
 
 

 

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

گزارش سياسی هيات 
مرکزی حزب کار 

به سومين ) توفان(ايران
 )٨(کنگره حزب

، جنبش کمونيستی
 و وظيفه آنمواضع

  در ايران
  دفاع از پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم

برایوظيفه مهمی که حزب ما دارد مبارزه بی وقفه 
این وظيفه اساسی. پاکيزه گی مارکسيسم لنينيسم است

را فقط حزب طبقه کارگر با تسلطی که به دانش
کمونيسم و تجربه مبارزاتی که دارد ميتواند به انجام

  .برساند
حزب طبقه کارگر در محيط طبقاتی زندگی ميکند و
بر اساس قانون ماتریاليسم دیالکتيک از این محيطی

هر روز. بر گرفته است متاثر ميگرددکه وی را در 
 گلوله های تلخ وشيرینمورد حمالت بی امانِِ
اعضای حزب در این. تبليغات بورژوازی است

محيط خرده بورژوائی چه بسا تحت تاثير این
تبليغات مستمر ایدئولوژیک قرار گرفته مرعوب

،، از سختی و صعب العبوری راه بهراس افتادهشده
.و از پای بيفتندورده گی شده دچار یاس و سرخ

اعضاء جدید و بی تجربه حزب و هواداران آن که
، حتی اعضاء با تجربه تر حزبیجای خود دارند

ممکن است مانورهای بورژوازی را نشناسند و
نتوانند بدل تاکتيکهای متنوع آنها را به موقع بکار

این مبارزه بيرحمانه طبقاتی ایدئولوژیک که. برند
رون از حزب جاری است در درون حزبدر بي

از این گذشته. تاثيرات خودش را باقی ميگذارد
مبارزه عظيم ایدئولوژیک بورژوازی همراه با
،ماشين غول آسای تبليغاتی و امکانات نا محدود مالی
مجموعه جنبش کارگری و کمونيستی را مورد

  ٢ادامه در صفحه ... یورش وحشيانه قرار

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

گفتگوی روزنامه همبستگی بلژيک با محمد 
حسن ديپلمات اسبق اتيوپی و کارشناس 

ميانه پيرامون اوضاع عراقخاور مسائل  
رسانه های امپریاليستی هر روزه می کوشند و
از هيچ جعل و دروغی نيز دریغ نمی ورزند تا
حقایق جاری درعراق را قلب کنند و تصویری
از اوضاع  و احوال عراق ارائه دهند که گویا
جنبش مقاومت عراق برای تحقق اهدافش مردم

 خون ميکشد،بيگناه و غير نظامی را بخاک و
بری از هرگونه رحم و تمدن است، واپسگرا،

چندین انفجار بمب. تروریست و ضد بشر است
در اماکن عمومی و تکه پاره شدن دهها مردم
غير نظامی در شهرهای عراق و بویژه در
بغداد که این روزها در رسانه های غربی به
تصویر کشيده شده اند، پرسشهای متعددی را

ردم آزادیخواه و حقيقت جو جهانبرای عموم م
  . طرح می نماید

 برگردان، برای پاسخ به این پرسشها“توفان“
گفتگو با  محمد حسن، دیپلمات اسبق اتيوپی و

 ژوئن١٨کارشناس خاورميانه را که مورخ 
 در نشریه همبستگی بلژیک به انگليسی٢٠٠۵

انتشاریافت، دراختيار خوانند گان عزیز خود
 به این اميد که گامی ولو کوچکقرار می دهد

در تنویر افکار و همبستگی با جنبش مقاومت
  .   رهائيبخش عراق بر داشته باشد

امپریاليستها می کوشند تا ميتوانند بر جنایات
بيکرا ن خویش با سانسور و جعل اخبار
سرپوش بگذارند و آنجا نيز که این استتار

دیبخشمقدور نيست آنرا به گردان نيروهای آزا
نمونه زیر که در لوموند. عراقی بگذارند

دیپلماتيک درج شده است نشان ميدهد که نحوه
آموزش قوای اشغالگر امپریاليستی چگونه

حد و مرز آدمخواری آنها از تصور. است
متعارف برون است و از مرز باورهای

از نظر تاریخی لزوم طرح مسئله ملی به
انقالبات بورژوائی و تکامل شيوه توليد سرمایه

دوره. داری و گسترش توليد کاالئی بر ميگردد
توده، دهایکه حکومتهای مطلقه فئودالی پاشيده ش

و بهبه سياست های مردم بصورت انبوه 
عمومی، اقتصادی و سياسی آزادیهای بازرگانی

در پی تشکيل دولتهای ملی برایروی آورده و 
.شکستن موانع راه تحوالت اقتصادی برآمده اند

 دوره بيداری توده عظيم دهقانان و،در این دوره
کشيده شدن آنان به جنبشهای دموکراتيک است

 مسئله ارضی را در مرکز حل مسئله ملیکه
در این دوره حل مسئله ارضی در. قرار ميدهد

جنبش ضد فئودالی با سرنوشت رشد سرمایه
داری و قدرت گرفتن بورژوازی پيوند خورده
است و مبارزه ملی بمفهوم تالش برای برپائی
دول مستقل سياسی و اقتصادی و حل مسئله

اری در مرکز توجهسرمایه د ارضی به نفع نظام

در این مرحله دهقانان و کارگران در. قرار ميگيرد
یک کالم جميع طبقات جامعه نيروی ذخيره طبقه

در این دوره نخست که مرحله. بورژوازی هستند
تشکيل دول ملی و واحدهای مستقل اقتصادی و
سياسی است طرح مسئله ملی ماهيتا با طرح مسئله

 دوره ایکه بازرگانیملی در دوره بعدی یعنی در
، مرزهای ملی در زیر فشار سرمایهجهانی شده

 و امپریاليسم جهانخوارشکستهدر هم های جهانی 
به صحنه آمده و به اختالط ملل کمک کرده و تضاد
کار و سرمایه را با تبدیل به  تضاد اساسی جهان در

صفت. مرکز توجه قرار داده است متفاوت است
دایش جنبشهای کارگری ومشخصه این دوران پي

ضد استثماری و مبارزه ارتش کار در مقابل
نگاه کمونيستها در حل مسئله ملی بر. سرمایه است

خالف ناسيونال شونيستها معطوف به تفاوت ماهوی
این دو مرحله است و نظر به مشخصه دوران نوین

  ٧ادامه در صفحه ... ناسيونال شونيست. دارند

ران قطعنامه کنگره سوم حزب کار اي
 پيرامون برخورد حزب ما به  )توفان(

مسئله ملی در ايران

  . انسانهای عادی به سختی عبور ميکند
بخشيدن به ایننيرو های اشغالگر از سروسامان “

 برغم روند سرکوبی که از هيچ. توانند اوضاع نا
 اقدامی حتی توسل به آدم ربایی، ایجاد زندان های

یبَرکه زیاده روی های زندان ابوُغ(مخفی، شکنجه 
تناسب نيروی ، و یا کاربرد بی)نمونه بارز آن بود

،talib  jimجيم طالب.نظامی، رو گردان نيست
چنين فلوجه شرکت داشتسربازی که در حمله 

روزی، در حاليکه اسيری را به« : شهادت می دهد
بازپرسی به ما گفت که زندان می بردم، افسر مأمور

   مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ  ۴ادامه در صفحه ... دیگر آنان را به زندان
  ٢٠٠۵ اکتبر –١٣٨۴ مهر – ۶٧ مارهـش

ده روزی که 
 دنيا را تکان داد

  
انقالب کبير اکتبر دنيا را تکان داد و هنوز سرمایه

از تکان این انقالب خواب راحت بهداران 
انقالب کبير اکتبر شيپور. چشمانشان راه نمی یابد

بيداری بشریت بود و با این بيدار باش جهان در
خيانتکاران و دشمنان. حال تنش باقی مانده است

کارگران که بر ضد انقالب به دسيسه چينی مشغول
بودند موفق شدند پس از مرگ استالين بر اهرمهای
قدرت چنگ انداخته و شوروی سوسياليستی را بی
سر کنند و الشه حزب رویزیونيستی را به

  ٣ادامه  در  صفحه  ...    سراشيب سقوط
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د کرده و دراست که ضربه قطعی را به این تشکل وار
آینده نيز به مبارزات سياسی ایدئولوژیک خویش عليه
این ویروس بورژوا ليبرالی ادامه خواهد داد ودر

 ل  تمام مساعی خود را بکار- پيکار برای  پاکيزگی م 
هم اکنون مبارزان انقالبی عراقی فعالين این. ميگيرد

جریان مشکوک را همراه با توده ای های عراقی در
این. م آزادیبخش و انقالبی بدیار عدم ميفرستندمتن رز

سرنوشت همه خائنين به خلق و همدستان استعمار و
  .امپریاليسم است

البته مبارزه حزب ما برای پاکيزه گی مارکسيسم
.لنينيسم به مبارزه با این جریان منحرف محدود نميشود
حزب ما آن نظریات انحرافی را نيز که به مماشات با

شونيستهای کرد ایرانی و آذری پرداخته بودندسوسيال 
و ميپردازند به باد انتقاد گرفت و درک کمونيستی خود

حزب ما طرح. را در بر خورد به مسئله ملی نشان داد
،کرد که کمونيستها مسئله ملی را چيزی قائم بالذات

 و منتزع از متن مبارزه عمومی انقالبی مردم وابدی
مسئله ملی همواره. گر نميبيننددر دشمنی با طبقه کار

جزئی از مسئله عمومی مبارزه انقالبی ضد
امپریاليستی و پرولتاریائی جهانی است و فقط در پرتو

کمونيستها. این امر است که باید به آن برخورد کرد
هرگز جاده صاف کن بورژوازی ملتهای تحت ستم

آنها هوادار پيکار مشترک. نيستند و نبوده اند
اریای همه ملل ساکن ایران و از جمله بر عليهپرولت

مرتجع و. ارتجاع بورژوازی هر ملت معينی هستند
، آذری همانقدر ضد انقالبی و، عربضد انقالبی کرد

مرتجع است که مرتجع فارس و یا بلوچ ضد انقالبی
تعلق به مليت تحت ستم هرگز مجوزی برای. ميباشد

نيست و توجيههمدستی با امپریاليست و صهيونيست 
  .گر تدارک کشتار قومی نميباشد

از این جهت است که حزب ما به مبارزه ایدئولوژیک
، زیرادر راه پاکيزه گی مارکسيسم لنينيسم تکيه ميکند

این مبارزه برای همه نيروهای انقالب و بویژه
 در غير.کمونيستها و اعضای حزب ما راه گشایست

،شچفهااین صورت عرصه را بر پيدایش خرو
،ها ، نظربایف، پوتينها، گورباچفها، یلتسينهابرژنفها

،، گومولکاها، نوتنی ها، علی اوف هاترکمن باشی ها
، کيانوری، رادمنش ها، اسکندری ها، تيتوهاکادارها

  .  ها ویا سایر خائنين باز کرده ایم
کنگره حزب ما بر آن است که باید تهاجم ایدئولوژیک

ژوازی را به حزب و حزبيتبورژوازی و خرده بور
.شناخت و خویش را برای مبارزه با آن آماده کرد
بسياری از این سخنان دشمنان و یا منحرفين از

جنبش. مارکسيسم لنينيسم سخنان تازه ای نيست
کمونيستی نه تنها در تئوری حتی در عمل ورشکستگی
آنها را ثابت کرده و بدور افکنده است ليکن این

.افی باز بهر علت که باشد مطرح ميشودنظریات انحر
حزب ما باید در آینده در خدمت پاکيزه گی مارکسيسم

، مسئله گزینش، حزبيتلنينيسم به اهميت حزب
، انحراف آنارکو سندیکاليستیدر مقابل حزب“ جبهه“

روشن کردن تفاوتهای، در فعالين جنبش کارگری
وراها به ش ، بحث مربوطمبارزه حرفه ای اتحادیه ها

،این امرونقش آنها و سردرگمی نيروهای انقالبی در 
نقش حزب در رابطه با این دو مقوله و سپس ماهيت

،، معنا و مفهوم سوسياليسمدیکتاتوری پرولتاریا
موازین لنينی حزبی و مبارزه با فراکسيونيسم برای

رویزیونيسم وخيانت بروز و ، حفظ اراده آهنين حزبی
مسلما در عرصه. یاليسم باز کندهمدستی آن با امپر

پيکار اجتماعی دشمنان طبقه کارگر به فعاليت در
جهت ایجاد انحرافات جدید نيز همت ميگمارند که
حزب ما باید با توجه به اولویتها ترتيب برخورد و

  ٣ادامه در صفحه ... افشاء آنها بعهده

با لنينيسم و همدستی آنها را با امپریاليسم با نفی تئوری
ن حزب ما نشان داد که ای.دهامپریاليسم لنين نشان د

عده با سياست علنيگرائی برای بدام انداختن مبارزان
، این عده باراه رهائی طبقه کارگر فعاليت ميکنند

ایران و ایرانی دشمن اند و هر مبارزه ملی بر عليه
امپریاليسم را ارتجاعی ارزیابی کرده و آمریکا را

.ميدانند که باید از آنها حمایت کرد“ متمدن“کشوری 
، افغانستان وکه این عده در یوگسالویما نشان دادیم 

 ما نشان دادیم که.عراق از استعمار حمایت ميکنند
ميهنپرستی در قاموس این خود فروختگان ترتسکيست
هرگز مفهومی ندارد و آنها با تبليغات خود زمينه ایجاد
یک ستون پنجم ذهنی در ایران را در زیر لوای

کسموپوليتنيسم کهبخوانيد (“انترناسيوناليستی“دروغين 
 ما نشان. فراهم ميآورند)توفان-همان جهان وطنی باشد

دادیم که تئوریهای من در آوردی و پوچ آنها
 تئوریهای کهنه دشمنان مارکسيسممستخرجی از

و هرگز بر مبنای تحليل طبقاتی و اعتقاد است ملنينيس
“تئوریهای ارتجاعی . به مبارزه طبقاتی استوار نيست

 که نفی ماهيت طبقاتی“و شرط بی قيدزادیهای 
،“آزادی“، “دموکراسی“مقوالت اجتماعی و طبقاتی 
، نفی دیکتاتوری پرولتاریا،نفی ماهيت طبقاتی دولت

 طبقه کارگر بمثابه سازمان مستقل طبقاتینفی حزب
،ایدئولوژی و سازمان است، در عرصه های سياست

نشان دادیم ما .از این گونه تئوریهای ارتجاعی ميباشد
سفيد وسناریوی “که تئوری مضحک و من در آوردی 

عميقا ارتجاعی است که هدفش بازیک تئوری “ سياه
کردن راه برای همدستی با صهيونيسم و امپریاليسم و
همه متحدان آنها در ایران از جمله سلطنت طلبان و

ما نشان.  اکثریتی است–رویزیونيستهای توده ای 
 ضد سوسياليسم هستند و اساسا بجزدادیم که این عده

رونویسی از آثار دشمنان سوسياليسم چيزی بعنوان
کتب مباحث. اهداف تئوریک خویش عرضه نکرده اند

درونی آنها در زمينه سوسياليسم نه تنها نسخه برداری
از حرفهای تکراری ضد کمونيستهاست و چيز نوی

، مجموعه ای از دروغ وجعل و تزویر ونيست
که نشان ميدهد این عده اگر بر ماهيتشانف است تحری

تردید نکنيم تا به چه حد از دانش کمونيسم بدورند و تا
فرار آنها از. به چه حد درک نازلی از کمونيسم دارند

لنين به مارکس فرستادن افراد صدیق بدنبال نخود سياه
سناریوی سفيد و“همين فرار فاجعه تئوری . است
که این بيچاره ها را در توضيحرا آفریده  “ سياه

مبارزه انقالبی مردم عراق دچار دست انداز کرده
آنها در کارزارهای ضد کمونيستیِ   زار ِ کار .است

هر روز بينش ناتوانی. آنها هر روز زارتر ميشود
ليبراليسم بورژوائی و ژورناليسم سترون منصور
حکمتی در برخورد با صخره خلل ناپذیر مارکسيسم

ماهيت، ينيسم عيار قالبی خویش را بهتر بروز ميدهدلن
افکار انحرافی آنها در یک کالم دشمنی موذیانه و

دشمنی با سی سال. پنهانی و بزدالنه با لنينيسم است
تجربه افتخارآميز دوران ساختمان سوسياليسم در
شوروی توسط معمار بزرگ سوسياليسم رفيق استالين

این جریان. اریخی استکبير این رهبر استثنائی ت
انحرافی در اثر مبارزه حزب ما چه در عرصه ایران
و چه در منطقه و چه در جهان بکلی ورشکسته شده
است و باید برای اضمحالل آن حداکثر کوشش را به

سرمایه گذاری امپریاليستها و صهيونيستها. عمل آورد
.بر روی آنان فاقد تاثيرات دراز مدت است

ازمانهای انقالبی غير ایرانی و بویژهدرخواستهای س
اروپائی تا اسناد حزبی ما را در مورد این عده در
اختيار داشته باشند حاکی است که چه دستهای ناپاکی
برای مشهور کردن و بزرگ کردن این جریان ناپاک

حزب ما مفتخر. و خطرناک در پشت پرده فعال هستند

  ...گزارش سياسی 
، ایجاد مصونيت  یورش مقاومت در مقابل این.  ميدهد

، بسيج طبقه در طبقه کارگر و راهروان راه آزادی وی
کارگر و کادرهای فعال آن برای ضربه متقابل و افشاء 

دشمن وظيفه مهم حزب طبقه کارگر یعنی حزب کار 
  .است) توفان(ایران

برای چنين رزم مهمی طبقه کارگر به وجود حزب
ما به وجود ستاد فرماندهی یعنی. نياز داردپيشاهنگ 

حزب طبقه کارگر نياز داریم تا ارتش کارگران و
زحمتکشان را عليه طبقه حاکمه و امپریاليستها و

تبليغ در مورد اهميت حزب. صهيونيستها رهبری کند
طبقه کارگر یکی از زمينه های مبارزه با افکار خرده

.يستی ایران استبورژوائی و انحرافی در جنبش کمون
باین جهت باید بر این واقعيت تکيه کرد که طبقه 
کارگر بدون تشکل سياسی هيچ چيز نيست و چرخ
پنجم گاری فعاليت سياسی طبقه بورژوازی به حساب

  . ميآید
، آرایشدشمنان طبقه کارگر نقابهای گوناگونی دارند

، زبانهای گوناگونی بکار ميبرند وگوناگونی ميکنند
ین شگردها برای آن است تا مبارزه کمونيستهاهمه ا

در حزب طبقه کارگر را به کجراه برده و مانع شوند
حزب کمونيست و بطور مشخص حزب کار

بتواند قدرت سياسی را در ایران به کف) توفان(ایران
  .آورد

 آموزشی به،مبارزه حزب ما با انحرافات ایدئولوژیک
اهميت این. استهمه کمونيستها و انقالبيون ایران 

مبارزه در این است که رفقای ما در هر کجای دنيا که
ساکن باشند با خواندن نظریات ما جهت درست را یافته
و باصطالح خط پيدا کرده از نظر واحدی با استدالالت
منطقی مشابه ای به دفاع برخاسته و تاثير قطعی در

نظریات حزب ما . جنبش انقالبی ایران ميگذارند
بدون این قطبنما. مای کمونيستها در مبارزه استقطبن

. کشتی مبارزه در توفان حوادث به کجراه خواهد رفت
مبارزه در عرصه ایدئولوژیک یکی از ارکان مبارزه

.  رفقای ما باید این امر را جدی تلقی کنند. حزب ماست
این امر را جدی گرفت و) توفان(حزب کار ایران

حزب کمونيست“ء فشاتوانست بر این اساس به ا
منصورناپاک که توسط جریان “ کارگری ایران

حکمت بوجود آمد و از کمکهای مالی صهيونيستهای
اسرائيل برخوردار است و از همه امکانات تبليغاتی

، آمریکا ودر اروپاامپریاليستهای آمریکا و انگليس 
 حزب ما  نخست آنها را .، بپردازداستفاده ميکندمنطقه 

 ایدئولوژیک شکست داد و ماهيت تئوریهایدر عرصه
، آنگاه نتایجارتجاعی و ليبرالی آنها را بر مال کرد

این تئوریهای منحرف را از پوسته حرافی های سياسی 
و حمایت آنها را از امپریاليسم وروشنفکرانه بدر آورد 

و به سالخی فرستادن کمونيستها و خوارصهيونيسم 
کنه نظریات آنها بيرون شمردن دشمن طبقاتی را از 

کشيد و نشان داد که آنها مامورند تا به ایجاد آشفته 
فکری و تکرار مکررات نسخه های ضد کمونيستی
محافل زرد امپریاليستی دست زده و این غزعبالت

این. طرح کنند“ یکمونيست“مردود را بعنوان نوآوری 
جریان آلوده عده ای از جوانان مبارز صدیق راه طبقه

رگر را به ویروس افکار ليبرالی خویش مبتال کردکا
که تاثيرات مخرب آن هنوز در ميان بقایای آنها به
چشم ميخورد و زمان فراوان می طلبد تا ریشه آن را 

، بانی اینمنصور حکمت. برای هميشه خشک کرد
 عمرش به پایان رسيدتئوریهای ليبرال امپریاليستی

نوز زهر خود را به ه“حکمتيسم“ولی بيماری العالج 
حزب کار. جنبش کمونيستی ایران و منطقه می ریزد

توانست در عرصه سياسی ماهيت) توفان(ایران
، دشمنی آنها را اکونوميستی تزهای آنها را بر مال کند

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران



٠  

 ٣                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران   ١٣٨۴  مهر ماه – ۶٧      شماره 

 

تند در آنطور که مدعی آن هس،تعيينی سرنوشت ملل
 بلکه دقيقا،همه جا و در همه موارد دفاع نميکنند

برعکس خواهان آنگونه دفاع از حقوق مللی هستند که
فقط در خدمت منافع تنگ ملی خودشان و به ضرر
همه ملل دیگر و حتی در دشمنی با سایر ملل و در

این امر. همدستی با امپریاليسم و صهيونيسم قرار گيرد
 و نشانه فقدان اصوليت و نشانهشارالتانيسم سياسی

ناسيونال شونيسم کور و خطرناکی است که در منطقه
همه نيروهای مترقی و انقالبی. فاجعه انگيز است

ایران باید به این مماشات اپورتونيستی و فرصت
طلبانه پایان دهند و برای آگاهی کسانيکه فریب این

مبارزهتبليغات ناسيونال شونيستی کور را ميخورند به 
از این امر راه گریزی. گسترده و بی امان بپردازند

  . نيست
این وظيفه را آغاز کرده و)  توفان(حزب کار ایران 

ما فقط با وحدتی انقالبی. بدون واهمه ادامه خواهد داد
و شفاف و اصولی و صميمانه بدور از زد و بندهای

ما. سياسی موافقيم و در این راه مبارزه ميکنيم
های ناسيونال شونيستی را که بوجود آمده وتشکل

خواهان تجاوز امپریاليسم به ایران هستند و در مقابل
نقض حقوق سایر ملل با خونسردی سنگدالنه ای
سکوت کرده اند و با تبليغ نفرت ملی سنگ جدائی را
به سينه ميزنند ارتجاعی و پایگاه دشمن ملی و طبقاتی

ذری ما در این مجامعشرکت رفقای آ. ارزیابی ميکنيم
فقط باید در خدمت افشای این تشکلها و“ ملی گرایان“

ما باید به. نشان دادن ماهيت ارتجاعی آنها باشد
ستمکشان ملتهای تحت ستم و هواداران آنها گزینه
سوسياليستی و جمهوریهای سوسياليستی ایران متحد را
عرضه کنيم تا دست ناسيونال شونيستهای ارتجاعی و

...ال پوشيده امپریاليسم و ارتجاع و صهيونيسم و عم
هرگز شرکت کمونيستها در این مجامع. را رو کنيم

ماهيتا ارتجاعی برای تقویت و برسميت شناساندن آنها
و مسامحه و مماشات  و برخورد دوستانه و بحث

این سازمانها سازمانهای. نيست با آنها “دموکراتيک“
اید سرشان را مانند مار تازرد و ارتجاعی هستند که ب

افراشتن. لحظه ایکه نيششان را نزده اند به سنگ کوبيد
 واتحاد و برادری مظهر  پرچم سوسياليسم به منزله

 مرحمی است ،طبقه کارگر همه این ملتهاهمبستگی 
که بر زخمها و آالم طوالنی آنها که ناشی از ستم ملی

قطعی پایاناست گذارده ميگردد و به این آالم بطور 
  . ميدهد

تشکلهای کمونيستی“جنبش کمونيستی ایران بستر تعدد 
تمایز ملی نباید در وحدت طبقه.  نميتواند باشد“ ملی–

طبقه کارگر به حزب واحد. کارگر موجب نفاق شود
)توفان(طبقه کارگر ایران یعنی به حزب کار ایران

یدر مقابله با  تفرقه ملی باید سازمانها. نياز دارد
 واحد، توده ای واحد را برای، حرفه ایصنفی واحد

، دموکراتيک و حرفه ای وهمه خواستهای سياسی
 کليه.ایجاد کردملل گوناگون ایران حتی ملی 

 انقالبيون ایرانکليه، آزادیخواهان و دموکراتهای ایران
حق داشته باشند با ستمدیدگان خلقهای ایران برای باید

مبارزه سازمانی واحد درحقوق ملی آنها کسب 
 مبارزه مشترک، مبارزه بر ضد ستم ملی.مشترک کنند

این امر به همبستگی ملی و اعتماد. همه این خلقهاست
متقابل ملل که داوطلبانه و دموکراتيک با حقوق
مساوی بتوانند در کنار هم و با هم زندگی مشترکی را

توجهکنگره باید به این امر مهم . بکنند یاری ميرساند
کند و برای سالهای آتی در زمينه های تبليغاتی و
سازمانی و سياسی و ایدئولوژیک برای پرتو افکنی بر

  .این مسئله گام بردارد
 

***  

          
  
  

 

پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ...گزارش سياسی 
   .   گيرد

  
  رانکمونيستها و مسئله ملی در اي

  !رفقا
امروز باید در برخورد به مسئله ملی از بيان جمله

زیرا مسئله ملی در.  کردی پردازیهای کلی خوددار
ایران پس از حمله امپریاليستها به عراق و پس از
نقض حقوق ملل توسط امپریاليستها در جهان و

، پس از“متروریس“توجيه آن به بهانه مبارزه عليه 
 برای تجاوز“هدامات پيشگيراناق“برافراشتن تئوری 
 مفهوم مشخص خویش را پيدا،دلبخواه بهر کشور

هيچ کمونيستی نميتواند بر این مسایل حاد. کرده است
 چشم خویش را ببندد و طوری اظهار نظر کند،روز

که نه سيخ بسوزد و نه کباب و اینکه گوئی در جهان
  .اتفاقی نيافتاده است و همه چيز برمنوال سابق است

بر این اساس حزب ما بر آن است که همه کمونيستها
باید  حل مسئله ملی را از نقطه نظر منافع عمومی
مبارزه انقالبی ضد امپریاليستی و ضد صهيونيستی

هر جنبش ملی گرایانه که. مورد بررسی قرار دهند
بخواهد حل مسئله ملی را جدا از مبارزه عمومی

 صهيونيستی و جداانقالبی و ضد امپریاليستی و ضد
از این متن بصورت انتزاعی طرح کند جنبشی
ارتجاعی و همدست امپریاليسم است و باید با آن

کمونيستها هرگز. مبارزه کرده و آنرا افشاء نمود
برای بورژواهای ستمگر مليتهای تحت ستم تا
دستشان به بهانه ملی گرائی در چپاول زحمتکشان

ملتی. صادر نميکنندملت خودی باز باشد چک سفيد 
که بخواهد در همدستی با امپریاليسم و صهيونيسم
تدارک قتل عام ملت دیگری را ببيند و به نفرت ملی
دامن زند نه تنها خودش آزاد نيست بلکه در جبهه ای
قرار گرفته است که آزادی خود وی را نيز به آینده

  .ای دور و نه اگر نامعلوم موکول ميکند
ران  باید مسئله مبارزه ضدکمونيستهای ای

امپریاليستی و ضد صهيونيستی را با حل مسئله ملی
.و سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی پيوند زنند
کمونيستها باید در عين برسميت شناختن حق هر
ملتی برای تعيين سرنوشت خویش حتی تا سر حد
جدائی روشن کنند که خودشان هوادار وحدت ملل و

گر این ملل در مقابل دشمنهمبستگی طبقه کار
باید روشن کند که امر جدائی در شرایط. مشترک اند

کنونی کشور ما هرگز به صالح نيست و حزب ما از
حق. این دریچه به امر مسئله ملی در ایران مينگرد

ملل در تعيين سرنوشت خویش اساسا یک حق
به این حق نيزکمونيستها ، برخورد دموکراتيک است

برخورد کمونيستها نسبت به سایر حقوق مستثنی از
 حقوق دموکراتيک تابعی از.ک نميباشددموکراتي

مصالح مبارزه طبقاتی بوده و خواهد بود و باید تنها
از دریچه نابودی بهره کشی انسان از انسان و رهائی
بشریت در مجموع خود از چنگال بربریت سرمایه

قح“کسب آنچنان . داری مورد نظر قرار گيرد
 که مبنای نابودی دموکراسی پيگير و“دموکراتيکی

بالنده بطور کلی باشد ابزاری برای سرکوب
این است که این حق. دموکراسی بطور کلی است

ملی را نميتوان به بهای سرکوب ملت دیگری کسب
حمایت از تجاوز امپریاليستها به عراق نقض. کرد

، تجاوز به افغانستان نقضحق حاکميت ملل است
، اشغال سرزمين فلسطين نقضحاکميت ملل است
، اشغال قبرس نقض حاکميت مللحاکميت ملل است

است و ما شاهدیم که تجزیه طلبان ایرانی پایشان در
آنها از حقوق. نگد ميل بنحو بارزیهمه این موارد

 حق خود، ازملتها برای کسب آزادی و استقالل

  ...ده روزی که جهان را 
از گرمای آتش فروزان انقالب اکتبر نه.  بيافکنند

، نه تنها کمر استعمارتنها کارگران بيدار شدند
 در پرتو این گرماست، حتی تا به امروز نيزشکست

که دموکراسی بورژوازی سوسوئی ميزند و دشمنان
سوسياليسم مترصدند که این ته مانده دموکراسی را

  .نيز به بهانه مبارزه با تروریسم مدفون کنند
پس بگذار این پيروزی بشریت را ما کمونيستها و

 مشترکا جشن بگيریم،نيروهای انقالبی و دموکرات
جشن. یزیونيستی را زنده بداریمو این سنت ضد رو

اکتبر پيروزی لنينيسم است و ما افتخار ميکنيم که
شاگردان وفادار این رهبر کبير انقالب جهانی

حزب ما تالش خواهد کرد که. پرولتاریائی هستيم
تا نوبت.  برگزار کندبا موفقيتاین جشن را 

انقالبهای اکتبر دیگری فرا رسد و ما آنرا در ایران
  . بگيریمجشن

 برای اطالعات بيشتر به تارنمای توفان
org.toufan.wwwرجوع کنيد .  

، محل برگزاری٢٠٠٥ نوامبر ٥تاريخ شنبه 
 . بعد از ظهر٦، ساعت دانشگاه فرانکفورت

  .، موسيقی و جشن، سخنرانی“اکتبر“نمايش فيلم 
***

  ...پايان راه؟ 
   “! رود زاللِِمی زنيم به پاکِی
آن شب تماشائی و جاودانی ، تهيه و تنظيم کننده برگذار کننده

ايده وی که .  آرام نوزاد بودانی بنام آقایجو و کارگردان فيلمبردار
از هنرمندان ايران به اين سبک تازه و نمونه وار تجليل کند و در 

  .خود قابل تمجيد است، باره آنها فيلم مستند بسازد
يک اقدامی . تجليل از هنرمندان ايران يک اقدام تشريفاتی نيست

ز تاريخ قابل ستايش است که پيوندهای ميان نسلهای دو دوره ا
اين يک وظيفه و ماموريت . معاصر ايران را استحکام ميبخشد

در سرزمينی که استبداد با داس مرگ همواره . تاريخی نسل ماست
، در سرزمينی که تاريخ آنرا درو کرده و تحريف نموده است

، در ريخش با ترور و اعدام و خفقان همواره گسسته استات
جاوزين نوين امپرياليست سرزمينی که تازيان و مغلولها و مت

خاکش را به توبره کشيده و دستآوردهايش را نابود کرده و 
، در اين بايگانيها و کتابخانه هايش را سوزانده و مميزی کرده اند

سرزمين تاريخ را به صورت واقعی و با امکانات کم و با فداکاری 
اين نشستها بيان ميکنند که .  استسازنوشتن خود عملی تاريخ

 از نسل با تجربه گذشته آموخت و اين تجارب درخشان را به بايد
نسلهای آتی منتقل کرد و از اين گسست ارتجاعی تاريخی جلو 

اين اقدام حرکتی مترقی در طرد نظريات بيهوده گويان . گرفت
سترونی است که در صددند تا نسل جوان را به خيال خودشان بر 

ياکا ر و نه دغل و نه  که نه شاهدوست و نه ر، نسلیضد نسل پير
بر ضد نسلی .  تحريک کنند،بله قربانگو و نه چاکر خانه زاد بود

که آرمانپرستانه در راه آزادی و سربلندی وطنش رزميد و ننگ 
ه دربارها ِلرهم و َصآنها که همواره به ِد. نوکری اجنبی را نپذيرفت
نشی  چاره ای ندارند تا برای توجيه چاکرم،و کاخها وابسته بودند

اين نشستها نشست . و زندگی زالو صفتانه خويش تئوری بيآفرينند
نشست آموزش و . ، نيست و نخواهد بودتقابل دو نسل نبود

جمعبندی اين مبارزات بود تا راهی را که بايد به نيستی مستبدين 
 چگونه با انتقال تجربه و ارزيابی ،تاجدار يا بی تاج منتهی شود
تا بر تارک آن .  اين هدف طی کنيمنقش هر نسل در نزديکی به

  .جامعه عاری از بهره کشی انسان از انسان  تجلی کند
بی جهت نبود که در همين نشست با شکوه یکی از چهره های 
. درخشان تاتر ایران آقای عباس مغفوریان نيز شرکت داشت

نيروئی که برای برگزاری این شب بکار رفته بود قابل ستایش 
ست که چه استعدادها و توانائيهای نهفته ای در است و نشانه آن ا
تنای تشنه شونو به پاکی زالل “انسانهائی که . انسانها خفته است

 ميزنند و سرزمين ایران سرشار از این مردم صميمی و تشنه “رود
  ۶ادامه در صفحه ...     .آزادی است
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خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيمماخواهان     

 

رژیم بوش برای. گرفت و دعوت به همکاری شد
سراپای زندگی. پيشبرد کارش به مجرمين نياز دارد

گذشته این سفير مشحون از جنایات ضد بشری و
دستان وی تا مرفق به خون. ریاکاری و دروغ است

وی بعنوان. آزادیخواهان آمریکای جنوبی آغشته است
بق آمریکاسفير رونالد ریگان رئيس جمهور سا

١٩٨٠وظيفه تاسيس جوخه های مرگ را در سالهای 
در آمریکای جنوبی و بویژه در هندوراس ميان

،و السالوادور و کلمبيا١٩٨۵ تا ١٩٨١سالهای 
وی نه تنها.  بعهده داشته استگواتماال و نيکاراگوئه

٢٠٠از کودتای گواتماال حمایت کرد بلکه از قتل عام 
، یک ميليون رانده شدگان وهزار دهقان گواتماالئی

   .آتش زدن صدها دهکده آباد پشتيبانی نمود
امپریاليست آمریکا در آمریکای جنوبی صدمات
عميقی از مبارزه مسلحانه جنبشهای آزادیبخش ومسلح

نيروهای رژیمهای وابسته به. آن دیار خورده بود
آمریکا قادر نبودند با نهضتهای آزادیبخش و

توده مردم از این. بله پردازنددموکراتيک به مقا
مناطقی کامل بکلی در دست. نهضتها حمایت مينمودند

.جنبشهای مسلح آمریکای التين قرار داشت
امپریاليست آمریکا برای مقابله با این مقاومت
نيروهای مسلح تدبير جنایتکارانه ای اندیشيد که آنرا
به یاری مبتکر آن آقای جان نگرو پونته  به مرحله

استراتژی. اجراء در آورد و با موفقيت همراه شد
امپریاليست آمریکا در آن زمان این بود که از
جنایتکاران محلی جوخه های مرگ تشکيل دهد و آنها
را توسط مربيان آمریکائی آموزش دهد و سپس آنها
،را برای قتل عام بی هدف و کشتار مردم غير نظامی

ز به زنان و، شکنجه و تجاوبمب گذاری و ترور
غارت و دزدی و ایجاد رعب و وحشت به خيابانها

آدمکشی درمانی در مناطقی که مبارزان. اعزام کند
آنها تالش. نفوذ داشتند سياست راهبردی آنها بود

ميورزیدند با ایجاد رعب و شکستن ابعاد تصور
، فضائی از دلهره و دهشت بی پایان ایجاد کنندانسانی

این دسته جنایتکاران. ا ندیده باشدکه تاریخ نظير آنر
در این ممالک دهات و محالت را محاصره کرده و
همه جانداران را در آن ميکشتند و تبليغ ميکردند که

در کنار این اقدامات. این کار کمونيستها بوده است
شگفت انگيز جنایتکارانه که عقل بشر به آن قد نميدهد

يتهایبه ترور غير رسمی روشنفکران و شخص
ما در ایران با نمونه. دست ميزدند“ ناآرام“مترقی و 

مبتکر. ای از آن بنام قتلهای زنجيره ای روبرو هستيم
این سياست قتلهای درمانی سعيد امامی نيست جان

و جرج بوش، نگروپونته سفير ویژه رونالد ریگان
پدر است که در زمان جرج بوش پسر نماینده آمریکا

د و دروغهای مربوط به عراق رادر سازمان ملل بو
  . به خورد افکار عمومی مردم جهان ميداد

دولت جرج بوش که با دروغ و ریاکاری به عراق
تجاوز کرد در مقابل امواج خشم و مقاومت مردم
کمرش شکسته است و برای مقابله با این امواج
شکننده بياد تجربه آمریکای جنوبی و تشکيل جوخه

تيم جرج بوش به سرکردگی.  تهای مرگ افتاده اس
جان نگروپونته این وظيفه را بعهده گرفته که از ماه

 با تشکيل جوخه های مرگ در٢٠٠۴ژوئيه سال 
عراق از کردها و اعراب خود فروخته با بمب گذاری
در مساجد و بازار برای مخدوش کردن مرزها و

آنها هر.  استفاده کند“شخصيتهای مظنون“ترور 
دهد فورا“ بوی قرمه سبزی“را که سرش جنبنده ای 

کارشناسميسازند این است که عده ای “ بی ضرر“
تيز شامه آموزش داده اند که مانند سگهای شکاری بو

این. را تشخيص دهند“ قرمه سبزی“ميکشند تا بوی 
 جواز مرگ است و نيازی به مطلع کردن“بو“

ی جوخه های مرگ آمریکائی که از اهال. دادستان نيست
، قضائيه و مجریه را برای بومی هستند کار قوه مقننه

این جوخه های مرگ. صرفه جوئی یکدفعه انجام ميدهند
. سياست تفرقه افکنی و ایجاد ارعاب را با هم پيوند زده اند

سياست تالش در جهت تفرقه افکنی ميان شيعه و سنی  تا 
سمت مبارزه مسلحانه و انقالبی و ضد استعماری مردم 

مان عراق از سوی آمریکا و قوای اشغالگر برگشته و قهر
به جهت دیگر معطوف شده و به جنگ داخلی بدل شود تا 
لزوم ادامه استقرار نيروهای اشغالگر در عراق توجيه 

جوخه های مرگ . گردد با شکست کامل روبرو شده است
نگروپونته حتی با پوشش تبليغاتی رسانه های غربی و 

مردم عراق فورا . ز کار در نيآمده اندرویزیونيستی کارآ ا
این . کار جنایتکارانه آنها را به آمریکائيها منتسب ميکنند

جوخه های .  یکی از ویژه گيهای جنبشهای توده ای است
تمام . مرگ نگروپونته جوخه های تف سر باالست

تالشهای آنها برای اینکه عمليات خویش را به یک موجود 
ت دهند با شکست روبرو شدهنسب“ زرقاوی“مبهم بنام 

  .است
در همين زمينه ی افشاء دسيسه های امپریاليستها در تاریخ 
اول و دوم ماه اکتبر امسال در شهر فلورانس در ایتاليا 

 توسط“کنفرانس عراق“یک نشست بزرگ جهانی بعنوان 
در این کنفرانس جهانی . نيروهای انقالبی برگزار ميشود

اومت ميهنپرستان عراق به بحث نمایندگان جبهه وسيع مق
تا کنون تالشهای برلوسکونی و آمریکا برای . ميپردازند

ممانعت از برگزاری این نشست با شکست روبرو شده 
آنها قصد دارند مشتی کردهای ناسيونال شونيست. است

خود فروخته و عربهای نوع چلبی را برای ابراز مخالفت 
وان معترضاز نقاط مختلف جهان جمع کنند تا بعن

برگزاری این کنفرانس بيهوده تالش کنند با انجام تظاهرات 
اینها جوخه های . از ارزش واقعی و جهانی آن بکاهند

پيشنهاد ما این است که . مرگ نگروپونته در اروپا هستند
حزب خائن توده نيز برای حمایت از حزب برادرش و 

. ونددتحقق قطعنامه اش در مورد عراق به این جوخه ها بپي
در عراق هم اکنون جبهه وسيعی از همه ميهن پرستان 

برای اخراج قوای اشغالگر از همه مليتها گوناگون عراق 
سخنگویان آنها در این کنفرانس به بحث . تشکيل شده است

انها . ميپردازند و دروغهای امپریاليستها را فاش ميکنند
، بی مبارزه انقال نشان ميدهند که مبارزه مردم عراق یک

، توده ای و برای عراقی متحد و مستقل و دموکراتيک ملی
دروغهای امپریاليستها و نوکرانشان و از جمله . است

نوکران ایرانی آنها که گویا چند تا تروریست موجب نا 
ما در برنامه . بسامانی در عراق هستند دیگر رنگی ندارد

، ، روحانيوناین کنفرانس ميخوانيم که کمونيستها
در کنار هم برای عراق ...   و، ليبرالهااتهادموکر

  .   دموکراتيک و یکپارچه مبارزه ميکنند
تالش آمریکا برای “شيخ احمد البغدادی در زمينه هللا آیت ا

 در این .سخن ميراند“ تفرقه مذهبی و بازتاب آن در عراق
کنفرانس کمونيستهای کرد عراقی  و کمونيستهای انقالبی 

وخته رویزیونيست عراق جدا عراق که از حزب خود فر
شده اند نيز سخن ميرانند و ماهيت احزاب رویزیونيست را 
که آشکارا به همدستان امپریاليستها بدل شده اند بر مال 

آنها نشان ميدهند که چگونه حزب توده عراق . ميسازند
همدست امپریاليستهاست و چگونه سياست خيانتکارانه این 

 مورد تائيد قرار گرفته حزب از جانب حزب توده ایران
است و چگونه نهضت انقالبی مردم عراق این خائنين را 

این . به سزای اعمال شنيع و جنایتکارانه خویش ميرساند
 روز شادی توده ،فردای انقالب. تازه از نتایج سحر است

 روز عزای این ،آن روز. های مردم عراق دور نيست
تا .  اق استخيانت کاران کرد و عرب و توده ایهای عر

فراموش نکرده ایم باید به این سياهه نام پيروان منصور 
  .حکمت را نيز اضافه کنيم

  ۵ادامه در صفحه ... اسناد مربوط به این کنفرانس

  ...گفتگوی روزنامه 
من هاج و ".ترتيبشان را بدهيد"  نياوریم، و گفت 

ن حرف واقعآنمی توانستم باور کنم که ای. واج ماندم
چند روز . او شوخی نمی کرد. آید  میاز دهان او بيرون

ازکنار ما رد  Humvees بعد، یک سری خودرو های
دو جنازه عراقی، درست مثل الشه حيوان به  شدند،

آنان باز  جمجمه یکی از. کاپوت ماشين بسته شده بودند
. شده و مغز او روی کاپوت ماشين در حال کباب شدن بود

شاهد بودم که کسی رعایت حال  من. ولناکی بودصحنه ه
زندگان را نمی کند، وای بحال مردگان و تقریبآ هيچ کس 

با آدرس زیر می توان  ()٣(کسی حساب پس نمی داد به
  .».jimtalib@yahoo.co:با جيم طالب تماس گرفت

 ٢٧ تا ٢٥در دادگاه جهانی در رابطه با عراق، که در 
رگزارشد، و رسانه های ن گذشته در استانبول بئژو

-لبنانی بزرگ آنرا مسکوت گذاشتند، ژورناليست
آمریکایی، دهر جمایل راوی یکی از جانکاه ترین شهادت 

دولتی بغداد، به نام علی عباس،  وی از یک مأمور. ها بود
 سخن گفت که در جستجوی یکی از همسایگان مفقود االثر

ی باعث اصرار و. خود به پایگاه آمریکایی ها می رود
نموده، برهنه اش  درجا دستگير را می شود که آنان او

 عمل دایرا به ا کنند، سرش را با سرپوش بپوشانند و او
حرکاتی . با سایر زندانيان وادار سازند جنسی درآوردن

رها می سپس سگهایی را به سوی او. استاندارد و مرسوم
شوند، ناحيه تناسلی او مورد ضرب وشتم قرار می گيرد

جالدان . کار گذاشته می شود تریکیکدش کابل العو در مق
وی لوله تفنگی را در دهانش فرو کرده و تهدید ش می

سپس اورا رها. که اگر فریاد بزند کشته خواهد شد کنند
 (()...٤(بزند  می کنند تا در مدفوع خود دست وپا

http://dahrjamailiraq.com و نيز جان پيلگر، " 
sono arrivati le bombe di Blair" ،    ،ال مانيفستو

 دیپلماتيک به  نقل از نشریه لوموند-)٢٠٠٥ ژوئيه ٨رم، 
 Ignacio  ایناسيو رامونهزبان فارسی به قلم 

Ramonet ٢٠٠٥ مورخ ماه اوت.  
ما ميتوانيم به این گفتار اضافه کنيم که این انسانها براحتی 

 وجدانهائيکه البته برای بی. ميتوانستند هموطنان ما باشند
تجاوز امپریاليست آمریکا به عراق را مورد تائيد قرار 

، جان ميدهند و آنرا مترقی و در خدمت مدنيت جا ميزنند
این . انسانها صرفنظر از تعلقات ملی آنها ارزشی ندارد

زندانها ميتوانستند براحتی زندان اوین و یا رجائی شهر
وری به آن ، جرج مک الجالجوردیهللا باشند و بجای اسدا

برای هواداران سياست امپریاليست آمریکا . ریاست کنند
که وی را حتی محترمانه امپریاليست نيز نمينامند قتل عام 

برای آنها این اهميت . مردم عراق و یا ایران اهميتی ندارد
دارد که در پرتو یاری نظامی امپریاليستهای متجاوز 

کنند حتی اگر نوکر صفتانه منافع طبقاتی خویش را تامين 
این امر به قيمت کشتار ميليونها عراقی و یا ایرانی تمام 

تمام نشریات سلطنت طلب ایران و یا ناسيونال . شود
شونيستهای کرد و عرب و آذری و پيروان موجود 
گمراهی بنام منصور حکمت حاکی از حمایت امپریاليستها 

    .در تجاوز به عراق است
گر جنایات امپریست حال خوب است که بيک چشمه دی

  .آمریکا نظر افکنيم
سفير کنونی John Negroponte     جان نگروپونته

این سفير حقيقتا بهترین نماینده ای . آمریکا در عراق است
است که امپریاليست آمریکا پس از اشغال عراق 

آقای . ميتوانسته برای حکومت در عراق به آنجا بفرستد
 Oliverنورث نگروپونته همدست سرهنگ اوليور 

North است که با فروش اسلحه به ایران به ضد انقالب 
 کنترا در زمان - نيکاراگوئه کمک ميکرد و ماجرای ایران

ایشان . رونالد ریگان بر همه بویژه ما ایرانيها روشن است
که بعلت کالهبرداری از کنگره آمریکا و نقض قوانين 

و قرار  توسط بوش پدر مورد عف،آمریکا محکوم شده بود
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

درواقع طبق این منبع دسته اول می توان دونوع عمليات
یکی ازطرف جنبش مقاومت. نظامی راا زهم تميز داد

ابسته به او که مردم غيردیگری ازسوی آمریکا و ميليس و
  .نظامی را هدف قرار می دهد

امکان دسترسی به اطالعات قابل اعتماد درمورد: پرسش
  جنبش مقاومت چگونه است؟ 

می توان به وب سایتهای جنبش مقاومت به عربی و: پاسخ
انگليسی رجوع کرد که بطور مرتب اخبار درمورد

ا غيرقابلاین فاکته. عمليات مختلف را انتشار ميدهند
انکارند اگرچه دربعضی موارد درمورد تلفات آمریکائی

شما می توانيد این اطالعات را از طریق. ها اغراق ميشود
  :این آدرسها تهيه کنيد

  info.uruknet.www  و یا     net.albasrah.www 
ها، قضاوتصرف نظر از تصویر وارونه رسانه : پرسش

شما درمورد اوضاع عراق چهارماه پس از انتخابات
  چگونه است؟

یک گزارش تازه ازسازمان ملل نشان ميدهد که:  پاسخ
.یک چهارم کودکان عراقی از سوء تغذیه رنج می برند
احتمال مرگ قبل از چهل سالگی سه بار بزرگتر از

سه چهارم مردم فاقد. کشورهای همسایه عراق است
ی به برق و یک سوم به سختی می توانند آبدسترس

همانطور که در رابطه. آشاميدنی خودرا تهيه نمایند
باانتخابات پيش گوئی کرده ایم  انتخابات هيچ گونه مشکلی
ازمردم را حل نکرده که هيچ، بلکه اوضاع را وخيم تر
نموده زیرا اشغال به مرحله جدیدی رسيده و تعداد بيشتری

  . هالکت می رسانداز مردم را به
  مرحله جدید؟: پرسش
بله ، بعد از درگيری درفلوجه در نوامبر و دسامبر: پاسخ

پی گرد کردن و" گذشته ارتش اشغالگر از استراتژی  
تغيير جهت" شمردن تعداد اجساد " به استراتژی " کشتن

استراتژی اخير پنتاگون بر اساس شناسائی دقيق. داده است
. و حمله به آنها صورت می گرفتشهر ها و روستا ها

سپس بخش کوچکی ازمنطقه درمحاصره ارتش اشغالگر
قرار ميگرفت و با دستگيری و بگير وبه بند تالش

این.  ميکردند رهبری جنبش مقاومت را نابود کنند
بود، این یک" پی گرد کردن و کشتن" استراتژی 

ینهاا. استراتژی  زیان بار اما  یک استراتژی محدود بود
بدین خاطر که آمریکا همچنان بدنبال جذب بخشی ازمردم،
نفوذ درمقاومت  و تشکيل یک ارتش مزدور جدید عراقی

وزیر جنگ ،. این استراتژی شکست خورده است. بود
رامزفلد فرمان داده است که استراتژی جدیدی براساس
ترور و نابودی شهرها و روستاهائی که درکنترل مقاومت

سپس با ارسال هزاران سرباز به. ، اتخاذ گرددقراردارند
شهرهائی که باخاک یکسان شده اند، شهر را به تصرف

چنين استراتژی مخربی را درفلوجه می. خود درآورند
این  عمل با. توان مشاهده کرد که نقض انسانيت است

نشان داده" دهر جمایلز" تصاویری که خبرنگار مستقل 
تل" ن تازه گيها شهرهائی مثل همي. است به اثبات رسيد

به شدت بمباران شدند و هزاران" حدیتا" و " ، القيم" آفر
  . نفر انسان جان باختند

درواقع روش سنجش و" شمردن تعداد اجساد" استراتژی
اندازه گيری یک عمليات نظامی و موفقيت و یا عدم

برای مثال ببينيد که چگونه رسانه های. موفقيت آن است
"(ماتادور" ئی در اوائل ماه مه درمورد عمليات آمریکا
. "رخ داد، نام می برند"القيم" که درشهر کوچک) گاوباز

صد یاغی توسط سربازان آمریکائی درغرب عراق به
  "هالکت رسيدند

کوتاه سخن اینکه آمریکا درگذشته سعی می نمود ماهی را
دردریا پيدا کند و آن را با یاری همسایه گانش گرفتار

امروز سعی. ليکن این اقدام با موفقيت همراه نبود. سازد
ميکند برای گرفت یک ماهی تمام دریاچه را به قيمت

چنين سياستی موجب گسترش. کشتن همه ماهيها بخشکاند

زیرا خانواده . پایگاه اجتماعی جنبش مقاومت خواهد گشت
  .های زیادی دراثر حمالت آمریکائيها آسيب می بينند

  ین امر موجب گسترش مقاومت خواهد شد؟ا:  پرسش
این شرایط جدیدی است که منجر به گسترش جنگ: پاسخ

خواهد گشت و همزمان نشان دهنده ضعف ارتش اشغالگر و 
چهار ماه بعد از. اعتماد پائين به ارتش مزدور می باشد

انتخابات، نه دولت عراق و نه ارتش آمریکا دارای هيچ 
جنبش مقاومت حقيقی . ق نيستندنوع کنترل واقعی  در عرا

عمليات . به حماللت خود عليه قوای اشغالگر ادامه ميدهد
رئيس کل " واله روبایه" اخير مربوط به کشته شدن 
او یکی از با .  ماه مه بود٢٣سازمان جاسوسی عراق  در 
ازبين بردن او اثبات گر . محافظ ترین مردان کشور بود
  . ین پست های کشور استتوان مقاومت ونفوذ آن درباالتر

رئيس اسبق سازمان جاسوسی" پات النگ" طبق اظهارات 
.پنتاگون درخورميانه، جنبش مقاومت درحال پيشروی است

  : ماه مه چنين بيان داشت٢٣وی در تاریخ 
زمانيکه . مقاومت هروز قوی تر از روز پيش می گردد" 

خشونت کمی فروکش ميکند، بدین معناست که مقاومت 
من هيچ نشانی ازپيروزی . ل سازماندهی مجدد استدرحا

  دولت صدام" مطابق اظهارات او ." بر مقاومت نمی بينم 
 حسين ازپيش مقاومت را با استفاده از ارتش سابق عراق و 
درراس قراردادن آن در هریک ازگروههای مقاومت کنونی 

آنها کامال سازمان یافته اند و همواره . آماده کرده بود
ژی نظامی خود را قابل انطباق با اوضاع تنظيم کرده استرات

  ."وبه تجدید سازماندهی می پردازند
ازاین لحاظ فشار برآمریکائيها و متحدین باقی مانده اش و 
. دهها هزار تن سربازان مزدورش هر روز افزوده ميگردد

ارتش آمریکا با مشکالت فراوانی درجذب سرباز برای 
ور ازسایر کشور ها به سربازان مزد. عراق ربروست

بعنوان مثال قرار است ده هزار. خدمت گرفته ميشوند
سرباز مزدور از اوگاندا برای جنگ درعراق بخدمت گرفته 

  .شوند
درعراق کنونی، ارتش آمریکا فقط می تواند به نيروی 

اما . ميليس کردها و احزاب شيعه درقدرت اعتماد کند
 ميليس دارای زیرا نيروی. اوضاع بسيار خطرناک است

یک هدف محدود و محلی است و فاقد آن نقشی است که 
بتواند مسئوليت کل عراق را بعهده گيرد، آنطور که پنتاگون 

  .می خواهد
 نيروی ميليس کرد وابسته به رئيس جمهور، جالل طالبانی 
که شامل چند هزار پيشمرگه درکردستان و تعداد محدودی 

" بدر" ينطور ميليس هم. درسایر جاهای عراق فعا لند
چلبی نيز دارای . هوادار شيعه ایران درصحنه حضور دارند

چلبی  تا مدتها تحت مراقبت . ميليس وابسته به خود است
رامزفلد قرارداشت و امروز در استانهای  جنوبی ميکوشد
. تا دولت کوچکی دربخش پاالیشگاه نفت بصره بنيان نهد

عالوی نخست وزیر ودرآخر ميليس کامال آمریکائی ایاد 
  .اسبق عراق در صحنه حضور دارد

آیا آمریکا بخاطر عدم توانائی کنترل عراق درصدد: پرسش
تجزیه کشوربه سه دولت، یکی در شمال کردستان و 
پاالیشگاه اطراف کرکوک، دومی دراطراف پاالیشگاه 
بصره و سرانجام رها کردن منطقه مرکزی عراق به مثابه 

  شد؟یک بخش منزوی، می با
. شاید تعجب برانگيز باشد، اما من چنين باورندارم: پاسخ

یکی ازمهم " آنتونی گوردسمن" فقط کافيست به سخنان  
مطابق . ترین کارشناسان نظامی آمریکا گوش فرا دهيم

. اظهارات ایشان قوای اشغالگر آمریکا چندین طرح دارد
 بر اساس هدایت کشور تحت رهبری یک رژیم با Aطرح 
این طرح اکنون شکست. آمریکائی بود) طرفدار(روپثبات 

 با هدف ایجاد حد اکثر انشعاب در   Bطرح. خورده است
صفوف مردم و دورکردن آنها ازجنبش مقاومت و همزمان 
تشکيل یک ارتش متمرکز تضمين کننده ثبات کشور 

  ۶ادامه در صفحه ... اوضاع. درنهایت خواهد بود

  ...گفتگوی روزنامه 
  : را ميتوانيد از تارنماهای اینترنتی زیر بدست آورید

www.iraqiresistance.info  
  :حال به متن گفتگو توجه کنيد

اشغال عراق به مرحله " 
"جدیدی رسيده است  

عمليات انتحاری و انفجار اتوموبيل حاوی: پرسش“
تصاویری اند که به خورد مصرف کنندگان... بمب 

رسانه های غرب داده ميشوند تا این امر را دراذهان القا
کنند که این گونه اقدامات  توسط یک گروه کوچک

آیا. ورت ميگيردتروریستی تحت رهبری الزرقابی ص
جنبش مقاومت ازعمليات کور تروریستی که در کليت
اش مردم غير نظامی عراق را آسيب می رساند و نه

  قوای اشغالگر آمریکا را، سود ميجوید؟
در همين رابطه یکی ازرهبران جنبش مقاومت: پاسخ

اخيرا درمصاحبه ای با یک تلویزیون اردنی چنين
  :اظهار داشت

یکی جنبش. قاومت درعراق وجود دارد دونوع جنبش م
حقيقی مقاومت با هدف ملی که ميکوشد با حمله به
ارتش آمریکا و متحدین  بومی اش قوای اشغالگر را از

دوم جنبش مقاومت دروغين. خاک عراق بيرون ریزد
که آفریده شد برای بی اعتبار کردن جنبش حقيقی،

ار میمقاومتی که مساجد و بازار را مورد تعرض قر
  .دهد

رسانه های ما زرقاوی را رهبر جنبش مقاومت: پرسش
  آیا این صحت دارد؟. معرفی ميکنند

اگر به این مسئله باور داشته باشيد، دراین: پاسخ
صورت زرقابی تمام عمليات درعراق را چه عمليات
عليه ارتش آمریکا و یا انفجار بمب درمساجد و مجامع

اساس این تفکر. د گرفتعمومی و بازار را بعهده خواه
پوچ وبی معناست، امری است که کارشناسان نظامی

چه کسی می تواند این. آمریکا ناچارند چنين گویند
مسئله را جدی تلقی کند که یک عنصر خونخواراردنی
که هدفی جز ایجاد جنگ داخلی درعراق ندارد، رهبر
جنبش مقاومت درمناطق اشغالی باشد؟ چنين طرز

 اساس است و بسياری ازناظران وجود فردیتفکری بی
.بنام زرقابی را درعراق به دیده تردید می نگرند
زرقابی یک اسلحه جعل مطبوعاتی است برای پوشاندن

که هدفش" تبليغات سياه " فعاليتهای شان از طریق
بسياری از. قراردادن مردم مقابل جنبش مقاومت است

"ریور بند "  کهدر وبالگی. عراقيها بر همين باورند
می نویسد مطلبی است درمورد یک دختر  جوان از

  :این دختر چنين می گوید.بغداد مورخ هيجده  ما ه مه  
بخشی ازانفجارات درست. این بمب هامعمائی هستند" 

درقلب گارد ملی نزدیک نيروهای آمریکائی و یا
نزدیک مقرگاه پليس عراق منفجر ميشوند و بخشی

اجد، کليسا ها و فروشگاها و یا دردیگر نزدیک مس
نکته ای که همواره ما را.  وسط بازار رخ ميدهند

متعجب ميکند این است که که خبرگزاریها همواره چنين
درحقيقت. انفجاراتی را به عمليات انتحاری ربط ميدهند

.بخشی اراین بمب ها ربطی به عمليات انتحاری ندارند
ریق موشک از راهاتوموبيل های حاوی بمب یا ازط

دور و یا ازطریق بمب های صوتی و یا ساعتی منفجر
آن چيزی که ما می فهميم این است که متد. ميشوند

وتکنيک و همينطور اهداف پشت این انفجارات با
بخشی از مردم ميگویند که این. یکدیگر تفاوت دارند

عمليات کار جنبش مقاومت است، بخشی دیگر اینها را
ه چلبی و برخی ها نيز به ایران و هوادارانبه دارودست
وابسته به شورای عالی انقالب"( بدر" او گروه
  ."نسبت ميدهند) یکی ازاحزاب شيعه درقدرت. اسالمی
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

   ...پایان راه؟
به پای چپش با موهای سپيد تجربه و سختی روزگاران در حاليکه  

تکيه می کرد ولی با گردنی افراشته که حاکی از جراحی موفق بر 
حتی جراحی توام با خطر . استخوانهای گردنش بود به صحنه آمد

اتکا بر پای چپ بيش از آنکه . نتوانسته بود گردن وی را خم کند
نمايش ، حاکی از نقصانی در پيکرش باشد ناشی از فرياد دلش بود

ت و شالوده زندگيش را آگاهانه بر آن استوار نموده آنچه در دل داش
کنايه آگاهانه زندگی در غربت به وی بود که ای مرد بدان و . بود

بر .  چپی باين گناه کهآگاه باش که در تبعيدی و در زندان بودی
سرنوشت خويش غبطه مخور چون خودت اين راه را آگاهانه 

  .  يه ميکرددر صحنه نيز چپ ميزد و بر چپ تک. برگزيدی
، اين نگاه به وی بيان يک جهت گيری تاريخی از عنفوان جوانی بود

جهت گيری ايکه آنرا تا به امروز که پا به سن گذارده بود پيگيرانه 
  .حفظ وحراست کرده بود

. ایرج ميگفت هر کس که به پایان راه ميرسد از وی تجليل ميکنند
 نوبت تجليلمان فرا حال نوبت ماست که به پایان راه رسيده ایم و

  . رسيده است
پرسش این است که تجليل از ایرج مغایر سنت متعارف نيست؟ آیا 
تجليل از وی در دوران حيات مملو از خطر نيست؟ ما به چه داده 

  هائی تکيه کنيم؟
، اعتماد جمعی را ما ميدانيم که وی انتخاب تاریخی خود را کرده است

تجليل از وی دست و دلش جلب کرده است این است که کسی در 
، آیا ممکن است که سقوط کند؟ آنگاه ما نباشد که سقوط کند؟. نميلرزد
م را چگونه بدهيم که با انگشت اتهامشان به ما گوشزد دپاسخ مر

  . پرسشها در پس پرسشها. ؟خواهند کرد که آنها را به گمراه برده ایم
یران در زیر ما به ترازنامه کارهای ایرج در دو عصر تاریخی در ا

به . چنگال دو نيروی اهریمنی و سياه استبداد نظر ميافکنيم
راحتی و آسایش و که ميتوانست “  از دست داده ایفرصتهای“

بی غمی و ، زندگی بی دغدغه از غم مردم را برایش بارمغان آورد
 اش در صندوقخانه های تاریخ گرانه  که استداللهای توجيه،بی خيالی
 ميتوانست ،درست و حسابی و منظمی دارد بایگانی ،طبقاتی

، آیا ولی آیا آنوقت نيز ایرج ایرج بود. سرچشمه معنوی آثارش باشد
  ! قدرت تشخيص مردمی تا به این حد به حقارت ميرسيد؟ هرگز

این ترازنامه در سنگينی خویش مثبت است و این از اعتماد مردمی 
یرا راه ما پایانی ز. ناشی ميشود که ایرج به پایان راه نرسيده است

. پایان راه ما پایان جامعه بهره کشی انسان از انسان است. ندارد
، رژیم شاهنشاهی رژیمهای استبدادی و استثماری به پایان راه ميرسند

که ایرج را به بند کشيده بود و داریوش را به زندان افکنده بود به 
خویش پای ها زنده اند و بر راه  پایان راه رسيده حال آنکه ایرج

ایرج ها همواره زنده اند و از زندگی آنها انسانهای دیگری . ميفشارند
آیا گرما به پایان ميرسد؟ کسانی به پایان راه . احساس گرما ميکنند

، انتخاب تاریخی خویش را ، گمراهندميرسند که به کجراه رفته اند
. دبرای عفریتهای استبداد و نيروهای اهریمنی تاریخ انجام داده ان

  . زنده باد زندگی و مرگ بر مرگ این بود در آن شب شعار ایرج
 در زمان ،این درک است که به ما نيرو ميدهد تا از وی بدون هراس

. این تجليل بيان درجه اعتماد عمومی به وی است. حياتش تجليل کنيم
بيان آن است که مردم و دوستانش همه دارائيهای معنوی و گنجهای 

حافظ ، تا آخرین لحظه به امانت به وی سپرده اند تااعتماد خویش را 
این اعتبار بزرگی است که یک ترانه سرائی که در قيد . آنها باشد

حيات است به خود اختصاص داده است و ایرج شایستگی آنرا دارد 
مالکيت معنوی یک قطعه ی هنری نظير . که حافظ این اعتماد باشد

به .  هميشه مشخص است،ویسیداستان ن ،، فيلم، موسيقینمایشنامه
آفرینشگر آن تعلق دارد و مردم هم بهمين ترتيب آنرا به خاطر 

. ليکن ترانه سرنوشت دیگری دارد. ميسپارند و از آن سخن ميگویند
، شهرها و قاره ها را ترانه از درون اطاقهای بسته به کوچه ها ميرود

ه قول فرخی و ب،  به زبان مردمی بدل ميشود،، به زمزمهدر مينوردد
  .آن چه از دل برميخيزد بر دل مينشينددهاندوخته 

  تپيدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته
  . فرياد می گردد،رساتر گر شود اين ناله ها

و ترانه های ایرج فریاد و پرخاش یک نسل است که از اطاق کار به 
  ٩ادامه در صفحه ... عرصه زمزمه آمده و به سالح

این نشان ميدهد که واشنگتن. دقيقا همينطوراست: پاسخ
درخالل یک سال اول. درچه بن بستی گرفتارآمده است

اشغال عراق، سياست آمریکا بر بستر تصفيه تمام
کارمندان حزب بعث و فرماندهان از پست های مهم

نامزدی ایاد عالوی در  پست. دولتی بنا شده بود
، نقطه عطفی دراین٢٠٠۴نخست وزیری در ژوئن 

استراتژ های آمریکا تالش کردند به بخشی. سياست بود
 ازهم٢٠٠٣ازکنترل ارتش سابق که درماه مه 

آنها. فروپاشيد و به جنبش مقاومت پيوست، دست یابند
همچنين می خواستند که ایاد عالوی مزدور آمریکائيها

زودی روشن شد کهاما ب. درانتخابات پيروز شود
تقاضای او مبنی. عالوی هيچ محبوبيتی بين مردم ندارد

بر عفو عمومی دررابطه با رژیم سابق، با شکست
  . مواجه شد

درانتخابات، آمریکا مجبورشد به یک ائتالف
هواداررژیم  ایران، متشکل اراحزاب کردی و شيعه تن

شایان توجه این که سه ماه طول کشيد تا دولت. دهد
شکيل گردد و هيچ بنظر نمی رسد که چنين دولتیت

بتواند دردراز مدت دوام بياورد و یا توانایی حل
  .کوچکترین مشکلی را داشته باشد

مقاومت درتمامی عرصه های نظامی، سياسی و
فقط کافيست به اعتصابات عمومی. اجتماعی ادامه دارد

و یا به اعتراضات نویسندگان و زنان که" رمادی" در 
عليه اجرای قوانين اسالمی شریعت  بسيج شدند،

این مقاومت شدیدا تحت نفوذ بعثی ها که. نظرانداخت
درائتالف با کمونيستها، مليون و نيروهای اسالمی

  .است، قراردارد
بالفاصله بعد از انتخابات، مطبوعات آمریکائی نوشتند
که جلسه محرمانه ای بين افسران سابق بعثی و آمریکا

اگرچه مظبوعات درمورد اهداف و.  پيوستبوقوع
جزئيات این نشست چيزی نگفته اند ليکن می توان به
کميسيون آشتی درافغانستان که به رهبری کرزای

این کميسيون به.آمریکائی تشکيل گردید نگاه کرد
رهبری کرزای عفو عموی برای طالبان و همينطور
.دمال عمر هم پيمانات اوسامه بن الدن، صادرکر

بنابراین طبق گفته فوق، این احتمال می رود که مالقات
صدام و رامزفلد واقعا به وقوع پيوست و عکس های
صدام با زیرشلواری هدفی جز بی حرمتی به صدام و

درغير این صورت چرا. جنبش مقاومتنداشت
بطورناگهانی این عکس که  بيش از یکسال از آن

  گذشته است، انتشار می یابد؟
 ژوئن کنفراس بين المللی دربروکسل٢٢ :پرسش

این کنفرانس که ازسوی اتحادیه اروپا. برگزار ميشود
نظر. تشکيل ميگردد هدفش دفاع از دولت عراق است

  شما دراینمورد چيست؟
این نشست به حمایت سياسی ازدولت عراق: پاسخ

خواهد پرداخت اما هيچ نتيجه عملی ازآن بيرون
وچ و فاقد پشتوانه از طرف دولوعده های پ. نخواهدآمد

درگذشته. المان وفرانسه به دولت عراق داده خواهد شد
نيز این دولتها کمک های سمبليکی چه قبل و یا بعد

ليکن  این. ازانتخابات به دولت عراق اعطا کرده اند 
این. کنفرنس همچنين یک حمایت سياسی از آمریکاست

ی و امتناع ازحمایت به معنای قبول اشغال غيرقانون
  .حمایت ازیک عراق مستقل است

نه ازکمک. امروز جنبش مقاومت درجهان تنهاست
اما. همسایگانش برخورداراست ونه ازهيچ قدرت دیگر

بنگرید که  همين جنبش چگونه این هيوالی آمریکائی
بنابراین بيش ازهرزمان. را  به دردسر انداخته است

نبش مقاومتضروری است که به کمک و حمایت ازج
این جنبش مستحق حمایت سياسی از جنبش ضد. شتافت

جنگ و تمامی نيروهائی که برای رهائی  جهان سوم
  “.می رزمند، می باشد

*****

  ...گفتگوی روزنامه 
در طرح.  کپی چنين طرحی است راق کنونی ع

B یک حکومت محدود فدرال مجاز شناخته شده 
دراین حکومت درمورد تضادهای قومی . است

. مذهبی و تطورات این چنينی بسيار غلو ميشود
مجاز شمردن نفوذ ناچيز و از طرفی تقسيم پول
بين طبقات شبه قدرت بورژوازی کرد، شيعه و 

.ر را بازتاب ميدهدسنی سياستهای  قوای اشغالگ
این احزاب با این امکانات می توانند 

ليکن. بطورمحدودی مردم را بدور خود جمع کنند
تجزیه واقعی کشوربين سه دولت به سود 
آمریکائيها نيست، زیرا فرجامی جز بی ثباتی

می گوید" کوردسمن" بدین جهت. نخواهد داشت
وجود یک ارتش عراقی  می تواند تضمينی برای 

"کوردسمن. " ترل آمریکا درکشور باشدکن
تاسيس چنين ارتشی را امری فوری ارزیابی 

فرماندهان عا لی رتبه و با کيفيت باید. ميکند
اما اعضای ميليس . درخدمت این امرقرارگيرند

شيعيان و کردها و همينطور چلبی در کليت اش
از دهقانان عادی و بيسواد وارتش سابق عراق 

  نيز درحالBمين جهت طرح  به. تشکيل ميشوند
  .فروپاشی است

   چطور؟Cطرح : پرسش
بدین معناست" کوردسمن" این طرح برای : پاسخ

. که قوای اشغالگر آمریکا عراق را ترک کند
دراین رابطه نيروهای آمریکائی مجبورميشوند به
پایگاه های عربستان سعودی و دولت های عربی 

  .منطقه عقب نشينی کنند
  نگ داخلی را چگونه می بينيد؟خطرج: پرسش
چنين ریسکی وجوددارد اما این جنگ: پاسخ

این جنگ بين شيعه وسنی. بسيارکوتاه خواهدبود
اما بين نيروهای . ویا کرد وعرب نخواهد بود

ميليس پرو آمریکائی که بدون کمک آمریکا
  .فروخواهدپاشيد

 Theاخيرا روزنامه رسوای بریتانيائی   : پرسش
Sun  ازصدام حسين با زیرشلواری  عکسی

این عکس دربرابر جهان. انتشارداده است
درست چندی قبل از انتشار . منعکس شده است

این عکس یک روزنامه مصری ازمالقات
محرمانه صدام حسين و رامزفلد دراواخر آوریل 

  آیا این حقيقت دارد؟. پرده برداشت
.عالئم قوی درتائيد این نوشته وجود دارد:  پاسخ

در دوم ماه "  یوسبو-ال" وضوعی که درنشریه م
مه نوشت مورد تائيد وکيل  صدام حسين در

. ماه مه قرارگرفت٢٧اعراب در-روزنامه ال
هيچ یک از نوشته ها مورد تکذیب واشنگتن

گفته ميشود رامزفلد پيشنهادی به. قرارنگرفتند
صدام حسين مبنی بر صدورفراخوانی به جنبش

گذاشتن اسلحه و شرکتمقاومت و به زمين 
او درعوض به صدام حسين. درپروسه سياسی داد

. وعده پناهنده شدن دریک کشوار خارجی را نمود
اما صدام حسين چنين پيشنهادی را قاطعانه رد
کرد و بيان داشت که او ازمقاومت درعراق دفاع
ميکند و قصد مجدد رئيس جمهور شدن درعراق

بعث قناعترا ندارد، تنها به رهبری حزب 
  .ميکند

حقيت ساده این است که، آنچه رخ داد گویای این
امر است که جنبش مقاومت دراساس خود یک
جنبش ملی است و به نيروهای باصطالح خارجی

  . یعنی تروریستی و اسالمی وابسته نيست
آیا مالقات رامزفلد با صدام  مردی که :  پرسش

ازطرف بوش دشمن شماره یک بشریت اعالن
   بيانگر تغيير بزرگی نيست؟شد
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

  ...قطع نامه کنگره سوم
 تاریخی به قهقرا ميرود و ميخواهد چرخ از نظر

تاریخ را به عقب برگرداند و در این راه از
حمایت همه نيروهای عقبگرای تاریخی نظير

بهمين. امپریاليسم و صهيونيسم برخوردار است
جهت حرکات ناسيونال شونيستی نه تنها از نظر
تاریخی بلکه از نظر عملی و سياست روز نيز

برخورد کمونيستها ایران به مسئله.  استارتجاعی
.  ملی در ایران باید از نظر تاریخی مشخص باشد

حل مسئله ملی مليتها یکی از وظایفی است که در
حل مسئله. پيش پای کمونيستهای ایران قرار دارد

ملی نخست باین مفهوم است که موجودیت
کثيرالمله بودن جامعه ایران را در این مشخصه

حزب کار. دوم تکامل جهان بپذیریمدوران 
براین نظر است که ميهن ما ایران) توفان(ایران

از مليتهای گوناگون در شرایط جدید جهانی
تشکيل شده است که قرنها در این سرزمين در
کنار هم با مسالمت زیسته و درغم و شادی

،این ملتها دارای سنن. یکدیگر شریک بوده اند
خ مشترکی هستند که در، اقتصاد و تاریفرهنگ

، شکل وطی این مدت طوالنی بتدریج پدید آمده
است و نظام حاکم سرمایه داری درقوام گرفته 

رشته های. ایران همه آنها را بهم پيوند زده است
بسيار نيرومندی این ملتها را چه از نظر

، تاریخی و روان، فرهنگیسياسی، اقتصادی
نفرت„احساس . اجتماعی بيکدیگر پيوند ميزند

تاریخ ایران. در سرزمين  ایران جائی ندارد“ ملی
کشتاری را با ماهيت قومی آنگونه که امروزه

حل. شاهد آن در ممالک دیگر هستيم بياد نميآورد
مسئله ملی در ایران و مفهوم مشخص ملل در
ایران فقط باید در متن شرایط نوین تاریخی جهان

ا توجه به تاریخاز آغاز قرن بيستم به بعد و ب
تکامل این ملل در درون جغرافيای ایران مورد
مطالعه و در خدمت ترقی تاریخی بشریت مورد

ناسيونال شونيستهای ایرانی به. نظر قرار گيرد
، از روی مراحل تاریخیعمد به گذشته ميچسبند

و وضعيت مسئله ملی در ایران راتحول ميجهند 
الیتغير طرحبطور انتزاعی همچو امری ابدی و 

کرده و آنرا به صورت ميکانيکی با روسيه
تزاری که ملل غير روس را به اسارت گرفته بود

تو گوئی شباهتی ميان آنچه بر. مقایسه ميکنند
، ازبکها، ترکمنها، تاجيکها، تاتارها، قزاقهاآذریها

در روسيه تزاری فئودال امپریاليستی.. .و
 حتی دیروزميگذشت با آنچه در ایران امروز و

  .  ميگذشت و ميگذرد وجود دارد
ملتهای ایران مشترکا تاریخ پر تالطم و درخشانی

مشترکا بر عليه فئوداليسم مبارزه. را ساخته اند
این ملتها. کرده و برای استقالل ملی رزميده اند

مشترکا انقالب بزرگ مشروطيت را در ایران
، جنبش جنگل و جمهوری گيالن رابرپا کردند
، نهضت دموکراتيک آذربایجان وایجاد کردند

، در راه ملی کردن صنعتکردستان را آفریدند
 وستندنفت ایران کمر استعمار انگلستان را شک

 ماهيت دربار این کانون دسيسه١٣٣١در سی تير 
 مرداد٢٥ در .های ضد ملی را بر مال ساختند

مجسمه های خاندان ننگين سلطنت را در ميادین
ایران بزیر کشيدند و در کودتای خائنانهسراسر 

 خونشان مشترکا در نهر آزادی١٣٣٢ مرداد ٢٨
فرزندان این ملتها مشترکا در. ایران جاری شد

بيغولهای خارک و فلک و االفالک و قزل قلعه و
لشگر دو زرهی و تبعيدگاه برزجان شب را در

امپریاليستها. این ملتهای کوچک و جداگانه افزایش مييابد
... وآذربایجانجمهوری ،  قطر،بر چاههای نفت کویت

،براحتی ميتوانند دست بياندازند تا بر چاههای نفت ایران
 سلطه،زیرا سلطه سياسی. ، الجزایر و یا عراقونزوئال

اقتصادی را بدنبال دارد و تامين این سلطه سياسی در
شعار انتزاعی حق. ممالک کوچک براحتی مقدور است

ملل در تعيين سرنوشت خویش بدون روشن کردن مرز
آنها با امپریاليستها و صهيونيستها بدون توجه به دوران
تاریخی معاصر برخالف تصور رایج شعاری در خدمت

ه در خدمت اسارت همه خلقهای منطقهآزادی نبوده بلک
 بورژوازی پان،در کنارامپریاليستها و صهيونيستها. است

ترکيست ترکيه و آذربایجان سابق شوروی و پان
عربيستهای جنوب ایران و ناسيونال شونيستهای کرد
همدست آمریکا در عراق که حق تعيين سرنوشت خلقهای

کوب خلق فلسطينعراق را از آنها سلب کرده اند و از سر
 در دامن زدن به جدائی طلبی و،اظهار شادمانی ميکنند

بورژواهای متعلق. دشمنی  ملی نقش مهمی بازی ميکنند
،به همسایگان ایران نميتوانند شاهد یک ایران دموکراتيک
متحد و قدرتمند از نظر اقتصادی و سياسی در منطقه

ز و حکومتباشند و با حيله گری در پی سياست تفرقه اندا
حاکميتهای پاکستان و ممالک عربی و. کن برآمده اند

افغانستان همگی با ایرانی عليل و رنجور بيشتر دمخورند
 و قدرتمند دردموکراتيک، ، انقالبیتا با ایرانی متحد

منطقه که ميتواند متحد بالقوه نيروهای انقالبی درممالک
  . همجوار باشد

مسئله حقوق“: که ما بر آنيمبا الهام از این ارزیابی است 
ملل یک موضوع منفرد و مستقلی نبوده بلکه جزئی است
از مسئله کل انقالب پرولتاریا و این جزء مطيع کل بوده و

).ژوزف استالين(“داز نقطه نظر کل باید به آن نگاه کر
بهمين جهت است که ما کمونيستها به مسئله ملی از جنبه

نساندوستانه نگریسته ازعدالت تجریدی یا احساسات ا
  . جهت رهائی پرولتاریای و منافع آتی آن مينگریم

در ایران خلقهای گوناگونی زندگی ميکنند که صرفنظر از
،اشتراک منافع و همسرنوشتی با سایر خلقهای ایران

، از ویژه گيهایانهای مشترکمصرفنظر از وجوه و آر
ینکه موجباین تفاوتها نه ا. قومی خویش نيز برخوردارند

، بلکه نشان غنای فرهنگی ایران،نفاق نيستند و نباید باشند
نشان پختگی مردم ایران است که به این بلوغ سياسی و

اند رسيدهدر طی تاریخ چند هزار ساله خویش فرهنگی 
 و مرزهای این زندگی کنند،، در احترام بهم در کنار همکه

.ری نمایندآب و خاک را در مقابل تجاوز دشمنان پاسدا
همين احترام باطنی بود که برخالف تبليغات ناسيونال

، بر خالف تاریخ دروغی که اینشونيستهای مرتجع فارس
از ملتهای گوناگونپهلویستها مينویسند مردم سراسر ایران 

در نهضت دموکراتيک جنگل فعاالنه شرکت کردند و کرد
اتيکو ترک و فارس برای استقرار ایرانی متحد و دموکر

، از نهضت دموکراتيک آذربایجان وکردستانرزميدند
 و از جنبش مقاومت کردستان ایران در١٣٢٥ایران در 

دند و از هيچنموبعد از انقالب شکوهمند بهمن حمایت 
دتی نسبت به هموطنان آذری و کرد خود کوتاهیعمسا

،، کرد، آذری خون سرخ جانباختگان فارس.نکردند
در نهر واحد آزادی ایران جاری، عرب و بلوچ ترکمن

    . شد
نبايد اين ويژه گی جامعه ايران را فراموش کرد

، سرکوبکه سرکوب حقوق دموکراتيک مردم
نداهای آزاديخواهانه در ايران فقط به ملل اقليت

همه ملتهای. اين آب و خاک محدود نميشود
ايران از سرکوب و خفقان حاکم در ايران در

ق دموکراتيک و طبيعیرنج اند و از حقو
  ٨ادامه در صفحه ... خيل زندانيان. محرومند

زیر شکنجه های ددمنشانه به روز آوردند و در پای
،، دوم بهمن آذر١٦در . های اعدام جان دادندچوبه 
 در تير١٨، در در انقالب شکوهمند بهمن،  خرداد١٥

کنار هم قرار داشتند و مشترکا در مقابل تجاوز عراق
پيوندهای تاریخی و. به ایران مقاومت نمودند

استحکام این پيوندها محصول دوره های طوالنی
ميتواند از نظرتاریخی است که در ارزیابيهای علمی ن

   .بيفتد
، باقرچهره های درخشان تاریخ ایران نظير ستارخان

،، اميرخيزی، تقی ارانی، حيدر عمواغلیخان
،معينی، شریف زاده، ، قاضی محمدفریدون ابراهيمی

،،  سيامک، حسين فاطمی، دکتر مصدقفواد سلطانی
، کوچک، انوشه، وزیریان، مختاریمبشری

 فرزندانانيان و نظایر آنها، وارطان ساالخشوشتری
مشترک این آب و خاک و مورد احترام و افتخار هر

آنها الهام بخش. یک از احاد مردم ایران هستند
  .مبارزات انقالبی مردم ایران بوده و خواهند بود

موجودیت همين پيوندهای قدرتمند ومشترک است که
 در ایران باقی نگذارده“نفرت ملی“جائی برای 

لق به مليتهای غير فارس در ایران بقدریتع. است
طبيعی و بدیهی است که کسی به ذهن خود حتی
نميتواند خطور دهد که یک غير فارس در ایران یک

بهمين جهت ميليونها افراد. غير ایرانی محسوب شود
ملتهای دیگر در اقصی نقاط ایران پراکنده اند و دست

ه احساسبه تشکيل خانواده زده اند بدون اینکه ب
این است واقعيت. غربت گرفتار آمده باشند

همسرنوشتی همه ملتهای ایران که آنرا با زور هيچ
دروغ و قياسهای ضد علمی و فاقد مبنای تاریخی

نميتوان برای تئوریهای من در. نميتوان کتمان کرد
آوردی افسانه سرائی کرد و مغرضانه بر حقایق

  .تاریخی چشم پوشيد
ای کشتار فارسها از جانب ناسيونالاعالم جهاد بر

شونيستهای ملل اقليت آن پرچم ایدئولوژیک و فرسوده
ای است که باید جای خالی دشمنی ملی و توجيه
تجزیه طلبی را با خونریزی و برادر کشی در شرایط

این ایدئولوژی را امپریاليستها. کنونی جهان پر کند
ئولوژی دامناید. برای آمادگی کشتار جمعی آفریده اند

اسلحه فرهنگی و ایدئولوژیک“ نفرت ملی„زدن به 
امپریاليستها و صهيونيستها در منطقه است تا با ایجاد
دشمنی کاذب ملتهای ایران را و نه تنها ملتهای ایران
را بر ضد یکدیگر شورانيده و ممالک منطقه را در
خدمت سياست جهانی کردن سرمایه به تجزیه

 قدیم گفته اند که سياست تفرقه افکنیزیرا از. بکشانند
ناسيونال. در خدمت استحکام حکومت است

“وحدت ملی ایران“شونيستهای آریائی نيز به بهانه 
نه تنها مبارزات دموکراتيک خلقهای آذربایجان و
کردستان ایران را تحریف و تخطئه ميکنند بلکه از
تحقير پاره ای ملتهای ایران و تقویت روحيه ضد

ب و ضد ترک و حتی افغانی های مقيم ایران  اباعر
با این اندیشه های) توفان(حزب کار ایران. ندارند

ارتجاعی و ضد بشری نيروهای دست راستی ملل
گوناگون ایران که در صدد یوگسالویزه کردن ایران
در خدمت امپریاليسم و صهيونيسم هستند مبارزه

  .ميکند
ه سياست جهانیاوضاع سياسی جهان نشان ميدهد ک

کردن سرمایه با شکستن مرزهای ملی و درهم
شکستن مقاومت ملل در قبال هجوم سرمایه های

هر آنقدر. امپریاليستی تسهيل و ممکن ميشود
کشورهای جهان از نظر سياسی و اقتصادی ضعيفتر

 امکان مقاومتشان در مقابل تهاجم سرمایه،باشند
رت در آمدنامپریاليستی کمتر است و خطر به اسا
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احترام به حقوق مساوی. ر شودمستقل خود استوا
هيچ خلقی را نميتوان. یک جاده یک طرفه نيست

مجبور کرد تا از آموزش رسمی زبان مادری خویش
فرهنگ هيچ ملتی را نميتوان برتر از. دست بردارد

آنکس که نخواهد این واقعيتها. سایر ملل ایران شمرد
را ببيند و برای تغيير آنها در خدمت وحدت مردم

، یک ناسيونالان گام بردارد دموکرات نيستایر
شونيست به تمام معناست که جوهرش در خدمت

 نمونه این ناسيونال.تفرقه ملی و تجزیه ایران است
شونيستها پهلویستهایند که آریائيسم و پان ایرانيسم را

  . تبليغ ميکنند
مارکسيست لنينيستها پيوسته حق ملتها را در تعيين

سرحد جدائی محترم داشته وسرنوشت خویش تا 
یعنی هر ملتی از ملتهای ایران. برسميت شناخته اند

حق دارد خودش تصميم بگيرد که با سایر ملتها در
داخل دولت واحد بسر برد و یا دولت جداگانه خویش

انکار این حق به وحدت امروزی. را داشته باشد
ملتهای ایران در مبارزه با جمهوری اسالمی و

يسم و صهيونيسم ضربه شکننده وارد ميآوردامپریال
و امکان وحدت دموکراتيک آنها را در دولت واحد

انکار این حق تنها. در فردای انقالب منتفی ميسازد
از ناسيوناليسم بورژوازی و از تفکرات خرده

اما بدیهی است که. بورژوازی سرچشمه ميگيرد
.نيست“ جدا شدن“به معنای “ حق جدا شدن“

“حق جدا شدن“يست لنينيستها برای هر ملتی مارکس
را برسميت ميشناسند ولی در عين حال فقط آنگاه به
استفاده از چنين حقی رای ميدهند که مصالح انقالب

 مارکسيست لنينيستها هوادار.پرولتاریائی اقتضاء کند
منافع واحد طبقه کارگر هرگز. وحدت طبقه کارگرند

این همان. ردار نيستبر اساس تعلقات ملی تجزیه ب
باین جهت. اساس برادری جهانی طبقه کارگر است

کمونيستها متعلق بهر ملتی که باشند تکيه را بر
وحدت طبقه کارگر این ملتها ميگذارند و با روحيه
تجزیه طلبی و نفاق ميان طبقه کارگر که با سياست

و ناسيونال شونيسم“ نفرت ملی“دامن زدن به 
  .رزه ميکنندصورت ميگيرد مبا

رفيق لنين با تکيه بر وحدت سوسياليستی بشریت امر
جدائی ملتها را تنها به منزله یک دوران انتقالی در

هدف سوسياليسم تنها از“: نظر ميگيرد و می نویسد
 کشورهایبين بردن پراکندگی بشریت به صورت

کوچک و از بين بردن هرگونه جدائی ملتها از
، بلکهآنان بيکدیگر نبودهیکدیگر و نزدیک نمودن 

همانگونه که بشر. آميختن آنها با یکدیگر نيز هست
فقط پس از دوران انتقالی دیکتاتوری طبقه ستمکش

، بهمانگونهميتواند به از بين رفتن طبقات نایل آید
نيز فقط با طی دوران انتقالی رهائی کامل تمام ملتها

آوردندیعنی پس از اینکه ملتها آزادی جدائی بدست 
جلد(بشر ميتواند به آميختگی ناگزیر ملتها نایل آید

  ).٤ کليات لنين ص ١٩
اساس این تفکر لنينی اولویت دادن به هدف
سوسياليسم است و اگر دوره انتقالی نيز ضرورت
پيدا کند باید هدف از آن تسهيل گذار به وحدت ملتها

نميتوان بطور مصنوعی دوران. باشد و نه برعکس
هدف کمونيستها و مبارزه آنها باید. ی ایجاد کردانتقال

با چشم انداز کمونيستی و در خدمت تقویت
این حکم صحيح لنين. سوسياليسم صورت گيرد

ماهيت کمونيست نماهای ناسيونال شونيست را برمال
  .  ميسازد

ستم ملی که در کشور ما نسبت به ملتهای اقليت
مله دراعمال ميشود در عين وجوه مشترک از ج

 نسبت بهمه،مسئله تدریس رسمی زبان مادری
ستمی که به خلق عرب. خلقهای ایران یکسان نيست

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

  ...قطع نامه کنگره سوم
 سياسی در ايران محدود به مليت معينی
نيست همه آزاديخواهان ايران صرفنظر از
تعلقات ملی در بيغولهای رژيم جمهوری

مالک. اسالمی بيک نحو سرکوب ميشوند
ت ملیسرکوب طبقه حاکمه در ايران تعلقا

، مخالفت با سلطه طبقهو قومی نيست
ايران زندان ملتهای غير. حاکمه است

فارس نيست زندان همه ملل ايران است که
در اداره اين زندان نمايندگان ارتجاعی همه

زيرا. ملل ايران کم و بيش شرکت دارند
طبقه حاکمه در ايران يکدست و از مليت

رایطبقه حاکمه در ايران ب. واحدی نيست
حفظ قدرت سياسی خود تفاوتی در سرکوب

، بويژهمخالفين بر اساس مليتها نميگذارند
مرتجعين آذری چه در زمينه اقتصادی و

در سرکوبچه در زمينه سياسی در ايران 
نهضتهای دموکراتيک قرنها فعاالنه شرکت

تقسيم بندی کاذبی که ملت. داشته و دارند
ضفارس را سرکوبگر دموکراسی و ناق

حقوق دموکراتيک و ساير ملل ايران را
سرکوب شده و فاقد حقوق دموکراتيک
جلوه ميدهد بيان واقعيت جامعه ايران و
ترکيب طبقاتی هيات حاکمه ايران نيست و

، افسانه سرائی برای پيادهنبوده است
“نفرت ملی“کردن تئوری امپرياليستی 

گرگهای“ تئوری ارتجاعی .است
    .است“ خاکستری

یدئولوژی ارتجاعی ناسيونال شونيستهای ملل غيرا
فارس چنين مينمایاند که دست آنها در سرکوب سایر

تقسيم بندی سياسی آنها نه. خلقهای ایران پاک است
بلکه، بر اساس تفکر و منافع ارتجاعی و یا مترقی

از نظر آنها کرد و. تنها بر اساس تعلقات ملی است
دارد تنها فارسآذری و یا عرب مرتجع وجود ن

برای آنها یک هم والیتی. مرتجع وجود دارد
جنایتکار و مرتجع به مراتب ارجحتر و قابل پذیرش

، دموکرات وتر از یک غير هم والیتی انقالبی
آنها بر عليه حاکميت کنونی پان.  استترقیم

“حاکميت فارسها“اسالميستی نميرزمند بر عليه 
 مانورهای سياسیو باین جهت در پيچها وميرزمند 

هيات حاکمه ایران عليرغم پرخاشها و نعره های پر
عمال برای ،“نفرت ملی„، عليرغم تبليغ سر و صدا

کسب امتيازات پوچ و واهی و وعده های سرخرمن
متحد بالقوه رژیم ایران خواهند بود و نه یار و رفيق

این است که حاکميت کنونی از. سایر خلقهای ایران
ا از ترکيب هر مللی که باشد دشمنهر مليت و ی

مشترک همه خلقهای ایران است و راه پایان دادن به
سرکوب و خفقان و کسب آزادیهای دموکراتيک در
مبارزه مشترک همه خلقهای ایران با رژیم حاکم

  .اسالمی ایران است
ولی برای آنکه این پيوندهای مشترک ملتهای ایران

حقوق دموکراتيکاستوار بماند شرطش آن است که 
خلقهای ایران بيکسان برسميت شناخته شود و خلقی

احترام یکجانبه. بر خلق دیگر برتری نداشته باشد
 اتحاد خلقهای.، پابرجا و محکمی نيستاحترام قلبی

ایران باید بر شالوده شناسائی تساوی حقوق همه
خلقهای ایران حتی تا سرحد جدائی و تشکيل دولت

وارد ميشود به مراتب شدیدتر از ستمی است که مثال
به خلق آذربایجان وارد ميشود که نه تنها بازار

، نه تنها در قدرتاقتصادی ایران را در دست دارد
ها در دستگاههای، نه تنسياسی وسيعا شرکت دارد

سرکوب حتی در رده های باال به شدت و داوطلبانه
 بلکه نمایندگانی از آنها در سرکوب،فعال است

عمومی مردم ایران چه در قبل و چه در بعد از
انقالب شرکت فعال داشته و دارند و در قدرت سياسی
.شریک جرم پان اسالميستها و شونيستهای فارسند

رد و عرب و ترکمن همانقدرآنها در سرکوب خلق ک
این یکی. شریکند که شونيستهای فارس در آن سهيمند
دامن زدن. از ویژه گيهای مسئله ملی در ایران است

در ایران تنها دامن فارسها را“ نفرت ملی„به 
از هم اکنون ناسيونال شونيستهای ملتهای. نميگيرد

کرد و ترک در پی تدارک برادر کشی آتی هستند و
طرحهای. ند آذوقه این شبيخونها را فراهم ميآورنددار

کردستان بزرگ و آذربایجان بزرگ نطفه های
جنگهای برادر کشی در منطقه در پرده بعدی این

  . نمایش است
همه خلقهای ایران از ستم واحد سياسی طبقات حاکمه
در رنج اند و برای رفع این ستم که از سرنگونی این

شکل عمده ستم ملی. رزه کنندرژیم ميگذرد باید مبا
بر خلقهای اقليت در تظاهر آن در اعمال فشار بر
زبان ملی است که زائيده حکومتهای شاهنشاهی و

یگانه راه برانداختن ستم. جمهوری اسالمی بوده است
ملی وحدت کليه طبقات و قشرهای مترقی همه این

، مبارزه متشکل و متحد همه آنها برایمليتها
حکومت حاضر و استقرار اتحاد جماهيرسرنگونی 

در این راه باید بر. وروی سوسياليستی ایران استش
روحيه برادری و همبستگی بين المللی ميان خلقها و

تبليغات نفرت. بویژه زحمتکشان این خلقها تکيه کرد
مليت“ تئوری ارتجاعی ،“نفرت ملی„انگيز کينه و 

يوناليستی پرچم مبارزه با روحيه انترناس“پرستی
 در خدمت تفرقه ملی و دامن زدنزحمتکشان این ملل

...و“ ترک و کرد“، “اختالفات ترک و فارس“به 
برای جلوگيری از پایان استثمار بدست طبقات ستمگر

نباید. متعلق بهر کدام از ملل جداگانه ایران است
اجازه داد که جبهه مشترک کارگران فارس و ترک و

 و بلوچ با اسلحه زهرآگين وکرد و عرب و ترکمن
    .     مسموم ناسيونال شونيسم شکاف بر دارد

بر این اساس حزب ما بر آن است که همه کمونيستها
باید  حل مسئله ملی را از نقطه نظر منافع عمومی
مبارزه انقالبی ضد امپریاليستی و ضد صهيونيستی

هر جنبش ملی گرایانه که. مورد بررسی قرار دهند
هد حل مسئله ملی را جدا از مبارزه عمومیبخوا

انقالبی و ضد امپریاليستی و ضد صهيونيستی و جدا
از این متن عمومی مبارزه پرولتاریائی بصورت
انتزاعی طرح کند جنبشی ارتجاعی و همدست
امپریاليسم است و باید با آن مبارزه کرده و آنرا افشاء

مگرکمونيستها هرگز برای بورژواهای ست. نمود
مليتهای تحت ستم تا دستشان به بهانه ملی گرائی در
چپاول زحمتکشان ملت خودی باز باشد چک سفيد

آنها تمایل دارند در زیر پوشش. صادر نميکنند
و دامن زدن به کينه توزی ملی“ نفرت ملی„تبليغات 

ماهيت بهره کشانه خویش را بپوشانند و زحمتکشان
برتری طلبی ملیملل اقليت را با شستشوی مغزی 

آنها تالش ميکنند مضمون طبقاتی. بگمراه ببرند
عمومی مسئله ملی را در دوران امپریاليسم و جهانی
شدن سرمایه از آن بگيرند و بدشمنی کور ميان
بورژوازی ترک و فارس یا ترک و کرد و یا فارس و

ملتی که بخواهد در. عرب و نظایر آن بدل کنند
  ٩ادامه در صفحه ...  وهمدستی با امپریاليسم
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  ...قطع نامه کنگره سوم
 صهيونيسم تدارک قتل عام ملت دیگری را ببيند

دامن زند نه تنها خودش آزاد“ نفرت ملی„و به 
نيست بلکه در جبهه ای قرار گرفته است که
آزادی خود وی را نيز به آینده ای دور و نه اگر

  .نامعلوم موکول ميکند
د مسئله مبارزه ضدکمونيستهای ایران  بای

امپریاليستی و ضد صهيونيستی را با حل مسئله
ملی و سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی پيوند

کمونيستها باید در عين برسميت شناختن. زنند
حق هر ملتی برای تعيين سرنوشت خویش حتی
تا سر حد جدائی روشن کنند که خودشان هوادار

لل دروحدت ملل و همبستگی طبقه کارگر این م
مقابل دشمن مشترک اند و تبليغ آنرا در دستور

تبليغ اين سياست وظيفه. کار خود قرار ميدهند
همه. فقط کمونيستهای فارس نيست

کمونيستهای غير فارس نيز باید این سياست را
از هم اکنون تبليغ کنند و مرعوب ناسيونال

در غير. شونيستهای ملت خودی نشوند
 درجه نخست قربانياناینصورت خود آنها در

“گرگهای خاکستری“این ناسيونال شونيستها و 
آنها که به این سياست گردن نمينهند. خواهند بود

، دشمنان خطرناک نمائی“کمونيست“عليرغم 
کمونيسم را پرده“ نمای“ زیرا ،طبقه کارگرند

استتاری برای ناسيونال شونيسم خویش کرده اند
 مبارزه با.دگاه رنگ عوض کنننتا در سربز

ناسيونال شونيستهای این ملل در خدمت حل
باید. پرولتری و دموکراتيک مسئله ملی است

روشن کنند که امر جدائی در شرایط کنونی
کشور ما هرگز به صالح نيست و حزب ما از
.این دریچه به امر مسئله ملی در ایران می نگرد
حق ملل در تعيين سرنوشت خویش اساسا یک

بهکمونيستها ، برخورد راتيک استحق دموک
عمومی برخورد مستثنی ازاین حق نيز 

ک وکمونيستها نسبت به سایر حقوق دموکراتي
حقوق .مسئله کل دموکراسی نميتواند باشد

دموکراتيک تابعی از مصالح مبارزه
و باید تنها از طبقاتی بوده و خواهد بود

دریچه نابودی بهره کشی انسان از انسان و
ئی بشریت در مجموع خود از چنگالرها

.بربریت سرمایه داری مورد نظر قرار گيرد
مقدس و“این حق برای ناسيونال شونيستها 

است حال آنکه کمونيستها به این اصول“ ابدی
که ماهيت“ آفریده شده“ و “ابدی“، “الیتغير“

مذهبی می یابند هرگز اعتقادی نداشته و نخواهند
 که“ دموکراتيکیقح“کسب آنچنان . داشت

مبنای نابودی دموکراسی پيگير و بالنده بطور
کلی باشد ابزاری برای سرکوب دموکراسی

این است که این حق ملی را. بطور کلی است
نميتوان به بهای سرکوب ملت دیگری کسب کرد

.  

 
زنده باد جمهوریهای 
شوروی سوسياليستی 

 ایران
*****

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

   ...پایان راه؟
حال ديگر مامورين سانسور نميتوانند با . رزه بدل شده است مبا

آنها فلج شده اند و شاهد . اين سانسور شکنی مردمی مقابله کنند
  .  آنند که چگونه اين زمزمه ها به آتش  و شعله بدل ميشوند

ترانه وقتی .  متعلق به مردم است،  ترانه های من مال خودم نيست
 به زمزمه بدل شد همزمان بر از فکر و قلم من تراوش کرد و

، مالکيت مستقل ميشود، مالکيت من نيز بر آنها قلم بطالن ميکشد
رها معنوی مرا نفی ميکند، خود را از قيد مالکيت خصوصی من 

، در سينه ها در اجتماعی بدل ميشودعاليتر به مالکيت و ميکند 
ش قلبها و مغزهای مردم آشيانه ميکند و به یک کالم با هنر گوگو

به صورت ، لواره ميزند، به مردم ُپ، داریوش ها و ابی هاها
توده ای ميشود و آنگاه هيچ ، گسترده به مردم منتقل ميگردد

نيروی اهریمنی قادر نيست عشق مردم را در پستوهای خانه شان 
از مشهد . به بند کشد و بر این نيروی معنوی جمعی چيره گردد

 ،افاتی تا مهاباد غرقه به خونقم خر، از  تا حافظيه شيراز“مقدس“
از بلوچستان به فقر نشسته تا آذربایجان سرکوب شده ورد زبان 

 خرمن آتش فردای ،این سوسوهای گرم و روشن. مردم خواهد شد
آنگاه ترانه های زندگی مردم از . انقالب اجتماعی ایران است

آنها از ، از اشتياق سوزان زندگيهای درون رویاها و آرزوها
ن به زندگی الهام ميگيرد و این است که سرچشمه آن عشقشا

، صدای گرم گوگوش. هميشه جوشان و الیزال باقی خواهد ماند
 مردم .دانی ميکنندواین ترانه ها را جا... و، ابی و داریوش عارف

در زیر و بم آنها رویاهای خویش را مييابند و داریوش ها  و ابی 
ند و به سراینده این آثار ها را تشویق ميکنند تا باز هم بخوان

آنگاه است که خواننده متعهد و مردم دوست با درک . مراجعه کنند
. عميق روح این ترانه ها آنرا با جان و دل بر صحنه ميآورد

داریوش و ابی به داریوش و ابی بدل ميشوند و مورد عالقه مردم 
قرار ميگيرند و بر سر هر کوی برزن آوازهایشان مکرر در 

  .  رار ميگرددمکرر تک
یعنی ، تئوری وقتی به ميان مردم رفت به نيروی مادی بدل ميشود

 ، نه با، نه با زنداننميتوان آنرا حذف کرددیگر به نيروئی که 
حذف آن فقط با نابودی بشریت قابل تصور . شکنجه و نه با اعدام

  .این گفته نغز در اینجا مصداق بارز خویش را یافته است. است
ی گرم و پرنفوذش تنها همراه با همکاری یک ابی با صدا

رویخوانی  آلمان Ulmگيتاریست آلمانی بنام مانفرد از شهر اولم 
. جنتی عطائی را همراهی ميکرد و مردم با وی همصدا ميشدند

دکلمه های ایرج با . صدای رسای وی سالن را بلرزه می انداخت
جان ، با طعنه های به جایش به نشست صدای گرم و شيرینش
 ایرج محصول دو دوره تاریخ .گوش ميکرد ميداد و همه را سراپا

 مرداد بر گرده ٢٨هنوز سوزش جهنم کودتای خائنانه . ایران است
اش تسکين نيافته که داغ جمهوری اسالمی را بر گردنش فرود 

    :ميآورند و حال این است روایت ما از جنگل
  ، پشت سرپشت سر“

  پشت سر جهنمه
   روبرو،روبرو

  قتلگاه آدمه
  روح جنگل سياه

  با دست شاخه هاش داره
  روحمو از من ميگيره
  تا يه لحظه می مونم

  جغدا تو گوش هم ميگن
  ““پلنگ زخمی می ميره“

، ، باید حرکت کنه“بجنبه“باید “ بمونه“اینه که ایرج نميتونه 
ایرج باید به . ء زندگیایستائی مترادف مرگه و حرکت سرمنشا

نيز از آنها “ پلنگان زخمی“یران نشان دهد که ی تاریخ ا“ جغدا“
  .سرزمين ما سرزمين شيران و پلنگان است. باکی ندارند

تفاوت . در این شب تماشائی دو گزارش از ایران و آلمان پخش شد
در حاليکه در ایران کمتر کسی . از نظر معنا اززمين تا آسمان بود

اطر نياورد و بود که جنتی عطائی را نشناسد و اشعارش را به خ
اکثریت ، در خارج در توصيف و تفسير ترانه هایش بی نظر باشد

حتی آنها که از اقصی نقاط اروپا  گرد آمده بودند تا در کنسرت 
ابی در شهر کلن شرکت کنند در اکثریت خویش جنتی عطائی را 

این . این سطحی نگری باعث تاسف بود. بدرستی نمی شناختند
در حاليکه ایرج . نی به تاریخ ایران بودنشانه بی هویتی و نادا

  :قلبش آکنده از عشق ایران است و ميسراید
“...  

  خونه عشق مادرم بود
  که تو باغچه ش گل اطلسی می کاشت

  خونه روح پدرم بود
  چيزی رو همپای خونه دوست نداشت

  سيل غارتگر اومد
  از تو رودخونه گذشت

  الرو شکست و بردُپ
  زد و از خانه گذشت

  من موندم و اين ويرونه هاحاال 
  خشم و کينه ی ديوونه هاِپر 

  ، من پاک، من خستهمن زخمی
  :می نويسم آخرين حرفو رو خاک

  کی ميآد دست توی دستم بذاره“
  ““تا بسازيم خونه مون رو دوباره

 دل در ،پایمردی و ایستادگی ، این فریاداین فریاد و فراخوان اميد
خودی و غير خودی رنج فراوان مردم ایران که از دست بيگانگان 

حس  خود سينهبرده اند و داغ شاهی و استعمار امپریاليستی را بر 
کرده اند پژواکی دیگر دارد مردمی که برای بنای ایرانی آزاد و 
آباد و دموکراتيک و توام با مهربونی و عاری از بهره کشی انسان 

ایشان را از انسان آماده پاسخند و بدنبال دست ميگردند تا مشته
  .  گره کنند

آری مردمی که سنگينی ساطور جمهوری منفور اسالمی را بر 
، مضامين برایشان گرده خویش حس ميکنند به معنا روی ميآورند

در اهميت مييابند زیرا در این ترانه ها اسلحه مبارزه و مقاومت 
می مقابل استبداد را که از نسل پيشين به آنها به ارث رسيده است 

 روح خویش را جال ميدهند و ،آنها با این سالحهای معنوی .جویند
این است که در ایران مردم بيشتر به عمق ميروند و با درک 

نسل جوان ایران این فریاد دل . دیگری به مسئله برخورد ميکنند
ایرج را که از غم گذشتگان ميگفت و جهانی می طلبيد که در آن 

 این سرود ایرج یاد آور .از مهربانی ها سخن بگویند حس ميکرد
  : زنده یاد محمد زهری بود که ميگفت

   ،به گلگشت جوانان“
  ! ای رفيقان،ياد ما را زنده داريد
  ،که ما در ظلمت شب

  ،زير بال وحشی خفاش خون آشام
  ،نشانديم اين نگين صبح روشن را

   “. به روی پايه انگشتر فردا
سازان آتی  ایران ه، بو ایرج در خطاب به نسل جوان ایران

   :ميگوید
  !با شما آينده گانم“

  ای جهانسازان خوشنود
  ای برابرهای فردا

  :ِ ما قرنی چنين بودقرن 
  ، ميلهِ، قرن ِ  زندانقرن
  .اعدام حقيقتِقرن 
  ِ تن دادن به دارقرن 
  !ِ کشتار شهامتقرن 
  ِ استعمار خاکقرن 
  .ِ استثمار انسانقرن 
  ِ تن دادن به دارقرن 

  !ياراندل بريدن از د
  ِ دالالن خونقرن 
  .ِ همخانه فروشانقرن 
  ِ ضحاک پيُرقرن 

  ١١ادامه در صفحه ...   !سلطه ی افعی بدوشان
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  حدت و تشـــکيالت استچاره رنجبــــران و 

  ...اد به معجزهاعتق
، افسار تاثيرات مخرب آن برای نسلهای آینده بکاهد
 و از آنهاگسيخته به هستی مردم بی دفاع هجوم آورد

قهر طبيعت را ميتوان مهار زد ولی. قربانی گرفت
طمع سيری ناپذیر کنسرنهای آمریکائی حد و مرزی
ندارد و حاضر نيستند از توليد بی حساب دست

آنها به. تصاد با نقشه تن در دهندبرداشته و به اق
مصداق بعد از ما چه دریا و چه سراب ناگهان بطور
غير منتظره گرفتار دریای ناخواسته شده و به اعماق

گرم کردن بی رویه محيط زیست که. آن لغزیدند
محصول هرج و مرج در توليد نظام سرمایه داری و
محصول جامعه مصرفی است و شرایط هستی

دم را برهم ميزند گریبان امپریاليستزندگی مر
توفان نوح تف سرباالی این. آمریکا را گرفته است

نظامی شده است که برای جنگ صليبی عازم بغداد
این تف و. شد و مدعی بشارت و رستگاری گردید

رامزفلد-چنئی-کوندليزارایس-بر پيشانی بوش
  . چسبيده است و چسبيده ميماند
 اثر توليد بی حسابگرم کردن محيط زیست در

برای کسب سود حداکثر و رقابت نهنگان سرمایه
داری کوراندیشی بی حسابی است که به قيمت جان
.مردم آمریکا و بی خانمانی آنها تمام شده است
امپریاليست همانگونه که جان مردم جهان و بویژه
عراق و افغانستان و ایران و کره شمالی و سوریه و

برایش بی ارزش است... چين و کوبا و ،ونزوئال
.جان مرم آمریکا نيز برایش ارزشی ندارد
امپریاليست اساسا وطن ندارد و بهمين جهت نيز فاقد

ناموس امپریاليست پول است و برای. هموطن است
کسب پول به صورت سود خالص از هيچ بی

امپریاليست آمریکا دشمن. ناموسی فروگذار نمی کند
  . شمن شماره یک بشریتبشریت است و آنهم د

افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که قهر
افسار گسيخته طبيعت به حساب ميآید برازنده نام

گذارد و از“ کيوتو“باید نام آنرا . نيست“ کاترینا“
نمایندگان امپریاليست آمریکا طلبيد که بهمه مردم

برای“ کيوتو“پروتکل بچه بهانه  توضيح دهند جهان
ء نکردند تا حداقل ازحفظ محيط زیست را امضا

توفان خليج. نتایج خسارت آن در آینده در امان بمانند
  .است“ کيوتو“مکزیک صورت حساب پروتکل 

افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که
سدهای مخروبه ی قربانی سالهای مدید بی توجهی
مسئوالن را درهم شکسته است و در ایالت فقير
نشين جنوب آمریکا در همان گهواره برده های سياه

در ساحل ميسی سی پی، با همان آوازهای جازشان
ضربه جانانه خویش را وارد کرده است و وظيفه

بههای کهن را متقبل شده است “کوکلوکس کالن“
 ندارد و سياهان به“ربطی“نظام طبقاتی آمریکا 

؟ و باید!!شهادت همان رنگ سياهشان سياه بدختند
  . قربانی شوند

افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که

يواورلئانی را، نسياهان را خانه خراب کرده است
شده درهم کوبيده است فقير کشکه بدست آنها ساخته 

است و بخانه کسانی روی آورده که دو سوم قوای
.اشغالگر امپریاليست را در عراق تشکيل ميدهند
ملتی که ملت دیگر را به بند ميکشد خودش آزاد

، خودش قربانی است و با ملت ستمکش دشمننيست
 توفان. و باید با آنها متحد شودمشترک دارد

 .ت دهنده اتحاد و همبستگی نيز هستبشار“ کاترینا“
همين است که امروز بی توجهی دارو دسته جرج
بوش نسبت به وضع سياهان باقيمانده در ایاالت

نظامی به این مناطق ندارد زیرا قوایاعزام قوای 
متجاوز این ارتش در سراسر جهان و بویژه

ارتش متجاوز ارتش. خاورميانه پخش و گرفتار است
مردمی نيست تا در خدمت مردم و برای خدمت به

این ارتش متجاوز برای تجاوز به. مردم حاضر باشد
درحاليکه هزاران نفر را. دیگران آموزش دیده است

مادری نيز از، در مملکت مالک اشغالی ميکشددر م
کمک به هم نوع در ميماند و در درماندگی و کشتار

  .آنها شریک است
افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که
انتقامجویانه به آمریکا یورش آورد مطلع بود که

 عراق برباد رفته استثروت مردم آمریکا در جنگ
و اميد بازسازی این شهرها به این زودیها و آن هم

ميليونها مردم باید. بياری بالعوض دولت نميرود
خود را اسير بانکها و بيمه ها برای نسلهای آینده کنند
.و مانند برده های آغاز کشف آمریکا زندگی نمایند
همانگونه که نسلهای آینده مردم عراق اسير یوغ
بانکها امپریاليستی و این دزدان دریائی باقی خواهند

  .ماند
 سپتامبر به١١آن دستگاه عظيم و طویلی که پس از 

 پدید آمد تا با فاجعه های غير“اداره امنيت ملی“نام 
، نتوانست به مقابل فاجعهقابل پيش بينی مبارزه کند

 دليلش.ای رود که ابعادش از قبل قابل پيشگوئی بود
ست زیرا این دستگاه پليسی برای حفظ مردمروشن ا

برای آن بوجود آمده. بوجود نيآمده بود و نيامده است
، استبدادی و پليسی در آمریکاتا نظامی خفقان آور

، جاسوسی را رواج دهد و مردم را بهمستقر سازد
      .   بهانه مبارزه عليه فاجعه تروریسم کنترل کند

دی نداریم وگرنه میافسوس که ما به معجزه اعتقا
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که در
شصتمين سالگرد بمباران هيروشيما و ناکازاکی شهر
نيواورلئان را در نوردیده  آه دل مردم غير نظامی
هيروشيما و ناکازاکی در ژاپن بوده که در عرض
یک ثانيه برای مطامع جنایتکارانه امپریاليست آمریکا

  . شدندخاکستر 
افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که
هزاران کشته به جای گذاشته است یاد آور فریادهای

، سامره،ناصریه ،فلوجه، مردم غير نظامی بغداد
ميباشد که امپریاليست... ، هرات، بکرامکرکوک

 اند تا دردناکی مرگجنایتکار آمریکا را نفرین کرده
فرزندان و بستگان را بر گوشت و پوست خود

  .احساس کنند
افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که
هزاران کشته بجای گذاشته یاد آور از کشته پشته
هائی است که متجاوزان آمریکائی در عراق و

یر نقاط جهان از خود به جای گذاشتهافغانستان و سا
  .اند

افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که صدها
هزار نفر را آواره کرده است یاد آور آوارگانی است
که بی خانمان در عراق و افغانستان و بی سر پناه می

 یا شکالتهایگردند و قربانی بمبهای خوشه ای
  .عروسکی و انفجاری آمریکا ميگردند

افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می 
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که نابودی 

 جزیره نفتی آمریکا در خليج مکزیک را در بر ٢٠
داشته نفرین مردم منطقه است تا نفت دزدیده از عراق

. ست آمریکا پائين نرودبه خوشی از گلوی امپریالي
 درصد ظرفيت نفت آمریکا از خليج مکزیک ٤/٤٧

  ١١ادامه در صفحه ...  با. تامين ميشود

جنوبی که قربانی این فاجعه قابل پيشگيری شده اند
بنام سياست نژاد پرستانه ایکه قصدش خالصی از

  .دست سياهان است به حساب مياید
يست آمریکا که در مقابل ملتهایغول پاگلين امپریال

“کاترینا“دیگر گردنکش است پایش در لجن توفان 
گير کرده و از حداقل یاری به مردم خسارت دیده
ایاالت جنوبی حتی یک هفته بعد از این فاجعه به

زیرا در این. بی شرمانه ترین وضعی درمانده است
کشور فرصتهای نامحدود همه چيز خصوصی است

رگزار کنسرنهاست و نه نماینده مردم وو دولت کا
لذا برای امداد باید سازمانهای خصوصی را به

بودجه% ٥٤دولت جرج بوش از . حرکت در آورد
برای سوانح طبيعی بخاطر جنگ عراق کاسته است
و پولی را که باید برای تعميرات و نگهداری
سدهای فرسوده و تامين پمپاژهای جدید آب مصرف

 مصرف آدمکشی در عراق و ریختنميشده است به
ثروتهای مردم آمریکا به حلقوم کنسرنهای

وی از هم اکنون در فکر آن. آمریکائی رسانده است
،، جاده سازیاست که کدام کنسرنهای ساختمانی

را. ..، شرکتهای برق و تلفن وبيمارستان سازی
برای باز سازی دوباره این مناطق به کار بگيرد و

 را به حلقوم این شرکتهای خصوصیبودجه آمریکا
.سرازیر کند و بر بحرانهای اقتصادی غلبه نماید
.این دقيقا ادامه کاری است که در عراق کرده است
در اینجا سخن بر سر تقسيم ثروت مردم و بر عليه

  .مردم است
افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می

زیک کهگفتيم که این توفان مهيب در خليج مک
منجر به گرسنگی و بينوائی مردم این ایاالت شده

، نظام بهداشتیاست و نظام درمانی را درهم ریخته
را فروپاشيده و مردم به گرسنگی و تشنگی رسيده

 توسطاداشتهورا به هجوم به محلهای خواربار 
گارد ملی آمریکا همان پاسخی را با گلوله دریافت

. دریافت ميکنندميکند که مردم بمب زده عراق
دولت امپریاليستی آمریکا بجای رفع بی آبی و

، بجای تامين داروی آنها برای حفظگرسنگی مردم
توسطمالکيت کنسرنها و ثروتمندان به روی مردم 

گلوله می بندند و متاسف هستند کهگارد ملی 
 هزار گارد ملی مسلح با حق٤٠نتوانسته اند بجای 

.به محل فاجعه بفرستند هزار نفر را ٧ تير تنها
زیرا مابقی آنها به عراق با حق تير و جواز

  .آدمکشی اعزام شده اند و عراقی ها را ميکشند
افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که
دولت را که نماینده کنسرنهای نفتی و تسليحاتی

، بی عرضه گیمدیریت، فقدان است فلج کرده
 را به نمایش گذارده و به مردم“قویترین مرد دنيا“

نشان داده که هر کس باید نظام حقوقی خویش را در
.غياب دولت مستقر کند و از حق خویش دفاع نماید
جرج بوش نيز از حق کنسرنها دفاع کرده برای ده
ها جزیره نابود شده نفتی که بهای نفت را سرسام

مردم این. ش داده است زاری ميکندآور افزای
مناطق خود حق خویش را در دست گرفته اند و به

دولت بوش بر روی. تامين آذوقه خویش مشغولند
  .آنها فقط تيراندازی ميکند

افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که از

چه ساخته است و آبشهرهای ایاالت جنوبی دریا
را بر مردم بسته است همان کاری را کرده است که
ارتش اشغالگر آمریکا با بمباران تصفيه خانه های

این ارتش متجاوز نه در. آب در عراق انجام دادند
عراق به یاری مردم عراق رفت و نه در آمریکا به

امپریاليست آمریکا توان. یاری مردم آمریکا رفت
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  ...پايان راه؟ 
  !با شما آيندگانم

  ای جهانسازان خوشنود
  ای برابرهای فردا

                       .. .دِ ما قرنی چنين بوقرن 
، لنشين ابی و داریوشترانه های ایرج در قالب صداهای گرم و د

 همان تفنگی که ،برای آنها تفنگ است...  و، عارف، الههگوگوش
در زیر خاک برای فردای انقالب ایران پنهان کرده اند و آنرا از 
زیر خاک بيرون ميکشند گرد و غبار آنرا را با احتياط و مهربانی 

 بر لوله آن که قدرت سياسی از آن خارج ميشود بوسه ،ميزدایند
ميشوند تا دنيا را ميکشند و آماده جسورانه ، گلنگدنش را زنندمي

، تکانی برای الیروبی و گند ، تکانی برای خانه تکانیتکان دهند
. آری قهر مامای جامعه کهن برای زایش جامعه نوین است. زدائی

. گنداب را نميشود اصالح کرد. گنداب خود بخود زدودنی نيست
باید آنرا . تزئين آن ناپایدار است ،بهره کشی مشاطه بردار نيست

به همان مصداق این راز همه . زدود تا از بوی تعفش رهائی یافت
   :دانسته

  سواره بی تفنگ قدرت نداره
  .سوار وقتی تفنگ داره سواره

سلم منصوری این در عين حال مضمون فيلمی کوتاه و زیبا از ُم
 به عزا بنام سياهپوشان بود که در کوچه های تاریک و خلوت و

فيلمی که در جشنواره های جهانی مورد . نشسته ایران گذر ميکرد
مایکل مور کارگردان معترض و برنده جمله تجليل همه و از 

فيلمی که هم جمهوری . جایزه اسکار آمریکائی قرار گرفته است
اسالمی آنرا ممنوع کرده است و هم رسانه های ماهواره ای لوس 

و از پخشش چون به مزاج آنجلسی آنرا سانسور کرده 
سياهپوشان در . سازگار نيست ممانعت ميکنند“ دموکراتيکشان“

رق ُق. ، ترانه ایرج به نمایش آمده بودهمه سوی جاری بودند
، بوی اسالمی بر همه جا سایه شوم و سنگين خویش را افکنده بود

در چند دقيقه سير تحول انقالب . تفتيش عقاید به مشام ميرسيد
ه از رویائی انسانی به کابوسی اسالمی بدل شد و بهمن را ک

کارگران و آموزگاران را که برای . شکست خورد به صحنه آورد

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

دریافت دستمزد و حقوق خویش به خيابانها آمدند و معترض 
، دانشجویان بودند بمنزله دو جنبه عينی و ذهنی انقالب نشان داد

ی خویش را در تا رویاها، فانوس بر دست شده بودندبسيج که را 
پيوند با کارگران جستجو کنند تنها نگذارد و درد شکست انقالب 
را در مرحم انقالب نوینی جستجو کرد تا به طور اساسی به همه 
دردهای اجتماعی پاسخ گوید و بقول توللی این خواب و رویای 

  .انقالبی روزی تحقق خواهد پذیرفت
  ی ولی اين خواب شيرين دارد از پ،خواب ميديدم

  . رخشنده خورشيدی نهان اندر سحابی،بيگمان
صدای گرم و رسای ابی که ترانه ایرج را بهمان نام سر داده بود 

، مو و در متن فيلم آنرا همراهی ميکرد فضای سالن را پر کرد
  :بر بدن راست ميشد

  با اینکه دارن سيا پوشا“
  از توی شط کوچه ها

  جمع می کنن ستاره های پرپرو
  ن عزا دارابا اینکه دار

  از زیر آوار و جنون
  در ميارن کفترای خاکستر و
  با اینکه بوی تفتيش و خون

  پيچيده توی قصه ها
  با اینکه صدای انفجار
  مرثيه خونه همه جا

  هنوزم ميشه قربانی این
  وحشت منحوس نشد

  هنوزم ميشه تسليم شب و
  .اسير کابوس نشد

  ميشه باز سنگر از ترانه ساخت
  دو به قرق سر نسپر

  هنوزم ميشه عاشق شد
  و از ستاره مايوس نشد

  با اینکه داس دلهره
  گردن این دقيقه ها رو می شمره
  با اینکه آینه از شب و گریه پره

  با اینکه تو مهتاب و آب
  صدای کوچ هست و شتاب

  با اینکه تو پستوی ذهن همه کس
  رد گریزه و قفس

  هنوزم ميشه قربانی اين
  وحشت منحوس نشد

  تسليم شب و هنوزم ميشه 
  .اسير کابوس نشد

  ميشه باز سنگر از ترانه ساخت
  و به قرق سر نسپرد

  هنوزم ميشه عاشق شد و
  .“از ستاره مايوس نشد

حال تفنگها بودند که سخن ميگفتند و پاسخ گلوله را با گلوله 
، آموزگاران و تفنگهائی که این بار باید بر کارگران. ميدادند

  .یران متکی باشنددانشجویان بر تمامی مردم ا
و ما بر آن ميافزائيم که حزب است که باید بر تفنگ فرمان دهد و 

آری آنوقت به این وحشت منحوس پایان ميدهيم و . نه برعکس
آنوقت نه سانسور جمهوری . اسير این کابوس نخواهيم ماند

  .اسالمی وجود دارد و نه سانسور سلطنت طلبان لوس آنجلسی
  صدای گرم ابی می خواندنددر پایان همه حضار با 

  هنوزم ميشه قربانی این“
  وحشت منحوس نشد

 هنوزم ميشه تسليم شب و
  “.اسير کابوس نشد

 بر روی صحنه  کار این ،با حضور همکاران این برنامه
، آغاز آن گردهمائی بزرگ به پایان رسيد ولی این پایان راه نبود

  .بود
  ٭٭٭

  

تمدن بشری بود غارت کردند و برایرا که گهواره 
 وآمریکائی“ تمدن“ و “مدنيت“آموزش دادن 

 زندگی“برتر“نهادینه کردن دموکراسی و شيوه 
  .آمریکائی به بين النهرین لشگر کشيدند

معجزه ای که ما به آن ایمان داریم در حال شکل
و آن معجزه تداوم مبارزه رهائی بخش. گرفتن است

ان و همبستگی مردم آمریکا با آندر عراق و افغانست
چشمها را برای درک ماهيت“ کاترینا“توفان . است

کثيف امپریاليستی آمریکا ميگشاید و تناقضات و
تضادها و درماندگی این نظام را به بهترین وجهی به

 درماندگی امپریاليست آمریکا در.نمایش ميگذارد
این بحران حاکی از پوسيدگی مجموعه این نظام

نشانه آن است که احترام به اصل مالکيت. ستا
خصوصی بر وسایل توليد و گسيل گارد ملی برای

فقط. حفظ این وضعيت در خدمت به مردم نيست
زمانی که ثروتها به مردم تعلق داشته باشد ميشود
نيروها و مردم و ابزار کار را بسيج کرد و منتظر
شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی و یا هواپيماهای
.کرایه ای از جانب دولت بی حال و بی پول نشد
ابعاد این فاجعه بيانگر ابعاد بحران و سقوط اخالقی
کل نظام ضد بشری سرمایه داری بویژه در شکل

بشری که پول ندارد حق حيات. نئو ليبرالی آن است
.این است اصل نظام سرمایه داری ضد بشری. ندارد

يتوان این چهرهدر مواقع بحرانی به بهترین وجهی م
این معجزه. های بزک کرده را دید و بهمه نشان داد

  .معجزه سوسياليسم. ایست که ما به آناعتقاد داریم
    

*****

  ...اعتقاد به معجزه
 نابودی تاسيسات نفتی توليد صنعتی آمریکا به
خطر افتاده و بهای نفت به سرعت رو به افزایش

نظام. است و رشد اقتصاد جهان را تهدید ميکند
ستی برای نجات از بحران سياسی وامپریالي

اقتصادی  به ذخایر نفتی خویش توسل جسته
تاسيسات نفتی امریکا ماه ها در دست تعمير. است

شدت توفان جرج دبليو بوش را گيج. خواهند بود
  .و منگ کرده است

افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه می
 کهکهگفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک 

کمر امپریاليست نفتی را شکسته است امکان
تنفس به نهضت قدرتمند رهائيبخش در عراق
ميدهد تا ارتش از رمق افتاده متجاوز را که اکثرا
از مناطق بحران زده ميآیند در هم بکوبد و تهدید
های نظامی آمریکا را در حمله به ایران بيرنگ

بدلتهدیدهای جرج بوش به بلوفهای پوچ . کند
شده است و دیگر حتی در حد تهدید نيز کسی را

قهر طبيعت ترمز دستی. به نگرانی دچار نميکند
جرج بوش را که در سرازیری بریده بود برای

معجزه مسحيت. مدتها دهنه زده و کشيده است
جرج بوشی در مقابل معجزه اسالميت مالئی

  .رنگ باخته است
یم وگرنه افسوس که ما به معجزه اعتقادی ندار

می گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که
جزایر نفتی آمریکائی و متجاوزین به عراق را
نابوده کرده است و برعکس به جزایر نفتی

 در همان خليج مکزیک“توتال“شرکت فرانسوی 
کاری نداشته است کار خداست تا امپریاليست

ستآمریکا را به کيفر جنایاتش برساند و امپریالي
فرانسه را که در کشتن مسلمانان تعلل و تامل
ميکرد از گزند حوادث مصون دارد و پاداش آنها

  .را بدهد
افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم و گرنه
می گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که
همه زندان ها را خراب کرد و به آزادی زندانيان

امپریاليست آمریکامنجر شد کنایه ای به جنایات 
در گوانتانامو و سایر زندانهای مخفی آنهاست که
متهم را بدون رسيدگی قانونی بطور خود سرانه و
در زیر شکنجه تا زمان ظهور حضرت نگاه
ميدارند و قرآن انها را با توصيه منصور حکمت

 به“اسالم سياسی“و مریدانش بنام نامی مبارزه با 
  .چاه مستراح ميافکنند

سوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه میاف
گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که آب
را به ارتفاع ده متر باال آورده یاد آور توفان نوح
است که به جرج بوش برای ادعای پيامبری
اخطار ميدهد و ميگوید دست از عوام فریبی
بردارد و حواریون خویش را انجيل بدست با

ماهای ارتش آمریکا برای پخش سوسيس بههواپي
  .عراق گسيل ندارد

افسوس که ما به معجزه اعتقادی نداریم و گرنه
می گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که
شهری را مانند زلزله طبس و یا بم نابود کرده
برای امتحان جرج بوش است و ميخواهد صبر

  .مومنين را ارزشيابی کند
 به معجزه اعتقادی نداریم وگرنه میافسوس که ما

گفتيم که این توفان مهيب در خليج مکزیک که
فروشگاهها را بر هم زده درهای بانکها را گشوده
و به غارت اموال عمومی و خصوصی از روی
نياز و یا بی نيازی منجر شده است کار همان
اراذل و اوباشی است که موزه های باستانی بغداد



٠  

 ١٢                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران   ١٣٨۴  مهر ماه – ۶٧      شماره 

 

 اعتقاد به معجزه
 ما و توفان “توفان“

  “کاترينا“
 که گردباد قابل پيشبينی“کاترینا“توفان 

 سپتامبر١١ فاجعه نابهنگام  چون،هولناکی بود
از آسمان بر آمریکا نازل شد و نه تنها برج های

ها و آسمانخراشها و خانه ، بلکه برجدو قلو
 را با هم در نوردید و صدها هزاری صد قلوها

همه. مردم بی گناه را طعمه قهر طبيعت کرد
فنآوریهای پيشرفته امپریاليست آمریکا در مقابل

رزیابی بی ثمر ماند و ما شاهداین نيروی قابل ا
آن بودیم که ثروتهای بشری چگونه در ینگه

  .دنيای زورگو و بخود ببال نابود ميشوند
از روزها.  غير منتظره نبود“کاترینا“توفان 

قبل همه رسانه های گروهی از وقوع این فاجعه
خبرميدادند و مردم را به ترک ایاالت جنوبی

ا که ثروتمند بودند بهآنه. آمریکا فرا ميخواندند
موقع شهرهای در مسير خطر را ترک کردند و
.فقرا مانند هميشه به جای ماندند و قربانی شدند
مسئول این بی توجهی به جان انسانها دولت
امپریاليستی آمریکاست که تمام هم و غم خود را
صرف دخالت در امور داخلی سایر ممالک

نی به مردمشنموده و در امور داخلی امداد رسا
قاتل این مردم دستگاه. گامی بر نميدارد

جنایتکار کنسرنها هستند که بی توجهی به جان
انسانها را حتی تا روزها بعد از فاجعه طبيعی

  .  به فاجعه ای اخالقی و ضدانسانی بدل کردند
 قهری که بشریت ميتواند تا حد ممکن به آن

  ١٠ادامه در صفحه ... مهار زند و از

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما. ه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چ. است

به ما کمک مالی رسانيد،. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه.  اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديمزيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به

 .گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  پايان راه؟
خ در تجليل از بزرگمرد به مناسبت گردهمائی موني

  ترانه سرائی در ايران ايرج جنتی عطائی
 در مشهد خراسان ١٣٢٥ دیماه ١٩ایرج جنتی عطائی در 

 جد پدریش تبریزی و مادرش از مهاجران .بدنيا آمده است
ناسيونال تبریزی است ولی نه . عشق آباد ترکمنستان است

.  است، انسانی واال و انترناسيوناليستشونيست امروزی
انسانيت جهانی اش را با وطنپرستی و عشق به مردمش که 

روحيه جهانی . احساسات آنها را درک ميکند بر زبان ميآورد
 به همان کوچه بن بستی ، عشقوی بيان عشق به ميهن است

 به بزرگراه که ما همه در آن زندگی کرده ایم و روزی آن را
  .آزادی بدل خواهيم کرد

  ، توی اين کوچه به دنيا اومديم“
  ،توی اين کوچه داريم پا می گيريم

  ،  پدر بزرگ بايدم مثِليه روزَا
  “...ن بست بميريمتو همين کوچه ی ُب

مرا به “ایرج به قول یغماگلروئی که در مورد وی اثری بنام 
 شاعر اجتماعی  یکدر ایران منتشر کرده است“ خانه ام ببر

، ، از انسانی ترین عشقوی از عشق سخن ميگوید. است
انسانی ترین عشق در ترانه هایش تبلور “، عشق به مردم

 عشقی که به قولی در جغرافيای انداِم یک زن خالصه .یافته
در ترانه هایش همواره به افت و خيزهای “. “نمی شود

دهای اجتماعی مردمانش واکنش نشانده و غنی ترین سرو
ترانه هایی که تاریخ .  طغيان این قوم را سروده استخشُم

ِ  دیجور و تا طلوع مصرف ندارند و گویی تا انتهای شِب
، هم چنان و هم چنان ادامه خورشيد نه خاموشيش در دنبال

  “افتیخواهند 
شاعر گمنامی در هراس از گزمه های شاهی پس از قلع و 

سل آتی به توصيف ایران  مرداد با هشدار به ن٢٨قمع کودتای 
   :پرداخت و نوشت

  ، گل اميدالالی الی الی“
  باباتو برده اند تبعيد
  دلی مانند کوه داره

  بچه اش صد تا عمو داره
  بخواب فردا سحر ميشه
  شب از عالم بدر ميشه 
  خراب ميشه در زندون

  “ خونه مياد خندونتبابا
 جلو و هر چه ساطور مميزی تالش کرد از رسوخ آن به قلبها

گيرد موفق نشد و سالها بعد یکی از فرزندان همين وطن با 
  .همان مضمون شعر دیگری سروده است

و ایرج جنتی عطائی ازوطنی سخن ميراند که زندان بزرگی 
. است و ستاره های این وطن را پرپر کرده به دار کشيده اند

ولی این مادر وطن فرزندان دیگری به دنيا ميآورد که به نياز 
   :ن پاسخ گویندزما

  !ترانه زندانی: وطن“
  ! قصيده ی ويرانی:وطن

  ، ظلمت، اعدامياِنستاره ها

  !ريزند ِاگر چه میبه خاک 
  “...سحر دوباره بر می خيزند

 ،، در مورد جهت گيری تاریخی اشوی در مورد زندگی خودش
 در به شرایط مادی اجتماعی که در آن زیسته استناد ميکند و

   :رویی می آوردگفتگو با یغما گل
، من هم چون در خانواده یی بودم که از بخش پائين جامعه بود “

آشنائی ی روزمره با ظلم و ستم رایج و بی عدالتی ی مستمر 
عدالت و بی عدالتی همون طور که در بقيه ی افراد ب ُخ. داشتم

 من هم فقر و ستم و بی عدالتی ُر. اثر می ذاره در منم اثر گذاشت
 پيدا ُ گفتنش ُرنتها راه بروزش و نشون دادن ، ممی زیستم

خود جامعه به صورت کلی . نميکردم تا این که جامعه متحول شد
دچار اون تب تشنج و دگرگونی شد و طبيعی ست وقتی تو می 

، سر و و به بند هست ، بگيربينی که در جامعه افت و خيز هست
 به ، آدم های سياسی، زندانی سياسی به وجود آمدهصدا هست
 بکنی اون ، نمی تونی به عنوان هنرمند صورتت ُروجود آمدن

، برای این که اون چيزها تنها طرف و از کنار اینا رد بشی
، تو هم جزو اون ، در تو هم اتفاق افتادهبيرون از تو اتفاق نيفتاده

در یک زمان هم حس عمومی “ وی اشاره ميکند که  “...جهانی
یگر شدن و برخاستن و قيام کردن نياز به متحول شدن و دجامعه 

 و ترانه های ایرج جنتی عطائی بر اساس “بر عليه این هاست
این شرایط مادی و ذهنيت اجتماعی شکل فریاد بخود گرفته و 

این ترانه ها محصول ناگزیر محيط اجتماعی ی . آفریده شده است
این است که این ترانه در . است که همه ما در آن زیسته ایم

  .بازتاب مييابد و مميزی دشمن قادر نيست آنرا نابود سازدجامعه 
 که در فردای “مرا ببوس“مگر سرنوشت تجربه ترانه جاودانی 

تيرباران افسران حزب توده ایران همه گير شد و  تا به امروز 
 به زندگی خویش ادامه داده است و ،نيز به منزله اسلحه مقاومت

مرا “این بود؟ نياز جامعه خنجری بر دل دشمنان است به غير از 
، احساس عمومی جامعه توصيف  کرد“مرا ببوس“ را “ببوس

 و اگر صدها  می طلبيدهوضعيت بعد از کودتا را در قالب تران
تاریخ نویس پيدا شوند که بدون توجه به این وجه مهم اجتماعی 

 نقش قطعی ،بکوشند با وقایع نگاری در مورد این ترانه مردمی
بویژه بر ضد سلطنت پهلوی و جنایات آنها و اجتماعی آنرا 

،  مرداد کاهش دهند٢٨کابوس وحشتناک حاکم پس از کودتای 
  . باز کارشان آب در هاون کوبيدن است

“...  
  ، مگه نه؟اما ما عاشق رودیم

  نمی تونيم پشت دیوار بمونيم
  ، مگه نه؟ما یه عمره تشنه بودیم

  !نباید آیه ی حسرت بخونيم
  يردست خسته مو بگ

  لی رو خراب کنيمتا دیوار ِگ
   دیر و زود– هر روزی باشه –یه روزی 

  می رسيم با هم به اون رود بزرگ
  ٣ادامه در صفحه ...   تنای تشنه مونو
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