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  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران:فرستنده

١٠/٠٢/١١  

  ابزارھای نوين ايدئولوژيک امپرياليستی

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

آنھا تالش دارند که از پيوند .  با خبرند و حقوق مللخوبی از ماھيت بورژوائی حقوق بشره  انديشمندان امپرياليسم ب

 حمايت از حقوق بشر برای رقابت ۀاز زمان جيمی کارتر اسلح. مبارزه ضد امپرياليستی و دموکراتيک جلو گيرند

امپرياليستھا که خود بدترين ناقضين حقوق . دل گرديدبا ابر قدرت شوروی صيقل داده شد و به يک امر عمومی ب

ی به جنايت عليه بشريت متوسل ئراه انداخته بودند و در جنگھای منطقه ه بشر و ملل بودند و جنگھای جھانی را ب

، کسانيکه از ھمه ديکتاتوريھای نظامی در جھان حمايت کرده و شکنجه گر تربيت می کردند و شدند و می شوند

يک باره حامی ه  ب،، کسانيکه با کودتا و رخنه گری حاکميت ملتھا را بر باد می دادندای شکنجه داشتنددانشگاھھ

آنھا به اين رياکاری برای مقابله با ابر قدرت شوروی نياز داشتند و به زور قدرت تبليغاتی و . حقوق بشر شدند

  .شوی مغزی اين مبارزه ايدئولوژيک را به پيش می بردند و شست

دست امپرياليستھا در استفاده از اين ،  از فروپاشی ابرقدرت امپرياليستی شوروی در اثر خيانت رويزيونيستھا پس

ند و امر حمايت از حقوق بشر را به وحال آنھا به عنوان ناجيان بشريت ظاھر می ش. ابزار ايدئولوژيک بازتر شد

جرج . کار می برنده  ملل و حقوق کشورھا بابزاری برای دخالت در امور داخلی کشورھا بدل و حتی نقض حق

 حقوقھا "درجه خلوص"بوش پسر برای نخستين بار مدعی شد وزنه حقوق بشر از حقوق ملل بيشتر است و با قياس 

بندی گزينشی دست زد و به اين بھانه به تجاوز به ساير کشورھا ھم حقوق   به تقسيمبرای آنھا" ارجحيت"و تعيين 

ساير امپرياليستھا با اين تفسير . غير از اين ھم نمی شد انتظار ديگری داشت. م حقوق بشر راملل را نقض کرد و ھ

از آن تاريخ است که . مريکائی از حقوق ملل و بشر موافقتی نداشتند زيرا مناطق نفوذ خويش را در خطر می ديدندا

از ماھيت بورژوائی ھر اين ناشی حمايت از حقوق بشر به ابزاری سياسی برای سياستھای استعماری بدل شده و 

حقوق دموکراتيکی است که با مبارزه طبقاتی پيوند نخورد و گرايش به پيش و پيگيری در امر تحقق مستمر و 

. حقوق دموکراتيک اگر درجا بزند به بن بست می رسد و می پوسد. گسترده تر حقوق دموکراتيک نداشته باشد

  . امپرياليستھا از اين وضعيت استفاده می کنند

بر اين نظر است که برای مقابله با دسيسه ھای امپرياليستھا در نقض مستمر دستآوردھای ) توفان(حزب کار ايران

 آنھا و برای پيشبرد يک مبارزه ايدئولوژيک با دورنما و افشاء ۀبرای افشاء سياستھای دورويان، مترقی بشريت
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زيرا . مبارزه ضد امپرياليستی و دموکراتيک پيوند زد بايد مبارزه برای تحقق حقوق بشر و حقوق ملل را با ،کننده

بايد اشکال مشخص مبارزه را . عکس استه مبارزه دموکراتيک بخش جداناپذيری از مبارزه ضد امپرياليستی و ب

  .کار برده پيدا کرد و در عمل ب

 ايران با نقض حقوق  حاکمه را درۀآنچه به ايران مربوط می شود بايد افشاء سرکوبگريھا و نقض حقوق بشر طبق

حاميان ، ، گوانتانامو، بگرامسسين ابو غريبر در جھان پيوند زد و نشان داد مؤبشر مدعيان حمايت از حقوق بش

، حاميان اشغال سرزمينھای فلسطين و قتل عام مردم فلسطين نمی توانند تجاوز به عراق و افغانستان و لبنان

 آنھا که مبارزه برای تحقق حقوق مدنی در ايران را با روح .باشندحاميان صالح و بی غرضی در مورد حقوق بشر 

 اين مبارزه جھانی منزوی می کنند بھترين ۀاين مبارزه برای تحقق جھانی آن پيوند نمی زنند و خود را از مجموع

ه يست آنھا باين قربانی شدن اساسا به خواست ذھنی افراد وابسته ن. خوراکھای امپرياليستھا و ارتجاع جھانی ھستند

کارشان ايمان عميق دارند در مجرای سياست ھای رخنه گرانه و در جھت ه طور عينی و در عمل در حالی که ب

سياستھای راھبردی امپرياليستھا حرکت می کنند و در عمل استقالل خويش را که بر پرچم خويش به حروف بزرگ 

  .از دست می دھند" سته نيستيمبه ھيچ حزب و دسته و گروھی وابمستقل و ما "׃ نوشته اند

ھرگز نبايد مبارزه . اين جھت حزب ما بر آن است که در مبارزه دموکراتيک ھرگز نبايد به تنگ نظری دچار شده ب

آنکس که اين کار را به . دموکراتيک را در دوران کنونی از مبارزه ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی جدا کرد

ی و فرار از مشکالت نپذيرد روزی چشمش باز خواھد شد که مرتجع ديگری علت تنگ نظری و برای راحت طلب

  .  بر گرده اش نشسته و سواری می طلبد

،  ارگان مرکزی ٢٠١١  فوريه ١٣٨٩  بھمن ماه  ١٣١بر گرفته ازتوفان شماره  

 حزب کارايران

 org.toufan.www   .در شبکه جھانی اينترنت) توفان(صفحه حزب کار ايران 
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org.toufan@toufan 

 

 

 
 


