل می

شود و از کشور رقیب روسیھ و چین ختم می
نظر راھبردی برای امپریالیسم آمریکا، ناتو و 

بھ ھمین . سزائی استاسرائیل دارای اھمیت بھ
دلیل امپریالیسم، بھ ویژه امپریالیسم آمریکا و 

اش اسرائیل با تبلیغات جزء الینفک
آفرینی و افروزی و بحرانضداسالمی و جنگ

امنی و تخریب، استقالل کشورھای ایجاد نا
منطقھ را زیر سوال برده و در صددند با 
مستقرکردن حکومتھای وابستھ نظیر مصر، 

... عربستان سعودی، امارات، قطر، اردن
منطقھ را دربست تحت نفوذ و سلطھ و انقیاد 

در این ارتباط یعنی برای  .خویش درآورند
تسلط و تغییر جغرافیای سیاسی منطقھ ھنوز 

  :باید نکات زیرین را نیز در نظر گرفت
جانبھ کشور و دولت عراق درھم کوبیدن ھمھ - 

بھ بھانھ دروغین سالحھای شیمیائی و 
کشتارجمعی بھ دست امپریالیسم آمریکا و 

  ادامھ در قسمت دوم   .اشنیروھای موتلفھ
  

  بھ توفان در تلگرام خوش آمدید
  

 مھ ١٣٩٦ماه  بھشتاردی ١٣٠شماره ی الکترونیک توفان
٢٠١٧ 

toufan@toufan.org    کارایران حزب نشریھ الکترونیکی    www.toufan.org           
 

     http://toufan.org/ketabkane.htm                           سایت کتابخانھ اینترنتی توفان 
  http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm                                                              سایت آرشیو نشریات توفان

 https://twitter.com/toufanhezbkar                                                             رتوفان در توییت

                 https://www.facebook.com/toufan.hezbekar                                                                          توفان در فیسبوک
   https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts                                                                              توفان درفیسبوک بھ زبان انگلیسی

 کنیم تجلیلاز میراث انقالبی جنبش کمونیستی ایران 
 

  مطالعھ نمائید آنرا در تارنمای توفان،منتشر شد١٣٩٦اردیبھشت ماه  ١٣٠ مقاالت توفان الکترونیکی شماره
  !ل ماه مھفرخنده باد او. بھ مناسبت اول ماھمھ) توفان(ایراناعالمیھ حزب کار 

  استالین بھ مناسبت اول ماه مھ دواعالمیھ و یک سخنرانی تاریخی از لنین و
  )١(داران کالن و رانتخوارانبھ سود سرمایھ   ضد مردم ٩٦قانون بودجھ سال  الیحھ و -کودکان کار قربانیان سرمایھ

  یاد داشتی پیرامون مضحکھ انتخابات ریاست جمھوری - بھ مناسبت اول ماه مھ سیاسی ایرانزندانیان  بخشی از  بیانیھ
درمحکومیت بمباران سوریھ   اعالمیھ جبھھ خلق برای آزادی فلسطین  - در محکومیت بمباران سوریھ) توفان(اعالمیھ حزب کارایران

بھ  - صھیونیسم عوامل امپریالیسم و ای اپوزیسیون ضدانقالبی وافش در. موھومی اتمی   سالح حملھ شیمیائی ساختگی و -توسط آمریکا
حاشیھ انتخابات  در -استکھلم حاشیھ ترور در در .تروریسم داعشی محصول تروریسم دولتی غرب -مناسبت صد سالگی انقالب کبیر اکتبر

                                              .مبخش سو   ٥٧بھمن  ھشتمین سالگرد انقالب سخنرانی بھ مناسبت سی و. پاسخ در کانال تلگرام پرسش و  -ترکیھ
  فیسبوک گذاری در گشت و

 پاسخ بھ یک پرسش درمورد اتحاد گروھھای سیاسی
 



 
       

) توفان(مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کار ایران
.ایران بھ کنگره پنجم حزب کار اوضاع -بخش نخست 

جھان

ابزارھای مبارزه 
 امپریالیسم شرق با غرب

 این مقابل در شرق امپریالیسم اردوگاه
 ننشستھ بیکار آمریکا امپریالیسم زورگوئی

 امپریالیسم این تسلط با مقابلھ برای و است
 خلق ابزارھائی و زده نھادھائی ایجاد بھ دست
 از مندی بھره و آنھا بر تکیھ با تا است کرده
 دالر بھ وابستھ غیر مالی نظام یک بتواند آنھا
 روسیھ و چین. کند ایجاد جھانی عرصھ در
 کردن کمرنگ و دالر زدن دور با کوشند می

 کھ شوند مانع جھان در آن قدرت و اعتبار
 بار دالر سازوکار با آمریکا امپریالیسم
 سایر دوش بھ را خویش اقتصادی بحرانھای

 ممھ اقدامات این. کند منتقل جھان ممالک
 مناطق ایجاد: اند قبیل این از اقتصادی
 اتحادیھ و" بریکس" تجاری ھای ھمکاری
 توسعھ جدید بانک ایجاد شانگھای، ھمکاری

 (Swap)سواپ کردن اجرائی شانگھای، در
 کشورھا، میان در ارزی تھاتری معاملھ در

 ھمھ مطلوب مبادالتی معادل ارز از استفاده
  ٥دامھ در صفحھ ...دالرِ  مقابل در

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 . یق، چھ از نظر مادی و چھ معنوی نیاز دارداین زبان برای ھرچھ رساتر شدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صد. 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، . ائیم و بھ این مساعدت ھا، ھر چند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیمبرسانید، زیرا ما تنھا با اتکاء بر نیروی خود پابرج

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

بھ دست عربستان سعودی در خدمت  یمن در جنگ
 )١(بر خاور میانھ است  آمریكارده تسلط گست

 یکنون یھایریاما درگ. ده سالھ دارد نیچند یقدمت منیدر  یالھیقب یھایریجنگ و درگ
 طلبانیاز جدائ یو القاعده و بخش کسویاز  ھایحوث انیدر ابتداء م ١٩٩٤از سال 
 .آغاز شد یبا حکومت مرکز گرید یکشور از سو نیجنوب ا

 یکھ نوع دھندیم لیتشک یدیمذھب ز روانیرا پ منی یونیلیم ٢۵ تیسوم از جمع کی
تا  ١٩۶٢ یاما پس از جنگ داخل. اندحکومت کرده منیقرنھا در  ھایدیز. ھستند عھیش

 سیبھ عنوان رئ مذھبسنی  عبدهللا صالح یقدرت را از کف داده و آنرا بھ عل ١٩٩٠
 .متحد واگذار کردند منیجمھور 

 یھا در سال شیدر تحول خو منی نیاشاره کرد کھ سرزم دیبا منیمعاصر  خیتار در
 یو جمھور) یشمال منی(منی یعرب یاز دو کشور جمھور، ١٩٦٧تا  ١٩۶٢
 ١٩٦٢در سال  یشمال منی. شده بود لیتشک) بعد از استقالل یجنوب منی(منی کیدمکرات

 یجمھور ارسلطنت و استقر یعرب و سازمان ملل متحد بعد از سرنگون ھیتوسط اتحاد
سلطھ  ریدر ز تا آن زمان ھنوز یجنوب منیشناختھ شد و  تیبھ رسم یدولت مل لیو تشک

 استقالل ١٩٦٧توانستند در سال  یجنوب منیمردم . استعمارگر انگلستان بود سمیالیامپر
بھ  یشمال منیو با اتحاد با  وکراتیک را تاسیس کنندو یمن دم خود را بھ کف آورند

جنگ  ١٩٩۴ سالدر . ندیسازمان ملل متحد درآ تیمتحد بھ عضو منیعنوان کشور 
 ھا یشمال یروزیدرگرفت کھ با پ یو حکومت مرکز یجنوب خواھان ییجدا انیم یداخل

 .پابرجا ماند منیاتحاد 
بر بخش شمال  )شیعھ مذھب(ھایدیز) بھ شمال و جنوب منی ھیزمان تجز(١٩٦٢ از

 ١٩٧٨ از او  ، امااست مذھب یسنعبدهللا صالح  یگرچھ عل. کردندیکشور حکومت م
صالح پس از اتحاد شمال و جنوب کماکان بھ . بود یشمال منیجمھور  سیرئ ١٩٩٠تا 

جنبش گسترده  ٢٠١١در سال . مت خود باقی مانددر سِ  منی جمھور کشورِ  سیعنوان رئ
. ناچارا بھ جنوب کشور گریختوی پایان داد و » صالح«سالھ  ٣٧بھ حکومت ھا حوثی

او . بھ ریاست جمھوری رسید» منصور ھادی ربّھ عبد«با توطئھ و دخالت عربستان 
-اش بھ علت مخالفت و مبارزه استقاللچون وابستھ بھ عربستان بود، ریاست جمھوری

کھ شکست خود را در » صالح«یان در این م. یمن، دوام چندانی نیافتمردم طلبانھ 
» منصور ھادی ربّھ عبد«شان دخالت عربستان و پشتیبانی آنھا از نوکر دست نشانده

این وضعیت سیاسی کنونی یمن . تھا پیوسبھ حوثیبرای حفظ استقالل یمن متحد دید می
جنگی کھ در گرفتھ است برخالف تبلیغات امپریالیسم و وھابیسم میان شیعھ و . است

نی نیست ناشی از تمایل مردم یمن بھ حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور خویش و س
در این . داخلی کشورھای منطقھ است ھابیسم در اموروامپریالیسم و مخالفت با دخالت 

  .کنندطلبانھ مردم اعم از سنی و شیعھ مشترکا و متحدا مبارزه میجبھھ استقالل
با پیشروی بھ طرف شھر  ٢٠١۴ھا در سال ھای داخلی، حوثیبا اوجگیری درگیری

اربابش نزد نیز ناگزیر بھ » ھادی«. صنعا، پایتخت این کشور، آن را تصرف نمودند
ھا را کھ برای طلبانھ حوثیعربستان سعودی پناه برد و از آن پس جنبش استقالل

ن جنگیدند، آلت دست ایران خواند و از سراسرنگونی حکومت وابستھ بھ عربستان می
 ھمین جا اضافھ کنیم کھ ایران. ھا شدکشور سعودی خواستار نجات یمن از دست حوثی

مصر در زمان . پیوستھ در تالش برای نفوذ در یمن است مانند سایر ممالک منطقھ
  ۶ادامھ در صفحھ ... عبدالناصر در مقابلھ

  

Workers of all countries, unite! 

Toufan  

 توفان
Central Organ of the Party 

of Labour of Iran 
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