
 

 
 

انترناسيوناليسم پرولتری مکمل 
  لتارياستميھنپرستی پرو

  "چپ"در قالب  ،سخنانی پيرامون موعظه ھای وطنفروشانه
درج  “بيانيه حزب کمونيست„، اين عبارتی است که در "کارگران وطن ندارند"

بيان کوتاھی از مارکس که در جر و بحث با منتقدان و مفتريان به . شده است
شايد به . کمونيسم بکار رفته و دارای يک مضمون بزرگ انترناسيوناليستی است

علت ھمين بيان کوتاه، اين عبارت، ھم مورد استناد کمونيستھا و ھم سوء استفاده 
اين عبارتی است که ھر کس با تحريف . قرار می گيرد" انق?بی"ضد کمونيستھای 

  .مارکسيسم، خود را يار آن جلوه می دھد
، اگر کسی درک درستی از اين عبارت نداشته باشد و وطن برايش مھم نباشد

در حالی که . برايش مھم نيست که در کدام کشور بر ضد سرمايه داری می رزمد
برای کمونيستھا که به ملتھای معينی تعلق دارند، مھم است که در کدام کشور بر 

زيرا آنھا با آشنائی . ضد سرمايه داری و يا حتی بر ضد امپرياليسم مبارزه می کنند
ناختی که از فرھنگ و تاريخ جامعه نسبت به تحليل طبقاتی جامعه خويش و ش

خويش دارند، طبيعتا در کشور و ميھن خويش که در آن زاده و رشد کرده اند، با 
خلق و خوی مردم آن آشنا بوده و با آنھا در آميخته اند، بھتر می توانند در بسيج 
طبقه کارگر و مبارزه با دشمن مشترک موثر باشند، تا در جائی بيگانه و يا گوشه 

از دنيا که نه به زبانش آشنا ھستند و نه تاريخش را می دانند و نه مناسبات  ای
اين .... طبقاتی آن کشور را می شناسند و نه احساسات مردم را درک می کنند و نه

ھرگز به اين مفھوم نيست، که مبارزه ی يک  “بيانيه حزب کمونيست„رھنمود 
ه در آرژانتين و يا جای دورافتاده کمونيست ايرانی در ايران، ھمانقدر موثر است ک

ديگر، و به اين استناد، کمونيستھای جھان بايد ممالک خود را برای مبارزه بر ضد 
 نيلن. سرمايه داری ترک کنند و به ممالک ديگر کوچ نمايند و در آنجا ساکن شوند

 فيتعر نينوطن را چ اي ھنيمقوله مدر پاسخ به اين سوپر انق?بی ھای تھی مغز 
موجود، عامل  یو اجتماع یفرھنگ ،یاسيس طيبه منزله مح ھنيم": ده استکر

 یفرھنگ و یاجتماع ،یاسيس طيشرا.... استيپرولتار یمبارزه طبقات در یقدرتمند
  ٢ ادامه در صفحه....و ضرورتا ستيتفاوت ن یب ،ايپرولتار یمبارزه اش برا

  
 

 ،چرا بايد از حقوق دولتھا در جامعه جھانی
  ماھيت دولتھا دفاع کردصرفنظر از 

بنظر ما وقتی از حقوق دموکراتيک سخن می رانيم مجموعه آن اقداماتی را در 
منافع اکثريت توده . نظر داريم که جنبه عمومی داشته و به نفع عموم مردم باشد

. ھای مردم را مد نظر داشته و به اين توده ھا احترام گذارده و اعتقاد داشته باشد
?ق برای زنان سخن می رانيم، وقتی ما از حق کودکان و يا حق وقتی ما از حق ط

ارث سخن می رانيم، وقتی از حق رای و حق آزادی ھای سياسی و مدنی و 
مختصر از حقوق سياسی سخن می رانيم، از حقوقی سخن می گوئيم که بايد 

احترام ھمگان باشد و برای ھمگان معتبر به  طلبانه و شامل بوده و موردتساوی 
اين احترام و برسميت شناختن ھمگانی، شرط قدرت و پابرجائی اين . حساب آيد

حقوق است، اين شامل بودن، حرمت اين حقوق را حفظ می کند و مانع از آن است 
که مستمر و مرتب مورد تجاوز و نقض قرار گيرد، مانع از آن می شود که سنت 

  .نسانھا قرار گيردنقض کردن آفريده شود و مبنای تجاوز مجدد به حقوق ا
در يک جامعه به عنوان عضو جامعه، حضور داشته باشد، اين  یفرد زمانيکه
. کند یم دايکاربرد پبرای وی به عنوان عنصر اجتماعی  یحقوق شھروندحقوق، 

 یجامعه، مشارکت در زندگ یاز مشارکت در زندگ تستعبار اين حقوق یمحتوا
 ی کننده محدود یحقوق شھروندا که اين به اين معن دولت اتيجامعه و در ح یاسيس

 اند یو حقوق مدن یاسيس یمقوfت آزادی ھا از جمله  آن. حاکم است دولت یآزاد
علی رغم  ی، که در برگيرنده تحقق حقوق سياسی و مدنی است،اسيس يیکه رھا

به  .است یميعظ شرفتيپ ی دھنده نشان ديترد ی، باين حقيقت که بسيار محدود است
تشکل و  ی، آزادانتقاد یآزاد ان،يب یآزاد ما از حقوق دموکراتيکی نظيراين جھت 

 ۵ادامه در صفحه ...    .می کنيم و کرده ايم تيحما یھمگان یحق رأ
  

پـيونديدـب ، حزب طبقه کارگر ايران)توفان(به حزب کار ايران  

  ش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  ديای جھان متحد شويتارلپرو
 

  توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

انتصاب اوباشان 
  برای بقاء رژيم

به  یسعيد مرتضو: "مطبوعات خبر دادند که
درخواست دولت از قوه قضائيه به قوه مجريه 
منتقل و از امروز مسئول ستاد مبارزه با 

  ".قاچاق كاf و ارز شده است
دولت است در  انيخراسان که از حام هينشر

و  یمرتضو یماجرا«سرمقاله خود با عنوان
  :نوشت »هيياز قوه قضا یجد یا هيگ?

 یقدر که برخ نيا یمرتضو یماجرا«"
پردازند از  یرسانه ھا به آن م اي ندگانينما
ھا  یو مجلس ستيبرخوردار ن یاديز تياھم
کشور  هيقوه مقننه و مجر نيبرسر آن ب دينبا

 یجمله خ?صه مطلب نيا »ندازندياخت?ف ب
آن را  یفکر یھا انياز جر یاست که برخ

ادعا  نيا هاست ک نجايسوال ا. کنند یمطرح م
  "درست است؟ زانيتا چه م

بخش منتقد دولت در اعتراض به اين انتصاب 
 یماجرا: "دست به انتقاد زد و اظھار داشت

 اريشده از آنجا بس قيتعل یقاض یمرتضو
حرف  نياز مھمتر یکيدارد که به  تياھم
 زکيکھر یماجرا یعنيحق معترضان  یھا
مثل  يیماجراھا ليدل نيگردد به ھم یمبر

مھم  یدانشگاه فقط پرونده ا یو کو زکيکھر
شده باشند محسوب  قيتعل یکه در آن چند قاض

به  ميمستق کام?ً  یبلکه به صورت ،شود ینم
وابسته است و در " به نظام یاعتماد گروھ"
 یبرم ندهيبه ثبات و اقتدار نظام در آ جهينت

رھبر  حيصر اتديما براساس تاک. گردد
 نيدر ا یکه برخ ميباور نيبرا زمانيعز

 یدانشگاه اشتباھات یماجرا و موضوع کو
را برآن گذاشتند " تيجنا"نام  شانيکردند که ا

نگاه  ليبوده است که به دل نيو ھمه حجت ما ا
 ٢ادامه در صفحه ...غيرعلنیو  یعلن داتيتاکو

  ســال سيزدھم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٢نوامبرـ ١٣٩١ آبان ١٥٢ماره ـش



     

   ٢صفحه                                                       توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩١ماه   آبان  –  ١۵٢شماره    

 ...انتصاب اوباشان
اشتباھات را  نيبرخورد با ا ینظام بنا ،یرھبر

از سه  شيکه ب نيداشته و دارد حال اگر بعد از ا
 نياز متھم یکيگذرد و  یسال از آن ماجرا م

به اتھامش  نکهيا یآن پرونده به جا یاصل
در دولت  یمتعدد یھا تيشود مسئول یدگيرس
فتنه آلود  طينکرده شرا یگونه اگر خداچ رديبگ

توان ابھام ھا را برطرف  یشود م جاديا یمشابھ
  ".کرد

سعيد مرتضوی از بدو روی کار آمدن، نامش 
. با سانسور و شکنجه و اعدام ھمراه بوده است

البته قبل از وی نيز کرسی نقض حقوق بشر و 
سرکوب و شکنجه مردم در رژيم جمھوری 

ه بود، ولی وضع طوری اس?می خالی نماند
است که ھر جنايتکار قاتلی که بعدا بر سر کار 
می آيد با درجه توحش و بيرحمی و بھيميگری 
که از خود نشان می دھد، روی نفر قبلی را 
سفيد می کند، بطوريکه نام جانی قبلی از خاطره 

اين آقای سعيد مرتضوی . ھا زدوده می شود
ر انسان را بياد نمونه آن جانيانی بود که بی اختيا

تيمور بختيارھا و سرھنگ زيبائی ھا و آزموده 
  .ھا می انداخت
برای شناخت سوء سابقه تابناک مرکز خبری 
سعيد مرتضوی، دادستان سابق " :ايشان نوشت

  .تھران تفھيم اتھام شد
مرتضوی که در پرونده حادثه کھريزک متھم  

نقض «، »معاونت در قتل«ھای  بود، در زمينه
تفھيم » ھتک حيثيت ناجا«و » ھروندیحقوق ش

اتھام شده است و احتماf به زودی به محاکمه 
  .خواھد رسيد

اين در حالی است که دادستان سابق تھران و 
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاf، در تيرماه سال 
جاری خبر از برائت خود در اتھامات اين 

ای، دادستان کل کشور و  پرونده داده بود اما اژه
  .سخنگوی قوه قضائيه اين خبر را تکذيب کرد

از } دو سال  بيش از{پس از گذشت يکسال  
که در آن زمان به عنوان (حادثه کھريزک 

بازداشتگاه نيروی انتظامی، برای نگھداری 
و ) گرفت اراذل و اوباش، مورد استفاده قرار می

کشته شدن سه تن و شکنجه شماری از بازداشت 
که در آن زمان دادستان شدگان، سعيد مرتضوی 

تھران بود، با حکم شعبه يک دادگاه انتظامی 
قضات، از سمت خود عزل شد و ادامه کار وی 

  ."به حالت تعليق در آمد
حال اين آقای دادستان که مظھر بيدادگری بود و 

مسئول ستاد " سابقه، بيکباره" حسن"با اين 
 ".مبارزه با قاچاق كاf و ارز شده است

مھوری اس?می از فعاليتھای آيا رژيم ج
مشعشعانه ايشان و نفرتی که مردم از ايشان 
. دارند بی اط?ع بوده است؟ مسلما چنين نيست

آيا آقای خامنه ای از اين انتصاب ناراحت است 
و اين کار تنھا زير سر دولت احمدی نژاد است؟ 

مگر ھمين آقای خامنه ای . که مسلما چنين نيست
ط?عات توسط احمدی جلوی برکناری وزير ا

نژاد را نگرفت؟ کسی که می تواند از برکناری 
وزيری جلو بگيرد حتما قادر است از انتصاب 
ساير مسئوfن نيز جلو گيرد، مگر اينکه خودش 

  .با اين انتصاب جنجالی موافق باشد

انتصاب مرتضوی با اين چھره سياه و نشاندنش 
بر مسند ديگر، نشانه اعتماد رژيم جمھوری 

. س?می به افرادی نظير اين شخص می باشدا
رژيم جمھوری اس?می می خواھد از سعيد 

در سرکوب " خدماتش"مرتضوی به خاطر 
سپاسگزاری کند  ١٣٨٨جنبش دموکراتيک سال 

و در عين حال با دھن کجی به مردم قدر قدرتی 
خويش را نشان دھد و بفھماند که مامورانی که 

دارای بيمه  بدستور رھبری تمکين می کنند،
عمر بوده و از مزايای کافی برخوردار خواھند 

رژيم جمھوری اس?می ھرگز اجازه . بود
نخواھد داد مزدورانش که درجه وفاداری 
خويش را به کل نظام ابراز داشته اند، دغدغه 

حمايت از سعيد مرتضوی . خاطری داشته باشند
فقط اع?ن جنگ با مردم و با خانواده شھدا 

ديگر سخن اش با ماموران خودی  نيست، روی
است و به ھمه آنھا می فھماند که برای سگھای 
وفادار رژيم جای ھيچگونه نگرانی نيست و 
رژيم حاضر است با کمال بيشرمی و عليرغم 
نفرت افکار عمومی از اقداماتش، از نوکران 
خويش دفاع کند، تا آنھا نيز دلگرم بوده و در 

صاب سعيد انت. خود احساس تزلزل نکنند
مرتضوی به مسئوليت جديد در خدمت استحکام 
رژيمی است که ضربه سياسی مھمی در جريان 

  .خورده است ١٣٨٨جنبش دموکراتيک سال 
رژيم جمھوری اس?می مشروعيت سياسی و 
مذھبی خويش را در اين روز بيش از پيش از 
دست داد و به دستور آقای خامنه ای با پوشيدن 

در . به سرکوب مردم شد چکمه و کشتار، موفق
اين روز مردم با شعار مرگ بر ديکتاتور به 
ميدان آمدند و شخص خامنه ای را مورد ھدف 

اين رويدادھا بر مسئوfن رژيم . قرار دادند
سعيد مرتضوی در اين شرايط . پنھان نيست

سخت در کنار رژيم باقی ماند و در کنار بسيجی 
سرکوب ھا و پاسداران و ماموران امنيتی در 

وقتی رژيم به وی . مردم نقش مھمی ايفاء کرد
ارتقاء درجه می دھد در عين حال نشانه ضعف 

رژيمی که بقاء خود را در . و ترس رژيم است
ابقاء چنين اوباشانی می بيند، خودش در لبه 

وقتی رژيمی . سقوط سياسی اخ?قی قرار دارد
تا اين حد بی شرم است که شرمساری در 

اندازد، وقتی رژيمی حاضر  مقابلش لنگ می
است تا اين درجه سقوط کند، حاکی از اين است 
که شکاف در حاکميت از باf تا پائين کشيده شده 
است و ضربه ای که اين حاکميت خورده است، 

نوع برخورد با سعيد . بسيار ھولناک بوده است
مرتضوی بيانگر وضعيت نابسامان درون رژيم 

  . جمھوری اس?می نيز ھست
انتصاب سعيد مرتضوی باز کردن fی در است 
تا ھمه آنھا که پرونده ای دارند و سگ وفاداری 

اين . ھستند در خدمت تحکيم رژيم قرار گيرند
وضعيت تا سرنگونی رژيم سرمايه داری 
جمھوری اس?می بدست مردم ايران ادامه 

  .خواھد داشت
 

*****  
  

  ...سيوناليسم پرولترینترناا
 یب یو یوشت کشورش براتواند سرن ینم

ميليتاريسم جنگ طلبانه و تاکتيک "(تفاوت باشد
ضد ميليتاريستی سوسيال دموکراسی آلمان چاپ 

 -در مقاله مبارزه برای صلح ١٧آلمان صفحه 
آنچه برای پرولتاريا بی تفاوت نيست، ). لنين

برای اين مدعيان دفاع از پرولتاريا عميقا بی 
  .تفاوت است

عبارت، اين درک را ارائه داد نمی شود از اين 
بی "کارگران و يا " بی وطنی"که به سبب 

کمونيستھا، کمونيستھای ايرانی بايد مقيم " وطنی
کانادا شوند و برای استقرار سوسياليسم در 

در واقع آنوقت آنھا ديگر . کانادا مبارزه کنند
کمونيست کانادائی ھستند، ولی باز ھم بايد 

حقوقی -سياسی-افيائیباfخره در يک واحد جغر
بنام کانادا مبارزه کنند و در مبارزه با سرمايه 
داری برای سيادت سياسی،  پس از استقرار 
سوسياليسم نيز، از کشور سوسياليستی کانادا 

ما در اين بحث به کمونيستھا که . سخن برانند
انسانھای آگاه و مبارز ھستند، اشاره می کنيم و 

ولی اگر بخواھيم . نه به مجموعه طبقه کارگر
بی "مدعی شويم که کارگران ايران به علت 

بايد مث? مقيم کانادا شوند و در کانادا که " وطنی
البته وطن جديد آنھاست، بر ضد سرمايه داری 
مبارزه کنند، تکليف طبقه کارگر جديد بازتوليد 
شده در ايران چه می شود؟ می بينيد که چنين 

چقدر " دارندکارگران وطن ن"درکی از عبارت 
کارگران "ما می پرسيم اگر . پوچ و بی معناست

چه نيازی به تعدد احزاب کارگری " وطن ندارند
و کمونيستی در جھان و در ھر کشور مفروض 
است؟ آنوقت می شود يک حزب کمونيست 
کارگری و جھانی برای ھمه کشورھا و برای 
ھمه زمانھا تا استقرار سوسياليسم در سراسر 

اين . ر برای ھميشه ايجاد کردجھان يک با
حزب ديگر حزبی خارج از زمان و مکان 

  .است، حزبی انتزاعی است
ھمين مدعيان بی وطنی کارگران، که يا احزابی 
را که ساخته و پرداخته کرده اند، يک تشکي?ت 
ايرانی معرفی می کنند و يا خود را متعلق به 
خلق ايران جا می زنند، ھر کدام می خواھند 

نامه ايرانی داشته باشند، تا بھتر بتوانند شناس
  .طبقه کارگر و خلق ايران را فريب دھند

آيا می شود از اين عبارت، بنادرستی نتيجه 
ھستند، " کارگران فاقد ميھن"گرفت که چون 

نبايد قدرت سياسی را از دست بورژواھا که 
زيرا که امر کسب . دارند، بدر آورند" وطن"

وجود و حضور يک  قدرت سياسی، مشروط به
قدرت سياسی در يک واحد سياسی جغرافيائی 
معين است، و کارگران که به علت فقدان اين 
مالکيت، از ھفت دولت آزادند، نبايد زحمت 
کسب قدرت سياسی را بخود راه دھند، آنھا نمی 
توانند برای کسب قدرت سياسی در منطقه ای 

. دکه وطنشان نيست، مبارزه کنند و انق?ب نماين
می توان مدعی شد که به علت عام بودن اين 

" وطن سوسياليستی"عبارت، نمی توان حتی از 
نيز سخنی به ميان آورد، زيرا کارگرانی که فاقد 
وطن ھستند، انگيزه ای ھم برای ايجاد يک 

 ٣ادامه در صفحه ... وطن سوسياليستی

  وری اسKمی، به دست مردم ايرانسرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھ
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   ...سيوناليسم پرولترینترناا
شد، مارکس اين و از اين گذشته مدعی . ندارند

عبارت را برای ھمه دوره ھای تاريخی از جمله 
می . عصر امپرياليسم نيز معتبر دانسته است

توانيم بگوئيم که کارگران بی وطن، ماf وطن 
سوسياليستی نيز ندارند و مارکس در ھيچ جا از 
وطن سوسياليستی و يا ميھنپرستی سوسياليستی 

اين پس می بينيم که از . سخنی نگفته است
، اگر درک “بيانيه حزب کمونيست„عبارت 

درست کمونيستی نداشته باشيم و به منج?ب 
متافيزيک در غلتيده باشيم، به چه مھم?تی می 

پاره ای از اپوزيسيون ايران به . توانيم برسيم
اين مھم?ت رسيده اند و آنرا مدال افتخار و 
خيانت ملی خود کرده اند و می پندارند که می 

با برچسب اتھام و ايجاد فضای رعب و  توانند
ترور در مورد افشاءگرانشان، جاده صاف کن 
تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھا به ايران 

  .باشند
آنھا مدعی اند که چون کارگران ايران بر اساس 

، وطن ندارند، “بيانيه حزب کمونيست„عبارت 
در صورت تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھا و 

طقه به ايران نبايد از وطنشان دفاع ارتجاع من
کنند، بلکه بايد خود را کنار کشيده و بگويند که 
اين جنگ به ما و کارگران ساير کشورھا ربطی 

البته اين رھنمود خانمان برانداز تنھا . ندارد
شامل کارگران ايران نمی شود، کارگران 
فلسطين نيز بايد با نتانياھو ھم آواز شده و مدعی 

کارگران فلسطينی وطن ندارند و در شوند که 
مقابل تجاوز صھيونيستھا از چيزی که ندارند، 

فکرش را بکنيد که . نمی توانند دفاع کنند
کارگران عراق و افغانستان و فلسطين و ليبی و 

ھمه به  بھانه اينکه وطن ندارند از ... سوريه و
در چنين . مقاومت عليه تجاوز دست بردارند

ترسيم می " انق?بی"يستھای جھانی که ضد کمون
کنند، ديگر جائی برای مبارزه عليه امپرياليسم، 
صھيونيسم و سرمايه داری و مقاومت خلقھا و 

جھان آنھا جھان . طبقه کارگر جھان نمی ماند
  .امپرياليستی است

اين تئوری ارتجاعی و ضد طبقاتی منصور 
حکمت در ميان پاره ای سازمانھای چپ اندر 

ن جای پای کوچکی باز کرده قيچی در ايرا
است، تا ھمدستی خويش را با امپرياليستھا در 

دو "عرصه جھانی، به بھانه مبارزه ی دعوای 
و لزوم بی طرفی خود، توجيه " قطب ارتجاعی

اين خرده بورژواھای روشنفکر حتی . کنند
احترام آموزگار فکری خود را نيز بجای نمی 

ھای وی آورند و اعتراف نمی کنند که تئوری 
ھمه آنھا خود را مبتکر . را به عاريت گرفته اند
صميميت ولی حکم می . اين تئوری جا می زنند

کند که ھمه آنھا پشت سر رھبر فکری خود به 
صف شوند و از خودپرستی خرده بورژائی 

ھمه آنھا بايد با منصور حکمت . دست بردارند
  .در اين جای ترديد نيست. بيعت کنند

در پاسخ به " يه حزب کمونيستبيان"مارکس در 
اتھام کسانی که مدعی اند کمونيستھا نه ميھن و 
نه مليت را برسميت می شناسند، بيان می کند 

که کارگران ميھن ندارند، تا نشان دھد که 
کارگران در دورنمای خود برای ميھنی جھانی 
مبارزه کرده و عليرغم تعلقشان به مليتھای 

ت کامل بوده و گوناگون يک انترناسيوناليس
برای جھانی بدون ستمگری ملتی بر ملت ديگر 

مارکس به جنبه . پيکار می کنند
انترناسيوناليستی مبارزه کارگران توجه مبذول 

در اين عبارت معترضه به منتقدان، . می دارد
روی سخن مارکس به دورنمای دنيای 
کمونيستی است و نه در مورد ھر کشور 

س بدرستی می در ھمان صفحه مارک. مفروض
زيرا پرولتاريا بايد قبل از ھر چيز : "آورد

سيادت سياسی را به کف آورد و به مقام طبقه 
رھنمون ملت ارتقاء يابد و خود را به صورت 
ملت در آورد، وی خودش ھنوز جنبه ملی دارد، 
گر چه اين اص? به آن معنائی نيست که 

  .بورژوازی از اين کلمه می فھمد
د ملتھا بر اثر رشد و توسعه جدائی ملی و تضا

بورژوازی و آزادی بازرگانی و بازار جھانی 
  ."بيش از پيش از ميان می رود... و

وقتی پرولتاريا جنبه ملی دارد، بدان معناست که 
وی در ممالک گوناگون ساکن است و يک 
پرولتاريای کشور جھانی نيست، بلکه 
پرولتاريای کشورھای جداگانه و واحدھای ملی 

ميھن جھانی، آن دورنمای انسانی . گانه استجدا
و انترناسيوناليستی است که جھت حرکت 
پرولتاريا را بدان سو نشان داده و ھمبستگی 
جھانی وی را برای نيل به ھدف مشترک متجلی 

اين ھسته روشن سخنان مارکس که . می سازد
ناظر بر برادری و ھمبستگی جھانی طبقه 

ه طبقات کارگر کارگر است، مغايرتی با اينک
دارای ھويتھای گوناگون ملی ھستند و در 
واحدھای جداگانه ملی زندگی می کنند و بايد در 
ھمين واحدھا که وطن و زادگاه آنھاست در 

برعکس . جھت سيادت سياسی بکوشند، ندارد
اين سخنان مارکس رابطه ديالکتيکی ميان 
مبارزه طبقه کارگر برای يک حکومت جھانی 

رزه انترناسيوناليستی و مبارزه کارگری، مبا
طبقاتی ملی کارگران را که چگونه بايد در 

  .خدمت ھم باشند، نشان می دھد
بھمان اندازه ايکه : "مارکس در ھمانجا می گويد

استثمار فردی بوسيله فرد ديگر از بين می رود، 
استثمار ملتی بوسيله ملل ديگر نيز از ميان 

  ."خواھد رفت
غز مستفاد می شود که از اين جم?ت پر م

ھمزمان با استقرار سوسياليسم و کسب قدرت 
سياسی طبقه کارگر در عرصه جھانی و برای 
نابودی کامل استثمار و ايجاد حکومت جھانی 
کارگری، استثمار ملی يک ملت بر ضد ملت 
ديگر که ھنوز در کشورھا  وجود دارد، بتدريج 

ر و از بين می رود و دولتھای ملی با طبقه کارگ
بورژوازی خود در ھمان چارچوب ملی، تا 
پيروزی پرولتاريای ھر کشور معين در کسب 
قدرت سياسی، در ھمان کشور معين به بقاء 

مارکس . خود ادامه می دھند و حضور دارند
ھرگز در عبارت خود، نافی وجود ممالک ملی 

و مليتھای گوناگون که ترکيبی از طبقات 
ھستند، نبوده است استثمار شونده و استثمارگر 

و ھرگز بيان نکرده است که کارگران در ھر 
قدرت " بی وطنی"کشور معين بايد با استناد به 

  .سياسی را در دست بورژواھا باقی بگذارند
بيانيه حزب “انگلس در پيشگفتار چاپ لھستانی 

خود پرولتاريای ملی در  ١٨٩٢در “ کمونيست
ھر کشور را برسميت می شناسد و ميان 

لتاريای لھستان و اروپا و روسيه فرق می پرو
کارگران "وی مدعی نمی شود که چون . گذارد

ما نبايد از پرولتاريای لھستانی و " وطن ندارند
وی به . سخن بگوئيم... يا روسی و يا آلمانی و

نقش پرولتاريای لھستان در مبارزه برای کسب 
استق?ل ملی تکيه می کند و می خواھد که آنھا 

: خويش صاحب اختيار باشند در کشور
ھمکاری صادقانه ملل اروپا در عرصه جھانی “

تنھا در صورتی ميسر است که ھر يک از اين 
. “ملتھا در خانه خود صاحب اختيار کامل باشد

ش?خت ھا “ : وی در ادامه آن می آورد
نتوانستند نه از استق?ل لھستان دفاع کنند و نه 

بورژوازی آنرا دوباره بدست آورند، برای 
. اکنون اين استق?ِل حداقلی، علی السويه است

ولی با اين وجود برای ھمکاری ھم آھنگ ملل 
آن . اروپا، استق?ل لھستان ضروری است

استق?ل را تنھا پرولتاريای جوان لھستان می 
تواند بدست آورد، استق?ل در دستھای او مامون 

زيرا استق?ل لھستان . و مصون خواھد بود
کارگران بقيه اروپا بھمان اندازه ضروری  برای

لندن (“است که برای خود کارگران لھستانی
  ). ١٨٩٢فوريه سال 

کاريکاتوری از "لنين دقيقا در اثر ارزنده خود 
به اين امر پرداخته و نشان می دھد " مارکسيسم

، يعنی ١٧٨٩که جنگھای ملی حتی در دوران 
جود در زمان حيات خود مارکس و انگلس نيز و

وی ت?ش می کند تا تفاوت ماھوی . داشته است
که " دفاع از ميھن"ميان شعار عوامفريبانه 

دفاع "توسط بورژازی مطرح می شود و شعار 
که توسط پرولتاريا طرح می گردد " از ميھنی
  :وی می نويسد. نشان دھد

...  پس صحبت بر سر جنگ کنونی است " 
يد نشان می دھد که با" خصلت حقيقی"بيان 

نمود را از واقعيت، پديده ھای خارجی را از 
. ماھيت و عبارت پردازی را از عمل تميز داد

عبارت پردازيھای دفاع از ميھن در اين جنگ، 
جنگ - ١٩١۴ – ١٩١۶جنگ امپرياليستی 

بخاطر تقسيم مستعمرات، بخاطر غارت 
را به جای يک  - سرزمينھای بيگانه و غيره

آنکه کوچکترين برای . جنگ ملی قرار می دھد
امکان تحريف از نظريات خود باقی نگذاريم، 

جنگھای "قطعنامه بند مخصوصی را در باره 
بطور "اضافه می کند، که " واقعا ملی

بطور اخص به معنای : دقت شود"(اخص
بوقوع  ١٧٨٩-١٨٧١در سال ) "منحصرا نيست

  ".پيوستند
...  

 ۴ادامه در صفحه ...آيا اين کام? روشن

را بی قيد و شرط و افغانستان بايد خاک عراق  ،استعمارگر تجاوزگرانِ 
  ترک کنند

 



     

   ۴صفحه                                                       توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩١ماه   آبان  –  ١۵٢شماره    

  ...ناليسم پرولتریسيونترناا
است؟ در جنگ امپرياليستی کنونی که زاده  

مجموعه شرايط دوران امپرياليستی است، يعنی 
اتفاقی، استثناء يا تخطی از عام و خاص نيست، 
عبارت پردازی در مورد ميھن، فريب خلق 
است، چون اين جنگ، جنگ ملی نيست در يک 

به ھيچ " دفاع از ميھن"جنگ واقعا ملی عبارت 
وجه عوام فريبی نيست و ما به ھيچ عنوان 

اين چنين . مخالف چنين جنگی نمی باشيم
در سالھای " بخصوص) "واقعا ملی(جنگھائی

بوقوع پيوستند و قطعنامه که به  ١٨٧١-١٧٨٩
ھيچوجه امکان بوقوع پيوستن آنھا را در حال 
حاضر نفی نمی کند، توضيح می دھد که چگونه 

از جنگی  بايستی جنگی واقعا ملی را
امپرياليستی با شعارھای ملی دروغين تشخيص 

و در واقع برای تشخيص اين ھدف بايد ديد، . داد
يک روند طوfنی از " "برپايه"آيا اين جنگ 

روند نابودی ستم " "جنبش ھای ملی توده ای
صورت می گيرد؟ در قطعنامه مربوط به " ملی

سوسيال : "مستقيما گفته می شود" پاسيويسم"
اتھا اھميت مثبت جنگھای انق?بی، يعنی دموکر

جنگھای غير امپرياليستی از نوع جنگھائی را 
") بطور مثال: خوب دقت شود"(که بطور مثال 

برای نابودی  ١٨٧١تا  ١٧٨٩در فاصله بين 
آيا . ستم ملی صورت گرفتند، انکار نمی نمايد

قطعنامه حزب ما، اگر چنين جنگھائی را 
دانست، می توانست در امروزه امکان پذير نمی 

از جنگھای ملی که نمونه ھائی از  ١٩١۵سال 
بوقوع پيوستند،  ١٨٧١و  ١٧٨٩آن بين سالھای 

صحبت کرده و خاطر نشان سازد که ما اھميت 
مثبت آنرا حاشا نمی کنيم، طبيعتا نمی توانست 

نقل از کاريکاتوری از ."(چنين کاری بکند
" اليستیاکونوميسم امپري"مارکسيسم و در باره 

به فارسی از انتشارات  ١٩تا  ١٧صفحات 
  )). توفان(حزب کار ايران

 ١٩و  ١٨لنين در اين سخنان به سالھای قرن 
اشاره می کند در حاليکه در عصر امپرياليسم 
وجود جنگھای ملی و ضد امپرياليستی و ضد 
استعماری دارای اھميتی چند برابر شده و در 

روشن  زندگی روزانه طبقه کارگر حضور
  .دارد

" ميھنپرستی"حال ببينيم که  لنين در باره 
  :کمونيستھا چه می گويد

آيا ما پرولتارھای آگاه وليکاروس از حس "
ما زبان خود ! غرور ملی بَری ھستيم؟ البته خير

و ميھن خود را دوست داريم، ما بيش از ھر 
چيز کوشش می کنيم توده ھای زحمتکش 

به سطح زندگی  را) يعنی نه دھم جمعيت آن(آن
. آگاھانه دموکراتھا و سوسياليستھا ارتقاء دھيم

برای ما دردناکتر از ھر چيزی مشاھده و 
احساس زروگوئی و ستمگری و اھانتی است که 
دژخيمان تزاری و اشراف و سرمايه داران، 

ما . ميھن زيبای ما را دستخوش آن نموده اند
 افتخار می کنيم که به اين زروگوئيھا از محيط

ما يعنی وليکاروسھا پاسخ شايسته داده شد، ما 
افتخار می کنيم که اين محيط افرادی مثل 

... راديشچف، دکابريستھا و انق?بيون رازنوچين

را در سالھای ھفتاد قرن گذشته پرورش داد، ما 
افتخار می کنيم که طبقه کارگر وليکاروس در 

حزب انق?بی نيرومند توده ھا را  ١٩٠۵سال 
آورد و موژيک وليکاروس نيز در عين بوجود 

حال شروع به دموکرات شدن نمود و به 
در "(سرنگون ساختن کشيشھا و م?کان پرداخت

 ١٢اثر لنين مورخ -باره غرور ملی وليکاروسھا
  ).٣٨٢اثر يکجلدی صفحه ١٩١۴دسامبر سال 

اگر آنطور که بعضی چپ اندر قيچی ھا کلمات 
بود، پس مارکس را درک می کنند، درست می 

حس غرور "بايد به لنين ايراد بگيريم که از 
و آنھم . سخن گفته است" ميھن دوستی"و " ملی

نه در دوران بعد از جنگ جھانی، بلکه در قبل 
  .از جنگ جھانی اول

  :لنين در جای ديگر می گويد
مث? . ما نبايد بگذاريم با حرف اغفالمان نمايند"

نفرت  برای خيلی ھا" دفاع از ميھن"مفھوم 
انگيز است، زيرا اپورتونيستھای علنی و 
کائوتسکيستھا به کمک آن دروغ بورژوازی را 
در جنگ غارتگرانه فعلی استتار و پرده پوشی 

ولی از اين . اين يک واقعيتی است. می نمايند
واقعيت چنين نتيجه نمی شود که بايد از تفکر در 

. باره اھميت شعارھای سياسی دست بکشيم
را در جنگ فعلی فقط و فقط " ميھندفاع از "

" عادfنه"وقتی می توان تصديق کرد که جنگ 
يعنی مطابق با مصالح پرولتاريا باشد، زيرا ھيچ 

سفاھت . جنگی امکان ھجوم را منتفی نمی سازد
از طرف " دفاع از ميھن"صرف بود ھر آينه 

ملل ستمکش در جنگ آنھا بر ضد دولتھای 
ف پرولتاريای بزرگ امپرياليستی يا از طر

نام (ۀپيروزمند، در جنگ وی بر ضد ف?ن گاليف
دولت بورژوازی نفی .) ت. ه -ژنرال فرانسوی

برنامه جنگ انق?ب پرولتاريائی در ."(می شد
توسط لنين برشته تحرير در  ١٩١۶سپتامبر 

  ).۴۴٢منتخبات يک جلدی لنين صفحه  -آمد
می بينيد که از نظر کمونيستھا امر دفاع از 

. ن يک مقوله برسميت شناخته شده استميھ
طبيعتا در يک کشور پيشرفته و غارتگِر 
سرمايه داری و يا امپرياليستی، طبقه کارگر بايد 

که ھدفش " ميھنپرستی"با شعار ملی گرائی و 
به صف کردن پرولتاريا برای کشته شدن بر سر 
تقسيم جھان در مرافعه با رقباست، به مخالفت 

ن نوع ميھنپرستی را که فقط پردازد و ماھيت اي
استتاری بر سياست غارتگری است، نشان دھد، 

در خدمت غارت جھان، در " ميھنپرستی"اين 
خدمت برده کردن ساير ملل و استثمار ملتی 

" ميھنپرستی"اين نوع . توسط ملت ديگر است
که ما آنرا ملی گرائی امپرياليستی می ناميم، در 

وناليستی طبقه مغايرت کامل با خصلت انترناسي
در اين جاست که کارگران . کارگر قرار دارد

اين ممالک غارتگری که در خدمت استثمار 
ملتی توسط ملت ديگر قرار گرفته اند، بايد خود 
را از اين تسلط رھانيده و در مقابل عوامفريبی 

بورژوازی توسعه طلب و " ميھنپرستانه"
يعنی !. غارتگر فرياد زنند که ما وطن نداريم

شما بورژاھا نمی توانيد ما را به بھانه عشق به 
سرزمين و وطنمان بدم گلوله ھای توپ برای 

مقاصد خودتان و سرکوب طبقه کارگر ساير 
ممالک و استثمار و استعمار ملتھا و خلقھای 

، "کارگران وطن ندارند"مفھموم . ديگر بکشانيد
. نترناسيوناليستی استاناظر بر اين واقعيت 

ه می توان مدعی شد که پرولتاريا وگرنه چگون
در ممالک تحت ستم و مورد تجاوز امپرياليستی 
با پرچم ما بی وطنيم به ميدان آيد و رھبری 

بدست " دفاع از ميھن"مقاومت مردم را برای 
پرولتاريا در نبردھای بزرگ . بورژواھا بدھد

عادfنه و ضد امپرياليستی و ضد استعماری از 
ند و اين ميھنپرستی ميھن خودش دفاع می ک

مکمل بی وطنی پرولتاريای ممالک غارتگر 
شعار پرولتاريا و خلقھای جھان متحد . است
، بيان انترناسيوناليسم پرولتری و درک شويد

صحيح از بی وطنی کارگران مملک متروپل و 
ميھنپرستی کارگران و خلقھای ممالک زير 

  .سلطه است
مبارزه اتفاقا با ھمين درک است که مارکس از 

مردم ايرلند برای جدائی از استعمار انگلستان 
دفاع کرده و از طبقه کارگر انگلستان می 
. خواھد که به جدائی ايرلند رای دھد

انترناسيوناليسم طبقه کارگر انگلستان به معنی 
برسميت شناختن ميھنپرستی و خواست جدائی 
ملی مردم ايرلند و از جمله طبقه کارگر ايرلند 

ا که اين جدائی می تواند طبقه کارگر است، زير
ھر دو اين کشورھا را بھم نزديک کرده  و 
بورژوازی استعمارگر انگليسی را تضعيف و 

اين بی وطنی کارگران انگليسی، . نابود گرداند
و اين . مکمل وطندوستی کارگران ايرلندی است

کنه رابطه ديالکتيکی انترناسيوناليسم با 
  .  ميھنپرستی کمونيستی است

" اين صدای ناقوس مرگ کيست"حتما نام کتاب 
منتشر  ١٩۴٠که در سال  ارنست ھمينگوی اثر
داستان  اين رمان روايت را شنيده ايد، است  شده

رابرت جوردن سرباز آمريکايی است که در 
ھای داخلی اسپانيا به بريگاد بين  ميانه ی جنگ
مواد کارشناس به عنوان  و المللی پيوست

منفجره وظيفه يافت پلی را که بر سر راه دشمن 
و بر سر اين وظيفه جان  منفجر کند ،قرار دارد

 رابرت جوردن نماد آن انسانھائی بود که با. داد
اعتقاد دموکراتيک و آرمانپرستانه، تحت تاثير 
ابتکار، فعاليت و بسيج نيروھای انق?بی و ضد 

بين ) بريگاد(فاشيست و کمونيست به ھنگ
اين ھنگ که با ابتکار احزاب . المللی پيوست

- کمونيستی و اتحاد جماھير شوروی لنينی
استالينی بوجود آمده بود، به بسيج کمونيستھا و 

?بی و دموکرات و ضد فاشيست از نيروھای انق
اقصی نقاط جھان برای مبارزه با سلطنت طلبان 
فاشيست اسپانيائی و برای حمايت از 

اين . جمھوريخواھان اسپانيائی تشکيل شده بود
انسانھای ارزنده در صف انترناسيوناليستھا در 
کنار نيروھای انق?بی و کمونيستھای اسپانيا 

را از چنگ پليد قرار گرفتند تا وطن آنھا 
. سلطنت طلبان و ھيتلر و موسولينی نجات دھند

کمونيستھای آلمان و ايتاليای متجاوز در کنار 
کمونيستھا اسپانيای مورد تجاوز قرار گرفتند و 

  ۵ادامه در صفحه ...سرود جھانی ھمبستگی
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  ...سيوناليسم پرولترینترناا
کمونيستھای آلمانی بر . بين المللی را سر دادند 

ضد آلمانھای متجاوز می جنگيدند تا 
کمونيستھای اسپانيائی در وطنشان اسپانيا به 

بسياری از اين . سيادت سياسی دست پيدا کنند
کمونيستھای قھرمان از ملتھای گوناگون با الھام 

که " بيانيه حزب کمونيست"از سخنان 
برای وطن اسپانيائی، " کارگران وطن ندارند"

ه انترناسيوناليستی با در راه انجام اين وظيف
. آرمان کمونيستی و انترناسيوناليستی، جان دادند

ارنست ھمينگوی و آندره مالرو تنھا دو تن از 
نمونه اسپانيا . چھره ھای برجسته آن ھنگ بودند

کارگران "بيانگر درک کمونيستی از مفھموم 
کمونيستھای ممالک متجاوز . است" وطن ندارند

رزمند که از وطنشان  در کنار کمونيستھائی می
دفاع می کنند و ھر دوی آنھا برای کشوری 

آزادی . جھانی و بدون مرز در ت?ش ھستند
وطن اسپانيائی سنگ بنای آزادی ھمه 

کسی . وطنھاست تا دنيائی بدون مرز بوجود آيد
که اين رابطه ديالکتيکی را نفھمد اساسا 

سفسطه گر ضد کمونيست و . مارکسيست نيست
حکمتيسم و ھمدست امپرياليسم و -مجھان وطنيس

  . صھيونيسم است
وحدت جھانی پرلتاريا نمودار وحدت منافع وی 
در مبارزه عليه دشمن مشترک و مبين وحدت 

به اين جھت . ھدف و يگانگی ايدئولوژی اوست
روشن است که تعلق به خانواده بزرگ کارگران 

نه تنھا به بی وطن و انترناسيوناليسم پی گير، 
رستی عميق و استق?ل سياسی و ميھن پ

طبقه کارگر در ممالک زير سلطه سازمانی 
لطمه ای نميزند، بلکه به سياست مستق?نه و 

بيشتر می  ميھن پرستانه آنان نيرو و استحکام
  .بخشد

بی "اگر چه در بادی امر انترناسيوناليسم 
دو مفھوم ، "با وطنھا"و ميھن پرستی " وطنھا

لی بين اين دو مفھوم کنند، و متناقص جلوه می
و ديالکتيکی وجود  منطقیيک رابطه تناقض م

. دارد که ھمديگر را تقويت و تکميل می کنند
  .اين دو مقوله بيان مجسم وحدت ضدين ھستند

حال عده ای چپ نما اين عبارت مانيفست را 
پرچم خود کرده اند تا خيانت ملی خويش را 

اليستھا آنھا مدعی اند که اگر امپري. توجيه کنند
به ايران تجاوز کردند، کارگران با استناد به اين 
گفته مانيفست، نبايد از وطنشان دفاع کنند و بايد 
اجازه دھند امپرياليستھا ھمان ب?ئی را بسرشان 
بياورند که در افغانستان و عراق و ليبی به سر 

آنھا در سوريه موافق آن . ساير مردم آوردند
قابل مزدوران ھستند که مردم سوريه در م

وارداتی و تجاوز امپرياليستی مقاومت نکنند، به 
" مانيفست حزب کمونيست"اين علت که در 

عبارتی آمده که کارگران بی وطن را از 
اين . مقاومت برای دفاع از ميھن منع کرده است

خودفروختگان که از درماندگی تئوريک به 
پرت وپ? گوئی دچارند، تجاوز به ايران را 

؟ جا می !!ان قدرتھای امپرياليستیجنگ مي
زنند، تا واقعيت را با قطع گردن به قد و قواره 

بايد پرسيد . تئوری ھای ارتجاعی خود در آورند
که اين عده برای نفی واقعيت و پافشاری بر 
تئوری بافی ھای تسليم طلبانه چه انگيزه و 

آيا واقعا از خنده روده بُر نمی . منافعی دارند؟
اين حضرات سوپر انق?بی و در شويد وقتی 

ماھيت ارتجاعی، به شما می گويند ما منتظر 
تجاوز امپرياليستھا به ايران ھستيم، زيرا که اين 

" فرصت مناسب"اقدام مثبت است و به ما يک 
می دھد تا جنگ داخلی راه انداخته و سوسياليسم 
را در ايران مستقر ساخته و قوای اشغالگر را 

مشتی از آنھا از نتايج  .از ايران برانيم
تحريمھای اقتصادی که ضربه اساسی اش 
متوجه مردم ايران است که بايد در زير سلطه 
جمھوری اس?می و گرسنگی دادن امپرياليستی 
زجر بکشند، مسرورند و پايکوبی می کنند و 
جنايتکارانه اين حساب را برای خودشان باز 
 کرده اند که گرسنگی دادن به مردم، زجر به
مردم، قتل عاليجنابانه مردم با دستکشھای سفيد، 

فرصت "fجرم به شورش منجر شده و 
به آنھا می دھد تا سوسياليسم را در " مناسبی

معلوم نيست انگيزه . ؟؟!!ايران مستقر کنند
مبارزاتی اين جانوران که از قتل مردم ايران 
اظھار شادمانی می کنند چيست؟ کجای نظرات 

زاديخواھی و انسانيت و اين جانوران با آ
کمونيسم قرابت دارد؟ اين توحش آنھا به قدرت 
طلبی و انتقامجوئی و خونخواھی و آدمکشی 
بيشتر شباھت دارد تا آزادی يک ملتی از دست 
مستبدان و غارتگران و مدافعان گرسنگی در 

اين سرور آنھا بيشتر برای . عرصه جھانی
کسب دfرھای مصوبه کنگره آمريکا و 

ھای وزارت خارجه ھلند قرار دارد، تا در يورو
جعل در مارکسيسم . خدمت انق?ب و خلق ايران

برای ھمدستی با امپرياليسم را نمی توان اشتباه 
کسانی . تئوريک و بی سوادی علمی تلقی کرد

که خواھان تجاوز امپرياليستھا برای ايجاد 
و آغاز راه انداختن جنگ " فرصت مناسب"

د مردم ايران گور خود را داخلی ھستند در نز
  . می کنند

  
*****  

  
  

  ...چرا بايد از حقوق
در اينجا نمی شود با پسوندھای من در آوردی 
به تضييق حقوق عمومی مردم که اعتبار عام 
دارد تجاوز کرد و آنھا را از درجه اعتبار ساقط 

اين به چه معناست؟ بگذاريد مثالھائی . نمود
  :بياوريم

ق برای زنان حمايت می وقتی ما از حق ط?
کنيم، بر اين نظريم که زنان بايد با مردان در 
جامعه دارای حقوق مساوی بوده و از ھمان 
حقوقی در زندگی مشترک برخوردار باشند که 

اگر روابط . مردان از نعمت آن برخوردارند
زندگی زناشوئی بر اساس دموکراتيک و احترام 

ع زندگی به متقابل استوار نباشد، بتدريج اين نو
صورت نظام بردگی خانگی در می آيد و قانونی 

که ناقض حقوق برابر انسانھاست، از اين حق 
برسميت . برده داری به حمايت برمی خيزد

شناختن حق ط?ق برای زنان شالوده يک 
زندگی دموکراتيک و عادfنه دو جانبه را 
ريخته و مزايائی را که روند تحول تاريخی در 

قرار داده است، از آنھا  در  اختيار مردان
خدمت س?مت اجتماع و عموم اجتماع سلب می 

در اينجا نمی شود از نقض حقوق مردان . کند
سخن گفت، چون اساس بر تساوی حقوق بوده 

  .است و نه بر مالکيت حقوق ويژه مردان
ھمين وضعيت در مورد حقوق کودکان وجود 

ز در زمان تسلط مذاھب، فرزندان بخشی ا. دارد
آنھا بر جان فرزندان . مايملک پدران بودند

خويش مسلط بوده و در مورد سرنوشت آنھا 
فرزند مستقل در جامعه . تصميم می گرفتند

انق?ب فرانسه و دوران . مذھبی وجود نداشت
روشنگری به اين وضعيت خاتمه داد و برای 
انسانھا حقوقی به رسميت شناخت که شامل 

کودک از ھمان . ودکودکان نيز می شد و  می ش
بدو تولد دارای حقوق قانونی است و والدين نمی 
توانند نسبت به فرزند ادعای مالکيت داشته 
باشند و با وی مانند وسايل خصوصی خود 
رفتار کنند و يا ھر ب?ئی خواستند بر سر 
کودکان در آورند و از بدو تولد دولت در قالب 

و نماينده جامعه بر سرنوشت کودک، بر رشد 
آموزش وی نظارت می کند و حتی می تواند بر 
اساس قانون، والدين را از حق سرپرستی 

اين طبيعتا يک دستآورده . کودکان محروم کند
بشريت است که در طی قرنھا زندگی مشترک 
در کنار ھم برای حفظ جامعه، برای س?مت 
جامعه، برای ايجاد امنيت در جامعه، تا بشود 

ر کنار ھم خلق کرد، يک ھمزيستی راه گشا د
يک جامعه مدنی که محصول . بدست آمده است

فعاليت و مشارکت انسانھا در ساختمان آن است 
نمی تواند بدون اين مصالح، ساختمانی قابل 

  .سکونت بسازد
می شود اين سياھه را ادامه داد و از ساير 
حقوق مردمان در مقابل قانون و قوه قضاديه 

  . سخن به ميان آورد... و
مبارزه برای برابری در مقابل قانون و شامل 

امروز اگر . بودن آن يک دستآورد بشريت است
کسانی ھستند  که از حق رای سخن می رانند 
بايد بدانند که اين حق رای ھمگانی را طبقه 
کارگر انگلستان در جنبش چارتيستھا با مبارزه 
بی امان خويش از دست اشراف و سرمايه داری 

در گذشته کسانی حق . کف آوردانگلستان به 
رای داشتند که ثروت داشتند، مايملک داشتند، 

ارزش انسانھا را بر ... تحصيلکرده بودند و
سالھا . اساس کيف پولشان تعريف می کردند

طول کشيد تا طبقات حاکمه در اثر مبارزات 
مردم پذيرفتند که ھر انسانی دارای حقوقی است 

ديگران برابر  که در يک جامعه مدنی با حقوق
برابری در مقابل قانون و نوع حقوقی که . است

تعريف شده است محصول اين مبارزه 
  .انسانھاست

  ۶ادامه در صفحه ...آيا می شود تمام اين

برقرار باد جمھوريھای  ،د ھمبستگی ملی خلقھای ايرانزنده با
  سوسياليستی در ايران شورائی
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  ...چرا بايد از حقوق
دستآوردھای بشری را که برای تحول انق?بی  

از " انق?بی"اجتماع ضروری است با لفاظيھای 
کرد و خود را انق?بی جا  درجه اعتبار ساقط

زد؟ گرچه اين تصور بعيد بنظر می رسد، ولی 
ھستند انق?بی نماھای ايرانی که به اين کار 

  .توسل می جويند
تصورش را بکنيد که يک انق?بی نمای ايرانی 
پيدا شود و مدعی گردد حق ط?ق تنھا برای 

زنان . زنانی معتبر است که انق?بی باشند
را، حزب اللھی و يا سلطنت ارتجاعی، بنيادگ

طلب و يا فاشيست نبايد از حق ط?ق برخوردار 
آيا وی با اين اظھارات به آزادی زنان . باشند

وی به ارتجاع سياه ! خدمت کرده است؟ ھرگز
قرون وسطا ياری رسانده و بر دستآوردھای 
بشريت مبارز و به مبارزه انسانھا تا به امروز 

وی با اين . اھانت کرده و تف نموده است
گفتارش تمام شالوده جامعه مدنی را تخريب 

وی نه تنھا حق ط?ق را برای . کرده است
زنانی که از نظر وی دارای ايدئولوژی 
ارتجاعی ھستند نقض کرده، بلکه بطور کلی 
ناقض شامل بودن اين حقوق است و درجه 

ديگر . عموميت آن را به زير پرسش برده است
ھای دموکراتيک در حقوق شھروندی و آزادي

دورانی که سلطه گران مترصدند آنرا بھر بھانه 
ای به زير پا بگذارند، از اعتبار عمومی 

بتدريج در و دروازه برای . برخوردار نيست
" انق?بی"نقض اين حقوق با استناد به اين تفکر 

. باز است و حرمت حفظ آن از بين می رود
بتدريج يک کمی شکنجه برای بنيادگراھا، 

ايرادی ندارد و ... فاشيستھا، سلطنت طلبان و
حتی می شود آنرا تجويز کرد، حکم اعدام بدون 

ديگر . تشکيل دادگاه صالحه که جای خود دارد
از جنبه عمومی حقوق دمکراتيک، حتی برای 
ايدئولوژيھای ارتجاعی چه برسد به انق?بی، 

ديگر جامعه دموکراتيک . چيزی باقی نمی ماند
با دست خودمان و اين انق?بيھای  مورد نظر ما

می . کاذب بيک جامعه فاشيستی بدل شده است
بينيم که مشتی انق?بی نما که ھرگز درکی از 
حقوق دموکراتيک نداشته اند بر شاخه نشسته و 
بن می برند و بر اين پندار سفيھانه لم داده اند که 
با اين روش خود به ارتجاع صدمه می زنند و 

در حالی که نقض اين . کنانندکمرش را می ش
دستآورد بزرگ انسانھا در درجه اول گريبان 

نماھا را می گيرد که مورد " انق?بی"خود اين 
تشويق و تعريف بورژواھا نيز به عنوان 

  .قرار می گيرند" انق?بی"و " کمونيستھا خوب"
ما در اينجا بر سر مسئله ط?ق و حقوق زنان 

قابل فھم نشان می  که خيليھا بر سر آن حساسيت
دھند، مکث کرديم، ولی اين حکم و درک 
نادرست در مورد حقوق دموکراتيک را می 

نيز توسعه داد و نتايج ھا توان به ساير عرصه 
با اين حکم می شود . وحشتناک از آن گرفت

حقوق کودکان را نقض کرد و حق شريعت 
اس?می را در قتل فرزندان توسط پدر، برسميت 

يک پدر ارتجاعی فرزند ارتجاعی  اگر. شناخت
خويش را بکشد از نظر اين انق?بی نماھا نه تنھا 

جرمی مرتکب نشده سھل است، ماھيت اقدامش 
  .حتی انق?بی است

آنچه را که در مورد اھميت حقوق و 
جھانشمولی آن بيان می کنيم، فقط مربوط به 

ملتھای . افراد نيست مربوط به ملل نيز می شود
سازمان ملل توسط دولتھای منتخب  جھان که در

و يا نامنتخب خويش نمايندگی می شوند بر 
اساس منشور ملل متحد دارای حقوق مساوی 

يعنی ملت ايران و حکومت ايران ھمانقدر . اند
حق دارد که ملت آمريکا و يا ملت و دولت آلمان 

اين يک حق دموکراتيک است که . و يا تانزانيا
ر از نوع حکومت ھمه کشورھای جھان صرفنظ

انق?بی و يا ضد انق?بی، بنيادگرا و يا ضد 
مذھبی، امپرياليستی و يا سوسياليستی، 
صرفنظر ار ايدئولوژی حاکم بر اين حکومتھای 
در مصدر کار، از آن برخوردار بوده و يا بايد 

امپرياليستھا اين حقوق را ھر . برخوردار باشند
به اين جا به نفع خودشان است، ھر جا احترام 

حقوق مانع توسعه طلبی و تجاوزگری آنھاست، 
به زير پا می گذارند و برايش تره ھم خورد نمی 

برای آنھا حق ھميشه با قويتر است و . کنند
بنظر . تفسير قويتر بيانگر ماھيت حق است

تقسيم می " َشّر و خير"جرج بوش کشورھا به 
شدند و امپرياليستھا حق دارند بر اساس اين 

را از حقوق دموکراتيک " َشرّ "ممالک تعريف 
آنھا به عراق و افغانستان . خويش محروم کنند

تجاوز آشکار کردند و به ليبی و سوريه تجاوز 
غير آشکار و در ھمه اين عرصه  ھا حقوق 

در منطق . دموکراتيک ملتھا را بزير پا گذاردند
آنھا تنھا کشورھائی از حقوق دموکراتيک 

باشند و " خير"ه ممالک برخوردارند که در جبھ
اين . ھستند فاقد اين حقوق اند" َشرّ "ممالکی که 

تقسم بندی فرقی با آن تقسيم بندی در مورد حق 
ط?ق و يا حق شکنجه و حق قتل کودکان و 

اگر می شود در عرصه ای . نظاير آنھا ندارد
اين حقوق را ناديده گرفت و با پسوند انق?بی و 

به آن تجاوز کرد، " َشرّ "و " خير"ارتجاعی و 
چرا در عرصه تجاوز به حقوق ملتھا بايد روش 

  .ديگری بکار برد؟
حقوق " انق?بی"در حقيقت کسانی که با شعار 

کشور ايران را، به علت حاکميت جمھوری 
اس?می در آن، در عرصه جھان نفی می کنند و 
با اتھام زنی در جبھه جرج بوش ھا تدارک 

ه ايران را می بينند، روانی جنگ تجاوزکارانه ب
. دشمن دموکراسی و ھمدست امپرياليستھا ھستند

اينکه گفته شود از حقوق دموکراتيک ايران نمی 
شود سخن راند، زيرا در ايران حکومتش 
دموکراتيک نيست، فقط يک عوامفريبی و 
رمالی و سفسطه گری و ترور فکری روشن 

حقوق کشورھا به نوع حکومت آنھا . است
، ھمانگونه که حق ط?ق برای ربطی ندارد

مگر . زنان به نوع ايدئولوژی زنان ربط ندارد
امپرياليستھا حکومتھای انق?بی در ممالک 
خويش بر سر کار دارند؟ مگر می شود به بھانه 
ارتجاعی بودن يک حکومت به آن کشور تجاوز 
کرد؟ اگر چنين است چرا به عربستان سعودی و 

از رژيم  قطر که به مراتب ارتجاعی تر

کسانی که . جمھوری اس?می ھستند تجاوز نشود
با اين منطق به ميدان می آيند وبيشتر ھوچيگری 
آموخته اند تا دموکراسی، عم? ھمدست 
ارتجاعی ترين و سياه ترين آدمخواران جھانی 
برای کشتار جمعی در ساير ممالک ھستند و 
تائيد می کنند که در تمام جھان بجز ايران، گويا 

اين عده . ومتھای انق?بی بر سر کارندحک
رژيم . انديشمندان آدمکشی ھستند و بس

جمھوری اس?می يک رژيم ارتجاعی مذھبی 
مردم . اين رژيم در ايران حاکميت دارد. است

ايران حق دارند بر ضد اين حاکميت ارتجاعی 
بپا خيزند و اين رژيم ارتجاعی و عقب مانده و 

ين حق مردم ايران ا. مافيائی را سرنگون کنند
ولی دول . در تعيين نوع حاکميت بر ايران است

خارجی و تجاوزگر امپرياليستی دارای حق 
تعيين نوع حاکميت در ايران و يا در ساير نقاط 

ساير ممالک بايد حق . جھان نبوده و نيستند
حاکيت ھر کشوری را در عرصه ھای جھانی 
 برسميت بشناسند و دخالتی در تعيين حکومتھا
توسط کودتاھا و تجاوز مستقيم و غير مستقيم 

اين يک حق آزموده و برسميت . نداشته باشند
شناخته شده جھانی است که بايد مورد احترام 

احترام به حق حاکميت کشورھا . ھمگان باشد
فقط بی . تائيد نوع و ماھيت حکومت آنھا نيست

استعدادھا و معلوfن فکری نمی توانند اين امر 
. درک کنند و يا نمی خواھند درک کنندساده را 

. در ايران، جمھوری اس?می بر سر کار است
اين جمھوری اس?می در عرصه جھانی دارای 
حقوقی است که به نوع حکومت ايران مربوط 
نيست، به کشور ايران به عنوان عضو حقوقی 

معلوم نيست رژيم . جامعه جھانی مربوط است
ان بر سر کار ايران تا چند سال ديگر در اير

باشد، ولی حقوق کشور ايران در جامعه جھانی 
خدشه بردار نيست و کسی حق ندارد به بھانه 

دفاع از . ماھيت رژيم ايران آنرا مخدوش سازد
اين حق، دفاع از جمھوری اس?می نيست، دفاع 
از حقوق ھمه ملتھای جھان و دھنه زدن به 
 توسعه طلبی امپرياليستھا و گرگھای خون آشام

مشتی انق?بی نمای ايرانی پيدا شده . جھانی است
اند که با ھوچيگری با سوء استفاده از درجه 
درک سطحی آدمھائی نظير خودشان، تعزيه راه 

از ) توفان(انداخته اند که حزب کار ايران
جمھور اس?می دفاع می کند، چرا؟ زيرا که 
توفان از حق حاکميت و حقوق مندرجه در 

که شامل کشور ايران نيز می منشور ملل متحد 
شود به حمايت بر می خيزد و سپس نتيجه می 

ھر کس از حقوق کشور ايران که عضو : گيرند
دائمی جامعه ملل، قبل از روی کار آمدن 
جمھوری اس?می بوده و بعد از سرنگونی اين 
رزيم ھم خواھد بود، دفاع کند ھمدست جمھوری 

ان نفھم و اين تفکر استبدادی و زب. اس?می است
ھوچيگر و عوامفريب فقط جاده صاف کن 
تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھا به ايران 
است، برای آنکه ھمه حقوق مردم ايران را 

اين تفکر مزدور است، دموکرات . سلب کند
جالب اين است که اين خودفروخته ھا . نيست

  ٧ادامه در صفحه ... خودشان به صورت

  رويزيونيسم حاکم، ديکتاتوری بورژوائی است و نه ديکتاتوری پرولتاريا
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  ...چرا بايد از حقوق
آنھا روشن نمی . ثباتی حرفی برای زدن ندارندا 

کنند که آيا حقوقی برای کشورھای جھان به 
استثنای ايران برسميت می شناسند يا نمی 
شناسند؟ اگر حقوقی برسميت می شناسند و اين 
قاعده را می پذيرند بايد استدfلی ارائه دھند که 
منطقش برای ھمه افکار عمومی در مورد 

. اکم بر ايران، قابل فھم باشدجمھور اس?می ح
آنھا در واقع در يک ُکر دستجمعی از ھمان 
درکی در مورد حقوق دموکراتيک ملتھا  دول 
جھان دفاع می کنند که درک جرج بوشی و 

از ھمين نقطه نظر . درک تجاوزپيشگيرانه است
نيز مقاومت ممالک غير متعھد در مقابل گرگان 

. رزش استخون آشام جھانی، برای آنھا بی ا
حزب ما با جسارت از اين حق دفاع می کند و 
دفاع از اين حق را به نفع کشور ايران و مردم 
ايران و ھمه ممالک جھان می داند و حتی 
مبارزه می کند که قلدرھای جھانی به اين حق 

ھر کس . احترام گذارده آنرا به زير پا نگذارند
و از اين راه منحرف شود در بساط امپرياليستھا 

: " باين جھت باز می گوئيم. گرگھا می رقصد
ايران پاينده و جمھوری اسKمی ميرنده است، 

   ".ايراِن پاينده، ميھن ماست
  
 

*****  
  

  
  ...تفرقه اندازی، تشنج آفرينی

اثر لنين  ١٩١٧در باره مسئله ملی، ماه مه 
  )منتخب آثار

تجزيه طلب و آمريکائی در  ردِ اخيرا دو تشکل کُ 
وافق نظر رسيده اند که تحت عنوان ايران به ت

تعيين سرنوشت حق دفاع از حقوق ملت کرد در 
بوی کباب دسيسه ھای جاری در . فعال شوند

سوريه و قب? در ليبی خواب آنھا را آشفته کرده 
آنھا با الھام از اين وضعيت جھانی که . است

محصول دخالت بی شرمانه امپرياليستھا در 
اين پندار واھی  امور داخلی کشورھاست به

گرفتارند که با ياری پولھای عربستان سعودی و 
عنوان  حتقطر و مزدوران خارجی وارداتی ت

قادرند به خواستھای " بريگاد بين المللی"
آنھا می . امپرياليستھا در منطقه صحه بگذارند

شناساندن مشک?ت و مطالبات ملت ": نويسند
و  یمللال نيب ی به جامعه رانيکرد در کردستان ا

بخش  يیجنبش رھا یبرا یاسيس تيکسب حما
اقدامات  یملت کرد، به عنوان مثال، سازماندھ

از  داريو د یمشترک در سطح جھان کيپلماتيد
  ."ھدف نيا یدر راستا یالملل نيمراکز ب

ملت کرد در عصر  ی  مبارزه یراب"و يا 
گوناگون  راتييھم تغ ت،يوضع نيحاضر و در ا

 نيھمچن انه،يخاورم رياخو ھم تحوfت  یجھان
عرصه،  نيا نيھا و معادfت نو توازن ابرقدرت

را جھت طرح  نهيزم شهياز ھم شيب
بر  شتريب ديمردم کرد و تأک یمل یھا خواسته

 ختهسا ايرا مھ یدر سطح جھان شيحقوق خو
در  ريفراگ یخواھ یو دمکراس رييموج تغ. است

پرتوانتر از ھر زمان  انه،يخاورم ی منطقه 
 یرا به سو ھا یکتاتوريد یھا  هيپا یگريد

زود  اي ريد. سوق داده است یفروپاش
با تداوم  ز،ين رانيا یاس?م یجمھور یکتاتوريد

راسخ  ی مردم و اراده یھا توده ی مبارزه
از گسترش بحران  ري، غیمبارزان راه آزاد

 یو رفتن به سو یاسيو س یاقتصاد ی جانبه ھمه
  ".ندارد رو شيپ یگريکامل، افق د یسرنگون

آنھا می خواھند که . سخنان آنان روشن است
امپرياليستھا مورد آنھا را ھم در دستور کار 

حساب آنھا روشن است و فکر . خود قرار دھند
. می کنند چه چيز کمتر از مجاھدين خلق دارند

اگر آنھا در دون صفتی و نوکری اجنبی تا به 
fا بدل اوبام کاين حد سقوط کرده اند که به د

گشته اند چرا مشتی ديگر خودفروخته ايرانی 
حق مللی که توسط . اين کار را نکنند

امپرياليستھا تعيين شود حتما محصولش استق?ل 
تدوين . کشورھا نيست، مستعمره بودن آنھاست
  .کنندگان سند نيز منظورشان ھمين است

تقويت سياست تجزيه طلبی در ايران جديد 
ه بيانداز و حکومت کن نيست، اين سياست تفرق

در ايران، در منطقه با شکل جنگ شيعه و سنی 
بروز می کند و ھدفش در اين است که با ايجاد 
تشنج و تخريب از طريق ايادی  امپرياليسم در 
ايران نظير سازمان مجاھدين خلق وضعيتی در 
منطقه ايجاد کند که اميال راھبردی امپرياليستھا 

ر بخش از اين ھ. را در منطقه تامين کند
خودفروختگان بخشی از وظايف را به عھده 

سازمان مجاھدين خلق کارزار بين . گرفته اند
المللی بر ضد جمھوری اس?می راه می اندازد، 
بدون آنکه کوچکترين سخنی از افشاء 

آنھا . امپرياليسم و صھيونيسم در ميان باشد
 برعکس ت?ش می کنند تا مانع شوند افشاءگرانِ 
جنايات جمھوری اس?می به افشاء امپرياليستھا 
مبادرت ورزند که در آن صورت نان آنھا آجر 

در کنار مجاھدين خلق و آمريکائی ھا . می شود
که در پشت تريبونال بين المللی خود را مخفی 
کرده اند، ناسيونال شونيستھای ُکرد و آذری 
. ھمدست آمريکا و اسرائيل فعال شده اند

ان از گزارشی سخن راندند که ما مطبوعات جھ
  .در زير آنرا نقل می کنيم

 یا در نامه ايفرنيکال التيا ندهيرورباکر، نما نايد
خانم  که برای) پنجم مردادماه( هيژوئ ٢۶در
فرستاده بود وزير امور خارجه آمريکا  نتونيکل

 هياز تجز ديبا کايدولت آمر در خواست کرد،
 یجمھوربه  وستنشيو پ رانيا جانيآذربا
  .کند تيحما جانيآذربا

 اووشينامه به سخنان س نيرورباکر در ا یآقا
ملی جمھوری نوروزوف، عضو مجلس 

گفته  شيکه ھشت ماه پ کند یاشاره م جانيآذربا
در شمال غرب  یآذر ونيليم ١۶بود حدود 

گروه به  نيا ديو با کنند یم یزندگ رانيا
  .وندنديبپ جانيآذربا یجمھور

ه ظاھرا در اين اواخر در کروربکر  یآقا
وزارت امور خارجه آمريکا و اسرائيل دوره 

 نيا ديگو یاشاره به گذشته متاريخ ديده است، با 
، به واسطه عھدنامه ١٨٢٨در سال  هيناح

 انيم "خ?ف خواسته مردم آنجا" یترکمنچا
و از اين نتيجه می  شد ميتقس هيو روس رانيا

يجانی تمايل گيرد که ايرانيان شيعه مذھب آذربا
داشته اند تحت سلطه ارتدوکسھای روسيه 

تزار روسيه برای آنھا بھتر . تزاری قرار گيرند
از س?طين ترک قاجار بوده اند که آذربايجان را 

وی پس از . وليعھد نشين ايران اع?م کرده بودند
اين تحريف تاريخی به رفراندم متوسل می شود 

که  گويد می،یفارس یس یب یبا ب يیگفتگو درو 
 یدرباره جدا شدن استان ھا یريگ ميتصم یبرا

 ديبا ران،ياز ا یو غرب یشرق جانيآذربا
: وی مدعی است .برگزار شود "رفراندوم"
اجازه داده شود تا  جانيبه مردم آذربا ديبا"

  ".دھند یدرباره مطالباتشان را
ببينيد برای امپرياليستھا تاريخ و دموکراسی و 

برای آنھا فقط . ارزش داردحقوق ملل تا چه حد 
مقاصد سياسی و حفظ سلطه و سرکردگی آنھا 

  .اھميت دارد و بس
در دو انق?ب عظيم مشروطيت  خلقھای ايران 

و بھمن نشان دادند، که چه می خواھند و بدنبال 
  . کدام اھداف مشترک ھستند

و  ٥٧با انق?ب عظيم بھمن  خلقھای ايران
ابسته به سرنگونی قھرآميز نظام سلطنتی و

امپرياليسم پھلوی نشان دادند که خواھان ايرانی 
جمھوری مستقل و  يکپارچه و متحد و

دمکراتيک ھستند و سرکوب خونين خواسته 
ھای انق?ب بھمن توسط غاصبان جديد، 
بھيچوجه از ارزش اھداف  انق?ب بھمن و 
مباره ضد سلطنتی و ضد امپرياليستی آنھا برای 

بيش . و مستقل نمی کاھد يک ايران متحد و آزاد
از يکسال مبارزه متحد خلقھای ايران، در 
صفوف سه نسل و به صورت ميليونی، حاکی 
از آن بود، که نيروھای انق?بی و خلقھای ايران 
بر تماميت ارضی و ايرانی دموکراتيک و 
مستقل و ضد سلطنتی و ضد امپرياليسم صحه 

و  می گذارند و در کنار ساير نيروھای انق?بی
دموکرات برای رفع ستم ملی و استقرار کامل 

خلقھای . حقوق دموکراتيک قرار می گيرند
ايران نشان دادند که قدرت آنھا در ايرانی متحد، 

خلقھای ايران . دموکراتيک و يکپارچه است
نشان دادند که مبارزه برای رفع ستم ملی بخشی 
از مبارزه عمومی ضد امپرياليستی و بخشی از 

مومی ھمه خلقھای ايران برای مبارزه ع
ولی . استقرار دموکراسی در سراسر ايران است

آنچه محصول و ترازنامه دو انق?ب ايران است 
برای امپرياليستھا و تجزيه طلبان پشيزی ارزش 

کسانی که برای رای و اراده مردم ايران . ندارد
ھمه "پشيزی ھم خورد نمی کنند بيکباره ھوادار 

آنھا از آن نوع " ھمه پرسی". می شوند" رسیپُ 
است که بايد تا بدان حد که " ھمه پرسی"

خواست آنھا با ايجاد زمينه سازی با ابزار 
تشنج، اغتشاش و ترور و آشوب تامين شود 

  .   تکرار گردد
ابلھانه است اگر تصور کنيم يک سناتور 
آمريکائی سر خود در يک امر مھم منطقه و 

آمريکا تعيين  جھانی برای وزارت امور خارجه
 ٨ادامه در صفحه ...مگر. تکليف می کند

 ناقضان رياکار حقوق ملل، ناقضان حقوق بشر نيز ھستند  
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  ...تفرقه اندازی، تشنج آفرينی
. اين سناتور از زير بوته بيرون آمده است 

سياست تضعيف ايران و تجزيه آن بخشی از 
سياست آريل شارون صھيونيست در زمان 

وی مبارزره با ايران قدرتمند در . بود" حياتش"
ايران می دانست و به  منطقه را تنھا در تجزيه

ھمين جھت به تجزيه طلبان ايرانی و چپ ھای 
اسرائيلی نظير حزب کمونيست کارگری پيرو 
منصور حکمت و سازمانھای تجزيه طلب کرد 

ياری می رسانيد و ... و آذری و عرب و بلوچ و
به اين جمع عربستان سعودی نيز . می رساند

ه افزوده شده است و می خواھد با دامن زدن ب
جنگ شيعه و سنی س?ح تبليغاتی جمھوری 
اس?می را در حمايتش از جنبش فلسطين و 
مبارزه با اسرائيل از چنگش خارج کرده و با 
تضعيف ايران در منطقه جنبش شيعيان در 
لبنان، بحرين، عربستان سعودی، يمن ، 

به امر . افغانستان و پاکستان را سرکوب کند
ظر منافع مسئله تجزيه ايران بايد از من

امپرياليسم، صھيونيسم جھانی و ارتجاع منطقه 
  .نگاه کرد

 یماه از ارسال نامه جنجال کيپس از گذشت 
و  نتونيکل ی?ريبه ھ کايعضو کنگره آمر

 تجزيهاز  تيدرباره حماسکوت اين وزارتخانه 
آنھم برای ارزيابی واکنش  رانياز ا جانيآذربا

 نيا یسخنگو ،دولت ايران و ايرانيان
) ١٣٩١ وريشھر ۶(زارتخانه، روز دوشنبه و

  .کرد دييآن را تا افتيدر
وزارت خارجه  ینوfند، سخنگو ايکتوريوخانم 

کنم که ما  دييتا توانم یمن تنھا م": گفت کايآمر
و به  ميکرد افتيرورباکر در یرا از آقا یا نامه

  ".ميآن جواب داده ا
ه و البته آقای نوfند ننوشته که چگونه جوابی داد

در آن چه چيز نوشته است، ولی بر اساس 
ارزيابی ھائی که ما داريم جواب امپرياليست 

  :آمريکا بايد شامل مسايل زير باشد
نامه شما را ھمانگونه که : آقای رورباکر عزيز

ما ھم با شما . قرار گذارده بوديم دريافت کرديم
بر سر تجزيه ايران که منجر به تثبيت مھمترين 

ر منطقه يعنی عربستان سعودی و متحدين ما د
تجزيه ايران و . اسرائيل می شود موافقيم

تضعيف آن موقعيت اسرائيل و عربستان 
وزارت امور خارجه . سعودی را تقويت می کند

آمريکا سالھاست که بودجه عظيمی در کنگره 
خود تصويب کرده است که به اپوزيسيون ايران 

ين ما تاکنون از ا. در اين عرصه کمک کند
بودجه به رسانه ھای گروھی و ساخت و سوز 
آنھا ياری رسانده و سازمانھای تجزيه طلب 
ايرانی را از طريق ترکيه و ساير امکاناتی که 
داشته ايم و از جمله تجزيه طلبان کردستان 

از اين بودجه ھم کردھای . عراق کمک کرده ايم
تجزيه طلب ايرانی، ھم گرگھای خاکستری 

ن خلق و ھم حزب کمونيست آذری، ھم مجاھدي
کارگری پيروان منصور حکمت و برخی 

ايرانی برخوردار شده اند، " چپ"ی ھا سازمان
که سياست عمومی آنھا در خدمت به سياستھای 

شما بخوبی واقفيد . راھبردی ما در منطقه است
که ما طبيعتا جائی نمی خوابيم که آب زيرمان 

وانند سر ما راه بيفتد و خوشخياfن ابله ايرانی بت
را ک?ه بگذارند و از تضادھای ما با اسرائيل و 
يا با فرانسه برای مقاصد خودشان مبنی بر 

ما . استقرار سوسياليسم در ايران استفاده نمايند
موفق شده ايم با کمک اپوزيسيون ايرانی 
دانشمندان ايران را ترور کرده و در امور 

ی داخلی ايران خرابکاری نموده و برنامه ھا
ھسته ای آنھا را به تاخير انداخته و مانع شويم 
که آنھا از حمايت جھانی برخوردار بوده تا در 
تحريم و تنبيه و محاصره اقتصادی مانند 

ما موفق شده ايم با . فلسطينيان جان بدھند
تبليغات حق مشروع ايران در غنی سازی 
اورانيوم را لگدمال کرده و برخی از اپوزيسيون 

ما . ايران را با خود ھمصدا کنيم خود فروخته
موفق شده ايم با پرچم تحقق حقوق بشر و خطر 
تروريسم در ميان اپوزيسيون ابله ايران جای 
پای خوبی باز کنيم تا برای ھميشه تکليف حقوق 

ما . بشر را در ايران به نفع خودمان تعيين کنيم
موفق شده ايم به بخشی از چپ نماھای ايرانی 

رژيم جمھوری اس?می نوکر  تزريق کنيم که
خود ماست و ما با آنھا مشغول جنگ زرگری 
ھستيم و آنھا ھم اين fطائ?ت ما را پذيرفته اند، 
البته ما از رژيم جمھوری اس?می نيز صميمانه 
متشکريم که بسياری از زمينه ھای fزم را 
برای اينکه ما بتوانيم سياستھای راھبردی 

کنيم در اختيار ما خويش را در منطقه  اجراء 
می گذارد و به خواستھای دمکراتيک مردم 
کشورش اھميت نمی دھد و مافيای قدرت به 

پس می بينيد که ... چپاول خودش مشغول است و
ما بيکار ننشسته ايم و در جھت ھمان مقاصدی 

ما انواع . که شما منظور داريد حرکت کرده ايم
برپا کردن . روشھا برای مقاصد خود داريم

با کنترل کامل که " حقوق بشری"ارزارھای ک
تبليغ اينکه . نام ما و اسرائيل به ميان نيايد

وطن ندارد و ميھنپرستی يک " ايرانی مترقی"
از تماميت " کمونيست"امر بورژوازی است و 

ارضی کشورش دفاع نمی کند و بگويد ما چون 
وطن نداريم تجزيه ايران، تغيير نام خليج فارس 

خ، تعلق سه جزيره به ايران، و تحريف تاري
ترور دانشمندان ايرانی، پيروزی ورزشکاران 

به ما مربوط ... ايرانی در ميدانھای ورزشی و
ما واقفيم و جا انداخته ايم که در صورت . نيستند

تجاوز ما به ايران برخی از اين سازمانھا در 
کنار تجزيه طلبان در پا رکابی ما روانه ايران 

. نقش ستون پنجم را ايفاء کنندشوند و برای ما 
ببينيد چه نقش مھمی بودجه کنگره آمريکا برای 

شما به . دخالت در ايران بازی کرده است
تبليغاتتان مانند آقای گينگريچ که با مجاھدين کار 
می کند، ادامه دھيد، ما ھم ھمان سياست را با 

با احترام مخلص . زبان ديپلماتيک بيان می کنيم
ولی سخنگوی  ".?ری کلينتونشما، خانم ھي

وزارت امور خارجه که از زير بار بيان آشکار 
وارد  توانم ینم": نظرياتش در می رود می گويد

نوfند، در پاسخ به  خانم ".مکاتبه شوم اتييجز

در خصوص  کايآمر استيدرباره س پرسشی
جواب  نيکشورھا، تنھا به ا یارض تيتمام

ا در ر کايشما مواضع آمر": بسنده کرد
  ".ديدان یم ، کشورھا یارض تيخصوص تمام

. پاسخی صريحتر و روشنتر از اين وجود ندارد
امپرياليست آمريکا برای تماميت ارضی ھيچ 

وی به افغانستان تجاوز . کشوری ارزش قايل نيست
. کرد و حقوق مردم افغانستان را پايمال نموده است

وی به عراق با نقض عريان منشور ملل متحد 
ز کرده و يک ميليون انسان را به قتل رسانيده تجاو
وی به تجزيه يوگس.وی رای داده و در کار . است

اين تجزيه رسما دخالت نموده است در حاليکه قب. 
" پيمان امنيت و ھمکاری"سوگند ياد کرده بود که به 

وی به . ممالک اروپائی احترام بگذارد و آنرا بپذيرد
وی . ھم می کند تجزيه روسيه کمک کرد و ھنوز

اين کشورھا ... با گام گذاردن در کره و ويتنام و 
را تجزيه و بدو بخش تقسيم کرد، وی تجاوز 
اسرائيل و عربستان سعودی و ترکيه به 
فلسطين، بحرين و قبرس را مورد تائيد قرار می 

وريه و ليبی ، سنيجريه، دھد و در تجزيه سودان
ميت ارضی ھمه می دانند که تما. دست دارد... و

ھيچ کشوری برای امپرياليست آمريکا ارزشی 
پس پاسخ ايشان در مورد ايران ھم کام? . ندارد

ايشان با زبان بی زبانی بيان کرده . روشن است
است که شما واقفيد که ما برای تماميت ارضی 

ايران ھم . ھيچ کشوری تره ھم خورد نمی کنيم
پس سياست راھبردی . اين کشورھاست ءجز

ياليست آمريکا در منطقه بدون تغيير می امپر
آنھا خواھان تسلط بر ايران برای تجزيه و . ماند

نقض حقوق بشر، بطرز وحشيانه ای در آنجا 
آنھا می خواھند منابع طبيعی ايران را . ھستند

تصاحب کرده و در دست بگيرند و ايرانی ھا را 
با س?حھای ميکروبی و بمبھای شيميائی و 

يا نوکران  فقط کورھا. ود کننداورانيومی ناب
بيگانه بر استفاده از اين س?حھا در جنگ کره، 
ويتنام، عراق، افغانستان، فلسطين و يوگس?وی 

  . چشم بسته اند و خود را به نفھمی می زنند
آقای رورباکر گفته " :مطبوعات نوشته اند که

گويم که ما بايد جدايی طلبی و يا  من نمی: "است
ھای ديگر را به رسميت بشناسيم، ادغام با کشور

بلکه بايد يک رفراندوم گذاشته شود تا مشخص 
شود آيا اين واقعا چيزيست که مردم آذربايجان 

اين سياستمدار آمريکايی  ".خواھند يا خير می
ھمان طور که در آخرين بند از نامه خود خطاب 
به وزارت خارجه آمريکا نوشته، بر اين عقيده 

کردن از تفکرات جدايی است که با حمايت 
طلبانه در آذربايجان، می توان به ايران 

بيشتری زد، تا با بمباران تاسيسات " ضربه"
او در نامه خود از ايران  .ھسته ای اين کشور

آمريکا و اسرائيل " دشمن مشترک"به عنوان 
نام برده و از ھمکاری ھای نظامی اسرائيل با 

اھان جمھوری آذربايجان استقبال کرده و خو
  ".حمايت آمريکا از اين ھمکاری ھا شده است

البته اگر ما بحث را در اينجا خاتمه بدھيم مسئله 
ای را جز بيان آنچه اتفاق افتاده است به ميان 

حال آنکه اين مسئله برای خط کشی . نکشيده ايم
 ٩ادامه در صفحه ...  ميان نيروھای 

دسيسه ھای امپرياليستھا و صھيونيستھا برضد جنبشھای   

 دموکراتيک در ممالک عربی محکوم است
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  ...تفرقه اندازی، تشنج آفرينی
) توفان(حزب کار ايران. استاپوزيسيون مھم 

ھمواره گفته است که خواست مردم ايران مقابله 
با تجاوز و تحريمھای اقتصادی است و به اين 
جھت مردم ايران در مقابل تجاوز يک تنه 

دو جبھه در ايران بوجود می . خواھند ايستاد
آيد، آنھا که خواھان نجات ايران و مقاومت در 

د ملی ھستند و آنھا مقابل امپرياليست و حل تضا
که ھمدست امپرياليستھا بوده و در جبھه آنھا می 

جبھه سومی وجود ندارد بجز در عرصه . جنگند
  .تخي?ت بی حدود و ثغور مبتکران آن

اکنون اين عده بايد در مقابل تشبثات امپرياليستھا 
برای تجزيه ايران به اتخاذ موضع بپردازند و نه 

د و يا به بھانه اينکه در مورد آن سکوت کنن
اينکه حفظ تماميت ارضی ايران به نفع 
جمھوری اس?می تمام شده و دفاع از رژيم 
است، از اتخاذ موضع فرار کنند و زير دامن 

آقای رورباکر به . امپرياليستھا سنگر بگيرند
اپوزيسيون ايران . خوب جائی شليک کرده است

دارد تجزيه می شود و دست نوکران 
ايرانی ھای بی وطن و دشمنان  امپرياليستھا و

بايد از دارو دسته . مردم ايران دارد رو می شود
ياران منصور " حزب کمونيست کارگری"ھای 

حکمت پرسيد که نظرشان در مورد تجزيه 
 یايران چيست؟ آيا مخالفت با اين تجزيه و افشا

ھمدستان امپرياليسم در ايران به نفع رژيم 
يا به نفع  جمھوری اس?می تمام می شود و

حزب ما ھمواره بر اين . مصالح کشور ما ايران
نظر بوده است که بايد تضادھا را تشديد کرد تا 
جای فراری برای کسی با عبارتپردازيھای 
اپورتونيستی و ژورناليستی باقی نماند، زيرا که 
سير حوادت و رويدادھای تاريخی در جھتی 

و  است که پيشگوئيھای حزب ما را تائيد می کند
دست نوکران امپرياليست در ايران را که در 
پشت مبارزه با جمھوری اس?می سنگر گرفته 

  .اند رو می کند
حزب ما بارھا اع?م کرده و امروز ھم تاکيد می 
کند که مبارزه برای سرنگونی جمھوری 
اس?می بايد با دست مردم ايران صورت گيرد، 

ا را به اين جھت بايد امپرياليستھا و صھيونيستھ
نيز که دشمنان مردم ايران ھستند و نه متحد 

اين خط تمايز ميان . مردم ايران افشاء کرد
. نيروھای انق?بی و ضد انق?بی در ايران است

مخالفت با جمھوری اس?می بدون برقراری اين 
به اين . ارتباط رقاصی در بساط امپرياليستھاست

سرنگون باد رژيم : "جھت شعار ما چنين است
ايه داری جمھوری اس?می، به دست مردم سرم

   ".ايران
 

*****  
  

  
  ...در مورد بحران دريای

  .بدون دفاع نيست
ولی اينطور نشد و وجود موشک ھای اتحاد 
شوروی در کوبا تا آخرين لحظۀ ممکن انکار 

سپتامبر  ١٢در اع?ميۀ آژانس تاس مورخ . شد

دولت اتحاد شوروی : "چنين گفته ميشود
خبرگزاری تاس در اع?م اين نکته ھمچنين به 

اختيار داده است که اتحاد شوروی نيازی ندارد 
که وسائلی را که برای عقب زدن تھاجم و يا 
برای ضربۀ متقابل در اختيار دارد به کشور 

سفير .".  ديگر و از آنجمله به کوبا منتقل سازد
در جواب  ١٩٦٢اکتبر  ٢٦کوبا در فرانسه در 

پايگاه موشک شوروی در  آيا"اين سئوال که 
يگانه پايگاه خارجی : "گفت" کوبا وجود دارد؟

در سرزمين کوبا پايگاھی است که آمريکای 
و در ". شمالی در گوانتانامو برقرار کرده است

آيا ارتش کوبا موشک "جواب اين سئوال که 
موشک ما اص?حات ارضی، : "گفت" دارد؟

ستند اينھا ھ. صنعتی کردن و با سواد کردن است
. که در نظر آمريکا خطرناک بشمار می آيند

آمريکا ميخواھد از ميان بر اينھا ھستند آنچه 
در جلسۀ سازمان ملل نمايندۀ اتحاد  )٣.("دارد

شوروی در برابر عکسھائی که نمايندۀ آمريکا 
از موشک ھای موجود در کوبا ارائه ميداد 

اين جعل ديگر ادارۀ جاسوسی : "اظھار داشت
موشک  من اع?م ميدارم که. ستآمريکا ا

  )۴.("شوروی در کوبا وجود ندارد
بديھی است که ھر دولت مستقلی حق دارد ھر 
س?حی را که برای دفاع خود fزم ميداند در 

بديھی است که وقتی که . خاک خود نگه دارد
يک دولت سوسياليستی برای دفاع از استق?ل و 
 حاکميت يک کشور سوسياليستی ديگر اسلحه
بآن کشور ميفرستد وظيفۀ انترناسيوناليسستی 

ولی نحوه ای که در مورد . خود را انجام ميدھد
کوبا عمل شد، انکار اول و اعتراض آخر، و 
استدfل بعدی، نحوۀ درستی نبود و باين امر 
کمک نکرد که سخن دولت شوروی را معتبر 

  . نگھدارد
رفيق گروميکو  ١٩٦٢دسامبر  ١٣بعداً در 
حران دريای کارائيب به شورای عالی دربارۀ ب

: اتحاد جماھير شوروی چنين گزارش داد
دولت آمريکا از دولت شوروی نپرسيد که آيا "

و . راکت ھای برد متوسط در کوبا ھست يا نه
چون پرسيده نشد طبيعتاً جوابی از طرف دولت 
شوروی دربارۀ وجود يا عدم راکت شوروی در 

ر آمريکا جان نه رئيس جمھو. کوبا داده نشد
کندی و نه وزير خارجۀ آمريکا راسک در 
مذاکرات خودشان با ما در واشنگتن چنين 

بالنتيجه روسای دولت . سئوالی مطرح نکردند
آمريکا می پندارند که چيزی از آنھا پنھان نگاه 
داشته شده است چيزی که اصوf دربارۀ آن به 

  )۵.("ما سئوالی نداده بودند
تدار دولت شوروی از اين بدون ترديد ھر دوس

يکی از . بيان گروميکو بسختی ناراحت ميشود
خصوصيات ديپلماسی شوروی که در  توده 
ھای مردم جھان احترام اعتماد ايجاد ميکند 

نبايد . صراحت، پيگيری و شھامت آن است
  .اجازه داد که باين خصوصيت لطمه وارد گردد

دربارۀ تحکم آمريکا که کشتی ھای شوروی  -٢
  ا بزور بازرسی خواھد کرد چگونه رفتار شد؟ ر

در جملۀ  ١٩٦٢سپتامبر  ٢١گروميکو در 
بعضی از ”: عمومی سازمان ملل چنين گفت

اولياء دولت آمريکا اع?م ميدارند که بايد 

نظارت بر سراسر منطقۀ دريای کارائيب تقويت 
چنانکه گوئی دريای کارائيب درياچه ای . شود

چه کسی : ئوال ميشودس. در داخل آمريکا است
رضايت خواھد داد که نظارت آمريکا را بر 
آبھای بين المللی اين دريا بپذيرد؟ اگر اينطور 
باشد آمريکا ميتواند خود را ميراث دار نپتون 
که مطابق اساطير اولين مالک درياھا بود 
بشمارد و مالکيت اقيانوس آت?نتيک را ادعا 

که اختيار گستاخ ترين مقامات آمريکائی . کند
عقل خود را از دست داده اند اع?م ميدارند که 
بايد حرکت کشتی ھای شوروی را که کاf و 
کارشناسان دستيار کوبا در امر استقرار صنعت 
و کشاورزی را به کوبا ميبرند و از کوبا به 

ولی چه کسی . شوروی می آورند نظارت کرد
اجازه خواھد داد که چنين نظارتی عملی شود؟ 

روشن نيست که چنين کاری راھزنی است و  آيا
  i“بايد قاطعا محکوم گردد؟
اکتبر در پيام به  ٢٤رفيق خروشچف در 

  : برتراند راسل ميگويد
ما بھيچوجه نميتوانيم عمليات راھزنامۀ دولت "

اگر دولت آمريکا قوانين ... آمريکا را بپذيريم
بين المللی را نقض کند، اگر دولت آمريکا در 

ندھد  ود به ندای خرد گوش فراعمليات خ
اوضاع و احوال که ھم اکنون بسيار حاد است 
ممکن است از دائرۀ ھر نظارتی خارج شود و 

اگر دولت ... بصورت يک جنگ جھانی در آيد
آمريکا برنامۀ عمليات راھزنانۀ خود را اجراء 
کند در آن صورت طبيعتا بمنظور دفاع از  

که در حقوق خود و از حقوق بين المللی 
عھدنامه ھای بين المللی تثبيت و در اساسنامۀ 
سازمان ملل تصريح شده است بايد از وسائل 

راه حل . دفاعی خويش عليه تھاجم استفاده کنيم
  ."ديگری وجود ندارد

البته ھر دولتی حق دارد که در مواقع fزم به 
ولی در . سازش ھائی با حفظ اصول دست بزند

قطب ديگر  عرض دو سه روز از قطبی به
  . رفتن نشانۀ شتابزدگی و بی نقشگی است

دربارۀ تحکم آمريکا که س?ح ھای اتمی بايد  -٣
  از کوبا خارج شود چگونه رفتار شد؟ 

 ١٩٦٢اکتبر  ٢٤در اظھاريۀ دولت شوروی در 
آمريکا می طلبد که تکنيک : "چنين گفته ميشود

جنگی که برای دفاع کوبا ضروری است از 
بديھی است که . رون برده شودخاک آن کشور بي

ھيچ دولتی که استق?ل خود را عزيز ميدارد 
نميتوان ". "نميتواند با اين مطالبه موافقت کند

اين نکته را نيز ناديده گرفت که اگر امروز 
آمريکا ميکوشد کشورھای ديگر را از تجارت 
با کوبا منع کند و نگذارد که از کشتی ھای خود 

وبا استفاده کند فردا ممکن برای کاf و بار به ک
است محافل حاکمه بخواھند که چنين تصميماتی 
عليه يک کشور ديگر که سياست و يا ساختمان 
اجتماعی آن بدلخواه محافل حاکمۀ آمريکا نيست 

  ."نيز اتخاذ شود
در نامۀ رفيق خروشچف به بر تراند راسل در 

کام? : "چنين گفته ميشود ١٩٦٢اکتبر  ٢٤
اگر بخواھيم راھزن را از اين  معلوم است که

طريق رام کنيم که اول شال گردن خود را باو 
  ١٠ادامه در صفحه ... بدھيم و پالتو و بعدا 

  پاينده، ميھن ماست ست، ايرانِ اسKمی ميرنده جمھوری اايران پاينده و 
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  ...در مورد بحران دريای
چيزھای ديگر را، او از اين رفتار ما بترحم 
. نخواھد آمد و از راھزنی دست نخواھد کشيد

از اين . بلکه بر عکس بی حياتر خواھد شد
ھت بايد به راھزن دھنه زد تا اينکه قانون ج

جنگ بعنوان قانون متداول ميان اشخاص متمدن 
  ". و دولت ھا بر قرار نشود

آيا روشی که بعدا در مورد آمريکا بکار رفت 
بر اساس ھمين پرنسيپ بود که در آن اع?ميه و 

  اين نامه تائيد شده است؟
  دربارۀ نکتۀ دوم

روی با پياده کردن پس از اين برخورد اتحاد شو
موشک ھا در کوبا و نظارت سازمان ملل متحد 

  : اينک تذکار چند فاکت. در اين کار موافقت کرد
اکتبر  ٢٧از نامۀ رفيق خروشچف به کندی در 

١٩٦٢:  
نگرانی شما آقای رئيس جمھور دربارۀ امنيت "

زيرا که اين . آمريکا برای من قابل درک است
من ... ستنخستين وظيفۀ رئيس جمھور ا

ما موافقيم که آن وسائلی را که : پيشنھاد ميکنم
شما وسائل تھاجمی ميدانيد از  کوبا خارج 

نمايندگان شما اظھاريه خواھند داد ... کنيم
دربارۀ اينکه آمريکا بنوبۀ خود، با توجه به 
نگرانی دولت شوروی، وسائل نظير را از 

بعدا نمايندگان مورد ... ترکيه خارج خواھد کرد
اعتماد شورای امنيت سازمان ملل متحد خواھند 
توانست اجرای اين تعھدات را در محل نظارت 

  . کنند
طبيعی است که بايد از دولت کوبا و  ترکيه 
اجازه گرفت که نمايندگان مذکور بآن کشورھا 

  ". بروند و اجرای تعھدات را بازرسی نمايند
اکتبر  ٢٨از نامۀ رفيق خروشچف به کندی در 

١٩٦٢:  
ھمانطور که قب? بشما (ما به افسران خود”

اط?ع دادم وسائل مورد نظر ما در دست 
دستور داديم ترتيبات ) افسران شوروی است

fزم برای قطع ساختمان ابژکت ھای مذکور، 
پياده کردن آنھا و باز گرداندن آنھا به اتحاد 

 ٢٧ھمانطور که قب? در نامۀ . شوروی بدھند
دم ما موافقيم که با شما قرار اکتبر بشما اط?ع دا

بگذاريم که نمايندگان سازمان ملل بتوانند از 
  “.پياده کردن وسائل مذکور اطمينان حاصل کنند

: فرق مضمون اين دو نامه باھم در دو چيز است
يکی اينکه در نامۀ اول خروج موشک ھای 
آمريکا از ترکيه نيز بعنوان امتيازی در مقابل 

از کوبا مطرح  خروج موشک ھای شوروی
ديگر اينکه در نامۀ . بوده و در نامۀ دوم نيست

برای نظارت ) ترکيه(اول اجازۀ دولت کوبا
نمايندگان سازمان ملل fزم شمرده شده ولی در 

  . نامۀ دوم موضوع مذکور مسکوت مانده است
اکتبر  ٢٧از نامۀ کندی به خروشچف در 

١٩٦٢:  
جه وقتيکه من نامۀ شما را خواندم بآن نتي"

که  -رسيدم که عناصر کليدی پيشنھادھای شما
 - آنقدر که من فھميدم بطور کلی قابل قبول است

شما موافقيد که اين نوع : "نکات زيرين است

اسلحه را تحت نظارت و بازرسی دقيق سازمان 
ملل از کوبا خارج کنيد و تحت ضمانت ھای 
fزم متعھد شويد که ديگر چنين نوع اسلحه به 

  ..."يدکوبا نفرست
  :١٩٦٢اکتبر  ٢٨از اظھاريۀ کندی در 

من تصميم عاق?نه و دولتمدارانۀ نخست وزير "
شوروی خروشچف را مبنی بر متوقف ساختن 
پايگاه در کوبا، پياده کردن س?ح ھای تھاجمی 
و باز گرداندن آنھا به اتحاد شوروی تحت 
نظارت سازمان ملل متحد را تبريک 

  )٦.("ميگويم
  :١٩٦٢نوامبر  ٢٠ندی در از اظھاريۀ ک

اکتبر  ٢٨و ٢٧مطابق موافقتی که در نامه ھای 
نخست وزير "بدست آمد ) کندی و خروشچف(ما

شوروی خروشچف موافقت کرد کليۀ سيستم 
ھای س?ح ھائی را که ميتوان برای ھدفھای 
تھاجمی بکار برد از کوبا بيرون برد و از اين 

وقف ببعد ورود اينگونه س?ح را به کوبا مت
سازد و موافقت کند که نظارت و بازرسی fزم 

تا اينکه اجراء . از طرف سازمان ملل بعمل آيد
اين تعھدات و معتبر نگه داشتن آنھا تضمين 

  ."شود
  :١٩٦٢نوامبر  ٢٠از اظھاريۀ کندی در 

امروز نخست وزير شوروی خروشچف بمن "
که " ٢٨ايل "اط?ع داد که ھمۀ بمب افکن ھای 

روز از آنجا  ٣٠ا ھستند در عرض اfن در کوب
  )٨.(."بيرون خواھند شد

اين موافقت جديدی از طرف دولت شوروی با 
  . مطالبات آمريکا بود

  :١٩٦٢نوامبر   ١از نطق فيدل کاسترو در 
کوبا بازرسی سازمان ملل و يا شيروخورشيد "

سرخ بين المللی را نميپديرد، زيرا که ما 
را زير پا  نميخواھيم اصل حاکميت ملی خود

ولی . ھمه بايد در فکر صلح باشند... بگذاريم
راھی که به نقض حقوق ملل بيانجامد راه صلح 

  ."چنين راھی به جنگ ميانجامد. نيست
نمايندۀ آمريکا در سازمان (از نطق استيونسن

در جلسۀ سازمان  ١٩٦٢ژانويه  ٧در ) ملل
  :کشورھای آمريکا

روی بعضی از جنبه ھای توافق آمريکا و شو
زيرا که کوبا از " نميتواند بمرحلۀ اجراء درآيد"

سر " بازرسی در محل"مطالبۀ کندی مبنی بر 
  .باز ميزند

اسناد فوق حاکی از آن است که دولت اتحاد 
شوروی با دولت آمريکا موافقت کرد که 
نمايندگان سازمان ملل برای دو کار به کوبا 

يکی برای نظارت و بازرسی در پياده : بروند
ردن موشکھای موجود در کوبا و ديگر برای ک

نظارت و بازرسی اين تعھد که ديگر اين نوع 
و اين موافقت را . اسلحه به کوبا فرستاده نشود

دولت اتحاد شوروی بدون جلب نظر کوبا انجام 
ولی بديھی است که موافقت با بازرسی در . داد

. خاک يک کشور فقط و فقط حق آن کشور است
اين حق در حکم لطمه بر و عدم مراعات 

  . حاکميت آن است
از اين گذشته راه باز کردن در يک کشور برای 

نظارت و بازرسی سازمان ملل متحد که در 
شرايط کنونی آلت اجرای مقاصد آمريکاست، 
استق?ل و حاکميت آن کشور را در معرض 

مثال روشن کنگو برای . خطر قرار خواھد داد
ئيس جمھور آمريکا ر. اثبات اين امر کافی است

کندی که بر روی مسئله نظارت و بازرسی 
سازمان ملل در کوبا پا فشاری ميکرد، ھدفش 

. آن بود که نقشۀ کنگو را در کوبا اجراء کند
موافقت دولت اتحاد شوروی با پيشنھاد کندی 

  .علی اfصول ناصحيح بود
ميگويند که در  ھر حال، در پايان کار، دولت 

که به کوبا حمله نکند و به آمريکا متعھد شد 
گروه ھای ارتجاعی اجازۀ حملۀ مسلحانه به 

  . کوبا ندھد
البته در شرايط کنونی بنظر نميرسد که آمريکا 
در اجرای نقشۀ خود مبنی بر نابود ساختن دولت 
سوسياليستی کوبا درست از ھمان راھی برود 

ثبات و استواری دولت . که در گذشته رفته است
قوا در صحنۀ جھانی امپرياليسم  کوبا و تناسب

آمريکا را به مراعات حزم و احتياط بيشتری 
البته عدم حمله بر کشور ديگر از . واميدارد

لحاظ افکار عمومی جھان و حقوق بين المللی از 
وظائف بديھی ھر دولت است و ھر دولتی و از 
آنجمله دولت آمريکا بدون تعھد خاص طبيعتاً 

نقض اين . ه ای استمتعھد اجرای چنين وظيف
. اصل بين المللی يک جنايت مسلم بشمار ميآيد

ولی در مورد اينکه دولت آمريکا در عدم حمله 
به کوبا و جلوگيری از حملۀ مسلحانۀ ضد 
انق?بی ھا به کوبا تعھدی کرده باشد، متاسفانه 
من تاکنون به سندی برخورده ام که حاکی از 

اد موجود بلکه بر عکس اسن. جنبش تعھدی باشد
نشان ميدھد که آمريکا گستاخانه و راھزنانه 

من در . وجود چنين تعھدی را انکار کرده است
  :اينجا بذکر دو سند اکتفا ميکنم

از نطق فيدل کاسترو در سالگرد چھارم انق?ب 
  :کوبا

امپرياليست ھا ھيچگونه اظھاريۀ روشنی نداده ”
آنھا در حرفھای خودشان طفره رفتند و با . اند

: لحن تھديد آميزی، بالحن غدارانه ای گفتند
و “ اگر کوبا بفعاليت خرابکارانه دست نزند”

بکارھائی از اينگونه نپردازد از حمله به کوبا 
و اما اظھارات آنھا در . خودداری خواھند کرد

اشارۀ کاسترو به ضد (خطاب به مزدورانشان
را نميتوان ) مترجم -انق?بيون کوباست 

در اين . ويانه تلقی کرداظھارات صلح ج
... اظھارات تضمينی برای وطن ما وجود ندارد

منظور امپرياليست ھا از اين تھديدھا چيست؟ 
امپرياليست ھا عنودانه نميخواھند اظھاريۀ 

اتحاد شوروی سھم . صريح و روشنی بدھند
تعھد خود را اجراء کرد، ولی آمريکا سھم خود 

 )٩.(“.را اجراء نميکند
ونسن در جلسۀ شورای سازمان از نطق استي

  :١٩٦٣ژانويه  ٧دولت ھای آمريکا در 
بعضی از جنبه ھای موافقت آمريکا و شوروی 
بعلت امتناع کوبا از پذيرفتن خواست کندی مبنی 

  ١١ادامه در صفحه ...“ بازرسی در محل”بر 

که يک اقدام جنايتکارانه بر ضد تجاوز و محاصره اقتصادی ايران 
  بپاخيزيماست، توسط امپرياليسم و صھيونيسم 
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 مردم چرا نشستين   ايران شده فلسطين

  ...در مورد بحران دريای
 و دو ماه “ نميتواند بمرحلۀ اجراء در آيد”

“ بن بست”مريکا و شوروی به مذاکرات آ
  . رسيده است

انس يو پی از واشنگتن از ژدر ھمين تاريخ آ
قول مقامات مسئول آمريکائی خبر دادند که 
چون مطالبۀ آمريکا از کوبا عملی نشده است 
آمريکا ھيچگونه تضمين رسمی دربارۀ 
خودداری از حملۀ مسلحانه به کوبا نخواھد 

  )١٠(.داد
***  

بحث اجازه ميخواھم که مسئلۀ در پايان اين م
مھم ديگری را نيز در مورد بحران در دريای 

  :کارائيب مطرح سازم
در اين ترديدی نيست که ھدف اتحاد شوروی از 
ارسال موشک ھا به کوبا مقابله با دسائس 
امپرياليست ھا بود و بحران در دريای کارائيب 

. را بايد معلول تحريکات امپرياليست ھا دانست
يا تاکتيک ارسال موشک به کوبا تاکتيک ولی آ

صحيحی بود؟ آيا اگر به کوبا حمله ميشد دولت 
شوروی و يا دولت کوبا اين موشک ھا را مورد 
استفاده قرار ميدادند؟ آيا امروز ھم که گفته 
ميشود موشک ھای اتحاد شوروی از کوبا دفاع 

  خواھند کرد اين گفته صحيح است؟
ياليست ھا به کوبا ترديدی نيست که حملۀ امپر

در اين صورت دفاع از . حملۀ اتمی نخواھد بود
را بچه معنی  بوسيلۀ موشک ھای شورویکوبا 

بايد فھميد؟ آيا بآن معنی بايد فھميد که اگر 

امپرياليست ھا به کوبا حمله ور شوند اتحاد 
شوروی بمب اتمی با موشک بکشور آنھا خواھد 

معنی نيست انداخت؟ اگر چنين است آيا اين بآن 
که دولت سوسياليستی در شروع جنگ اتمی، 
پيشقدم ميشود؟ آيا چنين پيشقدمی مخالف 
پرنسيپ ھای صلح طلبانۀ دولت ھای 
سوسياليستی نيست؟ بنظر من دولت شوروی که 
مدافع پرشور جلوگيری از جنگ اتمی است 
ھيچگاه در شروع جنگ اتمی پيشقدم نخواھد 

بوسيلۀ وبا پس در اين صورت دفاع از ک. شد
  را بچه معنی بايد فھميد؟  موشک ھای شوروی

البته منظور من آن نيست که بنابراين دولت 
. اتحاد شوروی بايد از دفاع کوبا صرفنظر کند

دفاع از دولت سوسياليستی کوبا . بھيچ وجه
وظيفۀ انترناسيوناليستی ھمۀ دولت ھای 

ولی دفاع از کوبا با استفاده . سوسياليستی است
از اينجھت سئوال . ?ح اتمی م?زمه ندارداز س

آيا تاکتيک ارسال : خود را دوباره تکرار ميکنم
  "موشک به کوبا تاکتيک صحيحی بود؟

  
*****  
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تفرقه اندازی، تشنج 
آفرينی توسط 

وزيسيون اپ
  خودفروخته ايران

اگر برانداختن ستم ملی در يک "
جامعه سرمايه داری امکان پذير باشد، 
اين فقط ھنگاميست که در کشور نظام 

پيگيری  جمھوری دموکراتيکِ 
حکمفرما باشد که برابری تام و تمام 
حقوق کليه ملل و زبانھا را تامين 

  ...کند
مسئله حق ملل به جدائی آزادانه را 

وجه نمی توان با مسئله ص?ح بھيچ
بودن جدائی ف?ن يا بھمان ملت در 

اين . ف?ن يا بھمان لحظه مخلوط نمود
مسئله را حزب پرولتاريا بايد در ھر 
مورد جداگانه ای بطور کام? مستقل 
و از نقطه نظر مصالح تمام سير 
تکامل اجتماعی و نيز مصالح مبارزه 
 طبقاتی پرولتاريا در راه سوسياليسم

  ٧امه در صفحه اد... قطعنامه "(حل کند

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

ی به ما کمک مال. ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطKعات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . برسانيد، زيرا ما تنھا با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ھا، ھر چند ھم که جزيی باشند نيازمنديم

 .ھزينه گزاف پستی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم

  "يونيسمزروي باسندی در مبارزه "رفيق احمد قاسمی تاريخی برگزيده ای از اثر 
  يبدريای کارائ نبه مناسبت پنجاھمين سالگرد بحرا

  بحران در دريای کارائيب در مورد
سندی را که در زير م?حظه می کنيد نظريات رفيق احمد قاسمی در مشاجراتش در 

و رويزيونيستھای " حزب توده ايران"عرصه ايدئولوژيک و سياسی با رويزيونيستھای 
امروزه فيدل سخنانی که اين رفيق بر قلم آورده، در انتقادات . حاکم بر شوروی است

رفيق قاسمی . اندی سال بعد، بازتاب يافته است ۴٠کاسترو در مورد بحران کوبا بيش از 
در آن دوران يک تنه در مقابل رويزيونيستھا ايستاد و از اصوليت کمونيستی بدون واھمه 

سال از آن دوران می گذرد و به  ۵٠امروز . رويزيونيستھا به دفاع برخاست" ھيبت"از 
به ) توفان(نجاھمين سالگرد آن بحران مھِم دوران جنگ سرد، حزب کار ايرانمناسبت پ

انتشار اين سند مھم مبادرت می ورزد، تا کمونيستھائی که ھنوز در سردرگمی بسر می 
و شوروی در گرفته " حزب توده ايران"برند با مبارزه بی امانی که با رويزيونيستھای 

" حزب توده ايران"مارکسيستھا لنينيستھا در درون بود، آشنا شوند و به حقانيت مبارزه 
  : رفيق قاسمی می نويسد. پی ببرند

يکی از موارد اخت?ف در جنبش کمونيستی جھانی مربوط به چگونگی برخورد با "
  .بحران در دريای کارائيب است

در اينکه بحران در دريای کارائيب انگيخته امپرياليسم آمريکا است، نه فقط در جنبش 
ونيستی جھانی، بلکه در بين نيروھای دمکراتيک و ضد امپرياليستی اخت?ف وجود کم

  .ندارد
در اينکه اقدامات دولت اتحاد شوروی در موقع بحران دريای کارائيب از انديشه حفظ 

  .صلح جھانی سرچشمه گرفته است ترديدی نيست
وروی برای آيا اقدامات دولت ش: اخت?ف در موقع جواب باين سئوال ظاھر ميشود

مبارزه عليه عمليات مداخله گرانه و تجاوزکارانه امپرياليسم آمريکا در دريای کارائيب و 
  کوبا درست بوده است يا نه؟ اگر درست نبوده است در کجا؟

بنظر من از ميان ايراداتی که در اين زمينه گرفته ميشود در صحت دو ايراد ترديدی 
ر شانتاژھای امپرياليسم آمريکا روش استوار و يکی اينکه دولت شوروی در براب: نيست

که fزمۀ احترام  –بی تزلزلی نداشت و ديگر اينکه بدون جلب رضايت قبلی کوبا 
با بازرسی سازمان ملل در پياده کردن راکت ھای در کوبا موافقت  –باستق?ل او بود 

  . صرف نظر از اينکه چنين موافقتی علی اfصول نيز درست نبود. کرد
  بارۀ نکتۀ اولدر
  چرا س?ح ھای اتمی به کوبا برده شد؟ -١
  )١("برای اينکه عمليات نسنجيده صورت نپذيرد. برای اينکه حمله به کوبا انجام نگيرد"
دارند، حس ) به کوبا(برای اينکه امپرياليست ھای آمريکائی، اگر واقعا تصميم به حمله"

و بدين طريق با ...در مرز خود آنھاستکنند که جنگی که آن را وسيلۀ تھديد ساخته اند 
ما اطمينان داشتيم که اين ... واقع بينِی بيشتری خطر جنگ ھسته ای را در نظر آورند

اقدام مھاجمان را بھوش خواھد آورد و آنان وقتی که بفھمند که کوبا بدون دفاع نيست و 
  )٢(."اھند شدامپرياليسم آمريکا قادر مطلق نيست مجبور به تغيير نقشه ھای خود خو

ع?م ميشد که اتحاد شوروی موشک اتمی به ا مطابق اين استدfل بايد از ھمان روز اول
کوبا برده است تا آنکه امپرياليست ھای آمريکائی حس کنند که اگر جنگ  شود در مرز 

  ٩امه در صفحه اد... .آنھا خواھد شد تا آنکه مھاجمان بھوش آيند و بفھمند که کوبا

  

Workers of all countries, unite! 
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