
 
 
 

  

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

انقالب اکتبر راه رهائی 
  بشريت

نود سال از انقالب کبير و دورانساز اکتبر روسيه 
 ١٩١٧اکتبر  ١٧در نود سال پيش در . می گذرد

نيائی را پی برای نخستين بار بشريت توانست د
ريزی کند که تا به آنروز تحقق آن به مخيله کسی 

در نود سال پيش بورژواها . نيز خطور نمی کرد
کمونيستها را خوشخياالنی به  ،با تمسخر و کنايه

حساب می آوردند که در عالم رويا زندگی می 
می گفتند و تبليغ می کردند که جامعه . کنند

تاريخ . ستآرمانی آنها تخيلی و غير واقعی ا
همين بوده که هست و کسی را يارای تغيير 

آنها کمونيستها را . سرنوشت محتوم بشری نيست
بی خدا خوانده و مسخره می کردند که اين بی 
دينها می خواهند نقش خالق را بازی کنند و 
جامعه ای خلق کنند که تا کنون در تاريخ وجود 

ضد کمونيستها حتی امروز نيز . نداشته است
ن توهمات را ايجاد کرده و به مسخره هما

دشمنان . کمونيسم و سوسياليسم می پردازند
کمونيسم هرگز از مبارزه با کمونيسم و 
مارکسيسم لنينيسم دست نکشيده اند و هر روز 
چون آفتاب پرستها به رنگی در می آيند تا بتوانند 
به بهترين وجهی با مارکسيسم لنينيسم مبارزه 

، روزی ب راست می آيندروزی از جان. کنند
، روزی کارشناس و به تن می کنند” چپ”لباس 

پژوهشگر آثار مارکسيستی شده و باستانشناسانه 
در پی تفسيرهای معيوب و ضد انقالبی و بی 
خطر برای سرمايه داری در مجموعه آثار 
کمونيستی بر می آيند و از اين جهت مورد لطف 

و  ”دانشمند”بورژواها هستند که آنها را 
روزی کمونيستها را . خطاب کنند” پژوهشگر”
جلوه داده و اسنادی جعلی از دروغ و ” جنايتکار”

دغل نظير همان اسنادی که برای تجاوز به عراق 
و سقوط مصدق و نظاير آنها جعل کردند در 

تا سوسياليسم را بی  مورد استالين منتشر می کنند
همه اينها دال بر وجود مبارزه  .اعتبار کنند

طبقاتی و دشمنان رنگانگ کمونيسم است که در 
- مارکسيستی”جبهه ارتجاع حتی با نقابهای 

سينه می زنند و خدماتشان به کمونيسم ” لنينيستی
 ٢  صفحه ادامه در ... جستجو درمنحصر به 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  دسيسه های امپرياليسم و صهيونيسم در ايران
  و لزوم مبارزه با تشتت نظری

آمريکا و ايران اتحاد”برگردان به آلمانی تحت نام  ٢٠٠٧نشريه لوموند ديپلماتيک مورخ ماه اکتبر سال 
مرتب. سرسختان در واشنگتن ول کن نيستند” :هاريسون نوشت. به قلم زليگ س ”مهلک عقابها

از جمله اقداماتی است عليه سپاه –استراتژيهای تازه ای طرح می کنند تا رژيم ايران را تضعيف کنند 
در حاليکه در واقع جای بازی برای رايزنی بالواسطه . پاسداران و يا حمايت از حرکتهای تجزيه طلبانه

  .”در منطقه دارای عالئق مشترک نيز هستندموجود است زيرا که هر دو دولت
آنچه. اين نشريه سپس ادامه می دهد که در داخل آمريکا نيز بر سر مهار ايران اختالف نظر وجود دارد

را که تا به امروز به صورت شايعه وجود داشت و از زمان کالين پاول وزير امور خارجه اسبق آمريکا
،دستگاه دروغپراکنی خويش را براه انداخته بود ،سازمان ملل که با خيمه شب بازی در شورای امنيت

اين نشريه. نشريه لوموند ديپلماتيک منتشر کرده است ،سياه روی سفيد ، امروز به صورتمطرح بود
دو جناح در ،در دستگاه اداری بوش در مقابل پاسخ به مسئله سياست آتی در مورد ايران”: می نويسد

در يک جانب ديک چنئی و همپيمانانش در پنتاگون و در داخل کنگره که از. مقابل هم صف کشيده اند
American Israel Public Affairs Committe کميته امور عمومی آمريکا و اسرائيلجانب

  .تشجيع می گردند) کميته آمريکائی البی های اسرائيل(
يوم در نطنز است بلکه بيشتر از آن میغنی کردن اوران اين فراکسيون نه تنها خواهان بمباران تاسيسات

در برابر آنها خانم کوندليزا رايس. خواهد که تاسيسات نظامی ايران در مرزهای عراق نيز بمباران شود
خانم رايس در بدو امر موفق شد نظريات خويش را به کرسی.  وزير امور خارجه آمريکا قرار دارد

گيری در باره گزينه نظامی بهای گرانی بپردازد و به بنشاند ليکن مجبور شد در عوض تعويق تصميم
عمليات سری به قصد بی ثبات کردن جمهوری اسالمی تشديد بموجب آن .مصالحه ای مهلک تن در دهد
مورد تائيد آنرا تائيد کرده است ٢٠٠٧با صدور فرمانی در پايان آوريل  که رئيس جمهور آمريکا نيز

  .”قرار گرفت
آنرا بارها و بارها) توفان(يسم آمريکا در واقع همان تحليلی است که حزب کار ايراناين سياست امپريال
.بر سر تجاوز به ايران همخوانی در ميان جناحهای و محافل امپرياليستی وجود ندارد. بيان داشته است

تضاد ميان امپرياليستها بر سر سلطه بر جهان مانند يک واقيت عينی در مقابل ماست و بايد در
بداليل سياسی و يا منافع وناني، آلمان و ايتاليا و اسپانيا و اروپائی ها بويژه. محاسبات ما به حساب آيد

اکثريت ممالک. روسيه و چين زير بار تحکم آمريکا نمی روند. عظيم اقتصادی با اين تجاوز مخالفند
که بجز صهيونيستهای ما از ملتهای جهان سخن نمی گوئيم. غير متعهد جهان مخالف اين تجاوزند

خلقهای منطقه در اکثريت. اسرائيلی ساير ملتها در اکثريت خويش با انجام چنين جنايتی موافقت ندارند
نفوذ فرهنگی ايران در منطقه و خويشاوندی. قريب باتفاق خود به حمايت از مردم ايران بر می خيزند
لما در ارزيابيهای خانم کوندليزا رايس موثرچند هزارساله آن با ملتهای همسايه عواملی هستند که مس

،تجاوز به ايران وضعيت عراق و افغانستان و ساير ممالک منطقه نظير امارات متحده عربی. بوده اند
، لبنان ومسلما مردم فلسطين. ، پاکستان و ترکيه را بی ثبات خواهد کرداردن ،، عربستان سعودیکويت

.آن روشن نيست فرجامی انفجاری در منطقه ايجاد خواهد شد که سوريه نيز سکوت نخواهند کرد و جو
امپرياليست آمريکا برای بعد از آن فکری نکرده است و نمی تواند حتی برنامه ای تنظيم کند که در

تجاوز به ايران در ساير سرزمينهای جهان. خطوط اساسی آن از روشنی قانع کننده ای برخوردار باشد
.مريکائی ايجاد خواهد کرد و اين موج سرزمينهای آمريکای التين را می پوشاندموجی از مخالفت ضد آ

نيروی نظامی ايران و توانائی آن پس از نخستين موج تجاوز آمريکا و انگليس برای پنتاگون غير قابل
محاسبه است اين است که تمام منافع حياتی اقتصادی آمريکا که چاههای نفت عربستان سعودی و کويت

شد به خطر افتاده ضربه بزرگ اقتصادی به ارزش برابری دالر می زند و يک بحران اقتصادیبا
بستن تنگه هرمز و يا خطر غرق کشتی در اين منطقه بهای نفت را سرسام. جهانی ايجاد خواهد کرد

  . آور افزايش می دهد که تاثيرات سريع بر اوضاع متزلزل اقتصاد جهان دارد
، نظامی و فرهنگی جنبش ضد جنگ در جهان با تنها شعار درست، اقتصادیياسیدر کنار اين عوامل س

بدل می شود واعتراضی جهانی بيک سيل عظيم ” دست تجاوزکاران از ايران کوتاه باد”و انقالبی
که در مورددموکراتيکی  سراسر جهان را فرا می گيرد و اين جنبش قدرتمند نمی تواند عليرغم سانسور

توسط هياتهای حاکمه ناديده در سراسر جهان برقرار شده است سطين و عراق و افغانستان، و فلايران
نخستين اين یاپوزيسيون خود فروخته ايران نظير مجاهدين خلق که با خيانت به آرمانها. گرفته شود

تشکل انقالبی به جاسوسان امپرياليسم آمريکا و صهيونيستهای اسرائيل بدل شده اند و يا پيروان
صهيونيست منصور حکمت که تئوری ساز نجات اسرائيل هستند و يا آشفته فکرانی که در اين جنگ دو

نه قم خوبه و نه کاشون لعنت”جانبه با صداهای ضعيف برای تفرقه در نهضت مقاومت با شعارهای 
د بود، هرگز قادر نخواهناز کره مريخ سر می رسند و با ضد انقالب همصدا می شوند” بهر دوتاشون

پاره پاره تفرقه افکنانه آنها در ،پرچم رنگ و رو رفته هردو. در مقابل اين سيل بنيان کن مقاومت کنند
و خودشان گم می شود” دست امپرياليستها و تجاوزگران از ايران کوتاه باد”ميان سيل عظيم شعار
.واقع بين له خواهند گرديدزير دست و پای جنبش ضد امپرياليستی  و روانه ” چپ”بعلت منزه طلبيهای

مهمتر از همه. آنها در زير چرخهای اين سيل همانگونه که تا کنون شاهد بوده ايم مضمحل خواهند شد
خلقهای ايران هستند که بيک نيروی بزرگ مقاومت در مقابل متجاوز بدل می شوند و با يک مبارزه

اين تجربه تاريخ چند هزار. ون خواهند ريختقهرآميز و مسلحانه و توده ای آنها را از خاک ايران بير
تنها از اين طريق است که مردم ايران قادر خواهند شد به حساب هيات حاکمه ايران. ساله ايران است

راه سرنگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی و استقرار سوسياليسم در ايران از. نيز برسند
پوچ و تئوری همکاری شرمگينانه با امپرياليسم و هر تئوری ديگری. اخراج متجاوزين می گذرد

  ٥فحه صادامه در ...       . صهيونيسم است

  هشتمال ــس  – م شـدوره شــــ
  

  ٢٠٠٧نوامبر  - ١٣٨۶آبان –٩٢ه مارـش
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آنها برای عقب نشينی و. عقب نشينی کردند
خيانت خويش به تئوری سازی پرداختند و هر
روز بيشتر بدامان ضد انقالب و ضد لنينيسم

وی با. مار اين ساختمان شداستالين مع. غلتيدند
رهبری مدبرانه و فداکاری رفقای بلشويک حزبی
و توده عظيم زحمتکشان به بنای اين کار عظيم

کاری که هيچ پيامبری قبل از. تاريخ دست زد
اين کار کارستان. وی قادر به خلق آن نشده بود

در ميان دريائی از اخالل دشمنان صورت می
.اليسم قابل تحقق نيستگرفت تا ثابت کنند سوسي

بدون مالکيت مقدس خصوصی نمی شود چرخ
آنها می گفتند مگر. اقتصاد را به گردش در آورد

می شود بدون ارباب زمين را کاشت و بدون
سرمايه دار و رئيس کارخانه کارخانه را به

کارگران برای آنکه کار کنند به. گردش در آورد
بايد با اين تبليغاتاستالين . آقا باال سر نياز دارند

خطر. و حتی توهمات توده ها مبارزه می کرد
، خطرهای داخلی ه، خطر توطئدشمن خارجی

، خطر فرار از مشکالت وياس و سراسيمگی
و ، تجاربترس از دشمن طبقاتی و ممارست

چون سايه سياه و شومی بر توانائيهای وی
شوروی سايه انداخته بودند و بر آنها تنها با تکيه
بر حزبيت و نيروی فداکاری خلقهای شوروی و
در درجه اول طبقه کارگر و شورو شوق وی

.استالين به اين امر مهم موفق شد. ميشد غلبه کرد
يپرولتاريا در ِیدر دوران سی سال ديکتاتور

شوروی جهان ناظر پيشرفتهای عظيم و شگفت
نه تنها چرخ توليد به گردش. انگيز شوروی شد

ح زندگی زحمتکشان شوروی ترقی، سطدر آمد
، کارآموزش رايگان، ، بهداشت رايگانکرد

عظيم فرهنگی و هنری و ورزشی و ساختمانی و
علمی از شوروی کشوری نمونه ساخت و به
زحمتکشان جهان نشان داد که سوسياليسم توهم

.، تخيل نيست می تواند به واقعيت بدل شودنيست
ريعتر انجام میتوليد بدون سرمايه دار بسيار س

انگلهای اجتماعی که کار نمی کنند ولی در. گيرد
تجمالت زندگی می کنند برچيده شدند و به صف

  . دشمنان سوسياليسم افکنده شدند
.در نود سال پيش نظم نوينی در جهان پديد آمد 

نظمی که از نظر اقتصادی به استثمار انسان از
اتی راانسان پايان می داد و از نظر سياسی طبق

به قدرت می رسانيد که مورد بهره کشی قرار
در نود سال. گرفته و در زمره ستمکشان بودند

پيش تاريخ به مرتجعين که زندگی در تجمالت
خويش را از بديهيات می دانستند فرمان ايست داد

ديگر! و به زحمتکشان اعالم کرد توقف ممنوع
نمی شود به سبک و سياق سابق مردم را به

، مالکيت خصوصی را تقديسرت در آورداسا
انسان را ها کرد و با جنگهای خانمانسور ميليون

در نود سال پيش بلشويکها .ره و بيچاره نموداآو
در روسيه قدرت سياسی را به کف آوردند و تنها
به اين اعتبار که قدرت سياسی اساس هر انقالب

انقالبی که در روسيه صورت، و تحولی است
  .انقالب سوسياليستی بودگرفت يک 

قبل از پيروزی انقالب سوسياليستی در روسيه
عده ای که خود را مارکسيست جا زده بودند و
تفسيری غير انقالبی و غير طبقاتی از مارکسيسم
ارائه می داند بر اين نظر بودند که بايد از طريق
پارلمانی قدرت سياسی را به کف آورد و به نظم

آنها با. ژوائی گردن نهادپارلمانتاريسم بور
استقرار ديکتاتوری پرولتاريا بعنوان شرط هر

  ٤  صفحه ادامه در ... تحول سوسياليستی

کسانيکه تا ديروز از دروغ بزرگ. داری بود
، توهم وی سخن می راندند و طبقه کارگرمارکس

را به خو گرفتن و تن دادن به نظم موجود تشويق
می کردند به ناگهان با تکانی از خواب بيدار شدند
.که به ده روزی که دنيا را تکان داد شهرت يافت
بلشويکها بيک خانه تکانی بزرگ در جهان دست
زدند و از روسيه استبدادی و عقب مانده آغاز

آنها در راهی گام گذاردند که هيچ بشری. نمودند
يموده نرفتهقبل از آنها از اين راه ناشناخته و نپ

آنها براهی می رفتند که در گامهای نخست. بود
نقشه ای از آن در دست نداشته و بر دانش
.تئوريک و تجربه شخصی خويش متکی بودند

گامی بود کوچک. کار آنها کاری بود کارستان
آنها می رفتند تا. برای تغييراتی بزرگ در جهان

برایجهانی بسازند که ساختمان آن تا به آن روز 
عظمت کار بلشويکهائی. کسی قابل تصور نبود

نظير لنين و استالين در اين نکته نهفته است که
استالين. شنيده ها و نديده ها را به تجسم در آورند

بايد بعد از درگذشت لنين با الهام از لنينيسم به
معمار بزرگ اين نخستين تجربه تاريخ بشريت

ن انسانی در آنبار عظيم اين ساختما. بدل می شد
حقا که با. شرايط دشوار بدوش استالين افتاد

سربلندی از اين تجربه نخستين تاريخ بشری بدر
، آنها که هيپچگاه کمونيسمخرده بورژواها. آمد

، آنها که تنهابرايشان جدی نبوده است
، آنها که اوجروشنفکرانه گپ و غر می زنند

درگوشیاستعداشان در ايرادگيری و پچ و پچهای 
، آنها که در دريائی ازو منفی بافی است

اشتباهات سياسی و ايدئولوژيک و خطاهای
خصوصی و زنجيرعقب ماندگيهای فکری در
ساده ترين گامهای زندگی گرفتار بوده اند و
هستند با پرمدعائی بی شرمانه ای بدنبال

خطا ینقص و انسانهادستآوردهای بی عيب و
جامعه آرمانی اين. ردندناپذير افسانه ای می گ

خطا ناپذيران حقيقتا که جامعه ای رويائی با
آنها بعلت. انسانهای رويائی و افسانه ای است

از عظمت کاری که صورت گرفتهکوری سياسی
مغز آنها محدود بوده و بيش از .است بی خبرند

حيطه ايرادگيری های بنی اسرائيلی توان تفکر
ا هرگز قادر نخواهندآنه. گسترده تری را ندارند

  .   بود سوسياليسم را بسازند
انقالب اکتبر مشعل فروزانی بود که بر سر راه
زحمتکشان و خلقهای تحت ستم جهان قرار

از آن تاريخ نهضتهای آزاديبخش از زير. گرفت
نفوذ جريانهای مذهبی و بورژوائی بدر آمد و

مبارزات بالقوِه جنبشهای ملی به متحِد
تضادهای جهان با تضاد. ئی بدل شدپرولتاريا

ميان نخستين کشور سوسياليستی و محاصره
خصلت جهان کنونی. سرمايه داری تکميل گرديد

تغيير کرد و تاثيرات عميقی در جنبشهای
  .اجتماعی بجای گذارد

لنين نتوانست نتايج انقالب اکتبر را به چشم ببيند
مو اين استالين با اراده قدرتمند و دانش عظي
کمونيستی خويش بود که تحقق اين امر مهم و

اقدامات استثنائی به. استثنائی را بعهده گرفت
وی بايد وظيفه. رهبران استثنائی نياز داشت

.ساختمان سوسياليسم را بدوش می کشيد
.ساختمانی که نمونه آن تا به آنروز وجود نداشت
کسی نمی دانست آنرا چگونه بايد ساخت و

دشواری کار بحدی بود که. فظ کردچگونه بايد ح
رفيقان نيمه راه پيدا شدند و به ندبه زاری دست
زده از کار خود پشيمان گشته پيشنهاد تسليم و

  ...انقالب اکتبر راه
جنايات استالين و خطاهای وی در مورد”مورد 

ال پيشدر نود س. ”نابودی سوسياليسم است
سوسياليسم تنها بر متن کاغذ نوشته بود و
بورژواها مسخره می کردند که ممکن نيست گفته
.های مارکس و انگلس را بتوان متحقق ساخت

در، تراوشات مغزهای متوهم و آنها تخيل است
انسانهای خوشبهترين حالت محصول احساسات 

خود ستمکشان نيز در اثر تحمل اين  .قلب است
،، گرسنگی، شرايط غير انسانیعدالتیبار بی

در يک دوران طوالنی.. ، آواره گی وپابرهنگی
باور نداشتند که نظم  ،تاريخ و نسل اندر نسل

،کهن يک نظم غير طبيعی و ساخته بشر است
ر نداشتند که اين نظم جاودانی نيست و میوبا

باور. تواند با دست توانمند بشريت مضمحل شود
ارثيه قرون اسارت را می شود نداشتند که اين

بدور ريخت و بر ويرانه های آن جامعه ای
برای آنها نيز نظم کهن. انسانی و آرمانی بنا نهاد

برای آنها نيز نظم. مقدس و غير قابل تغيير بود
آنها، کهن غير قابل جايگزينی به حساب می آمد

، به آن عادتديگر به نظم کهن خو گرفته بودند
کهن را سرنوشت خويش می تلقی ، نظمداشتند

می کردند و می پنداشتند چون تا کنون وضع
جهان چنين بوده وضعيت جهان در آينده نيز چنين

مذهب و. خواهد بود و خواهد ماند و بايد بماند
ات را بهنيروهای زنگار گرفته کهن نيز اين تلقّي

خويش ،تمام قدرتهای کهن. آنها تلقين می کردند
رزه با ايده کمونيسم آرايش کردهرا برای مبا

بودند و عمال خويش را بدرون جنبش کمونيستی
.می فرستادند تا اين جنبش را منحرف کنند
.رويزيونيسم جديد نيست همزاد مارکسيسم است
.از همان زمان مارکس و انگلس پديد آمد
رويزيونيستها می خواستند در نظريه مارکسيسم

را به نفع طبقاتتجديد نظر کنند و ماهيت آن
حاکمه و بنفع ضد انقالب تفسير نموده و دگرگون

آنها مارکس جوان را در مقابل مارکس. سازند
کائوتسکی مرتد و همدست. پير می گذاشتند

سوسيال دموکراسی را در مقابل لنين و انقالب
، تروتسکی خائن و جاسوساکتبر علم می کردند

صيتیرا مقابل شخبا ريش بزی و عينک پنسی 
نظير استالين میو رهبر بزرگی تاريخی
،مبارزه ميان انقالب و ضد انقالب ،نشاندند

رويزيونيسم و مارکسيسم  از همان بدو پيدايش
مارکسيسم پديد آمد و اين خود محصول مبارزه

و تا به امروز طبقاتی در عرصه ايدئولوژی بود
  .نيز ادامه دارد

حوللنينسم چيزی جز تفسير انقالبی و ت
.مارکسيسم در عصر زوال امپرياليسم نيست
لنينيسم ايده های اساسی مارکسيسم را که دشمنان
وی آنرا تحريف می کردند و به طاق نسيان می
سپردند از منجالب اپورتونيسم و سازش طبقاتی
بيرون کشيد آنرا جال داد و به همه نشان داد که

استالين. مارکسيستهای واقعی چه کسانی هستند
بود که پيروان لنين را مارکسيست لنينيست ناميد
و تنها تفسير طبقاتی و انقالبی از مارکسيسم را

وی بود که نشان داد يا همراه با. پذيرفت
کمونيستها برای ساختمان جامعه سوسياليستی در
کشور واحد و يا همراه امپرياليستها و بورژواها
با ندبه و زاری برای عقب نشينی و تقاضای

وی بود که نشان داد. بخشش از دشمن طبقاتی
تنها لنينيستها هستند که می توانند سوسياليسم را

انقالب اکتبر ناقوس مرگ سرمايه. متحقق کنند

رنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايرانَس  
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اين مبارزه اعزام نسلی به فردا با آينده ای ناروشن
است که قربانی دسيسه های دشمن طبقاتی می

نود سالگی انقالب اکتبر بايد برای همه. شوند
الهامی باشد که بر ضدکمونيستها منبع

رويزيونيستها بپاخيزند و بساط آنها را که مبلغ ضد
حزب توده ايران در راس اين. انقالب اند برچينند

رويزيونيستها قرار دارد و در نبرد عظيم
ايدئولوژيک جهانی که نبردی گسترده و عميق و
انسانی برای رهائی بشريت بود در کنار نيروهای

ن بشريت قرار گرفتند و ازکهن تاريخ و دشمنا
خروشچف تجليل کردند و برضد رفيق استالين
قطعنامه گذراندند و گزارش مخفيانه خروشچف را

چهل سال بعد ديگر نمی توان چشمها. تائيد کردند
را بر واقعيت بست و مدعی شد کی بود کی بود ما

 :حال به مواضع گذشته ما توجه کنيد. نبوديم
  افتخار انقالب اکتبردرخشان باد راه پر ”

، انقالبیپنجاه سال از انقالب کبير اکتبر می گذرد
،که در يک ششم روی زمين با نيروی کارگران
دهقانان و سربازان برهبری طبقه کارگر حکومت

، نخستين ديکتاتوریاستثمار را برانداخت
پرولتاريا را مستقر ساخت و شاهراه جديدی بروی

  .کاروان بشری گشود
.در زير پرچم لنين بزرگ انجام يافت انقالب

حزب کمونيست شوروی تحت رهبری او و سپس
تحت رهبری ادامه دهند کار او استالين ديکتاتوری
پرولتاريا را در شرايط مداخله و محاصره سرمايه
،داری در طی مبارزات سهمگين سياسی

، خونين و غير خونين از گزند، فرهنگیاقتصادی
ی مصون داشت و استواررجدشمنان داخلی و خا

، پاسداری از خلوص مارکسيسم لنينيسم راگردانيد
، منحرفاننخستين وظيفه واالی خود به شمار آورد

راست و چپ و اپورتونيستهای رنگارنگ و تسليم
،طلبان و ندبه گران را از صفوف خود زدود

چشم کوحدت اصولی حزب را مانند مردم
که انقالب دردر شرايط دشواری  .گرامی داشت

اروپا فرو می نشست و فاشيسم سربلند ميکرد با
تکيه بر نيروی بيزوال خلق بساختمان سوسياليسم

صنعتی شدن کشور را عملی ساخت ،دست زد
کشاورزی عقب مانده پراکنده انفرادی را به
صورت کشاورزی مترقی کئوپراتيوی

حزب کمونيست شوروی. سوسياليستی در آورد
ين و سپس استالين پرچمتحت رهبری لن

انترناسيوناليسم پرولتری را همواره افراشته
، ايننگهداشت و نشان داد که حکومت شوروی

، دژ نيرومند دفاع ازمولود پرولتاريای جهان
، پلی استرنجبران و خلقهای ستمکش گيتی است

که انقالب طبقه کارگر اروپا را با انقالب خلقهای
.تعمره پيوند ميدهدممالک مستعمره و نيمه مس

آنگاه که فاشيسم هيتلری راهزنانه بر اتحاد
شوروی حمله ور گرديد حزب کمونيست شوروی
برهبری استالين با بسيج توده های مردم و اتخاذ
استراتژی و تاکتيک جنگ انقالبی توانست دشمن
خونخواری را که تا دندان مسلح بود در کنام خود

ه پيروزی خلقهایبرلن از پای در آورد و زمين
اروپای شرقی و ايجاد حکومتهای دموکراسی توده

باين طريق حزب کمونيست. ای را فراهم سازد
زاب کارگری وحشوروی بحق در مرکز ا

کمونيستی و دولت اتحاد شوروی بحق در مرکز
  .دولتهای سوسياليستی قرار گرفت

اما تجربه تلخ نشان داد که با وجود همه اين
کان احياء سرمايه داری در کشورپيروزيها ام

نمونه ديگر. شوروی از ميان نرفته است
يوگسالوی و سپس نمونه اتحاد شوروی ثابت کرد

که امکان تبديل يک کشور سوسياليستی به کشور
سرمايه داری فقط از طريق حمله مسلحانه
خارجی نيست بلکه از طريق حمله ايدئولوژيک و

اصری ازاگر عن. سياسی داخلی نيز هست
بورژوازی بتوانند ستاد طبقه کارگر يعنی حزب

خواهند - کمونيست را از داخل تسخير کنند
توانست حزب و کشور را از راه سوسياليستی

پس از مرگ. براه سرمايه داری برگردانند
، خروشچف و دستيارانش که خود رااستالين

سالها در صفوف طبقه کارگر پنهان کرده بودند
ويزيونيستی در حزب و دولت دستبه کودتای ر

، مارکسيسم لنينيسم را مورد حمالتزدند
، حزب طبقهوحشيانه و کين توزانه قرار دادند

کارگر را بتدريج بسوی تغيير ماهيت راندند و
، ديکتاتورینام نهادند” حزب همه خلق”آنرا

پرولتاريا را بتدريج به ديکتاتوری خرده
تيک نوظهوربورژوازی و بورژوازی بوروکرا

”حکومت همه خلق”شوروی مبدل ساخته آن را 
راه”، نهضت انقالبی جهانی را در دام خواندند

-که همان راه پارلمانی سوسيال ”مسالمت آميز
همزيستی”، بنام دموکراسی است انداختند

به بند و بست با امپرياليستها و” مسالمت آميز
ربويژه امپرياليسم آمريکا و به سوداگری بر س

، در شانتاژحق حاکميت ملتها مبادرت جستند
همزبان شدند و اتمی با امپرياليستهای آمريکائی

خلقهای انقالبی جهان را در زير آتش تهديد
، درفش ظفربخش انترناسيوناليسم پرولتریگرفتند

را بدور افکندند و رايت خاک خورده و پوسيده
، حريصانه و موذيانهشونيسم را علم کردند

دند که سلطه پرادبار خويش را بر سراسرکوشي
  .جنبش کمونيستی و کارگری جهان بگسترند

کسانی که اين دو دوره از تاريخ حزب کمونيست
شوروی و دولت اتحاد شوروی را از يکديگر باز
.نمی شناسند در اشتباه عظيمی بسر ميبرند
بلشويک های شوروی در اعالميه ای که مخفيانه

رويزيونيستها منتشر ساختهدر آن کشور بر ضد 
خلقهای جهان بايد”: اند بدرستی چنين گفته اند

بدانند که اگر در مکانی و در امری لکه فضيحت
بر اتحاد شوروی افتاد زحمتکشان شوروی که
جانبازی انقالبی خود را در طی نيم قرن مبارزه

گناهکار .نشان داده اند گناهکار نيستند
  .”اپورتونيستها هستند

يزيونيستهای شوروی حيثيت بزرگ حزبرو
، نيروی عظيم مادی و معنویکمونيست شوروی

دولت شوروی را وثيقه انحراف خويش ساخته
شناخت آنان و مبارزه پيروزمندانه با آنان .بودند

ولی هيچ قدرتی. بسيار دشوار و پرپيچ و خم بود
هر قدر غول آسا بنمايد نميتواند آفتاب مارکسيسم

لنينيستهای- مارکسيست. را بگل بيندازد لنينيسم –
جهان و در راس آنها حزب کمونيست چين و
حزب کار آلبانی برای پاسداری از مارکسيسم

، برای حراست از دست آوردهایلنينيسم
  .گرانبهای طبقه کارگر بپاخاستند

....”     
  
ارگان سازمان ٣نقل از توفان شماره (

).١٣٤٦مارکسيستی لنينيستی توفان سال 
  
  

*****  
  

 

 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم

...انقالب اکتبر راه
در کشور مخالف بودند و از اين نظريه مارکس

آنها مارکسيسمی می. و انگلس دفاع نمی کردند
لنين. خواستند که بدهان بورژوازی مزه بدهد

سم را نجات داد و برای نخستين بار درمارکسي
مقابل چشمان حيرت زده جهانيان نشان داد که

، انسانهائی که، ستمکشان، بی چيزانپابرهنگان
، هيچ بودگان بيکبارهرگزبه حساب نمی آمدند

مکتبی در جهان به پيروزی. همه چيز شده اند
رسيده است که انسانيت را بر اساس پول و

  .ک نمی زندسرمايه و تمکن مح
اين است نقش تاريخی انقالب دورانساز و کبير

دشمنان انقالب که نتوانستند در مقابل. اکتبر
قدرت انقالب مقاومت کنند بعد از آن به تحريف
دستآوردهای انقالب پرداخته و سعی کردند آنرا

کيش”مبارزه خروشچف با . بی اعتبار کنند
و دروغهای وی در مورد” شخصيت استالين

بنيانگذار ساختمان سوسياليسم در شوروی در
حقيقت به زير پرسش بردن جامعه سوسياليستی

استالين فرد نبود مظهر ديکتاتوری پرولتاريا .بود
و معمار ساختمان سوسياليسم در طی سی سال

استالين بود که قوانين اقتصاد سوسياليستی را. بود
در شوروی با توجه به تجربه ديکتاتوری

مسايل”ريا تدوين کرد و تحت عنوان پرولتا
حمله به .منتشر نمود” اقتصاد سوسياليستی 

، حمله به انقالباستالين حمله به سوسياليسم
.، حمله به مارکسيسم لنينيسم بود و هستاکتبر

اين است که رويزيونيستها که در همدستی با
خروشچف لنينيسم را بدور افکندند و شمشير

”کيش شخصيت استالين زدودن”خويش را برای
از غالف بيرون کشيدند مشروعيت آنرا ندارند که

دفاع رويزيونيستها از .از انقالب اکتبر دفاع کنند
انقالب اکتبر صرفا جنبه ظاهری و برا ی خاک

بدون. پاشيدن به چشم فريب خوردگان است
برخورد به دستآوردهای سی ساله دوران

دون برخورد، بديکتاتوری پرولتاريا در روسيه
به جريانهای ضد انقالبی تروتسکيستی و

، بدون برخورد بهو بوخارينيستی ينويفيستیز
اتحنظريات ضد انقالبی خروشچف و اصال

ادعا در مورد نفژين و برگاقتصادی کاسي
حمايت از انقالب اکتبر و تجليل از نود سالگی آن

تجليل از انقالب اکتبر آموزش. حرف پوچی است
ردهای آن و علل شکست آن و بسيجاز دستآو

کمونيستها برای مبارزه با رويزيونيستهای آشکار
بدون اين مبارزه ضد رويزيونيستی. و پنهان است

تجليل از انقالب اکتبر عبارتپردازی بی محتوی
)توفان(حزب کار ايران . برای رفع تکليف است

در اين شماره به انتشار مقاله ای دست می زند که
سازمان مارکسيستی”ارگان  ”توفان”نشريه

در چهل سال پيش برشته تحرير ”لنينيستی توفان
در آورده و نوع برخورد ما را در آن بخوبی

اين مقاله چون پرچم سرخی. تشريح کرده است
اين مقاله نشانه. برای حزب ما در اهتزار  است

دورانديشی و شناخت توفانيها برهبری رفقا احمد
سين فروتن از ماهيتقاسمی و غالمح

رويزيونيسم است که ما نتيجه دسيسه های ضد
انقالبی و جنايتکارانه آنها را در شوروی سابق به

جا دارد که کسانيکه هنوز به تکان. چشم می بينيم
نياز دارند بخود آيند و با درک از مبارزه طبقاتی
و شناخت دشمن مشترک بر ضد رويزيونيستهای

با رويزيونيسم بايد پيکار .رنگارنگ بسيج شوند
بيماری رويزيونيسم مانند جذام است و چون. کرد

هر تاخيری در. خوره جسم و جان را می خورد
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست

...دسيسه های امپرياليسم 
جناح ديک چنئی با طرح اعالم کردن سپاه پاسداران به عنوان يک. اين عوامل بازدارنده در داخل هيات حاکمه آمريکا نيز کار را به اختالف کشانده است

آمريکا باز کرده ”قانونی”راه را برای اقدامات تحريک آميز  ،، سپاهی که خوب يا بد بهر صورت ارگان رسمی يک دولت رسمی استيستیسازمان ترور
.گيردجنگی که می تواند غير مترقبه و ذره ذره پا ب. اين تصيم دست آمريکا را بتدريج در کار عمليات نظامی باز می کند و خطر جنگ را تشديد می نمايد. است

مرزهای دولت و تشکلهای. مهار و نظارت آگاهانه بر سير رويدادها و درگيريهای مرزی و نظاير آنها  عمال از دست رهبران جنگ طلب خارج می شود
يا  کره شمالی بيکباره می توان با تصميمات کنگره آمريکا هر تشکل رسمی دولتی يک کشور را از جمله ارتش کشور ميانمار و. تروريستی مخدوش می شود

بلبشوئی که امپرياليستها در جهان ايجاد کرده اند وضع بسيار خطرناکی را بر جهان. و فلسطين را تروريستی و مشمول قوانين آمريکائی ناظر بر آنها اعالم کرد
  .تحميل کرده است

سازمان جاسوسی آمريکا. ی تحريکات قومی و تجزيه طلبی اشاره می کندنشريه لوموند ديپلماتيک در اين شماره دقيقا به دسيسه های امپرياليستها در ايران برا
داختن تلويزيون و راديورسانه های تبليغاتی صدای آمريکا و راديو فردا را بکار می گيرد و در کنار آنها کمکهای مالی فراوانی به اپوزيسيون ايران برای راه ان

حقوق”، حمايت از اسرائيل و تحت عنوان دروغين ”اسالم سياسی”، مبارزه با آمريکائی” دموکراسی”ز اهداف اين بنگاههای سخنپراکنی حمايت ا. می کنند
قطعنامه های مسخره و. تضييق قرار می گيرد در ايران توسط فارسها مورد ”حقوق بشرشان”يا وحمايت از ناسيونال شونيستهای کرد و آذری است که گ” بشر

ت دولت جمهوری اسالمی در مورد نقض حقوق بشر در چند سال اخير با فشار آمريکا و اسرائيل با همين ترجيع بندصهيونيستی محکومي –امپرياليستی
تجاوز به” انسانی”اين اقدام ناشی از دلسوزی برای حقوق بشر نيست برای ايجاد آشوب و تزلزل و ايجاد شرايط تزئين شده است و ” سرکوب اقليتهای قومی”

آزاديخواهان و ن وابنفع جمهوری اسالمی است و دست وی را در سرکوب مخالفان سياسی در ايردر عمل اين اقدام . شور ماستايران و تسلط بر ک
هرگز دارای اهميت نبوده است زيرا نقض حقوق بشر در ايران امر ”حقوق بشر”برای امپرياليستها نيز اين موضوع . دموکراتهای واقعی باز می گذارد

برای امپرياليستها حقوق بشر و دلسوزی برای اقليتهای قومی. ای آنها نبوده و نيست و در ايران حداقل از زمان رضا شاه سابقه طوالنی داردناشناخته ای بر
ق ها را تاهمه رژيمهای همدست امپرياليستها در ايران اين حقو. يک ابزار مبارزه سياسی برای رام کردن رژيم جمهوری اسالمی و امتياز گرفتن از وی است

فراموش. امپرياليستها تا به امروز حتی ککشان نيز در اين امر نمی گزيد. کنون نقض می کردند و حقوق همه جانبه اقليتهای ايران را برسميت نمی شناختند
وب آنها بدست محمد رضا شاه بدفاعنکنيم که همين امپرياليست آمريکا بود که بر ضد نهضت دموکراتيک آذربايجان و کردستان در ايران عمل کرد و از سرک

  .در ايران رياکارانه است” اقليتهای قومی”حمايت آنها از . چشم فروبست” انساندوستانه”و بر کشتار بيست هزار نفر از مردم آذربايجان . برخاست
اسرائيلی ها از زمان مالمصطفی بارزانی با. رمال می کندلوموند ديپلماتيک نقش امپرياليستها و بويژه صهيونيستها را در ميان اکراد از جمله اکراد ايرانی ب

دارو دسته منصور حکمت در. دارند ّرر و ِسآنها امروز نيز با اسرائيليها َس. اکراد همکاری داشتند و به آنها کمکهای مالی و تسليحاتی و آموزشی می کردند
حزب دموکرات کردستان ايران خائنانه و جنايتکارانه حتی از امپرياليستهای. و هستندکردستان ايران بعد از انقالب سرنخ برقراری اين ارتباطات بودند

رويای کردستان”خود دست يافته و به ” آمال”آمريکائی می طلبد به ايران حمله کند و ميليونها ايرانی را به قتل برسانند تا مشتی ناسيونال شونيست کرد به 
مطلع آمريکائی می نويسد که موساد که سالها از زمان شاه با ايران همکاری می کرد اکنون کمکهای مالی و سيمون هرش خبرنگار .تحقق بخشند” بزرگ

”اقدام بعدی”(کا است می رساند تا در غرب ايران با قوای نظامی ايران وارد نبرد شوند.کا.آموزشی خويش را به سازمانی بنام پژاک که بخش ايرانی حزب پ
يک مقام عاليرتبه کرد عراقی در يک مصاحبه با جان لی آندرسن روزنامه نگار آمريکائی اعالم کرد  که حمالت به ايران از). ٢٠٠٦نوامبر  ٢٧نيويورکر

 ).  ٥٥صفحه  ٢٠٠٧فوريه  ٥نيويورکر   -آقا بزرگ –مستر بيگ .(پايگاههای موجود در عراق صورت می گيرند و آنها از حمايت سری آمريکا برخوردارند
از آمريکا نمی شود به ايران کرد تبار صادر کرد و. سيونال شونيستها نمی فهمند که بقاء خلق کرد تنها در کنار بقاء ساير خلقهای منطقه ممکن استاين نا

شود و اين اجازه را هيچيک ايران اسرائيل دوم نمی. ، عربها و فارسها و ساير اقوام ايرانی زندگی کننددر کنار ترکها” محکومند”کردها . اسرائيل دوم بنا نهاد
شما وقتی نظری به سازمانهای تجزيه طلب ايرانی می افکنيد می بينيد که هيچ کدام از آنها از .از خلقهای منطقه به اکراد ناسيونال شونيست نخواهند داد

هيچکدام از آنها از مبارزات. حمايت نمی کنندمبارزات مردم فلسطين که امروزه رهبری آن در دست حماس است و برای آزادی سرزمين فلسطين می رزمد 
، هيچکدام از آنها از مبارزه مردم عراق و افغانستان برای اخراج تجاوزگران دفاع نمیدفاع نمی کنندبرای اخراج صهيونيستها هللا مردم لبنان برهبری حزب ا

اين سياست همدستی با امپرياليسم و صهيونيسم تنها مربوط به اقليتهای .دارودسته های عرب و بلوچ ساخته و پرداخته دست سازمانهای جاسوسی هستند. کنند
پاره ای از نيروهای اپوزيسيون. ملی نيست سلطنت طلبان آريائی که نژاد پارسيان را برعرش اعلی می برند نيز از اسرائيل و امپرياليستها پول می گيرند

سفرهای، راديوها و ن يورو برای اين منظور در نظر گرفته است برای راه اندازی شبکه های اينترنتیميليو ١٨ايرانی در هلند از وزارت امور خارجه هلند که
کار بی غيرتی سياسی چنان باال گرفته است که در ميان اعضاء اين. پول می گيرند.. .وو هندوستان و آلمان در دوبی  ”سمينار” تحت عنوان پوششِی ،آموزشی

کسی که خودش را به امپرياليسم می. معلوم نيست علت وجودی اين جريانات و هويت سياسی آنها چيست. ه گوش نمی رسدتشکلها نيز صدای اعتراضی ب
چنين. شايد بهائی را که رژيم جمهوری اسالمی برای خود فروشی پرداخت می کنند بسيار جالبتر باشد. رژيم جمهوری اسالمی است فروشد بچه دليل مخالِف

که جايگزين تجاوز نظامی آمريکا به” لیمانقالب مخ”دستهای ناپاکی بطور مستمر و همه جانبه برای انجام يک . ل اعتماد و خطرناک اندتشکلهائی غير قاب
لبانه، فعاليتهای تجزيه ط”غير دولتی”ايران است در تالش هستند و می خواهند بهر صورت شده برای ايجاد تزلزل و بی ثباتی در ايران از طريق سازمانهای 

ی راجنايتتوجيه هر نوع در کشی و ازمينه خونريزی و بر” نفرت ضد فارس”اقليتهای قومی و تقويت ناسيونال شونيستهای عميقا ارتجاعی که با تبليغ تئوری
        .   اقدام کنند ،در ايران فراهم می آورند

خته و جاسوسی االحواز که کوچکترين اعتراضی به اشغال خاک عراق و فلسطيندر مورد جبهه خود فرو ٢٠٠٧لوموند ديپلماتيک بزبان فارسی مورخ اکتبر
نفت خام کشور است که تهران با جدی ترين خطر بالقوه %٨٠توليد کننده  از لحاظ اقتصادی در خوزستان، استان جنوب غربی کشور و”: نمی کند مينويسد
فاصله. هويت قومی و مذهبی يگانه ای دارند) العرب شط(با ساکنان کناره ديگر اروند رود شيعه مذهبان عرب اين استان . طلبی روبروست تهديدات تجزيه

هرچند کنترل اين شهر و استان کيلومتر نيست که نيروهای اشغالگر بريتانيا آنجا را پايگاه خود کرده اند، ١٢٠بيش از  اهواز مرکز استان خوزستان تا بصره
  .آنرا اينک به عراقی ها سپرده اند

کشيدن اين تهران دستگاه های اطالعاتی بريتانيا مستقر در بصره را به دسيسه چينی برای به آشوب از ديدگاه تاريخی اين منطقه، شگفتی آور نيست که حکومت
ا کردند تا از آن تحت الحمايهشرکتهای نفتی انگليس اين استان را از ايران جد اميران عرب خوزستان به پشتيبانی نظاميان و ١٨٩٧در سال . استان متهم سازد

مرتبا ضربات مهلکی به اما همين ها... . باز گردانده نشد به سرزمين ايران ١٩٢۵و فرمانبر لندن دست و پا کنند که تا پيش از سال  ”عربستان”ی بنام ا
فرستنده هائی ها برنامه های تبليغاتی به زبان عربی از طريقچندين جناح در ميان آن. می کنند ی را سازماندهی و تأسيسات نفتی را منفجرتنيروهای امنيتی دول

 که طرفدار استقالل است يک شبکه ماهواره ای بنام احواز تی وی[!] آزاديبخش احواز  نهضت ملی. پخش می کنند که در کشورهای خارجی استقرار يافته اند
می ديا بی بی سی وورلد(رصد گاه رسانه های جهان بی بی سی (ان می دهد دارد که شماره نمابری در کاليفرنيا را روی صفحه تلويزيونی خود نش

مقيم کاليفرنيا هستند، به جامعۀ مودت شبکه ماهواره ای ديگری بنام االحواز تی وی که گردانندگان آن نيز تبعيديان ايرانی ).٢٠٠۶ژانويه  ۴، )مانيتورينگ
 ١١االحواز نيوز، جامعه مودت بريتانيا و احواز، (منطقه ای برای استان در چهارچوب ايرانی فدرال است استقالل  وابسته که خواستار[!] بريتانيا و احواز

لوموند در افشاء جريان تجزيه طلبانه ايکه در جنوب شرقی ايران در بلوچستان وجود )..٢٠٠۶ اکتبر ١١شورای سياست خارجی، نيويورک  -٩ :٢٠٠۶فوريه
سهل تر از همه آن”: لوموند می نويسد. کند و دست سازمان امنيت پاکستان را که همدست آمريکا در منطقه است در کار می بينددارد اسناد جديدی منتشر می 

سازمان. کرد نشين فعال بودند سازند که اسلحه و پول بدست گروه های ياغی برسانند که همانوقت ها هم در مناطق بلوچ و بود که پاکستان و اسرائيل را همراه
يرهجدارد، با زن اين گروه مسلح که در بلوچستان پايگاه ٢٠٠۶و  ٢٠٠۵در سال های . جنداهللا تحويل دادند های اطالعاتی پاکستان اسلحه و پول به جنبش مخالف

  ٨ادامه در صفحه ... به يگان های پاسدار وارد خون ها در زاهدان و در جنوب شرقی کشور تلفات جانی سنگينیيای از شب
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 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد 

...جانبداری کورکورانه
حزب کار”ات و صف عظيم جانباختگان کمونيست حزب توده ايران ادعاهای کشيد و تالش کرد با تکيه بر اين خدم ”حزب کار ايران”را بعنوان سند به رخ 

علمی و انقالبی ،، نشانه ترس و وحشت از يک بررسی همه جانبه تاريخیهمين سبک کار بهترين سند در افشاء رويزيونيسم است. را بی اعتبار جلوه دهد ”ايران
حال. لبستگی کور و ضد علمی به عالئق شخصی و سنتهای خصوصی و اشکال ظاهری استبی توجهی به مصالح بزرگ نهضت کمونيستی ايران و د. است

  واقعيت چيست؟
ی استقرارنخست اينکه کمونيستهائی که در درون حزب توده ايران برای استقرار سوسياليسم رزميدند و جان باختند در درجه نخست کمونيست بودند و برا

آنها بدرون حزب توده ايران از آن جهت آمده بودند که می دانستند اين. ی کرده و جان خويش را بر سر آرمان خود نهادندسوسياليسم و برای آزادی بشريت فداکار
اين است که تعلق آنها به يک تشکيالت را نبايد جدا از نظريات. حزب از منافع طبقه کارگر دفاع کرده و برای انقالب اجتماعی در ايران مبارزه می نمايد

وقتی حزب توده ايران خط مشی رويزيونيستی خروشچف را پذيرفت و براه خيانت به منافع طبقه کارگر ايران. وژيک آن تشکيالت مورد ارزيابی قرار دادايدئول
.بهره برداری قرار دهدگام زد طبيعتا مشروعيت ندارد اعتبار جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر را در خدمت منافع رويزيونيستها و دشمنان طبقه کارگر مورد 

رويزيونيستهای حزب توده ولی با نام غصبی خود به. آن کمونيستهائی که جان خويش را بر سر آرمانهای خويش گذاردند مدافع کمونيسم بودند و نه رويزيونيسم
سال ٤٠آنها پشيزی ارزش ندارد و هنوز نيز بعد از ايدئولوژی و سياست برای . کاسبکاری مشغولند و با شعبده بازی می خواهند آسمان و ريسمان بهم ببافند

نقش خائنانه رويزيونيستها را که به نابودی اردوگاه سوسياليسم و حزب توده ايران کشيد برمال سازند و به ،حاضر نيستند با يک ديد انتقادی در برخورد به گذشته
.وجود بی مقدار و گمنام خويش را بزدالنه بر باالی هر مصلحت کمونيستی قرار می دهندآنها . خطاهای خود بخاطر مصالح واالی جنبش کمونيستی اعتراف کنند

نهضت. جبران کنند در حاليکه کمونيستها با الهام از مارکسيسم لنينيسم بايد جسورانه به خطاهای خويش برخورد کرده و برای رهبری توده ها اين انحرافات را
.انی است در حاليکه افراد خاطی فانی و گمنامند و در نسلهای بعدی کسی از حضورشان در جنبش هرگز آگاهی نداردکمونيستی است که باقی ميماند و جاود

سير تحوالت تاريخ آنها را بيشتر از اين. توسل بيک نام بی محتوی و پنهان شدن در پشت چهره شهدای مارکسيست لنينيست راه نجات رويزيونيستها نخواهد بود
،، يلتسين، گورباچف، ترکمنباشینظير علی اوف ”کمونيستهائی”آيا فروپاشی امپراتوری رويزيونيستها در شوروی آموزنده نبود؟ آيا ماهيت . د کردها افشاء خواه

نام حزبکافی نيست تا معلوم شود چه لجنی را ب... و صدها و هزاران نفر کادرها و رهبران جمهوريهای شوروی ، شوادنادزه، ميکويانيکوم، گروپوتين
  .   کمونيست سرهم بندی کرده بودند

مدافع ،حتی در آن دورانی که رويزيونيستها حاضر نبودند از گذشته افتخار آميز حزب توده ايران به دفاع برخيزند ،به گواه تاريخ) توفان(حزب کار ايران
ايستاده بود و از اينرا بدست گرفته بودند ” ونيسم تاريخی حزب توده ايراناپورت”سرسخت اين گذشته بود و درمقابل نهيليستها و حمالت جاعلين تاريخ که پرچم

خويش) توفان(زيرا حزب کار ايران. در آن دوره هنوز موجود است و کسی نمی تواند آنها را انکار کند” توفان”انتشارات . گذشته کتبی و شفاهی حمايت می کرد
، سغائی و، فروتنرفقا قاسمی) توفان(زيرا حزب کار ايران .و می داند نفر و حزب توده ايران می دانست ٥٣، گروه را ادامه دهنده راه حزب کمونيست ايران

الم يحيی واميرخيزی را رهبران واقعی حزب توده ايران می دانستند و می دانند و نه مشتی ضد انقالبی رويزيونيستی که به کمک ايادی شوروی و فشار غ
پس مضحک است که کسی برای عوامفريبی برای رد نظريات. ی ضد انقالبی رويزيونيستی را به حزب توده ايران تحميل کردندنماينده حاضر شوروی خط مش

آنچه موضوع اختالف است گذشته حزب. حزب ما آنچه را برخ ما بکشد که اساس پيدايش و موجوديت ما بوده و ما بشدت از آن بدفاع برخاسته و برمی خيزيم
دورانی از حزب توده ايران است که حزب توده ايران خط مشی پيشنهادی رويزيونيستی خروشچف را پذيرفت و از راه. خدمات کمونيستی آن نيست توده ايران و

ارکسيسممنشعب کسی نيست که به م. ريشه اصلی انشعاب رويزيونيستها از حزب توده ايران است ،انشعاب از ايدئولوژی علمی. مارکسيسم لنينيسم بدور افتاد
باين جهت. مانده استلنينيسم وفادار مانده منشعب کسی است که نام حزبی را غصب کرده است که گذشته آن بر مارکسيسم لنينيسم استوار بوده و باين راه وفادار 

ايران عليرغم همه اشتباهات سياسیدوره نخست دوره ای است که حزب توده . تاريخ حزب توده ايران را بدو مرحله تقسيم می کند) توفان(حزب کار ايران
و دوره دوم. ستخويش به مارکسيسم لنينيسم وفادار بوده و برای تحقق يک جامعه سوسياليستی در ايران از راه انقالب اجتماعی و رهبری آن تالش می کرده ا

ر دوران نخست در اين راه بسياری از فرزندان نمونه خويش راحزب توده ايران د. دوره ای است که حزب توده ايران به منجالب خيانت طبقاتی در غلطيده است
محسوب می شود و ربطی به، تاريخ نهضت مارکسيست لنينيستی ايران )توفان(اين دوره نخست دوره ايست که تاريخ حزب کار ايران. از دست داده است
اين دوره مربوط به. نينيسم روی گردانيد و بدامان رويزيونيستهای شوروی پناه بردايران از مارکسيسم ل دوره دوم دوره ايست که حزب توده. رويزيونيستها ندارد

اين تاريخ است که حزب توده ايران مشروعيت حمل نام اين حزب و استناد به از. نهضت مارکسيستی لنينيستی ايران نيست و همه آن به رويزيونيستها تعلق دارد
سياری از کمونيستها که احترام زيادی برای کشور شوراها و حزب توده ايران در گذشته قايل بودند نتوانستند بدرستی باطبيعتا ب. گذشته افتخار آميز آنرا ندارد

  .برای اين کمونيستهای صميمی هيچگاه تصحيح اشتباهات دير نيست و ضرر را از هر جا بگيری منفعت است. توسل به اسناد به واقعيتها پی ببرند
با عبارتپردازيهای بی محتوی و احساساتی و جعل تاريخ نمی شود نقش. ست رويزيونيست توده ای کم دارد اشاره به واقعيت استآنچه در مقاله قلمبد

کمونيستها از خود می پرسند موضوعات مورد اختالف در حزب توده ايران و در جنبش کمونيستی جهانی چه بود و. رويزيونيستها و خيانت آنها را منتفی ساخت
از رهبران(و سغائی )مسئول نشريه تئوريک دنيا(، فروتن)مسئول ماهنامه مردم(سياسی کميته مرکزی در مقابل نظريه جسورانه و اصولی رفقا قاسمی دفتر

د قاسمی وامروز که چهل سال از آن دوران می گذرد و صحت نظريات و پيشگوئيهای رفقا احم .چه موضعی اتخاذ کرده بود )سازمان نظامی حزب توده ايران
يران ضروریغالمحسين فروتن را به چشم می بينيم بی شرمی ويژه ای می طلبد که بجای پاسخ به آن پرسشهای تاريخی که برای ادامه کار جنبش کمونيستی ا

.ين موافق نبودندرفقا احمد قاسمی و غالمحسين فروتن با نوع برخورد خروشچف به ارزيابی از شخصيت رفيق استال. است به قصه گوئی بپردازيم
، مسابقه، گذار مسالمت آميزرفقا قاسمی و فروتن و سغائی با تزهای همزيستی مسالمت آميز. رويزيونيستهای حزب توده ايران با نظريات خروشچف موافق بودند

قاسمی و فروتن يوگسالوی را کشوری رفقا. مسالمت آميز خروشچف موافق نبودند حال آنکه رويزيونيستهای حزب توده ايران با آن تزها موافق بودند
رويزيونيستهای شوروی و حزب توده. سوسياليستی نمی دانستند و معتقد بودند که تيتو از راه سوسياليسم جدا شده و به منجالب رويزيونيسم در غلطيده است

رفقا قاسمی و. ی از صف احزاب برادر را اشتباه می دانستنديوگسالوی را کشور سوسياليستی ارزيابی کرده و از تيتوئيسم دفاع می کردند و اخراج يوگسالو
د مخالف بودند وفروتن با رفرمهای اقتصادی خروشچف و کاسيکين که اقتصاد متمرکز و با برنامه سوسياليستی را از بين می برد و الهام از راه يوگسالوی بو

رفقا احمد قاسمی و. د سوسياليستی قلمداد می کردند نادرست دانسته و با آن مخالف بودندانگيزه سود و ذينفعی مادی را که رويزيونيستها قانون اساس اقتصا
، از لنينيسم دفاع کرده و تجديد نظر در اصول مارکسيسمدرا، از تساوی حقوق احزاب بر، از انترناسيوناليسم پرولتری، از حزبيتغالمحسين فروتن از لنينيسم

برعکس رويزيونيستها آنها را منتسب به دگماتيک نموده و پيشنهاد آنها برای تدارک انقالب توده ای در ايران بر. د می کردندلنينيسم را رويزيونيسم دانسته و ر
ه شيلیقهر انقالبی را تخطئه می کردند و را. بودند را آوانتوريسم جا می زندنداساس قهر انقالبی و تکيه به نيروی اکثريت جامعه ايران که در آن زمان دهقانان

غير طبقاتی و” انسان دوستی”رويزيونيستها فاجعه ای را که با تکيه به راه پارلمانتاريسم و . به شيوه آلنده بود تبليغ می نمودند” کسب قدرت سياسی”که راه
.، دو سياست بوددو ايدئولوژی ،سر دو راه در آن دوران سخن بر. زير سبيلی رد می کردند ،آفريدندو نفی توسل به قهر انقالبی در شيلی  ”خونريزی”ممانعت از

محسين فروتنرويزيونيستهای امروزی نيز جسارت آنرا ندارند که به اسناد حزبی مراجعه دهند و برای اعضاء جستجوگر خود نشان دهند که احمد قاسمی و غال
خوب است رويزيونيستها مقاالت رضا رادمنش در مجله دنيا در. اشتنديونيستها خود چه نظرياتی دو عباس سغائی در اين موضوعات چه نظرياتی داشتند و رويز

داخل ايران منتشردفاع از رويزيونيسم و جدال لفظی ايرج اسکندری با نمايندگان مجلس شاهنشاهی را برای مجاز شمردن فعاليتهای قانونی حزب توده ايران در 
، خوبمنتشر کنند” انقالبات ششگانه”خرداد و برخورد به اصالحات نو استعماری ارضی شاه و  ١٥خوب است نظريات رويزيونيستها را در باره جنبش . کنند
دوره اتهام زدنهای روسها و. بايد ديد که در آن دوران تاريخی چه کسانی در کدام طرف جبهه ايستاده بودند. اين تنها راه صميمانه کشف حقايق است... است

اين همان. جنازه امپرياليسم شوروی که ديگر به امپرياليسم غير شوروی بدل شده است در مقابل ماست. ر بسر رسيده استرويزيونيستها برای جعل تاريخ ديگ
اين بيمار به ما می آموزد که برای ساختمان. بيمار جذامی است که امروز به اين روز افتاده است و رويزيونيستها بيماری جذام وی را مستور می کردند

  ٧ادامه در صفحه ... راه. راه پيروزی سوسياليسم راه لنين و استالين است. می توان براه خروشچف و برژنف و يلتسين رفتسوسياليسم ن
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

...جانبداری کورکورانه
در عراق هوادار کسی که اين را هنوز نفهميده است ناچارا. انقالب کبير و دورانساز اکتبر و راه ساختمان سوسياليسم در شوروی به معماری استالين است

چنين .و رژيم جمهوری اسالمی همکاری می کند ی، اسرائيلدارودسته ای می شود که با امپرياليستهای آمريکا همدست اند و با يک رژيم دست نشانده آمريکائی
-بنام سازمان فدائيان خلق) توفان-ع کنيدبه اسناد منتشره در اين زمينه رجو.(ب.گ.جمعی کارش به جائی می رسد که از يک تشکل بدنام و خودفروخته به کا

بوش پسر ، از يک تشکلی که مبارزان انقالبی را به رژيم جمهوری اسالمی لو می داد و رهبرش بدريوزگی جرج بوش پدر رفته بود و حال برای جرجاکثريت
پاريس در کنار حزب آمريکائی دموکرات کردستان و ينه می زند و رهبرانش به دست بوس مدعی بی تاج و تخت پادشاهی ايران می روند و در همايشس

ننگ را هرگز نمی توان با. بعنوان نمونه مثبت ياد نمی کرد ،سازمانهای تجزيه طلب اسرائيلی و سلطنت طلبان آمريکائی و نمايندگان اسرائيل شرکت می کنند
  .کالشی و حسابگريهای بورژوائی افتخار نشان داد

دروغهای ادامهء برای آگاهی مبارزان جوان از گذشته برای آنها که از عمق مبارزه با رويزيونيسم بی خبرند برای افشا) توفان(نحزب ما يعنی حزب کار ايرا
پاره ای از اسناد اختالفات گذشته و بحثهای مربوط به آن دوران را منتشر می کند تا رويزيونيستها نيز ،دهندگان دروغگوهای دفتر سياسی حزب توده ايران

، برای آنها که تقيدی بهبرای حقيقت جويان ،چهل سال تجربه و نگرش منتقدانه و علمی به گذشته بايد برای درک حقيقت. مجبور شوند دست خود را رو کنند
رنه درمانی برای ضد انقالبیوگ. کافی باشد ،، برای سياسيونی که هنوز وجدان کمونيستی آنها بارقه ای از اميد را در خود حفظ کرده استپژوهش دارند وحقيقت

نتايج حاصله از مبارزه طبقاتی در. وجود ندارد ،که هنوز بر نظريات ضد انقالبی پا می فشارد و فريب مبارزان و جعل تاريخ را وجهه همت خود قرار داده است
  .صحنه اجتماع مالک شناخت اين ارزيابی و پايان اين درد است

-ارگان سازمان مارکسيستی”، ”٢شماره  توفان”در نشريه  ”جنگ و صلح و جنبشهای آزاديبخش”تحت عنوان  ١٣٤٦ه در سال حال بيکی از اسناد اين اختالف ک
  :منتشر شده است نظر بيافکنيم” لنينيستی توفان

  .مسائل جنگ و صلح و جنبشهای آزاديبخش يکی از شاخهای اساسی اختالفات در جنبش جهانی کمونيستی بشمار ميروند ”
ها و تخيالت خويشسيست لنينيستها ميکوشند مسائل فوق را از ديدگاه واقعيات مورد بررسی قرار دهند و حال آنکه رويزيونيستها با اين مسايل از زاويه آرزومارک

،انيکه بدنبال واقعيات ميگردندتشنجات و بحرانهای اخيريکه در مناطق مختلف جهان بوقوع پيوسه برای کس. مينگرند و حل آنها را نيز در همين ديدگاه ميجويند
کسانيکه بدنبال واقعيات ميگردند بخوبی مشاهده کردند که جبهه رويزيونيسم از چه راهی از در سازش با امپرياليسم در. ساخت آسانرا تشخيص حق از باطل 

تشنجات و بحرانهای. ضد انسانی آنانرا تسهيل مينمايدآمده است و چگونه در لحظات الزم آب به آسياب محافل جنگ طلب جهانی ميريزد و اجرای نقشه های 
، و جنگ، ويتنام، دومينيکن، کوبالنينيست ها و رويزيونيستها ديوار عظيمی بوجود آورد که بر روی کتيبه هايش خاطرات کنگو - سالهای اخير ميان مارکسيست

.کليه اين تجربيات متعلق بدوران اخير ميباشند. رانبهای ديگر ثبت گرديده است، اعراب و اسرائيل و صدها تجربه گناکستان و هندوستا، پچين و هندوستان
برای کسانيکه سودای نبرد با امپرياليسم را در سر دارند آموزش. بطوريکه حتی افراد کم حافظه نيز جبهه گيری رويزيونيست های معاصر را فراموش نکرده اند

   :خطوط کلی اين اختالفات به قرار زير است. و جنبش های آزاديبخش حائز اهميت بی پايان استمسائل مورد اختالف در زمينه های جنگ و صلح
هردوی آنها را بيک اندازه خطرناک ميدانند و بنابراين عمال هر دوی. رويزيونيست ها بين جنگ های آزاديبخش و جنگ های تجاوزکارانه تفاوتی قائل نيستند - ١

  .زندآنها را به يک نحو محکوم ميسا
جنگ اتمی به” :آنها ميگويند. آنها معتقدند که از زمان پيدايش سالحهای هسته ای ديگر تفاوت بين جنگ های حق طلبانه و جنگهای حق کشانه ازميان رفته است

نامه سرگشاده حزب کمونيستاز (”بمب اتمی به اين کاری ندارد که چه کسی امپرياليست و چه کسانی زحمتکش هستند”و يا ” پرنسيپ طبقاتی پايبند نيست
بعقيده آنهاکه  –بايستی برای جلوگيری از جنگ هسته ای آمريکای التين، آفريقا، آسياو از آن چنين نتيجه ميگيرند که خلقهای ستمديده ) ١٩٦٣ژوئيه  ١٤شوروی

  .از انقالب ها و جنگهای آزاديبخش خود صرفنظر نمايند - تمام بشريت را نابود حواهد کرد
  :ونيستهای ايران نيز در دفاع از سياست پاسيفيستی دولت شوروی چنين تبليغ مينمايندرويزي

، و اجازه دهند که تصادم محلی به تصادم بزرگ بدلبرای ازبين بردن کانونهای تصادم محلی و کاهش وخامت بين المللی نکوشند.. .اگر کشورهای سوسياليستی”
بنابراين اگر رويزيونيستها در برخی مواقع لفظا از )٢٩ماهنامه مردم شماره (”عالمگير در پيش نخواهد داشت شود بيشک جهان دورنمائی جز حريق هسته ای

آنچه در ويتنام درجنگ آزاديبخش ويتنام دفاع ميکنند فقط برای آنست که صورت خودشان را سرخ نگاه دارند واال نظر آنها اين است که جنگهای آزاديبخش نظير 
بکشاند و بنابه نتيجه گيری آنها چنين جنگی نميتواند مثبت” حريق هسته ای عالمگير”و بی شک جهان را به ” تصادم بزرگ بدل شود”است به گير است ممکن

  .باشد
نگهای حق طلبانهاينان بين جنگهای تجاوزکارانه و جنگهای آزاديبخش تفاوت قائلند و ج ولی ،را شديدا محکوم مينمايند یتجاوزلنينيستها جنگهای - مارکسيست

لنينيستها پشتيبانی از مبارزات انقالبی ملتها و از جمله جنگهای آزاديبخش آنها را وظيفه مرکزی خويش قرار داده- مارکسيست. ملتها را هيچگاه محکوم نمينمايند
:او معتقد بود که چنين جنگهائی اجتنانب ناپذيرند .، عدالتجويانه و خالصه يک جنگ بزرگ می دانست، حق طلبانهازلنين جنگ انقالبی را يگانه جنگ مج. اند
تونيسم و چشم پوشی از انقالب سوسياليستیرتمام انقالبهای بزرگ نشان می دهند که نفی جنگهای داخلی و فراموش کردن آنها همانا سقوط به حد غائی اپو”

  ).برنامه نظامی انقالب پرولتاريائی: لنين(.”است
در شماره اخير .ژنرالهای آمريکائی است” وسوسه”آنها معتقدند که بروز جنگ تنها نتيجه . اتی جنگها را عمال ناديده ميگيرندرويزيونيستها خصلت طبق - ٢

عنصری مانند گلدواتر که .در آيد” تعقل”ای ممکن است در يکی از لحظات پرتشنج نيرومندتر از  ”وسوسه”چنين ... ” :چنين ميخوانيم) ٢٩شماره (ماهنامه مردم
گلدواتر رئيس جمهور بعقيده آنها اگر .”، از طرف حزب جمهوريخواهان آمريکا کانديد رياست جمهوری آمريکا بودآشکارا سالح هسته ای را به رخ ميکشيد

پس بايد به افراد. ، ولی اگر جانسون در انتخابات پيروز شود چنين حريقی رخ نخواهد دادمبتال می گردد” حريق هسته ای عالمگير”، جهان به آمريکا شود
خروشچف و برژنف .داخل آمريکا چيره شود” نامعقول”، تا بر نيروهای نظير کندی و جانسون اعتماد کرد و آنها را مورد پشتيبانی معنوی قرار داد ”معقولی”

تلگراف تبريک(.”و فعاليت خالق بوجود آوردکه در کره زمين شرايط مطمئنی برای زندگانی مسالمت آميز ”کندی اظهار اميدواری کردند . اف. نسبت به جان
  ). ١٩٦٣خروشچف و برژنف به کندی بمناسبت آغازسال مسيحی

پرولتاريا دارای .طبقات قرار گيرد ءنيز خصلت طبقاتی دارد و اصوال هيچگونه تعقلی را نميتوان يافت که ماورا” تعقل”لنينيستها معتقدند که حتی - مارکسيست
امپرياليسم تعقل خود را تنها در آن راهی بکار ميگمارد که. ای  تعقل مخصوص بخود ميباشندخلقهای اسير و ستمديده جهان نيز دار ،تعقل مخصوص خويش است

نيست وتعقل افرادی نظير جانسون هم چيزی غير از تعقل گلدواتر . حتی تعقل دربار واتيکان هم فقط و فقط تعقل طبقاتی است. از لحاظ طبقاتی مورد عالقه اوست
پس آنچه جهان را بجنگ تهديد ميکند. تنها تفاوت آنها را ميتوان در شيوه بيان تعقل انحصارگران جستجو کرد. هر دو آنها تعقل انحصارگران را دارا ميباشند

  . ژنرالهای نامعقول آمريکائی نيست بلکه تعقل انحصارگران آمريکائی ميباشد” وسوسه”
در سال های .، بايستی بهرگونه صلحی تن در دادبه نظر آنها چون جنگ برای بشريت دردناک است. صلح را نيز ناديده ميگيرندرويزيونيستها خصلت طبقاتی  - ٣

که، زيرا به تجربه دريافته است اخير امپرياليسم سراسر گيتی را ميدان تاخت و تاز جنايتکارانه خويش قرار داده است و هيچ بيمی از مقابله اتحاد شوروی ندارد
، از جانباء بگذاردشوروی در هر حال از مقابه با آمريکا احتراز ميجويد و چنانکه امپرياليسم نقشه های جنايتکارانه خود را يکی بعد از ديگری به مورد اجر

د اعتراض خود شخصا در جلسهشوروی تنها انتظار چند يادداشت اعتراض آميز دارد و يا حداکثر کار بدآنجا خواهد رسيد که نخست وزير شوروی برای ايرا
  .عمومی سازمان ملل در نيويورک حضور بهم خواهد رساند

اينان به آرمانهای صلحدوستانه بشريت احترام می گذارند و در صفوف پيشين مبارزات. لنينيستها از لغت صلح تنها مفهوم واقعی آنراميفهمند- مارکسيست
مراد امپرياليسم از صلح آنست که در جهان .لنينيستها صلح آن نيست که امپرياليستها تقاضايش را دارند-ست، ولی از نظر مارکسيصلحدوستانه ملل قرار دارند

  .آرامشی برقرار باشد تا بهره کشان بازهم بهره دهان را مورد استثمار قرار دهند و هيچکس بخود جرات اعتراض و مخالفت ندهد
  ٨ادامه در صفحه ... ، حاضرند برای استقرار اينگونه ويتنام می بينيم تی چنانکه در مورد، و حچنين صلحی را امپرياليستها نيز می پذيرند



  

  ٨صفحه                                                    توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨۶ آبان ماه  - ٩٢  شماره  
 

 

 

...جانبداری کورکورانه
  .ها مامورين خود را به اينطرف و آنطرف جهان گسيل دارند ”صلح”

عبارات صلح و عدالت را برزبان ميآورند ولی در عمل به”لنين معتقد بود که امپرياليستها پيوسته 
  ).سخنانی در باره صلح: لنين(زنانه ميپردازندهطلبانه و را هسعوجنگهای ت
لنينيستها اينگونه صلحها را شديدا محکوم مينمايند و در قبال آن انقالبهای پرولتاريائی و- مارکسيست

جنگهای آزاديبخش را تجويز مينمايند و معتقدند که بشريت را تنها از اينراه ميتوان به سوی صلح واقعی
  .هدايت کرد

رويزيونيستها قدرت و اهميت سالحهای هسته ای را مطلق ميکنند و نيروی عظيم خلقها را نفی - ٤
آنها معتقدند که از زمان پيدايش سالحهای هسته ای ديگر انسانها نيستند که سرنوشت جنگها را. مينمايند

  .و شوروی بعهده گرفته اند ، بلکه تعيين سرنوشت بشريت را سالحهای هسته ای آمريکامعين ميکنند
اينان. لنينيستها قدرت تعيين کننده سرنوشت و نتايج جنگها را تنها در انسانها جستجو مينمايند- مارکسيست

از اين واقعيت نميگذرند که سالحهای هسته ای جنگ جهانی آينده را بمراتب خطرناک تر زيانبخش تر و
لی سرنوشت جنگ و نتيجه نهائی آن کماکان توسطو. فالکت بارتر از جنگهای گذشته خواهد ساخت

، اگر چه جنگ جهانیلنينيستها- بر مبنای همين واقعيت است که مارکسيست . انسانها معين خواهد گرديد
ای صلح طلب مبارزههرا بسيار تلخ و دردناک ميدانند و در راه پيش گيری آن در پيشاپيش کليه نيرو

، بلکه درازاء آن امپرياليسم برایتنها برای بشريت فالکت ببار نميآورد، ولی معتقدند که اين جنگ ميکنند
هميشه از صفحه تاريخ محو خواهد گرديد و بازماندگان انسانهای کنونی بر روی ويرانه هائی که از

 .، آينده ای زيبا خواهد ساخت که ديگر در آن از استثمار و جنگ خبری نخواهد بودامپرياليسم باقی ميماند
زنند که چون معتقد ءزيونيستها ميکوشند به حزب کمونيست چين و صدر آن رفيق مائوتسه دون اقتراروي
خود را در راه جنگ هسته ای ،، بنابر اين موافق آنست که نيمی از بشريتهست” آينده زيبا”به آن

، ميخواهند گناهاند بدينوسيله چون رويزيونيستها از در سازش و آشتی با امپرياليسم درآمده. قربانی نمايد
که ديگر وجود امپرياليسم وجنگهای آينده را از گردن امپرياليسم بردارند و بمردم جهان چنين وانمود کنند 

نشاءم، بلکه از اين پس خواستهای طبقاتی و انحصاری او نيست که جهان را به پرتگاه جنگ ميکشاند
اگر بشريت. شخص مائوتسه دون است، حزب کمونيست چين و ، دولت جمهوری توده ای چينجنگ

بخواهد با جنگ مبارزه کند بايستی در درجه اول با هفتصد ميليون مردم چين مبارزه کند نه با امپرياليسم
  .آمريکا و سگهای زنجيريش در سراسر جهان

برای، رويزيونيستها از آنجا که از پديده جنگ پيکره های ذهنی فوق الذکر را برای خود تراشيده اند - ٥
نحو به ذهنيات شانپيشگيری جنگ جهانی و جنگهای موضعی نيز راههائی را توصيه ميکنند که بهمان 

بعقيده آنها برای حفظ صلح جهانی تنها يک راه وجود دارد و آنهم سازش دو قدرت بزرگ. متکی است
  .ان است، و ضمانتهای متقابل آنها برای حفظ صلح در سراسر جه، يعنی شوروی و آمريکاجهانی

چنانکه .دو دولت نيرومند جهان هستيم) توفان-منظور اتحاد شوروی و آمريکا(ما”خروشچف معتقد بود
چنانکه شخص بی نوائی يافت شود که بخواهد .، ديگر جنگی رخ نخواهد دادما بيکديگر اتکاء داشته باشيم

د کنيم و او را به خفقان، کافی خواهد بود که ما با اشاره انگشتمان او راتهديبه جنگ دست برد
همچنين خروشچف و برژنف) ١٩٦١پراودا دهم سپتامبر  :گفتگوی خروشچف با زولتسبرگر(”بيندازيم
ميتوانند برای عمليات و کوششهای مشترک خود مبنی بر ايجاد ”اعتقاد دارند که شوروی و آمريکا متفقًا
و برژنف به کندی بهيک خروشچف تلگراف تبر(”مجموعه بشريت پايه های استواری بسازندرفاه

  ).١٩٦٣مناسبت آغاز سال مسيحی
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت ١٩٦٠سپتامبر  ٢٣خروشچف در سخنرانی خود در

شوروی و آمريکا ميتوانند دست در دست يکديگر به پيش روند تا صلح را استحکام بخشند و يک”
  .”بوجود آورند همکاری واقعی جهانی برای کليه دول

لنينيستها ابدا اعتقاد ندارند که صلح جهانی در اثر همکاری شوروی و آمريکا قابل حل-ولی مارکسيست
اينان معتقدند برای ايجاد صلح جاودانی بايستی خلقهای سراسر جهان متحد شوند و با مبارزات. خواهد بود

خلقهای جهان بايستی در قبال. م گذارندپيگيرشان عمال نقشه های جنگ طلبانه امپرياليستها را عقي
، چنانکه خلقهای جهان به خفت و خواری تن در دهند وامپرياليسم با شجاعت تمام از حقوق خود دفاع کنند

، جرات امپرياليسم افزايش خواهد يافت و خطر جنگ پيوستهاز نيروی امپرياليسم و سالحهای او بهراسند
-برای حفظ صلح –فت و خواری و تن در دادن به اميال امپرياليسم بنابر اين خ. فزونتر خواهد گرديد

بلکه به امپرياليسم جرات خواهد داد که به جنگهای ديگری دست. هيچگونه کمکی به امر صلح نميماند
بنابراين مردم جهان ناگزيرند که با امپرياليسم با سالح خود. برد و نجات بشريت را بازهم بتاخير اندازد

تا امپرياليسم وجود دارد. اگر او بجنگ دست برد با او مقابله کنند و در مقام سرکوبيش برآيند. داو بجنگن
خلقهای. اين حکم صحيح دوران ما است. خطر جنگ سايه خود را بر روی کره زمين باقی خواهد گذاشت

تا وقتی. ش باشندو سگهای زنجيري ، يعنی جبهه جهانی امپرياليسمجهان بايستی آماده نبرد با جبهه جنگ
، خطر جنگو تا تضادهای طبقاتی از بين نرفته اند .، تضادهای طبقاتی وجود دارندامپرياليسم وجود دارد

در اين واقعيت نه قدرت سالحهای هسته ای و نه تعقل ژنرالهای آمريکائی نميتواند .منتفی نيست
  ”.کوچکترين تغييری دهد

جهانی واقعيتی را تائيد کرد که قبل و بعد از او نيز مورد قبولاستالين با بررسی علمی تضادهای عمده 
، بايستی امپرياليسم را نابودبرای از بين بردن ناگزيری جنگها”: لنينيستها بوده و هست - کليه مارکسيست

  ”.کرد
که آنها بخوبی مشاهده ميکنند. رويزيونيستها تنها به منع و تحريم جنگهای آزاديبخش اکتفاء نميورزند - ٦

برای. امروز خلقهای اسير سراسر جهان بيدار شده و ديگر حاضر بادامه زندگی به نحو سابق نيستند
فرونشاندن آتش آزاديخواهی اين خلقهاست که رويزيونيستها خود را ناگزير به دادن وعدهای سرخرمن

ر شوروی مشکل گشایکمونيسم د” قريب الوقوع”ميبينند و خلقها را به اين دلخوش ميسازند که ساختمان 
  ٩ادامه در صفحه ... بعقيده آنها پيشرفت اقتصادی شوروی .کليه مصائب آنها خواهد بود

  آزاد بايد گردند  ،زندانيان سياسی، بی قيد و شرط

 ...ه های امپرياليسمدسيس
صدای آمريکا ٢٠٠٧آوريل  ٢روز . ساخت

عبدالمالک ريگی رهبر اين مصاحبه ای با آقای
رئيس مقاومت«جنبش پخش کرد و طی آن وی را 

بسياری از کسانی. معرفی نمود »مردمی در ايران
نگاه کنيد به درسايه(که با ناسيوناليزم بلوچ 

وسوسه های ناسيوناليزم بلوچ و: افغانستان
ی برای صلح بين الملل،گشوروی، بنياد کارن

تماس ما با آنها آشنائی دارند و) ١٩٨٠واشنگتن،
گرفتيم رشته های پيوند ميان آقای ريگی و دستگاه

يک خبرنگار. کرده اند اطالعاتی پاکستان را تأييد
کانال تلويزيونی آ ب ث نيز اين ادعا را درست

کريستوفر ايشام، ا بیبرايان راس و (است خوانده
  .”)٢٠٠٧آوريل  ٣سی نيوز،

بلوچستان ”جنبش”اين ديگر امر پنهانی نيست که 
در زمان رژيم گذشته با سازمان امنيت شوروی
همکاری می کرد و در جنوب ايران به همين

امروز رهبری آن بدست. عمليات سری مشغول بود
عمال هوادار اسرائيل و آمريکا و سازمان امنيت

  .اکستان افتاده استپ
حقيقت اين است که مرزهای حق و باطل در ايران

اين اغتشاش که در ميان. بسيار مخدوش شده است
مردم نيز به اغتشاش فکری منجر می شود
مسئوليت مستقيمش بعهده نيروهای سياسی ايران

کارگران و عدم، سرکوب نقض حقوق بشر. است
برسميت و عدم ، سرکوب زنانپرداخت حقوق آنها
، فقدان، سرکوب دانشجويانشناختن حقوق آنها

امنيت قضائی و اعدامهای بی رويه و غير قابل
دستگيری و زندانی کردن افراد بجرم، کنترل

جاسوسی بدون امکان رسيدگی عمومی و
مطبوعاتی و رها کردن جاسوسان ديروز تحت
،عنوان بی گناهان امروز بدون توضيحات روشن

زمينه... ی ملی و قومی و مذهبی وسرکوب اقليتها
يک انفجار اجتماعی و اعتراضات برحق را در

فقدان يک رهبری کمونيستی. ايران فراهم می کند
در اين مبارزات دست امپرياليستها و صهيونيستها
را در دسيسه چينی و انحراف اين مبارزات باز می
گذارد و زمينه بی ثباتی رژيم جمهوری اسالمی را

رژيم. عمليات ايذائی فراهم می آوردتوسط
جمهوری اسالمی برای بقاء خود روز بروز بيشتر
به امپرياليستها امتياز می دهد و حاضر است برای

اين است که. خويش بهر خيانت ملی تن در دهد ءبقا
ما بايد خواهان آن باشيم که سياست مبارزه با

ت، مبارزه برای حفظ تماميامپرياليسم و صهيونيسم
ارضی ايران و دفاع از استقالل ميهن با مبارزات

آن .دموکراتيک و محقانه مردم ميهن ما عجين شود
که مرزهای خويش را با ”دموکراتيکی”مبارزه

، از مبارزاتامپرياليسم و صهيونيسم روشن نکند
خلق فلسطين و لبنان حمايت نکند و خواهان خروج
وبی قيد و شرط تجاوزگران از خاک عراق

چه بخواهد چه نخواهد بربزودی افغانستان نباشد
آلتبه اساس ديالکتيک تحوالت سياسی در منطقه

های امپرياليستی و صهيونيستی بدلت سفعل سيا
طرح خواستهای مبارزاتی ضد .رددگمی

امپرياليستی و صهيونيستی و پيوند آن با مبارزه
، ارتجاعسوسياليسم دست ارتجاع جهانی برای
بندد حاکم و ناسيونال شونيستها قومی را می داخلی

و از اين طريق است که خطوط تمايز روشن شده
به آشفته فکری پايان داده شده و سره از ناسره تميز

بايد خواستهای دموکراتيک را با. داده خواهد شد
دسيسه دشمن برمال اين خواستها تکميل کرد تا

  .   شود
*َ****
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  رمال کنيم دسيسه های رنگارنگ امپرياليستها عليه مردم ايران را ب

...جانبداری کورکورانه
افلسياری ازمحبرای کشورهای اسير امکانات وسيعتری برای پيروزی در نبردشان عليه امپرياليسم و ارتجاع فراهم خواهد کرد و گويا اين پيشرفت اقتصادی ب

  .آهسته حقانيت سوسياليسم را درک کرده و بناچار در راه آن گام بردارندبت آهسته غ، بلکه از روی رضاء و راستثمارگر را برخواهد انگيخت تا بدون زور
ی کمونيسم محظوظبه مجرد آنکه ملت شوروی از پيروزی ها”: در برنامه سراسر رويزيونيستی کنگره بيست و دوم حزب کمونيست شوروی چنين ميخوانيم

.”به حزب کمونيست خواهند پيوست” وحتی در اينصورت کاپيتاليستها نيز ”،گرديد صدها ميليون مردم ديگر جهان خواهند گفت که ما موافق کمونيسم هستيم
در اثر پيروزيهای شگرف سوسياليسم وبنابراين خلقهای اسير جهان وظيفه ديگری ندارند بجز آنکه دستشانرا روی دست بگذارند و منتظر آنروز بنشينند که 

  .کمونيسم امپرياليسم و ارتجاع بخودی خود درهم شکسته شود
ولی. سازدالبته پيروزيهای سوسياليسم در يک کشور ميتواند تشخيص حق از باطل را برای مردم اسير جهان و پرولتاريای کشورهای کاپيتاليستی آسانتر 

رند که تشخيص حق از باطل بتواند تمام تضادهای موجود جهانی را حل کند و لزوم مبارزات انقالبی خلقهای اسير را زائللنينيستها هرگز عقيده ندا- مارکسيست
مبارزات انقالبی خود ميتوانند امپرياليسم و ارتجاع را در مقياس ملی و جهانی با و، با گذشت و فداکاری خود خلقهای اسير جهان تنها با کوشش خود. سازد

  .سازندسرکوب
، ميتواند و بايد شرايط مادی و معنوی مناسبی برای کمک بهبديهی است که ساختمان سوسياليسم در کشورهائيکه طبقه کارگر زمام قدرت دولتی را در دست دارد

رای ساختمان پيروزمندانه سوسياليسممبارزات انقالبی خلقهای جهان نيز ب. ولی اين تنها يک سمت قضيه است .بارزات انقالبی خلقهای اسير جهان بوجود آوردم
، بلکه آنها ميکوشند اين دو پديدهلنينيستها تنها بيک سمت اين مسايل نمينگرند-مارکسيست. در کشورهای آزاد شده شرايط مادی و معنوی مناسب را بوجود ميآورد

  .، از تفکر صحيح ديالکتيکی بدور استدن به سمت ديگر آنء دافراموش کردن يک سمت پديده و پربها .را در ارتباط شان با يکديگر در نظر گيرند
سم و کمونيسم ازحقيقت اين است که رويزيونيستها ديگر به امر ساختمان سوسياليسم در کشور خود هم عالقه ندارند واال هرگز ارتباط حياتی پيروزی سوسيالي

اريای کشورهای کاپيتاليستی  را ناديده نميگرفتند و بدين ترتيب دچار ناسيونال شونيسمپرولت ]از طرف ديگر با  [يکطرف با مبارزات انقالبی خلقهای اسير و
  .عظمت طلبانه نميگرديدند و به خلقهای اسير جهان وعده سرخرمن نميدادند و آنها را از مبارزات انقالبيشان باز نميداشتند

، بکاربردن شيوه قهر انقالبی برای سرکوبی امپرياليسم جهانیآنها تنها يک راه وجود دارد تجربه تاريخ عمال به خلقهای اسير جهان ثابت کرده است که در مقابل
، بايد پيوند خود را با خلقهای اسير ودولتهای سوسياليستی نيز اگر بخواهند به پيروزی کامل در راه ساختمان سوسياليسم سپس کمونيسم نائل آيند. و ارتجاع

سياست”بهمين دليل لنين در نوشته خود بنام  .و يک لحظه هم از پشتيبانی مستقيم مبارزات انقالبی خلقهای جهان غافل نمانند تکش جهان مستحکم نگاه دارندمزح
، در هر شکل که الزمو با تمام ملل اسيرهمبستگی کامل با انقالبيون کشورهای مترقی ” :ست خارجی پرولتاريا را اينگونه شرح ميدهدسيا” خارجی روسيه

    .)١٣٤٦ سال٢فان شماره وتنقل از (”.باشد
***** 

 "...بربريت"مسيحيت و " نوعدوستی"
چاپ فارسی جلد اول ” سرمايه”بازگوئی از اثر فناناپذير کارل مارکس (”در مجموع بود و خشونت آميزتر از آنها تحت ستم و فشار قرار داشت 

  ).تکيه همه جا از توفان-٦٨٢تا   ٦٨٠صفحات
وی می آموزد که بربرهای مسيحی سرمايه دار و . مارکس در اين بخش بدرستی به وضعيت وخيم مردم هلند و توده تحت ستم اشاره می کند

ت و استعمار در خارج مکمل استثمار در غارت مستعمرات برای کسب سود طبقه حاکمه اس. استعمار گر بر توده عظيم مسيحی نيز رحم نمی کند
در مضمون گفتار مارکس اين نتيجه گيری لنين مستور است که کارگران متروپل با خلقهای تحت ستم سرنوشت واحد و دشمن . درون است

رياليسم پيوند زد زيرا آزادی بايد مبارزه کارگران جهان بر ضد سرمايه داری و امپرياليسم را با مبارزه خلقهای جهان بر ضد امپ. يکسانی دارند
. اين مضمون است که پايه روحيه برادری جهانی را بنيان می نهد و مظهر انترناسيوناليسم پرولتری است. يکی در گرو آزادی ديگری است

ی جنبشهای رهائی بخش مارکس در اين نوشتار خود جنبه طبقاتی استعمار را برجسته می کند و نيروی متحد بالقوه طبقه کارگر در مستعمرات يعن
  .می آورد را  بر زبان

حاوی ، دارای فعليت روز و برشته تحرير در آورد تا به امروز نشان می دهد که اين اثر تا به چه حد زنده ١٨٥٩نگاهی به آنچه مارکس در
، عدم خشونت نوعدوستی وی ،و تمدن وی در اين بخش مارکس دست کسانی را رو کرده است که مرتب در تبرئه مسحيت. تجارب گرانبهاست

” تمدن”مارکس نشان می دهد که تحوالت اجتماعی را نمی شود بر اساس  .و توحش وی سخن می رانند” اسالم سياسی”، صلحدوستی وی از وی
 .ه را شناخت، غارتگرانه و منفعت جويانه پديد، سودجويانهتوصيف کرد بلکه بايد از پوسته به بطن فرو رفت و ماهيت کاسبکارانه” توحش”و 

، سرخپوستان و يا مسلمانان ناشی از ، هنديهاچينيها ”بربريت”در حاليکه . وی بربريت مسيحيت را از ماهيت سيستم سرمايه داری استنتاج می کند
  .حق حيات و تعيين سرنوشت خويش است که حق طبيعی دفاع از خود به هر طريق ممکن را در اختيار آنها گذارده است

با ياری آيات مذهبی و قايل شدن رسالت مذهبی و کيفيت رستگاری تجاوز جنايتکارانه . بوش پيغمبر نوظهور آمريکائی نظر افکنيدبه همين جرج 
در تمام دوران . ميليون آوراه بوجود آمده نزديک به يک مليون نفر کشته شده اند ٥در اين مدت تنها در عراق . اش را به عراق توجيه می کند

سياسی جرج بوش که مورد تائيد بنيادگرايان مسيحی و مسحيت . يک مليون نفر  به قتل نرسيدندعرب به ايران و ممالک منطقه   یتازيهاتجاوز 
رياکاری جرج بوش و امپرياليستها در اين است که در حاليکه برای کشتار حلبچه . يهودی است پوشش بمبهای آتشزای فسفری در فلوجه است

صدها بمب فسفری که سالح کشتار جمعی است در شهر  ،در اختيار صدام حسين گذارده بودند اشک تمساح می ريزد توسط گازهائی که خودشان
استثنائی نيز نمی يک اتفاق ، اين کشتار گسترده مردم عراق اتفاقی نيست. فلوجه در عراق برای کشتار نيروهای مقاومت و مردم عادی می افکنند

همين جنايات را با پرتاب بمب ميکروبی در جنگ کره در کره شمالی و پرتاب دو بمب اتمی در هيروشيما و امپرياليستهای آمريکائی  .باشد
، تجاوز نخست به عراق و تجاوز اخير به ناکازاکی و پرتاب بمبهای شيميائی ناپالم در جنگ ويتنام و گلوله های راديو آکتيو در جنگ يوگسالوی

آنها عنوانی  .است” اسالم سياسی”چاشنی اين کشتار قومی رياکارانه امپرياليستهای آمريکائی و انگليسی  .عراق مورد استفاده قرار داده اند
آنها با هجوم فاشيستی و تبهکارانه صرفا به مذهب اسالم و نه بطور کلی به . اختراع کرده اند که با اتکاء به آن خود را مجاز به هر جنايتی ميدانند

آنها . شتار مسلمانان را که به نيروی بزرگ مقاومت در مقابل زور و قلدری امپرياليستها بدل شده اند فراهم می آورندموانع روانی برای ک ،مذهب
عقب  در حاليکه ماشين تبليغاتی عوامفريبانه خويش را در سراسر جهان بر ضد مسلمانان براه انداخته اند زير بغل مرتجعين بودائی را که مذهبی

. ی داشته و بيانگر دوران فروپاشيده برده داری است گرفته اند و آنها را در جنوب شرقی آسيا تحريک و تقويت می کنندمانده از نظر تاريخ
رت می گيرد که ابزار دست داالی ومانده بودائی ص بآنها در جنوب شرقی آسيا با اتکاء به کاهنان مرتجع و مفت خور و عق” مخملی”انقالب 

  .وی حاضر به هر جنايتی هستند” صلح آميز”به اشاره  ی مرتجع فراری بوده والما
برای کشف تبهکاری مسيحيت که بهرصورت يک تبهکاری طبقاتی است و محصول دوران استعمار و امپرياليسم است نيازی نيست که براه دور 

چاره آن نيروهای خود فروخته ايرانی که برای بي. کافيست ديدگان خويش را بر واقعيات اطرافمان بگشائيم و اين حقايق را بعيان ببينيم. برويم
، افغانستان و عراق و فردا ايران ، لبنانمردم فلسطينهزاران نفر از کشتار ” اسالم سياسی”مسيحيت جرج بوشی سينه چاک می دهند و به بهانه 

        .ننگ بر اين نوکران صهيونيسم. دشادماننکه آنها را مستحق مرگ می انند 
*****
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است         

 

 "...بربريت"مسيحيت و " نوعدوستی"
و يا علم کردن سازمانهای ضد اسالمی نظيرور محمد ، تا کاريکاتاز پاپ در دربار واتيکان تا جرج بوش در کاخ سفيد. بدفاع برمی خيزند

.آن در گرفته است ضد دموکراتيکماهيت و خشونت آميز و بربريت طبيعی و ” اسالم سياسی”کارزاری عظيم بر ضد  ،مسلمانان تواب در کلن
اين” ”خشونت مسلمانان”آنها . مده اندنويسندگان مسيحی مزدور بيکباره بياد پژوهش در باره عقب ماندگی اسالم و پيشرفتگی مسيحيت بر آ

قرار می دهند و می گويند اگر برگونه ات سيلی زدند خشمگين نشو بگذار به گونه ”عالقه به هم نوع مسيحيت”را در مقابل  ”تروريستهای بالفطره
ن کودکستانی با روحيه پروتستانی مدرن باآنها در عين اينکه در آمريکا مکاتب مذهبی برای تربيت نونهاال. ديگرت نيز با رضايت تو سيلی زنند

از ،هندرنگ آمريکائی ايجاد کرده اند و هزينه فراوانی برای آن تهيه ديده اند و گوشتهای دم توپ برای اشغال ممالک مسلمان از آنها آموزش می د
  .حی بر بنيادگرای مسلمان ارجحيت داردتوگوئی بنيادگرای مسي. مدارس قرائت قرآن طالبان در پاکستان انتقاد داشته و شکايت دارند

تالش مشتی عمال صهيونيست و امپرياليسم نيز در جهان راه افتاده و اين سياست امپرياليستها در ممالک مورد تعرض را پياده و توجيه می کنند و
،، افغانستانبه عراق، از تجاوز امپرياليستها یآنها ازتجاوز اتيوپی به سومال. می کنند از طريق نظری توجيهی برای آدمکشی آمپرياليستها بيابند

آنها از بمباران شهرهای. به آنها پايکوبی کرده و هلهله می کنند دادنو تشنگی ، فلسطين حمايت کرده در کشتار مردم فلسطين و گرسنگی لبنان
رياليسم آمريکا به ايران هستند و تمام تالش آنها در اين راهآنها هوادار تجاوز امپ. لبنان شادمانند و برای امپرياليستها و صهيونيستها دست می زنند

آنها بجای اينکه روشن کنند که. مهيب و قربانی مفلوک را هم تراز قرار دهند و هر دو را بيک چوب برانند ، تجاوزگراست که خطر ظالم و مظلوم
و اين کار اساسی آنها در زمان تجاوز و تشديد خطر تجاوز است با فرياد بايد مردم ايران را برای مقاومت در مقابل تجاوز امپرياليستها بسيج نمود

کسی درک نکند که کار سرنگونی. به ميدان می آيند و مغلطه می کنند که تا آشفته فکری ايجاد شده  ”نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دو تاشون”
نه به امپرياليسم و نه به جمهوری”آنها با سياست .  ديگری مربوط نيست رژيم جمهوری اسالمی وظيفه مردم ايران بوده و بهيچ کس و ناکس

.شعار بی بو و خاصيتی را طرح می کنند که هرگز ارزش رهنمود برای مردم ايران نداشته و بدرد سردرگمی و منزه طلبی می خورد” اسالمی
اسی برايش جنبه مشغوليات و سرگرمی دارد و سرنوشت خويش رااين محصول تفکری است که به توانائی رهبری خويش اعتقادی ندارد و کار سي

انکار آن پيردختری است که در آغوش جوان خوشروئی در پی کتمان اشتياق بيکران خود ،آنها به امپرياليسِمـ نه . استبدست سير رويدادها سپرده 
آنها فاقد ارزش عملی است و تنها بدرد خلع سالح روحی مردم به امپرياليسِم ــ نه. انکار وی از صد اصرار پررنگتر است. برای تجاوز بخود است

در نبرد مرگ و زندگی که درخواهد گرفت اين جمهوری. ايران که بايد آنها را به مقاومت در مقابل تجاوز امپرياليستها فرا خواند می خورد
  .يسم موافقت خواهد کرداسالمی است که برای بقاء خويش سرانجام به هر سازشی با امپريال

با تخطئه مبارزه مردم فلسطين برهبری حماس و ،و چه ندانند، چه بدانند ياران معنوی امپرياليسم و صهيونيسم در ايران چه بخواهند و چه نخواهند
يسم و تروريسم جهانی در دامبر ضد اشغالگران و ساير مبارزات مردم منطقه بر ضد امپرياليسم و صهيون هللايا مبارزه مردم لبنان برهبری حزب ا

که مظهر استبداد و بربريت است در” اسالم سياسی”برای آنها مبارزه با . تبليغات دشمنان بشريت افتاده و مسحور گفتار و دروغهای آنها می شوند
بليغات ايدئولوژيک مورد ارزيابیمنطقه نه از جنبه ماهيت رهائی بخش آن بلکه از نقطه نظر ت ناممسل مردم مبارزه .درجه نخست قرار می گيرد

و ملتهائی کردهتعريف  را  ضد تروريسم همبارزامپرياليسم آمريکا که مظهر تروريسم جهانی است . قرار می گيرد و فرمان قتل آن صادر می شود
ستها و امپرياليستها پخته شده است واين تبليغات در آشپزخانه صهيوني. که برای رهائی خويش مبارزه می کنند در جبهه تروريسم گنجانده می شوند

در دستور کار” اسالم سياسی”مبارزه با . جهان داده است خويش آنرا بخورد مردم های” جنگ تمدن”پروفسور ساموئل هانتيگتون در کتاب
   .ونيستهاستيامپرياليستها و صه

کشور باز می کنيد می بينيد که عده ای با دادن آگهی از دينهر روز که شما نشريات پاره ای مخالفين رژيم جمهوری اسالمی را در خارج از
آنها عقبگرد خويش را مترقی جا زده از مسيحيتی که تا. اسالم به مسيحيت گرويده اند و حماقت قبلی خويش را با حماقت جديدی تکميل نموده اند

يت سياسی را در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين برزبان نمیآنها جنايت اين مسيح. کنون در جهان وجود نداشته است به حمايت برخاسته اند
پيشرفت بمفهوم نفی مذهب بطور. آورند و به مبلغ بی جيره و مواجب صهيونيستها و امپرياليستها بدل شده و با بی شرمی برای آنها تبليغ می کنند

نتيجه بی فکری و استيصال و بی. بيان عقب ماندگی و پسرفت است تغيير مذهب. کلی و اعتقاد به مطلقيت علوم و توانائی شناخت بشری است
تصميم”” مسيحيت سياسی”باشد ولی برای  ”سياسی”شايد برای پاره ای سند سازی برای کسب پناهندگی . اراده گی و تزلزل روحی است

اين صحنه سازيها بخشی از همان مبارزه دامنه. ”ددموکراتيک انسانهائی است که در اثر شناخت دموکراتيک به حقانيت مذهب مسيحی پی برده ان
تاراندن آنها و به اسارت گرفتن و برده کردندار و گسترده ايدئولوژيک است که امپرياليستها و صهيونيستها برای تسلط بر جهان و مهار رقبا و 

ن کننده و موثر را از ديده بياندازند و دو دستی به فرعياتی، جنبه دائمی و تعيينيروهائی که اين جنگل را نبينند. خلقهای جهان به آن نياز دارند
سکن درد بوده و يا اساسا تاثيری در جهت تغيير سير رويدادها ندارد همواره در ارزيابيهای خويش آلت دست صهيونيستها وبپردازند که حل آنها ُم

مبهم تر بيان کنند و صدها راه فرار برای تغيير موضع خويش جور کنندامپرياليستها قرار می گيرند و هر قدر عباراتهای خويش را گنگ وار تر و
  .را با امپرياليستها و صهيونيستها فراهم آورده اند” انقالبی”و ” شرم”بهتر راه همدستی بدون 

اروپا مردم اين کشورها از کار را به آنجا می رساند که در ،مبارزه با خشونت اسالم و تقابل آن با نوعدوستی مسيحيت و در عمل تطهير مسيحيت
توگوئی حتی اگر کسی مسلمان بنيادگرا بود. آدمکشی امپرياليستها در افغانستان به جرم طالبان و يا همدست اسامه بن الدن بودن ناراحت نمی شوند

،، آنها را می دزددمی سازدجرج بوش برای اسارت اين افراد زندانهای مخفی وحشتناک . مجوزی برای مردن بدست مسيحيان متجاوز داده است
را برای آدمکشی غيردولتی تربيت می کند و از یيآدمها، امپرياليسم آمريکا سرشان قيمت تعيين می کندآوردن ، برای پوست از سرشان می کند

غانستان گسيل می درادطريق موسسه های خصوصی تامين امنيت که شامل حال آدمکشان حرفه ای و جنايتکاران روانی است آنها را به عراق و اف
به زنان و دختران مسلمان تجاوز کنند .بپردازند و يا نامطبوع” ناراحت”، ”مظنون”تا با خيال راحت و بدون محدوديتهای رسمی به کشتن هر فرد

ی در عراق و افغانستانمراجع آماری تعداد اين ارتش خصوص. و از آنها به عنوان بربر و وحشی و تروريست و يا تروريست بالقوه تمتع بگيرند
  .اين همان خوابی است که جرج بوش برای ايران ديده است. هزار نفر می داند ١٢٠را شامل

بياد می آورد که جنايتی که مسيحيان در جهان کرده اند هرگز با ساير اديان و متجاوزان محلی و واژه من در آوردی) توفان(حزب کار ايران
آموزش از تاريخ گذشته و. رفتاری را که استعمار انگليس در هندوستان کرد هرگز مغولها نکرده بودند. ده استقابل قياس نبو ”اسالم سياسی”

کمونيستها هرگز نبايد فريب جعل تاريخی و يا تبليغات امپرياليستها و. بررسی طبقاتی اين تاريخ برای آموزش ما در شرايط امروزی مفيد است
.تها بايد در عين افشاء روشنگرانه و با حوصله و مبارزه با مذهب بطور کلی و نه تنها با يک مذهب خاص بکوشندکمونيس. صهيونيستها را بخورند

ما در زير بزبان مارکس سخن می. نقش سرمايه داری و امپرياليسم و صهيونيسم را بشناسند تا در تجزيه و تحليلهای خويش دچار خطا نگردند
             :يت را بر مال می کنيمگوئيم و گوشه ای از جنايت مسيح

بربريت و”: مردی که از مسيحيت برای خود تخصصی ساخته است چنين می گويد  W.Howitt هاويت. در باره سيستم مسيحی استعمار و”
 ١١ ادامه در صفحه... رتکبمنقطه ی جهان و عليه مردم هر کشور مسخر  رفجايع بيشرمانه ای که نژادهای باصطالح مسيحی در ه
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  به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است پيروزی مبارزه ملی مشروط

بوميان بمراتب وحشتناکتر، رفتار با شده بودند
با اين وجود حتی در مستعمرات بمعنای. بود

.، خصلت مسيحی انباشت بدوی نفی نشدخاص
اين کارشناسان سختگير و ترش روی

، اين منزه طلبان انگلستانپروتستانتيسم 
مقصود شش ايالت آمريکاست که باين نام(جديد

در سال، )کتاب توضيحات-خوانده شده است
ا بتصميمی که در شورای خود اتخاذبن ١٧٠٣
ليره استرلينگ در ٤٠، جائزه ای بمبلغ نمودند

هر بومی يا برای اسيربرابر پوست سر 
ساختن هر سرخ پوست مقرر داشتند و در سال

١٠٠برای هر پوست سر جائزه ای ١٧٢٠
، پس از آنکه١٧٤٤در . ليره ای معين نمودند

يلهقب Massachusetts-Bayماساچوستس بی 
،معينی را متجاسر و ياغی اعالم داشت

برای پوست سر: قيمتهای زيرين تعيين گرديد
ليره ی ١٠٠ساله و باالتر  ١٢ذکور

ليره ی استرلينگ برای ١٠٥، استرلينگ جديد
، برای زنان و کودکانهر اسير از جنس ذکور

ليره ی استرلينگ و برای پوست سر ٥٠اسير 
چند دهه !رلينگليره است ٥٠زنان و کودکان 

ی بعد فجايع سيستم استعماری تالفی اين جنايات
، کهرا بسر اخالف آن پدران و زائران مومن

با. ، در آوردبنوبه ی خود طغيان کرده بودند
تحريک و پول انگليسان اينان بضرب
تبرزينهای هنديان ساطوری شدند

tomahawked )نام تبرزينتوماهاوک ،
توضيحات-استبوميان سرخ پوست آمريک

پارلمان انگلستان سگهای درنده و ).کتاب
وسائلی که خداوند و”پوست سرکن ها را 

  .اعالم نمود ”طبيعت در دست او نهاده است
سيستم مستعمراتی موجب پيشرفت عظيمی در 

شرکتهای”. امر تجارت و دريانوردی شد
اهرمهای) مورد پيشگوئی لوتر(”انحصاری

مانوفاکتورهائی. ديدندنيرومند تجمع سرمايه گر
که بسرعت ميروئيدند در وجود مستعمرات
بازارهای تامين شده ای يافتند و انحصار بازار

ثروتهائی که خارج. موجب انباشت شتابان بود
، اسارت واز اروپا مستقيما بوسيله ی غارت

ج شده بود بسوی متروپل رواناآدمکشی تار
هلند که .ميشد و در آنجا مبدل بسرمايه ميگرديد

مقدم بر ديگران سيستم مستعمراتی را بنحو
باوج قدرت١٦٤٨، در سال اکمل بسط داده بود

تقريبا بطور”اين کشور . بازرگانی خود رسيد
شرقی و معامالت بين انحصاری تجارت با هند

جنوب غربی و شمال شرقی اروپا را در دست
، ناوگان و مانوفاکتورهايشصيد ماهی .داشت

سرمايه های اين .ورهای ديگر بودسرآمد کش
جمهوری شايد مهمتر از مجموع سرمايه ی

Gülichگوليش .”کشورهای ديگر اروپا بود
مقاطعه کار و بازرگان آلمانی ١٨٤٧-١٧٩١(

نمايش”نويسنده تاريخ اقتصاد تحت عنوان 
توضيخات-”تاريخی بازرگانی و پيشه وری

نفراموش کرده است نکته ی ذيل را باي) کتاب
توده ی مردم هلند در: مطلب اضافه کند

، فقيرتر از ديگرمشقت کشيده تر ١٦٤٨
 ٩ادامه در صفحه ... کشورهای اروپائی

 ...مسيحيت " نوعدوستی"
شده اند در هيچ عصری از اعصار تاريخ

، هر قدر وحشی وجهان و نزد هيچ نژادی
، هر اندازه بيرحم و بيشرمانه بودهعقب افتاده

  ”، نظير ندارداست
کارل مارکس پس از بازگوئی نوشته هاويت

در باره رفتار” :در زيرنوشته آن می آورد
 Traite' de la“ر د ببردگان شارل کنت نسبت

Le'gislation“ ١٨٣٧چاپ سوم بروکسل،
بايد اين. جمع آوری خوبی انجام داده است

موضوع را در جزئياتش مورد مطالعه قرار
، هر آنجا که بالمانعداد تا معلوم شود بورژوا

،می تواند دنيا را بنا بر نمونه ی خويش بسازد
  .”بخود و بکارگر چه روا می دارد

را نقش بورژوازی را در اين جنايتمارکس فو
بر مال می کند تا حساب وی را از حساب طبقه
کارگر جدا ساخته و جنبه طبقاتی مبارزه

  . ستمگران با ستمکشان را برجسته کند
مارکس در کتاب سرمايه جلد اول چاپ فارسی

تاريخ اقتصاد استعماری”: چنين ادامه می دهد
ايه داری درو هلندی که ملت نمونه سرم -هلند

تابلوهای ناديده” -قرن هفدهم بشمار ميرفت
و شناعت ، آدمکشی، فسادای از خيانت

هيچ). ستامفورد رافلزتوماس ا(”ميگسترد
چيزی خصلت نماتر از سيستم آدم دزدی آنها

به منظور تهيه برده برای  Celebesبِلدر ِس
برای انجام اين کار افرادی را. جاوه نيست

.دم دزدی تربيت می کردندمخصوصا برای آ
مترجم و فروشنده عاملين اصلی اين ،دزد

تجارت بودند و امرای بومی سرفروشنده
نوجوانانی را که دزديده بودند. بشمار ميرفتند

ب نگاه میِلآنقدر در اين زندانهای مخفی ِس
داشتند تا برای بار کردن بکشتی های بردگان

يک گزارش رسمی تصريح. آماده شوند
يکی از اين جاها مثال شهر”: کندمي

شهر و بندر سلب در Makassar(ماکاسار
پر از زندانهای پنهانی) توضيحات -اندونزی

است که هر يک وحشتناکتر از ديگری و پر از
تيره روزانی است که قربانی آز و ستمگری

گرانند و از خانواده های ، در زنجيِرگرديده
يها برایهلند .”خويش بعنف ربوده شده اند

يا مالقه شبه جزيره ای Malaca(اينکه ماالکا
در جنوب هندوچين بين دريای چين و اقيانوس
هند و شهری از مااليا بهمين نام واقع در تنگه

را به تصرف در) توضيحات کتاب- ی ماالکا
آورند حکمران پرتقالی آنجا را بپول فريفتند و

دروازه های شهر را بروی آنها ١٦٤١وی در
بالفاصله بمنزل حکمران تاختند و ويرا. شودگ

بقتل رساندند تا از پرداخت رشوه ی مزبور
”معاف”ليره ی استرلينگ  ١٨٧٥بمبلغ
اينان هر کجا پا ميگذاشتند ويرانی و .گردند

بان يووانگی. نابودی جماعات بدنبال داشت
Banjuwangi ١٧٥٠، در سال ايالتی از جاوه
فر سکنه بود و درن ٨٠٠٠٠دارای بيش از

اينست .نفر جمعيت داشت ٨٠٠٠فقط  ١٨١٠
  !تجارت شيرين

چنانکه معلوم است کمپانی هند شرقی عالوه بر

، انحصارسيادت سياسی بر هند شرقی
اختصاصی تجارت چای و بطور کلی

مل و نقل کاال به اروپا رابازرگانی با چين و ح
ولی. و بالعکس برای خود محفوظ داشت

در سواحل هندوستان و مابين جزاير کشتيرانی
و همچنين تجارت با داخله ی هندوستان در
.انحصار ماموران عاليرتبه ی کمپانی  بود

، فلفل و کاالهای ديگر، ترياکانحصار نمک
،ماموران خود. منابع بی پايان ثروت بودند

قيمتها را تعيين می کردند و بدلخواه خود
حکمران کل نيز .هندوهای بيچاره را ميچاپيدند

به. در اين بازرگانی خصوصی شرکت داشت
، پيمانها با شرايطی واگذار ميشدقربان ویُم

، از هيچ، بهتر از کيمياگرانکه بوسيله ی آن
تمولهای بزرگ يکروزه مانند .طال ميساختند

قارچ ميروئيدند و انباشت بدوی بدون صرف
در پيگردهای قضائی. پشيزی بوقوع ميپوست

Warren Hasting(وارن هيستينگعليه
نخستين حکمران هندوستان – ١٨١٨-١٧٣٢

.که در عين حال کارمند کمپانی هند شرقی بود
وی در زمان تصدی خود چنان هندوستان را
چاپيد و به مردم فشار آورد که ناچار پارلمان

او را مورد تعقيب ١٧٨٦انگلستان در سال
وی صادرپس از نه سال حکم تبرئه . قرار داد

شد و در ازاء خدماتی که به کمپانی هند شرقی
کرده بود ساالنه مبالغ گزافی برای او از طرف

نمونه) توضيحات کتاب-کمپانی مقرر گرديد
های بسياری از اين قبيل اعمال مکشوف

با شخصی بنام: اينک يکی از آن موارد. گرديد
هنگاميکه عازم مسافرت، Sullivan سوليوان

م ماموريتی رسمی در يکی ازبرای انجا
مناطق ترياک خيز بسيار دور افتاده ی

.، پيمان ترياکی منعقد شده بودهندوستان بود
ليره ی ٤٠٠٠٠سوليوان پيمان خود را بمبلغ
فروخت و  Binnاسترلينگ بشخصی بنام بين

بين نيز آنرا در همان روز بديگری در مقابل
ی کهليره واگذار نمود و خريدار آخر ٦٠٠٠٠

اجرا کننده پيمان بود اظهار داشت که خود او
بنا بر. از اينراه منافع گزافی بدست آورده است

١٧٥٧، از سال صورتيکه به پارلمان تقديم شد
کمپانی و  کارمندانش مبلغ شش ١٧٦٦تا سال

!ميليون ليره استرلينگ از هنديها بعنوان هديه
و ١٧٦٩بين سالهای . اخاذی کرده بودند

، از راه خريد تمام برنجانگليسها ١٧٧٠
، که جز بقيمت های افسانه ای حاضرموجود

، يک قحطی مصنوعیببازفروش نميشدند
لتاتنها در اي ١٨٦٦در سال (بوجود آوردند

بيش از يک ميليون نفر هندی  Orissaريساوا
با وجود اين از. از گرسنگی جان سپردند

کوشش برای متمول ساختن خزانه ی دولتی
، از راه گران فروختن خواربار الزمهندوستان

توضيحات -.، دريغ نورزيدندبه مردم گرسنه
  ).کتاب

البته در کشت داريهائی که فقط با صادرات
، مانند هند غربی وسرو کار داشتند

سرزمينهای پر ثروت و پرجمعيتی مانند
مکزيکو و هند شرقی که بقتل و غارت واگذار
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جانبداری کورکورانه از 
چهل سال رويزيونيسم حزب

  توده ايران
  
حزب توده ايران ناخدای دريای آرام”

  نيست
ائی حزبتوفان حوادث است که گواه ناخد

 "دار ماستبي
    
       احمد قاسمی 

در مورد دوران) توفان(اسنادی که حزب کار ايران 
ننگين فعاليتهای رويزيونيستهای حزب توده ايران
منتشر کرد و نشان داد که آنها با چه روشهای ضد
کمونيستی زمينه نفوذ رويزيونيستهای شوروی را

بحث داغی ،در جنبش کمونيستی ايران فراهم آوردند
امروز بياری. را ميان کمونيستهای ايران موجب شد

شبکه وسيع اينترنت برای رويزيونيستها امکان
ندارد با توطئه سکوت و يا جعل اخبار و اسناد و

،، عوامل آشکار و پنهان خويشقطع ارتباطات
، کاريريستها و انقالبينماها، خرابکارانماجراجويان
  . جعل تاريخ بپردازند به چهلدهه بتوانند مانند

بهمين جهت بود که يکی از قلمبدستان رويزيونيست
نسبت به انتشار اسناد حزب ،در پاسخی غير مستقيم

بگذاريد تاريخ”ما واکنش نشان داد و تحت عنوان 
،و بی رابطه با مسايل مطروحه ”خود سخن بگويد

به دفاع از تاريخ حزب توده ايران بدون توجه به
وی برای رد. ترياليسم تاريخی پرداختمالکهای ما

خدمات واقعی گذشته ،گم کردن و فريب کمونيستها
حزب توده ايران و نقش تاريخی وی را در تحوالت

  ٦ادامه در صفحه ... ايران برشمرد و آنها

حزب واحد طبقه کارگر ايران "حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما . نياز دارداين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی . 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 . که جزيی باشند نيازمنديم زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم

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

  و  مسيحيت ” وستینوعد”
  اسالمی ” بربريت” 

، برای کشتار مردمانی که سرزمينهای زندگيشانمقابل امپرياليستها ای کشتار دستجمعی مقاوماِنبر
مردمانی که سرزمينهايشان از نظر، برای کشتار مملو از مواد اوليه مورد نياز امپرياليستهاست

ميتنظامی و دورانديشی برای تسلط يکجانبه بر جهان در رقابت با رقبا از اه راهبردِی سياسِت
مسلمان کشی و تبليغات ضد. ، نياز بيک جنگ روانی احساس می شودوافری برخوردار است

اسالمی و نه ضد مذهبی عرصه پيکاری است که در اين مبارزه طبقاتی در سراسر گيتی در
بدون شناخت از اين سياست راهبردی امپرياليستی تشخيص سره از نا سره در دنيای. گرفته است

  .ستکنونی ممکن ني
امپرياليسم آمريکا برای مقابله با رقبای خويش و در درجه نخست چين بخاطر بازار عظيم فروش
و نيروی ارزان کارش و روسيه کشوری با منابع غنی انرژی و مواد اوليه مورد نياز صنايع

برای جنگ و شاخ و شانه. امپرياليستی غرب به آن نياز دارد که پشت جبهه خويش را تقويت کند
.شيدن به حامی و مهمات جنگی نياز است که بايد خطوط نخست جبهه را مستمرا تامين کندک

امپرياليسم آمريکا که سياست آتی خويش را بر اساس نظم نوين جهانی تدوين می کند و با عمليات
بازدارنده در پی کسب سرکردگی در جهان و به رقيت در آوردن ساير خلقهای جهان است می داند

، در جمهوريهایپاکستان را از چين جدا گرداند ،د با هندوستان روابط حسنه برقرار نمايدکه باي
،از آنها متحدين آمريکائی بسازد لی رخنه کند ومسابق شوروی در آسيا و اروپا با انقالبات مخ

کشور ميانمار را که ديکتاتوری حاکم در آن تا کنون امپرياليستها را به عذاب وجدان دچار نمی
تاج”از زير نفوذ چين خارج گرداند و  بياری مذهب بوديسم و آخوندهای بودائی ساخت

امپرياليست آمريکا به چاههای نفت و گاز برای توليد. آمريکائی را بر سرش بگذارد ”دموکراسی
و جنگ جهانی آتی و جنگهای منطقه ای و کسب برتری سياسی و اقتصادی از طريق اين عامل

و بايد بتواند تجاوز خويش به صاحبان سرزمينهای نفت خيز را در نزد افکارفشار نياز دارد
منابع عظيم نفت و گاز در درجه نخست در. عمومی جهان و فريب رقبای خويش توجيه گرداند

،اختيار ممالک اسالمی است و از اين گذشته اسرائيل به منزله سرپل امپرياليسم آمريکا در منطقه
در سرزمين ابا اجدادی مردم فلسطين بوجود آمدهمتحد امپرياليسم در منطقه  به منزله نزديکترين

عجيب. که مردم سرزمينهای پيرامونش را که در اکثريت خويش مسلمان هستند تهديد می کند
، ضدنيست که در چنين وضعيتی ملتهای مسلمان در اين ممالک با روحيه شديدا ضد آمريکائی

ورش يابند و برای پاسداری از سرزمينها و غرور و شرافت ملی، ضد صهيونيستی پراستعماری
،، افغانستاناشغال سرزمينهای عراق. خويش جنبشهای عظيم توده ای ضد آمريکائی ايجاد نمايند

، ايجادبطور مستقيم و يا غير مستقيم از طريق ايادی امپرياليسم... ، سومالی و، قطرکويت
، جمهوريهای آسيای مرکزی در، ترکيه، گرجستانربايجانپايگاههای نظامی تجاوزگرانه در آذ

سياست جهانی. درجه نخست عامل فشاری به سرزمينهائی است که ملل مسلمان در آن سکنی دارند
، ارتش آمريکا و يا ساير موسسات مالی جهانی باکردن سرمايه از طريق سازمان تجارت جهانی
ما با اين مقاومت در آمريکای .روبرو شده است مقاومت مردم جهان و بويژه در ممالک اسالمی

التين و آفريقا نيز روبرو هستيم ليکن اشکال قهرآميز مبارزه ضد امپرياليستی بصورت روشن و
، عراق و، لبنانمبارزه مردم فلسطين. مستمر و توده ای بيشتر در خاور ميانه شکل گرفته است

تند تاثيرات عظيم در جهان و منطقه عليرغمافغانستان که در اکثريت خويش مردم مسلمان هس
سکوت و جعل اخبار هخبرگزاريهای امپرياليستی که مجموعه ای از توطئ” دموکراتيک”سانسور

  .، بجای گذارده استرا با هم در آميخته اند
نا برکدام، ايجاد افکار عمومی الزم در جهان که ببی اعتبار کردن اسالم و نه مذهب بطور کلی

چگونه بايد برای سرپوشیبايد مسلمان کشی را رواج داد و ” متمدنانه”و ” دوستانهوع ن”دليل
و يا بيکباره بياد غير انسانی به دفاع برخاست” زنانتساوی حقوق ”از سياسی  مسيحيِت بربريِت
از ،افتاد نه در عربستان سعودیجالب آنکه و  و افغانستان در ايران” سنگسار زنان”بودن

امپرياليستی و تدارک جنگ روانی برای سرکوب ملتهای مخالف امپرياليسم و نهضتهایسياستهای
 ١٠ادامه در صفحه ... آزاديبخش است که از تماميت ارضی و حق حاکميت ملی خويش
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