
 

  

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

نه قم خوبه نه کاشون “
“لعنت به هر دوتاشون  

نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر“شعار 
نه به جمهوری“ کنايه ای به شعار “دوتاشون

است که از طرف“ امپرياليسماسالمی و نه به 
، برخی از رویپاره ای نيروی های اپوزيسيون

ناآگاهی و آشفته فکری و پاره ای نيز از روی
وابستگی به امپرياليسم و صهيونيسم جهانی طرح

  .می کنند
اين شعار بايد از تماشاچی و شنونده رفع ابهام کند
که گويا مخالفين حمله آمريکا به ايران هوادار

تو گوئی آنها از خودشان. وری اسالمی نيستندجمه
اين شعار يک وجه برائت طلبی و. نيز شک دارند

.ترس از قربانی اتهام شدن در خود دارد
شعاردهندگان آن از منتقدين بيشتر واهمه دارند تا

آنها می خواهند بکارت. از امپرياليست آمريکا
سياسی خويش را تا پيردختری حفظ کنند و منزه

بانه بدون اينکه ثمری اجتماعی رسانده باشند درطل
گورستان سياسی تاريخ بی مصرف،  بی ثمر با
تاج گل احترامات فائقه و مرثيه خوانی رفقا دفن

شعار آنها شعار عملی نيست برای ثبت در. شوند
آرزوی آنها نه از روی اعتقاد  بلکه. تاريخ است

نگيرداين است که جنگی در “ آبرو“از جنبه حفظ 
تا بطالن شعارهای تاکتيکی آنها اثبات شود و با
.ثبت در تاريخ با مهر منفی و خيانت مزين گردد
همه آنها در زمان صلح و در عرصه تسليحاِت

آنها.  جنگجويان غير قابل توصيفی هستند،شعاری
در بستر بحث انقالبی اند ولی در عرصه عمل

نیهم طالب سرنگو. سترون و حيرت زده و گيج
، هم عليهتمام عيار جمهوری اسالمی هستند

،، هم عليه آمپرياليست آمريکااسرائيلصهيونيسم 
، هم عليه ارتجاعاروپاامپرياليستهای هم عليه 

)ارتجاع سفيد از اين قاعده مستثنی است(سياه
 آنها نه تنها. و در يک کالم همه فن حريفندمنطقه

،می کنندبا دنيا می جنگند و کمر آنها را خورد 
 آنها.جمهوری اسالمی را نيز سرنگون می کنند

،جنگاورانی هستند که در چند جبهه می جنگند
  . تاکتيک آنها تيک تاک است

البته بر روی کاغذ و در بحثهای اينترنتی می شود 
، توگوئی بحث بر سر حراج مافوق انقالبی بود

انقالب است که هر کس روی دست ديگری بلند 
 ٢     ادامه در صفحه ...قدرتمی شود و بر 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

   پيرامون خليج فارس و نام ايران“توفان„نظر 
رفقائی به انتقاد از اين مقاله پرداخته و و مضمون“ سالمیمقوله ايران و جمهوری ا„پس از انتشار مقاله  

 ما از اينکه نظريات حزب ما تا باين درجه مورد مداقه و بررسی.آنرا دارای رنگی ناسيوناليستی دانستند
ما پس از مطالعه منتقدين بر آن شديم که پاسخ. قرار گرفته و طرف توجه واقع می شود حقيقتا مسروريم

بدهيم زيرا که احساس می کرديم که می تواند اين پاسخها برای بسياری“ توفان„ا در نشريه اين دوستان ر
 جالب باشد و از طرف ديگر خوانندگان ما را با برخی مقوله ها آشنا می سازد که تا کنوناز خوانندگان ما

 الزم به آن مبذولپرداخته نشده و يا توجه  از جانب ساير سازمانهای سياسی اپوزيسيون انقالبی به آن
اين است که نخست بدرج نامه اين دوستان مبادرت می ورزيم و سپس موشکافانه به مسايل. نگرديده است

   :مطروحه پاسخ می دهيم
  ٢٠٠٧-٠٢-١٦رفقای گرامی،هيئت تحريريه ی نشريه ی ارزشمند توفان  „

 لنينيسم-چمِ سرخِ انقالبی مارکسيسمبا درودهای گرمِ رفيقانه، آرزوی موفقيتِ هرچه بيشتری در دفاع ازپر
برايتا ن نموده و زحماتِ بی اندازه ارزشمندتان را دردفاع از کمونيستِ کبيرورهبر بزرگِ پرولتاريای
جهان رفيق استا لين ميستايم، و نيز مبارزه ی بی امانتان را در افشاء نظراتِ ارتجاعی، ضد کارگری و

  . اورشليم را ارج مينهم-ينِ وابسته به واشنگتنآفر“ حکمت„ضد کمونيستی دارودسته ی 
ِ زير را که بعد ازبحث و مشورت با تنی چند از دوستان ورفقا در وحتی...  اميد وارم انتقاد

برايتان مينويسم، بطوردقيق و همه جانبه بررسی نمائيد و جوابی قانع کننده وعلمی که... درشهِرخودمان 
  .مللیِ امروزه در تضاد نباشد، مرحمت فرمائيدبا معيارهای حقوقِ ملی و بين ال

مطالبی نوشته شده“ مقوله ايران و جمهوری اسالمی„در مقاله ی ) ٨٣شماره ی(درآخرين شماره ی توفان
بوی ناسيوناليستهای وطنی جبهه ملی(که نه تنها با مواضعِ کمونيستی و انترناسيوناليستی مغايرت دارد

همان مواضعِ بغا يت ارتجاعی، نا سيوناليستی وزياده خواهی های) دوارمامي(بلکه نا آگاهانه ) رادارد
رژيم های پهلوی و جمهوری اسالمی که شبانه روز در راديو و تلويزيونها، سايتهای اينترنتی و نشريات
ِ ناسيوناليستی ارتجاعی را با برابری طلبی ِداخل و خارج پخش و تبليغ ميکنند، يکی بوده و مرز

  .مخدوش کرده است) باکشورهای همسايه(ناليستی در مقابلِ همسايگانِ کنار خليجِ مشترکانترناسيو
همان اندازه بی خود خواهد بود که سعی درپيدا“ خليج فارس„سعی در پيدا کردنِ ريشه های تاريخی 

جی باين، زيرا تا ساخته شدنِ رژيمِ نکبتبارِ رضا شاهِ انگليسی خلي“خليج عربی„کردن ريشه های تاريخی 
نام برده شده! در کتبِ تاريخی فارسی از خليجِ آبادان، بوشهر و حتی کرمان. نام وجود نداشته است

  .نام برده اند) صد البته بغلط(وعربها نيز متقابأل از خليج عربی
اشاره کند، جعلی، تازه نويسی و“ خليج فارس„هرکتاب يا نوشته ی قبل ازدورانِ رضاشاهی که به 

قبل از فارس تازی،: زيرا بدليل خيلی ساده. سيوناليستهای قوم پرست و قوم گرای فارسی استساختگی نا
عراق هم تا فروپاشی. فارس بازی و فارس سازی رضاشاهِ انگليسی حکومتِ فارسی وجود نداشنه است

ِ تاريخی ترکهای امپراتوِرعثمانی در آخِر جنگ جهانی اول، جزء آن بوده بطوريکه در کتب
شده!!) توجه کنيد ايران نه فارس (صحبت از خليجِ بصره وهمزمان خليجِ ايران ) ترکيهء امروز(نیعثما
  .است

بحدی است که رژيم جمهوری اسالمی ايران در مسابقه ی جعل“ خليج فارس„ساختگی و جعلی بودن 
 فارس درنقشه هایخليج„قوميت گرای فارس کتابی با نام -ِتاريخ ايران با سلطنت طلبان و ناسيوناليستها

  .ازطرف وزارتِ ارشادِ اسالميش چاپ و حتی در نمايشگاهِ کتابِ فرانکفورت تبليغ نمود“ کهن
ِ تاريخی بوده بطوريکه  تصاويِررنگی حتی قبل ازاختراع چاپ ِ مزبور از شاهکارهای جعل کتاب

که زمانی„  هرودت تواريخ„اين کتاب در جوک و مسخره بودن از کتاِب . را نيزشامل ميشود!!! رنگی
ِ پايتخت کرده  تواريخ هرود ت صفحه(اسبها را مشغول خوردن مارها در کشتزارهای اطراف

ِ دريانشين بجا ی علوفه به اسب و چارپايانشان ماهی) ترجمه وحيد مازندرانی٢٥٣ و يا جماعت
  .است، بسی مسخره تر)ترجمه به فارسی از وحيد مازندرانی٢٩٩تواريخ هرودت صفحه (ميدهند

ِ قبولِ ناسيوناليستهای اين شوخی های تاريخ نويسِ ديوانه ای چون هرود ت مشهور بپدرِ تاريخ مورد
هرود ت(“داريوش از آسيا به اروپا بر فراِزهيالسپونت پل زد„: فارس تا آنجا پيش ميرود که مينويسد

  )٣٣تواريخ کتاب هفتم بند
سانی را بمسخره گرفته اند، درحدود پانصد سال پيششايد بتوان دراين نوع کتابها که عقل و شعوِران

  !!! ازميالد يعنی حتی قبل ازپيدايشِ هخامنشيان نامِ خليجی بنام فارس را پيداکرد
چگونه ميشود خليجی واقع بين ايران و چند ين کشورِ مستقلِ عربی هرچند کوچک را نه با نامِ مشترک و

ِ انگليسی مردممورد توافقِ همه و نه حتی با نامِ ايران  بلکه با نام فارس که در زمانِ پيدايشِ رضاشاه
و“ خليج فارس„ِفارس زبان يا حضوِرفيزيکی در اين منطقه نداشتند و يا در اقلييتِ محض بودند، پس 

ِ عرب“ خليج عربی„حتی  ِ اکثريت عربها چه صيغه ای است؟ اگر عربها فريبِ ناسيوناليسم با وجود
 دچاِرشونيسمِ فارس نيست؟ پس برابری طلبی انترناسيونا٨٣ِمقاله ی توفان شمارهء راخورده اند نويسنده 

  ليستی کجارفت؟
“خليج عربی„از طرفِ قومگرايان و ناسيوناليستهای فارس و “ خليج فارس„بنظرِ بنده بهر تقديرِ تاريخی 

فکن بوده و نه تنهااز طرفِ ناسيوناليستهای عرب در شرايطِ امروزی عقب مانده، ارتجاعی و نفاق ا
کمکی در آرامش و صلحِ منطقه نخواهد کرد بلکه خودِ طرحِ چنين مسائلی عالوه برتحريکِ همسايگان

  .ِعرب در خوِد ايران نيزنديده گرفتنِ حقوقِ پايمال شدِه مردمِ عرب زبانِ خوزستان خواهد بود
عدامهای هموطنانِ عرب زبان، درمورداميدوارم قبل از جواب باين انتقادِ صميمانه با در نظر گرفتنِ ا

  .ِمطلب فوق خوب مطالعه و فکر کنيد
  „.... با آرزوی موفقييت وپيروزی

 می ستايد“حکمت„نويسنده اين نامه گرچه که در مقدمه نامه خويش مبارزه حزب ما را عليه دار و دسته 
حکمت است که تفاوتی“ جهان وطنيسم„ولی از طرز نگارشش پيداست که بيشتر تحت تاثير تئوريهای 

، دفاع از واقعيات تاريخی، بزعم اين دوستان.ميان ناسيوناليسم و ميهنپرستی کمونيستی نمی گذارد
  ۴ادامه در صفحه  ...قومگرائی و ناسيوناليسم است و در دشمنی با مساوات طلبی

  هشتمال ــ س – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠٧آوريل - ١٣٨۶  فروردين–٨۵ماره ـش
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آنها. کا به ايران جنگ داخلی راه بياندازندآمري
وقتی با سرباز آمريکائی روبرو شدند بر خالف
گروه قبلی به آنها محترمانه نمی گويند که لطفا از
کوچه بغلی برويد و به کارتان ادامه دهيد زيرا
ساکنين کوچه ما مزاحم عمليات شما نمی شوند و

 . يجاد کنندقصد آنرا نيز ندارند برايتان مزاحمتی ا
اينها مسلحند و در جنگ دخالت می کنند و

تفنگها و بمبهای“برخالف ارتش متجاوز که 
هوشمند دارند و فرق آخوندها و کمونيستها را از

، تفنگهای اين“تشخيص می دهند“ مردم عادی“
با کشيدن هر ماشه آن.  دو لول است“انقالبيون“

میيک گلوله بدنبال سرباز متجاوز آمريکائی 
گردد تا آنها را پيدا کند و گلوله ديگر بدنبال

حقيقتا. “آخوندها می گردد تا آنها را پيدا کند
  .ماليخوليا نيز حدی دارد

حال بايد پرسيد که کمونيستها چه برخوردی
دارند؟ آنها می پرسند آيا اين جنگی که در گرفته
است جنگی امپرياليستی است که بايد آنرا به

،يل کرد؟ يا اينکه اين جنگجنگ داخلی تبد
،جنگی برای تجاوز به يک کشور مستقل است
،جنگی برای به اسارت در آوردن ايران است
جنگی برای غارت ملتی و نابودی سرزمين

بايد پرسيد.  و نه برای آزادی ايرانديگری است
امپرياليستها از کی تا بحال هوادار آزادی و

 زمان مرگدموکراسی و حقوق بشر شده اند؟ از
  ؟!منصور حکمت

در اينجا متجاوز و قربانی تجاوز هم عرض قرار
.داده می شوند و عمال تجاوزگر تبرئه می گردد
،در اينجا بررسی ماهيت جنگ مطرح نيست

تو گوئی داليل. نيست بررسی طبقاتی در ميان
سرنوشت. جنگ در يد اختيارات الهی است

ویبه خلق و خ. جبری است يا اتفاقی است
  . دولتمردان وابسته است

طبيعتا اين تفکرات ريشه اش غير طبقاتی و نهفته
در نظريات ارتجاعی منصور حکمت است که
می گفت خصلت اوضاع کنونی را نه تضادهای
اساسی جهان بلکه تضاد ميان اسالم سياسی و

آمريکا در اين. ميليتاريسم آمريکا تعيين می کند
متحدين ما در نبردنبرد برای تمدن می جنگد و 

، توده ايها وعليه مسلمانها سلطنت طلبان
مدرنيستها هستند که در جناح سفيد سناريوی سفيد

 اين تئوريهای ارتجاعی و.در مقابل سياه هستند
غير طبقاتی ناشی از تفکر سناريوی سياه و سفيد
منصور حکمت است که ويروس ايدزش را با

يز سرايت دادهتجاوز به تعقل سالم به ديگران ن
معلولين اين بيماری با فراخوانی جنگ. است

داخلی با افتخار نقش ستون پنجم امپرياليسم و
  .صهيونيسم را با البسه انقالبی بعهده می گيرند

فرض کنيم مردم به اين ترهات باور کنند و
 بر فرض اينکه چنين توده عظيمی- مسلحانه

بايد نخستآيا ن.  به ميدان آيند- حضور داشته باشد
با اخراج بيگانگان شرايط سرنگونی رژيم
جمهوری اسالمی را که بهر صورت و بهر دليل

 در مقابل آمريکا و،و بهر اندازه قابل سنجش
اسرائيل ايستاده است فراهم آورند؟ آيا سفيهانه
نيست اگر تصور شود بايد جبهه مقاومت عليه
امپرياليسم و صهيونيسم را تضعيف کرد و يا

هم شکست تا انقالب واهی ما با موفقيتدر
روبرو شود؟ نيروی فرضی ما اگر رژيم
جمهوری اسالمی را سرنگون کند و قدرت را به
کف بگيرد از حمله امپرياليسم و صهيونيسم در

آنوقت هوار يا ايهاالناس ايران. امان نخواهد ماند
  ٣ادامه در صفحه  ...کمونيسم“ هيوالی“را 

امپرياليستی خرابکاری در جبهه متحد وسيع ضد
  .جنگ است

، شعار تهييجی کهاين عده تفاوت دو نوع شعار
، شعار تبليغی کهبالواسطه به عمل فرا می خواند

نقش جا انداختن خواست مرحله ای انقالب را در
توده ها بازی می کند و وظيفه پيوند ميان سياست

ی زمان کم ورهبری و عمل توده ها را در ط
بيش طوالنی دارد و شرايط آنرا فراهم می آورد
و شعار ترويجی که نقش آگاهی بخش داشته و
،متکی بر کار روشنگرانه و علمی مقدماتی قبلی

.، نمی فهمندبرای توسل به شعار تبليغاتی است
آنها نمی فهمند که شعار ترويجی ضرورت بيان

زمانيک سا. شعار تبليغاتی را مسجل می کند
سياسی جدی می داند که تحقق سوسياليسم در
شرايط تجاوز امپرياليستی نه يک شعار تهيجی

، حال آنکه مردمبلکه يک شعار ترويجی است
برخيزيد و متجاوزين را بدريا بريزيد يک شعار
.تهيجی است که به عمل بالواسطه تشويق می کند
آنها که مراحل گوناگون طرح شعارها را مخلوط

نند خودشان را در اثر ترس از واقعبينیمی ک
پشت شعارهای ترويجی که در شرايط ويژه فاقد

  .  ارزش عملی است پنهان کرده اند
پاره ای نيروها در اثر راسترويی گذشته و رژه
رفتن برای خمينی و صف کشيدن و سينه زدن در
مقابل جاسوسخانه آمريکا با اين پندار واهی که به

اليستی مشغولند حال مصمممبارزه ضد امپري
اندکفاره راسترويهای گذشته خويش را با

آنها زمانيکه صدام. اشتباهات جديد بپردازند
حسين به نيابت امپرياليسم آمريکا و در راستای
خواست آنها برای سرکوب دستآوردهای انقالب و
جلوگيری از دامنگير شدن آن در منطقه به ايران

ميهن ما را اشغالحمله کرد و بخشی از خاک 
نمود به مقاومت در مقابل نيروهای متجاوز فرا
خواندند ولی امروز که امپرياليسم و صهيونيسم
بدون نيابت شخصا به ميدان آمده اند و قصد
تخريب و احتماال اشغال بخشهائی از خاک ايران
و تجزيه آنرا دارند ندا برآورده اند که بی خيال

ما در اين امر دخالتی، ، اين جنگ ما نيستباشيد
، بگذاريد جرج بوش با خامنه ای شخصانمی کنيم

اين. دست به يقه شوندو حساب همديگر را برسند
بيماران سياسی بر اين باورند که گويا امپرياليسم
و صهيونيسم به ايران تجاوز می کنند به اين علت
که می خواهند خدمت خامنه ای و اعوان و

ه در می گيرد جنگجنگی ک. انصارش برسند
جنگی برای. شخصی ميان دو يکه بزن است
حکايت آنها. تسويه حسابهای خصوصی است

حکايت افرادی است که شاهد نزاع چاقوکش
مست عربده کشی با رهگذر مفلوکی هستند که از
ترس اينکه مبادا پايشان به وسط معرکه کشيده

حکايت آنها. شود از کوچه بغلی جيم می شوند
 شهودی است که از ترس اينکه مباداحکايت

برای ادای شهادت به دادگاه دعوت شوند ترجيح
 بروند تا گربهستهه، آمی دهند کور شوند

آنها با شعار اينکه اين امر به ما. شاخشان نزند
مربوط نيست وجدانهای معذب خويش را تسلی

اين کيفيت بيان روحيه خرده بورژوای. می دهند
 هرگز با روحيه کمونيستیمحافظه کار است و

کمونيستها انسانهائی از سرشت. قرابتی ندارد
ويژه هستند و  باين سبب است که برای آرمانهای
انسانی خويش بدون چشمداشت از دنيا و آخرت

آنها فرزندان آينده اند و نه. مبارزه می کنند
  .  مردگان گذشته

پاره ای می خواهند در صورت تجاوز اسرائيل و

  ...لعنت نه قم خوب نه کاشون 
  .هر لحظه می افزايددشمنان و مبلغ  

خويش پرسه می زنند و اين عده در دنيائی واهی
قدرت. نسبت به همه واقعيات بيگانه شده اند

به چشم و. تشخيص خويش را از دست داده اند
همچشمی با هم و چشم و همچشمی  با دکان

 رقيب سياسی که عکس برگردان خودسياسی
هر روز سرک می کشند تا. آنهاست مشغولند

ببينند رقيب چه شعاری به ميدان آورده تا آنها يک
مهم. پله باالتر روند و دست باال را داشته باشند

نيست که اين شعارهای من درآوردی با واقعيت
می خواند يا نمی خواند مهم اين است که بر سر

 آنها يک قدم از ديگران،لهای انقالبیتقسيم مدا
انقالبی کسی نيست که در حرف. جلوتر باشند

، انقالبی کسی استکلمات قلمبه سلمبه سر هم کند
بهو جسورانه که در درجه اول واقعبينانه 

واقعيتهای دور و برش بنگرد و بر اساس تحليل
علمی در جهت حل تضادهای اجتماعی در

  . بکوشدراستای تکامل تاريخی 
بنظر حزب ما قبل از تئوری سازيهای بی بو و
حاصيت احتياج به مغز سالم است که اوضاع را

اگر آمريکا و اسرائيل. دو دو تا چهار تا درک کند
به ايران حمله کردند و ثروتهای ملی را که بهر
صورت حاصل دسترنج مردم ماست به نابودی

غليانکشيدند و صدها هزار از مردم با احساسات 
يافته به عنوان اعتراض به خيابانها ريختند و
آماده فداکاری و مبارزه بر ضد تجاوزگران شدند
ما به عنوان رهبر به اين مردم چه می گوئيم؟

آنها. توصيه ياران منصور حکمت روشن است
همانگونه که در عراق کردند با مينی ژوپ ظاهر
 بهمی شوند و می گويند ناراحت نباشيد اين جنگ

ما مربوط نيست اين جنگی که شما شاهد آن
هستيد و اين بمبی که بر سر شما می افتد جنگ

از. ميان ميليتاريسم آمريکا و اسالم سياسی است
آنها مردم. هر طرف کشته شود به نفع اسالم است

را دعوت می کنند در امری که به آنها مربوط
انهاستدالالتی سخيفتر و خائن. نيست دخالت نکنند
صحنه ای را تصور کنيد که. تر از اين ديده ايد

صدها هزار انسان خشمگين برای مبارزه به
خيابانها ريخته اند و چند تا ژيگولوی سياسی

می“ مکش مرگ ما“ظاهر شده به آنها به صدای 
گويند به خانه های خود برگرديد و در مورد

، دستهای خود را درآزادی جنسی صحبت کنيد
 مربوط نيست“مدرنيستها“ که به ما اين جنگی
آنها ادامه می دهند مشکل ما مبارزه. آلوده نکنيد

البته پايان اين. با مذهب است و نه با تجاوزگران
صحنه هراسناک روشن است مردم اين
ژيگولوهای سياسی را در سر چها راه به سيخ

  .، همانطور که در عراق کشيدندمی کشند
که ايران بمباران میصحنه ای را تصور کنيد 

شود و صدها هزار به خيابانها ريخته اند و چند تا
ژيگولوی سياسی پيدا می شوند و به آنها می

“نه“.  بگوئيد“نه“گويند بهر دوتا با صدای بلند 
جمهوریبه “ نه“به تجاوز و “ نه“، به بمباران
آيا فکر نمی کنيد مردم اين ژيگولوهای. اسالمی

 اينکه مجنون هستند دستگيرسياسی را به تصور
  .کنند و بدارالمجانين ببرند

اين شعارها که نه عملی است و نه پشتوانه عملی
دارد برای وقت کشی روشنفکرانه بيان می شود

، خلعو هدفش در ايران ايجاد نقش ستون پنجم
سالح روحی مردم برای انجام مقاومت در مقابل

لک و در ممامتجاوز در جبهه وسيع مقاومت

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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 ...شون لعنتنه قم خوب نه کا
 گوش فلکا بايد ايران را نجات دهيمم خورد و 

را کر نخواهد کرد؟ تازه حمله اصلی شروع
  .خواهد شد تا اين نيروهای فرضی را بروبد

نيروهائی که در اثر سياست چمن در قيچی خود
منفرد شده اند لقمه چپ امپرياليسم و صهيونيسم

ش در امپرياليستها بنا بر سنت خوي.خواهند بود
و بورژوازی دست نشانده حمايت از مذهب

آنها حتی. مذهبی معتدل را ترجيح می دهد
احترام“سلطنت طلبان باطله را نيز که به مذهب 

ترجيح“ چپهای انقالبی“می ورزند بر “ عميق
بايد حقيقتا دچار ماليخوليا بود تا نه از. می دهند

.تئوری آموخت و نه از ده ها تجربه زنده تاريخی
سرنوشت غم انگيز رويزيونيستهای عراقی
همدست آمريکا را با برادران تنی آنها در لبنان
 . قياس کنيد تا به تاکتيک صحيح مبارزه پی ببريد

  :حال به عرصه تئوری برويم
 تئوری تضاد اساسی و تضاد عمده
لنين در تحليلهای خويش به مرحله انقالب بورژوا

١٩١٧ فوريه  تا١٩٠٥دموکراتيک در روسيه از 
اشاره می کند و پس از اينکه قدرت سياسی در

 بدست بورژوازی می افتد که حتی١٩١٧فوريه 
قادر نيست به وظايف بالقوه تاريخی خويش تحقق

 از آنجائيکه مسئله اساسی هر انقالبیبخشد و
 آنوقت انقالب روسيه، استکسب قدرت سياسی

به مرحله بعدی تحول يافته و تصاحب قدرت
ياسی را از چنگ بورژوازی در دستور کارس

اين مرحله با مرحله قبلی اساسا. خود قار می دهد
انقالب به مرحله سوسياليستی. فرق ماهوی دارد

  .وارد می شود
اين دو مرحله را آماج انقالب و کسب قدرت
سياسی و آرايش طبقاتی دشمنان و دوستان انقالب

آن آماجو متحدين آنها از مرحله بعدی که در 
، متحدين آن فرق می، تيروهای اصلی آنانقالب

کنند بکلی متفاوت است در مرحله نخست نظام
ارباب و رعيتی آماج انقالب است و سخن بر سر

، بر سر تغيير نوع استثمارنفی استثمار نيست
، حال آنکه در مرحله بعدی نظام سرمايهاست

داری آماج ضربات انقالب است و بايد بهره
در اين مرحله. س انسان از انسان از بين رودکشي

منافع طبقاتی بکلی فرق می کند نيروی اصلی
انقالب پرولتاريا است که متحدين خويش را در
شهر و ده دارد و بايد بورژوازی را در شهر و ده
خلع سالح کند و برای اين منظور تاکتيک بی
.طرف کردن دهقانان ميانه حال را بر می گزيند

الی که در مرحله نخست بايد بورژوازی رادر ح
منفرد و خنثی می کرد و همه دهقانان را جلب می

  .نمود
حزب بر اساس اين تحليلهای شعارهای استراتژی

.علمی از واقعيت عينی جامعه سرچشمه می گيرد
  :با زبان لنين سخن بگوئيم

جريان. گفتيممی باالخره همانطور شد که ما ... “
اول به. اوت ما را تائيد نمودانقالب صحت قض

ر ضدت و بندهقانان بر ضد سلط“ تمام“معيت 
صاحبان امالک و بر ضد اصول قرون

تا اينجا انقالب جنبه بورژوازی  و(وسطائی
سپس به). بورژوازی دموکراتيک خواهد داشت

، به معيت نيمهمعيت تهيدست ترين دهقانان
ن بر ضد، به معيت تمام استثمار شوندگاپرولتاريا

،سرمايه داری و از آنجمله بر ضد متمولين دهات
کوالکها و محتکرين از اينجا انقالب سوسياليستی

  )٣٩١- ٣٩٠ صفحه ٢٣جلد لنين (“می شود

رفيق استالين با الهام از اين نظريات لنين بر
توضيح شعارهای استراتژيک تکيه کرده می

  :آورد
هشعارهای استراتژيک حزب فقط از نظر تجزي“

و تحليل مارکسيستی نيروهای طبقاتی و آرايش
صحيح نيروهای انقالبی در جبهه مبارزه در راه
پيروزی انقالب و در راه تمرکز حاکميت در
دست طبقه تازه می تواند ارزش داده

راجع به سه شعار اصلی حزب از کتاب(“.شوند
  )مسايل لنينيسم اثر رفيق استالين

، بدفعات بينيد لنين چنانچه می“: و ادامه می دهد
تفاوت بارز بين اولين شعار استراتژيک در دوره
تدارک انقالب بورژوازی دموکراتيک و دومين
شعار استراتژيک در دوره تدارک انقالب اکتبر

به معيت تمام: در آنجا شعار. را متذکر شده است
به: ، در اينجا شعاردهقانان بر ضد سلطنت مطلق

 بر ضدناانمعيت تهيدست ترين دهق
   .)همانجا(“بورژوازی

از اين تجارب تاريخی چنين مستفاد می شود که
عليرغم اينکه بلشويکها همواره هدفشان استقرار
سوسياليسم و برقراری ديکتاتری پرولتاريا بود و
دورنمای مبارزه و هدف تاريخی خويش را از
ديده فروگذار نمی کردند برای مراحل مختلف

ر روسيه شعارهای خاصتاريخی تحوالت د
زيرا سخن بر سر. خويش را طرح می کردند
بدون توده ها نمی. جلب توده و رهبری آن است

 رهبری بايد قادر باشد که سطح. شود انقالب نمود
آگاهی آنها را در جريان مبارزه تکامل دهد و در
عمل به آنها بيآموزد که تنها راهی را که حزب

. به اهداف استنشان می دهد راه درست نيل
شعارهای استراتژيک از روی ذهنی گری و ميل

، کينه توزی و يا دلبستگی تعيين نمیشخصی
شود از روی شرايط واقعی آرايش طبقاتی و

 آخر اگر همه توده.اهداف انقالبی تعيين می گردد
ها هوادار سوسياليسم بودند و اين را می فهميدند

ر بوده و کارو می دانستند آنوقت کار ارتجاع زا
انقالب بيست و چهار ساعته انجام می شد و به
علم سياست و تاکتيک و استراتژی نيز نيازی

  .نبود
مائوتسه دون که از نظريات باال متاثر بود تئوری
تضاد اساسی و تضاد عمده خويش را تدوين کرد
.و سخنان باال را به زبان ساده تری بيان نمود

تضادی است که ازمائو می گويد تضاد اساسی 
ابتداء تا انتهای يک روند وجود دارد و ماهيت آن

مانند تضاد ميان دهقانان و. روند را تعيين می کند
،فئودالها در دوره حاکميت نظام ارباب و رعيتی
و يا تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی در دوره

در تمام طول اين. حاکميت نظام سرمايه داری
ساسی جامعه صرف نظر ازدورانها تضادهای ا

اينکه چه تضادهای جديدی در جامعه پديد آيند و
از بين بروند باقی می ماند و ماهيت آن دوران را

در دوره نخست ما با نظام ارباب و. بيان می کند
رعيتی روبرو هستيم که تنها يک انقالب بورژوا
دموکراتيک می تواند ماهيت اين تضاد اساسی را

در دوره. نرا بدوره بعدی بکشاندتغيير دهد و آ
بعدی و يا دوم ما با يک نظام سرمايه داری
روبرو هستيم که تضاد اساسی آن ميان پرولتاريا
و بورژوازی است و تنها انقالب سوسياليستی می

  .تواند نقطه پايانی بر خاتمه اين روند بگذارد
تضاد عمده ولی تضادی است که حل ساير

می تواند در. سته استتضادها به حل آن واب
مرحله دوم يعنی مرحله ايکه نظام جامعه سرمايه
داری است و تضادهای اساسی آن تضاد ميان

کارگران و سرمايه داران است تضادی عمده شود
.که ربطی به دو وجه تضادهای فوق نداشته باشد
ولی حل تضاد اساسی در درجه نخست به حل اين

ا اين پديده در زمانما ب. تضاد عمده وابسته باشد
بورژوازی. جنگ جهانی دوم روبرو بوديم

فاشيستی که بهيميترين قشر بورژوازی
امپرياليستی و نماينده سرمايه مالی آن است
دموکراسی بورژوائی را در پای حفظ منافع آتی
سرمايه داری قربانی کرد و ديکتاتوری فاشيستی
بابورژوائی را در پاره ای از ممالک اروپائی 
سرکوب جنبش کمونيستی مستقرکرد و به تجاوز

، هلند،بلژيک. آشکار به ممالک مجاور دست زد
از جانب ارتش نازيها... ، فرانسه ودانمارک
عليرغم اينکه تضاد اساسی در اين. اشغال شد

، تضاد عمدهممالک دست نخورده باقی مانده بود
 حال حل تضادهای اساسی جامعه به.فرق کرد
امکان نداشت.  عمده وابسته شده بودحل تضاد

بشود بدون دفع تجاوز و شکست نازيسم و فاشيسم
حل تضادهای. به استقرار سوسياليسم دست زد

اساسی تحت الشعاع حل تضاد عمده قرار می
همين وضعيت در چين توده ای در زمان. گرفت

برای. اشغال چين توسط ارتش ژاپن پديد آمد
 نداشت به فئوداليسمحزب کمونيست چين امکان

پايان دهد بدون آنکه نخست تجاوزگران ژاپنی را
نظير اين تجارب علمی و. از چين اخراج کند

آزموده تاريخی در ويتنام و کامبوج و الئوس و
بوقوع پيوسته اند و چون... الجزاير و فلسطين و

وضعيت. نمونه های زنده در مقابل ما هستند
، همهم تجارب. سياسی ايران بجز اين نيست

.تئوری و هم واقعيت اين را به ما می گويند
سرنگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
در صورت تجاوز امپرياليستها و صهيونيستها به

بر متن مبارزه. ايران تنها می تواند بر بستر 
تنها. عليه متجاوزان و اخراج آنها صورت پذيرد

و انقالبیاين سياست است که جسورانه بوده 
تنها اين سياست است که. است و موهومی نيست

راه فرار را از در عقب می بندد و نمی گذارد
  .برچهره بزنند“ نقاب انقالبی“فراريان از جبهه 

وقتی شما با آنها مصاحبه می کنيد از پاسخ فرار
.، هرگز مشخص سخن نمی رانندمی کنند

اپورتونيست را نمی شود گير انداخت زيرا
، تنها ميدانپورتونيست مانند ماهی ليز استا

 چون.عمل راه مانور را بر اپورتونيستها می بندد
،عمل روشن و مشخص جائی برای سايه روشن

  . و اتخاذ موضع نکردن نمی گذاردزيرآبی رفتن
  

*****  
      

از کمک های مالی شما 
 سپاسگزاريم

 . يورو٦٠٠رفقائی به حساب بانکی 
  . يورو٥٠وب آلمان از جن. س. رفيق ن
  . يورو از پاريس١٠٠.  ر.رفيق ک

   کرون١٠٠رفيق آرش 
   کرون١٠٠. رفيق داريوش ق

   کرون١٠٠رفيق پروانه 
   کرون٢٠٠رفيق اردوان 

   کرون١٥٠٠ع - رفيق ن
  

*****  

  کارگر روز جهانیماه مه  اولفرخنده باد
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  شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيمماخواهان خروج بی قيد و  

و يونانيها جنگ ميان توحش و تمدن بود و به زبان
  .“نت و مدرنيتهس„امروزيها جنگ ميان 

ولی نتيجه گيری دوستان ما از گفتار هردوت
واقعيت اين است که. منطقی نيست واژگونه است

هردوت تاريخ را به ضرر پارسيان جعل می کرده
باين جهت نمی توان هردوت را به تعصب. است

در عالقه به پارسيان متهم ساخت و هر آنچه که
 پارسيانوی عليرغم دروغها و مبالغاتش به نفع
صفات. گفته است مورد پرسش قرار داد

دروغگوئی و يا مبالغه گوئی هردوت اتفاقا در
اينجا موجب قوت ادعاهای وی در مورد اعتراف

اگر. به برجستگيهای پارسيان است و نه برعکس
هردوت خليج پارس را خليج پارس ناميد اين ناشی
از دروغگوئی وی نيست بلکه دليلی بر انکار

ير بودن اين نام از زمان هردوت تا کنونناپذ
  . است

هر کتاب يا نوشته ی قبل ازدوران„اين ادعا 
اشاره کند، جعلی،“ خليج فارس„ِرضاشاهی که به 

تازه نويسی و ساختگی ناسيوناليستهای قوم پرست
:زيرا بدليل خيلی ساده. و قوم گرای فارسی است

قبل از فارس تازی، فارس بازی و فارس سازی
ِ فارسی وجود نداشته ِ انگليسی حکومت رضاشاه

  .“است
اين ادعا بسيار جسورانه است و طبيعتا شايسته
نيست که بدون پژوهش تنها تحت تاثير تبليغات
ناسيونال شونيستهای قومگرای ايرانی به چنين

ما اين دروغها را بارها. اتخاذ مواضعی دست زد
شه شوماز جانب ناسيونال شونيستهای آذری که نق

وتبليغ نفرت ملی و تجزيه ايران را دارند بارها
بارها شنيده ايم و اگر شما صد بار نيز اين دروغها
را افشاء کنيد آنها نظريات خويش را که بخاطر
.مقاصد ديگری اختراع کرده اند تغيير نخواهند داد
حکومت قاجاريه که يک حکومت ترک بود هميشه

اينکه اين نام نيز بهاز ايران نام ميبرد عليرغم 
اين حساسيت در. گذشته ايران باستان بر می گردد

مقابل واژه فارس حساسيت بيمارگونه ناسيونال
شونيستهای تجزيه طلب ايرانی بويژه ناسيونال
شونيستهای آذری است که فقط به تحريک عليه

آنها بيک. فارسها برای ايجاد نفرت ملی مشغولند
ن زدن به نفرت و تجزيهزمينه مصنوعی برای دام

اين ناسيونال شونيستها از آن. طلبی نياز دارند
جهت مخالف نام خليج فارس هستند که نام فارس

منطق آنها را فقط با. بر روی آن گذاشته شده است
منطق دامن زدن به نفرت و قمه کشی می توان

آنچه ساختگی است نام خليج فارس. توضيح داد
،ی و غير قابل انکار استنيست که يک نام تاريخ

 کهساختگی نفرت آفرينی ميان ترک و فارس است
اين ناسيونال شونيستها آنرا در خدمت جمهوری

 ما در.آذربايجان و يا پان ترکيسم اختراع کرده اند
بخش بعدی مقاله داليل تاريخی را در رد اين
دروغپردازيهای ناسيونال شونيستهای ايرانی

  .    برمال می کنيم
عراق هم تا فروپاشی„: نويسنده می آورد

امپراتوِرعثمانی در آخِر جنگ جهانی اول، جزء
ِ تاريخی ترکهای آن بوده بطوريکه در کتب

ِ بصره) ترکيهء امروز(عثمانی صحبت از خليج
توجه کنيد ايران نه فارس(وهمزمان خليجِ ايران 

حزب ما به کتب تاريخی ترکهای. “.شده است!!) 
ترسی ندارد تا بتواند در اين عرصهعثمانی دس

پژوهش کند ولی ادعای ترکيه که از خليج بصره
زيرا نه. صحبت می کند بيانگر هيچ چيز نيست

کدام“ خليج بصره„معلوم است که جغرافيای اين 
و نه معلوم است که آيا اين نام به تمام منطقهاست 

خليج فارس اطالق می شود يا نه و نه اينکه
خليج„ بجای نام “خليح ايران„ز نام استفاده ا
 حکايت“خليج فارس„ از کاذب بودن نام “فارس
برعکس اين بيشتر نشانه بيسوادی و يا. می کند

اغراض دولت ترکيه است که نام فارس را با
ايران عوض می کند و آنها را مساوی قرار می

آنها سالهاست که آرزوی تجزيه ايران و. دهد
 ايران را در سر می پروراند وتسلط بر آذربايجان

خودفروخته گان آذری را در ترکيه پر و بال می
آنها حتی از زمان. دهند تا ايران را تجزيه کنند

شاه سابق در اختيار اين ناسيونال شونيستها
ند تا به موقع ازادامکانات فراوان مالی قرار می د

از اين گذشته ترکهای عثمانی که. آنها استفاده کنند
دولتی متجاوز بودند و بارها به ايران حمله ور
شدند همواره ادعای مالکيت خرمشهر را می

، امری که دول عربی پس از پيدايش دولتکردند
را بخشی از آن عراق بعد از جنگ جهانی اول
 آنچه دولت ترکيه.خواسته های خويش قرار دادند

عثمانی که عمرش کوتاه تر از دولت پارسيان در
. است مطرح می کند دليل محکمی نيستايران

اساسا بايد در مورد ادعاهای دولت ناسيوناليست
ناسيوناليسم کور. ترکيه بسيار با احتياط رفتار کرد

در ترکيه بر روی همه واقعيتها پرده ای از دروغ
کشيده است و جعل تاريخ از ويژگيهای اين

انکار ملت کرد، انکار تاريخچه. ناسيوناليسم است
جشن نوروز و ادعای مالکيت بر آن و نظاير آنها
بايد بيشتر محقق را وا دارد که با نظر ترديد به
ادعاهای ترکهای عثمانی نگاه کند تا اينکه مدعی

  .حقانيت اين ادعاها شود
:نويسنده يا نويسندگان سپس ادامه می دهند

چگونه ميشود خليجی واقع بين ايران و چند ين„
ِ عر ِ مستقل بی هرچند کوچک را نه با نامکشور

ِمشترک و مورد توافقِ همه و نه حتی با نامِ ايران
ِ پيدايشِ رضاشاه بلکه با نام فارس که در زمان
ِ فارس زبان يا حضوِرفيزيکی در ِانگليسی مردم
اين منطقه نداشتند و يا در اقلييتِ محض بودند، پس

با وجود“ خليج عربی„و حتی “ خليج فارس„
عربها چه صيغه ای است؟ اگر عربهاِاکثريت 

فريبِ ناسيوناليسمِ عرب راخورده اند نويسندهِ مقاله
ِ فارس نيست؟٨٣ی توفان شمارهء   دچاِرشونيسم

  .“پس برابری طلبی انترناسيونا ليستی کجارفت؟
اسامی. اين سخنان دوست ما بکلی ناوارد است

.تاريخی بر اساس اکثريت و اقليت تعيين نمی شود
 اسامی بر اساس شرايط تاريخی معينی پديداين

آمده و دهان بدهان تا قبل از تاريخ مکتوب نقل
شده و سپس در کتيبه ها و آثار باستانی و کتب به

نام خليج فارس از اين قبيل. ثبت رسيده است
کشورهای عربی که دوست ما از آنها. نامهاست

نام می برد بعنوان کشورهای جداگانه ساخته و
اخته دست امپرياليستها بعد از جنگ جهانیپرد

 سال٤٠امارات متحده عربی عمرش به . اول اند
اين ممالک تنها به صورت ظاهری. نيز نمی رسد

تار و پود آنها گماشتگان. استقالل دارند
اين کشورها. امپرياليست آمريکا در منطقه هستند

خليج„ که جمال عبدالناصر نام ١٩٥٨تا قبل سال 
 را بر خليج فارس گذاشت همواره از نام“عربی

.خليج فارس برای نشانی خويش استفاده می کردند
هرادعای ديگری کذب محض و مخالف حقايق

  . تاريخی است
اينکه چرا خليج فارس به اين نام ناميده شده است
ريشه اش به درجه تحول جامعه پارسيان در

پارس بزرگترين و. دوران هخامنشيان برمی گردد
  ۵ادامه در صفحه  ...نخستين امپراتوری 

 ...نظر توفان پيرامون خليج
  . انترناسيوناليستی است

ما بارها در تزهایاتفاقا همانگونه که حزب 
خويش مطرح کرده و گذشت زمان صحت اين
نظريات را بيشتر عيان می سازد مبارزه ملی در
.جهان امروز برجستگی ويژه ای يافته است
ديالکتيک به ما می آموزد که ما با وحدت ضدين

وقتی. در جامعه و طبيعت روبرو هستيم 
 وامپرياليسم قد می کشد تا با عمليات بازدارنده

توسعه طلبی و غارتگری و تجاوز ملل جهان را
به زير سلطه خود درآورد اعمالش به مقاومت
گسترده ای در سراسر جهان منجر می شود که
امپرياليسم را در محاصره خلقهای جهان قرار می

هم اکنون مبارزات ملی اين خلقها اوج گرفته. دهد
ا، لبنان ملته، فلسطين، افغانستاندر عراق. است

ند و خروج بی قيد و شرط متجاوزينبپا خاسته ا
اين مبارزه. امپرياليست را از کشورشان می طلبند

با. ملی چيزی جز همان ميهن پرستی مترقی نيست
ناسيوناليسم کور که برای تحقير ساير ملل و يا
بزير سلطه کشيدن ديگران است از ريشه متفاوت

ان خود رااين امپرياليستها هستند که سرباز. است
به ميکروب ناسيوناليسم کور تلقيح می کنند و

باين. برای آدمکشی به سراسر جهان می فرستند
جهت در اوضاع کنونی تکيه بر ميهنپرستی و
دفاع از تماميت ارضی و حق حاکميت ملی يک
امر سياسی و در خدمت تساوی طلبی

زيرا که تساوی طلبی. انترناسيوناليستی است
دارد که با حقوق مساوی همراه باشدزمانی مفهوم 

و ملتهائی که برای کسب اين حقوق خويش می
رزمند در جهت اين تساوی طلبی انترناسيوناليستی
حرکت می کنند حتی اگر خودشان به نتايج عينی

نمی شود از حق سرنوشت. کارشان واقف نباشند
ملتها بدست خودشان و نه بدست امپرياليستها دفاع

.ورد ماهيت امپرياليسم سکوت کردکرد و در م
نمی توان خود را مترقی دانست و از حق خود
تعيينی سرنوشت ملل دفاع کرد ولی بر اتحاد
زحمتکشان تکيه نکرد و يا اينکه در ايران بر

  .اتفاق ملل ايران و تبليغ وحدت ملل تکيه ننمود
با توجه به وضعيت کنونی مفهوم نيست که چرا

در“ خليج فارس„ نام تاريخی کمونيستها بايد از
مرز اين کنار آمدنها و سازشها تا کجاست؟. گذرند

چقدر بايد کوتاه آمد تا متهم به قومگرائی و
ناسيوناليسم نشد؟ آمديم و از نام خليج فارس گذشتيم
در مورد جزاير متعلق به ايران در خليج فارس چه
بکنيم؟ در مورد منابع زيرزمينی بحر خزر يا

  ...رود چه بکنيم؟ واروند 
ما در اين مورد در ادامه مقاله بيشتر توضيح

  .خواهيم داد
گفته می شود که هردوت پدر تاريخ است و تا
توانسته دروغهائی را به عنوان رويدادهای

و لذا نمی توان به. تاريخی مطرح کرده است
در. ادعای وی در مورد نام خليج فارس دلبست

لغه آميزی و در خدمتاينکه هردوت به شيوه مبا
برجسته کردن آتنی ها و برای تحقير پارسها قلم

ارقامی. زده است بر مراجع مطلع پوشيده نيست
که وی در مورد لشگريان خشايارشاه در حمله به
يونان و اسپارت ادعا می کند مورد ترديد علم

چنان ارتش بی کرانی. تاريخ شناسی کنونی است
 به آن چنان نيرو وکه مورد ادعای هردوت است

امکانات تدارکاتی و تجهيزات و آذوقه نياز دارد
که علم مدرن آنرا در آن دوران غير ممکن می

 می دانست و آتن“بربر„هردوت پارسها را . داند
جنگ پارسها. را مظهر تمدن به حساب می آورد
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تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيستمبارزه با    

 ...نظر توفان پيرامون خليج
پست اختراع پارسيان است که برای. جهان بود

اداره کشور وسيع خويش از طريق چاپارخانه ها
در همين رابطه کاروانسرا و. آنرا بوجود آوردند

هتلداری و اطراق کردن در منزل گاههای از قبل
 استراحت و تعويضتعيين شده با امکانات

ايرانيان که در. چارپايان از اختراع پارسيان است
آن زمان پارسيان بودند يک نظام اداری متمرکز با
نظام خراجگيری و سکه زنی خلق کردند تا بتوانند

شاه. امپراتوری عظيم پارسيان را اداره کنند
 شاهی بود که بر ساير شاهان که،شاهان

ودند حکروائی میخراجگزار پادشاهی پارس ب
ايران همواره سرزمين مشترک ملل گوناگون. کرد

بود و بهمين علت هم در اين کشور جائی برای
جامعه ايران از.  نفرت ملی پيدا نمی کنيد

.سرزمينهای عرب نشين به مراتب پيشرفته تر بود
اين نه موجب تحقير اعراب است و نه موجب

 چنين بودهشرايط تحول تاريخی. افتخار پارسيان
طبيعی بود که نامهای جغرافيائی را ساکنين. است

کنند که از پيشرفت بيشتریميسرزمينهائی تعيين 
برخوردار بودند و از اين آبراهها استفاده می

نام خليج فارس محصول اين درجه تحول و. کردند
اعراب هنوز به صورت. قدمت تاريخی است

رای تنظيمدولت تکانل نيافته بودند که نيازی ب
دولتهائی بوده اند که تحول و. جفرافيا داشته باشند

پيشرفتشان به مراتب سريعتر و اعجاب انگيزتر
مردم مصر در اين عرصه. از پارسيان بوده است

ولی اين درجات متفاوت تحوالت نه بايد. سرآمدند
موجب سرشکستگی و نه مايه غرور کاذب ملی

حوالت جوامعملتهای جهان هر کدام در ت. باشد
.بشری و پيشرفت آن کم و بيش سهم داشته اند
ملتهائی بوده اند که ديگر در تاريخ حضور ندارند
و از بين رفته اند و ملتهائی نيز بوده اند که بعدها
بوجود آمده و در عرصه تاريخ حضور فعال داشته

هيچکدام از اين تقدم و تاخرها نبايد. و دارند
فيای جهان و تاريخ آنراموجب آن باشد که جغرا

اعراب در آن زمان ناچار بوده اند.  عوض کنيم
که از نامی استفاده کنند که تا به آن روز رسم بوده
است و اين نام خليج پارس بوده است که آنها

حال. معرب آن يعنی فارس را استفاده می کردند
نبايد سابقه تاريخی را که مستقل از اراده ما وجود

 و نسل به نسل به ما منتقل شده استداشته است
پيشنهاد تغيير نام. وسيله تفرقه و دشمنی گردانيد

تنها با انگيزه دشمنی و نه دوستی صورت می
اين نام. زيرا نيازی به اين تغيير نام نيست. گيرد

را تاريخ تحوالت اين منطقه پديد آورده و انتخابش
.تبه من و شمای نوعی ربطی ندارد و نداشته اس

بايد آنرا همانطور که بوده است مانند ساير نامهای
اين نظر. مشابه غير ايرانی و يا پارسی پذيرفت

شما درست است که امپرياليستها در اين عرصه به
تفرقه افکنی مشغولند ولی از اين دسيسه
امپرياليستی نمی شود نتيجه گرفت که بايد نام خليج

يد طرفين باشدفارس را بيک نام ديگر که مورد تائ
فکر می کنيد که امپرياليستها پس از. تغيير داد

.تغيير نام  از دسيسه و توطئه دست بر می دارند
ولی ما ربط نام خليج فارس را به اعراب ايرانی

مگر قرار است چون در ايران اعراب. نفهميديم
نيز زندگی می کنند که ايرانی هستند برای اينکه

.ض کنيموم خليج فارس را عنيايد نا“ بدشان„آنها 
حال اگر از نام بعدی آذربايجانيها خوششان نيامد

اين روشی را که شما. چه خاکی بر سرمان بکنيم
 توصييه می“رفع نفاق ملی„برای اداره کشور و 

کنيد غير اصولی و يک سياست سردرگمی و
سراسيمه وار است که قادر نيست هيچگاه

دبرانه رهبری رااستواری سياسی داشته و نقش م
سياستی که بر اساس بدست آوردن دل. ايفاء کند

اين و آن تدوين شود صرفا به اعتبار تزلزلش
  .      درهم شکستنی است

با استناد به مدارکی که در زمينه اثبات نامشما 
خليج فارس منتشر شده است به کتابی در نمايشگاه
کتاب فرانکفورت که جمهوری اسالمی ارائه داده

کتابِ مزبور „: می نويسيداست اشاره می کنيد و 
ِ تاريخی بوده بطوريکه از شاهکارهای جعل
!!!تصاويِر رنگی حتی قبل ازاختراع چاپ رنگی

  . “.را نيزشامل ميشود
.ما حقيقتا از اين نوع استدالل در شگفت شديم
امروزه همه نقشه های جهان حتی نقشه های دست

پيشرفت فن چاپ بهنويس دوران عتيق به پاس 
حتی امروزه می. صورت رنگی چاپ می شوند

شود فيلمهای سياه و سفيد اوايل قرن گذشته را به
 در حاليکه همه آنها قبل،صورت رنگی نمايش داد

از اختراع صنعت چاپ ترسيم شده و يا قبل از
.پيشرفت صنعت فيلمبرداری مدرن تهيه شده اند

 آثار موردمگر همان آثار هردوت و يا ساير
استناد شما که در اثر اختراع صنعت چاپ به
صورت کتاب در آمده اند قبل ازاختراع صنعت

، حتماچاپ به صورت واقعيت وجود نداشته اند
ولی شما امروزه قادريد آثار آن بزرگان. داشته اند

.را با حروف الفبای مدرن مورد مطالعه قرار دهيد
آن دوران چنينآيا می شود به استناد اينکه در 

حروف پيشرفته الفبائی وجود نداشت تمام تاريخ
عالم را بزير پرسش کشيد؟ مطمئنا شما نيز با ما

نه نفرت از جمهوری. در اين عرصه هم عقيده ايد
اسالمی و نه نفرت از رژيم منفور پهلوی نبايد ما
را به اظهار نظرهای غير منطقی و نادرست

ان مردم ايران تمامبکشاند که در عمل بنفع دشمن
  .  می شود

  
پاره ای اسناد انکارناپذير در مورد

     “خليج پارس„نام 
، ارتباط تحول و تکامل وسايل حمل و نقل...„

.نقاط مختلف را از راه دريا و خشکی آسان کرد
، قايقهائی با در دوره امپراتوری ميانه،مصريها

 متر عرض می ساختند که٢٠ متر طول و ١٧
مناطق متمدن...نفر را داشت ١٢٠حمل ظرفيت 

به صورت مجموعه واحد و پيوسته ای از دجله تا
نيل و آدرياتيک و از سواحل دريای سياه تا خليج
فارس به هم مربوط بودند و در اين مجموعه واحد
رفت و آمد دايم و آزادی صورت می

 اثر١٩٨کتاب سير تاريخ پيشين صفحه (“..گرفت
 )ولز

ز ظرفيتهای بزرگ باستانشناسیگيريشمن که ا
يک فرماندن ايرانی به... „: جهان است مينويسد

با کشتی تا ماورای. م. ق٥نام ستاسپه در قرن 
مالحان. پيش راند) جبل الطارق(ستونهای هرکول

، خليج هندن، فنيقی و عرب ارتباط بييونانی
، مصر و بنادر بحرالروم را تامين می، بابلفارس
 تاريخ٤٠٦ی راوندی صفحه مرتض(“.کردند

  ).تکيه از توفان).(اجتماعی ايران
، می ضمن توصيف زندگی مکابيزوس،امستد„

ی خيرخواهی اردشير را ازواين مرد از ر: نويسد
، ولی اردشيرچنگ يک شير حمله ور رها ساخت

هيچ زيردستی نمی„: به جای سپاسگزاری گفت
چنين، کيفر ش بکشدَررَوتواند حيوانی را پيش َس

و فرمان داد که خطا کار را“ .کاری مرگ است
، ولی بانوان درباری به ياری او آمدند وسر ببرند

اين فرمان به تبعيد در کورته در خليج فارس
 برای آنکه دليری“ارتوکسارس„تخفيف يافت و 

کرد و از مکابيزوس جانبداری کرد به ارمنستان
فحهنقل از تاريخ اجتماعی ايران ص(“تبعيد شد

٤١٩.(  
، جاده های کاروانمسلما بين النهرين برده دار„

مربوط) مديترانه(رو با ايران و قفقاز و متوسط
بوده و از دريا با خليج فارس و عربستان و

، در واقع مرکز طبيعیاقيانوس هند رابطه داشته
سی امپراتوری هخامنشيان و ديگراقتصادی و سيا

کديدر شرق نزون وسطی ر تا قبعدادولتهايی که 
همانجا ص(“.، بشمار می رفته استپديد آمدند

٥٤٥.(  
جهازات مهمی بين خليج فارس و بحر احمر در„

گردش بود و مبادالت اقتصادی بين هند و غرب
 پس از آنکه روم در جريان.را تامين می کرد

تجارت جهانی شرکت کرد مبادالت تجاری بين
 ).٥٥٥همانجا ص (“ .شرق و غرب فزونی گرفت

رياکوونوف محقق شوروی در تاريخ اشکانيان می
می شد و صغير آغاز یجاده اول از آسيا„: نويسد

از سوريه و شمال بين النهرين می گذشت و به
خليج فارس منتهی می شد و ديگری جاده شمالی
بود که از فرات آغاز می شد و پس از عبور از

، به سوی شرق و ترکستان چينخاک ماد و پارت
 چين میابريشممعروف می رفت و به جاده 

  ).٧٤اشکانيان ص (“پيوست
کورش کبير برای نخستين بار موانعی را که راه„

، از بين برد و پس از اوارتباط با هند وجود داشت
داريوش به شمال غربی هند نفوذ کرد و در حدود

را مامور کرد که“ سکوالکس„. م. ق٥١٠
ليج فارس و دهانهکوتاهترين راه دريايی ميان خ

رود سند پيدا کند و پس از پيدا شدن و کشف اين
، داريوش ناوگانی به اقيانوس هند گسيلراه 
  ).٦٨٣همانجا ص (“ .دشت

  
ويل دورانت مورخ توانای فرانسوی پيشگفتار جلد

میء  امضا١٩٣٥نخست کتاب خود را با تاريخ 
وی در اين کتاب همواره در بيان واقعيات. کند
حال به. خی نام خليج فارس را بکار می بردتاري

  .پاره ای از اين نقل قولها توجه کنيم
چون خواننده به نقشه جغرافيای پارس مراجعه„

کند و انگشت خود را از مصب رود دجله بر خليج
نقل(“...فارس تا شهر عراقی العماره حرکت دهد

از کتاب مشرق زمين گاهواره تمدن اثر ويل
   .)دورانت

ر به نقشه جغرافيايی خاور نزديک باز گرديماگ„
و مسير مشترک دجله و فرات را از خليج فارس تا

نزديک شهرچه تازه(آنجا که به يکديگر می رسند
  ).١٤٣همانجا ص (“....تعقيب کنيم و) قرنه

چنين است که اسنادی از قديميترين فرهنگ...„
،، ونيز احتمال داردآنان در آشور ديده می شود

، از راه دريا ون گونه که از اساطير بر می آيدهما
، يا از مصر يا از جای ديگراز خليج فارس
  ).١٤٤همانجا ص (“ ....“...مهاجرت کرده

باز دلير در خاور و باختر و شمال وراين س... „
در آورددتصرف به جنوب پيش رفت و عيالم را 
، شمشير خود را درو به عالمت پيروزی درخشان

همانجا ص(“ ....“...ليج فارس شست وابهای خ
١٤٧.(  

چون سنگ . شد بيشتر کاالها از راه آب حمل می„
۶ادامه در صفه    در سومر بسيار  
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دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد 

 ...نظر توفان پيرامون خليج
، آن را از راه خليج فارس يا از کمياب بود

“...قسمتهای شمالی دونهر با قايق می آوردند و
  ).١٥١همانجا ص (“....

يکی از کارهايی است که به جامع وننااين ق„
به فرمان وی. دست حموربی صورت گرفته است

ترعه بزرگی ميان کيش و خليج فارس حفر
  ).٢٦٢همانجا ص (“....“شد
، فلسطين و سوريه را به آسانیپس از آن ... „

، و بازرگانان بابلی بر همه راههایمسخر ساخت
ای، از خليج فارس تا دريبازرگانی باختر آسيا

  ).٢٦٥همانجا ص (“ ....“.، مسلط شدندمديترانه
پسرش سناخريب فتنه هايی را که در نواحی„

مجاور خليج فارس برخاسته بود فرو نشانيد و بر
همانجا(“ ....“...اورشليم و مصر حمله برد

  ).٣١٤ص
داريوش اول ترعه بزرگی ميان دريای سرخ و„

رود، به وسيله راهاين رود نيل حفر کرد تا از 
، خليج فارس را با دريای مديترانه اتصالنيل
  ولی به نقل از اثر٤١٥همانجا ص (“ ....“...دهد

Rawlinson 427به زبان انگليسی.(  
وکشتی ها بندرهای چين را به اقيانوس هند و... „

  ).٧٧٥همانجا ص (“خليج فارس پيوند می دادند
بوشهر در مقاله-نشريه هفته نامه نسيم جنوب

به نقل از اسناد“ هلنديها در خليج فارسحضور „
هلنديها قبل از اينکه„  :هلنديها می نويسد

١٦٢٣تجارتخانه ی خود را در بندرعباس به سال 
، شعبه ای در بصرهافتتاح نمايند. ق. ه١٠٣٣/م

حلبداير نمودند و به تجارت اجناس از راه 
  .مشغول بودند
ه یتجارتخان. ق . ه١١٦٠/ م١٧٤٧آنان در سال 

خود را در بوشهر که برای مدتی تعطيل کرده
اما سال. ، مجددا بازگشائی نمودندبودند
پايان دوره ی حضور. ق.  ه١١٦٠/م١٧٤٧

اين بندر همان. قدرتمند هلنديها در بندرعباس بود
می نويسد از لحاظ بازرگانی و“ فلور„گونه که 

اداری مهمترين پايگاه در خليج فارس و نشيمنگاه
به شمار) واک(صطالح هيات مديران ايرانیبه ا

اختالف تجاری ايران و. فلور ويلم.(“می رفت
هلند و بازرگانی هلندی در عصر افشاريان و

، انتشارات توس، ترجمه ابوالقاسم سریزنديان
  ).١٧٨  ص١٣٧١، تهران چاپ اول

:دانشنامه آزاد ويکی پديا در اين زمينه نوشته است
همين نام چندان ديرينه استقدمت خليج فارس با „

خليج فارس گهواره تمدن„: که عده ای معتقدند
 ساکنان باستانی“.عالم يا خاستگاه نوع بشر است

، نخستين انسانهايی بودند که روشاين منطقه
دريانوردی را آموخته و کشتی اختراع کرده و

 اما.شرق و غرب را به يکديگر پيوند داده اند
، قريب پانصد در خليج فارس دريانوردی ايرانيان

سال پيش از ميالد مسيح و در دوران سلطنت
، نخستين داريوش بزرگ .داريوش اول آغاز شد

 کشتی های.ناوگان دريايی جهان را به وجود آورد
او طول رودخانه سند را تا کرانه های اقيانوس هند

، و سپس شبهو دريای عمان و خليج فارس پيمودند
 و تا انتهای دريایزده  را دورجزيره عربستان

او برای نخستين بار در محل. سرخ کنونی رسيدند
کنونی کانال سوئز فرمان کندن کانالی را داد و
کشتی هايش از طريق همين کانال به دريای

در کتبه ای که در محل اين. مديترانه راه يافتند
من پارسی„: کانال به دست آمده نوشته شده است

من فرمان کندن. رس مصر را گشودم از پا.هستم
اين کانال را داده ام از رودی که از مصر روان
است به دريايی که از پارس آيد پس اين جوی کنده

شد چنان که فرمان داده ام و ناوها آيند از مصر از
اين„. اين آبراه به پارس چنان که خواست من بود

ن مدرک مکتوب بجا مانده در باره خليجنخستي
 قبل از٥٧٠از سفرنامه فيثاغورث . رس استفا

 در تمام منابع مکتوب جهان١٩٥٨ميالد تا سال 
نام خليج فارس و يا معادلهای آن در ديگر زبانها

  ...ثبت شده است
بندرهای مهمی در حاشيه خليج فارس وجود دارد

، ابوظبی و، دوبیکه از آنها می توان بندرشارجه
دريانوردی در. دبندرعباس و بوشهر را نام بر

خليج فارس پيشينه بسيار طوالنی دارد ولی
نخستين مدرک قطعی در اين زمينه به سده چهارم

پس از بسته شدن راه. پيش از ميالد مربوط است
،بازرگانی ميان خاور و باختر در دوره عثمانی

، بهپرتغالی ها متوجه اهميت اين خليج شدند
ی خليجطوری که سراسر سده شانزدهم ميالد

اما پس از آن. فارس را در تصرف خود داشتند
انگلستان توانست کشورهای رقيب را از آن خارج

با اين. کند و در آغاز قرن نوزدهم بر آن تسلط يابد
، در سالهای بعد نيز کشورهای حاشيه جنوبیحال

آن بتدريج مستقل شدند و انگلستان پايگاههای خود
   “ .را از دست داد

اينکه به نقل نظريات مارکس و انگلسو قبل از 
بپردازيم ذکر يک نکته را برای درک مطلب مهم

سابق بر اين در ممالک غرب وقتی می. می دانيم
خواستند از ايران نام ببرند واژه پارس را در

تاريخچه امر بر می. مورد آن استفاده می کردند
گشت به آثار تاريخنويسان يونانی که تخت جمشيد

پوليس می ناميدند و ايرانيها را پارسيانرا پرس
اين است که وقتی شما با وازه. خطاب می کردند

پارس و يا پارسيان در آثار قديمی روبرو می
شويد بايد توجه کنيد که احتماال معادل آن اگر به

خليج. مفهموم کشوری بکار رود ايران است
فارس نيز در اين آثار خليج پارس است که امروزه

  .معرب آن را که فارس باشد به کار می بريمما 
کارل مارکس در مقاله جنگ انگليس و

١٨٥٦ اکتبر ٣٠که در تاريخ ) توفان-ايران(پارس
نيويورک ديلی„نوشته شده است و در نشريه 

 به١٨٥٧ مورخ ژانويه ٤٩٠٤ شماره “تريبون
:عنوان سرمقاله به چاپ رسيده است می آورد

ی در پی کسب پايگاهی درانگلستان مدتهای مديد„
خليج پارس و قبل از هرچيز در پی تصاحب
جزيره خارک بود که در شمال اين آبها قرار

  “.داشت
در اين„: در همان مقاله در جای ديگر می آورد

عازم پاريس) توفان-ايران(لحظه سفيری از پارس
در آنجا. است و شايد هم به پاريس رسيده باشد

موجب) توفان-ايران(سباحتمال قوی قضيه پار
در واقع. يک بحث و جدل ديپلماتيک خواهد شد

فرانسه نسبت به اشغال جزيره خارک در خليج
  “.پارس بی تفاوت نمی ماند

-ايران(کارل مارکس در مقاله جنگ عليه پارس
 نوشته شده١٨٥٧ ژانويه ٢٧که در تاريخ ) توفان

 شماره“نيويورک ديلی تريبون„است و در نشريه 
 به عنوان سرمقاله١٨٥٧ فوريه ١٤ مورخ ٤٩٣٧

 حوالی ماه مه„: به چاپ رسيده است می آورد
)توفان-شهر هرات( زمانيکه محاصره١٨٣٨

تقريبا نه ماه طول کشيد پالمرستون يادداشت تهديد
آميزی به دربار پارس ارسال کرد و برای نخستين
بار قضيه هرات را موضوع شکايت قرار داد و

را“ ارتباط پارس و روسيه„ن بار برای نخستي
، حکومت همزمان با آن.مورد مالمت قرار داد

هند بيک هيئت اعزامی نظامی دستور داد که
روانه خليج پارس شود و جزيره خارک را

،، همان جزيره ايکه کمی قبل از آنتصرف نمايد
  “.توسط انگليسها اشغال شده بود

گديدگاههای جن„فريدريش انگلس در مقاله 
که در تاريخ) توفان-ايران(“پارس و انگليس

 نوشته شده است و در نشريه١٨٥٧فوريه 
١٩ مورخ ٤٩٤١ شماره “نيويورک ديلی تريبون„

 به عنوان سرمقاله به چاپ رسيده١٨٥٧فوريه 
  :است می آورد

،، شوشترشيراز: پارساول شهرهای غرب  „
،فغانی کابلا، دوم شهرهای تهران و اصفهان

-ترکمنستان(سوم شهرهای تورانو تدهار ، قغزن
 بين تمام اين.، بلخ و سمرقند، بخاراخيوه: )توفان

شهرها رفت و آمد شايان توجهی صورت می گيرد
هرات، ضرورتا و مرکز تمام اين رفت و آمدها

راههائی که دريای خزر را به رودخانه هند. است
و خليج پارس را به رودخانه آمودريا وصل می

  .“کند
ستون جناحی„: انگلس در همان مقاله می نويسد

، موظف خواهد بود که ازمتمرکز در تبريز
مرزهای غربی ايران در مقابل عمليات خصمانه
ترکيه دفاع نموده و به طرف همدان و شوشتر

، از تهرانپيشروی کند تا هم در مقابل حمله ترکها
محافظت نمايد و هم در خليج پارس در برابر

مهاجم انگليسی که در بوشهر پياده شدهنيروهای 
   “.اند قرار گيرد

از نظر حقوقی اين نام در تمام اسناد سازمان ملل
متحد به ثبت رسيده است و در سند کاری شماره

 سازمان ملل تاريخچه جغرافيا و اعتبار نامش٦١
 Historical. Geographicalتنظيم شده است 

and Legal Validity of the Name: 
PERSIAN GULF  Twenty-third 
Dession Vienna,28 March-4 April 

2006)(  
خليج فارس همواره خليج پارس بوده است و
.نادرست است که نامهای تاريخی را تغيير دهيم
دولت ترکيه عليرغم ناسيوناليسم شديد ترک هنوز
نتوانسته نام سرزمينهای ارمنی نشين را عليرغم

، سلسله، وانارز روم. دپاکسازی آنها تغيير ده
جبال آرارات نامهای قديمی ارمنی باقی مانده اند و

جعل تاريخی. بايد هم بعنوان اين نامها باقی بمانند
  .به کسی خدمت نمی کند

١٩٥٨عبدالناصر رئيس جمهور مصر در سال 
در دشمنی که با شاه ايران داشت با تکيه به

 فارس راناسيوناليسم عرب دستور داد که نام خليج
اين اقدام ناصر.   تبديل کنند“خليج عربی“به 

دستآويزی بدست شاه داد تا تبليغات ضد عرب و
تا قبل از. نفرت ضد عرب را در ايران دامن بزند

. نام نمی برد“خليج عربی“اين اقدام هيچکس از 
البته نبايد فراموش کرد ناسيوناليسم عرب در آن

ان ايفاء می کرددوران نقش مثبت و مترقی در جه
و رهبری مبارزه ضد امپرياليستی را در منطقه

شاه ايران ژاندارم منطقه و سنگ. بعهده داشت
وی با ترک خليج. زنجيری امپرياليست آمريکا بود

فارس از جانب امپرياليست فرتوت انگلستان جای
وی را گرفته بود و با الهام از دکترين نيکسون به

“امنيت„اگر تا گذشته .  بودژاندارم منطقه بدل شده
منطقه بعهده امپرياليستها بود و آنها از جيب
مبارکشان اين مخارج را می پرداختند به پاس
داشتن نوکری مانند شاه ايران مخارج پاسداری از
امنيت منطقه بعهده شاه قرار گرفت تا پول گزاف
نفت را برای منافع امپرياليستها خرج کند و مجددا

ز طريق خريد اسلحه به جيب اربابانش بازآنها را ا
  ٧ادامه در صفحه  ... شاه موظف.گرداند



  

 ٧        صفحه                                                                      توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران    ١٣٨۶  فروردين - ٨۵  شماره 

 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

 گرانهفارسها نسبت دادن شعبده بازی حيله
ناسيونال شونيستهای ملتهای اقليت است که در

ايران ساخته و. درون ملتهای خويش نيز منفردند
اينکه اساسا اينگونه. پرداخته رضاخان نيست

برخورد به رضا شاه برخوردی علمی و قابل دفاع
چون کار. است جای بحث اش فعال اينجا نيست

آب بهدشمنی سفيهانه با رضا شاه تنها می تواند 
آسياب روشنفکران خود فروخته ای بريزد که از

رهم و صله ای می گيرند و نظيردربار پهلوی ِد
خدمات„باقر پرهام و يا ميرفطروس در مورد 

و“ مدرنيته„و نقش وی در “ رضا خان
مفرسائی میلق“ ضرورت ديکتاتوری سياسی„

  . جعليات بهم می بافندکنند و
 می خواهند برایآنچه که برخی با شيادی از آن

تجزيه ايران سوء استفاده کنند اين واقعيت است که
در زمان رضا شاه نام ايران در عرصه جهانی و
ديپلماتيک و جامعه ملل و سازمان ملل متحد و

“پارس„همه سازمانهای تابعه آن از نام نادرست 
که غربی ها به کار می بردند بنامی تبديل شد که

 رسمی در ايران از آنخود ايرانيها به صورت
 از آن پس سفارتخانه های ايران.استفاده می کردند
،نبود و يا در نقشه ها“ پارس„سفارتخانه های 

دانشنامه های جهان و کتب درسی مدارس در
“پارس„ساير ممالک از نام ايران بجای نام 

 رضا شاه نام ايران را عوض.استفاده می شد
و. انی و قانونی دادنام ايران را رسميت جه. نکرد

.اين اقدام با واقعيات جامعه ايران همخوانی داشت
نام ايران مغايرتی با کثير المله بودن جامعه ايران

منبع سوء تفاهم و“ پارس„، حال آنکه نام نداشت
    .جامعه ايران نبودملی بيانگر ترکيب 

بيائيد با هم سری به نشريات سابق توفان بزنيم و
    :ش کنيمدر اسناد کنکا

١٣ ، هجری قمری١٣٢٤ جمادی االخر ١٤در „
 مظفرالدين شاه فرمان، شمسی١٢٨٥مرداد 

 از،در اين فرمان. کند  میءمشروطيت را امضا
جانب مظفرالدين شاه قيد و تاکيد شده بود که

تبه هيٌا«: مجلس شورای ملی موظف است
وزرای دولتخواه ما در اصالحاتی که برای

ی ايران خواهد شد اعانت وسعادت و خوشبخت
به«و پس از افتتاح » کمک الزم را بنمايد

اصالحات الزمه در مملکت و اجرای قوانين شرع
  . »مقدس شروع نمايد

در نظامنامه و آئين نامه های انتخاباتی در زمان
در شهر ها هم هر طبقه حقمشروطيت می آيد 

 و مقرر شده بود که،انتخاب يک نفر را داشت
 نمايندگان تمام ممالک ايران از دويست نفرتعداد

مدت ماموريت«در ضمن . نبايد بيشتر باشند
 و در پايان اين،به دو سال محدود» نمايندگان ملت

تجديد» تمام ممالک ايران« انتخابات در ،مدت
  .ميشد

 کميسيون دولتی،در مورد سوگند وفاداری به شاه
قسم« کريم پيشنهاد کرده بود که نمايندگان به قرآن

بخورند که نسبت به اعليحضرت شاهنشاهی
نسبت به اساس«باشند و » راستگو و صادق

اين اصل البته تنشی زود. نکنند» سلطنت خيانت
وکالی«گذر ايجاد کرد و يکی از وکال گفت که 

نيستند و در هيچ» ملت نوکر و اجزاء مخصوص
اما. جا معمول نيست که به وکالی ملت قسم بدهند

 انجام نمايندگان پذيرفتند که باين ترتيب سوگندسر
کنيم مادام که به قرآن قسم ياد می«ياد کنند که ما 

حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه
محفوظ و مجری است تکاليفی را که به ما رجوع

  ٨ادامه در صفحه  ...مهماامکنشده است 

  .ننگين رضا شاه و خانواده پهلوی است
هدف مقاله ما يک کار تحقيقی نيست چون در آن
صورت بايد در ادبيات و تاريخ گذشته ايران و

 فردوسی به کنکاش بپردازيم تابويژه در شاهنامه
ثابت کنيم که نام ايران به رضا شاه ربطی نداشته

  . است
ما به همين اسناد معاصر ايران استناد می ورزيم
و نظر خوانندگان توفان را به مقاالتی جلب می
کنيم که در ويژه نامه های انقالب مشروطيت درج

 آنبرای ياد آوری الزم است که پاره ای از. کرديم
مدارک را در اينجا نقل کنيم تا خوانندگان متوجه
،شوند که حداقل از زمان انقالب مشروطيت ايران
.ما ايرانيها نام کشور خويش را ايران می ناميديم

سخنممالک محروسه ايران البته در آن زمان از 
می رفت که بيان حضور اقوام و مليتهای گوناگون

ساس نيز بربر همين ا. در کشور ايران بود
تصويب انجمنهای ايالتی واليتی در قانون اساسی

ولی بهر صورت همه ملتهای. ايران تکيه گرديد
ايران خود را ايرانی می دانستند و در انقالب
مشروطيت ايران نيز با همين انگيزه شرکت کردند
.و قانون اساسی مشروطيت ايران را خلق نمودند

 و بويژه ناسيونالاين ناسيونال شونيستهای ايرانی
شونيستهای آذری هستند که با دروغگوئی و پخش
جعليات در مورد تاريخ ايران و دامن زدن به
نفرت اختراعی ترک و فارس در پی تجزيه

آنها در جائی که ميدان را خالی می بينند. ايرانند
ترک و فارس را در مقابل هم قرار داده و به

يزی برای جدائینفرت ملی دامن می زنند تا دستآو
آنها در پی الهام از جنگ شيعه و سنی در. بتراشند

عراق اند تا با تکيه به فرومايه ترين احساسات
عقب مانده و دشمنی و نفاق افکنی زمينه مادی و
توجيه تراشی برای برادر کشی و تجزيه از ايران

برای آدمکشی به ايجاد افکار. را فراهم آورند
بر نفرت بيرحمانه باشدعمومی کاذب که متکی 

آنجا که جنگ ترک و فارس بردی. نياز دارند
، به جنگ ترک و ايران دامن می زنند وندارد

سراسر تاريخ مشترک خلقهای ايران را نفی می
 اين ناسيونال شونيستهای ملل اقليت هستند که.کنند

بجای تبليغ برادری و همبستگی ميان خلقهای
حمتکشان اين ملتهاايران و لزوم وحدت ميان ز

هستيم“ ترک„مدعی می شوند که ما ايرانی نيستيم 
و اين رضا شاه بوده است که اين نام را بر ايران

 آنها روی نفرت مردم ايران از.گذارده است
سلسله پهلويها حساب باز می کنند و با چسباندن نام
ايران به رضا شاه هدفشان نابودی ايران است و نه

 است که ترک يا فارس و يا کردروشن. رضا شاه
حتی. و عرب بودن مغايرتی با ايرانی بودن ندارد

در قبل از انقالب مشروطيت نيز از ممالک
محروسه ايران سخن به ميان می رفت که يکی از
.آنها آذربايجان بعنوان وليعهد نشين ايران بود

نام سرزمينی است. ايران نام ملت خاصی نيست
ا طی قرنها در مسالمت وکه همه اين مليته

 تاريخ مشترکی را با عاطفه مشترک و،همکاری
سرنوشت مشترک و اقتصاد مشترک و فرهنگ

اين سابقه تاريخی همان. مشترک بنا نهاده اند
تفاوتی است که ميان تاريخ خلقهای ايران و تاريخ
خلقهائی وجود دارد که در اتحاد جماهير شوروی

يکسان.  کردندسوسياليستی سابق زندگی می
سازی و شبيه پروری اين دو مقوله بشدت ضد
علمی و در تضاد کامل با واقعيت تاريخ تحول

ما ايرانی نيستيم ترک. جامعه ايران قرار دارد
هستيم احمقانه ترين استداللی است که يک عوام

ايران را به. فريب می تواند به آن توسل جويد

 ...نظر توفان پيرامون خليج
 شد جنبشهای آزاديبخش منطقه را عليه ارتجاع

ارتش. سياه مذهبی و عقب مانده در هم بکوبد
ارتجاعی و اشغالگر شاه به سرزمين ظفار در

به نهضتحمايت از پادشاه عمان حمله برد و 
 و انقالبی ظفار صدمات، دموکراتيکمترقی

اين بود که در آن دوران نزاع بر سر. فراوان زد
خليج فارس و يا خليج عربی تنها مفهوم تاريخی

موضع. نداشت بلکه مفهوم سياسی پيدا کرده بود
، دشمنی با شاه“خليج عربی„گيری در حمايت از 

يکا محسوببا ژاندارم منطقه و با امپرياليست آمر
سياست“ خليج فارس„ حال آنکه تکيه بر .می شد
، ژاندارمی شاه ايران را بذهنها، اشغالگریقلدری

 نيروهای مترقی و انقالبی.متبادر می ساخت
ايران نمی توانستند بعنوان اتباع کشوريکه که

تجاوز و اشغالگر و آدمکش وم، حکومتش قلدر
رقی از حمايت جنبشهای متنوکر بيگانه بود

اعراب و فلسطينيها دست بردارند و دو دستی بنام
توفانيها همواره در اسناد. خليج فارس بچسبند

خويش با استناد به اسناد تاريخی نام خليج فارس
ولی در زمانيکه مجبور بودند در. را بکار بردند

مراجع جهانی و يا اعالميه های مشترک با اين
کار برده وموضوع برخورد کنند واژه خليج را ب

در درجه نخست سعی می کردند که موردی برای
در. تکيه بر اين نام در اسناد مشترک پيش نيايد

مواردی که بايد اسناد نيروهای انقالبی به فارسی
برگردانده می شد و نام خليج فارس به نادرستی
خليج عربی ناميده شده بود توفان برگردان صحيح

تا موضع ما را در اينآنرا در پرانتز قرار می داد 
مورد بدون اينکه کوچکترين تزلزلی در امر
حمايت از مبارزه خلقهای عرب بوجود آورد

به نظر ما اين موضع انترناسيوناليستی. روشن کند
و حزب ما با الهام از اين درک است که. بود

ممالک. امروز به نام خليج فارس تکيه می کند
پرياليستها وعربی منطقه همگی گماشته های ام

آنها حقوق مسلم. ه امپرياليست آمريکا هستنديژبو
ايران را با همدستی آمريکا مورد پرسش قرار می

نقش آنها در منطقه انقالبی نيست ضد. دهند
انقالبی است و همان وظابفی را بعهده گرفته اند
که شاه ايران بعنوان ژاندارم منطقه بعهده گرفته

ان آمريکائی در خليجناوگانهای تجاوزگر. بود
فارس و دريای عمان غوطه می خورند و با نيت

تحريکات امپرياليستها. تجاوز به منطقه آمده اند
در جهتی است که تماميت ارضی ايران را به

در چنين شرايطی برخورد آگاهانه. خطر اندازد
سياسی تکيه به نام خليج فارس است که دقيقا به

نفی.  بدل شده استيک نزاع سياسی مانند سابق
هر آنچه ايرانی است از جانب ارتجاع بين المللی
در خدمت سياست راهبردی امپرياليستها در منطقه
است اين است که بايد نزاع بر سر خليج فارس و
يا تمايمت ارضی ايران و يا برخورد به ناسيونال
شونيستهای کرد و ترک و عرب را در اين

هام دوستان ما که مااين است که ات. چارچوب ديد
را ناسيوناليست قلمداد کرده اند با واقعيت نمی
خواند  ناشی از آن است ک اين دوستان تحوالت

تاورا در متن شرايط تاريخی خويش برای قض
قرار نمی دهند و باين جهت از مالکهای

     .   ترياليسم تاريخی بشدت دور افتاده اندما
 

  در مورد نام ايران
 نام ايران برای ميهن ما را به رضاشما گزينش

  .شاه نوکر امپرياليست انگلستان نسبت می دهيد
تاريخچه نام ايران بسيار قديمی تر از طول عمر
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بتصويب می رساند که هيچ پادشاهی بر تخت
واند جلوس کند مگر اينکه قبل ازسلطنت نمی ت

تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و
به کالم اهللا مجيد و به« در حضور نمايندگان ملت 
سوگند ياد کند که» آنچه نزد خدا محترم است

حفظ استقالل«عالوه بر صرف همت خود در 
«نگهبان » حدود مملکت و حقوق ملت«و » ايران

بر طبق«باشد و » ايرانقانون اساسی مشروطيت 
و در تمام« نمايد » آن و قوانين مقرره سلطنت

منظوری جز سعادت و عظمت... اعمال و افعال 
  ).٣٩اصل (باشد » دولت و ملت ايران نداشته

«وکال کلمات » صورت قسم نامه« تنها يکبار در 
بکار رفته بود که نمايندگان» قرآن« و » خداوند

وگند ياد می کردند کهمجلس بايد به اين دو س
با کمال راستی«  تکاليفی را که به آنان رجوع شده

به اساس« انجام دهند و » و درستی و جد و جهد
هيچ« نکنند و » سلطنت و حقوق ملت خيانت

جز فوايد و مصالح دولت و ملت... منظوری
«نداشته باشند، و باری ديگر نيز عبارت » ايران

و پيش از»  نظامنامه«در پايان » هواهللا تعالی
  . امضای شاه و وليعهد و صدراعظم ثبت شده بود

از اينها مهمتر حقوق و اختيارات ملت است که در
مطلقا مسکوت ماند و مد ت» نظامنامه اساسی« 

کوتاهی پس از سر و سامان گرفتن مجلس اول
حقوق ملت« در فصل » متمم قانون اساسی«

ين فصل، کها. بتصويب اين مجلس رسيد» ايران
»طريقه حقه جعفريه« بالفاصله پس از اعالم 

مذهب رسمی کشور و نظارت علمای اين«بعنوان 
بر تدوين قوانين، و همچنين اشاره به» طريقه

نحوه تعيين حدود کشور و پايتخت آن و رنگهای
پرچم ايران و تعطيل بردار نبودن اساس

، در فهرست اصول) ٧ – ١اصول ( مشروطيت 
قانون اساسی آمده، يک سلسله حقوق انسانیمتمم 

را برای عموم مردم ايران تامين و تضمين کرده
  . است

نخستين اصل حقوق ملت، همانطور که در اين
همه ايرانيان در برابر» مساوات« قانون آمده، 

اهالی مملکت ايران«قانون است باين ترتيب که 
در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند

  )اصل هشتم(» بود
عالوه بر اينها در واقع در تمام مواردی که ذکر

اصل(» افراد مردم« مراعات و حفظ حقوق تمام 
حقوق هيچيک از«و يا عدم تجاوز به ) نهم

بميان ميآيد اصل) اصل چهاردهم(»ايرانيان
مساوات تمام شهروندان ايرانی بخودی خود تثبيت

  شده و آنچه مسلم است 
شاه به وخامت  زدحام مظفرالدينپس از اين ا

اوضاع پی برده نخستين دستخط خود را در مورد
در. پذيرفتن عدالتخانه به صدراعظم فرستاد

  :شد دستخط چنين گفته می
ترتيب و تأسيس عدالتخانه دولتی برای اجراء«

احكام شرع مطاع و آسايش رعيت، از هر مقصود
ایفرمائيم بر مقرر می... تر است مهمی واجب

اجراء اين نيت مقدس، قانون معدلت اسالميه آه
عبارت از تعيين حدود و احكام شريعت مطهره
است بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجًال
دائر شود و به وجهی آه ميان هيچيك از طبقات

  .»...رعيت فرقی گذاشته نشود
شش سال„رفيق احمد قاسمی در اثر خويش 

از انتشارات حزب کار “انقالب مشروطيت ايران
 با اشاره به١٣٨٥ مرداد ١٤مورخ ) توفان(ايران

:گويد اصل هشتم متمم قانون اساسی آه می
اهالی مملكت ايران در مقابل قانون دولتی«

  زندانيان سياسی را بی قيد و شرط آزاد کنيد

  .»متساوی خواهند بود
به اين نقل قول از سخنان سردار ملی ايران
ستارخان به کنسول تزار روس در تبريز توجه

خواهم هفت من می! رال آنسول جنآقای«: کنيد
دولت به زير بيرق ايران بيايند، من زير بيرق

  ». نرومبيگانه
در همان زمان انقالب مشروطه اشعاری در ايران
سروده می شد که از جمله شعری به زبان آذری

  :است که به فارسی برگردانده شده است
  زنده باد مشروطه  آباد باد ملک ايران„

  .رش ايران شروع شداز دو سال پيش شو
  اگر مشروطه را بخواهی 

  آنگاه آزادی انسان را خواسته ای
  من فدای هزاران پاک باخته ی اين راه هستم 

، ميالدی١٩٠٩فتح شد در اين تاريخ دژ تهران 
   هجری١٣٢٧

 “زنده باد مشروطه   آباد باد ملک ايران
  :عارف قزوينی شاعر انقالبی ايران می گويد

   و خرابند وزيرانخوابند وآيالن„
  بردند به سرقت همه سيم و زر ايران

  ما را نگذارند به يك خانه ويران
  يارب بستان داد فقيران ز اميران

  چه آجرفتاری ای چرخ چه بد آرداری ای چرخ
سر آين داری ای چرخ نه دين داری نه آيين

  “داری
نام ايران را شما در آثار بزرگان مارکسيست از

   :يدا می کنيدجمله رفيق لنين پ
پس از انقالب روسيه انقالب ترکيه و ايران و„

اکنون در عصر اين توفانها و. چين فرا رسيد
.... اروپا زندگی می کنيمرآنها ب“ بازتاب مجدد

ديگر هيچ نيروئی در جهان قادر نيست اسارت
قبلی را در آسيا احياء کند و دموکراتيسم قهرمانانه

ای آسيائی و نيمهتوده ای مردم را در کشوره
١٨لنين جلد (“آسيای از صحنه زمين براندازد

  ). ٥٤٦صفحه 
  :و يا در جای ديگر

، انقالب روسيه١٩٠٥پس از جنبش سال „
فرارا ، ايران و چين  ترکيه-دموکراتيک همه آسيا

در هند انگليس نيز هيجانات رو به افزايش. گرفت
  . است

اينک دموکراتيک -جالب است که جنبش انقالبی
 جزاير جاوه و مستعمرات ديگر هلند را-هند هلند

سرمايه داری جهانی و... فرا گرفته است... 
 روسيه بطور نهائی آسيا را١٩٠٥جنبش سال 

صدها ميليون سکنه فراموش. بيدار ساخته است
شده و مستغرق در رکود قرون وسطائی برای
زندگی نو و مبارزه بخاطر حقوق اوليه انسانی و

کارگران. کراسی از خواب بيدار شده انددمو
کشورهای پيشرفته جهان با عالقه و شور فراوان
رشد عظيم جنبش جهانی آزاديبخش را در همه
.قطعات عالم و در کليه اشکال آن دنبال می کنند
بورژوازی اروپا که از نيروی جنبش کارگری
،بوحشت افتاده خود را به آغوش ارتجاع نظاميان

 اما به.و جهالت پروری افکنده استروحانيون 
، پرولتاريایجای اين بورژوازی در حال فساد

کشورهای اروپائی و دموکراسی جوان کشورهای
آسيائی می آيد که به نيروی خود کامال اطمينان
.دارد و از اعتماد توده ها برخوردار می باشد
بيداری آسيا و آغاز مبارزه پرولتاريای پيشرفته

 حاکميت گواه گشايش دوره جديد تاريخاروپا برای
همان اثر جلد(“جهانی در اول قرن بيستم هستند

  ).٦٦ تا ٦٥ صفحات ١٩
٩ادامه در صفحه  ...لنين به خصلت جنگ  

 ...نظر توفان پيرامون خليج
درستی و جد و جهد انجام بدهيم با کمال راستی و 

بوع عادل مفخمتو نسبت به اعليحضرت شاهنشاه م
خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس
سلطنت و حقوق ملت خيانت ننماييم و هيچ
منظوری نداشته باشيم جز فوايد و مصالح دولت و

  . »ملت ايران
« که ،بموجب اصل دوم قانون اساسی اين مجلس

نماينده « ،ناميده ميشود» لیمجلس شورای م
قاطبه اهالی مملکت ايران است که در امور

  . »معاشی و سياسی وطن خود مشارکت دارند
بحث بطور عمده بر سر اصل دوم قانون است که

مجلس مقدس شورای ملی، که به« به موجب آن 
توجه و تاييد حضرت امام عصرعجل اهللا فرجه و

سالم خلداهللابذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه ا
سلطانه و مراقبت حجج اسالميه کثراهللا امثالهم و
عامه ملت ايران تاسيس شده است، بايد در هيچ
عصری از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتی با
قواعد مقدسه اسالم و قوانين موضوعه حضرت
،»خيراالنام صلی اهللا عليه و آله و سلم نداشته باشد

از اين امر، درو برای جلوگيری از انحراف 
در هر عصری از« همين اصل مقرر شده بود که 

اعصار هيٌاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از
مجتهدين و فقهای متدينين، که مطلع از مقتضيات

تا مواردی که« ، تعيين می شدند »زمان هم باشند 
در مجلسين عنوان می شود به دقت مذاکره و

ونه کهغوررسی نموده هر يک از مواد معن
مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرح و

، و روشن»رد نمايند که عنوان قانونيت پيدا نکند
رای اين هيٌات علما در اين باب مطاع« است که 

و متبع خواهد بود و گدشته از آن اين ماده تا زمان
ظهور حضرت حجته عصرعجل اهللا فرجه

  .»تغييرپذير نخواهد بود
اکرات معلوم شد که علت عمده تاخيردر جريان مذ

در طرح و تصويب متمم قانون اساسی اين اصل و
مذهب« اصل اول آن است که در آن گفته شده 

رسمی ايران اسالم و طريقه حقه جعفريه
بايد پادشاه ايران دارا و] و[ اثناعشريه است 

  . »مروج اين مذهب باشد
س درباين ترتيب هشت ماه پس از اولين جلسه مجل

اهميت تکميل قانون« ، که از ١٣٢٤ ذيحجه ٢٨
در آن سخن می رود، و چهار ماه پس از» اساسی

تصويب اصل تقدم شرع بر قانون و نظارت
علمای شرع بر تصويب قوانين، کار تصويب و
توشيح قانون اساسی پايان می پذ يرد ودر همين
روز مجلس شورای ملی اين خبر را طی تلگرافی،

«:  به شهرهای ايران مخابره ميکندبشرح زير
بحمد اله و المنه ضميمه قانون اساسی که سعاد ت
و سالمت ايران را پايه و مايه و حافظ بيضه
اسالم، و استحکام و استقالل دولت و استقرار
حقوق ملت منحصرا در روی اين اساس مقدس
استوار خواهد شد، امروز که به حساب شمسی

ناح مجلس شورای ملی ايرانروز اول سال دوم افت
است به حسن تصادفی که از جمله عاليم غيبی
است که توجه اعالی اين اساسی مقدس است، به
صحهء مبارکه اعليحضرت قويشوکت اقدس
همايون شاهنشاهی خلداله ملکه و سلطانه توشيح

جا دارد عموم ملت از صميم قلب بشکرانه. گرديد
اين مراتباين موهبت عظمی و حسن استقبال 

آزادی را در رفع اغراض شخصی و متابعت تامه
به قوانين مملکتی قرار داده خود را شايسته و

  .  »سزاوار چنين عطيه مقد سه معرفی کنند
مشروطه«در عوض مجلس عالوه بر تاکيد بر 

اين اصل را نيز) ٣٦اصل (» بودن سلطنت
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 ...نظر توفان پيرامون خليج
 غارتگرانه امپرياليستی تکيه کرده و همدستی
نيکالی روس و ويلهلم آلمان را در سرکوب

  :ن می دهدانقالب ايران نشا
اينکه نيکالی دوم و ويلهم دوم هر دو نمايندگان„

طبقات مرتجع و سرمايه دار کشورهای خود
ها در دهساله اخير سياستن، اينکه هر دوی آبودند

، اختناق ايران، غارت چينغارت کشورهای ديگر
و تجزيه ترکيه و تقسيم آنرا اجراء نموده اند

  ).٩١ صفحه ٢٤همانجا جلد (“واقعيت است
ما پاسخ به نامه را درهمينجا به پايان ميبريم و
اميدواريم که توضيحات فوق مورد توجه اين

بايد به تغيير و تحوالت. دوستان ورفقا قرارگيرد
جهان و منطقه و خطراتی که موجوديت مردم
ايران را تهديد ميکند حساس و هوشيار باشيم
وبعنوان کمونيست و انترناسيوناليست واقعی

جهت تقويت و تحکيم اتحاد و يکپارچگی همهدر
خلقهای ايران بِويژه کارگران و زحمتکشان عليه
 .ارتجاع و امپرياليسم ازهيچ کوششی دريغ نورزيم

  
*****  

 

طبقاتی مخدوش می گردد و مذهب بار ديگر ابزاری
اسارت مردمدر دست نيروهای سياه ارتجاعی برای 

  .منطقه خواهد شد
صهيونيستها از نزاع ميان شيعه و سنی بسيار سود

آنها با تجزيه عراق موافقند زيرا امکان. می برند
تنفس دراز مدتی را برای آنها فراهم می آورد و
فشار ممالک اسالمی را بر اسرائيل کاهش داده و در
کردستان عراق نيروی متحد بالقوه ای را خواهد

ت که از آنها بر ضد نهضت آزاديبخش اعرابياف
  . استفاده خواهد کرد

 که پوزههللانفوذ شيعيان لبنان به رهبری حسن نصرا
صهيونيستها را برای نخستين بار به خاک ماليد
وحشت ممالک سازشکار عرب را دو صد چندان

اين نفوذ که با مقاومت قهرمانانه در. نموده است
ستی به کف آمده استمقابل نيروی متجاوز صهيوني

به حق خواهان اجرای دموکراسی ادعائی غربيها در
آنها می خواهند که دولت دست نشانده که. لبنان است

نماينده اقليت ناچيزی در لبنان است و تنها به زور
اسلحه امپرياليستها از طريق سربازان سازمان ملل
خود را حفظ می کند کنار رود و در يک انتخابات

تيک و آزاد حکومت وحدت ملی مرکب ازدموکرا
.، سنی ها و مسيحيان بر سر کار آيندشيعيان

 صهيونيستها و مرتجعين با اين خواست،امپرياليستها
دموکراتيک و منطقی مخالفند و امپرياليست فرانسه
که از نفوذ شيعيان در منطقه سنتی نفوذش به شدت
انگران است پلی برای وحدت ميان اروپا و آمريک

آنها با. شده تا جمهوری اسالمی ايران را مهار کنند
تمام قدرت از يک رژيم اقليت ناچيز و نوکر

  . امپرياليسم بنام فواد سنيوره دفاع می کنند
سياست دامن زدن به جنگ شيعه و سنی سياست
امپرياليستها و صهيونيستها در خدمت لگام زدن به

 منطقهجمهوری اسالمی و کاستن از نفوذ آنها در
اين سياست جهت اصلی مبارزه ضد. است

امپرياليستی مبارزان بالقوه ضد امپرياليست را
منحرف کرده به برادر کشی و انحراف مبارزه ضد

در اين مبارزه بازنده. استعماری منجر می شود
اصلی مبارزان واقعی ضد امپرياليستی هستند که

  . مبارزه آنها به عقب رانده می شود
بود که انفجار مسجد عسکری در سامرهبی جهت ن

را همه به يک نيروی آموزش يافته نظامی نسبت
می داند که باحتمال قوی از کماندوهای اسرائيلی
بوده اند تا نزاع ميان شيعيان و سنها را هميشه تر و

آنها همين سياست را در فلسطين. تازه نگهدارند
 در.ميان حماس سنی و فتح سنی در پيش گرفته اند

آنجا نيز که پای شيعيان بطور بالواسطه در ميان
نيست از همان سياست مشهور تفرقه بياندازو

  .حکومت کن سود می جويند
حزب ما. حزب ما هوادار يکپارچگی عراق است

نزاع شيعه و سنی را دسيسه امپرياليستی و
صهيونيستی ارزيابی می کند که توسط صهيونيستها

. آن دامن زده می شودو ممالک مرتجع عربی به
حزب ما خواهان کسب حقوق ملی خلق کرد در

  . دموکراتيک است چارچوب عراق متحد و
  اشغال و يا بمباران ايران

کابوس عراق و لبنان و فلسطين که سپر بالی مردم
ايران شده اند وضعيتی را بوجود آورده است که
امپرياليستها جسارت آنرا ندارند که مستقيما به

، اصفهان، تبريزين ايران تجاوز کنند و تهرانسرزم
اشغال گسترده ايران نه. و يا شيراز را اشغال نمايند

.از نظر سياسی و نه از نظر نظامی ممکن نيست
امپرياليستها در مجموع نيز توان اشغال سرزمين

مردم قهرمان ايران همه آنها را. ميهن ما را ندارند

  دسيسه های رنگارنگ امپرياليستها عليه مردم ايران را برمال کنيم 

ولی. “ خورندمی“به سيخ کشيده کباب کرده و 
اشغال جزيره خارک و يا سه جزيره تنب بزرگ و
کوچک و ابوموسی و يا بخشی از خرمشهر و آبادان
.می تواند در دستور کار آنها قرار داشته باشد
بمباران مناطق صنعتی ايران صرفنظر از اينکه به
صنايع هسته ای ربطی داشته باشد يا نداشته باشد از

آنها خواهان نابودی. هاستگزينه های امپرياليست
ما بايد تجربه. ايران و کشاندن ايران به عهد حجرند

، تجربه، کامبوج و الئوسويتنام، کره شمالی
فلسطين و لبنان و عراق و افغانستان و يوگسالوی را
در نظر مجسم کنيم و از اين تجارب گرانبها

اين تجارب برای شناخت ماهيت. بياموزيم
آنها بدون. ار اهميت داردامپرياليستها بسي

کوچکترين ناراحتی وجدان که ندارند با سياست
بجای گذاردن زمين سوخته می آيند و به ايران

مناطق مسکونی را بنام نامی. تجاوز می کنند
حمايت از“، “آزادی و دموکراسی“، “حقوق بشر“

با. ..و“ اسالم سياسی“مبارزه عليه “، “مدرنيته
در ايران گاز و بميهای. دخاک يکسان خواهند کر

سمی و ميکروبی و آلوده به مواد اورانيوم برای
.زدودن تفاله های اتمی خويش پرتاب خواهند کرد
بيماری سياه زخم را که در آزمايشگاههای آمريکا

بيماری ايدز را از. آماده کرده اند پخش می کنند
امدادهای“طريق پالسمای خون در چارچوب 

همانطور. ايرانيها منتقل می کنند به “بشردوستانه
که در زمان جنگ اين کار را امپرياليستهای

کاری که در ايران می کنند همان. فرانسوی کردند
کاری است که در عراق و يوگسالوی و ويتنام

“دموکراتيک و آزاد“رسانه های گروهی . کردند
آنها توری از دروغ و سکوت بر روی اين جنايات

تا افکار عمومی مردم جهان از اينخواهند انداخت 
شما امروز شاهد هستيد که. همه جنايت با خبر نشود

تا به چه حد در مورد مبارزات مردم عراق و
فلسطين و لبنان و افغانستان سکوت کرده و يا دروغ

  .طبيعتا بايد اين جو را شکست. می گويند
تمام اين برنامه روی ميز جرج بوش و ديک چنئی

اسرائيل صهيونيست بخشی از اين. قرار دارد
  . جنايات ضد بشری را بعهده می گيرد

اين سياست تهديد ايران به نابودی تنها به نفع رژيم
جمهوری اسالمی و اتحاد يکپارچه مردم بر ضد

رژيم از اين تهديدات سود می. تجاوز بيگانگان است
جويد تا اپوزيسيون مترقی ايران را سرکوب نمايد و

امپرياليستها با. لم آنها را به زير پا بگذاردحقوق مس
اين سياست فضائی از نفرت عليه خويش در ايران
فراهم می آورند و وقتی مردم ايران فاجعه عراق و
افغانستان و لبنان و فلسطين را در مقابل خويش می
.بينند بدامان رژيم جمهوری اسالمی پناه می برند

 سرنوشت عراقخدا را شکر که ما به“می گويند 
سرنوشتی که از وضعيت فعلی به“ دچار نشده ايم

 مردم می گويند.مراتب بدتر و فاجعه آميز تر است
هشيار باشيم که وضع از اين بدتر هم می تواند

در اينجا امپرياليسم و صهيونيسم در خدمت. بشود
ارتجاع سياه ايران قرار گرفته اند و برخالف اين

ها را تضعيف کنند به تقويتتصور که می توانند آن
جنگ برای رژيم جمهوری اسالمی. آنها پرداخته اند

  .   است“موهبت الهی“يک 
چه اشغال موضعی و  چه بمباران ايران در لحظه

دوباره جرج بوش می. نخست به نفع آمريکاست
تواند سينه اش را سپر کند و روی يکی از ناوهای

زی بگويدجنگی آمريکا ظاهر شود و با صحنه سا
فاتح جنگ است و رژيم جمهوری اسالمی را

ءولی عمر چنين دروغها و  ادا. سرنگون کرده است
   ١٠ادامه درصفحه  ...آبدوغ“و اطوارهای 

 ...پيامدهای سياست تجاوز
شوب بپا و شرق ايران آ، غرب مناطق جنوب
ممالک عربی همدست آمريکا در. خواهند کرد

منطقه می کوشند از نقش ارتجاعی صهيونيسم در
منطقه بکاهند و ايران را در افکار عمومی مردم

آنها می بينند. عرب جايگزين صهيونيستها گردانند
 درهنيهاسماعيل و در لبنان هللا که حسن نصرا

يکا وفلسطين به خاطر مقاومتشان در مقابل آمر
اسرائيل به پرچمهای مبارزه و قهرمانان نمونه در
ممالک عربی بدل شده اند و نزديکی آنها به ايران
وحشت ممالک سنی مذهب آمريکائی را دو چندان

  .کرده است
پيآمدهای اين سياست جنگ مذهبی بسيار خطرناک

مبارزه ملی و طبقاتی را به کجراه برده و به. است
می کند که دودش در درجهجنگ کور مذهبی بدل 

اول به چشم خلقهای منطقه و سپس ايران خواهد
مالهای خيانتکار که بر آتش خرافات مذهبی. رفت

می دمند می خواهند شکست مفتضحانه خويش را
در استقرار يک رژيم اسالمی مذهبی در ايران با
توسعه حکومت شيعه در منطقه جبران کنند و

 راه انداختن. برسانندخويش را به ثبوت“ حقانيت“
دسته های سينه زنی و قمه زنی و به کف گرفتن علم
و کتل و روضه خوانيهای تکراری بايد بيک جنگ
روانی در منطقه دامن زده و قدرت سازماندهی و

اين گونه نمايش. تبليغاتی آنها را به نمايش بگذارد
که صرفا توخالی و موقتی است تنها“ قدرت“

 ساير اديان و دولتهایموجب خشم و وحشت
ارتجاعی منطقه را فراهم آورده به ايجاد يک جبهه
متحد ارتجاع مذهبی متقابل با حمايت امپرياليسم و

   .صهيونيسم ياری می رساند
تقويت سنی مذهبان در مقابل شيعه مذهبان پرده
ساتری بر زورگوئی امپرياليسم و صهيونيسم در

تی در مقابل قوایهر مقاوم. منطقه ايجاد خواهد کرد
 تحت الشعاع،، لبنان و فلسطيناشغالگر در عراق

جنگ شيعه و سنی قرار خواهد گرفت و جهت
مبارزه ضد استعماری و ضد اشغالگری در منطقه

 مرزهای مبارز ملی و.خواهد کردمنحرف را 
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است         

 ...پيامدهای سياست تجاوز 
چون تازه جنگ. فقط چند ساعت است“  خياری

همه کارشناسان نظامی با. واقعی شروع می شود
وشکهای و نيروی هوائیاين حساب می کنند که م

ايران پايگاههای آمريکائی را در بحرين و قطر و
عربستان سعودی و چاههای و لوله های انتقال نفت

قايقهای سريع ايرانی در. را بمباران خواهند کرد
خليج فارس خروج نفت را از تنگه هرمز با اشکال

عربستان سعودی قادر نخواهد. روبرو خواهند کرد
يش توليد نفت و کاهش قيمتهابود با افزا

جنايتکارانه مانند زمان جنگ ايران و عراق به
بهای. کشته شدن صدها هزار ايرانی ياری رساند
اقتصاد. نفت افزايشی سرسام آور خواهد يافت

خسارت اقتصادی. غرب بشدت تهديد می شود
وارده به تاسيسات نفتی و صنعتی منطقه عليرغم

ه شده به امارات متحدهتسليحات ضد هوائی فروخت
عربی و عربستان هنگفت خواهد بود و تعميرات

اين بار اروپا نمی تواند. آن سالها بطول می انجامد
از نفت ارزان عربستان سعودی برای رونق
اقتصادی خويش به قيمت جان صدها هزار ايرانی

مردم جوامع صنعتی اين فشار را بر. استفاده کند
جو. حس خواهند کردروی گوشت و پوست خود 

نارضائی در ممالک امپرياليستی بنفع آمريکا
نخواهد بود زيرا که مردم اين ممالک قبل از آغاز
جنگ با برگزاری تظاهرات ضد جنگ ابتکار
عمل مبارزه ضد امپرياليستی را بعهده گرفته و اين
فضا را بعد از شروع جنگ بر ضد امپرياليستها

  .هند دادمورد بهره برداری قرار خوا
، کشورهای مسلمان و غيراعتراضات مردم منطقه

و، دموکراتها و ليبرالها ، کمونيستهامسلمان
بشردوستان در سراسر جهان وضعيتی را در
منطقه بوجود خواهد آورد که خشک و تر با هم می

معلوم نيست چهره خاور ميانه و نزديک. سوزد
تهپس از تجاوز آمريکا به ايران همان چهره گذش

، امارات متحدهپادشاه اردن رفتنی است. باشد
عربی با درهم شکستگی اقتصادی روبرو خواهد

مبارزات.  از کويت چيزی باقی نخواهد ماند.شد
.مسلحانه در تمام ممالک منطقه اوج خواهد گرفت

ل، لبنان و افغانستان قابوضعيت عراق و فلسطين
ربه هنوز اسرائيل از گيجی ض.کنترل نخواهد بود

.که مزه آن را چشيد بدر نيآمده استلبنان هللا حزب ا
از ديوار چين تا مغرب از اندونزی تا ونزوئال موج
.قدرتمند مبارزه ضد امپرياليستی بوجود خواهد آمد
ممالک امپرياليستی و سرمايه داری نيز در ميان
خود برای حمله به ايران اتفاق نظر ندارند و

ز هم اکنون شکننده استجبهه آنها ا. نخواهند داشت
ممالک. و آمريکا در اين جبهه تنها خواهد ماند

غير متعهد که می بينند امپرياليستها با زورگوئی
همه پيمانهای جهانی را عليرغم امضاء نهادن زير

شورای امنيت“آن زير پا می گذارند و با ابزار 
به اقدامات غير قانونی و نقض“ سازمان ملل

مشغولند می فهمند که اين شترپيمانهای جهانی 
پيمانها و. فردا دم در خانه آنها نيز خواهد خوابيد

قراردادهای بين المللی چه ارزشی دارند چنانچه
بزور امپرياليستها“ ی امنيت سازمان مللاشور“

قادر باشد آنها را نقض کند و از درجه اعتبار ساقط
یمگر می شود با استناد به رای غير قانون. نمايد

شورای امنيت حق قانونی ايران را در غنی کردن
اورانيوم نقض کرد؟ مگر می شود با استناد به رای
غير قانونی و قلدرمنشانه شورای امنيت سازمان
ملل در مورد حق غنی کردن اورانيو م توسط
ايران پيمان منع گسترش سالحهای هسته ای را از
درجه اعتبار ساقط کرد؟ ممالک غير متعهد

مانگونه که در اجالس هاوانا در کوبا نشان دادنده
.تجاوز امپرياليستها را تائيد نخواهند کرد
امپرياليست آمريکا در عرصه ديپلماتيک و سياسی
بهر صورت عليرغم سياستهای سفيهانه احمقی نژاد
در تحريک افکار عمومی بازنده خواهد بود و در
عرصه نظامی با وضعيتی روبرو می شود که

پی. هيچوجه برای آنها قابل پيش بينی نيستب
آمدهای تجاوز به ايران غيرقابل پيش بينی است و
.تاثيرات ابعاد آن جهانی و راهبردی و ديرپاست
امپرياليست آمريکا نفوذ فرهنگی ايران در منطقه و
آسيای ميانه و آسيای صغير و کبير را که محصول

اند ناديده وتاريخ چند هزار ساله ايران است نمی تو
پيوند خلقهای منطقه و خويشاوندی. دست کم بگيرد

آنها با يکديگر امری نيست که بتوان ناديده
ايران کشوری نيست که پس از جنگ. انگاشت

.جهانی اول و يا دوم سرهم بندی کرده باشند
سفيهانه است اگر کسی بپندارد که تجاوز به ايران

 منطقه امنيتبرای آمريکا و اروپا و اسرائيل در
  .ايجاد خواهد کرد

سران ارتجاعی ممالک مسلمان منطقه نظير
امپرياليستهای اروپائی با مهار ايران و يا تضعيف
ايران موافقند ولی با اقدامات نظامی آمريکا عليه
ايران که دود آن مستقيما به چشم آنها می رود
موافق نيستند و آنها را ماجراجوئی خطرناک می

، نظر آنها دامن زدن به جنگ شيعه و سنیاز. دانند
،تحريکات اقليتهای قومی برای تجزيه ايران
محاصره اقتصادی ايران و پرووکاسيون عليه

، دزديدن و يا خريدن دولتمردان و مطلعينايران
کاهش بهای، ، ترور اساتيد و دانشمندانامنيتی
 ميليون٨٥، خرج تقويت اپوزيسيون تقلبی، نفت

 ميليون يوروی هلندی برای١٥ائی و دالر آمريک
ينترنتی و دوره هایاراه انداختن راديو و سايت 

، قهرمان سازيهای کاذب در نقشآموزشی
دولتمردان بعدی ايران و بعنوان آلترناتيوهای آينده

 از تجاوز مستقيم نظامی در هر بسيار موثرتر... و
اين است که آمريکا فعال چند دست. شکل آن است

هم به کميسيون جيمز بيکر تکيه می.  می کندبازی
، هم نيروهای نظامی خويش را افزايش میکند
هم تهديد می کند و هم آماده مذاکره در عرصه. دهد

آنها فعال بر روی تاثيرات. های جداگانه است
محاصره اقتصادی و تبليغات رسانه های گروهی
اپوزيسيون خود فروخته ايران و نارضائی عمومی

...تالشهای سازمانهای غير دولتی در ايران و 
حساب باز کرده اند بدون اينکه شمشير دموکلس
تجاوز به مجتمعهای صنعتی ايران و اشغال
موضعی خاک ميهن ما را از نظر دور داشته

     .باشند
باين جهت تقويت جبهه های ضد جنگ در سراسر

دستهای تجاوزکاران از ايران“جهان با شعار 
خواهان خروج بی قيد و شرط ما“، “ادکوتاه ب

 بايد در“امپرياليستها از عراق و افغانستان هستيم
قرار داشته) توفان(دستور کار حزب کار ايران

 و“فوق انقالبی“رفقای ما بايد با شعارهای . باشد
 و نه بهگنه به جن“تروتسکيستی و گيجی آفرين 

و يا“ جبهه سوم“ و ايجاد “جمهوری اسالمی
که هدفش منحرف کردن تمرکز“ ب سومقط“

بربر وامپرياليست مبارزه از روی تجاوزکاران 
.وحشی عليه مردم ميهن ماست مبارزه کنند
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی وظيفه مردم
ايران و از متن مبارزه عليه تجاوز امپرياليستها می

نقش ستون پنجم را نمی توان با شعارهای. گذرد
  .  و ترونسکيستی پنهان کرد“فوق انقالبی“

*****

   ...مفهوم مبارزه ضد
خيلی خطرناک می بود که“: است می گويد

اين است. “آدرس يک مسلم سابق را اعالم کنيم
خودمان را داديم تا کسی آدرس آنها که ما آدرس

توگوئی اين گاوهای پيشانی سفيد را که. را نداند
پنهانکاری را نکوهيده می داند کسی نمی شناسد؟ 

شميت سليمان ظاهرا خبر ندارد که خانمآقای ا
مينا احدی راست راست در خيابان راه می رود
و عکسش را در مطبوعات مدعی کمونيستی
چاپ می کند و به قول خودش سی سال عليه
اسالم بطور علنی تبليغ کرده است و حتی در
کنگره های علنی حزبش در روز و تاريخ و

 کس و ناساعت معين نيز ظاهر می شود و هر
به“ دموکراسی“و “ شفافيت“کس را برای حفظ 

با“ مخفی“يک سازمان کنگره های داخل 
 راه می دهد و تا“عسس بيا مرا بگير“سياست 

و حال. کنون احساس خطر نمی کرده است
يکباره پس از آشنائی با تشکلی ضد اسالمی

تحت پوشش“ بنياد جورداند برونو“ديگری بنام 
امورين امنيتی آلمان قرارمحافظت پليس و م

٢٠٠٧ ژانويه ٢١ و گويا از تاريخ گرفته است
جانش در خطر است و بايد با محافظ پليس

 حقيقتا که نمايش مسخره و کاملی برای.بگردد
فريب افکار عمومی و ريختن پول بی زبان و
قانونی به کاسه اين سازمان غير دولتی فراهم

  .آورده اند
 همان“ مسلمانان سابقشورای مرکزی“دبيرکل 

چهره معروف خانم مينا احدی مريد مذهب
منصور حکمت است که چند تا مريدان
تقواپرست مذهب منصور حکمت را بدور خود
برای گرفتن پناهندگی سياسی جمع کرده و در

کاخ اتحاديه کنفرانس مطبوعاتی در برلينمحل 
که فقط در اختيار از ما بهتران و سخنگويان

مان قرار می گيرد و هيچ فرد و سازماندولت آل
 اين کنفرانس،عادی حق استفاده از آنرا ندارد

ضد اسالمی و نه ضد مذهبی را برگذار کرده
مطبوعات ضد اسالمی و همه نيروهای. است

دست راستی و صهيونيستی برای کنفرانس اين
 از دين برگشته که مبارزه عليه مسلمانان وخانِم

زمان می دهد سر و دست مینه مذهبيون را سا
تصاوير اين دارو دسته در.  شکستند

تلويزيونهای دست اول آلمان در ابعاد باور
نکردنی پژواک يافت و به گوش همه رساندند که
حزب کمونيست کارگری ايران بخش تقوائيسم
بعلت تقوای بيش از حد خويش يک سازمان غير
دولتی درست کرده که ضد مذهب اسالم است و
از جانب ساير سازمانها غير دولتی آلمانی و
جهانی مورد تقويت قرار می گيرد و حتی شبکه
اينترنت آنها را نيز تهيه کرده و در اختيارشان

شگفتا که چه دستهای ناپاکی در کار. گذارده اند
است تا با اين همه تدارکات بی نظير و برنامه
ريزی شده با مخارج گزاف و بسيج مطبوعاتی و
پوشش تبليغاتی اين چند عدد خوارج مسخره را
.به يک کارزار جهانی ضد اسالمی بدل کنند
خانم مينا احدی مانند عکس برگردانش خانم مريم
نمازی که وی را نيز با هندوانه های فراوان زير
بغل و جوايز بی اعتبار جهانی به يکی از چهره

حزب“متعلق به “ دموکرات“های اپوزيسيون 
تقواپرستد مري“ ت کارگری ايرانکمونيس
منصور حکمت بدل کرده اند هر دو نفرمذهب 

دو اسب درشکه ضد اسالمی مريدان منصور
 ١١ادامه در صفحه  ... حکمت هستند که از
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

وی می تواند هم نمازش را. افکنده استنيبدور 
 و هم غسل، هم روزه اش را بگيردبخواند

ارتماسی اش را پس از ديسکو بجای آورد و
  .  اش را بگويدهللا ا ا الیقربت

ريشه اين اقدامات را بايد در شرايط کنونی جهان
چه ما کمونيستها. و اوضاع سياسی جستجو کرد

از اين بابت خوشحال باشيم و چه نباشيم رهبری
مبارزه خلقهای مسلمان جهان در ممالک اسالمی
بعللی که به بروز رويزيونيسم و شکست

حش در اين مقالهسوسياليسم برمی گردد و توضي
مقدور نيست به دست نيروهای اسالمی افتاده

مبارزه ميليونی مردم لبنان و فلسطين از. است
فقط بايد کور بود که بر. نمونه های بارز آن است

امپرياليستها به شما نمی. واقعيت چشم بست
وهللا گويند که در لبنان کمونيستها در کنار حزب ا

يه تجاوزتمامی خلق ميليونی لبنان عل
صهيونيستهای فاشيست و بربرمنش رزميدند و

 آنها به شما نمی گويند که مبارزه.پيروز شدند
،ملی مردم لبنان مبارزه مسلمانان و مسيحيان

، ليبرالها و ميليون عليه دشمن متجاوزکمونيستها
آنها به شما نمی گويند که فواد سنيوره. است

نه است و باعامل امپرياليسم فرانسه و نوکر بيگا
استبداد و اتکاء به اقليتی ناچيز بر اکثريتی
شکننده با ياری سربازان قدرتهای بزرگ

آنها به شما نمی گويند که. حکومت می کند
حکومت حماس که مورد حمايت اکثريت مردم
فلسطين است يک وزير کمونيست را در هيات
دولت پذيرفته و جبهه خلق برای آزادی فلسطين

. از حکومت حماس ابراز داشته استحمايتش را
آنها مقاومت ملی مردم لبنان و فلسطين را
آشوبهای چند تروريست متعصب و عقبگرا و
خطرناک جا می زنند تا جواز آدمکشی از افکار

اين وظيفه کثيف را امروز. عمومی جهان بگيرند
 در کلن“شورای مرکزی مسلمانان سابق“

 اعضاء حزببرهبری خانم مينا احدی و ساير
تقوائيسم بعهده گرفته اند تا اين بار با زبان

 مبارزه مردم لبنان و فلسطين و،“مسلمانان“
تمام امکانات. عراق و نظاير آنها را تحطئه کنند

١٥ ميليون دالری آمريکا و ٨٥مالی از صندوق 
ميليون يوروئی هلند و بودجه مخفی دولت آلمان

.را قرار داردبرای اين کار در اختيار اين شو
بيش از همه صهيونيستها برای اين مريدان

       .    منصور حکمت کف می زنند
تخريب در مبارزه مردم خاور ميانه به بهانه
اينکه رهبری اين مبارزات در دست کمونيستها
نيست سياست راهبردی امپرياليستها در منطقه

آنها برای اين کار تروتسکيستها و ياران. است
حکمت را بسيج کرده اند تا ماموريتمنصور 

آنها در پی. تاريخی خويش را بانجام برسانند
ساختن ابزاری برای رخنه گری و خرابکاری
در جنبش ضد جنگ و اخالل در کار مبارزه

مبارزه يک مبارز. مردم مسلمان جهان هستند
مسلمان عراقی عليه امپرياليسم و صهيونيسم

 خرابکاری صدتاصدها بار بيشتر شرف دارد تا
 مريد مذهب منصور حکمت بنفعتقواپرسِت

.امپرياليسم و صهيونيسم در اروپا و منطقه
همانگونه که خلق قهرمان عراق اين شارالتانهای
سياسی را در عراق سر به نيست کرد همانگونه
ساير خلقهای منطقه اين دستگاه خبر چينی را در

  .آينده رسوا کرده و بر می چيند
  
  

***** 

خانم مينا احدی به اعتراض. درست دفاع کنند
می گويد که رهبران ريشوی اين سازمانهای

ند ومذهبی نمی توانند از جانب ايشان صحبت کن
مزخرفتر. حتی با رای ايشان هم انتخاب نشده اند

از اين استداللها کمتر می توان در مبارزه ضد
وقتی کسانی به هيستری ضد. مذهبی پيدا کرد

اسالم دچار باشند طبيعتا مخيله های آنها از کار
کسی که. می افتد و به پريشانگوئی می پردازند

انتخاباتمسلمان نيست طبيعتا هم حق ندارد در 
مگر قرار است. مربوط به مسلمانها شرکت کند

.غير مسلمانها نماينده مسلمانها را انتخاب کنند
ولی واقعيت. يک بام و دو هوا که نمی شود بود

اين است که يک جنگ روانی و تبليغاتی به ياری
دارو دسته منصور حکمت و امدادهای غيبی در

ارهایکار است که صحنه سازيهای جديد و ابز
طبيعتا از فردا هر. نوينی در آلمان خلق کنند

ايرانی که عضو اين دارو دسته شود پناهندگی
کافی است خانم مينا. سياسی اش تضمين است

احدی زير ورقه عضويت وی را امضاء کند تا
 يک“فرصت طلب ضد انقالبی“از يک 

ساخته شود و“ انقالبی حرفه ای تمام فرصت“
 حزب منصور حکمت کهدر کنگره های علنی

نياز فراوان يه سياهی لشگر جديد دارد شرکت
همه مسلمانها که تا کنون مسيحی می شدند. کند

می توانند به کلن بشتابند و از پيغمبر جديد
 ورقه امان نامه، و خوارج کنونیمسلمين سابق

دريافت کنند و در جنگ جمل در کارناوال سال
اين تجمع. نندآينده کلن سوار بر شتر شرکت ک

جديد بزودی در تظاهراتهای ضد فلسطين و ضد
 در حال جنگ به ميدان می آيدلبنان و ضد ايراِن

و بوق جديدی در خدمت تبليغات صهيونيستی
    . خواهد بود

خانم مينا احدی در مصاحبه خود با اشپيگل
“هومانيستهای سکوالر“خودشان را به عنوان 

 محض است ومعرفی می کند که طبيعتا کذب
يک هومانيست. بيشتر جنبه عوامفريبی دارد

.سکوالر تنها عليه مذهب اسالم شمشير نمی کشد
بر. مبارزه نمی کند“ اسالم سياسی“تنها بر ضد 

ضد خرافه مذهبی بطور کلی مبارزه بی امان می
 و يک کمونيست ماترياليست به ماترياليسم.کند

تال است وقرآن وی کاپي. ديالکتيک اعتقاد دارد
پيغمبر وی لنين در حاليکه مرام اشتراکی راه وی

وی مبارزه با مذهب را يک. را روشن می کند
مبارزه طبقاتی و روشنگرانه دانسته و در اين راه
.از بغض و کينه توزی مذهبی بری خواهد بود
يک کمونيست انقالبی سرشار از کينه طبقاتی

علمی ومبارزه با مذهب را نيز به صورت . است
اين. در بستر مبارزه طبقاتی به انجام می رساند

جنگ“سبک مبارزه ضد مذهبی که به 
بيسمارک در آلمان معروف است به“ فرهنگهای
به تاريخ بارها و بارها با شکسترشهادت تج

ولی دارو دسته حزب. روبرو شده است
کمونيست کارگری منصور حکمت که اين علم

 استناد نامش بر ضدرا برافراشته است حتی به
اين دارو دسته. مسلمانهاست و نه ساير اديان

 ساموئل“جنگ فرهنگهای“امروز در خدمت 
هانتيگتون يهودی آمريکائی تبار قرار دارد و بايد
بر اساس ماموريتی که دارد فقط بر ضد اسالم و

هر عقل سالمی می داند که. مسلمين فعاليت کند
بگيرد و به ديسکوهرگاه دختر خانمی رفيق پسر 

برود و آزادی جنسی را تبليغ کند هنوز با خرافه
قيد و بند روحی. مذهبی مبارزه نکرده است

مذهبی را برای تصميمات خصوصی خويش

  ...مفهوم مبارزه ضد
به مبارزه عليه“ اسالم سياسی“ مبارزه با 

 کار آنها نه تبليغ.رسيده اند“ مسلمانی“
، نه روشنگری عليه خرافهالکتيکماترياليسم دي

دين بطور کلی و افشاء جنايات همه اديان و
 و در قرنبويژه جنايت مسحيت در قرون وسطی

 و جنايات...  در عراق و افغانستان و٢١
 و لبنان وصهيونيستهای يهودی در فلسطين

 بلکه مبارزه با مسلمانان است که براستمنطقه 
  .بارزه می کنندضد امپرياليسم و صهيونيسم م

آقای اشميت سليمان که مبتکر اين کارزار است
 را ناخواسته بيرون“شورای مرکزی“پته اين 

اين شورای مرکزی تازه“: می ريزد و می گويد
 را افتادهتاسيس شده تمام الگوهای فکری جا

منتقدين به اسالم سابقا می“: درهم می شکند
رجيانضديت احتمالی با خابهانه توانستند بر 

 بعد از.براحتی در سمت راست رانده شوند
تاسيس اين شورای مرکزی اين امر ديگر به

ب مطلب در اين تمام ُل.“سهولت ممکن نيست
امپرياليستها و صهيونيستها که نمی. است

توانستند از موضع مذهبی خويش به مسلمانها
، حالحمله کنند و مسلمان کشی راه بياندازند

ارتجاع. يه مسلمانی را يافته اندابزار مبارزه عل
سرمايه داری که تجربه کاريکاتور محمد را در
پيش روی داشت در پی ابزاری می گشت تا اين

چه کسی. وظيفه کثيف را برای آنها انجام دهد
که با ساير“ مشتی مسلمان نادم“بهتر از 

 و رنگ خارجی هممسلمانان دست به يقه شوند
رياليستها خواهند گفت آنوقت امپ.داشته باشند

.دعوا بين خودشان است و به ما مربوط نيست
بر ضد“ کمونيستهای خوب“آنها از زبان 
   .به ميدان می آيندنيروهای انقالبی 

وقتی نشريه وزين بورژوائی اشپيگل که بندرت
صفحاتش را در اختيار آدمهای بيکاره قرار می
دهد با شخص خانم مينا احدی مصاحبه می کند

ی فورا به تشکلهای اسالمی ترک در آلمانو
و. حمله کرده و آنها را ضد زن معرفی می کند

در مقابل پرسش اشپيگل که چرا اين تشکلها ضد
آنها می خواهند که زنها“: زن هستند می گويد
 آنها جوی را ايجاد می کنند که.روسری سر کنند

دوشيزگان رفيق پسر نگيرند و به کافه های
نروند همجنسگرائی را) ديسکو(رقص شبانه

من اسالم را می شناسم. لعنتی جلوه می دهند
 تفکر.“برای من به مفهوم عذاب و مرگ است

اين مسلمه سابق مانند خود آخوندها در مورد
در همان. زنان از حد کمر بباال تجاوز نمی کند

مصاحبه و در انتشارات ديگر تاکيد می شود که
د بايد بعنوان ابزاری در اختراعی جدياين تشکِل

دست وزارت امور داخله آلمان برهبری
ولفگانگ شويبله قرار گيرد تا آنها را در مقابل
تشکلهای مذهبی ترک در آلمان علم کنند و
بگويند که اين تشکلها ديگر حق ندارند بنام همه

مسلمانهائی هم هستند که. مسلمانها سخن بگويند
ای مسلمان ترکديگر مسلمان نيستند و تشکله

.؟!حق ندارند بنام همه مسلمانها سخن بگويند
معلوم نيست اين صحنه سازی تبليغاتی وزارت
امور داخله آلمان و پليس آن چه ربطی به الغاء
حق سخنگوئی سازمانهای مذهبی ترک دارد؟
،اگر عده ای پيدا شده اند که ديگر مسلمان نيستند

نمیطبيعتا  اين عدهديگر آنوقت ! خوشا بحالشان
.توانند مدعی حمايت از حقوق مسلمانان شوند
اين باز هم سازمانهای مذهبی هستند که بايد از
حقوق اعضاء مسلمان و معتقد خود به غلط و يا
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پيآمدهای سياست 
 تجاوز به ايران

جنگ شيعه و سنی
روشن است که کشورهای منطقه هيچکدام نفعی

، ميان کردهاعراقی که. در تجزيه عراق ندارند
سنيها و شيعيان تقسيم شود توازن منطقه را چنان

غير قابلوضعيت سياسی را چنان برهم زده و 
پيآمدای آن را از هم اکنونکه محاسبه خواهد کرد 

 ترکيه با.بينی کردش نمی توان بطور روشن پي
پيدايش جمهوری کردستان در مرز جنوبی اش

دست پيدابطوريکه بر چاههای نفت شمال عراق 
کند موافق نيست و بطور يقين شمال عراق را

چنين وضعی جريانهای تجزيه. اشغال خواهد کرد
طلبانه را در ايران تقويت کرده و به نزاع ميان
ترک و کرد در غرب ايران از يک طرف و نزاع
تجزيه طلبان  با دولت مرکزی از جانب ديگر

 کهنزديکی شيعيان عراق به ايران. منجر می شود
،باعث تقويت جنبش شيعيان در عربستان سعودی

 و تا، قفقاز، لبنان، کويت، بحرين، يمنترکيه
حدودی پاکستان و مناطق شيعه نشين می گردد
بدون پاسخ از جانب حکومتهای سنی برهبری

 سرکوب.ن سعودی و مصر نخواهد مانداعربست
بيرحمانه شيعيان که به صورت اقليت در اين

 می کنند در دستور کار اين رژيمهاممالک زندگی
قرار می گيرد و همه آنها را بر ضد مرکز اين
دسيسه يعنی جمهوری اسالمی ايران متحد خواهد

آنها نيز متقابال به تقويت سنی مذهبان در. کرد
   ٩ادامه در صفحه  ...ايران پرداخته و در

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما. و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی . 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
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه. ا، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديمزيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ه
 .گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

مفهوم مبارزه ضد اسالم در اوضاع سياسی کنونی
  قرآن من کاپيتال
  پيغمبرم  لنينه
  مرام اشتراکی 
  مرا دين ُمبينه 

 “ناشناس از دوران فعاليتهای حزب توده ايران “
يد می بينيد که پاره ایاگر حوصله کنيد که صفحات برخی مطبوعات سلطنت طلب را ورق بزن

دست کشيده و بدين قرون“ دين مبين اسالم“هموطنان ما با انتشار تصاوير شش در چهار خود از 
آنها يا برای کسب پناهندگی سياسی باين کار دست زده اند که بيشتر باعث. وسطائی مسيحی گرويده اند

 روزی انداخته است که تا باين حدننگ رژيم جمهوری اسالمی است که اتباع کشورش را به چه حال و
سرشکستگی و خفت تن در می دهند و يا حقيقتا ناشی از اعتقاد آنهاست که جای يک حماقت را با

اگر مذهب امر شخصی است پس کار اين افراد اساسا بايد. حماقت و خرافات ديگر جايگزين کرده اند
 امر صرفا شخصی را در مطبوعات بهجنبه شخصی داشته باشد ولی معلوم نيست که چرا آنها اين

اطالع همه می رسانند و دو عدد دشنام نيز نثار جمهوری اسالمی و اسالم می کنند و رنگ سياسی به
فحاشی به اسالم و به عرش اعلی رساندن مسيحيت نشانه پيشرفت و آزادی وجدانی. کار خود می دهند

ان می دهد که اين مسيحی جديد تا چقدر کورمالافتادن از چاله به چاه و يا برعکس است و نش. نيست
  . کورمال در زندگيش راه می رود و نمی تواند خويش را به ساحل نجات برساند و رستگار شود

 در شهر کلن از اعضای نادم حزب٢٠٠٧ ژانويه ٢١که در “ شورای مرکزی مسلمانان سابق“
ندامتنامه های کيهان لندنی می اندازد کهورشکسته منصور حکمت تاسيس شده است نيز ما را بياد اين 

که نيازش را دولت آلمان“ شورای مرکزی“اين . کورمال کورمال راه می روند و در فکر مال اند
قرار“ بنياد جوردانو برونو“حس کرده بيکباره مانند قارچ از زمين سبز شده است و مورد حمايت 

جالب اين است که. ؟!سالومون مسيحی سابق استگرفته است که مديريت آن بعهده آقای ميشل اشميت 
.نام اين آقای مسيحی سابق ترکيبی از نام اشميت و سالومون که همان نام عبری سليمان باشد می باشد

بنظر چنين می. اين موسسه مدعی است که هدفش مبارزه با مذهب و جايگزينی آن با هومانيسم است
الب کبير فرانسه از نوآوريهای هومانيستی دوران نوزائیرسد که آقای ميشل اشميت سليمان از انق

وقتی شما در آثار اين محقق پژوهش می کنيد در نظر اول متوجه می شويد که مبارزه. الهام می گيرد
کمتر در مورد يهوديت به انتقاد می. ايشان در درجه اول بر ضد اسالم و سپس بر ضد مسيحيت است

 خود قرار داده است که در درجه نخست عليه کمونيستها بجنگد و مردماين آقای محقق وظيفه. پردازد
.را از جلب شدن به ايده ضد مذهبی آنها که همان ايده روشنگرانه ماترياليسم ديالکتيک باشد باز دارد
وی می گويد مبارزه ضد مذهبی کمونيستی يعنی آته ئيسم کمونيستی جنايتکارانه است و بايد آنرا با آته

  .هومانيستی جايگزين کردئيسم 
 که در هومانيستيشه پرسه دينست منتشر شده٢٠٠٧ ماه فوريه ١٢در يک مصاحبه مطبوعاتی در 

  :است می آيد
گزارش داده شده است که سه نفر از پنج) توفان–مقاله نشريه فوکوس مورد نظر است (در مقاله“

آيا شورای مرکزی مسلمانان. ندرهبران شورای مرکزی اعضاء احزاب کمونيستی ايران و عراق ا
  سابق يک سازمان استتاری برای گرايش ضد دموکراتيک افکار کمونيستی نيست؟

نخست اينکه فعاليتهای سياسی حزبی افراد جداگانه اعضای! مزخرف است: آقای اشميت سليمان 
تم که افراد رادو ديگر آنکه من اين امکان را داش. شورای مرکزی با تدارک اين کارزار ربطی ندارد

آنها انسانهای بسيار جسور و فوق العاده زيرکی هستند و قبل. در هفته های گذشته خيلی خوب بشناسم
بنياد جوردانو برونو اگر طور ديگری بود از اين کارزار دفاع نمی. از هر چيز دموکراتهای معتقد

  “.کرد
وی.  مسلمين سابق در اجاره شماستسپس مخبر از آقای اشميت می پرسد که چرا آدرس اينترنتی اين

  . مدعی می شود که با اين کار هم خطر از آنها رفع می شود و هم ما با آنها اعالم همبستگی کرده ايم
اتحاديه بين المللی“پرسيده می شود بجز شما کسی به آنها کمک می کند و پاسخ می شنوند که بجز ما 

  .“يه آزادی روانی مونيخاتحاد“و ) ibka(“غير مذهبيون و آته ئيستها
از آقای اشميت سليمان در يک مصاحبه ديگر وقتی می پرسند که به چه مناسبت آدرس اين مسلمين
نادم مخفی است و آدرس ايشان بجای آدرس آنها اعالم شده است با تردستی به عمل قهرمانانه خويش

١٠    در صفحه  ادامه...اعتراف کرده و در حاليکه احساس خطر را برای خويش خريده
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