
 

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

 کشتی بهِ گل نشسته
کشتی امپرياليسم آمريکا همانگونه که حزب ما

 در عراق در اثر مبارزه قهرمانانه،پيشگوئی کرد
فراموش نکنيم که. خلق عراق به گل نشسته است

شنوکران امپرياليسم در ايران اين مبارزه ملی جنب
، بهمقاومت مردم عراق را به تروريستها

تسبنمو واپسگرايان آشوبگران به اراذل و اوباش 
 و تا می توانستند با دروغ و رياکاری بهمی کردند

جعل اخبار در مورد مبارزه مردم عراق می
آنها ماهيت اين مبارزه ملی را که عليه. پرداختند

 و، تجاوزگريک ارتش خونخوار استعماری
،“اسالم سياسی“لگر بود خرابکاری اشغا

، ياران اسامه بن الدن و“تروريستهای وارداتی“
نظاير آنها جا می زدند و ماهيت جنبش مقاومت

جنگی. ملی مردم عراق را دگرگون جلوه می دادند
که در عراق در گرفته بود به نظر آنها نه يک
جنگ برای استقالل ملی و اخراج نيروی اجنبی

اسالم“و “ تمدن امريکائی“يان بلکه جنگی م
ماهيت جنگ از نظر. محسوب می شد“ سياسی

آنها جنگ ميان واپسگرايان و فرهنگ و تمدن
در راس اين دروغگوئی کيهان لندنی. غرب بود

سخنگوی فارسی زبان رامزفلد ورشکسته و
هواداران منصور حکمت قرار داشتند که حال
رمترصدند که رنگ عوض کنند و خود را د
صفوف مقاومت مردم عراق و هواداران آنها جا

به مقاالت گذشته کيهان لندنی که در حمايت. زنند
از تونی بلر و جرج بوش در آدمکشی در عراق
نوشته می شد نگاه کنيد تا ببينيد با چه وقاحتی
امروز در مقابل رياکاری سابقشان سکوت کرده

 در چندآنها مدعی بودند که امپرياليست آمريکا. اند
 را“تروريست اسالمی“روز آينده کلک چند تا 

 می شود و سپس نوبت“آزاد“می کند و عراق 
آنها می گفتند سرکوب چهار تا و. ايران است

“تروريست عراقی و ياران صدام حسين“نصفی 
برای آمريکا مثل خوردن يک ليوان آب خنک

آنها حتی جنايات در زندان ابو غريب را. است
ردند سربازی را محکوم کردند کهمحکوم نک

اين اسرار را به بيرون درز داده“ خاطی“بعنوان 
 حزب ما تمام نوشته های اين قلمبدستان.بود

مزدور را در بايگانی خويش دارد و به موقع
ولی کيهان لندنی که گماشته سان. منتشر می کند

  ٢ادامه در صفحه ...دروغهای تونی بلر و

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

١٣٨۵ آذر در ١۶آموزشهای جنبش 
 دوستان ورفقای دانشجو “

ياد شهدای دانشجوئی .درود گرم مرا بپذيريد
شانزده آذر در شرايطی گرامی می داريم که ديو
استبداد و ارتجاع که تمام قد خود را در برابر
 و جامعه و نيازهای رشد و پيشرفت آن قرار داده

ن را سد کرده است، حتی از يادآوری نام وآ
خاطره آن شهدای سربلند هم وحشت دارد و

اما دقيقا در همين شرايط زنده. ی می کندجلوگير
نگه داشتن ياد و خاطره، آرمان خواهی و

 شهدای دانشجو ضرورت موکد تر از مبارزات
هميشه است، زيرا اکنون، هم ارتجاع حاکم داخلی
وهم فرهنگ امپرياليستی که فعال برفضای بين
المللی تسلط يافته و می کوشند هريک با ارائه بدل

 تفکر و عمل انقالبی نسل های ی،های توخال
گذشته جنبش های دانشجوئی را لوث و تحقير

 قطع  و با زدودن حافظه تاريخی جامعه و  .نمايند
ارتباط آن با گذشته ، ميراث مبارزاتی جنبش
دانشجوئی را از ذهن کنونی پاک کرده و آنرا

از اين رو زنده  .رهسپاردنيای فراموشی نمايند
 خاطره آرمان خواهی و مبارزهنگه داشتن ياد و

انقالبی شهدای دانشجوئی از هر زمان ديگر
اگر آن چه اکنون جريان دارد،. ضرورت دارد

روند طبيعی و ناگزير آن چيزی باشد که بايد در
ايران طی شود، با همه دشواريهايش ما نبايد از

اتفاقا استراتژی موثر و. آن نا خرسند باشيم 
قط در همين شرايط و بر چنينناگزير مبارزه را ف

اين شرايط به توهماتی  .بستری می توان پيدا کرد
و ثمری که طی يکی دو دهه اخير تبليغ کرده اند

جز خواب کردن جنبش دانشجوئی و غافل ساختن
آن از هدفهای واقعی و راه های رسيدن به آنها

و جنبش دانشجوئی. نداشته است، پايان خواهد داد
با شما . هوشيار تر خواهد ساخترا خالص تر و

يک سينه سخن دارم اما درشرايط حاضر که

 که تاريخ حزب کمونيست“تاريخ تمدن“در 
بلشويک اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی است
پس از پيروزی انقالب سوسياليستی و آغاز بنای
ساختمان سوسياليسم ما با انحرافات سراسيمه وار

در مقابلکه خرده بورژوائی روبرو می شويم 
حزب قدرتمند کمونيست اتحاد شوروی قد علم
کرده و پرچم مخالفت خويش را با رهبری طبقه

اين دستجات خرده بورژوا. کارگر بر می افرازند
با هوچيگری اسامی بی مسما و رد گم کن نظير

،“سانتراليستهای دموکرات“، “مخالفين کارگری“
ند تاد را برخود می گذار“تهای چپکمونيس“

آنها نه. زمينه عوامفريبی بيشتری داشته باشند
.هوادار کارگران بودند و نه دموکرات و نه چپ

ايران“ چپ“ما امروزه نيز در ميان اپوزيسيون 
با اين تفکرات انحرافی خرده بورژوائی روبرو

، ايراد گرفتن وکه هنر اساسيشان غر زدنهستيم 
 اين تکرار تاريخ است و.صرف استبی عملی 

  .   ازمتن مبارزه طبقاتی برمی خيزد
در کنگره دهم حزب کمونيست بلشويک شوروی

در باره انحراف آنارکو سنديکاليستی و“
بحث شد و بر ضد نقش“ آنارشيستی در حزب ما

يک“ دوستداران ناب طبقه کارگر“خرابکارانه 
رفيق لنينقطعنامه از طرف اين . قطعنامه گذراند

کنگره. ارائه شد که از طرف کنگره پذيرفته شد

مخالين“دهم در اين قطعنامه دسته موسوم به 
را مورد سرزنش قرار داد و تبليغات“ کارگری

انديشه های انحرافی آنارشيستی و سنديکاليستی را
ناسازگار دانسته وبا انتساب به حزب کمونيست 

نحرافحزب را به مبارزه قطعی عليه اين ا
 دعوت کرد

 که در حقيقت مخالف“مخالفين کارگری“ولی اين 
کارگران هستند چه نظرياتی داشتند و در زير
لوای حمايت از کمونيسم چه انحرافی را توسعه

  می داند؟ 
آنارکو سنديکاليستها بر اين نظرند که سوسياليسم
صرفنظر از جنبه فرهنگی آن يک امر اقتصادی

ازمان اقتصادی پرولتارياو از اين جهت س. است
.را يک ابزار مهم برای رهائی اجتماعی می دانند
برای آنارکو سنديکاليستها اتحاديه کارگری تنها
يک اندام ساده برای توزيع عاليق حرفه ای محلی
نيست بلکه يک سازمان انقالب طبقاتی است که

برای آنها اقتصاد. ملهم از روح سوسياليسم است
عامل ذهنی به. قرار می گيردبه جای سياست 
  .هيچ تنزل می کند

نظريه اتحاديه گرائی  مدعی است که  اراده
“تکامل“انقالبی انسانها يک عامل قطعی هرگونه 

به سوی سوسياليسم است و تالش می کند با کليه
  ٧ادامه در صفحه ...امکانات

 دشمنی با حزب طبقه کارگر

ديدار خانواده خود  و حتی از  ممنوع المالقات
محروم هستم امکان ارتباط با شما و در ميان
گذاردن همه آنچه را که می خواهم بگويم برايم

از دور دست يکايک شما را می .وجود ندارد
 و مردم دوستانِه يبانهفشارم و در مبارزه ای نج

  . شما در هر شرايطی در کنار تان هستم 
  “١٥/٩/٨٥زندان اوين  دکتر ناصر زرافشان

مطالعه نظريات دکتر ناصر زرافشان بسيار
وی بدرستی اشاره می کند که ديو. آموزنده است

استبداد و ارتجاع و نه تنها ارتجاع مذهبی حاکم
ه خودشاندر ايران بلکه ارتجاع سلطنت طلب ک

مسبب قتل عام دانشجويان در دانشگاه تهران بعد
 مرداد و در آستانه سفر٢٨از کودتای خائنانه 

نيکسون به  ايران بودند تالش می ورزد که از
   ۴ادامه در صفحه ... روز يادآوری اين

  
  مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ

  

٢٠٠٧ ژانويه – ١٣٨۵ دی  –٨٢ماره ـش  

 
 پيوند دانشجويان با کارگران
دانشجويان تا زمانيکه در روند توليد شرکت

 مشغولند نمیبالواسطه ندارند و بکار فکری
توان جايگاه طبقاتی آنها را بمثابه فرد معين

دانشجويان از طبقات متفاوت اجتماعی. نمود
از نظر تئوری چون علی االصول منشاء. هستند

طبقاتی دانشجويان از طبقات مرفه نظير
بورژوازی و يا خرده بورژوازی مرفه است
می توان آنها را صرفا از نقطه نظر منشاء

بهمين جهت نيز. در اين مقوله قرار دادطبقاتی 
  دانشجو صحبت می شود و نه از طبقه قشراز

  .دانشجو
ولی دانشجويان بعنوان عناصری که در پی

 ۵ادامه در صفحه ...پژوهش هستند و چنين
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سياست نگروپنته در. بن بست عراق را بيابند
عراق نتايج وارونه به بار آورده زيرا ترکيب
.مذهبی و قومی منطقه را در نظر نگرفته است

التين وديپلماتهای کور آمريکائی تفاوت آمريکای 
اين کميسيون. خاور ميانه را نتوانستند درک کنند

بر اين نظر است که بدون همکاری با ايران و
  . سوريه امکان ايجاد تعادل در عراق نمی رود

امپرياليست آمريکا می خواهد با رژيم ايران و
سوريه بده بستان کند و در اين راه طبيعتا پای

پيشنهادات و. اسرائيل نيز به ميان کشيده می شود
 مطالعاتی عراق دارایتوصيه های اين کميسيوِن

ابعادی وسيعتر از ايجاد وضعيت عادی و حفظ
اسرائيل هرگز با عراق يک. امنيت در عراق است

پارچه موافق نيست و با کردها در شمال عراق به
دسيسه چينی اشتغال دارد تا اسرائيل دوم و يا متحد

آنها. دش بيآفريندپايداری در منطقه برای خو
بسياری از زمينهای شمال عراق را خريده اند و
جاسوسان خويش را در ميان کردهای شمال عراق
پرورش داده و به آنها تعليمات الزمه نظامی را

آنها با عراق متالشی که در آينده نتواند. داده اند
جنگ شيعه. موی دماغ صهيونيستها شوند موافقند

با سياست اسرائيل وو سنی و کرد و عرب 
زيرا. نگروپنته آمريکائی انطباق کامل دارد

نظرها را از مسايل اساسی اشغال عراق منحرف
می کند و به جنگ داخلی شيعه و سنی دامن می
زند و ارتش اشغالگر را از گزند مبارزان عراقی

آنها تصور می کردند با دامن. در امان می دارد
ف ميان شيعه و سنیزدن به کشتار و ايجاد اختال

و فقدان امنيت کار را بجائی می رساند که مردم به
.حضور قوای اشغالگر با رضايت تن در می دهند

مردم عراق. حال آنکه نتيجه کامال واژگونه است
حتی پاره ای ازحکومتگران عراقی اين وضعيت
را حاصل ادامه اشغال عراق توسط آمريکا

ر بخواهد پایکميسيون اگ. ارزيابی می کنند
مذاکراه با ايران و سوريه را به ميان بکشد بايد راه
.حلی نيز برای مسئله فلسطين و لبنان ارائه دهد
بلنديهای جوالن بخشی جدا ناپذير از سرزمين
سوريه است که در اشغال غير قانونی و بی

بنظر. شرمانه صهيونيستهای اسرائيل قرار دارد
ين حداقل خواستهنمی آيد که دولت سوريه از ا

خويش دست بردارد و با امپرياليستهای آمريکائی
در“ نظم“ايجاد . بدون هيچگونه جبرانی کنار آيد

.منطقه با تغييرات جغرافيائی همراه است
امپرياليست آمريکا می کوشد که ميان ايران و
سوريه جدائی افکند و پس از آرامش بخشيدن به

 تحت فشارا ايراِن يک تنه ب، اسرائيلجبهه شمالِی
نعره های جرج بوش که شرط. به مذاکره پردازد

مذاکره با ايران کنار گذاشتن غنی سازی اورانيوم
است تالشی برای گرفتن امتيازات بيشتر در حالی
است که مواضع آمريکا بکلی درهم شکسته و از

  .موضع ضعيفتر با ايران وارد مذاکره می شود
 انگليسها و آمريکائيهاايران تا کنون در عراق با

.بر خالف آنچه ادعا می شود همکاری داشته است
آنها در عين موش دوانی در ميان اکثريت شيعه
ولی هرگز حاضر نشده اند سالحهائی در اختيار
آنها بگذارند که دمار از روزگار آمريکائيها در

اگر ايران اراده می کرد با آمريکا در گير. آورند
کوپتر آمريکائی نيز نمیشود حتی يک هلي

توانست بر فراز بغداد پرواز کند و يا خودروهای
در عين. آمريکائی قادر نبودند در بغداد رژه بروند

حال جمهوری اسالمی ايران مرز دخالت علنی
خويش در عراق را می شناسد و نمی خواهد خشم

 ٣ادامه در صفحه ...نيروهای مسلح آمريکائی

و حقوق بشر در آمريکا و جنايت در عرصه
برای مردم آمريکا روشن شده. جهانی موثر نيست

است که مبارزه مردم عراق مبارزه ای برحق
عادالنه و عليه يک قدرت استعماری و اشغالگر

آنها می بينند که جرج بوش و دارودسته اش. است
حيثيت مردم آمريکا را برباد داده اند و نفرتی که

ز آمريکا در سراسر جهان پديد آمده است درا
  .طول تمام تاريخ پيدايش آمريکا بی نظير است

دارودسته های حاکم در آمريکا پس از اينکه با اين
موج اعتراضی روبرو شده اند حال رونالد

يک ضرورت“رامزفلد را که تجاوز به عراق را 
 قربانی کرده اندخواند“ دموکراسی تاريخی برای

سه کوزه ها را سر وی بشکنند حال آنکه درتا کا
.اينجا نبايد بدنبال گناه و مسئوليت افراد گشت
رامزفلد بعنوان معمار جنگ عراق مهره ای در

گرچه که جرج بوش. اين نظام بيش نبود و نيست
مرتب از وی و ديک چنئی بعنوان دو مهره مهم
حکومتش ستايش می کرد ولی مصالح نظام واليت

ش بسيار مهمتر از گوسفند قربانی ای بنامفقيه بو
شورای تشخيص مصلحت نظام در. رامزفلد است

آمريکا رای اش بر اين قرار گرفت که با اين
مانور موذيانه نظر مردم را از اساس مسئله

امپرياليسم براحتی اين مهره را. منحرف کند
کل نظام سرمايه داری. عوض می کند

. شرکت داشت و داردامپرياليستی در اين جنايت
در اينجا سخن بر سر اشتباهات نيست بر سر
قانونمندی نظام سرمايه داری است که خون می
طلبد و توسعه طلبی و تجاوز و سرکرده گرائی در

دموکراتها که امروز به. ماهيت و ذات وی است
ميدان آمده اند خودشان در سياست تجاوز به عراق

سياست را مورد تائيددست داشتند و همه آنها اين 
حال می بينند که خودشان بايد جلو. قرار دادند

بيفتند و رهبری جنبش اعتراضی را بعهده بگيرند
تا مبادا اين جنبش راديکال شود و کل نظام را به

سياست دموکراتها تسکين مردم. زير پرسش ببرد
جرج بوش با الهام از. و نظارت بر آنهاست

و سوريه وکره شمالیاصطالحات مذهبی ايران 
 می ناميد و حال مجبور شدهّررا محورهای َش

.است استفراغ خود را با اشتهای تمام صرف کند
سياست احمقانه وافسار گسيخته امپرياليسم آمريکا
در منطقه خاور ميانه نه تنها به دموکراسی در اين

، نه تنها نقض حقوق بشر رامنطقه ياری نرساند
شکنجهصل نسبيت آمريکائی قانونی کرد و با ا

، نه تنها ديکتاتوريهای متعفنی نظيرمزين نمود
عربستان سعودی و کويت و امارات متحده عربی

، آب به آسياب اسامهو نظاير آنها را تقويت نمود
 جنگ.بن الدن و رژيم جمهوری اسالمی ريخت

آمريکا در عراق موهبتی برای جمهوری اسالمی
ز انزوای سياسی بدر آورد وايران بود و آنها را ا

به نگرانی مردم ايران از تجاوز امپرياليسم
آنها با چشم خويش جنايات. آمريکا به ايران افزود

امپرياليستها و زورگوئی آنها را در عراق و لبنان
و فلسطين می ديدند و می هراسيدند که با
سرنگونی رژيم آخوندها ايران به عراقی دوم بدل

عمال زير بغل رژيم جمهوریجرج بوش . شود
اسالمی را گرفت و عليرغم الف و گزافش در

 حال ناچار است با همان ابليسّرمورد محور َش
  .     های حاکم در ايران با بی شرمی کنار آيد

اين نمايش تحت لوای کميته مشترک مطالعات
عراق برای بررسی وضعيت عراق به رياست

کا و پاره ایجيمز بيکر وزير خارجه اسبق آمري
شخصيتهای دموکرات و جمهوريخواه در آمريکا
شکل گرفته است تا راه خروج و بيرون رفت از

  ...کشتی به گل
ج بوش را نشخوار می کرد و می کند در اين جر
.ر دستجمعی دروغگويان و رياکاران تنها نبودُک

؟ زير بال!“چپ“ياران منصور حکمت نيز از 
آنها را گرفته بودند تا جبهه اتهام زنان گسترده

    .باشد
ياران منصور حکمت در شبکه اينترنت با
همکاری از جمله گروه کارکشته ياران غير

 آنها از واشنگتن تا تل آويو با نامهایايرانی
 ولی بزبانهای زنده دنيا معرکه،مستعار ايرانی
 اين جمعيت مرتب در انبوه مقاالت،گرفته بودند

سيل آسائی که برای تشتت افکار عمومی در جهان
می نوشتند همه را از کمک مالی به اين

 برحذر می داشتند و مبارزه“تروريستها“
عراق را تخطئه می کردند وقهرمانانه خلق 

حال کشتی شکسته آنها.  می ناميدند“تروريستی“
نيز به گل نشسته است و آبروئی برای آنها در

  .ميان نيروهای مترقی باقی نمانده است
امپرياليستها بويژه امپرياليست آمريکا در اثر فشار
مبارزه مردم عراق و مردم جهان و از جمله مردم

وند بدون قيد و شرط باآمريکا ناچار می ش
،سرافکندگی خاک عراق را ترک گويند

 فعال آخری آنها بود که ميدان رايتالياامپرياليست ا
ولی هنوز نوکران بومی آنها در ميان. ترک کرد

اپوزيسيون ايران از خروج بی قيد و شرط
امپرياليستها و بويژه امپرياليست آمريکا از عراق

شيخ علی“شيده ولی  بخ“شاه“. حمايت نمی کنند
آنها خواهان باقی. ی ايرانی نمی بخشند“خان ها

ماندن امپرياليستها و بويژه امپرياليست آمريکا در
عراق هستند تا با ياری ارتش تجاوزگر بشود

 امروز ديگر شعار.را قتل عام نمود“ تروريستها“
خروج بی قيد و شرط امپرياليسم از عراق کافی

تکاران به مردم عراق خسارتبايد اين جناي. نيست
آنها بايد در يک دادگاه جهانی بعنوان. بدهند

خروج. جنايتکاران جنگی محاکمه شوند
امپرياليستها از عراق بايد با اين شروط مردم

جرج واکر بوش همان کابوئی. عراق کامل شود
که بر عرصه کشتی با سينه سپر کرده در چند

ارتش“ وزیپير“روزی بعد از تجاوز به عراق 
آمريکا و خاتمه جنگ را اعالم داشت حال
بدريوزگی افتاده و از ويتنام دومی صحبت می کند

 از هم.که گور سربازان آمريکائی را می کنند
اکنون نقشه هائی در کار است که چگونه بشود
نوکران بومی آمريکا را از منطقه سبز به خارج

شان رافرار داد بدون آنکه آنها مجبور شوند خود
به زير چرخهای هليکوپترهای آمريکائی آويزان

تاريخ شکست در ويتنام در عراق در حال. کنند
برای اين کار آنطور که کارشناسان.  تکرار است

می گويند نخست بايد ارتش آمريکا را برای يک
عقب نشينی حسابشده افزايش داد تا عقب نشينی

  . آمريکائيهای فراری منظم انجام گيرد
نتخابات مياندوره ای نمايندگان کنگره در آمريکاا

که به ضرر جناح هوادار جنگ در عراق تمام شد
نشان داد که مردم آمريکا به دروغهای جرج بوش

دستگاهباور ندارند و روز به روز بيشتر از اين 
دروغپرداز و ضد دموکرات و کالش منزجر می

بررئيس جمهوری که با تقلب در انتخابات . شوند
سرکار آمد اين بار موفق نشد با الهام از خمينی با

وانهاله مقدس مذهبی مردم را بدنبال خويش ر
مردم آمريکا خواهان پايان جنگ در عراق. کند

هستند و مايلند که سربازان آمريکائی به خانه
 سپتامبر١١ديگر ضربه روحی . هايشان برگردند

يک برای عوامفريبی و نقض حقوق دمکرات٢٠٠١

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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  ...کشتی به گل
جمهوری. ليه خويش بدون نياز برانگيزد را ع

اسالمی ايران با سر و سامان گرفتن اوضاع
عراق موافقتی ندارد زيرا اوضاع بلبشو و فقدان
امنيت زمينه نفوذ بنيادگرايان مذهبی را که امنيت
.سبک خويش را حاکم می کنند فراهم می سازد
ما با اين درهمريختگی و بحرانسازی توسط

.ی اسالمی در ايران آشنا هستيمرهبران جمهور
ايران در عين حال می بيند که سرگرم کردن
نيروهای متجاوز آمريکا در عراق مانع تجاوز
آنها به  ايران می شود و امکان تنفس بيشتری به

  . جمهوری اسالمی می دهد
امپرياليسم آمريکا که خودش موجب فقدان امنيت

 يکدر عراق است قادر نخواهد بود در عراق
تنه و يا به ياری ساير امپرياليستها و مرتجعين

با. منطقه امنيت مورد نظرش را بر قرار کند
سياست نگروپنته و آريل شارون شيرازه امور
در عراق از دست همه دست اندرکاران در رفته

آنها تصور می کنند که از طريق مذاکره با. است
رلسوريه و ايران بتوانند از تجزيه عراق و کنت

  .نفوذ شيعيان ممانعت کنند
ممالک سنی مذهب منطقه نظير عربستان
سعودی و اردن و کويت که در همسايگی عراق
قرار دارند از نفوذ فزاينده ايران در عراق و

آنها. بويژه در ميان شيعيان بشدت نگرانند
هوادار ايجاد تعادل در عراقند به شرطی که

ر نظرقدرت سنيان در اين توازن نيروها د
گرفته شود و مانع شود که رژيم جمهوری

ليکن اين سنيان. اسالمی يکه تازمنطقه گردد
همان نيروهای حامی حزب بعث عراق هستند
که رهبرشان صدام حسين در زندان نيروهای

تقويت. اشغالگر به اعدام محکوم شده است
نيروهای سنی در مقابل ايران با دامن زدن به

سياست ارتجاع منطقه میجنگ شيعه و سنی با 
امپرياليست آمريکا ولی با وضعيتی که. خواند

پيش آمده است خطر آتش افروزی در منطقه را
تشديد کرده است و منابع نفتی به خطر افتاده
است در کالف سردرگمی گير کرده است که راه

سرکوب شيعيان. برون رفت از آن را نمی يابد
ست ولی اينمورد موافقت آمريکائی ها نيز ه

سرکوب ناقض اصل برقراری امنيت در عراق
خواهد بود و به وخامت اوضاع عراق ياری می

بهر صورت برای جلب نظر سنيان بايد. رساند
نخست اعدام صدام حسين را که رئيس جمهور
واقعی عراق و در اسارت نيروهای اشغالگر

  .است به تاخير انداخت
رين ضربهترکيه از جدائی کردها بيش از ساي

می خورد و ادامه حياتش به زير سئوال می
وحدت ترکيه که بزور ارتش ترکيه حفظ. رود

شده است با تجزيه عراق و تقويت جنبش جدائی
طلبانه در ترکيه زمينه را برای اعتراض ارامنه
و علوی ها در ترکيه تقويت می کند و يونان را
ترغيب می کند تا سرزمينهای از دست رفته را

ترکيه در اين وضعيت در آستانه. لب کندط
تجزيه قرار می گيرد و قدرت ديکتاتوری ارتش
.کماليستی نمی توانند از اين تجزيه جلوگيری کند
در اين ميان پای اتحاديه اروپا که ترکيه می
خواهد به عضويت آن در آيد نيز به ميان کشيده

خطر تجزيه ترکيه مسلما در. می شود
ز بی تاثير نيست و منطقه راسرزمينهای قفقا
اين تالطم تامين سوخت اروپا را. متالطم می کند

که از طريق قفقاز و لوله های انتقال نفت از
تجزيه ترکيه. ترکيه است به خطر می اندازد

يک رويداد انتزاعی و منفرد منطقه ای باقی نمی
با تجزيهکيه تر. ماند و ابعاد گسترده تری دارد

ت و در اين سياست با متحدشعراق مخالف اس
  . اسرائيل در منطقه سياست مشابهی ندارد

وضعيت کردهای ناسيونال شونيست عراق که
همدست امپرياليستها و صهيونيستها بودند و به
خلقهای منطقه خيانت کردند از همه دشوارتر

آنها يا بايد از راه رفته بازگردند و برای. است
 گام بردارند وتامين وحدت و يکپارچگی عراق

تالش کنند که به حقوق دموکراتيک خويش در
چهارچوب حفظ تماميت ارضی عراق در کنار
اعراب و ترکها زندگی مشترکی را آغاز کنند و
يا اينکه بايد آلت فعل اسرائيل در منطقه شوند و
به تجزيه عراق دست زنند و يا پايگاه سياسی

خطر. نظامی اسرائيل را در منطقه ايجاد کنند
اينکه ناسيونال شونيستهای کرد به دست نشانده
اسرائيل و صهيونيسم بين الملل بدل شوند منتفی

چنين جنبشی سراپا ارتجاعی و ضد. نيست
مردمی است و بايد با تمام قوا با اين پايگاه جديد

نه. و احتمالی ارتجاع در منطقه مبارزه کرد
ه و نهامپرياليستهای اروپائی و نه ارتجاع منطق

امپرياليست آمريکا هيچکدام با تجزيه عراق که
تنها. عواقب غير قابل پيشبينی دارد موافق نيستند

اسرائيل است که کردها را تشويق به جدائی می
کند زيرا منافع استراتژيک خويش را در
همدستی با ارتجاع کرد و ناسيونال شونيست

تا کنون جاسوسان اسرائيلی. کور آنها می بيند
 دانشمند و اساتيد دانشگاههای١٦٠بيش از 

عراق را ترور کرده اند تا کشور عراق نتواند
خلق کرد بايد. هيچگاه به روی پای خويش بايستد

به دوستی با ساير ملل منطقه تکيه کند و به اتفاق
آنها برای کسب حقوق دموکراتيک همه خلقهای

اآزادی خلق کرد در ايران جد. منطقه مبارزه کند
خلق کرد بايد. از آزادی ساير ملل ايران نيست

از مبارزه مردم لبنان عليه تجاوز اسرائيل به
خلق کرد بايد. حمايت برخيزد و آنرا اعالم کند

از مبارزه مردم فلسطين عليه نيروی اشغالگر
صهيونيستی حمايت کند و بايد خواهان آن باشد
دیکه مردم فلسطين بتوانند در سرزمين ابا اجدا

و مستقل خويش از حق تعيين سرنوشت
برخوردار باشند و صهيونيستها را از سرزمين

اين سياست است که در. خويش به بيرون بريزند
منطقه آينده دارد و بدوستی خلقهای منطقه ياری

ناسيونال شونيستها که فکر می کنند. می رساند
می توانند فقط گليم خويش را از آب بيرون

انده اند و تاريخ معاصر منطقهبکشند کور خو
نشان می دهد که ناسيونال شونيستهای کرد تا به
چه حد فالکت و بدبختی برای مردم کردستان

خلق کرد. همراه با نفرت ملی بوجود آورده اند
مبارزه با. قربانی ناسيونال شونيسم کرد است

ناسيونال شونيسم کرد گامی بزرگ برای رهائی
  .   خلق کرد است

 اين محاسبات آنچه که از نظر فرو می افتددر
نقش مبارزه مردم عراق و کسانی است که
مستقل از تعلقات مذهبی و قومی برای اخراج

اين نيروی. نيروهای اشغالگر مبارزه می کنند
مقاومت تنها نيروی مشروعی است که حق

اين. تعيين سرنوشت کشور عراق را دارد
وم است بايدنيروی مقاومت که پيروزيش محت

بطور عمده به رخنه گری رژيم جمهوری
، عربستان سعودی و اسرائيل در عراقاسالمی

الشهای ناسيونال شونيستهای کردخاتمه دهد و ت
را که همدست امپرياليسم بودند و تماميت ارضی

.عراق و استقالل آنرا فروختند سرکوب کند
ارتجاع کرد تنها برای خلق کرد فالکت و

 کور بينی سياسی به ارمغان آوردهبدبختی و
  . است

کميسيون آقای جيمز بيکر با سياست پايان اشغال
بيکر نيز نماينده. عراق به جائی نمی رسد

امپرياليسم آمريکاست و دلش برای مردم عراق
برای اين کميسيون مطرح است. نسوخته است

که ضرر را از کجا بگيرد تا برايش منفعت
د نفت عراق را خصوصیبيکر قصد دار. باشد

کرده به شرکتهای خصوصی واگذار کند و اين
شرکتها با شرکتهای آمريکائی قراردادهای کالن

خروج قوای آمريکا. و طويل المدت امضاء کنند
از عراق بايد بنحوی صورت گيرد که اين منافع

در عين اينکه. استراتژيک امپرياليسم تامين شود
ئی در خيابانبه صورت ظاهر سرباز آمريکا

نيست ارتش دست نشانده عراق منافع اين
ولی همين. شرکتهای خصوصی را تامين نمايد

کميسيون می تواند سکوی پرشی شود تا ايران
.را در آغوش امپرياليست آمريکا قرار دهد
سياست با پنبه سربريدن جای شمشير از رو
بسته را گرفته است و اين در دراز مدت بنفع

نيروهای.  جمهوری اسالمی نيستتقويت رژيم
انقالبی ايران با درک اين تضادها و مبارزه آنها
با يکديگر بايد از مبارزه مردم عراق با تمام
وسايل حمايت کرده و خواهان خروج بی قيد و
شرط امپرياليستها با پرداخت غرامت به مردم

تنها اين مبارزه است که پيروزی. عراق باشند
رزه اپوزيسيون انقالبی ايرانآن در تقويت مبا

نيز موثر است و پايه های رژيم جمهوری
گرچه هنوز مرکب.  اسالمی را متزلزل می کند

پيشنهادات کميسيون بيکر خوش نشده ولی آقای
جرج بوش با نعره جنگ طلبی افزايش نيروهای
نظامی در عراق را طرح می کند ولی عليرغم

جنجالهایاين دلگرمی دادن ها و اين جار و 
تهديد آميز سير حوادث از خطر شکستن جبهه

شکست. رامزفلد نمی کاهد– چنئی –جرج بوش 
جرج بوش در منطقه يک شکست استراتژيک
است و آنها بايد پس از اين ضربه سياسی و
.نظامی جل و پالس خود را در عراق جمع کنند
آنچه روشن است اين استراتژی کنونی که بنام

نده و يا پيشگيرانه معروف بودجنگهای بازدار
در اثر مقاومت خلقهای جهان و بويژه منطقه با

امپرياليسم. ورشکستگی کامل روبرو شده است
آمريکا انتظار سرنوشت شوم ديگری نظير
سرنوشت خويش در ويتنام را دارد و بايد به

 با کميسيون بيکر و يا بدون آن،انتظار آن روز
  .روز شماری نمايد

  
*****  

از کمک های مالی 
 شما سپاسگزاريم

 
 . يورو ٥٠رفيق از آلمان ج 

  . يورو١٠٠از جنوب آلمان . س. رفيق ن
  . يورو٥٠. د.رفيق  ر

   يورو٢٥رفيق رضا 
   کرون١٠٠رفيق ب الف از سوئد 

  
***** 

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

 تفکر و  ارائه بدل های توخالی،کوشند هريک با 
عمل انقالبی نسل های گذشته جنبش های

 و با زدودن  .دانشجوئی را لوث و تحقير نمايند
 قطع ارتباط آن با گذشته حافظه تاريخی جامعه و

، ميراث مبارزاتی جنبش دانشجوئی را از ذهن
کنونی پاک کرده و آنرا رهسپاردنيای فراموشی

  .“نمايند
،ری صريح عليه شاهپرستاناين موضعگي

حاميان امپرياليسم است که برای تجاوز آنها به
     .ايران دست به دعا بر داشته اند

١٦از درسهای آموزنده مبارزه دانشجويان در 
دانشجويان کرد دانشگاههای تهران بهآذر مبارزه 

يکی از. است آذر ١٦صورت مستقل در مراسم 
 تظاهراتسايتهای خبری در گزارش خويش از

اين مراسم با“: دانشجويان در ايران می نويسد
چپ، کرد و تحکيم(شرکت سه طيف دانشجويی 

 مقابل سردردانشکده فنی١٢راس ساعت ) وحدت
در ابتدای مراسم هر کدام از. تهران بر گزار شد

 خود و سر سه طيف مذکور به قرائت بياننامه ی
رکتتعداد دانشجويان مشا .دادن شعارپرداختند

 نفر٢٠٠٠ الی ١٥٠٠کننده در اين مراسم حدود 
٣٠٠بر آورده می شد که از اين تعداد قريب به 

در اين .نفر را دانشجويان کرد تشکيل می دانند
از" ای ايران" متعاقب خواندن سرود  مراسم

سوی برخی از دانشجويان ،دانشجويان کرد هم به
بهپرداخته و " قيب ی ره ئه"خواندن سرود ملی 

هر دو زبان کردی و فارسی به شعار دادن
در اين مراسم دانشجويان کرد .پرداختند

کردستان ،گورستان" پالکاردهای با مضامين
کردستان بزرگترين قربانی نقض" ،" فاشيست ها
سالم بر آزادی درود بر" ،"حقوق بشر

ما خواستار به رسميت شناختن حق" ،"کردستان
 مليت های ايرانتعيين سرنوشت برای تمامی

".ميليتاريسم در کردستان پايان پذيرد" ،"هستيم
دانشجويان کرد همچنين شعار می دادند

،"کردستان کردستان گورستان فاشيست ها"
،" بايد گردد  سرکوب در کردستان محکوم"
زندانی سياسی آزاد بايد گردد،حکومت فاشيستی“

  ".نابود بايد گردد
ود با تاکيد بر تداومدانشجويان کرد در بيانيه خ

سياست های تبعيض،انکارو سرکوب و نقض
گسترده حقوق بشر در تمامی کردستان و انتقاد
شديد از عملکرد دولت های پيشين و دولت نهم
در قبال مردم کرد ،خواستار احترام گذاردن به
حقوق انسانها ،برچيده شدم ميليتاريزم در

سياسی وکردستان، آزادی فوری تمامی زندانيان 
عالوه بر اين با .رفع توقيف نشريات کردی شدند

ميت از تحصيل دانشجويان کرد بهواشاره به محر
خواستار رفع محروميت از اين داليل سياسی،

دانشجويان و ساير دانشجويان ديگر غير کرد
در اين بيانيه دانشجويان خواهان به رسميت. شدند

شناختن حق تعيين سرنشت برای ملت کرد
  .“شدند

در شعار دانشجويان کرد به راحتی می شود رگه
های ناسيونال شونيسم را احساس کرد که نبايد از

در اين. کنار آن گذشت و به توسعه آن ميدان داد
 کردستان بمثابه تافته ای جدا بافته،نوع برخورد

عنوان می شود و تکيه بيشتر بر تمايز و جدائی
آنجا. های ايراناست تا بر وحدت و همبستگی خلق

نيز که از برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت
مليتهای ايران سخن رفته است بر اين موضع
درست که نيروهای مترقی بايد از وحدت
دموکراتيک خلقهای ايران حمايت کنند  مبلغ

در شعارهای.  نيستنوحدت باشند سخنی در ميا
دانشجويان کرد جنبه وحدت خلقهای ايران

می شود بيشتر برای آن است که تکيهبرجسته ن
را بر جدائی خلق کرد بگذارد و نه وحدت

اگر گفته می شد که شرط تامين. خلقهای ايران
حقوق دموکراتيک خلقهای ايران تحقق آزادی و
دموکراسی در سراسر ايران است و بايد برای
اين خواست همه متحدا مبارزه نمايند آنوقت

شعار سرکوب. ی بودمفهوم اين شعار طور ديگر
در کردستان محکوم بايد گردد گرچه که شعار
درستی است و همه دموکراتهای ايران بايد از آن
حمايت کنند ولی جای اين پرسش را باقی می
گذارد که چرا ما از سرکوب در تمام ايران
شکايت نمی کنيم و به مسئله کردستان به منزله

 اين باينآيا. بخشی از کل برخورد نمی نمائيم
مفهوم نيست که دانشجويان کرد قصد دارند تنها
گليم خود را از آب بيرون بکشند و نسبت به
سرنوشت ساير خلقهای ايران ونقض حقوق

آنجا هم که به نقض. دموکراتيک بی تفاوت اند
حقوق بشر اشاره می شود تکيه بر کردستان

حال. بعنوان بزرگترين قربانی اين نقض می باشد
 مبارزه عليه نقض حقوق بشر يک امرآنکه

اصولی و کيفی است و نه کمی که بر سر اين
چانه بزنيم که بزرگترين قربانی آن کردها هستند

در حالی که قربانيان نقض حقوق بشر. يا ديگران
مخالفين نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی

، آذری باشند يا فارس وهستند اعم از اينکه کرد
ندی انقالبيون و آزاديخواهان وتقسيمب. عرب

دموکراها بر اساس مليت امر نادرستی است و
تنها می تواند به جبهه بزرگ مبارزه برای تامين

هرگز امکان ندارد که در. حقوق بشر صدمه زند
چارچوب رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
در کردستان ايران حقوق بشر تامين شود و در

ير پا گذارده شود و ياساير نقاط ايران به ز
مبارزه برای آزادی و دموکراسی و. برعکس

تحقق حقوق بشر مبارزه ای مجزا و پاره پاره
همه آنها اجزاء ترکيب شونده يک مبارزه. نيست

عمومی و سراسری دموکراتيک همه مردمايران
هيچ خلق نميتواند در ايران حساب ديگری. هستند

 من سرنوشتبای خودش باز کند و بگويد برای
ساير خلقهای ايران علی السويه است مهم آنکه

شعار. من خودم گليم خودم را از آب بيرون بکشم
ياد آور“  ميليتاريسم در کردستان پايان پذيرد“

شعار اشتباه جنبش کردستان پس از انقالب بود که
خواهان خروج ارتش اشغالگر از کردستان“
دستان میاين شعار به انزوای جنبش کر. “ودب

کشيد و کشيد زيرا سرزمين کردستان در اشغال
“فارسها و آذريها“يک نيروی بيگانه که گويا 

 اين شعار مبارزه ملی و.هستند نيست
دموکراتيک مردم ايران را تا حد مبارزه کردها
برای رهائی سرزمينهای اشغاليشان توسط ساير
ملل ايران تنزل می داد و اين امر که بوی تجزيه

لبی و نه همبستگی ملی و تقويت مبارزه ملی وط
دموکراتيک می داد طبيعتا به مبارزه مردم
کردستان ياری نرسانيد و کار را به آنجائی
رسانيد که مشتی خود فروخته نظير ياران مهتدی
و حزب دموکرات کردستان ايران خواهان تجاوز
امپرياليسم آمريکا به ايران و تکرار فاجعه شوم

آنها پس از اين همه. ر ايران هستندعراق د
جنايت از حضور امپرياليستها در عراق حمايت
می کنند زيرا اين توجيه را تکرار می کنند که

و“ کردها سرزمينهايشان را رها ساخته اند“
  ۵ادامه در صفحه ....“گور پدر اعراب“

  ...آموزشهای جنبش آذر
اهپرستان ايرانی که ازش. تاريخی جلوگيری کند

 مرداد هستند و در رکاب٢٨هواداران کودتای 
سخن می“  مرداد٢٨کربالی “شعبان بی مخ از 

گويند در سال گذشته با هزينه گزاف سازمانهای
در جهان ايجادتبليغاتی جاسوسی آمريکا موجی 

دند تا خود را نيز حامی جنبش دانشجوئی درکر
آنها ميخواستند با.  تير جا بزنند١٨ آذر و ١٦

 آذر را که١٦و بزرگ تغيير رنگ روز تاريخی 
الهامبخش چندين نسل مبارزان ايرانی است از

چنين جلوه دهند که گويا در. مضمون تهی کنند 
اين روز اساسا اتفاق نيافتاده است و شهادت سه

 شخصی بودهعتن ناشی از خود سری و نزا
 به صورت متعفنی بههشاهپرستان بيکبار. است

.بدل شدندحاميان سينه چاک اين روز تاريخی 
١٦حزب کار ايران با انتشار اسناد مربوط به 

آذر اين دسيسه ننگين را با شکست روبرو ساخت
و مانع شد از اينکه سلطنت طلبان بيگانه پرست

اينکه. ن صفوف مردم داخل کنندوخود را بدر
بايد با سلطنت طلبان مبارزه کرد از الفبای

ن ازمبارزه و ادامه مبارزه تاريخی مردم ايرا
ما يک. انقالب مشروطيت تا به امروز است

لحظه نيز نبايد مبارزه را با ضد انقالب مغلوب
“متحد“قطع کنيم و بدتر از همه در آنها به چشم 

وظيفه کمونيستها بويژه در. خويش بنگريم
شرايطی که خطر تجاوز امپرياليسم به ايران
عليرغم کاهش بطور کلی منتفی نشده است کشيدن

مايز با اين عده و افشاء سياستای آنهاست کهخط ت
برای اشغال ايران توسط امپرياليسم آمريکا روز

سلطنت طلبان بيچاره آنقدر. شماری می کنند
چمدانهای خويش را برای رفتن به ايران و
چاپيدن مردم باز و بسته کرده اند که اين چمدانها

ناصر زرافشان می بيند که. مندرس شده است
ران خود فروخته ای نظير پرهام بيکروشنفک

باره شاهپرست از کار در آمده و مدعی می شوند
که تصميمات و نظريات نسل گذشته به ما مربوط

گذشتگان نمی. نيست و ما بايد از نو شروع کنيم
.توانند برای ما مسير آتی زندگی ما را تعيين کنند
اين نظريات ضد علمی و ارتجاعی که آنها را به

ت اصول بيان می کند فقط هدفش دفاع ازصور
همين آقايان به همه دستآوردهای. سلطنت است

، پيشرفتهای پزشکی و داروئیعلمی گذشتگان
.احترام می گذارند و از آنها استفاده می کنند.. .و

آنها از سنتهای ارتجاعی و سياه گذشته در تاريخ
خکه مهر باطله به آنها خورده و به زباله دان تاري
افکنده شده است نظير رژيمهای سلطنتی حمايت
می کنند و بيادشان نمی آيد که اين رژيمهای مفت
خور و سفيه ديگر نبايد به اعتبار خويشاوندی
ژنتيکی بر گرده مردم سوار شوند و از ماليات
مردم طفيلی وار زندگی کنند و به ريش مردم

اين تئورسينهای شاهپرست با گذاشتن. بخندند
ری مبارزه نسلها بجای مبارزه طبقاتی در پیتئو

بازگرداندن رژيم منفور سلطنت به ياری
امپرياليستها هستند و باين جهت با تخطئه گذشته
مبارزه مردم ايران و نفی سنتهای انقالبی اين
مردم که الهامبخش نسل آتی جامعه ايرانی است

ناصر زرافشان بدرستی بر بگذاری اين. موافقند
دقيقا“: تاريخی تاکيد می کند و می نويسدمراسم 

در همين شرايط زنده نگه داشتن ياد و خاطره،
 شهدای دانشجو  آرمان خواهی و مبارزات

ضرورت موکد تر از هميشه است، زيرا اکنون،
هم ارتجاع حاکم داخلی وهم فرهنگ امپرياليستی
که فعال برفضای بين المللی تسلط يافته و می
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

  ...آموزشهای جنبش آذر
 همين سياست است که اسرائيل و صهيونيسم را

پايان ميليتاريسم در. در منطقه متحد خود می بيند
کردستان ايران اگر با اين نيت مطرح باشد شعار

طبيعتا حزب ما با اعمال زور. ارتجاعی است
توسط قوای سرکوبگر ارتش عليه نردم ايران در

 هر گوشه
 کشور و عليه هر کدام از خلقهای ايران مخالف

سم و تحققاست ولی حزب ما ميان ناسونال شوني
حقوق دموکراتيک و تبليغ وحدت دموکراتيک

  .خلقهای ايران تفاوتهای اساسی قايل است
ولی عليرغم اين نکات ضعف  ما با نکات مثبت

همينکه. و قابل اتکائی نيز روبرو هستيم
 آذر که روز١٦دانشجويان کرد ايران در روز 

دانشجو است و بيش از نيم قرن الهامبخش مبارزه
رياليستی و دموکراتيک مردم ايران وضد امپ

جنبش دانشجوئی ايران بوده است به ميدان می
، شريعت، قندچی آيند و در کنار بزرگ نيا

رضوی قرار می گيرند که هيچکدام از آنها کرد
نبودند نشانه همبستگی و تکيه بر جبهه متحد
.مردمی در مبارزه دموکراتيک در ايران است

آزاد بايد گردد،حکومتزندانی سياسی “شعار 
 شعار همه مردم ايران".فاشيستی نابود بايد گردد

دانشجويان کرد در اين شعار نشان می دهند. است
که آزادی همه زندانيان سياسی اعم از کرد آذری

منوط به سرنگونی رژيم... و عرب و فارس و
در اينجا تکيه بر وحدت و. فاشيستی ايران است

شمن مشترک و مسبب همهنشانه گيری به سمت د
در اين شعار زندانی سياسی بر. اين بالياست

گفته نمی شود. اساس مليت تقسيم نمی شود
زندانيان سياسی کرد را آزاد کنيد و بقيه را در
زندان ها نگاه داريد زيرا سرنوشت آنها به ما

در اين شعار ميان شکنجه گر. مربوط نيست
فرقی نمیفارس و ترک و کرد بر اساس مليت 

کرد هم می تواند يک فاشيست و يا نوکر. گذارد
تعلق. امپرياليست و يا جاسوس صهيونيست باشد

ناسيونال. ملی بيانگر ماهيت سياسی نيست
شونيستها تنها بر اين افکار فاشيستی و ملی
گرايانه و دشمن طلبانه و تبليغات نفرت ملی و

  . ايجاد دشمنی تکيه می کنند
دانشجويان ايرانی درمبارزه مشترک 

دانشگاههای ايران گام بزرگی به پيش است که
سوء ظنهای ملی را کاهش می دهد و جنبه های
مشترک مبارزه دموکراتيک و ملی را تقويت می

اين جنبه نيز در مبارزه دانشجويان کرد در. کند
 آذر برجسته است و تالش کرده اند به١٦روز 

 موجب نفاقصراحت شعاری را مطرح نکنند که
اين. و درگيری در تظاهرات ضد رژيمی شود

درک درستی است که نشان می دهد که حل
مسئله ملی جزئی از حل يک مسئله کلی تر در

ما بارها بيان کرده ايم که در دنيای. ايران است
کنونی در شرايط تسلط امپرياليسم بر جهان حل
مسئله ملی بايد در راستای مبارزه ضد

ستی بوده و در خدمت مصالح جنبش عالیامپريالي
با اين دورنماست که می. پرولتری قرار گيرد

شود گامهای مثبت و موثری در اين عرصه
 آذ١٦ما با جوانه های اين مبارزه در . برداشت

روبرو شده ايم بايد اين جنبه را تقويت کرد و از
دانشجويان کرد خواست که دست در دست همه

نخست برای استقرار يک ايراندانشجويان ايران 
دموکراتيک و مستقل مبارزه کنند و يک تنه در

  مقابل تجاوز قدرتهای خارجی ايستادگی نمايند
.  

*****

  ...پيوند دانشجويان 
 تربيت می شوند و دانش را می جويند و آموزش

دند وآنها طوری است که در پی حقيقت می گر
دانش می آموزند بعلت نوع تربيتشان با ديدی
انتقادی به جوانب خويش برخورد می کنند و از
آن جا که هنوز در روند توليد شرکت مستقيم
ندارند آگاهی آنها به منافع طبقاتی حال و آتی

هر دو راه برای آنها باز. خويش قوام نيافته است
جوياندو عامل دانش. ، امکان انتخاب دارنداست

دانشجو. را به اطراف کامال متضاد می کشاند
بعلت وابستگيهای خانوادگی و طبقاتی خويش نمی
تواند اين پيوند را انکار کند و باين جهت جاذبه
طبقاتی برای وی عامل مهمی به حساب می آيد و
در عين حال به خاطر دست يابی به دانش بشری

ی وو باز شدن ديدگانش به واقعيتهای اجتماع
ريشه يابی آنها و توجه به رابطه علت و معلولی
.نمی تواند به انکار اين واقعيتها نيز بپردازد
دانشجو بخاطر همين وضعيتی که دارد روحيه
اش بسيار حساس است و ميل عدالتخواهی در
نسل جوان و دانشجويان و دانش آموزان بسيار

،همه آنها می خواهند که فقر نباشد. قدرتمند است
زورگوئی و شقاوت از بين برود و بقول خيام

آنها از. “هر کس به کام خويش رسيدی آسان“
ديدن گدايان و نيازمندان و ستمگری بشدت آزرده
می شوند و عالقه نشان می دهند که بتوانند اين
مشکالت را حل کرده و يا در جهت حل آن

،آنها توجه ندارند که فقر و ثروت. بکوشند
اوت ناشی از مناسباتی در جامعهستمگری و شق

است که متکی بر تقدس مالکيت خصوصی بر
يک اقليت طفيلی بپاس حفظ. وسايل توليد است

اين مناسبات ظالمانه نيروی سرکوبگر خويش را
، سازمان، ارتشاعم از مامورين انتظامات

، و قوه قضائيه آماده دارد تا بهر قيمت اينامنيت
 حفظ کند تا منافع آنهامناسبات غير عادالنه را
دانشجوی صميمی که. نسل اندر نسل تامين باشد

هنوز نتوانسته ماهيت اين روابط اجتماعی را
درک کند و خرج تحصيلش از جيب خانواده
پرداخت می شود و يک امنيت نسبی مالی دارد به
عليرغم وابستگيهای طبقاتی صرفا به علت عامل

طبی جذب میآگاهی و شعور اجتماعی به سمت ق
شود که خواهان تغيير اين مناسبات است و
چنانچه اين دانشجو از نظر وابستگيهای طبقاتی
به طبقات فرودست جامعه وابسته بوده و يا حداقل
به آنها نزديکتر باشد آگاهی ذهنی وی با شرايط
عينی زندگی وی منطبق می شود و وی را در

رویمسير تغيير دگرگونی بنيادی جامعه با ني
برای دانشجويانی که از نظر. بيشتر ی می کشاند

منشاء خانوادگی از طبقات مرفه جامعه می آيند
اين مبارزه انتخاب ميان آگاهی علمی و واقعيت

بهمين. زندگی طبقاتی بسيار دشوار می باشد
جهت هر چقدر اين آگاهی علمی تعميق يابد و
رويدادهای اجتماعی بيرون در جهتی سير کند که
در تائيد آموخته های دانشجو باشد برای وی
راحت است که منشاء طبقاتی خويش را تحت
الشعاع قرار دهد و در خدمت منافع طبقه کارگر

اين مبارزه مدام ادامه دارد و از. قرار گيرد
  . عوامل بيرونی متاثر می شود

وقتی دانشجويان دوران تحصيلی خويش را به
 توليد روی می آورندپايان می رسانند و به روند

و برای تامين زندگی کار می کند منافع طبقاتی و
بدون. رفاه زندگی برای آنها ملموس می شود

استثمار طبقه کارگر توليد سرمايه دارانه کارخانه
تشديد استثمار نمی توان ، بدونبه پيش نمی رود

دانشجوی... به رقابت با ساير رقبا پرداخت و
زندگی مرفه می رسد کهديروزی به سطحی از 

برای وی جنبه طبيعی و پذيرفته محسوب می
شود و برای حفظ اين وضع ناچار است با

آنگاه است که. اعتصاب کارگران مخالفت کند
.دانشجو جايگاه طبقاتی خويش را يافته است

وی. دانشجو همواره بر سر دو راهی قرار دارد
عنصری نيست که جز نيروی کار خويش چيزی

ای فروش نداشته باشد و تنها زنجيرهای خويشبر
را در يک تغيير بنيادی و انقالب اجتماعی از

دانشجو می تواند در استثمار طبقه. دست بدهد
.کارگر هم از نظر ذهنی و هم عينی شريک شود
وی برخالف کارگر امکان انتخاب دارد و پس از
پيوستن به طبقه کارگر می تواند رفاه و آسايش و

اين عوامل. گی قديم خويش را از دست بدهدزند
همان زمينه های مادی روحيه خرده بورژوائی
  .در روشنفکران و در اين بحث دانشجويان است

پس در جنبش دانشجوئی نيز يک مبارزه بی امان
در جريان است و طبقات متفاوت و متخاصم
اجتماع تالش می کنند که دانشجويان را به عنوان

می توانند در خدمت بشريت ونيروهائی که 
نيروهای انقالبی قرار گيرند به سمت خود جلب

  .نمايند
شعار پيوند دانشجويان و کارگران با اين هدف
صورت می گيرد که دانشجويان را به سمتی جلب
کرد تا آنها تمام امکانات و توانايهای فکری و
ذهنی خويش را در خدمت حقانيت مبارزه طبقه

اين شعار يک شعار مترقی. ندکارگر قرار ده
است و کمونيستها و عدالتخواهان و انسان دوستان

  .بايد از اين شعار حمايت کنند
.دشمنان طبقه کارگر مخالف اين پيوند هستند
زيرا می ترسند که نيروی کارگران با دانش
علمی در هم آميزد و از آن حزب طبقه کارگر

رتبيرون جهد که کارگران را برای کسب قد
  .سياسی رهبری می کند

آنها با انواع و اقسام شگردها می کوشند که اين
يکی از اين رفتارها سرکوب. پيوند را نابود کنند

، ضرب و شتمعريان جنبش دانشجوئی
، جلوگيری از برگزاری اول ماه مهدانشجويان

در همکاری کارگران با دانشجويان و در يک
 ولی اين.کالم زندان و شکنجه و اعدام است

روش بورژواها روش شناخته شده و منزجر
کننده است زيرادر اينجا ما با اقداماتی مواجه می

در کنار اين. شويم که از ديد کسی پنهان نمی ماند
روش روش موذيانه تری وجود دارد که روش

اين مبارزه پوشيده است و. ايدئولوژيک است
ت اينبايد ماهي. افشاء آن به راحتی و ساده نيست

، تاکتيکهای دشمن را برمبارزه را روشن کرد
مال نمود در عين اينکه توجه کرد که توده های
آماج اين تيرهای زهرآگين متوجه اين بغرنجی

 مرتب.مبارزه شده و قربانی اين تبليغات نشوند
تکرار می کنند که دانشجو بايد فقط درس بخواند

ايد ازب. کار سياسی متعلق به سياستمداران است
.طريق دکتر و مهندس شدن به مردم خدمت کرد
طبيعتا از طريق درجات باالی علمی نيز می
توان خدمت کرد ولی اين نوع خدمات بيشتر جنبه

سخن ما بر سر زير و. فردی دارد و نه اجتماعی
گفته می شود. رو شدن مناسبات اجتماعی است

که دانشجو نبايد با کارگران پيوند بخورد زيرا
دانشجويان. کارگران به دانشجويان نيازی ندارند

فقط می توانند جنبش کارگری را به کژراه
موجی ضد انقالبی و اکونوميستی وجود. بکشند

  ۶ادامه در صفحه ...ددارد تا از پيون
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

 ...پيوند دانشجويان 
اين موج. ممانعت کند دانشجويان با کارگران 

 رااکونوميستی می گويد که حرفهای مارکس
آزادی“نفهميده به نقل از مارکس می گويد 

و“  بدست خود آنها صورت می گيردکارگران
از اين نتيجه می گيرد که بايد جلوی پيوند

مبارزه دانشجو و طبقه کارگر را گرفت و با آن
 در اينجا با ريشه های عميقتری از انحراف.کرد

روبرو هستيم که در شکل ظاهر در مخالفت با
در. نشجو و کارگران متجلی می شودپيوند دا

عمق اين انحراف در حقيقت اين واقعيت نهفته
است که آنها با انتقال آگاهی بدرون طبقه کارگر

آنها مخالفند که عامل ذهنی و عينی بهم. مخالفند
، آنها مخالفند که اين پيوند به نيرویپيوند بخورد

مادی بدل گردد و در واقع آنها مخالف اين هستند
مارکسيسم لنينيسم علم است و علم رابپذيرند که 
 مارکسيسم لنينيسم مانند علوم.بايد آموخت

هيچکس. رياضيات و فيزيک و شيمی است
توانا کسی. عالمه دهر از مادر زائيده نمی شود

طبقه کارگر به صرف کارگر. است که دانا بود
بودن چنانچه آگاهی اجتماعی کمونيستی نداشته

 می تواند به آغاز جامعه  سرمايه داریباشد تنها
.برگردد و به خراب کردن ماشينها بپردازد

. خود سوسياليست نمی شوندیکارگران بخود
.سوسياليسم علم است و بايد آنرا آموخت
سوسياليسم از بيرون بدرون جنبش کارگری می
.رود و نه اينکه از کارگران زاده می شود

 مستقل از جنبشسوسياليسم بمثابه علم روندی
کارگری دارد در عين اينکه بر آن تاثير می

  .گذارد
آگاهی طبقه کارگر يک آگاهی حرفه ای و

طبقه کارگر در عمل فقط برای. اقتصادی است
بهبود شرايط زندگی خويش متشکل شده و

، مبارزه ای برایاين مبارزه . مبارزه می کند
ای، مبارزه نفی استثمار انسان از انسان نيست

نيست که نظام سرمايه داری را به زير پرسش
مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در کادر نظام. برد

.سرمايه داری با اصل حفظ آن صورت می گيرد
، حتیهر اعتصاب اقتصادی طبقه کارگر

عظيمترين اين اعتصابات در مرحله ای از
تحول خود با رسيدن به خواستهايش و يا بخشی

وجه به ميزان قدرت اش بهاز خواستهايش با ت
اين مصالحه. سازش با کارفرما منجر می شود

منطقی از آنجا ناشی می شود که مبارزه
.اقتصادی دورنمای کسب قدرت سياسی را ندارد

امـــــدر سطح باقی می ماند و حاکميت نظ
 از مبارزه اقتصادی.داری را می پذيرد سرمايه

.ی شودطبقه کارگر هرگز سوسياليسم زاده نم
هرگز اين مبارزه از حد مبارزه اقتصادی و در
بهترين حالت از حد مبارزه سياسی بورژوائی

طبقه کارگر به منزله طبقه. تجاوز نخواهد کرد
همواره چرخ پنجم طبقه بورژوازی باقی خواهد

  .ماند
پاره ای اکونوميستها و دشمنان طبقه کارگر الفاظ

اه آزادیجديدی برای گمراه کردن مبارزان ر
فعالين“انها از . طبقه کارگر اختراع کرده اند

 سخن می رانند که گويا از نبوغ ويژه“کارگری
ای برخوردارند و می توانند طبقه کارگر را

“فعالين کارگری“اين . پيامبرگونه رهبری کنند
عده ای هستند که گويا در مقابل روشنفکران

رگرقرار دارند و يا گويا وظيفه حزب طبقه کا
معلوم نيست که ايدئولوژی. را بعهده گرفته اند

  چيست؟ آيا به صرف“فعالين کارگری“اين 

يدک کشيدن نام کارگر اين فعالين در مقابل نفوذ
افکار بورژوائی مصونيت می يابند؟ آيا به

باشد حتماکارگری صرف اينکه کسی فعال 
يک. هرگز چنين نيست! کمونيست است؟ خير

.ی تواند حتی فاشيست باشدفعال کارگری م
اينگونه فعالين کارگری در ايران در شهريور

 نيز حضور داشتند که تالش می کردند با٢٠
اخالل در کار کارخانه ها و فلج کردن امور در
مخالفت با حزب توده ايران که حزب طبقه
کارگر ايران بود از کمکی که به اتحاد جماهير

.گيری کنندشوروی سوسياليستی می رسيد جلو
اين فعالين کارگری ضد انقالبی و خيانتکار

لقب کارگری که آنها يدک می کشيدند.  بودند
نمی توانست ماهيت ضد انقالبی و فاشيستی و

  .تروتسکيستی آنها را بپوشاند
اگر فعال کارگری با دانش مارکسيسم لنينيسم
مسلح باشد يا بايد بپذيريم که اين فعال کارگری

ا از کسی آموخته است و يا اينکه بايداين دانش ر
 مارکسيسم“آيه های“. به نزول وحی معتقد شويم

لنينيسم که شبانه به مغز وی وحی شده است و
اين. وی را با آگاهی طبقاتی مسلح کرده است

چنين فرضيه ضد کمونيستی طبيعتا نميتواند
ولی اگر فعال کارگری و. مورد تائيد کسی باشد

گری به دانش طبقاتی مسلح شده انديا فعالين کار
 مارکسيسم لنينيسم بطور، باشندآموختهبايد آنرا 

بايداين افراد ، ارثی به کسی منتقل نمی شود
از علموقت فراغت کافی داشته بوده باشند که 

اقتصاد و سياست و فلسفه مارکسيسم لنينيسم سر
اين افراد بايد سواد کافی برای. در آورده باشند

اين. ه مارکسيسم لنينيسم داشته بوده باشندمطالع
فعالين کارگری استثنائی بايد از وضعيت مالی
مناسبی نيز برخوردار بوده باشند که تا چنين

اين. فرصتهای طالئی در اختيار داشته باشند
فعالين که اين چنين با کار فکری مشغولند و
عمل حرفه ای آنها در خدمت تحقق کمونيسم

کارگرانی. رگر معمولی نيستنداست ديگر کا
هستند که بايد برای رهبری طبقه کارگر بر راس
جنبش کارگران قرار گيرند و اين جنبش را با

رهبری جنبش. کار سازماندهی رهبری کنند
برای آن نيست که دستمزد کارگران مثال از
ساعتی يک تومان به ساعتی دو تومان  افزايش

نيازی به اين، برای اين کار کارگران يابد
، بلکه  رهبری جنبش به آنندارند“ نوابغ“

مفهوم است که کارگران قدرت سياسی و دولت
را بدست بگيرند و ساختار اقتصادی جامعه را

فعالين کارگری که کار فکری و يا. تغيير دهند
روشنفکری می کنند تنها منشاء کارگری دارند و

 نفوذيا روشنفکرانی هستند که در ميان کارگران
ممکن است اين فعالين کارگری از. کرده اند

باقيمانده کارگرانی باشند که درجريان انقالب و
يا قبل از آن در دامن سازمانهای سياسی با علوم
کمونيستی آشنائی پيدا کرده و آنرا از راه گوش و
يا چشم آموخته اند و حال با اتکاء به اين آموخته

 اکتسابی را بيکها به ميدان آمده و اين دانش
.باره به ماهيت طبقاتی خويش متصل می کنند
واقعيت چيست؟ واقعيت آن است که جنبش طبقه
کارگر فقط توسط حزب طبقه کارگر که رهبران

،حرفه ای اين جنبش هستند، با تجربه و پيشرو
 حزب طبقه کارگر آن عامل.رهبری می شود

ذهنی است که آگاهی سياسی پرولتری را به
ن طبقه کارگر می برد و اين طبقه را برایميا

حزب طبقه. کسب قدرت سياسی آماده می کند
سايربه کارگر يک سازمانی است که 

سازمانهای طبقه کارگر نظارت و رهبری دارد

و مبارزه طبقه کارگر را در سطوح گوناگون
اين کارها از عهده چند عدد. هدايت می نمايد

 تداومی درساخته نيست و“ نابغه“کارگر 
 اگر يک فعال.کارشان نيز وجود نخواهد داشت

کارگر کمونيست باشد ميداند که بايد در کادر
حزب کار کند و حزب طبقه کارگر را تقويت

.رزه سياسی طبقه کارگر اهميت دهدا، به مبکند
اين فعال اگر جدی باشد می بيند که حتی
بورژواها نيز بای پيشبرد مقاصدشان احزاب

ارند که توسط کادرهای حرفه ای ودرا خويش 
مخالفت. کارشناسان بورژوائی رهبری می شوند

با پيوند دانشجويان با کارگران در ريشه خود
مخالفت با حزبيت و کسب قدرت سياسی را در

.کم بها دادن به عامل ذهنی انقالب است. بر دارد
اين نفکر انحرافی يک تفکر ضد مارکسيست

         .      ا اکونوميستی استلنينيستی و ماهيت
.حال به مبارزه دانشجويان در امسال نظر افکنيم

 آذر در ايران در١٦مبارزه دانشجويان در 
زمان شاه در اعتراض به ورود نيکسون به

مبارزه، اين مبارزه. ايران صورت گرفت
 کمونيست بود تا پيوند خويش را بادانشجوياِن

 و احترام خويش راخلق ايران عليه امپرياليسم
نسبت به جنبش کمونيستی ايران و به زحمتکشان

اين سنت انقالبی تا به امروز باقی. نشان دهند
مانده است و هر سال الهامبخش مبارزات

اين نيرو را طبيعتا بايد. دانشجويان ايران است
به سمت همکاری و تقويت جنبش کارگری سوق

 را به ميانعناصر آگاه بايد ايده کمونيسم. داد
کارگران ببرند و با جنبش کارگری پيوند

حزب طبقه کارگر نيز بيان نيروی آگاه. بخورند
طبقه کارگر است که در تشکل خويش متشکل

آنها که با پيوند دانشجويان و کارگران. شده است
مخالفند در عمل با حزب طبقه کارگر نيز
مخالفند زيرا با آگاهی و دانش بشری مخالفند و

آنها. بدنبال حرکتهای کور و بی دورنما می روند
گمراهانی هستند که با پوشيدن لباس کارگری به
تن به مقابله با جنبش کارگری می روند و طبقه

  . کارگر را بدون رهنما می گذارند
در امسال نيز مانند سالهای گذشته دانشجويان با
شعار پيوند دانشجويان با کارگران به ميدان آمدند

يرا به صحت اين شعار در عمل در جريانز
آنها به. انقالبات متعدد مردم ايران پی برده اند

دانشجويان سمت و سوی مبارزه را نشان می
دهند و اعتراف می کنند که جنبش دانشجوئی

ا با پيوند با مبارزه طبقه کارگر موثر وهتن
مداومت دارد و می تواند برای جامعه مثمر ثمر

  . باشد
 که مخالف اين پيوند“لين جنبش کارگریفعا“

هستند می روند تا جنبش کارگری را از رهبری
، سر جنبش کارگری را بزنند وخويش جدا کنند

مانع پيوند آگاهی با طبقه کارگر شده و به قول
مارکس نگذارند که تئوری به نيروی مادی بدل

   .شود
با چنين تفکر دشمنانه ای نسبت به طبقه کارگر

ود را دلسوز طبقه کارگر جا می زند بايدکه خ
جنبش. شديدا مبارزه کرد و آنرا افشاء نمود

کارگری بدون حزب طبقه کارگر هيچ است و
آلت دست بورژوازی است و تا ابد آلت دست

بهمين جهت اين. بورژوازی باقی می ماند
فعالين بورژوازی در“ فعالين طبقه کارگر“

يه حزب يعنی و علدرون طبقه کارگر هستند
تشکل سياسی و ايدئولوژيک مستقل طبقه کارگر

  .تخريب می کنند
*****



  

 ٧                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران   ١٣٨۵ دی ماه – ٨٢  شماره 

 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

 ...دشمنی با 
 تربيت“فعاليتهای انقالبی“ کارگران را برای  

سازمان سياسی طبقه کارگرد و در اين رابطه کن
“اتحاديه های سوسياليستی“  و در را نفی می کند

آن ظرف مناسب را جستجو می کند که جنبش
اتحاديه. توده ای کارگری را رهبری می نمايد

کارگری بايد وظيفه ساختمان سوسياليسم را نيز
برای آنها حزب طبقه کارگر هيچ. بعهده گيرد
.ارگران در جمع اتحاديه ها همه چيزاست و ک

ديکتاتوری طبقه کارگر برای آنها ديکتاتوری
 در اينجا نقش.است“ اتحاديه های کارگران“

.، حزب و طبقه مخلوط می شودعامل آگاه و توده
جای“ گر پرستیرکا“دنباله روی از توده ها و

 مبارزه طبقاتی.تعقل و شعورسياسی را می گيرد
 می شود و به قد و قوارهبه حرف پوچ بدل

و“ کارگر“الفاظ . بورژوازی در می آيد
 در دهانها پر می شود برای اينکه“کارگری“

کارگر را بی سر و در واقع بی سر و سامان
  .بمانند

انتشارات توفان چاپ“ تاريخ تمدن“در کتاب 
مخالفين“شعار “:  می آيد٤١٠فارسی صفحه 

قتصاد ملی بهواگذار کردن اداره همه ا“ کارگری
.بود“ کنگره توليد کنندگان سراسر روسيه“کنگره 

، نقش حزب را به صفر می رساندنداين مخالفين
و اهميت ديکتاتوری پرولتاريا را در ساختمان

“مخالفين کارگری“ .اقتصادی انکار می کردند
اتحاديه ها را نقطه مقابل دولت شوروی و حزب

 اتحاديه ها، بجای حزب.کمونيست قرار می داند
را عاليترين شکل سازمان طبقاتی کارگر می

 در واقع يک گروه“مخالفين کارگری“ .دانستند
    “.آنارشيست و سنديکاليست ضد حزبی بودند

از اين سخن که آزادی طبقه کارگر بدست خودش
صورت می گيرد افرادی با درک نازل و ضد
انقالبی برای فرار از قبول مسئوليت انقالبی و

، تنها برای سلب مسئوليتنجام مبارزه اجتماعیا
وشنفکرانهراز خويش و گرم کردن بازار گپزنی 

خزعبالتی سرهم می کنند نظير اينکه مدعی می
،شوند که گويا ضرورت تشکل طبقه کارگر

 پرولتاريایت جمع آوری نيروی پيشرورضرو
نظريه کمونيستی نيستدر يک حزب سياسی 
ام لنين است و مارکس ونظريه يک فرد روس بن

هوادار آزادی“انگلس که بر ضد حزبيت بوده اند 
طبقه کارگر بدست خويش و نه بدست حزب بوده

و ماال کمونيستها نبايد کارگران پيشرو را به. “اند
حزب طبقه کارگر جلب کنند بلکه بايد آنها را به

سازمانهای“ورود به اتحاديه های کارگری که 
اتحاديه های.  هدايت نمايند است“ناب کارگری

“ناباب روشنفکر“کارگری بايد ازورود افراد 
بايد قرنطينه کارگری. بدرون خود خودداری کنند

بوجود آورند و بجای مبارزه با نظام سرمايه داری
 بايد با روشنفکرانی مبارزه کرد،و سرنگونی آن

که می خواهند به صفوف طبقه کارگر بپيوندند و
طبقه کارگر را با دانش مارکسيسمشعور سياسی 

  .  لنينيسم ارتقاء دهند
فعالين“آقای محسن حکيمی يکی از اين 

 است که يا دارای دانش نازل کمونيستی“کارگری
است و يا آگاهانه در پی تحريف مارکسيسم لنينيسم

“اتحاديه کمونيستها“وی با تحريف تاريخ . است
يسمسعی می کند يک سابقه تاريخی ضد مارکس

برای لنينيسم جستجو کند و چنين جلوه دهد که
.لنينيسم يک جريان فکری ضد مارکسيستی است
يک جريان کودتا گرانه و فرقه گرا می باشد که

اين البته سخنان. با مارکسييسم خويشاوندی ندارد
تازه ای نيست هنر آقای حکيمی روخوانی از آثار

ضد کمونيستهای مشهور جهان است که اين
بر اساس اين تحريفات. حريفات را انتشار داه اندت

اين لنينيستها هستند که برای طبقه کارگر حزب
ترازنوين درست کرده و هوادار سازمان مستقل

، سازمانی که درسياسی طبقه کارگر می باشند
عين پيوند با طبقه به منزله نيروی پيشرو و
رهبری کننده از طبقه جداست و نمی شود آنرا با

 اين حزب با ساير.مجموعه طبقه يکسان گرفت
احزابی که خود را کارگری می دانند فرق دارد و

وی به گفته.  ميان خود و آنها خط تمايز می کشد
مارکس در مانيفست اشاره می کند و مدعی می

کمونيستها در برابر ساير احزاب“شود که گويا 
اينکه آنها. ری حزب جداگانه ای نمی سازندکارگ

اصول فرقه گرايانه ای وضع نمی کنند که با آن
جنبش کارگری را به قالب مورد نظر خود در
آورند و اينکه وجه تمايز کمونيستها اين است که
در مبارزات ملی پرولترها ی کشورهای گوناگون
منافع مشترک تمام پرولتاريا را در راس امور
قرار می دهند و در مراحل گوناگون  تحوالت

زه طبقه کارگر همواره و همه جا منافع کلمبار
جنبش را نمايندگی می کنند همه در برابر نگرش

و شاپر است که) توفان-تلفظ آلمانی ويليخ(ويليش
وقتی در( ، ادامه آن را در لنين نيز می بينيم

 گروهی از اعضای کميته مرکزی که وليخ١٨٥٠
و شاپر در راس آن قرار داشتند به علت عدم

وقعيت که انقالب با شکست مواجه شده ودرک م
، از مشی کميتهبايد تاکتيک جديدی در پيش گرفت

، براه ماجراجوئی افتادند ومرکزی تبعيت نکردند
می خواستند بهر قيمت ولو بهای جنگ در اروپا

، مارکس و انگلسآتش انقالب را برافروزند
پالتفرم فراکسيون را مورد انتقاد قرار دادند و

آنکه آنها بنام جامعه سخن نگويند همهبرای 
-اخراج کردند“ اتحاديه“اعضاء گروه را از 

ل شدن در جنبش درتشکميعنی ) توضيح از توفان
برابر گرايشهای غير کارگری و نه فرقه ای در

اين رويکرد(رقابت با ساير احزاب کارگری
تعميم اين نگرش را اگر در مورد). مارکس است

، مشاهده خواهيم کرد که درمروشنفکر هم ببيني
 عملی در-رويکرد مارکسی فعال کارگری فکری

می دهد وبستر مبارزه طبقاتی به کارگر آموزش 
 ويکطرفهآموزش می گيرد نه آنکه اين آموزش 

از بيرون باشد و اصل آن پرورش صرف مارکس
، در واقع آموزش جنبشی فعالشناسی شود

 اين درست البته. عملی پرورش می دهد-فکری
است که نسبت اين جنبه های فکری و جنبه های
عملی در روشنفکر و کارگر متفاوت است و
روشنفکر جنبه فکريش قوی تر است با اين حال
از ياد نبريم که مارکس شعار کارگران جهان

پس.(متحد شويد را از يک کارگر می گيرد
مارکس روشنفکر نيز هيچکاره بوده است و تمام

ان براندازش ناشی از آموزش از يکآموزش جه
  ).توفان-!کارگر منفرد بوده است؟

حال خوب است که دل و روده اين نظريات غير
علمی و ضد تاريخی و تحريفی را بيرون بريزيم
و تحريفات آنرا از مارکسيسم و طبيعتا لنينيسم

آقای محسن حکيمی نه تنها مخالف. نشان دهيم
الف ادعايش ضدلنين و لنينيسم است بلکه بخ

وی امروز در طيف کسانی می. مارکسيست است
گنجد که بازگشت به مارکس را امر بی خطری
برای سرمايه داری و جمهوری اسالمی است

بازگشت به مارکس آغاز از صفر. تبليغ می کند
نفی همه تجارب جنبش کمونيستی و. است

 سال ديکتاتوری٣٠ساختمان سوسياليسم و 
.شوروی لنينی استالينی استپرولتاريا در 

بازگشت به مارکس نفی امپرياليسم و امکان
ايشان. پيروزی سوسياليسم در کشور واحد است

از فعال کارگری که مارکس شناس نشود ولی به
ابداع الفاظ پوچ و بی(عملی –شيوه فکری

اين نابغه. اقدام کند ياد می کند) توفان-محتوی
 گذارده اوج بیعملی–ايکه نامش را فعال فکری

فکری و بی عملی است زيرا تمام عمل و پراتيک
وی مخالف. جنبش کمونيستی را بدور می اندازد

اين اصل مهم ماترياليسم ديالکتيک است که
تئوری در. تئوری و عمل پيوند ناگسستنی دارند

عمل صحت خود را ثابت می کند و از تعميم عمل
ر اين بارهلنينيسم بارها د. تئوری بر می خيزد

سخن رانده است وی ولی ترجيح می دهد که
و برعکس را“ عمل“بر “ فکر“تاثيرات متقابل 

ابداع خويش جا بزند و مدعی شود اين يک تفکر
مارکسيستی است که سرمشق وی است و حال

حقيقتا بايد. آنکه لنين عکس آن می انديشيده است
.گفت که برجايگاه بزرگان تکيه نمی توان زد

واره طول عمر دروغ کوتاه است و لذا چههم
نيازی وجود دارد ک اين همه اکاذيب را کسی

وی تاريخ جنبش کمونيستی را به. سرهم کند
دوران آغازين آن برمی گرداند که هنوز در
عرصه تئوری شناور بود و به پراتيک اجتماعی

وی هوادار آنگونه تئوريهای. بدل نشده بود
لحظه ايکه اين تئوريها بهمارکسيستی است که تا 

نيروی مادی بدل نشده و فقط در الی کتاب
 قابل احتراممارکس خاک می خورد“ سرمايه “

با اين تئوری بازگشت به مارکس هيتلر هم. است
مارکسی. فق استاجرج بوش هم مو. موافق است

که بدرد کتابخانه بخورد ولی برای تحقق
پرياليسمسوسياليسم از نظر عملی در دوران ام

گامی بر ندارد برای دشمنان طبقه کارگر خطری
نفرت از لنينيسم و دشمنی با رفيق استالين. ندارد

اين رهبر استثنائی تاريخ از دشمنی با کمونيسم و
اين. عدم فهم مارکسيسم لنينيسم ناشی می شود

تئوريها برای بسيج کارگران نيست برای بی خطر
از نظر روحی وکردن برای خلع سالح کارگران 

اين فعاالن فکری و عملی تنها به. عملی است
مبارزه ايدئولوژيک ضد کمونيستی بر ضد تشکل
کارگران دامن می زنند و در عمل مانع تشکل
کارگران می شوند و آنها را بدنبال نخود سياه می

کارگران بايد در حزب طبقه کارگر. فرستند
کنند ومتشکل شوند و سرمايه داری را سرنگون 

.به بهره کشی انسان از انسان پايان دهند
سوسياليسم بايد از طريق روشنفکران پرولتری و
يا حتی کارگران حرفه ای که باين راه گام گذارده
اند بدرون طبقه کارگر رود با آنها پيوند بخورد و

تئوری. به يک نيروی فناناپذير تاريخی بدل شود
. ناپذير می گرددوقتی به نيروی مادی بدل شود فنا

سخنانی که در بيانيه حزب کمونيست به آن اشاره
می شود و در مضمون آن تحريف به عمل می آيد
مربوط به دورانی از تحول مارکسيسم است که
،حزب کمونيستی که بيان خواست مستقل سياسی
ايدئولوژيک و تشکيالتی طبقه کارگر باشد هنوز

زه در پیمارکس و انگلس تا. پا نگرفته است
 هستند و تنها تجارب“بيانيه کمونيست“انتشار 

واقعی آن روز را که در اطرافشان با توجه به
.سطح رشد جنبش کارگری است بازتاب می دهند
آقای حکيمی که ضد لنينيست است و مارکسيسم
دوران امپرياليسم را با تحقير لنين نفی می کند

نين کهل.  مارکسيسم بيگانه است اساسا ازمفهوم
رهبر پرولتاريای جهان بود در باره درک کوته

  :بينانه چنين افرادی نوشت
  ٨ادامه در صفحه ...ما هرگز به تئوری“
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مارکس و انگلس“ن مدعی شد که چگونه می توا
دست نداشته “در برپائی احزاب مارکسيست

انگلس در نامه ای به سوسياليست! ؟“اند
پرولتاريا“:  چنين می نويسد  ترير ،دانمارکی

برای آنکه در لحظه قطعی به اندازه کافی نيرومند
باشد و بتواند به پيروزی دست يابد الزم است

، حزبی جدا وهدحزب طبقه خود را تشکيل د
مارکس و من از، مستقل از احزاب ديگر

تکيه(“ بر اين موضع پافشاری می کرديم١٨٤٧
  ).از ماست

در سپتامبر“ انترناسيونال اول“در کنفرانس لندن 
 که مارکس و انگلس آنرا رهبری می١٨٧١

کردند نخستين و مهمترين مسئله مبارزه سياسی
طبقه“داد که کمون پاريس نشان . طبقه کارگر بود

 آزادی خود را بايد در ميدان مبارزه بدستکارگر
وظيفه انترناسيونال اين است که نيروهای. آورد

طبقه کارگر را برای مبارزه آتی سازمان دهد و
کمون پاريس نشان داد. “صفوف آنرا تنگتر سازد

که ديکتاتوری پرولتاريا فقط در حالی استوار و
زب انقالبی طبقهپايدار خواهد بود که يک ح
قطعنامه کنفرانس. کارگر در راس آن قرار گيرد

  : چنين می گويد
پرولتاريا می تواند در برابر سلطه متحد....“

طبقات دارا فقط در صورتی به مثابه طبقه
ايستادگی کند که در حزب سياسی خاص خود

 اين سازمان گيری پرولتاريا در“...سازمان گيرد
الزم است که پيروزیحزب سياسی برای اين 

انقالب اجتماعی و هدف نهائی آن يعنی نابودی
مارکس و انگلس در“ ...طبقات راتامين کند

 حزب سياسی پرولتاريا پيوسته اصرارتشکيل
ورزيده اند و خود ايجاد چنين سازمانی را آغاز

  . کردند
 که احکام اساسی سوسياليسم١٨٤٥از همان سال 

بيان شد اين نتيجه“ نیايدئولوژی آلما“علمی در 
حاصل آمد که نيروئی سياسی الزم است تا طبقه

زآغابخاطر آزادی کارگر بتواند مبارزه خود را 
، ايجاد چنين نيروئی را مارکس و انگلس آغازکند

کردند و بر آن شدند که بايد در کشورهای ديگر
، ميان آنها تبادل نظرهمفکران و طرفدارانی يافت

ح پالتفرمی نظری ريخت و، طربرقرار کرد
مبارزه را با گرايشهای ضد کارگری در جنبش

 آنها مناسب ترين شکل.سوسياليستی در گير کرد
تشخيص“ کميته های کمونيستی نامه نگار“را در 

دادند و خود نخستين کميته را در بروکسل بوجود
 سپس در آلمان چنين کميته هائی از.آوردند

در عين حال. دهواداران مارکس بوجود آم
مارکس و انگلس با سازمانهای کارگری و فعالين
برجسته جنبشهای سوسياليستی در کشورهای
ديگر بويژه با چارتيستهای انگلستان و کارگران
مهاجر آلمانی مقيم لندن رابطه برقرار کردند و
اين خود می رساند که آنها در نظر داشتند به

روپائی وسازمانی که بوجود می آورند خصلت ا
  .بين المللی بدهند

بر اثر فعاليتهای تبليغی و تشکيالتی کميته
، دربروکسل و آشنائی با افکار و نظريات مارکس

“جامعه عدالتخواه هان “درون سازمان لندِن
 پيشه وران و،کارگران.  صورت گرفتتحوالتی

 از١٨٤٧ در فوريه “جامعه“رهبران اين 
 که بهمارکس و انگلس در خواست کردند

 برای تحول فکری ونبه پيوندند و به آ“ جامعه“
 مارکس و انگلس به اين.سازمانی ياری رسانند

پيوستند“ جامعه“، به درخواست پاسخ مثبت گفتند
در اولين. آنرا بر عهده گرفتندو عمال رهبری 

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

در ژوئن همين سال طرح“ جامعه“کنگره 
ارپيشنهادی انگلس مورد قبول قراساسنامه جديد 

اين اساسنامه در سازمانهای محلی. گرفت
.گذاشته شد و تصويب گرديدبه بحث “ جامعه“

اتحاديه“بنا به پيشنهاد مارکس و انگلس نام 
عدالتخواه هان را“ جامعه“جای “ کمونيست ها

همه“، “ جامعه“گرفت و بجای شعار قبلی 
شعار همبستگی پرولتاريای بين“ ا برادرندهانسان

در فوريه“ مانيفست کمونيست“: المللی نشست
  . انتشار يافت١٨٤٨

در اين اثر ضرورت تاريخی ايجاد حزب سياسی
اين سازمان“: طبقه کارگر تاکيد شده است

ولتاريا به صورت طبقه و بنابراين به صورتپر
).تکيه همه جا از ماست(“حزب کمونيست

را“ مانيفست کمونيست“جالب اين که مارکس 
اين بهانه. می خواند“ ونيستمانيفست حزب کم“

گويا برای حزب برشته تحرير در“ مانيفست“که 
در يادداشت انگلس. پوچ و باطل استنيامده 

 در مورد چاپ١٨٩٠مورخ اول ماه مه 
:به زبان انگليسی چنين آمده است“ مانيفست“
ساموئل مور است واين ترجمه از دوست من “

.ذرانيده ايمما قبل از چاپ دوباره آنرا از نظر گ
و  .است“ مانيفست حزب کمونيست“عنوان آن 

در“در مورد چاپ مانيفست به زبان اسپانيولی 
از متن ترجمه بزبان فرانسه) ١٨٨٦(سال همين 

يک ترجمه بزبان اسپانيولی صورت گرفت که
مانيفست حزب“به صورت نشريه ای ... 

روشن). همانجا(“ به چاپ رسيد“ کمونيست
مارکس و انگلس برنامه ايدئولوژيکاست که اثر 

است هرگونه تفسير“ حزب کمونيست“و سياسی 
 انديشه های واال وخالفاز آن برديگری 

  .“پراتيک اين دو رهبر بزرگ پرولتاريا است
سخنان پر مغز مارکس و انگلس بيانگر آن است
که آنها هوادار حزب طبقه کارگر حزب مستقل

ی و تشکيالتی، سياسکارگری از نظر سازمانی
اين حزب که به دانش مارکسيسم و در. بوده اند

شرايط امروز به دانش مارکسيسم لنينيسم مسلح
است رهبری مبارزه طبقه کارگر را برای
سرنگونی نظام سرمايه داری بعهده دارد و

آنها بر اين. مبارزه طبقاتی را رهبری می کند
نظر بودند که تئوری سوسياليسم بايد با جنبش
طبقه کارگر پيوند بخورد و اين پيوند از طريق
حزب و فعالين فکری طبقه کارگر و يا
روشنفکران هوادار سوسياليسم نظير مارکس و
.انگلس و سپس لنين و استالين ميسر است
مارکس تئوريهای خويش را در عمل مورد
سنجش قرار داد و از تجربه کمون پاريس برای

سرمايه داری درتداوم مبارزه و پيروزی بر 
همين کار. جهت تعميم مارکسيسم آموزش يافت

را رفيق لنين در برخورد به شرايط جديد و
لنين و استالين. پيدايش امپرياليسم در جهان کرد

انقالب سوسياليستی را در روسيه از تئوری به
عمل برگرداندند و استالين قوانين ساختمان جامعه

 نتوانسته بر ضدسوسياليستی را که تا کنون کسی
اينها تجارب. آن اقامه دليل کند تدوين کرد

گرانبهای مارکسيسم لنينيسم است که
دستآوردهای حزب طبقه کارگر و پيشروان اين

آقای محسن حکيمی نه تنها تاريخ را. طبقه هستند
 از استه، نه تنها از مارکسيسم بيگاننمی شناسد

ست و ماماترياليسم ديالکتيک نيز بوئی نبرده ا
 با اين سابقه متزلزل پيدا شوددر شگفتيم که کسی

،“بزرگ“اهای چنين ادع“ جسارت“و با 
 ٩ادامه در صفحه ...حقيقتا.  بکند“بزرگ“

  ...دشمنی با
 مارکس مثل يک چيز پايان يافته و مصون از

، به عکس ما معتقديم که اينمداخله نگاه نمی کنيم
،تئوری فقط بنيان آن علمی است که سوسياليستها

، بايدر نخواهند از جريان زندگی عقب بماننداگ
عقيده ما بر. در تمام جهات دامنه آنرا وسعت دهند

اين است که برای سوسياليستهای روس تجزيه و
تحليل مستقل تئوری مارکس به خصوص

، زيرا اين تئوری فقط حاوی يکضروری است
اصول کلی رهبری کننده ايست که طرز بکار

، سواین بخصوصاگلستبستن آن در مورد ان
فرانسه و در مورد فرانسه سوای آلمان  و در

لنين جلد دوم(“مورد آلمان سوای روسيه است
  ).٤٩٢صفحه 

رفيق فروتن در پاسخ به اين گمراهان سياسی بود
تکامل در وحدت“که در اثر برجسته خويش بنام 

  :نوشت“ سرشت مارکسيسم است
ال س٢٥مارکس و انگلس خود وقتی پس از “
را ارزيابی می کنند بر اين“ مانيفست کمونيست “

 اينجا و آنجا در برخی جزئياتبايد“عقيده اند که 
مانيفست خود توضيح اين نظر کرد تجديد

بکار بردن اصول هميشه وانديشه است که 
همه جا بستگی به شرايط تاريخی

 و در نتيجه نبايد به اقدامات ومشخص دارد
،ر پايان فصل شمارش شدهتدابير انقالبی که د

 اين قسمت امروز در.بيش از حد اهميت داده شود
بسياری جهات در باره موضع گيری کمونيست ها

)٤فصل (نسبت به احزاب مختلف اپوزيسيون
امروز نيز صحيح هست معذالک در عمل کهنه
شده زيرا که وضع سياسی از بيخ و بن تغيير يافته

شمرده را بدستو تحول تاريخ اغلب احزاب بر 
مقدمه مارکس و انگلس بر(.“نيستی سپرده است

)١٨٧٢چاپ جديد مانيفست به زبان آلمانی در 
  .“)تکيه از ماست(

 آنچه برای مارکس و انگلس کهنه شده است و
آنها آنرا سياه روی سفيد بيان کرده اند آقای محسن
حکيمی چون سکه خالص به بازار آورده و به

آيا اين نشانه نادانی و عدم. دفروش می رسان
معرفت به مارکسيسم لنينيسم است و يا اينکه آقای

 چنينی بیهمحس حکيمی ريگی به کفش دارد ک
ل طبقه کارگر با لحن دلسوزمابانهشکباکانه از ت

  .بای اين طبقه جلوگيری می کند
  :رفيق فروتن ادامه می دهد

طاز زمانيکه رسالت تاريخی پرولتاريا توس... “
که، اين شناخت نيز مارکس و انگلس کشف شد

ظيفه تاريخی پرولتاريا بيک مرکز رهبریوتحقق 
ايدئولوژيک و سياسی نيازمند است در زمره

مارکس و. شناخت اساسی مارکسيسم در آمد
انگلس نه تنها اين شناخت را بيان داشتند بلکه در
پراتيک خود بکار بستند و با آن سوسياليسم علمی

مارکس که خود. ا جنبش کارگری در آميختندرا ب
از همان آغاز بر آن بود که سخن نه بر سر تفسير

، مارکس کهجهان که بر سر تغيير دادن آنست
برای اولين بار باب وحدت تئوری و پراتيک را
در فلسفه گشود و اين دو را از يکديگر جدائی

، نمی توانست تئوری سوسياليسمناپذير شمرد
 پراتيک مبارزه طبقاتی پرولتاريا درباعلمی را 
اين مبارزه اگر بايد پرولتاريا را به قدرت. نيآميزد

حاکمه تبديل کند ناگزير بايد خصلت سياسی بخود
بگيرد و مبارزه سياسی را ناگزير به حزب

پراتيک مبارزه طبقاتی.  سياسی نياز است
پس. پرولتاريا با حزب سياسی مالزمه دارد
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  ...دشمنی با 
 بايد پشت کسی به کوه احد باشد تا حرفهای

 از دهانش بزند و طبقه کارگر رابزرگتر
.گمراه کند و به سالخ خانه بورژوازی بفرستد

دوران“ قهرمانان“، “قهرمانان“همه اين 
روزی که جنبش اوج بگيرد و. خفقان هستند

کارگران به خيابانها روان شوند و سوسياليسم
با جنبش کارگری از طريق کاتاليزاتور حزب
و رهبری پرولتری پيوند بخورد ديگر صدای
.اين پارازيتها به گوش کسی نخواهد رسيد

ا در شورویشکست آنارکوسنديکاليسته
آنها. سوسياليستی يک شکست تاريخی بود

کوچکترين مشروعيتی تئوريکی برای مبارزه
آنها با شکست تئوريهايشان در عمل. ندارند

آنها فاقد هر گونه پالتفرم. فقط خرابکارند
موجوديتشان در خرابکاری. سياسی هستند

و رژيم جمهوری اسالمی و نظام. آنهاست
ين مخالفتی باسرمايه داری کوچکتر

خرابکاری در جنبش کارگری ندارند و تازه
به آن امکان می دهند که خود را گسترش

ولی مبارزه طبقاتی هميشه نقش پاک. دهد
کننده را دارد و کسانيکه از لنينيسم الهام می
گيرند و کمونيستهای ثابت قدم هستند از پس
اين جريانهای انحرافی و شناخته شده به

  .  آيندراحتی برمی
***** 

 

  ...مرگ بی مجازات 
 نفر دفن می کرديد با وقاحت تمام گفت که
ما بايد در دفن کمونيستها اقتصادی رفتار

ين هيوالئی در رسانه های گروهیچن. کنيم
ظاهر می شود به جنايات خويش فخر می
فروشد و در واقع به آن اعتراف می کند
.ولی کسی نيست که وی را به محاکمه بکشد
در عوض ميلوسوويچ بيمار را که جرمش
دفاع از استقالل يوگسالوی بود به اتهامات
واهی که حتی يکی از آنها را نيز نتوانستند

ت کنند دستگير می کنند به زندان میثاب
افکنند و سرانجام برای اينکه جنايات خود
را بپوشانند ميلووسويچ را در زندان به قتل

پينوشه قاتل راست راست راه. می رسانند
می رفت و دست کسی به وی نمی رسيد
ولی رئيس جمهور منتخب مردم را از
يوگسالوی بياری جاسوس خود چينچيج

 در دادگاه کيفری الهه محاکمهدزديدند و
  . قالبی کردند

در زمانيکه پينوشه ديگر بر سر کار نبود و
دولت می خواست با سياست موذيانه آشتی و
مسالمتجوئی با دادن امان نامه شکنجه گران
را زير لوای دادگاه حقيقت ياب تبرئه کند و
مانع شود که روزی روزگاری قربانيان آن

 اين امر به آن،سی کنندمظالم تقاضای دادر
منجر شد که يک کشيش به صدا در آيد و
فاش سازد که رژيم پينوشه مخالفين خود را
با ناوگان جنگی ارتش شيلی بدريا می
فرستاده و در اين ناوگان با تزريق آمپول
بيهوشی به زندانيان سياسی برای ممانعت از

، آنها را با موادی آلوده میمقاومت آنها
که اشتهای کوسه ماهيها را برانگيزدساختند 

 چند هزار.و آنوقت آنها را بدريا می افکندند
انقالبی شيلی را بدون کوچکترين اثری با

ارتش. اين روش سازمانيافته از بين برده اند
پينوشه فقط قاتل سبع. در خدمت آدمکشی

عادی نبود وی مانند رهبران جمهوری
يدند دراسالمی که داگاه ميکونوس را آفر

 دستور قتل وزير امور خارجه١٩٧٦سال 
لتلير(دولت آلينده را که ساکن واشنگتن

Letelier ( بود توسط کارگذاری بمب در
يک اتومبيل شخصی همراه با منشی

 Ronnie(آمريکائيش رونی موفتيت 
Mofftitt ( وی يک. صادر کرده است

  .تروريست بين المللی است
 عظيم آدمکشی ازپينوشه در کنار اين ماشين

آبادی نشينهای آلمانی که توسط آلمانيهای
فراری نازی بوجود آمده بود نيز استفاده می

کلونيا“يکی از اين آباده نشينها . کرد
بود که) Colonia Dignidad(ديگنيداد 

نيروهای انقالبی را به آنجا می برند و بدور
از نظر مقامات رسمی شکنجه داده و سر به

رئيس اين آبادی نشين پال. کردندنيست می 
بر. آلمانی تبار بودPaul Schäfer شفر

اساس گزارشات منتشر شده حدود چهل
.هزار پرونده های بايگانی بدست آمده است

 به طور١٩٩٠ تا ١٩٧٣در فاصله سالهای 

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

برنامه ريزی شده نيروهای مخالف پينوشه
را سازمان امنيت پينوشه به رهبری مانوئل

ربوده و) Manuel Kontreras(س کنتررا
در اين دهکده با شکنجه سر به نيست می

  .کرده اند
پينوشه کالهبردار و دزد نيز بوده است زيرا
وی مامور اجرای منويات طبقه حاکمه شيلی
بوده و از جانب آنها نيز حمايت مالی می

همه جنايتکاران دزد و کالهبردار. شده است
 توسط خودبه موجب اسنادی که. هستند

آمريکائيها منتشر شده است معلوم شده
 ميليون دالر در بانکهای٢٧پينوشه حداقل 
حتی آقای پينوشه در. آمريکائی دارد

سالهائی که پزشکان دست پرورده
بورژوازی گواهينامه صادر می کردند که
وی توانائی شرکت در نشست دادگاه را
ندارد به کار قاچاق و معامله اسلحه مشغول

 La( شيليائی ال ترسرا هروزنام.  بوده است
Tercers (فاش ساخت که در فاصله
 شرکت اسلحه٢٠٠٤ تا ١٩٩٧سالهای 

سازی انگلستان بريتيش ايرواسپيس
British Aerospace(BAe)به وی حق 

بر اساس گزارش. و حساب داده است
دو ميليون دالر) Gardien(روزنام گاردين

و) Miami(به حساب هائی در ميامی
حواله) Virgin Island( ويرجين ايسلند

اکنون که تا حدودی اسناد برمال. شده است
شده است معلوم گشته که آقای پينوشه در

 عليرغم اينکه ارسال اسلحه به١٩٩١
کرواسی بخاطر تجزيه يوگسالوی ممنوع
بوده است وی به کرواسی برای جدائی از
يوگسالوی اسلحه فرستاده است و اين
باصطالح نيروهای بين المللی که می بايست
جلوی ورود اسلحه را به بالکان می گرفتند

 .بر اين کمکها نظارت می کرده اند
 در٢٠٠٥نشريه لوموند مورخ اوت سال 

 شبکه پنهان“طی مقاله مفصلی تحت عنوان 
مالي بانک هاي آمريکا

از اين“  ديکتاتورها ی، پولشو* ريگزبانک
ور شيلی و همدست کيزينجردزديهای ديکتات

، دو٢٠٠۵مارس  ١۶“: پرده بر می دارد
 Carl »کارل لوين«سناتور آمريکايی ، 

Levin نورم کلمن« از حزب دموکرات و« 
Norm Coleman،از حزب جمهوريخواه 

دررابطه با اين نتايج آخرين تحقيقات خود
بنا به تحقيق به(پولشويی را ارايه دادند 

 : ٢٠٠۵ مارس ١۶ در چاپ رسيده اين دو
Norm Coleman and Carl Levin, 
Money Laundering and Foreign 
Corruption: Enforcement and 
Effectiveness of the Patriot Act. 
Supplement Staff Report on US 
Accounts Used by Augusto 
Pinochet, Permanent 
Subcommittee on Investigations, 

United States Senate. .(آن دو از
 ١٠ادامه در صفحه ...وجود يک شبکه

  ...نفی امپرياليسم
  

دمکشی حقآاشغالگر و ِ کشور حکومِت 
يدبامردم اين ممالک . حيات قايل نيست

خود حاکميت را بدست گيرند و رژيمهای
ارتجاعی اين کشورها را سرنگون کنند و

 و حق زندگی ديگران پايان دهنداشغالبه 
  .بشناسندرا برسميت 

مبارزه مردم. ين تازه از نتايج سحر استا
يه امپرياليسم و صهيونيسمعلمنطقه 

هواداران. گسترش يافته و اوج گرفته است
در اثر رشد“ يسمتروردعوای دو قطب “

اين تضادها بيشتر در منجالب بی عملی و
ی و منزهفکربی دورنمائی و مشغوليات 

فرو می روند و“ انقالبی“بی طل
درتناقضات خود و آشی که منصور حکمت

يشان پخته است و به خوردشان می دهدبرا
وضعيت آن بيچاره ها و. خفه خواهند شد

ی سياسی را در نظر بگيريد کههادرمانده 
در فردای تجاوز بربرمنشانه اسرائيل و

 آمريکائی بيروتدانشگاهآمريکا در جلوی 
بگويند“ انقالبی“ با نعره های جمع شوند و

 به آمريکا، نه به حزبنهنه به اسرائيل، “
، نه به فلسطين، مرگ بر جمهوریهللا

روشن!!. “ياليسمسوساسالمی و زنده باد 
.است که چنين شعارهائی بدون تفسير است

یاسالمروشن است که رژيم جمهوری 
“انقالبيون“خودش حاضر است شعار اين 

  .ها پخش کندرا بنام خود آن
   

*****
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   استچاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت 

 ميليون١.۶اموال که مبلغ اين انتقال  . »دهد 
١٩٩٩دالر را شامل می شد در سال 

هنگامی که مطبوعات .صورت گرفت 
بريتانيا از دارايی های ديکتاتورسابق سخن

بانک بالفاصله نام به ميان آوردند، ريگز
صاحب حساب و همسروی را به اميد گمراه

با اين همه. ادساختن تحقيقات، تغيير د
آمريکا توانست ازنخستين تحقيق سنای 

 Ashburton» دو شرکت سينمايی وجود
Company Ltd.» و « Investment 

Co.Ltd. Ashburton Trusty 
Althrop»  که ريگز بانک آنها را برای

 پوشش حساب های آقای پينوشه به وجود
به پرسنل اين. آورده بود ، پرده بردارد 

 بانک اجبارا اجازه دادند که از نامشان
.صاحب اين حساب ها استفاده شودبعنوان 

 اين دو شرکت فاقد دفترکار و کارمند بودند
اين(اما درعوض ، اين صدف های توخالی 

، دارای حساب هايی.) دو شرکت سينمايی م
اين جزاير شناخته شده و( » باهاما  «در

   .بودند ) معروف به بهشت های مالياتی
دومين تحقيق سنای آمريکا شناخت دقيق

.مالی بدست می دهد  از اين شبکهتری
ريگز بانک در اين مدت بدرستی همکاری

اما آيا اين . بيشتری ازخود نشان داده بود
بانک که از هر سو توسط سنا ، خزانه

 SEC (Securities and داری و سرانجام
Exchange Commission) (ژاندارم 

محاصره شده بود ،) بازار بورس آمريکا
گری داشت ؟ اما اينحقيقتا چاره دي

محدود بود زيرا ريگز بانک به همکاری
مسدود کردن برخی حساب ها ادامه داد،

را ازماهيت جعلی و بدون آنکه مقامات
تقلبی اين سرمايه ها مطلع سازد ؛ بطوريکه

همان گونه که آقای مامورين پليس آمريکا ،
 از آن٢٠٠۵ مارس ١۶لوين در 

 ،)  سند قبلیدر همان(اظهارتاسف می کند 
  .عاجزازتفسيراين وقايع بودند 

اما با اين همه هيات تحقيق سنای آمريکا
اين موضوع شد که آقای موفق به اثبات

پينوشه برای افتتاح حساب ها به حداقل ده
های تقلبی متوسل هويت جعلی و پاسپورت

کميسيون تحقيق سنای آمريکا. شده بود 
، درموردآمده  ازالبه الی نامه های بدست

ميزان نزديکی روابطی که درنهايت ميان
مسولين ديکتاتورسابق وعاليرتبه ترين

«ريگز بانک از جمله مديرعامل آن ، آقای 
به) Joe L.Allbritton(» جو ال آلبريتون 

بود، بررسی اجمالی ارايه می وجود آمده
...ژنرال پينوشه عزيز من(به مقاله . ( دهد
  .“)شود رجوع.) م

از همان روز) توفان(کار ايرانحزب 
نخست پيشگوئی کرد که موئی از سر

پينوشه به سرمايه. پينوشه کم نخواهد شد
داری جهانی خدمات فراوانی کرد و امکان
نداشت که آنها وی را در اوضاع کنونی

 در٦توفان در شماره . مجازات کنند

 ...مرگ بی مجازات 
١٢۵مالی شامل حداقل   واقعی و پنهان

حساب بانکی رييس جمهورسابق شيلی
خانواده وی و اعضای) آگوستو پينوشه(

دربانک های مختلف اياالت متحده و خارج
بانک به ريگز. از آن ، پرده برداشتند 

ک چهارم حساب های آقای پينوشهتنهايی ي
 «اين موسسه مالی . را اداره می کرد 

با» محبوب سفارت خانه های واشنگتن 
وجود اينکه جزو بانکهای متوسط به حساب

مهم« تا همين چندی پيش بابت  می آيد ،
بودن به» ترين بانک مهم ترين شهر دنيا 

سايت اينترنتي اين. خود می باليد
  ). (www.riggsbank.comبانک

گزارش“: اين نشريه سپس ادامه می دهد
،٢٠٠۴پيشين سنای آمريکا درژوييه 

در ريگز بانک بين  حساب٩موجودی 
٨ تا ۴ را تنها بين ٢٠٠٢ تا ١٩٩۴سالهای 

بنا به تحقيق به(دميليون دالر ذکر کرده بو
 : ٢٠٠۴ ژوييه ١۵چاپ رسيده در تاريخ 

Norm Coleman and Carl Levin, 
Money Laundering and Foreign 
Corruption: Enforcement and 
Effectiveness of the Patriot Act. 
Case Study Involving Riggs Bank, 
Minority Staff of Permanent 
Subcommittee on Investigations, 

United States Senate. .(بنابراين
پرواضح بود که درآمدهای گوناگون آقای

رييس چه به عنوان ژنرال ،(ه پينوش
برای توجيه) جمهور و يا سناتور مادامالعمر

وجود همان با اين. چنين مبالغی کافی نيست 
طور که آقای لوين بعدها به آن اشاره می

اياالت کند ، اين بانک برخالف قوانين
متحده ، نه پليس و نه دستگاه قضايی را از

اين(وجود اين حساب ها مطلع نساخت
استخراج شدهقبلی جمالت از همان منبع 

دخالت فعال ريگز بانک در اداره ).اند
جعلی اين وجوه مشکوک در حقيقت بيش

انگاری ساده باشد، ازآنچه که يک سهل
در واقع اين بانک ، طی .تکاندهنده بود

ازافشای بازرسی های گوناگون همواره
هويت صاحب حساب خودداری کرده و

 اين شخص پيشه وریتصريح می کرد که
که دوران درخشان بازنشستگی ماهراست

اين در حالی است که. خود را می گذراند
،٢٠٠٠تا مارس  ١٩٩٨مابين اکتبر 

درلندن.) ژنرال پينوشه م(ديکتاتور سابق 
اسپانيا که به بنا به درخواست دادگاه عالی

شکايت های مطرح شده عليه وی مبنی بر
افراد، د شدننسل کشی، شکنجه و مفقو

رسيدگی می کرد؛ دستگيرشد و نيز درحالی
است که بنا به گزارش سنای آمريکا،

دادگاهی دستورمسدود کردن حساب های«
بانکی وی را داده بود و ريگز بانک با

خيال راحت به او ياری رسانده تا اينهمه با
اموال خود را از لندن به اياالت متحده انتقال

: نوشت١٣٧٩ مطابق مهر ٢٠٠٠سپتامبر 
نه از اين جهت. شدپينوشه سلب مصونيت “

که نيروهای دست راستی نظر خود را تغيير
داده اند بلکه از اين جهت که فشار افکار
عمومی زيادتر ار آن است که بتوان آنرا

تشخيص مصلحت رژيم شيلی. ناديده گرفت
سلب مصونيت. اين کار را ايجاب می کند

از پينوشه ادامه سياست سرکوب قديمی
 تا اين بار با سلبهيات حاکمه شيلی است

مصونيت به نهادينه شدن دموکراسی در
ا، مردم و طبقه کارگر رشيلی تظاهر کند

فريب دهد و سلطه طبقه مصلح حاکمه را
برای ده ها سال ديگر با اين مانور تبليغاتی

 ولی سلب مصونيت.تضمين و تامين نمايد
 ساله که پايش لب٨٤در مورد يک پيرمرد 

قانون شيلی افراد باالترگور است و مطابق 
 سال عمال از مجازات معاف می٧٠از 

.شوند فقط برای تسکين افکار عمومی است
تازه محاکمه وی اگر محاکمه ای در کار
باشد حداقل شش سال بطول می انجامد که
سن وی را به نود می رساند و يک انسان
نود ساله را که ده ها سال حقوق بشر را

ده و خون انسانها راوحشيانه لگدمال کر
مکيده است بر مبنای احترام به همان حقوق

اين طنز. بشر نمی شود به زندان انداخت
احترام به حقوق بشر برای. تاريخ است

،، همدست سرمايه داریتبرئه يک جانی
،، سوهارتو، جانسون، نيکسوندوست هيتلر

، اشرف، محمد رضا شاه، مک کارتیويدال
  .“پهلوی

شه به نود سالگی رسيد و گزندامروز پينو
قانون در امان ماند سرمايه داری شيلی و
سرمايه داری جهانی با شگردهای قانونی و
اعمال نفوذ چشمگير مانع شد که يک چنين
.ديوی در مقابل دادگاه تاريخ قرار گيرد
معلوم بود که آنقدر تشريفات قانونی را کش
می دهند تا وی براحتی اين دنيا را ترک

اين تشکر سرمايه داری جهانی از. کند
  .پينوشه است

ولی از اين تجربه بياموزيم که عدالت
دادگاه ها برای. سرمايه داری طبقاتی است

خدمت به نظام سرمايه داری برگذار می
حقوق بشر و دموکراسی حرفهای. شوند

آنها از. پوچی در نظام سرمايه داری هستند
عمومیالت برای فريب افکار واين مق

آنها هر کجا صالحشان. استفاده می کنند
ايجاب کند هوادار حقوق بشر و دموکرات
هستند و هر جا صالحشان ايجاب نکند از

رتو و محمد رضا شاه حمايت، سوهاپينوشه
  . می کنند

تجربه شيلی نشان می دهد که مسئله پينوشه
در. مسئله فردی نيست مسئله يک نظام است

نايتکار سرمايه داری دراين جا پای نظام ج
ميان است و بايد اين نظام را افشاء کرد تا

  .پينوشه ها نتوانند به وجود آيند
  

*****  
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   مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر استپيروزی

در تائيد آدمکشی در افغانستان و عراق و 
 فردا در ايران دست فاشيستها وولبنان 
  .       خوران را نيز از پشت بسته استآدم
 همين منطق را در گفتار جرج بوش میما

 واکر بوش در کنفرانس سرانجرج. بينيم
 کشور که همزمان با تجاوز اسرائيل٨

حال وضعيت“: کردبرگزار شد اعالم 
روشن می شود که به چه دليل در خاور

نظربه . “نزديک صلح بر قرار نمی شود
تجاوزکارانه وجرج بوش جنگ 

بربرمنشانه اسرائيل تنها با هدف استقرار
ی عوامل بازدارنده صلح ونابودصلح و 

اسالم“بحران زا در منطقه که بزعم وی 
بوش.  گرفته بودصورتباشد “ سياسی

جای علت و معلول را با هم عوض می
 رالبنانکرد تا مقاومت قهرمانانه مردم 

 نهعامل بحران و جنگ وانمود سازد و
حضور صهيونيسم و امپرياليسم را در

از زمانيکه خلق لبنان از حزب. منطقه
اللهی، کمونيست، مسيحی، سنی گرفته تا با

ی حجاب، پير و جوان بهبحجاب و 
صورت يکپارچه به مقابله با اسرائيل

 واکرجرجفاشيست و متجاوز برخاست، 
صلح“بوش خفقان گرفته است و از نيات 

جرج بوش.  سخن نمی گويداسرائيل“ آميز
 همان سخنرانی هائی که در حمايت ازدر

لبنان، مبارزههللا اسرائيل ايراد کرد، حزب ا
 فلسطين و ممالک سوريه و ايراندرمردم 

حال.  منطقه ناميددر ثبات را عوامل فقدان
در  بحرانعامل عقل سالم می گويد که آنکه

يونيستیصهمنطقه کشور مصنوعی 
ه خواب راحت را از کاست يلاسرائ

چشمان مردم منطقه ربوده است و عمرش
 و خمينی ده ها سالحماسو هللا از حزب ا

بيشتر است و لذا نمی تواند معلول بحران
  .باشد

ين خاک پاشيدن به چشم مردم است کها
 سياست نظم نوين جهانی وازانظار را 

خاور ميانه بزرگ امپرياليستی منحرف
 جهان متوجه شوندمردمکنيم و نگذاريم که 

که نزاع بر سر کنترل منابع انرژی و
 در جهانگازگلوگاههای مهم گذر نفت و 

است و چنين جلوه دهيم که گويا نزاع ميان
باخاخام ها و کشيش ها از يک طرف 
اين. مالها و آخوندها از طرف ديگر است

سياست سياست خاخام ها است که در ايران
“ ايرانحزب کمونيست کارگری “توسط

اجراء می شود و در کشتار هزاران مردم
ی لبنان که بربرمنشانه بهنظامبيگناه غير 

قتل می رسند چنان هلهله می کنند که
.ير به گوش می رسدنصدايش تا تل آويو 

آنها برای کشور اشغالگر و نژاد پرست و
و“ يتهمدرن“آدمکشی نظير اسرائيل مدال 

ای اين ديوتهيه کرده اند و بر“ دموکرات“
 ماحزب. بی شاخ و دم حق حيات قايلند

  ٩ادامه در صفحه ...    برای هيچ

يست به تجاوزشان به فلسطين وصهيون
یمسرکوب و قتل عام مردم فلسطين ادامه 

خلع“دادند و سپس به لبنان نيز برای 
  . کمونيستها لشگر می کشيدند“ سالح
يدگاه علمی می نگرددی که دنيا را با کس

می داند که تضادهای جهان کنونی از زمان
ی اسالمی درجمهورروی کار آمدن رژيم 

 جهان پيداعرصه ناگهانی در بطورايران،  
در قبل از انقالب ايران نيز اين. نشده اند

 جهاندرتضادهای اساسی بطور عينی 
وجود داشتند و دارند و تا لحظه ايکه اين
تضادها حل نشوند به عمر خود همچنان

امپرياليستها و صهيونيستها،.  می دهندادامه
طبقه کارگر و بورژوا، خلقهای تحت ستم و

وهای استعمارگر قبال هم در جهانيرن
بودند و مبارزه ميان اين اضداد چهره

در آن.  ترسيم می کردراسياسی جهان 
سخن نمی“ اسالم سياسی“دوران کسی از

ين تضادهااحل هر يک از جهات . گفت
.چهره جهان را از اساس تغيير می دهد

تضادولی حل . جهان را زير و رو می کند
شوهر اساس جهانميان عروس و مادر 

.کنونی ما را دست نخورده باقی می گذارد
 تفاوت ماهوی اين تضادهاحکمتمنصور 

برای وی همه تضادها تضاد. را نمی فهمد
از زمان.  قرار دارندسطحهستند و در يک 

نازل شدن منصور حکمت بيکباره همه
 شده وحذفتضادهای اساسی عينی جهان 

 ذهنی“تضاد های اساسی“به جای آنها 
جديدی که حل آنها تاثيری در روند

 اساسی جهان ندارد اختراع شدهتحوالت
جهان بينی منصور حکمت بيشتر. است

. کوری و نابينائی استاست، یبينـَجهان ن
اسالم سياسی و“آخر حل تضاد ميان 

دو قطب“و يا “ ميليتاريسم آمريکا
کداميک از مشکالت“ تروريسم جهانی

آيا از درجه.  می کند؟اساسی جهان را حل
ی و توحش امپرياليستها و صهيونيستهاهار

کاسته می شود؟، آيا از بهره کشی سرمايه
 از کارگران کاسته می شود و ياداران

خلقهای تحت ستم برای ابد رهائی می
 که اينگونه تصويراستيابند؟ روشن 

برداری از جهان معيوب است و واقعيت
 و مردم ودهدی جهان کنونی را بازتاب نم

مبارزان را به دنبال نخود سياه می فرستد و
اسالم“     لی لی  قاقا  سرشان را با

گرم می کند تا بدنبال حل“ سياسی
تضادهای اساسی واقعی جهان کنونی

ی تضادهای اساسی جهانکسوقتی . نروند
کنونی را که بيان خصلت روندها و

را کند ناچاحذفرويدادهای جهان ما هستند 
در دست اندازهای سياسی کارش به فاجعه

يکاتورکارمی کشد و ما امروز با اين 
دنيای“مسخره روبرو هستيم که در پی 

ی بود و حال همدست صهيونيسم و“ديگر
ياليسم و ارتجاع جهانی است و حتیامپر

  ...نفی امپرياليسم
تسلطباشند و آنها حق انتخاب حکومت و 

.بر سر نوشت خويش را نبايد داشته باشند
صهيونيستها و امپرياليستها اين حق

را برای خويش قايلند که برای“ يعیطب“
ديگران تعيين تکليف کنند و راه و روش

آنها معلوم. مايند آنها ديکته نبهزندگی را 
نيست از کجا اين حق را به خود می دهند

ی کنند و دنيا را با نظم خودونهکه امر 
بزعم آنها هر مقاومتی در مقابل. بگردانند
البته. محض است“ تروريسم “آنهاديکته 

امپرياليستها ايدئولوژی اسالمی را با
ی که راه انداخته اندجهانتبليغات عظيم 
آنها. ئولوژی جلوه می دهندمرتجعترين ايد

ی اقدام به هر جنايتیسازبا اين کار زمينه 
را در افکار عمومی جهان فراهم می نمايند

“ارزشهای“ خدمت درتا اين جنايات را 
حال آنکه يهوديت و. غربی توجيه کنند

یارتجاعمسيحيت اگر بيشتر از اسالم 
ولی همه جا سخن. نباشد کمتر از آن نيستند

علت. اسالم است و نه ساير اديانبر سر 
اساسی آن در اين است که در ممالک
اسالمی رهبری مبارزه ضد امپرياليستی و

يونيستی به علت ضعف نيروهایصهضد 
دموکرات و کمونيستی بدست نيروهای

 از يک سنت چندکهاسالمی افتاده است 
صد ساله با ريشه های قدرتمند اجتماعی

ياليستها درامپراستراتژی . برخوردارند
اسالم“چنين شرايطی بهانه مبارزه با 

 آن جهتازو اين نه . را می طلبد“ سياسی
.است که اسالم ايدئولوژی ارتجاعی است

يونيستهاصهاز کی تا بحال امپرياليستها و 
از ايدئولوژيهای ارتجاعی منزجرند؟
ايدئولوژی خود آنها نيز عليرغم رقص

جا منافعشان ارتجاعی است و هر “چاچا“
ايجاب کند از ايدئولوژی ارتجاعی مذهب

.يشبرد مقاصدشان استفاده می کنندپبرای 
دل امپرياليستها برای آن نمی سوزد که

دارای ايدئولوژیهللا احماس و حزب 
آنها حتی از اين بابت با. ارتجاعی هستند

يرا در اينزآينده نگری مسرورند 
ا چونايدئولوژيها متحد آتی بالقوه خويش ر

ی آنها ازنگران. در گذشته متبلور می بينند
مواضع سياسی کنونی اين جنبشهاست که با

 بهموفقطرح خواستهائی که عادالنه است 
جلب نظر مردم عليه صهيونيستها و

ماهيت اين مبارزه. امپرياليستها شده اند
 ميان مقاومت جهانی ملتها عليهمبارزه

ستقلدری، ديکته امپرياليستی، سيا
 جهانی و سياستغارتاشغالگری و 

.توسعه طلبی و به اسارت گرفتن ملتهاست
 چنانچهکنداشتباه است اگر کسی فکر 

رهبری اين جنبشها در دست کمونيستها بود
يونيستهاصهسياست ماهوی امپرياليستها و 

در آن صورت نوع! تغيير می کرد، هرگز
يليهایاسرائ. تبليغات آنها عوض می شد
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مرگ بی مجازات 
گر ء پينوشه افشا

دموکراسی  نظام 
 امپرياليستی است

پينوشه جالد خلق شيلی پس از اينکه مدتها
بعلت کهولت سن در خانه اش مورد پذيرائی
قرار می گرفت بدون اينکه محاکمه و رسما

  .محکوم شود مرد
پينوشه رهبر کودتای آمريکائی در شيلی

در دوران. عليه حکومت قانونی آلينده بود
حکومت اين جنايتکار ده ها هزار انقالبی و
دموکرات و کمونيست شيليائی به قتل

دولت رسمی. رسيدند و يا سر به نيست شدند
الحيان و رفسنجانیيک کشور مانند ف

آدمربای می کرد و قتلهای زنجيره ای بپامی
شخص پينوشه بارها از اينکه. داشت

کمونيستها را قتل عام کرده دفاع نموده و
بنظر. آنرا نقض حقوق بشر ندانسته است

وی کمونيستها ستون پنجم بين الملل
کمونيسم هستند که نمی شود آنها را در

 وقتی خبرنگاری.زمره بشر به حساب آورد
از وی پرسيد که در نبش قبرها در
گورستانهای دستجمعی روشن شده است که
شما دو تا سه جسد را در يک تابوت گذارده

 ٩ادامه در صفحه ...و به عنوان يک

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
ريات و پيشنهادات خودرا برای مانظ. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی رسانيد،. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه. د نيازمنديمزيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشن

 .گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

 ياليسم و نفی لنينيسمامپری نف 
ياليسم در قرن بيست يکم ندارند، همه آنامپررزيابی درستی از مقام  آن نيروهائی که اهمه

 را بدرستی تحليل کنند و تضادها جهانی درجهاننيروهائی که قادر نيستند منظره سياسی 
وم می کنند بشناسند لقمه های چربی برای حلقبازگوجريان را که خصلت دوران کنونی را 

و“ دموکرات“و “ متمدن“ ماهيت امپرياليسم را هاتناين نيروها نه . امپرياليسم هستند
 ضد امپرياليستی می کاهند بلکه بدشمنی با امرمبارزهجلوه می دهند و از توان “ مترقی“

 و امپرياليسم را خطری برای استقالل ملتها وپرداختهاستقالل ملی و تساوی حقوق ملل 
ن می شود که در جهان کنونی اساس اين تئوری چنيبرعمال . ممالک به حساب نمی آورند

 و خواستهای ملل و حق حيات ملت و يا کشوریحقوقمبارزه ملی و مبارزه برای احقاق 
قطب اسالمی و قطب ميليتاريست: استدر ميان نيست هر چه هست دعوای دو قطب 

 غير واقعی، غير طبقاتی، جعلی ومسخ،منظره ايکه آنها ترسيم می کنند منظره . آمريکائی
ی آنها ظالم و مظلوم مفهومی ندارد،برا. ب به نفع امپرياليستها و صهيونيستهاستمعيو

تجاوز وحشيانه.  قربانی تجاوز نيستوستمگر و ستمديده بی معناست، فرقی ميان متجاوز 
و“ مدرنيته“ کنونی را ميان نزاعآنها . و مقاومت عادالنه برای آنها حرف مفت است

ی واقعيتها، نفی لنينيسم و نفینفاين نظريات ارتجاعی در ريشه . می دانند“ سنتگرائی“
هر آن لحظه که دست“  سياهوسناريوهای سفيد “اين مدعيان . ماهيت امپرياليسم است

ی ضد طبقاتی وتئورامپرياليستها در حال رو شدن است از راه می رسند و با اين 
 منظورشان درالبتهد که فرا می خوانن“ هر دو طرف“ارتجاعی همه را به مبارزه عليه 

ياليسم کاهش میامپرعمل فقط يک طرف است و به اين ترتيب فشار را بر صهيونيسم و 
 بيابد، اين کارسازمانآنها مانع می شوند که طرف ضد امپرياليستی شکل بگيرد و . دهند

ن جبههيونها برای برهم زدآکسرا با تبليغ ايدئولوژی نامبرده و يا اقدامات پرووکاتوری در 
يگولوهای سياسی هوادارژدر عمل اين . واحد انقالبی ضد امپرياليستی صورت می دهند

 و از همه مهمتر بهونزوئالتجاوز به افغانستان، عراق، لبنان، يوگسالوی، سوريه، کوبا، 
ياليستها از اين ممالکامپرآنها هرگز خواست خروج بی قيد و شرط . می باشند... ايران 

  .  هستندکشورهاکنند زيرا هوادار اسکان امپرياليستها در اين را طرح نمی 
که“ اسالم سياسی“اين .  می کنندپنهان“ اسالم سياسی“ خويش را در پس مبارزه با آنها

ی ايران بروز می کند بايد دراسالمو جمهوری هللا“ حزب ا“و “ حماس“فعال در قالب 
. نه از امپرياليسم و صهيونيسم استيناشرمگمعرض نابودی قرار گيرد و اين عمال حمايت 

ياليستی و کشور اسرائيل صهيونيستیامپر برای کتمان اين واقعيت که کشور آمريکا آنها
اسالم “بزرگ کنند مرتب در بوق  منحرفاست، برای اينکه انظار را از اين شعبده بازی 

تها وحال آنکه فقط صهيونيس. جهانی می دمند“ دو قطب تروريسم“و يا “ ياسیس
ينبياليستها منشاء تروريسم در جهان هستند و مسلما با نابودی آنها تروريسم نيز از امپر

جايگزينی علت به جای. عکس آن فقط توهم پروری و عوامفريبی است. خواهد رفت
  .ضد علمی و ضد ديالکتيکی است. استمعلول 
 مقاومتی را که در صهيونيستها هر جنبش ضد امپرياليستی و هر نهضتوياليستها امپر

ی کرده ومعرف “يستیترور“ بپا می خيزد به عنوان جنبش آنهاجهان بر ضد منافع 
 جداگانه افراد و عناصراقداماتآنها برای تحقق اين سياست خود، . سرکوب می کنند

ی و برنامه ريزیارتجاعمايوس و سرگردان را دستآويز اجرای يک سياست حساب شده 
 تروريستی و يا مجريانجداگانه چه بسا خود آنها مسبب چنين اقدامات شده قرار می دهند و

  .روانی آن هستند
 برای توجيه سياست ارتجاعی خويش در آدمکشی و تجاوز بربرمنشانه،حال در عين آنها

هللا رهبری جنبشهای مقاومت را از جمله حماس در فلسطين و حزب ابرايدئولوژی حاکم 
ی ارتجاعی است وسيله ای می کنند تا استقرار ايدئولوژیيدئولوژادر لبنان را که يک 

بزعم صهيونيستها و.  و نابودی حقوق آنها را توجيه کنندملتهاارتجاعی خويش و سرکوب 
به علت اعتقادات بنيادگرائی اسالمی فاقد حق حيات اندهللا  احزبامپرياليستها حماس و 

١١ادامه درصفحه...ايد استقالل داشتهيليونها نفر باشند، کشورشان نبمحال اگر تعدادشان 
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