پرولتاريای جھان متحد شويد

توفان
ارگــان مـرکـزی حزب کــار ايران

دوره شــــشـم – ســال دوازدھم
شـماره ١٣٨شھريور ١٣٩٠ـ سپتامبر ٢٠١١

عفريت استبداد،
فرزندش را قربانی
می کند
بر سر اختالفات در ميان رھبری مذھبی و
دولت احمدی نژاد تحليلھای گوناگونی ارائه
شده است ،که بنظر حزب ما ھيچکدام از
آنھا در عين اينکه اشتباه نيست ،راه گشا و
قانع کننده نمی باشد .تنھا جنبه ای از
واقعيت را در موضوع پيچيده باندھای
مافيائی قدرت سياسی در ايران را بازتاب
می دھد.
گفته می شود که رھبری برای روی کار
آوردن عمال خويش ،در ترکيب ھيات
دولت ،دخالت مستقيم می کند ،و قوانين
جمھوری اسالمی را به زير پا می گذارد.
وقتی وزيری از جانب رھبری مورد تائيد
قرار گرفت و بر مقام خويش ابقاء شد،
معنی اين ،آن است که نه رئيس جمھور و
نه مجلس شورای اسالمی حق ندارند ،اين
وزير را برکنار کرده و با تصميم رھبری
از در جنگ در آيند .اين تصميم رھبری ھم
مجلس شورای اسالمی و ھم شخص رئيس
جمھور را به يک باره بيکاره نموده و از
آنھا سلب مسئوليت می کند .اين ھمان
وضعيت کوسه و ريش پھن زمان شاه
است .شاه از ھر گونه مسئوليتی مبرا بود،
ولی وی فرمانده بزرگ ارتشداران شده بود
و عزل و نصب وزيران و انحالل مجلسين
و ...را بر عھده داشت.
اين وضعيت در جمھوری اسالمی ھم جديد
نيست ،از ھمان بدو آغاز کار جمھوری
اسالمی وجود داشته است و تناقض ميان
جمھوريت و...ادامه در صفحه ٢

تحقير ملل ،دردی غير قابل تحمل
انقالب ملتھای عرب بر ضد حکام جنايتکار خويش با استقبال شادی آفرين مردم
جھان روبرو شد .غارتگران جھان يعنی از جمله امپرياليستھای غرب و صھيونيسم
جھانی به شدت غافلگير شدند و نمی دانستند که با کدام برگ از قبل تعيين شده خود
بازی کنند .آنھا ھرگز تصور نمی کردند بن علی به اين زودی فرار کند و مردم
تونس به پيروزی برسند و آتش انقالب ساير ممالک ...ادامه در صفحه ٣

انترناسيوناليسم پرولتری،
کسموپليتنيسم و پان اسالميسم
اين سه مقوله از يک جنبه با يکديگر خويشاوندی دارند.
انترناسيوناليسم پرولتری ھمکاری برادارنه و متقابل طبقه کارگر جھان با يکديگر
ت
لک تح ِ
در مقابله با طبقه سرمايه دار جھان است .طبقه کارگر که در تمام مما ِ
سلطه ی سرمايه ،استثمار می شود ،و ارزش اضافه توليد...ادامه در صفحه ٤

اختالف طبقاتی فقر وثروت ،بيکاری و اعتياد
نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران)توفان( به کنگره چھارم حزب

فقدان امنيت اجتماعی ،رشوه خواری ،فساد ،خويشاوندساالری ،استبداد ،بروکراسی
و عدم پاسخگوئی به مردم و ...وضعيتی ايجاد کرده که مشتی بروکرات مافيائی با
تکيه بر در آمد نفت و قدرت دولتی ،طبقه ممتازی ايجاد کرده اند ،که ثروتھای
افسانه ای دارند .در مقابل آنھا اکثريت مردم ايران زير خط فقر نسبی و مطلق
زندگی می کنند .اين شکاف طبقاتی روز بروز عميقتر...ادامه در صفحه ٦

پيام پالتفرم کمونيستی ايتاليا
به کنگره چھارم حزب کار ايران)توفان(
رفقای گرامی،

ما با کنگره چھارم حزب کار ايران)توفان( اعالم ھمبستگی برادرانه می کنيم و
برای شما آرزوی بھترين موفقيت ھا را داريم... .ادامه در صفحه ٧

مليتھا
نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران)توفان( به کنگره چھارم حزب
يکی از خطرات مطروح کنونی ،تبليغ روحيه ناسيوناليستی در ايران است .از يک
طرف ھواداران ايران باستان با برافراشتن پرچم حمايت از کورش و داريوش به
ميدان آمده و تمدن بشريت را که کار ھمه انسانھاست...،ادامه در صفحه ٨

پيام سازمان برای ساختمان حزبی کارگری
کمونيستی در آلمان
به کنگره چھارم حزب کار ايران)توفان(
رفقای عزيز
برای کنگره چھارم شما درودھای مبارزاتی برادارنه مان را ارسال می کنيم.
مبارزه شما بر ضد امپرياليسم و يک ايران مترقی سوسياليستی از اھميت فراوانی
برخوردار است .زيرا کشور شما در مرکز منطقه ای قرار دارد که امپرياليسم مايل
است آنرا زير کنترل کامل خود در آورد .امپرياليسم و ...ادامه در صفحه ٨

وحدت مارکسيست لنينيستھا
نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران)توفان( به کنگره چھارم حزب
بنظر حزب ما مارکسيست –لنينيست بيان روشن کمونيست بودن در دوران کنونی
است .مارکسيست لنينيست کسی است که به لنينيسم اعتقاد داشته باشد ،انقالب
سوسياليستی اکتبر را به عنوان يک انقالب سوسياليستی ...ادامه در صفحه ٧

به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

شماره  – ١٣٨شھريور ماه ١٣٩٠

عفريت استبداد ،فرزندش را...
اسالميت است .تناقض ميان انتظار مردم از
رستی که آخوندھا بر پيکر
انقالب و موانع و ُک ِ
انقالب دوختند .آيا اين توضيح برای درک منشاء
اختالفات کافی است؟ بنظر ما کافی نيست ،در
عين اينکه ما خود ،بوجود اين تناقض غير قابل
انکار باور داريم و آنرا در متن قانون اساسی
جمھوری اسالمی نيز می توانيم بيابيم .چرا اين
اختالف را نمی توان ناشی از اين تناقض دانست،
زيرا ھم مجلس و ھم شخص رياست جمھوری و
ھم کليه وزراء با اين کيفيت از ھمان روز نخست
آشنا بودند و ھستند .ھمه می دانند که ولی فقيه
حرف آخر را می زند .احمدی نژاد با علم به اين
کيفيت رياست جمھوری را پذيرفته و لذا نمی
تواند از دست اين دخالتھا ھر چند ناروا و توھين
آميز باشد ،ابراز ناراحتی کند.
گفته می شود که سياست بانک جھانی و صندوق
بين المللی پول برای اعمال سياست خصوصی
سازيھا در ايران ،حذف رايانه ھا ،تدوين جديد
قانون کار و ...موجب نارضائی عمومی گشته
است .و برای پيشبرد سياست بانک جھانی و
سازمان تجارت جھانی نياز به اين است که
دستگاھھای سرکوب در ھمه زمينه ھا متمرکز
شود ،تا بتواند در مقابل اوج فزاينده نارضائی ھا
مقاومت کرده و در عين حال خطر فشار خارجی
و يا حتی تجاوز خارجی را دفع نمايد .تالش برای
يکدست کردن و تمرکز حاکميت که از
تکثرگرائی )چند حزبی( و نفوذ محافل قدرت می
کاھد ،سرمنشاء اين اختالفات است .بنظر ما اين
يکدستی و تمرکز قدرت در حاکميت در دست
ولی فقيه امکان پذير است و تمام زمينه ھای مادی
و ذھنی چنين اقدامی نيز از قبل مھياست و تا حد
بسيار زيادی نيز انجام شده است .ادامه اين
سياست نبايد موجب دغدغه خاطر رھبری و يا
رياست جمھوری شود .اين سياست توضيحگر
اختالفات احمدی نژاد با خامنه ای نمی تواند باشد.
گفته می شود شکست سياست حذف يارانه ھا ،که
نخست با شکل ھدفمند کردن آن به ميدان می آيد
و نقش صدقه را دارد ،کشور را به وضعيت
بحرانی رسانده است ،اين شکست خامنه ای را
مجبور می کند ،احمدی نژاد را برای حفظ نظام و
انداختن بار مشکالت به گردن وی چه در زمينه
اقتصادی و چه در زمينه سياست خارجی ،قربانی
کند .ولی فقيه نظر مردم را معطوف به گناھان و
بی کفايتی احمدی نژاد و اطرافيانش می گرداند،
تا فاجعه را کتمان کند .اين سياست خامنه ای
بخش روند سياست حذف
ممکن است شتاب
ِ
احمدی نژاد باشد ،ولی نمی توان آنرا علت
اساسی اختالفات ميان آنھا بيان کرد .چه ھدفمند
کردن يارانه ھا نمی توانسته است بدون موافقت
رھبری صورت گرفته باشد .در چند سال پيش
نيز ھمين وضعيت در مورد افزايش بھای بنزين
پيش آمد ،که اعتراض مردم با سرکوب قوای
دولتی روبرو شد و خامنه ای کامال در جريان آن
بود.
گفته می شود که کسب قدرت در انتخابات مجلس
آينده ،عرصه اختالفات رئيس جمھور و ولی فقيه

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

است .اضافه می شود که ھمدستان احمدی نژاد
در دوران حکومت وی تمام مقامات کليدی را
برای تقلب در انتخابات در دست دارند و می
توانند با تجربه ايکه دارند ،اکثريت آراء را به نفع
خود در صندوقھا بريزند .نخست اينکه می دانيم،
صافی ھای گوناگونی برای نرسيدن ياران احمدی
نژاد به مرحله نھائی انتخابات وجود دارد.
شورای نگھبان و مراجع ديگر می توانند عناصر
"مشکوک" را براحتی حذف کرده ،حکم بر عدم
صالحيت آنھا بدھند .در شرايطی که عليرغم اين
موانع ،مجلسی با عوامل پنھان احمدی نژاد بر
سر کار آيد ،تصميمات اين مجلس بدون تائيد مقام
رھبری تاثير ندارد .اين امر بر احمدی نژاد ھم
روشن است .پس نفس کسب اکثريت در مجلس
شورای اسالمی نمی تواند ،مبنای اختالف باشد.
سخن بر سر اين است که چه اختالفات ماھوی
ميان باندھای موجود در قدرت وجود دارد ،که
کار را به دعوای بر سر تسلط بر مجلس شورای
اسالمی می کشاند .نتيجه انتخابات معلول اختالف
ديگری است و نه علت آن.
گفته می شود که محاصره اقتصادی تاثيرات شوم
خود را بر سرنوشت مردم ايران می گذارد و مقام
رھبری تالش می کند تا اين تاثيرات منفی را به
گردن سياستھای نادرست احمدی نژاد بگذارد و
وی را قربانی کند .مقاومت احمدی نژاد در مقابل
بيت رھبری از اين جھت است که می ترسد به
سرنوشت خاتمی و موسوی و  ...گرفتار آيد.
مدافعان اين نظريه مدعی اند خامنه ای ھميشه اين
سياست را اعمال کرده است .وی خواستھای
خويش را با دست ديگران انجام داده و وقتی به
مقصود رسيده است آنھا را حذف کرده است .حال
نوبت حذف احمدی نژاد فرا رسيده است .وی
مسئول تمرکز قدرت سياسی و اقتصادی در دست
پاسداران بوده ،سانسور مطبوعات را وسيعا
اجراء کرده ،به خرافات مذھبی دامن زده و...
وحاال دوران مصرفش پايان يافته است .اگر اين
تئوری را بپذيريم بايد منطقا به اين نتيجه برسيم
که باند احمدی نژاد از اين سياست رھبری خبر
نداشته و نمی دانسته است که به اشاره انگشت
رھبری بايد کنار برود .اين سياست خامنه ای بيان
علت اختالف نيست ،زيرا ھمه جناحھا در پی
تقويت قدرت سياسی در جمھوری اسالمی ھستند.
در مورد اصالح طلبان تحليل ما بر اين بود که
بخشی از روحانيت در اثر فشار از پائين،
احساس خطر جدی برای بقاء جمھوری اسالمی
می کند و می خواھد با روش جديدی سلطه اين
رژيم را تداوم بخشد .آنھا خواھان اصالحات
سطحی و کاھش فشارھای فرعی بر جامعه اند تا
با تحقق حداقل خواستھای مردم که بيشتر جنبه
حمايت از آزاديھای خصوصی را دارد بقاء
جمھوری اسالمی حفظ شود .جناح مسلط حاکميت
از ھر تغييری می ھراسد و تالش خويش را بر
سرکوب گذاشته است .با اين تحليل منطقی و
درست می توانستيم فعاليتھای ھر دو سوء را پيش
بينی و مواضع خويش را نسبت به آنھا تنظيم
کنيم .بی خودی نيست که بعد از منتظری پدر
فکری اين اصالحات ،خاتمی ،رفسنجانی و

صفحه ٢

موسوی و کروبی و بسياری ديگر نيز به اين
نتيجه رسيدند .رفسنجانی اين عاليجناب خاکستری
که تکيه بايد بيشتر بر جنبه جانی وی باشد ،اخيرا
به صراحت گفته است که ما به آزادی احزاب
نياز داريم ،زيرا وظيفه ضربه گيری در جامعه
را بعھده می گيرند .آزادی احزاب با نظارت
جمھوری اسالمی امکان تحليل بھتری را نيز به
جمھوری اسالمی می دھد که بتواند بداند در
جامعه چه می گذرد .فعاليتھای درون جامعه را از
عمق به سطح می آورد و واکنش متناسب و به
موقع جمھوری اسالمی را بدنبال خواھد داشت.
ھمين وضعی که در ممالک دموکراتيک اروپائی
وجود دارد و انقالبی ھم در آنھا انجام نشده است.
می شود اين تحليلھا را ادامه داد و از نظر عده
ای سخن گفت که مدعی اند احمدی نژاد و مشائی
اسرائيلی اند و می خواھند با آمريکا کنار آيند و
رھبر دست آنھا را خوانده است و اين اختالفات
ناشی از نزديکی به امپرياليستھاست و ...ولی
ھر چه باشد ،يک امر روشن است که ھمه
نيروھای اپوزيسيون از خودی و غير خودی بر
سر آن توافق دارند:
اختالفات بيت رھبری و احمدی نژاد که در
عرصه ھای گوناگون بروز می کند ،ريشه اش
در استبداد واليت فقيه در ايران است.
فشار توده ھا از پائين ،تاثير مبارزه توده ھا در
منطقه ،فشار امپرياليستھا و صھيونيستھا و
عوامل داخلی آنھا در ايران ،نقش رسانه ھای
گروھی و شبکه ھای اجتماعی مثبت و منفی،
تضاد ميان زير بنای سرمايه داری و روبنای
عقب مانده که ترکيبی از سنتھای فئودالی-قبيله
ای-ملوک الطوايفی و مذھبی و پس مانده قرون
گذشته است ،فساد و تباھی ،باند بازی مافيائی،
فقدان امنيت اجتماعی ،بی قانونی ،شکاف طبقاتی
و تشديد فقر ،تنوير افکار و جھانگرائی انديشه ھا
در قبال فرار به عقب و رفتن به پستوھا و تاريک
انديشی به نيت حفظ خود و ...عواملی ھستند که
به اختالفات دامن می زنند و اين تازه از نتايج
سحر است .مرگ خامنه ای نزديک است و دامنه
اختالفات برای کسب رھبری و تامين امنيت
باندھای خودی تشديد می شود .مرگ خامنه ای
يعنی تقويت نيروھای گريز از مرکز ،زيرا با
مرگ وی عمر فرزندان انقالب نيز به پايان می
رسد و بايد نسل جديدی از روحانيون اعتبار و
اقتدار خويش را به ميدان آورد و ديگران را
مجذوب سلطه خود کند و برايشان احترام آفرين
باشد .اين نيروھای گريز از مرکزند که در فکر
عاقبت انديشی ھستند و خودشان می فھمند که
وضع به اين نحو با دادن رشوه و ھزينه کردن
درآمد نفت ،برای خريد اوباشان طبقاتی و ھاله
حفاظتی بدور خود ،نمی تواند تا ابد ادامه يابد.
آنھم در کشور و در مقابل ملتی که چندين انقالب
را در طول تاريخ پشت سرخود گذاشته است و
ھر آن مترصد است ايده آل خود را به قدرت
برساند .حزب ما در اين باره باز سخن خواھد
گفت.

*****
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تحقيرملل...
عربی متحد آمريکا را در نوردد .دولت فرانسه
ِ
حتی گلوله ھای پالستيکی و رنگی و تسليحات
سرکوبگرانه برای مامورين انتظامی تونس
ارسال کرده بود تا انقالب را سرکوب کند و وزير
امور خارجه اش مرخصی خويش را به ميزبانی
بن علی در تونس بسر برده بود .دولت فرانسه در
اتحاديه اروپا روزھا مانع از آن می شد که طغيان
مردم تونس بازتاب جھانی يابد و می خواست آنرا
با فشار ھرچه تمامتر سرکوب کند .دروغپراکنی
در مورد اسالميستھا و خطر کسب قدرت توسط
آنھا در رسانه ھای گروھی رھبری شده ،عناوين
صفحه اول مطبوعات قرار گرفت .سخن بر سر
اعزام قوای نظامی به تونس بود .ولی ديگر دير
شده بود .بن علی دزد تونس به عربستان سعودی
فرار کرد و چھل دزدش در تونس باقی ماندند.
وقتی ملتی بپا خيزد که سرنوشت خويش را در
دست گيرد و در اين امر مصمم باشد ھرگز کاری
از امپرياليستھا و صھيونيسم برای سرکوب آنھا
ساخته نيست.
موجی از انقالب ھمه ممالک عربی خاورميانه را
درنورديد .تئوری جرج بوش برای خاور ميانه
دموکراتيک و بزرگ!؟ البته نه آنطور که وی
آرزو داشت بدست مردم در حال شکل گيری بود.
دموکراتيزه شدن خاورميانه روز عزای
امپرياليسم و صھيونيسم و روز جشن ملتھای
منطقه است.
وقتی کار از کار تمام شد که دست مستبدين باز
شد بيکباره امپرياليستھای رياکار رنگ عوض
کردند و حسابھای ميليارد دالری زين العابدين بن
علی و زنش را مسدود نمودند .معلوم شد زن
"معصوم" بن علی عکسبرگردان اشرف پھلوی
بوده که ساکن لندن است و با فک و فاميل خود تا
چند لحظه قبل تونس را غارت می کرده است .از
دزدی  70ميليارد دالری حسنی مبارک سخن
گفتند و بانک سوئيس با موذيگری اعالم کرد که
به اين مبلغ احتمالی بنام مبارک در بانکھای
سوئيس رسيدگی خواھد کرد و در صورت وجود
آن ،آنھا را به نفع مردم مصر ضبط خواھد کرد.
ھيچکدام از اين کشورھا حاضر نشدند از ترس
مردم اين عناصر مورد نفرت عمومی را به
سرزمينشان راه دھند .البته روشن است که
ملتھای عرب روی اين ثروتھا را نخواھند ديد.
روشن است که اين ممالک امپرياليستی از قبل
می دانستند که رھبران اين کشورھا در بانکھای
آنھا حسابھای خصوصی دارند و به رويشان نمی
آوردند.
تا قبل از طغيان مردم در اين ممالک مبارک و بن
علی از بزرگترين و بھترين متحدين امپرياليسم و
صھيونيسم بودند ھمانگونه که حکام عربستان
سعودی و يا پادشاھان اردن و مراکش ھستند.
امپرياليست آمريکا اسرای گوانتانامو را به مصر
می فرستاد تا با نظارت عمرسليمان)سپھبد
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نصيری رئيس ساواک ايران-توفان( و مامورين
سازمان سيا شکنجه شوند .ولی در مقابل افکار
عمومی از حقوق بشر دم می زدند .آنھا مامورين
امنيتی مصر را در آمريکا و اسرائيل تعليم می
دادند .ارتش مصر را با تجھيزات آمريکائی می
انباشتند .از محاصره مردم نوار غزه توسط
مبارک و گرسنگی دادن به آنھا پشتيبانی می
کردند .سوخت گاز مورد احتياج اسرائيل را از
مصر صادر می کردند .برای آنھا روشن بود که
خفقان در مصر حاکم است و ھمه حقوق
دموکراتيک مردم با سرنيزه نابود شده است.
انتخابات رياست جمھوری مصر ھميشه تقلبی
بوده است .حتی مبارک از تعيين نخست وزيری
سرباز می زد عليرغم اينکه وی می بايست
مطابق قانون اساسی که برازنده وی دوخته شده
بود به گزينش وی اقدام می کرد .آنھا به انتخابات
تقلبی مصر ايرادی نداشتند ،انتخابات تقلبی در
عراق و افغانستان را زير سبيلی رد می کردند
ولی نتيجه انتخابات واقعی و غير تقلبی فلسطين
را برسميت نمی شناختند .ھمه اين ممالک می
دانستند که حسنی مبارک قصد دارد پسرش را به
سلطنت مصر برساند .ملتھای عرب می فھميدند
که اين رھبران ھمه فاسد ،جنايتکار و نوکران
امپرياليسم و صھيونيسم جھانی ھستند.
ولی برای اين دشمنان بشريت اين حقايق ھمه
دانسته مھم نبود .برای آنھا ادامه جريان بی
مزاحمت نفت عربستان سعودی و امنيت اسرائيل
مھم بود و ھست و از اين ببعد نيز ھمين نکات اند
که نقش قطعی خواھند داشت .آنھا برای حفظ
منافع خود "خطر اسالم" را بھانه کرده اند و
افکار عمومی را در سراسر جھان بر ضد
مسلمانان تحريک می کنند .آنھا لولوئی پيدا کرده
اند تا با نشان دادن آن به ملتھا از استقرار ھر
گونه حکومتھای ملی و دموکراتيک در اين
مناطق جلوگيری کنند.
نيروھای مترقی که جای خود دارد ولی توده و
مردم مسلمان جھان می بينند که حاکميت
عربستان سعودی و ضياء الحق رئيس جمھور
سابق پاکستان که ارتجاعی ترين نوع قرائت قرآن
را ارائه داده اند نه تنھا مورد انتقاد غرب قرار
نگرفته و نمی گيرند ،بلکه از آنھا به عنوان
رژيمھای دوست آمريکا حمايت شده و می شود.
در اين ممالک امپرياليستھا با اسالميستھا موافقند
و اسالم برای آنھا خطری ندارد .مردم جھان می
بينند که تا ديروز که مبارک ھمدست اسرائيل بود
فعاليتھای ھسته ای مصر و غنی سازی اورانيوم
اشکالی نداشت ولی پس از سرنگونی مبارک
مقامات اسرائيلی نگرانيھای خويش را در مورد
فعاليتھای ھسته ای مصر بر زبان می آورند.
مردم مصر می بينند که قرارداد صلح با اسرائيل
قرار داد دولت دست نشانده مصر است و نه
قرارداد مورد تائيد مردم و تصويب شده در
مجلس مصر ولی در ھمه جا رياکارانه تالش می
کنند اين قرارداد ننگين را بيان نظريه مردم مصر
جا زنند .مردم مصر می بينند که امپرياليستھا و
صھيونيستھا  5/1ميليون مردم نوار غزه را به

صفحه ٣

جرم شرکت در تعيين سرنوشتشان محاصره کرده
به آنھا گرسنگی داده و فرمان قتلشان را امضاء
کرده اند ولی از حقوق بشر دم می زنند .مردم می
بينند که اسرائيل سرزمينھای فلسطين ،لبنان،
سوريه و اردن را اشغال کرده است ولی سازمان
ملل متحد قادر نيست جلوی اين قلدری و نقض
ھمه پيمانھای جھانی را از جانب اسرائيل بگيرد
ولی برضد ايران با قلدری و تھديد و رشوه چھار
قطعنامه غير قانونی صادر می کند .مردم جھان
می بينند که امپرياليستھا به افغانستان و عراق
تجاوز کرده امنيت ايران را تھديد نموده و کسی
نيست که جلوی اين قلدری و گردنکشی را بگيرد
و تازه برعکس اين جنايتکاران و باندھای بين
المللی که در تجزيه کشورھا دست دارند در
حمايت از حقوق ملل و حقوق بشر و ...سخنرانی
ھای قراء می کنند ولی حق مسلم ايران در غنی
سازی اورانيوم را نفی کرده و تھديد می کنند که
با بمب اتمی به ايران حمله کنند.
مردم دنيا می بينند که امپرياليستھا و صھيونيسم
بين الملل سينه سپر کرده به ميدان آمده و عربده
می کشند و ھَل َمن مبارز می طلبند و می گويند
"ما اينيم" .ما ھستيم که تفسير می کنيم .ما ھستيم
که ديکته می کنيم .ما ھستيم که قوانين را تعيين
می کنيم .ما حق داريم که نيات خويش را برآورده
کنيم و شما بايد از دستورات ما پيروی نمائيد .ما
می گوئيم اسالم سياسی بزرگترين خطر بشريت
است .ما می گوئيم که سرزمينھای شما را اشغال
می کنيم تا بدست مسلمانھای افراطی نيفتد .ما
مفھوم مسلمانی و تروريسم را آنگونه که خود
بخواھيم تعريف و تفسير می کنيم و آنھا را می
کشيم تا حقوق بشر را در دنيا حفظ کنيم .ما
سکوالريم و شما مذھبی.
يکشبه امپرياليستھا رنگ عوض کردند و مدعی
شدند که ممالک شمال افريقا حقوق بشر را زير
پا می گذارند .مبارک جانی بوده است ولی در
مورد عمرسليمان و طنطاوی سخنی نمی گويند.
بن علی جانی بوده است ولی در مورد غنوشی
سخنی نمی گويند...
ملتھای جھان ناظر بر اين رياکاری اند .ملتھای
جھان اين دروغھا را می بينند و می فھمند و
سرتکان می دھند .دل ملتھای جھان از اين ھمه
دوروئی و بی شرمی و نژاد پرستی خون است.
اين اقدام امپرياليستھا و صھيونيسم جھانی و
سازمان ملل متحد و ھمدستان اين اوباش در
جھان از ديد ھيچ انسان عاقلی پنھان نمی ماند
ولی آنچه بيشتر اين ملل را زجر می دھد نفس
شکنجه نيست درد شکنجه قابل تحملتر است از
درد تحقير ملتھا و سفيه تصور کردن آنھا.
دشمنان بشريت برای درجه درک و آگاھی
روزافزون ملتھا پشيزی ارزش قايل نيستند و
وقتی در روز روشن به اين رياکاريھا متوسل می
شوند در واقع به درجه فھم مردم جھان توھين می
کنند .اقدام آنھا تحقير ملتھاست .يک نوع
نژادپرستی موحش است .خود بزرگ بينی و حق
مداری است .آنھا خود را در سرکوب ساير ملتھا
و تحقير آنھا محق می...ادامه در صفحه ٤
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تحقيرملل...
بينند .ملتھای جھان ھرگز نمی توانند اين
نگاھھای تحقيرآميز و توھين را تحمل کنند .آنھا
می خواھند نوع و شيوه زندگی خويش را خود
تعيين کنند .آنھا احتياجی به آقا باال سر که منابع
طبيعی کشورشان را غارت کند و به آنھا توھين
کرده بگويد شما لياقت داشتن اين منابع طبيعی را
نداشته و اين حق ماست که به علت "متمدن"تر
بودن" ،سکوالر" بودن )البته سکوالر مصلحتی،
زيرا ھر جا صالحشان باشد به سنتھای مذھبی و
غربی خويش استناد می کنند-توفان( ،ضد اسالم
و ضد تروريست بودن آنھا را برای خود صاحب
شويم ،ندارند .ملل جھان نمی توانند زير بار اين
تحقيرھا روند.
ولی آيا سياست تحقير امپرياليستی تمام می شود؟
خير! آنھا برای غارت جھان به اين وسيله
تبليغاتی نياز دارند .کارزار مبارزه ضد اسالمی
در غرب يک کارزار تبليغاتی صھيونيستی و
امپرياليستی در خدمت مقاصد شوم و غارتگرانه
آنھاست .کارزار مبارزه عليه تروريسم يک
سياست تبليغاتی موذيانه برای سرکوب نھضتھای
آزاديبخش در جھان است .ولی ملتھای جھان نمی
توانند اين دروغ و رياکاری و تحقيرھا را تحمل
کنند .روز رستاخيز آنھا نزديک و نزديکتر شده و
ابعاد وسيعتر و عميقتری بخود می گيرد .خاور
ميانه بعد از انقالب تونس و مصر خاور ميانه
ديروز نيست .خاورميانه فرداست.

*****
اينتر ناسيوناليسم پرولتری...
کرده به جيب سرمايه داران سرازير می کند ،می
خواھد به سلطه و سرکردگی سرمايه داری در
جھان ،با محو ستم طبقاتی و از نابودی بھره کشی
انسان از انسان پاسخ دھد .کل طبقه کارگر جھان
در ممالک مشخص خود ،در مقابل جبھه سرمايه
داری جھانی که ھوادار غارت است قرار می
گيرد .زمينه اقتصادی اين نزديکی در اين است
که وضعيت اقتصادی طبقه مزدبگير جنبه جھانی
و نه جنبه ملی داشته و دشمن وی نيز دشمن
مشترک بھره کش ،جھانی است .از اين گذشته
پيروزی نھائی و پايدار طبقه کارگر نيز تنھا در
عرصه نبرد جھانی تحقق می يابد .باين جھت
مبارزه طبقه کارگر در ھر عرصه ملی ،بخشی
از کل اين مبارزه طبقه کارگر در سطح جھانی
است و به آنھا برای بر افکندن ستم سرمايه داری
ياری می رساند .طبقه کارگر بخاطر منافع
مشترک ايدئولوژی ،سياسی و اقتصادی و دارا
بودن دشمن مشترک در عرصه جھانی ،از يک
خانواده مشترک است که شکست و پيروزی وی
در ھر واحد جغرافيايی ملی ،شکست و پيروزی
ھمه طبقه کارگر به حساب می آيد و باين جھت
طبقه کارگر بايد در ھر سرزمينی که زندگی می
کند ،از اين دستآورد مشترک طبقه کارگر ،در
ساير سرزمينھا نيز حمايت کرده و اين پيروزی
را جزئی از پيروزی خانواده خود بداند .اين
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داشتن ھدف و آرمان مشترک ،اين ھم سرنوشتی
مشترک ،بيان منسجم خويش را در ھمبستگی
برادارانه جھانی طبقه کارگر ھمه کشورھا نسبت
به ھم می يابد.
انترناسيوناليسم پرولتری در دوران معاصر متکی
بر مبارزه طبقاتی پرولتاريا بر ضد سرمايه
داری انحصاری و امپرياليسم است .اين مقوله به
پرولتاريا می آموزد که برای غلبه بر دشمن
مشترک سرمايه داری جھانی ،کارگران ھمه دنيا
بايد با ھم متحد شده به يکديگر ياری رسانند و در
جبھه جھانی پرولتری در مقابل جبھه جھانی
سرمايه قرار گيرند .درست است که سرمايه
داران از نظر جغرافيائی و حقوقی در ممالک
متعددی ساکنند ،ولی از نظر منافع مشترک
سرمايه داری با يکديگر در رقابت و تبانی ھستند
تا سود حداکثر را بدست آورند .ھمه آنھا مخالف
کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر ھستند.
انترناسيوناليسم پرولتری به کارگران می آموزد
که آنھا بايد برای براندازی نظام سرمايه داری با
يکديگر متفق باشند .مرزھای ملی و جغرافيائی
نبايد در زير پوشش ملی گرائی و يا
"ميھنپرستی" کاذب ،آنھا را از يکديگر مجزا
مفروض
کند .ارزش يک کارگر کمونيست کشور
ِ
مفروض خودی
ارزش بورژوازی
"دشمن" ،از
ِ
ِ
بمراتب بيشتر است .آنچه کارگران را بھم پيوند
می زند ،نه منافع ميھنی معين ،بلکه منافع طبقاتی
آنھا است .کارگران ھوادار يک حکومت جھانی
بر مبنای نابودی طبقات ھستند که در آن دولت از
بين برود و تمرکز اداری نه بخاطر سرکوب
سياسی ،بلکه برای اداره امور کشور پديد آيد.
دستگاه اداری ماھيت طبقاتی و سرکوبگر ندارد.
اين نظام اداری ،دستگاھی انسانی برای ايجاد
رفاه و آسايش برای ھمه بشريت است .پس نتيجه
می گيريم که کمونيستھا خواھان حکومت واحد
جھانی و دنيای بدون مرز ھستند .ولی اين
حکومت جھانی تنھا بر گورستان سرمايه داری و
در دنيای بی طبقه می تواند وجود داشته باشد .اين
حکومت جھانی تنھا می تواند يک حکومت
کمونيستی باشد که بر گورستان سرمايه داری و
امپرياليسم بنا شده است و راه نيل به آن نيز
مبارزه با سرمايه داری ،امپرياليسم و ستم طبقاتی
بطور کلی است.
انترناسيوناليسم پرولتری بيان عالقهی واحد و
اتحاد خدشه ناپذير طبقهی کارگر سراسر جھان
در مبارزهی متحد آنھا عليهی دشمن مشترک
يعنی سرمايهداری و امپرياليسم است.
انترناسيوناليسم بيان وحدت اھداف آنھا برای
برچيدن بھره کشی انسان از انسان و تقويت
روحيهی برادری بينالمللی ميان کارگران جھان
است .برچيدن مالکيت خصوصی بر وسائل توليد
و ساختمان جامعهای انسانی و بدون ستم و
بھره کشی است .اين ايدئولوژی کارگران
صرفنظر از مليت ،نژاد ،مذھب و قوميت
آنھاست .انترناسيوناليسم پرولتری مظھر برادری
بی شائبه و ھمبستگی جھانی کارگران است .آنھا
ھدف واحد که عبارت از جامعهای بی طبقه
برای
ِ
و جھانی باشد که در مرکز آن انسان و حيثيت وی
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قرار داشته باشد و به مقام ارزشمند خويش نايل
شود ،مبارزه می کنند.
انترناسيوناليستھا با الھام از اين ايده به حمايت
از انقالب سوسياليستی اکتبر پرداخته و شوروی
لنينی ــ استالينی را مورد حمايت بی دريغ خود
قرار دادند.
روزا لوکزامبورگ نوشت:
« …بدين ترتيب ابتدائی ترين و پايهای ترين
تعھد سوسياليستھا و پرولترھای ھمهی کشورھا
آنست که عليهی ھرگونه اتحادی با ضد انقالب
روسيه با تمام قدرت به مقابله برخيزند» .
)سخنان روزالوکزامبورگ به نقل از مقالهی لنين
دربارهی "ميليتاريسم جنگ طلبانه و تاکتيک ضد
ميليتاريستی سوسيال دموکراسی"(.
کسموپليتنيسم" :جھان وطنی" ) Kosmopo-
 (litismusو يا) (Cosmopolitanismusبا
انترناسيوناليسم پرولتری متفاوت است و نه تنھا
متفاوت است ،ضد آن است و کوچک ترين
قرابتی با انترناسيوناليسم پرولتری ندارد.
کسموپليتنيسم نيز موافق حکومت جھانی است و
بر اين اساس طبيعتا بر ضد مرزھای ملی و
مبارزه ملی و ميھنپرستی مردم ھر کشور جداگانه
معين بوده و با مرزھای ملی و افکار ميھندوستی
به عنوان افکار عقب مانده و غير مترقی ،مبارزه
می کنند .اين جھان وطنی ھا که جھان را وطن
خود می دانند و نه ھر کشور معين را ،مبارزه
برای حکومت جھانی را ،نه بر مبنای مبارزه
طبقاتی ،ضد سرمايه داری و ضد امپرياليستی،
بلکه بر مبنای مبارزه ضد ملی و ضد ميھندوستی
به پيش می برند .آنھا مخالف مليت و ملت و
مبارزه ملی و رھائی بخشند .از تماميت ارضی
کشورھا به بھانه تعلق خاطر به حکومت جھانی
در مقابل تجاوزات و اشغالگريھای امپرياليستھا و
صھيونيستھا حمايت نمی کنند و يا از ترس افکار
عمومی سياست موذيانه ای را در پيش می گيرند
که پيروی از آن منجر به نابودی واحدھای ملی
شود .آنھا مثال در ميھن ما ايران تحت عنوان اين
ادا و اطوار "معصومانه" مدعی می شوند :ما
ھوادار دنيای بدون مرز و زندگی برادارنه مردم
در کنار ھم ھستيم و لذا بر اين نظريم که بايد يک
حکومت جھانی جدا از نژاد ،مذھب ،قوميت و
مليت برپا ساخت و با ھر انگيزه ملی و
ميھنپرستی و حمايت از تماميت ارضی و حق
حاکميت ملی در ھر کشوری به مخالفت
برخاست .پيروان انديشه جھان وطنی چون اين
مبارزه را از مبارزه طبقاتی جدا می سازند در
عمل ھمدست امپرياليسم جھانی اند ،زيرا نفی
مبارزه ملی و ميھندوستی در مقابل تجاوز و
ھجوم خفاشان خونخوار امپرياليسم ،يعنی خلع
سالح روحی و فکری مردم ،تا به اتکاء بر
موھومات و خرافه ای که در مغز آنھا با پوسته
"انساندوستی" وارد کرده اند ،آنھا را وادار کنند
از مقاومت در مقابل امپرياليسم دست بکشند و
کشورشان را به امپرياليستھا با خيال راحت و
بدون عذاب وجدان برای غارت دو دستی تقديم
کنند .جھان وطنی ھا ...ادامه در صفحه ٥
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اينتر ناسيوناليسم پرولتری...
ستون پنجم امپرياليسم ھستند .آنھا تلقين می کنند
که اگر بعنوان مثال امپرياليست آمريکا ايران را
به جزئی از اياالت متحده آمريکا بدل کند ،ما به
حکومت جھانی يک گام نزديکتر شده ايم ،پس
تجاوز به کشورھا و ضميمه سازی آنھا ،ما را به
"جامعه انسانی جھانی" با کشور و حکومت واحد
نزديک می کند .بزعم آنھا اين تجاوزات و
اشغالگری ھا ماھيتا مترقی و مثبت است .اين
ايدئولوژی امپرياليستی ،پوششی بر ماھيت جنگھا
و تجاوزات امپرياليستی برای غارت جھان است.
تاريخ زندگی از دوران استعمار و دو جنگ
جھانی و تجاوزات اخير اين امر را به ما می
آموزد که ھدف از توسعه طلبی امپرياليستی
غارت جھان و باقی گذاردن بيابان و مناطق بی
آب و علف برجاست .استعمار و امپرياليسم ھرگز
با ھدف ارتقاء سطح فرھنگی ،توسعه دانش ،رشد
صنايع و تبادل تجربه و استقرار تمدن به کشوری
نرفته اند ،زيرا در ماھيت آنھا نيست .آنھا مبشران
آزادی و انسانيت نيستند ،برده داران روح و جان
انسانی ھستند .آنھا موافق برداشتن مرزھا ھستند،
زيرا تجاوز آنھا ديگر بدون حد و مرز خواھد بود
و احساسات ملی و غرور ملتھا را با اين تئوريھا
قبل از تجاوز نابود می کنند .به اين جھت جھان
وطنی ھا بشدت ضد ميھندوستی ھستند و غرور
ملی را تحقير نموده و دفاع از مرزھا را مذموم
دانسته و با تجاوز امپرياليستھا به ساير ممالک به
عنوان گامی مترقی کامال موافقند.
امپرياليستھا و صھيونيستھا بھترين جھان
وطنيستھا ھستند .به مصداق مال من مال خودم
مال تو ھم مال من.
پاره ای ُکردھای ناسيونال شونيست بيکباره
"انترناسيوناليست" می شوند تا ناسيوناليسم خود
انترناسيوناليسم ناسيونال
را به کرسی بنشانند.
ِ
شونيستھای ُکرد ،روپوششی بر ناسيوناليسم آنھا
است که آنرا با علم و کتل "انترناسيوناليستی"
پنھان کنند .آنھا در مقابل خلقھای ايران بويژه
فارس و آذری "انترناسيوناليست"اند و اين
"انترناسيوناليسم" را به آنھا نيز تجويز و توصيه
می کنند و با شمشير اين "انترناسيوناليسم" به
جنگ آنھا می آيند تا خود را پشت اين سپر پنھان
کنند .وگرنه در مقابل اکراد بسيار ھم
ناسيوناليست ھستند و تجويز انترناسيوناليسم برای
غير ،بخاطر تقويت ناسيوناليسم برای خود است.
بسياری از سازمانھای سياسی آنھا ،ھوادار تجاوز
امپرياليسم به ايران ھستند و از تجاوز امپرياليسم
به عراق و روی کار آوردن حکومتھای ُکرد
دست نشانده امپرياليسم حمايت می کنند و آنرا
تحقق "آرزوھای ملی" جا می زنند و ھرگز
خواھان خروج بی قيد و شرط تجاوزکاران از
خاک عراق نيستند .آنھا مبارزه ملی و مبارزه
برای رفع ستم ملی را در دوران امپرياليسم،
بخشی از مبارزه ضد امپرياليستی و حل آنرا از
طريق دست يازی به اين مبارزه نمی بينند ،بلکه
امپرياليستھا را مبشران آزادی و دموکراسی و
ناجيان خلق ُکرد جا می زنند .البته ُکردھای
مارکسيست لنينيست و انقالبی نيز که در اقليت
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ھستند وجود دارند که بر ضد اين تفکر نه تنھا
مبارزه کرده اند و می کنند ،بلکه بر ضد آنھا
اعالميه داده و اين تفکر ارتجاعی را افشاء کرده
اند .اين ُکردھای انقالبی در واقع نمايندگان واقعی
مصالح ملت ُکرد ھستند و متحد پرولتاريا در
مبارزه بر ضد ستم ملی و امپرياليسم خواھند بود.
اين جھان وطنی ھا ،دفاع از تماميت ارضی در
دوران امپرياليسم و مبارزه ملی را نادرست
دانسته بر ضد آن مدام تبليغ می کنند .اگر آنگونه
که ناسيونال شونيستھا مطرح می کنند،
امپرياليستھا ناجی خلق ُکردند ،از کجا معلوم که
ناجی خلق فارس و ترک و عرب نباشند؟ پس می
بينيم که جھان وطنی ھا با انواع و اقسام ابزار
حتی مقوله "انترناسيوناليسم" می کوشند ،چھره
امپرياليسم و صھيونيسم را آرايش کنند و طبقه
کارگر و آزاديخواھان را فريب دھند.
حزب کار ايران)توفان( در نشريه توفان شماره
 32نوشت" :جھان وطن" کسی است که ھوادار
حکومت جھانی و دنيای بدون مرز است و آن را
موذيانه مظھر مدرنيسم و ترقی جلوه می دھد ،با
اين تفاوت که به ملت و حق ملل در تعيين
سرنوشت خويش ،استقالل ملل ،حق حاکميت ھر
ملت مفروض ،تماميت ارضی کشورھا ،اعتقادی
ندارد ،روابط ميان ملتھا و اساسا ً مقولهی ملت
را کھنه شده می داند و می خواھد آن را با
مقولهی اتحادھای فراملی جايگزين کند" .جھان
وطن" سنن و فرھنگ ملی را نفع می کند،
"جھان وطن" اين گونه تبليغ و القاء می کند که به
اين دليل که خودش واژهی ملت را نمی پذيرد و
"فراملی" فکر می کند و مرزھا را قبول ندارد،
مترقی است .وی پديدهی ملت را به گذشتهی دور
متعلق می داند .ايدئولوژی "جھان وطنی" که
جھان را وطن خود می نمايد و تعلقات ملی ملل،
استقالل ملی آنھا را ،آن ھم در دوران امپرياليسم
و جھانی شدن سرمايهداری نفی می کند .يک
ايدئولوژی ارتجاعی در خدمت امپرياليسم جھانی،
در خدمت نفی حقوق ملل و حاکميت ملی و
تماميت ارضی آنھا قرار دارد .اين ايدئولوژی،
ايدئولوژی استعمارگران است .که فقط جھانی را
در زير سلطهی انحصارات می خواھند و مردم
را با اين تئوری به تسليم در قبال آنھا دعوت
می کنند .جھان بدون مرز آنھا جھانی نيست که
کمونيستھا می خواھند بر قبر مالکيت
خصوصی بر وسايل توليد و نفی بھره کشی فرد
از فرد به پا دارند .در جھان مورد نظر آنھا
ھمهی دول و ملل بايد به حلقوم امپرياليسم روان
شوند و از ھويتھای ملی خويش دست بردارند.
آنھا با اين ايدئولوژی که با خرواری از اتھام به
ديگران که گويا ناسيوناليست و شوونيست ھستند
و برای ملت خود و نه انسانھا؟؟!! ارجحيت
قايلند به جنگ کمونيستھا می روند تا زير اين
پوشش عوامفريبانه و به ظاھر مترقی و مدرن به
دور از "محدوديتھای تنگ نظرانهی ملی"،
سياست گستاخانه و تجاوزکارانه و
مداخله گرانهی امپرياليسم را در تمامی
عرصهھای سياسی ،اقتصادی ،نظامی و فرھنگی
توجيه کنند ،تا ملل و دول ضعيف تر را حتی دول
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امپرياليستی ضعيف تر را به حلقوم امپرياليسم
متفوق بکشانند و زمينهی فکری اين نوع ادغامھا،
منضم گردانیھا و يا استعمار نوين را فراھم
آورند .ما در اينجا از اھداف استثماری آنھا و اين
که تودهھای ستمديدهی مردم را به زير يوغ
سرمايهی امپرياليستی می کشند ،سخنی
نمی گوئيم .در چھاچوب ھمين درک "جھان
وطنی" است که سازمان تجارت جھانی ممالک
کوچک را به دام سرمايهی جھانی کشانده و خون
آنھا را به طريق "دموکراتيک" و قراردادھای
منعقده و "قانونی" در شيشه می کند و حاکم بر
سرنوشت آنھا می گردد.
ايدئولوژی "جھان وطنی" اروپای متحد را به
قيمت برتری پارهای ممالک امپرياليستی ،نظير
آلمان و فرانسه و تضعيف ساير ممالک
سرمايهداری اروپا نظير يونان ،پرتقال و اسپانيا
و ايرلند ...برپا کرده و سطح دستمزد و رفاه
اجتماعی تودهی زحمتکشان را در اين ممالک به
بھانهی ادغام و وحدت و يگانگی به سطح
نازل ترين دستمزد و حقوق ناچيز دموکراتيک
پارهای از ھمين ممالک عضو اتحاديه در طی
زمان کاھش می دھد .مسخره است که در اين
نظام متحد ،از ممالک دارای "حقوق مساوی"
سخن گفته شود .حقوق آن کشوری مساوی تر از
سايرين است که حرف آخر را در زمينهی سياسی
ــ اقتصادی می زند .نظير آلمان.
سوسيال دموکراتھای ممالک امپرياليستی پوشش
ديگری بر اين تئوری "جھان وطنی" آفريدهاند و
مدعیاند که اصل حق حاکميت ملی مانعی بر سر
راه رشد نيروھای مولده است ،که با برچيده شدن
مرزھا از ميان می رود و لذا ھيچ مرزی را به
رسميت نمی شناسند ــ البته به جز مرزھای
کشور خودشان را ــ ھمه جا متعلق به آنھاست.
"جھان وطن" که ناشر ايدئولوژی امپرياليستی
است با احساسات ملی ،با عالقهی ملی و با غرور
ملی در ممالک زير سلطه مبارزه می کند و سعی
دارد پرولتاريا و زحمتکشان اين ممالک را در
مقابل ھجوم امپرياليسم از نظر روحی خلع سالح
کند و انگيزهی کسب رھبری مبارزهی ملی را با
اين داروی سکر آور که استقالل و ھويت ملی به
ما مربوط نيست و امر بورژوائی است ،از وی
بستاند .اين در حالی است که امپرياليستھا نوع
شيوهی زندگی خويش را تبليغ می کنند" .جھان
وطنی"ھا دست ملی گرائی امپرياليستی را برای
سرکوبی ميھن پرستی ساير ملل باز می گذارند.
"حرب کمونيست کارگری" که در ايران ناشر
اين افکار شوم "جھان وطنانه" است در نشريهی
انترناسيونال شمارهی دوم خرداد  1371که در آن
مبانی فکری خود را شرح داده است ،می آورد:
« ھمين امروز به وضوع پيداست که ،کسی که
کوچک ترين تعلق خاطری به مقولهی ميھن دارد
و آن طيفی از چپ که وقتی از کارگران حرف
می زند و مطالبهای برای کارگران مطرح
می کند ،ھنوز آنھا را "کارگران ميھن ما" اطالق
می کند ،به اين حزب نپيوسته و نمی پيوندد.
ناسيوناليسم در سنت ما بار منفی زيادی دارد و
راستش مشکل ما اين...ادامه در صفحه٦
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اينتر ناسيوناليسم پرولتری...
است که کاری کنيم رفقا در حمله به ناسيوناليسم
جانب اعتدال را رعايت کنند! » .آيا سند ننگين
تری در اعتراف به خيانت ملی تحت نام
"انترناسيوناليسم" ديده ايد؟
پان اسالميسم يک ايدئولوژی مذھبی است که بر
ضد ھويت ملی است .لنين در مقاله خويش تحت
عنوان "طرح اوليه تزھای مربوط به مسئله ملی
و مسئله مستعمراتی)برای کنگره دوم
انترناسيونال کمونيستی در ماه ھای ژوئن و
ژوئيه  "(1920می آورد:
" -11در مورد کشورھا و ملتھائی که در حالت
عقب ماندگی بيشتری ھستند و مناسبات فئودالی يا
پاتريارکال)پدر شاھی-مترجم( و مناسبات
دھقانی-پاتريارکال در آنھا تفوق دارد بايد بويژه
اين نکات را در نظر داشت:
 ....ثانيا مبارزه عليه روحانيون و ساير عناصر
مرتجع و قرون وسطائی که در کشورھای عقب
مانده صاحب نفوذند ضرورت دارد؛
ثالثا ،مبارزه عليه پان اسالميسم و جريانات نظير
آن که می کوشند جنبش رھائی بخش ضد
امپرياليسم اروپا و آمريکا را با تحکيم موقعيت
خانھا و مالکان و آخوندھا و غيره توام سازند
الزم و ضروری است؛"....
پان اسالميستھا ملت را قبول نداشته و امت را که
افراد متعلق به جامعه اسالمی جھانی ھستند می
پذيرند .برای آنھا شرط تمايز ايمان است و نه
ھويت ملی .مومنين به اسالم ،عضو جامعه
جھانی اسالمی بوده و برادران ما ھستند .دين
رابطه ای ميان انسان و آسمان بود و از طريق
اين رابطه ،و اين چگونگی پيوند آسمانی بود که
انسانھا ھويت پيدا می کردند و تعريف می شدند.
اعراب وقتی ايران را فتح کردند به ايران و ساير
ممالک مفتوحه به عنوان جھان اسالم برخورد می
کردند که حکام منطقه ای بايد با خليفه اسالمی،
ھر بار بيعت می نمودند و در مناطق خويش به
رتق و فتق امور می پرداختند .بسياری از اين
حکام در آغاز کار خود ،چه اعراب و سپس
ايرانيھا و يا ترکھا و يا مغوالن ،به اسالم ايمان
آورده و با خليفه بيعت کرده بودند .جھان اسالم به
پھنای اندلس تا اندونزی وسعت يافت .اين
سرزمين گسترده در بخش بزرگی از آسيا و
آفريقا ،زير نفوذ يک حکومت جھانی با يک
مذھب و بر اساس اخوت اسالمی رھبری می شد-
بگذريم از اينکه در ميان قبايل عرب ھميشه بر
سر برتری ،نسب و سرکردگی رقابت بيرحمانه
ای وجود داشت)بنی ھاشم ،قريش و .(..زبان،
زبان قرآن بود .علمای دينی از ھمان زمان امام
محمد غزالی و مجلسی نظر واحدی در مورد
مليت و نفی آن داشتند .رشد مبارزه طبقاتی که
ستمگر مسلمان را ،در مقابل طبقات
طبقات
ِ
ستمکش مسلمان قرار داد ،اين اخوت اسالمی را
ِ
ت ايجاد نواحی مستقل جغرافيائی و ضد
به واقعي ِ
نظريه پان اسالميست بدل کرد .در عين اينکه
مسلمانی باقی ماند ،ولی دربار خالفت اسالمی
برھم ريخت و در دوران معاصر ،ما با ممالک

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

گوناگون مسلمان روبرو ھستيم که ھر کس با
توجه به درجه رشد سرمايه داری و تحوالت
تاريخی و عوامل ديگر به ھويت ملی خويش
دست يافته است .ولی تفکر پان اسالميسم از بين
نرفته است و اين پان اسالميسم طبيعتا به تضعيف
مبارزه ملی و ھويت ملی می کشد و به بھانه
حمايت از اسالم ،مرزھای ملی را نفی کرده،
مبارزه ملی را منتفی دانسته و دست امپرياليسم را
در غارت ممالک باز می گذارد .البته در عمل
کار به ويژه در اواخر سده بيستم و آغاز سده
بيست يکم که بسياری از اين ممالک به شيوه
توليد سرمايه داری دست يافته و نفوذ خانھا را
برچيده اند ،به ھمين سادگی نيست ،زيرا
امپرياليسم غير مسلمان و قدرتمند و خواھان
توسعه است و بقاء حکومت اسالمی بدون مبارزه
با تشبثات امپرياليسم مقدور نيست .حکومتھای
اسالمی نمی توانند به بھانه اعتقاد به پان
اسالميسم ،ممالک تحت سلطه خويش را در
اختيار تجاوزگران جنگھای صليبی بگذارند.
درست است که از نظر تئوری نفی مليت و ھويت
ملی و ميھنپرستی زمينه تجاوز امپرياليستی را از
نظر روانی فراھم می سازد ،ولی در عرصه
عملی بايد از مرزھای ملی و در ايران از
ايرانيت و تاريخ گذشته ايران و ...حمايت به عمل
آيد و اين ،آن تناقض در تئوری و عمل است ،که
ميان تفکر پان اسالميستی دوران خالفت عمر در
عصر آخرين مرحله سرمايه داری و تولد
امپرياليسم ،پديد آمده است .پان اسالميسم بايد
خويش را بر اين شرايط ،برای ادامه بقای خود
انطباق دھد و جان سختی آن در وجود مذھب
است و در عمل ناچار است به عکس خود عمل
کند .ما در ايران در مرحله اول انقالب و سپس
در زمان تجاوز عراق به ايران که امت و
اسالميت جای خويش را به مليت و ايرانيت می
داد می بينيم و حتی امروز نيز در دعوای رئيس
جمھور و ولی فقيه شاھد آن ھستيم.
مرتضی مطھری يکی از انديشمندان و فيلسوفان
جنبش اسالمی در ايران می گويد" :مسئله ملت
پرستی ،در عصر حاضر برای جھان اسالم
مشکل بزرگی به وجود آورده است .گذشته از
اينکه فکر مليت پرستی بر خالف اصول تعليماتی
اسالمی است ،زيرا از نظر اسالم ھمه عنصرھا
علی السوا ھستند ،اين فکر مانع بزرگی است
برای وحدت مسلمانان ...ما به حکم آنکه پيرو
يک آئين و مسلک و يک ايدئولوژی به نام اسالم
ھستيم که در آن عنصر قوميت وجود ندارد ،نمی
توانيم نسبت به جريان ھائی که بر ضد اين
ايدئولوژی تحت نام و عنوان مليت و قوميت
صورت می گيرد بی تفاوت بمانيم").خدمات
متقابل ص  50و .(52
اسالميسم
پان
که
است
روشن
در اين سه مقوله
ِ
عقب مانده و کسموپليتنيسم "مترقی" از نقطه نظر
ھمدستی با امپرياليسم در نفی ھويت ملی به نتايج
واحد می رسند" .حزب کمونيست کارگری
ايران" که در دشمنی با ايراندوستی و حمايت از
ھويت ملی در کنار پان اسالميسم ايستاده است،
عمال ھمدست امپرياليسم می باشد.

صفحه ۶

موضعگيريھای سياسی اين حزب در حمايت از
تجاوز امپرياليست آمريکا به افغانستان ،به عراق،
به ليبی و تجاوز صھيونيسم به لبنان و به نوار
غزه برو شنی پرده از ماھيت دو دوزه بازی آنھا
بر می دارد .يکی از وظايف جنبش کمونيستی
ايران افشاء اين جريان منحرف و بی ھويت
تاريخی در جنبش کمونيستی ايران است .اين
جريان سياسی تنھا جريان سياسی در تاريخ
مبارزات احزاب و سازمانھای سياسی ايران است
که اصل و نسبش معلوم نيست و يک باره بعد از
انقالب مانند قارچی در ميان جنبش انقالبی ايران
حضور يافته است و دستھای نامرئی در موردش
به تبليغ پرداخته اند از ارگانھای سلطنت طلب
گرفته تا راديو اسرائيل.
ھم اکنون نيز کادرھای آنھا با محافل صھيونيستی
و امپرياليستی ھمکاری نزديک دارند و جنايات
جمھوری اسالمی را سپر توجيھی اين ھمکاری
کرده اند تا اعضاء خود را فريب دھند .بلندگوھای
امپرياليستی و صھيونيستی از آنھا در جھت منافع
خود حداکثر استفاده کرده و می کنند .وظيفه آنھا
نه تنھا در خدمتگذاری به امپرياليسم و صھيونيسم
است ،بلکه تالش دارند بر مارکسيسم انقالبی يک
پيرايه ليبراليستی بپوشانند و برای حل بسياری
معضالت و مسايل اجتماعی پاسخی غير طبقاتی
به جنبش تحميل نموده و يا برای آن اختراع کنند
و آنرا بخورد روشنفکران جنبش بدھند .تئوری
پوسيده و غير طبقاتی "آزاديھای بی قيد و شرط"
که آنرا آگاھانه توسط آموزگارانشان برای درھم
شکستن انضباط حزبی و غير طبقاتی کردن
مقوالت اجتماعی خلق کردند ،ھمانطور که حزب
ما بارھا بيان کرد از جانب ارگانھای تبليغاتی
خود آنھا به زير پا گذارده می شد و می شود .آنھا
ھرگز حاضر نيستند و نبودند نظريات حزب ما
را در افشاء خودشان به استناد ھمين اصل پذيرش
"آزاديھای بی قيد وشرط" منتشر کنند .آنھا اين
نسخه را بديگران تجويز می کنند تا اشغال و
تسخير حيطه تفکرشان را آسان نموده و آنھا را به
عنوان مستبد مرعوب نموده و مسخ کنند .اين
جريان فکری منتسب به منصور حکمت جريانی
ناسالم در طيف گسترده نيروھای کمونيست و يا
مدعی کمونيست در ايران است .انشعاباتی که در
درون اين جريان ناسالم رخ داده است گرچه
مثبت و موجب تضعيف و روشنتر شدن ماھيت
آن شده است ولی بر ضد جريانھای ضد انقالبی
ھرگز نبايد مبارزه را تعطيل کرد .حزب ما در
اين عرصه پيشگام بوده است و مجددا مصمم
است ماھيت اين جريان را افشاء نمايد.

*****
اختالف طبقاتی ،فقر و ...
عميقتر می گردد.
آمار رژيم جمھوری اسالمی مانند دوران شاه
متناقض و دروغ است .عليرغم اينکه اين آمار
غير قابل اعتماد می باشد ،می توان به پاره ای از
آنھا که از زير دستشان در رفته است ،اشاره
نمود .رئيس مرکز...ادامه در صفحه٧

دست امپرياليستھا از خاور ميانه کوتاه باد
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اختالف طبقاتی ،فقر و...
آمار ايران در سال  ١٣٨٩اعتراف کرد که بيش
از  ١٠ميليون نفر زير خط مطلق فقر زندگی می
کنند و بيش از  ٣٠ميليون نفر زير خط فقر نسبی
ھستند .مطابق آمار ھای متناقض در سال ١٣٨٨
درآمد متوسط يک خانوار شھری  ٩٣ميليون
 ۶٠٣ھزار ﷼ ،يعنی بطور ماھانه رقمی حدود
 ٧ميليون و  ٨٠٠ھزار ﷼ عنوان شده است .بنا
بر اين آمار ،اين رقم نسبت به سال  ٨٧رشدی
معادل  ۶/١در صد داشته است .در بيان اين آمار
دو نکته کتمان است ،نخست اينکه درآمد متوسط
سرشکن کردن درآمد متمکنين و فقرا رويھمرفته
است و کتمان درجه فقر ،فقراست و دوم اينکه
رشد درآمد سرانه به معنی رشد قدرت خريد مردم
نيست .از سخنان مراجع گوناگون حکومتی چنين
بر می آيد که  ٣٠در صد مردم در زير خط فقر
زندگی می کنند .حداقل مزد يک کارگر در
 ١٣٨٩برابر  ٣٠٣ھزار تومان از طرف
نمايندگان مجلس اعالم شده است .حتی به
ادعاھای آنان با در آمد کمتر از  ۵٠٠ھزار تومان
زندگی ميسر نيست .اين در حالی است که
کارشناسان و حتی مردمی که در تجربه خويش
آنرا حس کرده اند ،خط فقر در تھران را حداقل
 ٨۵٠ھزار تومان برآورد کرده اند .تعيين خط فقر
بطور متوسط برای سراسر ايران پرده استتاری
بر وجود فقر مطلق در تھران  ١٣ميليونی می
کشد .درآمد آنھا حتی از حد متوسط در آمد ھر
ايرانی کمتر است .اين رقم تازه بر اساس تعريف
جديد از اشتغال بدست آمده است .بر اساس اين
تعريف ھر کس يک ساعت در ھفته کار کند
شاغل محسوب می شود.
وزير تعاون در آبان  ١٣٨٨از  ۴ميليون بيکار
در ايران سخن گفت .اين مقدار نشان می دھد که
نرخ بيکاری در ايران چيزی در حدود
١٧/٧٢درصد خواھد بود ،زيرا طبق آخرين آمار
جمعيت فعال  ٢٢/۶ميليون نفر اعالم شده است.
يکی از کارشناسان اقتصادی به نحوه آمارگيری
رژيم ايراد گرفت وی اظھار داشت׃ نرخ بيکاری
عبارت است از حاصل تقسيم شمار بيکاران بخش
بر جمعيت فعال ضربدر صد .و با خارج کردن
تعدادی از زنان در آمارگيری نه تنھا مخرج کسر
را کوچک میکند ،بلکه صورت کسر را به
مراتب کوچکتر میکند ،در نتيجه نرخ بيکاری به
طور مصنوعی به اصطالح اقتصاددانان چند
برآوردی پيدا میکند .اين واقعيت بيانگر آن است
که امر آمار گيری برای رژيم جمھوری اسالمی
تنھا جنبه تبليغاتی و عوامفريبی دارد و نه اينکه
مبنائی برای پژوھش علمی و برنامه ريزی آينده
باشد .در ھمه ممالک جھان اداره آمار مستقل
است و بايد حقايق را در اختيار مردم و دولت
بگذارد .کارشناسان و محققان و پژوھشگران
نبايد و نمی توانند به علت دريافت حقوق ماھيانه
از دولت به جعل آمار به نفع دولت بپردازند .در
مملکتی مانند ايران که کسی به کسی پاسخگو
نيست و دولت از مردم جدا بوده و در مقابل مردم
است و ھيچگونه امنيت قضائی و قانونی موجود
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نيست ،طبيعتا اين خسارات جبران ناپذير
محصول رژيم استبدای واليت فقيه است.
گسترش بيکاری و تشديد سرکوب و خفقان در
ايران ،موجب فرار مغزھا ،اين سرمايه ھای
جامعه ايران را فراھم آورده است .حتی مالھا و
طبقات حاکمه نيز آقازاده ھای خويش را به خارج
گسيل داشته و در خارج سرمايه گذاری می کنند.
بيکاری موجب گسترش فحشاء ،کاھش سن
اعتياد ،وارد شدن زنان و کودکان در کار تجارت
مواد مخدر شده است .باين ترتيب پديده اعتياد به
معضلی اجتماعی در ايران بدل شده است .سن
زنان خيابانی که برای سدجوع در تالشند از ٣۵
سال به  ٣٠سال کاھش يافته است .روش مبارزه
جمھوری اسالمی با فحشاء ،رسمی کردن امر
صيغه است .جمھوری اسالمی می خواھد با کاله
شرعی و نفی صورت مسئله ،مشکل فحشاء را
که ريشه آن در فقر است حل کند.
تعداد بيماران مبتال به ايدز که رژيم اسالمی بر
آنھا سرپوش می گذاشت ،اکنون به  ٨٣ھزار نفر
رسيده است .از اين عده تنھا  ١٩ھزار نفر
شناسائی شده اند .رقم تاريک آن عواقب ناگواری
برای جامعه خواھد داشت .کارزارھای
روشنگرانه بر ضد اين بيماری برای آگاھی دادن
به افکار عمومی صورت نمی گيرد ،زيرا با
اخالقيات موجود در يک جامعه اسالمی منافات
دارد .پاک کردن صورت مسئله بھتر از حل
مسئله است.

*****
پالتفرم کمونيستی...
پيام حزب حزب کار ايران)توفان( پس از مبارزه
شکوھمند بر عليه رژيم ارتجاعی شاه ھم اکنون
درگير مبارزه عليه استبداد رژيم ددمنش
جمھوری اسالمی و عليه تھديدات امپرياليست
آمريکا و صھيونيست اسرائيل و بدفاع روزمره
از حقوق کارگران ،دانشجويان ،و زنان بوده و
برای سرنگونی رژيم مذھبی ايران با دورنمای
انقالب سوسياليستی تالش می کند.
امروز اين امر مھم است که کمونيست ھا ،در
جنبش کارگری و جنبش عمومی دمکراتيک
شرکت داشته و پيشروی کنند .بحران عميق
سرمايه داری امپرياليستی شرايطی بوجود آورده
است که ما می توانيم نفوذ خود را افزايش داده و
موقعيت خود را تحکيم بخشيم .اين مھم است که
ما بر وجود و تعميق آزادی ھای دمکراتيک با
ھدف پيشبرد تبليغات سياسی و اقتصادی و بسط
کار انقالبی اصرار ورزيم.
بنابراين ،ما از مطالبات حزب کار ايران در
زمينه آزادی ھای سياسی برای کارگران و مردم
وھمچنين در زمينه شرکت در جنبش دمکراتيک
ايران دفاع می کنيم.
ما رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی ايران را
محکوم نموده و سرکوب ،شکنجه ،و جنايت عليه
کمونيست ھا و انقالبيون و کارگران و فعالين
اجتماعی ايران را شديدا تقبيح می کنيم.
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ما بر مبارزه برای در ھم شکستن ديکتاتوری
رژيم اسالمی و استقرار ايرانی دمکراتيک بمثابه
جزء ناگسستنی از مبارزه ضد امپرياليستی صحه
می گذاريم.
زنده باد مبارزه کارگران و زحمتکشان ايران
برای حقوق دمکراتيک و برپائی جامعه ای
عاری از سرکوب و استثمار.
زنده باد حزب کار ايران!
زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری!
اکتبر ٢٠١٠
پالتفرم کمونيستی ايتاليا.
*****

وحدت مارکسيستی ...
برسميت بشناسد  ،ديکتاتوری پرولتاريا را که
ماھيتا دموکراسی اکثريت جامعه است بپذيرد .به
حزبيت اعتقاد داشته باشد و ساختمان سوسياليسم
در شوروی را به عنوان نخستين تجربه
ديکتاتوری پرولتاريا و تحقق تئوری به عمل
برسميت بشناسد و از آن برای آينده مبارزه اش
تجربه بياندوزد .يک مارکسيست لنينيست بر اين
نظر است که قدرت گرفتن رويزيونيستھا برھبری
خروشچف در شوروی با عث تغيير ماھيت دولت
سوسياليستی شوروی شده و سرانجام فروپاشی
آنرا بدنبال آورد .افراد ،گروھھا و جرياناتی که
اين اصول را قبول نداشته باشند از نظر حزب ما
مارکسيست لنينيست و به سخن ديگر کمونيست
نيستند .حزب ما در درجه اول در پی وحدت با
جرياناتی است که به اين اصول اساسی اعتقاد
دارند.
بنظر حزب ما جريانات انحرافی ،تروتسکيستی،
آنارکو سنديکاليستی و ضد حزبی ،جريانات
سوسيال ليبرالی با پرچمھای کاذب کمونيستی که
تماما مبارزه طبقاتی را نفی کرده و با ديدی غير
طبقاتی و ليبرالی به مبارزه برخورد می کنند ،در
ميان مدعيان ھوا داری از آزادی طبقه کارگر
ايران حضور دارند .حزب ما بايد اين جريانات
انحرافی را از نظر تئوريک افشاء کرده و ماھيت
سياست ھای آنھا را در عمل برای مردم روشن
گرداند.
در جنبش مارکسيستی لنينيستی ايران به برکت
وجود اينترنت و سادگی تبليغات ،افراد و
ت
گروھھای کوچک و بی نام و نشان و بی ھوي ِ
روشن سياسی پيدا می شوند که ھمه کمونيستھا را
به وحدت فرا می خوانند .اينکه اين رسالت را
آنھا برای خود به کدام اعتبار قايلند بر ما روشن
نيست .به چه مناسبت اين افراد و يا گروه ھا خود
را مرکز جھان می دانند ،باز بر ما معلوم نيست.
واقعيت ولی اين است که اگر بنظر اين افراد و يا
گروه ھا ،سازمانھا و احزاب کمونيستی ای وجود
دارند که مخاطب آنھا ھستند ،اين رسوالن نوين
بايد به آن تشکلھايی که خود را به آنھا نزديکتر
حس می کنند بپيوندند و جريان درست تر را
تقويت کنند .آنھا بايد قبل از اينکه خود را رسول
وحدت جا بزنند ...ادامه در صفحه٨

تنھا حکومت متکی بر مردم ،پايدار است

][Text eingeben

شماره  – ١٣٨شھريور ماه ١٣٩٠

وحدت مارکسيستی ...
توضيح دھند که به چه علت ،به تشکل ھای
موجود نمی پيوندند و اختالفات اساسی آنھا با اين
تشکلھا در چيست .در غير اين صورت ايجاد
گروه ھای بی شناسنامه و انتشار برنامه ھائی که
کسی آنھا را نمی خواند و طول عمرشان از يکی
دو اعالميه تجاوز نمی کند ھدفی جز ايجاد تفرقه
افکنی بجای وحدت نخواھد داشت .اين
سازمانھای موقتی دو روزه تفرقه افکنان در لباس
وحدت اند و جز ايجاد آشفته فکری و سردرگمی
کار ديگری از آنھا ساخته نيست .کسی که
مارکسيسم لنينيسم و منافع طبقه کارگر برايش
اھميت داشته باشد يا به تشکلھای کنونی می
پيوندد و يا داليل منطقی عدم پيوستنش را علنی
کرده و با آن سازمانھا که نظرات ايدئولوژيک و
برنامه ايش مورد قبولش نيست به مبارزه می
پردازد ،تا محيط مبارزه سالم و شفاف باقی بماند
و جوالنگاه فرصت طلبان و ماجراجويان نباشد و
نگردد.

*****
مليتھا...
در تمدن ايرانی-آريائی محدود می کنند و از
جانب ديگر مشتی ناسيونال شونيستھا خلقھای
اقليت با دامن زدن به نفرت ملی امر مبارزه
طبقاتی را به کجراه می کشانند .بروز اين
ناسيونال شونيسم را نمی توان تنھا به ستمگری
ملی توسط حکومتھای اخير ايران نسبت داد،
زيرا اين رژيم ھمه خلقھای ايران را مورد ستم و
سرکوب قرار می دھد .بويژه اينکه خلقھای اقليت
در ايران اساسا توسط زبان ملی مورد تضييق
قرار می گيرند .خلق آذربايجان در قدرت حاکمه
ايران قرن ھاست که سھيم است و بخش بزرگی
از اقتصاد ايران را مديريت کرده و در انحصار
خويش دارد .حتی اگر مشکل تدريس زبان آذری
بعنوان مثال در ايران حل شود ،باز روحيه
فاشيستی گرگھای خاکستری که بعنوان يک
ايدئولوژی نژادپرستانه موجود است ،تا سرمايه
داری و طبقات بر پا ھستند از بين نمی رود .اين
ايدئولوژی وظيفه اش ايجاد نفرت ملی و در
درجه نخست ،نفرت بر ضد فارسھا است .زيرا
ايجاد چنين نفرتی می تواند به دشمنی ملی و امر
تجزيه ايران دامن زند .با اينگونه دسيسه ھا در
يوگسالوی روبرو بوديم که تالش برای تجزيه،
از دامن زدن به نفرت ضد صربھای اسالو و
برتری جوئی کرواتھا به عنوان نژادبرتر و
آريائی آغاز شد .اين روحيه تجزيه طلبی بويژه
پس از فروپاشی امپراتوری روسيه و تقويت موج
ناسيونال شونيسم در جھان در متن نظم نوين
جھانی تشديد شد .اين نيروھا ،توسط دولت ترکيه،
جمھوری آذربايجان تقويت مالی و معنوی می
شوند .دولتھای آمريکا و اسرائيل نيز از آنھا در
جھت پيشبرد مقاصدشان سود می جويند و آنھا را
برای فشار به جمھوری اسالمی ايران تقويت می
کنند .آنھا پرچم تجزيه طلبی را بر باالی سر

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

ايران می گردانند .اخيرا ھمراه با شقاوتھائی که
جمھوری اسالمی در سرکوب مبارزات
دموکراتيک مردم ميھن ما نشان داده است ،اين
جريانھای فاشيستی از موقعيت انفراد رژيم در
ميان مردم استفاده کرده و بصورت تھاجمی به
ميدان آمده اند .اين جريانھا گرچه ناچيز بوده و
در مقابل قدرت خلق آذری بی مقدارند ،ولی با
تکيه بر شبکه اينترنت و امکاناتی که در اختيار
آنھا گذارده اند و مرتب آنھا را به باکو برده و
آموزشھای الزم را به آنھا می دھند از امکان
تبليغاتی قابل توجھی برخوردارند .حزب ما که
نقطه نظرات خويش را بارھا در مورد حل مسئله
ملی در ايران ابراز داشته ،بر اين نظر است که
اين جريانھا ،ارتجاعی و وابسته به محافل
امپرياليستی بوده و بايد بشدت با آنھا مبارزه کرد.
ھمين واقعيت که اين جريانھای ارتجاعی
ناسيونال شونيستی حاضر نيستند مواضع ضد
امپرياليستی اتخاذ کرده تجاوز امپرياليستھا را به
يوگسالوی ،عراق ،افغانستان ،فلسطين و در آينده
ايران محکوم کنند و يا تحريم ايران را محکوم
نمايند ،بھترين نشانه آلوده بودن اين جريانات
است .حزب ما موظف است در سالھای آينده بر
ضد اين جريانات تجزيه طلب در آذربايجان و
کردستان ،خوزستان و بلوچستان مبارزه نمايد و
آنھا را افشاء کند .نظريه ھای حزب ما که در
قطعنامه ھای کنگره قبلی و تحليلھای ما بازتاب
يافته بسيار روشن است .حزب ما از تماميت
ارضی ايران دفاع می کند .حزب ما خواھان رفع
ھرگونه تبعيض و ستم بر خلقھای ايران است و
شکل عمده آنرا ستم در مسئله تدريس زبان
مادری می بيند .حزب ما تضاد اساسی و عمده
جامعه ايران را تضاد ميان زحمتکشان و سرمايه
داران دانسته و حل ساير تضادھای موجود را از
طريق حل مسئله عمده مناسبات حاکم در ايران
در عرصه اقتصادی و سياسی می داند .حزب ما
خواھان وجود يک حزب طبقه کارگر بر اساس
سياسی و نه ملی است .حزب ما برای يک وحدت
دموکراتيک مبارزه کرده و مبلغ و خواھان
وحدت خلقھای ايران است و باين جھت با اشاعه
نفرت ملی که يک دسيسه امپرياليستی-
صھيونيستی است مبارزه می کند .حزب ما برای
حل مسئله ملی در ايران و منزوی کردن ناسيونال
شونيستھا و افشاء چھره دروغين ملی گرائی آنھا
که خود را مدافع حقوق خلقھای ايران جا می
زنند ،طرح جمھوری ھای سوسياليستی ايران را
در نظام آتی ايران به تصويب رسانيد ،که تکيه را
بر مبارزه طبقاتی و نه دشمنی ملی می گذارد .ما
بر آنيم که رفقای انقالبی و کمونيستی که به
خلقھای معينی تعلق دارند ،بايد در مقابل اين
ناسيونال شونيستھا قد علم کنند و با ابتکار و
فعاليت خويش به زبان خواسته ھای اين خلقھا بدل
شوند .حزب ما از اين طريق بھتر خواھد توانست
با تقويت نيروھای کمونيست ،انقالبی و مترقی در
مقابل جريانھای مشکوک ناسيونال شونيستی به
مقابله پردازد و مانع شود که آنھا خود را به
عنوان نمايندگان خلق تحت ستم معرفی کنند .بايد
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روشن کرد که در ايران ھمه مردم و زحمتکشان
تحت ستم مناسبات سياسی و اقتصادی سرمايه
داری بوده و مشتی مافيائی بروکرات مستقل از
تعلقات ملی به ھمه ايرانيان ستم وارد می کنند.
گام نخست برای رفع ھرگونه تبعيض و ستم
سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی
است .در دوران جھانی شدن سرمايه و کمرنگ
شدن مرزھای جغرافيائی و تھاجم سرمايه
امپرياليستی و تھاجم قدرتھای متجاوز و اشغالگر
امپرياليسم-صھيونيسم حزب ما اعالم می کند که׃
ما تنھا از آن حق تعيين سرنوشتی در ايران
حمايت می کنيم ،که عالوه بر مبارزه عليه رژيم
فاشيستی جمھوری اسالمی ،بر ضد امپرياليسم و
بر ضد صھيونيسم و بر ضد ھر گونه دخالت
خارجی در ايران نيز برزمد.

*****
پيام سازمان  ...در آلمان...
و قبل از ھمه امپرياليسم آمريکا بنام "نظم جھانی
نوين" و بنام "مبارزه ضد تروريسم" کشور شما
را به جنگ تھديد می کند .ما در اين رابطه نقش
کثيف امپرياليسم آلمان را محکوم کرده و با
دخالتش در امور منطقه شما مبارزه می کنيم.
ما مطمئنيم که کنگره چھارم شما به مبارزه بر
ضد امپرياليسم برای پيشرفت و سوسياليسم جھت
روشنی خواھد بخشيد و باين ترتيب به طبقه
کارگر ايران و ھمه نيروھای ضد امپرياليست
يک دورنمای مبارزاتی و انقالبی نشان خواھد
داد.
زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری.
زنده باد مارکسيسم لنينيسم
با درودھای انقالبی
ديتر ُملر
سازمان برای ساختمان يک حزب کارگری
کمونيستی در آلمان.
*****

تجربه اشغال ليبی...
اخبار خويش برمال می نمايند .در رسانه ھای
گروھی آلمان ،از حضور نظاميان و کماندوھای
فرانسوی و انگليسی ،در نبرد برای تسخير
طرابلس سخن می رود .در اين نبرد دول فوق از
بالگردھای جنگی خويش استفاده کرده اند .وقتی
از نمايندگان پيمان تجاوزگر ناتو و مسئولين
تجاوز به ليبی در اين باره پرسش شد ،با دريدگی
و بی شرمی غير قابل توصيفی گفتند :ناتو بر
اساس قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد
حق نداشته به داخل خاک ليبی سرباز پياده کند،
ولی در مورد تصميمات ملی ساير ممالک ما نمی
توانيم نظر بدھيم زيرا دست ما نيست و غيره و
غيره و ..برگردان اين اعترافات جنايتکارانه
برای اينکه موافقين تجاوز به ايران بفھمند ،اين
است که شورای امنيت...ادامه در صفحه٩

زنده باد ھمبستگی ملی خلقھای ايران ،برقرار باد جمھوريھای شوروی
سوسياليستی در ايران
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تجربه اشغال ليبی...
پياده کردن سرباز به ليبی را توسط ناتو ممنوع
کرده است ،ولی فرانسه و انگلستان به عنوان
دول مستقل و ملی تابع تصميمات خويش ھستند و
نيازی ندارند به قطعنامه شورای امنيت وقعی
بگذارند .در يک کالم ھر کس که زورش می
رسد محق است که ھر کار می خواھد بکند .حق
با قويتر است.
تجربه شرکت مستقيم پيمان تجاوزکارانه ناتو در
جنگ نشانه آن است تا به چه حد اين قطعنامه
ھای سازمان ملل بی ارزش ھستند و تا به چه حد
ضمانت اجرائی دارند و تا به چه حد می توانند
خودسرانه مورد تفسير و تعبير زورمندان قرار
گيرند .در اين قطعنامه تکيه را برای فريب مردم،
بر نجات جان افراد غير نظامی گذارده بودند ،تا
قطعنامه را به عنوان پوششی برای تجاوز و
جنايت عليه بشريت به کار بگيرند .ناتو نه تنھا بر
خالف متن قطعنامه که قرار بود از پرواز
ھواپيماھای ليبی برای بمباران مردم غير نظامی
جلوگيرد ،ناوگان دريائی ،انبارھای اسلحه،
ساختمانھا و ابنيه ھا و تاسيسات اقتصادی و ...را
بمباران کرد ،حتی برای ايجاد رعب و کشتن
رئيس يک دولت رسمی و عضو سازمان ملل که
حکومتش مورد تائيد اکثريت قريب باتفاق ممالک
جھان است ،به کشتار مردم عادی و ساختمانھای
مسکونی در طرابلس پرداخت .ھدف از تصويب
قطعنامه در شورای امنيت که با فشار فرانسه و
انگلستان دو دولت استعماری به انجام رسيد ،فقط
ايجاد يک زمينه عوامفريبی و رياکاری برای
نقض ھمه موازين بين المللی بود .رئيس بی اراده
سازمان ملل آقای بان کی مون صدايش در نمی
آيد که به اين نقض آشکار قطعنامه شورای امنيت
سازمان ملل اعتراض کند .وی يک نوکر به تمام
معنا و بی اراده ای بيش نيست .دول چين و
روسيه نيز کمی قرقر می کنند ،ولی حاضر
نيستند تقاضای مجدد برگزاری نشست شورای
امنيت را بنمايند تا نسبت به نقض تصميمات اين
شورا توسط فرانسه و انگلستان اعتراض کنند.
ھمه امپرياليستھا برای غارت نفت ليبی و کسب
قراردادھای نان و آب دار برای بازسازی ليبی
در حال معامله ھستند .ايتاليا که به علت سابقه
استعماريش در ليبی بيشترين منافع را در ليبی
داشت ،سھم خودش را در رقابت نابرابر ،اجبارا
به فرانسه بخشيده است و زورش نيز نمی رسد،
تا ھمان منافع سابق خويش را بدست آورد.
استعمارگران فرتوت فرانسه و انگلستان که سابقه
طوالنی فعاليتھای استعماری و جنايتکارانه در
آفريقا دارند ،برای حفظ منافع امپرياليستی
خويش ،پس از تحوالت انقالبی که در شمال
آفريقا بوقوع پيوست ،مصمم شدند که يال و کوپال
خويش را نشان داده و با استقرار در ليبی نه تنھا
به خلقھای آفريقا نشان دھند که حق تصميم آزادانه
را ھرگز نخواھد داشت ،بلکه يک پايگاه بزرگ
ضد انقالب در شمال آفريقا برای سرکوب مردم،
حفظ منافع امپرياليستھا و صھيونيسم اسرائيل و
رقابت با امپرياليست چين و روسيه بوجود آورند.
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اکنون امپرياليستھا تاکيتک جديدی برای تجاوز به
کار گرفته اند و آن برافراشتن پرچم "حقوق بشر"
برای نقض "حقوق ملل" است .تجربه فاجعه آور
تمام مالک تحت اشغال ،ھم اکنون در مقابل
ماست .آنھا برای سوريه و ايران در حال نقشه
کشی ھستند .فراموش نکنيم که اين تجربه بايد
برای رژيھای مستبد نيز آموزنده باشد.
امپرياليستھا به رژيمھای مستبد نوکر خويش انتقاد
و کاری ندارند و ممالکی نظير عربستان سعودی
و يا بحرين و کويت و امارات متحده عربی و
مصر مبارک و يا تونس بن علی را ھميشه مورد
حمايت قرار داده و می دھند ،ولی مستبدينی که به
ساز امپرياليستھا نرقصند ،موی دماغ آنھا و مورد
تائيد آنھا نيستند و مشکل اين مستبدين در اين
است که مورد تائيد ملتھايشان نيز نيستند .آنھا با
سرکوب حقوق دموکراتيک مردم و بی احترامی
به اراده آنھا و لگد مال کردن حقوق بشر و دست
زدن بھرگونه جنايتی برای بقاء خويش ،زمينه ای
فراھم می آورند که به رياکاری امپرياليسم و
صھيونيسم برای تجاوز آشکار ميدان می دھد و
افکار عمومی مردم جھان را فريب می دھد تا راه
برای تجاوز به اين کشورھا باز شود .رژيم
جمھوری اسالمی تا ھمين چند ماه پيش مدافع
تجاوز ناتو به ليبی بود و پدر کشتگی خويش ،به
علت قتل امام موسی صدر ،با دولت قذافی را،
توجيه گر ھم آھنگی با سياست امپرياليستھا کرده
بود .کار که از کار گذشت ،تازه دوزاری آخوندھا
افتاد و فھميدند که چنين شتری می تواند براحتی
در خانه آنھا نيز بخوابد .اين نقش ضد انقالبی و
ِ
ارتجاعی را رژيم جمھوری اسالمی در تجزيه
يوگسالوی و ھمدستی با آمريکا ،آلمان و کرواتی
و بوسنی ھرزه گوين نيز بازی کرد.
از ھم اکنون روشن است که رھبری مخالفين
معمر قذافی به علت عدم تجربه ،فقدان سازمانھای
سياسی مورد اعتماد مردم و انقالبی بدست افراد
مشکوک و عمال فرانسه افتاده است .جريانھای
اسالميستی نظير القاعده نيز که در اين مبارزه
شرکت دارند ،چماق دست امپرياليستھا ھستند که
بعد از قدرت گرفتن حکومت دست نشانده جديد،
به شدت بر اساس مصالح امپرياليسم سرکوب
خواھند شد .ولی امپرياليستھا فعال به نقشی که آنھا
بازی می کنند نياز دارند .در حاليکه رئيس
شورای دولت موقت در ليبی از استقرار يک
کشور دموکراتيک و انجام انتخابات آزاد در
ھشت ماه آينده سخن می راند که ھمه آنھا تبليغات
و دروغ محض است ،برای سر معمر قذافی
جايزه ميليونی تعيين کرده است .طبيعتا اين
ترغيب به قتل است و در ھمه جای دنيا جرم
جنائی محسوب می شود .اين تکرار سخنان جرج
بوش در مورد يافتن زنده و يا مرده اسامه بن
الدن است .اين از کار انداختن قوه قضائيه در
يک کشور مدعی دموکراسی و حتی خنديدن
بريش دادگاه قالبی کيفری جھانی است که
دادستان آن از اين فرمان قتل نابھنگام ته دلش
بکلی راضی است .تجربه ليبی دست ھمه
رياکاران را به بھترين وجھی رو کرده است .اين
تجربه دست ايرانيھای ھمدست اسرائيل و آمريکا

صفحه ٩

را که ھوادار تجاوز به ليبی ،سوريه و ايران
ھستند رو کرده است و ُمھر ننگينی را برپيشانی
آنھا می کوبد .حزب ما تنھا از آن مبارزاتی
حمايت می کند که در ضمن مبارزه برای دفع
استبداد و جنايتکاری با جنايتکاران جھانی نظير
امپرياليستھا و صھيونيستھا نيز خط کشی روشنی
داشته باشد و نه اينکه برای رفع استبداد فعلی با
ھمدستی دشمنان بشريت استبداد آتی را بياورد.
"بمباران ناتوعامل اصلی فروپاشی رژيم معمر
قذافی
اينھمه ھياھوبرای چيست؟
سرانجام بعد از چندين ماه بمباران وحشيانه ناتو
به کارگردانی امپرياليست آمريکا ،رژيم معمر
قذافی که ھمين تا شش ماه پيش رژيم سربراه
ومتمدنی برای ھمکاريھای اقتصادی و سياسی با
ممالک امپرياليستی بود ،فرو پاشيد و دروازه
ھای باب العزيزيه به تصرف شورشيان مخالف
قذافی درآمد .بمباران ھوائی ناتو درخالل اين پنج
ماه اخير عالوه بر ويرانی زير ساخت کشور،
نابودی ھفتاد درصد شبکه آب رسانی  ،ويرانی
شبکه برق و تاسيسات ،مدارس و کارخانجات
و ....ھزاران کشته و مجروح نيز بر جای گذاشته
واين امر در رسانه ھای بی وجدان امپرياليستی
ھيچ بازتابی نداشته است .تخريب زيرساخت
اقتصادی ليبی که با پول نفت اين ملت در چند
دھه اخير بنا شده  ،ھدفی آگاھانه برای بازسازی
مجدد ليبی و غارت ثروت اين کشور توسط
انحصارات امپرياليستی ووابسته کردن کامل اين
کشور به امپرياليسم جھانی است .اعتراضات
برحق مردم ليبی عليه رژيم ديکتاتوری قذافی که
با الھام از بھار عربی ،انقالب تونس و مصر
آغاز شد بخاطرفقدان رھبری انقالبی و شرايط
خاص ليبی در تکاملش به آلت دست امپرياليستھا
تبديل گرديد وعمال سرنوشتش با منافع نيروھای
استعماری وغارتگران بين المللی گره خورده
است.
سرنگونی رژيم ليبی ادامه ھمان سياست نظم
نوين امپرياليست آمريکا درمنطقه و ادامه اشغال
افغانستان و عراق درشکل ديگری است .بدين رو
اينھمه ھلھله "آزادی و دمکراسی" وتبليغات
بيشرمانه رسانه ھای امپرياليستی فقط برای فريب
افکارعمومی است وبرانداختن رژيم قذافی توسط
امپرياليستھا ربطی به آزادی مردم ندارد.ھمانطور
که سرنگونی رژيمھای طالبان و صدام حسين
برای مردم آزادی و امنيت و عدالت اجتماعی به
ارمغان نياورد و نمی توانست به ارمغان آورد،
سرنگونی قذافی نيز توسط دزدان و ددان بين
المللی جز ويرانی و مصيبت بيشتر به ارمغان
نخواھد آورد .پيکار برای آزادی و دمکراسی
بدون مبارزه عليه غارتگران بين المللی سراب
است.
تجربه مبارزه مردم در ليبی نشان می دھد که
فقدان يک رھبری منسجم و نيروی اپوزيسيونی
که بتواند بر روی پای خود بند باشد تا بتواند در
مانورھای سياسی شرکت فعال داشته باشد چگونه
می تواند وضعيتی ايجاد کند که به بن بست
سياسی بيشتر ...ادامه در صفحه١٠
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تجربه اشغال ليبی...
شبيه است و بجای تاثير گذاری مستقالنه و
آگاھانه بر روند تحوالت ،وضعيتی ايجاد می شود
که جنبش به دنبال تحوالت کشيده شده از چاله به
چاه می افتد  .جنبشی که مصالح عاليه ميھن
خويش را درک نکند و به آلت دست مقاصد
امپرياليستھا تغيير ماھيت دھد ،طبيعتا در
وضعيتی نخواھد بود که در صورت تغيير نظام
ليبی بتواند در سراسر کشور اعتماد عمومی را
بخود جلب کند و مورد احترام عمومی باشد .اين
جنبش خود به ايجاد يک جنگ داخلی دراز مدت
دامن می زند .دست التماس به سمت نيروھای
جنايتکار و متجاوز ناتو دراز کردن و از آنھا
طلب ياری نمودن تير خالص به جنبش مردم ليبی
است.
کمونيستھا نمی توانند کورکورانه از ھر جنبشی
تنھا به علت شرکت وسيع توده ھا در آن حمايت
کنند .اين جنبشھا بايد در مسير پيشرفت خود در
خدمت منافع راھبردی انقالب جھانی يعنی در
خدمت استقرار نيروھائی باشند که دموکراسی را
با مبارزه ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی
پيوند می زنند و بشريت را در عرصه مبارزه
اجتماعی گامی به جلو سوق می دھند .اين جنبشھا
بايد در خدمت مبارزه جھانی ضد امپرياليستی و
برای شکستن جبھه سياه ضد انقالب جھانی بوده
و سنگر آنھا را تضعيف نمايد .وگرنه در ايران،
نيروھای اپوزيسيون مترقی بايد از حرکت
سلطنت طلبھا و سازمانھا و محافل رنگارنگ
سياسی که خواھان براندازی رژيم جمھوری
اسالمی ھستند تا امپرياليستھا و صھوينيستھا
کشور ما را غارت کنند به حمايت برخيزند و يا
اينکه از اوباما و سارکوزی و ...دعوت کنند که
به ايران حمله کرده و کشور ما را از دست
آخوندھا نجات داده و حقوق بشر را در ايران
متحقق سازند.
نيروھای مترقی بايد با تجاوز ممالک امپرياليستی
به ليبی و دخالت در امور داخلی ليبی به بھانه
حمايت از مردم غير نظامی مخالفت کنند .ماھيت
و اھداف تجاوز امپرياليستی به ليبی ھمان چيزی
است که در افغانستان و عراق رخ داده و
ھمچنان ادامه دارد .بدا به حال جريانات سياسی
که به بھانه دفاع از مردم ليبی به ھورا کش
ممالک امپرياليستی تبديل شدند و شرم ندارند که
ازاين توطئه ضد بشری و استعماری جويده
جويده حمايت نمايند.
فروپاشی رژيم معمر قذافی سرنوشت ھمه
رژيمھای ديکتاتوريست که به مردم خود پشت
کرده  ،با اعمال سرکوب خشن و نقض آزاديھای
دمکراتيک و تبديل کشور به ملک شخصی خود،
زمينه دخالت و توطئه امپرياليستھا در کشور را
بويژه
فراھم می آورند .فقط با اتکا به مردم ِ
کارگران وزحمتکشان و پيوند مبارزه برای
دمکراسی و آزاديھای دمکراتيک و عدالت
اجتماعی با پيکار عليه امپرياليسم و صھيونيسم
است که می توان سره از ناسره را ازھم تميز
داد ،ازحمايت نيروھای مترقی جھان برخوردار
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گرديد و سرانجام به پيروزی رسيد .راه ديگری
جز اين راه متصورنيست.
دست امپرياليستھا از ليبی کوتاه باد!
حزب کارايران)توفان(
 24اوت "2011
*****

پيام حزب)....ترکيه/کردستان شمالی...
و اراده بيشتری بسوی کسب پيروزی گام بر می
دارد.
ما اطمينان داريم که کنگره شما ھمانند کنگره ما
حزبتان را استحکام بخشيده و آنرا قادر خواھد
کرد که وظائف مھمی که شرايط جاری در
کشورتان در پيش روی شما گذاشته است بر عھده
بگيريد .بدون شک ،امروز طبقه کارگر ايران و
حزب پيشتاز آن در شرايط بسيار مشکل قرار
دارد .ھمانطور که شما در نامه تان نوشته ايد
کارگران ،مردم ،و حزب شما از يک طرف تحت
سرکوب وحشيانه رژيم جمھوری اسالمی قرار
دارند و از طرف ديگر ،مواجه با تھديدات نظامی
مداوم توسط نيروھای امپرياليستی و صھيونيستی
ھستند .بھر حال ،مبارزه شجاعانه مردم ايران،
زنان و کارگرانی که در اعتصابات متعدد در
مقابل رژيم جمھوری اسالمی مقاومت می کنند،
مبارزه کردھای سرکوب شده برای آزادی ملی ،و
مبارزه جوانان و اقشار ديگر جامعه نه تنھا برای
ما بلکه برای انقالبيون سراسر جھان الھام بخش
است.
رفقای گرامی،
تشتت ،پراکندگی ،و ناموثری جنبش بين المللی
کمونيستی ھمچننان ادامه دارد .اين واقعيت ھا به
دخالت فعال جنبش انقالبی در وقايع سياسی-
اجتماعی آسيب می رساند .ما از سطح نازل
دخالت در بحران اقتصادی جھان آسيب ديديم،
ھمانطور که از سطح نازل دخالت در جنگ و
اشغال امپرياليستی صدمه ديديم .مبارزه طبقاتی
امر مرکزيت نيروھای انقالبی و کمونيستی را
در سطح ملی ،منطقه ای ،و جھانی تبديل به يک
وظيفه تاريخی –سياسی کرده است .در اين
زمينه ،حزب ما از وظائف ايدئولوژيک-سياسی-
تشکيالتی خود آگاه است و تالش دارد که اين
وظائف را با اشتياق و اراده قوی انجام دھد.
جنبش انقالبی و کمونيستی جھان بايد بر نقطه
ضعف -فقط جنبش اعتراضی در سياست و عمل
بودن -فائق آيد و در جھت کسب پيروزی
مشخص در مبارزه عليه سرمايه داری و فاشيسم
تالش نمايد .اين جنبش بايد بر سکتاريسم و سبک
انديشی در مبارزه سياسی فائق آيد و در جھت
اتحاد و انديشمندی گام بردارد .جنبش کمونيستی
بايد ھدف خود را تبديل شدن به يک ارتش سياسی
برای مبارزه در جھت انقالب و سوسياليسم قرار
دھد .اين جنبش بايد تشکيالت و آمادگی خود را
در مقابل نيروی تشکيالتی-سياسی-نظامی
عظيمی که سرمايه داری امپرياليستی برای تفوق
بر مبارزه طبقه کارگر و توده ھا و خلقھای تحت
ستم از طريق خون و آتش درست کرده است،
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افزايش داده تا بتواند ظرفيت ھدايت جنگ انقالبی
کارگران و توده ھا را داشته باشد.
با اين احساس ،اميدواريم که ما روابط و
ھمبستگی دوجانبه و عمل مشترک آتی بين دو
حزبمان را گسترش دھيم.
زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری!
پر شکوه باد کنگره چھارم حزب کار
ايران)توفان(
مرگ بر سرمايه داری!
زنده باد سوسياليسم!
مارکسيست
کمونيست
حزب
لنينيست)ترکيه/کردستان شمالی(
دفتر بين المللی

*****
انقالب مخملی...
از ممالک در کسب قدرت سياسی موفق شود.
رژيمھای حاکم در اين ممالک نيز که معموال
رژيمھای فاسد و مستبدی ھستند و خواستھای
محقانه مردم را سرکوب می کنند ،بھترين زمينه
را برای اعمال رخنه گری امپرياليستھا فراھم می
آورند .البته روشن است که بانيان انقالب مخملی
دلشان برای حقوق بشر نسوخته است .زيرا اگر
آنھا از چنين اصوليتی برخوردار بودند ،بايد
نخست رژيمھای ممالک عربی و استبدادی نظير
عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،کويت،
بحرين ،پاکستان ،و يا کلمبيا ،ھندوراس و ...را
به صالبه می کشيدند .اين پرچمھای امپرياليستھا
برای عوامفريبی است و متاسفانه زمينه مادی
رشد در ممالک استبدادی دارد .آنھا از اسلحه
انقالب مخملی برای پيشبرد مقاصد خويش استفاده
می کنند .پاره ای از سالحھائی که آنھا بکار می
برند ،ھمان ابزاری نيز ھست که نيروھای
دموکرات و ضد استبدادی از آنھا استفاده می
کنند .نظير سازمانھای غيردولتی و مدنی که برای
تحقق حقوق بشر ،برچيدن تضييقات دولتی،
برابريھای اجتماعی ،حمايت از زنان و کودکان و
نظاير آنھا سود می جويند .نيروھای وابسته به
قدرتھای بيگانه تالش می کنند از سياسی شدن اين
جنبشھا در جھت طرد سياستھای امپرياليسم و
صھيونيسم جلوگيرند .آنھا رسما اين جنبشھا را به
عدم توسل به زور در ھر شرايط فرامی خوانند و
گوشت دم توپ برای مقاصد خود پرورش می
دھند .کمونيستھا نمی توانند از شرکت در مبارزه
دموکراتيک سر باز زنند و مردم را به حال خود
رھا کنند تا به زير تسلط افکار ارتجاعی روند.
کمونيستھا بايد در اين جنبشھا با راھکارھای
خويش شرکت کنند .در عين حمايت از حقوق حقه
و عادالنه مردم ،بايد خواستھای دموکراتيک را با
خواستھای ضد اجنبی و دخالتجويانه امپرياليستھا
و صھيونيستھا پيوند دھند ،بايد روشن کنند که
قھر در انحصار طبقه حاکمه نبايد باشد .قھر بايد
بتواند توسط مردم نيز که در ھر کشور مفروض
صاحب...ادامه در صفحه١١
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تجاوز به ليبی برای غارت آن کشور ،حمايت از جنبش دموکراتيک مردم نيست ،محکوم است

شماره  – ١٣٨شھريور ماه ١٣٩٠
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انقالب مخملی...
خانه اصلی ھستند ،اعمال گردد .مردم را
بايد با روحيه توسل به قھر در صورت نياز
پرورش داد .بايد مرز ماجراجوئی را از
جنبش توده ای مشخص کرد .تنھا با اين
روش است که دسيسه ھای امپرياليستی با
شکست روبرو می شود .در اين عرصه در
کشور ما ايران ھم اکنون مبارزه ايدئولوژيک
سختی در گرفته است و مظاھر نا سالم آنرا
ما در اظھارات پرخاشجويانه نسبت به
ھمبستگی خلقھای منطقه می بينيم .حزب ما
بايد توجه مردم را نسبت به دسايس
امپرياليستھا جلب کند و بويژه از فن آوری
مدرن برای اشاعه وسيع نظريات مارکسيستی
لنينيستی سود ببرد.
*****
برخورد به اپوزيسيون...
عرصه ھای اجتماعی ھستند و در يک کالم
خواستار تحقق حقوق دموکراتيک در ايران
ھستند ھمکاری کند .عامترين خواستھای
دموکراتيک تکيه بر نيروی مردم و مخالفت
با اجانب است.
در ميان مدعيان اپوزيسيون ايران يک جريان
فکری ارتجاعی رخنه کرده است .مبنای اين
جريان فکری تئوريھای ارتجاعی منصور
حکمت است .وی از تئوريھای مارکسيستی

مبارزه طبقاتی ،يک سوسياليسم ليبرالی و
فاقد مضمون طبقاتی ساخته است .آنھا نه تنھا
لنينيسم را نفی می کنند ،بلکه ھر تجاوز
امپرياليستی را به ممالک جھان از جمله
عراق و افغانستان و لبنان وفلسطين و ...به
عنوان نبرد بين "اسالم و آمريکا" با ديد مثبت
نسبت به آمريکا که مظھر تمدن است مورد
تائيد قرار می دھند .آنھا مبارزه آشتی ناپذير
ميان طبقات و ستمکشان بر ضد ستمگران را
به مبارزه ای پوچ و غير طبقاتی ميان "بد و
بدتر" ،ميان "سناريوی سفيد و سياه" تبديل
کرده اند و خصلت ملی مبارزات ملی مردم
را بر ضد تجاوزگران در عراق ،افغانستان و
فلسطين و لبنان نفی می کنند و ھمواره متحد
پشت پرده امپرياليستھا در منطقه ھستند .اين
نظريه محدود بيک سازمان و تشکيالت
معينی نمی شود بلکه مانند ويروس کشنده ای
به طيف بزرگتری از اپوزيسيون ايران
سرايت کرده است که ھمين نظريات را در
پوشش "مبارزه دو قطب ارتجاع" که به ما
ربط ندارد ،بخورد مردم می دھند .مالک
تميز اين ياران صھيونيسم و امپرياليسم در
ايران که نقاب کمونيسم به چھره می زنند اين
است که آنھا تا به چه حد از خروج بی قيد و
شرط امپرياليستھا و صھيونيستھا از
سرزمينھای اشغالی عراق ،افغانستان و
فلسطين دفاع می کنند .تئوری عوامفريبانه
آنھا اين است که دعوای اسالم با آمريکا به ما
مربوط نيست تا بدينوسيله توده ھا را از
محکوم کردن تجاوز امپرياليستھا باز دارند.
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آنھا از تئوريھای برخورد فرھنگھای ساموئل
ھانتيگتون که سياست راھبردی امپرياليست
آمريکاست ،الھام می گيرند .حزب ما بايد اين
جريانات منحرف را ھمانطور که تا کنون
انجام داده افشاء نمايد.
*****

توفان درتوييتر
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حزب کارايران)توفان(
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پيام حزب کمونيست مارکسيست
لنينيست)ترکيه/کردستان شمالی(

!Workers of all countries, unite

Toufan

به کنگره چھارم حزب کار ايران)توفان(

توفان

رفقای گرامی،
ما به کنگره چھارم حزب کار ايران )توفان( درود می فرستيم و از طرف حزبمان)حزب
کمونيست مارکسيست لنينيست ترکيه/کردستان شمالی ،که برای انقالب و سوسياليسم در
ترکيه و کردستان شمالی مبارزه می کند( برايتان آرزوی موفقيت داريم.
حزب ما چھارمين کنگره خود را در پانزدھمين سالگرد تشکيل آن در فاصله  ١۵اوت تا
اول سپتامبر  ٢٠٠٩جشن گرفت .برگزاری کنگره چھارم ما يک موفقيت سياسی-
ايدئولوژيک-تشکيالتی است .در مبارزه ای که از سال  ٢٠٠۶تا کنون بين رژيم
فاشيستی و استعمارگر ترکيه و حزب ما برسر خواستھای ما در جريان است .امروز
حزب ما با اتکا به دانش و تجربه و کيفيت خود با توان ...ادامه در صفحه ١٠

Central Organ of the
Party of Labour of Iran

No. 138 Sept. 2011

تجربه اشغال
ليبی و دستآويز
قطعنامه شورای
امنيت
رو قوی شو اگر راحت جھان طلبی
که در نظام طبيعت ضعيف پايمال است
حزب کار ايران)توفان( در طی
اعالميه ای ماھيت اشغال طرابلس را
که توسط پيمان تجاوزگر ناتو صورت
گرفت افشاء کرد .ما در ذيل متن اين
اعالميه را درج کرده و نکات مھم
ديگری را بر آن می افزائيم.
امپرياليست آلمان که در اين بازی
رقابتھا بازنده از کار در آمده است و
مورد تھديد است که از نفت ليبی
سھمی نصيبش نشود ،دست به افشاء
گری زده و آنچه را که فرانسويھا و
انگليسھا کتمان می کنند ،آلمانھا
آشکارا در  ...ادامه در صفحه ٨
نشانی پست الکترونيکی

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

انقالب مخملی شيوه ای است که محافل امپرياليستی غرب و در راس آنھا آمريکا پس از
فروپاشی امپراتوری روسيه برای رخنه گری و توسعه مناطق نفوذ خويش با تکيه بر
بورژوازی ھوادار اقتصاد سرمايه داری متکی بر رقابت آزاد سازمان دادند .اين سياست
در درجه نخست اتکايش را بر مخالفت عمومی مردم با تضيقات ،استبداد ،فقدان امنيت،
حمايت از حقوق بشر و ...قرار می دھد تا بتواند در پاره ای ...ادامه در صفحه ١٠

برخورد به اپوزيسيون
نق نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران)توفان( به کنگره چھارم حزب
حزب ما به تکيه بر نيروی مردم ايران ،برای آزادی ايران اعتقاد دارد و تکيه بر اجانب
را به بھانه مبارزه با رژيم جمھوری اسالمی محکوم می کند .بيگانه پرستی و نوکری در
ميان حزب ما جائی ندارد .اپوزيسيون ايران طيف وسيعی را از راستترين فرقه ھا تا
چپترين جريانات تشکيل می دھد .حزب ما بايد يک سياست اصولی و عملی برای جلب
مردم و تداوم مبارزه اتخاذ کند .حزب بايد اساس ھمکاری خويش را با سايرين بر پايه
تحقق خواستھای دموکراتيک و عدم دخالت اجنبی در ايران قرار دھد .حزب ما بايد از
جنبشھای ملی در عرصه جھان حمايت کند و خط روشنی با حاميان امپرياليسم و
صھيونيسم داشته باشد .حزب ما در عرصه دموکراتيک می تواند با جريانھائی که ضد
امپرياليستی و خواھان استفالل ايران ،يعنی کسانيکه مخالف با تجاوز و ديکته
امپرياليستھا و صھيونيستھا نسبت به ايران ھستند ،مخالف تحريم و محاصره اقتصادی
ايران ھستند ،مخالف دخالت اجانب در امور داخلی ايران ھستند ،ولی در عين حال
خواھان تحقق آزادی احزاب و سازمانھای سياسی ،آزادی اتحاديه ھای کارگری و
صنفی ،رفع سانسور ،آزادی زندانيان سياسی ،جدائی دين از دولت و نظام آموزشی،
احترام به حقوق بشر و تساوی حقوق زن و مرد در تمام  ...ادامه در صفحه ١١

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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