
  

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

تکاوران متجاوز و يا 
ن تعطيالت عيد پاکنامهما  

  
 وقتی تفنگداران و تکاوران انگليسی به آبهای ايران

 موضعبه اتخاذ) توفان(تجاوز کردند حزب کار ايران
.پرداخت و نظريات خويش را در اين مورد بيان کرد
ما نظر خوانندگان توفان را به اين اظهار نظر جلب

هنوز چندی از اين تجاوز تفنگداران. می کنيم
انگليسی نگذشته بود که رژيم جمهوری اسالمی
بتدريج از بيان تجاوز تفنگداران انگليسی دست

يرانه از ملوانانبرداشت و با لحنی سرشکستانه و حق
انگليسی که مهمان ما هستند و گويا برای گذراندن

خوب. تعطيالت عيد پاک به ايران آمده اند سخن گفت
است که در مورد پی آمدهای اين اقدام ضد ملی رژيم
جمهوری اسالمی که خودش را با مصدق مقايسه می
  . کند که کمر استعمار انگلستان را شکست تعمق کنيم

  اطالعيه“
مرگ بر تجاوزگران به عراق و 

  تجاوزگران به ايران
تفنگداران و ملوانان انگليسی در هفته گذشته به

تجاوز) شط العرب(مرزهای ايران در اروند رود
کردند و توسط قوای مسلح ايران به اسارت گرفته

از آن تاريخ عربده های راهزنان جهانی گوش. شدند
پرستانه وفلک را کر کرده است و يک جنگ نژاد
اين اقدام. روانی عليه ايران براه انداخته اند

تجاوزکارانه يک پرووکاسيون آشکار امپرياليست
فرتوت انگلستان است که در آستانه تشديد تحريم

اين. ارتجاعی ايران به آن مبادرت ورزيده است
نخستين بار نيست که امپرياليستها به مرزهای ايران

ذشته يک آلمانی و يکدر سال گ. تجاوز می کنند
سيرو“فرانسوی که از امارات متحده عربی به قصد 

ده ها کيلومتر در خليج“ ماهيگيری“و “ سياحت
فارس به سوی ايران رهسپار شده بودند در نزديکی
جزاير متعلق به ايران تنها به اتهام عبور غير مجاز

معلوم. از مرز دستگير و محاکمه و محکوم شدند
گيری چه نيازی به مسافرت پر مسافتنيست که ماهي

مسافرتی که در عرض خليج فارس و به سوی. دارد
٢دامه در صفحه  ا...در. ايران صورت می گيرد

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

بازهم پيرامون فعاليت سازمانهای غير 
  دولتی در ايران  و نقش امپرياليسم

  ر دولتی و هراس رژيمسازمانهای غي
سازمانهای غير دولتی همانطور که از نامشان پيداست معموال سازمانهائی هستند که به دولت حاکم

اين سازمانها اگر. سازمانهائی نيستند که دولت حاکم آنها را بر سر کار آورده باشد. مربوط نيستند
های حاکم در عرصه های مشخصیدر مقابل دولت حاکم نباشند حداقل منتقد اعمال و رفتار دولت

معموال. اين سازمانها می توانند به ثبت رسيده باشند و يا اينکه در قلب مردم ثبت شده باشند. هستند
عرصه فعاليتهای آنها متفاوت و از جمله در زمينه تحقق کمبودها و رفع نارسائيها در جامعه در

، مبارزه برای تحقق حقوقزن و مردمبارزه برای تساوی حقوق . عرصه حقوق دموکراتيک است
، مبارزه برای آزاديهای مطبوعات و رفع سانسور و يا، دفاع از حقوق زندانيان سياسیبشر

  .ازجمله عرصه های فعاليتهای آنهاستبسياری عرصه های کار هنری و اجتماعی 
جتماع از زيرا که ا.می کند“ خطر“ توصيف می شود ايجاد “اجتماعی“همينکه فعاليتی با صفت 

.جمع مردم حکايت دارد و جمع شدن قطره های مردم می توان به دريا و امواج انقالب بدل شود
يک رژيم هر چند فاسدتر بيرحم تر ارتجاعی تر باشد به همان نسبت از تجمع مردمش بيشتر

رژيم جمهوری اسالمی در ايران با. وحشت دارد و تالش می کند که اين تجمعات را نابود سازد
،بستن در احزاب و سازمانهای سياسی و با قدغن کردن فعاليت سازمانهای حرفه ای و دموکراتيک

  .پيدايش سازمانهای غير دولتی را فراهم کرده استموجه با سرکوب مطبوعات خود زمينه 
رژيم جمهوری اسالمی از پيدايش و فعاليت اين سازمانها بشدت هراسناک است و تا کنون نتوانسته

آنها. جز سالح شناخته شده سرکوب و ارعاب وسيله ديگری را در مبارزه با آنها بکار گيرداست ب
فحه ...در گذشته حتی سازمانهای اسالمی خودی تاسيس کردند که بتوانند از ه در ص    ۴   ادام

 کار خود طبقه ،رهائی طبقه کارگر“
 و نقش حزب طبقه کارگر “ کارگر است

حتما اين سخنان را در سرود انترناسيونال کمونيستی شنيده ايد و بسياری کمونيستها نيز از اين
 بسيار نقل کرده اند و يا اينکه حتما اين جمالت“انيفست حزب کمونيستم“گفتار به نقل از مقدمه 

از کمون بخاطر می آوريد که در جمعبندی ١٨٧١در سپتامبر“ انترناسيوناليسم اول“مارکس را در 
 ولی متاسفانه“ ...طبقه کارگر آزادی خود را بايد در ميدان مبارزه بدست آورد“: پاريس می گفت

پاره ای از کمونيستها که تحت تاثير نظريات اکونوميستی هستند از اين گفتار درست درک نادرستی
نفس را بدهد که بايداين گفتار تا آن حد که بخواهد به طبقه کارگر اين اعتماد به . ارائه می دهند

برای آزادی خويش بپاخيزد و قدرت سياسی را به کف آورد و اين آزادی نمی تواند محصول کار
ساير طبقات اجتماعی بغير از خود کارگران باشد و وی نبايد منتظر آزادی خويش بدست ديگران و

طبقه کارگر آن. يا قهرمانان و خدايان و نيروهای خارج از طبيعت باشد سخنان درستی است
ولی وجود طبقه. نيروی مادی اجتماعی است که می تواند جانمايه تغييرات انقالبی قرار گيرد

کارگر بعنوان پايه مادی اين تحول برای رفتن به سوی جامعه بی طبقه و يا برای نيل به سوسياليسم
ود و تئوریشاين نيروی مادی بايد با دانش علمی آغشته . و گذار به کمونيسم کافی نيست

سوسياليسم علمی و در شرايط امروز مارکسيسم لنينيسم با آن بياميزد تا جنبش کارگری راه خود را
جنبش کارگری نيروی بالقوه انفجار است ولی هر. پيدا کند و بداند که بکدام جهت بايد حرکت کند

ا آن انفجاریتنه. انفجاری به سود طبقه کارگر نيست و به امر رهائی وی ياری نمی رساند
اين انفجار. زنجيرهای طبقه کارگر را بدور می افکند که با چاشنی مارکسيسم لنينيسم همراه باشد

بايد. ولی برای کار اين انفجار بايد آموزش ديد. است که جهت تخريب نظام کهن را نشان می دهد
بدون دستيابی باين دانش  .سم مسلح شدنيين، بايد با دانش علمی مارکسيسم لشناخت سياسی پيدا کرد

بايد شعور و ماده با هم تلفيق شوند تا تحول مورد. امکان رهائی طبقه کارگر بهيچوجه ميسر نيست
  .نظر بوجود آيد

عده ای هستند که عوامفريبانه رفتار می کنند و کار يک بحث علمی و آموزنده را به شعارهای
طبقه کارگر خودش را خودش آزاد می“، “اهدطبقه کارگر قيم نمی خو“دهان پر کنی نظير اينکه 

تنزل داده و حتی کارگران را عليه روشنفکران به عنوان دشمنان“ کند و به کس ديگری نياز ندارد
و البته روشنفکرانی که بجز مارکسيسم لنينيسم به طبقه کارگر بيآموزند طبيعتا ريک می کنندحآنها ت

 ولی اين مدعيان.ات طبقه کارگر را افزايش می دهنددشمنان طبقه کارگر هستند زيرا مدت اسار
 منظورشان همان دانش مارکسيسم لنينيسم است که نبايد“جنبش ناب کارگری“دلسوزی برای يک 

، به جهل طبقاتیآنها چه بدانند و چه ندانند کارگران را به کوری. بدرون طبقه کارگر نفوذ کند
 نتيجه چنين. و به بيراهه رونده دست بکار شونددعوت کرده از آنها می خواهند که نادانست

اين افراد. فراخوانی از همان روز نخست معلوم است و هسته شکست را در دل خويش می پروراند
، دشمنکه تعداد آنها بويژه پس از شکست در هر جنبشی کم نبوده اند عليه حزب قد علم می کنند

 ٧دامه در صفحه  ا...، کارگراننند، حزب را سد راه انقالب جا می زحزب می شوند
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هم اکنون با اين سياست تبليغاتی،. حکومت کن است
کشاندن پای آن به شورای امنيت و مراجع بين المللی
اساس تماميت ارضی ايران در جنوب و در جنوب

اآنچه ت. غربی ايران به زير پرسش برده شده است
ديروز بطور بديهی ايرانی بود پس از پيدا شدن سر
و کله استعمارگران انگليسی ديگر الزاما ايرانی

می تواند عراقی هم. می تواند عراقی باشد. نيست
از اين ببعد مرز روشن ايران و عراق به. نباشد

ابزار اعمال قدرت و زورگوئی به ايران عراق و
ين مرز در يدتعيين حدود و ثغور ا. بدل می شود

اختيار امپرياليستهاست که بر اساس هوی و هوس
خود آنرا امروز بر اساسی و فردا بر اساس ديگری

  .تعيين می کنند
در اينجا سخن بر سر يک رفتار اشتباه آميز نيست،
بر سر به زير سئوال بردن مشروعيت مرزهای

هوچيگری انگليسها را بايد با تمام قدرت. ايران است
تسليم در برابر فشار انگلستان آغاز عقب. فتپاسخ گ

نشينی بی فرجامی است که خاتمه آن بر کسی روشن
.انگشت را که بدهی دستت را خواهند کند. نيست

.پاسخ امپرياليستها را بايد همواره با قاطعيت داد
مسامحه، مسالمت، خوشخيالی با و يا درباره

ست کهامپرياليستها تنها توهمات مغزهای بيمار ا
ماهيت تجاوزکارانه اين موجودات خونخوار و نژاد
پرست را که تجاوز به سرزمينها ی ديگران و
غارت آنها را حق طبيعی خود می دانند، نمی

  .شناسند
تجاوز به مرزهای برسميت) توفان(حزب کار ايران

خون صدها. شناخته شده ايران را محکوم می کند
ن دادند تا ايرانهزار جوانان اين آب و خاک که جا

زنده بماند از ما می طلبد که در مقابل اين تجاوز بی
شرمانه ايستادگی کنيم و سربازان متجاوز انگليسی

دولت انگلستان. را به ايران رسما محاکمه نمائيم
بجای عربده کشی بايد پاسخگوی عملکرد
تجاوزکارانه خود باشد و رسما از مردم ايران پوزش

.ه دوران اربابی به اتمام رسيده استبطلبد و بفهمد ک
مردم ايران نوکر انگلستان نيستند و بی احترامی و

نژاد. وقاحت آنها را متقابال پاسخ خواهند گفت
مردم.  پرستی امپرياليستها در ايران بردی ندارد

ايران هرگز تسليم راهزنی وحشيانه و بربرمنشانه
ازه داد کههرگز نبايد اج. امپرياليستها نخواهند شد

حاکميت مسلط در ايران بر سر منافع ملی ما با
استعمارگران معامله کند و تائيد نمايد که به مرزهای
ايران تجاوزی صورت نگرفته و بطور ضمنی
اعتراف نمايد که مرزهای ايران سيال است و صدام

در اينجا پای. حسين در تجاوزش به ايران محق بود
پای. يان در ميان نيستاشتباه و اشتباه مکرر خاط

تنظيم سياست راهبردی امپرياليستها در منطقه و
سياست و طرح و برنامه های چند ده ساله آينده آنها

هرگز. حتی پس از خروج از عراق مطرح است
نبايد در مقابل دشمن خونخوار کوتاه آمد و به ننگ

در اين عرصه و در اين. تسليم خفت بار تن در داد
.برای مصالحه باقی نيستشرايط جائی 

استعمارگران در منطقه خاورميانه بايد بفهمند که با
چه کسانی طرفند و نبايد پا را از مرز خود خارج

در اين سالهاست که سرنوشت خاورميانه. بگذارند
رقم می خورد کسی که اين را نبيند از سياست چيزی

بشريت متمدن و مترقی در سمت ما. نفهميده است
 ٣دامه در صفحه  ا...حزب ما تح. ه استايستاد

  هستند؟
مردم ايران که دل خونی هم در جنبش تنباکو، هم در
انقالب مشروطيت، هم در قرار داد تقسيم ايران با
روسيه تزاری، هم در قرار داد وثوق الدوله، هم در

 سرکوب نهضت جنگل، همقرار داد دارسی، هم در
در نهضت ضد استعماری ملی کردن صنعت نفت
دارند حاضر نيستند در مقابل اين تجاوز آشکار و

عمال انگليسها در ميان. تحريک آميز سکوت کنند
آخوندها براه افتاده اند تا راه را برای اربابان خويش

ولی. هموار سازند و سر و ته قضيه را هم بيآورند
م انگليسها که سياست ر اهبردی موذيانهماهيت اقدا

  .در پشت آن پنهان است نبايد از نظر بيفتد
نخست اينکه مرز آبی ميان ايران و عراق بر خالف
جعليات امپرياليستها و استعمارگران قعرالخط و يا

)شط العرب(عميقترين شيار آبی رودخانه اروند رود
بهاست که در تمام مراجع جهانی ) Talwegتالوگ(

اين نحو تعريف شده است و در مورد همه ممالک
دوم اينکه قرار داد الجزاير که. جهان اعتبار دارد

 به امضاء رسيد١٩٧٥ميان ايران و عراق در سال 
و صدام حسين در زمان تجاوز به ايران آنرا پاره
کرد چنين واقعيتی را برسميت شناخته و اين سند در

پاره کردن. ه استسازمان ملل متحد به ثبت رسيد
اين سند در تلويزيون عراق و اعالن جنگ همه
ممالک همدست آمريکا و روسيه بدست صدام حسين
عليه ايران بعد ازانقالب بهيچوجه از ارزش و اعتبار

  .اين سند نمی کاهد
کشور ما برای حراست از مرز خود با عراق صدها

شهرهای ايران با همدستی. هزار جانباخته داده است
روسيه، انگلستان و آمريکا و فرانسه و آلمان و
اتريش و استراليا و مصر و اردن و عربستان
سعودی و امارات متحد عربی با خاک يکسان شده

ايران به مدت هشت سال برای حراست از اين. است
مرزها جنگيده  و عليرغم خيانت آخوندها و طرح

سراه قد“شعارهای انحرافی و تجاوزکارانه نظير 
می گذرد از تماميت ارضی خويش دفاع“ از کربال

هنوز ده ها هزار معلولين جنگی که. کرده است
بخاطر اين مرز و بوم از سالمتی خود مايه گذاردند

صدها هزار جان دادند تا نسلهای. در قيد حيات اند
بعدی ايران بتوانند با غرور و با سربلندی زندگی

ه نخواهند داد کهکنند و نشان دهند که هرگز اجاز
قربانی تجاوز شوند و اموال و ثروتهای آنها توسط

حال. تجاوزگران و غارتگران جهانی به يغما رود
سر و کله چند تفنگداران مامور انگليسی از آنور دنيا
پيدا شده است که تمام اين واقعيت را واژگونه جلوه
داده و می خواهند چنين وانمود کنند که در اين منطقه

مان وضعی برقرار است که صدام حسين خواهانه
همان وضعی که ميراث امپرياليست. آن بوده است

فرتوت انگلستان در عراق اشغالی بعد از جنگ
هيچ چيز تغيير نکرده. جهانی اول باقی گذارده بود

همه چيز باز و قابل. است، روز از نو روزی از نو
دناين سياست استخوان الی زخم گذار. بحث است

امپرياليست فرتوت انگلستان است تا در آينده همواره
محملی برای اعمال سياستهای استعماری خويش در

آنها در کاوش اختراع ابزاری هستند. منطقه پيدا کند
که در آينده بتواند ساز و کاری پيدا کنند که خلقهای
منطقه را به جان همديگر بياندازند و اسلحه بفروشند

در منطقه توجيه کنند و نفوذشان راو حضورشان را 
سياست آنها سياست تفرقه بيانداز و. توسعه دهند

 ...تکاوران متجاوز ويا
 محافل سياسی سخن بر سر جاسوسی و تحريکات
امپرياليست آلمان و فرانسه در زير نظر آمريکا عليه

ائی و ازپنه های  ارودر همان زمان رسا. ايران بود
جمله آلمانی مدعی شدند و اين نغمه شوم را سر دادند
که مرز ايران در اين منطقه مورد مناقشه و سيال

اين است که با قطعيت نمی توان از تجاوز به. است
همين سياست را امروز. مرز ايران سخن گفت

.امپرياليستها در مورد اروند رود اتخاذ کرده اند
 گروهی اروپائی و غرب يک صدا میرسانه های

گويند که مرز ايران و عراق مورد مناقشه است و
وزير خارجه کرد تبار دست نشانده. مشخص نيست

عراق نيز اين ادعای استعمارگر فرتوت انگلستان را
جنجال تبليغاتی امپرياليست. مورد تائيد قرار داد

فرسوده و زوار دررفته انگلستان در اين مورد که
تفنگداران انگليسی در آبهای عراق بوده اند دروغی

روزنامه آلمانی زود دويچه سايتونگ در. بيش نيست
 خود در يک مصاحبه٢٠٠٧ ماه مارس ٢٩شماره 

اراسموس خان استاد- مطبوعاتی با آقای دانيل
دانشگاه نظامی در آلمان کرده است باين مسئله اشاره

نگليسهامی کند که ترسيم خط مرزی که توسط ا
منتشر شده تنها ادعای انگليسهاست و دارای اعتبار

زيرا در اين منطقه مرز روشن نيست و. کافی نيست
نمی توان بدرستی تعيين کرد که مرز ايران کجا

وی در عين حال به تحريکات تفنگداران. قرار دارد
انگليسی که بدون نياز به بررسی يک کشتی هندی

دور کاال برای اتومبيلهادست زده اند که تنها به ص
اشتغال داشته و نه سالح و نه مهماتی حمل می کرده

  . است اشاره می کند
به اين ترتيب امپرياليست انگلستان که مدعی است
مرز ميان ايران و عراق روشن نيست بخود اجازه
می دهد که يک خط مرزی ترسيم کند و آنرا مرز

٨گوئی تو . جهانی ايران وعراق برسميت بشناسد
  . سال حنگ ايران عراق افسانه بوده است

حقيقت اين است که استعمارگران انگليسی نه تنها به
مرزهای آبی ايران تجاوز کرده اند، کشور مستقل
عراق را نيز اشغال کرده و از آن سر دنيا آمده اند تا

سخن تنها بر سر. در آبهای اروند رود رژه بروند
ا به آبهای عراق نيزتجاوز به ايران نيست، آنه

تجاوز کرده اند و بايد منطقه را بدون قيد و شرط
آنها طوری جلوه می دهند که گويا در پی. ترک کنند

وقتی آنها. آنند که از تماميت ارضی عراق دفاع کنند
آبهای ايران را جز آبهای عراق به حساب می آورند
عمال مرز مشترک ايران عراق را بر اساس مصالح

تحريکاتی که. اليست انگلستان تعيين کرده اندامپري
آنها به عنوان طلبکار با بی شرمی عليه ايران می
کنند با اين نيت کثيف است که در افکار عمومی
حضور ناموجه خويش را به عنوان کشور متجاوز

انگلستان کجا و اروند. در عراق موجه جلوه دهند
ی بهرود کجا، تعيين مرز ايران و عراق چه ربط

وزير خارجه مسخره. امپرياليست انگلستان دارد
عراق که نقش عروسک خيمه شب بازی را بعهده
دارد به جای آنکه از يک قدرت استعماری متجاوز
بطلبد که خاک عراق را ترک کند با ايران که
همسايه دائمی عراق است و مردمان اين کشور
ندهزاران سال است که خويشاوندی دارند چانه می ز

تو گوئی که اين. که حق با استعمار گران است
مهمانان ناخوانده جنايتکار صاحبان اصلی عراق

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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 ...تکاوران متجاوز ويا
اين. ريکات امپرياليستها رابشدت محکوم ميکند

تحريکات ، تحريمهای امپرياليستی و جنگ روانی
موجب تشنج ووسيله ای در دست جمهوری اسالمی
عليه هرگونه صدای حق طلبانه و آزاديخواهانه مردم

مرگ  به تجاوزپس . ايران بکارخواهد رفت
نه به تحريم و نه به  هرنوع! امپرياليستی  به ايران 

  “!تحريک و جنگ روانی عليه ايران
در) توفان(اين اطالعيه ای بود که حزب کار ايران
  . مورد تجاوز به مرزهای ايران منتشر کرد

در اين جا روشن است که سربازان خاطی انگليسی
دولت انگلستان. به مرزهای ايران تجاوز کرده اند

در نخستين اطالعيه خود که در اروند رود خط
مرزی را ترسيم کرده بود نشان داد که سربازان
.انگليسی در بخش آبهای متعلق به عراق قرار دارند

پرياليست انگلستان نشان می دادماين اقدام وقيحانه ا
که آنها مرزی را به رسميت می شناسند که دارای

١٩٧٥ نيست و منطبق بر قرار داد اعتبار بين المللی
ازفردای آنروز انگليسها از طرح. الجزاير نمی باشد

مجدد اين مسئله که در عين حال تائيدی بر گفته
دولت ايران بود خودداری کردند ولی اضافه می
کردند که مرزهای ايران و عراق در اين ناحيه کامال

همين خودداری دولت انگلستان از. مشخص نيست
ايش مجدد محل دستگيری سربازانش در آبهاینم

اروند رود و نه پس گرفتن ادعای خود نشان می دهد
که آنها مرزهای ايران و عراق را برسميت نمی
شناسند و با اين ادعای خود در رسانه های گروهی
بطور ضمنی سندی را به تصويب رسانده اند که در

ی توانندآينده هر وقت الزم باشد با استناد به آن م
مدعی شوند که آنها همواره معتقد بوده اند که محل
دستگيری سربازان انگليسی متعلق به خاک عراق و

رژيم جمهوری اسالمی در مقابل. نه ايران بوده است
  . ارباب انگليسی خويش سر تعظيم فرود می آورد

ادعای رژيم جمهوری اسالمی اين بود که آنها به
 جاسوس اند و طبيعتا بايدخاک ايران تجاوز کرده و

اين دومين بار است. مانند جاسوس با آنها رفتار کرد
که سربازان انگليسی به مرزهای آبی ايران تجاوز

آيا کسی در ارتش. می کنند و دستگير می شوند
انگلستان نيست که به سربازان انگليسی حالی کند
نقشه جغرافيا را چگونه بايد بخوانند و مرزهای آبی

ان دو کشور چگونه ترسيم شده است؟ مسلما هستمي
سخن بر سر تحريکات و تجاوز. و خوبش هم هست

به ايران برای سنجش آمادگی رزمی ايران و عکس
سياست رژيم جمهوری. العمل دولت ايران است

اسالمی در حل اين بحران يک سياست خائنانه نسبت
حال. به مصالح ملی و توهين آميز به مردم ايران بود

بايد انتظار داشت که با همين افتضاح نيز کار مسئله
اتمی را فيصله دهند و با امان نامه گرفتن از آمريکا

  . به مصالح ملی ايران خيانت کنند
رژيم جمهوری اسالمی که نخست باد به غبغبه
انداخته بود و به امپرياليستها شاخ و شانه نشان می

مصالح ايرانداد که چنين و چنان خواهند کرد و 
کاسبکارانه منافع ايران را مانند تجار. فروشی نيست

 آنها کار تجاوز به.بازار معامله کرد“ محترم“
مرزهای ايران را به يک سيرک تمام و کمال بدل
کردند که جز آبروريزی برای رژيم چيزی باقی

آنها به نحو مشمئز کننده ای سرباز زن. نگذاشت
 به صورت تحريک،یانگليسی را با لچک اسالم

تو گوئی اين سفيهان. آميز به پشت تلويزيون آوردند
نمی فهمند که اين اقدامات تحريک آميز در لحظه
ايکه امپرياليست آمريکا در بوق تجاوز به ايران می
دمد تا به چه حد به ضرر ايران تمام می شود و

  .افکار عمومی مردم اروپا را تحريک می کند
 ميليون نفری با٧٠ک مملکت سپس رئيس جمهور ي

يک من ريش اسالمی نتراشيده و درهم و نامرتب و
 نوکرصفتانه به بدرقه،هيات وزراء بدتر از خود وی

چند سرباز متجاوز رفتند و حق تجاوز آنها را با
هدايای زياد کف دستشان گذاردند و آنها را با کبکبه

آنها حتی. و دبدبه بسيار راهی سفر فرنگ کردند
رايشان فورا به دستور وليعصر کت و شلوار ازب

.پارچه های فاستونی دوختند و به تنشان کردند
تحقيری که اين اراذل و اوباش به جان خريدند بسيار

اين ايران نبود که از مسند قدرت. بی شرمانه است
سخن می گفت و در عفو لذتی را می جست که در

نگليسی بودندانتقام نبود بلکه برعکس اين سربازان ا
که به ريش احمقی نژاد می خنديدند و از مرخصی
دو هفته ای خويش در نزد ايشان اظهار رضايت می

در اين ميان تکليف مرزهای آبی ايران به بی. کردند
معلوم شد که امپرياليست انگلستان. تکليفی دچار شد

به مرزهای ايران تجاوز نکرده بوده است و آن
لق آن به خاک ايران هستيمبخشی که ما مدعی تع

اين کار احمقی. متعلق به دولت صدام حسين است
نژاد که مانند يک دلقک به تمام معنا در مقابل
دوربين خبرنگاران ظاهر شده بود و لبخندهای
مصنوعی می زد و برای سربازان انگليسی دم تکان
می داد از نظر حقوقی تائيد ادعاهای صدام حسين و

خون صدها جان باخته ايرانی بودبی جهت ريختن 
اين اقدام. که برای دفاع از ميهنشان جان باخته بودند

امپرياليستها که در. توهين مستقيم به مردم ايران بود
اين فاصله فهميده اند که توپ ايران پر زور نيست و
با تهديدهای توخالی عرض اندام می کند طبيعتا

انگشتت.  داددرجه توقعات خويش را افزايش خواهند
حال نوبت دادن. را که دادی بايد دستت را بدهی

  .دست است
افتضاحی که هيات حاکمه و دارو دسته احمقی نژاد
ببار آوردند آنچنان شگفت آور بود که مردم ايران

آقای اکبر اعلمی عضو. آنها را به مسخره گرفته اند
کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس

عنی کسی که ظاهرا بايد در جريانشورای اسالمی ي
امر چنان مهمی که مربوط به تجاوز به مرزهای

دولت احمدی نژاد و“: ايران است باشد می گويد
شخص وی بايد پاسخ دهند که اگر ملوانان انگليسی
متجاوز نبوده و به جاسوسی عليه ايران مبادرت
نکرده بودند چرا دستگير شدند و هزينه های ناشی

رويداد به کشور و ملت ايران تحميل شدهاز اين 
 دستگير شدگان واقعا به آبهایچهناناست و چ

سرزمين ايران تجاوز کردند و اين اقدام آنها به گونه
ای بود که استحقاق مجازات داشته اند چرا رئيس
جمهوری آنان را تائيد و از خداوند برايشان آرزوی

  . “توفيق می کند؟
ود ايشان به عنوان عضوسخنان بجائی است که خ

کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس
شورای اسالمی بايد به آن پاسخ گويند و دولت احمقی

  .نژاد را استيضاح نمايند
 

***** 

  ... مبارزه نادرست در برخورد
 و مسجد بيکسان در خدمت طبقات قدرتمند
.مسلط و بهره کش جامعه قرار می گيرند
آنها در حقانيت مذهب داد سخن می دهند و
می کوشند تمام اهرمهای قدرت خويش را
.برای اشاعه خرافه مذهب بکار گيرند
گسترش جهالت تقويت نظام بهره کشی

اين است که مذهب. انسان از انسان است
، سطح پيشرفتبعلت درجه تکامل اجتماعی

 قدرت طبقات حاکمه و ضعف نيرویعلوم و
مادی در ميان مقابله کننده با آن به نيروی

توده ها و بويژه زحمتکشان بدل می شود و
مبارزه با آن با شعار و انتشار بيانيه ممکن

 مبارزه با مذهب که مبارزه با جهالت.نيست
بطور کلی است يک مبارزه طبقاتی است و

رای کسببايد در راستاس مبارزه سياسی ب
قدرت سياسی و مصالح اين مبارزه حل

حتی پس از کسب قدرت سياسی. گردد
خرافه مذهبی در ميان توده های مردم ريشه
های قرنهای گذشته را بدوش می کشد و راه

تا مجهوالت در. مقابله با آن آسان نيست
جهان وجود دارد و تا طبقات در جهان وجود

قا پيدا میدارد هميشه جهالت امکان رشد و ب
صله ووبرای مقابله با مذهب بايد با ح. کند

خرده بورژواها که. ر کردابا کياست رفت
فاقد دور انديشی الزم هستند و باين تصور
باطل دچارند که کار مبارزه اجتماعی را می
شود با جند بيانيه و اعالميه خاتمه يافته تلقی
کرد ابزار سحر آميزی برای مقابله با مذهب

برای آنها کافی است دو تا اعالميه. نددار
صادر کنند تا وظيفه مبارزه با مذهب برای

آنها از مبارزه. آنها به پايان رسيده باشد
طبقاتی و طوالنی بودن آن و ريشه های
تاريخی رشد مذهب و يافتن اشکال مبارزه

  .منطقی با آن بوئی نبرده اند
اين خرده بورژواها که بسيار پرمدعا نيز

 فکر می چنينستند و بعلت جهالت ذاتيشانه
 با حضور آنها تازه مبارزه با مذهب، کهکنند

آغاز شده است و قبل از حضور آنها هر چه
بوده سراپا اشتباه و انحراف بوده است نه
تنها ظرفيت آموزش از تجربه گذشته را نفی
می کنند بلکه خود را عمال در مبارزه با

ها هر جا به خيالآن. مذهب عاجز می بينند
اده اند با شکستتخودشان با مذهب دراف

 اين  است که مبارزه آنها با،روبرو شده
مذهب نه يک مبارزه طبقاتی بلکه يک

، کينه جويانه ومبارزه دشمنانه
بهترين. خصومتگرائی شخصی شده است

نمونه اين مبارزه نفرت جويانه را شما در
افکارحزب کمونيست کارگری می بينيد که 

انحرافی منصور حکمت را در مبارزه با
آنها مبارزه با مذهب را. مذهب پياده می کند

به مبارزه با مذهب اسالم خالصه کرده اند و
اين مبارزه طوالنی و عميق اجتماعی را به

غز محدود وم. فحاشی صرف بدل نموده اند
تفکر خرده بورژوائی آنها به آنها اجازه نمی

با فحاشی به عواطف انسانهایدهد ببينند که 
٧ادامه درصفحه ...مذهبی کوچکترين گامی

 فرخنده باد روز اول ماه مه روز جهانی کارگران
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هستيمماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق     

نقش سازمانهای غير دولتی و سياست راهبردی
امپرياليسم در برخورد و نفوذ در آنها به تفصيل

و“ دموکراتيک“حوادث کودتاهای . نوشته است
،اوکرائين،  در يوگسالوی“ خونريزی“بدون 

  . از نمونه های بارز آن است... گرجستان و
اين تجارب نشان دهنده آن است که امپرياليسم

 تجارب فراوان گرد آورده و با،در اين عرصه
از آنها با پشتکار و هوشمندانهجمعبندی 

اين تجارب نشان می. همچنان به پيش می تازد
دهد که در شرايط فقدان حزب طبقه کارگر که
از نفوذ کافی در ميان مردم برخوردار باشد
همواره هستند کسان و يا نيروهائيکه در کمند
اسارت ايده های امپرياليستی گرفتار آمده و به

 شوند بدون آنکه خودآلت دست آنها بدل می
واقف باشند که در اين سامان طراحی شده نقش
کدام پيچ و مهره به ظاهر بی اهميت آن را

مجموعه اين پيچ و مهره ها که. بعهده گرفته اند
به ظاهر به هم ربطی ندارند در راس اين

 ارتباطاتشان در دست از ما،سامانه امپرياليستی
ی سازد کهبهتران بهم می رسد و بولدزری م

کافيست. همه چيز را می روبد و نابود می کند
از جمله به فعاليتهای امپرياليستيهای آمريکائی
و هلندی توجه کنيم که چگونه ميليونها دالر و
يورو برای به اسارت در آوردن خلقهای ايران
و آنهم تحت نام دوره های آموزشی خبرنگاران

سانه هایو يا تاسيس سايتهای اينترنتی و يا ر
هزينه می کنند تا بتوانند... گروهی و راديوها و

سلطه خويش را بر سازمانهای غير دولتی در
ايران تحميل نمايند و آنها را به نفع خود به

  . استحاله در آورند
اين تاکتيک امپرياليستی اگر تا ديروز برائی
موثری داشت از زمانيکه از جانب حريف

برائی خويش را ازشناخته شده است نه تنها 
دست داده بلکه وسيله مبارزه موثری در دست

 آنرا خنثی نمايد،دشمن گرديده تا با يافتن بدل آن
و از دامنه تاثيراتش بکاهد و چه بسا آنرا در

  .خدمت اهداف خود درآورد
نمونه آن را ما در دستگيری خبرنگاران ايرانی

 بارژيم. که عازم هند و يا هلند بودند می بينيم
 در داخل،اعزام عمال خود همراه اين گروهها

آنها رخنه کرده و از ارتباط مسئولين آنها با
عمال ايرانی امپرياليستها در خارج از ايران که
سرنخها را با گرفتن حقوقهای کالن بدست دارند

در حاليکه اين عمال خود. با خبر می گردد
افروخته امپرياليستها با ايجاد پل ارتباطی ب

 آنها را سازمان،داخل ايران و شکار مبارزين
داده به خارج برای ديدن دوره های آموزشی

 عمال امنيتی ايران با خونسردی،نندشامی ک
شاهد اين حوادث اند و در کمين می نشينند تا
اين عناصر برجسته و منتخب را که قربانی

 عمال ماجراجو و“عسس بيا مرا بگير“سياست 
سازمانهای امنيتی غرب شدهدست آموختگان 

اند براحتی و بدون درد سر و مخارج اضافی
شکار کنند و از گردونه برای سالهای متمادی

شکار اين مبارزين در ايران و. خارج گردانند
نابودی آنها برای ماجراجويان و عوامل ايرانی
سازمانهای امنيتی غرب پشيزی ارزش ندارد

يان جديد و دادنزيرا آنها با يافتن اين قربان

حجم“اسناد مربوطه آن به سازمانهای امنيتی از 
 خود پرده برداشته و“عظيم فعاليتهای موثر

جريان واريزی پولهای مصوبه قانونی را به
تضمين آينده. حسابهای خويش تضمين می کنند

اين پولها نسبت مستقيم با لو رفتن افراد و درجه
ين گونهاگر در ا. فعاليت اين چنينی دارد

فعاليتها جنبه مالی و تضمين حقوق بازنشستگی
نقش اساسی نداشته باشد روشن است که نتيجه
اعمال آنها لو دادن مخالفين و بی ضرر کردن

رژيم جمهوری اسالمی مدتی است که. آنهاست
با اين تاکتيک امپرياليستی آشنا شده است و بدل

اين يک راه و روش. آنرا به کار می برد
  .ه استسوخت

  
مبارزه دموکراتيک جزء جدائی 

 ناپذير مبارزه ملی
 

بعنوان حزب طبقه) توفان(حزب کار ايران
کارگر ايران که نمی تواند نسبت به سرنوشت
مبارزان و مخالفين ضد جمهوری اسالمی بی
تفاوت باشد نمی تواند بدون تحليل و بدون
ارزيابی ازاين حوادث در گوشه ای بنشيند و

.اره گر سير خود روی حوادث باشدبيعمل نظ
وظيفه ما ايجاب می کند تا آنجا که توان
تئوريک و درک سياسی ما اجازه می دهد در
پی يافتن راه حلی بر آئيم که دارای بيشترين

  .فايده و کمترين ضرر باشد
يکی از علل ضعف مبارزات مردم در ايران و
بويژه سازمانهای سياسی ايران در اين واقعيت

ست که آنها ارزش واقعی را به مبارزه ملی وا
به مبارزه دموکراتيک و ارتباط ناگسستنی آنها

  . نمی دهند،بهم
،مبارزه ملی يک مبارزه ضد امپرياليستی است
مبارزه ای عليه قدرت خارجی و برای حفظ
استقالل ملی و تماميت ارضی و حاکميت ملی

 و مبارزه دموکراتيک مبارزه ای برایاست
ت يابی به آن چنان حقوقی است که منافعدس

عمومی خلق را که اکثريت جامعه است در
حقوق و خواستهای دموکراتيک از. برگيرد

اين دو بخش. زمره اين حقوق عمومی اند
مبارزه الزم و ملزوم يکديگر هستند و جدا
کردن آنها از هم می تواند صدمات جبران

 البته ممکن.ناپذيری به مبارزه مردم ايران بزند
است در هر مرحله از مبارزه از جمله تجاوز
رسمی امپرياليسم به خاک کشوری يک جنبه
اين مبارزه تقويت شود و جنبه ديگر را موقتا
تحت اشعاع خويش قرار دهد و به آن جنبه عمده
دهد ولی بهر صورت رابطه مبارزه ضد
.امپرياليستی و دموکراتيک ناگسستنی است

عليه امپرياليسم نمی توان ازبرای مبارزه 
امدادهای غيبی مدد گرفت بلکه بايد توده های

وقتی نيروی خلق آگاهانه. مردم را بسيج نمود
بسيج شود و مصمم گردد که نيروهای
امپرياليستی را از کشورش بيرون بريزد
امپرياليسم غول آسا بيک باره به ببر کاغذی

ش رابدل می شود و ناچار است کوله بار خوي
تجربه. بردارد و فرار را بر قرار ترجيح دهد

 ۵ادامه در صفحه ... ويتنام و عراق، الجزاير

  ...باز هم در مورد سازمانهای
.آنها نيز بنام سازمانهای غير دولتی نام ببرند

ساخته طبيعتا از نظر جلباين سازمانهای رژيم 
مردم و تاثير اجتماعی بی فايده بودند و نمی
توانستند ابزار موثری در مبارزه با سازمانها و

اين. فعاليتهای دموکراتيک اپوزيسيون باشند
امر که رژيم بشدت از وجود اين سازمانها و
فعاليت آنها هراسناک است و نمی داند چه خاکی

ن وجهی از سند زيربر سرش بريزد به بهتري
  .  بر می خيزد

٢٠٩در مقاله آقای کيانوش سنجری در بند 
يک شب آقائی آمد“: زندان اوين می خوانيم

سراغم که رفتارش با ساير بازجوهايی که می
.، فرق داشتآمدند و از من بازجوئی می کردند

او در باره طرح های آمريکائی ها بر ضد
يها دارنداو گفت آمريکائ. ايران حرف زد

او. دفترهائی را در اطراف ايران داير می کنند
، شبيهگفت اين اقدام امريکائيها بر ضد ايران

سرداقدامشان بر ضد شوروی در زمان جنگ 
، آمريکا پايگاهدر زمان جنگ سرد. است

را در لتونی داير کرد و آن جا را“ ريگا“
مرکزی برای جمع آوری اطالعات و عمليات

نيتی و اقدام های نظامی عليهروانی و ام
پايگاه ريگا محل ديدبانی برای. شوروی کرد

جمع آوری اطالعات از تحرکات نظامی و
آمريکا قصد دارد همين. امنيتی شوروی بود

  .سياست را نسبت به ايران پيش ببرد
او از من پرسيد آيا در اين باره چيزی می دانم

ا برایو آيا اطالع دارم که بودجه ای که آمريک
ترويج دمکراسی در ايران اختصاص داده است
به چه افراد و گروه هايی پرداخت خواهد

  .“...شد؟
اين بازجوئی نشان می دهد که رژيم جمهوری
اسالمی از پاره ئی دسيسه های امپرياليسم
آمريکا عليه ايران و نه تنها جمهوری اسالمی با
خبر است ولی نسبت به پاره ئی از آنها در

ريکی بسر می برد و دلنگرانی آنها از اينتا
است که می ترسند در مقابل اعمال انجام شده
ای قرار بگيرند که ديگر برای مقابله با آنها

  . بسيار دير شده باشد
در اينجا سخن بر سر حقانيت مبارزه ايکه اين

هر. سازمانها می کنند نمی تواند در ميان باشد
اين حقجا سرکوب هست مقاومت هست و 

مسلم مردم است که برای تحقق حقوق خويش
نفی حقوق انسانها محکوم کردن. مبارزه کنند

آنها به مرگ است و رژيم جمهوری اسالمی
بيهوده تصور می کند با وسايل سبعانه می تواند

ولی صرفنظر. جلوی اين سيل فزاينده را بگيرد
از حقانيت مبارزه مردم ميهن ما بايد با چشمان

به امر رهبری اين مبارزات توجه کرد کهباز 
می تواند به عامل قطعی در تعيين ماهييت اين
سازمانها بدل شود و در ارزيابيهای سياسی

  .موثر افتد
  

تاثيرات سازمانهای غير دولتی و 
 نقش امپرياليسم

 
حزب ما در مقاالت متعددی در گذشته پيرامون
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

   ...باز هم در مورد سازمانهای
ولی بسيج توده های مردم. در مقابل ماست

برای مبارزه فداکارانه عليه تجاوز امپرياليستی
و حتی بسيج مردم برای مبارزه با دسيسه های

ون برسميت شناختن حقوقامپرياليستی بد
مبارزه برای. دموکراتيک آنها مقدور نيست

، ارزش قايل، احترام به مردمتحقق حقوق مردم
، پذيرفتن اين امر که انسانهاشدن برای مردم

دارای حقوقی هستند که دستآورد تاريخی
بشريت است و هيچ قوم و گروه و دارودسته ای
ومجاز نيست اين حقوق را بطورکلی 

 از جمله مواردیاز آنها سلب نمايددسرانه خو
هستند که به بسيج توده های عظيم مردم ياری
.می رسانند و آنها را آماده فداکاری می کنند
وقتی از جانب حکومتی حقوق شهروندان
خودسرانه و توجيه ناپذير مستمرا بزير پا
گذارده شود در صورت تجاوز نيروهای بيرحم

غی نمی ماند تا کسی بهامپرياليستی دل و دما
مردم از خود می. مقابله با امپرياليسم دست زند

پرسند ما از چه چيز دفاع می کنيم؟ از اينکه آل
رفسنجانی درآمدهای نفت ايران به جيب مبارک
سرازير کند؟ از اينکه آخوندهای جنايتکار
ايران را ملک شخصی خود تلقی کرده و از

ان را کرده اند؟مردم ايران سلب مالکيت ميهنش
از اينکه خصوصی سازی را با زور و دروغ و
کالشی و تحريف قانون اساسی بطوری پيش
می برند که همه منابع ملی ايران را به مالکيت
خصوصی افرادی از طبقه حاکمه در آورند؟
چنين دولتی طبيعتا نمی تواند حافظ منافع ملی

 بادآنها حافظ منافع خوديها هستند تا گنج. باشد
آورده ای را که به کف آورند ميان خود تقسيم

  . کنند
اين است که مبارزه ملی همواره بايد با مبارزه

مبارزه دموکراتيک. دموکراتيک همراه باشد
.جزء الينفک مبارزه ملی است و برعکس است
در گذشته در مبارزه مردم ايران ما هموراه
هشاهد آن بوده ايم که يک جنبه از اين مبارز

در زمان. بهای درخور خويش را نداشته است
انقالب بسياری از نيروهای سياسی ايران بويژه

اهميت تکيه بر مبارزه“ چپ“نيروهای 
دموکراتيک را درک نمی کردند و آنرا با

آنها به. برچسب ليبراليسم محکوم می نمودند
بهانه حمايت از مبارزه ملی و به بهانه خطر

ه بهر صورت يک خطرتجاوز امپرياليستی ک
واقعی تا زمان زنده بودن امپرياليسم باقی می
ماند مبارزه برای تحقق حقوق دموکراتيک را

در راس آنها حزب توده. تخطئه می کردند
پاره. ايران که گماشته شورويها بود قرار داشت

ای از اين مدعيان کمونيست حتی اول ماه مه
روز بزرگ رژه طبقه کارگر جهانی عليه
سرمايه را که برای نخستين بار بعد از کودتای

 مرداد در ايران برگذار می شد در٢٨خائنانه 
سينههللا کنار خمينی و دارو دسته های حزب ا

بزعم آنها. عقب نمانند“ توده ها“زدند تا از 
همه روزها روز کارگر“گويا بنقل از خمينی 

   ... و“، حضرت علی هم کارگر بوداست
 که پايشان در مبارزه بااينکه ليبرالها

امپرياليست آمريکا می لنگيد پرچمدار مبارزه
برای دموکراسی شده بودند ناشی از ضعف
کمونيستها و نيروهای کمونيستی بود که اهميت
مبارزه دموکراتيک را درک نمی کردند و پرچم

تالش. آن را دو دستی به ليبرالها داده بودند
و به کفبرای رهبری مبارزه دموکراتيک 

آوردن پرچم آن به مفهوم بسيج توده های مردم
در اين مبارزه است. و گسترش مبارزه آنهاست

، آگاهیکه مردم به حقوق خويش واقف شده
، مبارزه آنها رشد نمودهطبقاتی پيدا کرده

گسترش می يابد و طبيعتا برای مبارزه عليه
پاره کردن. امپرياليسم نيز آمادگی پيدا می کنند

 به بيراهه کشانده،وند اين دو بخش مبارزهپي
 همانگونه که سير انقالب ايران نشان،شدن آن

  . منجر خواهد شد،داد
اهميت درک اين مسايل از آن جهت الزم است
که برای مبارزان ايرانی و فعالين حقوق بشر
روشن شود که نبايد اشتباهی که در زمان
انقالب صورت پذيرفت باين نحو تکرار شود
که اين بار به جنبه دموکراتيک مبارزه تکيه
شود و جنبه ملی و ضد امپرياليستی آن نفی

نفی جنبه ضد. گشته و يا در پرده قرار گيرد
امپرياليستی مبارزه مردم همواره اين خطر را

زمينه. دارد که جنبش به راست منحرف شود
.نفوذ دشمنان جنبش در ميان مردم تقويت شود

 ميش در پی انحراف جنبش برگرگها در لباس
  .آيند و ايران را از چله ای به چاه برند

  
تالشهای امپرياليسم برای نفوذ در 

 جنبش دموکراتيک
 

٥ مورخ ٦چندی پيش نشريه اشپيگل شماره 
 بزبان آلمانی مقاله تحت عنوان٢٠٠٧فوريه 

 پيرامون سياست“ برای دومين بار،عراق“
ون ايران منتشرآمريکا در مورد تقويت اپوزيسي

کرد که در آن از اين ياد می شد که آمريکائيها
در پی علم کردن يک احمد چلبی ايرانی هستند

“شريف“تا در صورت حمله به ايران از وجود 
 نظير“دموکراتيک“ايشان برای ايجاد جامعه 

اين نشريه نام اين احمد. عراق استفاده جويند
انشجویچلبی ايرانی را آقای امير فخرآور د

سابق پزشکی که گويا يکی از رهبران جنبش
 در ايران بوده١٩٩٩مستقل دانشجوئی در سال 

.و به آمريکا فرار کرده  است ذکر می کند
بنظر اشپيگل شخص آقای فخرآور که پايش
ميلنگد و به ادعای وی اين لنگيدن ناشی از
شکنجه اش در ايران است ستاره جديد

ايشان از. نگتن استاپوزيسيون ايران در واش
اول ماه مه سر و کله اش در آمريکا پيدا شده

برآمدی در مقابل سنای آمريکا داشته و. است
آقای“ سيا“مالقاتی با رئيس سابق سازمان 

کارمندان عاليرتبه وزارت دفاع. يمز وسلیج
وی قبل از. آمريکا هميشه حامی وی بوده اند

من“: ندسخنرانی در مقابل مدعوين فرياد می ز
، اينجا به حرفهای منآمريکا را دوست دارم

 سال٣١ آقای اميرفخرآور که .“گوش می دهند
دارد از اينکه وی را با چلبی مقايسه کنند بشدت

وی می گويد چلبی يکروز هم. ناراحت می شود
ولی آقای فخرآور و چلبی. زندان نکشيده است

اشپيگل. دوست مشترکی بنام ريچارد پرل دارند
می نويسد که فخرآور پس از خروج از زندان و
ورودش در ماه آوريل به دوبی با محافظه
کاران ريچاردپرل مالقات کرده و براهنمائی

خود اين نشريه .وی به واشنگتن رفته است
برای اينکه حداقل خوانندگان ايرانی اش دچار
حيرت نشوند يادآور می شود که پژوهشهای آنها

 اين حضرت آقا را که درنشان داده است که
آمريکا چنين فعاالنه از اين موسسه به آن
موسسه می رود و در راديوهای گوناگون
مصاحبه می کند نه در خارج و نه در داخل
ايران کسی به عنوان سرکرده جنبش دانشجوئی

در حقيقت آقای فخرآور يک موجود. نمی شناسد
ناشناخته ای است که امپرياليستها برای

ساندن وی در جهان بشدت سرمايه گذاریشنا
اينکه مردم ايران وی را نمی شناسند. می کنند

در واشنگتن“. برای آمريکا اساسا اهميت ندارد
شايعاتی وجود دارد مبنی بر اينکه آقای فخرآور
به جرم تبهکاری در زندان بوده و در آنجا
تصادفا در تماس با دانشجويان قرار گرفته

 نصر استاد سياسی و يکی ازآقای ولی. است
، گفته های فخرآور راکارشناسان برجسته ايران

می خواند و می گويد هيچکس“ دروغ محض“
آنها نوکر و گماشته مورد. “وی را نمی شناسد

اعتماد می خواهند و نه انسان اصيلی که مورد
آنها اتفاقا به. احترام و عالقه مردم ايران باشد

بتواند نقش خائنانه خويشتبهکاران کارکشته که 
آنها به. را به بهترين نحوی ايفاء کنند نياز دارند

 بيکنهو تبليغات جهانی نياز دارند “ شو“
  .رهبر با کياست و ملی و کاردان برای ايران

در اين ارتباط هاست که نوشته آقای کيانوش
 زندان اوين و جريان٢٠٩سنجری در بند 

به پاره. می يابدبازجوئی از وی اهميت فراوان 
  :ای از اين پاسخ و پرسشها توجه کنيد

 اگر من به دروغ اعتراف می کردم بهآيا...“
، همهداشتن ارتباط با مشاورين ارشد کاخ سفيد

چيز می آمد سرجای اولش؟ اما من نمی
 می دانستم که بازجوها.خواستم دروغ بگويم

آن ها دروغگوترين. تشنه همين دروغ ها هستند
رکنندگان به دروغ هستند آن ها می گويندوادا

، کمکت میاگر به فالن مسئله اعتراف کنی 
آن ها می. ، اما آن ها دروغ می گويندکنيم

آن ها در کمين. خواهند پرونده سازی کنند
، حتی شدهتا زندانی) مترصد هستند(نشسته اند

،اگر چنين شود. ، اعتراف کندباشد به دروغ
 بايد پرونده ای که.خط برودزندانی بايد تا ته 

به دست خودش ساخته و پرداخته است را
.نبايد مو الی درز پرونده برود. تکميل کند

اين کار بر عهده. درزها بايد پوشيده شود
  .زندانی است

به من می گفتند ما می دانيم که! فکرش را بکنيد
با اين پيش. تو با ريچارد پرل در تماس بوده ای

فرضها در بازداشتگاه امنيتیاين پيش (فرض
آن ها از من می)  اساس کار بازجوهاست٢٠٩

 ۶ادامه در صفحه ... پرسيدند که برنامه های
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دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد

  ...باز هم در مورد سازمانهای
 نئوکان ها برای ايران چيست؟ من بايد از بهت

و مواضع نئوکان ها و حيرت بيرون می آمدم
،ود، که تعدادشان زياد شده برا برای بازجوها
در اين حالت احتمال عصبانی. تشريح می کردم

، که يک بار کهمثل من. شدن زندانی زياد است
نوشته برای چندمين بار روی برگه بازجوئی

 شما مثل. من کيانوش سنجری هستم“شده بود 
  “!اينکه من را با کس ديگری اشتباه گرفتيد
آن ها. کله ام داغ کرده بود از اين جور سوالها

ستی و هم بند بودن فخرآور با من دربه دو
 اشاره١٣٨٠ سپاه در پائيز سال ٥٩بازداشتگاه 

می کردند و خيال می کردند که من از جيک و
اينکه ، پيک فعاليتهای او در آمريکا با خبرم

  . نبوده استطور
از طرح شدن اين جور سوالها می شد فهميد که

 از،الاقل افرادی که من را بازجوئی می کردند 
تماسهای آمريکئيها با جوانان سرنگونی طلب

آن ها خيال می کردند من. ايرانی وحشت داشتند
آن ها خيال. از چگونگی اين تماس ها با خبرم

می کردند من از چگونگی بيرون رفتن برخی
من را تحت. از دانشجويان از ايران مطلع ام

فشار می گذاشتند تا توضيح دهم که منوچهر
ا فخرآور چگونه و با کمک چه افرادمحمدی و ي

در. و يا سازمانهايی از ايران بيرون رفته اند
، برای اينکه از بارپاسخ به اين سناريو سازی

، می گفتم مگر خودتانها کاسته شودفشار
   “شان نکرديد؟نبيرو

پرسشهای در اين بازجوئی نشان می دهد که
رژيم جمهوری اسالمی دست امپرياليستها را

.نده است و از تاکتيکهای آنها با خبر استخوا
آنها در پی آن هستند که رد پاها و سرنخ ها را

ولی. پيدا کنند و آنها را بنفع خويش بخشکانند
زيرا سخن بر. اين کار برای آنها مقدور نيست

سياست رژيم در اين مدت. سر يک رد پا نيست
سلطه گری بر ايران فرجام کار را به آنجا

است که سخن بر سر رد پای ناشی ازکشانده 
رد پاهای عمال خود فروخته. گذر لشگرهاست

و يا فريب خورده در ميان رد پای صدها هزار
اين. ناراضی و متنفر از اين رژيم گم می شود

است که رژيم بشدت سراسيمه است و بدور
خود می چرخد و می گردد و گردن می زند و

.الف می رويدباز هم می بيند که از زمين مخ
آنها از کيانوش سنجری برنامه نئوکان ها را در

برفرض که سنجری. مورد ايران می پرسند
عامل نئوکان ها باشد آنها آنقدر احمق نيستند که
برنامه خود را در باره ايران به آقای کيانوش

سنجری و يا سنجريها و يا هر. سنجری بگويند
ير دولتیفرد اپوزيسيون ايران و سازمانهای غ

تنها می توانند جزئی از يک سامانه بزرگ را
بوجود می آورند که رمز گردش ساز و کار آن

، بدون اينکه آنها ازدر دست نئوکان ها می ماند
.جريان کار و چگونگی عملکرد آن آگاه باشند
اين رژيم جمهوری اسالمی است که بر اساس

، حرکتها و، تجربيات، قراين، شواهدمدارک
رت بر جامعه ايران و تحوالت جهانی بايدنظا

خود بيک تحليل علمی برسد که هدف سياست
.امپرياليست آمريکا در منطقه و ايران چيست

با شکنجه کيانوش سنجريها که انسان اسيری در
دست مشتی حيوان صفت است که نمی شود به

سفاهت هم. اسرار نهفته امپرياليستها دست يافت
ت که اتهام همدستی باروشن اس. حدی دارد

وقتی جنبشی توده. بيگانه نيز چندان موثر نيست
ای شود ديگر نيروی امنيتی رژيم قادر نيست
با دروغ و شکنجه و زندان و اعدام آنرا متوقف

رژيم احمقانه تصور می کند با تسليم. کند
کيانوش سنجری و اجبار به اعترافات دروغين

همان متشبثمی تواند خويش را نجات دهد که 
شدن غريق به هر امکانی برای خالصی خويش

اعترافات دروغين کيانوش سنجری تنها. است
می تواند يک صحنه سازی موقت تبليغاتی که
گويا همه سازمانهای غيردولتی عمال
امپرياليستها هستند و از امپرياليسم پول می

بايد. گيرند بوجود آورد ولی درمان درد نيست
 عالج کرد که پزشک جمهوریدرد جامعه را

رژيم. اسالمی قادر به درمان آن نيست
جمهوری اسالمی در کالف سردرگمی گير

  .کرده است
، اين سرگيجگی واين روش جمهوری اسالمی

سراسيمگی نشان می دهد که ابتکار عمل از
 ابتکار عمل در دست.دست وی در رفته است

میامپرياليسم قرار گرفته است و جمهوری اسال
به اقدامات عکس العملی متوسل می شود بدون

  .آنکه راه حلی داشته باشد
ابتکار عمل زمانی بدست جمهوری اسالمی می
افتد که به حقوق دموکراتيک مردم ايران احترام

آزاديها و حقوق دموکراتيک را، بگذارد
مرتشعين و کالشان و مفسدان، برسميت بشناسد

ا به نفع مردمرا بازداشت کرده و اموالشان ر
ضبط نمايد در آن هنگام است که دانه های
دسيسه چينی امپرياليسم در زمينهای باير نمی

علل درد. تواند بارور شود و شکست می خورد
در ماهيت جمهوری اسالمی است و درمان آن

  .مرگ اين جمهوری است
  

يارانه های امپرياليستی ابزار 
 سرکوب اپوزيسيون واقعی

 
م وقتی امپرياليستها در بوقهایفراموش نکني

تبليغاتی خويش می دمند که قصد دارند برای
براندازی رژيم جمهوری اسالمی بودجه تعيين
کنند آنرا با اين هدف اعالم می کنند که رژيم

اين امر در. جمهوری اسالمی را بترسانند
حقيقت يک جنگ روانی عليه جمهوری اسالمی

يد که در جنگیزيرا که احمقانه می نما. است
حريفی پيدا شود که تاکتيکهای جنگی خويش را

مسلما تاکتيکهای مبارزه با. از قبل اعالم نمايد
جمهوری اسالمی از طرف امپرياليستها و
صهيونيستها در محافل سياسی و نظامی به بحث
و تبادل نظر گذاشته شده و به تصويب رسيده

اين تاکتيکها که برای رژيم جمهوری. است
اسالمی چه بسا غيرمنتظره باشد کامال سری
است و بر اساس مصالح جنگی بر مال نمی

در عين حال امپرياليستها تالش می کنند. شود
در ميان اپوزيسيون ايران رخنه کرده پاره ای

، از پاره ای بعنوانرا به خدمت خود گرفته
، پاره ای خوشخيال وبیقابدستمال استفاده کرده

نموده و جبهه کسانی را که ممکنمغز را بدنام 
 شوند درهم“سرخر“است برايشان در آينده 

امپرياليستها در عين حال قبح دريافت. شکنند
.يارانه از دشمن  ظالم  را نيز از بين می برند

 نيز نمونه همکاری مائوتسه“چپيهايش“برای 
.دون با چيانکايچک را در جيب بغل دارند

جامی اندازند تارا “ کمک کمک است“سياست 
مشتی جيره خوار امپرياليسم و صهيونيسم

طبيعتا اين طيف جيره خوران که. بوجود آورند
افسارشان در دست مراجع امنيتی آمريکا و هلند
است قادر نيستند در روز مبادا نقش موثری

  .برای مردم ايفاء کنند
رژيم جمهوری اسالمی تحريک و دسيسه های

 خويش مورد استفاده قرارامپرياليستها را بنفع
می دهد و از آنها ابزاری برای سرکوب می
سازد و پايه های قدرت خويش را تحکيم می

اين است که يارانه های امپرياليستی به. کند
اپوزيسيون خود فروخته ايران که حتی حاضر
نيست اين سياست و عوامل اجرائی آنرا محکوم
و طرد نمايد دقيقا در خدمت سرکوب

وزيسيون مترقی در درون ايران است کهاپ
بدينوسيله بدنام شده و به عنوان جاسوس و
همدست امپرياليستها و يا کسانيکه از خارج پول
برای براندازی رژيم دريافت می کنند به صالبه

.آش نخورده و دهان سوخته. کشيده می شوند
سياست امپرياليستهای آمريکائی و هلندی و يا

سما پرداخت کمکهای مالی بههمه آنهائيکه ر
اپوزيسيون خود فروخته ايرانی مورد تائيد قرار
داده اند در جهت سرکوب اپوزيسيون واقعی در

امپرياليستها دلشان برای مبارزان. ايران است
آنها می خواهند تنها به. ايرانی نسوخته است

رژيم جمهوری اسالمی برای امتياز دادن بيشتر
سرنخ اين. ار وارد آورندبه امپرياليستها فش

کمکها در دست آنهاست و هر وقت خواستند
.سرکيسه را که شل کرده بودند می بندند
امپرياليستها که صورت ريز اين کمکهای

ايران“ اپوزيسيون انقالبی“امپرياليستی را به 
دارند در موقع خويش با انتشار اين صورت پس

 رژيماز استفاده کامل از آنها برای هراساندن
مهوری اسالمی در ميان توده های مردم بیج

اعتبار کرده عوامل پشت پرده خويش را بر سر
  .کار می آورند

اين است که اپوزيسيون خارج از کشور اگر
نخواهد که مبارزان مترقی درون کشور مورد
پيگرد و تعقيب قرار گيرند و به اتهام جاسوسی

بايدو همکاری با بيگانه دستگير گردند خود 
پيشقدم شده يارانه های امپرياليستی وموسساتی
که اين يارانه ها را می گيرند افشاء و محکوم

سياست به نعل و به ميخ زدن دشمنی با. نمايد
جنبش مردم ايران و راه گشائی برای تبليغات

حزب ما بار ديگر ياری. امپرياليستی است
گرفتن از امپرياليستها و صهيونيستها را محکوم
می کند و آنرا خيانت به منافع ملی و طبقاتی

  .   مردم ايران می داند
 ٧ادامه در صفحه ... 
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

  ...رهائی طبقه کارگر
 کارگر بودن تقديس میفرت به ِص را چون ُب

، خطاناپذير جا می زنند تا تئوريهای من درکنند
آوردی و ضد انقالبی خويش را که ميان عامل
آگاه و جنبش کارگری جدائی می افکند جا

یهم اکنون ما در ايران با چهره ها. بياندازند
، تروتسکيستی، آنارکوسنديکاليستیاکونوميستی

رويزيونيستها نيز. و ضد لنينی روبرو هستيم
از دشمنان حزب طبقه کارگرند و در تالشند تا

آنها. ماهيت حزب طبقه کارگر را عوض کنند
بجای مارکسيسم لنينيسم که آنرا به بهانه
،دگماتيسم طرد می کنند تجديد نظر طلبی

.وميسم را می نشانندرفرميسم و اکون
رويزيونيستها نيز مانند اکونوميستها چهره های

حملو راست “ چپ“مختلف دارند و نقابهای 
 رويزيونيستها و يا اکونوميستهای.می کنند

کانون“ی و با قبول تئوريهای کاستريست“ چپ“
 ضرورت وجود حزب طبقه کارگر“شورشی

در مبارزه سياسی را که همان عامل مهم ذهنی
 رد می کنند و“انقالبی“است با عربده کشی 

کمونيسم را با انقالبی نمائی خرده بورژوائی
به انحراف می برند و رژی دبره و چه گوارا
را بجای لنين و استالين می نشانند و برخی نيز
با چنگ انداختن در مبارزه اقتصادی و يا قبول
سياست بورژوائی نقش رهبری طبقه کارگر را

هر دوی اين. ورژواها می دهندبدست ب
انحرافات نتيجه واحد در به انحراف کشاندن
جنبش کارگری دارد که منجر به قربانيان

رويزيونيستها و. فراوانی خواهد شد
اکونوميستها در فرجام خونين سرنوشتشان
حاضر نيستند مسئوليت خونهای ريخته شده را
بیبعهده گيرند و خود را تا پای مرگ نيز انقال

آنها که تجربه تاريخ را بدور. جا می زنند
افکنده بودند و می خواستند همه چيز را از نو
شروع کنند در کفن تئوريهای کهنه به گور

حزب ما در آستانه اول. تاريخ سپرده می شوند
 ارديبهشت سال١١ مطابق ٢٠٠٧ماه مه سال 

 در بزرگداشت اين روز تاريخی الزم١٣٨٦
ديگر بيکی از دستآوردهایمی داند که بار 

جنبش کمونيستی ايران و جهان تکيه کند و با
جريانهای منحرفی که در جنبش زنده
کمونيستی ايران چون علف هرز رستند مبارزه

صدور اعالميه در اول ماه مه و يا. نمايد
تکرار حوادث و رويدادهای مبارزاتی کارگری
در ايران و جهان کافی نيست آموزش و درک

 مارکسيسم لنينيسم و حزبيت اساس آزادیاز
   .  طبقه کارگر است

،تکامل در وحدت“ما در زير با نقل از اثر 
 به پاره ای از اين“سرشت مارکسيسم است

ادعاها از زبان رفيق فروتن پاسخ داده و اهميت
  :نقش حزب را برجسته می کنيم

، آيا حزب بايد آموزشحزب طبقه کارگر“
  ا به ميان کارگران ببرد؟ سوسياليسم علمی ر

، سياليسم علمیسوسياليسم علمی چيست؟ سو
تئوری علمی قانونمنديهای تحقق رسالت
تاريخی پرولتاريا يعنی قانونمنديهای مبارزه

 و تاکتيک نبرد سرنوشت طبقاتی و استراتژی
 ٨ادامه در صفحه ... ساز طبقه کارگر

 ...مبارزه نادرست در برخورد
 برای رفع جهالت آنها برنداشته بلکه نفرت

آنها بجای.  بر ضد خود برانگيخته اند راآنها
آنکه به مبارزه سياسی و طبقاتی تکيه کنند و
در اين راستا خرافه مذهبی را تضعيف کرده

ا از بين ببرند از مذهب اسالم چماقی میت
سازند تا هر مبارز اجتماعی را سرکوب

، جز ندارند آنها چاره ایکنند و بهمين جهت
در عمل در خدمت صهيونيسم و امپرياليسم

آنها با اين ديد ارتجاعی. جهانی قرار گيرند
در برخورد به مذهب که منجر به انتشار و

انب آنها شدهتکثير کاريکاتور محمد از ج
است و يا توهين پاپ راتسينگر آلمانی را به
محمد تحسين کردند و يا جامعه توابين
مسلمان را علم کرده اند فکر می کنند به
مبارزه با خرافه مذهبی مشغولند حال آنکه
برعکس کار آنها به تقويت مذهبيون منجر
شده و رنگ کينه توزی انتقامجويانه آنها

  .خونين تر می شود
با همين تفکر غير طبقاتی و صرفا کينه
توزانه مذهبی و بويژه ضد اسالمی است که
در عمل به آنجا می روند که مبارزه
قهرمانانه مردم لبنان و فلسطين و عراق و
افغانستان را برضد نيروهای اشغالگر و
استعمارگر تخطئه کرده ماهيت طبقاتی و
راسياسی آنرا ناديده گرفته رنگ مذهبی آن

برجسته کرده و در خدمت امپرياليسم و
هواداران. صهيونيسم جهانی قرار می گيرند

اين جريانها که از زد و بندهای باالئی ها با
صهيونيستها و امپرياليستها بی خبرند
سياست صهيونيستها و امپرياليستها را از
طريق اين تئوريهای ارتجاعی که از طرف

 به،ماقتباالئی ها می رسد و با قيف ح
 تبليغ می،گوشهای پائينيها سرازير می شود

کنند و دلخوشند که مشغول مبارزه با مذهب
اين نوع مبارزه ضد مذهبی ارتجاعی. هستند

.و در خدمت صهيونيسم و امپرياليسم است
آن نيروی مذهبی در لبنان و فلسطين که می
رزمد تا از استقالل و حق موجوديت خويش

تجاوزان و مبشراندفاع کند و دست م
جهالت جهانی را از سر مردم کشورشان
کوتاه کند به مراتب از نظر تاريخی موثرتر
با مذهب و مشتقات آن مبارزه می کند تا
دارودسته ای که مجمع توابين مسلمان ايجاد
می کند تا احساسات مردم و افکار عمومی
را بر ضد نهضتهای مقاومت در لبنان و

تحريک... افغانستان و فلسطين و عراق و 
ريشه اين انحراف در اين است که نمی. کند

فهمند مبارزه با مذهب يک مبارزه طبقاتی
است و تنها در اين راستا پيروزی بر آن و
.آنهم در طی زمان طوالنی امکان پذير است
اين مبارزه حتی پس از پيروزی انقالب

زيرا مبارزه. سوسياليستی نيز ادامه دارد
ی در سوسياليسم هنوز از بين نخواهدطبقات
اين سفيهان تصور می کنند که وظيفه. رفت

مبارزه با مذهب را در دستور کار خود قرار
صدور چند تظاهرات و می دهند و با

 ١٠ادامه در صفحه ...  فراخوان و اعالميه

  ...باز هم در مورد سازمانهای
  )توفان(وظيفه حزب کار ايران

  
در اين است که) توفان(وظيفه حزب کار ايران

نخست با تحليل دقيق از ماهيت اين پديده ها
حقوقوضعيت سياسی کنونی را برای فعالين 
بر اين. بشر و مبارزان دموکرات روشن کند

 درست فعاليت را نشان اساس جهت سياسی
بهمين جهت حزب ما بر آن است که. دهد

سازمانهای مبارز غير دولتی هرگز نبايد جنبه
ضد امپرياليستی فعاليتهای خويش را تا حد
صفر کاهش دهند و به توده های مردم

مردم بايد. دسياستهای ناروشنی را بياموزن
بدانند که امپرياليستها نيز مانند جمهوری

تجربه عراق. اسالمی دشمنان مردم ما هستند
اگر از هم اکنون نتوانيم. بهترين نمونه آن است

مردم را با اين روحيه در مبارزه جاری آموزش
دهيم فردا برای دادن اين آموزش بسيار دير

ستيهاطبيعتا عمال امپرياليسم و دست را. است
تالش خواهند کرد جلوی طرح مبارزه ضد

آنها به هزار دليل غير. امپرياليستی را بگيرند
موجه متوسل خواهند شد ولی همه اين تالشها
نبايد ما را از ادامه سياستمان که سياست درستی

اين مبارزه درونی نيز برای. است باز دارد
در. استحکام مبارزه بيرونی ما ضروری است

ارزه است که دست سازمانهایاين مب
امپرياليستی و عمال خودفروخته اپوزيسيون

آنها نمی توانند به اربابان. ايران رو می شود
خود حالی کنند که به چه دليل بايد به
سازمانهائی که به امپرياليستها نظر خوشی
ندارند و آنها را افشاء کرده و دشمن می دارند

ستها حاضر نيستندامپريالي. يارانه مالی رسانند
کمکهای مالی خويش را برای تقويت اينگونه

آنها به جنبشهای مطيع. جنبشها بکار برند
 اين جنبشهاِلَبزيرا از ِق. امپرياليسم نياز دارند

در صورت پيروزی است که آنها قادر می شوند
صدها برابر يارانه های خويش به اين

 اين.دريوزگان را از جيب مردم ايران بربايند
روش مبارزه به پاکيزگی جنبش کمک می کند
.و دست خودفروختگان سياسی را رو می کند
راه مبارزه با نفوذ امپرياليسم در سازمانهای
غير دولتی پيوند مبارزه دموکراتيک با مبارزه
ضد امپرياليستی و مبارزه طبقاتی و افشاء

، انگلستان و هلندروشن امپرياليستهای آمريکا
قای حزبی ما بايد در اين عرصه به رف.است

اين شعار محوری شعاری. تبليغات بپردازند
برای کسب رهبری در اين مبارزات

چنانچه دشمنان مردم ايران. دموکراتيک است
موفق شوند از اين سازمانهای غير دولتی ابزار
بی بو و خاصيتی برای تبرئه امپرياليستها و

ياليستهاحتی جلوگيری از مبارزه عليه امپر
بسازند آنوقت اين سازمانهای غير دولتی
سازمانهائی هستند که تنها نقش ابزار فشار
امپرياليستی بر جمهوری اسالمی را برای کسب
امتيازات بيشتری عليه خلق ايران ايفاء می کنند

 .و نمی توانند مورد تائيد ما قرار گيرند
*****  
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 داخل،سوسياليستی چيزی است که از خارج
مبارزه طبقاتی پرولتاريا شده و نه يک چيز

 ناشی شدهخود بخودی که از اين مبارزه
چه فکری) “چه بايد کرد؟: نقل از لنين(“باشد

می توان در سر داشت برای آنکه حقيقتی به
اين وضوح را انکار کرد؟ آيا جزاينست که در
مقابل آگاهی سوسياليستی طبقه کارگر می

  .ايستند؟
مارکس و انگلس به همه طبقه کارگر کمک
کردند که از صفوف خود شايسته ترين و

 رهبرانی،ترين رهبران را بيرون دهندبرجسته 
که ايدئولوژی سوسياليستی را درک و هضم

مارکس و انگلس با بردن سوسياليسم. کردند
علمی در ميان کارگران و تربيت رهبران از
محيط کارگری راه را برای رشد و تحکيم

مارکس در نامه ای. سوسياليسم هموار ساختند
شرکتبه کوگلمان با مسرت از يکی از 
)نجار(کنندگان در حوزه ياد می کند بنام لوخنر

تدريس) يعنی کاپيتال را(که می تواند کتاب او
 سال شفاهی١٥، يا اينکه ليبکنخت را مدت کند

آموزش داد و او يکی از برجسته ترين رهبران
 می بينيم که پايه.حزب انترناسيونال بود

گذاران سوسياليسم علمی خود به اشاعه
ِژی سوسياليستی در ميان کارگرانايدئولو

پرداختند و پيوسته به رهبران توصيه می کردند
:که بيش از پيش به آموزش مارکسيسم بپردازند
وظيفه پيشوايان بويژه عبارت خواهد بود از اين
که در تمام مسايل تئوريک بيش از پيش ذهن

، بيش از پيش از زير بارخود را روشن سازند
 متعلق به جهان بينی کهنهنفوذ عبارات سنتی

آزاد گردند و هميشه در نظر داشته باشند که
سوسياليسم از آن موقعی که به علم تبديل شده
است ايجاب می کند که با آن چون علم رفتار

اين. شود يعنی آنرا مورد مطالعه قرار دهند
خودآگاهی را که بدينطريق حاصل شده و بطور

نی است بايدروزافزونی در حال ضياء و روش
در بين توده های کارگر با جديتی هر چه تمام
تر پراکنده نمود و سازمان حزب و سازمان
اتحاديه ها را هر چه بيشتر فشرده و محکم

١جموعه آثار به زبان آلمانی جلد م(“ساخت
اين تئوريسين های) ازما- تکيه()٦٢٦ص 

از مارکس و انگلس آنچه را می“ چپ“جنبش 
نطباق با افکار ضد کارگری آنهاگيرند که در ا

است و آنچنان تفسير می کنند که خود می
می چسبند“ خودبخودی“ آنها به جنبش .خواهند

آمده که“ مانيفست“چون در مقدمه ای بر 
،ر خود طبقه کارگر استاآزادی طبقه کارگر ک

اين عبارت آنچنان به مذاق آنها خوش می آيد
راموش میکه ديگر همه چيز در برابر آن ف

آنها از اين نوشته مارکس و انگلس نتيجه. شود
می گيرند که بايد  طبقه کارگر را بحال خود
رها کرد تا هم حزب خود را تشکيل دهد و هم

آنها نمی بينند و نمی. به سوسياليسم علمی برسد
خواهند ببينند که آنچه می گويند نه در شخصيت

 نه دربزرگان مارکسيسم مصداق پيدا می کند و
تاريخ جنبش کمونيستی حتی در زمان مارکس

آنها نمی بينند که مارکس و انگلس. و انگلس
، آنهاهرگز خود را از کارگران جدا ندانستند

  زندانيان سياسی را بی قيد و شرط آزاد کنيد

نمی بينند که سراسر زندگی اين دو مرد بزرگ
در ايجاد و رهبری) و روشنفکر بزرگد يا(

احزاب طبقه کارگر نه تنها در آلمان بلکه در
بينند که، آنها نمی روپا گذشته استسراسر ا

مارکس و انگلس خود به اشاعه سوسياليسم
علمی در ميان کارگران پرداختند و توصيه
کردند که بايد با جديت ايدئولوژی سوسياليستی
را در ميان کارگران پراکند و رهبران حزب را
از ميان با استعدادترين کارگران و با آموزش

آنها.  به آنها تدارک ديدايدئولوژی سوسياليستی
بفهمند کهاين کالم پرمعنی لنين را نمی خواهند 

بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی بوجود نمی
 از درون جنبش خودو تئوری انقالبیآيد 

طبقه کارگر قادر. بخودی بيرون نمی جهد
، آگاهی خود را تانيست با مبارزه اقتصادی

امل جامعهسوسياليسم علمی و درک قوانين تک
 مبارزه طبقاتی در اشکال سياسی و.باال برد

تئوريک آن مستلزم درک قوانين مبارزه طبقاتی
انگلس قدرت و شکست. و تکامل جامعه است

ناپذيری نهضت کارگری را در مبارزه هم
:، سياسی و تئوريک می داندآهنگ اقتصادی

از آن موقعی که نهضت کارگری وجود دارد“
است که مبارزه بطور منظم دراين اولين بار 

هر سه مسير متوافق و مرتبط خود جريان
، در مسير سياسی ودر مسير تئوريک“: اردد

مقاومت در برابر(در مسير اقتصادی عملی
قدرت و شکست ناپذيری) سرمايه داران

نهضت آلمان در همين باصطالح هجوم
١بزبان آلمانی جلد . آ.م(“.متمرکز نهفته است

آيا اين نهضت آلمان از درون طبقه). ٦١٥ص 
به“ خودبخودی“کارگر بيرون زد؟ آيا جنبش 

کارگران امکان خواهد داد که مبارزه سياسی و
تئوريک را که نياز به دانش بويژه مبارزه

وسيع و عميق دارد از پيش ببرند؟ آن بخشی از
که می خواهد و می کوشد از“ چپ“نيروی 

نگلس جنبشانديشه های واالی مارکس و ا
و مبارزان راه را بيرون بکشد“ خود بخودی“

طبقه کارگر را به انتظار و بی عملی بکشاند
 ناکام خواهد ماند همانگونه که همپالکیبيقين

  .های آنها در گذشته ناکام ماندند
انديشه های مارکس و انگلس و عمل آنها بدون
هيچگونه شک و ترديد در اين جهت سير می

 سوسياليسم علمی علم است و فقط)١  :کنند که
روشنفکران دانشور می توانستند آنرا در اختيار
طبقه کارگر قرار دهند چنين علمی از درون

که از) ٢، نمی تراود“ خودبخودی“جنبش 
جنبش اقتصادی طبقه کارگر حزب پرولتری
حزبی که به سوسياليسم علمی مجهز باشد و

 درکارگران را به راه انقالب و پيروزی
که تنها) ٣، انقالب سوق دهد زاده نمی شود

بخش آگاه و مجهز به سالح تئوريک طبقه
 طبيعتا علیسو مارکس و انگل(کارگر است

، خود را از زمره طبقهرغم منشاء طبقاتی
کارگر می شمردند و روشنفکران ديگر را نيز
که با آموختن سوسياليسم علمی بياری طبقه

 شتابند از طبقه کارگرکارگر شتافنه اند يا می
که به تشکيل حزب طبقه کارگر) جدا نمی دانند
 ٩ادامه در صفحه ... باالخره )٤، می پردازد

   ...رهائی طبقه کارگر
اليستی و ساختماندر تدارک انقالب سوسي
سوسياليسم علمی، سوسياليسم و کمونيسم است

همراه با اقتصاد مارکسيستی و جهان بينی
، سه جزئیمارکسيستی سه جزء مارکسيسم اند

تفکيک ناپذير که مجموعه آنها يک سيستم واحد
،منسجم و هم آهنگ از آموزشهای فلسفی

مارکسيسم کاخ بلندی. اقتصادی و سياسی است
، قدرته برای بنای آن دانشی وسيعاست ک

تفکری عظيم و خالق و نبوغی فوق االعاده
 کسانی که با سماجت و اصرار.الزم بود

کارگر را بخود طبقه کارگر وامی گذارند آيا
تصور می کنند چنين بنای رفيع و جاودانی از

 طبقه کارگر می“خودروی“درون جنبش 
نبدو“توانست سربزند؟ انگلس برآنست که 

می، و بويژهفلسفه آلمانی پيش از سوسياليسم عل
بدون فلسفه هگل هرگز سوسياليسم علمی آلمان
که يگانه سوسياليسم علمی  است و مانند آن

.آ.م(“هيچگاه پيش از آن نبوده بوجود نمی آيد
آيا طبقه). ٦١٥ ص ١به زبان آلمانی جلد 

کارگر می توانست به سراسر فلسفه آلمان و
فلسفه هگل که از بغزنج ترين وبويژه به 

غامض ترين سيستم های فلسفی کالسيک است
دست يابد؟ تاريخ تمام کشورها گواهی می دهد
که طبقه کارگر با قوای خود منحصرا می تواند
آگاهی تريديونيستی کسب کند يعنی اعقاد
حاصل کند که بايد تشکيل اتحاديه بدهد و ضد

را مجبور بهکارفرمايان مبارزه کند و دولت 
صدور قوانينی کند که برای کارگران الزم

، ولی آموزش سوسياليسم از تئوريهایاست
فلسفی و تاريخی و اقتصادی نشو و نما يافته که
نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران

، خود مارکس و انگلس موجدينتتبع نموده اند
سوسياليسم علمی معاصر نيز از لحاظ موقعيت

اعی خود در زمره روشنفکراناجتم
بهمين گونه در روسيه نيز. بورژوازی بودند

 دموکراسی کامال- آموزش تئوريک سوسيال
مستقل از رشد خود بخودی جنبش کارگری و
به مثابه نتيجه طبيعی و ناگزير تکامل فکری
روشنفکران انقالبی سوسياليست بوجود آمده

  .)“چه بايد کرد“ :لنين(.“است
در آن زمان که به مارکسيسم وفادارکائوتسکی 

بسياری از ناقدين“: بود چنين می نوشت
رويزيونيست ما تصور می کنند که گويا
مارکس مدعی بوده است که تکامل اقتصادی و
مبارزه طبقاتی نه تنها شرايط توليد سوسياليستی

به) تکيه از کائوتسکی( معرفتبلکه مستقيما 
سوسياليسم و.. .لزوم آنرا هم بوجود می آورد

مبارزه طبقاتی يکی زائيده ديگری نيست بلکه
در کنار يکديگر بوجود می آيند و پيدايش آنها

معرفت. معلول مقدمات مختلفی است
سوسياليستی کنونی فقط بر پايه معلومات عميق

حامل علم هم... علمی می تواند پديدار گردد
- تکيه(روشنفکران بورژوازی، پرولتاريا نيست

سوسياليسم کنونی نيز. اند) ائوتسکی استازک
در مغز افرادی از اين قشر پيدا شده و توسط
آنها به پرولترهائی که از حيث تکامل فکری

معرفت... برجسته اند منتقل می گردد
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 در آن زمان بخش اعظم“ .خود به تحقق در آمد
تحميل شد و) بورژواها(منشور چارتيسم به آنها 

بدنبال). انگلس(“به صورت قانون کشور در آمد
همه اينها نيروی طبقه کارگر در انتخابات چندين

زه حو٢٠٠ تا ١٥٠برابر شد بقسمی که در 
انتخاباتی اکثريت انتخاب کنندگان را کارگران

، هيچاما برای احترام به سنت“. تشکيل می دادند
“.مکتبی بهتر از سيستم پارلمانی وجود ندارد

اگر طبقه متوسط با تقدس و احترام به گروهی“
نجبای“می نگرد که لرد ماينرز آنرا به تمسخر 

 موقعتوده کارگران در آن“ می نامد “ ديرين ما
بهترين“با احترام و تقديس و به باصطالح 

 آن زمان يعنی بورژوازی می“طبقه
 ص٢مجموعه آثار بزبان آلمانی جلد (“نگريستند

اهل“بورژواهای انگليس که ) ٦٩
بودند بتدريج رهبران جنبش) انگلس(“معامله

کارگری را در امتيازات انحصار خود شرکت
، تاچنين استحقيقت “: انگلس می نويسد. دادند

زمانی که انحصار صنعتی انگلستان دوام داشت
طبقه کارگر انگليس تا درجه معينی در امتيازات

اين امتيازات بطور. اين انحصار شريک بود
، اقليتینامساوی به ميان کارگران تقسيم می شد

ممتاز بخش اعظم را بخود اختصاص می داد اما
اه در آنهاتوده بزرگ طبقه کارگر نيز حداقل گهگ

 به اين سبب است که از زمان.سهيم می گرديد
مرگ اوئونيسم در انگلستان هيچ سوسياليسمی

مقدمه بر(،)٣٨٤همانجا ص(وجود نداشته است
  .)“طبقه کارگر در انگلستان“وضع 

مارکس و انگلس طی چندين دهه وضع طبقه
استناد به. کارگر در انگلستان را دنبال کرده اند

های آنها از حوصله مقاله بيرون استتمام نوشته 
ولی می توان فشرده بخشی ار آنها را که در اثر

در اين(آمده در اينجا آورد“ کارل مارکس“لنين 
نقل قول هر آنچه در گيومه جای دارد از آن

اشارات فراوان مارکس“) مارکس يا انگلس است
و انگلس که بر پايه تجربه آنها از جنبش کارگری

 استوار است نشان می دهد که چگونهانگلستان
صنعتی موجب کوششهائی برای“ شکوفائی“
و منحرف ساختن آنها از“  کارگرانخريد“

“شکوفائی“، چگونه اين مبارزه می گردد
چگونه ،“دبرکارگران را از راه بدر می “

و“ بورژوا می شود“پرولتاريای انگلستان 
بورژواترين ملت در ميان ملتها می خواهد“

باالخره در کنار بورژوازی يک اشرافيت و يک
انرژی“ هنچگو“ ،پرولتاريای بورژوا داشته باشد

 چگونه بايد“انقالبی پرولتاريا تحليل می رود
تا“مدتی کم و بيش طوالنی در انتظار ماند 

کارگران انگليسی خود را از چنگال بيماری
“بورژا شدن که به آنها سرايت کرده رها سازند

شور وحدت چارتيست ها از جنبش“آن چگونه 
، چگونه“کارگری انگليس رخت بر بسته است

رهبران کارگران انگليس به يک نوع واسطه ای
تبديل شده“ بورژوازی راديکال و کارگر“ميان 
، چگونه بر اثر انحصار انگلستان و تا موقعیاند

هيچ کاری با کارگران که انحصار وجود دارد
  .“دانگليس نمی توان کر

تاکتيک مبارزه اقتصادی در ارتباط با حرکت

  دسيسه های رنگارنگ امپرياليستها عليه مردم ايران را برمال کنيم 

، ديالکتيکی وکلی کارگری از ديدگاه بسيار وسيع
  .“واقعا انقالبی مورد بررسی قرار گرفته است

آيا نمونه انگلستان نشان نمی دهد که محدود
که از خود(ساختن مبارزه به مبارزه سنديکائی

طبقه کارگر را )ت می گيردأطبقه کارگر نش
 نفوذ ايدئولوژی بورژوائی و در نتيجه تحتتحت

نفوذ طبقه بورژوازی در می آورد؟ آيا عدم
اشاعه ايدئولوژی سوسياليستی به ميان کارگران
به معنی خلع سالح کارگران در برابر ايدئولوژِی
بورژوائی نيست؟ آيا نمونه انگلستان بر اين حکم

يا ايدئولوژِی“لنينی صحه نمی گذارد که 
، در اينجاسوسياليستی ئی يا ايدئولوژیبورژوا

هرگونه کوچک شمردن! حد وسطی وجود ندارد
،، هرگونه دوری ار آنايدئولوژِی سوسياليستی

بخودی خود به معنی تقويت ايدئولوِژی
  ).چه بايد کرد؟(؟“بورژوائی است

در انگلستان حزب کمونيست وجود نداشت تا
ر بارهدر ميان کارگران آگاهی روشن و دقيق د“

آنتاگونيسم شديدی که در ميان بورژوازی و
پرولتاريا وجود دارد بيدار کند تا در فرصت

 کارگران بتوانند شرايط سياسی ومناسب
اجتماعی ايجاد شده توسط رژيم بورژوائی را به
همانقدر سالح عليه بورژوازی تبديل کنند تا

، بتواند عليه بورژوازی در گيرمبارزه
مارکسيست) تکيه از ماست) (“مانيفست(“شود

ها بر آنند که حزب طبقه کارگر مجهز به
طبقه“ خود بخودی“سوسياليسم علمی از جنبش 

بيرون نمی آيد و جنبش چارتيست چنينکارگر 
  .حزبی نبود

مبارزه اقتصادی برای آنست که طبقه کارگر
نيروی کار خود را به مثابه کاالئی که در اختيار

هنگامی. ند بيشتر بفروشداوست هر چه می توا
که اين مبارزه تا سطح تمام جامعه گسترش می
يابد آنگاه به مبارزه سياسی می انجامد که هدف
آن تحميل يک سلسله قوانين بر دولت بورژوائی
است که از طبقه کارگر حمايت می کنند و مانع
را کم و بيش از سر راه نهضت کارگری برمی

در مارکسيسم به آناما مبارزه سياسی . دارند
مبارزه ای که از مبارزه اقتصادی برمی خيزد

هدف مبارزه سياسی واقعی. محدود نمی شود
برانداختن نظام سرمايه داری است برای آنکه
اساسا نيروی کار از صورت کاال بيرون آيد تا

يکی در. در بازار آنرا نتوان خريد و فروخت
چارچوب سرمايه داری خواهان بهبود وضع
طبقه کارگر است و ديگری تيشه به ريشه
سرمايه داری می زند تا طبقه کارگر و ديگر
استثمارشوندگان را يک بار برای هميشه از

، يکی از حدوداستثمار و ستم طبقاتی برهاند
وجههرفرم فراتر نمی رود و ديگری انقالب را 

مبارزه سياسی واقعی. همت خود قرار می دهد
اليسم علمی و بطورکلیمستلزم شناخت سوسي

مارکسيسم است و مبارزه سنديکائی موجد چنين
و باالخره مارکسيسم با هرگونه. شناختی نيست

 در تضاد“خود بخودی يا خودروئی“حرکت 
.است“ خودروئی“، مارکسيسم دشمن است

مارکسيست ها هيچوقت و در هيچ وضعيتی دست
 ١٠ادامه در صفحه ... روی دست نمی گذارند

  ...رهائی طبقه کارگر
 حزب و روشنفکران پرولتری وظيفه دارند

سوسياليستی ولوژیئجنبش کارگری را با ايد
آری اين وظيفه. پيوند دهند و آنرا رهبری کنند

رهبری مبارزه طبقه کارگر را برحزب است که 
اهیگ، وظيفه حزب است که سطح آعهده گيرد

کارگران را تا سطح آگاهی پيشاهنگ طبقه ارتقاء
  .دهد

، مبارزه اقتصادی طبقه کارگر به انجامو اما بعد
رسالت تاريخی او منتهی نخواهد شد نه تنها به

ارگرکاين خاطر که تحقق رسالت تاريخی طبقه 
شناختن اين رسالت تاريخی و پراتيکمحتاج به 

تحقق آنست و مبارزه اقتصادی به چنين شناختی
منجر نمی شود بلکه بورژوازی نيز تمام تالش
خود را بکار می برد تا سقوط مرگ خود را تا
سرحد ممکن به تعويق اندازد و يکی از شيوه
های او دور کردن طبقه کارگر از انقالب با دادن

  .دی به او استامتيازات اقتصا
برای ما نمونه می آورند که ببينيد که چگونه

يعنی) انگلس(نخستين حزب کارگر عصر ما“
جنبش چارتيست از درون مبارزه اقتصادی زاده

 به عرصه سياسیائره مبارزه خود رو دا. شد
 اين حزب که در آغاز دهه سوم قرن.کشانيد

گذشته پا به عرصه وجود گذاشت و در سال
ه اوج اعالء خود رسيد درست زمانی که ب١٨٤٢

“ت کمونيستيفسنما“سوسياليسم علمی با انتشار 
طبقه کارگر انگلستان طی. تولد يافت از هم پاشيد

 بعلت رهبرانی که بورژوازی١٩نيمه دوم قرن 
داد“ جيره و مواجب“آنها را خريد يا به آنها 

 اتفاقا انگلستان.بدنبال بورژوازی روان شد
ست که در آن علی رغم پيدايشکشوری ا

بورژوازی“ نخستين حزب کارگری عصر ما“
با حيله گری توانست طبقه کارگر را تحت نفوذ

 اندک نيستند رهبرانی از جنبش.خويش نگاه دارد
، از اتحاديهچارتيست که به رفرميسم گرويدند

“حزب کار “١٩٠٦های کارگری انگلستان در 
آن امروز بر همهانگلستان بيرون آمد که سرشت 

خود“آنچه مورد نظر جنبش . کس معلوم است
  .است در واقع همين نوع احزاب است“ دیوبخ

جنبش چارتيست هرگز به سوسياليسم علمی دست
نيافت و هرگز حزب واقعی طبقه کارگر از آن

البته اين جنبش که کارگران ستون. بيرون نيامد
دی رافقرات آنرا تشکيل می دادند مطالبات اقتصا

با خواست های سياسی در آميخته اما آن خواست
هائی که از حدود نظام بورژوائی فراتر نمی

به خواستهای جامعه چارتيستها در. رفت
حق انتخاب) ١: آن توجه کنيد“ منشور“

،) سال به باال٢١برای مردان از (همگانی
)٤، رای مخفی )٣، انتخابات پارلمانی ساليانه)٢

حذف شرط )٥،  انتخاباتیتنظيم حوزه های
پرداخت) ٦، دارائی برای نامزدهای پارلمان
اين طرح در. حقوق ماهيانه به اعضای پارلمان

 به پارلمان داده شد و بدنبال آن سه١٨٣٨ماه مه 
نامه نيز بتوسط چارتيستها به مجلس ارسال
گرديد ولی اين طرح در آن موقع در مجلس

ه دوم قرنطی نيم. مورد تصويب قرار نگرفت
منشورچارتيستها در قسمت اعظم“ بتدريج ١٩
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است         

 
  ...ی طبقه کارگررهائ

مارکسيسم به.  تا شاهد وضع موجود باشند
از فکر(آنهامی آموزد که هر آنچه در قوه دارند

بکار اندازند برای آنکه وضع موجود) يا عمل
مارکسيسم. را در جهت مطلوب تغيير دهند

رف نيست تئوری در آميخته با عملتئوری ِص
 لنين بدرستی وظيفه کمونيست ها را.است

 روشن است.می داند“ رزه عليه خودروئیمبا“
کسانی که بنام مارکس و انگلس موعظه می
کنند که بايد طبقه کارگر را بحال خود گذارد تا

، به انقالبخود حزب خود را بسازد
سوسياليستی مبادرت ورزد و سوسياليسم بنا نهد
در واقع رسالت تاريخی طبقه کارگر و

 بنام مارکس.آرمانهای او را بخاک می سپرند
و انگلس انقالبی که فکر و عملشان جز در
پيرامون انقالب نمی گشت انقالب را دور می
افکند و بديهی است چنين نيتی هرگز به واقعيت

لنينيست ها- امروز مارکسيست. در نخواهد آمد
در سراسر جهان و از آنجمله در ايران پراکنده
اند و اين امر نمی تواند مايه خرسندی

ژوازی و از آن جمله بورژوازی شورویبور
اما اين پراکندگی گذراست مارکسيست. نباشد

ها دير يا زود در حزب طبقه کارگر گرد
خواهند آمد و بهر آنچه که وظيفه آنهاست عمل

مارکسيست ها مانند آموزگاران. خواهند کرد
، وحدت و تشکيالتخود انقالبی اند و انقالب
از اينها گذشته فرض. طبقه کارگر را می طلبد

 و می گويند فرض محال محال نيست که–کنيم 
 آينده ای که معلوم- طبقه کارگر خود در آينده
 از ادامه مبارزه- نيست کی خواهد بود

سنديکائی به لزوم حزب پی برد و به
، خوب چهايدئولوژی سوسياليستی دست يابد

گناهی است اگر مارکسيست ها آنچه را که
پس از تحمل دشواريها و سختی هاطبقه کارگر 

به آن می رسد از هم اکنون در اختيار او قرار
  .دهند

آيا الاقل اينکار به تسريع روند تاريخی کمک
نخواهد کرد؟ آيا تسريع پروسه تاريخ هم گناهی
نابخشودنی است؟ اگر تشکيل حزب و کسب
ايدئولوژی سوسياليستی خصلتی انقالبی دارد

بقه کارگر را به اهميتچرا از هم اکنون ط
نقش تاريخی او و طرقی که برای ايفای اين
نقش ضروری است واقف نگردانيد؟ آيا طبقه
کارگر خواهد بخشود که ما راه آزادی او را می
شناخته ايم ولی آنرا به او ننموده ايم؟ اگر

، انسان شريفی در اسارت، آشنائیدوستی
دیبسرمی برد و تحت ستم است و من راه آزا

او را می دانم ولی در اختيار او نمی گذارم به
اين بهانه غير انسانی که او بايد خودش راه

، آيا من در چنين حالتیآزادی خود را بيابد
خصائل انسانی را زير پا نگذاشته ام و

 چرا او بايدبرخالف انسانيت رفتار نکرده ام؟
در زير ستم بماند تا خودش را با فکر و عمل

مضيقه بيرون بکشد و من از کمکی کهخود از 
، کمکی که او را به آزادیمی توانم به او بکنم

، کداممی رساند دريغ ورزم؟ کدام منطق
فضيلت کمونيستی چنين رفتاری را تجويز می
کند؟ البته سخن بر سر اخالقيات نيست بر سر

رهانيدن بشريت زحمتکش از قيود فالکت بار و
سخن بر. داری استفالکت آور نظام سرمايه 

، لنين وسر راهی است که مارکس و انگلس
  “.استالين و مائو برای پيمودن آن نشان داده اند

:خطاب به روشنفکران کمونيست می گويند
اگر. طبقه کارگر وکيل و وصی نمی خواهد“

اين سخن درستی است چرا همين مردمان مدام
بعنوان وکيل و قيم ازجانب طبقه کارگر حرف

زنند؟ کی و کجا طبقه کارگر به آنهامی 
، برایماموريت داده که به کمونيستها بگويند

حزب نسازند؟ کمونيستها از کارگران
وزگاران خود آموخته اند که در قبال طبقهآم

هم به، نيازی کارگر چه وظايفی دارند
 مارکس و.نيست““ چپ“رهنمودهای جنبش “

ان يعنیانگلس خود نخستين سازمان انقالبی آلم
را ايجاد کردند برای آن“ اتحاديه کمونيست ها“

، خودو اساسنامه نوشتند) “مانيفست“(برنامه 
، در فعاليتاز اعضای کميته مرکزی آن بودند

. رهبری کردندانقالبی آن شرکت داشتند و آنرا
اين سازمان بعلت تعقيب شديد پليس با نظر

–احزاب سوسيال . مارکس منحل اعالم شد
ات که در سراسر اروپا بوجود آمدند و دردمکر

انترناسيونال دوم شرکت داشتند گويا بدون تائيد
انتقاد بر برنامه های. مارکس و انگلس بود

گوتا و ارفورت گويا به اين علت صورت
گرفت که مارکس و انگلس با تشکيل حزب

مارکس خود. توسط روشنفکران مخالف بودند
مان دراز جانب حزب طبقه کارگر آل

يا. شورايعالی انترناسيونال نمايندگی داشت
شايد احزاب سوسيال دموکرات را خود
کارگران ايجاد کردند؟ شايد رهبری آنها
  منحصرا يا در مجموع در دست کارگران بود؟

 اينکه مارکس و انگلس تشکيل حزب طبقه،نه
کارگر را وظيفه خود ندانستند دروغی است که

 آنها و ماهيت انقالبیسراسر زندگی انقالبی
مارکس و. تئوری آنها آنرا به اثبات می رساند

انگلس به ضرورت تشکيل حزب برای طبقه
کارگر وقوف داشتند و اين ضرورت را به

، آنها در انتظار نماندند کهواقعيت تبديل کردند
 تئوری.طبقه کارگر خود به آن اقدام کند

“خودروئی“مارکس و انگلس با هرگونه 
الف است و بنابراين آنها نمی توانستند جزمخ

اين بينديشند و عمل کنند و با پراتيک خود
 تئوری.را درهم نکوبند“ روئیدخو“انديشه 

مارکس و انگلس و پس از آنها لنين در برابر
روشنفکران کمونيست است و سرمشق فعاليت

  .فکری و عملی آنهاست
روشنفکران کمونيست خود را از طبقه کارگر
جدا نمی دانند همانطور که مارکس و انگلس

کمونيست ها تفاوتشان با طبقه. نمی دانستند
آنها بر بقيه پرولتاريا اين“کارگر در اينست که 

مزيت را دارند که آگاهی روشنی از شرايط و
حرکت جنبش کارگری و هدفهای کلی آن

 شايد منظور از کمونيست ها).مانيفست(“دارند
انگلس کارگران کمونيستدر نزد مارکس و 

است و آنها با بيان اين مطلب کمونيست بودن
    “خود را نفی کرده اند؟

*****  

   ...مبارزه نادرست در برخورد
تلويزيونی و اعالميه های“ شوهای“و 

 توهين با چاشنی آزادی جنسیسراپا فحش و
کلک مذهب را می کنند و به ساير مسايل در

 البته برپائی.دستور کار خويش می پردازند
جمعيت مسلمانان تواب گرچه که از نظر
مبارزه برای ريشه کن کردن مذهب نقشی
ندارد ولی منبع درآمد مالی موجه است تا
صهيونيستها و امپرياليستها بتوانند از طريق
آن جيبهای مشتی خود فروخته را پر کنند تا
مانند گذشته در جنبش کمونيستی پرافتخار

آنها نمی. ايران به خرابکاری ادامه دهند
دادند که سابقه پرافتخار جنبش کمونيستی
ايران مملو از اين خرابکاران است که با
لجن پاشی به گذشته جنبش کمونيستی برای

 سرنوشت غمخويش در پی افتخاری بودند و
انگيز و آموزنده آنها هم اکنون در مقابل

جنبش کمونيستی ايران هميشه از. ماست
نمونه های منفی نيز آموخته است و باز

  .خواهد آموخت
خوب است به برنامه حزب کمونيست روسيه
شوروی که رهبران بزرگی مانند لنين و
استالين در راس آن بودند مراجعه کنيم و

 آنها نسبت به خرافه مذهبببينيم برخورد
  .            چگونه بوده است

حزب کمونيست روسيه، در مورد مذهب“
به فرمانهائی که هم اکنون جدايی دين از
دولت و جدائی آموزش از دين را الزامی

اينها. ساخته است قناعت نخواهد کرد
معيارهايی است که دموکراسی بورژوائی

، هر چند بهنيز در برنامه خود می گنجاند
علت پيوندهای بی شماری که سرمايه را

، هرگزوابسته به تبليغات مذهبی می کند
  .قادر به اعمال آنها نبوده است

حزب کمونيست روسيه بر اين باور است که
تنها واقعيت يافتن فعاليت آگاهانه و منظم
اجتماعی و اقتصادی توده هاست که به

واهدنابودی کامل تعصبات مذهبی منجر خ
هدف حزب اين است که پيوندهای بين. شد

طبقات بهره کش و سازمان تبليغات مذهبی
، با سازماندهیرا نابود کند و در عين حال

 آموزشی و ضد مذهبی- وسيع تبليغات علمی
به توده های زحمتکش کمک کند تا ذهن

عصبات مذهبیتخود را به راستی از قيد 
ی است کهکامال ضرور، با اين همه. دبرهانن

، کهاز اهانت کردن به عواطف مذهبی افراد
تنها به تشديد تعصب مذهبی منجر می

نقل از برنامه حزب(“.، خودداری شودگردد
 مارس٢٢) بلشويک(کمونيست روسيه

  ). تکيه از توفان- ١٩١٩
حال اين سخنان نغز را با خرابکاری ياران
منصور حکمت تئوريسين مرتجع

حقيقتا. قايسه کنيدتروتسکيست و ليبرال م
  .اين گفتار بی نياز از هر تفسيری است

  
***** 
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

 دنباله روی را،بی خبریروی که از 
ترجيح می دهد و تصميم دارد که ديگران به
.جای وی فکر کنند و به وی دستور بدهند
- خير انضباط کمونيستی در يک حزب لنينی
استالينی يعنی حزبی که بر اساس مرکزيت
ردموکراتيک شکل گرفته و فراکسيونيسم د
.آن جائی ندارد انضباطی آگاهانه است
،انضباطی که آگاهانه نباشد دوام ندارد

، از پس حل مسايل بر نمیمقاومت ندارد
.، از جان و دل و با فداکاری نيستآيد

 که بر آگاهی،انضباطی محکم و موثر است
انضباط آگاهانه به. طبقاتی متکی باشد

مفهوم آگاهی به مارکسيسم لنينيسم يعنی
اگر اين. متکی بر علم مبارزه طبقاتی است

عامل آگاهی را از انضباط بگيريم آنرا به
هيچ حزب. اطاعت کورکورانه بدل کرده ايم

کمونيستی قادر نخواهد بود با مشتی که به
اطاعت کورکورانه تن می دهند قدرت

کسب قدرت سياسی از. سياسی را قبضه کند
 بر ايندرون آگاهی طبقاتی و بسيج توده ها

اين امر فقط در درون. مبنا ممکن می گردد
، حزب کار ايرانحزب طبقه کارگر ايران

زيرا انضباط آگاهانه. ممکن است) توفان(
در عمل در چهارچوب يک تشکيالت
سياسی کمونيستی که به دانش مارکسيست

در. لنينيست مجهز است ممکن می گردد
جمع است که می توان به نيروی جمع پی

د و با منش فردی و روحيات خردهبر
بورژوائی مبارزه کرد و زمينه ای را فراهم
نمود که امکان خوش رقصی و رشد انفراد
.منشی و روحيه ضد حزبی را از بين برد
اين است که دشمنان حزب که در جبهه ضد

“تمنّي“حزبی با منش فردی و بر اساس 
خويش گرد آمده اند با تالش زياد مانع آن

د که رهروان صميمی راه آزادی طبقههستن
دامن. کارگر راه درست خويش را پيدا کنند

زدن به آشفته فکری از اين قبيل سالحهای
است که آنها در مبارزه ايدئولوژيک از آن

آنها مريدان خويش را پند. استفاده می جويند
و اندرز می دهند که صبر را پيشه سازند تا

 همه مسايلآنها از غوره حلوا سازند و
جنبش را در گذشته و حال و آينده حل کرده
و برای آنها پاسخ قانع کننده پيدا نموده و
.آنگاه از نقطه صفر شروع به مبارزه نمايند
مبارزه ای که بايد بر خالف مبارزه

 باشد و مو الی“بی عيب و نقص“گذشتگان 
با اين اطمينان که ديگر در. درزش نرود

، ستون، تهديداتی دشمنمقابل همه مانورها
   .اشتباهات مصونيت پيدا کرده اندپنجمها و 

 حزب،داروی اين بيماريها و ماليخولياها
است که بر اساس اعتقاد به دانش

، قبول حزبيت و تن درمارکسيست لنينيست
 قادر استدادن به موازين حزبی سازمانی

که اين افکار را مهار کند و پادزهر آنرا
 راه کسب قدرت سياسی را بامهيا نمايد و

  .زدودن غبار راهها بگشايد
*****  

شرايط مخفی و تسلط ارتجاع حداکثر
اين گونه افراد. انضباط ممکن را می طلبد

“یانقالب“در بهترين حالت صرفا در حرف 
می مانند و در عمل کوچکترين گامی در
راه کسب قدرت سياسی و آزادی طبقه

ر سرمايه داریکارگر و برچيدن نظام ستمگ
اين گونه روحيات آنارشيستی. برنمی دارند

می تواند در مراحلی بسيار خطرناک و
ارتجاعی باشد که بايد بر ضدش بشدت
مبارزه کرد و مبارزان راه آزادی طبقه
کارگر را از زير نفوذ ويروس بی خيالی و
انفراد منشی و عقل کل بودن که در عين

دلی هستندحال مظاهر بی مسئوليتی و بز
  .نجات داد

انفراد منش هرگز مسئوليتی تقبل نمی کند
ولی در عوض زبانش برای اعتراض دراز

هر وقت به شما می رسد انبانی از. است
پيشنهاداتی دارد که برای تحقق آنها خودش
هرگز حاضر نيست گوشه ای از آنها را

کارش مانند چک بی پشتوانه. بعهده گيرد
ين شعر رفيق محمدوی به مصداق ا. است

  :علی افراشته کار می کند
  

  در جلسات اسم مرا ياد کنيد
  بنده را مستمع آزاد قلمداد کنيد

حزب اگر آمد سر کار که ما هم 
  هستيم

شاه سابق اگر آمد که سالمت 
   جستيم

انفراد منش در عين حال بزدل است زيرا از
از گزارش دهی. قبول مسئوليت واهمه دارد

 و حساب و کتاب میو گزارش خواهی
آسته برو آسته بيا تا گربه شاخت“. هراسد
خواهان دردسر.  شعار وی است“نزنه

وی می. نيست بيشتر سر درد توليد می کند
خواهد همه جا اسمش باشد ولی حضورش

می ترسد دست به چيزی بزند. پنهان باشد
 ولی چنين.شود“ نجس“که مبادا دستش 

خاصیعنصری در عوض ويژه گی های 
دارد که شاخص همه انسانهای هم مسلک

به زمين و زمان ايراد می گيرد و. اوست
، بابهتر از همه می داند و عقل کل است
وی. همه اختالفات اساسی و ماهوی دارد

می داند که اگر رفيق استالين چنين و چنان
نمی کرد سوسياليسم در جهان پيروز شده

ه دروی هوادار سوسياليستی است ک. بود
سوسياليسم بی“. جهان نبوده و نخواهد بود

،“سوسياليسم نا ممکن“، “درد سر
  .“سوسياليسم از راه دور“

اين گونه افراد حتی انقالبی نيز نيستند زيرا
به دانش مارکسيست لنينيست متکی نمی

  . باشند
يک کمونيست مارکسيست لنينيست منضبط
است نه از آن گونه که در اهميت انضباط

، نه از آن گونه کتابها مطالعه کرده استدر

  ...پيرامون انظباط حزبی
اين است که حزب بخشی از زندگی. دارد

بدون يک انضباط. رفيق حزبی می شود
ط مبارزه با دشمن مقتدر طبقاتی فق،حزبی

يک شوخی بی مزه و در مراحلی
زيرا مومنين به راه. جنايتکارانه است

آزادی طبقه کارگر را بدون داشتن يک
فرماندهی منضبط به روی مين های دشمن

ضد حزبی. طبقاتی می فرستد تا کشته شوند
ها از نظر طبقاتی ماهيت خرده بورژوائی

و“ تمنّي“دارند و از اين نظر است که 
آنها مانع از آن است که بهمنشی دانفرا

.تن در دهند پرولتری پذيرش انضباط
پرولتاريا از انضباط نمی هراسد زيرا
زندگيش سرشار از انضباط بوده و با

برایآنها . انضباط کار بزرگ شده است
فرار از انضباط که منش فردی آنها را مهار
کرده و آموزششان می دهد که تابع

دموکراسی حزبیتصميمات جمع باشند و به 
، يا به صراحت و يا با موذيگریتن در دهند

تئوريهای ورشکستهيا با توسل به و 
،“مارگيالئی“ ،“توپاماروئی“
از قبول“ گواريستی“و “ کاستريستی“

فرار از. انضباط شانه خالی می کنند
، فرار از جبهه جنگ و پشت کردنانضباط

تی به دشمن طبقاتیمبه ياران و خوش خد
فرار از انضباط يعنی فرار از. است

، فرار از مبارزه و انصراف ازفرماندهی
اين انحراف در. کسب قدرت سياسی است

بهترين حالت يک انحراف روشنفکرانه
  . خرده بورژوائی است

بورژوازی ليبرال که دشمن حزب طبقه
شريِک کارگر است برای تقويت اين تفکِر

زه بامبار“ به تئوريهای ،خرده بورژوايش
مبارزه“، “حکومت نظامی در حزبايجاد 

میدر و نظاير آنها “ با ديکتاتوری رهبری
از تا دل مبارزين طبقه کارگر را زديمآ

 نفس اين امر خود يک.خالی کنددرون 
دشمن. مبارزه بزرگ ايدئولوژيک است

طبقاتی قبل از اينکه ابزار زندان و شکنجه
ينکه از، قبل از او اعدام را به کار گيرد

، جعل اخبار و جعل حوادثطريق سانسور
تاريخی در شستشوی مغزی حريف موفق
شود تالش می ورزد همه راههائی را که به

سم پاشی.  ختم می شود مسدود کند“روم“
دشمن طبقاتی که با آگاهی و زيرکی
صورت می گيرد بخشی از مجموعه مبارزه
طبقاتی و تحت انقياد گرفتن طبقه کارگر

ِ منشَمشتی نادان سياسی که اسير . است
انفرادی خويش هستند و مبارزه اجتماعی را
نه امری در خدمت آزادی طبقه کارگر بلکه
آبی بر آتش تمنيات شعله ور شده خرده
بورژوازی و خود نمائی و جاه طلبی فردی
خويش می دانند به نفی انضباط و ماال به

  . نفی حزب می پردازند
باط مخالف است نمی تواندآنکس که با انض

به تصميمات تشکلی تن در دهد که در
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پيرامون انضباط 
 حزبی

 
  در جلسات اسم مرا ياد کنيد“

   قلمداد کنيدبنده را مستمع آزاد
  حزب اگر آمد سر کار که ما هم هستيم
  “شاه سابق اگر آمد که سالمت جستيم

                            رفيق محمد علی افراشته 
عده ای هستند که به انضباط حزبی تن در

پذيرش انضباط يعنی قبول اين. نمی دهند
 در، بيرحمانهامر که مبارزه طبقاتی پيچيده

 دامهای دشمن به پيش میراهی مملو از
رود و برای اينکه کسی با موفقيت اين راه

، بارا پشت سر بگذارد به ارتشی کارُکشته
، منضبط و انقالبی، معتقد، فداکارتجربه

.اين ارتش بايد فرماندهی شود. نياز دارد
ستاد فرماندهی بايد از فرماندهان با تجربه
که از نظر تئوريک دانش خويش را به

 رسانده و در مبارزه سياسی چند دستثبوت
لباس پاره کرده اند و در عمل اجتماعی و
تماس با توده های مردم تجربه اندوخته اند

 ادامه،مملو باشد که بتوانند با تکيه بر حزب
،اين تبحر. مبارزه را تضمين کنندِ  کارِی

کياست و توانائی در امر مبارزه منضبط که
يک شبهی گيرد با آگاهی طبقاتی صورت م

به سالها مبارزه بی امان و. ايجاد نمی شود
سرشار از جمعبندی در جهت بهبود و موثر

 ١١ادامه در صفحه ... بودن کارها نياز 

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

به ما کمک مالی رسانيد،. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه. با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديمزيرا ما تنها 

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

 مبارزه نادرست در برخورد به مذهب

  “مذهب افيون توده هاست“
                               کارل مارکس

  
  گويند بهشت و حور و عين خواهد بود“

  .آنجا می ناب و انگبين خواهد بود
    چه باک،گر ما می و معشوق گزيديم

  “.چون عاقبت کار همين خواهد بود
  حکيم عمر خيام نيشابوری                         

  
مفهوم آن اين است که از. اين سخنان نغز آموزگار بزرگ پرولتاريای جهان را همه شنيده اند

آنها نه تنها با زندان و. سالح مذهب طبقات حاکمه برای ادامه سلطه خويش استفاده می کنند
 سازند بلکه می کوشند از نظر فکری نيز آنها راشکنجه و اعدام مخالفين خويش را نابود می

سلب روحيه اعتراض. به اسارت خويش در آورند و روحيه مقاومت را در آنها از بين ببرند
و مقاومت پيشدرآمد سلطه گری آنهاست زيرا اساسا مانع آن می شود که رژيمهای حاکم به

 کار،رای سرکوب توده هااسلحه مذهب ب. اسلحه آتشين برای سرکوب مردم متوسل شوند
انسانهای مسخ شده ای می سازد که به. اسلحه آتشين رابرای سرکوب آنها بانجام می رساند

مذهب در واقع اسلحه. اميدهای واهی آماده کار و تالش و قربانی کردن جان خويش هستند
 مردمطبقات حاکمه در مراحل گوناگون تحوالت اجتماعی برای خلع  سالح معنوی توده های

مذهب به مردم تحت ستم می آموزد که از زندگی خويش در اين دنيا ناراحت نباشند و. است
 زندگی موقتی و گذرا و، زيرا اين زندگی فالکتبار،به وضعيت کنونی خويش اعتراضی نکنند

انسانها پس از گذر از. زندگی جاودانی و پايدار بعد از مرگ انسانها فرا می رسد. فانی است
زندگی. ه فانی به مرحله باقی رسيده و از همه مواهب زندگانی برخوردار می شوندمرحل

فانی را بايد با صبر و تحمل و قبول سختيها پذيرفت تا بشود به زندگی باقی و ابدی دست پيدا
اين فلسفه ضد علمی و تبليغ اين تفکر برای نيروهای مسلط بر جامعه که مردم را به. کرد

، دسترنج آنها را می دزدند بهترين وسيله، حقوق آنها را پايمال نموده کردهبرده داری محکوم
است تا روحيه مقاومت و اعتراض به وضع موجود را در ميان بردگان سرمايه از ميان ببرند

شما هر روز شاهد هستيد که مردم. و آنها را به آواز دهل که از دور می رسد دلخوش نمايند
 می شوند و فکر می کنند يک نيروی قاهره خارج از طبيعتبه نيروی سرنوشت معتقد

سرنوشت همه انسانها را از روز ازل تعيين کرده و کارگر را به صورت کارگر و سرمايه
ضعف نيروی انسانی در مقابله قطعی با مشکالت. دار را برای سرمايه دار شدن آفريده است

 نيروهای واهی متوسل شوند تا يک تکيه گاه آنها را وادار می کند که به،اجتماعی و حل آنها
مذهب که در. از اين طريق فشار خارجی برای انسانها تسهيل می گردد. روانی پيدا نمايند

بشر برای. اساس خود هيچ چيز ديگری جز خرافات نيست محصول جهالت بشری است
هوالتی که درشناخت محيط خويش از بدو پيدايشش به تالش برخاسته و نخستين پاسخ به مج

اينکه نيروئی خارج از طبيعت ما. دامنه وسيع وی را احاطه کرده بود همان تفسير مذهبی بود
را همراه با تعيين سرنوشت آفريده است توضيحی ای بود که در شرايط نخست موجه جلوه

با رشد علوم و کشف ريشه های. می کرد و برای سطح تکامل آنروز انسانها کافی بود
ا مجهوالت از قدر قدرتی ذات باريتعالی کاسته شد و نفس موجوديت آن بزير پرسشيزبسيار
در طی تحوالت. رشد دانش بشری اسلحه بشريت متمدن در مقابله با خرافه مذهب بود. رفت

اجتماعی اقشاری پيدا شده بودند و هستند که به پاس سفاهت عمومی و عقب ماندگی فکری از
جهل عمومی منبع ثروت آنها. زمينه ارتزاق برای خويش يافته بودنداين راه ثروت اندوخته و 

اين است که دعوای ميان دانش و جهالت صرفا در عرصه فکری باقی. محسوب می شد
.زيرا اين دو نيرو پايگاه اجتماعی خويش را دارند. نمانده به عرصه اجتماع کشيده می شود

مبارزه با خرافه مذهبی يعنی آجر کردن نان. دانسانهائی هستند که از اين راه نان می خورن
طبقات مسلط جامعه نيز از اين قشر اجتماعی برای. يک قشر پرنفوذ و قدرتمند اجتماعی

  ٣ادامه در صفحه ... کنشت و کليسا و. اهداف سياسی خويش به حمايت بر می خيزند
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