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   توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١١ سپتمبر ١١

 برخورد به اپوزيسيون

  به کنگره چھارم حزب) توفان(نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران

  

 مبارزه با رژيم ۀمردم ايران، برای آزادی ايران اعتقاد دارد و تکيه بر اجانب را به بھانحزب ما به تکيه بر نيروی 

اپوزيسيون ايران طيف . بيگانه پرستی و نوکری در ميان حزب ما جائی ندارد. جمھوری اسالمی محکوم می کند

 سياست اصولی و عملی حزب ما بايد يک. ترين فرقه ھا تا چپترين جريانات تشکيل می دھد وسيعی را از راست

 تحقق خواستھای ۀحزب بايد اساس ھمکاری خويش را با سايرين بر پاي. برای جلب مردم و تداوم مبارزه اتخاذ کند

 جھان حمايت کند و ۀحزب ما بايد از جنبشھای ملی در عرص. دموکراتيک و عدم دخالت اجنبی در ايران قرار دھد

 دموکراتيک می تواند با جريانھائی ۀحزب ما در عرص. نيسم داشته باشدخط روشنی با حاميان امپرياليسم و صھيو

 امپرياليستھا و صھيونيستھا ۀمخالف با تجاوز و ديکتکه  يعنی کسانی، که ضد امپرياليستی و خواھان استفالل ايران

ر داخلی ايران ، مخالف دخالت اجانب در امو اقتصادی ايران ھستندۀ، مخالف تحريم و محاصرسبت به ايران ھستندن

، ، آزادی اتحاديه ھای کارگری و صنفی ولی در عين حال خواھان تحقق آزادی احزاب و سازمانھای سياسی،ھستند

 احترام به حقوق بشر و تساوی حقوق ،، جدائی دين از دولت و نظام آموزشی، آزادی زندانيان سياسیرفع سانسور

 يک کالم خواستار تحقق حقوق دموکراتيک در ايران ھستندزن و مرد در تمام عرصه ھای اجتماعی ھستند و در 

  . عامترين خواستھای دموکراتيک تکيه بر نيروی مردم و مخالفت با اجانب است.ھمکاری کند

مبنای اين جريان فکری تئوريھای . در ميان مدعيان اپوزيسيون ايران يک جريان فکری ارتجاعی رخنه کرده است

 طبقاتی، يک سوسياليسم ليبرالی و فاقد ۀ از تئوريھای مارکسيستی مبارزوی. ارتجاعی منصور حکمت است

 بلکه ھر تجاوز امپرياليستی را به ممالک جھان از ،آنھا نه تنھا لنينيسم را نفی می کنند. مضمون طبقاتی ساخته است

مريکا که ابا ديد مثبت نسبت به " مريکاااسالم و "به عنوان نبرد بين ... جمله عراق و افغانستان و لبنان وفلسطين و

 ضد ستمگران را به ه آشتی ناپذير ميان طبقات و ستمکشان بۀآنھا مبارز. ئيد قرار می دھندأمظھر تمدن است مورد ت

 تبديل کرده اند و خصلت ملی "سناريوی سفيد و سياه"، ميان "بد و بدتر"مبارزه ای پوچ و غير طبقاتی ميان 

، افغانستان و فلسطين و لبنان نفی می کنند و ھمواره متحد پشت د تجاوزگران در عراق ضهمبارزات ملی مردم را ب
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يک سازمان و تشکيالت معينی نمی شود بلکه مانند ويروس ه  اين نظريه محدود ب. امپرياليستھا در منطقه ھستندۀپرد

 دو ۀمبارز"ا در پوشش کشنده ای به طيف بزرگتری از اپوزيسيون ايران سرايت کرده است که ھمين نظريات ر

مالک تميز اين ياران صھيونيسم و امپرياليسم در ايران .  بخورد مردم می دھند،که به ما ربط ندارد" قطب ارتجاع

که نقاب کمونيسم به چھره می زنند اين است که آنھا تا به چه حد از خروج بی قيد و شرط امپرياليستھا و 

 آنھا اين است که ۀ تئوری عوامفريبان. افغانستان و فلسطين دفاع می کنند،صھيونيستھا از سرزمينھای اشغالی عراق

. مريکا به ما مربوط نيست تا بدينوسيله توده ھا را از محکوم کردن تجاوز امپرياليستھا باز دارندادعوای اسالم با 

يکاست، الھام می مراآنھا از تئوريھای برخورد فرھنگھای ساموئل ھانتيگتون که سياست راھبردی امپرياليست 

  . افشاء نمايد،حزب ما بايد اين جريانات منحرف را ھمانطور که تا کنون انجام داده. گيرند
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