
 

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

پيرامون سياست 
راهبردی امپرياليسم برای
نفوذ در اپوزيسيون ايران
.امپرياليستها از واژه انقالب استفاده می کنند

ولی از انقالبات. آنها مخالف انقالب سرخ اند
یامپرياليستها. نارنجی و مخملی بدشان نمی آيد

اروپا و آمريکا پس از فروپاشی امپراتوری
سوسيال امپرياليسم شوروی تالش کردند در
حوزه نفوذ اين امپرياليسم رخنه کنند و
حکومتهای هوادار آنها را بدون خونريزی و با
سياست مکارانه و تدارک ديده شده ای به زير

اين تجربه را در يوگسالوی توسط ايادی. بکشند
د و سپس همين تجربيات راخويش اجرا کردن

جمعبندی نموده و در اوکرائين و گرجستان و
.آسيای ميانه و روسيه سفيد به اجرا گذاردند
البته اين سياست راهبردی فعال فقط در
گرجستان ثمره داه و در صربستان نيمچه ثمره

در ساير نقاط منطقه ی نفوذ. ای داده است
 آينده با شکست کامل روبرو شده و در،روسها

  .نيز بيشتر روبرو می شود
امپرياليستها برای اين منظور سازمانهائی
درست کرده اند که از مشاوران سياسی و

، ارتشيان بازنشسته وسياستمداران قديمی
تشکيلمامورين امنيتی سابق و سرمايه داران 

 George آقای جرج سوروس .استشده 
Sorosيک ميلياردر آمريکائی مجاری تبار که 

 اتريشی است“کارل پوپر“از مريدان نظريات 
با تکيه بر تئوريهای ارتجاعی ليبرالی و ضد

“بنياد سوروس“طبقاتی ايشان در قالب 
 در دولت آمريکا بوجود آورده است“دولتی“

که نقش دخالت در امور داخلی ساير دول را به
.صورت غير رسمی بعهده گرفته است

 بههستند که“ یداوطلبان“همکاران اين بنياد 
اين. ؟!دريافت می کنند حقوق“ شغلشان“علت 

 بنيان گذارده شد و١٩٧٩موسسه در سال 
٢ادامه در صفحه ...  کشور٦٠اکنون در 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

برخورد به  اعدام صدام حسين
 دسامبر توسط حکومت دست نشانده امپرياليسم٣٠صدام حسين رئيس جمهور قانونی عراق در 
  .آمريکا و تحت نظر مستقيم وی بدار آويخته شد

پيشرفت بزرگی"رئيس جمهور آمريکا اعدام صدام در يک دادگاه فرمايشی جرج بوش از نظر 
وقتی کسی اين اظهارات بی شرمانه را می شنود فقط پوز. بود "برای دمکراسی نونهال عراق

بناگهان اين فکر در انديشه خطور می کند که اين. خندی می تواند بدرقه راه جرج بوشها بنمايد
زيرا چنين فريبی را افکار عمومی.  را به نفهمی می زند و يا حقيقتا نفهم استمردک خودش

عراق و دموکراسی شايد به طرحهای ابتدائی منصور حکمت و پيروانش. جهان هرگز نمی پذيرد
و کيهان لندنی سخنگوی فارسی زبان وزارت دفاع آمريکا برهبری رونالد رامزفلد بخورد ولی

 در عراق و جنايت ضد بشری ديگر اين حنا رنگی ندارد و کسی را خماربعد از سه سال آدمکشی
 هزار نفر در تحت توجهات٦٥٥ نونهال عراق تا کنون بيش از “دموکراسی“در . نمی کند

امپرياليستها و بويژه امپرياليسم آمريکا و ناسيونال شونيستهای کرد که آرزوی تجاوز آمريکا را
 توجه باين که جمعيت عراق حدود يک سوم جمعيت ايران است میبا. داشتند به قتل رسيده اند

اسرائيليها تا کنون بيش از. توان به ابعاد فاجعه ايکه امپرياليستها در عراق ايجاد کرده اند پی برد
  . نفر از دانشمندان عراقی را ترور کرده اند٦٠

افعينی بود که می خواست هرجرج بوش نه تنها يکی از مدافعين اعدام صدام بود بلکه از جمله مد
چه زودتر سر و ته قضيه هم آيد و کار به افشاءگری صدام که با اشاره ضمنی آمريکا به ايران و

  .کويت حمله کرد و در اين راه از آنها چراغ سبز گرفت نيفتد
وی. جرج بوش مخالف بود که محاکمه صدام با اتهام بمباران مردم حلبچه با گاز سمی آغاز شود

جيح می داد که نخست پای دعوای شيعه و سنی که با سياست راهبردی امپرياليسم آمريکا وتر
اسرائيل در منطقه می خواهند به روند محاکمه باز شود و در افکار عمومی نزاع شيعه و سنی

اين روش کار. بزرگ گردد و صدام حسين سنی به قصاص کشتار شيعه ها به اعدام محکوم شود
ن سنی مذهبان و شيعيان به نفاق منجر شود و مسئله مبارزه ملی و ضد اشغالگریمی توانست ميا

همينکه کار در اين زمينه به پايان رسيد و صدام در. را تحت شعاع جدلهای مذهبی و قبيله ای کند
شرايط غير قانونی و غير دموکراتيک در سر زمين اشغالی به اعدام محکوم شد آنها مانع شدند که

  .ه بمباران حلبچه و قتل عام مردم کردستان مورد بررسی قرار بگيردحتی مسئل
قبال در ادعانامه تقلبی که برای محاکمه صدام سرهم بندی کرده بودند از تجاوز وی به ايران که

کسی نمی گفت مسئول پرتاب موشک به. منجر به نابودی يک ميليون انسان شده بود خبری نبود
، مسئول پرتاب بمبهای شيميائی به سر سربازان ايرانی چه استشهرهای ايران چه کسی بوده

، مسئول نابودی اين، کسی نمی گفت مسئول وجود اين همه معلولين جنگی کيستکسی بوده است
، نقش رونالد رامزفلد در تائيد بمباران شيميائی ايرانيان درهمه ثروتهای مادی و معنوی کيست

ير ماهواره ای در مورد نقل و انتقاالت نيروهای ايرانی درچه کسی تصاو. کجا افشاء خواهد شد
اختيار دولت صدام حسين قرار می داد؟ چه کسی اجازه می داد که خلبانان اردنی و مصری همراه

چه کسی با عربستان. با سربازان آنها در جبهه عراق عليه ايران بجای عليه اسرائيل بجنگند؟
برای شکستن کمر ايران در کسب درامد ارزی از نفت کاهشسعودی توافق کرد تا قيمت نفت را 

  ۶ادامه در صفحه ... دهد و به قيمت غارت مردم عربستان و منطقه به بهبود وضعيت اقتصادی

پاره ای رفقا و برخی خوانندگان نشريه توفان به ما ايراد گرفتند که بچه مناسبت ما در
چنين. استفاده می کنيم“ جمهوری اسالمی ايران“ و نه “ايران“اژه مقاالت خويش از و

از) توفان(روش نگارش اين توهم را در خواننده ايجاد می کند که گويا حزب کار ايران
  .رژيم جمهوری اسالمی حمايت می کند

نخست اينکه حزب ما از اين نظر موشکافانه خوانندگان خويش بسيار شاد است و می بيند
تی کوچکترينح. اد با چه دقتی نشريه ارگان ما را می خوانند و به آن انتقاد می کنندکه افر

  .گردش قلم از نظر آنها نمی افتد
دوم اينکه از حزب ما در اين مورد توضيح می خواهند زيرا آنها می بينند که شعار
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی از خواسته های حزب ماست و مرتبا در طی مقاالت

استقرار يک رژيم سوسياليستیی ابرخويش لزوم سرنگونی اين رژيم را طرح کرده و 
    . می کنيمتالشدر ايران 

  . را برای خويش توضيح دهند“تناقض“آنها نمی توانند اين 
 واقعيتی.جلوه می کند از نظر حزب ما تناقض نيست“ تناقض“آنچه که از نظر اين رفقا 

وجود دارد و حزب ما طبيعتا نمی تواند بی تفاوت از کناراست که در دنيای خارج از ما 
 را بشکافد“تناقض“حزب ما بايد کوشش کند اين . آن رد شود و اين واقعيت را بيان نکند

نماها و برای خوانندگان خويش روشن نمايد تا کسی بدام تبليغات دشمنان ايران و چپ
  . نيافتند

ايران طبيعتا آب و. مر جمهوری اسالمی استعمر تاريخ ايران بسيار طوالنی تر از ع
ايران زادگاه نسلها فرزندان اين آب و خاک است که. خاک و محيط جفرافيائی نيست

    ۶ادامه در صفحه ... فرهنگ و سنن خويش را در اين واحد جغرافيائی بوجود آورده

 مقوله ايران و جمهوری اسالمی

  مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ
٢٠٠٧ فوريه – ١٣٨۵  بهمن –٨٣ماره ـش
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کيف سرازير می شدند تا کار تعويض قدرت را
همه بايد: رنگ انقالب مشخص شد. پايان دهند

  .“رنگ نارنجی به تن داشته باشند
خانم کوندوليزا رايس وزير امور خارجه“

با وزارت خزانه“: يکا اظهار داشت که ویآمر
داری در تماس بوده و کوشش می کند که با رفع
موانع حقوقی موجود به دولت آمريکا اين امکان
را بدهد که به سازمانهای غير دولتی ايران
برای ترويج دموکراسی در اين کشور کمک

يک مقام ارشد وزارت امور خارجه .“کند
گان وزارت امور خارجهنمايند“: آمريکا افزود

آمريکا در لس آنجلس با فعاالن ايرانی در باره
کمک به حرکت های آزاديخواهانه مذاکره

سازمانهای غير“نقل از مقاله (““خواهند کرد
  .“)توفان(“ و تاکتيک کمونيستها“دولتی

اجرای حقوق بشر و نههدف واقعی همه آنها نه 
نهاآ. تحقق خواستها و حقوق دموکراتيک است

از رژيمهائی که حقوق بشر را تفکيک می کنند
و به خوب و بد تقسيم می کنند همواره حمايت

برای آنها مهم نيست امپرياليسم. کرده اند
آمريکا که دستش تا آرنج به خون بيگناهان
آغشته است فاقد مشروعيت حمايت از حقوق
.بشر و گسترش دموکراسی در جهان می باشد

ا را خواهان دموکراسی و آزادیآنها امپرياليسته
از زندان ابوغريب. و حقوق مدنی جا می زنند

و گوانتانامو و يا آدمربائی امپرياليستها در دنيا
در. و بويژه اروپا کلمه ای بر زبان نمی آورند

حقيقت اين موسسات در پی يافتن ابزار مناسبی
برای رخنه گری در ممالکی هستند که آنها را

اقتصادی و سياسی خويش مهمبرای امنيت 
  .ارزيابی می کنند

طرحی را“ ريک سانتروم“سناتور آمريکائی 
 به١٣٨٣اسفند در “ طرح آزادی ايران“بنام 

سنای آمريکا تقديم کرد که به موجب آن بايد به
گروههای مخالف حکومت ايران يک کمک ده

سابقا پدران انقالبی.  ميليون دالری ارائه شود
 امپرياليستی را“ نه های بالعوضارايما اين 

عوضکمکهای بال“که در رژيم گذشته بنام 
صورت می گرفت افشاء و محکوم“ ٤اصل 

پدران ما آنهائی را که سر در آخور. می کردند
امپرياليستها داشتند نوکران امپرياليست و

  . جاسوسان آنها می دانستند
دفتر ويژه وزارت امور خارجه“دولت آمريکا 

 ايجاد کرده“ترويج دمکراسی در ايرانبرای 
بودجه اين.  نفر کارمند دارد١٥ تا ١٢است که 

آقای ارلی سخنگوی.  ميليون دالراست٧٥دفتر 
ايران کشور“: وزارت خارجه آمريکا گفت

 بايد کادریماندخواهد مهمی است و مهم باقی 
 که از کارمندان سرويس خارجی تربيت کنيم

ک صحيحی از ايرانفارسی صحبت کنند و در
و منطقه ای که ايران در آنجا نفوذ دارد داشته

دختر ديک چنيی معاون جرج بوش بنام. “باشند
اليزابت چنيی سرپرستی اين دفتر را بعهده

نشريه ساندی تايمز چاپ لندن در باره. دارد
 وی در وزارت خارجه“: اليزابت چنيی نوشت

ههماهنگ کننده برنام“آمريکا به عنوان 
    ٣ادامه در صفحه ... و “ آزادی

تجاوز به عراق بود و هست زيرا راه رخنه
گری را از طريق قوای مسلح موفقيت آميز نمی

بهمين جهت نيز با دموکراتها در آمريکا. بيند
تالش وی در قزاقستان و. همکاری می کند

نيجريه به قول خودش برای آموزش است تا در
در کنار اين هيوالی. مناطق ديگر فعال شود

ادی و دسيه چينی که با پنبه سر می برد واقتص
مقام غير رسمی دارد سازمانهای ديگری نيز

  . فعالند
حمايتی عجيب و غريب اين سازمانها که نامها

 را بر روی خود“آزادی و دموکراسی“از 
برای عوامفريبی می گذارند ظاهرا موسسات

“دلسوزی“غير دولتی بوده و راسا از روی 
ار می کنند و سخاوت نشانبرای مردم جهان ک

آنها چنين وانمود می کنند که. می دهند
 دارند“پژوهشگرانه“موسسات آنها صرفا جنبه 

ما در. و آلت فعل حکومتهای در قدرت نيستند
اينجا از جمله با سازمانهای زير روبرو هستيم

،“صندوق آمريکائی گسترش دموکراسی“
هب (“خانه آزادی“، “بنياد ملی دموکراسی“

ابتکار النور روزولت همسر فرانکلين روزولت
گروه بين المللی“، ) بوجود آمد١٩٤٣در سال 
حال به....  و“صندوق کارنگی“، “بحران

اسناديکه در نشريات اروپائی منتشر شده است
  :توجه کنيد
 امور خارجه آمريکا يک گروه ازوزارت

٤٨کارشناسان اين وزارت خانه و بالغ بر 
ی اجرای خود را برای کمک مالدالرميليون 
در" ی دمکراسیبرقرار "ی          برنامه ها

ی ملموسسه"  در اختيار ٢٠٠٣جهان، در سال 
 National Democratic" یدمکراس

Institute  وزير امور خارجه. گذارده است
 مادلين آلبرايت رياست هيئتآمريکاسابق 
را به عهده" ی دمکراسی ملموسسه"مديره 

  .“....ددار
اخيرا نشريه اشپيگل در آلمان در طی اسناد
بيشتری که در اين زمينه منتشر ساخته است
پرده از دسيسه هائيکه در يوگسالوی چيده شده
بوده است برداشته است و در اين اسناد نشان
می دهد که چگونه جنبشی که نام خود را

 رسيده تا يوگسالویوقتشيعنی حال (“وقتشه“
از کمکهای بيدريغ) توفان− نيمرا تجزيه ک

  . سازمان جاسوسی آمريکا برخوردار بود
را به“ !وقتشه“اما هزينه سفر فعاالن ““

“وست مينستر“صربستان بنياد انگليسی 
 اين جنبش حاال ديگر ساختاری داشت.پرداخت

که همه اوکرائين را در بر می گرفت و دارای
مرحله حمله فرا. يک استراتژی مشخص بود

به هزينه“ !وقتشه“ نفر از جوانان ٣٢٠. رسيد
در اردوگاهی در سواحل کريمه“ خانه آزادی“

 در ميان فعاالن افراد مختلفی وجود.گرد آمدند
در طول. از آرمانخواه گرفته تا عملگرا. داشتند

روز رويداهای احتمالی برای موارد جدی
تمرين می شد و بروشور بايد بين آنان پخش می

اين بروشورها دستورالعمل هايی دردر . شد
باره عضويت سی و پنج هزار نفری وجود
داشت که در صورت لزوم بايد به سوی شهر

  ...پيرامون سياست راهبردی
 جهان برای تبليغ افکار کارل پوپر و ترجمه

٤٥٠آثار وی فعال است و بودجه ای حدود 
 مقدماتی ايشان بهمکهایک. ميليون دالر دارد

دگرانديشان مجاری و سپس دگرانديشان
مشهور بودند“ ٧٧منشور “چکسالواکی که بنام 
در روسيه زير بال آندريف. انجام گرفته است

اين آقای پوپريست پس. زاخاروف را گرفته بود
از فروپاشی امپراتوری شوروی در اروپای

آموزش“شرقی فعال شد و در ارمنستان پروژه 
 را“آزادی شغلی زنان“ و “نامه نگارانروز

که اصطالحات آشنائی برای گوش ما ايرانيها
فعالين حقوق“در ازبکستان . خلق کرد، هستند
جنبش“، در مقدونيه  را تقويت نمود“بشر

 را ايجاد“يافتهسازمانجنايات مقاوت در مقابل 
 تاالر خرج کردد ميليون، در روسيه صد نمود

حلی روسيه را به اينترنتتمام دانشگاههای م
“جامعه باز“وصل کند و خودش در کتابش بنام 

که نامش را از کتاب کارل پوپر به عاريه
من در انقالبی که“:می نويسد گرفته است 

.“شوروی  را برهم چيد فعاالنه شرکت داشتم
در“ انقالب گلسرخ“وی در گرجستان بعد از 

سازمان برای“ در همکاری با ٢٠٠٣سال 
 وابسته به سازمان ملل متحد“وسعهت
“UNDP “پرداخت حقوق وزرای حکومت

 وزارت مشغول“شغل شريف“جديد را که به 
 دالر برای هر نفر بعهده١٢٠٠به مبلغ ، بودند

گرفت تا آماده همکاری با رئيس جمهور
حتی به مامورين. آمريکائی گرجستان شوند

انتظامی نيز که از تيررس سخاوتمندی ايشان
 دالر در١٠٠ حقوقی معادل ،در امان نماندند

ماه پرداخت کرد تا از حکومت جديد حمايت
وی نسبت به فعاليتش که بايد. کنند

 را در همه جاها مستقر ساخت تا“دموکراسی“
را بر“ اصالح طلبان“از انقالب جلوگيرد و 

بسيار خرسند است و از نقش خود، سرکار آورد
،، اوکرائينوکی، اسال، صربستاندر کرواسی
اين آقای.  شخصا تجليل می کندگرجستان

در بحران“ جامعه باز“و هوادار “ دموکرات“
آسيا که منجر به ورشکستگی بسياری از

“ببرهای آسيا“ممالک جنوب شرقی آسيا بنام 
در بازار بورس شده بود ميلياردها دالر درآمد
به جيب زد و اقتصاد اين کشورها را نابود

خست وزير مالزيا آقای محمد مهاتير ون. ساخت
بسياری از رهبران ممالک جنوب شرقی آسيا

.لقب دادند“ جنايتکار جنگی اقتصادی“وی را 
 و بلونيا بهل، يدر حاليکه دانشگاههای آکسفورد

تقديمدکترای اقتصادی با احترام و تجليل وی 
 کسی که در بخشی از کره زمين.کردند

يگر قهرمان اقتصادیجنايتکار است در بخش د
محسوب“ جامعه باز“و “ و خادم جهان آزاد

ملخ و“نشريه اشپيگل آلمان وی را . می شود
  .هر دو ناميد“ ناجی

يلت“وی همراه با دولت نروژ و بنياد 
Hewlett “سرمايه کالن هزينه می کنند تا

سازمانهای غير دولتی در ممالک نفتخيز نظير
وی مخالف. ندنيجريه و قزاقستان ايجاد کن

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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   ...پيرامون سياست راهبردی
برای خاور ميانه بزرگتر“ سزار دمکراسی“

 همچنين مطبوعات خبر دادند.“شناخته می شود
که وزارت امور خارجه آمريکا برای زير نظر
داشتن امور ايران در امير نشين دوبی دفتری
هتاسيس کرده است که رسما به کار پرداخت

اين دفتر در محل کنسولگری آمريکا در. است
اين دفتر شعبه همان دفتری. دوبی قرار دارد

است که رياستش را خانم اليزابت چنيی عهده
سخنگوی وزارت امور خارجه. دار است

آمريکا آقای آدام ارلی اعالم کرد که اين دفتر بر
 ميليون دالری٧٥نحوه هزينه کردن بودجه 

،ت و شعبه هائی در دوبینظارت خواهد داش
خواهد، فرانکفورت و لندن و، باکاستانبول
روزنامه صباح چاپ ترکيه نوشت که. داشت

جاسوسان آمريکائی از شبکه ماهواره ای ترکيه
برای کنترل ايميل و وسايل مختلف ارتباطی در
ايران استفاده کرده اند و همچنين از طريق

“روانیعمليات های “پخش برنامه هايی ويژه 
  .انجام داده اند

آنها در درجه نخست رژيمهائی را مورد تهاجم
قرار می دهند که مخالف امپرياليسم آمريکا
هستند و در مقابل اعمال نفوذ آنها مقاومت می

رژيمهادرجه ارتجاعی و يا توحش اين . کنند
رژيمهای. برای آنها نقشی بازی نمی کند
 به مراتبعربستان سعودی و پاکستان و طالبان

از رژيم جمهوری اسالمی ارتجاعی تر و زن
، غير دموکرات تر و، مذهبی ترستيز تر

وحشی تر بودند و هستند ولی امپرياليسم آمريکا
با اين رژيمها کاری نداشت و آنها را همواره

آنها خواهان استقرار. تقويت و پشتيبانی می کرد
در“ حقوق بشر“و اجرای “ دموکراسی“

تا. ت نفوذ سابق شوروی هستندمناطق تح
بازارها را خود در دست گرفته و از نظر

  .راهبردی در سکوهای تعيين کننده بنشينند
نشريه نيويورکر می نويسد با کمک سه

، الری، مايکل مک فالکارشناس سياسی
داياموند و عباس ميالنی که هر سه در استخدام

، در رساله ای بابنيادهای نومحافظه کارند
یاستراتِژ: فراسوی تغييرات تدريجی“نوان ع

به تبليغ نوعی از“ نوين برای مقابله با ايران
 تغيير رژيم نه از راه.لی پرداختندمانقالب مخ

، بلکه از راهمداخله و شيوه های براندازی
 ی مدنی و فشار از پائين توسطتقويت جامعه

، دانشجويان وسازمان های حقوق بشر
 .“اهآنکارگران و نظاير 

آقای عباس ميالنی که تحصيالتش را در
آمريکا انجام داده است يکی از کادرهای مهم

در خارج“ سازمان انقالبی حزب توده ايران“
 اين حضرت آقا وقتی پايش به.بوداز کشور 

ايران رسيد به خدمت ساواک در آمد و در
برنامه های تلويزيونی پرويز ثابتی مرد شماره

مايت از سياست مستقل و ملیيک امنيتی در ح
امروز اين آقای قهرمان با. شاه شرکت کرد

وو همکاری با ساواک “ چپ“سابقه تجربه 
شناختی که از سيمای سياسی اپوزيسيون ايران

دانشگاه استنفورد“ هووور“دارد عضو موسسه 

حقوق بگير اين“ شاغل“است که خود را 
و“ پژوهشگری“موسسه می داند که به کار 

 با همکار ديگرش واشتغال دارد“ مشورت“
آقای مايکل مکفال به دولت آمريکا برای هزينه

الزم را ميليون دالر توصيه های ٧٥کردن اين 
  .می کند

دول١٣٨٥به گزارش فايننشال تايمز در خرداد 
آمريکا و انگليس با پاره ای فعاالن اپوزيسيون

ر نف٢٥کاخ سفيد . ايران مالقاتهائی داشته اند
ايرانی را تحت عنوان کارشناسان و فعاالن
حقوق بشر و سياسی ايران دعوت کرده است و
.با آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته است
آقايان اليوت آبرامز مسئول بخش خاورميانه در
شورای امنيت ملی کاخ سفيد و نيز نيکالس
برنز معاون سياسی وزارت خارجه آمريکا در

پاره ای ايرانيان. شته انداين نشست شرکت دا
دعوت شده اين دعوت ننگين را رد کرده اند
ولی پاره ای ديگر ايرانيان شرکت کننده در اين

، مذهبی و فعاليننشست که از اقليتهای قومی
حقوق بشر بوده اند پرده ضخيمی از سکوت بر

 و حاضر نيستندروی اين گردهمآئی کشيده اند
ن گرد همائی ودر مورد نقش خودشان در اي

خودشان نيز از بيان. ماموريتشان سخن بگويند
اين. نام خويش خجالت می کشند و شرمسارند

ايرانيان حاضر نيستند در مالء عام از حضور
در اين نشستها که سرانجامش بايد به تقسيم پول

برپائی. بی زبان منجر شود به دفاع برخيزند
رچنين نشستهائی بر اساس همان گفته مفس

“استيووايزمن“روزنامه واشنگتن پست آقای 
آمريکا“ :صورت می گيرد که اظهار داشت

کمک خود را به هواداران دموکراسی برای
  .“ايران در خارج گسترش می دهد

امروزه نه تنها امپرياليسم آمريکا بلکه
امپرياليستهای اروپائی نيز دست بکار شده اند تا

يکا را بخودسهمی از اين سياست راهبردی آمر
اختصاص دهند دولت سوئد و هلند از جمله دول
اروپائی هستند که در صدند تا به اپوزيسيون

  .تقلبی ايران کمک مالی برسانند
 آذر٣ مورخ ٩٠٩نشريه نيمروز در شماره 

، چندطی يکسال گذشته“:  می نويسد١٣٨٥
موسسه رسانه ای اروپائی دوره های آموزشی

ايرانی در کشورهایبرای روزنامه نگاران 
 و هلند برگزار کرده اند که، انگلستانترکيه

شرکت اين روزنامه نگاران در آنها واکنش
  .برخی مطبوعات محافظه کار را برانگيخت

اما بنظر می رسد نخستين بار باشد که روزنامه
نگاران به دليل شرکت در اين دوره های
آموزشی رسما مورد بازخواست مراجع امنيتی

 حقيقت اين است که رژيم.“ر می گيرندقرا
ايران نيز از فعاليت خانم اليزابت چنيی در لندن

، فرانکفورت و دوبی اطالع داردکوا، بو ترکيه
و می داند که وزارت امور خارجه هلند نيز در
اين زمينه فعال است و گروههای اپوزيسيون

آنها نه. ايرانی را از نظر مالی حمايت می کند
ت کشورهای امپرياليستی را خوانده اندتنها دس

بلکه در ميان افراد اعزامی خبرچينهای مورد
سياست اعالم. اعتماد خويش را جا می دهند

کمک به اپوزيسيون ايران و تقويت سازمانهای
غير دولتی پس از تجارب ممالک اروپای
شرقی در ايران تنها به افزايش موج سرکوب و

رنگارانی که ازخب. خفقان منتهی شده است
ماجرا بی خبرند و صرفا به دنبال فعاليت حرفه
ای خويش هستند قربانی بی رحمانه سياستهای
امپرياليستی و همدستان ايرانی طمعکار آنها می

  .گردند
:همان نشريه در ادامه مطالب فوق می نويسد

روزنامه نگارانی که در دوره آموزشی هلند“
نجمن صنفیشرکت کرده بودند به انتخاب ا

 به اين دوره اعزام شده بودند وگاراننروزنامه 
شامل گروهی از روزنامه نگاران نشريات
سراسری و همچنين تعدادی از روزنامه نگاران

  .محلی شهرستان  گرگان بودند
سرپرستی اين گروه را بهروز گرانپايه به عهده
داشت که چهار سال پيش مدتی را به اتهام

  .ت گذراندجاسوسی در بازداش
که شرکت“ ارتباطات برای توسعه“موسسه 

کنندگان دوره آموزشی آن در بازگشت به ايران
مورد بازجوئی قرارگرفته اند خود را نهادی

از گروهی از رورنامه نگاران معرفیمتشکل 
روزنامه نگارانمی کند که به آموزش 
  . می پردازدکشورهای آفريقا و خاور ميانه

 اوترخت هلند استقراراين موسسه در شهر
  .دارد

 ميالدی که رياست٢٠٠٤دولت هلند در سال 
دوره ای اتحاديه اروپا را در دست داشت بودجه
ای به مبلغ پانزده ميليون يورو به منظور
برگزاری دوره های آموزشی برای روزنامه
نگاران داخل ايران و همچنين راه اندازی شبکه

ی به زبانهای راديويی و سايتهای اينترنت
  .“فارسی در خارج از ايران اختصاص داد

در همين گزارش می خوانيم که در هلند
راديوئی به زبان فارسی تاسيس شده است که نام

        . را دارد“زمانه“
 تحت عنوان٨٥نشريه نيمروز در اول ديماه 

جزئيات طرح حمايت آمريکا از مدافعين“
نبهروز پنج ش“ :نوشت“ حقوق بشر در جهان

 دسامبر همزمان با آغاز هفته جهانی حقوق١٤
بشر کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا

الت متحده برنامه هایااعالم کرد که دولت اي
تازه ای را در حمايت از حقوق بشر و
دموکراسی در ابعاد بين المللی در دست اجرا

  .دارد
وزير امور خارجه آمريکا راهکار اجرای طرح

اشنگتن در دفاع از حقوق بشر را شاملجديد و
  .سه محور اصلی خواند

يکی از اين محورها بررسی نحوه برخورد
)NGO(حکومت ها با سازمان های غير دولتی

  .است
،بخش ديگری از برنامه جديد دولت آمريکا

جايزه“اعطای ساليانه جايزهای تحت عنوان 
 يا فعالNGOکه به يک  است“ مدافعين آزادی

  .بشری غير آمريکائی اهدا می شودحقوق 
صندوق مدافعين“، تشکيل محور سوم اين طرح

   ۴ادامه در صفحه ... اين. است“ حقوق بشر

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

معضالت آگاهی دارند و تنگناهای سياسی و
ژيم را می، فرهنگی و نظامی راقتصادی

  .نگشت می گذارندشناسند و بر روی آنها ا
وجود اين تضييقات موجی از نارضايتی در

زمينه مادی و برحق. ايران پديد می آورد
 طبيعتا،اعتراضات مردم عليه حاکميت مستبد

 اين وضعيت نابسامان را،مردم. فراهم است
روزانه بر روی گوشت و پوست خود حس می

امپرياليستها بر روی اين خواستهای بحق. کنند
مايه گذاری می کنند و برنامه میمردم سر

آنها در ايران نارضائی بوجود نمی. چينند
، اين نارضائی محصول استبداد حاکمآورند
 امپرياليستها پژوهش می کنند که چگونه.است

می شود از اين نارضائی ها در جهت اهداف
  .شوم خود استفاده کنند

يکی از ابزار اين اعمال نفوذ تبليغات رسانه
 راه اندازی، تلويزيونراديو. روهی استهای گ
، ماهواره به خدمت گرفته میاينترنت، می شود

 ميليونها دالر هزينه می گردد تا ايده های.شود
معينی در جامعه گسترش پيدا کند و بر قلبها و

هزاران انسان ستمديده و. مغزها بنشيند
معترض حاضرند برای تحقق اين ايده ها به

اين تبليغات. و فداکاری کنندخيابانها آمده 
گسترده بايد بر بستر واقعی جريان يابد در غير

ردی ندارد و عمرش کوتاه خواهداين صورت ُب
امپرياليستها به يک چنين موج نارضائی. بود

گسترده نياز دارند و رژيم جمهوری اسالمی
نيز زمينه آنرا به بهترين وجه برای آنها فراهم

 به ايجاد سازمانهائی میآنها تشويق. می آورد
کنند که هر يک بخودی خود شايد رابطه ای با

سازمانهائی مانند. ديگر سازمانها نداشته باشند
 از زمين می رويند که شايد مستقيما“قارچ“

هدفشان کار سياسی نير نباشد و در زمينه صرفا
مهم متشکل شدن مردم. فرهنگی فعاليت کنند

نآوری مدرن ودر اين راه ف. ناراضی است
در. هزينه های مالی نقش مهمی بازی می کنند

جوامع سرکوبگر نظير ايران که رژيمش از
ريسمان سياه و سفيد می هراسد و نظر به عقب
دارد در آن هميشه تحقق هر اقدام صنفی و غير
سياسی با سد حاکميت مستبد و خودکامه
.برخورد می کند و رنگ سياسی بخود می گيرد

  .ه برفی می تواند به بهمن بدل شودهر گلول
موجی از آثار ضد کمونيستی و بويژه ضد
لنينيستی و ليبرالی را با سرمايه گذاری و

به آشفته. حسابگری ترجمه و توزيع می گردانند
انديشه هائی که به گور. فکری دامن می زنند

تاريخ سپرده شده اند نظير تروتسکيسم و آنارکو
با حزبيت و نظاير آنهاسنديکاليسم و دشمنی 

دموکراسی ناب و. ميدان خودنمائی می يابند
، همراه با آزادی ناب و غير طبقاتیغير طبقاتی

 هدف اين تبليغات خلع سالح.تبليغ می شود
کردن کمونيستها و ممانعت از کسب رهبری

حتی. جنبش در شرايط بحرانی توسط آنها است
ن میبه نفی ماهيت امپرياليسم و واقعيت آ

پردازند تا ملتها را در دفاع از منافع ملی خويش
عمال آنها بر ضد ميهنپرستی. خلع سالح کنند

بطور کلی و بويژه ميهنپرستی کمونيستها داد

،“انترناسيوناليسم“سخن می دهند تا زير عبای 
سياست جهان وطنی و کسموپليتنيسم را جا

ودآنها از ارزشهای ناب و اليتغيير خ. بياندازند
صحبت می کنند که بايد سرمشق و الهامبخش
سازمانهای غير دولتی باشند ولی خودشان
هرگز به اين ارزشها احترامی نمی گذارند و
بهمين جهت مانع آن هستند که از حقوق بشر
بعنوان حقی جهانشمول دفاع شود و زندان اوين
در کنار ابوغريب و گوانتانامو گذارده و محکوم

 عاشق حقوق زنان ايران هستندآنها حتی. شود
ولی حقوق زنان عراق و عربستان و مصر و
اردن و پاکستان را با عمال خود فروخته و
حکومتهای دست نشانده خويش لگدمال می کنند
و حاضر نيستند که از حق جهانشمول زنان که
خواهان تساوی حقوق با مردان هستند حمايت

.و بد داردبرای آنها زندانی سياسی خوب . کنند
، دموکراسی خوب و بدزنان خوب و بد دارند

حمايت“ خوب“ و آنها فقط از مقوله های دارد
      .می کنند

شخصيتهای سياسی و فرهنگی که به بيماری
ليبراليسم دچارند و موج خفقان بعد از انقالب
مانع شده که آنها در دامن ايده های انسانی

 قعر تبليغاتمارکسيسم لنينيسم پرورش يابند به
امپرياليستی سقوط می کنند و به قهرمانان
.مبارزه برای دموکراسی ليبرالی بدل می شوند
تکامل اکبر گنجی که يکی از مبارزين پيگير
افشای قتلهای زنجيره ای و استبداد مذهبی حاکم
بود از پاسدار حزب اللهی به اصالح طلب
خاتمی چی و سخنگوی دموکراسی ليبرالی بدل

 گردد که وی و امثال وی بالقوه می توانندمی
لقمه های چربی برای انقالبات مخملی نوع

مغز وی از پوچی افکار کارل. آمريکائی باشند
پوپر لبريز شده است وی خوراک خوبی برای

آنها ماهيت امپرياليسم.  است“جرج سوروس“
را نمی شناسند و نمی خواهند بشناسند زيرا

 خود را در آرايشمنافع حقير و طبقاتی
امپرياليسم ونظام متعارف سرمايه داری می

  و قرار همنخوانده و نفهميدهاز لنينيسم .بينند
نيست بفهمند زيرا عميقا ضد کمونيستند چون

مرتبا تنقيد می کنند “تاريخنويسان پر معلومات“
از دانش مبارزه طبقاتی. و آنرا تحريف می کنند

 را خوره ليبراليسم، مغزهايشانبوئی نبرده اند
ا پوکهو نظاير آنو منصور حکمت کارل پوپر 
له قلمکار و نظرياتشان آش ُش.کرده است

لفاظيهای بی سر و ته ای است که در عمل به
امپرياليستها از اين. اسارت ايران می انجامد

،، ميرفطروسروشنفکران نظير باقر پرهام
و نظاير آنها، سازگارا ، اسماعيل خوئیگنجی

کمال استفاده را می کنند تا جاده را برای روی
علم. پينوشه باز کنندکار آوردن ارتشبدهای نوع 

مخبرين ناراضی، ليبرالکردن اين روشنفکران 
،جرايد با انديشه های ضد کمونيستی و ليبرال
بخشی از مجموعه سياست همه جانبه و تهاجم
.امپرياليستی در خدمت هدف واحدی است

تها به روی اين جوی های پراکنده وامپرياليس
به ظاهر جدا از هم سرمايه گذاری دراز مدت

    ۵ادامه در صفحه ... می کنند تا آنها را

  ...پيرامون سياست راهبردی
 صندوق که مديريت آن بر عهده وزارت

ميليون، با بودجه يک خارجه آمريکا خواهد بود
دالر آغاز به کار می کند و هدف آن کمک به

مان های غير دولتی و اشخاص مدافعساز
  .حقوق بشر در مواقع ضروری است

کاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريکا در
اين صندوق“: توضيح اهداف طرح اخير گفت

که مديريتش بر عهده وزارت خارجه است ما
ع مبالغ کوچک مالی به آنرا قادر به انتقال سري

به دليلدسته از مدافعين حقوق بشر می کند که 
  .“فشارهای دولتی احتياج به کمک دارند

خانم رايس در خصوص موارد تخصيص اين
اين وجه می“: کمک های مالی اضافه کرد

،تواند به طور مثال صرف هزينه های حقوق
درمانی و يا کمک به خانواده های فعاالن حقوق

  “.بشر شود
خانم رايس همچنين در ادامه سخنان خود به

امات سازمانهای غير دولتی برایتجليل از اقد
  .دستيابی به آزادی پرداخت

، موسساتدر همه کشورهای دنيا“: وی گفت
غيردولتی و ديگر مدافعين حقوق بشر با وجود

، به حمايت از حقوق بشر درتمامی خطرات
،زمينه هائی همچون دفاع از حقوق اقليتها

تالش آنها در.  زنان پرداخته اند،کارگران
رسيدن به جامعه ای پر تکاپو باراستای 

  “.معيارهای دموکراتيک است
به گفته خانم رايس اياالت متحده متعهد به
همکاری با همه ملل آزاد برای دفاع از حاميان

  .““حقوق بشر است
روزنامه بوستون گلوب چاپ آمريکا از تشکيل

سياست و عمليات ايران و“گروهی بنام 
ف آنها نوشت کهدر باره هدو نام برد “ سوريه

ا وظيفه هماهنگ کردن ساير اقدامات ازهآن
 راههجمله حمايت مخفيانه از مخالفان ايران و ب

 را بر عهده... انداختن خشم جهانی عليه ايران
  .دارند

وقتی هدف در مورد موضوع مفروض روشن
 کارشناسان امپرياليستها به پژوهش در،شد

وازند مورد شرايط داخلی اين ممالک می پرد
، سطح مبارزهنقاط ضعف و قوت رژيمها

، ريشه های نارضائی آنها را بررسی میمردم
آنها در اين بررسی ها می بينند که مثال. نمايند

.در ايران از دموکراسی و آزادی خبری نيست
.حقوق بشر وحشيانه لگدمال می شود
خواستهای زنان برای تساوی حقوق با دشنام و

.لتی روبرو می گرددتجاوز مامورين دو
حقوق. دانشگاه به پادگان بدل شده است

کارگران پرداخت نمی شود و مبارزه آنها
رژيم آخوندی حقوق مسلم. سرکوب می گردد

.انسانها و مردم ايران را برسميت نمی شناسد
دستگاه قضائی ايران را در پنجول سازمانهای

، رسمی و غير رسمی امنيتیمخفی و آشکار
. کسی بر جان خود ايمن نيست.ده است کراسير

بيکاری و اعتياد جامعه ايران را از درون می
افق روشنی در برابر ديدگان نسل جوان. پوساند

 بر اين،اين نشستهای کارشناسان. قرار ندارد
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

  ...پيرامون سياست راهبردی
 در زمان صفر با پيوند بيکديگر به نهری بدل

سرنخ. کنند که خود آنها بر راس آن قرار گيرند
 اين سياست.ها در دست امپرياليستها می ماند

  .      راهبردی امپرياليستی است
امپرياليستها در کنار اين موج هجوم فرهنگی با
سازماندهی پشت پرده از طريق اينترنت برای

پاره ای از فعالين. ارتباط گيری اقدام می کنند
را با سازماندهی به خارج از ايران می برند و

لیدر انقالبات مخم. مغزهای آنها را پر می کنند
ممکن.  نفر نيز می رسيد١٠٠٠تعداد آنها به 

است خود اين افراد نيز که برای يک هواخوری
به دوبی يا اوترخت در هلند رفته اند از کنه

اين مرحله عملياتی طرح. مسايل بی خبر باشند
اين طرح به امکانات خواب. امپرياليستی است

و خوراک و پوشاک و مرحله تدارکاتی نياز
دم بايد بتوانند در خيابان شبها را بهمر. دارد

، شکم خود را، به دستشوئی بروندصبح برسانند
پتو داشته باشند تا سرما نخورند و، سير کنند
برای اين کار بيک سازماندهی پشت. نظاير آنها

پرده نياز است که بتواند اين اقدامات تدارکاتی
را سازمان دهد و همه چيز را سر موقع بهر جا

.تقويت کندرا “ نافرمانی مدنی“ند و برسا
جنبش آزادای جنسی برای سوء استفاده از
محروميتهای جنسی و سرکوب وحشيانه

، محرک مهمی برای جذب جوانان ومذهبی
جنبش“ اين .بويژه جوانان غير سياسی می شود

غاتیيپوشش عظيم تبل“ نافرمانی عمومی
ر و توسط ماهواره به سراسبيرونی پيدا می کند
  .  سد سانسور را می شکند،ايران وصل شده

سپس امپرياليستها بيک عامل برانگيزنده نياز
يک عاملی که احساسات عمومی را مانند. دارند

آتش زدن سينما رکس آبادان بجوش آورد و
آنوقت همه آن. مردم را به خيابانها بکشاند

تشکلها  و يا افرادی که الی پوست پياز خوابانده
خفته گان سياسی محسوب می شوندبودند و 

امپرياليستها. فعال می گردند و به ميدان می آيند
می کوشند بر اين موج سوار شوند و رهبری

  . آنرا در دست بگيرند
در اين محاسبات درجه خشونت جمهوری
اسالمی که به آخرين کشتار دست می زند از
نظر می افتد و در چنين صورتی گذار بی درد

.ر قهرآميز قابل تصور نيستو سر و غي
وضعيت ايران را نمی توان با اوکرائين و

رژيم. گرجستان و مقدونيه مقايسه کرد
جمهوری اسالمی با اين گذشته سياه خود نمی
تواند مانند رژيمهای اروپای شرقی بيک گذار

 بر،مسالمت آميز که مفهوم اعدام برای آنها را
برای.  تن در دهد،سر هر کوی برزن می دهد

رژيم جمهوری اسالمی مسئله بود و نبود مطرح
  .است

رژيم جمهوری اسالمی نيز از اين تهديدات و
اقدامات با خبر است ولی ماهيت آن اجازه نمی
دهد که ابزار مناسب مبارزه عليه امپرياليسم را

آنها خبرنگاران ايرانی را که به. به کار گيرد
مورد هجومهلند رفته بوده و طبيعتا در آنجا 

تبليغات ليبرال بورژوائی قرار گرفته اند

دستگير می کنند و از آنها بازجوئی به عمل
حال. آورده و برايشان مشکالت توليد می کنند

آنکه الزم نيست اين خبرنگاران دست نشانده
وضعيت سياسی در ايران. امپرياليسم باشند

طوری است که هر نارضائی بدون رهبری
گر در اين مبارزات می تواندحزب طبقه کار

حتی ناآگاهانه در خدمت برنامه ها و طرحهای
راه مبارزه با تحريکات. امپرياليستی قرار گيرد

دشمن ضرب و جرح و قتل خبرنگاران و يا
جلوگيری از مسافرت آنان به هلند و يا دوبی

، آزادی مطبوعات و آزادی بيان و قلمنيست
ی تبليغ نظريات آنهم نه تنها آزادی برا.است

آزادی برای تبليغاتبلکه ، بورژوا ليبرالها
 و اتفاقا اين آزادی مالک واقعیکمونيستی

برای. آزادی بيان و نابودی سانسور است
مبارزه با تحريکات امپرياليستی بايد زندانيان

،، بايد در زندانها را بستسياسی را آزاد کرد
بايد امنيت قضائی بوجود آورد بايد حقوق

، بايددموکراتيک مردم را برسميت شناخت
انقالبی وای هآزادی احزاب سياسی و سازمان

، بايد حقوق خلقهای ايرانحرفه ای ر اعالم کرد
بايد به سازمانهای صنفی و. را برسميت شناخت

بايد از. سياسی طبقه کارگر اجازه فعاليت داد
توسل به آسمان و چاه جمکران دست کشيد به

وسل شد و توده عظيم مردمی را کهزمينيان مت
برايشان احترامی قايل نبوده اند و رای شان را

 در غير اين.بی ارزش می دانستند بسيج کرد
صورت با تشديد سانسور با کاهش سرعت

 و، با آئين نامه کنترل سايت اينترنتیاينترنت
، با تشديد خفقان وجلوگيری از وبالگ نويسی
 به حق مسلم ايرانسرکوب با تکيه يک جانبه

زی اورانيوم بدون در نظر گرفتن در غنی سا
ساير حقوق مسلم مردم ايران وضع طوری
خواهد شد که ارتجاع و امپرياليسم از اين
خواستهای برحق مردم سوء استفاده کرده و آنها
.دنرا در خدمت اسارت مردم ما بکار می گير
دراز هم اکنون می بينيم که جو نارضائی بويژه 

ميان روشنفکران ليبرال که در مقابل حق مسلم
ايران در استفاده از غنی سازی اورانيوم برای

 ساير حقوق مسلم مردم،مصارف صلح آميز
ايران را قرار می دهند و اين شبهه را ايجاد می
کنند که گويا تحقق يکی مانع تحقق ديگری است

اين وضعيت را رژيم. تا چه حد باال گرفته است
هوری اسالمی بوجود آورده است و با لشگرجم

کشی و آدمکشی هرگز قادر نخواهد بود جلوی
رژيم نمی. اين موج نارضايتی محقانه را بگيرد

تواند برای کنترل و نظارت ميليونها ايرانی
در جامعه ای که. ناراضی مامور استخدام کند

در حال فروپاشی باشد همان مامور دولتی خود
شکست جمهوری. لقوه استنيز ناراضی با

اسالمی در اسالمی کردن دانشگاهها به روشنی
نشان می دهد که کمونيسم زنده است و

 آذر را حتی١٦دانشجويان ايرانی سنت تاريخی 
بيش از گذشت نيم قرن از آن برگذار می کنند و
سياستهای ارتجاعی و ضد کمونيستی انقالب

چه با ،فرهنگی دکتر سروش فيلسوف آخوندها
رژيم. شکست فضاحت باری روبرو شده است

جمهوری اسالمی بايد به ورشکستگی رژيم
  .   مذهبی در قرن بيست و يکم اعتراف کند

برای مقابله با اين دسيسه های امپرياليستی بايد
جنبش کمونيستی را در زير پرچم لنينيسم تقويت

بايد به جنبه مبارزه ضد امپرياليستی تکيه. نمود
 حقوق بشر به صورت جهانشمول دفاعاز. کرد

کرد و آنرا با مبارزه عليه بهره کشی انسان از
بايد مبارزه برای تحقق. انسان همراه کرد

دموکراسی و حقوق بشر را با مبارزه عليه
بايد بجای تبليغ. امپرياليسم و ارتجاع پيوند داد

، بجای تبليغدموکراسی ناب و غير طبقاتی
 به مبارزه طبقاتی و تبليغليبراليسم بورژوائی

بايد مانع شد که.  دست زدلنينيسم –مارکسيسم 
ايو “ سوسياليسم“زير پرچم عمومی 

 بی چهرگانهمه ،فراگير“ سوسياليسم علمی“
هان کنند و مرزهای مبارزهچهره خويش را پن

مانند“ همه با هم“در قالب مفهوم جديد طبقاتی 
ها برای کمونيست.شودو زدوده گذشته مخدوش 

جلب مردم بايد به آنها حقايق را بگويند و تمايز
خود را از ساير مدعيان دروغين کمونيسم که
هوادار بلبشو وآشفته فکری و ناروشن بودن

حزب کار. مرزها هستند نشان دهند
پيرو مارکسيسم لنينيسم است و) توفان(ايران

تنها اين ايدئولوژی را راهگشای جامعه نوين
 می بيند و بهمين جهت به روشنیآينده بشری

   .، به روشنی پرچمها تکيه می کندمرزها
مجددا فرا می خواند که بهمين جهت حزب ما

کمکهای امپرياليستی به اپوزيسيون خود
آن سازمانهای سياسی. فروخته را محکوم کنيد

ايرانی که از زير بار محکوم کردن اين کمکها
 فرار میو همکاری با ارتجاع و امپرياليسم

 طبيعتا نمی توانند از منافع مردم ايران،کنند
دفاع کنند و قصدی هم ندارند که از منافع دراز

آنها تنها از. مدت مردم ايران ذفاع کنند
، از زندگی دفاع می کنند“صندوق حزبی“

آنها. خويش دفاع می کنندو مشاغل آسوده 
مزدور امپرياليستها هستند حتی اگر عمامه

سی به سر بگذارند و عبای حقوق بشردموکرا
به تن کنند و از تساوی حقوق زن و مرد سخن
برانند و با جار و جنجال و انحراف بحث مانع
شوند تا جنبشی برای نکوهش يارانه های
امپرياليستی به اپوزيسيون تقلبی ايران بوجود

  .آيد
در ميان اپوزيسيون ايران تنها معدودی

 که اين گونه کمکهایسازمانها حاضر شده اند
و آنها که در اين. امپرياليستی را نکوهيده بنامند

 به چه دليل حاضر نيستند،باره سکوت کرده اند
دريافت کمکهای امپرياليستی را از نظر
تئوريک و سياسی توجيه کنند و آنرا امر
درستی بنامند تا شايد سايرين نيز که در بی
اهخبری و جهالت بسر می برند و به ر

.، برما دقيقا روشن نيستکشيده شوند“ درست“
اين سکوت معنی دار بر سردرگمی مردم دامن

روشنی بخشيدن دراين مورد وظيفه مهم. ميزند
  .تمامی سازمانهای انقالبی ايران است

معتقد است که نمی شود سر)توفان(حزب کارايران
    ١١ادامه در صفحه ...امپرياليستها را کاله 
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

   ...برخورد به اعدام
غرب در عين نابودی اقتصاد ايران ياری

امپرياليسم آمريکا بايد مانع آن می شد. رساند؟
حتی رژيم دست. دکه اين اسرار فاش شو

نشانده عراق که آنها را متهم می کنند نوکر
ايرانی ها هستند حاضر نشدند در متن اين
.ادعانامه تغييراتی به نفع واقعيت ايجاد کنند

، حالت آتش بس و نهعراق متجاوز شناخته نشد
، وضعيت مرزیجنگ و نه صلح پا برجا ماند

فقاتو اختالفات با عراق به شرايط قبل از توا
  .الجزاير رسيد

اين استخوان الی زخم بر ضد ايران و نه
جمهوری اسالمی برای روز مبادا که ارتش

امپرياليسم نقشه. عراق قدرتمند شود حفظ شد
توازن منطقه را از هم اکنون در تصور خود

  .دارد
با اعدام رژيم صدام حسين رژيم جمهوری

کور بينی سياسی. اسالمی احمقانه موافقت کرد
مانع از آن است که آنها ببينند که ميخ ديگری

اين در حالی بود که. بر تابوت خود می کوبند
همه رژيمهای مرتجع عربی که با رژيم صدام
حسين همدست بودند عيد قربان را بهانه کردند
تا به اعدام صدام در آستانه عيد قربان اعتراض
کنند و با ديپلماسی از تحريک افکار عمومی

رژيم. در ممالک مسلمان بکاهندمردم 
جمهوری اسالمی اصل را که نقض همه حقوق
ايران بود ول کرد و به قصاص آخوندی چسبيد
و احساسات انتقامجويانه و ضد سنی و حمايت

رفتار وحشيانه ايکه با. از شيعه را تقويت کرد
 يادآور،صدام حسين در آستانه مرگ شد

بربرمنشی رژيم جمهوری اسالمی در
آنها که از هرگونه. بود... زندانهای اوين و

احساس انساندوستی بری هستند چنين روشهای
آنها نمی فهمند. زشتی را از بديهيات می دانند

 بدل می گردد“شهيدی“که صدام حسين بيک 
که الهامبخش مبارزه بر ضد شيعيان خواهد

جمهوری اسالمی نمی بيند که دسيسه. شد
م حسين در شرايطی کهتوزيع فيلم اعدام صدا

همه چيز تحت نظارت است و امری به
صورت اتفاقی روی نمی دهد در خدمت

آنها بدون. تحريک جنگ شيعه و سنی است
بکار برد زبان ديپلماسی اعدام صدام حسين را
تائيد کردند بدون آنکه چيزی در اين راه نصيب

ننگ اين اعدام و مضراتش. آنها شده باشد
  .سالمی باقی ماندبرای جمهوری ا

ممالک اروپائی و پاره کشورهای سرمايه
داری و امپرياليستی که اعدام را از قوانين خود
حذف کرده اند و ترجيح می دهند مخالفين

ترور کنند“ دموکراتيک“خويش را به صورت 
و يا به نحو ديگری سر به نيست نمايند و در
عين حال چهره انساندوست به خود بگيرند از

ن نقطه نظر اعدام صدام حسين را مورد تائيداي
آنها ترجيح می دادند صدام حسين. قرار ندادند

چند تا. را مانند ميلوسووويچ در زندان بکشند
تير از زوايای مختلف به مغزش شليک کنند و
مدعی شوند که با شليک گلوله به مغزش

خودکشی مغزی با چند!. خودکشی کرده است؟
آخر هر چه باشد.  به مغزتا شليک پشت سرهم

  !.مغز صدام حسين با ساير مغزها فرق دارد
امپرياليستها شيوه خودکشی را ترجيح می دهند

مامورين منصور. چون رد پائی نمی گذارد
حکمت نيز قلبشان از اعدام صدام حسين

آنها ترجيح می داند که. جريحه دار شده است

اعدام بطورکلی حذف شود و حتی گريبان
آنها بيشتر هوادار. وشه را نيز نگيردپين

تروريستهای اسرائيلی و آمريکائی در عراق و
فلسطين و افغانستان و لبنان و سومالی هستند تا
با هواپيما و بالگرد با نقشه قبلی صدها صدها

برای آنها کشتن يک نفر اعدام محسوب. بکشند
می شود ولی کشتار عمومی اعدام و مجازات

دموکراسی“موار کردن راه ، هجمعی نيست
آنها با. “تروريستهاست“بر روی اجساد “ ناب

اعدام  مخالفند ولی با بمباران و پرتاب بمبهای
مملو از فسفر سفيد و يا بمبهای خوشه ای

آنها با حمله به عراق و. مخالفتی ندارند
د، لبنان و سومالی و شايافغانستان و يوگسالوی

“اصولی“ مخالفت .فردا ايران مخالفتی ندارند
مخالفت. ت با آدمکشی نيستفآنها با اعدام مخال

اين. آنها بر سر اين است که کی کی را بکشد
“تروريست و آدمکش“فلسطينيها هستند که 

هستند و نامهای حماس و جهاد اسالمی را بر
اين لبنانی ها هستند که. خود گذاشته اند

هللاهستند و نام حزب ا“ نروريست و آدمکش“
ممالک متمدن وا بر خود گذارده اند وگرنه ر

اسرائيل و آمريکا و انگلستاندموکراتی نظير 
“حق دفاع از خود“که از .. .و استراليا و
 به پاسخ خشونت آميز در منازعه،برخوردارند

 برخالف ميل باطنی و“تروريستها“با 
آنها با اعدام صدام. انسانيشان مجبور می شوند

 اگر بجای صدام حسين مثالحسين مخالفند ولی
 و ياو يا هنيههللا مقتدا صدر و يا حسن نصرا

 اعدام می کردند صدای آنها درراخالد مشعل 
نمی آمد و می گفتند آنها در دعوای خصوصی
ميان آمريکا و تروريستهای مسلمان شرکت

        . نمی کنند
عده ای نيز با اعدام صدام حسين موافق بودند

حق مجازات برای جناياتشزيرا وی را مست
سياهه ای از جنايات صدام را بر. می دانستند

می شمردند از جنله اينکه صدام حسين در
 و حزب بعث به“سيا“همدستی با سازمان 

کشتار کمونيستها و نيروهای دموکرات و
، خلق کرد راانقالبی در عراق دست زد

، در حلبچه گاز سمی بر سرسرکوب کرد
٥تبار پرتاب کرد و بيش از عراقيهای کرد 

 ايرانبه شهرهای، هزار نفر از آنها کشت
موشک شليک کرد و گازهای سمی را که

، استراليائی ها و، فرانسويها، هلنديهاآلمانها
 در اختيارش قرار داده بودند درريکائی هامآ

که منجر به قتل جبهه های جنگ بکار برد
 بجایبيست هزار نفر شد و ده ها هزار معلول

به کشور کويت حمله کرد و آنجا را. گذارد
،را قتل عام کردبصره ، شيعيان غارت نمود

زندانيان را شکنجه کرد و استبداد فردی خويش
و مخالفين سياسی را بر عراق مسلط نمود

خويش را به بيرحمانه ترين وجهی به قتل
ولی آنچه در اين ارزيابی مورد توجه. رسانيد

اين است که امپرياليسمقرار نمی گيرد 
جنايتکار آمريکا که دستش به خون همه ملتهای
جهان آغشته است و کارنامه ننگينی از
آدمکشی در عراق دارد و هنوز کشتار
وحشيانه آنها را در شهر حديثه کسی فراموش
نکرده و زندان ابو غريب و گوانتانامو را
بفراموشی نسپرده است مشروعيت آنرا ندارد

.م حسين و دارو دسته وی را اعدام کندکه صدا
صدام حسين را همين قدرتهای جهانی صدام
حسين کردند و در منطقه در مقابل ايران برای

   ...مقوله ايران و 
، اقتصاد خويش را ساخته و تکامل داده اند

سرنوشتی و عاطفه مشترک  هم، بهاند
 که رسيده اند و بجز مشتی دشمنان مردم

اقليت ناچيزی هستند اکثريت قريب به اتفاق
اين مردم می خواهند که اين دستآوردها را
که محصول زندگی مشترک آنها در طی
قرون است و با بند خاطره ها و عاليق آنها

، حفظ و پاسداریرا بهم پيوند می زند
  .نمايند

اين مردم بزرگ در سرزمينی زندگی می
کنند که در طی تاريخ نام ايران را برخود
نهاده است و عليرغم اينکه حکومتهای
،جابر فراوانی بر آن سلطه داشته اند
عليرغم اينکه همواره ميدان تخت و تاز
اجانب بوده است توانسته است بقاء خويش

  .را تامين نمايد
خطاستاين است که از نظر سياسی 

چنانچه مقوله ايران را با رژيم جمهوری
خواهان سرنگونیما . اسالمی مخلوط کنيم

رژيم سرمايه داری ماليان هستيم ولی هرگز
خواهان نابودی ايران و دستآوردهای مردم آن

    ٧ادامه در صفحه ... ما حساب . نيستيم

توازن سياسی تقويت نمودند و امروز می
خواهند وی را چون مهره سوخته ای و اين بار

نبايد. تحت نام ناجی ملت عراق از بين ببرند
نمايش بی درد و سراجازه داد که اين پرده 

  . اجراء شود
مخالفت با اعدام صدام حسين که بهر صورت
رئيس جمهور قانونی کشور عراق بوده است
توسط قوای اشغالگر که با دروغ و دغل وی را
سرنگون کردند و حتی موافقت ظاهری شورای

 متکی بر،امنيت سازمان ملل را نيز نداشتند
ايد درصدام حسين ب. اصوليت انقالبی است

يک دادگاه خلقی با رعايت همه موازين حقوق
بشر و قضائی برسميت شناخته شده جهانی

اين خلقهای عراق بودند که. محاکمه می شد
بايد روزی به حساب صدام حسين رسيدگی می

نمی توان بر اين منطق صحه گذارد که. کردند
جرج بوش تصميم بگيرد چه کسی بايد محاکمه

نمی شود. ه کسی مدال بگيردشود و يا اينکه چ
موافق بود با اينکه ميلوسووويچ بی گناه که
برای دفاع از تماميت ارضی و استقالل

 در زندان به قتل برسد ولی پينوشه،يوگسالوی
جانی چون همدست جرج بوشها و کيزينجرها
بود دم آخر در خانه اش مورد پرستاری قرار
مگيرد و براحتی و با تجليل از جهان چش

  . بربندد
دادگاه صدام حسين دادگاهی است ساختگی با
قضات ساختگی و وکالی مدافعی که جانشان
مورد تهديد بود و چندين نفر از آنها را ترور

 اشغالگر،اين دادگاه را يک ارتش فاتح، کردند
و غير قانونی برای صدام حسين تشکيل داد ه

فاقد صالحيت قانونی است و نمی توان. است
حزب. انون جنگل به جنگ وحوش رفتبا ق

اعدام صدام حسين را از اين) توفان(کار ايران
ولی مبارزه.  نظر محکوم می کندعمقط

آزاديبخش مردم عراق برای رهائی ملی مستقل
  . از وجود صدام حسين ها ادامه دارد

***** 



  

 ٧                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران   ١٣٨۵ بهمن – ٨٣  شماره 

 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

حمايت از يک واقعيت تاريخی و از يک حق
چنانچه رژيم سلطنتی. برسميت شناخته شده بود

در مقابل اين تجاوز سکوت می کرد وظيفه ما
بود که پرچم اين مبارزه را بدست گرفته و از

ما مخالف آن. حقوق ايرانی خويش دفاع کنيم
، تنبسه گانه تنب بزرگهستيم که جزاير 

، ابوموسی در خليج فارس به ياریکوچک
“بی خطر“امپرياليستها برای حفاظت از سير 

نفت در اختيار ممالک مرتجع امارات متجده
عربی که همدست امپرياليستها در منطقه هستند

ما از حفظ اينقرار گيرد اين است که 
جزايرحمايت می کنيم و تالشهای ممالک

بی و امپرياليستها را در خليج فارسمرتجع عر
برای ايجاد يک محيط متشنج و دستيابی به اين

همين. جزاير سه گانه را محکوم می کنيم
وضعيت در مورد دريای خزر و حقوقی که ما
در آنجا داريم و خيانت رژيم جمهوری اسالمی
.به حقوق ايران در اين منطقه صادق است

دنيایمسخره است اگر قرار باشد در 
بورژوائی که بر بی عدالتی و حق کشی استوار
است دول و ملتهای ضعيف از حقوق خويش به
بهانه های واهی و استدالالت شبه انقالبی

توگوئی امارات متحده عربی سمبل. بگذرند
انقالب در منطقه است و تعلق جزاير ايرانی به
آنها و حمايت از مالکيت آنها يک اقدام انقالبی

،، هندوستانتوگوئی اسرائيل. می شودمحسوب 
پاکستان و دول اتمی برای قرار داد منع

، توگسترش سالحهای اتمی تره خورد می کنند
گوئی حق کشی را می شود با مالکهای
ايدئولوژيک در جهان سرمايه داری توجيه

اگر ما به اين منطق تن در دهيم و بر ضد. کرد
ج بوش استآن مبارزه نکنيم فردا اين آقای جر

که تصميم می گيرد کدام حقوق را برای کدام
.دولت و يا ملت برسميت بشناسد و يا نشناسد
اين آقای جرج بوش است که تصميم می گيرد

 است و کدام دولتکدام دولت تروريست و شّر
در جائی که حق قربانی. متمدن و خير است

.شود اراده مستبدانه جرج بوشها حاکم می شود
که اين مقاله را می نويسيم دولت اتيوپیامروز 

برخالف همه قوانين و مقررات جهانی به
متعاقب آن. سومالی تجاوز کرده است

هواپيماهای جنگی جرج بوش با پرواز از
کشور اشغالی جيبوتی بدون نظر دولت آن

اين. کشور جنوب سومالی را بمباران کرده اند
ملل درعمليات راهزنانه نه تنها مغاير حقوق 

جهان است نقض آشکار حقوق بشر و
نفی حقوق ملل و دول به. جنايتکارانه است

 باز،بهانه نا مطلوبی ايدئولوژی آنهاست
گذاشتن دست راهزنان جهانی برای چپاول

.حزب ما با اين منطق چماق موافق نيست. است
درک تروتسکيستی از تاريخ جائی در حزب

  .ندارد) توفان(کار ايران
 بود که رفقای چينی بر سر رودخانهزمانی

مرزی خويش با شورويها اختالف پيدا کردند و
رفقا چينی. اين  کار به برخورد مسلحانه رسيد

در آن روز برای تعيين حدود مرزی آبی خويش
.استناد می کردند“ Talwegتال وگ “به خط 

اين خط يک ميزان جهانی برای تعيين مرز
.ن لغت آلمانی استريشه اي. رودخانه ای است

 استهدّردر زبان آلمانی به معنای “ Talتال “
تال“ترکيب .  استراهبه معنی “ Wegوگ “و 
 به مفهوم قعر رودخانه و يا عميقترين“وگ

   ٨ادامه در صفحه ... مسير رودخانه می

نقض اين حقوق سرآغاز نقض بنای سازمان
ملل متحد است و مسلما جهانی بدون اتحاديه
ملل هموراه به نفع ممالکی تمام می شود که
نقش نهنگان بين المللی را در جهان ايفاء می

ره مترصد بوده اند که حقوق ملل راکنند و هموا
تنها باين دليل واضح ايجاب. به زير پا بگذارند

می کند که دولتهای جهان از اين حقوق
اين. پاسداری کنند و به نقض آن نپردازند

اصول برسميت شناخته شده جهانی اند و مورد
احترام کليه ممالک قرار گرفته اند و باين جهت

  .ردبايد از آنها حمايت ک
امپرياليستها که دستشان توسط اين حقوقها بسته
شده است نمی خواهند حقوق ملل را برسميت

، بهآنها يوگسالوی را تجزيه کردند. بشناسند
از. شگر کشيدندافغانستان و عراق ل

صهيونيستهای اسرائيلی در تجاوز به فلسطين و
اگر قرار باشد ما نيز. لبنان حمايت می کنند

 مشروط و با اما و اگر بپذيريمحقوق ملل را
جاده تجاوز امپرياليستها را بدون کوچکترين

  .توجيه گری کوبيده و صاف کرده ايم
اين مطالب را از آن جهت بيان کرديم تا روشن
کنيم بچه دليل حزب ما ميان ايران و جمهوری

حزب ما با اين منطق. اسالمی تفاوت می گذارد
امپرياليستیولی در عمل “ مترقی“به ظاهر 

حقوق کشور مااحترام به موافق نيست که 
وابسته به ماهيت رژيمی شود که در آنايران 

احترام به اين اصل از نظر ما. بر سر کار است
وابسته باين نيست که رژيم ارتجاعی جمهوری

اگر رژيم. اسالمی در ايران حاکم است
ارتجاعی سلطنتی نيز در ايران حاکم بود ما

نسبت باين موضعگيری ترديد نمیيک لحظه 
کشور ما ايران در عرصه بين المللی. کرديم

دارای حقوق بی برو برگردی است که همه ما
ما از تماميت ارضی ايران. بايد از آن دفاع کنيم

در مقابل تجاوز بيگانه دفاع می کنيم همانگونه
که از اجرای اين حق در زمان حکومت صدام

رديم و با تجاوزحسين در عراق حمايت ک
ما از حقوق. امپرياليستها به مبارزه برخاستيم

ايران در پيمان منع گسترش سالحهای اتمی
اين حمايت ما يک حمايت. حمايت می کنيم

اين حمايت ما. راهبردی و دورانديشانه است
ناظر بر رژيمهای انقالبی و مترقی نيز خواهد
وبود که در ايران فردا بر سر کار می آيند 
بعلت ماهيت مترقی و انقالبيشان مورد نفرت
امپرياليستها خواهند بود و امپرياليستها در آينده
نيز تحقق حقوق ايران را نسبت به آن رژيمها

اگر همين رژيم جمهوری. مضايقه می کنند
اسالمی مانند رژيم ارتجاعی عربستان سعودی
و يا پاکستان به همه شرايط اسارت امپرياليستها

در دهد آنوقت آنها حاضرند به انواع و اقسامتن 
  .گاوبنديها با اين رژيم بپردازند

حزب ما بر اين نظر است که خليج هميشه
فارس نامی است تاريخی که قبل از رژيم
شاهنشاهی و يا رژيم جمهوری اسالمی بر اين

همه اسناد تاريخی. خليج گذارده شده بوده است
برای. قت استو بين المللی دال بر اين حقي

نخستين بار جمال عبدالناصر با تکيه بر
ناسيوناليسم عرب و خطابه های پوپوليستی در
دشمنی با رژيم شاه منافع ملی ما را مورد حمله

حمايت آن روز ما از نام تاريخی. قرار داد
خليج فارس در مقابل تهاجم ناسيوناليسم عرب
تکه حتی اتفاقا در آن دوران جنبه مترقی داش
،حمايت از رژيم ستم شاهی در ايران نبود

  ...مقوله ايران و 
 در. ايران را از جمهوری اسالمی جدا می کنيم

حاليکه حاضر نيستيم خالی به چهره ايران بيافتد
خواهان آنيم که سر به تن جمهوری اسالمی

رژيمهای حاکم در اين کشورها و از. نباشد
هستند که“ ناخوانده ای“جمله ايران مهمانهای 

حتی خود خلفای اسالمی و بنيان. رفتنی اند
گزاران اسالم نيز نتوانستند سلطه خويش را بر

 ما دائمی کنند حال چه برسد به اينکشور
عکسبرگردانهای آنها که بتوانند تا ابد بر ايران

رژيم جمهوری اسالمی يک لکه. حاکم باشند
  .ناجور و يک پيکره بيگانه در بدن ايران است

پرسش اين است که حمايت از ايران موجب
توهم در ميان مردم نخواهد شد که گويا در پشت

م جمهوری اسالمی پنهانآن چهره منحوس رژي
است؟ بنظر ما چنين نيست بلکه دقيقا خالف آن

  . مطرح است
.کشور ايران عضوی از جامعه جهانی است
ايران زمانی به عضويت جامعه جهانی در آمده
است که هنوز رژيم جمهوری اسالمی بر آن

در حالی که عضويت ايران. حاکم نبوده است
م نيست کهدر جامعه جهانی باقی است معلو

رژيم جمهوری اسالمی در سالهای آتيه بر سر
ايران در عرصه جهانی به حقوقی. کار بماند

دست يافته که حقوق متساوی همه ممالک جهان
اين حقوق مستقل از نوع و رژيمهائی که. است

در درون اين ممالک موقتا بر سر کارند وجود
، حق، حق تماميت ارضیحق حاکميت. دارد

.. و، حق اعتراضدن و انتخاب کردنانتخاب ش
از جمله حقوقی هستند که شامل حال ايران
همانقدر می گردند که شامل حال اياالت متحده

ايران در. آمريکا و يا کشور بريتانيا می گردند
زمان رژيم گذشته به عضويت پيمانهائی در
سازمان ملل متحد در آمده است که جهانشمول

ان در ماهيت آن پيمانهابوده و تغيير رژيم اير
اينکه کشور ايران. تغييری بوجود نمی آورند

عضو پيمان منع گسترش سالحهای اتمی است
ناظر بر عضويت ايران در اين پيمان است و نه
ناظر بر عضويت رژيم جمهوری اسالمی در

کشور ايران مستقل از رژيمی که در. اين پيمان
 اينآن بر سرکار است و نوع ايدئولوژی که

رژيم دارد امضايش را به زير بسيار اسناد بين
المللی گذارده است و آنها را برسميت شناخته

اين عمل برسميت شناختن يک امر متقابل. است
است و از جانب ساير ممالک نيز برسميت

در اسناد سازمان ملل در. شناخته می شود
مورد تجاوز و متجاوز تعاريف روشنی وجود

 تائيد همه ممالک جهان قراردارد که مورد
اين يک اصل حقوقی جهانی است. گرفته است

.که بايد مورد احترام همه ممالک قرار گيرد
سيمای سياسی و حقوقی جهان هميشه باين

ممالک استعماری با. صورت نبوده است
تعاريف از خود در آورده و نيروی نظامی يکه

اين. تاز ميدان سياست در جهان بودند
درتی و فعال مايشاّئی توسط انقالبقدرق

.سوسياليستی اکتبر در هم شکسته شد
بلشويکهای شوروی و در راس آنها رفيق
استالين و مولوتف تالش فراوانی بکار بردند تا
حقوق ملتها و دول بصورت متساوی برسميت

 حقوقی نيست که،اين حقوق. شناخته شود
وقیاينها حق. امروزه از آسمان افتاده باشند

هستند که ملتها و ممالک جهان برای کسب آنها
.رزميده اند و لذا دستآوردهای بشريت هستند
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     ...به مرگ گرفتن برای  
طين را منحرف کند باجهت مبارزه مردم فلس

قدرت گيری سازمان حماس. شکست روبرو شد
از آنجائی شروع شد که جنبش آزاديبخش فلسطين
به رهبری ياسر عرفات پای قرارداد اسلو را

قرارداد خائنانه ای که فلسطين را به. امضاء کرد
مستعمره اسرائيل بدل می نمود و هويت فلسطينی

ن اين قرار دادمت. را مورد پرسش قرار می داد
هرگز از جانب سازمان آزاديبخش فلسطين منتشر

طرح متن اصلی آن از طريق ارتباطاتی که. نشد
  . جمهوری اسالمی داشت در ايران منتشر شد

تماسهای حزب ما با فعالين جنبش فلسطين در
اروپا نشان می داد که آنها يا بطور کلی از وجود

بنا بر سياستاين متن بی خبرند و يا خودشان را 
عمومی جنبش آزاديبخش فلسطين به بی خبری

پاره ای از فعالين با سابقه فلسطين حتی. می زنند
،“اسناد تقلبی“پرسشهای ما را متکی بر اين 

نادرست می دانستند و مدعی بودند نظريات ما
سير حوادث نشان داد که. بکلی بی پايه است

ن نکاتیرويدادهای در فلسطين دقيقا منطبق بر آ
است که در طرح اسناد قرار داد اسلو بازتاب
يافته و هدف از اين قرار داد حذف کشور فلسطين

مخاطبين. است که امکان بقاء نداشته باشد
فلسطينی ما پس از چندی صحت نظريات ما را

آنها موفق نشده بودند از سازمان. تائيد کردند
، انگليسییخويش متن قرارداد را به زبانها

، آلمانی و يا حتی عربی دريافت نمايند ورانسهف
در اختيار ما قرار دهند و همين رويداد برای آنها

  . شبهه انگيز بود
اين عقب نشينی سازمان آزاديبخش فلسطين از
آمال مردم فلسطين ضربه کاری را به سازمان
.فتح که ستون اصلی اين توافقات بود وارد کرد

ير سازمان جرجساير سازمانهای فلسطينی نظ
رهبران اين سازمانها(حبش و نايف حواتمه

 فلسطينملیفلسطينيهای مسيحی هستند که مسئله 
)توفان-نقش نخست را برای آنها ايفاء می کند

اين تسليم طلبی زمينه. اين نظريات را نپذيرفتند
مردم فلسطين می. رشد حماس در فلسطين شد

 آمال آنهاديدند که اين سازمان حماس است که از
حمايت می کند و برای تحقق آنها مبارزه می

  . پرچم رهبری بدست حماس افتاد. نمايد
صهيونيستها سالهاست که سرزمين فلسطين را
اشغال کرده اند و سه ميليون فلسطينی را از

آنها در عين اينک مرتبا از. زادگاه خود رانده اند
صلح سخن می رانند بولدزرهای خويش را می

تند تا خانه های فلسطينی ها را بر سرشانفرس
خراب کرده و برای اسرائيليها در مناطق اشغالی

، آنها آب را بر روی ملت فلسطينخانه بسازند
منطقهسوزان می بندند تا از عطش در گرمای 

آنها دنيا را در مقابل عمل انجام شده. جان سپرند
وضعيت طوری است که. قرار می دهند
سطينی به دنيای خارج راهی نداردسرزمينهای فل

و به زندان بزرگی در درون اسرائيل بدل شده
بر طبق قرار داد اسلو سرزمينهای. است

فلسطينی به مناطق تجزيه شده جدا از هم تبديل
های سامانه“هوم لند“می شد که يادآور 

آنها نه از طريق .نژادپرست افريقای جنوبی بود
ه از طريق مرزهایدريا و نه از طريق هوا و ن

آنها محصور. خاکی به جائی راه نداشتند
همه امور تحت نظارت. اسرائيليها بودند

گذرنامه ای بنام. اسرائيليها قرار می گرفت
ی هويت فلسطينی وجودن، يعگذرنامه فلسطينی

 و حتی امروز نيز مدارس.شت و نداردندا

  بشريت استجنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه

فلسطينی يا تعطيل است و يا در تير راس
دولت صهيونيستی. غالگر قرار داردسربازان اش

اسرائيل هر لحظه اراده کند بر سر مردم فلسطين
، رهبران آنها را ترور می کند وبمب می ريزد

هيچکس در اين دنيا نيست که به آنها اعتراضی
 در شورای امنيت سازمان ملل نيز امپرياليسم.کند

آمريکا از محکوميت اسرائيل با حق وتو جلو می
مپرياليسم آمريکا اين مدعی دموکراسی وا. گيرد

آزادی خواهی تمام نقض قوانين برسميت شناخته
حقوقی و بشری جهانی را توسط اسرائيل تائيد

جنايت عليه بشريت در فلسطين مورد. می کند
دولت. تائيد امپرياليستها و صهيونيستهاست

اسرائيل می خواهد کشور فلسطين و هويت
شه جغرافيا پاک کند وفلسطينی را از روی نق

کسی نيست که باين جنايت ضد بشری معترض
رهبران سازشکار فتح حاضرند برخالف. باشد

ميل ملت فلسطين برای اينکه چند صباحی زندگی
. کنند به اين ننگ بشری تن در دهند“مرفه“

قرارداد اسلو که حفظ ظاهر از راه حل تاسيس
رانددولت فلسطينی در کنار اسرائيل سخن می 

بتدريج که باد تبليغاتيش را از دست داد و به
تاسيس دولت موقت فلسطينی يا چيزکی شبيه
دولت تبديل شد که بايد باندازه کافی وقت داشته
باشد تا در مورد موقعيت سياسی جغرافيائی قدس

به زبان. ينی فکر کندطو بازگشت سه ميليون فلس
ر دارندديگر آنها آنقدر زمان فکر کردن در اختيا

تا زير پايشان علف سبز شود و سه ميليون
فلسطينی آواره در ممالک محل سکونتشان تحليل
روند و مشکل فلسطينی ها از نظر بيولوژيک حل

  . شود
اخيرا جيمی کارتر رئيس جمهور سابق آمريکا
در کتاب جديد خود دست به افشاگری مهمی زده

ا بهاست و می نويسد که بعد از قرارداد اسلو ت
امروز اسرائيليها هرگز تعهدات خود را حرمت
ننهاده و بسياری قراردادها را رسما نقض کرده

کجای کشيدن ديواری به ده برابر بلندی.  اند
ديوار برلن و طول هفتصد کيلومتر  در خدمت
صلح و دموکراسی در منطقه و در راستای تحقق
تعهدات اسرائيليها نسبت به کشور مستقل

   است؟فلسطينی
اين واقعيت سياست صهيونيستها در اسرائيل بود
که جنبش فتح متاسفانه از روی ضعف به زير آن

  .در اسلو امضاء گذارده بود
 خواهان،حال چنين دولت وحشی و بربری

حماس بدرستی هرگونه. مذاکرات صلح است
مذاکره را با اسرائيل تا زمانيکه سرزمينهای

اين. ند رد می کندفلسطينی در اشغال بسر می بر
مذاکره صلح در شرايط. منطق قابل فهم است

اشغال و حضور قوای بيگانه در کشور مفروض
معنای ديگری جز امضاء قرار داد تسليم بی قيد و

 در صد ايران توسط٧٠تصور کنيد . شرط ندارد
حامد کرزای بياری امپرياليسم آمريکا اشغال

ر صلحو آقای حامد کرزای خود را مبش. شود
.معرفی کرده و خواهان مذاکره در راه صلح باشد
آيا ما ايرانيها نبايد از خودمان بپرسيم که اگر اين
آقا هوادار صلح است چرا به کشور ما تجاوز
کرده و سرزمين ما را اشغال کرده است؟ آيا
کسی که خواهان صلح است نبايد با خروج خويش

 نيتاز سرزمينهای اشغالی نشان دهد که حسن
دارد و برای حسن همجواری مسالمت آميز و
مناسبات دوستانه تالش می کند؟ بهانه ترس بکلی
بی پايه است زيرا اسرائيل حتی پس از خروجش

 ٩ادامه در صفحه ... از سرزمينهای اشغالی

  ...مقوله ايران و 
  

در مراجع جهانی همواره اين خط يا.  باشد
.بين دو کشور استمرز رودخانه ای ، مسير

باين دليل ساده که رودخانه ها بطور طبيعی در
اثر کاهش و يا افزايش حجم آبشان و انحنای
رودخانه ها بسياری از ساحلها را می شويند و

باين ترتيب اگر مبنای. بدرون خود می کشند
تعيين مرز عميقترين بخش رودخانه نبوده خط
ارهمنصف و يا ساحلی باشد اين مرزها همو

در آن روز ما از. متغيير و غير قابل تعيين اند
اين حق رفقای چينی در مقابل زورگوئی روسها

مخالفت با اين حق به مفهوم آن. حمايت کرديم
بود که مرز رودخانه ارس را نيز بر اساس
قلدری روسها تعيين کنيم و نه بر اساس خط

اروند“عين همين حادثه در مورد . “تال وگ“
 ايران،در زمان رژيم گذشته. ی داد رو“رود

خواهان تعريف مرز رودخانه ای بر اساس
عراقيها. مقررات بين المللی با عراقيها بود

 را از آن خود می دانستند و از“شط العرب“
حضور کشتيهای ايران در اين آبها جلوگيری

آنها نمی خواستند اين حق برسميت. می کردند
“شط العرب“ورد شناخته بين المللی را در م

رژيم وقت ايران بر اين حق. برسميت بشناسند
ايران پافشاری می کرد و با الهام از شاهنامه

“اروند رود“ را به “شط العرب“فردوسی نام 
 را“تال وگ“بدل کرد و پذيرش خط مرزی 

مسخره. مبنای سياست خارجی خود قرار داد
می بود اگر اپوزيسيون ايران از اين حق ايران
که بعدها بهانه تجاوز به ايران در زمان انقالب
توسط صدام حسين قرار گرفت حمايت نمی

تعيين حدود مرزی ايران با عراق ربطی. کرد
اين يک. به ماهيت رژيمهای در قدرت ندارد
همينکه. واقعيت تعريف شده جغرافيائی است

امروز رژيم سلطنتی برسرکار نيست ولی رژيم
خود را موظف دانست ازجمهوری اسالمی نيز 

مرزهای برسميت شناخته شده بين المللی ايران
حمايت کند دال بر آن است که منافع دراز مدت
ايران را بايد مستقل از نوع رژيمهائی که بر آن

  .    حکومت می کنند ديد
با اين انگيزه است که حزب ما در نگارش

آنجا. مقاالتش ميان اين دو مقوله تفکيک می کند
ه پای منافع ملی ايران که بهر صورت ماهيتک

 مستقل از رژيم حاکم بر آن در،بورژوائی دارد
ميان است و آنجا که صرفا پای منافع رژيم

ممکن است. جمهوری اسالمی در کار است
توانائی قلم ما در حدی نبوده باشد که در همه جا
اين منظور را با موفقيت بيان کرده باشيم و يا

ان بيرونی و پيچيدگی تضادها مانعواقعيت جه
از آن بوده است که اين مرز تمايز بروشنی
بازتاب يابد ولی بهر صورت تالش ما در اين
است که برخالف نيروهای تروتسکيستی و ضد

، چپنماهای غير مسئول و سلطنت طلبانانقالبی
و ياران صهيونيستها در ايران اين مرز روشن

 حزب، اين تفاوت بی توجهی به.را حفظ کنيم
ما را در ميان مردم ايران منفرد خواهد کرد و
سياست اصولی ما را مورد ترديد قرار خواهد

  .داد
  

***** 
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  ...به مرگ گرفتن برای 
 از نظر نيروی نظامی و مالی و پشتوانه بين

ست که هر وقت ارادهالمللی دارای اين امکان ه
 پس اين،کند خاک فلسطين را مجددا اشغال کند

همه انکار و ابرام برای باقی ماندن در سرزمين
فلسطين برای چيست؟ واقعيت می گويد اسرائيل

پيشنهاد. نمی خواهد خاک فلسطين را ترک کند
آنها می. صلح آنها پيشنهاد تسليم فلسطينيها است

راردادی امضاء کنند کهخواهند با مردم فلسطين ق
آنها. حضور دائمی آنها را در فلسطين تائيد کنند

می خواهند اراده فلسطينی را درهم شکنند و آنها
راز موفقيت. را از نظر روانی خلع سالح کنند

جنبش حماس در اين نيست که يک شبکه ی
کمک رسانی به مردم فلسطين تاسيس کرده و يا

 خوار و دزد بودهاينکه رهبران فتح همه رشوه
اند و يا اينکه بود و نبود آنها به کمکهای خارجی
از جمله کمک مالی جمهوری اسالمی ايران و

کمکهای مالی امپرياليستهای. سوريه وابسته است
آمريکائی و اروپائی و ممالک مرتجع عربی به
محمود عباس ده ها برابر بيش از کمکهائی است

 اکنون رژيمهم، که به جنبش حماس می شود
 ميليون١٠٠صهيونيستی اسرائيل وعده پرداخت 

دالر را به محمود عباس چنانچه در مبارزه با
،البته اين وعده. حماس پيروز شود داده است

وعده سرخرمن است ولی از نظر تبليغاتی و
تحميق افکار فلسطينيها که در اشتياق يک زندگی
بی خطر و عاری از گرسنگی و تشنگی می

پس چرا وی:  حال بايد پرسيد.ند اهميت داردسوز
خويشبی چون و چرای موفق نمی شود رهبری 
راز موفقيت. حاکم کند؟را بر جنبش فلسطين 

جنبش حماس حمايت از خواست مردم فلسطين
،است و اين خواست تنها خواست مسلمانها نيست

 راز.خواست مسيحيان فلسطينی نيز می باشد
و. نه بودن خواست آنهاستموفقيت آنها در عادال

انقالبی بايد از اين، دموکرات و هر نيروی متمدن
مالک ايدئولوژيک. خواست محقانه حمايت کند

نبايد حاکم بر روابط دولتها برای تعيين مرزها و
اين يک ابزار اسارت. حق حيات قرار گيرد

تئوری ارتجاعیامپرياليستی است که با 
ور حکمت ومنص“ سناريوی سياه و سفيد“

اين يک ابزار. توجيه می شودپيروانش 
امپرياليستی است که دست امپرياليسم و
صهيونيسم را در سراسر جهان برای تجاوز و به
اسارت گرفتن خلقها باز می گذارد و حتی حقوق
برسميت شناخته شده بورژوائی را لگدمال می

اين ابزار حتی با ليبراليسم بورژوائی. کند
ندارد ارتجاع محض و بربرمنشیخويشاوندی 
مارکس بدرستی سرمايه داری را با. کامل است

  .  بربريت مقايسه کرده است
امپرياليستها و صهيونيستها تبليغ می کردند که در
فلسطين انتخابات آزاد در بين نيست و رهبران

آنها. کنونی فلسطينيها نماينده خلق فلسطين نيستند
دشان در موردبدروغ مدعی بودند که تردي

توافقات صلح از ماهيت غير دموکراتيک
حکومتهای فلسطينی که زير بار دموکراسی و

آنها. انتخابات آزاد نمی روند نشات می گيرد
کارزاری گسترده در جهان عليه فلسطينيها براه
انداختند که بايد به انتخابات آزاد تن در دهند و

يندر ا. تحول مدرن و محتوم را درک نمايند
فضای تبليغاتی انتخابات دموکراتيکی با همه آن
معيارهائی که امپرياليستها برای آن قايل هستند

در اين انتخابات. در فلسطين صورت پذيرفت
دموکراتيک جنبش حماس به داليل برشمرده با

انتخاب مردم. اکثريت شکننده ای پيروز شد
فلسطين عليرغم تبليغات گوشخراش و حمايتهای

امپرياليستها و صهيونيستها و تهديدات آنهامالی 
دولت حماس دولت منتخب. اقدامی آگاهانه بود

مردم فلسطين است که سياست درستی در عرصه
صلح برای آزادی ملی مردم فلسطين مطرح می

حماس نمی تواند و نبايد حقوق يک دولت. کند
چنين. متجاوز صهيونيستی را برسميت بشناسد

ر مبارزه ملی مردم فلسطين حداقلخيانتی پايان کا
بطور موقت در مرحله کنونی و يک پيروزی

در اينجا نوع. بزرگ برای صهيونيستهاست
حکومتی که در فلسطين بر سرکار خواهد آمد
جنبه ثانوی داشته و مسئله داخلی فلسطين

نوع حکومت آتی به انکشاف. محسوب می شود
 خواهدجامعه و سطح رشد مبارزه طبقاتی وابسته

بود که خارج از زمان ومکان نمی توان آنرا
مبارزه مردم فلسطين در درجه نخست. ابداع کرد

يک مبارزه ملی برای رهائی ملی آنها برای حق
تعيين سرنوشت بدست خويش است و ما موظفيم
به عنوان دموکرات و کمونيست از اين خواست

  . عادالنه آنها حمايت کنيم
آستانه انتخابات فلسطين ازامپرياليستها که در 

دموکراسی برای خاور ميانه بزرگ سخن می
راندند و دکترين آقای جرج دبليو بوش را که
جنبه راهبردی در منطقه دارد تبليغ می کردند در
فلسطين ناگهان سرشان به سنگ خورد و شروع

آنها که تا ديروز از. به جر زدن کردند
انتخاباتدموکراسی دم می زدند حاضر نشدند 
زيرا. دموکراتيک فلسطين را برسميت بشناسند

همانگونه که ما بارها گفته و نوشته ايم
دموکراسی ناب وجود خارجی ندارد و
.دموکراسی همواره طبقاتی بوده و خواهد بود
امپرياليستها تا آن زمان رای اکثريت را قبول
دارند که منافع آنها مورد تهديد قرار نگيرد در

صورت برای دموکراسی و آزادی وغير اين
  . حقوق بشر تره هم خورد نمی کنند

جالب اين است که امپرياليستها نه تنها اين تصميم
ملت فلسطين را برسميت نشناختند عليه آن نيز به

مرزها را بر روی فلسطينی ها. دسيسه نشستند
آنها را برخالف همه مقررات و قوانين. بستند

قی نظير گذراندن مصوبهجهانی بدون توجيه حقو
 محاصره اقتصادی،شورای امنيت سازمان ملل

از. کردند و ملتی را به مرگ محکوم نمودند
پرداخت ماليات گمرکات به دولت قانونی فلسطين

پول مردم. که در دست حماس بود سرباز زدند
اين دزدی و راهزنی. فلسطين را بخود آنها ندادند

در“ کراسیتحقق دمو“جهانی را در خدمت 
آنها تا حد تهوع آوری به دخالت. فلسطين جا زدند

آشکار و بی شرمانه در امور داخلی فلسطين
حکومت منتخب و قانونی فلسطين را. برخاستند

نخست وزير انگلستان تونی. برسميت نشناختند
بلر بی شرمانه خواهان يک دولت جديد فلسطينی
 برشد و عمال مدعی شد تا دولت مورد نظر ما

مردم. ؟!سرکار نيايد اين دموکراسی قبول نيست
فلسطين را به گرسنگی محکوم کردند و به نظاره
نشستند تا کی آنها جان به جان آفرين تسليم می

آنها را تهديد کردند که بايد از رای آزادانه. کنند
خويش بگذرند و رائی دهند که مورد نظر

هشدند کمانع . امپرياليستها و صهيونيستها باشد
کمکهای مالی. دولت حقوق کارمندان را بپردازد

اتحاديه اروپا را که تا کنون در اختيار محمود
عباس قرار می گرفت قطع کردند تا آنها نتوانند

. هزار کارمندان خويش را بپردازند١٥٠حقوق 

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

با بحران آفرينی و ترور و تجاوز اين حضرات
يویسنار“برای تحقق “ متمدن“و “ دموکرات“

خواستند که ملت فلسطين را برای انتخاب“ سفيد
.آزادش برای بيان اراده آزادش مجازات کنند
دولتمردان فلسطينی را راهزنانه دزديدند و به
زندانهای اسرائيل منتقل کردند تا دولت فلسطين

چندين بار قصد جان آنها را کردند. را ساقط کنند
وحدتآنها حتی دولت . که با شکست روبرو شد

ملی را که از جانب حماس پيشنهاد شد نپذيرفتند و
آقای محمود عباس بجای. در کارش اخالل کردند

اينکه نظر مردم فلسطين را بپذيرد برای فشار به
دولتی که بايد بنام وحدت ملی بوجود آيد ادعا کرد

خواهان دولتی هستيم که جهان با آن تعامل“ما 
امپرياليستهای منظور وی از جهان همان .“کند

.آمريکا و اروپا و صهيونيستهای اسرائيل هستند
دولتی که برخالف رای فلسطينيها از جانب آنها
،برسميت شناخته شود دولت فلسطينی نيست
دولت دست نشانده است و برای هر خيانت و

 ولی اين دولت فلسطينی.سازشی آماده می باشد
نم آنجالکه بايد جهان با آن تعامل کند چيست؟  خا

مرکل صدراعظم آلمان که دارای همسر يهودی و
از حاميان اسرائيل است مانند آقای شين ماک
کورماک  سخنگوی وزارت خارجه آمريکا در
تعريف دولت فلسطينی گفت که آنها بايد سه شرط

- ٢انصراف از توسل به قهر - ١را بپذيرند 
 احترام گذاردن به- ٣برسميت شناختن اسرائيل 

به سخن ديگر جنبش. ت قبلی مورد توافقتعهدا
فلسطين در شرايط اشغال کشورش بايد نيروی

، از مقاومت دراشغالگر را به رسميت بشناسد
مقابل تجاوز دست بردارد و جنبش ملی را تعطيل
کند و به تمام تعهدات ارتجاعی گذشته که دست
پخت سازشکاران است و حتی اسرائيل به آن هم

.جراء نکرده است تن در دهندراضی نبوده و ا
اين سند تسليم را امضاء میزير  فقط خيانتکاران 

  . کنند
امپرياليستها و صهيونيستها سياست راهبردی

مخالفت با تصميم دموکراتيک خلق. روشن دارند
،، گرسنگی دادن به مردم فلسطينفلسطين

، ترور رهبرانمحاصره اقتصادی و سياسی آنها
،داکثر بربرمنشی و خشونت، بکار بردن حآنها

تهديدهای بی وقفه و طرح نيات پليدشان بطور
 مردم فلسطين از تصميم خود در گذرند وتاعلنی 
را برایدر سازمان فتح محمود عباس جناح 

آنها خواهان جريحه دار کردن. حکومت بپذيرند
آنها اين نقض. غرور ملی فلسطينيها هستند

ر امور داخلیدموکراسی و دخالت بی شرمانه د
فلسطينيها را همچون امر بديهی و از موضع

 آنها تبليغ می کنند که.مطرح می کنند“ محقانه“
تنها حکومتهائی در جهان حق حکومت دارند که

برای حفظ. با ايدئولوژی آنها موافق باشيم ما
ظاهر بايد انتخابات مجددی با برچسب

 در تحت فشار روانی و شکنجه“دموکراتيک“
آنها. ی و روحی مردم فلسطين بوجود آيدجسم

روی اين حساب باز کرده اند که مردم فلسطين به
نان و آب برای خويش و فرزندان خويش

 حق مسافرت نداشته از حداقل امکانات،محتاجند
آنها می. ابتدائی زندگی انسانی محروم شده اند

خواهند اين فشارهای غير انسانی را به حداکثر
ه مردم فلسطين تفهيم کنند که اگربرسانند و ب

حمود عباس  و جناح سازشکار راو.ياران م
انتخاب می کردند هم به آنها آب می دادند و هم
نان و هم حق مسافرت و هم فرزندانشان حق

١٠ادامه در صفحه ...   تحصيل داشتند و هم
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

  ...به مرگ گرفتن برای  
اين... د و بيمارستانهای آنها دارای دوا و دکتر بو

خواهان برگزاری يک“دموکرات“آدمخواران 
انتخابات تقلبی برای مصارف تبليغاتی خويش
هستند و می خواهند اراده مردم فلسطين را درهم

به محمود عباس اسلحه دادند تا در مقابل. شکنند
معلوم شد به.  دفاع کند“خودش“حماس از 

فلسطينيها نيز می شود اگر مصالح اسرائيل
،، هوائیاب کرد عليرغم محاصره دريائیايج

به جناح محمود عباس در. زمينی اسلحه رسانيد
فتح گفتند که اگر آنها بر سرکار باشند پول
.فراوانی است که سرازير فلسطين می شود
اسرائيليها با فلسطينيها همان کار را می کنند که

حال به آخرين حربه. نازيها با يهوديان کردند
اند و با تکيه به سازشکاری محمودمتوسل شده 

عباس و ايجاد اختالف در بين فلسطينيها قصد
دارند با جلب ميانه روها و بورژوازی مرفه
فلسطين با کودتا و ايجاد جنگ داخلی به اميال

محمود عباس که تسليم. خويش دست پيدا کنند
اسرائيليها شده بود با طرح مسئله برگزاری

وکراتيک مردم فلسطين را انتخابات دم،رفراندم
بی اعتبار اعالم کرد و عمال به يک کودتای

امپرياليستها و صهيونيستها با. اسرائيلی دست زد
ايجاد جنگ داخلی توسط عوامل خود که آنها را
بدرون فلسطين می فرستند و به علت عرب بودن
آنها تشخيصشان آسان نيست می خواهند با استفاده

 تفرقه بياندازند و حکومتاز جو نارضايتی مردم
، تحريکات و، آدمکشیآنها با تيراندازی. کنند

، جوخهايجاد فضای متشنج در منطقه بسيار فعالند
های مرگ اسرائيلی از جنايتکاريشان در عراق
تجربه فراوانی برای ايجاد تفرقه ميان شيعه و

 تا جنگ داخلی ميان فلسطينيهاسنی گرد آورده اند
نها به جناح فتح پول و اسلحه میآ. ايجاد کنند

دهند تا عليه دولت منتخب رسمی و قانونی
فلسطين بجنگد تا دولت فلسطين را بزانو در

می خواهند جان مردم فلسطين را به لبشان. آورد
می. برسانند تا از اين مرگ به تب فرار کنند

خواهند کاری کنند که مردم رای خويش را
“وکراسیدم“عوض کنند و شکل ظاهری 

سير حوادث نشان می دهد. امپرياليستی حفظ شود
که مردم فلسطين از اراده قدرتمندی برخوردارند
و هنوز محاصره صهيونيستها و امپرياليستها و
تحريکات فتح و جاسوسان صهيونيستها و
امپرياليستها نتوانسته در اراده آنها خللی وارد

حتی کارشناسان بر اين نظرند که. آورد
ريکات صهيونيستها در فلسطين به نتايج عکستح

منجر شده و يک انتخابات مجدد به پيروزی
حماس با اختالف فاحشتری نسبت به گذشته منجر

بسياری از هواداران فتح رفتار. خواهد شد
صهيونيستها و امپرياليستها را که بيک مجازات
،عمومی نسبت به همه فلسطينيها دست زده اند

 تلقی کرده و آنرا غيربيان عقيدهمجازات آزادی 
جامعه فلسطينی از نفرت نسبت. عادالنه می دانند

باين بی عدالتی بی شرمانه و گستاخانه سرشار
است و با سازمان حماس احساس همبستگی می

مردم. اين يک احساس عمومی جهانی است. کند
جهان نمی توانند با وجدان آسوده ناظر قلدری و

ت بی شرمانه به بهانه مسلمانآدمکشی و توجيها
آنها اين توجيهات بی. بودن جنبش حماس باشند

، تونی بلر ايهود اولمرت وشرمانه جرج بوش
خانم مرکل و ژاک شيراک را توهين به شعور
عمومی مردم جهان تلقی می کنند و انزجار

 در ايران ما.عالم می نمايند ااهخويش را از آن
های پيروان منصورسلطنت طلبان و دارو دسته 

  ...موازين سازمانی 
 محل هر ماه يکبار و کميته مرکزی بر اساس

ه تمامگزارشهای دريافتی هر سه ماه يکبار ب
 .گزارش می دهد“ اتحاديه“

هر عضو بايد حق عضويت بپردازد و هزينه
سازمان بويژه چاپ و انتشار اوراق و نشريات

از مجموع. تبليغاتی ازاين محل تامين می گردد
حق عضويت نيمی به کميته مرکزی اختصاص

 .دارد و غيره
تا تاريخ تحرير(اکنون يک صد و سی هشت سال

از تدوين اين اساسنامه می) توفان-اين نوشته
گذرد و احزاب مارکسيست هنوز هم آنها را به
.مثابه موازين واشکال سازمانی بکار می بندند
موازين سازمانی حزب طراز نوين طبقه کارگر

  .چيزی جز اينها نيست
 پليس پروس موفق شد اعضائی١٨٥١در ماه مه 

از کميته کلن را دستگير و دوازده کمونيست را
دادگاه اين کمونيست. ای محاکمه بدادگاه بفرستدبر

چه(“توطئه عليه دولت پروس“ها را به اتهام 
.به حبس های سنگينی محکوم کرد) !اتهام آشنائی

ضربه سختی وارد“ اتحاديه کمونيستها“دادگاه به 
 سرانجام به.آورد و فعاليت آنها را متوقف ساخت

 را منحل“اتحاديه“ ، کميته لندن،پيشنهاد مارکس
  .اعالم کرد

، دربا آنکه ديری نپائيد“  اتحاديه کمونيستها“
تاريخ مبارزه آزاديبخش پرولتاريا به مثابه
،نخستين سازمان حزبی بين المللی طبقه کارگر
بمثابه مکتبی برای پرورش رهبران جنبش

آن“ اتحاديه کمونيستها“مار می آيد شکارگری ب
 سياست و موازين،نهالی بود که از آن ايدئولوژی

  .سازمانی حزب طبقه کارگر سر بر زد
دادگاه“انگلس در مقاله خود تحت عنوان 

هيچ“: نوشت )١٨٥٢ ردسامب(“ کمونيستهای کلن
حزب سياسی نمی تواند بدون سازمان وجود

و سازمان مستلزم يک سلسله اصول“ داشته باشد
تشکيالتی و اشکال سازمانی است که بدون آنها

عاليت باز می ماند و علت وجودی خودحزب از ف
  .را از دست می دهد

اصل سانتراليسم دمکراتيک که از اصول
سازمانی اساسی و پايه ای حزب طبقه کارگر
است بدرستی دموکراسی و سانتراليسم را در يک

دمکراسی به. وحدت ديالکتيکی جمع می کند
معنی انتخابی يودن و گزارش دهی اعضاء

نتراليسم به معنی تبعيت اقليترهبری است و سا
، تبعيت از ارگانهای رهبری و تبعيتاز اکثريت

از ارگانهای حزب و بويژه تبعيت تمام حزب از
 ناچار انضباط سازمانی را.کميته مرکزی است
برای روشنفکرانی که به. پيش می آورد

دمکراسی بورژوائی خو گرفته و خود را در
 انضباط سازمانیگفتار و کردار آزاد می خواهند

آنها. مصيبتی است که تحمل آنرا نمی توانند کرد
، در تضاد با آموزشانضباط را نفی دمکراسی

مارکس و از بدعت های لنين می دانند در حاليکه
و انترناسيونال“ اتحاديه کمونيستها“در اساسنامه 

و احزاب سوسيال دموکرات که از رهنمودهای
دند تبعيت اعضاءمارکس و انگلس برخوردار بو

و شورای عالی در مورد(از کميته مرکزی 
از وظايف اعضاء و ارگانهای) انترناسيونال
  .پائين است

از اعضاء“ جامعه کمونيست ها“وقتی اساسنامه 
 کليه مصوبات کميته مرکزی خود می طلبد که از

راعاتمتبعيت نمايند در واقع اعضاء را به 
 ١١ه ادامه در صفح... انضباط موظف

حکمت از اين سياست اسرائيلی حمايت می کنند و
سنگ صلح طلبی نوع اسرائيل را همدهان با

آنها با قتل عام. ايهود اولمرت به سينه می زنند
مردم فلسطين موافقتند فقط رويشان نمی شود آنرا
بر زبان آورند زيرا منکر هلوکاستی هستند که

. کرده اندصهيونيستها در فلسطين برپا
سياست به“اپوزيسيون هوادار اسرائيل در ايران 

   .را اتخاذ کرده است“ من چه ولش کن
قطعنامه در مورد“در  ١۵٨ يونالنترناسنشريه ا

جدال قدرت ميان قطبهای تروريستی در
مصوب دفتر سياسی“ خاورميانه و مساله فلسطين

٢٠ مورخ حزب کمونيست کارگری ايران
 همين١٣٨۵ شهريور ٢٩، ٢٠٠۶سپتامبر 

نظريه ارتجاعی را اين چنين موذيانه بيان می
مذاکرات صلح عليرغم خصلت مافوق... “ :کند

مردمی اش ازآنجا که ميتواند به کاهش مشقات
مردم فلسطين و قطع کشتار مردم غير نظامی در
هر دو طرف و ايجاد کشور مستقل فلسطينی

ن صلحیچني. “کمک کند، بايد از سر گرفته شود
چنين،  صلح صهيونيستی است،در شرايط اشغال

صلحی که معلوم نمی کند مسئوليت ايجاد اين
و جنايات به عهده؟ !مافوق مردمی اش“ مشقات“

برای اين.  صلح منصور حکمتی است،کيست
عمال ايرانی اسرائيل مبارزه رهائی بخش مردم

“قطبهای تروريستی“جدال قدرت ميان “فلسطين 
ا به ماهيت مبارزه ايکه در گرفته استآنه. است

  . کاری ندارند و همه را به يک چوب می رانند
برای آنها طرف عادالنه ای در جنبش فلسطين

همانگونه که در لبنان وجود نداشت. وجود ندارد
نزاع در فلسطين نزاع. و يا در ايران وجود ندارد

بزعم. ميان تمدن اسرائيلی و توحش اسالمی است
بزعم آنها نزاع. بايد با هر دو طرف جنگيدآنها 

آنها به ما مربوط نيست و ما نبايد در آن دخالت
.بزعم آنها هر دو طرف ارتجاعی هستند. کنيم

بزعم آنها فرقی ميان تجاوزگر و قربانی تجاوز
اين سياست سياستی است که حامی. وجود ندارد

اسرائيل و امپرياليسم است فقط خجالت می کشد
اين سياست در عراق خواهان.  بر زبان آوردآنرا

خروج بی قيد و شرط نيروهای متجاوز
امپرياليستی از عراق نيست بلکه حامی ادامه

.“تروريستهاست“اشغال عراق به بهانه ترس از 
آنها حرفهای جرج بوش و ايهود اولمرت را بی

  .شرمانه تکرار می کنند
خندر اينجا سخن بر سر سازمان حماس نيست س

شکست حماس که. بر سر آمال ملت فلسطين است
اکثريت مردم فلسطين را بدنبال دارد شکست

سياسی مردم فلسطين است- موقت خواستهای ملی 
که در شرايط کنونی بزور جلوی تحقق آنرا می

امپرياليستها و صهيونيستها می خواهند به. گيرند
کودتای خود و جنايتی که بدست فتح به انجام می

نيروهای. دهند“ دموکراتيک“انند رنگ رس
انقالبی با نفی حماس هرگز موفق نخواهند شد به

نيروهای. جلب نظر مردم فلسطين بپردازند
انقالبی بايد سعی کنند که خود پرچم مبارزه ملی
را به کف آورند و در روند مبارزه ملی و ضد
امپرياليستی و ضد صهيونيستی آنرا با رنگ

ر مذهبی صيقل دهند و آنرادموکراتيک و غي
اين سياست جبهه عظيمی. عميقانه به پيش برند

از حمايت جهانی ايجاد خواهد کرد و دست
امپرياليستها و صهيونيستها را در تبليغات
.عوامفريبانه شان در پوست گردو قرار می دهد

  .راه ديگری در فلسطين به چشم نمی خورد
***** 
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

سرنوشت خود اعالم موضع نمود ولی هيچ
تدبيری عملی برای مقابله با تجاوز امپرياليستی

- انترناسيونال و احزاب سوسيال. اتخاذ نکرد
دمکرات اصل ديکتاتوری پرولتاريا را مسکوت

دور شدن اين احزاب به عرصه. هگذاشتند و غير
سياست محدود نمی شد بلکه تئوری مارکس در

، اقتصاد و سوسياليسمتمام زمينه های فلسفه
علمی در جها روی گردانيدن از مارکسيسم مورد

ضد کارگریتجديد نظر قرار گرفت و اين وظيفه 
–، از رهبران حزب سوسيال را برنشتاين 

ل دوم انجام داد وآلمان و انترناسيونادمکرات 
در. بدين مناسبت پدر رويزيونيسم لقب گرفت

آستانه تشکيل انترناسيونال دوم جنبش کارگری
:در کشورهای سرمايه داری رو به اعتالء رفت
،اعتصاب در کارخانه های ماروزف در روسيه
،اعتصاب کارگران دردکازويل در فرانسه

، مبارزهاعتصاب کارگران بندر در انگلستان
قانون“سخت جنبش کارگران در آلمان که به لغو 

١٨٩٠روز اول ماه مه .  انجاميد“یئاستثنا
کارگران در بسياری از کشورها با مطالبات خود

در انگلستان رهبری. دست به تظاهرات زدند
)تريديونيون(اپوتونيست سنديکاهای کارگری

مجبور شد موافقت خود را با هشت ساعت کار
بدين ترتيب ورود به دوران. اردوز اعالم دردر 

امپرياليسم وظايف تازه ای در برابر پرولتاريا و
حزب آن قرار می داد از آنجمله تجديد سازمان و
مجموعه کار حزب بر پايه اسلوبی نوين و

، پرورش کارگران با روح مبارزه انقالبیانقالبی
، اتحاد محکم بابرای تصرف قدرت سياسی

درکشورهای مستعمره وجنبش های نجات بخش 
، در قبال اين وظايف احزابنيمه مستعمره

خود را نشانورشکستگی   دمکرات–سوسيال 
هيچ يک از احزاب انترناسيونال دوم توان. دادند

اپورتونيسم هر روز. انجام اين وظليف را نداشتند
  . در کام خود فرو می برد را،بيشتر اين احزاب

ی حزب نوئی رادر چنين شرايطی لنين پايه ها
، حزبی متمايز از احزاب سازشکارريخت
، حزبی که بر اساس مشی دمکرات- سوسيال

انقالبی و با تاکيد بر اصول و موازين سازمانی
قادر است مشی انقالبی و با تاکيد بر اصول
وموازين سازمانی قادر است پرولتاريا را با روح

برای يورش به دژ، انقالبی پرورش دهد
ی آماده کند و اين يورش را با پيروزیبورژواز

برای مقابله با چنين وظائفی. به انجام  رساند
است که لنين حزب طراز نوين خود را بنيان نهاد
و از طريق آن برای نخستين بار سلطه
بورژوازی را درهم شکست و پرولتاريا را به

لنين در واقع دکترين مارکس را از. قدرت رسانيد
  . عرصه واقعيت کشانيدصحنه تئوری به

***** 

، سازمانی ازانقالبيونمدافع منافع طبقه کارگر
، يعنی حزبی مرکب ازحرفه ای نشسته است

 روی يک، ازکادرها که با انضباط است
ايدئولوژی واحد ساخته شده است و بايد توده

 آيا مارکس و انگلس بی.“کارگر را رهبری کند
انضباطی را در درون حزب طبقه کارگر توصيه

، بنابر مارکسکرده اند؟ آيا حزب طبقه کارگر
نبايد بر اساس ايدئولوژی واحد بنا شود و فعاليت

ن وقفکند؟  آيا مارکس و انگلس سراسر زندگيشا
انقالبی“هدايت توده کارگر نشد؟ منظور لنين از 

آن  کارگر يا روشنفکری است که در“ حرفه ای
فعاليت انقالبی خود می تواند نقش موثری ايفاء
کند ولی بعلت کار طوالنی و توانفرسای روزانه

 آيا.توانائی ايفای چنين نقشی از او سلب می شود
 گذرانمنافع انقالب حکم نمی کند که حزب

زندگی چنين فردی را تامين کند تا او خود را
  کامال وقف انقالب نمايد؟ 

مايه“که يحه ربا ق“  مبلغ نسبتاکارگرنفر يک “
 ساعت در کارخانه کار١١نبايد “ اميدواری است

 ما بايد مراقب باشيم که او با پول حزب.کند
در عين حال روشن) لنين(“گذران زندگی کند
 از چنين انقالبيونی تشکيلاست که حزب فقط

 حزب کمونيست روسيه در آستانه.نمی شود
 هزار عضو داشت٢٤٠انقالب اکتبر نزديک به 

که در آن تعداد انقالبيون حرفه ای رقمی ناچيز
  .بود

اختالف“ چرخشهای يک ايدئولوژی“نويسنده 
ميان حزب طبقه کارگر و سازمان انقالبيون

  : دهدحرفه ای را اينگونه توضيح می
لنين با دکترين تازه خود در باره حزب در يک“

،مسئله اساسی از مارکسيسم آغازين فاصله گرفت
در حالی که مارکس و انگلس حزب را مدافع
منافع طبقه کارگر می دانستند لنين می خواست از
.“آن سالحی بسازد که کارگران را رهبری کند
بیآيا می توان تصور کرد که کمونيست های انقال

حرفه ای که تمام زندگی خود را در خدمت طبقه
، مدافع منافع طبقه کارگرکارگر می گذرانند

نباشند؟ آيا مارکس و انگلس که حزب را مدافع
منافع طبقه کارگر می دانستند کارگران را
رهبری نمی کردند؟ قدر مسلم اينکه مارکس و

، ابزارانگلس به حزب به مثابه ابزار انقالب
، هدف فوریطبقه کارگر می نگريستندآزادی 

تشکيل پرولتاريا به صورت“کمونيست ها را 
، سرنگونی حاکميت بورژوازی و تصرفطبقه

می شمردند و“ قدرت سياسی توسط پرولتاريا
  .لنين جز اين نمی انديشيد

 نيازمند انقالبیاما انقالب پرولتری را به حزب 
 احزاب سوسيال١٩است و در اواخر قرن 

تا زمانی که. کرات چنين خصلتی نداشتنددم
انگلس حيات داشت با اتوريته و مقام و منزلت
خود احزاب را کم و بيش در چارچوب مارکسيسم

اما همينکه او چشم از جهان. نگاه می داشت
، احزاب سوسيال دمکرات در ورطهفروبست

رويزيونيسم و اپورتونيسم در غلتيدند يکی از
ال دوم دوگانگی عمل وخصوصيات انترناسيون

 انترناسيونال تصميم به عدم شرکت در.حرف بود
کابينه بورژوائی را گرفت ولی برخی
،سوسياليستها در ترکيب دولت وارد شدند
انترناسيونال تصويب بودجه های جنگی را در
پارلمانهای بورژوائی تحريم کرد ولی عده ای از

ماننمايندگان احزاب سوسيال دموکرات در پارل
 انترناسيونال عليه سياست.به آن رای دادند

مستعمراتی و به سود حق ملتها در تعيين

    ...موازين سازمانی 
  .می دارد

 گروهی از اعضای کميته١٨٥٠وقتی در 
مرکزی که وليخ و شاپر در راس آن قرار داشتند
به علت عدم درک موقعيت که انقالب با شکست
،مواجه شده و بايد تاکتيک جديدی در پيش گرفت

، براهاز مشی کميته مرکزی تبعيت نکردند
خواستند بهر قيمت ولوماجراجوئی افتادند و می 

،بهای جنگ در اروپا آتش انقالب را برافروزند
پالتفرم فراکسيون را موردمارکس و انگلس 

انتقاد قرار دادند و برای آنکه آنها بنام جامعه
“اتحاديه“سخن نگويند همه اعضاء گروه را از 

  .اخراج کردند
وقتی السال بنام حزب و بدون کسب موافقت

نشريه اشتباه آميزی را راجع بهمارکس و انگلس 
جنگ در ايتاليا منتشر ساخت مارکس او را
سرزنش کرد که به تنهائی بنام حزب سخن می

ما اکنون بايد با قاطعيت از“: گويد و نوشت
 همه چيز برهانضباط حزبی پشتيبانی کنيم وگرن

  .“باد خواهدرفت
وقتی باکونين پس از ورود به انترناسيونال

ود را احياء کرد و به فعاليت تخريبیفراکسيون خ
پرداخت تا برنامه و سياست خرده بورژوائی خود

، وقتیرا بجای برنامه و سياست پرولتاريا بنشاند
باکونين و يارانش در سوئيس سازمان مستقل
تشکيل دادند و طی بخشنامه ای شورای عالی
انترناسيونال را بباد حمله گرفتند و اختيارات

گماری افراد به شورای عالیرئر به بشورا را دا
و اخراج افراد و حتی سکسيون ها را از

، نفی کردند و در حقيقت عليهانترناسيونال 
کنگره، سانتراليسم و انضباط سازمانی برخاستند

تحت رهبری) ١٨٧٢(انترناسيونال در الهه 
مارکس و انگلس پس ار انتقاد از تئوری و فعاليت

ديکزن و يکی از همکاران ن، باکونيباکونيستها
او را بعلت نقش سازمان برافکن از صفوف
انترناسيونال اخراج کرد و بار ديگر سانتراليسم و

در ارتباط با. انضباط را مورد تائيد قرار داد
اين“ : همين جريان مارکس هشدار می دهد

 علنی و آشکار خود بامردمان با دشمنِی
اما... ای برساند، نمی تواند صدمه انترناسيونال

اگر به عناصر دشمن در درون انترناسيونال باقی
 را آماده ببينند، در کشورهائی که زمينهبمانند

و تجربه“ جنبش را به نابودی خواهند کشانيد
کنونی مارکسيست ها شواهد زنده ای از اين

  .آموزش بدست می دهد
ی جالب اينجاست که باکونين با حربه

الی انترناسيونال و در واقع شورای ع،دموکراسی
مارکس و انگلس را به نقض اصول دموکراتيک

مخالفان سانتراليسم و انضباط با. متهم می ساخت
امروز نيز مانند. همين حربه به لنين می تاختند

، حربه ای عوامفريبانهديروز حربه دمکراسی
،بخصوص برای روشنفکران خرده بورژوا

زه عليه حزبسالحی است که با آن به مبار
، تاريخ فعاليت مارکس و انگلس وبرخاسته اند

،“کمونيستهااتحاديه “رهبری آنها در 
انترناسيونال و احزاب طبقه کارگر بخوبی نشان
می دهد که اصل سانتراليسم دموکراتيک
وانضباط ميراث مارکس و انگلس است و نه

،“چرخشهای يک ايدئولوژی“بنابر . ابداع لنين
ادامه“ عناصری که گويا در زمره آن

نيست و لنين را از مارکس جدا می“ مارکسيسم
.است“ دکترين تازه ای او در باره حزب“، کند

بجای حزب“کدام دکترين تازه؟ آن دکترينی که 

  ...است راهبردیپيرامون سي
دريافت کمک از امپرياليسم خيانت ملی و. گذاشت 

طبقاتی است و با هيچ توجيهی نمی شود خيانتکاران
خلق و طبقه کارگر ايران بايد با اين. را تبرئه کرد

به آنها“ خدمت“حقايق آشنا شوند که چه خيانتی بنام 
همانگونه) توفان( حزب کار ايران.گيرد انجام می
ذشته اين سياست را پيگيری کرد امروز نيزکه در گ

  .بر آن تکيه خواهد کرد
*****
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به مرگ گرفتن 
برای رضايت به تب
وقتی جنبش حماس جوانه زد سازمان آزاديبخش

جنبش آزاديبخش. فلسطين در اوج قدرت خود بود
ی فلسطين از چنگ قوایفلسطين برای رهائی مل

فاشيستی و اشغالگر صهيونيستها و متحدين آنها
اسرائيليها با نيت. امپرياليستها مبارزه می کرد

تفرقه در جنبش فلسطين و جدا کردن مسلمانها از
و تبديل“ مسلمان و مسيحی“غير مذهبی های 

و از اينو ضد يهود جنبش ملی به جنبش اسالمی 
ی برای اقداماتطريق توجيه موذيانه ا

سرزمينجنايتکارانه خويش و ادامه اشغال 
پيدايش.  جنبش حماس را تقويت کردند،فلسطين

جنبش حماس تحت عنوان مسلمانها که می
خواهند منطقه را از وجود يهوديان پاک کنند
عمال تخريب در نهضت ملی و متحد و يکپارچه

در عمل جنبش اسالمی در. جنبش فلسطين بود
نبش ملی که در برگيرنده همه فلسطينیمقابل ج

. مستقل از مذهب آنها بود قرار می گرفت،ها
رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی در منطقه نيز
بجای حمايت از جنبش ملی فلسطين به حمايت از

آنها به مصداق همان. جنبش اسالمی پرداخت
دموکراتيک و ملی هر دو“شعار خمينی که 

خدمت سياستعمال در “ ندفريب خلق ا
صهيونيستها به تخريب در نهضت ملی مردم

جنبش حماس و جهاد اسالمی. فلسطين پرداختند
در فلسطين سازمانهای متعصب مذهبی و نيروی

تالشهای اسرائيل در تقويت اين. ناچيزی بودند
    ٨ادامه در صفحه ... جنبشها برای اينکه

حزب واحد طبقه"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و. رداين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دا. کارگر ايران است

مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت. پيشنهادات خودرا برای ما ارسال داريد
ی باشندبه ما کمک مالی رسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزي. کمونيستی حمايت کنيد

 .در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم.نيازمنديم

موازين سازمانی حزب طبقه کارگر از  
 نظر مارکس و انگلس

يک گام به پيش“نين در کتاب آنها نظريات ل. دشمنان لنينيسم با موازين لنينی حزب طبقه کارگر مخالفند
آنها پرمدعاهائی هستند که.  را حکومت نظامی لنين و ضد دموکراتيک معرفی می کنند“و دوگام به پس

، بدون وحدت و يکپارچگی توده مردم و رفقای، بدون سازماندهیمی خواهند بدون انضباط جنگی
آشفته فکری و پراکنده گوئی روشنفکریبرای آنها رمز موفقيت در تفرقه و . حزبی را به جنگ بفرستند

 جدی،آنها در حقيقت از جنگ فرار می کنند.  را تسکين می دهدناست که لهيب آتش انفراد منشی آنا
ترجيح می دهند وقت تلف کنند.  دشمن طبقاتی را نمی شناسند، از مبارزه طبقاتی بوئی نبرده اند،نيستند

اصول اساسی ساختمان حزب طبقه کارگر است بر سرشو ساختمان موازين لنينی سازمانی را که 
خراب کنند تا هر روشنفکر خرده بورژوا و پرگو و پرمدعا بتواند تا زمانيکه نفسش اجازه می دهد

 بگذارد“احترام به حقوق اقليت“و “ دموکراسی درون حزبی“ و “آزادی بيان“پرگوئی کرده نامش را 
 مبارزه باز دارد و با بيهوده گوئی و گپزنی بی سرانجام، از کاررا فلج کندطبقه کارگر حزب تا

بنظر آنها. دشمنان لنينيسم هوادار فراکسيون در حزب هستند. فرصتهای گرانبهای حزب را از بين ببرد
هر چند نفری بنا بر اراده شخصی خويش می توانند و بايد هر وقت هوس کردند دارو دسته تشکيل دهند

در مقابل تماميت حزب قد“ کمونيستهای سنتی“ه ای با پرچم مبارزه عليه و بدون رعايت هيچ ضابط
 پذيرش.دن، به هارت و پورت بپردازند تا خسته شوند و سپس راهی خانه های خود گردبلند کنند

فراکسيونيسم در حزب که امری ارتجاعی و ضد حزبی است عليه لنينيسم است و هدف آن تخريب حزب
تجربه با ارزش حزب کمونيست بلشويک شوروی در پيش روی. قاتی استو تخريب در مبارزه طب

اين تجربه زنده به ما می آموزد که بايد فراکسيونهای درون حزبی را که محفلهای کودتا و. ماست
خرابکاری هستند و به ماهيت دموکراتيک حزب و مبارزه دموکراتيک درونی حزبی ربطی ندارند

 بلشويک اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی استالينی فراکسيونهایحزب قهرمان. بشدت درهم شکست
، زينوويفيستها را درهم شکست و حزب را پس از کنگره ده از، بوخارنيستهاارتجاعی تروتسکيستها

  .يک پيروزی به پيروزی بعدی رهنمون شد
 مقابل مارکس قراردشمنان لنينيسم که دشمنان کمونيسم هستند با حذف لنينيسم می خواهند لنين را در

دهند و چنين مدعی شوند که آنچه را که به لنين منتسب می کنند و مارکسيسم دوران امپرياليسم و
  .انقالبات پرولتری می نامند ساخته و پرداخته استالين است و به مارکسيسم ربطی ندارد

ن راه از دانش رفيقما در اين مختصر نشان می دهيم که چرا اين دروغها ديگر بردی ندارد و در اي
  فروتن ياری می طلبيم   

برای کسانی که موازين سازمانی حزب طبقه کارگر را موازين ابداعی و ساخته و پرداخته لنين می
صويب کنگرهتطرح پيشنهادی انگلس که به “ اتحاديه کمونيستها“دانند خوب است به مفاد اساسنامه 

  :رسيد توجه کنند
  .بليغ انديشه های سوسياليسم علمی استت“ يهداتحا“وظيفه اساسی 

موظف است جهان بينی کمونيستی را بپذيرد و زندگی و فعاليت او هماهنگ با هدفهای“ اتحاديه“عضو 
 . باشد “اتحاديه“

 . تبعيت نمايد“اتحاديه“از تمام مصوبات کميته مرکزی  
 کمونيستهای آلمان و سپس دردر شرايط سالهای انقالب( را پنهان نگاه دارد“اتحاديه“امور داخلی 

 ).بعضی کشورهای ديگر مجبور بودند درسازمان مخفی فعاليت کنند
 .پذيرش عضو جديد بايد به اتفاق آراء اعضاء حوزه صورت گيرد

.و افرادی را در بر می گيرد که در يک محل زندگی می کنند“ است اتحاديه“حوزه پايه اوليه و پائين 
 .گر رهبری شکل می گيردبرپايه حوزه ارگانهای دي

 .حق ندارد در سازمانها يا جمعيت های ديگر کمونيستی عضويت دشته باشد“ اتحاديه“عضو 
، هر عضو ممکن است موقتا از شرکت درباشند“ اتحاديه“برای هرگونه فعاليت که در تضاد با مصالح 

چنانچه.  امکان پذير استپذيرش مجدد چنين اعضائی فقط در کنگره. کنار زده شود“ اتحاديه“فعاليت 
 . برای هميشه اخراج خواهد شد“يهداتحا“ سنگين باشد از ، خالف عضوعمِل

 تن٥باالترين ارگان رهبری کنگره است و در فواصل دو کنگره کميته مرکزی که تعداد اعضاء آن از 
 .کمتر نيست

 می گذارندبل توجه را به بحث، مسائل قاحوزه ها و کميته ها هر ماه الاقل دوبار تشکيل جلسه می دهند
 .و گزارش اعضاء را در باره فعاليت خود استماع می کنند

 ١٠ادامه در صفحه ... ، هر حوزه به کميتههر عضو حوزه هر سه ماه يکبار: اصل گزارش دهی

Toufan        اب بانکیحس  
Postbank Hamburg 
BLZ:20110022KontoNr.:573302600  
Germany 

  96580346-069آلمان)فاکس(شماره دورنگار

  org.toufan.www.             صفحه توفان در شبکه جهانی اينترنت  org.toufan@toufanنشانی پست الکترونيکی  

Workers of all countries, 
unite! 

Toufan

توفان
Central Organ of the 

Party of Labour of Iran 
 

 

No. 83–Feb. 2007 

Toufan        آدرس 
Postfach 103825 
60108 Frankfurt  
Germany 


