
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١١ دسمبر ٠۵

 
  کمونيست ھا، دموکراتھای پيگير

 

  که نازی ھا آمدند و کمونيست ھا را بردند ھنگامی"

  ممن سکوت کردم، آخر من که کمونيست نبود

  که سوسيال دموکراتھا را به زندان انداختند زمانی

  من سکوت کردم، آخر من که سوسيال دموکرات نبودم

  که آنھا اعضاء اتحاديه ھای کارگری را بردند لحظه ای

  من اعتراضی نکردم، آخر من که عضو اتحاديه کارگری نبودم

   ."که مرا بردند، ديگر کسی نمانده بود که اعتراض کند روزی

 Emil Gustav Martin Niemöller                          اميل گوستاو مارتين نی مولر    

  

 کارگر ايران، ما ايرانيان مبارز که در سرزمينمان چند انقالب را پشت ۀما کمونيستھا، ما مبارزان راه آزادی طبق

ما بايد با تئوری .  خود قرار دھيمۀال آيندسر گذارده ايم، بايد از گذشته درس بگيريم و تجارب گذشته را راھنمای اعم

 ضد نسل پير که يک تئوری ارتجاعی است، به ه ترغيب نسل جوان به مبارزه بۀتحريک نسلھا عليه يکديگر و نظري

ه  طبقاتی را قرار دھيم، که خواھان انتقال تجارب بين نسلھاست و بۀجای آن، نظريه مبارزه مبارزه برخيزيم و ب

 کارگر، به مبارزان جوان اين راه، به ويژه به کارگران جوان ۀارب مبارزان قديمِی راه آزادی طبقويژه انتقال تج

  . است

ئيد می کند و خود را مريد آن نشان می أشما با ھر کسی در اين مورد صحبت می کنيد، اين نظريه تبادل تجربه را ت

گذشته چراغ راه آينده "بياِن . ش برجسته می گرداندرا در نوشته ھا و يا در گفتارھای خوي دھد و با خطوط بزرگ آن

ولی گويا اين سخنان را برای خويش نمی گويد و برای ديگران می گويد، گويا اين . به مد روز بدل شده است" است

ظاھرا عده ای آنچه را که بر زبان می آورند، ھضم نکرده . خود وی نيست، برای نقش ديوار استه سخنان خطاب ب

آنھا نفھميده اند که اين .  ميليونھا انسان است، پی نبرده اندۀ عمق اين گفتار نغز که محصول و دستآورد مبارزاند و به

بسياری از آموزش از گذشته و کسب . کف آمده استه  اساس ريزش خون و نابودی جان انسانھا بهدستآوردھا ب
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. نمی کنند با افکار ارتجاعی خويش مبارزه کنندتجربه سخن می رانند، ولی خودشان مورد نظر نيستند و تالشی ھم 

در مورد پاره ای از افراد، اين امر ناشی از بی توجھی و کمبود معرفت و در ميان برخی ديگر اين اتخاذ موضع 

  .دارای ريشه ھای طبقاتی است و تغييری ھم نخواھد کرد

ند، ولی تمام اعمال آنھا ضد کمونيستی است، ولی کمونيستھا چه می گويند؟ ھستند کسانی که ادعای کمونيستی می کن

برای آزادی بشريت در نھايت کمونيستھای واقعی که . زيرا خودشان قربانی محيط فرھنگی مسلط بورژوائی ھستند

می رزمند، اين آزادی را ھميشه مد نظر قرار داده برای ارتقاء سطح فرھنگی و سياسی جامعه، برای بسيج مردم و 

استقرار . ھا، برای خنثی کردن ھجوم سيل بنيان کن افکار پليد طبقات حاکمه مبارزه می کنندآگاھی دادن به آن

دموکراسی بورژوائی و دفاع از دموکراسی و ايجاد امنيت و قانونگرائی عميقا به نفع کمونيستھا و طبقات تحت ستم 

ات خويش حتی در دوران اختناق طبقات ستمگر ھميشه از ھمه امتيازات و امکانات برای بيان نظري. جامعه است

 طبقاتی بوده و طبقات ظالم بر ۀ بشريت، که ھمواره تاريخ مبارزۀنيز برخوردار بوده اند، زيرا تاريخ چند ھزار سال

 مادی ۀآن فرمانروائی کرده، ايدئولوژی خويش را تبليغ کرده و فرھنگ خود را رواج داده اند، اين عوامل آن زمين

 چنين افکاری در جامعه خواھد ۀاست که در عمل پشتوانای فکار ستمگرانه و انفرادمنشانه برای رويش و پرورش ا

 ۀ مبارزۀ سنتی بورژوائی محرومند و بايد مسايل نوينی را در عرصۀطبقات تحت ستم از اين سرماي. بود و ھست

ر مرجح و مناسب است که  کارگۀبرای طبق. طبقاتی به گوش مردم برسانند، مسائلی که انسان نوين را پرورش دھد

شرايط دموکراتيک برقرار شود، تا تشکلش تسھيل گردد و نظريات خويش را بدون مانع بيان داشته و بتواند پيوند 

ميان اقشار گوناگون زحمتکشان را بھتر فراھم آورد، از حقوق خويش دفاع کند و افکار سياسی اش را وسيعا تبليغ 

 تا آخرين رمق از اصول دموکراسی کارگری که اصول دموکراسی بورژوائی را پس کمونيستھا ھمواره بايد. نمايد

جای خودسری و قلدرمنشی فردی، ه ی تکامل می دھد و از نظام قانونگرا بئتنھاه نيز در درون خود داشته و آنرا ب

ن قربانيان اين نقض  کارگر ھستند، که ھميشه نخستيۀاگر اين قانونگرائی نقض شود، اين کمونيستھا و طبق. دفاع کنند

به سرنوشت غم . ارتجاع آنھا را با ھمان سالح فکری خودشان که مبلغ آن بودند قتل عام خواھد کرد. خواھند بود

انگيز حزب رويزيونيستی توده و سازمان فدائيان خلق اکثريت نگاه کنيد، که تا روز آخر مدافع ارتجاع حاکم و 

 کارگر در ۀست می زدند و به آنھا برای سرکوب مبارزان راه آزادی طبق آنھا بودند و برايشان دۀکشتار وحشيان

وقتی داس ارتجاع برگردن آنھا فرود آمد، ديگر کسی باقی نمانده . خدمت به اردوگاه رويزيونيستی کمک می رساندند

می خواھند از قربانيان آنھا تا به امروز نيز از اين خيانتشان درس نگرفته اند و وقتی . بود تا از حقوق آنھا دفاع کند

 و نه   از کشتار اين رژيم از ھمان آغاز سالھای ١٣۶٧رژيم جمھوری اسالمی تجليل کنند، از کشتار سال 

آنھا ھمان سياست ارتجاعی و ھمدستی با رژيم را به . ،  سخن می رانند۶٠استقرارش در ايران و حداقل از سالھای 

 ۀرا ندارند از گذشت ين سرنوشت محتوم ھمه کسانی است که جسارت آنا. اشکال گوناگون ھنوز ھم ادامه می دھند

آنھا محکومند که .  کارگر و مبارزان راه آزادی وی به نقد بکشندۀرا صميمانه برای خدمت به طبق خود ببرند و آن

محاکمه در اگر کشتار بی . اشتباھات خويش را ادامه دھند و توجيه کنند و بيشتر به منجالب ضد انقالب فرو روند

دادگاه غير صالح و بدون نظارت افکار عمومی مجاز شناخته شود، به اين بھانه که دشمِن من را ھدف گرفته است و 

نادرستی گفتار ه وقتی مارتين نی مولر که بسياری ب. نه خوِد من را، آنوقت کشتار کمونيستھا و دموکراتھا آسان است

روزيکه مرا بردند ديگر کسی نمانده بود که : "بت می دھند، گفتلمانی نساوی را به برتولت برشت کمونيست 

را مربوط به خودش نمی داند و  بر شرايطی که گويا کسی آن. سخنانش ناظر بر اين شرايط بود" اعتراض کند

  .خطاب به ديگران می داند
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ادی و نظامی رژيم ولين سياسی و اقتصؤ بعد از انقالب شکوھمند بھمن، مسدر. اجازه بدھيد مشخص صحبت کنيم

طور مخفيانه و با شتابی سوء ه منفور و خائن پھلوی را که در اثر انقالب سرنگون شده بودند، دستگير کردند و ب

 قضائی و انسانی کنوانسيون ژنو و حقوق بشر اعدام ۀرسميت شناخته شده ظن برانگيز، بدون رعايت اصول ب

 اعتراض ما تازه. ارانه در بيانيه ھای خود، اعتراض روشنی نکرد کسی به اين روش جنايتکتوفانيھاجز ه ب. کردند

  .ن قرار داشت که گويا ما از سلطنت طلبان دفاع می کنيمانيز مورد تحقير مخالف

ما می . اين کوته بينی ھای سياسی بوده  نفس انقالب ايران و شرکت رفقای ما در آن، خود جواب دندان شکنی ب

 در دادگاھی صالحه، با حضور وکالی مدافع به صورت علنی و با حضور خبرنگاران خواستيم که اين دشمنان خلق

نظر ما حتما می شد و بايد ه اگر احکام اعدامی ھم صادر می شد که ب. و شرکت رسانه ھای عمومی محاکمه شوند

قامجويانه، احکام خودسرانه و بدون منطق و انت. می شد، اين احکام بر مبنای اصول و ضوابطی صورت می گرفت

اگر جرم .  آن راحتر می شود کمونيستھا را سر بريدۀجای می گذارد که به وسيله  قضائی بۀسنتی را در عرص

محاربه با خدا و مفسد فی االرض ارزش حقوقی داشته باشد و صدور احکام اعدام را مجاز بدارد، وای به روز 

ه تقدم ماده بر شعور ايمان دارند و ھستی جھان را کمونيستھا که ھم ُکتبشان ضاله است و ھم از نظر فلسفی ب

کمونيستھا در واقع، قبل از محاکمه به جرم خويش، اعتراف کرده اند و . نام خدا نمی شناسنده محصول دست خالقی ب

برای ما آنروز روشن بود که بيان .  آنھا محارب با خدا و مفسد فی االرض اندۀھم.  آنھا مستوجب اعدام ھستندۀھم

 به اين صورت، آنھائی را مورد نظر قرار نمی دھد که مانند پرويز نيکخواه بر صندلی اتھام نشسته اند، بلکه ما جرم

آخوندھا داشتند در اين دادگاه . را مورد نظر دارد، که فعال در بيرون دادگاه ايستاده ايم و صندليھا زير پايمان است

  .می کردندچاقوھای خويش را برای بريدن سر کمونيستھا تيز 

 خرده بورژواھا ُگر ۀسفانه در گرماگرم انقالب که روحيأ اين امر را ديدند و به آن معترض بودند، ولی متتوفانيھا

  .گرفته بود، جائی برای سخنان منطقی پيدا نمی شد

زيرا ھمين جھت ما با قانون اساسی جمھوری اسالمی که تنھا بر مصلحت اسالم نوشته شده بود، مخالف بوديم، ه ب

ما با تصويب قانون قصاص و .  آن که ھمان مصلحت اسالم باشد، نوشته شده بودۀمفاد آن متکی بر بخش نانوشت

به مبارزه پرداختيم و ھميشه نيز بر آن بوديم که مبارزه با دشمن خارجی تنھا با تکيه بر مردم ... نقض حقوق زنان و

. قوقشان، با گسترش دموکراسی و ايجاد امنيت بسيج کردمقدور است و مردم را تنھا می توان با احترام به ح

حکومتی که با سرکوب مردم شروع کند و تمام موازين حقوقی و انسانی جھانی را لغو نمايد نمی تواند يک حکومت 

  .ابدی باشد و بر دشمن خارجی غلبه کند

 امروز با خيليھا روبرو می شويد که شما. ن ما نيز ھستائيد مخالفأاين سخنان درست ما در آن موقع، امروز مورد ت

اشاره می کنند و بی عملی ...  آغاز انقالب، کشتار در کردستان و ترکمن صحرا وۀفورا به اعدامھای بی روي

شما خيليھا را می بيند که می گويند ما بايد از ھمان زمان لب به . کمونيست نماھا را در آن دوران سرزنش می نمايند

اين سخنان البته موجب دلگرمی شما می شود و فکر می کنيد که قشر عظيمی پيدا شده اند، که . اعتراض می گشوديم

سفانه سير حوادث نشان می دھد که چنين أولی مت. به اصول دموکراسی احترام می گذارند و آنرا عميقا فھميده اند

بعدی پايشان می لنگد و نمی  مشخِص ألۀنيست و حتی انسانھای صميمی و خوش قلبی وجود دارند که در مورد مس

  .توانند ارتباطات منطقی سير حوادث را در مغزھايشان برقرار کنند

 قضائی معترض بوديم، از آن جھت که بايد ما رفتاری را ۀما گفتيم که وقتی سلطنت طلبھا را می کشتند، به اين روي

. ما بايد از اصوليت دفاع می کرديم. تسرمشق قرار می داديم که با بی قانونی و خودسری دوران شاه فرق می داش
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 جھانی می بوديم و می خواستيم که ۀرسميت شناخته شده ما بايد خواھان اجرای عدالت و رعايت قوانين و ضوابط ب

اين رفتار منجر به آن می شد، که اسرار به .  اساس قوانين دموکراتيک و مدنی محاکمه شوندهحتی دشمنان مردم ب

خت اجرای قانونيت از ھمان بدو انقالب افزايش يابد و به مردم درکی از فوايد و اھميت اجرای گور سپرده نشود و ب

  . دموکراسی بدھد

سازمان فدائيان "و "  ايرانۀحزب تود"رژيم جمھوری اسالمی با ياری . در آغاز انقالب ولی کار به اين جا ختم نشد

قرار داشت، " آيندگان"سش أمله به مطبوعات که در رح. به بسياری از حقوق دموکراتيک مردم تجاوز کرد" خلق

، "آيندگان" وی، فرمان حمله به ۀاين گفت". من آيندگان را نمی خوانم"خمينی اعالم کرد که . از اين قبيل مسايل بود

يک نفر آدم در مورد دستآوردھای . طور کلی به آزادی مطبوعات بوده اسارت ناشرين و غارت دفتر آن و حمله ب

برای ممنوعيت . ما انقالب نکرده بوديم که عمامه به جای تاج بيايد.  اساس مزاجش تصميم می گرفتهب بانقال

جھنم ه کسی نگفت خمينی نمی خواند که نخواند، ب. تنھا حکم خمينی کافی بود و نه حکم يک دادگاه صالح" آيندگان"

  .بارزه کردبا جھالت بايد م. به نادانی که نبايد پاداش داد. که نمی خواند

جز پاره ای سازمانھای دموکراتيک و حامی حقوق ه ب. سفانه تنھا بوديمأ دموکراتيک متۀما در اين درک از مبارز

يک از  فدائی نبودند، ھيچ -یئجز شخصيتھا و ھنرمندان و نويسندگانی که زير نفوذ توده ه خلقھای ايران، ب

شرکت " آيندگان"ی برای مبارزه با ممنوعيت نشريه ايران در نشست تدارکات" چپ"سازمانھای سياسی بزرگ 

که در نشست تدارکاتی، در آغاز کار شرکت داشتند، و "  کارگرۀسازمان پيکار در راه آزادی طبق"رفقای . نکردند

مخالف بودند، بعد از گفتار انتقادی راديو اسرائيل پيرامون قدغن کردن " آيندگان"اساسا با قدغن کردن نشريه 

نه که در آن موقع " سازمان فدائيان خلق"و " حزب توده ايران"و تبليغات رژيم جمھوری اسالمی و " آيندگان"

رژيم جمھوری .  به عقب نشينی دست زدند و از شرکت در نشستھا خودداری کردندنه اقليتی داشت و اکثريتی

را منتسب به صھيونيستھا معرفی می " آيندگان"ن ممنوعيت نشريه افدائی مخالف - توده اییاسالمی و رويزيونيستھا

واھمه داشتند، که از اين کار اصولی " چپ"پاره ای از جريانھای . کردند و در کنار رژيم به مبارزه با آنھا برخاستند

راستھا . فدائی در حمايت از صھيونيسم قرار گيرند - یئتوده  -دفاع نموده و می ترسيدند که مورد اتھام رژيم اسالمی

خود ه نيز حتی زحمت شرکت در اين نشست را ب" چپ"ت و جای خود دارد، ولی ساير سازمانھای که روشن اس

  . ندادند

به ميدان آمديم و تظاھرات کرديم ومورد ضرب و جرح قرار گرفتيم، " آيندگان"ما وقتی برای رفع توقيف نشريه 

" ميزان"ی به قدغن کردن نشريه ما وقت. سرآغاز توقيف ساير نشريات است" آيندگان"می دانستيم که توقيف 

دست ھمين ه و نشريات سياسی می دانستيم که ب" آيندگان" اعتراض به قدغن کردن ۀرا ادام اعتراض کرديم، آن

س وزارت ارشاد بودند و قانون مطبوعات أيعنی ياران مھندس بازرگان و نھضت آزادی که در ر" ميزان"ھواداران 

ما می دانستيم که اگر برای آزادی مطبوعات شرط بگذاريم، . ممنوع شده بودندرا برای تشديد خفقان وضع کردند، 

ھوادار خمينی اين حمايت اصولی ما را حمل " چپ"دارو دسته ھای . اولين قربانی آن خود ما يعنی کمونيستھا ھستند

ک حمايت از ھمين جھت نيز ھست که با دره ولی ما از اين اصوليت دفاع کرديم و ب. بر راستروی می کردند

  . مارتين نی مولر وفا داريمۀدموکراسی پيگير به اين گفت

در ايران، که منتسب به اصالح طلبان بودند، ممنوع شدند و ناشرينش ... و" توس "،" سالم "ه ھایوقتی روزنام

قابل شعار  اساس اعتقاد اصولی که داشتيم اعتراض کرديم و در مهتحت تعقيب قرار گرفتند، ما به اين ممنوعيتھا ب

بودند، ما خواھان رفع " سالم "ۀنادرست اصالح طلبان که به خيابانھا آمده و خواستار رفع ممنوعيت از روزنام
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، زيرا می "سالم" و نه آزادی ما آزادی مطبوعات بودشعار . سانسور و رفع ممنوعيت از ھمه روزنامه ھا بوديم

طور ه شخص، به معنی صحه گذاردن بر ممنوعيت مطبوعات بنفع آزادی تنھا يک روزنامه مه دانستيم، تظاھرات ب

طور ناپيگير و ه پس دفاع از دموکراسی، حتی دموکراسی بورژوائی يک امر اصولی است و نمی شود ب. کلی است

  .يا کاسبکارانه به آن برخورد کرد، زيرا فرجام خوش آيندی نخواھد داشت

که در جريان اعتراض به انتخابات تقلبی احمدی نژاد دستگير شد مصطفی تاج زاده .  ديگر اشاره کنيمۀيک نمونه ب

 نامه ای به خامنه ای نوشت که در بخشی از ١٣٩٠و بيش از دو سال است که در زندان به سر می برد در مھرماه 

کار از قصد من از اين نامه چنان که گفتم نه شکوه به شماست و نه انتظار رسيدگی به اين ظلم آش: " ... آن می آورد

 مطيع اوامر حضرتعالی حق مبنای کدام معيار اخالقی و انسانی مقامات قضائیتنھا از شما می پرسم بر . جانب شما

 امور کشور، ھمسرم را ۀدارند به منظور اعمال فشار و وادار کردن من به سکوت و عدم اظھار نظر در بار

ولی آقای مصطفی تاج زاده که خودش . مستدللی استسخنان منطقی و ). تکيه از توفان"(دستگير و محاکمه کنند؟

وليت نظارت بر امور ؤا و سرکوبھا نقش مھمی داشته و مسوزير کشور دولت خاتمی بوده است و در سانسورھ

معيارھای اخالقی و انسانی "ياد بياورد که آن ه داخلی مملکت، حتی زندانھا را پذيرفته بوده است، فراموش کرده ب

ن ايشان را به ا مخالفۀرا خود ايشان به آقای خامنه ای اعطا کردند، در آن روزھائی که زن و بچ" مقامات قضائی

ھم زندانھا می انداختند و حقوق اساسی مردم را زير پا می گذاشتند و ايشان سکوت کرده بودند، اين نقض حقوق 

وری اسالمی ھرگز وجود نداشته ايشان اکنون دنبال معيارھائی می گردند، که در جمھ.  شدمعتبر و ھم مجلسی

 قوه قضائيه ھيچ. معيارھائی که در اين جمھوری بوده، از ھمان روز نخست، نقض حقوق انسانھا بوده است. است

قوه قضائيه .  تاج زاده، چه قبل و چه بعد از آنۀچه در دور. وقت مستقل نبوده و وظايف خود را انجام نمی داده است

آنروز که آقای تاج زاده در قدرت بود و .  مجريه بوده استۀند دوران شاه، بخشی از قودر جمھوری اسالمی نيز مان

يا با قدرت مماشات می کرد، به نقض حقوق سايرين اعتراض نداشت و امروز که حقوق دموکراتيکش مورد ضربه 

  .قرار گرفته است، ديگر کسی باقی نمانده است که به نقض حقوق ايشان اعتراض کند

 اعمال خود نشان دھد که به کشتار مقامات رژيم سابق به آن وضع غير قانونی ۀ زاده نمی تواند در ترازنامآقای تاج

 همعترض بوده و يا ب" آيندگان" اعمال خود نشان دھد که به ممنوعيت ۀوی نمی تواند در کارنام. معترض بوده است

وی به اين قانون اساسی جمھوری . ده استاعتراضی کرده و ھوادار آزادی مطبوعات بو" ميزان"ضد ممنوعيت 

وی از . ی داده استأرسميت شناخته است، ره اسالمی که ھمه حقوق را برای شخص ولی فقيه با حق تفسير آن ب

که فاشيسم مذھبی به خوردن ذره ذره گوشت دموکراسی مشغول بود، زبان به اعتراض نگشود، زيرا منافع  زمانی

  .وی مانند بسياری کسان ديگر ھوادار دموکراسی دم بريده بود و ھست. دوی مورد خطر قرار نگرفته بو

  :حال به يک موضوع جھانی مشخص مراجعه کنيم

به من چه، زيرا منافع شخصی من در خطر " عدم توجه به دموکراسی و حقوق انسانی و سياست ۀبھترين نمون

 کماندوھای ۀصحنه ھای جنايتکاران.  استاليبيمريکا به ارھبری ه  ناتو بۀ مشخص تجاوز بربرمنشانألۀ مس"نيست

 شورای امنيت سازمان ملل، با قلدری و زورگوئی و تحقير ۀناتو که از راه ھوا و زمين در مغايرت کامل با قطعنام

افکار عمومی، به کاروان قذافی حمله کردند و وی را بيرون کشيدند با چاقو از پشت به وی تجاوز کردند، وی را 

ه درد آمد، به وجدانھای بسياری از اين ھمه وحشيگری ب. دند و سپس به قتل رساندند را، ھمه ديده اندکتک مفصل ز

اين وضع اظھار رضايت کردند و بيان ه که اين فجايع را تدارک ديده بودند و از کشتن قذافی ب جز وجدانھای کسانی

 وی برای ما ۀدستگيری زند. ل کردمرگ وی بسياری مشکالت حقوقی و سياسی و قضائی آتی را حکردند که 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ھمه اين سخنگويان که سبعيتشان حيرت انگيز است، خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر جا . مشکل آفرين بود

 کيفری جھانی الھه که متعلق به خودشان است، حکم جلب قذافی را ۀخود آنھا قبال در دادگاه دست نشاند. می زنند

مند می بودند که وی زنده دستگير شده و در مقابل دادگاه ه  آن حکم بايد ظاھرا عالقموجبه صادر کرده بودند، و ب

 وی به دادگاه کيفری جھانی الھه، که خود ۀ، دلشان نمی خواست زند"قاضی ھا"قرار گيرد، ولی خود ھمان 

قاتی در کار است، طب -می بينيد آنجا که پای منافع سياسی. دادگاھی مسخره و دست نشانده است، تحويل داده شود

آيا سفاھت . را به زير پا می گذارند  اساس منافع سياسی طبقاتيشان آنهآنھا به احکامشان نيز احترام نمی گذارند و ب

 آن نيست، ۀنيست که کمونيستھا نيز با آنھا ھم آوا شوند؟ آيا اين ھمآوائی، حکم قتل خود کمونيستھا نيست؟ آيا اين نشان

که آنھا را روی صندلی اتھام بنشانند، امکان داده اند، روی صندلی بايستند و بی خبر  بل از اينکه آنھا به عده ای، ق

  از فرجام کار خويش، برای قاتلھای خود دست  بزنند؟

. کنوانسيون ژنو تعيين کرده که بايد با اسراء با احترام رفتار کرد و حقوق قانونی و انسانی آنھا را به رسميت شناخت

ھر صورت در ه  حکومت می کرد، ولی باه قذافی فرد مستبدی بود که ھارون الرشيد وار بر ليبيدرست است ک

ھر صووت رھبر ه وی ب. مقابل تجاوز بيگانگان تا روز آخر ايستاد، وطنش را ترک  نکرد و با افتخار جان داد

رژيم کنونی . ونی مردم عراق بوددقيقا مانند صدام حسين که رھبر قان.  و يک انسان بودارسمی و قانونی مردم ليبي

  .ياری ناتو بر سر کار آمده استه  يک رژيم دست نشانده و نوکر بيگانه است، که تنھا باليبي

آن عده از ايرانيانی که حاضر نيستند از حقوق قانونی و دموکراتيک فردی مانند قذافی حمايت کنند و برای ترور 

خاليھا و سعيد مرتضويھا ندارند و بی جھت زبانشان نسبت به وی پايکوبی می کنند خودشان دست کمی از خل

آنھا ھمانھائی ھستند که از گذشته پند نگرفته اند و در تمام موارد روشن نقض . خطاھای گذشته دراز است

، قدغن "آيندگان" مقامات رژيم سابق گرفته تا قدغن کردن ۀدموکراسی در ايران، از سر به نيست کردن خودسران

و يا ضد انقالبی سکوت اختيار " انقالبی"و سرکوب اصالح طلبان به بھانه ھای " سالم"، ممنوعيت "يزانم"کردن 

مريکا و صھيونيستھای اسرائيل ياد اآنھا رياکاری را از اربابانشان امپرياليسم . آنھا رياکارند تا دموکرات. کردند

 بشردوستی و ۀال زور و فشار است و نه نشانگرفته اند، که حقوق بشر در دستشان تنھا يک ابزار سياسی اعم

  .احترام به آن

کسی که کنه مطلب را .  و برخورد به قذافی نيستاله فقط بر سر ليبيأمس. نيم که اين قصه سر دراز داردپس می بي

 می ه طبقاتی و دفاع از دموکراسی پيگير نداشته باشد، ھميشه از چاله به چاۀنفھميده باشد و درک درستی از مبارز

ن سياسی بسياری، نان را به نرخ روز می خورند و مزورانه پرچم حمايت از حقوق بشر ھنوز ھم افراد و فعاال. افتد

آنکس که . را به نفع خودشان به زير پا بگذارند دست گرفته اند، تا ببينند کجا می توانند آنه و حقوق دموکراتيک را ب

خاطر مخالفت با خودکامگی و يا ايدئولوژی آنھا حمايت نمی کند، ه  باز حقوق قذافی و تاج زاده و اسامه بن الدن

ش برای رھائی ملت فلسطين و کسب حقوق  ارغم ايدئولوژی ارتجاعی آنکس که نمی فھمد حماس حق دارد علی

دموکراتيک تعيين سرنوشتش، با ھر وسيله ای که در اختيار دارد، بجنگد، نمی فھمد که دارد آن می کند که شاعر 

  :می گويد

  يکی بر سر شاخ، بن می بريد

  خداوند بستان نگه کرد و ديد

  بگفتا گر اين مرد بد می کند

  نه با من که با نفس خود می کند
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  نصيحت بجای است، اگر بشنوی

  ضعيفان ميفگن به کتف قوی

  که فردا به داور برد خسروی

  ی که پيشت نيرزد جویئگدا

  چو خواھی که فردا بوی مھتری

  ويشتن، کھتریمکن دشمن خ

پس می بينيم که حقوق بشر، حقوق ملل، حقوق دموکراتيک و اساسی انسانھا و ملتھا، اصول جھانشمولی است که 

اگر شکنجه کار . را به بشريت عرضه کرده است دنيائی بورژوائی به آن صحه گذارده است و انقالب فرانسه آن

اگر قبل از اعمال مجازات، . ف من ھم نکوھيده استزشت و نکوھيده ايست، اعمالش در مورد ھر کس حتی مخال

بايد دادگاه صالحه به جرم رسيدگی کرده باشد، ھمانقدر بايد برای اسامه بن الدن معتبر باشد که برای ھويدا و حتی 

 خويش تعريف کنند، گور خود را ۀ اساس ذائقهآنھا که فکر می کنند اين اصول خدشه ناپذير را می توانند ب. خلخالی

  . می کنند و نمی فھمند

 اوباش ناتو را نسبت به قذافی که به قتل رسيد، ولی تسليم ۀرفتار جنايتکاران) توفان(اين جھت حزب کار ايرانه ب

  .نشد، محکوم می کند

 امپرياليسم و صھيونيسم در برخورد به حقوق انسانھا و ملتھا و دول را محکوم ۀحزب ما رفتار مزورانه و رياکاران

  .می کند

کاران ن، بزرگترين ريااريستھا، بزرگترين مرتجعحزب ما بر آن است که امپرياليستھا و صھيونيستھا بزرگترين ترو

امپرياليسم يعنی ارتجاع سياه و با اين ارتجاع . ن حقوق انسانھا و ملل در جھان ھستنداو دروغگوھا، بزرگترين ناقض

  . که بشريت نجات يابد رای آن بی امان کرد، بۀسياه بايد تا نابودی کاملش مبارز

حزب ما بر آن است که مبارزه برای تحقق حقوق بشر و احترام به حقوق ملل، بدون مبارزه باامپرياليسم و 

ی را جا ائصھيونيسم سخنان پوچ و عوامفريبانه ای بيش نيست، تا دموکراسی مصلحتی و دم بريده و بی محتو

  .بيندازند

 و رفتار وحشيانه و ضد ای مدعی حمايت از حقوق بشر و ملل بايد تجاوز به ليبيحزب ما بر آن است که سازمانھا

 به حمايت ابشری امپرياليستھا و مشوقين آنھا، صھيونيستھا را محکوم کرده از حقوق انسانی و قانونی مردم ليبي

ی ھستند و  دست ارتجاع جھانۀبرخيزند، در غير اين صورت نشان می دھند که سازمانھای ساخته و پرداخت

حقوق .  دلبخواھی، وجود خارجی ندارد،حقوِق بشِر گزينشی. مشکلشان حمايت از حقوق بشر و حقوق ملل نيست

ھمه جا از فلسطين و ابو غريب و بشر تجزيه بردار نيست و با نقض آن اگر نخواھيم به رياکاری متھم شويم، بايد در 

  .ه کنيمرام و تل آويو و واشنگتن گرفته تا ايران مبارزگب

 کارگر و ۀنفع طبقه با اين مقدمات روشن است که کمونيستھا پيگيرترين دموکراتھا ھستند، زيرا تعميق دموکراسی ب

  .تحقق خواستھای وی است

و در چنان وضعيتی است که اگر آمدند ما را ببرند توده ھای مردم در مقابلشان می ايستند و مقاومت می کنند و 

    .رياکاری را پيشه خود نساخته ايمديگر ما تنھا نيستيم و 

*****  

  ،  ارگان مرکزی حزب کارايران٢٠١١مبر   دس١٣٩٠ ]قوس[ آذر ماه١۴١بر گرفته ازتوفان شماره  
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