
 

 
 

عام�ن جنگ داخلی ستون پنجم 
 امپرياليست اند

خواھند  یم ،و دست نشاندگان آنھا در منطقه کايو در راسشان آمر ستھاياليامپر
برپا کنند که مانند  رانيدر ا یدر آورند و حکومت امپرياليسمسلطه  ريرا به ز رانيا

کرده و نوکر  ادهيآنھا را پ یاستھايس ،ھا نهيشاه در ھمه زمحکومت محمد رضا 
اينکه اين رژيم مذھبی باشد و يا سکو3ر، ارتجاعی باشد و . دست به سينه آنھا باشد

راء کند و يا به قوانين مدنی احترام بگذارد، يا مترقی، اصول فقه اس9می را اج
حقوق بشر را لگد مال کند و يا نکند، ھمدست عربستان سعودی باشد و يا نباشد، 
برای حقوق زنان ارزش قايل باشد و يا نباشد، برای اين دشمنان بشريت بکلی بی 

آنھا به ريش و حماقت کسانی که بعد از اين ھمه تجربه برای . اھميت است
امپرياليست آمريکا . رياليستھا حساب جداگانه باز کرده اند، از ته دل می خندندامپ

حاضر است رژيمی جنايتکار تر از رژيم جمھوری اس9می را نيز در ايران تحمل 
حقوق مردم . کند، مشروط بر اينکه به منافع امپرياليستھا در منطقه احترام بگذارد

   ٣ ادامه در صفحه... .ده و در آينده ھمايران ھرگز برای امپرياليستھا مھم نبو
 

و ارتجاع بحرين مبارزات مردم 
 عربستان سعودی

محمد رضا شاه اين . کشور بحرين روزگاری استان چھاردھم ايران محسوب می شد
استان چھاردھم را زمانی که امپرياليست فرتوت انگلستان پايگاھھای خويش را در 

اختيار امپرياليست آمريکا می گذارد، با  خليج فارس ترک می کرد و آنھا را در
البته ظاھر قضيه اين بود که مردم بحرين در يک . رضايت شاه از ايران جدا شد

ھمه پرسی آزاد تحت رھبری سازمان ملل متحد، به اين جدائی تن در داده اند، ولی 
جه حقيقت اين بود که شاه در قبل از ھمه پرسی در بحرين، جدائی آن را از ايران و

مطلوب خود عنوان کرد و کوچکترين ت9ش و مقاومتی در مقابل خواست 
امپرياليست انگلستان و عربستان سعودی انجام نداد تا از حقوق تاريخی ايران دفاع 

  ٦ادامه در صفحه ...وی نوکر و گماشته امپرياليست بود و جز اين نمی شد . کند
  

  درحاشيه کارزار تريبونال لندن

جنايتکارانه ايش درمقابل تحريم تريبونالی که پ
نظامی به ايران ضد بشری اقتصادی و تجاوز 

  لنگد، تريبونال مردمی نيست بِ 
از اين  دادگاه  محاکمه رژيم جمھوری را  در لندن برگزار شد و ھدفش » ژوئن

کشتار  بطور کلو  ٦٧و  ٦٠وحشيانه در سالھای عامھای  اس9می بخاطر قتل
اين دادگاه از سويی کوشيده است  .شته استاع9م داسال  مخالفين رژيم در طول سی

که دادگاھی برای محکوميت جنايت امپرياليست آمريکا در  "دادگاه راسل" خود را
ھمين رو ھمه سازمانھا، احزاب  و شخصيتھای سياسی را  و از جلوه دھد هويتنام بود

  .ه استبه حمايت از اين کارزار سياسی دعوت نمود
در تارنماھای مختلف برخی از سازمانھا و احزاب و فعالين سياسی  درھمين رابطه

به اظھار نظر پرداخته ضمن خط کشی روشن با رژيم منفور جمھوری اس9می و 
به انحراف و افشای ماھيت ير در ايران محکوم کردن تمام جنايات سی و سه ساله اخ

م جنايتکارانه اقتصادی پرداخته و با اع9م موضع روشن عليه تحري نيز اين تريبونال
ضد  به پيوند مبارزه دمکراتيک با مبارزهو خطر تجاوز احتمالی به ايران 

راه (ھئيت اجرائی سازمان کارگران انق9بی ايران. امپرياليستی تاکيد ورزيده اند
از جمله سازمانھائی است که  مسئو3نه طی انتشار بيانيه ای تحت عنوان) کارگر

٢٩مورخ ! بساط ديگران؟ دن، درجستجوی حقيقت يا بازی دردرباره تريبونال لن"
بطور مفصل به افشای دست اندرکاران اين کارزار پرداخت و ١٣٩١خرداد 

جسورانه اع9م داشت سرنگونی رژيم جنايتکار جمھوری اس9می بايد از طريق 
 ٧ه ادامه در صفح...دخالتھای"طريق  ازنه   انق9ب مردم ايران به سرانجام برسد و

ـپـيونديدب ، حزب طبقه کارگر ايران)توفان(به حزب کار ايران  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ديای جھان متحد شويتارلپرو
 

  توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

تجھيز اتمی ادامه 
صھيونيسم با ياری 

 امپرياليسم

رائيل يک رژيم ولت صھيونيستی اس
تجاوزکار، اشغالگر، نژادپرست و جنايتکار 
جنگی است، معذالک دارای صدھا بمب اتمی 

ھوادار حقوق "است، که آنھا را به ياری دول 
  . کسب کرده است" بشر

تعداد بمبھای اتمی اسرائيل از تعداد ممالک 
رژيم . بيشتر است" مسلمان بنيادگرا"

ز مصوبات صھيونيستی اسرائيل به ھيچکدام ا
و قطعنامه ھای سازمان ملل متحد که به نفعش 
نباشد، تن در نمی دھد و با قلدری و سينه سپر 
کردن به امپرياليست آمريکا تکيه می دھد و 

ھوادار "رجز می خواند و معذالک دول 
به وی مه تنھا ياری می کنند تا " حقوق بشر

به بمب اتمی مجھز شود، بلکه شيوه ھای 
  .را گسترش موثر دھداستفاده از آن

دولت صھيونيستی اسرائيل ميليونھا فلسطينی 
را از سرزمينھای اباء اجدادی خود تارانده، 
ميليونھا نفر را سرکوب کرده و از تمام حقوق 
انسانی محروم کرده است و با اعضاء بدن 
فلسطينی ھا به تجارت پرسود پيوند اعضاء 

ھوادار "بدن مشغول است و معذالک دول 
از ياری به اين ديو افسار گسيخته " بشر حقوق

  . ی چند سر ابائی ندارند
کار به جائی رسيده است که وقتی کسی 

" ھواداری از حقوق بشر"سخنانی در مورد 
می شنود از خويش می پرسد، چه دسيسه 
ديگری برای نابودی انسانھا، توسط 

  .امپرياليسم و صھيونيسم در پيش است
می توان کرد، جز بر اين ھمه رياکاری چه 

  ٢ادامه در صفحه...افشاءگری و آنھم 
 

  ســال سيزدھم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٢ـ ژوئيه ١٣٩١تير  ١٤٨ماره ـش



     

   ٢صفحه                                                       رکزی حزب کار ايران توفان ارگان م                            ١٣٩١تير  ماه   –  ١٤٨شماره    

  ...صھيونيسمادامه  تجھيز 
  .در يک مبارزه نا برابر

رسانه ھای گروھی امپرياليستی و صھيونيستی 
که انحصار شستشوی مغزی را در دست دارند، 
به جعل اخبار در مورد بمب اتمی موھومی ايران 
مشغولند، ولی در مورد صدھا بمب اتمی واقعی 

  . نداسرائيل سکوت کرده ا
سازمان جھانی انرژی ھسته ای که مدعی نظارت 
بر فعاليتھای ھسته ای و کمک به کشورھائی است 
که ع9قمند به دستيابی به اين فنآوری ھستند، 
سفری به اسرائيل برای کنترل فعاليتھای اتمی اش 
نمی کند و بھانه اش اين است، که اسرائيل 
برخ9ف اکثريت ممالک جھان قرارداد منع 

. رش س9حھای اتمی را امضاء نکرده استگست
آنھا که اين قرارداد را . استد3ل عجيبی است

امضاء کرده اند بايد مجازات شوند و آنھا که به 
تمايل عمومی وقعی نمی گذارند، مجازند تا بمب 

  .اتمی بسازند
دارا بودن بمب اتمی که پرتابش می تواند مانند 

دی صدھا فاجعه ھيروشيما و ناکازاکی به نابو
ھزار نفر و امروزه به نابودی ميليونھا انسان پر 
ت9ش بيانجامد، يک امر حقوقی نيست که به توان 
با اتکاء به يک امضاء و يا خودداری از آن از 

اگر امپرياليستھا و صھيونيستھا . اين امر گذشت
کوچکترين تمايلی در اين عرصه داشتند، می 

شارھای مالی توانستند با بسيج افکار عمومی و ف
و تحريمھای اقتصادی ھم اسرائيل و ھم پاکستان و 
ھند را به امضاء و احترام به اين قراردادھا 

  .مجبور سازند
سازمان جھانی انرژی ھسته ای اساسا به روی 
خود نمی آورد، که در تاسيسات اتمی کره جنوبی 

فعاليتھائی صورت می ... و برزيل و آرژانتين
ند و گاه و گداری به بيرون گيرد که شبھه برانگيز

تو گوئی سازمان جھانی انرژی . درز می کنند
ھسته ای را تنھا برای نظارت بر تاسيسات ھسته 

سازمان جھانی انرژی . ای ايران خلق کرده اند
اتمی در حقيقت به ابزار دست تبليغات 
امپرياليستھا و به سازمان جاسوسی آن ھا تبديل 

است، سازمانی شده است، وگرنه چگونه ممکن 
که فقط وظيفه اش يک وظيفه فنی است و نه 
سياسی، در گزارشھای خويش ھمواره به 
موضعگيريھای جانبدارانه سياسی بپردازد؟ 
وگرنه چگونه ممکن است که دبيرکل اين سازمان 
نظير البرادعی، بعد از مذاکره با ايران برای دادن 
گزارش و دلجوئی از اسرائيل به آن کشور سفر 

د و با کسانی که قرار داد منع گسترش کن
س9حھای ھسته ای را امضاء نکرده اند و مرتب 
تصميمات سازمان ملل را به زير پا می گذارند، 
در مورد سطح پيشرفت فنآوری ھسته ای در 
ايران صحبت کند تا آنھا نگرانی نداشته باشند؟ چه 
کسی چنين حق ويژه ای را برای صھيونيستھای 

جھان قائل شده است؟ َيُھَوه يا اسرائيلی در 
  !.حضرت موسی؟

مضحک است که در آستانه ھر مذاکره ھسته ای 
با ايران صھيونيستھای اسرائيل که خود به معاھده 
منع گسترش س9حھای اتمی تن در نداده و آنرا 
امضاء نکرده اند، برای روند مذاکره با ايران 

ممالک امپرياليستی . شرط و شروط می گذارند
ف مذاکره ايران نخست نظر يک کشور طر

خاطی و گردنکش را در مورد مسير مذاکرات و 
نتايج قابل قبول و مطلوب برای آنھا پرس و جو 

اين وضعيت که صھيونيستھا حق دارند . می کنند
نتايج مذاکره را از قبل بپذيرند يا نپذيرند به امری 
کام9 طبيعی در جھان و در افکار عمومی بدل 

امپرياليسم و صھيونيسم معيارھای  .شده است
تعيين ارزشھا را در جھان رقم زده اند و به 

هللا صھيونيسم به آيت . شستشوی مغزی مشغولند
  .صھيونيسم بدل شده که سايرين مقلدان وی ھستند

است، به موجب  ١+٥دولت آلمان که جزء دول 
قانون مصوبه مجلسش، حق ندارد تسليحات 

اتمی، به مناطق  نظامی، چه برسد به تسليحات
ما می پرسيم، منطقه . بحرانی و متشنج صادر کند

ای متشنج تر از منطقه خاور ميانه در جھان 
و . وجود دارد؟ روشن است که پاسخ منفی است

آلمان ھم به ترکيه " بشر دوست"معذالک دولت 
که به سرکوب کردھا مشغول است، و ھر چند 

دعا و وقت يکدفعه با تائيد و رضايت ممالک پرم
، با نقض منشور ملل متحد، به "بشر دوست"

حريم کشور ھمسايه خودعراق تجاوز می کند، 
اسلحه می فروشد، و ھم به دولت عربستان 
سعودی که در بنيادگرائی و ارتجاعی بودن در 

برای ياد آوری خوب است . کل جھان بی ھمتاست
بدانيم که دولت ترکيه دولت متجاوزی است که 

قبرس را اشغال کرده است و از بخشی از کشور 
ترکيه عضو پيمان ناتو . آنجا خارج نمی شود

حمايت ناتو از ترکيه و ادامه ھمکاری با . است
ببينيد . آنھا، حمايت از ادامه اشغال قبرس است

ھيچکس معترض اين خودسری، نقض حقوق 
  .  ملل، تجاوز و اشغالگری نيست

امی ھم اکنون منطقه خليج فارس از تجھيزات نظ
ممالک امپرياليستی که به عربستان، امارات 

  . متحده عربی، کويت و عمان فروخته اند پر است
در ميان تسليحاتی که اسرائيل فروخته اند چندين 

تحويل اين زيردريائی ھا . زيردريائی اتمی است
توسط دولت آلمان به اسرائيل با نقض آشکار 

و . مصوبات مجلس آلمان صورت گرفته است
لک ھيچکس صدای اعتراضش بلند نمی معذا
تنھا گونتر گراس نويسنده مشھور آلمانی بود . شود

که به اين امر معترض شد و صدايش را خفه 
آخر اين چگونه مجلسی است که ظاھرا از . کردند

نمايندگان ملت در يک جامعه تکثرگرا انتخاب 
شده و بايد به مصوبات خودش احترام گذارده و 

ارت داشته باشد، ولی بر قوه مجريه نظ
شورای مصلحت "نمايندگانش بنا بر مصلحت 

لب از لب باز نمی کنند؟ لحظاتی در " نظام
سياست فرا می رسد که پرده ھای تئاتر 
پارلمانتاريسم به خوبی با3 می روند و منظره 

برخورد به . چرک و خون از پس آنھا پيداست
ه مسئله زير دريائی اتمی که به اسرائيل داده شد

  .است از زمره آنھاست
اسرائيل قرار داد منع گسترش س9حھای ھسته ای 
را امضاء نکرده است و معذالک دولت آلمان 
برای تجاوز به ايران و ايجاد تشنج در منطقه به 

زير دريائی اتمی  ٧تا  ٣آنھا، آنھم نه يکی، بلکه 
" ھوشمند"می دھد، که امکان پرتاب موشکھای 

 ٢٥٠٠تر و در شرايطی تا کيلوم ١٥٠٠تا فاصله 
دولت آلمان نه تنھا . کيلومتر را دارا می باشند

مصوبات مجلس خود را زيرپا می گذارد و نشان 
می دھد که وقتی پای منافع سياسی در ميان است، 

" دلداری ھای کتبی"ھيچکدام از اين مصوبات و 
ارزشی ندارند، بلکه قراردادھای جھانی را نيز به 

و برای آنھا تره ھم خورد نمی  زير پا می گذارد
اين نقض قراردادھای جھانی توسط آلمان . کند

مورد تائيد ساير ممالک امپرياليستی و 
ھيچکس به اين نقض . صھيونيستھا نيز ھست

قرار داد اعتراضی ندارد و بر خ9ف فشاری که 
به ايران به بھانه فقدان صداقت می آورند، در 

رات به روند مورد آلمان برای شرکت در مذاک

. تکيه نمی کند" راست آزمائی و اعتماد سازی"
حقيقت اين است که اعتماد نيز يک امر طبقاتی 

ولی آنجا که . است، چاقو دسته خودش را نمی برد
پای ايران به ميان می آيد ھمه اين ممالکی که 
قراردادھای جھانی را بی شرمانه نقض کرده اند 

منيت که با مصوبات غيرقانونی در شورای ا
محصول زورگوئی است از دولت ايران می 
خواھند که به اين مصوبات استعماری تن در دھد 

آيا احساس تھوع به شما . و به آن احترام بگذارد
از اين ھمه رياکاری، دروغگوئی، فريبکاری و 

  بی شرمی زشت دست نمی دھد؟
آلمانھا چنين استد3ل می کنند که برای دادن چنين 

دولت اسرائيل در محذوريت  وعده ھائی به
زيرا در جنگ اول خليج، . اخ9قی قرار داشته اند

صدام حسين اسرائيل را با موشکھای اسکاد خود 
مورد ھدف قرار داد و در آنجا خساراتی ببار 

دولت صدام حسين در آن روزھا دارای . آورد
گازھای سمی خردل بود که با دست آلمانھا و تائيد 

شده بود و برخ9ف پيمانھا و آمريکائی ھا ساخته 
تعھدات جھانی، در جنگ از آن عليه سربازان 

بشر "وجدان ھيچکدام از اين . ايران استفاده کردند
برعکس در اخبار . حرفه ای معذب نشد" دوستان

به دروغ می گفتند که ھر دو طرف از گازھای 
سمی در جنگ استفاده می کنند تا افکار عمومی 

ر آن زمان صھيونيستھا براه د. خود را فريب دھند
از آلمان " ننه من غريبم"افتادند و با فريادھای 

تقاضای ماسکھای ضد گاز کردند، تا جلوی 
را که صدام حسين می خواست " ھولوکاستی"

بوجود آورد و مجددا يھوديھا را گاز کش کند، 
البته ھلوکاستی در اسرائيل بوجود نيامد، . بگيرد

در عراق با دست بلکه بر عکس، ھولوکاست 
اسرائيلی ھا به ادعای رسانه . اسرائيل بوجود آمد

آلمانھا، در آن تاريخ با آلمانھا تماس می گيرند و 
تھديد می کنند که اگر آنھا زير دريائی در 

گاز، آلمان، "اختيارشان قرار ندھند، ترجيع بند 
. را راه خواھند انداخت" يھودی، ھولوکاست

ورخوره بشدت می ترسند، آلمانھا که از اين لولوخ
به اين کار تن در می دھند و زير دريائی ھا را 
در ابتداء يک جفت و سپس با يک عدد ديگر 
اضافی به اسرائيل صادر می کنند و بخش مھمی 

امروز . از مخارج آن را نير بعھده می گيرند
نمايندگان امپرياليست آلمان به حضرت عباس 

ده اين سوگند می خورند که از نوع استفا
آنھا گويا نفھميده . زيردريائی ھا خبری نداشته اند

اند که تغييرات ساختمانی در اصل نقشه ھا که 
کارشناسان اسرائيلی در ھمکاری با آلمانھا در 
نصب استوانه ھای پرتاب موشک در داخل 

. زيردريائی ھا انجام داده اند، استفاده نظامی دارد
می زنند که  آلمانھا خودشان را به کوچه علی چپ

تحويل زير دريائی بخودی خود جرم نيست، زيرا 
ما از تجھيزاتی که اسرائيليھا روی آن می گذارند 

. و از آن استفاده ديگر می کنند بی خبر بوديم
کا3ھای ارسالی ما زيردريائی بوده و نه زير 

ولی ھمين امپرياليست آلمان از . دريائی اتمی
ران حتی در حجم تحويل کا3ھای دو منظوره به اي

آنھا از ارسال چند کيلو . کم نيز خودداری می کند
داروی بيھوشی در موقع سزارين بانوان به ايران 
جلوگرفتند، گويا که اين دارو می تواند مورد سوء 
استفاده قرار گيرد و از آن با دو منظور استفاده 

در آمريکا : استد3لشان نيز جالب بود  .گردد
دام با صندلی الکتريکی قب9 برای اجرای حکم اع

پس اين . به مجرم اين داروھا را تزريق می کنند
  ٣ادامه در صفحه ...داروھا دراجرای حکم 

  ايرانبه دست مردم سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می 



     

   ٣صفحه                                                       رکزی حزب کار ايران توفان ارگان م                            ١٣٩١تير  ماه   –  ١٤٨شماره    

 ...صھيونيسمدامه  تجھيز ا
ما ايرانی ھا . اعدام نقش مقدماتی را ايفاء می کند

به اين گونه استد3ل کردن می گوئيم آسمان و 
  . ريسمان را بھم بافتن

نشريه اشپيگل شماره . جا ختم نمی شودکار به اين
می نويسد، در پاسخ به  ٠٤/٠٦/٢٠١٢مورخ  ٢٣

جانشين   Lothar Rühlپرسش لوتھار روھل
وزير دفاع آلمان در سفرش به اسرائيل در سال 

، از معاون ستاد فرماندھی وقت، آقای ١٩٨٨
ھدف عملياتی و "ايھود باراک، مبنی بر اينکه 

ما : "ست، وی می گويداين قايقھا چي" راھبردی
وی ". آنھا را برای امنيت ساحلی خود نياز داريم

به بستن تنگه عدن از جانب مصر و جنگ شش 
روزه اشاره کرد و تاکيد کرد که بايد برای چنين 

بنظر آقای روھل اين د3يل . مواقعی مجھز بود
  .قانع کننده بود

اينکه آقای روھل چه دروغی برای فريب افکار 
م آلمان و يافتن راه ھای فرار حقوقی عمومی مرد

اختراع کند، مھم نيست، مھم اين است که ايشان به 
 ١٩٨٨د3يل فروش اين زيردريائی ھا در سال 

درست خوانده ايد، سال . اشاره و اعتراف می کند
پرسش اين است که در آن سال اساسا . ١٩٨٨

مسئله اتمی ايران مطرح نبود که اسرائيل نياز به 
در آن سال کسی از . ئی اتمی داشته باشدزيردريا

جنگ . بمب اتمی موھومی ايران سخن نمی راند
. افروزی اسرائيل از ھمان سالھا روشن بود

تجھيز اسرائيل به بمب اتمی بخشی از سياست 
راھبردی امپرياليست آمريکا در منطقه است تا 
چاه ھای نفت را از دسترس رقيبان خود مصون 

ائيل به بمب اتمی که سالھا تجھيز اسر. نگھدارد
قبل از روی کار آمدن رژيم جمھوری اس9می 
صورت گرفته است، با ھدف مھار کردن رقيب 
امپرياليست آمريکا بود که اگر جرات کند به خاک 
آمريکا تجاوز اتمی کند و ضربه نخست را وارد 
سازد، نتواند از دست ضربه ثانوی اتمی 

شکھای ھدايت زيردريائی ھای اتمی، مجھز به مو
شونده، که رديابی آنھا در اقيانوسھا آسان نيست، 

اين تجھيزات اتمی در زمان . جان سالم بدر برد
خودش برای مبارزه با ايران نبود، برای گسترش 
و توسعه نفوذ امپرياليسم در منطقه و رقابت 

تجھيزات اتمی . قدرتھای امپرياليستی بزرگ بود
ديروز خود را بر روی زيردريائی ھا، کاربرد 

بھيچوجه از دست نداده است و در آينده نيز از 
" پيشگيری از جنگ"جنبه ايجاد ھراس متقابل و 

  .از دست نخواھد داد
وضعيت کنونی بھانه خوبی است تا امپرياليستھا 
منطقه را به انبار باروت بدل کنند و افکار و 
انظار را از سمت فجايعی که توسط اسرائيل 

در پس . نحرف نمايندصورت می گيرد م
فريادھای خطر بمب اتمی موھومی ايران به 
صھيونيسم ياری رسانند تا اھداف خويش را در 

  . فلسطين اشغالی تا حد مطلوب به پيش برد
بمب اتمی موھومی ايران، در اسرائيل به ھزاران 
دليل نمی تواند کارآئی داشته باشد، ولی بمب اتمی 

  . را نابود کند واقعی اسرائيل می تواند ايران
بمب اتمی موھومی ايران می تواند تمام فلسطين و 
اماکن مقدس مسلمانان را از بين ببرد، سوريه و 
لبنان راقربانی کند، اردن را به خاک سياه بنشاند، 
برای عراق و مصر ايجاد اشکال کند، ولی 
استفاده از بمب اتمی اسرائيل عليه ايران چنين 

بوجود نمی آورد، به فاجعه ای برای اسرائيل 
ويژه اينکه ماشين دروغ و دغل سازی و جعل 

ايرانی که اسرائيل را . اخبار نيز در دست آنھاست
نابود کند، خودش نمی تواند ديگر چه از نظر 
مادی و چه معنوی در ميان خلقھای جھان، 

. خلقھای عرب و بِويژه مسلمانان جائی داشته باشد
به زندگی ايران  بمب اتمی ايران تنھا می تواند

خاتمه دھد و نه به موجوديت صھيونيسم و 
حکومت ايران که در يکی از بحرانی . امپرياليسم

ترين نقاط جھان، بيش از سی سال است که بر 
سر کار است آنقدر به اعتراف خود اسرائيليھا و 
غربيھا خردمندی و قوه تعقل دارد که به اين خطر 

  .خريدنھا نپردازد
می ايران و فشاری که از اين بمب اتمی موھو

بابت به ايران وارد می کنند، تنھا نقض حقوق 
قانونی ايران نيست، آنھا در پی نظارت و تسلط 
بر منطقه ھستند و بمب اتمی موھومی ايران که 
خودشان از ھمه بھتر می دانند که اين بمب 
موھومی است، در دست آنھا اسلحه ای برای 

يم جمھوری اس9می فشار بيشتر و مھار کردن رژ
است تا آنھا را در مجاری ای به جريان بياندازند 
که برای منافع امپرياليسم مشک9تی در منطقه 

آنھا به تسليم بی چون چرای ايران در . خلق نکنند
بمب اتمی موھومی . تمام زمينه ھا نياز دارند

بھانه ای بيش نيست تا رياکاری جھانی خويش را 
آنھا به . ی ادامه دھندبرای فريب افکار عموم

منطقه امن برای صدور بی مانع نفت نياز دارند، 
. آنھا به سرکوب خلق فلسطين و لبنان نياز دارند

آنھا به تسلط اسرائيل بر منطقه نياز دارند، آنھا به 
پايگاه ايران برای محاصره روسيه و چين نياز 
دارند، آنھا به بازار فروش ايران، به مواد اوليه 

اين نيازھاست که بمب اتمی . ز دارندآن نيا
بر مردم ايران . موھومی ايران را ھيو3 می کند

. است که از حقوق مسلم کشور ايران حمايت کنند
اين حقوق ربطی به جمھوری اس9می نداشته و 

ھر نوع حکومتی که . در آينده نيز نخواھد داشت
در ايران بر سر کار بياد نبايد مانعی برای دفاع 

برای حفظ . ق حقه مردم ايران ايجاد کنداز حقو
اين حقوق بايد رزميد و ھشيار بود که ايران به 

  .  مستعمره قدرتھای جھانی بدل نشود
*****  

  
  

  ...عام�ن جنگ داخلی
  .نخواھد بود

ايران بقدری برای امپرياليستھا مھم است که در 
زمان رياست جمھوری کارتر در آمريکا، ايران 

. امنيتی آمريکا اع9م کردند را بخشی از حريم
ايران به علت نزديکی به مرزھای چين و روسيه، 
به علت نزديکی به منابع عظيم نفتی و گازی در 
خليج فارس و تا آسيای ميانه، بعلت گذرگاه مھم 
زمينی ميان شرق آسيا و اروپا، به علت دارا بودن 
ذخاير عظيم انرژی، اعم از نفت و گاز و 

... ن مھم استراتژيک نظير مس واورانيوم و معاد
تنگه ھرمز و . برای امپرياليستھا بسيار مھم است

پا3يشگاه و چاھھای نفت عربستان سعودی، 
تخريب در اين . پشتوانه د3ر آمريکاست

تاسيسات، د3ر آمريکا را به کاغذ پاره بدل خواھد 
ساخت و ارزش آنرا به منزله پول معادل جھان به 

ظت از اين منافع استراتژيک حفا. صفر می رساند
اقتصادی و سياسی و نظامی برای آمريکا جنبه 

رژيم ايران که يک رژيم متعارف . حياتی دارد
سرمايه داری نيست، عليرغم فشارھای ھمه جانبه 

امپرياليستھا توانسته استق9ل سياسی خويش را 
حفظ کند به نوکری امپرياليست آمريکا تن در 

آمريکا نيست و در اين رژيم مطلوب . ندھد
شرايطی نيست که بتواند منافع راھبردی و امنيتی 

ايران ھميشه . منافع آمريکا را در منطقه تامين کند
يک حلقه نا استوار در محاسبات سياسی 
امپرياليسم آمريکا در محاصره کشور چين و 

امپرياليسم آمريکا برای مقابله با . روسيه است
ت جبھه قابل امپرياليسم چين و روسيه به پش

  . اعتماد نياز دارد
نديدين اين پيچيدگی سياسی در منطقه خليج 
فارس، برخی را که دچار تنبلی مغزی اند، آنچنان 
فلج ساخته که نتوانند تصوير روشنی از حوادثی 

راحت طلبان . که در منطقه می گذرد داشته باشند
و " ھمه اش بازی"خود را، با يک عبارت که 

ھمه استثمارگرند، ھمه "، است" جنگ زرگری"
، راحت می کنند و دورتر انديشی "ارتجاعی اند

در قاموس آنھا تحليل، حرِف . را مجاز نمی دانند
  . مفت و حرام است

عده ای که خودشان را انق9بی جا می زنند و 
مفھوم انق9بی را نفھميده اند با يک ادعا که رژيم 
جمھوری اس9می خودش نوکر آمريکاست و 

کائی ھا آنھا را بر سر کار آورده اند، نه تنھا آمري
به ھر چه تحليل و مبارزه مردم ميھن ماست 
پوزخند می زنند و تف می کنند، بلکه نادانی 
خويش را از حرکت تضادھا در جامعه نشان می 

آنھا ھيچ توضيحی برای تحو3ت منطقه و . دھند
لشگر کشی امپرياليستھا به منطقه و استقرار نظم 

برای آنھا ھمه در جھان نوکر . جھانی ندارند نوين
امپرياليسم ھستند و اگر مخالفتی نيز صورت می 
گيرد ناشی از اين روست که نوکران لگد انداخته 

در دنيای آنھا، نزاعھای جھان ربطی به . اند
مبارزه طبقاتی و نقش مردم نداشته، بلکه ھمه 
حکومتھای جھان نوکران آشکار و پنھان 

آنھا تاريخ را آنقدر ساده می . تھا ھستندامپرياليس
" جنگ زرگری"کنند که جنگ طبقاتی به  

خ9صه می شود و دنيا را از اين دريچه توضيح 
صدام حسين ارتجاعی نوکر امپرياليسم . می دھند

بود، قذافی ارتجاعی نوکر امپرياليسم بود، بشار 
اسد ارتجاعی نوکر امپرياليسم است، حماس 

مپرياليسم و صھيونيسم است، ارتجاعی نوکر ا
رژيم ارتجاعی جمھوری اس9می نوکرامپرياليسم 
است، ھمه رژيمھای آمريکای جنوبی و آفريقا 

دنيای اين عده بسيار . نوکران امپرياليسم ھستند
ساده است و مقو3ت و مفاھيمی که با آن دنيا را 

. توضيح می دھند بسيار محدود و کوچک است
ملتھا و دول قائلند و نه به اين عده نه حقی برای 

. مبارزه طبقاتی و نيروی مردم اعتقادی دارند
منطق آنھا ھوا تار است، تار آلت موسيقی است، 

از آنجا که . پس ھوا آلت موسيقی است، می باشد
به استناد نظريه آنھا، سرمايه داری جھانی شده 
است و ھمه رژيمھا به سرمايه جھانی وابسته اند، 

ا نوکر سرمايه جھانی و نوکر پس ھمه رژيمھ
ھر رژيم سرمايه داری نوکر . امپرياليسم ھستند

  . امپرياليسم است
اين تئوريسين ھا که برای تبرئه امپرياليسم تئوری 
می سازند، از نقش تاريخی مبارزات ملی و 

اگر . آزاديبخش در دنيای امروز حرفی نمی زنند
اين درست است که امپرياليسم و سرمايه داری 
جھانگير شده است، منطق مارکسيستی لنينيستی 
به ما می آموزد که بايد مبارزه مردم جھان بر 

  ٤ادامه در صفحه ...داری و   ضد سرمايه

را بی قيد و شرط و افغانستان بايد خاک عراق  ،استعمارگر تجاوزگرانِ 
  ترک کنند
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  ...عام�ن جنگ داخلی
اين . شود  امپرياليسم ھم گسترش يافته و جھانی
پس تضاد . يک اصل ديالکتيکی مارکسيستی است

سراسر جھان با امپرياليسم به تضادی عمده در 
بدل می شود و دولتھا و ملتھا بايد در مقابل 
امپرياليسم جنگ افروز که به جھان برای غارت 
و اشغال، لشگر می کشد، مقاومت کرده و مانع 

بايد مانع شوند . شوند که حقوق آنھا را پايمال کند
که تصميمات قوه قضائيه و يا کنگره آمريکا 

ير مجوزی برای دخالت در امورداخلی سا
کشورھا و يا مبنائی برای تعيين خط مشی سياسی 

جھانی شدن سرمايه به . جھانی ساير ملل باشد
دست يک عده بھانه ای داده است تا ماھيت 
امپرياليسم را تغيير داده و از مقام و تاثيرات وی 

  .در تحو3ت جھانی بکاھند
ھمين امر موجب شده که ماھيت جنگھای 

ر3تانھای سياسی شا. امپرياليستی تحريف شود
بيکباره جنگھای امپرياليستی را، ھمانگونه که از 
نامش پيداست، جنگ ميان امپرياليستھاست، با 

به جنگ ميان دو ارتجاع " تار"ھمان منطق 
بر اساس درک آنھا ھم . استحاله داده اند

امپرياليستھا ارتجاعی ھستند و ھم غير 
اعی پس ھر دو ارتج. امپرياليستھا ارتجاعی ھستند

ھستند و ِصرف ارتجاعی بودن کافی است که در 
صورت بروز جنگ بين دو ارتجاع، نيروھای 

. مترقی عليه ھر دو ارتجاع وارد کارزار شوند
اگر امپرياليست آمريکا به عراق تجاوز می کند، 
نبايد مخالفت کرد و در مقابل تجاوز به مقاومت 

: دست زد، بلکه بايد به ميدان آمد و شعار داد
با اين . رگ بر جرج بوش و مرگ بر صدامم

. عمل گويا آنھا بر ضد دو ارتجاع می جنگند
ناگفته ولی پيداست که اين مرتجعين در عمل، 
ھمدست ارتجاع امپرياليستی برای غارت عراق و 
سرنگونی ارتجاع محلی ھستند، که از تماميت 

آنھا . ارضی و استق9ل کشورش دفاع می کند
تجاوز و غارت گر با ارتجاع فرقی ميان ارتجاع م

اين تفکر . مورد تجاوز و قربانی نمی گذارند
تروتسکيستی تنھا به ھمدستی با امپرياليسم بدل 
می شود، اين تفکر تروتسکيستی ھرگز به مبارزه 
ملی و ضد امپرياليستی اعتقادی ندارد، اين تفکر 
انق9بی که نيست سھل است، دموکراتيک ھم 

  .   نيست
که مغزش از درک " چپ"انھای يکی از جري

ماھيت پديده ھا و مسايل پيچيده تئوريک عاجز 
است، می خواھد واقعيت را با زور در قالب تنگ 

حتی اگر 3زم باشد از سر . نظريات خويش بچپاند
و ته واقعيت بزند تا واقعيت به قد و قواره تئوری 

آنھا می خواھند ھر طور شده در . ھای آنھا در آيد
مدوش امپرياليسم آمريکا و صھيونيسم کنار و ھ

آنھا . اسرائيل، برای تجاوز به ايران قرار بگيرند
در زمانيکه اين تجاوز صورت نگرفته است، 
دست روی دست گذارده و عملی برای سرنگونی 
اين رژيم به صورت مسلحانه و با تکيه بر ھمان 
مردم و ارتش موھومی که بعد از تجاوز 

ند بر آنھا تکيه کنند، آنھم با امپرياليستھا می خواھ
تکيه به مردمی که آنھا مدعی اند از آنھا حمايت 
کرده و رھبری آنھا را پذيرفته اند، انجام نمی 
دھند، ولی کمين می گيرند تا ارتش آمريکا وارد 
خاک ايران شود، ايران را اشغال کند، تا آنھا نيز 

خود " انق9بی"در پارکابی امپرياليسم، احساسات 
ا بروز داده و از اين فرصت بدست آمده توسط ر

انق9ب "امپرياليسم جھانی، استفاده کنند و 
آنھا زورشان به رژيم . راه بياندازند" سوسياليستی

جمھوری اس9می نمی رسد، ولی اگر امپرياليستھا 
و صھيونيستھا ھمراه با ارتجاع منطقه به ايران 

جموع حمله کنند، آنھا زورشان به ھمه آنھا در م
خواھد رسيد و با توسل به اسلحه و دعوت مردم 
به سرنگونی رژيم جمھوری اس9می رھسپار 
جنگ می شوند، تا جنگ امپرياليستھا عليه ايران 
را به جنگ داخلی بدل کرده و عليه ھر دو 
ارتجاع قدر قدرت برزمند و آنھا را شکست 

  . ؟؟!!دھند
به آيا شما خواننده عزيز از اين ھمه 3طائ9ت 

خنده نمی افتيد؟ معلوم نيست مخاطب اين عده چه 
حزب "کسانی ھستند؟ اگر اين عده ھمانگونه که 

و مريدان منصور " کمونيست کارگری ايران
حکمت صميمانه می گويند، در کنار امپرياليسم 
آمريکا قرار گرفته و جبھه ضد جنگ را محکوم 
کرده و جبھه برای سرنگونی رژيم جمھوری 

برپا و مجھز می ساختند، کسی نمی اس9می را 
توانست در گفتار و کردار آنھا تناقضی پيدا کند، 
ولی کسانی که با کل ھمان نظريات موافقند، ولی 
جسارت بيان آن را ندارند و می خواھند خودشان 
و افکار پليد و ارتجاعی شان را در پس کوھی از 
عبارات انق9بی بپوشانند، در سياست به دست 

می افتند، که سرانجامش در دره سقوط  اندازای
   .ھمدستی با امپرياليسم و ارتجاع جھانی است

. اين تماي9ت کودکانه ربطی به سياست ندارد
اينھا، تخي9ت و آرزوھای ناميسر مشتی آدمھای 

آنھا حتی حاضر نيستند به . خودفريب است
تناقضی که در گفتار و تئوری آنھا پيدا می شود، 

برای آنھا فرار از کنار واقعيت و . پاسخ گويند
" انق9بی"پنھان شدن در پشت سنگر لفاظيھای 

بھترين حربه است، تا بی عملی خويش را در 
برای . روند تجاوز امپرياليستھا به ايران بپوشانند

امپرياليستھا نيز مفيد است، اگر نيروھای بالقوه 
با اين مھمل گوئی ھا خانه نشين شوند و " چپ"

اين خود . ه شرکت فعال نداشته باشنددر مبارز
بخشی از برنامه جنگ روانِی تجاوز به ايران می 

آنھا ت9ش می کنند، جبھه مقاومت در . تواند باشد
آنھم با زور اسلحه . مقابل تجاوز را مت9شی کنند

و يا با شستشوی مغزی و پرگوئی و لفاظيھای بی 
اين عده البته در . معنی و صدور چکھای بی محل

فردای تجاوز پاسخگوی ھيچ چيز نيز نخواھند 
شما نمی دانيد آنھا را کجا پيدا کنيد تا به نتايج . بود

البته با . تئوريھای ارتجاعی خويش پاسخ دھند
چک بی محل می شود گفت که در صورت تجاوز 

نيروی "ارتش آمريکا به ايران، ما با تکيه به 
ھمه آنھا را بيرون کرده و رژيم را " مردم

؟؟ اين ادعای رويائی مشروط !!رنگون می کنيمس
نخست يک نيروی شناخته " شما"بر اين است که 

" شما"شده از نظر عموم باشيد و مردم ميليونی 
" شما"دو ديگر اينکه . را برسميت بشناسند

توانسته باشيد اعتماد مردم ميليونی را بدست 
نکته سوم اينکه مردم ميليونی در . آورده باشيد

را در " شما"ايران شعارھا و سرکردگی سراسر 
انق9ب پذيرفته باشند و برای تحقق خواسته ھای 
شما آماده فداکاری باشند و اين امکان را به شما 

ولی آن . بدھند که به نيروی ميليونی آنھا تکيه کنيد
شما فقط در لفاظيھای " ارتش مردمی"

روشنفکرانه شما وجود خارجی دارد و نه در 
مردم ميليونی ايران ھرگز . ماعیواقعيت اجت

اجازه نخواھند داد که کسانی که منتظر فرصت 
تجاوز امپرياليستی به ايران نشسته بوده اند، تا 

شما . جنگ داخلی راه بياندازند، به آنھا تکيه کنند
اين ارتش موھومی مردمی را در ذھن خود خلق 

کرده ايد، تا از واقعيات فرار کنيد و ھمدستی 
سم را بپذيريد و عوامفريبی نمائيد و ھمه امپريالي

ولی يک . بياندازيد" مردم"گناھان را به گردن 
نيروی انق9بی که جان انسانھا برايش ارزش 
دارد، نمی تواند چنين بی مسئوليت به واقعيت 

آن مردمی که دارای . جامعه ايران برخورد کند
آن خصوصياتی باشند که در صورت تجاوز 

يونيسم جھانی به ايران، حاضر امپرياليسم و صھ
باشند جنگ بر ضد ايران را ھمزمان به جنگ بر 
ضد امپرياليسم جھانی و ارتجاع داخلی بدل کنند، 
کجا ھستند؟ در کدام سازمان متشکلند؟ با 
امدادھای غيبی نمی شود ھمزمان ھم با امپرياليسم 
جنگيد و پيروز شد و ھم رژيم جمھوری اس9می 

به پيروزی رسيد و حکومتی را سرنگون کرد و 
بر سر کار آورد که امپرياليستھا از ھيبت اش 
چنان بترسند که جنگ را قطع کرده به خانه ھای 

ذھنيگری اين انق9بی نماھای . خود تشريف ببرند
شعار را به . خرابکار، حد و مرزی نمی شناسد

  .اين عده است" محسنات"جای شعور گذاردن از 
پنجم امپرياليسم را در  اين عده عم9 نقش ستون

ايران به عھده می گيرند و بطور عينی کاری غير 
از اين ھم نمی توانند بکنند و از جمله اعتراف می 

اگر جنگ شود ما بايد از آن به عنوان : "کنند
فرصت و موقعيتی برای گسترش سازماندھی 
انق9بی در ميان مردم  برای سرنگونی جمھوری 

رھبری کمونيست ھا و اس9می بدست مردم، تحت 
نيروھای چپ انق9بی استفاده کنيم و بر مبنای 
دفاع از انق9ب سوسياليستی و برنامه استقرار 

  ".دولت سوسياليستی با ھر متجاوزی مقابله کنيم
برگردان فارسی و مردم فھم اين عبارت اين است 
که اگر امپرياليستھا وارد خاک ايران شدند، ما از 

به ما داده اند مسرور شده و اين فرصت که آنھا 
آنرا به فال نيک گرفته و نخست برای استقرار 
سوسياليسم، به جای سازماندھی جنگ خلق و 
کسب رھبری، به جنگ طبقاتی کارگری متوسل 
شده و سوسياليسم را در ايران مستقر می کنيم و 
آنوقت بر اساس برنامه سوسياليستی با 

ين مدت مردم که در تمام ا. امپرياليستھا می جنگيم
خواھان سوسياليسم اند و رھبری ما را پذيرفته 
اند، برای سرنگونی رژيم جمھوری اس9می با 
امپرياليستھا ھمکاری می کنند و پس از پيروزی 
سوسياليسم عزم تاراندن امپرياليستھا را از ايران 

آيا پوچ گوئی از اين . مد نظر قرار خواھند داد
اين عده افراد جدی آيا . بيشتر می توان کرد؟

ھستند؟ پوچی اين گفتار ھم در تئوری ثابت شده و 
   .ھم در تجربه مبارزه ھمه ملتھای جھان

البته می توان نمونه سوريه، عراق و يا ليبی را 
اپوزيسيون اين دو کشور . با اين تئوری تطبيق داد

فع9 رژيمھای حاکم را بياری امپرياليستھا ساقط 
ساقط کردن آنھا ھستند و  کرده اند و يا در حال

پس از کسب قدرت سياسی و سرنگونی ارتجاع 
حاکم، مدعی اند که امپرياليستھا را از کشورشان 

تئوری اين عده مستخرج از . بيرون می کنند
تجربه جنگھای پيروزمند چين و ويتنام و کره و 
الجزاير نيست، ملھم از تجاوز به ليبی و سوريه 

  .است
واقعی خويش آنچنان بر توسن آنھا در دنيای غير 

گزافه گوئی و پر گوئی و بی ربط گوئی سوارند، 
که نمی فھمند اين توسن آنھا را با خود برداشته و 

اگر : "آنھا می نويسند. ديگر قابل مھار نيست
جنگی رخ دھد، جنگ بين امپرياليست ھا و 
شرکايشان با ايران از ھر دو طرف جنگی 

  ٥امه در صفحه اد...شعار و . ارتجاعی است

   آزاد بايد گردندکارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی، بی قيد و شرط   
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  ...عام�ن جنگ داخلی
تبديل جنگ ارتجاعی : سياست صحيح اين است

به جنگ انق9بی برای سرنگونی جمھوری 
اس9می و درھم شکستن قوای متجاوز با شعار 

  .".اخراج قوای اشغالگر
. نام برده می شود" قوای اشغالگر"توجه کنيد از 

و تا اشغال ايران " انق9بی"يعنی اين نيروھای 
سرنگونی رژيم جمھوری اس9می مانند وضعی 
که در عراق و ليبی و شايد سوريه بوجود آمده در 

. کنار امپرياليستھا و ارتجاع جھانی قرار دارند
اشغال ايران را که شرط سرنگونی رژيم 
جمھوری اس9می است، از صميم قلب می پذيرند 

" فرصت مناسب"و بخشی از برنامه آنھا و ھمان 
س از سرنگونی رژيم جمھوری اس9می است، و پ

بدست امپرياليستھا و ناتو و مزدوران ايرانی و 
آنوقت نفس راحتی کشيده و ... عرب و اسرائيلی و
خود می " مبارزه سوسياليستی"وارد مرحله بعدی 

. می گردند خواھان اخراج قوای اشغالگرشوند و 
اينکه در اين فاصله قدرت سياسی در دست کيست 

آيا رژيم جمھوری اس9می . بدل می شودبه معما 
ھنوز بر سر کار است؟ اگر چنين است، چرا اين 

ھوادار خروج قوای اشغالگر ھستند؟ " انق9بی ھا"
اگر رژيم جمھوری اس9می بعد از تجاوز 
امپرياليستھا ديگر بر سر کار نيست و حضور 

" بی مورد"امپرياليستھا بعد از انجام ماموريتشان 
بر سر کار است و کشور را اداره  است، چه کسی

می کند؟ آيا اشغالگران حاضرند يک کشور بی 
سرپرست و ثروتمند را رھا کرده و به حال خود 
بگذارند و ميليارھا د3ری را که صرف کرده اند 

و يا " چپ"تا بر اين کشور مسلط شده نوکران 
راست خود را بر سر کار آورند، به خليج فارس 

ی ھای پوچ تئوری ھای آب بريزند؟ اين تئور
. تطھير بر سر امپرياليسم جنايتکار ريختن است

اين تئوری ھا از دشمنان خطرناک بشريت 
دوستان انسانھا و مدافعان حقوق ملل و بشر می 

   .اين تئوريھا زھر است. سازد
آيا اين درک، منزه کردن : ما می پرسيم

امپرياليستھا نيست؟ آيا اين درک متحد خلق جلوه 
دن امپرياليستھا نيست؟ آيا اين درک بی ضرر دا

جلوه دادن و بی آزار انگاشتن امپرياليستھا نيست؟ 
آيا اين درک نفھميدن ماھيت امپرياليسم نيست؟ آيا 
اين درک تبرئه امپرياليسم نيست؟ آيا اين درک 

  .دشمنی با لنينيسم نيست؟
ھا آرزوی "انق9بی"واقعيت اين است که اين 

ناگفته . يبی را در ايران دارندوضعيت عراق و ل
روشن است که ھم صدام حسين يک مستبد 
ارتجاعی بود و ھم معمر قذافی و بشار اسد 
مستبدان ارتجاعی ھستند و حقوق بشر را لگد مال 
می کنند و قدرت مافيای خانوادگی در کشورشان 

با منطق اين عده، اپوزيسيون . مستقر ساخته اند
زکارانه امپرياليستی اين ممالک بايد جنگ تجاو
بدل کنند و " انق9بی"عليه اين ممالک را به جنگ 

يا می کردند و زمينه تجاوز به اين کشورھا را 
با اين استد3ل که ماھيت ھر دو . فراھم آوردند

طرف جنگ ارتجاعی است، زيرا ماھيت ھر دو 
رژيم ارتجاعی است، کاريکاتوری از مارکسيسم 

رج بوش از آن لذت لنينيسم رسم می کنند که ج
ولی اين تجارب چه چيز به ما . خواھد برد

تجربه به ما آموخت که آن اپوزيسيونی . آموخت
که جنگ تجاوزکارانه امپرياليستی را ھمسنگ 
مقاومت کشور مورد تجاوز قرار داد، ھمدست 

امپرياليستھا از کار در آمد و يا شايد ھم از روز 
ی اين نظريات ارتجاع. اول ھمدست آنھا بود

چپنماھای ايرانی حد و مرز ميان متجاوز و 
به ھيچ حقوق . قربانی تجاوز را از بين برده است

قربانی را فاقد ھر حقوقی . و پرنسيپی پايبند نيست
می داند، زيرا به زعم آنھا، قربانی که ارتجاعی 
است، به ھمين علت فاقد ھر حقوقی است، اگر در 

باشد،  کشوری يک رژيم ارتجاعی بر سر کار
امپرياليستھا حق دارند به آن کشور تجاوز کرده و 
آنرا اشغال کنند و کمونيستھا نبايد بر ضد تجاوز و 
جنگ بسيج شوند و جلوی تجاوزکار را بگيرند، 
بلکه بايد آنرا يک موھبت الھی بدانند که فرصتی 
به آنھا داده است، تا به خيال خودشان سوسياليسم 

اين کمونيستھای ق9بی . را در ايران مستقر سازند
حتی دموکرات ھم نيستند، زيرا نه به مبارزه 
دموکراتيک و نه به مبارزه ملی و ضد 

تجاوز به حقوق . امپرياليستی اعتقادی دارند
مرتجعان به آنھا مربوط نيست، آنھا فقط مخالف 

تجاوز و . ھستند" انق9بی ھا"تجاوز به حقوق 
است تا " يک فرصت مناسب"اشغال برای آنھا 

. جنگ تجاوزکارانه را به جنگ داخلی بدل کنند
يعنی در کنار ارتش آمريکا بجنگند و ھمدست آنھا 

  . بشوند
آيا اين طور نبود که آن . تجربه چه چيز نشان داد

اپوزيسيونی که اين گونه نظريات را داشت، 
ھمدست امپرياليستھا بود و ھرگز نيز مورد 

ی و يا سوريه اعتماد مردم ميليونی عراق و ليب
تجربه عراق و ليبی . قرار نداشت و قرار نگرفت؟

نشان می دھد که اپوزيسيون خائن در اين 
کشورھا، خواھان خروج بی قيد و شرط  
نيروھای اشغالگر نيز نيستند و در اين زمينه با 

ايران که خواھان خروج بی " انق9بی"اپوزيسيون 
ستان قيد و شرط اشغالگران از خاک عراق و افغان

و ليبی و سوريه و فلسطين نيستند کام9 ھم 
  .نظرند

ببينيد که اين اپوزيسيون شبه انق9بی ايران چه 
ھر طور اين . آشی برای مردم ايران پخته است

را بخواھد بخورد مردم " انق9بی"لقمه ی گلو گير 
اين توھين به درجه فھم . ايران دھد، عملی نيست

نيسم و مردم ايران و صدمه زدن به کمو
  .سوسياليسم است

اين اپوزيسيون شبه انق9بی عبارات بی سر و تھی 
از انق9ب اکتبر که آنرا نيز نفھميده است، سرھم 
بندی کرده تا تئوری ھای ارتجاعی خودش را 

کمونيستھا در انق9ب اکتبر ميليونھا . ثابت کند
انسان روسيه و طبقه کارگر روسيه را بدنبال خود 

مبارزات را در راه خاتمه دادن به  رھبری. داشتند
جنگ و استقرار صلح و احراز قدرت سياسی، 
کسب کرده بودند و جنگ امپرياليستی را به جنگ 

جنگ  امپرياليستیاين جنگ . داخلی بدل کردند
برای غارت جھان و به  گروه امپرياليستھابين دو 

بردگی کشيدن ملل بود، بر سر توسعه مناطق نفوذ 
دگی بخشی از آنھا و تامين و تامين سرگر

بازارھای فروش و کسب مواد اوليه و غارت و 
. اين جنگ طرف محق نداشت. چپاول جھان بود

اين وضعيت را نمی شود با تجاوز به عراق 
اين وضع را نمی شود با تجاوز . يکسان گرفت

روسيه به ايران در دوران حکومت ارتجاعی 
 نمی شود گفت چون ھم. قاجار يکسان گرفت

صدام حسين ارتجاعی بود و ھم جرج بوش، پس 
نيروھای انق9بی بايد دست به جنگ داخلی، آنھم 

تصورش را بکنيد . با لشگر موھومی بزنند
امپرياليستھا و صھيونيستھا به بنگالدش، 
ھندوستان و يا نپال حمله کنند و يک عده 
ماليخوليائی پيدا شوند و مدعی گردند به علت 

و طرف بايد جنگ را به ارتجاعی بودن ھر د
اين عده از حقوق ملتھا . جنگ داخلی بدل کرد
آنھا مدافع استعمار و . ھيچ چيز نمی دانند

امپرياليسم ھستند، ھرچند سرخاب سفيدآب 
  .به چھره بمالند و خود را آرايش کنند" انق9بی"

در مسلک اين بی خبران مفاھيم مارکسيستی ُمثله 
تق9ل ملی و مفھومی به عنوان اس. شده است

تماميت ارضی و يا حق تعيين سرنوشت مردم 
ھر . بدست خودشان و نه به زور اجنبی معنا ندارد

رژيمی که از نظر آنھا ارتجاعی است و يا واقعا 
ارتجاعی است حق حکومت و مبارزه برای حق 

اين عده با . حاکميت و استق9ل کشورش را ندارد
ھمه اين منطق ضد علمی و ضد دموکراتيک به 

دستآوردھای بشريت تا به امروز، به  منشور ملل 
متحد و دستآوردھای ضد استعماری بشريت تف 

  .کرده اند
ارزيابی ھای اين انق9بی نماھا فقط در عدم درک 
درست از دانش مارکسيسم لنينيسم نيست، آنھا 
حقوق بورژوائی را ھم برسميت نمی شناسند و در 

. ين جھانی ھستندنظم نو" انق9بی"واقع ھواداران 
" انق9بی"آنھا آگاھانه و يا ناآگاھانه متحد 

" متمدن"امپرياليستھا ھستند که به عنوان نيروی 
درک . است" ارتجاع اس9می"در پی نابودی 

    .آنھا، درک منصور حکمتی است
وقتی کسی به جای تحليل مشخص از شرايط 
مشخص، آرزوھای خويش را به جای واقعيت 

  .نگونه سرنوشتھا دچار می شودبگذارد، به اي
اگر جنگی که در ايران در بگيرد، جنگی برای 

جنگی است که در مقابل . رھائی ملی است
غارتگری و توسعه طلبی امپرياليسم ايستادگی می 
کند تا از تماميت ارضی و حق تعيين سرنوشت 

ماھيت جنگ از جانب . ملی برخوردار شود
برای " امپرياليستی"حاکميت ايران جنگ 

تصاحب بازارھای امپرياليستھای جھان به 
سرکردگی آمريکا و به ھمدستی صھيونيسم 

ايران ھرگز به آمريکا و اروپا نيرو اعزام . نيست
ھر . نخواھد کرد تا آن کشورھا را اشغال کند

کودک سياسی می فھمد که جنگ از جانب ايران 
که مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته است، يک 

و برای حفظ استق9ل و تماميت جنگ تدافعی 
ارضی خويش و حق تعيين سرنوشت خويش 

اينکه رژيم ايران مستبد، مذھبی، ارتجاعی . است
بوده و دستش به خون جوانان اين آب و خاک 
آلوده است، کوچکترين تاثيری در تعيين علمی 
ماھيت جنگ تجاوزکارانه امپرياليستی عليه ايران 

می خواھد ملتھای ايران بھيچوجه ن. نمی گذارد
ديگر را به برده خود بدل کند و بازارھای 
محصو3ت امپرياليستھا را ھمراه با مواد اوليه از 
دست آنھا بدر آورد و راسا آنھا را با سرکوب 
خلقھا، تصاحب کند، ولی امپرياليستھا اين را می 

اھداف يکی جنايتکارانه و بربرمنشانه . خواھند
نھا حمايت از حقوق است و اھداف قربانی جنگ ت

در  ھيچ سند حقوقی و جھانی نيآمده . خود است
است که کشورھائی که دارای رژيمھای ارتجاعی 
و سرکوبگرند دارای حق خود تعيينی سرنوشت 

تمام ممالکی که منشور ملل متحد را . نيستند
  ٦ادامه در صفحه ...امضاء کرده اند دارای

برقرار باد جمھوريھای  ،زنده باد ھمبستگی ملی خلقھای ايران
  شوروی سوسياليستی در ايران



     

   ٦صفحه                                                       رکزی حزب کار ايران توفان ارگان م                            ١٣٩١تير  ماه   –  ١٤٨شماره    

  ...عام�ن جنگ داخلی
و اين تساوی حقوق ربطی به حقوق مساوی اند  

نوع حکومت، ايدئولوژی، رنگ پوست، مذھب، 
فقط  .کوچکی و بزرگی و زبان و غيره ندارد

عمال سر سپرده امپرياليسم می توانند با اين 
خونسردی ھمه حقايق جھان را دگرگونه جلوه 

  .دھند
 

*****  
  
 
  

  سرآب آزادی
  چشمه ی مھر، بی آب

  نھال ياری، خشک
  دهگل اميد، پژمر

  .بردگاِن تمدن، در خواب
      ***  

  آسمان تار
  ستاره ھا خاموش

  ماه افسرده
  .جغدھا بيدار

      ***  
  فانوِس عشق کجاست

  تا در اين تاريکی
  دست نوازشی يابم

  و پرنده مھربانی را 
  .دانه ای بيافشانم؟

      ***  
  واژه ھا در ذھن من

  مفھوم وارونه به خود گرفته اند
  ات راو من سايه اسار

  .بر قامت آزادی می بينم
      ***  

  روح فرعون، مشام جھان را
  آلوده کرده است

  از شرق
  صدای مھيب تازيانه به گوش می رسد

  و من از خود می پرسم
  .عمر ما در بستِر کدام تاريخ است؟

      ***  
  در فضای سازمان ملل

  بوی باروت می آيد
  و من در وحشت

  ترسممی " دموکراسی"از اين ابليس 
  " پرندگان صلح"و از 

  که در بالھای خود آتش حمل می کنند
  .در ھراسم

      ***  
  چه بی گناه! آه

  خيل تشنگان اين سراب
 در راه اند                       

  و چه بی خيال حافظه ھا،
  شمارش قربانيان اين کعبه را،

  .از ياد برده اند                     
      ***  

  "حقوق بشر"گز بر امام زاده ی من ديگر ھر
  دخيلی نخواھم بست

  و بر جنازه ی سربازان آن
  .نخواھم گريست

   ٢٠١١نوامبر 
  .ب.م.از د

  

  ...مبارزات مردم بحرين
  . از وی انتظاری داشت

شاه نظم نوينی را که امپرياليستھا در منطقه 
مستقر ساختند و امارات متحده عربی را اختراع 

امپرياليست . ذيرفته بودکردند، از جان و دل پ
ژاندارم خليج "آمريکا به شاه ايران مدال افتخار 

را بخشيد تا جنبشھای رھائی بخش و " فارس
شاه به . دموکراتيک را در منطقه سرکوب کند

عامل فعال و سرکوبگر منطقه به نيابت 
امپرياليست آمريکا با ماليات مردم ايران، بدل شد 

نفرت ھمه  و به ھمين جھت نيز بشدت مورد
  .خلقھای منطقه قرار داشت

حکام بحرين از کشش مردم بحرين به ايران 
اين کشش تنھا جنبه تاريخی . ھمواره خبر داشتند

اکثريت مردم . نداشته، جنبه مذھبی نيز دارد
بحرين که شيعه مذھب ھستند توسط يک اقليت 
سنی ارتجاعی و ھمدست عربستان سعودی 

اساسا شيعيان  حکومت بحرين. سرکوب می شوند
را کافر و مرتد می داند و معذالک خ9فت خويش 

  . را نتيجه بيعت با مردم جلوه می دھد
با پيروزی انق9ب در ايران و سرنگونی رژيم 
شاھنشاھی و پيروزی آخوندھا و اع9م يک 
جمھوری اس9می، ايران عم9 به قطبی مذھبی در 

د رش. منطقه از لبنان تا عربستان سعودی بدل شد
مبارزات دموکراتيک در ممالک عربی بحرين را 
نيز مت9طم کرد و مردم بحرين که بشدت از جانب 
آل خليفه مورد سرکوب و ستم قرار می گيرند 

خ9فت . خواھان اص9حات در بحرين شدند
بحرين نه تنھا به اين اص9حات تن در نداد بلکه 
بسياری از دستآوردھای خلق بحرين را که از 

ست آورده بود، بازپس گرفت و به قتل و گذشته بد
مردم بحرين ولی به . کشتار مردم متوسل شد

مقاومت خويش ادامه دادند، بطوريکه ارتجاع 
منطقه به رھبری عربستان سعودی و حمايت 
ممالک امارات متحده عربی و کويت به بحرين 

بحرين به . لشگر کشيدند و مردم را به گلوله بستند
ھنوز ارتش . طقه بدل شدکشور اشغالی در من

عربستان سعودی و متحدينش ساکن بحرين ھستند 
و رژيم دست نشانده خود را در آنجا حفظ می 

  .کنند
اين کار عربستان سعودی تجاوز به يک کشور 
محسوب می شود و بايد از جانب سازمان ملل 

اين کار عربستان سعودی . متحد محکوم گردد
ولی . است نقض آشکار حقوق بشر و حقوق ملل

شما می بينيد که کوچکترين اعتراض و اتفاقی در 
نه سازمان ملل خونسردی خود را . جھان نمی افتد

از دست می دھد و نه وزير امور خارجه آمريکا 
از اپوزيسيون بحرين به حمايت بر می خيزد و نه 

تنھا . سازمانھای حقوق بشر فعال می شوند
تا با جنجال  سازمانھای ايرانی خود فروخته فعالند

بر سر دخالت بی شرمانه در سوريه که مملو از 
اکاذيب امپرياليستھاست، مسئله بحرين و اشغال 
آنجا و مبارزه مردم را که ھنوز ادامه دارد، تحت 

ھمين نمونه ساده بحرين به ما . الشعاع قرار دھند
می آموزد که حربه حقوق بشر يک حربه سياسی 

ب افکار برای شستشوی مغزی است و فري
از اين حربه امپرياليستھا بر اساس . عمومی است

آنھا رياکار و . منافع سياسی خود استفاده می کنند
عبدالھادی الخواجه موسس . غير قابل اعتمادند

مرکز حقوق بشر بحرين با شرکت در نمايشات 
اعتراضی به حبس ابد محکوم شده است و در 

ه در حالی ک. حال اعتصاب غذا به سر می برد
خانم آنگ سان سوکی، رھبر اپوزيسيون مطلوب 

آمريکا در ميانمار، جايزه صلح دريافت می کند و 
نامش مرتب در مطبوعات  جھان منتشر می شود 
و وقت بسياری از برنامه ھای اخبار را در جھان 
می گيرد، از آقای عبدالھادی الخواجه که وضعش 
به مراتب نامناسبتر از خانم سان سوکی است 

ارزش بشرھا بر اساس منافع . ی خبر نمی دھدکس
  .امپرياليسم تعيين می شوند

ھمين نمونه بحرين نشان می دھد که تجاوز به 
حقوق ملل از جانب ارتجاع و امپرياليست امری 
پذيرفته شده است و مقررات و موازين سازمان 

. ملل و منشور آن پشيزی برای آنھا ارزش ندارد
مھم است، که بحرين برای امپرياليست آمريکا 

پايگاه دريائی پنجم آمريکا می باشد، تا از آنجا به 
نظارت بر منطقه، انتقال نفت از تنگه ھرمز و 

پايگاه . تجارت و کشتيرانی را حراست می کند
دريائی آمريکا برای تامين منافع حياتی اين 

تغيير رژيم بحرين . امپرياليست در منطقه است
مريکا باشد، اين است می تواند ضربه سختی به آ

که آنھا طالب يک رژيم سرکوبگر، زن ستيز، 
عقبگرا، مرتجع، ضد دموکرات و اس9م 

حتی رژيم مرتجع . وھابيستی در بحرين ھستند
بحرين حاضر نشد، به سخنان و پيشنھادات 
اپوزيسيون بحرين که طالب يک نظام سلطنتی 

. مشروطه با پادشاھی آل خليفه ھستند، تن در دھد
يم آل خليفه بقدری ارتجاعی و عقبگرا است که رژ

استقرار يک رژيم سلطنتی مشروطه در بحرين، 
گام بزرگی به پيش محسوب می شود و بسياری 
از سدھای پيشرفت جامعه بحرين را از ميان بر 

عربستان سعودی از قدرت گرفتن . می دارد
آنھا از پيوندھای . شيعيان در منطقه می ھراسد

و بحرين و بويژه بحرين با شيعيان شيعيان ايران 
عربستان سعودی که در مناطق نفت خيز آن 

بنای پلی ميان بحرين و . کشور ساکنند با خبرند
" خطر"عربستان سعودی در عين اينکه در مواقع 

راه تجاوز ارتش عربستان سعودی را به بحرين 
باز می گذارد که گذارد و وابستگی سياسی آنھا را 

دی افزايش می دھد، در عين به عربستان سعو
حال رابطه مردم دو کشور را نيز تسھيل می کند 

  . و پيوند ميانشان را افزايش می دھد
عليرغم تجاوز عربستان سعودی و شيوخ 
ارتجاعی منطقه به بحرين، عليرغم سرکوب مردم 
بحرين و سکوت بی شرمانه رياکاران امپرياليست 

بحرين ادامه  و ھمدستان ايرانی آنھا، مبارزه مردم
  .دارد و پايان يافتنی نيست

اخيرا در بحرين مسابقات ماشين رانی فرمول يک 
گفته می شود که اين مسابقات . برگذار شده است

ميليون د3ر خرج برداشته است تا افکار  ١٥٠
عمومی جھان را از مسئله اختناق و آدمکشی در 

سياستمداران غرب يک صدا . بحرين منحرف کند
ود را با دخالت دادن سياست در ورزش مخالفت خ

اع9م داشتند و خواھان برگذاری فرمول يک در 
اين سياست بی طرفی در ورزش به . بحرين شدند

موقعيت آنھا در اجرای سياستشان که حمايت از 
ولی ھمين . ارتجاع عريان است ياری می رساند

سياستمداران در مورد اوکرائين و حمايت از خانم 
نکو که شار3تانی مافيائی و يوليا تيموش

ک9ھبرداری بی سابقه بوده و خود را به تمارض 
می زند، فريادشان از پيوند سياست با ورزش به 
ھواست و می خواھند مسابقات فوتبال در 

خواست آنھا نيز بی . اوکرائين را تحريم کنند
شرمانه است و از دولت مستقل اوکرائين می 

که تمارض می کند، طلبند که خانم تيموشنکو را 
  ٧ادامه در صفحه  ...برای درمان از زندان 

  رويزيونيسم حاکم، ديکتاتوری بورژوائی است و نه ديکتاتوری پرولتاريا
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  ...مبارزات مردم بحرين
آنھا . در آورده و به بيمارستانی در برلن منتقل کند

در " بشردوستانه"و " انسانی"با ھمه شگردھای 
  . پی نقض حق حاکميت ملی اوکرائين ھستند

اين نمونه ھای روشنی از برخورد رياکارانه آنھا 
. مسئله بحرين و مبارزات مردم آنجاستبه 

امپرياليسم رسانه ای حتی اخبار مربوط به اين 
  .مبارزات را نيز پخش نمی کنند

دولت آقای اوباما دستور داده است که به دولت 
اين س9حھا به . بحرين اسلحه فروخته شود

صورت رسمی در اختيار نيروی دريائی و گارد 
  .    ملی بحرين قرار می گيرند

در اواخر ماه ارديبھشت امسال شورای ھمکاری 
خليج فارس در پی اتحاد سياسی بحرين و 

اين تصميم به معنی . عربستان سعودی بر آمد
الحاق بحرين به عربستان سعودی است، زيرا از 
اين ببعد سرنوشت سياسی بحرين در دست 
عربستان سعودی قرار می گيرد و اين امر نقش 

وزير امور اط9ع  سميره رجب. قطعی دارد
رسانی دولت بحرين در توضيح مسخره خود در 
مورد انضمام بحرين به عربستان سعودی تحت 

کشورھا، حاکميت ملی : "نام اتحاد سياسی گفت
خود را از دست نمی دھند و ھر کدام به طور 
جداگانه عضو سازمان ملل متحد باقی خواھند 

ظامی اتحاد بر سر روابط خارجی، امنيتی، ن. ماند
به اعتراف اين آقا ". و اقتصادی صورت می گيرد

ھمه روابط مھم اعم از خارجی، امنيتی، نظامی و 
اقتصادی بحرين تابع تصميمات عربستان سعودی 
می شود و عم9 از اين ببعد عربستان سعودی در 

عضويت . سازمان ملل دارای دو رای خواھد بود
و صوری در سازمان ملل، حتما نشانه استق9ل 

دولت دست . دارا بودن حق حاکميت ملی نيست
نشانده کرزای نيز در سازمان ملل دارای حق 
رای است، در حاليکه کشورش اشغالی و خودش 
نوکر آمريکاست و بود و نبودش به حضور 

  .نيروھای تجاوزگر در افغانستان وابسته است
اشغال بحرين و منضم کردن آن به خاک عربستان 

راض جھان نيست، عرصه سعودی که مورد اعت
جديدی از مبارزه را در منطقه خليج فارس گشوده 

عربستان سعودی به اسرائيل دوم تبديل می . است
تا مردم اين ممالک برای خواستھای خود . شود

مبارزه می کنند، نه اسرائيل و نه عربستان 
سعودی موفق به استحکام قدرت خويش نخواھند 

عربستان سعودی اين اقدامات سرآغاز سقوط . شد
  .است که ارکان بارگاھش می لرزد

*****  
  

  ...تريبونالی که پايش
حزب ما از . قدرتھای جھانخوار" بشردوستانه ی

اين موضع گيری روشن و مسئو3نه سازمان 
دفاع می کند ) راه کارگر(کارگران انق9بی ايران

و آن را در خدمت به مردم ايران و منطقه و ھمه 
ات و نيروھای مستقل و مترقی آزاديخوان و دمکر
  .ارزيابی می نمايد

بارھا تاکيد کرده است که  حزب ما 
نيروھای انق9بی ميھن ما بايد با تجزيه و تحليل از 

امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه، ھاى سياست
نيات و ھدف تبليغات آنھا را پيدا کرده و آن را 

توان به خاطر تنفر به حق از   نمی. افشاء سازند
رژيم  استبدادی و جنايتکار جمھوری اس9می، 
چشم را بر واقعييات روز بست، درخت را ديد اما 
جنگل را نديد و مواضع ژورناليستی، مبھم و 
شک برانگيز در قبال اوضاع ايران و منطقه 

برخورد صريح و روشن و شفاف در . اتخاذ کرد
ھاى قبال نقش امپرياليسم آمريکا و تشديد رقابت

ستی بر سر مواد خام و انرژی، اشغال امپريالي
کشورھای افغانستان و عراق و ليبی و توطئه 
عليه خلق سوريه، ادامۀ کشتار خلق فلسطين، 
تحريم ضد بشری و غير قانونی و قلدرمنشانه 
اقتصادی عليه مردم ايران و آغاز جنگ فرسايشی 

مسائل ....و احتمال تجاوز نظامی به ميھن ما و
ھا در پرتو درک صحيح از مھمی ھستند که تن

ماھيت امپرياليسم و شناخت ديالکتيکی از 
توان بدانھا پاسخ   تضادھای جاری در جھان می

بايد نظر نيروھای مردمی را در ايران . علمی داد
و ھا به اين حقيقت جلب کرد که امپرياليست

از " دفاع"ت9ش دارند تحت نام ھا صھيونيست
ن زدن به  حقوق دمکراتيک مردم ايران و دام

نفاق قومی و ملی وتجزيه طلبی، مردم را از 
پيشروی برای تحقق حقوق دمکراتيک و عدالت 
اجتماعی دريک ايران مستقل و آزاد و 

ھمانطور که در عراق و . دموکراتيک بازدارند
ديگر کشورھا بازداشته اند و مبارزات برحق 

 .مردم را به کجراه کشانده اند
ه است که بارھا تاکيد کرد حزب ما 

جنايتکارانه اقتصادی و تھديد اتمی ھاى تحريم
باراک اوباما عليه مردم ايران و از طرفی حمايت 
ھمه جانبه از اسرائيل صھيونيست که صاحب 
س9ح اتمی است و خاک چند کشور را به اشغال 
خود در آورده،  موضوع مھمی است که ھمه 
گروھھا و جريانات دمکرات و مستقل و 

ايد بدان  توجه کنند و درمقال ميھندوست ب
جھانخواران امپرياليست که قصد پاره پاره کردن 
کشورما را دارند بايستند و نقاب از چھره 
نوکرانشان بدرند و به ھمه کسانيکه به بازيچه 
دست آنھا و پارکابی دشمنان خلقھا در زورگوئی 

  .به ايران تبديل شده اند، بپردازند
ات و جدا کردن با اين انحراف راه مبارزه

سره از ناسره تکيه مقتضی بر مبارزۀ ضد 
امپرياليستی و ضد صھيونيستی و توجه به ارتباط 
ب9واسطۀ جنبش دموکراتيک با مبارزۀ ضد 

راه خنثی کردن تحريکات و . امپرياليستی است
امپرياليستی، پيوند جنبش دموکراتيک ھاى دسيسه

عمومی مردم با جنبش کارگری از طريق طرح 
راه مقابله با دسيسۀ . کارگران استھاى استخو

دشمن، توجه به صحت اخباری که بايد توزيع 
ئی است که ھاشود، مضمون شعارھا و اع9ميه

دھند و امتناع از  میھا و شخصيتھا گروه
موضع گيری عليه امپرياليسم و صھيونيسم آب 

. ريختن به آسياب جھانخواران بين المللی است
وضد رژيم خارج از کشور مبارزان  آزاديخواه 

بايد از ھمکاری با مراکز بی ھويت و مشکوک 
مراکزی که اتفاقاً از امکانات . خودداری کنند

تبليغاتی و مالی فراوانی برخوردارند و مانند 
ند و دارای ھيچ پيشينۀ اقارچ از زمين روئيده

 . سياسی نيستند، بايد به زير ذره بين گرفته شوند
ول و پرنسيپھای فوق يکی حزب ما بنابراين اص

از اولين نيروھای سياسی بوده است که به افشای 
بی امان جرياناتی که درقبال  سياست کمک مالی 
ھفتاد ميليون د3ری امپرياليست آمريکا به 
اپوزيسيون ايران موذيانه سکوت پيشه  کرده و با 

تضادھای اردوی "توجيه  و ترفند استفاده از 
رژيم ارتجاعی  جھت براندازی" دشمنان

جمھوری اس9می،  به جاده صاف کنان معنوی 
امپرياليست تبديل شده اند، پرداخته و ھيچگاه 
منافع کوتاه مدت را فدای منافع دراز مدت و 

دھھا مقاله . اصول انق9بی  خود نکرده است
تحليلی درمورد نقش امپرياليسم در ايران و منطقه 

مل و سازمانھای غير دولتی و افشای عوا
صھيونيسم و برخی ازجريانات منحرف سياسی 
که تمام اصول انق9بی گذشته خود را فدای د3ر و 
يا يوروی امپرياليستھا کرده اند دليلی برمدعای 

  .ماست
به . روينده و اميد بخش است بيانيه راه کارگر  

اميد پيکارھای مشترک تمامی نيروھای انق9بی 
. ياليستضد رژيم و ضد صھيونيست و ضد امپر

قسمتھائی از اط9عيه سازمان راه کارگر 
  :ی اين  تريبونال را در زير می خوانيد ه دربار

پيام «سرپرست تيم دادستانی اين دادگاه ...... « 
اسناد حقوق بشر «از گردانندگان مرکز » اخوان
مرکز اسناد حقوق بشر ايران نھادی . است» ايران

ھای  است که بخش اصلی بودجه آن توسط دولت
طبقه  آمريکا و کانادا و نيز نھادھای وابسته به 

اين نھادھا و نھادھای . شود حاکم آمريکا تامين می
طرفی سياسی از  مشابه عليرغم ادعای بی

خوارانه  ھای جھان برد سياست ابزارھای پيش
منافع مردم ايران  دولت آمريکا بوده و ربطی به 

  ».ندارند
قی اول دفتر پيام اخوان ھمچنين مشاور حقو 

دادستانی دادگاه 3ھه در محاکمات ميلوشويچ و 
ترديدی . بود ٢٠٠٠تا سال  ١٩٩۴رواندا از سال 

در جناياتی که اسلوبودان ميلوشويچ و ساير 
ھمدستان صرب وی در يوگس9وی مرتکب شدند، 

اما غايب بزرگ در اين محاکمات، . وجود ندارد
ھائی بودند که شرايط تجزيه  سران قدرت

وگس9وی را فراھم کرده و جنگ داخلی در اين ي
ھای گوناگون را برای پيشبرد  کشور ميان مليت

ی خود و تجزيه  ھای جھانخوارانه سياست
آيا امثال جورج . يوگس9وی کارگردانی کردند

خاطر محاصره ده  بوش و تونی بلر و شرکاء به 
ی عراق که قتل صدھا ھزار کودک عراقی  ساله

پس تجاوز به خاک عراق و در پی داشت و س
عام صدھا ھزار نفر ديگر برای تسلط بر  قتل

ھائی نظير  ھای نفتی اين کشور و يا رسوائی ثروت
ھای  نبايد در دادگاه... جنايات زندان ابوغريب 

شدند؟ آيا اين نوع دادگاه که تنھا  مشابه محاکمه می
ھای پليس جھانی را  شکست خوردگان سياست

در خدمت دادخواھی واقعی و  محاکمه می کشد به 
يابی  برقراری عدالت است يا برای دست

  »!ھای مورد نظر فاتحان نظم جھانی حاکم ھدف به
 ١٣٣٢آيا بودجه دولتی که کودتای سياه سال  

عليه دولت ملی دکتر مصدق را سازماندھی کرده؛ 
اولين تجربه دمکراسی سياسی درخاورميانه را 

ايران نابود ساخته؛  خاطر تسلط بر منابع نفتی به
ھای خونريز و فاسد  حافظ ھمه ديکتاتوری

خاورميانه است؛ عليه ھر خيزش مترقی برای 
آزادی و برابری بوده و ھست؛ نقش مستقيم در 
حمايت از استبداد سلطنت پھلوی و اعدام ھزاران 
کمونيست و آزادی خواه در کشورمان داشته؛ 

بی تحت خاطر چنگ انداختن بر منابع نفتی لي به
  کشور ليبی را به» مداخله بشردوستانه«نام 

تواند در راه  کند، می سرزمين سوخته تبديل می
کار افتد؟  مبارزه برای دمکراسی در ايران به 

اين بودجه در خدمت تغيير . پاسخ روشن است
رژيم از با3 و منجمد کردن حرکت مردم برای 

آيا . شود تحميل يک رژيم وابسته ھزينه می
ست دولت آمريکا در خاورميانه جز تبديل سيا

ھای خودی  ديکتاتوری  ھای متمرد به ديکتاتوری
 ٨ادامه در صفحه  ...است؟ آيا حقوق بشر 

 ناقضان رياکار حقوق ملل، ناقضان حقوق بشر نيز ھستند  
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  ...تريبونالی که پايش
در   خوبی  که ما آن را به - ادعائی دولت آمريکا 

جز  - ايم ھای ابوغريب و گوانتامو ديده زندان
ی امپرياليستی ھا ای برای پيشبرد سياست وسيله
  »است؟
راسل متفکری بود با مواضع بسيار روشن ...... 

اما اکنون . در برابر جنايات امپرياليسم آمريکا
ھمانطور که در با3 اشاره کرديم رئيس تيم 
دادستانی تريبونال، يکی از برگزيدگان و 

ھای سرمايه جھانی است و متاسفانه  نورچشمی
ار آمريکا با توانسته است اتحاد نيروھای طرفد

برخی نيروھای مدعی چپ و سوسياليسم را 
اين واقعيت که گردانندگان اين . سازمان دھد

تريبونال حاضر نيستند تحت ھيچ عنوانی عليه 
ھای ويرانگر که گلوی مردم ايران را در  تحريم

فشارد و تھديدھای جنگی آمريکا و  چنگال خود می
ده گيری کنند، نشان دھن متحدش اسرائيل موضع

ھا  پ9تفرم اين اتحاد نامقدس و سياست ائئ9فی آن
ھای فراگير و تھديد جنگی اکنون  تحريم. باشد می

دو بازوی اصلی پيشبرد سياست امپرياليسم 
آمريکا برای تغيير رژيم در ايران و جايگزين 

جای  خود در کشورما به  کردن رژيمی وابسته به 
  ».فاشيسم مذھبی حاکم است

چه تازگی دارد اين است که بخشی از  آن......... 
اصط9ح چپ راديکال با طفره رفتن  نيروھای به 

از اتخاذ سياست روشن و شفاف عليه رئوس 
ھای آمريکا با نيروھای وابسته  اصلی سياست

ھای آمريکا وارد ائت9ف شده  نھادھا و سياست به 
. اند ھا واگذار کرده آن و دادستانی اين محاکمه را به

و » کميته مرکزی راه کارگر«، »ن اقليتسازما«
ی اين  از جمله» حزب کمونيست کارگری«

نيروھا ھستند که علناً با صرفنظر کردن از 
ھمکاران اين  مواضع روشن ضدامپرياليستی، به 

سازمان ما با تاکيد بر سنت . اند پروژه تبديل شده
ی ضدامپرياليستی چپ ايران، اين  پيکارجويانه

کند و از فعالين اين  م میانحراف را محکو
شان را دربرابر  خواھد که رھبران ھا می سازمان
. پاسخگوئی کنند ھای اتخاذ شده وادار به سياست

اين بخش از چپ ايران خط قرمز استق9ل و عدم 
ھای آمريکا را  ائت9ف با نيروھای طرفدار سياست

کناری نھاده و در حقيقت سنت پيکارجويانه   به
باخته و  انق9بی چپ جانھزاران مبارز 

. اند پيکارجوی راديکال کشورمان را پايمال کرده
پوشی را قوياً محکوم  ما اين انحراف غيرقابل چشم

ساخته و د3ئل مضحکی را که اين نيروھا برای 
کنند را مردود  ھای خود اقامه می توجيه سياست

  ».دانيم می
 ھای مندرج در اين بيانيه زاويه توان با تحليل می

اما در يک نکته ترديدی نيست و آن . داشت
ی بيانيه در امتناع  گيری اصولی و شجاعانه جھت

ابزاری در دست صاحبان  از تبديل شدن به 
اين تداوم ھمان مقاومتی . ھای جھانی است سرمايه

ی سياه  ی زندانيان دھه خاک افتاده است که نسل به
 اين مقاومتی. شان را بر سر آن نھادند شصت جان

ھا  است که امروز ھم با امتناع از فروش آرمان
  .دھد ی خود را نشان می»آزاد«در بازار 

کارگر نيز بر بستر  گيری سازمان راه موضع
ی  درخشش آن دسته از بازماندگان کشتارھای دھه

شان در اين نمايش  شصت قرار دارد که با غيبت
آن . زيبايی درخشيدند مضحک و سالوسانه به

ھا که  وران مقاومت در زنداندسته از سلحش
دھند که نه فقط در مقابل  امروز نيز نشان می

شکنجه و تھديد اعدام مقاومت کردند، بلکه در 
نيز » شخصيت« ی تبديل شدن به برابر وسوسه

ـ  شايد اندرکاران تريبونال ـ دست. کنند مقاومت می
کردند که کسانی ھم بتوانند در مقابل اين  گمان نمی

ی آن  اما ھمه. مقاومت کنند» رينشي«ی  رشوه
ی  بازماندگانی که از اين معرکه دور ماندند و ھمه

ھايی که برعليه آن ايستادند و عطای فکل لکه  آن
لقای آن  و کراوات در مقابل تريبونال محترم را به 

توان  بخشيدند، نشان دادند که چگونه می
خاک افتادگان را در ايستادگی   ھای به آرمان

ـ پاس  دھد که ساختن فردا را بشارت می ـ امروز 
اين صفی از رزمندگانی است که با . داشت

ھرتفاوتی، در حراست از ميراث انق9بی نسل 
غيبت . اند ی شصت متحدانه ايستاده مبارزان دھه

ھمان  ھای درخشان مقاومت در تريبونال به چھره
  چالش کشيد، به اندازه که اعتبار دروغين آن را به

ھا را برجسته  اندازه نيز ايستادگی خود آنھمان 
از وحيد صمدی تا وزير فتحی و از ھمايون . نمود

ايوانی تا محمود خليلی و شھاب شکوھی و فرخ 
قھرمانی و فريده ثابتی و ستاره عباسی و مژده 
ارسی و بھزاد دشتبانی و سياوش محمودی و 

نگذاشتند، ھمه    اين معرکه ی ديگرانی که پا به  ھمه
ميان کشيدند که نه تنھا   و ھمه اعتباری را به

حقيقی است، بلکه بخشی از سنگ بنای آينده 
  .ی ايران نيز خواھد بود روشن جامعه

  ھای ديگر به سازی اين تريبونال ھم مثل واقعه
چه از آن برای انق9ب  اما آن. رسد پايان می

ماند، نه در درون  اجتماعی آينده ايران برجا می
نه با . در بيرون آن شکل گرفته است آن، بلکه

شرکت در آن، بلکه با امتناع از شرکت در آن و 
  ».اين روينده و اميد بخش است

اضافه می کند که اين فيل  )توفان(حزب کار ايران
صھيونيستی، اين تبليغات  - ھوا کردن امپرياليستی

دشمنان واقعی و رياکار حقوق بشر در جھان، 
رياليستھا، برای بخشی از جنگ روانی امپ

کنگره "اپوزيسيون سازی ايرانی، آنھم نه با نام 
، بلکه "ارتش آزاد سوريه"، نه با نام "ملی عراق
اين سر و صدا . است" ايرانی و قومی"با يک نام 

رياکارانه در وضعيت کنونی مورد نياز 
امپرياليستھاست تا صدای اعتراض مردم جھان 

صادی در زورگوئی به ايران و تحريم اقت
جنايتکارانه مردم ايران را تحت الشعاع قرار داده 
و افکار عمومی را از جناياتی که در منطقه در 

بخش اعظم اين . حال اجراست، منحرف سازد
اپوزيسيوِن ھمدست تريبونال در خدمت اين 
سياست و در پا رکابی امپرياليستھا فعال است و 
مدتھاست از کيسه مالی د3ر آمريکائی، پوند 

  . نگليسی و يورو ھلندی تامين معاش می کندا
و تکيه بر اين اصل که  تشديد مبارزه طبقاتی

مبارزه برای سرنگونی رژيم ددمنش جمھوری 
اس9می، نه تنھا بايد با تکيه بر نيروی 3يزال 
مردم ايران تحقق پذيرد، بلکه بايد ھمواره بر ضد 
امپرياليسم و صھيونيسم و دسيسه ھای آنھا نيز 

ارزه نمايد، يک امر روشن و شفاف انق9بی مب
برای تعيين جبھه انق9ب و ضد انق9ب، جبھه 
مبارزان انق9بی و ھمدستان امپرياليسم و 

  .يونيسم در ايران استصھ
سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری 

  !اس�می بدست مردم ايران
  !دست امپرياليستھا از ايران و منطقه کوتاه باد

  !وسياليسم اين پرچم رھائی بشريتزنده باد س
  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١٢ژوئن  ٢٥برابر با  ١٣٩١تير  ٥
*****  

  
 

  ...گردن زنی شھروندان
در اوکرائين، وقت نداشتند به اين امر مھم در 

نفر با  ١٨عربستان سعودی که به بھای جان 
روش وحشيانه قرون وسطائی منجر شده، توجه 

اس9می نيز که مسئو3ن رژيم جمھوری . ای بکنند
آن در فکر اخت9س بعدی ھستند، ھنوز نمی داند 
چند شھروند ايرانی در عربستان سعودی گردن 

  . زده شده اند
ع9ءالدين  ١٣٩١روز جمعه دوم تيرماه 

بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست 
خارجی که نامش در ارتباط با اخت9سھای ک9ن 

بايد سفارت : بود، بيان کرددر رسانه ھا درج شده 
جمھوری اس9می ايران در رياض مطلع می بود 
تا بتواند وکيل بگيرد و از حقوق اتباع ايرانی دفاع 

وی از وزارت امور خارجه خواست از . کند
با . طريق مراجع بين المللی ماجرا را پيگری کند

توجه به اين اعتراف، وزارت خارجه جمھوری 
تر از آن است که کشور اس9می ايران بی ارزش

مصنوعی عربستان سعودی آنھا را در جريان 
خبر دستگيری و محاکمه شھروندان ايرانی را که 
بر مبنای فقه اس9می محاکمه شده، محکوم گرديده 

آقای ع9ءالدين . و گردن زده شده اند بگذارد
بروجردی به دستگيری وک9ی ايرانی در داخل 

خود اعتراضی  ايران به جرم دفاع از موک9ن
ندارد، ولی از نبودن وکيل در دادگاھھای اس9می 
عربستان سعودی که ملھم از ھمان دادگاھھای 
اس9می سرپوشيده و مخوف ايران است، تاسف 

  .   می خورد
خبر  ١٣٩١سايت خبر آن9ين در فروردين ماه 

 حدود شش سالايرانی را  ٨داده بود که رياض 
ج برای قاچاق چند تن پيش به اتھام استفاده از لن

  .ھروئين و حشيش به عربستان بازداشت کرده بود
به ھمين چند خبر کوتاه و پر مايه توجه کنيد تا به 

  . کنه ماجرا پی ببريد
بنا به اعتراف مطلعان در داخل رژيم حاکم در 
ايران، شش سال از اسارت اين اتباع ايرانی در 
زندانھای مخوف عربستان سعودی می گذرد و 

فير ايران در رياض که وظيفه دار رسيدگی و س
حمايت از اتباع ايرانی بوده است، نه تنھا ابروئی 
خم نکرده است سھل است، انگشتش را نيز تکان 

وی که شش سال از ماجرا واقف . نداده است
. بوده، از پی حمايت از اين شھروندان نرفته است

اين لکه ننگ تنھا بر دامن سفير جمھوری اس9می 
يران نچسبيده است، بر دامن وزارت امور ا

خارجه و تماميت نظام جمھوری اس9می چسبيده 
است، که در تفکرشان نيز نمی گنجد که آنھا 
مسئول حفظ جان و حمايت از اتباع ايرانی در 

اين سياست عمومی . خارج از ايران ھستند
ھوری اس9می ايران وزارت امور خارجه جم

نظری . نی رسيدگی نکننداتباع ايرااست که به کار
به فعاليتھای ممالک امپرياليستی در زمان مفقود 
شدن يکی از شھروندانشان بيفکنيد، تا به بی 
عملی و بی توجھی رژيم جمھوری اس9می بيشتر 

در ممالک نامبرده تمام رسانه ھای . پی ببريد
تبليغاتی و وزارت امور خارجه و مسئو3ن 

کار می افتند تا از ممالک دوست آنھا، مشترکا به 
 ٩ادامه در صفحه  ... حقوق شھروندانشان

دسيسه ھای امپرياليستھا و صھيونيستھا برضد جنبشھای   

 دموکراتيک در ممالک عربی محکوم است
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   ...گردن زنی شھروندان
در زمان سوانح طبيعی در ممالک . دفاع کنند

بيگانه، دولتھای اين ممالک به اعزام ھواپيما و 
اقدام می کنند تا اتباع خويش ... تيمھای پزشکی و 

اين رژيمھا به اتباع خود می . را نجات دھند
ند که دولتشان از حقوق مدنی آنھا دفاع کرده فھمان

و شھروندان اين کشورھا می توانند به روی 
در ايران ما کار . حمايت دولتشان حساب کنند

حکومت جمھوری اس9می مانند ھمه چيزش، 
آنھا نمی دانند و يا نمی خواھند . برعکس است

آنھا که . بفھمند که اتباع ايرانی چه حقوقی دارند
را قبول ندارند، چگونه می توانند حقوق بشر 

رژيمی که در . حقوق اتباع ايرانی را پذيرا باشند
داخل ايران برای کسی حقوقی قايل نيست، چگونه 
می تواند از حقوق شھروندان ايران در خارج 

ھمانطور که در ايران شھروندان . ايران، دفاع کند
ايرانی تنھا دارای وظيفه و فاقد حقوق ھستند، در 

. ج ايران نيز وضع به ھمين شکل خواھد بودخار
در يک رژيم مذھبی، مقوله حقوق متعلق به 
ماوراء الطبيعه است و مقوله وظيفه شامل ھمه 

رژيم جمھوری اس9می اتباع کشورش را . مردم
خدائی که آنھا، . به امان خدا در دنيا رھا می کند

به تظاھر به آن ايمان دارند، بايد مردم ايران را 
جھان حفظ کند و چنانچه در حفظ آنھا موفق در 

نبود، حتما سرنوشت آن مردم چنين رقم خورده 
  . بوده است

ايرانی  ١٨اينکه عربستان سعودی جسارت کرده  
را گردن زده است، تنھا ناشی از اين نيست که 
رژيم جمھوری اس9می يک رژيم منزوی و بدنام 

  .در عرصه جھان است
وقی برای متھمين قايل اينکه عربستان سعودی حق

نبوده و حتی اجازه نداده است سفير جمھوری 
اس9می ايران با آنھا تماس گرفته و برايشان وکيل 
مدافع انتخاب کند، ناشی از اين نيست که ھمان 
روشی را اتخاذ کرده که رژيم جمھوری اس9می 
با اتباع ايرانی خود، يعنی با ھموطنان خودش در 

ند و برای حقوق و داخل خاک ايران می ک
  .حيثيتشان ارزشی قايل نيست

نفر را به جرم  ١٨اينکه رژيم عربستان سعودی 
قاچاق مواد مخدر گردن زده است، از آن جھت 
نيست که اگر آنھا را به ايران تحويل می داد به 

. جرم حمل مواد مخدر به دار آويخته نمی شدند
 اتفاقا، از اين بابت، رژيم جمھوری اس9می بايد

خيلی ھم از آنھا سپاسگزار باشد که از بار آنھا 
  .کاسته اند

نفر را بدون ترس  ١٨اگر رژيم عربستان سعودی 
از افکار عمومی جھان گردن زده است، نه از آن 
جھت است که رژيم جمھوری اس9می رژيم بی 
آبرو و بدنام و دروغگو و ارتجاعی در افکار 
عمومی مردم جھان است و صدای اعتراضش 
حتی اگر به حق نيز باشد خريداری پيدا نمی کند و 

  .به جائی نمی رسد
ايرانی  ١٨رژيم عربستان سعودی از اين جھت 

را گردن زده تا از شيعيان در عربستان سعودی و 
بحرين و ممالک کرانه خليج فارس زھر چشم 

. بگيرد و صدای آزاديخواھانه آنھا را سرکوب کند
ق مواد مخدر به رژيم عربستان سعودی از قاچا

اين قاچاق از زمان شاه . عربستان نمی ترسد
. وجود داشته و در آينده نيز وجود خواھد داشت
. رژيم عربستان سعودی از حمل اسلحه می ترسد

رژيمی که خودش اينکاره است و به اقصی نقاط 
جھان از پاکستان گرفته تا لبنان و سوريه و 

انه اسلحه بحرين و عراق و افغانستان و آسيای مي

و بمب و آدم انتحاری برای اغتشاش و ارعاب و 
آدمکشی قاچاق و صادر می کند، فورا برای 
جلوگيری و پيشدستی طرف مقابلش به واکنش 
دست می زند، تا تمام امکانات چشم و ھمچشمی و 

تروريسم عربستان . رقابت را از وی سلب کند
  .  سعودی تروريسم پيشگيرانه جرج بوشی است

ور ايران که سن اعتياد به زير بيست سال در کش
رسيده است، رژيم جمھوری اس9می، دلش برای 

که جرمشان نيز ثابت نشده " قاچاقچيان"کشتن 
ھموطن ما قربانی  ١٨اين . است نمی سوزد

در حالی که . سياستھای جھانی در منطقه شده اند
بنظر نمی آيد امپرياليسم آمريکا نقشی در اين ميان 

شد، ولی حضور آنھا در منطقه و ناامنی داشته با
عظيمی که ايجاد کرده اند، ھر روز بيشتر مردم 
را به مقاومت وا می دارد و دست رژيمھای 
ارتجاعی منطقه را در آدمکشی بی حد و مرز و 

حضور ده ھا . بدون سند و مدرک باز می گذارد
ھزار سرباز آمريکا به عنوان اتباع برتر و با حق 

رشان که گوئی در خانه خود زندگی ويژه و رفتا
می کنند ، وضعی ايجاد کرده که ميليونھا نفر 
ساکنان بومی منطقه، در کشور خود غريبه و 
مشکوک و تروريست معرفی می شوند و بايد از 

در وضعيت عادی امکان . آنھا رفع زحمت کرد
 ١٨نداشت عربستان سعودی جرات کند سر 

به بی عرضه گی و آنھا . ايرانی را از تن جدا کند
بی وجدانی رژيم جمھوری اس9می واقفند و به 
خود می گويند وقتی متولی احترام امامزاده را 
نگه نمی دارد، چرا ما برای آن احترامی قايل 

مسلما روزی بايد عربستان سعودی، . شويم
امپرياليسم آمريکا و رژيم جمھوری اس9می برای 

نطقه حساب اين جنايات نسبت به مردم ايران و م
  .وضع اين طور که ھست باقی نمی ماند. پس دھند

اين جنايت وحشيانه را ) توفان(حزب کار ايران
محکوم می کند و انزجار خويش را از آن اع9م 

نابودی خانواده ) توفان(حزب کار ايران. می دارد
آل سعود در عربستان سعودی را برای امنيت 

طقه مفيد منطقه و صلح جھانی و آزادی خلقھای من
 .می داند

  
*****  

  
  

  ...کارگررويزيونيست دشمن طبقه 
  : رويزيونيسم چنين می آيدباره 

رويزيونيسم را تجديد نظر طلبی يا بازبين گرائی "
ترجمه کرده اند، و مقصود از آن عبارت است از 
جريانی در جنبش کارگری که در اصول اساسی 
مارکسيسم، بدون ھيچگونه محمل عينی، تجديد 
نظر می کند، اين اصول را نفی می کند، آن ھا را 
تحريف می کند و محتوی انق9بی و اساس آموزش 

به عبارت ديگر . مارکسيستی را از بين می برد
رويزيونيسم يعنی تجديد نظر کردن در برخی 

لنينيسم بدون آنکه - احکام و اصول مارکسيسم
شرايط عينی ضرور برای چنين تجديد نظری 

رويزيونيسم که نفی اصول . باشدوجود داشته 
جھان بينی پرولتارياست، مستقيما طبقه کارگر را 
از س9ح تئوريک خود محروم می کند و در نتيجه 

ھمانطور که خود . به سرمايه داری خدمت می کند
مارکس و انگلس و سپس لنين به کرات خاطر 
نشان ساخته اند، جھان بينی پرولتاريا و 

م خ9ق است، دگم نيست، سوسياليسم علمی يک عل
يعنی نبايد آن را مرکب از فرمول ھای آيه وار و 

3يتغيير دانست که در ھمه شئون و زمينه ھا و در 
ھمه شرايط برای ھميشه صادق است و تحول 

لنينيسم علم است و ھمراه با - مارکسيسم. نمی يابد
تکامل زندگی و رشد جامعه و پيدايش پديده ھای 

. می شود و تکامل می پذيرد نوين مرتبا غنی تر
قابليت زندگی و وثيقه پيروزی مارکسيسم در 
ھمين خ9قيت آن، رابطه آن با تکامل جامعه و 
تعميم تجربيات جنبش جھانی کارگری و آخرين 

اين حکم يا آن . دستآوردھای دانش نھفته است
حکم مارکسيستی، که در مرحله معينی از تکامل 

رست است، جامعه و رشد نھضت کارگری د
ممکن است در مرحله و شرايط ديگری درست 

يعنی شرايط عينی اين تکامل، تغيير و  - نباشد
در اين . تحول در حکم معينی را ايجاب نمايد

صورت چنين تغيير و تحولی، اجرای خ9ق 
مارکسيسم است نه رويزيونيسم، و برعکس 
تکرار حکم کھنه شده و منسوخ، با روح ماھيت 

است و کار را به دگماتيسم می  مارکسيسم مغاير
  .کشاند

از نظر تاريخی پيدايش رويزيونيسم به دھه آخر 
نماينده رويزيونيسم در . قرن گذشته مربوط است

آن زمان سوسيال دموکرات آلمانی به نام برنشتاين 
بود که آشکارا در صدد نفی اصول اساسی تعاليم 
مارکسيسم و جايگزين کردن آن با تئوری ھای 

شکل ديگر رويزيونيسم کوششی بود . بودديگر 
که در آن زمان توسط کائوتسکی يکی ديگر از 
رھبران سوسيال دموکراسی آلمان انجام می 

وی در حرف مارکسيسم را قبول داشت، . گرفت
ولی در عمل، و زير جم9ت به ظاھر 

. مارکسيستی، اصول اساسی آن را رد می کرد
مارکسيستی رويزيونيست ھا مدعی اند که تعاليم 

ديگر کھنه شده و بدين وسيله آموزش مارکسيستی 
را که تنھا راه تحول بنيادی جامعه و استقرار 
سوسياليسم است، از محتوی انق9بی خود خالی 

نفی ضرورت انق9ب و انتقال قدرت به . می کنند
دست پرولتاريا و نفی نقش رھبری کننده حزب 

اختمان لنينيستی، نفی اصول لنينی س- مارکسيستی
حزب به مثابه يک سازمان منضبط انق9بی و از 
جمله سانتراليسم دمکراتيک از جنبه ھای 

  . گوناگون رويزيونيسم است
از نظر فلسفی رويزيونيسم در اصول ديالکتيک 
ماترياليستی تجديد نظر می کند، ايدآليسم و ذھنی 
گری را به جای آن می نشاند، مبارزه اضداد و 

را به تغييرات کيفی نفی می گذار تحو3ت کمی 
کند، حرکت و جنبش را يک جريان ساده رشد و 
تحول آرام کمی جلوه گر می سازد و بر اين 
شالوده تئوری تغيير تدريجی و آرام جامعه 

مطلق . سرمايه داری و رفرميسم را بنا می نھد
کردن مبارزه علنی و قانونی و راه تحو3ت 

زيونيستی پارلمانی جنبه ديگر شيوه عمل روي
مارکسيسم با رويزيونيسم مخالف است و . است

برخورد انتقادی و خ9ق به تئوری، ارزيابی و 
سنجش صحت آن در پرتو حوادث و واقعيات و 
دستآوردھا و تجارب و درس ھای مثبت و منفی و 
سپس غنی کردن آن با احکام نوين و کنار گذاردن 
احکام و مقو3ت کھنه شده را شيوه صحيح می 

مث9 در شرايط نيمه دوم قرن نوزدھم، در . اندد
مرحله سرمايه داری ماقبل انحصارات، مارکس و 
انگلس، تئوری انق9ب ھمزمان در ھمه کشورھا 
يا تقريبا ھمه کشورھای پيش افتاده را مطرح می 

تئوری لنين داير بر امکان انق9ب . ساختند
سوسياليستی تنھا در يک کشور، رويزيونيسم 

 ١٠ادامه در صفحه  ...لکه تکاملنبود، ب
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  ...رويزيونيست دشمن طبقه کارگر
خ9ق تعاليم مارکس و انگلس در شرايط جديد  

تکامل سرمايه داری يعنی دوران امپرياليسم و 
رشد ناموزون اقتصادی و سياسی کشورھای 

  .امپرياليستی بود
"...  

: پس در اين تعريف نا کامل روشن است که
ی اند که تعاليم مارکسيستی رويزيونيست ھا مدع"

ديگر کھنه شده و بدين وسيله آموزش مارکسيستی 
را که تنھا راه تحول بنيادی جامعه و استقرار 
سوسياليسم است از محتوی انق9بی خود خالی می 

نفی ضرورت انق9ب و انتقال قدرت به . کنند
دست پرولتاريا و نفی نقش رھبری کننده حزب 

فی اصول لنينی ساختمان لنينيستی، ن- مارکسيستی
حزب به مثابه يک سازمان منضبط انق9بی و از 
جمله سانتراليسم دمکراتيک از جنبه ھای 

ھمه جا تکيه از ".(گوناگون رويزيونيسم است
  ).توفان- ماست

در اع9ميه گردھمآئی نمايندگان احزاب کمونيست 
که  ١٩٥٧و کارگری کشورھای سوسياليستی در 

اب کمونيست چين و آلبانی و در آن نمايندگان احز
شوروی حضور داشتند، در مورد مفھوم 

  : رويزيونيسم چنين می آيد
رويزيونيسم جديد در پی آنست که آموزش ھای "

لنينيسم را لوث کند، اع9م می - سترگ مارکسيسم
شده، و ادعا " منسوخ"لنينيسم - نمايد که مارکسيسم

ای لنينيسم اھميت خود را بر- می کند که مارکسيسم
. پيشرفت اجتماعی از دست داده است

رويزيونيست ھا سعی می کنند روح انق9بی 
مارکسيسم را نابود کنند، ايمان به سوسياليسم را 
در ميان طبقه کارگر و زحمتکشان بطورکلی فرو 

آنان ضرورت تاريخی يک انق9ب . بريزند
پرولتری و ديکتاتوری پرولتاريا در دوره گذار از 

ه سوسياليسم را انکار می کنند، سرمايه داری ب
لنينيستی - منکر نقش رھبری حزب مارکسيستی

ھستند، اصول انترناسيوناليسم پرولتری را مردود 
می شمارند و خواھان رد سانتراليسم دمکراتيک، 
به منظور تبديل حزب کمونيست از يک سازمان 

  .انق9بی رزمنده به نوعی انجمن بحث آزاد ھستند
"...  

رھبران "در نشريه  ١٩٦٦در سال  رفقای چينی
حزب کمونيست اتحاد شوروی خائنين به بيانيه 

ھيئت "(می باشند ١٩٦٠و اع9ميه  ١٩٥٧
 ٣٠)(مردم"(ژن مين ژيبائو"تحريريه روزنامه 

  : می نويسند)) ١٩٦٥دسامبر 
با  ١٩٦٠و اع9ميه  ١٩٥٧اصول انق9بی بيانيه "

ای ت9شھ. رويزيونيسم خروشچفی در تضاد سختند
پيروان با وفای رويزيونيسم خروشچفی که در 
زير َعَلِم بيانيه و اع9ميه قصد گمراه ساختن خلقھا 
را دارند، فقط منجر به افشای بيش از پيش سيمای 

  .زشت و نفرت انگيز آنھا خواھد گشت
در جريان تدوين بيانيه و اع9ميه، مارکسيست 
لنينيستھا با رويزيونيستھای خروشچفی مبارزه 

  .ختی داشتندس
مشی رويزيونيستی مطروحه از طرف خروشچف 
در بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی 

. مباينت دارد ١٩٥٧با اصول انق9بی بيانيه 
بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی 
موجب گمگشتگی سختی در جنبش بين المللی 
کمونيستی گرديده است و از اين رو در جريان 

سکو، حزب کمونيست چين به اتفاق کنفرانس م

ساير احزاب برادر مبارزه ای اصولی عليه مشی 
  .رويزيونيستی خروشچف انجام داد

نيز عليه  ١٩٦٠اصول انق9بی اع9ميه 
در . رويزيونيسم خروشچفی متوجه می باشد

آنزمان، خروشچف با تعويض کامل جای دوستان 
 و دشمنان، خود علنا به ھمکاری با امپرياليسم

آمريکا پرداخت و ضمن نقض کامل موازين 
مناسبات بين احزاب و دولتھای برادر، در جنبش 

. بين المللی کمونيستی انشعاب و تفرقه ايجاد کرد
حزب کمونيست چين به اتفاق ساير احزاب 

لنينيستی مبارزه ای آشتی ناپذير عليه - مارکسيستی
دارودسته رويزيونيستھای خروشچفی به عمل 

لنينيسم را - يزگی و صفای مارکسيسمآورد و پاک
  .محفوظ نگھداشت

البته در بيانيه و اع9ميه بعضی از مسايل به 
روشنی فرمولبندی نشده اند و حتی نقايص و 

ولی از آنجا که . اشتباھاتی نيز به چشم می خورد
رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی مکررا 
درخواست نمودند تا با توجه به وضع آنھا، اين 

مولبنديھا را با تزھای کنگره بيستم حزب فر
کمونيست اتحاد شوروی تطبيق دھيم، لذا ما در آن 
موقع در چند مورد به خاطر نيل به تفاھم با آنھا 

اين چندمين بار است که ما آمادگی . سازش نموديم
خود را برای پذيرفتن انتقاد در اين زمينه اع9م 

يه و ولی علی رغم ھمه اينھا، بيان. می کنيم
اع9ميه حاوی يک سری اصول انق9بی اند که 

لنينيستی - بايد از طرف کليه احزاب مارکسيستی
  .مراعات شوند

معذالک، رويزيونيستھای خروشچفی بيانيه و 
اع9ميه را ورق پاره ای بيش نمی دانند، 
بطوريکه ھنوز مرکب امضای اين اسناد خشک 

. نشده بود که از طرف آنھا نقض گرديدند
يونيستھای خروشچفی جدا تصميم گرفته اند رويز

لنينيسم و بيانيه و اع9ميه - تا در برابر مارکسيسم
ساز ديگری کوک کنند و بدين ترتيب در بيست و 
دومين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی با 
تدوين برنامه ای رويزيونيستی، تزھای اساسی 

لنينيسم و اصول انق9بی بيانيه و -مارکسيسم
  .را زيرپا گذاشتند اع9ميه

اينک ما می خواھيم اصول انق9بی بيانيه و 
اع9ميه را با مشی ايکه رھبران جديد حزب 
کمونيست اتحاد شوروی در کنگره بيست و دوم 
حزب خود تصويب و سپس در برنامه آن حزب 
منظور داشته اند و از آن سرسختانه پيروی می 

  .کنند، مقايسه کنيم
انق9بی تدوين کرده اند، ولی  بيانيه و اع9ميه مشی

به عکس، رويزيونيستھای خروشچفی مشی ضد 
مسابقه "، "ھمزيستی مسالمت آميز"انق9بِی 

را پيش " گذار مسالمت آميز"و " مسالمت آميز
آنھا که خود از انق9ب گريزانند، . کشيده اند

آنھا . انق9ب را برای ديگران نيز تحريم می کنند
لحانه انق9بی ملل ستمديده که خود با مبارزات مس

مخالفند، پشتيبانی کردن از اين مبارزات را به 
  .ديگران نيز غدغن می کنند

بيانيه و اع9ميه تصريح می کنند که امپرياليسم 
آمريکا دشمن مشترک کليه خلقھای جھان است و 
خلقھای سراسر جھان بايد عليه سياست تجاوز و 

د وسيعی جنگ امپرياليستھای آمريکا جبھه واح
ولی به عکس، رويزيونيستھای . تشکيل دھند

خروشچفی با امپرياليسم آمريکا عليه خلقھای 
جھان متحد گرديده اند و سرگرم اجرای سياست 

شوروی برای حکومت برجھان - ھمکاری آمريکا
  .می باشند

بيانيه و اع9ميه تصريح می کنند که کشورھای 
وفادار  سوسياليستی بايد به ديکتاتوری پرولتاريا

بمانند و انق9ب سوسياليستی و ساختمان 
ولی بعکس، . سوسياليسم را بسرانجام برسانند

رويزيونيستھای خروشچفی با پيش کشيدن تز 
حزب عموم "، "دولت عموم خلق"سفسطه آميز 

، ديکتاتوری پرولتاريا را در اتحاد شوروی "خلق
از ميان برداشته اند و حزب کمونيست اتحاد 

ه مثابه پيشاھنگ پرولتاريا قلب شوروی را ب
آنھا در ت9شند تا در اتحاد . ماھيت کرده اند

شوروی ديکتاتوری قشر ممتاز بورژوائی را 
مستقر سازند و ھم اکنون در راه احيای سرمايه 

  ...."داری گام بر می داردند
. اين سخنان کمونيستھای چين بسيار روشن است

الين و رويزيونيستھای شوروی بعد از مرگ است
تصفيه گسترده در داخل حزب کمونيست اتحاد 
جماھير شوروی و اخراج کمونيستھای وفادار به 
آرمانھای طبقه کارگر، سرانجام توانستند نظريات 
رويزيونيستی خود را به تصويب کنگره بيست و 
دوم حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی 

حزبی که چنين تصميماتی را ھمراه با . برساندند
مھای اقتصادی به تصويب برساند و ماھيت رفر

خود را به عنوان حزب طبقه کارگر به زير 
پرسش ببرد، ديگر نمی تواند حزب کمونيستی 

اگر حزب کمونيست اتحاد . طبقه کارگر باشد
است، ديگر نمی " حزب تمام خلق"شوروی يک 

تواند حزب پرولتاريا باشد و منطقا نمی تواند 
اِعمال کند و ھدايت و  ديکتاتوری پرولتاريا را

رھبری تحو3ت در شوروی و خارج شوروی را 
حزب "حزبی که ديگر . در دست خويش بگيرد

ديکتاتوری "نيست و نمی تواند " طبقه کارگر
را اِعمال کند، منطقا نمی تواند " طبقه کارگر

رھبر دولت پرولتری باشد و لذا بايد رھبر يک 
ات، بلکه بوده و نه تنھا طبق" ھمه خلقی"دولت 

مبارزه طبقاتی و ماھيت طبقاتی دولت و نقش 
پيشاھنگ حزب رھبری کننده کشور را در دوران 

آنھا که . گذار سوسياليستی به کمونيسم، نفی کند
ماھيت طبقاتی حزب را نفی می کنند، از روی 
بيکاری و بی حوصلگی نيست، ھدفشان اين است 
که قشر معين و صاحب امتيازی را در شوروی 

ظاھر شود و در " خلق"ويت کنند که با البسه تق
سايه نفی مبارزه طبقاتی و حمايت دولت غير 
طبقاتی فربه و گردن کلفت گرديده  و قدرت 

  .ھمانطور که شد.  سياسی را در دست بگيرد
تعاليم مارکسيسم  پس بر اين مبنا، رويزيونيستھا

شده دانستند و تنھا  را بدور انداختند و آنرا کھنه
تحول بنيادی جامعه و استقرار سوسياليسم را  راه

و ايجاد اعتماد به " گذار مسالمت آميز"از طريق 
با وی قلمداد کردند و   بورژوازی و ھمکاری

نموده  انق9بی خود خالیمارکسيسم را از محتوی 
نفی ضرورت انق9ب و انتقال قدرت به دست و با 

نفی نقش رھبری کننده حزب و  پرولتاريا
نفی اصول لنينی ساختمان و  لنينيستی- ستیمارکسي

به مثابه يک سازمان منضبط انق9بی و از  حزب
جمله سانتراليسم دمکراتيک تمام زمينه ھای 3زم 
را با استقرار رويزيونيسم برای گذار شوروی 
سوسياليستی به سرمايه داری دولتی فراھم 

ماھيت حزب پرولتری، ماھيت ! آری. آوردند
 ١١ادامه در صفحه  ...ادولت پرولتری ب

که يک اقدام جنايتکارانه بر ضد تجاوز و محاصره اقتصادی ايران 
  بپاخيزيماست، توسط امپرياليسم و صھيونيسم 

 



     

   ١١صفحه                                                       رکزی حزب کار ايران توفان ارگان م                            ١٣٩١تير  ماه   –  ١٤٨شماره    

 مردم چرا نشستين   ايران شده فلسطين

  ...رويزيونيست دشمن طبقه کارگر
تسلط رويزيونيسم در راس قدرت و در راس  

ستاد فرماندھی کشور به حزبی بورژوائی و ضد 
دشمنان پرولتاريا در شوروی . انق9بی تغيير کرد

به قدرت رسيدند و قدرت سياسی توسط نمايندگان 
ام طبقه بورژوازی مصادره گرديد و ماھيت نظ

تصور اينکه طبقه . شوروی بطور کلی تغيير کرد
به قدرت رسيده بورژوازی، برای تامين منافع 
پرولتاريا مبارزه می کند و دل می سوزاند، پندار 
کودکانه و ساده انديشانه بوده وناشی از عدم فھم 

حکومتی که در راس . لنينيسم است-مارکسيسم
شوروی بود، ديگر پرولتاريائی و دوست 

تاريا و خلقھای جھان نبود، حکومتی پرول
بورژوائی و ضد انق9بی در دشمنی با پرولتاريا و 
دستآوردھای وی و در دشمنی با خلقھای تحت 

  .ستم جھان بود
ولی اين دشمنان پرولتاريا که کوچکترين اعتقادی 
به سوسياليسم نداشتند و کمونيسم اروپائی را در 
 دامان خود پرورش دادند و برای تسکين

بورژوازی اروپا راھی غرب کردند، تا روز آخر 
خود را کمونيست جا می زدند و در حرف از 

لنينيسم دفاع می کردند تا بتوانند بھتر -مارکسيسم
ضربات سنگين خويش را به طبقه کارگر وارد 

تغيير ماھيت شوروی با تغيير ماھيت قدرت . کنند
سوسياليستی ديگر  شوروی. آغاز شد سياسی

درمانده ھای . مايه داری دولتی بودسر. نبود
رويزيونيسم درغرب به جای اينکه به سرمايه 
داری بودن شوروی و حکومت ضد کمونيستی 
حاکم اشاره کنند، بر چشم مردم خاک پاشيده و از 

اين . صحبت می کردند" سوسياليسم واقعا موجود"
مفھوم من در آوردی، بايد پرده استتاری بر 

آنچه در . شوروی می کشيد ماھيت سرمايه دارانه
در قرن گذشته اتفاق افتاد،  ٩٠آغاز دھه 

جايگزينی سرمايه داری دولتی با سرمايه داری 
  . بازار آزاد بود

رويزيونيسم ھمدست امپرياليسم است، زيرا از 
دروِن دژ، مانند اسب تروا، به فتح قلعه مشغول 
است و از پشت به جنبش کمونيستی خنجر می 

ز آخر خود را دوست طبقه کارگر زند و تا رو
  . معرفی می کند

کشور امپرياليستی در زمان جنگ اول جھانی  ١٤
و ھمه دنيای امپرياليسم به رھبری نازی ھا در 
جنگ جھانی دوم، در دورانی که ديکتاتوری 
پرولتاريا در شوروی مستقر بود و از سوسياليسم 
دفاع می کرد، نتوانستند به ايدئولوژی کمونيسم 

شوروی سوسياليستی به رھبری . ربه ای بزنندض
رفيق استالين و حزب بزرگ کمونيست شوروی، 
با ده ھا ميليون کشته در مقابل تجاوز جنايتکارانه 
بورژوازی ايستاد و از ايده آل کمونيسم دفاع کرد 
و مانع شد که خراشی به دامن کمونيسم وارد 

بورژوازی جھانی نتوانست با آخرين . شود
ت نظامی بر سوسياليسم غلبه کند و تجھيزا

شکست خورد، ولی رويزيونيستھا از درون، با 
ضربه ھولناکی به " رفيقانه"چھره ھای 

سوسياليسم وارد کردند که سوسياليسم را از درون 
دشمن درونی . خورد و شوروی را فروپاشاند

اگر . ھمواره خطرناکتر از دشمن بيرونی است
نی ياری می دشمن بيرونی به ھمبستگی درو

رساند، دشمن درونی شيرازه دوستی و ھمکاری 
و اتحاد را از ھم می گسلد و تخم زھرآگين می 

. اين کاری بود که رويزيونيستھا کردند. گذارد
رويزيونيسم دشمن خطرناک طبقه کارگر و برای 
کمونيستھا از امپرياليستھا خونخوارتر و موثرتر 

  . و ناپاکتر است
ه صحتش بعد از حدود نيم اين حقيقت تئوريک ک

قرن با فروپاشی شوروی به اثبات می رسد، ديگر 
انکار اين حقيقت و چشم . نمی تواند انکار شود

بستن بر فاجعه ای که می تواند رويزيونيسم 
بوجود آورد، نفھميدن مضمون مبارزه طبقاتی و 
درس نيآموزی از تجربه گذشته برای ممانعت از 

واقعيات، عدم تشخيص  نديدن اين. تکرار آن است
ماھيت خطرناک رويزيونيسم و نتايجی که بر آن 

. مترتب است، خدمت مجدد به رويزيونيسم است
حال آنکه نسل قربانی رويزيونيسم بايد تمام تجربه 
و توان خود را صرف تقويت مارکسيسم لنينيسم 
نمايد تا از اين طريق ضربه کوبنده ای به 

شده بايد اين گذشته  نسل قربانی. رويزيونيسم بزند
را جمعبندی کند و به آيندگان تقديم دارد تا در 

. مبارزه خويش به س9ح ديگری مسلح شوند
مبارزه طبقاتی ھنوز ادامه دارد و سير حوادث در 
جھتی سير می کند که مارکسيست لنينيستھا يعنی 

سير . پيشگوئی کرد) توفان(حزب کار ايران
ا بيشتر تائيد حوادث ھر روز صحت نظريات ما ر

اين است که بايد در اين راه با ايمان و . می کند
  . اعتقاد گام بر داشت
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گردن زنی 
شھروندان ايرانی در 
عربستان سعودی 

  محکوم است
دولت وحشی، بنيادگرا، وھابی و 
سلفيستی، دولت دسيسه گر، جنگ 

کار و ارتجاعی عربستان افروز، خراب
سعودی در منطقه، که دولتی ھمدست 
حاميان رياکار حقوق بشر و دشمنان 
حقوق ملل، يعنی امپرياليسم جھانی به 
سرکردگی امپرياليسم آمريکا است، 
گردِن اتباع ايرانی از پيکر جدا ساخته 

و به روايت  ١٨بنا به روايتی . است
نفر اتباع ايرانی به ضرب  ٨ديگری 

ير آل سعود، به جرم قاچاق مواد شمش
ھمه . مخدر از پای در آمده اند

سازمانھای حقوق بشر جھانی که در 
مصلحتجوئی، رياکاری حد و مرزی 
نمی شناسند، به علت درگيری با مسئله 
کمر درد ق9بی و تمارض خانم 

  ٨دامه در صفحه ا....تيموشنکو

حزب واحد طبقه کارگر ايران " حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است: سخنی با خوانندگان
ظريات و پيشنھادات خودرا برای ما ن. اين زبان برای ھرچه رساتر شدن به ياری ھمه کمونيستھای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اط�عات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . باشند نيازمنديم برسانيد، زيرا ما تنھا با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ھا، ھر چند ھم که جزيی

 .ھزينه گزاف پستی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم

  

رويزيونيسم دشمن طبقه کارگر و 
  ھمدست امپرياليسم است

پاره ای افراد صميمی از رويزيونيسم طوری سخن می گويند، که تو گويی از دوستان و 
م و سوسياليسم پرسش اگر از آنھا در مورد تفاوت امپرياليس. ياران خود سخن می رانند

کنی به پرسشگر به راحتی و بدرستی پاسخ می دھند زيرا شناخت درستی نسبت به 
آنھا . ولی آنجا که پای رويزيونيسم به ميدان می آيد کميتشان لنگ است. امپرياليسم دارند

و " کمونيستھای بد"به علت اشتباھات معرفتی بر اين پندارند که گويا رويزيونيستھا 
آنھا چنين جلوه می دھند که نزاع عظيم . ھستند" کمونيستھای خوب"لنينيستھا -تمارکسيس

لنينيسم و رويزيونيسم يک اخت9ف خانوادگی و مربوط به اخت9فات - ميان مارکسيسم
در " خوب"آنھا در عمل راه مصالحه را با رويزيونيسم . جنبش کمونيستی است درون

بل امپرياليسم مبارزه کنند، حا3 آنکه مبارزه بتوانند در مقا" بھتر"پيش می گيرند تا 
اين دو مبارزه مکمل . ضدامپرياليستی بدون مبارزه ضد رويزيونيستی مقدور نيست

  . يکديگرند
لنينيسم مبارزه ميان دو دوست نيست، ميان دو -مبارزه ميان رويزيونيسم و مارکسيسم

اخت9ف با دشمنان  اخت9ف درون جنبش کمونيستی نيست،. دشمن آشتی ناپذير است
جنبش کمونيستی است، که ت9ش می کنند اندام سالم جنبش کمونيستی را با رخنه گری از 

مبارزه با موريانه ی رويزيونيسم، يک مبازه شديد، بيرحمانه، و . درون فاسد سازند
ھشيارانه طبقاتی است، مبارزه آشتی ناپذير ميان دوست و دشمن است، مبارزه ميان 

د انق9ب است، مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازی، مبارزه ميان ديکتاتوری انق9ب و ض
پرولتاريا و ديکتاتوری بورژوازی، ميان سوسياليسم و ليبراليسم، ميان سرمايه داری و 

کسانی که مبارزه بر ضد دشمن را درک نکنند و قادر به شناخت دشمن . سوسياليسم است
رويزيونيستھا ھرگز . يبی جز شکست نخواھند داشتخود نباشند، طبيعتا در مبارزه نص

. نمی گويند که رويزيونيست ھستند و آھنگ آن دارند تا از منافع بورژوازی دفاع کنند
مومنان به اين راه در تئوری و عمل به کارشان آگاھند، مانند خروشچف، و يا در عمل به 

رويزيونيستھا اعتراف می  اگر. ھمان نتايجی می رسند که خروشچفيستھا بدان رسيده اند
حتی سرمايه داران . کردند که دشمن سوسياليسم اند، کار مبارزه طبقاتی بسيار ساده بود

نيز منکر استثمارند و مدعی می شوند مزد کسانی را که برايشان کار می کنند منصفانه 
ی آنھا مدعی اند به کسی زور نمی گويند و سطح دستمزد را در يک گفتگو. می پردازند
است با کارگر يا مزددستان مشترکا " زورگوئی و تحميل"و بدون " داوطلبانه"متقابل که 

امپرياليستھا نيز ھرگز اعتراف نکرده اند که برای بازار فروش، توسعه . تعيين می کنند
مناطق نفوذ و کسب منابع اوليه و غارت سھم رقيب به جنگ دست می زنند، آنھا ھميشه 

تمدن "و " جامعه آزاد"و " حقوق بشر"و " دموکراسی"و " زادیآ"مدعی اند که برای 
. مبارزه می کنند" پيمان ھمياری اروپای شرقی"، "شورای تعاون اقتصادی"و " بشری

ھمين دوروئی است که کار مبارزه را مشکل می !. اھداف آنھا بسيار انسانی و وا3ست؟
  .  ندسازد و شما را به ت9ش بيشتر و ھمه جانبه وا می گردا

در تعريفی که حتی يکی از رويزيونيستھای حزب توده ايران از زبانھای خارجی به 
  ٩ادامه در صفحه ... فارسی برگردانده است و مورد تائيد شوروی ھا قرار داشت، در

Workers of all countries, unite! 
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