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  در عرصه سياسی
دولت خاتمی همانگونه که حزب ما پيشگوئی کرده

ن دولت ازای. بود به پایان خط و به بن بست رسيد
روز نخست برای این بر سر کار نيامده بود که در

خود خاتمی هم. ایران اصالحات دموکراتيک نماید
در اعترافات اخيرش در مقابل دانشجویان در روز

اعتقاد بنده به اصالحات“:  آذر گفت١٦تاریخی 
در درون نظام بوده است و اصال جمهوری

انقالباسالمی را دستآورد بزرگ مردمی ترین 
روی کار آمدن . “...یعنی انقالب خودمان می دانم

خاتمی ناشی از فشار از پائين بود که در باال
بخشی از اندیشمندان حاکميت را به چاره جوئی وا

جناح راست مدعيان اصالح طلبی. داشته بود
ميخواستند برای نجات نظام در مجموع به دادن

ولی مردم. ندپاره ای امتيازات به مردم اکتفاء کن
با هر امتيازی که ميگرفتند جری تر ميشدند و
بيتشر آماده بودند که برای تغييرات اساسی

خاتمی که نقش ترمز و فریب مردم. فداکاری کنند
را بازی ميکرد از همان پایان دوره نخست ریاست
جمهوریش اعالم کرد که وی هوادار حفظ نظام

ه دراست و فقط با تغييراتی موافق است ک
جناح موسوم به. چارچوب نظام صورت گيرد

محافظه کار و یا انحصار طلب و یا راست سنتی و
یا اقتدارگرا به وی حالی ساخت که دست از
ناپرهيزی بردارد که ممکن است این جنبش از

خاتمی بتدریج بطور. پائين همه را بر باد دهد
رسمی از بقاء نظام و اهميت حفظ جمهوری

این روش وی باعث بی. رانداسالمی سخن 
اعتباری وی در نزد مردم شد و توهم مردم نسبت

 ٢ادامه در صفحه   .     ...به مدعيان اصالح

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  چو عضوی بدرد آورد روزگار
 دگر عضوها را نماند قرار

 سياسی،ياری به خانواده زندانيان
  .گزارشی به هميهنان و رفقای حزبی

یاری به خانواده زندانيان سياسی وظيفه همه
رفقای حزبی ما و وظيفه هر انسان متعهد و

  .انقالبی است
، در سنگر ما بوده اند که در ميان ماانسانهائی

برای رهائی بشریت از چنگال دیو مهيب
 و در راه رهائی طبقهاستثمار رزميده اند

کارگر به بيغولهای رژیم سلطنت و جمهوری
اسالمی افتاده و در زیر شکنجه جان داده و یا

آنها. در زیر چوبه اعدام به قتل رسيده اند
و رسالتی را که آنهارفتند تا ما زنده بمانيم 

ما. نتوانستند به پایان برسانند ما پایان برسانيم
سوگند یاد کردیم که این کار را با افتخار انجام

  .دهيم
یاری به خانواده رفقای جانباخته و یا زندانيان

تا مشعل. سياسی باید بيک وظيفه ملی بدل شود
مبارزه در راه پر پيچ و خم و صعب العبوری

همواره روشن مانده پرتو افکن راه ماکه داریم 
بوده و با خون جدید تغذیه شده و در راه نيل به

استمرار در. هدف انسانی ما به پيش برده شود
این کار به سخت کوشی و حوصله و پرهيز از

در جبهه جنگی که ما در. شتابزدگی نياز دارد
آن شرکت ميکنيم مطمئن هستيم که بدون

زیرا ما به. دست نميآوریمقربانی موفقيتی به 
ماهيت بيرحمی و ددمنشی دشمن طبقاتی
آگاهيم و از تجربه تاریخ درس گرفته و آنرا به

ما به کموناردها، به. آینده گان منتقل ميکنيم
بلشویکها به پارتيزانهای کمونيست سراسر

آتشی را که آنها افروختند باید. جهان مدیونيم
  . شعله ور نگهداریم

 یاری به خانواده زندانيان سياسیباین جهت

مبارزه قهرمانانه هميهنان کرد ما به مرحله
سراسری دراعتراضات . جدیدی گام گذارده است

مهمترین شهرهای کردستان یران از همبستگی
درخشان خلق کرد و آمادگی فداکاری وی برای

  .تحقق خواستهای برحقش حکایت ميکند
یکی ازویژه گيهای مهم این برآمد مردم در
کردستان مبارزه آنها برای کسب حقوق عمومی
دموکراتيک است که به مجموعه مبارزه
.دموکراتيک در عرصه ایران یاری ميرساند
مردم کردستان درک ميکنند که باید مبارزه خویش
برای تحقق حقوق ملی را با مبارزه عمومی

م سراسر ایران پيونددموکراتيک و انقالبی مرد
بخت پيروزی خلق کرد در کسب حقوق ملی. زنند

در پيروزی انقالب ضد امپریاليستی و ضد
صهيونيستی و ضد ارتجاعی در سراسر ایران

طرح شعاری مناسب در شرایط. نهفته است
کنونی ميتواند به همبستگی خلقهای ایران یاری

 ورسانده و موجی از پشتيبانی در سراسر ایران 

منطقه در حمایت از جنبش همميهنان کرد به وجود
تجربه کردستان ایران ميتواند قلم بطالن را بر. آورد

تجربه شکست خورده تکيه به امپریاليسم و
  . صهيونيسم در کشور همسایه ما عراق بکشد

تعميق این مبارزه در کردستان باید به نحوی صورت
ارزه برایگيرد و در جهتی رشد کند که به سنگر مب

، برای تحقق جامعه ای آزاد وآزادی ایران
 چنين تحولی.دموکراتيک در سراسر ایران بدل شود

در کردستان ميتواند نقش تاریخی ای را که زمانی
ملت آذربایجان در ایران بازی کرد بعهده مردم
کردستان ایران قرار دهد و کردستان به پایگاه انقالب

  .ایران بدل گردد
ر این زمينه بارها سخن گفته و در آیندهحزب ما د

ولی هدف ما از نگارش این. نيز سخن خواهد گفت
مقاله صرفا حمایت از خلق کرد نيست آموزش از
  .درسهائی است کهجنبش اخير در اختيار ما ميگذارد
سازمانهای انقالبی کرد که به امپریاليستها و

٧ادامه  در صفحه   ...  صهيونيستها

درسهائی از مبارزات درخشان 
مردم کردستان

صرفا یک عمل انسانی نيست، یک کار انقالبی و
مبارزاتی است، یک آموزش انقالبی به نسل آتی
است تا به آنها نشان داده شود که همه ما از خانواده
.واحدی هستيم و برای هدف مشترکی پيکار ميکنيم
و با این هدف اگر کسی در کنار ما ازپای در آید

يداند که رفقای وی خانواده اش را در چتر حمایتم
خویش دارند و به زندگی آنها چون زندگی

حزب است. نزدیکترین کسان خود رسيدگی ميکنند
که این وظيفه تاریخی را بعهده ميگيرد و نيروی
حزبی را که باالتر از هر نيروی فردی است به

     ۶ادامه در صفحه ... .ميدان ميآورد
   مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ
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اصوليت انقالبی و انقالبی 
  نمائی غير اصولی

  
کمونيستها را از سایر ابناء بشر ساده تر ميشود به زندان

جرم.  و کشت، شکنجه کرد و سينه دیوار گذاردانداخت
ایده انسانی کمونيسم. نابخشودنی آنها در عقایدشان است

 در زمان .را که عميقا پذیرفتی خودش گناه کبيره است
 و پدرش حتی داشتن عقيده کمونيستی بنامشاه سابق
در آلمان دوره.  ده سال زندان داشت،قانون سياه

بيسمارک قانون ضد سوسياليستی برای مبارزه با
این معصيت را هيچ قانون.  کمونيستها تنظيم شده بود

بورژوائی و بزرگترین حاميان جامعه مدنی بورژوائی
مردن. ی بخشندنظير کارل پوپر و پيروانش بر شما نم

-این منطق همه بورژوا. حق کمونيست است
،ميخواستند کمونيست نشوند تا نميرند. امپریاليستهاست

اتهامی نيست که. این ادامه همان منطق بورژوائی است
٨ادامه در صفحه   ...تا کنون به کمونيستها نزده
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ری آنها در مقابلوحدت صو. جان خود افتاده است
جناح رقيب بيکباره درهم شکسته و تضادهای
مافيائی ناشی از غارتگری و سلطه جوئی ميان آنها
و بویژه دور برداشتن سپاه پاسداران برای یک کاسه

  .کردن قدرت افزایش یافته است
قوه قضائيه در ایران مرکز دادگستری و تظلم

مایهاین قوه که در تمام جهان سر. خواهی نيست
داری بر اساس حفظ و حراست از تقدس مالکيت
خصوصی بر وسایل توليد بوجود آمده و قوانين آن
نيز بر همين اساس تشکيل شده است در ایران ابزار
سرکوب عمومی و حتی سرکوب هواداران

قوه قضائيه ابزاری برای. ناهمخوان نظام است
تسویه حسابهای جناحبندیهای داخل حکومت است تا

وانند نفوذ دسته مافيائی خویش را گسترش دهند وبت
از امتيازات دولتی و ذخيره ارزی ناشی از درآمد

  .کالن نفت بيشتر بهره مند گردند
تضاد قوه قضائيه با شورای نگهبان و مجلس شورای

، هر کدام در پی ایجاداسالمی و سپاه پاسداران
، ریشه ایننيروی اطالعاتی و نظامی خود هستند

 در این است که دولت ميخواست که وزارتامر
خانه ها و بنيادها بودجه خویش را خودشان تامين
کنند و اینکه سپاه پاسداران دارای فرودگاه و بندر
برای ورود و خروج کاال و قاچاق به داخل کشور
بدون پرداخت عوارض گمرکی است ناشی از هرج
.و مرجی است که خود دولت خاتمی باعث آن است

لوک و الطوایفی در قدرت مذهبی و سياسی ملوکم
الطوایفی در اقتصاد و سازمانهای اطالعاتی و
امنيتی و نظامی را نيز ایجاد کرده است بطوریکه

وقتی پاسداران به. سگ صاحبش را نميشناسد
صرف داشتن اسلحه در دست سازمان اطالعاتی و
زندانها خود را دارند و باین اتکاء بهمه زور

یند و بر باالی حتی قوانين خودشان قرارميگو
ميگيرند سران مافيای مذهبی هرکدام برای
،زورگوئی و ایجاد امنيت برای خود و نفی قانون

وقتی. امپراتوری مسلح خویش را ایجاد کرده اند
موازین و قوانين معتبر و قابل احترام عمومی
مستمرا بزیر پا گذارده شود امنيت عمومی و احساس

وقتی قانونی برای حمایت. ت نيز از بين ميرودامني
عمومی که همه در مقابل آن یکسان باشند در ميان

، هر کس در پی دفاع از امنيت و جان خودنباشد
این.  سنگ بنای مشترک جامعه برهم ميریزد.است

.وضعيت عناصر حاکميت را نيز در برميگيرد
جامعه مدنی. هيچکس به جان ومال خود ایمن نيست

.به دوران امنيت قبيله ای و طایفگی بر ميگردد
دیگر قانون حامی کسی نيست بلکه هر کس بيشتر

سخن اکنون بر. پسر و عمو دارد حاکم مطلق است
سر آن است که کدام گروه در قدرت چه بخشی از
قدرت اقتصادی و سياسی را از آن خود کند تا در

کاملمقابل رقبای مافيائی از امنيت بيشتر و یا 
نزاع بر سر. برخوردار باشد حرفش برو داشته باشد

این است که بعلت افزایش بهای نفت و افزایش در
هر. آمد ارزی ایران سهم هر گروهی چقدر است

بخش از این مافيا اهرمهای اعمال نفوذ خویش را
دارد و بر عليه دیگران پرونده سازی ميکند و آنقدر

زی وجود دارد کهموضوعهای داغ  برای پرونده سا
آنها وقت جمع آوری مدارک دزدیهای و رشوه

این وضعيت. خواریها و جنایتکاری متقابل را ندارند
پس از شکست جنبش دوم خرداد که جناح راست
یکه تاز ميدان شده است و بدون ترس ميتازد تسریع

حضور فعال جنبش دو خرداد آنها را به. شده است
 ليکنشم مردم ميترسيدندا از خه، آنعقب رانده بود

    ٣ادامه در صفحه    ...اکنون ميخواهند بدون

غلبهکه تجاوزش ماهيت رهائيبخش دارد آمریکا 
حتی سلطنت طلبان خواهان تجاوز. کردند

،امپریاليست آمریکا به ایران و قتل عام مردم ایران
جرات ندارند آشکارا سنگ تجاوز آمریکا به ایران

  .را پس از افتضاحات عراق به سينه بزنند
ان مزور و شکست جنبشپس از عقب نشينی رهبر

دوم خرداد جناح مسلط حاکميت در یک انتخابات
قالبی بياری مجلس خبرگان و تحریم انتخابات از
جانب مردم شوراهای شهر و اکثریت مجلس هفتم را

حال این ارتجاع سياه با در دست. از آن خود کرد
آنها در. داشتن کليه قوه ها به جنگ مردم آمده است

دارند جناحهای موسوم به اصالحدرجه اول قصد 
 مذهبی ها قلع و–طلب حاکميت را بکلی مانند ملی 

آنها سرمایه کالن تجاری را که با حاکميت. قمع کنند
در آميخته است به سرمایه داری صنعتی ترجيح

، زیرا در هرج و مرج و عدم امنيتی که ایجادميدهند
اینکه، آنها عليرغم ميکنند بهتر امکان چپاول دارند

 مذهبيها نيز از انقالب واهمه دارند و–ميدانند ملی 
از توده مردم بيشتر تا از مالها ميترسند و حتی
تالش دارند تا طعام فاسد مذهب را دوباره با ادویه
،جدید قابل بلع نمایند با آنها شدیدا برخورد ميکنند
زیرا ميترسند که آنها بعلت روابط سنتيشان با

 وشان ملیو روغن  رنگلت ، بعآمریکائيها
تمایلشان به ایجاد امنيت برای سرمایه و مالکيت
خصوصی بطور کلی و احترام به قانون و امثالهم
بيشتر مورد توجه امپریاليست آمریکا قرار گرفته و

در حاليکه این جناح ارتجاع سياه. رقيب آنها شوند
که هوادار بلبشو و هرج و مرج می باشد مایل است

تکار کنار آمدن با آمریکا را خودش بدونکه اب
  و با اطمينانی که به جناح خودیها“سرخر“داشتن 

این همان تئوری خامنه ای بود. دارد در دست بگيرد
که ميگفت ما  با اصالحات مخالف نيستيم ولی باید
رهبری آن در اختيار ما باشد که بتوانيم آنرا کنترل

ا کنترل صورت گيرداصالحات باید از باال و ب. کنيم
و نه اینکه فرمانش بعلت فشار از پائين و سرگيجه
.گرفتن پاره ای از یاران در باال از دست ما بدر رود
دقيقا همين کار را برای نزدیکی به آمریکا و اروپا

آنها با شعار مرگ بر آمریکا به ميدان ميایند. ميکنند
،تا جناحهای هوادار اصالح طلبان را خنثی کرده
خلع سالح کنند و به آمریکائی ها بفهمانند که صاحب
اصلی کسانی نيستند که انتخابات را برده اند بلکه ما

.انتخاباتها را ميبریم هستيم که هر وقت اراده کنيم
آنها برای آمریکا ناز و عشوه ميآیند و بخود فروشی

آنها ميخواهند رهبری کنار آمدن با آمریکا. مشغولند
آنها در پی حفظ قدرت. ست داشته باشندرا خود در د

سياسی خویش هستند و نه آنطور که مدعی اند در
 که ظاهرا باید با“اسالم ناب محمدی“پی تحقق 

روسپی ساختن زن مسلمان و فروش آنها و رشوه
خواری و دزدی و دروغگوئی و غارت مال مردم

علی االصول و بر اساس روایات خودشان.... و
 شواهد همه بر عکس آن شهادت.مخالف باشند

آخوندی که از عذاب جهنم باکی نداشته باشد. ميدهند
ارکان دین و اعتقاد ادعائی را به زیر پرسش برده
است و این دقيقا امری است که در ایران شاهد آن

  : چه خوب آورده اند. هستيم
  وئيا باور نمی دارند روز داوریگ

 .        می کنند همه قلب و دغل در کار داور پ کاين
شکست جناح موسوم به اصالح طلبان به رهبری
خاتمی یک نتيجه دیگر نيز به بار آورده است و آن
وضعيت هرج و مرج غير قابل کنترل کنونی و

جناح سياه مسلط حاکم. مملکت شتر گاو پلنگ است
که خياليش از جانب رقيب راحت شده است حال به

  ...گزارش سياسی هيأت مرکزی 
عناصر پيگير در جنبش اصالح.  طلبی فرو ریخت

طلبی که به مقاومت دست زدند قلع و قمع شده و به
 به سازش تن در، سرکوب شدند و یازندان افتادند

سعيد حجاریان یکی از تئوریسينهای دستدادند و 
 تقالی،راستی اصالح طلبی برای نجات این مرده

چندی بعمل آورد ولی در عمل دید که با تئوری
 و انتقاد به تندروی های“اصالحات در اصالحات“

خودیها در روند اصالحات دیگر قادر نيست چيزی
ب دهد این بود که رنگرا نجات دهد و کسی را فری

عدم شرکت مردم در انتخابات. واقعی به خود گرفت
مجلس هفتم و شوراهای شهری بهترین تو دهنی به

آنها که در زمان بسيج و. نمایش اصالح طلبان بود
حضور مردم در صحنه و در شرایط شکست روحيه
جناح موسوم به انحصار طلبان جسارت دست زدن

، تکيه بر این نيرو را نداشتندبه اقدامات اصالحی با
، بيعرضه گی و بی دورنمائيشانضعف و ترسشان

بدرستی از جانب حریف شناخته شد و مورد حمالتی
قرار گرفتند که امکان دفاع از خود را از آنها سلب

مشکل این جناح در آن بود که یا باید با فشار. کرد
مردم قانون جمهوری اسالمی را با خود جمهوری

می بدور ميافکند و یا باید برای حفظ نظام در جااسال
  . و مرحله ای به درجا زدن ميپرداخت

این جناح از توده مردم بيشتر ميترسيد تا از والیت
مطلقه فقيه و بعلت این تناقض و بی دورنمائی

ُ فقط غ . توانائی رهبری نداشت ر ميزد و جناح هشيار    
ه موقعمسلط حاکميت بر این سترونی واقف بود و ب

ضربات کاری را یکی پس از دیگری به آنها وارد
آنها عليرغم در. کرد تا به اجزاء خود تبدیل بشوند

دست داشتن قوه مجریه و مقننه و اکثریت توده مردم
و حمایت بين المللی هيچ غلطی نتوانستند بکنند زیرا
به تحوالت از درون رژیم با حفظ نظام اعتقاد

زاده عضو شورای مرکزی رمضان هللاعبدا. داشتند
جبهه مشارکت در پاسخ  به این پرسش مبنی بر

، آیااینکه چرا اینقدر به اصالح طلبی اصرار دارید
:صریحا اعالم کردراه های دیگری وجود ندارد؟ 

از انقالب هم. ب نيستيمالما به دنبال انق“
،برخی سه راه“ : و با اشاره به اینکه“...ميترسيم

دست گرفتن اسلحه و چشم اميد به، در خانه نشينی
خارجی را به عنوان جایگزین های اصالحات اعالم

ن به عنوان کسی کهم“ :اظهار داشت“ ميکنند
اعالم، قانونی در کشور بکنم، ميخواهم کار سياسی

ميکنم نميتوانم خانه بنشينم چون نسبت به مردم و
 اسلحه به دست نميگيرم،جامعه احساس تعهد ميکنم

عتقدم خطرش بيشتر است و به خارجی همچون م
 بنابر این راهی جز ادامه اصالحات،اعتماد نميکنم

سخت است ولی باید تالش کرد و اميدوار. ندارم
 سخنان.“، ما در جبهه مشارکت بر این باوریمبود

روشنی است که در آن جائی بر تکيه به جنبش توده
عتالء و اترس از توده ها و ارتقا. ای مردم نيست

  .جنبش آنها را به محافظه کاران نزدیک ميکند
شکست جنبش دو خرداد موجی از سرخوردگی و

طبيعی است که این. یاس در ميان مردم پراکنده است
وضعيت توانست سه نوع روحيه را در ایران تقویت

یکی روحيه انقالبی و رادیکال که تنها با توسل. کند
 انداخت و اقليتیبه قهر ميشود این رژیم را از کار

نيز خواهان تجاوز آمریکا از خارج به عنوان
که، اکثریت خاموش انتخاب ميان بد و بدتر گردیدند

 یاد ميکند“خانه نشينها“رمضان زاده از آنها بعنوان 
جنایت آمریکا در. ولی به کار خود مشغول شد

را برهم زدفریب خورده  دشمن دوستان، اميد عراق
م خویش نسبت به امپریاليسمو بسياری بر توه

َ                                                سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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از بازار و پيوستن به سازمان تجارت جهانی و
خصوصی سازیو ورود به شبکه ، تعدیل اقتصادی

 و بازار بورس است عمال از سياست نئوبانکها
.يکندليبرالی محافظه کاران امپریاليستی حمایت م

رفسنجانی با نفوذ مالی فراوان و سرمایه گذاریهای
کالن در عرصه نفت و تجارت کالن و مقاطعه
کاریهای بزرگ دولتی نمایندگی این بخش از سرمایه

وی با سياست شل کن. داری را بعهده گرفته است
سفت کن ميخواهد قيمت خویش را افزایش دهد و

يجناب سرخپوشاین عال. تنور انتخاباتی را داغ کند
هنوز رسما به ميدان نيامده است و در پشت پرده

دعوا. مشغول چانه زنی و سنجيدن نرخ بازار است
، بر سر ایجاد، بر سر حفظ خود استبر سر بقا است

برای. محافل قدرت برای غارت راحت تر است
ارزیابی طبقاتی باید دید که هر کدام از این دسته ها

های خود منافع کدام طبقهدر شعارها و برنامه 
اجتماعی را مد نظر دارند و ماال منافع کدام طبقه را

خواستهای سياسی و اقتصادی آنها در. تامين ميکنند
مثال. ماهيت خویش و نه در ادعاهای آنها چيست؟

برخورد به امر خصوصی سازیها از جمله در مسئله
، پيوستن به سازمان تجارتسرمایه ملی ما نفت

،سرمایه گذاری خارجی، ، مسئله انرژی اتمییجهان
، مسئله اسکله، حل مسئله ملی در ایرانقانون کار

ومذهبی های آزاد و بودجه مبهم بنيادهای رنگارنگ 
 و برخورد به حقوق مدنی ونظام مالياتی

،دموکراتيک مردم و آزادیهای سياسی و اجتماعی
برخورد به شورای نگهبان ومجمع تشخيص

آنچه به روشنی. چيست؟ و نظایر آنهاژیم مصلحت ر
ميتوان به آن تکيه کرد آن است که  هيچکدام از این
جناحهای عجيب و غریب مدافع منافع کارگران و

آنها حتی از منافع. زحمتکشان شهر و روستا نيستند
قشرعظيمی از خرده بورژوازی ایران نظير

 ادارات و کارخانجات دولتی، کارمندانروشنفکران
آنها زن. و غير دولتی، آموزگاران حمایت نميکنند

ستيز و ضد علم هستند و به دشمنی با جوانان
 ميليون رای است و٤٠این بخش شامل . برخاسته اند

.بيش از دو سوم جمعيت ایران را تشکيل ميدهد
ی حاکميت در پی تقسيم قدرتععمال جناحهای ارتجا

.ش ميباشنددر ميان خویش و تامين آینده گروه خوی
سنگی را که آنها برای زدن بر سر مردم بلند کرده

  .بودند حال بر پاهای خود آنها ميافتد
خامنه ای در نماز عيد فطر امسال در باره اهميت
انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و سياستی که
باید در پيش گرفته شود در عين تائيد همه نامزدها

 پيش انداخت کهاظهار داشت که باید کسی را به
وی دست خود. بتواند حداکثر آراء را به کف آورد

راهبرد اساسی که باید“: را رو کرد و اظهار داشت
مورد توجه و عمل همه قرار گيرد تالش برای
حضور حداکثری مردم در این انتخابات است تا به

رگزاری یکی از بهترین وب الهی با لفض
اسه ای ملیپرشورترین انتخابات بار دیگر حم

آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران
 وی.“اسالمی و ملت سرافراز ایران مایوس گردد

اميدوار است با شرکت وسيع مردم و تقلب در
انتخابات مشروعيت جهانی کسب کند و بتواند کاالی
جمهوری اسالمی را بعنوان یک انتخاب آزاد و در

و با این کار. شدشرایط دموکراتيک به جهانيان بفرو
رژیم. خطر تجاوز آمریکا به ایران را دفع نماید

جمهوری اسالمی به چنين مشروعيت تبليغاتی نياز
 تحريم انتخابات،شعار حزب ما در اين زمينه. دارد
ما خواهان آن هستيم که مردم در تحريم. است

انتخابات فعاالنه شرکت کنند و آنرا با سلطنت و

و تهديد به تجاوزشم امپرياليس، با نفی رفراندمش
.و سرنگونی رژيم جمهوری اسالم پيوند زند

 سياست رژيمءسياست تحريم فعال انتخابات افشا
جمهوری اسالمی به منظور مشروعيت بخشيدن

  .  تبليغاتی به خويش است
حرب ما بر آن است که آنچه خطر تجاوز
امپریاليست آمریکا را به ایران به صفر ميرساند

زاری یک انتخابات جعلی و پر سرو صدا نيستبرگ
که بهر صورت به این رژیم مشروعيت نخواهد

،، تسليح مردم استتکيه به مردم استبلکه ، بخشيد
ایجاد هسته های مقاومت برای جنگ شهری و
تدارک برای دفاع از شهرها و حيثيت مردم کشور

 و در عين حال تکيه بر دوستی با مردم.ماست
این مبارزه نميتواند با رهبری .منطقه است

آخوندهای جمهوری اسالمی که به جای ایران در
دفاع از. پی حفظ و بقاء خود هستند صورت گيرد

تماميت ارضی ایران در مقابل استعمار با رهبری
توانای حزب طبقه کارگر ایران ميتواند تحقق پذیرد

  .و ال غير
تنکته دیگری که ذکرش از اهميت برخوردار اس

مذهبی ها و شاهپرستان و-تالشی است که ملی
هواداران امپریاليسم و ارتجاع به عمل ميآورند تا
مجددا مذهب را که مورد طرد مردم قرار گرفته
است و بسياری به ماهيت آن پی برده اند مجددا

مجددا این افيون را برای تخدیر مردم. مجلسی کنند
که روحانيت برآنها تبليغ ميکنند . بخورد آنها دهند
روحانيت مترقی و پيشرفته و. دو نوع است

چهنآنها  مدعی ميشوند که آ. روحانيت قشری
خمينی انجام داده است و مریدانش آنرا به کمال
رسانده اند اسالم نيست و با اسالم سرسوزنی

این روش تحميق برای آن است. خویشاوندی ندارد
 از انقالبیکه از اسلحه مذهب در ایران آینده و پس

که در پيش است برای خلع سالح روحی
.زحمتکشان و تحميق مردم دوباره استفاده کنند

 مذهبی هميشه چشم به عقبگاه–نيروهای ملی 
تاریخ دارند و قادر نيستند بند ناف خویش را از

البته ما کمونيستها نيز بر این. ارتجاع مذهبی ببرند
ت اسالمنظریم که حاکميت کنونی نتوانسته اس

واقعی را در ایران پياده کند ولی این شکست
روحانيت را در استقرار اسالم واقعی در ایران سند

مذهبيها و شاهپرستان به شمار-حقانيت ملی
وظيفه ما کمونيستهاست که نشان دهيم. آوریمينم

اسالم واقعی آن است که در افغانستان و عربستان
ایران اجراءاسالمی که در . سعودی اجراء ميشود

ميشود به علت سطح رشد فرهنگ مردم و درجه
تکامل اجتماع ما نميتواند بيش از این ماهيت

، اسالمارتجاعی و ضد بشری خویش را نشان دهد
، از جنبه درجه غلظتدر ایران صرفا از این جنبه

عقب ماندگی و ارتجاعی خویش اسالم واقعی
سالماز این نقطه نظر اسالم در ایران ا. نيست

ولی فراموش نکنيم که وظيفه ما. واقعی نيست
کمونيستها در درجه نخست مبارزه ضد مذهبی و

، ما تسلط مذهب را ناشی از جهالتضد خدا نيست
واقعيتناشی از اجتماع و ناشی از عقب ماندگی و 

 این است که.وجود طبقات ستمگر در جامعه ميدانيم
تی و کسبباید مضمون فعاليت را بر مبارزه طبقا

قدرت سياسی قرار داد و انتقاد به مذهب و نفی آن
  . نيز باید از این دریچه صورت گيرد

  در عرصه اقتصادی
    ۴ادامه در صفحه    ...در کنار خصوصی

پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

 …گزارش سياسی هيأت مرکزی 
 ترس و واهمه در حاليکه ميدان را برای جوالن

، حداکثر چپاول را به عملخویش خالی ميبينند
 آنها به این بذل و بخششها از در آمد نفت.آورند

سپاه وبرای چسباندن عناصر مفتخور بسيج و 
تامين دستمزد بيکارانی که برای مناسبتهای

افزایش بهای. ضروری به ميدان ميآیند نياز دارند
.  نفت امکان تنفس ارتجاع مذهبی را افزایش ميدهد

ده ها نام و گروه و دسته به ميدان آمده اند ولی
ماهيت همه این گروه ها که امروز بعلت شرایط

 حفظ رژیمپدید آمده رو شده است در خدمت
جمهوری اسالمی و این نه به مفهوم حفظ اسالم

آنها ميخواهند قدرت سياسی را برای غارت. است
و مال اندوزی حفظ کنند و اسالم وسيله فریب

در این راه با امپریاليستها در درجه اول. آنهاست
آنها خواهان کنار آمدن با آمریکا. کنار ميآیند

، کنارهسته ایخيانت در مسئله انرژی . هستند
آمدن در مسئله افغانستان و عراق نشانه های این

  .عقب نشينی آنهاست
جناح معروف به راست که قدرت را در دست دارد

حوزه ، جامعه مدرسينمتشکل از جامعه روحانيت
، جمعيت موتلفه و جامعه اسالمیعلميه قم

مهندسين  است که ظاهرا با انتخاب غالمعلی حداد
جناحی که. ت جمهوری موافق استعادل به ریاس

خود را اصولگرا در جناح راست ميداند و شامل
جمعيت ایثارگران و ائتالف آبادگران است مخالف
ریاست جمهوری علی اکبر والیتی است که عضو
جمعيت موتلفه اسالمی است و این در حالی است
که ميگویند سنت گران و عمل گران جناح راست

بر والیتی دست اندر کارموافق نامزدی عل اک
ترورهای خارج از کشور برای ریاست جمهوری

ظاهرا گفته ميشود که سياست مداران. هستند
جوانتر جناح راست از علی الریجانی مسئول
سابق صدا وسيما جمهوری اسالمی دفاع ميکنند
این سياست مداران جوان گروه های وابسته به سپاه

ناح راست مخالفپاسداران هستند و افراطيهای ج
علی الریجانی هستند و موافق محمود احمدی نژاد
قاتل دکتر سامی ميباشند از این جمله اند دارو

 در،دسته حسين شریعتمداری در نشریه کيهان
کنار اینها سروکله ارزشگران پيدا ميشود که
مخالف اصولگرایان اند و مدعی اند که آنها از عدم

ب قدرت سوءحضور اصولگرایان برای تصاح
این ها موافق علی اکبر والیتی  و. استفاده کرده اند

مخالف احمدی نژاد هستند در حاليکه ایثارگران از
باین باغ. احمدی نژاد و حداد عادل حمایت ميکنند

وحش که ترسيم کردیم و منظره ای از
جناحبندیهای مافيائی حاکميت در اختيار ما

 راست افزوده حاشيه های افراطی جناح،ميگذارد
هر روز. ميشوند که مخالف علی الریجانی هستند

عده ای نامی برخود ميگذارند و برای بقيه خط و
حجتيه به ميدان ميآید“ بنياد غدیر“. نشان ميکشند

و یا هاشمی شاهرودی تشکيالت اطالعاتی و
 و با تشکيالت شورایانتظامی خویش را بنا ميکند

د، ولی اختالف ایننگهبان و پاسداران در ميافت
دسته ها و گروه ها بر سر غارت و کسب دامنه
نفوذ هر چه باشد از نظر طبقاتی ميتوان همه آنها
را در یک دیگ ریخت و گفت در پس این مبارزه
ِ              بين جناحها و دسته های مختلف  مافيای اسالمی                           ،

 بنظر ميرسد که در دست،اهرم اساسی قدرت
 و تکنوکراتهایسرمایه داری کالن تجاری بازار

جناحی که طالب. مربوط به این جناح است
زدائی ، نظمخصوصی سازی سرمایه های دولتی



٠  

 ٤                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران   ١٣٨۴  شهريور – ۶۶      شماره 

 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

 

      . ميآورند
سازمان تجارت جهانی به دولت ایران خواستهای

،، تغيير قانون کارخویش را تحميل ميکند
، ممانعت از پيدایش اتحادیهسرکوب کارگران

، ممانعت ازهای مستقل کارگری از دولت
تاسيس سازمانهای سياسی ضد استثمار و بهره

، ایجاد محيط، مبارزه با تشکل کمونيستیکشی
، بی توجهیامن برای سرمایه گذاریهای خارجی
، یک نرخیبه شرایط و امنيت محيط زیست

 نظارتآزادانه ارز بدون، خروج کردن ارز
، تامين برق ودولتی توسط سرمایه های خارجی
، ورود بدونآب و زمين برای این سرمایه ها

گمرک صنایع پيش ساخته امپریاليستی برای
ی سازی همه صنایع خصوص،استقرار در ایران

، آزادی اخراج کارگران از کارخانه هاو شرکتها
و در یک کالم تبدیل دولتهای ملی به کارگزاران

با نفوذ سرمایه های فرا مليتی در .امپریاليستی
.ایران آرایش بورژوازی ایران تغيير خواهد کرد
بخشی از این بورژوازی با سرمایه خارجی

 بومی سرمایهادغام خواهد شد و به مدافع
، ثابت پاسالخيامی ها. خارجی بدل خواهد گردید

، هژبر یزدانی ها جای هائی، رضا، خرم هاها
خود را به بخش دیگری از مکالها و معممين

بورژوازی کمپرادور نوینی در. نوین خواهند داد
ایران سر بلند خواهد کرد که مستقيما بدتر از

اليستیزمان شاه چماق سرکوب ارتجاع امپری
خواهد بود و مناطق کشور را بر اساس منافع
.سرمایه خارجی ميان خویش تقسيم خواهند کرد
برق و آب و صنایع زیربنائی کشور باید از راه
اخذ ماليات از مردم در خدمت این سرمایه های

قوای انتظامی و. غارتگر ترميم و نگهداری شود
یسرکوب در خدمت تامين امنيت توليد و سود ده

مسلما. آن برای سرمایه بين المللی خواهد شد
 بازار و بورژوازی“محترم“بخشی از تجار 

تکنوکرات که در قدرت شریک و سهيم اند
سرمایه خارجی باین همه مفت. تجزیه ميگردند
سرمایه خارجی ميرود تا امنيت. خور نياز ندارد

خویش را نه بطور موقت بلکه بطور استراتژیک
ين کند و برای این کار به یک طبقهدر ایران تام

همدست امپریاليسم و صميمی و پرنفوذ و قابل
دولت ایران باید به کارگزار. اعتماد نياز دارد

رسمی امپریاليسم تبدیل شود تا کارها بدون مانع
یعنی باید مانند سگ پاسبان. بتواند بگردد

مواظب باشد که به سرمایه امپریاليستی در ایران
 نخورد و نيروی کار الزم برای بهرهصدمه ای

باید در خدمت منافع. کشی هميشه آماده باشد
امپریاليسم قوانين نوینی را تدوین و تصویب کند
.و به اجرای بی برو برگرد آن نظارت نماید
چنين دولتی تائيدیه امپریاليسم را برای سرکوب

،، گسترش زندانها، نقض حقوق بشرمردم
اعتصابات کارگری وتيرباران و سرکوب 

 سازمان تجارت.تمایالت ملی در جيب بغل دارد
جهانی با تحقق جهانی کردن سرمایه از نظر

 از نظر سياسی ارتجاع،اقتصادی در مملکت ما
، ارتجاعیبه همراه ميآورد محض را نيز با خود

که با دست عناصر بومی منافع امپریاليستها و
 زیرا این.شرکتهای چند مليتی را تامين کند

.سازمان در پی توسعه و پيشرفت ملل نيست
“شاخ“هرگز این نيت را ندارد که برای خودش 

 آنها در پی غارت و ایجاد بهترین شرایط.بتراشد
بهره کشی هستند و برای تامين چنين شرایط
بربرمنشانه ای از هيچ بربرمنشی فروگذار

خصوصی سازی ها در خدمت. نخواهند کرد
، صندوق بين المللی پول وارت جهانیسازمان تج

خصوصی سازیها فقط جنبه. بانک جهانی هستند
،  خصوصی سازی نظارتایدئولوژیک ندارند

دولت را بر توليد و توزیع و ماليات و نوع توليد از
و شدت ميبرد و دست سرمایه دار در چگونگی نبي

خصوصی سازی درجه. استثمار باز ميگذارد
ش ميدهد و در رقابت با کاالهایاستثمار را افزای

خارجی و یا سرمایه گذاریهای مناسبتر و وحشيانه
 صنایع،تر در ممالک مجاور و یا سایر ممالک

همه. خصوصی را به ورشکستگی کامل ميکشاند
ایمنی. حقوق طبقه کارگر از وی بازستانده ميگردد

، بيمه های درمانی به خدمتی بدونکار از بين ميرود
پيمانهای دستجمعی با کارگرا ن. دل ميگرددمحتوی ب

جایش را به قرار دادهای موقتی و از نظر زمانی
کارگران فقط اجاره دادهبه ، محدود واگذار ميکند

ینميشوند تا قانونا از حق هرگونه حمایت قانو
برده داری متمدنانه و مدرن جای. محروم گردند

صهتنها آن عر. برده داری عهد عتيق را ميگيرد
های توليد پا ميگيرد که در خدمت کسب سود حداکثر

از هم اکنون روشن است که صنایع مواد. است
غذائی در دست امپریاليستهای اروپائی و آمریکائی

، از هم اکنون روشن است که صنایع داروئیاست
،در دست امپریاليستهای اروپائی و آمریکائی است

از هم، دصنایع نساجی در دست چينيها قرار دار
اکنون روشن است که امپریاليسم حتی آب مردم را
به چنگ آورده و آب را انحصاری کرده و به
مصداق این ضرب المثل ایرانی که از آب کره

 در کنار کوکاکوال و فانتا در بطری، آب را ميگيرند
امپریاليستهای برای معادن .کرده و به همه ميفروشند

و گاز ایران، اورانيوم و نفت مس سرچشمه
 مسلما بجز نفت ودر ایران .خوابهای طالئی دیده اند

گاز و مس و معادن مواد اوليه موجودیت و توسعه
هيچ صنعتی نميتواند مورد عالقه امپریاليستها و

اقتصاد ایران اساسا بر. سرمایه های خارجی باشد
نفت و گاز. اساس این دو زمينه شکل خواهد گرفت

امر. از کنترل دولت بدر آیدباید خصوصی شود و 
ملی شدن را باید بمثابه یک خاطره خوش به گور

خصوصی سازی نفت  و گاز امکان. تاریخ سپرد
سرکوب کارگران نفت را افزایش داده است و ما
ميبينيم که با چه شگردی دارند نخست کارخانه های

، شرکت نفت راتابع شرکت نفت را خصوصی کرده
م کرده  وکارگرانش را اخراجبه اجزاء خود تقسي

تصابعایرانی ا ميکنند آنها برای مبارزه با کارگران
و کارگران خارجی را به ایران ميآورند تا درشکن 

رقابت با کارگران ایرانی شرکت نفت در شرکتهای
خصوصی کار کنند و وحدت طبقه کارگر و قدرت

همان کاری که. مقاومت آنها را درهم شکنند
بل از ملی شدن صنعت نفت در ایرانانگليسها ق

ميکردند و برای مقابله با اعتصاب کارگران شرکت
نفت از هندوستان کارگر برای راه اندازی تصفيه

شرکت نفت انگليس. خانه نفت آبادان وارد مينمودند
این. خودش در ایران یک نوع حکومت مرکزی بود

امر هم در خدمت بهره کشی بيشتر و هم در خدمت
صاحبان. وب جنبش کارگری قرارداشتسرک

ثروتهای ملی ایران که تا کنون قانونا مردم ایران
بودند بزودی به چند سرمایه گذار شکم گنده ایرانی و
آمریکائی و انگليسی و فرانسوی و نظایر آنها بدل
ميشوند که بر اساس فلسفه ليبراليسم بورژوائی و

ليسماحترام به هویت فردی و اهميت اندوویدوآ
  ...خود را در اختيار“ مال“بورژوائی حق دارند 

    ۵دامه در صفحها...                                 

 ...گزارش سياسی هيأت مرکزی 
که...  و ، پتروشيمی، مس، گاز سازی صنایع نفت

دهمنابع طبيعی ایران را از کنترل دولت خارج کر
در اختيار صاحبان صنایع خصوصی که از
،وابستگان به مافيای قدرت در ایران هستند ميگذارد

در مسئله  انرژی هسته ایرژیم جمهوری اسالمی 
بر اساس. نيز به خيانت بزرگتری دست زده است

اطالعات منتشر شده گویا آنها آینده تامين انرژی
پذیرفته اندایران را به حراج امپریاليستها گذارده و 

سوخت نيروگاههای هسته ای را با بهای گران از
ممالک امپریاليستی بخرند و ميهن ما را از این نظر

چنين خيانتی مانند. تا ابد وابسته به اميال آنها گردانند
خيانتی است که رضا شاه قلدر با یک حکم تهدید

٦٠ برای “دارسی“آميزش به تمدید قرار داد نفت 
حزب ما بر آنست که مبارزه. قدام کردسال آینده ا

برای لغو قراردادی که رژیم جمهوری اسالمی در
تسليم شرم آور خویش با امپریاليستها بامضاء رسانده
است زمينه مناسبی برای بسيج مردم عليه عليه

زیرا حزب ما بر. امپریاليسم و ارتجاع داخلی است
وز و، تجا، جاسوسی آنهاآنست دیکته امپریاليستها

ء این، تهدید و ارعاب آنها با امضاتعدی به ایران
قرارداد نه تنها به پایان نرسيده بلکه تازه آغاز شده

این زورگوئی و قلدرمنشی و شانتاژ بين المللی. است
به غرور ملی مردم ميهن ما صدمه زده و زمينه را

حزب ما باید بعنوان. برای بسيج آنها فراهم ميآورد
 که ماهيت استعماری این قرارداد رانخستين تشکلی

برمال ساخت شعارهای بسييج کننده و مناسبی را
ابطال این. برای رزم سياسی خویش برگزیند

قرارداد خواست عمومی مردم ایران است و حزب
ما از هم اکنون اعالم ميکند که این قرارداد

  .استعماری را برسميت نميشناسد
٤٤ف اصل مجمع تشخيص مصلحت رژیم بر خال

سهامصد   در٦٥قانون اساسی جمهوری اسالمی 
، نهادهای بازرگانی دولتی را به بخشبنگاه ها 

 این بدان مفهوم است.خصوصی تصویب کرده است
که یکی از ارکانهای اقتصادی نظام که بخش دولتی
باشد بتریج در بخش خصوصی ادغام ميگردد و از

دبير.  ماند قانون اساسی چيزی باقی نخواهد٤٤بند 
مجمع تشخيص مصلحت نظام آقای محسن رضائی
که متوجه انتقادات و وخامت اوضا ع گردیده است

 در صدر اصل“ :در توجيه نقض این اصل ميآورد
 آمده است که این نوع  فعاليتها جزء مالکيت٤٤

اما نگفته که. عمومی است و در اختيار دولت است
ب یکی ازباین ترتي. “جزء مالکيت دولت است

 تکيهن به آ٤٤ارکان اقتصادی نظام که در اصل 
زیرا.  بخودی خود حذف و نامرئی ميشودشده بود

جزء مالکيت عمومی.... بنگاه ها وصد  در ٦٥اگر 
 در صد بقيه آن٣٥است و بدولت ربطی ندارد پس 

نيز جزء مالکيت عمومی است و به دولت ربطی
ميتوان همه بنگاه این استدالل هندارد و با استناد ب

در همه. را خصوصی اعالم کرد... ها ودا، نهها
دنيا مالکيت عمومی و یا ملی در وجود دولت بعنوان

اگر جنگلها ملی. نماینده عموم و ملت تجلی ميکند
.شود و به مالکيت عموم درآید یعنی دولتی شده است

ولی گویا در ایران برای. در اختيار دولت است
وال عمومی فرهنگ لغاتخصوصی کردن ام
ماهيت این حرکت دولت. جدیدی خلق کرده اند

روشن است و صرفنظر از نزاع حقوقی امر
خصوصی کردن سرمایه های ملی و عمومی در

صنایع. این امر یک خيانت ملی است. ميان است
کليدی و حياتی جامعه را که بهمه مردم تعلق دارد به

ی درصوصی مشتی آقازاده حکومتخمالکيت 
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

ميگذارند که اقتصاد دولتی را اقتصادی در خدمت
، کسب امتيازاتدریافت ذخایر ارزی از درآمد نفت

ی سرسام آور در زدو بند بادولتی و گرفتن کميسيونها
کردن ثروت و پول نقد ازو خارج شرکتهای خارجی 

آنها ميخواهند چرخ تاریخ را به عقب. کرده اندایران 
برگردانند حال آنکه کمونيستها و از جمله حزب ما
خواهان آن است که انقالب ایران تعميق شود و صنایع

همه. دولتی در اختيار یک دولت پرولتری قرار گيرد
  .مسئله بر ميگردد بر سر کسب قدرت سياسی

شمندان بورژوازی از آنجهت به این بحث دامناندی
ميزنند که قصد دارند برای انجام این تغييرات در

از نفرت مردم. ایران یک پشتوانه اجتماعی پيدا کنند
نسبت به مافيای در قدرت که همه امکانات عمومی را

 سود،در خدمت منافع محافل معينی بکار ميگيرد
که ویرانیميجوید تا سياست خصوصی سازی را 

زندگی اکثریت مردم ایران است جا بياندازد و شروط
حزب ما باید. سازمان تجارت جهانی را متحقق گرداند

ماهيت اقتصاد دولتی را که کمونيستها مورد نظر
دارند و خصوصی سازیها  و تاراج منابع ملی را
روشن سازد و مخالفت آشکار خویش را با آن

اری برای آگاهی عمومیسياستهای استعماری و استثم
حزب ما باید مبلغ تعميق خواستهای. ابراز دارد

انقالب و پيشبرد آن و ارتقاء دستآوردهای سرکوب
خصوصی سازی که اندیشمندان. شده آن باشد

بورژوائی و مشتی فریب خورده سياسی در همکاری
پهلوی نيز ، حتی از دورانبا امپریاليسم تبليغ ميکنند

 و بشدت ارتجاعی و ویرانگرانهستقدمی عقب تر ا
تنها اقتصاد دولتی در تحت رهبری حزب طبقه. است

کارگر راه گشای بن بست اقتصادی و سياسی کنونی
  . در ایران است

    

  در عرصه اجتماعی و مبارزه مردم
افزایش فحشاء به علت فقر خانواده ها از محصوالت

ئلهبرای نخستين بار مس. رژیم جمهوری اسالمی است
زنان و کودکان خيابانی در ایران بيک معضل بزرگ

افزایش قتل و غارت و دزدی. اجتماعی بدل شده است
و خود کشی در ميان جوانان و اعتياد رو به افزایش
آنها و مسئله بيکاری و بی دورنمائی به رشد سقوط
سهمگين اخالقی جامعه در دوران تسلط جمهوری

، تجارت دختران استسرمایه داری اسالمی انجاميده
، تجارت اعضاء بدنایرانی در امارات عربی

نيازمندان جامعه برای تامين حداقل زندگی توسط
فروش کودکان و دختران و، مافيای اسالمی در قدرت

، اشتغال چند گانههمسران برای تامين حداقل زندگی
همراه با فقدانزندگی برای تامين مخارج سرسام آور 

مال و ناموس مردم و ، تجاوز بهی، زورگوئامنيت
تبرئه ماموران و سرسپردگان خاطی رژیم موجی از
،بی اعتمادی و فقدان امنيت در جامعه ایجاد کرده است
موازین برسميت شناخته عرفی جای خویش را به

، تجاوز به حقوقبربریت قصاص اسالمی ميدهند
زنان و زن ستيزی یکی از ارکان ایجاد رعب و

.شمنی با نيمی از جمعيت ایران استوحشت و د
، دزدیدن و، شکنجه در زندانهاتجاوز به حقوق بشر

سر به نيست کردن مخالفين و منتقدین در جهان کنونی
رژیم حتی از برمال. مشابه خویش را جستجو ميکند
کوبر، سآدم دزدی. شدن آن نيز باکی ندارد

، نقض آشکار قوانين خودمطبوعات و حقوقدانان
حتی، برپائی دادگاههای مسخره و ساختگی که ته ساخ

 موازین برسميت شناخته بين المللیحداقلبر اساس 
، حمایت از قاتلين و متخلفان و جانيان بخصوصنيست

ّ اگر با حاکميت خویشاوند باشند و سر و سر  ی داشته                                     
دزدیها و غارتهای. باشند از چشم مردم پنهان نيست
آنها با ميهن. زی نداردهر دو جناح حاکميت حد و مر

ما ایران مانند نيروهای اشغالگر رفتار ميکنند زیرا
به خوبی آگاهند که عمرشان کوتاه است و ميخواهند تا
.ميتوانند برای روز مبادا اندوخته دزدی داشته باشند
هر چه باشد آنها تجربه سلطنت طلبان را در پشت سر

ید غارتگر وکه طبقه جد“ آقازاده ها“مردم از . دارند
دادگاههای. خویشاوند حاکيت هستند سخن ميرانند

قالبی برای سر پوش گذاردن به دزدیهای آنها تا فشار
افکار عموی را کاهش دهند به موضوعات روز بدل

کميسيونها و رشوه هائيکه دست اندرکاران. شده است
تجارت خارجی در هنگام انعقاد قراردادهای اسارت

روشنده ميگيرند یک امر رایجآور از شرکتهای ف
،فرزندان و خویشاوندان خانواده های خامنه ای. است

،، جنتی، ناطق نوری، طبسی، رفسنجانیمرعشی
،، مشکينی، خزعلی، فالحيان، الریجانیالری

به جان و مال و ناموس.. ..، شریعتمداری مصباح
مردم مسلطند و از حمایت قانون اسالمی

، حتیاعدام در مالء عامهنوز روش . برخوردارند
، سنگسار برای ایجاد فضای ارعاباعدام خردساالن
 و قطع دست و پا و در آوردن چشم ووحشيانه زنان

تکفير از ابزار سرکوب حکومت  اسالمی در ایران
 بر این فهرست سياهکاری رژیم ميتوان و است

صفحات عدیده افزود و تا سرنگونی رژیم سرمایه
  .می پایانی بر آن نخواهد بودداری جمهوری اسال

در مقابل این همه فجایع مردم ایران و بویژه طبقه
در این سالهای اخير. کارگر سکوت نکرده است

موجی از اعتصابات و اعتراضات کارگری پيکر
کارگران برای کسب حقوق. رژیم را به لرزه انداخت

، برای مبارزه با، برای ممانعت از اخراجمعوقه خود
 برای ایجاد تشکلهای، سازی صنایع خصوصی

در کنار مبارزات. مستقل کارگری به خيابانها آمدند
کارگری که برای کسب و حفظ حقوق خویش مبارزه
ميکردند و ميخواستند که به این حداقل قانون کار
موجود احترام گداشته شود و مورد دستبرد قرار

یبه پيکاری ب، آموزگاران و دانشجویان نيز نگيرد
 جنبش دانشجوئی و روشنفکری از.امان دست زدند

زیر تنه سنگين عفریت رفرميستی حجاریانها بدر آمد
جنبش. و به جستجوی راه های دیگر بر آمده است

زنان برای تحقق حقوق خویش همچنان مانند مشعلی
،، نویسندگانفروزان شعله ميدهد و روشنفکران

حقوقروزنامه نگاران فراوانی در راه کسب  
دموکراتيک به بيغوله های رژیم جمهوری اسالمی
.افتاده اند که کسی از محلهای مخفی آن خبر ندارد
امروزه بجای زندان رسمی اوین صدها زندانهای

هر بنيادی. پنهان و غير قانونی اوین برپا شده است
مانند سالطين قرون وسطی برای مبارزه با مردم

ه خانه هایزیرزمينها و بيغوله ها و شکنج
شکنجه گری. خصوصی خویش را برپا کرده است

نيز در دوران جمهوری اسالمی خصوصی شده
ليکن این همه سرکوب و ددمنشی نشانه. است

مقاومت مردم و جنبش رو به اوج و توسعه مردم
از آنجا که انقالب شکوهمند بهمن نتوانست به. است

همه دست آوردهای خویش دست یابد و روند رشد
،طبيعی آن با نقشه شاه و امپریاليسم بياری ارتش

، خواست آزادی،سلطنت طلبان و روحانيت بریده شد
دموکراسی و عدالت اجتماعی و تامين حقوق
زحمتکشان هنوز گرمابخش جامعه است و از زمين

، سال بعد از انقالب بهمن٢٦این است که . ميجوشد
۶   ادامه در صفحه ...ایران هنوز آرام نگرفته

 ...گزارش سياسی هيأت مرکزی  
 است و بر“متمدن تر“ سرمایه دار غير ایرانی که 

زیرا چنين. فنون مدرن دسترسی دارد قرار دهد
“نتمد“ و “ جامعه مدنی“خدمتی خدمت به 

بو“بشریت است که مانع از آن است چند مسلمان 
 عوامل مهم و سازنده در تحوالت و ترقيات“گندو

بشریت غرب را در ید سلطه خود بگيرند و
ادعای مالکيت چيزی را داشته باشند“ راهزنانه“

 واستحقاق تصاحب آنرا را دارد“ بشر متمدن“که 
 .شده است“ خلق“برای ابناء بشر “ خدا“از طرف 

رژیم جمهوری اسالمی برای باز کردن دروازه
های ایران تا امپریاليستها بتوانند با تسهيالت

بر ایجاد، ناچار است فراوان به غارت بپردازند
این ایدئولوژی چيز. زمينه ذهنی الزم تکيه کند

.دیگری نيست جز ایدئولوژی ليبراليسم بورژوائی
 طبيعتا ایدئولوژی سرمایه داران است و،ليبراليسم

.با اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی مخالف ميباشد
 خصوصی سازی،آنها در مقابل اقتصاد دولتی

بط بازرگانی و غيره راا، بانکها و روکارخانه ها
و به نکوهش سوسياليسم وقرار ميدهند 

تا قبل از انقالب. دستآورهای آن ميپردازند
 بدونسوسياليستی اکتبر تبليغ ميکردند که کارخانه

حرفهای. سرمایه دار اساسا قادر به توليد نيست
مارکس و انگلس فقط تئوری و بر روی کاغذ

اگر مالکيت خصوصی بر وسایل توليد حذف. است
)دولت پرولتری(شده و بجای آن مالکيت دولتی

مستقر شود اقتصاد مانند یک خانه مقوائی درهم
انقالب اکتبر به این همه اکاذیب. ميریزد
، به تحریکات و تبليغات آنها پایان داد وواهابورژ

گونه با اقتصاد با برنامهچنشان داد که 
سوسياليستی ميتوان به جهشهای عظيم دست زد و
.شرایط زندگی توده های مردم را بهبود بخشيد
ليبراليسم بورژوائی در عرصه تئوریک به

با خيانت رویزیونيستها و اینکه. ورشکستگی رسيد
يای در قدرت امکانات دولتی را درمشتی ماف

خدمت منافع مافيائی گروه های شریک در قدرت
بکار گرفتند و ساختمان بزرگ و اعجاب انگيز

، روح تازه ای بهسوسياليسم را تخریب کردند
تبليغات امپریاليستها برای تخطئه اقتصاد دولتی

.دميدندبطور کلی و اقتصاد سوسياليستی بویژه 
رژوا به ميدان آمده اند تا در مزایایاندیشمندان بو

اقتصاد غير دولتی به این بهانه که دولت کارفرمای
، سخن گویند و زمينه را برایخوبی نيست

 ما هر.خصوصی سازی در ایران فراهم آورند
روز شاهدیم که این کارفرماهای خصوصی

چگونه شرکتها را بورشکستگی ميکشانند“ خوب“
، ما هر روزنها ميریزندو کارگران را به خيابا

“خوبتر“شاهدیم که این کارفرمایان خصوصی 
را ميبلعند“ خوب“مایان خصوصی رنه کارفوچگ

به بهانهرا  و فربه تر ميشوند و هزاران کارگر
عقالئی کردن توليد بيکار کرده به قعر دره فقر
پرتاب ميکنند ولی در عوض سهام آنها در

کرده و افزایشبازارهای بورس سرسام آور ترقی 
خوش بختی یکی بر بدبختی دیگری بنا. مييابند
در این جبهه هم سلطنت طلبان ایرانی در. ميشود

خارج ایران و هم بخشی از بورژوازی در ایران
آنها در بحثهای خویش این اصل مهم را. نافع اند

که دولت در دست کيست و توليد با چه هدفی
 دولتآنها. صورت ميگيرد کتمان ميکنند

سوسياليستی را در کنار دولتهای مافيائی نظير دول
ممالک سابقا رویزیونيستی و یا آخوندهای ایران
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

  ...د آورد روزگارچوعضوی بدر
 و نقش اجتماعی خویش را در این زمينه نيز اجراء

  . ميکند
پس ما به حزب خویش افتخار ميکنيم و سوگند یاد
ميکنيم که حمایت از خانواده های زندانيان سياسی را

حمایت از خانواده زندانيان وجهه همت خود قرار دهيم
 بهسياسی از طریق و بنام حزب به رفقای ما اعتماد

نفس ميدهد، احترام حزب ما را در ميان هموطنان و
طبقه کارگر ایران افزایش ميدهد زیرا ميبينند که حزب

،، برای مشغوليات به ميدان نيآمده استما جدی است
عزم آهنين دارد و نسبت به سرنوشت کمونيستها
احساس مسئوليت کمونيستی ميکند و حزب ما باید این

خی کمونيستهای ایران استروحيه را که سنت تاری
  . زنده داشته و ادامه دهد

حزب ما افتخار ميکند که وارث سنن انقالبی جنبش
کمونيستی ایران است و سوگند یاد ميکند که این راه

  .انقالبی را ادامه دهد
حزب توده ایران در زمانی که انقالبی بود و به
سراشيب رویزیونيست خروشچفی و برژنفی سرازیر

ود همين روش را بعد از کودتای بيست و هشتنشده ب
مرداد در پيش گرفت و به خانواده اسيران توده ای

حزب توده ایران در زمانی که انقالبی. یاری ميرساند
بود و به ابزار دست سياست سوسيال امپریاليستهای
شوروی بدل نشده بود طوری سازماندهی کرده بود که

ده ای در زندانکيسه های توری را که افسران تو
ميبافتند در خارج از زندان به فروش ميرسانيد و از
فروش آنها مخارج خانواده افسران توده ای را در حد

این سنت انقالبی را حزب ما ،. توانائيش تامين ميکرد
که ادامه دهنده سنتهای انقالبی) توفان(حزب کار ایران

حزب کمونيست ایران و گذشته انقالبی حزب توده
داد و ادامه ميدهد و همه رفقا حزبی، ادامه یران استا

را فرا ميخواند که این آرمان انقالبی را تکه جان خود
  . نمایند

این سنت انقالبی مظهر قدرت جمعی است و الهامبخش
رفقای ما در سخت ترین شرایط و در اسارتگاه دشمن

، فقط به نيرویزیرا ميدانند که دیگر تنها نيستند. است
 نيروآنها و این حزب است که به ندش متکی نيستیخو

، جای خالی آنها را پر ميکند و نگرانی روحیميدهد
چنين خدمتی را فقط. آنها را بر طرف خواهد ساخت
چنين استمرار و تاثير. حزب است که ميتواندانجام دهد
  .مداومی از قهرمانان بر نمی آید

ون، فرید، قاسمی، عزیزیامروز سرهنگ سيامک 
،، کوچک شوشتری، وارطان ساالخانيانابراهيمی
، نعمت، چيتگرمرتضی کيوان، ، قبادیانوشه، مختاری
 در ميان ما نيستند ولی به اعتبار حزب و، مجلسیاللهی

حزبيت که حافظه تاریخی پرولتاریای ميهن ماست یاد و
نامشان در ميان ما زنده است و زندگی انقالبی و

سرمشقی برای همه ما...  وسرشار از انساندوستی
  . محسوب ميشود

است که سرچشمه نيرو و)توفان(حزب کار ایران
حزب. حافظه تاریخی جنبش کمونيستی ایران است

است که ميتواند این ماموریت تاریخی را با سربلندی و
ما سوگند یاد ميکنيم که این. مداومت به انجام برساند

 جنبش کارگریحافظه تاریخی را که سرشار از تجارب
٧ادامه در صفحه  ...و مبارزه طبقاتی حزب

روحانيت برای استقرار يک
جمهوری مردمی و دمکراتيک در

  ادامه دارد....  ايران حمايت ميکند
*****

دولت سرمایه داری. نيمسرمایه داری مبارزه ميک
جمهوری اسالمی نيز از این قانون مستثنی نيست
و حزب ما با این رژیم ارتجاعی با همه نيرو تا

جالب آن است که. سرنگونی آن مبارزه ميکند
همه اپوزیسيون غير کمونيست از بيان این
واقعيت که رژیم جمهوری اسالمی سرمایه داری

يت این رژیماست گریزان است و در مورد ماه
  . به مردم ایران دروغ ميگوید

حزب ما باید از لغو قراردادهای استعماری و
  .ابطال آنها حمایت کند

حزب ما باید خواهان جدائی دولت و آموزش از
  .مذهب باشد

حزب ما باید با سياست زن ستيزی حاکميت
  . کندءاسالمی مبارزه وآنها را افشا

حکم اعدام درحزب ما باید با سنگسار و اجرای 
  .ایران به مقابله برخيزد

حزب ما باید با آدمربائی و شکنجه کردن در
  . جمهوری اسالمی مبارزه کند

، بهحزب ما باید به برده فروشی زنان و کودکان
قاچاق جنسی اعتراض کند و نقش حاکميت را در
این عرصه که احساسات عمومی را بر می

  .انگيزد بر مال کند
مسئله اعتياد جوانان و نقش حاکميتحزب ما  باید 

در قاچاق مواد مخدر و ترویج مواد مخدر را بر
  .مال کند

حزب ما باید نظارت حاکميت و دخالت آنها را در
امور زندگی خصوصی مردم محکوم کرده و مانع
شود که برای اوقات فراغت مردم گرازهای

  .نگهبان را بگمارند
،م عامل فالکتحزب ما باید نشان دهد که این رژی

،، خود کشی، قتل و آسيبهای اجتماعیفقر بدبختی
، سقوط اخالقحشاء ، ففروش اعضاء بدن

،،دروغ و دغلاجتماعی دامن زدن به ریاکاری
  .در ایران است.. .فقدان امنيت 

حزب ما باید برای تحقق حقوق بشر و ارتقاء آن و
  .شکستن محدودیتهای بورژوائی آن مبارزه کند

باید نقش رژیم جمهوری اسالمی را درحزب ما 
برخورد به حق ایران در مسئله دستيابی به فن

، در برخورد به عقبآوری انرژی هسته ای
نشينی اش در مورد حقوق ایران در بحر خزر و
خليج فارس در برخوردش به خصوصی سازیها و

  . برمال کندبرباد دادن ثروتهای ملی
 مبارزه واز حز ما باید در راس کار خویش

خواستها و مطالبات طبقه کارگر ایران بدون توجه
 بیبه تعلقات قومی آنها به دفاع برخيزد و به

، به نقض هر چه بيشتر وخانمان کردن کارگران
، به نپرداختن حقوق معوقهروزانه حقوق آنها

 اعتراض، به اخراج آنها، به بيکار کردن آنهاآنها
  .کند

یحزب ما عليرغم اينکه برا
استقرار سوسياليسم مبارزه
ميکند در عرصه دموکراتيک
از هر خواست دمکراتيک
مردمی و ضد استبدادی برای
کسب امتيازات بيشتر جهت
سرنگونی جمهوری اسالمی و
درهم شکستن دستگاه فاسد

 ...گزارش سياسی هيأت مرکزی 
. و آخوندها سر راحت بر زمين نگذاشته اند
ایران ما آبستن انقالب جدیدی است تا وظایف

ایران هنوز در. انقالب قبلی را به پایان برساند
   .شرایط اضطراری بسر ميبرد

  

  شيوه مبارزه و رهنمود حزب ما 
ع، برای رفمبارزه برای آزادیهای دموکراتيک

، مبارزه برای، مبارزه عليه امپریاليسمستم ملی
، مبارزه با همه مظاهرحقوق زنان و کودکان

ستم و استبداد حاکميت و برچيدن حقوق مدنی و
، مبارزه برای حقوقآزادیهای دموکراتيک

، مبارزه برای تحققکارگران و زحمتکشان
حقوق بشر حتی با مضمون بورژوائی آن در

ما برای کسب هر.  ميمانددستور کار حزب ما
سنگری از هيات حاکمه و کسب هر امتيازی

حزب ما برای تحقق عميقترین. مبارزه ميکنيم 
خواستهای دموکراتيک که در برگيرنده حقوق و

 این،خواستهای طبقه کارگر و زحمتکشان
.اکثریت مردم کشور ما هستند مبارزه ميکند
طمبارزه دموکراتيک برای حزب ما پایان خ

نيست آغاز آن است آغاز روندی است که در
طی آن مبارزه طبقاتی عميقتر گردد و آگاهی و

آغازی است که. تشکل طبقاتی گسترش یابد
زمينه یک مبارزه آشکار و عميق و شفاف و

برخورد. پيگير و گسترده طبقاتی را فراهم آورد
ما به مبارزه دموکراتيک بورژوائی نفی

 این مفهوم که با برسميتدیالکتيکی آن است به
شناختن عناصر رشد یابنده این پدیده و تکيه به
مولود نوینی که از بطن آن زائيده ميگردد
عناصر ميرنده را بدور افکنيم و دموکراسی

ریتبورژوائی ليبرالی را به دموکراسی پرول
این امر قطبنمای ما.  دهيمءسوسياليستی ارتقا

ما. تدر عرصه مبارزه دموکراتيک اس
نيهيليست نيستيم که ارزشهای دموکراسی
بورژوائی را که حتی خود آنها از نقطه نظر
منافع طبقاتيشان دیگر حاضر نيستند همه جانبه
در عمل برسميت شناخته و پياده کنند بدور

ما با شکنجه و تجاوز مخالفيم عليرغم. افکنيم
اینکه ارتشهای بورژوائی این اعمال زشت را

،، افغانستاندر بخش کوزوووی در یوگسال
عراق و گوانتانامو و بسياری ممالک زیر

، ما ازنظارت و کنترل آنها برقرار ساخته اند
حقوق بشر حتی با مضمون بورژوائی آن دفاع
ميکنيم عليرغم اینکه اکثریت ممالک سرمایه
داری بورژوائی جهان بر اساس اسناد سازمان

الملل اینملل متحد و سازمانهای عفو بين 
ما خواهان ارتقائ. اصول را به زیر پا ميگذارند

این حقوق به سطح باالتری هستيم و بهمين
جهت کمونيستها پيگيرترین مبارزان راه

در هيچيک از. دموکراسی و حقوق بشرند
ممالک سرمایه داری جهان از سلطنتی گرفته تا
جمهوریهای دموکراتيک حقوق زنان با مردان

 در هيچ یک از این ممالک جرم،برابر نيست
باهمواره سياسی ، مخالف داردسياسی تعریفی ن

 در هيچکدام از،معدوم ميگرددتروریست مهر 
این کشورها حقوق زحمتکشان در قانون اساسی
تضمين نشده است ولی ما کمونيستها برای رفع
تمام این کمبودها  و نارسائيهای طبيعی جوامع
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

  ...چوعضوی بدرد آورد روزگار
  . در ایران و جهان است زنده نگاه داریم

با الهام از این گذشته بود که حزب ما در
سالهای گذشته به کارزاری برای یاری به

رفقا. خانواده شهدا و زندانيان سياسی دست زد
. توفان به ما یاری رساندندو خوانندگان فراوان

بجز کمکی که برای مادر یک رفيق شهيد کرد
بدست ما رسيده بود و ما نتوانستيم آنرا بعلت
مشکالت عدیده به وی برسانيم در سایر موارد
حزب ما ميتواند در شرایطی که ایران آزاد شود
ترازنامه درخشان کارش را با سربلندی به

ق شده است در اینما موف. داوری مردم بگذارد
مدت به بسياری خانواده های زندانيان سياسی

و حتی خانواده سایر) توفان(حزب کار ایران
احزاب سياسی که در وضعيت بسيار

حجم. تاثرانگيزی قرار داشتند کمک مالی بنماید
این کمکها  از مرز ده هزار یورو در این مدت
گذشته است و  حزب ما به انجام این وظيفه

  .انی افتخار ميکندانس
، ما مفتخریمرفقا و خوانندگان صميمی توفان

این ماموریتی کهمشکالت  به لندیبر که با س
فائق آمدیم و باشما بر دوش ما گذارده بودید 

زیرا. یاری شما این راه را ادامه خواهيم داد
معتقدیم یاری به خانواده زندانيان سياسی گامی

م سرمایه داریآگاهانه در راه سرنگونی رژی
جمهوری اسالمی است و به این مبارزه

  .مداومت ميبخشد
ما کمونيستها از این غرور سرشاریم که رفاقت
کمونيستی را ارج مينهيم و برای تداوم مبارزه

این فقط از عهده حزب بر می آید. پيکار ميکنيم
نماینده حافظه، که نماینده نيروی جمعی

بی و نماینده، نماینده سنتهای انقالتاریخی
ابتکارات کمونيستی است که ميدان شکوفائی

  .استعدادها و ابتکارات کمونيستی خواهد بود
اندوویدوآليسم بورژوائی که فردیت را به عرش
ميرساند و نيروی جمع را از ترس جانش

 قادر نيست بيک چنين اقدام،نکوهش ميکند
، وی از فداکاری هيچانسانی متوسل شود

اگر همه دنيا را آب ببرد وی را. تنيآموخته اس
وی محترم“ فردیت“خواب ميبرد و مهم آنکه 

، تن ندادناین گمراهی و مشوب فکری. بماند
،، ترویج آشفته فکریبه انضباط حزبی

، بیخویشتن را در مرکز جهان قراردادن
، نقش تاریخی حزب حتی در به حزبيتتفاوتی

ا را دررا انکار کردن انسانهمرحله جنينی آن 
یاری به خانواد ه های زندانيان سياسی عقيم و
عليل و فلج ميسازد و این است تئوری دشمنان
حزب که با پرگوئی و همه جا بودن و هيچ کجا
نبودن خویشتن را از پذیرش هر تعهدی معاف

  .ميدانند
یاری به خانواده زندانيان سياسی به سازماندهی

های موقتی هی، و آنهم نه به سازماندنياز دارد
و ، بلکه به سازمانی بالندهو زود رس و ميرا

که از کوره سخت حوادث سربلند بيروندیر پا 
، چنينآمده و مظهر اعتماد عمومی است

سازمانی صرفا حزب طبقه کارگر و در ایران
  .است) توفان(حزب کار ایران

  
*****  

این تجربه باید منبع آموزش ما. را برای آینده برگزید
  .باشد

رفقای کرد باید از این زمينه آماده برای بسيج نيرو و جلب
مبارزان استفاده کنند و صفوف انقالبی خویش را تقویت

  . بخشند
مله عمومی قوای سرکوبگر به شهرهای مهم کردستانح

رژیم توانسته در. باید همواره عرصه آموزش ما باشد
اسرع وقت با درس آموزی از گذشته نيروهای سرکوب
خویش را فورا بسيج کرده و تعداد قابل توجهی را به
ميدان آورد و تفوق خود را بر نيروی پراکنده و غير

مراکز حساس شهرها را اشغال. متشکل مردم تامين کند
ها را ، جادهنماید تا تمام شهر را در کنترل خویش بگيرد

مسدود کند تا ارتباطات مبارزان را با گروههای متعرض
 این تجربه در.برهم زنددر شهرها و محالت گوناگون 

آینده بطور حتم بارها تکرار خواهد شد و ما باید از هم
 نقاط قوت و ضعف دشمن را،اکنون ضد آنرا به کار گيریم

تا به سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمیبشناسيم 
  . منجر شود

یکی از مشخصه های این سرکوبگری آوردن افراد غير
.کرد و یا غير محلی از دور افتاده ترین نقاط ایران است
آنها باحتمال قوی مغزهای این افراد را با دروغ پر ميکنند

روانی آماده سرکوب هموطنانشانتا آنها را از نظر 
در مقابل این توطئه باید شعارهای عمومی مناسب. گردانند

برای رو کردن دست رژیم جمهوری اسالمی مطرح کرد
این. و جنبه همبستگی خلقهای ایران را برجسته نمود

تاکتيک دست رژیم را در فریب مردم و منفرد کردن
  . جنبش عادالنه مردم کرد رو خواهد کرد

کمونيستهای انقالبی کرد باید پاسخ روشنی برای این
پرسش مردم که بعد چه؟ داشته باشند تا دامنه جنبش بتواند

، و حرکات با هدف و منظور در جهتگسترش یافته
 رهبری جنبش و یا.ارتقاء سطح حنبش صورت پذیرد

نيروهائی که تالش ميکنند در راس جنبش قرار گيرند باید
 که نشان ميدهند آگاه باشند و دنباله روخودشان به راهی

ناشيگری در این عرصه. خود روئی حرکت مردم نشوند
به آمادگی مردم برای برداشتن گامهای مهمتر ضربه

باید با تقویت روحيه ناسيونال شونيستی که به انفراد. ميزند
  .جنبش کردستان منجر خواهد شد آگاهانه برخورد کرد

ه جنبش شکل توده ای مييابد قوایبياد آوریم در زمانی ک
.سرکوبگر نميتواند در سرکوب مردم دچار تزلزل نشود

آنوقت. این تجربه همه جنبشها و قيامهای توده ای است
است که کادرهای انقالبی باید یک مبارزه واقعی برای
ایجاد تزلزل در قوای سرکوبگر را مد نظر قرار دهند و با

تفاده از این تزلزل به پيشسياست هشيارانه ای برای اس
در این عرصه هنوز باید در کردستان کار کرد و. روند

برای چنين لحظه هائی که مسلما در پيش است برنامه
هيچ چيز رانباید به حال خود گذارد تا. ریزی روشن نمود

  . همه چيز را باید رهبری کرد و جهت داد. پيش رود
با تبليغات وسيع درسازمانهای سياسی انقالبی ایران باید 

سراسر ایران و بویژه در ميان کارگران موجی از
همبستگی در سراسر ایران در حمایت از مردم کردستان

با این کار نه تنها گامی به سرنگونی. ایران به وجود آورند
، دسيسه هایرژیم جمهوری اسالمی نزدیکتر ميگردند

ی خواهندامپریاليستی و صهيونيستی در منطقه را نيز خنث
 برجسته کردن همبستگی خلقهای ایران در مبارزه.کرد

مشترک ضد ارتجاعی و ضد امپریاليستی به نفع همه مردم
  .منطقه و از جمله ایران است

به کوشيم با تبليغ مبارزه ملت کرد و حمایت از آن به امر
همبستگی خلقهای ایران و وحدت طبقاتی  کارگران ایران

این شيوه مبارزه است که به آزادیتنها . یاری رسانيم
ایران و استقرار جمهوریهای شوروی ایران سوسياليستی

  .  منجر ميشود
***** 

  ... از مبارزات درخشاندرسهائی
وابستگی ندارند و آرزوی عراق ثانی را در ایران
نميکنند باید به این درسها توجه کافی مبذول دارند و

  .کادرهای خویش را در این مبارزه آبدیده کنند
این تحول بزرگ در کردستان مسلما پيشدرآمد
تحوالت بعدی خواهد بود و مردم کردستان از این

  . ميگيرندمبارزه آموزش
سالح اعتصاب عمومی سالح موثری است که باید

این سالح. در آتيه نيز از آن به موقع استفاده کرد
زمانی کاربرد موثر دارد که صرفا جنبه منطقه ای
نداشته باشد و تالش کند حمایت سراسری مردم

اعتصاب عمومی باید جنبه غير. ایران را برانگيزد
زه از دست بدهد وفعال خویش را در روند مبار
اگر اعتصاب عمومی. جنبه تعرضی به خود بگيرد

صرفا به یک حرکت اعتراضی و منطقه ای بدون
دورنما و دوراندیشی الزم و بدون هدفمندی محدود

 بتدریج از نيروی آن کاسته شده و به خستگی،شود
باید اعتصاب عمومی سياسی جنبه. دچار ميشود

و نقش ارتشی راتهاجمی و تعرضی بخود بگيرد 
بازی کند که در زمان درگيری فقط کار خود را به

ارتشی که فقط فن دفاع را. امر دفاع محدود نميکند
کادرهای انقالبی برای. بياموزد به فنا محکوم است

این کار باید شعاری مناسب را طرح کرده و توان
جنبش را بدرستی ارزیابی کرده و توانائی حمایت از

این. ج از محدوده کردستان بسنجندجنبش را خار
درسی است که باید از مبارزه مردم در امر اعتصاب
  .عمومی اخير در شهرهای کردستان ایران آموخت

تجربه این مبارزه نشان ميدهد که مرکز ثقل مبارزه
این امر. در درجه نخست در شهرها متمرکز است

کمک فراوانی به بسيج کارگران خواهد کرد و زمينه
ا برای اعتصاب عمومی در کارخانه ها که ستونر

.فقرات رژیم را تشکيل ميدهند فراهم ميآورد
اعتصاب در بخشهای خدمات شهری و مراکز
توليدی با تکيه بر زحمتکشان جنبه انقالبی اعتصاب
را افزایش داده آنرا از حد یک اعتراض خرده
بورژوائی فراتر ميخواند و دستگاه عصبی رژیم را

  . اصابت ضربات خویش قرار ميدهدمورد
 بيرحمانه مردم را،ما ميبينيم که ارتش سرکوبگر

.سرکوب کرده و از زمين و هوا به آنها حمله ميکند
کادرهای انقالبی باید از هم اکنون برای سازماندهی
مردم تا کمترین تلفات به آنها وارد شود در عين

ههایاینکه مقاومت به پيش ميرود کوشا باشند و را
مناسب مقاومت را برای این نوع قيامهای شهری و
مقابله با هليکوپترهای قوای جمهوری اسالمی را
بيابند و آنها را از هم اکنون برای روز رستاخيز

باید محلهای تجمع قوای. عمومی فردا  تمرین کنند
و چگونگینيروها ، راههای نقل و انتقال سرکوبگر

هرها و خارج ازارتباطات آنها را در درون ش
به روش و تاکتيکها و.  و ثبت کردشهرها شناخت

نوع سالحهای آنها که در شهرها از آن استفاده
، تا توانست با این شناخت آنها راميکنند پی برد

باید خود را برای. مورد حمالت غافلگيرانه قرار داد
عمليات تخریبی در پشت جبهه قوای سرکوبگر آماده

ه چگونه ميشود در شرایط مناسبباید دید ک. کرد
خارجی و داخلی اعتصاب عمومی سياسی را تا حد

قيامی که جنبه توده ای. قيام مسلحانه ارتقاء داد
خویش را حفظ کرده و در عين حال مورد حمایت

  . نظامی پيشمرگان  مسلح کرد قرار داشته باشد
تجربه کنونی کردستان را باید از جنبه نظامی سنجيد

 مقابله با هليکوپترهای قوای سرکوبگرو برای
پاسداران و یا بسيجيها و نظایر آنها اقدامات مقتضی
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آخر آنها. واها معذب نميشودژوجدانهای بور
آیا هرگز.  حساب نميکنند“داخل آدم“کمونيستها را 

 مذهبی های ایران و نظایر آنها- اعتراضی ملینامه 
را در اعتراض به تعرض به کمونيستهای ایران در

حاضر) توفان(جائی خوانده اید؟ حزب کار ایران 
  .است برای یابنده چنين سندی جایزه تعيين کند

آیا بخاطر ميآورید که کمونيستهای ایران در قبل از
دانيان سياسیانقالب شکوهمند بهمن خواهان آزادی زن

ایران بودند و این غير کمونيستها بودند که فقط از
آزادی زندانيان مسلمان ایران حمایت ميکردند؟ آنها
بين زندانيان سياسی نيز فرق ميگذاشتند انگار که
شکنجه کمونيستها مجاز و شکنجه غير کمونيستها

  .جنایت محسوب ميشود
اغذ بدستکجا به خاطر ميآورید که کمونيستها قلم وک

داشته باشند و نظریات خویش را بر کاغذ آورده و به
.بيرون منتقل کرده و به مصاحبه مطبوعاتی بپردازند
یک کمونيست زندانی زمانی ميتوانست زندان را ترک
کند که توبه نامه بنویسد و از عقاید خویش دست
بردارد تا رژیم بتواند بر مبنای این توبه نامه تبليغات

  .یک کندایدئولوژ
آری این بورژواها مورد نفرت طبقاتی ما هستند از
حس بشر دوستی بری اند و همواره نظر به تاریکترین

ليکن ما کمونيستها که پيگيرترین. زوایای تاریخ دارند
دموکراتها هستيم خواهان رعایت همه موازین

ما اگر. دموکراتيک در مورد همه اهالی ميباشيم
اسا و اصوال با آن مخالفيم ومخالف شکنجه هستيم اس

کمونيستی. حتی مخالفيم که مخالف ما را شکنجه کنند
که نفهمد مخالفت با شکنجه و تقبيح آن در درجه اول
تامين مصونيت خود کمونيستهاست از مبارزه طبقاتی

کمونيستی که موافق سرکوب. چيزی نفهميده است
که، موافق آن باشد حقوق دموکراتيک بورژواها باشد

چه راحتلگدمال شود وحشيانه حقوق اوليه آنها 
مجوز شکنجه کمونيستها را بطریق اولی که صدها بار
راحت تر و آسانتر از بورژواها ميتواند مورد تعرض
قرار گيرد و دیوارش در جامعه بورژوائی از همه

ِ        شتر  سانسور. کوتاه تر است فراهم کرده است ِ ، شتر        
ِ ، شتر اختناق ه و اعدام را طوری زندان و شکنج    

ِ پرورانده اند که نخست سراغ کمونيستها بياید و در                                               
کمونيستی که این اصل تجزیه پذیری. خانه آنها بخوابد

حقوق دموکراتيک را بپذیرد و آنرا به خوب و بد تقسيم
.کند حکم جلب و اعدام خویش را صادر کرده است
حمایت از حقوق دموکراتيک غير کمونيستها در درجه

ول حمایت از حقوق کسانی است که بيش از همه درا
بورژواها سرانجام. معرض تهدید و فشار قرار دارند

با هم کنار ميآیند ولی این کمونيستها هستند که قربانی
ما قبال نير بيان کردیم که کسانيکه از. ميشوند

 بازرگان حمایت کردند“ميزان“ممنوعيت روزنامه 
وزنامه های کمونيستینميتوانستند به ممنوعيت ر

زیرا آنها خود عفریت اختناق را پروار. ایرادی بگيرند
.کردند و ساطور آدمکشی را بدست وی دادند
ممنوعيت انتشارات نهضت آزادی که هنوز مدافع نظام

درک این. هستند سرآغاز سرکوب کمونيستها بود
.حقيقت به شعور سياسی خارق العاده ای نياز نداشت

،، مصاحبه مطبوعاتیآزادی نامه نگاریما خواهان 
مالقات با خانواده در خارج زندان و مرخصی مناسب

حقوق گنجی ها. برای همه زندانيان سياسی هستيم
ما خواهان. حقوقی است که در این چارچوب می گنجد

آزادی بی قيد و شرط برای رفع هرگونه ستمگری و
   .هستيمسرکوب 

ق و خواستهایما کمونيستها باید مدافع حقو
می را کهچ، ما باید آن پردموکراتيک باشيم

وبورژوازی در انقالب کبير فرانسه بدست گرفت 

 يه بشريت استجنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عل

  ...اصول انقالبی و 
 زماناشتراک زنان کمترین تهمتی است که از. باشند

به کمونيستها“ متمدن اروپا“کارل مارکس بورژوازی 
  مفتریان به کمونيسم طيف وسيعی هستند که از.ميزند

فاشيستها و فاالنژیستها قداره بند آغاز ميگردند و به
چپ نماهائی که مدتها نان کمونيسم را به نرخ مد روز
ميخوردند و درکی از کمونيسم نداشتند و ندارند و با

ا کتاب اندیشمندان بورژوا به رسالت و درجهچند ت
نفس کمونيست بودن در. اجتهاد رسيده اند پایان مييابد
کمونيستهای زندانی در. جوامع بورژوازی جرم است

 مجرم سياسی نيستند زیرا در جوامع،جهان
.بورژوازی بنا بر تعریف مجرم سياسی مفهوم ندارد

  . سنگيناینان جنایتکارند و مستوجب مجازاتهای
، بسياری ازبه آنها در مراجع دولتی کار نميدهند

،ی را از وجود کمونيستها پاک کرده اندتمشاغل دول
آنها به علت همين سوء پيشينه ناچارند تا ميتوانند

 شب را به صبح،موقتی زندگی کنند و چشم بدر
آیا هيچ بورژوائی را دیده اید که دلش بر این. برسانند

بورژواها. د و حقوق آنها را طلب کندانسانها به سوز
، افکار ضد بشری هستنداسير افکار پليد سرمایه داری

.که نظام جابر سرمایه داری به آنها تحميل کرده است
بورژواها خود نيز قربانيان و اسيران این نظام
بربرمنش هستند که نميفهمند راه رهائی از این غل و

ایه داری شکستنزنجير اسارت نامرئی از زندان سرم
بندهای این نظام و نه شکستن دست و دهان

  .کمونيستهاست
وقتی کمونيستها را شکنجه ميکنند و اجسادشان را سر

ِ    به نيست مينمایند صدای بورژواها در نم آید حتی آنها.                                    
 و، ویدال، سوهارتو، پينوشهاز چنين قاتلينی نظير شاه

دعینظایر آنها حمایت بی چون و چرا ميکنند و م
ميشوند که در متن جنگ سرد کشتار کمونيستها
صواب و ثواب بوده است و ایرادی نميتوان بر آن

اگر ایرادی باشد آن است که چرا در این مدت. گرفت
کمونيستهای بيشتری را به فجيعترین وضعی نکشته

  .ایم
آنها کشتار کمونيستها را به نفع جامعه مدنی و استقرار

و تبليغ ميکنند که هواداراندموکراسی جا ميزنند 
نظریه دیکتاتوری پرولتاریا مستبد هستند و چه بهتر

  . که هر روز و هر ساعت از تعداد آنها کاسته شود
عضو کميته مرکزی) بهمنی(رفيق حميد رضا چيتگر

حزب ما را بعنوان نخستين کمونيست ایرانی درخارج
،، اطالعيه ها شما به فراخوانها .کشور ترور کردند

اعتراضيه های بورژواها نگاه کنيد از ترس کمونيسم
از نام بردن وی که قربانی تروریسم جمهوری اسالمی

تو گوئی محکوم کردن رژیم. است پرهيز ميکنند
جمهوری اسالمی در ترور رفيق شهيد ما پيروزی

طبيعتا. محتوم حزب کار ایران را بهمراه دارد
است و جز اینبرخورد آنها مشحون از کينه طبقاتی 

اتفاقا فرق کمونيستها با بورژواها در. هم نميشود باشد
همين نکاتی است که ما بعنوان نمونه به آنها تکيه

کمونيستها در پی نجات بشریت هستند و نه فقط. کردیم
انسانيت کمونيستی انسانيت کيلوئی و. نجات پرولتاریا

نجات آنها ميدانند که برای. کاسبکارانه نيست
ولتاریا باید برای آزادی انسان از قيد وبندهای جامعهپر

آنها با مبارزه خویش. سرمایه داری مبارزه کنند
سرمایه داران را نيز از این عذاب وجدان و روحيه

بشر دوستی کمونيستی در. بربرمنشی نجات ميدهند
همين درک عميقشان از ماهيت جامعه سرمایه داری

ند این محدودیت فکری وآنها ميخواه. نهفته شده است
  .عقب مانده جوامع و افکار بورژوائی را بشکنند

، اعتصاب غذاوقتی غير کمونيستها به زندان می افتند
، خانواده هایشان نابود ميشود، شکنجه ميشوندميکنند

سپس بدور افکند با شرایط جهان امروز تطبيق داده و
به جلو حمل کنيم زیرا ما کمونيستها ناقل این تجربيات
و مدافع حقوق دموکراتيکی هستيم که بشریت در

سخن بر سر نفی. ت یافته استمبارزه خود به آن دس
نباید به عقب. این حقوق نيست بر سر تکامل آن است

برگشت ولی باید بر اساس مصالح گذشته ساختمان آینده
  .را ساخت

،ما حتی اگر شاهد آن باشيم که رژیم جمهوری اسالمی
ملی مذهبيهای نهضت آزادی را که دشمنان سوگند

 پوچ محاکمهخورده کمونيستها هستند به استنادات
 نميتوانيم صدای اعتراض خویش را بلند نکنيم،ميکند

ولی موذیانه ته دل احساس شادمانی کنيم که بگذار به
“انتقامجوئی“سزای اعمال شنيعشان برسند تا روحيه 

  .ما تسکين یابد
سکوت ما به حقانيت گفتار و صميميت کردار ما و به

  لطمهدرجه اعتقادات به ما در نزد افکار عمومی
کاسبکاری را با اصوليت انقالبی تعویض ميکند. ميزند

و رفقای کمونيست ما را با روحيه حقه بازانه و  کالشی
سياست بورژوائی را مبنای. و کاسبکاری بار ميآورد

تربيت رفقای ما قرار ميدهد و از سياست خوش سرشت
آنجاست که سياست کثيف. کمونيستی بدور ميدارد

 هولناکی به آرمان کمونيستها کهبورژوائی ضربه
توسط کمونيست نماهای رنگ شده و شارالتانها سياسی

  .تحریف شده است وارد ميکند
رژیم جمهوری اسالمی مشروعيت و حقانيت محاکمه
هيچ مخالفی را ندارد صرفنظر از آنکه این مخالف ضد

 و)توفان(کمونيست و مخالف و دشمن حزب کار ایران
  .ست ما باشدویا د

رژیمی که بدیهيات برسميت شناخته شده جهانی را خود
، بدون ناراحتیسرانه و بدون کوچکترین شرم و حيائی

وجدان بزیر پا ميگذارد و در مقابل خود سریهای
مامورین عذابش کسی مصونيت نداشته و بهيچ

ی مستقيم نيست و بر هيچ اصولی متکیطصرا
ندگی ميکند، رژیمی که با دروغ و ریاکاری زنميباشد

فاقد هرگونه مشروعيت برای محاکمه خطاکاران و یا
 رژیم تبهکار نميتواند با تباهی. است“خطاکاران“

،ءخود سرمنشا. خود موجب تباهی است. مبارزه کند
این رژیم اساسا به موازینی. خسارت و جنایت است

  .واحد برای داوری عادالنه مسلح نيست
ی اگر بر مخالفين آنهاکمونيستها با هرگونه ستمی حت

زیرا آنها در متن جامعه ایکه. وارد شود مبارزه ميکنند
دست تهدید و نا امنی را شکسته است و ميزانهائی خلق
کرده است که مخدوش کردن آنها گناه کبيره محسوب

راتر ميتوانند برای رهائی تماميت             ُ ميشود بهتر و ب 
دگانبشریت و بسيج کارگران و پابرهنگان و هيچ بو

مبارزه کنند و حتی بورژواهای اسير نظام سرمایه
، از عذاب وجدانداری را از قيد این یوغ بربریت

  .دنطفيليگری و بهره کشی از جان انسانها نجات ده
ما کمونيستها که انسانها ئی با سرشت ویژه ایم و از
مصالح خاص برش یافته ایم ماهيتا با بورژواها که

زی کثيف اند و سياست را بیهمواره بانی سياست با
  . پدر و مادر کرده اند متفاوتيم

کمونيستها از این نقطه نظر باید از حقوق اکبر گنجی و
ناصر زرافشان و یا هر مبارز و مخالف دیگری حمایت

رژیمی که جان زندانی را آن چنان به لب ميرساند. کنند
که به اعتصاب غذای مرگ دست ميزند باید مورد

  .      فشاء قرار گيردهجوم و ا
قضاوت در مورد حال و یا گذشته اکبر گنجی در

در انقالب آتيه. صالحيت رژیم جمهوری اسالمی نيست
، به کارنامه مجموع اعمالایران به وضعيت بسياری
 بر اساس ميزانهای انسانیدست اندرکاران گذشته
٩ادامه در صفحه   ...برسميت شناخته شده
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   ...اصول انقالبی و
این حق. مترقی جهانی باید برخورد و رسيدگی کرد

را طبقه کارگر ایران برای خود محفوظ ميدارد ولی
از این حق طبيعی نميتوان نتيجه گرفت که رژیم
جمهوری اسالمی در سرکوب هر جنبنده ای دست باز
داشته باشد و ما با رفتار خود اعمال فاشيستی رژیم

درکی بهر بهانه ایکه باشدچنين . را مهر تائيد بزنيم
ما را به دام کسانی مياندازد که خواهان آزادی
زندانيان سياسی مسلمان بودند و یا ما را به جائی
ميکشاند که اجرای حقوق بشر را فقط در مورد برخی
جایز بدانيم و با جرج بوش همصدا شویم که اسرای

آنگاه جرج. گوانتانامو فاقد هرگونه حقوقی هستند
ها رهبری این مبارزه دموکراتيک را به عهدهبوش

ميگيرند و از اینکه ما ميدانها را بدون مبارزه به آنها
  .واگذار کرده ایم شادمان ميگردند

چنين تقسيم بندیهائی در درجه اول به ضرر
کمونيستها و نيروهای مترقی است و دست ارتجاع

ما. را در سرکوبهای توجيه گرانه خویش بازميگذارد
اگر خواهان اجرای خدشه ناپذیراین حقوقها هستيم
آنرا امری کيفی و اساسی ارزیابی ميکنيم و عميقا به

این اعتقاد ما اسلحه ای در مبارزه. آن اعتقاد داریم
طبقاتی برای افشاء بورژواها نيز هست تا نقش
مزورانه آنها در برخورد به مقوله دموکراسی را بهتر

فته ایم که خواهان آزادی بيان وما بارها گ. نشان دهيم
اجتماعات و رفع سانسور و آزادی احزاب سياسی

این خواست ما هرگز به مفهوم آن نيست که. هستيم
بر. فقط باید کمونيستها از این حقوق برخوردار باشند

عکس ما این خواست را برای همه و از جمله
این تفاوت ما با کسانی است که. کمونيستها ميخواهيم

در گذشته بنام اصالح طلب فقط خواهان رفع سانسور
از روزنامه سالم و یا رفع ممنوعيت از روزنامه

  .توس و یا نشاط و نظایر آنها بودند
انکار حمایت از زندانی در حال اعتصاب غذا به

، به این بهانه که اکبر گنجی“انقالبی“بهانه های 
ده و یاپاسدار بوده و یا  در کنفرانس برلين شرکت کر

اینکه حزب اللهی کور دیروز و مرید نابينای کارل
پوپر امروز شده است و مدافع نظام افسارگسيخه
بورژوازی است فقط به رژیم جمهوری اسالمی و

نميتوان استدالل کرد که. جرج بوش کمک ميکند
چون کمونيستها را گمنام ميکشند پس با زندانيان

ر گنجی بهاکب. مشهور غير کمونيست درگير شد
، نهزندان افتاده نه از آن جهت که پاسدار بوده است

از آن جهت که در کنفرانس برلين برای تربيت
،اپوزیسيون خاتمی چی در خارج شرکت کرده است
وی بزندان افتاده زیرا از قتلهای زنجيره ای پرده
برداشته و ميليونها مردم ایران را نسبت به حوادث

اکبر گنجی فقط پاسدار. ستپشت پرده آگاه کرده ا
دیروز نيست که باید به اعمالش رسيدگی کرد وی
افشاءگر عاليجنابان خاکستری و سرخ پوش نيز

، وی نافی والیت فقيه و تحریم کننده انتخاباتهست
که به رژیم جمهورینيز هست ریاست جمهوری 

، وی فقط از حقوقاسالمی مشروعيت می بخشيد
قوق همه زندانيان سياسیخودش دفاع نميکند از ح

تاثير قلم وی در تنویر افکار یک نسل. دفاع ميکند
بعد از انقالب به مراتب برجسته تر است از فریادهای
منتقدینی است که هرگز درک درستی از وظایف
دموکراتيک و مبارزه دموکراتيک کمونيستها نداشته

برای وی آسان تر مينمود تا با یک نامه. اند و ندارند
فدایت شوم از رنج طاقت فرسای اسارت بکاهد و به

کسانيکه قادر نيستند. آغوش گرم خانواده باز گردد
این حقایق را ببينند به منزه طلبی و بی ثمری مواضع

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

سياسی  خویش صحه ميگذارند و عمال هيچ گره ای  را
حزب ما از همان روز. در مبارزه اجتماعی نمی گشایند

 با رشد مبارزه مردم و تشدیدنخست پيشگوئی کرد که
 شکاف ميان نيروهای موسوم به اصالح طلب،تضادها

این عمق شکاف را ما در وجود. عميق و عميقتر ميشود
سعيد حجاریان ميبينيم که در آن طرف شکاف قرار
گرفته و جثه نحيفش در سایه عظيم پيکر اکبر گنجی

در اینجا سخن بر سر دفاع از شخص. محو شده است
نجی و مانيفست ایشان نيست، بلکه دفاع از اصول وگ

دفاع بی قيد وشرط ازرهائی گنجی و همه زندانيان
عدم برخورد صحيح. سياسی از زندان های ایران است

به این مسئله و دامن زدن به بحث های انحرافی حاصلی
جز لوث کردن مبارزه برای آزادی بی قيد وشرط

 مدعی آزادی بی قيدنمی توان. زندانی سياسی ندارد
وشرط گنجی و همفکرانش بود اما همزمان تمام جهت
مبارزه را به ماهيت طبقاتی و گذشته سياسی اش نشانه
گرفت وبا بهانه های مختلف از زیر بار دفاع از
زندانيان سياسی امثال گنجی ها، امير انتظام ها،

چنين. شانه خالی کرد.... زرافشانها، منوچهر محمدی ها
به سود جنبش دموکراتيک. استی خردمندانه نيستسي

جهت مبارزه را منحرف. مردم ایران نيز نخواهد بود
ميکند و ميدان را برای مامورین خفته  امپریاليستها که
مترصد سوء استفاده از احساسات محق مردم هستند

این ميدان باید با مبارزه ما کمونيستها. خالی ميکند
  . همواره پر باشد

بارها گفته و تکرار ميکنيم که حقوق دموکراتيکما 
  .، حقوق بشر تجزیه بردار نيستتجزیه بردار نيست

ما مخالف منطق جرج بوش و تونی بلر هستيم که  درکی
امپریاليستی از این دستآوردهای بشری ارائه ميدهند و
بهمين جهت موظفيم که به فرق خود با آنها بشدت تکيه

  .  کنيم
***** 

مبارزه انقالبی شان رهبری کرده، و پایبند و پایبند به
وده ها هستند که نيروی محرک دراین ت"اصل 

  .ميباشد" ساختن تاریخ جهان اند
شرایط داخلی و خارجی در دوران پس از جنگ وارد

ما شاهد یک دنيای. مرحله جدیدی از تحول شده است
مردم. متالطم پر از جنگ و بحران و انقالب هستيم

جهان بر عليه جاه طلبی های امپریاليسم آمریکا که
جهانی دست به جنگ تجاوزگرانه پسبرای استيالی 

از فروپاشی شوروی ميزند به مقابله برخاسته و آنها
مقاومت مسلحانه رشد یابنده مردم. را خنثی ميکنند

عراق بر عليه امپریاليسم آمریکا این مسئله را بر همه
روشن کرده است که امپریاليسم آمریکا منفرد شده و

  .ميراست
محور"را یکی از اعضای ا ایران امپریاليسم آمریک

ِ شر  عمليات"خود گذاشته، آنرا هدفی توسط برنامه "  
قرار داده، و به بهانه جلوگيری از" پيشگيرانه

دسترسی ایران به بمب اتمی آنرا با تجاوز نظامی
مردم ایران قاطعانه از تماميت ملی و. تهدید ميکند

امپریاليسماستقالل خود دفاع ميکنند و زیر فشار 
ا خم نميشوند که منابع ملی و بازار خود را ازکآمری

ما همبستگی خود را با مبارزه شما بر. دست بدهند
عليه امپریاليسم آمریکا و برای سرنگونی رژیم
اسالمی و استقرار یک جامعه ی آزاد و دموکراتيک

  .در ایران ابراز ميداریم
در ژاپن جنبشی ضد امپریاليستی ميهن پرستانه

 مردم ژاپن بر عليه تدارک جنگ اتمی.برقرار است
آمریکا و همچنين بر عليه طبقه ضد ملی حاکم بر

ما مصمم. ژاپن که مطيع آمریکاست مبارزه ميکنند
هستيم که مانند شما بخشی از جبهه جهانی ضد
اممپریاليست و ضد آمریکا بوده و از طریق مبارزه
در درون کشور خود به وظائف انتر ناسيوناليستی

  .د عمل کنيمخو
 بدنبال  یک طغيان ضد) چپ(حزب کمونيست ژاپن 

،" مياموتو"رویزیونيسم  مدرن و رویزیونيسم 
 نوامبر٣٠در ) ژاپن"  کمونيست"رهبر وقت حزب (

 سالگرد تأسيس٣٥امسال .  بنيان گذاشته شد١٩٦٩
بهمين مناسبت ما.  است)چپ(حزب کمونيست ژاپن 

 ایم تا دستآوردهایدست به یک کارزار یادبودی زده
کار رهبر فقيد حزب ما سایوشی فوکودا را جشن

هدف از این کارزار اوال بکار گرفتن. بگيریم 
حداکثر  کوششمان برای کسب مجدد یک استخوان

تی ــ لنينيستی است که این ازمارکسيسبندی محکم 
 ومارکسيسم ــ لنينيسمطریق مرزبندی شفاف بين 

ل آن و با ساختن یک حزبرویزیونيسم درهمه اشکا
پيشرو که توانائی خدمت به هدف رهائی مردم ژاپن
را داشته باشد عملی خواهد شد هدف دوم این کارزار
پيشبرد سریع مبارزه مردم است و با تلفيق این دو
هدف بدنبال انجام انقالب سوسياليستی هستيم که
امپریاليسم آمریکا را از کشورمان بيرون انداخته و

قالل واقعی خلقمان را کسب نموده و بورژوازیاست
  .ضد ملی و انحصاری  ژاپن را سرنگون کند

ما آرزوی موفقيت برای کنگره سوم شما داریم ،
تی شما ــ لنينيستیمارکسيسکنگره ای که مسلما حزب 

  .و جنبش انقالبی ایران را به پيش خواهد برد
يسم و انترناسيونال مارکسيسم ــ لنينيسمزنده باد
  !پرولتری 

)توفان(حزب کار ایران زنده باد پيوند برادرانه بين 
  !)چپ(زب کمونيست ژاپن و ح

  
  کميته مرکزی 

  )چپ(حزب کمونيست ژاپن 

پيام همبستگی به کنگره ی
سوم حزب کار ايران 

  )توفان(
حزب کمونيست ژاپن 

  )چپ(
  ٢٠٠٤ نوامبر ٣٠

  
  )توفان(کميته ی مرکزی حزب کار ایران 

  رفقای عزیز،
گرمترین درودهای) چپ(حزب کمونيست ژاپن 

همبستگی انقالبی خود را بمناسبت برگزاری
ابراز) توفان(کنگره سوم تان به حزب کار ایران 

  .ميدارد
 با حرارت فراوان کوشيدید با بهشما پس از آنکه

ارث بردن رسوم انقالبی جنبش کمونيستی
کشورتان حزب پيشرو طبقه ی کارگر ایران را
بر پایه ی مارکسيسم ــ لنينيسم و انترناسيوناليسم
پرولتری بنيان بگذارید کنگره ی مؤسس حزب را

شما در پروسه.  برگزار کردید٢٠٠٠در سال 
وژیک قاطع بر عليهیک مبارزه ی ایده ئول

رویزیونيسم ، رفرميسم، و خط مشی جدا از توده
ما به پيکار شما برای. ها به این کار نائل آمدید

تشکيل حزب درود ميفرستيم ، حزبی که قادر
است از منافع مردم ایران دفاع نموده، آنها را در
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

  ...ياد آوری پيرامون سالگرد
خانه ویران شد و هزاران نفر آواره شده و نسلها در اثر
تاثيرات اشعه رادیو آکتيو به انواع و اقسام بيماریها

حقوق“دچار شدند که پس از جنگ در بيمارستانهای 
آمریکائی به وضع آنها رسيدگی گردید تا نتایج“ بشر

اتمی را بر روی بدن آنها آزمایشتاثيرات انفجارات 
کنند و آمادگی ارتش آمریکا را برای مقابله با صدمات

امپریاليست آمریکا. ناشی از بمب اتم مجهز گردانند
مانند امروز که در مورد عراق دروغ ميگفت در آن
زمان نيز با ریاکاری در مورد لزوم پرتاب بمبهای

دتر به جنگاتمی مدعی بود که پایان دادن هر چه زو
از قربانی شدن افراد بيشتر جلوگيری کرده و در واقع

  . استفاده از بمب اتمی در خدمت نجات بشریت است
دم خروس این استدالل امپریاليستی از یقه آنها بيرون

اگر ساده لوحانه این شبه استدالل را بپذیریم. زده است
آنوقت این پرسش هنوز بی جواب ميماند که پرتاب بمب

چرا پس از پرتاب. تمی در ناکازاکی چه لزومی داشتا
بمب اتمی در هيروشيما که نتایج غير قابل تصورش
برای هر نوع تسليمی کفایت ميکرد منتظر عکس العمل
حکومت ژاپن نشدند و با پرتاب بمب دوم هزاران نفر

کجای این تناقض با خدمت. دیگر را نيز نابود ساختند
  .به بشریت خوانائی دارد

ولی حقيقت این است که دولت ژاپن آمادگی تسليم
وزیر. خویش را به اتحاد شوروی اعالم داشته بود

به سفير خویش در Togo“ توگو“امور خارجه ژاپن 
اعليحضرت امپراتور با توجه به“: مسکو تلگراف زد

این واقعيت که جنگ کنونی روزانه نتایج وخيمی را
.“باید فورا قطع گردد... نشان ميدهد، معتقد است، که

از سفير ژاپن می طلبد که دولت“ توگو“عالوه بر آن 
شوروی را قبل از تشکيل جلسه سه جانبه متفقين در
.پتسدام از تصميم صلح طلبانه دولت ژاپن مطلع کند

Konoyeکونویه  “امپراتور ژاپن آماده است شاهزاده 
مدهدر این خواست ژاپن آ. را برای مذکرات اعزام کند

بود که آنها حاضرند شرایط سخت تسليم را بپذیرند و
  .مناطق اشغالی را ترک کنند

پرزیدنت ترومن که از نتایج مثبت آزمایشات اتمی در
 ژوئيه سال٢٥صحرای نيو مکزیکو مطلع شده بود در 

 به نيروی هوائی دستور داد شهرهای ژاپن را١٩٤٥
 زمان سهدر آن. از آغاز ماه اوت بمباران اتمی کند

گزینش در مقابل ترومن قرار داشت که در مورد آنها
نخست اینکه برای نمایش قدرت. تک تک بحث شد

اتمی آمریکا، بمب اتم را در یک منطقه غير مسکونی
دودیگر آنکه بمب را در یک منطقه نظامی. منفجر کنند
گزینه سوم آن بود که آنرا در یکی از. بياندازند

ترومن گزینه سوم را. کنندشهرهای مسکونی باف
زیرا این گزینه هم امپریاليست ژاپن را. برگزید

تضعيف و تحقير ميکرد، غرورش را در هم ميریخت و
هم ارتش ژاپن و ارتجاع حاکم را برای مصارف بعدی
.خویش در شرق شوروی دست نخورده باقی ميگذاشت
در حالی که ترومن در پی کشتار جمعی بود دولت ژاپن

های خویش را برای پایان بخشيدن به جنگ و تسليمتالش
ادامه ميداد و ميخواست بر سر شرایط تسليم با متفقين

امپریاليست آمریکا مخالف مذاکره با ژاپن. مذاکره کند
بود و از سایر دول متنفق ميخواست که مطابق توافقنامه
فيمابين جنگ را بر عليه ژاپن ادامه دهند و ازآتـش بس

این کش دادن زمان مذاکره،. ودداری کنندیکطرفه خ
وابستگی کامل با نتایج آزمایشات اتمی در آمریکا

وقتی خيال ترومن با کسب خبر از واشنگتن. داشت
راحت شد با یک گردش قلم جان صدها هزار نفر را

بگذریم از اینکه گزارشات. عزرائيل گونه قبضه کرد
که به علتسازمانهای جاسوسی متفقين نشان ميدادند 

هم اکنون نيز ميخواهد حق قانونی ایران در مورد غنی
کردن اورانيوم را از وی سلب کند و ایران را به زائده

این سياست استعماری. سياست هسته ای خود بدل گرداند
باید باو قلدرمنشانه نشانه بربریت سرمایه داری است و 

بسيج توده های مردم با دورنمای سوسياليسم به آن پاسخ
تنها سوسياليسم است که بشریت را از قيد این همه. گفت

ستمگری و جنایت نجات ميدهد و سالحهای کشتار جمعی
ما باید خواهان نابودی. را به گورستان تاریخ ميسپارد

باید در درجه اول. همه سالحهای اتمی در جهان باشيم
خطرناکترین دشمنان بشریت یعنی امپریاليستها و
صهيونيستها را خلع سالح کرد، تا خطر جنگ منتفی

  این اقدام تنها با یک انقالب اجتماعی ممکن است. گردد
****

وضعيت نابسامان اقتصادی و نظامی در ژاپن، دولت
ژاپن قادر به ادامه جنگ نيست و مسئله تسليم بال قيد و

“خطر“همين . شرط ژاپن تنها یک مسئله زمانی است
تسليم ژاپن بود که لزوم استفاده از بمب اتمی را ایجاب

آمریکائيها حتی لزوم آنرا نيز ندیدند که ژاپن. ميکرد
ا نخست به پرتاب بمب اتم تهدید کنند و از مردمر

هيروشيما و ناکازاکی بخواهند که شهرها را ترک
تاثير منهدم کننده بمب اتمی حتی در شهرهای. گویند

خالی از سکنه ژاپن نيز ميتوانست به همان انتظاراتی
ولی. منجر شود که امپریاليستها در آرزوی آن بودند

در فيليپين نيز از“ پال هابر“خير باید انتقام بندر 
  . ژاپنيها گرفته ميشد

.ژاپن تسليم شد ولی نه تسليم بی قيد و شرط
امپراتوری ژاپن که مانند رایش سوم جنایتکار جنگی
بود باید در پشت جبهه شوروی و چين توده ای و کره
دموکراتيک مجددا تقویت ميشد و پایگاه امپریاليست

ای مبارزه مجدد با کمونيسمآمریکا در اقيانوس آرام بر
برخالف اروپا که تنها پاره ای از همدستان. بدل ميشد

مهم هيتلر را در دادگاه نورنبرگ به محاکمه کشيدند و
پاره ای نظير دکتر شاخت را نجات دادند، در ژاپن
دستی به ترکيب نظام امپراتوری وارد نساختند و
 تاهيروهيتو بر تخت امپراتوری ژاپن باقی ماند

سنتهای ارتجاعی حاکم در ژاپن را برای مبارزه با
امپریاليسم باردیگر چهره ضد. کمونيسم حفظ نماید

حتی. انسانی و ارتجاعی خویش را نشان ميداد
امپریاليست ژاپن توانست در سایه قارچ اتمی گناهان
غير قابل بخشش در اشغال چين و کره را پرده پوشی

  .ی جنگ به خود بگيردکند و چهره ملکوتی و قربان
سياست حمایت از هيروهيتو در ژاپن، تقویت همدستان
فاشيستها نظير ساالزار در پرتقال و فرانکو در اسپانيا
و روی کار آوردن همدستان نازیها مجددا در آلمان،
پياده کردن قوای متنفقين در نورماندی و گشودن جبهه

قویتجدید پس از شکست نازیها در استالينگراد و ت
قدرت گرفتن کمونيستها“ خطر“جنبش کمونيستی و 

همگی همان سياست... در فرانسه، بلژیک، ایتاليا و
واحدی بود که به پرتاب بمب اتمی در ناکازاکی و

  .یکی مکمل دیگری بود. هيروشيما منجر شد
امپریاليست آمریکا پس از جنگ جهانی دوم نه تنها

س بمب نيترونیبمب اتمی را به بمب هيدروژنی و سپ
بدل کرد، نه تنها در پی ساختن بمبهای ریز و کوچک

است تا استفاده از آن آسان باشد،“ مينی بمب“بنام 
بلکه به این زرادخانه جنایتکارانه برای ایجاد
هيروشيماها و ناکازاکيهای دیگر سالحهای کشتار
جمعی شيميائی نظير بمبهای ناپالم، بمبهای گاز سمی

را... ی بيولوژیک نظير بمب زخم سياه وخردل، بمبها
بزرگترین بودجه نظامی در زمان صلح. افزوده است

چنين غول. موقت، به امپریاليست آمریکا تعلق دارد
هولناک و جنایتکاری که پاهایش در باتالق عراق گير
کرده است در مقابل اراده خلقهای جهان بيچاره و

ميتواند متمدنچنين عفریتی ن. درمانده ای بيش نيست
باشد، چنين قاتلی نميتواند حامی حقوق بشر و مبشر
.آزادی و دموکراسی، مدافع حقوق خلقهای جهان باشد

 سالگی٦٠اینها تجاربی است که مردم جهان باید از 
اینها. بمباران اتمی هيروشيما و ناکازاکی بگيرند

 سال ماهيت٦٠تجربه ایست که باید نشان دهد پس از 
  . ریاليست تغيير نکرده و نميتواند تغيير کنداین امپ

حال امپریاليستی با این کارنامه سرشار از جنایت،
امپریاليستی که بعنوان تنها کشور جهان بمب اتمی را
با هدف روشن سياسی و جنایتکارانه مورد استفاده
قرار داده است به سرزمينهای ملل دیگر به بهانه

ار جمعی تجاوزممانعت از گسترش سالحهای کشت
  .ميکند و همان سياست را به اشکال دیگر ادامه ميدهد

  ..حزب کمونيست کارگران فرانسه...پيام 
شجاعانه ای که حزب شما در شرایط دشوار .

دیکتاتوری اسالمی به آن دست زده است درود 
کشور و مردم شما همچنين تحت تهدیدهای . ميفرستيم

دائمی امپریاليسم آمریکا بسر ميبرند که ميخواهد 
سلطه خودرا گسترش داده و ذخائر نفت منطقه را 

  .ت کنترل خود در آوردتح
ما ميخواهيم همبستگی خودرا با کارگران ، دهقانان، 
و توده های کار و جوانان ایران که برای کسب 
حقوق خود، آینده ای آزاد، پيشرفت اجتماعی، و 

این . برای استقالل ملی مبارزه ميکنند، ابراز داریم
توده ها همچنين در برپاداشتن یک جنبش بين المللی 

ریاليسم آمریکا و سياستهای جنگی آن سهيم ضد امپ
  .هستند

ما در ابراز همبستگی مان به شما اطمينان ميدهيم و 
برایتان در تدارک کنگره حزب آرزوی پيروزی 

  .داریم
  ! گرامی باد همبستگی بين المللی

، بخشی از جنبش )توفان( حزب کار ایران درود بر 
  ! بين المللی کمونيستی
  !  ــ لنينيسمزنده باد مارکسيسم

  کميته مرکزی حزب کمونيست کارگران فرانسه
  ٭٭٭

 ده روزی که دنيا را تکان داد
انقالب کبير اکتبر دنيا را تکان داد و هنوز سرمايه 
داران از تکان اين انقالب خواب راحت به 

انقالب کبير اکتبر شيپور . چشمانشان راه نمی يابد
هان در بيداری بشريت بود و با اين بيدار باش ج

خيانتکاران و دشمنان . حال تنش باقی مانده است
کارگران که بر ضد انقالب به دسيسه چينی مشغول 
بودند موفق شدند پس از مرگ استالين بر اهرمهای 
قدرت چنگ انداخته و شوروی سوسياليستی را بی 
سر کنند و الشه حزب رويزيونيستی را به سراشيب 

وزان انقالب اکتبر از گرمای آتش فر. سقوط بيافکنند
، نه تنها کمر استعمار نه تنها کارگران بيدار شدند

، حتی تا به امروز نيز در پرتو اين گرماست شکست
که دموکراسی بورژوادی سوسوئی ميزند و دشمنان 
سوسياليسم مترصدند که اين ته مانده دموکراسی را 

  .نيز به بهانه مبارزه با تروريسم مدفون کنند
پيروزی بشريت را ما کمونيستها و پس بگذار اين 

نيروهای انقالبی و دموکرات مشترکا جشن بگيريم 
جشن . و اين سنت ضد رويزيونيستی را زنده بداريم

اکتبر پيروزی لنينيسم است و ما افتخار ميکنيم که 
شاگردان وفادار اين رهبر کبير انقالب جهانی 

حزب ما تالش خواهد کرد که . پرولتاريائی هستيم
تا نوبت .  جشن را با موفقيت برگزار کنداين

انقالبهای اکتبر ديگری فرا رسد و ما آنرا در ايران 
.  بزودی به تارنمای توفان رجوع کنيد. جشن بگيريم
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

 و به آمال مردم ایران خيانت کردند باید گرفتند
ایران را برای  با هشياری دسيسه های رژیم

، گاوبندی پریاليستها وصهيونيستهاهمدستی با ام
برهم بر عليه مردم ایران آنها را در پشت پرده 
 بسيج توده های مردم و .زد و خلق را بسيج نمود

شرکت فعا آنها در این مبارزه ملی پاسخ صریح 
  .به امپریاليستها و همدستان آنها است

در صورت تشدید بحران و ارجاع این امر به 
ملل و تحریم اقتصادی شورای امنيت سازمان 

ایران، آنکه دراین زمينه قربانی ميشود همانا 
مردم ایرانند که باید عالوه بر تحمل فشارهای 
اقتصادی آنطور که درعراق شاهدش بوده ایم، 
مورد سرکوب شدید نيز از سوی رژیم ارتجاعی 

رژیم به بهانه . جمهوری اسالمی قرارگيرند
ی آمریکا و تهدیدات خارجی و خطر حمله احتمال

اسرائيل به پاالیشگاه های اتمی ایران بر خفقان 
و ترور در جامعه خواهد افزود و از هيچ 
جنایتی نسبت به مردم دریغ نخواهد ورزید 

  .آنطور که تا کنون کرده است
حزب ما توطئه ها و زد وبند های امپریاليستهای 
اروپائی و آمریکائی عليه خلقهای ایران را 

به افشای بی امان جریانات و محکوم ميکند و 
محافل سياسی که این روزها پا در مسير 
ارتجاعی اپوزیسيون خود فروخته عراقی گذارده 
اند و به بهانه مبارزه عليه جمهوری اسالمی به 
نوکران امپریاليسم تبدیل شده و مشوق تحریم 
  .اقتصادی و حمله نظامی به ایرانند،  می پردازد

بجز مشتی خود فروخته هيچ ایرانی شرافتمندی 
ضد ایرانی حاضر نيستند به ننگ چنين خيانتی 
 که با سرنوشت نسلهای آینده ایران گره خورده

سخن بر سر بافتن ریسمان . است تن در دهند
 اسارت نسلهای آینده ایران است تا آنها را برای

هميشه به دنيای بربریت امپریاليستی وابسته 
   .سازند

 بجز مشتی خود فروخته هيچ ایرانی شرافتمندی
ضد ایرانی حاضر نيستند به ننگ چنين خيانتيکه 
با سرنوشت نسلهای آینده ایران گره خورده است 

سخن بر سر بافتن ریسمان اسارت . تن در دهند
نسلهای آینده ایران است تا آنها را برای هميشه 

   .به دنيای بربریت امپریاليستی وابسته سازند
ته بسيار نوشته ایم و در ما در اینباره در گذش

آینده نيز خواهيم نوشت ودر پيکار عليه 
  .امپریاليسم و نوکرانش دمی نخواهيم آسود

  صهيونيسم مرگ بر استعمار و امپرياليسم و
 )توفان(حزب کار ايران

  نوزده مرداد هشتاوچهار
  ٭٭٭٭

پيام همبستگی به کنگره  سوم حزب کار 
  )توفان(ايران 

حزب کمونيست کارگران 
 فرانسه

 کميته مرکزی
 به نمایندگان شرکت  ،٢٠٠٤ اکتبر ١٨پاریس،  

  )توفان(حزب کار ایران کننده در کنگره 
  رفقای عزیز،

بمناسبت تشکيل کنگره حزبتان درودهای 
برادرانه کميته مرکزی حزب کمونيست 
  .کارگران فرانسه را برای شما ارسال ميداریم

  ١٠ ادامه در صفحه...    ما برای مبارزه 

، تحقير آميز و ارباب لحن تهدید آميز. ميکند
 توام با ارعاب و تحقير و بيشرمانه آنهامنشانه 

این بيچاره ها از سرنوشت . انسانهای ميهن ماست
امپریاليستها در ویتنام و افغانستان و عراق پند 
نگرفته اند و نفهميده اند که خلقهای ایران 
نميتوانند داغ چنين ننگ بزرگی را بر پيشانی 

مبارزه در راه غنی کردن . خویش حک کنند
، مبارزه آميز از آناورانيوم و استفاده صلح 

ههای هسته ای و تامين گابرای ساختمان نيرو
ایران در سالهای آینده مردم د نياز رانرژی مو

یک آرزوی ملی است و باید برای تحقق آن از 
 ناگفته پيداست که روزی ذخایر نفت .پای ننشست

و گاز جهان بپایان ميرسد و ممالکی که از هم 
نياز خویش در اکنون در پی تامين انرژی مورد 

آینده نبوده اند و در این عرصه دوراندیشی الزم 
را نکرده اند و سرمایه گذاری کافی برای این 

همه این . مهم در نظر نگرفته اند به فنا محکومند
امپریاليستها که اورانيوم را مانند تروریسم به 
خوب و بد بدل کرده اند خود دارای بمبهای بی 

 در کنار پژوهشهای شمار اتم اند و پيگيرانه
هسته ای برای دستيابی به سایر اشکال استفاده از 

معلوم نيست چرا . مواد انرژی زا فعاليت ميکنند
باید امری که برای اسرائيل و فرانسه و انگليس و 
روسيه و آمریکا خوب و حالل است برای ایران 

کشوری که زیر بار زبان زور . بد و حرام باشد
مانه تسليم شود نه تنها رود و به قلدری بيشر

غرور و شرافت خویش را فروخته است نسل 
آینده ایران را نيز به فنا محکوم کرده است و در 
آینده نيز باید همواره تسليم شانتاژهای بی پایان 

حزب ما . امپریاليستها و صهيونيستها باشد
خواهان مقاومت مردم ایران در مقابل فشار و 

باید . يونيستهاستشانتاژ امپریاليستها و صه
جنبشی توده ای و مردمی برای تحقق حقوق 
کشورمان به وجود آوریم تا رژیم ایران یارای آن 
را نداشته باشد که در قبال وعده امتياز حفظ این 

بعد از ما “ به مصداق ،رژیم توسط امپریاليستها
 و کشور ایران را تسليم شود“ چه دریا چه سراب

. خویش برباد دهدتنها برای حفظ کرسی قدرت 
حزب ما هيچ قرارداد استعماری را برسميت نمی 

 تسليم دولت ایران تنها خيانت به ملتهای .شناسد
، خيانت به همه خلقها و دول جهان ایران نيست

است که از استفاده از این حق بالقوه 
 نقض این حق آغاز نقض سایر .برخوردارند

  . جهان است حقوق دول و ملل
جهان در کنار ما قرار دارند و از مردم ایران و 

مشتی امپریاليستها و دریوزگان سلطنت طلب 
خود فروخته در ایران کاری ساخته نيست و 
نميتوانند برای هميشه از پيشرفت ایران جلوگيری 
کنند و یوغ اسارت را به گردن مردم ایران 

مردم ایران به بربریت سرمایه داری . بياندازند
ر این مبارزه آنکه رفتنی است د. پایان خواهند داد

امپریاليستها و صهيونيستها هستند ولی ملل جهان 
  .باقی خواهند ماند

حزب ما پيشنهادات استعماری مثلث امپریاليستی 
اروپا را بعنوان سند رقيت ایران محکوم و رد 

مبارزه برای تامين و تحقق حقوق . ميکند
برسميت شناخته ایران مبارزه ای ملی در حد 

رزه در راه ملی کردن صنایع نفت ایران در مبا
در آن مبارزه خائنين . اوایل دهه سی است
کاشانی در کنار شاه و هللا روحانی نظير آیت ا

سپهبد زاهدی و سازمانهای جاسوسی بيگانه قرار 

  ...اورانيوم خوب بی
 حال ایران باید سایر نيروگاههای هسته ای 
خویش را نيز از اروپائيها تامين کند و در 
عوض اروپائيها قسم مشدد ميخورند که با ایران 
تحت نظر سازمان انرژی اتمی در وین و 
سازمان ملل متحد قرار داد طویل المدت 

ی دو جانبه ببندند و از همکاری هسته ا
اورانيومهای بی خطر خود نيز در حد لزوم در 

آنها در پيشنهاد خویش . اختيار ایران قرار دهند
اشاره ميکنند که در ازاء این مصالحه 

دولت ایران حاضرند ) توفان-بخوانيد خيانت(ی
، ، استقاللتضمينهای مربوط به تماميت ارضی
.  را بدهندحاکميت ملی و عدم تجاوز به ایران

در همين پيشنهاد بيشرمانه چند خطی یک کوه  
آنها به . تهدید و اخطار به ایران نهان کرده اند

، حفظ ایران ميگویند که اگر به تماميت ارضی
استقالل و حاکميت ملی خویش عالقمندی باید 
تسليم اميال ما گردی وگرنه کردستان و 
 آذربایجان و خوزستان را از ایران جدا ساخته

از کشور ایران مملکتی مستعمره خواهيم 
 آنها وعده ميدهند که در عوض این .ساخت

 ایران را به ،مصالحه و تسليم شدن دولت ایران
معلوم . منبع تامين نفت  و گاز اروپا بدل کنند

نيست که به چه دليل ایران نباید به منبع تامين 
بدل شود و باید ، هندوستان و چين انرژی ژاپن
ا بدون اراده در اختيار امپریاليستها و خویشتن ر

مگر این حق ایران . صهيونيستها قرار دهد
نيست که خودش مشتریهای خودش را پيدا کند 
. و نفت و گاز خویش را به آنها بفروشد؟

مسخره نيست که گزینش مشتری را نيز به 
ایران تحميل کنند؟ تحميل گزینش مشتری آغاز 

يستهای اروپا امپریال. تحميل بهای نفت است
تامين منافع امپریاليستی خویش را به ایران با 

تحميل ميکنند و “ امتياز“ مسخره ی     ِِعنوان  
 اقتصادی برای نسلهای رکشور ما را از نظ

 آنها به مالها .آینده به خویش وابسته ميسازند
ميگویند که اگر با ما کنار آمدید برسر حکومت 

ظ  حف“حاکميت ملی ایران“خواهيد ماند و 
خواهد شد در غير این صورت باید زحمت را 

انها به ایران وعده ميدهند که اگر تسليم . کم کنيد
نظریات ما شوید و از منافع ملی خود صرفنظر 
کنيد و از طمع ورزی ما ممانعت بعمل نياورید 
آنوقت ما دست شما را گرفته به سازمان 
تجارت جهانی وارد کرده تا بهتر بتوانيم شما را 

 کنيم و مانند اعضاء ضعيف این سازمان غارت
ترازنامه سياه این ابزار . به روز سياه بنشانيم

سياست جهانی شدن سرمایه بر همه ملل فقير و 
امپریاليستهای . زیر سلطه جهان روشن است

اروپائی کوچکترین امتيازی که به ایران نداده 
اند سهل است ریسمان زخيمتری برای اسارت 

آنها ميخواهند .  کرده اندمردم ایران تهيه
استعماری را با زور تبليغات و هنر  سياست

نبض . واژپردازی به خورد افکار عمومی دهند
نيروگاههای هسته ای ایران را به دست خود 
بگيرند و هر وقت مایل بودند و بهر قيمت که 
مایل بودند ميله های سوخت هسته ای را در 

د از انجام ایران بای. اختيار ایران قرار دهند
کاری که خود از عهده اش برمی آید بنفع 

  . امپریاليستها صرفنظر کند
پيشنهادات دول ) توفان(حزب کار ایران 

امپریاليستی اروپا را بی شرمانه و استعماری و 
توهين مستقيمی به مردم ميهن ما ارزیابی 
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ياد آوری سالگرد يک  
جنايت هولناک ضد 

  بشری
 سالگی استفاده از ٦٠پيرامون 

سالحهای کشتار جمعی در 
 جنگی وحشيانه

  
پرتاب بمب وحشتناک اتمی در شهرهای پرجمعيت

ناکازاکی و قربانی کردن هزاران نفرهيروشيما و 
مردم غير نظامی عکس العمل منزجرانه
بورژوازی امپریاليستی آمریکا و انگليس در مقابل
پيروزی درخشان ارتش سرخ در نبرد تاریخی و

جنایتکاران. آزادیبخش استالين گراد بود
امپریاليست ميخواهند چنين جنایات هولناکی را به

مای تمدن بشری به خورد تاریخعنوان آئينه تمام ن
.دهند و ماهيت جنایتکارانه آن را پرده پوشی نمایند

١٩٤٥ اوت ٩ و٦ سال پيش در روزهای ٦٠در 
امپریاليست آمریکا بمبهای اتمی خویش را که قبال

 ژوئيه در صحرای نيومکزیکو آماده١٦در تاریخ 
و آزمایش کرده بود برای زهر چشم گرفتن از

 شوروی سوسياليستی لنينی واتحاد جماهير
استالينی، برای سرکوب نهضت کارگری، برای
ممانعت از اوج نهضتهای آزادیبخش و سرانجام
برای تامين سرکردگی خویش در منطقه اقيانوس
آرام به شهرهای هيروشيما و ناکازاکی پرتاب کرد
که حدود دویست هزار نفر در عرض یک ثانيه

١٠مه در صفحه   ادا...ميليونها. جان دادند

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
درا برای مانظريات و پيشنهادات خو. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی رسانيد،. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
يع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينهدر توز. زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

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

پيرامون طرح استعماری) توفان(نيه حزب کار ايرانبيا
  هسته ای امپرياليستهای اروپائی

  

ّ      اورانيوم خوب بی خطر و  اورانيوم شر  پر خ طر                                 
اختالفات ایران با دول امپریاليستی بر سر 
مسئله غنی کردن اورانيوم برای استفاده صلح 
آميز از نيروی هسته ای به جای باریک کشيده 

ِ امپریاليستها یک و . است ِ رد                   سحرآميز پيدا کرده  
اند که به موجب آن اورانيوم غنی شده در همه 

ست و ميتواند به ممالک جهان بی خطر ا
مصرف صلح آميز برسد و همه ملل حق 
استفاده از آن را قانونا دارا می باشند مگر 

اورانيوم ایرانی ها اورانيوم . اورانيوم ایرانی ها
جدیدی است که باید آن را به زور وارد جدول 

جادوی این اورانيومی که در . مندليف کرد
ه ایران غنی ميشود گویا برخالف اورانيومی ک

، کره پاکستان، ، هندوستان، اسرائيلدر آمریکا
، روسيه و انگلستان تغليظ فرانسه، جنوبی

ميگردد تنها به مصرف ساخت بمب اتمی 
اورانيوم ایران اورانيومی از نوع جدید . ميرسد

در . است که صرفا کيفيت بمب سازی دارد
حاليکه هيچکدام از ممالک نام برده که صاحب 

ند نه تنها در صدد ساختن اورانيم بی خطر هست
بمب اتمی نيستند سهل است با اورانيومی که 

  . کيفيت ایرانی دارد نيز مبارزه ميکنند
ظاهرا این حق برسميت شناخته جهانی که در 
قرارداد منع گسترش سالحهای اتمی به همه 
ملل امضاء کننده این قرارداد عطا شده نباید 

؟ زیرا ، چراشامل حال ایرانيها شود
پریاليستها و صهيونيستها خوش ندارند این ام

    .حق را برای ایرانيها برسميت بشناسند
امپریاليستهای اروپا پس از فشار دولت ایران 
ِ                نخست با لحن تهدید آميز دول  استعماری دولت                           
ایران را از سر گيری برنامه های استفاده صلح 
آميز از نيروی هسته ای خویش بشدت برحذر 

اعالم “ غير ضروی و مخرب“داشته  و آنرا 
 ولی در اثر همين فشار ناچار شدند بدفع کردند

الوقت خویش در مورد مسئله غنی سازی 
پيشنهادهای   و اورانيوم در ایران پایان دهند

، “امتيازات“خویش را که از آنها بنام 
 مصالحه“ و یا “پيشنهادی دست و دلبازانه“

یند و  برمال نمایاد ميکنندبا ایران “ جویانه
اضافه نمایند که با این کار همکاریهای سياسی 
با ایران افزایش مييابد و از ایران حمایت فنی و 

وعده های صد تا یک . علمی بعمل خواهند آورد
غاز و بی محتوا و در یک کالم بيشرمانه 
امپریاليستی که فقط بدرد تبليغات جاسوسان 
امپریاليستها در ایران نظير سطنت طلبان 

  . دميخور
چنانچه  دول استعماری اروپائی تهدید ميکنند که

ایران برنامه غنی سازی اورانيوم را در تاسيسات 
اصفهان از سر گيرد آنها فورا مذاکرات خویش را 
با دولت ایران قطع کرده و مسئله ایران را از 
طریق سازمان انرژی اتمی به شورای امنيت 

 مورد سازمان ملل متحد ارجاع خواهند داد تا در
آنها با . محاصره اقتصادی ایران تصميم بگيرد

 و آمرانه اعالم ، غير مودبانههمان لحن تهدید آميز
ميکنند امکان حمالت نظامی به تاسيسات اتمی 
ایران منتفی نيست زیرا نه اروپائی ها ونه 
آمریکائيها هيچ گزینشی را بطور کلی منتفی 

  .ندانسته اند
ی از آن بعنوان ولی آنچه که دول امپریاليست

امتيازات به ایران یاد ميکنند در هسته اصلی خود 
این است که ایران از غنی سازی اورانيوم دست 

، توليد ميله های سوخت اتمی را متوقف کند بکشد
باین دليل که امپریاليستها و صهيونيستها مشکوکند 
 .که نباشد ایران قصد ساختن بمب اتمی را دارد

ا و صهيونيستها کافيست تا همين شک امپریاليسته
ایران از حق برسميت شناخته بين المللی خویش 

همين سوء ظن صاحبان بمب های . محروم شود
خوب اتمی و اورانيوم بی خطر کافيست تا حقوق 

ایران باید از حق خود . ملل به زیر پا گذارده شود
که قرار داد منع گسترش سالحهای هسته ای در 

مالک جهان گذاشته است اختيار ایران و سایر م
.  و آمریکا گردد صرفنظر کند ومطيع اراده اروپا

همه ممالک جهان حق دارند به ساختن 
نيروگاههای اتمی و استفاده صلح آميز از نيروی 
هسته ای اقدام کنند بجز ممالکی که امپریاليستها با 

منطق امپریاليستها منطق . آنها خصومت دارند
می “ با قویتر استحق “جنگل و منطق هيتلری 

نمایندگان امپریاليستها حتی ناچارند برای . باشد
حفظ ظاهر حق ایران در غنی کردن اورانيوم را 
بر اساس پيمانهای معتبر جهانی برای مصارف 
صلح آميز برسميت بشناسند و بر آن نيز تکيه 
ميکنند منتهی یک ضميمه به آن ميافزایند که به 

موظف کند که ميله موجب آن ایران باید خود را 
های سوخت اتمی را از اروپا بخرد و خودش آنرا 

ایران باید از توانائيهای خویش دست . توليد ننماید
بردارد و آنچه را که با کارشناسان ایرانی ميتواند 
به بهای ارزان تهيه کند و به فناوری آن دست یابد 
با بهای گران و برای ابد از استعمارگران اروپائی 

   ١١ادامه در صفحه   ...در عين. بخرد
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