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فھرست مطالب

اسالم "و " تروریسم "ى مبارزه علیھىمسلمان کشی و قوم کشی بھ بھانھ ــ ١
"سیاسی

١.ص .]١.بھ نقل از توفان الکترونیکی شماره[

ھا بر ضد امپریالیسم و صھیونیسم، و یا جنگ کشیشھا نھضت مقاومت ملت ــ٢
از یک سو و آخوندھا از سوی دگرھا و خاخام

٥.ص ]٣توفان الکترونیک شماره بھ نقل از [

 مقاومت میھنی بھ چھ مفھوم است؟ى ــ استقالل و عدم وابستگی در جبھھ٣

٢٩.ص ]٧٩بھ نقل از توفان شماره [

ضد اسالم در اوضاع سیاسی کنونیى  ــ مفھوم مبارزه٤

٤٠.ص ]٨٥بر گرفتھ ازتوفان شماره  [

"ر دوتاشوننھ قم خوبھ نھ کاشون لعنت بھ ھ" ــ ٥

٤٦.ص]٨٥بھ نقل از توفان شماره [

آزادیبخشھاى  ــ رھبری اسالمی در جنبش٦

٥٤.ص]٩١بھ نقل از توفان شماره [

امپریالیسم و صھیونیسم در ایران ھاى  ــ دسیسھ٧
و لزوم مبارزه با تشتت نظری

٦٧.ص]٩٢بھ نقل از توفان شماره [

ر فکر کسب قدرت سیاسیموھومی دھاى رھبران ارتش ــ ٨

٧٥.ص]٩٤بھ نقل از توفان شماره [



B

"انقالبی"میھن پرستان کمونیست و وطنفروشان  ــ ٩

٨٤.ص]٩٥بھ نقل از توفان شماره [

 تدارک تجاوز امپریالیستیى ــ دروغگوئی و ساده انگاری دو زمینھ١٠

٩٢.ص]٩٥بھ نقل از توفان شماره [

ز حقوق دموکراتیک و تقویت فاشیسم ــ درک نادرست ا١١

١٠٠.ص]٩٦بھ نقل از توفان شماره [

تدارک روانی تجاوز " منصور حکمت "ھاىتئوری ــ ١٢
امپریالیسم و صھیونیسم بھ ایران

١٠٤.ص]٩٧بھ نقل از توفان شماره [

صھیونیستی علیھ مسلمانان در کجاست؟" فتنھ ی" ــ ماھیت ١٣

١١٣.ص]٩٨ى بھ نقل از توفان شماره[

 با اسالم ستیزھا در خدمت سیاست راھبردی ھا ــ ھمدستی فاشیست١٤
ھا و صھیونیستھاامپریالیست

١١٨.ص]١٠١بھ نقل ازتوفان شماره [

کارگرى بورژوازی با حزب طبقھى مبارزهھاى  ــ روش١٥

١٢٣.ص]١٠٢بھ نقل از توفان شماره [

ھاو صھیونیستھا پیروان منصور حکمت با فاشیست ــ ھمدستی ١٦

١٢٨.ص]١٠٤بھ نقل از توفان شماره [

حجابحمایت از صھیونیسم بیى  ــ مبارزه با حجاب اسالمی بھانھ١٧



C

١٣١.ص]١١٢بھ نقل از توفان شماره  [

 ــ ھمکاری با اسرائیل جنایت علیھ بشریت است١٨

١٣٥.ص]١٢٤بھ نقل از توفان شماره [

 ــ از کتابسوزی تا آدمسوزی فقط یک گام است١٩

١٤٢.ص]١٢٨بھ نقل از توفان [

طبقاتیى مبارزه با دین بر متن مبارزه ــ ٢٠

١٤٧.ص]١٢٩بھ نقل از توفان شماره [

 ــ انترناسیونالیسم پرولتری، کسموپلیتیسم و پان اسالمیسم٢١

١٥٢.ص]١٣٨بھ نقل از توفان شماره [

 احتمالی بھ ایرانى ــ پیرامون حملھ٢٢
دشمنان مردم ایران را بھتر بشناسیمى جبھھ

١٦١.ص]شماره١٤٢بھ نقل از توفان [

 ــ سخنی پیرامون منافع ملی ایران و تحریکات امپریالیستی درمورد جزایر ٢٣
سھ گانھ

١٧٦.ص]١٤٧بھ نقل توفان شماره [



١

 ى مبارزه علیھىمسلمان کشی و قوم کشی بھ بھانھ
 "اسالم سیاسی" و "تروریسم"

.]١.بھ نقل از توفان الکترونیکی شماره[

"بھ من چھ"
سهِھمین کھ دل، دل خون بار ابر"

سھمین کھ شب، شب قتل ستاره
سھمین کھ بغض تو، بغض ھمیشھ

ھمین کھ ترس من، ترس دوباره س

 از طعم وحشتُھمین کھ تو پری
سھمین کھ خونھ خالی از ترانھ

 این شھرىھمین کھ کوچھ در کوچھ
س شبانھھاىدچار پچ پچھ

ِبھ من چھ سرخی میخک تو مھتاب؟
بھ من چھ رقص نیلوفر روی آب؟

قفس بارونھ کابوس کبوتر
بھ من چھ کوچھ باغ شعر سھراب؟ 

ستیز تگرگ و گلبرگھ،
مصاف آینھ و الماسھ،

بریتھ و خرمنِپیکار ک
!نبرد ارکیده و داسھ

 پرسھھاىکنار کوچھ بچھ
تو بھت رعشھ و رگ، گرد و سوزن

 شناورھاىکنار مادرک
روی سمفونی نفرین و شیون،

..."
                    ایرج جنتی عطائی



٢

 افکارشان ھاکمونیست.  ھوادار نسل کشی و سربریدن نیستندھاکمونیست
 ھاکمونیست. و نازیسم و صھیونیسم مصونیت دارددر قبال ویروس فاشیسم 

 ھاى ارتجاعی کھ ریشھھاىھرگز بر این نظر نیستند کھ برای نابودی اندیشھ
 انبوه ھاى بشری دارد روش درمان قتلھاىتاریخی و سنتی در میان نسل

این تفکر مذھبیون . باشدثر و کارساز میؤعنوان اقدامی درمانی مھ  باىزنجیره
 محیط خویش بلکھ فردی ى را نھ اکتسابی و انسان را نھ زادهاست کھ افکار

 الھی فکر ىدانند کھ باید در یک چارچوب از قبل تعیین شدهالراده میامسلوب
جای بریدن سرھا، بھ تنویر افکار اعتقاد ھ  بھاکمونیست. کند و بھ آن عمل نماید
 روشنگرانھ و با دانند تا با کار میھا تاریخی کمونیستىدارند و این را وظیفھ

 ھا طبقاتی در افکار انسانى مبارزهىیافتھ و با اسلحھحوصلھ و سازمان
. توان تغییر داد میھاجھان را فقط با دست انسان. تغییرات اساسی ایجاد کنند

. گیرد واقعبیانھ الھام میى نیز از این ایدهھا طبقاتی کمونیستىمضمون مبارزه
 در پی آنند کھ با تزریق افکار ًتمرا و دشمنان بشریت مسھاضد کمونیست

 را در ید خود بگیرند، بر آنھا مسلط شوند و با دستگاه ھامسموم، اختیار انسان
 گروھی و ھاى خویش کھ محصول ماشین تبلیغاتی رسانھىفکری نظام یافتھ

 خدمت بھ طبقات ىشرایط مادی اجتماعی آنھاست ارتشی فریب خورده و آماده
 ،ھاسشان کمونیستأ بشریت مترقی و در رىد و آنھا را علیھارتجاعی ایجاد نماین

یش جوامع بشری وجود ااین مبارزه میان نو و کھنھ از بدو پید. بسیج نمایند
.داشتھ است

 ھرگز ھوادار قتل عام مسلمین بھ این بھانھ کھ اسالم دین ھاکمونیست
تجاعی باشد؟ ند کھ تنھا اسالم اراارتجاعی است نیستند، مگر سایر ادیان مترقی

 "متھم"مگر سایر ادیان سیاسی نیستند کھ فقط دین اسالم بھ سیاسی بودن 
 ھاىشود صدھا میلیون انسانی را کھ خود قربانیان نظاممگر می. شود؟می

عقب مانده و ارتجاعی جھانی ھستند بھ خوشخیالی رھائی بشریت قتل عام کرد؟ 
 کھ بھ ھمان اندازه سایر ادیان شود با قتل عام معتقدین بھ مذھب بھائیمگر می

ارتجاعی و مخرب است و با سیاست کسموپلیتیسم و جھان وطنی خویش نظیر 
نظریات ارتجاعی منصور حکمت جاده صاف کن تجاوز امپریالیستی در جھان 

، ھا امپریالیست، ضد مذھبیى روشنگرانھىمخالفین مبارزه.  موافق بود؟،است
ط جوامع بشری ھستند این است کھ برای  و طبقات ارتجاعی مسلھاصھیونیست

 مذھبی و عواملی کھ این قید و بندھای اسارت فکری ھاىمبارزه با عقب ماندگی
اری د امپریالیسم و صھیونیسم و سرمایھىکند باید سرسختانھ علیھرا تقویت می

مبارزه بر ضد صھیونیسم و . اری مبارزه نمودد تولیدی پیش سرمایھاىھو نظام
 دین اعم از اسالمیت، یھودیت و ىگام روشنی در از بین بردن خرافھامپریالیسم 

 با پرچم "مدرن" و "متمدن" ھاىھم اکنون جنایات جرج بوش. مسیحیت است
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 اىگیرد کھ ملغمھجنگ صلیبی و بسیج مسیحیان مرتجع آمریکائی صورت می
ھ از مسیحیت اروپائی و یھودیت اسرائیلی است و مسیحیت را بھ مبنای خویش ک

تدریج اسرائیل بھ سرزمین مسیح نیز بدل شده ھ ب. دھدیھودیت باشد سوق می
 ى مذھبی اسلحھى مبارزهىاسلحھ. است کھ باید از چنگ مسلمانان بدر آورد

امپریالیستی و صھیونیستی نیز ھست کھ ھر جنبش قدرتمند ضد امپریالیستی را 
کند و برای م می محکو"تروریسم"رزمد بنام کھ برای حقوق و استقاللش می

. امحاء آن یورش می برد
ھم جنبش .  با ھمین روش در ویتنام و الجزایر جنگیدندھاامپریالیست

 "ھاویت کونگ" بود و ھم "تروریستی"آزادیبخش ویتنام برای آنھا جنبش 
 "مسلمانان تروریست"شدند و ھم مبارزان الجزایر  محسوب می"تروریست "

بران ایرانی گوشزد کرد تا از کوه خود پسندی،  بی خاىباید بھ پاره. بودند
 مردم جھان ى تاریخ مبارزهى بھ مطالعھ،پرمدعائی و کوتھ نظری بھ پائین آمده

خزعبالت منصور .  بپردازند تا چشمان بینائی پیدا نمایندھاو جنایات امپریالیست
بافندنظیر آنچھ جرج بوش و تونی بلر بھم میی ئھا دروغىحکمت کھ مجموعھ

  باھامذھبیونی کھ بیچاره. ی باشد نباید کتاب مقدس این مذھبیون مدرن باشدم
. اندیشندمغز خود نمی
  اجتماعی میان اعتقادات ایدئولوژیک وى ھمواره در مبارزهھاکمونیست

 تنھا جھان بینی ھااز نظر کمونیست. اعتقادات سیاسی تفاوت قایل بوده و ھستند
ینی علمی و تنھا ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم ماتریالیسم دیالکتیک یک جھان ب

 و ھاسایر جھان بینی. ستھااری و تحقیر انساندراھگشای جھان بدون برده
 در شرایط تاریخی امروز جھان در ماھیت خویش ارتجاعی و ضد ھاایدئولوژی

ولی وای بھ روزگار کمونیستی کھ بخواھد با درک غلط از این . بشری است
 اجتماعی را ى اجتماعی ظاھر شود و کار مبارزهىرزه مباىاصول در عرصھ

 ىدر عرصھ.  یک تنھ بھ پیش برد" ارتجاعیھاىایدئولوژی"با استناد بھ 
 اجتماعی آنچھ تعیین کننده است باورھای ایدئولوژیک نیست، اعتقادات ىمبارزه

در این جا اعتقادات سیاسی . سیاسی و تحلیل مشخص از شرایط مشخص است
.زندنخست را میاست کھ حرف 

ایران  کھ خمس و  یک انسان نماز خوان و روزه گیر و مخالف رژیم  در
 رضا ى سلطنت طلبان رنگارنگ و نوهىدھد ولی حاضر است علیھزکوة می

خان، جرج بوش، آریل شارون و ایھود اولمرت مبارزه نماید، در مقابل تجاوز 
ن ایستادگی کند صدھا بار امپریالیسم و صھیونیسم بھ ایران و سایر نقاط جھا

 است کھ ھوادار "کمونیستی"تر، شرافتمندتر از یک سلطنت طلب و انقالبی
تجاوز آمریکا بھ ایران بوده و بھ قتل عام مردم فلسطین و لبنان، بھ جرم 

 بیرحمانھ و خونسردانھ و با بی وجدانی "مسلمان متعصب" و یا "تروریست"
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 است و شب "مدرنیتھ"در عوض عاشق کامل و ضد انسانی صحھ گذارده ولی 
 نژادی در آغوش ھاى ضد مذھبی بدون پیشداوریھاىبا ویسکیتا صبح را  

عنصر بد بو .  است"مبارزه" مشغول "اسالم سیاسی"این آن بسر می آورد و با 
 دو قطب ىمبارزه" و "بھ من چھ ولش کن"و بد خاصیتی کھ با سیاست 

 ھاسند اعدام دستھ جمعی توسط صھیونیست مھر کثیفش را بھ زیر ھر "ارتجاعی
بھ من " بی ھویتی کھ شعارش "کمونیست"چنین . گذارد میھاو  امپریالیست

.  صھیونیسم اسرائیل در منطقھ استى دست دراز شده" ولش کن است،چھ
کند و برای این کار از ست کھ نقش ستون پنجم را بازی می ااىجریان آلوده

. ده استروز نخست در لندن تعلیم دی
 اسرائیلی "ھاىکمونیست" از این قماش "حزب کمونیست کارگری ایران"

 جھان بر ضد زور و قلدری شدت ھاى انقالبی ملتىھر روز کھ مبارزه. است
گیرد این دارودستھ بیشتر ماھیت زرد و ضد انقالبی خویش را نشان می
د و نھ فقط از آنھا خواھان کشتار مردم مسلمان فلسطین و لبنان ھستن. دھندمی

از آن جھت کھ آنھا بر ضد صھیونیسم و ! خیر. این جھت کھ آنھا مسلمانند
 برحقشان جام زھری است کھ بھ کام ھاىکنند و خواستامپریالیسم مبارزه می

کنید بھ سرنوشت مردم عراق نگاه اگر باور نمی. شود ریختھ میھاامپریالیست
ولی . دست نیروھای سکوالر استدر عراق رھبری جنبش مردم عراق در . کنید

 اسرائیلی حاضر نیستند خواھان خروج بی قید و شرط و فوری ىاین دار و دستھ
 آنھا ىاینکھ امروز مبارزه. نیروھای امپریالیستی و صھیونیستی از عراق باشند

 بھ ھابر ضد مسلمانان جھان متمرکز است و مثال در دانمارک ھمراه با فاشیست
نحو توھین آمیزی ھ  کاریکاتور پیامبر مسلمانان را ب"نشھود مسلما"عنوان 

 ىنمودند بھ آن خاطر است کھ آتش مبارزه علیھتکثیر کرده و توزیع می
. تر استامپریالیسم و صھیونیسم در ممالک اسالمی از سایر نقاط جھان فروزان

 رھبران ونزوئال، بولیوی و ىآنھا در آمریکای التین حاضر نیستند از مبارزه
مکزیک حمایت کنند و این بار نھ از آن جھت کھ آنھا مسلمان تروریست ھستند 

این .  ھستند"بورژوائی" بوده و دول "اسالم سیاسی"بلکھ از آن جھت کھ متحد 
ھر جا . زنند جا می" نابھاىکمونیست"دارو دستھ خود را ھوادار حمایت از 

 خوشبختانھ مردم در شوید خرابکارانھ است وشما با نقش این عده روبرو می
عراق دستگاه رادیو و تلویزیون اسرائیلی آنھا را جمع کردند و ھر کدام از این 

.فرستندخائنین را بھ کف آورند بھ نزد آریل شارون می
 رفقای ما ىدر جنبش کمونیستی جھانی نقش این دارو دستھ بھ ھمت مبارزه

 آنھا ًنھا واردند و فورا آى جھان بھ نقش خرابکارانھھاىکمونیست. رو شده است
کنند و را از نمایشات اعتراضی ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی طرد می

شوند کھ این خرابکاران با شعارھای اسرائیلی و تضعیف جنبش ضد مانع می
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 ىما ایقان قطعی داریم کھ با اوج مبارزه. جنگ و تجاوز بھ اخالل بپردازند
 ى این عملھ و اکرهىسم نقش خرابکارانھ بر ضد امپریالیسم و صھیونیھاخلق

. ارتجاع در ایران و خارج از ایران برمال خواھد شد
حیرت انگیز است کھ کسی بھ کشتار میلیونی مردمی کھ امروزه بھ پاس 

کنند صحھ ند و بھ آن افتخار میا شده"هللاحزب " آنھا ىتجاوز اسرائیل ھمھ
برند و بر روی مردم بمب یبگذارد و نعره زند بھ من چھ کھ در لبنان سر م

یشان ھابندند، بھ من چھ کھ خانھریزند، بھ من چھ کھ بر روی آنھا آب را میمی
کنند، کور کنند، بھ من چھ فرزندانشان را با داس مرگ درو میرا خراب می

 ھا بھ علت خیانت ھمین بی خیالً کھ دقیقا"هللاحزب " مسلمان نشوند و از ،شوند
 ملی آنھا ى را برای مردم تھیھ کرده و رھبری مبارزهقدرت گرفتھ و ھمھ چیز

این موضعگیری سیاسی بھ آدمخواری، بھ . عھده گرفتھ است حمایت نکنندھ را ب
چنین دیوھائی حق سیاسی نامیدن . گی بسیار شبیھ استفاشیسم و جنایت پیشھ

 کسانی ھستند کھ بھ  ھماناىاین آدمکشان حرفھ. ننگ تاریخند. خویش را ندارند
فرومایھ ترین افراد نیز . کنندقدرت نرسیده کاردھای قصابی خویش را تیز می

 مردم لبنان را بھ جرم ھا و صھیونیستھادھند کھ امپریالیسترضایت نمی
شود و این جنایت آن کس کھ صدای اعتراضش بلند نمی. مسلمانی قتل عام کنند

. حش است جایش در باغ و،زند جا می"ھاجنگ تروریست"ضد بشری را 

* * * * * * * *

 و ، بر ضد امپریالیسم و صھیونیسماھنھضت مقاومت ملت
 از یک سو و آخوندھا از سوی ھا و خاخامھایا جنگ کشیش

دگر
]٣بھ نقل از توفان الکترونیک شماره [

بطور عمده در برخورد بھ تجاوز امپریالیسم و صھیونیسم بھ کشور مستقل 
 در میان این ھاسایر تحلیل. ید آمد کھ غیر قابل انتظار نبودنوع تحلیل پد لبنان دو

یک . ی گوناگونی داشتندھاىدو تحلیل اصلی اطراق کرده بودند و سایھ روشن
گفت تجاوز بھ لبنان نزاع دو قطب تحلیل ارتجاعی و صھیونیستی بود کھ می

تروریسم جھانی است و سرنوشت آن کشورھا و مردم میلیونی این ممالک بھ 
تحلیل دیگر .  ربطی ندارد" انقالبیھاىکمونیست"ویژه ھ سایر مردم جھان و ب
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 در ھا و امپریالیستھابر این بود کھ کشور مستقل لبنان از جانب صھیونیست
چھارچوب استراتژی نفوذ و توسعھ طلبی امپریالیسم آمریکا و سیاست استقرار 

دست عمال ھ ن بنظم نوین جھانی صورت گرفتھ است و ترور حریری در لبنا
توان  نخستین گام برای تکمیل این دسیسھ بوده است و لذا نمی،موساد و سیا

 اسرائیل را بھ لبنان و سرکوب نھضت فلسطین را ى تجاوز بربرمنشانھىمسئلھ
بررسی علمی تنھا . طور انتزاعی و جداگانھ از این روند جھانی بررسی کردھ ب

. گیردتواند در این متن حرکت عمومی صورتمی
 مبتنی بر تئوری سراپا ارتجاعی و صھیونیستی ،اساس تحلیل نخست

منصور حکمت است کھ اسرائیل را یک کشور دموکراتیک و متمدن جلوه 
ند برای فریب ا بی امان حزب ما ناچار شدهىدھد و اگر در اثر مبارزهمی

ند  بکار ببر"اسالم سیاسی"مریدانشان لفظ تروریسم را در مورد قطب مقابل 
 ھاى آنھا در جنگ میان غول"بی طرفی"یک لحظھ نباید کسی را غافل کند کھ 

تا بدندان مسلح امپریالیسم آمریکا و صھیونیسم وبھ ھمدستی امپریالیسم اروپا از 
حمایت آشکار از طرفیک طرف و سرزمین کوچک لبنان از جانب دیگر 

 خویش ھاىدلقکوقتی آنھا برای عوامفریبی و جلب نظر توسط . تر استقوی
 خویش ھاى در واقع در نعره،زنند کھ بگذار طرفین ھمدیگر را بکشندفریاد می

. زنند تا اصل مسئلھ را کتمان کنند را میھاصادق نیستند و بزدالنھ این نعره
 طرف "ترقوی"زیرا کھ حرف اصلی آنھا این است کھ بگذار طرف 

 آورد و نباید مزاحم طرف  را نابود کند و از آنھا کشتار بھ عمل"ترضعیف"
 در ھا صھیونیستى تعیین شدهھاىآنھا در چھارچوب سیاست.  شد"ترقوی"

کنند کھ تالش داشتند جنبش مقاومت را در  جنگ روانی عمل میىعرصھ
 تروریستی بی پایھ و جلو انداختن ھاىجھان با سانسور اخبار و صحنھ سازی

زماندھی فضائی کھ بتوان عمال منصور حکمت و مشابھان جھانی آنھا و سا
و ھر دو طرف ارتجاعی "، "بودجنگ باید مخالف ھر دو طرف "مدعی شد 
 .اھم آورندر آدمکشی را فى جنگ روانی برای ادامھى زمینھ"ھستندتروریست 

 با یاری ھا امپریالیستىمگر کشتارھای وحشتناکی کھ در آفریقا در اثر دسیسھ
 موظفند ھابی دارد؟ ولی کمونیستگیرد طرف انقالمرتجعین محلی صورت می

 نقش تاریخی استعمار در این ممالک ، دالیل این کشتارھا اشاره کردهىبھ ریشھ
و امپریالیسم را برمال و برجستھ نموده و با کار روشنگری خویش مادر این 

 این اعمال ضد انسانی و ىعیوب را نشان دھند و ثابت کنند کھ سرمنشاء ھمھ
حزب " ،برای تشکل اسرائیلی.  و امپریالیسم است استعمارىبربرمنشانھ

.  است"اسالم سیاسی" گویا ھا بدبختیى سرمنشاء ھمھ"کمونیست کارگری ایران
. قوم کشی در آفریقا میراث روشن استعمار است و باید آنرا بھ مردم نشان داد

. باردانسانیت از بطن کمونیسم می.  وجدان نیستند فاشیست و بیھاکمونیست
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ما از ھم اکنون .  حمایت کنندھاتوانند و نباید از قتل عام نمیھاکمونیستھرگز 
کنیم کھ در فردای پیروزی محتوم نھضت مقاومت انقالبی بھ صراحت بیان می

نیسم وی، صھیونیسم و ناسیونال شو متجاوزین امپریالیسمىمردم عراق علیھ
 قتل عامی در  انتقامجوئی و با ھرگونھ،ردُکتجزیھ طلب و خرابکار رھبری 

 علنی خائنین بھ مردم عراق ھستیم ىما خواھان محاکمھ. کردستان عراق مخالفیم
فشاریم ولی ھرگز وجود یک رھبری منحرف و خائن و و بر آن پای می

ست قربانیان این ھاھمدست امپریالیسم را بھ گردن مردم کردستان کھ خود سال
 عظیم مردم کردستان ىام تودهگذاریم و با ھرگونھ قتل عیند نمیھاقبیل رژیم

 فاقد آینده بوده و ھرگز اىچنین سیاست آدمخوارانھ. پیگیرانھ مبارزه خواھیم کرد
 طبقاتی ى و ایجاد زمینھ برای رشد و تکامل مبارزهھاقدمی در راه دوستی خلق

انتقامجوئی یک ارزش پرولتری نیست از کوتھ بینی خرده . داردبر نمی
 کرد "درمان"شود با آدمکشی  را نمیاى ھیچ جامعھ.شودبورژوائی ناشی می

. نمود"پاک"و 
 ھایعنی صھیونیست. سیاست بی طرفی منفعل تائید تداوم وضع کنونی است

حق دارند شھرھای لبنان را با خاک توسط نیروی ھوائی مجھز خود یکسان کنند 
ویش را  نیز از آنجا کھ ھواپیما ندارند باید گورھای دستھ جمعی خھاو لبنانی

نھ " و یا " ولش کن،بھ من چھ"منطق . آماده گردانند و یا در زیر آوار جان دھند
تر و  طرفگیری برای طرف قوی"ھر دوتاشونھ اشون لعنت بکقم خوبھ نھ 

.ستھابازی دادن مردم در چھارچوب نظم تحمیلی تبلیغاتی صھیونیست
کارگری حزب کمونیست "حزب ما بارھا ماھیت ارتجاعی جریان مشکوک 

 ارتجاعی منصور حکمت را برمال کرده است ولی در اینجا ھاى و تئوری"ایران
 انحرافات پاره دیگری کھ مسحور ىپردازیم بھ ریشھدر عین حال می

 و یا ھاچنین جریان. ندا بھ رنگ جماعت در آمده،نداحکمتیسم شده شارالتانیسم 
با . یران را ندارند مردم اى شایستگی رھبری مبارزهًافراد گمراھی طبیعتا

.توان رھبر شد پذیرش راه کمترین مقاومت نمیِسرگشتھ گی

تساوی حقوق ملل و امر بزرگ استقالل ملی

نفس این . خواست تساوی حقوق ملل یک خواست سراپا بورژوائی است
ند و در حال ا در گذشتھ دارای این حقوق نبودهھادھد کھ ملتخواست نشان می

پس باید ھمواره بیدار و . ز بھ این حقشان منتفی نیستحاضر نیز خطر تجاو
 ىلطھُ زیر سِ جھانِھشیار بود و از این حق بورژوائی کھ در شرایط کنونی

.  بھ دفاع برخاست،امپریالیسم بھ نفع نیروھای مترقی و انقالبی و پرولتری است
  ملل جھانىھمھ.  فعلیت خویش را ھرگز از دست نداده است،دفاع از این حق
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این یک دستآورد بشری است کھ برای تحقق آن . دارای حقوق مساوی ھستند
استعمارگران با این تحلیل . ندا نفر تا کنون جان خود را از دست دادهھامیلیون

نژاد ، موافق نبودند و بر این نظر بودند کھ نژاد یک بلژیکی از یک کنگوئی 
ژاد یک فرانسوی و انگلیسی از ، نیک ایتالیائی از یک فرد آلبانیائی و یا لیبیائی

 "متمدن"نژاد اعراب و مردمان افریقائی و یا ھندی و چینی برتر است و اروپای 
 از حقوق بیشتری برخوردار "وحشی"تین در مقابل آسیا و آفریقا و آمریکای ال

کردند و ممالک جھان را  آنھا با خط کش آفریقا را میان خویش تقسیم می.است
این . نمودندیش آورده و مردمان بومی آنھا را قتل عام می خوىلطھُبھ زیر س

 ىبر عکس مسئلھ. گرفتکار یا با سالح گرم و یا با توزیع میکروب انجام می
 ى در شرایط جھانی شدن سرمایھ و سیاست عملیات بازدارندهھااستقالل ملت

سیار نقش ب... ، لبنان و، عراق، افغانستان، یوگسالوی در فلسطینھاامپریالیست
مھمی بھ حفظ امر استقالل سیاسی داده و در ممالکی کھ مورد ھجوم و اشغال 

ند امر استقالل و تمامیت ارضی این ممالک را بھ عامل بزرگ بسیج اقرار گرفتھ
 ملی و ىس مبارزهأ و عامل قطعی مبارزه بدل کرده  و حفظ آنرا در راىتوده

 برای ممانعت از انحراف  باید تالش کنندھاکمونیست. دھدطبقاتی قرار می
حزب ما در نخستین .  ملی را خود بھ کف آورندى رھبری مبارزه، ملیىمبارزه

سس خود بھ این تحول دیالکتیکی کھ ھجوم افسار ؤ مىگزارش سیاسی کنگره
 جھانی تحت عنوان جھانی شدن سرمایھ و نظم نوین جھانی ى سرمایھىگسیختھ

ی ملی را در دستور روز نیروھای منجر بھ مقاومت ملل شده و جنگ انقالب
حزب کار "حال ما با پیشگوئی . کند، اشاره میانقالبی قرار داده است

 کھ جھت سیر تحوالت را بدرستی ارزیابی کرده بود روبرو ")توفان(ایران
. ھستیم

 در تعیین ھا بودند کھ پس از جنگ جھانی اول از حق ملتھااین کمونیست
 رفیق مولوتف در مراجع جھانی ھاىنطق. تندسرنوشت خویش بھ دفاع برخاس

 استعماری و نژادی امپریالیستی ھاىمملو از حمایت از این حق و افشاء سیاست
 در قالب دول خویش بھ طول انجامیده است تا در ھا ملتى مبارزهھاسال. است

 ملل و سپس سازمان ملل متحد حقوق دول عضو آن برسمیت شناختھ ىجامعھ
 جھانی برسد و مورد ى اعضاء جامعھىبھ امضاء ھمھشود و منشور ملل 

 ھاىحمایت از حقوق ملل صحھ بر این واقعیت است کھ ملت. احترام قرار گیرد
، ترکیب ، شرایط جغرافیای، بزرگی و کوچکی، مذھبجھان صرفنظر از نژاد

و  تکامل و نوع نظام حکومتی ى، زبان و رنگ پوست و درجھقومی
 ھمین کھ این اصل بدیھی را در اسناد .یکسان ھستنددارای حقوق ایدئولوژیکی 

 پیگیر برخالف نظر نژاد پرستان و ىند با مبارزهاسازمان ملل متحد توانستھ
 بگنجانند دال بر آن است کھ محافل و نیروھائی وجود دارند کھ این ھافاشیست
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شناسند و مترصدند کھ آنھا را با تمام نیرو در اصول بدیھی را برسمیت نمی
آنھا آھنگ آن دارند کھ چرخ .  خویش بھ زیر پا بگذارندىھت منافع آزمندانھج

. گذشتھ برگردانند"ِخوش"دوران ھ تاریخ را ب
رانیم  جھانی سخن میىوقتی از این اصل تساوی دول و ملل در جامعھ

. دھیمنوع حکومت سیاسی و یا درک ایدئولوژیک آنھا را منظور نظر قرار نمی
ای اسالمی ھمانقدر از حقوق ملل برخوردار است کھ یک یک رژیم بنیادگر

پذیرش حقوق ملل و . رژیم کمونیستی و یا یک رژیم جمھوری لیبرالی بورژوائی
 بھ ھمین جھت.  بی قید و شرط است و با اما و اگر ھمراه نیست،احترام بھ آن

 بنای ساختمان سازمان ملل و شرط ھاىاین اصل خدشھ ناپذیر یکی از سنگ
تر است حق را بر اگر قرار باشد با قانون جنگل ھر کس قوی. ی آن استوجود

شویم کھ منجر بھ تجاوز اساس قدرت خویش تفسیر کند با وضعیتی روبرو می
، آمریکا بھ عراق و افغانستان و اسرائیل بھ فلسطین و لبنان آلمان بھ یوگسالوی

یاد اصل و ریشھ ھ د بکن این حیوانات درنده وقتی منافعشان ایجاب می.شده است
 بھ میدان آمده تا "توحش" و "تمدن"استعماری خود افتاده و با ھمان منطق نزاع 

نقض حقوق ملل را کھ یک بخش تفکیک ناپذیر حقوق بشر است بھ زیر پا 
 در چنین جنگل وحوشی بیچاره آن خرگوشی کھ حاضر نباشد بر .بگذارند

 ى و یا ھر بھانھایدئولوژیکی،  ماھیت بورژوائیىتساوی حق ملل بھ بھانھ
چنین .  ایدئولوژیک خویش سازدى دیگری تکیھ کند و آنرا پرچم مبارزهىابلھانھ

 استعمار و امپریالیسم در جنگل ى درندهھاىخرگوش خرفتی اولین قربانی گرگ
 بھ دھان ھا است کھ گوشت کمونیستاىاین حقیقت ھمھ دانستھ. کنونی است

وقتی . ھاللھیادھد تا گوشت حزب بیشتر مزه می دریائی امپریالیستیھاىنھنگ
 انسان مذھبی صحھ بگذارید و ھمھ را از خود منزجر کنید ھابھ قتل عام میلیون

کنند کسی نیست بھ حال را کباب می "المذھب" ھاىوقتی گوشت کمونیست
ناگفتھ پیداست کھ سیاست بی توجھی بھ این اصل .  قطره اشکی بیفکند"زارشان"

.  استھا بزرگ استعماری و با نھنگھاى با قدرتمھم ھمدستی
آنھا تمایل دارند کھ .  نیز بھ این اصل واردندھا و صھیونیستھاامپریالیست

ویژه ممالکی کھ مملو از مواد ھ استقالل ملل را لگدمال کنند و ممالک آنھا را ب
خام است اشغال نمایند و ذخایر ارضی این ممالک را بھ مالکیت خویش در 

 ھا ایدئولوژیک اندیشمندان آنھا بھ خلع سالح روحی ملتىدر عرصھ. دآورن
فرستند تا این چنین تبلیغ کنند کھ گویا شوند و نوکران خویش را میمتوسل می

پرستی کمونیستی یک امر ارتجاعی است و حمایت از استقالل ملی و یا میھن
کثیف را در ایران این نقش . پرستی کمونیستی مبارزه کند باید با میھنھا"چپ"
کنند آنھا بھ شما القاء می.  بعھده گرفتھ است"حزب کمونیست کارگری ایران"

 حق ندارند وطنپرست ھا فاشیست است و کمونیست،کھ ھر ایرانی وطنپرست
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 و مفھوم آن بزعم آنھا این است  باشند"انترناسیونالیست" باید ھاکمونیست. باشند
 ىن را بر روی ھجوم افسارگسیختھ دژ ایراھاىکھ باید شبانھ دروازه

آنھا این .  گشود و دست آنھا را در چپاول میھنمان ایران باز گذاردھاامپریالیست
آنھا خود . کنندجاسوس پروری میدھند و  جلوه می"ناسیونالیسمانتر"خیانت را 

 کھ با مغزھای کوچکشان " حزب کمونیستىبیانیھ"را با نادانی بھ نقل قولی از 
 ھاکمونیستبھ  "طبقاتیخیانت "اتھام کنند تا ، آویزان مینداا نفھمیدهھرگز آنر

) جھان وطنی(  این سیاست ضد ایرانی و کسموپلیتیسم.رنگ و جال دھندرا 
 در جھان برای مقاصد ھا و صھیونیستھاھمان میکروبی است کھ امپریالیست

را تبلیغ این نظریات بلغین آنھا اکنون ُند و مااستعماری خویش توزیع کرده
 و  استقالل ملیى، نفی مقولھ نفی حق ملل در تعیین سرنوشت خویش.کنندمی

نفی  ، اعتقادات ایدئولوژیکىبھ بھانھ،  ملی و تساوی حقوق مللىمبارزه
، نفی صھیونیسم ھمھ و ھمھ برگرفتھ از این سیاست امپریالیسم و استعمار

پذیرش . ھان است در جھا و صھیونیستھاراھبردی و جھانشمول امپریالیست
 مردم بر ىرساند کھ ماھیت مبارزه ارتجاعی کار را بھ آنجا میھاىاین تئوری

 عادالنھ و ھاىمرزھای میان جنگ. ضد استعمار و امپریالیسم را تحریف کنیم
 "سناریوی سفید و سیاه"غیر عادالنھ را بزدائیم و تئوری ارتجاعی غیر طبقاتی 

 با "اسالم سیاسی"ی را در دعوای را علم کرده و تضادھای جھان کنون
 را با "اسالم سیاسی" . خالصھ کنیم"میلیتاریسم" و "تروریسم"و  "مدرنیسم"

 جھان جا ھاى مصیبتىا سرمنشاء ھمھھ پول آنى و کیسھھاالھام از صھیونیست
 مسلمان ستیزی را بجای یھودی ستیزی بگذاریم و فتوای کشتن مسلمانان .بزنیم

 آنھا را ثواب اعالم کنیم و یک جنگ صلیبی جرج بوش را بدھیم و توھین بھ
 راه "کمونیسم کارگری" آنھم تحت نام ، ضد اسالمی و نھ ضد مذھبیىخواستھ

 جنبش کمونیستی ایران از نابودی تمام و کمال ء روشن است کھ اعتال.بیاندازیم
    . گذردمی  و نظریات ارتجاعی آن"حزب کمونیست کارگری ایران"

ر و حقوق مللحقوق بش

ند کھ در یک واحد جغرافیائی در ا از بشرھا تشکیل شدهز و دول نیھاملت
یک اقتصاد و تاریخ واحد با فرھنگ و روان اجتماعی مشترک در کنار ھم 

ل نباشد و حقوق وی ئوقتی کسی برای کل یک ملتی ارزش قا. کنندزندگی می
اتیک و پیشرفتھ با وی را برسمیت نشناسد و خواھان برقراری مناسبات دموکر

 حضرت عباسش در ارتباط با اعتقادش بھ ھاىشود بھ قسمنباشد چگونھ می
پذیرد بھ چھ مناسبت قاچ کسی کھ اسب سواری را نمی. حقوق بشر اعتماد کرد
 .زین را چسبیده است؟



١١

 جھانی ریاکارانھ پای ى برای نقض این سنگ بنای جامعھھاامپریالیست
باالتر از حق ملل است بھ پیش کشیدند و مدعی شدند کھ حقوق بشر را کھ گویا 

دور ھ  حق ملل را بھ زیر پا بگذارند و ب،آنھا باید برای احترام بھ حقوق بشر
شود احترام بھ حقوق ملل بی بزعم آنھا جائی کھ حقوق بشر لگدمال می. افکنند

بسیار ئی ھستند کھ ھا آنھا این بود کھ رژیمىاستدالل عوامفریبانھ. معناست
 بھ قتل ھااین رژیم. نداند و مردم کشورشان از دست آنھا بھ ستوه آمدهاارتجاعی

و غارت اشتغال دارند و حقوق ابتدائی مردم را کھ حق مسلم آنھاست در 
گرفتند کھ باید با توسل بھ زور این کنند و آنوقت نتیجھ میکشورشان نقض می

 بر سر کار ، حقوق بشرِ ناقضِ را سرنگون کرد و رژیمی در این ممالکھارژیم
در این مورد . آورد کھ حقوق بشر را نقض نکند و بھ حقوق مردم احترام بگذارد

 کھ خود بسیاری از این ھاامپریالیست.  فراوانی ارائھ دادھاىشد مثالالبتھ می
ند بھتر از ھر کس دیگری از اسناد و ا ضد بشری را بر سر کار آوردهھاىرژیم

 را با افتخار بر سر دست ھاآنھا با خبر بودند و این رژیم جنایات ىتاریخچھ
 حقوق بشر بھ حقوق ملل را مرتجع و ِ اولویتِمخالفین این تئوری. گرفتندمی

 ھاروشن بود کھ امپریالیست. کردند ضد بشر معرفی میھاىھمدست رژیم
ھ  خواھان آن نبودند کً، آنھا واقعادرکشان از حقوق بشر ھمان درک عمومی نبود

بگذریم از . بدون استثناء حقوق بشر را در ھمھ جا پیاده کرده و اجراء نمایند
 خلوص حقوق بشر را با ىآنھا درجھ. آنکھ این کار در ماھیت آنھا نیست و نبود

براه آنھا ھیچگاه نوکران سر. سنجیدندمالک خصوصی منافع امپریالیسم می
آن نوکران را در کادر بایست حقوق متھم بھ نقض حقوق بشر نبودند و می

 ھائی کھ مورد پسند امپریالیستھاتئوری حقوق ملل حفظ کرد ولی امان از رژیم
 گزینشی ھاىبافتند تا تئوریقرار نداشتند آنوقت آسمان و ریسمان را بھم می

شد بھ این سیاست ماکیاولی و فرصت طلبانھ  نمیًطبیعتا. خویش را جا بیاندازند
ماند و نھ حقوق رت نھ حقوق بشری بر جای میموافقت کرد کھ در آن صو

 ىامپریالیست آمریکا در مورد تجاوز بھ عراق مدتھا از این اسلحھ. مللی
 آن بھ نوعی ىما با آخرین نمونھ. کندایدئولوژیک استفاده کرد و ھنوز نیز می

شود بر اساس حاکمیت ایدئولوژیک حق ملل را نمی. دیگر در لبنان روبروئیم
Ωή̯ �ήϴδϔΗ���ϥΎϨΒϟ�έΩ�ϥϮ̩�ΏΰΣͿ��ΩέΩ�ΕέΪϗ�Ύϳ�ϭ�Ζγ�έΎ̯�ήγ�ήΑ��ϭ

 پس ما مجازیم  و ایدئولوژی آن ارتجاعی است،یک تشکل اسالمی استهللا حزب
 کشتار این .سانیمربھ حریم این کشور تجاوز کرده و مردمانش را بھ قتل ب

 حمایت از ىنخست بھ بھانھ.  استاىھواداران کاذب حقوق بشر چند مرحلھ
 بشر حاکمیت و تمامیت کشورھا را کھ نفس وجودی سازمان ملل متحد حقوق

 را کھ بزعم آنھا در " مخالفین حقوق بشرىھمھ"آنگاه . کننداست لگدمال می
�Εϼϴ̰θΗ�έΩϮϫ�ϥΎϤϠδϣ�̶ϧΎϨΒϟ�έΰϫ�ΎϫΪλ �ϞϣΎη�ϥΎϨΒϟ��ΏΰΣͿ��̶ ϣ از شود
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. گذرانندلیستی می امپریا"حقوق بشر"دم تیغ بیدریغ امپریالیستی برای استقرار 
یم تحقق ا، عراق و لبنان شاھد آن بودهاین جنایت سھمگین را کھ ما در افغانستان

 پذیرش رھبری ى آنھا در فلسطین اشغالی بھ بھانھ.زنندحقوق بشر جا می
. دھندی میأحماس از جانب مردم بھ اشغال فلسطین و قتل عام مردم فلسطین ر

، ، ایرانی، عراقی لبنانی،فلسطینی. اردحقوق بشر آنھا رنگ ایدئولوژیک د
 و حتی مسیحیان آمریکای جنوبی برای آنھا بشر نیستند و  مسلمانان،ھاکمونیست

تفسیر آنھا این است کھ کشتار .  باشنداىنباید دارای حقوق برسمیت شناختھ شده
. نیستند جایز است"بشر"مخالفین امپریالیسم و صھیونیسم چون 

یھ آدمکشی خویش کھ ربطی بھ  حقوق بشر ندارد  برای توجھاصھیونیست
 ھاىکنند کھ علت کشتھ شدن مردم لبنان ربطی بھ بمبچنین استدالل می

ست کھ  اھاخانھاین  در "هللاحزب" اسرائیلی ندارد بلکھ سکونت فعالین اىخوشھ
اگر تیری .  ھواپیماھای اسرائیلی قرار گیرندھاىبمبشود ھدف مین موجب آ
ش را بھ جلوی گلولھ اد علتش در آن است کھ قربانی سینھخور میاىبھ سینھ

سرباز اسرائیلی  "هللاغفرتاس"سرباز اسرائیلی آورده است تا سوراخ شود وگرنھ 
، وی تنھا ھرگز قصدش آدمکشی نیست بلکھ پیشروی در خاک لبنان است

. گیرند مرتفع کندخواھد موانع راه پیشروی را کھ بر سر راھش قرار میمی
 جھان توسط ھاى چندش آور و توھین آمیز بھ ملت،الالت فاشیستیاین استد

زنند و آھنگ آن گیرد کھ خود را حامی حقوق بشر جا میکسانی صورت می
 استفاده از .نیز پیاده کنندجھان  را در سایر ممالک "واال"دارند این فرھنگ 

ی در مناطق مسکونی تنھا یک جنایت جنگی روشن و عملی برای ابمب خوشھ
، ، سدھا برقھاى، کارخانھھاتخریب جاده. نابودی افراد غیر نظامی است

 . ژنو و عملی جنایتکارانھ استى و اھداف غیرنظامی مغایر معاھدهھابیمارستان
این جنایات . سکوت در مقابل جنایت و جنایتکاران ھمدستی در جنایت است

�̵ έϮΌΗ�ΎΑ�έ�ϩΪϨϨ̯�ΰΌϤθϣ�ΰΣ�ΖϧϮ̰ γ�ϞΤϣΏͿ�̶ Ϥϧحمایت .یھ کردتوان توج� 
شود با تئوری ارتجاعی منصور حکمت کھ گویا از این ھمھ جنایت را نمی

 الپوشانی ، جھانی است"دو قطب تروریسم"مضمون نزاع کنونی اختالف بین 
 است "اسالم سیاسی" ، جھانھاى مصیبتىشود مدعی شد سرچشمھ نمی.نمود

    .و ماھیت امپریالیسم و صھیونیسم را کتمان کرد
 یک شعار بورژوائی است کھ در کادر ًار حمایت از حقوق ملل اساساشع

ولی این شعار در عین حال . اری جھانی نیز قابل تحقق استدمناسبات سرمایھ
امپریالیسم . باشد نیز میھا امپریالیستى علیھھا کمونیستى مبارزهىاسلحھ

 ،، متجاوز، ارتجاعی، غارتگر، توسعھ طلبجولطھُمتکی بر ماھیتش س
خواھد بر بازارھای فروش و امپریالیسم می. باشدمی... ، طفیلی وانحصارگر

ترین مانع سیاسی دست یابد و جھان را بر مواد خام سایر ممالک بدون کوچک
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بدینجھت امپریالیسم . اساس مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی خویش تقسیم کند
مگر آنکھ حق الصول با حق ملل در تعیین سرنوشت خویش مخالف است اعلی

 در ھاکمونیست. دست امپریالیسم صورت بگیردھ این خود تعیینی سرنوشت ب
عین اینکھ بر اساس دانش طبقاتی و شناخت از ماھیت ارتجاعی و خطرناک 

رزمند با طرح شعار حق ملل در تعیین  خطرناک میىامپریالیسم با این پدیده
 ضد ىدمت مبارزهکوشند این شعار بورژوائی را در خسرنوشت خویش می

 امپریالیسم ى را برای مبارزه علیھھاامپریالیستی بکار گیرند و حداکثر انسان
 ملی را نیز حل ىبسیج نمایند تا در عین برمال کردن ماھیت امپریالیسم مسئلھ

 ملی بسیار آسان خواھد بود و در ىکنند زیرا کھ با نابودی امپریالیسم حل مسئلھ
 مبارزه با امپریالیسم در عین حال از مجرای پس. جھت برادری جھانی است

 را برای انجام کاری ھاگذرد کھ دست امپریالیستتکیھ بر تساوی حقوق ملل می
تالش امپریالیسم برای پرش از این حصار . گذاردخالف آن در پوست گردو می

.شودبھ افشاء بی امان وی منجر می
رند و ُ، می بگیرنددست خودشان میھ  ریش و قیچی را بھاامپریالیست

تعریف و تفسیر از حقوق بشر را خودشان بر اساس منافع متغیر . دوزندمی
وگرنھ ھیچکدام از آنھا مشروعیتی ندارند تا خود را . دھندروزشان انجام می

نجات بشریت در نابودی صھیونیسم و امپریالیسم و .  نشان دھندھامدافع انسان
 تاریخ نظر اندازیم و مروری بر ىربھبھ تج. تئوریھای نژادپرستانھ است

آیا در عراق پس از نقض . رویدادھای عراق بنمائیم تا چشمانمان باز شود
 حقوق بشر بھ اجراء در آمد؟ آیا ،تمامیت این کشور و زیرپا گذاردن حق ملل

 ابو غریب اجراء شد نامش اجرای حقوق بشر است؟ آیا بکار ھاىآنچھ در زندان
ی سوزاندن مردم فلوجھ نامش حمایت از حقوق بشر است؟ بردن فسفر سفید برا

شود؟ پس  حقوق بشر اجراء میھاآیا در افغانستان پس از تجاوز امپریالیست
 ھاىزندان مخوف و بدنام گوانتانامو را چھ کسی ساختھ است؟ پس این زندان

 عراق و افغانستان را چھ ھاى کشتی آمریکائی و یا در بیابانھاىمخفی بر عرشھ
 کھ در آدمربائی در سراسر ھاسی بنا نھاده است؟ طشت بی آبروئی امپریالیستک

ند بر سر ا تروریسم رسمی ایجاد کرده،جھان شرکت دارند و با امکانات دولتی
 ھاى در زندانھا امپریالیستھاىگروگان. ھر کوی برزنی نواختھ شده است

دموکرات و "ن زیر نظر کارشناسا... ، اردن و، لھستان، رومانی، سوریھمصر
آیا این آن . رسندشوند و بھ قتل می شکنجھ میھاامپریالیست "درس خوانده

 اجرای حقوق بشر است کھ بر حفظ حقوق ملل تقدم دارد؟ آیا بمباران ھاىوعده
ند ا کھ ھنوز صدھا عدد آن منفجر نشدهاىبیروت و جنوب لبنان با بمبھای خوشھ

ق بشر است؟ یک لحظھ فرض کنیم ناشی از اعتقاد راسخ بھ احترام بھ حقو
 اھالی لبنان بنیادگرای مسلمان مذھبی باشند چھ مرجعی صالحیت دارد در ىھمھ
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 چھ کسی مجاز ، جرج بوش و ایھود اولمرت؟مورد بود و نبود آنھا تصمیم بگیرد
خود دھد کھ ملتی را بھ علت ناخوشایند بودن افکارش قتل ھ است این حق را ب
تر است یا آن  احترام مردم فلسطین خطرناک موردِعام کند؟ حماس

 آزاد و انتخاب آزاد و ىکھ مردم فلسطین را بھ خاطر داشتن ارادهھیوالھائی
بیان آزاد عقیده مجازات کرده و بھ مرگ در گرسنگی و تشنگی محکوم 

ترند؟ کدام یک از آنھا در پی ساختن قوانین زورگوئی کنند؟ کدام خطرناکمی
 را با مسلمان کشی توجیھ ھا ھستند و این مالکھاب ملتجھانی برای سرکو

 "سالم سیاسیا"دھند؟ کنند؟ کدامشان تروریسم و نژاد پرستی را رسمیت میمی
مسیحیت و یھودیت "تر وقدرتمندتر و زورگوتر و چپاوگرتر است یا خطرناک

   ؟ "سیاسی

نفی امپریالیسم و نفی لنینیسم 

ی درستی از مقام امپریالیسم در قرن بیست  آن نیروھائی کھ ارزیابىھمھ
ھ  سیاسی جھان را بى آن نیروھائی کھ قادر نیستند منظرهى، ھمھیکم ندارند

 جھانی در جریان را کھ خصلت دوران کنونی را ىدرستی تحلیل کنند و تضادھا
این نیروھا .  چربی برای حلق امپریالیسم ھستندھاى لقمھ،کنند بشناسندبازگو می

 ھندد جلوه می"مترقی" و "دموکرات" و "متمدن" ماھیت امپریالیسم را نھ تنھا
دشمنی با امر استقالل ھ  بلکھ ب،کاھند ضد امپریالیستی میىو از توان مبارزه

 و ھاملی و تساوی حقوق ملل پرداختھ و امپریالیسم را خطری برای استقالل ملت
شود کھ در چنین می بر اساس این تئوری ًعمال. آورندممالک بھ حساب نمی

 ملل و ھاى ملی و مبارزه برای احقاق حقوق و خواستىجھان کنونی مبارزه
 :حق حیات ملت و یا کشوری در میان نیست ھر چھ ھست دعوای دو قطب است

کنند کھ آنھا ترسیم می اىمنظره. قطب اسالمی و قطب میلیتاریست آمریکائی
 و ھانفع امپریالیست  معیوب بھ، جعلی و، غیر طبقاتی، غیر واقعی مسخىمنظره

، ستمگر و ستمدیده بی برای آنھا ظالم و مظلوم مفھومی ندارد. ستھاصھیونیست
تجاوز وحشیانھ و مقاومت . ، فرقی میان متجاوز و قربانی تجاوز نیستمعناست

 و "مدرنیتھ"آنھا نزاع کنونی را میان . عادالنھ برای آنھا حرف مفت است
، نفی ھا این نظریات ارتجاعی در نفی واقعیتىریشھ .دانندمی "گرائیسنت"

 ھر "سناریوھای سفید و سیاه" این مدعیان .لنینیسم و نفی ماھیت امپریالیسم است
ن رسند و با ای در حال رو شدن است از راه میھاکھ دست امپریالیستلحظھ آن 

 فرا "ھر دو طرف" ىتئوری ضد طبقاتی و ارتجاعی ھمھ را بھ مبارزه علیھ
خوانند کھ البتھ منظورشان در عمل فقط یک طرف است و بھ این ترتیب می

شوند کھ آنھا مانع می. دھندفشار را بر صھیونیسم و امپریالیسم کاھش می
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با تبلیغ را ، این کار طرف ضد امپریالیستی شکل بگیرد و سازمان بیابد
 برھم زدن  برایھاو یا اقدامات پرووکاتوری در آکسیوننامبرده ایدئولوژی 

در عمل این . دھند واحد انقالبی ضد امپریالیستی صورت میىجبھھ
، ، یوگسالوی، لبنان، عراقژیگولوھای سیاسی ھوادار تجاوز بھ افغانستان

آنھا ھرگز . باشندمی... تر بھ ایران ، ونزوئال و از ھمھ مھمکوبا ،سوریھ
کنند ا طرح نمی از این ممالک رھاخواست خروج بی قید و شرط امپریالیست

.  در این کشورھا ھستندھازیرا ھوادار اسکان امپریالیست
اسالم "این . کنندپنھان می "اسالم سیاسی"آنھا خویش را در پس مبارزه با 

�ΐً فعال کھ"سیاسی ϟΎϗ�έΩ��α ΎϤΣ��ϭ��ΏΰΣͿ���ϥήϳ�̶ ϣϼγ�̵ έϮϬϤΟ�ϭ
 حمایت شرمگینانھ ً باید در معرض نابودی قرار گیرد و این عمال،کندبروز می

. از امپریالیسم و صھیونیسم است
آنھا برای کتمان این واقعیت کھ کشور آمریکا امپریالیستی و کشور اسرائیل 

 کھ انظار را از این شعبده بازی منحرف کنند مرتب ، برای اینصھیونیستی است
 حال .دمند جھانی می"دو قطب تروریسم" و یا "اسالم سیاسی"بزرگ  در بوق

 منشاء تروریسم در جھان ھستند و ھا و امپریالیستھاکھ فقط صھیونیستآن
عکس آن فقط توھم .  با نابودی آنھا تروریسم نیز از بین خواھد رفتًمسلما

ضد علمی و . جایگزینی علت بھ جای معلول است. پروری و عوامفریبی است
.ضد دیالکتیکی است

الیستی و ھر نھضت  ھر جنبش ضد امپری،ھا و صھیونیستھاامپریالیست
خیزد بھ عنوان جنبش مقاومتی را کھ در جھان بر ضد منافع آنھا بپا می

آنھا برای تحقق این سیاست . کنند معرفی کرده و سرکوب می"تروریستی"
یوس و سرگردان را دستآویز اجرای أ افراد و عناصر مى اقدامات جداگانھ،خود

دھند و چھ بسا شده قرار می ارتجاعی و برنامھ ریزی ىیک سیاست حساب شده
 تروریستی و یا مجریان روانی آن ىخود آنھا مسبب چنین اقدامات جداگانھ

.ھستند
آنھا در عین حال برای توجیھ سیاست ارتجاعی خویش در آدمکشی و 

 مقاومت را از جملھ ھاىایدئولوژی حاکم بر رھبری جنبش، تجاوز بربرمنشانھ
را کھ یک ایدئولوژی ارتجاعی است  در لبنانهللا حماس در فلسطین و حزب

 و ھاکنند تا استقرار ایدئولوژی ارتجاعی خویش و سرکوب ملت میاىوسیلھ
 حماس و ھا و امپریالیستھابزعم صھیونیست. نابودی حقوق آنھا را توجیھ کنند

ند حال اگر ابھ علت اعتقادات بنیادگرائی اسالمی فاقد حق حیاتهللا حزب
، کشورشان نباید استقالل داشتھ باشند و آنھا حق د نفر باشنھاتعدادشان میلیون

 ھاصھیونیست. انتخاب حکومت و تسلط بر سرنوشت خویش را نباید داشتھ باشند
را برای خویش قایلند کھ برای دیگران تعیین  "طبیعی" این حق ھاو امپریالیست
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از آنھا معلوم نیست . تکلیف کنند و راه و روش زندگی را بھ آنھا دیکتھ نمایند
نھی کنند و دنیا را با نظم خود  دھند کھ امر وکجا این حق را بھ خود می

.  محض است"تروریسم" آنھا ىبزعم آنھا ھر مقاومتی در مقابل دیکتھ. بگردانند
 ایدئولوژی اسالمی را با تبلیغات عظیم جھانی کھ راه ھاالبتھ امپریالیست

آنھا با این کار زمینھ سازی، . دھندترین ایدئولوژی جلوه میند مرتجعاانداختھ
نمایند تا این جنایات را اقدام بھ ھر جنایتی را در افکار عمومی جھان فراھم می

حال آنکھ یھودیت و مسیحیت اگر . توجیھ کنند غربی "ھاىارزش"در خدمت 
ولی ھمھ جا سخن بر سر . بیشتر از اسالم ارتجاعی نباشد کمتر از آن نیستند

علت اساسی آن در این است کھ در ممالک اسالمی . ادیاناسالم است و نھ سایر 
 ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی بھ علت ضعف نیروھای ىرھبری مبارزه

دموکرات و کمونیستی بھ دست نیروھای اسالمی افتاده است کھ از یک سنت 
 استراتژی.  قدرتمند اجتماعی برخوردارندھاىچند صد سالھ با ریشھ

. طلبدرا می "سیاسالم سیا" مبارزه با ىین شرایطی بھانھ در چنھاامپریالیست
از کی تا بحال . و این نھ از آن جھت است کھ اسالم ایدئولوژی ارتجاعی است

 ارتجاعی منزجرند؟ ایدئولوژی ھاى از ایدئولوژیھا و صھیونیستھاامپریالیست
 ارتجاعی است و ھر جا منافعشان ایجاب "چاچا"خود آنھا نیز علیرغم رقص 

دل . کنندکند از ایدئولوژی ارتجاعی مذھب برای پیشبرد مقاصدشان استفاده می
ولوژی ئدارای ایدهللا سوزد کھ حماس و حزب برای آن نمیھاامپریالیست

آنھا حتی از این بابت با آینده نگری مسرورند زیرا در این . ارتجاعی ھستند
. بینندلور می خویش را چون در گذشتھ متبى متحد آتی بالقوهھاایدئولوژی

ئی ھاست کھ با طرح خواستھانگرانی آنھا از مواضع سیاسی کنونی این جنبش
 ھا و امپریالیستھا صھیونیستىکھ عادالنھ است موفق بھ جلب نظر مردم علیھ

،  قلدریى علیھھا میان مقاومت جھانی ملتى مبارزه،ماھیت این مبارزه. نداشده
غارت جھانی و سیاست توسعھ طلبی ، سیاست اشغالگری و  امپریالیستیىدیکتھ

اشتباه است اگر کسی فکر کند چنانچھ رھبری . ستھاو بھ اسارت گرفتن ملت
 و ھا بود سیاست ماھوی امپریالیستھا در دست کمونیستھااین جنبش
 در آن صورت نوع تبلیغات آنھا عوض !، ھرگزکرد تغییر میھاصھیونیست

ن بھ فلسطین و سرکوب و قتل عام  صھیونیست بھ تجاوزشاھاىاسرائیلی. شدمی
 ھا کمونیست"خلع سالح"دادند و سپس بھ لبنان نیز برای مردم فلسطین ادامھ می

 .کشیدندلشگر می
داند کھ تضادھای جھان  می،نگردکسی کھ دنیا را با دیدگاه علمی می

طور ھ  ب،کنونی از زمان روی کار آمدن رژیم جمھوری اسالمی در ایران
در قبل از انقالب ایران نیز این . ندا جھان پیدا نشدهىعرصھناگھانی در 

کھ  اىطور عینی در جھان وجود داشتند و دارند و تا لحظھھ تضادھای اساسی ب
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 و ھاامپریالیست. دھنداین تضادھا حل نشوند بھ عمر خود ھمچنان ادامھ می
 تحت ستم و نیروھای ھاى، خلق کارگر و بورژواى، طبقھھاصھیونیست

 سیاسی ى ھم در جھان بودند و مبارزه میان این اضداد چھرهًمارگر قبالاستع
. گفتسخن نمی "یاسالم سیاس"در آن دوران کسی از. کردجھان را ترسیم می

. دھد جھان را از اساس تغییر میىحل ھر یک از جھات این تضادھا چھره
ساس ولی حل تضاد میان عروس و مادر شوھر ا. کندجھان را زیر و رو می

منصور حکمت تفاوت ماھوی . گذاردجھان کنونی ما را دست نخورده باقی می
 تضاد ھستند و در یک سطح ، تضادھاىبرای وی ھمھ. فھمداین تضادھا را نمی

 تضادھای ىیکباره ھمھھ از زمان نازل شدن منصور حکمت ب. قرار دارند
ھنی جدیدی  ذ"تضادھای اساسی"اساسی عینی جھان حذف شده و بھ جای آنھا 

. ثیری در روند تحوالت اساسی جھان ندارد اختراع شده استأکھ حل آنھا ت
آخر . ، کوری و نابینائی استبینی منصور حکمت بیشتر جھان نبینی استجھان

دو قطب تروریسم "یا  و "اسالم سیاسی و میلیتاریسم آمریکا"حل تضاد میان 
 ىآیا از درجھ. ؟کند کدامیک از مشکالت اساسی جھان را حل می"جھانی

، آیا از شود؟ کاستھ میھا و صھیونیستھاھاری و توحش امپریالیست
 تحت ستم ھاى یا خلقشود واران از کارگران کاستھ میدکشی سرمایھبھره

یابند؟ روشن است کھ اینگونھ تصویر برداری از جھان برای ابد رھائی می
د و مردم و مبارزان را دھمعیوب است و واقعیت جھان کنونی را بازتاب نمی

 گرم "اسالم سیاسی"لی لیفرستد و سرشان را با قاقابھ دنبال نخود سیاه می
وقتی کسی . دنبال حل تضادھای اساسی واقعی جھان کنونی نروندھ  تا بکندمی

تضادھای اساسی جھان کنونی را کھ بیان خصلت روندھا و رویدادھای جھان ما 
کشد و ما ست اندازھای سیاسی کارش بھ فاجعھ می در دًھستند حذف کند ناچارا

 و ی بود"دنیای دیگر"امروز با این کاریکاتور مسخره روبرو ھستیم کھ در پی 
حال ھمدست صھیونیسم و امپریالیسم و ارتجاع جھانی است و حتی در تائید 

 و ھا دست فاشیست،آدمکشی در افغانستان و عراق و لبنان و فردا در ایران
       . را نیز از پشت بستھ استراناآدمخو

جرج واکر بوش در . بینیمما ھمین منطق را در گفتار جرج بوش می
:  کشور کھ ھمزمان با تجاوز اسرائیل برگزار شد اعالم کرد٨کنفرانس سران 

شود کھ بھ چھ دلیل در خاور نزدیک صلح بر قرار حال وضعیت روشن می"
 اسرائیل تنھا ىکارانھ و بربرمنشانھبھ نظر جرج بوش جنگ تجاوز. "شودنمی

 صلح و بحران زا در منطقھ ىبا ھدف استقرار صلح و نابودی عوامل بازدارنده
بوش جای علت و معلول . صورت گرفتھ بود باشد "اسالم سیاسی"کھ بزعم وی 

 مردم لبنان را عامل بحران و ىکرد تا مقاومت قھرمانانھرا با ھم عوض می
 از زمانی. ھ حضور صھیونیسم و امپریالیسم را در منطقھجنگ وانمود سازد و ن
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، سنی گرفتھ تا با حجاب و بی ، مسیحی، کمونیستللھیاکھ خلق لبنان از حزب
فاشیست و متجاوز بھ مقابلھ با اسرائیل ، پیر و جوان بھ صورت یکپارچھ حجاب

 اسرائیل "صلح آمیز" و از نیات بوش خفقان گرفتھ استواکر  جرج ،برخاست
ئی کھ در حمایت از اسرائیل ھاجرج بوش در ھمان سخنرانی. گویدخن نمیس

 مردم در فلسطین و ممالک سوریھ و ایران ىلبنان، مبارزههللا  حزب،ایراد کرد
عامل گوید کھ حال آنکھ عقل سالم می.  در منطقھ نامیدثباترا عوامل فقدان

واب راحت  است کھ خصھیونیستی اسرائیل کشور مصنوعی ، در منطقھبحران
و حماس و خمینی هللا را از چشمان مردم منطقھ ربوده است و عمرش از حزب

.تواند معلول بحران باشد و لذا نمیبیشتر استده ھا سال 
این خاک پاشیدن بھ چشم مردم است کھ انظار را از سیاست نظم نوین 

 بزرگ امپریالیستی منحرف کنیم و نگذاریم کھ مردم ىجھانی و خاور میانھ
 مھم گذر ھاىن متوجھ شوند کھ نزاع بر سر کنترل منابع انرژی و گلوگاهجھا

 و ھانفت و گاز در جھان است و چنین جلوه دھیم کھ گویا نزاع میان خاخام
 ،این سیاست.  از یک طرف با مالھا و آخوندھا از طرف دیگر استھاکشیش

 "حزب کمونیست کارگری ایران" است کھ در ایران توسط ھاسیاست خاخام
شود و در کشتار ھزاران مردم بیگناه غیر نظامی لبنان کھ اجراء می

 بھ زرسند چنان ھلھلھ می کنند کھ صدایش تا تل آویو نیبربرمنشانھ بھ قتل می
آنھا برای کشور اشغالگر و نژاد پرست و آدمکشی نظیر . رسدگوش می

دیو بی شاخ و ند و برای این ا تھیھ کرده"دموکرات" و "مدرنیتھ"اسرائیل مدال 
حزب ما برای ھیچ کشور اشغالگر و آدمکشی حق حیات . دم حق حیات قایلند

 ھاىدست گیرند و رژیمھ مردم این ممالک باید خود حاکمیت را ب. ل نیستئقا
ارتجاعی این کشورھا را سرنگون کنند و بھ اشغال پایان دھند و حق زندگی 

.رسمیت بشناسندھ دیگران را ب
 امپریالیسم و ى مردم منطقھ علیھىمبارزه. یج سحر استاین تازه از نتا

دعوای دو قطب "ھواداران . صھیونیسم گسترش یافتھ و اوج گرفتھ است
بی عملی و بی دورنمائی  در اثر رشد این تضادھا بیشتر در منجالب "تروریسم

روند و درتناقضات خود و  فرو می"انقالبی"و مشغولیات فکری و منزه طلبی 
خفھ خواھند دھد و بھ خوردشان مینصور حکمت برایشان پختھ است آشی کھ م

 سیاسی را در نظر بگیرید کھ در فردای ھاى و درماندهھا وضعیت آن بیچاره.شد
 اسرائیل و آمریکا در جلوی دانشگاه آمریکائی بیروت جمع ىتجاوز بربرمنشانھ
، نھ بھ مریکا، نھ بھ آاسرائیلنھ بھ " بگویند "انقالبی" ھاىشوند و با نعره

ΏΰΣͿϦϴτ δϠϓ�ϪΑ�Ϫϧ�ˬ�̶ϣϼγ�̵ έϮϬϤΟ�ήΑ�̱ ήϣ�ˬϢδϴϟΎϴγϮγ�ΩΎΑ�ϩΪϧί �ϭ�����
روشن است کھ رژیم . روشن است کھ چنین شعارھائی بدون تفسیر است
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ھا ننام خود آھ  را ب"انقالبیون"جمھوری اسالمی خودش حاضر است شعار این 
 .پخش کند

"صف مستقل"تئوری 

ند کھ تحلیل و اتخاذ ا بھ این تئوری ھنوز درک نکردهترین معتقدینصمیمی
ابھام گوئی . شودسیاست درست از تحلیل مشخص از شرایط مشخص ناشی می

ابھام گوئی حاکی از ترس از اتخاذ موضع صریح و . ل ھیچ مشکلی نیستّحال
ید با ، مردمی کھ باابھام گوئی یعنی بی ارزش شناختن نیروی مردم. روشن است

  . وشن بدانند کھ چگونھ باید رفتار کنندرھنمود ر
 "بی طرفند"در تجاوز امپریالیسم بھ ایران این حضرات ھمھ راحت طلبانھ 

روند کھ صفی واھی و  می"صف مستقلی"ترھایشان بھ دنبال و عوامفریب
تخیلی و غیر واقعی خواھد بود زیرا در این شرایط مشخص کسی حضور ندارد 

 صف مستقل ًاگر آنھا حقیقتا. تد و نوبت بگیردکھ در آن صف واھی بایس
ند کھ رژیم ارتجاعی و جنایتکار اقدرتمندی دارند چرا تا بھ امروز اجازه داده

 خود ترتیب این "صف مستقل"چرا با . جمھوری اسالمی بر سرکار باقی بماند؟
 "صف مستقل" آن ِبلغُ مِچنانچھ نیروی. دھند؟یک بار برای ھمیشھ نمیرژیم را 

صف "خواھد  می"امدادھای غیبی" باشد با کدام اىاقد پایگاه عظیم تودهف
 ى جنبھً آنھاست و  صرفا فقط در تخیل"مستقل"این صف . ؟ تشکیل دھد"مستقل

شود توجیھ کرد و  نمی"صف مستقل"خانھ نشینی را با شعار . تشریفاتی دارد
 مردم برافروختھ و در فردای بمباران ایران و تجاوز آشکار بھ کشور ما نیز بین

 آنھا بر خالف ظاھرش نھ "صف مستقل" .خریداری نیز ندارد فداکاری ىآماده
 مستقل با رژیم و امپریالیسم در شرایط تجاوز ىبرای تعیین شکل مبارزه

 آنھا ابزاری برای فرار از مبارزه و توجیھی "صف مستقل"خارجی است بلکھ 
شعار دادن را   .استجاوز خارجی در شرایط قبل از ت "انقالبی"برای بیعملی 

 مستقل ،کسی کھ فاقد نیروی اجتماعی باشد. نمی شود جای واقعیت عینی گذارد
 بر رشد ، از بیرونِ چنانچھ واقعیت انکار ناپذیر تجاوز،از خواست ذھنی وی

آن کس در . نماید وی در درون سبقت گیرد وی را در عمل لھ میىمبارزه
را بر لب دارد و ذکر گرفتھ است در عمل ھر  "شعار صف مستقل"کھ  حالی

 تنھا یک "صف مستقل" ھا برای کمونیست.دھدی را از دست می عملاستقالل
 کھ ھر نیروی انقالبی و کمونیستی باید  باشدتواندمی، یک دورنما سیاست آتی

را ھمواره سیاست مستمر خویش و نھ تنھا در شرایط تجاوز خارجی قرار  آن
ولی .  باید ھمواره مستقل عمل کنند امر جدیدی نیستھانیستاینکھ کمو. دھد

در شرایط تجاوز مشخص امپریالیستی و  را "صف مستقل"آنکس کھ تئوری 
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 مشکلش بیان یک واقعیت کشدبھ پیش میدر بیان برھوت  اشغال کشورش
وی ھنوز ، خواھد رد گم کندتئوریک نیست دردش در جای دیگر است و می

مردم ایران با سرنگونی رژیم اسالمی توسط امپریالیسم نصیبی درنیافتھ است کھ 
تر از امروز نخواھند برد کھ ھیچ بل شرایط زندگیشان ھزار بار دھشتناک

این چھ صف مستقلی .  عراق و لبنان را ندیدىباید کور بود تا تجربھ. خواھد شد
ِن افرادای. خواھد در چند جبھھ بجنگداست کھ فقط با شعار و در ذھن خود می

ند کھ در شرایط تجاوز مشخص امپریالیستی تمام اھمھ فن حریف ھنوز درنیافتھ
 تجاوز نظامی بھ ایران مصروف دارند و مانع تکرار ىنیرو را باید علیھ

 ،در شرایط اشغال کشور و تجاوز خارجی. تراژدی اشغال نوع عراق گردند
ی بھ شعارھای ترویجی شعارھای تبلیغی و تھیج. یابدمبارزه اشکال جدیدی می

، زیرا امر سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی امر یابندو روشنگرانھ تغییر می
ایران و نھ قوای اشغالگر خارجی باید   مردمىیاری مبارزهھ داخلی ایران و ب

ی کھ بھ خاطر نفرت از رژیم صدام حسین در تمام ئآن نیروھا. صورت گیرد
ریالیست آمریکا شعار مرده باد صدام  ضد اشغال عراق و ضد امپھاىتظاھرات

 صدام و آمریکا را طرح "تضاد"دادند و کودکانھ استفاده از را سر می
 آمریکا قرار گرفتند و اکنون روشن ھاىخدمت سیاست نمودند در عمل درمی

اینھا ھیچ . ندا در کجای کره زمین پنھان شده" با صف مستقلھاىچپ"نیست این 
. از صف مستقلشان خبری نیست. روزشان ندارند دیھاىپاسخی برای سیاست

استعمار کھن با . تر از دوران صدام استاوضاع عراق ھزار بار وخیم
عراق را صد سال بھ عقب پرتاب . کند ممکن حکومت میھاىترین شیوهنخش

آزموده را دوباره آزمودن . شرایط امروز عراق بسیار آموزنده است. نداکرده
قالبی اگر یک نفر ھم باشد با ھمان صف یک نفره یک کمونیست ان. خطاست

کھ مردم مسلح برای  اىدر جامعھ. باید در مقابل اشغالگران سرزمینش پیکار کند
 بیچاره کسانی ھستند .گذرندطرد اشغالگران آماده نبردند و از ھمھ چیز خود می

کھ تھ صف ایستاده و منتظرند با شلیک تیر ھوائی و شلیک تیر زمینی فرجی 
بھ سرنوشت غم انگیز . آیا نباید بھ حال این عده گریست؟. برایشان حاصل شود

 عراقی نگاه کنید کھ چگونھ در ھمدستی با استعمار نابود شدند ھاىرویزیونیست
 قوای ىدست علیھھ  عراقی کھ اسلحھ بھاىو در عوض مارکسیست لنینیست

 لبنانی در اىھکمونیست. شوندرزمند روز بھ روز قدرتمندتر میخارجی می
 اسرائیل و ھاىمقابل ملت لبنان سربلندند زیرا در مقابل تجاوز صھیونیست

 ضد ىتنھا در این متن مبارزه. امپریالیسم آمریکا ایستادگی کردند و جانباختند
 مردم ى بخت جلب اعتماد تودهھاامپریالیستی و صھیونیستی است کھ کمونیست

ند حتی اگر در این مبارزه با موفقیت طریق اولی کسب رھبری مردم را دارھ و ب
 ىدر شرایط اشغال امپریالیستی در درجھ. زودرس روبرو نباشند و نشوند
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صف نیروھای خواھان استقالل . نخست تنھا دو صف از نظر سیاسی وجود دارد
ایران و نابودی قوای اشغالگر و صف اشغالگران با متحدین درونی 

شود و با گذار از تجزیھ طلبان ع می شروھارنگارنگشان کھ از تروتسکیست
 ىاین صفبندی بر سر یک مسئلھ. رسدنیست بھ سلطنت طلبان میویناسیونال شو

بدون حل این . اساسی است کھ حل سایر مسایل بھ حل آن وابستھ خواھد بود
گیرد حل سایر معضالت  مسایل قرار میى اساسی کھ در مرکز ھمھىمسئلھ

آزادی ایران و حتی استقرار . و خیال استاجتماعی ممکن نیست و خواب 
ھر کس غیر از آن بگوید . گذردسوسیالیسم در ایران از طرد قوای اشغالگر می

، سازمانی و ھر نوع حفظ استقالل سیاسی. یک شارالتان سیاسی است
نیروھای کمونیست نسبت بھ متحدین  ، ھر نوع انتقاد و افشاءگری ایدئولوژیک

 فھم است و در کادر این دو صفبندی بزرگ قابل... ت و، موق، مظنونناپایدار
 مرکزی انقالب کھ آزادی ایران خواھد بود قرار ىباید در خدمت حل مسئلھ

 امپریالیسم و ىخواھند علیھ تمام کسانی کھ میًدر این صف طبیعتا. گیرد
 نخست پیکار کنند قرار دارند و این امر تنھا وابستھ بھ ىصھیونیسم در درجھ

استقالل . باشدم و شعار سیاسی آنھاست و مستقل از ایدئولوژی آنھا میتصمی
، ھا تنھا در این متن مفھوم دارد کھ دستشان در برخورد بھ ناپیگیریھاکمونیست

، بی توجھی بھ بھبود شرایط زندگی مردم کھ در خدمت مبارزه ھاسازشکاری
ستقالل خویش  با این اھاکمونیست. برای طرد قوای اشغالگر است باز باشد
 و ھاشکست ىھمھ. آورنددست میھ توانائی کسب اعتماد و رھبری مردم را ب

 نخست ِ اشتباھات و درستی نظریات تنھا باید در متن این صفى، ھمھھاپیروزی
 تنھا در این ھاکمونیست.  مادی جلب اعتماد مردم فراھم شودىتحقق یابد تا زمینھ

ا کھ در صف مقابلند و یا صفی تخیلی آنھ. صف است کھ بخت نیرو گرفتن دارند
شکست آنھا در ماھیت . ند از ھمان بدو امر محکوم بھ شکستنداخلق کرده

 ھا لبنان مورد تجاوز کھ موجب شکست اسرائیلیىآیا تجربھ. نظریات آنھاست
خواست میان  کھ می"صف مستقلی"آن .  آموزنده نیست؟ھاشد برای ما ایرانی

در این پیکار زمینی شلیک کند   تیر ھوائی و خطوط بند بازی کند وىھمھ
      بزرگ کجا ایستاده بود؟

"ایرانهللا حزب"و لبنان هللا التقاط حزب

للھی را بر تن خود ا بعد از انقالب بھمن صابون اوباش حزبھاما ایرانی
، مشتی اراذل و اوباش  نیستاىللھی ایرانی جنبش تودهاحزب. یماحس کرده
. برادر تنی آنھا نیز شعبان بی مخ است. ندائی بوده طیب رضاھاىنوچھاست کھ 

 ھاىاین اوباش گروه. یکی ھوادار خمینی و دیگری ھوادار محمد رضا شاه بود
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 "بنام مردم"فشاری ھستند کھ محافل قدرت در حاکمیت برای سرکوب مردم ولی 
 آنھا حق دارند بھ صورت زنان اسید بپاشند بھ آنھا تجاوز کنند و. نداخلق کرده

بھ نمایشات اعتراضی مخالفین با اسلحھ سرد و گرم حملھ . آنھا را با چاقو بزنند
للھی در مقابل ا این اوباش حزبىھمھ. کنند و دمار از روزگار آنھا در آورند

 فشار از مقامات باال ھاىاین گروه. دانشجوی بی سالح رستم دستان ھستند
 ھاىحتی جناح. باشند میمورین استقرار نظم غیر رسمیأگیرند و مدستور می

 فشار خود ىھاگوناگون حاکمیت برای تسویھ حساب بین خود نیز از این گروه
 فشار ھمھ ھاىاین گروه. افتندکنند و بھ جان یکدیگر میساختھ استفاده می

مسلمان "، باشندند و از نظر طبقاتی لومپن پرولتاریا میا بیکاره،مزدوراند
ھر . ندا تحکم و اخاذی و ارعاب کردهى را وسیلھ، مسلمانی نیز نیستند"ادعائی

 و ھا و رمالھاشود کھ چاقوکشگذرد بیشتر معلوم میروز کھ بیشتر می
زمام امور هللا  نان بھ نرخ روز خور با نقاب مذھب و حزبھاىشارالتان

بی شرمانھ ترین . نداتجاوز بھ مردم تسخیر کرده بوده  را برای اخاذی وھاکمیتھ
شان ھم در ارتش سلطنت علت ماھیت طبقاتیھ ب. زندسر می از آنھا ،اعمال

ند و ھم اطلبان رژه می روند و ھم در ارتش جمھوری اسالمی حاضر بھ خدمت
ند اآنھا نوکر پول. ھمدست ارتش متجاوز صھیونیستی و امپریالیستی خواھند بود

 ھیچ ایرانی دموکرات و میھنپرست و انقالبی نیست کھ نفرت این. و باجگیری
 فشار عالیجنابان ھاىعناصر پشت سر این گروه. گرازھا را بدل نداشتھ باشد

 حمایت ، جناحی از مصباح یزدیمشتی نوکران رفسنجانی. رنگارنگ ھستند
.ندااز باال سازمان یافتھ. کنندمی

لبنان یک سازمان سیاسی جدی است کھ قبول مسئولیت کرده و هللا حزب
، در انتخابات شرکت  مجلس شرکت دارد در دولت و در. پنھانی نداردىچھره

و ھوادارانش ء اعضا. کند را بھ صراحت بیان میشا نظریات سیاسی.کندمی
لبنان بھ صورت هللا صدھا ھزار مردم عادی ھستند کھ بر اساس اعتماد بھ حزب

 آنھا مسلحند ولی روزانھ بھ زندگی عادی ى ھمھ.ندیآ میھامیلیونی بھ خیابان
از قصاب سر کوچھ تا زن خانھ دار و دانشجوی دانشگاه و . خویش اشتغال دارند

کنند و از کسی اخاذی نمی. کارگر کارخانھ عضو یا ھوادار این تشکل ھستند
 مردم لبنان اعم از مسیحی و مسلمان ھاىمین حداقل نیازمندیأبرعکس در پی ت

کا  اسرائیل و آمریىھستند و از استقالل کشورشان در مقابل تجاوز بربرمنشانھ
 مسیحی بی حجاب کھ با آنھا در حکومت ھاآنھا در کنار میلیون. کنندحمایت می

 لبنان را با چادر بھ زنانھ ھاى، کرانھشرکت دارند مشغول زندگی مشترک ھستند
 مسلمان و مسیحی و دروزی ھاىبھ صورت بی حجاب. ندامردانھ بدل نکرده

 نیستند کھ آنھا را برای ، چماقدارانیزنند، بھ کسی چاقو نمیپاشنداسید نمی
رھبرانشان شناختھ . سرکوب نمایشات اعتراضی الی پوست پیاز خوابانده باشند
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 و ھا را امپریالیست"تروریست"لقب . ند و ھویتشان روشن استاشده
 در مدارک ھااین ھمان لقبی است کھ امپریالیست. ندا بھ آنھا دادهھاصھیونیست

 ى ھمھھابرای امپریالیست. ندا دادهھاستدرخواست روادید از آمریکا بھ کمونی
 "عاقل"با این دلیل ساده کھ آدم  ھستند "بیمار" و "تروریست"مخالفان آنھا 

اینکھ ایدئولوژی آنھا اسالمی است  .اری باشددتواند مخالف نظام سرمایھنمی
از چھ تاریخ . کاھدثیرات سیاسی جنبش اجتماعی آنھا نمیأھرگز از اھمیت و ت

 امپریالیسم مبارزه ى ارتجاعی علیھھاى است کھ حاملین ایدئولوژیقرار بوده
نکنند؟ مگر ایدئولوژی جنبش آزادیبخش الجزایر انقالبی بود؟ مگر ایدئولوژی 
دکتر مصدق انقالبی بود؟ مگر ایدئولوژی سازمان مجاھدین خلق در بدو پیدایش 

 مردم ھامیلیون. ندفھمخویش انقالبی بود؟ آنھا فرق سیاست با ایدئولوژی را نمی
ند و در صف حمایت از استقالل امسیحی لبنان و اقلیت سنی نیز این را فھمیده

 خود آنھا یک ىدر لبنان امروز ھر مسیحی بھ گفتھ. ندالبنان قرار گرفتھ
 مذھب شیعھ نیست سمبل ىلبنان نمایندههللا زیرا حزب.  است"للھیاحزب"

فقط مارگیرھا قادرند . است بنانمقاومت ملی و ستون محکم حفاظت از استقالل ل
در لبنان دو صف . این تفاوت واقعی را مخدوش کنند و افکار را مشوب نمایند

صف جنبش مقاومت و صف ھمدستان ارتجاع و نیروھای . بیشتر وجود ندارد
.تجاوزگر

آنھا کھ بھ مغلطھ مشغولند و تنھا از تشابھ اسمی برای تخریب جنبش 
کنند اگر ناشی از بالھت سیاسی نباشد کھ قادر ه میمقاومت لبنان سوء استفاد

 و ھا آنوقت ھمدست صھیونیست،نیستند تحلیل مشخص از شرایط مشخص دھند
ΖδϴϟΎϳή̢ ϣΎϫ�ϪϧΎϬΑ�ϪΑ�Ϫ̯�ΪϨΘδϫ�ϪϘτ Ϩϣ�έΩϯ�̶ϣΎϧ�ϪΑΎθΗ��ΏΰΣͿ��ˬ�ϭ�ϝϼϘΘγ�

آنھا ھمگی . برندتمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی لبنان را بھ زیر پرسش می
 جنگ روانی و تبلیغ ایدئولوژیک ىرزمند و وظیفھ میھاارتش صھیونیستدر 

 ھستند حق حاکمیت و ھااین عده کھ ھوادار امپریالیست. نداآنھا را بعھده گرفتھ
آنھا از ھم اکنون بھ زیر . کننداستقالل ملل را مشروط بھ نوع ایدئولوژی آنھا می

این عده حتی یک . ندا جرج بوش امضاء گذاردهىھ احکام جنایتکارانىھمھ
. نداارتجاع سیاه. توانند باشنددموکرات بورژوا نیز نمی

 اروپاھاىنقش امپریالیست

 اروپا در تمام روند تدارک این دسیسھ ھمدست امپریالیسم ھاىامپریالیست
 آنھا "دموکراتیک" گروھی ھاىتمام رسانھ. آمریکا و صھیونیسم اسرائیل بودند

 ھا ملل و حقوق ملتى لبنان و زیر پا گذاردن مبانی جامعھدر قبال قتل عام مردم
 ماھیت دموکراسی کاذب و ىھمین یک قلم نشانھ. سکوت اختیار کرده بود
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صوری امپریالیستی است کھ در مقابل دموکراسی صمیمی و انقالبی پرولتری 
اگر نیازھای این . دموکراسی آنھا ماھیت فاشیستی دارد. پشیزی ارزش ندارد

ًسی امپریالیستی قتل عام مردم عراق و ایران و لبنان را ایجاب کند فورادموکرا

ی أ، ردھندآنھا بھ عقاید ملت فلسطین و لبنان اھمیت نمی. دھندی میأبھ آن ر
، ل نیستند و علیرغم اینئ، حق حیات برای آنھا قاشناسندآنھا را بھ رسمیت نمی

 دموکراسی و حقوق ملل ، آزادی و اعتقادات را متناقض با حقوق بشراین
 .دانندنمی

 اسرائیلی و عقب ھاى امپریالیسم آمریکا و صھیونیستىشکست مفتضحانھ
وجود آورد کھ ھ  مردم لبنان وضعیتی بىنشینی آنھا در مقابل مقاومت قھرمانانھ

 را بپذیرند و برای نخستین بار ھا ناچار شدند پا در میانی اروپائیھاصھیونیست
 فلسطین ىور اسرائیل در منطقھ پای اروپای متحد بھ منطقھپس از استقرار کش

 اروپا و چھ در ى اروپا چھ در قالب اتحادیھھاىاز این ببعد امپریالیست. باز شد
در این میان امپریالیسم . قالب سازمان ملل متحد یک پای مذاکره خواھند بود

رمنشی قلد. فرانسھ از نفوذ خویش در لبنان کمال استفاده را خواھد کرد
. امپریالیسم آمریکا نتایج عکس بھ عمل آورد

 آنھا .لبنان استهللا  اروپا ھمکاری با حماس و حزبھاىسیاست امپریالیست
رسمیت شناختن این دو جریان ھ تنھا راه حل غلبھ بر وضعیت کنونی را ب

 امپریالیسم ىدانند و حاضر نیستند دیگر دیکتھقدرتمند مورد احترام مردم می
آنھا . صھیونیسم اسرائیل را مبنی بر تروریست بودن آنھا بپذیرندآمریکا و 

 اجتماعی ھستند بھ روند ھاىمعتقدند کھ باید این دو جریان قدرتمند را کھ جریان
 شریک کرد و مسئولیت بھ ھا سیاسی پارلمانی کشید و آنھا را در دولتىمبارزه

تنھا از این راه . اد آنھا را مورد توجھ قرار دھاى آنھا گذارد و خواستىعھده
این نیروھای عظیم اجتماعی را کھ پایگاه .  را مھار کردھاشود این قدرتمی

توان با ارتش دنبال خویش دارند نمیھ  دارند و خلق مسلح را باىعظیم توده
 ىعھدهھ کار را باید ب. بردقلدری راه بھ جائی نمی. منظم اسرائیل سرکوب کرد

ھرگونھ اقدام دیگری یک . ی آن قرار داددیپلماسی و مانورھای تاکتیک
یک ھ امپریالیسم اروپا ب. رودماجراجوئی کامل است کھ دودش بھ چشم ھمھ می

 حمایت از حقوق بشر و این تئوری من در آوردی را کھ وزن حقوق ىباره فتیلھ
بشر بیشتر از وزن حقوق ملل است پائین کشیده است زیرا فھمیده کھ این نظریھ 

تر کھ امپریالیسم آمریکا باشد تمام شده تر و قویفع طرف گستاخبیشتر بھ ن
است و دست این امپریالیسم را در توسعھ طلبی و غصب بازارھای فروش و 

دھند حال آتش زیر دیگ آنھا ترجیح می. مناطق تحت نفوذ باز گذاشتھ است
 بھ این .حقوق ملل را تندتر کنند و حقوق بشر را تنھا با آرام پز گرم نگھدارند

کوفی عنان . جھت در تبلیغات اخیر آنھا تکیھ بیشتر بر احترام بھ حقوق ملل است
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دھد کھ بی بھ نیابت آنھا پرچم این سیاست را بھ دست گرفتھ و ھشدار می
شکست . زند سازمان ملل متحد را برھم میىتوجھی بھ این امر شالوده

 سیاسی ھاى است و لحن اسرائیل افق جدید سیاسی در منطقھ گشودهىمفتضحانھ
خانم مرکل صدر اعظم آلمان فدرال دیگر . و دیپلماتیک را تغییر داده است

تواند دھن دریدگی خویش را بھ نمایش بگذارد و حال باید دمش را روی نمی
.  کولش بگذارد و زحمتش را کم کند

 اروپا راه را برای بازسازی لبنان ھاىاز این گذشتھ این سیاست امپریالیست
 ھاارتش لبنان باید با بھترین سالح. کند اروپائی باز میھاىو فلسطین با سرمایھ

. دھد تسلیحاتی اروپائی را رونق میھاىمسلح شود و این کار کارخانھ
 ىسیسات زیربنائی لبنان را کھ با سرمایھأ تى با امر جرج بوش ھمھھااسرائیلی
رسد کھ بعد از بنظر می ساختھ شده بود نابود کردند و حال بعید ھافرانسوی

 عراق سھمی از این ى اسرائیل و آمریکا برخالف تجربھىشکست مفتضحانھ
.غنیمت بھ آنھا برسد

آمریکاى استراتژی شکست خورده

، پرونده امپریالیسم آمریکا قصد داشت با ترور رفیق حریری در لبنان
، ا فاشیست و مسلح کردن آنھھاىتحریک فاالنژیست ،سازی برای سوریھ

محمود یاران ردن و، روی کار آکرش بر ضد سوریھتحریک ممالک عربی نو
 ى، خلع سالح و سرکوب مردم مسلح لبنان بعنوان مبارزه علیھعباس در فلسطین

 را ھا زمینھى، ھمھ، سرنگونی رژیم سوریھ و یا حداقل مھار ویقطب تروریسم
 و ھاستدر تعیین سیاست امپریالی. برای تجاوز بھ ایران ھموار کند

.  مردم است کمبود داردھاى ھمیشھ یک عامل مھم کھ نقش تودهھاصھیونیست
 مردم چھ در فلسطین و چھ در لبنان و چھ در سوریھ و ھاىدر این مبارزه توده

ویژه ممالک مسلمان و عربی قلم ھ حتی عراق و ایران و سراسر جھان و ب
ھ از لبنان رانده شد و خانم کوندلیزا رایس ک. بطالنی بر این محاسبات کشیدند

 نظم نوین کھ امری اجتناب ِ را با درد زایمانھاخواست جنایت اسرائیلیمی
ناپذیر و مفید است مقایسھ کند بھ آن چنان درد زایمانی دچار شده کھ زیر بار این 

 بھ حمایت ھاصدھا ھزار مردم آمریکای التین در خیابان. ھمھ بار زائیده است
یھودیان مترقی در اسرائیل .  مردم لبنان پرداختندى قھرمانانھىاز مبارزه

شجاعانھ در شرایط خفقان فاشیستی بر ضد جنگ بپاخاستھ و ھمبستگی خویش 
آنھا . را با مردم لبنان بھ نمایش گذاردند و تجاوز اسرائیل را محکوم کردند

. اسرائیل را مسبب جنگ شناختند
 وی در دست ىو دستھ بزرگ جرج دبلیو بوش و دارىسیاست خاور میانھ
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نھ تنھا وی و ھمدستانش در منطقھ . انداز افتاده و کارش بھ فضاحت کشیده است
 الیزال خلق فلسطین و لبنان را بشکنند و در میان آنھا تفرقھ ىقادر نشدند اراده

حتی موجی انقالبی از مقاومت و نفرت ضد امپریالیستی و  سھل است ،ایجاد کنند
 امروز .ندا جھان از شیلی تا اندونزی بھ وجود آوردهضد صھیونیستی در سراسر

 و روز شادی "حزب کمونیست کارگری ایران" عزای کیھان لندنی و ،روز
، ، سوریھ، لبنانشکست دشمنان بشریت در فلسطین.  منطقھ استھاىخلق

، افغانستان امکان تنفسی را برای نیروھای انقالبی ایران فراھم آورده تا عراق
شکست امپریالیسم . نی رژیم جمھوری اسالمی را بھتر بینندتدارک سرنگو

 مستقل ىآمریکا در این مرحلھ از زمان برای حملھ بھ ایران برای رشد مبارزه
 جنایتکارانھ خارجی ىطبقاتی مفید است و مانع از آن خواھد شد کھ در اثر حملھ

رژیم  داخلی ى بیرحمانھھاىسرکوب. ارکان نظام جمھوری اسالمی تقویت شود
، سرکوب نمایشات اعتراضی  از مبارزانھا، انباشتن زندانجمھوری اسالمی

، کشتار زندانیان سیاسی در کوب مبارزات افتخار آفرین کارگرانرزنان و س
پاس تھدیدات جرج بوش و ایھود اولمرت صورت ھ  ھمھ و ھمھ بھازندان

دست . شوددر اینجا وحدت ارتجاع جھانی بھ نمایش گذارده می. گیردمی
آنھا در این .  بھ خون مبارزان ایران آلوده استھا و صھیونیستھاامپریالیست

 ھا و صھیونیستھا امپریالیست.امر در کنار رژیم جمھوری اسالمی قرار دارند
.  شریکند و خون این مبارزان بر دامن آنھا نیز نقش بستھ استھادر این سرکوب

نقش نیروھای مردمی در سراسر حزب ما ھمانگونھ کھ بارھا تکرار کرده است 
. داند در حملھ بھ ایران میاىجھان و در منطقھ و ایران را عامل مھم بازدارنده

 شرکت جست و مانع گشت کھ ایران بھ ًاین است کھ باید در جنبش صلح وسیعا
 باز ھاھرکجا پای آمریکائی.  نظیر لبنان و عراق و افغانستان بدل شوداىویرانھ

، ، ویتنامبھ سرنوشت کره. ن سوختھ از آن باقی مانده استشده است فقط زمی
بنگردید تا ماھیت این . .، فلسطین و، لبنان، افغانستان، عراق، الئوسکامبوج

جنایبتکاران را کھ خود را ھوادار حقوق بشر و دموکراسی و آزادی نشان 
.دھند بیشتر بشناسیدمی

، اردن ی عربستان سعودیامپریالیسم آمریکا در عین حال تالش کرد با یار
و مصر کشتار شیعیان لبنان را در کادر نزاع شیعھ و سنی بھ مردم مسلمان 

 ھا و صھیونیستھا کثیف امپریالیستى دسیسھ.منطقھ بخوراند و موجھ جلوه دھد
با شکست کامل روبرو شد و موج بزرگی از حمایت مردمی برای حفظ استقالل 

خیر أمرتجعین عرب ناچار شدند با ت. تلبنان و محکومیت تجاوزگران در گرف
این نفوذ در . فراوان و ازروی اکراه بھ نفوذ شیعیان در منطقھ تن در دھند

.کند آینده بھ نفع ارتجاع عرب نیست و وضعیت آنھا را متزلزل میھاىسال
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 با این سیاست ارتجاعی و تجاوزگرانھ ھا و صھیونیستھاامپریالیست
اسالمی را تضعیف نکردند سھل است بھ نفوذ و خویش نھ تنھا رژیم جمھوری 

حال کار تجاوز بھ ایران بھ راحتی زمان قبل از . قدرت وی در منطقھ افزودند
 ھمکاری و کنار آمدن با ىامپریالیست آمریکا باید گزینھ. تجاوز بھ لبنان نیست

 نفوذ خویش را در ایران فراھم ىجمھوری اسالمی را بپذیرد و از این راه زمینھ
  .   آورد

مقاومت نیروھای مترقی و صلحجو در اسرائیل

 در بدو تجاوز بھ لبنان تعداد معترضین بھ این تجاوز از چند ده نفر اگر
گی و فضاحت کرد پس از شکست اسرائیل آنھم با این سرشکستھتجاوز نمی

مسرت آور موجب شد کھ در اثر این شکست موج جدیدی در اعتراض بھ 
حال ھزاران نفر . وجود آیدھلطھ جوئی در منطقھ بُگری و سسیاست تجاوز

ند و تجاوز بھ لبنان را محکوم کرده و ااسرائیلی مترقی و پیشرو بھ میدان آمده
 ىاوج مبارزه.  اسرائیلی از خاک لبنان ھستندھاىخواھان خروج صھیونیست

 مترقی در فضای حاکم تروریستی و ضد دموکراتیک ھاى اسرائیلیىجسورانھ
 امید بخش است ھاىھمین جوانھ.  در منطقھ ایجاد کرده استاىاسرائیل امید تازه

، میان یھودیان و ھاتواند بھ احترام متقابل میان اعراب و غیر عربکھ می
، اعتمادھا را افزایش مسلمانان و مسیحیان بیانجامد و پیوندھای جدید ایجاد نموده

ک در سرزمین فلسطین را ایجاد  انسانی مشترىداده و بندھای محکم یک جامعھ
باید این نھال رو بھ رشد را در اسرائیل تقویت کرد و بھ این مردمان مترقی . کند

ند تبریک گفت و با آنھا ااسرائیل کھ بر ضد نژادپرستی صھیونیسم بپاخاستھ
این نیروھای .  انسانی و ضد امپریالیستی متحد گردیدىبرای استقرار یک جامعھ

ن ما ھستند و آنھا نیز بھ حمایت بی دریغ ما نیاز دارند تا بتوانند اسرائیلی متحدی
   . باال در مقابل تضییقات و فشار فاشیستی در اسرائیل مقاومت کنندىبا روحیھ

جنگ و موشک بھ اسرائیل چھ آموخت

برای نخستین . جای گذاشتھ تجاوز بھ لبنان چندین نتیجھ گیری راھبردی ب
 اىتوان با تکیھ بھ جنگ تودهویژه اعراب دیدند کھ میھ بار مردم جھان و ب

پنج ھفتھ مقاومت میلیونی مردم مسلح . طوالنی بر یک ارتش قدرقدرت چیره شد
لبنان اعم از مسلمان و مسیحی در یک جنگ میھنی نیروئی بھ مردم منطقھ داد 

خت ارتش اسرائیل درھم ری. کھ ما ھنوز در آستانھ شناخت واقعی آن قرار داریم
سربازان اسرائیلی اعتراف کردند کھ لبنانی ھا بسیار متحرک . و فرسوده شد
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 آنھا دشمن را ھکطوریھ ، بکردندبودند و بھ صورت نامرئی بھ آنھا حملھ می
 .، آنھا مستاصل شده بودنددیدند ولی ھمواره آماج حمالت آنھا بودندنمی

بازان ارتش متجاوز تعداد زیادی سر.  آنھا بسیار درھم شکستھ بودىروحیھ
یل از وحشت مرگ آمار دقیق ئاسرائیل بھ دیار عدم فرستاده شدند کھ دولت اسرا

 ضد تانک ھاىنیروھای مسلح مردمی لبنان با سالح. کندآنھا را منتشر نمی
 ضربھ ناپذیر و مدرن اسرائیل را ً تانک گرانقیمت و ظاھراھامسلح بودند کھ ده

 را در آتش تجاوز خودشان ھاین نفر سرنشین تانکاز کار انداختند و ھر بار چند
 را بھ قعر دریا فرستاد و ھامدرن لبنان ناوگان صھیونیست ھاىسالح. سوزاندند

 شھرھای اسرائیل را ر مردم لبنان برای نخستین باھاىموشک. از کار انداخت
بسیاری .  موشک را چشانیدى مزهھامورد ھدف قرار داد و بھ صھیونیست

 متجاوز خراب شد و ھزاران نفر ناچار شدند ھاىی صھیونیست غصبھاىخانھ
دولت صھیونیستی ھرگز آمادگی چنین . شمال اشغالی اسرائیل را ترک کنند

، ھزاران نفر از نیروھا و امکانات ، اقتصادش برھم ریختوضعیتی را نداشت
کرد و این نخستین بار بود کھ تدارکاتی خویش را باید صرف جابجائی مردم می

برای نخستین . چشید جنگ در داخل خاک خود را میى اسرائیل مزهىامعھج
 اىبار بود کھ معلوم شد نیروی ھوائی مدرن اسرائیل در جنگ چریکی توده

 ھاىبرای نخستین بار بود کھ معلوم شد ضد راکت. شھری فاقد ارزش است
 مفرسائیمبالغھ و قل ربسیایش ھاثیرات و قابلیتأ ت آمریکائی کھ برای"پاتریوت"

، برای نخستین بار  ساختھ نیستان پشیری ارزش ندارد و کاری ازش،کردندمی
 کیلومتری دور اسرائیل را در طول و ارتفاع بھ ٧٠٠معلوم شد کھ اگر دیوار 

ھزار متر ھم برسانند در مقابل نیروی تسلیحاتی مدرن و متحرک مردمی پشیزی 
استراتژیک صھیونیسم و  این عوامل در دست ھم شکست ىھمھ. ارزش ندارد

اگر تا کنون با . دولت اسرائیل رفتنی است. دھدامپریالیسم را در منطقھ نشان می
ند پس از افتضاخات اخالقی رئیس ا سرخ نگھداشتھ رازور سیلی صورتشان

ت دولت و شکست مفتضحانھ در جنگ کار أجمھور یزدی اسرائیل و وزراء ھی
گی اسرای ائیل حال باید با سرشکستھاسر. حفظ آنھا بھ بن بست کشیده است

لبنانی و فلسطینی را کھ با آدمربائی گرفتھ بوده است در مقابل دو سرباز 
آنھا از دولت مسیحی لبنان کھ امر خلع . ند تعویض کندااسرائیلی کھ اسیر جنگی

بر اساس . دانند تودھنی محکمی خوردندلبنان را امری داخلی میهللا سالح حزب
ϪϣΎϨΘϘϓϮϣϯϭΩ�ΏΰΣ�ϥΎϣί Ύγ�ϭ�ϥΎϨΒϟ�̶Τϴδϣ�ΖϟͿϩΩϮΗ�ˬϯ ΎϫΏΰΣ�έΩϮϫ��ௌ

باشند فقط بایداز حمل آن در مالء عام  خویش را دارا میىحق حفظ اسلحھ
 حیاتی دارد و ىاین تصمیم برای حفظ استقالل لبنان جنبھ. خودداری کنند

در افق منطقھ رنگ دیگری .  شده بھ این شکست نیز تن در دھدراسرائیل ناچا
.یان شده استنما
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دریوزگان سیاسی  

بھ من چھ ولش "ئی ھستند کھ با سیاست ھادر یوزگان سیاسی آن بیچاره
، " نزاع بین دو قطب تروریسم است،جنگ کنونی بھ ما مربوط نیست"، "کن

 اسرائیل دن ومآمریکا مت" ،"اشکالی ندارد "مردم لبنان و مسلمانان قتل عام"
تاریسم یجنگ میل"،  است" اسالم سیاسیھوادارهللا دموکرات است ولی حزب

زنده باد "، "مرگ بر میھنپرستی و استقالل ملی"، "آمریکا و اسالم سیاسی
 ھاىدر تمام این مدت چندین سال از سیاست  "امپریالیسم و صھیونیسم

تحوالت اخیر . ندا، منطقھ و ایران دفاع کردهامپریالیسم و صھیونیسم در جھان
گان را بھ خاک خواھد مالید و دست آنھا را رو خواھد  این دریوزىمنطقھ پوزه

 بی ى سیاسی آنھا باید بھ بت اعظمشان رجوع کنند تا از چنتھھاىکرد و دلقک
و  "حزب کمونیست کارگری ایران".  جدید اختراع کندھاىش برایشان تئوریَِرب

مریدان گمراه منصور حکمت و کیھان سلطنت طلب لندنی کھ فقط با دروغ و 
. کند از این قماش جانوران ھستندک و توجیھ جنایت و آدمکشی ارتزاق میتحری

 ىاین سرنوشت ھمھ. کندمخواران مدرن را باز میدسیر تاریخ ولی دست این آ
آن کسانی است کھ ماھیت آمریکا را امپریالیستی ندانستھ و سرشت اسرائیل را 

 تضادھای جھان این سرنوشت کسانی است کھ از خصلت. دانندصھیونیستی نمی
 کامل سیاسی بستکنونی درک درستی ندارند و کارشان سرانجام بھ بن

.    رسدمی

* * * * * * *

 مقاومت میھنی بھ چھ ىاستقالل و عدم وابستگی در جبھھ
مفھوم است؟

]٧٩بھ نقل از توفان شماره [

 ى و فعالین سیاسی ایران با برچسب چپ کھ در آستانھھا سازماناىپاره
انقالب بھمن در پاریس بھ زیارت خمینی رفتند و در انقالب بھمن بھ دنبالھ رو 
وی بدل شدند و مبارزه برای تحقق دموکراسی و احترام بھ حقوق مدنی را در 

، حال بھ عذاب وجدان گرفتار  ضد آمریکائی خمینی قربانی کردندىپای مبارزه
با قربانی کردن اصل  ،و کفاره گناھان سنگین خویش را در گذشتھند اآمده
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 ضد امپریالیستی واقعی در محراب دموکراسی تخیلی و ىمبارزه
خطای امروز . دھندوعیدھای پوچ استعماری آمریکائی در زمان حال می،وعده

.  خطای دنبالھ روی و حتی ھمدستی سابق آنھا با رژیم خمینی استىآنھا ادامھ
وی و نھ احتمال کودتای  آمریکا در شکل تھدیدات ىدر گذشتھ نھ خطر حملھ

،  را از راه مبارزه برای دموکراسی باز بداردھابایست کمونیستآمریکائی نمی
.  ضد امپریالیستی بودىمین دموکراسی بھترین ضامن پیگری در مبارزهأ تزیرا

 .شد ضد امپریالیستی محسوب میىرزها دموکراتیک جزء الینفک مبىمبارزه
 ضد ى دیالکتیکی مبارزهىنستند رابطھبودند نیروھای مدعی چپ کھ نتوا

 مخالفت با ىامپریالیستی و دموکراتیک را درک کنند و این بود کھ بھ بھانھ
 گناھان خود ى آلت دست اختناق خمینی شدند و امروز کفاره،امپریالیسم آمریکا

 ضد ىحال آنھا مبارزه. دھند مردم عراق و لبنان میى مبارزهىرا با تخطئھ
شان را در پای توھم ا برای استقالل ملیھا خلقىمبارزهامپریالیستی و 

.کننددموکراسی آمریکائی و اسرائیلی قربانی می
. علت اشتباه در سیاست ببار آمد ھم اکنون در مقابل ماستھ کھ ب اىفاجعھ

 برای قلع و قمع از آنھا "ھاچپ"روحانیت بھ پاس این بالھت سیاسی از جانب 
 کابوس حمایت .ارکان حکومت خویش را تقویت کرد استفاده نمود و ھاکمونیست

 آنھا نشستھ است و ىسینھ از جمھوری اسالمی چون بختکی سنگین بر
 آنھا از ھاىتحلیل. درستی تحلیل نمایندھ توانند شرایط مشخص کنونی را بنمی

دنبال ھ آنھا ب. روی ھراس و منزه طلبی و بی دورنمائی و برج عاج نشینی است
دامن "گردند کھ ضرری دامن آنھا را نگیرد و ھمواره با ھائی میشعارھا و ادعا

 حال آنکھ این تفکر بی پایھ و . بیرون آیند"سربلند" از مبارزه "نیآلوده
اپورتونیستی توانائی رھبری در مبارزه را از آنھا سلب کرده و شرط وجودی 

اک جسارت کمونیستی را در نھادشان بھ خ، بردآنھا را بھ زیر پرسش می
ترسند تا از امپریالیسم آمریکا و  بیشتر می"مردم"آنھا از حرف . سپاردمی

.        صھیونیسم اسرائیل
 در شرایطی کھ کشورشان مورد تجاوز استعمارگران و ھاکمونیست

 نفوذ خویش در آورند و ىلطھُگیرد تا آنرا بھ زیر س قرار میھاامپریالیست
د منفعل بوده و تسلیم طلبی و شکست را تبلیغ  نبای،ش را غارت کنندامنابع طبیعی

 طوالنی در قبال دشمنان اى تودهى آنھا فراخوانی ھمگان بھ مبارزهىوظیفھ. کنند
 مبارزه با ارتجاع داخلی برای ، نخست و تنھا در این ارتباطى در درجھ،خارجی

ترغیب وی بھ مقاومت و افشاء سیاست شکست طلبی و سازشکاری وی با 
کھ کشورشان قربانی تجاوز  اى در لحظھھاکمونیست.  جھانی استامپریالیسم

است باید بھ مقاومت دست زنند و این مقاومت آنھا مقاومتی عادالنھ و مورد تائید 
 ى در جنگ ملی علیھھا کمونیستىمبارزه. است ھاھمگانی و مورد احترام توده
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طوالنی است  اىمبارزه،  و استعمارگران یک مقطعی نیستھاتجاوز امپریالیست
 در پی آنند کھ ھاکمونیست. گیردکھ با ھدف استقرار سوسیالیسم صورت می

 طبقاتی در شرایط اخراج ىجنگ ملی را بھ جنگ طبقاتی ارتقاء داده و مبارزه
  ملی بدر آورند و جنبش راىبارزهم ھاىقوای اشغالگر را از قید و بند نیازمندی

 اى مبارزهً صرفاھا ملی کمونیستىپس مبارزه. بھ سمت سوسیالیسم سوق دھند
 ى بلکھ علیھ،با دورنمای اخراج استعمارگران دیو صفت و آدمکش نیست

بھمین جھت ما . متحدین ناپایدار و موقت و مظنون دیروزی نیز خواھد بود
 ملی مشروط بھ سرکردگی ىیم کھ پیروزی در مبارزهاھمواره تکرار کرده

.  کارگر در این مبارزه استىطبقھ
 ضد ى با صراحت از ھمان بدو مبارزهھا سیاست را کمونیستاین

تشدید . کنندکنند ولی آنرا بھ امر روز سیاست تبدیل نمیامپریالیستی بیان می
بدین معنی کھ . گردد ملی میى طبقاتی و فرجام آن تابعی از مبارزهىمبارزه

. ددگر امپریالیسم متجلی میى طبقاتی در مبارزه علیھىشکل نوین مبارزه
. طبقاتی استى ملی شکلی از مبارزهىمبارزه

 با سایر اقشار غیر پرولتری ھا ضد امپریالیستی کمونیستىتفاوت مبارزه
 بر دموکراسی پیگیر استوار است و ھا کمونیستىدر آن است کھ مبارزه

 را با دورنمای نابودی بھره کشی انسان از انسان بھ اى تودهى مسلحانھىمبارزه
 طبقاتی توقفی جایز نیست تنھا شکل مبارزه و ىدر امر مبارزه. درسانانجام می

. کندجھت آن تغییر می
 ارتجاع ى خویش بھ مبارزه علیھى دشمن خارجی بھ ادامھىمبارزه علیھ

 ضد امپریالیستی در عین حال برای ى در مبارزهھاکمونیست. شودحاکم بدل می
ر زمین نگذاشتھ از یک دوش شوند و این سالح خود را ھرگز بآینده تسلیح می

 خواھان قطع کامل نفوذ امپریالیسم ھستند ھاکمونیست. اندازندبھ دوش دیگر می
 ى مبارزه علیھ،نیروھای غیر پرولتری. تی ندارندقو با نصفھ کاری مواف

ھر . دھند طبقاتی انجام می"حسابگری" نیمھ کاره و با ناپیگیری و امپریالیسم را
 دست ھمکاری پنھان و آشکار بھ ، خود بیمناک شوندلحظھ نسبت بھ سرنوشت
.شوند مصالح ملی میھن متحد میىکنند و با وی علیھسوی امپریالیسم دراز می

خود بورژوازی و .  امر پنھانی نیست،یماتمام این مطالبی را کھ ما نگاشتھ
این خوانند و حداقل پس از خواندن دانند و میارتجاع و امپریالیسم نیز آنرا می

آنھا از اھداف استراتژیک ما با خبرند . شوند بھ آن واقف می"توفان" ىمقالھ
ما  چھ دلیل چنین است؟ زیراھ ب. توانند کاری از پیش برندولی علیرغم این نمی

 بھ شرطی کھ ً واحد ضد اشغالگران اساساىسیاست عدم وابستگی را در جبھھ
رمز کار ما در کجا . بریمار می باشیم بکاىدارای نیروی اجتماعی قابل محاسبھ

 خویش را بھ بورژوازی و ھاىشویم خواستقرار دارد کھ قادر ھستیم و یا می
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 ىارتجاع تحمیل کنیم؟ آیا ھمین کھ ما خود را رھبر نامیدیم کافی است و ھمھ
 آیا ھمین کھ مدعی شویم ما مستقل عمل ؟پذیرندافراد و نیروھا رھبری ما را می

، ھمینکھ مدعی شویم ما ؟مین شده استأل ما در عمل نیز ت استقال؛کنیمیم
شود و ما را بھ  سیل جمعیت بھ سوی ما سرازیر می، ھستیم" سومینیروی"

 و حلوا حلوا عنوان رھبران جسور و راھگشا بر سر دست بلند می کنند
نمایند و یا این ادعاھای دھان پرکن و توخالی بھ صورت حرف مفت باقی می
سرلشگر زمانی ،  زمانی مفھوم دارد کھ سپاھی در کار باشد،پھبد س،ماندمی

مانی معنی دار است کھ تیپی در ، سرتیپ زمفھوم دارد کھ لشگری حاضر باشد
 در کار باشد و این توده بھ آن اىکار باشد و رھبری زمانی مفھوم دارد کھ توده

 ادعائی ِبریآنوقت است کھ رھ. رھبری اعتماد کند و بھ رھنمودھایش گردن نھد
 از آسمان ھاولی توده. گردداز روی کاغذ بھ رھبری واقعی در عمل بدل می

 ذھنی تاریخی خویش وجود ى اجتماع با سابقھى در صحنھھاتوده. آیندنمی
باید شعارھای . برای کسب اعتماد توده باید سیاست درستی اتخاذ کرد. دارند

این . آنھا را بھ ھمھ بنماید صحت ھا زندگی تودهىمناسب اتخاذ کرد کھ تجربھ
 نفوذ ما را در اجتماع گسترش داده و عمیق ى با دورنماست کھ زمینھاىکار توده

کند در آرایش قدرت حاکمھ و سایر نیروھای اجتماعی را مجبور می. نمایدمی
 نباشیم کھ بھ حساب "چیزی"وقتی ما . شان ما را نیز بھ حساب آورندمحاسبات
ا انقالبی نمائی کاذب و پرمدعائی روشنفکرانھ کلمات دھان توانیم ببیائیم می

خورد بر زبان آوریم و  عبای کسی بر نمیىپرکن و بی محتوی کھ بھ گوشھ
در فردای پیروزی و یا . یمان را جلو دھیم و ادا و اطوار در آوریمھاسینھ

 کسی پیدا ، این حضرات را کھ گمنام و خانھ نشینندًطبیعتا، شکست انقالب
. واھد کرد تا از آنھا بازخواست کنند و بخواھند کھ حساب پس دھندنخ

ھر نوع مصالحھ با دشمنان طبقاتی برای ھدف واالتر ملی و نجات میھن 
 ھاىتواند محصول فشار از پائین و نیاز زمانی باشد و نھ استناد بھ دگمتنھا می
.مکتوب

 سیاست شما کھ چھ ، آنھا ازدانددشمن طبقاتی و دشمن ملی نیز این را می
کنند ولی کاری از ، آنھا تاکیتک شما را درک میاھداف راھبردی دارید باخبرند

زیرا میان دو منگنھ گرفتارند و برای حفظ موجودیتشان باید . آیددستشان بر نمی
.تصمیم بگیرند

، افغانستان و لبنان و جنگ ایران و  عراقىنظر حزب ما باید از تجربھھ ب
 در متن مبارزه برای اشغال بیگانگان بھ میدان ھااگر کمونیست .عراق آموخت

نیایند و مردم را برای اخراج نیروھای وحشی و ضد بشری امپریالیستی بسیج 
، اعتماد نکنند ھرگز بخت آنرا نخواھند داشت کھ بھ نیروی اجتماعی بدل شوند

نی و  طبقاتی بھ روند طوالى و مھر خویش را در مبارزهمردم را کسب کنند
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بھ سرنوشت غم انگیز مجاھدین خلق و .  ملی بزنندى مبارزه،اى تودهىمسلحانھ
کردھای ھمدست رژیم عراق و یا امپریالیسم و صھیونیسم نگاه کنید تا 

.  شوید"رستگار"
، نشان  ضد اشغالگرانى مبارزهىسیاست استقالل و عدم وابستگی در جبھھ

ین حقیقت است کھ ارتجاع داخلی با  نشان دادن ا.دادن این سیاست بھ مردم است
. رزمد و تا بھ آخر ھمراه مردم نخواھد بودامپریالیسم بھ صورت مشروط می

بینند بھ ماھیت دشمن آشنا تنھا در این مبارزه است کھ مردم مسلح آموزش می
کنند و در مقابل تبلیغات ارتجاع شوند بھ تعصبات کور خویش غلبھ میمی

.یابندمصونیت می
حزب رویزیونیستی عراق کھ .  تاریخی عراق در مقابل ماستىبھتجر

، برادر حزب توده ایران است بھ ھمدست امپریالیسم آمریکا و انگلیس بدل شد
، در انتخابات تقلبی با دستھ گل بھ استقبال اشغالگران رفتمانند شعبون بی مخ 

لی ، پرچم م را پذیرفتھا، قانون اساسی دست نویس صھیونیستشرکت کرد
، در مجلس تقلبی شرکت  عوض کردھا اسرائیلیىعراق را با پرچم طرح شده

 و نوکران رژیم جمھوری اسالمی و ناسیونال ھا امپریالیستى بر آستانھ.کرد
 ىرد سجده کرد و حال جسد متعفنش در کنار جادهُ خائن کھاىنیستویشو

. اندازندتف می مسلحانھ و انقالبی مردم عراق افتاده است و ھمھ بر آن ىمبارزه
رسانند زیرا کھ خائن و  مردم آنھا را بھ عنوان نوکر اجنبی بھ قتل میھاىتوده

ھمین سرنوشت را پیروان عراقی منصور .  ھستندھا امپریالیستىسرسپرده
ھ حکمت داشتند کھ در عراق اشغالی برای پوشاندن دامن کوتاه بھ دختران ب

 کشور اشغالی برای رد گم کردن و در. کردندعنوان سمبل مدرنیسم مبارزه می
جنبش کارگران بیکار "سرگرمی و فریب مردم و حمایت بیدریغ از اسرائیل 

 گروھی از آسمان ھاى رسانھ. راه انداختھ بودند"برای اخذ حقوق بیکاری
کرد و  بر ضد نھضت انقالبی مقاومت مردم عراق تبلیغ می، آنھاىرسیده
ا اتکاء بر تئوری جھان وطنی  ملی بى کارگر را از مبارزهىطبقھ

. داشت باز می"تروریسم"منصور حکمت و مبارزه بر ضد )کسموپلیتیسم(
 مردم عراق افتاده ىجسد متعفن آنھا نیز در سر راه انقالب پیشرونده و قھرمانانھ

آنھا ھمین نقش مخرب و ستون . ت ندارند در عراق ظاھر شوندأاست و جر
.  ندا پیش گرفتھپنجمی را در لبنان و ایران در

سیاست شلیک تیر زمینی و شلیک تیر ھوائی کھ شلیک تیر خالص بھ 
 سیاست خائنانھ و ضد انقالبی ،ستھامردم برای رضایت خاطر امپریالیست

شان کسب قدرت سیاسی و ساختمان ، سیاست کسانی است کھ اساسا مسئلھاست
 یعنی کسی کھ ،بداند کسی کھ ساختمان سوسیالیسم را نامقدور .سیالیسم نیستوس

 ملی بھ جلو نگاه کند و اھداف ىتواند در مبارزه نمیًفاقد دورنما باشد طبیعتا
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برای وی اھداف بورژوازی پایان . خویش را مقابل اھداف بورژوازی قرار دھد
این است کھ بھ حفظ وضع . وی از ھمان بدو امر اختھ و سترون است. خط است

 و شعارھائی ھارسد کھ خواستوری بھ آنجا میموجود عالقھ دارد و از نظر تئ
. اری را برای مدت طوالنی تضمین نمایددرا طرح کند کھ بقاء مناسبات سرمایھ

استقرار " شرایط را برای ى کھ ھمھ"ظھور حضرت"این مدت تا زمان 
شعارھای تیر ھوائی و . کشد کرده است طول می تخیلی آنھا آماده"سوسیالیسم

 سیاسی است کھ با نیت کسب قدرت سیاسی بھ ھاىردرگمتیر زمینی سیاست س
 .گذارندآورند و یأس و بی دورنمائی خویش را بھ نمایش میمبارزه روی نمی

 لشگرند کھ در صف یآنھا رھبران بی ساز و برگ نظامی و سرلشگران ب
این فراخوانی بھ انتظار .  برسد"نیروی سومشان"ند تا نوبت اانتظار ایستاده

این  پاسیفیسم محض و . صورت پوست کننده در گلو رودھ  تا ھلو بکشیدن است
.یا ھمدستی روشن با امپریالیسم است

 عراقی و لبنانی در عراق و لبنان و ھاىحال باید پرسید کمونیست
 چھ ھا و صھیونیستھا در قبال اشغال امپریالیستھا سایر ملتھاىکمونیست

 اول باید خواھان طرد قوای ىدرجھدر روشی را باید در پیش بگیرند؟ بنظر ما 
 ھاى آنھا نباید آلت دست سیاست نگروپنتھ آمریکائی و بانی جوخھ.اشغالگر باشند

مرگ در عراق شوند کھ نزاع شیعھ و سنی را با یاری اعراب اسرائیلی و 
آنھا نباید بھ دام الزرقاوی وھابی افتند . زند دامن می، مرگ تعلیم دیدهھاىجوخھ

 عربستان سعودی در خدمت تشدید اختالف شیعھ و سنی ىاز شدهکھ با دست در
آنھا نباید . کندکرد و میو خدمت بھ اقامت دائمی اشغالگران در عراق عمل می

.  تروریسم استى را بخورند کھ گویا نزاع کنونی علیھھافریب تبلیغات اسرائیلی
.ایجاد تفرقھ در نھضت ضد استعماری تنھا تحکیم استعمار است

 پیکار ضد اشغالگران در ى در عرصھھا ایدئولوژیک کمونیستىارزهمب
 ضد امپریالیستی و آزادی میھن ىانتقاد آنھا بھ سایر نیروھاست کھ در مبارزه

 بھ .شان نظر بھ عقب دارد با اما و اگر ھمراه است، مبارزهپیگیر نیستند
مرار  برای استھاترین تودهترین اقدامات دموکراتیک و جلب وسیعوسیع

 تکیھ اى ملی متکی نیست بھ عوامفریبی و تحریک احساسات لحظھىمبارزه
رسمیت شناختن حق ھ  مردم و بھاىشعار آنھا بھبود شرایط زندگی توده. دارد

 "حد خود"ترسد و در صدد کنترل آنھا ھستند تا از آنھا نیست از مردم می
، بلغ آن باشیمُید م نیروی ماست کھ باىاین دو عامل مھم سرچشمھ. تجاوز نکنند

 ملی موفق ىدر روند مبارزهیم تا وآنرا بر سر دست بگیریم و بھ میان مردم بر
اینھا نکات . مین سرکردگی خویش شویم و اعتماد مردم را بھ کف آوریمأبھ ت

اختالف در میان نیروھای ضد اشغال است کھ باید بر آنھا اتکاء کرد و برای 
ر نابود کردن دشمن خارجی است و نھ سخن بر سر بھت. مردم روشن نمود
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رد دارد و عملی ُاین تاکتیک درست است کھ ب.  ملیىتخریب در این مبارزه
.است و برای مردم و کادرھای حزبی رھنمود روشن است

، آزادی بیان و مطبوعات زندانیان سیاسیى حزب ما بھ آزادی ھمھىتکیھ
کھ تنھا بھ فکر استحکام و  تجاوز امپریالیستی حاکمیت مرتجع را ىدر آستانھ

 ىترین جبھھ، وسیعھا زیرا تحقق این خواست.کند منفرد می،بقاء خویش است
در عین حال مبارزه با . کندمقاومت ضد اشغالگران را در میھن ما ایجاد می

 میدان جدید مبارزه برای جلب ، و بنیادھای حاکمیتھااحتکار و فساد مھره
دست ھ ، بھاظھور در این عرصھ. دھدا قرار می مردم را در اختیار مھاىتوده

 .کشانددھد و بھ تنگنا می حاکمیت را در مخمصھ قرار می،گرفتن ابتکار عمل
شود و در این خواست مقاومت جمعی و گسترده بھ خواست عموم خلق بدل می

 اى، انقالبی و دموکرات بھ وزنھعرصھ در صورت این کھ نیروھای کمونیست
. کشانند، ارتجاع حاکم را کشان کشان بھ مصالحھ میده باشنددر جامعھ بدل ش

 کھ نھ خواست قلبی آنھا بلکھ محصول فشار از پائین و ترس از اىمصالحھ
.انفراد است

 واحد سخن ىھمیشھ از استقالل و عدم وابستگی در جبھھ ھاکمونیست
. استت ، سیاست و تشکیالاین استقالل بھ معنی استقالل در ایدئولوژی. نداگفتھ

 در عین ھاکمونیست.  واحد مستحیل شوندى حق ندارند در جبھھھاکمونیست
کنند بلکھ در شرایط تجاوز دشمن استقالل سیاسی آنرا انتزاعی بررسی نمی

 ىزیرا شکل مبارزه. کنندخارجی و اشغال میھن بھ صورت نسبی درک می
سیاسی و کند و شما برای کسب قدرت  ملی تغییر میىطبقاتی بھ مبارزه

استقرار سوسیالیسم در ایران نخست باید قدرت بیگانھ را طرد کنید و اعتماد 
 مردم را بسیج کرده و آموزش ىمردم را کسب نمائید و در این روند مبارزه

اگر .  بعدی را فراھم آوریدى مرحلھ بھ مرحلھدھید و تدارک گذار از یک
 خود را تقویت ،غالگران ضد اشىنیروھای مترقی قادر نشوند در روند مبارزه

 بعدی نخواھند توانست بھ ىدست آورند در مرحلھھ کنند و اعتماد مردم را ب
کسب قدرت سیاسی موفق شوند و امر سرکوب مجدد آنھا با توجھ بھ تناسب 

 نیرو ،ھمھ چیز را در این روند. قوای طبقاتی تنھا یک امر زمانی خواھد بود
مضمون .  مردم و زحمتکشان استھاى نیرو در تودهىکند و سرچشمھحل می

 مردم را در ىشود رھبری مبارزهنزاع ما این است کھ کدام نیرو موفق می
. ملی بھ کف آورد و این مبارزه را تا بھ آخر بھ پیش بردى مبارزهىعرصھ

یک نیروی .  وضعیتی است کھ در لبنان نیز پیش آمده استًاین دقیقا
زمین لبنان ھجوم آورده و بھ قتل عام مردم جنایتکار و فاشیست اشغالگر بھ سر

، بی دھد مسلمان و مسیحی کھ تا آنجا کھ عقل ما قد میاى خوشھھاىبا بمب
شرایط مادی ھستی یک ملتی را .  مشغول است،شناسد نمیحجاب و با حجاب 
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لمللی را بھ زیر پا ا بینھاىھدات جھانی و پیمانا معى، ھمھکندنابود می
گوید  بھ مسیحیان می.ل نیستئ پشیزی ارزش قاھان انسانگذارد و برای جامی

کنند و ھزاران نفر زن و نگران نباشند زیرا آنھا فقط مسلمانان را قتل عام می
، مدارس و منابع سوخت ، جاده ھا را خراب کردهمرد و کودک را بھ قتل رسانده
 و ھاتان مسلمانان است از بین برده و بیمارسىرا کھ گویا فقط مورد استفاده

 سیاسی و نیروھای ھاى سازمانىوظیفھ.  را در ھم کوبیده استھاساختمان
 مسلحانھ و تبلیغ برای بسیج مردم تا نیروی ىمترقی در لبنان چیست؟ مبارزه

اشغالگر را بھ بیرون بریزند و یا اینکھ مبارزه برای آزادی پوشاک در لبنان و 
نده داری دموکراتیک و آزادی برای خوردن ویسکی و دامن کوتاه و شب ز

 بیروت تا صبح سحر با الھام از منصور ھاىدست و دل باز در کافھ رقص
 باید در :پرسش این است. ؟! جای سنت گرائی را بگیرد"مدرنیسم"حکمت تا 
 عظیم مردم لبنان قرار گرفت و حتی از فراخواندن بھ مقاومت ىکنار توده

 حمایت کرد و یا در کنار داردخویشاوندی نهللا حکومت مسیحی لبنان کھ با حزب
 در لبنان قبل ھا و آمریکائیھا فاشیستی فاالنژیست مسلح کھ اسرائیلیھاىدستھ

، "مقاومت بی مقاومت"از ترور حریری علم کرده بودند ایستاد و مدعی شد کھ 
 "اسالم"از ھر طرف کشتھ شود بھ نفع "، "این کشتارھا بھ ما مربوط نیست"

 با اسالم ھا طرف عادالنھ ندارد جنگ میلیتاریستًاین جنگ اساسا"، "است
 ؟"سیاسی و ناسیونالیسم عرب است

مورد  کدام نیرو قادر است با طرح این گونھ شعارھا بھ نیروی مردمی و
نیروھای نخستین و یا این مدعیان و متظاھرین . احترام مردم بدل شود؟

 . اخیر"انقالبی"
 کھ با پرچم "ارگری ایرانحزب کمونیست ک" و دوره گردھای ھارمال

 نیروی مقاومت و جنگ ى برای تخطئھ"قطب تروریسم جھانی" دو ىمبارزه
 با عتیقھ فروشان ،ندا مردم لبنان بر ضد اشغالگران بھ میدان آمدهىعادالنھ

یھودی و باستان شناسان فاالنژیست آمریکائی در تکاپویند تا نشان دھند در 
ف دیگر جمعیت مسیحی در حال بیروت نصف جمعیت شیعھ بھ صورت نص

 "هللارھبر فقط روحهللا حزب فقط حزب"اسید پاشی است و مسیحیان را با شعار 
عفت "ند خواھر اند چادر سر کنند و بر در و دیوار بیروت نوشتھامجبور کرده

ند تا ثابت اآنھا با ذره بین راه افتاده. "ستابی حجاب جنده " و "حجاب توست، تو
و دھد  مسیحی چون نجس است دست نمیىسنیورهبھ فواد هللا کنند حسن نصر

گویند اکثریت آنھا بھ شما می.  پس مستوجب مرگ است،کند نگاه نمیھابھ زن
خواھند در لبنان جمھوری اسالمی نوع ایران مستقر کنند و  لبنان میىشیعھ

 و سایر مذاھب موجود در لبنان را بھ بازی ھا و دروزیھامسیحیان و سنی
یابند ولی ھرگز از رو  کمتر می،گردند ھرچھ بیشتر میھابیچاره، نگیرند
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 است و باید "مبارزه با دوقطب تروریسم جھانی"موریت آنھا أروند زیرا منمی
 نھضت "نھ قم خوبھ نھ کاشون لعنت بر ھر دو تاشون"کاری کنند کھ با شعار 

 . نیروھای ضد اشغالگران است تضعیف شودىمقاومت ملی کھ مرکب از ھمھ
 خرابکاری  برای واقعی سومى جبھھ،خودموھومی  " سومىجبھھ"ھا با طرح آن

قوای بربرمنش . داشتھ باشدتواند دو طرففقط میکنند کھ   ایجاد میاىدر جبھھ
و وحشی اشغالگر امپریالیستی و صھیونیستی از سوئی و نیروی الیزال و 

 جنگ و .سوی دیگر ھمگانی خلق بر ضد اشغالگران و برای آزادی میھن از
کھ باشند بر ضد قوای اشغالگر و  اى مردم لبنان از ھر قوم و قبیلھىمبارزه

، ھا، دموکراتھا، مترقی و انقالبی ست و کمونیست عادالنھاىاستعماری مبارزه
 " سومىجبھھ".  باید از آن بھ حمایت برخیزندھا، ضد فاشیستھادوستانسان

جم اسرائیل در پشت سر ستون پن ،و اعوان و انصارشتخیلی منصور حکمت 
 مقاومت مردم ىبرای فرو کردن خنجری بھ پشت جبھھمقاومت واقعی  ىجبھھ
 امپریالیستی و صھیونیستی ى ھمان جبھھى کھ زائده" سومىجبھھ" این .است
  این ممالک چھ در افغانستان و چھ در عراق و چھ در لبنان وى در ھمھ،است

 سرنوشت غم انگیزی داشتھ و چھ در ایران در صورت تجاوز استعمارگران
با شلیک تیر .  و تا کنون نیز با شکست مفتضحانھ روبرو شده استخواھد داشت

 باید با این .توان بھ کسب رھبری مردم نایل آمدھوائی و شلیک تیر زمینی نمی
 استعماری و فاشیستی کھ تراوش مغزھای علیل و نیروھای ھاىتئوری

.بارزه کردشدت مھ دورنما و سترون است ببی
 کھ یک حزب استعماری و اسرائیلی است "کاَحزب ک"جالب این است کھ 

بیند کھ با پرچم  ارتجاعیش برمال شده است و میھاىکھ تئوری در زمانی
 توجیھ کند و اى نمی تواند قتل عام مردم لبنان را با بمب خوشھ"اسالم سیاسی"

جدیدی را نیز عنوان  ى دست بزند حال نظریھ"دموکرات" ھاىبرای اسرائیلی
. نامد می"ناسیونالیسم عرب"کرده است کھ آنرا 

چرا این جریان استعماری و اسرائیلی این تئوری را یافتھ است؟ پاسخ آن 
 ھا و صھیونیستھا زیرا ارتجاع جھانی بھ رھبری امپریالیست،ساده است

را بلکھ کنند کھ نھ فقط مسلمانان بنیادگشرایطی را بھ ممالک عربی تحمیل می
 کارزار ىاعراب سکوالر نیز برای دفاع از حیثیت ملی خویش بھ عرصھ

آیند و ما با این تحول عمیق در کشور عراق و لبنان و سایر مملک عربی می
 چون با مقاومت در مقابل اسرائیل و آمریکا مخالف "کاَحزب ک". روبرو ھستیم

 آنرا تخطئھ کرده "سیاسالم سیا" وجود رھبری ىاست و تا بھ امروز بھ بھانھ
بیند کھ حنایش دیگر رنگی ندارد و باید نظریات است با پیدایش شرایط جدید می

 جدید ىاسلحھ ، ناسیونالیسم عرب"اتھام". ارتجاعی خویش را آرایش کند
 کھ  عرب استىلطھُ زیر سِ مردمى مبارزات قھرمانانھىبرای تخطئھتبلیغاتی 
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 "کاَحزب ک" . نیست"یس سیاھاىیستاسالم"رھبری مبارزات آنھا در دست 
ناچار شده این نظریھ را با آرامش و موذیانھ بپروراند و در درون جنبش جا 

 مقاومت ھاى نھضتى در فردای نزدیک کھ دیگر نتوان مبارزهًمسلما. بیاندازد
اسالم "اتھام  و سیل اتھامات واھی با ھاضد امپریالیستی را علیرغم کوه دروغ

 ى حربھھابرای توجیھ اشغالگری امپریالیست آنھا  تخطئھ کرد"سیاسی
 .آورند را از جیبشان در می"ناسیونالیسم عرب"

. آموزد کھ ھر ناسیونالیسمی ارتجاعی نیستمارکسیسم بھ ما می
ًرزمند عمیقالطھ کھ برای رھائی ملی خویش میُ زیر سھاىناسیونالیسم ملت

 سرکوبگر ھاىنکھ ناسیونالیسم ملتحال آ. انقالبی است و باید از آن حمایت کرد
 ناسیونالیسم فاشیستی و ضد انقالبی است کھ ...نظیر آمریکا و آلمان و فرانسھ و

این یکی از اصول .  پیکار کردًرا افشاء نمود بلکھ باید با آن عمیقا نھ تنھا باید آن
حق ملل در "لنینیسم است و لنین در ارزیابی طبقاتی خویش در اثر جاویدانش 

کند و دشمنان کمونیسم را  بھ این نظریھ اشاره میرھاا ب"یین سرنوشت خویشتع
 .نمایدکھ بھ تحریف مارکسیسم اشتغال داشتند افشاء می

ناسیونالیسم عرب صدام حسین در حملھ بھ ایران ارتجاعی و ضد انقالبی 
بود ولی ناسیونالیسم اعراب عراق در قبال قوای اشغالگر و متجاوز خارجی 

. انقالبی و قابل حمایت استًاشدید
جائی کھ دیگر کاردش با . کندنگری می در این عرصھ آینده""کاَحزب ک"

 برائی نداشتھ باشد و با جعل اخبار و اسناد نتواند ماھیت جنبش "اسالم سیاسی"
، توگوئی قوای گیرد را می"ناسیونالیسم عرب" گریبان ،مقاومت را تحریف کند

 در عراق و لبنان برای استقرار ھا و صھیونیستاھاشغالگر امپریالیست
! نداانترناسیونالیسم پرولتری حضور یافتھ

بی قید و شرط فوری و  حاضر نیست خواھان خروج "کاَحزب ک"
کند و  اشغال را امر مثبتی ارزیابی میى از عراق باشد و ادامھھاامپریالیست

تمام جنایاتی است کھ دھد و بھمین جھت این حزب حامی مورد حمایت قرار می
.افتددر عراق اتفاق می

 حاضر نیست خروج فوری و بی قید و "کاَک"حزب ارتجاعی و استعماری 
این جھت این حزب از ھ  را از لبنان و فلسطین بطلبد و بھاشرط صھیونیست

 در منطقھ با بی شرمی ھاارتجاع و آدمکشی و جنایات ضد بشری صھیونیست
.کنددفاع می

ید تحریک آمیز این حزب کھ افکار عمومی را بر ضد  جدىنظریھ
عادالنھ و قابل احترام و ناسیونالیسم در شرایط کنونی  کھ "ناسیونالیسم عرب"

 در منطقھ است ھا، دام جدید صھیونیستوای اشغالگر استبر ضد ققابل حمایت 
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 ھاىدھند تا تمام انگیزهتدریج بخورد جنبش میھ  ب"کاَحزب ک"کھ از دھان 
. اومت را بی اعتبار جلوه دھندمق

 کھ بھ "ایرانمردم ناسیونالیسم "خواھد با  با این نظریھ می"کاَحزب ک"
روند و در صورت اتفاق چنین ھیچ وجھ زیر باراشغال نظامی وطنشان  نمی

 مسلحانھ و تمامی اشکال مبارزاتی و حتا با عملیات انتحاری امری  با مقاومت
 بھ ،آورند در می"کاَحزب ک" و ھا، صھیونیستھایستدمار از روزگار امپریال

را با   و آنکند را درست می" سومشىجبھھ"این حزب دارد . مبارزه برخیزد
 کھ نقش "ومی سىھھجب" ھمان . آغاز کرده است"ناسیونالیسم عرب"مبارزه با 

.ستون پنجم امپریالیسم و صھیونیسم را در منطقھ بازی خواھد کرد
 در شرایط ھا با صھیونیستھاھان صلح میان فلسطینیخوا "کاَحزب ک"

گویند کھ با قوای اشغالگر نمی توان صلح کرد و بھ آنھا ھرگز نمی. کنونی است
با قوای . با قوای اشغالگر حتی نباید مذاکره کرد. اشغال کشور صحھ گذارد

بود  ممکن و حتی عملیات انتحاری ناىاشغالگر باید جنگید و آنھا را با ھر وسیلھ
. ساخت

طلبد صلحی است کھ اسرائیل با آن موافق می "کاَحزب ک"صلحی کھ 
. کندصلح اشغالگری است کھ از اشغال شده صحت اشغالش را طلب می. است

عنوان یک ھ کند کھ اسرائیل ب بھ صراحت بیان می"توفان"حزب کار ایران 
دفاع از خود  حق .کشور اشغالگر و متجاوز در منطقھ حق دفاع از خود ندارد

.، عراق و افغانستان است کھ قربانی تجاوزند، لبنانمتعلق بھ مردم فلسطین
 است کھ ھدفش تشتت فکری و آماده سازی اىجریان آلوده "کاَحزب ک"

افکارشان ضد بشری و . افکار برای توجیھ جنایت و آدمکشی در منطقھ است
زب حاضر نیست  این ح.دھند جال می"مدرنیسم"فاشیستی است و آنرا با 

 خود ھاى میلیون پول نقد بھ ایرانی٨٠پیشنھاد امپریالیست آمریکا برای توزیع 
فروختھ را محکوم کند و با صراحت اخاذی از صھیونیسم و امپریالیسم را 

 ىطبقاتی مردم ایران اعالم کرده و ھمھمنافع ، ضد منافع ملی و ارتجاعی
چھ در حال و چھ در گذشتھ محکوم ند ا بودهھاجریاناتی را کھ مزدور این دولت

. چون آنھا با تف سرباال مخالفند.کند
ترغیب مردم جھان برای خرابکاری در جنبش ضد جنگ در غرب و تبلیغ 

 ارتجاعی و ضد بشری کھ جنایات مھیبی کھ در لبنان توسط ىاین نظریھ
جنگ "گذرد بھ ما مربوط نیست و  میھا و صھیونیستھاامپریالیست
شدت در میان نیروھای انقالبی ھ  سیاه را بى این دارو دستھ"تسھاتروریست

این ھمان خوابی است کھ این دارو دستھ برای ایران . ایران افشا کرده است
! بھ ھمین خیال باشند. ندادیده
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 ضد اسالم در اوضاع سیاسی کنونیىمفھوم مبارزه

]٨٥بر گرفتھ ازتوفان شماره  [

قرآن من کاپیتال
لنینھپیغمبرم  

مرام اشتراکی 
ُمرا دین مبینھ 

"حزب توده ایرانھاى ناشناس از دوران فعالیت"

اگر حوصلھ کنید کھ صفحات برخی مطبوعات سلطنت طلب را ورق بزنید 
دین "ھموطنان ما با انتشار تصاویر شش در چھار خود از اى بینید کھ پارهمی

آنھا یا . نداحی گرویده دست کشیده و بھ دین قرون وسطائی مسی"مبین اسالم
ند کھ بیشتر باعث ننگ رژیم ابرای کسب پناھندگی سیاسی بھ این کار دست زده

جمھوری اسالمی است کھ اتباع کشورش را بھ چھ حال و روزی انداختھ است 
ًدھند و یا حقیقتا ناشی از اعتقاد کھ تا بھ این حد سرشکستگی و خفت تن در می

. نداا حماقت و خرافات دیگر جایگزین کردهآنھاست کھ جای یک حماقت را ب
شخصی داشتھ ى ًاگر مذھب امر شخصی است پس کار این افراد اساسا باید جنبھ

ًباشد ولی معلوم نیست کھ چرا آنھا این امر صرفا شخصی را در مطبوعات بھ 

رسانند و دو عدد دشنام نیز نثار جمھوری اسالمی و اسالم اطالع ھمھ می
فحاشی بھ اسالم و بھ عرش اعلی . دھندیاسی بھ کار خود میکنند و رنگ سمی

افتادن از چالھ بھ . پیشرفت و آزادی وجدانی نیست،ى رساندن مسیحیت نشانھ
دھد کھ این مسیحی جدید تا چقدر کورمال چاه و یا برعکس است و نشان می

تواند خویش را بھ ساحل نجات برساند رود و نمیکورمال در زندگیش راه می
. و رستگار شود

 در شھر کلن ٢٠٠٧ ژانویھ ٢١ کھ در "شورای مرکزی مسلمانان سابق"
منصور حکمت تأسیس شده است نیز ما را بھ ى از اعضای نادم حزب ورشکستھ

روند و اندازد کھ کورمال کورمال راه میکیھان لندنی میھاى یاد این ندامتنامھ
را دولت آلمان حس کرده بھ  کھ نیازش "شورای مرکزی"این . ندادر فکر مال

بنیاد جوردانو "یکباره مانند قارچ از زمین سبز شده است و مورد حمایت 
آقای میشل اشمیت سالومون ى  قرار گرفتھ است کھ مدیریت آن بھ عھده"برونو

جالب این است کھ نام این آقای مسیحی سابق ترکیبی از . ؟!مسیحی سابق است
این مؤسسھ . باشدام عبری سلیمان باشد، مینام اشمیت و سالومون کھ ھمان ن

بھ نظر . مدعی است کھ ھدفش مبارزه با مذھب و جایگزینی آن با ھومانیسم است
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رسد کھ آقای میشل اشمیت سلیمان از انقالب کبیر فرانسھ از چنین می
وقتی شما در آثار این . گیردھومانیستی دوران نوزائی الھام میھاى نوآوری

ایشان در ى شوید کھ مبارزهکنید در نظر اول متوجھ میمحقق پژوھش می
کمتر در مورد یھودیت . درجھ اول بر ضد اسالم و سپس بر ضد مسیحیت است

ى خود قرار داده است کھ در درجھى این آقای محقق وظیفھ. پردازدبھ انتقاد می
ضد مذھبی ى بجنگد و مردم را از جلب شدن بھ ایدهھا کمونیستى نخست علیھ

وی . ماتریالیسم دیالکتیک باشد باز داردى روشنگرانھى ا کھ ھمان ایدهآنھ
ئیسم کمونیستی جنایتکارانھ ضد مذھبی کمونیستی یعنی آتھى گوید مبارزهمی

.ئیسم ھومانیستی جایگزین کرداست و باید آن را با آتھ
 کھ در ٢٠٠٧ ماه فوریھ ١٢مطبوعاتی در ى در یک مصاحبھ

:آید منتشر شده است می"نستھومانیستیشھ پرسھ دی"

) فوکوس مورد نظر است ــ توفانى نشریھى مقالھ(در مقالھ » 
گزارش داده شده است کھ سھ نفر از پنج رھبران شورای مرکزی، 

آیا شورای مرکزی . ندااعضاء احزاب کمونیستی ایران و عراق
مسلمانان سابق یک سازمان استتاری برای گرایش ضد دموکراتیک 

 «مونیستی نیست؟افکار ک

:آقای اشمیت سلیمان

سیاسی حزبی افراد ھاى نخست اینکھ فعالیت!  مزخرف است»
. جداگانھ اعضای شورای مرکزی با تدارک این کارزار ربطی ندارد

گذشتھ ھاى دو دیگر آنکھ من این امکان را داشتم کھ افراد را در ھفتھ
لعاده زیرکی اقبسیار جسور و فوھاى آنھا انسان. خیلی خوب بشناسم

بنیاد جوردانو برونو، . معتقدھاى ھستند و قبل از ھر چیز دموکرات
«.کرداگر طور دیگری بود از این کارزار دفاع نمی

پرسد کھ چرا آدرس اینترنتی این مسلمین سپس مخبر از آقای اشمیت می
شود کھ با این کار ھم خطر از آنھا وی مدعی می. شماستى سابق در اجاره

. یماشود و ھم ما با آنھا اعالم ھمبستگی کردهمیرفع 
شنوند کھ شود بجز شما کسی بھ آنھا کمک می کند و پاسخ میپرسیده می

ى اتحادیھ"و ) ibka("ھالمللی غیر مذھبیون و آتھ ئیستا بینىاتحادیھ"بجز ما 
."آزادی روانی مونیخ
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کھ بھ چھ پرسند  دیگر وقتی میىاز آقای اشمیت سلیمان در یک مصاحبھ
مناسبت آدرس این مسلمین نادم مخفی است و آدرس ایشان بجای آدرس آنھا 

خویش اعتراف کرده و در حالی ى اعالم شده است با تردستی بھ عمل قھرمانانھ
بود خیلی خطرناک می": گویدکھ احساس خطر را برای خویش خریده است می

 ما آدرس خودمان را دادیم این است کھ. "ُکھ آدرس یک مسلم سابق را اعالم کنیم
تو گوئی این گاوھای پیشانی سفید را کھ پنھانکاری . تا کسی آدرس آنھا را نداند

شناسد؟ دانند، کسی نمیرا نکوھیده می
 خبر ندارد کھ خانم مینا احدی راست راست در ًآقای اشمیت سلیمان ظاھرا

کند و اپ میرود و عکسش را در مطبوعات مدعی کمونیستی چخیابان راه می
اسالم بھ طور علنی تبلیغ کرده است و حتی در ى بھ قول خودش سی سال علیھ

شود و علنی حزبش در روز و تاریخ و ساعت معین نیز ظاھر میھاى کنگره
ھاى  بھ داخل کنگره"دموکراسی" و "شفافیت"ھر کس و ناکس را برای حفظ 

دھد و تا کنون می راه "عسس بیا مرا بگیر" با سیاست "مخفی"یک سازمان 
و حال یکباره پس از آشنائی با تشکلی ضد . کرده استاحساس خطر نمی

 تحت پوشش محافظت پلیس و "بنیاد جوردانو برونو"اسالمی دیگری بنام 
 ٢٠٠٧ ژانویھ ٢١مأمورین امنیتی آلمان قرار گرفتھ است و گویا از تاریخ 

ًقتا کھ نمایش مسخره و حقی. جانش در خطر است و باید با محافظ پلیس بگردد

کاملی برای فریب افکار عمومی و ریختن پول بی زبان و قانونی بھ کاسھ این 
.نداسازمان غیر دولتی فراھم آورده

 ھمان چھره معروف خانم مینا "شورای مرکزی مسلمانان سابق"دبیرکل 
احدی مرید مذھب منصور حکمت است کھ چند تا مریدان تقواپرست مذھب 

 را بھ دور خود برای گرفتن پناھندگی سیاسی جمع کرده و در منصور حکمت
 کھ فقط در اختیار از ما بھتران کاخ اتحادیھ کنفرانس مطبوعاتی در برلینمحل 

گیرد و ھیچ فرد و سازمان عادی حق استفاده و سخنگویان دولت آلمان قرار می
ار کرده از آن را ندارد، این کنفرانس ضد اسالمی و نھ ضد مذھبی را برگذ

نیروھای دست راستی و صھیونیستی ى مطبوعات ضد اسالمی و ھمھ. است
مسلمانان و نھ ى ِبرای کنفرانس این خانم از دین برگشتھ کھ مبارزه علیھ

تصاویر این دارو دستھ .  شکستنددھد سر و دست میمذھبیون را سازمان می
ک یافت و بھ گوش دست اول آلمان در ابعاد باور نکردنی پژواھاى در تلویزیون

ھمھ رساندند کھ حزب کمونیست کارگری ایران بخش تقوائیسم بھ علت تقوای 
بیش از حد خویش یک سازمان غیر دولتی درست کرده کھ ضد مذھب اسالم 

غیر دولتی آلمانی و جھانی مورد تقویت قرار ھاى است و از جانب سایر سازمان
یھ کرده و در اختیارشان اینترنت آنھا را نیز تھى گیرد و حتی شبکھمی

ناپاکی در کار است تا با این ھمھ تدارکات بی ھاى شگفتا کھ چھ دست. نداگذارده
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نظیر و برنامھ ریزی شده با مخارج گزاف و بسیج مطبوعاتی و پوشش تبلیغاتی 
. این چند عدد خوارج مسخره را بھ یک کارزار جھانی ضد اسالمی بدل کنند

برگردانش خانم مریم نمازی کھ وی را نیز با خانم مینا احدی مانند عکس 
 ھاىفراوان زیر بغل و جوایز بی اعتبار جھانی بھ یکی از چھرهھاى ھندوانھ

 مرید "حزب کمونیست کارگری ایران" متعلق بھ "دموکرات"اپوزیسیون 
 ضد ىند ھر دو نفر دو اسب درشکھاتقواپرست مذھب منصور حکمت بدل کرده

 بھ "اسالم سیاسی"مت ھستند کھ از مبارزه با اسالمی مریدان منصور حک
کار آنھا نھ تبلیغ ماتریالیسم دیالکتیک، نھ . ندا رسیده"مسلمانی"ى مبارزه علیھ

ادیان و بھ ى خرافھ دین بھ طور کلی و افشاء جنایات ھمھى روشنگری علیھ
...  در عراق و افغانستان و٢١ویژه جنایت مسحیت در قرون وسطی و در قرن 

یھودی در فلسطین و لبنان و منطقھ است بلکھ مبارزه ھاى ات صھیونیستو جنای
.کنندبا مسلمانان است کھ بر ضد امپریالیسم و صھیونیسم مبارزه می
شورای "این ى آقای اشمیت سلیمان کھ مبتکر این کارزار است پتھ

این شورای مرکزی تازه ": گویدریزد و می را ناخواستھ بیرون می"مرکزی
منتقدین بھ اسالم ": شکندشده، تمام الگوھای فکری جا افتاده را درھم میتأسیس 

توانستند بر بھانھ ضدیت احتمالی با خارجیان بھ راحتی در سمت ًسابقا می
بعد از تأسیس این شورای مرکزی این امر دیگر بھ سھولت . راست رانده شوند

کھ ھا  صھیونیستوھا امپریالیست. ُتمام لب مطلب در این است. "ممکن نیست
حملھ کنند و مسلمان کشی ھا توانستند از موضع مذھبی خویش بھ مسلماننمی

ارتجاع . ندامسلمانی را یافتھى راه بیاندازند، حال ابزار مبارزه علیھ
کاریکاتور محمد را در پیش روی داشت در پی ى اری کھ تجربھدسرمایھ

چھ کسی بھتر از . نجام دھدکثیف را برای آنھا اى گشت تا این وظیفھابزاری می
 کھ با سایر مسلمانان دست بھ یقھ شوند و رنگ خارجی ھم "مشتی مسلمان نادم"

خواھند گفت دعوا بین خودشان است و بھ ما ھا آنوقت امپریالیست. داشتھ باشند
 بر ضد نیروھای انقالبی بھ "خوبھاى کمونیست"آنھا از زبان . مربوط نیست

.آیندمیدان می
وزین بورژوائی اشپیگل کھ بندرت صفحاتش را در اختیار ى ریھوقتی نش

ًکند وی فورا دھد با شخص خانم مینا احدی مصاحبھ میبیکاره قرار میھاى آدم

اسالمی ترک در آلمان حملھ کرده و آنھا را ضد زن معرفی ھاى بھ تشکل
ضد زن ھستند ھا و در مقابل پرسش اشپیگل کھ چرا این تشکل. کندمی
آنھا جوی را ایجاد . روسری سر کنندھا خواھند کھ زنآنھا می": دگویمی
) دیسکو(رقص شبانھھاى کنند کھ دوشیزگان رفیق پسر نگیرند و بھ کافھمی

شناسم برای من من اسالم را می. دھندگرائی را لعنتی جلوه مینروند ھمجنس
دھا در تفکر این مسلمھ سابق مانند خود آخون. "بھ مفھوم عذاب و مرگ است
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در ھمان مصاحبھ و در انتشارات . کندمورد زنان از حد کمر بھ باال تجاوز نمی
ِشود کھ این تشکل اختراعی جدید باید بھ عنوان ابزاری در دست دیگر تأکید می

آلمان بھ رھبری ولفگانگ شویبلھ قرار گیرد تا آنھا را در ى وزارت امور داخلھ
دیگر ھا علم کنند و بگویند کھ این تشکلمذھبی ترک در آلمان ھاى مقابل تشکل

ئی ھم ھستند کھ دیگر ھامسلمان. سخن بگویندھا مسلمانى حق ندارند بنام ھمھ
سخن ھا مسلمانى مسلمان ترک حق ندارند بنام ھمھھاى مسلمان نیستند و تشکل

آلمان و ى معلوم نیست این صحنھ سازی تبلیغاتی وزارت امور داخلھ. ؟!بگویند
مذھبی ترک دارد؟ اگر ھاى بطی بھ الغاء حق سخنگوئی سازمانپلیس آن چھ ر

آنوقت دیگر این عده ! ند کھ دیگر مسلمان نیستند، خوشا بحالشاناپیدا شدهاى عده
این باز ھم . توانند مدعی حمایت از حقوق مسلمانان شوندًطبیعتا نمی

ھ غلط مذھبی ھستند کھ باید از حقوق اعضاء مسلمان و معتقد خود بھاى سازمان
گوید کھ رھبران ریشوی خانم مینا احدی بھ اعتراض می. و یا درست دفاع کنند

توانند از جانب ایشان صحبت کنند و حتی با رأی مذھبی نمیھاى این سازمان
توان در کمتر میھا تر از این استداللمزخرف. نداایشان ھم انتخاب نشده

ری ضد اسالم دچار باشند وقتی کسانی بھ ھیست. ضد مذھبی پیدا کردى مبارزه
کسی کھ . پردازندگوئی میافتد و بھ پریشانآنھا از کار میھاى ًطبیعتا مخیلھ

. شرکت کندھا ًمسلمان نیست طبیعتا ھم حق ندارد در انتخابات مربوط بھ مسلمان
یک بام و دو . را انتخاب کنندھا مسلمانى نمایندهھا مگر قرار است غیر مسلمان

ولی واقعیت این است کھ یک جنگ روانی و تبلیغاتی بھ . ودشود بھوا کھ نمی
منصور حکمت و امدادھای غیبی در کار است کھ صحنھ ى یاری دارو دستھ

ًطبیعتا از فردا ھر ایرانی . جدید و ابزارھای نوینی در آلمان خلق کنندھاى سازی

 کافی است خانم. ش تضمین استاکھ عضو این دارو دستھ شود پناھندگی سیاسی
فرصت طلب ضد "عضویت وی را امضاء کند تا از یک ى مینا احدی زیر ورقھ

علنی ھاى  ساختھ شود و در کنگره"تمام فرصتاى انقالبی حرفھ" یک "انقالبی
. حزب منصور حکمت کھ نیاز فراوان بھ سیاھی لشگر جدید دارد شرکت کند

ابند و از توانند بھ کلن بشتشدند میکھ تا کنون مسیحی میھا مسلمانى ھمھ
امان نامھ دریافت کنند و در ى پیغمبر جدید مسلمین سابق، و خوارج کنونی ورقھ

این تجمع . کلن سوار بر شتر شرکت کنندى جنگ جمل در کارناوال سال آینده
ِضد فلسطین و ضد لبنان و ضد ایران در حال ھاى جدید بزودی در تظاھرات

.   لیغات صھیونیستی خواھد بودآید و بوق جدیدی در خدمت تبجنگ بھ میدان می
خود با اشپیگل، خودشان را بھ عنوان ى خانم مینا احدی در مصاحبھ

ًکند کھ طبیعتا کذب محض است و بیشتر  معرفی می"سکوالرھاى ھومانیست"

مذھب اسالم ى یک ھومانیست سکوالر تنھا علیھ. عوامفریبی داردى جنبھ
بر ضد خرافھ . کند مبارزه نمی"اسالم سیاسی"تنھا بر ضد . کشدشمشیر نمی
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و یک کمونیست ماتریالیست بھ . کندبی امان میى مذھبی بھ طور کلی مبارزه
قرآن وی کاپیتال است و پیغمبر وی لنین در . ماتریالیسم دیالکتیک اعتقاد دارد

وی مبارزه با مذھب را یک . کندحالیکھ مرام اشتراکی راه وی را روشن می
وشنگرانھ دانستھ و در این راه از بغض و کینھ توزی طبقاتی و رى مبارزه

. طبقاتی استى یک کمونیست انقالبی سرشار از کینھ. مذھبی بری خواھد بود
طبقاتی بھ انجام ى مبارزه با مذھب را نیز بھ صورت علمی و در بستر مبارزه

 بیسمارک "ھاىجنگ فرھنگ"ضد مذھبی کھ بھ ى این سبک مبارزه. رساندمی
تاریخ بارھا و بارھا با شکست ى  معروف است بھ شھادت تجربھدر آلمان

حزب کمونیست کارگری منصور حکمت کھ ى ولی دارو دستھ. روبرو شده است
ست و نھ سایر ھااین علم را برافراشتھ است حتی بھ استناد نامش بر ضد مسلمان

  ساموئل ھانتیگتون"ھاى جنگ فرھنگ"این دارو دستھ امروز در خدمت . ادیان
یھودی آمریکائی تبار قرار دارد و باید بر اساس مأموریتی کھ دارد فقط بر ضد 

داند کھ ھرگاه دختر خانمی ھر عقل سالمی می. اسالم و مسلمین فعالیت کند
رفیق پسر بگیرد و بھ دیسکو برود و آزادی جنسی را تبلیغ کند ھنوز با خرافھ 

 را برای تصمیمات قید و بند روحی مذھبی. مذھبی مبارزه نکرده است
تواند ھم نمازش را بخواند، ھم وی می. خصوصی خویش بدور افکنده است

ش را پس از دیسکو بھ جای آورد و اش را بگیرد و ھم غسل ارتماسیاروزه
.  ش را بگویداهللاًقربتا الی

این اقدامات را باید در شرایط کنونی جھان و اوضاع سیاسی ى ریشھ
از این بابت خوشحال باشیم و چھ نباشیم رھبری ا ھچھ ما کمونیست. جستجو کرد

مسلمان جھان در ممالک اسالمی بھ عللی کھ بھ بروز ھاى خلقى مبارزه
گردد و توضیحش در این مقالھ مقدور رویزیونیسم و شکست سوسیالیسم برمی

میلیونی مردم لبنان و ى مبارزه. نیست بھ دست نیروھای اسالمی افتاده است
. فقط باید کور بود کھ بر واقعیت چشم بست. بارز آن استھاى فلسطین از نمونھ

و هللا در کنار حزبھا گویند کھ در لبنان کمونیستبھ شما نمیھا امپریالیست
فاشیست و بربرمنش ھاى تجاوز صھیونیستى تمامی خلق میلیونی لبنان علیھ

ن ملی مردم لبناى گویند کھ مبارزهآنھا بھ شما نمی. رزمیدند و پیروز شدند
دشمن ى و ملیون علیھھا ، لیبرالھامسلمانان و مسیحیان، کمونیستى مبارزه

گویند کھ فواد سنیوره عامل امپریالیسم فرانسھ و آنھا بھ شما نمی. متجاوز است
نوکر بیگانھ است و با استبداد و اتکاء بھ اقلیتی ناچیز بر اکثریتی شکننده با یاری 

گویند کھ حکومت  آنھا بھ شما نمی.کندبزرگ حکومت میھاى سربازان قدرت
حماس کھ مورد حمایت اکثریت مردم فلسطین است یک وزیر کمونیست را در 

خلق برای آزادی فلسطین حمایتش را از حکومت ى ھیئت دولت پذیرفتھ و جبھھ
ھاى آنھا مقاومت ملی مردم لبنان و فلسطین را آشوب. حماس ابراز داشتھ است



٤٦

زنند تا جواز آدمکشی از را و خطرناک جا میچند تروریست متعصب و عقبگ
شورای مرکزی "کثیف را امروز ى این وظیفھ. افکار عمومی جھان بگیرند

 در کلن بھ رھبری خانم مینا احدی و سایر اعضاء حزب "مسلمانان سابق
مردم لبنان و ى ، مبارزه"مسلمانان"ند تا این بار با زبان اتقوائیسم بھ عھده گرفتھ

 ٨٥تمام امکانات مالی از صندوق . اق و نظایر آنھا را تحطئھ کنندفلسطین و عر
مخفی دولت آلمان ى  میلیون یوروئی ھلند و بودجھ١٥میلیون دالری آمریکا و 

برای ھا بیش از ھمھ، صھیونیست. برای این کار در اختیار این شورا قرار دارد
.         زننداین مریدان منصور حکمت کف می

 این کھ رھبری این ىمردم خاور میانھ بھ بھانھى رزهتخریب در مبا
در منطقھ ھا نیست سیاست راھبردی امپریالیستھا مبارزات در دست کمونیست

و یاران منصور حکمت را بسیج ھا آنھا برای این کار تروتسکیست. است
آنھا در پی ساختن . انجام برسانندند تا مأموریت تاریخی خویش را بھاکرده

 رخنھ گری و خرابکاری در جنبش ضد جنگ و اخالل در کار ابزاری برای
ى یک مبارز مسلمان عراقی علیھى مبارزه. مردم مسلمان جھان ھستندى مبارزه

تا امپریالیسم و صھیونیسم صدھا بار بیشتر شرف دارد تا خرابکاری صد
ِتقواپرست مرید مذھب منصور حکمت بھ نفع امپریالیسم و صھیونیسم در اروپا 

سیاسی را در عراق ھاى ھمانگونھ کھ خلق قھرمان عراق این شارالتان. طقھو من
منطقھ این دستگاه خبر چینی را در ھاى سر بھ نیست کرد ھمانگونھ سایر خلق

.آینده رسوا کرده و بر می چیند

* * * * * * *

"نھ قم خوبھ نھ کاشون لعنت بھ ھر دوتاشون"

]٨٥توفان شماره بھ نقل از [

نھ بھ "بھ شعار ای  کنایھ"نھ قم خوبھ نھ کاشون لعنت بھ ھر دوتاشون"ار شع
ھای نیرویای  است کھ از طرف پاره"جمھوری اسالمی و نھ بھ امپریالیسم

نیز از روی ای اپوزیسیون، برخی از روی ناآگاھی و آشفتھ فکری و پاره
.کنندوابستگی بھ امپریالیسم و صھیونیسم جھانی طرح می

ی باید از تماشاچی و شنونده رفع ابھام کند کھ گویا مخالفین حملھاین شعار 
تو گوئی آنھا از خودشان نیز . آمریکا بھ ایران ھوادار جمھوری اسالمی نیستند
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این شعار یک وجھ برائت طلبی و ترس از قربانی متھم شدن در . شک دارند
ز امپریالیست شعاردھندگان آن از منتقدین بیشتر واھمھ دارند تا ا. خود دارد

خواھند بکارت سیاسی خویش را تا پیردختری حفظ کنند و آنھا می. آمریکا
طلبانھ بدون این کھ ثمری اجتماعی رسانده باشند در گورستان سیاسی منزه

 احترامات فائقھ و مرثیھ خوانی رفقا دفن ،تاریخ بی مصرف، بی ثمر با تاج گل
آرزوی آنھا نھ از .  در تاریخ استشعار آنھا شعار عملی نیست برای ثبت. شوند

 این است کھ جنگی در نگیرد تا بطالن "آبرو"حفظ ی روی اعتقاد  بلکھ از جنبھ
ھر منفی و خیانت مزین ُشعارھای تاکتیکی آنھا اثبات شود و با ثبت در تاریخ با م

ِتسلیحات شعاری، جنگجویان ی آنھا در زمان صلح و در عرصھی ھمھ. گردد
عمل ی ند ولی در عرصھاآنھا در بستر بحث انقالبی. ی ھستندغیر قابل توصیف

ھم طالب سرنگونی تمام عیار جمھوری اسالمی . سترون و حیرت زده و گیج
ی امپریالیست آمریکا، ھم علیھی صھیونیسم اسرائیل، ھم علیھی ھستند، ھم علیھ

 قاعده ارتجاع سفید از این(منطقھ ارتجاع سیاه ی اروپا، ھم علیھھای امپریالیست
جنگند و آنھا نھ تنھا با دنیا می. و در یک کالم ھمھ فن حریفند) مستثنی است

آنھا . کنندکنند، جمھوری اسالمی را نیز سرنگون میکمر آنھا را خورد می
. جنگند، تاکتیک آنھا تیک تاک استجنگاورانی ھستند کھ در چند جبھھ می
شود مافوق انقالبی بود، اینترنتی میھای البتھ بر روی کاغذ و در بحث

توگوئی بحث بر سر حراج انقالب است کھ ھر کس روی دست دیگری بلند 
.شود و بر قدرت و مبلغ دشمنان ھر لحظھ می افزایدمی

واقعیات ی زنند و نسبت بھ ھمھاین عده در دنیای واھی خویش پرسھ می
ھمچشمی با بھ چشم و . نداقدرت تشخیص خویش را از دست داده. ندابیگانھ شده

ھم و چشم و ھمچشمی  با دکان سیاسی رقیب سیاسی کھ عکس برگردان خود 
کشند تا ببینند رقیب چھ شعاری بھ میدان ھر روز سرک می. آنھاست مشغولند

مھم نیست کھ این . آورده تا آنھا یک پلھ باالتر روند و دست باال را داشتھ باشند
خواند مھم این است کھ بر ا نمیخواند یشعارھای من درآوردی با واقعیت می

انقالبی کسی . انقالبی، آنھا یک قدم از دیگران جلوتر باشندھای سر تقسیم مدال
نیست کھ در حرف کلمات قلمبھ سلمبھ سر ھم کند، انقالبی کسی است کھ در 

دور و برش بنگرد و بر ھای بینانھ و جسورانھ بھ واقعیتاول واقعی درجھ
ت حل تضادھای اجتماعی در راستای تکامل تاریخی اساس تحلیل علمی در جھ

. بکوشد
بی بو و خاصیت احتیاج بھ مغز ھای بھ نظر حزب ما قبل از تئوری سازی

اگر آمریکا و اسرائیل بھ . سالم است کھ اوضاع را دو، دو تا چھارتا درک کند
ملی را کھ بھ ھر صورت حاصل دسترنج مردم ھای ایران حملھ کردند و ثروت

بھ نابودی کشیدند و صدھا ھزار از مردم با احساسات غلیان یافتھ بھ ماست 
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فداکاری و مبارزه بر ضد ی ریختند و آمادهھا عنوان اعتراض بھ خیابان
یاران ی گوئیم؟ توصیھتجاوزگران شدند ما بھ عنوان رھبر بھ این مردم چھ می

ی ژوپ گونھ کھ در عراق کردند با مینآنھا ھمان. منصور حکمت روشن است
گویند ناراحت نباشید این جنگ بھ ما مربوط نیست این شوند و میظاھر می

افتد جنگ میان جنگی کھ شما شاھد آن ھستید و این بمبی کھ بر سر شما می
از ھر طرف کشتھ شود بھ نفع اسالم . میلیتاریسم آمریکا و اسالم سیاسی است

ھا مربوط نیست دخالت کنند در امری کھ بھ آنآنھا مردم را دعوت می. است
را تصور ای صحنھ. ید؟اتر از این دیدهتر و خائنانھاستدالالتی سخیف. نکنند

ند و چند تا اریختھھا کنید کھ صدھا ھزار انسان خشمگین برای مبارزه بھ خیابان
گویند بھ  می"مکش مرگ ما"ژیگولوی سیاسی ظاھر شده بھ آنھا بھ صدای 

خود را ھای د آزادی جنسی صحبت کنید، دستخود برگردید و در مورھای خانھ
آنھا ادامھ .  مربوط نیست، آلوده نکنید"ھامدرنیست"در این جنگی کھ بھ ما 

البتھ پایان این . دھند مشکل ما مبارزه با مذھب است و نھ با تجاوزگرانمی
ھراسناک روشن است مردم این ژیگولوھای سیاسی را در سر ی صحنھ
.د، ھمان طور کھ در عراق کشیدندکشنراه بھ سیخ میچھار

شود و صدھا ھزار بھ را تصور کنید کھ ایران بمباران میای صحنھ
گویند بھ شوند و بھ آنھا میند و چند تا ژیگولوی سیاسی پیدا میاریختھھا خیابان

 بھ "نھ" بھ تجاوز و "نھ" بھ بمباران، "نھ".  بگوئید"نھ"ھر دوتا با صدای بلند 
کنید مردم این ژیگولوھای سیاسی را بھ تصور آیا فکر نمی. جمھوری اسالمی

.این کھ مجنون ھستند دستگیر کنند و بھ دارالمجانین ببرند
عملی دارد برای وقت کشی ی این شعارھا کھ نھ عملی است و نھ پشتوانھ

شود و ھدفش در ایران ایجاد نقش ستون پنجم، خلع سالح روشنفکرانھ بیان می
وسیع مقاومت و ی نجام مقاومت در مقابل متجاوز در جبھھروحی مردم برای ا

.متحد وسیع ضد جنگ استی در ممالک امپریالیستی خرابکاری در جبھھ
این عده تفاوت دو نوع شعار، شعار تھییجی کھ بالواسطھ بھ عمل 

انقالب را در ای خواند، شعار تبلیغی کھ نقش جا انداختن خواست مرحلھمیفرا
را در ھا پیوند میان سیاست رھبری و عمل تودهی کند و وظیفھبازی میھا توده

آورد و شعار طی زمان کم و بیش طوالنی دارد و شرایط آن را فراھم می
بخش داشتھ و متکی بر کار روشنگرانھ و علمی مقدماتی ترویجی کھ نقش آگاھی

عار فھمند کھ شآنھا نمی. فھمندقبلی، برای توسل بھ شعار تبلیغاتی است، نمی
یک سازمان سیاسی . کندترویجی ضرورت بیان شعار تبلیغاتی را مسجل می

داند کھ تحقق سوسیالیسم در شرایط تجاوز امپریالیستی نھ یک شعار جدی می
تھیجی بلکھ یک شعار ترویجی است، حال آن کھ مردم برخیزید و متجاوزین را 

آنھا . کند تشویق میبھ دریا بریزید یک شعار تھیجی است کھ بھ عمل بالواسطھ،
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کنند خودشان را در اثر ترس کھ مراحل گوناگون طرح شعارھا را مخلوط می
 پشت شعارھای ترویجی کھ در شرایط ویژه فاقد ارزش عملی است ،از واقعبینی
. نداپنھان کرده

پاره ای نیروھا در اثر راستروئی گذشتھ و رژه رفتن برای خمینی و صف 
آمریکا با این پندار واھی کھ بھ ی خانھابل جاسوسکشیدن و سینھ زدن در مق

ی گذشتھھای ند کفاره راسترویاضد امپریالیستی مشغولند، حال مصممی مبارزه
آنھا زمانی کھ صدام حسین بھ نیابت . خویش را با اشتباھات جدید بپردازند

آوردھای امپریالیسم آمریکا و در راستای خواست آنھا برای سرکوب دست
جلوگیری از دامنگیر شدن آن در منطقھ بھ ایران حملھ کرد و بخشی از انقالب و 

خاک میھن ما را اشغال نمود بھ مقاومت در مقابل نیروھای متجاوز فرا خواندند 
ند و اًولی امروز کھ امپریالیسم و صھیونیسم بدون نیابت، شخصا بھ میدان آمده

آن را دارند ی  تجزیھئی از خاک ایران وھاًقصد تخریب و احتماال اشغال بخش
ند کھ بی خیال باشید، این جنگ ما نیست، ما در این امر دخالتی اندا برآورده

ًشخصا دست بھ یقھ شوند و حساب ای کنیم، بگذارید جرج بوش با خامنھنمی

این بیماران سیاسی بر این باورند کھ گویا امپریالیسم و . ھمدیگر را برسند
ای خواھند خدمت خامنھند بھ این علت کھ میکنصھیونیسم بھ ایران تجاوز می

گیرد جنگ شخصی میان دو یکھ جنگی کھ در می. و اعوان و انصارش برسند
حکایت آنھا حکایت . خصوصی استھای جنگی برای تسویھ حساب. بزن است

افرادی است کھ شاھد نزاع چاقوکش مست عربده کشی با رھگذر مفلوکی ھستند 
بغلی جیم ی ایشان بھ وسط معرکھ کشیده شود از کوچھکھ از ترس این کھ مبادا پ

حکایت آنھا حکایت شھودی است کھ از ترس این کھ مبادا برای ادای . شوندمی
دھند کور شوند، آھستھ بروند تا گربھ شھادت بھ دادگاه دعوت شوند ترجیح می

ب معذھاى آنھا با شعار این کھ این امر بھ ما مربوط نیست وجدان. شاخشان نزند
خرده بورژوای محافظھ کار ی این کیفیت بیان روحیھ. دھندخویش را تسلی می

ئی از ھاانسانھا کمونیست. کمونیستی قرابتی نداردی است و ھرگز با روحیھ
انسانی خویش بدون ھای سرشت ویژه ھستند و بھ این سبب است کھ برای آرمان

ند و نھ مردگان اآیندهآنھا فرزندان . کنندچشمداشت از دنیا و آخرت مبارزه می
.  گذشتھ

خواھند در صورت تجاوز اسرائیل و آمریکا بھ ایران، جنگ میای پاره
آنھا وقتی با سرباز آمریکائی روبرو شدند بر خالف گروه . داخلی راه بیاندازند

گویند کھ لطفا از کوچھ بغلی بروید و بھ کارتان ادامھ قبلی بھ آنھا محترمانھ نمی
شوند و قصد آن را نیز ین کوچھ ما مزاحم عملیات شما نمیدھید زیرا ساکن

. ندارند برایتان مزاحمتی ایجاد کنند
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کنند و برخالف ارتش متجاوز کھ اینھا مسلحند و در جنگ دخالت می
را از ھا ھوشمند دارند و فرق آخوندھا و کمونیستھای و بمبھا تفنگ[
با .  دو لول است"البیونانق"این ھای ، تفنگدھند تشخیص می"عادیمردم"

گردد تا آن یک گلولھ بھ دنبال سرباز متجاوز آمریکائی میی کشیدن ھر ماشھ
]. گردد تا آنھا را پیدا کنددیگر بھ دنبال آخوندھا میی آنھا را پیدا کند و گلولھ

.ًحقیقتا مالیخولیا نیز حدی دارد
پرسند آیا این چھ برخوردی دارند؟ آنھا میھا حال باید پرسید کھ کمونیست

جنگی کھ در گرفتھ است جنگی امپریالیستی است کھ باید آن را بھ جنگ داخلی 
تبدیل کرد؟ یا این کھ این جنگ، جنگی برای تجاوز بھ یک کشور مستقل است، 
جنگی برای بھ اسارت در آوردن ایران است، جنگی برای غارت ملتی و نابودی 

از کی ھا باید پرسید امپریالیست. نسرزمین دیگری است و نھ برای آزادی ایرا
ند؟ از زمان مرگ اتا بحال ھوادار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر شده

؟!منصور حکمت
ًدر اینجا متجاوز و قربانی تجاوز ھم عرض قرار داده می شوند و عمال 

در اینجا بررسی ماھیت جنگ مطرح نیست، بررسی . تجاوزگر تبرئھ می گردد
. تو گوئی دالیل جنگ در ید اختیارات الھی است. تطبقاتی در میان نیس

. بھ خلق و خوی دولتمردان وابستھ است. سرنوشت جبری است یا اتفاقی است
ش غیر طبقاتی و نھفتھ در نظریات ارتجاعی اًطبیعتا این تفکرات ریشھ
خصلت اوضاع کنونی را نھ تضادھای "گفت منصور حکمت است کھ می

. کندان اسالم سیاسی و میلیتاریسم آمریکا تعیین میاساسی جھان بلکھ تضاد می
ھا جنگد و متحدین ما در نبرد علیھ مسلمانآمریکا در این نبرد برای تمدن می

ھستند کھ در جناح سفید سناریوی سفید ھا ھا و مدرنیستاىسلطنت طلبان، توده
 ارتجاعی و غیر طبقاتی ناشی از تفکرھاى این تئوری. در مقابل سیاه ھستند

سناریوی سیاه و سفید منصور حکمت است کھ ویروس ایدزش را با تجاوز بھ 
معلولین این بیماری با فراخوانی . تعقل سالم بھ دیگران نیز سرایت داده است

ى جنگ داخلی با افتخار نقش ستون پنجم امپریالیسم و صھیونیسم را با البسھ
.گیرندانقالبی بھ عھده می

ات باور کنند و مسلحانھ ــ  بر فرض این کھ فرض کنیم مردم بھ این ترھ
آیا نباید نخست با . عظیمی حضور داشتھ باشد ــ  بھ میدان آیندى چنین توده

اخراج بیگانگان شرایط سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی را کھ بھ ھر صورت 
و بھ ھر دلیل و بھ ھر اندازه قابل سنجش، در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاده 

ى  مقاومت علیھىھم آورند؟ آیا سفیھانھ نیست اگر تصور شود باید جبھھاست فرا
امپریالیسم و صھیونیسم را تضعیف کرد و یا درھم شکست تا انقالب واھی ما با 
موفقیت روبرو شود؟ نیروی فرضی ما اگر رژیم جمھوری اسالمی را سرنگون 
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 در امان نخواھد  امپریالیسم و صھیونیسمىکند و قدرت را بھ کف بگیرد از حملھ
 کمونیسم خورد و ما باید "ھیوالی"آن وقت ھوار یا ایھاالناس ایران را . ماند

اصلی شروع ى ایران را نجات دھیم گوش فلک را کر نخواھد کرد؟ تازه حملھ
.خواھد شد تا این نیروھای فرضی را بروبد

 چپى ند، لقمھانیروھائی کھ در اثر سیاست چمن در قیچی خود منفرد شده
بنا بر سنت خویش در حمایت ھا امپریالیست. امپریالیسم و صھیونیسم خواھند بود

آنھا حتی . دھداز مذھب و بورژوازی دست نشانده، مذھبی معتدل را ترجیح می
ھاى چپ"ورزند بر  می"احترام عمیق"طلبان باطلھ را نیز کھ بھ مذھب سلطنت
یخولیا بود تا نھ از تئوری آموخت ًباید حقیقتا دچار مال. دھند ترجیح می"انقالبی

ھاى سرنوشت غم انگیز رویزیونیست. تاریخیى زندهى تجربھھا و نھ از ده
عراقی ھمدست آمریکا را با برادران تنی آنھا در لبنان قیاس کنید تا بھ تاکتیک 

. صحیح مبارزه پی ببرید
:تئوری برویمى حال بھ عرصھ

تئوری تضاد اساسی و تضاد عمده

دموکراتیک در انقالب بورژواى خویش بھ مرحلھھاى ر تحلیللنین د
کند و پس از این کھ قدرت سیاسی  اشاره می١٩١٧ تا فوریھ ١٩٠٥روسیھ از 
افتد کھ حتی قادر نیست بھ وظایف بھ دست بورژوازی می١٩١٧در فوریھ 

اساسی ھر انقالبی ى تاریخی خویش تحقق بخشد و از آنجائی کھ مسئلھى بالقوه
بعدی تحول یافتھ ى  قدرت سیاسی است، آن وقت انقالب روسیھ بھ مرحلھکسب

و تصاحب قدرت سیاسی را از چنگ بورژوازی در دستور کار خود قرار 
ى انقالب بھ مرحلھ. ًقبلی اساسا فرق ماھوی داردى این مرحلھ با مرحلھ. دھدمی

.شودسوسیالیستی وارد می
رت سیاسی و آرایش طبقاتی این دو مرحلھ را آماج انقالب و کسب قد

بعدی کھ در آن آماج ى دشمنان و دوستان انقالب و متحدین آنھا از مرحلھ
کنند بھ کلی متفاوت است در انقالب، نیروھای اصلی آن، متحدین آن فرق می

نخست نظام ارباب و رعیتی آماج انقالب است و سخن بر سر نفی ى مرحلھ
بعدی ى ار است، حال آن کھ در مرحلھاستثمار نیست، بر سر تغییر نوع استثم

کشی انسان از انسان اری آماج ضربات انقالب است و باید بھرهدنظام سرمایھ
کند نیروی اصلی انقالب در این مرحلھ منافع طبقاتی بکلی فرق می. از بین رود

پرولتاریا است کھ متحدین خویش را در شھر و ده دارد و باید بورژوازی را در 
ع سالح کند و برای این منظور تاکتیک بی طرف کردن دھقانان شھر و ده خل
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نخست باید بورژوازی را ى در حالی کھ در مرحلھ. گزیندحال را بر میمیانھ
.نموددھقانان را جلب میى کرد و ھمھمنفرد و خنثی می

علمی از واقعیت عینی ھاى شعارھای استراتژیک حزب بر اساس این تحلیل
:با زبان لنین سخن بگوئیم. ردگیجامعھ سرچشمھ می

جریان انقالب . گفتیمباالخره ھمان طور شد کھ ما می... » 
 دھقانان بر ضد "تمام"اول بھ معیت . صحت قضاوت ما را تائید نمود

تا (سلطنت و بر ضد صاحبان امالک و بر ضد اصول قرون وسطائی 
 بورژوازی و بورژوازی دموکراتیک خواھدى اینجا انقالب جنبھ

ترین دھقانان، بھ معیت نیمھ سپس بھ معیت تھیدست). داشت
اری و از دپرولتاریا، بھ معیت تمام استثمار شوندگان بر ضد سرمایھ

و محتکرین؛ از اینجا ھا آن جملھ بر ضد متمولین دھات، کوالک
)٣٩١-٣٩٠ صفحھ ٢٣لنین جلد (« . انقالب، سوسیالیستی می شود

ن نظریات لنین بر توضیح شعارھای استراتژیک رفیق استالین با الھام از ای
:تکیھ کرده، می آورد

شعارھای استراتژیک حزب فقط از نظر تجزیھ و تحلیل » 
مارکسیستی، نیروھای طبقاتی و آرایش صحیح نیروھای انقالبی در 

مبارزه در راه پیروزی انقالب و در راه تمرکز حاکمیت در ى جبھھ
راجع بھ سھ شعار (« .  داده شوندتواند ارزشدست طبقھ، تازه می

)اصلی حزب از کتاب مسایل لنینیسم اثر رفیق استالین

:و ادامھ می دھد

بینید لنین، بھ دفعات تفاوت بارز بین اولین شعار چنانچھ می» 
تدارک انقالب بورژوازی دموکراتیک و ى استراتژیک در دوره

بر را متذکر تدارک انقالب اکتى دومین شعار استراتژیک در دوره
:در آنجا شعار. شده است

بھ : بھ معیت تمام دھقانان بر ضد سلطنت مطلق، در اینجا شعار
). ھمانجا(« . معیت تھیدست ترین دھقانان بر ضد بورژوازی

ھا شود کھ علیرغم این کھ بلشویکاز این تجارب تاریخی چنین مستفاد می
کتاتوری پرولتاریا بود و ھمواره ھدفشان استقرار سوسیالیسم و برقراری دی
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کردند برای دورنمای مبارزه و ھدف تاریخی خویش را از دیده فروگذار نمی
مراحل مختلف تاریخی تحوالت در روسیھ شعارھای خاص خویش را طرح 

ھا بدون توده. زیرا سخن بر سر جلب توده و رھبری آن است. کردندمی
 سطح آگاھی آنھا را در جریان رھبری باید قادر باشد کھ. شود انقالب نمودنمی

مبارزه تکامل دھد و در عمل بھ آنھا بیآموزد کھ تنھا راھی را کھ حزب نشان 
شعارھای استراتژیک از روی . دھد راه درست نیل بھ اھداف استمی

شود از روی گری و میل شخصی، کینھ توزی و یا دلبستگی تعیین نمیذھنی
ى آخر اگر ھمھ. گرددنقالبی تعیین میشرایط واقعی آرایش طبقاتی و اھداف ا

دانستند، آن وقت کار فھمیدند و میھوادار سوسیالیسم بودند و این را میھا توده
شد و بھ علم ارتجاع زار بوده و کار انقالب بیست و چھار ساعتھ انجام می

.سیاست و تاکتیک و استراتژی نیز نیازی نبود
بود تئوری تضاد اساسی و تضاد مائوتسھ دون کھ از نظریات باال متأثر 

مائو . تری بیان نمودخویش را تدوین کرد و سخنان باال را بھ زبان سادهى عمده
گوید تضاد اساسی، تضادی است کھ از ابتداء تا انتھای یک روند وجود دارد می

در ھا مانند تضاد میان دھقانان و فئودال. کندو ماھیت آن روند را تعیین می
نظام ارباب و رعیتی، و یا تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی حاکمیت ى دوره

تضادھای ھا در تمام طول این دوران. اریدحاکمیت نظام سرمایھى در دوره
اساسی جامعھ صرف نظر از این کھ چھ تضادھای جدیدی در جامعھ پدید آیند و 

ى در دوره. کندماند و ماھیت آن دوران را بیان میاز بین بروند، باقی می
نخست ما با نظام ارباب و رعیتی روبرو ھستیم کھ تنھا یک انقالب بورژوا 

ى تواند ماھیت این تضاد اساسی را تغییر دھد و آن را بھ دورهدموکراتیک می
اری روبرو دبعدی و یا دوم ما با یک نظام سرمایھى در دوره. بعدی بکشاند

ست و تنھا انقالب ھستیم کھ تضاد اساسی آن میان پرولتاریا و بورژوازی ا
.این روند بگذاردى پایانی بر خاتمھى تواند نقطھسوسیالیستی می

. تضاد عمده ولی تضادی است کھ حل سایر تضادھا بھ حل آن وابستھ است
اری است و دکھ نظام جامعھ، سرمایھاى دوم یعنی مرحلھى تواند در مرحلھمی

 است، تضادی عمده اراندتضادھای اساسی آن تضاد میان کارگران و سرمایھ
ولی حل تضاد اساسی در . شود کھ ربطی بھ دو وجھ تضادھای فوق نداشتھ باشد

ما با این پدیده در زمان . نخست، بھ حل این تضاد عمده وابستھ باشدى درجھ
ترین قشر بورژوازی فاشیستی کھ بھیمی. جنگ جھانی دوم روبرو بودیم

مالی آن است دموکراسی ى سرمایھى بورژوازی امپریالیستی و نماینده
اری قربانی کرد و دیکتاتوری دبورژوائی را در پای حفظ منافع آتی سرمایھ

از ممالک اروپائی با سرکوب جنبش اى فاشیستی بورژوائی را در پاره
بلژیک، . کمونیستی مستقرکرد و بھ تجاوز آشکار بھ ممالک مجاور دست زد
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علیرغم این کھ . اشغال شدھا زیاز جانب ارتش نا... ھلند، دانمارک، فرانسھ و
. تضاد اساسی در این ممالک دست نخورده باقی مانده بود، تضاد عمده فرق کرد

امکان . حال حل تضادھای اساسی جامعھ بھ حل تضاد عمده وابستھ شده بود
نداشت بشود بدون دفع تجاوز و شکست نازیسم و فاشیسم بھ استقرار سوسیالیسم 

. گرفتلشعاع حل تضاد عمده قرار میاسی تحتحل تضادھای اسا. دست زد
. در زمان اشغال چین توسط ارتش ژاپن پدید آمداى ھمین وضعیت در چین توده

برای حزب کمونیست چین امکان نداشت بھ فئودالیسم پایان دھد بدون آن کھ 
نظیر این تجارب علمی و . نخست تجاوزگران ژاپنی را از چین اخراج کند

بھ ...  ویتنام و کامبوج و الئوس و الجزایر و فلسطین وتاریخی درى آزموده
وضعیت سیاسی . زنده در مقابل ما ھستندھاى ند و چون نمونھاوقوع پیوستھ

ھم تجارب، ھم تئوری و ھم واقعیت، این را بھ ما . ایران بجز این نیست
اری جمھوری اسالمی در صورت تجاوز دسرنگونی رژیم سرمایھ. گویندمی

تواند بر بستر، بر متن مبارزه بھ ایران تنھا میھا و صھیونیستا ھامپریالیست
تنھا این سیاست است کھ . متجاوزان و اخراج آنھا صورت پذیردى علیھ

تنھا این سیاست است کھ راه . جسورانھ بوده و انقالبی است و موھومی نیست
 بر "بینقاب انقال"گذارد فراریان از جبھھ، بندد و نمیفرار را از در عقب می

.چھره بزنند
کنند، ھرگز مشخص کنید، از پاسخ فرار میوقتی شما با آنھا مصاحبھ می

شود گیر انداخت زیرا اپورتونیست مانند اپورتونیست را نمی. رانندسخن نمی
چون. بنددمیھا ماھی لیز است، تنھا میدان عمل، راه مانور را بر اپورتونیست

ھ روشن، زیرآبی رفتن و اتخاذ موضع عمل روشن و مشخص جائی برای سای
.     گذاردنکردن نمی

* * * * * * * * *

 آزادیبخشھاىرھبری اسالمی در جنبش

]٩١بھ نقل از توفان شماره [

 این بحث ى زمینھً امپریالیسم مجدداى جھان علیھھاى انقالبی خلقىمبارزه
ر بند چیست؟  بھ امر رھائی ملل دھارا گشوده است کھ برخورد کمونیست

دھند طوری سخن برانند کھ ھمواره  کھ ترجیح می"ئیھاکمونیست"برخالف 
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تر از راه پیشروی باشد گراه عقب نشینی باز باشد و حتی راه عقب نشینی بزر
 کھ بر سر گنگ گوئی و مبھم سرائی با یکدیگر "یئھاکمونیست"و یا برخالف 
گویند و تکلیف مردم در ھا چھ میند تا کسی سرانجام نفھمد کھ آنامسابقھ گذارده

بھ صراحت نظر خویش را در این زمینھ ) توفان(حزب کار ایران، عمل چیست
دوستان آنھا . بیان داشتھ است تا مردم بفھمند کھ در عمل چگونھ باید رفتار کنند

، ، افغانستان مردم عراقىحزب ما از مبارزه. چھ کسانی و دشمنان آنھا کدامند
 آنھا ھاى امپریالیسم و صھیونیسم کھ بھ اشغال سرزمینىعلیھ، فلسطین لبنان

 را بر ضد قوای اشغالگر و ھا این ملتى و مبارزهکندیمند حمایت ادست زده
حزب ما در عین این کھ این . دھداستعمارگر و جنایتکار مورد تائید قرار می

ی  رھائی بخش را ضد امپریالیستی با رھبری غیر پرولتری ارزیابىمبارزه
 ملی کردھای عراق را در ھمدستی با امپریالیسم و صھیونیسم  ىکند مبارزهمی

ى ارتجاعی و ضد انقالبی دانستھ و ھمھى منطقھ، یک مبارزهھاىبر ضد خلق
 ھا، کمونیستھا، دموکرات، انقالبیونلق کردخ، دوستداران واقعی آزادیخواھان

بھ نظر . کنددعوت میرا بھ افشاء سیاست تأسیس یک اسرائیل دوم در منطقھ 
حزب ما دولت کردستان عراق یک دولت ارتجاعی و ضد انقالبی و ھمدست 

 ىسرنگونی چنین دولتی وظیفھ. محض امپریالیسم و صھیونیسم در منطقھ است
حمایت از این دولت بھ ھر صورتی کھ . نیروھای کمونیست و انقالبی کرد است

نیسم بوده و  تائیدی بر سیاستباشد حمایت از ارتجاع و امپریالیسم و صھیو
. دعوت از امپریالیسم آمریکا برای حملھ بھ ایران است

حزب ما ھمانگونھ کھ از ابتداء بیان کرده و بھ تزھای خویش وفادار است 
 ملی را از نقطھ نظر منافع عمومی نھضت انقالبی و کمونیستی مد نظر ىمبارزه

 عمومی ضد امپریالیستی ى مبارزهرا در دوران کنونی بخشی از قرار داده و آن
. مالد امپریالیسم وحشی را بھ خاک میى کھ پوزه،جھانی ارزیابی نموده

 جھان حق دارند بر ضد اشغالگران بپاخیزند و وطن خویش را از لوث ھاىخلق
با ھر ایدئولوژی کھ باشد  ھا ملتىاین مبارزه. وجود این نابکاران پاک سازند
 حق دارند ھااین خلق. باشدت مادی و اخالقی میبرحق است و دارای مشروعی

 ابزاری کھ امکان دستیابی بھ آن را دارند در مقابل سیل "ترینوحشیانھ"حتی با 
 فسفری و ھاى، بمبھا، بالگردھا، ھواپیما توسط موشکھاآدمکشی امپریالیست

مقاومت کرده و  و صوتی و تانک و توپ و مسلسل  و شیمیائیگازی و میکروبی
 ھاىملت. گور بفرستندھ ترین وضع ممکن بلگران وحشی را با فجیعاشغا

، فرھنگی و یا  وجود عقب ماندگی سیاسیىاستثمارگر حق ندارند بھ بھانھ
 و "تمدن" ارائھ ى بھ بھانھھاجم قرار داده وت کشوری را مورد ،ایدئولوژی

 را غارت کنند و مردم آن کشور ، آنھا رابھ آنھا "ریکائیم زندگی آىشیوه"
گردن کلفتی .  کشورھای جھان از حقوق مساوی برخوردارند.پاکسازی نمایند
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 جھان حق ھاىدر آن صورت ملت. دلیلی برای دارا بودن حقوق بیشتر نیست
 زندگی انسانی را ى را بشکنند و بھ آنھا شیوهھادارند گردن این گردن کلفت

. کندرانی مبارزه میحزب ما با میراث خواران استعمار فرنگی و ای. بیاموزانند
 از ھا و صھیونیستھااین جھت حزب ما از خروج بی قید و شرط امپریالیستھ ب

 این مردم ستم کشیده را عادالنھ ارزیابی ىممالک اشغالی حمایت کرده مبارزه
حزب ما از ھمان روز نخست اعالم کرد کھ امپریالیسم ببر کاغذی است . کندمی

و مطمئن باشید . خاک خواھند مالیدھ غذی را ب این ببر کاىو مردم عراق پوزه
. بیشتر استھا بھ مراتب از قدرت امپریالیستھاقدرت خلق. کھ چنین خواھد شد

کنند کھ  ایدئولوژیک خویش تالش میى در مبارزهھاامپریالیست
 نسبت دھند و چنین وانمود سازند "تروریسم" آزادیبخش جھان را بھ ھاىنھضت

 و "تروریسم" نزاعی میان ،جھان در گرفتھ استکھ جنگی کھ امروز در 
 شکست خورده را در جھان و توسط ایادی خویش در ىاین شیوه.  است"تمدن"

کیھان لندنی سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ . کار بردندھ ایران نیز ب
ی و رامزفلد مرتب از تعداد معدودی تروریست در ن دیک چئىآمریکا و گماشتھ
. سرعت کار آنھا را یکسره خواھد کردھ ھ ارتش آمریکا بگفت کعراق سخن می

ند و تنھا در برابر جنایات اربابشان سکوت ا خفقان گرفتھ، حال،ھابیچاره
 ى ھر مبارزهھاآری برای امپریالیست. کنند و بھ جعل اخبار اشتغال دارندمی

.  تروریستی است و این امر ھرگز تازگی نداردىضد امپریالیستی یک مبارزه
یروھای مترقی باید ھشیار باشند کھ فریب این تبلیغات ایدئولوژیک ن

کرد و وقتی کھ ارتش فرانسھ در الجزایر آدمکشی می.  را نخورندھاامپریالیست
آنھا را بھ بمب ، نمودعنوان تروریست تجاوز میھ بھ دختران الجزایری ب

لگر و ارتش اشغا. ،کرد متصف می"عملیات انتحاری غیر انسانی"گذاری و
 مسلمان و بنیادگرا ھاىوحشی فرانسھ نھضت آزادیبخش الجزایر را تروریست

 ىلطھُجرم مسلمانی آزاد از سھ  تو گوئی مسلمانان حق ندارند ب،نامیدمی
بخش الجزایر در دست ترھبری جنبش نجا ًطبیعتا. امپریالیسم زندگی کنند

 بن بال کھ خود رھبریھ  آن جنبش ب"چپ"جناح . نیروھای مذھبی مسلمان بود
دانست نیز سرشار از اعتقادات مذھبی بود و حتی از خمینی را سوسیالیست می

سایر رھبران آن نظیر فرحت عباس ھرگز مسلمانی خویش را . بھ دفاع برخاست
 اىکردند برعکس از تفاوت مذھبی مردم الجزایر با فرانسھ وسیلھپنھان نمی

مذھب یکی . ار فرانسھ گسترش دھندساختند تا بسیج مردم را بر ضد استعممی
ھمین .  ملی مردم الجزایر بر ضد استعمار فرانسھ بودىاز ارکان قدرتمند مبارزه

 مذھبی بود کھ در بیشتر ممالک مسلمان جھان حمایت از این مبارزه را ىجنبھ
 دانشجویان بھ حمایت از ،بھ اوج رسانید و حتی در ایران محمد رضا شاه

ریختند و از آنھا حمایت  میھان الجزایر بھ خیابان مردم مسلماىمبارزه
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، جمیلھ بوحیرد و جمیلھ بوپاشا نھ تنھا قھرمانان ملی الجزایر. کردندمی
 آنھا ىقھرمانان ملی مردم ایران نیز بودند و مردم ایران و دختران ما از مبارزه

اوزین ھمدستی با متج!  آیا این امر کار اشتباھی بود؟ ھرگز.گرفتندالھام می
این است کھ . شدوحشی و آدمکش امپریالیسم فرانسھ عین جنایت محسوب می

 نباید بھ صرف وجود تمایالت مذھبی در یک جنبش و یا رھبری ھاکمونیست
 و ھاھمدست امپریالیست  آن دست زده وىمذھبی در یک جنبش بھ تخطئھ

سقوط  کھ سرانجام بھ ھادر شرایط خیانت رویزیونیست.  گردندھاصھیونیست
 طبیعی ،شوروی منجر شد و بھ سوسیالیسم صدمات جبران ناپذیری وارد ساخت

س و نا امیدی أنماید کھ نیروھای غیر پرولتر قادر شوند در شرایط حاکمیت یمی
 رھبری ، قدرتمند مارکسیستی لنینیستیھاى و نبود سازمانھابر کمونیست

ند ازه را تعطیل نکردهھر صورت مبارھ مبارزات ضد امپریالیستی مردم را کھ ب
 سمت و سوی ً بھ کف آورند و عمال،کنندو برای رھائی خویش پیکار می

علت ھ مبارزه را در جھت منافع کوتھ مدت طبقاتی خویش بھ کجراه برده و ب
 متزلزل و ،ارانھ در این مبارزهدھمین ماھیت طبقاتی و خویشاوندی سرمایھ

 طبقاتی در ىظر منافع دوراندیشانھھر صورت از منھ سازشکار باشند زیرا کھ ب
. بھره کشی انسان از انسان با اشغالگران خویش فصل مشترک خانوادگی دارند

 ملی مردم ایران در ىحتی در ایران ما دکتر محمد مصدق کھ رھبر مبارزه
 ى طبقھىمبارزات ملی کردن صنعت نفت بود ھم مسلمان معتقد و ھم نماینده

 ىمبارزه. دولت مصدق ھرگز دولت الئیک نبود. بورژوازی ملی در ایران بود
علت فقدان دید علمی وعدم شناخت این پدیده ھ ملی وی بر ضد امپریالیسم ب

وی ھرگز توجھ نکرد کھ . ھمراه با ناپیگیری و اشتباھات فراوان ھمراه بود
 ىھمھ، وی ھرگز توجھ نکرد کھ امپریالیسم آمریکا دوست مردم ایران نیست

کنند و عمال سم انگلستان از منافع امپریالیسم انگلستان دفاع میعمال امپریالی
، وی ھرگز توجھ نداشت کھ باید دوستان خوب و بد استعماری وجود ندارد

کھ چشم امید   بزرگ جھانی سوسیالیسم جستجو کند و نھ اینىخویش را در جبھھ
 توجھ  وی.میان آورد  سخن بھ" چین و کرهىفاجعھ"بھ غرب داشتھ باشد و از 

تباھی است و باید برای پیروزی مبارزات مردم  نکرد کھ دربار عامل فساد و
وی تا روز آخر بھ سلطنت وفادار ماند و معتقد . ایران نظام سلطنت برچیده شود

این اشتباھات را شاه با حکومت . بود کھ شاه باید سلطنت کند و نھ حکومت
ن مصدق آنچنان ضربات ولی ھمی. خویش و نابودی ایران بھ نمایش گذاشت

 آنھا ىلطھُکاری و راھبردی بر کمر استعمار فرتوت انگلستان وارد کرد کھ س
مصدق بھ الھامبخش . در خاور میانھ متزلزل شد و سرانجام در ھم شکست

.  ملل آسیا و آفریقا بدل شدى ضد استعماری ھمھىمبارزه
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وم حزب  سىدر گزارش سیاسی خویش در کنگره) توفان(حزب کار ایران
 بھ تجزیھ و تحلیل "دو قطب تروریسم" تئوری ارتجاعی دعوای ىدر زمینھ

 منصور حکمت ى این تئوری ارتجاعی متعلق بھ نظریھى روده وپرداخت و دل
 ، منصور حکمتھاىما نشان داد کھ تئوریحزب . و پیروانش را بیرون ریخت

افع امپریالیسم  منى لیبرالی و ضد طبقاتی است و جھان را از دریچھھاىتئوری
 در طبق داوری ، حزب ما عیان استنتاجاتىامروز کلیھ. نگردو صھیونیسم می

 دعوت "توفان"این است کھ حزب ما از خوانندگان . عمومی قرار گرفتھ است
 را بار دیگر مطالعھ  زیر از سند گزارش سیاسی بھ کنگره سوممستخرجکند می

 :نمایند

، دامن  و مبارزه با اسالم"ونھانتیگت"ھاىنبرد فرھنگ"تئوری 
 مذھبیھاىزدن بھ جدال

ترین خطر برای صلح جھانی ، بزرگھابرخورد میان تمدن» 
ترین جھانی باشد مطمئنى ھایک نظمی کھ مبتنی بر تمدن. است

نقل از کتاب (.«. حافظ برای جلوگیری از جنگ جھانی است
)."ھانبرد فرھنگ"، ھانتیگتون

تاد یھودی دانشگاه ھاروارد آمریکا در چند سال پروفسور ھانتیگتون اس
،  با اسالممبارزهذھنی  سنگ "ھارھنگنبرد ف"پیش با انتشار کتابش در مورد 

 عقب افتاده و دشمنان تمدن ھاىنظر وی تمدنھ کنفوسیوس کھ ب، ، ھندوبودا
بخوانید ( وی پیشگوئی کرد کھ پس از نبرد با کمونیسم. غرب ھستند را بنا نھاد

جھان غرب باید خود را برای نبرد با اسالم و سایر ادیان )  توفان ــیونیسمرویز
 آماده ، معتبر عمومی غربی ھستندھاىکھ گویا در پی تھاجم فرھنگی بھ ارزش

.  اسالم برای نخستین بار از این مرجع برخاستىتئوری جنگ صلیبی علیھ. کند
را در قالب   کھ آن سخن راند،"گی عصر پس از جنگ سردهویژ"وی از 

 مذھبی کھ ھاىالبتھ در پس ھر کدام از این پرچم.  خویش بیان داشتھاىتئوری
، ھندوستان کھ اپنژ،  ممالک چینھاىآقای ھانتیگتون افراشتھ بود چھره

.  غربی شوند پنھان بودھاى رقبای سختی برای امپریالیستًتوانستند احتماالمی
ار فروش عظیمی را از اندونزی شد کھ بازدنیای اسالم از آن جھت مطرح می

گرفت و بزرگترین منابع نفت و گاز جھان را در تا اروپا و آفریقا در بر می
ایجاد رعب نسبت بھ ممالک مسلمان در افکار عمومی مردم . خود پنھان داشت

 و بویژه ھا کار امپریالیستً طبیعتا،، ساختن لولوئی از اسالم برای آنھاغرب
کرد زیرا  می و توجیھ  برای سیاست تھاجمی بعدی تسھیلامپریالیست آمریکا را
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نبرد "با تئوری  قبل برای چنین روزھای اضطراری ھاافکار عمومی از سال
 اسالم زمانی صورت ى این لشگر کشی علیھ. مھیا شده بود"ھافرھنگ

با مسلمانان بنیادگرای طالبان در افغانستان و یا در  ھاگرفت کھ امپریالیستمی
سعودی و یا حتی در الجزایر و پاکستان بھترین مناسبات را داشتند و  عربستان

 ھانتیگتون کھ ھاى اروپائی با تئوریھاىامپریالیست. کردنداز آنھا حمایت می
 ذھنی پذیرش سیاست ىبرای توجیھ سرکردگی آمریکا اختراع شده و زمینھ

 را برحذر آنھا ھمھ. سازد موافق نیستندمھیا میرا  "پیشگیرانھاقدامات "
این سیاست .  با تروریسم برابر قرار دھندًدارند از اینکھ اسالم را الزامامی

. انگیزد برمیھا امپریالیستى صدھا میلیون مسلمان جھان را علیھ،نابخردانھ
.  نیستھاگویند کھ مبارزه با تروریسم بھ مفھوم جنگ تمدنآنھا بھ صراحت می

 تروریسم ممالک اسالمی را نیز شرکت ىخواھند در این مبارزه علیھآنھا می
متحد آمریکا ھمواره در مبارزه  واقعیت آن است کھ این ممالک اسالمی ِ. دھند

مبارزه با تروریسم نیز . ندا متحد آمریکا بوده،با نیروھای انقالبی و آزادیبخش
 جرج دبلیو ىتعریفش بھ منویات ملوکانھ کھ حدود و ثغور آن روشن نیست و

از نظر امپریالیسم ھر مخالفی .  است نیز از ھمین قماش استبوش وابستھ
از ھمان نظر . تروریست باشد یا نباشدً واقعاھ ک، صرفنظر از اینتروریست است

 امپریالیسم تمکین ى زیرا بھ دیکتھ،ھر نھضت مقاومتی نھضت تروریستی است
 ترغیب بھ جنگ صلیبی گرچھ کھ در ممالک متروپل افکار عمومی. کندنمی

، ، نقض حقوق دموکراتیکمتوحش را برای قربانی کردن آزادی در پای امنیت
 اختناق و تجاوز و توسعھ طلبی بھ خارج مھیا "ھموج"تفتیش عقاید و گسترش 

سازد ولی  این خطر را دارد کھ سران ممالک اسالمی کھ ھم مورد نفرت می
شود را در ھ می از پشتشان برداشتھامردم ھستند و ھم دست حمایت امپریالیست

 ھااین امر را اروپائی. ممالکشان بھ انزوا بکشاند و در خطر سقوط قرار دھد
 حقوق ًند و علیرغم اینکھ تروریسم را بھانھ قرار داده تا بخشاابھتر درک کرده

 سیستم پلیسی حاکم کرده و اختیار ،دموکراتیک را در ممالک متروپل نقض کرده
، گوشزد سرکوب جنبش انقالبی و کارگری بدھند امنیتی برای ھاىرا بھ سازمان

، ھمراه با تبلیغات نابجا باعث تقویت نادرست و شتاب آلود  ىکنند کھ مبارزهمی
 عملیات تروریستی را فقط منظور نظر نداشتھ بلکھ ًتروریسم است کھ الزاما

این اختالف را در برخورد .  منظور دارند مقاومت مردمی را نیز ھاىجنبش
بینیم کھ با پیشگوئی آلمان  عراق میى در مسئلھھا با آمریکائیھااروپائی

در ) توفان ــ بخوانید نھضت مقاومت ضد استعماری مردم عراق( "تروریسم"
 آمریکا و اشغال خاک این کشور نھ تنھا برطرف نشده بلکھ ىعراق پس از حملھ

    .شده استنیز تقویت 
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 بھ مصالح آنی و آتی آنھا بر  نسبت بھ اسالمھاقھر و آشتی امپریالیست
 دانستھ و ھرگز حاضر ھا مذھب را افیون تودهًگردد و نھ اینکھ آنھا اساسامی

 تجاوز بھ عراق ىتجربھ.  مذھب سود جویندىنیستند برای فریب مردم از اسلحھ
نام جرج بوش تا در دفاع از مسیحیت و برپائی ھ  باىو رسالت پیامبر خود نامیده

 ى بھترین نمونھ، مسلمانان قبول مسئولیت کندىام عیار علیھیک جنگ صلیبی تم
کھ در عربستان سعودی دست و   ھرگز از اینھاامپریالیست. این ریاکاری است

کنند و کردند و نمیزنند و حقوق بشر را رعایت نمیزدند و میگردن می
دند  و  بو"انقالبی و مترقی"منصفانھ بنگریم رژیم مالھای ایران در مقابل آنھا 

آنھا از اینکھ پاکستان حکومت مذھبی ایجاد . ندا نگرانی وجدانی نداشتھ،ھستند
سیس نموده و قوانین أ ت"نجس ھاىھندی" را در مقابل "پاکی"کرده بود و کشور 

 ھرگز ،کرد و زیر بغل بنیادگرایان طالبان را گرفتھ بوداسالمی را اجراء می
للھی بود کھ در اسلمانان مرتجع حزببا یاری ھمین م، احساس ناراحتی نکردند

کودتای اندونزی یک میلیون کمونیست را بھ قتل رساندند و اجساد آنھا را بھ 
  و، ضد بشری، ضد انقالبی مرتجعھااینکھ این رژیم.  افکندندھارودخانھ

 چندم اھمیت قرار داشت و تھدیدی برای ى در درجھًمانده بودند ظاھراعقب
ھمین اسالم . ده و خطر تھاجم فرھنگی ھرگز نداشتندتمدن غرب بھ حساب نیام

 کارگر ى کمونیسم و طبقھى امپریالیسم علیھىبود کھ ھمواره ابزار مبارزه
، یار و یاور این اسالم ھرگز برای امپریالیسم خطرناک نبود. شدمحسوب می

 خطرناک شد کھ تاریخ مصرف ھااسالم زمانی برای امپریالیست. امپریالیسم بود
ر مبارزه با کمونیسم و نیروھای انقالبی در مبارزه با رقیب سوسیال آن د

حال دیگر بھ نیروی اسالمی .  اتحاد شوروی بھ پایان رسید،امپریالیستی خویش
 و باید تکلیفش کردو مزاحمت ایجاد میبود  "سرخر"دیگر اسالم . نیازی نبود
. شدروشن می

رانیم ی  کھ از آن سخن میدھد کھ مضمون نزاع کنوناین تجارب نشان می
بر سر اساس مذھب اسالم و ماھیت آن و تقابلش با تمدن و علم و حقوق بشر 

و بھ پندار مشتی گمراه و متوھم ،  مذھبی نیست،مضمون این مبارزه. نیست
 اسالم در قاموس امپریالیسم  خوب است اگر .باشدمیان تجدد و سنت نمی تضاد

 و ھارای بھ بند کشیدن ملل و کشتار کمونیست بھادر خدمت اھداف امپریالیست
 برای اخالل در کار اىنیروھای مترقی بھ کار رود و اسالم بد است اگر وسیلھ

 برای مبارزه با آنھا اى و بعنوان وسیلھ یا پوستھھا امپریالیستىسیاست و برنامھ
 آنوقت این اسالم تروریست است و بار تھاجم فرھنگی. مورد استفاده قرار گیرد

 ریشھ کن کردن ، تسخیر جھان و عقب مانده داشتھ و ھدفش نابودی غرب
، ضد تمدن و ، ضد مدنیت ضد زن. زندگی آمریکائی و یا غربی استىشیوه

آنوقت اسناد و . بھ این ترتیب پیروزی اسالم، پایان تاریخ است.  آدمخوار است
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ال پیش بیرون یابند از آرشیوھای ده س این ددمنشی اجازه میھاىمدارک و فیلم
 تبلیغات جنگ صلیبی جرج ىریشھ. بیایند و بھ افکار عمومی نشان داده شوند

ایجاد فضای رعب و وحشت برای زائیدن دنیائی از . بوش در ھمین نھفتھ است
، برای جھانی کردن جنایات امپریالیستی و قلع و قمع خون و دھشت بی پایان

.جھان
 است بر سر نفس اسالم نیست بر پس ماھیت نزاع کھ ھم اکنون در گرفتھ

حتی .  قابل کنترل نیستھاسر آن است کھ دیگر این اسالم از جانب امپریالیست
 پیچیدگی برخورد بھ .ستھا مورد احترام آمریکائی"خوب"امروز نیز اسالم 

. دارند نیز از ھمین جاستاى تودهى اسالمی و پایھىئی کھ پوستھھامقاومت
 اسالمی ىئی کھ در زیر پوستھھا حرکتدر این جاست کھ برخورد بھ

فرق است میان آن حرکت ارتجاعی . ھستند باید با دقت و احتیاط صورت گیرد
اسالمی در الجزایر کھ با اکثریت خویش در یک انتخابات دموکراتیک قصد 
 دارد قدرت سیاسی را بھ کف آورد و فاجعھ بیافریند با آن جنبش اسالمی کھ بھ

 از کشورشان مبارزه ھا و یا امپریالیستھا صھیونیستطور مسلح برای اخراج
ولی . حرکت نخست را باید دولت الجزایر با تمام قدرت سرکوب کند. کنندمی

 اسالمی در ىاسلحھ کشی بر روی بخشی ازجنبش مقاومت کھ حتی اگر با پوستھ
و یا در لبنان با اشغال کشورشان توسط ،  دشمنان بشریت بجنگدىعراق علیھ

، ھمدستی با امپریالیست آمریکاست کھ بزرگترین مدافع ل مبارزه کننداسرائی
 جھان است و بھ عراق رفتھ تا  مردم این کشور را بھ ھاىترین حکومتسیاه

 مجاز نیستند بدون ھا این است کھ کمونیست.فقر و فالکت بکشاند و غارت کند
.  شوندبرخورد مشخص بھ شرایط مشخص بھ احکام کلی در این زمینھ متوسل

این .  باید ماھیت نبردی را کھ در عراق در گرفتھ است مشخص کنندھاکمونیست
 آدمخوار و متجاوز و ضد ھاى امپریالیستى نبردی ضد استعماری و علیھ،نبرد

 مردم ىخواستھ. ندابشر و ضد تمدن است کھ برای غارت عراق بھ منطقھ آمده
 ىاست یک خواستھعراق کھ خواھان خروج بی قید و شرط استعمارگران 

دریا ریخت بلکھ ھ نھ تنھا باید استعمارگران را ب. عادالنھ و قابل پشتیبانی است
. شدت مجازات کردھ باید ھمدستان این نیروھای استعماری را نیز در عراق ب

 پیگیر ى باید در این متن مبارزه کنند و تالش کنند کھ رھبری مبارزهھاکمونیست
 و حکومت ھا ھر نوع ھمکاری با امپریالیست.ورندضد امپریالیستی را بھ کف آ

مبارزه با اسالم " و یا "تمدن" و یا "مدنیت" آنھا با دستآویز ىدست نشانده
 و سیاستی ضد کمونیستی و ارتجاعی ھا ھمدستی خائنانھ با امپریالیست"سیاسی

 محول کردن رھبری جنبش را بھ متعصبین مذھبی فراھم ى زمینھً و عمالاست
.وردآمی
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 مذھب ھاکمونیست.  در برخورد بھ مذھب روشن استھاروش کمونیست
مذھب ھمواره در تاریخ . دانند میھارا و نھ تنھا مذھب اسالم را افیون توده

ھ  خلع سالح روحی زحمتکشان را بى طبقاتی در عصر جدید وظیفھىمبارزه
ام موارد ولی آیا ھر حرکت مذھبی در تمام سیر تاریخ و در تم. عھده داشتھ است

 را ھاشود ارزیابیمگر می.  چنین نیستًچنین نقشی را ایفاء کرده است؟ مسلما
مکان انجام داد؟ در خارج از زمان و

 ایرانی ضد قوم تازی با پرچم ھاىدر میھن ما ایران در گذشتھ جنبش
 و انشعاب از مذھب رسمی بھ مبارزه با نیروھای اشغالگر و غارتگر و "الحاد"

، ، پیروان خرم دیناندکیانز، پیروان پاک دینی مپیروان دین مانی. ندظالم پرداخت
 ایدئولوژیکی بودند کھ در تحت لوای دین ھاىھمھ پرچم  ھمھ و،، بابیھشیعیان

، زدند کھ مذھب رسمی با اتکاء بھ آن اشغال افکاری میىجدید تیشھ بھ ریشھ
ضور خویش داد و حمیعیت رو، ظلم و بیدادگری خویش را مش، غارتتسلط

 اسالم در ممالک زیر ى کلیسا در اروپا و خلفاھاىپاپ. کردرا توجیھ می
 تسلط خویش استفاده ى فکری مذھب برای ادامھى اسالم از حربھىلطھُس

 محکوم نیز با پرچم تجدید نظر در ىطلبید کھ طبقھاین شرایط می. کردندمی
شکل .  دھد اساس ایدئولوژیک اسارت خویش را آماج حملھ قرار،مذھب
توانست  مذھبی بود و از نظر تاریخی جز این نیز نمیھا این جنبشىمبارزه

 پیش در آغاز پیدایش فئودالیسم شعارھای ھاتصور اینکھ جنبشی در قرن. باشد
. اشی از سفاھت است ن،سوسیالیستی بدھد

امروز شاید بتوان در جھانی کھ ما را در برگرفتھ است بھ این واقعیت 
گوئیم کھ ما ھمواره گفتھ و می. اره کرد و از روح آن آموختتاریخی اش

. این گفتھ بھ چھ معناست.  ما ارزیابی مشخص از شرایط مشخص استىوظیفھ
 کھ مذھب اسالم در ممالک مسلمان رو بھ رشد است و ،گرددگفتھ می

چنانچھ انتخابات آزاد در این کشورھا برگذار شود در اکثر قریب باتفاق آنھا 
شدت ھ و از آنجا کھ بنیادگرایان مذھبی ب. شوند مذھبی پیروز میھاىمتحکو

 خویش ھاىند و آمریکا آنھا را مانع مھمی بر سر راه سیاستاضد غربی
بنیادگرایان مذھبی بھ تروریسم و عقب .   کمر بھ نابودی آنھا بستھ است،بیندمی

حقوق   و، دشمنی با حقوق بشر و دموکراسی و آزادیماندگی و زن ستیزی
 .شونددموکراتیک و مدنیت متھم می

 کم و ھاىالبتھ این اتھامات بھ بنیادگرایان مذھبی کھ جمع وسیعی از جنبش
 بی پایھ نیست و ،گیرندبیش متعصب و یا کمتر متعصب اسالمی را در بر می

 خویش نباید فقط ھاى در تحلیلھاولی کمونیست. توان آنھا را نادیده گرفتنمی
 آنھا را ،ھا در برخورد بھ پدیدهھاما کمونیست.  توجھ کنندھابھبھ این جن

دھیم تغییراتشان دیالکتیکی در روند تاریخی تکاملشان مورد ارزیابی قرار می
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توان با این آیا می. گیریم  تا تصویر درستی از آنھا بھ کف آوریمرا در نظر می
 این تائید تاریخ دستآویز اشغال و غارت ممالک اسالمی را توجیھ کرد؟ آیا

، حتی جھان غیر مسلمان نیست؟خونبار استعمار در سراسر جھان
 اساسی آنھا را ھاىدھد کھ پایھ اسالمی نشان میھاىیک نگاه بھ این جنبش

کھ  زمانی. دھندنھ طبقات حاکم بلکھ طبقات محکوم و تحت ستم تشکیل می
 میان نبود  سخنی درھاھنوز از شکست سوسیالیسم و خیانت رویزیونیست

 زحمتکشان را بھ ىاحزاب انقالبی و کمونیستی قادر شده بودند رھبری مبارزه
احزاب .  متشکل و بسیج کنند، طبقات حاکمھ مرتجعىکف آورند و آنھا را علیھ

 خلع سالح روحی ىشدند کھ مذھب بھ عنوان حربھکمونیستی مانع می
 آن پرچم ارزشمند سوسیالیسم توانستھ بود. زحمتکشان بھ کار گرفتھ شود

ایدئولوژیک را برافرازد و بھ زحمتکشان نشان دھد کھ دنیائی کھ آنھا باید برای 
، دنیائی کھ بھ رھائی آنھا منجر میشود نامش دنیای سوسیالیسم آن مبارزه کنند

کار بھ جائی رسیده بود کھ بسیاری از مذھبیون نیز با پذیرش ضرورت . است
 مذھب و سوسیالیسم را مخلوط ،انی سوسیالیسمزمان و اعتبار و محبوبیت جھ

سازمان " ىساختند نمونھگان میکرده و از آن معجونی برای رھائی ستمدیده
 مدافع تئوری رھائی در آمریکای جنوبی ھاى در ایران و کشیش"مجاھدین خلق

کھ در میان زحمتکشان منفرد نشوند  آنھا ناچار بودند برای این. ندااز این قبیل
 ىواژه. اتی برای مذھب بجویند و یک دید التقاطی را اختراع کنندراه نج

این وضعیت تا زمانیکھ . گیرد اسالمی از ھمین جا منشاء میھاىمارکسیست
 زحمتکشان بود و بھ آنھا ى مشعل فروزان راه آینده،ل سوسیالیسمآآرمان و ایده

با . قرار بود ھمچنان بر،ساختبخشید و بھ آینده امیدوار مینیرو و قدرت می
 بھ کمونیسم و ھمدستی آنھا با امپریالیسم و با فرو پاشی ھاخیانت رویزیونیست

کانون دروغین زحمتکشان در امپراتوری سوسیال امپریالیستی شوروی برای 
پنداشتند کھ کھ این دنیای دروغین رویزیونیستی را سوسیالیسم می کسانی

 ى، این جامعھرنماو، این دلآنی و ایده این دنیای آرما،تعدادشان در جھان کم نبود
 پیوست کھ ھرگز ھاآرمانی قابل دسترسی از دنیای واقعیت خارج شد و بھ افسانھ

ء شایکباره سر منھ لطھ بُ زیر سھاى، ملتزحمتکشان. قابل دسترسی نخواھد بود
 در .گی دچار شدندس و سرخوردهأ و بھ ینیرو و الھام خویش را از دست دادند

با شکست حتی  وتم طبقاتی و ملی نھ تنھا بر جای خود باقی بود حالی کھ س
آنھا شاھد . ،کردندرا روزانھ حس می ه بود و آنھا آنکمونیسم تشدید نیز شد

، ستم و کنندتر عمل میتر شده و بی شرمانھبودند کھ دشمنان آنھا جری
ای واقعی کھ از دنی اىذھنی ى آنوقت بود کھ زمینھ.کننداستثمار را تشدید می

 نیرو و الھام خویش را از ىفانی بھ دنیای موھوم باقی پناه ببرند و سرچشمھ
اینجا بود کھ .  آماده شد، آن دنیا طلب کنندىءالطبیعھنیروھای ماورا
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، بھ عدالت  مذھباىدموکراسی قبیلھبازگشت بھ کھ در  آنان "مذھبیالحاد"
اخ آرزوھایشان در دنیای باقی بھ پشت کردن بھ این دنیای فانی و بنای کبنیادی، 

، ھر لغزشی آنھا را بیشتر متقاعد ، ھر سرخوردگی قدرت گرفت،کردتجلی می
 مذھب برای آنھا این .ء نیاز دارندیک ذھنیت نوین قابل اتکاھ ساخت کھ ب

فقرا ،  گان، بازندهگانه، سرخوردگانسیلی از پابرھنھ. ء بودداربست قابل اتکا
، کوخ نشینان بھ این جنبش پیوستند و ھاجا رانده شده، از ھمھ و بی چیزان

یوس کھ دورنمای أ، در کنار آنھا سیلی از روشنفکران م فداکاری شدندىآماده
 سیاه کردند بھ ھادر ذم سوسیالیسم کتابخویش را در مبارزه از دست داده بودند 

 ىبھ اسلحھ اىھمدستی با لیبرالیسم نوین بورژوازی و امپریالیسم پرداختند و پاره
 جدیدی در یک شرایط "لحدینم"مذھب روی آوردند و اندیشمندان مذھبی و 

ھر دو این قشر از روشنفکران در پیدایش چنین . اجتماعی نوین گردیدند
ی ا تودهھاىاین جھت است کھ در برخورد بھ حرکتھ ب. شرایطی مقصرند

 و ھا خواستء کرد و اسالمی آن اکتفاىتوان فقط بھ دیدن پوستھاسالمی نمی
 و ترکیب طبقاتی و شرایط پیدایش و تحول تاریخی آنھا ، عملکردنھاشعارھای آ

، آنھا را از شرایط زمان و مکان منتزع کرد و اظھار فضل را از نظر فروگذارد
یک چوب بدون تحلیل مشخص از شرایط ھ اصطالح ھمھ را بھ  و بنمود

 داوطلبان عملیات انتحاری این مھم بی توجھ بود کھھ توان بنمی. مشخص راند
 ھستند کھ اى خود قربانی شرایط غیر انسانی و جنایتکارانھھافلسطینی

ھیچ انسانی . ندا برایشان فراھم آوردهھا اسرائیلی و امپریالیستھاىصھیونیست
 ولی باید دید چھ شرایط غیر انسانی و ،از کشتن خودش مسرور نیست

ترین حاضر است از پر ارزش بھ وی تحمیل شده است کھ وی اىددمنشانھ
 زندگی کردن را از ھاى ارزشىوقتی زندگیش ھمھ، دارائیش صرفنظر کند

امپریالیسم چنین محیطی را و نھ تنھا در فلسطین بلکھ  دست بدھد و صھیونیسم و
در افغانستان و عراق بھ مردم تحمیل کنند کھ راھی برای آنھا جز توسل بھ 

ماند تا با انتحار خود ھی برای آنھا نمیرا،  نجات نگذارندىآخرین وسیلھ
جنایت کاران واقعی .  جانانھ بھ دشمنان بشریت وارد آورنداىضربھ

 اقدامات این قربانیان ترورھای ىریشھ.  ھستندھا و صھیونیستھاامپریالیست
 ذھنی ىتواند پردهامپریالیستی و دولتی در مذھب اسالم نیست گرچھ کھ می

 اجتماعی است و تا ھاىیعدالت این اقدامات در بیىھ، ریشتوجیھات آنھا باشد
 ، ادامھ داردھا و چپاولھا، ستمھا، غارتگریھاعدالتیکھ این بی زمانی
در شرایط فقدان جنبش قدرتمند  کھ باشند  اسالمی از ھر رنگھاىجنبش

 در ممالک ھا این جنبش.دارند مردم را ھاىو جذب توده ءکمونیستی امکان بقا
اینجا سخن . خود بگیرندھ  رنگ دیگر و چھ بسا رفرمیستی بًسلماغیر اسالمی م
ھر کس کھ .  ذھنیى تبلیغاتی بی پایھھاىمعلول است و نھ بافت بر سر علت و
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این تحلیل مارکسیستی را نفھمد بھ بلندگوی تبلیغاتی صھیونیسم و امپریالیسم بدل 
ا بیابند و  مسایل رى خویش باید ریشھھاى در تحلیلھاکمونیست. خواھد شد

در .  تشخیص دھند، صرف نظر از گزینش شکل مبارزه،ماھیت حرکت آنھا را
 اسرائیلی ىھااگر صھیونیست.  علت و معلول استىاین جا سخن بر سر رابطھ

 ھا قربانی عملیات انتحاری فلسطینیًمناطق اشغالی فلسطین را ترک کنند مسلما
 با ایدئولوژی ضد بشری این صھیونیسم و امپریالیسم است کھ. نخواھند شد

مین حداکثر سود و غارت جھان مردمان خویش را بدون واھمھ أخویش و برای ت
دو جنگ جھانی و صدھا . سازدکند و از آنھا گوشت دم توپ میقربانی می

 در سراسر جھان بھ رھبری این دشمنان بشریت گواه ماھیت اىجنگ منطقھ
 با ھا و صھیونیستھایالیستامپر. ایدئولوژی ضد بشری و درندگی آنھاست

کنند تا بر جنایات و  عملیات انتحاری را بھ اسالم منتسب میىموذیگری ریشھ
،  استتاری بکشندى خود پردهى و استبداد وحشیانھھا، چپاولگریھاعدالتیبی

گذشتگی ، فداکاری و از جانحال آنکھ تاریخ مملو از عملیات انتحاری است
، امری ندا استعمار مبارزه کردهىز یوغ سبعانھ کھ برای رھائی خویش اھاخلق

در این جا سخن بر سر یک . ترین ربطی ھم بھ اسالم نداشتھ استکھ کوچک
 ى مبارزه با مذھب را از مبارزهھاما کمونیست.  ایدئولوژیک استىمبارزه

 ما را بھ نتایج ى مبارزه،سازیم چون گزینش روش نادرستطبقاتی جدا نمی
.بخش دشمن استادیرساند و شعکس می

گویند آنھا می.  با تحلیل مشخص از شرایط مشخص کاری ندارندھافاشیست
 قتل عام آنھا توسط ،دھدی میأ اکثریت خلقی بھ بنیادگرایان مذھبی رًچون مثال

 و عملی مترقی ، مجاز استاشکالی ندارد "متمدن" و نیروھای ھاامپریالیست
 و فقط شکل ھ تحلیل طبقاتی کاری ندارند، ب طبقاتیى بھ مبارزهھافاشیست. است

برای آنھا سیمای . دانندمذھبی یک مبارزه را برای توجیھ سالخی آنھا کافی می
 آدمخوار "اسالم سیاسی" با "متمدن" آمریکای ىسیاسی جھان کنونی را مبارزه

ً این تفکر ارتجاعی در این است کھ امپریالیسم را ماھیتاىریشھ. دھدتشکیل می

داند کھ برای ھمھ دموکراسی و ، دموکرات و آزادیخواه می، متمدنمترقی
گویا امپریالیسم چشم بھ تمامیت ارضی . آوردآزادی و ثروت بھ ارمغان می

 دست ھاى آنھا را غارت کند و رژیمى، قصد ندارد منابع اولیھممالک ندارد
خواھد می امپریالیسم بشر دوست است و .نشانده در این ممالک بر سر کار آورد

بھ ھمھ درس . با لشگر کشی و مایھ گذاشتن از جیبش دنیا را بھشت برین کند
 این ممالک را توسعھ دھد تا حتی از .، اقتصاد آنھا را تقویت کنددموکراسی بدھد

 امپریالیسم فرشتھ است ،ھا در ماھیت این تئوری. نیز سبقت بگیرندھاامپریالیست
 را "این حقایق روشن"ستند کھ تا کنون و مخالفین امپریالیسم مشتی سفیھ ھ

ند و نسبت بھ این ھمھ مھربانی و الطاف بی پایان امپریالیسم ناشکری انفھمیده
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 توھین ،احترامی کرده دلسوز و بشر دوست بیھاىکنند و بھ امپریالیستمی
 امپریالیسم و صھیونیسم را ىاین جھت آنھا استفاده از مقولھھ ب. دارندمی روا

.کنندالم میممنوع اع
 آزادیبخش مردم عراق ى اگر مبارزهً بر این نظرند کھ مثالھاکمونیست

 این جنبش کھ ى در ماھیت استقالل طلبانھ،خود بگیردھ  مذھبی نیز بىپوستھ
 وی را از منطقھ بیرون میکند و در ، کاری بھ امپریالیسم وارد کردهىضربھ

رد و این اقدام مردم عراق ثیری نداأ ت،مقیاس جھانی اھمیت استراتژیک دارد
 فرق است میان آن رھبران مذھبی کھ اشغال عراق ًمسلما. یک اقدام انقالبی است

 در یک ھا توسط آمریکائی"انتخابات آزاد"را تائید کرده و برای برگزاری 
دھند و با یک من عمامھ زنند و مردم را فریب میکشور اشغالی سینھ می

 ىدست علیھھ  رھبران مذھبی کھ اسلحھ بھمدست امپریالیسم ھستند و آن
رزمند و خواھان حق تعیین سرنوشت اشغالگران و متجاوزین استعمارگر می

آن مراجع مذھبی کھ در مورد قتل عام مردم . دست خودشان ھستندھ کشورشان ب
. ند ننگ تاریخ عراق ھستند ولی در واقع مسلمانندافلوجھ سکوت کرده

یروھای کمونیستی و انقالبی است کھ  با  نىروشن است کھ این وظیفھ
ھ  خلق عراق را بى آزادیخواھانھىپرچم خویش بھ میدان آمده و رھبری  مبارزه

 مردم عراق بھ بیراھھ کشیده ىعھده گیرند و مانع شوند کھ جنبش استقالل طلبانھ
تواند بر غارت و تجاوز امپریالیستی بھ کشوری ھیچ نیروی انقالبی نمی. شود

کھ مردم این کشور نوع خاصی از مذھب را برای  بھ صرف اینمفروض 
 مذھبی نیست ىمبارزه در عراق مبارزه.  صحھ بگذارند،نداخویش برگزیده

این نکات .  آزادیبخش و استقالل طلبانھ و ضد استعماری استً ماھیتااىمبارزه
م از برای طرد امپریالیسم و صھیونیس. است کھ در تحلیل باید برجستگی پیدا کند

 ابراز مقاومت و ى استفاده از ھرگونھ وسیلھ، اشغالگرانىلطھُممالک تحت س
 جھان حق دارند گور این ىھاخلق.  مشروع و قابل فھم است،سرکوبی دشمن

     ".ندنِکترین وجھ ممکن بدشمنان وھمدستان داخلی آنھا را بھ عمیق

* * * * * * * *
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م در ایران  امپریالیسم و صھیونیسھاىدسیسھ
و لزوم مبارزه با تشتت نظری

]٩٢بھ نقل از توفان شماره [ 

 برگردان بھ آلمانی ٢٠٠٧ لوموند دیپلماتیک مورخ ماه اکتبر سال ىنشریھ
ھاریسون .  بھ قلم زلیگ س"ھا اتحاد مھلک عقاب،آمریکا و ایران"تحت نام 

:نوشت

 ھاىاستراتژیمرتب . سرسختان در واشنگتن ول کن نیستند »
کنند تا رژیم ایران را تضعیف کنند ــ از جملھ  طرح میاىتازه

 تجزیھ ھاى سپاه پاسداران و یا حمایت از حرکتىاقداماتی است علیھ
در حالی کھ در واقع جای بازی برای رایزنی بالواسطھ . طلبانھ

موجود است زیرا کھ ھر دو دولت در منطقھ دارای عالئق مشترک 
«.نیز ھستند

:دھد کھیھ سپس ادامھ میاین نشر

 در داخل آمریکا نیز بر سر مھار ایران اختالف نظر وجود »
آنچھ را کھ تا بھ امروز بھ صورت شایعھ وجود داشت و از . دارد

 اسبق آمریکا کھ با خیمھ شب ىزمان کالین پاول وزیر امور خارجھ
 دستگاه دروغپراکنی خویش را ،بازی در شورای امنیت سازمان ملل

 ،سیاه روی سفید ، امروز بھ صورت مطرح بود،اه انداختھ بودبر
. لوموند دیپلماتیک منتشر کرده استىنشریھ

:نویسداین نشریھ می

 سیاست آتی ىدر دستگاه اداری بوش در مقابل پاسخ بھ مسئلھ »
در یک جانب . ندا دو جناح در مقابل ھم صف کشیده،در مورد ایران

 پنتاگون و در داخل کنگره کھ از جانب دیک چنئی و ھمپیمانانش در
American  امور عمومی آمریکا و اسرائیلىکمیتھ Israel Public

Affairs Committe)  تشجیع )  اسرائیلھاىکمیتھ آمریکائی البی
.گردندمی
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این فراکسیون نھ تنھا خواھان بمباران تأسیسات غنی کردن 
واھد کھ تأسیسات خاورانیوم در نطنز است بلکھ بیشتر از آن می
در برابر آنھا خانم . نظامی ایران در مرزھای عراق نیز بمباران شود

خانم رایس در .  کوندلیزا رایس وزیر امور خارجھ آمریکا قرار دارد
بدو امر موفق شد نظریات خویش را بھ کرسی بنشاند لیکن مجبور شد 

ی  نظامی بھای گرانى گزینھىدر عوض تعویق تصمیم گیری در باره
 تشدید بھ موجب آن. مھلک تن در دھداىبپردازد و بھ مصالحھ

عملیات سری بھ قصد بی ثبات کردن جمھوری اسالمی کھ رئیس 
 آنرا تائید ٢٠٠٧با صدور فرمانی در پایان آوریل جمھور آمریکا نیز

«. مورد تائید قرار گرفتکرده است

ت کھ حزب کار این سیاست امپریالیسم آمریکا در واقع ھمان تحلیلی اس
بر سر تجاوز بھ ایران . آنرا بارھا و بارھا بیان داشتھ است) توفان(ایران

تضاد میان .  و محافل امپریالیستی وجود نداردھاھمخوانی در میان جناح
یت عینی در مقابل ماست و علطھ بر جھان مانند یک واقُ بر سر سھاامپریالیست

، آلمان و ایتالیا و اسپانیا و ویژهھ  بھااروپائی. باید در محاسبات ما بھ حساب آید
روسیھ و . دالیل سیاسی و یا منافع عظیم اقتصادی با این تجاوز مخالفندھ  بونانی

اکثریت ممالک غیر متعھد جھان مخالف . روندچین زیر بار تحکم آمریکا نمی
 ھاىگوئیم کھ بجز صھیونیست جھان سخن نمیھاىما از ملت. این تجاوزند

.  در اکثریت خویش با انجام چنین جنایتی موافقت ندارندھاسایر ملتاسرائیلی 
 منطقھ در اکثریت قریب باتفاق خود بھ حمایت از مردم ایران بر ھاىخلق
 آن با ىنفوذ فرھنگی ایران در منطقھ و خویشاوندی چند ھزارسالھ. خیزندمی

لیزا رایس  خانم کوندھاى در ارزیابیً ھمسایھ عواملی ھستند کھ مسلماھاىملت
تجاوز بھ ایران وضعیت عراق و افغانستان و سایر ممالک منطقھ . نداثر بودهؤم

، پاکستان و ترکیھ  اردن،، عربستان سعودی کویت، عربیىنظیر امارات متحده
، لبنان و سوریھ نیز سکوت نخواھند  مردم فلسطینًمسلما. را بی ثبات خواھد کرد

 . آن روشن نیستفرجامواھد شد کھ کرد و جوی انفجاری در منطقھ ایجاد خ
تواند حتی امپریالیست آمریکا برای بعد از آن فکری نکرده است و نمی

 برخوردار اى تنظیم کند کھ در خطوط اساسی آن از روشنی قانع کنندهاىبرنامھ
 جھان موجی از مخالفت ضد ھاىتجاوز بھ ایران در سایر سرزمین. باشد

 آمریکای التین را ھاىن موج سرزمینآمریکائی ایجاد خواھد کرد و ای
. پوشاندمی

نیروی نظامی ایران و توانائی آن پس از نخستین موج تجاوز آمریکا و 
انگلیس برای پنتاگون غیر قابل محاسبھ است این است کھ تمام منافع حیاتی 
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 ، نفت عربستان سعودی و کویت باشد بھ خطر افتادهھاىاقتصادی آمریکا کھ چاه
زند و یک بحران اقتصادی  اقتصادی بھ ارزش برابری دالر می بزرگىضربھ

 ھرمز و یا خطر غرق کشتی در این ىبستن تنگھ. جھانی ایجاد خواھد کرد
ثیرات سریع بر اوضاع أدھد کھ تمنطقھ بھای نفت را سرسام آور افزایش می

. متزلزل اقتصاد جھان دارد
ھنگی جنبش ضد جنگ ، نظامی و فر، اقتصادیدر کنار این عوامل سیاسی

 "دست تجاوزکاران از ایران کوتاه باد"در جھان با تنھا شعار درست و انقالبی 
بدل می شود و سراسر جھان را فرا اعتراضی جھانی یک سیل عظیم ھ ب

کھ در  دموکراتیکی تواند علیرغم سانسورگیرد و این جنبش قدرتمند نمیمی
  در سراسر جھان برقرار شده است، و فلسطین و عراق و افغانستانمورد ایران

 ایران نظیر ىاپوزیسیون خود فروختھ.  حاکمھ نادیده گرفتھ شودھاىھیأتتوسط 
 بھ ، نخستین این تشکل انقالبیىھامجاھدین خلق کھ با خیانت بھ آرمان

ند و یا پیروان ا اسرائیل بدل شدهھاىجاسوسان امپریالیسم آمریکا و صھیونیست
ھ تئوری ساز نجات اسرائیل ھستند و یا آشفتھ صھیونیست منصور حکمت ک

فکرانی کھ در این جنگ دو جانبھ با صداھای ضعیف برای تفرقھ در نھضت 
 ى از کره" لعنت بھر دوتاشون،نھ قم خوبھ و نھ کاشون"مقاومت با شعارھای 

، ھرگز قادر نخواھند بود شوندرسند و با ضد انقالب ھمصدا میمریخ سر می
 پاره ، رنگ و رو رفتھھاىدوتا پرچم. یل بنیان کن مقاومت کننددر مقابل این س

 و ھادست امپریالیست"پاره تفرقھ افکنانھ آنھا در میان سیل عظیم شعار 
 ھاىعلت منزه طلبیھ  و خودشان بشود گم می"تجاوزگران از ایران کوتاه باد

ند بین لھ خواھزیر دست و پای جنبش ضد امپریالیستی و واقع روانھ "چپ"
یم ا این سیل ھمانگونھ کھ تا کنون شاھد بودهھاىآنھا در زیر چرخ. گردید

یک نیروی ھ  ایران ھستند کھ بھاىتر از ھمھ خلقمھم. مضمحل خواھند شد
 قھرآمیز و ىشوند و با یک مبارزهبزرگ مقاومت در مقابل متجاوز بدل می

 ىاین تجربھ.  آنھا را از خاک ایران بیرون خواھند ریختاىمسلحانھ و توده
تنھا از این طریق است کھ مردم ایران قادر .  ایران استىتاریخ چند ھزار سالھ

راه سرنگونی رژیم .  ایران نیز برسندى حاکمھھیأتخواھند شد بھ حساب 
اری جمھوری اسالمی و استقرار سوسیالیسم در ایران از اخراج دسرمایھ

 ھمکاری شرمگینانھ با ھر تئوری دیگری پوچ و تئوری. گذردمتجاوزین می
. امپریالیسم و صھیونیسم است

 آمریکا نیز کار را بھ اختالف ى حاکمھھیأتاین عوامل بازدارنده در داخل 
ی با طرح اعالم کردن سپاه پاسداران بھ عنوان یک نجناح دیک چئ. کشانده است

، سپاھی کھ خوب یا بد بھر صورت ارگان رسمی یک دولت سازمان تروریستی
 آمریکا باز کرده "قانونی" راه را برای اقدامات تحریک آمیز ،استرسمی 
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کند و تدریج در کار عملیات نظامی باز میھ این تصیم دست آمریکا را ب. است
تواند غیر مترقبھ و ذره ذره پا جنگی کھ می. نمایدخطر جنگ را تشدید می

رزی و نظایر  مھاىمھار و نظارت آگاھانھ بر سیر رویدادھا و درگیری. بگیرد
مرزھای دولت و . شود از دست رھبران جنگ طلب خارج میًآنھا  عمال

توان با تصمیمات یکباره میھ ب. شود تروریستی مخدوش میھاىتشکل
 آمریکا ھر تشکل رسمی دولتی یک کشور را از جملھ ارتش کشور ىکنگره

آمریکائی  شمالی و فلسطین را تروریستی و مشمول قوانین ىمیانمار و یا  کره
ند وضع ا در جھان ایجاد کردهھابلبشوئی کھ امپریالیست. ناظر بر آنھا اعالم کرد

.بسیار خطرناکی را بر جھان تحمیل کرده است
 ھا امپریالیستھاى بھ دسیسھً لوموند دیپلماتیک در این شماره دقیقاىنشریھ

سوسی سازمان جا. کنددر ایران برای تحریکات قومی و تجزیھ طلبی اشاره می
گیرد و در کار میھ  تبلیغاتی صدای آمریکا و رادیو فردا را بھاىآمریکا رسانھ

 مالی فراوانی بھ اپوزیسیون ایران برای راه انداختن ھاىکنار آنھا کمک
پراکنی حمایت از  سخنھاىاھداف این بنگاه. کنندتلویزیون و رادیو می

مایت از اسرائیل و تحت ، ح"اسالم سیاسی"، مبارزه با  آمریکائی"دموکراسی"
رد و آذری ُ کھاىنیستوی حمایت از ناسیونال شو"حقوق بشر"عنوان دروغین 

 تضییق قرار  موردھا در ایران توسط فارس"حقوق بشرشان"یا واست کھ گ
 صھیونیستی محکومیت دولت ــ مسخره و امپریالیستی ھاىقطعنامھ. گیردمی

ند سال اخیر با فشار آمریکا و جمھوری اسالمی در مورد نقض حقوق بشر در چ
این  تزئین شده است و " قومیھاىسرکوب اقلیت"اسرائیل با ھمین ترجیع بند 

اقدام ناشی از دلسوزی برای حقوق بشر نیست برای ایجاد آشوب و تزلزل و 
در این اقدام .  تجاوز بھ ایران و تسلط بر کشور ماست"انسانی"ایجاد شرایط 

ی است و دست وی را در سرکوب مخالفان سیاسی نفع جمھوری اسالمھ بعمل 
برای . گذارد واقعی باز میھاى آزادیخواھان و دموکراتن وادر ایر

 ھرگز دارای اھمیت نبوده است "حقوق بشر" نیز این موضوع ھاامپریالیست
 برای آنھا نبوده و نیست و در  اىزیرا نقض حقوق بشر در ایران امر ناشناختھ

 حقوق ھابرای امپریالیست.  طوالنی داردىن رضا شاه سابقھایران حداقل از زما
 سیاسی برای رام ى قومی یک ابزار مبارزهھاىبشر و دلسوزی برای اقلیت

 ھاى رژیمىھمھ. کردن رژیم جمھوری اسالمی و امتیاز گرفتن از وی است
کردند و  را تا کنون نقض میھا در ایران این حقوقھاھمدست امپریالیست

 تا ھاامپریالیست. شناختندرسمیت نمیھ  ایران را بھاى اقلیتىنبھحقوق ھمھ جا
فراموش نکنیم کھ ھمین . گزیدبھ امروز حتی ککشان نیز در این امر نمی

امپریالیست آمریکا بود کھ بر ضد نھضت دموکراتیک آذربایجان و کردستان در 
و . استدفاع برخھ دست محمد رضا شاه بھ ایران عمل کرد و از سرکوب آنھا ب
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. چشم فروبست "انساندوستانھ"بر کشتار بیست ھزار نفر از مردم آذربایجان 
. در ایران ریاکارانھ است" قومیھاىاقلیت"حمایت آنھا از 

 را در میان ھاویژه صھیونیستھ  و بھالوموند دیپلماتیک نقش امپریالیست
المصطفی  از زمان مھااسرائیلی. کنداکراد از جملھ اکراد ایرانی برمال می

 مالی و تسلیحاتی و ھاىبارزانی با اکراد ھمکاری داشتند و بھ آنھا کمک
 ىدارو دستھ.  دارندّرِر و سَ سھاآنھا امروز نیز با اسرائیلی. کردندآموزشی می

منصور حکمت در کردستان ایران بعد از انقالب سرنخ برقراری این ارتباطات 
ن خائنانھ و جنایتکارانھ حتی از حزب دموکرات کردستان ایرا. بودند و ھستند

 ایرانی را بھ ھاطلبد بھ ایران حملھ کند و میلیون آمریکائی میھاىامپریالیست
 خود دست یافتھ و بھ "آمال"رد بھ ُنیست کویقتل برسانند تا مشتی ناسیونال شو

 سیمون ھرش خبرنگار مطلع آمریکائی . تحقق بخشند"رویای کردستان بزرگ"
:نویسد کھمی

کرد اکنون  از زمان شاه با ایران ھمکاری میھا موساد کھ سال»
مالی و آموزشی خویش را بھ سازمانی بنام پژاک کھ بخش ى ھاکمک

رساند تا در غرب ایران با قوای کا است می.کا.ایرانی حزب پ
 نوامبر ٢٧ نیویورکر "اقدام بعدی"(« نظامی ایران وارد نبرد شوند 

٢٠٠٦(

رد عراقی در یک مصاحبھ با جان لی آندرسن ُکیک مقام عالیرتبھ 
:نگار آمریکائی اعالم کرد کھروزنامھ

موجود در عراق صورت ى ھاحمالت بھ ایران از پایگاه» 
مستر بیگ ( « .گیرند و آنھا از حمایت سری آمریکا برخوردارندمی

 ). ٥٥ صفحھ ٢٠٠٧ فوریھ ٥ــ آقا بزرگ ــ نیویورکر 

رد تنھا در کنار بقاء ُفھمند کھ بقاء خلق ک نمیھاستنیویاین ناسیونال شو
رد تبار صادر ُ ک،شود بھ ایراناز آمریکا نمی.  منطقھ ممکن استھاىسایر خلق

 و ھا، عربھا در کنار ترک"محکومند"ردھا ُک. کرد و اسرائیل دوم بنا نھاد
این شود و ایران اسرائیل دوم نمی.  و سایر اقوام ایرانی زندگی کنندھافارس

 .نیست نخواھند دادوی منطقھ بھ اکراد ناسیونال شوھاىاجازه را ھیچیک از خلق
بینید کھ ھیچ افکنید می تجزیھ طلب ایرانی میھاىشما وقتی نظری بھ سازمان

کدام از آنھا از مبارزات مردم فلسطین کھ امروزه رھبری آن در دست حماس 
ھیچکدام از . کنند نمیرزمد حمایتاست و برای آزادی سرزمین فلسطین می
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دفاع  ھابرای اخراج صھیونیستهللا رھبری حزبھ آنھا از مبارزات مردم لبنان ب
 مردم عراق و افغانستان برای اخراج ى، ھیچکدام از آنھا از مبارزهکنندنمی

 ى عرب و بلوچ ساختھ و پرداختھھاىدارودستھ. کنندتجاوزگران دفاع نمی
 سیاست ھمدستی با امپریالیسم و این.  جاسوسی ھستندھاىدست سازمان

 ملی نیست سلطنت طلبان آریائی کھ نژاد ھاىصھیونیسم تنھا مربوط بھ اقلیت
 پول ھابرند نیز از اسرائیل و امپریالیستپارسیان را برعرش اعلی می

 از نیروھای اپوزیسیون ایرانی در ھلند از وزارت امور اىپاره. گیرندمی
رو برای این منظور در نظر گرفتھ است برای  میلیون یو١٨ ھلند کھ ىخارجھ

سفرھای آموزشی تحت عنوان ، رادیوھا و  اینترنتیھاىراه اندازی شبکھ
کار بی . گیرندپول می.. .وو ھندوستان و آلمان  در دوبی "سمینار"پوششی 

 نیز صدای ھاغیرتی سیاسی چنان باال گرفتھ است کھ در میان اعضاء این تشکل
معلوم نیست علت وجودی این جریانات و ھویت . رسدمیاعتراضی بھ گوش ن

چھ دلیل ھ فروشد بکسی کھ خودش را بھ امپریالیسم می. سیاسی آنھا چیست
شاید بھائی را کھ رژیم جمھوری اسالمی . مخالف رژیم جمھوری اسالمی است

ئی غیر ھاچنین تشکل. تر باشدکنند بسیار جالب برای خود فروشی پرداخت می
طور مستمر و ھمھ جانبھ برای ھ  ناپاکی بھاىدست. نداماد و خطرناکقابل اعت

کھ جایگزین تجاوز نظامی آمریکا بھ ایران است در  "لیمانقالب مخ"انجام یک 
ھر صورت شده برای ایجاد تزلزل و بی ثباتی در ھ خواھند بتالش ھستند و می

 ھاى اقلیتىانھ تجزیھ طلبھاى، فعالیت"غیر دولتی" ھاىایران از طریق سازمان
 ارتجاعی کھ با تبلیغ تئوری ً عمیقاھاىنیستویقومی و تقویت ناسیونال شو

ی را جنایتتوجیھ ھر نوع در کشی و ا خونریزی و برى زمینھ"نفرت ضد فارس"
      .    اقدام کنند،آورنددر ایران فراھم می

  خودى در مورد جبھھ٢٠٠٧لوموند دیپلماتیک بزبان فارسی مورخ اکتبر 
ترین اعتراضی بھ اشغال خاک عراق و فروختھ و جاسوسی االحواز کھ کوچک

:نویسدکند میفلسطین نمی

 از لحاظ اقتصادی در خوزستان، استان جنوب غربی کشور و»
 نفت خام کشور است کھ تھران با جدی ترین خطر %٨٠ ىتولید کننده

این شیعھ مذھبان عرب . طلبی روبروست تھدیدات تجزیھىبالقوه
ھویت قومی و ) العربشط(استان با ساکنان کناره دیگر اروند رود 

 اھواز مرکز استان خوزستان تا بصرهىفاصلھ.  دارنداىمذھبی یگانھ
 کیلومتر نیست کھ نیروھای اشغالگر بریتانیا آنجا را ١٢٠بیش از 

را اینک بھ  ھرچند کنترل این شھر و استان آنند،اپایگاه خود کرده
.نداپرده سھاعراقی
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از دیدگاه تاریخی این منطقھ، شگفتی آور نیست کھ حکومت
 اطالعاتی بریتانیا مستقر در بصره را بھ دسیسھ ھاىتھران دستگاه

 ١٨٩٧در سال . کشیدن این استان متھم سازدچینی برای بھ آشوب
 نفتی ھاىشرکتامیران عرب خوزستان بھ پشتیبانی نظامیان و

بنام اى حمایھلایران جدا کردند تا از آن تحتانگلیس این استان را از ا
 ١٩٢۵ و فرمانبر لندن دست و پا کنند کھ تا پیش از سال "عربستان"

 ضربات ًمرتباھااما ھمین... . باز گردانده نشدبھ سرزمین ایران
ی را سازماندھی و تأسیسات نفتی را تمھلکی بھ نیروھای امنیتی دول

 تبلیغاتی بھ زبان ھاىان آنھا برنامھچندین جناح در می. کنندمیمنفجر
کنند کھ در کشورھای خارجی ئی پخش میھافرستندهعربی از طریق

کھ طرفدار استقالل [!] آزادیبخش احواز نھضت ملی. ندااستقرار یافتھ
 ىدارد کھ شماره بنام احواز تی ویاى ماھوارهىاست یک شبکھ

دھد د نشان می تلویزیونی خوىنمابری در کالیفرنیا را روی صفحھ
می دیا بی بی سی وورلد( جھان بی بی سی ھاىرصد گاه رسانھ(

 دیگری بنام اى ماھوارهىشبکھ).٢٠٠۶ ژانویھ ۴، )مانیتورینگ
مقیم کالیفرنیا االحواز تی وی کھ گردانندگان آن نیز تبعیدیان ایرانی

وابستھ کھ خواستار[!] مودت بریتانیا و احواز ى ھھستند، بھ جامع
  « برای استان در چھارچوب ایرانی فدرال استاىالل منطقھاستق

:٢٠٠۶فوریھ ١١ مودت بریتانیا و احواز، ىاالحواز نیوز، جامعھ(
).٢٠٠۶ اکتبر١١شورای سیاست خارجی، نیویورک -٩

کھ در جنوب شرقی ایران در  اىلوموند در افشاء جریان تجزیھ طلبانھ
کند و دست سازمان امنیت پاکستان شر میبلوچستان وجود دارد اسناد جدیدی منت

:لوموند می نویسد. بیندرا کھ ھمدست آمریکا در منطقھ است در کار می

سازند سھل تر از ھمھ آن بود کھ پاکستان و اسرائیل را ھمراه" »
 ھم در ھا یاغی برسانند کھ ھمانوقتھاىکھ اسلحھ و پول بدست گروه

 اطالعاتی پاکستان ھاىسازمان. رد نشین فعال بودندُکمناطق بلوچ و
 ھاىدر سال. جندهللا تحویل دادنداسلحھ و پول بھ جنبش مخالف

دارد، با  این گروه مسلح کھ در بلوچستان پایگاه،٢٠٠٦ و ،٢٠٠٥
 در زاھدان و در جنوب شرقی کشور تلفات ھاخونی از شباىیرهجزن

 ٢٠٠٧ آوریل ٢روز . پاسدار وارد ساختاى ھبھ یگانجانی سنگینی
عبدالمالک ریگی رھبر این جنبش با آقایاى صدای آمریکا مصاحبھ

»رئیس مقاومت مردمی در ایران «پخش کرد و طی آن وی را 
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نگاه کنید بھ (بسیاری از کسانی کھ با ناسیونالیزم بلوچ . معرفی نمود
 شوروی، بنیاد ھاىوسوسھناسیونالیزم بلوچ و:  افغانستانىسایھ در

آشنائی دارند و ما با ) ١٩٨٠لملل، واشنگتن، ابینی برای صلح گکارن
 پیوند میان آقای ریگی و دستگاه اطالعاتی ھاىتماس گرفتیم رشتھآنھا

یک خبرنگار کانال تلویزیونی آ ب ث نیز . نداکردهپاکستان را تأیید
برایان راس و کریستوفر ایشام، ا بی ( استاین ادعا را درست خوانده

. «)٢٠٠٧آوریل ٣سی نیوز، 

 بلوچستان در زمان رژیم گذشتھ با "جنبش"این دیگر امر پنھانی نیست کھ 
سازمان امنیت شوروی ھمکاری می کرد و در جنوب ایران بھ ھمین عملیات 

دست عمال ھوادار اسرائیل و آمریکا و ھ امروز رھبری آن ب. سری مشغول بود
.سازمان امنیت پاکستان افتاده است

رزھای حق و باطل در ایران بسیار مخدوش شده حقیقت این است کھ م
شود این اغتشاش کھ در میان مردم نیز بھ اغتشاش فکری منجر می. است

، نقض حقوق بشر.  نیروھای سیاسی ایران استىعھدهھ ش بامسئولیت مستقیم
 و عدم برسمیت ، سرکوب زنانکارگران و عدم پرداخت حقوق آنھاسرکوب 

بی  ھاى، فقدان امنیت قضائی و اعدامانشجویان، سرکوب دشناختن حقوق آنھا
جرم جاسوسی بدون ھ دستگیری و زندانی کردن افراد ب، رویھ و غیر قابل کنترل

امکان رسیدگی عمومی و مطبوعاتی و رھا کردن جاسوسان دیروز تحت عنوان 
 ملی و قومی و ھاى، سرکوب اقلیتبی گناھان امروز بدون توضیحات روشن

 یک انفجار اجتماعی و اعتراضات برحق را در ایران فراھم ىزمینھ... مذھبی و
 و ھا دست امپریالیست،فقدان یک رھبری کمونیستی در این مبارزات. کندمی

گذارد و  را در دسیسھ چینی و انحراف این مبارزات باز میھاصھیونیست
 بی ثباتی رژیم جمھوری اسالمی را توسط عملیات ایذائی فراھم ىزمینھ

 رژیم جمھوری اسالمی برای بقاء خود روز بروز بیشتر بھ .آوردمی
ھر خیانت ملی ھ  خویش بءدھد و حاضر است برای بقا امتیاز میھاامپریالیست
این است کھ ما باید خواھان آن باشیم کھ سیاست مبارزه با امپریالیسم . تن در دھد

قالل میھن ، مبارزه برای حفظ تمامیت ارضی ایران و دفاع از استو صھیونیسم
 ى آن مبارزه.با مبارزات دموکراتیک و محقانھ مردم میھن ما عجین شود

،  کھ مرزھای خویش را با امپریالیسم و صھیونیسم روشن نکند"دموکراتیکی"
از مبارزات خلق فلسطین و لبنان حمایت نکند و خواھان خروج بی قید و شرط 

ھ بخواھد چھ نخواھد بر چتجاوزگران از خاک عراق و افغانستان نباشد بزودی 
 امپریالیستی ھاىتس فعل سیاآلتبھ اساس دیالکتیک تحوالت سیاسی در منطقھ 

 مبارزاتی ضد امپریالیستی و ھاىطرح خواست. رددگو صھیونیستی بدل می
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، ارتجاع صھیونیستی و پیوند آن با مبارزه برای سوسیالیسم دست ارتجاع جھانی
 و از این طریق است بندد قومی را میاىھنیستویداخلی حاکم و ناسیونال شو

کھ خطوط تمایز روشن شده بھ آشفتھ فکری پایان داده شده و سره از ناسره تمیز 
 تکمیل کرد تاھا دموکراتیک را با این خواستھاىباید خواست. داده خواھد شد

.    دشمن برمال شودىدسیسھ

* * * * * * * * *

سب قدرت سیاسی موھومی در فکر کھاىرھبران ارتش

]٩٤بھ نقل از توفان شماره [

تشدید تضاد و پاکیزگی مارکسیسم لنینیسم

، ھا تروتسکیستىاز اینکھ مورد ھجوم گسترده) توفان(حزب کار ایران
و ...  عرب ، کرد و ترکىھانیستوی، ناسیونال شو، مجاھدینسلطنت طلبان

بیند کھ وقتی می. کندسایر متحدین آنھا قرار گرفتھ است احساس مسرت می
دروغ متوسل شده و مدعی ھ  اسناد تاریخی بى حتی علیرغم ھمھھاتروتسکیست

ثر بودن ؤ از م، در گذشتھ از رژیم خمینی دفاع کردند"ھاتوفانی"شوند کھ می
. شود خائن و بی وطن مطمئن میھاى تروتسکیستىش علیھامبارزه

، یعنی وطنی و ریاکاری، یعنی بی تروتسکیسم یعنی جعل تاریخ و رواج دروغ
 تاریخ سرشار از .ھا و امپریالیستھا، با نازیھمدستی با دشمنان سوسیالیسم

ھرچھ لحن . ، اسپانیا و سراسر اروپاست، چین در شورویھاخیانت تروتسکیست
دریدگی آنھا  ، و وطنفروشان توھین آمیزتر شده و بوی تعفن دھنھاتروتسکیست

 قبل از مرگ ھاىھمان نسبت رعشھھ ، بدھدمشام را بیشتر آزار می
 را بھ فال نیک گرفت و ھاباید این رعشھ. گرددوطنفروشان بیشتر نمایان می
.  میھن فروشند،ھا میھن پرستند و ضد کمونیستھاروشن کرد کھ چرا کمونیست

شناسند تا در رسمیت نمیھ  وطنی بًکنند زیرا اساساآنھا بی وطنی را تبلیغ می
ھ ، وطنی ندارند تا در آنجا رھبری انقالب را بمستقر سازندآنجا سوسیالیسم را 

  .    ، وطنی ندارند تا ھموطنی داشتھ باشندعھده بگیرند
 این احساس مسرت "توفان"شاید در نظر اول از نظر خوانندگان 

نظر آید ولی واقعیت این است کھ تشدید تضادھا و دامن زدن بھ ھ انگیز بشگفت
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رساند و سره را لنینیسم یاری می ــ ھ پاکیزگی مارکسیسم و تعمیق آنھا بھابحث
 دشمنان مردم ،رور ما این است کھ از بحران کنونیُس. کنداز ناسره جدا می

مردم ایران بھ .  کارگر ایران سربلند بیرون نخواھند آمدىایران و دشمنان طبقھ
این . د مھر باطلھ خواھند زھا و صھیونیستھا این ھمدستان امپریالیستىھمھ

 این منحرفین برمال شود و با ى ھمھىاست کھ باید کاری کرد کھ چھره
 این "توفان"این است کھ .  خویش را آفتابی کنندھاى خویش چھرهھاىزوزه

میان دو صندلی . کند تا معلوم شود چھ کسی کجا ایستاده استبحث را تعمیق می
کلی گوئی  ناروشن حرف زدن و !پرت و پال گوئی موقوف! نشستن موقوف

!موقوف
 در دریای آرام ھمھ شناگر قابلی ھستند در حالیکھ باید سکاندار ًطبیعتا

 خویش را باز ىدریای توفانی بود تا ادعای رھبریت مقبول افتد و جای شایستھ
خوابند و از سر  میروز آنھا کھ ى، ھمھھا بیکارهىدر دریای آرام ھمھ. کند

ن کیشوت وار دنیا را و اینترنت دىکھشوند و در شبشب تا صبح انقالبی می
 ىخواھند با یک ضربھند و میااى، ھمھ سراپا انقالبی حرفھنمایندفتح می

 و ھا امپریالیستىشمشیر رژیم جمھوری اسالمی را ھمراه با ھمھ
 فقط در حرف ً طبیعتاھااین سوپر انقالبی. دیار عدم بفرستندھ  بھاصھیونیست

ان بی مسئولیت در پشت اسامی نیف کردن سخد، در پوچ گوئی و رنداانقالبی
 آنھا را گرفتھ بھ ىبندد و یقھتشدید تضادھا راه فرار آنھا را می.  استادندمستعار

خواھند کھ طوری مشخص سخن برانند کھ کشد و مردم از آنھا میمیدان می
. "یا باید کشت و یا باید کشتھ شد"در این صحنھ . گویندھمھ بفھمند آنھا چھ می

 این عده پرووکاتور را از ى یقھ"توفان". شستن میان دو صندلی مقدور نیستن
. آن جھت گرفتھ است تا آنھا تکلیف خود را با مردم روشن کنند

تاکتیک ما و تاکتیک آنھا

:رفیق استالین می گفت.  طبقاتی استىتاکتیک فن مبارزه

ًتا تاکتیک عبارت است از تعیین روش پرولتاریا در مدت نسب» 

کوتاه جزر یا مد نھضت، صعود یا نزول انقالب و مبارزه در راه از 
مبارزه و ى پیش بردن این خط مشی بھ طریق تبدیل اشکال کھنھ

تشکیالت بھ اشکال تازه و تبدیل شعارھای کھنھ بھ نو و از راه ترکیب 
ًدر حالی کھ ھدف استراتژی مثال . دیگر و غیره این صور با یک

ا تزاریسم یا بورژوازی و بھ آخر رساندن مبارزه پیروزی در جنگ ب
باشد، تاکتیک در برابر خود مقاصد غیر با تزاریسم یا بورژوازی می
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دھد، زیرا تاکتیک برای پیروزی در تمام جنگ تری را قرار میمھم
کوشش نکرده بلکھ ھدف آن پیروزی در این یا آن نبرد، این یا آن 

عملیات و تعرضات است کھ با آن این یا ى رزم، اجرای موفقانھ
. نمایدموقعیت معینی از صعود و یا نزول انقالب مطابقت می
.تاکتیک، جزئی از استراتژیست و مطیع و مجری اوامر آن است

در حالی کھ . یابدتاکتیک بنا بر مقتضیات جزر و مدھا، تغییر می
ى  نقشھ)١٩١٧ى  تا فوریھ١٩٠٣(اول انقالب ى مرحلھى در دوره

تژیک بدون تغییر مانده بود، تاکتیک در ظرف این دوره چندین استرا
 تاکتیک حزب ١٩٠٥ الی ١٩٠٣ای ھسالى در دوره. بار تغییر کرد

تاکتیک تعرضی بود، زیرا ھنگام مد انقالب و اوج گرفتن نھضت بھ 
. شدبایستی با این حقیقت منطبق میطرف باال بود لذا تاکتیک ھم می

َرزه نیز انقالبی و متناسب با مقتضیات مد طبق این وضعیت، صور مبا
اشکال مبارزه کھ در این دوره یکی جای دیگری را . انقالب بود

گرفت، عبارت بود از اعتصابات سیاسی محلی، نمایشات سیاسی، می
 یاعتصاب عمومی سیاسی، تحریم دوما، قیام، شعارھای مبارزه

نی نیز در آن بر حسب تغییر اشکال مبارزه، اشکال سازما. انقالبی
ی انقالبی ھای فابریک و کارخانھ، کمیتھاھکمیتھ. کرددوره تغییر می

ی اعتصابی، شوراھای نمایندگان کارگران، حزب کم ھاتھدھقانان، کمی
.و بیش علنی کارگری، اینھا بود اشکال سازمانی در عرض این دوره

 حزب مجبور بھ اتخاذ ١٩١٢ الی ١٩٠٧ی ھاسالى در دوره
نشینی گردید، زیرا در آن وقت در قوس نزولی نھضت تاکتیک عقب

توانست این انقالبی و جزر انقالب قرار گرفتھ بودیم و تاکتیک نمی
مطابق این وضعیت، اشکال مبارزه و اشکال . حقیقت را نادیده انگارد

بھ جای تحریم دوما ــ شرکت در دوما، بھ . سازمان نیز تغییر یافتند
و کار در داخل ھا بی خارج دوما ــ سخنرانیجای اقدامات علنی انقال

ی عمومی سیاسی ــ اعتصابات جزئی ھادوما، بھ جای اعتصاب
بدیھی است کھ حزب در این دوره . ًاقتصادی و یا اصوال سکوت

ی انقالبی نیز بھ امجبور شد بھ حالت مخفی در آید و تشکیالت توده
رھنگی و مدنی، تشکیالتی کھ قانون اجازه می داد از قبیل تشکیالت ف

.کئوپراتیف و بیمھ و غیره تبدیل گردید
مراحل دوم و سوم انقالب نیز باید گفت ى ھمین مسئلھ را در باره

ی ھابار عوض شد در صورتی کھ نقشھھا کھ طی آن ھم تاکتیک ده
.مانداستراتژی بال تغییر می
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سرو کار تاکتیک با اشکال مبارزه و اشکال تشکیالت پرولتاریا و 
مفروضی از انقالب، ى بر اساس مرحلھ. ر و ھم آھنگی آنھا استتغیی

چندین بار بنا بر مقتضیات جزر و مد و صعود و تاکتیک ممکن است 
 )اصول لنینیسم(«.نزول انقالب، تغییر یابد

گوید تاکتیک مبارزه را باید بر اساس می) توفان(حزب کار ایران
باید میزان . نمائی ذھنی تعیین نمودبینی انقالبی و نھ بر اساس انقالبی واقع

 ، آنھا را شناخت و بر اساس این تحلیلھاى درگیر و توانائیھاىقدرت طرف
 را تعیین نمود و در اینجا سخن بر سر احساس مسئولیت و ارزش ھاسیاست

 ، ارزشی نداردھاکھ جان انسان برای کسانی. ستھاگذاری برای جان انسان
اینکھ . تاکتیک آنھا استراتژی ھم ھست. خاب کنندکند چھ تاکتیکی انتفرقی نمی

، اینکھ ی کنیم یا کار مخفین، اینکھ باید کار علما باید تھاجم کنیم یا عقب نشینی
ھ دست زنیم یا ن مسلحاى، اینکھ بھ مبارزهدر انتخابات باید شرکت کنیم یا نکنیم

قطع کنیم و یا ، اینکھ اعتصاب راه بیاندازیم و بھ موقع اسلحھ ھا را مخفی کنیم
راه انداختن اعتصاب را مضر بدانیم و بھ آن دست نزنیم و نظایر آنھا از روی 

. خیزد و بیانگر انتخاب تاکتیک ماستتحلیل مشخص از شرایط مشخص برمی
 ممکن است در شرایط جدید تاکتیک ، استایناگر در شرایط کنونی تاکتیک ما 

نظر حزب ما تاکتیک ھ ب. ک قبلی است مغایر تاکتیً بدل گردد کھ کامالآنما بھ 
 و در شرایط عدم تجاوز ھا در ایران در شرایط تجاوز امپریالیستھاکمونیست

 بھ ایران حملھ کنند وضعیت بطور کیفی تغییر ھاوقتی امپریالیست. یکی نیست
 تغییر خواھند کرد و بر این ھایتو، اولشودجای تضادھا عوض می. کندمی

 ،ھادر شرایط تجاوز امپریالیست. کنند فرق میھااساس متحدین و تاکتیک
. ستھا و صھیونیستھا دفع تجاوز و اخراج امپریالیستھا کمونیستىوظیفھ
شود سر را بزیر نمی. شود ملی بدل میىیک مبارزهھ  مردم ایران بىمبارزه

 آنھم .، ھمھ چیز بھ وضع سابق استبرف کرد و مدعی شد تغییری نکرده است
ریزد مشتی ایرانی سوپر خورد و منطقھ بھم میدنیا تکان میدر شرایطی کھ 

 ساده و مبتذل بھ این امر مھم ھستند و با ساده انگاری ھاىانقالبی در پی پاسخ
بھمین . زنیم و می بریم می،شوند کھ ما از این فرصت استفاده کردهمدعی می

. برندند و میزن، میبرای آنھا تمامیت انقالب اجتماعی مثل قمار است! سادگی
در قمار قبلی خمینی زد و برد و پیروزشد و آنھا باختند و حال در قمار کنونی 

حرف این عده را ھیچ . ریزند میھاآب بھ آسیاب سلطنت طلبان و امپریالیست
، بھ کسی رھنمود نمی ، مشخص نیستزیرا کلی گوئی است. فھمدایرانی نمی

گویند کھ باید در صورت تجاوز  آنھا می.، شعار توخالی و باد ھواستدھد
ئی از ایران ھاآمریکا بھ ایران بھ ارتش مسلح چند میلیونی آنھا پیوست کھ بخش
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، وجود خارجی ندارد بھ لیکن این ارتش آنھا موھومی است. ندارا آزاد ساختھ
 است اى، تسلیحات آنھا افسانھرسدصد نفر ھم در اطراف دانشگاه نمی

 ى منطقھ، ھمان آزاد شدهھاىمنظورشان از بخش. باروتھایش نم برداشتھ است
آنھا کھ حرفی برای گفتن و اقناع . ستھا و امپریالیستھااشغالی صھیونیست

باید . کنندکنند با عربده کشی برای خویش اعتبار کسب میمردم ندارند فکر می
 ھا و صھیونیستھااین عده جارچیان ضد انقالبی را کھ برای امپریالیست

   .  کنند سراپا افشاء کردفرستند و در جنبش ضد جنگ تخریب مییدعوتنامھ م
 یک تشکل ىوظیفھ. شرایط قبل از تجاوز امپریالیسم را در نظر بگیریم

اری جمھوری دانقالبی کمونیستی این است کھ برای سرنگونی رژیم سرمایھ
 ىھااین نیرو اگر دارای آن چنان قدرت بسیج و توانائی. اسالمی فعالیت کند

لعاده بوده کھ بتواند رژیم جمھوری اسالمی را یک شبھ سرنگون کند و اخارق
 وجود این رژیم منفور خالص کند یک روز بیشتر بھ این مردم ّمردم را از شر

این نیرو اگر دارای این لشگر آموزش دیده و با تجربھ است . خدمت کرده است
ا در سراسر ایران کار رژیم جمھوری اسالمی ر، کھ در یک مصاف رو در رو

خیر در این أھر دقیقھ ت.  انجام دھدً باید این کار بزرگ را فورا،کندیکسره می
واقعبینانھ بر این ) توفان(حزب کار ایران. امر خیانت بھ مردم ایران است

 ایران وجود ندارد و ھر کس عکس آنرا ىنظراست کھ چنین نیروئی در عرصھ
ش را است و کسی وی را و دار و دستھمدعی شود فقط یک شارالتان سیاسی ا

.کند کھ از دارالمجانین فرار کرده استگیرد و فکر میجدی نمی
تواند  نمیھادر شرایطی کھ چنین وضعیتی وجود ندارد تاکتیک کمونیست

جنگ فراخوانی بھ ، جنگ داخلی یعنی خودکشی.  باشدجنگ داخلیدست زدن بھ 
توانند جنایتکار باشند تا امر تنھا میتھیج کنندگان این . یعنی جنایتداخلی 
در شرایطی کھ تناسب قوای طبقاتی بھ نفع دشمن است یک تشکل . انقالبی

، کار ، سندیکائی دموکراتیکھاى فعالیتىانقالبی و با مسئولیت در عرصھ
فرھنگی روشنگرانھ و تبلیغات کمونیستی و تھیھ و تربیت کادر و سازماندھی 

 ىاین یک تاکتیک شناختھ شده. کندتر اقدام میسبآنھا برای یک شرایط منا
کھ جان مردم  زند تا زمانیکسی کھ سر خودش را بھ سنگ می. کمونیستی است
ولی . کندش عمل میااندازد در حد مسئولیت شخصخطر نمیھ و دیگران را ب

.کھ بخواھد ھمگان را بھ قمھ زدن دعوت کند باید بھ وی مھار زد زمانی
توان از ارتش آزادیبخش سخنی ان بھ نحوی است کھ نھ میوضعیت در ایر

توان از یک حزب قدرتمند سیاسی کھ مورد اعتماد عموم بھ میان آورد و نھ می
حزبی کھ با اشاره و تدارک وی صدھا ھزار نفر بھ . مردم باشد سخن راند

 کسب قدرت سیاسی ى و آماده، اعتصاب عمومی سیاسی کنند بریزندھاخیابان
ًرژیم جمھوری اسالمی مانند ھر رژیم طبقاتی دیگر در جھان مسلما. باشند
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 درصدی ١٥ تا ١٠ ىاین رژیم یک الیھ. دارای پایگاه اجتماعی در ایران است
 ھاى با مکانیسمًتواند فورارا بدنبال خویش دارد کھ تا دندان مسلح است و می

کوب داخلی بسیج  آنھا را بھ سرعت برای یک سر،کیالتیش، تبلیغاتی و تاداری
، با با یک ارتش موھومی. جنگی کھ با این رژیم دربگیرد یکطرفھ است. کند

با جادو جنبل و ھمدستی . شود بھ جنگ ارتش واقعی رژیم رفتنمیلشگر اجنھ 
 ھاتنھا مالیخولیائی.  سنگباران موفق شدىشود بھ فتح قلعھبا قمر وزیر نمی

کنند و در اروپا نشستھ بھ ویش تبلیغ میچنین توھماتی را برای انقالبی نمائی خ
 .  دھندمبارزین داخل کشور پیشنھاد خودکشی می

 تجاوز بالفصل و یا در شرایط تجاوز ىپس تاکتیک کمونیستی در آستانھ
،  بھ ایران مبارزه برای جلوگیری از وقوع جنگھا و صھیونیستھاامپریالیست

 ى کھ در مقابل جبھھاىجبھھعنوان ھ  عمومی مردمی بىو دفع تجاوز در جبھھ
 سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی از دفع .باشدیرد، میگتجاوز شکل می

خواھند بھ  آنھا کھ میىحزب ما با ھمھ. گذردتجاوز اجانب و استعمارگران می
.  عراق دومی بسازند مبارزه خواھد کرد، از ایران"انقالبی" ھاىبھانھ

میھن دوستی کمونیستی

ند و از عمل گریزانند و مبارزان را ا چون ھوادار حرفھاقالبیاین سوپر ان
آنھا مانند . پرستی کمونیستی ھستند ضد میھن،دھندبھ روز قیامت حوالھ می

کنند کھ ملل تحت ستم نباید ارتجاع داخلی در ایران و در جھان تبلیغ می
 آنھا را اھ کشورشان را باز کنند تا امپریالیستھاىوطنپرست باشند باید دروازه

، ، اسارت ملی بھ مقولھ و وجود غارتگر و امپریالیسمًآنھا اساسا. غارت نمایند
اگر جمھوری اسالمی . اعتقادی ندارند.. . رھائی بخش وى، مبارزهحقوق ملی

راند و امت اسالمی را با سیاست ضد وطن است و از پان اسالمیسم سخن می
 خود فروش نیز ھاىپر انقالبیگذارد این سوجھان وطنی بجای ملت ایران می

آنھم تضاد . پرستی ھستند و معتقدند در دنیا تنھا یک تضاد وجود داردضد میھن
الند ھم یکار و سرمایھ است و بر اساس چنین تحلیلی در آلمان و آمریکا و نیوز

زیرا انقالب آنھا جھانی . شود مبارزه کرد و نیازی بھ مبارزه در ایران نیستمی
کنند و منتظر الند نیز انقالب نمییآنھا البتھ در نیوز. وطن ندارد، مرز و است

نشینند و در اروپا منتظر انقالب آمریکا و یا در انتظار انقالب انقالب اروپا می
کشند تا ھمزمان و پیگیرانھ در جھان آنقدر تا روز ظھور حضرت انتظار می

 ارتجاعی آنھا برضد  تروتسکیستیھاىبا این تئوری. زیر پایشان علف سبز شود
جنگ بزرگ . بر ضد انقالب مشخص ھستند. پرستی کمونیستی ھستندمیھن

زنند و ریش  جا میھانیستویمیھنی ضد فاشیستی دوم را دعوای ناسیونال شو
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 ھادر حالی کھ کمونیست. آویزند خود میىبزی تروتسکی را بھ پرچم آلوده
رژواھا کھ میھنشان در کیف ترین میھن پرستان ھستند زیرا برخالف بوصمیمی

.  کیف پولی ندارند تا از جغرافیای ایران بیرون روندھاپولشان است کمونیست
، ھمان وطن آنھا محکومند در کنار پرولتاریای کشورشان ھمان وطن را بسازند

بھ . ، در عین اینکھ انترناسیونالیست ھستندھاکمونیست. نندکرا قابل زندگی 
ند ا ھمیشھ در طول تاریخ تالش کردهھاکمونیست. ندسرنوشت میھنشان عالقمند

 بھ ھمین ھاکمونیست. کھ از استقالل وطنشان در مقابل تھاجم بیگانھ دفاع کنند
 بھمین جھت ھا، کمونیستکردندجھت از ملی کردن صنعت نفت ایران دفاع می

، کردند از ایران و سرنگونی رژیم شاه دفاع میھااز اخراج امپریالیست
 صدام حسین ایستادند و از ى بھمین جھت مقابل تجاوز دارو دستھھاکمونیست

کھ فقط  ، شعاریبلغ تبدیل جنگ بھ جنگ داخلی نبودندُمیھنشان دفاع کردند و م
نفع صدام منجر شد، ھ در حرف و بی عملی باقی ماند و بھ خرابکاری ب

، ند بیست و ھشت مرداد مخالفىھمین جھت با کودتای خائنانھھ  بھاکمونیست
...  مردم چین و ویتنام و الجزایر و کنگو وى بھمین جھت از مبارزهھاکمونیست

 ملی بود حمایت کردند اى قوای بیگانھ و استعمارگران وحشی کھ مبارزهىعلیھ
 ى ھستند کھ ھمواره در خطوط نخست جبھھھازیرا این کمونیست. کنندو می

ستقالل ملی را شکلی از  مبارزه برای اھاکمونیست. رزمندرھائی بخش ملی می
 باید در ًدانند زیرا برای رھائی کار از سرمایھ طبیعتا طبقاتی میىمبارزه
 داران استعمارگر را از وطنشان اخراج کنند تا موانع بر  نخست سرمایھىدرجھ

پرستی ھرگز با انترناسیونالیسم و میھن. سر راه پیروزی سوسیالیسم را بزدایند
این جھت شعار دفاع از میھن ھ ب.  بلکھ مکمل آن استکمونیسم مغایرتی ندارد

در حالیکھ ھمین شعار در یک . برای ممالک تحت ستم یک شعار انقالبی است
. کشور استعمارگر و امپریالیستی بھ مفھوم حمایت از استعمار خودی خواھد بود

 ستمگر راکشور ، تفاوت میان کشور تحت ستم و نداآنھا کھ مارکسیسم را نفھمیده
آورد و  می"تمدن" آنھا مدافع استعمارند زیرا بزعم آنھا استعمار .فھمندنمی
 .زبان انگلیسی یاد بگیرند ،بدون آموزگار و شھریھتوانند  استعمار میھاىبرده

کنند و ھر روز بھ آنھا از تجاوز بھ عراق دفاع می. آنھا تازه طلبکار ھم ھستند
ادا قوای تجاوزگر خاک عراق را ترک کنند کھ مبحرم امام حسین رفتھ دعا می

 این مدافعین مدرن استعمار مخالف آن ھستند کھ قوای بربرمنش و ىھمھ. کند
وحشی استعمار خاک عراق را بی قید و شرط ترک کند و بھ مردم عراق 

 را برای ، فلسطین و لبنان آزادیبخش مردم عراقىآنھا مبارزه. خسارت بپردازد
آنھا ھمدست آمریکا و . کنند تخطئھ میھاونیستاخراج استعمارگران و صھی
 ، فلسطین و لبنان اشغال عراقى برای ادامھھااسرائیل و سایر امپریالیست

 و ستمگران ھا و ھمدستان امپریالیستھاخواھید این تروتسکیستاگر می. ھستند
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و استعمارگران را بشناسید نظر آنھا را در مورد خروج قوای آمریکا از عراق 
آنھا از پاسخ . نظرشان را در مورد فلسطین و لبنان و افغانستان بپرسید.  بپرسید

 نیز از این ھا امپریالیستھاى جناحاىدر حالیکھ پاره. رونددادن طفره می
 ند و ازاتر از پاپ کاتولیک، ایرانیھاى سوپر انقالبی،کنندخروج دفاع می

 کور بینی سیاسی این. کنند در عراق حمایت میھاحضور نظامی امپریالیست
 حتی بھ ظاھر ھم کھ شده است باید ھاامپریالیست.  فرجام شومی داردًطبیعتا

 ناچار است در این ًحکومت بعدی آمریکا طبیعتا. خاک عراق را ترک کنند
 ھاىسیاست جرج بوش تجدید نظر کند آنوقت معلوم نیست این سوپر انقالبی

مردم و امت پیرو خویش را ایران چھ خاکی بر سرشان خواھند کرد و پاسخ 
.  چگونھ خواھند داد

 میھن پرست ھستند و از تمامیت ارضی کشورشان در قبال ھاکمونیست
ھمین ھ ب. دانندکنند و این امر را کار درستی می دفاع میھاتجاوز امپریالیست

 کارگر در کشور ایران و برای ىحزب طبقھ) توفان(جھت حزب کار ایران
 کارگر جھان برای آزادی ىایران است و نھ حزب طبقھ کارگر ىآزادی طبقھ

 کھ یک ایدئولوژی ارتجاعی دارند ھاجھان وطنی.  ممالک مفروض جھانىھمھ
آنھا حکومت جھانی . شناسندرسمیت نمیھ برای ممالک جھان مرزی را ب

کنند و  طبقاتی طرح میىعاری از ستم طبقاتی کمونیستی را جدا از مبارزه
گردند کھ حق حضور در ھمھ جا را کھ ت امپریالیسم بدل میسرانجام بھ ھمدس

کسی کھ در دوران امپریالیسم .  دارند،گویا زمین خداست و بھ کسی تعلق ندارد
از مرزھای کشورش دفاع نکند ھمدست استعمار و امپریالیسم است و باید بھ وی 

ر سر زیرا در اینجا دیگر سخن ب. عنوان جاسوس امپریالیسم برخورد کردھ ب
جھالت ایدئولوژیک نیست بر سر چشم بستن بر واقعیت دنیای خارج از ذھن 

، سخن بر سر وظایف دیگر سخن بر سر بحث تئوریک آگاه گرانھ نیست. ماست
، یوگسالوی ، افغانستان، لبنان، فلسطینسخن بر سر عراق. ماستروز عملی 

. باشدایران می... و
صھیونیستی منصور حکمت و  ارتجاعی ھاىمشتی بی وطن پیرو تئوری

 حاضر نیستند برای ، وطن ندارندھاند کمونیستا کھ مدعیھاتروتسکیست
آنھا اعتقادی ندارند کھ . استقالل ایران و حفظ تمامیت ارضی آن مبارزه کنند

 ى مبارزهً، آنھا اعتقادی ندارند کھ اساسا امپریالیستی در جھان وجود داردًاساسا
 این خود فروختگان بی وطن حقوقی . وجود داردملی و رھائی بخشی در جھان

 تحت ستم قایل نیستند و این خود فروشی خویش را در زیر ھاىبرای خلق
جالب این است کھ این بی . پوشانند می"پرولتاریا و بورژوازی"پوشش فقط 

 شمشیرھای خویش را ھا، وقتی امپریالیستکنند از نام ایران استفاده میھاوطن
 مقاومت و صلح و ھاىکنند بھ نام ایرانی در جبھھ ایران تیز میتجاوز بھ برای
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 کسی کھ وطنی ندارد نباید از حملھ آمریکا بھ ًظاھرا. کننداخالل میضد جنگ 
 ضد ىعنوان ایرانی در جبھھھ نباید ب، ایران کھ وطن وی نیست ککش ھم بگزد

ولی این .  باشد نباید بھ وی مربوطً، چون تجاوز بھ ایران ظاھراجنگ اخالل کند
شوند ، فعال میکنندیکباره ھویت ایرانی پیدا میھ برای خرابکاری ب ھابی وطن
   .   وطن آنھا آمریکاست. حملھ بھ ایران را فراھم آورندىکھ زمینھ

کسی کھ سیاستش .  سیاسی نباید از ھجوم تبلیغاتی دشمن ترسیدىدر مبارزه
کند فرجام کارش شکست یین میرا بر اساس رعب و وحشت و تحت تاثیر آن تع

 نیز بخشی از جنگ ھاروان شدن سیل اتھامات و فحاشی. مفتضحانھ خواھد بود
. روانی دشمن و تجاوزگران است تا صفوف انقالبیون را از ھم متالشی کنند

 ھاىدستھ، دارو، سلطنت طلبان شعبان بی مخی مجاھدین خلق،ھاتروتسکیست
 ىھانیستوی، ناسیونال شو منصور حکمت صھیونیستی لیبرالھاىپیرو تئوری

ر دستھ جمعی ارتجاع سیاه شرکت ُدر این ک.. .ترک و کرد و عرب و بلوچ و
 میلیون یوروی ھلندی برای ھمین ١٥ میلیون دالر آمریکائی و ٨٥. دارند

 تا بھ موقع ھمراه با تجاوز ارتش آمریکا و ھا در نظر گرفتھ شده است"انقالبی"
ران بدون اینکھ توضیح دھند ھوادار استقرار چھ نوع قدرت اسرائیل در داخل ای

سیاست این وطن فروشان کھ .  بھ جنگ داخلی دست بزنند،سیاسی ھستند
شود ھمان سیاست  حزب ما بیشتر باز میىدستشان روز بروز بھ پاس مبارزه

 بود و مدعی بود کھ قبل از کسب قدرت سیاسی "ھمھ با ھم"بلغ ُخمینی است کھ م
 "انقالبیون" این .کنیم روشن کرد کھ برای چگونھ حکومتی مبارزه مینباید

 آنھا بھ ىند تا با اشارهاایرانی وطنفروش کھ در رکاب آمریکا و اسرائیل ایستاده
جنگ داخلی متوسل شوند و راه تجاوز آنھا را ھموار گردانند حتی بر سر 

 ایران را نیمھ مشتی مالیخولیائی. بعدی توافقی ندارندرژیم نوع استقرار 
دانند کھ با یاری مخالفان بورژوازی کمپرداور مستعمره نیمھ فئودال می

 بھ استقرار سوسیالیسم در ً، مشتی دیگر اساساخواھند بر سریر قدرت برسندمی
، مشتی از آنھا خود دانندواحد اعتقادی ندارند ولی خود را کمونیست میکشور 

 اعتقادی بھ ًند و اساسااسیالیسم پنھان کرده کلی در پشت مفھوم سوھاىرا با واژه
، مشتی از کرات ھستندو از آنھا سوسیال دماى، پارهکسب قدرت سیاسی ندارند

در تک نفره  سرداران بی لشگر و سپاه ھستند کھ ھر روز ،اىرفھحآنھا حرافان 
 کھ وقتشان اى، قلمبدستان بیکارهآورندادا و اطوار فرماندھی در میمقابل آئینھ 

، زنند، خود را فیلسوف دھر جا میکنندا فقط با ادعاھای بی مسئولیت پر میر
 انسان نیز ھاو خودپرست و ماجراجو کھ سرنوشت میلیونمشتی بی مسئولیت 

برایشان بی تفاوت است و در فردای فاجعھ شما ھرگز بھ آنھا دسترسی پیدا 
خواھد در  گیز میاین معجون شگفت ان... نخواھید کرد تا مجازاتشان کنید  و 
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پرسش این است کھ این بی . رکاب آمریکا قدرت سیاسی را در ایران تسخیر کند
دورنمایان چھ شتابی برای کسب قدرت سیاسی توسط لشگر بیگانھ دارند؟

شما بھر طرف نگاه کنید بیشتر بھ پوچی نظریات این عده کھ حتی توانائی 
آنھا برای رد . بریدم گردانند پی میآنرا ندارند تا حرفشان را برای مردم قابل فھ

 آمریکا ىنھا ھم علیھآ ،گویند اگر ارتش آمریکا بھ ایران حملھ کردگم کردن می
وقتی از آنھا . رزمند سوم میى جمھوری اسالمی در یک جبھھىو ھم علیھ

،  حیرت انگیز چگونھ مقدور است"قھرمانی"پرسند کھ از نظر عملی این می
، کار مبارزه را  آنھا کجاستھاى، اسلحھسوم آنھا کجاستلشگر حاضر در جبھھ 

 ،ھ، پشت بام بھ پشت باملح، محلھ بھ م، سنگر بھ سنگربرندچگونھ پیش می
پرسید چرا قبل  وقتی می.، جبھھ بھ جبھھ حرفی برای گفتن ندارندکوچھ بھ کوچھ

، شود کھ قدرت را بگیرد سوم آنھا دست بکار نمیى آمریکا جبھھىاز حملھ
، زیرا آنھا لشگری ندارند.  ندارنداى زیرا آنھا جبھھ.دنحرفی برای گفتن ندار

زیرا آنھا پشت بامی ندارند کھ حتی از روی آن برای سرنگونی رژیم جمھوری 
 ىزنند و منتظر حملھ دھن پر کن میھاى زیرا آنھا حرف.اسالمی عبور کنند

ایف دینی و دنیوی  بھ وظھاند تا در رکاب این امپریالیستاآمریکا نشستھ
. خودشان عمل کنند
 کار این مبارزه بھ پایان افزائیم کھ اگر کسانی فکر می کننددر خاتمھ می

 این مبارزه تازه آغاز شده است و تا افشاء و نابودی .رسد در خواب نازندمی
.دشمنان مردم ایران ادامھ خواھد داشت

مرگ بر وطنفروشان
 ضد جنگمرگ بر خرابکاران در جبھھ ھای

.مرگ بر ھمدستان امپریالیسم و صھیونیسم در ایران
سرنگونی رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی وظیفھ مردم ایران است و 

.از طریق دفع تجاوز بیگانگان مقدور است

* * * * * * *

"انقالبی"میھن پرستان کمونیست و وطنفروشان 

]٩٥بھ نقل از توفان شماره [

ھاضد میھن پرستی کمونیست سیاسی کھ در ایران بر نخستین جریان
جھان " و "مدرن"شمشیر کشید و بھ ایران و ایرانی توھین کرد و خویش را 
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تئوریسین سوسیالیسم کیبوتسی  مریدان منصور حکمت ، جلوه داد"وطنیست
 اىم ضد کمونیستی و تروتسکیستی و صھیونیستی در پارهَساین . اسرائیلی بودند

خرده بورژوا کھ بھ ظاھر از نظر تشکیالتی استقالل دارند ولی از  ھاىسازمان
 ھاىرو تئوریبرند و دنبالھمی فقر شدید تئوریک بسر  نظری درىجنبھ

 پوچ ھاى جز تکرار مکرر تئوریھااین سازمان. ثر افتادؤند، مامنصور حکمت
 خود حرفی برای گفتن ندارند و معلوم نیست چرا بھ حزب ،منصور حکمت

شرافت سیاسی و . پیوندند نمیھارھبری تقوائیستھ یست کارگری ایران بکمون
جای ھ  نظریات دیگران را بى آنھا باید حکم کند کھ نقطھ"کمونیستی"صمیمیت 

لیکن انفراد .  نظریات را حفظ کننداصالتامانتداری در نظر خویش جا نزنند و 
طھ ور است کھ گویا منشی خرده بورژوائی کھ ھمواره در این پندار سفیھانھ غو

 سایرین را ھاىتاریخ جھان از زمان تولد وی آغاز و نوشتھ شده است و حرف
 ىباید بھ عنوان دستآوردھای خویش جا بزند مانع از آن است کھ در مبارزه

 با کوبیدن طبل جنگ ًاین انقالبیون کذاب اخیرا. اجتماعی صادق باشد
کنند  براه افتاده و تبلیغ می،ران وطن ما ایى علیھھا و صھیونیستھاامپریالیست

 ھااین جھت نباید در مقابل تجاوز امپریالیستھ  و ب" میھن ندارندھاکمونیست"کھ 
 بھ ایران مقاومت کنند و برای رھائی ایران و حفظ استقالل و ھاو صھیونیست

نظر آنھا کسی کھ برای حفظ تمامیت ارضی ھ  ب.میت ارضی آن بکوشنداتم
ِ خودِدستھ ، برای حق تعیین سرنوشت مردم ایران بل ایران، برای استقالایران
نظراین ھ ب.  رژیم جمھوری اسالمی استعاملکند  ایران مبارزه میِمردم

 ھر ھوادار ایران ً ایران یعنی جمھوری اسالمی و ماال، جزم اندیشھاىنھیلیست
ھوادار جمھوری اسالمی و ھر ضد ایرانی ضد جمھوری اسالمی از کار در 

نظر آنھا انقالبی کسی است کھ ضد وطن باشد و ھمراه با ھ ؟ ب!شگفتا. آیدمی
، جنگ  در رکاب آنھا وارد ایران شدهھا و صھیونیستھاتجاوز امپریالیست
، در دنیای مالیخولیائی خویش قدرت سیاسی را بھ کف آورده داخلی راه انداختھ

شمن د" و عنوان اپورتونیستھ  وطن پرستان ایرانی را بىو گردن ھمھ
 ھاآنھا ھمدستی ضد انقالبی خویش را با امپریالیست.  از تھ بزند"پرولتاریا

کنند و در دنیای کارزار دشمنی انقالبی با جمھوری اسالمی قلمداد می
پندارند کھ نخست رژیم جمھوری اسالمی را سرنگون مالیخولیائی خویش می

 درھم ىھاو تلخ و اخمکرده و آنگاه بھ صدای گوشخراش و با کمی چاشنی ترش 
کشیده در حالیکھ انگشت سبابھ خویش را تھدید آمیز بھ سوی تجاوزکاران 

 ھمکاری :گویند می،ندااستعمارگر امروزی و دوستان دیروزی اشاره رفتھ
 خویش بازگردید و ما ھاىبھ خانھ! ً، لطفا!، حال انقالبیون بر سر کارند!موقوف

ج بوش و ایھود اولمرت انگشت شصتشان را  جرًطبیعا!. را بھ حال خود بگذارید
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دھند و بھ ریش بزی با تمسخر بھ سمت این ساده لوحان سیاسی حوالھ می
.خندندتروتسکیستی آنھا می

 عدم صمیمیت آنھا در اعتراف بھ این ، خرده بورژواھاىمشکل این تشکل
 ارتجاعی وی را بلغور ھاىاست کھ آنھا مرید منصور حکمت ھستند و تئوری

.ندا سھ نبش خویش را علم کردهھاىکنند ولی در عمل دکانیم
، کند بی وطن ھستند ھمانگونھ کھ بورژوازی تبلیغ میھاولی آیا کمونیست

وکران اجنبی ھستند؟ آیا انترناسیونالیسم پرولتری با میھن پرستی کمونیستی ن
این سف است کھ حزب ما مجبور شود بار دیگر برای أمنافات دارد؟ چقدر جای ت

 وقتش را صرف آن کند کھ از آدم و حوا با ، ھمھ فن حریفھاىچپ اندر قیچی
این مدعیان پرمدعا از حداقل دانش کمونیستی نسبت بھ مقوالت . آنھا صحبت کند

دھند کھ آنھا ھمان ترھاتی را رواج می. عادی جنبش کمونیستی بری ھستند
 سیبیست و  ھاى، در سالپرستان بر وزن بت پرستان  شاه،سلطنت طلبان

نوع تبلیغات این سوپر . دادند ایران رواج میىشمسی در مورد حزب توده
آخوندھاست  و ھا، خامخامھا ضد کمونیست شبیھ ھمان تبلیغات کشیشھاىانقالبی

کنند و آھنگ آن  را اشتراکی مییشانھا زنھاکردند کمونیستکھ تبلیغ می
یکی از این مبلغان ھ  طعنھ بکارگری بھ.  ھمھ را اشتراکی کنندھاىدارند زن

 در اثر فشار کار از کار افتاده و گرحضرت آقا زنان کار: اشتراک زن گفت
 ھارسد کھ کمونیستنظر ما نمیھ  ب.نداشکستھ و بھ پیری زود رس رسیده

 شما در اثر مفت خوری و ھاىولی زن.  ما را اشتراکی کنندھاىبخواھند زن
پاس استثمار کارگران ھ ی بی حد و حصر ب مد و زیبائھاىگشت و گذار در سالن

. لعاده برخوردارند این است کھ ترس شما برای ما قابل فھم استااز زیبائی فوق

ھا پرستی کمونیستمیھن

 ١٨٩٢در" حزب کمونیستىبیانیھ"انگلس در پیشگفتار چاپ لھستانی 
:نوشت

 جھانی تنھا در ى ملل اروپا در عرصھى ھمکاری صادقانھ»
 خود صاحب ىدر خانھ ھا میسر است کھ ھر یک از این ملتصورتی

.«.اختیار کامل باشد

:آورد آن میىوی در ادامھ

 نتوانستند نھ از استقالل لھستان دفاع کنند و نھ آنرا ھا شالخت»
 ،، برای بورژوازی اکنون این استقالل حداقلیدست آورندھ دوباره ب
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 ھمکاری ھم آھنگ ملل ولی با این وجود برای. علی السویھ است
آن استقالل را تنھا پرولتاریای . لھستان ضروری است، استقالل اروپا

 او مأمون و ھاىتواند بدست آورد استقالل در دستجوان لھستان می
 اروپا ىزیرا استقالل لھستان برای کارگران بقیھ. مصون خواھد بود

لندن ( «بھمان اندازه ضروری است کھ برای خود کارگران لھستانی 
).١٨٩٢فوریھ سال 

 صحبت " خود صاحب اختیار کامل باشدىدر خانھ ھاملت"انگلس از 
.  برای انگلس معنای دیگری جز وطن پرولتاریا ندارد" خودىخانھ". کندمی

وی برسمیت می شناسد کھ پرولتاریا باید صاحب خانھ و یا وطنی باشد کھ در آن 
راند کھ  سخن می"استقالل لھستان"انگلس از .  باشد"صاحب اختیار" ،خانھ

ھ  حفظ استقالل لھستان بىبورژوازی لھستان قادر نیست آنرا حفظ کند و وظیفھ
مون أ او مھاىدر دست" استقالل لھستان تنھا .افتددوش پرولتاریای لھستان می

 ىدھند کھ این وظیفھ آموزگاران کمونیسم نشان می."و مصون خواھد بود
ا از تمامیت ارضی و استقالل وطنش در مقابل تجاوزات تاریخی پرولتاریاست ت

وقتی تزاریسم . بورژوازی سایر ملل و توسعھ طلبی آنھا بھ حمایت برخیزد
خواھد لھستان را ببلعد بورژوازی لھستان باید از استقالل لھستان بھ دفاع می

 باید کلید حل آن در ًحفظ استقالل یک حق بورژوائی است و ماھیتا. برخیزد
ولی در آنجا کھ این استقالل مورد تجاوز . ست بورژوازی قرار داشتھ باشدد

ھر دلیلی قادر نیست و نباشد از این حق بورژوائی ھ قرار گرفتھ و بورژوازی ب
و از گیرد عھده میھ  بورژوائی را پرولتاریا بى، این وظیفھدفاع برخیزدھ ب

ی حفظ استقالل بھ معنی ول. خیزدمی دفاع برھ حقوق بورژوائی تحقق نیافتھ ب
پذیرش دارا بودن خانھ " ولی حفظ استقالل بھ معنی . است"حق دفاع از میھن"

، بھ معنی آن است کھ "صاحب اختیار بودن در این خانھ است"، بھ معنی "است
کلید این خانھ در دست صاحبخانھ است و کسی حق ورود و تصاحب این خانھ را 

پرولتاریا خانھ و وطن "تعماری کھ گویا  اسى پوچ و مسخرهىبھ این بھانھ
. ندارد،"ندارد

:وشتن ١٨٨٨ در سال "پیرامون تئوری قھر"انگلس در اثر خود 

ِ ملیھاى نزاعى، نخست باید کلیھمین صلح جھانیأبرای ت» 
 خودش ى مستقل و ارباب خانھ،اجتناب پذیر نابود گردند و ھر خلق

 «.باشد
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قابل ( "بیانیھ حزب کمونیست"ود کھ در شدر ھمین چند عبارت روشن می
حزبیتسازند آموزگاران کمونیسم با  کھ شایعھ میھاتوجھ ضد کمونیست

-ندا قایل نبودهحزب کمونیست برای اىمخالف بوده اند و مقام برجستھ و ویژه
 حفظ استقالل  وانکارگرتوسط حق دفاع از میھن "آموزگاران کمونیسم ) توفان
این سخنان . دانند تاریخی پرولتاریا میى آنرا وظیفھ،ختھ را برسمیت شنا"میھن

 تحریر در آمده و نھ در قرن بیستم و بیست و ىرشتھھ روشن در قرن نوزدھم ب
یکم کھ امپریالیسم و صھیونیسم و استعمار افسار گسیختھ با جھانی کردن سرمایھ 

ارد و  اشتغال د"ھاصاحبخانھ" ى بی اجازه،" ملیھاىخانھ" ىبھ اشغال ھمھ
 در عصر جھانی شدن .آوردتعماری خویش در میس اىلطھُ را بزیر سھاملت

 ملی و ضد استعماری ىسرمایھ بر اساس اصول دیالکتیک مارکسیستی مبارزه
س سایر تضادھا قرار گرفتھ و أگیرد و در بسیاری از ممالک در راوج می

ضد امپریالیستی  ى ملی بھ عامل مھم مبارزهىمبارزه. کند عمده پیدا میىجنبھ
 کسب قدرت سیاسی توسط ىشود و زمینھاری بدل میدو ضد سرمایھ

کند بھ صورت بالقوه فراھم پرولتاریائی را کھ از استقالل وطنش دفاع می
 ى عینی کسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریا در عرصھىزمینھ. آوردمی

سیاری بخشی از بورژوازی این ممالک در ب .گردد ملی فراھم میىمبارزه
پردازند و با گرفتن سھمی از شیرینی جاھا و مواقع با امپریالیسم بھ سازش می

 خودفروختھ و نوکر کھ زندگی ىاین عده. غارت با آنھا ھمکاری خواھند کرد
 .، اقلیت ناچیر جامعھ ھستندراحت و پر رفاھی دارند اکثریت افراد جامعھ نیستند

 سھیم کنند و "غارت"عھ را در عمل  جامىزیرا استعمارگران قادر نیستند ھمھ
 شرط غارت و چپاول ایجاد شکاف .برای آنھا رفاه و آسایش بوجود آورند

بھمین .  طبقاتی استى و تشدید مبارزه فقر و ثروتھاى، ایجاد کانونطبقاتی
 ملی بر ضد استعمارگران و تجاوزگران و ىجھت در عصر کنونی مبارزه

 از تضادھای اساسی سیمای سیاسی ھایست و صھیونھاغارتگران و امپریالیست
 و دول جھان برای حفظ استقالل و تمامیت ھاملت.  جھانی کنونی استىجامعھ

جنگند و این ھیوالھا می، برای حفظ موجودیت خویش با این ارضی خویش
 جنگی عادالنھ و مترقی و در خدمت تضعیف امپریالیسم و صھیونیسم ،جنگ

 در عراق و فلسطین و لبنان و افغانستان یک اھشکست امپریالیست. جھانی است
 شکست امپریالیسم آمریکا در عراق تئوری عملیات . استشکست استراتژیک

 مردم باز کرده بودند بھ زبالھ دان تاریخ ىبازدارنده را کھ بدون حساب مبارزه
 آینده برای تجاوز مستقیم بھ ھاى را در سالھافرستد و دست امپریالیستمی

این .  جھان استى کارگر و ملل ستمدیدهىنفع طبقھھ این ب. بنددک میسایر ممال
ثر است و در خدمت آسایش و رفاه ؤ سیاسی جھان مىشکست در ترسیم چھره

زیرا .  ارتجاع محلی خواھد بودًعمومی در خدمت تضعیف امپریالیسم و ماال
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یف و نھ  مکمل یکدیگر ھستند و شکست امپریالیسم بھ تضع،امپریالیسم و ارتجاع
خروج بی قید و شرط آدمخواران از عراق باید . انجامدتقویت دائمی ارتجاع می

تنھا .  دموکرات و انساندوست باشد،، مترقی، آزادیخواهشعار ھر نیروی
 در عراق بھ ھاآدمخواران با کشتار مردم عراق موافقند و از حضور امپریالیست

آنھا کھنھ پرستی و حمایت از . کنند پوچ و عوامفریبانھ حمایت میھاىبھانھ
طرح این .  پنھان می کنند"یسمنمدر"سیاست استعماری خویش را در لفافھ ای از 

یک شعار انقالبی خروج بی قید و شرط استعمارگران از عراق برای تعیین 
این شعاری است کھ . ماھیت نیروھای ارتجاعی و انقالبی در منطقھ الزم است

 ھاىنقاب و نقابدار استعمار نظیر پیروان تئوریکند کھ یاران بی تعیین می
کدام نیروھای ایرانی انقالبی و کدام . ندامنصور حکمت در کدام طرف ایستاده

تنھا خروج . ندانیروھای ایرانی ضد انقالبی و ھوادار امپریالیسم و صھیونیسم
  و استعمارگران است کھ راه را برای پرولتاریا برای پیشبردن یکھاامپریالیست

تنھا شرکت پرولتاریا در . سازد طبقاتی شفاف و آشکار ھموار میىمبارزه
 اى رھائی بخش ملی است کھ امکان کسب رھبری سیاسی و نفوذ تودهىمبارزه

پرستی کمونیستی در عراق است کھ دفاع از میھن. آوردرا برای وی فراھم می
گذارد و ی را برای پیروزی بر ضد اشغالگران عراق باز مھادست کمونیست

خیانت ملی نظیر کاری کھ مجاھدین ضد خلق . کندبرایشان محبوبیت کسب می
دنبال ھ کنند فقط برای آنھا بی آبروئی و نفرت مردم از آنھا را بدر ایران می

 ھمدستی آنھا با صدام حسین در حالیکھ صدام با یاری ىتجربھ. دارد
 نیروھای سیاسی ایران ىھمھ بھ ایران حملھ کرده بود باید برای ھاامپریالیست

 ھاىمردم ایران از ھمدستان اجانب بیزار و منزجرند و نقاب. آموزنده باشد
 و ھاتواند ماھیت این ھمدستان مالیخولیائی امپریالیست نمی"انقالبی"

خواھند در آنھا نیز در سیاست خود کھ می.  در ایران را پنھان کندھاصھیونیست
 ھاى در ھمان گام، خدمت کنندھازند و بھ آمریکانیایران جنگ داخلی راه بیاندا
. شوندنخست با شکست روبرو می

پرستی کمونیستی وقتی از میھن) توفان(بینیم کھ حزب کار ایرانپس می
 کمونیستی خویش را از مارکس و انگلس کسب کرده ھاى اندیشھ،راندسخن می

االن تھی مغز نیست حزب ما حزب نق. و نظریات آنھا را بھ درستی فھمیده است
کھ طوطی وار جمالت بی سرو تھ را بدون آنکھ مفھوم آنھا را فھمیده  باشد 

 کارگران"گوید نقطھ نظر مانیفست حزب کمونیست زمانی کھ می. تکرار کند
. پیشنھاد خیانت ملی و ھمدستی با امپریالیسم و صھیونیسم نیست "دوطن ندارن

سطینی و عراقی و لبنانی نباید در مقابل ھرگز باین مفھوم نیست کھ کارگران فل
 و ھاتجاوز اشغالگران مقاومت کنند و وطنشان را در اختیار صھیونیست

 در "مارکسیسم"روشن است کھ با این نوع تفسیر .  بگذارندھاامپریالیست
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آنھا قبل از تجاوز بھ ھر .  موافقندھا و صھیونیستھا اول امپریالیستىدرجھ
 کارگر و ىکنند تا در میان طبقھرا بسیج میکشوری تمام عمال خویش 

زحمتکشان این تفکر را رواج دھند کھ کارگران و زحمتکشان بھ علت اینکھ 
آنھا باید در .  مقاومت کنند"وطنشان" نباید در مقابل تجاوز بھ "وطن ندارند"

 منصور حکمتی ھاى باشند و مانند تئوریسین"بی تفاوت"زمان اشغال کشورشان 
جنگ "، "ستھاوطنپرست"، نزاع میان "جنگ بھ ما مربوط نیست"ن بگویند ای

، ضد کمونیستی ، مبتذل و آنھم  با این استدالل ساده"میان آمریکا و ارتجاع است
باید از این وطنفروشان پرسید . " فاقد وطن ھستیمھاما کمونیست"و خائنانھ  کھ 

ایران و مثال نھ کھ اگر شما فاقد وطن ھستید چرا برای کسب قدرت سیاسی در 
 سیاسی خویش ھمواره از ایران ھاىکنید؟ شما در برنامھدر مالزی مبارزه می

 بی وطن دارد؟  بازگوئی ھاىکنید؟ آخر ایران چھ ربطی بھ آدمصحبت می
این مفھوم است کھ کارگران باید بھ ھ  ب"کارگران وطن ندارند"مانیفست کھ 

ناسیونالیسم پرولتری بیاندیشند و باید بھ انتر.  جھانی بیاندیشندىحکومت بی طبقھ
در . از تمامیت جھان در زیر رھبری پرولتاریا برای خویش وطنی آماده کنند

 برادری جھانی کارگران است کھ ىاینجا تکیھ آموزگاران کمونیسم بر روحیھ
آموزگاران کمونیسم بھ ما . باید بر تنگ نظری محلی ناسیونالیستی غلبھ کند

 ، خودىاین ھدف کارگران ھر ملتی نخست باید در خانھھ یل بگویند برای نمی
 خود مضمحل کنند و نھ آنطور کھ ىخانھ تکانی کنند و دشمن طبقاتی را در خانھ

کنند باید از ھر انقالب  خائن و مرتد و جاسوس تبلیغ میھاىتروتسکیست
مشخص ملی و طبقاتی در ممالک مفروض دست کشید و با عبارات قلمبھ سلمبھ 

 و انقالب ایان غیبت کبری آماده شدپ در روز معاد و "انقالب جھانی"برای یک 
 . پیگیر جھانی انتزاعی و غیر قابل وصول حوالھ کرد"انقالب"مشخص را بھ 

گری کاذبی کھ از ھر انقالب مشخص برای کسب قدرت سیاسی بھ انقالبی
 انقالبی برای ىکند  و ھر مبارزه فرار می"انقالب" ناکافی بودن این ىبھانھ

، کندبا انقالبی نمائی تخطئھ میپریالیستی را مکسب قدرت سیاسی و دفع تجاوز ا
 ىخواھد با البسھدر عمل وطنفروش است و خیانت بھ ایران را می

 مردم فلسطین در صورت ھابرای این ضد انقالبی.  آرایش کند"مارکسیستی"
 نخست حکومت حماس ىرجھ اشغال فلسطین و تجاوز اسرائیل باید در دىادامھ

این شعار . "اسمنھ بھ اسرائیل و نھ بھ ح"شعار آنھا این است . را سرنگون کنند
 اسرائیل در فلسطین ىلطھُ حضور و سىسراپا ارتجاعی و در خدمت ادامھ

این شعار در تائید صھیونیسم و نقض حق ملت فلسطین در تعیین . است
 بی شرمانھ و ،انقالبی نمائی ىاین شعار در پس پرده. سرنوشت خویش است

؟ از ! استضد ارتجاعخائنانھ کھ گویا ھم ضد امپریالیسم و ضد صھیونیسم و ھم 
خواند کھ در مناطق اشغالی  مردم فلسطین را فرا می،تجاوز اسرائیل دفاع کرده
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پرست  میھنھاىاین شعار شعار کمونیست. بھ نفع اسرائیل اخالگری کنند
روشان فلسطینی است کھ ملھم از نظریات فلسطینی نیست شعار وطنف

. نداصھیونیستی منصور حکمت
 و سوپر " دو آتشھھاىکمونیست"تصورش را بکنید کھ کسانی کھ خود را 

 وطن ندارند در ھادانند بھ این بھانھ و دروغ مسخره کھ کمونیستانقالبی می
رده و کشور فلسطین از وطن فلسطینی خویش در مقابل تجاوز اسرائیل دفاع نک

از تفنگ دولول خود یک تیر بھ سمت حماس بیاندازند و یک تیر بھ سمت 
 ھابھ این مالیخولیائی. خویش را حفظ کرده باشند "اصولیت انقالبی"اسرائیل تا 

.شود کمونیست شدبا پرت و پال کھ نمی. شود گفت؟چھ می
 . دو جبھھ بیشتر نیستاىروشن است کھ در فلسطین و یا ھر کشور مشابھ

 ىکنند و جبھھ مردمی کھ برای استقالل خویش و پایان اشغال مبارزه میىجبھھ
 حماس .خیزند، در مقابل خواست ملت فلسطین بر میکھ در مقابل مردم کسانی

، مسیحیان  فلسطینیھاى مردم است و کمونیستىفلسطینی امروز در جبھھ
 در .دارندکنند و در دولت وی حضور  وی حمایت میھاىفلسطینی از خواست

حالیکھ محمود عباس فلسطینی کھ بخشی از حاکمیت فلسطینی است خائن بھ 
 جرج بوش و ایھود اولمرت قرار دارد و روز ىمردم فلسطین است و در جبھھ

شود و مردم فلسطین وی را با بی آبروئی بھ روز نیز بیشتر منفعل و منفرد می
، ھرگونھ ھ بی عملیروشن است ھرگونھ دعوت ب. و نفرت طرد خواھند کرد

 مردم فلسطین خیانت بھ مردم فلسطین و حمایت از ىخرابکاری در جبھھ
 منزه طلب، ھمھ فن حریف و آلوده بھ نظریات " چپ ھای" این .اسرائیل است

ترتسکیستی در مورد تجاوز اسرائیل بھ لبنان نیز ھمین روش خرابکارانھ را در 
 اسرائیل در گوتنبرگ در کشور ىھ مردم لبنان علیىپیش گرفتند و در مبارزه

 ىشبھ تروتسکیست در جبھھ و ھمین جریانات آشفتھ فکر. سوئد اخالل کردند
خاطر مقابلھ با تجاوز امپریالیسم و صھیونیسم بھ ایران نیز ھ جھانی ضد جنگ ب

ائتالف جنگ را ( ضد جنگىجبھھ در انگلستان خرابکاری کردند و سرانجام در
 شبھ ترتسکیست ھمھ فن ھاىاین چپ. رد و افشا گشتندط) لندن متوقف کنید در

طور ھ  ارتجاعی منصور حکمت ھستند باید بھاىثر از تئوریأحریف کھ مت
ً ضد جنگ کامالھاىپیگیربازھم ھرچھ بیشتر افشاء شوند و از صفوف جبھھ

 مردم ایران مخرب است و ازھم اکنون باید ىنقش آنھا در مبارزه. طرد گردند
 سوپرانقالبی برای مردم ھاى ارتجاعی آنھا را در زیر نقاباىھماھیت سیاست

باید دستانی را کھ بھ پاشاندن بذر تفرقھ و آشفتھ فکری  مشغول . ایران افشاء کرد
 ىاین وظیفھ) توفان( مردم ایران کوتاه کرد و حزب کار ایرانىاست در مبارزه

کنیم کھ یگر اعالم میبھمین جھت ما بار د. دھدکمونیستی را با افتخار انجام می
 خطر تجاوز  در شرایط"میجمھوری اسالبھ جنگ و نھ بھ نھ "شعار 
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امپریالیستی و صھیونیستی بھ ایران نھ تنھا ناشی از تحلیل مشخص از شرایط 
ھ  ضد جنگ یک شعار ارتجاعی و ضد میھنی، بىمشخص نیست بلکھ در جبھھ

این شعار ارتجاعی . ت ضد جنگ اسىنفع نیروی متجاوز و خرابکاری در جبھھ
کند و در خدمت جنگ روانی امپریالیستی در جای علت و معلول را عوض می

نماید و نھ تنھا در جنبش جھانی ضد جنگ جنبش عمومی مردم ایران اخالل می
 با پوچ گوئی و ،زند در داخل ایران نیز غیرمسئوالنھدست بھ خرابکاری می
خواند تا بھ سالخ جنگ نابرابر فرا می مردم را بھ یک ،تکیھ بھ ارتش موھومی

 آنھا ، ضد جنگ جھانی با شناحت از ماھیت این عدهىجبھھ.  رژیم روندىخانھ
بر رفقای ماست کھ در سطح .  خویش در ھمھ جا اخراج کرده استىرا از جبھھ

شھرھا و کشورھا نقش این خرابکاران سوپر انقالبی را افشاء کنند و آنھا را کھ 
 . ضد جنگ در سراسر جھان طرد نمایندىھ افکنانھ دارند از جبھھفقط نقش تفرق

 مختلف و ارسال آنھا ھاىحزب ما با انتشار مرتب نقطھ نظرات خویش بھ زبان
ثری در تقویت مواضع اصولی این ؤ ضد جنگ نقش فعال ومھاىبھ تمامی جبھھ

  داشتھ و بر افشاء و طرد خرابکاران تروتسکیست و شبھ تروتسکیستھاجبھھ
تمام احزاب برادر و تشکالت کارگری و مارکسیستی . کید جدی داشتھ استأت

ستی کھ در ارتباط با حزب ما ھستند ھمین خط را با تمام قوا ادامھ داده و نیلنی
.   خواھند داد

* * * * * * * * *

دروغگوئی و ساده انگاری دو زمینھ تدارک تجاوز 
امپریالیستی

]٩٥اره بھ نقل از توفان شم[

 جاسوسی خویش مدعی ھاىامپریالیست آمریکا با استناد بھ گزارش سازمان
 نیز در پی٢٠٠٣شد کھ کشور ایران نھ تنھا فاقد بمب اتمی است بلکھ از سال 

 و امپریالیست ھااین در حالی است کھ صھیونیست. ساختن بمب اتمی نبوده است
. نداعکس آن را مدعی شدهفرانسھ و سازمان جاسوسی مجاھدین خلق بیشرمانھ 

امپریالیست آمریکا برای پیشبرد مقاصد خویش حتی از بی آبرو کردن متحدین
. دروغگوی خود ابائی ندارد و نداشتھ است
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 ىیک دورهھ  باى جھانی باید با تصویب قطعنامھىبنظر حزب ما جامعھ
 حال معلوم شده. طوالنی اعتماد سازی نسبت بھ کشورھای دروغگو دست بزند

است کھ این رژیم ایران نبوده است کھ در این زمینھ حقیقت را بیان داشتھ بلکھ 
وغ ردھ ند کھ از ھمان روز نخست با بودهھا و صھیونیستھااین امپریالیست

ند و افکار عمومی را با سانسور و جعل اخبار و سند سازی و بوق امتوسل شده
عل اسناد مشغول بودند و آنھا در مورد عراق نیز بھ ج. نداو کرنا فریب داده

ناف جمھوری ھ حال ھمان سیاست ریاکارنھ اعتماد سازی کھ ب. گفتنددروغ می
این البتھ بھ آن مفھوم . اسالمی بستھ بودند باید در مورد خود آنھا اجراء شود

نیست کھ جمھوری اسالمی بھ مصداق دروغگو دشمن خداست بھ دروغ و دغل 
 قبول جمھوری اسالمی سیاست ھدف اصل مورد! ھرگز. شودمتوسل نمی

یعنی اگر دروغگوئی برای ثبیت رژیم .  می باشد،وسیلھ را توجیھ می کند
جمھوری اسالمی ضروری باشد باید بھ دروغ متوسل شد و از آن حداکثر 

.نفس رژیم جمھوری اسالمی بر دروغ و دغل استوار است. استفاده را کرد
 کرد تا اىشود وسیلھا نمیلیکن ماھیت ارتجاعی جمھوری اسالمی ر
اینکھ .  آنھا را تبلیغ کردھاىامپریالیسم و صھیونیسم را تطھیر نمود و دروغ

 ساختن بمب اتمی را ى برنامھ٢٠٠٣گویند ایران از سال  میھاامپریالیست
 خود دروغ بزرگتری برای حفظ آبروی خود آنھا برای ،کرده استاجراء نمی

ترین سندی مبنی بر اینکھ ایران در قبل از وچکزیرا آنھا ک. دروغ دوم آنھاست
 ھاامپریالیست.  در پی ساختن بمب اتمی بوده است در دست نیست٢٠٠٣سال 

 تحریم خویش را توجیھ ھاىاگر این دروغ بزرگ را نگویند چگونھ قطعنامھ
 تھاجم و مخارج گزاف آنرا در نزد مالیات دھندگان ى، چگونھ نقشھکنند

.؟جھانی خویش توجیھ کنندآمریکائی و متحدین 
جالب وضعیت مضحک کیھان لندنی و متحدین وی نظیر حزب کمونیست 

آنھا در تمام این مدت با مقاالت تحریک . باشد میھا تقوائیست،کارگری ایران
ریختند و  میھاآمیز و سراپا دروغ خویش آب بھ آسیاب تبلیغاتی امپریالیست

د را روی کولشان بگذارند و تا تغییر م خوُحال مجبورند زبان درھم کشند و د
.  بخزنداىریخ مصرفشان بھ گوشھات

 در "دموکرات" امپریالیستی ھاىپس نخستین آموزش ما این است کھ رژیم
ھر دروغی برای منافع اقتصادی و سیاسی خویش متوسل ھ سراسر جھان ب

 را  انسان آزادهھاشوند و از جعل سند روگردان نیستند و حاضرند میلیونمی
، فلسطین توانیم در عراق آنرا ما میى زندهھاىنمونھ. بیرحمانھ بھ قتل برسانند

. پس ھرگز بھ این ددمنشان مزور اعتماد نباید کرد.و افغانستان بھ گواه بگیریم
، خود فروختھ و عمال ، سوپر انقالبی دیگر اپوزیسیون سلطنت طلبىنکتھ

 آذری و عرب و بلوچ و امثال رد وُ کھاىنیستوی و ناسیونال شوھاصھیونیست
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 "بمب اتمی مالھا" از ھا و صھیونیستھا ھم آوا با امپریالیستًآنھا است کھ مرتبا
نمودند تا دادند و تصویری فاجعھ آمیز از استفاده از آن ترسیم میخبر می

 را بھ ایران در افکار عمومی جھان توجیھ ھا و صھیونیستھاتجاوز امپریالیست
 شده است کھ این اپوزیسیون تقلبی ایران کھ با مغز خود حال معلوم. کنند
 "بکسوات"ش بھ ا بن بست رسیده و ماشین پنچر سیاسیىاندیشد بھ کوچھنمی

این اپوزیسیون تقلبی باید بھ مردم ایران پاسخگو باشد و بگوید این . مشغول است
وده  را از کدام منبع گرفتھ ب"بمب اتمی مالھا"اطالعات دست اول در مورد 

شود و چرا این  بھ کجا منتھی می"دست اول"سرنخ این اطالعات . ستا
 را ھا و صھیونیستھاامپریالیست ىریاکارانھاپوزیسیون تقلبی تا کنون سیاست 

کرده است؟ مسئولیت این تبلیغات غلط و  مورد میھن ما ایران تبلیغ میدر
ش حساب پس بنجنایتکارانھ با چھ کسی بوده است؟ چرا این مفتریان بھ ج

.  دھندنمی
 بھ انتقاد از ًکنند این اپوزیسیون تقلبی حقیقتاخوانندگان توفان اگر فکر می

خود دست زده و در مورد این موضع ارتجاعیش از مردم ایران معذرت 
کنند آسایش و رفاه آنھا بھ چیزی کھ فکر نمی.  در اشتباه استًا شدید،خواھدمی

اوز امپریالیست آمریکا بھ عراق و افغانستان و مردم ایران است وگرنھ از تج
 رھبری حماس ىوگرنھ بھ بھانھ. کردنداقامت آنھا در این کشورھا حمایت نمی

ΏΰΣ�ϭͿΖδϴϧϮϴϬλ �έΎΘθ̯ �ί �Ύϫ̶ Ϥϧ�ΖϳΎϤΣ�ϥΎϨΒϟ�ϭ�Ϧϴτ δϠϓ�έΩکردند� .
 بھ سینھ ، را بھ ایرانھا و صھیونیستھاوگرنھ سنگ تجاوز امپریالیست

.برپا کنند "جنگ داخلی"رکاب آنھا در ایران زدند تا در نمی
ند کھ ا پیغمبران ناشناختھ پیدا شدهىمنزلھھ  سیاسی بى بیکارهاىحال عده

 نمایش است و "ھابازی" این ىدانستند کھ ھمھ آنھا از روز اول می،ندامدعی
آمریکا قصد حملھ بھ ایران را نداشتھ و ندارد زیرا رژیم مالھا مال خود 

 کسانی ى در جبھھ،این ساده انگاران در کنار دروغگویان... ت وسھاآمریکائی
ھر چھ بحث و ارزیابی علمی ھ پاشند و بھستند کھ بھ چشم مردم ایران خاک می

 و "تئوری توطئھ"برای آنھا دنیای سیاست تنھا با . کننداست دھن کجی می
ترین کار سیاسی آنھا آسان.  قابل توضیح است"دائی جان ناپلئونی"سیاست 

، "نگفتم دعوا بر سر لحاف مالست"، "ش کلک استانگفتم ھمھ". کارھاست
،  آنھاستى، شیرین عبادی دست نشاندهنگفتم ناصر زرفشان از خود آنھاست"

 این "مزیت" ،."... آنھا بھ خارج آمده وىگنجی دو دوزه بازی کرده و با اجازه
آنھا در پس از . استھا  در ساده انگاری و بی خیالی آنیشانھا و سازمانھاآدم
 آنھا بھ .سازند دولت جھان را مستقر میترینھزینھ کم ،"قدرت سیاسیکسب "

وزارت امور خارجھ و سفیر و وزیر امور خارجھ و مترجم و تاریخدان و 
اصول . روانشناس و کارشناس و برنامھ ریزی و نظایر آنھا نیازی ندارند
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دخالت "، "ھمھ چیز کلک است". سیاست خارجی آنھا از ھم اکنون روشن است
ھمھ نفھم ھستند زیرا در پی "، "شود خود بخود درست میشدما الزم نیست خو

ا از ھمان اول با رمل و اسطرالب و رمالی ھمھ چیز را ند حال آنکھ ماتحلیل
بمب " فقط این بیچاره آنھا باید توضیح بدھند چرا در مورد ."پیشگوئی کردیم

 درست از کار در "یشانھاپیشگوئی" و ده بودند سکوت کر"می مالھاموھو
از ھیچ طرف آمد تا این ھمھ ھزینھ در جھان یدر نحاال  و صدایشان نیامد

آنجال "؟ چرا آنھا این اطالعات ذی قیمت خود را در اختیار صورت نگیرد
 نشود و بھ ھا قرار ندادند تا آلت دست آمریکائی صدر اعظم آلمان"لمرک

 برای عدم سرمایھ گذاری در ایران فشار نیاورده و آنھا را اران آلمانیدسرمایھ
ھمیشھ " را برای آنھا محدود ننماید؟ معلوم نیست کھ "ھرمس"تھدید نکند و بیمھ 

یکرانشان برای پولدار از این ھمھ دانش بچھ دلیل ھ ب "ھاعقل کل"، این "برحقان
ان اربابانشان کنند؟ روشن است کھ این عده نیز در طیف ھمشدن استفاده نمی

 ایجاد جنگ روانی و سرخوردگی و بی ارزش کردن ىجای دارند و وظیفھ
فرض رسیدن ھ آنھا اگر ب. نداعھده گرفتھھ گی مبارزه را بمبارزات و بی فایده

 مخالف وزارت امور خارجھ ھستند کھ خرج فراوان دارد ولی ،قدرتھ ب
، اندھای انگلیسی جاسوسی آمریکائی و جیمزبھاىچشمشان بھ دھان سازمان

.ی ترک استھا فرانسوی و جینگوز رجائیھاىآرسن لوپن
 ىکھ برنامھ ، این سیاست تجاوز بھ ایران و یا عدم آنى مسئلھًاما آیا واقعا

ق توسل بھ میلیتاریسم بر روی میز جرج بوش قرار دارد و یا باید از طری
بھ آن فقط بازی دیپلماتیک بھ فشار بر دولت ایران توسل جست و یا مسایل مشا

بوده است؟ آیا ایران و آمریکا و اتحادیھ اروپا و چین و روسیھ و ممالک غیر 
 جنگی ھاىمتعھد و سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و ورود کشتی

ھمھ و ھمھ بازی بوده ... آمریکا بھ اقیانوس ھند و دریای عرب و خلیج فارس و
غاتی و بی آبروئی و فشار بر متحدین کھ  جنگی و تبلیىاست؟ آیا این ھمھ ھزینھ

قراردادھای اقتصادی خویش را با ایران قطع کنند و یا فشارھای مالی و تصویب 
 ھمھ و ھمھ شعبده ، ارتجاعی و غیر قانونی بر ضد مردم ایرانىدو قطعنامھ

ئی مجنون ھابازی است؟ آیا ما نباید از خودمان بپرسیم کھ آیا چنین تئوریسین
ش قرار ا سیاسیىس مبارزهأی بھ حال ملتی کھ این مجانین در رنیستند؟ وا

.بگیرند
 و ھا ھمواره خطر تجاوزامپریالیست")توفان(حزب کار ایران "

 را بھ ایران جدی گرفت زیرا این خطر جدی بود و ھنوز نیز ھاصھیونیست
توان با قطعیت مدعی شد کھ جرج بوش در فردا و یا پس فردا بھ دروغ نمی

 تغییر ىرای تجاوز توسط اسرائیل و سپس آمریکا بھ ایران بھ بھانھدیگری ب
. چھ صد نی،آب کھ از سر وی گذشتھ چھ یک نی. شرایط متوسل نشود
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 بھ عنوان یک حزب سیاسی جدی باید بھ این ")توفان(حزب کار ایران "
 کھ در "ھاعقل کل"کرد و برخالف  با مسئولیت کمونیستی برخورد می،امر

شود آنھا را گیر آورد و بازخواست  جنگ معلوم نبود کجا میصورت وقوع
."بھ من چھ ولش کن" خویش را باال نیانداخت و نگفت ھاى شانھ؛نمود

 ھا جنایات امپریالیستى اخیر تجربھى در دھھ")توفان(حزب کار ایران "
 و ھااز نقش امپریالیست. ن در مقابل خود داشت، افغانستارا در عراق

، ، الئوس، کامبوجتاریخ ویتنام. ر فلسطین و لبنان غافل نبود دھاصھیونیست
. شناخترا می... ، کوبا، پاناماجمھوری سان دومینیک

 از ماھیت امپریالیسم و صھیونیسم شناخت ")توفان(حزب کار ایران "
، بربریت در داند کھ امپریالیسم سرمنشاء جنگ و تجاوزداشت و دارد و می

. دنیای کنونی است
 علیرغم احساس مسئولیت نسبت بھ خطر جنگ ")توفان(ب کار ایران حز"

برای . تحلیل خویش را بر اساس ارزیابی مشخص از شرایط مشخص قرار داد
حزب ما این ادعا کھ چون امپریالیسم متجاوز و توسعھ طلب است پس تجاوز بھ 

جتماعی رویدادھای ا ایران محتوم است قابل قبول نبود زیرا کار تحلیل سیاسی و
 ساده ىداد کھ ھمان روش یاد شدهرا بھ روشی تقدیرگرایانھ و جبری تقلیل می

ھ  بھانمود و نقش انسان حرف آخر تلقی می، دیگریىانگارانھ را بھ شیوه
کنند بھ عنوان عوامل اجتماعی را کھ در تمام تحوالت نقش خویش را ایفاء می

 طبقاتی ى تاریخ مبارزه،ریخکنیم کھ تاما گفتھ و تکرار می. رساندصفر می
 ھاى مشخص است و لذا در تحلیلھا طبقاتی متکی بر انسانىاست و این مبارزه

حزب ما ھمواره از .  و فعالیت مؤثر آنھا توجھ کنیمھاخویش باید بھ نقش انسان
 و نھ قطعیت احتمال، از راندبھ ایران سخن میا ھ تجاوز امپریالیستاحتمال

 توانند در تأخیر و یاد بود عواملی وجود دارند کھ می معتقراند زیراسخن می
حزب ما از عوامل بازدارنده در جنگ سخن . ثر باشندؤجلوگیری از جنگ م

 ىنظر حزب ما عبارت بودند از تضاد میان اتحادیھھ این عوامل ب. راندمی
، تضاد چین و  اروپاى در داخل اتحادیھھا، تضاد میان امپریالیستاروپا و آمریکا

 جھان ھاى، خلقھادر کنار این تضادھا در میان امپریالیست. روسیھ با آمریکا
در سراسر جھان در کنار خلق ایران قرار داشتند و از حق مسلم ایران در غنی 

 بھ ایران مخالف ھا، آنھا با تجاوز امپریالیستکردندکردن اورانیوم حمایت می
. انزوا و انفراد دچار شده بودند بھ ھابودند از اندونزی تا ونزوئال امپریالیست

، فلسطین  رھائیبخش مردم قھرمان عراقىحزب ما بارھا اعالم کرد کھ مبارزه
سم و یپریالمو لبنان سپر بالی مردم ایران است و مانع از آن است کھ ا

 حزب ما اعالم کرد تجاوز بھ لبنان .صھیونیسم افسارگسیختھ بھ ایران حملھ کنند
این شکست . ن بود کھ با شکست فضیحت بار روبرو شدتمرین تجاوز بھ ایرا
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ممالک در حال توسعھ و .  را بھ ایران کاھش دادھاخطر تجاوز امپریالیست
 در کنار مردم ایران قرار داشتند و حاضر نبودند بھ ھا توفانىمتعلق بھ منطقھ

.  تن در دھنداى ھستھھاى از قرار داد منع گسترش سالحھاتفسیر امپریالیست
دنبال خویش ھ  و ھم ملل این ممالک را ب"مدنیای سو"ن ھم حمایت دول ایرا

بھای نفت .  غیر قابل محاسبھ بودھا تجاوز بھ ایران برای امپریالیست.داشت
در ھم متحده عربی  ، اقتصاد منطقھ و بویژه اماراتیافتسرسام آور افزایش می

وج اعتراض توانستند در مقابل م مسلمان منطقھ نمیاىھ، رژیمریختمی
، اسرائیل در زیر فشار فلسطین و لبنان در آستانھ تالشی مردمشان ایستادگی کنند

 وی غیر قابل ى، توان تسلیحاتی ایران و ضربات تالفیجویانھگرفتقرار می
، ممالک آسیای میانھ کھ از نظر فرھنگ با ایران محاسبھ و خطرناک بود

تفاوت بھ این تجاوز قلدرمنشانھ توانستند بی  ھزاران سالھ دارند نمیىرابطھ
 منطقھ ھاى سال تاریخ مدون است و با خلق٢٥٠٠ایران کھ دارای . نظر اندازند

خویشاوندی دارد شرایطی بھ غیر از عراق داشت کھ پس از جنگ جھانی اول 
و  ھاگ در سراسر جھان دست امپریالیستن، جنبش قدرتمند ضد جپدید آمده بود
نظر حزب ما ھ این عوامل ب.. .گذاشت وردو می را در پوست گھاصھیونیست

شد کھ نیروھای این میھ فرجام جنگ وابستھ ب.  جنگ بودىعوامل بازدارنده
انقالبی و مترقی تا بھ چھ حد در تقویت این عوامل بازدارنده تا آنجا کھ در 

شد بھ صورت این بود کھ از نظر حزب ما نمی.  قدرت آنھا بود بکوشندىحیطھ
صورت فعال در آن ھ  جنگ نگاه کرد بلکھ باید بىناظر بھ مسئلھمنفعل و 

 تاریخی خود را بھ انجام ى وظیفھ،عنوان کمونیستھ نمود و بشرکت می
 بود کھ ھاجنگ سرنوشت محتوم نبود حاصل تالش و مساعی انسان. رسانیدمی

کھ از این جھت بود . شدند با موفقیت و یا با شکست روبرو می،در مقابلھ با آن
کرد و بر خالف  معرفی میعامل جنگحزب ما امپریالیسم و صھیونیسم را 

مشتی خائن کھ مدعی بودند جنگ دو طرف دارد و خطر جنگ از جانب رژیم 
 نخست رژیم را سرنگون کنیم تا از ىجمھوری اسالمی است و ما باید در درجھ

 شناخت و جنگ جلوبگیریم، ھمواره می گفت کھ باید دشمن عمده را بھ درستی
حزب کار "در حالی کھ . تاکتیک خویش را بر اساس این تحلیل علمی تدوین کرد

خواست کھ  ایرانیان وطنپرست میى، ھواداران و ھمھ از رفقا")توفان(ایران
 را آماج ھاشرکت کرده و امپریالیست در نمایشات ضد جنگ و تجاوز بھ ایران

 ھوادار تبدیل جنگ ھاىالبی وطنفروشان و سوپر انق،حمالت خویش قرار دھند
خواستند کھ در  از ھمھ می، داخلیى آمریکا بھ جنگ مسلحانھىتجاوزکارانھ

 را برھم زنند و مانع شوند کھ ھا، این جنبشکار جنبش ضد جنگ اخالل کنند
 یعنی ھم ،آنھا دو طرف.  جلوگیری از جنگ باشدھاشعار اصلی این جنبش

، تجاوزگر و ی را عوامل جنگ شناختھآمریکا و اسرائیل و ھم جمھوری اسالم
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خواندند کھ شعار سرنگونی قربانی تجاوز برسمیت نشناختھ و ھمھ را فرا می
رژیم جمھوری اسالمی را بھ جنبش ضد جنگ حتی بھ بھای نابودی آن تحمیل 

دادند تا راه تجاوز  جنگ را تقلیل میىآنھا نقش عوامل بازدارنده. کنند
ک مشت مالیخولیائی بھ خیال خود با توسل یاز شود تا  بھ ایران بھاامپریالیست

. قدرت سیاسی را بھ کف آورند، داخلیىبھ جنگ مسلحانھ
گری و این سیاست حزب ما این نتیجھ را داشت کھ امپریالیسم آماج افشاء

سرنگونی "، " از ایران کوتاه بادھادست امپریالیست"، شعار تھاجم قرار گیرد
 و تعیین ھابرای تعیین اولویت " خلق ایران استىیفھرژیم جمھوری اسالمی وظ

حزب ما . این تاکتیک صحیح و انقالبی بود. جھت فرود آمدن ضربھ روشن شود
، این شعار.  تظاھرات و نمایشات اعتراضی با این شعار ظاھر شدىدر ھمھ

 بی ھاى برعکس سوپر انقالبی.گردید تظاھر کنندگان ضد جنگ ھاشعار میلیون
الل در جنبش ضد جنگ برخاستند و وقوع جنگ را ناشی از دو وطن بھ اخ

 این جھت وارد ھا و امپریالیستھاھمدستان صھیونیست. طرف قلمداد کردند
 بھ نھنھ بھ جنگ و "شعار آنھا . کردند قطعی را منحرف میىآوردن ضربھ

 آنھا بجای افشاء متجاوزین و شرکت فعال در افشای ."جمھوری اسالمی بود
بھ صورت ،  تا از جنگ جلوگیری شود و عامل جنگ افشاء گردد،اوزنقش متج

منفعل از ممانعت از جنگ کھ یک طرف آنرا جمھوری اسالمی قلمداد 
 جای علت و معلول را با "انقالبی"آنھا با موذیگری . گفتند سخن می،کردندمی

د  روشن است کھ این شعار تا بھ چھ حًامروز دیگر حقیقتا. کردندھم عوض می
زیرا با کاھش خطر جنگ از جانب آمریکا کھ . بی معنی و انحرافی بوده است

،  جاسوسی آنھا صورت گرفتھ باشدھاى باید با توجھ بھ گزارش سازمانًمنطقا
بسیار تقلیل یافتھ طور عینی ھ از جانب عامل قطعی جنگ بخطر وقوع جنگ 

حال . ؛طرف زیرا جنگ تنھا یک طرف داشتھ و نھ بزعم دروغگوھا دو .است
باید پرسید کھ آن خطر ادعائی و موھومی جنگ از جانب جمھوری اسالمی کھ 

 خائن و مشتی وطنفروش ھاىاز جانب اپوزیسیون سوپر انقالبی و تروتسکیست
 ھاشد کجا رفتھ است؟ چرا با کاھش خطر جنگ از جانب امپریالیستمطرح می

 عینی کاھش  خطر جنگ بطور کلی و، این عاملین جنگ،ھاو صھیونیست
یابد و نھ افزایش و چرا این کاھش خطر جنگ فقط ربط بھ امپریالیسم دارد و می

 وطنفروش جمھوری ھاىنھ بھ جمھوری اسالمی ایران؟ چرا سوپر انقالبی
گویند کھ وضع تغییر کرده کنند و نمی جنگ معرفی نمیعاملاسالمی ایران را 

 در مورد خطر جنگ از ھاالبیاست؟  واقعیت آن چنان عیان است کھ سوپر انق
 ھا و صھیونیستھاجانب جمھوری اسالمی ایران در خدمت تبلیغات امپریالیست

 ىاگر با منطق مسخره. ند و دیگر استداللی برای عوامفریبی ندارنداخفقان گرفتھ
آنھا کھ مسکوت گذاشتھ شده است پیش رویم حال باید از خطر تجاوز جمھوری 
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آیا . کھ خطر جنگ را بالفعل خواھد کرد! سخن برانیم؟اسالمی ایران بھ آمریکا 
.؟ را می پذیرد"مارکسیستی" ھاىعقل سالم این تحلیل

ی سوپر انقالبی بر آن بودند کھ در ایران اراستی بخاطر بیاوریم کھ عده
 ، داخلی راه انداختھ و مردم ایران را بھ قیام مسلح دعوت کردهىجنگ مسلحانھ

حال ارتش . ر خواھند بود قدرت سیاسی را بھ کف آورنداین خیال خام کھ قادھ ب
موھومی آنھا در پشت مرزھای ترکیھ اطراق کرده است و سرداران سپاه آنھا بھ 

 خویش را ى اینترنت پناه آورده تا شاید با حرافی و پرت و پالگوئی چھرهىشبکھ
ز این ، اھا این تقوائیستاز، ھاحزب ما از این تروتسکیست.  نگاه دارند"سرخ"

پرسد چرا بعد از کاھش خطر تجاوز  بی وطن میھاىسوپر انقالبی
 آنھا بھ ایران حملھ ، برای تجاوز بھ ایرانھا و صھیونیستھاامپریالیست

کنند تا قدرت سیاسی را بھ کف آورند؟ مبادا باشد کھ آنھا در انتظار تجاوز نمی
کردند؟ شماری می بھ ایران نشستھ بودند و روز ھا و صھیونیستھاامپریالیست

لمللی بوده انباشد قدرت انقالبی آنھا پارکابی رفتن آنھا در کنار ارتجاع سیاه بین
خواستند برای انقالب مخملی بھ  می،ھاپریالیستمباشد و آنھا در تحت توجھات ا

 سوپر انقالبی و تروتسکیست ھاىایران حملھ کنند؟ ما بار دیگر از این بی وطن
اندازند و  داخلی را کھ وعده داده بودند راه نمیىحانھپرسیم چرا جنگ مسلمی

کار رژیم جمھوری اسالمی را یکسره نمی کنند؟ چرا منتظر تجاوز 
ند؟ ا ایستادهھا و صھیونیستھاامپریالیست

ند تنھا اخواستھاین بی پاسخی و سردرگمی آنھا روشن است زیرا آنھا می
 بھ خاک ایران ،ن مردم ایراىدر پرتو تجاوز دشمنان بشریت علیھ

 ىآنھا بھ منزلھ.  را بھ کف آورند"قدرت سیاسی"و شوند   وارد"پیروزمندانھ"
 ىھاآنھا با تحلیل.  شناگر قابلی ھستندھا و صھیونیستھاستون پنجم امپریالیست

 بھ ھا مجبورند تصدیق کنند کھ کاھش خطر تجاوز امپریالیست"علمی شان"
می منجر شده است و لذا تجاوز کاھش امکان سرنگونی رژیم جمھوری اسال

مثبت طور عینی ھ ب آنھا "دانش مارکسیستی" بھ ایران بھ زعم ھالیستامپریا
.  استھا سکوت آنھا ناشی از سرمایھ گذاری آنھا بر روی امپریالیست.بوده است

دھد کھ بفھمند در قاموس آنھا وطنفروشی افتخار است و مغزھایشان اجازه نمی
این است کھ برای . ترین وطنپرستان ھستند صمیمی بھترین وھاکمونیست

ند و ھای ا ارتجاعیشان بھ گرد و خاک پرداختھھاىمخدوش کردن موضعگیری
.   کنند مییو ھو

توانند  سوپر انقالبی کھ تنھا میھاى تشکلىرویدادھای اخیر نقاب از چھره
ونیسم بھ ، تروتسکیستی و ھمدستی با امپریالیسم و صھیبا نظریات وطنفروشانھ

این جریانات باید بھ مردم ایران .  برگرفت،جنبش مردم ایران ضربھ بزنند
باید روشن کنند بھ چھ مناسبت از خروج بی قید و شرط . پاسخگو باشند
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 ىچھ مناسبت از مبارزهھ ب. کنند از عراق و افغانستان حمایت نمیھاامپریالیست
 اینکھ ى کشور فلسطین بھ بھانھکنند و از اشغالمردم فلسطین و لبنان دفاع نمی

 با استعمار خونخوار صھیونیستی ھمدست ، ھستند"بنیادگرا"مردم فلسطین 
 چھ ربطی بھ ھا جنایتکارانھ و ھمدستی با صھیونیستھاىاین روش. نداشده

چرا آنھا تالش دارند مارکسیسم لنینیسم را . کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم دارد
 این منحرفین ى یک لحظھ نیز یقھ")توفان(ان حزب کار ایر". بدنام کنند

مبارزه با این وطنفروشان کھ در . تروتسکیست بی وطن را رھا نخواھد کرد
ما از . دھند تازه شروع شده است ماھیت خویش را نشان می، تاریخیھاىپیچ

چھ ھ چھ مناسبت آنھا ضد وطن و ضد ایرانی ھستند و بھ پرسیم بآنھا می
آیا . شوند متوسل نمیھالی پس از عقب نشینی امپریالیستمناسبت بھ جنگ داخ

 ارتش این سرداران بی سپاه موھومی و ،ھمانگونھ کھ ما پیشگوئی کردیم
عوامفریبانھ نبود؟

* * * * * * * * * * *

درک نادرست از حقوق دموکراتیک و تقویت فاشیسم

]٩٦بھ نقل از توفان شماره [

 کھ منکر جنگ عادالنھ و ھا مانند رویزیونیستھاقالبیدر قاموس این سوپر ان
 ى، جنگی برای دفاع از حقوق مشروع و برسمیت شناختھ شدهمشروع بودند

بنظر آنھا ھیچ جنگی عادالنھ . ھیچ کشوری و ملتی وجود نداردبرای جھانی 
ً ارتجاعی طبیعتاىاین نظریھ.  باشد"کمونیستی"نیست مگر آنکھ یک طرف آن 

این عده .  ضد ملی و تروتسکیستی استىونیستی نیست یک نظریھ کمىنظریھ
 بر سر ھاکنند اگر صھیونیستند و فکر میا سطوح مبارزه را نفھمیدهًاساسا

کشور ایران بمب ریختند و ھمھ چیز را نابود کردند اشکالی ندارد زیرا رژیم
است، اسالمی است، نمایندهى امپریالیسم اروپاست،  جمھوری اسالمی ارتجاعی

 کارگران ى حقوق معوقھ،کندبھ حقوق زنان توجھ ندارد و آنھا را سرکوب می
 مبدل  مساجدبھ را ھاو پادگانتبدیل کرده دگان ا پبھ، دانشگاه را را نمی پردازد

 ھاى سال بعد از انقالب ھنوز دادگاه٢٨، کندساختھ و دانشجویان را سرکوب می
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 ،علت ارتجاعی بودن این رژیمھ  ب... و را بر نچیده است"انقالب"ارتجاعی 
فرض کنیم . باشدکشور ایران دارای ھیچ حق مشروعی در جھان نیست و نمی

یک لحظھ این ترھات را بپذیریم و درک خود را از حقوق دموکراتیک تا سطح 
 آنگاه باید از این خانم و آقایان سوپر ،درک فاشیستی این حضرات تنزل دھیم

، ، اسرائیلسبت آنھا ھمین حق مشروع را برای آمریکاانقالبی پرسید بھ چھ منا
 آنھا ھاىشناسند مگر رژیمرسمیت میھ ب..  . و، آذربایجانردستانک، فرانسھ

 نیز در نظام ھاکمونیستی و یا انقالبی ھستند؟ حداقل فاشیست "خدائی نکرده"
در نظام فکری این حضرات . ندافکری خویش دارای نظم و اصولیت قابل فھم

منصور حکمت بت اعظم آنھا حتی . ن اصولیت از ھمھ طرفش جاری استفقدا
 فلسطینی را توسط یک ھاى در اشغال سرزمینھا صھیونیست"حق مشروع"

شناسد. ما کمونیستھا  نامد، بھ رسمیت می می رژیم اشغالگر کھ آنرا دموکرات
این یک حق دموکراتیک بوده چون . کنیمیبرای تساوی حقوق زنان مبارزه م

و  عمومی ى، بھ جنبھرای مجموعھ خلق امتیازات مشابھی را برسمیت شناختھب
 حق تساوی زن .کندآن تکیھ کرده و گروه خاصی را متمایز نمیمنافع عمومی 

اگر کسی با نقاب کمونیستی ظاھر شود و . و مرد جنبھ و اعتبار عمومی دارد
ایدئولوژی للھی بھ علت دارا بودن ا، و حزبمدعی گردد زنان سلطنت طلب

 ىاز این حقوق محرومند باید بھ آنھا گفت کھ در جادهو اسالمی ارتجاعی 
 پیدا شد و این درک ، اگر کسی کھ خود را کمونیست جا زده.زنندفاشیسم گام می

شود للھی و سلطنت طلب نمیانازل را تبلیغ کرد کھ حقوق بشر شامل حال حزب
 ى، نوچھسوپر انقالبی ھم نیست، ما بھ وی خواھیم گفت کھ وی کمونیست نیست

ایھود اولمرت و جرج بوش است کھ حقوق بشر را نھ بھ اعتبار عمومی و 
برای . کندماھیت دموکراتیک آن بلکھ بھ اعتبار ایدئولوژی افراد تفسیر می

 انقالبیون  وھاکمونیست، "ھاتروریست"، "ھااسالمیست" ىجرج بوش شکنجھ
. فاقد ھرگونھ حقوق دموکراتیک ھستندمجاز است زیرا بزعم جرج بوش آنھا 

تجاوز بھ ایران مجاز است و حق کشور و مردم و دولت ایران کھ چھ بخواھیم و 
چھ نخواھیم دولت جمھوری اسالمی است نباید برسمیت شناختھ شود چون بزعم 

 نھ مانند عربستان سعودی و پاکستان عامل  است وّجرج بوش ایران عامل شر
یوب از حقوق دموکراتیک و بطریق اولی حقوق ملل کار این درک مع. .. خیر

 واگذارده و ھارا بھ فاشیسم رسانده و تفسیر حقوق دموکراتیک را بھ امپریالیست
حقوق .  دموکراتیک خلع سالح خواھد کردى مبارزهىما را در عرصھ

این یک حق . کننددموکراتیک را بر اساس لیاقت ایدئولوژیک تقسیم نمی
، ، رنگ پوست برای آحاد مردم است صرفنظر از ایدئولوژیعمومی و معتبر

 در اى درک چنین مقوالت پیش پا افتادهًآیا واقعا... ژاد و، ن، مذھب، زبانملیت
للھی و یا مسلمان و یا بودائی امبارزه مشکل است؟ یک سلطنت طلب یا حزب
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،  انسانی است کھ یک المذھبىھمانقدر دارای حقوق برسمیت شناختھ شده
 مشکل است؟ آیا ًآیا درک این مسایل واقعا. یحی و یا یھودی و یا کمونیستمس

 سیاسی نیست؟  آیا با کسانیکھ ساختمان تفکرشان ىاین الفبای مبارزه
وق دموکراتیک سخن گفت؟ توان از حق است می"گوانتاناموئی" و "ابوغریبی"

 کوچکی ھستند بھ آنھا خود مستبدان! ًآیا این حضرات واقعا انقالبی ھستند؟ ھرگز
الفاظ دموکراتیک را فقط برای فخرفروشی در . ھیچ اصولیتی پایبندی ندارند

 تفکر ىشیوه. نداکنند وگرنھ ھرگز درک درستی از آن نداشتھدھان قرقره می
ھر دو دشمن دموکراسی و ھر دو .  تفکر جرج بوش فرقی نداردىآنھا با شیوه

.  مستبداند
 ىمبارزه. گیرد مختلف صورت میھاى طبقاتی در عرصھىمبارزه

، مبارزه گیرد کارگر صورت میىدموکراتیک بورژوائی کھ با رھبری طبقھ
 مسلحانھ و قیام ى، مبارزه صلحى، مبارزه در عرصھ دیپلماتیکىدر عرصھ

 طبقاتی ىھمھ و ھمھ اشکالی از مبارزه...  طوالنی واى، جنگ تودهشھری
تساوی حقوق دول و ، مبارزه برای نمبارزه برای حق مشروع کشور ایرا. است

 طبقاتی ىملل صرفنظر از اینکھ ماھیت رژیم حاکم بر آنھا چھ باشد یک مبارزه
 مردم فلسطین و لبنان و عراق و ىو کمونیستی است و بھمین جھت ما از مبارزه

افغانستان کھ برای رھائی کشورشان از چنگال استعمار بیرحم اجنبی مبارزه 
کنیم و خواھان خروج بی قید و شرط استعمارگران و کنند حمایت میمی

 کمونیستی کھ نفھمد تجاوز بھ ،بھمین جھت. متجاوزین از این کشورھا ھستیم
ایران صرفنظر از اینکھ چھ رژیمی در ایران و با چھ ماھیتی بر سر کار است 

 حقوق برسمیت شناختھ ىیک اقدام تجاوزکارانھ و ارتجاعی است و نقض ھمھ
 اول دودش بھ چشم ى و ثبیت قانون جنگل است کھ در درجھللملان بیىشده

، برای الی جرز دیوار خوب است و این سفیھان را رودممالک کوچک می
ما در اینجا . گذارندھمان سربازان آمریکائی و اسرائیلی الی جرز دیوار می

رخی آوریم کھ شاید برای ب سخن بھ میان نمیھادیگر از اھداف شوم امپریالیست
رانیم تا بورژواھا  دموکراتیک سخن میىما از الفبای مبارزه. قابل فھم نباشد

. نیز آنھا را بفھمند
 است بر اساس بد و خوب ھاحق را کھ میزانی برای اندازه گیری نابرابری

 حق . دارند"حقوق دموکراتیک" چنین درکی از ھافقط فاشیست. کنندتقسیم نمی
شود بر اساس خوب و حق را نمی. گرددمھ می عمومی دارد و شامل ھىجنبھ

 حق کمتر " بدھاىانسان"، حق بیشتر و بھ " خوبھاىانسان"بد تقسیم کرد و بھ 
حق انتخابات باید .  زنان اعتبار داشتھ باشدى حقوق زنان باید برای ھمھ.داد

رسمیت ھ ، حق آموزش باید برای ھمھ کس ب معتبر باشدھا انسانىبرای ھمھ
للھی اشود کسی را بھ جرم اینکھ تفکر اسالمی دارد و یا حزب نمی.شناختھ شود
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 ھاللھیا و حزبھادر آنوقت فرقی بین کمونیست. است از این حقوق محروم کرد
 ىکنیم ھمھوقتی ما از آزادی زندانیان سیاسی صحبت می. ماندباقی نمی

ن و ، مسلما، آنھا را بھ چپ و راست زندانیان سیاسی را مورد نظر داریم
اگر این کار را بکنیم از . کنیمتقسیم نمی.. .رد و ترک و فارس وُ، کمسیحی
کسی کھ این اصل .  فاشیست ھستیم،.یما دموکراتیک ھیچ چیز نفھمیدهىمبارزه

فاشیستی را بپذیرد بھ عصر قرون وسطی قبل از انقالب فرانسھ سقوط کرده 
ی کاتولیک و در  تفسیر خوب و بد در دست کلیسااىدر چنین جامعھ. است

ماند تا چھ کسی را عصر کنونی در دست ایھود اولمرت و جرج بوش باقی می
.ف کندَّصتُبھ خیر م و چھ کسی را ّبھ شر

، یعنی وطن ما کھ برای کشور ایران این است کھ عربده کشی کسانی
علت اینکھ رژیم جمھوری اسالمی در آن بر سر کار است ھیچ ھ  بھاایرانی

ل نیستند و ئشناسند و قارسمیت نمیھ  جھان بىیکی در عرصھحقوق دموکرات
تواند بھ ایران تجاوز کند و از حمایت این سوپر کنند ھر کشوری میفکر می
 عملی در خدمت نقض حقوق ، بی سواد نیز برخوردار استھاىانقالبی

این عده باز . ، استقرار قانون جنگل در جھان است، تثبیت فاشیسمدموکراتیک
کنند کھ بھ کسی حساب پس کشند و از حسابی خرج می محل میچک بی

گویند و تھ قلبشان آنھا بھ جنگ نھ می. ترین کار استکار آنھا ساده. دھندنمی
 قادرند بھ جنگ داخلی ھاھوادار اشغال ایرانند زیرا تنھا با حضور امپریالیست

نھا با جنگ مخالفت آ. عدم جنگ از نظر آنھا شکست انقالب است. دست بزنند
کنند و برای  ضد جنگ اخالل میھاىظاھری است این است کھ در جبھھ

     .    کشندسرنگونی رژیم جمھوری اسالمی چک بی محل می

 متجاوز ، توجیھ گر تجاوز ارتجاعی،ماھیت ارتجاعی قربانی
مرتجع نیست

زنند کھ آی مردم بدانید کھ رژیم جمھوری  با ھوچیگری جار میاىعده
 و ھم یم ھست"ضد امپریالیست" ھم ھاالمی ارتجاعی است و ما سوپر انقالبیاس
 در "نھ بھ جمھوری اسالمی"این است کھ وقتی ما با شعار . " ارتجاعضد"

 ما . مبارزه با ارتجاع نیز ھستمان ھدفمیئآتظاھرات و جنبش ضد جنگ می
 غارت اشاره کردیم کھ در زمان توسعھ طلبی و تجاوز امپریالیستی برای

 ھرگز دلیل کافی و قانع ھاکشورھا و برده کردن آنھا ماھیت ارتجاعی این رژیم
توانیم با تجاوز بھمین جھت ما نمی. کننده برای توجیھ تجاوز نیست

، پاکستان و امارات متحده  بھ عربستان سعودیھا و صھیونیستھاامپریالیست
مگر ماھیت .  کنیم و نظایر آنھا بھ گناه ارتجاعی بودن آنھا موافقتعربی
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 ھا مترقی است؟ مگر غیر از این است کھ با نابودی امپریالیستھاامپریالیست
امر سرنگونی این . توان نابود ساخت و دنیا را نجات داد؟ارتجاع را بھتر می

برسمیت شناختن .  یک امر داخلی و مربوط بھ مردم ھمان کشورھاستھارژیم
 ارتجاعی را بدون ھاىنند و باید رژیمتوا کھ میھااین حق برای امپریالیست

ست کھ در عمل نیز ھا نوکری برای امپریالیست،احساس ناراحتی واژگون کنند
 در عمل در خدمت ارتجاع ھااین سوپر انقالبی. شودنفع ارتجاع تمام میھ ب

رانند کھ تو گوئی از کره مریخ این عده طوری سخن می. گیرندقرار می
 انقالبی و مترقی ھاىنیای کنونی بندرت بتوان حکومتھم اکنون در د. نداآمده

 ارتجاعی و ضد انقالبی رھبری ھاىاکثریت ممالک جھان توسط رژیم. پیدا کرد
 حقوقی ھاى قرار داد تا تمام حفاظاىآیا می شود این واقعیت را بھانھ. شوندمی

 ىتوان بھ این اصل موذیانھمی. ضرر ممالک ضعیف حذف کردھ جھان را ب
 است و "حقوق ملل" برتر از "حقوق بشر"یالیستی صحھ گذارد کھ امپر

 ھستند "آقای جھان" کھ ھاقرارھای جھانی را بر اساس تصمیمات امپریالیست
). چک بی محلىنقل از مقالھ(مبطل کرد؟

* * * * * * * *

 تدارک روانی تجاوز "منصور حکمت" ھاىتئوری
امپریالیسم و صھیونیسم بھ ایران

]٩٧ھ نقل از توفان شماره ب[

گذرد بھ نقل از کتاب آقای رضا مقدم کھ از نظر شما در زیر می اىمقالھ
 "، سھ حزب کمونیست کارگری در انتھای راهدر این بن بست"تحت عنوان 

ن کتاب از آن جھت نقل صفحات چندی از ای.  است آورده شده١٣٨٦مرداد 
 حزب کمونیست کارگری و ىتھاھمیت دارد کھ ماھیت ارتجاعی سھ دارو دس

این نقل . کندنقش ناسالم و زیانبخش آنھا را در جنبش کمونیستی ایران برمال می
قول طوالنی در جھت تائید نظریات حزب ماست کھ بارھا بھ نقش مشکوک و 

ھر روز کھ بیشتر از عمر آنھا . یما این دارودستھ برخورد کردهىخرابکارانھ
در درون این نظام فکری النھ کرده است بیشتر آشنا گذرد با عمق تعفنی کھ می
یاری نژادپرستان ھ  کھ ب"مسلمین سابق" از آنھا بنام اىکار زار پاره. شویدمی
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یک سازمان جھانی ضد ھ  در پی آنند کھ بھادست راستی و صھیونیست
 جاسوسی بھ رھبران بی اعتبار آنھا جوایز ھاى بدل شوند و سازمانھامسلمان

.  نقل ھمھ محافل مترقی ایران و خارج از ایران است،کنند تقدیم می"اعتباری"
شده از ھمان   این عده در جنبش کمونیستی ایران نقشی حسابىنقش خرابکارانھ

 سیاسی و فقط بھ ىمشتی بی ھویت و بی شناسنامھ. بدو انقالب ایران بوده است
ان ایران  از رھبران کرد و منحرف کردن جنبش کردستاىلطف تحمیق پاره

توانستند ویروس افکار انحرافی و ارتجاعی خویش را در جنبش کمونیستی 
 طبقاتی ى خویش را بجای اصول مبارزه"سناریوی سیاه و سفید"ایران بپاشند و 

 طبقاتی و جایگزینی آن با تئوری ىکار این عده فقط نفی مبارزه. بگذارند
 با نفی امپریالیسم بھ نفی ، آنھا فقط نبود"مدرنیسم و اسالم سیاسی"ارتجاعی 

 بھ ھا تجاوز امپریالیستى جھان در آستانھاىھ آزادیبخش خلقىمبارزه
، آنھا جریانی بودند کھ نھ تنھا یوگسالوی و عراق و افغانستان دست نزدند

 "مدرنیسم آمریکائی"بلغ ُ و مه معیوب نمود، طبقاتی را بی محتوی کردهىمبارزه
،  یھودی آمریکائی بودند" ھانتیگتونموئلاس ھاىجنگ تمدن"و نظریات 

 تروتسکیستی جنگ میھنی و میھن دوستی ى ملی را نفی کرده با شیوهىمبارزه
تبدیل کردند و با مخفی کردن کمونیستی را بھ وطن فروشی کسموپلیتنیسم 

. رخ کشیدندھ  نقاب عوامفریبی ب"انترناسیونالیسم" خویش در پس ى آلودهىچھره
تراف ع ا"افتخار"آنھا آشکارا و با . من مردم ایران ھستندآنھا ضد ایرانی و دش

.دھد حالت تھوع بھ آنھا دست میکردند کھ از میھندوستی و ایران دوستیمی
آقای رضا مقدم در توضیحات روشن خویش این نقش خرابکارانھ را روشن 

 و ھاکرده ولی با احتیاط از اظھار نظر صریح کھ این عده از آمریکائی
آقای رضا مقدم آنجا کھ بھ . گیرند خودداری کرده است دستور میھایاسرائیل

درستی نقش ھ پردازد بتحلیل در مورد نظریات منصور حکمت و یارانش می
دست دھد ھ  را بھالدھد ولی آنجا کھ باید سرنخ این تحلیمخرب آنھا را نشان می

تواند اتفاقی و ثابت کند کھ این ھمھ رویدادھا از بدو پیدایش این حرکت نمی
و این نقص بزرگ . گیردخود میھ  استفھامی و ناروشن بى عباراتش جنبھ،باشد

.گذارد خواننده میىعھدهھ نویسنده نتیجھ گیری را ب. کتاب است
دانند کھ امروز دیگر بر اساس اسنادی کھ منتشر شده است ھمھ می

ر امپریالیسم سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی و تجاوز بھ ایران در دستور کا
تجاوز بھ افغانستان و عراق .  سپتامبر قرار داشتھ است١١آمریکا حتی قبل از 

 مانند خر در ھاوقتی امپریالیست. سرآغاز تدارک برای حملھ بھ ایران بوده است
باتالق افغانستان و عراق گیر افتادند و در سرکوب مردم فلسطین و لبنان درمانده 

نقش جمھوری اسالمی و نفوذ وی در منطقھ پی  برای نخستین بار بھ ،شدند
بردند و ناچار شدند از تکیھ تنھا بر راه حل نظامی دست بردارند و سایر 
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 اروپا بھ آمریکا این روند را ىفشار اتحادیھ.  را نیز مد نظر قرار دھندھاگزینھ
حزب کمونیست " ىدر تدارک حملھ بھ ایران نقش معینی را بعھده. تشدید کرد
 گذاردند و این حزب خود فروختھ موظف بود افکار عمومی "ایرانکارگری 

مدرنیسم و اسالم "ارتجاعی  ھاىتئوری"الزم را در میان ایرانیان ایجاد کرده و 
خصلت "، " وطن ندارندھاکمونیست"، "سناریوی سیاه و سفید" و یا "سیاسی

 و "کندین میجھان کنونی را مبارزه میان اسالم سیاسی و میلیتاریسم آمریکا تعی
این . جا بیاندازد.....  و"تجاوز بھ افغانستان مثبت است و باید از آن دفاع نمود"

 واحدی از سلطنت طلبان و مجاھدین دست ىحزب موظف بود کھ بھ ایجاد جبھھ
نقش خرابکاری در . بزند و در پارکابی امپریالیسم آمریکا بھ ایران حملھ کند

ًن حزب بھ عھده گرفتھ بود و باید گفت کھ حقیتا تااپوزیسیون انقالبی ایران را ای

تظاھرات مشترک با سلطنت . حدودی در این خرابکاریش موفق بوده است
، تبلیغات مشترک مانند تف سرباالئی بود کھ بھ انقالب ایران ھا، مصاحبھطلبان

منصور حکمت اخاذی از اسرائیل را مثبت . شدو بھ مردم ایران پرتاب می
سف است أجای ت. نمودکرد و مریدانش را با این ترھات تعلیف میارزیابی می

 جدید ھاى بدنبال این خمینیھاللھیا اعظم مانند حزبھاىکھ مریدان این بت
این مریدان باید از خود بپرسند کھ . اندیشیدندروان بودند و با عقل خود نمی

رانکفورت در ، در فتورنتو در کانادادر ، ند در لوس آنجلساچگونھ حاضر بوده
آنھا . آلمان در کنار دشمنان مردم ایران قرار گیرند و از شرم سرخ نشوند؟

 سینھ ھاللھیادنبال شاهھ ند این ننگ را بھ خود بپذیرند و باچگونھ حاضر شده
بزنند و دلشان را بھ این خوش کنند کھ در رکاب عمو سام بھ مقامات عالیھ ایران 

، این " شاھپرستھاىکمونیست"، این  جدیدھاىللھیااین حزب. رسند؟می
ند کھ ھویتشان چیست؟ تا کی ااز خودشان پرسیده " عمو سامھاىکمونیست"

 دست آمریکا و اسرائیل باشند و اجازه دھند مغزشان را با ىخواھند ملعبھمی
 مارکسیستی لنینیستی ھاىاسالم ستیزی و مسلمان کشی شستشو دھند؟ پس تئوری

 ملی و سیاست کمونیستی در ى طبقاتی و مبارزهىارزهبھ کجا رفتھ است؟ پس مب
 ھاى، سخنان توفانیسخنان آقای رضا مقدم. برخورد بھ مذھب بھ کجا رفتھ است

 سخنان کسانی است کھ از درون . ھستند"اتھام"کھ در صدد نثار تعصب نیست م
   .   شما بخوبی مطلعند

رای تجاوز  منصور حکمت زمینھ سازی ب"حزب و قدرت سیاسی"تئوری 
 ىمرگ اجازه نداد تا وی نقش آلوده.  بھ ایران بودھا و صھیونیستھاامپریالیست

. خویش را بھ صورت کامل بھ اجراء بگذارد
  آلوده وھاى طبقاتی ماھیت این جریانىسیر حوادث و تحوالت در مبارزه

باید منتظر بود تا ھماھنگی بعدی آنھا را در . کندمشکوک را بیشتر برمال می
بر نیروھای انقالبی است کھ نقش . تجاوز امپریالیسم آمریکا بھ ایران بھتر دید
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حال شما را بھ نظریات آقای رضا . این خائنین را با دقت زیر نظر داشتھ باشند
.دھیممقدم در کتاب جدیدشان رجوع می

" حزب کمونیست کارگری در بن بست"

 در کنار سلطنت طلبان و بھ ھمین دلیل حزب کمونیست کارگری خود را... 
مجاھدین یافت کھ در تحلیلشان رژیم اسالمی نزدیک بھ دو دھھ بود در حال 

ئی را نیز ھاحزب کمونیست کارگری البتھ تالش.. .سقوط فوری قرار داشت 
 سرنگونی با این دو جریان انجام داد کھ در رابطھ با سلطنت ىبرای ایجاد جبھھ

 سلطنت طلبان ھاى حزب در رادیو تلویزیونطلبان تا حد حضور دائم کادرھای
.و برگزاری تظاھرات مشترک پیش رفت

حزب ند برای اببینید االن سلطنت طلبان تریبون باز کرده": منصور حکمت
کنند اختالفات با ما را بھ نظر ، االن سعی میکمونیست کارگری حرف بزند

ھ حزب کنند کپیش خودشان فکر می. خودشان کمرنگ بھ نظر بیاورند
، ما با آمریکا رانند را عقب میھااینھا اسالمی. کمونیست کارگری مدرن است

سلب ،  خلع یدىکنند از جنبھدر میان ما سعی می. گیریمرویم قدرت را میمی
، و لغو کار مزدی صرف نظر کنند و بگویند کھ اینھا ، مالکیت اشتراکیمالکیت

ما . یف جمھوری اسالمی ببینندی برای تضعئجنبش مدرنی ھستند و در ما نیرو
دھند و ھر کاری بکنیم این نیروھا تصویر و روایت خودشان را از ما ارائھ می

خودش ! مطمئن باشید، گویند نھ اینھا قصد خلع مالکیت ندارندبھ خودشان می
کند ببیند ، نگاه می، اگر جمھوری اسالمی را بیاندازندکندھمین جور نگاه می

بخشی شان . برابر موضوع خلع مالکیت در مقابل ما قرار دھندکدام نیرو را در 
کنند جلوی این در ھمین پروسھ بخشی از آنھا سعی می. آیند در حزبمی

ًنظر من گرایشات اجتماعی از حزب قطعاھ ، ب را در حزب سد کنندھاخواست

 ٢٠٠٠یک دنیای بھتر اکتبر ("گذارندکنند و بر روی حزب فشار میاستفاده می
.) سوم حزبىمینار جانبی کنگرهس

. رساند، سلطنت طلبان را ھیچ انتخابات و انقالبی بھ قدرت نمیدر ایران
اینکھ سلطنت طلبان با آمریکا . این یک آگاھی عمومی در سیاست ایران است

گیرند اشاره بھ توھمی دارد کھ مطابق آن آمریکا با روند قدرت را میمی
کند و سلطنت طلبان را می را سرنگون می نظامی خود جمھوری اسالىحملھ

مناسبات نزدیک حزب با سلطنت طلبان کھ مورد اشاره . رساندبھ قدرت می
زاری تظاھرات مشترک گسترش یافت در گمنصور حکمت است و تا بر

 "عابر پیاده"منصور حکمت کھ در لباس . چھارچوب این استراتژی قرار داشت
، و  کارگر را جایز ندانستىآمدن طبقھیدان ظار برای بھ مت دوم انىدر کنگره



١٠٨

سوسیالیسم متکی بھ کارگر را کنار گذاشت و با سرنوشت حزب قمار کرد و آنرا 
، فریب ھمین استراتژی آمریکا را خورده بود؟بھ حال و روز فعلی انداخت

منصور حکمت از کجا خبرداشت کھ سلطنت طلبان چنین تصویری از 
 مورد ىاران مطلع باالی حزب از نشریھ و مقالھحزب دارند؟ آیا دست اندرک

نیروھا تصویر "اشاره منصور حکمت اطالع دارند؟ چرا حزب ھر کاری بکند 
 آیا ھدف این بود تا کادرھای حزب "دھند؟ھ میئو روایت خودشان را از ما ارا

آیا سلطنت ! بھ تصویری کھ سلطنت طلبان دارند اعتراض نکنند و مقالھ ننویسند؟
، شنیده بودند؟  این تصویر از حزب را در مذاکراتی با مراکز قدرت حزبطلبان

آیا بکاربردن مکرر صفت مدرن در تعریف از حزب توسط اصغر کریمی 
شود؟ آیا سمینار  دیگر تکرار نمیبخشی از ھمین طرح بود کھ با شکست آن

 سوم برای جا انداختن ھمان شعارھا و ى در کنگره" سلبی اثباتیھاىجنبش"
دھد بر تصویر مورد ی نبود تا تصویری کھ حزب از خود ارائھ میئھاسیاست

 سئوال گرھی کھ باید امیدوار بود روزی از بق گردد؟طدلخواه سلطنت طلبان من
طرف کادرھای مطلع حزب جواب بگیرد این است کھ نقش و سھم حزب برای 

، چگونھ ن در چھارچوب استراتژی آمریکا و سلطنت طلباھاعقب راندن اسالمی
ی بین طرفین انجام ئتعیین شد؟ آیا این تصمیم در چھارچوب مذاکرات و دیدارھا

شد؟ یا اینکھ تریبون باز کردن رادیوئی تلویزیونی سلطنت طلبان برای رھبران 
 سوم حزب برای از بین بردن قبح ى، دعوت از رضا پھلوی بھ کنگرهحزب

، برگزاری تظاھرات نده احتمالی در آیھاىقضیھ و باز کردن راه ھمکاری
 کردند و "پیش خودشان فکر" از طریق ًمشترک با سلطنت طلبان و غیره تماما

 ویژه و از راه دور بین طرفین انجام شده است؟"تلھ پاتی"یک 
...

لوقوع رژیم اسالمی یک اصل امنصور حکمت از پیش بینی سقوط قریب
 را نیز ھاط با دولتمحوری ساخت و تمامی فعل و انفعاالت حزب و نوع رواب

، حتی فعالیت تئوریک و نجار و بنا شدن حول این محور و متناسب با آن قرارداد
لطفا ھر کس دوست دارد :  منصور حکمت.و شعر گفتن اعضاء و کادرھا را

، کتاب بنویسد بگذارد برای دو سال دیگر اگر ، شعر بگوید، بنا بشودنجار بشود
 سال ٨ حزب )١٣٧٩، دیماه ٣٤، شماره یانترناسیونال ھفتگ("شکست خوردیم

، حمید تقوائی و مریم قبل سقوط سریع رژیم را پیش بینی کرد و منصور حکمت
منصور . ، حتی برای آن تاریخ ھم تعیین کردندنمازی سھ تن از لیدرھای حزب

 کسی چھ می داند جمھوری .بیائید روی یکسال و نیم شرط بندی کنیم": حکمت
مصاحبھ منصور حکمت با ("تر از این ھم ناپدید شودیعاسالمی ممکن است سر

پس گرفتن پیش بینی سقوط سریع رژیم تمامی ) ١٩٩٩صفا حائری فوریھ 
شالوده حزب را برھم می ریزد و از جملھ بھ انتقاد صریح از منصور حکمت و 
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 ھاىجنبش" و ھمچنین بحث "حزب و قدرت سیاسی"کنار گذاشتن استراتژی 
،  سئوال مھمی کھ حزب باید جواب دھد این است.شودر می منج"سلبی اثباتی

پیش بینی سقوط فوری رژیم بر کدام مبانی تئوریک مارکسیستی استوار بود؟ 
برکدام مبانی تحلیلی مارکسیستی از توازن قوای طبقات در ایران متکی بود؟ 

 نشده "ناپدید" سال بعد از پیش بینی منصور حکمت ھنوز ٧چرا رژیم اسالمی 
ست؟ آیا انقالبی صورت گرفت و سرکوب شد؟ اختالفات درون رژیم کاھش ا

 پیش بینی سقوط ً اعتراضات کاستھ شد؟ آیا اصوالىیافت؟ از تعداد و دامنھ
دخالت یک   طبقاتی در ایران استوار بود یا برىفوری رژیم بر عوامل مبارزه

انستان و  آمریکا نظیر افغ"رژیم چنج"طور مشخص سیاست ھ عامل خارجی و ب
 ىمقالھ( نظامی قابل پیش بینی است یا انقالب؟ىعراق؟ آیا اصوال تاریخ حملھ

 حاکم بر ھاى در سیاست"انقالب"اتوپی یا نوستالژی؟ جایگاه "ایرج فرزاد بھ نام 
).٢٠٠٧، ژوئن ٧ بستر اصلی شماره "چپ

برای حزب کمونیست کارگری یک دستگاه تحلیلی و مواضع غیر 
 دوم بھ ارث رسیده است کھ در ىصور حکمت پس از کنگرهمارکسیستی از من

، اما ابزار رھا عین اینکھ غلط بودن آن حتی برای خودشان ھم قابل انکار نیست
 چرا کھ منصور حکمت با اتکاء بھ ابزارھای مارکسیستی .شدن از آن را ندارند

  خود وی در.، سرنگونی رژیم را نتیجھ نگرفتھ بوداز تحلیل اوضاع ایران
 سوم و در رابطھ با ى در کنگره" سلبی اثباتیھاىجنبش"سمینار جانبی 

در پیش ) سلطنت طلبان("دارد اظھار میًھمکاری با سلطنت طلبان صریحا
 ھااینھا اسالمی. کنند کھ حزب کمونیست کارگری مدرن استخودشان فکر می

 یک آگاھی   این!"گیریمرویم قدرت را می،  ما با آمریکا میرانندرا عقب می
 سلطنت طلبان را بھ ،عمومی در سیاست ایران است کھ ھیچ انتخابات و انقالبی

، از طریق تنھا احتمال قدرت گرفتن سلطنت طلبان در ایران. رساندقدرت نمی
 دوم ى در کنگره. نظامی آمریکا و سرنگون کردن رژیم اسالمی استىحملھ
کنار رفت و ھیچ  کارگر از استراتژی قدرت گیری حزب ى، طبقھحزب

.استراتژی متکی بھ انقالب جایگزین آن نشد
 متکی بھ ىِ رویا سازی لس آنجلس حتی استراتژ سلطنت طلبانھىکارخانھ

. آمریکا را ھم بھ حزب انداخت
 بورژوازی ملی و ىاسطوره" ى، نویسنده، منصور حکمتبر این مبنا

از ادعای وجود  ھم ھا سال پس از اینکھ حتی آخرین پوپولیست٢٥، "مترقی
 سرمایھ داران ایران در قبال ى از ترقی خواھی در ھر جناح و قشر طبقھاىذره

، تازه خودش تحلیل طبقاتی از رژیم جمھوری رژیم اسالمی دست برداشتند
اسالمی را کنار گذاشت و کاشف نوعی ترقی خواھی در مدعیان و بازماندگان 

تا حدی کھ بتواند در  شد ٥٧رژیم شاھنشاھی سرنگون شده در انقالب 
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..  ...  سرنگونی در کنار ھم باشندىچھارچوب یک استراتژی در یک جبھھ
سلطنت طلبان برای قدرت گیری بھ آمریکا متکی ھستند و حزب ھم با قبول 

است کھ آشکار ! "است ھاعقب راندن اسالمی"ش اتحقق این استراتژی وظیفھ
 کمک تبلیغاتی و مالی آمریکا ِدر این استراتژی سلطنت طلبان قرار نبود بھ

 و ھا، چرا کھ نزدیک بھ سی سال است کھ از این حمایتقدرت را بگیرند
امریکا در قبال رژیم جمھوری اسالمی در آن سیاست . دارند  برخورھاکمک
 ى بود از طریق حملھ"رژیم چنج" منصور حکمت ى مورد اشارهھاىسال

ش آمریکا روشن است و ھم این استراتژی ھم وظیفھ و نقش ارتدر . نظامی
 توسط حزب کمونیست "ھاعقب راندن اسالمی"سلطنت طلبان اما وظیفھ 

، تحلیل طبقاتی را در تحلیل  بدین معنا بود کھ برخالف مارکسیسمًکارگری عمال
اوضاع ایران کنار بگذارد و امپریالیسم را در تحلیل اوضاع جھان کھ معنایش 

.افراط گرائی ضد اسالمی بودکنار گذاشتن مارکسیسم بھ نفع یک 
 ى مورد نظر منصور حکمت کھ طبقھ"گود استخر سیاست"بدین ترتیب در 

ی اسالمی داشت کھ عرضھ ئ، حزب یک افراط گراکارگر کنار گذاشتھ شده بود
 ىکند تا بھ بازی گرفتھ شود و در عین حال با سلطنت طلبان کھ با ھم در جبھھ

 .، رقابت کندسرنگونی بودند
 حزب و مبنای ىھای شد پایھ و اساس سیاستئگراسالمیضد ا

گیری در قبال مسایل ایران و حتی در قبال اوضاع سیاسی خاور میانھ و موضع
، و حتی شعر و  در اروپااھ،وضع خارجیھا، رابطھ با دولت فلسطینىمسئلھ

،  جھتگیری اخیر حزب کمونیست کارگریىدرباره"(.ھنر و موسیقی و ادبیات
 )ھادر بخش افزوده، رضا مقدم-، ایرج آذرین"ھا رابطھ با دولتىدر زمینھ

مذھب در ایران " در کانادا کھ ١٩٩٩ منصور حکمت در مباحثات آوریل ىگفتھ
 ى بنا بھ وظیفھ. در این چھارچوب بود"کشد یا اضافھ کاری؟ بیشتر کارگر می

، در خارج کشور تشکیل انواع و گری حزب در این استراتژیضد اسالمی
 از ً ضد اسالمی توسط  حزب آغاز شد کھ بعضاھاى و گروهھاقسام کمپینا

 راست افراطی قابل تفکیک نیست کھ ضدیتشان با ھاىفعالیت ضد اسالمی گروه
ام آی "موران أاسالم و مسلمانان ریشھ راسیستی و نژادپرستانھ دارد و ھدفشان م

، "نداختنھ شدهاسالم مشرف و " کھ برای سھولت کارشان بھ "٦ام آی " و "٥
 یک حزب دست راستی محافظھ کار ى نماینده"آیان ھرسی علی"خانم . نیست

 انستیتو"تر و نئو کنسرواتیو راستیدر پارلمان ھلند و ھمکار نھاد دست 
 تنھا بھ دلیل انتقادات شدیدش بھ اسالم از متحدین حزب "اینتر پرایز آمریکن

، یک دنیای "مان آزادی زن چرخش بھ راست سازىافسانھ"، آذر ماجدی(است
 ٩ -٢٠٠٧ فوریھ ٢٨، ٩، شماره ، نشریھ فراکسیون اتحاد کمونیسم کارگریبھتر

).١٣٨٥اسفند 
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 را ١٩٩٩ جدا شدگان آوریل ھاى و کتابھادر ھمین راستا حزب نوشتھ
، جمع کرد اما تجدید چاپ و توزیع آثار ضد اسالمی صادق ھدایت را آغاز کرد

ان و احمد شاملو شدند ملی اسالمی و مورد حملھ قرار اشرف درویشی امثال علی
دعای ) البتھ مسیحی و نھ مسلمان(من مذھبیؤ، یک م، و البتھ جنیفر لوپزگرفتند

، وبالگ ضمیر "جوابیھ مصطفی صابر"(، نیز مورد تائید قرار گرفتندبھ خوان
). ١٣٨٢ آبان "حزب کمونیست کارگری و واکنش شاملو"، ، ستار احمدیسرخ
سیاست ایران تمام نیروھای اپوزیسیون و شبھ اپوزیسیون مستقل از جایگاه و در 

تقسیم  "مدرن و طرفدار غرب" و "ملی اسالمی"مواضع طبقاتیشان بھ دو گروه 
سلطنت طلبان در کنار حزب و بھ تنھائی در گروه مدرن و طرفدار غرب . شدند

لیدر حزب حتی تعلق کورش مدرسی بعنوان . بودند و بقیھ در گروه ملی اسالمی
خودشان بھ گروه مدرن و طرفدار فرھنگ غرب را از جملھ موانع حملھ 

جوانان !( اطالعاتی کشورھای اروپائی بھ فعالین حزبشان دانستىھاسازمان
 سرکوب فعالین کارگری کمونیست و ھاگویا سال) ١٠٤کمونیست 
و در  این جوامع کھ حتی ھم اکنون ھم تحت مراقبت دامی ھاىمارکسیست

بدین دلیل بوده است کھ آنھا غیر مدرن و فاقد ،  سیاه قرار دارندھاىلیست
.ندابوده) یعنی فرھنگ خودشان(فرھنگ غرب

اعتقاد بھ تئوری امپریالیسم لنین با استراتژی کھ سلطنت طلبان بھ کمک 
،  بود"ھاعقب راندن اسالمی"ش اگرفتند و حزب ھم وظیفھآمریکا قدرت می

نھا ابتداء لغت امپریالیسم را از نشریات و مطالبشان حذف کردند آ. منافات داشت
 آذر .( در مجادالت داخلی حزب شد دشنام و ناسزا"ضد امپریالیست"و سپس 

، نشریھ ، یک دنیای بھتر"افسانھ چرخش بھ راست سازمان آزادی زن"، ماجدی
 اسفند ٩ -٢٠٠٧ فوریھ ٢٨، ٩، شماره فراکسیون اتحاد کمونیسم کارگری

، آمریکا چرا کھ قادر نبودند اعالم کنند کھ منظورشان از امپریالیسم) ١٣٨٥
بعدھا تئوری امپریالیسم لنین و سپس بھ نوعی حتی . و گینھ بیسائو است.نیست 

 حزب از لنین و تئوری امپریالیسم "یئرھا"نتایج . خود لنین را ھم کنار گذاشتند
 سیاسی در خاورمیانھ ھاىل بحران، در قباوی و جایگزینی آن با ضدیت با اسالم

منصور حکمت در گفتگو .  برای حزب داشتاىنتایج فاجعھ بار و رسوا کننده
البتھ غیر از (، اسرائیل را بر مبنای مذھب١٩٩٩با صفا حائری در فوریھ 

ترین رژیم خاور دموکرات"و قومیت بنا شده و نژادپرستانھ است !) اسالم
حملھ ) ١٩٩٩حکمت با صفا حائری فوریھ  منصور ىمصاحبھ.( خواند"میانھ

آمریکا بھ افغانستان جنگ مدرنیسم و اسالم سیاسی لقب گرفت و از آن پشتیبانی 
، بخش ٢٠٠٢اکتبر ٤ -١٣٨١ مھرماه ١٢-١٢٦انترناسیونال ھفتگی شماره .(شد
)، مصاحبھ با کورش مدرسی لیدر حزبدوم

ین قبیح و ضد در مجموع آنچھ کھ در چھارچوب تئوری امپریالیسم لن
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! د، ناگھان مثبت و مایھ مباھات و افتخار شکارگری و ضد سوسیالیستی بود
ً این موضوع را صریحا" سلبی اثباتیھاىجنبش"منصور حکمت در سمینار 

سنجد تا آنرا  حزب را می،لعمل کنگرها کھ گویا در عکساى، بگونھابراز داشت
گیرند بھ ا از اسرائیل پول می کھ اینھاىحتی بھ نظر من شایعھ": واکسینھ کند

. ه کمک کندرآید بھ یک محفل چھارنفاسرائیل نمی! بگذارید  بگویند. نفع ماست
البد برآورد کرده است کھ حزب کمونیست .  نفع خودش را در این دیده استًحتما

بگذارید . شود بر آن سرمایھ گذاری کردی است کھ میئکارگری یک نیرو
خاطر نیات و اھدافی کھ دنبال ھ ، بدھیمحششان میواضح است کھ ف. بگویند

این تصویر رفتھ ) با این شایعھ(فھمند کھ  نمیھاولی این ساده لوح. کنندمی
 مردم کھ حزب کمونیست کارگری بھ عنوان یک نیروی ھاىاست بھ خانھ

ً شبیھ مثالً، و اصالکھ ھر دولتی نیست( سیاسی در منطقھ از دولتی مثل اسرائیل

، دولتی کھ باید از آن با آمریکا توافق کرده باشد کھ بھ چھ اردن نیستدولت 
یک چنین تصویری رفتھ . کرور کرور پول گرفتھ است) دھدی پول میئنیرو

گویند اینھا می توانند بگیرند و است در خانھ ھای مردم و در نتیجھ مردم می
 برسند کھ نگھدارند و حتی ممکن است با اسرائیل و آمریکا بھ یک سازشی

 سمینار ٢٠٠٠یک دنیای بھتر اکتبر (" (".بتوانند خودشان را سرکار نگھ دارند
) سوم حزبىجانبی کنگره

،  خارج از تاریخ انقالبی و شریف سوسیالیسم ایران استًاین گفتھ کھ کامال
برای حزبی کھ نخواھد با اتکاء بھ انقالب بلکھ با اتکاء . گری نداردنیاز بھ افشاء

 سوم حزب توسط ى درصد مردم بھ قدرت برسد کھ تازه آنھم در کنگرهبھ پنج
 و اسرائیلبا "، منصور حکمت و با تشویق حضار تا یک سوم کاھش یافت

ً قطعا"آمریکا بھ یک سازشی برسند کھ بتوانند خودشان را سرکار نگھ دارند

 ىتھشود آنرا بھ کردی ترجمھ کرد و بھ عنوان گفبا این حال می. ضروری است
 داد بھ ھر سھ حزب فعلی کمونیست کارگری تا مھتدیهللا اجالل طالبانی یا عبد

 ىجالل طالبانی و اتحادیھ. حق مطلب را در مورد صاحب اصلی آن ادا کنند
 میھنی محفل ىاتحادیھ.  موفق ھمین نوع قدرت گرفتن ھستندىمیھنی نمونھ

، ھستند و بودند "ترمندونیر" کارگری ، از حزب کمونیستچھار نفره نبودند
االن با توجھ بھ کشتارھای ھر روزه در دیگر مناطق عراق آشکار است کھ 

قضاوت . نفع آمریکا بوده استھ  میھنی بىسرمایھ گذاری آمریکا روی اتحادیھ
 میھنی بھ اسرائیل را نیز باید بھ ىدر مورد تفاوت نگرش حزب و اتحادیھ

نھ ماجرا پی ُھ اندازه کافی بھ ک خود خواننده گذاشت کھ تا ھمینجا ھم بىعھده
.برده است

صالح مھتدی یکی از فعالین قدیمی و سرشناس ناسیونالیسم کرد ھمین 
از نظر وی با پایان جنگ سرد و جھان . تئوری را برای کردستان مطرح کرد
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و برای قدرت . کند می"رژیم چنج"، آمریکا تنھا قدرت جھان است و دو قطبی
.  باید با آمریکا ھمراه شد و با آن بھ سازش رسیدگرفتن و سر کار ماندن

مھتدی و هللا اختالفات حزب کمونیست کارگری با سازمان زحمتکشان و عبدا
ی است کھ ئاتحادیھ میھنی و جالل طالبانی در چھارچوب اختالفات نیروھا

حزب کمونیست .  بر استراتژی آمریکا در خاور میانھ متکی ھستندھمگی
م و ضدیت با اسالم و آن دو برای  احقاق حقوق ملی کارگری از سر مدرنیس

از نظر حزب کمونیست کارگری برای احقاق حقوق ملی اگر تصویر . خود
حتی ممکن است با اسرائیل و آمریکا بھ یک سازشی برسند کھ بتوانند خودشان "

 برود در خانھ ھای مردم و باعث تقویت تصویر اتحادیھ "را سرکار نگھدارند
 ولی این ".، غلط استمھتدی شودهللا زمان زحمتکشان و عبدامیھنی و سا

 اسالم و توسط حزب ىاما برای مدرنیسم و علیھ"  نمی فھمنداھلوحساده
 و "ناسیونالیست و قوم پرستند"چرا کھ آنھا ! کمونیست کارگری اشکالی ندارد

." !"مدرن و ضد اسالم"خودشان 
ن را حداقل در ده سال حال خوب است خوانندگان ما نشریات گذشتھ توفا

.  حزب ما را بھ عیان ببینندھاىگذشتھ ورق بزنند و صحت ارزیابی

* * * * * * *

 مسلمانان در کجاست؟ى صھیونیستی علیھ"فتنھ ی"ماھیت 

]٩٨ى بھ نقل از توفان شماره[

دانند کھ برخورد آشنایند می) توفان(کھ با نظریات حزب کار ایران  کسانی
تفاوت ما با برخورد . ھ مذھب و از جملھ نسبت بھ مذھب اسالم چیستما نسبت ب
 پیرو نظریات ارتجاعی و فاشیستی و صھیونیستی منصور حکمت ھاىدارودستھ

در این است کھ حزب ما مبارزه با مذھب را امری کینھ توزانھ، انتقامجویانھ، با 
 و مذھب ھان توھین آمیز بھ مسلماھاى از باال و اتخاذ روشھاىصدور فرمان

مبارزه با مذھب اگر باید نقش سازنده ایفاء کند و میلیاردھا انسان . داندنمی
مذھبی را مورد خطاب قرار دھد، باید پیامش طوری باشد کھ در مردم ایجاد 

 ى برای آنھا جالب بوده و آنھا را در روند مبارزه،مقاومت و سرسختی نکرده
بیسمارک صدراعظم اسبق آلمان با . اجتماعی آموزش دھد و بھ تفکر وادارد

برای مبارزه با . ھمین روش اشتباه آمیز با مذھب روبرو شد و شکست خورد
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 ھاانسان. مذھب ھم عوامل عینی و ھم عوامل ذھنی را باید مورد نظر قرار داد
توان بدون توجھ بھ شرایط ھستی مادی شان کھ افکار آنھا را شکل داده را نمی
آنھا نباید خود را مورد توھین و تحقیر تصور کنند . اد د"شستشوی مغزی"است 

این را بارھا . کھ در آن صورت نتایج معکوس در مبارزه مذھبی ببار می آید
اگر بپذیریم کھ مبارزه با مذھب کھ ریشھ آن . تجربھ تاریخ باثبات رسانده است

کھ  در جھل تاریخی و خرافھ مذاھب است کار امروز و فردا نیست و تا زمانی
 استثمار انسان از ى طبقاتی و وجود مقولھىاین جھل بھ علت وجود مبارزه

 بروز و رشد مذھب ھمواره فراھم است، ىانسان در جامعھ وجود دارد زمینھ
پس آنگاه باید بپذیریم کھ مبارزه با مذھب باید علمی، روشنگرانھ، طوالنی، با 

تی و شناخت از مجھوالت  طبقاىحوصلھ و در ارتباط مستقیم با الزامات مبارزه
 اعتقادات مذھبی در جھل تاریخی، در عدم ىریشھ. طبیعی و اجتماعی باشد

 این شرایط.  طبیعی و اجتماعی استھاىشناخت قانونمندیدرک علل تحوالت و 
این نیروی .  مسلط را در اجتماع دارد روزانھ آدم مذھبی تولید می کندىکھ جنبھ

با .  کرد"آگاه"و تحقیر و ایجاد تضییقات شود با توھین میلیاردی را نمی
این نوع تبلیغات . شود کسی را غیر مذھبی کردبرخورد فاشیستی و قتل عام نمی

فاشیستی تراوشات مغز کسانی است کھ ریگ در کفش دارند و جاده صاف کن 
.  در شرایط کنونی جھان ھستندھا و صھیونیستھاتبلیغات استعماری امپریالیست

 ىبی کھ در عراق و یا فلسطین برای آزادی وطنش علیھیک انسان مذھ
 و ھا امپریالیستىکند صد بار شرافتمندتر از گماشتھامپریالیست مبارزه می

کند بر ضد دین اسالم بسیج شوند و ست کھ مردم را تشویق میھاصھیونیست
 ضد ًو نھایتاطور عینیھ یکی ب. کاریکاتور حضرت محمد را با بمب مزین کنند

کار آن مبارز .  صھیونیسم استىطور عینی و ذھنی گماشتھھ ی و دیگری بمذھب
زند در تحلیل اری مید استراتژیک بھ امپریالیسم و سرمایھىمذھبی کھ ضربھ

ثرتر از آن ژیگولوی ایرانی مقیم ؤنھائی در مبارزه با مذھب بسیار پربارتر و م
 با توزیع کاریکاتور کندفرانکفورت، ھلند و یا لندن است کھ سفیھانھ فکر می

 در ھلند بر ضد "فتنھ"محمد و یا توصیھ و تبلیغ فیلم بی ارزش و تحریک آمیز 
بگذریم از اینکھ . مذھب مبارزه کرده است و خرافھ مذھبی را از بین برده است

طور کلی نیست، بلکھ ھمدستی با ھ مبارزه علیھ مذھب اسالم مبارزه با مذھب ب
 نژادی و استعماری و ضد بشری ھاىتوانند سیاستمسیحیت و یھودیت است تا ب

ئی ھستند کھ ھا کلھ پوکىاین ضد مسلمانان مسلمان زاده. خویش را توجیھ کنند
بی جھت نیست کھ ارتجاع جھانی آنھا را الی پوست . نداابزار دست اسرائیل

 پی در پی رادیو تلویزیونی ترتیب ھاىپیاز خوابانده و برایشان مصاحبھ
 ضد رژیمی برای ى مبارزه"قھرمانان"اندازد تا ل بھ گردن آنھا میدھد، مدامی

 ىنقش این ارتجاع منصور حکمتی در آستانھ. روز مبادا در ایران معرفی شوند
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پی ریزی آن از ھمین حال آغاز شده . شود می"شکوفا" ایران ىتحوالت آتیھ
. است

ان بھ  فاشیستی و دست راستی کھ سرشھاى در ھلند دارودستھًاخیرا
 اى دقیقھ١٥صھیونیسم جھانی وصل است بدنبال انتشار کاریکاتور محمد، فیلمی 

 مسلمانان تھیھ ى علیھ"آزادی بیان" و ھا افشاء جنایات مسلمانىبھ بھانھ
ما شاھدیم کھ این قصھ سر دراز دارد و با سیاست و پشتکار حسابشده . نداکرده

ممنوعکنند کھ قرآن باید غ می تبلیآزادی بیاناین ھواداران . گیردصورت می
در ترکیھ مدرن و سکوالر از جملھ خط عربی را عوض کردند تا در عین . شود

اکنون ما با موج تبلیغات عظیم . حال کسی موفق نشود آموزش قرآنی ببیند
مردم ترک در ترکیھ سکوالر بھ مراتب . مذھبی اسالمی در ترکیھ روبرو ھستیم

. ایران اسالمی ھستندمذھبی تر از مردم ایران در
 امپریالیسم و ىاین نخستین اقدام ضد اسالمی این حضرات گماشتھ

 و کتمان آن در پشت سنگر اھتوھین بھ مقدسات مسلمان. صھیونیسم نیست
 آقای ساموئل ھانتیگتون آمریکائی مد شده ھاى از دوران تئوری"آزادی بیان"

 ھاى در سرکوب نھضتاست و بخشی از سیاست راھبردی امپریالیست آمریکا
از ھمان تاریخ شما با این تبلیغات مواجھ . مترقی و آزادیبخش در جھان است

 آزادیبخش را مترادف با تروریسم قرار می دھند تا ھاىھستید کھ نھضت
. تروریسم امپریالیستی را کتمان کنند

ماھیت این مبارزه دستیابی بھ منابع اولیھ انرژی در خاورمیانھ است کھ در 
ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات . شورھای اسالمی واقع ھستندک

متحده عربی، بحرین، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان، نیجریھ و لیبی و 
 برای ھاامپریالیست. الجزایر و حتی اندونزی، ھمگی از ممالک اسالمی ھستند

این توجیھات . رندتسلط بر این منابع انرژی نیاز بھ توجیھات ایدئولوژیک دا
این توجیھات .  مقاومت مردم این کشورھا الزم استھاىبرای سرکوب نھضت

.  کارگر این ممالک ضروری استىبرای فریب مردم ممالک متروپل و طبقھ
ند اداده کھ ھرگز خودشان بھ آزادی بیان اھمیتی نمیھااین است کھ امپریالیست

ند و از منابعی صحبت االک افتادهیکباره بیاد وجود دیکتاتورھا در این ممھ ب
نوع " و " مدرنھاىحفظ دستآوردھا و ارزش" و "تمدن"کنند کھ برای بقاء می

این توجیھات فاشیستی نظر بھ دور دارد کھ اشغال .  الزم است"زندگی غربی
. اشغالگر طبیعی جلوه دھدھاى را توسط ارتشھااین سرزمین

د، زیرا دست آنھا را در اشغال زنن بھ این تبلیغات دامن میھاصھیونیست
گذارد و تجاوز نژادپرستانھ و صھیونیستی آنھا را  فلسطینی باز میھاىسرزمین

امروز مبارزه با اسالم در . کندبھ لبنان و سایر ممالک خاورمیانھ توجیھ می
 در دست اى انقالبی نیست، بلکھ وسیلھً ماھیتاىبطن خویش یک مبارزه
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 معترض و مخالف امپریالیسم و ھاى ملت برای سرکوبھاامپریالیست
 مزدوران خویش را بھ عنوان ھاامپریالیست. صھیونیسم در منطقھ است

ند تا مردم را تنھا بر ضد اپیشقراوالن توجیھات ایدئولوژیک خویش بسیج کرده
قتل عام مبارزان عراقی و افغانی، فلسطینی . اسالم در سراسر جھان بسیج کنند

ا را با برچسب اسالمی مزین کنند بمراتب راحت است تا و لبنانی را اگر آنھ
این سیاست امپریالیستی ضد اسالمی برای .  دیگری بر آنھا بستھ شودىپیرایھ

باید در این پیچیده گی آن عامل . انفراد سیاسی این نھضتھا صورت می گیرد
.ماھوی، پایدار و قطعی را تشخیص داد و بر اساس آن اتخاذ تصمیم کرد

دھند و فرا  قرار می"آزادی" اسالمیزه کردن را مقابل "فتنھ"لم در فی
خوانند برای دفاع از آزادی باید جلوی اسالمیزه کردن و قرآن را گرفت و می

ھم اکنون موج . تو گوئی فقط اسالم ضد آزادی است.  کردممنوعحتی آنھا را 
این تبلیغات . تبلیغاتی مسخره ای در مورد سرزمین تبت دنیا را فرا گرفتھ است

 جھانی و ھاى، سرمایھھابرای مقابلھ با چین است و در کار رقابت امپریالیست
ی الما یک رھبر مذھبی ارتجاعی و ئداال. تدارک جنگ آینده قابل توضیح است

یکباره بھ مظھر ھ آنھا ب. نداتر از آخوندھای ایرانکاھنان بودائی وی مرتجع
 جا زد، "ھافئودال"ن آخوندھا را نمایندگان اگر بتوا. ندامجسم آزادی تبدیل شده

در اینجا حمایت از یک جریان .  ھستند"برده داران"کائنان بودائی نمایندگان 
یکباره دفاع از آزادی بیان قلمداد ھ ارتجاعی مذھبی در کادر منافع امپریالیستی ب

د  حق حرف ندارند و نباید مورد حمایت قرار بگیرنھاآنجا کھ مسلمان. شودمی
کند میدان برای تبلیغات بودیسم  غرب را تھدید می،زیرا کھ خطر اسالمیزه شدن

در اینجا بھ روشنی می توان دید کھ سخن بر سر منافع امپریالیستی . باز است
این است کھ نظریھ . است و نھ حمایت از این و یا مقابلھ با مذھب دیگری است

 ھازی را برای امپریالیستارتجاعی منصور حکمت کھ وظیفھ افکار عمومی سا
 ارتجاعی است و ً بعھده گرفتھ است عمیقاھا بر ضد مسلمانھاو صھیونیست

.  ھستندھا و صھیونیستھادھد کھ تا چھ حد آنھا آلت دست امپریالیستنشان می
 ساختھ و ھا کھ توسط صھیونیست"مسلمانان سابق"سازمان صھیونیستی 

 ىت قرار دارد و برایش در ھمھپرداختھ شده و در سراسر جھان مورد حمای
برنامھ چینی ... ممالک از آلمان و اتریش و ھلند و دانمارک و انگلستان و

 برای دامن زدن بھ نژادپرستی، تجاوز ھاکنند بخشی از کارزار امپریالیستمی
 در ھلند از ھایکی از این آلت دست. بھ ممالک مسلمان و از جملھ بھ ایران است

روشنی ھدفش ھ  یک شخصیت کارتونی آفریده است کھ ب محمد،پیامبر اسالم
 نیمروز ىنشریھ. تحریک آمیز و دامن زدن بھ تبلیغات نژادپرستانھ در ھلند است

احسان جامی در فعالیت سیاسی و ": نویسد می١٣٨٧ فروردین ماه ١٦مورخ 
 اسالم اتخاذ کرد و سال گذشتھ ى تندی علیھھاىش موضعگیریایعاجتما
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 مرکزی مسلمانان سابق برای حمایت از کسانی کھ دین ىان کمیتھگروھی با عنو
احسان جامی بیشتر بھ حمایت از خیرت ... گویند بنیان گذاشتاسالم را ترک می

این آقای . "...وایلدز یکی از نمایندگان حزب آزادی ھلند در مجلس پرداختھ بود
ھ با خیرت وایلدز یک نژادپرست کامل دست راستی است کھ روابط حسن

اسرائیل دارد و بر ضد مسلمانان در ھلند بھ فتنھ گری مشغول است و فیلمی ضد 
 ایشان خواھان آن است کھ از "آزادیخواه"حزب .  تھیھ کرده استزمسلمانی نی

خواند ورود مسلمانان بھ ھلند جلوگیری شود و قرآن کھ آنرا کتابی فاشیستی می
رود مسلمانان برای ایشان و ممنوعیت قرآن و جلوگیری از و. ممنوع گردد

وی بارھا گفتھ است کھ اگر مسلمانان . حزبشان عین آزادی و دموکراسی است
فیلم آقای . قرآن را پاره کرده و دور بیاندازندخواھند در ھلند بمانند باید می

 سرباز متجاوز و اشغالگر ھلندی در افغانستان ١٦٥٠خیرت وایلدز باید حضور 
کار افتضاح این فیلم و .  توجیھ کند،کنندن را قتل عام میرا کھ مردم افغانستا

 نژادپرستان ھلندی و پیروان منصور حکمت بھ آنجا ىتحریکات فتنھ انگیزانھ
 اروپا را بعھده ى اتحادیھاىرسیده است کھ حتی دولت اسلوونی کھ ریاست دوره

این فیلم " را محکوم کرده و اعالم نموده است کھ "فتنھ"دارد نیز انتشار فیلم 
ھدفی جز ایجاد نفرت ندارد و آزادی بیان باید در فضای احترام بھ مذاھب و 

بان کی مون دبیرکل سازمان . "دیگر اعتقادات و ھمراه با حس تعھد رعایت شود
. ملل نیز این فیلم را توھین آمیز خواند و چاره دیگری نیز برای آنھا نمانده است

خواھد از منطقھ کوزووی مسلمان در کا میکھ اروپا با یاری آمریاى در لحظھ
کھ سخن از اى یکباره یک کشور مستقل متولد کند، در لحظھھ قلب صربستان ب

 اروپا و یا قبرس نیمھ مسلمان و بوسنین ىعضویت آلبانی مسلمان در اتحادیھ
 ى تحریک علیھ، اروپاستىھرزه گوین مسلمان برای ورود بھ اتحادیھ

 یوگسالوی در تناقض ىجلب ممالک ناشی از تجزیھ با این سیاست ھامسلمان
 مصلحتی این رھبران را باید با توجھ بھ ھاىموضعگیری. گیردکامل قرار می

وضعیت کنونی سیاسی توضیح داد وگرنھ ھمین وضعیت در مورد انتشار 
در . زدند امروز را میھاىکاریکاتور محمد نیز حاکم بود و آنھا عکس حرف

 توھین بھ پیامبر اسالم آزادی بیانن زیر پوشش حمایت از آن دوره ھمین رھبرا
دانستند و این عمل را وقیحانھ مغایر قانون اساسی و قوانین جزائی را روا می

 روزنامھ نگاران ىکار بھ جائی رسیده است کھ اتحادیھ. دانستندممالکشان نمی
دھد کھ این تناقضات نشان می. ھلند قصد دارد از این حضرت آقا شکایت کند

 شروع بھ رقص کرده ھاآقای خیرت وایلدز خارج از نوبت بھ ساز صھیونیست
است و این رقص بی تناسب ایشان در متن سیاست عمومی ضد اسالمی دول 

طبیعی است کھ وقتی بھ . اروپا و آمریکا در شرایط کنونی نمی خوانده است
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شود کھ  میکارزار بزرگ جھانی ضد اسالم دامن زده شود مواردی ھم پیدا
. اسرائیل خارج از کر بخوانندىکسانی افسارشان پاره شده و با اشاره

ولی برای حزب ما مھم این یا آن موارد نیست، مھم آن است کھ روش 
طور خاص ھ طور کلی و اسالم بھ  مذھب بى را در مبارزه علیھھاکمونیست

را در  و ماھیت این سیاست ھاروشن کنیم و سیاست راھبردی امپریالیست
 اجتماعی ىتنھا در راستای این مبارزه.  برمال کنیمھابرخورد بھ اسالم و مسلمان

ھم اکنون . توان سره را از ناسره تشخیص دادو ضد امپریالیستی است کھ می
 اپوزیسیون ایران را ھاىمالک تشخیص مھمی پیش آمده تا مردم ایران سازمان

 موافق ھاىخالفان آنھا، سازمان حامی اسرائیل و مھاىسازمان. بھتر بشناسند
 روابط "انقالبی" ھاىمھم این نیست کھ این سازمان. ،امپریالیسم و مخالفان آنھا

مھم این است کھ این .  استعماری داشتھ باشند یا خیرھاىمشخص با این قدرت
. ندا از زاویھ نظری فلج شده و بھ تسخیر تفکر ارتجاع جھانی در آمدهھاسازمان

.  تبلیغاتی امپریالیستی ھستندھاىت ایجاد افکار عمومی این ماشینآنھا ابزار دس
اما آنھا از روی .  باشندھا جاسوسان امپریالیستھاالزم نیست کھ این سازمان

جھالت، تفکر جزمی، بی تجربگی سیاسی، لیبرالیسم، بی مسئولیتی، مد روز 
یستی را  امپریالیستی و صھیونھاىبودن، پیمودن راه کمترین مقاومت سیاست

.     کنند و آب بھ آسیاب جنایات آنھا می ریزندتبلیغ می

٢٠٠٨ ماه مھ -١٣٨٧ اردیبھشت – ٩٨شـماره 

* * * * * * *

 با اسالم ستیزھا در خدمت سیاست ھاھمدستی فاشیست
ھا و صھیونیستھاراھبردی امپریالیست

]١٠١بھ نقل ازتوفان شماره [

ی برغراین وستفالن در شمال   در ایالت نورد"حامی شھر کلن"حزبی بنام 
 کنفرانسی در شھر کلن با شرکت ٢١/٠٩/٢٠٠٨تا ١٩آلمان قصد دارد از تاریخ 
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Vlaams فاشیستی و دست راستی اروپا نظیر سازمان وامز بالنگھاىسازمان
Belangفرونت ناسیونالاز بلژیک ، Front Nacionalاف پ اواز فرانسھ ،

FPÖیگا نورد، ل از اتریشLega Nord از ایتالیا و بریتیش ناشنال پارتی
British National Partyعنوان فراخوان این حزب و .  از بریتانیا تشکیل دھد

.، رد مناره و رد اذان استرد مسجد.  ضد اسالمی استى کنگره،دستور کار آن
یک جریان اصلی ھ  ب"اسالم ستیزی" و "اسالم سیاسی" ىمبارزه علیھ

ھ حال ب. و فاشیستی بدل شده است، ، جنگ طلبجو ت نیروھای ستیزهفعالی
موم ضد ستوان ھر مسلمانی را مورد تعقیب قرار داد و یک فضای مراحتی می

 کردند حال ھا با یھودیھاآنچھ را کھ نازی. مسلمانی در اروپا فراھم آورد
. کنند مدرن با مسلمانان میھاىنازی

یاست اسالم ستیزی ــ توجھ کنید نھ س. ماھیت این سیاست روشن است
 در قبل از تجاوز بھ ھا و صھیونیستھا این سیاست امپریالیست ــمذھب ستیزی

 انرژی نیاز داشتند کھ بھ ىآنھا برای کسب منابع اولیھ.  خاور میانھ استىمنطقھ
زنند ممالک نفتخیز تجاوز کنند و مردم این ممالک را کھ بھ مقاومت دست می

برای این کار از منظر تکامل جنگ روانی و آمادگی افکار . دسرکوب نماین
  طوالنی در ھمھ جاىعمومی برای آدمکشی نیاز بھ آن بود کھ در یک دوره

 اسرائیلی منصور ھاىدارو دستھ.  مسلمانان بھ تبلیغات سوء بپردازندىعلیھ
الن  بھ میدان اعزام شدند پیشقراو"یاسالم سیاس"حکمت کھ با تئوری مبارزه با 

 بھ عراق و ھاآنھا از تجاوز امپریالیست. پیاده کردن نظریات پنتاگون بودند
یاری سربازان آمریکائی بھ عراق رفتند و بھ ھ افغانستان بھ دفاع برخاستند و ب

 کارگر پرداختند تا سر آنھا را با حقوق بیکاری و ىاخاللگری در صفوف طبقھ
 بھ این ىا عراق آن چنان ضربھخلق قھرمان. درخواست بی حجابی شیره بمالند

 زد کھ تمام دستگاه رادیو تلویزیون اھدائی آمریکائی خویش را بجا ھاضد انقالبی
.گذارده و فرار کردند

یاری ھ این دارو دستھ بھ رھبری موجود حقیری بنام مینا احدی ب
ند کھ مانند ا انجمنی بپا کرده،سسات مشکوکؤ آلمانی و مھاىصھیونیست

شورای " آنھا نام ، معروفند"شورای مرکزی یھودیان"لمان کھ بنام یھودیان در آ
 ، تدارک دیده شدهھاىند و با سخنرانیاا برگزیدهر "مرکزی مسلمانان سابق

 گروھی آلمان و اتریش و سایر ممالک اروپائی فضای ھاىیاری رسانھھب
 روشن است کھ این سازمان مشکوک .کنند مسلمانان ایجاد میىمسمومی علیھ

 در اروپا آفریده شده است ھا و صھیونیستھادر خدمت ادامھ سیاست امپریالیست
 سکنی ىو ھدفش تدارک تجاوز بھ ایران و سایر ممالک اسالمی و توجیھ ادامھ

. نیروھای استعمارگر تجاوزکار در ممالک تحت اشغال است
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 ارتجاعی ھاىاین جنبش فاشیستی کھ یکی از ارکان آن ملھم از تئوری
 نفی این حقیقت مارکسیستی است ، حکمت و پیروان ارتجاعی آن استمنصور

 جا "ھافقط اسالم را افیون توده" این مرتجعین "ستھامذھب افیون توده"کھ 
آنھا با ریاکاری . ویژه یھودیت ندارندھ زنند و کاری بھ کار مسیحیت و بمی

یر این کنند زیرا در غ طبقاتی جدا میى ضد مذھبی را از مبارزهىمبارزه
 بھ عراق و افغانستان و لبنان و ھاتوانند از تجاوز امپریالیستصورت نمی

 تبلیغ کند و بر ضد ،وقتی کسی فقط در سطح. فلسطین و در آینده ایران دفاع کنند
 امپریالیستی و تجاوزکارانھ کاری ھاىاسالم تحریک کند و بھ ماھیت سیاست

برای تحقق اھداف سیاسی آنھا قرار  ھا امپریالیستى در جبھھًنداشتھ باشد عمال
 و ھا ضد مسلمانی امپریالیستىوقتی کسی نفھمد کھ ماھیت مبارزه. گیردمی

 مذھب ى علیھھا کمونیستى مغایر و متضاد با ماھیت مبارزهھاصھیونیست
 ھا، آنوقت این عده ھمدست فاشیستاستعماری دارداست و ھدف آنھا ماھیت 

 و ھاشرط امپریالیست اھان خروج بی قید ووقتی کسی خو. نداو شدهشوند می
 فاشیستی است ھاى ھمین کنگرهى متحد بالقوه،تجاوزگران از کشور عراق نباشد

 باید در عراق تا ھاکھ در آن رجز خواھند خواند کھ بھ چھ مناسبت آمریکائی
 طبقاتی جدا ىکھ مبارزه با مذھب را از مبارزه کسانی. روز قیامت بمانند

میلیون مردم ستمدیده  چھ مناسبت صدھاھ  نیستند توضیح دھند کھ ب قادر،کنندمی
 مسلمان و میلیاردھا مردم سراسر گیتی برای بھبود شرایط زندگی ىو پابرھنھ

 ، مردمھاچھ مناسبت برای میلیونھ ب. اندازندخود بھ توھمات مذھبی چنگ می
بسیاری کند و  رھائی بشریت جلوه میىمذھب نھ ابزار سرکوب بلکھ وسیلھ

 انسانی و آرزوھای آرمانی را در تحت پرچم مذھب و رھبری آن ھاىخواست
این حکم کھ مذھب . جویندکنند و در مبارزه بھ این سالح توسل میجستجو می
ثیر عملی دارد کھ معرفت علمی ناچیز باشد أست تا زمانی معتبر و تھاافیون توده

انسانی تنھا در روی زمین و و اطمینان خاطر در این عرصھ کھ زندگی مرفھ و 
ھ شود مردم و بکھ می اىتا لحظھ.  ممکن است وجود نداشتھ باشدھانھ در آسمان

ویژه زحمتکشان را بھ دنیای مرفھ آخرت تسلی داد و بھ آنھا در آن دنیا زندگی 
. ثر استؤ خرافات مذھب در جامعھ م،بھتری وعده داد

 زیرا از حق مردم ،نیست دموکرات ھم ،این جریان ضد اسالمی ایرانی
. کندعراق در تعییین سرنوشت خویش و بر ضد نیروی اشغالگر حمایت نمی
 ھایونبرای آنھا این دستاورد بشری کھ در اثر فداکاری و از جان گذشتگی میل

مردم جھان برای رھائی از یوغ استعمار کھن و نوین بوجود آمده است و در 
آنجا کھ پای دشمنی با اسالم .  ارزشی ندارد،لمللی بھ ثبت رسیده استااسناد بین

، حق خود تعیینی سرنوشت ملل در مبارزه با آید حقوق بشربھ میان می
. ، حق حاکمیت ملی و سایر حقوق دموکراتیک و مدنی ارزشی نداردامپریالیسم
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 میلیون ٥/١آنھا از نابودی . دموکرات بودن آنھا نیز قالبی و فاشیستی است
 ىند و در محاصرها غزه کھ بھ گرسنگی محکوم شدهفلسطینی در نوار

نظر ھ کنند زیرا ب اظھار رضایت می،برند فاشیست بسر میھاىصھیونیست
شود و حماس پایگاه خویش را از دست  میلیون مسلمان کمترمی٥/١آنھا 

 ھستند و ھا، و سرکوب ملت، آدمکشی ھوادار استعمارھااین فاشیست. دھدمی
 و مبارزه با مسجد و مناره و "اسالم سیاسی" مدرن ھاىیخویش را در پس تئور

اری بورژوائی را کھ با دآنھا حتی قوانین ممالک سرمایھ. کنند پنھان میھاؤذنم
 دین را از دولت جدا کرده و باید نسبت ،تکیھ بر دستآورد بزرگ انقالب فرانسھ

 احترام بھ مذھب نقش خنثی داشتھ و با آنھا بطور مساوی برخورد کنند مورد
دھند و خواھان آن ھستند کھ این اصل اساسی قانون اساسی کھ آزادی قرار نمی

این برخورد فاشیستی و .  اجراء نشودھاکند در مورد مسلمانمین میأمذھب را ت
. کندضد دموکراتیک بقدری بی شرمانھ است کھ انسان از بیان آن حیرت می

رسد و ما ھ و اعدام مسلمانان میشکنج، زندان، پذیرش این اصل بھ تائید اخراج
 و یاران منصور حکمتی بھ آنجا ھاکار این فاشیست. از آن زیاد دور نخواھیم بود

رسد کھ در کنار متحدین جدیدشان بر ضد مسلمانان مترقی و انقالبی غداره می
 .ه در آیند"تروریسم"ببندند و در خدمت مقامات امنیتی اروپائی برای مبارزه با 

، نواختن ناقوس کلیساھا در روزھای ا ساختن صدھا کلیسا و کنشتبرای آنھ
استراحت یکشنبھ آزار دھنده نیست ولی ساختن یک مسجد و یا اذان روزانھ آزار 

 ضد مذھبی ھرگز قرابتی ندارد و تنھا ى این تفکر فاشیستی با مبارزه.دھنده است
.  در جھان استھا امپریالیستىدر خدمت ارتجاع جھانی و سیاست تجاوزکارانھ

 ھاشود و با تظاھرات فاشیستاین سیاست از چاپ کاریکاتور محمد شروع می
 باید مبارزه ھاکمونیست. یابد  جھانی ضد مسلمانی ادامھ میھاىدر کلن و کنگره

 امپریالیسم و استعمارگران و ى، علیھ طبقاتی تلفیق دھندىبا مذھب را با مبارزه
 ،باید از دستآوردھای بشری. ت مبارزه کننداشغالگران امپریالیست و صھیونیس

احترام بھ حقوق بشر برای ھمھ و حتی مسلمانان دفاع ، از حقوق دموکراتیک
، فاشیسم و  حقوق دموکراتیک آب ریختن بھ آسیاب امپریالیسمىتجزیھ. کنند

.صھیونیسم است
گویند کھ سیاست ضد اسالمی در درستی میھ معترضین بھ این کنگره ب

 ى تجاوزگرانھ و ناعادالنھھاىھ معنی مشروعیت بخشیدن بھ جنگاروپا ب
، نقض آشکار حقوق ملل و دموکراسی و حقوق بشر و نقض آشکار حقوق کنونی

 اگر . اروپائی استىبرسمیت شناختھ شده در قوانین اساسی ممالک پیشرفتھ
 ھر بھانھ بزیر پا گذارد آنوقت راه برای نقضھ بشود این حقوق را یکبار و ب

وقتی احترام بھ قانون و . ھر بھانھ ھموار شده استھ مکرر آن برای ھربار و ب
این ھ  توجھ بًاتفاقا.  حفظ آن از بین رفت حال چھ یکبار و چھ صد بار،حرمت
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 واقعی و پیگیر ھستند ھاى کھ دموکراتھاامر مھم است کھ فرق میان کمونیست
.شود را نشان داده میھا و فاشیستھاو لیبرال

تر  ھر روز روشنھادھد کھ مرزبندی رویدادھای جھان نشان میسیر
 ،ھا، صھیونیستھا، فاشیست، ضد بشرھا، تجاوزکارانجنگ طلبان. شودمی

، "اسالم سیاسی"پیروان منصور حکمت با تئوری ارتجاعی ، مسلمان ستیزھا
 ،ی و ایھود اولمرتن، یاران جرج بوش و دیک چئ"تروریسم"مبارزه با 
ران ا، ھواد، ایران و سوریھ، فلسطین، لبنان، افغانستانجاوز بھ عراقھواداران ت

 ى، لبنان و سوریھ در یک طرفند و ھمھ، فلسطین، افغانستان اشغال عراقىادامھ
 ى و ھواداران مبارزهھا، صھیونیستھا جھان بر ضد امپریالیستھاىخلق

ران اد، ھواھا و انسان دوستھا، دموکرات در خاور میانھھاآزادیبخش ملت
، ، فلسطین، عراقخروج بی قید و شرط تجاوزگران و اشغالگران از افغانستان

ل چون ئشود کھ این مساروشن می. ،لبنان و سوریھ در طرف دیگر قرار دارند
 زنجیر بھم وصلند و ناشی از یک سیاست واحد ارتجاعی جھانی ھاىحلقھ

ق بھ آتش زدن قرآن  وی و تشویىچاپ کاریکاتور محمد و یا فیلمی علیھ. ھستند
 ھاىجدا از تجاوز بھ عراق و گرسنگی دادن بھ مردم فلسطین و جنایات نازی

بیند و از این ھمان سیاستی کھ تدارک تجاوز بھ ایران را می. صھیونیست نیست
 ضد جنگ در خدمت ھاىھم اکنون متحدین خویش را در تخریب در جبھھ

جای ھ کھ ب ھمان کسانی.  است پیدا کردهھا و صھیونیستھاسیاست امپریالیست
تکیھ بر این سیاست کھ از جنگ جلو گیرند تکیھ را بر سرنگونی رژیم جمھوری 

 و در ھمدستی با آنھا بھ ایران ھاند تا در پا رکابی امپریالیستااسالمی گذارده
س آنھا سازمان مجاھدین خلق قرار دارد کھ بھ جاسوس أدر ر. سرازیر شوند

 ھاى مالیخولیائی و تروتسکیستھاى"چپ" اىپاره. استرسمی آمریکا بدل شده 
 در پس ھا وصھیونیستھار دستجمعی با امپریالیستُضد انقالبی نیز در این ک

 باید این حجاب ضد انقالب را کھ برای بدنامی . پنھانند"انقالبی"حجاب 
آنھا حقیرانی ھستند کھ جسارت آنرا ندارند تا بھ .  درید،ندا آمدهھاکمونیست

از یک ) توفان(حزب کار ایران. ت از نظریات منصور حکمت دفاع کنندصراح
 این ى حزب ماست الشھھاىطرف و سیر رویداھا کھ در تائید ارزیابی

 اشغال عراق و فلسطین ھستند بھ ىی کاذب را کھ خواھان ادامھھاانقالبی

 . ریزددان تاریخ میزبالھ

* * * * * * * * * * * * * * *
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 کارگرى بورژوازی با حزب طبقھىارزه مبھاىروش

]١٠٢بھ نقل از توفان شماره [

 کارگر است ى کارگر ارگان سیاسی و ستاد فرماندھی طبقھىحزب طبقھ
. نماید مبارزات اجتماعی رھبری میھاىکھ این طبقھ را در پستی و بلندی

 ى گوناگون مخالف حزب و حزبیت طبقھھاى کارگر کھ در چھرهىدشمنان طبقھ
 کارگر بھ مبارزه پرداختھ و آنرا از بین ىکوشند با حزب طبقھارگر ھستند میک

 ىگیرد در اساس خود و تجربھئی کھ بورژوازی در پیش میھاروش. ببرند
ولی صفوف .  شناختھ شده استھاىکسب شده از جانب پرولتاریا، روش

 این کارگران جوان فاقد تجربھ ھستند و. پرولتاریا و ترکیب آن ثابت نیست
 جنبش جھانی کمونیستی بی ىشناسند و از تجربھ موذیانھ را نمیھاىروش
پرولتاریای جوان بھ تدریج جای پرولتاریای مسن و از کار افتاده و با . خبرند

 اجتماعی از بورژوازی و ىھستند اقشاری کھ در اثر تجزیھ. گیردتجربھ را می
 آنھا نھ تنھا از تجارب شوندخرده بورژوازی بھ دامن پرولتاریا پرتاب می

 مسموم سایر طبقات را نیز بھ ھاى پرولتاریائی بی خبرند بلکھ آلودگیىمبارزه
 مادی وضعیتی را ایجاد ھاىاین زمینھ. شونددرون صفوف پرولتاریا موجب می

یابد و تجارب تلخ گذشتھ بھ طور کند کھ خطر فریب پرولتاریا افزایش میمی
 تاریخی و ى کارگر کھ مظھر حافظھىبقھحزب ط. شودم تکرار میومدا

 مھم را بھ عھده دارد کھ مرتب ىتجارب جنبش کمونیستی است این وظیفھ
 کارگر را در جریان شگردھای بورژوازی قرار دھد و دست بورژوازی ىطبقھ

بھ ھمین جھت است کھ بورژوازی و نمایندگان سایر طبقات . را رو نماید
 کارگر ى عنوان سالح پوالدین طبقھ کارگر بھىاجتماعی از حزب طبقھ

زیرا . کنند کارگر تبلیغات میىھراسناکند و بر ضد حزبیت و حزب طبقھ
 کاخ ستم آنھا را ىشالوده کارگر ى و یا تقویت حزب طبقھجلوگیری از پیدایش

.کندتقویت می
 کارگر یعنی با ى مختلف با ایدئولوژی طبقھھاىبورژوازی در عرصھ

 سیاسی و ھاىاین مبارزه در عرصھ. پردازدھ مبارزه میمارکسیسم لنینیسم ب
.یابدایدئولوژیک و سازمانی بازتاب می

بورژوازی با .  عمده داردى ایدئولوژیک جنبھى موارد مبارزهاىدر پاره
کوشد با ایجاد گرد و خاک و آشفتگی و تزلزل یاری اندیشمندان خویش می

دالالت علمی برای نفی کمونیسم ، اختراع شبھ است، پخش دروغ و جعلیاتروحیھ
بھ یاری اندیشمندان مزدور خویش در صفوف پرولتاریا ایجاد تشتت و 

اری بھترین نظام دآنھا تالش دارند ثابت کنند کھ نظام سرمایھ. سردرگمی کند
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شود این نظام را با چیز دیگری جایگزین جھان است و ابدی خواھد ماند و نمی
 فراوانی ھاىی ایجاد گرد و خاک و سردرگمی نسخھدر انبان بورژواھا برا. کرد

بھ عنوان مثال عمال بورژوازی در . از تجارب حال و گذشتھ پیچیده شده است
 بی قید و ھاىآزادی"شوند کھ گویا آنھا از جنبش کمونیستی با این شعار پیدا می

ً این شعار گمراه کننده و ماھیتا ارتجاعی ھدفش نفی .کنند حمایت می"شرط

این شعار .  و مفاھیم اجتماعی نظیر آن است، آزادیھیت طبقاتی، دمکراسیما
 ظاھری فریبنده دارد و از ،ولی این شعار. باشدنفی ماھیت طبقاتی دولت می

طرف مغزھای غیر ورزیده و خالی از دانش طبقاتی بزودی پذیرفتھ شده و تبلیغ 
برد و وقتی شما میً ارتجاعی طبیعتا زمان ىمبارزه با این نظریھ. گرددمی

ماھیت این شعار ارتجاعی را فاش ساختید ارتجاع با شعار جدیدتری بھ میدان 
 ى کارگر با تجربھىًطبیعتا حزب طبقھ. کندآید و مسایل دیگری طرح میمی

ًتواند فورا در مقابل این نظریات ارتجاعی عملی و علمی و تاریخی خود می

. افتندی افراد جداگانھ بھ دام این نظریات میمقاومت کند و آنھا را خنثی نماید ول
، پردازد می، ماھیت طبقاتی دولتاتیق طبى، مبارزهبورژوازی بھ نفی طبقات

این . نمایدکند و قھر انقالبی را نفی میپارلمانتاریسم بورژوائی را تبلیغ می
 گروھی تبلیغ ھاى و کتب درسی و رسانھھانظریات در طی مقاالت و فیلم

 کارگر باید در ىطبقھ. دھندو مردم را توسط آن شستشوی مغزی میشود می
 کارگر در ىاگر حزب طبقھ. مقابل این لشگرکشی روانی بورژوازی مسلح باشد

کاری نباشد کھ با کار مستمر و تعقیب مسائل شگردھای بورژوازی را بر مال 
یغ بورژوازی تبل. شود کار خویش را از پیش بردکند، بورژوازی موفق می

 وطنفروشند و وطن ندارند حتی برای عوامفریبی بھ ھاکند کھ کمونیستمی
 آنرا بخورد ،شود کھ بریده از متن حزب کمونیست متوسل میىمتونی از بیانیھ

مشتی .  بھ ایرانندھادھد کھ خواھان تجاوز امپریالیست کسانی میىھمھ
یالیستی مالیخولیائی حتی جنگ بزرگ میھنی ضد فاشیستی در شوروی سوس

اینھا ھمان قربانیان . کننداستالینی را بھ عنوان ناسیونال شووینیسم محکوم می
 ھستند کھ مغزھای خالیشان را با اراجیف ھالشگرکشی و تجاوز امپریالیست

پرستی کمونیستی کھ بورژواھا تبلیغ مبارزه با میھن. کنندامپریالیستی پر می
 ھاىلطھ است تا قبل از تجاوز، زمینھُ تدارک تجاوز بھ ممالک زیر س،کنندمی

روانی مقاومت توده ھای مردم را بشکنند و مانع شوند تا یک نھضت مقاومت 
اندیشمندان بورژوازی تبلیغ .  بھ وجود آیدھاآزادیبخش در مقابل امپریالیست

 امپریالیسم و صھیونیسم وجود ندارند و این مقوالت را ىکنند کھ پدیدهمی
ھدفشان از این کار این است کھ مبارزات مردم . نداکرده اختراع ھاکمونیست

 ھمین . جا بزنند"تروریسم"جھان را برای رھائی ملی تخطئھ کنند و آنھا را 
 در مقابل ھا مقاومت ملتى ایدئولوژیک علیھى اسالم یک مبارزهىمبارزه علیھ
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.  بشریت استى و جنایتکاران علیھھا و صھیونیستھازورگوئی امپریالیست
.  را باید در این مبارزه بھ خوبی افشاء کردھا و صھیونیستھا امپریالیستنقش

 اسالم و تبلیغات جنون آمیز ى مبارزه علیھىاندیشمندان امپریالیستی ولی بھ بھانھ
خواھند فضائی خلق کنند کھ ضد اسالمی و نھ ضد مذھبی در سراسر جھان می

فات و مذھب بھ طور کلی تبلیغ خرا. کشتن و قتل عام ھر مسلمانی جایز باشد
 و ھاانتشار مسایل فلسفی انحرافی و جعلیات تاریخی بھ ویژه توسط تروتسکیست

 ىست تا از گذشتھھانظایر آنھا کھ تالشی برای تلقین احساس گناه بھ کمونیست
 افتخار آمیز جنبش کمونیستی را بھ لجن ىخویش اظھار ندامت کنند و گذشتھ

شان افتخار دھد از جملھ ھمین مبارزات بکشند تا بورژوازی بھ آنھا ن
تنھا وجود حزب است کھ . آیدایدئولوژیک است کھ ھر روز بھ رنگی در می

.م و پیگیر مبارزه کندوتواند با این نظریات انحرافی بھ طور مدامی
 خود ھاىبورژوازی فقط با تخریب مغزھا و نفوذ در آنھا بھ خواست

سازند و علوم را  مدرن میھاىجھ خانھ شکنھاآنھا برای کمونیست. رسدنمی
، سازمان امنیت و باندھای  ارتش،پلیس. گیرنددر خدمت شکنجھ بھ کار می

 آنھا .برند بھ کار میھامافیائی و فراماسیونری و نظایر آنھا را بر ضد کمونیست
 ھا، بھ اسرار سیاسی کمونیست پنھانھاىخواھند بھ اسرار تشکلبا شکنجھ می

 و ساختن مشتی ھا کمونیستىخواھند با در ھم شکستن ارادها می آنھ.پی برند
 را در ھم بشکنند و ھا کمونیستىتواب از آنھا و بھ نمایش گذاردن آنھا، روحیھ

تبلیغ کنند کھ مبارزه بی ثمر است و بھتر است کھ مخالفین نظام با ھمین کھ 
نجھ و اعدام از زندان و شک. دارند سر کنند و بھ کار نظام کاری نداشتھ باشند

 دیگری است کھ بورژوازی برای در ھم شکستن مقاومت و ممانعت ھاىروش
نابودی کادرھای کمونیست و . کند کمونیستی استفاده میىاز تداوم مبارزه

 را ھا نسلى گذشتھ و آینده و تبادل تجربھھاىاحزاب کمونیستی پیوند میان نسل
ش این تجارب را برای خویش ریزد و بورژوازی در عین اینکھ خوددر ھم می

.پردازدحفظ کرده است در مورد پرولتاریا بھ محو آن می
کند در تشکیالت  سعی میھابورژوازی برای بھ اسارت گرفتن کمونیست

 طبقاتی با خبرند و دشمن ى نیز کھ از دانش مبارزهھاکمونیست. آنھا نفوذ کند
مترصدند کھ از کمینگاه دانند کھ آنھا ھر لحظھ شناسند و میطبقاتی را می

 ى یورش آورده و بھ شکار آنھا بپردازند اساس مبارزهھاخویش بھ کمونیست
آموزند کھ در آنھا می. کنندخویش را بر سازمان پنھان و کار مخفی استوار می

شرایط دموکراتیک بھ کار نیمھ مخفی دست زنند و تلفیق مھمی میان شکل کار 
 ممالک ى در ھمھھاولی اساس کار کمونیست. دمخفی و کار علنی بھ وجود آورن

بورژوازی سعی . طبقاتی کھ بورژوازی بر سر کار است ھمان کار مخفی است
 خویش کھ خود را کمونیست جا ھاى توسط آدمھاکند با نفود در این تشکلمی
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کنند بھ درون این  ضعیفی کھ خود فروشی میھاىزنند و یا توسط آدممی
 وارد ھا قطعی را بھ این تشکلى مناسب ضربھىر لحظھ نفوذ کرده و دھاتشکل
 بورژوازی است کھ در بسیاری ى شناختھ شدهھاىاین یکی از روش. آورد

. موارد با موفقیت روبرو بوده است
ُ کھ مبلغ پارلمانتاریسم بورژوازی بودند و پرولتاریا را بھ ھارویزیونیست

ًا از این روش شناختھ شده دادند طبیعتمعجزات دموکراسی بورژوازی حوالھ می

 گرانبھای جنبش کمونیستی کھ محصول شناخت از دشمن طبقاتی بود ىو تجربھ
آنھا در پی حزب علنی بودند تا خاطر بورژوازی از آنھا جمع . دست کشیدند

. باشد
ُ ایرانی نخستین سازمان مدعی کمونیسم کھ مبلغ ھاىدر میان تشکل

عی را بھ عنوان مظھر دموکراسی بھ حلق گرائی بود و این تئوری ارتجاعلنی
ریخت حزب کمونیست کارگری ایران بھ رھبری مشتی ھواداران بی خبرش می

صفحات زیادی را در  "روئین تن"رھبران این حزب . منصور حکمت بود
 خود سیاه کردند تا ھواداران خویش ھاىمزایای کار علنی در نشریات و رسانھ

 ىھمان موقع نشریھ.  طبقاتی تربیت نمایندرا با این تفکر ارتجاعی و ضد
 بھ این تفکر ارتجاعی و "عسس بیا مرا بگیر" در مقالھ ای تحت عنوان "توفان"

.این کژراھھ برحذر داشتبھ پلیسی برخورد کرد و مبارزان را از رفتن 
شوھای " علنی بھ سبک ھاى منصور حکمت نھ تنھا کنگرهىدارو دستھ

 و راه را برای حضور ھر کس و ناکس در دکردن برگذار می"آمریکائی
، تصاویر فتوژنیک کادرھا و رھبران خویش گذاشتند خویش باز میھاىکنگره

کردند تا کار  اینترنت منتشر میھاىدر شبکھره و در بیرون کنگره گرا در کن
 ھادر کنگره آنھا رھبران خودفروختھ و پلیس و سایر تشکل. پلیس را آسان نمایند

 و انقالبیون ایران را بھ ھاان اکثریت را کھ خون بسیاری از کمونیستنظیر فدائی
کردند کھ از نزدیک مبارزان را بشناسند و بھ مقامات گردن دارند، دعوت می

نوشتند کھ چرا دعوت از اکثریت و حتی مقاالت متعدد می. باال خبر دھند
ھا برای لو آن. سلطنت طلبان و سایر نیروھای ضد انقالب عین دموکراسی است

شدند کھ گویا  حزب کمونیست متوسل میىدادن کادرھا بازھم نفھمیده بھ بیانیھ
کنند و ھمھ جا از کمونیست بودن خود نام برده و  خود را پنھان نمیھاکمونیست

ما البتھ در این مقالھ وارد ماھیت . کنندخود را بھ عنوان کمونیست معرفی می
 ارتجاعی، فرھنگی را در میان ىین نظریھشویم ولی ااین بحث ارتجاعی نمی

 ایران بھ ھاى آن تظاھر دانشجویان دانشگاهىنسل جوان تبلیغ کرد کھ نتیجھ
 فرھنگ خود لو . بودن و خودنمائی کمونیستی است"سوسیالیست" بودن "چپ"

، نشانھ  جسارت انقالبی نیستى، فرھنگ آسان کردن کار ارتجاع نشانھدھی
، فخر فروشی و ارضاء ، فقدان شناخت دشمن طبقاتییخودفریبی خرده بورژوائ
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برای مبلغین این فرھنگ کھ در خارج کشور . احساسات ضد پرولتری است
کنند اعمال این ند و نظریات ارتجاعی منصور حکمت را تبلیغ میانشستھ

 برای "ھاقربانی" و "شھدا"سیاست غیر مسئوالنھ و جنایتکارانھ تکیھ بر تعداد 
 پلیس بھ جنبش ى کھ در اثر ضربھاى فاجعھ.تس خویش ا"تحقانی"اثبات 

ند و ادانشجوئی در ایران وارد آمده و بسیاری فعالین آن مورد ھجوم قرار گرفتھ
 داشتھ و گویای آن است ھا نشان از نفوذ پلیس در این تشکل،ندا گشتھ"بی ضرر"

یا مرا سیاست عسس ب" فرھنگ خود لو دھی تا بھ چھ حد کار پلیس و ىکھ زمینھ
 . را راحت کرده است"بگیر

امروز کافی نیست کھ فقط دانشجویان و یا کارگران را بھ شقاوت رژیم و 
 ھا را کھ سال"عسس بیا مرا بگیر"باید فرھنگ . توجھ بھ پنھانکاری توجھ دھیم

 مورد ند با یک انتقاد عمیقا ایران جا انداختھىپیروان منصور حکمت در جامعھ
 ارتجاعی ھاىا یک جراحی موشکافانھ و شفابخش تئورییورش قرار داد و ب

. منصور حکمت را کھ یک نظام فکری کامل لیبرالیستی است بھ دور افکند
 کھ یک متحد ھا اسرائیل و امپریالیستھاىًطبیعتا از این اقدام، صھیونیست

دھند خوشحال نخواھند بود ولی بزرگ خود را در ایران و منطقھ از دست می
تروتسکیسم و پیروان . یابداز وجود این خرابکاران نجات میخلق ایران 

منصور حکمت در ایران دو جریان ارتجاعی و ضد انقالبی ھستند کھ باید با آنھا 
، نداضرباتی کھ این عده بعد از انقالب بھ کمونیسم زده. با تمام قوا مبارزه کرد

ھ بعد از انقالب  کرچی آنھاا، ماھیت ق، بی شناسنامھ بودنشانبی ریشگی آنھا
، در جنبش کمونیستی ایران ، نقش مخرب آنھا در جنبش کردستانعلمشان کردند

ھر ایرانی میھنپرست چھ برسد بھ کمونیست را فرا می خواند سر این مارھا را 
         .با سنگ بکوبد تا نظریات منصور حکمت بھ گور سپرده شود

* * * * * * * * *
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 و ھاان منصور حکمت با فاشیستھمدستی پیرو
ھاصھیونیست

]١٠٤بھ نقل از توفان شماره [

در مورد پیدایش و تکامل ) توفان(  حزب کار ایرانھاى و پیشگوئیھاتحلیل
نظریات تئوریک و ماھیت تشکیالتی پیروان منصور حکمت روز بروز بیشتر 

 در  منصور حکمت در شھر کلنىدارو دستھ. دھدصحت خویش را بروز می
 اروپا در ھاى فاشیستى تبلیغاتی تدارک کنگرهھاىکشور آلمان یکی از ستون

 مسلمانان و ى افکار عمومی را علیھ" کلنخاطرب"این شھر ھستند کھ تحت نام 
مسلمانان " بنام اىآنھا با علم کردن دستھ. کنندمذھب اسالم بسیج و تحریک می

 را اىالش دارند مبارزه ت، جان گرفتھ استھا کھ با یاری صھیونیست"سابق
رالف جوردانو صھیونیست فعلی یکی از متحدین .  مسلمانان سازمان دھندىعلیھ

.این جریان است
 فاشیستی قصد دارند مانع از ھاىظاھر قضیھ این است کھ دارو دستھ

ساختمان مسجدی شوند کھ مطابق قانون اساسی آلمان یک حق دموکراتیک 
 ى اساسی آلمان حق آزادی مذھب را برای ھمھقانون. پیروان مذھب اسالم است

 آن ىبارهتوھین بھ مذھب و نھ روشنگری در. مذاھب برسمیت شناختھ است
کھ حتی کلیسای کاتولیک و  در جائی. مطابق با قانون دارای مجازات است

 روشنفکران یھودی آینده نگرانھ از این حق دموکراتیک بھ اىپروتستان و پاره
 بھ اجرای قانون اساسی آلمان و حقوق مدنی شھروندان تکیھ ند وادفاع برخاستھ

 ھاى صھیونیستی منصور حکمت بھ مدافعان فعال فاشیستى دارو دستھ،کنندمی
اروپائی در شھر کلن بدل شده و بر ضد جنبش دموکراتیک مردمی در این شھر 

د ھمین واقعیت کھ مراجع بزرگ مذھبی مخالفتی با ساختمان مسج. نداقیام کرده
 مسلمانان و تبلیغ نظرات دینیشان را برسمیت ھاىندارند و آزادی فعالیت

. داغتر از آش ھستندھاى کاسھھاشناسند حاکی از آن است کھ فاشیستمی
 اعتقادات مذھبی ندارند ولی در ھاجالب این است کھ خود این فاشیست

در این واقعیت توان دلیل این امر را تنھا می. دراننددشمنی با مسلمانان یقھ می
 یک عمل سیاسی است کھ با تکیھ بر ًجستجو کرد کھ برگذاری این کنگره صرفا

در پس این حرکت .  بنا شده است،احساسات پست و نژادپرستانھ و امت فریب
 امنیتی و کارشناسان جنگ روانی جرج ھاى، سازمانھاسیاسی صھیونیست

 و از نداایستادهمریکا  محافل جنگ افروز اروپا و آىو ھمھی نبوش و دیک چئ
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اسالم " و یا "تروریسم" ىئی در جھان بھ عنوان مبارزه علیھھاچنین فعالیت
.کنند حمایت می"سیاسی

کشند کھ باید اروپا را از چنگ  خود عربده میاى قھوهھاىآنھا با پرچم
اری و فقر بیکران مردم دآنھا از جانب سامان سرمایھ. اسالمیزه شدن نجات داد

اری در زمان ددارند و از ھم اکنون در پی قربانیان آتی نظام سرمایھنگرانی ن
خوانند کھ بر ضد آنھا مردم عادی را فرا می. گردند میھابروز بحران

اسالمیزه کردن جامعھ بھ مقاومت برخیزند و دمار از روزگار مسلمانان در 
 ى ھستند کھ محصول نا بسامانی جامعھھاتو گوئی این مسلمان. آورند

، بر ھراس کوشند با تکیھ بر احساسات فرومایھ و پستآنھا می. ندااریدرمایھس
 از آب اری استدن سرمایھا ناروشن کھ محصول نظام بی وجدىمردم از آینده

یاری ھ گل آلود ماھی بگیرند و خرده بورژوازی ھراسناک و دنبالھ رو را ب
آنھا مبنای . بکشند ھا بھ خیابانھا مالی برای قتل عام مسلمانىحمایت سرمایھ

ند و تفکر ضد دموکراتیک و اسیاست خویش را بر ایجاد رعب و ھراس گذارده
دانند کھ برای مبارزه با آنھا می. دھندضد بشری خویش را نمایش می

، برای اینکھ حقوق این کشورھای نفت خیز کھ در اکثریت خویش مسلمانند
لک را اشغال کنند و مردمش را ، برای آنکھ این مما را بھ زیر پا بگذارندھاملت

 داخلی بھ ساختن ى اول در جبھھى الزم است کھ در درجھ،بھ اسارت در آورند
 کثیف و زشتی ترسیم ھاىافکار عمومی بپردازند و از مسلمانان آن چنان چھره

 در ھا فاشیستىکنگره. کنند کھ از قتل عام آنھا کسی ناراحتی بخود راه ندھد
در افغانستان و عراق و تجاوز بھ فلسطین و لبنان  سیاست جنگ ىکلن ادامھ

فالمز ( نژاد پرست بلژیک ھاى متشکل از سازمانىدر این جبھھ. است
Vlaamsبالنگ Belang (، فرانسھ )فرونت ناسیونالFront National( ،

Legaلیگا نورد (، ایتالیا )FPÖ.او. پ.فا(اطریش  Nord( ، انگلستان
British بریتیش ناسیونال پارتی( National Party (آلمانی ھاىو فاشیست 

است پیروان منصور حکمت نیز فعاالنھ در تدارک نظری و عملی آن شرکت 
سر از پا  "و شرط  بی قیدھاىآزادی"اینھا ھمانھائی ھستند کھ  برای . داشتند

 بی قید و شرط را نھ برای مسلمانان بلکھ برای ھاىشناختند ولی این آزادینمی
معلوم شد کھ آنھا ھوادار .. خواھند میھاو جاسوسان صھیونیست ھافاشیست

حزب ما بارھا و بارھا . آزادی بی قید و شرط برای دشمنان دموکراسی ھستند
 دموکراسی یک امر طبقاتی است و دموکراسی ناب ىتکرار کرده بود کھ مسئلھ

و   بی قیدھاىآزادی"شعار دفاع از . و غیر طبقاتی ھرگز وجود نداشتھ است
دموکراسی و آزادی چون مفاھیم .  یک دروغ بزرگ و عوامفریبانھ است"شرط

تمام .  اجتماعی سر و کار دارند ھمیشھ مشروطندھاىاجتماعی ھستند و با انسان
 را برای فریب مردم " بی قید و شرطھاىآزادی"آن دارو دستھ ھائی کھ پرچم 
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 و بدون انتقاد جسورانھ در دست گرفتھ بودند در عمل ناچار شدند جا خالی دھند
 لیبرالی و ارتجاعی منصور حکمت این شعار را در انتشارات ھاىاز تئوری

 ى و تجربھھاآنھا کار سیاسی را کھ باید موجب آموزش توده. خود کمرنگ کنند
سیاست . ندابازی بورژوائی عوضی گرفتھآنھا شود با دوز و کلک و سیاست
 .کنند یاد می"سیاست پدر مادر ندارد"ارت آنھا ھمانی است کھ مردم از آن با عب

آنھا طوری رفتار . زدایندآنھا مرز میان سیاست پرولتری و بورژوائی را می
در حالیکھ . کردند را پخش میھاند کھ این دروغاکنند کھ گویا خودشان نبودهمی

 ىکرد و ساطور قصابی را علیھ خود را در کلن بسیج می، ارتجاعىاین جبھھ
، ھا ھزار کمونیستھا ده،ن از غالف در آورده بود تا قصاصشان کندمسلمانا

، سندیکاھای ھا، دموکرات مسیحی، روشنفکران مترقیھاسوسیال دموکرات
 و مردم  حقوق بشرھاى، سازمان، پیشھ ورانھا، کارگران کارخانھکارگری

 اروپائی بھ مقاومت ھاى ضد اسالمی فاشیستىعادی کلن در مقابل این کنگره
استند و حتی رانندگان تاکسی حاضر نشدند این آدمخواران را حمل و نقل برخ
 پیرو منصور ى آنھا با شکست روبرو شد و آبروی دارو دستھىکنگره. کنند

. رفتدحکمت نیز بر با
 ىاز ھمھی ع مذاھب ارتجاى معتقدند کھ ھمھ"مسلمانان سابق" و ھافاشیست

 یھودیان و سایر ،مسیحیان. ،حقوق دموکراتیک برخوردارند بجز مذھب اسالم
 مذھبی داشتھ باشند ھاىادیان حق دارند با اتکاء بھ قانون اساسی آلمان زیارتگاه

باید از ساختن مسجد در شھر کلن کھ . ولی مسلمانان نباید دارای مسجد باشند
تو گوئی با بستن . صدھا ھزار مسلمان معتقد در آن سکنی دارند خود داری کرد

 ھاىرود و ریشھ اعتقادات مذھبی از بین می،راکز مذھبی ادیاندر مسجد و یا م
نصور م ھاى این فاشیستىمبارزه. خشکداین سنت چند ھزار سالھ یکشبھ می

طور خاص است و این ھ طور کلی نیست با مذھب اسالم بھ حکمتی با مذھب ب
ھمین جھت نیز ھ گیرد و ب طبقاتی و سیاسی صورت میىمبارزه جدا از مبارزه

. باشدر خدمت مصالح صھیونیسم و امپریالیسم مید
 کلن تنھا یک جریان ضد خارجی و ضد اسالمی ھاى فاشیستىکنگره

 "یمنطق"خواھد در اذھان عمومی یک توجیھ تئوریک و نیست این کنگره می
این کنگره . کھ کشتار مسلمانان را در سراسر جھان برحق جلوه دھدکند تولید 

 و ھاافکار عمومی بسازد کھ تجاوز امپریالیست در اىخواھد زمینھمی
 را بھ ممالک مسلمان نظیر عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و ھاصھیونیست

این کنگره بخش جنگ روانی . در آینده ایران منطقی و برحق جلوه دھد
 ھاى برای نفوذ و توسعھ طلبی و اشغال سرزمینھا و امپریالیستھاصھیونیست
. جنگ بر سر نفت و گاز است. ر سر مواد خام استجنگ ب. غیر است

 برای توجیھ تسلیحات نظامی و استقرار نظم جھانی نوین مبتنی بر ھاامپریالیست
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 ھامسلمان.  ساموئل ھانتیگتون صھیونیست بھ دشمن سازی نیاز دارندھاىتئوری
Ζϳ�̵ ϮΘϓ�έ�ϥΎθϠΘϗ�Ϫ̯�ΪϧΪϳΪΟ�ϥΎϨϤηΩ�ϦϳͿ�ΖΠΣ�ϭ�ε ϮΑ�ΝήΟ�ϡϼγϻ

  . مباح دانستھ است حکمتمنصور

* * * * * * * *

حمایت از صھیونیسم ى مبارزه با حجاب اسالمی بھانھ
حجاببی

]١١٢بھ نقل از توفان شماره [

در شھر نورنبرگ در آلمان فدرال از طرف شھرداری با ھدف تبلیغ برای 
و مھمانان  و مھاجرین ھاایجاد تفاھم و دوستی و پذیرش تنوع فرھنگی میان آلمان

چاپ شد کھ بر روی آن تصاویری سمبلیک از ملل و ) آفیشی(خارجی پالکات
زیر آن نوشتھ بودند بھ شھر نورنبرگ خوش . تنوع فرھنگی آنھا نقش بستھ بود

 گوناگون ھمراه با اىھبر روی پالکات تصاویر زنان بی حجاب از قاره. آمدید
 زنی بھ چشم ى تصاویر چھرهدر میان این. شد ملی دیده میھاىمردان در لباس

این . خورد کھ چادر با نقاب بر سر دارد و در میان سایرین ایستاده استمی
چادر با نقاب باعث شد کھ دشمنان بی نقاب مردم قھرمان فلسطین بھ میدان آیند و 

این پالکادت . چھره ننگین و خود فروختھ خویش را باردیگر برمال سازند
لیغات ضد خارجیان و ضد اسالم و ضد مبارزات مردم  تبً شد تا مجدداىاوسیلھ

 "چپ" استعمارگران اوج بگیرد و جریانات صھیونیستی در لباس ىجھان علیھ
 باید "چپ" ھاىاین جریان. بھ میدان آیند ،باشدمی ھاکھ شگرد جدید صھیونیست

ء کنند کھ پیروان منصور حکمت در ایران و عراق اجراھمان نقش کثیفی را 
 دوم حزب کمونیست کارگری ھاى اینان نسخھ.ردند و شکست خوردنداجراء ک

 ى آن است کھ سرمنشاء ھمھىبا ھمان نظریات ارتجاعی ھستند و این خود نشانھ
ضد " یکی از این جریانات صھیونیستی سازمانی بنام .آنھا جھانی و واحد است

Anti "آلمانی Deutscheی باشد کھ در تحت لوای انترناسیونالیست می
 ضد ىکند و از پرچمداران مبارزه اسرائیل را در آلمان تبلیغ میھاىسیاست

 قرار گرفتھ و ھا در کنار فاشیستھا صھیونیست،در این مبارزه. اسالم است
این عمل را ھم در برلین بر ضد مبارزات .  بر ضد خارجیان متحد شدندًمشترکا
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لمانان و ھم در ھم در کلن بر ضد ساختن مسجد مس، مردم مسلمان فلسطین
. نورنبرگ بر ضد انتشار یک پالکات ھمراه با یک زن محجبھ انجام دادند

کند و  تبلیغات اسرائیل کھ پول خوبی خرج میىسخنگوی فارسی زبان اداره
 دست راستی شناختھ ھاى گروھی در خدمتش ھستند یکی از چھرهھاىرسانھ

.  ایرانی استىشده
 ایرانیان است و خود را مسلمان ىھخانم مینا احدی کھ معرف حضور ھم

حال مسلمان بوده کھ ھ معلوم نیست کھ ایشان از کی تا ب( کندسابق معرفی می
 ٧از جانب این محفل در تاریخ ) توفان ــ حاال مسلمان سابق از کار در آمده است

 دعوت شده بود تا در مورد پالکات شھرداری نورنبرگ سخنرانی ٢٠٠٩ماه مھ 
مدیر .  بیان نماید"اسالم سیاسی"ضد اسالمی خویش را در مورد کند و نظریات 

جلسھ نخست سخنرانی بلند باالئی بر ضد اسالم کھ مظھر بربریت و خشونت و 
ترور است ایراد کرد و آن را در قیاس با سایر ادیان کھ مظاھر صلح و آشتی و 

سری دموکراسی ھستند مذھبی غیر دموکراتیک دانستھ و محکوم نمود و سپس 
 رژیم ھاىبھ صحرای کربال زد و در خاور میانھ پس از حملھ بھ سیاست

جمھوری اسالمی در مورد فلسطین و لبنان نتیجھ گرفت کھ اسرائیل قربانی 
باشد کھ دارد می است و تنھا کشور دموکراتیک در منطقھ "اسالم سیاسی"

ساس گزارشی بر ا. کند فلسطینی با تروریسم مبارزه میھاىفعاالنھ در سرزمین
 اىکھ بدست ما رسیده است یکی از برگذار کنندگان این جلسھ خانم شناختھ شده

در میان نیروھای مترقی شھر نورنبرگ است کھ از روابطش با محافل 
. صھیونیستی اسرائیل و نقش مخربش در این شھر ھمھ آگاھند

شدند  کار متوجھ ى از ایرانیان کھ در جلسھ شرکت داشتند در میانھاىعده
 بھ عنوان ھا برای حمایت از اسرائیل و حملھ بھ فلسطینیًکھ این نشست اساسا

 برگذار شده و تصویر یک زن با حجاب بر روی پالکات شھرداری ھاتروریست
 توجیھ ھا اسرائیلیى جنایتکارانھھاى شده است تا سیاستاىنورنبرگ تنھا وسیلھ

عمال حزب کمونیست . دندآنھا بھ اعتراض برخاستند و جلسھ را ترک کر. شود
کارگری تالش کردند تا مانع رفتن آنھا شوند و نسبت بھ اعتراض آنھا کھ 

کردند ما با  بیان می،گفتند این جلسھ مربوط بھ اسرائیل و موساد استمی
البتھ این نخستین اقدام صھیونیستی این تشکل پیرو . موساد مشکلی نداریم
از فعالیت شرم آور این تشکل را در  دیگری ىما نمونھ. منصور حکمت نیست

.رسانیم زیر بھ نظر خوانندگان میىبیانیھ
لمقدس از دست صھیونیسم جھانی کھ بانی آن ادر روز جھانی آزادی بیت

ΖϳͿ�ϩέΎ̡�ϭ�ϥήϳ�έΩ�ϝΎγ�ήϫ�ϭ�ΩϮΑ�̶ ϨϴϤΧϯ �ϥΎϬΟ�̵ ΎϫέϮθ̯ �ϭ�ΎϫήϬη�
قابلھ برخاستند و شود در شھر برلین آلمان جریانات صھیونیستی بھ مبرگذار می

 نمایشات اعتراضی و " اسالم گرائی و یھود ستیزی متحد شویمىعلیھ"تحت نام 
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ھ آنھا با یھودی ستیزی ب.  منتشر کردندھا پشتیبانی از صھیونیستھاىبیانیھ
نظر آنھا یھودی ھ ب. شناسند نمیاسالم ستیزیدرستی مخالفند ولی مفھومی بنام 

ند ااسالم گرائیضد  آنھا بر. زی مجاز استستیزی مجاز نیست ولی اسالم ستی
 نیستند و بھمین جھت ریاکارانھ یھودی ستیزی را نھ یھودی گرائیولی بر ضد 

دھند و اشغال در کنار اسالم ستیزی بلکھ در کنار اسالم گرائی قرار می
 ىکنند و مبارزه فلسطینی را توسط نژادپرستان اسرائیلی تائید میھاىسرزمین

را مانند جرج بوش و آریل شارون تحت عنوان تروریسم تخطئھ مردم فلسطین 
نموده و ھر حمایتی از مردم و جنبش فلسطین را اخالل در کار صلح قلمداد 

دانند این اسرائیل است کھ موجب جنگ و کھ ھمھ می در حالی. کنندمی
 اشغالی را ترک کرده و بھ کشتار بی ھاىخونریزی است و باید سرزمین

حال بھ منطق حامیان اسرائیلی ایرانی تبار . ت فلسطین خاتمھ دھد ملىشرمانھ
 )توفان ــ منظور روز قدس است( حاكمان جبار ایران این روز را": توجھ کنید

 جھت استقرار حكومت و منافع خود قرار داده و آنرا بھ روز تبلیغ و اىوسیلھ
كوشند با آنھا می. ندا تبدیل كردهاختالفات میان فلسطینی ھا و اسرائیل تشدید

ϩϭή̳ �ί �ΩϮΧ�̵ ϮϨόϣ�ϭ�̵ ΩΎϣ�̶ ϧΎΒϴΘθ̡ϯ ΎϫέϭήΗ��ΏΰΣͿ�ˬ�ϭ�̶ ϣϼγ�ΩΎϬΟ
ھرگونھ چشم اندازی كھ منجر بھ حل سیاسی مسالمت آمیز  جلوی ًحماس، عمال

 ضد روز قدس ىنقل از بیانیھ)(تکیھ از توفان( را مسدود نمایند این معضل گردد
.)بود اسرائیلی منتشر شده ھاىکھ توسط گروه

Jochenاین بیانیھ را از جملھ آقای  Feilcke رئیس انجمن آلمان و 
.اسرائیل در برلین

عامل حزب (،  ضد سنگسار در کلنىخانم مینا احدی از طرف کمیتھ
).توفان ــ کمونیست کارگری ایران و مرید منصور حکمت
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شود از اسرائیل و صھیونیسم جھانی و بینید بھترین از این نمیمی
 صحھ ھاام انسانشود بھ قتل عبھتر از این نمی. ،استعمار و امپریالیسم دفاع کرد
شود جای علت و معلول را بھترین از این نمی. ،گذارد و شکنجھ را تائید کرد

 مردم فلسطین را تخطئھ نمود و ىشود مبارزهبھتر از این نمی. ،عوض نمود
حال ھ از چھ موقع تا ب. اسرائیل متجاوز و اشغالگر و فاشیست را تبرئھ کرد

 کھ ىاصورت و با ھر پرچم و انگیزهھر ھ  مردم فلسطین بىحمایت از مبارزه
صورت گیرد مفھوم دامن زدن بھ اختالفات فلسطین و اسرائیل و ماھیت تفرقھ 

 مردم قھرمان فلسطین بر ضد ىمبارزه. طلبانھ و تروریستی دارد
 نیست "تشدید اختالف" اسرائیلی و ھمدستان ایرانی آنھا ھاىصھیونیست

ران صھیونیست از وطن فلسطینی  رھائی بخش برای اخراج آدمخوااىمبارزه
از . توانند واقعیت را چنین معیوب و مغرضانھ بیان کنندفقط مزدوران می. است

ھرگونھ چشم اندازی   جلویًعمال" مردم فلسطین ىکی تا بحال حمایت از مبارزه
. گیرد؟ می"را مسدود سیاسی مسالمت آمیز این معضل گرددكھ منجر بھ حل

 ھاى، بی خانمانی و جنایت در فلسطین صھیونیستختی، بدب، فالکتعامل جنگ
 اشغالی را ترک کرده و بھ راه ھاىاسرائیلی ھستند کھ حاضر نیستند سرزمین

ند و مردم فلسطین ا آنھا بھ زور در فلسطین مانده.حل مسالمت آمیز تن در دھند
 تواند تا بھ اینفقط یک مزدور اسرائیلی می. کنندرا از وطن خویش اخراج می

 صھیونیستی ھاىدارو دستھ. حد بی شرمانھ قلب حقیقت کند و شرم نداشتھ باشد
 دفاع کرده و در جنبش ھاموریت دارند از صھیونیستأمنصور حکمت کھ م

 ھاىتئوری. ندا این وظیفھ را بھ عھده گرفتھ،کمونیستی ایران اخالل کنند
ون ارتجاعی و غیر طبقاتی این جریان چون ویروسی در میان اپوزیسی

 ،ستھا مالی امپریالیستھاىمالیخولیائی و آنھائی کھ چشمشان بھ مال و کمک
 طبقاتی بوئی نبرده ى از مبارزهھااین تئوری. رخنھ کرده استو دوختھ است 
تفکر بانیان آن متافیزیکی . تواند با منطق دیالکتیکی دمخور باشداست و نمی

ھ چیز ابدی است و غیر برای آنھا ھم. انگارندبوده ھمھ چیز را ایستا می
 را در سیر تحوالت خویش مورد ھادھد پدیدهمغزشان اجازه نمی. متحرک

 آنھا کھ ھراس دارند از ىھمھ. نداآنھا دشمنان دیالکتیک. ارزیابی قرار دھند
ϩί έΎΒϣϯϪϧΎϬΑ�ϪΑ�Ϧϴτ δϠϓ�ϭ�ϥΎϨΒϟ�ϡΩήϣ�ϯΏΰΣ�ϭ�α ΎϤΣ�έϮπ Σ�Ϳ��ΪϨϨ̯�ΖϳΎϤΣ

 از عراق و افغانستان باشند از ھاپریالیستو یا خواھان خروج بی قید و شرط ام
خواھند در صورت تجاوز خواستند و می آنھا کھ میىھمھ. این قماشند

 اسرائیل بھ میھن ما بجای مبارزه برای ھاىامپریالیست آمریکا و صھیونیست
حفظ استقالل سیاسی ایران و تمامیت ارضی آن و دفع دشمن خارجی و نیروی 

 آنھا کھ با چک ىھمھ. ھھ موھومی بجنگند از این قماشندامپریالیستی در دو جب
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ز عالی جیبشان خالیست از این ُکنند و با پبی محل احساس میلیاردری می
. و حزب ما از افشاء آنھا دست بر نمی دارد. قماشند

* * * * * * * * * * *

ھمکاری با اسرائیل جنایت علیھ بشریت است

]١٢٤بھ نقل از توفان شماره [

رژیم .  غیرقانونی دولت نژاد پرست اسرائیل استىنوار غزه در محاصره
 غیرقانونی و ى امپریالیستی نوکر امریکا از محاصرهھاى رژیمىمصر و ھمھ

 و فاشیست ، تروریستدولت نژاد پرست. کنندغیر انسانی نوار غزه حمایت می
 اینجا سخن نھ بر در.  مردم فلسطین را بھ قتل برساندىاسرائیل قصد دارد ھمھ

سر مجازات جمعی یک ملت سخن بر سر کشتار جمعی مردم فلسطین و 
 بشریت ىدر اینجا پای جنایت ھولناک علیھ.  آنھا استھاى سرزمینىمصادره

 غربی و شرقی با خونسردی بر این "ھاىدموکراسی" این ىھمھ. مطرح است
آنھا ھمدست . آورندکنند و دم بر نمی انسانی نظاره میى، بر این فاجعھجنایت

 این ىاینجاست کھ دست ھمھ. یک تروریسم دولتی صھیونیستی ھستند
 و ھا آنھا ھمدست تروریستىھمھ. شود رو می"م مبارزه با تروریسھاىدولت"

حقوق بشر در دست آنھا ابزار . بھ طور مصلحتی خواھان تحقق حقوق بشرند
ر دیگر این پند در در این جاست کھ با. سیاسی برای تحمیل زورگوئی است

:اندازدگوش آدم طنین می

رو قوی شو اگر راحت جھان طلبی 
.کھ در نظام طبیعت ضعیف پایمال است

گناه مردم فلسطین چیست؟ گناه نابخشودنی آنھا این است کھ در یک 
لمللی از سازمان حماس کھ از ا بینھاىانتخابات دموکراتیک و زیر نظر سازمان

کند و حاضر دم فلسطین و از منافع ملی خویش دفاع می سیاسی مرھاىخواست
. ندا حمایت کرده،نیست مانند محمود عباس بھ آمال ملی مردم فلسطین خیانت کند

 را کھ اى قاطع خویش دسیسھىمردم فلسطین با شرکت در انتخابات و بیان اراده
 نادرست  با تحلیل نادرست خود چیده بودند برھم زدند و این تحلیلھاامپریالیست
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ً بسیار گران تمام شد زیرا از این ببعد سازمان حماس عمالھابرای امپریالیست

شکست کودتای محمود عباس با یاری سازمان موساد بر . مشروعیت یافتھ بود
 ىضد حکومت قانونی حماس بر محبوبیت سازمان حماس افزود و دارودستھ

گیرد بکلی بی رائیل میش را از اسامحمود عباس را کھ حتی پول و اسلحھ پلیس
.  بھ عکس خود بدل شدً دقیقاھا و صھیونیستھا امپریالیستىدسیسھ. اعتبار کرد
کنند کھ یا تسلیم  بھ مردم فلسطین دیکتھ میھا و صھیونیستھاامپریالیست

 تف بیاندازید و نوکری اسرائیل را زورگوئی ما شوید و بھ شرافت و غرور خود
بھ شما آنقدر . گذرانیما از دم تیغ بیدریغ می شما رىبپذیرید و یا ما ھمھ

یک سرباز اسرائیلی متعلق بھ . دھیم تا نابود شویدگرسنگی و تشنگی می
 از قول ١٨/٠٧/٢٠٠٩در گزارش این سازمان در  "سکوت را بشکنیم"سازمان 
ظرفیت ":وی گفت.  تکان دادمراویژه ھ ب اىجملھ":  خود گفتىفرمانده

 بھ این علت ھاخوشبختانھ فلسطینی. غزه پر شده است در نوار ھابیمارستان
  ."، ولی سایرین واکنشی نشان ندادند برخی تکان خوردند."میرندتر میسریع

ولی ملت قھرمان . ستھااین سیاست رسمی صھیونیستی در برخورد بھ فلسطینی
.  اسرائیل پرداختھاىفلسطین حاضر نشد تسلیم شود و بھ مقابلھ با صھیونیست

 سیاسی کھ حماس طرح کرده بود وفادار ماند زیرا ھاى فلسطین بھ خواستمردم
 سیاسی ملی مردم فلسطین ھاىحماس علیرغم ایدئولوژی ارتجاعی از خواست

توانند مدعی شوند کھ تضاد میان مردم تنھا عمال اسرائیل می. کنددفاع می
میان اسالم و فلسطین با اسرائیل فاقد ماھیت ملی بوده و تنھا یک تضاد مذھبی 

نھضت فلسطین یک نھضت ملی برای آزادی سرزمین فلسطین از . یھودیت است
ند ولی در ا دارای مذھب مسیحیھابسیاری از فلسطینی. دست اشغالگران است

. کنند انقالبی نفرت خویش را از اشغال سرزمین فلسطین ابراز میىمبارزه
 است یک نزاع مذھبی  اشغالگران در گرفتھى کھ در فلسطین علیھاىمبارزه

 بعد ھاوقتی کھ قشون نژاد پرست اسرائیلی. نیست نزاعی برای آزادی ملی است
 بھ نوار غزه حملھ کرد و بھ کشتار ، ناموفقِ اقتصادیى محاصرهھااز مدت

 را نابود نموده و با بمب فسفری ھامردم عادی دست زده و مدارس و بیمارستان
دانستند کھ ما با یک پاکسازی قومی گر میمردم عادی را بھ قتل رساند ھمھ دی

توانستند دست روی دست  میھا و فاشیستھاتنھا بی وجدان. روبرو ھستیم
 ھاىتنھا دارودستھ. بگذارند و مدعی شوند کھ این مبارزه بھ ما مربوط نیست

توانستند مدعی نماھای سوپر انقالبی ایرانی میپیروان منصور حکمت و چپ
 کدام . ھستیم" سومىجبھھ" دارگیریم ما طرفچکدام را نمیکھ ما طرف ھیشوند 
،  نیروھای انقالبی فلسطینیىھمھ.  سوم؟ چنین جبھھ سومی وجود نداردىجبھھ

 پاکسازی قومی ى در یک جبھھ علیھً متحداھا و مذھبیھا، المذھبھاکمونیست
ھ ھجب" ھاى ایرانیىھمھ. سخن بر سر بود و نبود یک ملت است. رزمندمی
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آنھا بھ جای حمایت از ملتی کھ .  متحد بالقوه اسرائیل بودند و ھستند"سومی
رزمد و بھ سرکردگی سازمان حماس بھ علت خویش میء برای آزادی و بقا

 تیز ى لبھ،وجود ھمینگونھ خیانتکاران پر مدعا و بی عمل گردن نھاده است
 ىند و برکشتار بربرمنشانھا خویش را بر ضد حماس قرار دادهىحملھ

آنھا برای جنایات . زنند نژادپرست اسرائیلی مھر تائید میھاىصھیونیست
کنند و در میان ایرانیان خودفروختھ تبلیغ اسرائیل افکار عمومی فراھم می

من و ؤ را بھ مھاست کھ انسانھاللھیابرخورد آنھا مانند برخورد حزب. کنندمی
سانیت در قاموس آنھا ان.  کفار ھستندىکافر تقسیم کرده و خواھان کشتار ھمھ

 ھا بھترین انسانھاآنھا ھوادار کمونیسم نیستند زیرا کمونیست. حرف مفت است
 ھستند کھ با ھمان تفکر ھاآنھا یار و یاور فاشیست. نداو از سرشت ویژه

حزب ما خواھان تشدید این . نگرند طبقاتی میىللھی بھ مسایل مبارزهاحزب
ت کھ ھمراه با سیر تحوالتی کھ ما از قبل تضادھاست زیرا تشدید این تضادھا اس

کند و مانع یم دست این فرصت طلبان را باز میامسیر آنرا پیشگوئی کرده
شود با مانورھای اپورتونیستی و عبارات بی محتوی دیپلماتیک از پشتیبانی می

. مشخص مردم فلسطین سرباز زنندىاز مبارزه
Ilanایالن پاپھ  Pappeنگار و کمونیست یھودی  یک پژوھشگر و تاریخ 

 در فلسطین کھ ھرگز خواھان صلح ھادر مورد ماھیت سیاست صھیونیست
:نیستند و در پی پاکسازی قومی ھستند نوشت

 خویش ى روزانھھاىئی نظیر بن گوریون در یاداشتھاآدم.. .» 
ئی کھ آنھا را پذیرفتند ھا انسان."ندااینجا پر از اجانب: "چھ نوشتند؟ 

اگر کسی این را بفھمد طرز تفکر صھیونیستی . جانب بودندبرای آنھا ا
 ھامن این آدم: در پس آن چنین برخوردی پنھان است. را فھمیده است

ند کھ ا، زیرا آنھا اجنبی ھستند و چیزی را تصاحب کردهخواھمرا نمی
 بیگانھ و اشغالگرند و ما آنھا را بیرون ھافلسطینی. متعلق بھ ماست

کند کھ چقدر سخت است سی این را بفھمد درک میاگر ک. خواھیم کرد
 «. وارد مذاکره شودھابا فلسطینی

تواند در مقابل این ھمھ توحش سکوت کند و باید سکوت انسانیت ولی نمی
 بشردوست کھ ھاى افراد و سازماناىعده.  پیگیر بشکندىخویش را با مبارزه

 و ھایالیستوجدانشان از اینھمھ جنایت معذب بود و ریاکاری امپر
 مملو از ھاىدیدند مصمم شدند کشتی را می" شرق و غربھاىدموکراسی"

.آذوقھ بھ نوار غزه بفرستند
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فرانسوی چند مقام" :مطبوعات ایران با نقل از خبرگزاری فرانسھ نوشتند
 از سواحلھاکھ مقدمات این اقدام را فراھم کردند بھ خبرنگاران گفتند، کشتی

ھ، سوئد، ایرلند و الجزایر حرکت کردند و قرار است فردا کشورھای یونان، ترکی
 ھااین کشتی.  در جنوب قبرس گرد ھم آیند"لیماسول"در مقابل شھر پنجشنبھ

.شد و روز جمعھ یا شنبھ بھ سواحل آن خواھند رسیدسپس عازم غزه خواھند
ت پارلمان فرانسھ در یک نشست سسوسیالیى نماینده"فرانسواز کاستو"
 و طرفداران محیط ھادمکرات،ھاستیدر کشتی ما سوسیال: اتی گفتمطبوع

نیستند اما خواھان  سیاسی حماسھاىزیست حضور دارند، آنھا موافق گرایش
. کمک بھ ملت فلسطین ھستندىارائھ

مجلس اعیان انگلیس و ھنرمندان نیز در کشتی از جملھ این نمایندگان از
.عازم غزه حضور دارند

ی بھ وزن پنج ھزار تن شامل دارو، سیمان و ئھامولھمحھااین کشتی
.لتحریر بھ ھمراه دارندالوازم

 ىبا ابتکار عمل یک سازمان غیر دولتی نزدیک بھ حزب عدالت و توسعھ
کشتی سواحل این کشور را بھ سوی غزه ترک کردند،ھمچنین سھ ترکیھ نیز سھ

.ترک کردندکشتی دیگر سواحل یونان را
:  یھودیان برای صلح در فرانسھ گفتىخنگوی اتحادیھ س"میشل سیبونی"

 نوار غزه از سوی اسرائیل این منطقھ برای یک و نیم میلیون ىدلیل محاصرهبھ
.پادگان تبدیل شده استفلسطینی بھ یک

محیط زیست عضو مجلس سنای فرانسھ کھ از طرفداران "الیما بومدین"
توان بھ رژیمی کھ قصاب است نیز این سئوال را مطرح کرد کھ چگونھ می

نفر را بھ قتل رسانده جایزه داد؟ منظور وی پذیرش عضویت ١٤٠٠است و
بنیامین نتانیاھو . سازمان ھمکاری و توسعھ اقتصادی استرژیم صھیونیستی در

قرار است فردا پنجشنبھ در نشست این سازمان نخست وزیر رژیم صھیونیستی
".در پاریس حضور یابد

 اسرائیلی در ىاشیستی اسرائیل چھ بود؟ کماندوھای ویژهواکنش رژیم ف
 موازین و ى، برخالف ھمھلمللیا نظامی راھزنانھ در آبھای بینىیک حملھ
 نفر ١٩ند و د بھ یک کشتی غیر مسلح وحشیانھ ھجوم آورلمللیاحقوق بین

آنھا مدعی شدند کھ تیراندازی آنھا اقدامی برای . سرنشینان آن را بھ قتل رساندند
 حملھ ھاکسی بھ ناوگان اسرائیلی. کدام دفاع از خود. بوده است !! دفاع از خود

تجاوزگران ھمھ . نکرده بود کھ موجب شود آنھا بھ دفاع از خود بپردازند
 آذوقھ ھاىاسرائیلی بودند کھ با بالگردھای نظامی و ناوھای جنگی بھ کشتی

ان کشتی بھ چوب و آنھا بی شرمانھ مدعی شدند کھ سرنشین. کردندحملھ می
 اسرائیلی برای ىند و کماندوھای تعلیم دیدهاچماق و کارد و تیرکمان مجھز بوده
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ند ادفاع از جان خود در مقابل چماق و تیروکمان و چاقوی آشپزخانھ مجبور شده
برای اسرائیل بسیار آسان است کھ توسط کماندوھای خویش . آنھا را بکشند

 کشتی ىھش روسیھ و کره شمالی را بھ عر ساخت ایران و یا چین وھاىسالح
ببرد و با صحنھ سازی و فیلمبرداری و جعل سند مانند آموزگار و ارباب 

مگر ھمین . ندا اینھا جاسوسان ایرانىبزرگش جرج بوش مدعی شود کھ ھمھ
یک کشتی باربری در آبھای ھ  نبودند کھ در چند ماه پیش با ھجوم بھااسرائیلی

ϦϴΑ�ΪϧΪη�̶ ϋΪϣ�̶ϠϠϤϟΏΰΣ�̵ ήΑ�ϥήϳ�Ϫ̯Ϳ̶ ϣ�ϝΎγέ�ϪΤϠγ�ϥΎϨΒϟ� کرده و
ند؟ این دروغ شاخدار ا کشتی مانع تحویل محموالت نظامی شدهىهآنھا با مصادر

 مطبوعات ممالک امپریالیستی از این ھمھ ىقدری وقیحانھ بود کھ ھمھھ ب
 ھیچکدام .تحریک آشکار بھ خشم آمده بر روی این کثافتکاری سرپوش گذاشتند

 دریائی و ىاین ممالک حاضر نشدند اسرائیل را برای این عمل راھزنانھاز 
اسرائیل در این . ش را تائید نماینداعوامفریبی محکوم کنند و یا اقدام ریاکارانھ

.مرتبھ در واقع بھ تکرار دروغ قبلی خویش مبادرت ورزیده است
بور آش صھیونیستی بقدری شور بود کھ حتی ممالک اروپائی و آمریکا مج

شدند آنرا محکوم کرده و در شورای امنیت بھ محکومیت این عمل جنایتکارنھ 
چطور است کھ . خوردی بی پشتوانھ بھ چھ درد میأولی ر. ی دھندأر

خاطر پافشاری بر حق مسلم مردم ایران تھدیدات نظامی و ھ محکومیت ایران ب
ومیت وی در تحریم اقتصادی را بدنبال می آورد ولی جنایات اسرائیل و محک

ترین عواقبی برای دولت صھیونیستی ندارد؟ شورای امنیت کوچک
دول امپریالیستی با این مانور خود در پی آن ھستند کھ با وقت گذرانی 
. واقعھ را بدست فراموشی بسپارند و از ھمان جائی آغاز کنند کھ بپایان رساندند

انتقاد آنھا بھ. نددولت آلمان حتی حاضر نشد جنایات اسرائیل را محکوم ک
اگر امروز دول . اسرائیل تنھا این بود کھ اقدام آنھا نامتناسب بوده است

نخست اینکھ اتباع . کنند ناشی از دو جنبھ استامپریالیستی انتقادکی می
 سرشناس از ممالک ھاى، فرھنگی و چھره سیاسیھاى، شخصیتاروپائی

شود بر کشتار راحتی نمی ھند و با بودهھاگوناگون در میان سرنشینان کشتی
 خطاب کنند و قتلشان "تروریست" آنھا را ىمردم ممالک خود چشم ببندند و ھمھ

، ھا، ترکھا عرب،ھا افغان،ھا ایرانی،ھااگر در این کشتی. را واجب بدانند
 و یا مردم مسلمان بودند فورا مھر تروریست را بر پیشانی آنھا زده پاکستانی ھا
برای . کردند حمایت می"یعی اسرائیل برای حفظ امنیتشواکنش طب"بودند و از 

لمللی و اقدامی ضد ا قوانین بینى، مغایر ھمھآنھا مھم نبود کھ این اقدام راھزنانھ
 ما .ا مھم بود کھ از سرپل امپریالیسم در منطقھ دفاع کنندھبشری است برای آن

 ھاىآذوقھ در آبطلبیم کھ بانیان این کشتار وحشیانھ بھ سرنشینان یک کشتی می
.لمللی معرفی و در دادگاه کیفری جھانی محاکمھ شوندابین
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تر از آن است کھ در ظاھر بھ نظر  دیگر این اقدام بسیار عمیقىجنبھ
کنند کھ لجاجت  بھ سرکردگی آمریکا احساس میھاامپریالیست. آیدمی

یرش صھیونیستی در فلسطین و سرسختی بنیادگرایان مذھبی در اسرائیل در پذ
 در فلسطین و سرباز زدن آنھا در از سرگیری مذاکرات با "دو دولت"راه حل 
 این سیاست صھیونیستی بھ . منطقھ را بھ مرز انفجار رسانده استھافلسطینی

ئی نظیر ھا، نھ تنھا دولت قدرت بگیرندھاآنجا منجر شده کھ نھ تنھا اسالمیست
 ھاىومتکاشند، بلکھ ح امکان مانور داشتھ ب،جمھوری اسالمی قدرت گرفتھ

ھ  میان مردم ممالکشان ب، خویش را از دست دادهھاىمتمایل بھ آمریکا نیز پایھ
زورگوئی قلدرھا در دنیا خشم مردم جھان را شدت بخشیده . شدت منزوی شوند

دیگر .  را در نزد مردم جھان برمال کرده استھاروئی امپریالیستو دو
 آنھا اثری ندارد و در سراسر دنیا در ى"دلسوزانھ" و "بشردوستانھ"مانورھای 

بینند کھ ھمھ چیز بر مبنای  مردم جھان می.میان مردم بھ جوک بدل شده است
چرخد و ممالک جھان با یکدیگر دارای تساوی حقوقی زورگوئی و قلدری می

بینند کھ تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی آنھا ھر لحظھ در آنھا می. نیستند
لمللی کھ باید حافظین این حقوق باشند آلت فعل ابین ھاىخطر است و ارگان

بینند و شاھد آنھا بمب اتمی واقعی اسرائیل را می.  ھستندھاامپریالیست
 ھستند در حالیکھ ھمھ جا از بمب اتمی موھومی ایران ھاخونسردی امپریالیست

شود برای این بازی مسخره را نمی. رودو ھوچی بازی بر سر آن سخن می
. توان مردم جھان را احمق و ساده لوح فرض کردنمی. طوالنی ادامھ دادمدت 

 سربرافراشتھ است و آنھا را در ھانتایج این سیاست امروز برضد امپریالیست
 قصد دارند ھااین است کھ امپریالیست. میان مردم جھان بھ انزوا کشانده است

 ھمان کادری حرکت ، بھ اسرائیل فشار آورند تا دراسرائیل را گوشمالی دھند
رسد  بنظر نمی.کند امپریالیستی را حفظ میى سامانھىکند کھ منافع مجموعھ

ویژه بھ ھ ، بدون فشار ممالک عربی بھ آنھا بھاکھ بدون رضایت امپریالیست
فرانسھ کھ مناسبات حسنھ با ممالک عربی دارد کسی موفق شود بھ آمریکا و 

 بنادر گوناگون با ھماھنگی حرکت نماید و ازکشتی کرایھ کند  ٨برای نوار غزه 
 آنھا بھ این ابتکار مردم انسان دوست و معترض ً مسلما. کندآذوقھ جمع آوریو 

 متضاد و متفاوتی ًدر این واقعھ منافع کامال. ندابھ جنایات اسرائیل میدان داده
 کاری بھ اىھر صورت مثبت و ضربھھ این اقدام ب. ندافصل مشترک پیدا کرده

ند زیرا کھ در ا بھ این چشم پوشی مجبور بودهھاامپریالیست. ستھایستصھیون
شد و ھمیشھ در مقابل اعمال ل از دستشان خارج میئغیر این صورت مھار مسا

کردند ھمان طور  فکر میھااسرائیلی. گرفتند قرار میھا اسرائیلیىواقع شده
ان را در  جھانی، داخلی با سیاست خانھ سازی و دیوار کشیىکھ در عرصھ

توانند  سیاست خارجی نیز میىدھند در عرصھمقابل عمل انجام شده قرار می
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تھدید حملھ . خود راه دھندھ سرخود عمل کنند بدون اینکھ از عواقب آن ترسی ب
بھ ایران و مانورھای نظامی آنھا و اعالم اینکھ سرخود بھ چنین کاری دست 

یک سیاست . ایجاد واھمھ نکندتواند در ممالک امپریالیستی  نمی،زنندمی
تواند منطقھ را بھ آتش و خون دسیسھ گرا و تحریک آمیز می، ماجراجویانھ

گوشمالی اسرائیل در خدمت منافع . بکشد کھ عواقب آن بر کسی روشن نیست
ولی برخورد فاشیستی اسرائیل برای ھمھ ناگھانی و . ستھاراھبردی امپریالیست

لی کھ اسرائیل بھ صورت تحریک آمیز و با شدت عم. غیر قابل محاسبھ بود
کار گرفت افکار عمومی مردم جھان را بھ ھیجان در ھ زور دروغ و دغل ب

 ھاى ریختھ و بر ضد صھیونیستھا مردم جھان بھ خیابانھامیلیون. آورد
این تظاھرات میلیونی در سراسر جھان حتی . اسرائیلی بھ تظاھرات پرداختند
ا نیز وادار کرد کھ از مبارزات مردم فلسطین محمود عباس دست نشانده ر

 سیاست خارجی بھ اسرائیل خورد قابل ىکھ در عرصھ اىضربھ. حمایت کند
ترکیھ پایگاه . ترکیھ در روابط خود با اسرائیل تجدید نظر کرد. ترمیم نیست

ترکیھ بھ مرکز دسیسھ و جاسوسی و توطئھ . مھمی برای اسرائیل بود
 آنھا را ،این فشار در داخل اسرائیل بھ دولت آن. د بدل شده بوھاصھیونیست

.  آبروی اسرائیل نیز برباد رفتىتتمھ. وادار کرد بھ عقب نشینی تن در دھند
 ىشکست حلقھ. طور موقت شکستھ  محاصره بىدر مرز مصر حلقھ

 دیگر قادر نخواھند بود ھاصھیونیست.  نوار غزه ادامھ خواھد یافتىمحاصره
مقاومت مردم در . یاری محمود عباس درھم شکنندھ ین را ب مردم فلسطىاراده

، مواضع حماس  چھ بخواھیم و چھ نخواھیم بھ رھبری سازمان حماس،نوار غزه
 اسرائیل با .کندرا تقویت خواھد کرد و زیر پای محمود عباس را جارو می

 خویش قادر نخواھد شد بھ مردم فلسطین گرسنگی و تشنگی ىسیاست آدمکشانھ
ھم اکنون موج عظیمی از حمایت . و آنھا را بھ مرگ تدریجی محکوم نمایددھد 

مردم جھان .  مردم فلسطین برخاستھ استىمردم جھان و دول جھان از مبارزه
 نوار غزه را ى آنھا شرط پایان محاصره. نیستند" سوممیو موھىجبھھ"دنبال ھ ب

 آن صورت در کنار ند زیرا دراسلب اختیار از سازمان منتخب حماس قرار نداده
، شکست  نوار غزهىشکست محاصره.  خواھند بودھااسرائیل و امپریالیست

 غیر مشخص ى و حمایت از مبارزه" سومىجبھھ" پوچ و ارتجاعی ھاىتئوری
کنند و  حرکت میھا مردم جھان از واقعیت.باشد می"مردم فلسطین"و نامرئی 

یک مغزھای مالیخولیائی برای  تئوریک و دیپلماتھاىنھ از ذھنیات و مھمل بافی
روند تا مشکالت را حل کنند ، مردم جھان می مشخصھاىفرار از موضعگیری

 .و نھ اینکھ راه فرار تئوریک برای آسودگی وجدان و بیعملی خویش پیدا کنند
 و ھا نوار غزه بھ بھائی سخت برای امپریالیستىشکست محاصره

رفقا . لسطین را ارتقاء خواھد داد مردم فىشود و مبارزه تمام میھاصھیونیست
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 ھاو ھوادران حزب ما باید در تمام این اعتراضات بر ضد آدمکشی صھیونیست
شرکت کنند و فریب کسانی را نخورند کھ مردم را از شرکت در این نمایشات 

این . کننداعتراضی بھ این بھانھ کھ بھ نفع حماس تمام خواھد شد منع می
ھنر .  نخواھند ستون پنجم صھیونیسم در ایران ھستند چھ بخواھند و چھھاجریان

آنھا تنھا این است کھ در زمان تجاوز احتمالی آمریکا بھ ایران در جانب 
در اینجا سخن بر سر دو سیاست .  قرار بگیرندھا و اسرائیلیھاآمریکائی

 بھ ، طبقاتی وفادار ماندىیا باید بھ مبارزه. راھبردی در جھان امروز است
یت ارضی آنھا حمایت کرد و م، از حق حاکمیت و تما احترام گذاردھاتحقوق مل

 ملی و ضد امپریالیستی آنھا دفاع نمود و یا باید در کنار ىاز مبارزه
بی "، و یا "چھ ولش کنمن بھ " منصور حکمتی ھاىوریئ با تھاامپریالیست
ا  سیر حوادث ت.، راه دیگری نیست  قرار گرفت" جنگ گالدیتورھاطرفی در 

بعد نیز نشان خواھد ھ کنون صحت نظریات حزب ما را نشان داده و از این ب
   .  مسلح بھ مارکسیسم لنینیسم بودن این مزایا را نیز دارد. داد

* * * * * * * *

از کتابسوزی تا آدمسوزی فقط یک گام است

]١٢٨بھ نقل از توفان [

پا شد ما را بر آن داشت تا جنجالی کھ بر سر آتش زدن قرآن در آمریکا بر 
.بار دیگر در مورد راه صحیح برخورد بھ مذھب دست بھ قلم بریم

یک کشیش گمنام آمریکائی کھ گویا زبان انگلیسی را نیز با مشکالت حرف 
زند بنام تری جونز متعلق بھ کلیسای انجیلی شھر کوچک گینزویل در می

فراخواند در جشن آتش زدن فلوریدا جشن کتابسوزان راه انداخت و مردم را 
این کشیش در حال حاضر شھرت جھانی یافتھ و نامش بر سر . قرآن شرکت کنند

اندازد کھ صدھا عاقل از  سنگی بھ چاه میاىبرخی اوقات دیوانھ. زبانھاست
جشن . بیرون آوردن آن عاجزند و این حکایت این آقای کشیش در آمریکاست

 نقض غرض است ًگیرد طبیعتان صورت میاستناد آزادی بیاھ کتابسوزان کھ ب
ماند تواند این گونھ تفسیر مورد تردید قرار نگیرد این اقدام مانند آن میو نمی

تاریخ نشان . کھ کسی بھ استناد آزادی بیان جلوی آزادی بیان سایرین را بگیرد
 را کھ ھاکتاب.  میان کتابسوزی و آدمسوزی فقط یک گام استىداده کھ فاصلھ

 را نیز با خیال ھاتوان معتقدان بھ آن کتابدی و کسی دم بر نیآورد، میسوزان
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شود ولی آیا می.  آدمسوزی استىکتابسوزی مقدمھ. راحت از سر راه برداشت
 ھاىبیش از یک میلیارد انسان مسلمان را کھ بھ قرآن اعتقاد دارند با بمب

بھ قتل ...  و، شیمیائی و آغشتھ بھ رادیو آکتیو، میکروبی، فسفریاىخوشھ
دوران جنگ صلیبی بھ پایان .  منفی استًپاسخ بھ این پرسش مسلما. رسانید؟

.رسیده است و برای بشریت راه گشا نیست
 خود خبر می دھد کھ ٢٠١٠ اکتبر ٥شتات آنسایگھ در شمارها کلنر ىنشریھ

یک مسجد مسلمانان در بتلھایم حملھ کرده ھ  یھودی بھاىساکنین آبادی نشین
مسلمانان و مسجد را بھ آتش کشیده بر ضد  ھاى، فرشی قرآن سوزاندهتعداد

کھ  در حالیدیوار شعار نوشتھ و مسجد را وبھ دربھ زبان عبری پیامبر اسالم 
. بنا بھ ادعای شھود این نخستین اقدام آنھا نبوده است. نداترک کردهسوختھ می

 آمیز برای ایجاد یک  معتقدند کھ این عملیات سازمانیافتھ و تحریکھافلسطینی
، اروپا و توان بروز این وقایع ھمزمان را در آمریکاآیا می. جنگ مذھبی است

  اسرائیل اتفاقی دانست؟
 ھواداران آتش زدن قرآن کھ خود از بنیادگران مذھبی مسیحی و یا یھودی

توگوئی . ھستند با این اقدام تحریک آمیز آھنگ آن دارند تا با اسالم مبارزه کنند
استدالل . کھ مذھب اسالم تنھا مذھبی است کھ عقبگرا و ضد پیشرفت و علم است

آنھا این است کھ ما از حق آزادی بیان و حقوق دموکراتیک شھروند آمریکائی و 
. زنیمکنیم و قرآن را آتش میما اضافھ می کنیم شھروند اروپائی استفاده می

ی حقوق دموکراتیک الزم بھ توضیح نیست کھ ھیچکدام از مذاھب توحید
شناسند و مردم را فاقد قدرت تشخیص دانستھ و شھروندان را بھ رسمیت نمی

 دانند آنھا ضروری می"انحراف و فساد"رھبری پیامبران را برای ممانعت از 
 دموکراسی و مذھب مانند آب و .و مسیحیت و یھودیت مذاھب مجزائی نیستند

افتد و دموکراسی و حقوق شھروندی مییاد ھ یکباره کشیشی بھ اینکھ ب. نداآتش
جوید بسیار سوء ظن برای سرکوب مخالف مذھبی بھ این اسلحھ توسل می

 خویش بھ جوانان و ھاى در حجرهھا سالھادر آلمان کشیش. برانگیز است
کردند و بر روی برمال شدن اعمال زشتشان سرپوش کودکان تجاوز می

رفت  زشتی بھ کنار میىه از واقعھکھ برحسب اتفاق پرد گذاشتند و زمانیمی
کرد و بر روی آن مالھ دادگاه ویژه روحانیت در درون کلیسا بھ آن رسیدگی می

 روحانیت در قرن بیست و یکم در اروپا تحت کنترل ىدادگاه ویژه. کشیدمی
 گروھی ھاىرسانھ. کرد قضائیھ نبود و در خارج از چارچوب آن عمل میىقوه

مصلحتی از مذھب و کلیسای پرنفوذ کاتولیک بر این در حمایت ضمنی و یا 
گذاشتند و آن را بھ بحث افکار عمومی برای افتضاح شرم آور حقوقی دست نمی

کردند ھمھ در مقابل طوریکھ مردم عادی فکر میھ گذاشتند بتنویر آنھا نمی
آنھا . پذیردقانون از حقوق مساوی برخوردارند و قانون استثناء را نمی
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 قضائیھ ىنستند کھ کلیسای کاتولیک مصونیت قضائی دارد و قدرت قوهدانمی
دادستان حق نداشت کشیشی را بھ جرم . درون رودھ قادر نیست از در کلیسا ب

در این جا . تجاوز مورد تعقیب قانونی مانند ھر شھروند عادی آلمانی قرار دھد
نبود و از  قضائیھ ىروحانیت مدافع حقوق شھروندی و برسمیت شناختن قوه

. کرد خویش کھ متعلق بھ دوران بربریت بود دفاع میىحقوق ویژه
استفاده از حقوق مدنی برای روحانیت تا جائی برد دارد و مورد احترام 

البتھ بسیاری از سیاستمداران المذھب نیز چون . مین کندأاست کھ منافع آنھا را ت
خواھند دانند و میسب می خویش مناىمیدان را برای تبلیغات سیاسی جانبدرانھ

توجیھ کنند در شیپور مبارزه ... تجاوز بھ عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و
 و بھ زیر ھادمند تا افکار عمومی الزم را برای قتل عام مسلمانبا اسالم می

.لطھ کشیدن کشورشان فراھم آورندُس
موزش و علم ھرچھ بشریت بھ آ. واقعیت مذاھب بیانگر نادانی عمومی است

مذھب در . شود نفوذ مذھب کاستھ میىکند از دامنھبیشتر دسترسی پیدا می
 مذھب دوای درد . و عقب ماندگی استکند کھ کود آن بی سوادیزمینی رشد می
 و لذا رویدمیشود و کاشتھ می مذھب در زمین جھل بذر، ستھاھمھ نادانستنی

 راه مبارزه با مذھب بھ عنوان توان است کھ میاىتنھا با این ارزیابی ریشھ
. را پیدا کردھاافیون توده

توان بھ زور اسلحھ متوسل شد و با قھر و اجبار در مبارزه با مذھب نمی
این . مردم را وادار کرد از تعلقات مذھبی و اعتقادات دینی خویش دست بردارند

 برچیدن  مادیھاى چند ھزار سالھ در میان مردم دارند و زمینھىاعتقادات ریشھ
. طور کامل فراھم نشده استھ  آگاھی عمومی نیاز دارد ھنوز بىدرجھھ آن کھ ب

این است کھ شمشیر کشیدن بر روی مذھب و از جملھ مذھب اسالم دوای درد 
دھد برعکس منجر بھ آن نیست و نظر کسی را نسبت بھ اسالم تغییر نمی

مذھب این ممالک نیز خود شود کھ مسلمانان و نھ تنھا مسلمانان حتی اتباع المی
را مورد تعرض و تھاجم حس کنند و در مقابل یورش دشمن مذھبی کھ در 

گیری کرده بھ یورش متقابل کشد جبھھ یدک میھ  سیاسی را بىحقیقت انگیزه
ما از شکست بیسمارک در آلمان در مبارزه با مذھب با توسل بھ . دست زنند

تعلق ندارد ولی خوب است بھ رانیم چون بھ گذشتھ نزدیک زور سخن نمی
.  چند ده سال اخیر نظری افکنیمىگذشتھ نزدیک و تجربھ

 یھودی را سربھ نیست کردند و ھا در جنگ جھانی دوم میلیونھانازی
آیا در کارشان . بطور سیستم یافتھ و ماشینی تصمیم گرفتند آنھا را از بین ببرند

در جھان و در میان یھودیان نتایج کار نازیھا واکنشی را ! موفق شدند؟ ھرگز
موجب شد کھ از آن واکنش کشور متجاوز و صھیونیستی اسرائیل پدید آمد کھ 

. ستھا در پی قتل عام فلسطینیھاخودش با عدم آموزش از گذشتھ مانند نازی
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ست کھ بھائیان را مورد تضییق و زندان و شکنجھ و اعدام ھادولت ایران سال
سازد و جان و مال و ناموسشان را ا را نابود میدھد و اماکن مقدس آنھقرار می

آیا رژیم اسالمی ایران قادر شده است از نفوذ بھائیان بکاھد؟ . کندآزاد اعالم می
دادند و ما  شیعیان را مورد تعقیب و آزار قرار می، اکثریت سنیھاقرن!  ھرگز

ین و  آن در لبنان و عراق و عربستان سعودی و یمن و بحرىبا آخرین نمونھ
! ند از نفوذ شیعھ جلوگیرند؟ ھرگزاآیا آنھا قادر شده. روبرو ھستیم... پاکستان و

 ھمبستگی و ىبرعکس این اقدامات موجب مظلوم نمائی این مذاھب شده و زمینھ
. قدرت آنھا را افزایش داده است

 کھ ھم اکنون در ممالک اسالمی در جنگی جنایتکارانھ ھاامپریالیست
سازند کھ آنھا از اسالم ھیوالئی می. غات ضد اسالمی نیاز دارنددرگیرند بھ تبلی

کند و با گویا تمام زندگی خصوصی و دستآوردھای مردم غرب را تھدید می
 دیگران را توجیھ ھاىایجاد چنین فضائی از ترس و وحشت اشغال سرزمین

ار  استتى را با پردهھا دفاع از منافع اقتصادی کنسرنھاامپریالیست. کنندمی
پوشانند تا مردم خویش حمایت از حقوق مدنی و دموکراتیک و حقوق بشر می

 ھاىرا برای دادن قربانی در عراق و افغانستان آماده کرده اشغال سرزمین
کند کھ این ھمھ مخارج و افکار عمومی فکر می. فلسطینی را توجیھ نمایند

ند اآنھا برگزیدهقربانی برای حفظ دستآوردھای بشریت و نوع زندگی غربی کھ 
.ضرورت دارد

 سالگرد ٢٠١٠ سپتامبر ١١این اقدام کشیش آمریکائی کھ باید در روز 
گرفت موجی از  دوقلوی تجاری در نیویورک صورت میھاىتخریب برج

حمایت افکار عمومی آمریکا را بھ ھمراه داشت و برنامھ ریزان توانستند تا آنجا 
 ارتش ىسپس فرمانده.  تبلیغاتی کنندىادهکرد از آن استفکھ نیازشان ایجاب می

آمریکا در افغانستان و شخص اوباما وارد میدان شدند و با تکیھ بر خطراتی کھ 
تواند برای سربازان آمریکائی و اتباع آمریکائی در جھان داشتھ این اقدام می

 دست ًباشد کشیش ماجراجوی آمریکائی را رام کردند کھ از قرآن سوزی فعال
.بردارد

تواند بھ این اقدام گروه القاعده را تقویت کرده و می" ׃اوباما گفت
." جدی در کشور پاکستان و افغانستان منجر شودھاىخشونت

 بازگشت بھ اصل و پناه بردن بھ مذھب در تھاجم جھانی سرمایھ ىریشھ
است و این در ری مدرن ا، برای سامان دادن برده دھابرای ھویت زدائی ملت

م رویزیونیسم در زیر نقاب سوسیالیسم در دوران جنگ سرد بھ شرایط تسلی
-اجتماعی ــ  بھ بحران ھویت سیاسی، جھانخوار و متجاوزھاىامپریالیست

.  سنگینش را بر سر آنھا افکنده استىایدئولوژیک بر جوامع منجر شد کھ سایھ
، بازگشت بھ منشاء در جستجوی ھویت جدید برای تعریف فرار بھ عقب
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از ناگزیری وضع فعلی منشاء  خویش آنھم در متن نادانی عمومی موجودیت
.گیردمی

بیش از یک میلیارد انسان روی کره زمین بھ قرآن بھ عنوان کتاب آسمانی 
، فاسد در ھمین سرزمین ایران کھ یک رژیم اسالمی خونخوار. گذارداحترام می

 بھ ًست و مستمراو آدمکش بر سر کار است و مردم دستشان از دست آنھا بر ھوا
 جسارت آنرا را ندارند کھ قرآن را کتاب ،کنندجمھوری اسالمی توھین می

. نیست کھ قرآن یافت نشوداى در ایران در خانھ.مقدس بھ حساب نیآورند
آیا با این وضعیت چنین بسیجی برای توھین و تحقیر قرآن برای بی اعتبار 

 عمل با شکست کامل روبرو  اینًکردن دین اسالم موفقیت آمیز است؟ مسلما
.کندشود و بنیادگرائی را تقویت میمی

فراموش نکنیم کھ در سال گذشتھ یک روزنامھ نگار اروپائی کاریکاتوری 
این عمل وی کھ با ھمین اصل . از پیامبر اسالم بھ عنوان تروریست کشیده بود

شد و می غربی توجیھ ھاىآزادی بیان و احترام بھ دموکراسی با جنجال رسانھ
اگر کسی کھ قرآن بر وی . مورد حمایت قرار گرفت آغاز آتش زدن قرآن است

شود اگر می. ش نیز تروریستی استانازل شده تروریست است پس قرآن
پیامبری را بھ استناد اصل آزادی بیان تروریست نامید و تصاویرش را بھ 

ت با کار موافق. مسخره ترسیم کرد و آتش زد چرا نشود کتابش را آتش زد
.  موافقت با کار بعدی را بھ دنبال دارد و موجب تناقض نباید بشودًنخست منطقا

 کھ اقدام نخستین را صحیح ارزیابی کرده و اقدام ھاولی تناقض گوئی غربی
دانند از فقدان اصولیت آنھا ناشی شده و این تناقض ناشی دومی را نادرست می

 آزادی بیان کھ در قوانین اساسی این اصل آزادی مذاھب و. از ریاکاری آنھاست
 مجریھ بر اساس مصالح سیاسی روز تفسیر ىممالک ذکر شده است با تفسیر قوه

.شودمی
 ھاپیروان منصور حکمت کھ سیاست ضد مذھبی آنھا در خدمت صھیونیست

و بنیادگراھای مسیحی است با افتخار از تروریست خواندن پیامبر اسالم حمایت 
 اعالمیھ پخش کردند و بھ ھا و صھیونیستھاد سیاست امپریالیست، در تائیکردند

 ى ھمھھاعنوان مسلمانان توبھ کار سازمان علم نمودند و در کنار صھیونیست
 و ھاحقوق دموکراتیک مھاجرین مسلمان را در اروپا در کنار نازی

 باید از آنھا پرسید کھ چرا در جشن کتابسوزان .، بزیر پا گذاردندھاصھیونیست
کنند؟ بھ چھ مناسبت  آنھاست شرکت نمیى منطقی اقدامات گذشتھىکھ نتیجھ

رھبران این جریان صھیونیستی در شھر کلن آلمان فدرال مراسم چھارشنبھ 
 مطرح ،سوری آتش زدن قرآن را بھ استناد حمایت از آزادی اندیشھ و بیان

.ترسند؟کنند؟ ازچی مینمی
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سیاست امپریالیست آمریکا کھ خطوط حقیقت این است کھ این عده در کادر 
 یافت "ھانزاع تمدن"توان در اثر ساموئل ھانتیگتون تحت نام اساسی آنرا می

وگرنھ اگر . روند دست اوباما باال و پائین میىکنند و با اشارهحرکت می
 بھ اصول ادعائی خویش اعتقاد داشتند باید مراسم قرآن سوزی راه اىذره

ادند و از کشیش آمریکائی مانند بار گذشتھ کھ از د، فراخوان میانداختھ
 این تناقض گوئی و .کردندکاریکاتوریست دانمارکی حمایت نمودند پشتیبانی می

 اىسردرگمی آنھا در بھترین حالت ناشی از آن است کھ آنھا ماھیت این مبارزه
 مانند وآنھا در سطح باقی می. فھمندبینند و نمیرا کھ در گرفتھ است نمی

 نزاع بر سر آن است کھ یکی ھوادار تمدن و ضد ًکنند کھ گویا واقعاتصور می
در حالیکھ این یک . مذھب است و دیگری ھوادار مذھب و دنبالھ رو سنت است

 سیاسی است و باید آنرا در کادر سیاست نظم نوین امپریالیست آمریکا ىمبارزه
. راھبردی آن تحلیل کردھاىو سیاست

 مبارزه با نادانی و جھل عمومی است و این امری نیست ،مبارزه با مذھب
 ھمیشھ مبارزه با ھابھ این جھت کمونیست.  سال عملی باشدھاکھ در طی ده

 طبقاتی بھ ى منافع مبارزهى طبقاتی دیده و از دریچھىمذھب را در متن مبارزه
یک کارگر نمازخوان کھ در تظاھرات و اعتصاب شرکت . نداآن برخورد کرده

ثیرش برای مبارزه أ صدھا بار ارزش و ت،کند و قرآن کوچکی در جیب داردمی
 در کلن نشستھ میگساری اىبیشتر از یک روشنفکر ژیگولوئی است کھ در کافھ

زند و برضد پیامبر اسالم بھ عنوان فرد تروریست کرده و قرآن را آتش می
 طوالنی اىه، مبارز طبقاتیاىمبارزه با مذھب مبارزه. کنداعالمیھ پخش می

است کھ حتی بعد از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا در کشور نیز بھ پایان 
 رشد مذھب را با تنویر افکار و اقناع خشک کرد و نھ ھاىباید ریشھ. رسدنمی

. دارىبا چوبھ

******* * *

طبقاتیى مبارزه با دین بر متن مبارزه

]١٢٩بھ نقل از توفان شماره [

شوند دان ضد کمونیست در تحلیلشان از اوضاع کنونی جھان مدعی میاندیشمن
کھ خصلت سیاسی جھان کنونی را تضاد میان اسالم و میلیتاریسم آمریکا تعیین 
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 طبقاتی ى مبارزه،این تئوری ارتجاعی با نگارش سناریوی سفید و سیاه. کندمی
 ھا نبرد فرھنگىجای آن با ساموئل ھانتیگتون در عرصھھ را بدور انداختھ و ب

آنھا بجای اینکھ . کندمتحد شده و افکار عمومی را بر ضد مسلمانان تحریک می
:آورد حزب کمونیست میى مارکس توجھ کنند کھ در بیانیھىبھ اثر داھیانھ

،  طبقاتیى جوامع بشری از کمون اولیھ تا کنون تاریخ مبارزهىتاریخ کلیھ
، تاریخ ان موتور تاریخ بوده استعنوھ  بمبارزه میان ستمگران و ستمکشان

جاری جھان را نھ مبارزه میان ستمکشان مستقل از دین و نژاد و رنگ پوست و 
آمریکا نظامیگری  ستمگران بلکھ مبارزه میان مسلمانان و ىزبان و ملیت علیھ

.)توفان-توجھ کنید نظامیگری آمریکا و نھ امپریالیست آمریکا( دانندمی
یالیسم علمی بویژه وقتی تحت لوای کمونیسم صورت این جعل تاریخ و سوس

 زیرا از طرفی این افراد را بھ بلندگویان اسرائیل ، نتایج دردناکی دارد،گیردمی
کند کھ کرده است و در عمل آنھا را متحد سلطنت طلبان و در دنیا بدل می

گرداند کھ کرده است و از جانب دیگر در ممالک امپریالیست آمریکا می
 مبارزه بر ضد خارجیان و ھاىاری پیشرفتھ آنھا را بھ یکی از ارکاندیھسرما

این عده در دشمنی . نماید کھ کرده استحقوق دموکراتیک آنھا بدل می
در . شوند بدل میھا و فاشیستھاھیستریک با اسالم بھ ھمدست صھیونیست

 قید و  بیھاىکشند کھ ھوادار آزادیحالیکھ عوامفریبانھ و مکارانھ عربده می
شرط ھستند وقتی بحث بر سر حقوق مسلمانان است از ھیچ عملی برای ایجاد 

آنھا در حرف از دموکراسی ناب برای . محدودیت برای آنھا رویگردان نیستند
کنند ولی در عمل باید ھمانی را اجراء کنند کھ بھ آن عوامفریبی استفاده می

کراسی طبقاتی است و از این اعتقاد دارند و آن ھیچ چیز بجز آن نیست کھ دمو
.شودکیم قدرت سیاسی استفاده میحابزار برای ت
ئی کھ در این عرصھ در گرفتھ است این است کھ آیا مسلمانان ھایکی از بحث

حق دارند در شھرھای اروپا برای خویش اماکن مذھبی بسازند یا خیر؟  صورت 
ری کھ براه افتاده است زیرا تمام کارزا. مسئلھ در اینجا با سوء نیت مطرح است

 بلکھ تنھا بر ضد ،نھ بر ضد مذھب بطور کلی یعنی مسیحیت و یھودیت است
کھ در  اىھمین طرح نادرست صورت مسئلھ حاکی است کھ مبارزه. اسالم است

، نھ بر ضد خرافھ مذھبی بطور گیرد نھ بر ضد جھالت و نادانی بطور کلیمی
.  از من در آوردی بنام اسالم است استثنائی وىه بلکھ بر ضد یک قاعد،کلی

 ھاند و بھ تحمیق افکار عمومی و انساناتوگوئی سایر مذاھب ھمھ پاک و پاکیزه
.  ورزند و این تنھا اسالم است کھ در پی فریب مردم استمبادرت نمی

این ھ  ب و خارجی ستیزی مسلمان ستیزی و نژادپرستیىشود با روحیھمی
شمنی با مذھب بھ جنگ مذھب اسالم رفت و مسئلھ پاسخ گفت و با سالح د

ولی ، برخوردی غیر دموکراتیک را بر پرچم خویش بھ نگارش در آورد
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توان در عین حال بھ قوانین مدنی و قانون اساسی و چگونگی حقوقی کھ در می
آن نسبت بھ مذاھب در نظر گرفتھ شده است توجھ کرد و پرچم حمایت از 

این قوانین مندرج در قانون .  بدست گرفتدموکراسی و حقوق شھروندان را
دستآورد بشریت بوده و در آن ، اساسی کھ ناظر بر جدائی دین از حکومت است

 مذھبی در متن ھاىبھ عنوان حقوق بورژوائی حدود و ثغور اعتقادات و فعالیت
وائی نسبت ژدولت بور. قانون با علم بھ جدائی دین از حکومت تعیین شده است

آزادی فعالیت مذھبی را باید برای ھمھ بطور .  بی طرف باشدبھ مذھب باید
توان ھمانگونھ کھ نمی. این یک حق دموکراتیک است. مساوی برسمیت بشناسد

توان وی  نمی،ی دادن محروم کردأکسی را بھ علت اعتقادات مذھبی از حق ر
 کھ تا موقعی. را نیز از انجام فرایض مذھبی و پیروی از اعتقاداتش باز داشت

قوانین اساسی مورد احترامند باید این حقوق قانونی را برای ھمھ برسمیت 
.شناخت

. این سنگ بنای دموکراسی و ھمزیستی مردم در یک جامعھ دموکراتیک است
اگر بنا شود حق یک مسلمان را در بنای اماکن مذھبی بھ علت مسلمان بودن از 

اب کردن و یا انتخاب شدن وی گرفت بھمین بھانھ می توان وی را از حق انتخ
کنند و آراء مردم فلسطین را محروم کرد کاری کھ مشابھ آنرا در نوار غزه می

ند بھ رسمیت اکھ حماس را بھ عنوان نماینده سیاسی خویش انتخاب کرده
 دموکراتیک ھاىطبقات حاکمھ ھمواره مترصدند کھ حقوق و آزادی. شناسندنمی

اء این حقوق باید ھمواره مبارزه کرد و بیدار برای حفظ و بق. را از بین ببرند
بیچاره آن انتقامجو و کینھ توزی کھ فکر کند با حملھ بھ حقوق مدنی . بود

این دشمنان دموکراسی بر . شودمسلمانان حقوق مدنی خودش خدشھ دار نمی
.  کنندشاخھ نشستھ و آنرا از بن اره می

 جرج .، شکنجھ و اعدامی زندان ضد مذھبی یعنىکنند کھ مبارزه فکر میاىعده
 آزمود و شکست ، انسانھابوش این اسالم ستیزی را در منطقھ با قتل عام میلیون

جلوگیری از حق بیان دموکراتیک مذھبیون و نقض حقوق قانونی آنھا در . خورد
ممالک میزبان کھ بر اساس قوانین دموکراتیک این کشورھا در اختیار آنھا 

نتایج معکوس، آنھم بھ ضرر نیروھای انقالبی و گذاشتھ شده است درست 
 چرا کمونیسم ،اگر اسالم بنیادگرا خطرناک است. آورددموکرات ببار می

 ،امروز مد است کھ اسالم بنیادگرا تروریست است. بنیادگرا خطرناک نباشد
 ھا مجبور بھ حمل این برچسب از جانب امپریالیستھامگر کمونیستھا سال

آزادیبخش در جنوب شرقی آسیا و افریقا بھ عنوان  ھاىنبودند و نھضت
 یعنی ھا سالھاآمریکائی. گرفتند؟ تروریستی مورد تجاوز قرار نمیھاىجریان

 روادید ورود بھ آمریکا را ھا نود قرن گذشتھ بھ کمونیستىتا ھمین دھھ
، زیرا کمونیسم را مساوی بیماری قرار داده و کردند، تفتیش عقاید میدادندنمی
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حال . کردند را دارای بیماری واگیر دانستھ و تروریست معرفی میھانیستکمو
دھند  روادید نمیھاند و بھ تروریستا کمونیسم را بھ تروریسم تغییر دادهىواژه

و اینکھ تروریسم چھ تعریفی دارد تا کنون در ھیچ کجای جھان موفق بھ تعریف 
 سیاسی است و سیاست وم، مفھند زیرا کھ این یک مفھوم حقوقی نیستاآن نشده

گیرد و منافع آشتی ناپذیر نیز علم طبقاتی است و منافع طبقات را در نظر می
. شود با ھم جمع کردطبقات را نمی

 راه ھا ھستند، با فاشیستھاجالب است مسلمان ستیزھا کھ ھمدست صھیونیست
ر یک جو  اگًآنھا واقعا. شوندافتند و مخالف ساختن مسجد برای مسلمانان میمی

نشت نیز ِ کلیسا و کىصمیمیت داشتھ باشند و ریگ در کفششان نباشد باید علیھ
اگر در قوانین . کنندنمایشات اعتراضی بگذارند ولی از این کار پرھیز می

، اگر دولت باید روش بی  دولت از مذھب جداست،اساسی ممالک میزبان
کرات کھ ووان یک انسان دم باید بھ عنًمنطقاطرفانھ نسبت بھ مذاھب داشتھ باشد 

باید از این حق  ،شناسدرسمیت میھ  بھا انسانىحقوق مدنی را برای ھمھ
 آنھا ارتجاعی و خرافات ى مذاھب خوب و بد ندارند ھمھ.دموکراتیک دفاع کرد

مخالفت ما با مخالفین بنای مساجد دفاع از یک دستآورد بشریت و . محض ھستند
 دولت نیست کھ با قانون تقلبی یک اصل ىفھاین وظی. یک حق دموکراتیک است

ست کھ ببینند ھا شھرداریىاین وظیفھ. اساسی قانون اساسی را بھ زیر پا بگذارد
مین احتیاجات یک أ و امکانات آبادانی و ت، شھر سازی شھرىاز نظر نقشھ

دولت در مقابل .  ساختن آن در این یا آن محل منع قانونی دارد یا ندارد،مسجد
ِمتاسفانھ البی صھیونیستی در اروپا قوی است و با . ید بی طرف باشدمذاھب با

ھزینھ ھای گزاف می خواھد با اسالم ستیزی استتاری بر جنایتھای ضد بشریش 
کمت ح ارتجاعی منصور ھاىدر منطقھ بکشد و ایرانیانی کھ دنبالھ رو تئوری

ند و  برای مسلمان کشی قرار دارھا صھیونیستىھستند در خط نخست جبھھ
.  کنند گروھی اروپا نیز آنھا را تقویت میھاىرسانھ

ھیچوقت با گردن کلفتی قانونی و استناد بھ اکثریت نادان و مغرض نمی توان 
، با کاریکاتور آنھا کھ با آتش زدن قرآن موافقند. برضد جھل عمومی مبارزه کرد

ند در مبارزه با ممانعت از ساختن مسجد موافقمحمد بھ عنوان تروریست موافقند 
رسند و بھترین تقویت کنندگان جھالت و نادانی و کینھ با مذھب بھ ھیچ جا نمی

. آنھا اعتقادی ندارندھاى و حیثیت و توانائیھاآنھا بھ انسان. توزی ھستند
 برای ایجاد تساوی حقوق زن ھا کمونیستىتوانیم این پدیده را با مبارزهما می

وقتی ما از یک حق دموکراتیک . ی مقایسھ کنیم اجتماعھاىو مرد در تمام زمینھ
کنیم کھ فالن زن خیزیم آن را مشروط بر این نمیبورژوائی بھ دفاع برمی

. ، مسیحی ارتجاعی و یا کمونیست است، فاشیست، صھیونیستمسلمان بنیاد گرا
این .  مھم نیست این زن مفروض دارای کدام اعتقادات و ایدئولوژی استًاساسا
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شناختن حقوق بورژوائی بھ مفھوم آن است کھ ما برای آنچھ کھ نبوده رسمیت ھ ب
 تبعیض در دست مردان و یا طبقات حاکمھ ىاست و تا کنون بھ عنوان اسلحھ

 مردساالری در جامعھ است مبارزه ىگرفتھ است و پایھ مورد استفاده قرار می
تبعیض مبارزه برای کسب این حقوق بورژوائی مبارزه برای رفع . کنیممی

 بلکھ ،حال اگر کسی پیدا شود کھ اساس را نھ بر رفع تبعیض. بطور کلی است
 مفھوم ً، اساسا دموکرات نیستاىبر ایجاد تبعیض بگذارد در ھیج زمینھ

 را تصور کنید اىجامعھ. کالش استرا نفھمیده است و بورژوائی دموکراسی 
وند و مدعی شوند  با نقاب کمونیست و یا کمونیست کارگری  حاضر شاىکھ عده

 ، مسلمانما ھوادار تساوی حقوق زن و مرد ھستیم ولی زنان سلطنت طلب
، آنوقت حق ندارند از این حقوق برخودار باشند.. . ومجاھد و یا غیر مجاھد

 ى صاحب یک جامعھی است و نھئبورژواارباب دموکراسی  نھ اىچنین جامعھ
 کھ در آن فقط یھودیان  فاشیستی و صھیونیستی استىاین جامعھ. کمونیستی

.  نداصاحب حقوق
، صورت صورت مسئلھ این نیست کھ باید جلوی بنیادگراھا را گرفت یا نگرفت

 .مسئلھ این است کھ با نادانی چند ھزارسالھ با چھ طریقی باید مبارزه کرد
شود برای مبارزه با شود مبارزه با مذھب را جنگ گالدیاتورھا دید و میمی

 ى با سیاست با تاکتیک و با زبان مناسب و در متن مبارزهمذھب با حوصلھ
. شودبا ھتاکی بھ پیامبر اسالم کسی المذھب نمی.  مبارزه کرد،طبقاتی و سیاسی

شود کھ آدم و حوا دروغی بیش نیستند و نباید با فحاشی بھ قرآن کسی قانع نمی
رای بیان وقتی کسی و یا کسانی در اینترنت ب.  آفرینش دل بستىبھ افسانھ

 استفراغم م و یا از اسال"بھ اسالم... " ׃نویسند ضد اسالمی خود میىکینھ
ند و تنھا ا مردم برنداشتھىترین قدمی در جھت آگاھی توده کوچک"گیردمی

.ند کھ اگر ضرر نداشتھ باشد پشیزی ارزش نداردادق دلی خویش را خالی کرده
روند  دست بوسی بھ واتیکان می انسان مذھبی برایھاھر سالھ در اروپا میلیون

 مذھبی کم انتشار یافتھ است؟ کتب کمونیستی و ىآیا در اروپا کتب افشاءگرانھ
 پس چرا این کتب ،راحتی تھیھ کنیدھ توانید ب میاىفلسفھ مادی را در ھر گوشھ

، روشنگرانھ وصلھ، با حکنند؟ زیرا مبارزه با مذھب امری طوالنیمعجزه نمی
زیرا دشمن شما نیز . گیرد طبقاتی صورت میىهمبارز ر متنطور عمده بھ و ب

 ىاین یک مبارزه. بیکار ننشستھ است تا شما بدون موانع با وی مبارزه کنید
 ى مبارزهى فلسفی است کھ ھردو زیرمجموعھىیک مبارزه. ایدئولوژیک است

.باشدطبقاتی می
یک و تا حقوق دموکرىاسالم ستیزی آنھم تا بحدی کھ حاضر باشیم ھمھ

دستآوردھای بشری را بھ زیر پا نھیم، ما را بھ عمال ارتجاع و فاشیسم بدل 
این اسالم ستیزی دستآورد کسانی است کھ تصویر سیاسی جھان را . کندمی
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آنھا . زنند و نھ جنگ ستمگران بر ضد ستمکشانجنگ اسالم با آمریکا جا می
.  نداھمدستان امپریالیسم و صھیونیسم در جھان

 ھازنیم تا حداقل برای کمونیستدر اینجا بھ انتشار یک اثر لنین دست میما 
 آنھا ھاىروشن شود کھ اسالم ستیزی جورج بوش و منصور حکمت و دارودستھ

. انجامد ھمانطور کھ انجامیده استبھ فاشیسم و ھمدستی با صھیونیسم می
 در  و ضد خارجیانھارھبران حزب کمونیست کارگری بھ بلندگوی فاشیست

 در ھمین شماره "دین از دید لنین" دیگر ما تحت نام ىبھ مقالھ. نداآلمان بدل شده
 .مراجعھ نمائید

****** * *

 کسموپلیتیسم و پان اسالمیسمانترناسیونالیسم پرولتری،

]١٣٨بھ نقل از توفان شماره [

. این سھ مقولھ از یک جنبھ با یکدیگر خویشاوندی دارند

اسیونالیسم پرولتریانترن

یکدیگر در مقابلھ با ھ  کارگر جھان بىانھ و متقابل طبقھرھمکاری براد
ِالک تحت سلطھم کارگر کھ در تمام مىطبقھ. ار جھان استد سرمایھىطبقھ  ىِ

اران د بھ جیب سرمایھ،شود، و ارزش اضافی تولید کردهسرمایھ، استثمار می
اری در جھان، با درکردگی سرمایھلطھ و سُخواھد بھ سکند، میسرازیر می

 ىکل طبقھ. محو ستم طبقاتی و از نابودی بھره کشی انسان از انسان پاسخ دھد
اری جھانی کھ د سرمایھىکارگر جھان در ممالک مشخص خود، در مقابل جبھھ

 اقتصادی این نزدیکی در این است ىزمینھ. ھوادار غارت است قرار می گیرد
 ملی داشتھ و ى جھانی و نھ جنبھىزدبگیر جنبھ مىکھ وضعیت اقتصادی طبقھ

از این گذشتھ پیروزی . دشمن وی نیز دشمن مشترک بھره کش، جھانی است
. یابد نبرد جھانی تحقق میى کارگر نیز تنھا در عرصھىنھائی و پایدار طبقھ

 ملی، بخشی از کل این ى کارگر در ھر عرصھى طبقھىباین جھت مبارزه
در سطح جھانی است و بھ آنھا برای برافکندن ستم  کارگر ى طبقھىمبارزه
خاطر منافع مشترک ھ  کارگر بىطبقھ. رسانداری یاری میدسرمایھ

 جھانی، ىایدئولوژی، سیاسی و اقتصادی و دارا بودن دشمن مشترک در عرصھ
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 مشترک است کھ شکست و پیروزی وی در ھر واحد ىاز یک خانواده
آید و  کارگر بھ حساب میى طبقھىھجغرافیائی ملی، شکست و پیروزی ھم

کند، از این  کارگر باید در ھر سرزمینی کھ زندگی میىباین جھت طبقھ
 نیز حمایت کرده و این ھا کارگر، در سایر سرزمینىدستآورد مشترک طبقھ

این داشتن ھدف و آرمان .  خود بداندىپیروزی را جزئی از پیروزی خانواده
بیان منسجم خویش را در ھمبستگی مشترک، این ھمسرنوشتی مشترک، 

.   یابد کشورھا نسبت بھ ھم میىِ کارگر ھمھى جھانی طبقھىبرادارانھ
 طبقاتی ىانترناسیونالیسم پرولتری در دوران معاصر متکی بر مبارزه

این مقولھ بھ . اری انحصاری و امپریالیسم استدپرولتاریا بر ضد سرمایھ
اری جھانی، د سرمایھ،ر دشمن مشترکآموزد کھ برای غلبھ بپرولتاریا می
 ى دنیا باید با ھم متحد شده بھ یکدیگر یاری رسانند و در جبھھىکارگران ھمھ

درست است کھ .  جھانی سرمایھ قرار گیرندىجھانی پرولتری در مقابل جبھھ
اران از نظر جغرافیائی و حقوقی در ممالک متعددی ساکنند، ولی از دسرمایھ

اری با یکدیگر در رقابت و تبانی ھستند تا سود دایھنظر منافع مشترک سرم
 ى آنھا مخالف کسب قدرت سیاسی توسط طبقھىھمھ. حداکثر را بدست آورند

آموزد کھ آنھا باید برای انترناسیونالیسم پرولتری بھ کارگران می. کارگر ھستند
 مرزھای ملی و جغرافیائی. اری با یکدیگر متفق باشنددبراندازی نظام سرمایھ

 کاذب، آنھا را از یکدیگر "پرستیمیھن"نباید در زیر پوشش ملی گرائی و یا 
ِ، از ارزش "دشمن"ِارزش یک کارگر کمونیست کشور مفروض . مجزا کند

آنچھ کارگران را بھم پیوند . ِبورژوازی مفروض خودی بمراتب بیشتر است
رگران ھوادار کا. زند، نھ منافع میھنی معین، بلکھ منافع طبقاتی آنھا استمی

یک حکومت جھانی بر مبنای نابودی طبقات ھستند کھ در آن دولت از بین برود 
 امور کشور پدید ىو تمرکز اداری نھ بخاطر سرکوب سیاسی، بلکھ برای اداره

این نظام اداری، دستگاھی . دستگاه اداری ماھیت طبقاتی و سرکوبگر ندارد. آید
گیریم پس نتیجھ می.  بشریت استىی ھمھانسانی برای ایجاد رفاه و آسایش برا

ولی این .  خواھان حکومت واحد جھانی و دنیای بدون مرز ھستندھاکھ کمونیست
تواند اری و در دنیای بی طبقھ میدحکومت جھانی تنھا بر گورستان سرمایھ

تواند یک حکومت کمونیستی این حکومت جھانی تنھا می. وجود داشتھ باشد
اری و امپریالیسم بنا شده است و راه نیل بھ آن نیز دسرمایھباشد کھ بر گورستان 

.اری، امپریالیسم و ستم طبقاتی بطور کلی استدمبارزه با سرمایھ
ی واحد و اتحاد خدشھ ناپذیر طبقھی انترناسیونالیسم پرولتری بیان عالقھ

دشمن مشترک یعنی ی متحد آنھا علیھی کارگر سراسر جھان در مبارزه
 انترناسیونالیسم بیان وحدت اھداف آنھا برای .امپریالیسم استاری و دسرمایھ

لمللی میان ابرادری بینی کشی انسان از انسان و تقویت روحیھبرچیدن بھره
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برچیدن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و ساختمان . کارگران جھان است
این ایدئولوژی کارگران . کشی استانسانی و بدون ستم و بھرهای جامعھ
انترناسیونالیسم پرولتری . نظر از ملیت، نژاد، مذھب و قومیت آنھاستصرف

ِآنھا برای ھدف. شائبھ و ھمبستگی جھانی کارگران استمظھر برادری بی
بی طبقھ و جھانی باشد کھ در مرکز آن انسان و ای جامعھعبارت از واحد کھ 

بارزه حیثیت وی قرار داشتھ باشد و بھ مقام ارزشمند خویش نایل شود، م
.کنندمی

با الھام از این ایده بھ حمایت از انقالب سوسیالیستی ھا انترناسیونالیست
دریغ خود قرار اکتبر پرداختھ و شوروی لنینی ــ استالینی را مورد حمایت بی

.دادند
:روزا لوکزامبورگ نوشت

و ھا ترین تعھد سوسیالیستایترین و پایھبدین ترتیب ابتدائی» …
ھرگونھ اتحادی با ضد انقالب ی کشورھا آنست کھ علیھی ھپرولترھای ھم

سخنان روزالوکزامبورگ بھ نقل از (« . روسیھ با تمام قدرت بھ مقابلھ برخیزند
طلبانھ و تاکتیک ضد میلیتاریستی میلیتاریسم جنگ"ی لنین دربارهی مقالھ

)."دموکراسیسوسیال

 و)Kosmopolitismus("وطنیجھان": کسموپلیتیسم
 با انترناسیونالیسم پرولتری متفاوت است و نھ )Cosmopolitanismus(ای

ترین قرابتی با انترناسیونالیسم  متفاوت است، ضد آن است و کوچکتنھا
.پرولتری ندارد

 بر ضد ًکسموپلیتیسم نیز موافق حکومت جھانی است و بر این اساس طبیعتا
 معین ىشور جداگانھ ملی و میھنپرستی مردم ھر کىمرزھای ملی و مبارزه

بوده و با مرزھای ملی و افکار میھندوستی بھ عنوان افکار عقب مانده و غیر 
دانند و  میجھان را وطن خود کھ ھااین جھان وطنی. کنندمترقی، مبارزه می

 ىنھ ھر کشور معین را، مبارزه برای حکومت جھانی را، نھ بر مبنای مبارزه
 ضد ملی ىیالیستی، بلکھ بر مبنای مبارزهاری و ضد امپردطبقاتی، ضد سرمایھ

 ملی و ىآنھا مخالف ملیت و ملت و مبارزه. برنددوستی بھ پیش میو ضد میھن
 تعلق خاطر بھ حکومت ىاز تمامیت ارضی کشورھا بھ بھانھ. رھائی بخشند

 ھا و صھیونیستھا امپریالیستھاىجھانی در مقابل تجاوزات و اشغالگری
 را در پیش اىز ترس افکار عمومی سیاست موذیانھکنند و یا احمایت نمی

 در ًآنھا مثال. گیرند کھ پیروی از آن منجر بھ نابودی واحدھای ملی شودمی
ما : شوند مدعی می"معصومانھ"میھن ما ایران تحت عنوان این ادا و اطوار 

 مردم در کنار ھم ھستیم و لذا بر ىانھرھوادار دنیای بدون مرز و زندگی براد
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 نظریم کھ باید یک حکومت جھانی جدا از نژاد، مذھب، قومیت و ملیت برپا این
 ملی و میھنپرستی و حمایت از تمامیت ارضی و حق ىساخت و با ھر انگیزه

 جھان وطنی ىپیروان اندیشھ. حاکمیت ملی در ھر کشوری بھ مخالفت برخاست
دست سازند در عمل ھم طبقاتی جدا میىچون این مبارزه را از مبارزه

 ملی و میھندوستی در مقابل تجاوز و ىند، زیرا نفی مبارزهاامپریالیسم جھانی
ھجوم خفاشان خونخوار امپریالیسم، یعنی خلع سالح روحی و فکری مردم، تا بھ 

 وارد "انساندوستی" ى کھ در مغز آنھا با پوستھاىاتکاء بر موھومات و خرافھ
مقابل امپریالیسم دست بکشند و ند، آنھا را وادار کنند از مقاومت در اکرده

 ، با خیال راحت و بدون عذاب وجدان برای غارتھاکشورشان را بھ امپریالیست
آنھا تلقین .  ستون پنجم امپریالیسم ھستندھاجھان وطنی. دو دستی تقدیم کنند

عنوان مثال امپریالیست آمریکا ایران را بھ جزئی از ایاالت ھ کنند کھ اگر بمی
یم، پس اتر شده بدل کند، ما بھ حکومت جھانی یک گام نزدیک آمریکاىمتحده

 با " انسانی جھانیىجامعھ"تجاوز بھ کشورھا و ضمیمھ سازی آنھا، ما را بھ 
 ھابزعم آنھا این تجاوزات و اشغالگری. کندکشور و حکومت واحد نزدیک می

یت این ایدئولوژی امپریالیستی، پوششی بر ماھ.  مترقی و مثبت استًماھیتا
تاریخ زندگی از .  و تجاوزات امپریالیستی برای غارت جھان استھاجنگ

آموزد  این امر را بھ ما می،دوران استعمار و دو جنگ جھانی و تجاوزات اخیر
کھ ھدف از توسعھ طلبی امپریالیستی غارت جھان و باقی گذاردن بیابان و 

ا ھدف ارتقاء استعمار و امپریالیسم ھرگز ب. مناطق بی آب و علف برجاست
سطح فرھنگی، توسعھ دانش، رشد صنایع و تبادل تجربھ و استقرار تمدن بھ 

آنھا مبشران آزادی و انسانیت . ند، زیرا در ماھیت آنھا نیستاکشوری نرفتھ
آنھا موافق برداشتن مرزھا ھستند، . اران روح و جان انسانی ھستنددنیستند، برده

 خواھد بود و احساسات ملی و غرور زیرا تجاوز آنھا دیگر بدون حد و مرز
بھ این جھت جھان . کنند قبل از تجاوز نابود میھا را  با این تئوریھاملت

دوستی ھستند و غرور ملی را تحقیر نموده و دفاع شدت ضد میھنھ ا بھاوطنی
 بھ سایر ممالک بھ عنوان ھااز مرزھا را مذموم دانستھ و با تجاوز امپریالیست

 بھترین جھان ھا و صھیونیستھاامپریالیست.  موافقندًگامی مترقی کامال
.بھ مصداق مال من مال خودم مال تو ھم مال من.  ھستندھاوطنیست
 "انترناسیونالیست"یکباره ھ نیست بویُ کردھای ناسیونال شواىپاره

ِانترناسیونالیسم ناسیونال .  خود را بھ کرسی بنشانندناسیونالیسمشوند تا می
رد، روپوششی بر ناسیونالیسم آنھا است کھ آنرا با علم و کتل ُ کھاىنیستویشو

ویژه فارس و ھ  ایران بھاىآنھا در مقابل خلق.  پنھان کنند"انترناسیونالیستی"
 را بھ آنھا نیز تجویز و "انترناسیونالیسم"اند و این "انترناسیونالیست"آذری 

آیند تا خود گ آنھا می بھ جن"انترناسیونالیسم"کنند و با شمشیر این توصیھ می
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 بسیار ھم ناسیونالیست ،وگرنھ در مقابل اکراد. را پشت این سپر پنھان کنند
خاطر تقویت ناسیونالیسم برای ھ ھستند و تجویز انترناسیونالیسم برای غیر، ب

 سیاسی آنھا، ھوادار تجاوز امپریالیسم بھ ھاىبسیاری از سازمان. خود است
 ھاىپریالیسم بھ عراق و روی کار آوردن حکومتایران ھستند و از تجاوز ام

 جا "آرزوھای ملی"کنند و آنرا تحقق  امپریالیسم حمایت میىُکرد دست نشانده
زنند و ھرگز خواھان خروج بی قید و شرط تجاوزکاران از خاک عراق می

 ملی و مبارزه برای رفع ستم ملی را در دوران امپریالیسم، ىآنھا مبارزه. نیستند
 ضد امپریالیستی و حل آنرا از طریق دست یازی بھ این ىاز مبارزهبخشی 

 را مبشران آزادی و دموکراسی و ناجیان ھابینند، بلکھ امپریالیستمبارزه نمی
ُالبتھ کردھای مارکسیست لنینیست و انقالبی نیز کھ در . زنندُخلق کرد جا می

کنند، ند و میارزه کردهاقلیت ھستند وجود دارند کھ بر ضد این تفکر نھ تنھا مبا
این . ندابلکھ بر ضد آنھا اعالمیھ داده و این تفکر ارتجاعی را افشاء کرده

ُکردھای انقالبی در واقع نمایندگان واقعی مصالح ملت کرد ھستند و متحد  ُ

این جھان . پرولتاریا در مبارزه بر ضد ستم ملی و امپریالیسم خواھند بود
 ملی را ى در دوران امپریالیسم و مبارزه، دفاع از تمامیت ارضیھاوطنی

اگر آنگونھ کھ ناسیونال . کنندنادرست دانستھ بر ضد آن مدام تبلیغ می
ُ ناجی خلق کردند، از کجا معلوم کھ ھاکنند، امپریالیست مطرح میھانیستویشو

 با ھابینیم کھ جھان وطنیناجی خلق فارس و ترک و عرب نباشند؟ پس می
 ىکوشند، چھره می"انترناسیونالیسم" ىار حتی مقولھانواع و اقسام ابز

 کارگر و آزادیخواھان را فریب ىامپریالیسم و صھیونیسم را آرایش کنند و طبقھ
.دھند

جھان ":  نوشت٣٢ توفان شماره ىدر نشریھ) توفان(حزب کار ایران
 کسی است کھ ھوادار حکومت جھانی و دنیای بدون مرز است و آن را "وطن

دھد، با این تفاوت کھ بھ ملت و حق مظھر مدرنیسم و ترقی جلوه میموذیانھ 
ملل در تعیین سرنوشت خویش، استقالل ملل، حق حاکمیت ھر ملت مفروض، 

ی ًو اساسا مقولھھا تمامیت ارضی کشورھا، اعتقادی ندارد، روابط میان ملت
لی اتحادھای فرامی خواھد آن را با مقولھداند و میملت را کھنھ شده می

 "وطنجھان"کند،  میی سنن و فرھنگ ملی را نف"جھان وطن". جایگزین کند
ملت را ی کند کھ بھ این دلیل کھ خودش واژهاین گونھ تبلیغ و القاء می

وی . کند و مرزھا را قبول ندارد، مترقی است فکر می"فراملی"پذیرد و نمی
 کھ "جھان وطنی" ایدئولوژی. دانددور متعلق میی ملت را بھ گذشتھی پدیده

نماید و تعلقات ملی ملل، استقالل ملی آنھا را، آن ھم در جھان را وطن خود می
یک ایدئولوژی . کنداری نفی میددوران امپریالیسم و جھانی شدن سرمایھ

ارتجاعی در خدمت امپریالیسم جھانی، در خدمت نفی حقوق ملل و حاکمیت ملی 
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. ایدئولوژی، ایدئولوژی استعمارگران استاین . و تمامیت ارضی آنھا قرار دارد
خواھند و مردم را با این انحصارات میی لطھُکھ فقط جھانی را در زیر س

جھان بدون مرز آنھا جھانی نیست . کنندتئوری بھ تسلیم در قبال آنھا دعوت می
خواھند بر قبر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و نفی میھا کھ کمونیست

دول و ملل ی در جھان مورد نظر آنھا ھمھ. فرد بھ پا دارندکشی فرد از بھره
. ملی خویش دست بردارندھای باید بھ حلقوم امپریالیسم روان شوند و از ھویت

آنھا با این ایدئولوژی کھ با خرواری از اتھام بھ دیگران کھ گویا ناسیونالیست و 
ایلند بھ جنگ ارجحیت ق!! ؟؟ ھانیست ھستند و برای ملت خود و نھ انسانیشوو

روند تا زیر این پوشش عوامفریبانھ و بھ ظاھر مترقی و مدرن  میھاکمونیست
، سیاست گستاخانھ و "ملیی نظرانھتنگھای محدودیت"بھ دور از 

سیاسی، ھای امپریالیسم را در تمامی عرصھی گرانھتجاوزکارانھ و مداخلھ
تر را حتی دول یفاقتصادی، نظامی و فرھنگی توجیھ کنند، تا ملل و دول ضع

فکری ی تر را بھ حلقوم امپریالیسم متفوق بکشانند و زمینھامپریالیستی ضعیف
ما در . و یا استعمار نوین را فراھم آورندھا ، منضم گردانیھااین نوع ادغام

مردم را بھ زیر یوغ ی ستمدیدهھای اینجا از اھداف استثماری آنھا  و این کھ توده
چوب ھمین درک ردر چا. گوئیمکشند، سخنی نمیامپریالیستی میی سرمایھ

 است کھ سازمان تجارت جھانی ممالک کوچک را بھ دام "جھان وطنی"
 و قراردادھای "دموکراتیک"جھانی کشانده و خون آنھا را بھ طریق ی سرمایھ

.گرددکند و حاکم بر سرنوشت آنھا می در شیشھ می"قانونی"منعقده و 
ممالک ای روپای متحد را بھ قیمت برتری پاره ا"جھان وطنی"ایدئولوژی 

اری اروپا دامپریالیستی، نظیر آلمان و فرانسھ  و تضعیف سایر ممالک سرمایھ
برپا کرده و سطح دستمزد و رفاه اجتماعی ..... نظیر یونان، پرتقال و اسپانیا و 

ادغام و وحدت و یگانگی بھ ی زحمتکشان را در این ممالک بھ بھانھی توده
از ھمین ممالک ای ترین دستمزد و حقوق ناچیز دموکراتیک پارهنازلسطح 

مسخره است کھ در این نظام متحد، . دھدعضو اتحادیھ در طی زمان کاھش می
تر حقوق آن کشوری مساوی.  سخن گفتھ شود"حقوق مساوی"از ممالک دارای 

نظیر . زندسیاسی ــ اقتصادی میی از سایرین است کھ حرف آخر را در زمینھ
.آلمان

ممالک امپریالیستی پوشش دیگری بر این تئوری ھای دموکراتسوسیال
ند کھ اصل حق حاکمیت ملی مانعی بر سر راه اند و مدعیا آفریده"جھان وطنی"

رود و لذا ھیچ رشد نیروھای مولده است، کھ با برچیده شدن مرزھا از میان می
رزھای کشور خودشان را ــ شناسند ــ البتھ بھ جز ممرزی را بھ رسمیت نمی
 کھ ناشر ایدئولوژی امپریالیستی است با "جھان وطن". ھمھ جا متعلق بھ آنھاست
لطھ مبارزه ُملی و با غرور ملی در ممالک زیر سی احساسات ملی، با عالقھ
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کند و سعی دارد پرولتاریا و زحمتکشان این ممالک را در مقابل ھجوم می
ملی ی کسب رھبری مبارزهی سالح کند و انگیزهامپریالیسم از نظر روحی خلع 

آور کھ استقالل و ھویت ملی بھ ما مربوط نیست و امر را با این داروی سکر
ی نوع شیوهھا این در حالی است کھ امپریالیست. بورژوائی است، از وی بستاند

دست ملی گرائی امپریالیستی ھا "جھان وطنی". کنندزندگی خویش را تبلیغ می
.گذارندپرستی سایر ملل باز می سرکوبی میھنرا برای

جھان " کھ در ایران ناشر این افکار شوم "ب کمونیست کارگریزح"
 کھ در آن ١٣٧١دوم خرداد ی انترناسیونال شمارهی  است در نشریھ"وطنانھ

:آوردمبانی فکری خود را شرح داده است، می
 تعلق خاطری ترینھمین امروز بھ وضوع پیداست کھ، کسی کھ کوچک» 
زند و میھن دارد و آن طیفی از چپ کھ وقتی از کارگران حرف میی بھ مقولھ

 "کارگران میھن ما"کند، ھنوز آنھا را برای کارگران مطرح میای مطالبھ
ناسیونالیسم در سنت ما بار . پیونددکند، بھ این حزب نپیوستھ و نمیاطالق می

ست کھ کاری کنیم رفقا در حملھ بھ منفی زیادی دارد و راستش مشکل ما این ا
آیا سند ننگین تری در اعتراف بھ . «! ناسیونالیسم جانب اعتدال را رعایت کنند

 دیده اید؟"انترناسیونالیسم"خیانت ملی تحت نام 

لنین .  یک ایدئولوژی مذھبی است کھ بر ضد ھویت ملی استپان اسالمیسم
 ملی و ىای مربوط بھ مسئلھ تزھىطرح اولیھ" خویش تحت عنوان ىدر مقالھ

 ژوئن ھاى دوم انترناسیونال کمونیستی در ماهىبرای کنگره( مستعمراتیىمسئلھ
: آورد می")١٩٢٠و ژوئیھ 

ئی کھ در حالت عقب ماندگی ھا در مورد کشورھا و ملت-١١» 
و ) مترجم-پدر شاھی(بیشتری ھستند و مناسبات فئودالی یا پاتریارکال

یارکال در آنھا تفوق دارد باید بھ ویژه این نکات پاتر-مناسبات دھقانی
:را در نظر داشت

 روحانیون و سایر عناصر مرتجع و قرون ىثانیا مبارزه علیھ.... 
وسطائی کھ در کشورھای عقب مانده صاحب نفوذند ضرورت دارد؛

 پان اسالمیسم و جریانات نظیر آن کھ می ىثالثا، مبارزه علیھ
د امپریالیسم اروپا و آمریکا را با تحکیم کوشند جنبش رھائی بخش ض

 و مالکان و آخوندھا و غیره توأم سازند الزم و ھاموقعیت خان
« .... ضروری است؛
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 ى ملت را قبول نداشتھ و امت را کھ افراد متعلق بھ جامعھھاپان اسالمیست
برای آنھا شرط تمایز ایمان است و نھ ھویت . پذیرنداسالمی جھانی ھستند می

.  جھانی اسالمی بوده و برادران ما ھستندىمنین بھ اسالم، عضو جامعھؤم. یمل
 میان انسان و آسمان بود و از طریق این رابطھ، و این چگونگی اىدین رابطھ

اعراب . شدندکردند و تعریف می ھویت پیدا میھاپیوند آسمانی بود کھ انسان
توحھ بھ عنوان جھان اسالم وقتی ایران را فتح کردند بھ ایران و سایر ممالک مف

 باید با خلیفھ اسالمی، ھر بار بیعت اىکردند کھ حکام منطقھبرخورد می
بسیاری از این . پرداختندنمودند و در مناطق خویش بھ رتق و فتق امور میمی

 و یا مغوالن، ھا و یا ترکھاحکام در آغاز کار خود، چھ اعراب و سپس ایرانی
جھان اسالم بھ پھنای اندلس تا . ا خلیفھ بیعت کرده بودندبھ اسالم ایمان آورده و ب

این سرزمین گسترده در بخش بزرگی از آسیا و آفریقا، . اندونزی وسعت یافت
زیر نفوذ یک حکومت جھانی با یک مذھب و بر اساس اخوت اسالمی رھبری 

 بگذریم از اینکھ در میان قبایل عرب ھمیشھ بر سر برتری و نسب و -شدمی
زبان، زبان ..). بنی ھاشم، قریش و( وجود داشتاىدگی رقابت بیرحمانھسرکر

 ھمان زمان امام محمد غزالی و مجلسی نظر واحدی علمای دینی از. قرآن بود
ِ طبقاتی کھ طبقات ستمگر ىرشد مبارزه. در مورد ملیت و نفی آن داشتند

سالمی را بھ ِمسلمان را، در مقابل طبقات ستمکش مسلمان قرار داد، این اخوت ا
.  پان اسالمیست بدل کردىِواقعیت ایجاد نواحی مستقل جغرافیائی و ضد نظریھ

در عین اینکھ مسلمانی باقی ماند، ولی دربار خالفت اسالمی برھم ریخت و در 
دوران معاصر، ما با ممالک گوناگون مسلمان روبرو ھستیم کھ ھر کس با توجھ 

ریخی و عوامل دیگر بھ ھویت ملی اری و تحوالت تاد رشد سرمایھىبھ درجھ
ولی تفکر پان اسالمیسم از بین نرفتھ است و این پان . خویش دست یافتھ است

 ىکشد و بھ بھانھ ملی و ھویت ملی میى بھ تضعیف مبارزهًاسالمیسم طبیعتا
 ملی را منتفی دانستھ و ىحمایت از اسالم، مرزھای ملی را نفی کرده، مبارزه

البتھ در عمل کار بھ ویژه . گذاردر غارت ممالک باز میدست امپریالیسم را د
در اواخر سده بیستم و آغاز سده بیست یکم کھ بسیاری از این ممالک بھ شیوه 

ند، بھ ھمین سادگی ا را برچیدهھاتولید سرمایھ داری دست یافتھ و نفوذ خان
قاء نیست، زیرا امپریالیسم غیر مسلمان و قدرتمند و خواھان توسعھ است و ب

 ھاىحکومت. حکومت اسالمی بدون مبارزه با تشبثات امپریالیسم مقدور نیست
 ىلطھُ اعتقاد بھ پان اسالمیسم، ممالک تحت سىتوانند بھ بھانھاسالمی نمی

درست است کھ از .  صلیبی بگذارندھاىخویش را در اختیار تجاوزگران جنگ
اوز امپریالیستی را  تجىنظر تئوری نفی ملیت و ھویت ملی و میھنپرستی زمینھ

 عملی باید از مرزھای ملی و ىسازد، ولی در عرصھاز نظر روانی فراھم می
حمایت بھ عمل آید و این، آن ...  ایران وىدر ایران از ایرانیت و تاریخ گذشتھ
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تناقض در تئوری و عمل است، کھ میان تفکر پان اسالمیستی دوران خالفت 
. ری و تولد امپریالیسم، پدید آمده استاد سرمایھىعمر در عصر آخرین مرحلھ

 بقای خود انطباق دھد ىپان اسالمیسم باید خویش را بر این شرایط، برای ادامھ
و جان سختی آن در وجود مذھب است و در عمل ناچار است بھ عکس خود 

 اول انقالب و سپس در زمان تجاوز عراق بھ ىما در ایران در مرحلھ. عمل کند
بینیم و داد میسالمیت جای خویش را بھ ملیت و ایرانیت میایران کھ امت و ا

. حتی امروز نیز در دعوای رئیس جمھور و ولی فقیھ شاھد آن ھستیم
مرتضی مطھری یکی از اندیشمندان و فیلسوفان جنبش اسالمی در ایران 

:گویدمی

 ملت پرستی، در عصر حاضر برای جھان اسالم ىمسئلھ» 
گذشتھ از اینکھ فکر ملیت پرستی . ورده استمشکل بزرگی بھ وجود آ

بر خالف اصول تعلیماتی اسالمی است، زیرا از نظر اسالم ھمھ 
عنصرھا علی السوا ھستند، این فکر مانع بزرگی است برای وحدت 

ما بھ حکم آنکھ پیرو یک آئین و مسلک و یک ایدئولوژی ... مسلمانان
ود ندارد، نمی توانیم بھ نام اسالم ھستیم کھ در آن عنصر قومیت وج

نسبت بھ جریان ھائی کھ بر ضد این ایدئولوژی تحت نام و عنوان 
خدمات متقابل .("گیرد بی تفاوت بمانیمملیت و قومیت صورت می

«).٥٢ و ٥٠ص 

ِدر این سھ مقولھ روشن است کھ پان اسالمیسم عقب مانده و کسموپلیتنیسم 
 م در نفی ھویت ملی بھ نتایج واحد از نقطھ نظر ھمدستی با امپریالیس"مترقی"

 کھ در دشمنی با ایراندوستی و "حزب کمونیست کارگری ایران". رسندمی
 ھمدست ًحمایت از ھویت ملی در کنار پان اسالمیسم ایستاده است، عمال

 سیاسی این حزب در حمایت از تجاوز ھاىموضعگیری. باشدامپریالیسم می
بھ عراق، بھ لیبی و تجاوز صھیونیسم بھ لبنان امپریالیست آمریکا بھ افغانستان، 

یکی . داردروشنی پرده از ماھیت دو دوزه بازی آنھا بر میھ و بھ نوار غزه ب
از وظایف جنبش کمونیستی ایران افشاء این جریان منحرف و بی ھویت تاریخی 

این جریان سیاسی تنھا جریان سیاسی در تاریخ . در جنبش کمونیستی ایران است
 سیاسی ایران است کھ اصل و نسبش معلوم ھاىزات احزاب و سازمانمبار

 در میان جنبش انقالبی ایران قارچینیست و یک باره بعد از انقالب مانند 
ند از ا نامرئی در موردش بھ تبلیغ پرداختھھاىحضور یافتھ است و دست

. سلطنت طلب گرفتھ تا رادیو اسرائیلھاىارگان
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ا با محافل صھیونیستی و امپریالیستی ھمکاری ھم اکنون نیز کادرھای آنھ
ند انزدیک دارند و جنایات جمھوری اسالمی را سپر توجیھی این ھمکاری کرده

بلندگوھای امپریالیستی و صھیونیستی از آنھا در . تا اعضاء خود را فریب دھند
 آنھا نھ تنھا در ىوظیفھ. کنندجھت منافع خود حداکثر استفاده کرده و می

اری بھ امپریالیسم و صھیونیسم است، بلکھ تالش دارند بر مارکسیسم خدمتگذ
 لیبرالیستی بپوشانند و برای حل بسیاری معضالت و مسایل ىانقالبی یک پیرایھ

اجتماعی پاسخی غیر طبقاتی بھ جنبش تحمیل نموده و یا برای آن اختراع کنند و 
 ھاىآزادی" طبقاتی تئوری پوسیده و غیر. آنرا بخورد روشنفکران جنبش بدھند

 کھ آنرا آگاھانھ توسط آموزگارانشان برای درھم شکستن "بی قید و شرط
انضباط حزبی و غیر طبقاتی کردن مقوالت اجتماعی خلق کردند، ھمانطور کھ 

 تبلیغاتی خود آنھا بھ زیر پا گذارده ھاىحزب ما بارھا بیان کرد از جانب ارگان
ستند و نبودند نظریات حزب ما را در آنھا ھرگز حاضر نی. شودشد و میمی

 منتشر " بی قید وشرطھاىآزادی"افشاء خودشان بھ استناد ھمین اصل پذیرش 
 ىکنند تا اشغال و تسخیر حیطھدیگران تجویز میھ آنھا این نسخھ را ب. کنند

. تفکرشان را آسان نموده و آنھا را بھ عنوان مستبد مرعوب نموده و مسخ کنند
 ى منتسب بھ منصور حکمت جریانی ناسالم در طیف گستردهاین جریان فکری

انشعاباتی کھ در درون . نیروھای کمونیست و یا مدعی کمونیست در ایران است
تر شدن این جریان ناسالم رخ داده است گرچھ مثبت و موجب تضعیف و روشن

 ضد انقالبی ھرگز نباید مبارزه را ھاىماھیت آن شده است ولی بر ضد جریان
 مصمم است ًحزب ما در این عرصھ پیشگام بوده است و مجددا. یل کردتعط

.ماھیت این جریان را افشاء نماید

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

 احتمالی بھ ایرانىیرامون حملھپ
 دشمنان مردم ایران را بھتر بشناسیمىجبھھ

]شماره١٤٢بھ نقل از توفان [

حزب " با رھبر اى مصاحبھ"رادیو ھمبستگی" ٢٠١١در ماه نوامبر 
 آقای حمید تقوائی ترتیب داد تا نظریات این حزب را "کمونیست کارگری ایران

در مورد خطر تجاوز بھ ایران و تاکتیک نیروھای انقالبی، آزادیخواه، دموکرات 
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 خط داری کھ آقای حمید ىصفحھ. و کمونیست در قبال جنگ و تجاوز بداند
 پوچ و غیر طبقاتی منصور حکمت اىھتقوائی بکار بردند، تکرار ھمان تئوری

سخنان ایشان ھمان نظریات تکراری در حمایت از خط مشی . است
 امپریالیسم آمریکا و صھیونیسم اسرائیل در تمام جھان و منطقھ ىتجاوزکارانھ

این حزب ھمواره حامی تجاوزکاران آمریکائی و اسرائیلی در افغانستان، . است
تواند  در مورد ایران نیز نمیًده است و طبیعتاعراق، لبنان، فلسطین و لیبی بو

فرق موضعگیری این حزب در مورد ایران با . طور دیگری سخن براند
موضعگیریش پیرامون لبنان و یا لیبی در آن است کھ بھ علت حساسیت مردم 
میھن ما و بھ علت اینکھ مردم ایران در صورت تجاوز، بال واسطھ با خطرات 

توانند سخاوتمندانھ و بی منشانھ روبرو ھستند، آنھا نمیناشی از تجاوز بربر
پرده از کشتار مردم ایران حمایت کنند و از منافع امپریالیسم و صھیونیسم 

 اىھمین جھت سخنان ارتجاعی خویش را در الیھھ ب. آشکارا بھ دفاع برخیزند
 این اىھتحلیل.  نمایند"قابل بلع"پیچند تا آنھا را برای ھمگان از مھمالت می

حزب، مانند ھمیشھ تھی از مضمون طبقاتی است و با ساختن سناریوھای پیچیده 
سھ " در گذشتھ و یا مکمل آن بنام سناریوی "سیاه و سفید"نظیر سناریوی 

، خویش را از درگیری با مفاھیم طبقاتی خالص کنند و بھ پیچیده گوئی "جبھھ
.بپردازد

بھ ھمان سناریوی بی سرو تھ این حزب در مقابل خطر بروز جنگ مجددا 
، ھواداران قوای " اولىجبھھ"بھ ادعای آنھا در . شود متوسل می"سھ جبھھ"

مھاجم آمریکا و اسرائیل قرار دارند کھ فقط ھوادار تجاوز بھ ایران و سرنگونی 
. رژیم ایران توسط قوای خارجی ھستند

ری اسالمی  مخالفین این تجاوزند کھ از رژیم جمھوى، جبھھ" دومىجبھھ"
 "حزب کمونیست کارگری ایران" کھ مرکب از " سومىجبھھ"کنند و دفاع می

 از اپوزیسیون چپ اندر قیچی ایران باشند، ھوادار جنگیدن با مھاجمین اىو پاره
از یک طرف و ھمزمان مبارزه برای سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی 

ارند، و مانند طاھر ھا کھ در ھر دو دست شمشیر د"جبھھ سومی"این. باشندمی
توانند کنند، و نمی عمل نمیًند، صد البتھ خود مستقالالیمینین بھ میدان رفتھاذو

نشینند تا ھواپیماھای ناتو ایران را بمباران کنند، ھم عمل کنند، آنھا منتظر می
 آنھا ىتا مانند اپوزیسیون لیبی زمان مناسب برای عملیات فعاالنھ و قھرمانانھ

م موجودیت نموده و مبارزه را آغاز نمایند، در غیر این صورت برسد و اعال
 مبارزه ى کاغذ است و حضوری در عرصھىموجودیتشان تنھا در روی صفحھ

اگر تبلیغات فضای جنگی فروکش کند، آنھا ھر دو . نداشتھ و نخواھند داشت
، دیگر بھ شمشیر خویش را غالف خواھند کرد و چھ در ایران و چھ در خارج

. روند تا کارش را برای ھمیشھ یکسره کنندجمھوری اسالمی نمیجنگ 
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ھا، موجودیت عملی مستقلی نیست و "جبھھ سومی"موجودیت عملی و عینی این 
.  قابل تعریف استھا و صھیونیستھاتنھا با موجودیت تھاجمی امپریالیست

ھا کھ البتھ اقلیتی بیش نیستند، شما با طیف "جبھھ سومی"در میان این 
شوید از کسانی کھ آگاھانھ از امپریالیسم و صھیونیسم  روبرو میىاتردهگس

 بھ ظاھر ھاىکھ از روی نادانی سیاسی و یا اتخاذ خط مشی دفاع کرده تا کسانی
 با حسن اى، یا چپروانھ و نظایر آن، حتی پاره"انقالبی"انقالبی و منزه طلبی 

 بی پشتوانھ، مانند چک بی آنھا حامل ادعاھای. ندانیت در این طیف قرار گرفتھ
گیرد تا دست ما رو شود،  جنگی در نمیً اینکھ احتماالىند کھ با محاسبھامحل

آنھا مسئولیت و . رسانند گزافھ گوئی و انقالبی نمائی را بھ حد اعلی میىزمینھ
 پوچ و من در آوردی جایگزین ھاىبینی انقالبی کمونیستی را با تئوریواقع
 حتی بر رسوالن آن نیز روشن است وگرنھ نیازی ھاتئوریپوچی این . نداکرده

فرار از تحلیل مشخص از شرایطنداشتند کھ آنھا را در کالفی پیچیده برای 
 تخیالت ى در دنیای مجازی آنھا و در عرصھًطبیعتا. پیچانندھ  بمشخص

 انقالبی نمائی بھ عرش ىتوان بر توسن افسار گسیختھموھومی، می
 با یکدیگر بھ رقابت "انقالبی" بر سر  کاربرد عبارات گوئی رفت وگزافھ

 نھ تنھا می خواھند امپریالیسم و صھیونیسم را از ایران بتارانند اىپاره. برخاست
و رژیم جمھوری اسالمی را سرنگون کنند، بلکھ حتی آھنگ آن دارند با یک 

اری را  سرمایھ دىانقالب قطعی سوسیالیستی و ضد استثماری، مناسبات ظالمانھ
آنھا در .  آزاد سوسیالیستی در ایران برقرار کنندىنیز از ریشھ برافکنند و جامعھ

ند، کھ فقط کارگران و ا در تخیالت خود اختراع کرده" چھارمیىجبھھ"حقیقت 
ببینید تجاوز امپریالیستی و . ،گیرد و نھ خلق ایران رازحمتکشان را در بر می

انسان از این ھمھ بیگانگی . آوردبار میھ صھیونیستی بھ ایران چھ ثمراتی ب
فھمند کھ حتی اگر بر آیا این عده نمی. ماندنسبت بھ شرایط ایران در شگفت می

فرض محال، در سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی نیز، در روند جنگ موفق 
 ىشوند، قادر نیستند بھره کشی انسان از انسان را از میان برداشتھ و از ادامھ

ارانھ جلوگیری کنند؟ آیا باید پیغمبر بود تا درک کرد امپریالیسم جنگ تجاوزک
آمریکا و صھیونیسم اسرائیل و ناتو ھرگز پیدایش یک ایران سوسیالیستی و 

پذیرند و ایران را با انقالبی و مردمی را بعد از رژیم جمھوری اسالمی نمی
اوز بھ ایران خاک یکسان خواھند کرد؟ آیا باید پیغمبر بود تا دانست ھدف تج

سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی و  استقرار سوسیالیسم نیست؟ آیا این سخنان 
شناسند و قادر ی ماھیت امپریالیسم را نمیىا این واقعیت نیست کھ عدهىنشانھ

دست دھند؟؟ بھ نیستند از اوضاع کنونی تحلیل انقالبی 
، "ی ایرانحزب کمونیست کارگر" "ِ سومىجبھھ"البتھ بر خالف سناریوی 

شما حتی یک شخصیت شناختھ شده و یا سازمان سیاسی و یا گروھی را پیدا 
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زیرا . کنید کھ بھ صراحت بگوید ما خواھان تجاوز نظامی بھ ایران ھستیمنمی
زیرا مردم ایران چنین . شودچنین اعترافی پایان عمر سیاسی آنھا محسوب می
این جھت این ھ ب. ند پذیرفتھیوالھائی را بھ عنوان رھبر خویش ھرگز نخواھ

شود، ماھیت  نیروھای آگاه سیاسی است کھ از البالی ادعاھائی کھ میىوظیفھ
 ھاىما در اینجا بھ نمونھ. گفتار و کردار آنھا را بر مال گردانند و بشکافند

گوناگون ھواداران امپریالیسم و صھیونیسم و دشمنان مردم ایران اشاره 
:کنیممی

 و جنگ ىعلیھ نگاران روزنامھ و سیاسی فعاالن از رنف ١٧۵ ىبیانیھ"
 در تائید آشکار تجاوز بھ ایران و اى کھ بیانیھ"ایران ای ھستھ نظامی ھای فعالیت

لملل است و در یک کالم مظھر احمایت آشکار از امپریالیسم و صھیونیسم بین
  جنگھاى بیانیھىخیانت ملی و خود فروشی بھ امپریالیسم است، مانند ھمھ

 جنگ طلبان جھانی، کھ ھنوز ىطلبانھ با تزویر تدوین شده است و از چھره
 بشر دوست و صلح طلب ىریزد، چھره  مردم لیبی از دستانشان میىخون تازه

این ریاکاری را شما در مقایسھ با اسناد . سازندو دلسوز بھ حال ایرانیان می
 این ىاء ھمھکنید کھ سرمنشخوبی کشف خواھید کرد و درک میھ مشابھ ب

 خائنانھ، ھاى این تحلیلىروح کلیھ.  واحد استھاتبلیغات در تمام این اعالمیھ
تعویض جای علت با معلول و آرایش جنایات و ریاکاری و دودوزه بازی 

بھ این . امپریالیسم و صھیونیسم و مجامع جھانی دست نشانده و زیر نفوذ آنھاست
در تمام موارد تکیھ از :(وری نمائیدمستخرجات از بیانیھ توجھ کنید و خود دا

).توفان-ماست

 داشتھ کنونی خارجی بحران علت و چگونگی بھ نگاھی ھر» 
 بخش بخصوص و اسالمی جمھوری نظام آخر تحلیل در باز باشیم

محتمل جنگ ھای شعلھ خود محاسباتی خطای با کھ است آن افراطی
«افروخت  خواھد بر را

 و عمالشان از قبیل ھا و صھیونیستھابھ سخن دیگر امپریالیست
کھ بھ عراق و افغانستان ... عربستان سعودی و امارات متحده عربی و

 آنھا ىند، گناھی ندارند و ھمھاو لیبی و بحرین و یمن تجاوز کرده
آیند کھ صلح طلبند و قربانیان تجاوز جمھوری اسالمی بھ حساب می

.در پی افروختن جنگ است
:دو بعد ادامھ می دھن
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 شھروندان انسانی کرامت و حقوق مخل تنھا اسالمی جمھوری» 
نیز جھانی ثبات و صلحى علیھ تھدیدی بلکھ نیست، زمین ایران

«.آید بشمارمی

 را صلح جھان ، خود"اىقدرت افسانھ" بھ سخن دیگر ایران با 
کند و ناتو و آمریکا و اسرائیل، ھرگز بھ جنگ متوسل می!! تھدید

ند و آرامش و ا خویش در نیاوردهىلطھُی را بھ زیر سنشده و کشور
  !؟.نداند و برای ھیچ کشوری تھدید نبودهاصلح جھان را بھم نزده

:کنندو سپس اضافھ می

 دموکراسی جنبش کھ داد نشان جھان بھ حلی راهى ارائھ با باید» 
آفرینی تنش ندھد اجازه تا دارد را ظرفیت این ایران مردم خواھی

 راستا این در. کند عبور لمللیابین نھادھای تحملى آستانھ از حکومت
 گانھ دو دادن قرار مبنا و جھانی مناسبات دیدن سفید و سیاه از پرھیز
 مربوطھاى انگاره از عبور و فرشتھ و دیو یا و دائمی دشمن و دوست

.«.است ضروری سرد جنگ دوران بھ

دب و ؤبسیار م کھ ھا و صھیونیستھابھ سخن دیگر امپریالیست
 ىّمظھر خیراند و نھ شر و در اثر تحریکات جمھوری اسالمی کاسھ

صبرشان لبریز شده است، باید بدون احساس تقصیر، بھ عنوان 
ِقربانیان تحریک و تجاوز جمھوری اسالمی، بھ ایران حملھ کنند و  ِ

و .  قرار گیردھا دست ایرانیىنگذارند کھ صبر و تحملشان بازیچھ
داند کھ مردم ایران از غارتگری و ور ضروری می مزبىبیانیھ

 تاریخ تعلق ى کھ بھ گذشتھھا و صھیونیستھاجنایتکاری امپریالیست
را فراموش کنند و تاریخ جھان را  دارد، بزرگوارانھ چشم بپوشند و آن

 "نجات"بھ سطل خاکروبھ بیاندازند و از آنھا برای حملھ بھ ایران و 
.ایران، دعوت بھ عمل آورند

خوب است بھ سند زیر و .  خود فروختھ تنھا نیستند١٧٥این 
.مخرج مشترک نظریات آنھا توجھ کنید

ببینیم مدعی بی تاج و تخت پادشاھی ایران رضا پھلوی در پیامش 
:گویدچھ می١٣٩٠ آبان ماه ١٨مورخ 



١٦٦

در این شرایط حساس تاریخی کھ سرزمینمان ایران با آن ... »
 جامعھ بھ ویژه نیروھای مسلح ھاىبخش ى ھمھىروبروست، وظیفھ

 ملت است تا دست در دست یکدیگر، ىمدافع و مطیع حقوق و خواستھ
 وسیع ھاىدر چارچوب یک جنبش نافرمانی و با ایجاد شبکھ

تواند  نظامی کھ میىاجتناب از بروز یک حملھاجتماعی، برای 
پا  بھ آغازگر یک سیر قھقرائی و پرھزینھ برای مردم ایران باشد،

.خیزیم
 ىتمام تالش خود را بھ کار خواھم بست تا خواست صلحجویانھ

 برسانم و خطاب بھ آنان  جھانیىجامعھمردم کشورم را بھ گوش 
« ....تأکید نمایم کھ

کند، کھ موذیانھ بھ در ضمن در طی پیام، رضا پھلوی فراموش نمی
اید، در صورتی  بپردازد و بھ مردم این فکر را القاء نم"مسبب جنگ"جستجوی 

وی . نداتو گوئی این قوای خارجی بی نام و نشان( کھ جنگی توسط قوای خارجی
بھ ایران ) توفان ــ کنداز بکار بردن حتی نام آمریکا و اسرائیل و ناتو پرھیز می

این جمھوری اسالمی است کھ . حملھ کنند، دلیلش خود جمھوری اسالمی است
: نویسدوی می. ھا و صھیونیستاھ است و نھ امپریالیست"مسبب جنگ"

باعث ایجاد بحران و ... نظام مستبد و تمامیت خواه اسالمی » 
آشوب در کشورھای منطقھ و بھ خطر انداختن صلح و آرامش جھانی 

« . است

و یا در جای دیگر 

نادیده گرفتن معاھدات .با.دیکتاتوری جمھوری اسالمی» 
در .  تروریستی وھاى از گروهلمللی و ھمچنین حمایت ھمھ جانبھابین

بحران عمیق  روبرو ساختھ و بھ انزوای کامل منطقھ، کشورمان را با 
. کشانده استلمللیابین

حکومت اسالمی برای انحراف اذھان عمومی از مشکالت 
.بھ دنبال افروختن آتش جنگی دیگر است... اجتماعی و

رای گذشتھ جنگ را نعمتی بحاکمان جمھوری اسالمی، ھمانند 
ی ھا، با اتخاذ سیاستبر این اساس و دانندبقای حکومتشان می

لملل را بر افروختھ و ا بینىتحریک آمیز، خشم جامعھماجراجویانھ و
. ندا نظامی روبرو کردهى گستردهىکشورمان را با خطر حملھ
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ً الزاما )توسط کی؟ ــ توفان(  نظامیىتوجھ داشتھ باشیم کھ حملھ

تواند ھوری اسالمی نخواھد شد و میمنجر بھ سقوط رژیم جم
 گزاف و جبران ناپذیری را برای مردم کشورمان و منطقھ ھاىھزینھ

.در بر داشتھ باشد
ترین راه برای گذر از نظام جنگ طلب مشروع ترین و کم ھزینھ

«. آزادی ایران بھ دست خود مردم ایران استجمھوری اسالمی،
).تکیھ ھمھ جا از توفان است(

ھ ، آزادی ایران بمشروع ترین و کم ھزینھ ترین راه.  روشنی استسخنان
دست مردم ایران است، ولی اگر این راه کم ھزینھ مقدور نشد، چون مردم ایران 

 خواھان آن نیستند و یا توانائیش را ندارند، نباید از راه پرھزینھ چشم ًیا فعال
 را بر افروختھلمللا بینىخشم جامعھپوشید، زیرا رژیم جمھوری اسالمی 

سرنوشت ایران نھ با پیشنھاد رضا پھلوی و سلطنت طلبان این است کھ . است
ىدخالت نظامی خارجی، بلکھ تنھا باید توسط مردم ایران و با حمایت جامعھ

ًلمللی کھ منظور حتماا بینى این بدان معناست کھ جامعھ.لمللی تعیین شودابین

 ھا و صھیونیستھایست، بلکھ امپریالیستحاکمیت کویت یا سومالی و زالند نو ن
 ى لیبی، بھ یاری سلطنت طلبان کھ خود را نمایندهى تازهىھستند، مانند نمونھ
البتھ در این . دھند می"نجات"زنند، می آیند و ایران را مردم ایران جا می

ُنیست، نظیر بخشی از کردھا را داریم، ویملی ناسیونال شو ھاىعرصھ، ما اقلیت

زنند و ھمدست امپریالیسم و رد، جا میُ خلق کىدروغ نمایندهھ را بکھ خود 
صھیونیسم در منطقھ ھستند و حاضرند نقش شورشیان لیبی یا سوریھ را در 

 با صراحت ریاکارانھ و "حزب دموکرات کردستان ایران". ایران ایفاء کنند
سازمان " در این میان. کنندمابقی با کمی شرم و حیا این نظریھ را تبلیغ می

 نیز در پابوسی امپریالیسم آمریکا و جاسوسی برای آنھا با "مجاھدین خلق ایران
 پرافتخار ىدیگران مسابقھ گذارده است و حاضر است با خیانت بھ گذشتھ

.سفانھ بھ ھر خیانتی تن در دھدأ انقالبی آن، متھاىمجاھدین خلق و سنت
 صراحت، حامی تجاوز بینند، کھ ھیچکس بھ می"توفان"خوانندگان عزیز 

. بھ ایران و تحریم اقتصادی مردم ایران و ساختن نوار غزه از ایران، نیست
حامیان تجاوز بھ ایران، مسئولیت تجاوز را بھ گردن جمھوری اسالمی انداختھ 

معلوم نیست چرا جمھوری اسالمی . کنندو جای علت و معلول را عوض می
 حملھ کند؟ این آمریکاست کھ تدارک باید ھزاران کیلومتر دورتر بھ آمریکا

دور ایران پایگاه نظامی ایجاد کرده و نقض ھ بیند و بتجاوز بھ ایران را می
 زندانیان سیاسی و اختناق حاکم در ایران ىحقوق بشر، استبداد مذھبی، شکنجھ

را بھانھ کرده است تا در منطقھ حضور داشتھ باشد و نھ جمھوری اسالمی در 
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 سال است کھ فلسطین را اشغال کرده است، ٦٠اسرائیل . ھمسایگی آمریکا
مسبب چندین جنگ در منطقھ بوده است، ایران محمد رضا شاه بھ ظفار حملھ 
کرده و پاکستان و ھندوستان با یکدیگر بارھا درگیر شده و شوروی بھ افغانستان 

ان وارد شده و القاعده توسط آمریکا و عربستان سعودی و سازمان امنیت پاکست
. پروار گردیده و بھ افغانستان اعزام شده است و منطقھ را بھ آشوب کشیده اند

... ند واآنھا بیاری فرانسھ و آلمان و آمریکا و انگلیس بھ اسرائیل بمب اتمی داده
 در منطقھ کھ بھ صورت عمده، قبل از ھا این تحریکات و ماجراجوئیىآیا ھمھ

بوده است، در زیر سر جمھوری استقرار رژیم جمھوری اسالمی در منطقھ 
 در ھااسالمی است؟ و یا زیر سر صھیونیسم اسرائیل و توسعھ طلبی امپریالیست

 کھ ھا و لبنانیھا ھستند و یا فلسطینیھا صھیونیستھاتروریست. منطقھ؟
دنیا را واژگونھ نشان دادن برای اینکھ . بردکشورشان در اشغال بھ سر می

ران توجیھ کردن، کمال بی شرمی و موذیگری و  را بھ ایھاتجاوز امپریالیست
بی وجدان و نوکران امپریالیست و  ھاىفقط این امر از آدم. فقدان صمیمیت است

 بھ مردم ایران و بھ اىترین عشق و عالقھآید کھ کوچکموجوداتی بر می
.کنندپرستی را مسخره میسرزمین ایران ندارند و میھن

 این است، کھ " اولىجبھھ"اصطالح ھ ب ى این نظریات موذیانھىمطالعھ
 بی آزار بوده و بھ تحریک و ماجراجوئی ھا و صھیونیستھاامپریالیست

ند و ا، ھوادار صلح و آرامش"نیروھای خارجی"این . زنندلمللی دست نمیابین
اگر . گذارند مردم ایران احترام میھاىبا تروریسم مخالف بوده و بھ خواست

. رافروختن جنگ نباشد، آنھا با ایران کاری ندارندجمھوری اسالمی خواھان ب
 برای ھارضا پھلوی در البالی گفتار خویش بھ طور موذیانھ شرایط امپریالیست

رژیم جمھوری اسالمی باید از دستیابی بھ دانش . کندتسلیم را نیز بازگو می
 دست بردارد، رژیم جمھوری اسالمی باید از حمایت جنبش مردم لبنان اىھستھ

رسمیت ھ  فلسطین دست بردارد، رژیم جمھوری اسالمی باید اسرائیل را بو
بشناسد و بپذیرد کھ عامل تحریک و فتنھ و جنگ در منطقھ اسرائیل نیست و از 

 مردم بحرین و یا یمن دست بردارد و روابطش را با دولت ىحمایت از مبارزه
...   سوریھ قطع کند و

داند الش را در شرایط کنونی کم میاگر جنگی در بگیرد کھ حزب ما احتم
 را در خدمت مبارزات ھا و صھیونیستھاو تحریکات کنونی امپریالیست
 مردم ایران ى اقتصادی ضد بشری علیھھاىانتخاباتی آمریکا و تشدید تحریم

شھودی کھ از . کند، در آنصورت ایران بھ مخروبھ بدل خواھد شدارزیابی می
 کھ شھرھای لیبی مانند شھرھای آلمان بعد از دھندند، گزارش میالیبی آمده

رسد، ھمین کھ اخباری از لیبی بھ گوش مردم نمی. نداجنگ جھانی دوم مخروبھ
 گروھی بعد از قتل معمر قذافی و روی کار آمدن حکومت ھاىھمینکھ رسانھ
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 و کشتار جنگ و عقد قراردادھای پر نان و آب ھا لیبی از خرابیىدست نشانده
. دامنھ و عمق فاجعھ در لیبی استىند، نشانھدھخبری نمی

جنگ با ایران یعنی نابودی شھرھا، یعنی نابودی دستآوردھای چندین نسل 
 ایران، یعنی عدم امنیت و ھاىفرزندان این آب و خاک، یعنی غارت ثروت
مشتی بیمار . ھا و صھیونیستھاتجزیھ کردن ایران در خدمت منافع امپریالیست

 ھاى دارای آنچنان موشکھاکنند، امپریالیستاسی تصور میروانی و نادان سی
دھند و آنھا را نابود ھوشمندی ھستند، کھ فقط مستبدین مذھبی را ھدف قرار می

خود . بندندلیبی چشم می آنھا سفیھانھ بر تجارب عراق و افغانستان و. کنندمی
ُ در صورت اجبار، مقر میھاامپریالیست  ھاىمب و بھاآیند کھ این موشکُ

جنگ . گذارند کھ ھزاران کشتھ بھمراه داردھوشمند عوارضی از خود باقی می
یعنی بی خانمانی و بیکاری، فقدان بیمارستان و دوا و دکتر، جنگ یعنی نبودن 

...آب سالم آشامیدنی و
 راه بیاندازند برای آزادی ایران نیست برای اسارت ھاجنگی کھ امپریالیست

 و ھاو فرومایھ بود تا مدعی شد، امپریالیستباید خائن . ایران است
 ھوادار آزادی و دموکراسی و تحقق حقوق بشر و عدالت اجتماعی ھاصھیونیست

آیند تا این حقوق را برای مردم در ایران ھستند و برای این منظور بھ ایران می
ایران بھ ارمغان بیاورند و از کشور ما بھشت برین بسازند و بعد از اینکھ در 

ض چند روز بھ این اھداف انسانی رسیدند، بدون چشم داشت از مخارج عر
ند، بدون اظھار تاسف از کشتھ شدن ھزاران اجنگی سرسام آوری کھ کرده

خاطر چشم و ابروی مردم ھ سرباز آمریکائی و متحدینشان، بزرگوارانھ، ب
پوشند و خاک ایران را ند، چشم میاایران، از این ھمھ خساراتی کھ دیده

 نظامی خویش را در منطقھ بر ھاى پایگاهىاوطلبانھ ترک کرده و ھمھد
دھند نفوذ چین و روسیھ در گردند و اجازه میچینند و بھ آمریکا بر میمی

مردم ایران خواھان چنین جنگی ھرگز نیستند و با آن بھ مقابلھ . ایران زیاد شود
.پردازندمی

ند، ای در تخیالت خود ساختھ کھ آقای تقوائ"جبھھ اولی"بینیم آن پس می
حزب " ى ایشان ھمان جبھھ" اولىجبھھ". ھرگز بھ این نحو وجود ندارد

ند، تا ھمکاری ا را بھ آن زده"سوم" است کھ برچسب "کمونیست کارگری ایران
.     پنھان کنندھا و صھیونیستھاو ھمدستی خویش را با امپریالیست

نوکریش برای بیگانگان تردید حال با اطالع از سخنان رضا پھلوی کھ در 
حزب "نیست، خوب است بھ سخنان رضا پھلوی دوم بنام حمید تقوائی رئیس 

 کھ ھمیشھ سیاست حمایت و سرسپردگی از اسرائیل "کمونیست کارگری ایران
.را تبلیغ کرده است توجھ کنید
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 کھ سرانجام، نظر "رادیو ھمبستگی"ایشان در پاسخ بھ پرسش مجری 
:دھدخواھد، چنین پاسخ میصورت وقوع جنگ میایشان را در 

حتی در شرایط جنگی ھم باید نشان داد کھ جمھوری اسالمی ... »
منبع تمام این وضعیت ھست اگر این فضای جنگی ھمچنان باالی سر 

 ى حملھىست ادامھ دارد و ھر چند وقتی مسئلھھاایران االن سال
شود بھ خاطر ح مینظامی از طرف آمریکا یا اسرائیل و غیره مطر

ًاینکھ این رژیم  اونجا ھست کھ شرایط، این شرایط جنگی را اصال 

کنم حتی در شرایط جنگی باید ایجاد کرده است و بنابراین من فکر می
 جمھوری اسالمی و نشان دادن اینکھ باالخره با ىمبارزه علیھ

، اىسرنگونی جمھوری اسالمی ھست کھ خطر جنگ، خطر ھستھ
شھ باید این  غیره و ھمھ از سر ایران و منطقھ کم میبمب اتمی و

ًوظیفھ را باید بھ پیشبرد و بھ ھمھ نشان داد کھ اتفاقا در شرایط جنگی 

 جمھوری اسالمی ى جمھوری اسالمی و مبارزه علیھىباید حملھ علیھ
«.ھستبرای اینکھ ریشھ مسایل آنجاتشدید بشود 

 کرد تا از جنگ جلوگیری کرد؟ در پاسخ بھ پرسش باید در ایران چکار
:گویدمی

راه مقابلھ با جنگ و ھر نوع تأثیرات جنگی و حتی اگر این ... »
ختم جنگ . باید جمھوری اسالمی را بھ زیر بکشیم.... جنگ اتفاق بیفتد

توانند حکومت اسرائیل باالخره مردم ایران نمیش این است، ارابطھ
توانند بکنند این است کھ ھ می کو یا آمریکا را بھ زیر بکشند کاری

فشار ... جمھوری اسالمی را در چنین موقعیتی قرار بدھند، زیر 
ًانقالب مردم، اوال کسی بھ خودش جرأت ندھد کھ حملھ کند و بگھ کھ 

کنند، ثانیا اگر چنین جنگی اتفاق خود مردم دارند تکلیف را روشن می
ای مھاجم، آنھا نباشند افتاد ابتکار عمل دست خود مردم باشھ نھ نیروھ

کنند، اینکھ جمھوری اسالمی بره یا نره   ایران را تعیین میىکھ آینده
باید آلترناتیو مردم این باشد کھ خود بھ قدرت ... و غیره.. و یا رژیم 

، ھاخودمان این حکومت را بزیر بکشیم و بھ این ترتیب بھ جنگ طلبی
 و غیره جواب دھیم،  و تروریسم در منطقھاىبھ جنگ، بھ بمب ھستھ

 سرنگون کردن رژیم جمھوری اسالمی ىتنھا جواب انسانی بھ مسئلھ
کنیم حتی اگر بھمین خاطر ما فکر می. بھ قوت انقالب مردم است

جنگ تشکیل داد، ضدىجنگی ھم اتفاق افتاد بھیچوجھ نباید یک جبھھ
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 درست کند توی این شرایط باید اىخواھد جبھھبرعکس اگر کسی می
منبع و منشاء  کند و اعالم کند  ضد جمھوری اسالمی درستىھھجب

ًاین جنگ و ناامنی و تروریسم و وضعیت کامال اختناق و فشاری کھ 

تاکیدات از (« ... بھ مردم ایران وارد میشھ جمھوری اسالمی ھست
).توفان است

 " اولىجبھھ"شود کھ نظریات رضا پھلوی از با یک نگاه ساده معلوم می
ھر دو جای علت و معلول .  یکی است" سومىجبھھ"ریات حمید تقوائی از با نظ

 ىتقوائی حتی در آستانھ. کنند تا تجاوز بھ ایران را توجیھ کنندرا عوض می
کوبند موافق آن جنگ، در شرایطی کھ اسرائیل و آمریکا بر طبل جنگ می

ع جنگ  ضد تجاوز بھ عنوان یک عامل بازدارنده در وقوىنیست کھ یک جبھھ
وجود ھ  وسیعی بىبر عکس وی بر آن است کھ باید جبھھ. و تجاوز ایجاد شود

وی ھوادار ایفای نقش احمد . آورد و رژیم جمھوری اسالمی را سرنگون کرد
وی کھ ھمواره .  لیبی را در ایران داردىوی آرزوی تحقق نمونھ. چلبی است

 نھ ًویا امپریالیسم اساسادھد کھ گآرایشگر امپریالیسم بوده است، چنین جلوه می
اگر رژیم . گردددنبال سرکردگی و غارت جھان میھ گر است و نھ بتوسعھ

شود آیا می. بردجمھوری اسالمی سرنگون شود، منطقھ در امن و امان بسر می
 درست است کھ منطقھ از ًبھ این عوامفریبی صھیونیستی دل بست؟ آیا این واقعا

امن شده است؟ نا امنی آمریکای جنوبی و  ی نابعد از پیدایش جمھوری اسالم
شود توضیح داد؟ آیا آنھا نیز بھ اسالم جنوب شرقی آسیا را چگونھ می

ند؟ اگرویده
 اسرائیل و آمریکا بازتاب کامل ھاى خواستىدر نظریات آقای تقوائی ھمھ

 کھ اىیافتھ است، از درخواست انصراف ایران از دستیابی بھ فنآوری ھستھ
دھد، تا خطر جنگ و  جلوه می"بمب اتمی"دروغ مانند اربابانش ھ را ب نایشان آ

دادن بھ جنگ، کنند، برای پایان ایشان بھ مردم القاء می. تحریک و تروریسم
باید جمھوری اسالمی را بھ زیر بکشیم چون زورمان بھ اسرائیل و آمریکا 

صور حکمت کھ ند کھ بت اعظم ایشان منا آقای تقوائی فراموش کرده.رسدنمی
ویروس انحرافات فکریش را بھ جنبش کمونیستی ایران سرایت داد، بر این نظر 

اسالم سیاسی و میلیتاریسم "بود کھ خصلت اوضاع کنونی را تضاد میان 
در . کند و مردم جھان باید با ھر دو جبھھ ارتجاعی بجنگند تعیین می"آمریکا

ًاین دقیقا. مت تجلی یافتھ استتحلیل اخیر آقای تقوائی روح گفتار منصور حک

. از نظریھ آنھا ارائھ داده است) توفان(ھمان ارزیابی است کھ حزب کار ایران
 و "جبھھ سوم"این سخنان آقای تقوائی اعتراف بسیار صریحی در مورد ماھیت 

با این اعتراف معلوم .  ایشان است" ارتجاعىھر دو جبھھ"مبارزه با تئوری 
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مزمان در دو جبھھ، یعنی ھم با آمریکا و ھم با شود، تئوری جنگ ھمی
جمھوری اسالمی، ھم با اسالم سیاسی و ھم با میلیتاریسم آمریکا، از راه تشکیل 

ما .  بیش نیستاى، یک تئوری عوامفریبانھ" سومى جبھھ"و شرکت در
رسد، پس چرا پرسیم، اگر مردم ایران زورشان بھ اسرائیل و آمریکا نمیمی

 را کھ گویا باید با ھر دو طرف " سومىجبھھ"نگ از طریق  جىشما مسئلھ
کنید؟ چگونھ است کھ مردم ایران زورشان بھ دو نیروی بجنگد، طرح می

رسد، ولی زورشان بھ سھ نیروی جمھوری اسالمی و آمریکا و اسرائیل نمی
ی ئھا شما فقط جبھھ" سومى جبھھ"پس!! رسد؟؟آمریکا و اسرائیل رویھم می

 است "اسالم سیاسی"نی رژیم جمھوری اسالمی است و مبارزه با برای سرنگو
و نھ مانند طاھر ذوالیمینین برای شمشیر کشیدن ھمزمان بھ روی نیروھای 

جنگید، تنھا در خارجی و نیروھای داخلی؟ پس شما در حقیقت در دو جبھھ نمی
 جنگ برای سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی، ىجنگید، در جبھھیک جبھھ می

 خودتان ىرسد و بھ اعضاء فریب خوردهون زورتان بھ جمھوری اسالمی میچ
خاطر ھدف مشترک در ھ  بھا و اسرائیلیھاکنید، کھ ما با آمریکائیتلقین می

یک جبھھ قرار داریم و آنھا وقتی ببینند کھ ما رژیم جمھوری اسالمی را 
ری را کھ کنند و میلیاردھا دالیم راضی شده عقب نشینی میاسرنگون کرده

گردانند و بھ ما ند بر میا خود را بھ منطقھ آوردهھاىند و ناوگاناخرج کرده
توان بھ این افسانھ سرائی باور کرد؟ آیا می. خواھند بخشید

واقعیت چیست؟

 در شرایط مشخص کنونی چھ باید بکنند؟ شرایط کنونی این ھاکمونیست
 مستقل داشتھ باشد بنام ىرزه قدرتمند کھ قابلیت مانور و مبااىاست کھ جبھھ

 کاغذ اختراع کرد و ىشود آنرا در روی صفحھمی.  وجود ندارد" سومىجبھھ"
ثیر أ از آن استفاد نمود، ولی این جبھھ در عمل فاقد ھر گونھ تھادر پرگوئی

کھ  برای کسانی. خانھ نشینان است انقالبی است و تنھا دوای درد بی عمالن و
ُجنبش شرکت کنند و با تالش خویش مھر خود را بر خواھند مسئوالنھ در می

.ماندجنبش بزنند، تنھا دو راه باقی می
 تجاوز و تحریم قرار داریم و ھنوز ى نخست ما در آستانھىدر مرحلھ

کوبد تا جنگ تجاوزی صورت نگرفتھ است و دشمن تنھا بر طبل جنگ می
در . جھانی پی برد ھاى طرف مقابل و واکنشھاىروانی را آغاز کند و بھ طرح

 ى گسترده و وسیع ھمھىاین صورت نیروھای انقالبی باید در یک جبھھ
 ى بربرمنشانھھاىنیروھائی را کھ خواھان جلوگیری از جنگ ھستند و تحریم

کند، گرد آورند و بھ فعالیت تبلیغاتی  مردم ایران را محکوم میىاقتصادی علیھ
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د با بسیج افکار عمومی نقشی تا در حد توان خو. در این عرصھ دست بزنند
 نیاز داریم کھ در اىاین جھت ما بھ جبھھھ ب. بازدارنده در وقوع جنگ ایفاء کنند

مرز جدائی در این جبھھ .  تجاوزکاران و جنگ طلبان ایستاده استىمقابل جبھھ
قبول انقالب و یا سوسیالیسم و نفی بھره کشی انسان از انسان و این قبیل مقوالت 

این مقوالت اگر با زبان مالیم بیان کنیم، تنھا خرابکاری . یستنامربوط ن
 در خدمت اھداف امپریالیسم و ً است و عمالاىچپروانھ در ایجاد چنین جبھھ

این جبھھ باید مخرج مشترک تمام آن نیروھائی باشد . گیردصھیونیسسم قرار می
ریم بھ ضرر ند، زیرا بر این نظرند کھ تجاوز و تحاکھ مخالف تجاوز و تحریم
ترین مساعدتی بھ تغییرات دموکراتیک و سرنگونی مردم ایران است و کوچک
.کندرژیم جمھوری اسالمی نمی

در این مرحلھ کار افشاء گری در مورد رژیم جمھوری اسالمی و ماھیت 
ارتجاعی و استبدادی آن، افشاء فساد و سرکوبگری مافیای در قدرت، باید بھ 

 ما و یا مقاالت تحلیلی ما ھاىانھ در متون اطالعیھصورت ترویجی و روشنگر
بازتاب یابد تا بھ افکار عمومی، دالیل موضعگیری ما را نشان دھد و نھ بھ 

گر تجاوز  توجیھًصورت نمایشات خیابانی و یا آنگونھ نمایشاتی کھ عمال
 دموکراتیک ىدر این مرحلھ باید از مبارزه. امپریالیستی بھ خاک ایران باشد

 مردم ایران کھ مستقل از خواست ما، در جریان بوده و رژیم جمھوری بحق
اسالمی را آماج حمالت خویش قرار داده است، حمایت کرد و توضیح داد کھ 

 تحوالت ىاری جمھوری اسالمی، کھ عامل بازدارندهدسرنگونی رژیم سرمایھ
ایران است، یک امر ضروری و خواست باطنی ملت ایران  دموکراتیک در

 دموکراتیک ى ضد امپریالیستی جدا از مبارزهىباید آگاه بود کھ مبارزه. تاس
 نیروھای انقالبی در این وضعیت، تالش در جھت سمت ىمقدور نیست و وظیفھ

. دھی بھ این جنبش دموکراتیک در پرتو تحوالت و اوضاع کنونی جھان است
اری دو سرمایھباید آگاه بود و تبلیغ کرد کھ سرنگونی این رژیم فاسد و دزد 

 خلق ایران است و نھ نیروھای استعمارگر خارجی کھ با اشک ىمافیائی وظیفھ
. نداتمساح در مرزھای ایران بھ کمین نشستھ

 دوم احتمال وقوع جنگ است کھ در این صورت کار با یک ىدر مرحلھ
 تنھا برای ھا و صھیونیستھاجنگ امپریالیست. شودبمب و موشک حل نمی

 مستبد، ارتجاعی، عقب مانده و وحشی و یا بربرمنش جمھوری سرنگونی رژیم
 کشور ما ھاىاسالمی نیست، برای اشغال ایران و غارت منابع طبیعی و ثروت

 ىاین جنگ تنھا یک حملھ.  اول نفت و گاز و مس و اورانیوم استىو در درجھ
ھا در چنین اوضاع دھشتباری تن.  ساعتھ تمام شود٢٤برق آسا نخواھد بود، کھ 

 کسانی کھ ىجبھھ ھمھ. دو جبھھ وجود دارد، چھ در خارج و چھ در داخل
خواھان قطع جنگ و خروج نیروھای تجاوز کار بھ ایران در خارج از کشور 
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ھمین . باشند جنگ میى کسانی کھ خواھان ادامھىھستند، در مقابل جبھھ
جاوزین مردم ایران یکپارچھ برای اخراج مت. وضعیت نیز در داخل ایران است

فقط آن دیوانگانی کھ قدرت . زنندخیزند و بھ مقابلھ با آنھا دست میبپا می
کنند مردم بجای اخراج اشغالگران نخست تخیلشان مافوق انسانی است، فکر می

زنند و یا با سربازان موھومی بھ سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی دست می
جاوزین خواھند بود و ھم  ایجاد خواھند کرد کھ ھم مخالف مت" سومیىجبھھ"
!!. را در ایران مستقر خواھند کرد؟؟"سوسیالیسم"

.  جنگ و چھ در زمان وقوع جنگ تنھا دو جبھھ وجود داردىچھ در آستانھ
 ایرانیان میھندوستی کھ مخالف تجاوز بھ ایران ھستند و سرنگونی ى ھمھىجبھھ

 ىد و جبھھدانن داخلی مردم ایران میىرژیم جمھوری اسالمی را وظیفھ
ھواداران تجاوز بھ ایران کھ سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی را نیز با یاری 

 نظیر احمد چلبی و یا محمود جبرئیل در دستور ھا و صھیونیستھاامپریالیست
 خود فروختھ ھرگز مورد احترام و اعتماد ھاىاین ایرانی. نداکار خود قرار داده

.مردم ایران نخواھند بود
طی امر سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی بھ امری درجھ دو در چنین شرای

برخورد . کندشود و این را شرایط بھ نیروھای انقالبی تحمیل میتبدیل می
 احتمالی بھ ایران ى ایرانی نسبت بھ حملھىاپوزیسیون منحرف و خودفروختھ

ھمان برخوردیست کھ اپوزیسیون خودفروختھ و منحرف عراقی در دوران 
 رژیم صدام حسین اتخاذ ىل این کشور در قبال جنگ آمریکا  علیھتدارک اشغا

گرو رھائی کارگران و زحمتکشان و   عراق برای آنھائی کھ دل درىنمونھ.کرد
 برای پرھیز از ھرگونھ چپ روی اى آموزندهىموجودیت ایران دارند، نمونھ

.کودکانھ و درغلتیدن بھ خیانت ملی است
ژیم جمھوری اسالمی توسط نیروھای انقالبی ما باید بدانیم کھ سرنگونی ر

 برای ھادر ایران ھرگز بھ معنای جلوگیری از جنگ نیست، زیرا امپریالیست
شوند و نھ تنھا برای تغییر تسلط بر ایران و غارت میھن ما بھ تجاوز متوسل می

 تجارب مثبت ىتاکتیک درست مبارزه بر اساس ھمھ. رژیم جمھوری اسالمی
 ملی را در دستور کار قرار داد و ىدھد کھ باید امر مبارزهیتاریخی، نشان م

تنھا از این طریق است کھ نیروھای مترقی و انقالبی قادر خواھند شد، متشکل 
 بھ ً بخشاًشده، در میان اقشار مردم نفوذ کرده، ارتجاع داخل ایران را کھ حتما

اه را برای ھمدستی با متجاوزین دست خواھند زد افشاء و منزوی کرده و ر
 بعد آماده ىکسب قدرت سیاسی و سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی در مرحلھ

بھ سخن دیگر در شرایط تجاوز و اشغال، مبارزه برای کسب قدرت . نمایند
. گذرد ملی برای دفع متجاوز خارجی میىسیاسی در ایران از گذرگاه مبارزه

آن بھ تناسب قوای ملی  طوالنی است و میزان موفقیت ى ما یک مبارزهىمبارزه



١٧٥

این واقعبینی انقالبی است کھ منجر بھ اتخاذ . و بعد طبقاتی وابستھ است
.شود درست در مبارزه میھاىتاکتیک

اری بیش نیست، د بجنگند کھ توھم خنده "سھ جبھھ"خواھند در آنھا کھ می
 نیروھای تجاوزکار قرار ىچھ در داخل و چھ در خارج ایران، در جبھھ

کھ   تنھا تا زمانی" سومىجبھھ". در عمل دو جبھھ بیشتر نیست. دگیرنمی
مسایل جدی نشده است، امکان پر حرفی و ایفای نقش دوگانھ و جای ایفای ادا 

وقتی مسایل جدی شد، کار مانور آنھا نیز بھ . گذارداطوار انقالبی را باز می
را بکنید کھ تصورش . رسد، زیرا زمان تعیین تکلیف فرارسیده استپایان می

کھ حزب  اىند و در لحظھا بھ ایران تجاوز کردهھا و صھیونیستھاامپریالیست
 و ھا و صھیونیستھاآید و محکومیت امپریالیستما مانند ھمیشھ بھ میدان می

طلبد، یک گروه قطع بمباران و خروج اشغالگران را ھمراه با مردم جھان می
سرنگون باد رژیم "واھند با شعار خ پیدا شوند کھ می"جبھھ سومی" ھاىایرانی

ما خواھان قطع بمباران " و برای خالی نبودن عریضھ، بیان "جمھوری اسالمی
 شرکت کنندگان بھ آنھا ىھمھ. ، بھ نمایشات اعتراضی بپوندند"ایران ھستیم

شما با بمباران مشروط و تجاوز مشروط . خواھند گفت شما بھ مالیخولیا دچارید
 منصور حکمتی  نیازی بھ بحث ندارد و پوچی آن ھاىتئوریپوچی این . موافقید

.کامال روشن است
ما آرزو داریم این شرایط بھ جنگ خانمانسوز بدل نشود، ولی حزب ما از 
وضعیت فعلی کھ دوستان و دشمنان خلق را مجبور بھ اتخاذ موضع کرده است 

شخیص داده باید این تضادھا را تشدید کرد تا سره از ناسره ت. خوشحال است
ھم اکنون نقش . شود و ھمدستان امپریالیسم و صھیونیسم شناختھ شوند

روشنفکران خود فروختھ و نقش ستون پنجم امپریالیسم و صھیونیسم در قالب 
 غیر دولتی و نظایر آنھا برمال شده ھاى زنان و یا سازمانھاى سازماناىپاره
ت جمھوری اسالمی در پی این خائنین با پنھان کردن خویش در پشت جنایا. است

. ایجاد فاجعھ ای بھ صد برابر بدتر در ایران ھستند

****************
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سخنی پیرامون منافع ملی ایران و تحریکات امپریالیستی 
درمورد جزایر سھ گانھ

]١٤٧بھ نقل توفان شماره [

غنی . ان باشداری جمھوری اسالمی، نباید مبارزه با ایرد با رژیم سرمایھمبارزه
اری دسازی اورانیوم حق مسلم مردم ایران است و بھ ماھیت رژیم سرمایھ

کشورھای جھان صرفنظر از اینکھ چھ نوع . جمھوری اسالمی نیز ربط ندارد
 جھانی، در ىئی بر آنھا حاکمند، از حقوق برابر در عرصھھاحکومت

قوق از ھمھ لمللی و مجامع عمومی برخوردارند و باید این حا بینھاىنشست
.  جوانب مورد احترام و حمایت قرار گیرندىجانب و از ھمھ

تنھا کشورھای قلدر و زورگو در جھان ھستند، کھ این اصل اساسی منشور ملل 
تر و نامطیع لطھ، ضعیفُمتحد را برسمیت نشناختھ و حقوق کشورھای تحت س

 ىفع استیالگرانھمین مناأاین کشورھای متجاوز برای ت. گذارندرا بھ زیر پا می
 حقوق ىکھ دستانشان تا آرنج بھ خون آلوده است، از اسلحھ خویش، در حالی

. برندبشر برای پیشیرد مقاصد شوم خود و انحراف افکار عمومی بھره می
ایران از جملھ چنین کشورھائی است کھ قربانی چنین سیاستی است و رژیم 

، با تقویت ھا زمینھىھمھحاکم بر ایران نیز با نقض مستمر حقوق بشر در 
ئی را فراھم ھا چنین سوء استفادهىاستبداد آشکار و خودکامگی ولی فقیھ، زمینھ

. کندمی
کوشند کھ ممالکی نظیر ایران و  کوشیدند و میھا و صھیونیستھاامپریالیست

 حقوق قانونی خود محروم کنند، استداللی ىسوریھ و در سابق لیبی را از ھمھ
یاری ایادی خود در جھان و در این ممالک ھ یب افکار عمومی بکھ آنھا برای فر

کنند، مستبد بودن و نادیده گرفتن حقوق بشر از جانب این مطرح می
ئی نظیر کویت، عربستان سعودی و امارات ھاکھ رژیم در حالی. کشورھاست

تر و از رژیم ایران بھ مراتب مستبدتر و عقب مانده...  عربی وىمتحده
 خویش را ىبینند کھ این روش دورویانھآنھا حتی نیازی نمی. ندترارتجاعی

ھیالری کلینتون یک بار در مصاحبھ با بی بی سی بھ صراحت بھ . توجیھ کنند
.  این تناقض اشاره کرد، ولی آنرا موجھ و ناشی از منافع امنیتی آمریکا دانست

 ھاىا نقاب کھ از نظر سیاسی عقب مانده و تفکرشان ارتجاعی است، باىعده
 و حتی ماوراء انقالبی، خود را در جلوی کارزار تبلیغاتی "انقالبی"

دھند، بھ اسب گاری آنھا بدل شده و  قرار میھا و صھیونیستھاامپریالیست
کشند، کھ ھر پیشرفت و موفقیتی کھ نصیب کشور ایران شود، تنھا بھ عربده می



١٧٧

سالمی، کھ یک رژیم اری جمھوری ادصرف بر مسند قدرت بودن رژیم سرمایھ
ھر موفقیت ورزشی . ارتجاعی و مستبد است، باید محکوم و بدور انداختھ شود

باید تخریب شود، ھر موفقیت ھنری و ادبی و فرھنگی باید بھ سخره گرفتھ شود 
و محکوم گردد، ھر موفقیت علمی باید تکذیب شده و یا بی اھمیت جلوه داده 

 نھ جمھوری اسالمی فعالند، در واقع نھ بھ این عده کھ در تخریب ایران و. شود
 نسبت بھ آنھا اىدھند و نھ عالقھکشورشان اھمیت میکشورشان و نھ بھ مردم 

آنھا حتی ارزیابی روشنی از . آنھا سخنگویان بیگانگان ھستند. در سینھ دارند
دستآوردھای مردم . امکانات مردم وطنشان و روحیات و فرھنگ آنھا ندارند

 جمھوری اسالمی جا زده ى برای آنھا، دستآوردھااىر زمینھایران در ھ
دانند، کھ با این کارشان این عده شاید در اثر جھالت و سفاھتشان نمی. شودمی

. کنندکنند و برای این رژیم تبلیغ میبرای جمھوری اسالمی امتیاز جلب می
م  جمھوری اسالمی در تماھاى ایران علیرغم فشارھا و سرکوبھاىپیشرفت
 علمی و فرھنگی و ادبی و ھنری و نظایر آنھا وجود داشتھ، بدست ھاىعرصھ

رژیمی کھ از ھمان بدو پیدایشش مخالف . آمده و در آینده ھم وجود خواھد داشت
 را بھ ھا بوده و با انجام انقالب فرھنگی ارتجاعی اسالمی، دانشگاهھادانشگاه

کند، این رژیم ھوادار علم و پادگان بدل کرده و در آنھا نماز میت برگذار می
این رژیم در پی ساختن امامزاده و چاه . دانش و پژوھش و پیشرفت نیست

پیشرفت با ماھیت . جمکران است تا با توسل بھ معجزات آنان کشورداری کند
 ىھادر حالی کھ آخوندھا در اتومبیل. رژیم جمھوری اسالمی در تناقض است

 معمولی ھاىمندان اتمی ایران در ماشینکنند، دانشضد گلولھ آمد و رفت می
 موساد با حمایت سازمان ىپرورده دست ھاىدست تروریستھ ھستند، کھ ب

.رسندمجاھدین خلق بھ قتل می

تحریکات امپریالیستی درمورد جزایر سھ گانھ محکوم است

 خلیج فارس، ى عربی کرانھھاىامروز با یاری عربستان سعودی و شیخ نشین
ی در تخریب سوریھ و دست اندازی بھ منافع ملی ایران در تحریکات وسیع

این منافع ملی ما ھمواره منافع ملی ایران باقی . منطقھ صورت گرفتھ است
اینکھ نام خلیج . ماند، چھ جمھوری اسالمی بر سر کار باشد و چھ نباشدمی

ماند، اینکھ سھ جزایر تنب فارس از نظر تاریخی خلیج فارس بوده است و می
زرگ و کوچک و ابوموسی بھ ایران تعلق دارد، ھرگز ربطی بھ جمھوری ب

فقط دشمنان ایران و عمال بیگانھ . اسالمی و یا ھر حکومت حاکم بر ایران ندارد
کنند برای  تالش می"انترناسیونالیسم"ھستند کھ با جعل مفھوم میھنپرستی و 

امروز . ی تھیھ کنندتجاوز عربستان سعودی و امپریالیسم در ایران افکار عموم
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آیا این .  جغرافیا حذف کرده استىجستجوگر گوگل نام خلیج فارس را در نقشھ
. چنین نیستًاقدام اتفاقی صورت گرفتھ است؟ طبیعتا

وقتی مسئول رادیو بی بی سی از مسئول گوگل در این مورد پرسش کرد، وی 
وگل نام  گىقرار نیست ھر بخشی از آب ھای جھان در نقشھ"مدعی شد کھ 

 را در  بی نامھاىدر مقابل پرسش مجدد کھ برخی از این محل. "داشتھ باشد
روشن است کھ . نقشھ گوگل نام ببرد، مسئوالن گوگل حرفی برای زدن نداشتند

 ىھزاران سال سابقھ.  معمولی بر روی کره زمین نیست"لکھ"خلیج فارس یک 
 سیاسی و ى جنبھًفاگیرد صرتاریخی دارد و تحریکات امروزی کھ صورت می

.لطھ جویانھ داردُس
 امارات متحده عربی کھ با مقاومت مردمشان ھاىعربستان سعودی و شیخ نشین

کنند بھ جای  فراوان تالش میىند، با واھمھابر ضد مستبدان حاکم روبرو شده
 آنھا را وابستھ بھ ایران و حضور ھاى مردم کشورشان، جنبشھاىتحقق خواست

دامن زدن بھ جنگ . ان جلوه دھند و آنھا را سرکوب کنندشیعیان در کشورش
شیعھ و سنی یکی از شگردھای آنان است کھ با یاری آمریکا در عراق بھ 
رھبری نگروپونتھ سفیر سابق آمریکا در عراق، شروع کردند و امروز 

موج بزرگی از تبلیغات ارتجاعی را، . عربستان سعودی جایش را گرفتھ است
ند و با ھزینھ ا بھ راه انداختھھا ایرانیىبرای تحریک علیھدر ممالک عربی 

 ھاى علمی، سیاسی و شرکتىھاکردن مبالغ گزاف و چرب کردن سبیل سازمان
وقتی گوگل حاضر . کنند، تا تاریخ جھان را تحریف کنندتالش می... انتفاعی

 اینترنت حذف کند، ىشود در ازای رشوه گیری نام خلیج فارس را از شبکھمی
. کنندمالحظھ کنید با سایر حقایق تاریخی چگونھ برخورد می

 جھانی با یاری ارتجاع جھانی، تاریخ جھان را بر اساس منافع ھاىاین کنسرن
یش با ھااین اقدامات عربستان سعودی کھ از بمب گذاری. نویسندمالی خود می

ان و ، در منطقھ، در پاکستھایاری قطر و یاری تسلیحاتی عظیم امپریالیست
عراق و سوریھ و لیبی و  شروع شده است، در ھمدستی با امپریالیسم در جھت 

این مسلمانان دو آتشھ در مورد جعل . نقض منافع ملی ایران در منطقھ است
زنند و اشغال  جغرافیای گوگل حرفی نمیىمرزھای اسرائیل در نقشھ

ر خرج کنند، پذیرند، ولی حاضرند میلیاردھا دال فلسطینی را میھاىسرزمین
 برای اقدامات بعدی باشد کھ در آینده اىتا نام خلیج فارس تغییر کند، تا زمینھ

تری بھ نفع امپریالیسم آمریکا در خلیج فارس بھ نفع آنھا ایجاد تغییرات اساسی
 ربطی بھ ًاین امر اساسا. آنھا تالش دارند ھمھ را بر ضد ایران بشورانند. نمایند

 معنوی، مردمی، علمی، فنی، ھاى ایران با توانائیجمھوری اسالمی ندارد،
 قدرتی ًتاریخی، جمعیتی، فرھنگی و امکانات عظیم انسانی کھ دارد، طبیعتا

بالقوه در منطقھ است و این امر مورد خوش آیند ھمسایگان ایران، از ترکیھ 
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اگر جمھوری اسالمی ھم بر سر کار نباشد، . گرفتھ تا عربستان سعودی نیست
الفت با اشکال دیگر با ایران ادامھ دارد، برای آنھا خلیج فارس، خلیج این مخ

 ایرانی خلیج فارس ىعربی است، خوزستان بخشی از عراق بوده و سھ جزیره
ُدر این کر ارتجاعی . متعلق بھ امارات ساختھ و پرداختھ دست استعمار است

و  ھاستُ تجزیھ طلب کرد و آذری کھ مورد حمایت امپریالیھاى گروهىھمھ
ند کھ اآنھا مدعی.  برای تجزیھ ایران ھستند، دخالت آشکار دارندھاصھیونیست

 ىھر صورت نسبت بھ واژهھ آنھا ب. ادعاھای شیوخ عرب بھ ما مربوط نیست
آنھا ستون پنجم .  بھتر، کمتر"فارس"با منطق آنھا یک .  حساسیت دارند"فارس"

 پنھان "ستم ملی"ان را پشت امپریالیسم و صھیونیسم در ایران ھستند و خودش
 با رنگ کمتر، از زمانی کھ شاه بر سر کار بود صورت ھااین تالش. نداکرده

 ىتضادھای آن روزھا در کادر نوکری از امپریالیسم آمریکا دامنھ. پذیرفتمی
عربستان . ثیر این سر و صدای جھانی امروز را نداشتأبروزش کمتر بود و ت

یران چشم دوختھ است، زیرا این جزایر نھ تنھا از  اىسعودی بھ جزایر سھ گانھ
نظر راھبردی اھمیت فراوان دارند و کنترل نقل و انتقاالت را در خلیج فارس 

تواند چھ از نظر توریستی و چھ از زیر نظر خواھند داشت، سواحل آنھا نیز می
نظر وجود ذخایر نفت و گاز کھ در این مناطق بسیار فراوان است، مورد بھره 

.برداری قرار گیرد
دولت متجاوز و گرگ صفت اوباما، سفر احمدی نژاد را کھ چھ خوب و یا چھ 

ھر صورت رئیس جمھوری قانونی، چھ تقلبی و چھ غیر تقلبی ایران ھ بد، ب
بی شرمی امپریالیست آمریکا .  ابوموسی محکوم کرده استىاست، بھ جزیره

ین و جنایتکارترین عنصر احمدی نژاد حتی اگر فاسدتر. حد و مرزی ندارد
.  کشورش سفر کندىایرانی باشد، حق دارد بھ عنوان یک ایرانی بھ ھر گوشھ

 ایران در ىش کھ اپوزیسیون خودفروختھااوباما با این اظھار نظر بی شرمانھ
کند، کھ جزایر سھ گانھ بھ امارات  اعالم میًموردش سکوت کرده است، تلویحا
تعلق دارند و امپریالیست آمریکا برای تسلط بر متحده عربی و عربستان سعودی 

گوید، آمریکا بھ امارات می. این جزایر ایرانی، در سمت امارات ایستاده است
کھ باید بھ روی حمایت تسلیحاتی، تبلیغاتی، حقوقی و سیاسی وی حساب کند و تا 

امپریالیست آمریکا با فراھم کردن .  ایران تحریک نمایدىتواند، علیھمی
 تابعیت امارات را ً آمریکائی کھ حتماھاىلیحات الزم و اعزام خلبانتس
 سھ ىاوباما از طرح مسئلھ.  ایران بپردازدىخواھد بھ تجزیھپذیرند، میمی

ھیچ کشوری حاضر نیست کھ در دادگاھی . راندجزیره در دادگاه الھھ سخن می
البتھ اساس . شرکت کند کھ در مورد منافع ملی و حق حاکمیتش تصمیم بگیرد

گردد کھ با یک زد و بند استبدادی و این خیانت بھ رژیم محمد رضا شاه بر می
، با استقرار سانسور، بحرین استان چھاردھم ھابدون شرکت دادن مردم در بحث
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 بخشید و حق حاکمیت ملی و تاریخی ایران را بر سھ اھایران را بھ امپریالیست
شاه خودفروختھ .  فارس، مستقر ساخت از خلیجھاجزیره، بعد ازخروج انگلیس

اقدامی نکرد تا در دوران حکومتش، از نفوذ خویش در آن دوران، برای تثبیت 
. جھانی استفاده کندھاىمالکیت ایران بر این جزایر در عرصھ

دفاع از تمامیت ارضی ایران، ربطی بھ ماھیت سیاسی رژیم ندارد

 حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران اینکھ اپوزیسیون سیاسی ایران باید از حق
این اپوزیسیون . دفاع کند، ربطی بھ ماھیت رژیم حاکم در ایران ندارد

 خودفروشی، چھ در مورد جدائی از ایران و ھاىخودفروختھ در تمام عرصھ
 غنی سازی اورانیوم کھ حق مسلم مردم ى ایران، و چھ در عرصھىتجزیھ

 تنب بزرگ، تنب کوچک و ى جزیره اشغال سھىایران است، و چھ در زمینھ
 و یا تجاوز امپریالیسم و صھیونیسم بھ ایران و یا ھاابوموسی، توسط امپریالیست

تحریم مواد غذائی و داروئی مردم ایران و محکوم کردن آنھا بھ گرسنگی، با 
 ایستاده است و برای ھا پوچ و من در آوردی، در سمت امپریالیستھاىتئوری

 این اپوزیسیون خودفروختھ این است، کھ رژیم ىبھانھ. زندآنھا دست می
جمھوری اسالمی استبدادی و مذھبی است و در سرکوب مخالفان از ھیچ جنایتی 

زند، ولی در خود میھ  گوناگون بھاىاین اپوزیسیون رنگ. رویگردان نیست
. نداھا آنھا چھ بخواھند و چھ نخواھند، در کنار امپریالیستىماھیت امر ھمھ

پرستی زنند و بر ضد میھن جا می"انترناسیونالیست"ی خود را برخ
 بی ھا ایران و اشغال جزایر سھ گانھ را توسط امپریالیستىنویسند، تا تجزیھمی

 کھ خود را "ھاانترناسیونالیست"خنده دار است کھ این . اھمیت جلوه دھند
 یک دل و زنند، تا نیروھای سالم کمونیست را فریب دھند، جا می"کمونیست"

پرستی صھیونیستی دفاع کرده و یک زبان از تمامیت ارضی اسرائیل و میھن
قلمبدستان . دانند اشغالی فلسطین را بخشی از خاک اسرائیل میھاىسرزمین

لطھ ُ در بند و ممالک زیر سھاىپرستی ملتمزدور آنھا فقط بر ضد میھن
د، زیرا کھ در این کننکنند، برخی اسالم ستیزی را عمده میقلمفرسائی می

 ضد مذھبی قرار ى ضد امپریالیستی تحت الشعاع مبارزهىصورت مبارزه
 اپوزیسیون بالقوه ضد رژیمی را، در صورت حاد شدن خطر ىگرفتھ و ھمھ

 "حزب کمونیست کارگری ایران". دھد قرار میھااشغال، در کنار امپریالیست
آنھا اسالم ستیزی و . ند مریدان منصور حکمت از زمره این افراد ھستىو ھمھ

در حالیکھ جنگ فرسایشی در ایران در . ندابی وطنی را بر فرق خود نوشتھ
جریان است و تھدید بھ اشغال جزایر ایرانی در دستور کار است، عمال 

راه ھ  بھاکنند، کھ باید جنبش لختیافتند و تبلیغ می آنھا راه میىخودفروختھ
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آنھا . شودالم سرنگون میزیرا با لخت شدن گویا اس. انداخت
ند، زیرا از لخت و عور شدن دختران مصری و ھمدردی ا"انترناسیونالیست"

کنند و خودشان نیز فرمان لخت شدن دختران لخت اسرائیلی با آنھا حمایت می
کنند و آنرا بھ شرط  چاپ میھاکنند و تقویم لختیدختران ایرانی را صادر می

 و مبانی ھا حزب این لختیىکنگره. دسازنعضویت در حزبشان بدل می
اعضاء حزب لخت و عورھای منصور حکمت با .  تماشائی استًوحدتشان واقعا

 تبلیغات ىتبلیغ این نظریات زن ستیزانھ و مبتذل کھ زنان را مانند ھمھ
کند، افکار عمومی را از اری، بھ کاال بدل مید عمومی سرمایھھاىنیازمندی

سازند و مانند خود جمھوری اسالمی کھ منحرف می ایران، ىمسایل مھم جامعھ
دھند، آنھا نیز در ھمان  مشکالت جھان را مشکل جنسیتی جلوه میىھمھ

ًکارزارھای آنھا صرفا. پردازندعرصھ با رژیم جمھوری اسالمی بھ رقابت می

برای منحرف کردن افکار است، تا کسی بھ سخنان اوباما کھ دخالت آشکار در 
. شود، توجھ نکندیران بوده و صدور فرمان تجاوز محسوب میامور داخلی ا

برای آنھا مھم نیست کھ خلیج فارس خلیج عربی شود و سھ جزیره بھ مالکیت 
امارات در آیند، مھم این است کھ یک رژیم مذھبی اسالمی صدمھ بخورد و بھ 

این عده فقط نقش جاسوسی خویش را کم اھمیت جلوه . زعم آنھا تضعیف شود
تواند تا ابد دھند، زیرا روشن است کھ رژیم جمھوری اسالمی در ایران نمیمی

بر سر کار بماند، ولی ایران و خلیج فارس و جزایر سھ گانھ تا کره زمین باقی 
.است، در این منطقھ ماندنی ھستند

موریت أشود، مسازمان مجاھدین خلق البتھ بھ لخت و عور شدن متوسل نمی
آنھا برعکس بر این نظرند کھ خواھران مجاھد باید . ت دیگریسىوی در عرصھ

خانم رجوی . رعایت حجاب اسالمی را بکنند و با برادران اسالمی دست ندھند
دارد تا بنام مریم نیز یک لحظھ در مالء عام روسری خود را از سرش بر نمی

شود، برادران را از  کھ از موھایش ساطع میاى، اشعھ"خدائی نکرده"مبادا، 
این سازمان کھ زمانی بر ضد امپریالیسم و صھیونیسم . ظر جنسی تحریک کندن

َیکباره با وحی منزل متوجھ شده است، کھ کارش تا کنون بیھوده ھ رزمید، بمی ُ
 ىناگھان ھمھھ ب. بوده و نھ امپریالیسمی در جھان وجود دارد و نھ صھیونیسمی

 ىھمھ. گر گانگستر نیستندگانگسترھا دی. ندا تغییر ماھیت دادهھاامپریالیست
. ندایکباره، بھ متحد این سازمان بدل شدهھ  جنایتکار و ضد بشر بھاىرژیم
ند، کھ است کھ منابع امنیتی در جھان با اسناد و مدارک مستند اعالم کردهھامدت

 امنیتی آمریکا ھمکاری تنگاتنگ داشتھ و ھاىاعضاء این سازمان با سازمان
حتی دو قلم . کنندور مشغول بوده و جاسوسی میبرای آنھا در ایران بھ تر

 اىاین عده مانند پاره. ندا؟؟ اعتراف کرده!!جاسوسی آنھا را خودشان با افتخار
 حمید تقوائی ىاز سلطنت طلبان شاه اللھی و مزدور سازمان سیا و دارودستھ
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کنند کھ امروزه باید در کنار جانشین خلف منصور حکمت، بھ صراحت بیان می
کا و اسرائیل بھ ایران حملھ کرد و رژیم جمھوری اسالمی را سرنگون آمری

گویند کھ حملھ بھ ایران برای سرنگونی رژیم این عوامفریبان نمی. ساخت
گیرد، برای ویرانی ایران و اسارت ایران جمھوری اسالمی صورت نمی

تجاوز آشکار بھ ایران توسط مبشران آزادی نیست، توسط . گیردصورت می
عمارگران آزموده و جنایتکار است کھ ما دست پخت آنھا در کره ، ھندوچین، است

امپریالیست اگر روزی . بینیمعراق و افغانستان و لیبی و امروز در سوریھ می
قادر شود بر ایران چیره گردد، طبیعی است کھ نوکران خود را بر سر کار 

 ھاىرده و پایگاهآورد و قراردادھای استعماری بھ مردم ایران تحمیل کمی
نظامی در ایران مستقر ساختھ و منابع طبیعی ایران را بدون حساب و کتاب 

چقدر باید کسی ذلیل و . دھدبرد و بھ کسی ھم حساب پس نمیدزدد و میمی
 کور باشد، چقدر باید کسی بھ ننگ خیانت تن داده باشد کھ چشمش را بر این

ایران ماندنی .  جمھوری اسالمی نیستحقایق زنده ببندد و نفھمد کھ ایران رژیم
.  و رژیم جمھوری اسالمی رفتنی است

خواھند، در صورت اشغال جزایر سھ  آنھا میىتر از ھمھ برخی مضحک
 رژیم ى موھومی خودشان، ھم علیھھاى و ناو ھواپیمابر ارتشھاگانھ با کشتی

آمریکا و جمھوری اسالمی یک تنھ بجنگند و ھم اعراب متجاوز و امپریالیست 
این عده مظھر سردرگمی در . انگلیس و فرانسھ را از سھ جزیره بیرون بریزند

 الزم برای جنگ روانی امپریالیستی را در ایران ىایرانند و در عمل، زمینھ
کنند کھ بر ضد تجاوز نباید مقاومت کرد، زیرا آنھا توصیھ می. کنندفراھم می

شود، پس بھتر است اسالمی تمام میبی فایده است و این امر بھ نفع جمھوری 
اگردر . ھمھ ما در روز تجاوز خانھ نشین شویم و بھ حفظ نیروھای خود بپردازیم

ئی کھ منافع ملی ایران مطرح است، ھاتبلیغات آنھا کنکاش کنید، در تمام زمینھ
 ىاین سمتگیری امپریالیستی را با البسھ. گیرنددر سمت امپریالیسم قرار می

دھند، ولی حاضر ی انقالبی سر میاوشانند و شعارھای بی محتوپمندرس می
نیستند سخنان اوباما را محکوم کرده و بر این اصل مھر تائید بزنند کھ مسئوالن 

اگر کسانی باشند . رژیم ایران حق دارند، بھ ھر نقطھ ایران کھ بخواھند سفر کنند
 نھ شیوخ خلیج فارس و آقای کھ باید زبان انتقاد داشتھ باشند، مردم ایران ھستند و

آنھا مدافع اصولیت نیستند، بر . اوباما کھ از آن سر دنیا بھ بحرین آمده است
ولی شورای مصلحت آنھا بھ مردم . کنندت گروھی داوری میحاساس مصل

.کندایران خدمت نمی
کند، بھ امارات یکباره موجی پدید آمده کھ نام خلیج فارس را حذف میھ اینکھ ب

کند فرستد و ادعاھای مالکیت امارات را بر جزایر ایرانی تائید میھ میاسلح
ما . ستھا صھیونیستىلطھُجستجوگر گوگل زیر س. ھیچکدام اتفاقی نیست... و
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 گذشتھ فاش ساختیم کھ چنانچھ شما اطالعاتی در مورد بمب اتمی ھاىدر توفان
ای دریافت اطالعات جھ اسرائیل بخواھید و در گوگل بھ جستجوی آن بپردازید، ب

واقعی، شما را بھ بمب موھومی ایران کھ نھ بھ بار است و نھ بھ دار حوالھ 
. دھندمی

خطاب بھ نیروھای میھندوست و انقالبی

 انقالبی در ایران ھاىنیروی.  میھندوست استھاى ایرانیىروی سخن ما با ھمھ
اال، باید بھ این و نھ خود فروختگان و فریب خوردگان و سردرگمان از قماش ب

 بدل ھاتفاوت ماھوی توجھ کنند وگرنھ بھ آلتی در دست تبلیغات امپریالیست
امروز ستون پنجم امپریالیسم و . نداسفانھ شدهأشوند و بسیاری از آنھا متمی

کافی است . کند، در میان نیروھای چپ سرباز گیری کندصھیونیسم تالش می
 برایشان مھم نیست کھ نام خلیج فارس  آنھا توجھ کنید،ھاىشما بھ موضعگیری

چھ باشد، جزایر سھ گانھ متعلق بھ ایران باشند و یا نباشند، ایران حق مسلمی 
 غیر قانونی ھاىبرای غنی سازی اورانیوم داشتھ باشد یا نداشتھ باشد، قطعنامھ

 و ھا ایران را تصویب کنند یا نکنند، صھیونیستىدر شورای امنیت علیھ
مغایر منشور ملل متحد ایران را بھ تجاوز و جنگ و قتل عام  ھاامپریالیست

طور یکجانبھ ھ  آمریکا بى کنگرهىمردم تھدید کنند یا نکنند، ایران را با مصوبھ
این اپوزیسیون خود فروختھ و . و غیر قانونی و قلدرمنشانھ، تحریم کنند یا نکنند

ا برافراشتن یک آنھا ب.  سرنوشت ایران برایش بی تفاوت است"چپ"بھ ظاھر 
پرچم قالبی انقالبی و سنگرگیری در پس جنایات جمھوری اسالمی بھ ھر 

این عده جاده صاف کن معنوی تجاوزکاران بھ ایران . دھندخیانتی تن در می
.ھستند

امروز دیگر روزی فرا رسیده است کھ باید این تضادھا را تشدید کرد تا معلوم 
ئی ھا کھ حزب ما در باال بر شمرد مالکنکاتی. شود کی در کجا ایستاده است

 اتخاذ موضع دقیق در مورد ىامروز نیز مسئلھ. برای تمیز سره از ناسره ھستند
یا با مردم ایران بر ضد . این ھمھ مسایل مطروحھ، در مقابل ما قرارگرفتھ است

 سرزمین ما، یا با مردم ایران برای دفاع از دستآوردھا و ىتجاوز و تحریم علیھ
 مبارزه ىع ملی ایران و یا ایستادن در کنار امپریالیسم و صھیونیسم بھ بھانھمناف

مردم ایران از کشورشان . راه دیگری وجود ندارد. با جمھوری اسالمی ایران
.بھر قیمت دفاع خواھند کرد
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