
 

 
 

عوامل تشديد تضادھای درون حاکميت
ربانی می کند وما در شماره قبل توفان نوشتيم که عفريب استبداد، فرزند خويش را ق

حال می خواھيم به عواملی که زمينه ساز اين تحوالت و تناقضات ھستند از نظر
  تاريخی اشاره کنيم.

  انقالب ايران
خواست سرنگونی رژيم پادشاھی را در ايران به ۵٧انقالب مردم ايران در بھمن

را ھمراه داشت و می خواست به جای رژيمی مستبد و نوکر امپرياليسم، حکومتی
بر سر کار آورد که به آراء مردم توجه کند و دست امپرياليستھا و بويژه امپرياليست
آمريکا را از تعيين سرنوشت سياسی مردم ايران کوتاه نمايد. انقالب پرشکوه بھمن
که از بزرگترين انقالبات قرن بيستم بود، ھرگز در پی آن نبود که استبداد پھلوی را

زين کند و در عين حال قطع دست امپرياليسم را از آن جھتبا استبداد خمينی جايگ
طلب می کرد، تا اقتصاد ايران بتواند با يک سياست مدبرانه عدالتخواھانه، در جھت
افزايش ثروت مردم ايران و بھبود وضعيت اقتصادی توسعه يابد. قطع دست

تصادی ايرانامپرياليسم به مفھوم قطع دست غارتگران و تعيين سياستھای مستقل اق
نيز بود.  تناسب قوای طبقاتی در ايران و ضعف مارکسيستھا لنينيستھا، فقدان پيشينه

   ٥ ادامه در صفحه...يک جنبش دموکراتيک که ھمواره توسط رژيم 

در زمينه مشاجرات ترکيه و 
  اسرائيل

چندين کشتی حامل آذوقه با نام "کاروان آزادی" برای حمايت ٢٠١١ماه مه  ٣١در
مردم محاصره شده نوار غزه از بنادر ترکيه راھی نوار غزه شدند. آنھا محاصره از

که برای آزادی ،غير قانونی و جنايتکارانه بيش از يک ميليون مردم فلسطسين را
برسميت نمی شناسند. آنھا فشار جنايتکارانه و بی شرمانه جھانی ،خويش می رزمند

م دموکراتيک و محقانه خويش را عوضکه به ملتی زور می گويند، تا تصمي ،را
کند، توھين به بشريت دانسته و حاضر نيستند اين قلدرمنشی جھانی را برسميت

  بشناسند.
محاصره نوار غزه و گرسنگی دادن به بيش از يک ميلون انسان خواھان آزادی و

و بانيان آن بايد تحت تعقيب قضائی يک جنايت روشن ضد بشری است ،استقالل
  ٦ ادامه در صفحه....گيرند و پليس بين الملل بايد به جستجوی آنھا برآيدقرار

  

  نقش نوين ترکيه در منطقه
وضعيت خاور ميانه تا زمانيکه روسيه و اقمارش بر سر کار بودند، در نزاع ميان
شرق و غرب به تناسب قوا و توانائی ھای اعمال نفوذ آنھا وابسته بود. در يک

اليستی روسيه و در طرف ديگر ابر قدرت امپرياليستیطرف ابر قدرت امپري
آمريکا با اقمارشان قرار داشتند. بعد از فروپاشی اردوگاه روسيه و کاھش نفوذش
در منطقه خاور ميانه، و از جمله به علت ھمدستی آشکارش با امپرياليسم و
گرصھيونيسم، جمھوری اسالمی ايران جای آنھا را بتدريج پر کرد و گرفت. دي

تحولی نمی تواند در منطقه صورت گيرد، که در آن نفوذ ايران به حساب نيايد.
ايران از نظر خويشاوندی دينی و مذھبی و سابقه طوالنی تاريخی و نزديکی
فرھنگی و قدرت نظامی و سياسی و اقتصادی و بسياری توانائی ھای ديگر، بيک

يکی از عوامل موثر در قدرت منطقه ای بدل شده است. جمھوری اسالمی ايران
شکل دادن جغرافيای سياسی منطقه و مقابله با نفوذ امپرياليسم آمريکا و صھيونيسم
اسرائيل از مرز ھای چين تا دريای مديترانه و حتی شمال آفريقاست. برای بسياری
از خلق ھای منطقه که دورنمای سوسياليسم، حتی سوسياليسم تقلبی روسيه را از

رجوع به منشاء و اصل و اسالم گرائی، راه برون رفت از اين بن دست داده اند،
بست ذھنی بود. امپرياليستھا مدتھا نمی دانستند، که با اين نوع اسالم ايرانی چگونه
بايد برخورد کنند و از نفوذش، که موی دماغ آنھا در منطقه است، بکاھند. سياست

نستان و اسرائيل در لبنان وتجاوزکارانه امپرياليست آمريکا در عراق و افغا
سرکوب دائمی خواستھای برحق ملت فلسطين، عمال در خدمت تقويت رژيم

٨ ادامه در صفحه...نش نفوذش در منطقه بود و ھست و ايجمھوری اسالمی و افزاي

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ديای جھان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

  خط مشی سکوت
طرح برنامه حزب 

رويزيونيستی توده ايران، 
سياست سکوت و مبھم گوئی 

ب طبقه کارگر و برای فري
  اعضاء حزب است

حزب رويزيونيستی توده ايران طرح 
برنامه نوين و عامدانه، خسته کننده خويش 
را برای تصويب در ششمين کنگره حزب 

  منتشر کرده است.
روح اين برنامه برای فريب اعضاء  حزب 
توده ايران و فرار از پاسخگوئی به 

  مھمترين تحوالت نيم قرن اخير است.
قعا اعضاء حزب می توانند براحتی آيا وا

از کنار اين ھمه رياکاری و فقدان اصوليت 
با خونسردی بگذرند؟ چنين افرادی بايد در 
درجه نخست اين پرسش را برای خويش 
طرح کنند، که برای تحقق کدام آرمان پای 
به عرصه مبارزه سياسی گذارده اند و 
ھويت خود آنھا چيست و آنرا چگونه 

  ند.توضيح می دھ
  شبح رويزيونيسم در تحريف تاريخ

حزب توده ايران که به منجالب 
رويزيونيسم درغلتيد، و گزارش خائنانه 
خروشچف و دروغھای شخدار وی را در 
مورد سی سال ساختمان پيروزمندانه 
سوسياليسم در شوروی، برھبری رفيق 
استالين پذيرفت، و حزب طبقه کارگر 

ل در ھنگام ايران را به نابودی کشانيد، حا
تدوين برنامه نوين خويش با موذيگری از 
کنار ھمه اين وقايع مھم تاريخی، بی تفاوت 
عبور می کند و اميدوار است، که نمايندگان 

 ٢ ادامه در صفحه...  کنگره نيز بی

  دوازدھمســال   –دوره شــــشـم  
  ٢٠١١ اکتبر ـ١٣٩٠ مھر ١٣٩ مارهـش



     

   ٢صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                   ١٣٩٠ماه   مھر –  ١٣٩شماره    

[Text eingeben] 

  خط مشی سکوت...
بپوشند. پر گوئی  تفاوت بر ھمه اين خيانتھا چشم

خسته کننده تدوين کنندگان اين سند برای آن 
است، که از زير تحليل مشخص مارکسيستی 
لنينيستی اوضاع جھانی شانه خالی کنند و 
خواننده را در گيجی عميق فرو برانند، تا از 

دھنده غافل شود. اين سند  طرح پرسشھای آزار
به ھيچکس بعد از مطالعه تصوير روشنی از 
اوضاع مشخص جھان و سياستھای يک حزب 
مدعی کمونيستی برای کسب قدرت سياسی نمی 
دھد. اين حزب تصوير روشنی نيز از آينده 
انقالب ايران ارائه نمی کند. طبقه کارگر، 
مبارزه طبقاتی، جامعه سوسياليستی و 

پرولتاريا، در برنامه اين حزب  ديکتاتوری
  اساسا جائی ندارد.

در پيشگفتار اين سند که به تاريخ جنبش 
کمونيستی ايران اشاره می کند، مبحث مربوط 
به سقوط حزب توده ا يران به منجالب 
رويزيونيسم و خيانتش به مارکسيسم لنينيسم با 
پذيرش نظريات خروشچف کتمان و مدفون شده 

  است. 
جنبش کمونيستی جھانی و در تمام شگفتا! در 

احزاب کمونيستی، يک مبارزه عظيم 
ايدئولوژيک در گرفته است، که در يک طرف 
دارودسته رويزيونيستھای شوروی و اقمارش و 
در جانب ديگر احزاب مارکسيستی لنينيستی 
برھبری حزب کمونيست چين و حزب کار 
آلبانی و ساير احزاب مارکسيستی لنينيستی قرار 

شتند. در حزب توده ايران نيز انشعاب رخ داد دا
و اين رفقا قاسمی، فروتن، سغائی و امير خيزی 
بودند که به سنت انقالبی حزب توده ايران و به 
مارکسيسم لنينيسم وفادار مانده و بر ضد 
تئوريھای ارتجاعی خروشچف مبنی بر "حزب 
تمام خلق"، "دولت تمام خلق" و نظريه ھای 

بتنی بر پذيرش "ھمزيستی سازش طبقاتی م
مسالمت آميز"، " گذار مسالمت آميز" و 
"مسابقه مسالمت آميز" بپا خاسته و بر آنھا 
جسورانه و با احساس مسئوليت انقالبی و 
کمونيستی خط بطالن کشيدند. دنيا و نه تنھا 
دنيای کمونيسم، در اين لحظه به تکان در آمد و 
مسير آن از راه صحيح منحرف شد. 

يونيستھای حزب توده ايران اساسا نيازی رويز
نمی بينند که در مورد اين تحول تعيين کننده در 
جنبش کمونيستی که نتايج قابل پيشگوئی آن از 
طرف رفقا قاسمی و فروتن در مقابل چشم 
ماست اظھار نظر کنند. آنھا ترجيح می دھند 
فرار کنند و مسئله را با سکوت برگزار کنند. 

توده ايران را جعل می کنند تا  آنھا تاريخ حزب
  نيازی به پاسخ نداشته باشند.   

شوروی سوسيال امپرياليستی و يا کمونيستی، 
  يک لقمه گلوگير

در طی سند ھمه جا بدون مقدمه از "فروپاشی 
شوروی" به عنوان يک بالی آسمانی سخن می 
رود، ولی رويزيونيستھای حزب توده ايران 

رد اين تحول عظيم نيازی نمی بينند که در مو
زمينی و نه آسمانی، سخن به ميان آورند و 
داليل آن را از منظر کمونيستی و علمی مورد 

بررسی قرار دھند، تا جنبش کمونيستی ايران و 
جھان با تجربه اندوزی از گذشته، در آينده به 
کجراه نرود و جان ھزاران راھروان انقالبی 

ند که در اين اين راه، ھدر داده نشود. آنھا ناچار
مورد نيز سکوت کنند، و اين سکوت آنھا، نتيجه 
منطقی سکوت قبلی آنھاست. آنھا می دانند که به 
مصداق "ھر دم از اين باغ بری می رسد تازه 
تر از تازه تری می رسد" ديگر نمی توانند، 
حضور اين ھمه بروکراتھای ضد کمونيست و 
طبقات مرفه و صاحب امتياز حاکم در حکومت 
شوروی را از جمله يلتسين و گورباچف و پوتين 

اصغر آقايف،  ،ادوارد شواردنادزهو مدودف، 
نورسلطان ، صفرمراد نيازف، رزا آتونبايوا

که ھمه در مقامات  امامعلی رحمان، نظربايف
کليدی قرار داشتند و فساد از سراپای آنھا می 
باريد، با جاسوسی دستھای ناپاک سازمان 
 "سيا"، و پرورش دادن گورباچف از گذشته،

توجيه کنند. دوران افسانه سرائی و دلداری 
گذشته است. ديگر مقدور نيست، که سقوط 
شوروی "سوسياليستی" را با عرقخوری و 
دسيسه ھای يلتسين توضيح داد و اين کشور 
سوسيال امپرياليستی را که در رقابت با 
امپرياليسم آمريکا به خلقھای جھان خيانت می 

ر سوسياليستی کرد و ضربه می زد، تا روز آخ
ارزيابی کرد. در اينجاست که کنه ماھيت 
سياست کمونيستی و رويزيونيستی بر مال می 
شود و تناقضشان آشکار. آغاز رويزيونيسم از 
اقتصاد شروع نمی شود، از سياست شروع می 
شود. ھمانگونه که ھدف کمونيستھا برای 
استقرار جامعه سوسياليستی کسب قدرت سياسی 

لت پرولتری و ديکتاتوری و استقرار دو
پرولتارياست، ھدف رويزيونيستھا و ضد انقالب 
نيز ھميشه کسب قدرت سياسی و سرنگونی 
ديکتاتوری پرولتاريا بوده است. انقالب با کسب 
قدرت سياسی آغاز می شود و ماھيت آن نيز به 
قدرت سياسی مربوط می شود. تحوالت 
اقتصادی ھميشه بصورت بطئی بعد از کسب 

ت سياسی و با برنامه ريزی طوالنی قدر
صورت می گيرد. ماھيت دولتھا را ماھيت 
قدرت سياسی تعيين می کند. اين است که برای 
شناخت رويزيونيسم بايد ماھيت قدرت سياسی 
را مورد بررسی قرار داد و نه اينکه چه موقع 
آخرين کارخانه دولتی(کدام دولت؟ پرولتری و 

کيت خصوصی بدل توفان) به مال- يا بورژوائی
می شود. تصور بکنيد که بر کشوری يلتسينھا، 
پوتينھا، گورباچفھا، عليوفھا، شوادنادژه ھا و... 
در راس قدرت سياسی باشند و کشور را اداره 
کنند، ولی مدعی شد که اين کشور ھنوز ماھيتش 
به علت مالکيت دولتی اقتصاد، سوسياليستی 

  است. 
م ممالک اقمار ھمين وضِع در شوروی، در تما

شوروی نيز وجود داشت. حتی رويزيونيستھا 
ناچار شدند در مورد جمھوری چکسالواکی به 
حضور ضد انقالب در قدرت سياسی در حاليکه 
اقتصاد ھنوز دولتی و "سوسياليستی" بود 
اعتراف کنند، و برای "نجات سوسياليسم" به 
چکسالواکی تجاوز نمايند. در اينجا بيکباره 

سی بود که ماھيت دولت را تعيين می قدرت سيا
کرد و نه مالکيت دولتی اقتصاد. بيکباره ضد 
انقالب چکسالواکی رويزيونيست از کار در 
آمد، در حاليکه رويزيونيستھای شوروی 
"مارکسيست لنينيست" باقی ماندند. در اينجا بود 
که تجاوز شوروی به چکسالواکی ديگر ماھيت 

را بھمراه نداشت و دفاع از منافع طبقه کارگر 
  صرفا يک تجاوز برای امپرياليستی بود.

در سراسر اين برنامه، رويزيونيستھا حزب 
توده ايران تالش می کنند، از پاسخ به اين پديده 
تعيين کننده فرار کنند، و اين فرار به آنجا منجر 
می شود که اشتباھات و خيانتھای سابق را 

يخ نياموزد تکرار نمايند. کسی که از تجربه تار
  محکوم به تکرار آن خواھد بود. 

بيکباره چين امپرياليستی که بعد از تدوين و 
حمايت از تئوری سه دنيا، به منجالب 
رويزيونيسم در غلتيده است و اکنون حتی به 
اعتراف صاحبنظران سرمايه داری، کشوری 
سرمايه داری محسوب می شود، و دومين قدرت 

سوسياليستی  اقتصاد جھان است، يک کشور
معرفی می شود. ما در اينجا قصد نداريم که به 
پوچی تئوريھای حزب توده در اين زمينه از 
نظر علمی پاسخ دھيم، زيرا در اين سند از بحث 
اساسی خويش دور می شويم. ما اين کار را به 
زمان ديگری موکول می کنيم، ولی اشاره به 

از اين اظھار نظر حزب رويزيونيستی توده را، 
آن جھت الزم می دانيم که سوسياليستی خواندن 
دولت چين، ادامه ھمان سياست سوسياليستی 
خواندن دولت شوروی است. سکوت در مورد 
ماھيت دولت شوروی ماال به حمايت از 
رويزيونيسم چينی منجر می شود. اگر دولت 
شوروی سوسياليستی بود، پس بايد دولت چين 

راه ديگری برای  ھم سوسياليستی باشد. طبيعتا
رويزيونيستھا نمی ماند، تا خيانت گذشته خويش 
را تا موقعيکه بخود انتقاد نکرده و از اين راه 
برنگشته اند، با خيانت جديد کتمان کنند. اين 
سياست بيراھه است و به وجدان بسياری 
انسانھای فريب خورده در آينده زخمھای مھلکی 

سيال خواھد زد، ھمانگونه که فروپاشی سو
امپرياليسم شوروی در گذشته زد و به ارتداد 
منجر شد، زيرا چين در ادامه سياست خويش 
روز بروز بيشتر افشاء می شود و تا کنگره 
ھفتم حزب رويزيونيستی توده ممکن است 
وضعيتی پيش بيايد که حزب رويزوينيستی توده 
نتواند به ھيچ پرسشی پاسخ دھد. تکامل 

تکامل رويزيونيسم رويزيونيسم چين که به 
شوروی می رسد، از ھم اکنون برای ما قابل 
پيشگوئی است و سياستھای خويش را بر اساس 
اين تحليلھا استوار می کنيم. ھمين وضعيِت فرار 
از واقعيتھا و ترس از گذشته است که حزب 
توده را وادار می کند به بيھوده گوئی و يا 

  سکوت پناه برد. 
نمی کند که نقش  در اين سند اساسا روشن

روسھا چيست. آنھا مرتبا از کشور سوسياليستی 
اتحاد شوروی سابق سخن می رانند در حاليکه 

کشور سرمايه داری روسيه ما اکنون با 
  ٣ ادامه در صفحه...امپرياليستی روبرو 

  سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران



     

   ٣صفحه                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                   ١٣٩٠ماه   مھر –  ١٣٩شماره    

[Text eingeben] 

  خط مشی سکوت...
ھستيم، که ھمان سياست امپرياليستی گذشته را 

دھد و ناچارا  منتھا از موضع ضعيفتر ادامه می
در مقابل تھديدات ناتو و امريکا ھميشه عقب می 
نشيند. چرا حزب رويزيونيستی توده ماھيت 
امپرياليستی روسيه را کتمان می کند؟ زيرا 
آنوقت نمی تواند توضيح دھد که چگونه يک 
کشور سوسياليستی يکشبه امپرياليستی می شود. 
زيرا رويزيونيستھا، سالھا صحت نظريه 

ل امپرياليسم شوروی را که زنده در سوسيا
عمل دچار  مقابل ماست، نفی کرده اند و حاال در

تناقضند. آنھا بايد خطای گذشته را با خطاھای 
جديد بپوشانند و به خيانت طبقاتی خويش ادامه 
دھند. آنھا برای رھائی از اين بن بست، تئوری 
جديدی خلق کرده اند، مبنی براينکه روسيه يک 

سلطه است، که بايد برای آزادی و  کشور تحت
رھائی ملی خويش از دست امپرياليستھا مبارزه 
کند. اين نظريه منطبق بر نظريه حزب 
رويزيونيستی روسيه است که با نفی مبارزه 
طبقاتی ناسيونال شونيسم روس را به تبليغ می 
کند. حزب رويزيونيستی توده ناچار است باز 

ی ايران را با مسئله به اين مھمی در ھمسايگ
سکوت برگذار کند و در حزب رويزيونيستی 

  روسيه متحد جھانی جستجو کند.
البته اين تحليلھای نادرست، برنامه ای را به 
شما عرضه می کند، که بسيار مخدوش است. 
در اين برنامه ماھيت روسيه  به روشنی معلوم 
نيست، اينکه ماھيت چين "ضد انقالبی، 

ونيست، خائن، ھمدست مائوئيست، ناسيونال ش
امپرياليسم و رژيمھای ارتجاعی" چگونه 
بيکباره سوسياليستی می شود بدون توضيح می 
ماند و معلوم نيست که چرا چين قدرتمند در 
کنار کوبا، ويتنام، الئوس و کره شمالی اردوگاه 

  سوسياليستی را تشکيل نمی دھند؟
حزب  رويزيونيستی توده رياکارانه در برنامه 

در قبل از انقالب بھمن در مورد اوضاع خود 
سياسی جھان و مبارزه دو نظام جھانی 
سوسياليسم و امپرياليسم می نوشت: "تضاد 
اساسی دوران ما تضاد بين سوسياليسم و 
امپرياليسم است که محور عمده مبارزه طبقاتی 
در عرصه جھانی است و در کليه زمينه ھا اعم 

يدئولوژيک و از اقتصادی، سياسی، اجتماعی، ا
فرھنگی بروز می کند. در ھمه رويدادھای 
دوران ما انعکاسی از اين تضاد و اين مبارزه 

  ديده می شود".
اگر واقعا اين دو اردوگاه بر اساس ادعای حزب 
توده ھنوز به قوت خود باقی ھستند و چين در 
مرکز آن قرار دارد، چرا در برنامه حزب از 

نگره بعدی حزب بيان اين تضاد اساسی که تا ک
  نيز حتما ادامه دارد خودداری می شود؟ 

حقيقت اين است که اگر رويزيونيستھای حزب 
توده ايران در اين زمينه سکوت اختيار نکنند، 
آنوقت ناچارند در توضيح منظره سياسی جھان 
از تضاد آشتی ناپذير ميان اردوگاه سوسياليسم و 

د را امپرياليسم سخن گويند و از نظر سياسی خو
به اين اردوگاه متکی کنند و از آن بدفاع 

برخيزند. ولی حزب رويزيونيستی توده ايران 
چون به آنچه که می گويد ايمان ندارد و فقط 
برای پرگوئی و فريب اعضاء حزب است که 
جمله پردازی کرده است از زير بار اينگونه 

  اظھار نظر روشن و منطقی فرار می کند.
  جھان بينی حزب

ويزيونيستی توده در آنجا که به بيان حزب ر
جھان بينی اش مربوط می شود از جمله بندی 
روشن طفره می رود. در برنامه حزب توده 

  ايران در قبل از انقالب بھمن می آيد: 
"حزب توده ايران، حزب طراز نوين طبقه 

  کارگر ايران است.
لنينيسم - جھان بينی حزب توده ايران مارکسيسم

دور و نزديک و مشی سياسی و است و ھدفھای 
سازمانی اش از انطباق اين جھانبينی علمی و 
انقالبی بر شرايط ويژه جامعه ايران ناشی می 

  شود."
ما در اينجا وارد ماھيت اين ادعای يک حزب 
رويزيونيستی که تاکتيکش ھمواره تظاھر به 
قبول مارکسيسم لنينيسم است نمی شويم. ولی ما 

را بھر صورت گويا و اين نوع بيان نظريه 
  روشن می بينيم.

حال به اظھار نظر جديد حزب رويزيونيستی 
  توده توجه کنيد:

"جھان بينی حزب توده ايران، حزب طبقه 
کارگر و زحمتکشان ايران، بر پايه انديشه ھای 

لنينيستی بنا شده است، و -علمی مارکسيستی
ھدفھای دور و نزديک، و مشی سياسی و 

نطباق خالق اين جھانبينی سازمانی آن، از ا
علمی و انقالبی بر شرايط جامعه ايران، ناشی 

  می شود."
در اين اظھار نظر راه عقب نشينی از جھان 

لنينيسم بازگذاشته شده است. –بينی مارکسيسم 
لنينيسم –ديگر جھان بينی حزب مارکسيسم 

نيست، بلکه اين جھان بينی برپايه انديشه ھای 
ستی بنا شده است. يک لنيني-علمی مارکسيستی

عبارت روشن با يک عبارت دراز و قابل کش 
دادن و تفسير جايگزين می گردد. "انديشه ھای 
علمی" چه صيغه ايست؟ آيا انديشه ھای غير 
علمی نيز وجود دارد؟ جھانبينی ما "برپايه 

ل بنا شده است" چه مفھوم - انديشه ھای علمی م
ير و يا با دارد؟ آيا بدين معناست که ما تحت تاث

لنينيسم حرکت –الھام از جھان بينی مارکسيسم 
می کنيم، ولی خوِد اصل جھان بينی مارکسيسم 

لنينيسم را صد درصد قبول نداريم و پذيرش –
صد در صدی آنرا در شرايط امروز دگماتيک 
می دانيم؟ چه نيازی ھست که حزبی عبارات 
روشن را به عبارات کش دار و قابل تفسير 

  د و برای عقب نشينی جا باقی بگذارد.تغيير دھ
البته ريشه اين نوع عبارت پردازيھا در ماھيت 
رويزيونيستی حزب است که نمی تواند به اين 
تناقضاتی که بعد از فروپاشی محتوم سوسيال 
امپرياليسم شوروی پيش آمده پاسخ دھد. بھمين 
جھت است که زمانيکه از سوسياليسم در برنامه 

د، در کنار اعتراف به اش سخن می ران
پيروزيھای حزب کمونيست شوروی در 

ساختمان سوسياليسم و جنگ کبير ميھنی در 
مورد نقش بزرگ و غير قابل کتمان استالين 
سکوت می کند، ولی "نقش منفی و مخرب" 
تجاوز امپرياليستھا به شوروی را در نابودی 
سوسياليسم بزرگ جلوه می دھد. حال آنکه نقش 

بودی شوروی سوسياليستی را که مخرب در نا
ضربات ضد انقالب را در درون تحمل کرد و 

کشور امپرياليستی را از شوروی بيرون  ١٤
ريخت و در جنگ جھانی دوم پوزه فاشيسم را 
به خاک ماليد و سوسياليسم را بنا نھاد، نه 
امپرياليستھا، بلکه رويزيونيستھا بازی کردند. 

قھای شوروی اين خروشچف بود که دستآورد خل
را به لجن کشيد و اين حزب رويزيونيست توده 
است که در مقابل دسيسه ھای خروشچف 
سکوت می کند، زيرا آنوقت معلوم نيست پاسخ 
رفقا قاسمی و فروتن را چگونه بايد بدھد، که 
مردانه از رفيق استالين دفاع کردند و 
دستآوردھای بزرگ خلقھای شوروی را ستودند 

شوروی را پيشگوئی کردند.  و سرنوشت کنونی
رويزيونيستھای حزب توده باز برای فرار از 
گذشته و فرار از اعتراف به خيانت 
رويزيونيستی، در توضيح سقوط شوروی می 
آورند:"... فشار خارجی، در حد محاصره کامل 
کشور جوان شوراھا و سپس ديگر کشورھای 
سوسياليستی در حال رشد، در کنار اشتباھات 

ونيست اتحاد شوروی، از جمله محدود حزب کم
کردن دموکراسی، ھم در درون جامعه و ھم در 
درون حزب، و تاثير ويرانگر آن بر نظام 
شورائی در حال رشد ..." عامل شکست 
شوروی بودند. پوچی اين عبارات روشن است. 
زيرا تمام پيروزيھای شوروی به ھمان دورانی 

روی بر می گردد که رھبری استالين در شو
برقرار بود. سقوط شوروی با روی کار آمدن 
خروشچف آغاز شد که در شرايط صلح و با 
حضور اردوگاه عظيم سوسياليسم و قدرت 
احزاب کمونيستی و محبوبيت سوسياليسم در 
جھان ھمراه بود. يعنی ھمه شرايط برای پيشبرد 
و توسعه امر سوسياليسم آماده بود و خروشچف 

د و حزب توده از اين خط آنرا به نابودی کشاني
  مشی رويزيونيستی به حمايت برخاست.

خنده دار است که کسی در زمان جنگ که تمام 
دنيای امپرياليستی برای نابودی سوسياليسم به 
شوروی حمله کرده است، و مبارزه با اين 
دشمن غدار و متحد و متمرکز و قدرتمند، به 
 مرکزيت و ستادی نيرومند و فعال و با واکنش

سريع نياز دارد، از "محدود کردن دموکراسی" 
و تخريب نظام شورائی سخن گويد. ليبراليسم 
بورژوائی از سراپای اين اظھار نظر ضد 

  کمونيستی می بارد.
آنچه خروشچف بر باد داد، ديکتاتوری پرولتاريا 
بود، که حزب توده در برنامه خود از آن سخنی 
د ھم بر زبان نمی آورد و تمام سخنان ض

کمونيستھا را در مورد دموکراسی ناب و غير 
  طبقاتی تکرار می کند.
  ليبراليسم بورژوائی   

  ۴ ادامه در صفحه...بخش ما در خاتمه به 

ھمدست امپرياليسم ،صھيونيسم يعنی نژادپرستی  
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[Text eingeben] 

  خط مشی سکوت...
مربوط به ايراِن اين برنامه می پردازيم، که بيان 
ماھيت رويزيونيسم در عرصه داخلی است. 

ا می حزبی که ادعای نمايندگی طبقه کارگر ر
کند، ھيچ برنامه ای برای کسب قدرت سياسی و 
استقرار سوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا نه به 
اعضاء و ھوادارانش و نه به طبقه کارگر ارائه 
نمی دھد. در اين برنامه سخنی از ديکتاتوری 
پرولتاريا و استقرار سوسياليسم در ايران در 
ميان نيست. ھمه جا سخن از تحوالت 

تيک آنھم با دست طبقه حاکمه و نه با دموکرا
دست حزب توده ايران است. ھمه جا خواھش و 
درخواست از طبقه حاکمه است. حزب توده 
خود تقسيم نقش ھا را پذيرفته است و به تقسيم 
اين نقش ھا از جانب قدرت سياسی بعدی، 
تمکين کرده است. حزب توده سند اين تمکين را 

ب زده است، تا در برنامه خود بر سر در حز
بورژوازی و طبقات حاکمه غير پرولتری در 
ايران به بی بو و خاصيتی و "بی ضرری" اين 
حزب واقف باشند و از وی نترسند و وی را به 

  بازی بگيرند. 
حزب توده ايران تنھا خواھان تحول در 
سازمانھای حکومتی است، که در دست طبقات 
ان غير پرولتری قرار دارند. اين حزب خواھ

سرنگونی حکومت سرمايه داری حاکم و 
استقرار يک حکومت سوسياليستی نيست، و 
آنرا نيز در برنامه خويش درج نکرده است. 
ممکن است برخی بر اين نظر باشند، که ايران 
در مرحله انقالب سوسياليستی نيست و سخن 
گفتن از انقالب سوسياليستی چپروانه است. 

حرکت از اين حزب توده ايران نيز شايد با 
درک، ايران را در مرحله انقالب ملی و 
دموکراتيک  می داند و استدالل می کند: "چون 
نظام سرمايه داری، در ھر شکل سياسی آن، در 
کشور ما نمی تواند معضل ھايی ھمچون عقب 
ماندگی و بی عدالتی دھشتناکی که سراپای 
جامعه را فراگرفته است، حل کند، بنا براين ، 

در مرحله انقالب ملی و دموکراتيک قرار ايران 
اقتصادی چنين انقالبی - دارد که ھدف اجتماعی

را می توان بدين سان تعريف کرد:....". ولی 
  ھمين ادعا نيز صميمانه و کمونيستی نيست.

البته اين يک تعريف جديد اختراعی 
حزب توده ايران از مرحله انقالب ملی و 

موکراتيک که دموکراتيک است. انقالب ملی و د
در کشورھای نيمه مستعمره و نيمه فئودال 
صورت می گيرد، دو وظيفه اساسی را برای 
حل اين تضادھای اساسی جامعه در مقابل خود 
می گذارد. انقالب ملی، انقالبی است، بر ضد 
سلطه امپرياليسم و انقالب دموکراتيک، انقالبی 
برای نابودی فئوداليسم و حل مسئله ارضی در 

ر است. در ايران که سرمايه داری رشد کشو
يافته و مسئله زمين در آن سالھاست که حل شده 
است، از انقالب دموکراتيک سخنی ھم نمی 
تواند در ميان باشد. انقالب دموکراتيک در عمل 
يعنی اينکه با از بين بردن فئوداليسم، موانع رشد 
و توسعه سرمايه داری را در کشور مرتفع 

 احزاب کمونيستی ھمواره از نمائيم. البته

سخن رانده اند، که "انقالب دموکراتيک نوين" 
آنگونه انقالب ملی و دموکراتيکی است، که 
رھبريش در دست طبقه کارگر باشد. وقتی 
حزب رويزيونيستی توده ايران خواھان انجام 
يک انقالب ملی و دموکراتيک برای حل دو 
ت تضاد اساسی جامعه ايران است، بايد نخس

ثابت کند که ايران زير سلطه امپرياليسم بوده و 
مسئله زمين در ايران در اثر حاکميت فئوداليسم، 
حل نشده باقی مانده است، تا بتواند اين تئوری 
را بخورد اعضايش دھد. ولی در ھيچکدام از 
موضعگيريھای حزب توده ايران، شما با اين 
تحليل مشخص روبرو نمی شويد. حزب توده 

اين تئوری من در آوردی را از آنجھت ايران 
اختراع کرده، تا ھمکاريش را با ھيات حاکمه 
آينده و انصرافش را از انقالب سوسياليستی، 
برخ حاکميت آتی بکشاند و بی آزاريش را برای 
دشمن طبقاتی توجيه کند. اگر خيلی خوشبين 
باشيم و نادانی حزب توده را مبنا بگيريم، ظاھرا 

ن، تحقق حقوق دموکراتيک حزب توده ايرا
مردم و برسميت شناختن آنرا، با مرحله 
دموکراتيک انقالب مخلوط کرده است. برای 
حزب توده ايران مبارزه برای تحقق خواستھای 
و مطالبات دموکراتيک اقشار و طبقات جامعه 
در ھر مرحله انقالبی و توسعه و پيشرفت 
ر اقتصادی، انقالب دموکراتيک نام دارد. اگر د

آمريکا و آلمان ھم مردم برای تحقق حقوق 
دموکراتيک و يا پاسداری از آنھا به ميدان 
آمدند، به مفھوم آن است، که اين ممالک 
امپرياليستی در مرحله انقالب دموکراتيک قرار 

  دارند.
باز فرض کنيم که اين تئورھای اختراعی حزب 
توده ايران درست باشد، چرا بايد از آن نتيجه 

ه رھبری انقالب برای پيشرفت و گرفت ک
تحول، بايد در دست طبقات غير پرولتری باقی 
بماند؟ اگر حزب توده ايران به نيروی طبقه 
کارگر و مارکسيسم لنينيسم اعتقاد داشت، می 
دانست که ھيچ تضمينی بجز حکومت پرولتاريا 
برای تحقق حقوق دموکراتيک و ايجاد امنيت 

و استقرار  برای زحمتکشان و طبقه کارگر
عدالت اجتماعی و مقابله با امپرياليسم و رفع 
مشکالت دھقانان موجود نيست. بدون رھبری 
طبقه کارگر در اين مبارزه، اين مرحله ی از 
خود در آورده، تا ابد باقی می ماند و تحولی در 
آن صورت نمی گيرد. رھبری طبقه کارگر، 

  شرط گذار از اين مرحله است.
تحليل موافق نيستيم، ولی آنوقت ما گرچه با اين 

برای اينکه دست رويزيونيستھا را باز کنيم از 
آنھا می طلبيم که از يک انقالب ملی 

سخن گويند.  رھبری طبقه کارگردموکراتيک به 
ما از آنھا خواھيم پرسيد، به چه دليل بايد 
رھبری انقالب ملی و دموکراتيک در دست 

ی تواند بورژوازی باشد؟ مگر پرولتاريا نم
ھمان تحوالت را بنحو بھتری به نتيجه برساند و 

  خسارت کمتری به جامعه وارد شود؟. 
آنوقت حزب توده ايران بايد تئوری جديدی 
بسازد که حاکی آن خواھد بود: از آنجا که 
انقالب ايران ملی و دموکراتيک است و 

سوسياليستی نيست، رھبريش بايد در دست 
پرولتاريا ندارد.  بورژوازی باشد و ربطی به

اين ھمان تئوری آشنای من در آوردی در زمان 
مرداد  ٢٨مرداد است که در جزوه  ٢٨کودتای 

از آن دفاع شده بود و حزب توده ايران را از 
  نظر ايدئولوژيک خلع سالح کرد.

پس حزب توده ايران بايد خواھان يک جمھوری 
دموکراتيک برھبری طبقه کارگر باشد. پذيرش 

وری دموکراتيک بدون تعيين رھبری، يک جمھ
يعنی در عمل به سلطه بورژوازی تن دادن و 
آنھا را دارای ظرفيتھای دموکراتيک دانستن. 

  اين نامش خيانت طبقاتی است.
اگر اين خواست در برنامه حزب توده بازتابی 
ندارد، در حقيقت اين حزب خواھان باقی ماندن 

اکم در اپوزيسيون و ھمکاری با رژيمھای ح
است تا شايد در روز قيامت بتواند سوسياليسم را 
مستقر گرداند. بی جھت نيست که شما در طی 

  برنامه با عبارات زير روبرو می شود:
"حزب توده ايران خواھان تشکيل حکومتی 
دموکراتيک بر اساس اتحاد داوطلبانه کليه 
خلقھای ايران، و بر مبنای احترام متقابل و 

د راينجا معلوم نيست که  حقوق برابر است".
حزب توده خودش بانی چنين حکومتی است و يا 

  آنکه آنرا از طبقه ديگری درخواست می کند.
حزب در بندھای پائين تر روشن می کند که 
خواھان يک حکومت ائتالفی است و خودش 

  قصد ندارد قدرت سياسی را به کف آورد.
اقتصادی حتی می نويسد: - در بخشھای اجتماعی

يير ساختار اقتصادی به منظور تشويق "تغ
سرمايه گذاری مولد، و تامين رشد واقعی برای 

  صنايع توليدی" و يا 
"محدود کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد 

دولتی بر امر -کشور، از طريق نظارت مرکزی
  توليد و توزيع در جامعه." و يا 

"ايجاد و گسترش بخش دولتی دموکراتيک، که 
سازی اقتصاد کشور را از می بايد کار باز

طريق نظارت مستقيم و غير مستقيم، سرمايه 
گذاری در صنايع کليدی سرمايه بَر، و ايجاد 

  صنايع پايه ای توليدی عھده دار گردد." و يا 
"مردمی کردن(دموکراتيزه کردن) بخش دولتی، 
با ھدف تجديد نظر در مالکيت وسايل توليد، و 

محصول ملی به ايجاد تحول بنيادين در تقسيم 
نفع توده ھای محروم که در راستای عملی 

  کردن عدالت اجتماعی است...".
به سخن ساده حزب توده ايران تنھا با سياست 
نئو ليبرالی سرمايه داری مخالف است. اين 
حزب از استقرار يک حکومت غير کارگری 
حمايت کرده و از مناسبات سرمايه داری به 

بر اين نظر است که حمايت بر می خيزد و تنھا 
بايد دولت حاکم بورژوائی به سرمايه گذاری 
مولد بپردازد و بخش خصوصی را محدود و نه 
نابود کرده و بخش دولتی را دموکراتيزه کند. 
اين خواستھا را حزب "طبقه کارگر" از 
بورژوازی حاکم می طلبد و آنھم معلوم نيست تا 
کی. حزب فاقد دورنما راه ديگری ندارد که 

  اعضاء خويش را چنين فريب دھد.
  ۵ ادامه در صفحه...تودهبرنامه حزب 

ارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی ميباشدمب  
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را بی قيد و شرط ترک کنندو افغانستان بايد خاک عراق  ،استعمارگر تجاوزگرانِ 

  خط مشی سکوت...
ھمدستی با  ايران با آن سابقه رويزيونيستی و 

يک  ارتجاع سياه در سرکوب خونين انقالب،
برنامه سازش با ھيات حاکمه، نفی مبارزه 
طبقاتی، قبول نقش اپوزيسيون ابدی در جامعه، 

کمونيستی و طبقه کارگر،  برای فريب نيروھای
انصراف از ديکتاتوری پرولتاريا و استقرار 

لنينيسم است. -سوسياليسم و مبارزه با مارکسيسم
تھی کردن مفاھيم اجتماعی نظير آزادی و 
دموکراسی از مضمون طبقاتی، بيک کالم 
انصراف از مبارزه طبقاتی است. اين حزب به 
يک حزب سوسيال دموکرات راست بدل شده 

ست، که موذيانه برای فريب کمونيستھا القاب ا
کمونيستی، سوسياليستی و يا مارکسيستی 
لنينيستی را بکار برده و گذشته جنبش پر افتخار 
کمونيستی ايران را برای ھمين عوامفريبی 
بيدک می کشد. بايد دست رويزيونيستھا، در 
آلوده کردن سابقه جنبش کمونيستی ايران و 

  جھان را رو کرد.
ب کار ايران(توفان) تنھا بيک بررسی حز

مختصر از اين برنامه دست زده است، تا در 
اين سخنان کوتاه ماھيت برنامه رويزيونيستی را 
بر مال کند. اين برنامه نه در عرصه خارجی و 
نه در عرصه داخلی برای ھيچکس راه گشا 
نيست و به سردرگمی و آشفته فکری دامن می 

حزب توده ايران حاکم زند. تا رويزيونيسم بر 
است و اين حزب نتوانسته حتی پس از ضربه 
از فروپاشی بختک سوسيال امپرياليسم شوروی 
از خواب غفلت بدرآيد، وضع به ھمين منوال 

  ادامه خواھد داشت.  
  

*****  
  

  عوامل تشديد...
ده بود، نفوذ رويزيونيسم و سلطنت سرکوب ش

تفکر چريک شھری که مخالفتش با حزبيت و 
عمال نفی رھبری طبقه کارگر و بی توجھی به 
جنبش توده ای بود، تقويت تفکرات مذھبی برای 
مقابله با تفکر کمونيستی و بسياری عوامل ديگر 
به آنجا منجر شد، که محصول انقالب ترکيبی از 
خواست مردم و محدوديت اسالمی گردد. 
جمھوری اسالمی از ھمان نخستين روزش، 

استبداد اسالمی را در  تناقض خواست مردم و
درون خويش ھمراه داشت. جمھوری با 
اسالميت سازگاری نداشت. قوانين زمينی را 
نمی شد با قوانين آسمانی ترکيب کرد. حاکميت 
پس از نشستن بر مسند قدرت، نخست کوشيد که 

 ند،حفظ کقدرت خويش را با سرکوب و ارعاب 
که اگر با سرکوب و ارعاب کاری از پيش می 

، شاه تا کنون سر کار باقی مانده بود. با رفت
ياری رويزيونيستھای حزب توده و سازمان 
فدائيان اکثريت، دريائی از خون در ايران برپا 
کرد. در حاليکه در بدو انقالب، ناچار بود برای 
تسکين احساسات مردم به خواستھای اقتصادی 
و پاره ای حقوق آنھا توجه کند، بتدريج که از 

انم کاری و کسب تجربه گذشت، فھميد مرحله ند

که بايد نظام سرمايه داری را حفظ کرده و 
لگداندازی خرده بورژوازی را مھار نمايد. با 
آغاز رياست جمھوری رفسنجانی سياست نئو 
ليبراليسم اقتصادی که فشار صندوق بين المللی 
پول و سازمان تجارت جھانی بود، به جامعه 

اسی تحميل شد. ايران ھمراه با خفقان سي
خصوصی سازی آغاز گشت و سرکوب 
کارگران در دستور کار حکومت قرار گرفت. 
اختالف طبقاتی دامن زده شد و عمله و اکره 
رژيم و ھر کس با آنھا ھمکاری و ھمياری می 

  دست يافت.کرد به ثروتھای افسانه ای 
  جمھوريت و ايرانيت

انقالب ايران دست آوردی به عنوان جمھوری 
ر پی داشت که از طرف مردم به رژيم را د

اسالمی تحميل شد. جمھوری برای مردم حقوقی 
قايل شد. حقوقی که نمی توانست از دست 
آوردھای انقالب مشروطيت عقبتر باشد. 
جمھوری با خود قانون اساسی، انتخابات آزاد، 
تقسيم قوای کشور به مقننه، قضائيه و مجريه 

وردھا، که و... را بدنبال آورد. اين دستآ
دستآورد انقالب کبير بورژوازی فرانسه است، 
با قوانين آسمانی که از آسمان نازل شده اند و 
کالم خدا محسوب می شوند، در تناقض قرار 
می گيرد. جمھوری، حکومت در زمين با 
قوانين زمينی و با تکيه به قوای ملت است. 
جمھوری يعنی خارج کردن قدرت از دست 

مذھب، و قدرت خدا را به  کليسا و بطورکلی
زمين آوردن و به قدرتی مردمی با حضور خود 
مردم تبديل کردن است. جمھوری از ھمان روز 
نخست موی دماغ روحانيت بود. خمينی بارھا 
به اين امر که رای مردم تاثير ندارد اشاره کرده 
است. وارد کردن "مصلحت اسالم" در قانون 

رای قوانين اساسی که راه فرار برای عدم اج
زمينی را باز می کند، نتوانست و نمی تواند بر 
تناقض جمھوريت و اسالميت پرده بيفکند. اين 
تناقض از ھمان بدو انقالب باقی ماند و موی 
دماغ رژيم جمھوری اسالمی شده است. 
جمھوری يعنی حقوق مردم و اسالمی يعنی بی 

  حقوقی مردم و حقوق مطلق الھی.
از ھمان بدو امر تالش  رژيم جمھوری اسالمی

کرد، پان اسالميسم را تبليغ کند و امت را به 
جای ملت بگذارد، از صدور انقالب اسالمی 
صحبت کند و تماميت ارضی ايران را ناديده 
انگاشته و به جايش مصلحت انقالب جھانی 
اسالمی را قرار دھد. توسری که اين رژيم از 
ان صدام حسين خورد و متوجه شد که ملت اير

برای دفاع از ايران حاضر به فداکاری بوده و 
نه بخاطر دفاع از اسالم، آنھا را ناچار کرد که 
در اين عرصه به ايرانيت بطور مصلحتی توجه 
کنند و با اکراه، سنتھای ملی و سرود "ای 

  ايران" را بپذيرند. 
مسئله جمھوريت و ايرانيت، مانند استخوان الی 

باقی مانده است و زخم از بدو انقالب ايران 
تالش روحانيت برای مبارزه با آنھا دقيقا به 
مقاومت چند برابر مردم منجر شده و شکست 
آخوندھا را در اين زمينه نشان داده است. کار 
حمايت از ايرانيت حتی به افراط کشيده و 

ناسيونال شونيسم و روحيه نژادپرستی ضد 
عرب و فلسطين و لبنان را بدنبال خود آورده 

  است. روحانيت خطر ايرانيت را حس می کند.
تعھد به موازين جمھوريت ايجاب می کند که 

کابينه را خودش تعيين  رئيس جمھور، وزرای
کند و صالحيت آنھا را به رای مجلس بگذارد. 
ولی اين اصل با خودکامگی ولی فقيه که می 
خواھد در ھمه امور دخالت مستقيم داشته باشد 

ت. در زمان شاه چنين بود در تناقض کامل اس
که شاه مقام غير مسئول در کشور محسوب می 
شد، ولی ھمه مسئوليتھای بزرگ و کوچک را 
خودش بعھده می گرفت، و تعيين تکليف می 
کرد. وزراء آلت دست و مجری بی اراده شاه 
بودند. حتی استعفای خويش را بدون تاريخ از 

زير قبل تنظيم می کردند، و در اختيار نخست و
قرار می دادند تا ھر وقت نياز بود و مصلحت 
ايجاب می کرد، عذر آنھا را بدون ترس از 
ايجاد مزاحمت بخواھند. در دوران جمھوری 
اسالمی ھمان اصل شاھی دوباره به ايران 
بازگشت کرده  است و علی خامنه ای، مقام 
رھبری که فقط در روز قيامت به خدا 

ن و ھر پاسخگوست در عزل و نصب وزيرا
امر خرد و کالنی دخالت می کند. در حاليکه 
مسئوليت کار آنھا به عھده شخص رئيس جمھور 
است، ولی اين شخص کوچکترين اعمال قدرتی 
بر آنھا نمی تواند انجام دھد. طبيعتا اين تناقض 
ھيچوقت قابل حل نيست. ھمواره عرصه ھائی 
وجود دارند که چنين تصميمات و برخوردھائی  

پيش می آيند. اختالف نظر خامنه ای و در آن 
احمدی نژاد بر سر وزير اطالعات که گويا 
دستگاھھای شنود در خانه بستگان احمدی نژاد 
نصب کرده بود، از ھمين جا ناشی می شود. 
حال احمدی نژاد در حقيقت سنگ روی يخ شده 
است. اعتبار خويش را به عنوان رئيس جمھور 

دست داده  در انظار عمومی و خصوصی از
است. حال ھمين رئيس جمھور قالبی که با 
دست خامنه ای بر سر کار آمد، چون عامل بی 
اراده ای بر کرسی نشسته و روز شماری می 
کند که چه موقع وی را از کار بر کنار کنند. 
ولی نمی توان اين توھين شخصی را سر منشاء 
اختالفات دانست. ريشه اختالفات بايد از سابقه 

برخوردار باشد که مصلحی وزير اطاعات قبلی 
نياز به نصب دستگاھھای شنود را در خانه 

  مشائی احساس کرده است.    
  مبارزه مردم و اصالح طلبی

مردم در دنيای امروز در پستوھا زندگی نمی 
کنند، دنيای ارتباطات مانع از آن است که 
"حرف خدا" فقط به گوش ولی فقيه برسد. علوم 

ينده در حال رشدند، پايه ھای مذھب با شتابی فزا
در جھان پيشرفته بشدت سست می شود و بر 
باالی آنتنھا قرار می گيرد. شبکه اينترنت و 
فرستنده ھای تلويزيونی و... دنيائی را بر روی 
مردم گشوده اند، که بھر صورت جائی برای 
مذاھب قرون وسطائی و تشديد سانسور نمی 

يب مردم، خودش را گذارند. مذھب بايد برای فر
ساده برنگ جديد درآورد. تبادل افکار و تجارب 

  ۶ ادامه در صفحه...تر شده است و عليرغم
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  عوامل تشديد...
سرکوب سازمانھای سياسی و تشکلھای ضد  

رژيمی، که ناشی از ترس رژيم از سقوط اش 
ميباشد. ما با اَشکال جديدی از سازماندھی 

وذ بورژوازی روبرو شده ايم، که گرچه زير نف
است، ولی منافع رژيم جمھوری اسالمی را نمی 
تواند ماھيتا تامين کند. ايجاد سازمانھای غير 
دولتی و جنبشھای صنفی و اعتراضی، شرکت 
وسيع زنان در مبارزه، فشار ھنرمندان، 
نويسندگان، شعرا، ترانه سازان، آواز خوانان، 
سرايندگان و در يک کالم جامعه ھنری ايران و 

امعه علمی ايران، فشار از پائين را به رژيم ج
عقب مانده و قرون وسطائی واليت فقيه، تقويت 
کرده، به مردم روحيه داده، و آنھا را به مبارزه 
ترغيب می کند. رژيم جمھوری اسالمی در 
 مقابل اين موج مقاومت از مبارزه منفی گرفته،

تا نمايشات عظيم خيابانی، اعتصابات کارگری 
زه نظری، خلع سالح شده است. جنبش و مبار

خرداد شکست سختی در بدنه حاکميت ايجاد  ٢٢
کرد و به آنھا که نمی خواستند ببينند، نشان داد 
که بايد بدنبال راه چاره باشند و يا گليمھای 
خويش را از آب بيرون بکشند. ريزش درون 

خرداد بود که  ٢٢حاکميت آغاز شده است. در 
ذھبی و سياسی خويش را مخامنه ای مشروعيت 

توامان از دست داد. فشار از پائين سبب  ريزش 
از باال شده و برنامه و راه حلھای حاکميت را 
برای بھترين نوع سرکوب و بقاء رژيم در 
مقابل ھم قرار می دھد. اين ريزش در باال 
طبيعتا اختالفات ھيات حاکمه را در چگونگی 

، برای نوع سرکوب افزايش می دھد. اين پرسش
طبقه حاکم ھنوز ھم مطرح است که آيا تمرکز 
قدرت بايد تا حد اعلِی خود، يعنی تمرکز تمام 
قدرت در دست يک نفر برای رتق و فتق امور 
و واکنشھای سريع و اتخاذ تصميم فوری به 
صالح است و يا اينکه تقسيم مسئوليتھا بايد 
طوری باشد، که نگاه مردم را از مرکز قدرت 

ری ھای رھبری، به مجريان اوامر به دور بَ 
رھبری معطوف کند، تا راه گريز و بقاء برای 
کل نظام باقی بگذارد. ولی نميتوان گفت که اين 
تضاد که از بدو تولد رژيم جمھوری اسالمی، 
رژيم را در گير خود کرده است، ميتواند به 

  تنھائی پاسخگوی ھمه اين حوادث باشد.
  

*****  
  

  ...در زمينه مشاجرات
بمباران نوار غزه و تجاوز به آن و استفاده از 
 بمبھای فسفری صرفا برای نابودی انسانھا

بيمارستانھا، جاده ھا،  ن، خراب کردنيست
و ساير اھداف غيرنظامی مدارس و ساختمانھا 

و جلوگيری از ورود سيمان به اين منطقه تا 
 گردند،مردم مانع بنای ساختمانھای آسيب ديده 

شتار عمومی مردم فلسطين و اشغال با سياست ک
 قطعی نوار غزه صورت می گيرد و اين جنايتِ 

  عليه بشريت است.روشن 
ھمه ممالک مدعی دموکراسی و حمايت از 

که ما از آنھا به  ،حقوق بشر در سراسر جھان
عنوان ھمدستان صھيونيسم و امپرياليسم نام می 

در اين جنايت ضد بشری شريک اند و  ،بريم
دھند تا به چه حد قابل اعتماد و قابل  نشان می

ميليونھا انسان برای  یاحترامند. آنھا بر آدمکش
حفظ منافع خويش صحه می گذارند و برای 
افکار عمومی پشيزی ھم ارزش قايل نيستند و 

اين مورد به  مطبوعات ھدايت شده آنھا در
سکوت مطلق دست زده و با اشارات ضمنی 

  کنارش می گذرند. عريضه ازن برای خالی نبود
برخورد به محاصره نوار غزه و گرسنگی دادن 

مالکی برای  ،به بيش از يک ميليون انسان
 ،شناخت دشمنان مردم جھان است. نشانی است

تا بتوان رياکاران و دوستان دروغين حقوق بشر 
درجه وقاحت اين جانيان بی حد و  .شناخت را

  اندازه است.
برای کمک به  در اين شرايط انسانھای واقعی

مردم غزه براه افتادند و کشتيھای آذوقه به نوار 
غزه اعزام کردند. کماندوھای اسرائيلی با حمله 

 ،آبھای بين المللمسلحانه به اين کشتيھا آنھم در 
و بيک بحران  ،بيش از نه نفر از آنھا را کشتند

جديد دامن زدند. کشته شدن اتباع ترکيه ھمراه 
که اسرائيليھا پخش می با يک مشت دروغھائی 

و  از جمله اينکه ھمه آنھا مسلح بوده اند ،کردند
يا و  اسلحه ھای خويش را به دريا ريخته اند،

به روی کماندوھای اسرائيلی شليک کرده اينکه 
موجب شد که ملت ترکيه برانگيخته شود و  ،اند

 ،بر روی دولت اسالمگرا و ملی گرای ترکيه
تا از حقوق اتباع  ،فشار فراوانی وارد آورد

ترکيه به حمايت بر خيزد. روابط ترکيه و 
اسرائيل که بعد از تجاوز به نوار غزه متشنج 

ن آذوقه اشده بود با کشتار بشر دوستان کارو
بشدت تيره شد. در حاليکه افکار عمومی جھان 
 ،بشدت بر ضد اسرائيل برانگيخته شده بود
کيل ارتجاع امپرياليستی دست بکار شد تا با تش

فورا از فشار افکار  ،يک کميسيون تحقيق
عمومی بکاھد و مسئله را در طی زمان 

نمايد. ارتجاع جھانی به حمايت  الپوشانی
  آدمکشان اسرائيلی برآمد. 

در آلمان مشتی ياران صھيونيستھا مرکب از 
سازمانھای يھودی، سوسيال دموکراتھا، 
خبرنگاران ھوادار اسرائيل و.. فراخوانی در 

يت از محاصره نوار غزه منتشر کردند و حما
در آن نوشتند: "کسانيکه به محاصره نوار غزه 
انتقاد می کنند، خوب است که به حقوق ملل 
مراجعه کنند" و اضافه می کنند: "...محاصره 
ضروری است برای اينکه جلوی انتقال اسلحه 
به تروريستھا گرفته شود". دولتی که خودش 

تجاوزگر و جنايتکار تروريست و اشغالگر و 
است و به حقوق ملل نه در فلسطين و نه در 
عراق و نه در سوريه و نه در لبنان و نه در 
مصر و اردن و نه در ليبی ارزش نمی گذارد، 
بيکباره مدعی دو آتشه حمايت از حقوق ملل 
است و از ھمه می طلبد که به مطالعه حقوق 

گ که ملل بپردازند. آقای ولف ھايتنشل فون ھاين
ظاھرا کارشناس حقوق ملل است و در دانشگاه 

می کند، در  تدريس» اودر-فرانکفورت«

مصاحبه با نشريه دی سايت آلمان مدعی شده 
است: "محاصره  نوار غزه از جانب اسرائيل 
مجاز است، زيرا در اينجا اختالف بر سر 
مبارزه مسلحانه است". پوچی اين گفتار نيازی 

يروی اشغالگر و به تفسير ندارد. يک ن
تجاوزکار که بيک ميليون نفر اسير گرسنگی 
می دھد محق است، که برای ادامه سياست 
جنايتکارانه اش به محاصره اقتصادی و نظامی 
نيز دست بزند، ولی يک ملت زير سلطه و اسير 
حق ندارد از حقوق خودش دفاع کند، که آنوقت 
توسل به خشونت محکوم و مغاير حقوق ملل 

 ٢/٣جوع کنيد به کلنر شتات آنسايگه است.(ر
  ).٢٠١١ژوئيه 

بان کی مون نوکر بی اراده  آمريکا که مقام 
 ک می کشد،ديل متحد را بلدبيرکلی سازمان م

در اين زمينه فعال شد. يک کميسيون چھار نفره  
از ھمدستان آمريکا و اسرائيل و از جمله  مرکب

سابق جنايتکار کلمبيا، آقای رئيس جمھور 
، جفری پالمر Alvaro Uribeارو اوريِب آلو

Geoffrey Palmer  رئيس جمھور سابق
بوجود  نيوزلند، نماينده ترکيه و نماينده اسرائيل

. از ترکيب اين کميسيون می توان نتايج آورد
ريِب يک رئيس وبعدی آنرا حدس زد. آلوارو ا

جمھور فاسد، مستبد، ھمدست نيروھای شبه 
که به صورت غير کلمبياست و آدمکش نظامی 

ساخته  در کلمبياقانونی از جانب مالکين ارضی 
تروريسم و و به بھانه مبارزه با  اندشده 

دھقانان را به قتل می  ،نيروھای چريکی
رساندند و بسياری از دھات را با خاک يکسان 
کرده اند و زمينھای دھقانان را به تصرف خود 
د در آورده اند. اين حضرت آقا، در قاچاق موا

مخدر دست داشته، کلمبيا را به مرکز قاچاق و 
در آمريکای سرکوب و جنايت عليه بشريت 

بدل کرده است و مرتبا با تبانی آمريکا جنوبی 
تحريک می کند.  ی دموکرات،بر ضد ونزوئال
فساد و ارتشاء سراپای کلمبيا را  ،در دوره وی

 ،فرا گرفته است و جنايت شبه نظاميان کلمبيائی
قرار است. رئيس جمھور کلمبيا يکی ھنوز بر 

از فاسد ترين و مستبدترين و جنايتکارترين 
مسخره روسای جمھوری آمريکای التين است. 

بايد به جنايات اسرائيل  ،اين فرد نمونهاست که 
رسيدگی کند. آقای پالمر دارای تحصيالت 

ولی سالھا درآمريکا درس خوانده  ،حقوقی است
ند به عنوان متحد و تحصيل کرده و در نيوزل

ی متجاوز و اشغالگر و غرب در کنار استراليا
  فعاليت می کرده است. نژادپرست،

اين کميسيون ماھھاست که به کارش با تدوين 
ولی  ،صفحه ای خاتمه داده است ١٠۵يک سند 

از ترس واکنش شديد ترکيه از پخش گزارش 
کميسيون خودداری کرده است. نشريه نيويورک 

با دستھای پنھانی  ،ور غير رسمیتايمز نيز بط
که در کار است تا مضنه افکار عمومی را 

که  ،به پخش نتيجه تحقيقات مبادرت کرده ،بچشد
موج خشم دولت ترکيه و قطع روابط ترکيه و 
اسرائيل شده است. ترکيه سفير خويش را از 
اسرائيل فرا خوانده، سفير اسرائيل را بيرون 

  ٧ در صفحه ادامه...قراردادھای کرده و 

 دست امپرياليستھا از خاور ميانه کوتاه باد
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  در زمينه مشاجرات...
نظامی را منجمد ساخته است. و تھديد کرده که 
اسرائيل بايد از دولت ترکيه رسما معذرت 
بخواھد. اين خواست دولت ترکيه که حداقل 
 ،خواستی است که وی می تواند درخواست کند

تا آبرومندانه به مسئله خاتمه داده شود از جانب 
ده نشده است و در برآورگستاخانه اسرائيل 

سيون تحقيق نيز بر اساس مصالح يگزارش کم
اسرائيل بازتاب يافته است. دولت ترکيه که 

ھنوز  ،اکنون بر سر اين کار جنجال می کند
قراردادھای خويش را با اسرائيل فسخ نکرده و 
به نفوذ آنھا در ترکيه پايان نداده است. ولی با 

جھان  نتيجه گزارش که برای ترکيه و ملتھای
و با ياری آلت فعل بی اراده ای  ،خفت آور است

برای  ،بنام بان کی مون شکل رسمی يافته است
ترکيه راھی باقی نمی ماند تا جلوی ضرر را تا 
ھمين حد بگيرد. دولت ترکيه با اين ھياھوی 

شک برانگيزش 
سعی می کند با 
فشار به 
اسرائيل جای 
پائی در ميان 
مردم مسلمان و 

عرب 
انه باز خاورمي

کند و محبوبيت 
برای خود ايجاد 
کرده و به 
قدرت منطقه 

قدرتی  ،بدل شده
که از جانب سايرين نيز برسميت شناخته شود و 
در عين حال جای ايران را در حمايت از مردم 
فلسطين و لبنان بگيرد، و نمونه اسالمی مدرن 
ترکيه را بجای اسالم عقب مانده و بنيادگرای 

ھی باقی نمی ماند اای ترکيه رايران بگذارد. بر
اين اقدام ترکيه در آستانه  که جز اين عمل کند.

سفِر رئيس دولتش، به ممالک شمال آفريقا 
  صورت می گيرد.

ولی در اين گزارش چه مسايلی طرح شده که 
و نه واقعا شرم آور و توھين به ملتھای جھان 

  ؟استتنھا به ترکيه 
بشری  اين گزارش محاصره غير قانونی و ضد

نوار غزه را برسميت شناخته، آنرا درست 
دانسته و با اين استدالل که اسرائيل حق دارد 
 ،برای امنيت خويش از مرزھايش دفاع کند

درعمل اشغال سرزمينھای فلسطين را مورد 
تائيد قرار می دھد. اين کميسيون با بی شرمی 

می کند که تجاوز اسرائيل به کشتيھای  تائيد
و نه تنھا  آبھای بين المللیر آذوقه رسانی د

عملی قانونی و درست  ،آبھای ساحلی نوار غزه
در طی اين کميسيون،  اقدام،و با اين  ،بوده است

حقوقی را به اسرائيليھا می دھد  ش،گزارشاين 
که تا کنون کسی آنرا برای صھيونيستھا 
برسميت نشناخته بود. از اين ببعد دولت اسرائيل 

فظ امنيت خويش به کشتيھا حق دارد به بھانه ح
و شايد ناوگانھای ھوائی ممالک ديگر در آبھا و 

در صورت احساس  ،شايد فضای بين المللی

حمله کند. اين تائيديه در  ،برای خود خطر
جرج  -ديک چنئی- حقيقت تائيد نظرات رامزفلد

می  ،که باسياست حمالت پيشگيرانه ،بوش است
ا در جواز تجاوز به ھمه ممالک ر ندخواست

جھان بدست آورند. کميسيون اين جواز را برای 
دولت اسرائيل صادر کرده است. طبيعتا اين 
جواز برای تجاوز به کشتيھای ايران و لبنان و 

صادر شده است تا چنانچه سر وکله نيز سوريه 
آنھا در آبھای بين المللی در دريای مديترانه پيدا 
 شد، اسرائيل بتواند با ھمين منطق و جوازِ 

کميسيون سازمان ملل به آنھا تجاوز کند. 
غيرقانونی و حقوق تا کنون از اسرائيل نه تنھا 

در محاصره نوار غزه و اشغال  ضد بشری
فلسطين و کنترل آبھای دريائی نوار غزه تا 

برخوردار بوده مايل دريائی  ٢٠٠مرزھای 
با شاھکار اين کميسيون، که ھدف بلکه است، 

جاوز به کاروان آذوقه برگزاريش رسيدگی به ت

حقوق افزوده ای نيز کسب کرده بوده است، 
  است.

  
در اين گزارش سمت حمله به سوی قربانيان 
حادثه است که "بی محابا" به مرزھای امنيت 
اسرائيل وارد شده، آشکارا در پی درگيری با 
مامورين امنيتی اسرائيل بر آمده و خواسته اند 

  محاصره نوار غزه را بشکنند.
که  ،اين گزارش با اين کارش تائيد کرده است

تجاوز به کشتيھای آذوقه در آبھای بين المللی 
که مغاير  ،مجاز بوده و اين ترکھا بوده اند

قوانين و موازين جھانی رفتار کرده اند و دولت 
ترکيه متاسفانه تالش بيتشری نکرده است تا 

 ننع بروز اين رخدادھا از جانب سرنشيناام
 که کار به جاھایقه شود و نگذارد کشتی آذو

  . کشيده شودباريک 
اين گزارش ازطرفين بعد از اينکه سندی در 

می طلبد "در خدمت  ،تبرئه اسرائيل صادر کرده
ثبات در خاور ميانه با يکديگر کنار بيايند". اين 
ديگر حد بی شرمی است. زيرا کميسيون با اين 

ا جانبدارنه اش، اسرائيل ر موضعگير روشنِ 
عامل ثبات در منطقه ارزيابی کرده و ھرگونه 
افشاءگری در مورد اين نيروی اشغالگر را، 
برھم زدن ثبات در منطقه خاورميانه به حساب 

و اين در حالی است که اسرائيل  آورده است.
عامل تشنج و بی ثباتی و قتل و جنايت در منطقه 

  است.

اين سند برای خالی نبودن عريضه و برای 
يکطرفه جنبه کسی مبادا مدعی شود که اينکه 
با موذيگری به شدت عمل نامتناسب و  ،دارد

مبالغه آميز نيروھای امنيتی اسرائيل اشاره می 
کند و آنرا نادرست می داند. کميسيون به اساس 
سرکوب سرنشينان کشتيھای آذوقه اعتراضی 

و آنرا ھمانطور که قبال اشاره کرديم حق  ،ندارد
 ،فاع از منافع و امنيتش می دانداسرائيل برای د

ولی به شدت عمليات نظامی منتقد است. البته 
راه ديگری ھم در اين مورد برای کميسييون 

چون بر اساس اسناد غير قايب  ،باقی نمی ماند
انکار، سرنشينان کشتی غير مسلح بوده اند، ھر 
کدام در اثر شليک چند گلوله به قتل رسيده اند، 

شليک قرار گرفته  فپشت ھد برخی از آنھا از
و برخی در حاليکه مجروح بر روی زمين  ،اند

اعدام شده اند. اگر کميسيونی می  ،افتاده بوده اند
خواست اين جنايت را نيز ناديده بگيرد به بی 
اعتباری خويش 
بيشتر ضربه می 

اين جنايات  زد.
 رفتاراسرائيل 

نامتناسب 
کماندوھای 
اسرائيلی نيست، 

با  جنايات روشن
ھدف قتل اتباع 

  ترکيه است.
کميسييون در 
خاتمه به  دولت 
اسرائيل توصيه 

درست  - می کند
  - خوانده ايد توصيه می کند و نه اينکه می خواھد

به اظھار تاسف متناسبی اقدام کند و به قربانيان 
حادثه غرامت مالی بپردازد. اين دو توصيه 
کميسيون بدرستی مورد اعتراض اسرائيل است، 

  را: زي
اگر قرار باشد تجاوز در آبھای بين المللی حق 

  اسرائيل باشد، 
اگر قرار باشد محاصره نوار غزه و گرسنگی 

  دادن به فلسطينيھا حق اسرائيل باشد، 
اگر قرار باشد اسرائيل عامل ثبات در منطقه 

  باشد،
اگر قرار باشد اسرائيل از تھاجم بی محابای 

و ه منافع خواھان درگيری برای خدت ب ،مشتی
  خويش دفاع کرده باشد، امنيت 

که  ،آنوقت اسرائيل "بيچاره" گناھی ندارد
  معذرت بخواھد و غرامت بپردازد. 

اگر ھمه تقصيرھا گردن ترکيه است، اين دولت 
ترکيه است که بايد بخاطر سھل انگاريھا و بی 

، عدم تفاوتی و سکوتش در مورد کشتيھای آذوقه
از دولت اسرائيل  ممانعتش از حرکت کشتيھا،

  معذرت بخواھد و غرامت بپردازد.
البته دولت اسرائيل در ھمان اوان کار در مقابل 

که دولت اسرائيل بايد معذرت  ،فشار ترکيه
بخواھد، ابراز تاسف کرده بود. ولی ابراز 
تاسف از چی؟ ابراز تاسف از اينکه بيشتر 

  ٨ ادامه در صفحه...ابراز نکشته است؟ 

   تنھا حکومت متکی بر مردم، پايدار است
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  جرات...در زمينه مشا
تاسف از اينکه چرا دولت ترکيه جلوی کشتيھای 
آذوقه را نگرفته است؟ سخنان نتانياھو بنيامين 
واژه ھای بی ارزش ديپلماتيک است که برای 
فرار از درگيری بکار می رود. ھم اکنون نيز 

است. منظور توصيه  وضع بر ھمين منوال 
کميسيون از يک "اظھار تاسف متناسب" 

تعيين کيفيت "تناسب"ش نيز  چيست؟ که حتی
را بعھده اسرائيل قرار داده شده است. اين کار 

اسرائيل قبال کرده است. درخواست کميسيون که 
قبال انجام داده آنرا که اسرائيل  ای استتوصيه 

که مجددا يک توصيه بی  ،است و نيازی ندارد
  پشتوانه را دوباره تکرار کند.

در ميان  وظيفه تشکيل کميسيون اين بود که
ترکيه و اسرائيل ميانجيگری کند تا مسئله 
دوکشور دوست حل شود. دولت ترکيه تنھا طلب 
کرده بود که دولت اسرائيل از آنھا معذرت 
بخواھد و غرامت دھد. در اين سند ليکن نکاتی 
درج شده که يک ادعانامه بر ضد جھان و به 
نفع اسرائيل است که با ھدف تشکيل کميسيون 

حقوقی برای  ،است. در اين سند در تناقض
اسرائيل برسميت شناخته شده است تا کنون ھيچ 
سند جھانی چنين حقوقی به اسرائيل نداده بوده 

از آب نيز کره  ،است. اسرائيل نه تنھا تبرئه شده
گرفته است. خواست ترکيه ھرگز برآورده نشده 
است و تنھا آب به آسياب اسرائيل ريخته است. 

ترکيه تا روز  ه چرا نمايندهسخن اين است ک
آخر در اين کميسيون باقی مانده است و 
کميسيون را به عنوان اعتراض ترک نکرده 

  است.
موضعگيری اين کميسيون و فعاليتھای شرم آور 
آقای بان کی مون و نقش امپرياليستھا و 
صھيونيستھا بايد به ھمه ممالک جھان و به 

 صميماتت حد که تا چهملتھای جھان نشان دھد 
اين عده ارزش و اعتبار جھانی دارد و تا به چه 
حد بايد به اين تصميمات اعتماد کرد. اين تجربه 
نشان می دھد که ھمه چيز بر اساس زور و 
قلدری است. ھمه غارتگران در پی سرکوب 
مردم و نقض حقوق بشر برای تامين منافع خود 
ھستند. سازمان ملل در دست آنھا تنھا برای 

حقوقی سرکوبھا و استعمار و اشغال و توجيه 
تجاوز و آدمکشی است. ھرگز نبايد فريب اين 

  دستگاھھا را خورد و به آنھا دل بست.
تا اعتراض  ،دولت ترکيه البته راه ديگری ندارد

که يک دولت نژادپرست و کند. دولت ترکيه 
اشغالگر و تجاوزکار را برسميت شناخته است، 

صحه ت تجاوزاين ابه  تا ،راه ديگری ندارد
خودش متجاوز است و که بگذارد، دولت ترکيه 

قبرس را در اشغال خود دارد راه ديگری ندارد 
تا نقض موازين جھانی از طرف اسرائيل را 

دولت ترکيه که حقوق خلق زير سبيلی در کند. 
کرد را لگدمال می کند و به آنھا برچسب 
تروريست می زند راه ديگری ندارد تا بر 

ضد "تروريستی" اسرائيل چشم بپوشد.  مبارزه
 ،ھمه آنھا آشکار است اين تناقضات در رفتارِ 

ولی سياست جھانی با اتکاء به فراموشکاری 

عمومی از ترکيه چھره يک قھرمان ضد تجاوز 
و صھيونيسم می سازد تا پرچمی در مقابل نقش 

  ايران در منطقه باھتزاز در آورد. 
يد کرده است ترکيه که بشدت خشمگين است تھد

که از اين ببعد از منافع خويش در آبھای بين 
المللی با کشتيھای جنگی خويش دفاع می کند و 
اين کشتيھا کاروانھای آذوقه ترکيه را ھمراھی 
خواھند کرد. ناراحتی ترکيه از برسميت شناختن 
يک حق ويژه برای اسرائيل در آبھای دريائی 

اس در اين است که اسرائيل و قبرس بر اس
قراردادی در پی آنند که از ميدانھای گاز ميان 
دو کشور بھره برداری کنند و اين کار آنھا، 
کنار گذاشتن دولت ترکيه از اين منافع سرشار 
است. ترکيه که قبرس را اشغال کرده است، 
انتظار داشت از طريق منطقه اشغالی خويش 
بتواند سھمی را نيز نصيب خود گرداند. حال 

سرائيل است که با حق ويژه فعاليت آنکه اين ا
در آبھای بين المللی و انعقاد قرارداد با دولت 
برسميت شناخته شده قبرس، حال از اين 
موقعيت برای بھره برداری از منابع زيرزمينی 

  و روی زمينی دريای مديترانه برخوردار است.
وزير امور خارجه اسرائيل که يک الت بزن 

وپھای شبانه بوده چاقوکش دم در کل و بھادر
است، فورا در مقابل تھديدھای ترکيه واکنش 
نشان داده و بيان کرده که دولت اسرائيل از اين 
ببعد نه تنھا از البی ھای ارمنستان برای افشای 
جنايات ترکھا در مورد ارمنی ھا، دفاع می کند، 

بلکه از مبارزه مسلحانه حزب "پ. کا. کا."  
ضد دولت ترکيه به نيز در منطقه کردستان بر 

حمايت برخواھد خواست. ھمين دو اظھار نظر 
ساده نشان می دھد، اين روابط تا به چه حد بر 
اساس بده و بستان است و نه بر اساس اعتقادات 
دولت ترکيه به حقانيت مبارزه مردم فلسطين. 
اين اظھار نظر نشان می دھد، که چگونه در 

بر عرض چند ثانيه حزب "پ. کا. کا." که 
اساس خواست دولت ترکيه در فھرست اسامی 
سازمانھای تروريستی در جھان قرار داده شده 
است، بيکباره به ھمدست اسرائيل بدل می شود 
و از اين صورت اسامی حذف شده و کسی از 
اين مخالفين تروريست در جھان اعتراضی به 
اين گفته نمی کنند. اين عمل نشانه آن است که 

ليسم تروريستھا به در قاموس امپريا
تروريستھای "خوب" و تروريستھا "بد" تقسيم 
می شوند. ميزان خوب و بد را ھم امپرياليستھا 

تعيين می کنند. دولت ترکيه و صھيونيستھا 
طبيعتا نمی تواند ھم خدا را بخواھد و ھم خرما 
را. دولت ترکيه اگر بخواھد جای ايران را 

قب بگيرد بايد از بسياری مواضع خويش ع
      نشينی کند.

مشکل رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی که 
متکی بر مردمش نيست و از مردمش بيشتر از 
صھيونيستھا وامپرياليستھا می ھراسد اين است 

عليرغم ديدن اين بازی ھا و سيا ستھائی که که 
نمی برای انزوای سياسيش صورت می گيرد، 

برمال تواند اين سياستھا را با تکيه به مردمش 
کند و از ترس عصبانيت ترکيه و يا برآشفتن 

 ،آنھا از ذکر حقايق طفره می رود. آنھا دارند
انی و ھحتی ابتکار عمل خويش را در عرصه ج

اين سرنوشت ھمه  خاورميانه از دست می دھند.
رژيمھای مستبدی است که به نيروی مردم در 
داخل کشورشان تکيه ندارند و تصور می کنند 

و قلدری می توانند چند صباحی بر  با سرکوب
سر کار بمانند. شاه که بسيار از رژيم امروزی 

را پشت سر داشت، قويتر بود و حمايت جھانی 
نتوانست در مقابل سيل حرکت مردم ايستادگی 
کند. ِرژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ھم 
چاره ای جز اين ندارد که يا  حقوق مردم را 

قوق االھی دست برسميت بشناسد و از ح
بردارد، در غير اينصورت مردم ايران آنھا را 
ھم، ھمچون رژيم شاه به زباله دان تاريخ 

    ميسپارد.
  

*****  
  
  

  نقش نوين ترکيه...
سياست امپرياليست آمريکا،  کارائی قابل انتظار 
را نتوانست داشته باشد. بويژه اينکه نفوذ ايران 

ه و برای به آفريقا و آمريکای جنوبی ھم رسيد
  آمريکا درد سر ساز شده است.

امپرياليست آمريکا برای مقابله با نفوذ ايران در 
کنار يک برنامه دراز مدت برای ساختن يک 
اپوزيسيون خود فروخته ايرانی و ھوادار تجاوز 
آمريکا به ايران، ممالکی نظير عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی و کويت را به 

جنوب ايران برای فشار بر  عنوان جبھه ای در
ايران از جنوب و شرق توسط پاکستان ايجاد 
کرد، ولی اين جبھه اسالمی سلفيستھا و 
وھابيستھا نيز نتوانسته اميال امپرياليستھا را 
آنطور که آرزو داشتند و دارند برآورده کند. 
حال ما در کنار تھديد به جنگ، محاصره 
 اقتصادی، ايجاد اتحادھای ضد جمھوری

اسالمی در اطراف ايران و کوتاه کردن دستھای 
نفوذ ايران در منطقه و تقويت اپوزيسيون ايرانی 
خودفروخته آمريکائی، با اقدامات جديدی 
برخورد کرديم، تا نفوذ ايران را در منطقه 

  تضعيف کند.
ز چندی پيش ما با نقش نوينی در مورد دولت ا

 ترکيه روبرو ھستيم. اين دولت اسالمی، که
اتحاديه اروپا بپيوندد و عضو  تالش می کند به

ترکيه به علت  - پيمان تجاوزکارانه ناتو است. 
عوامل گوناگون، از جمله از برکت محاصره 

ايران و عراق و تجاوز  ايران و جنگ تحميلی
آمريکا به عراق و فروپاشی روسيه و آزاد شدن 
ملل ترک زبان در قفقاز و آسيای ميانه، دستيابی 

عادن نفت و گاز قفقاز و آسيای ميانه و  به م
پيدايش ناگھانی نقش کليدی پر اھميت در انتقال 
نفت و گاز به اروپا و نقش رابط ميان آسيا و 

و اسالم و مسيحيت به   اروپا و شرق و غرب
يافت. يک معجزه اقتصادی و سياسی دست 

 ٩ ادامه در صفحه...ترکيه نقش راھبردی

د جمھوريھای شوروی برقرار با ،زنده باد ھمبستگی ملی خلقھای ايران
  سوسياليستی در ايران
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  نقش نوين ترکيه...
منطقه پيدا کرد. اخيرا حتی به خاطر در  

 ھمکاری با ناتو نقش سپر دفاعی اروپا و
آمريکا را به وی داده اند و تاسيسات به ظاھر 
دفاعی که بايد در لھستان و يا جمھوری چک بنا 
می شد، به ترکيه منتقل کرده اند. گرچه بعيد 

آنطور  بنظر می رسد، ھدف اين پايگاه نظامی
موشکھای از نظر فنی عقب که ادعا می کنند، 

مانده ايران باشد، ولی اين عمل ترکيه از نظر 
سياسی، اعالم آشکار دشمنی با ايران است. ھر 
کسی تا حدودی تضادھای جھان کنونی را 
بشناسد متوجه می شود که امپرياليستھا از 
موشکھای چين، و کره شمالی و روسيه بيشتر 

ھنوز نه واھمه دارند تا از موشکھای ايران که 
به بار است و نه به دار. بھر صورت ترکيه 
خود را برای مقابله با نفوذ سياسی ايران 
داوطلب کرده است و در مقابل آن خواھان 

  ارتقاء ارزشش در منطقه است.    
روی کار آمدن رژيم اسالمی در ترکيه، که در 
شرايط اقتصادی  و ورشکستگی و بحران در 

بخت و فرصت  ترکيه به وقوع پيوست، اين
مناسب را به اردوغان داد و بياريش آمد، تا 
اقتصاد ترکيه را شکوفان ساخته و سطح زندگی 
مردم را افزايش دھد. دولت اردوغان در 
عرصه سياسی با مخالفت از استفاده از 
پايگاھھای نظامی آمريکائی در ترکيه برای 

در صد  90تجاوز به عراق که مورد مخالفت 
و يا  با پادرميانی ھمراه با   مردم ترکيه بود

برزيل، در شورای امنيت برای پيدا کردن راه 
حلی برای غنی سازی اورانيوم  در ايران، و 
حمايت از کشتيھای آذوقه رسانی به مردم 
محاصره شده نوار غزه، مخالفت با آدمکشی 
اسرائيل در لبنان، به نفوذی معنوی و سياسی در 

ل مسلمان دست تمام جھان بويژه در ميان مل
يافت، که با نفوذ ايران برابری می کرد. رژيم 
ترکيه ديگر در نزد ملتھای مسلمان و تحت ستم 
رژيمی دست نشانده آمريکا محسوب نمی شد، 
بويژه که در اين اواخر با ارتش آمريکائی ترکيه 
در افتاد و شبکه ھای پنھانی ترور و کودتا و 
 تخريب را که از دوران جنگ سرد توسط

سازمان "سيا" در ترکيه ايجاد شده بود و حال 
تاريخ مصرفشان بسر آمده بود، نابود کرد و به 
تصفيه ارتش آمريکائی کماليستی دست زد. 
بتدريج رژيم اسالمگرای ترکيه که به مصداق 
ضرب المثل معروف "ھم از توبره می خورد و 
ھم از آخور"، ھم اسالمی برای ھمکاری با 

م توريستی با سواحل ويژه اسالميستھاست و ھ
لختيھا برای توريستھاست، به درآمدی از اين 
بابت دست يافت، که با درآمد نفت ايران مقابله 
می کند. ترکيه در اين زمان در عرصه 
اقتصادی رشد کرد و در عرصه سياسی از 

  احترام و نفوذ معنوی در منطقه برخوردار شد.
ياسی اکنون معجزه اقتصادی ترکيه با معجزه س

آن کامل می شود. با رشد انقالبات در ممالک 
شمال آفريقا که به علل گوناگون متاسفانه به آتش 
بس بدل شد، و درجای خود درجا می زنند و به 

پيش نمی روند، بحث دورنمای حکومتھای آتی 
اين ممالک طرح شد. ترس از کسب قدرت 
توسط سلفيستھاِی عامل عربستان سعودی و يا 

يا اخوان المسلمين بنيادگرا و... در القاعده و 
ھمه جا به چشم می خورد. البته سياست اسالمی 
رژيم جمھوری اسالمی بمراتب غير افراطی تر 
از گرايشات بر شمرده است، ولی تبليغات 

بيکباره از نمونه ورشکسته ايران در جھانی 
مقابل نمونه موفق ترکيه به عنوان حکومتھای 

شورھای اسالمی، مناسب و متناسب برای ک
سخن به ميان آورد. اکنون يک مبارزه نظری 
در ميان سازمانھای سياسی و انديشمندان 
امپرياليستھا و عمالشان در گرفته است و می 
خواھند آنرا بخورد مردم دھند. آن حلقه گمشده 
برای تبليغات و برونرفت از بحران کنونی در 

قشی را خاور ميانه، گوئيا پيدا شد. از آن تاريخ ن
که به ترکيه واگذار کرده بودند و شايد از گذشته 
واگذار کرده بودند و حال زمينه اعالم مناسبش 
را می ديدند، رسما اعالم کردند و قبای جديدی 
برای اندام ترکيه دوختند. در زمان تجاوز به 
ليبی، ترکيه به عنوان عضو پيمان ناتو، مخالفت 

در طی  خويش را در بدو امر ابراز داشت و
زمان بيکباره مدعی شد که حاضر است به 
عنوان ميانجی ميان دولت قذافی حاکم ليبی و 
تجاوزکاران ناتو که کارشان به بن بست رسيده 

  بود، وارد ميدان شود. 
ترکيه که سياست جديد خارجی اتخاذ کرده بود و 
سعی داشت اختالفاتش را با ھمسايگانش از 

ارستان و يونان و جمله ايران و ارمنستان و بلغ
آذربايجان و عراق و سوريه حل کند و اين 
وضعيت "نه جنگ و نه صلح" را از بدو 
پيدايشش در آسيای ميانه خاتمه دھد، در اين 
عرصه موفقيتھای چشمگيری کسب کرد و به 
آرامش منطقه کمک فراوانی نمود. وی با آغاز 
درگيريھای اپوزيسيون مخالف بشار اسد در 

ای خويش را برای اين سوريه، مرزھ
اپوزيسيون باز کرد و دستش را برای تبليغات 
در ترکيه آزاد گذاشت و بتدريج به دخالت 
آشکار و تھاجمی در امور داخلی سوريه 
پرداخت و سياستش را در اين زمينه با 
امپرياليستھا و صھيونيستھا ھماھنگ و متناسب 
ساخت. اين سياست در خدمت تضعيف دولت 

اکثر، و تضعيف دولت جمھوری سوريه بحد 
  اسالمی در تحليل نھائی بود.

تر کيه وظيفه ای ھم در آفريقا بعھده گرفته 
است. دولت سومالی، دولت دست نشانده 
امپرياليست آمريکاست، که پس از شکست 
ماموريت سربازان آمريکائی و سازمان ملل در 
سومالی، که به مردم عادی تجاوز می کردند و 

پوست و معترض را بر روی آتش اسرای سياھ
کباب می نمودند، بر سر کار آمد. ولی اين کسب 
قدرت ناشی از خواست مردم که از جمھوری 
اسالمی سومالی دفاع می کردند، نبود، بلکه با 
ياری تجاوز قوای خارجی و ارتش دولت اتيوپی 
و آنھم با اشاره آمريکا، بر سر کار آمد. از آن 

زدی و راھزنی سراسر تاريخ موج ناامنی و د

سومالی را فراگرفته است. ھمه آدمکشان و 
دزدھا بدور اين دولت دست نشانده ھوادار 
آمريکا جمع شده اند، که چند ساعت ھم نمی 
تواند بر روی پای خود بدون دخالت خارجی 
بايستد. جرج بوش با سياست اسالم ستيزی و از 
ترس اينکه باب المندب در دھانه دريای سرخ 

ست اسالميستھا بيفتد، می خواست اوضاع بد
سومالی را بزير کنترل خود در آورد و در اين 
راه از کمک دولت اتيوپی برخوردار شد. با 
تجاوز اتيوپی به سومالی و تاراندن حکومت 
اسالمی، آنھم حکومتی که توانسته بود امنيت را 
در ميان باندھای دزد و راھزن در سومالی با 

ايجاد کند، اوضاع نابسامان و قلع و قمع آنھا 
متشنجی در سومالی بوجود آمد. شکست سياست 
جرج بوش و اتيوپی عامل امپرياليستھا در 
سومالی بکلی مشھود است و مردم سومالی از 
سياست جنگ صليبی جرج بوش بشدت نفرت 
دارند. کاری را که اتيوپی غير مسلمان نتوانست 

ه انتھا انجام دھد، حال بايد ترکيه مسلمان ب
برساند. اخيرا اردوغان ھمراه با اعضای فاميل 
و بخش بزرگی از اعضاء کابينه دولت ترکيه، 
وارد سومالی شده است. آنھا قصد دارند از 
فرودگاه تا پايتخت سومالی يعنی موگاديشو يک 
بزرگراه بسازند، بيمارستان بنا کنند، به دولت 

مور سومالی کمکھای مالی و فنی بنمايند. وزير ا
خارجه ترکيه به استامبول برگشت تا در 
کنفرانس ممالک اسالمی که در آنجا برگزار می 
شود، شرکت کند و برای سومالی کمک مالی 
جمع آوری نمايد. در اين کنفرانس وی موفق شد 

ميليون يورو را  ٢۵۴وعده کمکھائی به مبلغ 
دريافت کند که گرچه نقد نيست ولی از نظر 

دولت ترکيه است، و تائيد نامه تبليغاتی به نفع 
ای از جانب ممالک اسالمی است که اين نقش 
را به دولت ترکيه برای نفوذ در آفريقا و 
سخنگوی دول اسالمی داده اند. اردوغان وعده 
داد که سفارت ترکيه در موگاديشو را مجدد باز 

سال است که تالش می  ۶کند. البته دولت ترکيه 
ه و تا کنون تعداد کند در آفريقا نفوذ کرد

 ٢٢عدد به  ١٢سفارتخانه ھای خويش را از 
عدد رسانده است. رئيس جمھور ترکيه آقای 
عبداله ُگل اعالم کرد که ترکيه بزرگترين 
کارفرمای آفريقاست. البته گرچه اين ادعا گزافه 
گوئی بنظر می رسد، ولی از انگيزه ھای توسعه 

مسلمان طلبانه دولت ترکيه مسلمان در آفريقای 
پرده بر می دارد. وی ھمچنين اضافه کرد: "ما 
در گذشته فقط مشغول ھمسايگان خود بوديم، 
اين دوران بسر رسيده است". فعاليتھای دولت 

و نقشی  ترکيه در آفريقا و در ممالک اسالمی
که بوی واگذار شده نشان می دھد که ترکيه بايد 
 به عنوان قدرت منطقه در خاورميانه رشد کند و

در مقابل ايران قرار گيرد. ترکيه بايد در آفريقا 
نيز در مقابل نفوذ جمھوری اسالمی ايران قد 
علم کند. نمونه ترکيه بايد گزينشی در تحوالت 
آتی منطقه در مقابل نمونه ايران باشد. از يک 
طرف سلفيستھا، وھابيستھای عربستان سعودی 

 ١٠ ادامه در صفحه...و القاعده بايد

برضد جنبشھای دموکراتيک در ممالک عربی  ھای امپرياليستھا و صھيونيستھادسيسه 
 استمحکوم 
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  ترکيه... نقش نوين
با اسالم بنيادگرا، جمھوری اسالمی را تحت  

فشار بگذارند و از جانب ديگر ترکيه با 
  مدرنيسم اسالمی خويش.  

البته افزايش نقش ترکيه در آفريقا وظايف 
جديدی را نيز بعھده اين کشور می گذارد. 
امپرياليستھا می توانند از اين ببعد در پوشش 

ان و يا نيجريه و يک کشور اسالمی به نفت سود
ساير مناطق دست پيدا کنند. ترکيه بايد در 
سرکوب نيروھای شبه نظامی اسالمی الشباب 
در سومالی و سرکوب "راھزنان دريائی" و 
تقويت يک دولت مرکزی در سومالی با امکان 
اعمال زور دولتی شرکت کند. ھيچ سالمی بی 

  طمع نيست. 
تی از دولت ايران که ادعای قدرت منطقه را ح

زمان رژيم گذشته داشت، صرفنظر از اينکه چه 
کسی چه برخوردی به رژيم کنونی جمھوری 
اسالمی داشته باشد، بنظر ما، اين خواست 
منطقی و متناسب با واقعيت سياسی، اقتصادی، 
نظامی، فرھنگی، و تاريخی و توانائيھای علمی 
ايران در منطقه است، امروز اين خواست با 

ليسم و صھيونيسم مواجه شده و مخالفت امپريا
از جنوب با ياری عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی و از شمال توسط ترکيه با آن 
مقابله می شود. تقويت عربستان سعودی و 
ترکيه دقيقا برای مقابله با اين خواستای ايران 

  است.
امپرياليستھا در تالشند از دولت ترکيه مسلمان، 

ای دخالت در مناقشات يک قدرت منطقه ای بر
منطقه و در افريقا ايجاد کنند و از نقش ايران در 
عمل بکاھند و کنترل بيشتری بر روی 
سياستھای ايران اعمال کرده و جمھوری 
اسالمی را به انزوای کامل بکشانند، آنھا تالش 
دارند نفوذ جمھوری اسالمی را در ممالک 

ن بی اسالمی به حداقل برسانند. طبيعتا بيک ايرا
نفوذ و در محاصره سياسی و اقتصادی که حتی 
در ميان ملت خودش نيز بی اعتبار است، بھتر 
می شود فشار آورد و يا تجاوز کرد، تا بيک 

  ايران متکی بر مردم و دموکراتيک.
جمھوری اسالمی طبيعتا نمی تواند از فرصتھا  

و بختھائی که در اختيارش قرار می گيرد، 
رژيمی که به مردم کشورش استفاده کند، زيرا 

متکی نيست و از مردم کشورش بيشتر واھمه 
دارد، تا دسيسه ھای جھانی، برای بقاء خود 
حاضر است، بھر خفتی تن در دھد، تا در 

  انزوای خود خفه شود. 
از اين ببعد بايد نقش ترکيه را با دقت دنبال کرد. 
مسلما ترکيه در توازن قوای منطقه نقش دارد. 

بنظر نمی رسد عليرغم جنجالی که اين نقش 
ترکيه در آستانه سفر به آفريقا راه انداخته است 
با ھدِف ياری به مردم فلسطين باشد. صرف 
عضويت در ناتو و ھمدستی با امپرياليسم در 
منطقه که ھمه شاھد آن ھستند، مغاير آن 
چيزھائی  که دولت ترکيه با احساسات آتشين و 

  جاری می کند.   بی پشتوانه تنھا بر زبان
*****  

  ...تئوری پوچ مبارزه
آنھا تالش می کردند که اين گسست نسلھا را 
نخست با زندان و شکنجه و اعدام بوجود آورند 
و ما برخورد آنھا را در نابودی حزب کمونيست 

نفر و حزب توده ايران قبل از  ٥٣، گروه ايران
وقتی در سقوطش به منجالب رويزيونيسم ديديم. 

رصه موفقيت کامل نداشتند بايد اين ع
دستآوردھای گذشته را نفی می کردند و اين کار 

"نوين" انجام دادند. تحت نام  "چپ"را در قالب 
آنھا مدعی شدند که ھر چه تا بحال بوده 
ارتجاعی و اپورتونيستی بوده و مبداء تاريخ از 
آن جائی است که ما آغاز کرده ايم. اين تئوری 

ميدان داشت و به گمراھی در زمان شاه نيز 
بسياری نيروھای انقالبی کشيد. حال ھمان 
تئوری با شکل ديگری به ميدان آمده و در ميان 
سبزھا از جانب رھبران اصالح طلب آنھا و در 
ميان سايرين از جانب سلطنت طلبان از طريق 
دستگاھھای ساخته و پرداخته امپرياليستھا و 

ان جنبش سبز صھيونيستھا تبليغ می شود. در مي
تبليغ می شود که با نسل گذشته تماس برقرار 
نکرده ديواری به بزرگی ديوار چين بدور خود 

بترسند و ما اين هللا بکشند و چون جن از بسم ا
را در برخود سبزھا به ساير نيروھا در 
. جنبشھای اعتراضی خارج کشور شاھد بوده ايم

رھبران اصالح طلب واھمه دارند که اين 
يروان آنھا را به کمونيستھا و مجاھدين نزديکی پ

خلق نزديک کند و از ھم اکنون در پی پادزھر 
و ايجاد مصونيت در جنبش سبزند. آنھا ماھيت 
ضد دموکراتيک خويش را در پس اين مبارزه 
نسلھا پنھان می کنند. از جانب سلطنت طلبان 
نيز ھمين انديشه وجود دارد با اين تفاوت که آنھا 

ون ايران را مد نظر دارند و می ھمه اپوزيسي
خواھند بر روی نسل جوان با ايده ھای ناسيونال 
شونيستی و ايران پرستی عظمت طلبانه تاثير 
بگذارند. تئوری دعوای دو نسل که ماھيت آن 

يک تئوری ارتجاعی و با اين  ،روشن است
ھدف ايجاد شده تا از تبادل تجربه جلو بگيرد و 

جاع در آينده که فاقد نسلی را برای نوکری ارت
  تجربه مبارزاتی است آماده گرداند.

البته وقتی جوانان مملکت ما با بزرگداشت روز 
خرداد  ٢٢آذر به ميدان می آيند و در جنبش  ١٦

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه "شعار ھای 
ما ميگيم شاه نمی خوايم سيد علی "و يا  "رھبر

نوشتی را مطرح می کنند از ھمسر "رھبر ميشه
ملت ايران و تداوم انقالب بھمن و پيوند نسلھای 
ايران سخن می رانند ولی با وجود اين نبايد از 
تاثيرات مخرب اين تبليغات غفلت کرد. آقازاده 
ھای روحانيت بخشی از نسل جوانند و بسياری 
از ھمين بسيجی ھا و پاسداران از نسل جوانند و 

بودن  با نسل گذشته دشمنی دارند. صرف جوان
به معنی حق داشتن و دارای نظريات انقالبی 
بودن نيست ھمانگونه که افراد مسن از نسل 
گذشته حتما انقالبی نيستند. به خانواده سلطنتی 
نگاه کنيد ھيچکدام از آنھا از نسل کنونی بعد از 
انقالب نيستند و ھمه از نسل قبل از انقالبند ولی 

مردم  سراپا ارتجاع سياه ھستند و خائن به
ايران. باين جھت مرز انقالبی و يا ضد انقالبی 

 ،را نمی شود بر اساس سن کشيد و تعيين کرد
اين مرز بر اساس منافع طبقاتی تعيين می شود. 
يک کارگر انقالبی جوان ھرگز در جانب 
سلطنت طلبان و امپرياليستھا قرار نمی گيرد و 
از منافع طبقاتی خودش دفاع خواھد کرد. 

يکه در ايران و يا حتی در جھان در مبارزه ا
، مبارزه ملتھای تحت گرفته است مبارزه طبقاتی

توانند پير يا  ستم بر ضد ستمگران است که می
اين مبارزه عظيم جھانی مبارزه  جوان باشند.

بين پيران با جوانان و يا مبارزه زنان عليه 
مردان نيست. اين تئوريھا ارتجاعی است و 

در ميان تجارب دو نسل دامن برای ايجاد تفرقه 
زده می شود. بانيان و يا مروجين اين تئوری در 
مقابل جوانان آقازاده و يا بسيجی ھا و پاسداران 
جوان که از نسل خود آنان ھستند پاسخی ندارند. 
در مغز آنھا چنين فرو کرده اند که نسل جوان 
حق دارد و نسل کھنه و پير ناحق است. آنھا 

خش جوان ارتجاع حاکم به نمی فھمند که ب
خاطر منافع اقتصادی و سياسی اش با رژيم 
ھمکار است و نه بخاطر تاريخ تولدش. 
شناسنامه سياسی برای تشخيص ھويت سياسی 
مھم است و اين مولفه آن چيزی است که پاره 
ای فريب خوردگان نزاع دو نسل آنرا فراموش 

  می کنند.
ود را از قديم گفته اند که ملتی که تاريخ خ

، از تجربه و گذشته نياموزد محکوم به نياموزد
تکرار آن است و اين آموزش از تجربه و گذشته 
يعنی پيوند دو نسل و انتقال تجارب دو نسل بر 

  نای تعلقات طبقاتی و نه تاريخ تولد است.بم
  

*****  
  
  

  برخورد به امر قھر...
آزاديھای دموکراتيک را برای فعاليت 

شناخته بود با کودتای کمونيستھا برسميت 
آمريکائی سوھارتو روبرو شد که وزير امور 
خارجه اش را تيرباران کردند و سپس يک 
ميليون کمونيست را به ياری متعصبين مذھبی 
که امروز در مقابل آمريکا قد علم کرده اند سر 

  بريدند.
پاتريس لومومبا در کنگو قانونا بر سر کار آمد 

بلژيک نشد وی را  ولی چون تسليم امپرياليست
کشتند و در اسيد حل کردند و جنبش ملی کنگو 

از  ، مارتين لوتر کينگ يکیرا سرکوب کردند
ضد تبعيض نژادی در آمريکا که مدافع رھبران 

عدم توسل به قھر برای تحقق خواستھايش بود 
با قھر نيروھای نژادپرست به قتل رسيد و... در 

اھد آن ھستيم تمام اين موارد و موارد مشابه ما ش
که اين نيروھای ضد انقالبی ھستند که برای 
سرکوب مردم به قھر توسل جسته و تا لحظه 
ايکه خود در قئرت سياسی ھستند مدعی می 
شوند که قھر يک مقوله انحصاری است که فقط 
بايد در خدمت دولت باشد. تجربه نشان می دھد 

خشونت طلب که با قھر ضد که نيروھای 
 ١١ ادامه در صفحه...بات غير انقالبی مناس

  ستنيحمايت از جنبش دموکراتيک مردم کشور، تجاوز به ليبی برای غارت آن 
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[Text eingeben] مردم چرا نشستين   ايران شده فلسطين 

  برخورد به امر قھر...
انسانی و ظالمانه را جفظ می کنند و خود از آن 
بارھا استفاده کرده و بازھم خواھند کرد پس از 
قبضه کردن قدرت سياسی از ديو به فرشته بدل 
شده و ھمه را از توسل به قھر باز می دارند و 

ه نکوھيدايدئولوژيک در  در عرصه مبارزه
شمردن قھر سرآمد عالمند. منظور آنھا ھيچوقت 
قھر بطور کلی نيست. قھر طبقاتی که خود آنھا 
با توسل به ماشينھای سرکوب و تحميق که دارند 
قھر محسوب نمی شود يک امر بديھی برای 
حفظ نظام است ولی مقاومت در مقابل اين 
سامانه ستمگری قھر محسوب شده به خشونت 

ن پاسخ می دھند و با کسی بارترين وضعی به آ
  شوخی ندارند. 

ارتجاع طبقاتی برای اينکه جنبشھای 
دموکراتيک و اعتراضی را مھار کند برای آنکه 
مانع شود که حرکتھای مدنی برای پايان دادن به 
نقض حقوق مدنی انسانھا از حق مقاومت و 
توسل به زور برای کسب حقوق خويش به قھر 

برای اينکه در يک  ،انقالبی برخوردار شوند
جنگ روانی ايده توسل به قھر را در نطفه خفه 
 کند مستمرا بر ضد قھر انقالبی تبليغ می کند.

مقوالت اجتماعی نظير آزادی و دموکراسی را 
از ماھيت طبقاتی خويش تھی می نمايد به امر 
سرکوب ارتجاع با شعار مخالفت با اعدام با 

پديده و راه کتمان کردن ريشه ھای اجتماعی اين 
"ما برافکندن قطعی آن در قالب عباراتی نظير 

با مرگ مخالفيم زنده باد زندگی" و يا "تا کی 
بايد با اعدامھا جمھوری "، بايد خون ريخت"

اسالمی با شعار نفی اعدام به طور کلی >

.. دست ارتجاع خشونت طلب " و.مبارزه کرد
را در جاری ساختن نھرھای خون از خون 

قالبی و توده ھای مردم آزاد می نيروھای ان
گذارند و مردم را دلداری بيشرمانه می دھند تا 
برای رفع اين وظعيت و پاسخ به ارتجاع به قھر 

خرداد  ٢٢انقالبی متوسل نشوند. تجربه جنبش 
نشان داد که ارتجاع حتی در مقابل خواستھای 
دموکراتيک و مسالمت آميز نيز از توسل به قھر 

ئی ندارد و بايد مردم را برای ضد انقالبی ابا
  مقابله با اين وحشيگريھا مسلح کرد.  

  ترحم بر پلنگ تيز دندان 
  ستمکاری بود بر گوسفندان

رھبران سازشکار در اين جنبشھا که اھدافشان 
مبارزه در چارچوب نظامھای حاکم است ھراس 
دارند که با ترويج ايده توسل به قھر چنانچه 

موعه نظام حاکم به خطر مقبوليت عامه بيابد مج
افتاده و سرنگون شود. باين جھت در برنامه  و 
شعارھای خود راه توسل به قھر را رد می کنند 
و از فشار اين جنبشھا تنھا برای کسب امتياز 
برای طبقه يا قشر خويش در چارچوب وضعيت 
کنونی استفاده می نمايند. تبليغات آنھا رفرميستی 

ه قھر به معنی مسلح شدن است. البته ايده توسل ب
، قھرمانان و انجام عمليات ترورويستی نيست

اين درک معيوبی از قھر انقالبی و طبقاتی 
. قھر بايد در روند مبارزه اجتماعی مقبول است

مردم قرار گيرد و اين آمادگی در آنان بوجود آيد 
که برای نيل به اھداف خود آماده فداکاری و 

ان باشند و در دادن قربانی با حداقل خسر
شرايطی توسل به قھر برای تحقق اين آرمان 

  اجتناب ناپذير است.

حزب ما بايد در آينده نيز برای اثبات حقانيت 
استفاده از قھر انقالبی مبارزه کرده و آنرا 
ترويج کند. حزب ما بايد بکوشد با نظرياتی که 
می کوشند مقوالت اجتماعی را که طبقاتی 

بی "ليستی به مفاھيم ھستند به صورت ليبرا
بدل کنند و مردم را فريب و غير طبقاتی  "ضرر

  دھند مبارزه نمايد. 
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تئوری پوچ مبارزه 
  نسلھا

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

  کنگره چھارم حزب
عرصه ھای مبارزه يکی از 

ايدئولوژيک ارتجاع طرح تئوری
. ارتجاع و بويژه "مبارزه نسلھاست"

ارتجاع مغلوب در ايران برای بريدن
رابطه و تبادل تجربه بين نسل مسن و
نسل جوان جای مبارزه طبقاتی را با
مبارزه نسل ھا تعويض کرده است. بر
اساس اين نظريه تمام مصائب گذشته

ايران اتفاق افتاده و  و فجايعی که در
روی کار آمدن رژيم مذھبی محصول
مبارزه نسل گذشته است و اين باعث
شده که نسل جوان زندگی خود را از
دست داده و سوخته باشد. ايجاد نفرت
بين گذشتگان و آيندگان ھميشه يک

 شگرد ارتجاع بوده است. 

  ١٠ادامه در صفحه ...

واحد طبقه کارگر ايران  سخنی با خوانندگان: نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است."توفان" نشريه "حزب کارايران"حزب
ی ما است. اين زبان برای ھرچه رساترشدن به ياری ھمه کمونيستھای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. نظريات و پيشنھادات خودرا برا

ی حمايت کنيد. به ما کمک مالی رسانيد، ارسال داريد. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيست
ری رسانيد، ھزينه 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 يا

 گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم.

  برخورد به امر قھر انقالبی
 نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران(توفان) به کنگره چھارم حزب
 
در فردای انقالب ايران روحانيت برای کسب کامل قدرت در ايران از ھيچ جنايتی غفلت

کرد. آنھا ھزاران ھزار انسانھای بی گناه را تنھا بخاطر زھر چشم گرفتن سر به نيستن
کردند. حتی با قتلھای درمانی شيوه ھای آدمکشی را به سطح يک تئوری پيشگيرانه
برای حفظ قدرت سياسی ارتقاء دادند. وجدانھای بشری و بويژه وجدان ما ايرانيان از اين

، از اينھمه بی عدالتی وقساوت و بی رحمی حيوانیھمه خونريزی و تبھکاری و
، از اين ھمه تصفيه حسابھای شخصی و ارضاء تمايالتمجوئی و خون آشامیاانتق

حيوانی با توسل بزور و گردن کلفتی به عذاب آمده در نھادمان مقاومتی در مقابل اين
ريخ قابل فھم استھمه خشونت بی انتھا بوجود آمد. اين مقاومت درونی کامال از نظر تا

ولی از نظر علمی راه مبارزه با خشونت حيوانی طبقات حاکمه را با انکار واقعيتھای
اجتماعی نمی توان پيدا کرد. قھر را تنھا با قھر ميتوان از بين برد. ھيچ قھر ضد انقالبی

  و از جمله مذھبی خود بخود از بين نمی رود.  
زيسيون ايران وجود دارد برخورد به مسئله قھريکی ديگر از موارد اختالفی که در اپو

انقالبی است. کمونيستھا ھميشه بر اين باورند که قھر مامای جامعه کھن در تولد جامعه
نوين است. اين نظريه بزرگ مارکس و انگلس محصول خيالپردازی دو انديشمند بزرگ

باشد. جايگزينی پرولتاريا نيست استنتاج از مبارزه طبقاتی بشريت در طی قرنھا می
نظامھای اجتماعی تنھا با قھر انقالبی مقدور بوده است. تريخ بشر تاريخ مبارزه طبقات
است که به انقالبيھای انسانھا بر ضد مناسبات حاکم صورت گرفته است. ھمه انقالبات
تاريخ بشريت محصول قھر انقالبی مردم است. مبارزه قھرآميز ملتھا و توده ھای مردم

ست که کمر استعمار جھانی را شکسته است. بدون اين مقاومت قھرآميز برایبوده ا
اخراج اشعالگران جنايتکار امکان رھائی ملی و کسب استقالل وجود نداشت. حزب ما
ھوادار قھر طبقاتی است. اين قھر خارج از اراده ما در جامعه وجود دارد و نفی وی در

فقدان آن در عمل نيست بلکه تنھا به مفھوم سخنان و تئوری ھا و نظريه ھا به مفھوم
  انکار واقعيت در جامعه است.

طبيعتا ھيچ طبقه اجتماعی که قدرت سياسی را در دست درد حاضر نيست به ميل خود و
با اقناع از امتيازھای خويش دست بردارد. تاريخ حتی يک نمونه در اينمورد ندارد بلکه

رائه اعمال خشونت از جانب مدعيان مخالفت بابر عکس نمونه ھای فراوانی در جھت ا
سالح معنوی طبقه کارگر و ءخشونت دارد که ھدفشان از طرح اين مسايل تنھا خل

نيروھای انقالبی است. در ايران دکتر محمد مصدق با يک انتخاب دموکراتيک بر سر
ونتکار آمد و بر ضد استعمار انگلستان قد برافراشت. ارتجاع پاسخ وی را با خش

، وزير امور خارجه اش دکتر حسين فاطمی را اعدام کرد و کمونيستھا وبيرحمانه داد
. در شيلی در يک انتخابات آزاد آلينده به قدرتنيروھای انقالبی را سينه ديوار گذاشت
ی آمريکا پاسخ وی را  با خشونت بيرحمانه"سيا"رسيد و ژنرال پينوشه بياری سازمان 

ال بيش از سی ھزار نفر را به قتل رساندند و مبارزان را ربودند وداد و آنگاه ده ھا س
سر به نيست کردند و سرانجام با ياری امپرياليستھا از پينوشه تا آخرين روز حمايت
کردند ت با خيال راحت و در آسايش به خاطر خدماتيکه کرده بود عمرش را به پايان

  ١٠ادامه در صفحه  ...ا برساند. در اندونزی که سوکارنو رھبر ملی آنھ

Workers of all countries, unite! 

Toufan  

توفان
Central Organ of the 

Party of Labour of Iran 
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