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 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

خدمت احمقی نژاد به 
سياستهای استعماری جرج 

  بوش
آمريکا همه دنيا را بر ضد فنآوری هسته ای در ايران

احمقی نژاد رياست جمهوری ايران نيز. بسيج کرده است
هر جا. ده همدست جرج بوش استدر اين تبليغات گستر

احمقی نژاد ،نگ می شودجرج بوش ُکميت استداللش لََ
هوار زنان از راه می رسد و به آتشی که وی بر افروخته

رجزخوانيهای بی بو و خاصيت. است هيزم می ريزد
وی طوری است که شنونده از اين همه حماقت در شگفت

ياست دشمنمی ماند و پيش خود می گويد که آيا اين س
شاد کن و دشمن برانگيز مشکوک نيست؟ مگر می شود
که کسی بتواند تا به اين حد به منافع ملی مردم ايران

  . صدمه بزند
حيرت انگيز خمينی در اين ”هنرهای”يکی از

یشاهکارش بود که در عرض چند ماه بعد از پيروز
انقالب توده ای مردم ايران بسياری از مردم را عليه خود

در ٩٠رانگيخت و سپس در عرض چند سال اکثريت ب
در صدی مخالف ٩٠صدی هوادار خويش را به اکثريت 

”هنرمندانه”چنين دستآوردی بايد بسيار . خويش بدل کرد
از هيچ انسان عاقلی نمی تواند ”هنری”باشد زيرا چنين

هيچ امامی در جهان قادر نبود به چنين معجزه. سرزند
وی. زند که خمينی به آن دست زدای هنرمندانه دست ب

احمقی نژاد. نخستين امامی است که معجزه کرده است
نشان از پدر روحانی اش دارد و فرزند خلف وی است

حق مسلمی را که تمام جهان ،زيرا با رفتار نامتعارفش
برای ايران برسميت می شناسد وی با سياست سفيهانه به

وا می کشاند و موجبناحق بدل می کند و ايران را به انز
می شود که جرج بوش و ايهود اولمرت به سالمتی اش

آنها در ايران يک. جامهای شراب خويش را سر بکشند
متحد بالقوه دارند که هر از چندی بدادشان می رسد و آنها

  .را از تله رها می سازد
سياستهای دولت احمقی نژاد بقدری هوچی گرانه و

نيازی ندارد بر حجمسفيهانه است که جرج بوش 
در حاليکه جرج بوش با ياری. دروغهايش بيافزايد

احمقی نژاد به منحرف کردن افکار عمومی جهان
دولت ترکيه با خيال راحت از همان حق ،مشغول است

مسلمی که متعلق به ايران نيز هست برای ساختن دو
خانم کلوديا روته نماينده. نيروگاه اتمی استفاده می کند

   ٢ادامه در صفحه ... سبزها در آلمان ازحزب

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  چپ ستيزی و تجليات آن 
هواداری از چپ داشته اند، اين روزهاسياسی گذشته که پيشينه " وادادگان"چپ ستيزی، بخصوص در ميان ”

ريشه اين کينه کور نسبت به چپ را در عناصری که چنين پيشينه ای دارند، من خوب می. شدت گرفته است
در سالهای دهه چهل و پنجاه با آن شرايط ويژه مبارزه مسلحانه و شکنجه ها و مقاومتهای باور. شناسم

يت سازمانهای مخفی مسلح وجود داشت، ننگی باالتر از همکارینکردنی و حساسيت شديدی که در مورد امن
من فضای سياسی آن روزها، مخصوصا فضای حاکم بر. يک فرد دستگير شده با رژيم وجود نداشت

زندانهای سياسی را بخاطر دارم و ميدانم کسی که با پليس همکاری ميکرد، چه خفتی را از ناحيه ديگران و
.چه در زندان و چه پس از آزادی در فضای سياسی خارج از زندان تحمل ميکرددر مجموعه شرايط حاکم،

ريشه کينه عجيب و غريبی که در برخی از وادادگان قديمی نسبت به چپ وجود دارد، در همان خفت و
معتقد نيستم که منشاء چپ ستيزی آقای. تحقيری نهفته است که در آن ايام و در آن شرايط تحمل کرده اند

  ).نقل از نامه مبارز انقالبی ناصر زرافشان(”نی از اين گونه باشدميال
وی قصد ندارد تنها. چپ ستيزی آقای ميالنی تنها پرده پوشی خيانت گذشته وی و لو دادن افراد انقالبی نيست

آقای ميالنی در. وجدان معذب خويش را بعلت شرکت در نابودی خانواده ها با يورش به چپ تسکين دهد
اين روشنفکر خود فروخته مامور. ی با کسانی کار ميکند که تدارک قتل ميليونها ايرانی را می بينندمحافل

اين. امروز به پاس حقوق گزافی که از اين محافل دريافت می کند زبانش به اين درازی است. است و معذور
ژاد که نوچه کورش الشائیکورش الشائی تئوريسين خيانت، سياوش پارسا ن. روشنفکران يکی دو تا نيستند

طبيعتا. همه از اين زمره اند... بود، سيروس نهاوندی که به اشاره روسها در پی دزديدن سفير آمريکا بود و
خفتی که اين عناصر واداده در مقابل غولهای مقاومت نظير کتيرائی، پاکنژاد، ميهن دوست، فاضلی، پور

دهنده است ليکن چپ ستيزی صرفا ناشی از تمايالتر بسيار آزاسعادت، نعمت اللهی تحمل کرده اند برايشان 
.چپ ستيزی در اشکال گوناگون بروز می کند. خفت کشيدگان نيست عليرغم اينکه ناشی از آن هم هست

بودن آن و حلوا حلوا کردن ليبراليسم، پلوراليسم، دموکراسی بورژوائی و” کهنه”ميالنی با نفی سوسياليسم و
ميالنی و ميرفطروس و پرهام البسه راست به تن. ل پوپر و نفی مبارزه طبقاتی به ميدان می آيدتئوريهای کار

کرده اند و از گوشه راست به چپ يورش می آورند و تيرهای زهرآگين خويش را به سوی آنها پرتاب می
ل سال پيش را میشما همان حرفهای قديمی چه ای بابا”تکيه کالم اين وادادگان سياسی اين است که . کنند
آنها به قرون گذشته به قرن آغاز سرمايه” تازه های” توگوئی هر تازه گوئی، نوگوئی است حال آنکه ” زنيد

آنها مدافعان نظام فرتوت و قديمی سرمايه داری اند که در اوج تحول خود به. داری تازه پا گرفته تعلق دارد
نظام پير و فرتوت و ورشکسته ای را که ستايش آنرا، آنها به .امپرياليسم خونخوار و خرابکار تبديل شده است

همه پيشنهاد می کنند بمراتب کهنه و قديمی تر و ناکارآمدتر از سوسياليسم بالنده است که بايد آگاهانه و با
کهنه پرستان منتقد و بی سواد همان چپ ستيزان هستند که با نونمائی. رهبری حزب طبقه کارگر آنرا بنا نهاد

کهنه و هر آنچه واقعا قديمی است آهنگ آن دارند در اين دنيای آشفته ايدئولوژيک که عربده های خرده
  ٣ادامه در صفحه...بورژاوزی روشنفکر و پرمدعا گوش

  هشتمال ــس  – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠٧ کتبرا -١٣٨۶هرم –٩١ماره ـش

  سالگی تاسيس حزب مارکسيست لنينيست آلمان ٢۵بمناسبت شرکت در جشن 

  سخنرانی ائتالف جبهه ملی عراق
  !رفقای م ل پ د

ما به. مين سال تاسيس سازمانتان به شما تقديم می کنيم ٢٥سبت درود صميمانه و شادی آفرين خويش را بمنا
ما در درون ائتالف. شما تبريک می گوئيم و برايتان آرزوی موفقيت در پيکار عليه امپرياليسم جهانی را داريم

از پيکار مشترک جهانی  بخشیبا جبهه ملی عراق مطمئنيم که مقاومت ما بر ضد ستم نيروهای امپرياليستی 
  .د امپرياليستی استض

مقاومت عراق و حمالت وسيعش بر ضد قوای نظامی اشغالگر آمريکا و دستيارانش در! دوستان عزيز
اين مقاومت به تمام دنيا نشان داد که. حکومت عراق خواب راحت آمريکا از اشغال و سرکوب را بر هم زد

ت قرار دهد که خلقهای خاورميانه  و همچنينتوانائی آنرا دارد اين باصطالح قدرت برتر را چنان مورد اصاب
  .جهان را ترغيب کند که با احساس قدرت برای رهائی خويش پيکار کنند

نشان داده ايم) حتی رژيم ايران(ما هم اکنون در پنجمين سال مقاومت خويش هستيم و به دشمنان و متحدين آنها
  .که آنها در طرف بازنده قرار دارند

، ذخايرآثار فرهنگی ما را نابود ساخته اند. گران سرزمين ما را کامال ويران کرده انداشغال! دوستان عزيز
.، نظام بهداشت و آموزشی را از بين برده اند، صنايع زيربنائیما را چپاول کرده اند زيرزمينی منابعنفتی و

می کنند موجب شده اند کهاشغالگران آمريکائی در همکاری با شبه نظاميان عراقی که با رژيم ايران همدستی 
هزار پيکارگران ١٩٠عالوه بر اين . ميليون به خارج بگريزند ٤بيش از نيم ميليون عراقی به قتل برسند  و 

  .قرار دارند، آمريکا و انگليس جنبش مقاومت در زندانهائی بسر می برند که تحت نظر دولت عراق
،، ويرانی جامعه ماد هزار ساله خويش غنی ساخته ايمعليرغم اينکه ما سراسر جهان را با دانش و تمدن چن

  .تحريمها و غيره موضوع مهمی برای رسانه های رسمی جهان نيست
تنها با ياری دوستان با ياری همبستگی وسيع خلقها پيروز خواهيم شد و می توانيم جنايتکاران را در مقابل

ما اشغالگران را ميتارانيم و تا پيروزی کامل. ددادگاه کيفری جهانی قرار دهيم که در آن محکوم خواهند ش
  .ما مطمئنيم با ياری شما و همبستگی جهانی به آزادی دست پيدا می کنيم. پيکار خواهيم کرد

مشترکا بر امپرياليسم غلبه. سالگی تاسيس سازمانتان را داريم ٢٥در پايان برای شما آرزوی موفقيت بمناسبت 
  .می کنيم

  !اند و اشغالگران بيرون ريخته خواهند شدعراق آزاد خواهد م
٥ادامه در صفحه ...باقر الظراف عضو کمسيون رهبری                                                             
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تغليظ اورانيوم به منبع فروش انرژی زاده شده از
  .اورانيوم در اروپا بدل شود

، آرژانتين در پی، آفريقای جنوبیکره جنوبی ،برزيل
روگاههای اتمی خويش هستند وساختن و تکميل ني

همگی و بويژه کره جنوبی که با مخفيکاری کار
خويش را تا کنون پيش برده است به اهداف صلح
آميز استفاده از نيروی هسته ای اشاره می کنند و خود
را عضو پيمان منع گسترش سالحهای هسته ای

واقعيت جهان کنونی و سير.  محسوب می دارند
دهد که همه ممالک جهان به اينتحوالت نشان می 

نتيجه رسيده اند که کاهش مواد فسيلی را در جهان
تنها می توان با استفاده از انرژی هسته ای تامين

طبيعتا پژوهش در ساير عرصه ها ادامه دارد. کرد
ولی هيچکدام از اشکال انرژی نمی تواند در شرايط

هاين است ک. کنونی جای انرژی هسته ای را بگيرد
جنگ بعدی بر سر تصاحب مواد انرژی زاست که از
يهعراق و منطقه خليج فارس شروع شده و به نيجر

نهنگان جهانی برای بلع. در افريقا خواهد کشيد
خويش را آماده می کنند و با زورگوئی به ،جهان
می خواهند مردم ميهن ما را از اين حق ،ايران

حمقی نژادرژيم ا. طبيعی و مسلم خويش محروم کنند
نيز تالش می کند با تکيه بر احساسات تساوی طلبانه
و ميهنپرستانه مردم کشور ما بر همه کمبودها و
خرابکاريها و دزديهای رژيم جمهوری اسالمی

آنها بجای تکيه به مردم و بسيج. سرپوش بگذارد
مردم برای مقابله با تجاوز احتمالی آمريکا و اسرائيل

سته مافيائی و رژيم آقا زاده سازتنها به منافع دارود
آمال وآرزوهای ملی مردم ميهن. خويش فکر می کنند

را ابزاری برای سرکوب و مقابله با مردم کرده اند و
در پی آن هستند که برای حفظ نظام خويش و ماندن

در زمان. بر سر قدرت با امپرياليستها کنار بيايند
دند کهخاتمی به اين خيانت بزرگ ملی تن در دا

ضميمه پيمان منع گسترش ”قرار داد الحاقی”
سالحهای اتمی را امضاء کردند و اساس حاکميت

اين رژيم نه تنها. ملی ايران را بزير پرسش کشيدند
بلکه آنرا وسيله معامله با ،آن قرار داد را لغو نکرد

امپرياليستها قرار داده است و مرتبا اشاره می کند که
-که البته در عمل اجرا می شود –د اعتبار آن قرار دا

زمانی است که مجلس نمايندگان ايران نيز آنرا تائيد
باين ترتيب در مذاکرات دو و يا چند جانبه. نمايد

تصويب اين قرار داد الحاقی يکی از موضوعات
  .نشست است

اخيرا آژانس بين المللی انرژی هسته ای به ايران
رژيم به بازديد ازسفر کرده و با توافق نمايندگان 

گزارش. تاسيسات هسته ای ايران پرداخته است
آژانس بين المللی انرژی هسته ای برای نخستين بار

ايران نه تنها به پرسشهای آژانس. بنفع ايران است
بين المللی انرژی هسته ای در بسياری موارد به نحو

بلکه با آژانس بين ،رضايت بخش پاسخ داده است
هسته ای بر سر پرسشهای ناروشن از المللی انرژی

نظر آژانس بين المللی انرژی هسته ای نيز به توافق
رسيده اند در طی يک برنامه زمانبندی شده به

آژانس. و پرسشهای آژانس پاسخ گويند ”اتمابها”
بين المللی انرژی هسته ای در عين حال تائيد کرده
است که ابعاد فعاليتهای ايران در غنی سازی

ورانيوم به آن حدی نيست که در رسانه های گروهیا
در جهان بر سر آن تبليغ شده و يا خود رژيم ايران بنا

  . بر مصالح سياسی به آن دامن زده است
گزارش آژانس بين المللی انرژی هسته ای اين بار با
واقعبينی همراه است و تحت تاثير فشارهای سياسی

را وضعيت جهانامپرياليستها قرار نگرفته است زي
 ٣ادامه در صفحه ...طوری است که 

پای ايران در اين داد و ستد و بازی سياسی می نمايند
که هواداران استقرار موشکهای تجاوزکارانه

آمريکا در جمهوری چک و لهستان بهامپرياليسم
بهانه وجود ايران در نقشه جغرافيا به انجام می

احمقی نژاد با سياستهای هوچيگرانه و با بوق. رسانند
ف همان خدمتی را به امپرياليستهاَوَجو کرناهای ُم

می کند که ياران اسامه بن الدن بر ضد نهضتهای
ند تاانقالبی و ضد استعماری در جهان می نماي

آزادايخواهانه، امپرياليستها قادر شوند هر جنبش ملی
و ضد اشغالگری و استعماری را بعنوان مبارزه با

سرکوب نمايند و جواز افکار عمومی ”تروريسم”
داشته” دموکراتيک”فريب خورده را نيز به شيوه

کافی است هزاران نفر را به قتل رسانيد و .باشد
الدن از آنجا به مشاممدعی شد که بوی اسامه بن
تسکين ،مسحور شده رسيده است تا افکار عمومِی

با” اضطراری”يابد و آدمکشی را در موارد
  .بپذيرد” بشردوستانه”مالکهای

، عربستانمطبوعات خبر می دهند که دول مصر
سعودی و کويت نيز در پی ساختن نيروگاههای اتمی

ا در ميانعربده کشانی که در اين کشورها و ي. هستند
اپوزيسيون خود فروخته ايران تا ديروز از آلوده شدن
آبهای خليج فارس سخن می گفتند و نيروگاه بوشهر
را که اجازه ساخت آن در زمان رژيم سابق صادر
شده بود تخطئه می کردند حال نسبت به ساختن چندين
نيروگاه اتمی در کرانه های خليج فارس و دريای

عربستان سعودی. قلب نمی شوداحمر احساساتشان من
در زمان سفر ديک چنئی به آنجا صريحا اعالم کرد
 .که مايل به همکاری هسته ای با دولت پاکستان است

از نقطه نظر جهانی همکاری با دولت پاکستان بر سر
مسايل هسته ای جرم محسوب می شود و يکی از
اتهاماتی که به ايران وارد می کنند همين همکاری با

ولت پاکستان و شبکه فروش اطالعات هسته ای آنهاد
.، ليبی و نظاير آنهاستبه ساير ممالک از جمله ايران

پاکستان نظير هندوستان قرار داد منع گسترش
سالحهای هسته ای را امضاء نکرده است و به انفجار

امپرياليستها نه تنها. بمب اتمی نيز مبادرت کرده است
رند حتی با دولت هندوستان کهبا اين اقدام مشکلی ندا

به چنين اعمالی دست زده و سازمان ملل متحد در
مورد برنامه های هسته ای آنها به نکوهش پرداخته و
آنها را شامل تحريمهای عديده ای نموده است روابط
حسنه برقرار کرده و دولت آمريکا در پی مدرنيزه
دکردن تاسيسات هسته ای هندوستان است که قرار دا
منع گسترش سالحهای هسته ای را امضاء نکرده

ما در مورد دولت متجاوز و اشغالگر اسرائيل. است
که صدها برابر ضد بشری تر از جمهوری اسالمی

آنها نه تنها از امضاء پيمانهای. است سخن نمی گوئيم
، عليه آنها نيز رفتار کرده وجهانی سر باز می زنند

امنيت توسط محکوميت جناياتشان در شورای
اين دولت صهيونيسنی نژاد. امپرياليستها وتو می شود

پرست و اشغالگر و جنايتکار و ضد دموکرات دارای
کالهک اتمی است که آنها را برای پرتاب بر ٢٠٠

.روی ممالک در درجه اول اسالمی توليد کرده است
امپرياليستی از اين همه تبعيض و ”وجدان جهانی”

  .وق جهانی در عذاب نيستزورگوئی و نقض حق
،دولت فنالند در پی ساختن نيروگاههای اتمی است
دولت سوئد عليرغم حوادثی که در نيروگاههای
اتميش پيش آمده است نه تنها به کار خويش ادامه می
دهد بلکه تعداد نيروگاههای اتمی خويش را افزايش

دولت چک نيروگاههای اتمی خويش را .می دهد
ساختن تعداد بيشتری را برای رفعبکار گرفته و

دولت. احتياجاتش در برنامه خويش قرار داده است
فرانسه می خواهد با ساختن نيروگاههای اتمی و

   ...خدمت احمقی نژاد
اينکه دولت ترکيه با سد سازی و ساختن نيروگاه
اتمی بياری دولت آلمان سرزمينهای سبز و خرم
وسيعی را طعمه بتون و آسفالت می کند ناراحت شده
و اعتراض کرد و افزوده است که دولت ترکيه تا به

.نکرده است را امضاء” کيوتو”امروز حتی قرار داد 
دولت ليبی که تا ديروز تروريست و گانگستر بود
ولی از زمانی که به امپرياليستهای آمريکائی و
،انگليسی و فرانسوی باج داد نه تنها گانگستر نيست

ی آيد و برعکس اينبه حساب نمديگر تروريست هم
دولت هم واقع بين شده است و هم به جرگه ممالک

دولت نيکوال سرکوزی .بازگشته استدنيا ” تمدنم”
بعد از روی کار آمدن در فرانسه فورا دست بکار شد
.تا پولهای فروش نفت را از جيب قذافی بيرون بکشد

سابق و” تروريست”قراردادهای تسليحاتی با 
کهامروز منعقد شد و دولت فرانسه ” متمدن”

به عواقببدون توجه مستمرا ميهن ما را بيشرمانه و
و مورد با بمب اتمی تهديد می کنداظهاراتش

اعتراض حتی از جانب دولت ايران به صورت
رسمی قرار نمی گيرد در طی يک پيش قراردادی
متعهد شد که يک نيروگاه اتمی برای مصارف صلح

دولت ليبی نيز برای. آميز به دولت ليبی تحويل دهد
اورانيوم مصارف صلح آميز از اين ببعد به فرانسه

   .صادر می کند
دولت آمريکا تصميم گرفته است به خاطر کاهش مواد
انرژی زای فسيلی به استفاده بيشتر از انرژی هسته

سال ٣٠ای روی آورد و برای نخستين بار پس از
اجازه داد تا در ايالت مريلند يک نيروگاه هسته ای به

در ساختن اين. مگا وات بنا شود ١٦٠٠ظرفيت
.گاه کنسرنهای آمريکائی و فرانسوی شريک اندنيرو

بر اساس برآورد اداره تنظيم امور مربوط به
شرکتهای موسس ،نيروگاههای هسته ای در آمريکا

نيروگاه اتمی در آمريکا می ٢٠در طی سالهای آينده 
  .سازند

دولت روسيه که وسيعترين کشور جهان بوده و
ی باشد يعنیبزرگترين معادن مواد اوليه را دارا م

کشوری که بزرگترين منابع گاز را در اختيار داشته
و منابع نفتش دست نخورده باقی مانده و فراوان

آهنگ آن دارد که برای تامين انرژی سوخت ،است
٣٠سال تعداد  ٢٠تا  ١٥در عرض  ،خود برای آينده

نيروگاه اتمی بنا نهد و عليرغم اينکه روسيه يکی از
ورانيوم است از هم اکنون با کشوردارندگان معادن ا

استراليا وارد داد و ستدی شده است تا مقادير هنگفتی
دولت روسيه بر. اورانيوم از استراليا دريافت کند

اساس اين قرار داد يک ميليارد دالر استراليائی که
ميليون يورو است برای اورانيوم ٦٠٤معادل

حزب. خريداری شده از استراليا پرداخت می کند
سبزها در استراليا که ماهيتا با ساير سبزها در اروپا
فرقی ندارد و بر اساس مصالح روز آنها را کوک می
کنند با اعتراض در مجلس استراليا اعالم کرده است
که بايد از فروش اورانيوم به روسيه خودداری کرد
زيرا معلوم نيست که از ميله های سوخت آن برای

البته برای غلظت. ؟؟!!فاده نکنندساختن بمب اتمی است
آشی که پخته اند اشاره ای هم به ايران دارند که اين
ميله های سوخت می تواند در ايران مورد استفاده

  .قرار گيرد
سياست ديپلماتيک احمقانه آقای احمقی نژاد کار را به
جائی رسانده است که هر کس هر خطائی در دنيا

خطاها و يا جنايات و مرتکب می شود و يا می خواهد
دسيسه های خويش را توجيه کند پس گردنی خويش

در استراليا نيز مخالفين. را متوجه ايران می کند
فروش اورانيوم به روسيه همان کاری را در کشيدن

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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نس را به اسرائيليها که نه سر و نه ته پيازند میآژا
از کار در آمده است و” مسلمان”، امروز بيکباره داد

بودن وی تکيه” مسلمان” ر رویمطبوعات غربی ب
ده چنين القاء کنند کهنمی کنند و می خواهند در شنو

گزارش وی از روی تعصب مسلمانی است و فاقد
”مسلمان” است و” مسلمان”وی  .اعتبار است

تروريست است و البرادعی مصری از مسلمانان
القاعده و پيرو الظواهری است و بعيد نيست از روی

پيشنهاد .تعصب مذهبی گزارش جعلی تهيه کرده است
البرداعی برای تعيين جدول زمانی برای شفاف
سازی برنامه هسته ای ايران و رفع ابهانات موجود

، لکه ناجوری درنيستمورد خوش آيند امپرياليستها
و با سياست عمومیت سسياست راهبردی آنها ا

لذا ضربه شکنندهو تبليغاتی و جعليات آنها نمی خواند
.ای به دسيسه های امپرياليستها و صهيونيستهاست
اين گزارش آژانس فضای عمومی را بنفع ايران

عليرغم اينکه رسانه های دروغگو و. تغيير می دهد
تالش می کنند از اهميت اين گزارشدموکرات غربی

بکاهند و مانع شوند که مردم از ماهيت آن با خبر
گردند ولی يهر صورت اين موضعگيری جبهه
امپرياليستها را می شکند و آنها را مجبور خواهد کرد
مانند تجاوز به عراق در پی نقض آشکار همه

تنها کسی که اکنون می تواند. موازين جهانی بر آيند
ر بغل جرج بوش و ايهود المرت را بگيرد و زمينهزي

روانی تجاوز به ايران را فراهم کند آقای احمقی نژاد
جرج بوش و اولمرت به ياری وی نياز فراوان. است

دارند تا دير نشده بايد از تراوشات مغزی و تحريک
بنظر می رسد که اين حق. آميز خويش استفاده کند

با گورسپاری رژيم مسلم مردم ايران نيز بايد
آنها سازش و خود. جمهوری اسالمی متحقق شود

فروختگی را برای تحکيم حاکميت خويش الزم می
حال آنکه رژيمی پابرجا و ماندگار است که به. دانند

خلق خود متکی باشد و نه به الطاف امپرياليستها و
  . صهيونيستها

*****  
  
                 

از کمکهای مالی شما 
 پاسگزاريمس
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  د دالر٦٠٠رفيق از آمريکا

   ...چپ ستيزی
فلک را کر کرده است کاالهای فاسد خود را به 

البته اين حرفها جديد. بهای روزبفروش رسانند
امپرياليستها و ارتجاع. يمی استنيست بسيار هم قد

جهانی که به پاس قدرت سياسی و تسلط بر کشورها
و دارا بودن کارشناسان ورزيده و روشنفکران خود
فروخته و دسترسی به بايگانيهای کامل در زمينه
های جنگ روانی و ايجاد آشفته فکری و رواج دادن
ايده های فلج کننده يد طوالئی دارند، با ارزيابی
دقيق از اوضاع هر چند بار از تجارب گذشته
خويش برای ايجاد آشفته فکری استفاده کامل کرده و
.عده ای ساده لوح سياسی را بدام خويش می کشند
بدل اين دسيسه ها طبيعتا حزب طبقه کارگر است که
حافظه تاريخی طبقه بوده و با رهبری مجرب و

سختانهکاردان خود در اين مبارزه ايدئولوژيک سر
لنين. شرکت کرده و از آن پيروز بيرون خواهد آمد

منافع بورژوازی، که بر ضد دموکراسی”: می گفت
و انحاللو بطور کلی ضد انقالبی است، خواستار 

بورژوازی. پراکندن حزب قديمی پرولتارياست
انحاللبانواع وسايل کليه انديشه هائی را که متوجه 

ه و از آنهاحزب طبقه کارگر است رواج داد
بورژوازی می کوشد تا روی. پشتيبانی می نمايد

برتافتن از وظايف قديمی را اشاعه بدهد، اين
.، از سروته آنها بزند”مختصر کند”وظايف را 

آنها را ميان تهی نمايد و. گوشه کنار آنها را ببرد
بخوانيد سلطنت(آشتی يا سازش با پوريشکويچ ها

ايگزين نابودی قطعیو شرکاء را ج) توفان-طلبان
لنين مسايل مورد.(”ارکان قدرت آنها بنمايد

  ).  مشاجره
ليکن برخالف ميالنی های شناخته شده و
زنگارگرفته که رودررو به مبارزه ايدئولوژيک
بمنزله نماينده ايدئولوگ بورژوا امپرياليستها به
ميدان آمده است، چپ ستيزان خطرناکی هستند که

يعنی با نقاب” چپ”را در لباس  مبارزه با کمونيسم
آنها با درک نازل. دلسوزی و رفاقت انجام می دهند

خويش از تاريخ و از تئوری مارکسيسم لنينيسم آنقدر
به بی ربط گوئی و انتساب شايعات در گوشی و
دروغهای امپرياليستی به چپ پافشاری می کنند تا
از چپ، چهره غير قابل قبولی برای افکار عمومی

آنها خطاها و خيانتهای خويش را به گردن. سازندب
رهبری جبهه ملی ايران در. چپ می گذارند

خاورميانه که نوکر البکر و صدام حسين بود و از
آنها جيره و مواجب می گرفت و خوزستان را به
عراق می بخشيد و يا در ليبی بخدمت قذافی ميرفت

.ب. گ. و از وی اخاذی می کرد و با جاسوسان کا
در تماس دائم بود در نوشتارهائی که رهبر کبيرشان
آقای حسن ماسالی منتشر کرده است برای سرپوشی
بر خيانت ملی خود و يارانش، چپ را هدف حمله
.قرار داده است تا در نزد راستی ها جای باز کند

اين دشمنی با. دشمنی با چپ سابقه عميقتری دارد
ت و هموارهآغاز مبارزه طبقاتی پا گرفته اس

.هواداران ستمديدگان مورد اتهام و افترا بوده اند
پيدايش مارکسيسم و بويژه پيروزی سوسياليسم در
شوروی لنينی استالينی کار دشمنی با چپ را که
برنامه اش شکل مشخص بخود می گرفت و

حتی زمانيکه. ميشد به اوج رسانيد” خطرناک”
ری نيز از پسامپرياليستها ديدند که با نيروی هيتل

سوسياليسم بر نمی آيند راه ديگری برای آنها نماند تا
.تکيه را بر مبارزه ايدئولوژيک و تبليغاتی بگذارند
.دريائی از جعليات و دروغها را در جهان پراکندند
نويسندگان گمنام، شهود اختراعی، افسانه سرائی

 ٤ادامه در صفحه ...های غير قابل 

  همدست امپرياليسم،صهيونيسم يعنی نژادپرستی

   ...خدمت احمقی نژاد
اکثريت ممالک جهان از حق مسلم ايران در اين

در داخل ايران نيز اکثريت. زمينه حمايت می کنند
قريب به اتفاق مردم ميهن ما خواهان تحقق اين حق
مسلم هستند و از زورگوئی امپرياليستها و قلدری آنها

در عين حال صرفنظر از تضادهای ميان. منزجرند
امپرياليستها و اعضای شورای امنيت و دارندگان حق
وتو بخش بزرگی از کشورهای جهان و بويژه ممالک

، مصر و ترکيه، کويتمنطقه نظير عربستان سعودی
نيز با همان استدالل ايران به همين راه می روند و

مکان نداردبرای آژانس بين المللی انرژی هسته ای ا
حتی برای حفظ آنروی خويش باين دوگانگی آشکار

،، هندوستانامريکه برای پاکستان. صحه گذارد
، ترکيه و، مصر، عربستان سعودی، کويتقزاقستان

اسرائيل خوب و پسنديد ه باشد نمی تواند برای ايران
در اينجا ديگر پای اعتبار. و بد ناپسند محسوب شود

رژی هسته ای و ضرورت وجودآژانس بين المللی ان
آژانس نمی تواند بطور آشکار. آن در ميان است

کاری کند که به ابزار سياستهای فريبکاران و
اين است که آقای. دروغگويانه امپرياليستها بدل شود

البرادعی به صراحت گفته است که عده ای مسئله
،شان در مورد ايران امر غنی سازی اورانيوم نيست

بهمين جهت اتحاديه .می کوبند ”طبل جنگ”آنها بر
اروپا و آمريکا به گزارش واقعبيانه آژانس حمله ور
.شده و آنرا بی شرمانه بی اعتبار جلوه داده اند
البرادعی گفته است که مخالف سياستی است که راه
حل سريع پرونده هسته ای ايران را بمباران ايران

ينه سازی برایو زم ٢٠٠٣يادآور سال ”می داند اين
موضعگيری آژانس .است” يورش آمريکا به عراق

بين المللی انرژی هسته ای دست امپرياليستها را
برای صدور قطعنامه سوم برای تحريمها کامال بسته

زيرا موضع مخالفين اين قطعنامه را تقويت. است
کرده و در عين حال راه بازگشت پرونده ايران را به

.للی در وين هموار کرده استمرکز آژانس بين الم
اين موضعگيری به اين مفهوم است که بحران
مصنوعی هسته ای که ساخته و پرداخته امپرياليستها
و صهيونيستهاست يک امر سياسی نبوده و صرفا
يک امر فنی است و بايد در کادر بررسی به امور
فنی که جز وظايف آژانس جهانی انرژی هسته ای

دسيسه آمريکا برای بحران سازی و. است انجام گيرد
سياسی کردن يک امر فنی که حق مردم ايران است

کيسی سخنگوی وزارت. بشدت ضربه ديده است
خارجه آمريکا که دچار سرگيجه شده است و با چوب
البرادعی همچون گربه دزده آهنگ فرار کرده در

من عميقا”: واکنش به گزارش آژانس اعالم کرد
ين اظهار نظرهائی در باره موضعاميدوارم که چن

:وی افزود. ”ريکا نباشدمگيری های اياالت متحده آ
بر - از جمله دکتر البرادعی - من اميدوارم که همگی”

، تمرکزروی آنچه که در اينجا مسائل اصلی هستند
البته از نظر امپرياليستها مسايل اصلی منافع .”کنند

ر البرادعیامپرياليستها در منطقه است و آقای دکت
نبايد به واقعيات نظر داشته بلکه بايد اين منافع و

.را مد نظر قرار داده و دروغ بگويد ”اصلی”مسائل
آمريکا” اصلی”آقای البرادعی بايد بفهمد که مسئله 

، سرکردگی در منطقه وغنی سازی اورانيوم نيست
منظور توئی”سلطه گری در آنجا و به مصداق شاعر 

.تجاوز به ايران است” انه بهانهتو کعبه و بتخ
البرادعی بايد در قساوت و قتل و آدمکشی
امپرياليستها و صهيونيستها شرکت کند و برای آنها

همين دکتر البرادعی که تا ديروز. جعل سند نمايد
مورد تعريف و تمجيد امپرياليستها و صهيونيستها بود
و از ايران راهی اسرائيل می شد و گزارش کار
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم

شرکت ندارند و اين عدم شرکت را با تئوريهای
ارتجاعی عمومی و انتزاعی انقالب جهانی توجيه

آنها برای مبارزه ملی تره هم خورد نمی. می کنند
اند و تنها به مبارزه پرولتاريا” چپ”کنند زيرا آنها

با بورژوازی اعتقاد دارند و می خواهند کار را
اين همدستان ديروز هيتلر از. يکباره يکسره کنند

چپ ستيزی آنها ريشه دار. کثيفترين دشمنان چپ اند
دستهائی هميشه آنها را با برنامه. و با برنامه است

.های دست اول فعال می کند و به ميدان می فرستند
تروتسکيسم يک تشکيالت ضد انقالبی جهانی است

و مارکسيسم لنينيسم که هدفش مبارزه با کمونيسم
  .است

تروتسکيسم که جريان ضد لنينی بود در جريان
ساختمان سوسياليسم در شوروی کارش به

امروزه تمام. خرابکاری رسيد و کامال برمال شد
زور آنها برای تخريب چهره درخشان استالين و

سال ديکتاتوری پرولتاريا در ٣٠دستآوردهای
ابکاری وتروتسکيستها جز خر. شوروی است

عينک پنسی هيچ دستآوردی برای جنبش کمونيستی
چپ ستيزی نوع تروتسکيستی. جهان نداشته اند

برادر چپ ستيزی نوع ميالنی است و از همان
ساواک در. منشاء نيز الهام گرفته و تقويت می شود

ميالدی به عمال خويش پيشنهاد ١٩٧٠اوايل سالهای
شجويان بهدان داده بود که در کنفدراسيون جهانی

فيروز فوالدی اين. دننبحث تروتسکيسم دامن بز
وظيفه کثيف را بعهده گرفته بود و در سمينارها
مانند تروتسکيستها به دستآوردهای کنگره هفتم

نام” کمينترن هفتم”کمينترن که وی از آن بعنوان
اين توصيه در آن زمان تنها. می برد می تاخت

مر يک رهنمود جهانیرهنمود ساواک نبود، اين ا
.بود که شما با آن در همه ممالک روبرو بوديد
.دستهای يکسانی همه اين عروسکها را می رقصاند
هستند روشنفکران پرمدعا که تحت تاثير شخصيت
خرده بورژوائی تروتسکی قرار می گيرند و با
عينک پنسی و ريش بزی ادا و اطوار وی را تکرار

حرافی، منفی بافی، بی زيرا تروتسکيسم. می کنند
خطر و بی دورنماست و کار انقالب جهانی را به
روز قيامت حواله می دهد و لذا ميدان را برای
انقالب حرفی و حرافی باز گذارده و برای کسی

هياتهای حاکمه نيز اين. خطری توليد نمی کند
را با خوشروئی می شناسند و” دشمن طبقاتی”

ارند و آرزو می کنندامکانات در اختيارش می گذ
پس چپ ستيزی طيف. همه تروتسکيست شوند

رويزيونيستها نيز چپ. وسيعتری از ميالنی هاست
آنها در قالب چپ مضمون. ستيزهای بعدی هستند

انقالبی مارکسيسم لنينيسم را تهی کرده و پوسته بی
.ضرری از آن به طبقه کارگر تقديم می کنند

در اصول مارکسيسمرويزيونيستها با تجديد نظر
لنينيسم راه را برای ليبراليسم بورژوائی هموار می

آنها مبلغ راه مسالمت آميز برای کسب قدرت. کنند
سياسی اند و به شما توصيه می کنند در انتخابات
بعنوان وسيله ای برای کسب قدرت سياسی، دائما و
نسل اندر نسل شرکت کنيد تا علف زير پای شما سبز

به شما توصيه می کنند که تمرکز آنها. شود
اقتصادِی با برنامه و آگاهانه را از بين برده و دو
دستی به مالکيت خصوصی و انگيزه مادی بچسبيد و
با امپرياليستها مسابقه اقتصادی مسالمت آميز دهيد،

دستآوردهای”در اين مسابقه است که شما با
یافکارعمومی را قانع م” پيشرفت غير قابل انکار

با شماست و اين است که ارتجاع حقنمائيد که
قدرت اقناع،جهانی پس از ديدن واقعيت از طريق

سياسی را در اختيار شما قرار می دهد و عمال يک
گذار مسالمت آميز بدون خونريزی صورت می

اين عده نيز دشمنان مارکسيسم لنينيسم هستند. گيرد
ساختمانو همه دشمنی آنها با دستآوردهای دوران 
پاره ای. سوسياليسم شوروی برهبری استالين است

از دشمنان کمونيسم لبه تيز حمله خود را متوجه
استالين کرده اند و دوران ساختمان سوسياليسم را که
اثری مشخص و قابل لمس است مورد تهاجم قرار

آنها اساسا نه کار ديگری دارند و نه گوئی. می دهند
همه زور آنها عليه. وظيفه ديگری می شناسند

”استالينيستی”آنها از روشهای . است” استالينيسم”
صدام حسين، خامنه ای هيتلر، جرج بوش ونظاير
آنها سخن می رانند و خود را عمال به مضحکه
کشيده اند، زيرا آنها می دانند و يا اگر نمی دانند بعد
از اين بايد بدانند که يورش به استالين يورش به

سم است و استالين مظهر سوسياليسم درسوسيالي
دنيای بدون استالين ،. شوروی و جهان بوده است

دنيای بدون سوسياليسم است و اساسا تاريخ بدون اين
همين است که يورشگران. دوران قابل تصور نيست

به استالين همگی به نفی سوسياليسم در شوروی
درسيده اند و اگر صميمی باشند بايد همه نگرش خو
را به تاريخ تغيير دهند و تاريخ را از منظر نظريات

اين است که حمله وسيع. جديد خويش بررسی کنند
رويزيونيستها و امپرياليستها به استالين در دشمنی با
سوسياليسم، با مارکسيسم لنينيسم انجام می شود و
هدف آن است که کمونيستها را بی تجربه، بی

ی شوند که همه چيزدورنما، بی سنت کرده و مدع
بايد از هگل و فويرباخ شروع. بايد از نو آغاز شود

کرد تا عمر شما به اتمام برسد و عمر سرمايه داری
در اينجا ضد کمونيسم و چپ ستيزی. دائمی شود

برای نفی سوسياليسم و دستآوردهای تاريخی آن که
بع الهام ميلياردها زحمتکشان جهان است صورتمن

البته ضد کمونيسم تجليات ديگری نيز. می گيرد
تاريخ معاصر، تاريخ مبارزه طبقاتی، تاريخ. دارد

  .  مبارزه بين ضد کمونيستها و کمونيستهاست
          

***** 
 
 

   ...چپ ستيزی
.رسيدگی، يکشبه در سراسر جهان پر شد نظارت و

ساختن شخصيتی از تروتسکی بی شخصيت و يهودا
”کمونيست واقعی”صفت و علم کردن وی بعنوان 

.از اين گونه ترفندهای امپرياليستی است
روشنفکران تهی مغز بودند و هستند که بدام آنها

پاره ای از اين بی ربط گوئی ها طبيعتا ناشی. افتادند
قدان معرفت مارکسيست لنينيستی و دنباله رویاز ف

روشنفکران از” اظهار فضلهای”از مد روز و
جانب روشنفکران بی فضل است و پاره ای از آنها
مسلما با آلودگی همراه است و ضربات سختی به

تروتسکی آن”لنين در مورد . کمونيستها می زند
ترتسکی خود را مانند”: می گفت” يهودای کوچک

...مايه ترين جاه طلب و فراکسيون باز نشان دادفرو
او راجع به حزب ياوه سرائی ميکند، در صورتيکه
خودش از هر فراکسيون باز ديگر بدتر رفتار می

اين ياوه سرائيهای تروتسکيستها که خود را. ”نمايد
به مارکس و انگلس و لنين می چسبانند تا

ارزه بادستآوردهای سوسياليسم را تخطئه کنند، مب
چپ ستيزی امروز مانند. است” چپ”چپ در لباس

ديروز در قالب تروتسکيسم اين جريان ضد انقالبی
تروتسکيستها هميشه و در همه. جهانی بروز می کند

جا به انقالب خيانت کرده و می کنند و کوشيده اند
خنجر” چپ”تحت لوای مارکسيسم و اتخاذ مواضع 

در لحظه. فرود آورندرا از پشت به قفای کمونيسم 
ايکه اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در تحت
رهبری استالين در يک مبارزه مرگ و زندگی در
زير ضربات هيتلری خون می ريخت و بود و نبود
بشريت مطرح بود تروتسکيستها در همدستی با

بسيج می کردند و در” استالينيسم”هيتلر عليه
ل بودند و هنوزسراسر جهان به خرابکاری مشغو

نيز اين نقش کثيف را در زير نقاب مارکسيست ايفاء
شما محض نمونه يک تروتسکيست را پيدا. می کنند

نمی کنيد که در جبهه وسيع عمومی ضد فاشيستی
برهبری کمونيستها برای مبارزه عليه اشغالگران
نازی و حداقل حمايت از دستآورد دموکراسی

ری فاشيستی شرکت وبورژوائی در مقابل ديکتاتو
.مبارزه کرده باشد، چه برسد به اينکه جان داده باشد
تروتسکيستها در سالهای تجاوز به شوروی در
نشريات خود عربده می کشيدند که نظريات کنگره
هفتم کمينترن اشتباه است و تشکيل جبهه های وسيع
خلق برای مبارزه با فاشيسم همدستی استالين با

قرار دادی را که شاهکار ديپلماسی آنها. هيتلر است
ريبن تروپ-شوروی است و به قرار داد مولوتف

معروف است و در سرنوشت جنگ و نجات
سوسياليسم نقش برجسته ای بازی کرد را همدستی

هيتلرجلوه می دادند و می دهند زيرا در آن- استالين
تاريخ آنها نقش ستون پنجم هيتلر را در شوروی

در چنته آنها هيچ چيز نيست جز دو. بازی می کردند
”بوروکراتيسم”، ”استالينيسم”مسئله يکی مبارزه با 

که اهميت ارتجاعی تبليغاتيش جنبه روز داشته و
که بی” انقالب جهانی”مشخص است و ديگری 

دورنما، حواله به فردا و پس فردا و اعزام انسانها
بدنبال نخود سياه است و سرگرمی مشتی فريب

انقالبی که موضوعيت ندارد، در. استخورده
روز نيست، فرصت کافی در دستور دستور کار و

برای انجام آن زياد است، آماج ضرباتش نه سرمايه
داری مشخص بلکه سرمايه داری موهومی و آتی
است، انقالبی که هرگز به نتيجه نخواهد رسيد و
.برای تروتسکيستها نيز دردسری ايجاد نخواهد کرد

کيستها در جبهه های مشخص ضد جنگتروتس

   ...رهبری اسالمی
سرنگونی چنين. و صهيونيسم در منطقه است 

ددولتی وظيفه نيروهای کمونيست و انقالبی کر
حمايت از اين دولت بهر صورتی که باشد. است

حمايت از ارتجاع و امپرياليسم و صهيونيسم بوده و
تائيدی بر سياست دعوت از امپرياليسم آمريکا برای

  .  حمله به ايران است
حزب ما همانگونه که از ابتداء بيان کرده و به
تزهای خويش وفادار است مبارزه ملی را از نقطه

عمومی نهضت انقالبی و کمونيستی مد نظر منافع
نظر قرار داده و آنرا در دوران کنونی بخشی از
مبارزه عمومی ضد امپرياليستی جهانی ارزيابی
نموده که پوزه امپرياليسم وحشی را به خاک می

خلقهای جهان حق دارند بر ضد اشغالگران. مالد
بپاخيزند و وطن خويش را از لوث وجود اين

اين مبارزه ملتها با هر. ک سازندنابکاران پا
ايدئولوژی که باشد برحق است و دارای مشروعيت

اين خلقها حق دارند حتی. مادی و اخالقی می باشد
ابزاری که امکان دستيابی به آن ”وحشيانه ترين”با 

را دارند در مقابل سيل آدمکشی امپرياليستها توسط
و، بمبهای فسفری ها، بالگردها، هواپيماموشک

 ٦ادامه در صفحه ...گازی و ميکروبی
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مبارزه با امپرياليسم جدا نيستمبارزه با تروريسم از   

در پی پياده کردن نظريات ساموئل هانتيگتون هستند
ينه توجيه هرکه با کارزار تبليغاتی عليه اسالم زم

تجاوز و آدمخواری را فراه کرد تا امپرياليستها
بتوانند به اين بهانه به چاههای نفت خليج فارس

حال ببينيم که چه بر سر عراق. دسترسی پيدا کنند
اين امپرياليستها و صهيونيستها بجز فقر و. آورده اند

نابسامانی و فالکت و دريائی از فاجعه دستآورد
جنايتی که آنها در. ق نداشته اندديگری در عرا

عراق می کنند روی جنايات هيتلر را سفيد کرده
کشور عراق در اثر تجاوز وحشيانه و ضد. است

بشری امپرياليستها به عصر حجر بمباران شده نسلی
از مردم عراق آينده خويش را از دست داده اند و ده
ها سال فرصت الزم است تا کشور عراق به دوران

تجربه عراق نشان می. ن صدام حسين برگرددزما
،دهد که امپرياليستها بزرگترين جنايتکاران تاريخ

، بزرگترين جاعلين وبزرگترين راهزنان
، بزرگترين مفتريان و خبيثترين راهزناندروغگوها

آنها با بی شرمی از اهداء .جهانی هستند
به مردم عراق سخن می” دموکراسی و آزادی”

ته های آنها چنين تبليغ می کنند کهگماش .گويند
امپرياليستها در عراق بر ضد تروريسم جهانی

اپوزيسيون تقلبی ايران در. مبارزه می کنند
و رامزفلد و ئین، چهمصدائی با جرج بوش

از مبارزه” متمدن”ولفوويتس و ساير جانوران
سخن می رانند و تمدن آمريکائی با ”اسالم سياسی”

بايد به آمريکائيها در عراق ياری بر اين نظرند که
رساند تا يک نظام متعارف سرمايه داری بر سر

را بپذيرد و ”قواعد بازی دموکراتيک”کار آيد که
را برپا کند تا آنها بعد از تحقق اين ”جامعه مدنی”
سر فرصت تصميم” دستآوردهای آمريکائی”

بگيرند بر ضد آمريکائيها محترمانه و در کادر
واعد بازی با تئوريهای از رنگ و رورعايت ق

معلوم. افتاده منصور حکمت به مبارزه دست زنند
نيست ديگر چه نيازی به مبارزه است؟ امپرياليست
آمريکا در اين صورت نقش ناجی را بازی کرده
است و بايد خواهان آن بود که نه تنها در عراق
کنگر بخورد و لنگر بياندازد بلکه بايد به ساير

تجاوز” دستآوردهائی”لک نيز برای اهداء چنين مما
دارو دسته حزب دموکرات کردستان ايران که. کند

دموکراسی اش همان دموکراسی جرج بوش و هيتلر
است هوادار تجاوز امپرياليست آمريکا به ايران

آنها می خواهند در رکاب جرج بوش به ايران. است
خلی بدلحمله کنند و جنگ با آمريکا را به جنگ دا

نقش آنها نقش ستون پنجم امپرياليسم در ايران. نمايند
سازمان مجاهدين خلق نقش بازوی تروريسم. است

.را در ايران برای امپرياليستها بعهده خواهند گرفت
آنها تنها به جاسوسی برای آمريکا همانگونه که

وظيفه آنها. تاکنون کرده اند اکتفاء نخواهند کرد
الف امپرياليسم آمريکا و اروپا درترور نيروهای مخ

آنها موظف خواهند شد. خارج و ايران خواهد بود
وگرنه. صدای اپوزيسيون انقالبی را خفه کنند

چگونه می توان توضيح داد که اين سازمانی که همه
قرار دارد راست” تروريستها”جا در فهرست

وو نمايشات خيابانی می گذارد راست راه می رود
حال آنکه رفقای .رض وی نمی شودکسی متع

موردعراقی که کشورشان تحت اشغال است مرتب 
و” دموکرات”تعقيب نيروهای امنيتی و جاسوسی

غرب هستند و برای آنها پاپوش” بشردوست”
که مسلمشان است، اين رفقا حق. درست می کنند

خواهان اخراج بدون قيد وشرط نيروهای اشغالگر و
  .ندک ميهنشان باشامپرياليستها از خا

امپرياليست آمريکا نيز در درون به دست انداز افتاده
جناح محافظه کاران جديد معتقدند که از خاک. است

را ”امنيت”عراق زمانی بيرون خواهند رفت که 
.را کنده باشند” تروريسم”برقرار کرده و کلک 

طبيعتا تروريسمی که آنها از آن صحبت می کنند
بی و ضد تجاوز مردم عراقسرکوب جنبش انقال

معنی آن اين است که ما به اقدامات خويش. است
امينت مورد نظر آنها. مانند گذشته ادامه می دهيم

نيز امنيت گورستان است تا آنها بتوانند با خيال
سناتور. راحت نفت عراق را بدون نظارت بدزدند

که قبال Mike Huckabeeمايک هاک ابی 
بوده است در يک مصاحبه فرماندار آرکانزاس

تلويزيونی در حمايت از باقی ماندن در عراق مدعی
ما آمريکائی ها در عراق همه چيز را در”شد که

اثر اشتباه خراب کرده ايم و حال بايد تا مدتی که اين
وی تاکيد. خرابيها را مرمت نکرده ايم باقی بمانيم

ونکرد که شرافت آمريکائی به ما اجازه نمی دهد بد
اينکه کار ما در. اين اقدام خاک عراق را ترک کنيم

رفتن به عراق درست بوده است بحث تاريخنويسان
است ولی ما بايد نسبت به شرافت سرزمينمان

شرافت طبقه حاکمه.  ”احساس مسئوليت بکنيم
آمريکا شرافت طبقاتی و شرافت دغلکاران و

مرمتی. دروغگوها و رياکاران وعوامفريبان است
که وی از آن نام می برد يعنی ادامه تخريب است
زيرا شرط هر مرمتی در عراق خروج بی قيدو

شرافت. شرط و فوری قوای اشغالگر است
آمريکائی حکم می کند که خسارتی که به مردم
عراق تحميل شده جبران شود و مسببين اين خرابيها
در دادگاههای کيفری جهانی بعنوان جنايتکاران

اين آقای سناتور ولی سعی می. کمه شوندجنگی محا
کند با تحريک احساسات عمومی جنايات امپرياليست

  . آمريکا را در عراق بپوشاند
رفقای عراق در عين اينکه به پيروزی بی برو
برگرد خويش در مبارزه با امپرياليسم ايمان دارند
نقش کثيف جهموری اسالمی را در عراق که در

رياليستها در آنجاست و عمالخدمت سلطه جوئی امپ
در کار مبارزه ضد امپرياليستی مردم عراق اخالل

ردممحمايت از مبارزه . می کند برمال می سازد
.عراق مبارزه با جمهوری اسالمی نيز هست
کسانيکه در ميان اپوزيسيون ايران حامی اين
تجاوزند و خواهان خروج نيروهای امپرياليستی از

وان متحد رژيم جمهوری اسالمیعراق نيستند به عن
  . عمل می کنند

وضع رهبران ناسيونال شونيست خلق کرد که خلق
کرد را در محراب همدستی گماشته صفت خويش با
امپرياليستها قربانی کرده اند از همه مضحک تر

آنها نام ننگينی در تاريخ مبارزات خلقهای. است
بانی درجالل طال. منطقه از خود بيادگار گذاشته اند

حاليکه پرونده شکنجه گری امپرياليستها در ابو
غريب رو شده بود و وجدان بشری در سراسر جهان
معذب شده بود به دوستی سربازان آمريکائی به نحو
تهوع آوری افتخار می کرد و خوشحال بود که

اين. عربها را شکنجه کرده اند و نه کردها را
يستها قادرند تا ابدبيچاره ها فکر می کنند که امپريال

در عراق بمانند و از دولت دست نشانده آنها حمايت
اين همدستان امپرياليستها بايد بدانند که روزی. کنند

مردم منطقه. بايد به خلقهای منطقه حساب پس دهند
هرگز زير بار آن نخواهند رفت که اسرائيل دومی

در” حق تعيين سرنوشت خلق کرد”تحت عنوان 
دولتی که از هم اکنون بخواهد با. اد شودمنطقه ايج

 ٦ادامه در صفحه ...دشمنی با خلقهای 

  ...بمناسبت شرکت در 
  رئيس هيات نمايندگی جبهه ملی عراق

٣/٠٨/٢٠٠٧  
  

عراقی نکات جالبی در خود دارد یسخنرانی رفقا
ه وظيفه نيروهای انقالبی ايران  تبليغ اين نکاتک

بوده و بايد با حمايت همه جانبه خويش سد دروغها
غرب” دموکراتيک”و سانسور رسانه های گروهی 

با شناخت) توفان(حزب کار ايران .را در هم شکنند
از ماهيت امپرياليسم و نقش جنايتکارانه آنها در

در شهر منطقه نه تنها نشست بزرگ سخنرانی
ماينس آلمان غربی برای رفقای انقالبی عراق تهيه

.د.پ.ل.سال تاسيس ام ٢٥ديد بلکه با شرکت در 
همبستگی خويش را با رفقای عراقی اعالم کرد و

  . الزم می داند که باز در اين باره صحبت کند
شرکت هيات نمايندگی عراق جبهه آزاديبخش عراق

و تکيه بردر جشن سالگرد يک حزب کمونيستی
همبستگی جهانی و ضد امپرياليستی ميان کمونيستها
و ملتهای دربند تودهنی محکمی به تبليغات ننگين
امپرياليستها و صهيونيستها در مورد مبارزات

اپوزيسيون انقالبی ايران. انقالبی مردم عراق است
نيز متاسفانه در زير رگبارهای تبليغاتی امپرياليستها

ر مورد پشتيبانی از مبارزات ضدکمر خم کرده و د
امپرياليستی و انقالبی مردم عراق سکوت اختيار

لولوی القاعده که جرج بوش هر چند. کرده است
يک بار آن را از انبان سياست تبليغاتی خويش بدر
می آورد و به همه نشان می دهد درک طبقاتی
.اپوزيسيون انقالبی ايران را نيز مخدوش کرده است

اين است که مردم عراق حق دارند و اين حقحقيقت
مشروع آنها است که بر ضد قوای استعماری
اشغالگر با هر وسيله ايکه در اختيار دارند مبارزه

مردم عراق حتی اگر دارای اعتقادات عميق. کنند
مذهبی باشند دارای حق حيات اند و هيچ قدرتی با
توسل به هر دستآويز ساختگی و يا غير ساختگی
حق ندارد ملتی را بخاطر اعتقادات مذهبی و يا
ايدئولوژيک آن از حقوق ابتدائی که شامل همه ملتها
و حق برسميت شناخته همه ملتها و دولتهاست

امپرياليستها و صهيونيستها و. محروم نمايد
گماشتگان بومی آنها طوری تبليغ می کنند که گويا

مانان رامسلمانان از حق حيات محرومند و بايد مسل
،، کشورشان را بمباران کردبجای خود نشاند

حقوقشان را پايمال نمود و در تمام جهان برای آنها
وضع طوری شده. تبعيضات فاشيستی برقرار کرد

در آلمان بحثی. است که بتدريج مسلمانی جرم است
راه انداخته اند که بايد فهرست آلمانيهائی را که

بيعتا آنها را مترادفمسلمان می شوند ثبت کرد و ط
بنظر اين. قرار داد ”بالقوهتروريستهای ”با

آن آلمانی که مسلمان می شود ،تروريستهای رسمی
پس بايد وی را تحت. مسلما ريگی در کفش دارد

را مراجعی تبليغ می کنند که از اين. نظر گرفت
هيچ عمليات تروريستی و فاشيستی در يوگسالوی و

ای کشتار مسيحيان و مسلمانانعراق و افغانستان بر
تروريسم آنها تروريسم مسيحی و. کوتاهی نکردند

تنها اعمال خشونت. يهودی و تروريسم خوب است
از جانب مخالفين صرف نظر از اينکه دارای چه
.مذهبی باشند تروريسم وحشتناک به حساب می آيد

اين کشورها به بهانه حفظ امنيت ارتجاع تروريسِت
ای دموکراتيک را به بند کشيده و شرايطهمه آزاديه

آنها برای. پليسی در ممالک خويش برقرار کرده اند
امنيت آزادی به از ميان بردن آزادی توسل می

آنها. جويند و صد البته خود را تروريست نمی دانند
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از جمهوری چک که در” چپ”رفيقی از سازمان
و نقش پر افتخار رفيق رويزيونيسمبروز مورد

  استالين در مبارزه با آن صحبت کرد
رفيقی از جمهوری اسلواکی در مورد بروز

رفيق استالين دررويزيونيسم و نقش پر افتخار
  مبارزه با آنها سخن گفت

ر تائيد گفتار باالرفيقی از حزب کمونيست چک د
  سخن گفت...) نقش پرافتخار رفيق استالين (

   .روسيه حزب کارگری
   

****** 
 

 
 

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد

  ...بمناسبت شرکت در 
ديگر و برای تخريب در استقالل و همدستی با
دشمنان آنها ايجاد شود دولتی دست نشانده بوده و

دست نشانده را خواهندخلقهای منطقه آن دولت 
د تا ابد دستريکا نمی توانمامپرياليسم آ. روبيد

سر نوری مالکی و جالل یحمايت خويش را بر باال
نه تنها فشار افکار. آنها رفتنی هستند. طالبانی بگيرد
، نه تنها فشار افکار عمومی آمريکاعمومی جهان

امان خلق در عراق بی یروبلکه در درجه نخست ني
پوزه امپرياليستها را بخاک ماليده و آنها را با

آن چنان. ق اخراج خواهد کردافتضاح از عرا
آن روز روز جشن ما و جشن. روزی دور نيست

خلقهای منطقه و جهان است و روز عزای جمهوری
، سلطنت طلبان ايران و کيهان لندنی واسالمی

و حزب تودهپيروان ورشکسته منصور حکمت 
  .استايران و ناسيونال شونيستهای کرد 

امپرياليستی از مبارزه ضد) توفان(حزب کار ايران
مردم عراق پشتيبانی می کند و اين اقدام را گامی
مهم در راستای تقويت همبستگی جهانی ميان

عراق در. نيروهای انقالبی به حساب می آورد
مردم کشور ما هزاران سال. همسايگی ما قرار دارد

ون که کشورشانناست که در کنار اين مردم چه اک
که بخشی ازبنام عراق است و چه آن موقع 

تر امپراتوری عثمانی محسوب می شدند و چه قبل
از آن زندگی کرده و پيوندهای تاريخی مشترک

اشغالگران نژادپرست و فاشيست. داشته و دارند
اروپائی و آمريکائی و استراليائی لکه های ناجوری

طقه کند ور آنها را از مندر منطقه هستند که بايد ّش
.بگورستان واقعی فرستاد همه اين نژادپرستان را

.آنها با مردم منطقه هيچگونه پيوند تاريخی ندارند
، بزور آدمکشی وارد منطقه شدهدر منطقه غريبه اند

مردم. اين است که بايد گور خود را گم کنند. اند
منطقه جای ديگری برای زندگی بجز در ميهن

اين. خويش و در همجواری با يکديگر ندارند
.ناپذيری است که بايد به آن توجه کردواقعيت تغيير

سياست رژيم جمهوری اسالمی در منطقه و بويژه
در عراق تنها می تواند به دشمنی در منطقه دامن

اين سرزمين خشمزند و بذر جنگهای آتی را در 
          . بکارد

در اين جشن که در موارد بسياری و از جمله در
ستهای اروپایحمايت از رفيق استالين توسط کموني

و احزاب زير انهام، سازاه شرقی صحبت شد گروه
  :شرکت داشتند

  حزب بلشويک ترکيه
  حزب مارکسيست لنينيست پاناما

  سازمان کمونيستی جنبش توده ای اکوادور
  )اشعه ی نور(حزب کمونيست آمريکا
  حزب کمونيست کنگو

  نماينده ای از پارلمان ونزوئال
  ت بليویحزب کمونيست مارکسيست لنينيس

حزب کمونيست مارکسيست لنينيست آفريقای جنوبی
  حزب اتحاد سرخ از نروژ

  از هندوستان CPILحزب
  سازمانهای کمونيستی افغانستان
  حزب مارکسيست لنينيست پرو

  کميته همکاری کمونيستی از ايتاليا
  سازمان شفق سرخ هلند

از” کسيون پرولتریآ”رفيقی از کميته مرکزی 
  شيلی

  يست اروگوئه حزب کمون

   ...رهبری اسالمی
و صوتی و تانک و توپ و مسلسل و شيميائی

مقاومت کرده و اشغالگران وحشی را با فجيعترين
ملتهای استثمارگر حق. وضع ممکن بگور بفرستند

، فرهنگیندارند به بهانه وجود عقب ماندگی سياسی
جم قرار داده وهاتو يا ايدئولوژی کشوری را مورد

”ريکائیمشيوه زندگی آ”و ” تمدن”به بهانه ارائه
غارت کنند و مردم آن کشور را ، آنها رابه آنها

کشورهای جهان از حقوق مساوی .پاکسازی نمايند
گردن کلفتی دليلی برای دارا بودن. برخوردارند

در آن صورت ملتهای جهان. حقوق بيشتر نيست
کلفتها را بشکنند و به آنهاحق دارند گردن اين گردن

حزب ما با. شيوه زندگی انسانی را بياموزانند
ميراث خواران استعمار فرنگی و ايرانی مبارزه می

باين جهت حزب ما از خروج بی قيد و شرط. کند
امپرياليستها و صهيونيستها از ممالک اشغالی
حمايت کرده مبارزه اين مردم ستم کشيده را عادالنه

حزب ما از همان روز نخست. می کندارزيابی
اعالم کرد که امپرياليسم ببر کاغذی است و مردم
و. عراق پوزه اين ببر کاغذی را بخاک خواهند ماليد

قدرت خلقها به. مطمئن باشيد که چنين خواهد شد
  .مراتب از قدرت امپرياليستها بيشتر است

امپرياليستها در مبارزه ايدئولوژيک خويش تالش
ند که نهضتهای آزاديبخش جهان را بهمی کن

نسبت دهند و چنين وانمود سازند که” تروريسم”
جنگی که امروز در جهان در گرفته است نزاعی

اين شيوه شکست. است” تمدن”و ” تروريسم”ميان
خورده را در جهان و توسط ايادی خويش در ايران

کيهان لندنی سخنگوی فارسی زبان. نيز بکار بردند
جنگ آمريکا و گماشته ديک چنئی و وزارت

رامزفلد مرتب از تعداد معدودی تروريست در
عراق سخن می گفت که ارتش آمريکا بسرعت کار

بيچاره ها حال خفقان. آنها را يکسره خواهد کرد
گرفته اند و تنها در برابر جنايات اربابشان سکوت

آری برای. می کنند و به جعل اخبار اشتغال دارند
اليستها هر مبارزه ضد امپرياليستی يک مبارزهامپري

.تروريستی است و اين امر هرگز تازگی ندارد
نيروهای مترقی بايد هشيار باشند که فريب اين

وقتی. تبليغات ايدئولوژيک امپرياليستها را نخورند
که ارتش فرانسه در الجزاير آدمکشی می کرد و به

می دختران الجزايری بعنوان تروريست تجاوز
عمليات انتحاری”آنها را به بمب گذاری و، نمود

ارتش اشغالگر و. متصف می کرد ”غير انسانی
وحشی فرانسه نهضت آزاديبخش الجزاير را
تروريستهای مسلمان و بنيادگرا می ناميد تو گوئی
مسلمانان حق ندارند بجرم مسلمانی آزاد از سلطه

نجات طبيعتا رهبری جنبش. امپرياليسم زندگی کنند

.بخش الجزاير در دست نيروهای مذهبی مسلمان بود
آن جنبش برهبری بن بال که خود را ”چپ”جناح 

سوسياليست می دانست نيز سرشار از اعتقادات
ساير. مذهبی بود و حتی از خمينی به دفاع برخاست

رهبران آن نظير فرحت عباس هرگز مسلمانی
خويش را پنهان نمی کردند برعکس از تفاوت
مذهبی مردم الجزاير با فرانسه وسيله ای می ساختند
تا بسيج مردم را بر ضد استعمار فرانسه گسترش

مذهب يکی از ارکان قدرتمند مبارزه ملی. دهند
همين. مردم الجزاير بر ضد استعمار فرانسه بود

جنبه مذهبی بود که در بيشتر ممالک مسلمان جهان
انيد و حتی درحمايت از اين مبارزه را به اوج رس

ايران محمد رضا شاه دانشجويان به حمايت از
مبارزه مردم مسلمان الجزاير به خيابانها می ريختند

جميله بوحيرد و جميله. و از آنها حمايت می کردند
، قهرمانان ملیبوپاشا نه تنها قهرمانان ملی الجزاير

مردم ايران نيز بودند و مردم ايران و دختران ما از
آيا اين امر کار اشتباهی .آنها الهام می گرفتند مبارزه

همدستی با متجاوزين وحشی و آدمکش! بود؟ هرگز
اين. امپرياليسم فرانسه عين جنايت محسوب می شد

است که کمونيستها نبايد به صرف وجود تمايالت
مذهبی در يک جنبش و يا رهبری مذهبی در يک

ليستهاجنبش به تخطئه آن دست زده وهمدست امپريا
در شرايط خيانت. و صهيونيستها گردند

رويزيونيستها که سرانجام به سقوط شوروی منجر
شد و به سوسياليسم صدمات جبران ناپذيری وارد
ساخت طبيعی می نمايد که نيروهای غير پرولتر
قادر شوند در شرايط حاکميت ياس و نا اميدی بر
تیکمونيستها و نبود سازمانهای قدرتمند مارکسيس

لنينيستی رهبری مبارزات ضد امپرياليستی مردم را
که بهر صورت مبارزه را تعطيل نکرده اند و برای
رهائی خويش پيکار می کنند به کف آورند و عمال
سمت و سوی مبارزه را در جهت منافع کوته مدت
طبقاتی خويش به کجراه برده و بعلت همين ماهيت

در اين مبارزه طبقاتی و خويشاوندی سرمايه دارانه
متزلزل و سازشکار باشند زيرا که بهر صورت از
منظر منافع دورانديشانه طبقاتی در بهره کشی انسان
از انسان با اشغالگران خويش فصل مشترک

حتی در ايران ما دکتر محمد. خانوادگی دارند
مصدق که رهبر مبارزه ملی مردم ايران در

مسلمانمبارزات ملی کردن صنعت نفت بود هم 
معتقد و هم نماينده طبقه بورژوازی ملی در ايران

مبارزه. دولت مصدق هرگز دولت الئيک نبود. بود
ملی وی بر ضد امپرياليسم بعلت فقدان ديد علمی
وعدم شناخت اين پديده همراه با ناپيگيری و

وی هرگز توجه نکرد. اشتباهات فراوان همراه بود
، ویم ايران نيستکه امپرياليسم آمريکا دوست مرد

همه عمال امپرياليسم انگلستانهرگز توجه نکرد که 
از منافع امپرياليسم انگلستان دفاع می کنند و عمال

، وی هرگز توجهخوب و بد استعماری وجود ندارد
نداشت که بايد دوستان خويش را در جبهه بزرگ
جهانی سوسياليسم جستجو کند و نه اينکه چشم اميد

سخن” فاجعه چين و کره”باشد و از  به غرب داشته
وی توجه نکرد که دربار عامل فساد .ميان آورد به

وتباهی است و بايد برای پيروزی مبارزات مردم
وی تا روز آخر به. ايران نظام سلطنت برچيده شود

سلطنت وفادار ماند و معتقد بود که شاه بايد سلطنت
کومتاين اشتباهات را شاه با ح. کند و نه حکومت

ولی همين. خويش و نابودی ايران به نمايش گذاشت
 ٩ادامه در صفحه ...مصدق آنچنان ضرباِت
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

   ...بزرگداشت رفيق
در زمان جنگ اول جهانی به خدمت نظام فرا خوانده شد و به ١٩١٥در سال . فعاليتهای خويش در اتحاديه کارگران همواره تحت نظر پليس بود

تسسياحمايت از حقيقت دفاع از ميهن امپرياليستی و که در ” دفاع از ميهن”در آنوقت سوسيال دموکراتها تحت عنوان شعار . جبهه جنگ رفت
انترناسيونال دوم برهبری. به بودجه های جنگ رای دادندغارتگرانه امپرياليستها برای توسعه طلبی و غارت جهان و به بردگی کشيدن ملل بود 

ايطی بود که رفيق لنين با شعار جنگ امپرياليستی رادر چنين شر. کائوتسکی در خيانت به طبقه کارگر در کنار سياست امپرياليستها قرار گرفت
دموکراتدر اين ايام ارنست تلمان به جناح چپ حزب سوسيال . بايد به جنگ داخلی بدل کرد انقالب کبير سوسياليستی اکتبر را به پيروزی رسانيد

  . ه از حمايت بسيار در ميان مردم برخوردار بودحزبی ک. به حزب مستقل سوسيال دموکرات آلمان پيوست ١٩١٨آلمان تعلق داشت و در سال 
تلمان در تاسيس شورای کارگران و سربازان هامبورگ شرکت کرد و در ماه مارس همان سال به بعنوان رهبر حزب مستقل سوسيال دموکرات به ١٩١٩در سال

.مستقل سوسيال دموکرات آلمان با حزب کمونيست آلمان وحدت کردبا تالش ارنست تلمان حزب  ١٩٢٠در نوامبر سال . عضويت انجمن مردمی هامبورگ در آمد
وی که. ب کمونيست آلمان پيوستنددرصد اعضاء حزب مستقل سوسيال دموکرات آلمان به حز ٩٨ايمان وی بود که  ايمان کارگران به ارنست تلمان،  صميميت و

بورژوازی آلمان در زمانيکه زروش برای. سياسی از اداره کار آلمان اخراج شد در کميسيون مرکزی حزب کمونيست آلمان انتخاب شده بود بعلت فعاليت
ی که مشتی بورژواکالهبرداری و رياکاری و مانورهای مسالمت آميز پلوراليستی بجائی نمی رسيد شمشير خويش را از رو نی بسا و اين است قانون مبارزه طبقات

در دوران بورژوازی سخن رانده ”آزاديهای بی قيد وشرط”مشتی بورژوا که از . نموده است” بورژوازیسی دموکراقواعد بازی ”صفت را کور کرده و مسحور 
با دارا بودن مقام رياست هيات نمايندگی حزب کمونيست ١٩٢١رفيق تلمان در تابستن سال . و به چشم مردم در مورد ماهيت طبقاتی دموکراسی خاک می پاشند

گروهای ضربت بورژوازی که ١٩٢٢ژوئيه  ١٨در . ناسيونال کمونيستی به مسکو رفت و در آنجا با رفيق لنين از نزديک آشنا شدآلمان به سومين کنگره انتر
همسر و. ، به جان خانواده وی سوء قصد کردندبعهده دارند -در ممالکی که حکم اعدام برای خالی نبودن عريضه ممنوع است -وظيفه ترور و اعدام مخالفين را 

در عرصه” خالف حکم اعدامم”و ” دموکرات”و ” بشردوست”ارتجاع . ندش جان سالم بدر بردند و شخص وی که در خانه نبود از ماوقع بعدا مطلع گرديدفرز
.می آموختتی رحم کرد آموزش اجتماعی به تلمان راه و روش مبارزه طبقاتی و اعمال قهر انقالبی و اينکه هرگز نبايد به دشمن بيرحم و خونخوار طبقا

اين قيام با زوز اسلحه. بود ١٩٢٣اکتبر  ٢٥تا  ٢٣ارنست تلمان از شرکت کنندگان و سازماندهندگان قيام کارگران و سربازان هامبورگ در 
هنگام ١٩٢٤ژانويه  ٢١تلمان در . ارنست تلمان به زندگی زيرزمينی روی آورد. بورژوازی سرکوب شد و صدها نفر به خاک و خون افتادند

بعنوان معاون دبيرکل حزب و از ماه مه بعنوان نماينده ١٩٢٤در فوريه . درگذشت رفيق لنين به مسکو رفت و در کنار تابوت لنين پاسداری نمود
يدهدر تابستان در کنگره پنجم کمينترن در هيات اجرائيه و مدت کوتاهی بعد در دبيرخانه کمينترن برگز. حزب کمونيست در مجلس آلمان انتخاب شد

  .اکتبر همان سال به دبيرکلی حزب کمونيست آلمان انتخاب گرديد ٣٠رهبر اتحايه پيکارگران جبهه سرخ شد و در  ١٩٢٥در فوريه . شد
روز تلمان در مجلس آلمان نقش مستقل حزب کمونيست آلمان را به نمايش گذارد و مانع از آن شد که حزب به زائده بورژوازی آلمان بدل شود و هر

ا ١٩٢٦در اکتبر . ان اقليتی در مجلس توِپ بازی، ميان بد و بدتر گرددبعنو امبورگ در همبستگی ب ارگران ه ان از اعتصاب ک حزب کمونيست آلم
اعتصاب کارگران انگلستان به حمايت برخاست و مانع شد تا بورژوازی در همدستی و همبستگی طبقاتی از هامبورگ اعتصاب شکن استخدام کرده

کند و اعتصاب ک  م بش تان را دره ويژه. ارگران انگلس ان و ب ای جه رای پرولتاري ی ب وزش بزرگ انی و آم تگی جه ه همبس الی روحي انه ع ن نش اي
د     ارزه نماين د واحدی مب ان در  . پرولتاريای آلمان و انگلستان بود تا بفهمند که آنها از خانواده واحدی هستند که بايد با دشمن قدرتمن اه مارس ٢٢تلم م

رد  در  ١٩٢٧ ا گروههای ضربت. نمايشات خيابانی برلين شرکت ک ر جمعيت ده دسامبر در فرانسه و ي ه در استخدام چاقوکشان نظي ورژوازی ک ب
ويزه               ان و اجتماعات را ب د طوالئی دارد و سنگ آزادی بي ران ي ا در اي وده ايه رای کشتن ت ی مخ ب رایفاشيستی در آلمان و يا دارو دسته شعبان ب ب

  ٨ادامه در صفحه  ...ينه می زند به تظاهرات هجوم آورد با داس کارگران را لتو پار کرد و تلمان با داس از ناحيه چاقوکشان به س

!کن ممحد اکثر حصول ارزش اضافی  
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  زندانيان سياسی را بی قيد و شرط آزاد کنيد

   ...بزرگداشت رفيق
پتامبر   ٢٨در . چشم راست مجروح شد   ود           ١٩٢٨س ه مسکو و لنينگراد سفر نم رن شرکت کردو ب ه عضويت    . در کنگره ششم کمينت ا ب در آنج

  .زمناو آئورا که نخستين گلوله به سوی کاخ زمستانی شليک کرده بود و شيپور انقالب را نواخته بود در آمدافتخاری ناويان ر
الی در حزب توسط يکی از       تفاده م عليرغم انتقادی که هيات مرکزی حزب کمونيست آلمان بخاطر تعللی که ارنست تلمان در کشف يک سوء اس

ه د از تمام مقامات خود خلع شدکارمندان حزبی بنام ويتورف نشان داده بو ته خويش بازگشت     ، ولی وی مجددا توسط حزب ب بعلت   .مقامات گذش
ان از    ا   ٩کشتاری که در ماه مه از کارگران کمونيست به عمل آمد در کنگره دوازدهم حزب کمونيست آلم ن   ١٥ت ارگری    ١٩٢٩ژوئ ه ک در محل

ن امر       ، تلمان ودينگ در برلين که بنام منطقه سرخ مشهور بود ه مسئوليت اي ا ک يال دموکراته به موضعگيری و خط کشی روشنی در مورد سوس
ه   .را بعهده داشتند متوسل شد وی برای افشاء ناسيونال سوسياليستها در مجلس آلمان پيشنهادی را مطرح ساخت که مبنی بر خروج آلمان از جامع

ود     انی اول ب يونال سوسيال . ملل و عدم پرداخت غرامت جنگ جه ا         ناس ا ب ه سوسياليسم آنه د ک دعی بودن ه م تها ک راه است و    ”ميهنپرستی ”يس هم
ان شماره     . را در نظر می گيرد حاضر نشدند از پيشنهاد کمونيستها حمايت کنند ”منافع ملی” ان آلم وين دهقان سال   ٤تلمان در نامه ای به نشريه ن

ي  : نوشت ١٩٣١ انی ب  عوامفريبان ناسيونال سوسياليست و ناس د         ونال آلم ابود کنن ه نقشه يانگ را ن د ک ده می دادن ، از پرداخت غرامت   ه شما وع
از پيشنهاد کمونيستها برای قطع پرداخت غرامت    ، از جامعه ملل خارج شوند ولی آنها حتی جرات آنرا ندارند که در مجلس آلمانخودداری کنند

ان آورد    در همين نامه وی از آزادی ملی و . و خروج از جامعه  ملل حمايت کنند ه مي اعی سخن ب اه مارس    ١٣در . اجتم امزد    ١٩٣٢م خود را ن
ود   . رياست مجلس آلمان عليه هيندن بورگ نمود ن ب ان اي د     هر : شعار حز کمونيست آلم ورگ را انتخاب کن دن ب رده    کس هين ر را انتخاب ک ، هيتل

يال دموکراته   جنگ را انتخاب کرده است ،و هر کسی هيتلر را انتخاب کند است د   و سوس تها رای ندادن ه کمونيس ارگران    . ا ب در زمانيکه حزب ک
قدرت را قبضه کردند ارنست تلمان به سوسيال دموکراتها پيشنهاد يک اعتصاب    ١٩٣٣ژانويه  ٣٠در) توفان-نازيها(ناسيونال سوسياليستها آلمان

ا اينکه مشترکا سقوط هيت         رد ت ا را ک ه نازيه د   عمومی  و تاسيس جبهه متحد ضد فاشيستی علي دارک ببينن ر را ت يال     . ل نهاد از جانب سوس ن پيش اي
 سازماندهندگان، فوريه همان سال در نشست فراخوانده شده از جانب کميته مرکزی با حضور دبيران سياسی ٧تلمان در  . دموکراتها پذيرفته نشد

ه د  کميته مرکزی و کادرهای  ه        و مسئولين بخشهای حزبی  شرکت کرده، در مورد انتخاب مجلسی ک ود ک نهاد نم رد و پيش ود سخرانی ک يش ب ر پ
  . برای سرنگونی هيتلر همکاری همه چپها و احزاب ليبرال در يک جبهه واحد ضروری است

داد     ان ن ه کسی ام ان در   . کودتای هيتلر ب د از آتش زدن رايشتاگ       ١٩٣٣مارس   ٣ارنست تلم د روزی بع ات و چن ل از انتخاب مجلس  (دو روز قب
ود        در منز) توفان-آلمان ل نم دان موآبيت منتق ه زن رلن وی را ب ائی ب يس جن اه وی هرگز تشکيل نشد     . لش توسط نازيها اسير شد و پل ان  . دادگ تلم

دافعات وی               ه م د ک دافعات وی فهميدن دارک م د از ت ان بودن ازی آلم ه هر دو عضو حزب ن اينگونه تعبير کرد که وکيل مدافعهای تسخيری وی ک
    ١١ادامه در صفحه  ... .وی. ر دفاع از مارکسيسم لنينيسم استادعانامه ای عليه نازيها و د

  
    پيروزی و خود آزادسازی دوروز قبل از آمدن متفقين –سمبل های آزاد کنندگان  –" هرکس برای همه و همه برای هرکس"همدردی –مقبره صدهاهزار انسان : راست بچپ از



  

  ٩صفحه                                                    توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨۶مهرماه   -  ٩١شماره   
 

 

آنها به صراحت. را عليه امپرياليستها برمی انگيزد
هوم جنگمی گويند که مبارزه با تروريسم به مف

آنها می خواهند در اين مبارزه عليه. تمدنها نيست
.تروريسم ممالک اسالمی را نيز شرکت دهند

 ِ متحد واقعيت آن است که اين ممالک اسالمی
آمريکا همواره در مبارزه با نيروهای انقالبی و

مبارزه با تروريسم. متحد آمريکا بوده اند ،آزاديبخش
نيست وتعريفش به نيز که حدود و ثغور آن روشن

منويات ملوکانه جرج دبليو بوش وابسته است نيز از
از نظر امپرياليسم هر مخالفی. همين قماش است
تروريستواقعا ه ک، صرفنظر از اينتروريست است
از همان نظر هر نهضت مقاومتی. باشد يا نباشد

زيرا به ديکته امپرياليسم ،نهضت تروريستی است
به جنگ صليبی گرچه که در ترغيب. تمکين نميکند

ممالک متروپل افکار عمومی متوحش را برای
، نقض حقوققربانی کردن آزادی در پای امنيت

”هموج”، تفتيش عقايد و گسترش دموکراتيک
اختناق و تجاوز و توسعه طلبی به خارج مهيا
ميسازد ولی  اين خطر را دارد که سران ممالک

ستند و هم دستاسالمی که هم مورد نفرت مردم ه
حمايت امپرياليستها از پشتشان برداشته ميشود را در
ممالکشان به انزوا بکشاند و در خطر سقوط قرار

اين امر را اروپائيها بهتر درک کرده اند و. دهد
عليرغم اينکه تروريسم را بهانه قرار داده تا بخشا
حقوق دموکراتيک را در ممالک متروپل نقض کرده

حاکم کرده و اختيار را به سازمانهایسيستم پليسی
امنيتی برای سرکوب جنبش انقالبی و کارگری

نادرست و شتاب، گوشزد ميکنند که مبارزه  بدهند
، همراه با تبليغات نابجا باعث تقويت تروريسمآلود

است که الزاما عمليات تروريستی را فقط منظور
نظر نداشته بلکه جنبشهای مقاومت مردمی را نيز

اين اختالف را در برخورد اروپائيها. منظور دارند
با آمريکائيها در مسئله عراق ميبينيم که با پيشگوئی

بخوانيد نهضت مقاومت ضد(”تروريسم”آلمان
در عراق پس از) توفان- استعماری مردم عراق

حمله آمريکا و اشغال خاک اين کشور نه تنها
      .شده استنيز تقويت برطرف نشده بلکه

قهر و آشتی امپرياليستها نسبت به اسالم به مصالح
آنی و آتی آنها بر ميگردد و نه اينکه آنها اساسا
مذهب را افيون توده ها دانسته و هرگز حاضر
نيستند برای فريب مردم از اسلحه مذهب سود

تجربه تجاوز به عراق و رسالت پيامبر خود. جويند
مسيحيت و ناميده ی بنام جرج بوش تا در دفاع از

برپائی يک جنگ صليبی تمام عيار عليه مسلمانان
بهترين نمونه اين رياکاری ،قبول مسئوليت کند

امپرياليستها هرگز از اينکه در عربستان. است
سعودی دست و گردن ميزدند و ميزنند و حقوق بشر
را رعايت نميکردند و نميکنند و منصفانه بنگريم

انقالبی و”آنها رژيم مالهای ايران در مقابل
.بودند  و هستند نگرانی وجدانی نداشته اند  ”مترقی

آنها از اينکه پاکستان حکومت مذهبی ايجاد کرده بود
”نجس هنديهای”را در مقابل  ”پاکی”و کشور

تاسيس نموده و قوانين اسالمی را اجراء ميکرد و
زير بغل بنيادگرايان طالبان را گرفته بود هرگز

با ياری همين مسلمانان، ی نکردنداحساس ناراحت
مرتجع حزب اللهی بود که در کودتای اندونزی يک
ميليون کمونيست را به قتل رساندند و اجساد آنها را

،اينکه اين رژيمها مرتجع. به رودخانه ها افکندند
، عقب مانده بودند ظاهرا در، ضد بشریضد انقالبی

ی تمدندرجه چندم اهميت قرار داشت و تهديدی برا
غرب به حساب نيامده و خطر تهاجم فرهنگی هرگز

همين اسالم بود که همواره ابزار مبارزه. نداشتند

  دسيسه های رنگارنگ امپرياليستها عليه مردم ايران را برمال کنيم 

امپرياليسم عليه کمونيسم و طبقه کارگر محسوب
اين اسالم هرگز برای امپرياليسم خطرناک. ميشد
اسالم زمانی برای. ، يار و ياور امپرياليسم بودنبود

که تاريخ مصرف آن در امپرياليستها خطرناک شد
مبارزه با کمونيسم و نيروهای انقالبی در مبارزه با
رقيب سوسيال امپرياليستی خويش اتحاد شوروی به

حال ديگر به نيروی اسالمی نيازی. پايان رسيد
و مزاحمت ايجادبود ” سرخر”ديگر اسالم . نبود

  . و بايد تکليفش روشن ميشد ميکرد
مضمون نزاع کنونی  کهاين تجارب نشان ميدهد که 

از آن سخن ميرانيم بر سر اساس مذهب اسالم و
ماهيت آن و تقابلش با تمدن و علم و حقوق بشر

و به پندار، مضمون اين مبارزه مذهبی نيست. نيست
ميان تجدد و سنت تضادمشتی گمراه و متوهم 

اسالم در قاموس امپرياليسم  خوب است .نميباشد
پرياليستها برای به بنداگر در خدمت اهداف ام

کشيدن ملل و کشتار کمونيستها و نيروهای مترقی به
کار رود و اسالم بد است اگر وسيله ای برای اخالل
در کار سياست و برنامه امپرياليستها و بعنوان
وسيله يا پوسته ای برای مبارزه با آنها مورد استفاده

آنوقت اين اسالم تروريست است و بار. قرار گيرد
تهاجم فرهنگی عقب مانده داشته و هدفش نابودی

شيوه زندگی ريشه کن کردن ، تسخير جهان و غرب
،، ضد مدنيتضد زن .آمريکائی و يا غربی است
باين ترتيب پيروزی.  ضد تمدن و آدمخوار است
آنوقت اسناد ومدارک و. اسالم پايان تاريخ است

ای دهفيلمهای اين ددمنشی اجازه مييابند از آرشيوه
سال پيش بيرون بيايند و به افکار عمومی نشان داده

ريشه تبليغات جنگ صليبی جرج بوش در. شوند
ايجاد فضای رعب و وحشت برای. همين نهفته است

، برایزائيدن دنيائی از خون و دهشت بی پايان
.جهانی کردن جنايات امپرياليستی و قلع و قمع جهان

گرفته است بر سر پس ماهيت نزاع که هم اکنون در
نفس اسالم نيست بر سر آن است که ديگر اين اسالم

حتی امروز. از جانب امپرياليستها قابل کنترل نيست
.مورد احترام آمريکائيهاست” خوب”نيز اسالم 

پيچيدگی برخورد به مقاومتهائی که پوسته اسالمی و
  .پايه توده ای دارند نيز از همين جاست

رد به حرکتهائی که در زيردر اين جاست که برخو
پوسته اسالمی هستند بايد با دقت و احتياط صورت

فرق است ميان آن حرکت ارتجاعی اسالمی. گيرد
در الجزاير که با اکثريت خويش در يک انتخابات
دموکراتيک قصد دارد قدرت سياسی را به کف آورد
و فاجعه بيافريند با آن جنبش اسالمی که بطور مسلح

اج صهيونيستها و يا امپرياليستها ازبرای اخر
حرکت نخست را بايد. کشورشان مبارزه ميکنند

ولی اسلحه. دولت الجزاير با تمام قدرت سرکوب کند
کشی بر روی بخشی ازجنبش مقاومت که حتی اگر
با پوسته اسالمی در عراق عليه دشمنان بشريت

و يا در لبنان با اشغال کشورشان توسط، بجنگد
، همدستی با امپرياليستمبارزه کنند اسرائيل

آمريکاست که بزرگترين مدافع سياهترين
حکومتهای جهان است و به عراق رفته تا  مردم اين

اين .کشور را به فقر و فالکت بکشاند و غارت کند
است که کمونيستها مجاز نيستند بدون برخورد
مشخص به شرايط مشخص به احکام کلی در اين

کمونيستها بايد ماهيت نبردی را. وندزمينه متوسل ش
اين نبرد. که در عراق در گرفته است مشخص کنند

نبردی ضد استعماری و عليه امپرياليستهای آدمخوار
و متجاوز و ضد بشر و ضد تمدن است که برای

خواسته مردم عراق. غارت عراق به منطقه آمده اند
 ١٠ادامه در صفحه...که خواهان خروج بی 

   ...رهبری اسالمی
کاری و راهبردی بر کمر استعمار فرتوت انگلستان
وارد کرد که سلطه آنها در خاور ميانه متزلزل شد و

مصدق به الهامبخش مبارزه. سرانجام در هم شکست
 .        ه ملل آسيا و آفريقا بدل شدضد استعماری هم
در گزارش سياسی خويش) توفان(حزب کار ايران

در کنگره سوم حزب در زمينه تئوری ارتجاعی
به تجزيه و تحليل” دو قطب تروريسم”دعوای

پرداخت و دل روده اين تئوری ارتجاعی متعلق به
.نظريه منصور حکمت و پيروانش را بيرون ريخت

نشان داد که تئوريهای منصور حکمتما حزب
تئوريهای ليبرالی و ضد طبقاتی است و جهان را از

امروز. دريچه منافع امپرياليسم و صهيونيسم مينگرد
در طبق داوری ،کليه استنتاجات حزب ما عيان

اين است که حزب ما از. عمومی قرار گرفته است
زير از مستخرجدعوت می کند ” توفان”خوانندگان

را بار ديگر د گزارش سياسی به کنگره سومسن
   :مطالعه نمايند

ومبارزه ”هانتيگتون” ی”نبرد فرهنگها”تئوری ”
  ، دامن زدن به جدالهای مذهبیبا اسالم

برخورد ميان تمدنها بزرگترين خطر برای صلح”
يک نظمی که مبتنی بر تمدن های. جهانی است

ازجهانی باشد مطمئن ترين حافظ برای جلوگيری
، نبردنقل از کتاب هانتيگتون(.”جنگ جهانی است

  ).فرهنگها
پروفسور هانتيگتون استاد يهودی دانشگاه هاروارد
آمريکا در چند سال پيش با انتشار کتابش در مورد

،، بودابا اسالم مبارزهذهنی سنگ ” رهنگهانبرد ف”
کنفوسيوس که بنظر وی تمدنهای عقب افتاده، هندو

وی. رب هستند را بنا نهادو دشمنان تمدن غ
بخوانيد(پيشگوئی کرد که پس از نبرد با کمونيسم

جهان غرب بايد خود را برای) توفان -رويزيونيسم
نبرد با اسالم و ساير اديان که گويا در پی تهاجم
فرهنگی به ارزشهای معتبر عمومی غربی هستند

تئوری جنگ صليبی عليه اسالم برای. آماده کند
ويژ گی”وی از . از اين مرجع برخاست نخستين بار

که آنرا در سخن راند” عصر پس از جنگ سرد 
البته در پس هر. قالب تئوريهای خويش بيان داشت

کدام از اين پرچمهای مذهبی که آقای هانتيگتون
،اپنژ، افراشته بود چهره های ممالک چين

هندوستان که ميتوانستند احتماال رقبای سختی برای
دنيای اسالم از. يستهای غربی شوند پنهان بودامپريال

آن جهت مطرح ميشد که بازار فروش عظيمی را از
اندونزی تا اروپا و آفريقا در بر ميگرفت و
بزرگترين منابع نفت و گاز جهان را در خود پنهان

ايجاد رعب نسبت به ممالک مسلمان در. داشت
، ساختن لولوئی از اسالمافکار عمومی مردم غرب

طبيعتا کار امپرياليستها و بويژه ،برای آنها
امپرياليست آمريکا را برای سياست تهاجمی بعدی

ميکرد زيرا افکار عمومی از سالها و توجيه  تسهيل
نبرد”با تئوری قبل برای چنين روزهای اضطراری 

اين لشگر کشی عليه اسالم .مهيا شده بود” فرهنگها
تها با مسلمانانزمانی صورت ميگرفت که امپرياليس

بنيادگرای طالبان در افغانستان و يا در عربستان
سعودی و يا حتی در الجزاير و پاکستان بهترين
.مناسبات را داشتند و از آنها حمايت ميکردند
امپرياليستهای اروپائی با تئوريهای هانتيگتون که
برای توجيه سرکردگی آمريکا اختراع شده و زمينه

مهيارا ” پيشگيرانهاقدامات ” ذهنی پذيرش سياست
آنها همه را برحذر ميدارند از. ميسازد موافق نيستند

.اينکه اسالم را الزاما با تروريسم برابر قرار دهند
اين سياست نابخردانه صدها ميليون مسلمان جهان
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است

 

   ...سالمیرهبری ا
قيد و شرط استعمارگران است يک خواسته عادالنه

نه تنها بايد استعمارگران را. و قابل پشتيبانی است
بدريا ريخت بلکه بايد همدستان اين نيروهای
.استعماری را نيز در عراق بشدت مجازات کرد
کمونيستها بايد در اين متن مبارزه کنند و تالش

ر ضد امپرياليستی را بهکنند که رهبری مبارزه پيگي
هر نوع همکاری با امپرياليستها و. کف آورند

و يا” مدنيت”حکومت دست نشانده آنها با دستآويز 
همدستی” مبارزه با اسالم سياسی”و يا ” تمدن”

خائنانه با امپرياليستها و سياستی ضد کمونيستی و
و عمال زمينه محول کردن رهبری ارتجاعی است
  .صبين مذهبی فراهم مياوردجنبش را به متع

.روش کمونيستها در برخورد به مذهب روشن است
کمونيستها مذهب را و نه تنها مذهب اسالم را افيون

مذهب همواره در تاريخ مبارزه. توده ها ميدانند
طبقاتی در عصر جديد وظيفه خلع سالح روحی

ولی آيا هر حرکت. زحمتکشان را بعهده داشته است
م سير تاريخ و در تمام موارد چنينمذهبی در تما

مگر. نقشی را ايفاء کرده است؟ مسلما چنين نيست
ميشود ارزيابيها را در خارج از زمان ومکان انجام

  داد؟
در ميهن ما ايران در گذشته جنبشهای ايرانی ضد

و انشعاب از مذهب ”الحاد”قوم تازی با پرچم 
گر ورسمی به مبارزه با نيروهای اشغالگر و غارت

، پيروان پاک دينیپيروان دين مانی. ظالم پرداختند
، بابيه همه، شيعيان، پيروان خرم ديناندکيانزم

وهمه پرچمهای ايدئولوژيکی بودند که در تحت لوای
دين جديد تيشه به ريشه افکاری ميزدند که مذهب

، ظلم و، غارت، تسلطرسمی با اتکاء به آن اشغال
می داد و حضورت عيروبيدادگری خويش را مش
پاپ های کليسا در اروپا و. خويش را توجيه ميکرد

خلفا اسالم در ممالک زير سلطه  اسالم از حربه
فکری مذهب برای ادامه تسلط خويش استفاده

اين شرايط می طلبيد که طبقه محکوم نيز. ميکردند
اساس ايدئولوژيک ،با پرچم تجديد نظر در مذهب

شکل مبارزه. ه قرار دهداسارت خويش را آماج حمل
اين جنبشها مذهبی بود و از نظر تاريخی جز اين نيز

تصور اينکه جنبشی در قرنها پيش. نميتوانست باشد
در آغاز پيدايش فئوداليسم شعارهای سوسياليستی

  . اشی از سفاهت استن ،بدهد
امروز  شايد بتوان در جهانی که ما را در برگرفته

خی اشاره کرد و از روح آناست به اين واقعيت تاري
ما همواره گفته و ميگوئيم که وظيفه ما. آموخت

اين گفته. ارزيابی مشخص از شرايط مشخص است
  . به چه معناست

گفته ميگردد که مذهب اسالم در ممالک مسلمان رو
به رشد است و چنانچه انتخابات آزاد در اين
کشورها برگذار شود در اکثر قريب باتفاق آنها

و از آنجا که. ومتهای  مذهبی پيروز ميشوندحک
بنيادگرايان مذهبی بشدت ضد غربی اند و آمريکا
آنها را مانع مهمی بر سر راه سياستهای خويش

بنيادگرايان.  ميبيند کمر به نابودی آنها بسته است
،مذهبی به تروريسم و عقب ماندگی و زن ستيزی

حقوقدشمنی با حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و
   .دموکراتيک و مدنيت متهم ميشوند

البته اين اتهامات به بنيادگرايان مذهبی که جمع
وسيعی از جنبشهای کم و بيش متعصب و يا کمتر
متعصب اسالمی را در بر ميگيرند بی پايه نيست و

ولی کمونيستها در. نميتوان آنها را ناديده گرفت
.وجه کنندتحليلهای خويش نبايد فقط به اين جنبه ها ت

ما کمونيستها در برخورد به پديده ها آنها را

ديالکتيکی در روند تاريخی تکاملشان مورد
ارزيابی قرار ميدهيم تغييراتشان را در نظر

آيا. ميگيريم  تا تصوير درستی از آنها به کف آوريم
ميتوان با اين دستآويز اشغال و غارت ممالک

د تاريخ خونباراسالمی را توجيه کرد؟ آيا اين تائي
، حتی جهان غير مسلماناستعمار در سراسر جهان

  نيست؟
يک نگاه به اين جنبشهای اسالمی نشان ميدهد که
پايه های اساسی آنها را نه طبقات حاکم بلکه طبقات

زمانيکه هنوز. محکوم و تحت ستم تشکيل ميدهند
از شکست سوسياليسم و خيانت رويزيونيستها

احزاب انقالبی و کمونيستیسخنی در ميان نبود
قادر شده بودند رهبری مبارزه زحمتکشان را به
کف آورند و آنها را عليه طبقات حاکمه مرتجع

احزاب کمونيستی مانع ميشدند. متشکل و بسيج کنند
که مذهب به عنوان حربه خلع سالح روحی

سوسياليسم توانسته. زحمتکشان به کار گرفته شود
ايدئولوژيک را برافرازد و بود آن پرچم ارزشمند

به زحمتکشان نشان دهد که دنيائی که آنها بايد برای
، دنيائی که به رهائی آنها منجرآن مبارزه کنند

کار به جائی. ميشود نامش دنيای سوسياليسم است
رسيده بود که بسياری از مذهبيون نيز با پذيرش
ضرورت زمان و اعتبار و محبوبيت جهانی

ذهب و سوسياليسم را مخلوط کرده وم ،سوسياليسم
از آن معجونی برای رهائی ستمديده گان ميساختند

در ايران و ”سازمان مجاهدين خلق”نمونه
کشيشهای مدافع تئوری رهائی در آمريکای جنوبی

آنها ناچار بودند برای اينکه در. از اين قبيل اند
ميان زحمتکشان منفرد نشوند راه نجاتی برای

.ند و يک ديد التقاطی را اختراع کنندمذهب بجوي
واژه مارکسيستهای اسالمی از همين جا منشاء

اين وضعيت تا زمانيکه آرمان و ايده آل. ميگيرد
سوسياليسم مشعل فروزان راه آينده زحمتکشان بود
و به آنها نيرو و قدرت ميبخشيد و به آينده اميدوار

با خيانت. همچنان برقرار بود ،ميساخت
يونيستها به کمونيسم و همدستی آنها بارويز

امپرياليسم و با فرو پاشی کانون دروغين
زحمتکشان در امپراتوری سوسيال امپرياليستی
شوروی برای کسانيکه اين دنيای دروغين
رويزيونيستی را سوسياليسم می پنداشتند که

اين دنيای آرمانی و ،تعدادشان در جهان کم نبود
، اين جامعه آرمانی قابلرنماو، اين دايده آل

دسترسی از دنيای واقعيت خارج شد و به افسانه ها
.پيوست که هرگز قابل دسترسی نخواهد بود

ءشا، ملتهای زير سلطه بيکباره سر منزحمتکشان
و به ياس و نيرو و الهام خويش را از دست دادند

در حالی که ستم طبقاتی .سرخورده گی دچار شدند
باوحتی جای خود باقی بود  و ملی نه تنها بر

ه بود و آنها آنراشکست کمونيسم تشديد نيز شد
آنها شاهد بودند که دشمنان. روزانه حس ميکردند

،آنها جری تر شده و بی شرمانه تر عمل ميکنند
آنوقت بود که زمينه .ستم و استثمار را تشديد ميکنند

ذهنی که از دنيای واقعی فانی به دنيای موهوم باقی
ناه ببرند و سرچشمه نيرو و الهام خويش را ازپ

ی آن دنيا طلب کنند آمادهءالطبيعه نيروهای ماورا
که درآنان ” الحاد مذهبی”اينجا بود که . شد

، به عدالتدموکراسی قبيله ای مذهببازگشت به
به پشت کردن به اين دنيای فانی و بنایبنيادی،

کرد قدرتکاخ آرزوهايشان در دنيای باقی تجلی مي
، هر لغزشی آنها را بيشتر، هر سرخوردگیگرفت

ء نيازمتقاعد ساخت که بيک ذهنيت نوين قابل اتکا
.ء بودمذهب برای آنها اين داربست قابل اتکا .دارند

،، بازنده گانگانه ، سرخوردسيلی از پابرهنه گان
،  کوخ، از همه جا رانده شده هافقرا و بی چيزان

،پيوستند و آماده فداکاری شدند نشينان به اين جنبش
در کنار آنها سيلی از روشنفکران مايوس که
دورنمای خويش را در مبارزه از دست داده بودند
در ذم سوسياليسم کتابها سياه کردند به همدستی با
ليبراليسم نوين بورژوازی و امپرياليسم پرداختند و

به اسلحه مذهب روی آوردند و انديشمندانپاره ای
جديدی در يک شرايط اجتماعی” لحدينم”مذهبی و 

هر دو اين قشر از روشنفکران در. نوين گرديدند
باين جهت است که. پيدايش چنين شرايطی مقصرند

در برخورد به حرکتهای توده ای اسالمی نميتوان
ء کرد و خواستهافقط به ديدن پوسته اسالمی آن اکتفا

قاتی و شرايطو ترکيب طب ، عملکردنهاو شعارهای آ
،پيدايش و تحول تاريخی آنها را از نظر فروگذارد
آنها را از شرايط زمان و مکان منتزع کرد و اظهار

و باصطالح همه را بيک چوب بدون فضل نمود
نميتوان. تحليل مشخص از شرايط مشخص راند

باين مهم بی توجه بود که داوطلبان عمليات انتحاری
ايط غير انسانی وفلسطينيها خود قربانی شر

جنايتکارانه ای هستند که صهيونيستهای اسرائيلی و
هيچ انسانی از. امپرياليستها برايشان فراهم آورده اند

ولی بايد ديد چه شرايط ،کشتن خودش مسرور نيست
غير انسانی و ددمنشانه ای به وی تحميل شده است
که وی حاضر است از پر ارزشترين دارائيش

قتی زندگيش همه ارزشهای زندگیو، صرفنظر کند
کردن را از دست بدهد و صهيونيسم وامپرياليسم
چنين محيطی را و نه تنها در فلسطين بلکه در
افغانستان و عراق به مردم تحميل کنند که راهی
،برای آنها جز توسل به آخرين وسيله نجات نگذارند
راهی برای آنها نميماند تا با انتحار خود ضربه ای

جنايت کاران. انه به دشمنان بشريت وارد آورندجان
ريشه. واقعی امپرياليستها و صهيونيستها هستند

اقدامات اين قربانيان ترورهای امپرياليستی و دولتی
در مذهب اسالم نيست گرچه که ميتواند پرده ذهنی

، ريشه اين اقدامات درتوجيهات آنها باشد
ه اينبيعداليتهای اجتماعی است و تا زمانيک

،، ستمها و چپاولها ادامه دارد، غارتگريهابيعدالتيها
در شرايطکه باشند  جنبشهای اسالمی از هر رنگ

و جذب ءفقدان جنبش قدرتمند کمونيستی امکان بقا
اين جنبشها در ممالک غير .دارندتوده های مردم را 

اسالمی مسلما رنگ ديگر و چه بسا رفرميستی
بر سر علت ومعلول استاينجا سخن . بخود بگيرند

هر کس که اين. و نه بافتهای تبليغاتی بی پايه ذهنی
تحليل مارکسيستی را نفهمد به بلندگوی تبليغاتی

کمونيستها. صهيونيسم و امپرياليسم بدل خواهد شد
در تحليلهای خويش بايد ريشه مسايل را بيابند و
ماهيت حرکت آنها را صرف نظر از گزينش شکل

در اين جا سخن بر سر. خيص دهندمبارزه تش
اگر صهيونيستهای. رابطه علت و معلول است

اسرائيلی مناطق اشغالی فلسيطين را ترک کنند
مسلما قربانی عمليات انتحاری فلسطينيها نخواهند

اين صهيونيسم و امپرياليسم است که با. شد
ايدئولوژی ضد بشری خويش و برای تامين حداکثر

مردمان خويش را بدون واهمهسود و غارت جهان 
دو. قربانی ميکند و از آنها گوشت دم توپ ميسازد

جنگ جهانی و صدها جنگ منطقه ای در سراسر
جهان به رهبری اين دشمنان بشريت گواه ماهيت
.ايدئولوژی ضد بشری و درندگی آنهاست
امپرياليستها و صهيونيستها با موذيگری ريشه

منتسب ميکنند تا بر عمليات انتحاری را به اسالم
 ١١ادامه در صفحه ...، جنايات و بيعدالتيها



  

  ١١صفحه                                                    توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨۶مهرماه   -  ٩١شماره   
 

 
نميتواند بر غارت و تجاوز امپرياليستی به کشوری
مفروض به صرف اينکه مردم اين کشور نوع
خاصی از مذهب را برای خويش برگزيده اند صحه

بارزه در عراق مبارزه مذهبی نيستم. بگذارند
مبارزه ای ماهيتا آزاديبخش و استقالل طلبانه و ضد

اين نکات است که در تحليل بايد. استعماری است
برای طرد امپرياليسم و. برجستگی پيدا کند

صهيونيسم از ممالک تحت سلطه اشغالگران استفاده
از هرگونه وسيله ابراز مقاومت و سرکوبی دشمن

خلقهای جهان حق دارند. ع و قابل فهم استمشرو
گور اين دشمنان وهمدستان داخلی آنها را به

   ”.نندَکعميقترين وجه ممکن ِب
  

****  
 

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

ا در هم شکستند به نيکی ياد کند و سنتر
مبارزه آنها را بر ضد تروتسکيستها و برای

با الهام از. پيروزی سوسياليسم زنده نگاه دارد
اين وظيفه کمونيستی رفقای حزب ما برای
بزرگداشت رفيق تلمان با تاج گلی از طرف
حزب در بازداشتگاه بوخنوالد حضور يافتند و

بليک رفيق تلمان قرارآنرا بر سر مزار سم
رفقای کمونيست آلمانی از اين همه. دادند

اظهار همبستگی بين المللی احساس غرور می
اين تنها نيروی قدرتمند کمونيستی است. کردند

که می تواند کمونيستهای ايرانی را که چند
هزار کيلومتر از آلمان دورند تا اين اندازه به

ما واقفيم که ما. کمونيستهای آلمانی نزديک کند
کمونيستها از سرشت ويژه ايم و از مصالح
خاص برش يافته ايم و باين جهت يکديگر را
در همه جا باز خواهيم يافت و به پيکار مشترک
ادامه می دهيم تا شاهد مقصود را درآغوش

  *****    .گيرييم
  

سمبل های آزاد کنندگان و همدردی همبدان دربخشی از در زيز
 بوخن والد

 

   ...رهبری اسالمی
چپاولگريها و استبداد وحشيانه خود پرده استتاری

، حال آنکه تاريخ مملو از عمليات انتحاریبکشند
، فداکاری و از جانگذشتگی خلقها که برایاست

رهائی خويش از يوغ سبعانه استعمار مبارزه کرده
، امری که کوچکترين ربطی هم به اسالم نداشتهاند

در اين جا سخن بر سر يک مبارزه. است
ما کمونيستها مبارزه با مذهب را. ايدئولوژيک است

از مبارزه طبقاتی جدا نميسازيم چون گزينش روش
نادرست مبارزه ما را به نتايج عکس ميرساند و

  .شاديبخش دشمن است
از شرايط مشخص کاری فاشيستها با تحليل مشخص

آنها ميگويند چون مثال اکثريت خلقی به. ندارند
بنيادگرايان مذهبی رای ميدهد قتل عام آنها توسط

،اشکالی ندارد” متمدن”امپرياليستها و نيروهای 
فاشيستها به مبارزه. و عملی مترقی است مجاز است

و فقط شکل ، به تحليل طبقاتی کاری ندارندطبقاتی
مبارزه را برای توجيه سالخی آنها کافی مذهبی يک

برای آنها سيمای سياسی جهان کنونی را. ميدانند
”اسالم سياسی”با  ”متمدن”مبارزه آمريکای 

ريشه اين تفکر ارتجاعی در. آدمخوار تشکيل ميدهد
،، متمدناين است که امپرياليسم را ماهيتا مترقی

دموکرات و آزاديخواه ميداند که برای همه
.وکراسی و آزادی و ثروت به ارمغان ميآورددم

گويا امپرياليسم چشم به تماميت ارضی ممالک
، قصد ندارد منابع اوليه آنها را غارت کند وندارد

رژيمهای دست نشانده در اين ممالک بر سر کار
امپرياليسم بشر دوست است و ميخواهد با .آورد

تلشگر کشی و مايه گذاشتن از جيبش دنيا را بهش
، اقتصادبه همه درس دموکراسی بدهد. برين کند

آنها را تقويت کند اين ممالک را توسعه دهد تا حتی
در ماهيت اين .از امپرياليستها نيز سبقت بگيرند

تئوريها امپرياليسم فرشته است و مخالفين امپرياليسم
”اين حقايق روشن”مشتی سفيه هستند که تا کنون 

ه اين همه مهربانی و الطافرا نفهميده اند و نسبت ب
بی پايان امپرياليسم ناشکری ميکنند و به
امپرياليستهای دلسوز و بشر دوست بی احترامی

باين جهت آنها استفاده از. کرده توهين رواميدارند
مقوله امپرياليسم و صهيونيسم را ممنوع اعالم

  .ميکنند
کمونيستها بر اين نظرند که مثال اگر مبارزه

مردم عراق پوسته مذهبی نيز بخود بگيرد آزاديبخش
در ماهيت استقالل طلبانه اين جنبش که ضربه کاری
به امپرياليسم وارد کرده وی را از منطقه بيرون
،ميکند و در مقياس جهانی اهميت استراتژيک دارد
تاثيری ندارد و اين اقدام مردم عراق يک اقدام

رانمسلما فرق است ميان آن رهب. انقالبی است
مذهبی که اشغال عراق را تائيد کرده و برای

توسط آمريکائيها در يک ”انتخابات آزاد”برگزاری
کشور اشغالی سينه ميزنند و مردم را فريب ميدهند و
با يک من عمامه همدست امپرياليسم هستند و آن
رهبران مذهبی که اسلحه بدست بر عليه اشغالگران

و خواهان حقو متجاوزين استعمارگر ميرزمند 
آن. تعيين سرنوشت کشورشان بدست خودشان هستند

مراجع مذهبی که در مورد قتل عام مردم فلوجه
سکوت کرده اند ننگ تاريخ عراق هستند ولی در

  .  واقع مسلمانند
روشن است که اين وظيفه نيروهای کمونيستی و
انقالبی است که  با پرچم خويش به ميدان آمده و

آزاديخواهانه خلق عراق را بعهدهرهبری  مبارزه
گيرند و مانع شوند که جنبش استقالل طلبانه مردم

هيچ نيروی انقالبی. عراق به بيراهه کشيده شود

   ...بزرگداشت رفيق
تبليغاتی در خود را برای يک دادگاه علنی و

سطح جهانی آماده می کند و دولت نازی پس از
يکی از -افتضاح دادگاه گئورگی ديميتروف

رهبران کمينترن وحزب کمونيست بلغارستان
که نظريات وی در کنگره هفتم کمينترن بشدت
از جانب تروتسکيستها مورد حمله قرار گرفت
ولی اين نظريات عامل مهمی در شکست

ديگر -زی در عرصه جهانی بودآدمخواران نا
جسارت آنرا نداشت که بيک قبول خطر ديگری

سالگی ارنست ٥٠به مناسبت . متوسل شود
تلمان که در زندان هيتلر بود پيامهای شادباش
از جمله از شخصيتهای زير برای وی به زندان

،، هاينريش مانماکسيم گورکی: ارسال شد
در همان. ، رومان روالنمارتين آندرسن نکسو

سال جنگ داخلی اسپانيا شروع شد که قوای
هيتلر و موسولينی بياری سلطنت طلبان
جنايتکار در اسپانيا رفتند و سلطنتی را که با
رای اکثريت مردم بطور دموکراتيک مضمحل
شده بود مجددا با زور ژنرال فرانکوی
فاالنژيست نجات دادند و مانع شدند تا

در آن سال. سندجمهوريخواهان به قدرت بر
هنگهای بين امللی به ابتکار حزب کمونيست
شوروی برای پيکار و اعالم همبستگی جهانی
به اسپانيا رفتند و بافتخار رفيق ارنست تلمان
نام يکی از اين هنگها هنگ ارنست تلمان ناميده

  . شد
در اردوگاه ١٩٤٤اوت  ١٧تلمان در تاريخ

نمايشیبوخن والد حتی بدون تشکيل دادگاه 
بدستور آدولف هيتلر پس از يازده سال زندان
انفرادی به جرم کمونيست بودن و دفاع از
منافع طبقه کارگر در زيرزمين گرمخانه

طبقه. بازداشتگاه بوخن والد تيرباران شد
کارگر آلمان يکی از فرزندان مبارز خويش را

ارنست تلمان هرگز در مقابل. از دست داد
رد و مرگ را با سربلندینازيها کمر خم نک

  . افتخار به رفيق ارنست تلمان. پذيرا شد
که بخشی از جنبش) توفان(حزب کار ايران

کمونيستی جهانی است وظيفه انقالبی خويش
می داند که از جانباختگان کمونيست که در راه
انقالب وسوسياليسم جان باختند و با مشت
آهنين، دغلکاران ضد کمونيست تروتسکيست
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رهبری اسالمی در جنبشهای
  آزاديبخش

مبارزه انقالبی خلقهای جهان عليه امپرياليسم مجددا
حث را گشوده است که برخوردزمينه اين ب

کمونيستها به امر رهائی ملل در بند چيست؟
که ترجيح می دهند طوری” کمونيستهائی”برخالف

سخن برانند که همواره راه عقب نشينی باز باشد و
تر از راه پيشروی باشد وگحتی راه عقب نشينی بزر

که بر سر گنگ گوئی و ”یئکمونيستها”يا برخالف
با يکديگر مسابقه گذارده اند تا کسیمبهم سرائی

سرانجام نفهمد که آنها چه می گويند و تکليف مردم
به) توفان(حزب کار ايران، در عمل چيست

صراحت نظر خويش را در اين زمينه بيان داشته
است تا مردم بفهمند که در عمل چگونه بايد رفتار

.کدامنددوستان آنها چه کسانی و دشمنان آنها . کنند
،، لبنان، افغانستانحزب ما از مبارزه مردم عراق

فلسطين عليه امپرياليسم و صهيونيسم که به اشغال
و ی کندمسرزمينهای آنها دست زده اند حمايت 

مبارزه اين ملتها را بر ضد قوای اشغالگر و
.استعمارگر و جنايتکار مورد تائيد قرار می دهد

بخش را حزب ما در عين اينکه اين مبارزه رهائی
ضد امپرياليستی با رهبری غير پرولتری ارزيابی
می کند مبارزه ملی کردهای عراق را در همدستی
با امپرياليسم و صهيونيسم  بر ضد خلقهای منطقه
يک مبارزه ارتجاعی و ضد انقالبی دانسته و همه

،لق کردخ، دوستداران واقعی آزادايخواهان
ا به افشاء سياست، کمونيستها ر، دموکراتهاانقالبيون

.تاسيس يک اسرائيل دوم در منطقه دعوت می کند
بنظر حزب ما دولت کردستان عراق يک دولت
ارتجاعی و ضد انقالبی و همدست محض

 ٤ادامه در صفحه ...امپرياليسم

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

به ما کمک مالی رسانيد، . نيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت ک. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه . 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

  بزرگداشت رفيق جانباخته ارنست تلمان رهبر حزب کمونيست آلمان

در شهر هامبورگ در ١٦/٠٤/١٨٨٦رفيق ارنست تلمان رهبر حزب کمونيست آلمان در تاريخ 
  ارنست تلمان  . يک خانواده فقير متولد شد

وی عليرغم اينکه مادر مذهبی و. نحصيالت ابتئائی خويش را آغاز کرد ١٩٠٠تا  ١٨٩٣از سال
فقر خانواده مانع از آن شد که تلمان عليرغم اينکه شاگرد با. مومنی از درس مذهب متنفر بود

عفريت فقر چهره ناپسند خويش را در همان ايام کودکی به. استعدادی بود به تحصيلش ادامه دهد
ارنست هر روز بعد از. خانواده اش يک دکان بقالی گشودند ١٨٩٠سال  در ميانه. وی نشان داد

در اين محل بود. آمدن از مدرسه در اين بقالی بکار مشغول می شد تا کمکی برای خانواده اش باشد
در: وی نخستين تجربه خود را چنين بيان می کرد. که با چهره فقر و وجود طبقات بيشتر آشنا شد

زنان کارگر در فقر و بينوائی. ا تفاوتای اجتماعی را در زندگی مردم می ديدمموقع خريد مشتری ه
و نياز دست پا می زدند و فرزندانشان خريد کمتری می کردند درحاليکه طبقه متوسط با خريدهای

دليل اين. ارنست نخستين پرسش مبارزه طبقاتی برايش مطرح شد. بزرگ مغازه را ترک می کردند
ت؟ به چه دليل سرنوشت کودکی که در يک خانواده فقير بدنيا می آيد و لخت و عورتفاوتها در چيس

است بايد با سرنوشت کودکی که در خانواده اعيان و اشراف بدنيا می آيد و لخت و عور است فرق
داشته باشد؟ چه کسی و کدام قدرتی اين وضعيت غير انسانی را ايجاد کرده و اين سرنوشت را

آيا اين تفاوت سرنوشت ناشی از تعيين آن توسط خدا است؟ و يا. قبل تعيين کرده استبرای آنها از
  .اين خدايان زمينی هستند که با ايجاد شرايط پيش يافته سرنوشت کودکان را رغم می زنند

ارنست تلمان در بقالی خانواده اش کار می کرد و بجای دستمزد پول تو جيبی می گرفت و ميل به
ار مالی باعث شد از تحصيل دست کشيده و از شغل آموزگاری که دستيابی به آناستقالل و فش

در بارانداز با کارگران ديگر که همسرنوشت. رويای وی بود دست بکشد و به کاری روی آورد
وی بودند آشنا شد و راه جديد آموزگاری را بتدريج در خدمت آموزگاران بزرگی نظير مارکس

وی در کشتی بکار مشغول شد و به آمريکا رفت و ديد که در همه. پيمود انگلس و لنين و استالين
  در. وی يکی از پيگيرترين مدافعان کارگران بارانداز هامبورگ بود. دنيا آسمان همين رنگ است
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کار درشکه چی و لباسشوئی  و آغاز جنگ جهانی اول به ١٩١٤تا  ١٩١٣فاصله سالهای  
مشغول شد و طعم تلخ زندگی در فقر و محکوميت به زندگی با اعمال شاقه به گناه اينکه در 

  .    خانواده کارگری بدنيا آمده بود چشيد
به  ١٩٠٣ماه مه سال  ١٥وی که بعنوان کارگر بارانداز و انبار و حمل و نقل کار می کرد در 
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