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توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

صدمين سالگرد) توفان(، حزب کار ايرانحزب ما
  .انقالب مشروطيت ايران را جشن گرفت

پرسشی که مطرح است اين است که کمونيستها را
با جشن انقالب مشروطيت ايران چه کار؟ مگر اين

  مونيستی بوده است؟انقالب يک انقالب ک
نخست اينکه انقالب مشروطيت يک انقالب مردمی
در ايران بود که توده مردم را به حرکت در آورده
.بود و آنها را در سرنوشت خودشان شرکت می داد
اين انقالب گرچه ماهيتا بورژوازی بود و سرانجام
در اثر سازش و ضعف نيروهای انقالبی به ناکامی

ی به جامعه ايران داد که لزش آنانجاميد ولی تکان
تا به امروز حتی تا زمان استقار رژيم خمينی در

انقالب مشروطيت هنوز به. ايران حس می شود
هنوز ايران می. مفهومی به تاريخ سپرده نشده است

جوشد و قوام می يابد و جامعه در جستجوی راه
،انقالب مشروطيت عليه استداد شاهی. خويش است
، قلدری خان ها و، فقدان قانونيتامگیعليه خودک

انقالبی عليه استبداد مذهبی و مشروعه خواهی بود
حقوق. که برای انسانها پشيزی ارزش قايل نبودند
انقالب. انسانها را به رسميت نمی شناختند

مشروطيت در عين حال عليه نفوذ استعمار اجانب
تزارهای روس و استعمارگران فرتوت انگلستان

اين انقالب هم دموکراتيک بود و هم. ران بوددر اي
همين دو شرط کافی است تا. ضد استعماری

.کمونيستها از اين دستآورد به حمايت برخيزند
گرچه امروز صد سال از انقالب مشروطيت می
گذرد ولی ايده های آن و تحقق آنها هنوز هم در
پاره ای موارد در دستور کار نيروهای انقالبی

شاهان ايران پس از ناکامی انقالب. دقرار دار
مجددا بنای خودکامگی را در ايران برپا کردند و
ظلم گسترده ای را در ايران مستقر ساختند و
روحانيت نيز تالش کرد سنگرهای از دست داده

خلقهای. خويش را يکی پس از ديگری پس بگيرد
ايران به انقراض پادشاهی در ايران دست يافتند و

د مشروعه چيان قرن بيست يکم را در ميدانحال باي
  .توپخانه تهران بدار بيآويزند

انقالب مشروطيت نخستين انقالب دموکراتيک آسيا
است و انقالبی است که بشدت از نهضت سوسيال

فعالين طبقه کارگر. دموکراسی روسيه متاثر است
  ٢ادامه در صفحه ...در ايران از جمله حيدر 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

بازار اورانيوم و دسيسه چينی امپرياليسم
سخنگويان امپرياليستها و نوکران آنها در جهان می

ذن اورانيوم شناخته شده در جهان تنهاگويند که مخا
 سال آينده٦٠کفاف تامين سوخت جهان را به مدت 

می دهد و آنهم در صورتی که مصرف انرژی در
همين حد باقی بماند و افزايشی نيابد و پس از آن

آنها از. بايد فکر ديگری برای تامين انرژی کرد
اين اظهار نظر که بيشتر جنبه شستشوی مغزی

 يک پژوهشلوژيک دارد تا بيان واقعيتَِايدئو
 نتيجه می گيرند که کشور ايران نه در پی،علمی

غنی سازی اورانيوم که بهر صورت آينده ای ندارد
و تمام شدنی است بلکه در پی ساختن بمب اتمی

آنها در نفی فعاليتهای هسته ای ايران مدعی. است
يندهمی شوند ساختمان نيروگاه اتمی در ايران بی آ

است و بهر صورت نمی تواند انرژی آينده ايران را
که طول عمری در حدود شصت سال دارد تامين
نمايد و لذا ايران در عرصه ای سرمايه گذاری می

و از. کند که نه آينده ای دارد و نه اقتصادی است
اين تحليل نتيجه می گيرند که ايران در پی ساختن

  .بمب اتمی است
 منع گسترش سالحهای اتمی راايران قرار داد

امضاء کرده است و موافقت خويش را برای
نساختن بمب اتمی نه تنها بر اساس قرار داد موجود
بلکه در بسياری موضعگيريهای سياسی اعالم

حداقل از نظر حقوقی به دولت ايران. داشته است
اگر دولت ايران. نمی توان ايرادی وارد دانست

يک کره شمالی از قراردادمانند جمهوری دموکرت
منع گسترش سالحهای اتمی خارج شود اين حق
طبيعی ايران است که حتی به ساختن بمب اتمی
مانند اسرائيل که قرارداد را امضاء نکرده است و

مبادرت... آمريکا و پاکستان و فرانسه و انگلستان و
امری که برای يکی خوب و پسنديده است. ورزد

اينکه. يگری بد و نکوهيده باشدنمی تواند برای د
داشتن بمب اتمی به مصلحت ايران است و يا نيست
و يا اينکه موضع کمونيستها و از جمله حزب ما در

  ،دی کوزه گری بديدم اندر بازار“
  ، زد بسيارهمیلگد لی بر پاره ِگ
  :ل بزبان حال با او می گفتوآن ِگ

  “.من همچو تو بوده ام مرا نيکو دار
  “حکيم عمر خيام نيشابوری“                      

مطبوعات در آلمان اسنادی را منتشر کردند که
نشان می داد سربازان آلمانی که تحت عنوان پر
طمطراق استقرار صلح از طرف سازمان ملل به
اشغال افغانستان مشغولند به مرده های افغانی نيز

سربازان. رحم نمی کنند تا چه برسد به زنده ها
صلح جمجمه قربانيان خويش را تزئينبخشحافظ 

عکسهای يادگاری خويش از حضورشان در
اين تصاوير نشان می دهد که  .افغانستان می کنند

سربازان ارتش اشغالگر جمجه افغانيها را بر سر
نيزه و دشنه و جلوی سپر ماشين کاشته اند و يا بر
روی شانه خويش گذارده و به آن لبخند تمسخر می

 حتی موردی وجود دارد که سربازی آلت.زنند
تناسلی خويش را باالی سر جمجه افغانی گرفته

  .است و به اين شاهکار بيمارگونه افتخار می کند
  ، اين کوزه چو من عاشق زاری بوده است“

  ،در بند سر زلف نگاری بوده است
  اين دسته که بر گردن او می بينی

  “.دستيست که در گردن ياری بوده است
         “عمر خيام“                            

٢٠٠٣پاره ای از اين تصاوير مربوط به سال 
ظاهرا سربازان ارتش اشغالگر در افغانستان. است

به همان روشهای ناشايست و غير انسانی متوسل
می شده اند که ارتش امپرياليست آمريکا در زندان

ی ازاين همزمان. ابوغريب در عراق متوسل می شد
امپرياليستهای. کيفيت واحدی برخوردار است

اروپائی که برای فريب افکار عمومی و رقابت با
امپرياليسم آمريکا در مورد فجايع زندان ابو غريب
در عراق سنگ تمام می گذاشتند خودشان در خلوت
به همان کار ديگر مشغول بودند و آنرا از انظار

و“ دموکراتيک“جهانيان در هاله ای از فريادهای 
 پس از.پنهان می کردند“ ارزشهای اروپائی“

انتشار تصاوير تکانده در مطبوعات دولتمردان
آلمان انزجار خويش را از اين امر رسما اعالم
داشته و افزودند که ارتش آلمان يک ارتش برای
ايجاد صلح و امنيت است و اين رويدادها جنبه

  . ارزه خواهد شداستثنائی داشته و شديدا با آنها مب
هنوز صدای اين قسم های حضرت عباس در فضا
طنين افکن بود که تصاوير جديد و تکاندهنده

 برداشته شده٢٠٠٤ديگری منتشر شد که در سال  
حال معلوم می شد که ديگر استثنائی در کار. بود

نيست همه چيز بر اساس قاعده معينی صورت می
دمکشی و شرطشکنجه و توهين و تجاوز و آ. گيرد

۴ادامه در صفحه ...بندی بر سر شکار انسانها

ارتش اشغالگر به مرده هم رحم نمی کند

مورد آن چيست امر ديگری است که ما در مقاالت
دولی که اين. گذشته خود مفصل به آن پرداخته ايم

جار و جنجال تبليغاتی را براه انداخته اند خودشان
از جنايتکارترين و بی وجدان ترين دول غارتگر و
تجاوزگر جهانند و طبيعتا کوچکترين مشروعيتی
ندارند بديگران ايراد بگيرند و خطر بمب اتمی را

اين وظيفه مردم ايران است که در اين. گوشزد کنند
زمينه تصميم بگيرند و پيشنهاد خلع سالح اتمی

  . عمومی را مطرح نمايند
تها که می بينند با اين استدالل تا کنونامپرياليس

موفق نشده اند نه دول غير متعهد را بنفع خويش
بسيج کنند و نه توانسته اند مردم ايران را فريب
.دهند و نه اينکه افکار عمومی جهان را گول بزنند
آنها از روی استيصال هر لحظه استدالل مسخره

ت کنندجديدی از جيب بغلشان در می آورند تا ثاب
غنی سازی اورانيوم در ايرا ن مساوی ساختن بمب
اتمی است که تازه اگر چنين باشد همانگونه که در

  ٢ادامه در صفحه ...باال نوشتيم با خروج

  مشـشــــ الــ س – م شـدوره شــــ
٢٠٠۶دسامبر – ١٣٨۵آذر   –٨١ ماره ـش  

چرا انقالب مشروطيت را 
 جشن می گيريم

 شکست مفتضحانه
  “قادر مطلق“

جرج بوش به عنوان فرستاده خدا بر روی زمين
آنطور که آرتور شلزينگر تاريخنويس معاصر می
گويد تنها حکومت مذهبی آمريکا در طول تاريخ آن

جرج بوش که پاره ای مفاهيم مذهبی را از. است
رونالد ريگان عاريه گرفته بود برای به کف آوردن

استعداد مذهبیکرسی رياست جمهوری از تمام 
رياکارانه خويش و از تمام سازمانهای مذهبی
آمريکائی که به مردم حقنه می کنند ارتش آمريکا
در سراسر جهان در پی ماموريت مذهبی و

  ۴ادامه در صفحه ...رستگار کردن مردم 
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، هم شاه و هم شيخ با انقالبهم رژيم روحانيت
مشروطيت بدون آنکه آنرا جسورانه بر زبان آورند

 که بايد پرچم اين اين کمونيستها هستند.مخالفند
دستآورده خلق ايران را برافراشته نگاه دارند و
مضمون حمايت کمونيستی را از يک انقالب

اين است که ما با. بورژوائی روشن گردانند
امکاتات محدود خود اين خاطره را جشن گرفتيم و
اين سنت را زنده کرديم تا در آينده نيز همه

عد از کسب قدرتکمونيستهای ايران چه قبل و چه ب
سياسی اين انقالب تاريخی را جشن بگيرند و جنبه
های متفاوت آن را پژوهش کنند و به جامعه تقديم

  .نمايند
*****

انقالب مشروطيت حقوقی را به مردم داد که تا به
امروز مشروعه چی ها ی در قدرت نتوانسته اند
آنرا از مردم ايران بازپس بگيرند و با غصب

 آخرين تکانهای مرگ٥٧رهبری انقالب در بهمن 
  . تاريخی خويش را نشان می دهند
التی و واليتی راانقالب مشروطيت انجمنهای اي

درايران برسميت شناخت و اين معنای ديگری
نداشت جز اينکه حقوق خلقهای ايران برسميت

خلق آذربايجان با مبارزه ايکه برای. شناخته شود
آزادی ايران کرد حق بزرگی به گردن ساير
خلقهای ايران دارد و نشان داد که تا به چه حد به

ان عالقمندوحدت خلقهای و تماميت ارضی اير
اين دستآوردی است که استبداد پادشاهی. است

پهلوی آن را به گور سپرد و اين ما هستيم که بايد
  . از اين دستآورد به پشتيبانی برخيزيم

سلطنت طلبها که همان پهلوی چی ها باشند هرگز
خويشاوندی صميمانه ای با انقالب مشروطيت

نهاآ. ايران و روح بزرگ آن نداشته و ندارند
شاه پرستان هوادار. همواره ضد انقالب بوده اند

استبداد شاهی قبل از انقالب مشروطه هستند و از
در تمام دوران. روح استبداد قاجار الهام می گيرند

حکومت پهلويها دستآوردهای انقالب مشروطيت
انتخابات. يکی بعد از ديگری بگور سپرده شد

ف ارادههمواره انتصابات و فرمايشی و برخال
.آزادی عقيده و بيان آن ممنوع بود. مردم بود

آزاديخواهان ايران يا ترور شدند و يا در زندانهای
، مطبوعات شديدا سانسور می شدپهلويها جان دادند

، از آزادی اجتماعات وو تحت نظارت ساواک بود
 دادگاههای مبارزان سياسی.احزاب خبری نبود

 رکن اساسی حفظشکنجه. نظامی و سرپوشيده بود
پای اجانب. نظام پادشاهی پهلوی را تشکيل می داد

در ايران باز بود و آنريکائی ها از حق
عفريت. کاپييتوالسيون در ايران برخوردار بودند

استبداد بر جان و مال و ناموس مردم ايران چنگ
دستآوردهای مشروطيت توسط پهلويها. انداخته بود

 شاه پرستان ماهيتا نمیباين جهت. بر باد داده شد
توانند مشروطه خواه باشند آنها شاهپرستی خويش
را در زير اين نقاب پنهان می کنند که گويا
مشروطه خواه هستند ولی وظيفه کمونيستها اين
است که نشان دهند اين عده نمی توانند وارث

آنها. دستآوردهای انقالب مشروطه ايران باشند
حزب. مشروطه ايران هستنددشمنان نقابدار انقالب 

ما از اين جهت اين انقالب را جشن می گيرد که
نشان دهد تنها کمونيستهای ايرانند که وارث حقيقی
و واقعی اين انقالب مردمی هستند و اين انقالب را
با توجه به تکامل تاريخی و مقتضيات زمانی بيک
جمهوری دموکراتيک سوسياليستی ارتقاء خواهند

ت از دستآوردهای و روح بزرگ انقالبحماي. داد
مشروطيت می طلبد که يکپارچه عليه سلطنت
طلبان شاهپرست بپا خيزيم و دستآويز حمايت از
انقالب مشروطيت را از چنگشان با افشاء چهره

  . رياکار آنها بدر آوريم
ما از اين دستآوردها تجليل می کنيم زيرا در عين

المی نيزحال رژيم مشروعه طلب جمهوری اس
ساطور قصابی اسالمی خويش را بدر آورده تا سر
موافقان دستآوردهای انقالب مشروطيت را ببرد و
خيانت روحانيت خود فروخته مشروعه چی و عقب

تحريف ماهيت. مانده را خدمت به انقالب جلوه دهد
انقالب مشروطيت از جانب دو دشمن سابق انقالب

،د مذهبی، استبداد شاهی و استبدامشروطيت
، عليرغم اينکه توسطعليرغم تفاوت ظاهری آنها

نمايندگی میضد انقالب فاتح و ضد انقالب مغلوب 
هم رژيم پهلوی و. شود دارای ماهيت واحدی است

  ...چرا انقالب مشروطيت
عمواغلی و يارانش تالش فراوان کردند تا جنبه
اجتماعی و دموکراتيک انقالب مشروطه را تعميق
بخشند و آن را راديکاليزه کرده اقشار فرودست

مقاومت. جامعه را به ميدان مبارزه بکشند
سرسختانه مردم آذربايجان از اين تاثير سرچشمه

اين است که حمايت ما از نهضت. می گرفت
وطيت حمايت از نياکان کمونيستی خودمان نيزمشر

هست که ضربه کاری به سلطنت استبدادی و
  .مشروعه چيان وارد کردند

کمونيستها در انقالب مشروطيت نهضتی را می
،ديدند که انسان را در مرکز توجه قرار می داد
برای سرنوشت وی ارزش قايل بود و برای رفع

. می کردارزهمبو تحقق عدالت اجتماعی ستمگری 
اين درست است که بورژوازی به خاطر ماهيت
طبقاتی خويش واهمه دارد که مبارزه دموکراتيک
را به پايان برساند ولی در عين حال اين نيز درست
است که هرگز کمونيستها با ديده تحقير به حقوق
کسب شده توسط بورژوازی نگاه نمی کنند بلکه بر

ی پرولتری که در آنرا به دموکراس،شالوده آن
برگيرنده حقوق اکثريت رنجبران و ستمديدگان است

، به نفیکمونيستها نيهيليست نيستند. تکامل می دهند
گذشته و انکار آن نمی پردازند بلکه با تکيه بر
گذشته و الهام از آن و آموزش از نکات مثبت و

 گام ديگری به جلو بر می دارند از اين،منفی آن
کمونيستها بايد از دستآوردهاینظر نيز  نقطه

انقالب مشروطيت حمايت کنند و مانع شوند که
یمگتاريخ به عقب برگردد و استبداد و خودکا

  . مجددا مستقر گردد
ما انقالب مشروطيت را جشن می گيريم زيرا
شرکت وسيع کمونيستهای ايران با نيروی
محدودشان در آن به راديکاليزه شدن اين انقالب

اند و مهر خويش را بر اين انقالب زد وياری رس
اين وظيفه ساير کمونيستها است که آن راه را
متناسب با رشد تاريخ ادامه دهند و جامعه بی طبقه

کمونيستها همواره. ضد بهره کشی را مستقر سازند
بر اين عقيده بوده اند که بايد در انقالب شرکت کرد

وشيد پرچمو جنبه دموکراتيک آنرا تقويت نمود و ک
مبارزه را در جائيکه بورژوازی به علت ماهيت
طبقاتی خويش و از ترس تعميق انقالب به زمين
می اندازد برافراشت و انقالب را به پيش برد و
باين جهت هرگز کمونيستها دشمن دستآوردهای
انقالبات بورژوازی نيستند آنها می خواهند اين

تعميق دهنددستآوردها را در جهت پيشرفت انقالب 
و در خدمت اکثريت جامعه انسانی در خدمت

کسی که اين ديالکتيک تاريخ. زحمتکشان در آورند
را نبيند در عمل سياسی به ارتجاع سرنگون می

بهمين جهت ما کمونيستها حتی از حقوق. شود
.کسب شده در جوامع بورژوازی دفاع می کنيم
حامی حقوق دموکراتيک بورژوائی هستيم و نمی
گذاريم که بورژوازی در دوران امپرياليسم اين
حقوق را از مردم سلب کند ولی در عين حال تالش
می کنيم با حفظ اين حداقل به دستآوردهای
بزرگتری نايل شويم که حقوق بشر را به نفی بهره

باين مفهوم انقالب. کشی انسان از انسان بسط دهيم
  .شدمشروطيت انقالب ما کمونيستها تيز می با

ما انقالب مشروطيت را جشن می گيريم زيرا به
اساس ماترياليسم تاريخی ايمان داريم و اين انقالب
را مرحله ای  از تکامل تاريخی جامعه ايران می

بدون پشتوانه انقالب مشروطيت نه می. دانيم
توانست نهضت ملی شدن صنعت نفت پا بگيرد و نه
تبدهمی توانست بدوران خودگامگی سلطنت مس

  . پهلويها پايان داده شود

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران

  ...بازار ارانيوم
 ايران از پيمان منع گسترش سالحهای هسته ای
صرفا از جنبه حقوقی نمی توان بر آن ايرادی وارد

اين استدالل. استدالل جديدی دارندولی آنها . دانست
  .  ساله است٦٠جديد استدالل 

نخست اينکه اين ادعا که مخاذن موجود اورانيوم تنها
 سال آينده را تامين می کند تنها يک٦٠نياز انرژی 

ادعای پوچ ممالک امپرياليستی برای فريب ساير
اگر سخنگويان آنها مدعی می شدند که. کشورها است
  سال آينده٣٠ مصرف انرژی تنها برای تامين نياز

مقدور است بازهم کسی نبود بجز تنها متحدين انگشت
شمار آنها که صحت و سقم اين ادعا را به زير پرسش

تنها ممالک بزرگ سرمايه داری که بر جهان. بکشاند
سلطه ديرينه دارند می توانند با توجه به توان علمی و

 حدودی مکانها وکارشناسی که دارا می باشند تا
معادن مواد اوليه را بشناسند و از ظرفيت واقعی آنها

آنها در بازار بورس جهانی با پخش. با خبر باشند
اخباری در مورد کشف يک معدن بزرگ اورانيوم و
يا مس می توانند در باال و پائين بردن قيمتها موثر

ادعای اينکه مقدار اورانيوم کشف شده در. باشند
 سال انرژی آينده را با٦٠ها کفاف مصرفجهان تن

شرايط حاکم امروز در بازار مصرف انرژی می دهد
به افزايش قيمت اورانيوم کمک می کند و چين و هند
را وادار می نمايد در بازار جهانی پول بيشتری برای

  .خريد کاالی اورانيوم بپردازند
جنبه ديگر اين ادعا که پوچی آنرا نشان می دهد تالش
شتابان اين ممالک در گسترش توليد انرژی
نيروگاههای اتمی و ساختن نيروگاههای اتمی جديد

اگر به اخبار مطبوعات. در کشورهای خود است
مراجعه کنيد متوجه می شويد که کليه ممالک پيشرفته
سرمايه داری در سراسر جهان توليد نيروگاههای

رش وهسته ای خويش را افزايش داده و يا برای گست
افزايش ظرفيت آنها برنامه ريزی دراز مدت کرده

آنوقت اين پرسش مطرح می شود که چگونه اين. اند
 سال ادعائی٦٠برنامه ريزی با سرمايه کالن برای 

تا ساختمان اين نيروگاهها تمام. آينده اقتصادی است؟
و آماده بهره برداری شود چندين سال وقت می گذرد

 سال٦٠د از حد تخمين مدت و اين مدت را نيز باي
تفريق کرد تا مبنای مدت واقعی محاسبه اقتصادی

هر چه اين مدت کمتر باشد اين سرمايه. بدست آيد
ولی عليرغم اين دول. گذاری غير اقتصادی تر است

امپرياليستی و حتی غير امپرياليستی از نيت خود
  .برای ساختمان نيروگاههای اتمی دست بر نمی دارند

به علت بهای باالی“:  حريت در ترکيه نوشتنشريه
 در صد از شهروندان ترکيه از برق٢٣انرژی 

 دولت ترکيه قصد دارد در.“قاچاق استفاده می کنند
 نيروگاه اتمی احداث کند که اولين و٥دو مرحله 
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  ...بازار ارانيوم
دولت ترکيه. شمالی سينوپ در ترکيه خواهد بود

اعالم کرده است که برای رفع وابستگی از نظر
انرژی اتمی راه ديگری جز بهره برداری از

  .انرژی اتمی ندارد
 ژوئيه٩ و٨نشريه زود دويچه تسايتونگ در شماره 

با مساعدت واشنگتن اکنون“:  نوشت٢٠٠٦
هندوستان می تواند نيروگاههای اتمی خويش را

 فزاينده يک ميلياردگسترش دهد و عطش انرژی
 اين کار در زمانی.“هندی را بر طرف کند

صورت می گيرد که دولت هندوستان نه عضو
پيمان منع گسترش سالحهای اتمی است و نه از
  .بکار بردن و تهديد با بمب اتمی دست بر می دارد

چين“:  نوشت١٣٨٥ مرداد ٩نشريه آفتاب در 
 نيروگاهاعالم کرد که به پاکستان بای ساخت شش

... مگاواتی کمک خواهد کرد٣٠٠برق هسته ای 
 نيروگاه برق هسته ای١١چين در حال حاضر 

 مگا وات برق هسته ای٨٧٠٠دارد که در مجموع 
، چين قصدبر اساس طرحی ملی. توليد می کنند

٢٠٢٠ واحد نيروگاهی ديگر را تا سال ٢٠دارد 
مينابرای خود احداث کند تا بتواند قادر به ت

  .“نيازهای فزاينده انرژی آن شود
٥ تا ٤نشريه زود دويچه تسايتونگ در شماره 

در نظر دارددولت بلر “:  می نويسد٢٠٠٦نوامبر 
برای نخستين بار مجددا احداثپس از ده ها سال 

وی سعی. نيروگاههای هسته ای را مجاز شمارد
را به يک ٨می کند سران ممالک صنعتی گروه 

نه تری نسبت به مساله اتمیموضعگيری دوستا
  .“وادارد

آقای بلر و آقای بران وزير خزانه داری انگلستان
اعالم کردند که می خواهند سيستم اتمی انگلستان را

آنها بای اين کار برنامه دراز مدتی چيده. مدرن کنند
٢٣نشريه زود دويچه تسايتونگ در شماره . اند

یمخارج سيستم هسته ا“:  نوشت٢٠٠٦ژوئن 
٢٥مدرن بر اساس گزارش کارشناسان می تواند 

٢٠٢٥را تا سال )  ميليارد يورو٣٧(ميليارد فوند
معذالک آقای بران که بعنوان خزانه دار. ببلعد

مسئول بودجه کشور است روشن کرد که وی برای
  .“پرداخت اين مبلغ آماده است

 ژوئن خويش به١٨ و ١٧همين نشريه در شماره 
وپا به مساله استفاده از انرژیبرخورد مجلس ار

در يک تصميمی“: هسته ای اشاره کرده می نويسد
 اکثريتی از جملهپيرامون اشتراک اتمی اتم اوير

سوسيال دموکراتها موافق کارزار روشنگری در
موکدا“ :دليلشان. مورد نيروگاههای هسته ای بودند

ضروت دارد که افکار وسيع عمومی مزايای بهره
.“طمئن از انرژی هسته ای را درک کندبرداری م

اين مصوبه حتی مورد تائيد سوسيال دموکراتهای
    .  آلمان در مجلس اروپا نيز قرار گرفت

در همسن شماره و در همان مقاله سازمان انرژی
اتمی به صراحت عنوان می کند که تنها راه
جلوگيری از گرم شدن هوا و جلوگيری از خطر از

 طبيعت کم کردن مصرف انرژیدست دادن تعادل
از مواد فسيلی نظير نفت است که به توليد گاز

سازمان. کربن و تغيير آب و هوا منجر می شود
انرژی اتمی تنها راه را در توسعه نيرگاههای هسته

زود. ای و استفاده از انرژی هسته ای می داند
قبل ار آغاز کنفرانسدرست “: دويچه می نويسد
دگی هوا در نايروبی سازمان جهانیممانعت از آلو

 سال تاريخ حياتش برای٣٢انرژی اتمی در 
نخستين بار در پاريس بطور آشکار برای احداث

در گزارش. نيروهای جديد هسته ای تبليغ می کند
اين سازمان که در دست نمايندگان کنفرانس قرار

داده شده است و در هفته آينده منتشر می شود
تيجه می رسد که بدون نيروی برقآزانس به اين ن

حاصل از انرژی هسته ای و نيروگاههای هسته ای
.جديد مشکل گرم شدن کره زمين قابل کنترل نيست
از اين گذشته بدون فن آوری هسته ای تامين انرژی

   .“جهانی باندازه کافی مطمئن نيست
ما از گسترش و تکميل نيروگاههای هسته ای در

،، روسيه، فرانسه، چک، لتونید، فنالن، سوئدآلمان
همين نمونه هائی که. سخن نمی گوئيم...  وآمريکا

خود امپرياليستها منتشر می کنند و سياه روی سفيد
نوشته اند کافيست تا از دوروئی آنها در برخورد به
مساله بهره برداری از انرژی هسته ای در ايران

ياسیمشتی ايرانی که بيشتر ابلهان س. پرده بردارد
هستند و به آينده مردم کشورشان فکر نمی کنند اين
دروغهای امپرياليستها را باور می کنند و خود را
به رنگ سبزها در می آورند تا آلت دست

بهره برداری از انرژی هسته. امپرياليستها شوند
ای و دستيابی به اين فن آوری حق مسلم مردم ايران

لح ملی کشورمخالفت با آن مخالف با مصا. است
ماست و آب ريختن به آسياب رژيم جمهوری
اسالمی است تا برای حفظ رژيم ارتجاعی و کثيفش
سرانجام مصالح ملی ايران را وجه المصالحه بقاء
رژيم آخوندی قرار دهد و با امپرياليسم بر سر

حال که. توقف غنی سازی هسته ای کنار کنار آيد
وشن کرديم و نشانماهيت تبليغات امپرياليستها را ر

داديک که خود آنها در عمل عکس آنرا می کنند که
به ملل تحت سلطه توصيه می نمايند و حقوق
ملتهای جهان را لگد مال می نمايند و برای اسارت
آنها از هم اکنون برنامه ريزی می کنند بر می

  .       سالگی آنها٦٠گرديم به استدالل 
ی داوری خويشواقعيت چيست؟ حتی اگر ما مبنا

 سال بگذاريم بايد توضيح٦٠را بر همان ادعای 
دهيم که امپرياليستها منابع انرژی جهانی را نسبت
به سرانه جهانی مصرف انرژی محاسبه و بر اين
اساس طول عمر مصرف اورانيوم را تخمين می

در حاليکه معادن اورانيوم ايران متعلق به. زنند
ستهای جهانی و به همهايران است و نه به امپريالي

چنانچه ايران معادن اورانيوم. کشورهای جهان
خويش را خود استخراج کند و مصرف نمايد آنگاه
نيروگاههای اتمی ايران برای قرنهای آتی نيز می
توانند به توليد انرژی بپردازند و ايران يکی از
بزرگترين توليد کنندگان انرژی در منطقه خواهد

ز راه فروش انرژی هسته ای بهشد و می تواند ا
صورت نيروی برق يک منبع درآمد دائمی

اينکه. اقتصادی و سياسی در منطقه ايجاد کند
ماهيت رژيمی که در ايران بر سر کار است چيست
کوچکترين تغييری در اين ارزيابی علمی و

اين تنها می. دورانديشانه نمی تواند بوجود آورد
وزيسيون قالبی ايرانتواند بهانه ای در دست اپ

باشد تا بر مصالح ايران و بنفع امپرياليستها و
صهيونيستها خط بطالن بکشد و آلت دست تبليغات

کسی نمی تواند ماهيت رژيم ايران را در. آنها شود
صد سال آتی پيشگوئی کند ولی می توان پيشگوئی
کرد که ايران باقی می ماند و نسلهای بعدی ايرانيان

نرژی برای رفاه بيشتر و يا تامينبه مصرف ا
می توان. حداقل امکان زيست نياز خواهند داشت

پيشگوئی کرد که در صد سال ديگر رژيم جمهوری
می توان. اسالمی در ايران بر سر کار نيست

پيشگوئی کرد که نياز به مصرف فزاينده انرژی در
ايران به ماهيت رژيمهائی که می آيند و می روند

رد و نخواهد داشت و بايد مستقل ازبستگی ندا
ماهيت اين رژيمها در مورد اين پديده اظهار نظر
کرد تا مردم اين تشکلها را جدی بگيرند و برای

پرگوئيهای بی معنا. تحليلهای آنها ارزش قايل شوند
و درازگوئی برای چيزی نگفتن هنر نيست توهين
،به خوانندگان و مردم است که اين مدعيان رهبری

طبيعتا در يک دنيای. آنها را احمق می پندارند
بدون سرمايه داری توزيع و مصرف انرژی نيز

 و ما، عادالنه و انسانی باشدبايد با برنامه
کمونيستها نخستين کسانی خواهيم بود که برنامه
تامين انرژی مردم را در يک حکومت جهانی
متکی بر آزادی انسان در مد نظر و برنامه خويش

ما با روح همبستگی بين اللمللی. ار می دهيمقر
پرورش يافته ايم و نجات بشريت را در برادری

 ولی اين ايده آل انسانی نبايد مانع از.آنها می دانيم
آن شود که در زمانيکه همه شرايط برای اين تحول
موجود نيست ممالک زير سلطه در فکر تامين آتيه

وردهائی است کهاين دستآ. ساکنين کشورشان نباشند
  .برای نسلهای آينده ايران باقی می ماند

مخالفت امپرياليستها با نيروگاههای هسته ای ايران
ناشی از ترس آنها از بمب اتمی ايران نيست زيرا
که آنها از نظر نظامی قادرند پس از نخستين
آزمايش اتمی ايران تمام تاسيسات هسته ای ايران

آنها قادرند با. راحت شودرا نابود کنند و خيالشان 
فشار جهانی و تحميل قراردادهای بازرسی های

همانگونه کهايران “ اسرار اتمی“دائم و سرزده از 
تا کنون در اثر خيانت رژيم جمهوری اسالمی با

.سر در آورندپذيرش قرارداد الحاقی بوده است 
ولی عليرغم اين واقعيات آنها بر طبل تبليغاتی

مسلم ايران در غنی کردن اورانيومخويش عليه حق 
امپرياليستها خود را مالک اورانيوم. می کوبند

در زمان سلسله منفور پهلوی. ايران می دانند
مخاذن اورانيوم يزد را آمريکائيها کشتی کشتی می

دست آنها را در اين“ مستقل و ملی“دزديدند و شاه 
راهزنی دريائی باز گذارده بود و صدايش را هم در

حتی يکبار هم نشد که مطبوعات ايران. نمی آورد
صحبت. از مخاذن بزرگ اورانيوم يزد سخن گويند

بر سر اورانيوم حرام بود و خيانت ملی محسوب
  . می شد

ولی امروز هر ايرانی می داند که ايران دارای
مخاذن غنی اورانيوم در حوالی يزد است و مالک

  . انرژی سرشار است
ه دستشان از اين گنج باد آورده کوتاهامپرياليستها ک

شده است می خواهند اورانيوم ايران را به
آنها بر. نيروگاههای اتمی خويش سرازير کنند
آنها می. روی اين اورانيوم حساب باز کرده اند

خواهند اورانيوم ايران را بدزدند و غنی کنند و با
بهای کالن که هر روز کالن تر و انحصاری تر

آنها می.  شود مجدا به خود ما بفروشندنيز می
نوکران بيچاره بی جيره و. خواهند دوسره بار کنند

مواجب و يا با جيره و مواجب بومی آنها در ايران
ماهيت ارتجاعی جمهوریو راست “ چپ“از 

اسالمی را دستاويزی کرده اند تا آينده نسلهای آتی
انيوم درآنها با غنی کردن اور. ايران را بر باد دهند

ايران مخالفند و اعتقاد دارند که ما بايد اورانيوم
 و.پيشکش کنيم“ متمدن“خود را به امپرياليستهای 

اين. نيروی برق خود را در آتيه از آنها بخريم
  .منطق خائنين و ضد ايرانی هاست

روشن است که غنی کردن اورانيوم حق مسلم
يک آرمان ملی است و مردم ايران بايد. ماست

برای کسب اين حق مانند حق ايران در ملی کردن
مردم ايران بايد با مبارزه همه. صنعت نفت بکوشند

جانبه خويش مانع شوند که امپرياليستها و نوکران
 بر سر اين حق معاملهو راست آنها“ چپ“بومی 
رژيم مرتجع جمهوری اسالمی هر لحظه. کنند

  ۴ادامه در صفحه ...ممکن است با کسب

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است
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راق هستيمعماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور     

  ...ر ارانيومبازا
 امتيازاتی از امپرياليست آمريکا در جهت تامين
امنيت رژيم جمهوری اسالمی از کليه حقوق حقه و
مسلم ايران صرفنظر کند و مانند شاه و زاهدی و
کاشانی که در امر ملی کردن صنعت نفت تن به کودتا

 مالها.، به خيانت ملی تن در دهندو خيانت دادند
مانند منصور حکمتوشند، مالها ، وطنفروطن ندارند

، مالها امت را به رسميت نمی شناسندملتمفهوم 
، آنها جهان وطنی اسالمی يعنی پان اسالميسمپرستند

را می خواهند نظرياتشان در بسياری موارد شبيه
دشمنی آنها .تئوريهای ارتجاعی منصور حکمت است

 راای اينکه سنتهای ملی ايرانر، تالش آنها ببا ايران
، عيد، علم کرن اسالم در مقابل ايراناز بين ببرند

، تقويم اسالمی در مقابل تقويمفطر در مقابل نوروز
شاهدان روشنی هستند که به ما هشدار می... ايرانی و

دهند اين جماعت از خيانت به منافع ملی ايران باک
آنها تنها در پی بقاء خود هستند و برای اين. ندارد

تی را می پردازند و با امپرياليستها کناربقاء هر قيم
ولی اين خيانت نافی آن نيست که انرژی. می آيند

هسته ای حق مسلم ماست و ما برای کسب آن مبارزه
  .می کنيم

***** 

آنها همه مذاهب را که مبتنی بر. می کنند می گسلند
، دستورالعملهای جنائی و کشتار کفارانتقام جوئی

.هستند در صندلی اتهام می نشانند و افشاء می کنند
ه، توهين بآنها مرز روشنی ميان توهين مذهبی

 و باورهای ريشه دار مردم و روشنگریقداتمعت
آنها مانع می شوند که مرز مبارزه. مذهبی می کشند

طبقاتی و ضد مذهبی مخدوش شود و ارتجاع از آن
اين دانشمندان وجود روح. به نفع خويش سود ببرد

جدا از ماده و  دنيای باقی را رد می کنند و می گويند
 مادی ناشی میپيدايش توانائی فکر از مولکولهای

البته نوع تفکر محصول اجتماع و اکتسابی است. شود
، محصولولی ماده متفکر محصول مولکولهاست

 يکی از دانشمندان انگليسی.پروتئينها و انسومهاست
بنام ريچارد داوگينز که کتابش پر فروشترين کتاب
انگلستان شده است حتی به اين تئوری که گفته می

ایر وجود ندارد ولی بشريت بگرچه که خدا“: شود
پاسخ“ داشتن ارزشهای انسانی به مذهب نياز دارد

 چنين استداللی فرار از مبارزه.روشن منفی می دهد
با خرافات مذهبی و تاکيدی بر اين امر است که گويا
انسانها گرگ يکديگر هستند و مقاصد پست و پليد از

 اساسبر. بدو تولدشان در وجود آنها النه کرده است
اين شيوه تفکر. اين تفکر نبايد به انسان اعتماد کرد

طبيعتا همان شيوه تفکر مذهبيون است که انسانها را
گله گوسفندانی جا می زند که برای چراندن آنها به

اين شيوه تفکر مذهبی اساسا. وجود چوپان نياز هست
همان تفکری است که هر انسانی را مملو از گناه

و متهم است مگر اينکه به خدایدانسته و مقصر 
  .خويش متوسل شود و به کليسا و يا آخوند تمکين کند

اين زيست شناس بزرگ انگليسی می گويد زبيست
شناسی حيوانات قوانين داروين را ثابت می کند و
حتی توضيح می دهد که چرا انسانها اساسا اخالقی

ما در دنيای حيوانات که انسان هم. عمل می کنند
 به موارد بی شماری ازآنهاستتکامل يافته  ءجز

 می“آلتروئيسم“فداکاری روبرو می شويم که به آن 
، در موردما در مورد مورچه های نوع معينی. گوئيم

زنبورهای عسل و يا زنبورهای غير عسلی با اين
 برای توجه.روبرو هستيم“ اخالقی“پديده فداکاری 

ه نيازمند ترحمبه کودکان و ياری رساندن به کسانيک
، به ترس از خدا نيازیاند به مذهب نيازی نيست

، بشريت حتی در دوران توحش رعايت حالنيست
کودکان خويش را که برای بقاء نسل مفيد بوده اند و
نيروی کار و تامين آتيه محسوب می شدند می کرده

بر اين اساس حيوانات زندگی کودکان خويش. است
يرند تامين کرده و از آنهارا تا لحظه ايکه پا بگ

اين حيوانات نه تورات و انجيل را. محافظت می کنند
خوانده اند و نه قران را و نه به مسجد رفته اند و نه

اين ارزشهای اخالق سر و کله اش با آمدن. به کليسا
در دنيای. مذاهب بزرگ کنونی بوجود نيامده است

“کمکم کن تا کمکت کنم“خفاشها بر اساس شرط 
تقسيم می خفاشها خون را با همجنسان گرسنه خويش

کنند و اين شامل آن گرسنگانی می شود که قبال به
در حاليکه نه مسيحی هستند و. آنها ياری رسانده اند
  .نه يهودی و نه مسلمان

زندگی اجتماعی اوليه بدون اين همکاری مشترک
وجود“ من“در آن دوران واژه . امکان بقاء نداشت

 زيست شناساِن.بود“ ما“ همه چيز در خدمت نداشت
،کارشناس در عرصه تکامل تدريجی روان انسان
معتقدند با تئوری تکامل تدريجی داروين زندگی
مشترک بشر اوليه به آنها يک قواعد اخالقی ابتدائی
جهانشمول عطا کرده است که توانائی روان آنها را

جربهبرای تشخيص اخالقی در طی قرون بر اساس ت
انسانی تکامل داده است و اين امر بدون کمک

 و تنها در اثر تکامل ماده متحرک و“خدايان“

در حالی که. محصوالت اين تکامل بوجود آمده است
دانش بشر عمر کره زمين را و نه عمر کائنات را

 ميليارد سال تخمين می زند رماالن مذهبی در٦/٤
تعداد. انند هزار سال می د٦آمريکا عمر زمين را 

 در صد مردم تحميق شده آمريکاست که فاقد٥٢آنها 
.اراده آزاد برای اتخاذ تصميم درست هستند
بنياگرايان مسيحی که همان چماقداران حزب اللهی
هستند در آمريکا به ترور  روانی دانشمندان اشتغال

به، از سخنرانی آنها ممانعت می کنند و آنها را دارند
نند بطوريکه آنها بايد با محافظ حرکتقتل تهديد می ک

اين بيماری خطرناک مذهبی از جانب دولت. کنند
بر اساس. سرمايه داری امپرياليستی حمايت می شود

  در صد٣٧سرشماری نشريه نيوزويک آمريکا 
مردم آمريکا نمی توانند تصور کنند که رئيس جمهور

جامعه شناس زن. آنها يک فرد غير مذهبی باشد
  از دانشگاهPenny Edgellيکائی بنام پنی ادگل آمر

افکار عمومی“: مينوسوتا در مينه آپليس می گويد
وسيعی در آمريکا المذهبان را خطری برای شيوه

 نبرد ميان خرافات.“دانند زندگی آمريکائی می
مذهبی و روشنائی دانش بشری مانند تجاوز
امپرياليسم آمريکا به عراق با شکست محتوم

خدای جرج بوش هم در عرصه عراق و. بروسترو
هم در عرصه دانش بشری با خفت جان تهی خواهد

هم اکنون نهضت بزرگی در اروپا و آمريکا. کرد
بوجود آمده است که نبرد فرهنگها با خرافات را آغاز

جرج بوش در اين نبرد با حواريون. کرده است
مسيحی خويش تنهاست و به ناکامی با خفت تن در

ما کمونيستها که به المذهبی خويش مفتخريم. می دهد
و به دانش بشری ايمان داريم و سر سجده در مقابلش
فرود می آوريم و تکامل بی وقفه ماده قابل شناخت را

 بايد گوش بزنگ باشيم که با توهين و،می پذيريم
تحقير مذهبی کار اين مبارزه طوالنی و طبقاتی را به

ه آلت دست امپرياليستها بدلبن بست نکشانيم و ب
 نقش کثيف،ما در اين عرصه مبارزه. نشويم

کاريکاتوريست های صهيونيستی را در دانمارک و
نقش پاپ اعظم را در دامن زدن به جنگ فرهنگها که
گويا مسيحيت خردمند است و اسالم ستيزه جو و بی
منطق برمال کرديم و در آينده نيز نقش آنها و

  .آنها را برمال خواهيم کردهمدستان بومی 
مبارزه ضد مذهبی بايد يک مبارزه روشنگرانه باشد
.و تابع مصالح مبارزه طبقاتی پرولتری قرار گيرد
مبارزه مذهبی انتزاعی و بی رابطه با مبارزه طبقاتی

اين همان کاری است که. تقويت خرافات مذهبی است
مريدان منصور حکمت می کنند و در عمل چماق

  . ساموئل هانتيگتون و ايهود اولمرت هستنددست 
***** 

  ...ارتش اشغالکر
 از ماهيت همه ارتشهای اشغالگر و جنايتکار ناشی

اگر ارتشی تحت رهبری جنايتکاران. می شود
نباشد اساسا اشغالگر نمی تواند باشد و مردم

يک نماينده مترقی. سرزمينهای غير را بکشد
ی اشتروبل به صاحبان جرايدمجلس آلمان بنام آقا

گفت که صدها عکس مشابه اين تصاوير وجود
  . دارد که منتشر نشده است

  ،اين گوزه گران که دست در ِگل دارند“
  !عقل و خرد و هوش بر آن بگمارند

  ، ل لگد و تپانچه تا چند زنندبر ِگ
  “!خاک بدنست تا چه می پندارند

  “معمر خيا“                             
فورا قلمبدستان مزدور براه افتادند تا ضرر را به

برخی مدعی شدند که اين جمجمه. حداقل برسانند
  ۵ادامه در صفحه ...ها متعلق به قربانيان

  ...رشکست مفتضحانه قاد
با ياری خدای جنگ طلب. جهان است ياری گرفت

به شکست به آمريکاجرج بوش يک جنگ محتوم 
خدای جنگ طلب جرج بوش در مقابل. تحميل شد

نيروی مقاومت مردمی در عراق زانو زد و به
خدای جرج. ضعف و زبونی خويش اعتراف نمود

بوش قادر مطلق نبود زيرا سنگی را آفريده بود که
خدای جرج بوش تا. خودش نمی توانست تکانش دهد

 خودش نياز بهخرخره در باتالق عراق غرق است و
  .مساعدت دارد

خدای جرج بوش در عراق مرد و بدرک واصل شد
همانگونه که ساير خدايان چون خدايان يونان به اين
راه رفتند و می روند و فقط در اسطوره ها و تاريخ

 .از آنها ياد خواهد شد
خدای جرج بوش تنها در جبهه جنگ ورشکسته نشده

، هم اکنون يک جنبش قدرتمند ضد مذهبی واست
، زيست شناسانروشنگرانه به پيشگامی دانشمندان

در حال شکل گيری است که از دانش و ماترياليسم
در مقابل هجوم قبايل عقب مانده قرون وسطائی

تبليغات ارتجاعی. مذهبی به حمايت برخاسته است
مذهبی جرج بوش و شمشيرکشی وی بر روی اسالم

برق ساطع شمشيرهای ضد مذهبی دانشمندان بربا 
، بر ضد، بر ضد خرافات مذهبضد همه مذاهب
، بر ضد جهالت بشريت، رياکاریعقب ماندگی

دانشمندان يک صدا می گويند که. روبرو شده است
آنها بجای جنگ. مذهب افيون توده هاست

 نبردی را بر ضد،فرهنگها و بجان هم انداختن مردم
دانش، نبردی که خدای  آغاز کرده اندفرهنگ جهالت

آنها تنها. در آن هميشه پيروزمند و قادر مطلق است
مسلمانان بنيادگرا را مورد انتقاد قرار نمی دهند آن
مسيحيانی نيز که بيمارستانهائی را که در آنها سقط
جنين مجاز است آتش زده و منفجر می کنند بزير

 به آتش نبردمطبوعات غربی که آب. پرسش می برند
فرهنگها می ريزند و هر روز بهانه ای برای توهين
و حمله به مسلمانان اختراع می کنند خوش ندارند در
مورد اين قبيل موارد داد سخن دهند و افکار عمومی

ولی. را در مورد تروريستهای مسيحی روشن کنند
، بااين دانشمندان با کتب و سلسله مقاالت خويش

بند از بندا در مجامع عمومی ايراد سخنرانيه
تروريستهای مسيحی که مسيحيت سياسی را غالب
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

  ...ارتش اشغالکر
 افغانی نيستند آنها کاسه سر سربازان متجاوز

برخی مدعی شدند که جمجه ها و. شوروی هستند
دالی ريخته بوده استاستخوانهای بی صاحب در گو

که خود افغانها از درون آن گودال با خاکبرداری
خواننده خوب است که به. خشت خانه می ساختند

گويا اگر. شکل اين تبليغات مشمئز کننده توجه کند
جمجمه متعلق به يک سرباز روس باشد می تواند
اعمال زشتی که با آن صورت گرفته است قابل توجيه

که اگر قبری باز باشد و استخوانهایو يا اين. باشد
مرده در معرض ديد همگان قرار داشته باشد شايسته
است که کسی با آلت تناسلی خويش با جمجمه عکس
بگيرد به آن افتخار کند و يا نام خويش را با

مبلغان پر سرو. استخوانهای بدن يک اسکلت بنويسد
صدای آلمانی نعره زدند که مردم بدانيد که فقط
سربازان آلمانی در اين کار دخالت نداشته اند
سربازان هلندی نيز دستشان در اين کار بوده است و

اين ادعای. تصاوير گوناگونی بيادگاری برداشته اند
جديد که مسلما منطبق بر واقعيت است بايد ظاهرا به
مصداق اگر همه کثيف باشند کثافت ما جلب نظر نمی

.ی ارتش آلمان بکاهداز بار سنگين شرمسار، کند
وقتی همه کثيف شدند مرز کثافت و نظافت نيز زدوده

اين جنگ روانی بايد از تاثيرات مخرب. می شود
  . اعمال جنايتکارانه ارتش اشغالی بکاهد

  ،هر سبزه که در کنار جويی رسته است“
  ،گويی ز لب فرشته خويی رسته است
  هان بر سر سبزه پا به خواری ننهی

  “ خاک الله رويی رسته استکآن سبزه ز
   “عمر خيام“                             

ولی خود نويسندگان اين سطور نيز می فهمند که
 روانی کار ساز نيست واستفاده از اين داروی مسکِن

آبروئی برای ارتش اشغالگر ناتو در افغانستان
نگذارده است لذا برای منحرف کردن بحث مدعی می

ش اين سربازان در داخل پادگانهاشوند که آموز
آموزش ناکاملی بوده است و بايد مسئولين امر به
روشهای مناسب آموزشی و ارتقاء سطح آگاهی
سربازان نسبت به نوع رفتارشان در ماموريتهای

- منظورشان تجاوز و اشغال است(؟!خارج از کشور
  .توجه کافی مبذول دارند) توفان

پيش بود که ويدئوئی درليکن در همين حدود ده سال 
آلمان منتشر شد که نشان می داد چگونه به سربازان
آلمانی در داخل پادگانها آموزش می دهند برای
شکستن روحيه دشمن و ايجاد رعب و وحشت به

برای اين کارعروسکی را. دختران دشمن تجاوز کنند
به بزرگی يک زن درست کرده بودند که سربازان

 روی عروسک می انداختند ووحشيانه خود را به
اين بخشی از آموزش. تمرين تجاوز به آنرا می کردند

پس. ارتش آلمان و در حقيقت ارتش امپرياليستی است
از انتشار اين اسناد بحثهای ترش و شيرين در رسانه
های گروهی آغاز شد تا تمام کاسه کوزه را بر سر
خلمربيانی که گويا از بيرون برای تعليمات به دا

ارتش می روند بشکنند و محيط ارتش را از وجود
چند ماه بعد از آن.  پاک کنند“نابابی“چنين افراد 

معلوم شد تيبليغات نازيسم در ارتش صورت می گيرد
و کسانيکه از بيرون برای ايراد سخنرانی بر سر
کالسهای آموزشی حاضر می شوند از افراد تحت

نازيستی در آلمانتعقيبی هستند که جرمشان تبليغات 
به راه دور نرويم در همين چند سال پيش. می باشد

بخوانيد سربازان(معلوم شد که سربازان حافظ صلح
در يوگسالوی سابق در کوزوو) توفان-اشغالگر ناتو

از شهرهای يوگسالوی فاحشه خانه ساخته و به
  .تجارت فاحشه اشتغال دارشتند

 نمی دهد بهاين تبليغات منحرف کننده ولی توضيح

چه مناسبت بر روی خودروهای نظامی آلمانی در
افغانستان تصوير يک درخت نخل که در وسط آن

، نصبصليب آهنين ارتش هيتلری نقش بسته است
 اين آرم ارتش نازی در افريقا زير نظر.گرديده است

آيا همه اين برنامه ها اتفاقی و. مارشال رومل بود
اطی و بی سرو پا درناشی از حضور چند سرباز خ

  ارتش آلمان است؟ 
اينکه جمجمه انسانها را برای ايجاد رعب بر سر
دست بگيرند و مبلغ مرگ شوند امر جديدی نيست
همه راهزنان دريائی با جمجمه مرگ بر پرچمشان بر
سر کشتيها می ريختند و با قتل عام مسافرين ثروتهای

ميالدیدرسالهای هفتاد . آنها را تصاحب می کردند
در قرن گذشته اسنادی در آلمان فدرال از جانب
جمهوری دموکراتيک آلمان منتشر شد که از جنايات
اجيران فاشيست آلمانی در کنگو بر ضد نهضتهای

جنايتکاری بنام. آزاديبخش آفريقا پرده بر می داشت
 با قتل سياه“کنگو مولر“  و منتسب به “مولر“

مين اعمال زشت را بهپوستان و جدا کردن سر آنها ه
 مشهور شده بود“مرد خندان“انجام می رسانيد و به 

زيرا که در حينی که جمجه قربانيان خويش را در
دست و بر جلوی سپر ماشين خويش داشت لبخندش

اين فرد سپس سر سياه پوستان. از بناگوش گذشته بود
را از درون می تراشيد و موميائی می کرد و بعنوان

انه خويش در شهر النگن در نزديک شهرتزئينات خ
.ن آلمان نگهداری می کردِسدارمشتات در ايالت ِه

حتی رياست جمهور وقت آلمان آقای هاينريش لوبکه
به اين جنايتکار بارعام داده بود و وی را به حضور

پس. خويش پذيرفته بود و از مقام وی تجليل کرده بود
گترين گناه وتظاهر به بی اطالعی و بی گناهی بزر

  .تقلب سياسی است
حقيقت اين است که همه ارتشهای اشغالگر بيمار و

سربازان حرفه ای و يا در زير پرچم را. جنايتکارند
نمی توانند با شعار دفاع از ميهن به آنور دنيا

اگر ارتشی در صورت تجاوز خارجی به. بفرستند
مقاومت دست زند انگيزه مقاومت وی و افراد عادی

با اين انگيزه. اظت از خانه و کاشانه خود استحف
آنها آماده فداکاری و پذيرش انضباط و از خود

زيرا از نظر روانی خويش را قانع. گذشتگی هستند
.می کنند که برای امر عادالنه ای مبارزه می نمايند
ولی اعزام سربازان برای اشغال کشورهائی که

ه دارند بههزاران کيلومتر از کشور متروپل فاصل
يک انگيزه ديگری نياز دارد تا سربازان را با

“فداکاری“ بار آورد و آماده “مسئوليت و منضبط“
در سر آنها فرو می کنند که آدمهای سرزمين. کند

“ارزشهای“ هستند و می خواهند “تروريست“دشمن 
قابل احترام آنها و سبک زندگی آنها را به خطر

“ و فرومايه و فاقد ارزشپست“اين افراد . بياندازند
اند اين است که بايد با تردستی و تفوق اسلحه بر آنها
غلبه کرد و روزانه صدها نفر از اين موجودات بی

آموزش اين سربازان در مسيری طی. فايده را کشت
می شود که قدرت و برتری آنها را در مقابل ضعف

 آنها قرار دهد و همواره انسانهای“پستی“و 
.ای اشغال شده را مستحق مرگ بداندسرزمينه

 نتيجتا فاقد شايستگی حق حيات،انسانهای فاقد ارزش
اين تفکر فاشيستی و نژادپرستانه است که. می باشند

مرتب تبليغ می شود و ارتش اشغالگر را به صورت
هيوالئی بار می آورد که تنها از خون انسانها تغذيه

ناياترويدادهای افغانستان مکمل ج. می کند
، ويتنام، کنگو، اندونزی، ايران،امپرياليستها در کره

، عراق، يوگسالوی، آرژانتين، شيلی، الئوس،کامبوج
 با“مسيحيون“سربريدن ارتش . فلسطين و لبنان است

شمشير محمد و ذوالفقار علی نيست با بمب فسفر و
اين. ناپالم با بمب خوشه ای و ليزری است

.ر خواهد بود و نه آخرين بارجنايتکاری نه نخستين با
اين روش زشت و) توفان( حزب کار ايران،حزب ما

غير انسانی را صرفنظر از اينکه چه ايدئولوژی ای
در اين جمجمه ها وجود داشته است محکوم می کند و

پاره ای تشکلهائی نظير سلطنت. آنرا ناپسند می داند
طلبان کيهان لندنی و حزب کمونيست کارگری ايران
وجود دارند که اين امر را مثبت ارزيابی کرده و
هللامعتقدند جمجه اگر متعلق به حماس و يا حزب ا

باشد نمی توان اين اعمال را محکوم کرد چون بزعم
اين. آنها يک نفر از اسالميستها کاسته شده است

سياست فاشيستی که نمونه آنرا ما در لبنان ديديم که
د جائی در جامعهبرای اسرائيلی ها دست می زدن

اين اقدامات به قدری مشمئز کننده است. بشری ندارد
که ما را بياد رفتار گرازهای حزب اللهی جمهوری
اسالمی می اندازد که چگونه اجساد پاره پاره
فرزندان خلق را مورد بی احترامی و بی حرمتی

اين رفتار وحشيانه ما را. قرار می دادند و می دهند
خوند خلخالی با اجساد سربازانبه ياد رفتار آ

آمريکائی در طبس می اندازد که انزجار جهانی و
اين دو جريان ماهيتا با هم. داخلی را به دنبال داشت

 هر دو فاشيست و خونخوار و ضد بشر،فرقی ندارند
 بر خودهللاهستند حتی اگر نامی به غير از حزب ا

نکمونيسم بر انسانيت استوار است اگر اي. بگذارند
.مضمون را از آن بگيريم به حرفی مفت بدل می شود
اين ما هستيم که بايد نشان دهيم که فرق ما با آنها

  .             چيست
  برکوزه گری پرير کردم گذری“

  ،از خاک همی نمود هر دم هنری
  من ديدم اگر نديد هر بيخبری

  “خاک پدرم در کف هر کوزه گری
  .“ خيامعمر“                          

  
*****  

تضاد عمده در شرايط
  تجاوز امپرياليستی

  
 کشوری تجاوز می کند هدفشوقتی امپرياليسم به

، دستيابی به مواداز اين جنگ کسب بازار فروش
، توسعه مناطق نفوذ و برتری طلبی سياسیاوليه

وقتی امپرياليسم کشوری را. و اقتصادی است
مورد تجاوز قرار می دهد تا تمام ملت را به برده
گی و اسارت بکشد و آن کشور را به قهقرا ببرد

 را غارت کند ماهيت جنگیو منابع طبيعی اش
، دعوای ميان دوامپرياليستکه در می گيرد

، نزاع بين، دعوای ميان ظالم و مظلوم استنيست
طرفی است که از استقالل و تماميت ارضی و
هويت ملی و حق حيات خويش دفاع می کند و

ای ادامه حيات خويشرهيوالی خونخواری که ب
عادالنهاين جنگ جنگی ماهيت . خون می طلبد

از طرف قربانی تجاوز و جنگی غير عادالنه و
اين يک مسئله. قلدرمنشانه از جانب متجاوز است

بغرنج و غير قابل فهم نيست هر عقل سالمی بايد
اين امر ساده را که ميليونها مردم تحت ستم و ملل

تمام تاريخ. زير سلطه می فهمند درک کند
در اين. داستعمار رنگ اين واقعيت را بخود دار

جنگی که تنها دو طرف دارد و نه سه طرف و يا
چهار طرف مهم اين نيست که رژيمهای حاکم بر
اين ممالک دارای کدام ايدئولوژی و يا دارای چه

  ٩ادامه در صفحه ...حدی از جوهر



  

 ٦صفحه                                                    توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٨۵آذر  – ٨١شماره   

 

 تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست

بهبلند شد که گويا نمی خواهد برای فعاليت انقالبی 
یع، مدايران برود و به ديگران نيز امکان نمی دهد

، اتحاد شورویشد که خيال دارد برای فعاليت سياسی
را ترک گويد و ابتداء به کشورهای مجاور ايران و

در همين اثنا معلوم شد که دو تن. سپس به ايران برود
، برادر او جمشيداز عامالن سازمان امنيت شوروی

مکارکشته و ديگری بنام مراد رزو عامل کهنه کار و 
برای تهيه گذرنامه) رد و سروان سابق ارتشُک(آور

عراقی برای کشاورز به سفارت عراق رفت و آمد
 مردا رزم آور خود در سازمان امنيت عراق.دارند

مقام شامخ داشت و غالبا بالمانع به عراق مسافرت
،او حتی در کشور های اتريش. می کرد

، انگلستان ماموريت هائی انجامانسه، فرچکسالواکی
سازمان امنيت“می داد و به برکت خدمت به 

ثروتی بهم زده بود که اکنون.) ب.گ.کا(“دولتی
  .مورد استفاده بازماندگان او است
، مقامات شوروی بهپس از آنکه همه چيز آماده شد

هيئت اجرائيه اطالع دادند که بگذارند کشاورز در
يابد و حرفهای خود را بزند وکميته مرکزی حضور 

کميته مرکزی سپس هر تصميمی که خواست در باره
 کشاورز در پلنوم ششم کميته.او اتخاذ کند و چنين شد

 مطابق سپتامبر١٣٣٨ شهريور ٢٦ تا ١٢(مرکزی 
حضور يافت و بدون محدوديت وقت همه) ١٩٥٩

حرفهای خود را گفت و در پايان نيز تصميم قاطع
ی بر ترک شوروی ابراز داشت ولو آنکهخود را مبن

در. به قيمت اخراج او از کميته مرکزی تمام شود
،، منهای رای رضا روستا، پلنوم به اتفاق آراءپايان

 کشاورز.او را از ترکيب کميته مرکزی اخراج  کرد
به اخراج خود“ من متهم می کنم“در کتاب خود 
یعضو کميته مرکز“، معذالک عنوان معترف است

بدنبال نام او بر روی جلد کتاب“ حزب توده ايران
خودنمائی می کند و نويسنده هرگز در صدد رفع سوء

  !تفاهم برنيامده است
برای رفع هرگونه تصور نادرست بايد بيفزايم که
توصيه مقامات شوروی که بگذاريد کشاورز
حرفهايش را بزند با اختصاص يک جلسه از پلنوم

کميته مرکزی بخاطر امر( امرکميته مرکزی به اين
وحدت دو حزب توده و فرقه دموکرات تشکيل شده

، چيزی جز يکو حضور کشاورز در اين جلسه) بود
صحنه سازی مقامات شوروی نبود که در واقع برای
نقشه های آينده خود می خواستند اخراج کشاورز هر

 صورت گيرد وچه مسجل تر و پر سر و صداتر
رگاه ضرورت اقتضاء کند خود راکشاورز بتواند ه

، مخالف شوروی و مبارزمخالف حزب توده ايران
سرسخت با رويزيونيسم بنماياند و کار خود را از

، چنانکه از مسافرت به آلبانی و چين همينپيش ببرد
و بايد گفت که در اين مهم. دستمايه را بکار گرفت

کشاورز. کميته مرکزی حزب توده نيز بياری او آمد
احزاب“در کتاب خود از نامه کميته مرکزی به 

ياد می کند که در آن اخراج کشاورز را از“ برادر
اطالع آنها رسانيده است و رونوشتکميته مرکزی به 

دبيرکل يکی از احزاب کمونيست که“اين نامه را 
.ص(“.حکومت را در دست دارد به او داده است

از اصوال هيچ حزبی هنگامی که عضوی ).١٩
اعضای کميته مرکزی را کنار می گذارد آنرا به

.طی بخشنامه اطالع نمی دهد“ احزاب برادر“
آنچنان“ احزاب برادر“وانگهی کشاورز در محافل 

 واقعيت.سرشناس نبود که چنين نامه ای الزم آيد
اينست که اين نامه در آستانه سفر کشاورز به چين و

تاده شده تاآلبانی برای احزاب اين دو کشور فرس
اعتماد کامل آنها را به کشاورز و حرفهای او جلب

البته در(کند و آن دبيرکلی که رونوشت آن نامه را 

به او داده کسی جز) صورت صحت ادعای کشاورز
انور خوجه دبيرکل حزب کار آلبانی نمی توانست

با اين نامه ماموريت کشاورز بيقين با موفقيت. باشد
  .يدکامل روبرو می گرد

کشاورز حتی کلمه ای هم در باره حضور خود در
پلنوم کميته مرکزی و بيانات طوالنی خود در جلسه

،تو گوئی  می خواهد از اين واقعيت. پلنوم نمی گويد
 در عوض.از اين صحنه سازی شورويها بگريزد

بالفاصله با جديت مشغول“: کوتاه توضيح می دهد
)١٥. ص(.“متهيه خروج خود از اتحاد شوروی شد

برای يک فرد ناآگاه اين تصور پيش می آيد که در
آنزمان هر کس که در مسکو يا در هر نقطه ديگری
از اتحاد شوروی ميزيست می توانست هر لحظه که

“خروج خود را از اتحاد شوروی تهيه“دلش خواست 
 مقامات شوروی اگر.ببيند و اين کشور را ترک کند
ورز به عراق دستخودشان در کار اعزام کشا

نداشتند هيچکس توانائی تدارک چنين خروجی را
  .نداشت

در مورد کشاورز اين نکته مهم نيز وجود داشت که
حزب توده ايران او را از کميته مرکزی اخراج کرده

، مقاماتبود و خروج او را صالح نمی دانست
شوروی ممکن نبود نسبت به اين نکته بی تفاوت

،، فروتنسغائی(ا اعضای سه گانه بمانند چنانکه بعد
که بدنبال اختالف در مشی حزب توده و) قاسمی

اتحاد شوروی از کميته مرکزی اخراج شدند بی
تفاوت نماندند و به آنها اجازه ترک مهاجرت داده

 وانگهی همه امکانات خروج از اتحاد شوروی.نشد
، تهيه بليط ترن يا هواپيما کهمانند ويزای خروج

حتی و(نها امکان عبور از مرزهای شوروی بدون آ
) کيلومتر٤٠از محدوده مسکو بفاصله ای بيش از 

نيست در دست خود مقامات شوروی است که اگر
  .نخواهند در اختيار متقاضی نمی گذارند

کشاورز مانند برادرانش از اعتماد مقامات شوروی
برادر بزرگ او کريم کشاورز. برخوردار بود

انجمن“ شورويها الاقل در عرصه “محرم اسرار“
بود و تا پايان عمر“ روابط فرهنگی ايران و شوروی

، با جمشيد کشاورز برادر ديگرش.خود باقی ماند
مقامات امنيتی شوروی ارتباط داشت و هم او بود که

،چنانکه در پيش آمدم آور ز ررادبه همراهی م
، عليرضا حکمت.کرد“ تهيه“خروج کشاورز را 

 قربانيان جاسوسی او بود که به سيبری تبعيديکی از
 حکمت که در پايان دوره تبعيد پرونده خود را.شد

 پس از بازگشت به مسکو از گزارشی که،خوانده بود
بر اساس آن او را روان تبعيد کرده بودند با بعضی
از دوستان نزديک خود و از جمله با من حکايت کرد

، کسین نامه خواندممطالبی که در اي: و اظهار داشت
  .جز من و جمشيد کشاورز اطالع نداشت

، عبدالکريم قاسم دستور داد که از اوبنا بر کشاورز
اطفال در عراقراض مدعوت شود که بعنوان استاد ا

براستی انسان چيزهائی از. مشغول بکار شود
می شنود که به لطيفه و طنز می. کشاورز می خواند

 با کودتائی رژيم سلطنتیعبدالکريم قاسم که. ماند
عراق را برانداخت و رژيم جمهوری را جايگزين آن
ساخت البد در خواب ديد که طالع او در تيمار

و“ رمل و اسطرالبی انداخت“. کودکان عراقی است
در آن ديد که ستاره فروزان پزشکی کودکان در ناف
مسکو نشسته است و او در گذشته سابقه پرافتخاری

استاد“، ، وزير سابق سابق مجلس، وکيلدارد
، سفرا، وزرا، وکالسابق و پزشک کودکان“ دانشگاه

!)چه عناوين افتخار آميزی(و حتی دربار پهلوی
بالدرنگ دستور داد او را به بغداد دعوت کنند و او

  ٧ادامه در صفحه ...هم دعوت را

  ...پايان يک زندگی
فردا. گذرنامه منوط به تصويب وزارت خارجه است

فردا بازگشتيم بيروح و. بيائيد همه چيز روبراه است
سرد به ما گفتند جواب نرسيده هفته آينده مراجعه

  .هفته آينده تماس خود را با ما قطع کردند. کنيد
 ما را در حيرت فرو می برد اين بود که چرا اينآنچه

دوستان که در حسن نيت و خواستشان در کمک دادن
به ما ترديدی نداشتيم ابتداء با روی باز ما را می
پذيرفتند و خواست درونی آنها نيز ياری رساندن به

، اما ناگهان همه چيز دگرگون می شود وما است
  .تی را می گيردبيزاری و دشمنی جای محبت و دوس

آری نيمه(نيمه شبی. بعدها از معما پرده برداشته شد
طبری به در خانه قاسمی می رود و در همان) شبی

آستانه در به او اطالع می دهد که کشاورز بنا بر
ماموريتی که شورويها به او داده بودند نخست با

در آن تاريخ دبير(استفاده از آشنائی با راميز آليا
، آشنائی که)و اکنون رئيس جمهور آلبانیحزب کار 

، ابتداءدر مدرسه حزبی در مسکو با او پيدا کرده بود
به آلبانی می رود و ما سه تن را به عنوان جاسوسان
شوروی به حزب کار آلبانی معرفی می کند و سپس
با واسطه حزب کار آلبانی راهی چين می شود و در

 می رساند و گوياآنجا نيز ماموريت خود را به انجام
با مقامات عالی رتبه دولت و حزب به گفتگو می

شگفت آنکه از آنجا مستقيما به مسکو پرواز. نشيند
، گزارش ماموريت موفقيت آميز خود را بهمی کند

، با ياران وآگاهی مقامات شوروی می رساند 
دوستان ايرانی خود نيز در مسکو مالقات می کند و

. محل اقامت خود باز می گرددبا عزت و احترام به
طبری پس از دادن اين گزارش به قاسمی اضافه می

نظريات شما صحيح است ولی کاری از شما: کند
  .ساخته نيست

 بنا بدعوت بخش فارسی١٩٧٦بعدها وقتی در مارس 
، دراداره نشريات خارجی مسافرتی به چين داشتم

هپايان بحثی با سه تن از نمايندگان حزب در بار
، بحث کشاورز را ميان کشيدم و“تئوری سه دنيا“

پرسيدم چرا نسنجيده و تحقيق ناکرده گفته های
لحن سخنم سرزنش آميز. کشاورز حقيقت پنداشتيد

آنها برآشفته گفتند اين موضوع گذشته است چرا. بود
، موضوعاينهمه بر روی آن اصرار می ورزيد؟ آری

  !گذشته بود اما به چه قيمتی
، کميته امنيتی روی کار آمدن خروشچفپس از
اين تاکتيک را به کار گرفت که.) ب.گ.کا(دولتی

عده ای از ماموران خود را که در اتحاد شوروی با
کشورهای شرق اروپا می زيستند به کشورهای خارج
از منطقه سيادت خود گسيل دارد تا با بدگوئی از

نند که، اينگونه بمايا، بويژه کامبخش و کيانوریحزب
آنها با حزب و مشی آن سر ستيز داشته اند و حزب

آنا. نيز آنها را از صفوف خويش اخراج کرده است
بدينطريق امکان ميافتند اعتماد اشخاص يا گروه ها را
بخود جلب کنند و به مقاصد شوروی جامع عمل

اشتباه نميکنم اگر بگويم پايه اين کار با. بپوشانند
  .ته مرکزی گذاشته شداخراج کشاورز از کمي

،در پلنوم چهارم کنيته مرکزی حزب توده ايران
 عدم.کشاورز به عضويت هيئت اجرائيه انتخاب نشد

شرکت در باالترين مقام رهبری حزب هيچگاه برای
 که در١٣٢٥يکبار در دی . او قابل تحمل نبود

انتخاب هيئت اجرائيه موقت ناکام ماند تهديد به استعفا
 که کارساز در آمد و به هيئت اجرائيهاز حزب کرد

اما در مسکو تهديد به استعفا نقشی. موقت گماشته شد
نمی توانست بازی کند و او می بايستی با عضويت

  .کميته مرکزی بسازد و در مسکو بماند
ديری نگذشت که صدای او در انتقاد ازکميته مرکزی
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  .گفت“ لبيک“ 

سوده او را ماموررد راه نيادر بغداد هنوز از َگ
علنی ساختند که هم“ کمونيست“تشکيل يک حزب 

خوشايند خروشچف باشد و هم باب طبع عبدالکريم
 حزب کمونيست عراق از جمله آن احزابی.قاسم

لنينيسم- بود که در مجموع از مواضع مارکسيسم
من چند تن از اعضای کميته مرکزی. دفاع می کرد

قات کردم که مانند در پکن مال١٩٥٩آنرا در اکتبر 
به جشن) در ترکيب هيئت نمايندگی حزب توده(من 

.دهمين سالگرد انقالب اکتبر دعوت شده بودند
  . ، محکم و استوار، صميمیجوانانی پرشور

حزب کمونيست عراق پس از کودتای عبدالکريم
رهبر کودتا. قاسم هنوز مخفی فعاليت می کرد

ا برنامه ایخواهان يک حزب کمونيست علنی بود ب
حزب کمونيست عراق با. که موافق سليقه او باشد

استواری در مواضع خود به چنين خواستی تن در
کشاورز همراه با فردی بنام داود صائغ. نمی داد

برنامه و اساسنامه ای برای حزب کمونيست علنی
“کمونيست“تدوين کرد و کودکی را بنام حزب 
وشچف رابدنيا آورد که هم رضايت خاطر خر

 آوردی مطلوب برایهفراهم آورد و هم ر
 اما اين کودک ديری نپائيد و.عبدالکريم قاسم باشد
  .در واقع مرده زاده شد

سه“ آجر کردن نان“مسافرت او به آلبانی و چين و 
تن از اعضای اخراجی کميته مرکزی يکی ديگر از
.ماموريت های او بود که با موفقيت قرين گرديد

 ماموريت بسيار موفقيتمِنب من به ُيبدين ترتي
کشاورز. بازماندم“ نوکری چين“آميز کشاورز از 

از موفقيت ماموريت خود آگاهی کامل دارد ولی اين
که“ با شرف“آگاهی مانع آن نيست که اين وجود 

قريب بيش از سی سال“ هرگز دروغ نمی گويد“
در کتابش سياه بر روی سفيد) ١٩٥٧در (بعد

نوکر چين نشده... فروتن که هنوز “: دبنويس
  .“)٧٧ .ص(“...بود

فريدون کشاورز از عراق و مسکو راهی الجزاير
سپس در الجزاير زير بار محسن رضوانی. شد

يکی از گردانندگان اصلی شورشيان ضد حزب
توده را گرفت و وی را در مقابل قاسمی و فروتن و

ز ویسغائی قرار داد و در مقابل حزب کار آلبانی ا
و همکارانش حمايت کرد و پايشان را به آلبانی و

از همان روز نخست شورويها سرنخ. چين باز نمود
را خودشان بدست گرفتند تا موج اعتراض انقالبی
را که در غرب در ميان جوانان انقالبی بوجود آمده
بود خود در دست گيرند و در مجاری انحرافی به

ای مارکسيسمماجراجوئی بج. نابودی بکشانند
فريدون کشاورز. لنينيسم نشست و فاجعه ببار آورد

پس از نقش منفی که رويزيونيستها بر عده اش
گذارده بودند خود را کنار کشيد و اين نظارت را به
عوامل ديگری با اشاره شورويها واگذار کرد تا در
راه احياء حزب طبقه کارگر ايران تخريب کنند و

  .  تی را به کجراه بکشانندمبارزه ضد رويزيونيس
خوانندگان اگر به خاطرات رفيق فروتن صفحات

 مراجعه کنند و نقش يک سازمان شبه٢٣٩ تا ٢٣٤
مافيائی وابسته به شوروی را در بلژيک و فرانسه
که سرش تا الجزاير می رفت و زير بغل محسن
رضوانی را گرفته بود مورد مطالعه قرار دهند و

رضوانی به توضيح همانسپس از منظر محسن 
 در“سازمان انقالبی“مقطع از مبارزه برای پيدايش 

، گفتگونگاهی از درون به جنبش چپ ايران“کتاب 
 مراجعه نمايند در شگفت می“ با محسن رضوانی

مانند که چگونه اين سازمان گسترده و پر قدرت
شبه مافيائی که سرش به شوروی بند بود محسن

ده لوحی شگفت انگيزی ازرضوانی را که با سا
کنار اين همه رويدادها شگفت که در اطرافش

، به الجزاير کشاند،وجود دارد بی خياالنه می گذرد
 و سرش را به فريدون کشاورزاز مرزها عبور داد

 ارگان“توفان“. عامل شورويها وصل می کرد
سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان در همان دوره

ثيف فريدون کشاورز درسوم خويش از نقش ک
جلوگيری از احياء حزب طبقه کارگر ايران ياد کرد

نشان داد که چگونه اين فرد پس از اجرایو 
  .ماموريت خويش به پشت پرده رفت

نشان“ سازمان انقالبی“تجربه فريدون کشاورز و 
می دهد که دشمن طبقاتی و در اين جا
رويزيونيستهای خروشچفی با چه سياست و از

 دراز مدت و حسابشده درتها قبل با برنامه ريزیمد
پی آن بودند که مارکسيسم لنينيسم را در شوروی و

آنها. در سراسر جنبش کمونيستی بنابودی بکشانند
نه تنها برای حزب توده ايران و حزب کمونيست
عراق بلکه برای بسياری احزاب برادر نظير حزب

آنها با. کمونيست مصر نيز برنامه چيده بودند
آگاهی از وضعيت درونی احزاب کمونيستی

، عناصر ضعيف و بسياری، شارالتنهاخودپرستان
رفقای صميمی را که شيفته سوسياليسم در شوروی
بودند فريب دادند و به سالخ خانه بورژوازی
کشاندند و سرانجام با دست گورباچف و يلتسين به
 تاتوهم چند ده ساله فريب خوردگان پايان دادند

خانه نشين شوند و از مبارزه انقالبی برای پيروزی
تجربه فريدون کشاورز. لنينيسم دست بردارند

.حاکی از بيرحمی و خطرناکی دشمن طبقاتی است
برای مقابله. و اين تجربه از ما ديدگان باز می طلبد

 کمونيستها ابزار تجربه،با اين دسيسه های دشمن
يد همواره با هشياریشده و آزموده ای دارند که با

نخست اينکه کمونيستها بايد. به کار بگيرند
اصوليت کمونيستی را حفظ کنند و آنرا در مقابل

بايد. ليبراليسم رخنه گرای بورژوازی قرار دهند
همواره از اصول مارکسيسم لنينيسم دفاع کنند و
مرزهای خويش را با دشمنان و يا آشفته فکران و

کمونيستها بايد بر. نگهدارنداپورتونيستها روشن 
ارزش دو. کيفيت و نه بر کميت تکيه کنند

کمونيست مارکسيست لنينيست از صد تا
کمونيستها. رويزيونيست ضد کمونيست بيشتر است

بايد مالک مارکسيسم لنينيسم را شرط روابط رفيقانه
قرار دهند و نه رفيق بازی ليبراليستی را شرط

 اپورتونيسم و رفرميسم.وحدت کمونيستی جا زنند
مانند خوره اندام سالم کمونيسم را از درون می

کمونيستها بايد هوادار تشديد. خورد و پوک می کند
کمونيستها. مبارزه طبقاتی و نه صلح طبقاتی باشند

بايد به اصول لنينی سازمانی احترام بگذارند و
انضباط حزبی را برای پيشبردن يک مبارزه سالم

ئولوژيک برجسته کنند تا دست دشمنان ودرونی ايد
.خرابکاران در تشکيل فراکسيون در حزب رو شود
کمونيستها بايد به اصل پنهانکاری توجه کنند تا

اين ها از جمله. آماج حمالت دشمنان قرار نگيرند
شرايطی است که مانع خواهد شد دشمن به درون
حزب رخنه کند و به دسيسه چينی بپردازد و يا

اد ماجراجو و خود سر و کاريريست که مقيد بهافر
هيچ ضابطه ای نيستند زمام امور را در تشکيالتها

نقش کثيف. به کف آورند و فاجعه به بار آورند
کورش الشائی هم اکنون در مقابل ماست که با
خيانت به منافع ملی و طبقاتی در اوج شاهپرستی و

وی. دشمنی با کمونيسم بديار عدم رهسپار شد
زمانی در ارتش طالبانی در خدمت دولت عراق که
در جبهه مسکو قرار داشت و عمال حامی سوسيال
امپرياليسم شوروی بود بر ضد کردهای بارزانی

اسلحه می کشيد و آنرا مبارزه مسلحانه برای آزادی
ايران جا می زد و سرانجام نيز مانند خواهرش که

اه رفت و بهنديمه دربار پهلوی بود به پايبوسی ش
جنبش کمونيستی بايد با. نفی کمونيسم پرداخت

هشياری و انتقاد از خود سازنده راه بر اين
آموزگاران منفی ببندد که هنوز هستند دريوزگانی

، زيرا که خودشان در تمامکه از آنها تجليل می کنند
  .کثافتکاريهای آنها نقش داشته اند

گذشته ایکشاورز به گذشته حزب توده ايران که 
پر افتخاری است و تاريخ معاصر ايران را رقم زده

اين روش متعارف. است با دشمنی برخورد می کند
رويزيونيستها در سراسر جهان است که گذشته
احزاب کمونيستی را برای تخطئه اين جنبش برای
اينکه ديگر تکيه گاهی وجود نداشته باشد تا کسی

 بدان متکی شودبرای صعود به قله مبارزه طبقاتی
اين يک مبارزه. و از آن الهام بگيرد به لجن بکشند

مبارزه ای ميان مارکسيسم لنينيسم و. طبقاتی است
اين کار با روی کار آمدن خروشچف. رويزيونيسم

آغاز شد و به صورت سيستماتيک در سراسر جهان
هدف از اين کار نابودی سنتهای. به کار گرفته شد
ا بود تا پيوندهای نسلهای بعدیانقالبی کمونيسته

امروز ما. انقالبی را از گذشته انقالبی آنها ببرند
دولتهای. آشکارا با اين روش روبرو هستيم

امپرياليستی حتی در اين عرصه با سرهم بندی
در بلغارستان.  تاريخ می نويسند،اسناد جعلی

، درگئورگی ديميتروف را تخطئه می کنند
وچيک قهرمان بزرگجمهوری چک ژوليوس ف

، در آلمان ازملی چک بی حرمت می شود
. بر می دارند“پرده“ برتولت برشت “زنبارگی“

فروپاشی سوسيال امپرياليسم شوروی موجی تازه
در تخريب گذشته مثبت و انقالبی احزاب کمونيستی

اگر با دقت به گذشته معاصر. بوجود آورده است
مله بهفريدون کشاورز نظر افکنيد وی در ح

شورويها همواره آن هسته مارکسيسم لنينيسم و
سوسياليسم لنينی استالينی را يعنی گذشته انقالبی
شوروی را مورد نظر داشت و اين خواست روشن
رويزيونيستها بود که برای جاسوسی وی را روانه
الجزاير ساخته بودند تا در آن منطقه به خرابکاری

ا بر ادعايش بافريدون کشاورز اگر بن. بپردازد
“ضد انقالبی“حزب توده ايران به علت سياست 

مخالف بود کسی مانع وی نمی شد که برایآنها 
کسی مانع وی. زندگيش را فدا کندفعاليت انقالبی 

نمی شد که در دفاع از مارکسيسم لنينيسم قلم و
کسی مانع وی. توانائی ماليش را به خدمت بگيرد

ما از(ورباچف و يلتسين نمی شد تا به مقابله با گ
) توفان-خروشچف و بژرنف سخنی نمی گوئيم

بپردازد و از سوسياليسم دفاع کند و حقانيت آنرا
خير وی کوچکترين تالشی برای دفاع. اثبات نمايد

از سوسياليسم نکرد تا عمر سياسی بيهوده اش به
وی کمونيست نبود تا بتواند از کمونيسم. پايان رسيد
            .  دفاع کند

نمونه کشاورز در احزاب برادر ديگر نيز بودند و
اين همه دامنه گسترده تبليغاتی و تدارکاتی برای
تخريب مارکسيسم لنينيسم تنها حاکی از وحشت
دشمنان کمونيسم از انديشه بزرگ مارکسيسم

 مهر٢١حال نشريه نيمروز مورخ . لنينيسم است
دون کشاورز با الهام از جيره خواران فري١٣٨٥

در تجليل از نقش اين جاسوس ضد انقالبی و ضد
کمونيست و وابسته به اجنبی شناخته شده و
خرابکار در جنبش کمونيستی ايران و منطقه می

 به دنبال مخالفت چين با١٩٦٠در دهه “: نويسد
اميدی تازه در دل دکتر، سياست های شوروی

  ٨ادامه در صفحه ... و او کشاورز جوانه زد
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کار آنها کار هيتلر است و اين. خالی از سکنه کنند

ئيد حزب کمونيست کارگری فاشيستیکار مورد تا
 امضاء شده است قرار داد آتش بس. ايران است

ولی آدمکشی اسرائيل استراتژيک است و ادامه
  .دارد

يکی از فرماندهان اسرائيلی به صورت ناشناس در
اسط ماهودر اسرائيل در ا“ ثهاٍر“نزد نشريه 

ما همه دهات را از“:  اعتراف کرد٢٠٠٦سپتامبر 
،، کاری که ما کرديم مان مملو ساختيمبمبهاي

عملی زشتی که. “.بيمارگونه و منزجر کننده است
از نظر يک اسرائيلی غير صهيونيست منزجر کننده
است از نظر يک عده ايرانی صهيونيست و
فاشيست بنام حزب کمونيست کارگری عين مبارزه

 نشريه اشپيگل در.تبليغ می شود“ اسالم سياسی“با 
 از قول همان فرمانده٢٠٠٦ سال ٤٣شماره 

 ساعت آخر جنگ بر ضد٧٢در “: اسرائيلی نوشت
 موشک به لبنان پرتاب١٨٠٠، اسرائيل هللاحزب ا
 اکثر آنها ساخت آمريکا بودند که در سالهای.کرد
آنها.  در زمان جنگ ويتنام ساخته شده بودند٧٠

اين بمبها تا... مملو از بمبهای خوشه ای بودند
 متری خود را مورد اصابت قرار می٢٥٠فاصله 
 درصد آنها منفجر٤٠مساله ولی اين است که . دهند

نمی شوند زيرا که با زاويه نا مناسبی به زمين
 بر اساس آمار تعداد آنها به يک.“.اصابت کرده اند

، درست خوانده ايد يک ميليونميليون بمب می رسد
جنگ کشتار مردم لبنان بعد از .بمب منفجر نشده
وقتی مردم لبنان شادی کنان با. شروع شده است

پرچمهای پيروزی و با هلهله به ماوايشان بازگشتند
و پرچم پيروزی را بر سر دست می آوردند طعمه
بمبهای خوشه ای اسرائيليها واقع شدند و بيرحمانه

جان و کاشانه و مزارع زيتون آنها.  به قتل رسيدند
لت کوچکی در زير بوتهمملو از بمبهائی بود که بع

.ها و برگهای پائيزی پنهان بودند و هستند
بيمارستان تيروس و نباتيه از مجروحين بمبهای

اين نخستين بار نيست که. خوشه ای انباشته شده اند
اسرائيلی ها به اين جنايت شرم آور متوسل می

 نيز وقتی سرافکنده از١٩٨٢آنها در سال . شوند
دند جنوب لبنان را مين گذاریلبنان عقب نشينی کر

  .نمودند
 نفر در اثر انفجار اين بمبها بر اساس٢١تا کنون 

 نفر١٢٩ادعای رسانه های غربی به قتل رسيده و 
از نظر حزبی بنام حزب کمونيست. عليل شده اند

کارگری که تجاوز اسرائيل به لبنان را دعوای با
.ستوانمود می کرد اشکالی بر اين امر نيهللا حزب ا
رياکارانه قتل عامرا می شود “ حزب اللهی“زيرا 
  .کرد

نشريات غربی اعتراف می کنند که امپرياليسم
آمريکا و صهيونيستهای اسرائيل انبارهای قديمی

از کار انداختن اين. اسلحه خويش را خالی کرده اند
سالحها برای آنها مخارج سنگينتری را می طلبيده

ر مردم لبنان اقتصادی تراست ولی انفجار آنها بر س
  .است

بر اين همه جنايت ضد بشری که با کوهی از صحنه
سازی و دروغگوئی همراه است نمی توان چشم بر

از اين رويداها بايد آموخت که امپرياليسم و. بست
صهيونيسم خونخوارند و سر اين دو مار را بايد تا
موقعی که جان نداده اند مرتب به سنگ کوبيد تا

در اين مبارزه ضد.  نتوانند نيش زنندديگر
صهيونيستی و ضد امپرياليستی يهوديان مترقی

  .اسرائيل در کنار ما هستند
اکنون عليرغم اينکه هفته ها از قرارداد آتش بس
می گذرد دولت اسرائيل مقررات آنرا رعايت نمی

  جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

کند و مرتب به مرزهای هوائی لبنان تجاوز می
ی سازمان ملل را تهديدکند و حتی سربازان اعزام

زبان قلدری اسرائيل ملهم از زبان قلدری. می کند
جرج بوش است و اين است که بايد زبانهای آنها را

قابل توجه است که اين نقض. از قفايشان بدر آورد
قرارداد آتش بس مورد اعتراض اعضاء شورای

تنها شرط. امنيت سازمان ملل نيز قرار نمی گيرد
سليح مردم ضد صهيونيست و ضدبقاء لبنان ت

امپرياليست است تا از استقالل و تماميت ارضی و
جلوی بربرها. ارزشهای انسانی بشری حمايت کنند

را تنها با توسل به نبرد مسلحانه متکی بر مردم می
  .   توان گرفت

، فاشيسم و، صهيونيسممرگ بر امپرياليسم
  !ارتجاع

  
*****  

  
  

رگذشت يک د
  بیکمونيست انقال

مطلع شديم که رفيق عبدالبصير اخگر در روز
 زندگی پربار خويش٢٠٠٦ ژوئن سال ١٩دوشنبه 

  .را در مبارزه با بيماری سرطان از دست داد
رفيق اخگر که در يک خانواده روحانی افغانی
بدنيا آمده بود مدارج تحصيلی در دانشگاه ادبيات
کابل با درجه ليسانس بپايان رسانيد و شغل

رفيق اخگر تنها آموزگار. گاری را تقبل کردآموز
وی که با. ، آموزگار اجتماعی بودکودکان نبود

دانش کمونيسم آشنا شده بود راه نجات بشريت را
در ادامه راه پدر بلکه در تحقق مارکسيسم لنينيسم

رفيق اخگر از. بر شرايط افغانستان می ديد
ستاندر افغان) شعله جاويد(کادرهای جوانان مترقی

محسوب می شد که تمام زندگی مبارزات خويش را
در دفاع از زحمتکشان و در راهآزادی کارگران و

رفيق اخگر خانه خويش را. دهقانان سپری نمود
در اختيار رهبران شعله جاويد قرار داده بود و
تصميمات انقالبی با قبول خطر در خانه وی

 .صورت می پذيرفت
بارزات دهقانان پغمانرفيق اخگر در سازماندهی م

شرکت فعال داشت و يک جنبش قوی و توده ای
وی همچنان يکی از. در آنجا بوجود آورده بود

مبتکرين و سازماندهندگان مبارزات و اعتصابات
 کارگران جنگلک و مبارزات و١٣٤٧بهار سال 

اعتصابات چندين ماهه آموزگاران و دانش آموزان
  .پوهنتون بود

ثر تعقيب به زندگی مخفی تن دررفيق اخگر در ا
.داد و در زمان حکومت داود ممنوع الخروج بود
وی توانست پس از خروج از افغانستان به شهر

وی عضو اتحاديه. هامبورگ در آلمان فدرال بيايد
عمومی محصالن افغانی مقيم خارج از کشور بود

بنام ناشر جوانان مترقی“ پيشبه “و نشريه ای بنام 
  .اويد منتشر کردو شعله ج

وی برای ادامه فعاليت انقالبی در اواسط دهه هفتاد
وی بعد از کودتای هفت ثور. ميالدی بازگشت

مانند هزاران هزار انسان بی گناه و هزاران شعله
  .ای دستگير و زندانی گرديد

رفيق اخگر برضد تجاوز سوسيال امپرياليسم
هشوروی و نوکران خلقی و پرچمی آنها به مبارز

  ١٠ادامه در صفحه  ... .مسلحانه برخاست

  ...پايان يک زندگی
اما چندی نگذشت که دريافت سران. را به چين کشاند

را تنها در خدمت اهداف“ انترناسيوناليسم“ چين نيز
 دکتر کشاورز در سالهای دهه.خود تعبير می کنند

 به سوئيس رفت و تا آخر عمر در شهر ژنو١٩٧٠
  ).توفان-تکيه از ماست(“.زندگی کرد

ی بورژوائی که بی سند واين است نمونه تاريخنويس
 کوهی از ادعا بپا کند آنهم به نقل،مدرک و تحقيق

از کسانی که گذشته آنها نيز سرشار از اين گونه
  .   به ملت و طبقه کارگر ايران است“خدمات“

  
*****  

  ...بربريت اسرائيل
  نه ايران و نه. بمبهای خوشه ای پرتاب کرده است

هيچکدام دارای بمبهای خوشههللا ه و نه حزب اسوري
لبنان نيز کارخانه توليدهللا ای نيستند و حزب ا
اين بمبها در آمريکا ساخته. بمبهای خوشه ای ندارد

می شود که از طريق انگلستان در تجاوز اخير به
.لبنان در اختيار دولت اسرائيل قرار گرفت

ده ازصهيونيستهای اسرائيلی مدتها پس از اينکه پر
پس از اينکهمدتها ، روی جناياتشان بر مال شد

روشن شد که هواپيماهای آنها آنطور که ادعا می
شد اهداف نظامی را مورد هجوم قرار نداده بلکه

طعمه بمبها و موشکهایرا مردم عادی غير نظامی 
 به صحنه سازی متوسل شدند و تالشخود کرده اند

فجر نشده خوشهکردند در شمال اسرائيل بمبهای من
پخش شدههللا ای که گويا توسط هواپيماهای حزب ا

 برای کامل کردن اين صحنه سازی.است بيابند
آنها سپس سازمان ديده. روزها وقت صرف نمودند

بان حقوق بشر را که به جنايت اسرائيلی ها در
لبنان بخاطر پرتاب بمبهای خوشه ای که صرفا

 رفته بودبرای نابودی اهداف غير نظامی بکار
، برای بازديد از شمال اسرائيلاعتراض کردند

دعوت کردند و با تحت فشار قرار دادن آنها
بههللا گزارشی جعلی منتشر کردند که گويا حزب ا

.شمال اسرائيل بمبهای خوشه ای پرتاب کرده است
نخست اينکه شما يک اسرائيلی را نيز پيدا نمی کنيد

شه ای مجروحکه در اثر اين بمبهای نامرئی خو
ديگر. شده و در بيمارستانهای اسرائيل بستری باشد

لبنان اين جعليات را نپذيرفت ولیهللا آنکه حزب ا
 خوددروغهایپخش رسانه های گروهی غرب به 

اين رياکاری صهيونيستها که در. ادامه می دهند
درجه نخست نشانه بزدلی و بيرحمی و توحش آنها

ی مردم جهاناست از ترسشان از افکار عموم
حکايت می کنند که آنها را به خونخواری متهم

هدف اين تبليغات اين است که. خواهند ساخت
مراجعه کنيد به(“دموکرات“جنايات اسرائيل 

سرپوشانده) توفان-ترهات مغزی منصور حکمت
   .شود

،حال واقعيت آن است که مسئوالن حقوق بشر
 که، کارشناسان بمبهای خوشه ای راخبرنگاران

باندازه باطری يک چراغ قوه دستی است پيدا می
در. کنند که در سراسر جنوب لبنان توزيع شده است

انتهای هر بمبی يک نوار نايلونی وجود دارد که
بمبها را با چتر بطور يکنواخت در جنوب لبنان

 سراسر جنوب لبنان و مزارع.کند“ عادالنه“توزيع 
 آغاز شده استزيتون آن که وقت بهره برداری آن

به اين بمبهای آدمکشی صهيونيستها آلوده شده است
و ده ها سال طول می کشد و هزاران نفرکودک
.لبنانی بايد به قتل برسند تااين محيط پاکسازی شود
اسرائيليها می خواهند جنوب لبنان را با اين جنايت
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  سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند 

، آری برای همه اين افراد و گروهسازمانی است
جبهه“ آنها بدنبال .ها اين تفاوتها مطرح نيست

آنهاذهنيت که فقط در “ صف سومی“و يا “ سوم
پرسه می زند ولی در عرصه عمل بايد در کنار

لی، صهيونيسم و نيروی خرابکار داخامپرياليسم 
 آنها تفاوتی ميان صقبندی.، روانندقرار گيرد

نخستين و اتخاذ موضع مستقل در جبهه مقاومت
  . ضد امپرياليستی نمی بينند

، سرنگونی رژيم جمهوری اسالمیدر ايران ما
در شرايط مشخص تجاوز امپرياليستی از مبارزه

 تجاوزگر واز روی جسدبا گذر با تجاوزگر و 
.سارت امپرياليستی می گذردآزادی ميهن از قيد ا

.اين سخنان جز الفباء مارکسيسم لنينيسم است
کسی که تحول اين تضادها و ديالکتيک مبارزه
.را نفهمد به قعر سياهی خيانت سقوط خواهد کرد
چنين تفکری بجای اينکه جبهه وسيع ضد جنگ

، بجای اينکه لبه تيز حمله تبليغاتیرا تقويت کند
ياليسم قرار دهد آنقدر مغزشخويش را عليه امپر

سرنگون“بيمار است که با راست روی با شعار 
در تظاهرات مردم“ باد رژيم جمهوری اسالمی

لبنان عليه تجاوز اسرائيل شرکت می کند و آنرا
مبارزه ضد صهيونيستی و ضد امپرياليستی جا

اين عده که در تئوری به کجراه می. می زند
شمنان و دوستان وروند و تمايز روشن ميان د

متحدين گوناگون مردم را مخدوش می کنند در
عمل حتی به خرابکاری که ناشی از همان درک
اشتباه آميزشان در عرصه تئوری است دست می

در اروپا مردم. اقدام آنها قانونمند است. زنند
لبنان و نيروهای مترقی جهان خدمتشان می

ند و دررسند و ما شاهد بوديم که خدمتشان رسيد
ايران مردم ايران زبانشان را از قفايشان بدر

را آزادی جرج“ آزادی بيان“ميآورند زيرا اين 
  .بوش و چنئی و رامزفلد می دانند

ما باز هم برای فهم مطلب تکرار می کنيم شرط
پيروزی و موفقيت کمونيستها و از جمله حزب
ما تشخيص درست وجود دو صف و دو جبهه و

ر کنار همه کسانی است که عليهقرار گرفتن د
طبيعتا اين. تجاوز و اشغال ايران می رزمند

شرط کافی به.  الزم حتما کافی نيستشرِط
عوامل گوناگون بستگی دارد که يکی از آنها
اتخاذ سياست استقالل و عدم وابستگی در جبهه

، توانائی مانور ودارا بودن نيرو. متحد است
شعارهای درست و، طرح اتخاذ تاکتيک مناسب

اگر. به موقع از موارد ديگر به شمار می آيند
شرط الزم با شرط کافی تکميل نشود در عمل
موفقيتی کسب نخواهد شد و بايد برای پيروزی

 اين راه،در امر کسب رهبری مبارزه ملی
.طوالنی را برای مدتهای مديد ديگری ادامه داد

ه ازآنهائيک. بنظر ما راه ديگری وجود ندارد
همان گام نخست به کجراه می روند و قادر
نيستند شرط الزم را نيز بجا آورند هرگز بخت
موفقيت حتی بعنوان يک امکان نيز نصيبشان

فرق است ميان کسی که هدف را. نخواهد شد
بدرستی تعيين می کند ولی در عمل بعلل عينی و
ذهنی موفق به پيروزی نمی شود و يا حتی می

ه از همان بدو امر هدف را بهشود و کسی ک
اشتباه تعيين می کند که طبيعتا راهی که می رود

هيچکدام از عوانل عينی و. به ترکستان است
ذهنی نيز نمی توانند به وی کمک کند که به

 شکست وی محتوم است و،پيروزی دست يابد
  .در بطن همان اتخاذ تصميم نخستين نهفته است

  
***** 

کمونيستها نقشی نخواهند داشت نقش آنها در
ولی. برخورد آگاهانه به اين تقسيمبندی است

پيدايش اين دو صف به اين مفهوم نيست که در
داخل جبهه وسيع مردمی که برای استقالل
کشورشان بپاخاسته اند بر سر همه چيز توافق

دو صف باين مفهوم نيست که، پيدايش اين است
برعکس. بايد زبان انتقاد و کار مستقل بسته شود

بايد زبان انتقاد و کار مستقل شکل مشخص بخود
بگيرد و در جهت پيگيری و تعميق مبارزه ضد
امپرياليستی و ممانعت از سازش با امپرياليسم

اين مبارزه درونی بايد با هشياری و با. باشد
  .يط مشخص به پيش رودتحليل مشخص از شرا

از نظر علمی ساير تضادهای اجتماعی از جمله
،تضاد کار و سرمايه تحت الشعاع تضاد ملی
تضاد مجموعه خلق با امپرياليسم قرار می

 اين يک توهم و تخيل نيست زيرا از اين.گيرند
واقعيت سرچشمه می گيرد که تا زمانيکه
نیاستقالل يک کشور از بين رفته و کشور قربا

تجاوز شده است امکان حل تضاد کار و سرمايه
اين امکان را نه تنها ارتجاع داخلی. وجود ندارد

به شما نمی دهد بلکه امپرياليسم خارجی نيز مانع
اين است که نخست بايد دست. حل آن خواهد شد

امپرياليسم را از تعيين سرنوشت مردم کوتاه کرد
، بهو کشور را از لوث وجود آنها پاک کرد

باموازات و به همان ميزانی که اين مبارزه 
موفقيت به پيش می رود تضاد کار و سرمايه به
جلوی صحنه خواهد آمد و نياز شرايط عينی حل

خوب است به. آنرا در دستور کار قرار می دهد
نمونه های فلسطين و عراق توجه کنيم تا بفهميم
که چقدر شعار استقرار بی گذار به سوسياليسم

اين شعار نه. حرف مفت و بی معنای خواهد بود
تنها بسيج کننده نيست حزب را به انفراد می

شعار بسيج کننده خروج بی قيد و شرط و. کشاند
فوری همه امپرياليستها و متحدينشان از عراق و

بسيج همه خلق بر ضد دشمن. فلسطين است
بسيج کارگران برای مبارزه با سرمايه. خارجی
ه تنها موفقيتی ندارد و مورد حمايتداران ن

، شمشيری بهجنبش کارگری قرار نمی گيرد
دست دشمن طبقاتی می دهد تا از آن برای انزوا
و سر بريدن کمونيستهای در آينده و يا موقعيت

     . مناسب استفاده کند
در عرصه مبارزه برای حل تضاد عمده که با

اليسم بدلتجاوز امپرياليسم به تضاد خلق با امپري
می شود نيروهای انقالبی و مترقی بايد با
،استقالل خويش در عرصه های سياسی
ايدئولوژيک و سازمانی برای جلب نظر مردم و

ا را در عملهرهبری آنها تالش کنند و اعتماد آن
مستقل کمونيستها فقط درصف . به کف آورند

صف مستقل. اين تقسيمبندی اساسی مفهوم دارد
، در ميان خلق و صفی در کنار مردمکمونيستها

همراه با جبهه مبارزه عمومی ضد تجاوز است و
نه مستقل از اين جبهه و يا در مقابل اين جبهه و

  .به عنوان چرخ پنجم تجاوز امپرياليستی
نوکران امپرياليسم و صهيونيسم و پاره ای بی
خبران سياسی که از تجربه اندوزی تاريخی

نهائيکه مبارزات سياسیبيگانه اند و همه آ
برايشان يک دلمشغولی و وقت گذرانی و تفريح

محسوب می“ روشیفخرف“روزانه و شايد هم 
 همه آنهائيکه مسئله مهم کسب قدرت،شود

سياسی را در دستور کار خويش قرار نداده اند و
درک نمی کنند که هويت هر سازمان سياسی از

 حاکمنوع برنامه و برخوردش به قدرت سياسی 
تعيين می شود و اين بيان عليت موجوديت هر

  ...تضاد عمده در شرايط
مهم اين است که. می باشند“ ترقی“و “ مدنيت“ 

مريت نمی تواند براصل گردنکشی و قلدری و آ
االصول روابط ميان ملل و ممالک که علی

ناقضين اين. دارای حقوق مساوی اند حاکم باشد
اصل بديهی می خواهند قانون جنگل را بر
روابط جهانی حاکم کنند و ملتهای جهان بايد اين
گردنکشان ياغی و راهزنان دريائی را بجای

  . خود بنشانند
 ليبرالهای ايرانیمضحک اين است که پاره ای

که سنگ تساوی حقوق زن و مرد را به سينه می
زنند و از يک اصل دموکراتيک دفاع کرده و از
مردساالری در زندگی خانوادگی شکايت دارند و
مبلغ استقرار روابط دموکراتيک در خانواده

 تمايل ندارند که همين اصل روابط،هستند
 مللدموکراتيک در مقياس جهانی ميان دول و

آنها برای امپرياليسم آمريکا اين حق. حاکم باشد
را به اساس“ مردساالری“ويژه را قايل اند که 

 طبيعتا امپرياليسم.سياست خارجی خود بدل کند
آمريکا در درون جامعه آمريکا نيز حکومتی
پليسی و سرکوبگر بوجود آورده که متکی بر

“دموکراتيک“دستگاههای . خرافات مذهبی است
 وآزادانهسانه های گروهی اش به شستشوی ر

 مغزها اشتغال دارد تا از مردمشبی رقيب
امپرياليسم آمريکا شکنجه. گوشت دم توپ بسازد

به، سانسور و دروغ و فريب را را قانونی کرده
تو، ثرسياست رسمی دولت آمريکا بدل کرده

ناشی از دسترنج مردم را که در خزانه های
ودند از طريق کاتاليزاتور انبار شده بدولتی

جنگ به جيب کنسرنها واريز کرده و فاصله
طبقاتی را در داخل آمريکا افزايش داد و تضاد

فشار پليسی و. طبقاتی را تشديد کرده است
استقرار خفقان همراه با سرکوب و آدمربائی و
پرونده سازی و سر به نيست کردن مخالفين بايد

مريکا جلوگيریاز بروز هيجانات عمومی در آ
سياست مملو از دروغ امپرياليسم آمريکا در. کند

خارج مکمل سياست سرکوب در داخل
  .آمريکاست

اين است که تجاوزگری امپرياليسم آمريکا از
ماهيت سرکوبگر و غير دموکراتيک و رياکار
وی ناشی می شود و ما با نمونه های جنايت وی

... فلسطين  و، لبنان، عراق، افغانستاندر بالکان
  .روبرو هستيم

وقتی کشوری مورد تجاوز امپرياليسم قرار می
صفی که بر ضد. گيرد تنها دو صف وجود دارد

متجاوز می جنگد و صفی که در طرف تجاوز و
امپرياليسم قرار دارد و نامش ستون پنجم

مهم اين نيست که اين. امپرياليسم ناميده می شود
و چه شعارهایعده چه نامی بر خود بگذارند 

مردم اين. دهان پر کنی بر زبان جاری کنند
ممالک  از جمله ايران همه آنها را در يک شب

  .جارو می کنند و به زباله دان می ريزند
نخستين سياستی که در هر نيروی جدی سياسی
بايد اتخاذ کند اين است که ماهيت جنگ کنونی

بر اساس اين تحليل. را چگونه ارزيابی می کند
  .است که جايگاه وی تعيين می شود

در يک طرف صف بزرگ جبهه متحد همه
مردم در طرف ديگر گروه های انگشت شمار

و راست هوادار امپرياليسم و به اسارت“ چپ“
  . قرار می گيرندگرفتن مردم ايران

اين نخستين صفبندی مهم است که مستقل از
خواست ما بر اساس شرايط عينی جامعه بوجود

در تشکيل چنين تقسيمبندی تعيين کننده. يدمی آ
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   و تشـــکيالت استچاره رنجبــــران وحدت 

 

  
در باره کنگره وحدت 

و احياء حزب 
کمونيست اسپانيا 

 –سيست مارک(
  )لنينيست

  
کنگره وحدت کمونيستهای اسپانيا در حزبی واحد

 اکتبر٢١ صبح روز شنبه – کنگره موسس –
 ميالدی با شرکت دهها نماينده از سراسر٢٠٠۶

اسپانيا، با حضور نمايندگان احزاب برادر از آفريقا
و آسيا و اروپا و آمريکای التين، هياتی از طرف

ب و سازمانهایکنفرانس بين المللی احزا
 لنينيست جهان و شماری مهمانان–مارکسييت 

داخلی و خارجی، در يکی از شهرهای اسپانيا
نيز در) توفان(حزب کار ايران . برگزار گرديد

ابتدا، سخنگوی. اين کنگره وحدت حضور داشت
– طی سخنانی کوتاه –کميته برگزار کننده مراسم 

ن دستوربه حاضران خوش آمد گفت و پس از اعال
جای خود را بيک» کميته« کار کنگره بود که 

 کنگره–هيات رئيسه واگذار کرد و کنار رفت 
  .وحدت رسميت يافت

    

  آرايش کنگره
 هيات رئيسه در– ١: آرايش کنگره بقرار زير بود

)نمايندگان و ميهمانان( نقطه مقابل حاضران 
 در نقطه مقابل هيات رئيسه و در– ٢. نشسته بود

يف اول و دوم نمايندگان احزاب و سازمانها ورد
– ٣. ميهمانان داخلی و خارجی جای گرفته بودند

مابقی سالن را دهها نماينده از سراسر اسپانيا پر
 وسائل صوتی در دو طرف– ۴. کرده بودند

سالن، در نزديکی هيات رئيسه و در نقطه مقابل
 تعدادی در دو طرف– ۵. حاضران قرار داشتند

لن ايستاده و به احتياجات حاضران پاسخ داده وسا
.ميکروفنها را در اختيار سخنگويان قرار ميدادند
در يک کالم، کنگره با نظم و آرايشی بسيار خوب

  .  تدارک ديده شده بود
  

  روال کار کنگره وحدت
  :  مرحله انجام داد۴کنگره کارش را در 

 گزارش– ٢.  گزارش تفصيلی و تحليلی– ١
 پيام احزاب برادر،– ٣.  های حزبیکميته

– ۴. سازمانها و ميهمانان داخلی و خارجی
  .   انتخابات

کنگره، کار خود را با يک دقيقه سکوت بياد جان
باختگان کمونيست در سطح ملی و بين المللی، به
احترام کسانيکه بخاطر رهايی و بهزيستی خلقها

جاندر برابر امپرياليسم و ارتجاع ايستادند و 
 با مشتهای گره–صدها نفر . باختند، آغاز کرد

 بپا خاستند و در سکوتی سنگين خاطره–کرده 
در قبال سرمايه داری و» غائب« رزم دالوران 

.  امپرياليسم را در حافظه جمعی کنگره ثبت کردند
رفيقی، به تفصيل:  گزارش تفصيلی و تحليلی–الف

کمونيستهای اسپانيا را دريافت کرديم و از دعوت
شما برای حضور در کنگره موسس اين حزب

  . واحد سپاسگزاريم
، احياء حزب)توفان( حزب ما، حزب کار ايران 

اسپانيا را يک)  لنينيست –مارکسيست ( کمونيست 
ی ارزيابی ميکند، رويدادی بسودرويداد تاريخ

منافع استراتژيک پرولتاريا و خلقهای جهان،
رويدادی در تقابل با انحصارات، در مصاف با

!دارد» جاودان« سرمايه داری که گويا عمری 
ولی در بحرانی همه جانبه قرار گرفته و گام به گام

  . بسمت فروپاشی و سقوط ميرود
 شما در يکدر واقع، برگزاری کنگره وحدت

 توام با جنگ و خصومت–چنين اوضاع و احوالی 
 خود يک پيروزی برای جنبش کارگری، برای–

جنبش توده ای و جمهوريخواهانه در اسپانياست،
 لنينيسم در مبارزه–موقعيت انقالبی مارکسيسم 

طبقاتی را تقويت ميکند، که دوباره و در همه
ما ضربهبا اين کار، ش. کشورها اوج گرفته است

مهلکی هم به رويزيونيسم، به اپورتونيسم، به
تروتسکيسم و ساير عناصر فاسد در مبارزات

که خود گامی. جاری مردم اسپانيا وارد کرده ايد
بزرگ در جهت پيروزی سوسياليسم در کشور

. مساله ای که خيلی برای ما اهميت دارد–شماست 
.رفقا، مبارزه شما همان مبارزه مشترک ماست

  . برايتان کنگره موفقی آرزو ميکنيم
  

  موفق باد کنگره وحدت کمونيستهای اسپانيا 
  زنده باد همبستگی بين المللی  

   لنينيسم –زنده باد مارکسيسم 
  زنده باد سوسياليسم 

  
  )توفان( کميته مرکزی حزب کار ايران 

  
*****  

سير سازمان در م۴ سال مبارزه ١۵در باره 
–مارکسيست ( احياء حزب کمونيست اسپانيا

سخنانی ايراد و توضيح داد که چطور) لنينيست
حزب ما بر اثر خيانت رويزيونيستها بانحراف

از مطلوب تاريخی طبقه کارگر و خلق... افتاد
با بورژوزی و امپرياليسم... اسپانيا فاصله گرفت

هم کاسه شد و جنش کارگری و مبارزات خلق ما
سپس اوضاع و احوال ملی و.  به بيراهه بردرا

بين المللی را در وضعيت موجود بررسی کرد،
تحليلی از اشتغال و بيکاری، سطح نازل دستمزد،
مساله کارگران مهاجر، افزايش کار موقت و

  .  بدست داد... مساله ملی در اسپانيا
 گزارش کميته های حزبی در سطوح مختلف – ب
مربوط ميشد به رشد: کايی گزارش سندي– ١ 

  با-جنبش سنديکايی در اسپانيا و اينکه دولت 
 کوشش ميکند تا از–همدستی رويزيونيستها 

يکپارچگی مبارزه سنديکايی کارگران جلوگيری
در اين گزارش اشاره شد که هم اکنون. نمايد

تعدادی از فعالين جنبش سنديکايی ما در زندان
  . بسر ميبرند

به تمايل هرچه: ازمان جوانان گزارش س– ٢
بيشتر جوانان اسپانيا برای شرکت در مبارزات

  . جاری مردم اشاره داشت
از اوج جنبش:  گزارش سازمان فرهنگيان– ٣

  . دانشجويی، معلمان و دانشگاهيان سخن ميگفت
به نقش و حضور:  گزارش سازمان زنان– ۴

فعال زنان در تمام جنبشهای اعتراضی موجود در
  . پانيا پرداخته بوداس
بعد از گزارشات، نوبت به پيامها:  پيامها– پ

اين قسمت، از پيام احزاب برادر شروع. رسيد
در پايان پيام هر يک از احزاب، کنگره از جا. شد

بر ميخاست و با مشتهای گره کرده، با شعار زنده
 لنينيسم، از–باد سوسياليسم، زنده باد مارکسيسم 

مللی احزاب برادر قدردانیهمبستگی بين ال
سپس کنفرانس بين المللی احزاب و. ميکرد

 لنينيست جهان پيام داد و–سازمانهای مارکسيست 
 . بعد نوبت به پيام مهمانان داخلی و خارجی رسيد

–در آخرين قسمت، کنگره وحدت :  انتخابات– ت
بعد از موافقت با مشی ايدولوژيک و سياسی، با

 باتفاق آرا هياتی– پيشنهادی برنامه و اساسنامه
را برای رهبری حزب برگزيد و با موفقيت به

  . کار خود پايان داد
– سازمان کمونيستی ۴و باين ترتيب، با وحدت 

– ميالدی بود ٢٠٠۶ اکتر سال ٢٢غروب روز 
که هيات رئيسه کنگره وحدت بپا خاست و تشکيل

–مارکسيست ( دوباره حزب کمونيست اسپانيا
–کنگره .  که غوغا شد–را اعالن کرد ) ستلنيني

 بپا خاست و–صدها کمونيست صميمی و مصمم 
با فرياد مرگ بر سرمايه داری و امپرياليسم، زنده

 لنينيسم، زنده باد سوسياليسم از–باد مارکسيسم 
  ..اين رويداد تاريخی استقبال کرد

  
*****.  

  
به) توفان(پيام حزب کار ايران
يستهای کنگره وحدت کمون
  اسپانيا

  رفقای عزيز، 
خبر مسرت بخش شما در باره وحدت

  ...در گذشت يکی از
مورد تهديد  وی نه تنها از جانب رويزيونيستها

 اخوانی ها نيز قصد جان وی را،قرار داشت
وی مدتها در شرايط بسيار سخت به زندگی. داشتند

دو تن از پسران اخگر. مخفی در پاکستان تن در داد
المی رسول سيافيکی بدست عمال مرتجعين اس

ربوده و به شهادت می سد و ديگر در يک برخورد
مسلحانه در منطقه خيرخوانه شهر کابل به شهادن

در زمان حکومت طالبان اخگر به. می رسد
وی. مبارزاتش برای آزادی افغانستان ادامه می دهد

در جريان اين مبارزه دستگير شده و بشدت در
س از روی کارپ. زندان طالبان شکنجه می گردد

آمدن کرزای وی از زندان بدر آمد وليوی را بعلت
افکار مترقی اشت از تدريس در مدارس محروم

  .کردند
رفيق اخگر در آخرين مبارزه ميان مرگ و زندگی
نتوانست بر نيروی طبيعت غلبه کند و در نتيجه

ولی نام وی در. توسعه بيماری سرطان جان داد
دی بر زبان جاری میميان کمونيستها با سربلن

  .شود
،ما درگذشت اين رفيق انقالبی را به خلق افغانستان
نيروهای انقالبی و دموکرات و بويژه کمونيستها

 و اميدواريم با الهام از سرسختیتسليت می گوئيم
رفيق اخگر در مبارزه طبقاتی راه وی را ادامه

  .دهند
******  
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  رکردگی طبقه کارگر استپيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين س

   برادر بزرگتر افراد را می پايد“دموکراتيک“چشمهای  
دورترين زوايای زندگی من آنقدر روشن است که نيازی نمی بينم تا بترسم از اينکه در. طمئنم چرا بايد از پائيدن و نظارت دولتی بترسممن که ترسی ندارم و از خودم م

 طبقه حاکم سرمايهاين منطقی است که. از قديم و نديم گفته اند آنها را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. پستوی خانه زندگی من داده های نابابی يافت شود
آنها خود را محق می دانند که ديگران را بپايند و بديگران تلقين. داری که پائيدن را با چشمان نامرئی و حريص بنام نظام خود ثبت کرده است در ميان مردم رواج می دهد

،تگی از باصطالح عابرين پياده و يا سواره در خيابانها و فروشگاههااين منطق را در مصاحبه های ساخ. می کنند که اين پائيدن ما از شما خوب است و بنفع شماست
آنها با اين. انجام می دهند و چنين تلقين می کنند که گويا همه مردم با کنترل  و حکومت پليسی موافقندبا پرسشهائی که حسابشده تنظيم شده اند “ بيطرف“مخبرين جرايد 

در اينجا از نوعی شانتاژ و تحت فشار. ند که گويا معترضين نقاط ضعفی برای کتمان دارند که مخالف کنترل عمومی هستندروش تحميق افکار عمومی القاء شبه می کن
  .قرار دادن روانی استفاده می کنند

 قرار می دهند و می گويند اگر امنيتزادیآ را در مقابل امنيتبرای جا انداختن اين منطق فکری کارشناسان جامعه شناسی امپرياليستها که حقوقهای گزاف می گيرند فورا 
 تمدن غرب  را از بين برده و“ اکبرهللا“تا با نعره “ اسالم سياسی“فقدان امنيت يعنی بازگذاردن دست تروريستهای ريشو و .  آزادی انتخاب مرگ است،نباشد آزادی

وند چند روزی فرودگاه لندن را از ترس انفجار صدها هواپيما می بندند و مردم را دربرای آنها که به سختی زير بار اين منطق می ر. اصول دموکراسی را نابود کنند
حال با خيال راحت می توانند آزادی را در. چند تا بمب گذار چمدانی پيدا می کنند تا سناريوی آنها کامل شود. مقابل دوربينها به صف می کشند تا رای شان تغيير کند

امنيت نظام سرمايه داری بايد بهر قيمتی. لبته آنها خودشان از آزاديهای بی قيد و شرط برخوردارند تا بهر قيمت امنيت خويش را حفظ کنندا. محراب امنيت قربانی کنند
تجربه نشان می دهد. نددر جوامع طبقاتی هم مقوله امنيت و هم مقوله آزادی طبقاتی هست. حفظ شود حتی اگر همه دستآوردهای دموکراتيک توده مردم بزير پا گذارده شود

که مبلغين آزاديهای بی قيد و شرط به مردم دروغ می گويند و به چشم آنها خاک می پاشند زيرا هرگز آزادی و امنيت و دموکراسی که مقوالت اجتماعی هستند بدون قيد و
ای فعالين آگاه طبقه کارگر بخواهد که در جامعه کمونيستی استقرارش با زوالاگر کسی خواهان آزادی بی قيد وشرط باشد بايد آنرا فقط بر. شرط نبوده اند و نخواهند بود

  .تدريجی تاريخی اش پيوند ناگسستنی دارد
ش واساس در آن جامعه ی تحت پاي.  رانپايش و آزادی و نظارت را به منزله شرط ادامه وجود جامعه جا می اندازد و نه پايش.  جامعه را واژگونه می کند،اين منطق کور

 پذيرش زندگی در پرتو چشم تيز بين و کنجکاو بيگانه قرار می گيرد که عمال به،نظارت که به تاريکترين زوايای زندگی هر کس کار دارد و بهر سوراخی سر می کشد
آنچه تا ديروز عادی متعارف بود فردا ممکن. زندگی در بيرون و درون بيک دوگانگی روانی و رفتاری دامن می زند. همه نوع رفتار اجتماعی شما از فردا شکل می دهد

خانمی که در زمان رژيم گذشته ايران شب نشينی ميرفت و بی حجاب می گشت و يا آقائی که مشروبات الکلی به سالمتی دوستانش می. است به بالی جان شما بدل شود
از کار در می آيد و آلبومهای“  نجسمعتاد“و “ بدکاره“ رژيم جمهوری اسالمی نوشيد و عکس يادگاری می گرفت و از آزاديهای فردی برخوردار بود بيکباره در

  .  زندگی اجتماعی زندگی مصنوعی می شود و مسلما با ناهنجاريهای اجتماعی همراه خواهد بود.خانوادگی وی آثار جرمهای غير قابل انکار است
نخست اينکه چنين عملی تجاوز آشکار به حريم. سراسر جهان از بين برده اند در همه جا حضور فعال داردپائيدن که امپرياليستها به بهانه حفظ امنيتی که خود آنرا در 

و نکته مثبت) فرد گرائی(خصوصی زندگی افراد است که يک حق برسميت شناخته شده بورژوائی است و تا بامروز کسی منکر آن نمی شد و آنرا محصول انديويدوآليسم
دوم اينکه محصول اين نظارت اجباری تراکم اطالعات را افزايش. ی دانست که در مقابل جمع گرائی که ملهم از تفکر سوسياليستی بود قرار داشتجامعه سرمايه داری م

اين افراد.  می زنند در بانکهای اطالعاتی ثبت می شوند و پرونده بر ضد افراد بوجود می آورند و عليه آنها به جمع آوری سند دست“ديجيتال“می دهد که به صورت 
جامعه تا بامروز مشمول اصل برائت بودند و کسی حق نداشت در مورد مشخصات خصوصی زندگی کسی بر اساس ظن و گمان و اين احتمال که می تواند خطرناک شود

نمی توان اين اصل را با اصل مذهبی که. امعه استاين امر نقض روشن اصل برائت افراد در ج. دست به جمع آوری اطالعات بزند و به حريم خصوصی آنها تجاوز کند
اساس جامعه مدنی را. پذيرش چنين اصل و فلسفه ای بنياد ساختمان اجتماع را دگرگون می کند. همه را علی االصول مقصر و خطرناک و فاسد می داند جايگزين کرد

، ضوابط اساس خواست فردی و هوی و هوس شخصی نيستر، روابط حاکم بين آنها بدندوقتی انسانها در يک جامعه در کنار هم به زيستن آغاز کر. برهم می ريزد
، بهداشت، مقرات راهنمائی و رانندگینظافت عمومی. عمومی بر اين جامعه مستقل از از خواست ذهنی هر فرد مشخص حاکم می شود که حافظ بقاء اين جامعه است

کسی نمی تواند بيايد و بگويد بيمه درمانی عمومی به من. شرايط ابتدائی زندگی مشترک افراد بشر در يک جامعه استاز ...  وتاسيسات عمومیو نگهداری  ظ، حفعمومی
کسی نمی تواند بيايد بگويد من چون هليکوپتر خصوصی دارم مساله قواعد و مقررات راهنمائی و رانندگی به من مربوط نيست. ربطی ندارد چون من بيمه خصوصی دارم

نينی فردی با سوء استفاده از مزايای جامعه بشری که شامل وی نيز می شود و محصول کار جمعی است حساب خود را از مجموعه اين جامعه جدا می کند تا درچ... و
دگی فرد بستگی کامل به امکان، امکان زننمی تواند در طبيعت زندگی کند“ روبنسن کروزوئه“روشن است که هيچ فردی به تنهائی مانند . مقابل جامعه پاسخگو نباشد

  .زندگی جامعه دارد
، نيت، هدف سرمايه گذاری از روی ندانم کاری و سردرگمی نيستاز اين گذشته وقتی در مورد مشخصات افراد  در زمينه های گوناگون اطالعات جمع آوری می شود

اين تنها يک مساله. ه در ميان باشد در جامعه طبقاتی ماهيت اين استفاده ها طبقاتی و گزينشی استوقتی پای استفاد. بانيان اين کار آن است که از اين اطالعات استفاده کنند
ارگانی تام االختيار بوجود می آيد که بر جان و مال و ناموس مردم حاکم می شود. زمانی است که از اين اطالعات در عرصه سياسی بر ضد دشمن طبقاتی استفاده جويند

در آن زمان حزب اللهی. اشغال جاسوسخانه آمريکا در ايران را بياد آوريد.  در اختيار دارد به صورت گزينشی برای پيشبرد مقاصد خود استفاده می کندو از اطالعاتی که
اين يک گنجينه عالی. ر می داشتهای خمينی چی به اسنادی در سفارت دست يافتند که از رابطه بسياری از سياستمداران و رهبران سياسی ايران با آمريکائی ها پرده ب

دست. آنها نه همه اسناد را بلکه بخشی را بصورت گزينشی برای اطالع عموم منتشر می ساختند و نتايج سياسی برای خودشان از آن می گرفتند. برای مقاصد َپست بود
  .اين خطر در تمام جوامع طبقاتی مذهبی يا بورژوائی وجود دارد. ده بوديابی به اسرار مخفی سفارت آمريکا در ايران به اهرم فشار و شانتاژ هيات حاکمه بدل ش
، نقش جمع آوری انبوه اطالعات از زندگیاگر نقش تسليحات در ارتش مهم است. جمع آوری اطالعات زندگی خصوصی افراد نقش همان افزايش بودجه تسليحاتی را دارد

 وی قبلو فلج کردن“ دشمن“ ايجاد ارتشی برای جنگيدن در عرصه روانی و بی اثر کردن ،ط تروريستهای بزرگتر توس“تروريسم“خصوصی افراد به بهانه مبارزه عليه 
اين روش کثيف مبارزه امکانی را به دشمن طبقاتی می دهد که به بهانه. اين تبليغات مانند استفاده از گاز سمی در جنگ طبقاتی است. از توسل به نيروی قهر آميز است

 سال بعد٢٠اينکه . به اطالعات دست اول و جامع هر دروغ و دغلی را در مورد افراد بدون ايجاد سوء ظن پخش کند تا آنها را از گردونه رقابت خارج سازددسترسی 
  .معلوم شود که اين اخبار جعلی بوده است در نتايج تاثيرات فعلی آن در جامعه در شرايط روز تغييری نمی دهد

انه اينکه آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است بنکات حقير و ناچيز زندگی خصوصی خويش تکيه می کند و تاثير اين تغييرات را در مقياسکسانيکه به اين به
 تناور را تهی می کنند وطبيعتا اساس جامعه مدنی را متالشی کرده و نقش خوره هائی را دارند که بدنه اين درخت. جامعه و سرنوشت کل آن مورد نظر قرار نمی دهند

.می توان با توجه به اين عقايد از همه خواست که اسرار مالياتی وجود نداشته باشد. روزی خودشان قربانی اين بی تفاوتی و بی خيالی و کوته بينی اجتماعی می شوند
و آنها که از اين دستور و يا توصيح سرپيچی می کنند متهم.. .رمال سازد و، اسرار معامالت تجاری خويش را بهرکس اسناد مالياتی خود را رو کند حقوق خود را رو کند

طبيعتا چنين امری در جامعه سرمايه داری ممکن نيست و آنها که خود در پی کنترل مردم بر آمده اند. کرد که آنها به کثافاتی آغشته اند که از بر مال شدن آن وحشت دارند
 و بيچاره آن مردمی که زدن زنجير اسارت به پاهای خويش.، کنترل مردم استزيرا هدف آنها کنترل سرمايه داران نيست.  نمی دهنداين اصل را به همه زمينه ها تسری

  .را مثبت ارزيابی می کنند
و سپس آنهائی را که خواهان تصويب قوانينیاين امر مانند آن است که کسی مدعی شود من هرگز از قانون تخطی نمی کنم و لذا از بودن و يا نبودن قانون نيز واهمه ندارم 

اگر همه افراد به همه روابط احترام و حق متقابل را محترم می. ولی اين فرد نمی تواند توضيح دهد پس چرا قوانين وجود دارد. مثبت هستند متهم به خاطيان بالقوه نمايند 
آيا می توان مدعی شد که ما به جنبش ضد. صلح طلبند به چه مناسبت ارتشها روز بروز تقويت می شونداگر همه . شمارند به چه دليل بايد به تصويب قوانين مبادرت کرد

اين.  زيرا همه دارای نيتهای خوبی هستيم.، به جنبش کارگری برای بهبود شرايط زندگی نيازی نداريم، به جنبش حمايت از حقوق دموکراتيک، به جنبش آزادی زنانجنگ
  .اقعيت کنونی انطباقی ندارد و اين است که استدالالتی که برای نقض آزاديها و پايش مردم صورت می گيرد موذيانه و عوامفريبانه استجامعه رويائی با و

***** 
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بربريت 
صهيونيستهای 
اسرائيل در لبنان

جنگ در لبنان رسما به پايان رسيده است
ولی آدمکشی جنايتکاران صهيونيست

  . همچنان ادامه دارد
بر اساس گزارش نمايندگان سازمان ملل
متحد صهيونيستهای اسرائيلی در سراسر
جنوب لبنان در مناطق غير نظامی برای

لمان و مسيحیامحاء اعراب اعمم از مس
اين بمبها در. بمبهای خوشه ای ريخته اند

سراسر مزارع قابل کشت و مناطق مسکونی
هدف آنها اين است که اين. پخش شده است

مناطق برای اعراب غير قابل سکونت شود و
امکان کشت محصول از آنها گرفته شود تا از

اسرائيليها می خواهند به. گرسنگی بميرند
 شاهد مرگ تدريجی مردمکمين بنشينند و

اين جنايتکاران مورد حمايت. لبنان باشند
در. امپرياليستها اروپائی و آمريکائی هستند

مورد اين عمل حيوانی و بد طينتی وحشيانه
مطبوعات و رسانه های گروهی سکوت
اختيار کرده اند و اساسا به روی مبارکشان
نمی آورند که جنايتی عليه بشريت انجام يافته
است و بايد ايهود اولمرت را در دادگاه الهه
  .و يا يک دادگاه نورنبرگ ديگر محاکمه کرد
آنها با بيشرمی عکس آن عمل می کنند و

لبنان بههللا بدروغ مدعی می شوند که حزب ا
  ٨ادامه در صفحه ...داخل اسرائيل

اين. حزب واحد طبقه کارگر ايران است"حزب کارايران"يه نشر" توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
مارا در. نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما ارسال داريد. زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد

به ما کمک مالی رسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی. از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدجمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و 
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن. خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .يمرا بدست همگان برسان

 پايان يک زندگی منفی
 در گذشت يکی از عوامل رويزيونيسم در ايران

کمتر کسی. ب توده ايران درگذشتمطبوعات نوشتند که فريدون کشاورز پزشک اطفال و يکی از رهبران سابق حز
همه دشمنان کمونيست نيز تالش می کنند برای اين. در باره نقش منفی اين عنصر در جنبش کمونيستی آگاه است

طبيعتا تائيد اين چهره و ساختن يک. عنصر منفی نکات مثبت يافته و از وی چهره پسنديده به اجتماع عرضه کنند
 وی پژوهشگر شده اند منافع طبقاتیِل وی برای همه ضد کمونيستهائی که از ِقَباز“ مستقل“ و “برجسته“شخصيت 

اينها نيز. از اين گذشته هستند پاره ای آدمها که فريب فريدون کشاورز را خورده و مدتها آلت دست وی بوده اند. دارد
 رفقا قاسمی و فروتن همواره.حاضر نيستند برای اعتراف به ضعفهای خويش ماهيت فريدون کشاورز را بر مال کنند

به نقش منفی اين عامل شوروی در جنبش کمونيستی ايران اشاره کرده اند و نقش وی را در بيراهه بردن جنبش
رفيق فروتن حتی در خاطراتش بخشی از آنرا به.  برمال ساخته اند١٩٦٨مارکسيستی لنينيستی ايران در سالهای 
،ما برای آگاهی عمومی.  اختصاص داده است که از جانب وی بی پاسخ ماندافشاء فريدون کشاورز در زمان حياتش

رفيق فروتن را تجديد چاپ می کنيم تا خوانندگان متوجه شوند که هواداراناثر بخش از برای عالقمندان به حقيقت اين 
  .     تجليل از فريدون کشاورز تا به چه حد رياکارانه رفتار می کنند و خود از چه قماشند

٢٤٠ از صفحه “حزب توده ايران در مهاجرتيادداشتهائی از گذشته  “ رفيق دکتر غالمحسين فروتن در کتاب خود 
جالب اينکه همين کشاورز که صريح می نويسد فروتن نوکر چين“ :در مورد دکتر فريدون کشاورز چنين می نويسد

از اينقضيه . درآيم“ کری چينون“ شد که من به ، آری خود با ماموريت از جانب شورويها مانع از آنشده بود خود
  :قرار است

، نبرد ميانبروز رويزيونيسم در حزب کمونيست شوروی سرآغاز نبرد نوی در درون جنبش کمونيستی جهانی گرديد
فته ای کم و بيش گسترده در گرفته و ادامه يامارکسيسم و رويزيونيسم که از آغاز سده کنونی پنهان و آشکار با دامنه

ار داشت که بهر، کشور پهناور و پر توان اتحاد شوروی ق)رويزيونيسم(، با اين تفاوت که اين بار در يک قطباست
، دروردهای بزرگش در انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم و پيروزيش در جنگ با فاشيسممناسبت دستآ

احترام عميقی برخوردار بود و بهمين علت موفقيت آنسراسر جهان و در نزد پرولتاريای همه کشورها از اعتماد و 
کشور پهناور و حزب پر) مارکسيسم(، و در قطب ديگر در اين نبرد می توانست تاثير ويرانگر عظيمی داشته باشد

،اعتباری مانند چين و حزب کمونيست چين که انديشه آفرينی توانا و خالق مانند مائو تسه دون آنرا رهبری می کرد
ی که سراسر زندگيش با انقالب چين در آميخته و در مبارزه با انحراف از مارکسيسم در تمام زمينه هایرهبر
  .، سياسی و سازمانی گذشته بودژيکايدئولو

،رويزيونيست ها برای تخطئه اين نبرد تاريخی بزرگ ايدئولوژيک و سياسی طبقه کارگر و پوشانيدن ماهيت اين نبرد
 کشاورز هم ابلهانه مرا که با رويزيونيسم شوروی.ياد می کردند“ طرفدار چين“يا “ چينی“ان از کمونيست ها به عنو

 در واقع آنچه که به چشم می آمد و همه کس آنرا می ديد و می فهميد.خطاب کرده است“ نوکر چين“درگير شده بودم 
ر درون جنبش کمونيستی جهانینبرد دو ايدئولوژی متضاد بود که ميان دو حزب برگ چين و شوروی و اصوال د

در اين نبرد عظيم دورانساز هر کمونيستی وظيفه داشت همراه با همه کمونيستها در سنگر مارکسيسم. جريان داشت
  .اين خود يکی از مظاهر انترناسيوناليسم پرولتری است. عليه رويزيونيسم جای گيرد و به دفاع از مارکسيسم برخيزد

شوروی“ کمونيست“ده ايران فقط سه تن دست رد بر ايدئولوژی بورژوائی حزب اگر در جمع رهبری حزب تو
گذاشتند در عوض اکثريت قريب به اتفاق اعضای حزب توده در کشورهای غرب اروپا از رهبری حزب بريدند و در

  .صدد سازمان دادن خويش در يک حزب مارکسيستی برآمدند
برنامه ما اين بود که به اقامت خود در آلمان شرقی که. ايان نمی يافتبا طرد مشی بين المللی حزب توده وظيفه ما پ

.در آن هيچگونه فعاليتی امکان پذير نبود خاتمه دهيم و رهسپار غرب شويم تا در آنجا دستمان برای فعاليت باز باشد
 مارکسيست ها نيازما برای عملی ساختن نقشه خود به کمک. اين اقدامی نبود که بتوان به سهولت بدان دست يافت

از طريق سفارت چين. بنظر ما می رسيد که اين کمک را حزب کمونيست چين می تواند در اختيار ما بگذارد. داشتيم
، از ما استقبال گرمی بعمل آمد پس از، برنامه کار خود را نيز توضيح داديمدر برلن شرقی با اين حزب تماس گرفتيم

ای تصميم گيری در باره چگونگی اجرای برنامه داشتيم و جريان با موفقيت پيش، تماس های ديگری برنخستين تماس
 متاسفانه روزی فرارسيد که ورق بکلی برگشت و روابط مقامات چينی با ما به سردی گرائيد و از آن پس.می رفت

  .خشونت بسته شدبدين ترتيب دريچه ای که به روی ما گشوده شده بود با . حتی ما را به سفارت نيز راه ندادند
در انديشه فرو رفتيم که چرا مقامات حزب کمونيست چين پس از برخورد گرم و صميمانه اوليه رفتارشان اينگونه

باالخره خود را قانع کرديم به اينکه حزب کمونيست چين که حزب. هر چه بيشتر جستيم کمتر يافتيم. تغيير کرد
نخواسته با کمک به ما خود را در معرض اتهام مداخله در اموربزرگ و پر توانی است بخاطر پيش برد مبارزه 

به سفارت آلبانی در برلن شرقی. پس از چندی توجه ما به حزب کار آلبانی معطوف گرديد. احزاب ديگر قرار دهد
 کهاز بخت بد در اينجا بر ما همان رفت. مراجعه کرديم وضع خود را و برنامه خود را به جناب سفير توضيح داديم

–ابتداء جناب سفير ابراز مسرت فراوان کرد از اينکه ما را در صف مارکسيست . در جريان سفارت چين پيش آمد
چنانچه گذرنامه می داشتيد فورا:  لنينيسم نوشيد و اظهار داشت–لنينيستها می بيند سپس  با ما به پيروزی مارکسيسم 

  ۶ادامه در صفحه ... اما صدور .ل را با حزب حل کنيدبه شما ويزا می دادم که به تيرانا برويد و مساي
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