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  .برگذار شد
از انظار قصابانبرگزاری اين نشست بدور 

مستبد جمهوری اسالمی سرمايه داری و
 جمهوريهای دموکراتيک“دموکرات“قصابان 

مسيحی سرمايه داری تشکيل شد زيرا اين امر
از اعتقاد حزب ما به اين واقعيت سرچشمه می
گيرد که هرگز به دشمنان طبقاتی و الطائالت
دموکراسی بورژوازی نبايد دلبست و اعتماد

ا حزب ما می داند که مبارزه طبقاتیزير. کرد
مبارزه ای سخت از مسيری ناهموار است و
هر کس پا در اين راه دشوار نهد بايد به حساب
آورد که در شرايط محاصره خفقان آميز
ديکتاتوری بورژوازی بسياری از رفقای
خويش را در طی مسير برای نيل به هدف

حزب ما هرگز. مشترک از دست خواهد داد
مونيستها و پيروان راه آزادی طبقه کارگر راک

به علنی گرائی و اعتماد به دشمن طبقاتی از
جمله بورژوازی امپرياليستی فرا نمی خواند و
در چشم آنها خاک نمی پاشد و برای آنها دام
نمی گسترد تا به چنگال خفاشان خون آشام

سياست. رژيم جمهوری اسالمی گرفتار آيند
ساير“ عسس بيا مرا بگير“حزب ما سياست 
“دموکراسی بورژوازی“ور حتشکلها که مس
حزب طبقه کارگردر شرايط. شده اند نيست

غير دموکراتيک و نظارت عمال امنيتی بايد
.اساس کار خويش را بر پنهانکاری قرار دهد
حزب در شرايط حاکميت خفقان برانگيز
بورژوازی تنها بر اساس مرکزيت شکل می

الئی ديگری خودکشی محضهر ال. گيرد
 .است

    
از کنگره سوم تا کنون) توفان(حزب کار ايران

مرتبا نشستهای پلنوم کميته مرکزی را برگذار
کرده و سپس اعضاء و کادرهای حزبی را با

  ٢ادامه در صفحه ... آخرين تحوالت 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

“ ميهن پرستی“ميهن پرستی کمونيستی و 
 )پايان(امپرياليستی

 
  يه تئوريک خيانت ملیجعل تاريخ توج

برخی از آنها که شايد بی سوادتر و يا احمقتر و يا مغرضتر باشند بجای توسل به همه تجربه های
روشن تاريخی و حتی تجربه دوران معاصر به دوران جنگ جهانی اول انقالب روسيه پناه می

  . مبرند و مدعی می شوند که ما نيز بايد جنگ خارجی را به جنگ داخلی بدل کني
ماهيت جنگ اول جهانی که روسيه در آن. اين عده جاعلين تاريخند و به مردم دروغ می گويند

ماهيت آن با جنگ احتمالی عليه ايران و اشغال.  بودجنگ امپرياليستی جهانیشرکت داشت يک 
 روسيه در خدمت تجاوز و همدست،روسيه در آن جنگ قربانی تجاوز نبود. کشور ما فرق دارد

نيت از شرکت روسيه در. اليستها آنتانت بود و می خواست در تقسيم دنيا شرکت داشته باشدامپري
همان موقع روسيه. جنگ تصاحب سرزمينهای ديگران و اسارت و به بردگی کشيدن ساير ملل بود

اين لنين و بلشويکها بودند که ايران. با انگلستان در پی تجزيه ايران و بلعيدن کشور عزيز ما بود
جنگ احتمالی که آمريکا و اسرائيل به ايران تحميل می کنند يک جنگ غير. را نجات دادند

عادالنه از جانب آنها و برای اسارت مردم ايران و غارت کشور ما و نشاندن مردم ما به روز سياه
مقاومت مردم ايران بر ضد آنها يک جنگ. مانند مردم عراق و فلسطين ، افغانستان و لبنان است

  . ماهيت اين دونوع جنگ را با هم مخلوط کردن شيادی سياسی است. عادالنه و آزاديبخش است
زيرا کمونيستها نمی. در جنگ امپرياليستی تاکتيک کمونيستها عدم دفاع از بورژوازی خودی است

نگپس کمونيستها بايد در اين جنگها از تبديل ج. توانند موافق اسارت ساير ملل و غارت آنها باشند
بايد خواهان سرنگونی رژيمهای سرمايه داری و. امپرياليستی به جنگ داخلی حمايت کنند

  ٣ادامه در صفحه ...  بورژوازی“ از ميهِنع دفا“شعار . ارتجاعی خودی باشند

رای سرپوشی همکاری با سياست ارعاب ب
  امپرياليسم و صهيونيسم

تحليلها بايد بر اساس واقعيات بوده و بر. تحليلها را نمی شود بر اساس ذهنيات و احساسات قرار داد
تحليلها را نمی شود بر فرضيات و ادعاهای من. شالوده نگرش اسلوب ديالکتيک مارکسيستی بنا شود

عمر اين تحليلها کوتاه است.  کاغذ مقوائی در عمل فرو می ريزدچنين بنائی چون. در آوردی بنا کرد
موضعگيريها را نمی شود متکی بر قواعد بازی قمار. و به قول اروپائيها پاهای دروغ کوتاه است

بازی قمار بر اساس خوبی يا بدی دستدر . خوب از کار در می آيدهللا  و اميد وار بود که انشاءا کرد
حال اگر کسی دست را ببرد و بانک را بزند آنوقت برد و. می رسد% ٥٠امکان برد و باخت به 

وی با. وی است“ خرکی“، ناشی از بخت باختش ناشی از تجزيه تحليل درست قبلی وی نبوده است
چنين افراد و يا. سرنوشت مردم بازی کرده و بی مسئوليت و جنايتکارانه رفتار نموده است

البته می شود با تحليل اشتباه و ذهنيگری و عدم توجه. ز محاکمه کشيدسازمانهائی را بايد به پای مي
به اصول علمی به نتايج نادرست رسيد ولی عليرغم آن نمی توان اين اشتباه کاران را جنايتکار ناميد
زيرا آنها حداقل با مسئوليت و با تعمق به رويدادهای احتمالی برخورد کرده در مورد نقطه نظريات

اين اشتباه کاران در صورت شکست قادرند چون. شيده اند و به قمار سياسی دست نزده اندخويش اندي
دارای خطای معرفتی هستند ريشه های اشتباه را پيدا کنند از خودشان با روش علمی و توضيح قابل

هميشه.  خويش را اصالح نمايند،فهم برای مردم رفع شبهه کرده و در صورت دارا بودن صميميت
دشمنان ما آن چنان قدرتمند و.  راه اصالح و بازگشت را برای نيروهای صميمی باز گذاشتبايد

حيله گرند که هر دوست خطاکار و صميمی که آماده پيکار باشد در نزد حزب ما بسيار عزيز است و
  . اين جبهه کوچک ولی محکم را تقويت می کند

مطرح است و ما بسيار مسروريم که بحث آنيکی از مسايلی که امروز در جنبش اپوزيسيون ايران 
در شرايط خطر واقعی تجاوز و اشغال“ نه به جمهوری اسالمی و نه به آمريکا“شعار . داغ می شود
طبيعی است در شرايطی که خطر تجاوز به ايران وجود نداشته باشد و يا موهومی باشد. ايران است

پرسش اين است که. ر آن در صورت تجاوز نيستنيازی به بحث در مورد تاکتيک کمونيستها و تغيي
آيا تاکتيک کمونيستها در قبل و بعد از تجاوز امپرياليسم به ايران يکسان است و يا اينکه بايد با توجه

و اگر قرار است اين تاکتيک تغيير کند اين تغيير در کدام. به شرايط جديد اين تاکتيک تغيير کند؟
 تجاوز امپرياليستها به ايران و اشغال خاک ميهن ما بايد برایآيا بعد از. جهت سير می کند؟

کمونيستها اولويتها فرق کند و يا اينکه تحولی اساسا صورت نمی گيرد و کمونيستها می توانند بی
سرنگونی رژيم سرمايه“اعتناء به آن به همان کار سابق ادامه دهند؟ آيا شعار کمونيستها مبنی بر 

 وظيفه بالفصل کمونيستها“سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی“ و يا حتی “داری جمهوری اسالمی
باقی می ماند و يا اينکه بايد با توجه به تغيير اوضاع همه خلق را برای اخراج قوای اشغالگر از

آنها. ميتشان در بحث می لنگد راه ارعاب و اتهام را در پيش گرفته اندايران بسيج کرد؟ آنها که ُک
 محمد رضا شاه ترسيده و نه هراسی از رژيم  د حزب ما که نه از ديکتاتوریتصور می کنن

جمهوری اسالمی بخود راه داده است از اين مشوقين شرمنده تجاوز آمريکا به ايران که نقاب
 و از ترس اينکه مبادا مشتی مفتری ما را هدف اتهامات واهیبه چهره زده اند می هراسد“ انقالبی“

  ۶ادامه در صفحه ...   ياست کمونيستی خويش دست کشيده بهقرار دهند از س
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درست در ميان اپوزيسيون رنگارنگ ايران
رفقا در زمينه خطر تجاوز. دانستند

ا به ايران به بحث وامپرياليستها و صهيونيسته
تبادل نظر پرداختند و خط مشی حزب را خط

شعار اساسی. مشی درستی ارزيابی کردند
دست تجاوزکاران از ايران کوتاه“حزب ما 

امر سرنگونی رژيم و حزب ما می باشد“ باد
سرمايه داری جمهوری اسالمی را يک امر
داخلی ايران و بدست مردم ايران که ربطی به

ستها ندارد و بهمين جهت نيز نبايد درامپريالي
يک نفس در کنار مخالفت با امپرياليسم قرار
بگيرد تلقی می کند و اعتقاد راسخ دارد
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی تنها بر متن
.مبارزه ملی مقدور و نتيجه بخش است

نه به“شبه انقالبی  ِنادرست بودن شعار 
ه دعوتک“ آمريکا و نه به جمهوری اسالمی

شرمگينانه از آمريکا برای تجاوز به ايران و
تحقق بخش دوم اين شعار است از جانب حزب
ما طرد شد و آنرا شعاری برای خرابکاری در
نهضت ضد جنگ تلقی کرده که دست
امپرياليستها و دشمنان مردم ايران را در توجيه

اين. ضمنی تجاوز به ايران باز می گذارد
، تاکتيکتعيين نمی کندشعار اولويتها را 

 شعار ناشی از، اين، تيک تاک استنيست
 و راه گشا نيست و، روشنگرتحليل مشخص

جز ايجاد آشفته فکری و سردرگمی در لحظه
ايکه مردم ميهن ما قبل از هر چيز به
رهنمودهای روشن نياز دارند تا ملعبه دست

، پرووکاتورها و تروتسکيستهاخرابکاران
اين شعار در. يگری نداردخاصيت دنشوند 

واقع برای ثبت در تاريخ و تبری جوئی
موعظه کنندگان آن که جدی نبودن خويش را

  .به نمايش می گذارند مصرف دارد
      

 اوضاع منطقه و تحوالت فلسطين و لبنانحزب
نقش خائنانه. را مورد ارزيابی قرار داد

رويزيونيستها در همدستی با آمريکائيها و از
 حزب توده ايران را در عراق برمالجمله
مصمم شد که با نيروی بيشتر از. ساخت

مبارزات مردم عراق که توسط اپورتونيستها و
همدستان ايرانی امپرياليستها و صهيونيستها

حزب می خواهد. تخطئه می شود حمايت کند
اين مبارزه را به مردم ايران بشناساند و

را که اشغالماهيت آن اوباشان سياسی ايرانی 
و  قتل عام مردم عراق را مورد تائيد قرار می

که گويا ربطی به“ دو قطب“دهند و از نزاع 
. نشان دهدمردم عراق ندارد سخن می رانند

باين جهت از نمايندگان مبارزات مردم عراق
دعوت می کند تا با اجرای سخنرانی دست

حزب به. دشمنان مردم منطقه را رو کنند
و واحد های حزبی در کشورهایکميته ها 

مختلف رهنمود  داد تا بطور جدی در اين
عرصه تدارکات الزم را مهيا گردانند و به
روشنگری در مورد مقاومت قهرمانانه خلق

  .عراق بپردازند
   

 سالگی انقالب٩٠ ما تصميم گرفت که حزب
  ٣ادامه در صفحه ...  کبير اکتبر به

کمترين ناراحتی بخود راه نمی دهند زيرا همه
پيشنهادات و تکيه بر ضعفها برای تقويت امر

دلخوری از. واالتری بنام وحدت حزب است
انتقاد و فرار از آن يک تفکر ليبراليستی و

خويش را بر“ منيت“خرده بورژوائی است که 
وحدت. باالی مصالح حزبی قرار می دهد

.حزبی ما يک وحدت آگاهانه است و بايد باشد
حزب ما به گوسفندان کور و دنباله روان نادان

اين گونه افراد فقط می توانند در. نيازی ندارد
مبارزه حزبی دست و پاگير باشند و از

بهمين جهت کيفيت بر. رزمندگی حزب بکاهند
همين وحدت نظری است. کميت ارجحيت دارد

که حزب ما در مبارزه با همه نظريات
،، آنارکوسنديکاليستیانحرافی تروتسکيستی

اکونوميستی و ضد لنينی و ضد استالينی کنونی
وقتی کسی جانب. آبديده و مستحکم کرده است

درست را داشته باشد از درگيری ايدئولوژيک
  .سی به دل راه نمی دهدهرا

  
 گزارش فعاليتها را در اين مدت از نظرحزب

،، سياسی و سازمانی بررسی کردايدئولوژيک
نکات ضعف را به بحث گذاشت و خطاهای
کميته های محلی را در اجرای تصميمات
کنگره سوم و مشی سياسی حزبی به انتقاد

جنبه های گوناگون کمبودها بررسی شد. کشيد
 بحث ها همه رفقا با سربلندی بهو از اين

جمعبندی واحدی برای پيشبردن نظريات
انتقادات با پيشنهادات برای. حزبی رسيدند

پيشبرد کار حزبی همراه بود و اين از احساس
پلنوم. مسئوليت رفقا سرچشمه می گرفت

تصميمات و موضعگيريهای سياسی حزب را
به بحث گذاشت و باتفاق آراء آنها را مورد

رفقای ما آگاهانه از مواضع. تائيد قرار داد
.حزبی دفاع می کنند زيرا آنها لنينيست هستند
زيرا آنها به لنينيسم وفادارند و حمايتشان از

، فعاليتشات در داخل حزب از اعتقاد آنهاحزب
ينيسم و اينکه حزب ما نظريات لنين رابه لن

  .نمايندگی می کند ناشی می گردد
         
بطور مشخص موضعگيريهای سياسی پلنوم

حزب رادر عرصه ملی و بين المللی مورد
بحث قرار داد و در مورد تاکتيکهای حزبی به
.بحث پرداخت که مورد تائيد رفقا قرار داشت
کادرهای حزبی تصميم حزب در مورد انتشار
.توفان الکترونيکی را مورد تائيد قرار دادند

نخستهدف توفان الکترونيکی در درجه 
انتشار اخبار مبارزاتی مردم ايران عليه رژيم

اين نشريه بايد آن. جمهوری اسالمی است
وظايف فوری ای را بعهده گيرد که بالواسطه
- از عهده توفان ماهيانه به علت محتوی سياسی
ايدئولوژيک آن که همواره با فاصله يک ماهه

رفقا انتشار توفان. منتشر می شود بر نمی آيد
 را برای رفع اين کمبود مفيدنيکیالکترو

  .تشخيص دادند
  

.در مورد مسايل ايران بحث کردحزب 
کادرهای حزبی تحليلهای حزب را مورد تائيد
قرار دارند و آنها را تنها خط مشی انقالبی و

  ...پلنوم چهارم حزب
وقتی رفقای حزب. دو نشست آشنا ساخته است

سايل آشنا شوند طبيعتابا مشکالت و م
ذهنيگری را بدور افکنده و به رفع مشکالت

توجه الزم. در چارچوب واقعيات می پردازند
به برگذاری مرتب اين نشستها و دخالت دادن
رفقا در امور حزبی در عرصه های

، سياسی و سازمانی و بسياریايدئولوژيک
مسايل عملی ديگر از توجه حزب ما به اجرای

.راسی درون حزبی ناشی می شوداصل دموک
حزب در اين نشستها موفق می شود رفقا را از
.نظر ايدئولوژيک وحدت دهد و آبديده نمايد
شرکت در اين نشستها و تبادل تجربه رفقا در
عرصه های گوناگون فعاليتهای سياسی
دموکراتيک و يا حزبی به يکپارچگی حزب و
.وحدت و انضباط آگاهانه ياری می رساند

 در تصميمات،کادرهای حزبی  در اين نشستها
شريک می گردند و حزب را بخشی از زندگی

آنها با مشکالت. خويش به حساب می آورند
آشنا می شوند و اين امر مانع از آن است که به

و در نتيجه شما کسی را. ذهنيگری دچار شوند
 لنگش:در حزب ما پيدا نمی کنيد که بگويد

در  شخصاخود“ لنگش کنهواداران “!. کن
مشکالت را لنگ میحدود امکانات خويش 

والهکنند و حل مشکالت را تنها به حزب ح
زيرا حزب چيز ديگری نيست جز. نمی دهند

حزب به. دستآورد فعاليتهای تک تک اين رفقا
کار“ گرچه ما کميم ولی محکميم“مصداق 

  .خويش را به پيش می برد
. می دهداين نشستها به حزب ما قدرت

نظريات را بيکديگر نزديک می کند و وحدت
رفقا می بينند. انديشه و عمل را صيقل می دهد

که در عرصه های مختلف تالشهای رفقای
حزبی گام به گام به ثمر می رسد و اين به همه
آنها اميدواری می دهد تا با ميزان مشکالت و
. سختيهائی که در پيش پا قرار دارند آشنا شوند

شست کادرهای حزبی ما فقط نمايش صرفن
ما نشستهائی برگذار، وحدت مصنوعی نيست

نمی کنيم که با تعريفهای بی جا از يکديگر
سريکديگر را شيره بماليم و با خوش آمدگوئی
و تعارفات بی جا موجبات خشنودی مصنوعی

پايان هر نشست و سمينارها و. را فراهم آوريم
جدی است بحدی کهجشنهای ما آغاز انتقادات 

، خاطر می شوندآزردهرفقائی از آن موقتا 
خلق ايران و طبقه منافع  برای آنها نيزولی

کارگر ايران باالتر از هر مصلحت ديگری
، انديشه به مصالحانديشه به منافع آنها. است

“دردهای درمان ناپذير“حزبی جائی برای 
در طی سالها مبارزه مشترک و. نمی گذارد

 رفقای ما آموخته اند که از،ری صميمانهفداکا
ماليده شدن صابون سوزاننده انتقاد بر بدن

انتقاد رفيقانه مرحم مشکالت. خويش نهراسند
،با اين سالح قدرتمند انتقاد. و دردهای ماست

می توان از آسيب پذيری حزب جلو گرفت و
حزب را در مقابل حمالت دشمنان مصونيت

ين مدت آنچنان بررفقای ما در طی ا. داد
حساسيتهای خرده بورژوائی غالب شده اند که
،از انتقادات سازنده حزبی و رفقای حزبی

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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تان امپرياليستهای آنتانت بودند و میهمدس
خواستند همان سياست امپرياليستی را که ادامه

در. جنگ برای غارت جهان بود ادامه دهند
اينجا روسيه قربانی تجاوز نبود خود روسيه
عليرغم تغيير رژيم اش در ماه فوريه هنوز

و به. متجاوز و امپرياليستی باقی مانده بود
از حکومت موقتی“فت همين جهت لنين می گ

  “!هيچگونه پشتييبانی نبايد کرد
)بلشويک(در تاريخ مختصر حزب کمونيست

اتحاد شوروی که در دوران رفيق استالين
بدينطريق حکومت موقت“: منتشر شد می آيد

ائتالفی که نمايندگان معروف منشويکها و اس
، کرنسکی وارها مانند تسرتلی و سکوبف

به منجالب امپرياليسمچرنوف داخل آن بودند 
حکومت موقتی. و ضد انقالب علنی در افتاد

، سياست ادامه جنگ را دربجای سياست صلح
بجای نگاهبانی حقوق دموکراسی. پيش گرفت

، سياست الغای اين حقوق و سرکوبملت
کارگران و سربازان بوسيله اسلحه را مقرر

  .داشت
 گوچکوف و-آنچه را که نمايندگان بورژوازی

-“سوسياليستها“، يليوکف جرئت نمی کردندم
، چرنوف و سکوبلف باکرنسکی و سرتلی
  .جرئت به عمل آوردند

  .حاکميت دوگانه بپايان رسيد
.اين حاکميت به نفع بورژوازی پايان پذيرفت
چونکه تمام حاکميت بدست حکومت موقت

شوراها هم با رهبری اس ار و منشويکی ،افتاد
موقتیومت حکه خود تبديل به زائد

  ).٣١٨و٣١٧ص(“.گرديدند
کرنسکی نه تنها خواهان صلح نبود بلکه
دهقانان را تهديد می کرد که اگر زمينهای

آهن و“اربابان را مصادره کنند آنها را با 
  .بجای خود می نشاند“ خون

ساير امپرياليستهای آنتانت از اين وضع در
روسيه هراسناک بودند و لذا با ژنرال

رنيلوف تماس گرفتند که بیارتجاعی کو
درنگ بر ضد انقالب در روسيه يعنی شوراها

حال بازهم به. و بلشويکها دست بکار شود
تاريخ حزب کمونيست بلشويک شوروی

کار به توطئه ژنرال کارنيلوف“: مراجعه کنيم
  .بر ضد انقالب می کشيد

توطئه. توطئه کورنيلوف آشکارا آماده می شد
، شايعه ایتوجه عامهچينان برای انحراف 

ا در پتروگرادانتشار دادند که گويا بلشويکه
 اوت در٢٧ انقالب يعنی شش ماهِِبرای روز 

حکومت موقتی به سرپرستی. تهيه قيام هستند
کرنسکی به بلشويکها حمله کرد و برضد

عالوه. حزب پرولتاريا ترور خود را شدت داد
یبر اين ژنرال کورنيلوف سپاهيانی جمع آور

می نمود تا اينکه آنها را به پتروگراد فرستاده
شوراها را منحل سازد و حکومت ديکتاتوری

  .نظامی برپا نمايد
کورنيلوف در باره تعرض ضد انقالبی خود

ولی کرنسکی. قبال با کرنسکی کنار آمده بود
در همان موقع تعرض کورنيلوف يک باره
.تغيير جبهه داده از همدست خود جدا گرديد
کرنسکی می ترسيد که اگر حکومت
بورژوازی او همين حاال از ماجرای

کورنيلوف روگردان نشود توده های ملت بر
ضد اين ماجرا برخاسته آنرا سرکوب خواهند
کرد و در عين حال حکومت بورژوازی

ص(“کرنسکی را هم از پای در ميآورد
٣٢٦.(  

همين آقای کرنسکی وقتی کورنيلوف شکست
ير شد وی را از زندان آزادخورد و دستگ

  .ساخت
در کتاب تاريخ حزب کمونيست شوروی

 در دوران رويزيونيستها چنين١٩٧٧مورخ 
 اوت کورنيلوف سپاه سوم٢٥“ :می خوانيم

سواره نظام را از جبهه به سوی پطروگراد
پيچيدگی وضع در آن بود که. پيش راند

کورنيلوف ادعا می کرد گويا بر ضد دولت
اس ارها و.  طغيان برافراشته استموقت علم

منشويکها نيز تالش می کردند امر را چنين
آنان مردم را به دفاع از حکومت. وانمود کنند

لنين تاکتيک. موقت دعوت می کردند
حزب. خردمندانه ای به حزب پيشنهاد نمود

بايستی در عين حال که توده ها را به مقاومت
 به مردمدر برابر کورنيلوف بر می انگيزد

توضيح دهد که آنان را به دفاع از حکومت
 استشريک جرم کورنيلوفموقت که خود 
حزب بدون آنکه از افشای. دعوت نمی کند

حکومت موقت و دستياران اس ار و منشويک
آن دست بردارد بر ضد کورنيلوف به مبارزه

-تکيه همه جا از ماست)(٢٦٤ص(“.برخاست
  ).توفان

بر می آيد که کرنسکیاز اين شاهد مثالها 
همدست کورنيلوف بود و از جريان کودتای

آنها تظاهر. وی برای سرکوب انقالب آگاه بود
می کردند که قربانی کودتای کورنيلوف بوده و
مظلومند حال آنکه آنها با کورنيلوف همدستی

،آنها حتی پس از شکست کودتا. می کردند
حقطبيعتا لنين . کورنيلوف را آزاد ساختند

داشت که اين دشمنان انقالب را که در پشت
پرده با هم ساخته بودند در يک تراز قرار دهد
و مردم را به مبارزه با هر دوی آنها دعوت

جبهه لنين جبهه مبارزه مردم بر ضد. کند
.دشمنان امپرياليست و همدستان داخلی آنها بود
کرنسکی می خواست جنگ را ادامه دهد و از

وی ماهيتا فرقی با.  جلو گيردانقالب ارضی
، سياستديگران نمی کرد و عمال در سياست

از اين يکسان. امپرياليستی را تعقيب می کرد
 نتايج ضد انقالبی برای ايران،نمائی جعلی

شگفت انگيز است. گرفتن شگفت انگيز است
اگر کسی بيايد و بگويد که ما بايد يک تير به

، بايدرنيلوفکرنسکی بزنيم و يک تير به کو
. بجنگيم“جبهه سوم“دو جبهه بعنوان عليه هر 

حال آن که اساسا چيزی بنام دو جبهه وجود
 برای، امر تخيلی و ساختگیخارجی ندارد

.قوت بخشيدن به تئوريهای من در آوردی است
کرنسکی با کورنيلوف در يک جبهه قرار

حال آنکه نخست بايد بر سر ماهيت. داشتند
سخن بر سر ماهيت جنگ. جنگ سخن گفت

امپرياليستی و مقاومت بلشويکها در قبال
در اين جنگ کورنيلوف و کرنسکی هر. آنست

، در طرف اسارت ملل ودو در يک طرف
  ۴ادامه در صفحه ... تقسيم مجدد

   همدست امپرياليسم،صهيونيسم يعنی نژادپرستی

  ...ميهن پرستی کمونيستی
 يک شعار ارتجاعی در خدمت تداوم جنگ

 حال آنکه.امپرياليستی و اسارت بشريت است
لکی که قربانی تجاوزات امپرياليستیدر مما

هستند و قرار است منابع اوليه آنها غارت شود
و ملتهايشان به اسارت گرفته شوند شعار تبديل
جنگ متجاوزان خارجی به جنگ داخلی يک
شعار ارتجاعی و در خدمت متجاوزين خارجی

“دفاع از ميهن“در اين جنگ شعار . است
ر و تهديدشعار کمونيستی و برای دفع خط

 اين شعار مترقی و انقالبی.امپرياليستی است
است و کسی که تنها به شکل و نه به محتوی
اين دو شعار توجه کند از نظر سياسی کذاب

  .است
گفته می شود که بلشويکها در روسيه وقتی
انقالب بورژوا دموکراتيک فوريه صورت

 در مقابل،پذيرفت و کرنسکی بر سر کار آمد
ورنيلوف ايستادگی کردند و حمله ویکودتای ک

را دفع نمودند و اين در حالی بود که همزمان
آنها از اين. با رژيم کرنسکی نيز می رزميدند

 نتايج مشابه برای ايران میمع الفارققياس 
بايد پرسيد که آيا اين عده از فهم تاريخ. گيرند

عاجزند و يا فقط دروغهای ديگران را تحقيق
   می کنند؟نکرده تکرار

  .حال واقعيت چه بود
لنين از ماهيت جنگ امپرياليستی که روسيه
تزاری در آن شرکت داشت حرکت می کرد و
آنرا ادامه سياست امپرياليستها می دانست و در
مورد ماهيت جنگ پس از انقالب فوريه می
گفت که جنگ در زمان حکومت موقتی نوين

ستینيز به عنوان جنگ غارتگرانه امپريالي
وظيفه حزب عبارت از آن است. باقی می ماند

که اين را به توده ها بفهماند و به آنها نشان دهد
که خاتمه دادن به جنگ از راهی غير از جبر
و تعدی يعنی بوسيله صلح و دموکراسی حقيقی
بدون سرنگون ساختن بورژوازی امکان پذير

رژيم جديد روسيه از نظر بلشويکها. نمی باشد

  ...پلنوم چهارم حزب
ن و استالين بزرگ را که دروازهرهبری لني

آزادی را به روی بشريت گشودند جشن بگيرد
،کائوتسکيستها، و ماهيت تروتسکيستها

، و رويزيونيستهای، منشويکهااکونوميستها
مدرن را که از لنينيسم دست کشيده اند برمال

که رويگردانی از است  حزب ما بر آن.کند
.استلنينيسم سرانجام دشمنی با کمونيسم 

حزب ما بر آن است که پشت کردن به لنينيسم
نفی انقالب اکتبر و دستآوردهای سوسياليسم

انقالب عظيم اکتبر روسيه نقطه. می باشد
پلنوم حزب ما از. عطف تاريخ جهان است
، از همه انقالبيون وهمه کمونيستهای ايرانی

دموکراتها دعوت می کند که برای برگذاری
 را ياری دهند و با مااين روز تاريخی ما

، اين روز روز همه کمونيستها.همکاری کنند
، روز همه دوستدارانهمه لنينيستهای جهان

  .، آزادی و رهائی بشريت استصلح
             

***** 
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

مقاومت در مقابل تجاوز امپرياليست اند
صرفنظر از ايدئولوژی آنها جلب کنند و يا بايد
مرزهای جبهه موهوم سوم را بر اساس

آنها خط فاصل. نظريات ايدئولوژيکی بنا کنند
.ندميان ايدئولوژی و سياست را می زداي

تفاوت ميان ما کمونيستها با دشمنان طبقاتی ما
در اين نيست که دشمنان طبقاتی ما نيز

خواهان، خواهان مبارزه بر ضد تجاوزکارانند
تفاوت. بر ضد استعمارندمبارزه به هر دليل 

برداشتنما با آنها در تالش ما برای از ميان 
مخلوط کردن. استثمار است و نه استعمار

مبارزه ، اختالطثمار با استعماراستمفاهيم 
 و نديدن اين امر است کهملی و مبارزه طبقاتی

مبارزه طبقاتی ما از متن مبارزه ملی می
 کار مبارزه را به تداخل مفاهيم،اين خطا. گذرد

.در سياست و خيانت ملی در عمل می کشاند
اشتباه در اين سياست مرزهای دوست و

 مخدوش می را، متحد پايدار و موقتدشمن
  .  کند

شما با اين سردرگمی ها در ميان اپوزيسيون
منشاء اين سردرگمی ها. روبرو هستيد

پاره. تئوريهای ارتجاعی منصور حکمت است
ای از اپوزيسيون با الهام از اين تئوری ها

جمهوری اسالمی و امپرياليستها را هر دو“
بسان آن می. می داند“ آتش بيار معرکه جنگ

 اين عده در کره زمين ساکن نيستند وماند که
تو گوئی. از واقعيات جهان و منطقه بی خبرند

صدام حسين به آن جهت مورد تجاوز آمريکا
قرار گرفت که آتش بيار معرکه جنگ با

اين عده از امپرياليسم صحبت می. آمريکا بود
.کنند ولی مفهوم آنرا گويا نمی فهمند

ه وجودش درامپرياليسم يک پديده ای است ک
.جهان عوارض خود را به همراه دارد
امپرياليسم فقط لغت نيست دارای خصيصه
.های معينی است که بطور مدام عمل می کند
کسانيکه نفهمند سياست راهبردی امپرياليسم
در حال حاضر برای چنگ انداختن به منابع
عظيم انرژی در منطقه و کنترل آنها و از اين

، ژاپن و هندوستان چين،طريق کنترل اروپا
 طبيعتا نيز قادر نيستند ماهيت بحران،می باشد

آنها از. کنونی را در منطقه درک کنند
طبيعتا. مارکسيسم لنينيسم هيچ چيز نفهميده اند

حضور امپرياليسم در منطقه برای ممانعت از
امپرياليستها. افسانه مبارزه با تروريسم نيست
تند و مبارزه باخود بزرگترين تروريستها هس

تروريسم بدون مبارزه با امپرياليسم مقدور
 آنها را به سردرگمی،عدم درک لنينيسم. نيست

 نزاع“دچار ساخته و سرانجام به تئوری پوچ 
دو“اين همان تئوری . “دو دزد می رساند

 است که پيروان“ جهانیقطب تروريسم
آنها مبارزه. منصور حکمت مبلغ آن هستند

تم را برای آزادی و استقالل وملل تحت س
حفظ تماميت ارضی خويش که جنگی عادالنه
است با جنگ نيروهای اشغالگر و متجاوز که
جنگی ناعادالنه است در يک رديف قرار می

،“دو قطبی“بنظر پيروان اين تئوری . دهند
مبارزه انقالبی نهضت مقاومت مردم عراق بر

دو“ای  آمريکا و متحدينش دعومامپرياليسضد 
 است که به زعم آنها ربطی به“قطب

آيا از. کمونيستها و حتی به مردم عراق ندارد
اين سفيهانه تر استداللی برای توجيه اشغال
عراق و تائيد جنايتکاری امپرياليست آمريکا و
همدستی  با آن ديده ايد؟ آنچه را که ساير
نيروهای اپوزيسيون ايران غرق در سردرگمی

ت گنگ و گمراه کنند بيان میخويش در جمال
کنند دارو دسته منصور حکمت به بيان صريح

بهنه !“آنها اخيرا تئوری . آن اشتغال دارند
در زمانرا “ به آمريکا! ، نهجمهوری اسالمی

  .علم کرده انداشغال ايران 
به! ، نهجمهوری اسالمیبه ! نه“شعار 
  “آمريکا

به جمهوری! نه“در شرايط عادی طرح شعار 
 بهيچوجه اشتباه“به آمريکا! اسالمی و نه

به جمهوری اسالمی! نه“طبيعتا شعار . نيست
 شعار دقيقتری“به امپرياليست آمريکا! و نه
به! نه“ولی می شود شعار نامبرده را با . است

،به امپرياليست آمريکا! ، نهجمهوری اسالمی
می شود به. کاملتر کرد“ به صهيونيست! نه

.گفت“ !نه“ت به بمب اتمی گف“ !نه“جنگ 
می شود به همه باليای اجتماعی که برای

ولی. گفت“ نه“بشريت مصيبت می آورند 
وقتی تحليل مشخص از شرايط مشخص مطرح

 وقتی طرح اين شعار در پاسخ،می شود
خواست امپرياليستها و متحدينشان مطرح می

، وقتی ارتجاع جهانی تدارک حمله بهشود
عراق و فلسطين و لبنان دوم راايران و ايجاد 

، وقتی امپرياليسم و صهيونيسم در بوقمی بيند
جنگ و دسيسه عليه ايران برای مقاصد شوم
،امپرياليستی و صهيونيستی خويش می دمند

، اين معنامعنای اين شعارها ديگر فرق می کند
معنائی نيست که اين شعارها در شرايط عادی

وقتی. شتندو يا حتی در سه سال پيش دا
امپرياليست آمريکا نعره می زند که می خواهد
به ايران حمله کند و جمهوری اسالمی را

به“ دموکراسی“سرنگون کند و برای ايرانيان 
به جمهوری! نه“، طرح شعار بياوردارمغان 

به! به جای نه و آنهم آمريکابه ! اسالمی و نه
 معنايش اين است که بايد“امپرياليست آمريکا

به امپرياليست آمريکا در سرنگونی رژيم
بايد به متحد. جمهوری اسالمی کمک رسانيد

بالقوه و ستون پنجم امپرياليسم در ايران بدل
وقتی کسی خود را در اين شرايط مشخص. شد

مخالف جنگ جا می زند منظورش مخالفت با
جنگ مقاومت مردم عليه تجاوزکاران است و

وی مردم را به. انه مخالفت با تجاوز آمريک
عدم مقاومت در مقابل تجاوزکاران دعوت می

در حاليکه شعار کمونيستی در چنين. کند
شرايط در درجه نخست مخالفت با نيروهای

دست“بايد بيان کرد . متجاوز است
، امر“داتجاوزکاران از ايران کوتاه ب

سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی يک امر
تنها اين نوع. استداخلی و وظيفه مردم ايران 

سرنگونی آزادی و دموکراسی را برای مردم
تنها اين روش. ميهن ما به ارمغان می آورد

سرنگونی واقعی و نه تخيلی و مورد تائيد
تنها اين روش است که. مردم ايران است

احترام توده مردم ايران را بر می انگيزد و
  ۵ادامه در صفحه ...  حامی واقعی

  ...ميهن پرستی کمونيستی
قرار دارند و نه در تقابل با يکديگر و جهان 

 گيرینتيجه. در مبارزه بر ضد همديگر
انقالبی برای ايران آن است که جبهه واقعی

 جبهه ای عمومی برای همه،مبارزه در ايران
کسانی است که می خواهند بر ضد تجاوزگران
امپرياليست و صهيونيست و همدستان داخلی
متجاوزين صرفنظر از ايدئولوژی آنها مبارزه

در اينجا تکيه بر سياست است و نه بر. کنند
اين جز الفبای مارکسيسم لنينيسم. ايدئولوژی

اين امر دانسته ای است که تنها. است
 ايدئولوژی پرولتاريائی،ايدئولوژی انقالبی

. ساير ايدئولوژيها ارتجاعی اند،است و بس
ولی عقل سالم نيز حکم می کند که تاکتيک را
بر اساس سياست و نه بر اساس ايدئولوژی

 اين تاکتيکو مهمتر آنکه توجه به. تعيين کرد
ضروری است چون خطر احتمالی تجاوز
امپرياليسم و صهيونيسم به ايران موهومی و
ذهنی نيست ولی عليرغم آن تاکتيک
کمونيستهای ايران در شرايطی که کشور ما
اشغال نيست بدون تغيير خواهد ماند و بايد بر
اساس همان سياست عمومی گذشته به پيش

ه سير تکاملبرده شود و آنهم بدون اينک
تحوالت و تغيير وزنه سياسی در منطقه و
جهان از نظر بيفتد که در آنصورت نيروهای
انقالبی غافلگير شده و در زير سنگينی سير

 . حوادث له می شوند

سياست ايجاد سردرگمی
“جبهه سوم“پاره ای از نيروها هستند که از 

سخن می رانند ولی هدفشان همدستی با
مبارزه مردم منحرف کردن جهتامپرياليسم و 

 و يا خيانت به استقالل ملی ايران و يا ايجادما
ما با. شرايط مانند عراق در ايران نيست

قطعيت می توانيم بگوئيم که مضمون گفتار
آنها با آنچه ما بيان می کنيم تفاوت ماهوی

مشکل اساسی آنها عدم توجه شان در. ندارد
شما. لمات استاستفاده دقيق و بی خدشه از ک

در اينجا می توانيد نظريات پيروان تئوريهای
منصور حکمت را با نظريات پاره ای
،شخصيتهای سياسی در ايران مقايسه کنيد

سخن. آنوقت به اين تفاوت ماهوی پی می بريد
ما با اين افراد اين است که استفاده از مفهوم

بر خالف تصور آنها“ جبهه سوم“موهومی 
، چون اين جبهه موهومینيستروشنی بخش 

اين عده. ، فقط در ذهنيات موجوديت دارداست
توجه ندارند که شعار آنها روشنگرانه نيست و

آنها درک. به سردرگمی مردم کمک می کند
نمی کنند که با اين کار مردم را به گمراهی می

 مردم در زمان،با پذيرش اين شعار. کشانند
حتی.  بکنندخطر نمی دانند که چکار بايد

اعضاء و هواداران آنها نيز سردرگم می شوند
و در زمان خطر سردرگم اند و شعارهای

آنها با طرح مفاهيم نا. نادرست می دهند
روشن به سردرگمی دامن می زنند و باعث
می شوند که تضادهای اساسی و عمده با

در استفاده از اين مفهوم. يکديگر مخلوط شوند
ن نمی شود که تکليف آنهابرای خواننده روش

چيست؟ آيا آنها بايد همه کسانی را که خواهان
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

                 .خواهند پرداخت“ سياسی
:ه کنيمحال بيک شاهکار ديگر مراجع

دارودسته منصور حکمت در نشريه
 می١٣٨٦ فروردين ١٧انترناسيونال مورخ 

صورت مساله اين است که جنگ“: نويسند
نبايد صورت مساله اصلی جلو مردم يعنی امر
سرنگونی را منحرف کند برعکس بايد آنرا

ما همان کاری را بايد بکنيم که. تسريع کند
   .“ کردند١٩١٧بلشويکها در سال 

ما در باال در مورد اين تحريف منشويکی از
انقالب اکتبر و دروغهای رايج که يکی از

ء های آن همين پيروان منصورسرمنشا
حکمت هستند توضيح کافی داده ايم و لذا آنرا
تکرار نمی کنيم ولی از اين نقل قول براحتی
فهميده می شود که ياران منصور حکمت مردم

ه تجاوز بيگانه دعوتايران را به مقاومت علي
بر عکس تجاوز بيگانه را باعثنمی کنند 

 سرنگونی رژيم جمهوری اسالمیتسريع
 مردم میمساله اصلیدانسته آنرا در خدمت 

و پايشان را در جای پای احمد چلبی دردانند 
 صورت اصلی مساله برای.عراق می گذارند

آنها همدستی با ا مپرياليسم است و يا کنار آمدن
همکاری با آنها برای سرنگونی رژيمو 

اين را خود آنها سياه. جمهوری اسالمی است
امروز“: و يا می آورند.  روی سفيد نوشته اند

تنها برای پايان دادن به فقر و محروميتنه نيز 
، بلکه برایو سرکوب و حکومت مذهبی

جلوگيری از جنگ هم بايد رژيم را سرنگون
!نه“، “جنگ! نهجمهوری اسالمی ! نه“. کرد

 روشن جنبشسياست“ جنگ! بمب نه
در سطح بين المللی نيز معنی. سرنگونی است

اين سياست مقابله با جنگ از يکطرف و
همزمان مقابله با جمهوری اسالمی پروژه
اتمی آن و حمايت از مبارزه مردم ايران برای

   . “.انداختن جمهوری اسالمی است
 برای مقابله بادر اين تحليل صهيونيستی جائی

جنبش“. امپرياليستها باقی نگذاشته است
بطور عملی در صحنه حضورکه “ سرنگونی
مخيله مشتی رمال سياسی ازفقط در ندارد و 

شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ايران را در
قبل ازبزعم اين رهبران ، بايد بر گرفته است

حکومتبه ايران رسيدن امپرياليست آمريکا 
يکالبد  اسالمی را سرنگون کند و جمهوری

کمونيستی بر سررژيم ضد آمريکائی و اگر نه 
 ما می پرسيم آيا اين وضعيت جديد!کار آورد

اشتهای امپرياليست آمريکا را برای حمله به
ايران و ممانعت از روی کار آمدن کمونيستها

 بيشتر تحريک نمی کند؟،و يا نيروهای انقالبی
ع سرنگونی بزعم شما مانع ازآيا واقعا اين نو

 در“جنبش سرنگونی“جنگ است؟ چرا اين 
سرنگونی رژيم تاخير به خرج می دهد و کار
را يکسره نمی کند؟ پاسخ اين پرسش روشن

جنبش وسيع و سراسری“زيرا اين . است
 که تنها متاثر از چند حرکت“سرنگونی

دانشجوئی و کارگری است تنها در مخيله
اين همه تناقض و.  وجود داردخرده بورژواها

صحنه سازی فقط برای توجيه حمله امپرياليسم
و خلع سالح روحی مردم برای عدم مقابله با

 ارگان مرکزی نظريات“انترناسيونال“
 نه میجمهوری اسالمی به ،منصور حکمت

 هم نه می گويد ولیبمب و به جنگگويد و به 
 سخنی از امپرياليست“نه گفتنها“در اين 

آمريکا در ميان نيست حتی واژه آمريکا چه
برسد به امپرياليست آمريکا را نيز بکار نمی

به جنگی که ايران بر ضد آمريکاآنها . برد
، آنها به بمبی که عليه می گويندخواهد کرد نه

آمريکا به کار خواهد رفت نه می گويند و نه
. نه بگويندبه بمب آمريکا عليه ايرانآنکه 

آن صورت چه لزومی دارد که شعارزيرا در 
نه به جمهوری اسالمی و نه به“بی سر و ته 

ی که شعارارا بدر شرايط کنونی “ آمريکا
کمتری نسبت به  شعار قبلی هت سر وحتی از 

،نه به جمهوری اسالمی“برخوردارست نظير 
 تعويض کنيم؟ ما می“، نه به بمبنه به جنگ

 کی؟ نه بهنه به کدام جنگ و از طرف: پرسيم
کدام بمب و از طرف کی؟ اين جنگ طلب و
بمب افکن مجهول کيست؟ آيا آنها امپرياليستها
و صهيونيستها هستند؟  چرا صريح صحبت

 .  نمی کنيد؟
آنچه را که نشريه تروتسکيستی و صهيونيستی

عيتسر“و يا “ مسئله اصلی“انترناسيونال 
 آقای رضا پهلوی مدعیمی نامد“ سرنگونی

تاج و تخت پادشاهی ايران در مصاحبهبی 
خود با عليرضا ميبدی برای رسانه های
آمريکائيهای ايرانی تبار مقيم آمريکا

آيا اولويت“ :وی می پرسد. می نامد“ اولويت“
غير ازاين است که ما بتوانيم امروز مملکتمان

از شر. را از اين دوره خطرناک نجات بدهيم
 امروز وضعيتیيک نظام مافيائی ماجراجو که

ايجاد کرده که مملکت ما به خطری جدی دارد
،می افتد و ممکن است هر آن به آن حمله شود
از اين حال دربياوريم و آلترناتيوی را در

پس اولويت قبل از هر.. .لکت جايگزين کنيممم
چيزی جايگزينی اين نظام با يک نظام مردمی

روشن است که وقتی نماينده ضد. “...است
قالب مغلوب با واژه ها به بندبازی مشغولان

 سخن می راند منظورش“اولويت“است و از 
 در شرايط خطر تجاوز آمريکا“اولويت“از 

به ايران اين است که ما در درجه اول
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی را اولی

ولی در متن.  را بدان بدهيم“اولويت“بدانيم و 
د تضاد ميانواقعيت موجود از آنجائيکه رش

ايران و آمريکا بسيار سريعتر از تضاد ميان
مردم ايران و رژيم جمهوری اسالمی صورت
می گيرد پس خطر وقوع جنگ بر انقالب
بخودی خود پيشی گرفته و در عمل حرف اين

در“ اولويت“آقا زاده اين معنی را می دهد که 
مبارزه مردم ايران جلوگيری از جنگ و دفاع

در مقابل تجاوزبربرها واز ميهنشان 
اشغالگران نيست بلکه همدستی با آنها برای
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و روی کار
آوردن اين آقازاده بعنوان تنها آلترناتيو موجود

   .است
امروز به کوری چشم دوستان آمريکا جنبش
يکپارچه صلح عليرغم خرابکاری صهيونيستها

جهت آنرا درو امپرياليستها که می خواهند 
  ۶ادامه در صفحه ...  خدمت تجاوز به

  ...نيستیميهن پرستی کمو
 ريختن شالوده يک نظام بهر جهت مردمی

سرنگونی موهومی رژيم جمهوری. است
، اگر بر فرضاسالمی با تکيه به حمله آمريکا

محال موفق نيز گردد متکی بر همان نيروهای
.حامی آمريکا خواهد بود و نه مردم ايران
حکومت دست نشانده امپرياليست آمريکا در

ز آمريکا در ايران برايران که به پاس تجاو
سر کار آمده است راهی جز سرکوب مردم و

ما با اين نوع. همدستی با امپرياليستها ندارد
حکومت در عراق روبرو هستيم که در مقابل
نهضت مقاومت مردم عراق ايستاده است و از
آمريکا خواهش می کند خاک عراق را در
اشغال خود نگاهدارد و منابع عظيم نفت عراق

به سياست خائنانه خود فروخته. ا غارت کندر
های سران کرد نظير جالل طالبانی نگاه کنيد
تا معنای حمايت از تجاوز امپرياليستی را

  .بفهميد
يک جريان گمراه ايرانی با الهام از تئوريهای

امپرياليسم آمريکا“: منصور حکمت می آورد
برای ممانعت از انقالبات مردم خاورميانه

طرفداری از طرح“ کند دو قطبی تالش می
 را به مردم اين“آمريکا يا بنيادگرايان مذهبی

نتيجه گيری اين دو قطبی را. منطقه تحميل کند
مردم عراق بدليل آنکه. در عراق می بينيم

امپرياليستها(نتوانستند قطبی مستقل از اين دو
تشکيل دهند و بدور يک افق) و مرتجعين

 خود از چنگالسياسی روشن برای رهائی
، امروز درامپرياليسم و ارتجاع مبارزه کنند

الی منگنه امپرياليستها و بنيادگرايان اسالمی
 استنتاج منطقی از.“در حال نابود شدن هستند

اين است که عراق“ چپ“اين تفکر ارتجاعی 
 اين.بماندباقی در اشغال امپرياليست آمريکا 

ند و چهجريانهای مرتجع ايرانی که چه بخواه
امپرياليستها“ چپ“نخواهند هوادار نقابدار و 

در ايران هستند با شعار خروج بی قيد و شرط
امپرياليستها از عراق که امروزه به خواست

 بدلمردم و حتی حکومتهای جهانعمومی 
آنها يا در تظاهرات حمايت. شده است مخالفند

از مردم عراق شرکت نمی کنند و يا دعا می
آنها. رياليستها در عراق باقی بمانندکنند امپ

کار“مبارزه استقالل طلبانه مردم عراق را 
اين است. جلوه می دهند“ میاوباشان اسال

نتيجه منطقی تئوريهای ارتجاعی منصور
حکمت که تحقق آنرا در ايران نيز آرزو می

لولوئی“ اسالم سياسی“اين مرتجعين از . کنند
ه ممالک را بهمی سازند تا از ترس آنها هم

.اسارت امپرياليستها و صهيونيستها در آورند
 آنها فقط“یضد امپرياليست“ادعاهای مبارزه 

در حرف و بر روی کاغذ برای رياکاری
در عمل در کار مبارزه مردم اين. است

کشورها برای اخراج امپرياليستها اخالل می
آنها نه تنها در عراق بلکه در ايران نيز. کنند
و طبيعتا. ل جبهه موهومی سوم می روندبدنبا

چون تحقق چنين جبهه ای ممکن نيست عمال
از مبارزه دست می کشند و اشغال ايران و

فعالترين آنها نيز به. عراق را می پذيرند
اسالم“همکاری با آمريکائيها برای مبارزه با 
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از ايران کوتاه باددست امپرياليستها    

  ...ميهن پرستی کمونيستی
ايران به بهانه سرنگونی رژيم جمهوری
اسالمی تغيير دهند با کوبيدن مشت محکم
بدهان اين خرابکاران از پيدايش عراق دومی

اين جنبش صلح. در منطقه جلو می گيرد
اين. مخالف است که ايران مانند عراق شود

نبش تا کنون نقش بسيار مترقی ايفاء کرده وج
در آمريکا با بسيج صدها هزار نفر دارودسته

حمايت. جرج بوش را بيخ ديوار گذاشته است
دستهای متجاوزان“از جنبش صلح با شعار 

در خدمت مردم ايران و“ از ايران کوتاه باد
در جهت سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی

تقالل ايران تنها در اس.بدست مردم ايران است
مبارزه با امپرياليسم و صهيونيسم و نه در

  .همکاری با آنها حفظ خواهد شد
اين. رفقای ما بايد از جنبش صلح حمايت کنند

عمل يکی از اقداماتی است که خطر جنگ را
کاهش خواهد داد ولی ياران منصور حکمت
که هوادار تچاوز به ايران هستند ماموريت

 جنبش صلح اخالل کنند و با ياریيافته اند در
  .  تروتسکيستها آنرا به انشعاب بکشانند

البته حزب ما بر اين نظر است خطر جنگ
همانگونه که نوشتيم پس از شکست اسرائيل

مردم عراق و لبنان. در لبنان کاهش يافته است
بنظر. و فلسطين سپر بالی مردم ايران شدند

ورد جنگمی رسد که عوامل بازدارنده در م
البته. نقش موثری تا کنون بازی کرده باشند

گزينه نظامی از روی ميز امپرياليستها هرگز
برداشته نشده است ولی بهر صورت وضعيت
جهانی طوری است که سير حوادث در جهت
سازش رژيم جمهوری اسالمی با امپرياليست

همين واقعيت نشانه آن. آمريکا حرکت می کند
ی در مقابل تجاوزکاراناست که مبارزه مل

دست ما را در افشاء رژيم جمهوری اسالمی و
بسيج مردم برای سرنگونی آنها بيشتر باز می

بقول رفيق استالين اگر می خواهيد در. گذارد
سياست دچار اشتباه نشويد بايد به جلو نگاه

  .کنيد و آينده را ببينيد
ولی بهر صورت بحث کنونی ما بعنوان يک

، يک مبارزه ايدئولوژيک و يکبحث تئوريک
سياست راهبردی بطور کلی است که بايد

.توجه نيروهای انقالبی ايران قرار گيرد مورد
، بازداشتن امپرياليستها از حمله بهتاخير جنگ

ايران فرصت مناسبی در اختيار نيروهای
،انقالبی ايران است که خود را سازمان دهند

 در شرايطتقويت کنند و آماده گردانند تا
بحرانی که حتما فرا می رسد در راس مبارزه

يک تحميل جنگ زود راس. مردم قرار گيرند
می تواند برای نيروهای انقالبی ايران نيز

  . فاجعه آميز باشد
*****  

از کمک های مالی 
 شما سپاسگزاريم

  . يورو٥٠از آلمان . ن. رفيق س
  . يورو٣٠رفيق رضا از آلمان 

  . يورو٢٥ن م از آلما.رفيق ف

آنهاست که می توان جهان کنونی را توصيف
 مردم نشان داد که به چه مناسبت سيرکرد و به

رويدادها در اين جهت و نه در جهت عکس آن
  .می باشد

  : اين تضادها عبارتند از
  .         تضاد ميان کار و سرمايه - ١ 
 تضاد ميان خلقهای ستمديده با امپرياليسم- ٢

  .برای کسب استقالل خويش
 تضاد ميان  تراستها و دسته بنديهای سرمايه- ٣

  . امپرياليستی و انحصارات با يکديگرهای
اين تضادها در جهان کنونی مداوم در حال
تحول و تغييرند که موجبات درک درست از

اگر کسانی باشند که. مسايل را فراهم می آورند
به وجود اين تضادها اعتقادی نداشته باشند و يا

 آنها قادر نخواهند،مبارزه ميان آنها را نفی کنند
ت اوضاع کنونی جهان را برای مردمبود تحوال
، تحليل درست بدست دهند و راه حلروشن کنند

طبيعتا در جهان کنونی می. ارائه نماينددرست 
توان نقطه يا نقاطی را هم در روی کره زمين
پيدا کرد که در آن نقاط هنوز مناسبات ارباب و
رعيتی برقرار است ولی از حضور اين تضاد

وان نتيجه گرفت يکی ازو مبارزه آن نمی ت
تضادها اساسی دنيای کنونی که حل آن منجر به
تحول ريشه ای و عميقی در کره خاکی می شود
حل تضاد ميان اربابان و رعايا در فالن کشور

اين تضاد در اوضاع و روند. مفروض است
تحوالت کنونی جهان نه يک تضاد عمده و نه

کنندهيک تضاد اساسی است و فاقد نقش تعيين 
  .است

حزب ما ارزيابيهای خويش را بر اين اساس
بنظر حزب ما در. نامبرده در باال قرار می دهد

نظم نوين، يعنی شرايط شرايط کنونی جهان
، جهانی شدن سرمايه و اقداماتجهانی

، تضاد ميانتجاوزکارانه بازدارنده امپرياليستها
 تضاد عمده،خلقهای زير سلطه با امپرياليستها

ملتهای جهان در مقابل هجوم. ان استجه
، امپرياليستها واستعمارگران مدرن

تجاوزکاران بپاخاسته و از تماميت ارضی و
 مبارزه. کنندمیحق حاکميت ملی خويش دفاع 

،مردم اين کشورها در يک سطح نيست
ايدئولوژی حاکم بر آنها الزاما مورد تائيد ما

سطح ،نيست و لزومی هم ندارد که باشد
يکديگر و حتیفرهنگ اين ملل نيز همتراز 

 ولی.همتراز فرهنگ ملتهای متجاوز نيستند
مهم مبارزه سياسی آنها در جهتی است که دست
،امپرياليستها را از سر مردم جهان کوتاه کند
،حقوق دموکراتيک ملتها را برسميت بشناسد
فرهنگ فاشيستی و نژادپرستانه و آمرانه

ونيستها را بدور افکند وامپرياليستها و صهي
با ، سلطه طلبمانع شود تا اين قوای توسعه گر

،اشغال اين ممالک مواد اوليه آنها را غارت کند
خاکشان را پايگاه سياست راهبردی خويش

، بازار فروشبرای مقابله با رقيب قرار دهد
اين ممالک را بدست بگيرد و از همه مردم آنجا

ری سرمايه هایبرده های مدرن برای سودآو
 قطع دست امپرياليستها در.امپرياليستی بسازد

اين ممالک صرفنظر از اينکه اين ملتها دارای
٧ادامه در صفحه ...   کدام سطح فرهنگی

...سياست ارعاب
 دنباله رو اپورتونيستها و ناسيونال شونيستها

  .بدل می شود
ما از اين جهت مسروريم که وقتی نزاع بزرگ

و“ چپ“ايدئولوژيک در گرفت اپورتونيسم 
ديگر نمی تواند خويشتن را در پس پردهراست 

“انترناسيوناليسم“، “سمارکسيم“، “مکمونيس“
کمونيستها.  کنند و به عوام فريبی بپردازندپنهان

بايد به اين نزاع دامن بزنند تا دل و روده افکار
پوسيده اپورتونيستی و ضد کمونيستی بر روی
دايره بيفتد و مردم قادر شوند ماهيت نظريات
انحرافی اين افکار را که در بسته بندی

در اينجا. بشناسندمی شود عرضه “ انقالبی“
بايد اظهار نظر مشخص کرد و تصويری را که
در اثر اتخاذ سياستهای گوناگون در عرصه

در اين بحث. ايران پيدا می شود ترسيم نمود
نمی شود به پشت سنگر کلی گوئی فرار کرد و

  . مردم را در سردرگمی نگاه داشت
نخستين پرسش اين است که ما منظره عمومی

ی جهان را چگونه ارزيابی می کنيم و آنهاسياس
چه درکی عيارانه و تاجرمسلکانه از اوضاع

  . سياسی جهان دارند
مارکسيست لنينيستها بر اين نظرند که ماده و
.بطور کلی هستی همواره در حال حرکت است
.حرکت امری مطلق و سکون امری نسبی است

مبارزه اضداد مضمون. منبع حرکت تضاد است
البته. ن در حال حرکت را ترسيم می کندجها

جهان و کائنات مملو از تضادند ولی بايد در هر
پديده مشخص تضادهای اساسی مربوط به آن
پديده را يافت و از طريق ارزيابی آن تضادها

وقتی ما در. به ماهيت حرکت پديده پی برد
مورد جهانی که در مقابل خويش داريم سخن

کنيم در عرصه و روندمی رانيم بايد روشن 
تغيير و تحوالت اين جهان کدام تضادها نقش

 می کنند و حل آنهاءاساسی و ماهوی ايفا
طبيعتا. تحوالت جهان را به جلو سوق می دهد

ولی دعوای. در دنيای کنونی تضادها بی نهايتند
يک زن و شوهر مسلمان بر سر مهريه و

ا مسلمان و يبا يک، نزاع يک المذهب جهيزيه
، دعوای دو جوان مجرد بر سر کاميابیيهودی

، گريبانگيری دو رفيقاز يک مهروی دلربا
معازه پيتزایديرين بر سر تقسيم درآمد 

اين.  راه گشای مشکالت جهان نيستند،شريکی
تضادها که کسی شايد از آنها با خبر نيز نباشد

، ميدان عملشان بسيار محدودجهانشمول نيستند
 چهارديواریکشان از حد ياست و تاثيرات
برای درک اين مسايل ساده. تجاوز نمی کند

نياز نيست که کسی به دانش مارکيسم لنينيسم
تنها عقل سالم برای يک داوری. مجهز باشد

زيرا اين گونه تضادها. واقعبينانه کافيست
  .منظره سياسی جهان کنونی را ترسيم نمی کنند

 کنونیحزب ما بر اين نظر است که درجهان
مبارزه تضادهای زيرين در جريانند و عمل می
کنند و جنبه جهانشمول داشته تعيين کننده

با درک اين تضادها و. وضعيت کنونی جهانند
راه حل آنها و شرکت مستقيم و موثر در مبارزه
اين اضداد و تاثير گذاری و تاثير بخشی از



  

 ٧فحه                                                    ص                          توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران    ١٣٨۶  تير - ٨٨  شماره 
 

 

 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

وی بجای درک. درک از جهان درست نيست
نونی و مبارزه اين اضدادتضادهای جهان ک

.را به ميدان کشيد“ دو قطب تروريسم“تئوری 
برای وی تحوالتی که در جهان کنونی می گذرد

اين تئوری به. ناشی از نزاع دوقطب است
 کامل شد که“سناريوی سياه و سفيد“صورت 

در آن مضمون مبارزه طبقاتی لجن مال گشته و
يصتلخ“ مدرنيسم و سنت“به مبارزه ميان 

،، اکثريتيها، توده ايهاسلطنت طلبان .گرديد
 هم از کاره بيکباره متحد بالقو... و"کمونيستها"

در آمدند و بايد با شعار همه با هم در مقابل
 اين تئوری.صف آرائی کنند“ اسالم سياسی“

ارتجاعی ضد طبقاتی و ليبرالی هر روز به
در عراق اين تئوری. شکلی خود را می نماياند

از تجاوز. دست روشن اشغالگران استهم
آمريکا به عراق حمايت می کند و معتقد است
که هدف امريکائيها و توجه کنيد نه امپرياليست
آمريکا در حمله به عراق سرکوب

بوده و نقش آنها برای حفظ امنيت“ تروريستها“
آنها با خروج قوای . استمثبتدر منطقه 

آنها. مخالفنداشغالگر و استعمارگران از عراق 
.هوادار ارتجاع و امپرياليسم در منطقه هستند
اين عده در فلسطين نيز همين نقش کثيف را

آنها به بهانه اينکه مردم فلسطين در. دارند
اکثريت شکننده خود حماس را در يک انتخابات
دموکراتيک انتخاب کرده اند و اين امر در
هشرايط آزاديهای بی قيد و شرط امکان يافت
است از تجاوز و آدمکشيهای اسرائيل

تجاوز اسرائيل را. صهيونيستی حمايت می کنند
در کشتار نمايندگان مردم فلسطين مورد تائيد
قرار می دهند و اين همدستی با جنايتکاران

مبارزه دو قطب“صهيونيسم را با همان منطق 
 از کودتا در فلسطين.توجيه می کنند“ تروريسم

رزمنده مردم فلسطين و سازشبه ضرر مبارزه 
در لبنان نيز همين. با اسرائيل حمايت می کنند

روش کثيف و حيوانی را در پيش گرفتند زيرا
بزعم آنها صهيونيستها و امپرياليستها نماينده
مدرنيسم و تمدن هستند و می خواهند دنيا را از

در لبنان.  پاک نمايند“تروريسم اسالمی”قيد 
کاران هستند و مردم لبنان راآنها همدست جنايت

لبنان وهللا تشويق می کنند که هم بر ضد حزب ا
 حال آنکه.“بجنگند“ اسرائيل “بر ضد“هم 

ايران که يک گروههللا با حزب ا ،لبنانهللا حزب ا
آنها. اراذل و اوباش هستند ماهيتا فرق دارد

نماينده مردم لبنان و نماينده اکثريت ميليونی
آنها مسيحيان از و حتیهستند مردم لبنان 

 و تاريخی که در شکستیبخاطر نقش انقالب
 و از استقالل لبنان دفاعنداسرائيل ايفاء کرد

 ما می پرسيم نقش.د حمايت می کنندننمو
مبارزه مردم لبنان در شکست امپرياليسم و

تر است يا نقش دارو دسته صهيونيسم مثبت
  های منصور حکمت در تخطئه اين مبارزه؟

منصور حکمت در مورد ايران هم همانپيروان 
سياست آنها مانند. سياست را در پيش گرفته اند

.خط قرمزی در تمام تحليلهای آنها بازتاب دارد
کسی که از تجاوز امپرياليستها به عراق حمايت
می کند و مخالف آن است که امپرياليستها خاک

، کسی که از جالل طالبانیعراق را ترک کنند
 ٨ادامه در صفحه  ...   انو آن رهبر

، کنترل انرژید خام از ویاامکان تهيه مو
بهتر و مناسبتر نظامی در، کسب امکان جهان

محاصره رقيب و حل تضاد ميان خود و
ه ايکهمبارز. حريفش در جهان نيز می باشد

،امروز بر سر تامين آتی انرژی اعم از نفت
، نيروی هسته ای در گرفته است بهترينگاز

نمونه روشنی است که مجموعه حضور همه
  .تضادهای گفته شده در باال را بازتاب می دهد

ارزيابيهای حزب ما بر اين واقعيات استوار
.ارزيابيهای من در آوردی و ذهنی نيست. است

سی با ارزيابيهای حزب ما موافقنمی تواند ک
نباشد و از برخورد به اين حقايق فرار کند و يا

نمی تواند کسی به اين. در مقابل آن سکوت کند
ارزيابی اعتقاد داشته باشد ولی از استنتاجات

  .مترتب با آن بهراسد و فرار کند
هستند نيروهائی که اوضاع جهان را اين چنين

 پديده امپرياليسم اعتقادیآنها به. تحليل نمی کنند
،، آسيا، آمريکادولتهای پيشرفته اروپا. ندارند

.اقيانوسيه را امپرياليستی و غارتگر نمی دانند
برای آنها دولتهای غربی اينگونه مطرحند که

، و استقراربرای صلح و بهبود محيط زيست
 تالش کرده و توليد را پيشرفت دادهحقوق بشر

اين. ن  ايفاء می کنندو نقش مترقی در جها
دولتها پاسدار جامعه مدنی بوده و به  ايده آل

نارسائيهای موجود. بشريت تحقق بخشيده اند
نيز بايد با يک روش مسالمت جويانه و انتقادی
با استفاده از وسايل ارتباط جمعی بر طرف

راه نيل به اين اهداف نيز شرکت در. شود
دموکراسیانتخابات آزاد است که با چاشنی 

اين است آن درکی که آنها از. کامل می شود
حزب ما تاريخ را تاريخ مبارزه. جهان دارند

طبقات تاريخ مبارزه ميان ستمديدگان و
ظالمين وميان ، تاريخ مبارزه ستمگران
، تاريخ مبارزه ميان غارتگران ومظلومين

حزب ما معتقد است که. غارت شدگان می بيند
ولی. نها سازنده تاريخ استخلقها و مبارزه آ

هستند دسته هائی که به مبارزه طبقاتی و اينکه
اين مبارزه بايد به استقرار دولت طبقات تحت
ستم و در دوران سرمايه داری بايد به دولت
.ديکتاتوری پرولتاريا بدل شود اعتقادی ندارند

آنها. آنها ماهيت طبقاتی دولتها را نفی می کنند
 که اين دولتها ديکتاتوری طبقاتاعتقادی ندارند

حاکم و ديکتاتور کسانی هستند که اقتصاد
.جامعه را در مالکيت خصوصی خويش دارند
در نتيجه اين عده با درک معيوبی که از جهان
دارند نمی توانند ارزيابی درستی از ماهيت
رفتار و اعمال اين دولتها بدست دهند و ماهيت

  .  توده ها روشن کنندآنها و اعمال آنها را برای
دارودسته های پيرو منصور حکمت شامل
کسانی نيستند که از گذشته با وی همکاری کرده

دارو. و امروزه هر کدام ساز خود را می زنند
دسته های پيرو منصور حکمت همه آن کسانی
نيز هستند که تابلوهای ديگر دارند ولی نظريات

ت آنرامنصور حکمت را پذيرفته اند فقط شهام
ندارند که به آن اعتراف کنند و بی جهت نيز به

منصور حکمت. منصور حکمت انتقاد می کنند
زمانيکه در قيد حيات بود بر منظره ای که
جنبش کمونيستی جهان از جهان کنونی ترسيم
کرده بود خط بطالن کشيد و مدعی شد که اين
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 و منطق ايدئولوژيک باشند و در کدام درجه
پيشرفت اجتماعی قرارداشته باشند مبارزه ای

ل تضادی است که، انقالبی و در جهت حمثبت
از نظر تاريخی به نجات بشريت منجر می

 مبارزه آنها در مسيری طی طريق می کند.شود
که مسببين جنگهای خانمانسوز جهانی و ضد
بشری را منکوب کرده و به اين بالی مهلک

اين مبارزه در جهت برطرف. خاتمه می دهد
اين. کردن علتهاست و نه چسبيدن به معلولها

ر نهرهائی که بدريای مقاومتمبارزات د
سرازير می شود تداوم دارد و آب آن
.امپرياليستها را در کام خويش غرق خواهد کرد
کوتاه کردن دست امپرياليستها از اين منابع

، آنها را در داخل ممالک مادرزيست برای آنها
، مناسباتبا بحران اقتصادی روبرو می کند

، نهاندسرمايه داری را به بن بست می کش
می تواند توليد شود و نه بازاری برای کاالئی

فروش وجود دارد و در حاليکه که انبارهای
ردم استطاعتمانحصارات از کاالها مملو است 

 اکثريت در.مالی برای ادامه زندگی را ندارند
سايه ثروتهای افسانه ای در گرسنگی دست و
پا می زند و قانون مقدس مالکيت خصوصی

 آن است که ارزاق عمومی و کاالهایمانع از
 يعنی به صاحبان،توليد شده بدست زحمکتشان

ارتش و قوای انتظامی. اصلی آنها مسترد گردد
و ارکانهای سرکوب همگی در پی رعايت اين

تضاد کار و سرمايه تشديد می شود و. قانون اند
کارگران در کنام امپرياليسم به جان سرمايه

راه حل تاريخی نجات. داری خاتمه می دهند
.بشريت بسيج مردم جهان عليه امپرياليسم است
اين به اين مفهوم نيست که نبايد از مبارزه
کارگران بر ضد سرمايه داران در ممالک

ما بايد از مبارزات. متروپل به حمايت برخاست
حق طلبانه کارگران حمايت کنيم ولی ارزيابی

 عاليق باطنیعلمی را نبايد بر اساس ذهنيات و
در شرايط کنونی امکان گذار. استوار سازيم

سرمايه داری به سوسياليسم در ممالک پيشرفته
سرمايه داری تنها به صورت يک امکان
تئوريک وجود دارد و نه يک واقعيت مشخص

اين امکان هنوز نمی تواند به. بالواسطه
خيانت رويزيونيسم در نيم. واقعيت بدل شود
 چنان ضربات مهلکی به جنبشقرن گذشته آن

کمونيستی زد که عامل ذهنی جنبش بعلت
ضعف خويش در شرايطی که بحران سرمايه
داری در ده سال گذشته تشديد شده بود و از يک
بحران به بحران ديگر سرنگون می شد قادر
.نبود رهبری مبارزات کارگران را بدست گيرد
حال آنکه در ممالک پيرامونی مبارزه مردم

، مبارزه دولتها برایجهان بر ضد تجاوزکاران
حفظ استقالل ملی و تا حدودی استقالل اقتصادی

   .انقالبی قرار دارد در دستور کار نيروهای
سياست راهبردی امپرياليست آمريکا در پس
سياست اعالم شده عمليات بازدارنده نه تنها به
سياست به بند کشيدن ساير ملل و کوبيدن راه

ر برای جهانی کردن سرمايه و تسلط برناهموا
، اين سياست در خدمتبازارهای جهان است

رفع خطر از رقيب از طريق گرفتن بازارها و
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منابع اطالعاتی غرب و آگاهان. نگاه کنيد
سياسی رسما اعالم کرده اند که مخارج اين
.گروه را منابع امنيتی آمريکا تامين می کنند
اگر اين گروه صد سال ديگر هم بجنگد به

مردم. جنبش توده ای مردمی بدل نخواهد شد
ايران حاضر نيستند و نبوده اند برای سرنگونی
حتی يک رژيم ددمنش و جنايتکاری نظير رژيم
سرمايه داری جمهوری اسالمی ننگ همکاری
با امپرياليسم و صهيونيسم و گرفتن کمک مالی

بانيان اين شعار. و تسليحاتی از آنها را بپذيرند
نيز اين را می دانند و اساسا هدفشان نيز

آنها.  رژيم جمهوری اسالمی نيستسرنگونی
خواهان استقرار امپرياليستها در ايران هستند و

هر. سياستشان در خدمت تسهيل اين امر است
سياستی که در صورت تجاوز آدمخواران به

“ممبارزه دو قطب تروريس“ هبهانايران به 
 همدست،اولويتها را مخدوش کند

 درکامپرياليستهاست و مردم ايران نيز همين
 که، سومِ اين جبهه همه با هم. را خواهند داشت

در داخل ايران موهومی است در خارج ايران
مشتی آشفته فکر را بدور نظريات منصور
حکمت که همه اين گروه ها را تغذيه می کند

هدف خرابکارانه اين پيروان. گرد آورده است
منصور حکمت بهر نام و نشانی که هستند

جبهه. ضد جنگ استتخريب در جنبش 
موهومی سوم در ايران به جبهه واقعی

سياست آنها. خرابکاری در خارج بدل می شود
مبارزه با تمام قوا برای جلوگيری از حمله
امپرياليستها به ايران و پيشگيری از نابودی

همه فعاليتهايشان را در خدمت اين. ايران نيست
سياست صحيح قرار نمی دهند برعکس پيشنهاد
می کنند که  اگر امپرياليستها حمله کردند ما
برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی آماده

آنها به ظاهر به شما می گويند که ما به. شويم
 می گوئيم ولی به شما نمی“هن“هر دو آنها 

آنها“ نه“گويند که خود آنها نيز واقفند که برای 
امپرياليستها تره هم خوردنمی کنند و برعکس

رند به آنها همه امکانات را بدهند تا بهحاض
 از نظر.بگويند“ نه“رژيم جمهوری اسالمی 

عملی با بند بازی واژه ها و عبارت پردازيهای
.رياکارانه راه تسخير ايران را فراهم می کنند

به“ آره“آنها به جمهوری اسالمی “ نه“
 آنها از اين راه نه تنها به.امپرياليسم است
 سرمايه داری جمهوری اسالمیسرنگونی رژيم

موفق نمی شوند و ادعاهايشان برکاغذ برای
 بلکه آنها با اين کار،عوامفريبی باقی می ماند

آنها روشن. يک امر ديگر را نيز ثابت می کنند
می کنند که معلوم نيست برای چه اساسا خواها
سرنگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

ن رژيم به چه کاریهستند؟ نفس سرنگونی اي
اگر سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی. می آيد

منجر به ايجاد دموکراسی و آزادی بيان و
،احزاب و سنديکاها و حفظ استقالل ايران نشود

، اگر بانکهای نکندفزيها را نااگر خصوصی س
، اگر نفت ايران و گاررا مجددا دولتی نکند
 را، اگر انرژی هسته ایايران را ملی نکند

،بصورت صلح آميز مورد استفاده قرار ندهد
قيد شرايط استعماری سازمان تجارتاگر 

اين سرنگونی به چه درد... جهانی را نزند و

  زندانيان سياسی را بی قيد و شرط آزاد کنيد

مگر اينکه بر اين عقيده باشيم که. می خورد
پيروزی امپرياليستها اين آرزوها را تامين می

  . کند
يک تئوری موهومی وبی“ جبهه سوم„تئوری 

و با واقعيت کنونی جامعه ايران نمیپايه است 
چنين جبهه ای نه اکنون و نه بعد از حمله. خواند

آمريکا اساسا نمی تواند در شرايط کنونی در
چنين نيروئی در عرصه. ايران بوجود آيد

پاره ای. واقعيت مبارزه ايران وجود ندارد
هستند که حضور سازمانهای تجزيه طلب کرد

هرگز اين.  جا می زنند“جبهه سوم“را به نام 
“نيروی دوم“آنها .  نيستند“نيروی سوم“نيروها 

تجربه. ، در کنار امپرياليستها خواهند ايستاداند
آنها همدست. عراق را نبايد دوباره آزمود

.آمريکا خواهند شد تا تجزيه ايران را کامل کنند
،هدف آنها آزادی و استقالل ايران نيست

 حزب دموکرات.ی استهمدستی با جالل طالبان
کردستان ايران باين خيانت صميمانه اعتراف

اين جريانات ناسيونال شونيست. کرده است
تجزيه طلب برای دادن رنگ و لعاب ملی بخود
بدنبال همدستان غير کرد می گردند تا سرپوشی

در غير اين. برای اين نيات خود داشته باشند
ایصورت چرا از خروج بی قيد وشرط  نيروه

.استعمارگر تجاوزکار از عراق حمايت نمی کنند
چرا حضور آنها را در عراق مترقی تر و مثبت

؟ چرا برای.تر از عدم حضورشان می دانند
سرنوشت مردم فلسطين و لبنان و افغانستان

  اهميتی قايل نمی شوند؟
 اهتمام“جبهه سوم“می شود با تئوری موهومی 

ر مردم فريبورزيد مردم را فريب داد ولی کا
به خود فريبی رسيده است و اين خود فريبی به
همدستی با ضد انقالب جهانی کشيده است و اين
همدستی با ضد انقالب جهانی را که ناشی از
تئوريهای خود آنهاست با اتهام زدن بديگران

نوکران امپرياليستها و جاسوسان. کتمان می کنند
بيهوده میاسرائيل و هواداران انقالبات مخملی 

پندارند که با اتهام زنی حزب کار ايران را
ما بار ديگر می گوئيم و. مرعوب می کنند

نه به جمهوری“تکرار می کنيم که شعار 
 در شرايط خطر تجاور“، نه به آمريکااسالمی

آمريکا به ايران يک شعار انحرافی و شعاری
برای آماده کردن فکری همکاری با تجاوزکاران

ر درست که بايد تکيه را بر ممانعتشعا. است
دست“از تجاوز به ايران بگذارد شعار 

. خواهد بود“تجاوزکاران از ايران کوتاه باد
تروريسم“، “دو قطب تروريسم“بانی شعار نفی 

“ميلياريسم آمريکا“، “جمهوری اسالمی
منصور حکمت است و با هيچ وصله پينه ای

.م کردنمی شود آنرا قابل پذيرش برای مرد
شعار صحيح در درجه نخست که بايد بر آن

دست امپرياليستهای“: تکيه کرد اين است
 و  بايد برای افشاء“وتاه بادمتجاوز از ايران ک

در ماهيت امپرياليستها و نوکران  رنگارنگشان
سرنگونی رژيم سرمايه“ايران توضيح داد که 

داری جمهوری اسالمی وظيفه مردم ايران
  .وظيفه امپرياليستها و قوای خارجی و نه “است
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ردند وک خلق کرد که به ملتهای منطقه خيانت 

با امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه همکاری
می کنند و از کمکهای مالی صهيونيستها و

، چنين کسانی با تجاوزامپرياليستها برخوردارند
زيرا اين تجاوز را در. آمريکا به ايران موافقند

می“ دو قطب تروريسم“ مبارزه ميان کادر
و“ اسالم سياسی“ آنها آنرا مبارزه ميان .دانند

 نتيجه عملی اين. می نامند“ميليتاريسم آمريکا“
“دعوا“سياست آن است که خود را داخل اين 

نمی کنند و همه را از درگيری برحذر می
هر فرد عاقلی می فهمد که اگر اين. دارند

خن نمی رانند از ترس مردمخائنين با شفافيت س
سياست آنها سياست واحدی است. ايران است

،، عراقکه در تمام منطقه از افغانستان
آنها در.  دارند و ايران، سوريه، لبنانفلسطين

اروپا نيز با باز کردن دکان اخاذی جديدی در
خدمت بورژوازی آلمان و صهيونيستها بنام

يستها در به آلت فعل امپريال“مسلمين سابق“
در. مبارزه با مهاجرين مسلمان بدل شده اند

.همه جا نقش خرابکارانه آنها آشکار است
سياست آنها در مورد ايران نمی تواند جدا از

باين جهت. مجموعه سياست عمومی آنها باشد
در مورد ايران موذيانه برای کتمان بی عملی
خود و ايفای نقش ستون پنجم در ايران از

 جبهه موهومی سوم ياد می کنند کهتاسيس يک
اين جبهه موهومی سوم بايد هم عليه آمريکا و

بجنگد و هم عليه“ متمدن“انگليس و ساير دول 
 در اين“دخالت“. رژيم جمهوری اسالمی ايران

دعوا برای اينکه متهم به بيعملی نشوند يعنی
 تشويق مردم به اينکه يعنی،“همه فن حريفی“

يم جمهوری اسالمی وزير پرچم آنها رژ
تجاوزکاران را از ساحل دريای خزر بروبند و

اين عوامفريبی. به آبهای خليج فارس بريزند
اين. حتی خودشان را نيز نمی تواند قانع کند

مردم حساب باز“ حماقت“حضرات به روی 
 در عمل وضع چنين است که اين عده.کرده اند

تهرانچند صد نفر را نيز نمی توانند آنهم در 
.نزديک دانشگاه برای نيات شوم خود بسيج کنند
چون زورشان به آمريکا که از آسمان با
تسليحات خويش می آيد نمی رسد و فاصله شان
از تجاوزکاران که از پائين از غرب و شرق و

نه“جنوب می آيند نيز زياد است و عمال شعار 
شون بی رنگ و بی قوت و بدون“به آمريکا

 نتايج عملی در پيشگيری از اينپايه مادی و
تجاوز است در واقع آنها با اين سياست مردم را
به خرابکاری در نهضت مقاومتی که بايد عليه
آمريکا و تجاوزکاران بوجود آيد تشويق می
کنند و همدست همه آن عوامل نفوذی
امپرياليستها می شوند که از قبل آنها را برای

، از ميان و منطقهاينکار از اسرائيل و آمريکا
واردناسيونال شونيستها کرد و آذری و عرب 

طبيعتا کسی قادر نيست با اين. ايران کرده اند
سياست اعتماد مردم را جلب کند و رژيم

جلب چنين. جمهوری اسالمی را سرنگون کند
اعتمادی تنها در متن مبارزه بر ضد

شما به تجربه. امپرياليستها مقدور است
 بلوچستان ايران که برایدر“ هللادانج“
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی می جنگد“
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اين تالش نيز بکلی عقيم ماند و بناپارت به
 به١٨٤٦زندان ابد محکوم شد ولی در سال 

او در).  توضيحات مترجم–. انگلستان گريخت
 لومپن١٠٠٠٠ دسامبر خود ١٠جمعيت 

بيکاره را گرد آورد که می بايست نقش مردم
  ). ٦٧ تا ٦٦صفحات (“...را بازی کنند

، بی شکلوده بی طبقهکارل مارکس نقش اين ت
، نقش اين تفاله و اليه های اجتماعیو مبهم

غيرقابل اعتماد که در شيار ميان ساير طبقات
سرگردان و ول می گردند را در رويدادهای

ولی لومپن پرولتاريا فقط. اروپا نشان می دهد
  .   زائيده اروپا نيست

رجاله ها در رويداهای بزرگ کشور ما نيز
در همين تاريخ. فاء کرده اندنقش موثری اي

معاصر ايران رجاله های اسالمی و ياران آيت
کاشانی بنامهای شعبان جعفری معروف بههللا ا

و رضائی بی مخ و يا تاجبخش و طيب
 نابکه از مريدان اسالم... رمضان يخی و

آنها در. محمدی بودند حضور فعال دارند
مبارزه با نهضت ملی ايران و جنبش قدرتمند

مونيستی ايران در همکاری با سلطنت وک
اين باجگيرها و. مذهب سنگ تمام گذاشتند

چاقوکشها با فريادهای نفس کش و چماق بدست
کاشانی کههللا و الهام از منبع دينی خويش آيت ا

همراه بارستگاری آنها را می طلبيد و 
“دیسّي“که رنگ آمريکائی سبز ی هادالر

پرياليستو سازمان سنتی جاسوسی امداشت 
 مرداد٢٨ در کودتای خائنانه ستانلفرتوت انگ

“پرهيزکار“شرکت کردند و با بسيج مسلمين 
که در پی“ کافران کمونيست“بر ضد 

اليهبودند “ اشتراکی کردن زنان شوهردار“
، راهيان بهشت، عناصر بی طبقههای متزلزل

برين که گناهان ده ها ساله خويش را با خون
ستند ارتش آدمکشان حرفهيک توده ای می ش

ای را براه انداختند و کشتند و بردند و سوختند
،ملی کردن نفت را پس گرفتند. و نابود کردند

و آنرا با قرار داد خائنانه کنسرسيوم مجددا به
امپرياليستها تقديم کردند و اسم اين خيانت ملی

ناميدند و ايران را به پيمانهای“ قيام ملی“را 
نه کشاندند کهامی و تجاوزکارارتجاعی نظا

 بهنظامی شورویاحتمالی بايد در کادر تجاوز 
.ايران توسط آمريکائی ها بمباران اتمی شود

 اتمی در شمال ايران سياستءايجاد خال
.راهبردی امپرياليست آمريکا در ايران بود
ايران بيک کشور نيمه مستعمره کامل بدل شد

ان بدستو دستآوردهای مبارزات مردم اير
.شاه و متحدين اراذل و اوباشش بهدر رفت
امروز نيز همين اراذل و اوباش و اين بار در
قالب روشنفکران بيمايه و روسپی صفت در

  .پی تجليل از يک دوره ننگين تاريخ ايرانند
وقتی ميان شيخ و شاه اختالف افتاد و راه آنها
از هم جدا شد رجاله ها نيز بدو دسته تقسيم

 شعبان بی مخ رهبر چاقوکشان حرفه ای.شدند
دربار را بعهده گرفت و سازماندهی کرد و
طيب رضائی به زير چتر مذهب در آمد و از

. طلب مغفرت نمود،روحانيت ارتجاعی
 طيب رضائی را بجرم، شعبان بی مخرهبراِن

، برای زهراين زبان درازيها و چموش بازيها

  دسيسه های رنگارنگ امپرياليستها عليه مردم ايران را برمال کنيم 

. کردندمعترض اعدامچشم گرفتن از روحانيت 
به خونخواهی طيب رضائی که پس از انقالب
از وی تجليل کردند شعبان بی مخ تحت تعقيب
قرار گرفت و به کشور اربابش آمريکا که
پناهگاه همه اراذل و اوباش جهانی است پناه

اربابان شعبان بی مخ تالش کردند از اين. برد
قهرمان“تفاله اجتماعی و قاتل جنايتکار يک 

.وی تجليل کنند“ خدمات“زند و از بسا“ ملی
مسخره“ دموکراتيک“در يک صحنه سازی 

خزيده“ آزادی بيان“در حاليکه زير پناهگاه 
، دروغهای بزرگ وی را بنام واقعيات وبودند

خاطرات مهم و بخشی از تاريخ ناشنوده ايران
روحانيت رژيم جمهوری اسالمی نيز. جا زدند

 با همين رجاله مرداد٢٨که در دوران کودتای 
ها همکاری می کرد دستانش در افشاء حقايق
بسته است و نمی تواند نقش متحد ديروز

 مرداد بر مال٢٨خويش را در کودتای خائنانه 
دو رژيم رجاله ها از رجاله. کرده خوار سازد

  .های خويش حمايت می کنند
رژيم جمهوری اسالمی از همان بدو روی کار

بکار گيری رجاله ها درآمدن خويش با تجربه 
پيشبرد نيات سياسی خويش آنها را تحت

که از ماليات“ جمعيتهای خيريه“عناوين 
، مصادرهای غير، غارت اموال عمومیمردم

،قابل کنترل و خارج از نظارت عمومی
 مید ون ارتزاق می کردبنيادهای مشکوک

 و عامجمعيتهای مذهبی“، تحت نام کنند
اين جمعيتها نامشان. مان دادساز“ المنفعه
 دسامبر نبود ولی تا در مواردی کامل١٠ديگر 

و در موارد ديگر تا حدودی همان ماهيت
،کميته ها. جمعيت ده دسامبر را داشتند

، بنياد خرداد١٥بنيادهای مستضعفان و 
، و خودهللا، انصار حزب ا و زندگانشهيدان
که امکان بروز.. .وهللا ، ثاراهللاحزب ا

کوفت شده و انتقامجوئيهایخودنمائيهای سر
احساسات تحقير شده گذشته خويش را يافته
بودند به ميدان آمدند و اين کمبودهای
شخصيتی خويش را با گرفتن چماق و سرکوب
مردم دست تنها و بی سالح چون قهرمانان
.جنگهای جهانی جبران کردند و می کنند
آنهاعناصر بی مايه و بی پايگاهی هستند که

ء و ادامه زندگيشان وجود رژيم اينشرط بقا
آنها زورشان به زنان. چنينی در ايران است

 می رسد که تسليم عوامفريبی“بد حجاب“
مذهبی نمی شوند و در صف نخست مبارزه

آنها که در مقابل. سينه سپر کرده اند
امپرياليستها و صهيونيستها زار و ذليل اند و
تهادر تجزيه يوگسالوی همدست امپرياليس

بودند در مقابل جنبش زنان ايران همگی
 و عقده های حقارت خويش را“رستم دستانند“

ضعيف کشی از صفات. خالی می کنند
ضرب و جرح. آنهاست“ مردانگی“برجسته 

زنان بعنوان مبارزه با مظاهر فرهنگ
امپرياليستی اقدامی ضد انقالبی ارتجاعی و

 ضداوباشانه است که تنها در مبارزه واقعی
.امپرياليستی مردم ميهن ما اخالل می کند
چنين تهاجمی بعنوان ايجاد امنيت و زهر چشم

 ١٠ادامه در صفحه ... گرفتن از مردم به 

  ...نقش رجاله ها و اراذل
، تبهکاران از زندان سربازان مرخص شده 

الم، زندانيان فراری محکوم باعآزاد شده
،، حقه بازانکاله برداران ،شاقه

السارونی عنوان خاص دوره(دريوزگان
دانی است که در ناپل ايتاليا از راه گدائی ياگر

 توضيح-درآمدهای تصادفی گذران می کنند
،، قماربازان، شعبده بازان، جيب بران)مترجم
،، باربرانحشه خانه هاحبان فاا، صقوادان

منظور(، نوازندگان ارگنويسندگان بيمايه
افراديست که در کوچه و خيابان شهرهای

ع مخصوصی ازاروپائی با نواختن نو
برای مردم معاش خود را) ارغنون(ارگ

، کهنه)توضيح مترجم-.تامين می کنند
، گدايان و، سفيدگراناه، چاقوتيزکن فروشان

 مبهم و از هم گسيخته کهتودهاين خالصه تمام 
تالش معاش پيوسته آنانرا از اين سو به آن سو

 laپرتاب می کند و در اصطالح فرانسويان 
boheme )اين عنوان در زبان. ی هاکول

فرانسه به کسانی اطالق می شود که زندگی
 توضيح-، دوره گرد و نابسامان دارندبيعار
. گرد آمده بودند-ناميده می شوند) مترجم

بناپارت از اين عناصر خويشاوند خود هسته
اين جمعيت.  دسامبر را تشکيل داد١٠جمعيت 

ن، زيرا تمام اعضای آبود“ جمعيت خيريه“
نظير بناپارت محتاج آن بودند که از کيسه توده

اين. زحمتکش ملت به آنها احسان شود
 قرار میراس لومپن پرولتاريابناپارت که در 

گيرد و  منافعی را که شخصا بدنبال آنست به
شکل جامع و کامل فقط در وجود آن باز می

رم  تمام، اين ِجت، اين فضواليابد و اين مدفوع
گانه طبقه ای تشخيص می دهد کهطبقات را ي

- بی چون چرا می تواند بر آن تکيه کند
بدون(sans phrasse، بناپارت بناپارت واقعی

اين.  است) مترجم–، آرايش نيافته آرايش
، زندگی تاريخی ملل وعياش کهنه کار دغل

نقش عمده و اقدامات دولتی آنها را يکنوع
کنوعکمدی به عاميانه ترين مفهوم کلمه و ي

، حرکات و، سخنانبالماسکه که در آن البسه
اطوار بزرگوارانه فقط برای پوشش پست

تلقی می -ترين فرومايگی ها بکار می رود
 مثال در سفرش به استراسبورگ الشخور.کند

دستی سوئيسی بجای عقاب ناپلئونی عرضه
هنگام پياده شدنش در بندر بولونی به. می شد

ظامی فرانسه پوشانيد وچند نوکر لندنی لباس ن
لوئی بناپارت در دوران(آنها را ارتش جلوه داد

سلطنت ژوئيه در صدد برآمد از طريق
.شوراندن برخی از پادگانهای ارتش کودتا کند

 توانست١٨٣٦ سپتامبر ٣٠بدين منظور روز 
به کمک چند افسر بناپارتيست دو هنگ
توپخانه پادگان استراسبورگ را به شورش

ولی چند ساعت بعد شورشيان را خلع. وادارد
سالح کردند و خود لوئی بناپارت دستگير شد

١٨٤٠ اوت ٦روز . و به آمريکا تبعيد گرديد
بناپارت با استفاده از جنب و جوش عناصر
بناپارتيست در فرانسه با گروه کوچکی از
توطئه گران به بولونی پياده شد و کوشيد

.ش واداردواحدهای پادگان محل را به شور
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  تشـــکيالت استچاره رنجبــــران وحدت و          

  ...نقش رجاله ها و اراذل 
 ايجاد آن امنيت و آرامش گورستانی بدل می
شود که امپرياليستها همواره خواهان آن بوده

ی از عرصهسرزمينهای بی سکنه و خال. اند
های مبارزه را بهتر می توان فتح کرد تا ميدان
مملو از مردم فداکار و آماده جانفشانی برای
.دستآوردها و دفاع از غرور ملی خويش
رجاله ها می خواهند با اين رفتار خود

وقتی. حکومت نظامی غير رسمی برقرار کنند
يک ناظر بی طرف رفتار اين گرازهای

رد به مردم آن هم دراسالمی را در برخو
آستانه تجاوز امپرياليستها و صهيونيستها می
بيند بی اختيار به اين نتيجه می رسد که عمال
امپرياليستها و صهيونيستها در راس حکومت
اند و بانی چنين خرابکاريها در جبهه متحد
مردم می باشند و مترصدند شرايط تجاوز

تدارکآشکار به ايران را زمينه چينی کرده و 
روشن است که با سرکوب بيرحمانه. ببينند

.اسالم نجات پيدا نمی کندزنان در ايران 
اسالمی که نجاتش وابسته به چند تارمو و يا
برجستگی بدن زنان باشد آنچنان متزلزل است

 دسامبر نيز نمی توان١٠که آنرا با ارتش 
نفس اين وحشيگری و زن ستيزی. نجات داد

آب ريختن. شکست استخود نشانه ضعف و 
به آسياب امپرياليستهاست زيرا مردم عادی را
آن چنان مستاصل می کند که فرياد بر می

.“گر نادری نيست اسکندری پيدا شود“آورند 
دشمنی با زيبائيهای طبيعی ماال حمايت از
زشتيها و پستيها بدنبال می آورد و طبيعتا کسی

کهگندابی . نمی خواهد در لجن زندگی کند
لومپن پرولتاريای اسالمی هديه می کند تنها از

رجاله ها در. انزجار عمومی برخوردار است
آنها از برآمد مردم. پی امنيت خويش هستند

آنها بجای آنکه برای مقابله با. ميهراسند
امپرياليستهای متجاوز به نيروی مردم تکيه

، به بسيج آنها مبادرت ورزند و دست همهکنند
جاوز و دسيسه ضد ايرنی را برایدشمنان ت

مقابله با دشمن مشترک باز بگذارند به
سرکوب مردم می پردازند زيرا از مردم بيشتر

 آنها امنيتی.از تجاوز امپرياليستها می هراسند
، در پی امنيتبرای ايران نمی خواهند

  .خودشان هستند
سرکوب زنان ايران به بهانه مبارزه عليه بد

وحشيانه ديگری به خانه ها وحجابی با يورش 
.اماکن مردم در جنوب تهران همراه بود
چماقداران و رجاله های اسالمی در حاليکه
مانند شعبان بی مخها چماق بدست گرفته و
نقاب برچهره زده بودند بدون داشتن

، تنها با خودسری وکوچکترين مجوز قانونی
خانه های مردمحريم به شبانه گردن کلفنتی 

را دستگير“ اوباش“و “ اراذل“ز کرده تجاو
کرده به گردن آنها آفتابه انداخته و وادارشان
کردند که در آفتابه ها فوت کنند و سپس آنها را
در محله های خويش گردانده به حيثيت آنها
توهين کرده و سپس با چهره های نقابدار به
ضرب و جرح آنها پرداخته و بدنهای خونين

 و بابجای گذارده اندفاتحانه را مالين شده آنها 
“آمريکا نمی تواند غلطی بکند“فريادهای 

 با اين اسلوبها می.صحنه رزم را ترک کردند
خواهند مناطق جنوب تهران را از حيطه

گردن“، “بزن بهادرها“، “جاهل ها“قدرت 
  .پاک کنند“ کلفتها

منظره ای را تصور کنيد که مشتی اراذل
ب برچهره شبانه بدر خانهاوباش و چماقدار نقا

شما هجوم آورده نان آور خانواده را در مقابل
چشمان حيرت زده و وحشت زده زن و فرزند
و يا پدر و مادر مسن آنها بيرون کشيده به

انسان بی اختيار بياد. حسابش می رسند
جنايات آمريکائيهای متجاوز در عراق می

هرت“چنين رفتاری فقط در شهر . افتد
اين اقدام حتی بر اساس.  امکان دارد“یاسالم

خود قوانين جمهوری اسالمی نيز جرم سنگين
زيرا تجاوز آشکار و غير. محسوب می شود

اجازه. قانونی به حريم خانه های مردم است
ورود را به اين خانه هيچ مرجع رسمی قضائی

.حکم قاضی در کار نيست. صادر نکرده است
رم آنها به آنهاجرم متهمين معلوم نيست و ج

در هيچ کجای قوانين جزائی. تفهيم نشده است
جمهوری اسالمی نيامده است که متهم را می

کتک زد و آفتابه“ اراذل“شود با انتساب لقب 
 در هيچ کجای قوانين.به گردنش انداخت

“اوباش“جزائی جمهوری اسالمی جرمی بنام 
 کسی را بجرم.تعريف نشده است“ اراذل“و يا 
ی که وجود ندارد نمی شود تحت پيگردچيز

دستگير کرد چه برسد به آنکه، قرار داد
مجازات نمود و چه برسد به آنکه مجازات را
فورا اجراء کرد و چه برسد به آنکه نوع آنرا

بايد. نيز خود مجری در محل تعيين نمايد
پرسيد بچه مناسبت خود متولی احترام امامزاده

د پرسيد ما در کجا و درباي. را نگاه نمی دارد؟
در اينجا. کدام زمان و مکان زندگی می کنيم

کدام يک واقعا اراذل و اوباش وبايد پرسيد 
.چاقوکش و مخل آرامش و امنيت عمومی اند
آنها که جرمشان معلوم نيست و يا آنها که

،، سازماندهی شده اندجرمشان معلوم است
یموتوريزه شبانه چون راهزنان به خانه ها

نام يگانهای ويژه برخود، مردم تهاجم کرده
از قبل نقشه کشيده و با برنامه ريزی ،گذارده

آمده و ارتکاب به چنين اعمال زشت و تکان
بهمنزجر و دهنده ای را که هر شهروندی را 

 افتخار آفرين خوانده و ازهراس دچار می کند
آنها با غرور در مطبوعات ياد می کنند و

رار می دهند و اين روشمورد حمايت ق
تربيتی را که به مانند کاه در پوست کردن
خاطی و بدروازه شهر آويختن وی می باشد
برای سرمشق گرفتن سايرين در آتيه نيز چون
آخرين تحول تربيتی و آموزشی اسالمی

بايد پرسيد که اگر واقعا. توصيه می کنند؟
اينگونه تنبيهات در تاريخ ايران موثر بود پس

ز کجا دوباره سر و کله رجاله هائی نظير اينا
بايد پرسيد که اين. اوباش منظم پيدا شده اند؟

جانوران از بند رسته متعلق به کدام جمعيت
سری لومپن پرولتاريا هستند و با کدام جناح
روحانيت در پيوندند و از کدام منبع غيبی الهام
،می گيرند که چنين راست راست راه می روند

نظم در جامعه هستند و مراجع قانونیمخل 
بايد پرسيد که. قدرت دستگيری آنها را ندارند؟

اين مغزهای مخبط و عقب مانده  در محضر
 درس سبعيت و“عاليقدری“کدام روحانی 

درندگی آموخته اند و با آشوب طلبی و
خودکامگی و استبداد فردی بر جان و مال و

ل مايشائیناموس مردم حکم می رانند و با فعا
عليرغم وجود قوانين اساسی اسالمی که تعهد
به آن از واجبات آنهاست تهران را قرق کرده

هيچ مرجعی نيست که دست مردم به. اند؟
دامن آنها برسد و از دست اين رجاله های

کدام مرجع. احمقی نژادها شکايت کنند
روحانی به اين اوباش افسار گسيخته فتوا داده

يت مردم توهين روا دارند واست که به حيث
آنها را با کاله بوقی در شهر بگردانند بدون

خود سری و. آنکه جرمی به اثبات رسيده باشد
خود کامگی امنيت اجتماعی را مختل کرده

چاقو. است کسی از فردای خود خبر ندارد
کشی می تواند قانون تعيين کند و عربده کشان

هانه های حرفا  و مخالفين به ب،خدمت رقبا
باندهای سياه به بهانه تامين امنيت. پوچ برسد

طرح جمع آوری اراذل و“و يا  اجرای 
 به جنگ خانگی می پردازند تا منطقه“اوباش

نفوذ خويش را قرق کرده از نفوذ حريف پاک
مامورين انتظامی که قانونا مسئوليت نظم. کنند

را بعهده دارند و خود بايد مجری قانون باشند
زيرا نفوذ اين. اجرای قانون تخطی می کننداز 

جريانات سری و پشت پرده قدرتمندتر از همه
قوانين اساسی روی پرده جمهوری اسالمی
است که خودشان نيز برای آن تره هم خورد

هنوز  بيش از يکربع قرن که از. نمی کنند
روی کار آمدن جمهوری اسالمی در ايران می

همواره دستهای. گذرد تمرکز قدرت مبهم است
نامرئی ای در کارند که مقامهای رسمی نيز

اينها اراذل و. قادر نيستند آنها را کوتاه کنند
اوباش واقعی در جامعه ايران هستند که جای

آنها. طيب و رمضان يخی را گرفته اند
نمايندگان واقعی لومپن پرولتاريا هستند که از
یاتحاد با يک طبقه حاکمه ارتجاعی به سو

طبقه حاکمه ارتجاعی ديگر می روند تا
وضعيت آشفته و متزلزل خويش را تامين

، آلت دست و، قشری متزلزلاين قشر. نمايند
قشری غيرقابل. غارتگر و خرابکار است

اعتماد و باجگير است و به هيچ اصلی جز بی
اسالم در. صفتی و فقدان اصوليت پايبند نيست

 دفاع است کهنزد وی همانقدر محترم و قابل
سلطنت و رژيم آريا مهری قابل دفاع و حمايت

اين قشر مذبذب اجتماعی سالح دست همه. بود
بخشهای حاکميت برای توسعه نفوذ خويش

تا. بوده است و از اين راه ارتزاق می کند
ديروز رفسنجانی از آن استفاده می کرد و حال
.نوبت احمدی نژاد است که از آن استفاده کند

 احمدی نژاد به تن اين رجاله ها لباسحال
انتظامی کرده است و سرپرستی آنها را بعهده

پول نفت رشوه ای است که باين. گرفته است
ارتش از هم گسيخته و راهزن پرداخت می

اين اوباش خطرناک در صورت تجاوز. شود
آمريکا با مشام تيزشان رنگ عوض خواهند

ان ايرانکرد و هلهله کنان به پيشواز دشمن
 مرداد را٢٨آنها تجربه کودتای . خواهند رفت

 ****  .در پشت سر دارند
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دفاع از استعمار و اشغال و سرکوب و  کشتار
مردم توسط تجاوزکاران جنايتکار و غارتگر تن در

  .   نمی دهد
حزب ما در طی اطالعيه ای که در زير منتشر شده

 در“ از ايران کوتاه بادهادست“پرچم  تحت است
اين تظاهرات شرکت کرد و هزاران اعالميه پخش
نمود که مورد استقبال بی سابقه شرکت کنندگان

 همه آنها با سياست حزب کار.قرار گرفت
موافق بودند و آنرا تنها سياست) توفان(ايران

در کنار آن حزب ما. درست ارزيابی می کردند
مانهای مارکسيستینظريات کنفرانس احزاب و ساز

لنينيستی را که دقيقا بهمين موضع توجه دارند پخش
بسياری از احزاب  چپ ، شبکه های ضد.  نمود

جنگ و نيروهای  ترقيخواه و صلحدوست از
انگلتسان، آلمان، دانمارک، نروژ، فنالند، ايتالياو

مخالفت دستها از ايران کوتاه باد با پرچم... سوئد
نوع تهديد و تجاوز نظامی بهشديد خود را به هر
در زير ترجمه فارسی بيانيه.  ايران ابراز داشتند

حزب که به زبانهای خارجی انتشار يافته است از
  :نظر خوانندگان عزيز می گذرد

خروج همه قدرتهای اشغالگر از عراق و 
  افغانستان

  !دستها ازايران کوتاه باد
  !جنايتکاران را در هيليگن دام دستگير کنيد

  
  ! انسانهای گرامی دوستدار آزادی

.ماشين جنگی امپرياليسم آمريکا داغ کرده است
دولت بوش می خواهد ايران را با بمباران به عصر

  .حجر ببرد
پس از اشغال عراق دولت اياالت متحده آشکارا

١١اعتراف کرد که رژيم صدام حسين نه با 
سپتامبر شبهه انگيز کاری داشته و نه صاحب

، درحاليکه ویای کشتار جمعی استسالحه
از جناياتش عليه کشور و مردم عراقعليرغم آن 
  .پند نگرفت

اين بار نوبت. حال تاريخ دوباره تکرار می شود
تجاوز بربرمنشانه امپرياليسم آمريکا با. ايران است

انگيزه نقض حقوق بشر در ايران صورت نمی
گز ايرانی ها هربشردرموردگيرد زيرا که حقوق 

تا کنون برای امپرياليستها بويژه برای امپرياليسم
  . آمريکا اهميت نداشته است

بياد آوريم کودتای نظامی ضد دولت منتخب و
 با کمک١٣٣٢ مرداد ٢٨دموکراتيک مصدق در 

که در طی آن هزاران انسان جان خويشرا “ سيا“
را برای آزادی و دموکراسی از دست دادند و

 مديد در شکنجه گاههایهزاران نفر سالهای
  . بسر آوردندحيوانی رژيم شاهزندانهای 

نه ماهيت اسالمی حاکميت در ايران دليل اين
تجاوز است و نه تبليغات جنگ طلبانه به اين بهانه
که ايران حامی تروريسم جهانی دليل اين روش
،احتمالی آمريکاست زيرا که عربستان سعودی

افغانستان و کويت، ، امارات متحده عربیپاکستان
که متحدين نزديک ماشين جنگی آمريکا هستند به

، متعصب تر و ارتجاعی تر ازمراتب اسالمی تر
  .ايران اند

همچنين اختالفات اتمی و اتهام به ايران که در راه
بازرسی سازمان انرژی هسته  ای سنگ اندازی
می کند فقط بهانه هستند زيرا بر اساس اطالعات

ايران به سالها وقت نياز دارد تا خودشآمريکائيها 
تاسيسات اتمی ايران تا. بتواند بمب اتمی توليد کند

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

 تحت بازرسی سازمان انرژی،کوتاه زمانی قبل
و دولت ايران هنوز هم. هسته ای جهانی بودند

اجازه می دهد که تاسيسات هسته ايش از جانب
پرسش اين. سازمان انرژی هسته ای بازرسی شود

که به چه دليل سازمان جهانی انرژی هسته ایاست 
، اسرائيل واجازه ندارد تاسيسات هسته ای آمريکا
سئله بر سرمساير ملل را بازرسی کند؟ در حقيقت 

، بر دست نيابدمدرناين است که ايران به فن آوری 
اساس منشور سازمان ملل متحد و بر اساس پيمان

ق استمنع گسترش سالحهای اتمی هر کشوری مح
اين. به پژوهش صلح آميز هسته ای مبادرت ورزد

ما در عين حال می. حق برای ايران نيز معتبر است
طلبيم که تمام منطقه خاور ميانه فاقد اسلحه اتمی

  .     باشد
ايران مانعی بر سر راه تکامل سرمايه جهانی در

ايران امنيت سرمايه جهانی. منطقه خاور ميانه است
نظير(منابع اوليه ايران.  اندازدرا به خطر می

منابعی که دول) ...، مس و نفتاورانيوم
امپرياليستی به آن وابسته اند هنوز در دست بانک

 تا آنها رانيستندو صندوق بين المللی پول جهانی 
خصوصی کنند و توسط سرمايه بزرگ جهانی

با دستاويز ممانعت از ساختن. قورت داده شوند
 ميليون٧٠ن بايد محيط زندگی بمب اتم در ايرا
  .انسان نابود شود

، تهديداتبا مانورهای نظامی در سواحل ايران
اقدامات نظامی و توسط حمايت ازبانجام روزانه 

،اپوزيسيون آمريکا دوست در ايران با ميليونها دالر
 .ماشين جنگی در اوج قدرت خود به کار افتاده است

ابل اعتماد است وادعا می شود که دولت ايران نه ق
اين داوری را بايد کسانی. نه بايد به وی اعتماد کرد

کسانی که. بکنند که خود دستهای آلوده بخون ندارند
، کسانی کهجنايات هولناکی در ويتنام کرده اند

کودتای نظامی پينوشه برضد دولت آزاد منتخب
، کسانیسالوادور آلينده در شيلی را سازمان داده اند

م غير قابل توصيفی را نسبت به خلقهایکه اال
،، عراق موجب شده اند، افغانستانيوگسالوی

رند نقشا، حق ندکسانی که مسئول فالکت جهانند
، بلکه خوشان نيز بايد برقاضی را بعهده بگيرند
  . صندلی اتهام قرار گيرند

رژيم ايران يک رژيم ستمگر است بويژه طبقه
مالهای ارتجاعیکارگر و زحمتکشان از حاکميت 

در ايران زجر می کشند و در زير خط فقر زندگی
حقوق زنان مستمرا سرکوب و نقض می. می کنند

آزادی عقيده برای اين رژيم عبارت بيگانه ای. شود
هرگونه حرکت سياسی به فجيع ترين شکلی. است

هزاران زندانی سياسی در. در هم شکسته می شود
تهديدات به جنگ. رندبيغولهای اين رژيم بسر می ب

و تجاوز توسط امپرياليسم آمريکا و اسرائيل برای
جمهوری اسالمی  نعمت از راه رسيده ای است تا

، منتقدين را بهستم سياسی و اجتماعی را تشديد کند
، و افسار ديکتاتوری را محکمتر درزندان افکند
اين بدان مفهوم است که تهديدات. دست بگيرد

صهيونيستی در تحليل نهائی به نفعامپرياليستی و 
اينکه اين رژيم نابود بايد. ارتجاع ايران است

 هر کس برای صلح.، وظيفه خلق ايران استگردد
است بايد روشن بر ضد اين تجاوز باشد تا مانع شود
که مردم ايران قتل عام شوند و ايران به ويرانه بدل

وضعيت عراق بعد از اشغال نشان می دهد. گردد
مردم عراق از کاروان تمدن به بيرون پرتاب شده
  .اند و ساختار صنعتی کشور عمال نابوده شده است

  زنده باد همبستگی جهانی
  )توفان(حزب کار ايران

٢٠٠٧ ماه ژوئن ١  
**** 

  ...دست امپرياليستها از ايران
 آن زمان هم همين شعارهای امروز را ندا می

  :دادند
تاکتيک  اين رفقا با". نه به آمريکا و نه به صدام"

واقعيت نمی خواند و مخلوطی از آنارشيسم  و منزه
آنها می خواهند عليرغم فقدان پايگاه توده. طلبی بود

. يک دست بلند کنندای همزمان چند هندوانه را با
البته می توان همواره بر صفحه ی کاغذ صبور و
يا پشت ميز اطاق کار از هر جنگی سربلند و
پيروز بيرون آمد و نشان افتخار بر سينه زد ولی
تاکتيک مبارزه را در عمل نمی شود بصورت

آنها اساسا با نفی ماهيت جنگ. موهومی تعيين کرد
به ايران و فرار ازدر صورت تجاوز امپرياليسم 

کنار اين بحث و طرح شعارهائی نظير مبارزه با
نه به امپرياليسم و نه به“، “دو قطب ارتجاعی“

تاکتيک جنگ  ارتجاعی را“،  “جمهوری اسالمی
 تبديل کنيم، درمقابل جنبش صلح“به جنگ داخلی

جهانی که هدفش علی االصول پيشگيری تجاوز به
که فرجامی جز بیايران است قرار می گيرند 
جنبش جهانی صلح و. اعتباری آنها نخواهد داشت

جنبش جهانی ضد جهانی شدن سرمايه به اين افراد
آنها می. توصيه روشن و راه گشائی می نمايد

 هدف جنبش جهانی ما بازداشتن امپرياليستها:گويند
ما را با اينکه در ممالک. از تجاوز به ايران است

اليستی چگونه حکومتها و با چهامپري قربانی تجاوز
 اين امر.، کاری نيستماهيتهائی بر مسند کارند

وظيفه نيروهای انقالبی درون اين کشورهاست که
شما. حساب خويش را با اين حکومتها تسويه کنند

می توانيد مستقل از صفوف و فعاليت ما با
شعارهای خويش به ميدان آئيد و از هر آنچه

ولی شما نمی. دفاع برخيزيدصحيح می دانيد به 
توانيد جنبش جهانی صلح و ضد جهانی شدن
.سرمايه را به زائده تاکتيک نادرست خود بدل کنيد

اساسا در تظاهرات. در اين عرصه بختی هم نداريد
ضد سران هشت کشور امپرياليستی بايد پيام

 سياسی روشن باشد و بايد بدانند که چهایسازمانه
آنها بايد بدانند که. آنها هستندکسانی مورد خطاب 

با طرح شعارهای خويش چه درخواستی را از آنها
طلب می کنند و چه چيز را می خواهند به ديد آنها
و افکار عمومی جهان برسانند و از آن نتيجه

روشن است که حزب کار ايران عليرغم. بگيرند
اين سايه روشنها و جوششهای غير قابل کنترل

قع نشناسیِ  ما  بين  نيروهای ضدانقالبی و مو
امپرياليستی که متاسفانه به تاکتيک نادرست
درغلطيده اند با نيروهای ضد انقالبی نظير حزب
کمونيست کارگری و تروتسکيستها که  آگاهانه به
خرابکاری درجبنش مشغولند تفاوت قايل است و با
تمام نيرو در جهت تنوير افکار و روشنتر نمودن

  .صحيح پرولتری خواهد کوشيدتاکتيک 
همين درکهای نادرست است که امروزه کمتر
سازمان اپوزيسيون ايرانی را می بيند که از خروج
بی قيد و شرط نيروهای اشغالگر استعماری از

آنها متاسفانه خواهان اقامت بی. عراق حمايت کند
پايان امپرياليستها در عراق می باشند و اين امر را

آيا.  جا می زنند“انقالبی“موضعگيری شرمگينانه 
اين همان سياست امپرياليست آمريکا که جرج بوش
اخيرا در سخنرانيهای خويش در کنگره آمريکا از

 نيست؟ آيا نيروهای ضد امپرياليست،آن دفاع کرد
و انقالبی می توانند از زير بار موضعگيری روشن

ه، فلسطين و لبنان شان، افغانستاندر مورد عراق
،خالی کنند؟ و ادامه اشغال اين ممالک را بهر دليل
مورد تائيد قرار دهند؟ حزب ما هرگز به اين ننگ
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نقش رجاله ها و اراذل 
و اوباش در رويدادهای

  معاصر ايران
هجدهم“کارل مارکس در اثر داهيانه خود 

اراذل ،رجاله هابه نقش “ برومر لوئی بناپارت
 اشاره می در رويداهای عظيم فرانسهو اوباش

وی اين عناصر و اليه های تحتانی. کند
 می نامد و از“لومپن پرولتاريا“اجتماعی را 

نقش منفی و خطرناک و غير قابل اعتماد آنها
وی از. در تحوالت اجتماعی پرده بر می دارد

 در قرن“جمعيت ده دسامبر“جمعيتی که بنام 
نوزدهم در فرانسه تشکيل شده است نام می برد

برای ما.  تحليل نقش آنها می پردازدو به
ايرانيها که حکومتهای رجاله های پهلوی و
اسالمی را برگرده خويش حس کرده ايم آشنائی
.با اين حرکت اجتماعی بسيار مفيد است

  :مارکس می نويسد
  همراه دسامبر١٠جمعيت همه جا اعضاء . ..“

١٨٤٩اين جمعيت در سال . بناپارت بودند
ز لومپن پرولتاريای پاريس بها. تشکيل شد

بهانه تشکيل جمعيت خيريه دسته های سری
تشکيل شده بود که هر يک از آنها بوسيله عمال
بناپارت رهبری می شد و در راس تمام آنها

در اين جمعيت. يک ژنرال بناپارت قرار داشت
در کنار عياشان فاسد و ورشکسته ای که اصل

انشان مشکوکو نسبشان نامعلوم و وسايل گذر
 در کنار واخورده های ماجراجو و منحط،بود

 ٩ادامه در صفحه ...  ،بورژوازی ولگردان

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: ی با خوانندگانسخن
 مانظريات و پيشنهادات خودرا برای. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. 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
شريه ما را ياری رسانيد، هزينهدر توزيع اين ن. زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

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

  !دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
گزارشی مختصری از تظاهرات جنبش ضد جهانی 

شدن سرمايه در آلمان
 کشور صنعتی امپرياليستی برای توافق بر سر تقسيم جهان در منطقه هايليگن دام در آلمان٨کنفرانس سران 
 کشور امپرياليستی و غارتگر به چه حقی مجازند برای سرنوشت٨بايد پرسيد که اين . فدرال تشکيل شد

ازمان موازی خود را به عنوان يک مرجع جهانی به افکار عمومیجهان تصميم بگيرند و با ايجاد يک س
 کشور امپرياليستی عمال تصميمات خويش را بر باالی سر تصميمات سازمان ملل متحد٨اين . غالب کنند

.قرار داده و حتی باين مجمع جهانی که تحت کنترل خود آنهاست نظريات خويش را از قبل ديکته می کنند
 يک مجمع مصلحت جهانی ايجاد کرده اند که آنچه را که بزعم خويش برای جهان مفيد کشور٨سران اين 

می دانند با قلدری به شورای امنيت سازمان ملل متحد تحميل کرده و با ايجاد يک پايه قالبی و ضد قانونی
ميهن ما ازقطعنامه های تحريم عليه مردم . حقوقی به استناد مصوبات قالبی اش بهر جنايتی دست می زنند

  .هرگز نبايد به اين تحميالت تن در داد. اين قبيل تصميمات غير قانونی است
، از بين بردن و غارت ممالک، اجرای سياست نئوليبرالیدر اين مجمع بر سر جهانی کردن سرمايه

و سرکوب مبارزات کارگران و از ميانبرای درهم شکستن سرمايه های ملی بومی مرزهای گمرکی 
، آمريکای التين، بر سر غارت افريقان حقوق کارگران و دستآوردهای آنان بعد از انقالب کبير اکتبربرداشت
، بر سر کنترل حق تنفس و تبديل هوای تنفس مردم به کاالی قابل فروش و به انحصار در آوردن آن وو آسيا

در اين مجمع بر سر. شودجدل می ... کنترل توليدات صنعتی رقبا از طريق اين ابزار راهبردی جديد و
بحث می شود واز امکانات موجود “ سهامداران جهان“تامين انرژی و مواد اوليه و حق هر يک از اين 

اين نشست برای تعيين موازنه جديد در يک. برای حدود قدرت نظامی رقبا حد و مرز تعيين می شود
 برداشتن سدهای جهانی شدن سرمايه ودر اين نشست بر سر بازارهای جهان و. زورآزمائی فزاينده است

اين مجمع ماهيتی. تامين امنيت اين سرمايه و تامين امنيت منابع انرژی برای امپرياليستها سخن می رود
ده ها هزار معترضين از اقصی نقاط جهان در جنبشهای اعتراضی بر ضد. جهانی و نه منطقه ای دارد

ات اين مجمع ابعاد جهانی دارد و جنبش اعتراضی نيزتصميم.  کشور شرکت می کنند٨تصميمات سران 
اين جنبش با تصميمات مجمع مخالف است و برايش مهم نيست و نمی تواند. خصلت جهانی به خود می گيرد

آنها. هم مهم باشد که اين تصميمات در مورد کدام ممالک مشخص و چگونه حاکميتی صورت می گيرد
آنها تجاوز به. برای آنها مهم نيست ماهيت اين حکومتها چيست. ل انداساسا مخالف تجاوز به ممالک مستق

   .  افغانستان وعراق و اشغال فلسطين را محکوم می کنند
در اين جمع بر سر مسايل مورد اختالف امپرياليستها بحث و جدل می شود و يکی از اين تصميمات برخورد

امپرياليستها وحدت نظر ندارند ولی بر سر فشار بهروشن است که بر سر تجاوز به ايران . به ايران است
 همه آنها اتفاق نظرست،ايران تا امتيازات بيشتری از رژيمی بگيرند که به مردم کشور خودش متکی ني

  .دارند
حزب ما خواهان تجاوز امپرياليستها به ايران نيست و برانداختن رژيم را وظيفه مردم ايران می داند و نه

 باين جهت سياست خويش را در عرصه جهانی بر اين قرار داده است که.ر بين المللینيروهای غارتگ
جنبش صلح جهانی و بطور مشخص جنبش ضد جهانی شدن سرمايه را بر ضد اين ممالک متجاوز تقويت

 زيرا می داند که هرچه اين جنبش گسترده تر بوده و با شعار روشنتر و قابل فهم تر به ميدان آيد به،کند
عنوان يک عامل بازدارنده در محاسبات امپرياليستها به حساب خواهد آمد و خطر تجاوز به ايران را کاهش

حزب ما بايداين است که از نظر . ما هرگز سرنوشت مردم عراق را برای ايران آرزو نمی کنيم. خواهد داد
دست امپرياليستها“در اين زمينه شعار درست . ايران گذاشت تکيه را بر ممانعت از تجاوز امپرياليستها به

برای درک اين مطلب که آماج حمله را بايد متمرکز و محدود کرد تا موثرتر.  می باشد“از ايران کوتاه باد
بايد جنبش جهانی صلح و جنبش ضد جهانی شدن سرمايه را بر ِ گرد. باشد به عقل آلبرت اينشتين نياز نيست

طبيعتا. رای خارجيان که مورد تائيد هر فرد عادی نيز هست سازمان داداين شعار قابل فهم و بسيج کننده ب
نيروهای صلحدوست و انقالبی در درجه اول خواهان آن هستند که از تجاوز امپرياليستها به ايران جلو

حمايت از اين امر حمايت از تساوی حقوق ملل و احترام به منشور ملل متحد و يک مبارزه. گيری کنند
اين امر ساده ليکن. قدرت اين شعار بسيار عيان تر و از هر شعار ديگری روشنتر است. ک استدموکراتي

عليرغم. آنها چشمان خويش را بر واقعيت بسته اند. برای پاره ای ايرانيهای اپوزيسيون قابل درک نيست
اتخاذ تاکتيک به امراينکه اين سازمانها بر ضد امپرياليسم و جمهوری اسالمی پيکار می کنند متاسفانه در 

چگونگی برخورد عليه تجاوز امپرياليستی به ايران و يا به کشورهای نظير ايران مانند عراق در دوران
آنها قادر نگشتند سياست صحيحی در ممانعت از تجاوز. قبل از تجاوز به اين  کشور دچار انحراف شده اند

 ١١فحه ادامه در ص...  آنها در. به کشور عراق اتخاذ کنند
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