
  و خط مشی در ارزيابی از اوضاع کنونید
،بحثی که در مورد کارزار ضد تجاوز و تحريم امپرياليستھا در مورد ايران در گرفته است
صرفنظر از ھوچيگری و عربده کشی مشتی که ھيچ چيز در چنته برای ارائه ندارند و ھرگز نيز

اين بحث را. سيار آموزنده ای است، بحث ببه منافع خلق ايران و طبقه کارگر ايران فکر نمی کنند
،اين بحث .، تا دل و روده تمام انحرافات ضد انقالبی بيرون زند، بايد تعميق کردبايد دامن زد

و اپورتونيستھای ، تروتسکيست، آنارشيست، خرده بورژوابحثی است که جريانھای ماجراجو
رياليسم و صھيونيسم را درجم امپنجاسوسان ستون پوطنفروشان و رنگارنگ و اکونوميستھا و

ھمه اين منحرفين سرمنشاء افکار پليدشان تئوريھای. بی نقاب می کند و بھم پيوند زده استايران
ءتنھا خودخواھی خرده بورژوائی مانع آن است که به سرمنشا. ارتجاعی منصور حکمت است

ا بايد صميمانه به حزبھمه آنھ. الھامشان اعتراف کنند و از رھبر کبيرشان سپاسگزاری نمايند
 .تقوائيسم بپوندند-کمونيست کارگری
وظيفه کمونيستی خويش می داند که ماھيت اين جريانھای ضد انقالبی را) توفان(حزب کار ايران

  . که دلشان برای تجاوز امپرياليستھا به ايران يکذره شده است برمال کند
صف آرائی. گوناگون بوجود آمده استدرخارج از کشور دو صف آرائی عمده با سايه روشنھای 

کسانی که معتقدند بھر نحو ممکن و با نيروی ھر چه بيشتر بايد از تجاوز به ايران که به نابودی
ميليونھا ھموطن ما تمام می شود جلوگيری کرد و اساسا مانع آن شد که جنگی در بگيرد و ايران

نی رژيم سرمايه داری جمھوریکه در آن صورت روند سرنگو ،ما به عراق دوم بدل شود
، دستآوردھای صدھا، مبارزه طبقاتی تحت شعاع مبارزه ملی قرار گرفتهاسالمی به تاخير افتاده

بی سابقه ای با تحريک ھمهره شده و ھرج و مرج ا، ميليونھا ايرانی آوسال خلق ايران برباد رفته
در. را به عصر حجر سوق می دھدممالک ھمسايه ايران در کشور ما ايجاد شده و جامعه ايران 

مقابل صفوف کسانی قرار دارد که می گويند کاشکی جنگ در بگيرد تا ما بتوانيم با لشگر
موھومی خويش رھبری ارتش بی توده را کسب کرده و قدرت سياسی را برای استقرار يک رژيم

آنھا ھوادار. دمجھول که برای خودشان نيز ھنوز معلوم نيست چگومه رژيمی است به کف آورن
  . ”جنگ جنگ تا پيروزی”توسل به جنگ داخلی ھستند و می گويند 

شعار کسانيکه مخالف تجاوز امپرياليستھا به ايران ھستند اين است که بايد دست تجاوزکاران از
، ضد جنگ و برای صلح را در خارج از، بايد وسيعترين جبھه ممکن ضد تجاوزايران کوتاه شود
ورد زيرا تنھا اين بسيج ميليونی است که می تواند نقش بازدارنده در کنار سايرکشور به وجود آ

،بنظر ما وقتی در سراسر جھان ميليونھا نفر در آسيا. داليل بازدارنده در شروع جنگ داشته باشد
او به افشاء امپرياليستھا و صھيونيستھ ھا سرازير شوندن، اروپا و آمريکا به خيابا، اقيانوسيهآفريقا

اين است. بپردازند آنوقت توسل به تجاوز به ايران برای دشمنان بشريت بسيار گران تمام می شود
که ما بايد از تنھا بخت و امکان خود بعنوان يک کمونيست مسئول و يک ايرانی وطنپرست

آماج حمله ما بايد ممانعت از شروع جنگ. استفاده کنيم و برای ممانعت از جنگ فعاليت نمائيم
قطع دست”پس شعار اصلی ما که بر اساس تحليل مسئوالنه ما صورت می گيرد . اشدب

نيز می تواند” !صلح آری !جنگ نه”و يا حتی شعارھائی از قبيل ” تجاوزکاران به ايران است
اين جبھه وسيع بايد در برگيرنده ھمه نيروھای مخالف تجاوز .برآورده کندرا بنحوی اين خواست
برای حزب ما مھم اين نيست که در اين جبھه چه افرادی و با چه تعلقات سازمانی .به ايران باشد

مھم اين است که وسيعترين جبھه ممکن را با. و حزبی و با چه ايدئولوژيھائی شرکت می کنند
اين شعار چون واقعبيانه و بر. مخرج مشترک ھمه نيروھای ضد تجاوز به ايران به وجود آوريم

از شرايط مشخص است شعاری انقالبی و علمی است و در خدمت ھدفی اساس تحليل مشخص
  . است که از قبل در نظر گرفته ايم

صف ھواداران تجاوز به ايران مدعی اند که ما بايد در کنار مخالفت با جنگ شعار سرنگونی
نه ،حزب ما اين سياست را نه تنھا انقالبی نمی داند. رژيم جمھوری اسالمی را نيز مطرح کنيم

و ھوچيگری محض است بلکه تاکيد میحرافی و انقالبی نمائی اين سياست معتقديم که ما تنھا
کنيم که طرح چنين خواستی با اين ھدف صورت می گيرد که از دامنه نفوذ جبھه ضد جنگ

کاھش دھد، در داخل آن تفرقه ايجاد کند تا نمايشات اينضد جنگ را به حداقل وسيع ، جبھه بکاھد
نه مظھر قدرت بلکه تنھا مظھر ضعف بوده و امپرياليستھا و صھيونيستھا را به تجاوز به جبھه

کنايه به امپرياليستھاست. پيشنھاد آنھا چشمک زدن برای تجاوز به ايران است. ايران ترغيب کند
، اشاره به اين است که در صورت تجاوز يک متحد بالقوه نيز درکه ھوای ما را نيز داشته باشيد

کنار شما نيز ھست وگرنه چه معنا دارد که ما تکيه اساسی خويش را بر جلوگيری از جنگ
مگر اينکه ته دلمان بخواھد که جنگی صورت گيرد که شايد از اين نمد برای ما کالھی. نگذاريم
  .آنھا فيل امپرياليسم را با فنجان ايران ھمتراز قرار می دھند. شود

ست که ماھيت رژيمی که در ايران بر سر کار است چگونه رژيمیبرای مردم جھان اساسا مھم ني
، عراق و يا، فلسطينھمانگونه که مخالف تجاوز به لبنان. آنھا مخالف تجاوز به ايرانند. است

آنھا برای حق مشروع زندگی مردم. آنھا با اشغال سرزمينھای ديگران مخالفند. افغانستان بودند
.، کار آنھا انسانی و دموکراتيک استبه آن احترام می گذارند ممالک ديگر مبارزه می کنند و

  ٤ادامه در صفحه ... باين جھت شرط شرکت در جبھه ضد جنگ را برای مردم

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  ديای جھان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

رياکاری و اتھامات 
امپرياليستھا و صھيونيستھا در 
مورد حق مسلم مردم ايران در 

نرژی استفاده صلح آميز از ا
  ھسته ای بر مال شد

ھر چه بيشتر از پافشاری امپرياليستھا و 
صھيونيستھا برای نفی حق مسلم ايران در 
غنی کردن اورانيوم می گذرد دستان آلوده آنھا 
بيشتر رو شده و دھان پر از دروغ آنھا بيشتر 

منافع امپرياليستھا در اين نزاع . کف می کند
ند انحصار تبليغاتی معلوم است آنھا می خواھ

توليد اورانيوم غنی شده را خود بدست بگيرند 
و سرنوشت تامين انرژی آينده را از راه 
استفاده از مواد اوليه اورانيم خود به کف 

در حاليکه ھمه دوستان و ھمدستان . آورند
آمريکا در منطقه خاور ميانه و اوقيانوس ھند 
و جنوب شرقی آسيا و آمريکای جنوبی و 

ی در پی ساختن نيروگاھھای ممالک اروپائ
اتمی رفته اند و از حق مسلم خويش دفاع می 
کنند امپرياليستھا و صھيونيستھا يقه ايران را 
گرفته و می خواھند با مجازات مردم ايران از 
ھمه ممالک در حال توسعه نير زھرچشم 
بگيرند تا آنھا جرات نکنند از حق طبيعی 

ر حد در اينجا ديگ. خويش استفاده نمايند
مطالبات امپرياليسم از زورگوئی به ايران 
. تجاوز می کند و زورگوئی به جھان است

امپرياليستھا و صھيونيستھا که خودشان ھر 
پيمان جھانی را که بنفعشان نيست بال اجراء 
می گذارند و کار به جائی رسيده است که از 
، اعتراف به اين گستاخی نيز شرمسار نيستند

فاده صلح آميز از انرژی تفسير حق است حال
. ھسته ای را نيز خود شخصا بدست گرفته اند

، ھم دادستان ، ھم بازجوامپرياليستھا ھم داورند
شکست امپرياليستھا و  .ءو ھم مامور اجرا

  ٢ادامه در صفحه ... الملل صھيونيسم بين

  ھشتمال ــس  – م شـره شــــدو
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َ                                              س رنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران  

  ...رياکاری و اتھامات
بر سر مسئله ھسته ای ايران ديگر به صورت 

يا . يک امر شرافتی و راھبردی در آمده است
مردم جھان به اين ديوھای تنوره کش افسار می 
زنند و يا بايد زنجير اسارت را به گردن خود 

  .بياندازند
در جنجال تبليغاتی امپرياليستھا و صھيونيستھا 

ع ملی ايران احمدی نژاد نيز ھيزم آور عليه مناف
تحريکات آنھاست و ھر وقت ادعاھای آنھا از 
نظر افکار عمومی بی اعتبار می شود و مردم 
جھان از حقوق ايران که حقوق خود آنھا نيز 
ھست به دفاع بر می خيزند، احمقی نژاد از راه 
می رسد و خوراک تبليغاتی برای صھيونيستھا 

جنگ بکوبند و انگشت  می آورد تا بر طبل
  .تقصير را به سمت ايران نشانه روند

ھمين قھرمانبازيھای احمقانه است که ميليونھا 
ِ                                  دالر خسارت  حداقل تبليغاتی به ايران وارد می          
کند و ميليونھا دالر از ھزينه ھای تبليغاتی 

آنھا از . امپرياليستھا و صھيونيستھا می کاھد
اس قوه حضور چنين اعجوبه کله پوکی در ر

مغزش ”        ِ ھسته ای  ”اجرائيه ايران که انرژی 
يک دايره ملکوتی و مقدس و نورانی بدور 
سرش ايجاد کرده تا عوامفريبی اش کامل شود و 
موجبات مضحکه جھانيان را فراھم آورد به 
عنوان متحد واقعی بالقوه و غير قابل محاسبه 

  .ندرمسرو
در کنار احمدی نژاد اگر شما پای سخن برخی 

خالفين مصالح ملی ايران بنشينيد می بينيد که م
آنھا نيز سياستی را که برگزيده اند عليرغم 

. بر ضد منافع ملی ايران است” ھاله انقالبی”
اگر در محتوی کلمات آنھا دقيق شويد از شعور 
خبری نيست و جز شعار ھيچ چيز به شما 

بمب ”مثال می گويند نبايد . تحويل نمی دھند
باين استدالل ارزان . ”ھا بيفتداتمی بدست مال
قھرمانان چنين استداللی از . قيمت دقيق شويم

اينکه بمب اتمی واقعی و نه موھومی و از روی 
گمانه زنی در دست امپرياليستھا ھست که دو 
عدد از آنرا در ناکازاکی و ھيروشيما استفاده 
کرده اند ناراحت نيستند و يا از اين ناراحت 

سرائيل با ھمدستی فرانسه نيستند که دولت ا
ی ابرخالف پيمان منع گسترش سالحھای ھسته 

به سالح ھسته ای دست يافته و بعنوان يک 
کشور جنايتکار و اشغالگر موجوديت ممالک 

بمب ”ناراحتی آنھا از . منطقه را تھديد می کند
. موھومی است که در ايران وجود ندارد” اتمی

امپرياليستھا  آنا در واقع تبليغات صھيونيستھا و
دشمنان مردم ايران از آن . را تکرار می کنند

گويا (”بمب اتمی اسالمی”جھت به دروغ به 
و يا ) توفان-نيست” اسالمی”بمب اتمی پاکستان 

که مانع غنی کردن اورانيوم ” بمب اتمی مالھا”
وقتی ايران اين . توسط ميھن ما ايران شوند

بياموزد نيروگاھھا را بسازد و فنآوری الزم را 
اين پديده بخشی از تاريخ فرھنگ ايران، 
دستآوردھای خلق ما، تجربه ای است که نابود 

اين امر به رژيمھای ايران که می . کردنی نيست
 ٢٥٠٠در عرض . آيند و می روند ربطی ندارد

سال تاريخ گذشته مدون ايران آنچه شايسته توجه 
است ھمين انقراض مستمر حکومتھای ايران 

. حاليکه ايران ھمواره زنده مانده است در. است
حتی حکومتھای اسالمی دوران خلفای راشدين 
نيز نتوانست درايران پايدار بماند و مردم 
قھرمان ايران آنھا را به زباله دان تاريخ 

قيام بابک خرمدين خود يکی از اين . فرستادند
اين رژيمھا ھمه رفتنی . رستاخيزھا بوده است
ھای علمی و فرھنگی ھستند ولی دستآورد

مردمی را که به نيروی توده و اجتماعی بدل 
علم . شده است با خودشان نمی توانند ببرند

در ايران ... پزشکی و مھندسی و معماری و
باقی می ماند و ماھيتا ماندگار است چون جنبه 
عمومی پيدا کرده و بيک نيروی اجتماعی، بيک 

نظرانه اينکه کوته . فھم اجتماعی بدل شده است
دستآوردھای خلق ايران را نفی کنيم و آرزوی 
عدم موفقيت آنرا را در سر بپرورانيم کار را به 
آنجا می کشاند که از افزايش بھای نفت ناراحت 
شويم، از پيشرفت صنايع ناراحت شويم، از 

در صد دانشجويان  ٦٠اينکه بيش از 
دانشگاھھای ايران دختران يعنی مادران 

ت شويم، از قھرمانی فردايند، ناراح
ورزشکاران ايرانی در ميدانھای ورزش جھان 
ناراحت شويم و عليه تيم فوتبال ايران در کنار 
صھيونيستھا نمايشات اعتراضی راه بياندازيم و 
يا از پيروزی دانش آموزان و دانشجويان ايرانی 

ر المپيادھای علمی عصبانی شده و با منتسب د
آبی  به آسياب مالھا ” رژيم مالھا”کردن آنھا به 

بريزيم و دشمنی با مردم ايران و ضديت با 
اين تفکرات . وطنپرستی را توصيه کنيم

ارتجاعی که حلقه ای از يک زنجير عمومی 
ھستند در عرصه تجاوز امپرياليسم آمريکا و 
صھيونيسم اسرائيل به ايران می خواھد در 
ھمدستی با اين دورويان و دروغگويان و 

خود را با ارتش موھومی با جنايتکاران 
سرداران بی لشگر نظير احمد چلبی برای 

آنھا به . آماده گرداند” رژيم مالھا”سرنگونی 
وطنپرستی . شما می گويند که فاقد وطن ھستند

را امر کثيفی می دانند ولی به ھمدستی با 
امپرياليستھا و صھيونيستھا که در رکاب آنھا 

معلوم . می کنندگماشته وار گام بردارند افتخار 
نيست که اين بی وطنان به ايران چکار دارند و 
سنگ وطن امپرياليستھا و صھيونيستھا را به 

شما اين خط قرمز را در تمام . سينه می زنند
تبليغات آنھا در حمايت از مبارزه قھرمانانه 
مردم فلسطين و لبنان و يا افغانستان و عراق 

صھيونيستھا آنھا در ھمه جا سنگ . می بيند... و
و امپرياليستھا را به سينه می زنند و حاضر 
نيستند از مبارزه خلقھای منطقه بر ضد 

آنھا . امپرياليستھا وصھيونيستھا حمايت کنند
ھوادار اشغال فلسطين، لبنان، افغانستان و عراق 

پس می بينيم که . و ماال اشغال ايران ھستند
دعوای بر سر حق مسلم ايران در استفاده از 
انرژی ھسته ای تنھا يکی از اين حلقه ھای بر 

تظاھری از ماھيت نادرست . شمرده است
  .شناخت از صھيونيسم و امپرياليسم است

ولی مردم ايران از اين حق مسلم خويش دفاع 
می کنند و اين امر بيک خواست ملی مردم 

مخالفين که می بينند . ايران بدل شده است
راه جديدی  زورشان به طرد اين حق نمی رسد

آنھا ھمه حقوق . در تخطئه اين حق برداشته اند
مسلم مردم ايران را طرح می کنند و بجای دفاع 
از ھمه اين حقوق می خواھند يکی را با ديگری 

آنھا طوری جلوه می دھند که چون . تاخت بزنند
حقوق بشر در ايران اجراء نمی شود ما نيازی 

از انرژی  نيز به گرفتن حق مسلممان در استفاده
. يا ھمه چيز يا ھيچ چيز. ھسته ای نداريم

طبيعتا اين تاکتيک مبارزه تاکتيک نادرستی 

کمونيستھا بايد برای تحقق ھمه اين حقوق . است
مبارزه کنند و نه اينکه راه را برای رژيم ايران 

اگر ھستند . بخاطر گرو گرو کشی باز بگذارند
لی از ـ   ُ قاب  ـ َ ـ  کسانيکه فکر می کنند با ايجاد چنين ت

ارزش حق مسلم ايران در استفاده صلح آميز از 
انرژی ھسته ای می کاھند در حقيقت مردم را 
در مقابل گزينش يک آرمان ملی در مقابل 
حقوق ديگر قرار می دھند که در واقع معلوم 
نيست چنين رندی گری سياسی و بی پرنسيپی 

آنوقت . کاسبکارانه بنفع ساير حقوق تمام شود
ه اين عده کاسبکار سياسی دست رژيم را است ک

ی ساير حقوق مسلم مردم ايران باز بدر سرکو
  .می گذارند

يکی ديگر از ترفندھای مخالفين غنی سازی 
انرژی اتمی اين است که بحث را عوض می 
کنند و بجای پاسخ به اصل مسئله و تائيد 
مشروع بودن حق استفاده از انرژی صلح آميز 

تن بمب اتمی ايران و يا توسط ايران از ساخ
که بعلت ماھيت جنايتکارانه ” اتمی مالھا”بمب 

.  شان حتما از آن استفاده می کنند سخن می رانند
بمب ”آنھا نيازی باين نمی بينند که برای وجود 

ادعای خود را . سندی ارائه دھند” اتمی مالھا
کافی می دانند و يا دروغھای صھيونيستھا را به 

” بمب اتمی نايافته”آنھا از . عاريه می گيرند
رژيم جمھوری اسالمی بيشتر ھراسناک اند تا 

آنھا آنچنان بدام . از بمب اتمی اسرائيل و آمريکا
تبليغات امپياليستھا اسيرند که سيلی نقد را ول 
کرده و بدنبال حلوای نسيه ھستند و اين امر را 

طبيعتا نيازی نيست . بسيار ھم بديھی می دانند
در ماھيت چنين اظھار نظرھای پوچ  که بيشتر

ھر خواننده عاقلی مغرضانه و ضد . کنکاش کرد
علمی بودن اين شيوه مبارزه را که اتفاقا بنفع 

مردم ايران . مالھا تمام می شود درک می کند
نيز دست خود فروشان را خواننده اند و از آمال 

دسيسه ھائی که تالش . ملی خويش نمی گذرند
 ریان کشيدن پای جمھومی کند با به مي

منافع ملی ايران و آينده کشور ما را  ،اسالمی
  .    ناديده انگارد با شکست قطعی روبروست

ما به ساير استداللت پوچ و خالی از محتوی اين 
گروه ھای سوپر انقالبی که مغاير منافع مردم 
ايران است اشاره نمی کنيم چون در اين مقاله 

ونه ماھيت ھمه می خواھيم نشان دھيم که چگ
  . اين دروغھا رو شده است

ھمه می دانند که آخرين گزارش البرداعی در 
مورد تاسيسات و تالشھای ايران برای دست 

ھمه . يابی به انرژی ھسته ای به نفع ايران بود
ايرانيان حقيقت جو و وطنپرست از اين سند 

کيھان لندنی . مسرور شدند الی نوکران اجنبی
زبان وزارت جنگ که سخنگوی فارسی 

آمريکاست و سراپای مقاالت انتخابيش تحريک 
آميز، جنگ طلبانه، با تفسيرھای ساختگی و 
دروغپردازانه است از گزارش البرادعی به 
خشم آمد که چرا نوع گزارش وی طوری بوده 

مشروع ”که دست آمريکا را در تجاوز    است
ھمه جنگ طلبان و . به ايران رو می کند” اش

مردم ايران از اظھارات البرادعی دشمنان 
عصبانيت آنھا . ازخشم از خود بی خود شدند

زمانی از حد فزون شد که سازمانھای جاسوسی 
و امنيتی آمريکا دروغ بودن اتھامات جرج بوش 
و ايھود اولمرت را بر مال کرده و اعالم کردند 

 ٢٠٠٣بر اساس تحقيقات آنھا حداقل از سال 
  ٣در صفحه ادامه ...ايران در پی 
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 ماخواھان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق ھستيم

  ...رياکاری و اتھامات
  . ساختن بمب اتمی نبوده است

 ٣سازمان جاسوسی آمريکا در روز دوشنبه  ١٦
در يک گزارش  ٢٠٠٧دسامبر 

 National Intelligence"مشترک
Estimate"   به اين نتيجه رسيدند که تھران تا

نسبت به فشار جھانی واکنش نشان  ٢٠٠٣پائيز 
. ش را قطع کرده استداده و برنامه اتمی خوي

ھيچگونه دليلی مبنی بر اينکه اين کار از سر 
دموکراتھای . گرفته شده است وجود ندارد

آمريکا فورا خواستار آن شدند که يک تغيير 
  . فکری در مورد ايران بوجود آيد

ھمين چند روز پيش بود که رئيس جمھور 
رياکار و صھيونيست فرانسه ھمراه با وزير 

چاک و دھنش در پی گزارش  امور خارجه بی
البرادعی مدعی شده بود سازمانھای جاسوسی 
فرانسه خبر داده اند که ايران در پی ساختن بمب 

وی مدعی شد سندش را دارد؟ ! اتمی است؟
جاسوسی آمريکا حداقل تودھنی  یسازمانھا

محکمی به سارکوزی، به ايھود اولمرت، به 
ايران کيھان لندنی و اپوزيسيون سوپر انقالبی 

به کار ” بمب اتمی مالھا”زدند که به دنبال 
حال . باستانشناسانه و وطنفروشی مشغول بود

ظاھرا نبايد بر سر راه غنی سازی انرژی صلح 
آميز ھسته ای که حق مسلم ايران است مانع 

  .  ديگری وجود داشته باشد
اين اعتراف خوديھا يعنی امپرياليستھا و 

خودشان چھار  صھيونيستھا حداقل به اعتراف
سال است که به مردم جھان دروغ گفته و بطور 
غير قانونی دو  قطعنامه برای تحريم ايران در 

دولت . شورای امنيت به تصويب رسانده اند
اسرائيل برخالف گزارش رسمی سازمانھای 
جاسوسی آمريکا از خواسته ايران برای دست 

ايھود باراک . يابی به بمب اتمی مطمئن است
دسامبر  ٤نگ اسرائيل در روز سه شنبه وزير ج
: در راديوی ارتش اسرائيل اعالم کرد ٢٠٠٧

ايران برنامه ساختن بمب اتمی خويش را ”
در درون اسرائيل . ”احتماال ادامه می دھد

گزارش اخير سازمانھای جاسوسی آمريکا 
يديوت ”روزنامه . پژواک فراوانی داشته است

برای ” کضربه دردنا”اين امر را ” آخرونات
سياست اسرائيل خواند که می بايد دنيا را 
مطمئن کند که مسئله ايران ھرچه زودتر بايد 

يکی از فرماندھان سابقه دار نظامی . حل شود
لگدی به زير ”اسرائيل بنام آلکس فبشمن از 

سازمانھای جاسوسی اسرائيل ”. ياد کرد” شکم
اصال نمی فھمند که چگونه ھمکاران آمريکائی 

دعی اند که ايران برنامه اتمی خويش را آنھا م
متوقف کرده و مجددا آنرا فعال  ٢٠٠٣در سال 

سازمانھا جاسوسی اسرائيل .  نکرده است
معتقدند که اطالعات سازمانھای جاسوسی 

آنھا نه تنھا توقف برنامه اتمی . آمريکا غلط است
را نادرست می دانند بلکه درجه  ٢٠٠٣در سال 

ای ايران را نيز باالتر  پيشرفت تحقيقات ھسته
بقول . ”از ادعاھای آمريکائيھا حدس می زنند

  .معروف شاه بخشيده شيخ علی خان نمی بخشد
لگدی که گزارش سازمانھای جاسوسی آمريکا 
مودبانه به زير شکم صھيونيستھا و جرج بوش 
و دار و دسته وی زده است، لگدی است که 

امی بزير شکم وطنفروشان ايرانی که امروزه ح
تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھا به ايران 
ھستند و در معيت آمريکا می خواھند جنگ 

. داخلی در ايران راه بياندازند نيز خورده است
از فردا، در اثر ضربه اين لگد عربده 
تروتسکيستھا و پيروان نظريات ارتجاعی 
منصور حکمت بيشتر بلند می شود و گزارش 

ا را کذب محض سازمانھای جاسوسی آمزيک
اعالم خواھند کرد و بر نظريات آلکس فيشمن 

شاه ”شايد احمدی نژاد با يک . صحه می گذارند
تازه به حمايت آنھا بيايد و امپرياليستھا و ” کار

  . صھيونيستھا را از بن بست نجات دھد
طبيعتا انتشار علنی اين گزارش می تواند نتيجه 

شد که نزاعھای داخلی ھيات حاکمه آمريکا با
رونالد  -جناحی قصد دارند دست ديک چنئی

پرلی و نظاير آنھا را ببندند  -ولفوويتس - رامزفلد
و مانع شوند که مانند گذشته در عراق با اسناد 
جعلی و ساختگی و اختراعی، کاسه کوزه را به 

به سر سازمان ” حفظ منافع ملی آمريکا”بھانه 
م از ھم اکنون روشن است که ھ. بشکنند” سيا”

قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل عليه 
ايران غير قانونی است و پرونده ايران بايد به 
آژانس انرژی اتمی در وين بازگردانده شود و 
ھم افکار عمومی بشدت به ضرر جرج بوش 
چرخيده است و کار وی را در تجاوز به ايران 
با مشکل روبرو می کند و اتحاد آدمکشان حرفه 

رگران تجاوزکار را بر ھم می زند ای و استعما
. و تضاد اروپا و آمريکا را نيز افزايش می دھد

چين رسما مخالفت خود را با تحريم ايران در 
آلمان و ايتاليا . قطعنامه جديدی اعالم کرده است

 ،نيز شاھدند که آمريکائيھا در فکر آن ھستند
در ايران را  جای شرکتھای آلمانی و ايتاليائی

وسھا نيز که با نفسی تازه به ميدان ر ؛بگيرند
آمده اند نفس جرج بوش عربده کش را گرفته 

. زمان بضرر امپرياليسم آمريکا می گردد. اند
مخالفان حق مسلم ايران در غنی سازی اورانيوم 

اکنون . ديگر فاقد شبه استدالالت مسخره اند
روشن است که ھدف ساختن بمب اتمی در کار 

ات خويش نسبت به پيمان ايران به تعھد. نيست
. منع گسترش سالحھای اتمی عمل کرده است

غير قانونی و  ،در خواست توقف غنی سازی
اپوزيسيون تقلبی . ضد پيمانھای بين المللی است

  .   ايران ديگر حرفی برای گفتن ندارد
تفسير ديگری که از نظر حزب ما پنھان نمانده 
است اخطارھای مشکوک و شديد الحن جرج 

و سرکوزی و ساير سران جنگ افروز  بوش
ايران را ” خطر بمب اتمی”غرب بودند که 

شبانه روز به رخ مردم جھان و مطبوعات می 
بطوريکه امر غنی سازی اورانيوم که . کشيدند

آنھا . حق مسلم مردم ايران بود در پرده می افتاد
دارد و ” بمب اتمی”القاء می کردند که ايران 
مقابله با خطری است جنگ افروزی ما برای 

آنھا نشان . که برای جھان قابل محاسبه نمی باشد
بيشتر ” بيکباره”آنھا ” نگرانی”می دادند که 

از جانب ايران ” دارا بودن بمب اتمی”خطر 
ھم انگلستان و ھم فرانسه بارھا اعالم . است
. ايران اتمی برای ما قابل قبول نيست د،کردن

افروزانه خويش آنھا در يورش تبليغاتی و جنگ 
از جنگ جھانی سوم و بمباران اتمی ايران 
چنانچه ايران به بمب اتمی دست بيابد نام می 

را ” بمب اتمی مالھا”برند و بتدريج آلترناتيو 
توقف غنی سازی ”در افکار عمومی در مقابل 

اين لحن شديد ولی . قرار می دانند” اورانيم
مشکوک سران ممالک جنگ افروز در عين 

تندش باطنی نرم و آشتی جويانه داشت  ظاھر

زيرا دست زدن به جنگ و حتی جنگ جھانی 
ايران ” بمب اتمی”سوم را منوط به دارا بودن 

بمبی که امروز معلوم کرده اند که . می کرد
اساسا موجوديت خارجی نداشته است و آقای 
جرج بوش نيز مسلما علرغم تکرار مکرر آن، 

بمبی در کار نيست، اگر . از آن باخبر بوده است
پس نگرانی از ايران اتمی نيز در کار نيست، 
پس جنگ جھانی سوم ھم در نمی گيرد، پس 
غنی سازی اورانيوم حق مسلم مردم ايران است 
ولی بايد آنرا در سوئيس پردازش کرد و نه در 

انتشار گزارش سازمانھای جاسوسی ... ايران و
 آمريکا می تواند با توافق جرج بوش صورت
گرفته باشد تا وی بتواند آبرومندانه مدعی شود 
ما از ھمان روز نخست مخالف بمب اتمی ايران 
بوديم و از اين جھت نيز با غنی کردن اورانيوم 

حال که معلوم شده بمب . مخالفت می کرديم
اتمی در کار نيست می توان بر سر غنی کردن 

چانه زنی را ھم دموکراتھا . اورانيوم چانه زد
ولی حزب ما اعالم می کند . می کنندشروع 

ھرگونه توافق بر سر توقف و تعليق اورانيوم و 
يا تغليظ آن در کشور ديگر از جمله سوئيس يک 
خيانت ملی است و مورد قبول ملت ايران 

استفاده از اين حق مسلم زمانی . نخواھد بود
واقعی است که در داخل ايران، با تجربه آموزی 

ا انتھائی و مالکيت ايران بر از مراحل ابتدائی ت
ميله ھای سوخت و نظارت ايران برتوليد و تھيه 

اين است که پيشنھاد عربستان . آن انجام پذيرد
سعودی مبنی بر اينکه دول منطقه غنی سازی 

نظير سوئيس ” بی طرفی”اورانيم را در کشور 
انجان دھند ھمان آش و ھمان کاسه سابق است و 

  . بايد با آن مخالفت کرد
مشاور   Stephen Hadleyاشتفان ھادلی 

امنيت ملی دولت جرج بوش اين گزارش را 
اين گزارش از . خواند”  اخبار مثبت”حاوی 

نظر وی نشان می دھد که اجماع جھانی در 
کسب کرده است مبنی ” موفقيتھائی”زحماتش 

ساختن بمب اتمی باز بر اينکه ايران را از 
ری را موجب اين اميدوا”اين گزارش . بدارد

می شود تا مسئله از طريق ديپلماتيک حل 
اجماع جھانی بايد فشارش را به ايران . ”شود

تا ايران بطور کامل از ساختن افزايش دھد 
  ). تکيه ھمه جا از توفان( اسلحه منصرف شود

حال مشکل کار فقط ارتش موھومی سوپر 
انقالبيھای ايران است که تا بحال منتظر حمله 

ايھود اولمرت به ايران بودند و از جرج بوش و 
سخن رانده و به وجود آن ” بمب اتمی مالھا”

قسم می خوردند و می خواستند تا قدرت سياسی 
را در يک چشم بھمزدن کسب کرده يک تنه 

ھم رژيم جمھوری اسالمی را ” زورو”مانند 
سرنگون کنند و ھم امپرياليستھا و صھيونيستھا 

حال معلوم نيست . درا از خاک ايران بيرون کنن
ارتش موھومی آنھا . چه خاکی بسرشان می کنند

بايد به حرف و حرافی اش عمل کند و بدون 
حضور جرج بوش و ايھود اولمرت به ايران 
سرازير شود و جنگ داخلی تمام عيار راه 

ما بايد . بياندازد و ھوادارنش را منتظر نگذارد
فروغ ”، ”انقالبی”منتظر عمليات موھومی و 

  .دوم باشيم” اويدانج
  
  

*****  
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  ھمدست امپرياليسم ،صھيونيسم يعنی نژادپرستی

  ...دو خط مشی 
جھان پذيرش سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی 
قرار دادن تنھا حماقت محض نيست خرابکاری 

عده ای از اين . آشکار در جبھه ضد جنگ است
خرابکاران حتی می نويسند که بايد جنگ 

اين . امپرياليستی را به جنگ داخلی بدل کرد
زيرا . ايستاده اند عده در اوج خيانت ملی

سياست آنھا اين است که از جنگ 
نه تنھا ممانعت نکنند بلکه آنرا ” امپرياليستی”

ترغيب کرده تا بتوانند در معيت امپرياليستھا با 
جنگ داخلی که البته حرف پوچ و ابلھانه ای 
بيشتر نيست قدرت سياسی را در ايران به کف 

می و نظامی  معلوم نيست چه حکومت(آورند
در ايران مستقر کنند که امپرياليستھا با  خواھند

  ).توفان -آن موافق باشند
در اين منطق ابلھانه آنھا که از بی سوادی 
تئوريک سرچشمه می گيرد تداخل ماھيت 

کمونيستھا ھر . جنگھا با يکديگر نھفته است
جنگی را محکوم نمی کنند و يا مورد تائيد قرار 

ميان امپرياليستھا جنگھائی ھستند که . نمی دھند
ا بنام جنگھای  صورت می گيرند و ما از آنه
، مانند دو جنگ امپرياليستی سخن می رانيم

. جھانی اول و مرحله آغازين جنگ جھانی دوم
برای . اين جنگھا بين ممالک امپرياليستی است

تقسيم جھان و برده کردن ملل و توسعه مناطق 
اسب نفوذ و يا تقسيم مجدد جھان بر اساس تن

ماشين جنگی اين دول . جديد نيروھاست
امپرياليستی بھمين جھت بکار می افتد و 
. سرزمينھای غير را مورد تجاوز قرار می دھد

تاکتيک کمونيستھا در جنگھای امپرياليستی در 
داخل ممالک امپرياليستی توسل به جنگ داخلی 

البته . و تالش برای کسب قدرت سياسی است
صحبت می کنيم منوط به  تاکتيکی که ما از آن

اين است که آيا کمونيستھا اساسا دارای يک 
قدرت مانور و توانائی بسيج توده ای و مسلح 

وگرنه اتخاذ تاکتيک درست . کردن مردم ھستند
آنھا تنھا بر روی کاغذ است و قدرت عملی 

  .ندارد
جنگھائی ھستند که امپرياليستھا برضد ممالک 

اين جنگھا . ھندغير امپرياليستی انجام می د
تجاوزکارانه بوده و ملل و دول مورد تجاوز حق 
دارند برای استقالل خويش بر ضد اين ممالک 

اين نوع جنگھا . توسعه طلب و غارتگر بجنگند
جنگھای استقالل طلبانه و بر ضد استعمارگران 

کمونيستھا در طول تاريخ از اين جنگھا . است
از آنھا ، آنرا عادالنه خوانده و حمايت کرده

کمونيستھا از جنگ عادالنه  .حمايت می کنند
، فلسطين و عراق و لبنان ، الجزايرمردم ويتنام

عليه تجاوز امپرياليستھا و استعمارگران و 
سلطه جويان و غارتگران جھانی حمايت می 

برای کمونيستھا ھرگز در درجه اول . کنند
اھميت قرار ندارد که دولتھای مورد تجاوز 

. يا کمونيستی باشند و يا نباشندانقالبی و 
ايدئولوژی اين دولتھا ھرچه باشد قربانی 
تجاوزند و حق دفاع از خويش را در مقابل 

اين يک حق . تجاوزگر دارا می باشند
. برسميت شناخته شده جھانی است دموکراتيک

بھمين جھت کمونيستھا از مبارزه مردم فلطسين 
ت می بر ضد ارتجاع اشغالگر صھيونيستی حماي

اينکه رھبری اين مردم در کف سازمان . کنند
حماس است اھميت درجه دوم در اين مبارزه 

به بھانه ارتجاعی بودن ايدئولوژی . دارد

اسالمی حماس نمی توان اشغال سرزمين 
ارتجاع صھيونيستی حق . فلسطين را توجيه کرد

اشغال سرزمين فلسطين را ندارد صرفنظر از 
مذھبی داشته و چه اينکه مردم فلسطين چه 

فلسطينيھا دارای اين حق . نژادی دارا باشند
مشروع ھستند بھر وسيله ايکه در اختيار دارند 
و يا می توانند به کف آورند اين درندگان 

ھمين . متجاوز را از سرزمين خويش برانند
وضع در عراق و بطريق اولی در ايران خواھد 

تنھا پس می بينيم که اساس اختالف که ما . بود
ه و، برسر دو نوع نحبر سر يک شعار نيست

اختالف ما بسيار عميقتر از . تلقی از جھان است
آنچه است که تنھا در اين تفاوت شعارھا بروز 

ماھيت اين مبارزه مبارزه ميان دو خط . می کند
، ميان دو نظريه برای درک از مارکسيسم مشی
. ، از اوضاع سياسی جھان کنونی استلنينيسم
، کنار مردم و يا در کنار امپرياليستھا يا در

صھيونيستھا و تروتسکيستھای خائين و 
  . وطنفروش

در اين جا سخن بر سر دنباله روی از نظريات 
اگر نظريات . ارتجاعی منصور حکمت است

منصور حکمت را بپذيريم نزاعی که در جھان 
درگرفته است نزاع ميان دو قطب تروريسم 

اين نزاع است . ريکاستاسالمی و ميليتاريسم آم
که مضمون رويداھای جھان را تعيين می کند 
نقش قطعی در تحوالت جھان دارد ولی اين 

چرا؟ زيرا ما انقالبی . دعوا به ما ربط ندارد
ھستيم و دستھای خويش را در اين مبارزه 

البته آنھا در عراق در کنار  .نمی کنيم” نجس”
کنار  آمريکائيھا بودند و برای سرنگونی صدام

احمد چلبی سينه می زدند و در لبنان از کشتار 
اسرائيليھا حمايت کردند و در فلسطين در کنار 

آنھا اين تئوريھای . ايھود اولمرت قرار دارند
عوامفريبانه را برای رد گم کردن می گويند ولی 

” مدنيت”در عمل مسئله آنھا اين است که از 
که از نظر آنھا ” مدنيت”دفاع کنند و مظھر 

کشور ھمان نظريات ساموئل ھانتيگتون است 
توجه کنيد آمريکا و نه امپرياليسم (آمريکامتمدن 
پس می بينيم که اين  .می باشد )توفان-آمريکا

قصه سر دراز دارد و تنھا جنگ ميان دو شعار 
  .جنگ ميان انقالب و ضد انقالب است. نيست

ھمين مبارزه در ايران نيز در گرفته است در 
جبھه وسيع و گسترده آن مردمی  يک طرف

است که مخالف جنگ اند و خواھان صلح و 
 ”جبھه”دموکراسی اند و در طرف ديگر 

ھوچيھائی که نه جبھه ھستند و نه نيروئی ھستند 
و نه قدرتی ولی به شما می گويند بايد جنگ 
مسلحانه داخلی کرد و قدرت سياسی را به کف 

و وقتی  بايد منتظر حمله آمريکا نشست. گرفت
نخستين بمبھا پرتاب شد با نارنجک از خانه 
بيرون آمد و اولين مامور کميته مسجد سرکوچه 

اگر دست بر قضا در سرکوچه . را ترور کرد
يک سرباز اسرائيلی ھم ايستاده بود خانه کميته 
چی را با زبان عبری به سرباز اسرائيلی نشان 
 داد و بعد از اينکه کار کميته چی تمام شد از

اين مبارزه . پشت خدمت سرباز اسرائيلی رسيد
تبديل جنگ ”يعنی جنگ در دو جبھه و 

اين عده ماليخوليا  .”امپرياليستی به جنگ داخلی
بکار در مبارزه مردم ايران اند آنھا ا، خرندارند

، وطن به صراحت می گويند که وطن ندارند
، آنھا تنھا مخالف اسالم پرستی حرف مفت است

کالم جبھه خرابکارانه آنھا که  در يک .ھستند

فاقد سرباز و اسلحه و مھمات است و در عين 
حال پالتفرم سياسی نيز ندارد تنھا می تواند يک 

  .فرقه افراد منفرد تروريست باشد
طبيعتا در جبھه وسيع مردمی که بر ضد تجاوز 
تشکيل می شود طيفھای گوناگون مردم شرکت 

و طبقاتی دارند و نيروھای متفاوت اجتماعی 
تالش می کنند خود سرکردگی را در اين جبھه 

ولی ھدف مشترک ھمگی در اين . بدست گيرند
جبھه دفع تجاوز بيگانگان است و نه سرنگونی 

در ايران نيز مردم می . رژيم جمھوری اسالمی
دانند که تجاوز امپرياليسم به ايران آغاز فاجعه 
. است و بايد با تمام قدرت از آن جلو گرفت

يدايش يک جبھه وسيع در داخل ايران بر ضد پ
جنگ آنھم از ميان اپوزيسيون انقالبی و يا 

نه تنھا موجب تقويت جبھه ... ليبرال و مذھبی و 
ضد جنگ در عرصه جھانی شده پيوندی با آن 
ايجاد خواھد بلکه به امپرياليستھا نيز نشان می 
دھد که در صورت اشغال ايران با مقاومت 

روبرو شده و به مردابی گام می  عظيم توده ای
اين جبھه در . گذارند که خوابش را ھم نديده اند

عين حال حاکی از آن است که مردم ايران 
مخالفت خويش را با رژيم جمھوری اسالمی از 

حق . طريق مناسب خود اعالم خواھند کرد
سرنگونی رژيم ايران برای مردم ايران محفوظ 

ستھا نبايد در آن خواھد ماند و دخالت امپريالي
  .نقشی داشته باشد

پس در اينجا معلوم می شود که ما چه در 
عرصه ايران و چه در عرصه خارج از ايران 
با دو خط مشی روبرو ھستيم خط مشی 
نيروھای انقالبی و خط مشی ماجراجويان و 
ھمدستان امپرياليستھا و صھيونيستھا در سراسر 

فلسطين و جھان از افغانستان گرفته تا عراق و 
  . ايران

بھمين جھت ما خواھان خروج بی قيد وشرط 
تجاوزکاران آمريکائی از عراق ھستيم ولی 
دارودسته ھای نامبرده در باال ھمه از زير بار 

ما از مبارزه . حمايت از اين شعار فرار می کنند
مردم فلسطين و لبنان حمايت می کنيم ولی آنھا 

م فلسطين در به اين بھانه که رھبری مبارزه مرد
دست حماس افتاده و يا در لبنان اين رھبری در 

است از قتل عام اين مردم هللا دست حزب ا
و حاضر  توسط اسرائيليھا حمايت می کنند

ھم . نيستند از مبارزه مشخص آنھا حمايت کنند
اکنون در جھان دو جبھه در حال شکل گيری 

جبھه کمونيستھا و نيروھای انقالبی و . است
بر ضد استعمارگران و امپرياليستھا  دمکرات که

بوده از مبارزات رھائی بخش خلقھا حمايت می 
کنند و جبھه تروتسکيستھای خائن و وطن 

  .فروشان و ضد انقالب و بی سواد
تعميق بحث ھا در عرصه ھای زيرين از 

  :وظايف کمونيستی ما باقی می ماند
آيا کمونيستھا ميھن دوست اند يا وطنفروش و 

پرستی تناقضی با مارکسيسم لنينيسم دارد آيا ميھن
  .يا ندارد؟

آيا در دنيا تنھا تضاد کار و سرمايه وجود دارد 
يا سيمای سياسی جھان را تضادھای ديگری ھم 

  .ھستند که تعيين می کنند؟
مقام امپرياليسم در اوضاع کنونی جھان چيست 
و آيا مقوله امپرياليسم ساخته و پرداخته ذھن 

  ن است و يا واقعيت دنيای کنونی؟لنين و استالي
ريان ــــــــآيا تروتسکيسم يک ج

  ٥ادامه در صفحه ...ياليستی وـــــــسوس
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست

  ...دو خط مشی 
انقالبی است يا يک جريان ضد کمونيستی و  

  . خرابکار؟
ماھيت جنگھا چگونه از نظر مارکسيستی تعيين 

، آيا کمونيستھا به جنگھای آزاديبخش و می شوند
  و يا ندارند؟عتقاد دارند ا عادالنه

، استعمارگر وامپرياليست در آيا کشور تجاوزگر
جھان حضور دارد که استقالل ساير ممالک را 

التی تنھا توھمات وبه خطر می اندازد يا چنين مق
  است؟

آيا انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم  
  .امکان دارد و يا ھمه اين حرفھا باد ھواست؟

  ...و
ار اين بحثھای اصولی که حتی برای آينده در کن

ايران نيزاھميت دارد و بايد آنرا تعميق کرد تا 
البته حزب ما بارھا . سره از ناسره شناخته شود

اعالم کرده است که اگر مسئله بود و نبود 
جمھوری اسالمی مطرح شود اين رژيم حاضر 
است به بھای خيانت ملی با امپرياليستھا و 

رژيم جمھوری اسالمی . ار آيدصھيونيستھا کن
بارھا اعالم کرده است که از آمريکائيھا تنھا 
يک تضمين ساده می خواھد که آنھا در فکر 

آنوقت ھمه چيز . سرنگونی اين رژيم نيستند
حتی ناموس مالھا نيز قابل بحث است و 

اين . خويش تاخت بزنند ءحاضرند آنرا برای بقا
ن روی خوش امپرياليسم آمريکا است که تا کنو

. به رژيم جمھوری اسالمی نشان نداده است
امپرياليستھا بھای گزافی برای موافقت با 

امپرياليستھا از . پيشنھاد آخوندھا طلب می کنند
اينکه امپرياليستھا . آخوندھا قربانی می طلبند

عليرغم لحن ستيزه جويانه خويش با رژيم 
آنوقت . جمھوری اسالمی کنار آيند منتفی نيست

ايد اين انقالبی نماھای ھوچی با لشگر موھومی ب
خود که در مرز ترکيه نگاه داشته اند به ايران 
سرازير شوند و رژيم جمھوری اسالمی را خود 
مستقال و به تنھائی با توسل به جنگ داخلی 

اگر باين اقدام دست نزنند بايد اين . سرنگون کنند
ليستھا اتھام را بپذيرند که آنھا در پارکابی امپريا

و تنھا با شعارھای پوچ قصد  ھستند” انقالبی”
آنرا داشته اند که مردم ايران را در يک 
روياروئی نابرابر به دم تيغ بفرستند و از 
جانباختن آنھا که فريب تبليغات پوچ اينھا را 
خورده اند با بی وجدانی کامل سرمايه سياسی 

  .بسازند

*****  
  

  
  ...رھبری ارتشھای 

، بھمان نسبت را بيشتر آزار می دھدآنھا مشام  
رعشه ھای قبل از مرگ وطنفروشان 

بايد اين رعشه ھا را به .  بيشترنمايان می گردد
مونيستھا فال نيک گرفت و روشن کرد که چرا ک

. ميھن پرستند و ضد کمونيستھا ميھن فروشند
آنھا بی وطنی را تبليغ می کنند زيرا اساسا 

در آنجا وطنی برسميت نمی شناسند تا 
، وطنی ندارند تا در سوسياليسم را مستقر سازند

، وطنی آنجا رھبری انقالب را بعھده بگيرند
    .    ندارند تا ھموطنی داشته باشند

 ”توفان”شايد در نظر اول از نظر خوانندگان 
اين احساس مسرت شگفت انگيز بنظر آيد ولی 

واقعيت اين است که تشديد تضادھا و دامن زدن 
- ھا و تعميق آنھا به پاکيزگی مارکسيسمبه بحث

لنينيسم ياری می رساند و سره را از ناسره جدا 
رور ما اين است که از بحران کنونی  ُ س  . می کند

دشمنان مردم ايران و دشمنان طبقه کارگر ايران 
مردم ايران به ھمه . سربلند بيرون نخواھند آمد

اين ھمدستان امپرياليستھا و صھيونيستھا مھر 
اين است که بايد کاری کرد . له خواھند زدباط

که چھره ھمه اين منحرفين برمال شود و با 
زوزه ھای خويش، چھره ھای خويش را آفتابی 

اين بحث را تعميق ” توفان”اين است که . کنند
. می کند تا معلوم شود چه کسی کجا ايستاده است

پرت و پال ! ميان دو صندلی نشستن موقوف
شن حرف زدن وکلی گوئی نارو !گوئی موقوف

  !موقوف
طبيعتا در دريای آرام ھم شناگر قابلی ھستند در 
حاليکه بايد سکاندار دريای توفانی بود تا ادعای 
رھبريت مقبول افتد و جای شايسته خويش را 

، ھمه آنھا در دريای آرام ھمه بيکاره ھا. باز کند
می خوابند و از سر شب تا صبح  روزکه 

و در شبکه اينترنت دان انقالبی می شوند 
، ھمه سراپا کيشوت وار دنيا را فتح می نمايند

انقالبی حرفه ای اند و می خواھند با يک ضربه 
شمشير رژيم جمھوری اسالمی را ھمراه با ھمه 
. امپرياليستھا و صھيونيستھا بديار عدم بفرستند

اين سوپر انقالبيھا طبيعتا فقط در حرف انقالبی 
ان بی نيف کردن سخدو ر، در پوچ گوئی اند

تشديد . استادند مسئوليت در پشت اسامی مستعار
تضادھا راه فرار آنھا را می بندد و يقه آنھا را 
گرفته به ميدان می کشد و مردم از آنھا می 
خواھند که طوری مشخص سخن برانند که ھمه 

يا بايد ”در اين صحنه . بفھمند آنھا چه می گويند
نشستن ميان دو . ”کشت و يا بايد کشته شد

يقه اين عده  ”توفان”. صندلی مقدور نيست
پرووکاتور را از آن جھت گرفته است تا آنھا 

  . تکليف خود را با مردم روشن کنند
  تاکتيک ما و تاکتيک آنھا
رفيق استالين . تاکتيک فن مبارزه طبقاتی است

تاکتيک عبارت است از تعيين روش ” :می گفت
کوتاه جزر يا مد                        ً پرولتاريا در مدت نسبتا  

نھضت، صعود يا نزول انقالب و مبارزه در راه 
از پيش بردن اين خط مشی به طريق تبديل 

مبارزه و تشکيالت به اشکال تازه ى اشکال کھنه
و تبديل شعارھای کھنه به نو و از راه ترکيب 

در حالی که . ديگر و غيره اين صور با يک
                ً                  ھدف استراتژی مثال  پيروزی در جنگ با 

زاريسم يا بورژوازی و به آخر رساندن مبارزه ت
با تزاريسم يا بورژوازی می باشد، تاکتيک در 
برابر خود مقاصد غير مھم تری را قرار می 
دھد، زيرا تاکتيک برای پيروزی در تمام جنگ 
کوشش نکرده بلکه ھدف آن پيروزی در اين يا 

اين يا ى آن نبرد، اين يا آن رزم، اجرای موفقانه
يات و تعرضات است که با موقعيت آن عمل

معينی از صعود و يا نزول انقالب مطابقت می 
تاکتيک، جزئی از استراتژيست و مطيع و . نمايد

  .مجری اوامر آن است
تاکتيک بنا بر مقتضيات جزر و مدھا، تغيير می 

اول ى مرحلهى در حالی که در دوره. يابد
ى نقشه )١٩١٧ى تا فوريه ١٩٠٣(انقالب 
ک بدون تغيير مانده بود، تاکتيک در استراتژي

در . ظرف اين دوره چندين بار تغيير کرد
تاکتيک  ١٩٠٥الی  ١٩٠٣ای ھسالى دوره

حزب تاکتيک تعرضی بود، زيرا ھنگام مد 
انقالب و اوج گرفتن نھضت به طرف باال بود 
لذا تاکتيک ھم می بايستی با اين حقيقت منطبق 

نيز  طبق اين وضعيت، صور مبارزه. می شد
. انقالبی و متناسب با مقتضيات مد انقالب بود

اشکال مبارزه که در اين دوره يکی جای 
ديگری را می گرفت، عبارت بود از اعتصابات 
سياسی محلی، نمايشات سياسی، اعتصاب 
عمومی سياسی، تحريم دوما، قيام، شعارھای 

بر حسب تغيير اشکال . انقالبی یمبارزه
يز در آن دوره تغيير مبارزه، اشکال سازمانی ن

ی فابريک و کارخانه، اھکميته. می کرد
ی اعتصابی، ھاتهی انقالبی دھقانان، کميھاکميته

شوراھای نمايندگان کارگران، حزب کم و بيش 
علنی کارگری، اينھا بود اشکال سازمانی در 

  .عرض اين دوره
حزب  ١٩١٢الی  ١٩٠٧ی ھاسالى در دوره

نی گرديد، مجبور به اتخاذ تاکتيک عقب نشي
زيرا در آن وقت در قوس نزولی نھضت انقالبی 
و جزر انقالب قرار گرفته بوديم و تاکتيک نمی 

مطابق اين . توانست اين حقيقت را ناديده انگارد
وضعيت، اشکال مبارزه و اشکال سازمان نيز 

به جای تحريم دوما ــ شرکت در . تغيير يافتند
ارج دوما دوما، به جای اقدامات علنی انقالبی خ

و کار در داخل دوما، به جای ھا ــ سخنرانی
ی عمومی سياسی ــ اعتصابات ھااعتصاب

بديھی است .                       ً     جزئی اقتصادی و يا اصوال  سکوت
که حزب در اين دوره مجبور شد به حالت 

ی انقالبی نيز به امخفی در آيد و تشکيالت توده
تشکيالتی که قانون اجازه می داد از قبيل 

ی و مدنی، کئوپراتيف و بيمه و تشکيالت فرھنگ
ى ھمين مسئله را در باره .غيره تبديل گرديد

مراحل دوم و سوم انقالب نيز بايد گفت که طی 
بار عوض شد در صورتی ھا آن ھم تاکتيک ده

  .ی استراتژی بال تغيير ميماندھاکه نقشه
سرو کار تاکتيک با اشکال مبارزه و اشکال 

م آھنگی آنھا تشکيالت پرولتاريا و تغيير و ھ
مفروضی از انقالب، ى بر اساس مرحله. است

چندين بار بنا بر مقتضيات تاکتيک ممکن است 
جزر و مد و صعود و نزول انقالب، تغيير 

   )اصول لنينيسم(”.يابد
می گويد تاکتيک ) توفان(حزب کار ايران

مبارزه را بايد بر اساس واقعبينی انقالبی و نه 
بايد . ھنی تعيين نمودبر اساس انقالبی نمائی ذ

ميزان قدرت طرفھای درگير و توانائيھای آنھا 
را شناخت و بر اساس اين تحليل سياستھا را 
تعيين نمود و در اينجا سخن بر سر احساس 
مسئوليت و ارزش گذاری برای جان 

برای کسانيکه جان انسانھا ارزشی . انسانھاست
. ندارد فرقی نمی کند چه تاکتيکی انتخاب کنند

اينکه ما بايد . تاکتيک آنھا استراتژی ھم ھست
ی ن، اينکه بايد کار علتھاجم کنيم يا عقب نشينی

، اينکه در انتخابات بايد کنيم يا کار مخفی
، اينکه به مبارزه مسلحاه شرکت کنيم يا نکنيم

، اينکه دست زنيم يا اسلحه ھا را مخفی کنيم
ا اعتصاب راه بياندازيم و به موقع قطع کنيم و ي

راه انداختن اعتصاب را مضر بدانيم و به آن 
دست نزنيم و نظاير آنھا از روی تحليل مشخص 

  ٦ادامه در صفحه ...از شرايط مشخص

  دسيسه ھای رنگارنگ امپرياليستھا عليه مردم ايران را برمال کنيم 
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!باد دست امپرياليستھا از ايران کوتاه  

  ...رھبری ارتشھای 
. برمی خيزد و بيانگر انتخاب تاکتيک ماست 

است ممکن  ايناگر در شرايط کنونی تاکتيک ما 
دد بدل گر آناست در شرايط جديد تاکتيک ما به 
بنظر حزب . که کامال مغاير تاکتيک قبلی است

ما تاکتيک کمونيستھا در ايران در شرايط تجاوز 
امپرياليستھا و در شرايط عدم تجاوز يکی 

وقتی امپرياليستھا به ايران حمله کنند . نيست
جای . وضعيت بطور کيفی تغيير می کند

تغيير خواھند  يتھاو، اولتضادھا عوض می شود
اساس متحدين و تاکتيکھا فرق می  کرد و بر اين

وظيفه  ،در شرايط تجاوز امپرياليستھا. کنند
کمونيستھا دفع تجاوز و اخراج امپرياليستھا و 

مبارزه مردم ايران بيک . صھيونيستھاست
نمی شود سر را بزير . مبارزه ملی بدل می شود

، ھمه برف کرد و مدعی شد تغييری نکرده است
ھم در شرايطی که آن .چيز به وضع سابق است

دنيا تکان می خورد و منطقه بھم می ريزد 
مشتی ايرانی سوپر انقالبی در پی پاسخھای 
ساده و مبتذل به اين امر مھم ھستند و با ساده 
انگاری مدعی می شوند که ما از اين فرصت 

! بھمين سادگی. استفاده کرده می زنيم و می بريم
قمار برای آنھا تماميت انقالب اجتماعی مثل 

در قمار قبلی خمينی . برند زنند و می ، میاست
زد و برد و پيروزشد و آنھا باختند و حال در 
قمار کنونی آب به آسياب سلطنت طلبان و 

حرف اين عده را ھيچ . امپرياليستھا می ريزند
، زيرا کلی گوئی است. ايرانی نمی فھمد

، ، به کسی رھنمود نمی دھدمشخص نيست
آنھا می گويند که  .ھواست شعار توخالی و باد

بايد در صورت تجاوز آمريکا به ايران  به 
ارتش مسلح چند ميليونی آنھا پيوست که 

ليکن اين . بخشھائی از ايران را آزاد ساخته اند
، وجود خارجی ندارد ارتش آنھا موھومی است

، به صد نفر ھم در اطراف دانشگاه نمی رسد
ايش نم تسليحات آنھا افسانه ای است باروتھ

، منظورشان از بخشھای آزاد شده. برداشته است
منطقه اشغالی صھيونيستھا و  ھمان

آنھا که حرفی برای گفتن و . امپرياليستھاست
اقناع مردم ندارند فکر می کنند با عربده کشی 

بايد اين عده . برای خويش اعتبار کسب می کنند
جارچيان ضد انقالبی را که برای امپرياليستھا و 

نيستھا دعوتنامه می فرستند و در جنبش صھيو
     .  ضد جنگ تخريب می کنند سراپا افشاء کرد

شرايط قبل از تجاوز امپرياليسم را در نظر 
وظيفه يک تشکل انقالبی کمونيستی اين . بگيريم

است که برای سرنگونی رژيم سرمايه داری 
اين نيرو اگر . جمھوری اسالمی فعاليت کند

بسيج و توانائيھای خارق  دارای آن چنان قدرت
العاده بوده که بتواند رژيم جمھوری اسالمی را 

وجود                                   ّ يک شبه سرنگون کند و مردم را از شر  
اين رژيم منفور خالص کند يک روز بيشتر به 

اين نيرو اگر دارای . اين مردم خدمت کرده است
اين لشگر آموزش ديده و با تجربه است که در 

يم جمھوری کار رژ، يک مصاف رو در رو
 ،اسالمی را در سراسر ايران يکسره می کند

ھر دقيقه . بايد اين کار بزرگ را فورا انجام دھد
. تاخير در اين امر خيانت به مردم ايران است

واقعبينانه بر اين ) توفان(حزب کار ايران
نظراست که چنين نيروئی در عرصه ايران 
وجود ندارد و ھر کس عکس آنرا مدعی شود 

شارالتان سياسی است و کسی وی را و فقط يک 

دار و دسته اش را جدی نمی گيرد و فکر می 
  .کند که از دارالمجانين فرار کرده است

در شرايطی که چنين وضعيتی وجود ندارد 
جنگ تاکتيک کمونيستھا نمی تواند دست زدن به 

، جنگ داخلی يعنی خودکشی. باشد داخلی
تھيج . يعنی جنايتجنگ داخلی فراخوانی به 

کنندگان اين امر تنھا می توانند جنايتکار باشند تا 
در شرايطی که تناسب قوای طبقاتی به . انقالبی

نفع دشمن است يک تشکل انقالبی و با مسئوليت 
، ، سنديکائیدر عرصه فعاليتھای دموکراتيک

کار فرھنگی روشنگرانه و تبليغات کمونيستی و 
رای يک تھيه و تربيت کادر و سازماندھی آنھا ب

اين يک تاکتيک . شرايط مناسبتر اقدام می کند
کسی که سر . شناخته شده کمونيستی است

خودش را به سنگ می زند، تا زمانيکه جان 
مردم و ديگران را بخطر نمی اندازد در حد 

ولی زمانيکه . مسئوليت شخص اش عمل می کند
بخواھد ھمگان را به قمه زدن دعوت کند بايد به 

  .وی مھار زد
وضعيت در ايران به نحوی است که نه می توان 
از ارتش آزاديبخش سخنی به ميان آورد و نه 
می توان از يک حزب قدرتمند سياسی که مورد 

حزبی که با . اعتماد عموم مردم باشد سخن راند
اشاره و تدارک وی صدھا ھزار نفر به خيابانھا 

و آماده  ، اعتصاب عمومی سياسی کنندبريزند
رژيم جمھوری . سياسی باشندکسب قدرت 

اسالمی مانند ھر رژيم طبقاتی ديگر در جھان 
اين . مسلما دارای پايگاه اجتماعی در ايران است

درصدی را بدنبال  ١٥تا  ١٠رژيم يک اليه 
خويش دارد که تا دندان مسلح است و می تواند 

، تبليغاتی و فورا با مکانيسمھای اداری
ی يک سرکوب آنھا را به سرعت برا کيالتیشت

جنگی که با اين رژيم دربگيرد . داخلی بسيج کند
، با لشگر با يک ارتش موھومی. يکطرفه است

نمی شود به جنگ ارتش واقعی رژيم اجنه 
با جادو جنبل و ھمدستی با قمر وزير نمی . رفت

تنھا . شود به فتح قلعه سنگباران موفق شد
ماليخوليائيھا چنين توھماتی را برای انقالبی 

مائی خويش تبليغ می کنند و در اروپا نشسته به ن
مبارزين داخل کشور پيشنھاد خودکشی می 

   .  دھند
پس تاکتيک کمونيستی در آستانه تجاوز بالفصل 
و يا در شرايط تجاوز امپرياليستھا و 
صھيونيستھا به ايران مبارزه برای جلوگيری از 

، و دفع تجاوز در جبھه عمومی وقوع جنگ
ن جبھه ای که در مقابل جبھه مردمی بعنوا

سرنگونی  .يرد، می باشدگتجاوز شکل می 
رژيم جمھوری اسالمی از دفع تجاوز اجانب و 

حزب ما با ھمه آنھا که . استعمارگران می گذرد
از ايران  ”انقالبی”می خواھند به بھانه ھای 

     .  عراق دومی بسازند مبارزه خواھد کرد
  ميھن دوستی کمونيستی

ر انقالبيھا چون ھوادار حرف اند و از اين سوپ
عمل گريزانند و مبارزان را به روز قيامت 

ضد ميھنپرستی کمونيستی  ،حواله می دھند
آنھا مانند ارتجاع داخلی در ايران و در . ھستند

جھان تبليغ می کنند که ملل تحت ستم نبايد 
وطنپرست باشند بايد دروازه ھای کشورشان را 

آنھا . ليستھا آنھا را غارت نمايندباز کنند تا امپريا
، اساسا به مقوله و وجود غارتگر و امپرياليسم

، مبارزه رھائی بخش ، حقوق ملیاسارات ملی

اگر جمھوری اسالمی ضد . اعتقادی ندارند.. .و
وطن است و از پان اسالميسم سخن می راند و 
امت اسالمی را با سياست جھان وطنی بجای 

ن سوپر انقالبيھای خود ملت ايران می گذارد اي
فروش نيز ضد ميھنپرستی ھستند و معتقدند در 

آنھم تضاد کار و . دنيا تنھا يک تضاد وجود دارد
سرمايه است و بر اساس چنين تحليلی در آلمان 
و آمريکا و نيوزنالند ھم می شود مبارزه کرد و 

زيرا انقالب . نيازی به مبارزه در ايران نيست
آنھا البته . و وطن ندارد ، مرزآنھا جھانی است

در نيوزنالند نيز انقالب نمی کنند و منتظر 
انقالب اروپا می نشينند و در اروپا منتظر 
انقالب آمريکا و يا در انتظار انقالب ھمزمان و 
پيگيرانه در جھان آنقدر تا روز ظھور حضرت 
. انتظار می کشند تا زير پايشان علف سبز شود

ستی ارتجاعی آنھا با اين تئوريھای تروتسکي
بر ضد . برضد ميھنپرستی کمونيستی ھستند

جنگ بزرگ ميھنی ضد . انقالب مشخص ھستند
فاشيستی دوم را دعوای ناسيونال شونيستھا جا 
می زنند و ريش بزی تروتسکی را به پرچم 

در حالی که کمونيستھا . آلوده خود می آويزند
صميميترين ميھن پرستان ھستند زيرا برخالف 

واھا که ميھنشان در کيف پولشان است بورژ
کمونيستھا کيف پولی ندارند تا از جغرافيای 

آنھا محکومند در کنار . ايران بيرون روند
، پرولتاريای کشورشان ھمان وطن را بسازند

کمونيستھا در . نندکھمان وطن را قابل زندگی 
به سرنوشت . عين اينکه انترناسيوناليست ھستند

کمونيستھا ھميشه در طول  .ميھنشان عالقمندند
تاريخ تالش کرده اند که از استقالل وطنشان در 

کمونيستھا به . مقابل تھاجم بيگانه دفاع کنند
ھمين جھت از ملی کردن صنعت نفت ايران 

 برای، کمونيستھا بھمين جھت دفاع می کردند
اخراج امپرياليستھا از ايران و سرنگونی رژيم 

نيستھا بھمين ، کموددر صف اول رزميدنشاه 
جھت مقابل تجاوز دارو دسته صدام حسين 
ايستادند و از ميھنشان دفاع کردند و مبلغ تبديل 

، شعاريکه فقط در جنگ به جنگ داخلی نبودند
حرف و بی عملی باقی ماند و به خرابکاری 
بنفع صدام منجر شد، کمونيستھا بھمين جھت 

کودتای خائنانه بيست و ھشت مرداد  عليه
، کمونيستھا بھمين جھت از مبارزه رزميدند

عليه ... مردم چين و ويتنام و الجزاير و کنگو و
قوای بيگانه و استعمارگران وحشی که مبارزه 

زيرا اين . ای ملی بود حمايت کردند و می کنند
کمونيستھا ھستند که ھمواره در خطوط نخست 

کمونيستھا . جبھه رھائی بخش ملی می رزمند
ل ملی را شکلی از مبارزه مبارزه برای استقال

طبقاتی می دانند زيرا برای رھائی کار از 
سرمايه طبيعتا بايد در درجه نخست سرمايه 
داران استعمارگر را از وطنشان اخراج کنند تا 
. موانع بر سر راه پيروزی سوسياليسم را بزدايند

ميھنپرستی ھرگز با انترناسيوناليسم و کمونيسم 
باين جھت . مل آن استمغايرتی ندارد بلکه مک

شعار دفاع از ميھن برای ممالک تحت ستم يک 
در حاليکه ھمين شعار در . شعار انقالبی است

يک کشور استعمارگر و امپرياليستی به مفھوم 
آنھا که . حمايت از استعمار خودی خواھد بود

، تفاوت ميان کشور مارکسيسم را نفھميده اند
آنھا  .دستمگر را نمی فھمنکشور تحت ستم و 

مدافع استعمارند زيرا بزعم آنھا استعمار 
  ٧ادامه در صفحه ...می آورد” تمدن”
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  زندانی سياسی بی قيد و شرط، آزاد بايد گردد

  ...رھبری ارتشھای 
بدون آموزگار و برده ھای استعمار می توانند  

آنھا تازه  .زبان انگليسی ياد بگيرند ،و شھريه
آنھا از تجاوز به عراق دفاع . طلبکار ھم ھستند

م حسين رفته دعا می کنند و ھر روز به حرم اما
می کنند که مبادا قوای تجاوزگر خاک عراق را 

ھمه اين مدافعين مدرن استعمار . ترک کند
مخالف آن ھستند که قوای بربرمنش و وحشی 
استعمار خاک عراق را بی قيد و شرط ترک کند 

آنھا مبارزه . و به مردم عراق خسارت بپردازد
رای را ب ، فلسطين و لبنانآزاديبخش مردم عراق

اخراج استعمارگران و صھيونيستھا تخطئه می 
آنھا ھمدست آمريکا و اسرائيل و ساير . کنند

، فلسطين و امپرياليستھا برای ادامه اشغال عراق
اگر می خواھيد اين تروتسکيستھا و . ھستند لبنان

ھمدستان امپرياليستھا و ستمگران و 
استعمارگران را بشناسيد نظر آنھا را در مورد 

نظرشان .  قوای آمريکا از عراق بپرسيدخروج 
. را در مورد فلسطين و لبنان و افغانستان بپرسيد

در حاليکه . آنھا از پاسخ دادن طفره می روند
پاره ای جناحھای امپرياليستھا نيز از اين خروج 

سوپر انقالبی ھای ايرانی  ،دفاع می کنند
کاتوليک تر از پاپ اند و ازحضور نظامی 

اين کور . در عراق حمايت می کنند امپرياليستھا
. بينی سياسی طبيعتا فرجام شومی دارد

امپرياليستھا حتی به ظاھر ھم که شده است بايد 
حکومت بعدی . خاک عراق را ترک کنند

آمريکا طبيعتا ناچار است در اين سياست جرج 
بوش تجديد نظر کند آنوقت معلوم نيست اين 

سرشان  سوپر انقالبيھای ايران چه خاکی بر
خواھند کرد و پاسخ مردم و امت پيرو خويش را 

  .  چگونه خواھند داد
کمونيستھا ميھن پرست ھستند و از تماميت 
ارضی کشورشان در قبال تجاوز امپرياليستھا 
دفاع می کنند و اين امر را کار درستی می 

) توفان(بھمين جھت حزب کار ايران. دانند
رای حزب طبقه کارگر در کشور ايران و ب

آزادی طبقه کارگر ايران است و نه حزب طبقه 
کارگر جھان برای آزادی ھمه ممالک مفروض 

جھان وطنيھا که يک ايدئولوژی . جھان
ارتجاعی دارند برای ممالک جھان مرزی را 

آنھا حکومت جھانی . برسميت نمی شناسند
عاری از ستم طبقاتی کمونيستی را جدا از 

سرانجام به  مبارزه طبقاتی طرح می کنند و
ھمدست امپرياليسم بدل می گردند که حق 
حضور در ھمه جا را که گويا زمين خداست و 

کسی که در دوران . به کسی تعلق ندارد را دارند
امپرياليسم از مرزھای کشورش دفاع نکند 
ھمدست استعمار و امپرياليسم است و بايد به 
. وی بعنوان جاسوس امپرياليسم برخورد کرد

اينجا ديگر سخن بر سر جھالت زيرا در 
ايدئولوژيک نيست بر سر چشم بستن بر واقعيت 

ديگر سخن بر سر . دنيای خارج از ذھن ماست
، سخن بر سر بحث تئوريک آگاه گرانه نيست

، سخن بر سر عراق. ماستروز وظايف عملی 
ايران ... ، يوگسالوی و، افغانستان، لبنانفلسطين
  . می باشد

ئوريھای ارتجاعی مشتی بی وطن پيرو ت
صھيونيستی منصور حکمت و تروتسکيستھا که 
مدعی اند کمونيستھا وطن ندارند حاضر نيستند 
برای استقالل ايران و حفظ تماميت ارضی آن 

آنھا اعتقادی ندارند که اساسا . مبارزه کنند

، آنھا اعتقادی امپرياليستی در جھان وجود دارد
بخشی در  ندارند که اساسا مبارزه ملی و رھائی

اين خود فروختگان بی وطن  .جھان وجود دارد
حقوقی برای خلقھای تحت ستم قايل نيستند و اين 
خود فروشی خويش را در زير پوشش فقط 

جالب . می پوشانند ”پرولتاريا و بورژوازی”
اين است که اين بی وطنھا از نام ايران استفاده 

، وقتی امپرياليستھا شمشيرھای خويش می کنند
تجاوز به ايران تيز می کنند به نام  برایرا 

ايرانی در جبھه ھای مقاومت و صلح و ضد 
ظاھرا کسی که وطنی . اخالل می کنندجنگ 

ندارد نبايد از حمله آمريکا به ايران که وطن 
نبايد بعنوان ايرانی ، وی نيست ککش ھم بگزد

، چون تجاوز به در جبھه  ضد جنگ اخالل کند
ولی اين . ه وی مربوط باشدايران ظاھرا نبايد ب

برای خرابکاری بيکباره ھويت بی وطنھا 
، فعال می شوند که زمينه ايرانی پيدا می کنند

وطن آنھا  .حمله به ايران را فراھم آورند
در مبارزه سياسی نبايد از ھجوم . آمريکاست

کسی که سياستش را بر . تبليغاتی دشمن ترسيد
عيين اساس رعب و وحشت و تحت تاثير آن ت

می کند فرجام کارش شکست مفتضحانه خواھد 
روان شدن سيل اتھامات و فحاشی ھا نيز . بود

بخشی از جنگ روانی دشمن و تجاوزگران 
. است تا صفوف انقالبيون را از ھم متالشی کنند

، سلطنت طلبان مجاھدين خلق ،تروتسکيستھا
، دارو دسته ھای پيرو تئوريھای شعبان بی مخی
، ناسيونال رال منصور حکمتصھيونيستی ليب

در .. .شونيستھا ترک و کرد و عرب و بلوچ و
. ر دسته جمعی ارتجاع سياه شرکت دارند     ُ اين ک  
ميليون يوروی  ١٥ميليون دالر آمريکائی و  ٨٥

ھا در نظر گرفته ” انقالبی”ھلندی برای ھمين 
تا به موقع ھمراه با تجاوز ارتش  شده است

يران بدون اينکه آمريکا و اسرائيل در داخل ا
توضيح دھند ھوادار استقرار چه نوع قدرت 
. سياسی ھستند به جنگ داخلی دست بزنند

سياست اين وطن فروشان که دستشان روز 
بروز به پاس مبارزه حزب ما بيشتر باز می 

ھمه با ”شود ھمان سياست خمينی است که مبلغ 
بود و مدعی بود که قبل از کسب قدرت ” ھم

وشن کرد که برای چگونه سياسی نبايد ر
” انقالبيون”اين  .حکومتی مبارزه می کنيم

ايرانی وطنفروش که در رکاب آمريکا و 
اسرائيل ايستاده اند تا با اشاره آنھا به جنگ 
داخلی متوسل شوند و راه تجاوز آنھا را ھموار 

بعدی رژيم نوع گردانند حتی بر سر استقرار 
يران را نيمه مشتی ماليخوليائی ا. توافقی ندارند

مستعمره نيمه فئودال می دانند که با ياری 
مخالفان بورژوازی کمپرداور می خواھند بر 

، مشتی ديگر اساسا به سرير قدرت برسند
واحد اعتقادی استقرار سوسياليسم در کشور 

، مشتی ندارند ولی خود را کمونيست می دانند
از آنھا خود را با واژه ھای کلی در پشت مفھوم 

به سوسياليسم پنھان کرده اند و اساسا اعتقادی 
، پاره ای از آنھا کسب قدرت سياسی ندارند

، مشتی از آنھا حرافان سوسيال دمکرات ھستند
سرداران بی لشگر و سپاه ھستند که  ،رفه ایح

ر ادا و اطوادر مقابل آئينه تک نفره ھر روز 
، قلمبدستان بيکاره ای فرماندھی در می آورند

که وقتشان را فقط با ادعاھای بی مسئوليت پر 
، ، خود را فيلسوف دھر جا می زنندمی کنند

و خودپرست و ماجراجو که مشتی بی مسئوليت 

سرنوشت ميليونھا انسان نيز برايشان بی تفاوت 
است و در فردای فاجعه شما ھرگز به آنھا 

نخواھيد کرد تا مجازاتشان کنيد  و  دسترسی پيدا
اين معجون شگفت انگيز می خواھد در ... 

رکاب آمريکا قدرت سياسی را در ايران تسخير 
پرسش اين است که اين بی دورنمايان چه . کند

شتابی برای کسب قدرت سياسی توسط لشگر 
  بيگانه دارند؟

شما بھر طرف نگاه کنيد بيشتر به پوچی 
ه حتی توانائی آنرا ندارند تا نظريات اين عده ک

حرفشان را برای مردم قابل فھم گردانند پی می 
آنھا برای رد گم کردن می گويند اگر . بريد

ارتش آمريکا به ايران حمله کرد آنھا ھم عليه 
آمريکا و ھم عليه جمھوری اسالمی در يک 

وقتی از آنھا می پرسند . جبھه سوم می رزمند
حيرت انگيز  ”مانیقھر”که از نظر عملی اين 

، لشگر حاضر در جبھه سوم چگونه مقدور است
، کار ، اسلحه ھای آنھا کجاستآنھا کجاست

، سنگر به مبارزه را چگونه پيش می برند
 ،ه، پشت بام به پشت باملح، محله به مسنگر

، جبھه به جبھه حرفی برای گفتن کوچه به کوچه
وقتی می پرسيد چرا قبل از حمله  .ندارند
ا جبھه سوم آنھا دست بکار نمی شود که آمريک

زيرا  .، حرفی برای گفتن نداردقدرت را بگيرد
، زيرا آنھا لشگری ندارند. آنھا جبھه ای ندارند

زيرا آنھا پشت بامی ندارند که حتی از روی آن 
برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی عبور 

زيرا آنھا حرفھای دھن پر کن می زنند و  .کنند
آمريکا نشسته اند تا در رکاب اين  منتظر حمله

امپرياليستھا به وظايف دينی و دنيوی خودشان 
اين عده طبيعتا نماينده آن نسل انقالبی . عمل کنند

ايران نيستند که بر ضد شاه و خمينی مبارزه 
اين . کرد و رنج تبعيد و آوارگی را بخود خريد

عده ھمان رنگ عوض کرده ھائی ھستند که به 
کافه نشين اروپائی بدل شده اند و  انقالبيھای

. بدرستی مورد نفرت مبارزان داخل کشورند
کسانيکه اوج تجربه و آموزششان در تبعيد 
، خيانت به وطن و ھمدستی به امپرياليستھاست

  . توصيفات بھتر از اينھا نيز نيستنداليق 
در خاتمه می افزائيم که اگر کسانی فکر می 

ان می رسد در خواب کار اين مبارزه به پاي کنند
اين مبارزه تازه آغاز شده است و تا افشاء  .نازند

و نابودی دشمنان مردم ايران ادامه خواھد 
  .داشت

  .مرگ بر وطنفروشان
  .مرگ بر خرابکاران در جبھه ھای ضد جنگ

مرگ بر ھمدستان امپرياليسم و صھيونيسم در 
  .ايران

سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری 
مردم ايران است و از طريق دفع  اسالمی وظيفه

  .تجاوز بيگانگان مقدور است
*****  

  
  

  ...غاز جنبش مقاومت
ھر ايدئولوژی و اعتقادات سياسی و مذھبی و 
قومی و فرھنگی و جنسی در مقابل تجاوزگران 
مقاومت می کنند و می خواھند به مبارزه بر 
ضد آنھا برخاسته و وطنشان را از صدمات آنھا 

مبارزه طبقاتی روشنی را به پيش  نجات دھند و
 ٨ادامه در صفحه ...برند و جبھه 
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 ... آغاز جنبش مقاومت
کسانيکه در کنار امپرياليستھا نشسته اند و حتی 
به قول خودشان چھار پنج نفره کمين کردتا 
امپرياليستھا حمله کنند و آنھا در پناه 

زمين و ھوای آنھا         ِ سربازان   امپرياليستھا بياری
لحانه داخلی راه بياندازند و قدرت را جنگ مس

براحتی خوردن يک دوغ سرد بگيرند و پس از 
راستی اين  - آن نيز يک آروغ پيروزی بزنند

کسب قدرت را برای چند نفره ” انقالبيون”
استقرار چه نوع رژيمی در ايران می خواھند؟ 

، ضد آيا منظورشان استقرار يک رژيم انقالبی
ت و ھوادار ، ضد صھيونيسامپرياليست

پرولتاريا در شرايط اشغال امپرياليستھاست؟ با 
کدام نيرو و حمايت مردمی می خواھند اين توھم 
را واقعی کنند؟ آيا مردم ايران از چنين رژيمی 
که در رکاب امپرياليستھا و صھيونيستھا به 

عوام فريبی . ايران آمده است حمايت می کنند؟
اين بحث  کسانی که خود را در. نيز حدی دارد

به جھالت می زنند عوام فريب نيستند 
  .تروتسکيست و جنايتکارند

طبيعتا در اين دو جبھه در يک طرف مردم 
. قرار دارند و در طرف ديگر دشمنان مردم

جبھه مردم ھمه طبقات اجتماعی را که خواھان 
تنھا درک . مقاومت ھستند در بر می گيرد

درست اين تضاد از نظر تئوريک است که 
ماھيت جنگی را که احتماال اتفاق می افتد تعيين 

درک درست اين تضاد است که نشان . می کند
می دھد اين جنگ تنھا دو طرف دارد و نه سه 

، طرف طرف ستمگر و طرف ستمکش. طرف
، طرف ستمگر و طرف ظالم و طرف مظلوم

طرفين تضاد بر اين اساس تعيين . قربانی ستم
، ، خونخواھییمی گردند و نه بر اساس عاطف

اين . ...، آشفته فکری و، رقابت، لج بازیذھنی
است که جبھه ايکه تشکيل می شود جبھه مردم 

شما از ھم . در مقابل جبھه ضد مردم است
اکنون با تالشھای تجزيه طلبان که مورد حمايت 
مالی و تسليحاتی و آموزشی و تبليغاتی 
امپرياليستھا و بويژه صھيونيستھا ھستند روبرو 
ھستيد که روز شماری می کنند تا امپرياليستھا 
به ايران حمله کنند تا آنھا بتوانند بخشی از ايران 

آنھا شکل شعارشان . را از مام وطن جدا کنند
به جمھوری  نهو  آمريکانه به ” :اين است
ولی ماھيت شعارشان اين است که  ”اسالمی

آرزوی تجاوز به ايران را در سر می پرورانند 
ن اينکه به جمھوری اسالمی کاری داشته تا بدو

باشند در پارکابی امپرياليسم گليم خودشان را از 
حزب دمکرات کردستان . آب بيرون بکشند

ايران رسما و صريحا خواھان تجاوز 
امپرياليست آمريکا به ايران شد تا رويای 
کردستان عراق را در ايران تحقق بخشد و 

تجاوز دفاع  امروز نيز با زبان شرمگين از اين
کرده با دشمنان مردم ايران که دشمنان خلق کرد 

پاره ای از . نيز ھستند ھمکاری می کند
رد از آمريکا کمک                    ُ گروھھای تجزيه طلب ک  

مالی گرفته اند و می گيرند و ھم اکنون بر سر 
ھمه آنھا با . تقسيم غنايم به جان ھم افتاده اند

نی با تجاوز به عراق و ھمدستی طالبانی و بارزا
امپرياليستھا و صھيونيستھا موافقند و مانند جرج 
بوش مخالف خروج بی قيد و شرط تجاوزگران 

آرزوی اين تجزيه طلبان . از کشور عراق ھستند
طبيعتا . تکرار وضعيت عراق در ايران است

اين عده در جبھه مردمی قرار ندارند و سر 
بزنگاه از پشت خنجر خويش را به پشت مردم 

طبيعتا بخش بزرگی از . و خواھند کردايران فر
مليتھای ايران عليرغم ستمی که از نظر زبان به 
آنھا وارد می شود در کنار مردم ايران باقی می 
مانند زيرا با آنھا دارای تاريخ و سرنوشت 
مشترک ھستند و زخم جنايات امپرياليستھا را 

  . ھنوز بر سينه ھای خويش حس می کنند
صويری است که حزب ما ، تاين سيمای سياسی

از وضعيت کنونی دارد و بر اساس آن 
مخالفين ما  .رھنمودھای خويش را می دھد

حرفی بجز دروغگوئی و اتھام زنی برای گفتن 
آنھا نمی توانند به استدالالت ما بطور . ندارند

ھر تيری که ما به سمت آنھا . روشن پاسخ دھند
ھا رھا می کنيم چون به ھدف می نشيند زوزه آن

آنھا که اقليت ناچيزی در دريای . را در می آورد
ميليونی مردم ايران و چند ھزار ميليونی  ٧٠

مردم جھان ھستند در مقابل نظريات حزب ما بر 
عربده کشھای . ضد مردم ايران صف کشيده اند

تروتسکيست با عينکھای پنسی و ريش بزی در 
اين عده . راس اين جار و جنجالھا قرار دارند

بيون کاذب در خارج از کشور نيز در پی انقال
آن ھستند که در جبھه جھانی ضد جنگ اخالل 
کنند و اين جبھه ھا را به بھانه اينکه رژيم 
جمھوری اسالمی نيز موافق آنھاست و يا اينکه 
اين جبھه ھا بايد شعار سرنگونی رژيم 
جمھوری اسالمی را حتما از طريق جنگ 

تبليغاتی خويش مسلحانه داخلی در دستور کار 
قرار دھند و در امور داخلی ايران که تنھا 
وظيفه مردم ايران است دخالت کند و يا اينکه 
در اين جبھه ضد جنگ شعارھای خويش را 
طوری مشخص کند که از شرکت حماس و 

ممانعت .. .و لبنان و مسلمانان افراطیهللا حزب ا
کار اين عده در ايران در صورت . به عمل آيد
رياليستھا توسل به جنگ مسلحانه تجاوز امپ

داخلی است که عبارت پردازی ديگری برای 
کتمان خرابکاری در صفوف مقاومت به نفع 
آمريکاست و در خارج کشور نيز کارشان تنھا 

، کاستن از دامنه تخريب در جبھه ضد جنگ
، ممانعت از شرکت وسيع مردم جھان نفوذ آن

 اين. در اعتراض به تجاوز به ايران است
خرابکاران ضد انقالبی و تروتسکيست خودشان 
برنامه و يا جبھه مستقلی ندارند و چون به 

. نيست تشکيل ھم نمی دھند ”شانانقالبي”صرف 
ماموريت آنھا خرابکاری در جبھه ھای ضد 

روشن است با اين . جنگ موجود است
شعارھای آمريکائی پسند ملتھای جھان بدنبال 

جبھه آنھا . اھند افتادجبھه ھای اختراعی آنھا نخو
در خارج ھمانقدر بی مايه و بی پايه و بی عضو 
و ھوادار است که ارتش موھومی شاه پريان آنھا 
در ايران که توسط آن می خواھد دمار از مادر 

  .فوالدزره در داخل ايران بر آورند
با اين مقدمه ما جبھه ای را که در ايران بنام 

مد مورد نقد بوجود خواھد آ” شورای ملی صلح”
نخست اينکه آنچه بنظر ما از  .قرار می دھيم

اين جبھه بھر  ،اطالعيه اين شورا بر می آيد
صورت مخالف تجاوز آمريکا و صھيونيسم به 
ايران است و نسبت به سرنوشت مردم ايران 
احساس مسئوليت می کند و نگرانی خويش را 

اين جبھه به قمار . از اين بابت ابراز می کند
دست نمی زند که ھوادار تجاوز آمريکا  سياسی

هللا به ايران باشد با اين خوشخيالی که انشاءا
شايد گربه از کار در آيد و ايران آزاد و آباد و 

جای اين جبھه در آن طيف . شکوفان گردد
عمومی و گسترده مردمی است که ما از آن 

ولی حزب ما ھمواره سعی می کند . سخن رانديم
ستقالل سياسی و ھويت در اين جبھه عمومی ا

خاص خويش را حفظ کند و نارسائيھا و 
نادرستيھای نظرياتشان را به نقد کشد تا مردم به 

پی ) توفان(حقانيت نظريات حزب کار ايران
  .ببرند

مذھبيھاست که  - ترکيب اين جبھه بيشتر از ملی
مدتھا خودشان در ايران بر سر قدرت بوده و 

ِ                   محلل رژيم  جمھوری اسالمی در ا . يران شده اند        
مذھبيھا در تمام طول شرکتشان در - کارنامه ملی

ضد ”، قوانين مبارزه با دولت افتخار آميز نيست
و سانسور و قدغن کردن مطبوعات و ” انقالب

 ملی مذھبی ھا نظاير آنھا در زمان ھمين
ھمين آقای دکتر يزدی که . شد ءتصويب و اجرا

عالقه و وابستگی غير طبيعی خويش را از 
مان دانشجوئی در آمريکا تا رسيدن به ز

مشاورت خمينی و وزارت امور خارجه نمی 
با شورويھا  ١٩٢١قرار داد  ،توانست پنھان کند

را باطل اعالم کرد و به منافع ايران در دريای 
اين . خزر در جھت منافع آمريکا خيانت کرد

مذھبی ھا قرار  -شخص امروز در راس ملی
قائات وی که متاسفانه تا گرفته است که بايد از ال

حدودی در گفتار خانم شيرين عبادی بازتاب 
مذھبی ھا نمايندگان  - ملی. يافته پرھيز کرد

، بخشی از بورژوازی بورژوازی صنعتی ايران
مستقيم  شرکتراتھائی ھستند که کنوکتجاری و ت

در حيف و ميل درامد نفت واعتبارات دولتی 
نی را که به نداشته و فقدان امنيت سرمايه دارا
به نقد . ه درمافيای قدرت تعلق ندارند حس می ک

اين تشکل می کوشد با گرفتن ابتکار  .می کشند
عمل رھبری مبارزه ضد جنگ را در ايران به 

    . کف آورد
، صلح و گ نهنج”: در اين شورا گفته می شود

  .”حقوق بشر آری
جنبه غير ” جنگ نه”بنظر حزب ما عبارت 

سيج کننده آن کم است در ، نقش بفعال دارد
دست تجاوزکاران از ايران ”حاليکه عبارت 

 رشتنه تنھا ماھيت تجاوزکاران را بي” کوتاه باد
جنبه فعال و بسيج کننده عيان می سازد بلکه 

دارد و نقش مثبتی می تواند از نظر روانی 
بازی کرده و در صورت تحقق جنگ و عدم 

بر  حفظ صلح موجب و ياس حرمان نگردد بلکه
شعار پيشنھادی . عکس به بسيج مردم منجر شود

ما مانع از آن خواھد شد که ترمز مردم ھميشه 
   .”از حد خود تجاوز نکنند”کشيده بماند و مردم 

، روشن نمی کند که دشمن ما ”شعار جنگ نه”
آمريکا و اسرائيل ھستند و بايد ھمه نيروھا را 

ن انتخاب اي. عليه اين دشمنان بشريت بسيج کرد
شعار مرز ميان علت و معلول را مخدوش می 

، عامل جنگ را آرايش می کند و به جناح سازد
مسلط حاکميت ندا می دھد که بايد جايش را با 
ملی مذھبی ھا بدون خونريزی عوض کند تا 

مذھبی ھا از  - ملی. خطر جنگ مرتفع شود
امپرياليسم آمريکا و صھيونيسم اسرائيل سخن 

ردشان به آنھا دوستانه و نمی رانند زيرا برخو
تالش آنھا به سوئی می رود که . طبقاتی است

 ٩ادامه در صفحه ...مانع شوند جنبش

 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست
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   سوسياليسم اين پرچم نجات بشريتزنده باد 

 ... آغاز جنبش مقاومت
ضد جنگ در ايران راديکال شده به زير نفوذ  

نيروھای ضد امپرياليست و ضد صھيونيست 
  بھمين جھت کمونيستھا دو زمينه برای. بيفتد

مبارزه . مذھبی ھا دارند –مبارزه نظری با ملی 
، مبارزه برای تعيين ماھيت جنگ و عاملين آن

   .برای افشاء ماھيت امپرياليسم و صھيونيسم
در شعار پيشنھادی عبارت دفاع از حقوق بشر 
و صلح بنظر حزب ما مناسب است زيرا خط 
فاصل با سرکوبگران حاکم را در بيان مناسبی 

عمل  مھم اين است که در. بازتاب می دھد
بنظر . چگونه اين تفسير گرديده و اجراء شود

حزب ما بايد در عين اينکه به بسيج مردم بر 
ضد جنگ تجاوزگران عليه ايران دست زد 
خواست طرح آزادی بی قيد و شرط زندانيان 
سياسی و يا رفع سانسور مطبوعات و تحقق 
خواستھای دمکراتيک را مطرح کرد و افزود 

ه جبھه ضد جنگ که تحقق اين حقوق دامن
تجاوزگرانه را افزايش داده و قدرت مھمی را 
در ايران برای مقاومت در مقابل امپرياليستھا و 

تقويت اين جبھه .  صھيونيستھا ايجاد خواھد کرد
و انجام تظاھرات ميليونی با شرکت مردم در 
ايران پژواک مھمی در خارج داشته و مسلما 
نقش بازدارندگی مھمی در تصميمات 

پرياليستھا ايفاء خواھد کرد و جبھه دول ام
مخالف جنگ تجاوزکارانه بر ضد ايران را 

رژيم جمھوری اسالمی را بايد . تقويت می کند
در مقابل چنين گزينشھائی قرار داد تا در 
صورت روی گردانی از آن بيشتر منفرد شود و 
به خيانت ملی و ھمدستی با تجاوزگران در 

اين يک مبارزه  .افکار عمومی منتسب گردد
فعال ضد جنگ است که نقش اولويتھا را ھميشه 

نکته دومی که در گفته ـــ   .    در نظر دارد
، مبھم گوئی سخنرانان جلب نظر می کند

آنھاست که معلوم نيست با اين رمز و راز با چه 
، با جرج با احمدی نژاد .ی سخن می رانندسک

ورت مرتب به ص بوش و يا ايھود اولمرت؟ آنھا
ياد می ” خطرھای تھديد کننده صلح”مبھم از 

کنند و يا ھمانگونه که گفته شد از عبارت 
اين نوع بيان مبھم . استفاده می کنند” جنگ نه”

اينگونه القاء شبه می  ،برای امر چنين خطيری
کند که گويا آمريکا و اسرائيل خواھان جنگ 
نيستند و اين رژيم جمھوری اسالمی است که بر 

خطر جمھوری اسالمی . نگ می کوبدطبل ج
برای صلح به ھمان اندازه ای است که خطر 
دنيای امپرياليسم و صھيونيسم برای حفظ صلح 

ايران برای جھان ھمانقدر خطرناک . وجود دارد
است و می تواند کره زمين را نابود کند که 
امپرياليستھا و صھيونيستھا می توانند خطرناک 

ضحک احمقی نژاد گزافه گوئيھای م. باشند
ھمانقدر مھيب و خطرناک است که تھديدھای 
دولت فرانسه و آمريکا به جنگ جھانی سوم 

روشن است که . جھانی و بمباران اتمی ايران؟
سخنان تحريک . اين پندارھا واقعبيانه نيستند

آميز و از نظر سياسی احمقانه احمدی نژاد را 
ر ھمتراز ماھيت جنگ طلبانه امپرياليستھا قرا

دادن و چنين القاء کردن که گويا حاکميت ايران 
نيز خواھان جنگ و تجاوز به ايران است زيرا 

، با تجاوز به ايران راه نجات اين حکومت است
چنين تحليلی فاقد . خوانائی نداردھيچ منطقی 

با معيارھای عقالنی . ھرگونه پايه علمی است
تشابه سازی ميان جنگ . نيز جور در نمی آيد

ن و عراق در گذشته که رژيم جمھوری ايرا
، اسالمی جنگ را نعمتی برای خود می دانست

با امکان جنگ کنونی ايران با ھمه دنيا که گويا 
منجر به نجات جمھوری اسالمی می شود 

شرايط زمان . بدون تعمق استگزافه گوئی 
. انقالب با شرايط ايران کنونی قابل قياس نيست

نمی شود تنھا با  دو شرايط تاريخی مختلف را
اين ساده . ء بيک جمله يکسان خوانداتکا

انگاری محض بوده و مبتنی بر تحليل مشخص 
در بعد از انقالب . از شرايط مشخص نيست

رژيم جمھوری اسالمی برای توقف انقالب و 
 انقالبی و” خطرناک”سرکوب بی امان نھضت 

، پيشگيری از متشکل شدن سريع مقاومت
، ار کمونيستی و انقالبیکارگران و رشد افک

نياز داشت که سرکوب نھضت دموکراتيک 
جھت تضادھا برگردانده شود و تضاد طبقاتی 

در شرايط . در سايه تضاد ملی قرار بگيرد
امروز که ما با اعتالء جنبش کارگری و انقالبی 
روبرو نيستيم و رژيم بر خر مراد سوار است و 
دامنه سرکوب خويش را ھر روز گسترش می 

” نعمت”اين ”. ندارد ”نعمت”نيازی به اين ، دھد
سخنان . امروز می تواند اتفاقا بالی جانش شود

تحريک آميز احمقی نژاد و فرھنگ سياسی 
ايکه وی بکار می برد فقط مربوط به سياست 
خارجی و يا مسئله انرژی ھسته ای ايران 

، بدون مسئوالنه عبارات ناپخته و غير. نيست
چه در سياست داخلی تعمق وی در عرصه 

، ، چه در مورد مردم گيالنمورد ھموطنان سنی
نيز ھمواره موجب بروز .. چه در مورد زنان و

داخلی بوده و مورد تمسخر مردم مشکالت 
سنگی را که وی به چاه می اندازد بايد  .است

صدھا عاقل حاضر شوند تا آنرا از چاه در 
و  از اين رويدادھا به نتايج غلط رسيدن. آورند

ماھيت توسعه طلبانه و جنگ جويانه و 
بربرمنشانه آمريکا را در پرده قرار دادن از 
نظر سياسی نادرست است و توجيھی برای 
تجاوز آمريکا به ايران بدست می دھد و 
اطالعات نادرستی به مردم داده در اراده 
مقاومت آنھا در صورت تجاوز خلل وارد می 

ران نيز بايد بر نقد حاکميت را در شرايط اي. کند
سند سازی حالل . ارزيابی واقعيات قرار داد
روشن است که . مشکالت مردم ايران نيست

ملی مذھبی ھا مترصدند از لولوی آمريکا برای 
کنار گذاردن احمدی نژاد و تضعيف جناح مسلط 
حاکم استفاده کرده تا خود را مطرح نموده با 
ه بھای گزاف بفروشند ولی اين نوع تبليغات ب

در ھمين نشست . ضرر مصالح ملی ايران است
بارھا تکرار شده است که آمريکا تا امتيازات 
کالن از دولت ايران نگيرد دست از تجاوز 

، بارھا گفته شده است خويش برنخواھد داشت
که اين ھزينه سنگينی را که آمريکائيھا برای 
حضور در منطقه متقبل شده اند برای جنگ و 

پس اگر سخنرانان اين  .حفظ منافع آنھاست
نشست به سخنان خويش باور داشته باشند نبايد 
به اين تبليغات دامن بزنند که نامه ھای احمدی 
نژاد و يا سخنانش در مورد اسرائيل و يا تعداد 
چرخه ھای سوخت ھسته ای و يا کاغذ پاره 
خواندن قطعنامه سازمان ملل و نظاير آنھا 

بی شايد آبی اين نوع ارزيا. جنگ است! موجب
بر آتش کين ضد رژيمی باشد ولی در عمل فقط 

توجيه گر تجاوز آمريکاست که بدنبال توجيھات 
، پوچ می گردد و احمدی نژادھا اين زمينه ھا را

سياست آتش اين بھانه را فراھم آورده و به 
جای  .ھيزم می ريزندتجاوزگرانه امپرياليستھا 

. ردعلت و معلول را نمی توان با ھم عوض ک
، ، بربرمنشمی توان رژيم ايران را جنايتکار

، عقب مانده و نظاير آنھا ناميد و صدھا مفسد
اين رژيم منتشر کرد ولی  عليهسند و مدرک 

مضحک است تجاوز امپرياليسم آمريکا را به 
منطقه به گردن صدام حسين و يا احمدی نژادھا 

يکی از سخنرانان که به ھمين مضمون  .گذارد
خانم . است خانم سيمين بھبھانی است سخن رانده

سيمين بھبھانی شاعر خوبی است ولی ھرکس 
شاعر خوبی بود حتما سياستمدار خوبی نيست و 

ل تصور   َ نز                                  ُ نبايد اظھارات ايشان را آيه ھای م  
بھتر آن است که ايشان در ھمان عرصه . کرد

ھای تخصص خويش اظھار نظر کنند تا از 
در . زبان آورند روی نا آگاھی سخنان ناروا بر

ِ            نشست ياد شده سخنرانان عبارات  ضد و نقيض                             
فراوان قطار کرده بودند ولی بھر صورت برای 
حزب ما روشن است که گام نخست در اين راه 
با مشکالت ھمراه است و اين مبارزه يک 

خرابکاری . مبارزه سخت طبقاتی است
تروتسکيستھا و وطنفروشان در ايران در جھتی 

ار عمل بدست دشمنان طبقاتی طبقه است که ابتک
به گذشت زمان نياز دارد تا . کارگر بيفتد

بسياری از اين سخنان جا بيفتد و افکار روشنتر 
بيان گردد و حکم رھنمود روشن برای مردم 

ولی مثبت بودن اين حرکت برای جلب . باشد
مردم تو دھنی محکمی به کسانی است که می 

در ايران به جنگ خواھند در رکاب امپرياليستھا 
نفس تشکيل چنين ھسته . داخلی متوسل شوند

ضد جنگی مقابله با وطنفروشان برای تائيد 
حمله آمريکا به ايران است و اين امر اقدامی 

  . مثبت محسوب می شود
در اين نشست خانم شيرين عبادی مطالبی بر 
زبان آورد که حزب ما ھرگز با آن موافق 

ده از انرژی ھسته ای استفا”: ايشان گفتند. نيست
اما غير . حق مسلم ھر ملتی از جمله ايران است

از انرژی ھسته ای حقوق مسلم ديگری ھم 
، زيستن در صلح و برخورداری ، امنيتداريم

وی با بيان اين جمله که ما نبايد بر  .”از رفاه
يک حق پافشاری کنيم به گونه ای که ساير 

 حق” :گفت حقوق را يکسره از دست بدھيم
، می خواھيم ، جنگ نمی خواھيممردم اين است

  .”در صلح زندگی کنيم
اين نوع برخورد که حقوق مسلم مردم ايران را 
با يکديگر مقايسه کنيم و يکی را در مقابل 
ديگری قرار دھيم قبل از اينکه در خدمت 
حمايت از حقوق مسلم مردم ايران باشد در 
 خدمت نقض يکی در پرتو تکيه به ساير حقوق

رژيم جمھوری اسالمی با تکيه بر حق . است
مسلم مردم ايران در استفاده صلح آميز از 
انرژی ھسته ای ساير حقوق مسلم مردم ايران 

پاره ديگری نيز ھستند که . را زير پا می گذارد
مدعی می شوند بايد ساير حقوق مسلم مردم 
ايران را مورد توجه قرار داد و تا زمانيکه اين 

ه از نظر آنھا مھمتر از حق مسلم ساير حقوق ک
ايران در استفاده از انرژی ھسته ای است 
برآورده نشده است گويا نبايد از حق مسلم ايران 
در استفاده صلح آميز از انرژی ھسته ای سخن 

 ١٠ادامه در صفحه .... به ميان آورد
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 پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

 ... آغاز جنبش مقاومت
اين عده در حقيقت مخالف اين حق اخيرند ولی 

 رات ندارند مخالفت خويش را با اينچون ج
آرمان مطلوب ملی برزبان آورند تالش می کنند 

حقوق و نزاع ميان   بياری پيش کشيدن ساير
حقوقھا و گرو کشی اين حق مسلم در مقابل 

يکی را بی ارزش و بی  ،ساير حقوق مسلم
اھميت جلوه داده و ساير حقوق را به عرش 

در . نداعلی بر اساس اقتضای زمان برسان
حاليکه تاکتيک درست از نظر حزب ما حمايت 

حقوق . از ھمه حقوق مسلم مردم ايران است
مسلمی که نمی توان و نبايد آنھا را از ھم 

چنانچه کار بحث را بر پايه قبول . تفکيک کرد
تفکيک و تعيين درجه ارزش اين يا آن حق 

بتدريج از ھمه حقوق مسلم محروم می  ،بگذاريم
را  ”پاندورا” صندوقاست که در  ، آنوقتشويم

بايد کاری کرد که تجاوز بحريم ھمه  .گشوده ايم
بايد . اين حقوق ھا گناه نابخشودنی محسوب شود

کاری کرد که حرمت ھمه اين حقوقھا نگاه 
کسی که حق مردم ايران در استفاده . داشته شود

صلح آميز از انرژی ھسته ای را خائنانه به 
برسميت نمی شناسد و نفی تمسخر می گيرد و يا 

می کند بھمان راحتی می تواند ساير حقوق اين 
ملت را بنا بر مصالح روز خويش نفی کرده 

اين عده بدورغ خواھان . برسميت نشناسد
زيرا . اصولی تحقق حقوق بشر در ايران ھستند

. بر اساس اقتضای روز است  اين اصوليت آنھا
ر به اگ. ابزار سياسی برای نيات معينی است

صورت نوک زبانی با آن موافقند شرايط زمانی 
آنرا اقتضاء می کند و نه يک سياست اصولی از 

  .قبل انتخاب شده
  :خانم شيرين عبادی در خاتمه گفتارش می آورد

 تاريخی نتيجه طرح ھا و دست رويدادھای” 
از اين رو . ی آگاھانه بشر بوده استھادآور

نشستی  ،کميته ی موقت صلح پيشنھاد می کند
برای تشکيل شورای ملی صلح به عنوان جنبش 
اجتماعی صلح دوستان ايران جھت مقابله با 
خطرھای تھديد کننده ی صلح در ايران تشکيل 

  .شود
بی ترديد شورای ملی صلح می تواند با 
ھمبستگی با ھمه ی جنبش ھای صلح طلب 

، صدای صلح دوستی مردم ايران را به جھان
، تا خطرات تھديد رساندگوش ھمه ی جھانيان ب
  .کننده صلح را محدود کند

ما بر اين باوريم چنين شورايی می تواند 
ھرگونه عمل تھديد کننده صلح از جانب 
نيروھای خارجی را محکوم نموده و از 
جمھوری اسالمی بخواھد که با پذيرش قطعنامه 
ھای شورای امنيت سازمان ملل متحد و عمل به 

ين المللی زمينه ی تھديد تعھدات و ميثاق ھای ب
  .صلح را از ميان بردارد

، بديھی است تامين حقوق مدنی مردم ايران 
، آباد شرايط اساسی برای داشتن ايرانی آزاد

  .”مستقل خواھد بود
، ه من شير                               ُ خانم شيرين عبادی به مصداق گاو ن  

با لگدی تمام ساختمانی را که ساخته بود برھم 
اين است که ايران  پيشنھاد نابجای ايشان .ريخت

اگر اين . تسليم آمريکا شود تا جنگی در نگيرد
اظھار نظر جدی است که ديگر نيازی به 
شورای صلح و ھمبستگی جھانی و اين قبيل 
. عبارت پردازيھای رد گم کن وجود ندارد

کافيست شورائی تشکيل شود که بدولت ايران 

فشار آورد تا قطعنامه ھای سازمان ملل را 
به تعھدات و ميثاق ھای بين المللی  بپذيرد و

. عمل کند تا زمينه ی تھديد صلح از ميان برود
آنوقت ظاھرا نه جنگی می شود و ! ھمين و بس

معلوم نيست که !. نه صلحی به خطر می افتد
اين ھمه آسمان و ريسمان را شورای صلح برای 
چه منظوری بھم بافته است؟ حرف شورا تنھا 

پوست گردو جا می  يک کلمه است که در يک
دولت ايران تسليم آمريکا شود تا صلح . گيرد

  .بھمين سادگی. برقرار شود
نخست اينکه دولتی که ھرگز به تعھدات و 
ميثاقھای سازمان ملل بطور مستمر عمل نکرده 

اين دولت . است نامش اسرائيل است و نه ايران
ھميشه بياری حق وتوی آمريکا بريش سازمان 

کالھک  ٢٠٠ھم اکنون نيز . ملل خنديده است
دولت آمريکا با زير پا گذاردن . اتمی دارد

ميثاقھای بين المللی يک ميليون انسان را در 
، عراق به قتل رسانده و شکنجه را قانونی کرده

، زندانھای ابوغريب وگوانتانامو آدمربائی نموده
چنين دولی که در تمام ... را بر قرار کرده و

، ، افغانستانعراق جنايات انجام شده در
، فلسطين دست داشته اند و ، لبنانيوگسالوی

دست دارند مشروعيت آنرا ندارند که از دولت 
خويش ايران بخواھند که به تعھدات بين المللی 

. ھستند متعظ اينان ھمه واعظين غير. پايبند باشد
ان ايرانی آنوقت شگفت آور است که ما به عنو

ای را مطرح  چنين درخواستھای گمراه کننده
کنيم و اين راھزنان جھانی را تطھير و آرايش 

  .کنيم
دوم اينکه خانم شيرين عبادی بعنوان حقوق دان 
بايد بخوبی بداند که قطعنامه ھای شورای امنيت 
سازمان ملل به صورت غير قانونی بر ضد 
ايران به تصويب رسيده است و تحريمھای آن 

. ستضد بشری و مورد تائيد مردم ايران ني
شورای امنيت سازمان ملل ھمچون ابزار بی 
اراده دست امپرياليستھا با اين تصميم غير 
قانونی خويش ھمه ميثاقھای سازمان ملل را 

به موجب پيمان منع . باطل اعالم کرده است
گسترش سالحھای ھسته ای که ايران امضاء 
کننده آن است ايران دارای اين حق مسلم است 

ی بصورت صلح آميز که از انرژی ھسته ا
استفاده کند و اورانيم را در کشور خودش غنی 

امپرياليستھا                         ِ وقتی شورای امنيت به زور  . سازد
رای می دھند که ايران در روی کاغذ از اين 
حق برخوردار ولی در عمل از حق استفاده از 
اين حق محروم است و بايد از غنی سازی 

رين اورانيوم دست بکشد در واقع يکی از مھمت
ميثاقھای سازمان ملل را با رياکاری باطل کرده 
اند و خود را بر باالی سر ھمه ميثاقھا جھانی 
قرار داده و اعالم کرده اند قدرت اجرائی ھر 
. ميثاقی به درجه قلدری و اراده ما وابسته است

اين ما ھستيم که تعيين می کنيم کدام ميثاق تا کی 
قابل و تحت چه شرايطی معتبر و چه موقع 

اجراست و کدام تعھدات و يا ميثاقھا غير قابل 
در حقيقت قطعنامه ھائی که در . اجرا ھستند

شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيده 
عليه ھمه کشورھا و عليه  ،اند عليه ايران نيستند

اصولی ھستند که پذيرش آنھا تائيد زورگوئی و 
روشی در آينده خواھد بود تا مشتی استعمارگر 

ملتھائی که . را به سرنوشت جھان مسلط کند
قادر نباشند از ھمين آغاز جلوی اين روش 
ِ       قلدرمنشانه را بگيرند بر حق زيست  آزاد  خويش       ِ                               

درجه جنايتکاری و . خط بطالن کشيده اند
بربرمنشی و توحش رژيم جمھوری اسالمی 
نبايد بر اين حقيقت پرده ساتری بکشد که 

يران باقی ماندنی و رژيمھای ايران رفتنی ولی ا
مبارزه برای اين حقوق مبارزه . پايدار است

  . برای تامين حقوق ايران در آينده است
امپرياليستھا می خواھند کاری کنند که ھمه 
ممالک جھان از اين پس به ميله ھای سوخت 

سخن بر سر . اورانيوم آنھا وابسته باشند
آنھا می . انحصار اين حق و اين فنآوری است

ند کميت و کيفيت اين کار را خود در دست خواھ
در سراسر جھان نيروگاه اتمی . داشته باشند

بسازند ولی سرنخ ھميشه در دست خودشان 
باشد و ھر وقت اراده کردند از فروش اورانيوم 
، غنی شده به کشورھای زير سلطه سرباز زنند

بھای آنرا افزايش دھند  ھر وقت اراده کردند
عنوان توليد کننده اورانيوم پذيرش ايران ب... و

غنی شده اين بازار انحصاری جھانی را برھم 
درد امپرياليستھا درد شکست انحصار . می زند
اين است که نمی توان با امپرياليستھا و . است

  .صھيونيستھا ھمدردی کرد
فرض کنيد ايران پذيرفت که از غنی کردن 

 آيا امپرياليسم آمريکا از. اورانيوم دست بردارد
آنھا ! تحريکات خويش دست بر می دارد؟ ھرگز

فورا مدعی می شوند تا زمانيکه اعتماد صد در 
صد نداشته باشند که ايران از غنی کردن 
اورانيوم دست برداشته است گزينش نظامی بر 

آنھا مدعی می . روی ميز جرج بوش باقی ميماند
شوند تا ھمه گوشه و زوايای ايران را کاوش 

شوند بمب اتمی در آن توليد نمی  نکنند تا مطمئن
شود از تحريم و گزينش نظامی دست بر نمی 

، آنھا تا تاسيسات ھسته ای ايران را دارند
متالشی نکنند و سرمايه ملی ما را از بين نبرند 

برای نخرند و و دانشمندان اتمی ايران را 
تدريس و استفاده به آمريکا نکشانند و يا ترور 

خام خيالی .. .واھند کرد ونکنند کسب اعتماد نخ
است اگر تصور شود قبول لفظی انصراف از 
غنی سازی اورانيوم پايان کار است و از فردای 
  .توقف غنی سازی دنيا بر وفق مراد خواھد بود

صرفنظر از اين داليل سياسی و اقتصادی 
پذيرش اين توھين و تحقير راه را برای ھر 

تی که دول. اعمال زور ديگری فراھم می آورد
بزدالنه در مورد غنی کردن اورانيوم تسليم شده 
چرا در مورد منابع زيرزمينی بحر خزر و يا 

، چرا سه جزيره ايرانی خليج فارس تسليم نشود
، چرا در سياست را به اعراب تقديم نکند

، چرا خارجی بدنبالچه امپرياليستھا بدل نشود
، ماھواره ، کشتيرانیازساخت صنايع موشکی

چرا  .؟، پترو شيمی دست برنداردآھن ، ذوبای
برای ساخت تصفيه خانه ھای نفت و توليد 

تسليم به قطعنامه ... بنزين دست بکار شود و
شورای امنيت نجات ايران نيست مرگ ايران 

سنتی ننگين،   ،مرگ ننگينی که در جھان. است
چنين تسليمی تضمينی برای . بجای گذارده است

تھا به ھيچ تعھدی زيرا امپرياليس. صلح نيست
پايبند نيستند و به قول خود شما اين ھمه ھزينه 
. نکرده اند که فقط يک قطعنامه پس گرفته شود

اين قطعنامه ھا چون شمشير دموکلس در 
شورای امنيت تا ابد نگھداری خواھد شد و 

تنھا . باقتضای زمان از کشوی ميز در می آيد
 خوش خياالن ھستند که اين تصورات واھی را

 ١١ادامه در صفحه ...دارند و به 
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اد مارکسيسم ــ لنينيسمزنده ب  

 ... آغاز جنبش مقاومت
پايان اين خود فروشی و . آن دامن می زنند

بزدلی کجاست؟ شايد برای آقای دکتر ابراھيم 
يزدی که ساکن آمريکا خواھد شد اين بذل و 

  ميليون ٧٠بخششھا فرقی نکند ولی برای 
ايرانی که محکومند در ايران زندگی کنند مسئله 

  .و زندگيست مرگ
نکته ديگر که نبايد فراموش کرد امکان سازش 
رژيم جمھوری اسالمی با امپرياليسم آمريکا و 
دادن امتيازات کالن به آنھا برای حفظ خود و 

در اين راستا رژيم جمھوری . بقاء رژيم است
اسالمی حاضر است که به اين خيانت ملی تن 
 در دھد و غنی سازی اورانيوم را برای ھميشه

نيروھای مترقی ايران حق ندارند . متوقف کند
از قبل زمينه اين خيانت را فراھم کرده و امکان 

انصراف از . توجيه در اختيار رژيم بگذارند
غنی سازی اورانيوم در ايران و بدست 
کارشناسان و با سرمايه ايرانی يک خيانت ملی 

بلندگو و مبلغ . به منافع ملی ايران است
  . وان شدخيانتکاری نمی ت

. تنھا راه پيروزی، در مقاومت عمومی است
امپرياليست آمريکا اکنون در شرايط مناسب 

، افکار عمومی جھان بر ضد وی قرار ندارد
رقه در خونش در عراق و غ، دست است

در ترکيه و پاکستان به ، است بستهافغانستان 
نمی تواند در لبنان و فلسطين  ،بحران دچار شده

، کنفرانسھای مسخره کندمردم را سرکوب 
اعراب و اسرائيل در آناپوليس آمريکا حالل 

، رژيمھای دست نشانده اش در مشکالت نيست

، آسيای گرجستان و اوکرائين تق و لق است
ميانه بتدريج و مجددا به زير نفوذ رقيب روسی 

اينھا درماندگی امپرياليسم آمريکا . آنھا می رود
، ی تر می کندرا نشان می دھد و وضع را بحران

برخالف تبليغات  يت عربستان سعودیعوض
، کشور کويت گوشخراش ناشی از ثبات نيست

در حقيقت توسط کارگزاران کنسرنھای نفتی 
آمريکا از نظر داخلی و جھانی . می شود اداره

، تضاد ميان با مشکالت اقتصادی روبروست
رقابت با  .امپرياليستھا روزانه تشديد می شود

نياز به مخارج ھنگفت در ھمه  چين و روسيه
نه داالی الما و نه اوضاع . عرصه ھا دارد

. کمکی به آمريکا نمی کند) برمه(ميانمار
اوضاع آمريکای جنوبی در جھتی سير نمی کند 

بازارھای . که منافع امپرياليستھا را تامين کند
مواد اوليه در افريقا بزير کنترل چين در می آيند 

ر برای تسلط بر جھان در و جنگی پنھان و آشکا
کشور ما در اين شرايط بھترين . گرفته است

بخت را دارد که به غنی کردن اورانيوم دست 
يابد و با تقويت جنبش ضد جنگ و کوتاه کردن 
  . دست تجاوزکاران از استقالل خويش دفاع کند

تقويت جنبش ضد جنگ در جھان  و به موازات 
 -ايران آن ايجاد جبھه ضد جنگ و تجاوز در 

. برای صلح و دمکراسی، مکمل يکديگر ھستند
چنين جنبش قدرتمندی مھار محکمی به 

مردم ايران نيز در اين . امپرياليستھا می زند
، از طريق راستا و از طريق جنبش ضد جنگ

تشکيل کميته ھای مستقل ضد جنگ است که 
، حمايت قادر می شوند خود را متشکل کرده

شده و با طرح ، تقويت مردمی کسب کرده

شعارھای درست و به موقع ابتکار عمل را 
بدست گرفته و درجھت سرنگونی رژيم 
ارتجاعی سرمايه داری جمھوری اسالمی پيش 

ما ھمانگونه که بارھا گفته ايم برخالف  .روند
و ستون پنجم  ، تروتسکيستھانظريه خرابکاران

دشمن که ھوادار تبديل جنگ تجاوزکارانه 
صھيونيستھا به جنگ داخلی اند امپرياليستھا و 

سرنگونی رژيم سرمايه ”اعتقاد راسخ داريم که 
داری جمھوری اسالمی از دفع تجاوز 

وظيفه ما در عين حال . ”امپرياليستھا می گذرد
رو کردن دست اين خرابکاران و افشاء آنھا در 

  .سطح جھان و ايران است
  

مرگ بر تجاوزگران امپرياليست و 
  نصھيونيست به ايرا

  
مرگ بر تروتسکيسم و ستون پنجم 

  امپرياليستھا در ايران
  

پيش به سوی تقويت جنبشھای ضد جنگ 
تشکلھای  اسيس، تدر خارج از ايران

مقاومت و ضد تجاوز در ايران در  مستقل
عين مبارزه روشن برای کسب حقوق 

  دمکراتيک و اشغال سنگرھا
  

  
*****
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 ٩ــــــــ  گزارشی از اعتصابات فرانسه ص  ٨ــــــــ    تامين امنيت سرمايه وکارگر ستيزی ص    ۶اھميت خاورميانه و تجاوز احتمالی به ايران  ص 
  ١٠پيام  ھمبستگی سنديکای شرکت واحد  به اعتصاب کنندگان در فرانسه ص 

١٣و  ١٢ل محمد جعفر پوينده و محمد مختاری و پيام کانون نويسندگان ايران به ھمين مناسبت ص  گزارشی ازياد بود نھمين سالگرد قت  
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   ۵ز جشن نودمين سالگرد انقالب اکتبر ص ـــــ  گزارش کوتاھی ا ١١به ايران ص



  

رھبران ارتشھای 
موھومی در فکر 
کسب قدرت سياسی

تشديد تضاد و پاکيزگی مارکسيسم
  لنينيسم

مورد ھجوم  هاز اينک) توفان(حزب کار ايران
، ، سلطنت طلبانگسترده تروتسکيستھا

، ناسيونال شونيستھا کرد و ترک مجاھدين
و ساير متحدين آنھا قرار گرفته ... عرب

وقتی می بيند . است احساس مسرت می کند
وتسکيستھا حتی عليرغم ھمه اسناد که تر

تاريخی بدروغ متوسل شده و مدعی می شوند
در گذشته از رژيم خمينی دفاع  ”توفانيھا”که

از موثر بودن مبارزه اش عليه  ،کردند
تروتسکيستھای خائن و بی وطن مطمئن می

تروتسکيسم يعنی جعل تاريخ و رواج . شود
، يعنی ، يعنی بی وطنی و رياکاریدروغ
، با نازيھا و دستی با دشمنان سوسياليسمھم

تاريخ سرشار از خيانت  .امپرياليستھا
، اسپانيا و ، چينتروتسکيستھا در شوروی

، ستھاھرچه لحن تروتسکي. سراسر اروپاست
و وطنفروشان توھين آميزتر شده و بوی تعفن

 ٥ادامه در صفحه ... دريدگی دھن

حزب واحد طبقه کارگر ايران "حزب کارايران"نشريه " توفان."ايران استنشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای : سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنھادات خودرا برای ما . اين زبان برای ھرچه رساترشدن به ياری ھمه کمونيستھای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی رسانيد، . و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران . ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، ھزينه . زيرا ما تنھا با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ھا، ھرچند ھم که جزيی باشند نيازمنديم

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

آغاز جنبش مقاومت در ايران و مواضع ما
تھديدات امپرياليسم آمريکا و صھيونيستھای اسرائيل برای تجاوز به ايران و قتل عام مردم کشور

جبھه. ما به تدريج تاثيرات اجتماعی خويش را در عرصه ايران و خارج از ايران می گذارد
اين جبھه فعال جنينی. جنگ در داخل کشور در حال شکل گرفتن استگسترده ای برای مقابله با

اين جبھه بازتاب منافع طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی در. است و نمی تواند يکدست باشد
ايران است که از خاک ميھنشان در مقابل تجاوز امپرياليستھا حمايت می کنند و مخالف تجاوز به

در حال شکل گيری از راست تا چپ از طيفھای متفاوتجھت  اين جبھه بھمين. ايران ھستند
، نوع استدالالتش پختگی نداشته و فاقداست، شعارھای اين جبھه ھنوز روشن و جا افتاده نيست

، اين جبھه فعال يک جنبه سياسیو تا حدودی جنبه احساساتی دارد الزم می باشددورانديشی
انچه رھبری طبقه کارگر در آن تامين نشود نمیعمومی داشته و تشکيالت واحدی نيست و چن

ھم بورژوازی ضد جنگ ايران و ھم کمونيستھا و طبقه کارگر. تواند ھم به تشکلی واحد بدل شود
ارزيابی ”صلح”ايران که بر ضد جنگ و تجاوز ھستند و انکشاف مبارزه طبقاتی را در شرايط 

می توان از. حرکت در آمده اند می کنند برای کسب رھبری اين جبھه عمومی سياسی به
ياران زرافشان و ديگر، می توان از سخن گفت) توفان(ھواداران و ياران حزب کار ايران
خانواده ھای جانباختگان انقالب و زندانيانمی توان از ، شخصيتھای منتسب به چپ ياد کرد

شورای”ه به تاسيس سخن راند و يا مادران ھوادار صلح و يا اخيرا کميته موقت صلح ک سياسی
اين روند ھنوز ادامه دارد و آغاز مبارزه ای است که برای. فرا خوانده است نام برد” ملی صلح

آنچه در اين جوش و خروش مشھود. کسب رھبری در جنبش ضد جنگ در ايران درگرفته است
ا را بهاست اين است که در ايران کسی در پی آن نيست که تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھ

ايران به جنگ داخلی بدل کند و مردم را فرا بخواند که به فرمان مشتی ماجراجو و مخبط و
اين مبارزه يک. وطنفروش به خيابانھا بريزند و در يک نبرد نابرابر خود را به کشتن دھند

مبارزه طبقاتی در ايران است فرجام اين مبارزه منوط به آن است که کدام نيروی اجتماعی
، جاسوسان، صھيونيستھااز ھم اکنون عمال خرابکار دشمن. بری اين مبارزه را به کف آوردرھ

، دارو دسته ھای پيرو، سلطنت طلبان، مجاھدين ضد خلق، تروتسکيستھای خائنامپرياليستھا
تئوريھای ليبرال صھيونيستی منصور حکمت و ناسيونال شونيستھای ضد انقالبی اقليتھای قومی

تند که در اين جنبش خرابکاری کنند و در تحليل نھائی زير بال بورژوازی ايران رادر پی آن ھس
اين. گرفته آنھا را تقويت کنند تا بر کمونيستھا غالب شوند و رھبری مقاومت را به کف آورند

است که تالش آنھا برای منحرف کردن جنبش ضد جنگ در خارج از کشور و تشويق به جنگ
  .دو روی سکه خيانت ملی و خيانت طبقاتی است داخلی در داخل کشور

در شرايط. پيدايش چنين حرکتی در ايران در ھمان راستائی است که حزب ما پيشگوئی کرده بود
جبھه مقابله با تجاوز تجاوزگران و جبھه تجاوزگران و. کنونی تنھا می تواند دو جبھه بوجود آيد

نه وجود دارد و نه می قرار گيردبين دو صندلی  ، جبھه ايکه”جبھه سومی”. متحدان داخلی آنھا
”جبھه سوم”ھستند نيروھای مترقی و انقالبی در داخل وطن که به خطا از . دتواند بوجود آي

.می دانند” طرف سوم”بنام  ”جبھه مردم”ولی بدرستی را ” جبھه سوم”سخن می رانند و اين
تبری جوئی و ممانعت از منتسب شدن بهبنظر حزب ما اين ارزيابی که بيشتر ناشی از ترس و 

ھمدستی با رژيم است بکلی نادرست بوده و موجب سردرگمی و آشفته فکری در ميان مردم می
شود و فاقد رھنمود روشن در شرايط ضروری است تا در ھنگام خطر مردم تکليف خويش را

 .بدانند و به تعرض و يا عقب نشينی منظم متوسل شوند
پس اگر جبھه. ليکن بدرستی اشاره می کنند که جبھه آنھا جبھه مردم است” سومجبھه ”ھواداران

، می تواندآنھا جبھه مردم است بايد جبھه مقابل آنھا جبھه ضد مردم باشد و تنھا اين تقسيم بندی
تقسيم بندی سه جبھه ای فاقد. درستی باشد که بيان مبارزه طبقاتی نيز خواھد بودتقسيم بندی
ی بوده و از نظر تئوريک نادرست و از نظر سياسی زمينه انحراف را فراھم آورده ومبنای علم

تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھادر صورت . در عمل ما را با مشکالت عديده روبرو می سازد
 ٧ادامه در صفحه ...جبھه آنھا که با  . به وطن ما دو جبھه بيشتر نمی تواند بوجود آيد
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