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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ فبروری ٠٢

 جھانی و تأثيرات آن کنفدراسيون پايه گذاریجشن سالگرد موفقيت 

  

 در روز شنبه )اتحاديه ملی(محصلين و دانشجويان ايرانیجھانی ون کنفدراسيپايه گذاری  جشن يادمان پنجاھمين سالگرد

بيش از پانصد نفر از اعضاء و ياران پيشين و آزاديخواھان و .  در شھر فرانکفورت با شکوه تمام برگذار شدجنوری ۵

يک، انگلستان، ايتاليا، د، بلژلنا، اتريش، فرانسه، ھيدنلمان، سوا، امريکاميھندوستان ايرانی از اقصا نقاط جھان، ايران، 

با عالقه و شور و شوق فراوان دراين گردھم آئی حضور يافتند و با اين يادمان و برگذار کنندگان آن ابراز .... يسسو

اھميت ذکر حضور اين جمع بزرگ در اين جشن فقط به لحاظ کمی مطرح نيست، بلکه از منظر کيفی . ھمبستگی نمودند

ويژه آن دسته که از ه در شرايطی که گروھھای اپوزيسيون مخالف جمھوری اسالمی و ب. مل استأو تاريخی نيز قابل ت

سوی امپرياليستھا حمايت مالی می شوند و با تشکيل کنفرانس ھا و کنگره ھای امپرياليست ساخته قادر به سازماندھی 

پايه گذاری  دمان پنجاھمين سالگردبيش از چھل يا پنجاه نفر نمی شوند، حضور با شکوه  بيش از پانصد نفر در جشن يا

 و ساير کشورھا تا امريکاطور سراسری از ايران، ه جھانی آنھم با کمترين امکانات مالی و تبليغاتی و بکنفدراسيون 

خرج خود، بسيار حائز اھميت است و بی شک از احترام عميق به سنن مبارزاتی ه لمان و باشھرھای مختلف 

  . ت می گيردأ با ارتجاع و امپرياليسم و استقالل و اتکاء به نيروی خويش نشکنفدراسيون جھانی و مبارزه

 در مقاله ای به ضرورت برگذاری ١٣٩٠ ]حوت[رخ اسفند ماه مؤ١۴۴گان مرکزی خود توفان شماره حزب ما درار

اريخ و مبارزه تجليل از اين ت: "سيس کنفدراسيون جھانی دانشجويان ايرانی اشاره داشت و نوشتأپنجاھمين سالگرد ت

اين تجليل که بايد با تدارک صورت گيرد، . يک نسل دانشجويان انقالبی ايران در خارج از کشور، بسيار ضروری است
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ويژه از اين جھت اھميت دارد که پاره ای از اعضاء سابق اين سازمان با اظھار ندامت، به ايده آلھای ضد ه ب

رده و به صف دشمنان مردم ايران، به صف امپرياليستھا و صھيونيستھا امپرياليستی و دموکراتيک اين سازمان پشت ک

تجليل از مبارزات کنفدراسيون جھانی در عين حال بيان خط کشی روشن . و نوکران تروريست بومی آنھا پيوسته اند

ميق به حفظ با اعتقاد ع) توفان(اين مبناست که حزب کار ايران بر. ميان دوستان و دشمنان مردم ايران خواھد بود

ويژه به دبيران ه ، و بء ياران و رفقاۀمحصلين و دانشجويان ايرانی، به گردھمآئی ھمجھانی سنتھای انقالبی کنفدراسيون 

 ضد استبدادی و ضد شاھی، ضد امپرياليستی ۀ کنفدراسيون جھانی تا قبل از انشعاب آن سازمان، که ھنوز به مبارزسابق

ديده مثبت نگريسته و برای برگزاری اين روز تاريخی که آنرا مفيد تشخيص می دھد، از و دموکراتيک اعتقاد دارند، به 

 ۀ رفقای ھوادار و خوانندگان نشريات توفان و ھمۀو برھمين اساس حزب ما ھم". جانب خود آماده ھمکاری است

ست در دست يکديگر به پای دوستان و ياران مبارز را فراخواند تا دامن ھمت به کمر بندند و با ھمکاری صميمانه و د

زيرا تجليل از برگزاری  چنين مراسمی .  بی ھمتا و تاريخی مردم ايران روندۀبرگزاری پنجاھمين سالگرد اين تجرب

تجليل از خدمات شايسته ای بود که در دفاع از حقوق صنفی و سياسی دانشجويان، در دفاع از مبارزات خلقھای قھرمان 

 سفاک و وابسته به امپرياليسم دربار پھلوی و در راه تحقق خواستھای ملی و دمکراتيک و ايران، در نبرد عليه رژيم

 تاريخی دانشجويان ايرانی از اين جھت نيز مھم است که ۀستايش از اين تجرب.  مردم ايران انجام می گرفتۀعدالتخواھان

 کمونيستھا در خارج از کشور در ويژهه  مشترک ھمه نيروھای ملی دمکراتيک و بۀاين دستآوردھا محصول مبارز

کس چه در گذشته و چه در حال نمی تواند ادعای  ھيچ. زمان ستمگری شاه بود و متعلق به سازمان سياسی معينی نيست

 فداکاری ھزاران نفر از دانشجويان ايرانی بود که ۀمالکيت کنفدراسيون را بنمايد و مبارزات کنفدراسيون را که نتيج

کنفدراسيون، . گی خود را در اين راه گذاردند، بر اساس مقام و منزلت فردی خويش توصيف کندوقت و يا حتی زند

دبيران منتخب کنگره ھای رسمی داشت که بر اساس منشور و مصوبات کنگره ھای کنفدراسيون، بايد سياست اين 

". آقا باال سر"داشت و نه " رئيس"بعدی به پيش می بردند، ولی کنفدراسيون نه ۀ سازمان را در طی يکسال تا کنگر

ی بود و نه محل تجمع ئھمين جھت نيز کنفدراسيون سازمانی توده ه ب. کنفدراسيون ميراث خواری نمی تواند داشته باشد

 خويش در داخل آن، در ۀرغم نفوذ سازمانھای سياسی از طريق فعاالن از خود گذشت پيشاھنگان و لذا سرنوشت آن علی

. ن می شدييطور شفاف تعه  عظيم دانشجو در مراجع علنی، رسمی و بۀکراتيک با شرکت تودگوی دم و روند يک گفت

 دمکراتيک شرکت و نقش داشت که ساير نيروھا و ۀسازمان مارکسيستی لنينيستی توفان ھمانقدر در اين مبارز

از اين دستآوردھا يک ھمين جھت نيز تجليل ه و ب. سازمانھای ملی دمکراتيک در خارج از کشور در آن نقش داشتند

کنفدراسيون زمانی متالشی شد که به اين . امر جمعی است و بايد با اعتقاد به ھمين سياست جمعی به پيش برده می شد

  . اصول سنتی خيانت شد

 ۀ بايد نقش آموزشی ايفاء می کرد و بايد يادآور اين حقيقت می شد که کنفدراسيون از حقوق دمکراتيک  ھمتجمعاين 

کنفدراسيون ھمانقدر از حقوق خمينی . ان سياسی زمان شاه، صرفنظر از افکار و ايدئولوژی آنھا حمايت می کردزنداني

و طالقانی و مھندس بازرگان و داريوش فروھر دفاع می کرد که از حقوق پرويز نيکخواه، بيژن جزنی، مسعود احمد 

. به دفاع بر می خاست...  ی، حسين رضائی و پاکنژاد، حنيف نژاد، رضائی، مسعود رجوی، بجنوردهللازاده، شکر

شکنجه در اساس خود زشت بود، دادگاھھای نظامی سری در اساس خود محکوم بود و در اين امر کنفدراسيون 

کنفدراسيون به ھمه آموزش داد که حقوق انسانھا و ملتھا و دول را به نوع . کوچکترين تزلزلی از خود بروز نمی داد

  . کوچکترين لغزش در اين عرصه سقوط به اعماق دره است. سته نکنيمايدئولوژی آنھا واب
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بنظر حزب ما کنفدراسيون در انجام اين امر مھم بسيار موفق بود و اين گردھمآئی در فرانکفورت به نسل جوان ايران 

 ۀکه بايد آنرا آويزاين درس مھمی است . نشان داد که دفاع از حقوق دمکراتيک را نبايد به نوع ايدئولوژی پيوند بزنند

  . گوش گردانيد

کسانی که امروز نمی فھمند و يا نمی خواھند بفھمند که حق حيات ملت فلسطين به نوع رھبری ايدئولوژيک آن وابسته 

 نادرست بودن و يا حتی ارتجاعی بودن ۀنيست، کسانيکه نمی خواھند بفھند که سرزمينھای ديگران را نمی شود به بھان

از لحاظ تھايشان اشغال کرد، کسانی که نمی خواھند بفھمند و يا خود را به نادانی می زنند که سطح ايدئولوژی حکوم

 تجاوز و اشغال آن کشور قرار داد و به جارزن استعمار تبديل ۀفرھنگی ھيچ ملتی را نمی شود، بھان" نازل "تاريخی

 است، حتی اگر ايدئولوژی آنھا حزب اللھی باشد،  انسانھا محکومۀشد، کسانی که نمی خواھند بفھمند که تجاوز و شکنج

 ضد نظام ستمشاھی ه دانشجو در خارج از کشور بۀ دمکراتيِک آزموده توسط ھزاران تودۀاين عده درسی از مبارز

امپرياليستھا به ايران و پنھان کرده اند و ھوادار تجاوز " مدرنيسم"آنھا دمکرات نيستند، آنھا خود را پشت . نگرفته اند

ريشه ھای اين اتخاذ موضع تنھا ھمدستی با امپرياليستھا نيست، .  و تنبيھات غير قانونی اقتصادی آنھا ھستندتحريمھا

  .دشمنی با دموکراتيسم نيز ھست

 )اتحاديه ملی(محصلين و دانشجويان ايرانیجھانی کنفدراسيون پايه گذاری  نظر حزب ما يادمان پنجاھمين سالگرده ب

 دستآورد بزرگ تجمعاين . ليستی اين سازمان را به عنوان درس بزرگی به نسل جوان ايران ارائه دادمبارزه ضد امپريا

 جلسهاين .  ضد امپرياليستی کنفدراسيون را که بخش جدا ناپذيِر ھر جنبش دمکراتيک است، به ھمه معرفی نمودۀمبارز

 خلقھای ويتنام، ۀدر دفاع از مبارزات قھرماناننشان داد که مبارزات درخشان و سراسری اعضاء و ياران کنفدراسيون 

. ثر بوده استحدت و احترام متقابل اين خلقھا مؤ خلقھای دربند جھان تا به چه حد در وۀفلسطين، ظفار و الجزاير و ھم

مالی لبانی و يا پيام دولت ويتنام شا کنفدراسيون، سازمان جوانان حزب کار ۀپيامھای دولت موقت ويتنام جنوبی به کنگر

زيرا کنفدراسيون بر پرچم . و پيامھای ساير نھضتھای آزاديبخش به کنگره ھای کنفدراسيون اتفاقی نيست و نبود

مبارزاتی اش عالوه بر شعار استقالل و آزادی، شعارھمبستگی بين المللی را نيز حک کرده بود، کنفدراسيون 

رزات کنفدراسيون و مبارزات ديگر جنبشھای رھائيبخش ازجنبشھای آزاديبخش الھام می گرفت و پيوند عميقی بين مبا

بر اساس ھمين اصول می توان شرکت اعضای کنفدراسيون در اعتراضات جھانی عليه توحش و . ايجاد شده بود

  .نی سرنوشت خلقھا را توضيح دادييبربريت تھاجمات امپرياليستی و نقض حق حاکميت و خود تع

 ۀ ضد امپرياليستی به بھانۀوز که مشتی ايرانی فاقد اصول و فرصت طلب از مبارزويژه در شرايط امره اين دستآورد ب

 سازمانھای ۀچشم پوشيده اند و کشکول دريوزگی را برای دريافت کمکھای مالی به در خان" مدرنيسم"و " سکوالريسم"

م مردم ايران پنھان نمی ر رنگھا از چشيياين تغ. صھيونيسستی می برند، بسيار با اھميت است- جاسوسی امپرياليستی

ماند و ياران کنفدراسيون اين سياستھای جاسوس پرور، که خود را تنھا پشت کوه جنايات رژيم منفور جمھوری اسالمی 

  .پنھان می کنند، خواھد شناخت

که  مردم دنيا بخواھد ۀاگر کسی از ھم.  دمکراتيک و ضد امپرياليستی را کوچه يک طرفه نمی ديدۀکنفدراسيون مبارز

نقض حقوق بشر در زمان شاه و در زمان رژيم استبدادی جمھوری اسالمی در ايران را محکوم کند، نمی تواند در 

مورد نقض حقوق بشر در ساير ممالک مھر سکوت بر لب زند و تجاوز و تخريب و آشوب و شکنجه در ساير جاھا را 

 را در کنگو محکوم کرد و از حقوق امريکافرانسه و کنفدراسيون جنايات امپرياليستھای بلژيک، . رسميت بشناسده ب

 ضد استعمار و تجاوز باقی ماند و ه شان بۀکنفدراسيون در کنار خلقھای عرب در مبارز. مردم کنگو به حمايت برخاست

 دامن زدن به ناسيوناليسم و ھمدستی با ۀاز جانب آنھا را وسيل" خليج عربی" نادرست از ديدتاريخیھرگز بيان 

 مبارزات انقالبی و دمکراتيک را از ضد ۀ جبھ،درستی و با آگاھیه کنفدراسيون ب. ياليسم و صھيونيسم نگردانيدامپر
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ھمين جھت کنفدراسيون از احترام عميق ه ب. انقالبی و ارتجاعی تميز می داد و قربانی دسيسه ھای دشمنان نمی شد

  .فشرد و ابن الوقت نبودھمين جھت کنفدراسيون بر اصوليت پا می ه برخوردار بود، ب

 نشان داد که )اتحاديه ملی(محصلين و دانشجويان ايرانیجھانی کنفدراسيون پايه گذاری  مراسم يادمان پنجاھمين سالگرد

بسياری از فعاالن و رھبران کنفدراسيون در زمان شاه و شيخ جان خويش را بر . وصول پيروزی سھل و ساده نيست

ر رسالت تاريخی خود در ستيز با  ظلمت و تاريک انديشی و اختناق و سرکوب و بی سر آرمانھايشان گذاردند و د

 آنھا در راه کسب آزادی و تحقق ۀو اکنون که آنھا در بين ما نيستند سنگر مبارز. قانونی سنگر مبارزه را ترک نکردند

  . حقوق بشر و استقرار دمکراسی خالی نمانده است

 کنفدراسيون جھانی بود و در روند اين مراسم بازتاب می يافت، وحدت ۀزدرس بزرگ ديگری که دستآورد مبار

شعار زنده باد وحدت خلقھای ايران، . مبارزاتی و يکپارچگی خلقھای ايران عليه دربار پھلوی، امپرياليسم و ارتجاع بود

بود و نشان می داد که  جھانی سيس کنفدراسيونأتاتحاد، مبارزه و پيروزی روح حاکم بر  يادمان پنجاھمين سالگرد 

 ضد نفرت ملی و ھمدستی با امپرياليسم مبارزه هفعاالن سياسی ملتھای گوناگون ايران به درک اولويتھا دست يافته و ب

فعاالن سياسی مليتھای ايران می دانستند که مبارزه بر رفع ستم ملی در ايران بدون مبارزه با امپرياليسم و . می کردند

 ملتھاست، نمی تواند ۀھمدستی با ارتجاع و امپرياليسم که ناقض حقوق ھم. ر ايران مقدور نيستاستقرار دموکراسی د

جای وحدت دمکراتيک خلقھای ايران را بگيرد و به عامل نفاق و نفرت ملی بدل شود، که ما نتايج فاجعه بار آن را در 

فاھم و ھمبستگی و يگانگی خلقھای ايران بود و روح حاکم بر اين مراسم سرشار از ت. يوگسالوی و ساير ممالک ديده ايم

.  ضد امپرياليسم است ھرگز خوش نمی آيده دمکراتيک که بخش الينفک مبارزه بۀ به مذاق دشمنان مبارزاين طبيعتاً 

 ضد هرفع ستم ملی از گذر مبارزه ب. ولی اين مبارزه آزموده است که راھش را در ميان نسل جوان باز می کند

البته تالش برای سازماندھی چنين بزرگداشتی که . صھيونيسم و ارتجاع می گذرد و يک امر طبقاتی استامپرياليسم، 

 ايران نيز مفيد باشد، بدون بيان نفرت و دسيسه چينی و خرابکاری از جانب ۀمی تواند برای درس آموزی به نسلھای آيند

  .وجود نيآمده طر می ديدند و می بينند، ب آن کسانی که منافع طبقاتی و يا شخصی حقير خويش را  در خۀھم

 خود را شفافتر به نمايش ۀاين فعاليت دشمن شکن، فرصتی شد برای دشمنان مردم ايران و عمال امپرياليسم تا چھر

 مردم ايران درمقابل آکسيونی که مظھر مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم و عليه غالم ۀدشمنان سوگند خورد. بگذارند

دمکرات ( ايرانۀآنھا در مقاله ای در تارنمای حزب مشروط. گوش آنھا دربارپھلوی بود، نتوانستند آرام بگيرنده حلقه ب

ھا بر  نوشی کنفدراسيون و کنفدراسيونی افشانی و باده دست پايکوبی و"در فردای اين گردھمآئی تحت عنوان ) ليبرال

  :نوشتند" ايران روی گور ايران و ملت

گذرد  شان به آن می سيس کنفدراسيون و پيوستنأ سال که از ت۵٠ھا پس از  فدراسيون و کنفدراسيونیجای اينکه کنه ب"

خاطر ه کردند و از پيشگاه ملت ايران ب يک نقد جدی و بيغرض و سازنده را در چندين جلد به ملت ايران تقديم می

 ئیردند با کمال وقاحت نه تنھا به ھيچ خطاک  سال گذشته عذرخواھی می٣۴ويژه در ه شان در گذشته و ب خطاھای سياسی

کنند که شاه را  ھای افتخار آويزان می خود مداله زنند و ب د میئيأ بلکه به کنفدراسيون و خودشان مھر ت،کنند اعتراف نمی

  ....".سرنگون کردند

دربار پھلوی و که رھبر و بنياگزارش داريوش ھمايون، رئيس حزب رستاخيز ) دمکرات ليبرال( ايرانۀحزب مشروط

ھمدست ساواک و مدافع ديکتاتوری سلطنتی بود، ھنوز نفھميده و نمی خواھد بفھمد که تجليل از مبارزات کنفدراسيون 

جھانی محصلين و دانشجويان ايرانی تجليل از مبارزات ضد استبدادی، ضد اجنبی پرستی، ضد زندان و شکنجه و 

. و استقرار آزادی، دمکراسی، استقالل و حقوق بشر بوده است ملت ايران ۀتيرباران و در دفاع از حقوق حق

 بپردازد، ماھيت کثيف دربار فاسد، نوکر و ٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨کنفدراسيون وظيفه داشت تا به افشای کودتای خائنانه 
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 ۀو به وظيفدزد پھلوی را افشاء سازد، از مبارزات  تمام آحاد مردم ايران برای استقالل و آزادی  به دفاع بر خيزد 

اعضای کنفدراسيون با آگاھی سياسی باال و با تالش خستگی ناپذير بعنوان يک پشت جبھه . ميھنی خويش عمل نمايد

نيرومند و سازمان يافته دمار از روزگار رژيم منفور پھلوی و اربابانش در آوردند و اجازه ندادند تا غارت ثروت مردم 

 تمدن و پيشرفت و مدرنيسم ۀ  و فساد دربار شاه، بعنوان دمکراسی و دروازايران  و بزم و عيش و نوش و شکمبارگی

وليت مھم برآمد و عرصه را بر کنفدراسيون بخوبی از عھده اين مسؤ.  جلوه داده شودامريکادر افکار عمومی اروپا و 

  . با خود ھمراه ساخترژيم شاه تنگ کرد و تصوير درستی از اوضاع ايران ارائه داد و افکار عمومی مردم مترقی را

 زندانيان سياسی، از افتخارات کنفدراسيون جھانی بود و ھمين امر سبب شد تا  حکم بسياری از فعالين ۀ دفاع از ھم

حضور آنھا در . سياسی اعدامی، به حبس ابد تقليل يابد و سرانجام با انقالب شکوھمند مردم ايران از زندان آزاد شوند

محکمی به سلطنت طلبان بود که آرزوی مرگ آنھا را داشتند و ھنوز نيز بر اين ۀ فورت کشيداين روز تاريخی در فرانک

  . غبطه می خورند" فرصت از دست رفته"

بخشی از ھمين رھبران کنونی جمھوری اسالمی که نجات جانشان را مديون اين سياست دموکراتيک کنفدراسيون 

ھمان روشھائی متوسل شدند که شاه به آنھا برای تقويت نظامش متوسل جھانی بودند، خود بعد از تثبيتشان در قدرت به 

سلطنتی، ھمه آن عده ای که تاريخ خود را با تاريخ " مدرن"حال تاريخنويسان . شده بود و ديديم که راه به جائی نبرد

دھای آن توسط عمال زندگی شعبان بی مخ ھا پيوند زده اند، می پندارند با جعل تاريخ کنفدراسيون و يورش به دستآور

  . نقابدار و بی نقاب خويش قادرند اين تاريخ افتخار آفرين را از ذھنھا بزدايند

  

  

  

اين نوکران امپرياليسم که در پرتو عقبگرائی و رياکاری جمھوری اسالمی، نقاب مدرنيسم و سکوالريسم بر چھره زده 

، نفھميده اند که دوران رژيمھای استبدادی، چه شاه و چه  سال از زندگی در زباله دان تاريخ٣۴اند، ھنوز پس از گذشت 

آنھا ھنوز وقيحانه در رويای احيای ھمان استبداد سلطنتی و يا سلطنت استبدادی و بخور و بپاش . سر آمده استه شيخ ب

خواستار سر می برند و به نيروھای ترقيخواه و ميھندوست ايران يورش می آورند و  ه و غارت و چپاول مردم ايران ب

آنھا مخالف برپائی چنين بزرگداشتی بوده اند !!. کنفدراسيون جھانی از بقايای دربار پھلوی می باشند" معذرت خواھی"

  . رو شده است به يورش رو در روی روی آورده انده و حال که تمام دسيسه ھايشان با شکست روب

به نيروی اليزال مردم ندارد و ضد انقالب است، می از آنجا که اعتقادی ) ليبرال دمکرات(مقاله نويس حزب مشروطه

 پھلوی را درھم کوبيد، کار کنفدراسيون جھانی محصلين و ۀپندارد که انقالب عظيم مردم ايران که نظام پوسيد
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آنھا ھنوز نيز نفھميده ". اعتراف به اشتباھاتش کند"دانشجويان ايرانی در خارج از کشور بوده است و از اين بابت بايد 

اند که انقالب ايران بيان خواستھای سه نسل، انقالبی بزرگ و ميليونی، توده ای ترين انقالب قرن بيستم و برای آزادی 

 سياسی و اقتصادی حاکم بر ايران و سلطه ۀو استقالل و عدالت اجتماعی بود، اين انقالب ناشی از مناسبات ظالمان

، از دانشجو گرفته تا کارگر و  آموزگار و دانش آموز و زنان و ھمه امپرياليسم بوده و ميليونھا نفر از مردم ايران

انقالب . زحمتکشان برای چنين خواست عادالنه ای به ميدان آمدند و دست به انقالبی زدند که منطقه و جھان را تکان داد

 و استقالل جانانه دفاع کار مردم ايران بود و دانشجويان خارج از کشور از مردم ايران و از خواست آزادی و دمکراسی

نمودند و اين نيز جزو افتخارات کنفدراسيون جھانی و برگ زرينی در تاريخ مبارزه دمکراتيک و ضد استعماری ملت 

  . ايران است

  :در ادامه می نويسد) ليبرال دمکرات(مقاله نويس حزب مشروطه

ايد  ای بيش نيست آفريده ريخی پرافتخار که افسانهھا با جعل و تحريف تاريخ کنفدراسيون برای خود تا شما کنفدراسيونی"

تان از مشتی کمونيست  يا حمايت... دھيد که به آن باور نداريد ولی برای مردمفريبی آنرا حقيقت محض جلوه می

  ...." تروريست بنام ظفار

نه بود سلطنت طلبان اگر افسا.  تاريخ پر افتخار کنفدراسيون افسانه نيست، يک واقعيت تاريخی غيرقابل انکار است

ھمبستگی بين المللی و دفاع از جنبشھای . خودفروخته چنين برافروخته نمی شدند و ترسی از افسانه بخود راه نمی دادند

رھائيبخش بخشی از مبارزات درخشان کنفدراسيون جھانی بوده و طبيعی بود که چنين مبارزه ای به مذاق رژيم وابسته 

اين ژاندارم منطقه و دست دراز شده .... قھای ويتنام، فلسطين، الجزاير، کنگو و ظفارپھلوی اين حامی قتل عام خل

پس مانده ھای . دکترين نيکسون در منطقه، خوش نيايد و بر اين مبارزات ھمانند اربابانش برچسب تروريستی بکوبد

ت خلقھای عراق، افغانستان و رژيم پھلوی و ھمدستان ايرانيشان امروز نيز با ھمين رويه و مرام ارتجاعی مبارزا

 و امريکافلسطين و لبنان را تروريستی دانسته و از تروريسم دولتی  امپرياليستھا و در راس آن امپرياليست 

صھيونيستھای اسرائيلی بی قيد و شرط دفاع می کنند و شرم ندارند که از تجاوز نظامی به ايران نيز دفاع کرده تا بر 

پک زده دستگاه فاسد و خودفروخته سلطنت قرون وسطائی را با رھبری رضا نيم پھلوی بر ويرانه خاک ايران بساط ک

را دارند و به گذشته خود، به انقالب شکوھمند بھمن " مدرن و سکوالر"پاره ای از آنھا آرزوی دوران پھلوی . پا سازند

ل بود احترام نمی گذارند و تف می که بزرگترين ھمه پرسی تاريخی قرن بيستم بود و بيان روشن رای اکثريت سه نس

دموکراسی در قاموس اين مستبدھا . اندازند و به عنوان اقليتی خودفروخته و جاسوس مدعی دموکرات بودن نيز ھستند

  .فقط تحقق خواستھای خود آنھاست

 منفور يورش به دستآوردھای کنفدراسيون جھانی اتفاقی نيست و برای آن صورت می گيرد که مبارزه بر ضد رژيم

واقعيت اين است که روی . پھلوی که گويا غير مذھبی بوده است، مبارزه بر ضد امپرياليسم و صھيونيسم تخطئه شود

کارآمدن رژيم زن ستيز و ارتجاعی جمھوری اسالمی نتيجه طبيعی سياستھای  ضد مردمی و عقب مانده و استبدادی 

روت مردم ايران و سرکوب وحشيانه نيروھای مترقی و مبارز رژيم منفور پھلويست که بيش از پنجاه سال با غارت ث

بِويژه کمونيستھا زمينه سياسی کسب قدرت رابرای نيروی مذھبی ميرنده و ضد کمونيست روحانيت که صاحب منبر و 

پھلوی خردجال " دروازه تمدن"مسجد و تکايا و امکانات مالی در زمان وی بودند، فراھم آورد و از درون پنج دھه 

حقيقتا که شاه و شيخ دو روی يک سکه اند، ھر دو مردم فريب، دورو و عتيقه ای از دوران قرون ! مينی بيرون خزيدخ

شگفت آور نيست که سلطنت طلبان که سرگردان از يک سمينار امپرياليست ساخته به سمينار ديگر می . وسطا ھستند

 .آيند نفر در جشن کنفدراسيون به خشم ۵٠٠روند از حضور بيش از 
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 رسانه ھای امپرياليستی نيز زيرکانه از کنار اين يادمان تاريخی گذشتند واز ھرگونه پوشش تبليغاتی  برای اين مراسم 

زيرا چنين رسانه ھائی بلندگوی تبليغاتی و استعماری ممالک . تاريخی اجتناب ورزيدند و جز اين نيز انتظاری نمی رفت

. آنھا موظفند نشستھای مزدوران امپرياليست را در خارج تبليغ کنند. آب نمی زنندامپرياليستی اند و ھرگز بی گدار به 

رضا پھلوی را قالده به گردن، از اين فرستنده به . آنھا به نشستھای مشکوک ده نفره پوشش تبليغاتی جھانی می دھند

ستند به نشستی به اين فرستنده ديگر می برند، برايش کالس بازيگری و پخش اکاذيب می گذارند، ولی حاضر ني

آنھا ھر گامی که بر می دارند و ھر پوشش تبليغاتی که ساز می کنند دارای ھدف . شکوھمندی پوشش تبليغاتی دھند

جالب توجه است که رسانه ھائی نظير بی . مشخص سياسی و برای توليد افکارعمومی بنفع غارتگران بين المللی است

پرس "، راديو آلمان، راديو فرانسه، خبرگزاری سوئد، شبکه اطالع رسانی امريکابی سی، راديو فردا، تلويزيون صدای 

و دھھا رسانه ھای مشابه درھمين چند ماه قبل در مرحله اول دادگاه جمھوری اسالمی در لندن که توسط "... اسوسيشن

نفر را در سراسر جھان در عده ای فريبخورده سياسی و آلت دست امپرياليست برگزار شده بود، بيش از پانصد ميليون 

زيرا خوب می دانستند که اين دادگاه يک ابزار مناسب تبليغاتی برای . جريان اين دادگاه امپرياليست ساخته قرار دادند

آنھا با اِشراف بر نظرات حاکم بر اين دادگاه و مديريت آن توسط آقای پيام اخوان . اھداف دراز مدت استعماری آنھاست

آنھا می دانستند . لوسوويچ رئيس جمھور قانونی يوگسالوی در دادگاه دن ھاگ شرکت داشت، آگاه بودندکه در محاکمه مي

در صورتی که ماھيت سياسی . که اين تريبونال فاقد مواضع ضد امپرياليستی و ضد تحريم و تجاوز عليه ايران است

رزات نزديک به دو دھه کنفدراسيون جھانی تاريخی يادمان پنجاھمين سالگرد کنفدراسيون جھانی و روح حاکم بر مبا

ضد امپرياليستی و ضد استعماری بوده و ھمين امر خود دليلی بر آن بوده تا رسانه ھای  ارتجاعی و استعماری فوق از 

  .پوشش خبری به چنين يادمانی امتناع ورزند

در ايران گذارده است از يک جنبه سيس کنفدراسيون جھانی را که تاثيرات زيادی بويژه أموفقيت جشن پنجاه سالگی ت

اين جشن روند اپوزيسيون سازی امپرياليستی در خارج از کشور را که با مشتی ايرانی . ديگر ھم بايد بررسی کرد

اين جشن مھر باطله به ھمه آنھا کوفت و . خودفروخته براه افتاده است، برھم زده، حسابھای آنھا را بر ھم ريخت

اين جشن به ھمه مراکز پشت پرده که .  در نزد ملت ايران صادر کرد و به نمايش عموم گذاردکارنامه مردودی آنھا را

خود را در محافل امپرياليستی سخنگو و مخرج مشترک نيروھای اپوزيسيون جا می زدند و سالھا تالش داشتند و دارند 

نه خويش، اداره کرده و از طريق اين که ھدايت اپوزيسيون ايران را از طريق مجاری خود ساخته مصنوعی و بی پشتوا

اين جشن تاج ساختگی سرداران بی سپاه را از . مراکز مجوف و پوشالی اداره رھبری را در دست گيرند برھم زد

خشم و نفرتی که امروز دارد تنوره می . تارکشان برداشت و آنھا را ھمانگونه که بودند و ھستند به ھمگان معرفی کرد

ديگر با استشھادھای محلی بی . ک از تاثير اين کار موفق بکاھد، از ھمين جا سرچشمه می گيردکشد تا با گرد و خا

حسابھا و صورت . شرايط پيش از برگذاری اين جشن، ديگر شرايط بعد از آن نيست. اعتبار نمی شود رھبر جنبش شد

ھوری اسالمی با دست مردم ايران سلطنت بازگشتنی نيست، بايد در فکر سرنگونی رژيم جم. حسابھا برھم خورده است

بايد در پی جمھوری مردمی . به عقب" مدرنيسم و سکوالريسم"تاريخ را بايد به جلو سوق داد و نه زير روپوش . بود

  .ما طالب جمھوری مردمی ھستيم. ما ديگر سلطنت و جمھوری سلطنتی نمی خواھيم. بود و نه بازگشت به قرون وسطی

بندی و انتقال تجربه يک دوره از مبارزات درخشان دانشجوئی به نسل جوان ايران که در حزب ما بر آن است که جمع

بايد اين تجارب . گير مبارزه مرگ و زندگی با يکی ازھارترين رژيمھای  قرون وسطائيست، ضرورتی دو چندان دارد

از نظر حزب ما . ويش بيآموزندمبارزاتی را به نسل بعدی منتقل کرد تا از گذشتگان برای عبور از پرتگاھھای راه خ

يورش ارتجاع و ضد انقالب با نقابھای . برگزاری اين جشن نخستين گام مھم در جھت تحقق اين امر بوده است

  .رنگارنگ به اين مراسم، سندی انکار ناپذيِر موفقيت اين يادمان بوده است
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