
 

 
 

شرکت کمونيستها در جنبش دموکراتيک 
 الزامی است

اين از بشردوستی کمونيستی ناشی. کمونيستها نسبت به جان مردم بی تفاوت نيستند
ِ در اين مبارزه که يک جنگ . قاتی استمبارزه مردم يک مبارزه طب. می شود به                       

دوست و دشمن وجود دارد و بايد ديد تناسب قوای طبقات متضاد ،تمام معناست
اساسا چنين درکی خطاست اگر کسی تصور کند. برای يک درگيری چگونه است

، طرفی کهتصور کند طرف برحق. طرف برحق حتما طرف قويتر هم هست
ارد و به اسلحه علمی مسلح است می تواند در شرايطاستدالل و اسناد فراوانی د

.برابر بر دشمن تا دندان مسلح و با تجربه و سازمان يافته خويش حتما غلبه کند
بهرآينده . آنچه ما به آن معتقديم اين است که از نظر تاريخی حق به حقدار می رسد

ِحال از آن طعی استطرف بر حق است ولی در شرايط مشخص که برتری دشمن ق         
تحليل مشخص از شرايط مشخص به. معلوم نيست که ناحق بر حق پيروز نشود

، وقتی بر حقان آمادگی فداکاری ووقتی برحقان پراکنده اند. همين مفهوم است
، وقتی برحقان رهبریجانبازی و پرداختن بهای سنگين را برای امر انقالبی ندارند

،، امکانات مالی ندارندتبليغاتی ندارند، وقتی امکانات نداشته و سازمان ندارند
در نبرد با نيروهای سياه تا دندان مسلح و سازمانيافته و آماده... اسلحه گرم ندارند و

دشمن. هسته شکست را با خود حمل می کنند ،و دارای رهبری ارتجاعی و متمرکز
ری خويشنيروهای انقالبی همواره بايد کياست رهب. در اين نبرد از ما قويتر است
،از مقابله با دشمن در شرايط نامناسب بايد پرهيز کنند. را به محک امتحان بگذارند

، در زمانی بايد بهدشمن بايد در جائی در گير شوند که آنها در نظر گرفته اند با
، بايد دشمن را غافگيرپيکار بپردازند که وقت مناسبش را خود آنها تعيين کرده اند

.تمام قوانين جنگی در مبارزه طبقاتی نيز صادق است. ون زنندکنند و به وی شبيخ
دشمن سعی می کند شما را در جا و زمانی به مبارزه بکشد که برتری وی قطعی

  ٤ ادامه در صفحه...با سازمان ١٣٦٠خرداد  ٣٠اين کار را خمينی در . است
  

                
   

پشتيبانی از حقوق مردم و مبارزه با استبداد
  يستی استوظيفه کمون

در برخورد به مبارزه مردم که ماهيتا يک مبارزه دموکراتيک بود و نتوانست به
خاطر ماهيت بورژوائی خويش با طبقه کارگر پيوند برقرار کند برخوردهای

اين جنبش نخست به. يکجانبه ای از جانب پاره ای نيروهای اپوزيسيون وجود دارد
اح حاکم حرکت می کرد و تا حدودیصورت مسالمت آميز در کادر خواستهای جن

وحشيگری جناح مسلط حاکم و سرکوب بيرحمانه جنبش. در تحت نظارت آنها بود
توسط کسانی که تنها با آنها بايد با زبان قهر سخن راند جنبش را راديکال کرد و به
مقابله کم و بيش قهرآميز با ارتجاع حاکم کشاند ولی موفق نشد به علت عدم نزديکی

طبقه کارگر تدارک يک اعتصاب عمومی را ببيند و اين اعتصاب را به يک قيامبا
جنبش به علت فقدان رهبريت و عدم تجربه و ضعف سازماندهی. عمومی بدل سازد

  . و فقدان دورنمای سياسی درجا زد و به صورت آتش زير خاکستر در آمد
ان خواهان انقالبهمين ضعف جنبش زمينه ای شد تا نيروهای ارتجاعی که در اير

نمايندگان. مخملی هستند فعال شوند و تالش کنند در جنبش مردم ايران نفوذ نمايند
آنها در خارج از کشور دست بدامن نيروهای امپرياليستی شدند تا از مسئله تقلب در
انتخابات ايران و وحشيگری حاکميت مسئله دخالت و نفوذ اجانب در ايران را

د و در داخل ايران با همدستی با ارتجاع جهانی جهت لبه تيزبطلبند و توجيه کنن
شعار. مبارزه را از سمت اسرائيل و آمريکا برگيرند و دشمنان آنها را نشانه بگيرند

بدل و سوريه ، مرگ بر اسرائيل به شعار مرگ بر چين و روسيهمرگ بر آمريکا
بنان که بطور قطع باتبليغات جعلی در اينترنت عليه جنبش مردم فلسطين و ل .شد

جنگ روانی بود که صهيونيستها و ،دست عمال صهيونيستی دامن زده می شود
در چنين شرايطی نيروهای انقالبی نمی. امپرياليستها به آن دامن زده و می زنند

توانند به يک برخورد يکجانبه قناعت کنند و مردم را در چنگال عفريت تبليغاتی
،شرکت مسئوالنه و فعاالنه کمونيستها در اين جنبش. ندارتجاع جهانی تنها بگذار

 ٦ ادامه در صفحه... حمايت از ماهيت

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

در سايه استبداد تحريم 
انتخابات سياست درستی 

  است
خرداد  ٢٢بعد از انتخابات اخير ايران در  

زمزمه انتقاد به کسانی که انتخابات را 
اکثر اين . بلند شد ،ده بودندتحريم کر

منتقدين کسانی بودند که خودشان در قبل از 
انتخابات حاضر نبودند موضعی اتخاذ کرده 

 ”مچشان”و اظهار نظری بکنند که مبادا 
البته نفس هر تحريم و يا تائيدی . گير بيفتد

، مهم اين است که بخودی خود مهم نيست
ائيد چه کسی با چه استداللی به تحريم و يا ت

محتوی . شرکت در انتخابات دست می زند
سياست اتخاذ شده هميشه مالکی خواهد بود 
که بر مبنای آن پس از روشن شدن نتايج 
انتخابات می توان در مورد ضعفها و يا 
قوت استدالالت و يا ريشه اشتباهات به 

در غير اين صورت اتخاذ . بحث پرداخت
تصميم مانند شرکت در يک بازی قمار 

 ”فيفتی فيفتی”معروفبقولی . هد بودخوا
البته . است و يا برد دارد و يا باخت دارد

تصميم به شرکت و يا عدم شرکت در 
انتخابات زمانی توسط افراد منفرد صورت 

رد اجتماعی                            ُ می گيرد و تبليغ می شود که ب 
و پذيرش مسئوليت اجتماعی آن نيز برای 

ج فرد مذکور می تواند از نتاي. آنها کم است
بهر  ،شرکتش راضی باشد و يا نباشد

صورت اگر تشخيص دهد که تا کنون 
اشتباه می کرده است با  ،تبليغات         ِ بنادرستی  

رفع مسئوليت ” اشتباه کردم”گفتن اينکه 
. ، کسی هم وی را جدی نمی گيردمی کند

آنکه در مورد احزاب و سازمانهای حال 
سياسی که احساس مسئوليت می کنند و 
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  ...در سايه استبداد تحريم
اتخاذ اين تصميمات می  ،به آنها دارند

تواند نتايج درست و يا فاجعه بار بدنبال 
” اشتباه کردم”داشته باشد و بيان جمله 

ِ به راحتی  ولی  .خدمت نمی کندآنها کار         
زبان درازی منفردين را که در انفرادند 

   .افزايش می دهد
اضات کنونی اعتر و زمزمه انتقادات

بيشتر ناشی از آن است که بسياری از 
مردم در اعتراض به نتايج قابل پيش 
بينی انتخابات به خيابانها ريخته و دست 
به اعتراض زده اند و اين پديده اين 
تصور را در برخی ايجاد کرده که از 
روز نخست نمی بايست انتخابات را 

  . تحريم کرد
د خود اين عده در قوت بخشيدن به انتقا

که چرا بايد در انتخابات شرکت می 
کرديم به جريانهای غير قابل پيش بينی 
اعتراضی مردم توسل می جستند و 
استدالل می کردند که بدون شرکت در 
اين انتخابات امکان پديد آمدن چنين 

استدالل آنها چنين است . جنبشی نبود
اگر انگيزه پديد آمدن اين جنبش که 

ربه به رژيم برای آموزش مردم و ض
پس حمايت از شرکت  ،مثبت بوده است

در انتخابات نمی توانسته نادرست بوده 
  .باشد

برای حزب ما اين شيوه استدالل به 
شيوه استدالل فالگيرها بيشتر شباهت 

وای به . دارد تا به يک تحليل علمی
حال روز مردمی که بخواهند مهار 
خويش را بدست چنين رهبران 

از نظر ” بازیقمار ”ماجراجو و 
وضعيت آنها مصداق  .سياسی دهند

فردی است که همه را فرابخواند خود 
را به دره بياندازند به اميد اينکه در 
هنگام سقوط بتوانند خود را به شاخه ای 

  . بياويزند
اين امر همه دانسته است که از بدو 
پيدايش جمهوری اسالمی جريانهای 
سياسی سازشکار و همدست رژيم 

اسالمی که روزی بايد به  جمهوری
مردم ايران پاسخگو باشند نظير حزب 
توده ايران و جريان ننگينی بنام سازمان 
فدائيان اکثريت در تمام انتخابات تقلبی 
رژيم جمهوری اسالمی شرکت کردند و 

شرکت در هيچ  ”خير”هيچگاه از 
انتخاباتی در شرايط خفقان و استبداد 

بات نيز در همه اين انتخا. نگذشته اند
ولی . بدون برو برگردد تقلب شده است

نفس تقلبی بودن انتخابات آنها را از 
. شرکت در اين نمايشات منصرف نکرد

زيرا سياست آنها زندگی و همکاری در 
آنها اساسا . کادر نظام کنونی است

نيازی به اين ندارند که هر بار با تحليل 
مشخص به تحريم انتخابات و يا شرکت 

آنها يک بار برای . دازنددر آن بپر
هميشه با رژيم جمهوری اسالمی بيعت 
کرده اند و در انتخابات تقلبی در شرايط 
خفقان و فضای غير دموکراتيک آنها 

  .شرکت می کنند
طبيعی است که برای کسانيکه هميشه 

در گذشته و حتی در آينده سياستشان 
حمايت از مشروعيت رژيم بوده است و 

مشروعيت اين  در هر چهار سال به
رژيم و صحت انتخابات صحه می 

ايران  فرقی نمی کند که مردم ،گذارند
به عنوان اعتراض به خيابانها بريزند و 

، اگر مردم ايران به خيابانها يا نريزند
نيز نمی ريختند آنها از شرکت خود در 
انتخابات حمايت کرده آنرا درست 

شرکت اين  .ارزيابی می نمودند
نتخابات بر اساس سياست سازمانها در ا

رفرميستی و ضد انقالبی آنها انجام می 
گيرد و نه پيشگوئی در زمينه احتمال 

اين . پيدايش جنبش اعتراضی مردم
بخش اساسی  ،شرکت تاکتيک آنها نيست

استراتژی آنها در حفظ نظام سرمايه 
شما . داری جمهوری اسالمی است

خواهيد ديد آنها در همه انتخابات آتی 
بدون برو برگرد شرکت خواهند نيز 
پس انتقاد اين دارو دسته ها هرگز . کرد

نمی تواند بر اين محور صورت گيرد 
که عدم شرکت مخالفين آنها در 

چون . انتخابات نادرست بوده است
طرح چنين پرسشی تنها از جانب 
کسانی می تواند پيش کشيده شود که 
اساسا شرکت و يا عدم شرکت در 

آنها تاکتيکی است که هر انتخابات برای 
بار بايد بر اساس تحليل مشخص از 
شرايط مشخص بر سر آن تصميم 

کسانيکه مانند ساير جناحهای . بگيرند
حاکميت در انتخابات نظام همواره 
شرکت می کنند نمی توانند و مشروعيت 
ندارند از اين زاويه برخورد ديگران را 

  . مورد انتقاد قرار دهند
ای ضد انقالبی اساسا برای اين جريانه

تحت هر  - مطرح نيست که در انتخاباتی
شرايط غير دموکراتيکی هم بخواهد 

شرکت آنها در همه . شرکت نکنند - باشد
. انتخابات حال و گذشته مسجل است

تصميم آنها يک تصميم استراتژيک 
برای همکاری با رژيم جمهوری 

آنها حاضرند در . اسالمی ايران است
اسی با رژيم چارچوب قانون اس

ما با . جمهوری اسالمی ايران کار کنند
اين دار ودسته از همان بدو انقالب 

  .تکليف خود را روشن کرديم
کسانی ولی هستند که انتخابات را  

تحريم کرده ولی بعد از جنبش مردمی 
در تصميم نخستين خويش متزلزل شده 

استدالل آنها اين است که ما بايد . اند
ی کرديم در انتخابات مردم را تشويق م

شرکت کنند شايد با اين توهم پنهان که 
، آنوقت جنبش مردمی عظيم تر شده

فشار به رژيم افزونتر گرديده و امکان 
آيا اين  .سرنگونی رژيم بيشتر می شد

استدالل درست است؟ آيا سياست 
شرکت و يا عدم شرکت در يک 
انتخابات را بر اساس نتايج غير قابل 

فرستادن مردم بدم گلوله محاسبه و يا 
بدون رهبری و دورنمای روشن می 
توان توجيه کرد؟ اين همان سياست 

اين . می باشد ”هرچه بدتر بهتر است”

سياست بی مسئوليتی در قبال جان و 
، اين سياست سلب زندگی مردم است

از خود در رهبری رهبری مسئوليت 
  . مبارزه مردم است

شده ايم  در اينجا ما با پديده ای روبرو
. که برای هيچکس قابل پيش بينی نبود

ولی آيا چنين پديد ه غير قابل پيش بينی 
می توانست پيشتر در نوع تصميم ما 
موثر باشد و استدالالت ما را در تائيد 

  سياست تحريم به زير پرسش برد؟
فرض کنيد که در اين انتخابات تقلبی 
مير حسين موسوی انتخابات را می برد 

آيا اين نتيجه . ار می آمدو بر سر ک
انتخابات پيروزی مردم ايران بود؟ آيا 
از تجربه انتخاب محمد خاتمی که خود 
را با سينه سپر کرده مدافع نظام معرفی 

می توان پيروزی  کرد نبايد آموخت؟
يک جناح حاکميت را به جای پيروزی 
مردم ايران جا زد؟ آيا همه آن تجربه 

را می  خونين گذشته در زمان خاتمی
سال ديگر  ٨توان به حساب نيآورد و 

مردم را سرگرداند؟ پيروزی موسوی نه 
تنها در ايران دموکراسی نمی آورد بلکه 
برای نظام جمهوری اسالمی بزرگترين 
مشروعيت تاريخيش را بهمراه داشت 

سال جمهوری  ٤که در عين حال تائيد 
. آقای احمدی نژاد نيز بخشی از آن بود

، نه خاتمی و نه موسوینه مير حسين 
کروبی و نه رضائی و يا هاشمی 

الف رژيم جمهوری خرفسنجانی م
اسالمی نيستند و خواهان حفظ نظام و 

  .تقويت آن هستند
کسانيکه پيروزی موسوی در انتخابات 
را پيروزی مردم ايران جا می زنند در 
حقيقت از خواستهای مردم ايران بی 

ی آقای موسوی در برنامه ها. خبرند
خويش روشن کرده است که در عرصه 
سياست داخلی ادامه دهنده راه احمدی 

در عرصه سياست خارجی . نژاد است
  .به راست گرايش دارد

مردم ايران خواهان دموکراسی و تحقق 
حقوق بشر و حقوق شهروندی خويش 

مردم ايران می خواهند که آزادی . هستند
احزاب و سازمانهای سياسی برسميت 

ند و اتحاديه های کارگری و شناخته شو
، دموکراتيک و ساير تشکلهای صنفی

غات و فعاليت داشته يسياسی امکان تبل
مردم ايران می خواهند که رفع . باشند

سانسور شود و همه نشريات و 
، مطبوعات بتوانند آزادانه منتشر شوند

مردم ايران می خواهند که حق 
اعتصاب، حق برگزاری نمايشات 

همه ، شناخته شوند تبرسمياعتراضی 
، شکنجه زندانيان سياسی آزاد شوند

سال  ٣٠گران و مسئولين کشتارهای 
حکومت اسالمی در مقابل دادگاههای 

، حقوق بشر واقعی خلق قرار گيرند
، ، مذهب از حکومت جدا شودتحقق بيابد

تساوی حقوق زن و مرد قانونی و عملی 
 ،قانون قصاص حذف شود. گردد

، دگری دست بردارددادگستری از بيدا
 ٣ادامه در صفحه  ...امنيت قضائی

   جنايت عليه بشريت است ،کشتار مردم ايران
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[Text eingeben] 

  ...در سايه استبداد تحريم
، و همه در مقابل مردم تامين شود 

  ... قانون يکسان باشند و
کدام يک از اين خواستها را آقای 
ميرحسين موسوی متحقق خواهد کرد؟ 
در کجای برنامه خويش آقای مير حسين 
موسوی به اين خواستهای مردم توجه 
کرده است؟ کدام سياست داخلی را وی 
می خواهد عملی کند؟ اگر وی 
درعرصه های فوق پای خويش را جای 
پای احمدی نژاد می گذارد که در آن 

    صورت تغييری صورت نمی گيرد؟
کمونيستها چرا بايد در انتخابات 

  .با چه شرايط شرکت کنند
کمونيستها در عين اينکه مخالف 

خالف شرکت در پارلمانتاريسم هستند م
پارلمانتاريستها فکر می . پارلمان نيستند

کنند که با شرکت در پارلمان می توانند 
جامعه را از بنياد به نفع نيروهای تحت 

درحاليکه کمونيستها که  ،ستم تغيير دهند
پارلمانتاريست نيستند بر آنند که از 
طريق پارلمان نمی شود جامعه را 

از  بطور بنيادی دگرگون ساخت ولی
اين ابزار می توان برای بسيج و دادن 

  .آگاهی به مردم استفاده کرد
شرکت آنها در پارلمان برای استفاده از 

، به کرسی خطابه، آن به عنوان بلندگو
، بعنوان يک عنوان ابزار افشاءگری

و . نوع تماس مستقيم با توده مفيد است
تازه چنين شرکتی در اوضاعی قابل 

انقالبی در توجيه است که وضعيت 
 جامعه حاکم نبوده و جنبش مردم پيش

تر از تمايل شرکت در پارلمان قرار 
در غير اين صورت جنبش . نداشته باشد

مردم همه بساط پارلمان و هم 
پارلمانتاريسم را می روبد و خود بر 

  .سر کار می آيد
طبيعی است چنين شرکتی در عين حال 
مشروط بر اين است که انتخاباتی کم 

دموکراتيک صورت بپذيرد و  وبيش
آزادی احزاب وجود داشته باشد وگرنه 
کمونيستها هرگز نمی توانند به درون 
مجالس بورژوائی راه پيدا کنند چه 
برسد که در آنها بعنوان سکوی خطابه 

  .به افشاءگری بپردازند
  وضعيت واقعی چگونه است

در ممالکی که احزاب اپوزيسيون 
که نمايندگان ، در ممالکی ممنوع هستند

از مصونيت پارلمانی برخوردار نيستند 
و هميشه از طرف قوه مجريه تحت 

و سرشان زير ساطور  فشار هستند
تهديد مامورين امنيتی و دستگاه قضائی 
قرار دارد، در ممالکی که حتی بعنوان 
فرد نيز کسی نمی تواند از صافی 

شرکت  ،مراجع نظارت انتخاباتی بگذرد
شوخی    تر بيکدر انتخابات بيش

سياسی شبيه است و موجب خنده می 
شود تا تحقق يک خواست دموکراتيک 
و يا تحميل يک خواست دموکراتيک به 
حکومت و استفاده از ابزار پارلمان 

  . حاکميت  ِء برای افشا

در ممالکی که کمونيستها در انتخابات 
شرکت می کنند با اين هدف است که 

که  نامزدهای مورد اعتماد خويش را
خود تعيين کرده اند به مجلس بفرستند و 

اين شرط . يا برياست جمهوری برسانند
فقط بی عقالن و يا مغرضين . عقل است

مردم را دعوت به شرکت در انتخاباتی 
می کنند که حتی خودشان نامزدها را 
تعيين نکرده و می خواهند به نامزدهای 

شرکت در انتخابات . ديگران رای دهند
ب آزادانه آنها نيست انتخاب آنها انتخا

کسانی است که برای آنها انتخاب کرده 
آنها حق انتخاب غذا برای تناول . اند

ندارند بايد آش کشکی را بخورند که 
آيا . خاله برايشان از قبل تهيه ديده است

می شود چنين انتخاباتی را با نمونه 
هائی که بزرگان مارکسيسم در موردش 

  ود؟نظر داده اند قياس نم
، در ايران احزاب ممنوع هستند

نامزدهای انتخاباتی با تائيد شورای 
انتخاب می شوند و برد و باخت  بانهنگ

آنها نيز با توجه به نظر شورای نگهبان 
يعنی از روز نخست روشن است . است

که مردم بايد بين طاعون و يا وبا يکی 
در واقع حق انتخابی . را انتخاب کنند

ی از اين حق دفاع وجود ندارد تا کس
، گروه ها و احزاب اينکه سازمانها. کند

به شرکت در انتخابات فرا را  مردم
اينکه بخوانند کار ديگری نکرده اند جز 

اين انتخابات زده صحت بر  مهر تائيد
شرکت خويش را در اين  آنها. باشند

انتخابات با هيچکدام از استدالالت 
شناخته شده سياسی هرگز نمی توانند 

تنها يک استدالل می ماند و  .وجيه کنندت
آن اينکه ما اساس نظام جمهوری 
اسالمی را برسميت می شناسيم و به 
رافت اسالمی ايمان داريم و می طلبيم 
که رحمی کرده نامزدهای انتخاباتی ما 

   .را نيز برسميت بشناسيد
. خرداد چنين انتخاباتی بود ٢٢انتخابات 

هوم انتخاب ميرحسين موسوی به مف
وی با . تحقق خواستهای مردم نبود

خواستهای مردم موافق نبوده و نيست و 
در برنامه خود نيز به آنها اشاره ای هم 
نکرده است که بعد از انتخاب آنها را 

در اينجا هندوانه را به شرط . عملی کند
  .چاقو نمی خريم

مير حسين موسوی بر اين اصل غير 
سال است که صحه می  ٣٠دموکراتيک 

گذارد که قبال خمينی و حاال شورای 
نگهبان بر صالحيت نامزدهای 
انتخاباتی نظارت کنند و آنها را تائيد و 

ميرحسين موسوی و ساير . يا رد نمايند
نامزدها تائيد کرده اند که اين عمل ضد 
دموکراتيک و مستبدانه عين دموکراسی 
اسالمی و به صالح اسالم ناب محمدی 

ر سالها از تصميم آنها با اين کا. است
نامزدی صدها انسان دموکرات و 

آنها قبول کرده . آزاديخواه جلو گرفته اند
اند که اين حق شورای نگهبان است که 
حق انتخاب مردم را محدود و مسدود 
می کند و خودشان نيز اختيارات اين 

آقايان مير . شورا را برسميت شناخته اند
، کروبی و رضائی اين حسين موسوی

انتخاباتی را پذيرفته و به آن  بازی
آنها خود نمايندگان  .اعتراضی نداشته اند

يک بازی استبدادی هستند و لذا 
مشروعيتی ندارند نظريات شورای 

شورای . نگهبان را به زير پرسش ببرند
تنها ، نگهبان اختراع جديدی نکرده است

مورد تائيد ساير که از اختيارات خويش 
استفاده کرده  ،نامزدها نيز بوده است

شورای نگهبان بر اساس مصلحت  .است
اسالم که همان مصلحت رژيم جمهوری 

  .اسالمی است رفتار کرده است
حال در تقلبی که از قبل در تدارک يک 

انجام ) توفان- بخوانيد انتصابات(انتخابات
گرفته است همه اين آقايان نامزدها دست 
داشته اند ولی بعد از انتخابات دبه در 

را ” دموکراتيک”ورند و بازی می آ
  .برهم می زنند

آيا کمونيستها بايد با توجه به احساس 
مسئوليتی که در خود احساس می کنند 
مردم را دعوت می کردند در اين بازی 

که هيچ معنای ” دموکراسی”مسخره 
مشروعيت ديگری نداشت جز اينکه 

رژيم را تائيد کند و مردم را به الطاف 
نمايد شرکت کنند؟  اين رژيم خوش بين

بنظر حرب ما چنين اقدامی به صالح 
کمونيستها بايد . مردم ايران نبود و نيست

انتخابات را تحريم می کردند و به مردم 
می گفتند که رای آنها در اين انتخابات 
به حساب نمی آيد و از صندوقها احمدی 

اين همان . نژاد را بدر خواهند آورد
جام داد و پيشگوئی بود که حزب ما ان

سياست تحريم وی سياست درستی در 
  .قبال مردم ايران بود

نمی شود مردم را مانند اصالح طلبان 
حکومتی به شرکت در انتخابات قالبی 
فراخواند و برای رژيم مشروعيت دست 
و پا کرد و بر قالبی بودن انتخابات 

اينکه مردم فريب . سرپوش گذارد
يج اصالح طلبان را خوردند ولی به نتا

انتخابات تن در ندادند امری بود که از 
نمی شود با . دست همه خارج شده بود

دفعه بعد هم گربه هللا توهم اينکه انشاء ا
است از تحريم انتخابات دست کشيد و 
مردم را به شرکت در انتخابات ميان بد 

اين سياست اصالح . و بدتر دعوت کرد
طلبان در ايران است که می خواهند از 

نوان نيروی فشار و چرخ مردم به ع
پنجم خود برای نيل به قدرت و تضعيف 

  .جناح رقيب استفاده کنند
اصالح طلبان می خواهند از شرکت 
مردم در انتخابات برای مقاصد خود 

مردم پر . استفاده کنند و نه تغيير نظام
در  ،ناراضی و خواهان تحول، اميد

، در رويای روزهای استيصال خويش
نه فريب بازيگری و نيز متاسفا بهتر

ادعاهای آنها را خوردند و با توهم 
خويش در اين انتخابات شرکت کردند و 
روزها بعد نيز در حمايت از اصالح 
طلبان خواهان پس گرفتن رای خود 

 ۴ادامه در صفحه  ...آنها. بودند

 زندان و شکنجه و اعدام از ماهيت رژيم جمهوری اسالمی بر می خيزد 
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[Text eingeben] 

  ...در سايه استبداد تحريم
مدتها بدنبال تحقق شعار اصالح طلبان  

اصالح ”ه رقبای اينک. راه افتادند
يعنی جناح منتسب به محافظه  ”طلبان

کاران می خواست با يک ضربه کار را 
يکسره کند و مانع شود که روند 

اينکه جناح  ،اعتراض به درازا بکشد
منتسب به بنيادگرائی به نحو توهين 

ِ آميزی در کميت آراء  دست  ،داده شده                  
برد و کروبی و رضائی و مير حسين 

تاکتيک ، تر تحقير کردموسوی را با تبخ
نادرستی از جانب آنها بود که مست از 
باده پيروزی در محاسبات اوليه آنها 

ژرف و گسترده  ،مبنی بر تاثيرات منفی
اش بر احساسات مردم دچار اشتباه در 

ولی از کی تا بحال . محاسبه شده بودند
نيروهای جدی سياسی سياست خويش 

کی را بر اساس احتمال اشتباهات تاکتي
  . دشمن تعيين می کنند

مردم در اثر قلدری و محاسبات 
چشم و  ،نادرست تاکتيکی جناح مسلط

گوششان باز شد و شعارهايشان ارتقاء 
پيدا کرد و زمانيکه خامنه ای آب پاکی 
روی دست آنها ريخت با شعارهای 

، ، مرگ بر خامنه ایمرگ بر ديکتاتور
، استقالل، مرگ برجمهوری اسالمی

بر خواسته  هوری ايرانیجم ،آزادی
های سازشکارانه اصالح طلبان پيشی 

آنوقت بود که موسوی بهانه شد . گرفتند
و کل نظام نشانه شد ولی اين تجربه به 

همين مردم امروز . بهای گرانی تمام شد
فهميده اند که در انتخابات آتی نبايد به 
هيچ کدام از اين جناحها رای دهند و 

و بدتر را سياست انتخاب ميان بد 
مردم در اين تجربه بعد از . برگزينند

تجربه نخست در انتخابات خاتمی 
آموخته اند که بايد اين تسلسل باطل را 
از هم گسست وگرنه تا ابد امکان 
گزينش آنها محدود است و ميان وبا و 

  .طاعون بايد يکی را انتخاب کنند
تحريم انتخابات امر درستی بوده است و 

و اصوليت علمی انجام بر اساس تحليل 
اگر جريانهای مسئول مردم . شده است

را به شرکت انبوه در انتخابات تقلبی 
فرا می خواندند و سپس آنها را در 
شرايط نابرابر و بدون رهبری و 
سازماندهی و دورنما که متاسفانه 
وضعيت عينی جنبش است به اعتراض 
می کشاندند و به قمار سياسی دست زده 

مسئوالنه رفتار ، ی می کردندبا قيام باز
زيرا در چنين صورتی . نکرده بودند

بايد امر سرنگونی رژيم را نه به منزله 
يک شعار ترويجی و تبليغی بلکه بايد به 
شعار روز و تهيجی به دستور کار بدل 
می ساختند که در آن صورت بايد تالی 
. خود را نيز مطرح می نمودند

بدون  سرنگونی بدون تالی جايگزين آن
دورنما بيان بی دورنمائی رهبری است 
و نتيجه اش به بن بست رساندن جنبش 

  .   است
حزب ما نمی توانست به اين امر بی 

ولی بهر . مسئوليت برخورد کند

صورت شرط پيروزی در تمام تحوالت 
، برای برخورد آگاهانه و پرهيز از آتی

، سازمان پذيری توده ها و غافلگيری
انقالبی و هوادار پيوستن نيروهای 

. آزادی طبقه کارگر به حزبش است
، اين سياست) توفان(حزب کار ايران

   .سياست حزبيت را تبليغ می کند
***** 

  
  

  ...شرآت آمونيستها
مجاهدين کرد و در يک پيکار نابرابر 

سياست رژيم . آنها را سرکوب نمود
آنها . جمهوری اسالمی حساب شده بود

و اکثريتيها  وقتی به سرکوب توده ايها
شيوه مبارزه  پرداختند نيز از همين

زمان و جای جنگ را . استفاده کردند
قبلی و  آنها تعيين کردند و با شناسائی

تمرکز قوا در جای مناسب ضربات 
به متحدين سابق و وفادار  ،کوبنده ای

 .خويش وارد آوردند
يک رهبری ورزيده و با وجدان از 

د و با انقالبيگری کاذب پرهيز می کن
مغز خود انديشيده و با برنامه و نقشه 

اين عمل يک اقدام . می کندکار 
در گذشته ی مبارزات . مسئوالنه است

جنبش کمونيستی در زمان حزب توده 
ايران خبر رسيده بود که برای سرکوب 
اعتصاب کارگری و تظاهرات کارگران 

مرتجعين عشاير اطراف  ،در اصفهان
تا به  اصفهان را بسيج کرده اند

کارگران در يک شرايط نابرابر حمله 
کنند و از آنها کشته گرفته آنها را 

در اين مبارزه قدرت کارگران . بترسانند
برای سرنگونی نظام حاکم بر ايران و 

آنها . قلع و قمع مرتجعين کافی نبود
برای بهبود شرايط زندگی خود در کادر 

و يا در . نظام حاکم مبارزه می کردند
يگر فاشيستها که در ايران در موردی د

ند زمان جنگ نفوذ داشتند تالش می کرد
در کارخانجاتی که به جبهه شوروی 
اسلحه و مهمات صادر می کردند 
اعتصاب راه انداخته و بر خواستهای 
کارگران تکيه کرده تا مقاصد شوم خود 

در آن زمان کار . را به کرسی بنشانند
ف روشنگری در ميان کارگران از وظاي

نخستين کمونيستها بکار می رفت و نه 
تظاهر به انقالبی گری که مظهر مجسم 

اين وظيفه رهبری . ضد انقالب بود
حزب بود که جنبش کارگری را 

 خسارت به وی رهنمائی کند تا کمترين
طبيعتا اگر در جنبشی قدرت . وارد شود

رهبری حزب تا بحدی باشد که 
کارگران همچون سربازان يک لشگر 

ن پيروی کنند کار مبارزه طبيعتا از آ
پيش می  يولی موارد. ساده خواهد بود

آيد که توده مردم در اثر يک وضعيت 
غير عادی و تهيج عمومی به ميدان آمده 

در . و بيک مقابله نابرابر دست می زنند
اين زمان وظيفه حزب اين نيست که در 
مقابل اين عمل انجام شده به مردم 

ای خود برويد و توصيه کند به خانه ه

در مقابل استبداد حاکم به عمليات 
. قهرآميز و يا مقابله به مثل دست نزنيد

اگر حزب رهبری را در دست داشت 
طبيعتا زمان و محل در گيری و آرايش 
جنگی را خود تعيين می کرد ولی در 
شرايطی که با جنبش خود بخودی 
روبرو می شود و قادر نيست که خشم 

د وظيفه اش در اين مردم را کنترل کن
است که در جهت تصحيح شعار ها و 

در جنبش با ، ارتقاء سطح آنها بکوشد
مسئوالنه شرکت کند و مانع شود که 
مبارزه مردم سرکوب گشته و قربانيان 

وظيفه رهبری از طريق . فراوانی بدهد
حزب اين است که موجب شود تا 
کمترين خسارت به جنبش وارد شود و 

نشينی منظم و حفظ جنبش را به عقب 
کادرها و عناصر آگاه و پيشرو آن وا 

عنصر انقالبی واقعبين است در . دارد
حاليکه انقالبيگری از ذهنيگری ناشی 

  .می شود
در جنبش اعتراضی اخير مردم ايران 
پاره ای از نيروهای اپوزيسيون که 
درک درستی از مبارزه اجتماعی ندارند 

بی  و بيشتر بنظر می آيد که تنبلی و
عملی خويش را توجيه می کنند با يک 
استدالل ساده که نه رهبری اصالح 
طلب جنبش و نه خواستهای جنبش مورد 

از حمايت از جنبش سرباز  فتائيد ماست
زدند و منتظر ماندند و می مانند تا 

آنها . جنبشی مطابق ميل آنها به ميدان آيد
ميدان مبارزه را به رقيب سپردند و خود 

 ٢٨در بعد از . شين کردندرا خانه ن
 ٢٨مرداد جزوه ای در باره کودتای 

مرداد در ايران انتشار يافت که نگارش 
اگر ". آنرا به باغدانيان منتسب می کنند

 ٢٨رجاله ها و اوباش شاه اللهی در 
 "جسم توده ايها را کشتند ١٣٣٢مرداد 

محتوی اين جزوه که مورد تائيد بسياری 
ود و رهبران دست راستی حزب ب

بيعملی رهبری را در ايران تائيد می 
کرد روح کمونيستها را مورد آماج 
تيرهای زهرآگين قرار داد و کمونيستها 

مطابق . را ازجنبه نظری خلع سالح کرد
اين نظريه دست راستی جنبش ملی شدن 
نفت و ضد استعمار انگليس در سالهای 

در ايران که رهبريش در دست  ٣٠
ود مسئوليت طبقه بورژوازی ملی ب

شکست جنبش را نيز بعهده دارد و يا 
اينکه از آنجا که ايران در مرحله انقالب 
بورژوا دموکراتيک قرار دارد که 
رهبری آن يک رهبری ماهيت 
بورژوازی است پس کمونيستها در اين 
ميان فاقد هرگونه مسئوليتی بوده و می 
توانند با خيال راحت از خود سلب 

مرداد توده  ٢٨جزوه . مسئوليت کنند
ايها را خلع سالح کرد و خاطرشان را 

، راه عدم جمع نمود که راه عدم مقاومت
تالش برای کسب رهبری راه درستی 

اين نظريه امکان بسيج بعدی  .بوده است
و انگيزه مبارزه انقالبی را از کادرهای 

رفيق احمد قاسمی در . کمونيست گرفت
 ۵درصفحه ادامه  ...شکست”جزوه 

  چهره زشت جمهوری اسالمی در تجاوز وحشيانه به زندانيان روشن می شود
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  ...مونيستهاشرآت آ
  :نوشت” مرداد ٢٨مرداد و جزوه  ٢٨ 
مبالغه آميز نيست اگر بنظر من ... ”

مرداد  ٢٨گفته شود که انتشار جزوه ی 
در اثر اشتباهات تئوريک و سياسيش 
چنان شکستی را برای حزب توده ايران 

مرداد برابر  ٢٨باعث شد که با شکست 
مرداد  ٢٨سر و صدائی که جزوه  .ودب

برپا کرد بيشتر از سر و  در حزب ما
توده ... مرداد نبود ٢٨صدای کودتای 

حزبی برای اولين بار از رهبری می 
شنيد که رهبری انقالب ايران در مرحله 
، حاضر اصوال با بورژوازی ملی است

با انتشار اين جزوه  .تاريالنه با پرو
  ”.زمين زير پای حزب لرزيد
اين سئوال ”: رفيق قاسمی ادامه می دهد

ه چرا رهبری حزب ما در مقابله با ک
مرداد از امکانات فراوانی  ٢٨کودتای 

برای نويسندگان  که داشت استفاده نکرد
مرداد سئوال مزاحمی است و  ٢٨جزوه 

برای اينکه از جواب آن بگريزند سئوال 
: را باين صورت دگرگون می سازند

چرا رهبری حزب در مقابله با کودتای 
، و آنوقت نکردمرداد انقالب  ٢٨

شروع می کند به بحث مفصلی در باره 
مراحل انقالب و اينکه ايران در 
نخستين مرحله ی انقالب است و 
رهبری انقالبش با بورژوازی است و 
بنابراين رهبری حزب ما در مقابله با 

مرداد هيچ کاری نمی  ٢٨کودتای 
اينطور گمراه کردن افکار  .بايست بکند

است که عمومی حزب و مردم بديهی 
هيئت اجرائيه . شايسته رهبری ما نيست

ی حزب در ايران می بايست سئوال را 
همانطوری که از طرف واقعيت 
اوضاع و از طرف کادرهای حزب 
مطرح می شد مطرح کند نه اينکه 

   .”راهی برای گريز بيابد
پس می بينيم که بحث بر سر رهبری 
جنبش يک بحث جديد نيست و سابقه 

کمونيستی ايران  طوالنی در جنبش
آموزش از گذشته پرافتخار حزب . دارد

توده ايران يعنی آموزش از همين موارد 
مشخص در مبارزه اجتماعی و تاثيرات 

نمی شود آزموده را بار . خوب و بد آن
  .ديگر آزمود

همان اشتباه امروز در محدوده 
ماهيت . کوچکتری تکرار می شود

اشتباه در هر دو مورد در مسئله 
رد به نقش رهبری کمونيستی در برخو

در جنبشی که در . جنبش توده ای است
عين توده ای بودن به کژراه می رود و 
به تالش آگاهانه يک رهبری با 

به اين تجربه . مسئوليت نياز دارد
    :بلشويکهای روس در روسيه توجه کنيد

اعتصاب باکو به منزلۀ ””
                       ً   عالمتی بود که موجب تظاهرا ت 

ژانويه و  هاىاهافتخار آميز م
  ”.فوريه سراسر روسيه شد

  .)استالين(
اين اعتصاب در آستانۀ طوفان بزرگ 
انقالب مانند تابش برق قبل از رگبار 

 ١٩٠٥ژانويه سال ) ٢٢( ٩وقايع . بود
در پترزبورگ سر آغاز طوفان انقالب 

  .شد
در  ١٩٠٥سوم ماه ژانويه سال 

ترين کارخانۀ پترزبورگ در  بزرگ
که اکنون کارخانه (يلوف کارخانه پوت

اعتصاب ) شود کيروف ناميده می
اين اعتصاب به علت اخراج . شروع شد

. چهار نفر کارگر از کارخانه سرگرفت
دامنۀ اعتصاب در کارخانه پوتيلوف به 

کارخانه و  ،سرعت وسعت يافت
ديگر پترزبورگ هم به اين  هاىفابريک

اعتصاب همگانی . اعتصاب پيوستند
ور سهمگينی رو به جنبش به ط. شد

حکومت تزاری بر آن شد . فزونی نهاد
  .تا جنبش را از همان آغاز فرونشاند

پيش از اعتصاب  ١٩٠٤هنوز در سال 
پوتيلوف بود که پليس به دستياری 
کشيش فتنه انگيزی به نام گاپون 

مجمع "تشکيالتی از خود موسوم به 
به وجود " روس هاىکارگران کارخانه

در تمام نواحی  اين تشکيالت. آورد
هنگامی . داشت ئیهاپترزبورگ شعبه

که اعتصاب در گرفت گاپون کشيش در 
مجمع خود نقشۀ فتنه انگيزی  هاىجلسه

 ٩در : به قرار زيرين پيشنهاد کرد
ژانويه همۀ کارگران گرد آيند و با 

کليسا و  هاىآرامی و مسالمت علم
تصاوير تزار را برداشته به سوی کاخ 

 هاىدربارۀ نيازمندی زمستانی بروند و
تزار به . بدهند اىخود به تزار عريضه

قول او در برابر خلق ظاهر خواهد شد 
و به سخنان وی گوش فرا خواهد داد و 

گاپون . حاجتشان را بر خواهد آورد
برای کمک به مأمورين آگاهی تزار 

بدين منظور که کارگران : برخاست
تيرباران شوند و جنبش کارگران غرقۀ 

ولی نقشۀ پليس به زيان  ،ددخون گر
  . حکومت تزاری پايان يافت

اين عريضه در جلسات کارگران مورد 
اصالحات و . مشورت قرار گرفت
در اين مجالس . تغييراتی در آن داده شد

هم بدون آن که آشکارا  هابلشويک
خودشان را معرفی نمايند سخنرانی 

تأثير آنان  تحت نفوذ و. کردند می
عريضه عالوه شد که  تقاضاهائی به آن

 ،عبارت بود از آزادی مطبوعات و بيان
احضار مجلس  ،آزادی اتحاديۀ کارگران

مؤسسان برای تغيير رژيم دولتی 
 ،تساوی عموم در مقابل قانون. روسيه

جدا کردن کليسا از دولت و خاتمه دادن 
برقراری هشت ساعت روز  ،به جنگ

  .کار و واگذاری زمين به دهقانان
در اين مجالس سخنرانی  هابلشويک

ساختند  نموده برای کارگران مدلل می
که آزادی را با خواهش و التماس از 

توان به دست آورد بلکه با  تزار نمی
. آورند آن را به دست می ،سالح

اعالن خطر می کردند که  هابلشويک
. کارگران مورد شليک واقع خواهند شد

توانستند آنها را از  ولی با اين حال نمی
    ً                            ظاهرا ت در برابر کاخ زمستانی باز ت

قسمت مهم کارگران هنوز باور . دارند
کردند که تزار به آنها کمک خواهد  می
 هاجنبش با نيرومندی شگفتی توده. کرد

  :را فرا گرفت
درعريضۀ کارگران 
پترزبورگ چنين گفته شده 

  :بود
ما کارگران شهر ! شهريارا» 

زنان و کودکان و  ،پترزبورگ
دران بی پشت و پناه پدران و ما

سالخوردۀ ما به پيشگاه تو رو 
يم که حقيقتی و پشت و اآورده

ما به کلی بی پناه . پناهی يابيم
 ،دارند بر ما ستم روا می ،يماشده

طاقت فرسا به  هاىبه وسيلۀ رنج
ما را  ،رسانند  ما آزار و جور می

ما  ،مورد سخريه قرار می دهند
را در شمار انسان 

تاب هم  ما...آورند  نمی
آورديم ولی رفته رفته ما را  می

محروميت از  ،به ورطۀ گدائی
. اندازند  حقوق و جهالت می

خودسری و بيدادگری ما را به 
شکيبائی ما به ...... آورد جان می

برای ما آن . آخرين درجه رسيده
لحظۀ ترس آوری فرا رسيده که 
مرگ بهتر از ادامۀ اين شکنجۀ 

  «....تحمل ناپذير است
صبح زود  ١٩٠٥ژانويه سال  نهم

کارگران به سوی کاخ زمستانی که در 
. آن هنگام تزار در آنجا بود روانه شدند

 ،با زنان ،کارگران با تمام خانوادۀ خود
کودکان و پيران سالخورده نزد تزار 

 هاىآنها تصاوير تزار و علم. رفتند می
ثنا  ،بردند کليسا را برداشته، همراه می

. بدون سالح می رفتند خوانی ميکردند و
 ١٤٠رويهم رفته بيش از  هادر خيابان

  .هزار نفر گرد آمده بودند
نيکالی دوم آنها را با درشتی پيشواز 

وی فرمان داد که به طرف . کرد
در اين . کارگران بی سالح شليک کنند

روز بيش از هزار نفر کارگر به دست 
سپاهيان تزاری کشته و بيش از دو 

 هاىخيابان. ندهزار هم زخمی شد
پترزبورگ از خون کارگران رنگين 

  .شد
. رفتند  همراه کارگران می هابلشويک

بسياری از آنها کشته و يا بازداشت 
در همانجا در  هابلشويک. شدند
ئی که از خون کارگران رنگين هاخيابان

فهماندند که  شده بود به کارگران می
دراين جنايت وحشتناک گناهکار کيست 

  .با آن مبارزه کرد و چگونه بايد
روز نهم ژانويه از آن وقت روز 

در روز نهم . ناميده شد" يکشنبه خونين"
ژانويه کارگران درس عبرت خونينی 

در اين روز ايمان کارگران به . گرفتند
کارگران دريافتند که . تزار تيرباران شد

تنها با مبارزه می توانند حقوق خود را 
نهم  ،در خود همان روز. به کف آورند

کارگر  هاىژانويه شامگاهان در برزن
 ۶ادامه در صفحه  ... ،نشين

همدست امپرياليسم ،صهيونيسم يعنی نژادپرستی  
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[Text eingeben] 

  ...شرآت آمونيستها
سنگر بندی  هاکارگران در خيابان

تزار به ما : "گفتند کارگران می. کردند
هم از ما نوش ى اضربه"ضربه زد 

  !".جان خواهد کرد
خبر وحشتناک جنايت خونين تزار در 

اری خشم و بيز. همه جا طنين انداخت
همۀ طبقۀ کارگر و همۀ کشور را فرا 

شهری نبود که در آن کارگران . گرفت
به عنوان اعتراض بر ضد جنايت تزار 

سياسی  هاىاعتصاب نکنند و درخواست
کارگران اکنون ديگر در . ندهند
" نيست باد استبداد"با شعار  هاخيابان

شمارۀ اعتصاب . دادند نمايش می
کرۀ هنگفتی کنندگان در ماه ژانويه به پي

. هزار نفر بالغ گرديد ٤٤٠يعنی به 
يک تعداد اعتصاب کنندگان در ظرف 

. از تمام ده سال گذشته بيشتر بود ماه
  .جنبش کارگری اوجی تمام يافت

  ”.انقالب در روسيه آغاز شد
حال اين وضعيت روسيه را با ايران 

در آن دوران نيز کارگران . مقايسه کنيد
و اعتماد به تحت تاثير افکار مذهبی 

فتنه گری بنام گاپون با شعارهای 
مسالمت آميز با عجز و البه دعاگويان 
. به پيشگاه تزار رفتند و تيرباران شدند

بلشويکها با اين حرکت موافق نبودند و 
ولی آنها . از عواقب آن خبر داشتند

توانائی آنرا را نداشتند که کارگران را 
از اين حرکت منصرف کنند و رهبری 

آنها نمی خواستند . ها را به کف آورندآن
کارگران را نيز در مبارزه خويش تنها 

آنها می خواستند که در اين . بگذارند
. تجربه اندوزی در کنار کارگران باشند

آنها تنها راه چاره را در اين ديدند که 
، در اين مبارزه فعاالنه شرکت کنند

، با کارگران شعارها را ارتقاء دهند
و آنها را به عواقب امر آگاه بحث کنند 

، رهبری جنبش را تا حدودی که کنند
رند تا کمترين وممکن بود به کف آ

خسارت به طبقه کارگر خورده به 
تجربه آنها افزوده شده و برای انقالب 

شکست کارگران  .قطعی آموزش ببينند
در پيروی از گاپون به مادر پيروزی 

  . در انقالب بلشويکی بدل شد
خرداد ما با  ٢٢ر جنبش طبيعتا د

مبارزه طبقه کارگر روبرو نبوديم ولی 
سياست کمونيستها در مضمون خويش 

آنها موظف به . تغييری نخواهد کرد
شرکت در جنبش و تالش برای کسب 

اين يکی از . رهبری آن هستند
آموزشهای جنبش اخير است و 

  کمونيستها بايد از اين تجربه بيآموزند
***** 

  
 

   ...قوق پشتيباني از ح
و ارتقاء شعارها و دموکراتيک 

، ممانعت از انحراف آن و آنخواستهای 
خنثی کردن دسيسه های دشمن از 

نمی شود جنبشی . وظايف مهم آنهاست

را سرزنش کرد که چرا بدون اجازه ما 
به ميدان آمده ای و يا تدارک الزم را 
برای درگيری نديده ای و کوته بينانه 

بارزه قبل از مدعی شد که چرا به م
اين نديدن شرايط . موقع دست زده ای
وظيفه ما اين است . عينی مبارزه است

که بی فايدگی مبارزه مسالمت آميز با 
اين رژيم را نشان دهيم و همه آنهائی را 

پرهيز از ”که تا کنون با شعار 
به ميدان می آمدند و مردم را ” خشونت

خلع سالح روحی می کردند افشاء 
ن است که بنظر حزب ما اي .نمائيم

بسيار بی مسئوالنه است که با يک 
برچسب انقالب مخملی خيال خويش را 
از هر نوع  فعاليت عملی انقالبی و 
مبارزه با دشمن در عرصه هائی که 

اين . توانائی آنرا داريم شانه خالی کنيم
ميدان را برای ارتجاع باز می گذارد که 
 تا می تواند در آن جوالن دهد و در

  .غيبت ما در آن سرباز گيری کند
در مورد کسانيکه از زير بار مسئوليت 
شانه خالی می کنند و مبارزه مردم را 
از باال نگاه کرده و به آن اتهام جنگ 
گالدياتورها را می دهند که گويا به آنها 
مربوط نيست بايد گفت که از مبارزه 

آنها فکر می کنند . هيچ چيز نفهميده اند
مانند هلوست که وارد  گلو  که انقالب
آنها نمی خواهند مراحلی را . می شود

طی کنند که در آن اعتماد توده مردم را 
کسب کرده و لياقت خويش را برای 
طرح مناسب شعارها و رهبری مردم 

ِ برای آنها بزرگترين جنبش . نشان دهند                        
اساسا جنبش نيست  ،بعد از انقالب بهمن

ا نمی تنها دعوای حاکميت است و آنه
خواهند خويش را در اين دعوا شرکت 

از اين سفيهانه تر نمی شود . دهند
آنها منتظر ظهور يک . استدالل کرد

آنهم جنبشی  ،جنبش ناب کارگری هستند
که از همان روز نخست رهبری عليل 
آنها را بپذيرد و حضرات را بيمه عمر 

آنها آنقدر در جايشان می نشينند .  کند
ديدن . سبز شود که زير پايشان علف

تضادهای حاکميت و نديدن شرکت 
مردم در مبارزه و تالشی که جناح 
منتسب به اصالح طلب می کند تا 
رهبری جنبش را به کف گرفته آنرا در 

حقيقتا از  ،خدمت منافع خود بکشاند
نابينائی سياسی و فقدان شعور سياسی 

اين تفکر انحرافی ادامه . حکايت می کند
بيمارگونه است که در همان شيوه تفکر 

زمان تجاوز احتمالی آمريکا واسرائيل 
به ايران در پی آن بود که يک جبهه 
سوم موهومی بوجود آورد که بدون 
لشگر بر ضد جمهوری اسالمی و 
امپرياليسم و صهيونيسم همزمان به 

ِ بازتاب . جنگد ماهيت اين تئوری       
بی عملی و تنها گذاردن  ،ارتجاعی

نی را می توان مردم در شرايط بحرا
  .بخوبی در جنبش کنونی مردم نيز ديد

جبهه سومی که بدون شرکت مردم و 
، نه به نه به بنيادگرايان”تنها بر اساس 
بوجود آمده باشد و به ” اصالح طلبان

صورت مشخص در عرصه پيکار 
تنها در مخيله پاره  حضور داشته باشد

ای مدعيان هواداری از انقالب می 
ص ولی نشانه آن شرايط مشخ. گذرد

است که توده معترض مردم با پرچم 
نادرست اصالح طلبی به ميدان آمده 
است و نفرت خويش را از استبداد در 
زير اين پرچم اصالح طلبانه و توجيه 

هر عاقلی می . آميز مستور کرده است
داند با اين مصالح موجود بايد ساختمان 
انقالب و دموکراسی را در ايران ساخت 

سخن بر سر کسب رهبری . ساخت
  . است

جبهه سوم حرف مفت است زيرا در 
در عمل همه را  ”انقالبی”عين ظاهر 

به بيعملی و خرابکاری در جبهه 
هواداران . عمومی مردم دعوت می کند

جبهه سوم هم بر رهبری سازشکار 
جنبش و هم بر خود جنبش بيک نسبت 
خط بطالن می کشند و آنها را نفی می 

ظيفه ای برای خويش در اين آنها و. کنند
مرحله جنبش نمی شناسند و تکليف خود 
را با اين تئوريهای ارتجاعی برای 

آنها در توهمات . هميشه معلوم کرده اند
خويش فکر می کنند که اگر آنها با 

با جنبش ” بمن چه ولش کن”سياست 
نيز کلک جنبش  ،کردند مردم برخورد

کنده است و به شکست مطابق ميل آنها 
آنها فکر می کنند جنبش . منجر می شود

. می کند” ول”نيز يقه آنها را در آينده 
جنبش . حاليکه چنين نيستدر 

، دموکراتيک مردم عميقتر می شود
تضادهای حاکميت تشديد می گردد و 

شکال مبارزه مردم و تجربه آنها تغيير  َا 
کرده اعتالء می يابد و باز مسلح تر و 

و  ن می آيداه ميدبا تجربه تر از گذشته ب
اين . رهبران خويش را برمی گزيند

رهبران می توانند رهبران غير 
بايد در جبهه ای که بر . پرولتری باشند

ضد رژيم برای دموکراسی وجود دارد 
کمونيستها نبايد نسبت به . شرکت کرد

اين شرکت . اين حرکت بی تفاوت باشند
کمونيستها و طبقه کارگر است که 

گاری به يک حرکت مداومت و ماند
  .دموکراتيک می دهد

لنين دقيقا در برخورد به جنبش 
است که در اهميت ” ناب”کمونيستی 

حال ”: مبارزه دموکراتيک می گويد
و کار   دموکراتيک بوظايف

دموکراتيک سوسيال دموکراتها 
بار ديگر تکرار می کنيم که . بپردازيم

اين فعاليت با فعاليت سوسياليستی ارتباط 
ضمن سوسيال دموکراتها . دارد  فکالين

 نمی تواننددر بين کارگران  ترويج
مسايل سياسی را از نظر دور دارند و 
هر کوشش را که متوجه از نظر دور 
کردن اين مسايل يا حتی ببعد موکول 
کردن آن باشد اشتباه ژرف و عقب 
نشينی از اصول اساسی سوسيال 
. دموکراتيسم جهانی خواهند دانست

دموکراتهای روس به موازات سوسيال 
 ٧ادامه در صفحه  ...ترويج اصول

مبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی 
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[Text eingeben] 

   ...پشتيباني از حقوق 
ايده های ، ترويج سوسياليسم علمی 

را هم در بين توده های  دموکراتيک
، آنها کارگر وظيفه خود قرار می دهند

سعی دارند مفهوم حکومت مطلقه را با 
، و نيز مفهوم تمام صور فعاليت آن

، لزوم سرنگون نمضمون طبقاتی آ
ساختن آن و نيز اين موضوع را که 

آرمان  همبارزه موفقيت آميز در را
کارگری بدون حصول آزادی سياسی و 
دموکراسی کردن رژيم سياسی و 

اشاعه - اجتماعی روسيه غير ممکنست
وظايف سوسيال دموکراتهای (”.دهند
  ).  روس

چه ”همين ايده را لنين در اثر ديگرش 
  :ابراز می کندچنين ” بايد کرد

ما بايد برای تربيت سياسی طبقه ... ”
، برای تکامل آگاهی سياسی وی کارگر

، پس از اکنون. جدا به فعاليت بپردازيم
به ” ايسکرا”و ” زاريا”نخستين هجوم 

همه ”اکونوميسم با اين موضوع 
، چنانکه هر چند بعضی ها(”موافقند

  ).، فقط زبانی موافقندحاال خواهيم ديد
می شود پس تربيت سياسی بايد سئوال 

عبارت از چه باشد؟ آيا می توان به 
ترويج ايده خصومت طبقه کارگر نسبت 
 .به حکومت مطلقه اکتفاء نمود؟ البته نه

اين قضيه که کارگران در  توضيح
معرض ستم سياسی قرار گرفته اند 

 توضيحهمانطور که تنها (کافی نيست
بابان اين قضيه که منافع آنها با منافع ار

  ).مباينت دارد کافی نيست
بايد در باره هر يک از مظاهر مشخص 

همانطور که ما (اين ستمگری تبليغ نمود
 در مورد مظاهر مشخص تعديات

و ). اقتصادی به تبليغ مبادرت نموديم
ستمگری به طبقات بسيار  اينچون 

، چون اين مختلف جامعه وارد می آيد
ستمگری در شئون بسيار مختلف 

، خواه در حيات حرفه و فعاليتزندگی 
، خواه ، خواه شخصی، خواه کشوریای

، خواه مذهبی و خواه علمی و خانوادگی
غيره و غيره متظاهر می گردد در اين 
 صورت مگر روشن نيست که هر گاه

 کار افشای جامع االطرافما سازمان 
از لحاظ سياسی حکومت مطلقه را 

که  بعهده خويش نگيريم وظيفه خود را
سط و تکامل آگاهی طبقاتی کارگران ب

مگر نه اينستکه  انجام نداده ايم؟است 
برای تبليغ نمودارهای مشخص تعديات 
بايستی اين مظاهر را افشاء 

چنانکه برای تبليغ اقتصادی الزم (نمود
بود سوء استفاده در کارخانه ها را 

 .”)افشاء کرد
ما کمونيستها هميشه گفته ايم که بايد بر 

ظاهر استبداد و ستمکاری ضد همه م
و ، با ستمگری و خودسری طبقه حاکمه
به مبارزه دموکراتيک  آنهابيدادگری 

برخاست و شرايط را برای فعاليت 
. عملی و علنی طبقه کارگر فراهم نمود

ما همواره گفته ايم که بايد جانبداری 
و مظالم  حکومت را از سرمايه داران

تی ، بسيجی و پاسدار و قوای امنيپليس
را که جنبش و اعتراضات حق طلبانه 

، افشاء کرد ،مردم را به شالق می کشند
ما بايد وظايف ما همواره گفته ايم که 

عمومی دموکراسی را برابر تمام مردم 
جهان بيان و خاطر نشان کنيم آن فرد 
کمونيستی که فراموش کند که وظيفه 
اش اينستکه در طرح و تشديد و حل 

يک در دموکرات هرگونه مسائل عمومی
. پيشاپيش جنبش باشد کمونيست نيست

ما همواره گفته ايم که برای کمونيستها 
فعاليت در يک شرايط دموکراتيک و 
آزاد برای بسيج و سازماندهی طبقه 
کارگر به مراتب آسانتر است تا در 

باين جهت ما . شرايط اختناق و سرکوب
بايد با همه مظاهر ستمگری طبقه 

، ، مليتهاقليتها، احاکمه چه بر ضد زنان
به ... ، کارگران و، دانشجويانجوانان

وظيفه و به قول لنين  پيکار دست بزنيم
 سازماندهی کار افشای همه جانبه

از لحاظ سياسی حکومت مطلقه را 
  . بعهده خويش بگيريم

حزب طبقه کارگر وظيفه رهبری 
مبارزه دموکراتيک مردم را نيز به 

خود عهده دارد و باين جهت نمی تواند 
را از صف مبارزه کنار بکشد و نسبت 
به مبارزه دموکراتيک مردم بی تفاوت 

عدم شرکت و عدم دخالت . بماند
کمونيستها در اين مبارزه رهبری را 
برای بورژوازی که در مبارزه 
دموکراتيک ناپيگير است خالی می 

، از آموزش کمونيستها جلو می گذارد
گيرد و اعتبار نقش رهبری را در 

. ط بحرانی از بين می بردشراي
کمونيستها بايد خود را در اين مبارزه 
درگير کنند و نشان دهند که دموکراتهای 

در مبارزه دموکراتيک . واقعی هستند
اين تنها کمونيستها نيستند که دارای 
منافع اند بسياری از اقشار غير 

نيز در تحقق حقوق پرولتری 
تمام  دموکراتيک که جنبه عمومی و

    .دارد دارای منافع مشترکندخلقی 
کمونيستها وظيفه اين 

سياسی را در ميان  يافشاءگريها
عموم مردم بعهده دارند و با اين 
تبليغات و افشاءگريهای خود 
تماميت رژيم مستبد حاکم را به 

  .زير سئوال می برند
لنين که انقالبی بزرگی بود در اثر 

در مورد ” چه بايد کرد”داهيانه اش 
اهميت دادن به مبارزه شرکت و 

دموکراتيک پس از نشان دادن اهميت 
بهمانگونه ”: نوشتمبارزه اقتصادی 

نيز افشاءگريهای سياسی اعالن جنگ 
و هر قدر اين . است حکومت به 

اقدامات افشاء کننده پردامنه تر و شديد 
اجتماعی که  طبقهتر باشد و هر قدر آن 

اعالن جنگ می دهد تا شروع به جنگ 
، پر جمعيت تر و مصمم تر باشد نمايد

بهمان نسبت نيز اعالن جنگ اهميت 
بنابر . معنوی بيشتری کسب می نمايد

اين افشاءگريهای سياسی بخودی خود 
 متالشی ساختنيکی از وسايل توانای 

، يکی از وسايل جدا رژيم متخاصم
نمودن متفقين تصادفی يا موقتی از 
دشمن و يکی از وسايل کاشتن تخم نفاق 

عدم اعتماد بين شرکت کنندگان دائمی  و
  . حکومت مطلقه است

در زمان ما تنها حزبی می تواند پيش 
آهنگ قوای انقالبی گردد که بتواند 

افشاءگريها را واقعا در برابر  موجبات
  .عامه مردم فراهم سازد

رای مضمون اد” عامه مردم”اين واژه 
اکثريت هنگفت . بسيار وسيعی است

ه از طبقه غير کارگر افشاء کنندگانيک
و برای پيش آهنگ شدن همانا (هستند

 -)بايد طبقات ديگر را جلب کرد
سياستمداران هشيار و اشخاص 
خونسردی هستند که حساب کار خود را 

  . ”دارند
  و يا در جای ديگر

باال بردن فعاليت ”امر   درحقيقت... ” 
در صورتی ميسر  فقط” توده کارگر

يغات سياسی در تبل”خواهد بود که ما به 
و اما . نکنيماکتفاء ” زمينه اقتصادی

يکی از شرايط اساسی توسعه ضروری 
تبليغات سياسی تهيه زمينه افشاء 

معرفت . سياسی است همه جانبهگريهای 
سياسی و فعاليت انقالبی توده ها را با 

تربيت نمود مگر  نميتوانهيچ چيز 
بنابراين چنين . بوسيله همين افشاءگريها

تی يکی از مهمترين وظايف تمام فعالي
سوسيال دموکراسی بين المللی است 
چونکه حتی آزادی سياسی نيز ذره ای 
لزوم اين افشاءگريها را بر طرف 
نساخته بلکه فقط قدری جهت آنرا تغيير 

مثال در سايه همان انرژی . می دهد
خستگی ناپذير و مبارزه در راه 
افشاگريهای سياسی است که حزب آلمان 

مواضع خويش استحکام خاص داده و  به
اگر . نفوذ خود را توسعه می بخشد

کارگران طوری تربيت نشده باشند که 
موارد خودسری و  هرگونهو  همهبه 
، اعم از ، اعمال زور و سوء استفادهظلم

 بهر طبقه ایاينکه اين موارد مربوط  
و آنهم جوابی فقط از  -باشد جواب بدهند

 -سی نه غير آننظر گاه سوسيال دموکرا
در اين صورت معرفت طبقه کارگر 
. نمی تواند معرفت حقيقتا سياسی باشد

هرگاه کارگران در وقايع و حوادث 
يعنی (مشخص سياسی و آنهم روزمره

از  هر يکياد نگيرند ) دارای جنبه فعلی
مظاهر  تمامطبقات ديگر جامعه را در 

، اخالقی و سياسی شان حيات فکری
، هرگاه آنها ياد دهند مورد مشاهده قرار

نگيرند تجزيه و تحليل ماترياليستی و 
 تمامارزيابی ماترياليستی را عمال در 

طبقات و  تمامجوانب فعاليت و حيات 
در  - قشرها و دستجات اهالی بکار برند

اين صورت معرفت توده های کارگر 
 .نمی تواند معرفت حقيقتا طبقاتی باشد

طبقه توجه و حس مشاهده و ذهن کسيکه 
 ٨ادامه در صفحه  ...کارگر را 

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
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   ...پشتيباني از حقوق 
فقط و فقط و حتی در اکثر موارد بخود 

سوسيال  - وی معطوف می دارد
زيرا طبقه کارگر . دموکرات نيست

برای اينکه خود را بشناسد بايد بر 
طبقات جامعه  کليهمناسبات متقابل 

معاصر وقوف کامل و از آن تصور 
       ”روشنی داشته باشد

برای ما جنبش توده ای اعتراضی در 
ايران حاوی درسهای گرانبهائی است 
که بايد از آن برای دورخيز بعدی 

، آنرا آموزش الزم را بدست آوريم
بايد بدانيم که قيام بايد با . جمعبندی کنيم

تعرض برای کسب قدرت سياسی و 
ی به ماهيت اين قدرت صورت يدانا
است که  اين يکی از درسهائی. گيرد

بايد دانست که . بايد از اين جنبش گرفت
بدون پيوند با طبقه کارگر مبارزه 
دموکراتيک تداوم و عمق واقعی را 
. بدست نمی آورد و همگانی نمی شود

بايد دانست که مبارزه توده ای بايد همه 
جا گير شود و به مهمترين شهرها 

، بايد آموخت که برای محدود نگردد
ندهی و سامان ستاد فرمابه جنگ 

ارتباطاتی نياز هست و نيروهای ما بايد 
از تحرک کافی و سريع برخوردار 
باشند و از تاکتيک غافلگيری دشمن 

بايد آمادگی جانبازی در  .استفاده کنند
ميان مردم شيوع يابد و تصميم عمومی 
اين باشد که از زندگی بد بيشتر از 

بايد با رژيم به جنگ . مرگ بترسند
ت زد و تاکتيکهای متناسب ايزائی دس

آنرا بکار برد تا آنها نتوانند همه نيروی 
اين تاکتيک . خويش را بسيج کنند

. موجب فرسودگی قوای دشمن است
شناسائی افراد رژيم و بويژه لباس 
شخصيها و انتشار اسامی و تصاوير 
آنها در اينترنت وسيله خوبی برای 
جنگ روانی و خنثی کردن گرازهای 

نيروهای انقالبی . است وحشی دشمن
خويش را ” لباس شخصيهای”خود بايد 

بطور ناشناخته در نمايشات خيابانی 
حاضر کنند که به موقع گرازهای 
وحشی ارتجاع را غافلگير کرده و دمار 
 .برای هميشه از روزگارشان درآورند

ترور توده ای از تاکتيکهای مبارزه 
انقالبی است که بايد آنرا از قبل تدارک 

ولی همه اين تجارب و استفاده از . يدد
آنها تنها در تحت رهبری حزب طبقه 

حزب کار . کارگر ممکن می گردد
همه نيروهای انقالبی را ) توفان(ايران

فرا می خواند که به دعوت حزب ما 
برای يک مبارزه متشکل و آگاهانه 

ما خواهان مبارزه ای . پاسخ مثبت دهند
فک دموکراتيک هستيم که جزء الين

مبارزه ضد صهيونيستی و ضد 
حزب کار . امپرياليستی است

در سند برنامه خود ) توفان(ايران
پيدايش چنين وضعيتی را پيشگوئی 
کرده و سياست خويش را در قبال آن از 

صحت نظر . پيش تعيين نموده است
حزب ما و رهنمود کنگره حزب برای 

  .جنبش کمونيستی ايران راهگشاست
  :اه انقالب مار
زب ما می خواهد سوسياليسم را در ح

ولی استقرار . ايران مستقر سازد
خواست آن               َ         سوسياليسم صرفا  با بيان

ميسر نيست و کار انقالب از امروز به 
اين است که حزب . فردا سرنمی گيرد

هنوز ناچار است قبل از  طبقه کارگر
کسب قهرآميز قدرت سياسی توسط 

 تحقق برنامه سوسياليستی پرولتاريا و
خويش، مدتهای کم و بيش طوالنی، 
بناگزير و همچنان در موضع 

فعاليت  اپوزيسيون انقالبی باقی مانده و
برای کسب قدرت سياسی که . کند

بطورعينی وابسته به رشد و درجه 
يافتگی  آمادگی و آگاهی و سازمان

پرولتارياست، الزم است که بحران 
سياسی  اقتصادی سراپای حاکميت را 

د به سلطه نقادر نباش د تا آنهادر بر بگير
. خود بصورت سابق ادامه دهند

ما خواهان . دورنمای ما روشن است
اصل مالکيت خصوصی  پايان دادن به

بر وسايل توليد از طريق کسب قدرت 
 سياسی بوسيله حزب طبقه کارگر

در اين راه هيچ بخش از . هستيم
ما بايد بطور . بورژوازی متحد ما نيست

و ده  شهر زحمتکشان عمده به نيروی
اقشار خرده بورژوازی را . تکيه کنيم

بسوی پرولتاريا جلب کرده بطوری که 
انقالب پرولتری بر خيزند  به حمايت از

. و نجات خود را در تحقق آن ببينند
 سرمايه داری چنان آنها را خانه خراب

که در زير فشار آن چاره ای  دنکرده ا
 آنکه به سوی پرولتاريا ندارند جز

آنها با درک چاره ناپذيری . بلغزند
وضع خود با موضع انقالبی به 

اين اقدام خود . پرولتاريا خواهند پيوست
به کار  بخود صورت نمی گيرد

روشنگرانه و مبارزه عملی در عرصه 
حزب ما بايد قادر . جامعه وابسته است

اعتراضات آنها را به کف  شود رهبری
نشان آورده و اعتمادشان را جلب کند و 
آتی  دهد که تنها پرولتارياست که منافع

    َ      مسلما  بخش . آنها را متحقق می گرداند
بزرگی از اين خرده بورژوازی بالقوه 

  .حامی پرولتارياست
حزب ما در اين مرحله يعنی در دوره 

عينی  ايکه هنوز به قدرت سياسی بعلل
بمنزله حزب  ،و ذهنی دسترسی ندارد

ون کارگر در موضع اپوزيسي طبقه
انقالبی در جامعه به فعاليت اشتغال 

بطور پيگير برای  دارد و در اين راه
بهبود شرايط زندگی زحمتکشان حتی 
در کادر جامعه سرمايه داری فعاليت 

حزب ما عليه استبداد سرمايه .می کند
حزب ما . داران حاکم در ايران ميرزمد
که  همگانی از هر خواسته دموکراتيک

َ           و ماال  پايه های  بنفع عموم مردم باشد     
رژيم مطلقه سرمايه داری کنونی را 

  .حمايت می نمايد تضعيف کند
کمونيستها خواهان شرکت هر چه 
وسيعتر توده ها در تعيين سرنوشت 

دموکراسی  خويش هستند، آنها خواهان
واقعی اند و آزادی های بی قيد و شرط 
 برای فعاليتهای دموکراتيک مردم مي

شرايط دموکراتيک در  باشند، زيرا آنها
قادر خواهند بود به بهترين وجه به 
 ،ارتقاء سطح آگاهی کارگران پرداخته

آمادگی آنها را برای مبارزه افزايش 
داده، تشکل وسيع حرفه ای و سياسی 

را در پيکار  آنها را ممکن گردانده و آنها
طبقاتی آشکار بر ضد مجموعه 
بورژوازی حاکم و حکومت مطلقه وی 

کمونيستها مخالف استبداد .پرورش دهند
و حکومت مطلقه اند و با هر گونه 
 ،اشکال مختلف سلطه جوئی، خودسری

سرکوب، بی حقی، تضييق حقوق 
انسانها، شکنجه و اعدام که رژيمهای 

ما . می کنند مطلقه بانی آن هستند مبارزه
ديوار چين ميان کسب قدرت سياسی از 
رژيم سرمايه داری کنونی و استقرار 

ما برای نيل به . نمی کشيم اليسمسوسي
سوسياليسم است که برای سرنگونی اين 

از  رژيم مبارزه می کنيم و در اين راه
مطالبات رفاهی، دموکراتيک، حرفه ای 
طبقات تحت ستم حتی در چارچوب 

داری که روزمره  مناسبات حاکم سرمايه
 با آن درگير هستند حمايت کرده با هر

کمه و با هر قلدری و زورگوئی هيات حا
اشکال ستمگری در جامعه، از  گونه

جمله دفاع از مطالبات دموکراتيک 
مردم  خلقها، که به پايمال کردن حقوق

حزب ما می . بيانجامد مبارزه می کنيم
خواهد مبارزه طبقه کارگر ايران را 

جامعه سوسياليستی  قرار يکتبرای اس
ما خواهان . در ايران رهبری کند

م و گذار آن به استقرار سوسياليس
  ”....کمونيسم هستيم

*** 
  
  

   ...حقوق بشر وسيله
حاضر نيستند جنايات نژادپرستان 
اسرائيلی را در فلسطين محکوم کنند و 
بر پرتاب بمبهای فسفری بر سر مردم 

، تمام اين فلسطين صحه می گذارند
دورويان بيکباره يادشان آمده که در 
ايران حقوق اقليتهای قومی مورد 

  .ق قرار می گيردتضيي
اساسا وقتی اين واعظان غير متعظ به 
نقض حقوق بشر در ايران که واقعيتی 
انکار ناپذير است ايراد می گيرند حالت 
تهوع به انسان دست می دهد زيرا می 
فهمد که مشکل آنها حيثيت و کرامت و 
حرمت انسان نيست حسابگری سياسی و 

اين کاسبکاری . کاسبکاری محض است
فقط می تواند به جنبش کسانيکه سياسی 

برای دفاع از حقوق بشر تالش می کنند 
در . ضربه زند و آنرا بی اعتبار کند

هيچکدام از اين  ٢کنفرانس دوربان 
رژيمهای جنايتکار حاضر نشدند 
اسرائيل صهيونيست و جنايتکار را 

 ٩ادامه در صفحه  ...محکوم کنند

ِ تجاوزگران    بايد خاک عراق را بی قيد و شرط ترک کنند ،استعمارگر         
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   ...قوق بشر وسيله
يسم معنائی جز و بپذيرند که صهيون 

اين حمايت . نژادپرستی ندارد
جنايتکاران از حقوق بشر اوج رياکاری 
و دوروئی است و نشان می دهد که اين 
امپرياليستها تا به چه حد دشمن بشريت 

برای آنها . اند و از انسانها نفرت دارند
، کاالئی که سود اضافی انسان يعنی کاال

توليد کند و برده وار زندگی نموده 
، در غير اين وش به فرمان آنها باشدگ

. صورت نمی توان از انسان نام برد
صدمه ايکه آنها به حقوق بشر زده اند و 
آنرا در منشورهای دروغين ليبراليستی 
خويش درج کرده اند از صدمه مستبدين 
همدست آنها در ممالک تحت سلطه 

 . بيشتر است
به رژيم جمهوری اسالمی می توان 

می توان . ن وارد دانستاتهامات فراوا
اين رژيم را برای کارهای زشت و 
جنايتکارانه اش محکوم کرد ولی نمی 
توان اين رژيم را برای کارهای ناکرده 

کسانيکه به اين اعمال دست . متهم نمود
می زنند هدفشان حمايت از حقوق بشر 
نيست گاوبندی با رژيم جمهوری 

وقتی به اهداف خود . اسالمی است
مام اين همدستان ايرانی خويش رسيدند ت

را که نقش مزدوران را بازی می کنند 
  .قربانی خواهند کرد

، در ايران کسی به اين عنوان که آذری
و يا بلوچ است تحت  ، عرب ترکمن

در ايران چنين نيست هر . تعقيب نيست
که فارس است قرار منع تعقيب برايش 

اين تبليغات دروغ . صادر شده است
ايران هر کس صرف در . محض است

نظر از هر مذهب و نژاد و قوميتی که 
دارا باشد تنها بخاطر مبارزه با رژيم 
استبدادی جمهوری اسالمی تحت 

 .، شکنجه و اعدام قرار می گيردتعقيب
، ، قومیتعيين کننده تعلقات مذهبی

نژادی و نظاير آنها نيست نقش قطعی 
. را اعتقادات سياسی بازی می کند

ربايجانيهای مرتجع امروز بسياری از آذ
. در حاکميت نقش تعيين کننده دارند

در ” اصالح طلبان”همين نامزد اخير 
 انتخابات دوره دهم رياست جمهوری

که دو يعنی آقای مير حسين موسوی 
 دولتدوره نيز در زمان خمينی رئيس 

. اين مملکت بوده است آذربايجانی است
خامنه ای ولی فقيه خود منشاء آذری 

در مورد ساير مليتهای ديگر نيز . ددار
نشريات . وضع بهمين صورت است

در ”: خارج از کشور می نويسند
نشستی از سوی کميسيون حقوق بشر 
پارلمان آلمان کارشناسان از نقض 

در ايران و .. .حقوق اقليتهای قومی
يک کارشناس . عراق انتقاد کردند
، در ايران اقليت ها خاورميانه می گويد

نامه ريزی شده قربانی سياستی بطور بر
هستند که از سوی حکومت اعمال می 

در اين گزارش با حسابگری ”  .شود
اقليتهای ملی و مذهبی يک کاسه می 

و طوری جلوه داده می شود که  شوند
سرکوب اقليت مذهبی بهائی و يا 
اقليتهای همجنسگرا معادل سرکوب 

اين قياس فيل و . اقليتهای ملی است
  .فنجان است

و بين الملل فخانم روت يوتنر نماينده ع
در سخنرانی خود در پارلمان آلمان 

ت های قومی در يلوضعيت اق”: گفت
، ، بلوچ ها، ترکمن هاايران مانند کردها

آذری ها که نيمی از جمعيت ايران را 
به طرز آشکاری بدتر  تشکيل می دهند

  . ”شده است
در اين نوع استدالالت اقليتهای قومی و 

بی و گروهای سياسی و ساير مذه
ات و مفاهيم با سوء نيت در هم مقوال

ادغام می شوند تا مدعيان بتوانند با 
ايجاد فضای الزم نتايج از پيش خواسته 

آنها حتی به آمار بی . را به کف آورند
پايه ای استناد می کنند که خواننده نظير 
آنرا در ادعاهای ناسيونال شونيستهای 

اری که ناسيونال آذری می يابد آم
شونيستها از خود در آورده اند تا به شبه 
 .استدالالت خويش قوت بيشتری بدهند

از نظر حزب ما صرفنظر از اينکه 
اهميتی ندارد که در کشور واحد هرگز 

، ايران کدام قوم اکثريت را داشته باشد
ولی استناد بلندگوهای رسمی و دولتی 
ال امپرياليستی به منابع مشکوک ناسيون

شونيستهای آذری بجای استناد به آمار 
  . رسمی دولتی ايران جالب توجه است

اين دل سوزاندن برای اقليتهای ملی 
توسط همان کسانی صورت می گيرد 
که در زمان شاه سالها خواستهای 
منطقی خلق های آذری و کرد را در 
جنبش دموکراتيک آذربايجان و 
کردستان سرکوب کردند و در مورد 

خ آن جعليات شناخته شده را به هم تاري
اين تناقضات سياست . بافتند و می بافند

در حقيقت تناقض در  ،امپرياليستی
ولی در باطن در خدمت به . ظاهر است

آنها در . رقيت گرفتن مردم ايران است
زمان شاه از ايران نيمه مستعمره 
ساخته بودند و لذا وحدت خلقهای اين 

زش حياتی نيمه مستعمره برايشان ار
داشت و از سرکوب هر جنبش ملی 
دموکراتيک در ايران حمايت می 

امروز استقالل ايران برايشان . کردند
آنها . مانند خار چشمی در منطقه است

نمی توانند يک ايران مستقل را تحمل 
کنند و دستآورد انقالب شکوهمند بهمن 
را بپذيرند اين است که امروز با تجزيه 

ومت مرکزی ايران و تضعيف حک
موافقند و در اين عرصه زير بغل همه 
نيروهای منحرف ناسيونال شونيست 
ايران را گرفته در اختيارشان پول و 
مهمات قرار می دهند و مغزهايشان را 

برای اين . از نفرت ملی پر می کنند
جوجه فاشيستها دشمن اصلی فارسها 
هستند و نه حکومت جمهوری سرمايه 

فرت ملی را بطور آنها ن. داری اسالمی
مصنوعی می خواهند جايگزين نفرت 

طبقاتی و ضد امپرياليستی و ضد 
  .صهيونيستی کنند

آنها به ناسيونال شونيستها ياد داده اند 
سازمانهای دموکراتيک مستقل خود را 

، سازمان حقوق بشر خود بوجود آورند
تا به اين ترتيب هم از  را بوجود آورند

ه پيشرفت تاثيرات عميق و همه جانب
دموکراسی جلو گيرند و هم سر نخ در 

وگرنه کدام . دست خودشان باقی بماند
عقل سالمی می تواند بپذيرد که حقوق 
بشر تجزيه بردار است و حقوق بشر 
کرد و آذری با حقوق بشر فارس و بلوچ 

آن جريانهای . و يا عرب فرق دارد
، و ، ملیقومی که مبارزه دموکراتيک

حقوق بشر را  مبارزه برای تحقق
مشروط به قوميت می کنند نه از قوم 
، معينی دفاع می کنند و نه از حقوق بشر

آنها ناسيونال شونيستهائی هستند که خود 
را پشت عناوين قومی برای تبليغ روحيه 

آنها نام  .جدائی طلبی پنهان کرده اند
حقوق بشر را برخود می گذارند تا 

ست با اين سيا. سايرين را ارعاب کنند
جنگ روانی بايد مبارزه آشکار و شفاف 

اخيرا در يکی از نشريات خارج . کرد
از کشور سازمان برای دفاع از حقوق 

خود را معرفی می کرد که  ،بشر کردها
می خواهد در کردستان بزرگ که از 

، ، ايران، ترکيهجمهوری آذربايجان
، سوريه تشکيل می شود تنها عراق

عاليت برای تحقق حقوق بشر کردها ف
روشن است که هدف اين سازمان . کند

بيشتر به ايران بر می گردد تا به جالل 
مطمئنا اين سازمان . طالبانی در عراق

در اسناد خود کوچکترين گامی در افشاء 
نقض حقوق بشر در جمهوری 
آذربايجان نسبت به کردها و يا نسبت به 
. کردها در کردستان عراق بر نمی دارد

های آذربايجانی ها نيز ناسيونال شونيست
در اين عرصه دستکمی از کردهای 

حزب کار . تجزيه طلب ندارند
در عين دفاع از حقوق ) توفان(ايران

، با اتکاء به ملی همه خلقهای ايران
حزبی هرگز با تجزيه اسناد کنگره 

ايران و به موازات آن سياست سرکوب 
حقوق دموکراتيک خلقهای ايران موافق 

ر عين محکوم کردن حزب ما د. نيست
همه تالشهائی که در خدمت تفرقه افکنی 

خلقهای در ميان وحدت دموکراتيک 
ايران است از کليه حقوق محقانه 
. اقليتهای قومی حمايت می کند

کمونيستهای ايران وظيفه دارند برای 
تحقق حقوق دموکراتيک در ايران 

و در عين حال تالششان . مبارزه کنند
اتيک خلقهای در جهت وحدت دموکر

. ايران و نه تفرقه ميان آنها باشد
کمونيستها هوادر وحدت اند و برای آن 

  .تبليغ می کنند
  

***** 
  
  

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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   ...تحريف تاريخ
حال امپرياليستهای جويای حقيقت با 
شعبده بازی اين فرارداد غيبی را ظاهر 

در اين زمينه ما شما را به سند . می کنند
ن سند در کنار اي. زير مراجعه می دهيم

ما به انتشاراتی دست خواهيم زد که در 
به ) ١٩٨٩(گذشته توسط رفيق فروتن

نگارش در آمده و يا به فارسی 
ما اين اسناد را . برگردانيده شده است

  .در صفحات توفان منتشر می کنيم
  يادداشتهای پراکنده

افسانه قرارداد محرمانه 
ريبن تروپ- مولوتف  

اريا، بورژوازی عليه پرولت در مبارزه 
بويژه زمانی که پرولتاريا دولت خود را 
تشکيل می دهد و براه سوسياليسم می 

 ، سالح اتهام زنی و قلب حقايقرود
اتحاد جماهير . نقش قابل توجهی دارد

سوسياليستی که آغاز آن انقالب اکتبر و 
پايان آن مرگ استالين است مصداق 
کامل اين حقيقت است و افسانه قرار داد 

 ٢٣ريبن تروپ در - ولوتفمحرمانه م
نمونه برجسته ای از آن  ١٩٣٩اوت 
  .است

امروز هفتادمين سالگرد آن (پنجاهمين
سال انعقاد اين قرار ) توفان- است
بهانه ای بدست ) ١٩٣٩اوت  ٢٣(داد

دشمنان سوسياليسم و ستايشگران نظام 
بورژوائی داد تا اين قضيه فراموش شده 
ين را دوباره زنده کنند و مانند نخست

سالهای پس از جنگ در باره آن 
اکنون نيز که . جنجالی براه اندازند

يادبود سالروز اين قرار داد برگزار شده 
بازهم هر موقع که فرصتی دست می 

، از ياد ، برای آنکه نکند مردم آنرادهد

، در رسانه های همگانی از ببرند
  .يادآوری مجدد آن غافل نمی مانند

رداد محرمانه جالب اين است که اين قرا
که اين همه در باره آن جنجال براه 
انداخته انتشار نيافته است و هيچکس از 

، اما شاهدان متن آن اطالعی ندارد
ضور حعينی که گويا در موقع انعقاد آن 

و اکنون به رحمت ايزدی پيوسته داشته 
اند آنرا ديده اند و می گويند متن آلمانی 

سطر  ٣٢قرارداد در دو صفحه و 
در متن روسی شماره . شين شده استما

می (سطور از اين رقم هم کمتر است
بينيد که شاهد عينی حتی تعداد سطور 

  !!). را نيز شمارش کرده است
مضمون قرار داد گويا تقسيم 
سرزمينهای شرق اروپا ميان اتحاد 

در تائيد آن نقشه . شوروی و آلمان است
جغرافيائی نيز 
، ارائه می دهند
از تصاويری هم 

امضای مولوتف 
و ريبن تروپ 
د ادر پای قرارد

به چاپ می 
رسانند که نشانه 
معتبر بودن سند 

  .است
با تمام اين احوال 
متنی از اين 
قرارداد در دست 
نيست و گرنه 
بايد برای اطالع 
افکار عمومی 
بجای استناد به 
شاهدان عينی 
آنرا انتشار می 

اگر در پنجاه سال . دادند
اد پيش اين قرارد

محرمانه بوده امروز 
که مضمون و مفاد آنرا 
بر سرکوچه و بازار 

، چاپ اين جار می زنند
سند بخصوص از جانب 

کوچکترين دولت آلمان 
. اشکالی پيدا نمی کند

اشکال کار در اين است 
که اين سند هم در متن 
روسی آن و هم در متن 

ناپديد شده است آلمانی 
در بايگانی های  و

مان و وزارت خارجه آل
شوروی اثری از آن 

همينکه اين سند . نيست
در بايگانی شوروی و 

آلمان نيست بايد اين نتيجه را گرفت که 
چنين قراردادی موهوم فقط بخاطر بهتان 
زدن به اتحاد شوروی سوسياليستی و 

اما . استالين ساخته و پرداخته شده است
نتيجه گيری باب طبع خدمتگزاران 

جود سند را بايد و. بورژوازی نيست
مسلم دانست و ناپديد شدن آنرا رفع و 

  .رجوع کرد
 ٧، ٣٢شماره (توضيحات مجله اشپيگل

  :مرا از نظر بگذراني) ١٩٨٩اوت 
نسخه سند برای طرف آلمانی نه در ”

آرشيو وزارت خارجه بلکه در بوروی 
خصوصی امضاء کننده يعنی يوآخيم فن 
ريبن تروپ وزير خارجه هيتلر بايگانی 

و او در پايان جنگ دستور دد گرديد 
شايد هم با اوراق  .سند را بسوزانند

تخليه شده ديگر به ريزن 

انتقال يافته و  (Riesenberg)برگ
   .”امکان دارد بدست روسها افتاده باشد

اولين اشکال اينست که اسناد سياسی و 
ديپلماتيک خواه محرمانه باشند يا نباشند 
نی همه در آرشيو وزارت خارجه بايگا

بنابر رسم معمول هيچ سند . می شوند
رسمی که ميان دو دولت مبادله می شود 
در دفتر خصوصی امضاء کننده آن 

چه دليلی می توان . نگاهداری نمی شوند
اقامه کرد بر اينکه اين سند در دفتر 
وزير خارجه امضاء کننده آن بايگانی 

مفاد اين قرار داد اگر برای . شده باشد
شوروی به مثابه  حيثيت و اعتبار

کشوری سوسياليستی نامطلوب و 
، هيچ زيانمند باشد برای آلمان هيتلری

شت و بنابر اين اخسرانی در برند
آرشيو وزارت  زبايگانی آن در بيرون ا

 ١١ادامه در صفحه  ...خارجه 

با طبقه کارگر از شرايط پيروزی بر نظام است روشنفکران زنان،، پيوند جوانان  
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 ...تحريف تاريخ
شايد آلمان  .بهيچوجه معقول نيست

هيتلری در انديشه حفظ اعتبار و حيثيت 
هيچ انسان ! اد جماهير شوروی بود؟اتح

آگاه و عاقلی هر اندازه که به مغز خود 
فشار بياورد نمی تواند چنين توجيهی را 

  .بپذيرد
، وزارت از اين ريشخندآميزتر اينکه

خارجه شوروی نيز در مورد اين سند 
اشپيگل  .به همين شيوه عمل کرده است

پس از توضيح اين نکته که نسخه اين 
، يو شوروی نيز يافت نشدهسند در آرش
  :می نويسد

، که امضای او ، نخست وزيرمولوتف”
در زير سندآلمانی با حروف التين و در 
زير سند روسی با حروف الفبای روسی 

، سند اصلی را در گاو نقش بسته
. صندوق شخصی خود نگاه می داشت

در لحظه تجاوز آلمان به شوروی در 
 امکان دارد مولوتف به عنوان ١٩٤١

يک فريبکار فريب خورده بی درنگ 
  )٨٩صفحه (.”سند را از بين برده باشد

اما اگر سند ديگر در دسترس نيست 
. تصوير آن در آرشيو بن موجود است

کی و (قبال”اشپيگل تاييد می کند که 
از متن عکس برداری شده و فيلم ) کجا؟

آن نگاهداری شده است و اکنون در 
 وزارت امور( A Aآرشيو سياسی 

معتبر بودن آن . موجود است) خارجه
نيز از جمله از جانب مترجم مورد 

صفحه (.”اعتماد مولوتف تائيد شده است
٨٥(  

قرارداد محرمانه ای ميان دو دولت 
منعقد می شود چرا بايد از آن عکس 

، بخصوص که مهر برداری کرد
  محرمانه نيز بر آن خورده است؟

اگر واقعا عکس اين سند محرمانه در 
آرشيو وزارت خارجه آلمان هست باز 

، چرا از اين سئوال مطرح می شود
، اشکال می شود خودداری نانتشار آ

  کار در چيست؟
” قرارداد محرمانه”افشاگر قالبی بودن 

 .خود امضای مولوتف در زير آن است
مطبوعات اگر از چاپ متن قرارداد 
خودداری کرده و می کنند به اين دليل 

اردادی مطلقا وجود محکم که چنين قر
در عوض عکس بخش پايانی . ندارد

، از قرارداد را با امضای مولوتف
نخستين سالهای پس از جنگ تا 
پنجاهمين سالروز انعقاد آن در برابر 

، برای آنکه ديد همگان گذارده اند
بفرمائيد اين هم امضاء : بگويند
  !مولوتف

مولوتف در مقام وزير خارجه يا به 
 ،کننده هر قراردادیعنوان امضاء 

امضای واقعی خود را با حروف الفبای 
. روسی در پای قرارداد می گذارد

اعتبار قرارداد نيز در همين است و 
گرنه هر کس می تواند نام مولوتف را 
در زير هر قراردادی بگذارد و آنرا 

ما در اينجا نمونه . معتبر اعالن کند
امضای واقعی مولوتف را همراه با دو 

، آنگونه که در ه از امضای اونمون
آمده است به ” قرارداد محرمانه”

  .خوانندگان می گذاريم قضاوت
     
  

قرارداد ”اشپيگل در مقاله خود از يک 
صحبت می کند اما در اين ” محرمانه

اشاره ” محرمانه قرارداد”ه به دو شنق
اگر باور نداريد گوشه چپ  .شده است

باالی اين نقشه را با دقت بررسی 
مرز منافع مطابق قرارداد .(کنيد

،  مرز ٢٣/٠٨/١٩٣٩محرمانه سال 
منافع مطابق قرارداد محرمانه سال 

،  مناطق الحاقی ٢٨/٠٩/١٩٣٩
 ،چکسالواکی به آلمان

جارستان بر اساس پيمان ،ملهستان
  ). مونيخ ١٩٣٨

  
***** 

  

از ياری شما 
  سپاسگزاريم

  . يورو ٥٠٠قی از هلند رفي
  .يورو ٥٠٠رفيقی ازفرانکفورت 

  .يورو ٥٠رفيق فری 
  .يورو ٥٠رفيق رضا 
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حقوق بشر وسيله 
  تفرقه افکنی

مدتی است امپرياليستها که در تمام
آدمکشيهای سرکرده شان جرج بوش
 در عراق و افغانستان و سراسر دنيا

، همه آن هواداران شرکت داشته اند
 زندانهایوجود رسمی حقوق بشر که 

مخفی را بيشرمانه مخفی می کردند و
حاضر نبودند شکنجه های اعمال شده
در ابوغريب و گوانتانامو و در
زندانهای افغانستان را در شورای
امنيت سازمان ملل متحد و يا
کميسيونهای مربوطه حقوق بشر طرح

پرياليست آمريکا را محکوم کنند و ام
گروگان گيری ، تمام آن کسانيکه نمايند

مردم بی و  دولتی را مرسوم کردند
با هواپيماهای امنيتی و گناه را

پروازهای سری به شکنجه گاهها
، تمام آن کسانيکه اعزام می کردند

ملت فلسطين را محاصره اقتصادی
کرده و به بيش از يک ميليون نفر

زيرا  ،ی می دهندگرسنگی و تشنگ
، عقيده شان را آزادانه ابراز داشته اند

  ٨ادامه در صفحه  ..تمام آن کسانيکه

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

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

 .توانيم آن را بدست همگان برسانيمگزافپست مانع از آن است که ب

 

تحريف تاريخ جنگ جهانی دوم و کتمان 
 جنايت امپرياليستها

،تروتسکيستها ،امپرياليستها. سال از انعقاد قرار داد شوروی و آلمان می گذرد ٧٠اکنون
فاشيستها و رويزيونيستها که از دشمنان طبقه کارگر هستند هنوز تالش می کنند تا جائی

ور است در تاريخ جنبش کمونيستی با جعل اخبار و سند سازی تحريف کنند وکه مقد
مبارزين راه طبقه کارگر را به آشفته فکری و انحراف نظری و ياس و سرخوردگی

در اين راه رويزيونيستها با. اين نيز يکی از روشهای مبارزه طبقاتی است. بکشانند
ه آميزهمسخره و گفتار شب” اعترافات”دريافت پول و يا سکوت در مقابل اتهامات و 

به ”یکمونيست”شند تا امپرياليستها اين دروغها را با فتوای ومی فر” اسناد درجه اول”
فروش اسناد از آرشيوهای وزارت امور خارجه شوروی و حزب. خورد مردم دهند

يکی از اين. کمونيست بلشويک شوروی به يک منبع پر نان و آب داری بدل شده است
- مولوتف”يوه ها دروغگوئی و تحريف در مورد ماهيت قرار داد مشهور به قرار داد ش

تحريف به اين نحو صورت می گيرد که دشمنان .است” هيتلر- استالين”و يا ” ريبن تروپ
سوسياليسم می خواهند امضای اين قرارداد تاريخی را خارج از متن تاريخی آن و هدفی

سم و برهم زدن دسيسه های امپرياليستها ايفاء می کردکه اين قرارداد برای شکست فاشي
  .  مطرح کنند

در عرصه دروغهای امپرياليستی که ما نمونه آن را در عراق و يوگسالوی و ايران و
شيلی و نظاير آن ديده ايم يکی هم دروغگوئی در مورد نقش جنايتکارانه امپرياليستها در

خلق قهرمان. سوسياليسم در شوروی بود ترغيب هيتلر در حمله به شوروی و نابودی
شوروی در نبرد تاريخی استالينگراد پوزه گرگهای نازی را به خاک ماليد و دسيسه

از آن تاريخ امپرياليستها در پی کتمان نقش خويش و. امپرياليستها را نقش بر آب ساخت
از جنگ رفقای شوروی در دوران رهبری رفيق استالين بعد. تحريف تاريخ بشريت اند
سندی تاريخی از انتشارات دفتر(”تحريف کنندگان تاريخ”دوم جهانی سندی را بنام

منتشر) ١٩٤٨تی شورای وزيران اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در فوريه ااطالع
سال ما شاهديم که باز همان ٧٠کردند که به اين تحريفها پاسخ داد ولی امروز بعد از 

.عليرغم اسناد غير قابل انکاری که منتشر شده است شايع می کنند دروغها را امپرياليستها
حزب کار. هدف امپرياليستها نشانه گرفتن نسل جوان بعد از انقالب اکتبر است

برای مقابله با اين تحريفات عين اين سند را از زبان آلمانی به فارسی) توفان(ايران
عليرغم اينکه اين سند به زبانهای. مودمنتشر ن ١٣٨١برگرداند و اين سند را در فروردين 

زنده دنيا ترجمه شده و در دست کمونيستها قرار دارد بازهم بورژوازی امپرياليستی از رو
ما بارها گفته. نمی رود و برخالف واقعيات تاريخی به جعل و تقلب و دروغ مشغول است

برای آنها. ت نيستايم که هدف بورژوازی اساسا پژوهش تاريخی برای دستيابی به حقيق
مهم اين است که دروغ را به حدی تکرار کنند تا جا بيفتد و موجب ياس و سرخوردگی در

تحريف”حزب ما از همه جويندگان واقعيت می طلبد که نشريه . ميان مبارزين شود
   .را مطالعه کنند تا دروغهای امپرياليستها را بشناسنداز انتشارات توفان ” کنندگان تاريخ

ريبن تروپ می-کنار اين دروغها که امپرياليستها آنها را به قرارداد تاريخی مولوتفدر
ّ پيدا کرده اند که گويا قراردادی سر ” قرارداد محرمانه”بندند دروغ شاخدار ديگری بنام ی                                

.طرفين رسيده است در کنار قرارداد رسمی بوده و پشت پرده بدور از انظار به امضاء
بيشتر نام. بوده که در هيچ کجا نمی شود آنرا پيدا کرد ”محرمانه”ی بقدر ”قرارداد”اين

  ١٠ادامه در صفحه  ...و حال ”محرمانه”برازنده آن است تا”قرارداد غيبی”

Workers of all countries, unite! 

Toufan  
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