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 گذشت، ما که از سر تف 
 چه يک تف، چه صد تف

 انتخابات دوره هشتم ١٣٨٦ اسفند ٢٤در روز 
. المی در ايران آغاز می شودمجلس شورای اس

صالحيت متقاضيان نمايندگی در شورای نگهبان به 
عنوان مرجع غير دموکراتيکی برای تعيين خودی 
ها و غيرخوديها مورد بررسی قرار گرفته و اسامی 

.   منتشر می شود“صالحيت“نامزدهای دارای 
، مردم ايران تنها مجازند به اين نمايندگان انتصابی

 و مورد اعتماد دستگاه حاکمه “حيتصال“دارای 
رای دهند و نه به نمايندگانی که خود به آنها اعتماد 

  .دارند
شورای نگهبان که حتی مطابق قانون اساسی 

، ، يعنی قانون اساسی خود آنهاجمهوری اسالمی
ناظر بر اجرای صحيح قانون اساسی و انتخابات 

 تفسير می “ابیواستص“، نظارت خويش را است
.  است“صالحان“ به مفهوم ارجح نهادن بر کند که

تفسير صالح آن چيزی نيست که به عقل سالم می 
صالح بزعم آنها کسی است که نه تنها قانون . رسد

اساسی را پذيرفته و خود را ملزم به رعايت آن 
بداند بلکه از نظام حکومتی نيز دفاع کند و حق 

جاد انتقاد نداشته باشد و خطری برای رژيم مالها اي
اين است که در شرايط عادی نتايج انتخابات . ننمايد

شورای نگهبان به نام . روشن استء از همان ابتدا
 نمايندگان دست نشانده ،خودش و بدون دخالت مردم

شورای . را انتخاب می کند“ صالحيت“دارای 
نگهبان و در يک کالم نظام جمهوری اسالمی 

 است و هيچگاه برای رای مردم ارزش قايل نبوده
آنها را گوسفندانی می دانسته که بايد مورد نظارت 

حتی اگر نماينده ای . و کنترل چوپانان اسالمی باشند
، تغيير عقيده داده و وسط کار جفتک اندازی کند

 وی مورد ترديد قرار گرفته از “صالحيت“
نمايندگی برکنار شده و مورد تهديد و ارعاب و 

 مالها . گيردزندان و شکنجه و اعدام قرار می
 مصونيت پارلمانی نمايندگان را برسميت نمی

  ٢ادامه در صفحه ... مواردی کهرد. شناسند

  هشتمال ــ س – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠٨ مارس -١٣٨۶ اسفند– ٩۶ماره ـش

 منافع ملی هيچ ،چيزحفظ قدرت سياسی همه 
  چيز

 در نيمساعت بعد از نصفه شب٢٠٠٨ ژانويه ٣٠کانال دو تلويزيون آلمان در تاريخ چهارشنبه 
.پخش کرد“ زورآزمائی“يک گزارش يک ساعته در مورد روابط ايران و آمريکا تحت عنوان 

تیواقعيت که چنين گزارشی در مورد يکی از مهمترين مسايل سياسی روز و حاين نفس 
 در نيمه شب بدور از چشم مردم،مهمترين مسئله جهان در کنار مسئله مبارزه مردم فلسطين

نخست اينکه. می توان از دو دليل نامبرد.  بسيار پرسش برانگيز بود،آلمان پخش می شود
همواره مدعی شود که در آلمان سانسوریبا اين شگرد امپرياليستی می توانست “ دموکراسی“

نيزرا در مورد مسايل نا خوشآيند “ بی طرفانه“و  و آنها گزارشهای واقعبينانه در کار نيست
 و مردم آلمان را در جريان مهمترين مسايل جهان و حوادث پشت پرده میپخش می کنند

  ٣ادامه در صفحه ...کگذارند و نکته دوم آنکه مخالفت پنهانی دولت آلمان و پاره ای ممال
  

   کيسه خليفهازآغاز چانه زنی و بخشش 
  

سازمان مجاهدين خلق با آنهمه افتخارات گذشته در مبارزه برضد امپرياليسم جهانی و ارتجاع
داخلی به ابزار دست امپرياليستها بدل شده و آنها اين سازمان را برحسب اقتضای سياست روز

آن استخاصيت اين سازمان در . خويش و زمان مانند قابدستمال مورد استفاده قرار می دهند
که از نوع سازمانهای يک بار مصرف نيست و تاريخ از کارافتادگيش هنوز به سر نرسيده

“ آقا گرگهسِر“شيشه عمر اين سازمان در دست امپرياليستهاست و هميشه از وی چون . است
امپرياليستی برای“ دموکراتيک“کشورهای . برای ترساندن جمهوری اسالمی بهره می جويند

هوری اسالمی هر گاه و بيگاه پای اين تشکل را به ميان کشيده و وی را دره با جملمامع
اين سازمان“ نابودی“ ولی در عمل کار مهمی برای .فهرست اسامی تروريستها قرار می دادند

جنبش.  تروريستها برای امپرياليستها وزن و مقام يکسان ندارند.نمی کردند“ تروريستی“
که ميليونها نفر پيرو داشته و مورد اعتمادلبنان در هللا زب احماس در فلسطين و يا تشکل ح

مردم فلسطين و لبنان هستند و توانسته اند رهبری مبارزات مردم را در اين ممالک با طرح
شعارهای درست به کف آورند به نظر امپرياليستها تروريست محسوب می شوند و بايد با تمام

  ٦دامه در صفحه ا...عراقیهر . قدرت آنها را سرکوب کرد
  

درک نادرست از حقوق دموکراتيک و تقويت 
  فاشيسم

،در قاموس اين سوپر انقالبيها مانند رويزيونيستها که منکر جنگ عادالنه و مشروع بودند
هيچ کشوری و ملتیبرای جنگی برای دفاع از حقوق مشروع و برسميت شناخته شده جهانی 

.باشد“ کمونيستی“ه نيست مگر آنکه يک طرف آن بنظر آنها هيچ جنگی عادالن. وجود ندارد
.اين نظريه ارتجاعی طبيعتا نظريه کمونيستی نيست يک نظريه ضد ملی و تروتسکيستی است
اين عده اساسا سطوح مبارزه را نفهميده اند و فکر می کنند اگر صهيونيستها بر سر کشور

رژيم جمهوری اسالمید زيرا ايران بمب ريختند و همه چيز را نابود کردند اشکالی ندار
، به حقوق زنان توجه ندارد و آنهانماينده امپرياليسم اروپاست، است اسالمی، استارتجاعی 

وتبديل کرده دگان ا پبه، دانشگاه را  حقوق معوقه کارگران را نمی پردازد،را سرکوب می کند
 سال بعد از انقالب٢٨،  مبدل ساخته و دانشجويان را سرکوب می کند مساجدبهپادگانها را 

،و بعلت ارتجاعی بودن اين رژيم...  ورا بر نچيده است“ انقالب“هنوز دادگاههای ارتجاعی 
فرض کنيم يک لحظه اين. کشور ايران دارای هيچ حق مشروعی در جهان نيست و نمی باشد

تترهات را بپذيريم و درک خود را از حقوق دموکراتيک تا سطح درک فاشيستی اين حضرا
 آنگاه بايد از اين خانم و آقايان سوپر انقالبی پرسيد به چه مناسبت آنها همين حق،تنزل دهيم

برسميت می شناسند..  . و، آذربايجانردستانک، ، فرانسه، اسرائيلمشروع را برای آمريکا
مکمونيستی و يا انقالبی هستند؟ حداقل فاشيستها نيز در نظا“ خدائی نکرده“مگر رژيمهای آنها 

در نظام فکری اين حضرات فقدان اصوليت. فکری خويش دارای نظم و اصوليت قابل فهم اند
صهيونيستها در“ حق مشروع“منصور حکمت بت اعظم آنها حتی . از همه طرفش جاری است

می نامد برسميت میدموکرات اشغال سرزمينهای فلسطينی را توسط يک رژيم اشغالگر که آنرا 
اين يک حق دموکراتيک بوده. ا برای تساوی حقوق زنان مبارزه می کنيم ما کمونيسته.شناسد

 و منافع، به جنبه عمومیچون برای مجموعه خلق امتيازات مشابهی را برسميت شناخته
 حق تساوی زن و مرد جنبه و اعتبار.آن تکيه کرده و گروه خاصی را متمايز نمی کندعمومی 

، وتی ظاهر شود و مدعی گردد زنان سلطنت طلباگر کسی با نقاب کمونيس. عمومی دارد
 ٧ادامه در صفحه ...و اسالمیارتجاعی حزب اللهی به علت دارا بودن ايدئولوژی 



           

  ٢   صفحه                                        ان                           توفان ارگان مرکزی حزب کار اير   ١٣٨۶ اسفند ماه ٩۶ شماره 
  ...تف که از سرما

دستگاه حاکميت عليرغم همه اين 
پيشگيريها با مشکل و ناآرامی مواجه می 

 فقيه حالل مشکالت شود حکم حکومتی ولی
در اينجا به روشنی می بينيم که قوه . می گردد

قوه مقننه بايد تابع . مجريه بر مقننه حاکم است
انتخاب شدن حرف پوچی . قوه مجريه باشد

و رژيم جمهوری اسالمی تنها حق است 
انتخاب کردن را و آنهم حق انتخاب کردن 

 به اين .را به رسميت می شناسد“ ودی هاخ“
يعنی هر .  استآزادمفهوم انتخابات در ايران 

 است افراد مورد نفرت و مورد “آزاد“ايرانی 
مفهوم انتخابات . انزجار عمومی را انتخاب کند

بت و درک در ايران منفی است و نه مث
از اين گذشته شورای . عمومی نيز چنين است

با بی احترامی ، نگهبان با نقض قانون اساسی
و تف کردن بر آن که قانون خود آنهاست بی 
. ارزشی همين سند را به نمايش می گذارد

متولی نيز احترام امامزاده را نگاه نمی دارد 
  . چه برسد به ساير مردم

مايندگی که بخش از تعداد زيادی متقاضيان ن
بزرگی از آنها همان خودی های دارای 

 البته به مفهوم حاميان جمهوری ،“صالحيت“
اسالمی و نه به مفهوم حاميان جناح مسلط 

 از قيچی نظارت شورای نگهبان جان ،هستند
سالم بدر نبرده و صالحيت آنها مورد تائيد 

البته همينکه صالحيت اين . قرار نگرفته است
يم حتی از طرف خود رژيم عده حامی رژ

حال . مورد ترديد است جای شکرش باقی است
ديگر با زبان خودشان اعتراف می کنند که 

 همين رژيم آدمهای ، حاميان خوِددوستانشان
اگر ما مدعی می شديم که . وده اندبصالحی ن

 اکثريت مردماين عده ناصالح اند و به منافع 
“ البیضد انق“ جای ما بعنوان خيانت می کنند

زيرا خلق ايران بهر . در گوشه زندان اوين بود
صورت آنها را مصلح مردم ايران نمی 

خوشبختانه شورای نگهبان از روی . دانست
سفاهت بر نظر اپوزيسيون انقالبی ايران 
صحه گذارده است و قبول کرده است که مشتی 
ناصالح از طرف رهبر انقالب در گذشته و تا 

ا بدست داشته اند و کنون زمام گردش امور ر
. بدون داشتن صالحيت آنرا اداره می کرده اند

طبيعتا چيزی جز فاجعه از آن نمی تواند 
وقتی خود آشپز به شوری آشش . بيرون آيد

اعتراف می کند از  زبان قاصر ما ديگر چه 
ما در اين . می تواند جز تائيد نظر آنها بر آيد

الب ج. عرصه با شورای نگهبان هم  عقيده ايم
اين است که برخی ازاين رد صالحيت شده ها 
هم اکنون در مجلس شورای اسالمی نشسته اند 

اين . و برای مردم تعيين تکليف می کنند
سياست شورای نگهبان ما را بياد رباعی خيام 

  :می اندازد که می گفت
  ترکيب طبايع چو ايزد آراست

  از بهر چه فکندش اندر کم و کاست
  از بهر چه بودگر خوب آمد شکستن 

  . اين عيب کراست،گر بد آمد
حال اين رباعی وصف حال اين مالهاست که 

آنها وقتی . به جای خدا نيز حکم می دهند
مجلس فرمايشی قبلی را سر هم بندی می 
کردند و می آراستند جمعی از ناصالحان سوء 

، به سابقه دار کنونی را صالح تشخيص داده

 که  مدعی شدندآنها گواهی حسن رفتار داده و
. آنها می توانند برای مردم تعيين تکليف کنند

 ناصالحان ،حال همان صالحان ديروزی
. امروزی اند و شکستنشان واجب آمده است

حال چه کسی مسئوليت اين تشخيص غلط را 
در گذشته بعهده داشته و يا شايد در آينده بعهده 
دارد؟ برای اين تخلف و عيب گريبان چه کسی 

، چه کسی در اين نظام پاسخگو  گرفترا بايد
 که مشتی ناصالح را به نام صالح به هست

در ؟ مجلس شورای اسالمی اعزام کرده است
  ! هيچکسنظام اسالمی 

البته در زبان عاميانه به اين خودسری و 
استبداد شورای نگهبان تف سر باال می گويند 

ولی برای . که به روی خودش می اندازد
 انبوه تفهای مردم غرق شده کسانی که در زير
 چه صد تف اهميتی بيشتری ،اند چه يک تف

تفو بر تو “بهمين جهت نيز ما از بيان . ندارد
    .خودداری می کنيم“ چرخ گردون تفو

در ايران نظام پارلمانی نقشی را ندارد که در 
ساير ممالک دموکراتيک جهان برای آن قايل 

دی خو“و انتخاب “ استصوابی“نظارت . اند
در  ،برخالف تبليغات ليبرالها در ايران“ ها

 .تمام نظامهای دموکراتيک جهان وجود دارد
همه دستگاههای استثماری در جهان طوری 
عمل می کنند که پارلمانها از نظام سرمايه 
. داری و طبقه حاکمه در مجموع دفاع کنند

البته ساز و کاری که آنها بکار می گيرند از 
جمهوری اسالمی در شکل ريشه با شيوه های 

 ،در نظام سرمايه داری غرب. متفاوت است
نظارت و کنترل از طريق احزاب رسمی و 
سازمان جوانان آنان که دوره تهيه و تدارک 
آن احزاب است و بويژه رسانه های گروهی 
برای شستشوی مغزی و امکانات عظيم مالی 

ظاهر اين نظارت . تبليغاتی صورت می گيرد
يار دموکراتيک است ولی در استصوابی بس

بطن آن همان اهدافی نهفته است که در نظام 
همه تصميمات . جمهوری اسالمی وجود دارد

 مردم “نامحرم“در پشت پرده و بدور از چشم 
اتخاذ می شود و نتايج به مردم تحميل می 

نظامهای استثماری غرب اين ساز و . گردد
 نمای. کار را تکامل داده و مدرن کرده اند

پارلمان و نطق آتشين نمايندگان چاشنی پذيرش 
  .سهل نظام استثماری است

 ساز و ،ليکن در نظام های دموکراتيک غرب
 عليرغم همه ،کاری که به کار می رود

 همراه با موانع و آنچنان مشکالت ،صافی
مصنوعی است که امکانات محدودی در 
، اختيار نيروهای مترقی و واقعا دموکرات

کمونيستها می گذارد که نمايندگان انقالبی و 
آنها نيز بتوانند به سختی از اين موانع بگذارند 
و به پارلمان حتی به عنوان يک نفر نيز راه 
پيدا کنند و از همان امکانات سايرين که از 
جمله يکی از آنها مصونيت پارلمانی و 
نطقهای در نشستها و يا مصاحبه های 

 توده مردم را مطبوعاتی است استفاده کنند تا
بورژواها البته تالش . با حقايق آشنا نمايند

دارند ساز و کار خويش را برای ممانعت از 
 چنان کامل ،روشنگری بر روی افکار مردم

 و “ناگوار“سازند که وقتی در اين وضعيت 
قبول حق نمايندگی يک نيروی انقالبی ديگر 
نمی توانند کاری از پيش برند و به انتخاب 

 در عمل ، تا نمايندگان تن می دهندشدن اين
آنها اساس نظام . جلوی تبليغات آنها را بگيرند

  شتابزده از ترس ،انتحاباتی فريبکارانه را
انتخاب يکی دوتا نيروی انقالبی برهم نمی 

آنها خردمندانه می دانند که اين نظام . زنند
هنوز کارآئی دارد و می شود از آن تا سالهای 

آنها روشهای حيله گرانه . آتی استفاده برد
بهتری دارند که با ظاهر سازی در خفا کار 

از جمله اينکه رسانه . خويش را از پيش ببرند
های گروهی که کنترل مالی و استخداميش در 
دست آنهاست موظف می شوند نطق آنها را 

سگهای زنجيری سرمايه در . پخش نکنند
داخل پارلمان مرتب به آنها حمله می کنند و 
دروغپردازی می نمايند بطوريکه آنها را به 
دفاع از خود واداشته از مسير اصلی مبارزه 

به آنها امکان رد جعليات و . خارج می کنند
دروغها را نمی دهند و بدينوسيله افکار 
. عمومی را عليه آنها بر می انگيزند

سازمانهای امنيتی را مامور کنترل آنها می 
و “ ناباب“صر کنند و آنها را بعنوان عنا

رار می دهند تا از مورد اتهام ق“ تروريست“
  .تاثير نظريات آنها بکاهند

تفاوت وضعيت ايران ديکتاتوری با 
دموکراسيهای غربی در همين امکان استفاده 
دموکراتيک از همان حداقل شرايطی است که 

سالها در اثر در نظامهای دموکراسی غرب 
ن بوجود مبارزه مردم و در راس آنها کارگرا

نوع نظارت استصوابی در غرب . آمده است
، هم وجود دارد که نوع نامرئی کنترل است

ها و اراده ها از طريق نوع تسلط بر مغز
، ، نشرياتکنترل رسانه های گروهی

بنگاههای بزرگ مطبوعاتی و اطالعاتی 
است ولی بهر صورت به پاس همان تالش 
ين عوامفريبانه تا ظاهر سازيها کامل باشد ا

امکان را خواهی نخواهی به اين نمايندگان 
مردمی می دهد تا بتوانند در پارلمان شرکت 
کنند و گرنه وضعيت حاکم در اين ممالک 
اگر طور ديگری رفتار می کردند بايد همراه 
با اعمال ديکتاتوری به صورت مرئی و 
فيزيکی و اعمال قهر آشکار مانند جمهوری 

را جرج بوش افکار عمومی . اسالمی می شد
 سپتامبر و دروغهای ١١در آمريکا با واقعه 

افکار عمومی . شاخدار ساخت و پرداخت
به قتل عام “ دموکراتيک“آمريکا به طور 

 هزار نفر در عراق رای داد و تائيد کرد ٦٠٠
که حقوق ملل بايد با بی شرمی به نفع 

  .امپرياليسم آمريکا به زير پا گذارده شود
استفاده از اين حداقل متاسفانه در ايران 

امکانات برسميت شناختن حق انتخاب کردن 
در ايران تنها . و انتخاب شدن ممکن نيست

حق انتخاب کردن را به مصداق مال تو مال 
من است و مال من مال خودم برسميت می 

امکان اينکه کسی بعنوان منتخب . شناسند
مردم و منتقد دستگاه حکومتی به مجلس راه 

البته تغيير انسانها غير ممکن . تيابد صفر اس
نيست ولی هر نماينده ای که نظراش را 
عوض کند با چماق و تهديد و ارعاب حزب 

 را دارو دسته نهی از روبرو شده و سرشهللا ا
  .منکر زير آب می کنند

از اين گذشته در ممالک دموکراسی غربی 
  ٣ادامه در صفحه ...اين خرافه عمومی

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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می “ آزاد“است که توسط انتخابات  حاکم 
را تغيير داد و باين “ نظامهای حکومتی“توان 
ت مردم را در انتخابات شرکت کرده و به جه

که حتی می تواند اکثريت “ اکثريت“رای 
کسانی باشد که بعنوان اقليت در انتخابات 

مردم با . ی گذاردشرکت کرده اند احترام م
 تصميم تحميق به مرحله ای رسيده اند که

فعال را به منزله رای اکثريت می “ اقليت“
 ساز و کار نظام سرمايه داری بسيار .پذيرند

تمام . زيرکانه بر اين اساس استوار است
ولی . دستگاه آنها دستگاه فريب مردم است

همين دستگاه فريب روزنه هائی را مجبور 
است باز بگذارد که نيروهای مترقی می توانند 

  .گاه از آن بهره ببرندبا شناخت کل دست
در انتخابات ايران و يا ممالک نظير مردم ما 

 دولت ،از جنبه نگرش فرهنگ چيره تاريخی
را هميشه همه کاره و مظهر تمرکز و تصميم 
گيری دانسته و کشور بر اساس نظام متمرکز 

، صرفنظر از و نه پراکنده شکل گرفته است
اينکه مردم ميهن ما برخالف غربيها هميشه 
نسبت به دولتها بدبين بوده اند و علی االصول 

ل را در زمان حوادث ناگوار نه بر برائت اص
 بلکه بر ،دولت تا زمانيکه عکسش ثابت شود

، در ايران مردم محکوميت آن قرار می دادند
.  پارلمانی اعتقاد نداشته اندهرگز به معجزات

شايد بجز دو دوره نخست مجلس شورای ملی 
احتياط در هيچ دوره ای مجلس و آنهم با کمی 

نتوانسته تمايالت مردم ايران را بازتاب دهد و 
. در مقابل ديکتاتوريهای حاکم ايستادگی کند

حتی در دوره دکتر مصدق نيز انتخاباتها کامال 
به شيوه دموکراتيک صورت نمی پذيرفت و 
در انتخاب نامزدهای حزب توده اخالل به 

دالها و خانها و فئو، دولت، دربار. عمل می آمد
پاسبانها و اواخر سلطنت پهلوی ساواک بر 
صندوقهای رای نظارت می کردند و نمايندگان 
از قبل تعيين شده را از صندوقها بيرون می 

  . کشيدند
به اين جهت شرکت در انتخابات با وضعيت 
حاکم صحه بر مشروعيت يک رژيم ضد 
دموکراتيک است که می خواهد در صحنه 

جمهوری اسالمی را يک رژيم جهانی رژيم 
برای رژيم اين . دموکراتيک جلوه دهد

انتخابات نه اطالع از  نظر مردم بلکه يکدست 
. کردن حاکميت و تصفيه منتقدين خودی است
 –جناح مسلط حاکميت می رود تا بخش نظامی 

امنيتی حاکم را تقويت کند و شرايط سرکوب و 
 توجهی اين بی. اختناق رادر ايران تشديد نمايد

به نظريات مردم که مخالف تجاوز امپرياليسم 
و صهيونيسم به ايران هستند جبهه مقاومت 
مردمی را در مقابل امپرياليسم تضعيف می 

تنها . کند و نطفه شکست را در بطن خود دارد
تکيه بر مردم و بسيج عظيم توده های مردم 
است که سد محکمی در مقابل تجاوز بيگانه 

ن نقشی را فقط يک رژيم چني. خواهد بود
  .مردمی و انقالبی می تواند ايفا کند

البته شرکت در انتخابات در هر شرايطی 
نادرست نيست زيرااستفاده از هر سنگری 
برای تماس با مردم و آگاهی بخشيدن به آنها و 
افشاء حاکميت از ارزش مهمی برخوردار 

حتی اگر شرايطی ايجاد شود که در اثر . است

ديد انتخاباتی ميان جناحهای مبارزات ش
 مردم ، همراه با بحران در حاکميت،حاکميت

به ميدان آيند و بخواهند داوطبانه در انتخابات 
شرکت کرده و اين درگيری انتخاباتی به بسيج 

 نمی توان از قبل ،و آگاهی مردم منجر شود
بدون تحليل مشخص ازشرايط مشخص در 

برای ناظر بود و “ بی طرفانه“کنار جنبش 
همه مراحل تاريخ حکومت جمهوری اسالمی 

سرنگونی يک رژيم که . حکم کلی صادر کرد
بايد با دست مردم صورت پذيرد بيکباره از 

بايد گام به گام . امروز به فردا دست نمی دهد
اتخاذ موضع همواره بايد بر . به آن نزديک شد

اساس اهميت نقش مردم و تاثير اين مبارزات 
ج آنها مورد بحث قرار گيرد و در آگاهی و بسي

نه به صورت انتزاعی و کتابپرستانه وگرنه 
اين حقيقت همه دانسته است که شرکت در هيچ 
 ،انتخاباتی به آزادی مردم منجر نمی شود

ريشه های بيعدالتی را از بين نمی برد و 
همواره به معنی شرکت در انتخاباتی است که 
. دتحت نظر طبقات حاکمه برگذار می گرد

باين بهانه نمی شود همواره از شرکت در 
  . انتخابات سرباز زد

اما انتخابات کنونی در تحت چنين شرايط 
جناح رقيب که به مخدوش . برگذار نمی شود

بودن انتخابات معترض است نه از آن جهت 
است که اين انتخابات را در کليت خويش غير 
دموکراتيک دانسته و مورد انتقاد قرار می دهد 

لکه از آن نظر است که چرا يک جناح از ب
خوديها حقوق جناح ديگری از خوديها را که 
آنها نيز حامی رژيم جمهوری اسالمی هستند 

اين دو جناح هر دو ناقض . نقض می کند
مخالفين . حقوق اکثريت مردم ايران هستند

 جناح مسلط “تنگ نظری“جناح حاکميت از 
ر پيش اگر گشاده نظری د. به تنگ آمده اند

  . گرفته می شد جای اعتراضی باقی نمی ماند
شرکت در ) توفان(باين جهت حزب کار ايران

. انتخابات را از اين نقطه نظر تحريم می کند
دستآويز تئوريک انتخاب ميان بد و بدتر نيز 
در اين ميان بردی ندارد و نمی تواند ما را 

 پيش از انتخابات پيروزی بدترهاقانع کند زيرا 
 را با ياری نظارت استصوابی تضمين خويش

می کنند و لذا رای اين بهانه جويان تئوريسين 
جناح . تاثيری در سرنوشت انتخابات ندارد

مسلط از همان بدو امر نسبت اقليت و اکثريت 
نمايشی خويش را همراه با امکان تقلب پنهان 
و آشکار و سرانجام کودتای نظامی تدارک می 

.  محاسبه پيش نمی رودهيچ حرکتی بدون. بيند
سازماندهی تقلب در انتخابات و انحراف افکار 
عمومی و تهديد و ارعاب آنها يک امر از قبل 

روشن است که تا موقعيکه . تعيين شده است
نظارت استصوابی بر تعيين نامزدهای 
انتخاباتی نقش دارد نمی توان نامزد مورد 
اعتماد و اطمينان را به مجلس فرستاد تا از 

شرکت در چنين . قوق مردم ايران دفاع کنندح
انتخاباتی تنها به نفع رژيم است و نه در افشاء 

تنها در جهت فريب مردم است و نه در . رژيم
جهت بسيج و آگاهی بخشيدن به آنها و ايجاد 

اين انتخابات هسته . يک جنبش اجتماعی است
های رشد يک جنبش اجتماعی و اعتراضی را 

  .يد وسيعا تحريم گردددر بر ندارد و با
*****  

  ...حفظ قدرت سياسی
امپرياليستی با سياستهای بازدارنده امپرياليسم 

آنها با پخش . آمريکا در منطقه را نشان دهند
اين فيلم تالش می کنند نيشی به امپرياليسم 
آمريکا بزنند و زمينه مخالفتهای آتی را 

  .تدارک ببينند
ست که بر رسانه های گروهی آلمان روشن ا

در اين موقع شب تعداد قليلی از مردم به 
 تنها ،تلويزيون نگاه کرده و در بهترين حالت

انسانهای سياسی آگاهی هستند که نسبت به 
تماشای اينگونه گزارشات مستند عالقمندند و 
شايد مضمون چنان گزارشی را همواره در 
. تحليلهای خويش از قبل در نظر داشته اند

از خستگی کار طاقت افراد معمولی که 
فرسای روزانه برگشته اند يا در خواب ناز 
بسر می برند و يا از ميان ده ها کانال 
تلويزيونی حسابشده خصوصی و فيلمها بی 
محتوی و برنامه های سر و ته گرم کننده که 
به فشار به مغز و خستگی مضاعف نياز 

  . نباشد خود را مشغول می کنند
برنامه رسمی و  “دموکراسی“با اين شگرد 

ريزی امپرياليستی هميشه سندی در دست 
خويش قانع “ بی طرفی“دارد تا شما را از 

 اين گزارش در عين حال نشان می دهد .سازد
که دولت آلمان با واقعيتها آشناست ولی خود 

گزارش . را موظف به دروغ و دغل می داند
تلويزيون آلمان در تائيد صد در صد تحليلهای 

کسانيکه با . است) توفان(يرانحزب کار ا
نظريات حزب ما آشنا هستند از عمق 
نظريات حزب ما بعد از آشنائی با اين 

  .گزارش در حيرت می مانند
بر اساس اين گزارش رژيم جمهوری اسالمی 

در پی “ اصالح طلبان“ايران ازهمان زمان 
  سازش با امپرياليسم

 و با آنها حتی با اطالع ست آمريکا بوده ا
. گوناگونی کرده است فقيه مذاکرات ولی

 سپتامبر آنرا ١١خامنه ای در زمان واقعه 
عملی تروريستی ناميده و بشد ت محکوم 
کرده است و در محکوميت اين عمل مردم 
ايران به تظاهرات پرداخته که از جانب رژيم 

اينها . ايران اين تظاهرات تحمل گرديده است
ا پنهان مطالبی نبوده که از ديد آمريکائيه

پيروزی موقت امپرياليستها در . بماند
اتحاد “افغانستان بدون حمايت ايران که در 

 و در هرات و نقاط ديگر افغانستان از “شمال
نفوذ فراوان برخوردار بوده اند هرگز امکان 

ايران با تمام فشار و نفوذ . پذير نبوده است
خود سعی کرده است که رژيم دست نشانده 

، مالی و  از نظر نظامیحامد کرزای را
تقويت کند و به خواست اطالعاتی 

امپرياليست آمريکا در افغانستان صحه 
حتی کار به جائی رسيده است که . بگذارد

حامد کرزای ناچار شده که از کمکهای رژيم 
ايران سپاسگزاری کرده و در زمان 
مسافرتش به واشنگتن بر خالف دروغهای 

وی را حسابشده جرج بوش عکس نظريات 
  .مدعی شود

رژيم جمهوری اسالمی در طی نامه ای بدون 
امضاء و در چند صفحه نظريات خويش را 
برای همدستی و همکاری با امپرياليست 

  ٤ادامه در صفحه ...آمريکا از طريق 

   همدست امپرياليسم،صهيونيسم يعنی نژادپرستی
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سفارت سوئيس در ايران به اطالع آمريکائيها 
يگانه خواست رژيم جمهوری . می رساند

می ايران اين است که آمريکائيها از تالش اسال
برای سرنگونی رژيم ايران دست بردارند و با 

آنها بر اساس . ايران روابط عادی برقرار کنند
اطالعاتی که در اين سند وجود دارد و تصوير 

 حتی ،آنها در برنامه فوق نشان داده شد
حاضرند در مورد مسئله اسرائيل نيز با 

رژيم جمهوری . نار آيندامپرياليست آمريکا ک
اسالمی با تمام امکانات ميهن ما ايران برای 
 ،همدستی و سازش با امپرياليستها آماده است

آمريکائيها از سرنگونی تنها باين شرط که 
  . اين رژيم دست بردارند

رژيمی که بجای تکيه بر مردمش به 
امپرياليستها چشم دوخته است نمی تواند قدمی 

زيرا به . می مردم بردارددر راه مصالح عمو
به آينده خويش . اين مردم اطمينان ندارد

، بدنبال حال خود است، بدنبال اطمينان ندارد
قشر منافع منافع قشر خاصی از روحانيت و 

 تا بخش مهم درآمد معينی از تجار بازار است
اين رژيم می . نفت را بين اين قشر تقسيم کند

ايت مستمر خواهد با ياری امپرياليستها و حم
اين است که بجای . آنها بر سر کار بماند

، بجای برچيدن گسترش دموکراسی در ايران
، بجای ايجاد امنيت بساط سرکوب و آدمکشی

قضائی و مجازات دزدان و راهزنان در راس 
. به سرکوب مردم اشتغال دارد... حکومت و

درآمدهای ملی ايران را تنها برای حفظ خود و 
سندی که . ران هزينه می کندنه حفظ آينده اي

دردست آمريکائيهاست و آنرا توسط عوامل 
خويش در تلويزيون نشان دادند گواه اين مسئله 

  .است
البته امروز که کار به بن بست کشيده است و 
دست رد جرج بوش به سينه خامنه ای و 
رفسنجانی و خاتمی خورده است مسئولين 

ن را رژيم ايران اين واقعيت غير قابل کتما
تکذيب نموده از آن اظهار بی اطالعی می 

ولی برای مشاوران جرج بوش و . کنند
کارشناسان آمريکا که اين سند را مطالعه کرده 
و از صحت آن مطلعند خواست رژيم 

  .جمهوری اسالمی روشن است
رژيم جمهوری اسالمی حاضر شده بوده است 
با آمريکائيها در مورد سرنگونی رژيم صدام 

کاری کند و استقالل کشور عراق را حسين هم
متعاقب اين توافقی که صورت . بر باد دهد

گرفته است آمريکائيها خواستار تماس با 
کنگره ملی مخالفين رژيم عراق در لندن می 
گردند و آنها را به عنوان تالی رژيم بعث در 

ولی آمريکائيها غافل . عراق مشهور می نمايند
که در ميان کنگره بوده اند که اين ايران است 

ملی عراق و در ميان سازمانهای شيعی و حتی 
  .کرد دارای نفوذ فراوان است

کارشناسان و مشاوران امنيت ملی در آمريکا 
و از جمله آقای آرميتاژ اعتراف می کنند که 
آمريکائيها از فرهنگ منطقه و نفوذ ايران در 
منطقه و راوبط عاطفی و تاريخی و فرهنگی و 

. اکم در اين منطقه بکلی بی خبرندمناسبات ح
. ارزيابيهای آنها کامال ذهنی بوده است

امپرياليست آمريکا قصد داشته که با ياری 
ايران افغانستان و عراق را تسخير کند و 

رژيمهای دست نشانده ای در اين ممالک بر 
سرکار آورد و سپس با پايگاه قرار دادن 

امارات ، منستان، ترک، آذربايجان، ترکيهعراق
، افغانستان و پاکستان بر ايران متحده عربی

چيره شود و کنترل تمام منطقه را از نظر 
سياست . استراتژيک در دست بگيرد

امپرياليسم آمريکا ادامه جنگ در منطقه با 
سياست تجاوزگرانه . ياری اسرائيل بوده است

امپرياليسم آمريکا تسلط بر چاههای نفت و 
. کنترل جهان استاهرم فشار بزرگی برای 

ايران يکی از حلقه های تحقق اين استراتژی 
مسئله مخالفت با غنی کردن “. بوده است
“ مسئله حمايت ايران از تروريسم“، “اورانيوم
 نعل وارونه کوبيدن ،از اين قبيلتی ئالو الطا
اين درخواستها تنها بهانه ای برای . است

آمريکائيهاست تا آن سياست راهبردی خويش 
نزاعی که در . منطقه را به پيش برنددر 

گرفته است خيلی بيش از اختالف بر سر 
آنها در . مسئله غنی سازی اورانيوم است

ها “گفتگوی تمدن“زمان خاتمی که هوادار 
در آن زمان . بود نيز همين سياست را داشتند

احمدی نژادی بر سرکار نبود تا تمايل خويش 
رد و بهانه را برای نابودی اسرائيل برزبان آو

خوبی به امپرياليستها و ارتجاع جهانی برای 
آنها طالب کنترل . تهديد ميهن ما ايران بدهند

. ايران موی دماغ آنهاست. منطقه هستند
کنترل منطقه يعنی روی کار آوردن يک رژيم 
دست نشانده ديگر آمريکائی در ايران است تا 
حلقه محاصره چين و روسيه و کنترل هند و 

البته برای آمريکائيها . اروپا کامل شودژاپن و 
که درپی انحصاری کردن سوخت اتمی هستند 
و يا با سرکوب جنبش فلسطين و لبنان موافقند 
و زير بغل اسرائيل را که متحد عمده آنها در 

، هر عقب نشينی ايران منطقه است گرفته اند
 و به مصداق از خرس به نفع آنها خواهد بود
 ولی سفيهانه است که يدموئی به حساب می آ

تصور کنيم اين لشگر کشی ميلياردی به منطقه 
از زمين و هوا و دريا و بودجه های ميلياردی 
مصوب کنگره آمريکا و بودجه های پنهان آنها 
و اين همه عمليات تخريبی و جاسوسی و 
حمايت از اپوزيسيون خود فروخته و فريب 

ا تنهسوپر انقالبيهای ماليخوليائی ايرانی 
بخاطر کمکهای مالی ايران به جنبش فلسطين 

مسئله غنی سازی ممانعت از و لبنان و يا 
 سياست راهبردی .اورانيوم در ايران است

امپرياليسم در منطقه که در پی نظم جهانی 
، نوين و خاورميانه بزرگ است وسيعتر
 .عميقتر و پايدارتر از همه اين تبليغات است

يران عليرغم اين است که خطر تجاوز به ا
  . کاهش هرگز منتفی نشده است

زورگوئيهای آمريکائيها يک زورآزمائی 
آنها همه بهانه ها را برای حمله به ايران . است

آماده کرده بودند ولی در محاسبات خويش با 
نقش مقاومت مردم شکست روبرو شده اند و 

در منطقه بزرگترين عامل بازدارنده تجاوز 
  .عليه ايران است

مريکائيها حاال اعتراف می کنند که به خود آ
واقعيتهائی پی برده اند که قبل از از دامنه 

صحنه . وسعت و عمق آن بی خبر بوده اند
هائی را که آنها ديده اند برايشان شگفت آور 

  . بوده است

رژيم جمهوری اسالمی کنگره ملی عراق را 
در لندن در زير نفوذ خود داشت و انتخابات 

نيم ميليون شيعه ايرانی به عراق و هجوم 
عراق و تقويت نفوذ ايران در منطقه 

آنها فکر . امپرياليستها را دچار حيرت کرد
 ساله ٨نمی کردند که ايران پس از جنگ 

عليه صدام از چنين نفوذ عظيمی در منطقه 
  . برخوردار باشد

ها در کنار سياست لشگرکشی به آمريکائي
ن را  خود فروخته ايراايران اپوزيسيون

انقالبات صورتی و “تقويت کردند و به 
الر به ، ميليونها د دست زدند“مخملی

اپوزيسيون خود فروخته ايران ياری رسانده 
به آنها راديو و تلويزيون داده و شبکه 
اينترنت وسيعی در اختيارشان گذاردند تا با 

 به آمال ملتشان خيانت “استفاده از تضادها“
. اختيار آنها بودپوشش خبری وسيع در . کنند

سياست تجزيه طلبی در ايران و حمايت از 
مشتی خودفروختگان قومی تجريه طلب از 

 جزئی از ،کرد و عرب و آذری و بلوچ
سياستهای فشار و شالق امپرياليستها بود تا با 
ضربه زدن به رژيم جمهوری اسالمی از 
درون و بيرون کنترل ايران را برای هميشه 

وخت و مواد اوليه و برای کنترل مواد س
موقعيت استراتژيک آن بر ضد روسيه و چين 

ايران از . و ژاپن و اروپا به عهده بگيرند
زمان جيمی کارتر در مدار امنيت ملی 
آمريکا قرار دارد که حفظ آن حتی به بهای 
استفاده ازبمب اتمی آمريکائی مجاز به حساب 

  .می آيد
ت را در حاليکه رژيم ايران در عراق انتخابا

به رضای آمريکائيها انجام داد و تمام 
همکاريهای خيانت آميز را با آنها بعمل آورد 
ولی امپرياليسم آمريکا که هدفش تجاوز به 
ايران و کنترل منطقه بود زير بار حمايت از 
رژيم جمهوری اسالمی نرفت و برعکس 

 گوناگون اين رژيم را ءتالش کرد به انحا
عليه آن ادامه داده و منفرد نموده تحريکات را 

سرانجام آنرا سرنگون نموده يک رژيم دست 
نشانده در ايران مانند رژيم پهلوی بر سر کار 

مدعی بی تاج و تخت پادشاهی ايران . آورد
چون سگی وفادار به اشاره امپرياليستها از 
يک نشست سرمايه داران آمريکائی به نشست 
 ديگری در فالن دانشگاه و يا بهمان بنياد

امنيتی آمريکا می رفت تا سگهای آمريکائی 
را بر ضد مردم ايران تحريک کرده و 
فضائی مسموم برای حمله به ايران فراهم 

کيهان لندنی اين سخنگوی فارسی زبان . آورد
وزارت جنگ آمريکا و همدست رامزفلد در 
لندن نيز زير بغل وی را گرفته بود و با 
 دروغ و دغل و اخبار جعلی و کاذب و

بزرگنمائی های تهوع آور و ساختن کوه از 
آنها . کاه آب به آسياب امپرياليستها می ريخت

در جهت تحقق سياست راهبردی امپرياليسم 
سياست . آمريکا در منطقه کار می کردند

ايران برای مصالحه با آمريکا عليرغم تالش 
بی حد و حصر برای نفوذ در عراق تا بعد از 

 و زمانيکه ديگر اشغال عراق ادامه داشت
روشن شده بود که هدف امپرياليستها در 
مورد ايران چيست و رژيم جمهوری اسالمی 

  ٥ادامه در صفحه ...از مصالحه با 

 ما خواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم



           

  ۵   صفحه                                        ان                           توفان ارگان مرکزی حزب کار اير   ١٣٨۶ اسفند ماه ٩۶ شماره 
  ...حفظ قدرت سياسی

امپرياليسم آمريکا مايوس شد در روش خود 
تغييراتی فراوان به عمل آورد و بر شدت 
سرکوب داخلی و هجوم در سياست خارجی 

، روی کار ِو کار آوردن احمدی نژادر. افزود
 امنيتی پاسخی به هل - آوردن يک دولت نظامی

من مبارز طلبيهای جرج بوش و تالش وی 
. برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی بود

آمريکائيها تازه پس از ورود به باطالق عراق 
متوجه شدند که پيشبردن سياست آنها به اين 

م فلسطين و مبارزه مرد. سادگيها ميسر نيست
، پيدايش يک موج لبنان عليه اسرائيل و آمريکا

قدرتمند ضد آمريکائی در همه ممالک اسالمی 
، حمايت ملتهای جهان از اندونزی تا مراکش

، فلسطين و ، عراقاز مبارزات مردم افغانستان
لبنان و مخالفت صريح آنها با تجاوز به ايران 

  امپرياليسم آمريکا را در،در سراسر جهان
 ضربات ،وضعيتی قرار داده است که حال

متقابل را از رژيم ايران دريافت می کند و 
متوجه می شود عجب وضعيت ناگواری برای 
خويش در منطقه در اثر عدم شناخت ايجاد 

تالش امپرياليستها برای سرکوب . کرده است
 سپر بالی جنبش فلسطين و لبنان و عراق که

برو شده  با شکست رومردم ايران شده اند
ممالک آسيای ميانه و امارات متحده . است

عربی و از جمله مصر و عربستان سعودی 
دست رد به سينه آمريکائيها برای حمايت از 

آخرين سفر جرج بوش . حمله به ايران زده اند
به منطقه برای آنکه آخرين زور خود را بزند 

وضعيت پاکستان . با شکست روبرو شده است
رود تا نيروی آمريکا در که سخن از آن می 

آن جا پياده شود و وضعيت ترکيه در برخورد 
رد دست نشانده طالبانی که مهره با حکومت ُک

ای موثری در برنامه تجاوز به ايران و تقويت 
سياست راهبردی امپرياليستها و صهيونيستها 
در منطقه بوده و هنوز هست شرايطی را به 

سنگ امپرياليسم آمريکا تحميل کرده که 
بزرگی در تحقق برنامه راهبردی وی ايجاد 

   .      کرده است
سياست رژيم جمهوری اسالمی از صورت 
تفاهم و سازش به عرصه بسيج افکار عمومی 
و ايجاد روابط دوستانه با همسايگان و 
سرکوب نيروهای دموکراتيک داخلی تغيير 

عمال امپرياليسم در ايران نيز با عدم . کرد
د امپرياليستی و جدا کردن اتخاذ سياست ض

مبارزه دموکراتيک از مبارزه ضد 
امپرياليستی بهانه خوبی بدست اين سرکوبی 

نيروهای تجزيه طلب قومی در ايران . می داند
حتی حاضر نيستند سياستهای استعماری 
امپرياليسم آمريکا را در عراق و افغانستان و 
لبنان و فلسطين محکوم کنند زيرا آنها عوامل 

می در مجموعه استراتژی امپرياليسم مه
آمريکا به ايران به شمار می آمدند و هنوز هم 
می آيند تا همان سياست را در مورد ايران به 
اين بهانه که چون رژيم جمهوری اسالمی 
ارتجاعی است پس امپرياليستها حق دارند به 
. ايران تجاوز کنند مورد حمايت قرار دهند

-ژی صهيونيستیرهبر تئوريک اين ايدئولو
امپرياليستی منصور حکمت بود که پيشنهاد 
تظاهرات مشترک با سلطنت طلبان و 

در لوس آنجلس . دوستداران آمريکائی می داد

و ترونتو کانادا و فرانکفورت آلمان اين 
همکاری تنگاتنگ صورت گرفت و شعار آن 

در “ تمدن“و “ مدنيت“اين بود که بايد از 
دفاع “ تروريسم“و “ اسالم سياسی“مقابل 
سناريوی سفيد و “وی تئوری ارتجاعی . کرد
جنگ ميان “وی تئوری . را اختراع کرد“ سياه

اسالم سياسی و “، “دو قطب ارتجاع
اين جنگ به ما مربوط “ و“ ميليتاريسم آمريکا

را برا ی ... “کمونيستها وطن ندارند“، “نيست
زمينه سازی اين خيانتهای ملی به ميدان آورد 

ز از اين ويروس خطرناک عده ای در که هنو
مغزهای خويش رنج می برند و تئوريهای 

حزب ما . ارتجاعی وی را نشخوار می کنند
در همان هنگام با شناخت از اين وضعيت 
اعالم کرد که بايد انقالب مخملی را که در 
ايران در زير توجه امپرياليستها پديد می آيد 

 شرط خروج بی قيد و ، خواستار افشاء کرد
، نيروهای استعماری و بربر از عراق

افغانستان و فلسطين و لبنان شد و افزود که 
بايد پيوند محکمی ميان مبارزات دموکراتيک 

 با مبارزه ضد ، دانشجوئیکارگری
امپرياليستی ايجاد کرد تا سره از ناسره شناخته 

، از حق بايد از تماميت ارضی ايران. شود
، از دست خويشتعيين سرنوشت خلق ايران ب

، از حق  در مجامع جهانیحقوق کشور ايران
 بدفاع مسلم ايران در غنی سازی اورانيوم

 بايد مردم را بر ضد جنگ و تجاوز .برخاست
بسيج کرد و در اين راستاست که می توان 

بايد . رژيم جمهوری اسالمی را تغيير داد
اساس فعاليت را برای جلوگيری از جنگ 

موکراتيک را با مبارزه مبارزه د. قرار داد
، بايد نشان داد که تحقق ضد تجاوز پيوند زد
، تحقق دموکراسی در حقوق بشر در ايران

ايران بايد با دست مردم ايران و در مبارزه با 
مردم ايران . امپرياليسم صورت بپذيرد

 اين .نيستند“ گوانتاناموئی“خواهان حقوق بشر 
سياست صحيح حزب ما نقش عوامل 

يسم و صهيونيسم را در ايران که در امپريال
راستای تحقق استراتژی امپرياليسم آمريکا 

ما . عمل می کنند  خنثی می کرد و می کند
همين سياست را در خارج از کشور در تقويت 
جبهه های وسيع ضد جنگ در پيش گرفتيم تا 
بعنوان عامل مهمی بتوانيم از وقوع جنگ 

 ياران منصور حکمت و. جلوگيری کنيم
تروتسکيستها و ماليخوليائيها به اخالل در 
جبهه وسيع ضد تجاوز بر خاستند و در 
راستای استراتژی امپرياليستها به شعار 

، نه به جمهوری نه به جنگ“منحرف 
صحه گذاردند تو گوئی اين جمهوری “ اسالمی

 و اسالمی است که طالب جنگ با آمريکاست
گی نه نه آمريکا با ايران، تو گوئی که بهر جن

، بايد گفت و ماهيت جنگهای امپرياليستی
 را با جنگهای استعماری و تجاوزکارانه

، تو عادالنه و ضد امپرياليستی مخلوط کرد
 عامل جنگ بی نام و نشان است و تنها گوئی

نشانی جمهوری اسالمی در خاورميانه روشن 
    .می باشد

 تلويزيون آلمان ٢امروز به قول گزارش کانال 
. ياليسم آمريکا به بن بست رسيده استکار امپر

 سازمان اطالعاتی ١٦آنها عليرغم گزارش 
هنوز “ بمب موهومی مالها“خويش در مورد 

بر تحريم ايران و تشديد اين تحريم و تهديدات 
، زيرا مسئله اساسی جنگی پافشاری می کنند

آنها اساسا غنی سازی اورانيوم و مبارزه با 
 .منطقه است، تسلط بر  نيست“تروريسم“

برای تسلط بر منطقه آنها در پی جستجوی 
ولی کار در اين . داليل و دروغهای جديدند

با برخورد با واقعيتها به بن بست  اختالفات
امپرياليسم آمريکا نه می تواند . رسيده است

سياست سابق خويش را با توجه به واقعيتهای 
غير قابل انکار تغيير دهد و نه می تواند آنرا 

اين است که . همان وضع سابق ادامه دهدبه 
کوندليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا 
پيشنهاد کرده است که اگر ايران غنی سازی 
اورانيوم را کنار بگذارد آنها حاضرند در 
تمام موارد مورد عالقه دو کشور با يکديگر 

برای . گفتگو کرده و به توافق برسند
 که حاضر آمريکائيها با توجه به ضعف ايران

به خيانت ملی است مشروط بر اينکه با 
 اين پيشنهاد ،خواست اجانب در قدرت بماند

يک راه حل قابل قبول برای برونرفت از بن 
ولی مردم ايران . بست به حساب می آيد

. هرگز زير بار اين خيانت ملی نمی روند
غنی سازی اورانيوم حق مسلم مردم ايران 

برای رهائی ملی حمايت از ملتهائی که . است
عليه امپرياليسم و صهيونيسم مبارزه می کنند 
نه تنها يک خواست مترقی و بنفع منافع دراز 
مدت ملی ماست بلکه سياستی دورانديشانه 
بوده که از استقالل همه اين ممالک در مورد 
تجاوز خارجی حمايت می کند و پوز اجانب 
را به خاک می مالد تا جرات نکنند سرو کله 

 در منطقه پيدا شود و ملتهای منطقه را شان
اين سياست يک . تحت فشار قرار دهند

سياست استراتژيک خارجی که در درجه 
نخست ضامن حافظ استقالل ملی کشور خود 

امپرياليستها می خواهند به بهانه . ماست
جنبشهای آزاديبخش را “ تروريسم“مبارزه با 

 و و يک بيک سرکوب کنند به انفراد بکشند
ژيمهای دست نشانده در منطقه و سراسر ر

جهان بر سر کار آورند که بايد با اين سياست 
امپرياليسم و صهيونيسم  .مبارزه کرد

. بزرگترين تروريستهای جهان هستند
تضعيف آنها و شکست آنها به نفع بشريت 

  .     مترقی و آسايش و رفاه جهان است
با توجه به اينکه چنين پيشنهادی برای در 

مدن امپرياليستها از بن بست کنونی مناسب آ
است برای ايران بهيچوجه مناسب نبوده يک 

امپرياليست . خيانت ملی به حساب خواهد آمد
آمريکا هرگز از تسلط بر منطقه دست برنمی 

. با حضور و يا بدون حضور آخوندها. دارد
ماهيت مذهبی جمهوری اسالمی برای آنها 

 عربستان ، مگرکوچکترين اهميتی ندارد
 و پاکستان مذهبی نيستند؟ امپرياليستها سعودی

هميشه توانسته اند با حکومتهای مذهبی و 
مشکل آنها . بنيادگرای اسالمی کنار بيايند

سياست حاکم در ايران است که با الگوی 
متعارف و مطلوب مورد نظر آنها نمی 

آنها می بينند که بدون شرکت دادن . خواند
 منطقه کوچکترين ايران در حل معضالت

اگر . امکان موفقيتی برای آنها موجود نيست
اين سياست در جهتی تغيير کند که منافع 

  ٦ادامه در صفحه ...استراتژيک

  عليه مردم ايران را برمال کنيم دسيسه های رنگارنگ امپرياليستها 
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 امپرياليستها در منطقه تامين شود با همين 
رژيم خون آشام جمهوری اسالمی نيز کنار می 

ی آنوقت نه از حقوق بشر و دموکراس. آيند
سخنی به ميان است و نه از سرکوب مليتها در 
ايران که پس از قرنها بطور مشکوک مورد 
توجه  امپرياليستهای استعمارگر قرار گرفته 

  . است
تهديدات . در ايران انتخاباتی در پيش است

امپرياليستها و تحريکات آنها تنها باين منجر 
می شود که دولت جمهوری اسالمی به همان 

ماهيت . تی احمدی نژاد تکيه کندترکيب حکوم
 امنيتی بماند و - دولت همان دولت نظامی

ميلياردها دالر از درآمد نفت ايران صرف 
ايجاد يک حرکت عمومی ضد ، تسليحات

آمريکائی و سرکوب داخلی شود تا جلوی 
  .تجاوز آمريکا به ايران گرفته شود

متاسفانه اپوزيسيون انقالبی ايران در وضعيتی 
 بتواند از مجموعه درک اين تضادها نيست که

کليد حل . سياستی واقعبينانه طرح ريزی کند
اين مسئله از نظر ما در شرايط کنونی تشکيل 
جبهه وسيع ضد جنگ در داخل ايران است که 
بتواند مبارزه دموکراتيک مردم را با مبارزه 
ضد امپرياليستی پيوند زده از حق مسلم ايران 

 حمايت کرده در غنی سازی اورانيوم
بطوريکه رژيم قادر به سازش بر سر آن نشود 
و مانع گردد که امپرياليستها با رژيم جمهوری 

اين خلق . اسالمی برای تحکيم آنها کنار آيند
ايران است که بايد در مورد سرنوشت رژيم 

اين است که ما بايد . ايران تصميم بگيرد
حسابهای اشتباه امپرياليستها را که بدون 

 صاحبخانه تدوين شده است برهم حضور
حمايت امپرياليستها از رژيم حاکم و . بريزيم

برسميت شناختن حق آنها در سرکوب مردم 
ايران و بقاء رژيم اسالمی در سازشهای آتی 
نبايد يک لحظه ما را از هدف سرنگونی اين 

مبارزه پيگير . رژيم سرمايه داری باز دارد
بر ضد عليه امپرياليسم مانع اين سازش 

مصالح ايران است و مانع از آن است تا رژيم 
دست نشانده احتمالی آتی نيز به نوکری 

“ متمدن“امپرياليسم آمريکا بعنوان رژيم 
ما بايد هشيار باشيم که در هر . افتخار کند

لحظه تاکتيکهای مناسب را برای بسيج توده 
، افشاء رژيم و امپرياليستها اتخاذ کنيم و ها

هم اکنون بوی . ا بدست بگيريمابتکار عمل ر
گند سازش بر ضد منافع ملی ايران به مشام 

  . می رسد
*****  

  
  ...آغاز چانه زنی

که برای نهضت مقاومت مردم عراق که در 
رب غ“ دموکراتيک“اروپا و آمريکا و ممالک 

کمک مالی جمع کند کار و بارش با مراجع 
 به پشت “تروريست“امنيتی افتاده و به عنوان 

له های زندان منتقل می شود ولی مي
تروريستهائی نظير کاظم دارابی که دادگاه 
برلين آنها را بجرم ترور آزاديخواهان ايران 
محکوم کرده بود آزاد می شود و راهی ايران 

اين را می گويند بده بستان و معامله . می گردد
رژيم جمهوری اسالمی که تا . پشت پرده

 بی ود بيکبارهبو تروريسم  ديروز مظهر شّر
و مظهر خير می گردد و ادعاهای  ,خطر 

. امپرياليستها در مورد وی به پايان می رسد
نخستين درس ما اين است که هرگز به 

ارزشهای “، حقوق بشر آنها و امپرياليستها
  . نبايد اعتقاد داشت“دموکراتيکشان

در انگلستان هم اکنون مبارزه سختی در 
جاهدين خلق را از گرفته است تا نام سازمان م

فهرست اسامی سازمانهای تروريست بيرون 
خود سازمان مجاهدين نيز بر سر آن . بکشند

امپرياليستها و . بسيار تبليغ می کند
صهيونيستها نيز به آن دامن می زنند و با اين 

احتمال اينکه نام .  کار از ته دل موافقندروِش
اين تشکل بعنوان تشکلی تروريستی از 

امی سازمانهای تروريستی حذف فهرست اس
نشريات خارج از کشور .  منتفی نيست،شود

اطالع دادند که تالش دولت انگلستان از 
طريق وزارت کشورش برای نگاه داشتن نام 
سازمان مجاهدين خلق در فهرست سازمانهای 

  . تروريستی شکست خورده است
ولی آيا چنين بنظر نمی رسد که حذف نام 

نوان جريانی تروريستی و سازمان مجاهدين بع
اعاده حيثيت از آنها به ضرر جمهوری 
اسالمی بوده و اين دهن کجی به جمهوری 
اسالمی مغاير سياست جديد چانه زنی آمريکا 

در ظاهر ! هرگز. با جمهوری اسالمی است؟
امر تناقض به چشم می خورد ولی در باطن 

امپرياليستها . امر هرگز تناقضی در کار نيست
جا از کيسه خليفه می بخشند باين نحو در اين 

که آنها می خواهند وقتی بر سر ميز مذاکره با 
ايران نشستند برگهای برنده ای برای معامله 

اين است . با رژيم ايران در دست داشته باشند
که از همان برگهای سوخته و بی حاصل 

سازمان مجاهدين خلق را . استفاده می کنند
به بازی می گيرند بعنوان يک روسپی سياسی 

که بايد بر روی ميز مصالحه دشمنان مردم 
. ايران با دلربائی به ناز و غمزه متوسل شود

آنها می دانند که يکی از خواستهای تکراری 
رژيم جمهوری اسالمی تروريستی خواندن 
سازمان مجاهدين و تحت تعقيب قرار دادن 
واقعی و نه مصلحتی آنها به عنوان يک 

آنها خواستار تحويل . ستی استسازمان تروري
پاره ای از اعضاء سازمان مجاهدين هستند که 

 .است“ بخون آلوده“به نقل از آنها دستشان 
اين است که . طرفهای مذاکره باين امر واقفند

مجددا سازمان مجاهدين خلق را بعنوان 
گوسفند قربانی زنده می کنند تا با تشريفات 

. زش ببرندتمامتر سر آنها را در محراب سا
وقتی آنها قدغن کردن سازمان مجاهدين از 
دور افتاده را بپذيرند در عين حال از طرف 
مقابل درخواست ديگری خواهند کرد تا با 
امپرياليستها در عراق و افغانستان و فلسطين 

آنها در مقابل هر . و لبنان بيشتر همکاری کند
 هستند تا معامله “هوی“، منتظر يک “های“

بيچاره اعضای . نحو احسن سربگيردآنها به 
مجاهدين که مجددا فريب  ساده سازمان

رهبری خويش را می “ پيروزيهای درخشان“
 آنها آرزو داشتند در کنار امپرياليستها .خورند

نه به رژيم آخوندی “و صهيونيستها با شعار 
 به ايران “سرنگون باد رژيم  آخوندی“، “

وسل به سرازير شده و به خيال خودشان با ت

 قدرت سياسی را به کف ،جنگ داخلی
حزب کمونيست “آنها در کنار . بگيرند

 و ناسيونال “تقوائيستها- کارگری ايران
شونيستهای کرد و ترک و عرب و سلطنت 
طلبان کيهان لندنی و شاه اللهی هوادار جنگ 

اين بنظر می رسد ، ليکن عليه ايران بودند
رغم  علي وه آنها با شکست روبرو شدیآرزو

اينکه احتمال بروز جنگ کاهش يافته و ديگر 
ولی ، امری قريب الوقوع بنظر نمی رسد 

 زروآزمائی رژيم جمهوری اسالمی و آمريکا
به سطح چانه زنی رسيده باشد و سازمان 
مجاهدين مرغ عروسی و عزای مصالحه و 

دو طرف خويش . ترشروئی امپرياليستهاست
رد را برای نبردی ديگر در عرصه جنگ س

  .آماده می کنند
جالل طالبانی رنيس جمهور دست نشانده 
امپرياليستها در عراق که دستش به خون 
مردم عراق آلوده است و اکنون نيز بر کشتار 
کردهای ترکيه چشم فروبسته است و کمترين 
اعتراضی به تجاوزگران آمريکائی که حريم 
هوائی عراق را با بی شرمی برای بمباران و 

،  نمی کند،ای ترکيه باز کرده اندکشتار کرده
در حاليکه تا به امروز نان و نمک جمهوری 
اسالمی را خورده است بيکباره به خاطرش 
رسيده است که مانند صدام حسين قرار داد 

اين .  الجزاير را بی اعتبار اعالم کند١٩٧٥
همان استخوان الی زخم است که جالل 

ستها طالبانی بدستور امپرياليستها و صهيوني
استدالل وی استداللی مسخره . مطرح می کند

وی مدعی است که چون عاقدين . ای است
قرار داد که شاه و صدام باشند هيچکدام وجود 
خارجی ندارند پس قرار داد ميان دو کشور 

اين ادعای . نيز از درجه اعتبار ساقط است
مسخره همه علم حقوق را بی سر و ته کرده 

همه قرار دادهای دو اين ادعای مسخره . است
جانبه را در تمام جهان چه در گذشته و چه 

اين ادعا نشان . در آينده بی اعتبار کرده است
می دهد که اين رهبر تا به چه حد غير قابل 
اعتماد و تا به چه حد نان را به نرخ روز می 
خورد و آلت دست امپرياليستها و 

  .صهيونيستهاست
 ،راض به ویالبته بعد از فشار ايران و اعت

آقای جالل طالبانی سخنان خويش را رفع و 
رجوع کرد ولی اين تير رفته ديگر نايد به 

جالل طالبانی سخنانی را بر زبان . کمان باز
آورد و پس گرفت که می تواند دوباره بر 
زبان آورده شده و پس گرفته شود و اين بازی 
تا زمانيکه تاريخ مصرف اين تکرار 

. رسيده است ادامه يابدمکررات به پايان ن
امپرياليستها و صهيونيستها با علم کردن 
جالل طالبانی به جمهوری اسالمی قبل از 
نشستن بر سر ميز مذاکره می گويند که ما 
، اين برگ برنده را نيز در دست داريم

 و ما می توانيم جالل مواظب خودت باش
علم کردن . طالبانی را به جان شما بيندازيم

  .نی تهديد مستقيم ايران استجالل طالبا
قرارداد الجزاير تنها حاوی دسيسه عليه خلق 
کرد نبود يک جانب ديگر آن برسميت 
شناختن حقوق بين الملل در مورد رودخانه 

به . های مرزی از جانب دولت عراق بود
  ٧ادامه در صفحه ...موجب اين قرار داد

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست
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با ) ط العربش( مرز آبی ايران در اروند رود
توافق طرفين تعيين شد که منطبق بر حقوق 
بين الملل بوده در دفاتر سازمان ملل به ثبت 

مردم ايران برای حفظ اين مرزها . رسيده است
و تماميت ارضی کشورشان عليرغم اينکه عده 
ای دشمنيار می خواستند در ايران جنگ 
مسلحانه داخلی راه بيندازند بپاخاست و از 

صدها هزار جانباخته در . ع نمودايران دفا
ايران خونبهای حفظ اين تماميت ارضی ايران 

مردم ايران به هيچ بهائی از اين حقوق . است
قانونی خويش نمی گذرند حتی اگر آقای جالل 
طالبانی بياری ايهود اولمرت در اين مذاکرات 

البته خلق کرد بايد از قرار داد . موش بدواند
کند و آنچه را به بهای الجزاير به زشتی ياد 

نابودی مبارزان کرد انجام شده است محکوم 
خلقهای ايران نيز از اين مصالحه بر سر . نمايد

ليکن فراموش . مردم کردستان نفرت دارند
نکنيم که مالمصطفی بارزانی رهبری حماسه 
ای مردم کردستان همدست محمد رضا شاه 

، جاسوس امپرياليسم آمريکا و همدست خائن
 مال مصطفی نيز .ونيسم در منطقه بودصهي

سرنوشت خلق کرد را در بازی قمار با 
تا کنون . ارتجاع منطقه به ملعبه گرفته بود

همواره چنين بوده است که رهبران خلق کرد 
اين خلق زجر کشيده و سرکوب شده را از 
همدستی با يک ارتجاعی به همدستی با ارتجاع 

.  داده اندديگر کشانده و آينده اش را برباد
رهبران کردستان عراق نظير مال مصطفی 
بارزانی متحد شاه و اسرائيل بود و برضد 
خلقهای منطقه و بويژه خلقهای عرب دسيسه 

وی حتی از کشتن کردهای . چينی می کرد
. مخالف رژيم محمد رضا شاه ابا نداشت

ايرادی که در اينجا وارد است نه به نص قرار 
صطفی بارزانی داد بلکه به سياست مالم

خواهد بود که کوته نظرانه با سرنوشت خلق 
کرد در صحنه سياست ارتجاعی و معامله 
منطقه ای بازی کرد و اين بازی را تمام و 

اين سياست . کمال مانند دفعات گذشته باخت
 لباس ملی مردم کردستان را ،شکست خورده

از تن مالمصطفی در آورد و در کرج کاله 
سرنوشت اين بازی از . شاپو بسرش گذاشت

با محمد رضا شاه . همان آغاز کار روشن بود
دشمن همه خلقهای ايران نمی شد متحد شد و 

مال مصطفی در آن روز . به وی اتکاء کرد
همان . عليه خلقهای منطقه عمل می کرد

سياست را امروز جالل طالبانی و مسعود 
بارزانی در عراق ادامه می دهند و پا در جای 

آنها با . صطفی بارزانی می گذارندپای مالم
امپرياليستها و صهيونيستها متحد شده اند تا 

شکست اين . خدمت ترکها و عربها برسند
سياست از بدو آغازش روشن بود و ما بارها 

  . به آن اشاره کرده ايم
کوک کردن جالل طالبانی که اختالفات مرزی 
ايران و عراق را مجددا مطرح کند از قبيل 

گهای برنده امپرياليستهای آمريکائی همان بر
در پای ميز مصالحه با ايران است تا از کيسه 

امپرياليستها با حساب ديگران به . خليفه ببخشد
رژيم جمهوری اسالمی باج می دهند و از وی 

  .خراج می خواهند
هر از چندی ممالک امارات متحده عربی 

جزاير سه “ اشغال“يادشان می افتد که بايد بر 

ه ايران در خليج فارس تکيه کنند و ايران گان
 نمايند که در صورت پافشاری بر يددرا ته

می “ ربیع“مالکيت اين سه جزيره که آنها را 
کار را به مراجع بين المللی خواهند خوانند 
 دولت عربستان سعودی و همه .کشانيد

ناسيونال شونيستهای عرب پشت اين خواسته 
. صف کشيده اندنادرست برای فشار به ايران 

يکی ديگر از عوامل فشاری که امپرياليستها 
بر سر ميز مذاکره می خواهند به ايران وارد 
کنند و از وی امتياز کسب کنند همين مسئله 

، تنب مالکيت ايران بر سه جزيره ابو موسی
 در اينجا نيز .بزرگ و تنب کوچک است

  .امپرياليستهااز کيسه خليفه می بخشند
برگهای برنده امپرياليستها در يکی ديگر از 

مذاکره با ايران سرنوشت غم انگيز 
اين اپوزيسيون . اپوزيسيون تقلبی ايران است
 ميليون دالری ٨٥که تا کنون از ياری مالی 

 ميليون دالری هلند برخوردار ١٥آمريکا و 
بود و شبکه های بزرگ اينترنتی در اختيار 

خارج داشتند و راديو و تلويزيون اش را با م
گزاف و کادرهای حقوق بگير براه انداخته 
بودند و تبليغات فراوان می کردند حال به 

از سفرهای مدعی بی تاج . پيسی خواهند افتاد
، از و تخت پادشاهی ايران کاسته می شود

مصاحبه هايش در اين يا آن گردهمائی 
آمريکائی و صاحبان صنايع زده می شود و 

ف عياشی ها و حال بايد وقتش را بيشتر صر
مردم ايران از رسيدگی به ثروت دزديده شده 

ناسيونال شونيستهای ايرانی از نان و . بکند
، امپرياليستها و صهيونيستها نمک می افتند

را پائين گماشته های ايرانی خويش فتيله های 
، کار انقالبات مخملی با افتضاح به می کشند

پايان می رسد و عوامل درونی و بيرونيش 
 رو می ، دست بسياریگ رو يخ می شوندسن

قدرت ، شود و بايد دقت کرد تا آنها را شناخت
، فرستنده های راديوهای بيگانه کاهش می يابد

برنامه های قراردادهای ماهواره ای پخش 
اپوزيسيون ملغی شده و يا بهای کرايه ها 
افزايش می يابد و حوادث در جهتی سير می 

ری اسالمی کند که مورد نظر رژيم جمهو
است و مسلما در مذاکرات مصالحه جويانه 
. خويش با امپرياليستها مطرح خواهد کرد

امپرياليستها حاضرند سر اپوزيسيون تقلبی را 
که از آنها بحد کافی سند جمع آوری کرده اند 
بزير آب کنند و در مذاکره با جمهوری 
اسالمی از کيسه خليفه بخشيده و از آنها مايه 

ز هم اکنون دولت ترکيه خودش ا. بگذارند
تلويزيون فارسی زبان علم می کند تا تبليغات 
پان ترکيسم را به زبان فارسی و آذری در 

ناسيونال . تلويزيونهای ترکيه ادامه دهد
، همان شونيستهای تجزيه طلب آذری

 که در ترکيه فاشيستهای گرگهای خاکستری
ای تلويزيون براه انداخته بودند حاال ناچارند بر

دولت . نوکری رسما بدربار عليوف روند
ترکيه اميدوار است که با برنامه های تفريحی 
و مدرن جای آخوندها و حزب اللهی های 
ريش و پشم دار را پر کنند و از اين طريق به 
رويای دست اندازی خويش به تبريز جامه 

اين سياست ترکيه نيز در خدمت . عمل بپوشاند
  .     استاستراتژی جديد در منطقه

کار آنهائيکه بر روی امپرياليستها و 
صهيونيستها و ياری آنها در ايران حساب باز 

کار آنهائيکه . کرده بودند بسيار زار می شود
بر خالف مصلحت مردم ايران می خواستند 
در پارکابی امپرياليستها و صهيونيستها برای 
دست زدن به جنگ مسلحانه داخلی مانند 

م آورند تا قدرت سياسی هجو“ مور و ملخ“
. را در ايران به کف آورند به ابتذال می کشد

کار آنها که ذهنيت ماليخوليائی خويش را به 
جای واقعيت عينی جامعه ايران گذارده بودند 
پس از خوابيدن گرد و خاکهای کلی گوئی 
سوپر انقالبی زار خواهد شد چون بايد 
پاسخگوی مردمی باشند که آنها را به مسلح 
شدن و قيام مسلحانه در زمان تجاوز 

شرايط “. امپرياليستها دعوت می کردند
 آنها در واقع همان خواست ذهنی “عينی

امپرياليستها و صهيونيستها بود و نه چيز 
کار آنها که از ميهنپرستی کمونيستی . ديگر

اظهار نفرت می کردند و مدعی بودند 
جمهوری اسالمی عامل اساسی جنگ است 

ت می رسد زيرا با پس گرفتن به بن بس
ادعاهای آمريکا در مورد ايران ديگر نمی 
تواند اگر صميميتی در اين ادعاها باشد جنگی 

، ديگر نمی شود تبليغ کرد که صورت گيرد
رژيم جمهوری اسالمی می خواهد به آمريکا 
 و اروپا حمله کند و موشک و بمب اتمی دارد

و بهمين جهت مسبب و عامل اصلی جنگ 
آخر اين سوپر انقالبيها هرچقدر هم . تاس

دروغ بگويند در دروغگوئی به پای جرج 
  . بوش و ايهود اولمرت نمی رسند

ولی اين سوپر انقالبيها بخت بزرگی آورده 
با تاخير در جنگ و يا با کاهش خطر . اند

جنگ و يا با سرگرفتن سازش جمهوری 
اسالمی با امپرياليستها طبيعتا جنگی در نمی 

 تا دست اين اپورتونيستهای هفت خط رو گيرد
شود و در رکاب امپرياليستها و صهيونيستها 
چلبی وار وارد ايران شده و به جنگ داخلی 
. دست زده و فاجعه عراق را تکرار کنند

خوب است که اين سوپر انقالبيها بخود آيند و 
با مغز خويش بيانديشند و سياست 

صالح ميهنفروشانه خويش را هر چه زودتر ا
کاهش خطر جنگ اين امکان را به آنها . کنند

  .داده است که به صفوف مردم برگردند
  

***** 
  

  ...درک نادرست از
از اين حقوق محرومند بايد به آنها گفت 

 اگر .که در جاده فاشيسم گام می زنند
کسی که خود را کمونيست جا زده پيدا 
شد و اين درک نازل را تبليغ کرد که 

ل حال حزب اللهی و حقوق بشر شام
سلطنت طلب نمی شود ما به وی خواهيم 

، سوپر گفت که وی کمونيست نيست
، نوچه ايهود اولمرت و انقالبی هم نيست

 را نه به حقوق بشرجرج بوش است که 
 عمومی و ماهيت دموکراتيک آن بلکه اعتبار

. به اعتبار ايدئولوژی افراد تفسير می کند
، “ستهااسالمي“برای جرج بوش شکنجه 

 انقالبيون مجاز  وکمونيستها، “تروريستها“
است زيرا بزعم جرج بوش آنها فاقد هرگونه 

تجاوز به ايران . حقوق دموکراتيک هستند
  ٨ادامه در صفحه ...مجاز است و 
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  ...درک نادرست از. 

حق کشور و مردم و دولت ايران که چه 
بخواهيم و چه نخواهيم دولت جمهوری اسالمی 

برسميت شناخته شود چون بزعم است نبايد 
 نه مانند  است وجرج بوش ايران عامل شّر

اين . .. عربستان سعودی و پاکستان عامل خير
درک معيوب از حقوق دموکراتيک و بطريق 
اولی حقوق ملل کار را به فاشيسم رسانده و 
تفسير حقوق دموکراتيک را به امپرياليستها 
واگذارده و ما را در عرصه مبارزه 

حقوق . وکراتيک خلع سالح خواهد کرددم
دموکراتيک را بر اساس لياقت ايدئولوژيک 

اين يک حق عمومی و معتبر . تقسيم نمی کنند
، برای آحاد مردم است صرفنظر از ايدئولوژی

... ژاد و، ن، مذهب، زبان، مليترنگ پوست
آيا واقعا درک چنين مقوالت پيش پا افتاده ای 

لطنت طلب يا در مبارزه مشکل است؟ يک س
حزب اللهی  و يا مسلمان و يا بودائی همانقدر 
دارای حقوق برسميت شناخته شده انسانی است 

، مسيحی و يا يهودی و يا که يک المذهب
آيا درک اين مسايل واقعا مشکل . کمونيست

است؟ آيا اين الفبای مبارزه سياسی نيست؟  آيا 
و “ ابوغريبی“با کسانيکه ساختمان تفکرشان 

وق است می توان از حق“ انتاناموئیگو“
دموکراتيک سخن گفت؟ آيا اين حضرات واقعا 

آنها خود مستبدان ! انقالبی هستند؟ هرگز
کوچکی هستند به هيچ اصوليتی پايبندی 

الفاظ دموکراتيک را فقط برای . ندارند
فخرفروشی در دهان قرقره می کنند و گرنه 

شيوه . هرگز درک درستی از آن نداشته اند
. تفکر آنها با شيوه تفکر جرج بوش فرقی ندارد
  .  هر دو دشمن دموکراسی و هر دو مستبداند

مبارزه طبقاتی در عرصه های مختلف 
مبارزه دموکراتيک . صورت می گيرد

بورژوائی که با رهبری طبقه کارگر صورت 
، ، مبارزه در عرصه ديپلماتيکمی گيرد

، مبارزه مسلحانه و مبارزه در عرصه صلح
همه و ... ، جنگ توده ای طوالنی وقيام شهری

مبارزه . همه اشکالی از مبارزه طبقاتی است
، مبارزه برای برای حق مشروع کشور ايران

تساوی حقوق دول و ملل صرفنظر از اينکه 
ماهيت رژيم حاکم بر آنها چه باشد يک مبارزه 
طبقاتی و کمونيستی است و بهمين جهت ما از 

 و لبنان و عراق و مبارزه مردم فلسطين
افغانستان که برای رهائی کشورشان از چنگال 
استعمار بيرحم اجنبی مبارزه می کنند حمايت 
می کنيم و خواهان خروج بی قيد و شرط 
استعمارگران و متجاوزين از اين کشورها 

بهمين جهت کمونيستی که نفهمد تجاوز . هستيم
به ايران صرفنظر از اينکه چه رژيمی در 

و با چه ماهيتی بر سر کار است يک ايران 
اقدام تجاوزکارانه و ارتجاعی است و نقض 
همه حقوق برسميت شناخته شده بين اللمل و 
ثبيت قانون جنگل است که در درجه اول 

، برای دودش به چشم ممالک کوچک می رود
الی جرز ديوار خوب است و اين سفيهان را 

رز همان سربازان آمريکائی و اسرائيلی الی ج
ما در اينجا ديگر از اهداف . ديوار می گذارند

شوم امپرياليستها سخن به ميان نمی آوريم که 
ما از الفبای . شايد برای برخی قابل فهم نباشد

مبارزه دموکراتيک سخن می رانيم تا 

بورژواها نيز آنها را بفهمند حق را که ميزانی 
برای اندازه گيری نابرابری ها است بر اساس 

فقط فاشيستها چنين . وب تقسيم نمی کنندبد و خ
 حق .دارند“ حقوق دموکراتيک“درکی از 

حق . جنبه عمومی دارد و شامل همه می گردد
را نمی شود بر اساس خوب و بد تقسيم کرد و 

، حق بيشتر و به “انسانهای خوب“به 
 حقوق زنان بايد .حق کمتر داد“ انسانهای بد“

حق . دبرای همه زنان اعتبار داشته باش
، انتخابات بايد برای همه انسانها معتبر باشد

حق آموزش بايد برای همه کس برسميت 
 نمی شود کسی را به جرم اينکه .شناخته شود

تفکر اسالمی دارد و يا حزب اللهی است از 
در آنوقت فرقی بين . اين حقوق محروم کرد

. کمونيستها و حزب اللهی ها باقی نمی ماند
زندانيان سياسی صحبت می وقتی ما از آزادی 

، کنيم همه زندانيان سياسی را مورد نظر داريم
، ، مسلمان و مسيحیآنها را به چپ و راست 
اگر . تقسيم نمی کنيم.. .کرد و ترک و فارس و

اين کار را بکنيم از مبارزه دموکراتيک هيچ 
کسی که اين . فاشيست هستيم. چيز نفهميده ايم

صر قرون اصل فاشيستی را بپذيرد به ع
وسطی قبل از انقالب فرانسه سقوط کرده 

در چنين جامعه ای تفسير خوب و بد در . است
دست کليسای کاتوليک و در عصر کنونی در 
دست ايهود اولمرت و جرج بوش باقی می 

به  و چه کسی را ماند تا چه کسی را به شّر
  .ف کندّصَتخير ُم

اين است که عربده کشی کسانيکه برای کشور 
 بعلت اينکه رژيم ، يعنی وطن ما ايرانيهااناير

جمهوری اسالمی در آن بر سر کار است هيچ 
حقوق دموکراتيکی در عرصه جهان برسميت 
نمی شناسند و قايل نيستند و فکر می کنند هر 
کشوری می تواند به ايران تجاوز کند و از 
حمايت اين سوپر انقالبيهای بی سواد نيز 

خدمت نقض حقوق  عملی در ،برخوردار است
، استقرار قانون ، تثبيت فاشيسمدموکراتيک

اين عده باز چک بی . جنگل در جهان است
محل می کشند و از حسابی خرج می کنند که 

کار آنها ساده . به کسی حساب پس نمی دهند
آنها به جنگ نه می گويند و ته . ترين کار است

قلبشان هوادار اشغال ايرانند زيرا تنها با 
مپرياليستها قادرند به جنگ داخلی حضور ا
عدم جنگ از نظر آنها شکست . دست بزنند
مخالفت آنها با جنگ ظاهری . انقالب است

است اين است که در جبهه های ضد جنگ 
اخالل می کنند و برای سرنگونی رژيم 

       .    جمهوری اسالمی چک بی محل می کشند
  
 توجيه گر تجاوز ،ماهيت ارتجاعی قربانی 
   متجاوز مرتجع نيست،تجاعیار

عده ای با هوچيگری جار می زنند که آی 
مردم بدانيد که رژيم جمهوری اسالمی 

ضد “ارتجاعی است و ما سوپر انقالبيها هم 
اين . “ ارتجاعضد“ و هم يمهست“ امپرياليست

نه به جمهوری “است که وقتی ما با شعار 
در تظاهرات و جنبش ضد جنگ می “ اسالمی

 ما . مبارزه با ارتجاع نيز هستانم هدفميئآ
اشاره کرديم که در زمان توسعه طلبی و 
تجاوز امپرياليستی برای غارت کشورها و 
برده کردن آنها ماهيت ارتجاعی اين رژيمها 

هرگز دليل کافی و قانع کننده برای توجيه 
بهمين جهت ما نمی توانيم با . تجاوز نيست

ه تجاوز امپرياليستها و صهيونيستها ب
، پاکستان و امارات متحده عربستان سعودی

 و نظاير آنها به گناه ارتجاعی بودن عربی
مگر ماهيت امپرياليستها . آنها موافقت کنيم

مترقی است؟ مگر غير از اين است که با 
نابودی امپرياليستها ارتجاع را بهتر می توان 

امر . نابود ساخت و دنيا را نجات داد؟
 امر داخلی و سرنگونی اين رژيمها يک

برسميت . مربوط به مردم همان کشورهاست
شناختن اين حق برای امپرياليستها که می 
توانند و بايد رژيمهای ارتجاعی را بدون 
احساس ناراحتی واژگون کنند نوکری برای 
امپرياليستهاست که در عمل نيز بنفع 

 تمام ی که اکنون برسرقدرت نيست،ارتجاع
يها در عمل در اين سوپر انقالب. می شود

اين عده . خدمت ارتجاع قرار می گيرند
طوری سخن می رانند که تو گوئی از کره 

هم اکنون در دنيای کنونی . مريخ آمده اند
بندرت بتوان حکومتهای انقالبی و مترقی پيدا 

اکثريت ممالک جهان توسط رژيمهای . کرد
آيا . ارتجاعی و ضد انقالبی رهبری می شوند

عيت را بهانه ای قرار داد تا می شود اين واق
تمام حفاظهای حقوقی جهان را بضرر ممالک 

می توان به اين اصل . ضعيف حذف کرد
حقوق “موذيانه امپرياليستی صحه گذارد که 

 است و قرارهای “حقوق ملل“ برتر از “بشر
جهانی را بر اساس تصميمات امپرياليستها که 

ه نقل از مقال( هستند مبطل کرد؟“آقای جهان“
  )چک بی محل

.****  
  

  ...“ديوار“سقوط 
پيروزی حماس در انتخابات آزاد و 
دموکراتيک و شايد اساسا آزادترين و 
دموکراتيک ترين انتخابات در طی تاريخ 
معاصر در منطقه دشمنان بشريت يعنی 
نژاپرستان صهيونيسم و امپرياليسم تصميم 
گرفتند آنقدر مردم فلسطين را مورد عذاب و 

رار دهند تا تصميم خود را عوض شکنجه ق
نخست بی شرمانه تهديد کردند برای . کنند

ممانعت از عواقب سخت و ناگوار برای 
مردم فلسطين الزم است که انتخابات تجديد 

در مقابل اين استدالل گفته شد که چه . شود
، مردم تضمينی دارد که در انتخابات مجدد
و  هنددفلسطين مجددا به سازمان حماس رای ن

چه بسا تعداد بيشتری برای تودهنی به 
صهيونيستها به حماس رای داده و بکلی 
محمود عباس تسليم طلب را به زائده 

پرسيده شد چندبار بايد .  صهيونيستها بدل کنند
انتخابات را تجديد کرد تا نظر صهيونيستها و 
امپرياليستها برآورده شود؟ چنين نمايش 

سطين مسخره ای که ديگر نظر مردم فل
دسيسه صهيونيستها در اين بود که می . نيست

خواستند هواداران عرفات را متهم کنند که 
نمايندگان آنان نماينده مردم فلسطين نيستند و 

با آنها “ دموکرات“باين جهت اسرائيليهای 
 آنها تبليغ می کردند .وارد مذاکره نمی شوند

به محض اينکه در يک انتخابات دموکراتيک 
  ٩ادامه در صفحه ...نمايندگانبا نظارت 

   آزاد بايد گردند ،زندانيان سياسی، بی قيد و شرط
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 نمايندگان  واقعی مردم ، مراجع بين المللی
فلسطين انتخاب شوند آنها آن نمايندگان را 
برسميت شناخته و آنها را طرف مذاکره خود 

با “ دموکراتيک“اين دروغهای . می دانند
 انتخاب حماس .انتخاب حماس نقش بر آب شد

و امپرياليستها و متحدين دست صهيونيستها 
. اپوزيسيون ايرانی آنها را در کشور ما گشود

وقتی صهيونيستها از اين نقشه طرفی نبستند 
تصميم گرفتند به ياری محمود عباس که اقليتی 

 آمده و با کودتا همه قدرت ،اشرافی بيش نبود
دسيسه کودتا عليه حکومت . را بدست گيرند

ر مجلس ، که هم در دولت و هم داکثريت
 با اکثريت را داشت و نيازی به کودتا نداشت

 بطوريکه دارو ،شکست سختی روبرو شد
دسته منفور محمود عباس فرار را بر قرار 
ترجيح داده و زير نفوذ سازمان امنيت و پليس 
اسرائيل در ساحل غربی اردن حکومت نظامی 
. عليه اکثريت خلق فلسطين برقرار کردند

 ،يز سربلند بيرون آمدحماس از اين مبارزه ن
زيرا نظر مردم فلسطين را نمايندگی می کرد 

  . و می کند
اسرائيليها با همدستی محمود عباس و برای 
تقويت وی در مقابل حماس بخش ناچيزی از 
زندانيان فلسطينی را آزاد ساختند و خواستند از 

ولی . اين طريق آبروئی برای وی فراهم آورند
 مبنی بر آن تنها پيشنهاد محمود عباس که

اسرای هوادار عباس آزاد شوند و نه مخالفين 
وی داغ ننگی است بر چهره وی زده شد و 
مردم فلسطين نيز اين سياست نفاق افکنانه و 

حال . ضد فلسطينی را بخوبی شناختند
جنايتکاران جهانی دست بکار شدند تا ميليونها 
مردم فلسطين را به گروگان گرفته و زندانی 

، ابتدائی ترين مايحتاج  از آب و نان،کنند
زندگی آنها بکاهند تا در اثر فشار بيرونی در 

خلقی . مقابل صهيونيسم سرتسليم فرود آورند
. به مجازات جمعی و جنايتکارانه محکوم شد

 “دموکراتيک“رسانه های گروهی ممالک 
اروپا با سکوت شگفت آور بر اين جنايت ضد 

هيونيستها را دست ص. بشری مهر تائيد زدند
آنها راه . در کشتار مردم فلسطين باز گذاردند

افتادند و تبليغ کردند که اگر حکومت حماس 
مستقر شود در مغازه های مشروب فروشی را 

، ، حجاب اسالمی را رواج می دهدمی بندد
معاشرت دختر پسر قبل از ازدواج ممنوع 

، يل می گردد، کافه های اينترنت تعطاست
جلوگيری از حاملگی تحريم خريدن وسايل 

، فيلمهای سينمائی و مطبوعات خواهد شد
، آزادی بيان از بين می رود سانسور می شوند

 .مستقر می گرددهللا  يک کالم حکومت او در
در . حکومت محمود عباس عکس آن است

حکومت وی تنها فلسطينيها نوکر و وابسته به 
اسرائيل باقی می مانند ولی تا بخواهند می 

ارتجاع جهانی که تا . د عرق بخورندتوانن
 ،در جهانهللا  اديروز خودش از حکومتهای 

 دفاع می کرد بيکباره بياد ،چون به نفعش بود
. جدائی دين از دولت در فلسطين افتاده است

برحکومت مذهبی “ مدرن“اين حضرات 
صهيونيستی در اسرائيل چشم بسته اند و 

م رای بقاء نظاموذيانه کتمان می کنند که ب
سرمايه داری در سراسر جهان به تبليغ مذهب 

مسيح پرداخته و تالش دارند قوانين اساسی 
ممالکشان را و از جمله قانون اساسی اروپا را 

، با اين افيون توده ها با روح مذهب مسيحيت
 تبليغات آنها عليه .بيآفرينند و عجين کنند

حماس نه به علت مذهبی بودن و حتی اسالمی 
آنها با حماس نه از . زمان استبودن اين سا

جنبه اعتقادی بلکه از جنبه سياسی مخالفند 
زيرا اين سازمان قرارداد ارتجاعی اسلو را 

ا آمريکائيها ر“ نقشه راه“، قبول نکرده است
. که بيراهه ای بيش نيست نپذيرفته است

خواهان خروج بی قيد و شرط اشغالگران 
، اسرائيلی از سرزمينهای فلسطين است

، خواهان دولت و ر هويت فلسطينیاواده
 مستقل ، وزارت امور خارجهکشور فلسطينی

، فلسطينی، سفارتخانه های مستقل فلسطينی
، زمينی و هوائی مرزهای مستقل آبی

، نظام ليس و ارتش فلسطينی، پفلسطينی
. ، گذرنامه فلسطينی استمالياتی فلسطينی

محمود عباس هيچکدام از اين خواستها را 
گذرنامه آنها اسرائيلی است که در . نداردقبول 

آنها تنها محل تولد شان را در فلسطين ذکر 
اينطور به نظر می آيد که اين . کرده اند

فلسطينها هستند که سرزمين اسرائيل را اشغال 
رمز موفقيت حماس در مضمون !.  کرده اند

خواستهای سياسی و احترام به غرور و حيثيت 
ت که بيش از نيم قرن ملت قهرمان فلسطين اس

برای آزادی خويش می رزمند و نه در ماهيت 
کافيست از همين فردا سازمان . اسالمی وی

حماس سخنان ارتجاعی محمود عباس را 
تکرار کند تا اعتبارش را در نزد مردم 

  .فلسطين از دست بدهد
تنها آزادی مردم فلسطين از يوغ صهيونيسم و 

ارزه طبقاتی را امپرياليسم است که می تواند مب
انکشاف بخشد و مانع شود که تضادهای 
  .طبقاتی تحت الشعاع مسايل ميهنی قرار گيرند

دولت اسرائيل با قطع آب و برق و نفت آخرين 
تالش خويش را کرد تا ميليونها انسان را در 
زندانی بزرگ زنده بگور کند و دنيای مدرن و 

 غربی با خونسردی به اين “يکتدموکرا“
ظر افکند و سکوت کرد تا کی مردم جنايت ن

  .فلسطين زنده بگور شوند
سازمان حماس از مدتها قبل در نظر داشت که 
حصارهای موجود ميان مصر و نوارغزه را 
منفجر کند و راهی برای آزادی و تغذيه مردم 

آنها می دانستند که دولت . فلسطين فراهم آورد
مصر قادر نيست با قوه قهريه جلوی صدها 

، ، سرکوفت گشتهانسان سرکوب شدههزار 
گرسنه و تشنه را که تنها جرمشان در بيان 

سرکوب اين . آزاد نظريه شان است بگيرند
مردم بدست سربازان مصری پايه های دولت 
مصر و ساير دول ارتجاعی عرب منطقه را 
متزلزل خواهد کرد و نتايج آن برای همه آنها 

  .وخيم است
ر شدند از اين رسانه های گروهی جهان ناچا

هجوم انسانی پرده بردارند و اين فاجعه بشری 
جهانيان با . را به نمايش مردم جهان بگذارند

چشمان از حدقه در آمده ديدند که صدها هزار 
محکوم رژيم صهيونيستی برای تهيه آذوقه به 
 ،شهر رفاه در صحرای سينا هجوم بردند

 در نوار غزه “ديوارهای صهيونيستی برلين“
منفجر کردند و تا توانستند نوار غزه را از را 

خواربار و آذوقه و اين بار حتی از نظر 
اکنون مردم . تسليحاتی و مالی پر کردند

فلسطين در نوار غزه مسلحند و صهيونيستها 
کور خوانده اند که اين بار می توانند  با 
راحتی ديوار بزرگ زندان غيرقابل تسخيری 

  .بدور آنها بکشند
ه جهان از اين اقدام قهرمانانه و از مردم هم

دسيسه های . اين ابتکار جالب سرخوشند
صهيونيسم وامپرياليسم در گرسنگی دادن به 
ملت فلسطين تا تسليم شود با شکست روبرو 

مردم فلسطين در ساحل غربی . شده است
اردن از اين مبارزه مردم نوار غزه با جان و 

طين و دشمنان مردم فلس. دل حمايت می کنند
سازشکاران بشدت منفعل شده و بی آبرو 

اين حرکت تاريخی مسلما نقش . گشته اند
پس از . مهمی در منطقه بازی خواهد کرد

شکست اسرائيل در لبنان اين بزرگترين 
. شکست صهيونيستها در سال جديد است

مردم فلسطين افکار عمومی مردم جهان را 
ه جلب کردند و دامنه بربريت صهيونيسم را ب

  .همه نشان دادند
محمود عباس رئيس دولت خودگردان فلسطين 
که بکلی غافلگير شده بود بجای اظهار 
مسرت و بيان همدردی در روز پنجشنبه 
پيشنهاد سازمان حماس را مبنی بر تالش 
مشترک برای گشايش دائمی مرز ميان 
فلسطين و مصر را رد کرد تا مردم فلسطين 

بهانه . گی کنندمجددا در زندان اسرائيل زند
وی اين بود که حماس بايد نخست به حکومت 

اين در حالی !. خود در نوار غزه پايان دهد
بود که جرج بوش و ايهود اولمرت از دولت 
مصر قويا خواستند که با استفاده از قوه قهريه 
وضعيت صحرای سينا را به صورت سابق 
در آورد و فلسطينيها را زندانی کند تا شايد 

نها مردم فلسطين نظرياتشان را بر ضد بزعم آ
 .حماس و به نفع اسرائيل عوض کنند

امروز سازمان حماس با اين اقدام به موقع 
ازاعتبار بيشتری نسبت به سابق در ميان 
. مردم فلسطين و مردم عرب برخوردار است

اين روش قاطعانه مبارزه عليه تجاوزکاران و 
عف اشغالگران و دشمنان بشريت همه نقاط ض

و ماهيت بنيادگرائی اين سازمان را تحت 
اين است که در درجه . الشعاع قرار می دهد

نخست برای مردم فلسطين اين عوامل اهميت 
، برای آنها آزادی فلسطين اهميت دارد. دارند

 .رداغرور و حيثيت آنها اهميت دآنها برای 
هر چقدر بيشتر ارتجاع صهيونيستی و 

را تحت فشار قرار امپرياليستی ملتهای جهان 
 بخت بنيادگرائی اسالمی در شرايط ،دهد

ضعف جنبش طبقه کارگر و کمونيستی برای 
آن . کسب رهبری جنبش ها بيشتر است

ايرانی که بجای حمايت “ وپر انقالبيهایس“
از مبارزه مردم فلسطين و محکوم کردن 

در سياست صهيونيستها و امپرياليستها 
سان به بهانه گرسنگی دادن به ميليونها ان

وجود رهبری حماس در کنار ايهود اولمرت 
قرار می گيرند و يا با قتل عام ميليونها 
فلسطينی موافقند و در مورد اين جنايتهای 
بشری سکوت می کنند تنها ضد دموکرات 

  .نيستند همدست فاشيستها هستند
  ١٠ادامه در صفحه ...زنده باد مبارزه 

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است
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 زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت  

  ...“ديوار“سقوط . 
لق فلسطين بر ضد صهيونيسم و قهرمانانه خ
  امپرياليسم

ما محاصره بربرمنشانه مردم فلسطين را که 
برخالف همه موازين جهانی و با انگيزه 
کشتار جمعی صورت می گيرد عملی 

  .جنايتکارانه دانسته و آنرا محکوم می کنيم
  

***** 
  

  ...فاجعه ای  که حزب ما پيشگوئی
است که با توصيه و مشاورت و حمايت 

مريکا کردهای ترکيه در داخل خاک عراق آ
وی بايد بطور ضمنی با اين . کشتار می شوند

امپرياليستهای . آدمکشی موافق بوده باشد
آمريکا به اعتراف دولت ترکيه فضای عراق 
را برای پرواز هواپيماهای جنگی ترکيه آزاد 

يعنی اين حمالت با موافقت کامل . گذارده اند
. صورت گرفته استدولت دست نشانده عراق 

اين همان پيشگوئی حزب ماست که در نخستين 
موضعگيری خويش در مورد تجاوز ترکيه به 
عراق به آن اشاره کرده و شرايط امروز را 

رهبران کرد عراق بعلت . پيشگوئی کرده بود
خيانتی که به مردم عراق کرده و با 
، امپرياليستها و صهيونيستها همدستی کرده اند

 به تجاوز امپرياليستها روی خوش بعلت اينکه
عراق حمايت ارضی نشان داده از تماميت 

نکرده اند امروز ناچارند تحقيرات امپرياليستها 
 امروز ناچارند در سرکوبی خلق .را بپذيرند

کرد سهيم شوند تا بخيال خود سنگ بنای 
کردستان بزرگ را که با اين سياست همان 

خلقهای . ند بگذار،اسرائيل دوم در منطقه است
منطقه و کردهای انقالبی و بخش بزرگی از 
. خلق کرد زير بار اين ننگ نخواهند رفت

رهبران کردستان عراق ناچارند به اصل 
تجاوز تن در دهند زيرا نمی توانند اعتراف 
کنند که برخورد آنها فاشيستی و نژاد پرستانه 
است و تنها از کشتار کردها عصبانی و 

با کشتار صدها هزار ناراحت می شوند و 
آنها نمی توانند . عرب و ترک مخالفتی ندارند

اعتراف کنند که با کشتار خلق فلسطين توسط 
اسرائيل و خلق لبنان توسط اسرائيل و خلق 

آنها نمی توانند . ايران توسط اسرائيل موافقند
اعتراف کنند که از نظر آنها مهم آنست که کرد 

گور پدر بقيه ناسيونال شونيست زنده بماند و 
. خلقهای منطقه و از جمله ترکها و عربها

فاجعه ايکه ما پيشگوئی کرده بوديم در شرف 
حزب ما بارها گفت و امروز . انجام است

تکرار می کند که حل مسئله ملی در دوران 
امپرياليسم تنها جزئی از کل مبارزه عمومی 
انقالبی و ضد امپرياليستی می تواند باشد و 

اره طبقاتی پرولتاريا برای نيل به بايد به مب
هر کس از اين راه . سوسياليسم ياری رساند

منحرف شود آلت دست امپرياليستها و 
صهيونيستها می شود و طبيعتا نمی تواند به 

دوستی وی با خلق کرد . خلق کرد ياری رساند
  .دوستی خاله خرسه است

باين جهت محکوم کردن تجاوز ترکيه به 
نه و از روی اصول باشد عراق اگر صميميا

بايد با محکوم کردند تجاوز ساير مرتجعين و 
خواست خروج بی قيد . امپرياليستها توام باشد

و شرط نيروهای ترکيه از عراق بايد با 

خواست بی قيد و شرط همه نيروهای متجاوز 
محکوم کردن دولت . به عراق پيوند بخورد

 ترکيه بايد با محکوم کردن دولت دست نشانده
هر . عراق برهبری جالل طالبانی توام باشد

کس از زير بار اين موضعگيری اصولی شانه 
  .خالی کند همدست ضد انقالب در منطقه است

کاهش خطرتجاوز به ايران و جنگ در منطقه 
اين سازش . در عين حال بوی سازش می دهد

. بر سر بسياری ازمسايل منطقه دورمی زند
ه پاس سياست يکی از قربانيان اين سازش ب

ناسيونال شونيستهای کرد خلق کرد خواهد 
رهبران ناسيونال شونيست کرد هنوز از . بود

تجربه نياموخته اند که آزادی خلق کرد اين 
تنها در گرو همکاری آنها با ساير خلقهای 

اين آزادی . ايران برای آزادی مشترک است
تنها می تواند تحت رهبری حزب طبقه کارگر 

  .شودايران عملی 
يا با پان ترکيستها و امپرياليستها و 
صهيونيستها و ناسيونال شونيستهای کرد و يا 
با مبارزه انقالبی نهضت مقاومت مردم عراق 
برای آزادی ملی و اخراج متجاوزان از 

  .عراق
تجاوز به عراق و بمباران وحشيانه مبارزان 
کرد توسط دولت فاشيستی ترکيه محکوم 

  !است
تی عراق توسط امپرياليسم ما اشغال فاشيس

آمريکا را محکوم ميکنيم و خواهان خروج بی 
قيد و شرط قوای متجاوز از خاک عراق 

  !هستيم
زنده باد اتحاد وهمبستگی  خلقهای منطقه عليه 

  !ارتجاع و امپرياليسم
***** 

  
  

  ...انتشار مجدد يک سند
بخشهائی از آن کامال تصحيح شده و در شبکه 

ورا مورد استفاده فعالين قرار می گيرد تا ف
کمونيستی قرار گيرد و بخشهای ديگر آن در 
دست تصحيح است که بتدريج بعد از 

در شبکه اينترنت قرار داده خواهد ويراستاری 
حزب ما مطالعه اين سند مهم را به همه . شد

رفقای حزبی و هوادران و همه کمونيستهای 
  .ايران توصيه می کند

 )توفان( ايرانکاريشگفتار حزب پ
) بلشويک(يخ مختصر حزب کمونيست تار“

اثری ارزنده و آموزنده در جنبش “ یشورو
هر کمونيستی بايد اين . کمونيستی جهان است

 تاريخی را که سرشار از تجارب مبارزه اثر
. بلشويکهای قهرمان شوروی است بيآموزد

يستهای ايران که در شرايط خفقان و کمون
کردند به اين اثر ن فعاليت می اسرکوب در اير

را داده بودند و به “ تاريخ تمدن“يخی نام تار
حق اين اثر داهيانه، تاريخ تمدنی است که 

 های آن برای نخستين بار به روی دروازه
بشريت در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 

  .شدگشوده 
 تجارب اين اثر شما با مواردی سرشار از در

س شوروی گرانبهای کمونيستهای روسيه و سپ
 دردر مبارزه با دشمنان خارجی و طبقاتی 

خارج از حزب و با دشمنان داخلی در درون 
شما می بينيد که . حزب مواجه می شويد

 انقالب چگونه تاثيرات طبقاتی مشکالت

خويش را در درون حزب می گذارد و رفيقان 
 و مايوس و متزلزل که منشاء طبقاتی راهنيمه 

ئی دارند بنای ندبه خرده بورژوائی و بورژوا
ی را گذارده و پيشنهاد عقب نشينی و زارو 

شما می بيند . تسليم به ضد انقالب را می کنند
، “کمونيسم“ دشمنان داخلی حزب به لباس که
در آمده و وقتی تئوريهای ... و“ دموکراسی“
ی پايه شان با شکست روبرو می شود و ب

ديگر برنامه ای ندارند تا به حزب برای 
 و ساختمان سوسياليسم ارائه جامعه تحول

دهند به آدمهای خرابکار، دسيسه گر و 
  . می شوندبدلجاسوسان دشمن 

ی و اصول اين اثر شما با اهميت برخورد در
کمونيستی به مسايل هر چند خرد مواجه می 

ی مشويد زيرا از خرد است که کالن بر 
خيزد و بی توجهی به مسايل پر اهميت از 

 شخصی و ليبراليستی چه ترس دلخوريهای
 وحشتناکی می تواند برای انقالب، عواقب

حزب و کشور و جنبش جهانی کمونيستی 
  . باشدداشته 
 - يسم مارکس اين اثر شما با تلفيق عالی در

لنينيسم با شرايط مشخص در مراحل مختلف 
ی بينيد م. تاريخ تحول حزب روبرو می شويد

که حزب چه راه سختی را برای تاسيس و 
 کارنيل به وحدت طی کرده است و برای اين 

با چه نيروهائی بايد در عرصه های تئوريک 
 شما. و سياسی به مبارزه بر می خاسته است

می بينيد که حزب چگونه بايد مستمر و پيگير 
 لنينيسم مبارزه -برای پاکيزگی مارکسيسم 

 تا اين مشعل راهنما در جلوی پای بشريت کند
 می بينيد که حزب شما. همواره بدرخشد

 شعارهای مراحل مختلف انقالب و چگونه
تحوالت دموکراتيک را با توجه به تناسب 

ی بر اساس سياست جلب دائمی طبقاتقوای 
اکثريت برای انفراد اقليت اجراء کرده و 

ی ديکتاتوری پرولتاريا را نشان واقعمفهوم 
شما می بينيد که چرا ساختمان . داده است

ور واحد ممکن است و ياليسم در کشسوس
چگونه جبهه ضد انقالب جهانی در روسيه 

 و بشريت راه ترقی و داردترک بر می 
تاريخ مختصر حزب “. پيروزی را می يابد

سرشار از “ یشورو) بلشويک(کمونيست 
سرشار از حقايقی است . تجارب گرانبهاست
يستها، کائوتسکيستها اکونومکه تروتسکيستها، 

سم لنينيسم در پی و همه دشمنان مارکسي
ين تاريخ دست دشمنان ا. تحريف آن هستند

کمونيسم را رو می کند و بهمين جهت است 
تنها . يستهاستکمونمورد کينه و نفرت ضد 
که “ تاريخ تمدن“کمونيستها در جهان از 
 حمايت می آنهاستتاريخ خانواده کمونيستی 

  . کنند
 دشمنانيزيونيستها و تروتسکيستها که رو

سم هستند کوشيدند که اين اثر تاريخی سوسيالي
ی کنند که کارو ارزشمند را به لجن بکشند، 

. اين اثر به فراموشی سپرده شود
 از همه کتابخانه  رارويزيونيستها اين اثر

ی خويش حذف کردند و چاپ آنرا قدغن ها
همه بورژوازی جهانی تالش دارد . نمودند

 ی را به فراموشی بسپارد تاجاوداناين اثر 
سوسياليسم و امکان ساختمان آن از خاطره ها 

 لنينيستی توفان – مارکسيستی سازمان. برود
  ١١ادامه در صفحه ...برای نخستين ها 



           

  ١١   صفحه                                        ان                           توفان ارگان مرکزی حزب کار اير   ١٣٨۶ اسفند ماه ٩۶ شماره 

ـمزنده باد مارکـسـيـسـم ــ لنيـنيـس  

  ...انتشار مجدد يک سند
 سقوطبار اين اثر رفقای شوروی را بعد 

به منجالب رويريونيسم و قدغن  شوروی
 امروز. کردن اين اثر تکثير کرد و توزيع نمود

باتالش خستگی ) توفان(حزب کار ايراننيز 
 از رفقا،پيگير و ارزنده پاره ای از  ناپذير،

روی نسخه قبلی توفان، اين اثر را در شبکه 
يسه های دساينترنت قرار می دهد تا تمام 

دشمنان کمونيسم را که آرزوی نابودی اين اثر 
 ياد کرده و در آنرا داشته و حاضر نيستند از 

باره آن تبليغ کنند خنثی شبکه اينترنت در 
 دارند که چهره امکانحال کمونيستها . سازد

منفور تروتسکيستهای ضد انقالبی و دشمنان 
 بزرگ سوسياليسم در معمارکور رفيق استالين 

اتحاد جماهير شوروی را بشناسند و به 
  .يستی پی ببرندکموندروغهای آنها در جنبش 

يسم نکموين اثر معياری برای شناختن دوستان ا
  .از دشمنان کمونيسم است

  
***** 

  

 ياری شما سپاس از
 گزاريم

   کرون  ٢٠٠٠ سوئد  ن عرفيق 
   کرون٥٠٠رفيق الف قادر 
   يورو٥٠س - رفيقی از آلمان ن

   يورو٥٠رفيقی از آلمان 
  

*****  
  

نشستن بين دو 
  صندلی

نشستن .  دو جبهه سياسی وجود داردتنها
 .يستنميان دو صندلی ممکن 

وز امپرياليستی بايران صورت  تجااگر
. يرد تنها دو جبهه سياسی وجود داردبگ

جبهه کسانيکه مخالف تجاوز امپرياليستها 
 جبهه کسانيکه موافق تجاوز وهستند 

ميان دو صندلی نمی . امپرياليستها هستند
ين اين دو جبهه بر طرف. توان نشست

اساس حل تضاد عمده که به مفهوم اولويت 
 تعيين می است یمل قاللاستدادن به امر 

شود و نه بطور غير علمی و دلبخواهی و 
 تنها تضادهاحل ساير . اغراض خصوصی

اين . در پرتو حل تضاد عمده امکان دارد
در . استجزء الفبای مارکسيسم لنينيسم 

مبارزه اجتماعی تضادها را بايد يک بيک 
ی وقت. حل کرد و گام به گام به پيش رفت

 در دستور کار حل تضادهای غيرعمده
قرار گيرد حتما نتايج آن مبارزه اسفبار 

وقتی .  به فاجعه منجر می شودواست 
 مورد آن  ايران و تماميت ارضیاستقالل

يورش امپرياليستها قرار گيرد عموم مردم 
برای حفظ استقالل کشورشان بپا می 

 بسيج می شوند تا از استقالل آنها. خيزند

 متجاوز ملی خويش دفاع کرده نيروهای
هستند اقليت خود فروخته . يزندبررا بدريا 

 يت ارضی ايرانتمامو ناچيزی که با 
 و تصور می کنند با تجاوز مخالفند

امپرياليستها به ايران فرصت خوبی دارند 
يران را در همدستی با امپرياليستها و اتا 

صهيونيستها تجزيه کنند و به کمونيستها 
يش  جدائی خوحق“يند که ما از بگو

 آنها طبيعتا گزينش ،“؟! ايماستفاده کرده
يش را در اين جبهه از قبل انجام داده خو
يت تماماين است که شعار دفاع از . اند

ی رو کردن دست تجزيه برا ارضی ايران
يونيستها صهطلبان همدست امپرياليستها و 
طرح اين . در ايران کامال ضروری است

شعار در عين حال ماهيت آن 
 که عادت کرده اند به را“ ائیکمونيسته“

ناسيونال شونيستها بهر دليل باج بدهند 
 ای که بر مبارزهماهيت . برمال می کند

ضد امپرياليستها در می گيرد انقالبی، 
 ضد و  مشروعرهائيبخش، عادالنه، 

 منجر می خلقامپرياليستی بوده و به بسيج 
در اين مبارزه، بر اساس حل مسئله . شود

 می تنها استقالل ملی است اساسی که حفظ
هواداران و . توان از دو طرف سخن راند

. يرانامخالفان استقالل و تماميت ارضی 
ميان دو صندلی نمی شود نشست و ادا 

تنها . گرفت“ انقالبی“اطوار تهوع آور 
 که به مردم نشستن ميان دو هستندکّالشان 

صندلی را پيشنهاد می کنند که نتيجه آن 
ياليستها در عمل خواهد رامپهمدستی با 

ترکيب اين دو جبهه نيز روشن است . بود
 اساسی جنگ در مسئلهو بر اساس حل 

ترکيب اين . اين مبارزه تعيين می شود
 دارای جبههاين . جبهه دلبخواهی نيست

صاحب اختيار نيست که برای حضور در 
يرانيانيکه اهمه . آن کارت وردی بفروشد

ايران می خواهند دشمن را از خاک 
اخراج کنند و تماميت ارضی ايران را 

 کنند به صورت خودکار در خدمت حفظ
اين جبهه از نظر . اين جبهه هستند

 ايران گسترش می سراسرجغرافيائی به 
يابد و از نظر سياسی عموم خلق را در بر 

 آماده دفاع از کههر ايرانی . می گيرد
ميهنش باشد در اين جبهه در درجه اول 

 يک درقرار داشتن . ر داردسياسی قرا
جبهه سياسی هرگز به مفهوم دارا بودن 
تشکيالت سياسی واحد و ايدئولوژی واحد 

سازمانهای متعدد که مستقل از . يستن
يکديگر وجود دارند می توانند حضور 

 فعاليت کنند ولی مستقلداشته و بطور 
هدف و سياست همه آنها رهائی ميهن 

 دادن رقرااست، هدف همه آنها آماج 
وجود دو جبهه سياسی . تجاوزکاران است

 جبههطبيعتا در . تنها باين مفهوم است
مردمی طيفهای گوناگونی از راست تا 
چپ حضور دارند که بايد با تاکتيک 

ياست مدبرانه و طرح سدرست و 
شعارهای صحيح و گرفتن ابتکار عمل و 

 رهبری کسبجلب توده های مردم زمينه 
 داخل جبهه عمومی مبارزات مردم را در

سياسی با حفظ استقالل و عدم وابستگی 
يش و با اسلحه انتقاد در طی مبارزه خو

اين . برای اخراج اجانب به کف آورند
 تاريخ است که همواره با آزمودهتجربه 

حزب ما از . موفقيت روبرو بوده است
 را در چنين مردماين راه می رود و 

و شرايط فرا می خواند که در هر کوی 
ی برابرزن تشکلهای مستقل خويش را 

حل مسئله اساسی سياسی که رهائی ملی 
و حفظ تماميت ارضی ايران است بنا 

 تا و نصفی سوپر انقالبی که چهار. نهند
حرفهايشان را کسی نمی فهمد و اساسا 

 که کسی نفهمد و زنندطوری حرف می 
هميشه راه فرار اپورتونيستی برای آنها 

ی مبارزه، بران افقی باز باشد کوچکتري
آنها بدور از . طرحی برای مبارزه ندارند

 مبارزهواقعيات می خواهند در خالء 
 و معلوم نيست با - آنها از همان ابتدا. کنند

 مقاومت خواهان قدغن کردن - کدام مجوز
هواداران جمهوری اسالمی که 

 درصد می رسد ١٥ تا ١٠پايگاهشان به 
ن اي.  هستندتجاوزگراندر مقابل 

پرمدعاها فکر می کنند در صورت 
 بااشغال ايران کسی برای مبارزه 

امپرياليسم و دفاع از تماميت ارضی 
خانمها و . ميهنش از آنها اجازه می گيرد

مبارزه انقالبی به ! يان سوپر انقالبیآقا
اين است که . واليت فقيه نياز ندارد

يستها نبايد در منجالب ذهنيگری کمون
رت تجاوز تنها دو در صو. سقوط کنند

حزب ما در .  داردوجودجبهه سياسی 
جبهه عموم مردم است و برای رهائی 

يش خوايران می رزمد و تشکل مستقل 
حزب ما تفنگ دو . را گسترش می دهد

لول ندارد که بعد از کشتن حزب اللهی و 
 با لوله ديگرش به سمت مسلمانها

حزب ما . سربازان آمريکائی شليک کند
 نمی کند و دچار شناهنيات در دريای ذ

دفاع از ايران حق . ماليخوليا نيست
يدئولوژی، امشروع هر ايرانی مستقل از 

... مذهب، نژاد، رنگ پوست، مليت و
کسی که اين را نفهمد مشکلش با . است

يران است، مشکلش با مردم ايران است، ا
مشکلش با طبقه کارگر ايران است و 

ی  درک جامعه بشردراساسا مشکلش 
اين خانها و آقايان را بايد به . است

 درمانبيمارستان برد و از آنها تا 
نقل از مقاله (.  کاملشان پرستاری کرد

  ).چک بی محل
*****  



  

ديوار “سقوط 
“ صهيونيستی برلن
 در نوار غزه

 ٢٢/٠١/٢٠٠٨چه اتفاقی در روز سه شنبه 
چرا سرنوشت . در نوار غزه روی داد؟

 سرنوشت همه  به“ديوار صهيونيستی برلن“
ديوارهای اسارت بدل شد؟ چرا 

ديوار “در مورد “ دموکرات“امپرياليستهای 
خوب دم فرو بسته اند؟ “ صهيونيستی برلن

  .است قدری به عقب برگرديم
مردم آواره و زير ستم فلسطين که توسط 
صهيونيستها و امپرياليستها از سرزمين 
خويش رانده شده اند بايد به زعم دشمنان 

و “ مدرن“که خويش را بشريت 
 .جا می زنند مجازات شوند“ دموکرات“

جرم ميليونها مردم فلسطين اين است که در 
يک انتخابات آزاد و دموکراتيک با حضور 
نظار بين المللی از سياست ارتجاعی و 
سازشکارانه محمود عباس در راس سازمان 
فتح روی گردانده و سازمان حماس را که 

 فلسطين را مطرح می خواستها و آمال مردم
کرد و برای کسب حقوق پايمال شده ملت 
. فلسطين مبارزه می کرد انتخاب کردند

نتيجه اين انتخاب دموکراتيک و آزاد برای 
. غيرقابل هضم بود“ دموکراتهای مدرن“

آنها دموکراسی را تا آنجا که به نفع آنهاست 
 ٨ادامه در صفحه...متعاقب.می پذيرند

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. ين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز داردا. است

به ما کمک مالی. 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،. رسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .هزينه گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

فاجعه ای  که حزب ما پيشگوئی کرد در 
استشرف انجام   

  درحاشيه بمباران وحشيانه مبارزان کرد توسط دولت ترکيه
دولت پان ترکيست سرمايه داری اسالمی ترکيه با توافق امپرياليسم آمريکا و اطالعات داده شده از

کا در شمال عراق تجاوز کرد و.کا.جانب سازمان جاسوسی آمريکا به پايگاههای حزب پ
يش مبارزه می کردند به وحشيانه ترين وضعی از پای درمبارزان کرد را که برای حقوق ملی خو

امپرياليستی که با اشغال عراق مخالف نيستند اعتراض رياکارانه“ دموکرات“ممالک . آورد
  .خويش را نسبت به اين تجاوز آشکار برای خالی نبودن عريضه ابراز داشتند

ر عراق را بر اساس اعتقاداتاين تجاوز پان ترکيستهای ترکيه به کشو) توفان(حزب کار ايران
کاسبکار) توفان(ولی حزب کار ايران. عميق دموکراتيک و کمونيستی خويش قويا محکوم می کند

بهمين. نيست و مصلحت مبارزه طبقاتی را در پای ناسيونال شونيستهای ملت کرد قربانی نمی کند
ا را در عراق محکوم میجهت در درجه نخست تجاوز امپرياليستها به عراق و حضور دائمی آنه

نمايد و از مبارزه مقاومت و آزاديبخش مردم عراق بکوری چشم همدستان سوپر انقالبی ايرانی
نمی شود تجاوز پان ترکيستها را به عراق. امپرياليستها و صهيونيستها در منطقه حمايت می کند

وزگرانمحکوم کرد و خواهان خروج سربازان ترک از خاک عراق شد ولی حضور تجا
آمريکائی و اروپائی و استراليائی و آسيائی را که از آن سر دنيا آمده و برخالف همه قوانين

٤برسميت شناخته بين المللی و انسانی خاک عراق را اشغال کرده اند و يک ميليون آدم کشته و 
.ئيد قرار دادميليون آواره ايجاد کرده و کشور متمدن و مدرنی را با خاک يکسان کرده اند مورد تا

کسانيکه چنين روشی را دارند. چنين بی شرمی و پرروئی و رياکاری در منطقه خريداری ندارد
، همدست امپرياليست و صهيونيست هستند و دشمن مردم عراق اعم از کرد وکمونيست نيستند

،تجاوز خوب و بد.  رياکاری آنها هرگز قابل بخشش نيست.عرب و ترک محسوب می شوند
، حقوق بشر خوب و بد هرگز، دموکراسی خوب و بد، آدمکشی خوب و بده خوب و بدشکنج

هر کس اين دوروئی را پرچم سياست خود کرده است مردم فريب. وجود نداشته و نخواهد داشت
  .است و بايد افشاء گردد

  ١٠ادامه در صفحه ...ی جالل طالبانی شاهد آن دولت دست نشانده عراق برهبری آقا
 

  يخیر مجدد يک سند تارانتشا
تاريخ مختصر حزب کمونيست بلشويک شوروی مشهور به تاريخ تمدن يکی از اسناد مهم جنبش

اين سند برای نخستين بار توسط رفقای شوروی ترجمه و چاپ شد و از. کمونيستی جهانی است
ن طريق باکمونيستهای قديمی ايران از اي. طريق حزب توده ايران در داخل ايران توزيع گرديد

آنها از اين طريق به تلفيق قوانين. تاريخ واقعی حزب کمونيست شوروی سوسياليستی آشنا شدند
  .مارکسيسم با جامعه روسيه آن زمان و درک عميق پيوند تئوری و عمل پی بردند

اين نشريه در بعد از کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی ممنوع شد و رويزيونيستها آنرا آتش
ازمان مارکسيستی لنينيستی توفان اين سند را برای دومين بار منتشر کرد و اينک حزبس. زدند

اين سند را به همت تالش خستگی ناپذير پاره ای از رفقا و هواداران حزب کار) توفان(کار ايران
  .آماده برای انتشار در شبکه اينترنت کرده اند) توفان(ايران

زيرا حزب ما از. وجود دارد) توفان(نمای حزب کار ايرانانتشار اين سند تاريخی تنها در تار
مارکسيسم لنينيسم دفاع کرده و با دشمنان انقالب نظير رويزيونيستها و تروتسکيستها شديدا مبارزه

اهميت. اين سند می تواند نقش بسيار مهمی در افشاء تروتسکيسم ضد انقالبی بازی کند. می کند
يط کنونی از اين نظر است که دارو دسته های ضد انقالبی تحت لوایانتشار اين سند بويژه در شرا

به تبليغ افکار التقاطی و تحريف واقعيات دنيای سوسياليسم“ چپ“و “ سوسياليسم“ و “مارکسيسم“
  .  و می خواهند تروتسکيسم را بجای لنينيسم بخورد جنبش دهندمشغولند

حزب ما در نظر دارد اين سند.  ساده ای نيستطبيعتا تدوين اين سند با بيش از صدها صفحه کار
  ١٠ادامه در صفحه .... نترنت قرار دهدمهم را بعد از کنترل مجدد و تصحيح در شبکه اي
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