"حزب توده ايران" و "توفان"

پرولتاريای جھان متحد شويد
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بيانيه حزب کار
ايران)توفان(
پيرامون تحريمھای غير
قانونی عليه ايران که يک
اقدام جنايتکارانه ضد بشری
و جنگ افروزانه است
روز دوشنبه  ٢٣،٠١،٢٠١٢وزرای
خارجه اتحاديه امپرياليستی اروپا در
بروکسل ،تصميم گرفتند محاصره اقتصادی
ايران را با تحريم بانک مرکزی ايران و
مسدود کردن دارائيھای مردم ميھن ما
گسترش دھند .از اول ماه ژوئيه اين
تحريمھا با جلوگيری از واردات نفت ايران
به اروپا تکميل می گردد تا کمر اقتصاد
ايران را بشکند.
تحريم اقتصادی ايران و گرسنگی دادن به
مردم ميھن ما يک اقدام غير قانونی و
جنايت عليه بشريت است .امپرياليستھا می
خواھند با ايجاد يک عراق و نوار غزه
دوم ،نيت شوم ،غارتگرانه و سلطه جويانه
خويش را به ايران و به ھمه ممالک
"مزاحم" تحميل کنند .مجازات ايران بايد
درسی برای ھمه ممالک غير متعھد و تمام
کسانی باشد که به امپرياليستھا مسلوب
االراده ،تمکين نمی کنند
اگر در گذشته اين جنايتھای ضد بشری را
با قطعنامه ھای غيرقانونی شورای امنيت
توجيه می کردند ،در مورد تحريمھای اخير
حتی مجوز شورای امنيت سازمان ملل نيز
وجود ندارد و دسيسه مشتی غارتگر جھانی
بر ضد يک کشور ...ادامه در صفحه ٢

به مناسبت ھفتاد سالگی "حزب توده ايران"
“حزب توده ايران ناخدای دريای آرام نيست
توفان حوادث است ،که گواه ناخدائی حزب بيدار ماست"
احمد قاسمی
مقاله ايکه در زير با پيشگفتار ما ،به نظر شما می رسد ،نظر "سازمان مارکسيستی
لنينيستی توفان" در اسفندماه  ١٣۴۶در مورد ماھيت "حزب توده ايران" است ،که
در شماره " ٧توفان" ارگان "سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان" به چاپ رسيده
است .مطالعه اين سند مھم را ما به ھمه کمونيستھای ايران و پژوھشگران حقيقت
جو توصيه می کنيم.
امسال  ٧٠سال از تاريخ "حزب توده ايران" می گذرد .امروز کسانی که در راس
اين حزب قرار گرفته اند ،نمايندگان واقعی طبقه کارگر و ھواداران مارکسيسم
لنينيسم نيستند .کشتی شکستگانی ھستند که در توفان بزرگ نبرد ايدئولوژيک
ت طبقاتی ،کشتی
معاصر ،بر امواج رويزيونيستی نشستند و با اين
قطبنمای خيان ِ
ِ
مبارزه طبقاتی را به گل نشاندند .ھفتاد سال بعد از تاسيس اين حزب ،ما شاھديم که
اين عده چه بی آبروئی برای مارکسيسم لنينيسم ببار آورده و چه سردرگمی در
جنبش کمونيستی بجای گذارده وامروز نيز به سخنگوی خجالتی...ادامه در صفحه ٢

به مناسبت فرارسيدن ھشتم مارس روزجھانی زن

سمت درست مبارزه زنان برای تحقق
حقوق دموکراتيک آنھا
زنان ايران در انقالب شکوھمند بھمن  ،١٣۵٧ھمراه با مردان به خيابانھا آمدند تا
رژيم وابسته به امپرياليسم و مستبد ستم شاھی را سرنگون کنند .خواست دموکراسی
و آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی در قلوب ھمه مردم ايران فروزان بود .انقالب
ايران در عين حال محصول مبارزه نيم ديگری از جمعيت ايران نيز محسوب می
شد.
ميليونھا زن ايرانی در نمايشات اعتراضی شرکت کرده ،جانباختند تا ايران بتواند
بقاء داشته باشد .نفس شرکت زنان در انقالب و تحولی که در محيط خانواده ھا و
حتی خانواده ھای مذھبی صورت گرفته بود ،حصر خانگی زنان را شکست و آنھا
را به صورت ميليونی راھی خيابانھا کرد .آنھا دستآوردھای خويش را در اين
مبارزه ملی و دموکراتيک به روشنی می ديدند و برای مردان سنتی -مذھبی ديگر
مقدور نبود که سيل ميليونی را که به حقوق خويش آگاه شده بودند ،مجددا به
پستوھای خانه ھا بفرستند .برعکس رژيم جمھوری اسالمی ...ادامه در صفحه ٦

آموزشھای تجربه تجاوز به ليبی بعد
از يکسال
يک سال از تجاوز به ليبی می گذرد .قرار بود که حقوق بشر در ليبی مستقر شود.
قرار بود امنيت در ليبی مستقرشود .قرار بود حساب و کتابی در مورد فروش نفت و
در آمدھای کشور و بودجه ليبی تدوين شود .قرار بود جلوی حيف و ميل خانواده
قذافی و ولخرجيھای آنھا گرفته شود .قرار بود انتخابات آزادی در ليبی صورت
بگيرد .قرار بود به ارزشھای دوران استبداد قذافی که يک تنه حکومت می کرد
خاتمه داده شود .قرار بود جامعه مدنی و دموکراسی به ليبی بيايد ،قرار بود زنان
دارای حقوق مساوی با مردان شوند .قرار بود.....
ولی اين قرارھا ھيچکدام عملی نشده است .از ھمان ابتداء قرار ھم نبود ،اين قرارھا
عملی شود .قرار بود که وضع به ھمان صورت سابق بماند و جای رژيم مستقل ليبی
را يک رژيم دست نشانده و خود فروخته ،که اموال مردم ليبی را به امپرياليستھا
ببخشد ،بر سر کار آيد .اين قرارھا عملی شده است .قرار بود مصوبه شورای امنيت
سازمان ملل در مورد حمايت از جان مردم غير نظامی زيرپا گذارده شود و ده ھا
ھزار نفر که تعدادشان ميان  ۵٠تا  ٣٠٠ھزار نفر نوسان...ادامه در صفحه ٨

به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

شماره  – ١۴۴اسفند ماه ١٣٩٠

بيانيه حزب کار ايران ...
عضو سازمان ملل متحد و عمال ضد منشور
ملل متحد است .تحريمھای اروپا و آمريکا فاقد
ھرگونه مبنای حقوقی بين المللی است.
امپرياليست آمريکا تصميم کنگره آمريکا را به
ھمه ممالک جھان تحميل می کند و قانون
خودش را قانون جھان جا می زند .ھمين اقدام
غيرقانونی و زورگويانه نشانه ماھيت عميق
استيالگرانه ،زورگويانه و مستبدانه امپرياليست
آمريکاست.
در حاليکه وزير امور خارجه روسيه آقای
سرگی الوروف " Sergej Lawrowاقدامات
يکجانبه را بی فايده دانست" و اضافه کرد که
دليلی ندارد بيش از تصميمات مشترک در
شورای امنيت سازمان ملل ،اقداماتی ديگری
نيز انجام پذيرد ،معاون وزير امور خارجه
دولت تجاوزگر و نژادپرست اسرائيل ،آقای
دانی آيالون  Danny Ajalonدر يک مصاحبه
مطبوعاتی در راديو اسرائيل مدعی شد" :اين
تحريمھا خطر جنگ را کاھش داده است" .خانم
کاترين اشتورن  Catherine Ashtonمسئول
امور خارجی اتحاديه اروپا و آقای کارل بيلت
 Carl Bildtوزير امور خارجه سوئد ،بعد از
اينکه به تصميمات جنگ افروزانه و تھديد آميز
خويش پايان دادند ،مدعی شدند که اساس کار ما
توسل به ديپلماسی و مذاکره است!!.
دروغھای امپرياليستھا در مورد حق قانونی و
مسلم ايران در غنی سازی اورانيوم ،که
انحصار کنسرنھا در توليد انرژی ھسته ای را
درھم می شکند ،بسيار روشن است .آنھا مرتب
در يک جنگ روانی فريبکارانه ،از بمب اتمی
موھومی ايران که کوچکترين مدرک و سندی
پيرامون موجوديت آن نتوانسته اند تا کنون ارائه
دھند ،سخن می رانند .گيدو وستروله Guido
 Westerwelleوزير امور خارجه آلمان با بی
شرمی مدعی می شود" :ما نمی توانيم بپذيريم
که ايران به بمب اتمی دست پيدا کند" اين "تنھا
يک مسئله امنيتی برای منطقه نيست ،بلکه
امنيت ھمه دنيا را برھم می زند" .توجه کنيد!
بمب اتمی موھومی ايران ،امنيت ھمه دنيا را
برھم می زند ،ولی صدھا بمبھای اتمی مخفی و
علنی اسرائيل متجاوز و اشغالگر و يا
امپرياليستھای آمريکا ،انگلستان و فرانسه،
خطری برای امنيت جھانی نيستند .معلوم می
شود بمب اتمی ھم خير و شر دارد .استدالالت
نمايندگان امپرياليستھا در پشت بلندگوھای
تبليغاتی ،سبعانه و مملو از تھديد ،نفرت و خون
است.
ب تحريمھای اقتصادی تا کنون،
تاريخ تجار ِ
ِ
نشان داده است ،که در درجه اول مردم عادی
کشور مور ِد غضب را قربانی خود می کند .از
ِ
ھم اکنون گرانی در ايران بيداد می کند و کمبود
ابزار درمانی پزشکی و دارو در بازار ايران
مشھود است .بيماران قلبی بشدت از اين
کمبودھا رنج می برند و به آنھا می گويند که اين
ابزار به عنوان کاالھای دو منظوره در اثر
فشار غير قانونی آمريکا به شرکتھای توليد
کننده و تحويل دھنده ،به ايران صادر نمی شود.

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

مرگ ميليونھا ايرانی برای اوباما و ھمدستان
ايرانی تبارش که آرزوی آمدن وی را به ايران
دارند ،بی اھميت است .اين اقدامات
امپرياليستھا ،دست جمھوری اسالمی را در
سرکوب مبارزان ضد امپرياليست و دموکرات
باز می گذارد و به ضرر رشد مبارزه انقالبی
مردم ميھن ماست .اين حساب امپرياليستھا که
مردم ايران در اثر گرسنگی و فقر و فالکت به
شورش دست زده و سرسپردگان امپرياليست
آمريکا را در ايران بر سر کار می آورند،
حسابگری ناشيانه ای است که ھنوز نفھميده
است ،مردم ايران به ذلت سرسپردگی بيگانه تن
در نخواھند داد .مردم ايران جز احساس نفرت
نسبت به ايرانيان خودفروخته ،جاسوس و
تروريست احساس ديگری ندارند.
از اين گذشته بايد روشن کرد که مسئله
امپرياليستھا در ايران ھرگز نابودی افسانه بمب
اتمی موھومی ايران نيست .ايران کليد منطقه و
گره گاه تضادھای جھان است .کنترل بر ايران
کنترل بر يک منطقه مھم راھبردی در
جغرافيای سياسی جھان بوده و غارت منابع
بزرگ انرژی را برای ده ھا سال آينده برای
امپرياليست آمريکا تامين می کند .تنگه ھرمز
شير نفت جھان است که آنوقت با اراده
امپرياليست آمريکا باز و بسته می شود .حضور
آمريکا و ساير امپرياليستھا در منطقه ،خطری
برای امنيت جھان است و امنيت مردم منطقه را
تھديد می کند .مسئله بمب اتمی موھومی ايران
تنھا يک دروغ توجيھی برای تسلط بر منطقه
است و سازش جمھوری اسالمی با امپرياليستھا
از ماھيت اھداف اشغالگرانه و تجاوزکارانه آنھا
ھرگز نخواھد کاست.
حزب کار ايران)توفان( تحريمھای جنايتکارانه
اقتصادی عليه ايران را بر ضد مردم ايران،
يک کشتار ضد بشری ارزيابی می کند و
مسئوليت مستقيم فجايعی که در ايران بروز
خواھد کرد را به گردن امپرياليستھا و در
راسشان امپرياليست آمريکا می گذارد .حزب ما
اين اقدامات را قويا جنگ افروزانه ،ضد بشری
و غير قانونی دانسته آنھا محکوم می کند.
حزب ما بر اين نظر است که ھر ايرانی ميھن
پرست و بشر دوستی بايد بر ضد اين تحريمھا و
جنگ افروزی امپرياليستھا بپا خيزد و اين
اقدامات را بطور روشن با خط کشی با دشمنان
مردم ايران و منطقه محکوم کند.
رژيم جمھوری اسالمی يک رژيم ارتجاعی
سرمايه داری و مافيائی است که مورد نفرت
اکثريت مردم ايران قرار دارد ،ولی سرنگونی
اين رژيم فاسد و جنايتکار وظيفه مردم ايران
است و نه قوای متجاوز بيگانه که تنھا و تنھا
منافع غارتگرانه خويش را در نظر داشته و با
ھدف مستعمره کردن ايران به کشور ما حمله
خواھد کرد .امپرياليستھا ھرگز حامی آزادی و
دموکراسی و حقوق بشر نبوده اند .رياکاری بر
پيشانی آنھا نوشته است.
حزب کار ايران)توفان(
٢٠١٢،٢٣،٠١
*****

صفحه ٢

"حزب توده ايران" و "توفان"...
امپرياليستھا بدل شده و مانند حزب برادرشان
در عراق ،تجاوز به عراق و نابودی زيربنای
اقتصادی ،ترور اساتيد و دانشمندان و يک
ميليون عراقی را مثبت ارزيابی می کنند و بر
جنايات امپرياليستھا در عراق پرده می کشند.
نگاھی به برنامه پيشنھادی اين حزب برای
تصويب در کنگره ششم نشان می دھد که آنھا تا
به چه حد از مارکسيسم و لنينيسم بدور افتاده و
بيک حزب تمام عيارسازش طبقاتی بدل شده
اند .برنامه "حزب توده ايران" با آن سابقه
رويزيونيستی و ھمدستی با ارتجاع مذھبی
درسرکوب خونين انقالب ،يک برنامه سازش با
ھيات حاکمه ،نفی مبارزه طبقاتی ،قبول نقش
اپوزيسيون ابدی در جامعه ،برای فريب
نيروھای کمونيستی و طبقه کارگر ،انصراف از
ديکتاتوری پرولتاريا و استقرار سوسياليسم و
مبارزه با مارکسيسم-لنينيسم است.
اکنون ھفتاد سال از زندگی "حزب توده ايران"
می گذرد .نمی توان دانستنيھا و اسناد و حقايقی
را که امروزه بدست آمده اند ،برای داوری در
مورد گذشته به علت دردناکی آن ناديده گرفت.
اين ديگر شيوه ارزيابی کمونيستی نيست.
فروپاشی ابرقدرت امپرياليستی شوروی را
ديگر نمی شود کتمان کرد و بر نقش تعيين کننده
رويزيونيسم و حمالت زھرآگين آنھا به رفيق
استالين و دستآوردھای سوسياليسم و نفی لنينيسم
در شوروی و سرکوب کمونيستھا به بھانه
مبارزه عليه کيش شخصيت استالين با ديده
اغماض نگريست .ديگر نمی توان بر بروز
رويزيونيسم در حزب کمونيست اتحاد جماھير
شوروی و ساير احزاب کمونيستی و نتايج
فاجعه بار آن سرپوش گذارد و آنرا نتيجه
دستھای غيبی جادوگران توصيف کرد و به
ريش مبارزه طبقاتی خنديد و اشتباھات گذشته
را تکرار نمود .اين اقدامات جھانی که چون
موجی سراسر جنبش کمونيستی را در بر
گرفت ،از آسمان نيفتاد ،دارای مجريانی در
سطح جھانی و در داخل "حزب توده ايران"
بوده است .دو نظر در مورد خط مشی جنبش
جھانی کمونيستی در سراسر جھان پديد آمد که
با يکديگر در تناقض کامل و آشکار بودند .بايد
روشن شود که در اين عرصه بزرگ نبرد
طبقاتی ايدئوژيک ،ياران دستگاه وقت رھبری
"حزب توده ايران" در کدام جبھه ايستاده بودند
و از کدام منافع طبقاتی دفاع می کردند .برای
برخورد به تاريخ گذشته "حزب توده ايران"
بايد به تحوالت ايدئولوژيک و سياسی در داخل
اين حزب نظر داشت و در مورد آن نظر داد.
تنھا اشارات و تاريخی مبنی بر اينکه انشعابی
در داخل "حزب توده ايران" بر اساس حمايت
از "نظر چينی ھا" صورت پذيرفت ،يا انشعاب
را ناشی ازخلق و خوی افراد و اختالفات
شخصی قلمداد کردن ،ماھيت انشعاب را
تحريف کردن و جای انشعابگر واقعی را
تعويض کردن ،فرار از بحث و جعل و تحريف
تاريخ گذشته "حزب توده ايران" است و بانيان
اين چنين توصيفھائی ...ادامه در صفحه ٣
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"حزب توده ايران" و "توفان"...
واھمه دارند از اينکه به کنه رويدادھا و ريشه
ھای ايدئولوژيک و تئوريک اختالفات ،نظر
افکنند .در اينجا سخن بر سر تغيير ماھيت يک
پديده است و نه بر سر تغييرات ظاھری ،کمی و
گذرا .آيا اگر کمونيستھا شاھد انحراف حزبشان
باشند و ببينند که اين حزب به مارکسيسم لنينيسم
و انقالب پشت کرده و رويزيونيسم را سرمنشاء
الھام و اعمال خود قرار می دھد ،آيا باز ھم بايد
سکوت کنند و خط مشی سازشکارانه و ضد
مارکسيستی لنينيستی را به بھانه حفظ "وحدت
حزب" بپذيرند و به آن تمکين کنند؟ مگر نه
آنست که وحدت ايدئولوژيک بر اساس
مارکسيسم لنينيسم ،شرط اصولی وحدت حزبی
است؟
پس آن کسانی به "حزب توده ايران" خيانت
کردند ،و در نبرد بزرگ ايدئولوژيک جھانی،
که دنيا را تکان داد ،در جانب و کنار نيکيتا
خروشچف دلقک و خط مشی رويزيونيستی وی
قرار گرفتند و دروغھای ساخته و پرداخته وی
را در مورد رفيق استالين پذيرفتند ،نمی توانند
خود را نمايندگان راستين طبقه کارگر بدانند.
رفقا احمد قاسمی ،غالمحسين فروتن ،عباس
سغائی حاضر نشدند علی رغم خطرات ناشی از
اين موضعگيری اصولی ،به ننگ خيانت
طبقاتی تن در دھند و در مقابل خروشچف و
رويزيونيسم وی ،که فاجعه ببار آورد ،ايستادند.
ِ
آنھا می ديدند که چگونه دستگاه رھبری حزب
از آرمانھای طبقه کارگر و حزبش انشعاب می
کند .آنھا بودند که آرمانھای "حزب توده ايران"
را صميمانه نمايندگی می کردند .رفيق پر سابقه
و فرزند انقالب مشروطيت ،يار حيدر
عمواغلی ،علی اميرخيزی ،عضو "حزب
کمونيست ايران" که بعدھا در طی نامه ای به ما
پيوست ،نوشت شما که اعضاء واقعی کميته
مرکزی "حزب توده ايران" بوده و "حزب توده
ايران" را نمايندگی می کنيد ،درخواست
عضويت مرا به عنوان سرباز ساده اين حزب
بپذيريد.
اين است آن مالکھای واقعی يک ارزيابی علمی
از گذشته حزب و نه اين يا آن موضعگيری
"حزب توده ايران".
رسانه ھای گروھی امپرياليستی می کوشند در
برخورد به گذشته اين حزب به سياست بعد از
انقالب آنھا که به ھمدستی با خمينی بدل شد
اشاره کنند و به اين يا آن نکته ايراد بگيرند.
برخی منشعبين بعدی نيز ھمين روش را در
برخورد به گذشته حزب توده ايران اتخاذ کرده
اند .حداکثر انتقاد آنھا به "حزب توده ايران" اين
است که آنھا نسبت به مبارزه دموکراتيک که
گويا نماينده آن ايرج اسکندری يکی از بزرگ
رويزيونيستھای در درون حزب توده بوده است،
کم توجھی کرده اند .آنان نيز از برخورد به
دوران نبرد عظيم ايدئولوژيک جھانی فرار می
کنند ،آنرا مسکوت می گذارند و ھمين امر
موجب می شود که بيشتر به گنداب سرمايه
داری در غلتند .آنھا با شرمساری و لکنت زبان
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می گويند که ھمآوائی ما با امپرياليسم در مورد
برخورد زشت به استالين درست نيست ،زيرا
ھر چه باشد رفيق استالين در جبھه ما قرار
داشته و اگر ھم بايد تعيين تکليفی با وی صورت
گيرد ،وظيفه کمونيستھاست و نه امپرياليستھا!!.
اين دير از خواب پا شد ِن مصلحتی ،در شرايط
طغيان مردم شوروی در دفاع از
صدای
سر و
ِ
ِ
خدمات استالين به سوسياليسم و طبقه کارگر،
سرشار از ايراد و رياکاری است .آنھا ھنوز در
پی آرايش رويزيونيسم اند و برای کشف حقيقت
به جای رفتن به ريشه ھا ،به شکل چسبيده اند و
اساس اتھامات رويزيونيستھا در مورد رفيق
استالين و ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی را
پذيرفته اند .آنھا ھنوز نيز حاضر نيستند ،بپذيرند
که اين اتھامات در کنگره بيستم حزب کمونيست
شوروی ،از جانب خروشچف سرھمبندی و
پخش شد و نه از جانب امپرياليستھا .پس از آن
بود که امپرياليستھا با داده ھای خروشچف برای
خويش سرمايه سياسی و تبليغاتی ساختند و ضد
انقالب مجارستان را براه انداختند.
آری کنکاش در يافتن اين يا آن خطای حزب در
دوران خمينی و بعد از آن ،ديدن درخت و نديدن
جنگل است .اين نوع برخورد کمکی بدرک
حقايق نمی کند ،بايد درک کرد که اين حزب در
متن سياست دفاع از منافع برادر بزرگ شنا می
کرد و رفتارش تنھا در اين ارتباط قابل توضيح
و تفسير منطقی است و اين خط مشی و درک،
مانند يک خط قرمزی در تائيد اين سياست ،از
روز اول تا به آخر کامال برجسته است .آنھا به
عنوان آلت فعل منافع امپرياليسم شوروی در
ايران و تامين منافع استراتژيک آنھا در ميھن ما
عمل می کردند .حمايت و توجيه ھمه جنايات
خمينی و جمھوری اسالمی ،سرکوب مبارزه
طبقاتی از آن جھت الزم بود ،زيرا که جبھه
جنوبی شوروی را در مقابله با رقيب
امپرياليستش در امن و امان نگھميداشت .حزب
توده نقش عامل انقياد ملی را به عھده می گرفت
و در اين جھت تالش می کرد .تنھا از اين منظر
است که موضعگيريھای اين حزب قابل توضيح
و تفسير و بدون تناقض بوده و در يک سيستم
بسته منطقی می تواند بگنجد .اگر در قانون
اساسی جمھوری اسالمی اصل واليت فقيه به
توان ده نيز نوشته می شد" ،حزب توده ايران"
بر آن صحه می گذارد ،زيرا مسئله "حزب توده
ايران" فقط تامين امنيت مرزھای جنوبی
شوروی بود و نه منافع مبارزه طبقاتی و ملی
در ايران .زمانی که قانون قصاص ،اصل و
اساس دستگاه قضاوت و داوری قرار گرفت و
اين خود حتی يک گام ھم از شيوه قضاوت در
زمان شاه عقب مانده تر بود" ،حزب توده
ايران" ُغری به آن زد و زبان به انتقاد و پند و
اندرز گشود ،ولی لحظه ای ھم در دفاع از
جمھوری اسالمی درنگ نکرد .سياست آنھا
انتقا ِد بی اثر برای ثبت بر روی صفحه بی
ارزش کاغذ و استناد بعدی به "موضعگيری
درست" در توجيه تاريخی عملشان بود ،ولی
"موضعگيری درست" با ھدف درج بر صفحه

صفحه ٣

کاغذ ،چنانچه مبارزه ای برای تحقق اين
"موضعگيری درست" در کار نباشد ،فاقد
ارزش عملی در اجتماع است .آرايش نمايشات
ميليونی و توده ای بر ضد اين جناياتی که در
شرف وقوع بود ،تا اين مصوبات عملی نشود،
جايش در عرصه عملی خالی بود .حزب به
مصداق آفتابه لگن صد دست شام و نھار ھيچی،
عمل می کرد و انتقاد بر کاغذ را ھمه چيز و
مبارزه در عمل را برای تحقق انتقاد ھيچ چيز
بود.
در يک کالم مدعی بود :ما برای بستن دھان
منتقدين ،زبان دراز انتقاد در دھان داريم ،ولی
برای تحقق آرمانمان مبارزه نمی کنيم واجازه
می دھيم ضد ارزشھا نيز متحقق شوند و ما خود
به آنھا تمکين می کنيم .آيا اين است وظيفه
حزبی که خود را رھبر مبارزه خلق جا می
زند؟
سراسر نشريات حزب توده سرشار از اين
انتقادات بی پشتوانه ولی سراسر اعمالش حمايت
آشکار و ھمدستی با پشتوانه از رژيم جمھوری
اسالمی بود .آنھا ھر جا پای جنايات اوباش
حزب اللھی به ميان می آمد و حتی خود آنھا را
ھدف قرار می داد با الھام از ھمان سياست
اساسی حمايت از شوروی خويش ،آنرا ناشی از
خرابکاری "مائوئيستھا" جا می زدند و ...اين
سياست اپورتونيستی و رويزيونيستی و
رياکارانه تا به امروز نيز در اين حزب جا و
مکانی دارد.
رويزيونيسم معاصر بسياری از احزاب را يا
مستقيما به عامل بورژوازی خودی در ممالک
پيشرفته امپرياليستی بدل کرد و يا در کشورھای
زير سلطه آنھا را به سمت عوامل انقياد ملی
پيشبرد" .حزب توده ايران" مامور تامين منافع
سوسيال امپرياليسم شوروی در ايران بود و با
فروپاشی شوروی ،با سرکوب خونين اش توسط
خمينی ،ھمان ماری که در آستين پرورانده
بودند ،به منجالب خيانت ملی و طبقاتی در
افتاد .اين حزب ھرگز قادر نخواھد شد از اين
منجالب بدر آيد .تنھا راه نجات آن اعتراف به
اشتباھات گذشته ،اعالم وفاداری به مارکسيسم
لنينيسم و طرد رويزيونيسم و خط مشی ضد
کمونيستی جھانی خروشچف است .آنھا بايد
بپذيرند که در برخورد به شخصيت تاريخی
رفيق استالين و سی و چند سال ساختمان عظيم
سوسياليسم ،در کنار رويزيونيستھای خروشچف
و امپرياليستھا و تروتسکيستھا و ھمه دشمنان
سوسياليسم قرار داشتند .تنھا يک انتقاد از خود
صميمانه است که افراد و گروه ھا را از خطای
مجدد مصون می دارد و موجب می شود که با
درکی عاليتر به صفوف مبارزه طبقاتی طبقه
کارگر بپيوندند .وصله پينه کردن بر پيکر
حزبی ورشکسته و سوسيال دموکرات و يا
آرايش يک امپراتوری امپرياليستی فروپاشيده
دردی را ھرگز دوا نخواھد کرد .کسی که اين
اصول را نفھمد و ھضم نکند ،بدنبال درمان
نيست ،بدنبال توجيه است و اين توجيھات
اختراعی ھميشه ...ادامه در صفحه ٤
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"حزب توده ايران" و "توفان"...
توجيھات جديد می طلبد .بيائيم بدانش مبارزه
طبقاتی وفادار باشيم و با دشمنان طبقه کارگر
در ھر سطحی که باشند به مبارزه بر خيزيم و
از پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم دفاع کنيم.
اعتراف به اشتباه و تصحيح آن نشانه ضعف
نيست ،نشانه قدرت و ايمان است ،نشانه بزرگی
و احساس مسئوليت کمونيستی است .نام افراد را
کسی بخاطر نخواھد سپرد و رفتنی ھستند ،ولی
اثرات جنبش قدرتمند کمونيستی و تاثيراتش را
در زندگی طبقه کارگر ھمه نسلھای آينده ايران
احساس خواھند کرد و اين است که مھم است و
بايد الھامبخش ما باشد.
در توفان شماره  ٧تحت عنوان "حزب توده
ايران" می آيد:
"در پيرامون ماھيت حزب توده ايران و نقش آن
در جريان سالھای پس از شھريور ١٣٢٠
قضاوتھا و ارزيابيھای گوناگون شده است.
حزب توده ايران در واقع از دو جھت راست و
"چپ" مورد حمله قرا می گيرد .و ماھيت آن به
مثابه حزب طبقه کارگر و نقش سازنده و
انقالبی آن به استناد اين يا آن نوشته ،اين يا آن
عمل بکلی نفی می شود .اين شيوه ارزيابی اگر
از سرچشمه ضد کمونيسم آب نخورد بدون شک
ناشی از قضاوت يک جانبه ،ذھنی و احساساتی
است به ھمين جھت دور از واقعيت و حقيقت
است.
پيش از آغاز بحث الزم است يک نکته اساسی
را روشن ساخت ،نکته ای که بسياری ناديده می
گيرند يا به آن اھميتی که شايسته است نمی
دھند ،و يا اساس از درک اھميت آن عاجزند.
در تاريخ حيات حزب توده ايران دو مرحله را
بايد از يکديگر تميز داد ،دو مرحله ايکه از
ريشه و اساس با يکديگر متفاوت اند .مرز ميان
اين دو مرحله را دقيقا نمی توان تعيين کرد ،تنھا
به اين علت که گذار از يک مرحله به مرحله
ديگر نه بيک بار ،بلکه بتدريج صورت گرفته
است .نخست مرحله ايکه از آغاز تاسيس حزب
تا زمان ظھور اختالفات در جنبش کمونيستی
جھانی ادامه می يابد و تفريبا بيست سال زندگی
حزب را در بر می گيرد .در طول اين مرحله
حزب توده ايران علی رغم تمام اشتباھاتی که
دارد و يا اشتباھاتی که به حساب او می گذارند،
خصوصيات حزب طبقه کارگر را حفظ می کند.
دوم مرحله ايکه طی آن دستگاه رھبری حزب
در سراشيب رويزيونيسم فرو می غلتد و از
مارکسيسم لنينيسم روی می گرداند .اين مرحله
از کنگره بيست و دوم حزب کمونيست اتحاد
شوروی آغاز می گردد ،بتدريج تکامل می يابد
و در پلنوم يازدھم که رويزيونيسم و اپورتونيسم
جھانبينی و خط مشی رسمی اعالم می گردد به
سرحد کمال خود می رسد و از آن پس ھم چنان
ادامه می يابد .در اين مرحله حزب خصوصيات
حزب طبقه کارگر را از دست می دھد و بيک
حزب رفرميست تبديل می گردد .در اين مرحله
است که عناصر وفادار به آرمانھای طبقه
کارگر که ھيچگونه امکانی برای جلوگيری از
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دگرگونی حزب و باز گردانيدن آن به راه طبقه
کارگر در برابر خود نمی بينند ،ناگزير از
دستگاه رھبری می برند و کوشش خود را در
راه احياء حزب طبقه کارگر مصروف می
دارند ،تا با آموختن از گذشته ،سنتھای انقالبی
حزب را دنبال کنند .با اين ترتيب روشن است
که برای ما مارکسيست لنينيست ھا مساله
"بريدن از گذشته حزب" و استغفار از عضويت
و فعاليت در آن چيزی که مورد نظر و عالقه
شاه ،ارتجاع و سازمان امنيت ايران است،
مطلقا مطرح نيست .بلکه ادامه حزب توده ايران
به مثابه حزب طبقه کارگر ايران مطرح است.
خطاست اگر بريدن از دستگاه رھبری را که
اکنون از مواضع ايدئولوژيک و سياسی طبقه
کارگر روی برتافته با بريدن از حرب توده
ايران يکی بدانيم .اگر کسی از حزب توده ايران
بريده باشد بيقين ما نيستيم ،دستگاه رھبری
است .ما خود را ادامه دھنده ،حزب توده ايران،
حزب طبقه کارگر ايران می شماريم .اما ادامه
حزب توده ايران به ھيچوجه به معنی تکرار
اشتباھات گذشته اين حزب نيست .به معنی ادامه
خدمات و جنبه ھای مثبت فراوان اين حزب و
احتراز از خطاھای آن است .بديھی است ما
ھرگز دعوی آن نداريم که در فعاليت کنونی و
آينده خود مرتکب اشتباھاتی نخواھيم شد .فقط
کسانيکه به بغرنجی مسايل اجتماعی و دشواری
حل آنھا آگاھی ندارند يا آنکه خود را در زمره
نوابغ می شمرند می توانند خويشتن را مصون
از لغزش و اشتباه بدانند و با گستاخی مدعی
شوند که تنھا کسانی ھستند که توانسته اند
تئوريھای علمی را بر واقعيت جامعه ايران
انطباق دھند .ما خود را در عداد اين مردمان
نمی گذاريم.
پس از ذکر اين مقدمه اکنون بپردازيم به اصل
مطلب.
آيا حزب توده ايران حزب طبقه کارگر ايران
بوده است؟
در پاسخ اين سئوال:
عده ای بر آنند که حزب توده ايران نه تنھا
اکنون حزب طبقه کارگر نيست ،بلکه ھيچگاه
حزب طبقه کارگر نبوده است .چه داليلی بر اين
ادعا اقامه می شود بدرستی معلوم نيست ،ولی
مسلم است که اين دوستان وجود مراحل دو گانه
را در تاريخ حزب توده ايران نمی بينند ،چنانکه
وجود چنين مراحلی را در تاريخ زندگی حزب
کمونيست اتحاد شوروی و دولت شوروی نمی
پذيرند .برای آنھا حزب توده ايران ھمان بود که
ھست .اگر امروز اين حزب را نمی توان حزب
طبقه کارگر ناميد ،ديروز ھم حزب طبقه کارگر
نبوده است .مشخصات کنونی آن بھيچوجه
عارضه ای که گريبان حزب و رھبری آنرا پس
از مھاجرت و يا بويژه در سالھای اخير گرفته
باشد نيست ،بلکه خصلت ذاتی حزب و رھبری
آنرا تشکيل داده و از آغاز حيات تا کنون
مشخصه اصلی آن بوده است.
در مقابل اين نفی مطلق خصلت حزب توده
ايران به مثابه حزب طبقه کارگر ،نظر
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رويزيونيستھای حزب توده ايران قرار می
گيرد .اينھا بر آنند که حزب توده ايران در
گذشته حزب طبقه کارگر ايران بوده و اکنون
نيز خصلت خود را ھمچنان حفظ کره است.
برای اينھا حزب توده ايران ھمان است که بود.
اينھا نيز در واقع وجود دو مرحله متمايز را در
تاريخ حزب تتوده ايران انکار می کنند ،اينھا
نمی بينند و نمی خواھند ببينند که چگونه از راه
طبقه کارگر دور افتاده اند و چگونه خصلت
انقالبی حزب به خصلت رفرميستی تبديل شد ه
است ،اينھا ديگران را به "ضد توده ای" متھم
می سازند حال آنکه خود آنھا به ضد حزب توده
ايران برخاسته و حزب را از محتوی انقالبی آن
تھی ساخته اند.
اما بنظر ما حزب توده ايران در مرحله نخست
حيات خود بدون شک حزب طبقه کارگر ايران
بوده است .زيرا اوال جھان بينی طبقه کارگر
يعنی مارکسيسم – لنينيسم را راھنمای انديشه و
عمل خود قرار داد و ھيچگاه از اشاعه آن باز
نايستاد و افراد و کادرھای خود را با اين جھان
بينی پرورانيد ،ثانيا مبارزه با امپرياليسم
خارجی و ارتجاع داخلی ،مبارزه بخاطر
برچيدن مناسبات نيمه فئودالی در ده و رھائی
دھقانان ،مبارزه بخاطر آزاديھای دموکراتيک و
دفاع از منافع طبقات زحمتکش در سرلوحه
رھنمودھای سياسی حزب جای گرفت و ثالثا
سازمانی حزبی از باال تا پائين بر اساس اصل
مرکزيت دموکراتيک شکل می گرفت .باالخره
فراموش نکنيم که حزب توده ايران به مثابه
حزب کمونيست ايران از طرف احزاب
کمونيست جھان برسميت شناخته شده بود و
يکی از اعضای خانواده احزاب کمونيست
بشمار می رفت.
اگر اکنون کسانی پيدا می شوند که اين واقعيات
را ناديده می گيرند در واقع خواست خود را به
جای واقعيات می نشانند .انکار خصلت
کمونيستی حزب توده ايران در نخستين مرحله
حيات آن ناشی از ذھنی گری است و بھيچوجه
با حقيقت وفق نمی دھد.
از پاره ای نوشته ھا و گفته ھا چنين بر می آيد
که حزب توده ايران گويا حزب طبقه کارگر
ايران نبوده است به اين علت که در کار خود
نواقص و معايب بسياری داشته ،اشتباھات
بزرگی مرتکب شده ،به راست و به چپ دويده
و پاره ای مسايل مھم را بدست فراموشی سپرده
است و از اين قبيل .اما دارندگان اين نظريات
محيطی را که در آن حزب توده پديد آمده و رشد
کرده از ديده فرو می گذارند .آنھا حزب توده را
از ديدگاه امروزی خود قضاوت و ارزيابی می
کنند ،در
حاليکه برای قضاوت ھر پديده اجتماعی بايد
آنرا در چھارچوب شرايط پيدايش و تکامل آن
پديده سنجيد و نه در خارج از آن ،آنھا فراموش
می کنند که حزب مانند انسان پس از پيدايش و
پيش از آنکه به مرحله بلوغ برسد دوران
کودکی خود را می گذراند .حزب توده ايران نيز
با توجه به وضع ...ادامه در صفحه ٥
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"حزب توده ايران" و "توفان"...
کشور پس از بيست سال ديکتاتوری فاشيستی
رضا خان ،نمی توانست چنين دورانی را نه
پيمايد .در طول اين دوران حزب ھنوز
مارکسيسم لنينيسم را بدرستی فرا نگرفته بود،
محيط و ساختمان اجتماعی خود را بدرستی نمی
شناخت ،از انطباق صحيح مارکسيسم لنينيسم بر
شرايط ايران ناتوان بود ،در پراتيک مبارزه
سياسی و اجتماعی تجربه نداشت .در چنين
شرايطی حزب نمی توانست از خطا و اشتباه
مصون بماند .نواقص و اشتباھات حزب در
دوران کودکی اختصاص به حزب توده ايران
ندارد .لنين در اثر داھيانه خود "بيماری کودکی
کمونيست" برخی معايب ناشی از دوران
کودکی کمونيست را تشريح کرده است .مائوتسه
دون دوران کودکی حزب کمونيست چين را
اينگونه توصيف می کند" :حزب در آن دوران
ھنوز دوران کودکی خود را طی می کرد...
شرايط تاريخی و اجتماعی چين را خوب نمی
شناخت ،از ويژگی ھا و قانون منديھای انقالب
چين زياد آگاه نبود ،ھنوز درک کامل و واحدی
از تئوری مارکسيسم لنينيسم و پراتيک انقالبی
چين نداشت ...طی اين دوره سازمانھای حزبی
رشد و نمو کرد ولی نا استوار ماند .اعضاء و
کادرھای حزبی در زمينه ايدئولوژی و سياسی
بھيچوجه قوی نبودند.اعضاء تازه حزب بسيار
بودند ولی حزب به آنھا آموزش الزم
مارکسيستی-لنينيستی نداده بود ...سودجويان
فراوانی خود را بدرون حزب انداخته بودند ولی
اخراج نشده بودند ،حزب در پيچ و خم توطئه ھا
و دسايس دشمنان و متحدين آنھا گير کرده بود
ولی ھشياری نشان نمی داد ...ھمه اين حقايق از
عدم تجربه از عدم شناسائی عميق در باره
انقالب ،از ناتوانی در آميختن تئوری مارکسيسم
لنينيسم با پراتيک چين ناشی می گرديد .در
پايان اين دوره نيز بر اثر راستروی حزب به
رھبری چن دو سيو انقالب با شکست مواجه
گرديد" .تمام آن معايب و اشتباھاتی که به استناد
آنھا خصلت کمونيستی حزب توده ای ايران در
مرحله نخست حيات آن انکار می شود در واقع
تظاھرات دوران کودکی اين حزب به مثابه
حزب طبقه کارگر ايران است .ماھيت حزب
طبقه کارگر از روی نواقص و اشتباھات آن ،از
روی شکستھا و پيروزی ھای آن تعيين نمی
شود .مالک تشخيص ھمان سه خصيصه ای
است که در فوق بدان اشاره کرديم.
گذشته از موضوع ماھيت ،در مورد نقش حزب
توده ايران در سالھای پس از شھريور گاھی
مطالبی عنوان می گردد که منطبق با حقيقت
نيست .در اينجا حزب توده ايران نه بطور عينی
و نه بر اساس واقعيات تاريخی بلکه بطور
ذھنی و يکجانبه و بر اساس تمايالت و اراده
شخصی مورد قضاوت قرار می گيرد .گاھی
کار مبالغه به جائی می رسد که مبارزه حزب
توده ايران با امپرياليسم و ارتجاع ايران "به
سرکردگی شاه" نيز نفی می شود .اين شيوه
ارزيابی نقش حزب توده ايران جدی نيست،
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علمی نيست ،افسانه ای است که کسی جز
آفرينندگانش به آن باور ندارند ،شايد خود آنھا
نيز بدان باور نداشته باشند.
حزب توده ايران علی رغم اشتباھات سنگينی
که در بعضی موارد مرتکب شده ،علی رغم
معايب و نواقصی که در آن وجود داشته در
مبارزه با امپرياليسم ،در مبارزه با ھيئت حاکمه
ايران ،در مبارزه با شاه و دربار يا به عبارت
ديگر در مبارزه با دشمنان خارجی و داخلی
خلق ايران نقش برجسته ای بازی کرده است.
حزب توده ايران در مبارزه به خاطر آزاديھای
دموکراتيک از ھيچ کوششی فروگذار نکرد،
حزب توده ايران تنھا حزبی بود که توده ھای
کارگر و دھقان را بسيج کرد و آنھا را به صحنه
مبارزه کشانيد ،به آنھا درس مبارزه آموخت و
از حقوق و منافع آنھا بی چون و چرا دفاع کرد،
مبارزه برای بھبود شرايط زندگی آنھا را وجھه
ھمت خود قرار داد ،حزب توده ايران تنھا و
اولين حزبی بود که زنان يعنی نيمی از جمعيت
کشور را برای نيل به تساوی حقوق سياسی و
اجتماعی با مردان متشکل ساخت و به مبارزه
کشانيد.
حزب توده ايران وظيفه انترناسيوناليستی خود
را در دفاع از اتحاد جماھير شوروی به مثابه
يگانه کشور سوسياليستی و دژ انقالب و
سوسياليسم و سپس دفاع از اردوگاه سوسياليسم
و دفاع از نھضتھای نجاتبخش را ھرگز از ياد
نبرد .در دوران پس از شھريور ،حزب توده
ايران يگانه حزبی است که انديشه ھای
مارکسيسم لنينيسم را در ايران اشاعه داد ،حزب
توده ايران در اشاعه فرھنگ نو و مترقی سھم
بسزائی دارد ...اينھا است رئوس کارنامه حزب
توده ايران که مانند خطوط قرمزی در سراسر
مرحله نخست حيات آن به چشم می خورد و
ورود در جزئيات آنھا از حوصله اين مقاله
بيرون است .با چنين کارنامه ای است که حزب
توده ايران توانست اعتماد طبقه کارگر ايران و
توده ھای دھقانان و روشنفکران را بخود جلب
کند و در عرض مدت کوتاھی به بزرگترين
حزب و تشکيالت سياسی ايران تبديل گردد و
اين حقايق روشن تاريخی را با ھيچ چيز نمی
توان پوشانيد .در ميان خدمات و اشتباھات
حزب توده ايران آنچه عمده است خدمات آنست.
برخی ما را مالمت می کنند که چرا از
"افتخارات و سنن انقالبی حزب توده ايران"
سخن به ميان می آوريم .البته بر کسانی که با
نھضت کارگری کشور ما سر سازگاری ندارند
سخن از افتخارات و سنن حزب توده ايران
گران می آيد .ولی اين افتخارات و سنن انقالبی
به ما اعضای ساده حزب الھام می دھد و در
مبارزه نيرو می بخشد .اين افتخارات و سنن
انقالبی متعلق به اين يا آن شخص معين ،اين يا
آن گروه معين نيست ،متعلق به حزب است.
رفيق شھيد سرگرد بھزاد در آخرين لحظات
حيات خود می گويد" :افتخار دارم که به خاطر
ملت ايران و در راه حزب پر افتخار توده ايران
محکوم و تيرباران شوم" .رفيق شھيد جمشيدی
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در پاسخ اين سئوال که ھدف سازمان نظامی
حزب توده ايران چه بود چنين پاسخ می دھد:
"حکومت توده ای که به حکومت دموکراتيک
توده ای نظير حکومت چين منتھی شود" .رفيق
شھيد وکيلی در پاسخ اين سئوال که آيا شما با
شخص شاه مخالفيد يا با رژيم سلطنت با جرات
بی نظيری جواب می دھد" :من ھم با رژيم
سلطنت مخالفم و ھم با شخص شاه" .اين
فرزندان شايسته خلق ايران مايه افتخار حزب
توده ايران در پيشگاه ملت ايرانند .سخنان
انقالبی و راه آنان در زمره سنن انقالبی حزب
توده ايران است ،مايه سربلندی ھر توده ای
است .چرا نبايد سخنان و راه اين فرزندان
قھرمان خلق را بياد آورد ،چرا نبايد از اين
سخنان الھام گرفت و به راھی که آنھا به ما
نشان می دھند و به خاطر آن جان خود را نثار
کرده اند رفت .آيا فقط به اين دليل که اين
فرزندان قھرمان اعضای سازمانی بوده اند که
وابسته به حزب توده ايران بوده است؟ نه ،راه
اين مردمان شرافتمند در شرايط کنونی راه
زحمتکشان ،ھمه نيروھائی است که به خاطر
آزادی و استقالل ايران بپاخاسته اند و می
خواھند مبارزه را تا پايان ادامه دھند.
آيا بھتر نيست ھمه با ھم در اين راه گام
برداريم؟"
توفان اين مقاله را در برخورد به دو مرحله
تاريخی حيات حزب توده ايران در سال ١٣۴۶
نوشت و روشن کرد که بايد ميان مرحله نخست
کمونيستی و مرحله دوم رويزيونيستی حيات اين
حزب تفاوت ماھوی قايل شد" .حزب توده
ايران" در مرحله نخست زندگيش علی رغم
ھمه کاستی ھا به راستی ستاد فرماندھی طبقه
کارگر ايران و ابزار مھم مبارزه طبقاتی بود،
درحاليکه در مرحله دوم زندگيش که به
سراشيب رويزيونيسم خروشچفی در غلتيد و
نظريه ھای رويزيونيستی را خط مشی اعتقادات
و اعمال خويش قرار داد ،به آلت سازش طبقاتی
و ھمدستی با امپرياليسم جھانی بدل شد .کسی
که قادر نباشد اين دو مرحله را با اتکاء به دانش
مارکسيستی لنينيستی از ھم تميز دھد ،طبيعتا در
ارزيابيھای خويش دچار اشکال خواھد بود.
جريانھای "انقالبی نما" با ماھيت خرده
بورژوائی بودند که با دست سرسپردگان
رويزيونيسم شوروی در ايران بوجود آمدند و از
موضع "چپ" به "حزب توده ايران" حمله می
کردند .فراموش نکنيم که رويزيونيسم دشمن
جنبش کمونيستی در حال و گذشته بود و می
خواست و ميخواھد که ھمه جنبش کمونيستی و
دستآوردھای آن را تخطئه کند .ھمه چيز را
خراب کند ،سنن انقالبی اين جنبش را آلوده کند
تا الھامبخش کسی در آينده نباشد .ياس را حاکم
گرداند و باين جھت از ھر سالح "چپ" يا
راست استفاده می کند.
اين جريانھای خرده بورژوائی به جای مبارزه
با رويزيونيسم "حزب توده ايران" ،که بيک
مبارزه حياتی و مماتی...ادامه در صفحه ٦
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"حزب توده ايران" و "توفان"...
در جنبش کمونيستی ايران و جھان بدل شده
بود ،پرچمی برای چنگ انداختن در گذشته و
انحراف مبارزه ضد رويزيونيستی به صورت
زير اختراع کرده بودند" :پيش به سوی مبارزه
با اپورتونيسم تاريخی حزب توده ايران" .آنھا
با اين تئوری من در آوردی منبع ھمه اشتباھات
خويش را به گردن "اپورتونيسم تاريخی حزب
توده ايران" می افکنند ،زيرا به دروغ و يا
مبالغه آميز ،مدعی بودند ،که اعضاء و رھبران
ما ،ھمه از دل "حزب توده ايران" بيرون آمده
اند و لذا "بيماريھای" آن حزب را با خود حمل
می کنند .بتدريج آنھا دچار بيماری ھائی شدند
که در تمام طول زندگی پر افتخار "حزب توده
ايران" ،در دوران نخست فعاليتش ،محلی از
اِعراب نداشت .اين جريانھای خرده بورژوازی
که تاريخی مملو از آشفته فکری ،سرگردانی،
ماجراجوئی ،نوسانات سرسام آور و خيانت
طبقاتی و ملی دارند ،مدعی بودند :بدون
بررسی ھمه جانبه تاريخ گذشته "اپورتونيستی
تاريخی حزب توده ايران" ،امکان ھيچ مبارزه
موثری وجود ندارد .خود آنھا نه تنھا گامی در
راه روشن شدن اين تاريخ نگذاردند ،بلکه بی
سر و صدا اين ادعاھای خويش را ،بدون يک
برخورد منتقدانه کمونيستی بکناری گذاشتند و
پس گرفتند .امروز شما از اين پرچم جنجالی
سالھای اواخر  ۶٠و  ٧٠ميالدی ،خبری نمی
بينيد .ديگر حاملين آن مدعی نيستند ،که پيشرفت
امر مبارزه حال ،به بررسی ھمه جانبه و عميق
اين "اپورتونيسم تاريخی" مربوط است ،زيرا
اگر چنين بود امروز ھم بايد با ھمان پرچم به
ميدان می آمدند تا راه مبارزه را روشن و
ھموار سازند .ولی امروز تمسخر تاريخ را
بدرقه راه خود دارند و صدمات بيشماری را که
از اين طريق به جنبش مارکسيستی لنينيستی
ايران زدند بيدک می کشند .اين جريانھای خرده
بورژوازی حاصلی جز صدمه به جنبش
کمونيستی ايران نداشتند و حتی نتوانستند ُگل
کوچکی به سر جنبش کمونيستی ايران بزنند و
نقش موثری در تحوالت درون ايران بازی کنند
و ُمھر خويش را بر جنبش کمونيستی ايران
بکوبند .تاريخ آنھا مملو از غلو و ادعاھای کاذب
است .آنھا ديگر جرات ندارند نقش تاريخی
خويش را با نقش موثر و پرافتخار و تاريخساز
"حزب توده ايران" در دوران نخست حياتش
مقايسه کنند .ھر کس که از ارزيابی مبتنی بر
مارکسيسم لنينيسم دور بيفتد ،به ھمين جا سقوط
می کند.
امروز ھم ھنوز رويزيونيسم حاکم بر "حزب
توده ايران" که آنرا به ساير جريانھای چريکی
سرايت داده اند ،از عوامل مھم انحراف در
جنبش کمونيستی و آشفته فکری و سردرگمی
در ميان طبقه کارگر و روشنفکران آن است.
ھنوز ھم مبارزه با رويزيونيسم در اشکال
اساسی آن در دستور کار حزب کار
ايران)توفان( به مثابه ادامه دھنده راه "حزب
کمونيست ايران"" ،حزب توده ايران" در
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دوران نخست حياتش و "سازمان مارکسيستی
لنينيستی توفان" قرار دارد .کسانی که جای
مبارزه با رويزيونيسم را با تئوری من در
آوردی "مبارزه با اپورتونيسم تاريخی حزب
توده" عوض کردند و حزب توده را از زير
ضربات افشاء گرانه با به انحراف کشاندن
مسير مبارزه و حتی در خدمت تائيد آنتی
کمونيستھا ،بدر آوردند ،روز به روز بيشتر
تحليل می روند و کفاره سياستھائی را می دھند
که نابخردانه برگزيدند.
ولی آنان که بھر ترتيب ،در مصاف با
رويزيونيسم خروشچفی با تاخير به ميدان آمده
اند ،در صف ياران طبقه کارگر قرار دارند و
مسلما جايشان در کنار ساير توفانی ھاست.
حزب کارايران)توفان(
پانزده بھمن ماه ھزار و سيصد و نود
*****
سمت درست مبارزه زنان...
برای تظاھر به مدرنيسم و برای مقابله با
مبارزه زنان پيشرو و مترقی ايران ،برای
نمايش قدرت خويش تا قدرتھای خارجی را
بترساند ،به سازماندھی زنان مذھبی دست زد و
سازمانھای مذھبی زنان را بنياد گذارد .گرچه
در درجه نخست چنين به نظر می آيد که رژيم
جمھوری اسالمی برای تسلط روز افزون
خويش بر جامعه از نيروی زنان نيز استفاده می
کند و اين داوطلبی ريشه سياسی دارد ،ولی از
نظر عينی در جامعه ھمين زنان مذھبی نيز
بسياری از سنتھای خانوادگی را در ھم شکستند
و به دستآوردھائی رسيدند که پس گرفتن آنھا
جبر تحول و دستآورد
ديگر مقدور نبود .اين
ِ
انقالب بھمن بود .امروز اکثريت دانشجويان
ايرانی را زنان تشکيل می دھند و اين در سطح
جھان نيز کمتر نظير دارد .اين ھمان وضعيتی
است که تحول انقالبی در جامعه ايران ،که
ايران را زير و رو کرد ،به سران رژيم
جمھوری اسالمی تحميل کرده است .ديگر
خمينی نمی توانست شرکت زنان را در
انتخابات و يا نامزد شدن آنھا را برای شرکت
در مجلس شورای اسالمی و ...ممنوع کرده و
آنرا غير اسالمی و حرام بداند .زنی که در
انقالب حضور يافته و در ھمه پرسی انقالب
شرکت کرده و در تصويب قانون اساسی دخالت
نموده را ،بيکباره نمی شود فاقد ھمان حقوقی
دانست که در روند انقالب بھر صورت بدست
آورده است.
رشد جنبش زنان در ايران چشم گير است.
ارتقاء سطح فرھنگی و آموزشی آنھا قابل توجه
می باشد و اين تازه آغاز کار است ،زيرا که
چنين زنانی ،مادرانی در آينده خواھند بود که
نسل جديدی را به جامعه تحويل می دھند و اين
ھمان دستآوردھای انقالب است که در طی يک
روند کم و بيش طوالنی تاثيرات خويش را حتی
بر ضد حاکميت کنونی و مستقل از خواست آنھا
بر جامعه می گذارد .بسياری از ھمان زنان

صفحه ۶

مذھبی که از پستوی خانه ھا بدر آمده اند،
امروز در عرصه مبارزه طبقاتی و اجتماعی و
عينی ،واقعبينانه ،به پرچمداران حمايت از
حقوق زنان بدل شده اند .آنھا نيز می فھمند که با
نظريه ھای زن ستيزانه مذھبی ،که البته تنھا
مربوط به مذھب اسالم نيست و در يھوديت و
مسيحيت نيز وجود داشته و دارد ،نمی توانند
موافق باشند .آخر ريشه زن ستيزی را بايد در
اصل بھره کشی استثمار انسان از انسان و در
واقعيت جامعه طبقاتی جستجو کرد و نه خلق و
خوی مردان ،دختران و خواھران و مادران و
زنان آنان که به خيابانھا آمده و از نظر فکری
رشد بی سابقه کرده اند ،بايد حق حضانت
کودکان را داشته باشند و يا اصل تک ھمسری
را قانونی کرده و يا حق انتخاب کردن و انتخاب
شدن و حق گزينش مسکن و ...را دارا باشند.
حتی اين مبارزه امروزه و بعد از انقالب بشدت
به درون خانواده ھای متدين مذھبی کشيده شده
است که فرزندانشان در دانشگاھھا به آموزش
مشغولند و يا به سفرھای خارج آمده اند .ديگر
نمی شود چرخ تاريخ را به عقب برگرداند.
رژيم جمھوری اسالمی در اين عرصه بشدت
شکست خورده است .مبارزه زنان با شتاب
روبه پيشروی است و عقب ماندگی فکری
آخوندھا ،سنت پدر ساالری و مرد ساالری و
ريشه ھای عميق مذھبی ديگر نمی توانند در
مقابل اين تحوالت پايداری کنند و ناچارا سنگر
به سنگر را از دست می دھند.
البته در اين مبارزه بايد جانب احتياط را نيز
رعايت کرد و مانع شد از اينکه مبارزه زنان
برای تحقق حقوق خويش ،از مبارزه عمومی
جامعه برای تحقق دموکراسی و عدالت
اجتماعی جدا شود .در جامعه ايکه عدالت
اجتماعی نقش نداشته باشد و استبداد حاکم گردد،
نه تنھا حقوق زنان ،بلکه حقوق مردان و ھمگان
نيز به زير پا گذارده می شود .مبارزه برای
تحقق حقوق زنان که بايد مورد حمايت مردان
نيز باشد ،بخشی از مبارزه دموکراتيک در
جامعه ايران است .احاد جامعه ايران بايد بتوانند
با احترام متقابل و برسميت شناختن حقوق
متساوی متقابل در کنار ھم زندگی کنند .ھمه
افراد در قانون اساسی بايد در ھمه موارد دارای
حقوق مساوی باشند .اين مبارزه در عين حال
برای آنکه آلت دست عمال امپرياليسم و دشمنان
ايران قرار نگيرد ،بايد جنبه جھانشمول خويش
را حفظ کند .زنان ايران در عين اينکه بخاطر
تساوی حقوق در ايران مبارزه می کنند و آنرا
بخشی از مجموعه مبارزه دموکراتيک در ايران
می بينند ،بايد در عين حال در نوشتجات و
تحليلھای خويش ،از تساوی حقوق زنان در ھمه
جا دفاع کنند .مبارزه برضد سرکوب زنان
فلسطينی توسط صھيونيسم در داخل اسرائيل و
يا مناطق اشغالی و يا در عربستان سعودی و
کويت و امارات متحده عربی ،عراق و
افغانستان و در خود فلسطين و لبنان نيز بخشی
از مبارزه زنان تساوی طلب در جامعه ايران
خواھد بود... .ادامه در صفحه ٨
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سمت درست مبارزه زنان...
امپرياليستھا سعی می کنند از واقعيت بی حقوقی
زنان ايران که محصول تسلط رژيمھای مستبد و
از جمله رژيم مستبد جمھوری اسالمی در ايران
است ،سرمايه سياسی برای خويش بسازند تا در
اين جنبشھا رسوخ کرده ،رھبری آنرا بدست
گرفته ،با دادن کمکھای مالی به آنھا و گذاردن
کالسھای آموزشی برای آنھا و ...پايگاھھای آتی
انقالب مخملی در ايران را فراھم آورند و از آن
در شرايط بحرانی برای مقاصد خويش سود
بجويند .اين سياست مدتھاست که توسط
امپرياليستھا در ايران در حال اجراست و در
داخل و خارج ايران يا سازمانھای دست نشانده
می سازند و يا سعی می کنند در سازمانھای
موجود رخنه کنند .ھمين اقدامات نشان می دھد
که بايد سازمانھای زنان ايران به مسايلی نظير
خطر جنگ و يا تحريم اقتصادی ايران که جان
ميليونھا ايرانی و بويژه کودکان را به خطر می
اندازد برخورد فعال داشته باشند و مرز خود را
با سازمانھای امپرياليست ساخته روشن گردانند.
وگرنه اين توھم ايجاد می شود که اين سازمانھا
بيشتر آلت دست قدرتھای امپرياليستی برای
اسارت ايران ھستند تا رھائی زنان ايران .شما
در اين رابطه به جريانھای مشکوکی نيز
برخورد می کنيد که به بھانه "تابو شکنی"
فرھنگ برھنگی را تبليغ می کنند و اين نظريه
ارتجاعی را که در ھيچ کجای جھان بُردی
ندارد و مبارزه زنان را به کژراه می کشاند،
مظھر مبارزه ترقيخواھانه زنان جلوه می دھند.
اينکه افرادی تمايل داشته باشند خود را برھنه
کنند ،مشکل شخصی و يا آزادی فردی آنھاست
و کسی نبايد آزاديھای فردی آنھا را سلب کند.
ھر کس حق دارد نوع زندگی خويش را خودش
تعيين کند ،تا اينجا نمی توان به کسی ايرادی
وارد کرد .حتی در ممالک پيشرفته سرمايه
داری شمال اروپا که مسايل جنسی تا حدودی
حل شده و اينگونه تعصبات جای کوچکتری را
در فرھنگ اجتماع می گيرد ،در مورد اين قبيل
آزاديھا قوانينی وجود دارد که بايد برای احترام
بديگران رعايت شود .به عنوان مثال کسی حق
ندارد ،لخت و عريان در مجامع عمومی ظاھر
شود و از وسايل نقليه عمومی استفاده کند .بر
ھمين آزاديھای شخصی نيز حد و مرزی گذارده
اند .ولی اگر کسی بخواھد عالقه به لخت شدن
خويش را امری انقالبی و سياسی جلوه دھد و
بخواھد از آن ابزار مبارزه سياسی بسازد و
عقده ھای شخصی خودش را به عنوان "تابو
شکنی" تسکين دھد ،آنوقت ديگر نه از مبارزه
برای تساوی حقوق زنان می تواند سخنی در
ميان باشد و نه از مبارزه سياسی زنان .اين نوع
تبليغات خاص دارو دسته ھای "حزب کمونيست
کارگری ايران" و مريدان منصور حکمت است
که برای آزادی ھای جنسی که امر شخصی
افراد است ،بدنبال داليل من در آوردی سياسی
می گردند .معلوم نيست چه نيازی آنھا را به اين
تئوری سازی ھای مسخره می کشاند .تساوی
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حقوق زن و مرد چه ربطی به لخت شدن زنان
دارد؟ مگر مردان حق دارند لخت شوند و در
مجامع عمومی حضور پيدا کنند؟ اين تبليغات
گمراه کننده از زمانی مجلسی شد که گويا دختر
خانمی در مصر بعد از سرنگونی مبارک برای
مبارزه با اسالمگرايان پيکر خود را به نمايش
عموم گذارد تا با "مرد ساالری" و
"اسالمگرائی" مبارزه کند .فورا دختران
اسرائيلی نيز در ھمبستگی با اين دختر خانم
مصری لخت شدند و به تبليغ اين شيوه مبارزه
پرداختند .ھدف از تبليغ اين شيوه مبارزه
منحرف کردن مبارزه دختران و زنان مصری
از مبارزه با ژنرالھای حاکم در مصر بود که
ھمدستان حسنی مبارک و ياران صھيونيستھای
اسرائيلی محسوب می شوند" .تابو شکنی"ھا که
البته توسط اين "انقالبی ھا" تنھا برای زن و
ھمسر و ناموس سايرين توصيه می شود،
حرمت زنان را از بين می برد و صحه گذاردن
به ھمان تبليغات جامعه مصرفی سرمايه داری
است که زن را به عنوان کاال و وسيله تمتع
جنسی مرد و بمب اتمی سکسی به جامعه
معرفی می کند .سرمايه داری اين "تابو" را
مدتھاست شکسته است و صحه گذاردن بر اين
سياستھای امپرياليستی کشف جديدی نيست و
دسيسه ای برای انحراف مبارزه سياسی زنان و
کشاندن آنھا به اعمالی است که جھت مبارزه
سياسی و دموکراتيک آنھا را منحرف کرده و
اين مباره را به عرصه ھای تاريک ،جزئی،
شخصی ،خرده کاری ،و حريمھای خصوصی
افراد می کشاند .فرض کنيد که مشتی "انقالبی"
به ميدان آيند و مدعی شوند مفھوم تساوی حقوق
زن و مرد در انتخاب اصل تک ھمسری نيست،
بلکه زنان نيز بايد حق داشته باشند به سنت چند
شوھری روی آورند .آيا اين نظريه ھا به زنان
ايران برای کسب حقوق دموکراتيکشان ياری
می رساند و يا به آن صدمه می زند؟
در ھشتم ماه مارس جا دارد که ما بيک نکته
مھم ديگری در نقض حقوق زنان که "تابو
شکنی" نکرده اند و بايد از آن به حمايت
برخاست ،اشاره کنيم .به گزارش خبر آنالين،
اين طرح را ماه ھا پيش زھره الھيان نماينده
تھران ارائه داده بود طرحی که در بطنش به
دنبال احقاق حقوق فرزندان زنان ايرانی ای بود
که با اتباع افغانستان يا عراق ازدواج کرده اند و
اين فرزندان در ادامه تحصيل ،اشتغال و حتی
دريافت يارانه مشکل دارند و از حقوق اجتماعی
برخوردار نيستند .طراحان اين طرح در نظر
داشتند که اين فرزندان که تنھا مادرانشان ايرانی
ھستند ،ايرانی به شمار روند"
در مذاکراتی که برای احقاق حقوق اين افراد
صورت گرفته است ،وزارت کشور به مقاومت
دست زده و با اعطای تابعيت ايرانی به آنھا
خودداری کرده است .مطبوعات می نويسند:
"الھيان پس از اين موضوع با مسئوالن وزارت
کشور وارد مذاکره شده و نظر موافق اين
وزارتخانه برای اعطای حق اقامت به اين افراد
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را اخذ کرده است .به اين ترتيب اگر چه به
چنين فرزندانی حق تابعيت ايرانی داده نمی شود
اما اجازه اقامت اعطا می شود" .باين کار می
توان شق القمر نام نھاد .خانم الھيان در حقيقت
بر نظر وزارت کشور صحه گذارده است و
فرزندان زنان ،و زنان ايرانی را از حقوقشان
محروم کرده است.
بر اساس اين تصميم اگر مرد مسلمان ايرانی،
زن افغانی و يا عراقی بگيرد ،به صرف اينکه
پدر خانواده تابعيت ايرانی دارد ،فرزندش بطور
خودکار ھم ايرانی و ھم مسلمان است .ولی اگر
يک زن ايرانی شوھر افغانی و يا عراقی کند،
فرزندش ايرانی نيست .چون وزنه
ت" مرد ،از وزنه
"افغانيت" و يا "عراقي ِ
"ايرانيت" زن سنگين تر است .اين ارزش
گذاری منفی به زن ايرانی و برخوردار
ناشايست به حقوق آنھا ،آنھم در قرن بيست يکم،
جدا مايه رسوائی بی نظيری است .اين نمونه
کوچک نشان می دھد که تا به چه حد اين
نابرابری انسانی عمق يافته است و بر سرنوشت
فرزندان اين آب و خاک تاثير می گذارد .توجه
کنيد فرزندی که از پدر ايرانی باشد ،ايرانی
است و فرزندی که از جانب مادر ايرانی باشد،
ايرانی نيست .اگر زنی شوھر نخستش ايرانی و
شوھر دومش عراقی باشد ،فرزندانش در ايران
دارای حقوق مساوی نيستند .برادرند ،ولی ھر
دو ايرانی نيستند .اين درک جمھوری اسالمی نه
تنھا ارتجاعی ،بلکه نژادپرستانه است .البته
فراموش نکنيم که ھمين وضع در چند دھه پيش
در اروپا نيز حاکم بود .فرزندان زنان آلمانی که
محصول ازدواج با خارجيان بودند ،دارای
ھمان حقوقی نبودند که فرزندان مردان آلمانی
که با خارجيان ازدواج می کردند .مبارزه زنان
در اروپا ،اين وضع را به کلی تغيير داد .در
زمان شاه نيز دختران ايرانی که با مردان
خارجی ازدواج می کردند ،دارای چنين مشکلی
بودند ،ولی در آن زمان خارجيان به اتباع
ممالک اروپائی ،ممالک غربی ،ثروتمند و
آسيائی وممالک "عقب مانده" و فقير ساير دنيا
تقسيم نمی شدند .ھم اکنون اگر يک زن ايرانی
با يک نفر آلمانی ،سوئدی و يا ايتاليائی ازدواج
کند ،فرزندش می تواند تابعيت ايران را در
صورت تمايل داشته باشد ،ولی ظاھرا افغانھا و
عراقی ھا و حتما پاکستانی ھا و ھندی ھا و
ترکھا به علت اينکه از نژاد "پست ترند" لياقت
دريافت تابعيت ايرانی را ندارند .اين تبعيض در
ايران تنھا نفی تساوی حقوق انسانی و
دموکراتيک زنان ايرانی با مردان ايرانی
نيست ،صحه گذاری بر نژادپرستی و ايجاد
روحيه دشمنی با ھمه ھمسايگان ايران است.
طبيعتا در اعطا حقوق تابعيت به افراد می تواند
عوامل فرضی و يا واقعی سياسی ،امنيتی،
اجتماعی و مالی و نظاير آنھا نقش بازی کنند،
ولی وجود ھيچکدام از اين عوامل نمی تواند
دستآويزی شود تا يک اصل دموکراتيک و يک
سنگپايه بنای جامعه...ادامه در صفحه ٨

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاک عراق و افغانستان را بی قيد و شرط
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سمت درست مبارزه زنان...
بکناری گذارده شود و نژادپرستی کليد حل
مسايل اجتماعی جلوه داده شود .اين شايد ساده
ترين راه بنظر آيد و مشکلی را موقتا "حل"
کند ،ولی ضربه ای که به ھمبستگی ملی و
جامعه شھروندی می زند نتايج وخامت باری در
آينده دارد و نشانه کوته بينی و کوته نظری و
فرار از مشکالت است.
بی حقوقی زنان در تمام عرصه ھای اجتماعی
ايران مشھود است ،ولی بايد ھشيار بود که
پرچم دفاع از حقوق زنان در دستان اجنبی
پرستان و دشمنان ايران قرار نگيرد .مبارزه
برای تحقق حقوق زنان ايران از مبارزه عمومی
مردم ايران برای استقرار يک جامعه آزاد،
مستقل و دموکراتيک جدا نيست .کسانی که در
شرايط تھديد امپرياليسم و صھيونيسم برای
نابودی ايران ،ھم از تجاوز به ايران حمايت می
کنند و ھم حاضر نيستند تحريم جنايتکارانه
اقتصادی امپرياليستھا را عليه کودکان و مادران
و زنان ايرانی محکوم کنند ،حامی تساوی حقوق
زن و مرد نيستند و بوئی از دموکراسی نبرده
اند .آنھا کاسبکارانی ھستند در خدمت امپرياليسم
جھانی که ماموريت دارند با نقاب دفاع از حقوق
بشر و يا حقوق زنان و کودکان و مادران و...
به ميدان آيند .بايد نسبت به اين "شخصيتھا" و
سازمانھا با ھشياری برخورد کرد و آنھا را
وادار نمود تا در مقابل تجاوز و تحريم و امر
مھم استقالل و آزادی در ايران آينده از ھم
اکنون موضعگيری کنند.
*****
آموزشھای تجربه تجاوز...
می کند ،به قتل برسند .اين قرار با بی شرمی و
زير پا گذاردن تمام موازين انسانی و حقوقی
عملی شده است .قرار بود از پرواز ھواپيماھای
نظامی جلوگيری شود .اين قرار با جلوگيری از
"پرواز کشتی ھا" و نابودی بنادر و زيربنای
اقتصادی و تاسيسات صنعتی برای انعقاد
قراردادھای جديد استعماری آگاھانه زيرپا
گذارده شده است .قرار بود ھمه قرارھا بر
اساس زور و توازن نيرو تفسير شوند .اين قرار
عملی شده است .قرار بود متحدين تجاوز و
جنايت در ليبی در يک آوای ُکر دستجمعی از
ايران تا پاريس و واشنگتن و لندن ھلھله کنند و
برای آدمخواران امپرياليست دست تکان دھند و
عربده بکشند که حاال نوبت سوريه و ايران
است .اين قرار عملی شد.
امپرياليستھا در اين دوران بحرانی به نفت ليبی
و ذخاير ارزی آن در ممالک اروپائی و ساير
قاره ھا نياز فراوان داشتند .قرار بود منطقه نفوذ
امپرياليستھا تقسيم مجدد شود ومردم ليبی
گوشمالی داده شوند .قرار بود پرچم انقالبی
مردم ليبی را با پرچم ضد انقالبی دوران قبيله
ای سلطان ادريس عوض شود و ارزشھای
سلطان ادريسی را در ليبی بر سرکار آورند تا
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ملتھای آفريقا بفھمند نبايد "بدون اجازه" به
انقالب دست بزنند و ممالک خويش را آزاد
نمايند و ثروتھای ملی خويش را خودشان در
دست بگيرند .قرار بود رژيم ليبی سرنگون
نشود و قوای خارجی برای تغيير رژيم ليبی در
اين کشور مستقل سرباز و مزدور پياده نکنند،
قرار بود سربازان انگليسی و فرانسوی در لباس
مبدل و سربازان قطر و اتحاديه عرب و
شرکتھای خصوصی امنيتی آمريکائی رسما
وارد ليبی نشوند و حق حاکيت آن را خدشه دار
نکنند ،ولی اين قرارھا ھمه زير پا گذارده شد.
دور دور قانون قصاص و القاعده و سلفيستھا
شده است .قرار ھا ھمه عملی شده است.
ما در ليبی شاھديم که القاعده و جريانھای
ارتجاعی سياه اسالمی با امپرياليستھا ھمکاری
می کنند .ما می بينيم که مبارزه امپرياليسم با
"اسالم سياسی" که گويا منظره سياسی جھان
کنونی را رقم می زند دروغی بيش نيست و
ھمدستی آنھا در ھمه جھان با جھاديستھا بويژه
در سوريه مشھود است .اين جريانھای اسالمی
که به شستشوی مغزی دچار شده و درک
مبارزه طبقاتی نداشته و دوست را از دشمن
تميز نمی دھند ،روزی در مقابل امپرياليستھا
می ايستند و روزی در کنار آنھا قرار می
گيرند .اين نوسانات در تمام سير تحول و زندگی
آنھا نمايان است و آنھا را به نيروئی غير قابل
اتکاء ،مشکوک ،متزلزل بدل می کند .مرز ميان
دوستی و دشمنی آنھا بشدت سيال است.
ھم اکنون اين مرتجعين نفوذی به عنوان
ھمدستان امپرياليستھا در سوريه عمل می کنند و
از سراسر جھان توسط سازمانھای عربی به
رھبری قطر و سازمان سی .ای .ا .به سوريه از
طريق اردن و لبنان و ترکيه گسيل می شوند.
ھمه آن بخش از القاعده که در عراق بر ضد
اشغال عراق توسط امپرياليست آمريکا می
جنگيد ،امروز خودش را به سوريه رسانده است
تا در کنار اخوان المسلمين سوريه بجنگد .رژيم
جمھوری اسالمی نيز از اين کيفيت مجزا نيست.
آنھا در عين اينکه در ايران در مقابل نفوذ و
زورگوئی امپرياليستھا و بويژه امپرياليست
آمريکا ايستاده اند در يوگسالوی به عنوان دست
دراز شده امپرياليست آمريکا عمل کردند و در
جنايات عليه مردم صرب و ھمدستی با
مسلمانان بوسنی ھرزه گوين و کوزوو نقش
بيرحمانه ای ايفاء نمودند .ولی اين نقش برای
آنھا نتوانست سودی داشته باشد ،بطوريکه
کشور بوسنی ھرزه گوين که مورد حمايت
جمھوری اسالمی از ھمه نظر بود و
امپرياليست آمريکا نيز با چشم رضايت به آن
می نگريست در آخرين نشست شورای امنيت
سازمان ملل بر ضد ايران رای داد و ايران را
محکوم نموده به تحريم وی رای داد .اين در
حالی بود که اگر بوسنی ھرزه گوين به پيشنھاد
آمريکا رای مثبت نمی داد ،شورای امنيت نمی
توانست يک قطعنامه غير قانونی ديگر عليه
ايران به تصويب برساند .رژيم جمھوری
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اسالمی ھمين نقش ضد انقالبی را در ھمدستی
با امپرياليستھا در ليبی ايفاء کرد و به ياری ضد
انقالب ليبی شتافت تا حکومت مستقل قذافی را
سرنگون کند و به جايش يک رژيم خودفروخته
اسالمی بر سر کار آورد .امروز رژيم
جمھوری اسالمی به بن بست در منطقه رسيده
است .از طرفی خواھان بقاء رژيم بشار اسد به
عنوان متحد ايران و سپر بالی ايران در منطقه
است ،که در زمان تجاوز به ايران می تواند در
ھمکاری با حزب ﷲ لبنان و سازمان فلسطينی
حماس بياری ايران بشتابد و از طرف ديگر
رژيم سوريه يک رژيم غير مذھبی است و بر
ضد اخوان المسلمين که متحدين ايدئولوژيک
جمھوری اسالمی ھستند می رزمد .رژيم
جمھوری اسالمی به مرزھای تضاد نظری و
ديوار واقعيت عينی موجود در سوريه برخورد
می کند .تازه معلوم نيست اخوان المسلمين
سوری بعد از روی کار آمدن به ياری
امپرياليستھا و القاعده متحد قابل اتکائی برای
ايران باشند.
دولت قطر اسالميست بيرحمی بنام عبدالحکيم
بل حج متحد ديروز طالبان و فرمانده نظامی
فعلی طرابلس را که در جنايتکاری شھره آفاق
است ،مورد حمايت قرار می دھد ،تا مردان
مسلح خويش را به سوريه اعزام دارد تا به
مخالفان دولت اسد آموزش نظامی داده و بر ضد
وی به جنگ دست بزنند .شبکه ھای اسالمی
اجتماعی با ارسال پيامک در شبکه ھای مجازی
خواھان شرکت مسلمانان در تجاوز به سوريه
ھستند تا "اسالم" نجات پيدا کند .از ھم اکنون
سلفيستھای عربستان سعودی برای قتل عام
علويستھای سوريه که در حکومت نقش قاطعی
دارند ،برنامه ريزی می کنند تا شر اين
"کافران" را مانند تالششان در کويت و يا
بحرين و يا عربستان سعودی و پاکستان و
عراق و ...از سر خود کم کنند .ارزشھای
حقوق بشر غرب بخوبی در اين سياست
تدارکاتی برای تجاوز به سوريه نشان داده می
شود و از ھم اکنون در صورت پيروزی اين
سياست عواقب وخيمش در سوريه و منطقه
روشن است .دولت دست نشانده ليبی امسال
پيروزی "انقالب" را با سر و صدای تبليغاتی
در حاليکه غم عمومی بر ھمه جا حاکم است،
برای توجيه تجاوز امپرياليستھا و تبليغات
خارجی آنھا ،جشن می گيرد ،ولی اشاره نمی
کند که سرنگونی رژيم معمر قذافی نه با دست
مردم که با تکيه بر نيروی ناتو صورت گرفته
است .اين رژيم اشاره نمی کند که ناتو بنگاه
خيريه و سازمان حقوق بشر نيست و ھزينه
جنگ را از دولت خودفروخته ليبی گرفته است
و ثروتھای قذافی و ليبی را باال کشيده است .اين
رژيم دست نشانده نماينده اکثريت مردم ليبی
نيست ،نماينده يک مافيای رسيده بر قدرت است
که ھنوز نيز نتوانسته مقاومت مردم ليبی را
درھم شکند و ارتش سری ناتو در ليبی بشدت
در زندانھای...ادامه در صفحه ٩
فعال استِ .

دسيسه ھای امپرياليستھا و صھيونيستھا برضد جنبشھای دموکراتيک در
ممالک عربی محکوم است

شماره  – ١۴۴اسفند ماه ١٣٩٠

آموزشھای تجربه تجاوز...
قذافی را بسته اند ،ولی ھر فرمانده و رئيس
قبيله ای برای تصفيه حساب شخصی ،دخمه ھا
و سياھچالھای خويش را بوجود آورده است.
نماينده سازمانھای حقوق بشر که بزرگوارانه
يکسال به رژيم کنونی وقت دادند تا دوران
انتقامجوئی را به پايان برسانند و مخالفين را
برای تحکيم خويش قلع و قمع کند ،اخيرا
صدايشان در آمده که حقوق بشر در ليبی
رعايت نمی شود و حتی وضع بدتر از سابق
شده است .زيرا زندانھای ليبی ديگر زندانھای
دولتی نيستند ،بلکه مملو از زندانھای خصوصی
و سری شده اند که کسی را يارای نظارت بر
آنھا نيست .حتی دولت ظاھرا از وجودشان نيز
خبر ندارد .دولت از خودش در مورد نقض
حقوق بشر بکلی با اين تاکتيک ،سلب مسئوليت
می کند .ھمين تحريف تاريخ "انقالب" ليبی که
محصول يک تجاوز خارجی بود و نه محصول
انقالب مردم ،گويای ماھيت رژيمی است که
حاکم شده است.
يکسال بعد از انقالب در ھر گوشه و کناری
پاسداران با مسلسل ايستاده و مراقب مردمند تا
دست از پا خطا نکنند ،يکسال بعد ھنوز دولت
موقت دست نشانده ليبی برای تسکين نارضائی
مردم ليبی به آنھا وعده کمک مالی می دھد،
ولی از حساب و کتاب کشوری خبری نيست.
يکسال بعد مدعيان نجات ليبی که خود را ناجی
معرفی می کنند ،ھمان کسانی ھستند که به
بدنامی در غارت و تخريب اماکن عمومی و
بيمارستانھا و بانکھا و تاسيسات زير بنائی ليبی
معروف بودند و حال تاريخ را با گلوله مسلسل
می نويسند .شھرھای ليبی به ھمان صورت
مخروبه باقی مانده است ،خانه ھا غارت شده
است و ساکنان آنھا بيشتر اشغالگرانند تا مالکين
اصلی آن خانه ھا و يک سوم ماشين ھای
سواری در ليبی فاقد نمره شناسائی ھستند ،زيرا
اين اتومبيلھای سواری ،دزديده شده اند و باين
ترتيب ھرگز نمی شود مالکين واقعی آنھا را
پيدا کرد .حکومت در ليبی حکومت دزدان و
راھزنان است که ريش اسالمی گذارده و جای
مھر بر پيشانی خود خال کوبی کرده و در شمال
آفريقا با امپرياليستھا ھمکاری می کنند و مردم
ليبی را به خاک سياه نشانده اند .مردم از ھم
اکنون بر سر تقسيم ناعادالنه درآمد نفت که در
تاريکی و بدون حساب و کتاب صورت می
گيرد ،صدا به اعتراض بلند کرده اند .دولت
شورائی موقت ملی می خواھد در ماه ژوئن
انتخابات برگذار کند .بيش از  ۵٠حزب از
زمين روئيده اند که بيشتر نشانه دامن زدن به
آشفته فکری و تفرقه برای پيشبرد اھداف
تبليغاتی ديگری در کار است ،تا نشانه
دموکراسی باشد .حاال قبيله ھا دست باال را پيدا
کرده اند .قبيله سرکوزی به اين تبليغات در
انتخابات فرانسه نياز دارد .ليبی شکل ظاھری
خويش را حفظ کرده است ،ولی کشور به
اميرنشينھای مصراته با مرزھای جغرافيائی که
توسط نيروھای مسلح شيوخ اداره می شود و
ساير شيخ نشينھا تبديل شده است .ھر کس که
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مسلح است ،نماينده قانون خود ساخته است.
قاضی و دادستان و جالد ھمه در يک لباس
ظاھر می شوند و سھم خود را می طلبند.
وضعيت امنيتی و قضائی در ليبی به ١٠٠٠
سال قبل برگشته است و قانون حق با قوی تر
است بر جان و مال ناموس مردم مسلط است.
ارتشھای خصوصی خارجی در ليبی ھنوز
حضور دارند و به قتل مخالفين مشغولند .ھنوز
کوچکترين گامی برای کشف جناياتی که در
مورد شخص قذافی صورت گرفته است،
برداشته نشده است .پسر قذافی در زندان در
زير شکنجه است و دادگاه کيفری جھانی که قبل
از سرنگونی قذافی شب و روز خواھان تحويل
وی بود ،در مورد عاملين و آمرين قتل وحشيانه
وی سکوت کرده است و عذاب وجدانش به ته
کشيده است .رياکاری از ھمه اين ناجيان ناتو و
ھواداران حقوق بشر و دموکراسی آنھا در
اپوزيسيون خودفروخته ايران و جھان می بارد.
ادبيات جنگی از جمله تجاوز و آدمکشی "بشر
دوستانه" و يا اتحاديه ممالک ارتجاعی عرب به
عنوان "ابزار تحقق دموکراسی" به واژه ھای
عادی بدل می شوند و اين در حالی است که
نقض حقوق بشر و جنگ و تجاوز به واژه ھای
نامانوس بدل شده اند .چه معجزاتی که در ليبی
اتفاق نيافتاده است .اوضاع در ليبی بدتر از
سابق است .ليبی نه تنھا امنيت و ثروت خويش
را برباد داده است ،استقالل خويش را نيز از
دست داده است و به صدھا سال پيش عقب گرد
نموده است .ترازنامه جنايات در ليبی ،ترازنامه
خودفروختگی و جنايت پيشگی آن ايرانی ھائی
نيز ھست ،که تجاوز به ليبی را مورد تائيد قرار
دادند و نمونه جنايتکارانه ليبی را با يک
اپوزيسيون خود فروخته اختراعی به عنوان
شورای ملی موقت به عنوان نمونه قابل تحقق
برای ايران به امپرياليستھا توصيه کردند.
نمونه ليبی به ھمه ايرانيان و مردم جھان
آموخت که به امپرياليستھا به عنوان بزرگترين
جنايتکاران و رياکاران تاريخ ھرگز اعتماد
نکنند .اين نمونه به ما نشان داد که چگونه نقاب
آن ايرانيان خودفروخته ای که در تحت تاثير
افکار نئو ليبرالی به نفی ماھيت امپرياليسم
مشغولند و دفاع از استقالل و حق حاکميت
ممالک را نفی می کنند ،در دنيای واقعيت از
چھره می افتد و بی آبرو می شوند.
*****
به مناسبت  ۵٠سالگی کنفدراسيون ...
يک نسل دانشجويان انقالبی ايران در خارج از
کشور ،بسيار ضروری است .اين تجليل که بايد
با تدارک صورت گيرد ،بويژه از اين جھت
اھميت دارد که پاره ای از اعضاء سابق اين
سازمان با اظھار ندامت ،به ايده آلھای ضد
امپرياليستی و دموکراتيک اين سازمان پشت
کرده و به صف دشمنان مردم ايران ،به صف
امپرياليستھا و صھيونيستھا و نوکران تروريست
بومی آنھا پيوسته اند .تجليل از مبارزات

صفحه ٩

کنفدراسيون جھانی در عين حال بيان خط کشی
روشن ميان دوستان و دشمنان مردم ايران
خواھد بود .براين مبناست که حزب کار
ايران)توفان( با اعتقاد عميق به حفظ سنتھای
انقالبی کنفدراسيون محصلين و دانشجويان
ايرانی ،به گردھمآئی ھمه ياران و رفقا ،و بويژه
به دبيران سابق کنفدراسيون جھانی تا قبل از
انشعاب آن سازمان ،که ھنوز به مبارزه ضد
استبدادی و ضد شاھی ،ضد امپرياليستی و
دموکراتيک اعتقاد دارند ،به ديده مثبت نگريسته
و برای برگزاری اين روز تاريخی که آنرا مفيد
تشخيص می دھد ،از جانب خود آماده ھمکاری
است.اينک به سند زير توجه فرمائيد.
يک سند تاريخی پيرامون مشی دانشجوئی
سازمان مارکسيستی-لنينيستی توفان
"برای پيروزی کنفدراسيون چه خط حرکتی
بايد در پيش گرفت"
"کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در سالھای پس
از کودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و پس از آنکه
فعاليت توسو)سازمان دانشجويان دانشگاه
تھران( در ايران بکلی قطع شد ،به ابتکار
دانشجويان ايرانی خارج از کشور تشکيل
گرديد .کنفدراسيون در مدت حيات خود خدمات
شايسته ای در دفاع از منافع صنفی دانشجويان،
در مبارزه عليه رژيم استبدادی کنونی کشور ما
و در راه شعارھای ملی و دموکراتيک خلق
ايران ،ھمگام با ساير نيروھای انقالبی ميھن ما
انجام داده و از اين پس نيز بنا بر ماھيت خود
انجام خواھد داد .دفاع از کنفدراسيون و حفظ و
تکامل آن وظيفه کليه دانشجويان مترقی و کليه
نيروھای ملی و دموکراتيک ايران است.
کنفدراسيون سازمانی صنفی و توده ای است.
صنفی است زيرا فقط دانشجو می تواند عضو
سازمانھای دانشجوئی وابسته به کنفدراسيون
باشد و دفاع از منافع صنفی دانشجويان يکی از
وظايف مھم کنفدراسيون است .توده ای است،
زيرا که کنفدراسيون بايد اکثريت مطلق توده
دانشجو را به استثناء عده قليلی که به محافل
ھيئت حاکمه ايران و مقامات سازمان امنيت
ايران و امپرياليست ھا وابستگی دارند بدور
خود متشکل سازد .عدم توجه به کميت اعضای
سازمانھای وابسته به کنفدراسيون در واقع به
معنای نفی جنبه توده ای اين سازمان است و آن
را به صورت گروه کوچکی در خواھد آورد و
مانع تشکل اکثريت قاطع دانشجويان خواھد
گرديد.
اگر می گوئيم کنفدراسيون سازمانی صنفی است
اين به آن معنی نيست که کنفدراسيون فقط به
دفاع از منافع صنفی دانشجويان می پردازد و
از مسايل سياسی بکلی برکنار است .بويژه در
دنيای امروز و در کشور ايران ھيچ سازمان
صنفی نمی تواند از منافع صنفی خود دفاع کند،
مگر آنکه با يک سلسله از مسايل عام مبارزات
ملی و دموکراتيک روبرو گردد و در برابر آنھا
تصميم صريح و قاطع اتخاذ نمايد.
کنفدراسيون در زمينه سياسی ،در عين حال که
شعارھای خاص ھيچ طبقه ای را طرح نمی
کند ،بنا برخصلت ملی...ادامه در صفحه ١٠

مبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی ميباشد
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به مناسبت  ۵٠سالگی کنفدراسيون ...
و دموکراتيک خود شعارھای مشترک کليه
طبقات ملی و دموکراتيک ايران را در دستور
کار خود قرار می دھد و در راه آنھا مبارزه می
کند .کنفدراسيون بايد با نھضت ملی و
دموکراتيک خلق ايران يعنی با نھضت
کارگران ،دھقانان ،خرده بورژوازی شھری،
روشنفکران و سرمايه داران ملی ھمگام باشد،
از يکسو از توده دانشجو جدا نشود و از سوی
ديگر از اين نھضت عقب نماند .کنفدراسيون
پيوسته بايد مبارزه در راه دفاع از منافع صنفی
دانشجويان را با مبارزه در راه شعارھای ملی و
دموکراتيک خلق ايران و از آن جمله
دانشجويان ،بدرستی تلفيق کند.
در تعيين موضع اجتماعی اکثريت دانشجويان
دو عامل عمده تاثير می کند .يکی منشاء طبقاتی
که صرف نظر از وابستگان به طبقات
کمپرادورھا و مالکان بزرگ ارضی اکثرا از
خرده بورژوازی اند .و ديگر آشنائی دانشجويان
با مبارزات جھان امروز .اگر ما فقط منشاء
طبقاتی را ماخذ قرار دھيم و عامل ايدئولوژيک
و سياسی را که بويژه در جھان امروز در تعيين
موضع اجتماعی روشنفکران ممالک اقتصاداً
عقب مانده تاثير جدی دارد از ديده فروگذاريم
نظريه درستی در باره نوع فعاليت کنفدراسيون
نخواھيم داشت .کنفدراسيون پيوسته بايد منعکس
کننده تمايالت مترقی و انقالبی اکثريت
دانشجويان ايرانی باشد و در راس آنھا به پيش
رود .کنفدراسيون سازمانی دموکراتيک است،
باين معنی که نمايندگان ھر سازمان دانشجوئی
بايد از طريق آراء عمومی دانشجويان انتخاب
شوند ،در کليه بحث ھا ،در کليه سازمانھا بايد
روش دموکراتيک اعمال گردد ،يگانه راه بدست
آوردن اکثريت در ھر سازمان بايد احترام به
عقايد ديگران و توسل به اقناع باشد ،از ھر
روشی که موجب محدوديت اظھار نظر و بحث
و تفاھم شود ،بايد بشدت اجتناب بشود .کوشش
در احراز اکثريت در سازمانھای دانشجوئی از
طريق بند و بست تشکيالتی به مضمون
دموکراتيک اين سازمان ھا لطمه جدی وارد می
سازد ،آنھا را به سازمانھای صوری مبدل می
گرداند و در نتيجه موجب پراکندگی آنھا می
شود .از آنجا که کنفدراسيون سازمانی ملی و
دموکراتيک است ،دانشجويانی که تمايالت ضد
ملی و ضد دموکراتيک داشته باشند ،طرفداران
سياستھای امپرياليستی ،ھواداران رژيم کنونی
ايران ،وابستگان بدربار ايران ،دارندگان عقايد
فاشيستی ،معتقدان به تبعيض نژادی ،نمی توانند
در آن شرکت جويند .کنفدراسيون بايد پيوسته از
سياست آنتی کمونيستی که ساخته و پرداخته
امپرياليستھا و مايه تفرقه نيروھای ملی و
دموکراتيک است پاک باشد.
فعاليت کنفدراسيون نبايد گاه به گاه و برحسب
رويداد حوادث مھم باشد .کنفدراسيون بايد
برنامه منظمی برای تجھيز اکثريت مطلق
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دانشجويان ،ارتقاء سطح معلومات اجتماعی و
مبارزه جوئی آنھا داشته باشد و در عملی ساختن
شعارھای خود پيوسته ابتکار عمل را در دست
گيرد .کنفدراسيون بايد در مناسبات بين المللی
خود سياستی فعال مبنی بر تقويت نيروھای
مترقی جھانی و تضعيف نيروھای ارتجاعی
جھانی داشته باشد .کنفدراسيون به منظور
انعکاس دادن صدای دانشجويان ايرانی در
محافل بين المللی و شرکت در ھمکاری
نيروھای ضد امپرياليستی جھانی بايد کليه
سازمانھای دموکراتيک جھانی بويژه
سازمانھای دانشجوئی تماس منظم بر قرار کند و
با آنھا به مبادله تجارب بپردازد ،کنفدراسيون
پيوسته از اين سازمانھا کمک می گيرد و به آنھا
به اندازه توانائی خود کمک می رساند .در عين
حال کنفدراسيون بايد در برابر سازمانھای به
اصطالح دانشجوئی بين المللی که ساخته
امپرياليست ھا و دستگاھھای جاسوسی ھستند
روش مبارزه جويانه داشته باشد و آنھا را افشاء
کند .کنفدراسيون بايد مستقيما نيز حتی االمکان
با سازمانھای دانشجوئی کشورھای ديگر و
بويژه کشورھای آسيا ،آفريقا و آمريکای التين
ارتباط برقرار کند ،با آنھا به مبادله تجارب
بپردازد ،به آنھا کمک بدھد و از آنھا کمک
بگيرد.ما آرزومنديم کنفدراسيون در آينده بيش
از پيش به نھضت دانشجوئی ايران خدمت کند و
عنصری فعال در جبھه نيروھای ملی و
دموکراتيک باشد
بھمن ماه  -١٣۴۶سازمان مارکسيستی –
لنينيستی توفان"
حزب کارايران)توفان(
دھم بھمن ماه ھزار و سيصد و نود
*****
صھيونيسم و حقوق زنان ...
به منشور ملل متحد ،ساير ممالک را با بمب
اتمی خويش به جنگ تھديد می کند .شگفتا که
اين اقدام تروريستی و ناقضانه منشور ملل
متحد ،مورد اعتراض آقای بان کی مون دبير
کل سازمان ملل متحد ،قرار نمی گيرد .وی
ھنوز نفھميده است کسی که بر اين مسند می
نشيند با گماشته کاخ سفيد فرق دارد.
کشوری که به دروغ خود را دموکرات جا می
زند و نمی تواند ماھيت نژادپرستانه و ضد
دموکراتيک خويش را با توسعه طلبی و تجاوز
خارجی بپوشاند در داخل خود بتدريج چھره
مذھبی و بنيادگرائی دينی خويش را و بويژه در
دشمنی با حقوق زنان روز به روز بيشتر نشان
می دھد.
امروز ما در اسرائيل با اين وضعيت روبرو
ھستيم که بخش افراطی مذھبی ،عليرغم ماھيت
يھودی مذھبی دولت اسرائيل به روی زنان بی
ب
ت کتا ِ
حجاب تف می اندازند و از نظر اخالقيا ِ
مقدس ،ھر زن بی حجابی را که موھای خويش
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را نپوشانده و چادر بسر نداشته باشد و آرنج و
زانويش از زير دامن پيدا باشد ،فاحشه می
خوانند .در اسرائيل ھمان وضعيتی پا می گيرد
که در جمھوری سرمايه داری اسالمی وجود
دارد .در اسرائيل در اتوبوسھا زنان را از
مردان جدا کرده و زنان را به قسمت عقب
اتوبوس می فرستند .در اسرائيل شنيدن موسيقی
حرام است و برخالف رھنمود آيت ﷲ ھای
ايران که موسيقی را به غنائی و غير غنائی
تقسيم کرده و تفسيرش را باز گذارده اند در
اسرائيل اين رھبران دينی که تا  ۴٠درصد در
حکومت و ارتش نفوذ دارند و در دولت نشسته
اند ،می طلبند که مومنين در ھنگام پخش
موسيقی محلھای مربوطه را ترک کنند .آنھا با
سربازی دختران مخالفند و بخش بسيار افراطی
آنھا که ھمان حجتيه ما ايرانی ھا و دست
پروردگان مدرسه حقانی باشند ،خواھان آنند که
يھوديان بايد آنقدر جنايت کنند و ظلم توزيع کنند
و ھرج و مرج و بی عدالتی بيافرينند تا زمان
ظھر حضرت يھوديان که شبيه امام مھدی خود
ما باشد نزديکتر شود .دولت مذھبی اسرائيل به
آلت دست البی ھای آبادی نشينھای يھودی بدل
شده اند و قادر نيستند در مقابل اين جنبش
فاشيستی واکنش جدی داشته باشند .احزاب
صھيونيستی و مذھبی شاس و تورا) ,Schas
 (Thoraدو پايه اساسی حکومت اسرائيل
ھستند .آنھا به جدائی دختر و پسر در مدارس
رای می دھند و ھمه آنھا "مقلد" آيتﷲ مصباح
يزدی در ايران ھستند؟؟!! ريش توپی گذاردن و
آرايشگاه نرفتن ،مقام دينی آنھا را در نزد َيھُ َوه
ارتقاء می دھد .نتانياھو که خود بلندگوی
صھيونيسم است و اسرائيل را دموکراتيک جا
می زند به جنگ زرگری با توسعه گری آبادی
نشينھای يھودی می پردازد و مدعی است که از
تساوی حقوق زنان به دفاع بر می خيزد .ولی
اين جدائی زنان از مردان در اتوبوسھا از
آسمان نمی آيد ،محصول مبارزه نژادپرستانه و
صھيونيستی مشتی يھودی ارتجاعی و ھمفکر
روحانيت ايران است.
روزنامه کلنر شتات آنسايگه ) Kölner
 (Stadt-Anzeigeدر شماره  ٣ژانويه ٢٠١٢
خود فاش می سازد که اين رای دادگاه عالی
اسرائيل است که انجام آنرا برای يکدوره موقتی
در اتوبوسھا مجاز شناخته است .دادگاه عالی
اسرائيل يک مرجع قانونی و بخشی از دولت
اسرائيل است .تالش برای الپوشانی اين امر
مھم که قوه قضائيه را از کل نظام صھيونيستی
جدا کنيم ،امری غير سياسی و بی فايده است.
ی قرون
گرايش به سمت تفکر زن ستيز ِ
وسطايی و قبول ارزشھای عقب مانده دينی ،به
عنوان تنھا ارزشھای معتبر اخالقی در قرن
بيست و يکم ،در تناقض با ماھيت اسرائيل و
علل پيدايش آن قرار ندارد ،بلکه برعکس در
توجيه آن است .اسرائيل يک دولت
ادامه در صفحه ١١
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بر ضد تجاوز و محاصره اقتصادی ايران توسط امپرياليسم و صھيونيسم
بپاخيزيم

شماره  – ١۴۴اسفند ماه ١٣٩٠

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

صھيونيسم و حقوق زنان ...
مذھبی -يھودی-نظامی است" .يھوديت سياسی"
در اين کشور با ھمه جنبه ھای نژادپرستانه اش
بر سر کار است .دولتی که در خارج بر ضد
ملت فلسطين است و حقوق ملتھا را در تعيين
سرنوشت خويش برسميت نمی شناسد و آنھا را
بر خالف ھمه موازين قانونی ،انسانی و اخالقی
سرکوب می کند ،ھرگز نمی تواند در داخل
مدافع حقوق زنان اسرائيلی باشد .اين نقاب به
زودی فرو می ريزد و اسرائيل صھيونيستی را
به قعر بحران اجتماعی می کشاند .دو سوم اين
افراطيون مذھبی با حمايت مالی از جانب اداره
خدمات اجتماعی ،زندگی خويش را می گذرانند
و سربار بزرگی بر روی دوش ماليات دھندگان
اسرائيلی ھستند .اين مفت خورھای مذھبی که
حکم ھمان آخوند ھای مفتخور ايرانی را دارند،
تمام وقت خود را در حجره ھا و حوزه ھای
دينی ،صرف خواندن تورات و انجيل می کنند،
تا جامعه اسرائيل را از نظر ايدئولوژيک برای
بقاء خويش مسلح نمايند و حضور ارتش
اسرائيليھا را در مناطق اشغالی و يا اساسا
ھويت دولت صھيونيستی که گويا اجازه نامه ای
از خدا برای سکونت در اين مناطق دارد را
توجيه گردانند .ھمه اين افراد از خدمت نظام
وظيفه در يک کشور نظامی ارتشی معاف اند.
طبيعتا می توان به صراحت گفت که رژيم حاکم
در اسرائيل با وسايل گوناگون از اين جريان
عقب مانده مذھبی ،بخاطر نيات شوم سياسی
خويش ،حمايت می کند .خود دولت صھيونيستی
اسرائيل اين جناح "حجتيه" را در داخل اسرائيل
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برای شستشوی مغزی جامعه تقويت می کند.
تکيه به تھديدھای خارجی و جنگ طلبی
اسرائيل برای فرار و دور کردن انظار از
مشکالت بی درمان داخلی است .اسرائيل ھرگز
نمی تواند يک دولت ملی شود .ملتی بنام ملت
يھود نمی تواند وجود داشته باشد .يھوديت يک
عنصر دينی است و نه يک عنصر ملی.
يھوديانی که نه تاريخ مشترک دارند ،نه آداب و
رسوم مشترک دارند ،نه فرھنگ مشترک دارند
و داشته اند و نه سرزمين مشترک داشته اند و
نه ھمسرنوشتی مشترک اقتصادی داشته اند را،
نمی توان با ريختن در يک انبان و ھمزدنشان
به صورت يک ملت واحد و با زور اقتصادی و
يا غير اقتصادی و شستشوی مغزی در آورد.
ملت سازی مانند قاطی کردن نخود و لوبيا
نيست .يک يھودی با فرھنگ آلمانی با يک
مسيحی با فرھنگ آلمانی بيشتر نکات مشترک
دارد ،تا يک يھودی اھل اتيوپی و يا عرب و يا
سودانی و يا ايرانی .در سومين ھفته ماه ژانويه
امسال بود که ھزاران نفر يھوديان اتيوپی تبار
در اسرائيل بر ضد نژادپرستی که در شکل
اجاره ندادن خانه به اين يھوديان تجلی می کرد،
به نمايشات اعتراضی دست زدند .در مملکتی

سال ،تبعيض نژادی را در ميان يھوديان
در اسرائيل از ميان ببرد .ماری که
صھيونيسم در آستين پرورانده اند ،دارد
خود آنھا را نيش می زند.
*****

توفان درتوييتر
Toufanhezbkar
حزب کارايران)توفان(
درفيس بوک
Toufan HezbeKar

که نژادپرستی حکم می راند ،زنان نمی
توانند آزاد باشند .نژادپرستی بر ضد صلح
و آزادی است و بايد اين سياست
نژادپرستانه که در مورد اقليت عرب نيز
اجراء می شود بشدت محکوم شود .بھمين
جھت نيز وحدت دينی نتوانسته بعد از ۶٠

)توفان الکترونيکی شماره  ۶٨منتشر شد آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد(
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به مناسبت  ۵٠سالگی
کنفدراسيون محصلين
و دانشجويان ايرانی
)اتحاديه ملی(
سندی که از نظر خوانندگان می گذرد،
يک سند تاريخی در رابطه با فعاليت
حزب ما در برخورد به کنفدراسيون
جھانی محصلين و دانشجويان ايران
است .حزب ما در باره اين سند و
تاريخ کنفدراسيون در شماره ھای آينده
بيشتر سخن خواھد گفت و از ديد
کمونيستی حزب کارايران)توفان( به
ِ
حقايق تاريخ مبارزات دانشجوئی
ايران در خارج از کشور برخورد
خواھد کرد .صرفنظر از نوع برخور ِد
متشکل درون
سازمانھای سياسی
ِ
کنفدراسيون ،که با توجه به منافع
طبقاتيشان در برخورد به تاريخ آن،
می توانند به نتايج و تحليلھای
گوناگون برسند ،تجليل از اين تاريخ و
مبارزه يک ...ادامه در صفحه ٩
نشانی پست الکترونيکی

 ٨مارس روز جھانی زنان است .خوب است که به  ٨مارس از دريچه نگاه فلسطينی ھا
و قربانيان صھيونيسم نگاه کنيم تا روشن شود که اسرائيل يک کشور نژادپرست و
صھيونيستی است و افسانه دموکراتيک بودن آنرا موساد آفريده است .بيش از  ۶٠سال
است که سرزمين فلسطين در اشغال صھيونيستھای اسرائيل قرار دارد .بيش از  ۶٠سال
است که صھيونيستھای اسرائيل کليه موازين انسانی و قطعنامه ھای سازمان ملل متحد را
با قلدری و به حمايت امپرياليست آمريکا نفی می کنند و به کشتار مردم فلسطين و به
گرسنگی دادن به مردم نوار غزه ادامه می دھند .بيش از  ۶٠سال است که نقض حق
خود تعيينی سرنوشت ملت قھرمان فلسطين ،از جانب صھيونيستھا بيک امر عادی تبديل
شده و به صورت "حق غير قابل انکار" اسرائيل در آمده است .تئوری "ايجاد امنيت و
حق دفاع از خود اسرائيل" جواز آدمکشی برای آنھا محسوب می گردد و به ھيچ مرجع
جھانی ،حتی به خود ساخته دادگاه کيفری جھانی نيز پاسخگو نيستند .رسانه ھای گروھی
امپرياليستی نيز در شيپور توجيه اين نقض حقوق انسانھا توسط اسرائيل می دمند و آنرا
با عبارت پردازيھای تھوع آور و اتھامات تروريستی که به مبارزات آزاديبخش ملت
فلسطين نسبت می دھند ،توجيه می کنند .ده ھا سال است که مناطقی از سوريه و لبنان در
اشغال دولت صھيونيستی اسرائيل است و آنھا برای تحقق اھداف ضد انسانی و
نژادپرستانه صھيونيستی خويش ،بمبھای خوشه ای به لبنان پرتاب کرده اند .وقتی کسانی
از سياستھای صھيونيستی و نژادپرستانه اسرائيل حمايت می کنند و به نفی حق تعيين
سرنوشت مردم فلسطين می پردازند ،نمی توانند مدافع حقوق زنان و کودکان باشند .وقتی
کسانی بمباران مردم فلسطين را تائيد می کنند و گرسنگی دادن به آنھا را امری درست
ارزيابی می کنند ،فرقی با نازيھای آلمانی ندارند ،وقتی حکومت اسرائيل در جھاتی فعال
است تا کشتار مردم فلسطين و لبنان را توجيه کند و نوار غزه را محاصره کرده و آب و
غذا و دارو را از زنان و کودکان فلسطينی دريغ ورزد تا آنھا در اثر گرسنگی بميرند،
اين دولت نمی تواند يک دولت دموکراتيک باشد و خود را مدافع حقوق بشر ،چه برسد به
حقوق زنان و کودکان جا بزند ،وقتی دولتی به صورت ھدفمند به عمليات تروريستی در
مناطق اشغالی دست می زند و برای کشتن و ترور افراد ،مقيد به احترام به ھيچ قانونی
نيست ،اين دولت تروريستی است و نمی تواند کوچکترين قدمی در راه تفاھم ملتھا
بردارد .چنين دولتی با اين درک ضد انسانی و نژاد پرستانه نمی توانند به عنوان مدافع
سازمانھای حمايت از حقوق بشر و يا سازمانھای حمايت از حقوق کودکان و يا مدعی
مبارزه برای تساوی حقوق زنان به ميدان آيد .چگونه است کسی که حقوق ملتھا و
ميليونھا انسان و بويژه حقوق مردم فلسطين را برسميت نشناسد ،بتواند مدعی حمايت از
حقوق بخشی از ھمان ملت که زنان باشند بشود .حقوق بشر و احترام به حقوق زنان و
کودکان بخشا نيست ،تماما است .زيرا حقوق بشر را نمی شود تجزيه کرد و از آن حقوق
بشر خوب و بد ساخت .چنين برخوردی تنھا يک برخورد رياکارانه است .کسی و يا
سازمانی که مدعی صلح دوستی و ضد بودجه ھای تسليحاتی است ،بايد تجاوز به
سرزمينھای فلسطين و اشغال سرزمينھای سوريه و لبنان و اردن را محکوم کند و از
مبارزه اين ملتھا برای رھائی خودشان حمايت کند.
رژيم نژادپرست اسرائيل که رژيمی تجاوزکار و ناقض ھمه موازين و معاھده ھای
جھانی از جمله در مورد فلسطين است ،در بی احترامی ...ادامه در صفحه ١٠

toufan@toufan.org

صفحه توفان در شبکه جھانی اينترنت.

www.toufan.org

سخنی با خوانندگان :نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است".توفان" نشريه "حزب کارايران"حزب واحد طبقه کارگر ايران
است .اين زبان برای ھرچه رساترشدن به ياری ھمه کمونيستھای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد .نظريات و پيشنھادات خودرا برای ما
ارسال داريد .مارا در جمع آوری اخبار ،اسناد و اطالعات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد .به ما کمک مالی رسانيد،
زيرا ما تنھا با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ھا ،ھرچند ھم که جزيی باشند نيازمنديم .در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد ،ھزينه
گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم.
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