
 

 

 

نظریه حمایت از  ستسلیم طلبی در پ

 "اکثریت" و احترام به "توده ها"

این ضرب المثل را شنیده ایم که می گوید "شکست، مادر پیروزی است". همه ما 

.. می توان از راهی مفهوم آن این است که در مبارزه سیاسی، اجتماعی، علمی و.

رفت که با عدم موفقیت روبرو شود. دلیل شکست البته همیشه افکار نادرست نیست، 

می تواند نظریاتی نیز درست باشد، ولی در عمل با عدم موفقیت روبرو شود. در این 

برهه از زمان شرایط پیرامونی طوری است که علیرغم صحت نظریات، تحقق آنرا 

رتمندتر با شکست روبرو می سازد. در زمینه ی علوم، ما به علت مقاومت طرف قد

شاهد بوده ایم که عامل جهل و نادانی که اکثرا شکل مذهبی بخود داشتند، مانع از آن 

بودند که علم پزشکی تحول یابد و یا دانش ستاره شناسی و فیزیک بتوانند صحت 

یسا در دوران خود را به کرسی بنشاند. مذهب بویژه مذهب مسیحیت در قالب کل

قرون وسطی، به شدت با دانش بشری که ارکان کلیسا را متزلزل می ساخت به 

مبارزه بر می خواست. توده مردم نیز به سبب جهل عمومی و شرایط مشخص آن 

دوران که ناشی از نازل بودن سطح رشد نیروهای مولده بود، دنباله روی مذهب 

توده های مردم و اکثریت آنها در ارتش  بودند. حقیقت در جانب دانشمندان بود، ولی

 2...ادامه در صفحه مذاهب گام می زدند. طبیعی است که در اثر رشد نیروهای. 
 

 اوکرائینچرب امپریالیست آمریکا و لقمه 

آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که از عالم غیب خبر دارد، بدون پرده 

آمیز به صراحت گفت: روسها در امور پوشی و ظرافت دیپلماتیک و با لحن تهدید 

داخلی اوکرائین دخالت کرده و چند هزار روس را از فاصله چند هزار کیلومتری 

مرز اوکرائین برای نفوذ در اوکرائین بسیج و گسیل داشته اند. به نظر وی معترضان 

ی شرق اوکرائین اساسا مردم اوکرائین نیستند و اتباع روسیه می باشند. این بی اطالع

تاریخی آقای جان کری در باره تبار مردم اوکرائین را، ظاهرا کارشناسان آمریکائی 

به این نحو پرده پوشی می کنند، که حضور میلیونی مردم شرق اوکرائین در 

انتخابات اخیر را، کار چند هزار تبعه روسیه جا می زنند. به نقل از جان کری 

یده اند که نوع تکلم روسی آنها با نوع کارشناسان آمریکائی از روی لهجه آنها فهم

 4ادامه در صفحه ...تکلم روسی موجود در شرق اوکرائین فرق 
 

برادر بزرگتر،  “دموکراتیِک“چشمهای 

 افراد را می پاید
"من که ترسی ندارم و از خودم مطمئنم چرا باید از پائیدن و نظارت دولتی بترسم". 

ست که نیازی نمی بینم تا بترسم از اینکه دورترین زوایای زندگی من آنقدر روشن ا

آن کس در پستوی خانه زندگی من داده های نابابی یافت شود. از قدیم و ندیم گفته اند: 

. این منطقی است که طبقه حاکم که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

ه سرمایه داری که پائیدن با چشمان نامرئی و حریص را، به نام نظام خود ثبت کرد

است، در میان مردم رواج می دهد. آنها خود را محق جلوه می دهند که دیگران را 

بپایند و بدیگران تلقین می کنند که این پائیدن شما از طرف ما پسندیده و بنفع شما 

است. این منطق را در مصاحبه های ساختگی از به اصطالح عابرین پیاده و یا 

با پرسشهائی که “ طرف بی“رین جراید مخب ،سواره در خیابانها و فروشگاهها

انجام می دهند و چنین تلقین می کنند که گویا همه مردم با  ،حسابشده تنظیم شده اند

نظارت  و حکومت پلیسی موافقند. آنها با این روِش تحمیق افکار عمومی، القاء شبه 

می کنند که گویا معترضان نقاط ضعفی برای کتمان دارند که مخالف نظارت 

مومی" هستند. در اینجا از نوعی شانتاژ و تحت فشار قرار دادن روانی استفاده "ع

می کنند. آنها نظارت خصوصی طبقه حاکمه را خواست و نظارت عمومی جا می 

 زنند، حال آنکه خودشان هرگز به نظارت عمومی توسط مردم تن نداده و نمی دهند.

عه شناسی امپریالیستها که برای جا انداختن این منطِق فکری، کارشناسان جام

قرار می  آزادیرا در مقابل  امنیتحقوقهای گزاف غیر قابل نظارت می گیرند، فورا 

همان آزادی انتخاب مرگ است. فقدان   ،دهند و می گویند: اگر امنیت نباشد آزادی

 هللا“تا با نعره “ اسالم سیاسی“امنیت یعنی بازگذاردن دست تروریستهای ریشو و 
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 دیای جهان متحد شویتارلپرو
 

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

 ،فساد نهادینه حاکمیت

ابزار تهدید استقالل 

 ایران است

 که رو شد، نخستین دزدی پر سر و صدا

میلیارد تومانی فاضل خداداد  321دزدی 

رئیس بنیاد مستضعفان  ،همدست رفیق دوست

را با  به خارج، وی که بعد از فرار وی ،بود

به ایران و دادن امان نامه سوگند به قرآن 

برای سرپوش گذاردن بر وی را و  ،کشاندند

پیام "اعدام کردند. نشریه  ها دزدیهای باالئی

که خود از حامیان رِژم جمهوری  "دانشجو

سر  این دزدی را برمال ساخت واسالمی بود، 

"غیر دبیرش هنوز دارد چوب این افشاءگری 

شغل پردرآمد را می خورد. ولی اسالمی" 

که از ماهیت رژیم جمهوری اسالمی دزدی 

به اتمام نشات می گیرد، با این افشاء گری 

نام مهدی سپس در نزاع حاکمیت، نرسید. 

پسر "اکبر شاه" پدر خوانده هاشمی رفسنجانی 

از طرف شرکت  برمال شد کهمافیای ایران، 

برای بهره  "استات اویل"نفت نروژی 

میلیون  5برداری از میدان گاز پارس جنوبی 

هایش در سوئیس  هزار دالر به حساب 222و 

ختم نشد. نیز . اما کار به اینجا بودواریز شده 

با رشوه دهی  نیزفرانسوی  "توتال"شرکت 

که می کند، جای پای خویش را باز  ،در ایران

در مطبوعات منتشر فرانسه  اسنادش در

تا آگوست  3991. در فاصله دسامبر گردید

میلیون  12بار  ، طی دو مرحله یک2221

میلیون یورو به  55یورو و بار دیگر مبلغ 

که در این امر دست داشته حساب بیژن دادفر 

این  .شود واریز و در آن نگهداری میاست، 

میلیون یورویی از حساب شرکت  55مبلغ 

 "جنرال بانک"در فرانسه در  "توتال"
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 ..فساد نهادینه حاکمیت،. 
واریز و از آنجا به حساب  "کردیت سوئیس"بانک  

مربوط به بیژن دادفر منتقل  "سیاکل"بانکی 

 شود. می

به اینجا خاتمه نمی یابد. بیکباره فردی بازهم کار 

که به  ،ی پیدا می شودروبنام مه آفرید امیرخس

 1222پر نفوذ حاکمیت خاطر همدستی با محافل 

تومان رشوه می گیرد و آنها را با روسا میلیارد 

تقسیم می کند. اگر فهرست را ادامه دهیم برادرانه 

به طور مرموزی  نام شهرام جزایری که از زندان

فرار کرد و به دوبی رفت و سپس مجددا دستگیر 

امیر منصور آریا نام به ایران مسترد گردید و شد و 

آید که هرکدام داستان دزدی و فساد به میان می 

ویژه خود را دارند. شهرام خان حتی مبالغ گزافی 

کروبی رهبر جنبش سبزها داده بود که مهدی به 

حالل اعالم کرد.  ،وی آنرا با نام پذیرش سهم امام

در مورد منشاء پول  نمی بینند نیازیزیرا ائمه 

پرسش کنند. ائمه اطهار همگی در پولشوئی اسالمی 

شرکت فعال دارند. اختالفات که با امپریالیستها باال 

گرفت و مسئله محاصره اقتصادی ایران طرح و 

و  گردیدرو نیز آنوقت فساد بیت رهبری  ،عملی شد

مجتبی خامنه ای که اسناد دزدی هایش را نشریات 

انگلیسی با توقیف حساب بانکی اش در انگلستان 

 پیوست.  کردند به جمع مفسدان فی االرضاعالم 

 "ای خامنه مجتبی" بانکی حساب انگلستان دولت

 لندن های بانک از یکی در را ای خامنه علی پسر

 مسدود دالر میلیون ششصد و میلیارد 3 مبلغ به

 د. و این خبر در مطبوعات انگلیسی منتشر شد.کر

محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی 

سالمی به از جهنم اایران که با ثروت افسانه ای 

هزار  1توانست ، فرار کرد"بهشت شیطان بزرگ" 

میلیارد تومان در یک قلم با خود ببرد. بر اساس 

گزارش رسانه های ایران، خانواده خاوری در 

کانادا زندگی می کند و اسناد مربوط به ثبت اسناد 

وی دارای منزلی به نام  ،در کانادا نشان می دهد

 22925به مبلغ خود در تورنتو است. این خانه 

 12میلیارد تومان در   1/1میلیون دالر معادل  

این مفسدان فی  .خریداری شده است 2225جوالی 

که هستند  کسانی االرض تنها بخشی از مجموعه آن

در حاکمیت ایران شرکت داشته و با یاری وزراء و 

وکال و مقامات موثر امنیتی و سپاه و روحانیت به 

لند و فساد را در غارت اموال عمومی مشغو

جمهوری اسالمی نهادینه کرده اند. این رویدادها 

که دزدان در تمام تار و پود  ،اند واقعیتگویای این 

رژیم کنونی جمهوری اسالمی وجود دارند. مفت 

بخش جدائی ناپذیر از فرهنگ  ءخوری و ارتشا

و این تازه مشتی از  روحانیت ایران بوده و هست.

مواردی است که در اثر  خروار است. این تازه

درونی طبقه حاکمه به  ناشیگری و یا رقابتهای

بیرون درز کرده است. میلیاردها دالر از صندوق 

ارزی را در زمان استبداد احمدی نژاد درآمد 

دزدیده اند و کسی صدایش در نمی آید. آقای 

روحانی اصالح طلب فقط کمبود این مبلغ را در 

عموم رسانده است  صندوق ذخیره ارزی به اطالع

و احمدی نژاد نیز فورا عکس آنرا مدعی شده است. 

میلیارد دالر مفقود شده زبان ندارد تا  22ولی 

بگوید به جیب چه کسی واریز شده است. و کسی هم 

مسئوالن این دزدی را مورد پیگرد قرار نمی دهد و 

دادستان جمهوری اسالمی، مسئول رسیدگی به این 

 .دزدی بزرگ نمی شود

مردم ایران هنوز از شوک مربوط به دزدیهای 

که در  ،تصاعدی و رقابتی حاکمیت بیرون نیآمده اند

شرایط تحریم اقتصادی و نپرداختن حقوق کارمندان 

با نام جوانکی آشنا می شوند که  ،و کارگران

زنجانی نامیده می شود و یک شبکه مافیائی در 

. آیا می تترکیه، آسیای میانه و ایران برپا کرده اس

شود پذیرفت که وی در ایران و در راس هیات 

حاکمه فاقد حامی است؟ مگر می شود هواپیمای 

خصوصی داشت و از ایران خارج و به ایران داخل 

شد، بدون اینکه کسی آنرا متوجه شود؟ شاید در 

ایران فرودگاههای خصوصی برای برادران 

 قاچاقچی نیز وجود دارد؟

ابک زنجانی اعتراف کرده نوشت: ""ب سایت تدبیر

است که گروهی از او حمایت می کردند و او تنها 

ویترین این گروه بزرگ است. این خبری است که 

عضو کمیته تحقیق و تفحص ” امیرعباس سلطانی“

از بدهی بابک زنجانی به خبرنگار تدبیر گفته 

 ".است

گوید:  نماینده بروجن در مجلس شورای اسالمی می

ها نیز بر این باور بودیم که  اعتراف ما پیش از این"

ها  توانسته تمامی تخلف بابک زنجانی به تنهایی نمی

بلکه با حمایت و  ،ها را انجام دهد و کالهبرداری

ای یا گروهی توانسته به اهداف خود  پشتیبانی عده

 "برسد

های بابک  او همچنین درباره جزییات اعتراف

را همراهی  زنجانی و اینکه چه افراد یا فردی او

کلیات این پرونده محرمانه "کردند بیان کرد:  می

ای کرد. اما آن  شود اسم کسی را رسانه است و نمی

چیزی که محرز است این است که او یک فرد نبوده 

اند. بنابراین تا  ای پشت او بوده و تشکیالت گسترده

توان درباره  زمانی که این پرونده بسته نشود نمی

چه گروهی یا فردی همکاری  اینکه زنجانی با

کرده صحبت کرد. از سوی دیگر متاسفانه  می

دهد که دستگاه  های بررسی ما نشان می نتیجه

نظارتی آن طور که باید نظارت دقیقی بر روند 

 د".کارهای بابک زنجانی نداشتن

با توجه به اینکه هرچقدر در این " به گفته سلطانی

های بابک  یرویم ابعاد کالهبردار پرونده جلومی

شود، تقاضا داریم تا دستگاه  تر می زنجانی گسترده

دیپلماسی و نظارتی کار گسترده ای انجام دهند تا از 

اموال خارج از کشور زنجانی حداقل برای پرداخت 

اش به وزرات نفت بتوان استفاده کرد چرا که  بدهی

 ."در این ایران اموال قابل توجهی ندارد

تفحص از بدهی بابک این عضوکمیته تحقیق و 

لیست اموال "زنجانی به وزارت نفت تاکید کرد که 

زنجانی تهیه شده است و در مرحله ارزیابی و 

کارشناسی اموال است اما این لیست هنوز کامل 

 "..نشده است

روز از بازداشت بابک زنجانی  92نزدیک به 

اش در دستگاه قضایی،  گذرد و همچنان پرونده می

مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد  92کمیسیون اصل 

اقتصادی به دلیل بدهی دو میلیارد و چهارصد 

اش در حال بررسی است. کسی که  میلیون یورویی

طبق ادعای روزنامه نیویورک تایمز هم اکنون با 

میلیارد دالر سرمایه، در مجله فوربس هم  312۵

رده محمد عیسی العمودی است. اگر نقل این 

از میزان دارایی بابک  روزنامه آمریکایی را

مین ثروتمند جهان  ۵۵زنجانی بپذیریم هم اکنون او 

 ."است

که از سوی "سازمان شفافیت  یبر طبق گزارش

میالدی منتشر شد،  2232جهانی" در اواخر سال 

رشوه و فساد مالی  از نظره ایران ردید کاعالم گ

که  طوریبه  ،یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست

رتبه، به لحاظ فساد مالی در میان م ِطبا سقو ایران

و هم رده با چند  32۵، در رتبه جهانکشور  351

عاج، لیبی، نپال،  کشور دیگر یعنی کامرون، ساحل

این . ه استپاراگوئه، هائیتی و یمن قرار گرفت

اظهار نظر مربوط به قبل از رو شدن دست زنجانی 

مین ثروتمند جهان است. اینکه چه  55است که 

پشت زنجانی است و چگونه این همه پول را کسی 

توانسته از ایران خارج کند هنوز معلوم نیست و 

 معلوم هم نخواهد شد.

 گر حکم شود که مست گیرند

 در شهر هر آنچه هست گیرند

در جمهوری اسالمی بر اساس فقه اسالمی دست 

دزد را باید قطع کنند. آنها این عمل را نقض حقوق 

مدعی اند که این امر یک ارزش  بشر ندانسته، بلکه

اسالمی است و ارزشهای فرهنگی اسالمی در 

مغایرت و یا در ناهمگونی با ارزشهای دنیای غرب 

قرار داشته و باید ارزشهای اسالمی مورد احترام 

سایر دول و ادیان قرار گیرند. آنها به نسبیت 

فرهنگی تکیه می کنند. در این تهاجم فرهنگِی 

ایران، ایران در جبهه عربستان جمهوری اسالمی 

سعودی، قطر و همه آدمکشان تروریستی قرار دارد 

که برای قتل عام مردم سوریه به حلب و دمشق 

گسیل گشته اند و دست و پا و سر قطع می کنند. پای 

دزدی که به میان می آید، همه نسبیت های فرهنگی 

فراموش می شود. جمهوری اسالمی در ایران بر 

ق معروِف دستگیری "آفتابه دزد" رفتار همان مصدا

می کند. بیچاره "آفتابه دزد" باید جور همه مفسدان 

روحانی در قدرت را بکشد تا آرایش رژیم تغییر 

نکند. می شود در مورد نقش دزدیهای سپاه 

پاسدارن، اسکله های برادران قاچاقچی، خصوصی 

سازی های اموال دولتی در میان خودی ها و... 

ار گفت و نشان داد که دزدی و فساد با سخن بسی

وجود جمهوری اسالمی عجین گشته اند. ولی خطر 

مهمتری که ایران را تهدید می کند ِصرف دزدی 

نیست. امپریالیست آمریکا با توانائی های جاسوسی 

و نظارت بر ارتباطات جهانی که دارد، بخوبی می 

داند که چه کسی در داخل حاکمیت ایران، چه مقدار 

ثروت ایران را غارت کرده و از آن در کدام کشور 

حفاظت می کند. این اطالعات آمریکا که می تواند 

با قلدری و به بهانه های گوناگون این اموال را ثبت 

کند و باال بکشد، وضعیتی را ایجاد می کند که همه 

بزرگان در قدرت در ایران احساس خطر و ناامنی 

جانب امپریالیستها  کنند و تحت فشار و تهدید، از

قابل خرید باشند. آنها همه، از بدنامی خویش که می 

توانند قربانی رقیب شوند، طبیعتا هراس دارند، ولی 

هراس بیشترشان در این است که آمریکائی ها 

اموالشان را ضبط کرده و نامشان را برمال کنند. 

آنوقت این روحانیت فاسد راه فرار از خشم مردم 

ای انقالب را نیز از دست می دهد. ایران در فرد

دزدِی سیری ناپذیِر رژیم جمهوری اسالمی، برایش 

خطرناک شده است. رو کردن دست مجتبی خامنه 

ای و فرزندان هاشمی رفسنجانی نمونه هائی از این 

نوع است. بسیاری عوامل قدرت در رژیم بشدت 

تسلیم پذیر و شکستنی گردیده اند. رژیمی که به 

نباشد و منافع ملی کشورش را مد نظر  خلقش متکی

قرار ندهد، سرانجام به حلقوم امپریالیستها می رود. 

فساد رژیم جمهوری اسالمی فقط ثروت مردم ایران 

را از بین نمی برد، استقالل کشور را هم بر باد می 

دهد و خیانت آشکار به دستآوردهای انقالب ایران 

ربانی حال است. آنها آینده یک کشور و ملتی را ق

 خود می کنند.

 
***** 

 

 ...نظریه تسلیم طلبی در پس
مولده و ارتقاء دانش عمومی که خود محصول  

شرایط عینی و عامل ذهنِی مبارزه روشنگرانه ی 

 1...ادامه  در صفحهشخصیتها و انسانهای

 رانسرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی، به دست مردم ای
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   ..تسلیم طلبی در پس نظریه.

 آگاه بود، بتدریج توده های مردم توانستند تا حدودی

به نسبت درک و هشیاری و معرفت اجتماعی و و 

طبقاتی خویش از زیر نفوذ جهل عمومی بدر آیند. 

سخن درست در مقیاس تاریخی جای خود را باز 

می کرد. حرف حق به کرسی می نشست، ولی نه 

 فوری. 

در تاریخ مبارزه بشری ما با این گونه مسایل بسیار 

تا بهره  روبرو هستیم. قرنها انسانها مبارزه کردند

کشی انسان از انسان را از بین ببرند. قرنها مبارزه 

کردند تا بیعدالتی را به گور بسپارند و زندگی و 

آینده روشنی را برای بشریت تدارک ببینند. در این 

راه بزرِگ بشریت که تاریخ ساخته شده ی ما از آن 

بر می خیزد، ما با رهبرانی و شخصیتهائی نظیر 

چف، ولتر، مونتسکیو، روبسپیر، اسپارتاکوس، بوگا

دانته، تولستوی، چرنیشفسکی، ماکسیم گورکی، 

کارل مارکس، فریدریش انگلس، لنین، استالین و... 

روبرو هستیم. ما کمون پاریس و جنبش چارتیستها 

را پشت سر داریم و تاریخ ما تاریخی مملو از خون 

و شکست و پیروزی است. بسیاری از پیروزی ها 

مدتی با شکست روبرو شده اند، زیرا  نیز پس از

نیروهائی در جامعه وجود دارند که منافعشان با 

تحوالت و تکامل تاریخ در مغایرت قرار دارد و 

لحظه ای از مبارزه و تخریب در امر پیشرفت 

جامعه و استقرار یک حکومت مردمی و جامعه ای 

سعادتمند دست بر نمی دارند. زیرا جامعه از طبقات 

شده و هر طبقه اجتماعی برای منافع طبقاتی ترکیب 

خود مبارزه می کند. بجز طبقه کارگر که می 

خواهد همه بشریت را آزاد کند، به این دلیل که 

آزادی خود وی در گرو آزادی همه بشریت است، 

سایر طبقات اجتماعی تنها در فکر بیرون کشیدن 

گلیم خویش از آب اند. پس تاریخ همانگونه که در 

انیه حزب کمونیست" توسط مارکس و انگلس "بی

نگاشته شده است، تاریخ مبارزه طبقات است. تاریخ 

مبارزه ستمکشان بر ضد ستمگران، تاریخ مبارزه 

خلقها بر ضد نیروهای ضد خلقی است. پس تاریخ 

را مردم و خلقها و توده می سازند. ولی ما وقتی از 

ظور بنای تاریخ توسط توده ها سخن می رانیم، من

این نیست که هر چه توده ها بر زبان جاری ساختند 

عین حقیقت است. کسی که چنین درکی از مبارزه 

توده ها داشته باشد، درکی از ماتریالیسم تاریخی و 

مبارزه طبقاتی ندارد و نمی فهمد که بیان اینکه 

خلقها سخناِن بر حق می گویند، تنها در ُبعد تاریخی 

جلو می رود و پستی و  قابل فهم است. تاریخ به

بلندی، یعنی عقب نشینی دارد. شکست وقتی مادر 

پیروزی است که اساسا پیروزی ای در کار باشد. 

هر پیروزی الزاما ماندگار نیست. برای حفظ 

دستآوردهای پیروزی نیز باید مبارزه نمود و این 

خود مربوط به سطح جنبش و توازن قوای طبقاتی 

 است.

ر می رسند از بدیهیات باشند و این احکامی که بنظ

هر مارکسیستی باید آنرا پذیرفته باشد، به چنان 

رنگ و جالی عامیانه آمیخته می شود که شگفت 

زده می شوید. وقتی می شنوید که عده ای علت 

شکست هر پدیده را نه در متن مبارزه طبقاتی و 

تحلیل مشخص از شرایط مشخص، بلکه در 

دون توجه به رشد عامل نادرستی نظریات و آنهم ب

تاریخی جستجو می کنند. بر این اساس حکم می 

دهند: "در شوروی سوسیالیسم شکست خورد، زیرا 

اندیشه های مارکس اشتباه بوده است". اینکه اندیشه 

های مارکس و لنین در مورد رشد سرمایه داری و 

سپس تحولش به امپریالیسم در مقابل چشمان ماست 

ی با میلیونها کشته بدل شده که به دو جنگ جهان

است، برای آنها ارزش بررسی ندارد و تائید صحت 

نظریات مارکس و انگلس و لنین محسوب نمی 

شود. این امر طبیعتا به شستشوی مغزی و جهالت 

مدرن بستگی دارد. نقشی که مذهب قرون وسطی با 

زنگ کلیسا در روزهای یکشنبه ایفاء می کرد، 

مروز با زنگ کنسرنها از رسانه های گروهی در ا

طریق رادیو و تلویزیون مستمرا در هر درون هر 

 خانه ای شبانه روز به انجام می رسانند.

برخی نتیجه واژگونه می گیرند و مدعی اند: چون 

توده ها سازنده تاریخند، چون مردم تاریخ را بنا می 

کنند، پس ما باید بدنبال مردم روان شویم و تابع 

شیم و به دستورات آنها تمکین نمائیم. سخنان آنان با

توگوئی هر جا که پای مردم به میان آمد، نشانه 

پیروزِی حقیقت است. برای این عده عبارت 

"شکست مادر پیروزی است"، مفهوم دیگری 

ندارد، جز اینکه علت شکست در عدم پیروی از 

توده ها بوده است. این عده عاشق و مسحور 

ی هستند. با درک آنها خودروئی و جنبش خودبخود

هر چقدر تعداد توده ها بیشتر باشد، بار محق بودن 

آنها افزونتر است. این نظریه در تاریخ به اندازه 

کافی فاجعه ببار آورده است که یکی از برجسته 

ترین نمونه های آن حضور میلیونی توده های مردم 

در انقالب ایران و دنباله روی بخش بزرگی از 

یاسی ایران از این جنبش توده ای بود سازمانهای س

که تحت نفوذ عوامل مذهبی قرار گرفت و به بیراهه 

رفت. برای پاره ای از این اپوزیسیون، تجربه 

تاریخی "از توده ها و مبارزه آنها بیآموزیم" به 

اصل "دنباله روی توده ها بدل شویم" تبدیل می 

شود. عدم درک دیالکتیکی از رابطه طبقه، توده، 

خلق، مبارزه طبقاتی، تناسب قوای طبقاتی، توده 

فریب خورده و اکثریت گمراه و... در این تحلیلها 

روشن است. هر کس اکثریت بود و قدرت عددی 

داشت الزاما نشانه حقانیت را بر پیشانی ندارد. ولی 

با وجود این دنباله ُروان از توده ها بر این نظرند، 

است، حقیقت نیز در  هر کجا توده ی اکثریت ایستاده

آن سمت قرار دارد. این نوع درک مکانیکی از 

رابطه توده، خواست توده و ُبعد تاریخی مسایل و 

تحلیل مشخص از شرایط مشخص با الهام از درک 

طبقاتی، کار را به آنجا می کشاند که اگر در 

انتخابات مجارستان نازی ها به قدرت رسیدند و 

"ِسنتی" و "روما"  هوادار قلع و قمع کولی های

شدند، و یا در یک همه پرسی "دموکراتیک" ملت 

متمدن سوئیس و یا یک ملت "متمدن" دیگر، رای 

به اخراج خارجی ها داد و یا اگر اکثریت مردم 

اروپا از ته دل و نه نوک زبان، به کشتار مهاجران 

آفریقائی و سوری که شرایط هستی زندگی آنها را 

ند، در دریای مدیترانه رای غارت و نابوده کرده ا

از ورود  بهر قیمتدادند و خواستار آن شدند که 

آنها به اروپا برای حفظ سطح زندگی مرفه آنها، 

جلوگیری شود، آنوقت بر این نظریات اکثریت مهر 

تائید زده و بگوئیم آری "حق با اکثریت است". در 

اسرائیل صهیونیستی جنبش صلح و نیروهای 

می کنند و فاشیستها و مترقی را سرکوب 

نژادپرستان یهودی با اکثریت آراء به مقاماتی می 

رسند که دستشان را در کشتار فلسطینی ها آزاد می 

، این توده ها هر چقدر هم اکثریتهاگذارد. آیا این 

میلیونی باشند، محق اند؟ در این نوع تحلیهای 

نژادپرستانه، اصل مبارزه طبقاتی و دورنمای نجات 

ش بشریت بدور افکنده می شود. فاشیسم و آسای

بزعم آنها اگر توسط اکثریت انتخاب شود پس بر 

حق است. لنین همواره با این درک از اکثریت 

مخالف بود و به روحیه متزلزل خرده بورژوازی 

که در اثر تحریکات ارتجاع و تخریب آنها می تواند 

موقتا به آلت دست ارتجاع بدل شود و بر روی طبقه 

رگر نیز تاثیر بگذارد، اشاره می کرد و کا

کمونیستها را به هشیاری در این زمینه فرا می 

خواند. ما با این وضعیت در اندونزی، شیلی، 

 نیکاراگوئه و ونزوئال... روبرو بوده و هستیم.

در همین ایران ما، نه خمینی بر حق بود و نه 

خاتمی، ولی مردم به آنها رای دادند و آنها را 

ب کردند. آیا از این می شود نتیجه گرفت که انتخا

خمینی و خاتمی برحق اند و اپوزیسیون ایران باید 

هم ماه رمضان و هم ماه محرم را در احترام به 

 حقانیت اکثریت روزه بگیرد؟

خرداد مردم ایران در اعتراض به انتخابات  22در 

تقلبی به خیابانها ریختند و کشته دادند. این جنبش 

تیک و قابل دفاع بود، زیرا مردم از یک دموکرا

خواست درست دفاع می کردند که تحقق آن می 

توانست تمام چهره سیاسی جامعه ایران را عوض 

کند. مبارزه برای تحقق خواستهای دموکراتیک، 

یک مبارزه درست و برحق بود. شرکت میلیونی 

مردم در این نمایشات که مورد حمایت ضمنی 

ایران نیز بود به تنهائی کافی نبود  میلیونها نفر مردم

تا به این جنبش مهر تائید زد. ولی خواست سیاسی 

این جنبش ماهیت آنرا رقم می زد و باید در این 

جنبش شرکت می کردیم تا در شرایط خفقان ایران 

بتوانیم با کسب رهبری و یا طرح شعارهای درست 

و به موقع رهبری این جنبش را کسب کرده آنرا در 

هت درست رهنمون شویم. طبیعی است که ج

نیروهای ارتجاعی نیز برای تحقق نیات شوم خویش 

در این حرکتها شرکت می کنند. شرکت آنها ولی 

الزاما تعیین کننده ماهیت این حرکت نیست. 

نیروهای انقالبی باید با توجه به نفوذ خود در جنبش 

و سطح آمادگی آن شعارهای جنبش را ارتقاء داده و 

ه سمتی هدایت کنند که خط تمایز آنها با نیروهای ب

ارتجاعی حاضر در جنبش نیز روشن گردد. حال 

تصور بکنید که حرکتی فاشیستی و ارتجاعی با 

شرکت "توده های مردم" و یا با شرکت چند ده 

هزار نفر بوجود می آید. هدف این حرکت تحقق 

مشتی خواستهائی ضد بشری و یا ارتجاعی و جنگ 

ه و نژادپرستانه است. خنده دار است که کسی طلبان

بخواهد به بهانه حضور "توده  ها"، در این جنبشها 

شرکت کند و آنها را به سمت "درست" هدایت 

کند!!؟؟. در چنین حالتی فقط مبارزه با این 

حرکتهای ارتجاعی و نژادپرستانه از بیرون جنبش 

و تالش در جهت انزوای آن، سیاستی درست است. 

رنه موجب فریب توده های مردم می شود. ما با وگ

این وضعیت در حرکتهای فاشیستی انقالبات مخملی 

 در یوگسالوی، گرجستان و اوکرائین روبرو هستیم.

ناچیزی که خود را با مساعدت بلندگوهای اقلیت 

تبلیغاتی رسانه های گروهی امپریالیستی "اکثریت 

ومت مردم" اوکرائین جا می زند، می خواهد حک

قانونی و منتخب اکثریت مردم را سرنگون کرده و 

مردم اوکرائین را به سالخ خانه اتحادیه اروپا، 

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ببرد تا 

آزمایشگاه اوکرائین شاهد تکرار سرنوشت مردم 

اندونزی، شیلی، آرژانتین، بوسنی هرزه گوین و... 

پرده دوم شود. انقالب مخملی در اوکرائین در 

اجراء می شود، زیرا در پرده اول با موفقیت کامل 

نتوانسته انجام شود و خصوصی سازی ها مانند 

روسیه به نفع الیگارشی در قدرت و نه ابرشرکتهای 

امپریالیستی غرب صورت گرفته است. اتحادیه 

اروپا، چاقوهای اقتصاد بازار آزاد را برای بهره 

تیز می کند و بر کشی بیکران از مردم اوکرائین 

طبل "حمایت از مردم اوکرائین" می کوبد. 

 4...ادامه  در صفحهامپریالیستها آگاهانه به 

   امپریالیسم آمریکا تروریست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها و دشمِن

 است شماره یک بشریت
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  ..تسلیم طلبی در پس نظریه.

همان استداللی اتکاء می کند که اپوزیسیون جاهل و 

درک طبقاتی ایران، از اوضاع اوکرائین اتکاء  فاقد

و فقط افق دارد. آنها دورنما و جنگل را نمی بینند 

دیدشان در میدان "مایدان" است. آنها وسعت 

اوکرائین را در نظر ندارند، ولی خیابانهای اطراف 

"مایدان" را که از آدمهای سفارشی از سراسر 

اوکرائین و "توریستهای" آلمانی و اروپائی پر شده 

است، می بینند. این مبارزه "توده ها" که فالکت 

ست. نمی شود از ببار می آورد، قابل دفاع نی

تاتارهای مرتجع مذهبی مسلمان هوادار نازی که 

ساله به ارتش هیتلر  22تا  31هزار داوطلب  22

اعزام کردند تا خلقهای شوروی را بکشند، زمینه 

سوخته باقی بگذارند و اتحاد شوروی سوسیالیستی 

را نابود کنند، تحت لوای "خلق تاتار"، "ملیت 

مردم تاتار" به حمایت تاتار"، "قومیت تاتار"، "

برخاست و اقدام تاریخی و دوراندیشانه و مدبرانه 

رفیق استالین را در زمینه انتقال آنها به آسیای میانه 

 تا خاتمه جنگ، مورد تردید قرار داد و اتهامات

ریاکارانه خروشچف را پذیرفت. این نوع دفاع از 

"مردم" و "اکثریت" و "توده" و "ملیت و قومیت" 

ملو از کینه توزی ضد کمونیستی و حتی ضد اگر م

روسی و تعلق خاطر به امپریالیسم اروپا و آمریکا 

نباشد، نافی نقش عامل روشنگر ذهنی و نافِی نقِش 

رهبری کننده ی عامِل طبقاتِی آگاه و به زبان علمی، 

نافی نقش حزب طبقاتی پرولتاریائی است. این نوع 

شت توده پرستی دنباله روی از توده ها و خود را پ

پنهان کردن به معنی اکونومیسم و تسلیم طلبی و 

سلب مسئولیت از خود و بر تن پوشاندن البسه 

ژورنالیسم و اشتیاق دریافت تمجید و کف زدن 

بورژوائی است و ربطی به مارکسیسم لنینیسم 

ندارد. تجارب اخیر و نظایر مشابه و آموزش از 

برای رهبری  آنها باید برای یک جریان انقالبی و

آتی انقالب ایران به سوی سوسیالیسم بسیار آموزنده 

باشد. باید مانع شد که "توده پرستی" به مانعی 

عوامفریبانه برای اسارت توده بدل شود. اینجاست 

که نقش سیاست و رهبری سیاسی با کیاست روشن 

 می شود.          
***** 

 

 ...امپریالیسم آمریکا و لقمه
کری که در مورد حوادث سوریه  فرق دارد. جان

نیز به دروغ متوسل شده بود و تصاویری جعلی از 

اجساد کودکان کشته شده در اثر پرتاب گازهای 

سمی را، به بشار اسد نسبت می داد، اینبار هم در 

حد دروغگوئی باقی ماند و نتوانست سندی برای 

اثبات ادعاهای خود در مورد  اوکرائین ارائه دهد. 

اجساد کودکان سوریه ای معلوم شد که این  در مورد

تصویر جعلی مربوط به جنایات آمریکا در عراق 

بوده است که اخبار آنرا تلویزیون بی بی سی پخش 

کرده بود، و جان کری آگاهانه برای فریب افکار 

عمومی و بهانه تجاوز به سوریه  برای کشتار 

باقیمانده کودکان سوریه ای، به این اسناد جعلی 

متوسل می شد. در تائید ادعاهای آقای جان کری، 

 ناتور جمهوریخواه دستس McCain آقای مک کین

راستی آمریکا که رقیب اوباما در انتخابات دور اول 

بود، در خواست کرد که نیروهای اوکرائین توسط 

آمریکا مسلح شوند و اعالم داشت: "آنها می جنگند. 

د تا اسلحه ما باید بخاطر خدا هم شده حداقل چن

سبک برای دفاع از خود به آنها بدهیم")روزنامه 

(. 2235ماه آوریل  35/31زود دویچه سایتونگ 

  Jay Carney سخنگوی کاخ سفید آقای جی کارنی

اعالم کرد: "ما حل مسئله ی این بحران را نظامی 

هزار  122نمی بینیم". وی مدعی شد آمریکا تنها 

کرده است. هنوز غذای آماده به اوکرائین ارسال 

این ادعاهای پرطمطراق در هوا طنین انداز بود که 

ا" ـــمدیر سازمان "سی John Brennanجان برنان 

به کی یف رفت تا ترتیب عملیات نظامی را با 

همکاری حکومت کودتائی و فاشیستی بر سِر کار 

در کی یف بدهد. بعد از آن، سیل تسلیحاتی آمریکا 

مسلسلهای تهاجمی  از طریق لهستان و ارسال

M16  .آمریکائی به اوکرائین شروع شد 

بعد از آن شایعات فراوانی نشر پیدا کرد که گویا 

آمریکائی ها توسط شرکتهای امنیتی خصوصی که 

مشتی اجیر و مزدور آدمکش آمریکائی هستند، 

تعداد زیادی آدمکش به اوکرائین با موافقت حکومت 

ته های کی یف وارد کرده اند. صحبت از دس

بود که در  Blackwaterآدمکشی "بالک واتر" 

عراق و افغانستان در اثر فجایعی که ببار آورده 

بودند، بسیار بی آبرو محسوب می شد. این شرکت 

تغییر داده است  Academiنام خود را با "آکادمی" 

و با نام جدید، همان جنایات قبلی را انجام می دهد. 

در اوکرائین حضور شرکتهای خصوصی امنیتی 

چندین فایده برای آمریکا دارد. نخست اینکه برای 

رفتن چند شرکت خصوصی که البته همه دستهای 

دراز شده پنتاگون وزارت جنگ آمریکا هستند، 

نیازی به موافقت کنگره آمریکا نیست. دوم اینکه 

آمریکا از خود در قبال جنایات این شرکتهای امنیتی 

خود را به کوچه  خصوصی سلب مسئولیت کرده و

علی چپ می زند و مدعی می شود، دولت آمریکا 

هرگز در امور داخلی اوکرائین دخالتی نکرده و 

 نمی کند.

شرکت خصوصی "آکادمی" که جایگزین "بالک 

واتر" شده، توسط سربازان نخبه سابق آمریکائی 

تاسیس شده است. رئیس این شرکت ژنرال سابق 

 Craig Nixon هنگ ارتش آمریکا کریج نیکسون

می باشد. تاسیسات نظامی این شرکت در مویوک 

Moyock  در ایالت کارولینای شمالیNorth 

Carolina  و در شهر سان دیه گوSan Diego  در

در کونکتیکات  Salemایاالت کالیفرنیا و ِسی لم 

Connecticut   است. مرکز این شرکت در مک

واقع  Virginiaدر ایالت  ویرجینیا  McLeanالین 

شده است. وزارت دفاع آمریکا مهمترین سفارش 

 دهنده به این شرکت است.

اسناد این شایعات که آمریکائی ها آنها را تکذیب 

می کردند، توسط خدمات اطالعاتی آلمان "ب ان د" 

ienstes (BND)dachrichtennundesB   به

علت تضادهای درون امپریالیستی میان آمریکا و 

زمان جاسوسی آلمان اطالع داد آلمان فاش شد. سا

نفر اجیر شرکت "آکادمی" که همان  522که 

"بالک واتر" سابق است، با تمام تجهیزات برای 

آدمکشی به شرق اوکرائین گسیل شده اند. در کنار 

این آدمکشان آمریکائی، مزدوران لهستانی نیز از 

لهستان وارد اوکرائین شده و با لهجه لهستانی 

انتشار این اسناد که همیشه توسط صحبت می کنند. 

روسیه ادعا می شد، نشان می دهد که تا چه حد 

دروغگوئی و ریاکاری در سیاست خارجی آمریکا 

 نقش اساسی بازی می کند. 

مطبوعات آلمان از جمله روزنامه زود دویچه 

خبر دادند که  2232ماه مه  3۵سایتونگ در شماره 

ی جو بایدن  پسر معاون رئیس جمهوری آمریکا آقا

Joe Biden بنام هانتر بایدنHunter Biden  قرار

است عضو هیات مدیره کنسرن گاز اوکرائین بنام  

  Burismaما  ــــــبوریس

بشود. مرکز این کنسرن در جزیره قبرس است. 

آقای هانتر بایدن پسر جو بایدن مسئول امور حقوقی 

و سرمایه گذاریهای خارجی برای این شرکت 

ود. این شرکت در دوران نخست وزیری خواهد ب

آقای یانوکوویچ در تمام مفاسد دستگاه حاکمه 

اوکرائین شرکت فعال داشته و سفارشات دولتی را 

دریافت می کرده است. در رهبری این شرکت، 

وزیر امور محیط زیست کابینه یانوکوویچ بنام اقای 

 Nikolai Slotschewskiنیکالی سلوچوسکی 

در کسب اجازه ها و خریدهای شرکت داشته که 

شرکت مقام دوم را دارا بوده است. مقام اول را که 

در تمام مفاسد دست داشته و در آمریکا تحت پیگرد 

 Dmitrijجنائی قرار دارد، آقای دیمتری فیرتاش

Firtasch  آقای هانتر بایدن پسر جوبایدن  .می باشد

معاون آقای اوباما، در نیویورک در دفتر وکالت 

 & Schiller، شیلر و ِفِلکسنر Boise یس بو

Flexner  کار می کند و هدفش از مشارکت در

هیات مدیره کنسرِن فاسد اوکرائینی، ریختن آب 

تطهیر به سر این شرکت است، تا دستش برای 

استخراج و بهره برداری از گازهای زیرزمینی 

اوکرائین که بهره برداری از آن به محیط زیست 

باز باشد. در کنار آقای هانتر بایدن صدمه می زند، 

پسر جو بایدن، دوست پسر خوانده جان کری وزیر 

امور خارجه آمریکا و سرمایه گذار معروف 

نیز Devon Archer آمریکائی آقای دنور آرچر 

در هیات مدیره این کنسرن حضور دارند. کار به 

این جا ختم نمی شود آقای الکساندر کواسنیوسکی 

Alexander Kwasniewski  رئیس جمهور سابق

لهستان نیز در هیات مدیره این کنسرن شرکت دارد.  

میلیون مترمکعب گاز  2۵2این کنسرن روزانه 

تولید می کند. هنوز علیرغم اینکه وضعیت سیاسی 

اوکرائین کامال روشن نشده است، تقسیم غنایم به 

انتها رسیده و به این جهت بعید به نظر می رسد که 

این راه رفته برگردد. اوکرائین باید قربانی کسی از 

بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان 

تجارت جهانی شود. در این میان اروپائی ها بازیچه 

دست آمریکا شدند و در این بازِی توسعه نفوذ به 

سمت شرق، بیش از همه کشور آلمان باخت و 

اعتبارش صدمه دید. آمریکائی ها به متحدان 

وپائی خویش با انجام کودتا در کی یف رحم ار

نکردند و از آنها به عنوان گوشت دم توپ در مقابله 

با امپریالیسم روس استفاده کرده و می کنند. 

وضعیت اوکرائین بحرانی است و فقر و بدبختی 

زندگی مردم را در بر گرفته است. در عین اینکه 

روسیه از نفوذ تاریخی و تبار روسی مردم شرق 

اوکرائین برای اعمال نفوذ استفاده می کند، 

امپریالیستهای غرب شمشیر را از رو بسته و 

گستاخانه تا آستانه جنگ جهانی می روند. 

کمونیستها باید از صلح، از عدم مداخله در امور 

داخلی کشورها و از احترام به حقوق ملل دفاع کنند. 

دخالت گستاخانه امپریالیسم مهاجم غرب در امور 

داخلی همه ممالک اقمار سابق ابرقدرت شوروی 

خطر جنگ را افزایش می دهد که باید با آن مبارزه 

کرد. این امر به سود طبقه کارگر و مبارزه وی 

 است.
***** 

 

 ...برادر  “دموکراتیِک“چشمهای 
را نابود کنند. برای آنها که به سختی زیر بار این 

را با منطق می روند، چند روزی فرودگاه لندن 

اعالم خطر عملیات تروریستی و بمب گذاری 

مسلمانها، با دستاویز ممانعت از انفجار صدها 

هواپیما می بندند و مردم بی خبر را در مقابل 

دوربینهای تعیین شده به صف می کشند، تا رای 

 ۵...ادامه  در صفحهشان "آزادانه، دموکراتیک

 دین امر خصوصی است و باید از دولت و آموزش جدا شود
 



    

  ۵صفحه                                                      توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                            ۷131خرداد ماه   – ۷۱۷شماره    

 توفان درتوییتر

Toufanhezbkar 

 حزب کارایران)توفان(

 درفیس بوک

Toufan HezbeKar 
 

 

  ...برادر  “دموکراتیِک“چشمهای 

" تغییر کند. چند تا بمب گذاِر چمدانی و داوطلبانه

پیدا می کنند تا از مقابل این دوربینها باال و پائین 

روند تا سناریوی آنها کامل شود. حال با خیال 

راحت می توانند آزادی را در محراب امنیت قربانی 

 د و ــــــــکنند. البته آنها خودشان از آزادیهای بی قی

ت امنیت خویش را شرط برخوردارند تا بهر قیم

حفظ کنند. امنیت نظام سرمایه داری باید بهر قیمتی 

حفظ شود، حتی اگر همه دستآوردهای دموکراتیک 

توده مردم بزیر پا گذارده شود. در جوامع طبقاتی 

هم مقوله امنیت و هم مقوله آزادی، طبقاتی هستند. 

تجربه نشان می دهد که مبلغان آزادیهای بی قید و 

دروغ می گویند و به چشم آنها خاک  شرط به مردم

می پاشند، زیرا هرگز آزادی و امنیت و دموکراسی 

که مقوالت اجتماعی هستند، بدون قید و شرط نبوده 

اند و نخواهند بود. اگر کسی خواهان آزادی بی قید 

وشرط باشد، باید آنرا فقط برای فعاالن آگاه طبقه 

رارش کارگر بخواهد که در جامعه کمونیستی استق

 با زوال تدریجی تاریخی اش پیوند ناگسستنی دارد.

و  پایشجامعه را واژگونه می کند.  ،این منطق کور

نظارت را به منزله شرط ادامه وجود جامعه، جا 

را. در آن جامعه ی تحت  آزادیمی اندازد و نه 

پایش و نظارت که به تاریکترین زوایای زندگی هر 

َرک می کس کار دارد و به هر سوراخی َس

اعماق زندگی در پرتو چشم تیز بین و  ،کشد

کنجکاو بیگانه قرار می گیرد که عمال به همه 

نوع رفتار اجتماعی شما از فردا شکل می دهد. 

زندگی در بیرون و درون بیک دوگانگی روانی 

و رفتاری دامن می زند. آنچه تا دیروز عادی 

متعارف بود، فردا ممکن است به بالی جان 

ل شود. خانمی که در زمان رژیم گذشته شما بد

ایران شب نشینی می رفت و بی حجاب می 

گشت و یا آقائی که مشروبات الکلی به سالمتی 

دوستانش می نوشید و عکس یادگاری می 

گرفت و از آزادیهای فردی برخوردار بود، 

و “ بدکاره“بیکباره در رژیم جمهوری اسالمی 

آلبومهای از کار در می آید و “ نجس معتاد“

خانوادگی وی آثار جرمهای غیر قابل انکار 

زندگی اجتماعی زندگی مصنوعی می  است.

شود و مسلما با ناهنجاریهای اجتماعی همراه 

 خواهد بود. 

پائیدن که امپریالیستها به بهانه حفظ امنیتی، که 

خود آنرا در سراسر جهان از بین برده اند، در 

نکه چنین همه جا حضور فعال دارد. نخست ای

عملی تجاوز آشکار به حریم خصوصی زندگی 

افراد است که یک حق برسمیت شناخته شده 

بورژوائی بوده و تا به امروز کسی منکر آن 

نمی شد و آنرا محصول اندیویدوآلیسم)فرد 

گرائی( و نکته مثبت جامعه سرمایه داری به 

حساب می آورد که در مقابل جمع گرائی که 

الیستی بود قرار داشت. دوم ملهم از تفکر سوسی

اینکه محصول این نظارت اجباری تراکم اطالعات 

در  “دیجیتال“را افزایش می دهد که به صورت 

بانکهای اطالعاتی ثبت می شوند و پرونده بر ضد 

افراد بوجود می آورند و علیه آنها به جمع آوری 

سند دست می زنند. این افراد جامعه تا به امروز 

ائت بودند و کسی حق نداشت در مشمول اصل بر

مورد مشخصات خصوصی زندگی کسی بر اساس 

ظن و گمان و این احتمال که می تواند روزی 

روزگاری خطرناک شود، دست به جمع آوری 

اطالعات بزند و به حریم خصوصی آنها تجاوز 

کند. این امر نقض روشن اصل برائت افراد در 

ا با یک جامعه است. نمی توان این اصل برائت ر

اصل اعتقاد مذهبی که همه را علی االصول مقصر 

و خطرناک و فاسد می داند، جایگزین کرد. پذیرش 

چنین اصل و فلسفه ای، بنیاد ساختمان اجتماع را 

دگرگون می کند. اساس جامعه مدنی را برهم می 

ریزد. وقتی انسانها در یک جامعه در کنار هم به 

اساس  ربین آنها ب، روابط حاکم زیستن آغاز کردند

، خواست فردی و هوی و هوس شخصی نیست

ضوابط عمومی بر این جامعه مستقل از خواست 

ذهنی هر فرد مشخص حاکم می شود که حافظ بقاء 

، مقرات راهنمائی این جامعه است. نظافت عمومی

و نگهداری  ظ، حف، بهداشت عمومیو رانندگی

 و... از شرایط ابتدائی زندگی تاسیسات عمومی

مشترک افراد بشر در یک جامعه است. کسی نمی 

تواند بیاید و بگوید بیمه درمانی عمومی به من 

ربطی ندارد، چون من بیمه خصوصی دارم. کسی 

تواند بیاید بگوید من چون هلیکوپتر خصوصی  نمی

دارم، مساله قواعد و مقررات راهنمائی و رانندگی 

استفاده  به من مربوط نیست و... چنین فردی با سوء

از مزایای جامعه بشری و جامعه مشخصی که در 

آن زندگی می کند که در عین حال شامل وی نیز 

می شود و محصول کار جمعی است، حساب خود 

را از مجموعه این جامعه جدا می کند تا در مقابل 

جامعه پاسخگو نباشد. روشن است که هیچ فردی به 

اند در نمی تو“  ون کروزوروبنس“تنهائی مانند 

، امکان زندگی فرد بستگی کامل طبیعت زندگی کند

 به امکان زندگی جامعه دارد.

از این گذشته وقتی در مورد مشخصات افراد در 

، زمینه های گوناگون اطالعات جمع آوری می شود

هدف سرمایه گذاری از روی ندانم کاری و 

، نیت بانییان این کار آن است که سردرگمی نیست

عات سوء استفاده خصوصی کنند. وقتی از این اطال

پای استفاده در میان باشد، در جامعه طبقاتی ماهیت 

این استفاده ها طبقاتی و گزینشی است. این تنها یک 

مساله زمانی است که از این اطالعات در عرصه 

سیاسی بر ضد دشمن طبقاتی استفاده جویند. ارگانی 

مال و تام االختیار بوجود می آید که بر جان و 

ناموس مردم حاکم می شود و از اطالعاتی که در 

اختیار دارد به صورت گزینشی برای پیشبرد 

مقاصد خود استفاده می کند. اشغال جاسوسخانه 

آمریکا در ایران را بیاد آورید. در آن زمان حزب 

اللهی های خمینی چی به اسنادی در سفارت دست 

ان و یافتند که از رابطه بسیاری از سیاستمدار

رهبران سیاسی ایران با آمریکائی ها پرده بر می 

داشت. این یک گنجینه عالی برای مقاصد َپست بود. 

آنها نه همه اسناد را، بلکه بخشی را بصورت 

گزینشی برای اطالع عموم منتشر می ساختند و 

نتایج سیاسی برای خودشان از آن می گرفتند. دست 

ر ایران، به یابی به اسرار مخفی سفارت آمریکا د

اهرم فشار و شانتاژ هیات حاکمه بدل شده بود. این 

خطر در تمام جوامع طبقاتی مذهبی یا بورژوائی 

 وجود دارد.

جمع آوری اطالعات زندگی خصوصی افراد نقش 

همان افزایش بودجه تسلیحاتی را دارد. اگر نقش 

، نقش جمع آوری انبوه تسلیحات در ارتش مهم است

خصوصی افراد به بهانه  اطالعات از زندگی

توسط تروریستهای  “تروریسم“مبارزه علیه 

ایجاد ارتشی برای جنگیدن در عرصه  ،بزرگتر

وی،  و فلج کردن“ دشمن“روانی و بی اثر کردن 

قبل از توسل به نیروی قهر آمیز است. این تبلیغات، 

مانند استفاده از گاز سمی، در جنگ طبقاتی است. 

امکانی را به دشمن  این روش کثیِف مبارزه،

طبقاتی می دهد که به بهانه دسترسی به اطالعات 

دست اول و جامع، هر دروغ و دغلی را در مورد 

تا آنها را از  افراد بدون ایجاد سوء ظن پخش کند

سال بعد  22گردونه رقابت خارج سازد. اینکه 

معلوم شود که این اخبار جعلی بوده است در نتایج 

آن در جامعه در شرایط روز  تاثیرات فعلی سیاسی

 تغییری نمی دهد.

کسانیکه به بهانه آن کس که حساب پاک است از 

محاسبه چه باک است، به نکات حقیر و ناچیز 

زندگی خصوصی خویش تکیه می کنند و تاثیر این 

تغییرات را در مقیاس جامعه و سرنوشت کل آن 

مورد نظر قرار نمی دهند، طبیعتا اساس جامعه 

متالشی کرده و نقش خوره هائی را ایفاء  مدنی را

می کنند که دارند بدنه این درخت تناور را تهی می 

کنند و روزی خودشان قربانی این بی تفاوتی و بی 

خیالی و کوته بینی اجتماعی می شوند. می توان با 

توجه به این عقاید رایج از همه این بی خیاالن 

عتقاد درخواست کرد که اگر به اظهارات خویش ا

دارند، اسرار مالیاتی خویش را کتمان نکنند. همه 

اسناد مالیاتی خود را رو کنند، حقوق و مزایا و 

و از د ناسرار معامالت تجاری خویش را برمال ساز

محاسبه باکی نداشته باشند و سایرین را که از این 

کرد که  دستور و یا توصیه سرباز می زنند متهم

د که از بر مال شدن آن آنها به کثافاتی آغشته ان

وحشت دارند. طبیعتا چنین امری در جامعه سرمایه 

داری ممکن نیست و آنها که خود در پی نظارت بر 

مردم بر آمده اند، این اصل را به همه زمینه ها 

تسری نمی دهند. زیرا هدف آنها پائیدن سرمایه 

و بیچاره آن  ، کنترل مردم است.داران نیست

ر اسارت به پاهای خویش را مردمی که زدن زنجی

 مثبت ارزیابی می کنند.

 6...ادامه  در صفحهاین امر مانند آن 

و شرط  دیق یخاک عراق و افغانستان را ب دیتجاوزگراِن استعمارگر، با

 ترک کنند

http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408
http://www.facebook.se/people/Toufan-HezbeKar/100000242744408
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  ...برادر  “دموکراتیِک“چشمهای  

 است که کسی مدعی شود من هرگز از قانون تخطی 

نمی کنم و لذا از بودن و یا نبودن قانون نیز واهمه 

 ندارم و سپس آنهائی را که خواهان تصویب قوانینی

هستند متهم به خاطیان بالقوه نمایند. ولی این  مثبت

فرد نمی تواند توضیح دهد پس چرا قوانین وجود 

دارند. اگر واقعا در جامعه طبقاتی وضع طوری 

است که همه افراد به همه روابط موجود احترام 

گذارده و حق متقابل دیگری را رعایت می کنند، 

اگر  دیگر چه نیازی به تصویب قوانین وجود دارد.

همه صلح طلبند به چه مناسبت ارتشها روز بروز 

تقویت می شوند. آیا می توان مدعی شد که ما به 

، به جنبش ، به جنبش آزادی زنانجنبش ضد جنگ

، به جنبش کارگری حمایت از حقوق دموکراتیک

، تنها به این برای بهبود شرایط زندگی نیازی نداریم

این جامعه  دلیل که همه دارای نیات حسنه هستند.

رویائی با واقعیت کنونی انطباقی ندارد و این است 

که استدالالتی که برای نقض آزادیها و پایش مردم 

صورت می گیرد موذیانه و عوامفریبانه است و باید 

با این نظام جاسوسی و پائیدن که به ضرر نیروهای 

 انقالبی و طبقه کارگر است به مبارزه پرداخت. 

***** 

 

 

 کره شمالی...سفری به 
مسلم است که کره شمالی دنیا را به ورطه جنگ 

نمی کشاند. این آمریکاست که هیچ گاه اعالم نکرده 

است که اگر ناگزیر نباشد، از به کار بردن سالح 

اتمی خودداری خواهد کرد. تجربه تلخ هیروشیما و 

 ناکازاکی نشان داد که

 تاکنون دوبار به این جنایت دست برده است. 

ه شمالی راهی جز مسلح شدن ندارد. دشمنان به کر

انتظار ضعف و ناتوانی اش نشسته اند تا نابودش 

کنند. و مسلح شدن کره به جز تجهیز به سالح اتمی 

نیست که دشمنانش را از حمله بر حذر دارد. برخی 

ساده اندیشان دچار شگفت زدگی گشته اند که چرا 

برد.  کره شمالی به تجهیز نظامی خود دست می

دشمنانش تا دندان مجهز به تمام سالح های نابود 

کننده اند. چرا کره شمالی نباشد. مگر این نیست که 

این کشور را در حال جنگ باقی  39۵1با آتش بس 

گذارده اند. اگر جنگ نمی خواهند چرا به صلح تن 

در نمی دهند و اگر جنگ می خواهند چرا از تسلیح 

 کره شمالی در شگفتی اند.

من در نگارش این صفحات از شرح خاطرات 

مسافرت به کره، آن گونه که ابتداء در نظرم بود 

عدول کردم و به تحلیل سیاسی دست بردم. در این 

مسافرت، اعتراف می کنم، همه چیز را ندیدم، کم 

دیدم. ما وابسته به راهنمائیی بودیم که برنامه را از 

فشرده  پیش چیده بود و چون این برنامه مفصل و

بود، تغییر آن امکان نداشت و ما خود، به علت عدم 

آشنائی نمی توانستیم برنامه دیگری بچینیم. من 

همیشه می کوشم به ادعا و گزارش های دیگران با 

دیده تردید بنگرم تا درستی اش برایم اثبات شود. به 

همین دلیل تنها به گفته ها و گزارش های راهنما 

چند روزه شهرها، راه ها،  اکتفا نمی کنم. دیدار

مردمان، می توان تصویری هر چند ناکافی، اما 

مستقل در ذهن باقی گذارد و من هرچه در اینجا می 

گویم، از این تصویر استخراج می کنم. تصویری 

که با نگاه به اوضاع در ذهنم باقی ماند و آن این که 

کره شمالی کشوری است جنگ زده و زمین سوخته 

پیش مورد ضربه دشمن قرار گرفته و از صد سال 

این حکایت هنوز باقی است. برداشت عمومی ام با 

آنچه رسانه های غرب به مغزها می چپانند متفاوت 

بود. مردم کره شمالی در فقر و بی نوایی زندگی 

نمی کنند. وضع سکونت را از درون ندیدم، اما از 

بیرون، کسی در محالت فقیر نشین سکونت نداشت. 

مردم در ساختمان های بلند و باال زندگی می  همه

کردند. این ساختمان ها نه لوکس و اشرافی بوده نه 

محقر و فقیر نشین، تقریبا یک نواخت بود. و ما می 

دانیم که اشغال ژاپن بسیار خرابی به بار آورد. اما 

جنگ امپریالیستی آمریکا هر آنچه بود نابود کرد. 

ها، راه آهن ها، تمام ساختمان ها، کارخانه 

بیمارستانها، مدارس، خانه های مسکونی، کارخانه 

های برق، راه ها، پل ها، سدها را با خاک یکسان 

کرد ومن در پیونگ یانگ و شهرهای دیگر بنای 

قدیمی ندیدم. به قول ضرب المثل خودمان، پس از 

نه گلبانگ  -آتش بس: نه آب ماند و نه آبادانی

 "مسلمانی".

ز آتش بس ساخته شده آن هم در همه اش پس ا

بدترین شرایط مالی و محاصره اقتصادی. پیش 

اشراه کردم، زرق و برق متروپل های غرب را 

نمی توان یافت اما گدا هم نمی توان یافت. از وفور 

نعمت و اجناس مصرفی آنگونه که در فروشگاهها 

و سوپر مارکت های غرب می یابیم، خبری نیست 

اه ها و سوپر مارکت ها وجود و اصال چنین فروشگ

ندارند. اما به نظر نمی رسد کسی سر گرسنه بر 

زمین بگذارد. این واقعیت دارد که کره شمالی به 

واسطه دو سال خشکسالی پشت سرهم در اواسط 

سالهای نود، دچار مشکل آذوقه بود. اما با کوشش 

همگانی دیگر از آن خبری نیست و آنها که پیوسته 

سنگی مردم کره شمالی دم می زنند، از قحطی و گر

به یاد نمی آورند که بمباران شیمیائی و بیولوژی 

بسیاری از  39۵1تا 39۵2آمریکا در سالهای 

زمین های کشاورزی و جنگل ها را برای صدها، 

 هزاران سال از کار انداخت.

آمار رسمی اکنون گواه آنند که سطح زندگی مردم 

غرب که همه چیز  همواره باال می رود. رسان های

را زیر نظر دارند، از دیده ها می کنند که در اینجا 

حق کار برای همه هست، بیمه های اجتماعی و 

بازنشستگی همگانی است. دارو و درمان رایگان 

است، عینک، وسایل کمکی بیماران، خدمات 

داندانپزشکی رایگان است. من در کشورهای 

دهان باز می گماشته غرب دیدم که برخی آدم ها که 

کنند و می خندند، چند دندان کم دارند، چنین 

 تصویری در کره شمالی نیافتم.

آموزش تا یازده سال مجانی است. مهد کودک و 

مراکز نگاهداری از نوزادان برای همگان مجانی 

است. حمل و نقل عمومی، استفاده از مراکز 

 ورزشی و فرهنگی برای همگان مجانی است.

که با پیش شرط کمونیستی که دارم،  مبادا گمان رود

می خواهم کره شمالی را بهشت برین جلوه دهم. 

تاکید می کنم که اینجا بهشت برین نیست. امکاناتی 

که در اختیار مردم کره شمالی قرار دارد، دارای 

استاندارد شناخته شده کشورهای ردیف اول سرمایه 

داری نیست. من به داخل منازل مسکونی نرفتم، 

ان نمی کنم همه آنها به تلویزیون و ماشین رخت گم

شوئی و ظرف شوئیی، کامپیوتر و غیره مجهز 

باشند. لباس و کفش کودکان ازبنتون و آأی داس 

نیست. گمان نمی کنم میوه های آن طرف دنیا در 

میوه خوریشان جای داشته باشد. اما فقر و گدائیی و 

را بی خانمانی آن ممالک و کشورهای تحت سلطه 

 هم در اینجا نمی بینم.

مهم نیست که شما رژیم کره شمالی را بپسندید. آن 

را یک رژیم کارگری، کمونیستی بدانید یا ندانید. از 

رهبران آن خوشتان بیاید یا نیاید، راهی را که کره 

شمالی برای دفاع از خود در پیش گرفته، عاقالنه 

ه جامعه کره بدانید یا ندانید. و من نیز از این دیدگاه ب

شمالی ننگریستم. در آنجا گفتگوهایی داشتم، نمی 

دانم راهی که کمونیست ها برای ساختمان 

سوسیالیسم در پیش دارند، باید آن گونه باشد که کره 

شمالی می پیماید. از اظهار نظر قطعی و نهایی 

عاجزم. به مذاق من جور نمی آید که رهبری کشور 

واده باشد. در در طول سه نسل در کف یک خان

اینجا این خطر می بنم که نقش توده ها در برابر 

رهبران کم رنگ از آب در آید در ضمن این که 

مدعی نیستم که پسر یک پدر نیرومند، تنها بدان 

خاطر که فرزند اوست شایسته این رهبری نیست. 

آیا در اینجا می توان از یک شخصیت پرستی 

که در دنیای  بیمارگونه سخن گفت و ما می دانیم

غرب هم شخصیت پرستی هست، شاید نسبت به 

رئیس جمهور و نخست وزیر نباشد، اما نسبت به 

ستارگان موزیک پاپ و بازیکنان فوتبال و حضرت 

پاپ که هست. چه مانعی دارد است که ونزوئالئی 

ها به چاوز، کوبائی ها به فیدل، کره ای ها به کیم 

باید از دیده فرو ایل سونگ عشق بورزند؟ آنچه را ن

گذارد، این است که نباید عشق به شخصیت ها ابعاد 

 مذهبی بیابد.

در سالهای هشتاد قرن گذشته یک خط ایدئولوژی 

سوسیالیستی در کره شمالی عرضه داشتند که به 

( معروف شد. در اینجا تکیه بر Juchéجوخه)

کارهای بزرگ بر مبنای توانایی های مردم مورد 

ت که در اساس درست هست. من در تاکید قرار گرف

باره جوخه چیزهائی شنیده ام، اما نه آنچنان که 

بتوانم بر آن مهر تایید بکوبم. روی هم رفته آگاهی 

من در آن که در زمینه ایدئولوژی کره شمالی چه 

می گذرد، بسیار ناچیز است و فرصت مطالعات 

عمیق و دقیق در این زمینه را ندارم و نظریاتی که 

صفحات پیشین دادم بیشتر احساسی است. اما در 

وجدان آزاد اندیشیم وادارم می کند که با قاطعیت 

تمام سیاست امپریالیستی را محکوم کنم و حق هر 

کشوری را برای دفاع از خود بدون قید و شرط و 

چون و چرا مورد حمایت قرار دهم. و من می دانم 

بشر که امپریالیسم دلش برای صلح و صفا و حقوق 

نسوخته و می دانم که گربه محض  رضای خدا 

 موش نمی گیرد.

می گویند امپریالیسم برای دفاع از خود بدین 

جنایات دست می زند. شبی در خواب دیدم که 

گرگان به گوسفندان یورش آورده، آنان را تکه پاره 

کردند. از این گرگان پرسیدند چرا؟ گفتند: "تنها 

کاری به کسی  برای دفاع از خود وگرنه ما

 ". نداشتیم

 
***** 

 

 

 ..."حزب کار" و "حزب
این وحدت، حزب سوسیالیست متحده آلمان پدید آمد. 

 در ویت نام نیز با چنین پدیده ای روبرو هستیم.

بدین ترتیب ما آن چه را هست و ما آن را آن طور 

که هست می بینیم؛ بیان می داریم. تکیه ما بر آن که 

بقه کارگر" است؛ تنها بیان حزب ما "حزب واحد ط

آن چیزی است که ما آن را واقعیت عینی ارزیابی 

می کنیم و هرگز به معنی آن نیست که آینده نیز بر 

این روال می گذرد. ما با پدید آمدن هر گروه، 

سازمان و یا حزبی که بر سنت پر افتخار جنبش 

کمونیستی تا لحظه بروز رویزیونیسم خروشچفی 

 ۱...ادامه  در صفحهخود را تکیه نماید و 

 حاکم، دیکتاتوری بورژوائی است و نه دیکتاتوری پرولتاریا رویزیونیسِم
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 وحدت، سرچشمه نیرو، و نیرو، ضامن پیروزیست

 ..."حزب کار" و "حزب 

سازمان دهد، نه تنها هیچ گونه مخالفتی نداریم، 

آن را نیز تهنیت گفته و به پیش باز آن خواهیم بلکه 

رفت. اما ما را از این امر که با هر ادعای 

کمونیستی مماشات کرده و یا آنان را از آن خود 

 بدانیم؛ معذور دارید.

ختالط نامیمون مسلک ها و ایدئولوژی این امر ا

فکری و ایده ای بیش نیست    های گوناگون و التقاط

و نتیجه آن نه به سود ماست و نه حتی دیگران را 

 تقویت خواهد کرد.

و اما چرا اساسا "حزب واحد طبقه کارگر" و نه  -1

 مثال "حزب طبقه کارگر"؟

فته چه عنصر تعیین کننده ای در این بیان "واحد" نه

است و چرا ما بر آن تکیه می کنیم و چرا نه تنها 

  322ما، بلکه همه احزاب کمونیستی طی قریب 

سال گذشته)از پدید آمدن بلشویسم در صحنه مبارزه 

طبقه کارگر( همه بدون استثناء، هر یک "حزب 

حتی اگر  ؛واحد طبقه کارگر" کشور خویش بوده اند

نمی آوردند. این لقب را نیز به دنبال نام خویش 

حزب کمونیست شوروی "بلشویک" در مبارزه با 

منحرفین، با منشویک ها شکل گرفت و یگانه 

نماینده سیاسی آمال طبقه کارگر شد. طبقه کارگر 

هر کشوری سوای منافع و تمایالت صنفی و یا 

در یک  ؛جنبی که می تواند آنان را از هم جدا کند

نان از سوی امر وحدت دارند و آن استثمار جمعی آ

بورژوازی است. از سوی دیگر آمال عموم آنان 

حذف استثمار در جامعه، کسب قدرت و برپائی 

ساختمان سوسیالیسم است. این نقطه مشترک همه 

زحمتکشان است که آنان را برای رسیدن به اهداف 

خویش، برای کسب قدرت و رسیدن به جامعه 

سوسیالیستی محتاج به یک حزب کمونیست واحدی 

می سازد که متحدا آنان را قدم به قدم به سوی 

پیروزی رهبری نماید. این حزب نمی تواند چند 

پاره باشد. نمی تواند تحت رهبری گروه ها و یا 

فراکسیون های گوناگون قرار گیرد. این حزب 

احتیاج به یک رهبری واحد کمونیستی منسجم دارد 

و آن "حزب واحد" طبقه آنان است. "حزب واحد 

قه کارگر" آن خصلت اساسی است که تمام طب

احزاب کمونیست برای مبارزه با بورژوازی حاکم، 

کسب قدرت سیاسی و ایجاد جامعه سوسیالیسم به 

دان نیازمندند. حال این خصلت در نام آن تجلی یابد، 

یا نه تغییر ماهوی در اصل جریان ندارد. بدین 

که  ترتیب می بینیم که تمام احزاب کمونیست واقعی

 ؛خواهان وحدت طبقه کارگر و همه زحمتکشان اند

 ناچارا احزاب واحد طبقه کارگراند.

در عین حال نباید فراموش کرد که "حزب واحد" 

در یک کشور، در عین حال نفی وجود چندین حزب 

طبقه کارگر بر اساس تقسیمات ملی است. در 

روسیه تزاری تمام ملت ها و خلق های تحت ستم 

حزب واحد کمونیست متشکل بودند و تزار در یک 

نه در احزاب کمونیستی این و یا آن ملت. فراموش 

نکنیم خدمات واالی استالین را پس از انقالب در 

امر وحدت و پیوستگی همه خلق ها و ملت های 

گوناگون متحد شده در اتحاد شوروی. بدون حزب 

متشکله از همه کارگران یک  -واحد طبقه کارگر

نمی توان نه بر  -یتی برای هدف واحدکشور چند مل

بورژوازی حاکم پیروز شد و نه پس از آن وحدت، 

همبستگی و صلح بین ملیت ها، خلق ها و حتی 

 طرفداران مذاهب مختلف را ضمانت کرد.

نتیجه کلی آن است که در یک کشور واحد  -2

همانند ایراِن خودمان که کشوری است چند ملیتی، 

ب واحد کمونیستی وجود تنها می تواند یک حز

داشته باشد، که قادر باشد سرنوشت همه کارگران، 

زحمتکشان و کل خلق را بسرانجام مطلوب برساند. 

امکان موفقیت از طریق وجود احزاب مختلف 

کارگری و کمونیستی و رهبری یا تاثیر آنان در امر 

انقالب، هرگز میسر نخواهد بود. تعدد این احزاب، 

ستراتژی های گوناگون را می طلبد تعدد راه ها و ا

و این ها همه نمی تواند به یک منزل مطلوب منتهی 

شوند. این بی راهه ها بارها پیموده شده و عدم 

موفقیت آن که نه تنها از لحاظ تئوریک روشن بوده 

 حتی از لحاظ عملی نیز به اثبات رسیده اند. ؛اند

پس اگر وجود یک حزب واحد طبقه کارگر برای 

وزی طبقه کارگر بر بورژوازی و کسب قدرت، پیر

بنابراین باید آن را به وجود آورد.  ؛ضروری است

آیا همه کوشش های گذشته در جهت وحدت جنبش 

کمونیستی و ایجاد یک مرکز واحد رهبری، یک 

حزب واحد طبقه کارگر در ایران، توانسته اند به 

جز ایجاد همین "حزب کار ایران)توفان(" بر اساس 

لنینیسم نتیجه مطلوبی را به بار آورند؟ -رکسیسمما

چرا دیگران موفق به انجام چنین مهمی نگشته اند؟ 

و چرا این حزب، یعنی "حزب کار ایران)توفان(" 

در معنی و مفهوم "حزب واحد طبقه کارگر" ایران 

 نباشد؟

هیچ کدام از منتقدین و یا مخالفین حزب ما به مثابه 

دارای اشتراک نظر "حزب واحد طبقه کارگر" 

واحد نیستند. برخی اساسا با وحدت طبقه کارگر در 

حول یک حزب واحد مخالفند. برخی نیز این وحدت 

را در شرایط کنونی)به ویژه در خارج از کشور( 

زودرس ارزیابی می کنند. و عده ای نیز شاید امید 

به آینده بهتری برای به وجود آمدن شرایط مناسب 

 پرورانند.تری را در دل می 

"حزب کار ایران)توفان(" مناسب ترین امکانات را 

در شرایط دشوار کنونی مبارزات کمونیستی در 

ایران فراهم آورده است تا همه وفاداران به آمال 

لنینیست ها را در -کمونیستی، همه مارکسیست

درون خود وحدت داده و با اتکاء به ایدآل مشترک 

آینده متشکل  کمونیستی، برای راه گشائی بسوی

 ساخته و مبارزه وسیع تری را سامان دهد.
 

***** 
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سفری به کره 

 (پایان)شمالی

ند، آنها دشمنان به دو گروه تقسیم شده ا

که این تهدیدها را جدی گرفته، از آن 

می ترسند، آنها که وانمود می کنند که 

این تهدیدات طبل توخالی است و کره 

شمالی چنین جراتی ندارد و از چنین 

نیرویی برخوردار نیست. ما چه می 

دانیم شاید حق با اینان باشد، یا با آنان. 

 خودشان هم راستش را نمی دانند.

در برابر تهدیدهای شبانه  به راستی

روزی آمریکا، بیش از دو راه نیست، 

روی اخالص و تسلیم برخاک نهادن، 

یا مقاومت مصممانه. شاید آن اولی کم 

درد سرتر باشد. اما بشریت را با تسلیم 

و رضا در برابر گرگان نمی توان به 

پیش برد. مقاومت همیشه خطرناک 

نام  بوده است، اما آنان که چنینی کردند

بهتری از خود بیادگار گذاشتند. اگر 

واقعیت این است که تمام انسانها رفتنی 

هستند، چرا نام نیکویی از خود بیادگار 

 6ادامه در صفحه ...        نگذارند.

 

رگر ایران سخنی با خوانندگان: نشریه ای که در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستهای ایران است. "توفان" نشریه "حزب کارایران" حزب واحد طبقه کا

یاری همه کمونیستهای صدیق، چه از نظر مادی و چه معنوی نیاز دارد. نظریات و پیشنهادات خودرا برای ما  است. این زبان برای هرچه رساتر شدن به

مک مالی ارسال دارید. ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جهان یاری رسانید و از تشکل نهضت کمونیستی حمایت کنید. به ما ک

تکاء بر نیروی خود پابرجائیم و به این مساعدت ها، هر چند هم که جزیی باشند نیازمندیم. در توزیع این نشریه ما را یاری رسانید، برسانید، زیرا ما تنها با ا

 هزینه گزاف پستی مانع از آن است که بتوانیم آن را بدست همگان برسانیم.

 "حزب کار" و "حزب طبقه کارگر"

که می گویند چرا "حزب کار ایران)توفان(" خود را تنها حزب طبقه کارگر و می شنویم 

یا حزب واحد این طبقه می شمارد و این را به نحوی از انحاء در چهارچوب 

ه حتی لنینیسم، بلک-خودمرکزبینی می نشانند. این گفته نه تنها از سوی مخالفان مارکسیسم

از جانب کمونیست های صدیق و وفاداری نیز ابراز می شود که با ما و اهداف حزب ما 

هیچ گونه مخالفت اصولی ندارند، ولی این ادعای حزب ما را نادرست و حتی نشانه خود 

 مرکزبینی می دانند.

 اما این ادعا درست نیست و حقیقت نهفته در گفته ما را به درستی ارزیابی نمی کند:

زمانی که ما حزب خود را حزب واحد طبقه کارگر می دانیم و به این نام نیز نشان  -3

  ما در زمان حال و شرایط کنونیمی دهیم؛ هیچ چیز دیگر نیست مگر آن که بگوئیم 

لنینیستها های منفرد، هیچ حزبی که نه تنها -و مارکسیست علیرغم وجود کمونیستها

شمارند(، بلکه در برنامه، سیاست و عمل خود نیز ادعای کمونیستی داشته باشد)که بی 

لنینیستی حرکت نماید؛ نمی شناسیم. و -در چهارچوب کمونیستی واقعی یعنی مارکسیستی

این حرف تنها ادعا نیست، بلکه با واقعیت نیز تطابق کامل دارد. ما نه تنها در مباحث و 

یم؛ بلکه هم اکنون نیز اعتقاد موارد مختلف، اشکاالت و انحرافات دیگران را نشان داده ا

جدا از ادعا و یا حتی اعتقاد آنان به  -راسخ داریم که همه احزاب مدعی کمونیستی

لنینیسم، بلکه در بیراهه اشتباهات و انحرافات  -نه در مسیر مارکسیسم -کمونیسم

 گوناگون در حرکت اند. می توان با این گفته ما موافق نبود و با آن به بحث و مبارزه

برخاست. ما با هیچ گونه مخالفت و مبارزه اصولی در این زمینه مخالف نبوده، بلکه آن 

یعنی حزب کار  -را همواره پذیرا بوده و هستیم. اما نمی توان ادعا کرد که چون ما 

لنینیستی نمی -هیچ حزب کمونیستِی دیگری را در چهارچوب مارکسیستی -ایران)توفان(

بین هستیم. در بهترین حالت دچار اشتباه ایم و این دیگران اند  بینیم، بنابر این خودمرکز

که باید ثابت کنند چرا تشخیص و ارزیابی ما در مورد آنان نادرست است و ما را از 

گمراهی بدر آورند. "خودمرکز بینی" ما زمانی صادق است که احزاب دیگر مدعی 

لنینیستی را در  -یفیت مارکسیستیکمونیستی واقعا نیز کمونیستی باشند و ما وجود عینی ک

 آنان انکار می کنیم. آیا چنین است؟

اما این ادعای "حزب واحد طبقه کارگر" همانند اکثر ادعاها و نظرات ما و یا هر  -2

شرایط کنونی صدق می کند. با انسان عاقل، متفکر و یا کمونیستی تنها در زمان حال و 

ضرورتا قابل تغییراند. چنان چه سازمان و یا  تغییر شرایط و پدید آمدن امکانات جدید

حزبی در آینده پدیدار گردد که تمام شرایط کمونیستی را دارا باشد؛ و در زمان پیدایشش 

به هر دلیل از وجود و فعالیت یک حزب کمونیستی بنام "حزب کار ایران)توفان(" بی 

، طبیعی است که ما خبر باشد تا حضورش را در جنبش کمونیستی "توجیه" پذیر گرداند

باید به سوی وحدت با آن جریان برآئیم، زیرا هدف ما رفع پراکندگی و پایان دادن به 

آشفته فکری و تقویت و نه تضعیف مبارزه متحد کارگران است. پراکندگی سازمانی خود 

موجب و دلیلی برای بروز آشفته فکری و تشتت در مبارزه طبقه کارگر می باشد که 

 واهد بود.مطلوب ما نخ

تاریخ نظایر این گونه وحدت ها را به خاطر ما می آورد: حزب کمونیست آلمان پس از 

 تونیستور)حزب اپپیروزی بر فاشیسم هیتلری، توانست با حزب سوسیال دموکرات

 6 ادامه در صفحه...سابق( بر اساس تغییر مواضع آنان وحدت کند و از 
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