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   توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١١ اگست ٠٩

  

  )توفان(پلنوم دوم کميته مرکزی حزب کار ايران

   چھارم حزبۀ بعد از کنگر
  

 بين المللی، حزب ۀن تحوالت چه در داخل ايران و چه در عرصسرعت اي. سير تحوالت جھان بسيار شتابان است

ما را بر آن می دارد که به سرعت واکنش نشان دھد و برای رھنمائی رفقای حزبی و توده ھای مردم رھنمودھای 

طور پيگير مسايل ايران و جھان را ه برای اين کار الزم است که رفقای رھبری ب. خويش را به موقع منتشر کند

 را با تحليلھای خويش و در عين حال با مشکالتی که در پيش پای حزب بروز می کند، ءب کرده و ساير رفقاتعقي

يل در جريان حزب بايد ھمواره به آخرين سالح تحليل و برداشت ما از مسا. درگير کنند و آنھا را در جريان بگذارند

  .والنه کمونيستی مجھز شوديک بحث رفيقانه و مسؤ

نقش عربستان .  پيش آمداکوتاه از کنگره تا به امروز وقايع سوريه و تجاوز امپرياليستی ناتو به ليبيدر اين مدت 

که " دموکرات"شدت برمال شد و نقش امپرياليستھای ه سعودی در منطقه در حمايت از ضد انقالب ارتجاعی ب

دالری تجاوزکارانه به عربستان شده است در فروش تسليحات ميليارد " نھادينه"ظاھرا در کشورشان دموکراسی 

حتی اسرائيل ھم با فروش تسليحات نظامی به عربستان سعودی به عنوان يک مرکز ارتجاع . سعودی روشن شد

دخالت می کند، دستش رو ... ی که در ھمه ممالک منطقه از جمله بحرين و سوريه و لبنان ومصر و تونس وئمنطقه 

 ۀست و می خواھند با فشار نفوذ خويش را در ايران گسترش داده و سلطتحريکات آنھا عليه ايران ا. شده است

  .  امپرياليسم را در منطقه بالمنازع کنند

اين مقاومت . خاطر مقاومتی که مردم کرده اند به بن بست رسيده استه  باحزب به اين نتيجه رسيد که تجاوز به ليبي

 مقاومت و دموکراسی پيوسته ۀ که به جبھان دولت مستبد ليبيابسياری از مخالف. ا انجام می شوددر ھر دو سوی ليبي

 آنھا، به اعتراض پرداختند و مورد ۀبودند، با شروع تجاوز امپرياليستی و برمال شدن نقش تجاوزکارانه و غارتگران

ند و با جار  مردم را خفه کنۀامپرياليستھا تالش کردند عناصر مخالف تجاوز امپرياليستی در جبھ. تعقيب قرار گرفتند

اين .  را به غارت ببرندا تقويت نمايند و ثروت مردم ليبيغ و ھوچيگيری عوامل خود را در بنغازیو جنحال و درو
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ھم اکنون .  دموکراتيک را با دخالت امپرياليستی منفرد گردانيدۀ مبارزۀاقدامات از چشم بسياری پنھان نماند و جبھ

 کشيده است و حتی با بی شرمی و وقاحت بی نظير اعالم می کنند که اگر  به بن بستاتجاوز امپرياليستی در ليبي

ھمين نمونه سخنان .  اعتباری ندارداقذافی تسليم شود ديگر اعالم جرم دادگاه کيفری جھانی در داخل خاک ليبي

حکم . تی استارتجاعی، حاکی از آن است که احکام اين دادگاه تا به چه درجه معتبر و ابزار اعمال زور امپرياليس

دادگاھی که اعتبار آن وابسته به ُخلق و خوی آقای سرکوزی  باشد يا نباشد خودش چقدر معتبر است؟ در يوگسالوی 

با در دست داشتن چنين احکام قالبی حتی در امور داخلی يوگسالوی سابق دخالت کرده و خواھان دستگيری اين و 

 مقاومت حاضرند اين احکام ۀا داشتن قذافی به تسليم و شکستن روحي برای وايا آن فرد می شوند، ولی در مورد ليبي

موج .  به بن بست رسيده انداحزب ما بر آن است که امپرياليستھا در تجاوز به ليبي. را به سطل خاکروبه بريزند

ند، بلند  آن ھستۀ و حتی تجزيااعتراض جھانی عليه عوامفريبی آنھا که در پی کشتار مردم عادی و غارت نفت ليبي

دول عربی در . مردم ممالک عربی به اعتراض برخاسته اند. فريقائی به مخالفت برخاسته انداممالک . شده است

 قطعنامه ھای ۀ تجاوز و تفسيرھای خودسرانۀچين و روسيه با ادام. تصميمات سابق خويش متزلزل شده اند

 توافق نيست، حتی ايران ا ليبيۀمريکا بر سر آيندائی و در ميان امپرياليستھای اروپا. ارتجاعی شورای امنيت مخالفند

 ضد قذافی شعار می داد، ه سر به نيست شده بود بانيز که تا ديروز به خون خواھی دائی صادق طباطبائی که در ليبي

  آنھا نيزۀ خانباره لحن خود را تغيير داده و فھميده است که اين از آن شترھائی است که ممکن است درِ  يکه ب

  .بخوابد

اسالم سياسی و " که محصول سالھا تبليغات دعوای دو قطب ناروئیاقدام تروريستی يک نژاد پرست و اسالم ستيز 

بار آورد و نشان داد که با تبليغات صھيونيستی تا به چه حد می شود در ه  خويش را بۀثمر" مريکاستاميليتاريسم 

ارتجاع جھانی تالش می کند اين . شوی مغزی پرداخت و تفقدان سازمانھای قدرتمند طبقات مورد ستم، به شس

اين جنايت دست زده ه  خويش را ديوانه جلوه  دھد که گويا سرخود با داشتن افکار ماليخوليائی بۀفرزند حالل زاد

  اسالم ستيزی صھيونيستی در اين تبليغات و در تبليغات بمباران مردم نوار غزه وۀحال آنکه دست جنايتکاران. است

به بررسی اين اوضاع پرداخت و موضعگيريھای ) توفان(حزب کار ايران . دست اسرائيليھا نمايان استه لبنان ب

  .ئيد قرار دادی کميته مرکزی حزب کار را مورد تأسياس

 ۀ حزب برادرمان يعنی کنگرۀدر کنگر) توفان(ت نمايندگی حزب کار ايرانأدر اين پلنوم گزارشی از شرکت ھي

حزب برای رفقای حاضر در کنگره، به زبانھای مختلف پيام ارسال کرد و .  کارگران تونس داده شدحزب کمونيست

در کنگره شرکت نمود و در ھمين کنگره با رفقای يونان و فلسطين در مورد مشکالت آنھا و وضعيت ايران و 

 شد که مواضع حزب ما ی فلسطينی نمايان و گو با رفقااز گفت. جنبش مارکسيستی لنينيستی به بحث پرداخت

ه نيروھای انقالبی ب. ئيد ھمه نيروھای مترقی در منطقه می باشدأمواضعی انقالبی و دورانديشانه است و مورد ت

دعوای دو "انقالبی خلقھا را با تئوريھای ارتجاعی ۀ خوبی به ماھيت تئوريھای ارتجاعی صھيونيستی که مبارز

ھت نظريات حزب ما در نزد آنھا به عنوان رفقای ايرانی از ارزش اين جه تخطئه می کنند، واقفند و ب" قطب

  . فراوانی برخوردار است

اين ناسيونال .  ملی و تالشھای ناسيونال شونيستھای قومی و نقش ارتجاعی آنھا بحث شدألۀدر پلنوم در مورد مس

 ايران به نفرت ملی دامن می ۀشونيستھا در خدمت نظريات امپرياليستھا و صھيونيستھا گام زده در خدمت تجزي

مبارزه با اين جريانھای ناسيونال شونيستی که در پی يوگسالويزه کردن ايران ھستند از وظايف مبرم حزب . زنند

 اول خود وفادار است ۀ ملی در ايران، مصوب کنگرألۀحزب ما ولی به مصوبه خويش در مورد راه حل مس. ماست
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 زبان ملی تبلور می ألۀطور عمده در مسه  و معتقد است که ستم ملی در ايران بو آنرا تبليغ کرده و بازگو می کند

يابد و حق طبيعی و انسانی و دموکراتيک حکم می کند که ھر ملتی با زبان مادری خويش تحصيل کند و اين 

 کارگر ۀحزب ما ھوادار وحدت طبق. تناقضی با آموزش زبان مشترک ملتھای ايران که زبان فارسی باشد، ندارد

حق خلقھای ايران و ه  کارگر ايران است و در عين حمايت از خواستھای بۀھمه ملتھای ايران در حزب واحد طبق

حزب ما اساسا . کارگر ايران استۀ حزب ما مبلغ وحدت خلقھای ايران و طبق. مبارزه برای رفع ستم حمايت می کند

عمومی ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی به حساب ۀ  ملی را در دوران امپرياليسم، بخشی از مبارزألۀحل مس

دست دراز شده امپرياليسم و صھيونيسم و يا ھمسايگان تجاوزکار " پرچم ملی"آورده و با کسانيکه در زير لوای 

ئيد کرد که ستم ملی در ايران ستم يک قوم معين أپلنوم در عين حال ت. ديوار به ديوار ايران ھستند، مبارزه می کند

 حاکمه است که بر ھمه ملتھای ۀوم ديگر نيست و از نظر تاريخ ايران ھم چنين نبوده است، بلکه اين ستم طبقبر ق

تحت تعقيب قرار نداده و نمی دھند، ... کسی را به اتھام فارس، ترک، کرد، بلوچ، عرب و. ايران اعمال می شود

 مليت و زبان وی مورد تعقيب و آزاد و اذيت ولی ھر کس را به علت مخالفت با نظام حاکم در ايران صرفنظر از

 ۀت حاکمه و طبقأھي. اين وضعيت ھم در زمان شاه وجود داشت و ھم در دوران جمھوری اسالمی. قرا رمی دھند

حاکمه در ايران متشکل از ملت معينی نيست، بلکه مرکب از مرتجعين ھمه ملل است که در اين ستمگری طبقاتی 

 ۀاين جھت برای رفع ستم ملی در درجه يک نسبت شرکت دارند و به مکشان ملتھای ديگر بنسبت به ھمه ملتھا و ست

خاطر ه  حاکمه بۀاول سرنگونی اين رژيم سرمايه داری در دستور کار قرار می گيرد و نه ھمدستی با بخشی از طبق

ليسم و صھيونيسم که خواھان  ضد امپرياه  ملی در ايران بايد با مبارزه بۀاين جھت مبارزه ب. کسب حقوقی موھومی

. ايران ھستند عجين شود تا صف ناسيونال شونيستھا از نيروھای مترقی و انقالبی ملل تحت ستم جدا شودۀ تجزي

ئيد شد و قرار شد در اين عرصه به اقدامات أحزب ما در اين عرصه سخنان روشنی دارد که در اين پلنوم بر آن ت

  .مشخصی دست زده شود

 در مورد نقش شبکه ھای اجتماعی به بحث پرداخت و نقش آنھا را در طغيان مردم به صورت مثبت حزب در پلنوم

از نظر حزب ما اين مبارزات نظری و يا ساختن افکار عمومی و . و منفی با ديدی انتقادی مورد بررسی قرار داد

 ۀر يکی از عرصه ھای مبارزھدايت معنوی اين شبکه ھا يک اقدام طبقاتی است و شرکت در اين مبارزه شرکت د

 و بيان نقطه نظرات حزب و تجاربی که دراين عرصه در ايران و ءحزب ما پس از تبادل نظر با رفقا. طبقاتی است

  . به اتخاذ نتايج معينی رسيد،جھان کسب شده است

حزب ما .  دادحزب  در پلنوم به وضعيت دعوای حاکميت برخورد کرد و آنرا از جوانب مختلف مورد ارزيابی قرار

اين انتخابات تحت ھر نام  و با شرکت ھر کس و . بر اين نظر است که ما انتخابات آينده در ايران را تحريم می کنيم

شرکت در انتخابات تقلبی فقط برای رژيم می تواند .  اساس ھر سناريوئی که انجام شوند ماھيتا تقلبی خواھند بودهب

  .مشروعيت و اعتبار کسب کند

تخاباتی آزاد است که در آن جامعه، احزاب آزاد باشند، زندانيان سياسی وجود نداشته باشد، فعاليت اتحاديه فقط ان

. مطبوعات آزاد باشد و کسی مورد تعقيب حاکميت قرار نگيرد. ی آزاد باشندئھای کارگری و سازمانھای حرفه 

در مملکتی . رت آزاد تصميگيری نخواھند داشتوقتی نمايندگان مجلس مصونيت پارلمانی ندارند، اين نمايندگان قد

که با يک حکم حکومتی تمام تصميمات نمايندگان مردم بی اعتبار شوند در اين کشور انتخابات آزادی نمی تواند 

پس بھتر است اين انتخابات تحريم شود و اين تحريم گسترش يابد تا حاکميت تنھا بين خودش بماند و . صورت گيرد

  .خود مشروعيتی ببخشده ار شرکت مردم برای خودش رنگ و لعابی تھيه کند و بنتواند از اعتب
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حزب ما حزبی است که با تکيه به . حزب به بررسی وضعيت مالی خودش پرداخت که مانند ھميشه غم انگيز بود

توفان  لنينيستی –سازمان مارکسيستی . نيروی خود پابرجاست و اين را، اصل حيات سياسی خويش قرار داده است

تا کنون از ھيچ کشوری کمک مالی دريافت نکرده اند و ھمواره آن نيروھای ) توفان(و ادامه اش حزب کار ايران

. سياسی را که دست دراز شده اجانب بودند و با دريافت کمک مالی سياستھای آنھا را تبليغ می کردند افشاء نموده اند

نھا با تکيه بر اين امکاناتی که دارد فعاليت خويش را گسترش حزب ما متکی بر اعضاء و ھواداران خودش است و ت

آتش بس به صھيونيسم و امپرياليسم دادن برای دريافت کمک مالی از آنھا و سپس اين خيانت ايدئولوژيک . می دھد

را تئوريزه کردن تا حقوق بازنشستگی اعضاء تھيه شود کار حزب کمونيست کارگری ايران است و نه حزب کار 

  ). توفان(ناير

پس از بررسی بسياری جھات فعاليت خود چه از نظر گسترش تشکيالت در خارج از ) توفان(حزب کار ايران 

کشور و جلب ھواداران حزب و پيدا کردن اشکال معين و مشترک فعاليت، به کار در ايران نيز پرداخت و در اين 

  .رضايت از فعاليتھای انجام شده به کار خود پايان دادپلنوم با موفقيت و احساس . عرصه ھا رھنمودھائی ارائه کرد

*****  
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