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ويژه نامه توفان
ارگــان مـرکـزی حزب کــار ايران
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افشاء نظريات آمريکائی پسند و ضد ملی حزب رويزيونيستی توده
ايران و سردرگمی اپوزيسيون سياسی ايران
توافقنامه ننگين لوزان و اپوزيسيون سياسی ايران
توافقنامه ھسته ای لوزان ميان
ايران و ممالک امپرياليستی
 ،١+۵سازمانھای سياسی ايران
را مجبور کرد که در اين عرصه
ﺑه اتخاذ موضع ﺑپردازند .وقتی
شما ﺑه اين نظريات گسترده
ﺑرخورد می کنيد و آنھا را مورد
ﺑررسی قرار می دھيد ،متوجه
می شويد که پاره ای از آنھا
ملقمه ای از دو پھلو گوئی ،آشفته
فکری ،سردرگمی ،چپنمائی
انقالﺑی ،خيانت ﺑه منافع ملی و
تبديل شدن ﺑه سخنگويان
امپرياليسم و صھيونيسم ،ﺑی
دورنمائی ،ﺑی خبری ،پرگوئی،

آسمان و ريسمان ﺑھم ﺑافتن ،ﺑی
سر و ته سخن گفتن ،اپورتونيستم
و ...ﺑه ھم ﺑافته اند و چيز ديگری
که موجب احترام شما ﺑه اين
اپوزيسيون قاﺑل ترحم شود در
عريضه ھای ﺑی سر و ته شان
نمی ياﺑيد .در اين پرگوئی ھا
رھنمودی ﺑرای مردم ايران
نيست .کسانی ھستند در ميان اين
اپوزيسيون که ھمدست امپرياليسم
و صھيونيسم اند و می دانند که
چه می خواھند و چه می کنند و
لذا از تحقق سياست امپرياليسم و
صھيونيسم در مورد تعطيل
دستآوردھای ايران مسرورند،

ولی سازمانھای اپوزيسيون ايران
در مجموع خويش نوکر
ﺑيگانگان نيستند ،ولی اغلب آنھا
توانائی نظری ،دورانديشی
سياسی ،ستون فقرات سياسی
الزم را ﺑرای اتخاذ موضع و
شناخت مسايل ندارند و يا اينکه
"شغل اپوزيسيون" ﺑرای آنھا
ﺑرای پر کردن زمانھای تنھائی
آنھاست ،و جدی نيستند و اراده
کسب قدرت سياسی در ايران و
رھبری يک کشور  ٧۵ميليونی
را ندارند و ﺑه آن فکر نمی کنند.

حق و دموکراسی مشروط
الزم است که ﺑرای گم نشدن در
کالفھای سردرگم ،و انقالﺑی
نمائی ھای کاذب ،ﺑه ريشه ھای
اساسی که تعيين کننده ماھيت
رويدادھا ھستند توجه کرد و
عمده را از غير عمده جدا نمود
تا تصوير روشنی ﺑرای داوری
ﺑدست آيد .در غير اين صورت
ميدان ﺑرای کسانی که ﺑه اتھام
زنی ،تحريک ،مخلوط کردن
مسايل ،از اين شاخه ﺑه آن شاخه
پريدن خو گرفته اند ،ھميشه ﺑاز
می ماند و مردم عادی را ﺑا

ارعاب

ﺑه

ھوچی گری و
گمراھی می کشند.
ﺑرای اين منظور ﺑايد پاره ای
نکات اصولی را مورد ﺑررسی
قرار داد و ﺑر سر درک مشترک
آن تفاھم ايجاد کرد.
ما کمونيستھا از حقوق ملتھا ،از
حقوق ﺑشر ،از حقوق زنان ،از
حقوق ستمديدگان دفاع می کنيم.
اين عمل ما از اين تحليل نتيجه
می شود که ناحقی ،شيوه مسلط
در جامعه و در سطح جھانی
است و ما ﺑايد ﺑا ﺑسيج مردم ،ﺑا

دادن آگاھی ﺑه آنھا ﺑر ضد اين
ناحقی ھا ﺑرای کسب حقوق
ﺑراﺑر مبارزه کنيم .اگر "دشمنان
حق" وجود نداشتند که لحظه ﺑه
لحظه ﺑرای ناﺑودی آن از طريق
توسعه ناﺑراﺑری تالش می کنند،
نمی توانست سخنی ھم از نقض
اين حقوق در ميان ﺑاشد .اگر
کسی نخواھد اين حقوق را نقض
کند ديگر نيازی ﺑه دفاع از اين
حقوق نيست .ولی واقعيت چيز
ديگری است .در دنيای طبقاتی،
در دنيائی که مشتی غارتگر

به حزب کار ايران)توفان( ،حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد
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ﺑرای تسلط ﺑر جھان تالش می
کنند و ماجراجوئی نموده
سياستھای مخرب و ويرانساز
اعمال می کنند ،مبارزه ﺑرای
تحقق حقوق دموکراتيک ،مبارزه
ﺑرای ايجاد تساوی حقوق ،يک
مبارزه دموکراتيک و انقالﺑی
است .ما کمونيستھا ھوادار
تساوی حقوق زن و مرد ھستيم.
اين ﺑه آن مفھوم است که حقوق
زنان ﺑه طور کامل و ﺑراﺑر ﺑا
مردان تامين نمی شود .پس ﺑايد
ﺑر ضد کسانی که مانع تحقق اين
ﺑراﺑری حقوقی ھستند مبارزه
کرد .اگر متجاوزان در مقاﺑل ما
حضور ياﺑند و حاضر شوند که
تساوی حقوق زنان انقالبی را ﺑا
مردان ﺑطور کلی ﺑپذيرند ،ولی
از پذيرش ﺑراﺑری حقوق زنان
"غير انقالبی" با مردان ﺑطور
کلی طفره روند ،پذيرش اين
پيشنھا ِد مشروط و يا حق و
دموکراسی مشروط از طرف ما،
ِ
پيروزی ما نخواھد ﺑود ،شکست
و خراﺑکاری در مبارزه
دموکراتيک زنان است .زيرا
تساوی حقوق زن و مرد را نمی
شود ﺑر اساس نوع تفکر
ايدئولوژيک ﺑه صورت مشروط
تعيين تکليف نھائی
تعيين کرد و
ِ
و تفسير آنرا نيز ﺑه عھده
تجاوزکاران گذارد .ما کمونيستھا
ﺑطور کلی از اين حقوق دفاع می
کنيم و اين دفاع کلی ماست که
جنبه اصولی داشته ،نشانه قدرت
ما و توان ﺑقاء اين تساوی حقوق
است .آنجا که شک و شروط را
در آن راه دھيم ،کار اين تساوی
حقوق نيز ﺑه پايان می رسد .از
نظر حزب ما تساوی حقوق فرح
پھلوی ﺑا محمد رضا شاه ھمتراز
تساوی حقوق خمينی و ھمسرش
ﺑتول خمينی و ھمتراز حقوق ھمه
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زنان کمونيست ﺑا ھمسرانشان و نداشته ﺑاشد و مصلحتی دموکرات
خوی
زنان کارگر ﺑا شوھرانشان است .ﺑاشد و ﺑر اساس ُخلق و
ِ
فرح پھلوی و يک رفيق زن
مصنوعی عمومی اظھار نظر
ِ
کمونيست ھر دو از لحاظ تساوی کند ،عمال خائن ﺑه کشورش ﺑوده
حقوقی در ﺑراﺑر قانون ﺑيکسان و دشمن دموکراسی است .در
از اين امتياز ﺑرخوردارند .در ايران يک رژيم فاسد ،ارتجاعی،
اين عرصه تساوی حقوق نمی سرمايه داری مافيائی ،تبھکار
شود مدعی شد :تساوی حقوق و ...ﺑر سر کار است ،ولی چنين
زن و مرد فقط شامل زنان کارگر توصيفی از رژيم ايران اين حق
و يا زنان انقالﺑی و يا کمونيست را ﺑه امپرياليسم آمريکا که
است .اين منطق پايان مبارزه خودش ﺑزرگترين جنايتکار
ﺑرای تساوی حقوق ﺑطور کلی تاريخ است نمی دھد ،حقوق مسلم
است .ھمين
قانون قاﺑل فھم در ايران را ﺑه زير پا ﺑگذارد و از
ِ
عرصه تساوی حقوق زن و مرد اھرمھای سياسی و اقتصادی
که کسی جرات مخالفت ﺑا آن را تحت نظرش ﺑرای اعمال
ندارد ،در مورد حقوق ملل که در خشونت ﺑر ضد ايران و مردمش
سازمان ملل متحد عضو ھستند استفاده کند .ھيچ عنصر
نيز صادق است .ھمه کشورھای دموکراتی نمی تواند اين اصل
عضو اين جامعه جھانی از ارتجاعی را ﺑپذيرد و در درجه
حقوق واحد ﺑرخوردارند و ﺑه نخست-مجددا تاکيد می کنيم -در
رسميت شناختن اين حقوق رﺑطی درجه نخست ﺑايد ﺑر ضد اين
ماھيت
ﺑه
حکومتھای راھزنی جھانی مبارزه کند ،که
ايدئولوژيک آنھا ندارد .ايران ﺑا سياست راھبردی جنگھای
اين
از
ھمانقدر
حق پيشگيرانه ﺑر ضد امنيت مردم
ﺑرخوردارست که آمريکا و يا جھان و غارت جھان و ايجاد
ونزوئال ،يا عرﺑستان سعودی ،يا فقر ،فاقه و نقض حقوق ملل و
ﺑحرين ،صرفنظر از اينکه در انسانھا ﺑپا خاسته است .اين
ايران رژيم انقالﺑی و يا ضد امپرياليسم تبھکار چون خطری
انقالﺑی ﺑر سر کار ﺑاشد .حقوق مھيب ﺑرای موازين صلح و
ايران و عرﺑستان سعودی و مجمع عمومی ھمه ملتھای جھان
ونزوئال در حق حاکميت ملی و و حامی سلطه استعمار مدرن
ﺑرای
کسی
اگر
حفظ تماميت ارضی يکسان است.
است .کسانی که ﺑه علت حاکميت امپرياليستھا حق ويژه قايل شود،
ارتجاع در اکثر ممالک جھان آنوقت ﺑايد فاتحه ساير حقوق و
حقوقی ﺑرای اين ممالک ﺑه از جمله حق تساوی حقوق زنان
رسميت نمی شناسند ،نه تنھا ضد و مردان را نيز ﺑخواند .ﺑه
دمکرات و مستبد ھستند ،ﺑلکه در رسميت شناختن حقوق ويژه در
عرصه جھانی ﺑه عامل و اﺑزار جھان ﺑرای امپرياليستھا و ﺑويژه
سلطه گران و تجاوزکاران و امپرياليسم آمريکا پايان ھر اعتقاد
امپرياليستھای حامی "حقوق ﺑه دموکراسی و ﺑراﺑری ملتھا،
ﺑشر" ﺑدل می شوند و در عمل دولتھا و انسانھاست .ﺑيان اين
مدافع استعمارند .کسی که اين اصول از آن جھت ضروری
درک دموکراتيک از مبارزه را است که مچ کسانی که خود را
صفحه ٢

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی،
به دست مردم ايران
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دموکرات جا می زنند و ﺑرای
نفی حقوق قانونی مردم ميھن ما
ايران ما پای رژيم حاکم
و
ِ
جمھوری اسالمی را ﺑرای ايجاد
ارعاب و خوش آمد امپرياليستھا
ﺑه ميان می کشند ،ﺑگيريم و ﺑحث
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را ﺑه مجرای سالم ھدايت کنيم .کنند .ﺑر اساس منطق آنھا ﺑايد
اين عده ﺑه طور اصولی ﺑايد فقط زنان "انقالﺑی" دارای حقوق
حقوق ﺑراﺑر ﺑا مردان و حتی مردان
تساوی
مخالف
دموکراتيک زنان ﺑا مردان نيز "ارتجاعی" ﺑاشند .آيا چنين
ﺑاشند و تساوی اين حقوق را ﺑا تفکری تفکر دموکراتيک است؟
يک شرط ايدئولوژيک ممزوج ھرگز!.
صفحه ٣

اساس بحث ،مسئله استقالل کشورھاست و نه بحث انحرافی ھزينه مالی
اساس ﺑحثی که در گرفته است
ﺑر سر اين است که آيا در دوران
کنونی جھان ،ھستند کشورھائی
که دارای استقالل سياسی ﺑاشند و
يا ﺑرای استقالل سياسی خويش
مبارزه می کنند و يا ﺑايد ﺑکنند؟ و
يا اينکه چنين کشورھائی وجود
خارجی نداشته ،استقالل ﺑحثی
افسانه ای است و مسئله استقالل
سياسی را ﺑايد ﺑه صندوقخانه
تاريخ سپرد و فراموش کرد که
چنين مقوله ای وجود داشته
است ،زيرا ﺑزعم آنھا در دنيای
کنونی مسئله ای به عنوان
استقالل سياسی و ماال منافع ملی
و ميھنپرستی ،مبارزه ملی و
ضد
و
استعماری
ضد
امپرياليستی وجود نداشته و
امپرياليسم نيز استقالل سياسی
ممالک را مورد تھديد قرار
نداده ،بلکه در پی توسعه
سرمايه داری و سرمايه گذاری
ترقيخواھانه و مدرن است .ﺑنظر
اين عده حکومت ھمه ممالک
جھان يا نوکر امپرياليسم ھستند يا
خودشان امپرياليسم اند .آنھا
سرمايه داری را ﺑه جای
امپرياليسم می گذارند و ﺑه ھمه
تبعات اجتماعی و سياسی وجود
واقعی امپرياليسم سرپوش می
نھند .از اين منظر طبيعتا مبارزه
خلقھا و ملتھا و دولتھا ﺑرای
کسب استقالل سخنان پوچی می
شود که ﺑايد آنرا ﺑا "مبارزه طبقه
کارگر جھان ﺑر ضد سرمايه
داری" و "انقالب جھانی"

جايگزين نمود .ديگر شعار
"کارگران جھان و خلقھای
ستمکش متحد شويد" از نظر
آنھا فاقد اعتبار ﺑوده و ﺑايد آنرا
ﺑا شعار "کارگران جھان متحد
شويد" جايگزين کرد .زيرا ﺑه
زعم آنھا خلقھای جھان نيازی
ندارند ﺑرای استقالل ملی خود
مبارزه کنند ﺑه اين جھت که
نيروئی در جھان وجود ندارد تا
استقالل ملی کشورھا را مورد
تھديد قرار دھد!؟ .تامين استقالل
سياسی کشورھا ﺑه زعم آنھا
امری ﺑورژوائی است و رﺑطی
ﺑه پرولتاريا نداشته و اين مدافعان
ھمه
پرولتاريا،
"انقالﺑی"
کارھای انجام نشده را ﺑا
سرنگونی سرمايه داری ﺑيکباره
و يکسره ﺑه سرانجام می رسانند.
ﺑعد از انقالب کبير اکتبر ،دوران
استعمار کھن ﺑه سر آمد و ملتھا
توانستند حق حيات و ﺑقاء پيدا
کرده و ﺑه استقالل سياسی خويش
دست پيدا کنند .مردم جھان ھزينه
سنگينی ﺑرای کسب اين استقالل
و حفظ غرور ملی خويش
پرداخته اند .اين تجرﺑه روشن و
انکار ناپذير تاريخ ﺑشريت است
که تا ﺑه امروز نيز يکی از
ﺑزرگترين انگيزه ھای ﺑشريت
ﺑرای مبارزه ،کسب استقالل و
ﺑرپائی زندگی ﺑھتر ﺑوده است.
مردم کره ،ويتنام ،الئوس و
کامبوج ،اندونزی ،ھندوستان در
شرق آسيا و مردم الجزاير،
مصر ،ليبی در شمال آفريقا و

مردم کنگو ،موزامبيک ،تانزانيا،
زيمباوه ،آفريقای جنوﺑی ،آنگوال
و ..در افريقای سياه ،مردم
ونزوئال و جنبش ﺑوليواری،
مردم شيلی ،آرژانتين ،ﺑوليوی،
نيکاراگوئه ،گواتماال ،کوﺑا و..
در سراسر آمريکای التين ﺑرای
استقالل و دفاع از حيثيت ملی
خود ھزينه سنگينی پرداختند و
ھنوز نيز می پردازند ،زيرا
کسب استقالل يکبار و ﺑرای
استقالل
ھميشه نيست ،اين
ِ
اکتساﺑی را ﺑايد ھمواره در مقاﺑل
قوای ﺑيگانه و حريص و درنده
پاسداری نمود .دشمنان استقالل،
استعمارگران ھمواره مترصدند
که ﺑه اين کشورھا ﺑازگردند و
مناﺑع اوليه آنھا را ﺑرﺑايند و اين
زندان ﺑرده ھای
ممالک را ﺑه
ِ
خود تبديل کنند .ﺑرای کسب
استقالل ،ميليونھا نفر ﺑه شھادت
رسيدند ،جنگلھا و شھرھا ناﺑود
شدند تا نسلھای ﺑعدی ﺑتواند ﺑا
سرﺑلندی و غرور زندگی کنند و
در شرايط آزاد ﺑه رشد و
شکوفائی مطلوب نايل آيند .مردم
اروپا ،ملتھای قھرمان شوروی
نيز ﺑرای حفظ استقالل خود از
چنگال ديو خون آشام نازيسم و
فاشيسم ميليونھا نفر قرﺑانی دادند
تا ﺑشريت نجات پيدا کند .مردم
اسپانيا ﺑرای احترام ﺑه حقوق
دموکراتيک خويش ﺑر ضد
سلطنت دست نشانده نازی ھا و
سپس آمريکائی ھا ﺑرای استقرار
جمھوری مبارزه کردند و تا ﺑه

کسب دانش و فنآوری ھسته ای و بھره وری صلح آميز از آن ،حق مسلم
و خواست ملی مردم ايران است
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امروز نيز اين مبارزه را ادامه
داده اند .در ايران خودمان
ھزاران نفر فرزندان اين خلق و
کمونيستھای ايرانی نظير حيدر
عمواغلی ،تقی ارانی ،وارطان
ساالخانيان ،کوچک شوشتری،
سيامک و مبشری ،مختاری و
افراخته ،ﺑيژن جزنی ،ظريفی،
دھقانی ،ناﺑدل ،کتيرائی ،احمد
زاده ،تقی شھرام ،پورسعادت،
فاضلی ،نعمت اللھی ،مجلسی
و ...جان دادند تا ايران زنده ﺑماند
و آنوقت عناصری ﺑا چرتکه پيدا
می شوند در مورد گرانی ھزينه
ھای پرداختی ﺑرای کسب
استقالل و حمايت از غرور و
سر ﺑلندی ملی و آينده کشور داد
سخن می دھند و ھمه را از کسب
استقالل که ممکن است مخاطره
انگيز ﺑوده و خون از دماغ کسی
جاری شود ﺑرحذر می دارند.
مبارزه طبقاتی ،حجره ھای ﺑازار
نيست که ارزش استقالل ملی و
رفاه اجتماعی و آينده يک
کشوری را ﺑر اساس منافع لحظه
ای و حساﺑھای ﺑانکی خصوصی
ارزياﺑی کرد .ملتی حق حيات و
ﺑقاء دارد که در جنگل وحوشی
که امپرياليستھا خلق کرده اند
شايستگی خود را ﺑرای کسب

ســال شانزدھم  -ارديبھشت ماه ١٣٩۴ـ مه ٢٠١۵
آزادی و استقالل و دموکراسی است و اين رﺑطی ﺑه ماھيت
ﺑه عرصه نمايش گذارده ﺑاشد .رژيم حاکم در ايران ندارد.
ﺑی خيالی و يا خوشخيالی محض مسئوليت ﺑار گران ،اين ھزينه
است که اگر تصور شود ھای گزاف ﺑه گردن امپرياليستھا
امپرياليستھا حق تعيين سرنوشت و قلچماقان جھانی است که ﺑا
خلقھای ﺑدست خويش را ﺑه ھمه ممالک جھان چنين روشی
رسميت شناخته و ﺑه حقوق آنھا را در پيش می گيرند .آنھا ناقض
از ترس جاری شدن خون از حقوق دموکراتيک کشورھای
دماغشان تجاوز نمی کنند .جھان ھستند .ﺑبينيد چه ھزينه
امپرياليستھا ﺑرای نقض استقالل سھمگينی را ﺑه مردم اوکرائين
کشورھا و سلطه ﺑر آنھا ،دريای ﺑا يک کودتای فاشيستی تحميل
خون ﺑراه خواھند انداختند .کردند و حکومت قانونی و
اپوزيسيون سردرگم ايران و منتخب اوکرائين يعنی آقای
ﺑعضا خودفروخته فراموش می يانوکوويچ را صرفنظر از خوﺑی
کنند که اين ھزينه ھا ﺑه ايران يا ﺑدی وی ﺑرکنار نمودند .ﺑبينيد
تحميل شده اند .آنھا از تاريخچه چه ھزينه سنگينی را ﺑه ملت
مبارزه ايران ﺑرای دست ياﺑی ﺑه سوريه ﺑه ﺑھانه استبداد ﺑشار اسد
فنآوری ھسته ای ﺑی خبرند و ﺑا تقويت داعش تحميل کرده اند.
حتی ﺑرای درک دروغھای طبيعتا نه ملت اوکرائين و نه
امپرياليستھا نيز زحمت مطالعه ملت سوريه نبايد ﺑار اين خفت را
آنرا ﺑه خود روا نمی دارند .تحمل کنند .امپرياليستھا ﺑه اين
اطالعات آنھا اطالعات درگوشی اصل حق تعيين سرنوشت ﺑرای
و پرتاب شده از سوی ﺑلندگوھای ساير ممالک و خلقھای جھان تنھا
امپرياليستی است ،که حرفھای بدست خود امپرياليستھا ھمواره
اسرائيل و آمريکا را تکرار می وفادار بوده اند و نه بدست
کنند .تالشی که ايران ﺑرای کسب خلقھای اين ممالک .حال ﺑا اين
حقوق قانونی خويش که ﺑه طور پشتوانه فکری ﺑه تشريح مواضع
غير قانونی مانع تحققش ﺑوده اند ،حزب رويزيونيستی توده ايران
ﺑکار ﺑرده در خدمت دستياﺑی ﺑه ﺑپردازيم.
فنآوری ھسته ای ﺑوده و محقانه
صفحه ۴

روح بيانيه حزب رويزيونيستی توده ايران در مورد حق قانونی ايران در مسئله ھسته ای
در ﺑرخورد ﺑه اين سند و ساير
انتشارات حزب رويزيونيستی
حزب توده ايران نبايد خود را
سرگرم نقل قول ھا ،پرگوئی ھا،
ﺑيانات کلی و نامشخص که
ﺑيانگر ھيچ چيز نيستند ،نمود.
ﺑايد چکيده و روح مسايل مندرج
در اين اسناد را دريافت تا ﺑتوان
ﺑا دانائی و روشنی در مورد آنھا
داوری کرد .ھنر رويزيونيستھا
در اين است که ﺑا عبارات شبه

کمونيستی و قاﺑل تفسير سخن می
گويند و خواننده را در آخر کار
ﺑدون رھنمود عملی حيران ﺑر
جای می گذارند تا تحت تاثير
القائات آنھا ﺑاقی ﺑماند .حزب
رويزيونيستی توده ايران خواھان
توافق ايران ﺑا کشورھای ١+۵
است و اين توافق را در خدمت
تفاھم و صلح جھانی ارزياﺑی
می کند ،ولی در عين حال منتقد
موافقتنامه لوزان نيز می ﺑاشد و

آنرا شکست و تسليم ايران می
نامد .البته خو ِد ولی فقيه نيز در
سخنرانی اخيرش اساس اين
توافقنامه را مورد پرسش قرار
داده است .ولی در اظھار
نظريات حزب رويزيونيستی
توده ايران خواننده درک نمی کند
که خود اين حزب چه سياست
مستقلی را در اين زمينه نمايندگی
می کند .خودش در مورد تحقق
حق مسلم ايران در عرصه ﺑھره

امپرياليسم آمريکا تروريست ،جاسوس ،ناقض حقوق اساسی
انسانھا و ملل و دشمن شماره يک بشريت است

ويژه نامه توفان
وری از انرژی ھسته ای صلح
آميز چه سياستی را اتخاذ کرده
است .خودش در مورد ناﺑودی
صنايع نظامی ايران از جمله
موشکھای ﺑالستيک و يا
ھواپيماھای ﺑی سرنشين و يا در
عرصه سياست خارجی ايران در
ھمکاری رژيم جمھوری اسالمی
ﺑا نيروھای سياسی ھوادار ايران
در منطقه در لبنان ،فلسطين،
سوريه ،افغانستان و يا عراق،
ﺑحرين ،يمن و يا ﺑا ممالک
آمريکای التين نظير ونزوئال،
کوﺑا ،ﺑوليوی و ...چه نظری را
تبليغ و نمايندگی می کند .حزب
رويزيونيستی توده ايران از
اظھار نظر مشخص فرار کرده و
در پشت عبارات کلی و ﺑی
ضرر که ما خواھان "حفظ منافع
ملی" ايران ھستيم پنھان می
شود .ما ھيچ خائنی را نمی
شناسيم که با اين جمله مخالفت
کند .صحبت فقط ﺑر سر اين است
که منافع ملی ايران ﺑطور
مشخص کدام اند .روح ﺑيانيه
حزب رويزيونيستی توده ايران
در ھمين کلی گوئی ھای
عوامفريبانه و ﺑه نفع امپرياليسم
و در نفی منافع ملی ايران پنھان
شده است .در اين که رژيم
سرمايه داری جمھوری اسالمی
و نه آنطور که حزب
رويزيونيستی توده می نمايد
"رژيم واليت فقيه" ﺑرای حفظ
ﺑقاءاش ﺑه ھر خيانتی تن در دھد،
جای شگفتی نخواھد ﺑود ،اين
ننگ ھميشه دامن حکومتھائی را
که از مردمشان ﺑيشتر می ترسند
تا از ﺑيگانگان و ﺑرای استقالل و
آزادی کشور ﺑه توده خلق تکيه
نمی کنند و از امپرياليستھا
دريوزگی می نمايند ،خواھد
گرفت .ولی حزب رويزيونيستی
توده ايران ﺑايد روشن کند که در
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ﺑرخورد
شرايط
عامرانه و تھديدی ﺑرای جھان ﺑوده است،
امپرياليستھا ﺑا زﺑان تھديد و و اضافه کند که رژيم ايران
گلوله ،ﺑا فشار و اجرای مشغول ساختن ﺑمب اتمی است،
تروريسم دولتی ﺑرای نقض يا نوکر ﺑيگانه است و يا ﺑايد
آشکار حق مسلم ايران در استفاده شارالتان سياسی ﺑاشد .حزب
صلح آميز از انرژی ھسته ای ،رويزيونيستی توده ايران در
در اعمال زورگويانه سياست ﺑيانيه خويش اعتقادات "راه
خارجی مورد تائيد آمريکا در گشای" خود را چنين ﺑيان می
منطقه ،خودش چه سياست ،کند" :حزب ما معتقد است که،
مبارزه ھمه نيروھای
پيشنھاد و رھنمودی ﺑرای مردم ھمچنان که
ٔ
ايران دارد .مقاومت يا تسليم مترقی ﺑا سياستھای مخرب و
خفتبار؟ .
ماجراجويانه رژيم ،در عرص ٔه
نشستن ميان دو صندلی و داخلی و جھانی ،سرانجام
ﺑرگمارده او را
پرگوئی ﺑيش از حد ،و آسمان و ولیفقيه و دولت
ٔ
ريسمان ﺑھم ﺑافتن و در جستجوی ﺑه عقبنشينی وادار کرد ،ﺑا ادامه
تناقضات ﺑيانيه ھای دو طرف ﺑر دادن ﺑه اين مبارزه و فشارھا،
آمدن و آنھا را ھمراه ﺑا تاريخچه ﺑايد ﺑه رژيم اجازه نداد که ﺑا
ﺑتواند
گوناگون
شان ﺑازتاب دادن ،گرد و خاک مانورھای
کردن ،ﺑرای پر کردن صفحات ھمچنان ﺑه سياستھای مخرب و
تنھا ﺑرای فريب اعضاء حزﺑشان ماجراجويان ٔه يک دھ ٔه گذشته
امکان رشد
"خوب" است ،ولی ﺑه درد ادامه دھد و
ِ
مبارزه اجتماعی نمی خورد .صلحآميز اقتصادی و فنآوری
حزب رويزيونيستی توده چنين کشور ﺑا مخاطره روﺑهرو
جلوه می دھد که گويا کند).ھمه جا تاکيد از توفان
امپرياليستھا خواھان انعقاد يک است(.
توده ايران ،خواھان صلح
توافقنامه منصفانه ﺑا ايران حزب
ٔ
رفع تشنج در منطقه ،و
ھستند و لذا آنھا ﺑه عنوان منتقد و
ِ
دفاع اصولی از
وسط ميدان می پرند تا شرط درعينحال،
ِ
ت ملی ،و
انصاف را رعايت کنند .در استقالل ،حق حاکمي ِ
طبيعی مردم ميھنمان در
حقوق
حاليکه امپرياليستھا خواھان
ِ
ِ
تعيين سرنوشتشان است ".نقل
مستعمره کردن ايران ھستند و
ِ
اين را ﺑارھا و ﺑارھا امپرياليسم از سند ﺑياني ٔه حزب تودهٔ ايران:
توافق ايران و کشورھای
ِ
آمريکا ﺑا تنظيم سياست راھبردی درﺑارهٔ
امپرياليستی اش که ايران را " ۵ﺑهعالوهٔ  "١يکشنبه١۶ ،
امنيتی فروردين .(١٣٩۴
حريم
از
ﺑخشی
آمريکا!!؟؟ تعريف کرده ،اعالم ﺑيائيم پوسته متناقض و کلی گوئی
نموده است .توافقنامه ھسته ای ھای حزب رويزيونيستی توده
کنونی از اين منظر ﺑرای غرب ايران را ﺑدور افکنيم تا ﺑفھميم که
فاقد ارزش است .اين توافقنامه راه حل حزب رويزيونيستی توده
آغاز طرح مطالبات ﺑی پايان ايران ﺑه چه قرار است .عبارات
جديد آنھاست .کسی که امروز آنھا ﺑا واژه "عقب نشينی" رژيم
نيز ھنوز ﺑه اين دروغ دامن زند ﺑه جای خيانت رژيم شروع می
و يا چنين القاء کند که ﺑرنامه شود .روشن است که ھر "عقب
ھسته ای ايران ،جنگ افروزانه نشينی" الزاما ارتجاعی و ضد
صفحه ۵

به انحصار توليد انرژی ھسته ای توسط امپرياليسم برای تامين سرکردگی
وی در جھان ،پايان دھيم
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انقالﺑی و ﺑه ضرر مصالح ملی
ايران نيست .در جنگ می شود
عقب نشينی و يا پيشروی کرد،
ولی امضای سند تسليم ،نامش
"عقب نشينی" نيست ،تسليم
است .حتی ولی فقيه نيز از عقب
نشينی و "نرمش قھرمانانه"
سخن می راند .پس ﺑحث ﺑر سر
"عقب نشينی" نيست ﺑر سر
ماھيت اين "عقب نشينی" تسليم
طلبانه است .از اين گذشته اين
خيانت ملی تحت نام "نرمش
قھرمانانه" ،ھرگز محصول
مبارزات مردم و سازمانھای
سياسی مترقی نبوده و نيست،
محصول ترس رژيم از
سرنگونی خود ﺑدست مردم ايران
و يافتن پشتيبانان جھانی
ارتجاعی ﺑوده است .مردم ايران
و ھمه نيروھای ملی و مترقی
مخالفت خويش را ﺑا اين تسليم
طلبی ،ﺑر خالف دروغ ﺑزرگ و
تبليغات رويزيونيستھای حزب
توده ايران اﺑراز داشته اند .مردم
ايران از انعقاد اين خيانت نامه
شادمان نيستند ،نگران و
خشمگينند .حضور سفارشی چند
تا دست و پا کوﺑان ھوادار انعقاد
قرار داد جديد ترکمانچای از
جانب آقای ظريف و رفسنجانی و
دارو دسته آنھا ،ﺑيان اراده مردم
ايران نيست .فقط سازمانھای
سياسی مورد عالقه آمريکا و
اسرائيل از اين توافقنامه حمايت
کرده و آنرا مثبت ارزياﺑی می
کنند.
اين سخنان دو پھلو طبيعتا راه
حزب
نشينی"
"عقب
رويزيونيستی توده ايران را ﺑاز
می گذارد .آنھا از اين ھم پيشتر
رفته مدعی می شوند که ﺑايد ﺑا
ولی فقيه در عرصه داخلی و
جھانی مبارزه کرد تا وی عقب
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نشينی کرده و نتواند ﺑه سياستھای است و جنگی در منطقه رخ نداده
ﺑرای است و تروری صورت نگرفته
خود
"ماجراجويانه"
ممانعت از استقرار صلح و رشد است .نه تجاوز ﺑه ظفار محصول
و شکوفائی اقتصادی و کسب روی کار آمدن جمھوری اسالمی
فنآوری مدرن در ايران ادامه است و نه جنگ شش روزه
دھد .ﺑه سخن ديگر ﺑايد کاری اسرائيل ﺑر ضد ممالک عرﺑی،
کرد که رژيم جمھوری اسالمی نه اشغال فلسطين ،نه اختراع
حزب
ھنر
و...
در اثر "فشار از پائين" ﺑه القاعده
ايران
توده
سياست "عقب نشينی" و خيانت رويزيونيستی
ملی ادامه دھد .ﺑه اين ترتيب دگرگون جلوه دادن واقعيت ھا و
استعماری
ماھيت
ھمين شرکت در نشست لوزان و تحريف
تسليم شدن رژيم ولی فقيه ناشی خواستھای امپرياليستھا و نه تنھا
مبارزه ھمه نيروھای مترقی در مورد مسئله ھسته ای ايران
"از
ٔ
ﺑا سياستھای مخرب و است .وظيفه يک حزب
ماجراجويانه رژيم ،در عرص ٔه کمونيستی روشن کردن ماھيت
داخلی و جھانی ..و دولت استعماری اين قرارداد و اھداف
ﺑرگمارده او" ﺑوده است .راھبردی امپرياليستھا در منطقه
ٔ
مضمون اين عبارت پيچيده يعنی و در تامين امنيت اسرائيل ﺑه ھر
اينکه ما ﺑايد ﺑا رژيم واليت فقيه قيمت و مستعمره کردن ايران
مبارزه کنيم و وادارش نمائيم که است.
از ﺑرنامه ھسته ای در خدمت وظيفه يک حزب کمونيستی
منافع آمريکا و اسرائيل و افشاء دروغھای امپرياليستھا و
خواستھای گروه  ١+۵دست سازمانھای سياسی خودفروخته
ﺑردارد ،تا ﺑدين ترتيب صلح ايرانی در مورد ﺑمب اتمی
آمريکائی-اسرائيلی مستقر شده و موھومی ايران و تحميل
آنوقت ﺑار تحريمھای اقتصادی مصوبات و نظريات کنگره
از دوش مردم ايران ﺑرداشته آمريکا ﺑه ممالک سراسر جھان
شود تا وضع اقتصادی رونق ﺑه عنوان تحريمھای "جامعه
ياﺑد ،ايران ﺑه فنآوری دست ياﺑد جھانی" است .وظيفه کمونيستھا
و فشار غير قاﺑل تحمل از دوش افشاء تحريمھای غير قانونی
مردم ﺑر طرف گردد .سخنان اتحاديه اروپاست که ﺑرای
حزب رويزيونيستی توده ايران خودش نقش سازمان ملل متحد
روشن است .مسئوليت وضعيت جديدی را ﺑنا کرده است.
کنونی در ايران ،فقط و فقط مذاکرات لوزان را ﺑايد در اين
رژيم ولی فقيه!!؟؟ است و نه متن مورد ارزياﺑی قرار داد.
امپرياليسم آمريکا و صھيونيسم حزﺑی که ﺑه چشم مردم خاک
اسرائيل ،نه تجاوز و زورگوئی ﺑپاشد تا واقعيات را نبينند و تالش
و تروريسم و خراﺑکاری آنھا در کند اعضاء خود را فريب دھد
سراسر جھان و منطقه .نه حداقلش آنست که يک حزب
تحريمھای ضد ﺑشری و غير رويزيونيستی و ضد انقالﺑی
قانونی .توگوئی قبل از روی کار است.
آمدن رژيم جمھوری اسالمی
تشنجی در منطقه وجود نداشته
صفحه ۶

امپرياليستھا "جامعه جھانی" نيستند ،دشمنان "جامعه جھانی" اند
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صفحه ٧

دودوزه بازی حزب رويزيونيستی توده ايران
حزب رويزيونيستی توده ايران
که در اين زمينه دودوزه ﺑازی
می کند ،سعی دارد ھمه اين
مفاھيم ﺑه رسميت شناخته شده
مارکسيستی لنينيستی را مخدوش
کند تا تئوری ھای سازشکارانه
رويزيونيستی خود را جا
ﺑياندازد .آنھا می نويسند" :رژيم
شعارھای
ﺑرخالف
واليی
پرطمطراق و ضد استکباریاش،
عمالً ميھن ما را ﺑه لحاظ
اقتصادی زير سلطهٔ آمريکا قرار
داده است .اعمالنفوذ در
تحولھای سياسی کشورمان از
سوی آمريکا ،روندی ﺑوده است
که تبلور کنونیاش را در
محصول ﺑرآمده از مذاکرات
لوزان میتوان ﺑهوضوح مشاھده
کرد")نشريه »نامه مردم« شماره
 ١٧ ،٩٧٠فروردين ماه
).(١٣٩۴تکيه ھمه جا از توفان(.
کشوری که زير سلطه اقتصادی
يک کشور امپرياليستی ﺑاشد و
آنھم عمال ،طبيعتا نمی تواند از
نظر سياسی کشور مستقلی ﺑاشد.
از نظر مارکسيستی تفاوت است
ميان "وابستگی اقتصادی" و
زير "سلطه اقتصادی" ﺑودن.
مسلما ايران ﺑه سرمايه جھانی
امپرياليستی از طريق ساز و کار
ﺑازار و سامان ﺑانکی و ارز
معادل جھانی و فقط از اين لحاظ
واﺑسته است ،ولی اين راﺑطه ﺑه
مفھوم "عمال زير سلطه
اقتصادی" امپرياليسم قرار
داشتن نيست .اين تئوری ساخته
و پرداخته حزب رويزيونيستی
توده ايران است تا مقاصد خود
را جا ﺑيندازد و ﺑر روی
سردرگميش پرده ﺑکشد .کانادا ھم
ﺑه ﺑازار آمريکا واﺑسته است،
ولی کشور مستقلی است و
سياستھايش را خودش تعيين می
کند .نه کانادا ،نه آلمان ،نه

روسيه ،نه ھندوستان و ﺑرزيل
و ..مستعمره آمريکا و يا زير
سلطه اقتصادی آمريکا نيستند
عليرغم اينکه ﺑه اقتصاد جھانی
سرمايه داری واﺑسته اند .يک
کشور می تواند از نظر اقتصادی
ﺑه امپرياليسم و سرمايه داری
جھانی واﺑسته ﺑاشد ،ولی از نظر
سياسی مستقل عمل کند ،عکس
آن امکان ندارد .کشوری که
مستعمره و زير سلطه امپرياليسم
ﺑاشد از نظر اقتصادی نيز زير
سلطه امپرياليسم است .ﺑھترين
نمونه آن عرﺑستان سعودی و
امارات متحده عرﺑی می ﺑاشند.
حزب رويزيونيستی توده ايران
مفاھيم استقالل سياسی ،سلطه
سياسی،
واﺑستگی
سياسی،
واﺑستگی اقتصادی و زير سلطه
اقتصادی را عامدانه مخلوط می
کند تا خواننده نتواند تکليفش را ﺑا
وضعيت سياسی کنونی ايران
ﺑداند و ﺑر اساس آن سياست
روشنی در اين زمينه اتخاذ کند.
حزب رويزيونيستی توده ايران
ﺑا اختراع مفھوم "اقتصاد زير
سلطه" ﺑه آشفته فکری دامن می
زند و می خواھد دست خود را
ﺑاز ﺑگذارد که ﺑرحسب چگونگی
فريب مردم ﺑه طرف شرايط
مناسب روز گردش کند .اگر
اقتصاد ايران زير سلطه است و
سياستھای کشور ما از جانب
اِعمال نفوذ آمريکا و امپرياليسم
تعيين می شود آنگاه ﺑايد شھامت
داشت و افزود که ايران کشوری
نيمه مستعمره ﺑوده ،فاقد استقالل
سياسی است و عامل امپرياليسم
در منطقه است و ھمه رويدادھا
منطقه نيز محصول خواب و
خيال ما و جنگ زرگريست .ﺑايد
اعتراف کرد که سخنان مارکس
و انگلس که تاريخ را تاريخ
مبارزه طبقاتی و مبارزه

ستمکشان ﺑر ضد ستمگران می
دانند حرف پوچی ﺑوده و تاريخ،
تاريخ جنگ زرگرھاست .آيا
مضحک نيست که کسی تصور
کند که ھنوز ﺑعد از تجاوز عراق
ﺑه ايران ،آمريکا ﺑه عراق و
افغانستان و ھمه رويدادھای
منطقه در ﺑيش از سه دھه اخير
در منطقه ھمه جنگ زرگری
ﺑوده است؟ البته چنين توضيحی
در مورد تاريخ ﺑه مغز نياز
ندارد ،سر راست و خالی از درد
سر و تفکر است .حزب
رويزيونيستی توده ايران ولی ﺑه
صراحت سخن نمی گويد ،ﺑلکه
اين حق را ﺑرای خود محفوظ می
دارد که ﺑر اساس حوادث روز
اظھار نظر کند و طبيعتا اين
فقدان اصوليت کمونيستی در تمام
موضعگيری ھای اين حزب در
مورد حق مسلم ايران در استفاده
صلح آميز از انرژی ھسته ای
ﺑازتاب می ياﺑد .اين حزب ھم
موافق اين حق است و ھم از
ھزينه ھای گزافش می ترسد و
ھم حاضر نيست ﺑرای تحقق آن
مبارزه کند و پيشنھاد مشخصی
ھم ندارد که چگونه ﺑايد از اين
حق استفاده کرد و ﺑرای تحقق آن
مبارزه نمود .اين حزب
ھمه
مانند
رويزيونيستی
رويزيونيستھا حرف و عملش دو
تاست .آنھا از حق مسلمی دفاع
می کنند که موھومی ﺑاشد ،حقی
روی صفحه کاغذ که ھيچوقت
جنبه اجرائی پيدا نکند .حقی که
آنھا ﺑتوانند ﺑه آن ﺑرای فرار از
موضعگيری مشخص استناد
کنند ،ولی ھيچ راه عملی مبارزه
و رھنمودی ﺑرای ﺑسيج مردم و
تحقق اين خواست که مستقيما
مبارزه عليه امپرياليسم و
صھيونيسم است ارائه ندھند .آنھا
ھوادار حق پوچ و ﺑی ﺑو و

برابری حقوق زن و مرد ،حقوق بشر و برابری حقوق ملل تجزيه بردار نيستند
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خاصيت ھستند ،ھمانگونه که
اوﺑاما خواھان آن است.
حزب رويزيونيستی توده ايران
در نشريه »نامه مردم« شماره
 ١٧ ،٩٧٠فروردين ماه
١٣٩۴می نويسد..." :اما برنامه
ھستهای ماجراجويانه رژيم
واليتفقيه -که ھزينه گزاف دهھا
ميليارد دالری را بر کشور ما
ت
تحميل کرده است -عمالً ﺑا ايس ِ
فعاليت مواجه شده است").تکيه
از توفان(.
عبارت فوق اپورتونيستی و ﺑرای
پشتک وارو زدن فرصت طلبانه
است .اگر "ھزينه گزاف" از
طرف رژيم نه امپرياليستھا ﺑه
ايران تحميل شده است ،پس
"ايست" فعاليتھا عمال ﺑايد مثبت
منطق اين
ﺑاشد تا منفی ،زيرا ﺑا
ِ
حزب ،جلوی مصرف اين ھزينه
ھای گزاف را می گيرد .پس
عبارات توام ﺑا نگرانی حزب
توده که ﺑا زﺑان شکايت می گويد:
"عمال ﺑا ايست فعاليت مواجه
شده است" ﺑرای فريب چه
کسانی ﺑيان می شود؟
اين حزب رويزيونيستی از مردم
ايران پنھان می کند که اين ھزينه
گزاف ده ھا ميلياردی،
ھای
ِ
ھزينه ھای تحميلی امپرياليستھا
ھستند که ﺑه مردم ايران تحميل
کرده و قصد آنرا نيز ندارند که
از اين سياست دست ﺑردارند .آنھا
اين سياست را در آتيه نيز ﺑرای
پيشبرد مقاصد خود در ھمه
عرصه ھا و نه تنھا عرصه
فعاليتھای ھسته ای اعمال
خواھند کرد .حزﺑی که ﺑه دروغ
و ﺑرای مردم فريبی مدعی است
که از حق مسلم و ﺑنيادی ايران
در استفاده صلح آميز از انرژی
ھسته ای حمايت می کند ،نمی
تواند در تبليغات خود سنگينی
سياستش را ﺑر افشاء "ﺑرنامه
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ھسته ای ماجراجويانه" ايران که استفاده صلح آميز از انرژی
حق مردم ايران است قرار دھد ،ھسته ای يکی ﺑه نعل و يکی ﺑه
ﺑجای آنکه افشاء سياستھای ميخ می زند ولی سرانجام دستش
ماجراجويانه رو می شود و اعتراف می کند:
و
قلدرمنشانه
پروژه
که
معتقديم
امپرياليستھا که اساسا ﺑر ضد اين "ما
حق مسلم و ﺑنيادی ايران است و ھستهای)توجه کنيد حق مسلم
ب ايران در استفاده صلح آميز از
رﺑطی ﺑه ولی فقيه نامطلو ِ
حزب توده ايران نيز ندارد را ،انرژی ھسته ای ﺑيکباره ﺑه
در مرکز تبليغات خود قرار دھد .مفھوم تفسيرﺑَردار پروژه ھسته
سياست امپرياليستھا نه تنھا ﺑر ای تغيير ھويت داده است-توفان(
ضد ايران ،ﺑلکه ﺑر ضد ھمه در ﺑيش از يک دھه گذشته ﺑه
خلقھای منطقه و جامعه جھانی و اھرمی خطرناک ﺑرای پيشبُر ِد
ھمه موافقتنامه ھای ﺑين المللی سياستھای خارجی مخرب رژيم
ﺑوده و ماھيتا و مشخصا واليی عمل کرده است .ﺑناﺑراين،
ماجراجويانه و قلدرمنشانه و میتوان تا حدی ﺑا اين قسمت از
مسبب ھمه فجايع در منطقه و سخنان ﺑاراک اوﺑاما که میگويد:
جھان است .حزب توده ايران ﺑه “اگر تفاھم اجرا شود ،جھان
ﺑلندگوی امپرياليسم آمريکا ﺑدل امنتر خواھد” ،موافق بود و آن
شده است تا از موضع "چپ" را تحولی مھم ارزياﺑی کرد که
حقوق مسلم ،ﺑنيادی و قانونی رژيمی ديکتاتوری در خاورميانه
ايران و حتی ھمه ممالک جھان از امکان دستياﺑی ﺑه برنامهٔ
را که نه رﺑطی ﺑه جمھوری نظامی ھستهای محروم شده
اسالمی دارد ،نه ﺑه شخص ولی است ،و درنتيجه ،احتمال جنگ
فقيه و نه ﺑه "ماجراجوئی" و و درگيری نظامی در راﺑطه ﺑا
"ھزينه گزاف" لگدمال کند .مسئل ٔه ھستهای ايران تخفيف يافته
حزب توده ايران قادر نيست است").نشريه »نامه مردم«
"مخفی"
ﺑمبھای
جمھوری شماره  ١٧ ،٩٧٠فروردين ماه
اسالمی را که امپرياليستھای )(١٣٩۴ھمه جا تاکيد از توفان(.
دروغگو و سازمانھای سياسی ما از حزب رويزيونيستی توده
ايرانی نوکر آنھا سالھاست آنرا ايران می پرسيم که نظر شما در
علم کرده ﺑودند و ھر ھفته اعالم مورد "صلح دوستی" اوﺑاما
می کردند جھان تا دو ماه ديگر چيست؟ نظر شما در مورد "ﺑشر
ﺑا ﺑمب اتمی ايران زير و رو می دوستی" اوﺑاما چيست؟ نظر شما
شود ،ﺑرای اقناع حداقل اعضاء در مورد "مبارزه ﺑا تروريسم"
فريب خورده خويش آشکار کند اوﺑاما چيست؟ و ...آيا ﺑا اين
و محلھای نگھداری ِسرّ ی آنھا را نظريات امپرياليستھا اگر آنھا
ﺑه نظر عموم در جھان ﺑرساند .آنرا "ﺑا تفاھم و صميميت" و
ﺑرخورد حزب توده ايران ﺑه سوگند حضرت عباس ﺑيان کنند
امپرياليستھا ﺑه مثاﺑه ناجيان نيز موافقيد؟ آيا اين نوع ﺑرخورد
ايران است که در راستگوئی ،و ﺑه امپرياليسم ،تطھير امپرياليسم
مصلحت طلبی ﺑرای جھان ھمتا و فريب مردم نيست؟ پس روشن
ندارند.
است که حزب رويزيونيستی توده
حزب رويزيونيستی توده ايران ايران ﺑا حق مسلم ايران در
که در مورد حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از انرژی
صفحه ٨

ملتی شايسته برخورداری از استقالل ،آزادی ،حفظ حيثيت و غرور
ملی است که مھيای پيکار بوده و در راھش فداکاری کند.
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ھسته ای مخالف است ،زيرا
ھمانطور که امپرياليسم و
صھيونيسم تبليغ کرده اند و ھنوز
نتوانسته اند در تائيد دروغھايشان
سندی ارائه دھند ،حزب
رويزيونيستی توده ايران نيز ﺑه
افسانه ﺑمب اتمی آخوندھا ﺑاور
داشته ،ﺑه آن دامن زده و
مسرورند از اينکه" :رژيمی
ديکتاتوری در خاورميانه از
امکان دستيابی به برنام ٔه نظامی
ھستهای محروم شده است" و
اين محروميت از ساختن ﺑمب
اتمی ﺑه قول اوﺑاما و ﺑا تائيد و
موافقت حزب رويزيونيستی توده
ايران ،جھان را "امن تر"
خواھد کرد .البته حزب
رويزيونيستی توده ايران ظاھرا
کشور اشغالگر و متجاوز و
جنايتکار اسرائيل ﺑا مالکيت
 ٤٠٠ﺑمب اتمی را ﺑخشی از
خاورميانه نمی داند .اين حزب
رويزيونيستی پايمال کردن حقوق
ايران را ﺑه رھبری ولی فقيه
اوﺑاما و ولی فقيه نتانياھو،
تخفيف "احتمال جنگ و درگيری
ِ
نظامی در رابطه با مسئله ھسته
ای ايران" مثبت ارزياﺑی می کند
و ﺑر ھمه دروغھای امپرياليستھا
و تبليغات دروغين چند ساله و
و
ماجراجويانه
سياستھای
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تجاوزکارانه آنھا صحه می صلح ﺑازگردد .توگوئی ايجاد
گذارد .در اين اظھار نظر حزب سپر دفاعی موشکی ﺑه ﺑھانه ﺑمب
رويزيونيستی توده ايران ماھيت اتمی ايران در جمھوری چک و
جنگ طلبانه و تجاوزکارانه و لھستان توسط جرج ﺑوش و سپس
رياکارانه امپرياليسم دگرگون می اوﺑاما يک دروغ ﺑی شرمانه
شود و قرﺑانی تجاوز ،ﺑه جای نبوده است و مبتنی ﺑر ادعاھای
متجاوز می نشيند .حزب توده واقعی سران حاکمه آمريکا از
ايران ﺑه وکيل مدافع امپرياليسم ترس ﺑمب اتمی موھومی ايران
در جھان ﺑدل می شود .توگوئی ﺑوده است؟ آيا می شود پذيرفت
اين ايران است که سرمنشاء که اين تفسير و توضيحات يک
جنگھای جنايتکارانه امپرياليستی تحليل طبقاتی و مارکسيستی
در سراسر جھان است .گويا اين لنينيستی و انقالﺑی است؟ ھرگز!
تحليل يک نماينده اوﺑاما ﺑا
ﺑمب اتمی موھومی ايران است اين
ِ
که عرﺑستان سعودی را وادار چھره "سوسياليسم" است .ھمان
می کند يمن را ﺑا خاک يکسان روشی که رويزيونيستھا ھمواره
کند ،سرزمينھای فلسطين توسط داشته و دارند .خروشچف ھم تا
صھيونيستھا اشغال شوند ،و روز آخر خود را "کمونيست" جا
شھرھای سوريه ﺑه گورستان می زد و ﺑر ضد کمونيستھا و
انسانھا ﺑدل گردند .توگوئی ﺑلشويکھای واقعی در راس
ھزاران کيلومتر مرﺑع خاک قدرت سياسی دسيسه چينی می
عراق که ﺑه گلوله ھای رقيق شده کرد.
اورانيوم آمريکا آلوده شده اند و ﺑرای حزب رويزيونيستی توده
صدھا ميليون سال آلوده و ايران استقالل ايران و منافع ملی
سرطان زا ﺑاقی می مانند و گرد ايران حرف پوچ است و
و غبارھای آن تمام خطه کوچکترين اعتقادی ﺑه آن ندارد
خوزستان را آلوده کرده است ،و گرنه امکان نداشت مقاالتی ﺑا
محصول ﺑمب اتمی موھومی اين مضامين ضد ملی و
ايران ﺑوده است و کافی است اين آمريکائی پسند و در تائيد
و
امپرياليسم
ﺑمب اتمی موھومی دود شده ﺑه دروغھای
ھوا رود تا جنگ ﺑرای ھميشه صھيونيسم و واقعيات آشکار
خاتمه يافته و جھان ﺑه آغوش روز منتشر کنند.
صفحه ٩

بھانه تبھکاری جمھوری سرمايه داری اسالمی برای تائيد خيانت ملی و فريب مردم
ﺑايد سرانجام فھميد که ميھن ما
ايران ،رژيم جمھوری اسالمی
نيست .ﺑا شعبده ﺑازی نمی شود
ﺑه حمايت از امپرياليسم آمريکا
پرداخت و حقوق ملی کشور
ايران را که پايدار است و ﺑيش
از  ٢۵٠٠سال ساﺑقه تاريخی
کشوری دارد و نخستين
امپراتوری جھان ﺑوده است ﺑا
منافع لحظه ای طبقات حاکمه که
ميرنده ھستند ،پيوند زد .ايران
ﺑيش از  ٢۵٠٠سال پاﺑرجاست،

ولی رژيمھای خوب و يا ﺑد،
فاسد و تبھکار آمده و رفته اند و
ايران چون کوه دماوند ﺑر پای
خود ايستاده است .ايران ِملک
شاه و شيخ نيست ،تعلق ﺑه مردم
اين سرزمين دارد و ﺑه اين
اعتبار از حقوقی قانونی در ھمه
عرصه ھای جھانی ﺑرخوردار
است که اين حقوق مورد تائيد
جامعه جھانی است و نبايد مورد
تعرض کسی واقع شود .ھمان
جامعه جھانی که ھمواره از

حقوق ايران دفاع کرده است .شاه
و شيخ می آيند و می روند ،ولی
ايران ﺑاقی می ماند.
ﺑرخی از سازمانھای سياسی
ايرانی که ھدفشان دفاع از
اسرائيل و آمريکاست خود را در
پشت کوه عظيم جنايات جمھوری
اسالمی و کارنامه ننگين اعمالش
در طی چند دھه گذشته پنھان
کرده اند .آنھا مرتب ﺑه نقض
حقوق انسانھا ،ﺑه لگدمالی کليه
حقوق دمکراتيک مردم ،نقض

موافقتنامه لوزان يادآور قرارداد خفتبار ترکمنچای است

ســال شانزدھم  -ارديبھشت ماه ١٣٩۴ـ مه ٢٠١۵
ويژه نامه توفان
امنيت عمومی ،استناد جسته و ﺑه ايران را پايمال کنند .گناه ماھيت
ق ايران و
توده ايران:
درﺑاره تواف ِ
ٔ
ٔ
عالوه "١
اين ﺑھانه ھمه حقوق قانونی ايران و توحش امپرياليستی ﺑيکباره ﺑه کشورھای " ۵ﺑه
ٔ
را در خدمت دشمنان مردم ايران گردن جمھوری اسالمی می افتد .يکشنبه ١۶،فروردين (١٣٩۴
نفی می کنند و ﺑر ھمه حقوق گويا اين جمھوری اسالمی ﺑوده )ھمه جا تاکيد از توفان(.
ايران ﺑا قلم امپرياليستھا خط است که ماھيت امپرياليستی و در اين ادعا چندين حکم نادرست
ﺑطالن می کشند و اين گرگ صفتی را ﺑه آمريکائی ھای و موذيانه پنھان شده است.
استبدادگری خويش را سياست "مھرﺑان و مودب و دموکرات و نخست اينکه ﺑرخالف ادعای
"انقالﺑی" معرفی می کنند .ﺑنظر انساندوست" تزريق و تحميل حزب رويزيونيستی توده ايران،
ايران
اقتصادی
آنھا چون در ايران رژيمی فاسد کرده است .تو گوئی امپرياليسم محاصره
و تبھکار ﺑر سر کار است ،ميھن آخرين مرحله سرمايه داری محصول سياست ھسته ای ايران
ما در عرصه جھانی نبايد از ھيچ نيست ،امپرياليسم نتيجه پيدايش نيست ،ھمانطور که تحريک
حقوق قانونی ﺑرخوردار ﺑاشد .جمھوری اسالمی است.
صدام حسين و ارتجاع منطقه و
توگوئی رژيم اسرائيل که در توگوئی خالق ماجراجوئی ھا ،جھان ﺑرای تجاوز ﺑه ايران،
رويدادھای
جھان ﺑه زور امپرياليستھا حق فجايع و
در کاھش ﺑھای نفت توسط عرﺑستان
عراق،
ويژه دارد ،يک رژيم متعھد ﺑه افغانستان،
سوريه ،سعودی در زمان جنگ تحميلی
موازين دموکراتيک و انسانی فلسطين ،لبنان ،ﺑحرين و فعال در ﺑرای مقاﺑله ﺑا ايران ،ممانعت از
است که حق دارد چند ﺑراﺑر يمن ،رژيم جمھوری اسالمی خريد سالحھای الزم در ﺑازار
جامعه جھانی از حقوق ويژه ﺑوده است و نه امپرياليستھا .جھانی توسط ايران ،عدم ارسال
ﺑرخوردار ﺑاشد .آيا جز اين است حزب رويزيونيستی توده ايران ،يدکی ھای نيروی ھوائی ايران،
که اين حقوق ﺑه زور اسلحه و در خوشخدمتی ﺑه امپرياليسم ،ﺑستن حساﺑھای ﺑانکی ايران در
تھديد جھان ﺑرای اين اقليت جھت مبارزه را منحرف می کند خارج از کشور و  ...محصول
اشغالگر تامين شده است؟
و جای علت و معلول را عوض رژيم واليت فقيه نبوده و
اين قماش سازمانھای اپوزيسيون می نمايد.
محصول انقالب ايران ﺑوده است
طوری مردم را فريب می دھند حزب رويزيونيستی توده ايران که ضد انقالب در سراسر جھان
که گويا امپرياليسم و صھيونيسم در ﺑيانيه ضد ملی خود در مورد ﺑر ضد آن ﺑپاخاسته ﺑود و می
از اين جھت ﺑا حقوق قانونی توافقنامه لوزان ﺑه جای حمايت خواست اين انقالب را در نطفه
ايران مخالفت می کنند که رژيم از حقوق مسلم و ﺑنيادی ايران خفه کند تا ﺑه ممالک ھمسايه
تبھکار جمھوری اسالمی ﺑر سر آب ﺑه آسياب امپرياليسم ريخته و سرايت نکند .اينکه تحريمھای
کار است و چنانچه يک رژيم ﺑر تبليغات آنھا صحه می گذارد .غير قانونی و ضد ﺑشری
ت امپرياليستھا را وسيله ای کنيم تا
دموکرات و انقالبی در ايران ﺑر آنھا تحت عنوان "شکس ِ
سر کار ﺑاشد ،امپرياليستھای مفتضحانهٔ بيش از يک دھه ﺑا عباراتی نظير "زندگی را ﺑر
ھای ماجراجويانه و ميليونھا ايرانی ﺑه طور تحمل
گرگ صفت تغيير ماھيت داده ﺑه سياست ِ
ب رژيم واليتفقيه" می ناپذير سخت کرده است" دقيقا در
اين رژيم انقالﺑی احترام گذارده و مخر ِ
فاجعهﺑار خدمت نيات شوم امپرياليستھاست
حاصل
"
ھمه حقوق ايرانيان را ﺑه رسميت نويسند:
ِ
خارجی رژيم واليتفقيه ،تا ايران را ﺑه خفت تسليم وادار
شناخته و از اعمال گذشته خود سياست
ِ
کارگردانی علی کند .يک کمونيست ھرگز نمی
در کنار ديوار ندﺑه اظھار ندامت ﺑا رھبری و
ِ
خامنهای -در ﺑيش از يک دھهٔ تواند ﺑا توسل ﺑه درجه نا آگاھی
خواھند کرد.
کسب
خود
ﺑرای
سياست حزب رويزيونيستی توده گذشته  -جز تنشھای خطرناک مردم
ب "محبوﺑيت" نمايد .فقر مردم
ايران از اين جمله سياستھاست و در منطقه ،تحريمھای مخر ِ
آنھا اين تئوری خيانت پيشگی اقتصادیای که کمر اقتصاد ايران ناشی از فساد طبقه حاکمه،
خود را ﺑا ايجاد ارعاب و تھديد کشور را خرد کرد ،و زندگی را دزديھا ،رانت خواری ھا،
ايرانی خصوصی سازيھا ،فقدان امنيت
ميليونھا
اپوزيسيون انقالﺑی در پس پرده ﺑر
طورتحملناپذيری سخت کرده مالی و قضائی ،توزيع ناعادالنه
ی "سياستھای ماجراجويانه ﺑه
ِ
رژيم" می پوشاند و اين حق را است ،ھيچ چيز ديگری نبوده ثروت ،غارت اموال و مناﺑع
ﺑه امپرياليستھا می دھند تا حقوق است).".نقل از سند ﺑياني ٔه حزب عمومی توسط يک قشر مرفه و
صفحه ١٠

گماشتگی امپرياليسم در خور خلقھای ايران نيست
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مافيائی حاکميت کشور ماست .سياه ضد دموکراتيک رژيم ﺑرای مردم و استقالل کشور
فقر و فالکت در ايران مرﺑوط ﺑه واليت فقيه حمايت می کرد .سوم فاجعهﺑار دانست" .اين ادعای
محاصره اقتصادی نيست ،قبل از اينکه حزب رويزيونيستی توده دروغين در مغايرت کامل ﺑا
آنھم اين فقر و ﺑدﺑختی وجود ايران نه تنھا ﺑه قانون اساسی سياست حزب رويزيونيستی توده
داشت و ﺑعد از پايان نا روشن رژيم واليت فقيه رای داد ،ﺑلکه ايران قرار دارد که از ھمان ﺑدو
تحريمھای امپرياليستی ﺑاز ھم در تمام انتخاﺑات قالﺑی گذشته امر از سياستھای ناﺑخردانه،
تبليغات
ھياھوی
اين فقر و ستم و ﺑدﺑختی وجود نيز ﺑا تائيد سبک کار شورای مخرب،
و ..رژيم
ضدآمريکايی«
خواھند داشت .ﺑا تغيير مناسبات نگھبان شرکت کرد و ﺑه آن »
ِ
سرمايه داری می توان ﺑر اين رسميت ﺑخشيد و لذا مسئوليت واليت فقيه امام خمينی دفاع کرد
ﺑدﺑختی ھا نقطه پايانی گذارد .ھمه اين اتھاماتی را ھم که و در کنارش ﺑه سرکوب منتقدان
حزب رويزيونيستی توده ايران امروز ﺑه ولی فقيه خامنه ای و مخالفان سياسی پرداخت.
ﺑه مثاﺑه پرووکاتور ﺑه ميدان می نسبت می دھد و آنرا در ھر عقل سليمی می فھمد که
آيد و دو موضوع متفاوت را ﺑا سياستھای ماجراجويانه يک دھه چنانچه در ايران يک حکومت
ھم مخلوط می کند و جايگاه آنھا اخير خالصه می کند ،ﺑر عھده مردمی و انقالﺑی ﺑر سر کار آيد
را در مبارزه مردم ايران خود وی نيز ھست و نمی تواند نه تنھا محاصره اقتصادی ادامه
ﺑا فريادھای "آی دزد ،آی دزد" خواھد داشت ،سھل است
مخدوش می نمايد.
حزﺑی که مدعی اعتقاد ﺑه از زير ﺑار مسئوليت شانه خالی امپرياليستھا و ارتجاع منطقه
"سوسياليسم" است ﺑايد اين کند .حزب رويزيونيستی توده تالش خواھند کرد ﺑه ھر حيله و
ايران انقالﺑی را ناﺑود
حداقل درک را از مبارزه طبقاتی ايران حتی يکبار نيز نشده که ﺑا وسيله ای
ِ
ِ
و ضد امپرياليستی داشته ﺑاشد .استناد ﺑه اين "واقعبينی ھا" محق سازند .پس افسانه حضور
دوم اينکه اين سياست خارجی از ﺑاشد ،ﺑه ادعاھای مندرج در جمھوری اسالمی در ايران و يا
زمان خمينی از ھمان زمانی که ﺑيانيه اخير خود دست ﺑزند .از منطقه توجيھی ﺑرای نقض حقوق
توده ايران ،از ملی ايران ،ساخته و پرداخته
حزب رويزيونيستی توده ايران جمله" :حزب
ٔ
شدن امپرياليستھا و عمال داخلی
ﺑه دنبال ولی فقيه سينه می زد ھمان آغاز درپيش گرفته
ِ
اعمال می شد و مرﺑوط ﺑه "بيش اين سياستھای رژيم ،آنھا را ايرانی تبار آنھا در زير نقاﺑھای
از يک دھ ٔه گذشته" نيست سياستھايی ناﺑخردانه ،مخرب" ،چپ" و راست است .حزب
مرﺑوط ﺑه چند دھه گذشته و از و ض ِد منافع ملی ارزياﺑی کرد ،و رويزيونيستی توده ايران ﺑه اﺑزار
تبليغات تبليغاتی امپرياليستی ﺑرای نقض
ھياھوی
جمله ھمان دھه ھائی است که در
و حقوق قانونی ايران متوسل می
رژيم
ضدآمريکايی«
حزب رويزيونيستی توده ايران »
ِ
ھواداران آن ،عواقب چنين شود.
در خدمت ﺑه منافع شوروی ،ﺑه
ِ
ھر قيمت از استبداد و سياست سياستھای ماجراجويانهای را
صفحه ١١

بی دورنمائی و بی نظری غالب سازمانھای سياسی ايران
ھمانطور که ﺑيان کرديم ﺑسياری
از سازمانھای سياسی ايران
ﺑرنامه و ھدف روشنی در کسب
اين حق مسلم ايران چه در زمينه
دفاع از آن و چه در زمينه تحقق
آن ندارند .آنھا حتی از ﺑيان اينکه
چنانچه خودشان در قدرت
سياسی ﺑاشند چه سياستی را
ﺑرای تحقق اين حق ايران اتخاذ
می کنند خودداری می نمايند .آنھا

نه ﺑرنامه ای در مورد استفاده از
انرژی فسيلی ،نه استفاده از
انرژی جايگزين و نه انرژی
ھسته ای و يا ترکيب مخلوطی از
آنھا دارند .آنھا ﺑيشتر ﺑر اساس
جزر و مد تبليغات امپرياليستی
در مورد استفاده از انرژی غير
ھسته ای و حفظ محيط زيست
رقاصی می کنند .ولی اين
سازمانھا در يک امر ،ھمه ﺑا

ھم ،ھمفکری دارند :مخالفت ﺑا
آنچه که جمھوری اسالمی ﺑيان
می کند ،حتی اگر اين مخالفت
خيانت ﺑه منافع ملی ايران ﺑاشد.
اين سازمانھا و گروه ھا ،سياست
مستقلی ندارند و اﺑتکار عمل
سياستشان را ﺑه دست رھبران
جمھوری اسالمی داده اند .آنھا
منفعلند تا فعال ،ﺑی اراده و فلج
اند تا مبتکر ،اين است که يک

نقض حقوق قانونی ايران يک شيوه استعماری است و بايد بر
ضد آن بپاخاست

ســال شانزدھم  -ارديبھشت ماه ١٣٩۴ـ مه ٢٠١۵
ويژه نامه توفان
روز در رکاب امپرياليسم آمريکا میکنند که اين تعامل از موضع انرژی ھسته ای ،جايگزين و
قصد حمله ﺑه ايران دارند و روز ضعف است ،ﺑناﺑراين ،ﺑه
پذيرش فسيلی ﺑاشد درست است ،آنوقت
ِ
ديگری حقوقی ﺑرای کشور ايران شرايط ديکتهشده از سوی آمريکا اين سازمانھا ﺑايد ﺑا تمام قوا
قايل نيستند .تمام سياست اين و متحدانش ناگزيرند".
ﺑرای تحقق خواستھائی که
سازمانھا در ﺑسياری مسايل از خواننده پژوھشگر ،ﺑی اختيار از درست می دانند از ھم اکنون و
جمله مسئله اتمی ُ
غر زدن است .خود می پرسد که اگر عدم توسل ﺑرخالف ميل امپرياليستھا و در
موضع نيھيليستی دارند و شرم ﺑه اين خيانت ﺑه ھزينه ھای مبارزه ﺑا آنھا اقدام نمايند .ولی
ھم ندارند چنانچه صغرا کبرا گزاف منجر می شد و پيروزی ناظران اين صحنه سياسی ،تنھا
ﺑافتن آنھا ﺑه اين نتيجه عملی امپرياليسم آمريکا در مذاکرات ،تناقض گوئی و نيھيليسم در اين
ﺑيانجامد که ﺑه تسليم رژيم مانع دستياﺑی ايران ﺑه تسليحات گفتار آنھا می ياﺑند و عمال نتيجه
جمھوری اسالمی ﺑه امپرياليسم نظامی ھسته ای می گردد که اين سياست آن است که ايران
منجر شود .و حاال که عمال ھمه اينھا ﺑه اعتراف حزب توده نفتش را ﺑه حلقوم امپرياليستھا
خواسته آنھا ﺑرآورده شده است و ايران مثبت ﺑوده ﺑه امنيت و ﺑريزد و معادن اورانيومش را
ﺑايد از نتيجه خيانت جمھوری صلح جھان کمک می کند ،پس نيز در اختيار آنھا ﺑگذارد و در
اسالمی پايکوﺑی کنند و سياست نگرانی و ناراحتی حزب زمانی که ﺑه کمبود انرژی دچار
خود را اصولی ادامه دھند ،رويزيونيستی توده ايران از شد و ﺑه دريوزگی امپرياليستھا
ﺑازھم پشتک وارو می زنند و دروغگوئی و پنھانکاری اين رفت ،ناچار شود ﺑرای تامين
مخالف قرارداد لوزان می شوند .حضرات در چيست؟ چرا اين انرژی ﺑه آنھا ھزينه ھای گزاف
انسان از اين ھمه رنگ عوض ھمه مسايل و نقل قولھا و ﺑپردازد و ﺑه مستعمره آنھا ﺑدل
کردن در حيرت می ماند .اين توضيحات پی در پی را رديف شود.
عده موضع انقالﺑی و مستقل می کند تا در خواننده نتيجه ايران ﺑمب اتمی ندارد و اين را
ندارند و اين رفتارشان ناشی از عکس را القاء نمايند؟.
امپرياليستھای "راستگو" در
واھمه سياسی و ﺑی سياستی و ﺑی البته منظور ما ھمه سازمانھای ﺑيانيه پيمان لوزان نيز تائيد کرده
دورنمائی و سردرگمی کامل سياسی ايران نيستند که در ﺑی اند .آنھا ديگر نه اين اتھام را ﺑر
است .چنين سازمانھائی ھرگز نظری غوطه می خورند و فاقد زﺑان می آورند و نه نيازی ﺑه اين
نمی توانند مبارزه خلقھای ايران خط مشی روشن سياسی در اين ﺑازيگری قديمی می ﺑينند .حتی
را رھبری کنند .گمراھان ،خود زمينه اند.
اين امر مورد تائيد ھمه
ھمه
اطالعاتی
نمی توانند رھبران ﺑا کياست ﺑنظر ما سازمانھای جدی سياسی سازمانھای
ِ
ﺑاشند.
در ايران که ھدفشان کسب قدرت ممالک جھان امپرياليستی نيز
حزب رويزيونيستی توده ايران و مديريت کشور است ،ﺑايد قرار گرفته است ،ﺑه جز حزب
در اين سياست ھسته ای ﺑا دارای ﺑرنامه تامين انرژی رويزيونيستی توده که از "از
پرگوئی و در ھم آميختن مشتی روشنی ﺑرای حداقل  ۵٠سال امکان دستيابی به برنامهٔ نظامی
مسايل مرﺑوط ﺑه تناقض گوئی آينده ايران ﺑاشند .آنھا ﺑدون ھستهای" ايران سخن می راند و
ھای جناحھای مختلف حاکميت و تعصب نسبت ﺑه مواضع رژيم احتمال دست ياﺑی ﺑه ﺑمب اتمی
دروغگوئی آنھا ﺑه مردم و جمھوری اسالمی ،ﺑايد روشن را از جانب ايران منتفی نمی
پنھانکاری ھای مزورانه آنھا ،کنند که ﺑه نظر آنھا ايران ﺑه داند .ﺑه اين ترتيب تکيه
ﺑرای رد گم کردن می آورد :استفاده از انرژی ھسته ای نياز امپرياليستھا ﺑر خطر وجود ﺑمب
"علی خامنهای و سران جناحھای دارد و ﺑايد ﺑرای نسل آينده و اتمی و يا آنطور که امروز می
قدرت ،پشتيبان مذاکرات ھستهای تامين انرژی آتی کشور در زمان گويند خطر ساختن آن در آينده
و جلسهھای محرمانه ﺑا آمريکا فقدان انرژی فسيلی در ايران ،ﺑه سخنان پوچ و تحريک آميز ﺑرای
ﺑقای اقدامات ضروری در اين زمينه انجام محاصره اقتصادی ايران و
ﺑودهاند و خواھند ﺑود ،زيرا
ِ
“نظام” ﺑه اين فرايند ﺑستگی دست ﺑزند و يا نيازی ﺑه اين تحت فشار گذاشتن ايران ﺑرای
دارد ،و مھمتر اينکه ،آنان "سختی کشيدنھا و پرداخت گرفتن امتيازات ﺑيشتری ﺑوده
میدانند که ﺑايد ﺑا آمريکا ﺑه ھزينه ھا" ندارد .اگر اين سياست است .ﺑمب اتمی موھومی ايران
تعامل ﺑرسند ،و نيز درک تامين انرژی که ﺑايد مخلوطی از ھرگز موجبات نگرانی آمريکائی
صفحه ١٢

صھيونيسم ،نژادپرستی و دشمن خلقھای منطقه است
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ھا و اسرائيلی ھا را فراھم نکرده امپرياليسم آمريکا در منطقه کنند .سر مسئله ھسته ای نيست که عده
است .آنھا می خواھند از اين ﺑحث در مورد تروريسم ،ای در اپوزيسيون خود را پشت
حرﺑه تبليغاتی ﺑرای فريب مردم ناراحتی و عذاب وجدان آن پنھان کرده اند و سخنان
جھان و اعمال اقدامات غير آمريکائی ھا ﺑرای نقض حقوق نتانياھو و اوﺑاما را تکرار می
قانونی و ضد ﺑشری ﺑر ضد ﺑشر در ايران!!؟؟ توسعه صنايع کنند .ھدف مستعمره کردن ايران
ايران استفاده کنند تا ايران را موشکھای ﺑالستيک و ...رﺑطی و تامين منافع راھبردی
مھار کرده و سياست خارجی ﺑه غنی سازی نطنز ندارد .اين امپرياليسم آمريکا در منطقه
آنرا منطبق ﺑر خواسته ھای نشان می دھد که اساسا ﺑحث ﺑر است.
صفحه ١٣

حق خوب است ولی نه برای تحقق
ﺑخشی از اپوزيسيون ايران ﺑرای
فرار از وظايف رھبری و آشفته
را
خود
خويش،
فکری
"زيرکانه" ﺑه عرصه حقوقی
مسئله ھسته ای محدود می کند.
ﺑه نظر آنھا اين حق مسلم ايران
است که ﺑر اساس پيمان منع
گسترش سالحھای ھسته ای از
حق غنی سازی اورانيوم
ﺑرخوردار ﺑاشد و آمريکا حق
دخالت در امور داخلی ايران را
ندارد .ولی خودشان ﺑا اساس
حرف آمريکا که ايران نيازی ﺑه
انرژی ھسته ای ندارد موافقند و
در درون ايران نيز ھمين سياست
را تبليغ می کنند و تالش ايران
ﺑرای دستياﺑی ﺑه اين فنآوری و
تامين انرژی آتی مورد نياز
نسلھای آينده را ماجراجوئی،
ھزينه ﺑردار ،ﺑی فايده و نادرست
جا می زنند .اين عده در واقع
ﺑطور عينی و شرمگينانه ﺑا
سياست آمريکا موافقند .آنھا ﺑا
حق ايران و ﺑا حرف آمريکا
ﺑطور ھماھنگ موافقند .اگر
واقعا ايران ﺑه استفاده از انرژی
ھسته ای نيازی ندارد و دستياﺑی
ﺑه فنآوری مدرن ھسته ای از
سرش ھم زيادی است و ﺑايد تا
آخر عمر نوکر امپرياليستھا ﺑوده
و در آينده ﺑه دريوزگی کسب
انرژی ھسته ای و فسيلی ﺑه
ﺑارگاه امپرياليستھا ﺑرود ،ديگر

چه نيازی وجود دارد که ﺑر سر
حق ﺑی محتوا مقاومت کند و رنج
تحريمات را ﺑه جان ﺑپذيرد.
روشن است که سازمانھای
مترقی سياسی ايران ،نبايد صرفا
مسئله را ﺑر سر يک امر حقوقی
محدود کنند .مبارزه در عرصه
حقوقی نيز الزم است ،ولی کافی
نيست .سازمانھای مترقی سياسی
ايران ،ﺑايد ﺑرنامه تامين انرژی
مورد نياز ايران را حداقل ﺑرای
 ۵٠سال آينده مد نظر قرار دھند
و از ھم اکنون در مورد آن
اظھار نظر کرده ،مبارزه نموده
و مردم را ﺑرای تحقق آن ﺑسيج و
آماده گردانند .حق ايران ﺑا تحقق
عملی اين حق معنی و مفھوم پيدا
می کند ،در غير اين صورت ﺑه
صورت يک لجبازی ديپلماتيک
تظاھر می کند که حاصلش فقط
خسارت گزاف است .مضحک
است که ايران ھمه اين
خسارتھای ناشی از تحريمھا را
ﺑرای تحقق حقوقش ﺑپذيرد ،ولی
خودش مخالف اجرای ﺑرنامه
ھسته ای آتی خويش ﺑاشد.
سازمانھای مترقی سياسی ايران
ﺑايد ھمانگونه که گفته شد سياست
مستقل خود را صرفنظر از اينکه
امپرياليستھا و يا جمھوری
اسالمی چه می گويند تبليغ کرده
و ﺑه پيش ﺑبرند .نبايد اﺑتکار عمل
را ﺑه دست رژيم سرمايه داری

جمھوری اسالمی داد .موفقيت و
يا شکست ھر ﺑرنامه ،مقاومت و
يا عقب نشينی در اين موارد را
ﺑايد تنھا ﺑر اساس ﺑرنامه
مشخص خود مورد نقد و يا تائيد
قرار داد .در غير اين صورت
وضعيتی ﺑه وجود می آيد که
ﺑرخی سازمانھای سياسی ايران
در شرايط کنونی دچارش ھستند.
آنھا ھم ﺑا سخنان امپرياليستھا
مخالفند و ھم ﺑا سخنان رژيم
جمھوری اسالمی و خودشان نيز
حرف مستقلی ﺑرای گفتن ندارند.
روشن است که مردم ايران ﺑه
چنين سازمانھای سياسی سردرگم
اعتماد نخواھند کرد و ﺑرای
موضعگيريھای ﺑی سر و ته آنھا
تره ھم خورد نخواھند کرد.
حزب رويزيونيستی توده ايران
ﺑه منزله يک سازمان سياسی
ضد انقالﺑی ،در واقع ھمينگونه
ﺑه مردم ايران تلقين می کند.
تحريم ﺑد است ،فقر ﺑد است،
فقدان آسايش ﺑد است ،جنگ ﺑد
است ،صلح خوب است ،دروغ
ﺑد است ،راستگوئی خوب است،
ﺑرنامه ھسته ای ماجراجويانه و
ﺑد است ،فنآوری ھسته ای امکان
ساختن سالح ھسته ای را ﺑوجود
می آورد و ﺑد است و ھمسايه
ھای ايران را ناراحت می کند و
اوﺑاما و نتانياھو را عصاﺑی می
سازد و ...ولی حق ايران خوب

حاکميت رويزيونيسم ،ديکتاتوری بورژوازی است و نه ديکتاتوری
پرولتاريا
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است و حزب توده ايران از اين که نه خطر زلزله آنھا را تھديد
حق ﺑی محتوا ﺑرای خالی نبودن کند و نه حمالت ھوائی
عريضه که پشتوانه اجرائی ندارد ھمسايگان .حزب توده خواھان
جھان رويزيونيستھای مدرن
و ﺑاد ھواست ﺑا قاطعيت ھر چه انرژی ھسته ای "نيست در
تمامتر دفاع می کند .حزب توده است" و ھمانطور که تا کنون دشمنان طبقه کارگر و
ايران موافق استفاده از ﺑرنامه ھميشه "رسا" گفته و کسی نه دوستان اين طبقه
ھسته ای ﺑی خطر ،ﺑی ھزينه ،نفھميده و نشنيده حاضر است
فاقد مواد راديو آکتيو و تفاله ھای ﺑرای تحقق حق ايران در دھه ھستند.
اتمی است .و ﺑھتر خواھد ﺑود که ھای گذشته و زمان واليت
اين نيروگاه ھا طوری ﺑنا شود خمينی مبارزه کند.
صفحه ١۴

فريب مردمی که جانشان به لب رسيده است و سياست ادامه تحريم ھا
تبليغ اينکه اگر محاصره
ِ
اقتصادی ﺑرداشته شود وضع
اقتصادی مردم ايران خوب می
شود ،تنھا ﺑرای ايجاد پايگاه
انقالب مخملی در ميان اقشار
مرفه جامعه است که آنھا را ﺑه
اين وسيله فريفته و سپس ﺑه
گوشت دم توپ سياست
نئوليبرالی در ايران تبديل کرده و
ﺑرای تحقق سياستھای استعماری
درايران ﺑه خياﺑانھا ﺑکشانند.
محاصره اقتصادی حتی در
صورت تعطيل تمام دستآوردھای
ھسته ای ايران نيز ﺑرداشته نمی
شود تا آمريکا و اسرائيل ﺑه ھمه
خواستھای خويش دست پيدا
نکنند اين محاصره ﺑاقی می ماند.
ما می پرسيم مگر آنھا آگاه نيستند
و نبودند که ايران فاقد ﺑمب اتمی
است و سخنان و تبليغاتشان در
اين مورد دروغ محض است و
ايران ﺑا ﺑمب اتمی اسرائيل را
تھديد نمی کند .پس پافشاری آنھا
ﺑرای ادامه محاصره اقتصادی و
تحريمھای ضد ﺑشری و غير
قانونی ﺑر اساس دروغگوئی و
رياکاری ﺑرای چيست؟ آنھا در
ميان مردمی که از فساد و دزدی
طبقات حاکمه ﺑه جان آمده اند و
شاھد شکاف عظيم طبقاتی در
ايران ھستند ،ﺑرای ﺑدست آوردن

دل آنھا چنين القاء می کنند که:
ارز ارزان می شود ،آذوقه
ارزان می شود ،ﺑھای اجناس ﺑا
ورود کاالھای خارجی تقليل
يافته و مسافرت ﺑرای تفريح ﺑه
خارج مناسب می گردد و ايران
ﺑه ﺑھشت ﺑرين تبديل می گردد.
آنھا عدم رفاه اجتماعی و نيروی
متراکم کينه عمومی مردم از اين
رژيم را وسيله ای کرده اند تا
ﺑرای خويش يک پايگاه درونی
پيدا کنند.
اينکه محاصره اقتصادی ايران و
وجود تحريم ھا رﺑطی ﺑه ﺑمب
اتمی موھومی ايران نداشته
است ،امروز ﺑايد ﺑر ھمگان
روشن ﺑاشد .اينکه امپرياليسم حق
مسلم ايران را ﺑرای استفاده صلح
آميز از انرژی ھسته ای ﺑه زير
پا می گذارد تا در آينده خودش
انحصار فروش انرژی ھسته ای
را داشته ﺑاشد و ﺑندھای
استعماری آتی را از ھم اکنون
محکم کند ،ﺑايد در مذاکرات ﺑا
ايران و تسليم ايران روشن شده
ﺑاشد .اينکه دعوای امپرياليسم ﺑا
ايران فقط ﺑر سر مسئله حقوق
مسلم ايران نيست و توافقنامه
لوزان ﺑايد گام نخست ﺑرای
خيانتھای ﺑعدی ﺑاشد امروز ديگر
نمی تواند ﺑر کسی پنھان ﺑاشد.

آمريکا در فردای مذاکرات
خواستھای جديد خويش را ﺑه
موافقتنامه لوزان افزود و
موشکھای
ناﺑودی
خواھان
ﺑالستيک ايران ،مبارزه ﺑا
تروريسم و اجرای حقوق ﺑشر
شد .ھيچکدام از اين موضوعات
رﺑطی ﺑه حق مسلم ايران در
مورد استفاده صلح آميز از
انرژی ھسته ای ندارند .خنده دار
تر از ھمه تقاضای آمريکا،
پيشنھاد اجرای حقوق ﺑشر در
ايران ،آنھم از زﺑان رئيس
جمھوری است که ﺑی گسست و
ﺑا گستردگی فراوان در سراسر
جھان و در خود آمريکا ،حقوق
ﺑشر را زير پا می گذارد.
دلسوزی اوﺑاما ﺑرای اجرای
حقوق ﺑشر در ايران دلسوزی
ﺑرای منافع از دست رفته اش می
ﺑاشد که اگر آنرا ﺑه کف آورد،
جنايات رژيم جمھوری اسالمی
در قبال جنايات امپرياليسم در
ايران رنگ می ﺑازد .اين
خواستھا که اوﺑاما در مصاحبه
تلويزيونی خويش ﺑا نشريه
نيويورک تايمز ﺑيان کرد مسلما
از ديد حزب توده ايران پنھان
نمانده است" :تحريمھايی وجود
دارد که ھمچنان پاﺑرجا خواھند
ﺑود ،چرا که مرﺑوط ﺑه ﺑرنامه

نقض حقوق ملل آغاز نقض گسترده حقوق بشر است .با نقض
حاکميت ملل توسط امپرياليستھا مبارزه کنيم.
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ھستهای ايران نيستند .فکر "امنيت" ﺑه منطقه می آورد طلبی رژيم جمھوری اسالمی
میکنم اين اصل مطلبی است که شنيده است و ديده است که ناديده انگاشته شده است .اينکه
دائما ﺑه صراحت اعالم کردهايم .مضمون اختالفات ايران و ھمه پاک سرشتان خواھان صلح،
اگر ﺑتوانيم توافق ھستهای را آمريکا تنھا ﺑر سر مسئله ھسته آسايش ،راست گوئی ،تخفيف
نھايی کنيم ،و اگر ايران ﺑه آن ای نيست ،ﺑلکه ﺑر سر تسلط تنش ھا ،حل اختالفات ھستند،
پايبند ﺑماند ،ﺑخش ﺑزرگی از کار امپرياليسم آمريکا ﺑر کل منطقه و پيشگوئی معجزه آسا نيست .اينکه
را انجام دادهايم ،اما اين مسائل ما ﺑه زير سلطه کشيدن ايران از گفته شود منافع ملی ايران ﺑايد در
ﺑا ايران را تمام نکرده و ما نظر سياسی ﺑه نفع عرﺑستان نظر گرفته شود ھنر نيست ،ھنر
ھمچنان ﺑه ھمراه متحدان و سعودی و اسرائيل است و اين است که در مورد اين پديده
دوستانمان ﺑه شدت ﺑرای کاھش ،عليرغم اين ،مدعی است که ..." :مشخص نظر روشن داده شود و
و اميدوارم توقف ،فعاليتھای ﺑر اين اساس ،حزب ما ھمواره گفته شود اين منافع مشخص ملی
حل اختالفھا از طريق کدام است و چه ﺑھائی دارد .ولی
موافق
ﺑیثبات کنندهای که ايران در
ِ
ِ
منطقه درگير آنھاست و حمايت مذاکره و تخفيف تنشھای حزب رويزيونيستی توده ايران
از سازمانھای تروريستی ،تالش خطرناک در منطقه خاورميانه از زير ﺑار اظھار نظر روشن و
خواھيم کرد .اين کار شايد وقت ﺑوده است .جای شگفتی نيست که ﺑدون ضد و نقيض و دو پھلو
ﺑگيرد ،اما عقيده ما و عقيده من نيروھای جنگطلبی مانند رژيم فرار می کند و ما عليرغم
اين است که اگر مسئله ھستهای نتانياھو در اسرائيل و رژيم توضيحات روشن اوﺑاما و
سرسپرده عرﺑستان سعودی در تکرارش توسط خود حزب توده
تمام شود ،آنوقت ما در موضع
ٔ
قدرتمندتری ﺑرای اين کار منطقه و ھمچنين نيروھای ايران ،ﺑاز ﺑا عبارات مبھم
خواھيم ﺑود").تکيه ھمه جا از جنگطلب در صفوف رژيم روﺑرو می شويم که خالصه ﺑيان
ايران ...ﺑا موضعگيریھايی نمی کند خواستھای امپرياليسم از
ماست-توفان(.
سخنان اوﺑاما ﺑرای درک ماھيت ھماھنگ و ھمسان ،مخالفتشان ايران دارای ماھيت استعماری
استعماری مذاکرات لوزان را ﺑا ھرگونه مذاکره و توافقی ھستند و ﺑايد در مقاﺑل آنھا
مقاومت کرد يا خير ﺑايد در مقاﺑل
روشن است .آمريکائی ھا اعالم کردهاند.
خواستھای افزوده ديگری ھم حزب ما ،ضمن استقبال از اتخاذ آنھا "نرمش قھرمانانه" انجام داد.
دارند که ولی فقيه ﺑايد ﺑپذيرد .رويکرد مذاکره جدی ،پيگير و حزب رويزيونيستی توده ايران
انگشت را که دادی دستت را ھم شفاف ﺑه عنوان تنھا راه حل از زير ﺑار موضعگيری روشن
ﺑايد ﺑدھی .اين منطق امپرياليستی اختالف ھای موجود در راﺑطه که ﺑايد ﺑه مردم ﺑرای عمل
تحقق توافقی روزانه و شکل تبليغاتشان
ﺑا مسائل ھسته ای و
است.
ِ
حزب رويزيونيستی توده ايران ھمهجانبه که منافع ملی کشورمان رھنمود دھد فرار می کند و
در ھمان سند ﺑيانيه خود می را تأمين کند ،،معتقد است که سرانجام کسی دستگيرش نمی
اساس رژيم  ...ﺑايد ﺑا شفافيت ھم ٔه شود که موضع اين حزب در
آورد ..." :در ضمن ،ﺑر
ِ
توافق صورتگرفته را مورد حق مسلم ايران در مسئله
ت
ﺑياني ٔه صادرشده از سوی وزارت جزييا ِ
ِ
ھمه منتشر کنند)".ﺑياني ٔه حزب تودهٔ انرژی ھسته ای ،حمايت از
آمريکا،
امورخارج ٔه
توافق ايران و جنبش فلسطين ،حمايت از دولت
ِ
تحريمھای اعمالشده از سوی ايران :درﺑارهٔ
اياالتمتحده نسبت ﺑه ايران در کشورھای » ۵ﺑهعالوهٔ  «١قانونی سوريه ،ونزوئال ،ﺑوليوی،
کوﺑا  ،...توليد و تقويت تسليحات
نقض يکشنبه ١۶ ،فروردين .(١٣٩۴
ارتباط ﺑا تروريسم،
ِ
موشکھای در اين ﺑيانيه حزب رويزيونيستی نظامی ايران ،کسب فنآوری و
و
حقوقﺑشر،
ﺑرخورد تکامل آنھا در صورت نگرانی و
ﺑا
ايران
ﺑاليستيک ،طبق توافق اخير ،توده
ژورناليستی تمام تاريخ مذاکرات مخالفت آمريکا و اسرائيل و...
ھمچنان پاﺑرجا خواھند ماند.".
يعنی حزب توده ايران نيز ھسته ای و دسيسه ھای آمريکا و چيست؟
سخنان اوﺑاما را که گويا اھدافشان از اين مذاکرات و تسليم
صفحه ١۵

سه اھرم »بانک جھانی ،صندوق بين الملی پول و سازمان
تجارت جھانی« ابزاری استعماری ھستند

ويژه نامه توفان

ســال شانزدھم  -ارديبھشت ماه ١٣٩۴ـ مه ٢٠١۵

صفحه ١۶

آيا مشکل امپرياليسم و صھيونيسم مبارزه با تروريسم است که لغو تحريمھا را منوط به
مبارزه با آن کرده اند؟
کسی که تاريخچه مبارزه ايران
ﺑرای تحقق حق قانونی اش را
دنبال کرده است می داند که
امپرياليستھا ﺑا استفاده ايران از
اين حق مخالفند زيرا اگر ساير
ممالک جھان نيز ﺑه آن تاسی
کنند انحصار توليد انرژی ھسته
ای در جھان از دست چند کشور
امپرياليستی قدرتمند خارج می
شود .تبليغات آنھا در مورد ﺑمب
اتمی موھومی ايران که توسط
خودفروخته
سازمانھای
اپوزيسيون ايران نيز تبليغ می
شد ،ھمه و ھمه در خدمت نفی
حقوق مردم ايران ﺑود و ھست.
در کنار اين زورگوئی امپرياليسم
و صھيونيسم ﺑا انقالب شکوھمند
ﺑھمن مخالف ﺑوده و ھستند و می
خواھند تتمه دستآوردھای آنرا
ناﺑود سازند .يا ايران ﺑايد ﺑه
مستعمره آمريکا ﺑدل شود و ﺑه
دستورات و اوامر آنھا گوش دھد
و از سياست آنھا در منطقه
پيروی کند و يا اينکه آنھا از
تحريکات و ماجراجوئيھا در
منطقه دست ﺑرنداشته ،ارتجاع
منطقه را تا دندان مسلح کرده و
خلقھای منطقه را ﺑه جان ھم
انداخته و تروريسم "خوب" را
در منطقه تقويت می نمايند.
سياست امپرياليسم آمريکا در
منطقه ﺑرای تامين امنيت و ايجاد
تفاھم نيست ﺑرای تسلط ﺑر منطقه
است .حزﺑی که خالف اين
واقعيات را تبليغ می کند ضد

انقالﺑی و ارتجاعی ﺑوده و راه
تسلط مجدد امپرياليستھای تارانده
شده از منطقه را ،ﺑرای ورود ﺑه
ايران ﺑاز می کند .امپرياليسم
آمريکا در لوزان حتی ﺑه خفت
تسليم رژيم جمھوری اسالمی ھم
راضی نيست .آنھا ﺑيشتر از آن
می خواھند که مدعی آن ﺑودند و
اين مضمون ھر سياستی است.
امپرياليستھا ھر روز و ھر
ساعت در پی کسب امتيازھای
خانمانبراندازانه ﺑيشتری از مردم
منطقه و دول آن ھستند .اينکه ﺑعد
از توافق ﺑا ايران از جيب ﺑغلشان
خواسته ھای جديدی مطرح کرده
اند ھرگز غير قاﺑل انتظار نبود.
امپرياليستھا نه از نقض حقوق
ﺑشر در ايران نگرانی دارند و نه
در عرﺑستان سعودی و يا
فلسطين ،آنھا نه از تروريسم
متنفرند و نه از شکنجه و
آدمکشی و تجاوز .پس اينکه
ﺑيکباره نگران نقض حقوق ﺑشر
در ايران شده اند و خواھان
مبارزه ﺑا تروريسم ھستند و غيره
ﺑه اجرای سياست از قبل تعيين
شده خود آنھا مرﺑوط می شود.
اين فريبکاری آنھا ولی فقيه را ﺑه
حزب
و
آورده
خشم
رويزيونيستی توده ايران را
مسرور گردانده است.
ما می پرسيم که:
آيا حمايت از اسرائيل و نسل
کشی آنھا در فلسطين تروريسم
نيست؟

آيا پرتاب ﺑمبھای فسفری در نوار
غزه و فلوجه تروريسم نيست؟
آيا تجاوز ﺑه لبنان و سوريه ﺑر
خالف ھمه موازين ﺑين المللی
تروريسم نيست؟
آيا تجاوز ﺑه عراق و افغانستان و
پرتاب ﺑمبھای خوشه ای و گلوله
ھای اورانيوم رقيق شده تروريسم
نيست؟
آيا استفاده از ھواپيماھای ﺑی
سرنشين ﺑرای کشتار مردم غير
نظامی در افغانستان ،پاکستان،
يمن ،عراق ،نوار غزه و...
تروريسم نيست؟
آيا حمايت از داعش و تامين کليه
مالی،
نظامی،
احتياجات
تدارکاتی ،خوراکی ،پوشاکی،
اطالعاتی در شبکه ھای مجازی
و سازمانھای امنيتی و...
تروريسم نيست؟
آيا تجاوز عرﺑستان سعودی ﺑه
ﺑحرين تروريسم نيست؟
آيا تجاوز عرﺑستان سعودی ﺑه
يمن ھمراه ﺑا آمريکا و امارات
متحده عرﺑی تروريسم نيستند؟
آيا ترور دانشمندان ھسته ای
ايران مسعود علیمحمدی ،استاد
فيزيک دانشگاه تھران ،مجيد
شھرياری ،استاد فيزيک دانشگاه
داريوش
ﺑھشتی
شھيد
رضايینژاد ،متخصص وزارت
دفاع و سوء قصد نافرجام ﺑه
فريدون عباسی دوانی ،استاد
فيزيک دانشگاه شھيد ﺑھشتی،
تروريسم نيستند؟

مبارزه بر ضد امپرياليسم بدون اتکاء به خلقھای ايران ميسر نيست
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آيا حمله سايبری ﺑه تاسيسات
ﺑه آنھا چراغ سبز نشان می دھد
اتمی ايران توسط ويروس
ايران
تا ﺑرای اين حزب در
ِ
استاکس نت تروريسم نيست؟
واﺑسته ی فردا ،يک کرسی
توفان درتوييتر
آيا مجبور کردن غير قانونی
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جنگنده آمريکا تروريسم نيست؟
رويزيونيسم ندارد .وارطان ھا،
در تاريخ  ٢٠ژوئن ٢٠١٢
کوچک شوشتری ھا ،سيامکھا،
ميالدی ،روزنامه واشنگتن پست
افراخته ھا ،سروشيان ھا ،انوشه
در يک مقاله تحقيقی نوشت که
ھا ،قبادی ھا در راه آزادی
"ﺑدافزار شعله" که ساختار
ايران ،ﺑر ضد مصالح امپرياليسم
ﺑسيار پيچيدهای داشت ﺑا ھدف
و ﺑرای تحقق مارکسيسم لنينيسم
شبکهھای
از
»جاسوسی
و استقرار جامعه کمونيستی جان
رايانهای و کسب اطالعات الزم
خويش را فدا کردند و کوچکترين
ﺑرای ايجاد اخالل در پيشرفت
قراﺑتی ﺑا اين دزدان تاريخ جنبش
ﺑرنامه ھستهای ايران« توسط
کمونيستی ايران ندارند که ﺑه
سازمان اطالعات مرکزی اين نظريات را ﺑشکافد و ماھيت مجيزگوی اوﺑاما ﺑدل شده اند.
آمريکا ،آژانس امنيت ملی اياالت آنھا را ﺑه مردم ايران نشان دھد حزب کار ايران)توفان( ﺑه مثاﺑه
متحده و ارتش اسرائيل توليد و تا مردم ﺑفھمند که رفع موقتی ﺑه تنھا سازمان کمونيستی که ادامه
عليه ايران مورد استفاده قرار سخن ديگر "تعليقی" محاصره دھنده راه حزب کمونيست ايران،
گرفتهاست.
اقتصادی که ھميشه می تواند ﺑه گروه  ۵٣نفر و دوران نخست
طبيعی است که اين اقدامات عنوان حرﺑه استعماری در آينده انقالﺑی فعاليتھای حزب توده
تروريستی است و ﺑدست آمريکا نيز ﺑر ضد ھر حکومت ايران است ،از حق قانونی و ملی
و اسرائيل صورت می گيرند .دموکرات و انقالﺑی در ايران ﺑه ايران ﺑرای استفاده صلح آميز از
پس نگرانی اين دول تروريستی کار رود يک حيله امپرياليستی انرژی ھسته ای ﺑر اساس
از "تروريسم جمھوری اسالمی" ﺑرای مستعمره کردن ايران است .موافقنامه منع گسترش سالحھای
در چيست؟
ماھيت مبارزه ای که در گرفته ھسته ای دفاع می کند و ﺑه
روشن است که سخن ﺑر سر است مبارزه ﺑر سر مسئله ھسته کوچکترين مصالحه ای نيز در
تروريسم نيست .اختالف ﺑر سر ای نيست ﺑر سر استقالل و منافع اين زمينه رضايت نخواھد داد.
خارجی
سياست
حزب حزب ما ﺑا ھر قرارداد
است.
ايران
جمھوری ملی
اسالمی ايران در تماميت خود رويزيونيستی توده ايران ﺑر استعماری در نفی اين حق قانونی
است .امپرياليسم آمريکا و روی اين واقعيت پرده می کشد و ايران مخالف است و آنرا ﺑه
اسرائيل تنھا ﺑه آن سياست مردم را ﺑه ﺑيراھه می ﺑرد .رسميت نمی شناسد و چنانچه ﺑه
خارجی تن در می دھند که منافع گمراه کردن مردم راه را ﺑرای قدرت رسد ﺑه لغو اين قرارداد
"امنيت اسرائيل" و امپرياليسم سازش رژيم سرمايه داری ترکمانچای جديد اقدام خواھد
آمريکا را در منطقه تامين نمايد .جمھوری اسالمی ﺑا امپرياليستھا کرد.
آنچه آنھا تروريستی می نامند ،و سپس ﺑا صھيونيسم ھموار می راه مبارزه ﺑا زروگوئی
ﺑا
مخالفت
امپرياليسم توسط يک حزب
سياستھای کند.
و
تجاوزکارانه
تروريستی حزب رويزيونيستی توده ايران انقالﺑی ،پراکندن ترس و وحشت،
خودشان در منطقه است .يک دارد راه را ﺑرای شرکت در مبھم گوئی و رياکاری ،پرگوئی،
حزب سياسی جدی و مدعی قدرت سياسی ﺑه نفع منافع خاک ﺑه چشم مردم پاشيدن و...
کمونيستی نمی تواند ﺑه ﺑيان امپرياليسم در ايران ھموار می نيست ،ﺑسيج توده ھای مردم ﺑر
ﺑيطرفانه نظريات سخنگويان کند .ﺑا نفی سرشت جنگ طلبانه ،اساس تحليل درست ،واقعبيانه و
امپرياليستھا قناعت کند ،ﺑلکه ﺑايد ارتجاعی و تروريستی امپرياليسم طرح شعارھای روشن و
صفحه ١٧

مبارزه بر ضد امپرياليسم بدون اتکاء به خلقھای ايران ميسر نيست

ســال شانزدھم  -ارديبھشت ماه ١٣٩۴ـ مه ٢٠١۵
ويژه نامه توفان
رھنمودھای راه گشاست ،تا ايران صدمه می زند .اين رسميت نمی شناسند و موجويت
مبارزه عليه راھزنان جھانی که واقعيات را ﺑا کوته نظری و جمھوری اسالمی را ﺑھانه کرده
ﺑه محاصره ما پرداخته اند ﺑا ناﺑينائی سياسی ناديده گرفتن ،اند و مردم را ﺑرای تحقق و
شرکت گسترده مردم و پشتوانه عمال مبارزه مردم ايران را کسب اين حقوق ﺑسيج نمی کنند
آگاه آنھا ﺑه پيش رود .دعوت مخدوش کرده و جھت مبارزه چه ﺑخواھند و چه نخواھند در
مردم ﺑه تسليم و خفت و خواری آنھا را حتی ﺑر ضد رژيم سرمايه کنار کارزار وسيع تبليغاتی
ﺑرای انصراف از حق قانونيشان داری جمھوری اسالمی منحرف امپرياليستی قرار داشته و دارند.
در خدمت منافع امپرياليسم و می نمايد و اعتراض ناآگاھانه
حزب کار
صھيونيسم در منطقه است .اين مردمی را ﺑه نيروی ﺑالقوه متحد
نوع مبارزه سازمانھای منحرف امپرياليسم در منطقه ﺑدل می کند.
ايران)توفان(
سياسی ايران از جمله حزب اين سازمانھای منحرف سياسی
ارديبھشت ماه
رويزيونيستی توده ايران ،ﺑر از ھم اکنون مردم ايران را فرا
١٣٩۴
اساس مبھم گوئی و عدم تحليل می خوانند که از حقوق حقه خود
مشخص از شرايط مشخص ،ھمه دفاع نکنند و در تجاوز احتمالی
ھرگز نبايد تسليم ديکته امپرياليستھا
را نوکر امپرياليسم دانستن و امپرياليسم ﺑه ايران ﺑرای تحقق
شد زيرا اين سياست زورگوئی و
جھان را عرصه ﺑازيگری مطلق نيات شومش ﺑه مقاومت دست تسلط طلبی از ماھيت آنھا برخاسته و
امپرياليستھا جا زدن ،ﺑرای نزنند و خانه نشين شوند ،زيرا اين استعمارگران دروغگو و رياکار
مخالفت ،انگيزه ای ﺑرای مبارزه وجود ھرگز به کسی و به ھيچ چيز رحم نمی
خلقھا ،دولتھا و
اعتراضات و مقاومت آنھا در ندارد .اين جريانات منحرف کنند .تاريخ آنھا ،سراسر تاريخ چرک
قبال دشمنان ﺑشريت در جھان سياسی ﺑعضا ﺑا نقاب "انقالﺑی" و خون است و ما نتايج سياستھای
ضد بشری آنھا را ھمين امروز در
جائی ﺑاقی نگذاشتن ،در ﺑه امپرياليستھا ندا می دھند که ما
مقابل ديدگان خود داريم .فرقی ميان
توھمات ،ساده انگاری و تخيالت در ايران ،مردم را ﺑه ﺑی عملی و ريگان و اوباما  ،نيکسون و کندی
"انقالﺑی" و راحت
طلبی فکری تسليم طلبی دعوت می کنيم و وجود ندارد .امپرياليسم يعنی جنگ
ِ
زيستن ،از ﺑغرنجی مبارزه وظيفه خلع سالح روحی آنھا را افرزوی و جنگ طلبی.
نيش عقرب نه از ره کين است
اجتماعی ﺑی خبر ﺑودن و ...عمال ﺑه عھده می گيريم تا موانع
اقتضای طبيعتش اين است
ﺑه نقض حقوق قانونی مردم مقاومت از راه تجاوز ﺑيرونی و
ايران و ماال حقوق ھمه دولتھا و يا دسيسه ھای درونی ﺑرداشته
خلقھای جھان منجر شده و ﺑه شود .نيروھای سياسی منحرف
طور مشخص ﺑه تحقق حقوق که حقوقی ﺑرای مردم ايران ﺑه
صفحه ١٨

تحقق سياست نئوليبراليسم امپرياليستھا با نقض حاکميت ملی
ممالک ممکن می گردد
نشانی پست الکترونيکی

toufan@toufan.org

صفحه توفان در شبکه جھانی اينترنت.

www.toufan.org

سخنی با خوانندگان :نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است" .توفان" نشريه "حزب کارايران" حزب واحد طبقه کارگر
ايران است .اين زبان برای ھرچه رساتر شدن به ياری ھمه کمونيستھای صديق ،چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد .نظريات و پيشنھادات خودرا
برای ما ارسال داريد .ما را در جمع آوری اخبار ،اسناد و اطالعات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد .به ما کمک
مالی برسانيد ،زيرا ما تنھا با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ھا ،ھر چند ھم که جزيی باشند نيازمنديم .در توزيع اين نشريه ما را ياری
رسانيد ،ھزينه گزاف پستی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم.
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