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 واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند“
چون بھ خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند

 مشکلی داریم ز دانشمند مجلس بازپرس
 می کنندتوبھ فرمایان چرا خود توبھ کمتر 
 گوئیا باور نمی دارند روز داوری

کاین ھمھ قلب و دغل در کار داور می 
 “....کنند

خواجھ شمس الدین محمد                     
 حافظ شیرازی

دغلکاری مالیان ریشھ ھای عمیقتری از ھمین 
چندین و چند سال حکومت جمھوری اسالمی در 

ش از حتی خواجھ حافظ شیرازی نیز دل. ایران دارد
این ھمھ ریاکاری و تناقض در گفتار و کردار بدرد 

عبارت کاله شرعی کھ در ادبیات ما . آمده است
ایرانیھا بھ ثبت رسیده است معنی دیگری ندارد جز 

، حقھ بازی و ھمھ معصیتھای ، دزدیاینکھ ریاکاری
کبیره را بھ پاس دین مبین اسالم و پاسداران آن می 

این . ھرات تبدیل نمودتوان بھ محسنات الھی و مط
معجزه الھی بدست دستار بندان دین بھ واقعیت بدل 

بیاری جادوی کاله شرعی می توان مال . شده است
صغیر را باال کشید و یتیمی را بھ گرسنگی تھدید 

 زنای محصنھ را بھ زنای محسنھ ،کیمیاگرانھ. کرد
این ریاکاری . بدل کرد و غمی از آتش دوزخ نداشت

 اسالم مربوط نمی شود ھمھ ادیان الھی و تنھا بھ دین
توحیدی در این تاریخچھ و دسیسھ چینی و حقھ 
. بازی ید طوالئی داشتھ و وحدت نظر و عمل دارند

مصداق . تو گوئی از منبع واحدی الھام می گیرند
بارز آن در قرن بیت یکم رژیم جمھوری اسالمی 

.     در ایران است کھ ھر دم از باغش بری می رسد
از ھمان آغاز روی کار آمدن جمھوری اسالمی ما 
شاھد آن بودیم کھ جناحھای متفاوت قدرت کھ بر سر 
تقسیم غنایم سیاسی و اقتصادی دست بگریبان بودند 
رجز خوانی کرده و برای ھم شاخ و شانھ می 
کشیدند کھ اگر مصالح گروه و دارو دستھ ما در 

.  رو می کنیمنظر گرفتھ نشود دست دیگران را

  ٢ادامھ در صفحھ ...چنین بنظر می آمد کھ در 

 عراق بھ مستعمره بدل می شود
دولت جرج بوش می خواھد قبل از خاتمھ دوران ریاست جمھوریش با دولت دست نشانده عراق یک 
قرارداد امنیتی منعقد کند مبنی بر آنکھ ارتش تجاوزگر امپریالیستھا بتوانند در عراق بھ بھانھ خواست دولت 

حتی کفالت سازمان ملل بعد از اشغال عراق بر این مبنا صورت گرفتھ کھ در پایان .  باقی بمانندعراق
دولت بوش با عقد قرار داد با ملکی در حقیقت مانع . امسال قوای نظامی اشغالگر خاک عراق را ترک کند

امپریالیستھا . دمی شود کھ این امر مھم و سرنوشت ساز از طریق مجلس نمایندگان عراق بھ تصویب برس
 .می خواھند با حقھ بازی در منطقھ با یک پوشش قانونی باقی بمانند

٢ ادامھ در صفحھ...طبیعی است کھ عقد چنین قراردادی بھ معنی اشغال دائمی خاک عراق و

 )٢( و یا لنینیسم“سوسیالیسم علمی“
 

 بخش نخست این سند را منتشر - در شماره قبل توفان در باره مقالھ رفقای چینی،  در دفاع از لنینیسم
 .در این مقالھ بخش دیگر این سند را منتشر می کنیم.  کردیم

این سند و اسناد مشابھ نشان میدھند کھ رویزیونیستھا مبارزه خود را با دانش مارکسیسم و سوسیالیسم علمی 
نوان پرھیاھو و جنجالی آنھا تجدید نظر خویش را در مارکسیسم تحت ع. از مبارزه با لنینیسم آغاز کردند

، مبارزه ، قھر انقالبی، با نفی دیکتاتوری پرولتاریابا نفی لنینیسم“ ء دگماتیک ھاافشا“و “ برخورد خالق“
، با نفی ماھیت امپریالیسم و امکان تحقق و پیروزی ، نفی حزبیت و لزوم استقالل سیاسی پرولتاریاطبقاتی

مانتاریسم بورژوائی و نفی ماھیت طبقاتی مفاھیم اجتماعی نظیر ، با دفاع از پارلسوسیالیسم در کشور واحد
سرنوشت احزاب کمونیستی کھ بدنبال این تئوریھای . و نظایر آنھا آغاز نمودنددموکراسی و آزادی 

، حزب توده ایران ، برزیل، انگلستان، پرتقال، اسپانیا، ایتالیاارتجاعی رفتند نظیر حزب کمونیست فرانسھ
حتی خود این احزاب نیز در اکثریت خویش حاضر نیستند خود را . در مقابل ماستو نظایر آنھا 

٤ ادامھ در صفحھ...ِیا تجزیھ شده و یا بھ عامل ناچیز تاثیرات. مارکسیست لنینیست بنامند

 رھنمودی شرم آور 
 را محکوم می کنیم» رھنمود شرم آور«ما این 

 بوضوح –ھم ماه ژوئن سال جاری میالدی تصویب کرد  در ھیجد–رھنمودی کھ پارلمان اتحادیھ اروپا 
نشان میدھد کھ اتحادیھ اروپا، این سرآمد استعمار جدید و تدابیر ضد خلقی، خصلتی امپریالیستی و 

برای مدت شش تا ھیجده ! »غیر قانونی « بموجب این مصوبھ، زندانی کردن ھر مھاجر . سرکوبگر دارد
از .  کھ با تمام توافقات بین المللی بر سر حقوق بشر مغایرت دارد تصمیمی–ماه مجاز شمرده شده است 

قرار معلوم پای نوعی تبعیض، نوعی اقدام نژاد پرستانھ و بیگانھ ستیزی در قبال خلقھا، خاصھ در قبال 
 .خلقھای آمریکای التین و آفریقا و آسیا در میان است

اصال حافظھ تاریخی ...  سارکوزی و زاپاتروگویا دولتھای اروپائی، نظیر دولت برلوسکونی و مرکل و
 ١٨را در قرون ... کھ چطور اروپائیان قاره آمریکا، ھند، بخش اعظم آسیا و! بکلی از یاد برده اند! ندارند

کھ چگونھ میلیونھا ! مثل اینکھ حضرات خبر ندارند.  میالدی وحشیانھ استعمار کردند٢٠ و ١٩و 
افرادی از تمام اروپا، برای یک ... نگلیسی، فرانسوی و سوئدی و پرتقالی واسپانیائی، ایتالیائی، آلمانی، ا

چون در کشورھای خودشان، . زندگی بھتر،  بخاطر کار و امنیت، مجبور شدند کھ بھ آمریکا مھاجرت کنند
٧ ادامھ در صفحھ... جنگ–بدلیل کشمکشھای محلی و جنگھای داخلی، امکان کار و زندگی نداشتند 

 مبارزه مردم عراق انقالبی استحمایت از 
 چگونھ می شود جریانھای ارتجاعی اپوزیسیون

 .ایران را با ھر نقابی کھ ھستند شناخت
وقتی تئوری مستمرا در عمل با شکست روبرو شود حتما . عمل ِمالک حقیقت است

وقتی کسانی یافت می شوند کھ با طرح نظریات فوق . شکالی در تئوری وجود داردِا
در قالب تئوریھای آرایش شده در عمل بھ بن بست می رسند باید یا تئوریھای ارتجاعی 

در . خویش را با تجربھ از عمل زنده تصحیح کنند و یا بھ گنداب ارتجاع سیاه در غلتند
این اپوزیسیون قالبی و ضد انقالبی . میان اپوزیسیون ایران گرایش اخیر جنبھ غالب دارد

ابی امپریالیستھا و صھیونیستھا بھ ایران حملھ کند و مردم آرزوی آنرا دارد کھ در پا رک
اساس شعار این . ایران را با تئوریھای امپریالیسم پسند خویش بھ روز سیاه بنشاند

اپوزیسیون قالبی کھ در تمام جبھھ ھای ضد جنگ خرابکاری می کند و با تروتسکیستھا 
انعت از تجاوز امپریالیسم بھ و عمال صھیونیستھا در پی تخریب در این جبھھ ھاست مم

 بلکھ حساب باز کردن روی تجاوز امپریالیسم و صھیونیسم بھ ایران است تا ،ایران نیست
 سازمان مجاھدین خلق کھ کارشان بھ جاسوسی رسمی .کنند“ فتح“در کنار آنھا ایران را 

 اصالح کار سایرین نیز اگر در پی. کشیده است تکامل یافتھ ترین نوع این سازمانھاست
آنھا مجبورند از جنایات امپریالیستھا در عراق . خویش بر نیایند بھ ھمان حد می رسد

و یا “ اسالم سیاسی“حمایت کنند و مبارزه انقالبی مردم عراق را بھ عنوان 
برای آنھا گروگانگیری . محکوم نمایندالت ئو نظایر این الطا“ گروگانگیری ارتجاعی“

٨ ادامھ در صفحھ...  لیونھا عراقی را بھ گروگاناستعمارگران در عراق کھ می
 

   ســال نھم–دوره شــــشـم  
 ٢٠٠٨ـ اوت ١٣٨٧ مرداد ـ  ـ ١٠١ماره ـش



٢                                         صفحھ                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران  ١٣٨٧  مرداد  ماه –  ١٠١           شماره  

  ...ثروتھای ملی
دوران سلطنت دوم خردادیھا آن جناح رقیب 

. است کھ در کار خاتمی چیھا اخالل می کند
ظاھرا این جناح موسوم بھ انحصارطلبان 
پشت پرده آنقدر قدرتمند بود کھ دولت خاتمی 

فریادھای شکایت یاران . را فلج کرده بود
نین خاتمی بھ ھوا بود و تھدید می کردند کھ چ

. و چنان خواھند کرد و دستھا را رو می کنند
دوران سلطنت خاتمی چیھا با فضاحت بھ 
پایان رسید و جز اعدام فاضل خدا داد بجای 
رفیق دوست و برادرش و دستگیری شھرام 
جزایری مردک جوان میلیاردری کھ رشوه 
ھایش را بھ ائمھ اطھار بنام سھم امام می 

رعی می پرداخت و آنھا نیز با کاله ش
 .پذیرفتند حاصلی بھ بار نیآورد

اخیرا کار اختالفات جناحھای حاکم در قدرت 
بر سر تقسیم غنایم در مملکت اشغالی ایران 

دوران تقسیم . بھ اوج خود رسیده است
، ، اموال مصادره شدهکارخانھ ھا

کمیسیونھای سرسام آور برای خریدھای بی 
رویھ و صدور اجازه برای واردات کاالھای 
غیر ضروری و مضر بھ حال تولیدات 

تقسیم غنایم . بھ سر رسیده است... داخلی و
در این عرصھ بپایان رسیده و حال نوبت 
تقسیم منافع ناشی از فروش نفت و در آمد 

در این عرصھ میان . سرشار آن است
بخشھای حاکمیت دعوا در گرفتھ است و آنھم 
در زمانیکھ مردم با چشم خویش می دیدند کھ 

قازاده ھا مملکت را بھ غارت می برند و آ
بجای یک شاه چندین شاه در ایران حکومت 

رژیم جمھوری اسالمی بھ رژیم . می کنند
 .شاھنشاھی بدل شده است

ھم اکنون کھ بازار افشاءگریھای جناحی از 
حاکمیت داغ است و سخن از دعوای سپاه با 
مالیان و یا جناح مکال با عمامھ بسر میرود، 

 در کمال آرامی نفت ایران را دارند
از این خیانت ملی . خصوصی می کنند

 .     ھیچکدام از جناحھا سخن نمی گویند
 در ایران قدرت فراوان مافیای اقتصادی

یافتھ و بدستجات قدرتمند سیاسی اقتصادی 
  پاسداران و دستگاه   از سپاه.بدل شده است
ھا   تا آخوندھا و آخوندزاده امنیتی گرفتھ

ول چاپیدن ثروتھای ملی ھستند و آینده مشغ
ایران را بھ مصداق بعد از مرگ ما چھ دریا 

سخنرانی . چھ سراب بر باد می دھند
واعترافات آقای عباس پالیزدار رئیس امور 
زیربنائی مرکز پژوھشھای مجلس شورای 
اسالمی، مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس و 
دبیر ھیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه 

علیرغم دانستنیھای مردم مانند بمب ئیھ قضا
زیرا این بار این . در ایران ترکید

افشاءگریھای بر خالف دفعات قبل کھ تنھا بھ 
تھدید طرف مقابل اکتفاء می شد با مشخص 

ناطق (نمودن افراد و مقام دزدھا ھمراه بود
، ھاشمی ، امامی کاشانیمحمد یزدی، نوری

، بسی، واعظ ط، ھاشمی رفسنجانیشاھرودی
، مکارم ، مصباح یزدیعلی اکبر فالحیان

 افشاگری ...) و، جنتی، خزعلیشیرازی
پالیزدار و بازخواست و بازداشت ایشان و 

 ھمگی مصونیت  اشخاص دیگری کھ
هللا  و یا حتی افرادی مانند عبداپارلمانی دارند

شھبازی کھ در عرصھ امنیتی و استراتژیک 
د با رژیم ھمکاری داشتھ است نشان می دھ

با “ خاطی“کھ این نزاع میان چند فرد 
 در پشت این افراد .دستگاه روحانیت نیست

کھ ھنوز تعدادشان روشن نیست جناحی 
قدرتمند خوابیده است کھ آنھا مسلما با تکیھ 
بر این جناح جرات کرده اند کھ باین افشاء 

رژیم جمھوری اسالمی . گریھا دست بزنند
ا این بجای رسیدگی و تحقیق و مبارزه ب

مفسدین فی االرض سکوت را ترجیح داده و 
می کوشد با چسباندن اتھامات راست و دروغ 

ھمین فرار . گران را مفتری معرفی کندءافشا
دستگاه از برخورد بھ واقعیات و تالش برای 

، ھمین تالش پرده پوشی و الپوشانی مسایل
تا مطبوعات نتوانند در این عرصھ ھا مقالھ 

ھ تحقیق کنند کھ این بنویسند و آزادان
 بر حقند و یا “ اتائافتر“و یا “ شایعات“

ناحق حاکی از ترس رژیم است کھ دست 
البتھ رژیم اسنادی . سران دزد رژیم رو شود

را در مورد دزدیھای و فساد جناح دیگر 
منتشر می کند و لجنھاست کھ بر سر آقای 

ولی ھمین آقای پالیزدار . پالیزدار می ریزد
 بھ این افشاءگریھای بھر علت تا زمانیکھ

دست نزده بود در نزد رژیم عزیز بود و 
روشن است کھ از . مورد حمایت واقع می شد

ھمان روز نخست برپائی و ایجاد بافت رژیم 
، الیحھ ریاا، لومپن پرولتجمھوری اسالمی

 و انگلھای اجتماعی ھای بی طبقھ و متزلزل
نقش قطعی در ساختمان این نظیر مالھا 

گاه بازی کردند و طبیعتا در این سی سال دست
چنین رژیمی با این . سھم خود را طلبیده اند

گذشتھ و حال نمی تواند در آینده پاک و منزه 
دزدی ھا و خیانتھا بقدری انبوه است و . شود

بقدری پلھا در پشت سر خراب شده است کھ 
چاقوی این . آنھا تنھا باید بھ جلو فرار کنند

مامورین .  دستھ خود را ببردرژیم نمی تواند
دستگاه کھ شاید تا کنون در توھم خویش بھ 
سر می بردند نیز نمی دانند کھ از کجا و با 
یاری چھ کسی باید برای شفافیت و پاکیزه 

رژیم جمھوری اسالمی بھ بن . گی اقدام کنند
مفسدین فی االرض تمام . بست رسیده است

. اندتار و پود رژیم را عنکبوت وار گرفتھ 
تنھا می شود با تکیھ بھ مردم و بسیج مردم و 

، میدان دادن بھ آزادیھای دموکراتیک
، آزادی سازمانھای سیاسی اپوزیسیون

مطبوعات بر ضد این دستگاه مافیائی و 
مجموعھ این . باندھای مافیای مبارزه کرد

رژیم مافیائی است و انتظار از آنھا کھ ریشھ 
 .ده ای استخود را قطع کنند انتظار بیھو

*****
 
 

  ...عراق بھ مستعمره
تبدیل عراق بیک مستعمره رسمی 

ھزاران نفر . امپریالیست آمریکاست
سربازان آمریکائی و متحدین آنھا در 
پایگاھھای نظامی در عراق باقی می مانند و 
نظارت بر منطقھ و عراق را بر عھده می 

وجود صھیونیستھای اسرائیل بھ علت . گیرند
ینده اعتراضی و مقاومت ملل عرب موج فزا

برای تامین منافع امپریالیسم در منطقھ کافی 
حضور دائمی آمریکا بخشی از . نیست

، استراتژی آنھا برای کنترل کامل منطقھ
اعمال ، ، جریان بی دردسر نفتخلیج فارس

. ، چین و روسیھ است، ژاپنفشار بھ اروپا
حضور پایگاھھای نظامی امپریالیست 

آمریکا خطری و تھدیدی بالواسطھ تجاوزگر 
برای ایران است و منافع ملی میھن ما را 

تالشھای ملکی نخست وزیر . تھدید می کند
عراق برای جلب رضایت ایران با شکست 

متن این قرار داد از . کامل روبروشده است
. مردم عراق و منطقھ پنھان است

امپریالیستھا ترس دارند مفاد قرارداد را از 
 بھ ضرر ملتھا و کشورھای منطقھ آنجا کھ

ولی تا آنجا کھ تا حدودی از . است برمال کنند
متن قرارداد منتشر شده روشن است 
آمریکائیھا برای نیروھای اشغالگر حق 
مصونیت حقوقی و بھ سخن دیگر حق 

این ھمان حقی . کاپیتوالسیون می خواھند
 ھزار ٥٠است کھ رژیم گذشتھ ایران بھ 

 در ایران داد و مخارج مستشار آمریکائی
آنھا را بر شانھ زحمتکشان ایران قرار داد 
کھ بھ قیمت از دست دادن سر شاه ایران تمام 

مردم ایران ھرگز این ننگ بزرگ را . شد
اگر یک آمریکائی بھ صدھا زن . نپذیرفتند

ایرانی تجاوز کرده و صدھا نفر را بھ قتل 
می رسانید نیروی قضائیھ ایران مجاز نبود 

این حق . ین آمریکائی را بھ محاکمھ بکشدا
از قوه قضائیھ سلب شده بود کھ قاتل را 

ولی اگر یک ایرانی یک سگ . مجازات کند
آمریکائی را می کشت آمریکائیھا از ایران 

  ٣ادامھ در صفحھ ...ادعای خسارت

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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  ...عراق بھ مستعمره
با انتشار گزارشاتی از متن این .  می کردند

ری مردم عراق و ھمسایگان قرارداد استعما
. این کشور نارضائی خویش را برمال ساختند

ھزاران نفر در عراق بر ضد این قرار داد 
تظاھرات کردند و بھ اقدامات مسلحانھ دست 

تصاویر و عروسکھای جرج بوش را . زدند
 با ٣٠/٠٥/٢٠٠٨مردم کوفھ . آتش زدند

ھرگز عراق مستعمره آمریکا نخواھد “شعار 
طبیعتا مقتدی صدر . دن ریختنااببھ خی“ شد

در این مبارزه پرچمدار اصلی بود ولی آیت 
سیستانی نیز صدای اعتراض خویش را هللا ا

 بلند کردعلیھ این قرارداد ننگین و استعماری 
 علیرغم تکذیب مقامات .و علیھ آن فتوا داد

آمریکائی کھ آنھا برای اتباع خویش حق 
ی کسی ویژه استعماری دریافت نکرده اند ول

. بھ دروغھای آمریکا اعتمادی ندارد
مطبوعات غرب گزارش می دھند کھ 
آمریکائیھا حاضر شده اند کوتاه آمده و در 
این قرارداد از خبر حق مصونیت شرکتھای 

جالب . خصوصی امنیتی آمریکائی بگذرند
این است کھ با این اعتراف معلوم می شود نھ 

 ، استتنھا تکذیب قبلی آنھا سرپا دروغ بوده
بلکھ آنھا مصونیت حقوقی را حتی برای 
شرکتھای آدمکشی خصوصی آمریکائی نیز 

ھوشیار زیباری . درخواست کرده بودند
وزیر خارجھ دست نشانده کرد تبار عراق در 
یک نشست مجلس در پشت درھای بستھ خبر 

ظفرنمون را بھ نمایندگان “ پیروزی“این 
ر طبیعتا حتی اگر بھ ظاھ. مجلس داده است

این شرکتھا از مصونیت برخوردار نباشند 
زیرا . در باطن از این مصونیت برخوردارند

دولت عراق نھ یک حکومت ملی و قدرتمند 
بلکھ یک رژیم پوشالی آمریکائی است کھ 
بود و نبودش بھ حضور سربازان آمریکائی 

آنھا فاقد قدرتی ھستند . در عراق بستگی دارد
ر عراق کھ بتوانند مصوبات خویش را د

بر اساس متن این قرارداد تمام . عملی کنند
حریم ھوائی عراق تحت نظر قوای 

. آمریکاست و ارتش عراق نقشی در آن ندارد
دولت عراق نیز موظف می شود برای حفظ 
خویش بخش متنابھی از ھزینھ اقامت 
سربازان اشغالگر را از درآمد نفت عراق 

سط افزایش سرسام آور بھای نفت تو. بپردازد
 غارت منابع ،بورس بازی و کالھبرداری

طبیعی سوخت عراق را برای آمریکا راحت 
مطابق این قرارداد ارتش آمریکا . کرده است

، ھر کس را کھ بخواھد می تواند دستگیر کند
، برای دفع ھر بھرجا می تواند تجاوز کند

از درون و بیرون می تواند آماده “ تھدیدی“
حتی . ورزدنبرد شود و بھ آن مبادرت 

روزنامھ گاردین نوشتھ است کھ دولت 

آمریکا حاضر نیست تعداد سربازانی را کھ 
آنھا . می خواھد نگھداری کند تعیین نماید

تمایل دارند کھ دستشان در این زمینھ بکلی 
این قرارداد حق حاکمیت ملی . باز باشد

عراق را نقض می کند و از رژیم دست 
استعماری نشانده آن یک رژیم نوکر صفت 

 .می سازد
امپریالیست آمریکا با بی شرمی دولت عراق 
را تھدید کرده است کھ چنانچھ امضایش را 

، زیر این قرار داد استعماری نگذارد
 میلیارد دالر ٥٠آمریکائیھا نصف مبلغ 

 دولت عراق را کھ از زمان صدام حساب
حسین در آمریکا بستھ و مصادره شده بود 

 .ضبط می کند
. مار عراق بھ اینجا ختم نشده استکار استع

منابع نفت عراق بھ سادگی قابل استخراج 
است و سومین منابع نفت شناختھ شده جھان 

 . را بعد از عربستان سعودی دارا می باشد
 ملی اعالم شد و ١٩٧٢نفت عراق در سال 

. شرکتھای استعماری از عراق اخراج شدند
حال وزیر نفت عراق الشھرستانی ھمان 

تھای استعماری را کھ در قبل از ملی شرک
شدن بھ صورت خصوصی بھ غارت نفت 
عراق مشغول بودند دوباره وارد عراق کرده 

 متقاضی دیگر ٤٠و بدون مزایده از میان 
برای غارت منابع نفت عراق انتخاب کرده 

خانم کوندلیزا رایس در مقابل فشار . است
افکار عمومی کھ این دسیسھ ای بیش نیست و 

 مقاصد آمریکا پرده بر می دارد تا نفت از
عراق را خصوصی کند مدعی شده است کھ 
این بھ آمریکا ربطی ندارد و تنھا تصمیم 

بر اساس این تصمیم . دولت عراق است
، شل، ، شورونموبیل شرکتھای اگزون

بریتیش پترولیوم و توتال قراردادھا را 
نفت کرکوک بھ شرکت . دریافت کرده اند

شرکت لوک . ندی شل رسیده استانگلیسی ھل
اویل روسی را بیرون انداختھ اند و چینیھا و 

. ھندی ھا را نیز در نظر نگرفتھ اند
خوشرقصی سرکوزی کھ با دستمال ابریشمی 
و سجده بھ درگاه بوش بھ آمریکا رفتھ بود و 
تغییر سیاست فرانسھ در منطقھ موجب شد 
 کھ دوباره شرکت توتال را بھ بازی بگیرند و

سھم فرانسھ را نیز از غارت ثروت مردم 
 . عراق تامین کنند

عراق بھ دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت 
پس اینکھ جرج بوش مدعی بود . بر می گردد

برای استقرار دموکراسی و آزادی بھ عراق 
رفتھ است و می خواھد خاور میانھ بزرگ را 
با نسخھ دموکراسی درمان کند سرتا پا دروغ 

در آمد و معلوم شد ماھیت جنگ از کار 
تجاوزکارانھ امپریالیسم کھ بر اساس 
ریاکاری و حیلھ گری و دروغپردازی بود 

تنھا بخاطر نفت و برتری استراتژیک بوده 
 . است

نخست وزیر دست نشانده عراق در مقابل 
اعتراض ایران کھ عراق را بھ پایگاه نظامی 
ضد ایران بدل کرده است بھ فوریت عازم 

ان شد و اعالم کرد عراق ھرگز پایگاه ایر
وی تالش کرد . تجاوز بھ ایران نخواھد بود

رضایت دولتمردان ایران را کسب کند و از 
 . آنھا دلجوئی نماید

خنده دار است کھ امپریالیستھا با نیات شوم 
خود بھ منطقھ آمده اند کھ در آنجا ھمھ چیز 

“ نامناسب“را کنترل کرده و رژیم ھای 
 تغییر دھند و در امور داخلی ھمھ خویش را

 و ده ھا ھزار با کشورھا دخالت کنند
مدرنترین تسلیحات نظامی سکنی دھند ولی 
بھ قسم حضرت عباس متوسل می شوند کھ 
ھدفشان شوم و تجاوزکارانھ و نظامی و 

کسی نیست از این . نیست... رخنھ گرانھ و
آقای ملکی بپرسد مرد حسابی اگر آمریکائیھا 

بھ ایران حملھ کردند تو مردک دست فردا 
نشانده کھ با تکیھ بر آمریکائیھا بر سر کاری 

از کی تا بحال باید در . چھ غلطی می کنی
سیاست بر حرفھا و وعده ھای پوچ و تو 

احمقانھ نخواھد بود کھ کسی . خالی تکیھ زد
تمام ماشین جنگی امپریالیسم را در منطقھ 

 وعید ھای آقای نادیده بگیرد و تنھا بھ وعده و
 ملکی و یا جرج واکر بوش دلخوش کند؟

امروز بر ھمھ روشن است کھ تنھا خروج بی 
قید و شرط تجاوزکاران استعمارگر از عراق 

. است کھ بھترین تضمین امنیت منطقھ است
این شعار یک شعار انقالبی است و ھمدستان 
امپریالیستھا و صھیونیستھا با آن مخالفت می 

 جھانی استدالل می کند کھ ارتجاع. کنند
خروج تجاوزکاران بھ معنی پیروزی 
بنیادگرایان مذھبی است و بھ این بھانھ پوچ 
حضور دائمی خویش را در منطقھ کھ 
تھدیدی برای ھمھ خلقھای منطقھ است توجیھ 

اپوزیسیون آمریکائی ایرانی کھ . می نماید
بر چھره “ چپ“حتی برخی از آنھا نقاب 

ریالیستھا و صھیونیستھا در دارند ھمدست امپ
منطقھ ھستند و با خروج امپریالیستھا از 

 این خائنین باید از استقرا .عراق مخالفند
دائمی سربازان آمریکائی در عراق بھر 

حزب ما بارھا اعالم . وسیلھ ای حمایت کنند
کرده است کھ این اپوزیسیون آمریکائی 
اسرائیلی یک اپوزیسیون ضد انقالبی است و 

، ھان تجاوز امپریالیستھا بھ لبنانخوا
سیر . ن، فلسطین و ایران استافغانستا

رویدادھا ھر روز بیشتر چھره این مزوران 
تروتسکیست را بر مال می کند و نظریات 

. را تائید می نماید) توفان(حزب کار ایران
  ٤ادامھ در صفحھ ...در راس این

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی است
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  ...عراق بھ مستعمره
شونیست و  خائنین کردھای ناسیونال 

سازمان جاسوسی مجاھدین ضد خلق ایران 
عراق بھ ھمت مردمانش آزاد می شود . است

عراق بھ . و این حق ملت عراق است
گورستان سربازان آمریکائی و سایر 
متجاوزین بدل می شود و این حق ملت عراق 

رویزیونیستھای توده ای ھمدست رژیم . است
یسم عراق بھ حق بھ جزای ھمدستی با امپریال

حزب کار . و صھیونیسم خواھند رسید
از مبارزه عادالنھ مردم عراق ) توفان(ایران

 . برای کسب رھائی ملی پشتیبانی می کند
***** 

 
 

 ...سوسیالیسم علمی
دلیل آن . اجتماعی در ممالکشان بدل شده اند

طبقھ . ابتالی آنھا بھ بیماری رویزیونیسم بود
دستگاه کارگر از رھبران و حزب جدا شد و 

رھبری و بروکراتیک حزب بھ شدت منفرد 
گردید و در بازیھای پارلمانی زیر پاچھ 
ورمالیدگی بورژوازی پر تجربھ لھ و لورده 

وقتی لنینیسم توسط این احزاب بدنبال . گردید
نظریات خروشچف بدور افکنده شد پایھ ای 
برای وحدت ایدئولوژیک طبقھ کارگر و 

بدور افکندن . نمانداراده آھنین واحد آن باقی 
. لنینیسم یعنی خلع سالح روحی زحمتکشان

یعنی اینکھ آنھا دیگر نمی دانند برای چھ و 
. برای کدام آینده و بچھ دلیل مبارزه می کنند

البتھ مبارزه با لنینیسم بی شرمانھ در لباس 
استالین توسط “ کیش شخصیت“مبارزه علیھ 

 رویزیونیستھا .مشتی بی شخصیت آغاز شد
“ کیش شخصیت“ود را در زیر حجاب خ

 لنینیسم نگاهیاستالین پنھان کردند تا از این کم
امروز کارنامھ خیانت . را بھ صالبھ بکشند

رویزیونیستھا کھ در رھبری احزاب 
. کمونیست قرار گرفتند در مقابل ماست

شوروی رویزیونیستی کھ رھبری حزب و 
دولت بدست بورژوازی نوپا و بروکرات 

ود با تغییر ماھیت سیاسی خویش افتاده ب
تغییر ماھیت بطور کلی داد و اقتصاد دولتی 
آن در خدمت یک طبقھ جدید مافیائی قرار 
گرفت کھ این کشور را بھ ابر قدرتی 

، بھ سوسیال امپریالیسم بدل کرد امپریالیستی
کھ در عرصھ جھانی بھ تبانی و رقابت با 
امپریالیسم آمریکا بر ضد خلقھای جھان و 

 آنچھ .مبارزات آزادیبخش آنھا پرداخت
موجب تغییر ماھیت شوروی شد ماھیت 
سیاسی این کشور بود و نھ شکل اقتصاد 
دولتی آن و این کلید درک تحوالت شوروی 

در . و نتایج بدور انداختن لنینیسم است
، اقتصاد با سوسیالیسم اقتصاد کور نیست

برنامھ ریزی و آگاھانھ صورت می گیرد و 
،  رھبری آگاھانھ بھ انسان سوسیالیستیلذا بھ

، بھ انسانھای واقعی نیاز بھ بشریت نوین
، ھر تغییری ھر تحولی در راس ھرم. دارد

، ھر انحرافی در در رھبری سیاسی
ایدئولوژی تاثیرات بالواسطھ خویش را در 

اجتماعی و سیاست -ماھیت ساخت اقتصادی
عمومی دولت پرولتری و حزب باقی می 

از زمان ) توفان(ب کار ایرانحز. گذارد
بھ رھبری رفقا  ١٣٤٦تاسیس خود در سال 

قاسمی و فروتن بھ ماھیت این تحوالت پی 
برد و بدرستی برای نخستین بار رفیق 
قاسمی پرچم لنینیسم را بر ضد رویزیونیستھا 
بدست گرفت و رزم کمونیستی خویش را 

رفقا . در این مبارزه وی تنھا نماند. آغاز کرد
 نیز بھ وی  امیرخیزی،، سغائینفروت

پیشگوئیھای داھیانھ آن رفقا اکنون . پیوستند
از شوروی رویزیونیست و . در مقابل ماست

سوسیال امپریالیستی تھا یک امپریالیسم بھ 
تمام معنا و بدون نقاب سوسیالیستی باقی 

از حزب توده ایران با آن ھمھ . مانده است
بی کھ افتخارات گذشتھ الشھ ای ضد انقال

مترصد ھمدستی با حاکمیت ایران است و 
ھرگز وظیفھ انقالب اجتماعی را در دستور 
کار خویش قرار نداده است بر زمین افتاده 

ھستند توده ایھای قدیمی کھ سالھا در . است
رکاب رفقا قاسمی و فروتن و امیرخیزی در 
درون حزب توده ایران پیکار کرده بودند و 

ظیم ایدئولوژیکی را نتوانستند کھ مبارزه ع
کھ در عرصھ جھان درگرفتھ بود بدرستی 

آنھا نتوانستند . بفھمند و اتخاذ تصمیم کنند
دشمنی با لنینیسم را توسط رویزیونیستھای 
شوروی درک کنند و مسحور دوران طالئی 
ساختمان سوسیالیسم در زمان لنین و استالین 

. در شوروی شدند و براه خطا رفتند
توری امپریالیستی شوروی فروپاشی امپرا

پژوھشگران . دید بسیاری را گشوده است
کمونیسم در پی تحلیل علل انشعاب در حزب 
توده ایران بر آمده اند و بھ صحت نظریات 

امروز واقعیت . رفقای توفان پی می برند
زنده در مقابل ماست و حقانیت مشی انقالبی 
درون حزب توده ایران کھ توسط رفقا قاسمی 

بھ . تن تدوین شد بھ اثبات رسیده استو فرو
این جھت حزب ما مجددا در مقابل حمالت 
نوینی کھ بھ لنینیسم می شود پرچم لنینیسم را 
مجددا بر می افرازد و با این لیبرالھای 

 مالک .بھ مبارزه بر می خیزد“ چپ“
کمونیسم در شرایط امروز پذیرش لنینیسم 

 حال بھ بخش دوم سند حزب کمونیست. است
   : بپردازیم١٩٦٥چین مورخ 

ھمزیستی مسالمت “ مسئلھ باصطالح -٢“
 .“آمیز

رویزیونیستھای خروشچفی تحت نام 
در سیاست لنینی “ تکامل خالق“باصطالح 

 . ندھمزیستی مسالمت آمیز تجدید نظر نمود
آنھا ادعا می کنند کھ ھمزیستی مسالمت آمیز 

، با امپریالیسم“ تفاھم متقابل“بھ معنای 
و “ سازش متقابل“، “ابق متقابلتط“
آنھا می گویند . می باشد“ ھمراھی متقابل“

حکم مطلق و “کھ ھمزیستی مسالمت آمیز 
و یگانھ راه  بھترین“و “  عالی دوران کنونی

عملی حل مسایل مھمی کھ در برابر جامعھ 
آنھا بخصوص برای . ، می باشد“قرار دارند

حصول توافق میان روسای دو دولت اتحاد 
وروی و ایاالت متحده آمریکا بھ منظور ش
تالش می کنند کھ “ تعیین سرنوشت بشریت“

منظور از آن ھمکاری بین اتحاد شوروی و 
. آمریکا برای حکمرانی بر جھان می باشد

“ ھمزیستی مسالمت آمیزی“آنھا نھ تنھا چنین 
را مشی اصلی سیاست خارجی خود قرار 

اسر ، بلکھ حتی از کمونیستھای سرداده اند
مبارزه در راه “جھان نیز می خواھند کھ 

ھمزیستی مسالمت آمیز را اصل اساسی 
 .“سیاست خود نمایند

ما بر خالف رویزیونیستھای خروشچفی در 
و دو مقالھ دیگر “ زنده باد لنینیسم“مقالھ 

خاطر نشان ساختیم کھ از طرف امپریالیستھا 
موانعی در راه تحقق ھمزیستی مسالمت آمیز 

 کشورھای سوسیالیستی در .ی شودایجاد م
دوره معینی فقط بوسیلھ مبارزه امکان 
ھمزیستی مسالمت آمیز را با کشورھای 

 بوجود می آورند و باید توجھ  امپریالیستی
کرد کھ تحت شرایط ھمزیستی مسالمت آمیز 
مبارزات بغرنج و سختی در جریان می 

: ما موکدا خاطر نشان ساختیم. باشد
 آمیز مربوط است بھ ھمزیستی مسالمت“

، ولی انقالب مناسبات میان دولتھای مختلف
بھ معنای سرنگونی طبقھ ستمگر توسط 
ستمدیدگان ھر کشور بوده در حالیکھ انقالب 
در کشورھای مستعمره و نیمھ مستعمره قبل 
از ھر چیز مسئلھ سرنگونی ستمگران 

 این دو .“خارجی یعنی امپریالیستھا می باشد
نباید بمثابھ یک موضوع موضوع بھیچوجھ 

 .واحد تلقی گردند
واقعیات پنج سال اخیر ثابت کردند کھ 
رویزیونیستھای معاصر و در راس آنھا 
خروشچف از سیاست لنینی ھمزیستی 
مسالمت آمیز بمثابھ ستر عورت خود استفاده 
کردند تا تسلیم طلبی خود را در برابر 
امپریالیسم آمریکا و تحول مسالمت آمیز بھ 

ی کاپیتالیسم را در داخل کشور خود در سو
 .پرده استتار بپوشانند

امپریالیسم آمریکا درست ھمان دوست 
  ٥ادامھ در صفحھ ...رویزیونیستھای

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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 ...سوسیالیسم علمی
ھمکاری ھمھ “ معاصر است کھ آنھا برای 

، با او از صمیم قلب کوشش می کنند“ جانبھ 
این درست ھمان دوستی است کھ دائما و با 
کلیھ وسایل ممکن علیھ کشورھای 
سوسیالیستی مبارزه کرده و برای تخریب در 
این کشورھا تالش می کند و بھ فعالیتھای 
واژگون سازنده و تحریکات نظامی دست می 

، بھ جنگ تھدید می کند و حتی جنگھای زند
 ھمچنین این .تجاوزکارانھ بر میافروزد

درست امپریالیسم آمریکاست کھ تمامیت 
 و حاکمیت کشورھای دیگر را در ارضی

، در امور داخلی سراسر جھان نقض می کند
، بھ منافع آنھا زیان وارد آنھا مداخلھ می نماید

می سازد و انقالبات توده ای آنھا را سرکوب 
، جنایاتی کھ ھم اکنون امپریالیسم می کند

آمریکا با توسعھ جنگ تجاوزکارانھ خود در 
، تکب می شودویتنام و سراسر ھندوچین مر

ضد “ بخش مھمی از استراتژی جھانی
 .انقالبی او را تشکیل می دھد

آیا خلقھای این کشورھا تحت چنین شرایطی 
باید قاطعانھ علیھ امپریالیسم آمریکا مبارزه 

“ حکم مطلق“کنند یا باید طبق 
، خود را با رویزیونیستھای خروشچفی

 “سازش“و با او “ تطابق دھند“امپریالیسم 
ند؟ آیا آنھا باید با مبارزه مسلحانھ انقالبی نمای

بھ مقابلھ علیھ تجاوز مسلحانھ ضد انقالبی 
بھترین و یگانھ راه “روند یا اینکھ باید 

“ ھمزیستی مسالمت آمیز“یعنی راه “ عملی
را بپیمایند و خود را تسلیم سلطھ مطلقھ 

 نمایند؟ خلقھای این کشورھا بر تھاسامپریالی
، ونیستھای خروشچفیخالف آرزوی رویزی

با اعمال خود در مبارزه انقالبی ضد 
 آنھا .امپریالیستی پاسخ کامال روشنی داده اند

طبق تجارب خود باین نتیجھ رسیده اند کھ 
اصال نمی تواند میان خلقھای انقالبی و 
امپریالیسم آمریکا ھمزیستی مسالمت آمیز 

 .وجود داشتھ باشد
وروی رھبری جدید حزب کمونیست اتحاد ش

ھمزیستی “کمافی السابق بھ باصطالح 
 خروشچف محکم چسبیده “مسالمت آمیز

مشی اصلی “است و ھنوز بھ آن بھ مثابھ 
سیاست خارجی حزب کمونیست اتحاد 

 .می نگرد“ شوروی و دولت اتحاد شوروی 
آنھا سرسختانھ بھ تبلیغ این ایده مشغولند 

“ میدان وسیعی برای ھمکاری“کھ گویا 
 شوروی و ایاالت متحده آمریکا میان اتحاد

موجود است و بعالوه با امپریالیسم آمریکا 
بھ برقراری دیپلوماسی سری بھ مقیاس 

 آنھا گرچھ در مسئلھ .وسیع دست می زند
ویتنام بعضی کلمات خوش آھنگ بر زبان 
رانده اند و ھمچنین از خود در باصطالح 

، پشتیبانی از ویتنام چند ژست نشان داده اند
 اینھا ھمگی زمانی صورت گرفت کھ ولی

دیگر تفاھم با سرکرده راھزنان یعنی 
صورت گرفتھ بود و نیز امپریالیسم آمریکا 

اینھا ھمگی در چارچوبی بکار رفت تا بھ 
ھمکاری میان اتحاد شوروی و آمریکا خللی 

آغاز و پایان این اقدامات . وارد نسازد
اینستکھ آنھا می خواھند باتفاق 

ھای آمریکا بھ عوامفریبی امپریالیست
 .دست زنند“ مذاکرات مسالمت آمیز“

آنھا از ھیچگونھ تالش عبثی برای کشاندن 
مبارزه عادالنھ و میھنپرستانھ خلق ویتنام 

“ حل مسایل“علیھ تجاوز آمریکا بھ مجرای 
از طریق مذاکرات اتحاد شوروی و آمریکا 

 .بخاطر تسلط بر جھان روگردان نیستند
رھبری جدید حزب روشن است کھ 

کمونیست اتحاد شوروی ھمانند خروشچف 
ھمکاری “ ھمزیستی مسالمت آمیز“بنام 

طبقاتی را در صحنھ جھانی جایگزین مبارزه 
ھمزیستی مسالمت “ این .طبقاتی می کند

آنھا فقط می تواند ھمزیستی تسلیم “ آمیز
  “.طلبانھ باشد

قبل از اینکھ با فصل سوم کتاب شروع کنیم 
فسیری را براین بخش الزم می نگارش ت

 . دانیم
رویزیونیستھا برای ھمکاری با امپریالیسم و 
تقسیم جھان و مناطق نفوذ با آنھا ھمواره با 
عوامفریبی تبلیغ می کردند کھ لنین نیز 
ھوادار ھمزیستی مسالمت آمیز با ممالک 

این ادعا یک جعل بیشرمانھ . امپریالیستی بود
 آگاھانھ و برای جعلی است کھ. تاریخی است

فریب مردم تبلیغ می شود و جاعلین این سند 
. بخوبی بھ واقعیت دروغھای خویش واقفند

آنچھ لنین می گفت با آنچھ رویزیونیستھا تبلیغ 
و عمل می کنند از زمین تا آسمان فرق داشتھ 

 .و ماھیتا دو امر متفاوتند
لنین پس از پیروزی انقالب سوسیالیستی در 

و پس از دسیسھ امپریالیستھا اتحاد شوروی 
با تکیھ بر نیروھای گارد سفید در روسیھ و 

 کشور امپریالیستی بھ روسیھ ١٤تجاوز 
برای نابودی انقالب و شکست مفتضحانھ 
آنھا اعالم کرد کھ یک دوره جدید در تاریخ 
اتحاد جماھیر شوروی پدید آمده است مبنی 
بر آنکھ اتحاد شوروی در محاصره ممالک 

الیستی کھ قادر نشده اند سوسیالیسم را امپری
نابود کنند قرار گرفتھ است و شرایط جدیدی 

. را بھر دو طرف تحمیل کرده است
امپریالیستھا نتوانستند با جنگ و تقویت ضد 
انقالب داخلی و خارجی دولت دیکتاتوری 

حال وضعیتی . پرولتاریا را سرنگون کنند
 کنار بوجود آمده بود کھ سوسیالیسم باید در

امپریالیسم سر کند و بعلت تناسب قوای 

طبقاتی در عرصھ جھانی بھ زندگی ھمجوار 
 :لنین می گفت. با سرمایھ داری تن در دھد

سوسیالیسم نمی تواند در عین حال در تمام “
سوسیالیسم ابتداء در . کشورھا پیروز گردد

یک کشور بھ پیروزی خواھد رسید در حالی 
ی بھ صورت کھ کشورھای دیگر تا مدت

کشورھای بورژوائی یا ماقبل بورژوائی باقی 
 نتیجھ ناگزیر انقالب .“خواھند ماند

سوسیالیستی در کشور واحد این است کھ این 
کشور مدتی کم و بیش طوالنی در احاطھ 
سرمایھ داری باقی خواھد ماند و بناچار در 
کنار کشورھای امپریالیستی زیست خواھد 

یالیستی در کشور پیروزی انقالب سوس. کرد
واحد باین معنی است کھ امپریالیسم از 

ولی بھ آن معنی . سرکوب انقالب ناتوان است
نیست کھ بورژوازی امپریالیستی از کوشش 
برای برانداختن کشوری کھ در آن انقالب 
سوسیالیستی بھ پیروزی انجامیده و قدرت 
بدست طبقھ کارگر افتاده باز خواھد ایستاد و 

مسالمت آمیز برای ھمیشھ تن بھ ھمزیستی 
کشور سوسیالیسم پیروز تنھا با . خواھد داد

پیروی ، تقویت نیروی خود در تمام زمینھ ھا
از سیاست صلح و تکیھ بر مبارزه انقالبی 
زحمتکشان جھان و جنبشھای آزادی بخش 
ضد امپریالیستی می تواند دست و پای 
امپریالیسم را ببندد و نقشھ ھای آن را عقیم 

اینست آن سیاستی کھ ھمزیستی . اردگذ
مسالمت آمیز را بھ امپریالیسم تحمیل خواھد 

چنانچھ می بینیم لنین نھ از ھمزیستی . کرد
“ قانون اساسی جوامع مدرن“مسالمت آمیز 

می سازد و نھ آن را برای طبقھ کارگر عامل 
 .دست یافتن بھ ھدفھای طبقاتی می شمارد

مت آمیز فقط بنابر تئوری لنین ھمزیستی مسال
مناسبات میان دو نظام اجتماعی و اقتصادی 

، مناسبات میان کشور سوسیالیستی و متفاوت
کشورھای سرمایھ داری را در بر می گیرد 
و بھیچ وجھ مربوط بھ مناسبات کشورھای 

و مناسبات میان سرمایھ داری میان خود 
ھمزیستی  .طبقات آنتا گونیست نیست
د و نباید بھ مسالمت آمیز ھرگز نمی توان

مشی عمومی احزاب کمونیست کشورھای 
غیر سوسیالیستی کھ در شرایط جامعھ 

 . طبقاتی مبارزه می کنند تبدیل گردد
 :حال بپردازیم بھ ادامھ سند

 . در باره مسئلھ جنبش آزادی بخش ملی-٣“
رویزیونیستھای خروشچفی تحت نام 

از تئوری لنینی “ تکامل خالق“باصطالح 
 بخش ملی کامال منحرف گشتھ مبارزه آزادی

  .اند
استعمار دیگر “آنھا بر این عقیده اند کھ 

، مبارزه آزادیبخش “ریشھ کن گردیده است
  ٦ادامھ در صفحھ ...مرحلھ“ملی بھ 

 تجاوزگران استعمارگر باید خاک عراق را بی قید و شرط ترک کنند
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 ...سوسیالیسم علمی
خود وارد گشتھ است و ملل ستمدیده “  نھائی

می توانند بھ کمک شیوه ھای مبارزه “
ندھای امپریالیسم و مسالمت آمیز خود را از ب

و بنابراین سیستم “ کولونیالیسم آزاد نمایند
استعماری در آرامش کامل بگور سپرده 

- آنھا این نظر مارکسیستی.“خواھد شد
لنینیستی را دایر بر اینکھ آزادی خلقھای ھمھ 
کشورھا باید توسط خود این خلقھا انجام 

، آنھا بخود زحمت فراوان ، نفی می کنندگیرد
سازمان ملل متحد را “ وظایف“د تا می دھن

، آنھا می در برابر آزادی ملی تبلیغ نمایند
چھ مرجعی بجز سازمان ملل متحد “: گویند

می تواند انحالل سیستم استعماری را بر 
آنھا سخت در این تصورند کھ “ عھده گیرد؟

سیاست استعماری امپریالیسم تغییر یافتھ 
پنج دوراندیش ترین استعمارگران “است و 

دقیقھ قبل از آنکھ با توسری بیرون رانده 
، بدین “، خودشان بیرون خواھند رفتشوند

جھت آنھا مشتاقانھ امیدوارند کھ بتوانند با 
گامھای خود را در جھت “امپریالیستھا 

انحالل سیستم سلطھ استعماری ھمسو 
 .“نمایند

ما بر خالف رویزیونیستھای خروشچفی در 
و مقالھ دیگر خاطر و د“ زنده باد لنینیسم“

نشان ساختیم کھ تضاد میان ملل ستمدیده و 
امپریالیستھا در شمار تضادھای اصلی 
دوران کنونی است و امپریالیسم آمریکا تکیھ 
گاه عمده استعمار نوین و ھمچنین غدارترین 
و مکارترین دشمن جنبشھای طوفان آسای 

آفریقا و آمریکای -آزادیبخش ملی در آسیا
ارت غ، ستم و  تجاوز.شدالتین می با

امپریالیستی اجبارا منجر بھ مقاومت از 
طرف ملل ستمدیده می گردد و طوفان 
جنبشھای ملی با توسعھ روز افزون خود بر 

ما . ، آفریقا و آمریکای التن میتازدآسیا
ھمچنین خاطر نشان ساختیم کھ ملل ستمدیده 
نباید بھیچوجھ امید بھ آزادی خود را با 

استعمارگران نوین و کھن و “ خیرخواھی“
سازمان ملل متحد “ بخشش“بھمین ترتیب با 

کھ از طرف ایاالت متحده آمریکا کنترل می 
ء بھ آنھا باید با اتکا، بلکھ ، پیوند دھندشود

ھ و انقالبی قاطعان، مبارزه ای نیروی خود
 : ما گفتیم. انجام دھند

انقالبی نابودی زور ضد انقالبی  بدون زوِر“
 .“ن خواھد بودغیر ممک

رویدادھای پنج سال گذشتھ نشان دادند کھ 
رویزیونیستھای معاصر و در راس آنھا 
خروشچف بھ درجھ مدافعین استعمار نوین 
انحطاط یافتھ اند و آنھا با زد و بند با 
امپریالیستھا تالش دارند تا مبارزه انقالبی 

 .ضد امپریالیستی ملل ستمدیده را خفھ سازند

مریکا کھ بر خود نام ژاندارم بین امپریالیسم آ
، ارتش خود را نھ فقط المللی نھاده است

برای قتل عام خلقھای ملل ستمدیده گسیل می 
، بلکھ سازمان ملل متحد را ھم بخدمت دھد

خود در آورده است و از این طریق مثال 
بیک منطقھ نیروھای نظامی برای سرکوبی 

ح اعزام می نماید و در منطقھ دیگر باصطال
، البتھ نقشھ ھای تکاملی اقتصادی می دھد

کلیھ این تالشھای عبث بھ منظور از بین 
ش ھای انقالبی ضد استعماری بردن جنب

امپریالیسم آمریکا بخصوص در مورد . است
ویتنام قرار داد ژنو را کامال آشکارا نقض 

، از وحدت مسالمت آمیز خلق کرده است
و حق ، استقالل ویتنام جلوگیری نموده است

حاکمیت خلق ویتنام را مستبدانھ زیر پا 
گذاشتھ است و متکبرانھ تقاضا می کند کھ 

 میلیونی ویتنام بدون قید و شرط ٣٠باید خلق 
در برابر چاقوی قصابی امپریالیسم آمریکا 

اینھا ھمھ چھره حیوانی . تسلیم گردد
تجاوزکاران آمریکائی را روشنتر بر مال 

 .ساختند
ت چگونھ می توان باور کرد نظر باین واقعیا

استعمار ھم اکنون دیگر ریشھ کن “کھ 
؟ اگر وظیفھ آزادی ملی بھ “گردیده است

، پس توفان خود رسیده است“ مرحلھ نھائی“
عظیم جنبش آزادیبخش کنونی را چگونھ باید 
تعبیر کرد؟ ھرگاه خدماتی کھ سازمان ملل 

، متحد برای امپریالیسم آمریکا انجام می دھد
“ انحالل استعمار“در جھت “ سھمی“بھ بمثا

، آنگاه باید مبارزه خلقھای مالحظھ گردند
و اندونزی علیھ استعمار ) لئوپولدویل(کنگو

نوین و کھن و سازمان ملل متحد بمثابھ 
تلقی “ انحالل استعمار“مانعی در مقابل 

 شود؟  امپریالیسم آمریکا در ویتنام جنوبی
را ، ولی چزیادی خورده است“ توسری“

خود را عقب “ پنج دقیقھ قبل“بجای آنکھ 
، ھمچنان افسران و سربازان خود را بکشاند

بآنجا اعزام می دارد و چرا چنان زالووار 
بآنجا چسبیده است و از ترک آنجا سرباز می 
زند؟ مردم ویتنام جنوبی چگونھ می توانند 
تحت چنین شرایطی آزادی خود را بوسیلھ 

بدست آورند و “ شیوه ھای مسالمت آمیز“
بگور “ در آرامش کامل“استعمار را 

 بسپارند؟
رھبری جدید حزب کمونیست اتحاد جماھیر 
شوروی با وجود اینکھ بدفعات در باره 

سر و “ پشتیبانی از جنبش آزادیبخش ملی“
، ولی ھیچگاه باین صدا براه انداختھ است

 چرا؟ اعمال .مسایل پاسخ جدی نداده است
 .پاسخھا استآنھا خود واضح ترین 

رھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی قبل 
از سقوط خروشچف از سرکوبی جنبش 

توسط امپریالیسم ) ل(آزادیبخش ملی کنگو
آمریکا تحت عنوان سازمان ملل متحد 

، بطوریکھ این امر منجر بھ پشتیبانی میکرد
“ پاتریس لومومبا“قتل قھرمان ملی کنگو 

 .گردید
مال میل جانشینان خروشچف اکنون با ک

موافقت کردند کھ بخشی از مخارج تجاوز 
را بنام سازمان ) ل(مسلحانھ آمریکا در کنگو

، بپردازند و در ملل متحد انجام میگیرد
شورای امنیت سازمان ملل متحد از این 

“ آشتی ملی“دروغ محض آمریکا مبنی بر 
کھ نمایشگر تالشی در جھت ) ل(در کنگو

، کنگو استخفھ کردن نیروھای انقالبی خلق 
ولی نکتھ بخصوص قابل . پشتیبانی کردند

توجھ اینستکھ آنھا از تشکیل نیروھای نظامی 
دائمی سازمان ملل متحد پشتیبانی فعال می 

این بھ معنای شرکت در تشکیل . کنند
ژاندارمری بین المللی می باشد کھ در خدمت 
امپریالیسم آمریکا قرار دارد کھ ھدفش 

.  خلقھای جھان استسرکوبی مبارزه انقالبی
اینھا ھمھ اعمال کنکرت آنھا در باصطالح 

 می “ از جنبش آزادیبخش ملیپشتیبانی“
ما از رھبری جدید حزب کمونیست . باشند

آیا براستی : اتحاد شوروی سئوال می کنیم
پشتیبانی از جنبش “این کوششھا را برای 

انجام می دھید یا اینکھ “ آزادی بخش ملی
خود با “  گامھاینمودنھمسو “برای بھتر 

، تخریب امپریالیسم آمریکا در جھت مخالفت
؟ در اینکھ و سرکوبی جنبش آزادیبخش ملی

پشتیبانی از جنبش “شعار باصطالح 
، ھیچ آنھا فریبی بیش نیست“  ملیآزادیبخش

ولی در عوض زد و بند . تردیدی وجود ندارد
آنھا با امپریالیسم آمریکا و خفھ ساختن جنبش 

 بدین .ش ملی امری حقیقی استآزادیبخ
ترتیب واقعیات پنج سال اخیر ادعاھای پوج 
و تو خالی رویزیونیستھای معاصر را کامال 

 .خنثی ساخت
ما پس از سقوط خروشچف و پس از اعالم 

، رسمی ورشکستگی رویزیونیست معاصر
امیداوار بودیم و حتی توصیھ نیز نمودیم کھ 

ھیر رھبری جدید حزب کمونیست اتحاد جما
شوروی صادقانھ و آشکارا بھ اشتباھات خود 
اقرار کند و مشی و سیاست رویزیونیستی را 
کھ در زمان قدرت خروشچف انجام یافتھ 

ولی رھبری جدید حزب . ، پس بگیردبود
کمونیست اتحاد شوروی بر خالف امیدھای 

، از خلق شوروی و خلقھای انقالبی جھان
رویزیونیسم ورشکستھ خروشچف بمثابھ 
ارثیھ گرانبھائی اقتباس کرد و بھ نگھداری 

آنھا امسال ھنگام برگزاری  .آن ادامھ داد
مراسم یاد بود نود و پنجمین سالگشت تولد 

  ٧ادامھ در صفحھ ...لنین ھمچنان بی

  مشروط بھ تأمین سرکردگی طبقھ کارگر استپیروزی مبارزه ملی
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 ...سوسیالیسم علمی
مشی عمومی تدوین “ شرمانھ ادعا کردند کھ 

گشتھ از طرف بیستمین و بیست و دومین 
 کھ در برنامھ حزب کنگره حزب ما

 تجلی یافتھ کمونیست اتحاد جماھیر شوروی
“  خالقبخورد“بر “ گواه زنده ای“، “است

 درست تحت نام .شدابھ تئوری می ب
با لنینیسم بود کھ “ برخورد خالق“

خروشچف عمال کلیھ احکام اساسی لنینیسم 
را بدور انداخت و بزرگترین رویزیونیست 

رشکستگی کامل تاریخ گردید و سرانجام بھ و
 آیا جانشینان او می توانند سرنوشتی .گرائید

 بھتر از این داشتھ باشند؟
لنینیسم سالح ظفرنگون پرولتاریا و دیگر 

دشمن چھ از . زحمتکشان سراسر جھان است
تجدید نظر “خارج حملھ کند و چھ از داخل 

، در حال نمی تواند در جال و شکوه “نماید
 ،بعکس. د سازدلنینیسم کوچکترین خللی وار

درست در جریان مبارزه دائمی علیھ کلیھ 
دشمنان داخلی و خارجی است کھ نیروھای 

طی . لنینیسم بالانقطاع رشد و تقویت می یابند
-پنج سال گذشتھ در نتیجھ مبارزه مارکسیست

، لنینیسم لنینیستھا علیھ رویزیونیسم معاصر
، یافتای بی سابقھ در سراسر جھان توسعھ 

اسی خلقھای جھان بسیار ارتقاء آگاھی سی
لنینیستھا -یافت و صفوف مارکسیست

در این زمان . بسرعت رشد نمود
لنینیستھا در مبارزه علیھ -مارکسیست

رویزیونیسم معاصر تجارب و مسایل جدید 
مبارزه کنونی انقالبی خلقھای جھان را 
بالانقطاع بررسی و جمعبندی نمودند و بدین 

ھمھ جانبھ غنی ترتیب لنینیسم را بطور 
، پنج سال پیروزی پنج سال گذشتھ. ساختند

وضعی کھ . م بودھای عظیم و نوین لنینیس
، بسیار مساعد امروز در برابر ما قرار دارد

است و عالمت مشخصھ آن تکامل پرتوان 
لنینیسم و امر انقالبی خلقھای -مارکسیسم

 ما باید ھمچنان پرچم .سراسر جھان است
، علیھ تھ نگاھداریملنینیسم را برافراش

رویزیونیسم معاصر تا بآخر مبارزه کنیم و 
امر انقالبی پرولتاریا را بھ پیروزھای بازھم 

 .دیدتری برسانیمجبزرگتر و 
 “ِ!زنده باد لنینیسم

***** 
 
 

 ...رھنمودی شرم آور
 ١٩٣٩ تا ١٩٣٦داخلی اسپانیا در فاصلھ 

ھمھ جا از . میالدی را نیز نباید فراموش کرد
مھاجران پذیرائی کردند، آنھا را این 

پیوند این مھاجران با کشورھای . پذیرفتند
ولی . میزبان، واقعیتی است انکار ناپذیر

امروز، اروپا خلقھای آمریکائی را، کھ 
بگرمی از مھاجران اروپائی در گذشتھ 

 . نمی پذیرد... پذیرائی کردند
خلقھای آفریقا بارھاغارت، بدفعات قتل عام 

صاد ملیشان ویران گردید، توسط شدند، اقت
انگلیسی و بلژیکی ( سرمایھ داران اروپائی  

) و آلمانی و فرانسوی و پرتقالی و اسپانیائی 
و حاال، بعد از اینکھ ... اسیر و برده شدند

حضرات مردم آفریقا را در فقر و گرسنگی 
دائم غرق کرده اند، نمی گذارند کھ این مردم 

رانی کھ تمام زندگی مھاج. در اروپا کار کنند
خود را در قایقھای قراضھ یا در کشتیھای 
زھوار دررفتھ بھ خطر می اندازند تا از 

بگذرند، یا از اتالنتیک عبور ... مدیترانھ
 . کرده و بھ اروپا برسند

امروز، استعمار جدید و قدرتھای نظامی و 
اقتصادی متنفذ، ھنوز ھم از غارت و چپاول 

شیده و برای مردم فقر در قاره آفریقا دست نک
و فالکت ببار می آورند، رھبران ارتجاغی و 
خونریز را در قدرت نگھمیدارند، از آنان بر 

 مثل –علیھ خلقھای بومی استفاده میکنند 
مورد بن علی خودکامھ در تونس، یا حاکم 
مستبد مراکش کھ مردم خودی و خلق 

 .  را دچار اختناق کرده است... صحرا
الدی، اعالمیھ جھانی حقوق  می١٩٤٨بسال 

آمده  ) ١٣بند ( بشر امضا شد، کھ در آن 
ھر کسی حق دارد کھ آزادانھ « : است کھ 

تردد کرده و محل اقامت خود را در یک 
. »جغرافیای معلوم سیاسی برگزیند 

مھاجران، با توجھ بھ وضعیتی کھ دارند و 
بعنوان افرادی بدون حامی، باید از حق 

 اعالمیھ جھانی حقوق بشر ١٣مندرج در بند 
مگر اینکھ حقوق بشر فقط . برخوردار گردند

شامل کشورھای ثروتمند، فقط شامل 
 استعمارگران و امپریالیستھا باشد؟ 

یاد آوری میکنیم کھ مورالس، رئیس جمھور 
بولیوی، بعد از آشنائی با مصوبھ شرم آور 
اتحادیھ اروپا، نامھ ای شجاعانھ و کوبنده 

ی زود از حمایت تعداد قابل نوشت کھ خیل
توجھی از افراد سرشناس آمریکای التین، 
مثل کره آ، چاوز و دیگران برخوردار 

در این نامھ، مورالس کامال بجا . گردید
مھاجران کھ مسئول مشکالت « : میگوید کھ 

مربوط بھ یکپارچگی اجتماعی موجود در 
اروپا نیستند، این مشکالت نتیجھ بسط الگوی 

مال است، کھ دنیا را ویران و تحمیلی ش
 . »زیست جمعی انسانھا را درھم ریختھ است 

ما از اتحادیھ اروپا میخواھیم کھ در قبال 
مھاجران، سیاستی محترمانھ در پیش گیرد، 
حقوقشان را، بدون تحریک و نفاق افکنی، 

گرچھ ما نسبت بھ ظرفیت . رعایت کند
 اتحادیھ اروپا برای اتخاذ یک چنین سیاستی،

بخاطر منافع سرمایھ دارانھ و خصلت 
و . استعماری آن، بشدت سوء ظن داریم

ھمانطور کھ مورالس، رئیس جمھور بولیوی 
ھم بدان اشاره کرده، این ھم فرصتی است کھ 

اینبار بدھی بزرگ تاریخی، « دول اروپائی 
اقتصادی و اکولوژیکی کشورھای اروپا در 

جبران » قبال بخش اعظم دنیای سوم را 
مجدد » قصور « ولی یادتان باشد، کھ . نمایند

چون در غیر اینصورت، . اصال روا نیست
ماموریت « مثل گذشتھ و ھمانطور کھ در 

خود با شکست روبرو » متمدن سازی 
 .   باز گرفتار سرخوردگی خواھید شد... شدید

معذالک، برای پایان دادن بھ سیاست 
جنایتکارانھ و تبعیض اتحادیھ ارتجاعی 

روپا، کھ بازتاب دقیق سیاست امپریالیسم ا
آمریکای شمالی و سایر قدرتھای امپریالیستی 
در سراسر دنیاست، اتحاد کارگران اروپا و 

. کارگران تمام کشورھای جھان الزم است
در این راستا، بکوشیم تا طنین پیامی کھ این 
روزھا کارگران فرانسوی، ھمراه با برادران 

ای پاریس پیش کشیده مھاجرشان، در خیابانھ
اند، با قوت در ھمھ کشورھا، در میان 
کارگران دیگر کشورھا و قاره ھا، منعکس 

 پیامی در دفاع از کارگران مھاجر، -گردد 
برای ھمبستگی، برادری و برای قیام در 

 : قبال استراتژی استثمار سرمایھ داری 
آنھا اینجا کار می کنند، آنھا اینجا زندگی می 

 !ا اینجا می مانندکنند، آنھ
                                                           

  ٢٠٠٨ژوئن 
 : امضاء کنندگان عبارتند از

 . حزب کمونیست کارگران دانمارک- ١
 لنینیست – حزب کمونیست، مارکسیست - ٢

 .اکوادور
 –مارکسیست (  حزب کمونیست اسپانیا - ٣

کارگران  حزب کمونیست - ٤).لنینیست 
 .فرانسھ

(  جنبش احیای حزب کمونیست یونان - ٥
 خط مشی کمونیستی - ٦ ). ١٩١٨ – ٥٥

 ایتالیا 
 حزب - ٨) توفان (  حزب کار ایران -  ٧

 لنینیست –مارکسیست ( کمونیست مکزیک 
.( 
 لنینیستی انقالب – سازمان مارکسیست - ٩

 .نروژ
 حزب کمونیست کار جمھوری - ١٠

 . دومینیکن
 . حزب کمونیست کارگران تونس - ١١
 . حزب کمونیست انقالبی ترکیھ- ١٢
 – حزب کمونیست، مارکسیست - ١٣

 . لنینیست ونزوئال
  ٨ادامھ در صفحھ ... حزب کمونیست- ١٤

  آزاد باید گردند ،زندانیان سیاسی، بی قید و شرط
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 ...رھنمودی شرم آور
 ). بورکینا فاسو (  انقالبی ولتائیک 

 . حزب کمونیست انقالبی ساحل عاج- ١٥
اقدام کارگری (  حزب کمونیست شیلی - ١٦
.( 

 سازمان احیای حزب کمونیست - ١٧
 . کارگران آلمان

 ). ھندوستان (  دمکرسی انقالبی - ١٨
 .  جبھھ کارگران پاکستان- ١٩
 ). فرانسھ (  جایگاه چھ گوارا - ٢٠
 ). روسیھ، پتروگراد (  ارگان کارگری - ٢١
 دفاع کار، انجمن سندیکاھای کارگران - ٢٢

 . روسیھ
( سرخ، سازمان کارگران جوان  کمون - ٢٣

 )خارکوف، روسیھ 
(  شرق، سازمان مارکسیستی کارگران - ٢٤

). لتونی 
 . حزب کمونیست انقالبی برزیل– ٢٥
انجمن ( : مجمع انجمنھای کمونیستی-٢٦

ھمآھنگی ، انجمن ھانری باربوس
، ، انجمن کمونیستی الزاس٥٩/٦٢کمونیستی

 ).مین، فالن ھانجمن کمونیستی استان پاریس
*****

 
 

 ...حمایت از مبارزه مردم عراق
گرفتھ اند گروگانگیری نیست شاید از این 

، “متمدن“جھت کھ گروگانگیرھای غربی 
، ولی نیستند“ بنیادگرا“، بوده و “مسیحی“

مردم عراق کھ برای دفاع از کشورشان و 
ناموسشان و شرافتشان و غرورشان چند تا 

ند و این عمال دشمن را بھ گروگان می گیر
، جنایتکار و ضد بشر معرفی حق آنھاست

 این ایرانیھای ضد انقالبی وکالی .می شوند
مدافع امپریالیستھا و مبلغ تئوریھای 

آنھا با ھوچی . صھیونیستھا در منطقھ ھستند
گری در گذشتھ می خواستند گروگان گرفتن 
فیلیپینیھا را کھ نھ برای مرخصی بلکھ برای 

ارتش استعمارگران بازسازی زیرساختھای 
و کنسرنھای استعماری بھ عراق اعزام شده 
بودند را با ھوچیگری وسیلھ توجیھ سیاست 

این . جنایتکارانھ امپریالیسم قرار دھند
جریانھای تقلبی و ضد انقالبی کھ خودشان 
توانائی آنرا ندارند کھ بر اساس تئوریھای 

نھ بھ جمھوری اسالمی “ارتجاعی خودشان 
نھ بھ جمھوری اسالمی “ و یا “و نھ بھ جنگ

 صف مستقلی برای پیشبرد “و نھ بھ آمریکا
تشان ّل بھ علت ِق،نظریات خودشان ایجاد کنند

بر عکس در تظاھرات ضد جنگ نیروھای 
انقالبی کھ خواھان کوتاه شدن دست 
امپریالیسم از منطقھ و ایران ھستند شرکت 
می کنند و در این جبھھ ھا خرابکاری می 

 این فقدان اصولیت از سیاست .نمایند
آنھا کار . ریاکارانھ آنھا ناشی می شود

مبارزه اجتماعی را با دوز و کلک یکسان 
گرفتھ و ھدفشان از این کار فریب افکار 
عمومی و پاره ای از آنھا حتی اخاذی از 

 . است“غیبی“منابع مالی 
این جریانھای ارتجاعی و ضد انقالبی از 

آنھا . ایت می کننداشغال سرزمین عراق حم
خواھان خروج بی قید و شرط تجاوزگران از 

پایان “آنھا تنھا خواھان . خاک عراق نیستند
بنظر آنھا این جنگ ماھیت طبقاتی . “جنگند
باید آنقدر ادامھ پیدا کند تا پایان . ندارد
ولی ). بھ نفع کی پایان پذیرد؟ توفان(پذیرد

 این جنگ تحت چھ شرایطی پایان می پذیرد؟
تحت شرایطی کھ امپریالیستھا ھمھ مردم را 
عراق را قتل عام کرده آواره نموده کشور 
عراق را بھ مستعمره رسمی خویش بدل 
کرده و منابع عظیم انرژی آن کشور را 

عراق باید بھ پایگاه نظامی . غارت کنند
تجاوز امپریالیستی در کنار اسرائیل بھ تمام 

تھا می آیا کمونیس. ممالک منطقھ بدل شود
.  چنین جنگی موافق باشند“پایان“توانند با 

عراق کشور نیمھ مستعمره و اشغال ! ھرگز
مردم عراق با ھر دین و . شده است

ایدئولوژی و تعلق سیاسی و فرھنگی و 
نژادی حق دارند و مجازند کھ تجاوزگران را 
از خاک خویش با ھر ابزاری کھ در اختیار 

 ماھیت این است کھ. دارند اخراج کنند
مبارزه . مبارزه مردم عراق عادالنھ است

در حالیکھ . آنھا رھائی بخش و انقالبی است
مخالفین خروج بی قید و شرط تجاوزگران از 
عراق ضد انقالبی اند و آرزوی خوابیدن این 

این . شتر را در درب منزل خود نیز دارند
است کھ مسئلھ عراق بیک مسئلھ کلیدی 

ھیچ نیروی . درمنطقھ بدل شده است
اپوزسیسون ایران نمی تواند از زیرِِ 

. ِموضعگیری در این مورد شانھ خالی کند
حزب ما بھ صراحت اعالم می کند کھ 
مخالفین شعار خروج بی قید و شرط 
تجاوزگران از خاک عراق متحدین بالقوه 

باید . امپریالیسم و صھیونیسم در منطقھ ھستند
دست این مبارزه را چنان تشدید کرد کھ 

عمال پنھان آنھا روشن شود و 
تروتسکیستھای ضد انقالبی از النھ ھای 

وظیفھ نیروھای انقالبی . موش بدر آیند
. حمایت از این مبارزات انقالبی است

حتی ، کمونیستھا و نھ تنھا کمونیستھا
، بشر دوستان و آزادیخواھان باید دموکراتھا

خواھان خروج بی قید و شرط امپریالیستھا و 
تنھا . وزکاران از خاک عراق باشندتجا

فاشیستھا و آدمخواران خواھان آن ھستند کھ 
یک نیروی خارجی خاک یک کشور را 

، مردم آن سرزمین را قتل عام اشغال کند
، منابع طبیعی و ثروتھای آن کشور را نماید

غارت کند و مدعی شود کھ اگر من این 
اسالم “را انجام ندھم “ خدمات ارزنده“

قدرت را در این ممالک بھ کف می “ یسیاس
 بنظر حزب ما ھر کس بر این نظر .گیرد

مردم عراق گردن ننھد ھمدست صھیونیستھا 
و امپریالیستھا در منطقھ است و چھ خودش 

این دارو دستھ ھا . بداند و چھ خودش نداند
آنھا . امپریالیستھا ھستند“ چپ“متحدین بالقوه 

ز ھمین نظریات ارتجاعی را در دفاع ا
، ، افغانستان، لبنانمبارزات مردم فلسطین

مشتی . سومالی و نظایر آنھا دارند
مالیخولیائی حتی تجاوز اتیوپی را نیز بھ 
سومالی تائید کردند زیرا تجاوزی کھ علیھ 

. اسالمیستھا باشد ظاھرا بدون مانع است
تئوری این مالیخولیائیھا ھمان تئوریھای 

 است “تروریسم“جرج بوشی مبارزه علیھ 
 .کھ بھ فاجعھ در جھان منجر شده است

طبیعی است کھ ملتھای جھان ھرگز زیر بار 
، قلدری و دسیسھ و خرابکاری تروتسکیستھا
 .امپریالیستھا و مشتی مالیخولیائی نمی روند

مبارزه ھمھ  ملتھا تا پیروزی نھائی ادامھ 
آنھا بوئی از شناخت  .خواھد داشت

و حقوق ملتھا ، مبارزه آزادیبخش امپریالیسم
آنھا بھ مسایل از دید جرج . و دول نبرده اند

 .بوش و دیک چنئی نگاه می کنند
مخالفت با شعار خروج بی قید و شرط 
تجاوزگران از خاک عراق تائید بر ابقاء آنھا 

تائید این امر است کھ آنھا با . در عراق است
استدالل جرج بوش موافقند کھ می گوید اگر 

رک کنیم نیروھای مذھبی ما خاک عراق را ت
قدرت را در آنجا بھ کف می آورند و این 

گیریم کھ این دروغ . است“ مدرنیسم“مغایر 
جرج بوش و دارو دستھ تجاوزگران حقیقت 

فرض کنیم کھ ما حتی این تحقیر . داشتھ باشد
ملت بزرگ عراق را نیز بپذیریم و بر آن 
صحھ بگذاریم کھ لیاقت یک حکومت ملی و 

از کی تا بحال رسم .  نداشتھ باشدمستقل را
بر این است کھ جرج بوشھا در مورد 
سرنوشت ملتھا و نوع تصمیمات آنھا اعمال 
نفوذ کنند و نظریات خود را بھ کشورھا و 
ملتھا تحمیل کنند؟ این روش روش استعمار 
کھن است کھ عمرش را در آستانھ انقالب 

اینکھ چگونھ . کبیر اکتبر بر سر گور گذارد
ومتی در عراق بر سر کار می آید و یا حک

باید بیاید تنھا تصمیم ملت عراق و نیروھای 
تنھا آن نیروھائی کھ . فعال مبارزه آن است

برای حل تضاد عمده و اساسی جامعھ عراق 
یعنی تضاد میان خلق و امپریالیسم مبارزه 
می کنند حق دارند در مورد سرنوشت آینده 

  ٩صفحھ ادامھ در ...کشورشان تصمیم 

 چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکیالت است
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 ...حمایت از مبارزه مردم عراق
کسانیکھ بھ تصمیم ملت عراق . بگیرند

احترام نمی گذارند و از تصمیم جرج بوش 
دفاع می کنند ھمان کسانی ھستند کھ در 
مورد ایران نیز ھمین عقیده را دارند و 
شعارھای تفرقھ افکنانھ و خرابکارانشان در 

ا آنھ. جنبش ضد جنگ بھترین گواه آن است
حضور امپریالیستھا و تجاوزگران را بھ 
ایران تنھا بھ این خاطر کھ با یک حکومت 
مذھبی عقب مانده و ارتجاعی در می افتند 
خوش آمد می گویند و برای این تجاوز 

برخی آز آنھا حتی از . حساب باز می کنند
دول خارجی کمک مالی می گیرند و از این 

بی جای کار شرم ھم نمی کنند و خود را انقال
از نظر حزب ما ھر جریانی کھ . می زنند

بھر عنوان و با ھر نوع کاله شرعی از 
کمکھای منابع مالی امپریالیستھا بھره مند 
شود ضد انقالبی است و کوچکترین عالقھ 
ای بھ مردم میھنش چھ برسد بھ طبقھ کارگر 

برای این جریانات کار سیاسی دکان . ندارد
 .دو نبش است

***** 
 
 

 ...ستی فاشیستھا با اسالم ستیزھاھمد
و صھیونیستھا در قبل از تجاوز بھ منطقھ 

آنھا برای کسب منابع اولیھ . خاور میانھ است
انرژی نیاز داشتند کھ بھ ممالک نفتخیز 
تجاوز کنند و مردم این ممالک را کھ بھ 

برای . مقاومت دست می زنند سرکوب نمایند
و این کار از منظر تکامل جنگ روانی 

آمادگی افکار عمومی برای آدمکشی نیاز بھ 
آن بود کھ در یک دوره طوالنی در ھمھ جا 

. علیھ مسلمانان بھ تبلیغات سوء بپردازند
دارو دستھ ھای اسرائیلی منصور حکمت کھ 

 بھ میدان “یاسالم سیاس“با تئوری مبارزه با 
اعزام شدند پیشقراوالن پیاده کردن نظریات 

 از تجاوز امپریالیستھا بھ آنھا. پنتاگون بودند
عراق و افغانستان بھ دفاع برخاستند و بیاری 
سربازان آمریکائی بھ عراق رفتند و بھ 
اخاللگری در صفوف طبقھ کارگر پرداختند 
تا سر آنھا را با حقوق بیکاری و درخواست 

خلق قھرمان عراق . بی حجابی شیره بمالند
 کھ آن چنان ضربھ ای بھ این ضد انقالبیھا زد

تمام دستگاه رادیو تلویزیون اھدائی آمریکائی 
 .خویش را بجا گذارده و فرار کردند

این دارو دستھ بھ رھبری موجود حقیری بنام 
مینا احدی بیاری صھیونیستھای آلمانی و 
موسسات مشکوک انجمنی بپا کرده اند کھ 

شورای “مانند یھودیان در آلمان کھ بنام 
شورای “ھا نام معروفند آن“ مرکزی یھودیان

ا برگزیده اند و با ر“ مرکزی مسلمانان سابق

سخنرانیھای تدارک دیده شده بیاری رسانھ 
ھای گروھی آلمان و اتریش و سایر ممالک 
اروپائی فضای مسمومی علیھ مسلمانان ایجاد 

 روشن است کھ این سازمان .می کنند
مشکوک در خدمت ادامھ سیاست 

 اروپا آفریده امپریالیستھا و صھیونیستھا در
شده است و  ھدفش تدارک تجاوز بھ ایران و 
سایر ممالک اسالمی و توجیھ ادامھ سکنی 
نیروھای استعمارگر تجاوزکار در ممالک 

 . تحت اشغال است
این جنبش فاشیستی کھ یکی از ارکان آن 
ملھم از تئوریھای ارتجاعی منصور حکمت 
و پیروان ارتجاعی آن است نفی این حقیقت 

مذھب افیون توده “کسیستی است کھ مار
فقط اسالم را افیون “این مرتجعین “ ھاست

جا می زنند و کاری بھ کار “ توده ھا
آنھا با . مسیحیت و بویژه یھودیت ندارند

ریاکاری مبارزه ضد مذھبی را از مبارزه 
طبقاتی جدا می کنند زیرا در غیر این 
صورت نمی توانند از تجاوز امپریالیستھا بھ 

اق و افغانستان و لبنان و فلسطین و در عر
وقتی کسی فقط در . آینده ایران دفاع کنند

سطح تبلیغ کند و بر ضد اسالم تحریک کند و 
بھ ماھیت سیاستھای امپریالیستی و 
تجاوزکارانھ کاری نداشتھ باشد عمال در 
جبھھ امپریالیستھا برای تحقق اھداف سیاسی 

مد کھ وقتی کسی نفھ. آنھا قرار می گیرد
ماھیت مبارزه ضد مسلمانی امپریالیستھا و 
صھیونیستھا مغایر و متضاد با ماھیت 
مبارزه کمونیستھا علیھ مذھب است و ھدف 

، آنوقت این عده آنھا ماھیت استعماری دارد
وقتی . و شده اندھمدست فاشیستھا می شوند 

کسی خواھان خروج بی قید وشرط 
عراق امپریالیستھا و تجاوزگران از کشور 

نباشد متحد بالقوه ھمین کنگره ھای فاشیستی 
است کھ در آن رجز خواھند خواند کھ بھ چھ 
مناسبت آمریکائیھا باید در عراق تا روز 

کسانیکھ مبارزه با مذھب را از . قیامت بمانند
مبارزه طبقاتی جدا می کنند قادر نیستند 
توضیح دھند کھ بچھ مناسبت صدھامیلیون 

ابرھنھ مسلمان و میلیاردھا مردم ستمدیده و پ
مردم سراسر گیتی برای بھبود شرایط زندگی 

. خود بھ توھمات مذھبی چنگ می اندازند
بچھ مناسبت برای میلیونھا مردم مذھب نھ 
ابزار سرکوب بلکھ وسیلھ رھائی بشریت 
جلوه می کند و بسیاری خواستھای انسانی و 
آرزوھای آرمانی را در تحت پرچم مذھب و 

آن جستجو می کنند و در مبارزه بھ رھبری 
این حکم کھ . این سالح توسل می جویند

مذھب افیون توده ھاست تا زمانی معتبر و 
تاثیر عملی دارد کھ معرفت علمی ناچیز باشد 
و اطمینان خاطر در این عرصھ کھ زندگی 

مرفھ و انسانی تنھا در روی زمین و نھ در 
تا . آسمانھا ممکن است وجود نداشتھ باشد

لحظھ ایکھ می شود مردم و بویژه 
زحمتکشان را بھ دنیای مرفھ آخرت تسلی 
داد و بھ آنھا در آن دنیا زندگی بھتری وعده 

 .  داد خرافات مذھب در جامعھ موثر است
این جریان ضد اسالمی ایرانی دموکرات ھم 

 زیرا از حق مردم عراق در تعییین ،نیست
 سرنوشت خویش و بر ضد نیروی اشغالگر

برای آنھا این دستاورد . حمایت نمی کند
بشری کھ در اثر فداکاری و از جان گذشتگی 
میلیونھا مردم جھان برای رھائی از یوغ 
استعمار کھن و نوین بوجود آمده است و در 
اسناد بین المللی بھ ثبت رسیده است ارزشی 

آنجا کھ پای دشمنی با اسالم بھ میان . ندارد
ود تعیینی ، حق خمی آید حقوق بشر

، حق سرنوشت ملل در مبارزه با امپریالیسم 
حاکمیت ملی و سایر حقوق دموکراتیک و 

دموکرات بودن آنھا نیز . مدنی ارزشی ندارد
 ٥/١آنھا از نابودی . قالبی و فاشیستی است

میلیون فلسطینی در نوار غزه کھ بھ گرسنگی 
محکوم شده اند و در محاصره صھیونیستھای 

 برند اظھار رضایت می فاشیست بسر می
 میلیون مسلمان ٥/١کنند زیرا بنظر آنھا 

کمترمی شود و حماس پایگاه خویش را از 
، این فاشیستھا ھوادار استعمار. دست می دھد

، و سرکوب ملتھا ھستند و خویش را آدمکشی
و “ اسالم سیاسی“در پس تئوریھای مدرن 

ؤذنھا پنھان می مبارزه با مسجد و مناره و م
 آنھا حتی قوانین ممالک سرمایھ داری .کنند

بورژوائی را کھ با تکیھ بر دستآورد بزرگ 
 دین را از دولت جدا کرده و ،انقالب فرانسھ

باید نسبت بھ مذھب نقش خنثی داشتھ و با 
آنھا بطور مساوی برخورد کنند مورد احترام 
قرار نمی دھند و خواھان آن ھستند کھ این 

 آزادی مذھب اصل اساسی قانون اساسی کھ
را تامین می کند در مورد مسلمانھا اجراء 

این برخورد فاشیستی و ضد . نشود
دموکراتیک بقدری بی شرمانھ است کھ 

پذیرش این . انسان از بیان آن حیرت می کند
شکنجھ و اعدام ، زندان، اصل بھ تائید اخراج

مسلمانان می رسد و ما از آن زیاد دور 
ستھا و یاران کار این فاشی. نخواھیم بود

منصور حکمتی بھ آنجا می رسد کھ در کنار 
متحدین جدیدشان بر ضد مسلمانان مترقی و 
انقالبی غداره ببندند و در خدمت مقامات 

“ تروریسم“امنیتی اروپائی برای مبارزه با 
 برای آنھا ساختن صدھا کلیسا و .در آیند
، نواختن ناقوس کلیساھا در روزھای کنشت

 آزار دھنده نیست ولی استراحت یکشنبھ
ساختن یک مسجد و یا اذان روزانھ آزار 

 ١٠ادامھ در صفحھ ... این تفکر.دھنده است

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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 ...ھمدستی فاشیستھا با اسالم ستیزھا
 فاشیستی با مبارزه ضد مذھبی ھرگز قرابتی 
ندارد و تنھا در خدمت ارتجاع جھانی و 
سیاست تجاوزکارانھ امپریالیستھا در جھان 

یاست از چاپ کاریکاتور محمد این س. است
شروع می شود و با تظاھرات فاشیستھا در 
کلن و کنگره ھای جھانی ضد مسلمانی ادامھ 

کمونیستھا باید مبارزه با مذھب را . می یابد
، علیھ امپریالیسم با مبارزه طبقاتی تلفیق دھند

و استعمارگران و اشغالگران امپریالیست و 
از باید . صھیونیست مبارزه کنند

، از دستآوردھای بشری حقوق دموکراتیک
احترام بھ حقوق بشر برای ھمھ و حتی 

تجزیھ حقوق . مسلمانان دفاع کنند
، دموکراتیک آب ریختن بھ آسیاب امپریالیسم

 .فاشیسم و صھیونیسم است
معترضین بھ این کنگره بدرستی می گویند 
کھ سیاست ضد اسالمی در اروپا بھ معنی 

 جنگھای تجاوزگرانھ مشروعیت بخشیدن بھ
، نقض آشکار حقوق ملل و و ناعادالنھ کنونی

دموکراسی و حقوق بشر و نقض آشکار 
حقوق برسمیت شناختھ شده در قوانین اساسی 

 اگر بشود این .ممالک پیشرفتھ اروپائی است
حقوق را یکبار و بھر بھانھ بزیر پا گذارد 
آنوقت راه برای نقض مکرر آن برای ھربار 

وقتی احترام بھ . انھ ھموار شده استو بھر بھ
قانون و حرمت حفظ آن از بین رفت حال چھ 

اتفاقا توجھ باین امر . یکبار و چھ صد بار
مھم است کھ فرق میان کمونیستھا کھ 
دموکراتھای واقعی و پیگیر ھستند و لیبرالھا 

 .و فاشیستھا را نشان داده می شود
سیر رویدادھای جھان نشان می دھد کھ 

جنگ . بندیھا ھر روز روشنتر می شودمرز
، ، فاشیستھا، ضد بشرھا، تجاوزکارانطلبان

پیروان ،  مسلمان ستیزھا،صھیونیستھا
اسالم “منصور حکمت با تئوری ارتجاعی 

، یاران جرج “تروریسم“مبارزه با ، “سیاسی
 ،بوش و دیک چنئی و ایھود اولمرت

، ، لبنان، افغانستانھواداران تجاوز بھ عراق
ران ادامھ ا، ھواد، ایران و سوریھطینفلس

، لبنان و ، فلسطین، افغانستاناشغال عراق
سوریھ در یک طرفند و ھمھ خلقھای جھان 

، صھیونیستھا و بر ضد امپریالیستھا
ھواداران مبارزه آزادیبخش ملتھا در خاور 

ران ا، ھواد، دموکراتھا و انسان دوستھامیانھ
خروج بی قید و شرط تجاوزگران و 

، ، فلسطین، عراقغالگران از افغانستاناش
 . لبنان و سوریھ در طرف دیگر قرار دارند

روشن می شود کھ این مسایل چون حلقھ ھای 
زنجیر بھم وصلند و ناشی از یک سیاست 

چاپ . واحد ارتجاعی جھانی ھستند

کاریکاتور محمد و یا فیلمی علیھ وی و 
تشویق بھ آتش زدن قرآن جدا از تجاوز بھ 

 و گرسنگی دادن بھ مردم فلسطین و عراق
این ھمان . جنایات نازیھای صھیونیست نیست

سیاستی کھ تدارک تجاوز بھ ایران را می 
بیند و از ھمھ اکنون متحدین خویش را در 
تخریب در جبھھ ھای ضد جنگ در خدمت 
سیاست امپریالیستھا و صھیونیستھا پیدا کرده 

ھمان کسانیکھ بجای تکیھ بر این . است
سیاست کھ از جنگ جلو گیرند تکیھ را بر 
سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی گذارده اند 
تا در پا رکابی امپریالیستھا و در ھمدستی با 

در راس آنھا . آنھا بھ ایران سرازیر شوند
سازمان مجاھدین خلق قرار دارد کھ بھ 

پاره . جاسوس رسمی آمریکا بدل شده است
ھای مالیخولیائی و “ چپ“ای 

وتسکیستھای ضد انقالبی نیز در این کر تر
دستجمعی با امپریالیستھا وصھیونیستھا در 

 باید این حجاب .پنھانند“ انقالبی“پس حجاب 
ضد انقالب را کھ برای بدنامی کمونیستھا 

آنھا حقیرانی ھستند کھ جسارت . آمده اند درید
آنرا ندارند تا بھ صراحت از نظریات 

 کار حزب. منصور حکمت دفاع کنند
از یک طرف و سیر رویداھا ) توفان(ایران

کھ در تائید ارزیابیھای حزب ماست الشھ این 
انقالبیھای کاذب را کھ خواھان ادامھ اشغال 
عراق و فلسطین ھستند بھ زبالھ دان تاریخ 

 .می ریزد
***** 

 
 

 ...اتحاد جماھیر شوروی
دشواری در دو طرف اختالف تنھا نیروی 

ھ با آرامی و بدون انگشت شماری بودند ک
تنھا سازمانی . تنش بھ مسئلھ برخورد نمودند

کھ اعضای آنرا یھودی و عرب بطور 
مشترک تشکیل می داد حزب کمونیست 

اما اختالفات آنچنان عمیق بود . فلسطین بود
کھ حتی در صفوف این حزب نیز تنشھایی 

 ،پس از مصوبھ سازمان ملل. دیده می شد
نوع تقسیم بندی  کھ ١٩٤٧ نوامبر ٢٩مورخ 

 ١٠٠کھ در بخش نخست مقالھ در شماره (
را برسمیت می ) توفان بھ چاپ رسید

، اورشلیم بی  یعنی تشکیل دو دولت، شناخت
 ، اقتصادی این دو دولتھدیطرف و اتحا

 .دشدشوارتر بشدت وضعیت موجود 
 اعراب خود ١٩٤٧قبل از آن در سپتامبر 

احمد حلیمی دولت فلسطین تحت رھبری 
 . را تشکیل داده بودندشاپا

 “هاناگھا“سازمانھای نظامی یھودی 
(Haganah)  ایرگون“و“(Irgun) چندین 

ماه دست بھ عملیاتی نزدند اما از آوریل 
 عملیات نظامی گسترده ای را علیھ ١٩٤٨

واحدھای اعراب در مناطق کنونی اسرائیل 
این عملیات را ارتشھای . آغاز کردند

 استقالل اسرائیل کشورھای ھمجوار در روز
 با ورود بھ فلسطین ١٩٤٨ ماه مھ ١٥یعنی 

در شب ورود ارتشھای اتحادیھ . پاسخ دادند
، دبیرکل اتحادیھ عرب بھ فلسطین

: در قاھره چنین گفت“ اعظم پاشا“،عرب
 و قتل عامی فجیع بنیان کناین جنگ جنگی “

تاریخ توسط در خواھد بود کھ مانند آنرا 
صلیبی دیده مغولھا و در جنگ ھای 

 W. Hollstein, kein Frieden um(“ایم
Israel, S. 184, Frankfurt 1972 ( 

 علیھ سیاست ،امروز کسانی ھستند کھ بھ حق
 ،متجاوزانھ و نژادپرستانھ اسرائیل می باشند

ولی خود بھ سیاست ھای نژادپرستانھ اعراب 
ولی زمان و اعمال . کم بھاء می دھند

ھ آنان با مقاصد نیروھای عرب نشان داد ک
 .دیگری وارد میدان شده اند

، آنھا بھ قتل عام یھودیان دست نزدند
یکی از رھبران فتح در مورد “ دابوایحا“

:  عرب چنین نوشتھحملھ نیروھای اتحادی
 ١٩٤٨ ماه مھ ١٥ارتش ھای آنان کھ در “

وارد فلسطین شدند حتی این توانائی را 
 مجمع نداشتند کھ تقسیم فلسطین را کھ توسط

عمومی سازمان ملل بھ تصویب رسیده بود 
.  دلیل آن نیز روشن بود.“تضمین نمایند

کھ سواحل غربی نظرش اردنی هللا ملک عبدا
برای خود این منطقھ را غصب را گرفتھ بود 

، در حالیکھ )توفان-سواحل غربی اردن(نمود
ملک فاروق نوار غزه را در اختیار مصر 

بری احمد دولت فلسطین تحت رھ. قرار داد
پاشا مرده بھ دنیا آمده بودزیرا کھ ھیچ دولتی 
خطر ھمکاری با این دولت را بھ جان نمی 

 .Abu Ihad, Heimat oder Tod S.خرید
57

این بھ اصطالح دوستان فلسطین چیز دیگری 
در ذھنشان نبود مگر اینکھ از این نمد کالھی 

بھر صورت آنھا . نیز نصیب خود نمایند
نظامی سریع اسرائیلی توسط دستھ ھای 

حال نوبت قوای . بشدت سرکوب شدند
اسرائیلی بود کھ با رویای اسرائیل بزرگ 

آنھا خواستار . خود بھ حملھ دست زدند
اعراب . مناطق وسیع تری برای خود شدند

فئودال نیز توافق خود را با این خواستھ 
 ٪٤٧/٥٦حال آنان بھ جای . اعالم کردند

مناطق  ٪٤/٧٧مصوب سازمان ملل 
بن “. فلسطینی را در اختیار خود گرفتند

تاکید می کرد کھ این گسترش “ گوریون
 ١١ادامھ در صفحھ ... پایان کار،منطقھ

ــ لنیـنیـسـمزنده باد مارکـسـیـسـم 
 



١١                                         صفحھ                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران  ١٣٨٧  مرداد  ماه –  ١٠١           شماره  

 ...تحاد جماھیر شوروی
 نیست زیرا این مناطق تنھا بخشی از یک 

 Israel Gvernment.سرزمین ھستند
Yearbook 1952 S. 15, Tel Aviv 

1953
ا با مواضع بھ ھر صورت صھیونیستھ

ارتجاعی و ماجراجویانھ اعراب فئودال در 
اتحادیھ عرب بخش ھای بزرگی از خواستھ 

 “ابوایحاد“. ھای خود را تحقق بخشیده بودند
در مورد این گونھ رھبران اعراب چنین می 

اشتباه آنان در آن بود کھ اگر خود “: گوید
، ھیچ چیز را قبول ھمھ چیز را نمی گرفتند

ھا با این سیاست بھ تقویت آن. نمی کردند
سازمانھای صھیونیستی دست زدند و شرایط 
اسکان جمعیت جدیدی را در طی سالھا 

 حال زمینھای فلسطینی را کھفراھم ساختند 
. از آن خود می کرد و وطن آنان را می ربود

 سازمان ١٩٤٧درست است کھ طرح سال 
ملل در رابطھ با تقسیم فلسطین غیر قابل 

ی آنان حتی با راه حلی موقت ، ولقبول بود
نیز سر آشتی نداشتند کھ بر اساس آن دولت 

 با حمایت سازمان ملل تشکیل می یفلسطین
 .A. Ihad, a. A, O. , S. 196f.“شد

این برداشت از وضعیت آن دوره است کھ 
یکی از رھبران فلسطینی با نگاه بھ گذشتھ 

 . بیان می کند
 شوروری در این شرایط پیچیده بود کھ اتحاد

 .موافقت خود را با این مصالحھ اعالم نمود
شوروی حتی برای تصویب این مصالحھ نیز 

. باید با آمریکا نیز بھ مبارزه بر می خاست
آمریکا کھ ابتداء با این قطعنامھ موافق بود با 
چرخشی پیشنھاد قیومیت سازمان ملل بر 
منطقھ را مطرح نمود و خود را بھ عنوان 

 ملل برای این قیمومیت نماینده سازمان
این پیشنھاد وضعیت سابق . عرضھ کرد

این بار با ولی ، فلسطین را تکرار می کرد
 .حضور آمریکا

 ماه مھ ١٤در سند تاسیس دولت اسرائیل در 
 : چنین آمده است١٩٤٨

دولت اسرائیل آماده است تا با نھادھا و “

نمایندگیھای سازمان ملل برای تحقق مصوبھ 
 ١٩٤٧ نوامبر ٢٩تاریخ مجمع عمومی ب

ھمکاری نموده و برای بوجود آوردن اتحادیھ 
 .“اقتصادی کمک موثری نماید

صھیونیستھا از این تعھد خود بھ سرعت 
دست کشیده و بھ ھمدستی ارتجاعی با 
امپریالیسم آمریکا بدل شدند کھ در طی بیست 

 میلیارد دالر در این کشور ٤٠سال بیش از 
بتواند پلی برای خود سرمایھ گذاری نمود تا 

در پایان سال . در خاورمیانھ داشتھ باشد
 زمانیکھ این نقش اسرائیل کامال ١٩٥٢

روشن شد دولت جماھیر شوروری روابط 
. دیپلماتیک حود را با اسرائیل قطع نمود

طرح بازگردانیدن آرامش و صلح بھ منطقھ 
ای کھ سالھا در آن تنش حاکم بود با شکست 

 .انجامید
وروی ھیچگاه از صھیونیستھا اتحاد ش

شوروی بھ آنان اسلحھ تحویل . حمایت نکرد
نداد و یھودیان شوروی را بھ مھاجرت 

صھیونیست ھا کھ در . ترغیب ننمود
گروھھای صھیونیستی در جمھوریھای 
دموکراتیک شرق اروپا فعالیت می کردند بھ 

، محاکمات پای میز محاکمھ کشیده شدند
 در Slanyks“ساسالنیک“گروھھایی نظیر 

 در مجارستان و Rajk“رایک“چکسالواکی 
در رومانی بخشی از Pauker “ پاوکر“

مبارزه با سیاست اسرائیل بزرگ 
این موضع کمونیست . صھیونیست ھا بودند

ھا یعنی ھمکاری صلحجویانھ میان خلقھا در 
مبارزه با استعمارگران و جنگ افروزان 

-سیاست امروزی احزاب مارکسیستی
 .تی ھم می باشدلنینیس

زمانیکھ دبیر اول حزب کار آلبانی 
 بھ نام کمونیستھا ١٩٧٨انورخوجھ در سال 

مبارزه علیھ اسرائیل این ابزار “: می گوید
خونریز امپریالیسم آمریکا کھ بھ مانعی 

 تبدیل خلقھای عرب بزرگ برای پیشرفت
شده است مشکل مشترک تمامی این 

ی در خلقھاست با این وجود کشورھای عرب
عمل نظر واحدی در مورد مبارزه با اسرائیل 

آنھا نمی دانند کھ شکل این مبارزه . ندارند
. علیھ این دشمن مشترک چگونھ باید باشد

بھ این مبارزه اغلب توسط بسیاری از آنان 
 ما، با دیدی ناسیونالیستی نگریستھ می شود

 ما بر آنیم .با  چنین دیدی سر توافق نداریم
اید ھر چھ زودتر بھ سیاست کھ اسرائیل ب

یک آمیز و تجاوزکارانھ ر، تحھای شونیستی
، ما خود علیھ کشورھای عربی پایان دھد

خواستار آنیم کھ اسرائیل مناطق اشغالی 
اعراب را بھ آنان بازگرداند و فلسطینیان بھ 

ما ھیچگاه . حقوق ملی خود دست یابند
خواھان ریشھ کن کردن خلق اسرائیل 

 Enver Hoxha .“نیستیم
Imperialismus und Revolution, S. 

206f., Tirana 1978    
این آنچیزی است کھ دید و نظر بین المللی 

 ٣٠کمونیستھا را ھمانگونھ کھ بیش از 
) توفان-بھ سال نگارش سند توجھ شود(سال

 .پیش نیز داشتند بھ روشنی بیان می کند
***** 

  

از یاری شما 
سپاسگزاریم

ز ایالت بایرن آلمان با آدرس رفیقی قدیمی ا
  یورو٤٠  مبلغ :صندوق پستی

  بھ آدرس صندوق پستی حزب کار
 ٢٠ یورو و یک بار ٥رفیقی از فنالند یکبار 

 .یورو
  یورو کتب درخواستی ٣٠رفیقی از دانمارک

حزب برای شما . شما متعلق بھ حزب کار نیست
 فھرست انتشارات خود را می فرستد

 

شماره توفان الکترونیکی 
 منتشر شد ٢۴و ٢٣ ،٢٢

آنرا در تارنمای توفان مطالعھ 
 نمائید

 
 

 
 

 زنده باد مبارزات رھائیبخش مردم فلسطین و لبنان 



 

ھمدستی فاشیستھا با 
اسالم ستیزھا در خدمت 

سیاست راھبردی 
امپریالیستھا و 

 صھیونیستھا
 در ایالت نوردراین “حامی شھر کلن“حزبی بنام 

 قصد دارد از تاریخ وستفالن در شمال شرقی آلمان
 کنفرانسی در شھر کلن با ٢١/٠٩/٢٠٠٨تا ١٩

شرکت سازمانھای فاشیستی و دست راستی اروپا 
از Vlaams Belang نظیر سازمان وامز بالنگ

از Front Nacional  ، فرونت ناسیونالبلژیک
، لیگا نورد از اتریشFPÖ ، اف پ اوفرانسھ

Lega Nordرتی از ایتالیا و بریتیش ناشنال پا
British National Partyاز بریتانیا تشکیل دھد  .

عنوان فراخوان این حزب و دستور کار آن کنگره 
، رد مناره و رد اذان رد مسجد. ضد اسالمی است

.است
“ اسالم ستیزی“و “ اسالم سیاسی“مبارزه علیھ 

، جو بیک جریان اصلی فعالیت نیروھای ستیزه
حال براحتی . و فاشیستی بدل شده است، جنگ طلب

می توان ھر مسلمانی را مورد تعقیب قرار داد و 
موم ضد مسلمانی در اروپا فراھم سیک فضای م

آنچھ را کھ نازیھا با یھودیھا کردند حال . آورد
 نازیھای مدرن با مسلمانان می کنند
سیاست اسالم . ماھیت این سیاست روشن است

 این سیاست -توجھ کنید نھ مذھب ستیزی-ستیزی

٩ادامھ در صفحھ....یالیستھا و امپر

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 . ھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارداین زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق،چ. است

بھ ما کمک مالی رسانید، . مارا 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، ھزینھ .  این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیمزیرا ما تنھا با اتکا بر نیروی خود پابرجاییم و بھ

.گزافپست مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

ی سوسیالیستی و شورو جماھیر اتحاد
)٢(تاسیس اسرائیل

ود کھ این سیاست منشور ملل متحد دایر بر بھ رسمیت استدالل آنھا این ب. اعراب این تقسیم بندی را رد کردند
مخالفت اعراب بر این پایھ بود کھ در کشور جدید . شناختن حق خود تعیینی سرنوشت خلقھا را نقض می کند

 اراضی کشور ٪١٠ یھودیان تشکیل می دادند و نیز بھ یھودیان تنھا ٪ ٥٠ اعراب و ٪٥٠کھ جمعیت آنرا 
 ,Sami Hadawi, Brennpunkt Plästina. وعده داده می شد یانیھوداید بھ رھبری کشور ب، نعلق داشت

S. 93, Dortmund 1976
 : گفت١٩٤٧در بحث مربوط بھ این نقشھ ھا نماینده دولت شوروی در نوامبر 

ھای اروپای غربی توانائی این را نداشتند کھ ابتدائی ترین حقوق خلق یھود را کشوریک از اینکھ ھیچ “
، یھودیان را بھ یند و یا از آنھا در مقابل اقدامات خشونت آمیز جالدان فاشیسم محافظت نمایندتضمین نما

با توجھ بھ تمامی آنچھ کھ در جریان . ت کھ دولت خود را بنیان گذارندده اسیکشان داشتن چنین خواستھ ای
نھ مناسبات کنونی ...  کرد، دیگر نمی توان در مقابل این حق ایستادگیجنگ جھانی دوم بر سر خلق یھود آمد

حال می خواھد این راه حل تاسیس . و نھ تاریخچھ فلسطین می تواند حل یکجانبھ مسئلھ فلسطین را توجیھ کند
دولت مستقل عربی بدون توجھ بھ حقوق مشروع ملت یھود باشد و یا تاسیس دولتی یھودی بدون توجھ بھ 

-سطین تنھا می تواند با بنیانگزاری کشوری عربیمصالح اعراب و یھودیان فل... حقوق مشروع اعراب
چنانچھ این راه حل بخاطر مناسبات تنش آمیز ... کشوری کھ دموکراتیک و مستقل است. یھودی تامین شود

) کمیسیون ویژه می باید سریعتر در مورد این امر نظر خواھی نماید(میان یھودیان و اعراب تحقق پذیر نباشد
راه حلی کھ ھمانند راه حل اول در فلسطین ھواداران خود را دارد و . ی قرار گیردباید راه دوم مورد بررس

من تکرار می . یھودی و یک دولت عربییک دولت : آن تقسیم این سرزمین بھ دو دولت مستقل جداگانھ است
 تنش اعراب و یھودیان آنچنان پر راه حل دوم تنھا زمانی توجیھ پذیر است کھ محقق شود کھ روابط : کنم

 .)است کھ امکان ھمزیستی مسالمت آمیز این دو خلق در کنار یکدیگر را غیر ممکن می سازد
 ١٩٤٧، در بھار ، ھمانگونھ کھ در سخنان فوق الذکر مشاھده می شودھیئت نمایندگی شوروی در این مجمع

تنشھای ملی را از یھودی با سرشتی دموکراتیک را داد تا از این طریق بتوان -پیشنھاد تاسیس دولتی عربی
 .میان برداشت

 دیگر نیز شاھد آن ردا، ھمان سیاستی کھ در موچنین پیشنھادی دقیقا بر پایھ سیاست خارجی استالین بود
حال این پیشنھاد نھ تنھا اکثریت حاضرین را بھ خود جلب نکرد بلکھ بیشتر شرکت کنندگان علیھ آن . بودیم

 .رای دادند
ھیئت نمایندگی شوروی پیشنھاد تاسیس دو دولت را داد کھ این دو دولت با علیرغم این برای حل بحران 

تاکید ھیئت نمایندگی شوروی برای ارائھ این پیشنھاد رنج ھای وحشتناکی . اتحادیھ اقتصادی بھم مرتبط بودند
. ودپیشنھاد شوروی چھ آنزمان و چھ بعدھا ھمواره مشروط ب. بود کھ یھودیان در اروپا متحمل شده بودند

 فوریھ ٨در مقالھ ای در ایزوستیا مورخ . شرط شوروی عقب نشینی نیروھای انگلیسی از این سرزمین بود
١٩٤٧) K. Kramer. The Forgotten Frienship, S. 15 Chicago 1974 ( این خواستھ بھ عنوان

 غیر قابل گذشت برای حل مسئلھ فلسطین مطرح گردیدشرط اصلی و 
ونھ کھ سازمان ملل بھ تصویب رسانید بھیچوجھ اھداف صھیونیستھا را برای تشکیل نقشھ تقسیم فلسطین آنگ

او حافظ آن یھودیانی بود . اتحاد شوروی از صھیونیستھا حمایت نمی کرد. اسرائیل بزرگ بازتاب نمی داد
جود این نقشھ تقسیم با توجھ بھ وضعیت مو. کھ از اروپا گریختھ و مخالف اشغالگران بریتانیائی بودند

 یھودی و دموکراتیک-فلسطینیراه حل صحیح کھ ھمان کشوری . مصالحھ ای بود کھ بر ھمھ تحمیل شد
 .باشد با دسیسھ ھای امپریالیستھا بھ شکست انجامید

 دست ،استعمارگران بریتانیائی بھ تحریک اعراب فئودال کشورھای ھمجوار کھ کنترل ارتش آنھا را داشتند
 آمریکا در این منطقھ پس از چندین چرخش سرانجام در سمت سازمانھای امپریالیسم نوخاستھ. زدند

 .میان یھودیان و فلسطینیھا سرانجام کار بھ اختالفات تحریک آمیز ملی رسید. صھیونیستی قرار گرفت
کھ بھیچوجھ نماینده در سازمان ملل متحد برای رد نقشھ اعراب فئودال باین جھت نیز طبیعتا آن استدالل 

آنھا اکنون ).  توفان-اشاره بھ حق خود تعیینی است کھ در آغاز مقالھ نامبرده شد(درست نبودھا نبودند فلسطینی
   .عیین سرنوشت فلسطینی ھا بدست خود را مطرح می کردنداصرار بر حق ت

سیاست ریشھ کنی یھودیان توسط نازیھا آنان را . این کھ یھودیان چھ باید می کردند موضوع بحث آنان نبود
، بھ این جنایت تاریخی کوچکترین  کھ در اکثریت خود صھیونیست نبودند، یھودیانیبھ فلسطین کشانیده بود

در حالیکھ از یک طرف رھبران صھیونیست ھا حق اعراب را در فلسطین بکلی نادیده . می شداشاره ای ن
ی یھودیانی کھ پس از  از طرف دیگر کمیتھ عالی اعراب و  اتحادیھ عرب حق انتخاب را برا،می گرفتند

١٠ادامھ در صفحھ ...در چنین.  بھ فلسطین مھاجرت کرده بودند بھ رسمیت نمی شناختند١٩٣٩سال 
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