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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١١ دسمبر ١٠

 

   احتمالی به ايرانۀپيرامون حمل

   دشمنان مردم ايران را بھتر بشناسيمۀ  جبھ
آقای حميد تقوائی " حزب کمونيست کارگری ايران"احبه ای با رھبر مص" راديو ھمبستگی "٢٠١١مبر در ماه نو

ترتيب داد تا نظريات اين حزب را در مورد خطر تجاوز به ايران و تاکتيک نيروھای انقالبی، آزاديخواه، دموکرات 

ن کار بردند، تکرار ھماه صفحه خط داری که آقای حميد تقوائی ب. و کمونيست در قبال جنگ و تجاوز بداند

سخنان ايشان ھمان نظريات تکراری در حمايت از خط مشی . تئوريھای پوچ و غير طبقاتی منصور حکمت است

اين حزب ھمواره حامی .  و صھيونيسم اسرائيل در تمام جھان و منطقه استامريکا امپرياليسم ۀتجاوزکاران

 بوده است و طبيعتا در مورد ايران اليبيئی و اسرائيلی در افغانستان، عراق، لبنان، فلسطين و امريکاتجاوزکاران 

ش پيرامون  افرق موضعگيری اين حزب در مورد ايران با موضعگيری. نيز نمی تواند طور ديگری سخن براند

که مردم ايران در صورت تجاوز، بال   در آن است که به علت حساسيت مردم ميھن ما و به علت اينالبنان و يا ليبي

 تجاوز بربرمنشانه روبرو ھستند، آنھا نمی توانند سخاوتمندانه و بی پرده از کشتار مردم واسطه با خطرات ناشی از

ھمين جھت سخنان ارتجاعی ه ب. ايران حمايت کنند و از منافع امپرياليسم و صھيونيسم آشکارا به دفاع برخيزند

تحليلھای اين حزب، مانند . ايندنم" قابل بلع"خويش را در اليه ای از مھمالت می پيچند تا آنھا را برای ھمگان 

در گذشته و يا " سياه و سفيد"ھميشه تھی از مضمون طبقاتی است و با ساختن سناريوھای پيچيده نظير سناريوی 

، خويش را از درگيری با مفاھيم طبقاتی خالص کنند و به پيچيده گوئی "سه جبھه"نام سناريوی ه مکمل آن ب

  .بپردازد

به ادعای .  متوسل می شود”سه جبھه„روز جنگ مجددا به ھمان سناريوی بی سرو ته اين حزب در مقابل خطر ب

 و اسرائيل قرار دارند که فقط ھوادار تجاوز به ايران و امريکا، ھواداران قوای مھاجم "جبھه اول"آنھا در 

  . سرنگونی رژيم ايران توسط قوای خارجی ھستند

که مرکب از " جبھه سوم"ز رژيم جمھوری اسالمی دفاع می کنند و ن اين تجاوزند که ا جبھۀ مخالفا،" دومۀجبھ"

ن  ھوادار جنگيدن با مھاجماو پاره ای از اپوزيسيون چپ اندر قيچی ايران باشند،" حزب کمونيست کارگری ايران"
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ھا که در ھر ” سومیۀجبھ”اين. از يک طرف و ھمزمان مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی می باشند

 عمل نمی کنند، و نمی دست شمشير دارند، و مانند طاھر ذواليمينين به ميدان رفته اند، صد البته خود مستقالً دو 

 زمان اتوانند ھم عمل کنند، آنھا منتظر می نشينند تا ھواپيماھای ناتو ايران را بمباران کنند، تا مانند اپوزيسيون ليبي

 برسد و اعالم موجوديت نموده و مبارزه را آغاز نمايند، در غير اين مناسب برای عمليات فعاالنه و قھرمانانه آنھا

اگر .  مبارزه نداشته و نخواھند داشتۀ کاغذ است و حضوری در عرصۀصورت موجوديتشان تنھا در روی صفح

، تبليغات فضای جنگی فروکش کند، آنھا ھر دو شمشير خويش را غالف خواھند کرد و چه در ايران و چه در خارج

موجوديت عملی و عينی اين . گر به جنگ جمھوری اسالمی نمی روند تا کارش را برای ھميشه يکسره کننددي

ھا، موجوديت عملی مستقلی نيست و تنھا با موجوديت تھاجمی امپرياليستھا و صھيونيستھا قابل " سومیۀجبھ"

  .  تعريف است

رو می شويد از کسانی که ه ا با طيف گسترده ای روبھا که البته اقليتی بيش نيستند، شم"جبھه سومی"در ميان اين 

که از روی نادانی سياسی و يا اتخاذ خط مشی ھای به ظاھر  آگاھانه از امپرياليسم و صھيونيسم دفاع کرده تا کسانی

آنھا . ، يا چپروانه و نظاير آن، حتی پاره ای با حسن نيت در اين طيف قرار گرفته اند"انقالبی"انقالبی و منزه طلبی 

که احتماال جنگی در نمی گيرد تا دست ما رو   اينۀحامل ادعاھای بی پشتوانه، مانند چک بی محل اند که با محاسب

وليت و واقعبينی انقالبی کمونيستی را آنھا مسؤ. انند گزافه گوئی و انقالبی نمائی را به حد اعلی می رسۀشود، زمين

پوچی اين تئوريھا حتی بر رسوالن آن نيز روشن است وگرنه . ه اندبا تئوريھای پوچ و من در آوردی جايگزين کرد

طبيعتا در دنيای .  بپيچانندفرار از تحليل مشخص از شرايط مشخصنيازی نداشتند که آنھا را در کالفی پيچيده برای 

 گوئی  انقالبی نمائی به عرش گزافهۀ تخيالت موھومی، می توان بر توسن افسار گسيختۀمجازی آنھا و در عرص

پاره ای نه تنھا می خواھند امپرياليسم و . با يکديگر به رقابت برخاست" انقالبی"رفت و بر سر  کاربرد عبارات 

صھيونيسم را از ايران بتارانند و رژيم جمھوری اسالمی را سرنگون کنند، بلکه حتی آھنگ آن دارند با يک انقالب 

 آزاد ۀ سرمايه داری را نيز از ريشه برافکنند و جامعۀنقطعی سوسياليستی و ضد استثماری، مناسبات ظالما

در تخيالت خود اختراع کرده اند، که فقط "  چھارمیۀجبھ"آنھا در حقيقت . سوسياليستی در ايران برقرار کنند

ببينيد تجاوز امپرياليستی و صھيونيستی به ايران چه . کارگران و زحمتکشان را در بر می گيرد و نه خلق ايران را

آيا اين عده نمی فھمند . انسان از اين ھمه بيگانگی نسبت به شرايط ايران در شگفت می ماند. بار می آورده مراتی بث

که حتی اگر بر فرض محال، در سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی نيز، در روند جنگ موفق شوند، قادر نيستند 

گ تجاوزکارانه جلوگيری کنند؟ آيا بايد پيغمبر بود تا  جنۀبھره کشی انسان از انسان را از ميان برداشته و از ادام

 و صھيونيسم اسرائيل و ناتو ھرگز پيدايش يک ايران سوسياليستی و انقالبی و مردمی امريکادرک کرد امپرياليسم 

ت را بعد از رژيم جمھوری اسالمی نمی پذيرند و ايران را با خاک يکسان خواھند کرد؟ آيا بايد پيغمبر بود تا دانس

 اين ۀھدف تجاوز به ايران سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و  استقرار سوسياليسم نيست؟ آيا اين سخنان نشان

دست ه واقعيت نيست که عده ای ماھيت امپرياليسم را نمی شناسند و قادر نيستند از اوضاع کنونی تحليل انقالبی ب

  دھند؟؟ 

، شما حتی يک شخصيت شناخته شده و يا "رگری ايرانحزب کمونيست کا" "جبھه سومِ "البته خالف سناريوی 

زيرا . سازمان سياسی و يا گروھی را پيدا نمی کنيد که به صراحت بگويد ما خواھان تجاوز نظامی به ايران ھستيم

زيرا مردم ايران چنين ھيوالھائی را به عنوان رھبر خويش . چنين اعترافی پايان عمر سياسی آنھا محسوب می شود

الی ادعاھائی که می شود، ه  نيروھای آگاه سياسی است که از البۀاين جھت اين وظيفه ب. واھند پذيرفتھرگز نخ
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ما در اينجا به نمونه ھای گوناگون ھواداران امپرياليسم و . ماھيت گفتار و کردار آنھا را بر مال گردانند و بشکافند

  :صھيونيسم و دشمنان مردم ايران اشاره می کنيم

که بيانيه ای " ايران یئ ھسته نظامی ھای فعاليت و جنگ عليه نگاران روزنامه و سياسی فعاالن از نفر ١٧۵بيانيه "

ئيد آشکار تجاوز به ايران و حمايت آشکار از امپرياليسم و صھيونيسم بين الملل است و در يک کالم مظھر أدر ت

ی جنگ طلبانه با تزوير تدوين شده است و از خيانت ملی و خود فروشی به امپرياليسم است، مانند ھمه بيانيه ھا

 بشر دوست و صلح طلب و ۀ از دستانشان می ريزد، چھرا مردم ليبيۀ جنگ طلبان جھانی، که ھنوز خون تازۀچھر

خوبی کشف خواھيد کرد و درک ه اين رياکاری را شما در مقايسه با اسناد مشابه ب. دلسوز به حال ايرانيان می سازند

روح کليه اين تحليلھای خائنانه، تعويض .  اين تبليغات در تمام اين اعالميه ھا واحد استۀمنشاء ھممی کنيد که سر

جای علت با معلول و آرايش جنايات و رياکاری و دودوزه بازی امپرياليسم و صھيونيسم و مجامع جھانی دست 

در تمام موارد تکيه از :(داوری نمائيد توجه کنيد و خود ۀبه اين مستخرجات از بياني. نشانده و زير نفوذ آنھاست

  ).توفان- ماست

ه ب و اسالمی جمھوری نظام آخر تحليل در باز باشيم داشته کنونی خارجی بحران علت و چگونگی به نگاھی ھر"

به ". افروخت خواھد بر را محتمل جنگ ھای شعله خود محاسباتی خطای با که است آن افراطی بخش خصوص

که به عراق ... ا و صھيونيستھا و عمالشان از قبيل عربستان سعودی و امارات متحده عربی وسخن ديگر امپرياليستھ

 آنھا صلح طلبند و قربانيان تجاوز جمھوری ۀ و بحرين و يمن تجاوز کرده اند، گناھی ندارند و ھماو افغانستان و ليبي

  .اسالمی به حساب می آيند که در پی افروختن جنگ است

 بلکه نيست، زمين ايران شھروندان انسانی کرامت و حقوق مخل تنھا اسالمی جمھوری: "ھندو بعد ادامه می د

 صلح جھانخود " یئقدرت افسانه "به سخن ديگر ايران با " .آيد می شماره ب نيز جھانی ثبات و صلح عليه تھديدی

 را به زير سلطه خويش در  و اسرائيل، ھرگز به جنگ متوسل نشده و کشوریامريکامی کند و ناتو و !! را تھديد

    !؟.ھم نزده اند و برای ھيچ کشوری تھديد نبوده انده نياورده اند و آرامش و صلح جھان را ب

 اين ايران مردم خواھی دموکراسی جنبش که داد نشان جھان به حلی راه ۀارائ با بايد: "و سپس اضافه می کنند

 راستا اين در. کند عبور المللی بين نھادھای تحمل ۀآستان زا حکومت آفرينی تنش ندھد اجازه تا دارد را ظرفيت

 و فرشته و ديو يا و دائمی دشمن و دوست ۀگان دو دادن قرار مبنا و جھانی مناسبات ديدن سفيد و سياه از پرھيز

  ".است ضرروی سرد جنگ دوران به مربوط ھای انگاره از عبور

دب و مظھر خيراند و نه شّر و در اثر تحريکات جمھوری ار مؤاليستھا و صھيونيستھا که بسيبه سخن ديگر امپري

 صبرشان لبريز شده است، بايد بدون احساس تقصير، به عنوان قربانياِن تحريک و تجاوِز جمھوری ۀاسالمی کاس

 مزبور ۀ دست ايرانی ھا قرار گيرد و بيانيۀاسالمی، به ايران حمله کنند و نگذارند که صبر و تحملشان بازيچ

 تاريخ تعلق ۀری می داند که مردم ايران از غارتگری و جنايتکاری امپرياليستھا و صھيونيستھا که به گذشتضرو

ندازند و از آنھا برای حمله تاريخ جھان را به سطل خاکروبه بيدارد، بزرگوارانه چشم بپوشند و آنرا فراموش کنند و 

  .ايران، دعوت به عمل آورند" نجات"به ايران و 

  .خوب است به سند زير و مخرج مشترک نظريات آنھا توجه کنيد. خود فروخته تنھا نيستند ١٧۵اين 

: چه می گويد١٣٩٠ ]عقرب[ آبان ماه١٨رخ در پيامش مؤببينيم مدعی بی تاج و تخت پادشاھی ايران رضا پھلوی 

 جامعه به ويژه  ھمه بخشھایۀدر اين شرايط حساس تاريخی که سرزمينمان ايران با آن روبروست، وظيف"... 

 ملت است تا دست در دست يکديگر، در چارچوب يک جنبش ۀنيروھای مسلح مدافع و مطيع حقوق و خواست
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 نظامی که می تواند آغازگر يک ۀاجتناب از بروز يک حملنافرمانی و با ايجاد شبکه ھای وسيع اجتماعی، برای 

  .م به پا خيزي و پرھزينه برای مردم ايران باشد،ئیسير قھقرا

...  

 برسانم و جامعه جھانی مردم کشورم را به گوش ۀکار خواھم بست تا خواست صلحجويانه تمام تالش خود را ب

سرنوشت ايران نه با دخالت نظامی خارجی بلکه تنھا بايد توسط مردم ايران و با کيد نمايم که أخطاب به آنان ت

  "ن شوديي تعحمايت جامعه بين المللی

بپردازد و به " مسبب جنگ"جوی  و رضا پھلوی فراموش نمی کند، که موذيانه به جستدر ضمن در طی پيام، 

تو گوئی اين قوای خارجی بی نام و نشان (مردم اين فکر را القاء نمايد، در صورتی که جنگی توسط قوای خارجی

 حمله کنند، دليلش خود به ايران) توفان- و اسرائيل و ناتو پرھيز می کندامريکاکار بردن حتی نام ه وی از ب. اند

وی . است و نه امپرياليستھا و صھيونيستھا" مسبب جنگ"اين جمھوری اسالمی است که . جمھوری اسالمی است

کشورھای منطقه و به خطر  باعث ايجاد بحران و آشوب در... نظام مستبد و تماميت خواه اسالمی : "می نويسد

ناديده گرفتن معاھدات ...با ..ديکتاتوری جمھوری اسالمی"ديگر و يا در جای "  استانداختن صلح و آرامش جھانی

بحران عميق  در منطقه، کشورمان را با ... بين المللی و ھمچنين حمايت ھمه جانبه از گروه ھای تروريستی و

  . کشانده استروبرو ساخته و به انزوای کامل بين المللی

...  

  .به دنبال افروختن آتش جنگی ديگر است... ت اجتماعی وحکومت اسالمی برای انحراف اذھان عمومی از مشکال

 ، با اتخاذ بر اين اساس و گذشته جنگ را نعمتی برای بقای حکومتشان می دانندحاکمان جمھوری اسالمی، ھمانند 

 ۀ گستردۀماجراجويانه و تحريک آميز، خشم جامعه بين الملل را بر افروخته و کشورمان را با خطر حملسياستھای 

  " امی روبرو کرده اندنظ

الزاما منجر به سقوط رژيم جمھوری اسالمی نخواھد شد و ) توسط کی؟ توفان( نظامیۀتوجه داشته باشيم که حمل"

  .می تواند ھزينه ھای گزاف و جبران ناپذيری را برای مردم کشورمان و منطقه در برداشته باشد

، آزادی ايران به دست خود گ طلب جمھوری اسالمیمشروع ترين و کم ھزينه ترين راه برای گذر از نظام جن

  ).تکيه ھمه جا از توفان است"(مردم ايران است

دست مردم ايران است، ولی اگر اين راه ه ، آزادی ايران بمشروع ترين و کم ھزينه ترين راه. سخنان روشنی است

ائيش را ندارند، نبايد از راه پرھزينه چشم کم ھزينه مقدور نشد، چون مردم ايران يا فعال خواھان آن نيستند و يا توان

پيشنھاد رضا پھلوی و سلطنت .  است بين الملل را بر افروختهۀخشم جامعپوشيد، زيرا رژيم جمھوری اسالمی 

 ۀسرنوشت ايران نه با دخالت نظامی خارجی، بلکه تنھا بايد توسط مردم ايران و با حمايت جامعطلبان اين است که 

 بين المللی که منظور حتما حاکميت کويت يا سومالی و زالند نو ۀ اين بدان معناست که جامع. شودنييبين المللی تع

 مردم ۀ، به ياری سلطنت طلبان که خود را نمايندا تازه ليبيۀنيست، بلکه امپرياليستھا و صھيونيستھا ھستند، مانند نمون

ته در اين عرصه، ما اقليتھای ملی ناسيونال شونيست، الب. می دھند" نجات"ايران جا می زنند، می آيند و ايران را 

 خلق کرد، جا می زنند و ھمدست امپرياليسم و ۀدروغ نماينده نظير بخشی از ُکردھا را داريم، که خود را ب

حزب دموکرات . " يا سوريه را در ايران ايفاء کننداصھيونيسم در منطقه ھستند و حاضرند نقش شورشيان ليبي

در اين ميان . با صراحت رياکارانه و مابقی با کمی شرم و حيا اين نظريه را تبليغ می کنند" کردستان ايران

 و جاسوسی برای آنھا با ديگران مسابقه گذارده امريکانيز در پابوسی امپرياليسم " سازمان مجاھدين خلق ايران"
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سفانه به ھر خيانتی تن در أبی آن، متاست و حاضر است با خيانت به گذشته پرافتخار مجاھدين خلق و سنتھای انقال

  .دھد

کس به صراحت، حامی تجاوز به ايران و تحريم اقتصادی مردم ايران و  می بينند، که ھيچ" توفان"خوانندگان عزيز 

وليت تجاوز را به گردن جمھوری اسالمی انداخته و ؤحاميان تجاوز به ايران، مس. ساختن نوار غزه از ايران، نيست

 امريکامعلوم نيست چرا جمھوری اسالمی بايد ھزاران کيلومتر دورتر به . علول را عوض می کنندجای علت و م

دور ايران پايگاه نظامی ايجاد کرده و نقض ه ست که تدارک تجاوز به ايران را می بيند و بامريکاحمله کند؟ اين 

ن را بھانه کرده است تا در منطقه  زندانيان سياسی و اختناق حاکم در ايراۀحقوق بشر، استبداد مذھبی، شکنج

 سال است که فلسطين را اشغال کرده ۶٠اسرائيل . امريکاحضور داشته باشد و نه جمھوری اسالمی در ھمسايگی 

است، مسبب چندين جنگ در منطقه بوده است، ايران محمد رضا شاه به ظفار حمله کرده و پاکستان و ھندوستان با 

 و عربستان سعودی و سازمان امريکاوروی به افغانستان وارد شده و القاعده توسط ديگر بارھا درگير شده و ش يک

ياری فرانسه و ه آنھا ب.  گرديده و به افغانستان اعزام شده است و منطقه را به آشوب کشيده اندزامنيت پاکستان پروا

کات و ماجراجوئی ھا در منطقه که به  اين تحريۀآيا ھم...  و انگليس به اسرائيل بمب اتمی داده اند وامريکالمان و ا

صورت عمده، قبل از استقرار رژيم جمھوری اسالمی در منطقه بوده است، در زير سر جمھوری اسالمی است؟ و 

تروريستھا صھيونيستھا ھستند و يا فلسطينيھا . يا زير سر صھيونيسم اسرائيل و توسعه طلبی امپرياليستھا در منطقه؟

که تجاوز امپرياليستھا را به  دنيا را واژگونه نشان دادن برای اين.  در اشغال به سر می بردو لبنانيھا که کشورشان

فقط اين امر از آدمھای بی وجدان و . ايران توجيه کردن، کمال بی شرمی و موذيگری و فقدان صميميت است

يران و به سرزمين ايران نوکران امپرياليست و موجوداتی بر می آيد که کوچکترين عشق و عالقه ای به مردم ا

  .ندارند و ميھنپرستی را مسخره می کنند

اين است، که امپرياليستھا و صھيونيستھا بی آزار بوده و به "  اولۀجبھ"اصطالح ه بۀ  اين نظريات موذيانۀمطالع

روريسم ، ھوادار صلح و آرامش اند و با ت"نيروھای خارجی"اين . تحريک و ماجراجوئی بين المللی دست نمی زنند

اگر جمھوری اسالمی خواھان برافروختن جنگ نباشد، . مخالف بوده و به خواستھای مردم ايران احترام می گذارند

 شرايط امپرياليستھا برای تسليم را ۀالی گفتار خويش به طور موذيانه رضا پھلوی در الب. آنھا با ايران کاری ندارند

ی دست بردارد، رژيم جمھوری اسالمی ئ از دستيابی به دانش ھسته رژيم جمھوری اسالمی بايد. نيز بازگو می کند

رسميت بشناسد ه بايد از حمايت جنبش مردم لبنان و فلسطين دست بردارد، رژيم جمھوری اسالمی بايد اسرائيل را ب

يمن  مردم بحرين و يا ۀو بپذيرد که عامل تحريک و فتنه و جنگ در منطقه اسرائيل نيست و از حمايت از مبارز

  ...   دست بردارد و روابطش را با دولت سوريه قطع کند و

اگر جنگی در بگيرد که حزب ما احتمالش را در شرايط کنونی کم می داند و تحريکات کنونی امپرياليستھا و 

 و تشديد تحريمھای اقتصادی ضد بشری عليه مردم ايران امريکاصھيونيستھا را در خدمت مبارزات انتخاباتی 

 آمده اند، گزارش می دھند که اشھودی که از ليبي.  می کند، در آنصورت ايران به مخروبه بدل خواھد شدارزيابی

 به گوش مردم نمی اھمين که اخباری از ليبي. لمان بعد از جنگ جھانی دوم مخروبه اندا مانند شھرھای اشھرھای ليبي

 از خرابيھا و ا ليبيۀ و روی کار آمدن حکومت دست نشاندکه رسانه ھای گروھی بعد از قتل معمر قذافی رسد، ھمين

  . استا دامنه و عمق فاجعه در ليبيۀکشتار جنگ و عقد قراردادھای پر نان و آب خبری نمی دھند، نشان

جنگ با ايران يعنی نابودی شھرھا، يعنی نابودی دستآوردھای چندين نسل فرزندان اين آب و خاک، يعنی غارت 

مشتی بيمار . يعنی عدم امنيت و تجزيه کردن ايران در خدمت منافع امپرياليستھا و صھيونيستھاثروتھای ايران، 
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روانی و نادان سياسی تصور می کنند، امپرياليستھا دارای آنچنان موشکھای ھوشمندی ھستند، که فقط مستبدين 

 چشم می ا عراق و افغانستان وليبيآنھا سفيھانه بر تجارب. مذھبی را ھدف قرار می دھند و آنھا را نابود می کنند

خود امپرياليستھا در صورت اجبار، ُمقُر می آيند که اين موشکھا و بمبھای ھوشمند عوارضی از خود باقی . بندند

جنگ يعنی بی خانمانی و بيکاری، فقدان بيمارستان و دوا و دکتر، جنگ . ھمراه دارده می گذارند که ھزاران کشته ب

  ... آشاميدنی ويعنی نبودن آب سالم

بايد خائن و فرومايه بود تا . ندازند برای آزادی ايران نيست برای اسارت ايران استجنگی که امپرياليستھا راه بي

مدعی شد، امپرياليستھا و صھيونيستھا ھوادار آزادی و دموکراسی و تحقق حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ايران 

يند تا اين حقوق را برای مردم ايران به ارمغان بياورند و از کشور ما بھشت ھستند و برای اين منظور به ايران می آ

که در عرض چند روز به اين اھداف انسانی رسيدند، بدون چشم داشت از مخارج جنگی  برين بسازند و بعد از اين

ه  بزرگوارانه، بئی و متحدينشان،امريکاسف از کشته شدن ھزاران سرباز أسرسام آوری که کرده اند، بدون اظھار ت

خاطر چشم و ابروی مردم ايران، از اين ھمه خساراتی که ديده اند، چشم می پوشند و خاک ايران را داوطلبانه ترک 

 بر می گردند و اجازه می دھند نفوذ امريکاکرده و ھمه پايگاھھای نظامی خويش را در منطقه بر می چينند و به 

  .ايران خواھان چنين جنگی ھرگز نيستند و با آن به مقابله می پردازندمردم . چين و روسيه در ايران زياد شود

 ۀجبھ. "که آقای تقوائی در تخيالت خود ساخته اند، ھرگز به اين نحو وجود ندارد"  اولیۀجبھ"پس می بينيم آن 

کاری و را به آن زده اند، تا ھم" سوم"است که برچسب " حزب کمونيست کارگری ايران "ۀايشان ھمان جبھ" اول

  .    ھمدستی خويش را با امپرياليستھا و صھيونيستھا پنھان کنند

ش برای بيگانگان ترديد نيست، خوب است به سخنان رضا  احال با اطالع از سخنان رضا پھلوی که در نوکری

 که ھميشه سياست حمايت و سرسپردگی از" حزب کمونيست کارگری ايران"نام حميد تقوائی رئيس ه پھلوی دوم ب

  .اسرائيل را تبليغ کرده است توجه کنيد

که سرانجام، نظر ايشان را در صورت وقوع جنگ می خواھد، " راديو ھمبستگی"ايشان در پاسخ به پرسش مجری 

ھست  منبع تمام اين وضعيتحتی در شرايط جنگی ھم بايد نشان داد که جمھوری اسالمی : "... چنين پاسخ می دھد

 حمله نظامی از ۀلاست ادامه دارد و ھر چند وقتی مسأ باالی سر ايران االن سالھاگر اين فضای جنگی ھمچنان

شرايط، اين شرايط  که که اين رژيم  اونجا ھست خاطر اينه ب يا اسرائيل و غيره مطرح می شود امريکاطرف 

ه جمھوری  است و بنابراين من فکر می کنم حتی در شرايط جنگی بايد مبارزه عليجنگی را اصال ايجاد کرده

ی، بمب ئباالخره با سرنگونی جمھوری اسالمی ھست که خطر جنگ، خطر ھسته که  اسالمی و نشان دادن اين

 بايد اين وظيفه را بايد به پيشبرد و به ھمه نشان داد که اتفاقا در اتمی و غيره و ھمه از سر ايران و منطقه کم ميشه

ريشه که   برای اينرزه عليه جمھوری اسالمی تشديد بشودحمله عليه جمھوری اسالمی و مباشرايط جنگی بايد 

  ."ھستمسايل آنجا 

  :در پاسخ به پرسش بايد در ايران چکار کرد تا از جنگ جلوگيری کرد؟ می گويد

جمھوری اسالمی را به بايد .... ثيرات جنگی و حتی اگر اين جنگ اتفاق بيفتدأراه مقابله با جنگ و ھر نوع ت"... 

 را به زير امريکاباالخره مردم ايران نمی توانند حکومت اسرائيل و يا ، م جنگ رابطه اش اين استخت. زير بکشيم

فشار ...  که می توانند بکنند اين است که جمھوری اسالمی را در چنين موقعيتی قرار بدھند، زير بکشند کاری

م دارند تکليف را روشن می کنند، ثانيا ت ندھد که حمله کند و بگه که خود مردأخودش جره انقالب مردم اوال کسی ب

ن يي ايران را تعۀاگر چنين جنگی اتفاق افتاد ابتکار عمل دست خود مردم باشه نه نيروھای مھاجم، آنھا نباشند که آيند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

بايد آلترناتيو مردم اين باشد که خود به قدرت ... و غيره.. که جمھوری اسالمی بره يا نره  و يا رژيم  می کنند، اين

ی و تروريسم در ئاين ترتيب به جنگ طلبيھا، به جنگ، به بمب ھسته ه زير بکشيم و به ودمان اين حکومت را بخ

له سرنگون کردن رژيم جمھوری اسالمی به قوت انقالب مردم  انسانی به مسأمنطقه و غيره جواب دھيم، تنھا جواب

 ضد جنگ تشکيل ۀھيچوجه نبايد يک جبھه اد بجنگی ھم اتفاق افتھمين خاطر ما فکر می کنيم حتی اگر ه ب. است

 کند  ضد جمھوری اسالمی درستۀجبھعکس اگر کسی می خواھد جبھه ای درست کند توی اين شرايط بايد ه ، بداد

منبع و منشاء اين جنگ و ناامنی و تروريسم و وضعيت کامال اختناق و فشاری که به مردم ايران وارد و اعالم کند 

  ).کيدات از توفان استأت ..."(ی ھستميشه جمھوری اسالم

"  سومۀجبھ"با نظريات حميد تقوائی از "  اولۀجبھ"با يک نگاه ساده معلوم می شود کنه نظريات رضا پھلوی از 

ۀ تقوائی حتی در آستان. ھر دو جای علت و معلول را عوض می کنند تا تجاوز به ايران را توجيه کنند. يکی است

 ضد تجاوز به عنوان ۀ بر طبل جنگ می کوبند موافق آن نيست که يک جبھامريکائيل و جنگ، در شرايطی که اسرا

وجود ه  وسيعی بۀ عکس وی بر آن است که بايد جبھهب. يک عامل بازدارنده در وقوع جنگ و تجاوز ايجاد شود

 ۀ تحقق نمونوی آرزوی. وی ھوادار ايفای نقش احمد چلبی است. آورد و رژيم جمھوری اسالمی را سرنگون کرد

وی که ھمواره آرايشگر امپرياليسم بوده است، چنين جلوه می دھد که گويا امپرياليسم اساسا .  را در ايران دارداليبي

اگر رژيم جمھوری اسالمی سرنگون شود، . دنبال سرکردگی و غارت جھان می گردده نه توسعه گر است و نه ب

ود به اين عوامفريبی صھيونيستی دل بست؟ آيا اين واقعا درست است آيا می ش. سر می برده منطقه در امن و امان ب

ی جنوبی و جنوب شرقی آسيا را امريکاکه منطقه از بعد از پيدايش جمھوری اسالمی ناامن شده است؟ نا امنی 

  چگونه می شود توضيح داد؟ آيا آنھا نيز به اسالم گرويده اند؟ 

 بازتاب کامل يافته است، از درخواست انصراف ايران از امريکائيل و در نظريات آقای تقوائی ھمه خواستھای اسرا

جلوه می دھد، تا خطر جنگ و " بمب اتمی"دروغ مانند اربابانش ه را ب ی که ايشان آنئدستيابی به فنآوری ھسته 

به زير دادن به جنگ، بايد جمھوری اسالمی را ايشان به مردم القاء می کنند، برای پايان . تحريک و تروريسم

 آقای تقوائی فراموش کرده اند که بت اعظم ايشان منصور . نمی رسدامريکابکشيم چون زورمان به اسرائيل و 

ش را به جنبش کمونيستی ايران سرايت داد، بر اين نظر بود که خصلت  احکمت که ويروس انحرافات فکری

 ۀن می کند و مردم جھان بايد با ھر دو جبھيي تع"امريکااسالم سياسی و ميليتاريسم "اوضاع کنونی را تضاد ميان 

اين دقيقا ھمان ارزيابی . در تحليل اخير آقای تقوائی روح گفتار منصور حکمت تجلی يافته است. ارتجاعی بجنگند

اين سخنان آقای تقوائی اعتراف بسيار صريحی در . از نظريه آنھا ارائه داده است) توفان(است که حزب کار ايران

با اين اعتراف معلوم می شود، . ايشان است"  ارتجاعۀھر دو جبھ"و مبارزه با تئوری "  سومۀجبھ "مورد ماھيت

 و ھم با جمھوری اسالمی، ھم با اسالم سياسی و ھم با امريکاتئوری جنگ ھمزمان در دو جبھه، يعنی ھم با 

ما می پرسيم، . انه ای بيش نيست، يک تئوری عوامفريب” سومۀ جبھ”، از راه تشکيل و شرکت درامريکاميليتاريسم 

 را که ” سومۀجبھ” جنگ از طريق ألۀ نمی رسد، پس چرا شما مسامريکااگر مردم ايران زورشان به اسرائيل و 

 و امريکاگويا بايد با ھر دو طرف بجنگد، طرح می کنيد؟ چگونه است که مردم ايران زورشان به دو نيروی 

 ”پس!!  و اسرائيل رويھم می رسد؟؟امريکانيروی جمھوری اسالمی و اسرائيل نمی رسد، ولی زورشان به سه 

است و نه " اسالم سياسی" شما فقط جبھه ای برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی است و مبارزه با ” سومۀجبھ

مانند طاھر ذواليمينين برای شمشير کشيدن ھمزمان به روی نيروھای خارجی و نيروھای داخلی؟ پس شما در 

 جنگ برای سرنگونی رژيم جمھوری ۀ در دو جبھه نمی جنگيد، تنھا در يک جبھه می جنگيد، در جبھحقيقت
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 خودتان تلقين می کنيد، که ما با ۀاسالمی، چون زورتان به جمھوری اسالمی می رسد و به اعضاء فريب خورد

ی ببينند که ما رژيم جمھوری خاطر ھدف مشترک در يک جبھه قرار داريم و آنھا وقته ئيھا و اسرائيليھا بامريکا

اسالمی را سرنگون کرده ايم راضی شده عقب نشينی می کنند و ميلياردھا دالری را که خرج کرده اند و ناوگانھای 

  آيا می توان به اين افسانه سرائی باور کرد؟ . خود را به منطقه آورده اند و بر می گردانند به ما خواھند بخشيد

  

  واقعيت چيست؟

ا در شرايط مشخص کنونی چه بايد بکنند؟ شرايط کنونی اين است که جبھه ای قدرتمند که قابليت مانور و کمونيستھ

 کاغذ اختراع کرد و در ۀمی شود آنرا در روی صفح.  وجود ندارد” سومۀجبھ”نام ه  مستقل داشته باشد بۀمبارز

ثير انقالبی است و تنھا دوای درد بی عمالن أپرگوئيھا از آن استفاد نمود، ولی اين جبھه در عمل فاقد ھر گونه ت

والنه در جنبش شرکت کنند و با تالش خويش ُمھر خود را بر  که می خواھند مسؤبرای کسانی. وخانه نشينان است

  .جنبش بزنند، تنھا دو راه باقی می ماند

است و دشمن تنھا بر  تجاوز و تحريم قرار داريم و ھنوز تجاوزی صورت نگرفته ۀنخست ما در آستانۀ در مرحل

در اين . طبل جنگ می کوبد تا جنگ روانی را آغاز کند و به طرحھای طرف مقابل و واکنشھای جھانی پی برد

 گسترده و وسيع ھمه نيروھائی را که خواھان جلوگيری از جنگ ھستند ۀصورت نيروھای انقالبی بايد در يک جبھ

ان را محکوم می کند، گرد آورند و به فعاليت تبليغاتی در اين  اقتصادی عليه مردم ايرۀو تحريم ھای بربرمنشان

اين ه ب. تا در حد توان خود با بسيج افکار عمومی نقشی بازدارنده در وقوع جنگ ايفاء کنند. عرصه دست بزنند

 جبھه مرز جدائی در اين.  تجاوزکاران و جنگ طلبان ايستاده استۀجھت ما به جبھه ای نياز داريم که در مقابل جبھ

اين مقوالت اگر با . قبول انقالب و يا سوسياليسم و نفی بھره کشی انسان از انسان و اين قبيل مقوالت نامربوط نيست

زبان ماليم بيان کنيم، تنھا خرابکاری چپروانه در ايجاد چنين جبھه ای است و عمال در خدمت اھداف امپرياليسم و 

خرج مشترک تمام آن نيروھائی باشد که مخالف تجاوز و تحريم اند، اين جبھه بايد م. صھيونيسسم قرار می گيرد

رات دموکراتيک و ييزيرا بر اين نظرند که تجاوز و تحريم به ضرر مردم ايران است و کوچکترين مساعدتی به تغ

  .سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی نمی کند

 ارتجاعی و استبدادی آن، افشاء فساد و در اين مرحله کار افشاء گری در مورد رژيم جمھوری اسالمی و ماھيت

سرکوبگری مافيای در قدرت، بايد به صورت ترويجی و روشنگرانه در متون اطالعيه ھای ما و يا مقاالت تحليلی 

ما بازتاب يابد تا به افکار عمومی، داليل موضعگيری ما را نشان دھد و نه به صورت نمايشات خيابانی و يا آنگونه 

ه  دموکراتيک بۀدر اين مرحله بايد از مبارز.  توجيه گر تجاوز امپرياليستی به خاک ايران باشدنمايشاتی که عمال

حق مردم ايران که مستقل از خواست ما، در جريان بوده و رژيم جمھوری اسالمی را آماج حمالت خويش قرار داده 

 تحوالت ۀی، که عامل بازدارنداست، حمايت کرد و توضيح داد که سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری اسالم

 ضد ۀبايد آگاه بود که مبارز. دموکراتيک درايران است، يک امر ضروری و خواست باطنی ملت ايران است

 نيروھای انقالبی در اين وضعيت، تالش در جھت ۀ دموکراتيک مقدور نيست و وظيفۀامپرياليستی جدا از مبارز

بايد آگاه بود و تبليغ کرد که . حوالت و اوضا ع کنونی جھان استسمت دھی به اين جنبش دموکراتيک در پرتو ت

 خلق ايران است و نه نيروھای استعمارگر خارجی ۀسرنگونی اين رژيم فاسد و دزد و سرمايه داری مافيائی وظيف

  . که با اشک تمساح در مرزھای ايران به کمين نشسته اند
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جنگ . رت کار با يک بمب و موشک حل نمی شود دوم احتمال وقوع جنگ است که در اين صوۀدر مرحل

امپرياليستھا و صھيونيستھا تنھا برای سرنگونی رژيم مستبد، ارتجاعی، عقب مانده و وحشی و يا بربرمنش 

 اول نفت و گاز ۀجمھوری اسالمی نيست، برای اشغال ايران و غارت منابع طبيعی و ثروتھای کشور ما و در درج

در چنين اوضاع .  ساعته تمام شود٢۴ برق آسا نخواھد بود، که ۀن جنگ تنھا يک حملاي. و مس و اورانيوم است

 ھمه کسانی که خواھان قطع جنگ و خروج ۀجبھ. دھشتباری تنھا دو جبھه وجود دارد، چه در خارج و چه در داخل

. مه جنگ می باشند کسانی که خواھان اداۀنيروھای تجاوز کار به ايران در خارج از کشور ھستند، در مقابل جبھ

پا می خيزند و به مقابله با ه ن ب پارچه برای اخراج متجاوزامردم ايران يک. ھمين وضعيت نيز در داخل ايران است

جای اخراج ه فقط آن ديوانگانی که قدرت تخيلشان مافوق انسانی است، فکر می کنند مردم ب. آنھا دست می زنند

"  سومیۀجبھ"ی اسالمی دست می زنند و يا با سربازان موھومی اشغالگران نخست به سرنگونی رژيم جمھور

  !!.را در ايران مستقر خواھند کرد؟؟" سوسياليسم"ن خواھند بود و ھم  که ھم مخالف متجاوزاايجاد خواھند کرد

 ھمه ايرانيان ميھندوستی که مخالف ۀجبھ.  جنگ و چه در زمان وقوع جنگ تنھا دو جبھه وجود داردۀچه در آستان

 ھواداران ۀتجاوز به ايران ھستند و سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی را وظيفه داخلی مردم ايران می دانند و جبھ

تجاوز به ايران که سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی را نيز با ياری امپرياليستھا و صھيونيستھا نظير احمد چلبی و 

ايرانيھای خود فروخته ھرگز مورد احترام و اعتماد مردم اين . يا محمود جبرئيل در دستور کار خود قرار داده اند

  .ايران نخواھند بود

در چنين شرايطی امر سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی به امری درجه دو تبديل می شود و اين را شرايط به 

ی به ايران  احتمالۀ ايرانی نسبت به حملۀبرخورد اپوزيسيون منحرف و خودفروخت.  نيروھای انقالبی تحميل می کند

ھمان برخورديست که  اپوزيسيون خودفروخته و منحرف عراقی در دوران تدارک اشغال اين کشور در قبال جنگ 

 عراق برای آنھائی که دل درگرو رھائی کارگران و زحمتکشان و ۀنمون .  عليه  رژيم صدام حسين اتخاذ کردامريکا

 از ھرگونه چپ روی کودکانه و درغلتيدن به خيانت ملی  آموزنده ای برای پرھيزۀموجوديت ايران دارند، نمون

  .است

ما بايد بدانيم که سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی توسط نيروھای انقالبی در ايران ھرگز به معنای جلوگيری از 

جنگ نيست، زيرا امپرياليستھا برای تسلط بر ايران و غارت ميھن ما به تجاوز متوسل می شوند و نه تنھا برای 

 اساس ھمه تجارب مثبت تاريخی، نشان می دھد که بايد امر هتاکتيک درست مبارزه ب. ر رژيم جمھوری اسالمیييغت

 ملی را در دستور کار قرار داد و تنھا از اين طريق است که نيروھای مترقی و انقالبی قادر خواھند شد، ۀمبارز

ن دست ران را که حتما بخشی به ھمدستی با متجاوزارتجاع داخل ايمتشکل شده، در ميان اقشار مردم نفوذ کرده، ا

 ۀخواھند زد افشاء و منزوی کرده و راه را برای کسب قدرت سياسی و سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی در مرحل

به سخن ديگر در شرايط تجاوز و اشغال، مبارزه برای کسب قدرت سياسی در ايران از گذرگاه . بعد آماده نمايند

 طوالنی است و ميزان موفقيت آن به تناسب ۀ ما يک مبارزۀمبارز. ی دفع متجاوز خارجی می گذرد ملی براۀمبارز

اين واقعبينی انقالبی است که منجر به اتخاذ تاکتيکھای درست در مبارزه می . قوای ملی و بعد طبقاتی وابسته است

  .شود

يست، چه در داخل و چه در خارج ايران، در  بجنگند که توھم خنده داری بيش ن”سه جبھه„آنھا که می خواھند در 

که مسايل جدی  تنھا تا زمانی"  سومۀجبھ. "در عمل دو جبھه بيشتر نيست.  نيروھای تجاوزکار قرار می گيرندۀجبھ

وقتی مسايل جدی . نشده است، امکان پر حرفی و ايفای نقش دوگانه  و جای ايفای ادا اطوار انقالبی را باز می گذارد
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تصورش را بکنيد که . ن تکليف فرارسيده استييانور آنھا نيز به پايان می رسد، زيرا زمان تعشد، کار م

که حزب ما مانند ھميشه به ميدان می آيد و  امپرياليستھا و صھيونيستھا به ايران تجاوز کرده اند و در لحظه ای

ھمراه با مردم جھان می طلبد، يک محکوميت امپرياليستھا و صھيونيستھا و قطع بمباران و خروج اشغالگران را 

و برای " سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی"پيدا شوند که می خواھند با شعار "  سومیۀجبھ"گروه ايرانيھای 

 شرکت ۀھم. ، به نمايشات اعتراضی بپوندند"ما خواھان قطع بمباران ايران ھستيم"خالی نبودن عريضه، بيان 

پوچی اين . شما با بمباران مشروط و تجاوز مشروط موافقيد. به ماليخوليا دچاريدکنندگان به آنھا خواھند گفت شما 

  .تئوريھای منصور حکمتی  نيازی به بحث ندارد و پوچی آن کامال روشن است

ما آرزو داريم اين شرايط به جنگ خانمانسوز بدل نشود، ولی حزب ما از وضعيت فعلی که دوستان و دشمنان خلق 

بايد اين تضادھا را تشديد کرد تا سره از ناسره تشخيص داده . ذ موضع کرده است خوشحال استرا مجبور به اتخا

ھم اکنون نقش روشنفکران خود فروخته و نقش ستون پنجم . شود و ھمدستان امپرياليسم و صھيونيسم شناخته شوند

. ير آنھا برمال شده استولتی و نظاامپرياليسم و صھيونيسم در قالب پاره ای سازمانھای زنان و يا سازمانھای غير د

ن با پنھان کردن خويش در پشت جنايات جمھوری اسالمی در پی ايجاد فاجعه ای به صد برابر بدتر در اين خائنا

  .ايران ھستند

  )توفان(حزب کارايران 
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