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گلزارخاوران شعلھ ای نیست کھ خاموش گردد

 

این قاتالن ھزاران جوان پر امید و آزادیخواه ایران درخالل  جمھوری اسالمی گزارشات رسیده حاکی از آن است کھ جالدان
ای قربانیان کشتار دستھ جمعی تابستان و  دی ماه  بخشی از گورھ٢٧ دی تا جمعھ ٢٠ھفتۀ پایانی دی ماه از روز جمعھ 

 را با بولدوزردرھم ریختھ و با ریختن خاک تازه و کاشتن درخت، سیمای آن را تغییر داده تا ازاین طریق ١٣۶٧شھریور 
  .  را بپوشانند۶٧تا ۶٠ ھاى وحشیانھ و جنون آمیز سالھاىآثار جنایت ھولناک فاجعھ اعدام
 گل بھ گلزارخاوران آمده و بر مزار عزیزانشان بھ گفتگو با ھاىھ جمعی ھرتابستان با دستھبازماندگان قربانیان کشتاردست

 ھر تابستان بھ رغم  تھدیدات و ضرب ۶٧قربانیان سال اى ھخانواده. دارند یکدیگر پرداختھ و یاد و خاطرۀ آنھا را گرامی می
سنت مبارزاتی علیھ رژیم جمھوری اسالمی تبدیل شده  اخیر بھ یک ھاىو شتم مأموران دولتی تجمع کرده و این امر درسال

بھ یمن  امکانات الکترونیکی و تسھیل ارتباطی بین داخل و خارج کشور این تجمعات در عرصۀ بین المللی نیز . است
رژیم جمھوری اسالمی ھمواره ازاین کھ  . انعکاس نسبتًا خوبی داشتھ و ھمین امر رژیم را بھ وحشت مرگ انداختھ است

اری اسالمی میدانی برای مبارزه و  افشاگر زشتی سیمای سیاسی دورستان خاوران بھ عنوان سند جنایت تاریخ نظام سرمایھگ
دستگاه حکومتی است، ھیچ گاه نگرانی خویش را ازاین امر پنھان نکرده و با ترفندھا و حیل مختلف سعی در تخریب و 

 .پاکسازی آن  داشتھ است
  نسبت بھ خود ۶٧ و ۶٠ ھاىازتنفر بازماندگان قربانیان کشتار بیرحمانۀ سال. ش بیمناک استاهجمھوری اسالمی بھ آیند

.  در گلزارخاوران و گسترش ھمبستگی با این عزیزان رژیم را بھ وحشت انداختھ استھاحضورھرسالۀ خانواده. آگاھست
رت نگیرد جنایت و قساوت رژیم تبھکار  درخاوران حتا اگر ھیچ اقدام سیاسی در آن محل صوھاحضور فیزیکی خانواده

 ھا قیرگون آن سالھاى تیرباران کرده و درشباىاسالمی را کھ ھزاران تن از جوانان میھن را بدون ھیچ گونھ محاکمھ
 قربانیان در خاوران را محاکمۀ سیاسی ھاىرژیم تجمع خانواده. اجساد خونین را درخاوران پرتاب  نمود، یادآوری میکند

بیند کھ دراثر رشد و گسترش چنین تجمعات اعتراضی مشکالت بزرگی برایش فراھم   میکند و این خطر را میخویش تلقی
ھرحرکتی کھ بخواھد نطفۀ تشکل . مند عمل میکند رژیم جمھوری اسالمی نسبت بھ منافع طبقاتی خود آگاھانھ و نقشھ. گردد

خود رژیم " انسان دوستی"دامی در راستای ھمسوئی با ادعاھای حتا اگر چنین اق. را بھ خود گیرد آن را درنطفھ خفھ میکند
 در تھران کھ درحمایت و ھم بستگی با مردم غزه بھ میدان آمده بودند نشان ازبیم و وھراس مادران صلحتعرض بھ . باشد

ترسد  ی می صنفی سیاسی و فرھنگی و اجتماعھاىرژیم از تشکل یابی مردم درتمام عرصھ. رژیم ازشکل گیری تشکل دارد
گلزارخاوران سمبل مقاومت و یادگارمبارزین و انقالبیون راه آزادی . و تخریب خاوران نیز درھمین کادر قابل بررسی است

و استقالل و عدالت  اجتماعی است واین سند جنایت ھولناک ھمواره باید زنده بماند و ھمگان بھ ویژه نسل جوان از کم و کیف  
 .این فاجعھ آگاھی یابد

 از اى نیز طی نامھالمل سازمان عفو بین. عتراضات گوناگونی تاکنون علیھ تخریب گلزارخاوران صورت گرفتھ استا
 :جمھوری اسالمی خواستھ است

 کھ این محل حفظ د تخریب صدھا گور فردی و جمعی بی نام و نشان در گورستان خاوران پایان دھد و تضمین کنسریعا بھ » 
 ١٩٨٨ دستھ جمعی سال ھاىقات قانونی بی طرفانھ، جامع و مستقل در این گورستان و درباره اعدامچنین تحقی ھم. خواھد شد

 «. نمایدخیر افتاده است، آغازأست بھ تھاشود و سال نامیده می" کشتار زندانیان"در ایران را کھ 
رای دادخواھي، درخواست کردند  قربانیان بھاىکید بر حق خانوادهأی حقوق بشر سازمان ملل متحد عالوه بر تمیسر عال ک
 پایان ھایشان با مسئوالن جمھوری اسالمی بخواھند کھ بھ آزار و اذیت خانوادهھاکھ مقامات سازمان ملل در جریان مالقات"

  ".داده شود
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 و ھاوهحزب ما  از ھمۀ گر. باید از تالش ھمۀ خانواده ھا حمایت کرد. لیکن نباید بھ این اعتراضات تا ھمین حد بسنده کرد
خواھد ھر یک بھ سھم خود علیھ تخریب  گلزار خاوران دست بھ فعالیت   سیاسی  میھاى و شخصیتھااحزاب و سازمان

 .زنند و اجازه ندھند رژیم تبھکار جمھوری اسالمی بھ اھداف کثیفش دست یابد
 .گلزارخاوران سند مخالفت با جمھوری اسالمیست و شعلھ ای نیست کھ خاموش گردد

 .اوران سند جنایت و محاکمھ کلیت نظام سرمایھ داری جمھوری اسالمی و سمبل مقاومت و ایستادگی استگلزار خ

 
*************** 

نابودی کامل امنیت شغلی و حذف حداقل دستمزد،
تجاوز جدید حاکمیت بھ حقوق کارگران

 ھاى، انقالبی کھ با آرمانمین سالگرد انقالب مالخور شدۀ مردم رنجدیده و زحمتکش ایرانادر آستانۀ سی
نھ بھ حیات ننگین خاندان پھلوی کھ از دیکتاتورترین و خونخوارترین ھاآزادیخواھانھ و استقالل طلبانھ و عدالت پژوه

 انقالب، ھاى سرسپرده بھ امپریالیسم جھانی در منطقھ بود، پایان داد؛ بعد از خیانت حاکمان جدید بھ آرمانھاىرژیم
استقالل سیاسی کشورھم کھ یکی از دستآوردھای انفالب . خبری است و نھ از عدالت اجتماعیامروز نھ از آزادی 

 است بدون اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل و با برنامھ و بدون پشتوانۀ مردمی فرجامی جز ٥٧شکوھمند بھمن 
می نیز درھمین اری جمھوری اسالدرژیم سرمایھ. وابستگی و سر سپردگی سیاسی بھ امپریالیسم  نخواھد داشت

 . مسیر پیش میرود
امروز کارگران را . کنند   امروز کارگران را بھ خاطر احقاق حقوق صنفی خود بھ زندان و شالق محکوم می

امروز حاکمیت مدعی استقالل، تمام . برند گاه می برند و بھ شکنجھ بخاطر بیان حق و تشکیل سندیکا زبان می
 بانک جھانی و صندوق بین المللی پول و سازمان ھاىامین و دستور العمل اقتصادیش را بر اساس فرھاىبرنامھ

اران دامروز ایجاد فضای مناسب برای غارت و چپاول بی حد و حصر سرمایھ. تجارت جھانی برنامھ ریزی میکند
 میلیون نفر زیر خط فقر کھ درآمد ١٤داخلی و خارجی و بی حقوقی کامل کارگران و زحمتکشان و وجود 

 .نام گرفتھ است" مھرورزی"و " عدالت خواھی" دالر در روز است ٢شان زیر  سرانھ
نوع نئولیبرالیستی آن با ھم وحدت " خواھی عدالت" آن درھاىکھ ھمۀ جناح" خواه عدالت"جمھوری اسالمی 

کلمھ و وحدت عمل کامل و صد در صد دارند در یکی از آخرین تجاوزات خود بھ حقوق کارگران با ھم نظری 
کنند تا   قانون کار اضافھ می٢١لت و مجلس و شورای نگھبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی را بھ مادۀ دو

بدین وسیلھ دست کارفرمایان را بھ طور کامل در اخراج حتی دستھ جمعی کارگران باز بگذارند و بھ این وسیلھ 
 . قانون کار را بھ طور کامل بھ خاک سپرده و بر مزار آن بخندند

 : قانون کار شرایط خاتمھ کار را بھ یکی از دالیل زیر امکان پذیر میداند٢١ادۀ م
انقضای مدت در قرار  الف ــ فوت کارگر، ب ــ بازنشستگی کارگر، ج ــ از کار افتادگی کلی کارگر، دــ"

ربوط بھ کار معین پایان کار در قراردادھائی کھ م ــ دادھای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، ه
کاھش تولید و تغییرات ساختاری در اثر "تحت عنوان ) ز( حاال با اضافھ کردن بند " است، وــ استعفای کارگر

تواند قرارداد را خاتمھ دھد  کارفرما می" شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری
 . و کارگرانش را اخراج کند

 سال پیش توسط جھرمی وزیر کار ارائھ شده بود عالوه بر این بند، ٣س اصالحیۀ قانون کار کھ در پیش نوی
کارفرما " کاھش توان جسمی کارگر کھ موجب رکود تولید شود"ھم وجود داشت کھ طبق آن در صورت " ک"بند 
ھرانھ و کشدار و قابل تفسیر کنید این بندھا چنان ما ھم چنان کھ مالحظھ می. تواند بھ قرار داد او خاتمھ دھد می

 .تنظیم شده کھ دست کارفرما را بھ طور کامل در اخراج کارگران باز می گذارد
 

 !سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی 
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در آذر ) ھاھدفمند کردن یارانھ(ارائھ الیحۀ طرح تحول اقتصادی " خواه عدالت"یکی دیگر از اقدامات اخیر دولت 
 و رساندن ھا کشاورزی، بھداشت، آموزش و انرژی و رھا سازی قیمتھاى برای فرآوردهھاذف یارانھح. بودماه 

ئی است کھ ھا نفت و گاز و بنزین و برق و آب مصرفی بھ قیمت آزاد جھانی یکی از عمده ترین سیاستھاىقیمت
 .کند بانک جھانی بھ کشورھای در حال توسعھ دیکتھ می

 پائین درآمدی، ھاى قصد پرداخت نقدی آن را، بھ دھکھا با ھدفمند کردن یارانھکھ مدعی بود" مھرورز"دولت 
گویند مبلغ  کردند، اکنون با کاھش قیمت نفت می  تومان در ماه اعالم می٨٥٠٠٠دارد، و رقم یارانۀ نقدی را تا 

 اضافی برق و ھاىھزینھحال با توجھ بھ این کھ این مبلغ یارانھ نقدی صرف .  تومان خواھد بود١٩٥٠٠یارانۀ نقدی 
تر  آب و نفت و بنزین خواھد شد و مسلمًا با افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح سایر مایحتاج زندگی ھم گران

خواھد شد و نھ تنھا نقشی در بھبود زندگی کارگران و زحمتکشان نخواھد داشت بلکھ وضعیت آنھا را بدتر ھم 
قانون کار از زمان اجرای این قانون ) ٤١(  این الیحھ، مادۀ ١٣خواھد کرد، در چنین شرایطی طبق مادۀ 

 قانون کار، شورای عالی کار موظف است ھر سال میزان حداقل دستمزد ٤١طبق مادۀ . الجرا خواھد شداموقوف
شود  کارگران برای تمام نقاط کشور و صنایع مختلف را بر اساس نرخ تورم کھ از سوی بانک مرکزی اعالم می

حال با توجھ بھ افزایش تورم در سال جاری  و افزایش تورم ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی چرا . ننداعالم ک
 در ھادر شرایطی کھ ھدف طرح تحول اقتصادی، حذف رایانھ. باید تعیین میزان حداقل دستمزد موقوف االجرا شود؟

 حاضر یک سوم خط فقر تعیین شده ست، چرا باید حداقل حقوق کارگران کھ در حالھاجھت جھانی کردن قیمت
 . ھم چنان ثابت بماند؟ آیا این است مفھوم عدالتخواھی و مھر ورزی؟ھااست بعد از شش برابر شدن قیمت

 .  مختلف در آوردهھاى را ھم با انگیزهھاآش آن قدر شور است کھ صدای بعضی از خودی
 در صدی داشت و افزایش حقوق متوقف ٢٧ورم شود ت مگر می: "گوید نمایندۀ بجنورد در مصاحبھ با ایسنا می

دولت پیش بینی کرده است کھ با عملیاتی : "افزاید او می." قاعدتًا با وجود تورم باید افزایش وجود داشتھ باشد. شود
شود کھ تورم تا صد در صد  یابد، اما پیش بینی می  درصد افزایش می٢٠، تورم ھاشدن الیحھ، ھدفمند کردن یارانھ

 ." داشتھ باشدافزایش 
در مصاحبھ با ایسنا )  تشکل زرد و فرمایشی طرفدار باند رفسنجانی(علیرضا محجوب دبیر کل خانۀ کارگر 

دولت، حداقلی را کھ باید رعایت کند این است کھ اگر مزد کارگر قرار نیست افزایش یابد، بنا ھم نیست : "گوید می
 این است کھ دولت تصمیم گرفتھ حقوق کارگران و کارمندان را ھاھ الیحۀ ھدفمند کردن یاران١٣معنای بند . کم شود

اگر معنای طرح، ھدفمند سازی باشد، باید بھ کارگر و کارمند چیزی : "او اضافھ می کند." کمتر از گذشتھ تعیین کند
 ھم بھ شکل آن. داده شود؛ اما چیزی قرار نیست بھ این اقشار داده شود و فقط بناست از آنھا چیزی ھم گرفتھ شود

 در ٢٠ مثًال ھاوقتی اضافھ حقوقی نیست و قیمت.  قانون کار٤١غیر مستقیم و بدون اطالع آنھا و یا با توقف مادۀ 
 در صد کمتر شده است و این ٢٠یابند، معنای آن این است کھ حقوق کارگر نسبت بھ سال قبل  صد افزایش می

ند و بھ نوعی ھمھ حتم دارند کھ تورمی اتفاق ا دیده در صد٣٠درحالی است کھ کف تورمی ھدفمند سازی را 
 ."دھند افتد حتمًا کارگران و کارمندان حقوقی از دست می افتد، بنابراین چون حتمًا تورم اتفاق می می

 واقعی، کارگران ھراسناک و پریشان از نداشتن امنیت شغلی و ھاىدر شرایط فعلی در نبود سندیکاھا و اتحادیھ
 انتظار فقر و نابسامانی گسترده تر و حاکمیت سرمایھ در اندیشۀ تجاوز و تھاجم گسترده تر بھ سفرۀ افزایش تورم در
 .تقریبا خالی آنھا

 
 
 

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم رھائی بشریت
 اری و امپریالیسمدنابودباد سرمایھ
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  دی،سی امین سالروز فرار شاه٢۶

 میلیونی و مستمر ھاى محمد رضا شاه پھلوی بھ دنبال تظاھرات١٣۵٧ماه سال   دی٢۶سی سال پیش  در 
در آن روز تاریخی درفرودگاه مھرآباد چشمان بسیاری کھ . ایران را ترک کردمردم فرار را برقرار ترجیح داد و 

توان نقطۀ عطفی درروند  فرارشاه ازکشور را می. دیدند، گریان شدند رفتن شاه را از کشور، آغاز پایان خویش می
ظھ بھ لحظھ شد و ازاین تاریخ بھ بعد تحوالت اوضاع ایران دیگر لح. انقالب ضد سلطنتی مردم ایران قلمداد کرد

محمدرضا شاه مدتی کوتاه قبل از خروجش . توانست تحلیلی از فردای شرایط انقالبی آن روز بھ دست دھد کسی نمی
 کوبندۀ انقالب را ھاىفرستاد تا شاید گام" صدای انقالبتان را شنیدم"ازکشور پیام معروف خود را مبنی بر این کھ 

توبۀ گرگ، مرگ " پاسخ او .  نداشتری ثامانند دیگر اقدامات رژیمش دیگر اما این حربھ نیز ھ. ازحرکت باز دارد
 .بود و بس" است

جھت نبود کھ آمریکا عامل  بی. فرار شاه ازکشور با موافقت امپریالیسم آمریکا و چھ بسا با پیشنھاد وی بود
 تا درصورت  پیروزی انقالب ــ خود ژنرال ھویزر را بھ ایران فرستاد تا درکوتاه مدت بھ رتق وفتق امور بپردازد

پس ازفرار شاه زمام امور کشور درکنار . ی وارد نیایداش ضربھاکھ دیگر کسی را بر آن شک نبودــ بھ منافع حیاتی
" و " خاطرات"، "اعترافات" گذشتھ تحت عناوین ھاىاسنادی کھ درسال. دولت مستعجل بھ دست امرای ارتش افتاد

ایان بھ انتشاررسیده است، بھ وضوح نشان دھندۀ این است کھ سران رژیم و امرای اززبان خود این آق" گفتگوھا
.ارتش تا چھ حد درخیانت سقوط کرده و چھ ید طوالنی در وابستگی و وطن فروشی داشتند

اگرچھ فرارشاه ازکشور و سقوط رژیمش بھ پیروزی و بھروزی خلق ستمدیدۀ ما منجر نگشت و اکنون بعد از 
وع انقالب  فقر و بیکاری، شکاف طبقاتی،  فساد و دزدی، فحشاء و اعتیاد، سرکوب و اختناق سیاسی سی سال از وق

 دی یکی از ایام افتخار ٢۶و عدم امنیت اجتماعی درایران گسترش یافتھ است، علیرغم این، اما این روز، روز 
 بود کھ  کارگران و زحمتکشان ایران دور نخواھد. آفرین  و درخشان مبارزات مردم ماست و باید آن را گرامیداشت

بھ امید . اری جمھوری اسالمی بچشاندد را بھ  رژیم سراپا خیانت و جنایت  سرمایھ١٣۵٧ دی ماه ٢۶زھر تلخ 
 .چنین روزی

 
  دی یکی از ایام افتخار آفرین  و درخشان مبارزات مردم ماست و باید آن را گرامیداشت٢۶روز 
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پیرامون تجاوز )PFLP(ئی فلسطینمصاحبھ با جبھۀ خلق برای رھا
اسرائیل بھ غزه

 ھای دشمن برای دفنما یک ملتیم، یک خلقیم، دارای یک آرامانیم، تمام طرح"
 "کردن وحدتمان با شکست روبرو خواھد شد

 
 ژانویھ با یکی از ١٧در " ماان نیوز"گذرد توسط خبرگزاری ترکیھ، سرویس  را کھ از نظرتان میاى مصاحبھ

توان از طریق تارنمای رسمی این جبھھ  اصل مصاحبھ را می. سخنگویان جبھۀ خلق برای رھائی فلسطین صورت گرفت
 .مودتھیھ ن

وحشیانۀ اسرائیل انجام گرفت و بازتاب دھندۀ فضای ھاى این مصاحبھ قبل از وقوع آتش بس دربحبوحۀ بمباران
درنبرد غزه شاخۀ نظامی جبھۀ خلق برای رھائی . دھشتناک و کشتار بربرمنشانۀ کودکان و زنان و مردم غیر نظامی است

 و کوچھ بھ کوچھ و با تمام قوا علیھ متجاوزین صھیونیست نیز حضور فعال داشتھ« بریگاد ابو علی مصطفی«فلسطین 
گردد  آنچھ دراین مصاحبھ طرح می. گرفت زمان با پرتاب موشک بھ آن سوی خط سبز، دشمن را ھدف می جنگید و ھم می

ھۀ خلق ، جباىدراین نبرد افسانھ. بیان یگانگی و وحدت پوالدین یک ملت مصمم درمقابل ھیوالی صھیونیسم و استعمار است
فلسطینی پیرو زنده یاد ُجرج حبش است، ھاى برای رھائی فلسطین کھ یک جبھۀ الئیک و سکوالر و تحت رھبری چپ

درکنار سازمان حماس و سایر تشکالت فلسطینی چون تن واحد علیھ دشمن مشترک رزمیده و بر تقویت وحدت تمام نیروھای 
تیک این جبھھ کھ درصحنۀ نبرد حضور زنده دارد تعمق کنید و آن را با  حال شما بھ سیاست و تاک. مقاومت تأکید نموده است

مالیخولیا زدۀ ایرانی کھ تمرکز را بر تفرقھ، مسائل فرعی و خط کشی علیھ ھاى و اراجیف تعدادی از فرقھھا موضع گیری
نمائید تا بیشتر بھ عمق شرمانھ علیۀ جنبش مقاومت فلسطین لجن پاشیدند، مقایسھ  اسالم و سازمان حماس گذاشتند و بی

تبلیغ » جنگ دو قطب ارتجاع«آنارشیستی و ارتجاعی آنان کھ درقالب ھاى مسئولیتی و ماھیت سیاست ورشکستگی، بی
 .اینک بھ اصل مصاحبھ توجھ کنید. گردد، پی ببرید می

 
 سرویس ما ان نیوز

 بیند؟ ا چگونھ می جبھھ خلق برای رھائی فلسطین دلیل این تھاجم عظیم اسرائیل علیھ غزه ر
 

این تھاجم کوششی بود برای . اسرائیل جنایت و کشتار علیھ خلق ما را بر اساس اھداف تاریخی خود آغاز کرد: پاسخ
ھدف این اقدام .  انجام دادند٢٠٠۶نابودی و امحاء مقاومت فلسطین بھ ویژه درغزه و شبیھ بھ ھمان اعمالی کھ در لبنان در

نقشۀ . باشد ردم و نابودی آن و تالش برای دفن کردن آرمان فلسطین و حقوق خلق ما میجداکردن جنبش مقاومت از م
مختلف عربی و بخشی از ھاى اسرائیل علیھ خلق ما، حقوق ما و نابودی جنبش مقاومت فلسطین تنھا با تائید آمریکا، رژیم

 ٢٠٠۶نھ و قتل عام مردم کھ یاد آور سال اسرائیل بھ رغم تمام اعمال جنایتکارا. تواند اجرا گردد می" رھبری فلسطین"
تھاجم اسرائیل . درلبنان است، اما ازنور و پایداری درجنبش مقاومت ما کھ  ھستۀ اصلی را تشکیل میدھد، خواھد آموخت

 .ھرگز بر قاطعیت و مصمم بودن ما برای حق بازگشت، برای تعیین سرنوشت و کسب استقالل پیروز نخواھد شد
 

 وز سرویس ما ان نی
 .موشک حماس است ؟پرتاب آیا حمالت ھوائی، دریائی و زمینی اسرائیل بھ خاطر 
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این امر بھ طور مستمر حضور . پرتاب موشک سمبل واقعی اعتراض و مقاومت ما علیھ قوای اشغالگر است: پاسخ

قتل عام و یا حصار بھ دور این مھم نیست کھ چطور آنھا ما را درمحاصره، . اشغالگر را بھ عنوان اشغالگر یادآوری میکند
ما بھ طور قاطع . پردازند لیکن با وجود اینھا ھمھ بھ مقاومت خود ادامھ میدھیم ما میکشند و بھ انکار ما و حقوق بشر می

تا زمانی کھ یک موشک بھ سوی قوای اشغاگر پرتاب میشود، . دھیم ازحقوق بنیانی خود دفاع میکنیم و اجازۀ محو آن را نمی
پرتاب . بھ ھمین دلیل آنھا  پرتاب موشک ما را نشانھ میگیرند. ده بودن خلق ما، مقاومت ما و موضوع ماستبازتاب زن

زیراھر موشک یک عمل فیزیکی ازسوی مقاومت علیھ اشغال، قتل عام . موشک، قوای اشغالگر را بی ثبات ومتزلزل  میکند
آنھا را کھ بر انکار " ما راه حل"می است مبنی بر این کھ ھرپرتاب موشک حامل پیا. و جنایت وتجاوز آنھا بھ خلق ماست
 .پذیریم موجودیت و الغای حقوق ماست، نمی

 
 سرویس ما ان نیوز

 آیا انتخاباتی کھ در اسرائیل درپیش است نقشی درتصمیم آنھا برای حملھ بھ غزه دارد؟
 

و باراک دراثر پا " کادیما و بھ ویژه لیوینی "این کھ حزب. انتخابات اسرائیل مطمئنًا دراین رابطھ اھمیت دارد: پاسخ
گذاشتن براجساد خونین ھزار فلسطینی تقویت میشود و این کھ این اقدام موجب شادمانی و امر مثبتی درکارزار انتخاباتی 

 . محسوب میگردد، بازتاب دھندۀ سرشت اسرائیل و صھیونیسم است
 

 سرویس ما ان نیوز
 ند؟ادرپیکار علیھ ارتش اشغالگر فعال بوده» بریگاد ابو علی مصطفی«ی فلسطین آیا اعضای جبھۀ خلق برای رھائ

 
اما آنھا بیشتر درجای . ھرروزه و پیوستھ علیھ اسرائیل موشک پرتاب کرده است» بریگاد ابو علی مصطفی«: پاسخ

یۀ قوای اشغالگر را ویران و یا و وسایل نقلھا کھ بھ طورجدی تانکھا و این قبیل بمبھا دادن بمب در جاده ھا، در اتوموبیل
درتمام نبردھا و درتمام سطوح » بریگاد ابوعلی مصطفی«رزمندگان . نداآسیب رسانده است، فعال بوده و خود را نشان داده

 .این عملیات درھمکاری تنگاتنگ با تمامی نیروھای مقاومت علیھ قتل عام و جنایت دشمن صورت میگیرد. شرکت دارند
 

 یوزسرویس ما ان ن
 تحت چھ شرایطی جبھۀ خلق برای رھائی فلسطین از آتش بس با اسرائیل حمایت میکند؟

 
ما بر این . زیرا این امر برای خلق ما خطرناک بود. مخالفت کردیم)  دسامبر١٩ ژوئن تا ١٩از (ما با آتش بس : پاسخ

 قتل و تجاوز و توجیھ اقداماتی نظیر حملۀ اسرائیل با توسل بھ. نظریم کھ تحلیل ما درنھایت دراین مورد صحیح بوده است
پایان بھ اصطالح پیمان آتش ھاى  نوامبر و بھ قتل رساندن پنج تن از اعضای مقاومت و یک نفر غیرنظامی زمینھ۴ھوائی در

 این ھمان ھدفی بود کھ آنھا درسر داشتند و ھمواره در خالل دورۀ آتش بس  یک حملھ ھوائی را نقشھ. بس را فراھم آورد
 . کشیدند می

ما خواھان . اتخاذ باید گردداى نیروی مقاومت ھمواره باید بھ طور متحد تصمیم بگیرد کھ چھ تاکتیکی درھرلحظھ
و پایان » حراف« پایان کشتار مردم، متوقف کردن قوای اشغالگر و گشودن بی قید وشرط تمام مرزھا بھ ویژه گذرگاه 

بس، برسر حقوق بنیانی، برسر حق مقاومت و حق دفاع از خلق و حق بازگشت لیکن ما بھ خاطر آتش . محاصرۀ خلق ھستیم
 .بھ میھن، حق ما برای تعیین سرنوشت و استقالل؛ سر آشتی نداریم، امری کھ اسرائیل بدنبال آن است

 
 سرویس ما ان نیوز

 امروز بین حماس و جبھۀ خلق برای رھائی فلسطین وجود دارد؟اى چھ رابطھ
 

 .ین حماس و جبھۀ خلق برای رھائی فلسطین از طریق مقاومت کنونی بیان میشودارتباط ب: پاسخ
 
 

  سرویس ما ان نیوز
آیا این امر مشکل درھمکاری با حماس کھ اعتقاد بھ یک . اما جبھۀ خلق برای رھائی فلسطین یک جنبش سکوالر است

 کند؟ جامعھ اسالمی و دولت اسالمی دارد، ایجاد نمی
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 ھردو بھ اردوی مقاومت تعلق داریم، اردوی مقاومتی کھ از خلق ما، موضوع ما و حقوق بنیانی ما ما و حماس،: پاسخ
ما و حماس، ھردو مذاکرات و ھمکاری با قوای اشغالگر را  کھ راه حلش براساس انکار موجودیت و حقوق . دفاع میکند

آنچھ کھ اکنون . کنیم  خلق فلسطین، پیکارمیما ھر دو نیرو بھ طور متحد علیۀ کشتار و قتل عام. کنیم ماست، رد می
 .جاریست، ما را متحد میکند، اتحاد درنبرد برای خلق ما، برای موضوع ما و برای حقوق ما

 
 سرویس ما ان نیوز

برای این کھ بھ موضوع برگردیم، نظر جبھۀ خلق برای رھائی فلسطین درمورد مشروعیت محمود عباس چیست؟ 
 . ژانویھ بھ پایان رسیده است٩وی درمدت زمان ریاست جمھوری 

 
  بر آمده از جنبش مقاومت تنھا مشروعیت فلسطینی، مشروعیتی کھ معنائی درشرایط کنونی دارد، مشروعیت: پاسخ

 :تعریف اتحاد ملی چنین است.  است
» ان فلسطینحکومت خودگرد«اکنون . نبرد علیۀ قوای اشغالگر و علیھ تجاوزش بھ خلق ما، دفاع ازخلق ما و حقوقش

 .آید مشروعیت ازطریق متکی بھ اصول محکم مقاومت مردمی علیھ جنایت قوای متجاوز، بھ دست می. فاقد مشروعیت است
 

 سرویس  ما ان نیوز
آیا نظر جبھۀ خلق برای رھائی فلسطین درشرایط کنونی متمرکز شدن بر نواحی نوارغزه و توجھ کمتر بھ سیاست 

 تر از ھر چیزی است؟ لۀ سیاست فلسطینی مھمداخلی است؟  یا این کھ مسئ
 

مقطع کنونی برای نھضت ملی فلسطین و موضوع فلسطین کھ درمقابل دشمنی قرار دارد کھ کھ کمر بھ نابودی : پاسخ
باشد کھ آیا باید درمقاومت شرکت  سئوالی کھ برای ھمھ طرح است، این می. باشد خواست ما بستھ است، تعیین کننده می

تمام مشروعیت فلسطین درشرایط فعلی بر اساس پاسخ بھ این سئوال تعیین . کنار ایستاد و ناظر بر ادامۀ حملھ بودجست یا در
 .میشود

 
 سرویس ما ان نیوز

 مقاومت در نواحی رود اردن چگونھ است؟ھاى وضعیت جبھۀ خلق و سایر سازمان
 

 زندانی سیاسی، ١١٠٠٠اصره و اشغال با تحت مح. نواحی رود اردن ھم بھ نوع دیگری تحت محاصره است: پاسخ
 .دیگر علیھ خلق ماھاى مسکونی و کشیدن حصار و  جنایتھاى تصرف متوالی  زمین و بنا کردن  خانھ

را از نواحی رود اردن دور کند تا تصرف ھر چھ بیشتر ھا خواھد  نگاه  اسرائیل از طریق کشتار مردم در غزه می
 .ایدزمین و حملھ را در آنجا  عملی نم

ساکن در ھاى فلسطینی(١٩۴٨ما اجازۀ تجزیۀ خلقمان در نواحی رود اردن و نواحی غزه را ھم چون فلسطین سال 
 .دھیم و در تبعید را نمی) اسرائیل
 

 سرویس ما ان نیوز
خارج از غزه بھ مقاومت  علیھ اشغال  را بخصوص ھاى آیا جبھۀ خلق برای رھائی فلسطین انتظار پیوستن فلسطینی

 توجھ بھ بیرحمی اسرائیل در شرایط کنونی در غزه را، دارد؟با 
 

 .ما یک ملتیم، یک خلقیم، تمام نقشۀ دشمنان برای دفن کردن اتحادمان با شکست مواجھ  خواھد شد:پاسخ 
ما پیروزیمان را تأمین و اتحاد درون خلقمان را برای کشورمان با قاطعیت و مقاومت برای کسب حقوق ملی، حق 

 . ھ میھن، حق تعیین سرنوشت، برای آزادی، رھائی ملی و استقالل تضمین خواھیم کردبرگشت ب

 
 

 مرگ بر صھیونیسم ، فاشیسم و امپریالیسم
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گزارشات رسیده درمورد تظاھرات و اعتراضات باشکوه
مردم علیھ جنایات بربرمنشانھ  اسرائیل

 

 
 صحنھ ای از تظاھرات عظیم و شکوھمند پاریس علیھ بربریت صھیونیستی

 

 فرانسھ
 مرگ بر صیھونیسم، مرگ بر امپریالیسم 

 
. فتھ متوالی بدرازا کشید بیش از سھ ھ– با حمایت آشکار آمریکا و اتحادیھ اروپا –سالخی اخیر اسرائیل در نوار غزه 

 ٢٠٠٦ مثل مورد لبنان بسال –باز اسرائیل ! »جنگ دفاعی « در این لشگرکشی ارزان، بزعم محافل امپریالیستی غرب 
را بکار برد و آگاھانھ خروارھا بمب مجاز ...  ھمان استراتژی آزموده ناتوچیھا در یوگسالوی و عراق و افغانستان–میالدی 

وی مناطق مسکونی مردم ریخت، کارگاھھای تعمیرات وسائل مستعمل، یکی دو نانوائی موجود و مجاز بر» غیر « و 
خواربار فروشیھا را بھ آتش کشید، مدارس و بیمارستانھا، مراکز اداری و خبری و امدادی، حتی دفاتر انجمنھای غیر دولتی، 

و الزم برای دوام زیست جمعی مردم غزه را کوبید و ھر چیز ساده و نیم بند و محقر ... گروھھای حقوق بشر و سازمان ملل
صاف کرد، دھھا زن و مرد جوان و سالمند را بخاک انداخت، صدھا کودک خردسال، بچھ ھای قد و نیم قد فلسطینی را درید، 

 .  ننگی  تازه با مدال آمریکائی و اروپائی و با بوی گند امپریالیسم و صیھونیسم–قطعھ قطعھ کرد 
 واکنش ھواداران صلح، احزاب و سازمانھای کمونیست و انقالبی و مترقی، سندیکاھای کارگری و در فرانسھ،

اعتراضات پی در پی، تجمعات توده ای . در قبال این آدمکشی اوباش صیھونیست خیلی سریع بود... انجمنھای دمکراتیک و
  خاصھ در شھر پاریس و مارسی و لیون و نیس و.و تظاھراتھای چند ده ھزار نفری در بسیاری از شھرھای فرانسھ برپا شد

تظاھرات ... در چند نوبت تظاھرکنندگان پرچم اسرائیل را بھ آتش کشیدند. کارزاری ممتد شکل گرفت... استراسبورگ
 ھر روز در تظاھرات – از آغاز سالخی اسرائیل تا عقب نشینی آدمکشان صیھونیست –پاریس ممتد بود، چندین ھزار نفر 

درھم شکست، موجی از ھمبستگی با ... رسانھ ھای سمعی و بصری! »آزاد «  تا اینکھ سکوت ریاکارانھ مطبوعات .بودند
 ١٢٠٠٠٠بیش از ... نتیجھ این شد کھ در آغاز دومین ھفتھ بمبارانھا. اھالی غزه و با خلق فلسطین در میان مردم بوجود آمد

. لیھ آدمکشان اسرائیلی، بر علیھ صیھونیسم و امپریالیسم فریاد کشیدند شرکت کرده و ساعتھای متوالی بر عنفر در تظاھرات
رفقا و . . بیش ده ھزار نفر حضور داشتند– بعد از اعالن عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه –در آخرین تظاھرات پاریس نیز 

ت ضد صھیونیستی و ضد ھواداران حزب دوشادوش سایر جریانات مترقی و ضد امپریالیستی در تظاھراتھا و اعتراضا
 .تجاوز بھ غزه  شرکت کرده و ھمبستگی خود را با خلق فلسطین ابراز داشتند

 
 واحد فرانسھ) توفان(گزارش از رفقای حزب کارایران

 
 

!زنده باد خلق فلسطین!  رژیم نژادپرست و اشغالگراسرائیلننگ و نفرت بر
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 سوئد
 

.  شھر سوئد برگزارگردید٢٠ غزه تظاھراتھای با شکوھی در در اعتراض بھ کشتار بربرمنشانھ مردم فلسطین در
 ھزار نفر و ١٢ ژانویھ در مرکز شھر استکھلم با بیش از ١٠بزرگترین تظاھرات در خالل سھ ھفتھ بمباران غزه، روز شنبھ 

فلسطین "، "ید ،دولت اسرائیل را تحریم کن"،قتل عام مردم فلسطین را متوقف کنید "فرزندان ما را نکشید " با شعارھای
برگزارکنندگان این تظاھرات  شامل دھھا . برپا گردید".. ، مبارزه تا رھائی کامل فلسطین ادامھ دارد "ھرگز تسلیم نخواھد شد

سازمان و گروه مترقی و صلح دوست بود کھ درچھارچوب شبکھ  ھمبستگی با مردم غزه این نمایش با شکوه را سازماندھی 
این شعارھا ھمراه با دیگر شعارھای ..نیز دردراین تظاھرات فعاالنھ  شرکت داشتند) توفان(ایرانھواداران حزب کار.کردند

انسان دوستانھ در دفاع از خلق رزمنده و تحت ستم فلسطین  پتکی بود  بر سر دولت محافظھ کار و ارتجاعی سوئد،  احزاب 
آن .  آمریکائی را توجیھ میکردند-یونیست ھای اسرائیلی گروھھا و افرادی کھ بیمارگونھ جنایات وحشیانھ صھ– سازمانھا –

اسالم " خود را پشت الفاظ " با سیاست بی طرفی"  جنگ میان دو قطب تروریستی"دستھ از جریانات ایرانی کھ تحت عنوان 
ن صھیونیست  پنھان کرده بودند نیز، درمقابل این موج با شکوه و فریاد خشم و نفرت نسبت بھ جانیا" سیاسی و  سکوالریسم

این جریانات ارتجاعی ومشکوک درمقابل این .  و امپریالیست ، فرار را برقرار ترجیح دادند بھ سوراخ ھای خود پناه بردند
 .موج عظیم مردم خود را خلع سالح دیدند و بزدالنھ بھ گوشھ ای خزیدند

 
 

: تی  و امثالھم نوشتھ  استرفیقی در گزارش خود درموردجریانات منحرف و ارتجاعی  ترتسکیستی  و حکمتیس
 این نسل کشی مردم فلسطین در غزه -در مخیلھ این حضرات ھرگز خطور نکرده است، کھ این کشتار دستھ جمعی" 

کمک ھای جھت "بمثابھ دولت منتخب مردم فلسطین، و نھ بخاطر " حماس"توسط صھیونیستھای اسرائیلی، نھ بعلت وجود 
بھ مردم فلسطین ، بلکھ این بربریت ضد انسانی حاصل سیاست ھای غارتگرانھ و " دار کنونی رژیم جمھوری اسالمی

تجاوزگرانھ صھیونیسم بین المللی است  کھ بمثابھ دست دراز شده امپریالیسم  نزدیک بھ یک قرن علیھ خلق فلسطین بکار می 
 و استعماری صھیونیستی بمثابھ  سال کشتار مردم فلسطین توسط دولت اشغالگر۶٠و ھمچنین ادامھ سیاست بیش از . رود

چماق امپریالیسم امریکاست، کھ در صدد است منافع این ابر قدرت غارتگر جھانی را در منطقھ  سوق الجیشی خاورمیانھ 
بر مخیلھ این حضرات ھرگز خطور نکرده است، کھ این قتل عام کودکان و زنان فلسطینی در دیر . تامین نماید

، در کفر قاسم و در صدھا مناطق دیگر، در )١٩٨٠اوائل دھھ (، در صبرا  و شتیال)١٩٨٣(یاه، در سبتامر س)١٩۴٨(یاسین
بر مخیلھ این حضرات ھرگز خطور . و نھ از رژیم جمھوری اسالمی اثری وجود داشت" حماس"شرایطی بود کھ نھ از 

 چھار موشک دست ساز دولت نکرده است، کھ این تکھ تکھ نمودن کودکان و زنان در غزه، نھ معلول بارتاب پرتاب
 دولت صھیونیستی اسرائیل می باشد کھ است، بلکھ علت رژیم اشغالگر و فاشیستی مذھبی) کھ مقاومتی عادالنھ است(حماس

از ھمان روز نخست پایھ ھای دولت نژاد پرسِت منحوسش بر اساس اشغال و تھدید و ترور، جنگ و کشتار، و آواره نمودن 
 تا بھ امرور، نسل ١٩۴٨کیست کھ نداند از ھمان آغاز تاسیس حکومت اسرائیل از سال .اجباری مردم فلسطین بنا گشتھ است

جاوزگری ھای بس سبعانھ و ظلم وستم بی حد و حصر آشکار و نھان این دولت اشغالگر بر علیھ مردم فلسطین بکار کشی و ت
در عین حال چھ کسی است کھ نداند، پاسخ این ھمھ ددمنشی، مقاومت بال انقطاع و بی . رفت و ادامھ داشتھ و خواھد داشت

ره مورد ستایش و حمایت مادی و معنوی آزادیخواھان و انقالبیون  و مقاومتی کھ ھموا. نظیر خلق رزمنده فلسطین بوده است
پس حال کھ اوج وحشی گری صھیونیسم بین المللی علیھ خلق بی دفاع فلسطین کھ . تمامی صلح دوستان جھان بوده است

 کھ این چنین نا است،" گالیھ و شکوه"تمامی درھا را در غزه بر روی آنان بستھ اند تا نسلشان را براندازند، چھ جای 
" تروریسم" را، بیمارگویانھ مقاومت حق طلبانھ و مشروع خلق رزمنده فلسطین  در جلوگیری از این نسل کشیجوانمردانھ  

 . می نامید  و بر خود نام انقالبی کھ سھل است، آدمی می نھید



 ١٣٨٧ماه  بھمن                          ٣٠       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١١

 

 در صد سرزمین ھای ٨٠ سال پیش دولت نژاد پرست اسرائیل حدودًا، ۶٠ یعنی ١٩۴٩کیست کھ نداند در سال 
 در صد باقی مانده را برای فلسطینیان بحال خویش نگذاشتند، بلکھ ٢٠این اشغالگران وحشی، حتی . فلسطین را اشغال کرد

.  پایگاه نظامی جھت کنترل و تحت ظلم و ستم  دائمی قرار دادن آنان احداث نمودند٧٠٠برای نمونھ در ساحل غربی بیش از 
" آشویستی"گیر و بھ بندھا بود کھ ھزاران تن از فرزندان دلیر و مقاوم فلسطینی را در ارسارتگاه ھای و در ھمین کنترل و ب

 .شکنجھ  و مورد آزار و اذیت ضد انسانی قرار داده اند

 
 

برکسی پنھان نیست کھ منطقھ نوار غزه کھ حدود یک میلیون و نیم فلسطینی در آن ساکن می باشند، نزدیک بھ سھ 
بطوریکھ . ره کامل ارتش تا بداندن مسلح اسرائیل  است و تمامی راھھای ارتباطی آن کامًال قطع گشتھ استسال تحت محاص

در این مناطق فقط چند ھزار یھودی در شھرک ھائی کھ . حتی دانش آموزان از امکان رفتن بھ مدارس خود محرومند
می کنند و از ھمھ امکانات رفاھی و حمایتی دولت اسرائیل اسرائیلی ھا بر ویرانھ خانھ ھای فلسطینیان بنا کرده اند زندگی 

 . برخودارند
حال در چنین شرایطی کھ دولت اسرائیل بشدت می کوشد توجھ افکار عمومی را بھ مسالھ پرتاپ موشک فلسطینیان 

یائی پیدا شده اند و جلب نماید تا شاید قادر شود از این طریق بر ابعاد جنایات وحشیانھ اش سرپوش بگذارد، عده ای مالیخو
، آرایشگر دولت نژاد پرستی باشند کھ اساس بر پائی دولتش بر "بی ربطی این جنگ خانمانسوز بھ مردم"سعی دارند با طرح 

 .  تجاوزکاری و کشتار صدھا ھزار تن از فلسطنیان بنا گشتھ است-دریائی از اشغالگری
این "ھ قتل عام وحشیانھ خود چنین تبلیغ می کند کھ گویا در واقع دولت نژاد پرست و اشغالگر اسرائیل جھت توجی

بدون شک از انجائیکھ رسانھ ھای ). کھ احمقی نژاد خواھان نابودی اسرائیل می باشد( جنگ میان اسرایئل و ایران است
 و در مرکز جمعی جھانی در تسلط امپریالیسم آمریکا و صھیونیسم بین المللی است، این قلب واقعیت در راس اخبار جھانی

ایرانی و بین " روشنفکران " بطوریکھ تاثیر این جعل بزرگ تاریخی دامن پاره ای از . تبلیغات جھانی قرار گرفتھ است
 .  صھیونیستی بدل نموده است-المللی را ھم گرفتھ  و آنانرا بھ مروجین آمریکانی

اسات صادقانھ و پاک طرفداران صلح و این سیاست جعلی بغایت ضد بشری صھیونیسم بین المللی در صدد است احس
ازادی در ھمدردی و حمایت از خلق رزمنده فلسطین را، جایگزین احساسات جانبھ دارانھ نسبت بھ اشغالگران اسرائیلی 
نماید، تا قادر گردد آماج پیکان حملھ علیھ تجاوزگران وحشی را منحرف و آنرا علیھ مسلمانان و باصطالح اسالم سیاسی 

 . دنشانھ رون
ھر کسی کھ نخواھد از تاریخ بیآموزد و نخواھد ماھیت اشغالگرانھ و جنایتکارانھ دولت صھیونیستی اسرائیل را 
بشناسد و یا خود را  بھ نفھمی زندواین بربریت صھیونیستی  توجیھ کند، در واقع در ھمان چاھی سقوط خواھد کرد کھ 

این ھمان ویروسی است کھ توسط .  اسرائیل بنا کرده اند" موساد "و" سیا"ساموئل ھاننیگتون صھیونیست پرست و سازمان 
دارودستھ منصور حکمت بیش از دودھھ در جنبش مردم ایران پراکنده و بسیاری از جریانات چپ انقالبی سابق را آلوده بھ 

 . خود کرده است
بھ پرتاب چند موشک حماس معترضند نتیجھ اینکھ؛ کسانی کھ این جنگ جنایتگرانھ را دو طرفھ قلمداد می کنند  و یا 

و بر دریائی از جنگ وحشیانھ اسرائیل علیھ خلق فلسطین چشم می بندند، و یا چون احمقی نژاد خواھانھ نابودی یھودیان می 
در واقع ھر کسی کھ یک طرف این جنگ را بھ نفع طرف . باشند، ھمگی از مبلغین سیاست ھای بغایت ضد انسانی می باشند

قلمداد کند، بر اقیانوسی از بربرمنشی چشم بستھ و ) تروریست خواندن مقاومت فلسطینیان مد نظر آنان می باشدکھ ( دیگر
 .نباید نام انسان بر خود نھد، چھ رسد بھ انقالبی
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 باید بی درنگ خواھان خروج بدون قید وشرط قوای اشغالگر ارتش -باید بدون درنگ خواھا توقف فوری جنگ بود
 باید خواھان پرداخت غرامت جنگی در ازای کشتار  و نابودی موسسات و اماکن -از مناطق اشغالی فلسطین بودصھیونیستی 

.  باید خواھان تشکیل فوری دادگاه نورنبرگ علیھ جنایات جنگی دولت صھیونیستی اسرائیل بود-مسکونی مردم فلسطین بود
 ."ی سرنوشت خویش را بھ دست خودشان تعیین رقم زنندتا خلق فلسطین قادر شود در فضائی بدور از جنگ و خونریر

 

 نفر دست بھ تظاھرات زدند ودبیر اول حزب کمونیست سوئد اندرش کارلسون در ۵٠٠٠ نیز بیش از در گوتنبرگ
طی سخنرانی خود ضمن اشاره بھ اقدام  شجاعانھ و انسان دوستانھ ھوگو چاوز مبنی بر اخراج سفیر اسرائیل از ونزوئال، 

 و ھمدردی و شعار تحریم ھمھ جانبھ اسرائیل. ان تحریم اسرائیل و بستن سفارت صھیونیستھا توسط دولت سوئد گردیدخواھ
این مارش ھمبستگی با سرودھای رزمی  وبا موفقیت  بھ . ھمبستگی با ملت رزمنده فلسطین شوری خاص بھ تظاھرات میداد

 . پایان رسید
 

 نفر درتظاھرات شرکت کردند و با فریاد ٣٠٠٠ بیش از درمالمو  نفر و٢٠٠٠ نزدیک بھ در ھلسینگ بورگ
خواست محکومیت  و تحریم اسرائیل و متوقف کردن قتل عام  مردم غزه  ھمبستگی عمیق خود را نسبت بھ ملت رزمنده 

 .فلسطین ابراز داشتند
 

ده باد فلسطین نابود باد  نفر شرکت کردند و تظاھرکنندگان  یکدل ویکصدا زن٨٠٠نیز نزدیک بھ  در نورشوپینگ
صھیونیسم ، جنایت ازعراق تا فلسطین، کشتنار غزه را متوقف کنید، اسرائیل را تحریم کنید فریاد زدند و درپایان با سخنرانی 

رفیق سخنران نماینده حزب کمونیست با تروریست  و ضد  بشر نامیدن دولت .  نماینده حزب کمونیست سوئد  پایان یافت
  ......ھان قطع روابط دولت سوئد  با رژیم صھیونیستی گردیداسرائیل  خوا

 رفقا و ھواداران حزب ما در ھر شھری کھ حضور داشتند فعاالنھ با بسیج مردم در تجمعات اعتراضی شرکت نموده 
 .و بھ سھم خویش ھمبستگی و ھمدردی خود را نسبت بھ خلق فلسطین ابراز داشتند

 

 آلمان
 توسط جنبش ضد جنگ و فعالین جنبش صلح مونیخھرات با شکوھی درمیدان ادئون پالتز شھر روزشنبھ سوم ژانویھ تظا

تظاھرکنندگان با فریادھای بلند خشم خود را نسبت بھ بمباران وحشیانھ غزه توسط رژیم نژادپرست اسرائیل .برگزارگردید 
درپایان . ھ مردم بیگناه فلسطین گردیدندابرازداشتند و خواھان متوقف شدن این کشتار و توحش و بربریت ضد بشری علی

" متمدن اروپایی" تظاھرات ،قطعنامھ ای درمحکومیت این کشتار و ھمینطور انتقاد بھ سکوت و برخورد روباه صفتانھ دول 
  .نظیر دولت آلمان درمورد این کشتار فجیع و ضد انسانی ، قرائت گردید 

 !یم صھیونیستی اسرائیل و حامیانشننگ ونفرت بر رژ !زنده باد خلق قھرمان فلسطین
 

 
 صحنھ ای از تظاھرات مونیخ

 
 
 
 
 

 مردم فلسطین و لبنانزنده باد مبارزات رھایبخش 
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 فرانکفورت
 

 
صحنھ ای از تظاھرات فرانکفورت

 
 نفر دردفاع از مردم غزه بھ خیابان آمده و با شعارھای کوبنده در محکومیت دولت ١٢٠٠٠ ژانویھ بیش از ٩روز جمعھ 

ا سازمان و حزب و شبکھ این تظاھرات بھ ھمت دھھ. نژادپرست و صھیونیستی اسرائیل افکارعمومی را بھ خود جلب نمودند
 ھمبستگی با، توقف فوری بمباران و کشتار مردم درغزه، تحریم اسرائیل. ھای ضد جنگ امپریالیستی سازماندھی گردید

رفقا و ھوادران . از جملھ شعارھائی بود کھ درباندرولھا، پالکاردھھا  و یا ازطریق بلندگو فریاد زده میشد ..... خلق فلسطین
 . این تظاھرات و پخش اعالمیھ بھ زبان آلمانی ھمبستگی خود را نسبت بھ خلق فلسطین ابرازداشتندحزب با شرکت در

 
 ھمبستگی سلطنت طلبان آدمخوار با صھیونیستھا

 

 صحنھ ای از تظاھرات مشترک سلطنت طلبان پھلوی چی با صھیونیستھای اسرائیل
 
 

سرائیل ھمراه با ھواداران سلطنت پھلوی درحمایت از  نفر از صھیونیستھای ا١٠٠ ژانویھ حدود ١١روز یکشنبھ 
کشتار و بمباران غزه و درھمبستگی با رژیم آدمخوار و فاشیست و نژادپرست اسرائیل درفرانکفورت دست بھ تظاھرات 

. دندزدند کھ با افشای بی امان صدھا تن از افراد مترقی و بشردوست و مخالف صھیونیسم وتروریسم دولتی اسرائیل مواجھ ش
سلطنت طلبان کھ رویای احیای مناسبات گذشتھ را در سرمی پرورانند وحامی  بمباران وتجاوز نظامی اسرائیل بھ ایران 
ھستند یکباردیگر نشان دادند کھ اینھا برعکس تئوریھا و ادعاھای یک سری روشنفکر مزدور و خودفروختھ و دالل صفت 

ران ضد بشر گذشتھ ھستند وژست و ادعای نوه رضا خان قلدر، رضا نیم ایرانی ھیچگونھ تغییری نکرده و ھمان آدمخوا
پوچ و مضحک است و نمی تواند کسی جز عده ای اجنبی پرست را با خود " دموکراسی و حقوق بشر" پھلوی نیز در دفاع از

عام مردم و پاشاندن فسفر چھ بیشرمانھ است وقتی از آزادی و  احترام بھ حقوق بشر سخن رود اما ھمزمان از قتل . ھمراه کند
 !ننگتان باد. سفید بر فراز غزه بھ دفاع برخاست

 .     درآکسیون اعتراضی علیھ این تظاھرات ضدبشری رفقای وھواداران حزب ما فعاالنھ شرکت داشتند
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 !ننگ ونفرت بر حامیان فاشیسم ، امپریالیسم و صھیونیسم
 برلین

 
 
 

 ھزارنفر درتظاھرات علیھ اسرائیل و درحمایت ازخلق فلسطین،شرکت کردند و ١٢ ژانویھ بیش از ١٠روز شنبھ 
این تظاھرات توسط شبکھ ضد جنگ و دھھا حزب و سازمان . خواھان توقف فوری بمباران و محاصره غزه شدند

جاوز بربرمنشانھ غزه را محکوم  نفر بھ خیابان آمده و ت١٢٠٠٠ نیز بیش از دویسبورگدر . صلحدوست سازماندھی گردید
در ھامبورگ وشماری از شھرھای دیگرآلمان نیز . تظاھراتی بھ این گستردگی دراین شھر بیسابقھ بوده است. کردند

 . تظاھراتھای مشابھ ای  علیھ دولت تروریستی و نژادپرست اسرائیل صورت گرفت
 
 

ملھ بھ غزه با انتشار سریع و فوری اعالمیھ بھ طبق سنت ھمیشگی اش از ھمان آغاز ح)  توفان(حزب کارایران
فارسی و انگلیسی و آلمانی این جنایت وحشیانھ را محکوم نمود  وبا صدور بیانھ مشترک با احزاب و سازمانھای  م ل  بین 

ی المللی و صدور اعالمیھ ھای افشانھ گرانھ و رھنمود صریح و روشن بھ رفقا و ھوادران و ھمھ صلحدوستان و نیروھا
انتشار و صدور متوالی .  مترقی در برگزاری تظاھرات و آکسیونھای اعتراضی  بھ وظیفھ انترناسیونالیستی خود عمل نمود

 . شماری از بیانیھ ھای تحلیلی در دفاع قاطع از خلق فلسطین و افشای امپریالیسم و صھیونیسم بیانگر این مدعاست
 

 !سرمایھ داری، فاشیسم، صھیونیسم و امپریالیسممرگ بر ! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری

 جنگیدن  « دوقطب ارتجاع تروریستی« نشسن  و علیھ تصویر فوق جائی برای دودوزه بازی و میانھ بازی و بین دوصندلی 
 چنین جریاناتی فاقد وجدان بشری  ودرعمل ھمدست صھیونیستھای بربر و فاشیست ھستنند. باقی نمی گذارد
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 )١١( آغاز فروپاشی سوسیالیسم درشوروی

 یک بازنگری مجدد
 

 سوسیالیسم در جایگاه و نقش تضادھای آشتی ناپذیر
 

پردازیم کھ حذف طبقۀ  اکنون بھ این سئوال می. زطبقات و مبارزۀ طبقاتی درسوسیالیسم سخن گفتیمدر شمارۀ قبل ا
اری و حذف آن از قدرت سیاسی و دآیا با درھم شکستن سرمایھ. بورژوازی در تولید و اقتصاد کشور بھ چھ مفھوم است

لیسم کدامند؟ منظور رفیق استالین از حذف طبقات یابد؟ تضادھای آشتی ناپذیر در سوسیا اقتصادی مبارزۀ طبقاتی پایان می
 .درشوروی چیست؟

ھمان طورکھ درشمارۀ پیشین نوشتیم اشکال مبارزۀ طبقاتی و جایگاه و نقش تضادھای آشتی ناپذیر درجامعۀ 
ت سوسیالیستی مبحث بسیار مھمی درفلسفۀ مارکسیسم است کھ رویزیونیسم خروشچفی با ایجاد اغتشاش دراین مبحث ضربا

کسانی کھ دربرخورد بھ . اری کشانده استدمؤثری بھ دیکتاتوری پرولتاریا زده و شوروی سوسیالیستی را بھ جادۀ سرمایھ
 با استالین آشنائی ھامسئلۀ بروز رویزیونیسم در شوروی ازاختالفات سیاسی، ایدئولوژی، فلسفی و اقتصادی رویزیونیست

ذ نمایند کھ رویزیونیسم  با درگذشت استالین یک شبھ چطور توانست بھ قدرت ندارند الجرم باید این نتیجۀ نادرست را اخ
اری درروسیھ دترین عوامل احیاء سرمایھ از آنجا کھ قطع مبارزۀ طبقاتی یا آشتی طبقاتی درسوسیالیسم  یکی از مھم! برسد؟

 :استالین بر این عقیده بود کھ. پردازیم بوده است، بھ توضیح بیشتر این مطلب می
 )١٩٣٧."(مبارزۀ طبقاتی بھ موازات احراز موفقیت درساختمان سوسیالیسم ناگزیر حدت خواھد یافت" 

مبارزۀ طبقات آشتی ناپذیر، اما خروشچف با نفی وجود تضادھای آشتی ناپذیر درسوسیالیسم بھ دلیل از میان رفتن 
ھ  با این بھانھ دیکتاتوری پرولتاریا را غیر  اعالن داشتھاطبقاتی در سوسیالیسم را امری سپری شده و مربوط بھ گذشتھ

 .را جایگزین آن کرد" ھمھ خلق"ضروری دانستھ و تئوری ضد لنینی دیکتاتوری 
برخورد مارکسیستی لنینیستی و یا رویزیونیستی بھ مبارزۀ طبقاتی درسوسیالیسم درارتباط با تفسیری است کھ 

ھر دونوع تضاد، آشتی ناپذیر و . آید سوسیالیستی درحال گذار بھ عمل میازدونوع تضاد آشتی ناپذیر و آشتی پذیر  درجامعۀ 
این ِویژگی آشتی پذیری . لیکن تضاد آشتی پذیر ازخصوصیات جامعۀ سوسیالیستی است. آشتی پذیر درسوسیالیسم وجود دارند

ارھای تولیدی و بر وحدت زیرا کھ این نظام برمالکیت مشترک ابز. تضادھا از ماھیت نظام سوسیالیستی سرچشمھ میگیرد
 و روشنفکران و مردمی کھ بھ دور حزب مارکسیستی ھاترین منافع اقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگرو دھقانان تعاونی عمده

این . روند ولی درعین حال با نابودی طبقات استثمارگر تضادھای آشتی ناپذیر ازمیان نمی. ند، تکیھ داردالنینیستی متحد شده
شوند بلکھ محصول آثار جامعۀ کھنھ بورژوائی، ازداخل و فشارھا و  ط سوسیالیستی در تولید ناشی نمیتضادھا از رواب
 .ند کھ در کنار تضادھای آشتی پذیر بھ ھستی خود ادامھ میدھندااری ازخارجدمحاصرۀ سرمایھ

بات سوسیالیستی نظریۀ نفی تضادھای آشتی ناپذیر درسوسیالیسم پس از نابودی مالکیت خصوصی و برقراری مناس
کھ " قانون اساسی نوین"پس ازگزارش تاریخی رفیق استالین بھ کنگره ھشتم شوراھا دربارۀ طرح . درشوروی مطرح گردید

زوال مبارزۀ طبقاتی بھ "پایان استثمار فرد از فرد و استقرار مالکیت سوسیالیستی را اعالن داشت، نظریۀ رویزیونیستی 
دھند و   این تئوری انحرافی را بھ استالین نسبت داده و میاىجالب است کھ عده. رح گردیدمط" موازات پیشروی سوسیالیسم

کنند کھ حزب بلشویک از آن پس بیشتر دشمنان  اورا بھ بی اعتنائی  نسبت بھ مبارزۀ طبقاتی متھم نموده و این طور تبلیغ می
ت چرا کھ عالوه بر مبارزات استالین درنفی این توان این نظریۀ را درست دانس شک نمی بی. خارجی را عمده کرده بود
 . بھ استالین نیز با این نظر ھمخوانی نداردھانظر، اتھامات رویزیونیست

، )١٩۶۴( درگزارش بھ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی ھاتئوریسین مشھور رویزیونیست" سوسلوف"
 :صریحًا اعتراف میکند کھ استالین بر این نظر بوده است کھ

 ."رزۀ طبقاتی بھ موازات احراز موفقیت درساختمان سوسیالیسم ناگزیر حدت خواھد یافتمبا"
 :مجارستان درحملھ بھ استالین نوشتندھاى و نیز فالسفۀ دیگر رویزیونیست نظیر رویزیونیست

کرد، ازیک طرف وحدت و مبارزه ضدین را  ترین قانون دیالکتیک را در دو جھت تحریف می استالین مھم"
کرد و بھ طور یک جانبھ فقط روی مبارزه تکیھ میکرد و عامل  وحدت و ارتباط متقابل ضدین را  دیگر تفکیک می ازیک

بخش بود کھ بھ موجب آن مبارزۀ طبقاتی پس از  گرفت و این برخورد ناشی ازتئوری بی پایھ و بسیار زیان نادیده می
  )١٣۴٢( ١مجلھ مسائل بین المللی شماره ( آویرت رسی و. ب."  ساختمان سوسیالیسم نیز دائمًا حدت می یابد
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"  و سایر دورویانھادربارۀ کمبودھای کارحزبی و اقدامات جھت نابودی تروتسکیست"رفیق استالین درمقالۀ خود بنام 
 : یعنی یک سال پس از اعالن محو طبقات آشتی ناپذیر در روسیھ نوشتھ است، می گوید١٩٣٧کھ درسال 

 تز پوسیده را داغان نمود و بھ کناری گذارد، کھ گویا باید مبارزۀ طبقاتی ما با ھر قدم پیشروی ضروری است کھ این"
این نھ فقط . آوریم ھمواره رام تر میشود ئی کھ ما بھ دست میھامان رفتھ رفتھ زوال یابد کھ گویا دشمن طبقاتی  با پیروزی

کشاند، درحالی   افراد ما را بھ خواب برده و بھ طرف تلھ میچرا کھ. باشد  خطرناک نیز میییک تز پوسیده است، بلکھ تز
برعکس، ھر قدر کھ . کھ بھ دشمن طبقاتی این امکان را میدھد برای مبارزه برضد قدرت شوروی نیروھای خود را جمع کند

د و آنھا بھ اشکال ما پیشرفت نمائیم و ھر قدر ما پیروزی بھ دست آوریم، خشم بقایای طبقۀ استثمارگر داغ شده، بیشترمیشو
زنند  آیند و دست بھ ھر کوششی می تر برعلیھ حکومت شوراھا بھ حرکت در می مذبوحانھ. شدیدتر مبارزه متوسل میشوند

 ." زیرا کھ آنھا محکوم بھ نابودی ھستند
 

بھ  ىاوقایع بعدی درشوروی درستی اظھارات استالین را آنجائی ثابت نمود کھ دارودستۀ خروشچف ازبطن جامعھ
جوھر افکار نادرست انکار مبارزۀ طبقاتی، میدان دادن بھ لیبرالیسم . پاخاستند کھ دیگران مبارزه با آنھا رانفی میکردند

باشد کھ ازطریق دست کشیدن ازمبارزۀ  ترین بیان اپورتونیسم سیاسی و ایدئولوژیکی می ست کھ خود فشردهھادرھمۀ زمینھ
 دشمن بھ جای آن، میکوشید حزب و دولت سوسیالیستی شوروی ھاىیز با ایدئولوژیطبقاتی و نشاندن ھم زیستی مسالمت آم

را بھ انحطاط بکشاند کھ عاقبت پس ازدرگذشت رفیق استالین و پیروزی این عناصر کمین کرده درحزب این توفیق را برای 
مامی جھات درنظر داشتھ و انقالبیون رفیق استالین ھمواره با ھوشیاری کامل مبارزۀ طبقاتی را در ت. بورژوازی فراھم نمود

 بھ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یوگسالوی کھ اى طی نامھ١٩۴٨او درسال . کمونیست را نیز بھ ھمین سان آموزش میداد
 :رفتند، دراین مورد نوشت درانحطاط پیش می

این موضوع . نخواھد کردھیچ کس طبیعت سوسیالیستی در شوروی را کھ بعد از انقالب اکتبر بھ وجود آمده، انکار"
حزب کمونیست اتحاد شوروی را بھ این نتیجھ گیری نکشانده کھ گویا مبارزۀ طبقاتی در کشورما تضعیف میگردد، کھ گویا 

 ."اری وجودنداردد سرمایھناصرعخطر تقویت 
ادی و درسوسیالیسم مبارزۀ طبقاتی بھ طور ھمھ جانبھ و درسھ جبھۀ عمده خود یعنی در جبھۀ سیاسی، اقتص

بدین ترتیب این نظر اپورتونیستی کھ با نابودی طبقات استثمارگر مبارزۀ طبقاتی تنھا و یا وعمدتا  . ایدئولوژیکی رشد میکند
تجربھ نشان داده است کھ درمرحلۀ سوسیالیستی مبارزه درجبھھ . درجبھۀ ایدئولوژیکی جریان می یابد نیز انحرافی است

 است برسرقدرت و برسر اى ودرمرکز مبارزۀ طبقاتی قراردارد زیرا مبارزۀ سیاسی مبارزهسیاسی اھمیت تعیین کننده داشتھ
لیکن پیروزی  این مسئلھ کھ آیا دیکتاتوری پرولتاریا باید حفظ و تحکیم شود و یا این کھ بھ سوی انحطاط و نابودی رود؟

رشد موفقیت . توان تضمین شده دانست یز نمیانقالب درزمینۀ سیاسی و اقتصادی را بدون پیروزی درزمینۀ ایدئولوژیکی ن
آمیز این مبارزه اھمیتی تعیین کننده دارد، زیراکھ نھایتًا بھ این مسئلھ مربوط میشود کھ آیا سوسیالیسم و کمونیسم را باید بنا 

یستی گشود و  بورژوائی رویزیونھاىگیری کرده و یا این کھ درھا را بھ روی ایدئولوژی اری پیشدنمود و ازاحیای سرمایھ
شوند ازضرورت  نظریھ پردازان رویزیونیست حتی ھنگامی کھ مجبور می. اری را ممکن ساختدبازگشت بھ سرمایھ

 کھ تنھا در اىبھ صورت مبارزه. مبارزۀ ایدئولوژیکی سخن بگویند، آن را بھ طور آکادمیک و یک جانبھ بررسی میکنند
بیگانھ کھ برای سوسیالیسم خطری ندارند، پیش برده ى ھات ایدولوژی بی اھمیھاىدرون خلق و برعلیھ برخی باقیمانده

اما کم بھاء دادن بھ مبارزۀ ایدئولوژیکی پیآمدھای فاجعھ آمیزی بھ بار آورده و زمینۀ انحطاط  حزب را فراھم خواھد . میشوند
رزمینۀ سیاسی، ھم برعلیۀ دشمنان و ترین جبھۀ مبارزۀ طبقاتی است زیرا ھم د ترین و کامل مبارزۀ ایدئولوژیکی وسیع. آورد

رویزیونیسم قاعدتًا از زمینۀ ایدئولوژیکی . یابد ھم درون خلق، ھم درمیان طبقۀ کارگر و ھم در درون حزب آن جریان می
طبیعی . آغاز میشود و در ادامھ وگسترش خود بھ سرنگونی دیکتاتوری پرولتاریا و انحطاط کل نظام سوسیالیستی میرسد

این جنگ درکل دورۀ . اری بھ کمونیسم جنگ آشتی ناپذیری بین این دو راه وجود داردد دوران گذار ازسرمایھاست کھ در
محو طبقات استثمارگر و . تواند دراین راه ازپیروزی قطعی سوسیالیسم سخن بگوید گذار جریان داشتھ و ھیچ کمونیستی نمی

پیروزی قطعی سوسیالیسم را فراھم میکند و بھ تنھائی بھ مفھوم  تولید تنھا شرایط عینی ھاىسوسیالیستی شدن تمام شاخھ
اری درمراحل مختلف رشد انقالب و دتضاد عمدۀ آشتی ناپذیر میان سوسیالیسم و سرمایھ. پیروزی قطعی سوسیالیسم نیست

د میان درمیان اشکال مختلف بروز تضا.  حل مخصوص بھ خود داردھاىمبارزۀ طبقاتی، اشکال مخصوص بھ خود و شیوه
 مزبور پیوند درونی ارگانیک وجود دارد کھ انعکاس قوانین رشد انقالب و ساختمان ھاىاری درزمینھدسوسیالیسم و سرمایھ

بدین . درشناخت تضاد عمده آشتی ناپذیر در این یا آن مرحلھ باید این پیوند راھمیشھ درنظر داشتھ باشیم. سوسیالیسم است
غاز تضاد درزمینۀ سیاسی را بھ عنوان تضادی عمده مطرح میسازد کھ بدون حل آن ترتیب قانونمندی رشد انقالب درآ

توان تضادھای دیگر را حل نمود ولی پس از این کھ طبقۀ کارگر بھ رھبری حزب قدرتمند خود، قدرت را بھ دست  نمی
 .گرفت، ضرورت دارد کھ حکومت جدید بر زیر بنای اقتصادی خود تکیھ داشتھ باشد

با حل ھرکدام ازاین تضادھای عمده درمراحل . ضاد در زمینۀ ایدئولوژیک، تضاد عمدۀ این مرحلھ استازاین رو ت
 .اری نیز بتدریج حل میشوددمشخص خود تضاد آشتی ناپذیر عمده میان سوسیالیسم و سرمایھ



 ١٣٨٧ماه  بھمن                          ٣٠       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٧

 

تند و تا وقتی کھ دیگر مشروط ھس تضادھای عمده مراحل مختلف نھ تنھا میان خود پیوند ارگانیک دارند بلکھ بھ یک
. تضادعمده درزمینۀ ایدئولوژیکی حل نشده باشد، تضاد عمده درزمینۀ سیاسی و اقتصادی نیز کامًال و نھایتًا حل نشده است

 متقابل تعیین وظایف مربوط بھ مراحل وند و وابستگییبروز خود و درپتنھا با درک تضادھای عمده دراشکال مشخص 
یز دشمن عمده کھ باید لبۀ تیز مبارزه نیروھای محرکھ و ھم پیمانان این مرحلھ متوجھ آن مختلف انقالب سوسیالیستی و ن

 .باشد، ممکن میگردد
 حتی پس طبقھجریانات انحرافی دیگری تضادھای آشتی ناپذیر در سوسیالیسم را ناشی از وجود بورژوازی  بھ عنوان 

ان کھ این روزھا بھ جبھۀ ضد استالین پیوستند با استناد بھ نظرات این. دانند  سوسیالیستی درزمینۀ مالکیت میھاىاز دگرگونی
ند کھ تضادھا، ا کشف کرده را رشد مارکسیسم لنینیسم،مائو درزمینۀ تضادھا ادعا میکنند کھ گویا برای اولین باردرتاریخ

 ، ھم چنان وجوددارند زیرا درمالکیت بر ابزار تولیداى سوسیالیستی ریشھھاىطبقات و مبارزۀ طبقاتی حتی پس از دگرگونی
 این استدالل بر این نظریھ تکیھ دارد .طبقات متضاد یعنی پرولتاریا و بورژوازی درتمام دوران گذارھستی خود ادامھ میدھند

 . ھم چنان وجود دارندطبقات متضادکھ پس از ساختمان زیربنای اقتصادی سوسیالیسم نیز 
صادی سوسیالیسم طبقات ھنوز وجود دارند، تزی است کھ توسط البتھ این کھ پس از ساختمان زیر بنای اقت

 مارکسیسم لنینیسم فرمولبندی شده وجای شکی نیست لیکن بحث برسر زمینۀ گسترش تضادھای آشتی ناپذیر ھاىکالسیک
مر نماید ، توضیح درست این ا  کھ بھ درک عمیق نیروھای محرک جامعۀ سوسیالیستی کمک میاىمسئلھ. درسوسیالیسم است

آموزد کھ این تضادھا برخالف  ناپذیر و آشتی پذیر درسوسیالیسم می مارکسیسم لنینیسم ضمن تحلیل از تضادھای آشتی. است
زنند، دائمی نبوده بلکھ باید  ادعای این جریانات کھ این روزھا مائو را درمقابل استالین پرچم کرده و بھ آشفتھ فکری دامن می

درک و توضیح درست و علمی جای تضادھای آشتی ناپذیر . بدین ترتیب جامعھ را بھ پیش بردتوان ازآنھا فراگذشت و  و می
ھنگامی کھ صحبت برسر رابطۀ تضادھا با . درجامعۀ سوسیالیستی با یک مسئلۀ مھم دیگر یعنی نقش آنھا در پیوند است

 . سطح قرار دادتوان تضادھای آشتی ناپذیر را با تضادھای آشتی پذیر دریک سوسیالیسم است، نمی
ند، آشتی ناپذیری منافع اساسی طبقات اجامعۀ سوسیالیستی کھ مالکیت خصوصی و طبقات استثمارگر درآن ازبین رفتھ

 .بھ این مفھوم لنین خاطر نشان ساخت کھ درسوسیالیسم آشتی ناپذیری محو میشودرا درماھیت خود ندارد و 
 نیستند و سوسیالیسم عوامل سم یم درماھیت سوسیالیاتوضیح دادهتضادھای آشتی ناپذیر ھمان طور کھ درسطور باال 

این تضادھا ازجوھر مناسبات سوسیالیستی درتولید کھ مناسبات ھمکاری و . بروز تضادھائی از این نوع را درخود ندارد
ذیر بھ خاطر تضادھای آشتی ناپ. شود کمک متقابل میان طبقات دوست، طبقۀ کارگرو دھقانان تعاونی ھستند، ناشی نمی

 .ند، سوسیالیسم این تضادھا را بھ ارث میبرداسرشت خود با سوسیالیسم بیگانھ
درحزب بھ عنوان یک ارگانیسم زندۀ سیاسی . مبارزۀ طبقاتی حتی درصفوف حزب پرولتاریائی نیز وجود دارد

شتن ازتضادھائی کھ در درون لیکن بدون مبارزه برای فراگذ. وحدت، اصل است و منبع نیرو و شکست ناپذیری آن میباشد
. ھاتواند وجود داشتھ باشد و نھ تربیت واقعًا انقالبی کمونیست آن بروز میکنند، نھ وحدت ورشد واقعی انقالبی حزب می

 عینی و اجتناب ناپذیر است، بلکھ ھاىازاین منظر مبارزۀ طبقاتی در درون حزب برای حفظ و تقویت وحدت نھ تنھا پدیده
 با شرکت پرولتاریا و اىحزب اتحادیھ. یت نقش رھبری و انقالبی کردن، پیوستھ نیز امری ضروری استحتی برای موجود
این نظر نیز با مارکسیسم . ستاد پرولتاریا و ستاد بورژوازی نیست و در آن دومشی موجودیت ندارند. بورژوازی نیست

تواند مشی دیگری بجز   وعمل است  نباید و نمیحزب پرولتاریا کھ ازخصوصیات آن وحدت پوالدین اندیشھ. بیگانھ است
 ادامھ دارد. مشی مارکسیستی لنینیستی داشتھ باشد

 
************* 

 

 بھ کنفرانس بین المللی بیروت برای مقاومت  علیۀ امپریالیسم،پیام 
 ھا، و بدیلھاھمبستگی با خلق

 
 رفقای عزیز،
تان را برای تحکیم ھمبستگی بین  ل داشتھ  و مبارزه انقالبی، درودھای خود را برای شما ارساھاىبا سالم

بدین وسیلھ درودھای ) توفان(حزب کار ایران . کنیم  در مبارزه بر علیۀ امپریالیسم و صھیونیسم تحسین میھاخلق
 . دارد لمللی بیروت بیان میابرادرانۀ خود را در ھمبستگی با کنفرانس بین

آمریکا و .  شماری زده است  ده سال گذشتھ دست بھ جنایات بیامپریالیسم جھانی بھ سرکردگی آمریکا در
ھمدستانش بھ یوگسالوی، افغانستان، و عراق بھ طور وحشیانھ  تجاوز نظامی کردند و چندین کشور مستقل دیگر را 
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اق صدھا ھزار مردم عراق توسط نیروھای اشغالگر آمریکا قتل عام شدند و استقالل ملی عر. ھم بھ نابودی کشاندند
 . را نقض کردند

دست  بھ جنایت علیھ بشریت زد و کوشید کھ سیاست "  تروریسم"دولت جرج بوش تحت بھانۀ مبارزه با 
.  تحت ستم را بھ پیش بردھاىراھبردی امپریالیسم آمریکا در تسلط بر جھان از طریق کنترل منابع خلق

 . ھیچ نوع جنایتی فروگذار نکرده  و نخواھند کردشان از  و  ھمدستانشان برای استقرار نظم جھانیا ھامپریالیست
 

 رفقای عزیز،
در سھ ھفتۀ گذشتھ تا . دفاع فلسطین زده است بار دیگر رژیم صھیونیستی اسرائیل  دست بھ کشتار مردم بی

، ھلی ١۶- شکاری افھاىبا بھ کارگیری جت. برند کنون، مردم غزه زیر بمباران وحشیانۀ اسرائیل بھ سر می
 نفر از مردم غزه، کھ  یک سوم آنھا را ١٠٠٠ توپ و تانک، دولت صھیونیستی اسرائیل تا کنون بیش از کوپتر و

 .  ھزارنفر را مجروح نموده استھاعام کرده و ده کودکان تشکیل میدادند، را قتل
  ھم چنان بھ جنایات خود علیۀھاعلیرغم اعتراضات گستردۀ مردم خاورمیانھ و سراسر جھان،  صھیونیست

 . بشریت ادامھ میدھند
. رژیم جنایتکار اسرائیل مدعی است کھ تجاوز بھ نوار غزه پاسخی بھ موشک پرانی  حماس بھ اسرائیل است

 ھا دھۀ گذشتھ تا کنون مداومًا این نوع بھانھ۶در ا ھاسرائیلی. مردم جھان برای این ادعا پشیزی ارزش قائل نیستند
حقیقت این است کھ دولتمردان اسرائیل بدون اشغال فلسطین، بدون . نداھ بھ کار گرفتھارا درقتل عام فلسطینی

نوار غزه را بیش . توانند بھ زندگی خود ادامھ دھند  توسعھ طلبانھ، و بدون سرکوب مردم خاورمیانھ نمیھاىسیاست
بود غذا، دارو، یک و نیم میلیون مردم غزه با کم. ندا سال است کھ از طریق دریا و زمین و ھوا محاصره کرده٣از 

 .سرکوب و دشمنی با اعراب در ماھیت صھیونیسم بوده و خواھد بود.  سوخت و مایحتاج روزمره روبرو ھستند
تا زمانی . یورش اخیرا صھیونیستھا بھ مردم فلسطین نھ اولین جنایت اسرائیل است و نھ آخرین آن خواھد بود

 .ار و قتل عام و نسل کشی مردم فلسطین ادامھ خواھد یافتکھ نژادپرستی و صھیونیسم بر اسرائیل حاکم باشد کشت
 

 رفقای عزیز،
حاکم بر اسرائیل توان دست زدن و ادامۀ چنین جنایاتی را بدون حمایت سیاسی، مالی، و نظامی اى ھدولت
یل حاکمان آمریکا ھمیشھ مشوق، تحریک کننده و حامی جنایات اسرائ.  آمریکائی نداشتھ و ندارندھاىامپریالیست

 . نداعلیھ مردم خاورمیانھ بوده
از لبنان تا ھندوراس تا . از طرف دیگر، مردم جھان بھ افشای ماھیت امپریالیسم و صھیونیسم ادامھ میدھند

اروپا و آمریکای شمالی، از اسرائیل تا تیمور شرقی و آمریکای التین، مردم جھان خشم و نفرت خویش را از 
 . ند او صھیونیستی ابراز داشتھباندھای جنایتکار امپریالیستی 

ھمۀ مردم آزادۀ جھان را بھ تشدید و گسترش مبارزه بر علیھ امپریالیسم و صھیونیسم ) توفان(حزب کار ایران 
برپائی یک جبھۀ . خواھد کھ صدای ھمبستگی خود را با مردم رنجدیدۀ جھان رساتر کنند فرامیخواند و از آنھا می

بھ مبارزین سیاسی امکان میدھد تا یک جنبش قدرتمند در ھمبستگی با مردم جھان وسیع و متحد ضدامپریالیستی 
 .تشکیل داده و موثرتر با ارتجاع جھانی بھ سرکردگی آمریکا بھ مقابلھ برخیزند

 
 .ما برای شما آرزوی موفقیت در مبارزه تان داریم

 !زنده باد ھمبستگی خلقھای جھان
 !مرگ بر امپریالیسم  و صھیونیسم

 )توفان(ر خارجی حزب کار ایران دفت
٢٠٠٩ ژانویھ ١۴

 
 
 

 
 !                                   زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری



 ١٣٨٧ماه  بھمن                          ٣٠       توفان الکترونیکی شماره                                                 ١٩

 

 
 
 
 

 
 ١٣٨٧ ماه بھمن  ١٠٧توفان شمارۀ 

  ارگان مرکزی 
 .حزب کار ایران منتشر شد

 
 !رفقا، دوستان و یاران مبارز

 
ری جمھوری اسالمی، علیھ ادبرای پیشبرد نبردعلیھ رژیم سرمایھ

امپریالیسم جھانی،علیھ رویزیونیسم وضد انقالب ترتسکیسم و شبھ 
) توفان(ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران بھ حزب کارایران 

 !کمک مالی کنید
 

 : از سایت اینترنتیاز انتشارات جدید توفانى اپاره
 
 اتحاد شوروی) ب(مونیست  حزب کھمدچھارۀ گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 اتحاد شوروی) ب( حزب کمونیست ھمدۀ پانزگزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگر* 
 برعلیھ عامیانھ کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین* 
 جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین* 
 مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین *

 
 

 !قھ کوتاه باددست امپریالیستھا از ایران و منط
 


