
و ساده انگاری دو زمينه  دروغگوئی
 تدارک تجاوز امپرياليستی

امپرياليست آمريکا با استناد به گزارش سازمانھای جاسوسی خويش مدعی شد که کشور ايران نه
اين در حالی. نيز در پی ساختن بمب اتمی نبوده است ٢٠٠٣تنھا فاقد بمب اتمی است بلکه از سال

ه و سازمان جاسوسی مجاھدين خلق بيشرمانه عکس آنرااست که صھيونيستھا و امپرياليست فرانس
امپرياليست آمريکا برای پيشبرد مقاصد خويش حتی از بی آبرو کردن متحدين. مدعی شده اند

بنظر حزب ما جامعه جھانی بايد با تصويب     . دروغگوی خود ابائی ندارد و نداشته است
حال معلوم. ه کشورھای دروغگو دست بزندقطعنامه ای بيک دوره طوالنی اعتماد سازی نسبت ب

شده است که اين رژيم ايران نبوده است که در اين زمينه حقيقت را بيان داشته بلکه اين
امپرياليستھا و صھيونيستھا بوده اند که از ھمان روز نخست بدورغ متوسل شده اند و افکار

آنھا در مورد عراق. فريب داده اندعمومی را با سانسور و جعل اخبار و سند سازی و بوق و کرنا 
حال ھمان سياست رياکارنه اعتماد سازی که. نيز به جعل اسناد مشغول بودند و دروغ می گفتند

اين البته به آن مفھوم نيست. بناف جمھوری اسالمی بسته بودند بايد در مورد خود آنھا اجراء شود
!ھرگز. روغ و دغل متوسل نمی شودکه جمھوری اسالمی به مصداق دروغگو دشمن خداست به د

.می باشد ،توجيه می کند رسيدن به ھدف را سياست وسيله  ؛مورد قبول جمھوری اسالمی اصل
يعنی اگر دروغگوئی برای ثبيت رژيم جمھوری اسالمی ضروری باشد بايد به دروغ متوسل شد و

 ٤ادامه در صفحه ...نفس رژيم . از آن حداکثر استفاده را کرد

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد
      

  ديای جھان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

نيروی ھسته ای 
ولی  ،ھرخانه ما حرام َ ب  

به مسجد آنھا رواست
بحث ساختن نيروگاھھای ھسته ای دوباره گرم

فرانسه که پرچمدار اين حرکت بود . شده است
حرص و طمع ساير ممالک امپرياليستی را که
دارند از اين بازار پر منفعت عقب می مانند در

فرانسه در شمال افريقا و در ممالک . آورده است
پيرامون خليج فارس راه افتاده و به ھمه آنھا
پيشنھاد توليد انرژی از طريق استفاده از

با پاره ای از . نيروگاھھای ھسته ای را می کند
آنھا که تروريستھای سابق محسوب می شدند
قراردادھای پر رونق غير تروريستی بسته است

ی خورد که ھيچکدام ازآنھا در فکر غنی و قسم م
ظاھرا . کردن اورانيوم و ساختن بمب اتمی نيستند

نيروگاھھای ھسته ای فرانسه در اين مورد
. سترون اند و از آنھا بخاری بر نمی خيزد

خبر  ٢٠٠٨ژانويه  ١٨مطبوعات غرب در تاريخ 
دادند که آقای سرکوزی برای جای پا باز کردن

قابت با آمريکا سفری به در تنگه ھرمز و ر
امارات متحده عربی کرده است و می خواھد از
ناخشنودی اعراب در مورد سياست جرج بوش
در منطقه خاور ميانه و ھمدستی آشکار وی با
صھيونيستھا بنفع کنسرنھای اسلحه و ھسته ای

ممالک اين ناحيه تصميم . فرانسه استفاده کند
شور خويش گرفته اند وابستگی مستقيم سوخت ک

را نسبت به ماده نفت تقليل داده و از انرژی اتمی
آقای سرکوزی که سومين . در آينده استفاده کنند

ماه عسلش را از جمله از جنبه اقتصادی برای
تامين و مصرف انرژی در اين منطقه می گذراند
به آنھا وعده کرده است که قراردادھای ساخت

المت نيروگاھھای ھسته ای برای مصارف مس
 -کنسرسيوم آروا. آميز با آنھا منعقد خواھد کرد

   ٢ادامه در صفحه ...توتال -سوئز

  ھشتمال ــس  – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠٨فوريه  -١٣٨۶بھمن – ٩۵ماره ـش

 تھديد واقعی در منطقه خليج فارس
قايق موتوری سپاه پاسداران ايران در تنگه ٥در ھفته گذشته روز يکشنبه دولت آمريکا مدعی شد که 

.دست زده اند” يونپرووکاس”ھرمز به سه ناو آمريکائی نزديک شده و آنھا را تھديد کرده و به 
سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمريکا که در آرزوی١٣٨٦ديماه  ٢٦- ٣٠کيھان لندنی مورخ

صھيونيستھا به ايران روز شماری می کند قدری اين خبر را چرب کرد و بهتجاوز امپرياليستھا و
آمريکا را نظامیسه ناو در تنگه ھرمز ... سپاه پاسداران  جنگیقايق  پنج” :اشاره اربابش نوشت

در حاليکه قايقھای فکسنی سپاه .”پيامھای تحريک آميز ارسال داشتندمورد تھديد قراردادند و
اند ”نظامی”که تنھا  آمريکائیبيچاره اند ناوھای ”جنگی”عدد است  ٥پاسداران که تعدادشان

اين ناوھای. اچيز استسپاه کمتر و در اقليت بوده و تعدادشان تنھا سه عدد ن یتعدادشان از قايقھا
نظامی و جنگی و قدرتمند و متجاوز در چند سطر بعد به ناگھان تنھا به ناو آمريکائی بدل می شوند

”ناجوانمردانه” فارس آمده و گير تھديد و تحريکگذران تعطيالت تابستانی به خليج  که گويا برای
م کاری نقل قولی ھم در البالی خبرھا ازکيھان لندنی برای محک. جنگی و تھديد آميز ايران افتاده اند

پس از يک مشاجره”: ان پيدا می کند که مدعی شده. ان. يک مقام غير رسمی آمريکا به استناد سی
  ٦ادامه در صفحه ... ياردی کشتيھای آمريکائی ٢٠٠راديوئی بين طرفين قايقھای ايرانی به

”انقالبی”ميھن پرستان کمونيست و وطنفروشان   
و به ايران وشمشير کشيد  ضد ميھن پرستی کمونيستھانخستين جريان سياسی که در ايران بر 

مريدان منصور حکمت ،جلوه داد” جھان وطنيست”و ” مدرن”ايرانی توھين کرد و خويش را
سم ضد کمونيستی و تروتسکيستی واين . تئوريسين سوسياليسم کيبوتسی اسرائيلی بودند

صھيونيستی در پاره ای سازمانھای خرده بورژوا که به ظاھر از نظر تشکيالتی استقالل دارند ولی
از جنبه نظری درفقر شديد تئوريک بسرمی برند و دنباله رو تئوريھای منصور حکمت اند، موثر

خود حرفی برای گفتن ندارند ،اين سازمانھا جز تکرار مکرر تئوريھای پوچ منصور حکمت. افتاد
شرافت. و معلوم نيست چرا به حزب کمونيست کارگری ايران برھبری تقوائيستھا نمی پيوندند

آنھا بايد حکم کند که نقطه نظريات ديگران را بجای نظر خويش” کمونيستی”و صميميت  سياسی
ليکن انفراد منشی خرده بورژوائی که. نظريات را حفظ کنند اصالتامانتداری در جا نزنند و

ھمواره در اين پندار سفيھانه غوطه ور است که گويا تاريخ جھان از زمان تولد وی آغاز و نوشته
ت و حرفھای سايرين را بايد به عنوان دستآوردھای خويش جا بزند مانع از آن است که درشده اس

اين انقالبيون کذاب اخيرا با کوبيدن طبل جنگ امپرياليستھا و. مبارزه اجتماعی صادق باشد
و باين” کمونيستھا ميھن ندارند”براه افتاده و تبليغ می کنند که  ،صھيونيستھا عليه وطن ما ايران

جھت نبايد در مقابل تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھا به ايران مقاومت کنند و برای رھائی ايران
،بنظر آنھا کسی که برای حفظ تماميت ارضی ايران .ميت ارضی آن بکوشنداو حفظ استقالل و تم
می کند ايران مبارزه     ِ مردم      ِ خود                                         ِ ، برای حق تعيين سرنوشت مردم ايران بدست  برای استقالل ايران

اسالمی جمھوریايران يعنی  ،بنظراين نھيليستھای جزم انديش. رژيم جمھوری اسالمی است عامل
  ٩ادامه در صفحه ...ھوادار جمھوری اسالمی و ھر ضد ايرانی ،و ماال ھر ھوادار ايران



           

  ٢صفحه                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨۶ماه  بھمن – ٩۵شماره 

ن باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايرانَ     س رنگو  

  ...خانه ما حرامنيروی ھسته ای بھر
Areva-Suez-Total  که يک کنسرن فرانسوی

مگاواتی  ١٦٠٠است اميدوار است که دو نيروگاه 
تحويل ابوظبی دھد و در اين مورد به مذاکرات 
مشترک شيخ خليفه بن سيد النحيان با نيکوال 

  . سرکوزی تکيه می کند
يستھا تبليغ می کردند که تا ديروز ھمه اين امپريال

کثيفترين انرژی ھمان انرژی ھسته ای است زيرا 
ھنوز نمی توان تفاله ھای اتمی را از بين برد و يا 

گواه آنھا چرنوبيل . آنھا را بدون خطر انبار کرد
در آن دوران الزم بود که به افزايش بھای . بود

معادن ذغال سنگ بيانديشند و برای غارت نفت 
ميانه و آمريکای جنوبی برنامه  ممالک خاور

در آن دوران الزم بود که . دراز مدت بريزند
نيروگاھھای از کار افتاده و خطرناک خود را با 
پول ماليات مردم ممالک مربوطه ترميم کرده و 
مجددا آماده بھره برداری نمايند و يا شايد برخی 
از آنھا را که عمرشان را کرده بودند از رده 

پولش را از دولتھای وقت برای  خارج کنند و
در آن روز . کنسرنھا که ھميشه طلبکارند بگيرند

ھدف اين بود که صنايع توليد انرژی نوين را که 
آنرا از نظر محيط زيست بی خطر جلوه می دادند 
با تسھيالت دولتی يعنی با ماليات مردم تکميل و 
توسعه دھند و به ممالک صاحب نفت با بھای 

تا درآمد نفت آنھا را به ممالک  گزاف بفروشند
اين سناريوھا ديگر به پايان . مادر عودت دھند

رسيده و بايد با سناريوھای جديدی آغاز بکار 
آن دوران ظاھرا بسر آمده است و حال ھمه . کرد

جا از انرژی پاک و پاکيزه و بی خطر ھسته ای 
سخن می رود که کمترين گاز کربنيک را توليد 

، آلودگی ھوا را موجب می شود ، کمترينمی کند
کمترين گرما را که به گرم شدن ھوا و محيط 
. زيست منجر می شود موجب می شود

نيروگاھھای ھسته ای ديگر خطرناک نيستند و 
ھمه بی ضرر شده اند زيرا آخرين و تنھا نوع 
خطرناک آنھا در چرنوبيل بود که آنھم با جدا شدن 

خطر تجديد اوکرائين از روسيه از بين رفت و 
ساختمان آنھا از جانب کنسرنھای روسيه ديگر 

البته کسی از اين شارالتانھا نمی . مقدور نيست
پرسد که نخستين فاجعه ھای اتمی در انگلستان و 
آمريکا روی داد که با ھمه امکانات 

، و نه در اتحاد آنرا کتمان کردند” دموکراتيک”
تبليغات ضد . جماھير شوروی رويزيونيستی

وبيل که تا به امروز نيز ادامه دارد يک چرن
مبارزه و دعوای سياسی ايدئولوژيک با روسھا 

از کی تا بحال . بود تا دلسوزی برای جان مردم
 ؟!دل امپرياليستھا برای مردم می سوزد

مطبوعات اروپائی استفاده از انرژی ھسته ای 
صلح آميز و ساختن نيروگاھھای ھسته ای را به 

نه . در اروپا تشريح کرده اندرنسانس ھسته ای 
تنھا دولتھا بلکه افکار عمومی نيز با آن موافق 
است و اين انرژی می تواند اين ممالک را از 

البته . وابستگی به منابع نفت خارجی بی نياز کند
محدود تنھا مربوط به سوخت فسيلی              ِ اين بی نيازی  

برای تبديل آن به انرژی است در غير اين 
يم پتروشيمی غرب به نفت صورت صنايع عظ

ايران و ممالک نظير ايران ھمواره نياز داشته و 
کنسرنھا به اين نتيجه رسيده اند که . خواھد داشت

سوخت فسيلی را بايد برای استفاده ساير صنايع 
حفظ کنند و از انرژی ارزانتر ھسته ای برای 
. کارھای روزمره و سوخت خانگی استفاده نمايند

. ه ای از چندين مرحله می گذردتامين انرژی ھست
و  ، تغليظ آنساختمان نيروگاھھای ھسته ای

استفاده از آن در نيروگاھھای اتمی و سپس انبار 
. کردن سوخت اتمی با کمترين خطر ممکن

امپرياليستھا برای ھر مرحله از اجرای آن برنامه 
پرداخته اند تا بی  تعمقدارند و در مورد آنھا به 

  .دگدار به آب نزنن
دولت انگلستان راه را  ٢٠٠٨ماه ژانويه  ١٠در 

برای ساختمان جديد نيروگاھھای ھسته ای بر 
اساس قانون جديد انرژی در انگلستان ھموار 

اين دولت انگلستان ضرورت اين امر را . کرد
مربوط به تصميماتی می کند که در کنفرانس 
محيط زيست اتحاديه  اروپا در ماه مارس سال 

ورد تقليل گازھای گلخانه ای برای گذشته در م
بھبود ھوا و مصرف آگاھانه انرژی اتخاذ شده 

کنسرنھای فرانسوی و آلمانی فورا آمادگی . است
خويش را برای ھمکاری در زمينه ساختمان 

بر سر . نيروگاھھای ھسته ای اعالم داشتند
ساختن نيروگاھھای اتمی که درآمد سرشاری 

گاتنگی ميان آنھا در برای کنسرنھا دارد رقابت تن
 Averaشرکت فرانسوی آورا . گرفته است

آمادگی خويش را برای ساختن چھار تا شش 
شرکتھای آلمانی . نيروگاه اعالم داشت

نيز آمادگی ” RWE ِ ا   ِ و  ر”و شرکت   ”EONن ُ ا   ِ ا  ”
  .خويش را برای دريافت سفارش اعالم داشته اند

دولت انگلستان کار خودش را ساده کرده است و 
خواھد با سرمايه ھای خصوصی اين می 

حکمت استفاده از سرمايه . نيروگاھھا را بنا کند
ھای خصوصی در مورد چنين فنآوری دقيق و 

در اين  ،ايمنی آن      ِ سامان                ِ نظارت و تکميل          ِ نيازمند  
است که دولت مسئوليت را از سر خويش باز می 
کند و به بھانه ايجاد شرايط بھره برداری 

توليد انرژی و رقابتشان      ِ نھای  اقتصادی اين کنسر
دست آنھا را برای نصب حداقل  ،در بازار آزاد

سيستمھای ايمنی يعنی برای کاھش حداکثر کيفيت 
از . ايمنی در نيروگاھھا ھسته ای باز می گذارد

اين ببعد اين دولت نيست که در باره انبار کردن 
بی خطر تفاله ھای اتمی بايد تصميم بگيرد و در 

بلکه اين شرکتھای ، م پاسخگو باشدمقابل مرد
خصوصی ھستند که موظف به اجرای اينکار می 
شوند و موظف نيز نيستند زمان حمل و نقل تفاله 
. ھا را به اطالع رسانه ھای گروھی برسانند

بسياری از سھل انگاريھا و وقايع ناگوار از چشم 
مردم به بھانه حفظ امنيت سرمايه و مالکيت 

باين . رخانه پنھان می ماندخصوصی و اسرار کا
ترتيب دست شرکتھای خصوصی بدون نظارت 
دولت در ھر جنايتی باز است و از ھمه حقوق 
مالکيت مقدس خصوصی برای فرار از تعقيب 

دولت نيز ھميشه خودش را . قانونی برخوردارند
حال . کنار می کشد و به کوچه علی چپ می زند

ر افتاده از اين احاد پراکنده و بدون سازمان و دو
مردم ناراضی ھستند که بدون امکانات        ِ يکديگر  

مالی و تبليغاتی بايد در مقابل غول کنسرنھا که 
دستگاھھای عريض و طويل قضائی در کنار نفوذ 
عميق در دستگاھھای دولتی در اختيار دارند 

دعوای آنھا دعوای فيل و فنجان . ايستادگی کنند
  . است

ی که يک پنجم نياز نيروگاه ھسته ا ١٩تا کنون 
اقتصاد انگلستان را تامين می کردند در حال کار 

سال ديگر که  ٢٧يعنی  ٢٠٣٥تا سال . بودند
معلوم نيست کی زنده و کی مرده است بايد کليه 

سال  ٢٧طبيعا . اين نيروگاھھا خوابانده شوند
ديگر با توجه به اين چند سالی نيز که از عمر 

آن حتی از نظر اين نيروگاھھا می گذرد وقت 
کنسرنھا نيز رسيده است که نيروگاھھای کھنه را 
از رده خارج کنند و نيروگاھھای نو بسازند و 
ھمه اين افسانه سرائی ھا نيز بنام نامی احترام به 
. حفظ محيط زيست به افکار عمومی بياندازند

برای اين کار نيز از دولت يعنی از ماليات 
  . نمايندزحمتکشان مساعده مالی دريافت 

با تصميمات جديد دولت انگلستان وضعيت 
البته ھمين . جديدی در اروپا بوجود آمده است
برقراراست و  وضعيت نيز در آمريکا و کانادا

آنھا نيز به سرعت در پی تکميل و افزايش 
انگلستان . نيروگاھھای ھسته ای خويش ھستند

بدنبال فنالند و فرانسه سمت و سوی جديدی را 
بسياری از ممالک . نشان می دھد در اروپا

اجازه تمديد استفاده از  ، بلژيکاروپا نظير ھلند
. نيروگاھھای ھسته ای موجود را صادر کرده اند
، ممالک اروپای شرقی نظير بلغارستان

، کشورھای بالتيک ھمه و ھمه بدنبال اسلواکی
تامين انرژی از طريق ساختن نيروگاھھای ھسته 

در ھمين ماه ژانويه  دولت روسيه. ای ھستند
قرارداد ساخت يک نيروگاه اتمی را با 

جمھوری چک مدتھاست . بلغارستان منعقد کرد
، اين نيروگاه را ساخته و از آن استفاده می کند

، سوئد از زمره ممالکی ھستند که از ايتاليا
. نيروی ھسته ای برای توليداتشان سود می برند

است و با آلمان مملو از نيروگاھھای ھسته ای 
تبليغات ضد اين نيروگاھھا زمينه سرمايه گذاری 
در صنايع جديد انرژی زا و يا انرژی نوين 

، ، آتش، آفتاب، بادنظير استفاده از انرژی آب
که بی شباھت به مطھرات اسالمی  - اعماق خاک

فراھم آورده و رھبری دنيای سرمايه  - نيست
داری را در اين عرصه صنايع بعھده گرفته 

  .است
روسيه گام مھمی در استفاده از اين انرژی 
برداشته است و از ھم اکنون با کشورھای دارای 
منابع اورانيوم قراردادھای پر سودی معامله 

استراليا از اين بابت بسيار سود می . نموده است
ھمين امر باعث شده که اورانيوم موجود و . برد

ھمه اين ممالکی . محدود در بازار گرانتر شود
نيروگاه ھسته ای توليد می کنند به اورانيوم  که

برای تغليظ و سوخت خويش نياز دارند و به 
ھمه آنھا . بازار فروش اورانيم ھجوم می آورند

به اھميت نقش آتی استفاده از انرژی ھسته 
بر سر تصاحب آن جنگ  .ای پی برده اند

وضعيت ھم اکنون در . سختی در خواھد گرفت
پاره ای از شرکتھای  جھان به نحوی است که

اتمی توانسته اند نقش انحصاری برای خويش 
، ، آلمانیشرکتھای فرانسوی. تامين کنند

آنھا . آمريکائی و روسی در راس آنھا قرار دارند
را بعد  می خواھند انحصار توليد و توزيع انرژی

از نفت در دست بگيرند و از آنھا اھرمھای 
قانون . دسياسی برای اعمال نفوذ خويش بسازن

منع گسترش سالحھای اتمی که مصوبه جھانی 
است موی دماغ آنھاست چون استفاده از اين حق 

ولی . را برای ھمه ممالک برسميت می شناسد
انحصارگران با اين حقوق برای ممالک ضعيفتر 
موافق نيستند چون مغاير حق انحصاری 

  ٣ادامه در صفحه ...آنھا. آنھاست
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 ماخواھان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق ھستيم

  ...ما حرامنيروی ھسته ای بھرخانه 
قرار داد الحاقی را به اين پيمان افزودند تا مانع  

شوند کشورھای جھان به غنی سازی اورانيوم 
ولی بنظر می آيد که ھنوز اين ضميمه  ،دست زنند

آنھا در . سازی نتوانسته آمال آنھا را برآورده کند
پی آن ھستند که اساسا اين پيمان جھانی را که به 

رده و يا در عمل بی ضرر آنھا است باطل ک
مبارزه آنھا در شورای امنيت . محتوی گردانند

سازمان ملل و گذراندن دو قطعنامه غير قانونی 
سياست . عليه ايران ناشی از ھمين امر است

امپرياليستھا اين است که برای کشورھای حاشيه 
حقوقی  ”دنيای سوم”ای و يا تحت سلطه و بقولی 

مورد نيازشان ته ای نيروگاھھای ھس قايل نباشند و
آنھا بسازند خود با پول را با قيمت انحصاری و 

 ولی تغليظ اورانيوم و فروش ميله ھای سوخت و
درست  .انبار کردن آنھا را خودشان بعھده بگيرند

مانند اين است که شما به کسی گرانترين ماشين 
سواری جھان را بفروشيد و پولش را به جيب 

نھا با خريد بنزين بتوانند بزنيد ولی مانع شويد که آ
در آن صورت اين . آن ماشين سواری را برانند

گرانترين ماشين سواری جھان که شما بھايش را 
کشور . از قبل پرداخته ايد آھن پاره ای بيش نيست

ما ايران با تجربه نيروگاه ھسته ای بوشھر 
روسھا ھر وقت اراده کنند از تحويل . روبروست

می زنند و ھر بار  ميله ھای سوخت سرباز
بخواھند با ساير امپرياليستھا کنار بيايند و سازش 
کنند ميله ھای سوخت نيروگاه ھسته ای بوشھر را 
به گرو می گيرند و به کشور ما فشار وارد می 

آنھا تا کنون چندين بار از تحويل سوخت . آورند
اتمی به ايران امتناع کرده اند و در آينده نيز 

ن روش شرکت زيمنس آلمان که ھمي. خواھند کرد
از پايان رساندن ساختمان نيروگاه اتمی با فشار 
آمريکا سرباز زد و نمونه روسھا و موارد مشابه 
ديگر دال بر اين است که ايران نبايد به فشار 
استعمار تن در دھد و استقالل خويش را از دست 

ايران بايد بتواند اورانيوم را در خاک . بدھد
د و مانع شود که سرنوشت خودش غنی ساز

. انرژی ايران در آتيه بدست استعمارگران بيفتد
اين روش استعماری سرنوشت اين کشورھا را در 
اختيار امپرياليستھا قرار می دھد و آنھا می توانند 
ھر وقت اراده کردند از تحويل سوخت به اين 
کشورھا خودداری کرده و آنھا را برای اجبار به 

ما . شان تحت فشار قرار دھندکارھای خالف ميل
. نمونه ھای کثيف اين روش را ھر روز شاھديم

که ... به محاصره نوار غزه و کوبا و ايران و
برخالف قوانين بين المللی و انسانی است نظر 

به دروغھای . افکنيد تا چشم بصيرت شما باز شود
، ، لبنانامپرياليستھا در مورد عراق و افغانستان

... ، کره شمالی وزيمباوه ،ونزوئال، کوبا، فلسطين
نظر افکنيد تا ببينيد اين دروغگوھا و عوامفريبان 
با چه دريدگی و بی شرمی از جنايت و آدمکشی 
دفاع کرده و در مورد مبارزه مردم اين ممالک 

ھرگز نبايد به . دروغ سرھم بندی می کنند
مسئله غنی  .ادعاھای امپرياليستھا اعتماد کرد

م يک امر ملی و با استقالل سازی اورانيو
امپرياليستھا اشکال . کشورھا رابطه دارد

گوناگونی برای طرحھای استعماری خويش 
ازجمله اينکه بايد يک بانک . پيشنھاد می کنند

جھانی اين کار را انجام دھد و ممالک دارای 
نيروگاه ھسته ای نيازھای خويش را از طريق اين 

مان ملل متحد توليد يا اينکه ساز. بانک تامين کنند
بی ”يا اينکه در کشور . و نظارت آنرا بعھده گيرد

ولی . سوئيس اين ھمکاری صورت پذيرد ”طرف
کسانيکه دستی بر آتش سياست دارند می دانند که 

امپرياليستھا بعلت زوری که . بی مايه فطير است
دارند می توانند ھر وقت اراده کردند با فشار به 

ھمه قوانين بين المللی به اين مراجع و يا نقض 
مگر کسی در عراق و . خواستھای خود برسند

فلسطين و افغانستان و لبنان و ونزوئال و نظاير 
ھيچکس جز مردم آگاه و . آنھا جلودار آمريکاست

، ھيچکس جز خلقھائی که حاضرند با اين مسلح
درنده برای حفظ و يا کسب استقالل خويش 

يف آنھا نخواھد و قربانی دھند حر مبارزه کنند
ما در فلسطين و عراق و نظاير آنھا شاھد اين . شد

غنی سازی اين است که  .صحنه ھا ھستيم
و ھرگونه  اورانيوم حق مسلم ايران است

خيانت عقب نشينی در استفاده از اين حق يک 
اتفاقا امروز بھترين . به حساب می آيد ملی

شرايط است که ما اين حق را عمال نيز بدست 
حق غنی سازی بدون . ه و از آن استفاده کنيمآورد

حق استفاده از آن حرف پوچ است که 
بنظر حزب ما . امپرياليستھا بر آن تکيه می کنند

شکست ايران در اين امر يک شکست 
استراتژيک برای ھمه ممالک غير متعھد در 

اگر امپرياليستھا با اعمال غير . جھان خواھد بود
انه و تھديدات نظامی قانونی و فشارھای بربرمنش

ما را در استفاده از اين حق به شکست بکشانند 
راه را برای ھرگونه خودسری و اعمال زور و 
به کف آوردن انحصار توليد انرژی ھسته آتی باز 

سرنوشت نسلھای آتی ميھن ما به . کرده اند
  .اين تصميم ربط دارد

نشريه زود دويچه تسايتونگ در آلمان در تاريخ 
خبر داد که اسرائيل موشکھای  ١٨/٠١/٢٠٠٨

که توانائی حمل ” ٣يريشو ”خويش را بنام 
. کالھکھای اتمی را دارند با موفقيت آزمايش کرد

کسی در مورد موشکھای اسرائيلی که ھدفش 
نابودی ايران و چين و روسيه است کلمه ای 

کالھک  ٢٠٠کسی در مورد . برزبان نمی آورد
رای بشريت اتمی اسرائيل که خطر بزرگی ب

مترقی و مدنيت جھانی است کالمی برزبان نمی 
کسی در مورد نيروگاه اتمی اسرائيل که در . آورد

آنجا اورانيوم را برای ساختن بمب اتمی غنی می 
کسی جار و . سازند سخنی به زبان نمی آورد

جنجال راه نمی اندازد که اسرائيل صھيونيست و 
اتمی را نژاد پرست پيمان منع گسترش سالحھای 

، امضاء نکرده است و يک کشور خطرناک
. ، نژاد پرست و ضد دموکراتيک استتروريست

کسی نمی گويد اسرائيل اساسا به بمب اتمی نياز 
بمب  ل، به موشک دوربرد با امکان حمندارد

اتمی نياز ندارد زيرا که امپرياليستھا و در راس 
 آنھا امپرياليسم آمريکا وظيفه حفظ امنيت اسرائيل

” کاری ممحک”را بعھده گرفته است و نيازی به 
روشن است که اسرائيل  .با اين خرج گزاف نيست

سرپل امپرياليسم در منطقه بوده و بايد منويات 
آنھا به اسرائيل مسلح به . امپرياليستھا را برآورد

بمب اتم که خود آنھا ھمه امکانات فنی و 
ين کارشناسی را در اختيارش قرار داده اند در ا

ما در اينجا از . منطقه حساس جھان نياز دارند
، پاکستان اسالمی و يا ھندوستان سخنی نمی گوئيم

ما به اين نيزاشاره نمی کنيم که عربستان سعودی 

نيز در پی ساختن نيروگاه ھسته ای برای تامين 
را ” توفان”ما فقط توجه خوانندگان  .انرژی است
می کنيم که  جلب گوئيھای امپرياليستھا به تناقض

موھومی ايران چه جنجالی ” بمب اتمی”برای 
و برای استتار بمب اتمی  که براه نيانداختند

واقعی اسرائيل چه موش مرده بازيھائی که انجام 
  .    نمی دھند

اپوزيسيون تقلبی و خود فروخته ايران نظير 
مجاھئين خلق ايران که به النه جاسوسی 

ر حمله آمريکا به آمريکائيھا بدل شده است ھوادا
، دروغگوئی در ، تحريم اقتصادی ايرانايران

، و ممانعت از غنی ”بمب اتمی مالھا”مورد 
سوپر انقالبيھائی . سازی اورانيوم در ايران است

ھستند که از اظھار نظر فرار می کنند و تالش 
دارند در مورد اين مسئله مھم که به سرنوشت 

ت به تامين آتی انرژی کشورشان مربوط اس
و نظاير اين مھمالت ” مشاجرات اتمی”بھانه 

بی  ،دخالت نداده” مشاجرات”خود را در اين 
طرف جلوه داده و وانمود کنند که اين امر اساسا 

دعوای  ”مشاجرات اتمی”. به آنھا مربوط نيست
و  ھا فريب خورده  .؟!مالھا با جرج بوش است

ماليخوليائی ايران ھای يا سوپر انقالبی 
 شانمغزان بر واقعيات کوراست و چشمانش

د اوضاع جھان بر نخوب کار نمی کند تا بفھم
آنھا گرفتار در چنبره  .کدام پاشنه می چرخد

تبليغات گمراه کننده امپرياليستھا و بويژه 
صھيونيستھا ھستند و با مغز خويش نمی توانند 

توان ايدئولوژيک آنھا کم است و . بيانديشند
اين . قاتی ناچيز استشناخت آنھا از دشمن طب

اپوزيسيون رنگارنگ و گمراه مرتبا با آنھا در 
نفی اين حق مسلم مردم ايران يعنی نفی حق غنی 

تبليغات آنھا با . سازی اورانيوم ھم آوا می شوند
آنھا تا ديروز . تبليغات امپرياليستھا فرقی ندارد

 ”بمب اتمی مالھا”ھمراه با امپرياليستھا از 
مانع غنی سازی اورانيوم که  سخن ميراندند تا

آنھا . حق مشروع و مسلم مردم ايران است بشوند
آب به آسياب اسرائيل می ريختند که خودش 
دويست کالھک اتمی دارد و برای ايران 

آنھا پس از اينکه دست . ری می خواند  ُ رک   ُ ک  
امپرياليستھا در مورد بمب اتمی ايران رو شده 

ز مردم ايران ا ،است که به جھان دروغ گفته اند
دامن زدن به تحريکات و ، بعلت ھم آوا شدن

دروغھای امپرياليستھا و شايعه سازيھای بی 
معذرت خواھی نمی ، شرمانه در خدمت آنھا

آنھا . تازه از مردم ايران طلبکار نيز ھستند. کنند
گريزان ” ناگوار”از بحث دراين زمينه ھای 

 ”اھميت بی”خودشان را به اين مسايل  .ھستند
تنی چند از اعضاء خود . مشغول نمی کنند

فروخته مجاھدين خلق در روز سه شنبه در شھر 
برلين به تعداد بيست نفر در مقابل وزارت امور 
خارجه آلمان ظاھر شده و با تصاوير مسعود و 

کشور امپرياليستی عاجزانه  ٦مريم از سران 
درخواست می کردند که عليه مردم ايران به 

ا نعره می زدند که ھآن. بپردازند تشديد تحريمھا
اين بيچاره . را بگيريد” بمب اتمی مالھا”جلوی 

سازمان جاسوسی  ١٦ھا حرارتشان از حرارت 
” بمب اتمی مالھا”و امنيتی آمريکا نيز که وجود 

اين ھا  کاتوليک . بيشتر استرا تکذيب کرده اند 
  .     جاسوس تر از جاسوس. تر از پاپ اند

ار است که اين تھاجم جديد حزب ما اميداو
  ٤ادامه در صفحه ...امپرياليستھا تا
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  ھمدست امپرياليسم ،صھيونيسم يعنی نژادپرستی

  ...نيروی ھسته ای بھرخانه ما حرام
انحصارات امپرياليستی را بر سرنوشت انرژی  

ھسته ای در آتيه حاکم کند و تالشی که ھم اکنون 
با رقابت بزرگ و ھمه جانبه ای در سراسر جھان 

چشم  ،دآمده است تا اين کار صورت گير بوجود 
آن نيروھای صميمی و خاطی را بگشايد و خويش 

ما . را از دام تبليغات امپرياليستھا برھانند
اميداواريم که آنھا از بيراھه گذشته بدامن مردم 
ايران باز گردند و در راه خلق و طبقه کارگر 

  . ايران گام بگذارند
استفاده صلح آميز از  :حزب ما اعالم می کند
  .مسلم مردم ايران است انرژی ھسته ای حق

نبايد اجازه داد که . برای اين حق بايد مبارزه نمود
رھبری اين مبارزه بدست رژيم مالھا بيفتد و 
سرانجام مصالح ملت ايران را وجه المصالحه 
کنار آمدن با امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه 
  . قرار دھند و از غنی سازی اورانيوم دست بکشد

*****  
  

  ...و ساده یدروغگوئ
  .غل استوار است                        َ جمھوری اسالمی بر دروغ و د  

ليکن ماھيت ارتجاعی جمھوری اسالمی را نمی 
شود وسيله ای کرد تا امپرياليسم و صھيونيسم را 

اينکه . تطھير نمود و دروغھای آنھا را تبليغ کرد
 ٢٠٠٣امپرياليستھا می گو يند ايران از سال 

می کرده است برنامه ساختن بمب اتمی را اجراء ن
خود دروغ بزرگتری برای حفظ آبروی خود آنھا 

زيرا آنھا کوچکترين . برای دروغ دوم آنھاست
 ٢٠٠٣سندی مبنی بر اينکه ايران در قبل از سال 

در پی ساختن بمب اتمی بوده است در دست 
امپرياليستھا اگر اين دروغ بزرگ را . ندارند

نگويند چگونه قطعنامه ھای تحريم خويش را 
، چگونه نقشه تھاجم و مخارج گزاف توجيه کنند

آنرا در نزد ماليات دھندگان آمريکائی و متحدين 
  .؟جھانی خويش توجيه کنند

جالب وضعيت مضحک کيھان لندنی و متحدين 
وی نظير حزب کمونيست کارگری ايران 

آنھا در تمام اين مدت با . تقوائيستھا می باشد
خويش آب به مقاالت تحريک آميز و سراپا دروغ 

آسياب تبليغاتی امپرياليستھا می ريختند و حال 
مجبورند زبان درھم کشند و دم خود را روی 

ريخ مصرفشان به اکولشان بگذارند و تا تغيير ت
 . گوشه ای بخزند

پس نخستين آموزش ما اين است که رژيمھای 
در سراسر جھان بھر  ”دموکرات”امپرياليستی 

و سياسی خويش دروغی برای منافع اقتصادی 
متوسل می شوند و از جعل سند روگردان نيستند 
و حاضرند ميليونھا انسان آزاده را بيرحمانه به 

نمونه ھای زنده آنرا ما می توانيم در . قتل برسانند
پس  .، فلسطين و افغانستان به گواه بگيريمعراق

  .ور اعتماد نبايد کرد َ ز                       ُ ھرگز به اين ددمنشان م  
، سوپر ن سلطنت طلبنکته ديگر اپوزيسيو

، خود فروخته و عمال صھيونيستھا و انقالبی
ناسيونال شونيستھای کرد و آذری و عرب و بلوچ 
و امثال آنھا است که مرتبا ھم آوا با امپرياليستھا و 

خبر می دادند  ”بمب اتمی مالھا”صھيونيستھا از 
و تصويری فاجعه آميز از استفاده از آن ترسيم 

ز امپرياليستھا و صھيونيستھا می نمودند تا تجاو
. را به ايران در افکار عمومی جھان توجيه کنند

حال معلوم شده است که اين اپوزيسيون تقلبی 

ايران که با مغز خود نمی انديشد به کوچه بن 
بست رسيده و ماشين پنچر سياسی اش به 

اين اپوزيسيون تقلبی . مشغول است ”بکسوات”
باشد و بگويد اين بايد به مردم ايران پاسخگو 
” بمب اتمی مالھا”اطالعات دست اول در مورد 

سرنخ اين . سترا از کدام منبع گرفته بوده ا
به کجا منتھی می شود و ” دست اول”اطالعات 

چرا اين اپوزيسيون تقلبی تا کنون سياست 
مورد  امپرياليستھا و صھيونيستھا را دررياکارانه 

مسئوليت اين  ميھن ما ايران تبليغ می کرده است؟
تبليغات غلط و جنايتکارانه با چه کسی بوده 

بش حساب پس نمی ناست؟ چرا اين مفتريان به ج
  .  دھند

خوانندگان توفان اگر فکر می کنند اين اپوزيسيون 
تقلبی حقيقتا به انتقاد از خود دست زده و در 
مورد اين موضع ارتجاعيش از مردم ايران 

آنھا به . اه استمعذرت می خواھد شديد در اشتب
چيزی که فکر نمی کنند آسايش و رفاه مردم 
ايران است وگرنه از تجاوز امپرياليست آمريکا 
به عراق و افغانستان و اقامت آنھا در اين 

وگرنه به بھانه . کشورھا حمايت نمی کردند
از کشتار  هللارھبری حماس و حزب ا

صھيونيستھا در فلسطين و لبنان حمايت نمی 
ه سنگ تجاوز امپرياليستھا و وگرن. کردند

صھيونيستھا را به ايران به سينه نمی زدند تا در 
  .برپا کنند” جنگ داخلی”رکاب آنھا در ايران 

حال عده ای بيکاره سياسی بمنزله پيغمبران 
ناشناخته پيدا شده اند که مدعی اند آنھا از روز 

نمايش است  ”بازيھا”اول می دانستند که ھمه اين 
صد حمله به ايران را نداشته و ندارد و آمريکا ق

... زيرا رژيم مالھا مال خود آمريکائی ھاست و
در جبھه  ،اين ساده انگاران در کنار دروغگويان

کسانی ھستند که به چشم مردم ايران خاک می 
پاشند و بھر چه بحث و ارزيابی علمی است دھن 

برای آنھا دنيای سياست تنھا با . کجی می کنند
 ”دائی جان ناپلئونی”و سياست  ”طئهتئوری تو”

کار سياسی آنھا آسانترين . قابل توضيح است
نگفتم ”، ”نگفتم ھمه اش کلک است”. کارھاست

نگفتم ”، ”ستنصردين ادعوا بر سر لحاف مال
، شيرين عبادی ناصر زرفشان از خود آنھاست

، گنجی دو دوزه بازی کرده دست نشانده آنھاست
اين  ”مزيت”. ”...آمده و و با اجازه آنھا به خارج
در ساده انگاری و بی  آدمھا و سازمانھايشان

آنھا در پس از . استآنھا  بی مسئوليتیو  خيالی
دولت  ھزينه ترينکم ” قدرت سياسیکسب ”

آنھا به وزارت امور  .جھان را مستقر می سازند
خارجه و سفير و وزير امور خارجه و مترجم و 

اس و برنامه تاريخدان و روانشناس و کارشن
اصول سياست . ريزی و نظاير آنھا نيازی ندارند

ھمه چيز ”. خارجی آنھا از ھم اکنون روشن است
خود  شددخالت ما الزم نيست خو”، ”کلک است

ھمه نفھم ھستند زيرا ”، ”بخود درست می شود
ا از ھمان اول با رمل در پی تحليل اند حال آنکه م

وئی و اسطرالب و رمالی ھمه چيز را پيشگ
بايد توضيح بدھند چرا  ھا فقط اين بيچاره .”کرديم

سکوت کرده ” می مالھابمب موھو”در مورد 
 درست از کار در نيامد ”پيشگوئيھايشان”و  بودند

تا اين ھمه ھزينه  ،آمديدر ن تابه حالو صدايشان 
؟ چرا آنھا صورت نگيرد یاز ھيچ طرفدر جھان 

آنجال ” اين اطالعات ذی قيمت خود را در اختيار
قرار ندادند تا آلت دست  صدر اعظم آلمان” مرکر

آمريکائيھا نشود و به سرمايه داران آلمانی برای 
عدم سرمايه گذاری در ايران فشار نياورده و 

را برای آنھا  ”ھرمس”آنھا را تھديد نکند و بيمه 
ھميشه ”محدود ننمايد؟ معلوم نيست که 

اين ھمه از بچه دليل ” عقل کلھا”، اين ”برحقان
يکرانشان برای پولدار شدن استفاده نمی دانش ب

کنند؟ روشن است که اين عده نيز در طيف ھمان 
اربابانشان جای دارند و وظيفه ايجاد جنگ 
روانی و سرخوردگی و بی ارزش کردن 
مبارزات و بی فايده گی مبارزه را بعھده گرفته 

آنھا اگر بفرض رسيدن بقدرت مخالف . اند
خارجه ھستند که خرج فراوان وزارت امور 

دارد ولی چشمشان به دھان سازمانھای جاسوسی 
 ، آرسن لوپنآمريکائی و جيمزباندھای انگليسی

  .ھای فرانسوی و جينگوز رجائيھای ترک است
اما آيا واقعا مسئله سياست تجاوز به ايران و يا 

، اينکه برنامه توسل به ميليتاريسم بر عدم آن
ار دارد و يا بايد از روی ميز جرج بوش قر

ق ديپلماتيک به فشار بر دولت ايران توسل طري
جست و يا مسايل مشابه آن فقط بازی بوده است؟ 
آيا ايران و آمريکا و اتحاديه اروپا و چين و 
روسيه و ممالک غير متعھد و سازمان ملل و 
شورای امنيت سازمان ملل و ورود کشتيھای 

ريای عرب و جنگی آمريکا به اقيانوس ھند و د
ھمه و ھمه بازی بوده است؟ آيا ... خليج فارس و

اين ھمه ھزينه جنگی و تبليغاتی و بی آبروئی و 
فشار بر متحدين که قراردادھای اقتصادی خويش 
را با ايران قطع کنند و يا فشارھای مالی و 
تصويب دو قطعنامه ارتجاعی و غير قانونی بر 

ی است؟ ضد مردم ايران ھمه و ھمه شعبده باز
آيا ما نبايد از خودمان بپرسيم که آيا چنين 
تئوريسينھائی مجنون نيستند؟ وای به حال ملتی 

در راس مبارزه سياسی اش  ديوانگان،که اين 
  .قرار گيرند

ھمواره خطر  ”)توفان(حزب کار ايران ”
تجاوزامپرياليستھا و صھيونيستھا را به ايران 

وز نيز جدی گرفت زيرا اين خطر جدی بود و ھن
نمی توان با قطعيت مدعی شد که جرج بوش در 
فردا و يا پس فردا به دروغ ديگری برای تجاوز 
توسط اسرائيل و سپس آمريکا به ايران به بھانه 

آب که از سر وی . تغيير شرايط متوسل نشود
  .گذشته چه يک نی چه صد نی

به عنوان يک حزب  ”)توفان(حزب کار ايران ”
با مسئوليت  ،اين امرسياسی جدی بايد به 

عقل ”کمونيستی برخورد می کرد و برخالف 
که در صورت وقوع جنگ معلوم نبود  ”کل ھا

کجا می شود آنھا را گير آورد و بازخواست 
نمود شانه ھای خويش را باال نيانداخت و نگفت 

  .”به من چه ولش کن”
در دھه اخير تجربه  ”)توفان(حزب کار ايران ”

ن در ، افغانستاا را در عراقجنايات امپرياليستھ
از نقش امپرياليستھا و . مقابل خود داشت

. صھيونيستھا در فلسطين و لبنان غافل نبود
، جمھوری سان ، الئوس، کامبوجتاريخ ويتنام
  . را می شناخت... ، کوبا، پانامادومينيک

از ماھيت امپرياليسم  ”)توفان(حزب کار ايران ”
و می داند که  و صھيونيسم شناخت داشت و دارد
، بربريت در امپرياليسم سرمنشاء جنگ و تجاوز

  . دنيای کنونی است
عليرغم احساس  ”)توفان(حزب کار ايران ”

  ٥ادامه در صفحه ...مسئوليت نسبت به
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  ...و ساده یدروغگوئ
خطر جنگ تحليل خويش را بر اساس ارزيابی  

برای حزب . مشخص از شرايط مشخص قرار داد
چون امپرياليسم متجاوز و توسعه ما اين ادعا که 

طلب است پس تجاوز به ايران محتوم است قابل 
قبول نبود زيرا کار تحليل سياسی ورويدادھای 
اجتماعی را به روشی تقديرگرايانه و جبری تقليل 
می داد که ھمان روش ياد شده ساده انگارانه را 

حرف آخر تلقی می نمود و نقش  ،به شيوه ديگری
ان عوامل اجتماعی را که در تمام انسانھا بعنو

تحوالت نقش خويش را ايفاء می کنند به صفر می 
ما گفته و تکرار می کنيم که تاريخ تاريخ . رساند

مبارزه طبقاتی است و اين مبارزه طبقاتی متکی 
مشخص است و لذا در تحليلھای  یبر انسانھا

خويش بايد به نقش انسانھا و فعاليت موثر آنھا 
تجاوز  احتمالحزب ما ھمواره از  .توجه کنيم

و  احتمال، از امپرياليستھا به ايران سخن می راند
معتقد بود عواملی  نه قطعيت سخن می راند زيرا

وجود دارند که می توانند در تاخير و يا جلوگيری 
حزب ما از عوامل . از جنگ موثر باشند

اين عوامل بنظر . بازدارنده در جنگ سخن راند
بودند از تضاد ميان اتحاديه  حزب ما عبارت
، تضاد ميان امپرياليستھا در داخل اروپا و آمريکا
در . ، تضاد چين و روسيه با آمريکااتحاديه اروپا

، خلقھای کنار اين تضادھا در ميان امپرياليستھا
جھان در سراسر جھان در کنار خلق ايران قرار 
داشتند و از حق مسلم ايران در غنی کردن 

، آنھا با تجاوز مايت می کردنداورانيوم ح
امپرياليستھا به ايران مخالف بودند از اندونزی تا 
ونزوئال امپرياليستھا به انزوا و انفراد دچار شده 

حزب ما بار ھا اعالم کرد که مبارزه . بودند
 ، فلسطين و لبنانعراقرھائيبخش مردم قھرمان 

است و مانع از آن است که  سپر بالی مردم ايران
يالسم و صھيونيسم افسارگسيخته به ايران پرما

حزب ما اعالم کرد تجاوز به لبنان  .حمله کنند
تمرين تجاوز به ايران بود که با شکست فضيحت 

اين شکست خطر تجاوز . بار روبرو شد
ممالک در . امپرياليستھا را به ايران کاھش داد

حال توسعه و متعلق به منطقه توفانھا در کنار 
ار داشتند و حاضر نبودند به تفسير مردم ايران قر

امپرياليستھا از قرار داد منع گسترش سالحھای 
ايران ھم حمايت دول . ھسته ای تن در دھند

و ھم ملل اين ممالک را بدنبال ” مدنيای سو”
تجاوز به ايران برای امپرياليستھا  .خويش داشت

بھای نفت سرسام آور . غير قابل محاسبه بود
 اقتصاد منطقه و بويژه امارات، افزايش می يافت

، رژيمھای مسلمان در ھم می ريختمتحده عربی 
منطقه نمی توانستند در مقابل موج اعتراض 

، اسرائيل در زير فشار مردمشان ايستادگی کنند
، فلسطين و لبنان در آستانه تالشی قرار می گرفت

توان تسليحاتی ايران و ضربات تالفيجويانه وی 
، ممالک آسيای خطرناک بود غير قابل محاسبه و

ميانه که از نظر فرھنگ با ايران رابطه ھزاران 
ساله دارند نمی توانستند بی تفاوت به اين تجاوز 

 ٢٥٠٠ايران که دارای . قلدرمنشانه نظر اندازند
سال تاريخ مدون است و با خلقھای منطقه 
خويشاوندی دارد شرايطی به غير از عراق داشت 

، جنبش اول پديد آمده بود که پس از جنگ جھانی
قدرتمند ضد جگ در سراسر جھان دست 
امپرياليستھاو صھيونيستھا را در پوست گردو می 

اين عوامل بنظر حزب ما عوامل .. .گذاشت و
فرجام جنگ وابسته باين می . بازدارنده جنگ بود

شد که نيروھای انقالبی و مترقی تا به چه حد در 
ا آنجا که در حيطه تقويت اين عوامل بازدارنده ت

اين بود که از نظر حزب . قدرت آنھا بود بکوشند
ما نمی شد به صورت منفعل و ناظر به مسئله 
جنگ نگاه کرد بلکه بايد بصورت فعال در آن 
شرکت می نمود و بعنوان کمونيست وظيفه 

جنگ . تاريخی خود را به انجام می رسانيد
سرنوشت محتوم نبود حاصل تالش و مساعی 

نھا بود که در مقابله با آن با موفقيت و يا با انسا
از اين جھت بود که . شکست روبرو می شدند

 عامل جنگحزب ما امپرياليسم و صھيونيسم را 
معرفی می کرد و بر خالف مشتی خائن که 
مدعی بودند جنگ دو طرف دارد و خطر جنگ 
از جانب رژيم جمھوری اسالمی است و ما بايد 

را سرنگون کنيم تا از در درجه نخست رژيم 
ھمواره می گفت که بايد دشمن  ،جنگ جلوبگيريم

عمده را بدرستی شناخت و تاکتيک خويش را بر 
در حالی که . اساس اين تحليل علمی تدوين کرد

، ھواداران و از رفقا ”)توفان(حزب کار ايران”
ھمه ايرانيان وطنپرست می خواست که در 

شرکت  نمايشات ضد جنگ و تجاوز به ايران
کرده و امپرياليستھا را آماج حمالت خويش قرار 

وطنفروشان و سوپر انقالبيھای ھوادار  ،دھند
تبديل جنگ تجاوزکارانه آمريکا به جنگ 

از ھمه می خواستند که در کار  ،مسلحانه داخلی
، اين جنبشھا را برھم جنبش ضد جنگ اخالل کنند

زنند و مانع شوند که شعار اصلی اين جنبشھا 
يعنی ھم  ،آنھا دو طرف. وگيری از جنگ باشدجل

آمريکا و اسرائيل و ھم جمھوری اسالمی را 
، تجاوزگر و قربانی تجاوز عوامل جنگ شناخته

برسميت نشناخته و ھمه را فرا می خواندند که 
شعار سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی را به 
جنبش ضد جنگ حتی به بھای نابودی آن تحميل 

وامل بازدارنده جنگ را تقليل آنھا نقش ع. کنند
می دادند تا راه تجاوز امپرياليستھا به ايران باز 

ک مشت ماليخوليائی به خيال خود با يشود تا 
توسل به جنگ مسلحانه داخلی قدرت سياسی را 

  .به کف آورند
اين سياست حزب ما اين نتيجه را داشت که 
، امپرياليسم آماج افشاء گری و تھاجم قرار گيرد

، ”دست امپرياليستھا از ايران کوتاه باد”ر شعا
سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی وظيفه خلق ”

برای تعيين اولويتھا و تعيين جھت ” ايران است
اين تاکتيک . فرود آمدن ضربه روشن شود

حزب ما در ھمه تظاھرات . صحيح و انقالبی بود
اين . و نمايشات اعتراضی با اين شعار ظاھر شد

ليونھا تظاھر کنندگان ضد جنگ ، شعار ميشعار
برعکس سوپر انقالبيھای بی وطن به  .گرديد

اخالل در جنبش ضد جنگ برخاستند و وقوع 
. جنگ را ناشی از دو طرف قلمداد کردند

ھمدستان صھيونيستھا و امپرياليستھا اين جھت 
. وارد آوردن ضربه قطعی را منحرف می کردند

مھوری به ج هــنه به جنگ و ــن”شعار آنھا 
آنھا بجای افشاء متجاوزين و  .”اسالمی بود

شرکت فعال در افشای نقش متجاوز تا از جنگ 
به ، جلوگيری شود و عامل جنگ افشاء گردد

صورت منفعل از ممانعت از جنگ که يک 
طرف آنرا جمھوری اسالمی قلمداد می کردند 

جای ” انقالبی”آنھا با موذيگری . سخن می گفتند
امروز . با ھم عوض می کردندعلت و معلول را 

ديگر حقيقتا روشن است که اين شعار تا به چه 
زيرا با . حد بی معنی و انحرافی بوده است

کاھش خطر جنگ از جانب آمريکا که منطقا بايد 
با توجه به گزارش سازمانھای جاسوسی آنھا 

از جانب ، خطر وقوع جنگ صورت گرفته باشد
تقليل يافته بسيار عامل قطعی جنگ بطور عينی 

زيرا جنگ تنھا يک طرف داشته و نه  .است
حال بايد پرسيد که . بزعم دروغگوھا دو طرف

آن خطر ادعائی و موھومی جنگ از جانب 
جمھوری اسالمی که از جانب اپوزيسيون سوپر 
انقالبی و تروتسکيستھای خائن و مشتی 
وطنفروش مطرح می شد کجا رفته است؟ چرا 

انب امپرياليستھا و با کاھش خطر جنگ از ج
خطر جنگ  ،صھيونيستھا اين عاملين جنگ

بطور کلی و عينی کاھش می يابد و نه افزايش و 
چرا اين کاھش خطر جنگ فقط ربط به 
امپرياليسم دارد و نه به جمھوری اسالمی ايران؟ 

مھوری ج ،سوپر انقالبيھای وطنفروشاين چرا 
اسالمی ايران را عامل جنگ معرفی نمی کنند و 
نمی گويند که وضع تغيير کرده است؟  واقعيت 
آن چنان عيان است که سوپر انقالبيھا در مورد 
خطر جنگ از جانب جمھوری اسالمی ايران در 
خدمت تبليغات امپرياليستھا و صھيونيستھا خفقان 
گرفته اند و ديگر استداللی برای عوامفريبی 

اگر با منطق مسخره آنھا که مسکوت . ندارند
شده است پيش رويم حال بايد از خطر گذاشته 

تجاوز جمھوری اسالمی ايران به آمريکا سخن 
آيا . که خطر جنگ را بالفعل خواھد کرد! برانيم؟

را می ” مارکسيستی”عقل سالم اين تحليلھای 
  .؟پذيرد

راستی بخاطر بياوريم که عده ای سوپر انقالبی 
بر آن بودند که در ايران جنگ مسلحانه داخلی 

انداخته و مردم ايران را به قيام مسلح دعوت راه 
کرده باين خيال خام که قادر خواھند بود قدرت 

حال ارتش موھومی . سياسی را به کف آورند
آنھا در پشت مرزھای ترکيه اطراق کرده است 
و سرداران سپاه آنھا به شبکه اينترنت پناه آورده 
تا شايد با حرافی و پرت و پالگوئی چھره خويش 

حزب ما از اين . نگاه دارند ”سرخ”را 
، از اين سوپر اين تقوائيستھا از، تروتسکيستھا

انقالبيھای بی وطن می پرسد چرا بعد از کاھش 
خطر تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھا برای 
تجاوز به ايران آنھا به ايران حمله نمی کنند تا 
قدرت سياسی را به کف آورند؟ مبادا باشد که 

تظار تجاوز امپرياليستھا و صھيونيستھا آنھا در ان
به ايران نشسته بودند و روز شماری می کردند؟ 
نباشد قدرت انقالبی آنھا پارکابی رفتن آنھا در 
کنار ارتجاع سياه بين المللی بوده باشد و آنھا در 

پرياليستھا می خواستند برای متحت توجھات ا
ر انقالب مخملی به ايران حمله کنند؟ ما بار ديگ

از اين بی وطنھای سوپر انقالبی و تروتسکيست 
می پرسيم چرا جنگ مسلحانه داخلی را که وعده 
داده بودند راه نمی اندازند و کار رژيم جمھوری 
اسالمی را يکسره نمی کنند؟ چرا منتظر تجاوز 

  امپرياليستھا و صھيونيستھا ايستاده اند؟ 
اين بی پاسخی و سردرگمی آنھا روشن است 

نھا می خواسته اند تنھا در پرتو تجاوز زيرا آ
  ٦ادامه در صفحه ...”دشمنان بشريت عليه

  ا برمال کنيم دسيسه ھای رنگارنگ امپرياليستھا عليه مردم ايران ر
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  ...و ساده یدروغگوئ
 پيروزمندانه وارد”مردم ايران به خاک ايران  

آنھا به . را به کف آورند” قدرت سياسی”و شوند 
منزله ستون پنجم امپرياليستھا و صھيونيستھا 

” علمی شان”ی آنھا با تحليلھا. شناگر قابلی ھستند
مجبورند تصديق کنند که کاھش خطر تجاوز 
امپرياليستھا به کاھش امکان سرنگونی رژيم 
جمھوری اسالمی منجر شده است و لذا تجاوز 

” دانش مارکسيستی”ليستھا به ايران به زعم امپريا
سکوت آنھا  .مثبت بوده استبطور عينی آنھا 

ستھا ناشی از سرمايه گذاری آنھا بر روی امپريالي
در قاموس آنھا وطنفروشی افتخار است و . است

مغزھايشان اجازه نمی دھد که بفھمند کمونيستھا 
اين . بھترين و صميميترين وطنپرستان ھستند

است که برای مخدوش کردن موضعگيريھای 
ارتجاعيشان به گرد و خاک پرداخته اند و ھای و 

  .   ھو می کنند
ھای سوپر رويدادھای اخير نقاب از چھره تشکل

، انقالبی که تنھا می توانند با نظريات وطنفروشانه
تروتسکيستی و ھمدستی با امپرياليسم و 
صھيونيسم به جنبش مردم ايران ضربه بزنند 

اين جريانات بايد به مردم ايران پاسخگو . برگرفت
بايد روشن کنند به چه مناسبت از خروج . باشند

افغانستان  بی قيد و شرط امپرياليستھا از عراق و
بچه مناسبت از مبارزه مردم . حمايت نمی کنند

فلسطين و لبنان دفاع نمی کنند و از اشغال کشور 
 ”بنيادگرا”فلسطين به بھانه اينکه مردم فلسطين 

ھستند با استعمار خونخوار صھيونيستی ھمدست 
اين روشھای جنايتکارانه و ھمدستی با . شده اند

م و مارکسيسم صھيونيستھا چه ربطی به کمونيس
چرا آنھا تالش دارند مارکسيسم . لنينيسم دارد

 ”)توفان(حزب کار ايران ”. لنينيسم را بدنام کنند
يک لحظه نيز يقه اين منحرفين تروتسکيست بی 

مبارزه با اين . وطن را رھا نخواھد کرد
وطنفروشان که در پيچھای تاريخی ماھيت خويش 

ما از آنھا  .را نشان می دھند تازه شروع شده است
می پرسيم بچه مناسبت آنھا ضد وطن و ضد 
ايرانی ھستند و بچه مناسبت به جنگ داخلی پس 

آيا . از عقب نشينی امپرياليستھا متوسل نمی شوند
ھمانگونه که ما پيشگوئی کرديم ارتش اين 
  سرداران بی سپاه موھومی و عوامفريبانه نبود؟

*****  
  

 ...تھديد واقعی در منطقه
در گيری نظامی و گشودن آتش ...  دندنزديک ش

بين طرفين بسيار نزديک بوده اما آتشی بين 
کيھان لندنی کتمان می کند که  .”طرفين مبادله نشد

ناوگان نظامی آمريکا در تنگه ھرمز به نقض ھمه 
قوانين جھانی مربوط به عبور از تنگه ھای بين 

ناوگان آمريکائی بايد ھويت . المللی پرداخته است
، بايد بدون توسل به زور و يش را اعالم کندخو

بدون جبھه گيری نظامی و به صورت مسالمت 
. آميز و بدون تھديد از آبھای تنگه ھرمز عبور کند

نيست که امپرياليستھا  ”آب بين المللی”اين تنگه 
روش قلدرمنشانه آمريکا نقض . در آن اطراق کنند

 شگفت نيست. کنوانسيون سازمان ملل متحد است
که ايرانيان خود فروخته ای نظير کيھان لندنی و 

” شيرين کاری”سازمان مجاھدين خلق از اين 
متعاقب اين خبر آمريکا        .آمريکا حمايت کنند

ايران را متھم کرد که قايقھای ايران به کشتيھای 

. آمريکائی نزديک شده و آنھا را تھديد کرده اند
داران مدعی در يک پيام تھديد آميز راديوئی پاس

شده اند که می خواھند کشتيھای آمريکائی را 
. ناويان آمريکائی آماده شليک شده اند. منفجر کنند

ولی قايقھای ايرانی سر قايقھا را برگردانده و از 
برای اينکه افکار عمومی . منطقه دور شده اند

مردم جھان ادعاھای آمريکای دروغگو را بپذيرد 
ژانويه  ٨سه شنبه وزارت جنگ آمريکا در روز 

ويديوئی منتشر کرد که در آن نشان داده  ٢٠٠٨
ميشد که چگونه قايقھای کوچکی با سرعت بسيار 
. باال کشتيھای جنگی آمريکائی را دور می زنند

در اين ويديو قايقھائی را نشان می داد که از راه 
دور به ناوھای رزمی آمريکا نزديک می شوند و 

ا اين پيام راديوئی را دقيقه بعد از حضور آنھ ٧
من به شما حمله ” :منتشر کرد که ايرانيھا گفته اند

شماھا در چند دقيقه ديگر منفجر می . می کنم
پنتاگون مدعی شد که ناوگان آمريکا کم . ”شويد

مانده بود آتش را بر روی قايقھای سريع السير 
ايرانی ھا جعبه ھای سفيد مشکوکی . ايران بگشايد

تنشھا افزايش تصاعدی پيدا . تندبه آب می انداخ
در حاليکه . ايرانيھا برگشتند نکرده است چون

ايران اين نمايش قالبی را جعل و دروغ معرفی 
کرد در روز پنجشنبه سخنگوی اداره خارجی 

اطالع داد که  Tom Caseyآمريکا تام کيسی 
يک ياداشت اعتراضی به تھران به وزارت امور 

ت سوئيس خواھد خارجه ايران از طريق سفار
رجوع شود به نشريه آلمانی زود دويچه .(فرستاد

   )    ٢٠٠٨ژانويه  ١١تسايتونگ مورخ 
آن جرج بوش در ھمان روز سه شنبه اين متعاقب 

عمل را تحريک آميز خواند و ادعا کرد در 
برای ايران ” عواقب وخيمی”، صورت تکرار آن

  .دارد
 در سيمای جمھوری اسالمی ايران و در شبکه

وی که به زبان انگليسی . تی. تلويزيونی پرس
فيلم واقعی ويديوئی حادثه نشان  ،پخش می شود

در اين فيلم ادعای دولت ايران مبنی بر . داده شد
اينکه اقدامات ايران در کادر موازين بين المللی و 
به روال عادی حاکم در اين منطقه بوده است و 
ه پاسخ و پرسش از چند موردی که صرفا جنب

مورد تائيد  ،اطالعاتی داشته تجاوز نکرده است
  . قرار می گرفت

امپرياليستھای دروغگوی آمريکائی که فکر نمی 
کردند ايران دارای چنين سندی باشند پاک در 

ھيچ کشور . جھان بی آبروتر از گذشته شدند
اروپائی اتھامات و دروغھای آمريکائيھا را مورد 

ھای آمريکائی در امپرياليسست. تائيد قرار نداد
آستانه سفر جرج بوش به ممالک پيرامونی خليج 
فارس و عربستان سعودی به اين تحريکات و 

پس از انتشار اسناد . دروغھا نياز داشت و دارد
کارشناسان آمريکائی که در مورد  ، دولت ايران

گزارش پنتاگون دچار ترديد شده بودند نوشتند که 
ه شده از پيام تجزيه و تحليل متن سخنان بريد

راديوئی ارائه شده پاسداران ايرانی نشان می دھد 
که اوال صدای موتور قايقھا در متن آن شنيده نمی 
شود پس اين سخنان نمی تواند از سرنشين قايقھا 
باشد و حتما از جای ديگری تھيه شده است و 
ثانيا لھجه آدمھائيکه حرف می زنند لھجه نمونه 

اين آبرو ريزی مجدد  پس از. وار ايرانی نيست
که ديگر جای ھيچ حاشا باقی نمی ماند امپرياليسم 
. آمريکا دروغھای خويش را يواشکی پس گرفت

وزارت جنگ آمريکا به تصحيح اظھارات خويش 

 Frankپرداخت و آقای آدميرال فرانک توھرپ
Thorp   سخنگوی ناوگان آمريکا در واشنگتن

بيان پست مدعی شد که معلوم نيست تھديدات 
شده از جانب قايقھای سپاه پاسداران بوده باشد و 
: يا اساسا مربوط به ناوگان آمريکا بوده باشد

می توانسته تھديدی بوده باشد که نظر به ملت ”
ديگری داشته و يا مربوط به مسايل بی شمار 

اين آقای آدميرال !. ؟ شگفتا!!”ديگری بوده باشد
يکائی که در مورد تھديد به انفجار ناوگان آمر

نوار آنرا چند روز قبل پخش کرده بودند و آنرا 
اين ”: نسبت می دادند با پرروئی گفت به ايران

 ١٦عبارات از طريق کانال عمومی شماره 
، فرکانسی که ھمه کشتی ھا و ارسال شده است

راھنمايان در تنگه ھای دريائی با يکديگر از 
آقای گئوف مورل . ”طريق آن مکالمه می کنند

Geoff Morell  ما ”رئيس سخنگويان پنتاگون
ھرگز مستقيما مدعی نشديم که اين پيام راديوئی 

ولی وقتی کسی . قايقھا بوده است ٥از يکی از 
اين پيام را ھمزمان با حرکت قايقھا بشنود دچار 

رجوع شود به نشريه آلمانی (”تشنج می شود
ژانويه  ١٣و ١٢زود دويچه تسايتونگ مورخ 

و دروغگوئی ” تشنج”ھمين  .)٢٠٠٨
کشتی جنگی  ١٩٨٨جنايتکارانه بود که در سال 

ھواپيمای   USS Vincennesآمريکا بنام 
مسافربری ايران را با موشک سرنگون کرد و 
جنايتکارانه به بھانه اينکه فکر کرده اند که مورد 
تھديد ھماپيماھای شکاری ايران قرار گرفته اند 

  .ل رساندندرا به قت ماننفر از ھموطنان ٢٩٠
نشريه خود فروخته کيھان لندنی که بشدت بی 
، آبرو شده است در اظھار نظر جديد خويش

، برای پرده ھمانگونه که از ماھيتش برمی خيزد
پوشی بی آبروئی آمريکا و بی اھميت جلوه دادن 

با توجه به ”: دروغھا و جعليات آنھا نوشت
، در عين از اين ماجرا روايت ھای متفاوت

است  ممکننيز مطرح شده که  حتمالااين ، حال
 واقعینوارھای منتشر شده توسط ھر دو طرف 

اما مربوط به مراحل متفاوتی از ماجرای روز 
يکشنبه بوده باشد به نحوی که تماس راديوئی 
ماموران ايرانی و آمريکائی به شکلی مسالمت 

، ، به نحوی که ايرانيان گزارش کرده اندآميز
، به آن صورت که آمريکائيان آغاز شد اما بعدا

، شايد به خاطر خودداری آمريکائيان از گفته اند
پاسخ دادن به تمام سئواالت ماموران سپاه 

کيھان لندنی (.”.، به تھديد انجاميدپاسداران
تاکيد ھمه جا از )(١٣٨٦دی  ٣آذز تا  ٢٧مورخ 
کيھان لندنی يادش رفته که جرج ). توفان- ماست

را تحريک ” اشتباه لپی”و ” احتمال”بوش اين 
کيھان  .ايران را به تجاوز تھديد کرد ،آميز ناميده

لندنی فراموش کرده بنويسد که ياداشت 
اعتراضی وزارت جنگ آمريکا بر ضد ايران 
به کاردار سفارت سوئيس در ايران تسليم شده 

کيھان لندنی شرم ندارد که بعنوان وکيل . است
ورش دروغ مدافع جرج بوش و پنتاگون عليه کش

سرھم بندی کند و حتی در اين خوش خدمتی 
انتقادات مراجع آمريکائی به خودشان و اعتراف 
آنھا به اشتباھشان را به صورت مسخره و خنده 

  .  آوری رفع و رجوع نمايد
امپرياليسم آمريکا در آستانه سفر دسيسه گرانه 
جرج بوش به خاورميانه و خليج فارس آبروی 

ھمه فھميدند . شتر از بين بردنداشته خويش را بي
  ٧ادامه در صفحه ...که تھديد واقعی در 
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!ست امپرياليستھا از ايران کوتاه بادد  زندانی سياسی بی قيد و شرط، آزاد بايد گردد  

  ...تھديد واقعی در منطقه
منطقه خاور ميانه و خليج فارس از جانب 
. امپرياليسم آمريکا و صھيونيسم اسرائيل است

يک دولت متجاوز از ھزاران کيلومتر دورتر به 
که در تنگه ھرمز   تنگه ھرمز آمده و مدعی است

. جانب ايران احساس تھديد ونگرانی می کنداز 
مشتی ايرانی خود فروخته نيز برای آنھا دست می 
زنند و جرج بوش را برای حمله به ايران دعوت 
و تشويق می کنند تا در پارکابی جرج بوش مانند 
احمد چلبی در عراق در داخل ايران جنگ 
مسلحانه داخلی راه انداخته و قدرت سياسی را به 

اين بيچاره ھا بر اين نظرند که ما . ندکف آور
ايرانيھا وطنی نداريم و نبايد از تماميت ارضی 
ايران در مقابل امپرياليستھا و صھيونيستھا دفاع 
کنيم اين است که دسيسه ھای امپرياليستھا در 

، سفر جرج بوش خليج فارس به ما مربوط نيست
. خليج فارس به ما مربوط نيست به ممالک عربی

نگ ميان ارتش آمريکا و سپاه پاسداران اين ج
به اين بيماران روانی کدام دارو را بايد . است

تجويز کرد تا جنبش انقالبی ايران را از شر 
  وجودشان راحت کنند؟ 

*****  
  

  ...معما چو حل گشت
چنانچه کسانی يافت می شوند که دراثر جھالت 
سياسی و يا نادانی تئوريک به خطا می روند 

    .و براه مردم ايران برگردند بخود آيند
طبيعتا اين بحثھا سالھا ادامه پيدا کرد و مسئله 

 ، برخورد به مبارزاتتجاوز اسرائيل به فلسطين
، برخورد به مبارزات مردم افغانستان و عراق

، برخورد به مردم لبنان در مقابل تجاوز اسرائيل
، برخورد به جبھه جھانی ضد جنگ سپتامبر ١١

، برخورد به انعت از بروز جنگو سياست مم
تبديل تجاوز امپرياليست به ايران به جنگ داخلی 
در داخل ايران برای سرنگونی رژيم جمھوری 

به جنگ و نه به نه ”، برخورد به شعار اسالمی
، برخورد به مسئله انرژی ھسته ”جمھور اسالمی

، برخورد ای و امر غنی سازی اورانيوم در ايران
مخملی در ايران و نقش به تدارک انقالب 

، برخورد به مسئله تحريم ايران اپوزيسيون تقلبی
، توسط قطعنامه ھای غيرقانونی و قلدرمنشانه

برخورد به مسئله حقوق ملتھا و دول در عصر 
مطرح شد و حزب کار ...امپرياليسم و

، مبتکر در تمام اين زمينه ھا طراح) توفان(ايران
ت از سير آنھا بوده و به موقع با درک درس

حوادث واکنش نشان داد و به مردم رھنمود داد و 
اين در حالی بود که ساير نيروھای اپوزيسيون 

توجه ” ير ضروریغ”از ترس درگيريھای ايران 
و يا با برخورد ای به اين مسايل مھم نداشتند 

ژورناليستی و رفع تکليف از کنار مسايل می 
از اين  اين سياست اپوزيسيون ايران ناشی .گذشتند

درک است که آنھا رسالتی برای خويش قايل 
نيستند تا امر کسب قدرت سياسی را در دستور 

کسب قدرت سياسی فقط . کار خويش قرار دھند
ھمه ات رو تکرار مکر” انقالبی”عبارت پردازی 

کسب قدرت . دانسته برای دلمشغولی نيست
سياسی يعنی آنکه تشکل سياسی بايد نسبت به 

نبش را ج، خطراتی که به جنبشمتعلق مسايل 
تھديد می کند به موقع واکنش نشان داده و رھنمود 
دھد و نشان دھد که با گرفتن ابتکار عمل در دست 

و طرح درست مسايل لياقت آنرا دارد که برای 
  .قايل شود یخويش چنين رسالت

حزب ما چون مسئوالنه به اين مسايل برخورد 
تاريکی ، چون نمی خواھد مردم در می کند

و ھدفش  قرارداشته و به گمراھی دچار شوند
کسب قدرت سياسی است و اراده اين کسب قدرت 
را در خود می بيند بدون واھمه ھمه نظريات 
نادرست و ناسالم را که برای جنبش کمونيستی و 
ملی ايران مضر تشخيص می دھد در سطح ايران 

) توفان(حزب کار ايران. و جھان افشاء می کند
حزب . ب ديگران نمی ترسد         َ خوری و غض  از دل

آن چنان دارو دسته منصور ) توفان(کار ايران
حکمت را به گواه ھمگان از نظر تئوريک منفرد 
و از نظر ايدئولوژيک افشاء و لت و پار کرد که 
از آن ھمه دبدبه وکبکبه چيزی جز چند تا جنازه 

افتخار اين مبارزه به نام حزب . باقی نمانده است
اين مبارزه در زمانی صورت . خواھد شد ما ثبت

ھنوز در قيد ” کبير تئوريسين”گرفت که آن 
حيات بود و حزب ما بدون حمايت مدعيان 

دل و روده سياستھا و  ،امروزی پيروزی
تئوريھای ارتجاعی آن دارو دسته را بيرون 

بسياری تشکلھای سياسی پرمدعا در بيرون . کشيد
تا ببينند که اين اين صحنه مبارزه منتظر بودند 

مبارزه بنفع چه کسی تمام می شود تا آنوقت وسط 
دارودسته ھای . ميدان بپرند و ادعای برادری کنند

ماليخوليائی کنونی که کوچکترين مغزھا ولی 
درازترين زبانھا را دارند از اين قبيل تشکلھا 

اين واقعيتھا را بايد گفت تا معلوم شود که . بودند
پس از حل معما بعنوان  برخی از اين حضرات

مدعی به ميدان آمده و نقش مدير مدرسه را به 
عھده گرفته و روش پند و نصيحت را پيشه 

حال که آبھا از آسيابھا ريخته و طرف . ساخته اند
پيروزی ھزار پدر پيدا کرده  ،پيروز معين شده

  .است
اکنون ما به شرايطی رسيده ايم که دوران بحث و 

و آگاه گرانه به پايان  جدل و سياست آموزشی
بنظر می رسد چند سال کار . رسيده است

چنين . روشنگرانه برای روشن شدن کافی باشد
سياسی را نمی شود تا روز ظھور حضرت ادامه 
داد و مرز و درکھای متفاوت سياسی ميان 
جريانھای سياسی را مخدوش کرد و اپورتونيستی 

ن از و ليبرالی رفتار نمود و به چشم مردم ايرا
ترس دلخوريھای شخصی و سازمانی خاک 

امروز تشکلھای سياسی ايران تئوريھای . ريخت
. مورد پذيرش خويش را در عمل پياده می کنند

يعنی دوران بحث و تبادل نظر به انتھا رسيده و 
سياستی که حزب ما . دوران عمل آغاز شده است

در دوران بحثھای روشنگرانه در پيش گرفته بود 
تواند ھمان سياستی باشد که در شرايط  ديگر نمی

تبديل نظريات نادرست در عمل بايد در پيش 
دفاع از يک سياست اشتباه در حيطه . بگيرد

مباحثه بويژه تا زمانيکه حوادث مترتب بر آن 
بالقوه و نه بالفعل وجود دارند ھنوز می تواند 
دارای تاثيرات محدود زيانبخش بوده و اميد به 

ولی زمانيکه آن . منتفی نباشد اصالح آن ھنوز
سياست اشتباه از حيطه بحث خارج شد و به نتايج 
عملی منتھی گرديد ديگر نمی توان با آن ھمان 

با مالحظه و خونسردانه ، برخورد مداراگرانه
  . گذشته را داشت

، وقتی کسی در جنبش ضد جنگ اخالل می کند
وقتی کسی می خواھد اسلحه بگيرد و در صورت 

امپرياليست آمريکا به ايران با ارتش  تجاوز
 ،موھومی جنگ مسلحانه داخلی راه بياندازد

به مبارزات مبارزين داخل ايران وقتی کسی 
در و دوستانشان آقای زرافشان  تنظير مبارزا

ممانعت از جنگ توھين کرده و عليه آن اخالل 
غگوئی و اتھام زنی مشغول می ومی کند و به در

پرستی کمونيستی را نفی  ، وقتی کسی ميھنشود
کرده و به استناد نفھميده و يا مغرضانه به 

اشاره می کند تا خيانت  ”بيانيه حزب کمونيست”
ملی را در آستانه تجاوز امپرياليستھا و 

نه ”، وقتی کسی با شعار صھيونيستھا توجيه کند
به  ”به جنگ و نه به جمھوری اسالمی

امپرياليستھای متجاوز چشمک می زند که شما 
ھای ايران نيز حساب  می توانيد روی احمد چلبی
غال ايران ھمراه شما شکنيد و ما در صورت ا

، وقتی ...تالش خواھيم کرد وبرای جنگ داخلی 
مردم عراق بر ضد  کسی از مبارزه

استعمارگران دفاع نکند و ادامه حضور 
، از ا خواستار باشدامپرياليستھا در عراق ر

مبارزه مردم فلسطين به اين بھانه که رھبری 
آنھا دست حماس است حمايت نکند و عمال بر 

وقتی کسی ، جنايات صھيونيستھا صحه بگذارد
از تجاوز اسرائيل به لبنان حمايت کند و از 
مبارزه مردم لبنان به اين بھانه که رھبری آنھا 

قت در است حمايت نکند آنو هللادر دست حزب ا
مورد اينھا بايد گفت که آنھا براه خيانت گام 
گذارده اند و وظيفه آرايش امپرياليسم و 
صھيونيسم و ھمه دشمنان مردم ايران و طبقه 

در اينجا ديگر . کارگر ايران را بعھده گرفته اند
ما از حيطه بحث خارج شده به عرصه عمل 

در اين عرصه آنھا انتخاب خويش را . رسيده ايم
اين . اند که در کدام طرف خواھند ايستاد کرده

دو شرايط که ما از آن نام برديم ماھيتا با يکديگر 
کمونيست مسئول بايد اين شرايط را . متفاوت اند

روشن کند و نگذارد اپورتونيستھا و وطنفروشان 
خائن که ھمدست امپرياليسم و ارتجاع و 
صھيونيسم در منطقه ھستند به چشم مردم با 

بايد اين . سوپر انقالبی خاک بپاشند شعارھای
تضادھا را تشديد کرد و نه اينکه با خوش و بش 

بايد اين منجالب خيانت و تعفن . ماستمالی نمود
را برھم زد تا بوی گندش مشام ھمه را بيازارد و 
. معلوم شود که سره کجاست و ناسره کجاست

وگرنه تا ابد می شود به اين سياست ليبرالی که 
، ھمه ما با ھم دوستيم و سر يک دارندھمه حق 

و برخوردھا بايد طوری باشد که  سفره نشسته ايم
خدائی نکرده کسی عصبانی نشود و دلخوری 

ما . ببار نياورد ادامه داد و مردم ايران را فريفت
اگر باين بحث با اين شدت دامن نمی زديم و در 
آينده نيز نزنيم کسی از کجا بفھمد که 

کسانی ھستند؟ اگر ما به اين وطنفروشان چه 
بحث دامن نزنيم و از مبارزات مردم عراق که 
به کوری چشم اين سوپر انقالبيھا پيروز خواھد 
شد حمايت نکنيم فردا از کجا معلوم شود که چه 
کسی کجا ايستاده بود؟ ھمين سوپر انقالبيھا که به 
علت اپورتونيسمشان ھر روز رنگ عوض می 

اه می رسند و مدعی می کنند سر بزنگاه از ر
گردند که آنھا از روز نخست مدافع مردم عراق 

تشديد اين تضاد و . و فلسطين و لبنان بوده اند
گرفتن يقه آنھا که سکوت خود را بشکنند و به 
ميدان آيند از اين جھت الزم است که معلوم شود 

  ٨ادامه در صفحه ...چه کسی ھوادار 



           

  ٨صفحه                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨۶ماه  بھمن – ٩۵شماره 

 پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

  ...معما چو حل گشت
پرياليسم و ضد کمونيست است و چه استعمار و ام

کسی کمونيست واقعی است و از مبارزه ضد 
تعيين تکليف . استعماری ملتھا حمايت می کند

واقعی شايد برای عده ای امروز روشن نباشد ولی 
مگر غير اين است که امپرياليستھا سرانجام 
مجبورند خاک عراق را ترک کنند و سرنوشت 

سپارند؟ آن روز مردم عراق ب  عراق را بدست
آنوقت ما می خواھيم ببينيم که . دير نخواھد بود

اين سوپر انقالبيھای منصور حکمتی ايرانی 
  سرشان را بزير کدام گلوله برفی پنھان می کنند؟ 

کرد و  یاگر حزب ما چھره ناسيونال شونيستھا
آذری و عرب و بلوچ و نظاير آنھا را برمال نمی 

ند کسانيکه جای الس کرد ھنوز بودند و البته ھست
آنھا . زدن را با ناسيونال شونيسم باز گذارده اند

حزب ما در . کاسبکاراند و نه انقالبی اصولی
مورد جالل طالبانی و مسعود بارزانی بعنوان دو 

مھتدی که هللا رھبر خود فروخته و در مورد عبدا
ھمدست امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه ھستند 

سرنوشت خلق کرد را حزب ما . نظر داده است
خانه می رود پيشگوئی خ که با اين سياست به سال

خويش را در مورد ، حزب ما سياست کرده است
، حزب ما حل مسئله ملی بروشنی بيان کرده است

اير ھم تجاوز ترکيه را به عراق و ھم تجاوز س
نيروھای ارتجاعی و امپرياليستی را محکوم می 

ايرانی را که  حزب ما تناقض تشکلھای کرد. کند
از زير بار موضعگيری اصولی فرار می کنند و 
فکر می کنند می توانند اين سياست غير اصولی و 
ناسيونال شونيستی را تا ابد ادامه دھند برمال می 

ھراسی بدل راه نمی ” دعوا”حزب ما از . سازد
تاريخ تاريخ  .”دعواست”ھمه مبارزه  .دھد

اين است . تمبارزه و دعوای طبقات اجتماعی اس
که اگر کسانی پيدا می شوند که پس از حل معما 
رجز می خوانند خوب است که به شرايط قبل از 
اين حوادث رجوع کنند و موضع خويش را در آن 

حزب ما در مقابل اين . زمانھا مد نظر قرار دھند
. تشکلھای سوپر انقالبی با قدرت تمام می ايستد

حيات دھد  حزبی که بخواھد با باج دھی ادامه
حزب ما معتقد . را ببندد ”دکانش”بھتر است در 

نيست که تکرار مکررات و پافشاری بر 
جو سياسی را مسموم می کند  ،اشتباھات مخالفين

و عناصر بی طرف را نيز که نمی خواھند ميان 
دو قطب تصميم بگيرند به واکنش غير منطقی 

حزب ما با اين گونه تحليلھا موافق . برمی انگيزد
اگر . حزب ما با اصول معامله نمی کند. نيست

کسانی ھستند که با نظريات و تئوريھای ارتجاعی 
منصور حکمت در تحليل از اوضاع کنونی جھان 
مخالفند وظيفه آنھاست که خط کشی روشنی با 
تئوريھای صھيونيستی منصور حکمت بکنند و 
مرز خويش را با آنھا روشن کنند و نه اينکه بدون 

صاحب تئوری ھمان نظريات ارتجاعی  ذکر نام
  .را بنام کمونيسم تکرار نمايند

حزب ما با حوصله و بصورت خستگی ناپذير و 
از زوايای گوناگون نظرياتش را توضيح داده 

خط  ،است تا گمراھان با درک درست مسايل
خويش را از تئوريھای ارتجاعی منصور حکمت 

ايران و اين وظيفه آنھاست که به مردم . جدا کنند
حتی ھواداران خودشان تفاوت خويش را با 
تئوريھای منصور حکمت و تروتسکيسم ضد 

حزب ما وکيل مدافع ھيچ . انقالبی نشان دھند

چرا بايد باين نظريات باج . نظريه منحرفی نيست
ميليون ايرانی را  ٧٠داد؟ چرا بايد مصالح 

قربانی ھوچيگری و انقالبی نمائی کاذب کرد؟ 
شديد نمود که در تتضادھا را آنچنان  برعکس بايد

فردا امکان حاشا برای کسی باقی نماند و 
اپورتونيستھای رنگارنگ نتوانند رنگ عوض 

سير حوادث در تمام منطقه در ھمان . کنند
مسيری سير خواھد کرد که حزب ما پيشگوئی 

سب تخيالت خويش                      َ می کند و آنھا که بر ا  
با سر برزمين  چھارنعله می تازند مسلما در آينده

ضرباتی که ما به آنھا می زنيم . خواھند خورد
برای آن است که از اين خواب غفلت بيدار شوند 
و به مسائل جزئی دلبند نبوده مصالح عالی جنبش 

اين است که . مردم ايران را در نظر داشته باشند
باز تکرار می کنيم مدعيان انقالبی بايد در درجه 

تئوريھای ارتجاعی و نخست تکليف خويش را با 
حزب . صھيونيستی منصور حکمت روشن کنند

از تشديد تضاد و تکرار ) توفان(کار ايران 
ھمين . واقعيات و تکيه بر آنھا دست برنمی دارد

تکرار است که آنھا را وادار می کند از پشت 
سنگرھا بيرون بيايند و نظريات خويش را آشکارا 

آخر رفت تا  اين راه را بايد تا به. بيان کنند
کار پاکيزگی . مارکسيسم لنينيسم پاکيزه شود

، جنبش کمونيستی را نمی شود باميد خدا رھا کرد
و مردم ايران  مبارزه کرد برای اين پاکيزگی بايد

بھمين . بھترين داوران در اين عرصه خواھند بود
جھت ما ھمه کسانی را که می خواھند با اشغال 

کسانی می  ،دايران به جنگ داخلی دست بزنن
ما ھمه کسانی . دانيم که براه خيانت ملی می روند

را که مدعی اند کمونيستھا ميھن پرست نيستند و 
دفاع از ميھن را ھمدستی با رژيم جمھوری 

، وطنفروش ، تروتسکيستاسالمی جا می زنند
ناميديم و بر اين نظر ھستيم و آنھا را در آينده نيز 

ائی را که درک ما ھمه آنھ. افشاء خواھيم کرد
معيوبی از حقوق دموکراتيک دارند و دارای 

بين  حقوق از حقوق بشر و ”گوانتاناموئی”درک 
الملل ھستند و مستبدان کوچک ھستند جاده صاف 

. اينھا کمونيست نيستند. کن فاشيسم می دانيم
، تروتسکيست ھستند و دشمن کمونيست ھستند

تميز داده بايد آنھا را افشاء کرد تا سره از ناسره 
حزب ما با سياست ھمه با ھم، چند  .شود

مردم بايد . پھلوگوئی وغير شفاف مخالف است
حزب . بفھمند ما چه می گوييم و چه می خواھيم

ما تضادھا را به نحوی تشديد کرده است که 
خوشبختانه دو جبھه روشن تشکيل شده و می 
شود و کسی نمی تواند ديگر ميان دو صندلی 

ھر کس بايد تکليف خود را . دھدبنشيند و لم 
حزب ما نمی گذارد جای حاشا باقی . روشن کند

يا در کنار خلق ايران و يا با دشمنان مردم . بماند
در اينجا سخن بر سر دو خط مشی در . ايران

يا با امپرياليستھا و . اوضاع کنونی است
صھيونيستھا در تقويت استراتژی امپرياليسم در 

با دشمنان سوسياليسم که ھمان منطقه و يا مبارزه 
برای رسيدن به سوسياليسم و . بربرھا ھستند

مبارزه با بربريت بايد از استقالل ايران در مقابل 
سرنگونی رژيم سرمايه . تھاجم بربرھا دفاع کرد

داری جمھوری اسالمی تنھا از طريق طرد 
امپرياليستھا ممکن است و نه در پارکابی 

  .ه ايرانامپرياليستھا در تجاوز ب
*****  

  ...مساعی بيھوده تروريستی
. عبارت بی سر وته ھمه صھيونيستھا نيز موافقند

. اسرائيل است                              ِزيرا در تائيد سياست تا کنونی  
آنچه را که وی اشغال می نامد ديگر در جھان 

وی بخش اشغالی را بخش . قابل انکار نيست
مردم فلسطين با اين . الينفک اسرائيل می داند

نظر مخالفند زيرا خواست مردم فلسطين اظھار 
پايان اشغال و بازگشت صھيونيستھا به پشت 

است و نه ادامه اشغال و  ١٩٦٧مرزھای سال 
سخنان جرج بوش تائيد . پذيرش قانونی آن

آغاز  ١٩٦٧اشغالی است که اسرائيليھا از سال 
کرده اند و بايد لطف کرده تا ھمين حد رضايت 

پايان برسانند و نه اينکه داده و روند اشغال را ب
ھنوز به خيال آن باشند که اين روند اشغال را با 
زور ادامه دھند و بخشھای ديگری از سرزمين 

ھشدار جرج . فلسطين را به خاک خود بيافزايند
بوش به اسرائيل برای از اين ببعد است و نه 

بنظر جرج . برای آنچه که تا کنون بوده است
و اسرائيليھا بايد بوش تا ھمين جا کافيست 

تا ھمين حد  ”صميمانه دندان روی جگر گذاشته”
ھر . راضی بوده و به سياست اشغال پايان دھند

، ، نوش جانشانچه تا بحال کسب کرده اند
وی در سخنان . ناز شستشان ،گوارای وجودشان

خود ھرگز به نفع فلسطينيھا تعيين تکليفی برای 
ليھاست سرزمينھای اشغالی که در دست اسرائي

جرج بوش در حاليکه در مورد . نکرده است
اسرائيليھا دو پھلو و با عوامفريبی برای مردم 
فلسطين و تقويت محمود عباس حرف می زند 
در مورد مردم رانده شده فلسطين حرفھايش 

به ”: وی گفت. روشن و قاطع و تھديد آميز است
غير ممکن . خواب و خيال خويش پايان دھيد

رانده شده مردم عمومی گشت زااست که حق ب
يعنی (فلسطين به سرزمينھای امروزی اسرائيل

وی . ”را برسميت شناخت )توفان-تائيد اشغال
پيشنھاد کرد که به فلسطينيھای رانده شده غرامت 

البته حدوداين غرامت را نيز . داده شود
زمان پرداختش نيز . اسرائيليھا تعيين می کنند
  . روز ظھور حضرت است

، در خاک ، در سواحل غربی اردنر غزهدر نوا
ميليون  ٤/٤و در سوريه  ، در لبناناردن

فلسطينی آواره در اردوگاھھای غير انسانی و 
صھيونيستھا . شرم آور زندگی می کنند

جنايتکارانه و طلبکارانه بازگشت رانده شدگان 
را نمی پذيرند و آنرا با مرگ دولت اسرائيل 

تنھا راه حل مسئله  بنظر آنھا. مترادف می دانند
آوارگان فلسطين در اين است که آنھا به بخشی 
از سرزمين فلسطين بازگردند که مرزھای آنرا 

، يعنی ھمان دولت اسرائيل تعيين می کند
: جرج بوش اعالم کرد. اردوگاھھای موجود

ئيل ايک قرار داد صلح بايد ھمانقدر امنيت اسر”
منطقه ای که  را تامين کند که وطن فلسطينيھا را

ھمانند يک وطن . باشدبھم چسبيده  مستقل و
جرج بوش مدعی شد . ”اسرائيلی برای ملت يھود

اطمينان دارد که اسرائيل و فلسطين تا ”که وی 
پايان دوره رياست جمھوری وی در ژانويه 

    .”قرارداد صلحی را امضاء خواھند کرد ٢٠٠٩
جرج بوش در نامه ای به آريل  ٢٠٠٤در سال 
اشاره کرد که مجتمعھای بزرگ  شارون

شھرکھای يھودی نشين در سواحل غربی اردن 
  ٩ادامه در صفحه ...واقعيت ھای غير

با امپرياليسم جدا نيستمبارزه با تروريسم از مبارزه   



           

  ٩صفحه                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨۶ماه  بھمن – ٩۵شماره 

 زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت  

  ...مساعی بيھوده تروريستی
در ھمان زمان نظر آمريکا بر اين . قابل برگشتند 

بود که اسرائيل شھرکھای خويش را حفظ کند و 
برای مصالحه ھمان مقدار زمين در جای ديگری 

در سفر اخير . ختيار فلسطينيھا قرار بدھددر ا
بوش به اسرائيل با تکيه به اين نامه و 
موضعگيری امپرياليسم آمريکا در مورد 

برای کسب ”: سرزمينھای اشغالی بيان داشت
قرارداد صلح ھر دو طرف بايد آماده تغييراتی در 

   .”باشند ١٩٤٩مرزھای آتش بس سال 
ط برای فريب سخنان موذيانه جرج بوش را که فق

، سخنانی که برای افکار عمومی زده می شود
و ملتھای عرب و   نفاق افکنی در جنبش فلسطين

، سخنانی که رياکارانه بيان مسلمان زده می شود
می شود تا نوکران امپرياليسم بتوانند در باره آنھا 
دروغ سرائی کنند می توان به فارسی به صورت 

  .آنرا بفھمندزير ترجمه کرد تا ھمه بتوانند 
آتش بسی ميان اعراب و اسرائيل  ١٩٤٩در سال 

از آن تاريخ تا کنون اسرائيليھا . تاس بوجود آمده
بخش بزرگی از سرزمين فلسطين را تصاحب 
کرده و در آنجا با اخراج فلسطينيھا شھرکھای 

نتيجه اين کار . بزرگ يھودی نشين ايجاد کرده اند
ال برای تامين ح. ميليون آواره فلسطينی است ٤/٤

صلح با يک نيروی اشغالگر در حالی که  ،صلح
، سرزمينھای شما ھنوز در اشغال به سر می برد

که شھرکھای يھودی نشين  !بپذيرد اسرائيل بايد
را در منطقه پيشرفته و دارای آب و امکانات 
زيربنائی و توريستی برای خودش حفظ کند و به 

دھد و تن در  ١٩٤٩در مرزھای سال  تغييراتی
در مقابل اين . به آن حد سابق قانع نباشد

که سرزمينھای فلسطينی  ليھاياسرائ” بزرگواری”
را تصاحب کرده اند و نبايد از آن دست بردارند 

پرداخته و قبول  مصالحهفلسطينيھا نيز بايد به 
نبايد به مرزھای  ”صلح”کنند که برای برقراری 

بايد  ھم اسرائيل و ھم فلسطين. تکيه کرد ١٩٤٩
آيا بی شرمی  .؟!باشند فداکاری و مصالحهآماده 

اين حضرات روی . از اين بيشتر ديده ايد
آخوندھای پررو و بی شرم رژيم جمھوری 

اگر ھستند فلسطينی . اسالمی را سفيد کرده اند
ھائيکه با غصب زمينھايشان موافق نيستند دولت 
اسرائيل می تواند به آنھا ھمانقدر زمين در گوشه 

ر افتاده و بی آب و علفی که در محاصره دو
بر سر اينکه اين مقدار . اسرائيل باشد تقديم کند

زمين چقدر زمين است بايد با اسرائيليھا چانه 
جرج بوش حتی پيشنھاد پرداخت خسارت . بزنند

ی ی امگر می شود خسارتی مالی و معنو. می کند
را که به ملت فلسطين در عرض بيش از نيم قرن 

پول حساب کرد و پرداخت نمود؟  هده بوارد ش
، مگر می شود خانه کسی را بزور غصب کرد

وی را از خانه اش و سرزمين ابا اجداديش اخراج 
کرد و به وی گفت ناراحت نباش پولش را 
ھمانقدر که خود ما حدس می زنيم به حسابت که 
يک بانک اسرائيلی است می ريزيم و تو بايد آنرا 

رج کنی تا تمام شود و ديگر آنقدر در اسرائيل خ
البته   ادعائی ھم در مورد خانه ات نداشته باشی؟

جرج بوش برای اينکه کار عوامفريبی را کامل 
!  غيرمجاز                                ِ کند از ساختن شھرکھای يھودی نشين  

اين شھرکھا که تعدادشان به روايتی به . انتقاد کرد
عدد می رسد بدون دريافت اجازه نامه از  ١٠٢

دولت اسرائيل نيز . ل ساخته شده انددولت اسرائي

مانند جرج بوش به مسئولين اين شھرکھا انتقاد 
زيرا آنھا بايد قبل از ساختن شھرکھا اجازه . دارد

نامه ساختمانی می گرفتند و کار غير مجاز انجام 
بايد شکر کرد که ساير شھرکھای . نمی دادند

يھودی نشين در سرزمينھای اشغالی ھمگی 
  . و انتقادی به آنھا وارد نيست ھستند !مجاز

در مورد مسئله کليدی که شھر قدس پايتخت 
سرزمين فلسطين است رھنمود جرج بوش برای 

گويای سياست امپرياليسم آمريکا در  ،حل آن
اورشليم موضوع ”: وی گفت. فلسطين است
   .     آفرين بر اين ھمه ھوش وحواس .”مشکلی است

ود اولمرت به جرج بوش پس از مالقاتش با ايھ
. ديدار دلقکی کودتاگر بنام محمود عباس رفت

امنيت جرج بوش را سربازان آمريکائی جرج 
بوش و مزدوران امنيتی وی در سرزمين 

ھمين . بعھده گرفته بودندمحمود عباس ” مستقل”
رفتار آمرانه توھين مستقيمی به عباس بود که 
. جرج بوش برايش پشيزی نيز ارزش قايل نيست

، فاقد نبالش نباشندفلسطين دکه مردم ” یرھبر”
، طبيعتا نمی ، آلت دست باشدپايگاه توده ای باشد

تواند از احترام در مقابل جرج بوش و ايھود 
بر روی حرفش  تا، اولمرت برخوردار باشد

قابدستمالی است که  ،اين رھبر. حساب کنند
اربابان امپرياليسم و صھيونيسم وی بعد از بھره 

در . بدورش می اندازند ،تحقير اوی ببرداری از 
سالن مشترکی که جرج بوش و محمود عباس به 
تنھائی بسر می برند و بايد سخنان عباس که 
بزبان عربی بيان می شد توسط ترجمه ھماھنگی 

، بعلت از کار افتادن دستگاه تنھا پخش می گرديد
بيانات عربی عباس پخش شد و جرج بوش که از 

مسخر ر در نمی آورد به تسخنان عربی عباس س
را تائيد می  بله من ھمه سخنان شما”به وی گفت 

حقيقتا ھم سخنان شنيده و يا نشنيده عباس . ”کنم
. ھمين قدر برای جرج بوش اھميت دارد

امپرياليستھا سياست خويش را از قبل تعيين کرده 
آنھا برای اين تشريفات پشيزی . و ديکته نموده اند

تنھا از ترس مردم است که  ارزش قايل نيستند و
اين ادا اطوار را در آورده و می خواھند بياری 

و بزدلی نظير محمود  ، فاسدعناصر ضعيف
عباسھا مردم را فريب داده و در نھضت فلسطين 

مردم  ینمايشات اعتراض. تفرقه ايجاد کنند
نه در نوار غزه بلکه  ،فلسطين برضد جرج بوش

رال آقای محمود بياری چماقداران ليب هللادر رام ا
اين تظاھرات نشان می . عباس به خون کشيده شد

داد که مردم فلسطين با تجربه نيم قرن خود برای 
محمود عباسھا و سازشکاران و امپرياليستھا و 
صھيونيستھا تره ھم خورد نمی کنند و ماھيت اين 

اين . مذاکرات و اظھارات بی ارزش را می دانند
ی اعالم کرده در حالی بود که حکومت نظام

بودند و ھرکس را که در بالکن خانه خويش 
ظاھر می شد بعنوان تروريست فورا به قتل می 

  . رساندند
شايد بشود وضعيت محمود عباس و حقارت وی 
را به کاريکاتور نشريه عربی الوطن تشبيه کرد 

بی  ،که به موقع سر قرار مذاکره حاضر شده
ت خبری صبرانه آنجا نشسته و از ايھود اولمر

در پشت تصوير وی ايھود اولمرت در . نيست
روی بولدزری مشغول خراب کردن خانه 
فلسطينيھا و ساختن شھرکھای يھودی است و 

دقيقه تاخير سر  پنج با خطاب به وی می گويد من
  .قرار می آيم

. محمود عباس اين ھمه حقارت را تحمل می کند
ولی ملت قھرمان فلسطين نمی تواند اين ھمه 

نمی تواند ببيند که فرزندان . ارت را تحمل کندحق
آن ملت در خاکروبه ھای اسرائيليھا برای سد 

اين است که سياست . جوع بايد جستجو کنند
حماس را که برای آزادی فلسطين از قيد اشغال 
صھيونيستھا می رزمد و به فلسطينيھا شخصيت 

حمايت اکثريت شکننده . می دھد حمايت می کنند
ين از حماس ناشی از خيانت مردم فلسط

ھر . سازشکارانی نظير محمود عباس است
ضد انقالبی و  ی انهچقدر اين سياست سازشکار

تحقير آميز ادامه پيدا کند سازمانھائی       ِ توھين  
نظير حماس که خواست ملت فلسطين را از 
زمان قرارداد خائنانه اسلو بيان کرده اند تقويت 

  . می شوند
ميليون  ٤/٤و سرنوشت جرج بوشھا برای جان 

آواره فلسطينی در کوره ھای آدم سوزی 
جرج . صھيونيستھا پشيزی ارزش قايل نيستند

بوش بی شرمانه از رويای ملتی که می خواھد 
به سرزمين غصب شده اش برگردد و برای آن 

” خواب و خيال”نسلھا مبارزه کرده است بعنوان 
ياد می کند و بر جنايات صھيونيستھا صحه می 

آيا اين سياست امپرياليستھا برای حمايت  .گذارد
در جھان است؟ ” حقوق بشر و دموکراسی”از 

آيا اين سياست امپرياليستھا برای حمايت از 
! اتيک و مدنی انسانھاست؟ ھرگزرحقوق دموک

آنھا . امپرياليستھا ھرچه می گويند دروغ است
تنھا در پی منافع کور وحريصانه و بربرمنشانه 

آنھا برای نيل به مقصود حاضرند . ندخويش ھست
آنھا با بی شرمی . ميليونھا انسان را قربانی کنند

را در سرزمين فلسطين زير پا  یمللبين الحقوق 
عراق و افغانستان نيز ، در لبنان و گذارده اند

آنھا با قلدری و زورگوئی . ھمين کار را کرده اند
می خواھند سياست استيالجويانه خويش را برای 

آنھا ملتھای جھان . برده کردن ملل از پيش ببرند
را که برضد آنھا می رزمند تروريست می نامند 

اسرائيل ! و تروريستھا را رژيمھای منتخب مردم
يکی از بھترين نمونه ھای دولت تروريستی و 

  .ضد دموکراتيک است
حال ھستند ايرانيان خائن و وطنفروشی که می 

م آمريکا به ايران خواھند در پارکابی امپرياليس
حمله کرده و جنگ داخلی راه انداخته و به خيال 
خودشان رژيم جمھوری اسالمی را سرنگون 
کنند و يک رژيم مورد پسند آمريکا در ايران 

اين ايرانيھای ماليخوليائی خوب . برسرکار آورند
است به تجربه عراق و افغانستان و فلسطين نگاه 

. ايران بازگردندکنند و از راه خيانت به مردم 
جرج بوش با آنھا مانند محمود عباس رفتار می 

  .کند
***** 

  
  ...کمونيست انميھن پرست

. ضد جمھوری اسالمی از کار در می آيد
؟ بنظر آنھا انقالبی کسی است که ضد !شگفتا

وطن باشد و ھمراه با تجاوز امپرياليستھا و 
، صھيونيستھا در رکاب آنھا وارد ايران شده

، در دنيای ماليخوليائی خلی راه انداختهجنگ دا
خويش قدرت سياسی را به کف آورده و گردن 
ھمه وطن پرستان ايرانی را بعنوان اپورتونيست 

  ١٠ادامه در صفحه ...”شمن پرولتارياد”و 
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 پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

  ...ميھن پرستان کمونيست
آنھا ھمدستی ضد انقالبی خويش را با . از ته بزند

جمھوری اسالمی امپرياليستھا دشمنی انقالبی با 
قلمداد می کنند و در دنيای کارزار ماليخوليائی 
خويش می پندارند که نخست رژيم جمھوری 
اسالمی را سرنگون کرده و آنگاه به صدای 
گوشخراش و با کمی چاشنی ترش و تلخ و 
اخمھای درھم کشيده در حاليکه انگشت سبابه 
خويش را تھديد آميز به سوی تجاوزکاران 

مروزی و دوستان ديروزی اشاره استعمارگر ا
، حال !ھمکاری موقوف :رفته اند می گويند

به خانه ھای ! ، لطفا!انقالبيون بر سر کارند
!. خويش بازگرديد و ما را به حال خود بگذاريد

طبيعا جرج بوش و ايھود اولمرت انگشت 
شصتشان را با تمسخر به سمت اين ساده لوحان 

بزی سياسی حواله می دھند و به ريش 
  .تروتسکيستی آنھا می خندند

مشکل اين تشکلھای خرده بورژوا عدم صميميت 
آنھا در اعتراف به اين است که آنھا مريد منصور 
حکمت ھستند و تئوريھای ارتجاعی وی را بلغور 
می کنند ولی در عمل دکانھای سه نبش خويش را 

  .علم کرده اند
غ ولی آيا کمونيستھا ھمانگونه که بورژوازی تبلي

وکران اجنبی ھستند؟ آيا ، نمی کند بی وطن ھستند
انترناسيوناليسم پرولتری با ميھن پرستی 
کمونيستی منافات دارد؟ چقدر جای تاسف است 
که حزب ما مجبور شود بار ديگر برای اين چپ 
اندر قيچيھای  ھمه فن حريف وقتش را صرف آن 

اين . کند که از آدم و حوا با آنھا صحبت کند
پرمدعا از حداقل دانش کمونيستی نسبت مدعيان 

. به مقوالت عادی جنبش کمونيستی بری ھستند
آنھا ھمان ترھاتی را رواج ميدھند که سلطنت 

، در شاھھپرستان بر وزن بت پرستان ،طلبان
شمسی در مورد حزب توده  سیبيست و سالھای 

نوع تبليغات اين سوپر . ايران رواج می دادند
ت شبيه ھمان تبليغات انقالبيھای ضد کمونيس

آخوندھاست که  تبليغ می ، خامخامھا و کشيشھا
کردند کمونيستھا زنھايشان را اشتراکی می کنند و 
. آھنگ آن دارند زنھای ھمه را اشتراکی کنند

کارگری به طعنه بيکی از اين مبلغان اشتراک زن 
در اثر فشار کار  گرحضرت آقا زنان کار: گفت

و به پيری زود رس رسيده از کار افتاده و شکسته 
بنظر ما نمی رسد که کمونيستھا بخواھند  .اند

ولی زنھای شما در . زنھای ما را اشتراکی کنند
اثر مفت خوری و گشت و گذار در سالنھای مد و 
زيبائی بی حد و حصر بپاس استثمار کارگران از 
زيبائی فوق العاده برخوردارند اين است که ترس 

  . م استشما برای ما قابل فھ
 ميھنپرستی کمونيستھا 

حزب بيانيه ”انگلس در پيشگفتار چاپ لھستانی 
ھمکاری ”: نوشت ١٨٩٢در  ”کمونيست

صادقانه ملل اروپا در عرصه جھانی تنھا در 
در صورتی ميسر است که ھر يک از اين ملتھا 

وی در . ”خانه خود صاحب اختيار کامل باشد
تند نه از شالخت ھا نتوانس” : ادامه آن می آورد

استقالل لھستان دفاع کنند و نه آنرا دوباره بدست 
، برای بورژوازی اکنون اين استقالل آورند

ولی با اين وجود برای . حداقلی علی السويه است
لھستان ، استقالل ھمکاری ھم آھنگ ملل اروپا

آن استقالل را تنھا پرولتاريای . ضروری است

قالل در جوان لھستان می تواند بدست آورد است
زيرا . دستھای او مامون و مصون خواھد بود

استقالل لھستان برای کارگران بقيه اروپا بھمان 
اندازه ضروری است که برای خود کارگران 

  ).١٨٩٢لندن فوريه سال (”لھستانی
در خانه خود صاحب اختيار ملتھا ”انگلس از 
برای  ”خانه خود”. صحبت می کند” کامل باشد

. ی جز وطن پرولتاريا نداردانگلس معنای ديگر
وی برسميت می شناسد که پرولتاريا بايد صاحب 

صاحب ” ،خانه و يا وطنی باشد که در آن خانه
سخن ” استقالل لھستان”انگلس از . باشد ”اختيار

می راند که بورژوازی لھستان قادر نيست آنرا 
حفظ کند و وظيفه حفظ استقالل لھستان بدوش 

استقالل لھستان تنھا   .افتدپرولتاريای لھستان می 
 .”در دستھای او مامون و مصون خواھد بود”

آموزگاران کمونيسم نشان می دھند که اين وظيفه 
تاريخی پرولتارياست تا از تماميت ارضی و 
استقالل وطنش در مقابل تجاوزات بورژوازی 
. ساير ملل و توسعه طلبی آنھا به حمايت برخيزد

ستان را ببلعد وقتی تزاريسم می خواھد لھ
بورژوازی لھستان بايد از استقالل لھستان به دفاع 

حفظ استقالل يک حق بورژوائی است و . برخيزد
ماھيتا بايد کليد حل آن در دست بورژوازی قرار 

ولی در آنجا که اين استقالل مورد . داشته باشد
تجاوز قرار گرفته و بورژوازی بھر دليلی قادر 

بورژوائی بدفاع نيست و نباشد از اين حق 
، اين وظيفه بورژوائی را پرولتاريا بعھده برخيزد

و از حقوق بورژوائی تحقق نيافته بدفاع می گيرد 
حق ”ولی حفظ استقالل به معنی . برمی خيزد
ولی حفظ استقالل به معنی  .است” دفاع از ميھن

، به معنی ”پذيرش دارا بودن خانه است”
، به ”تصاحب اختيار بودن در اين خانه اس”

معنی آن است که کليد اين خانه در دست 
صاحبخانه است و کسی حق ورود و تصاحب اين 
خانه را به اين بھانه پوچ و مسخره استعماری که 

  .ندارد را ”پرولتاريا خانه و وطن ندارد”گويا 
در ” پيرامون تئوری قھر”انگلس در اثر خود 

، برای تامين صلح جھانی”: وشتن ١٨٨٨سال 
اجتناب پذير نابود                     ِ يد کليه نزاعھای ملی  نخست با

مستقل و ارباب خانه خودش  ،گردند و ھر خلق
  .”باشد

در ھمين چند عبارت روشن می شود که در 
قابل توجه ضد (”بيانيه حزب کمونيست”

کمونيستھا که شايعه می سازند آموزگاران 
کمونيسم با حزبيت مخالف بوده اند و مقام 

حزب کمونيست قايل برجسته و ويژه ای برای 
حق دفاع ”آموزگاران کمونيسم ) توفان- نبوده اند

 ”حفظ استقالل ميھن و انکارگرتوسط از ميھن 
آنرا وظيفه تاريخی پرولتاريا  ،را برسميت شناخته

اين سخنان روشن در قرن نوزدھم . می دانند
برشته تحرير در آمده و نه در قرن بيستم و بيست 

يونيسم و استعمار و يکم که امپرياليسم و صھ
افسار گسيخته با جھانی کردن سرمايه به اشغال 

” صاحبخانه ھا”بی اجازه ” خانه ھای ملی”ھمه 
تعماری ساشتغال دارد و ملتھا را بزير سلطه ا

در عصر جھانی شدن  .خويش در می آورد
سرمايه بر اساس اصول ديالکتيک مارکسيستی 

در مبارزه ملی و ضد استعماری اوج می گيرد و 
بسياری از ممالک در راس ساير تضادھا قرار 

مبارزه ملی به . گرفته و جنبه عمده پيدا می کند
عامل مھم مبارزه ضد امپرياليستی و ضد سرمايه 

داری بدل می شود و زمينه کسب قدرت سياسی 
توسط پرولتاريائی را که از استقالل وطنش دفاع 

 زمينه. می کند به صورت بالقوه فراھم می آورد
عينی کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا در 

بخشی از  .عرصه مبارزه ملی فراھم می گردد
بورژوازی اين ممالک در بسياری جاھا و مواقع 
با امپرياليسم به سازش می پردازند و با گرفتن 

با آنھا ھمکاری خواھند  یسھمی از شيرينی غارت
اين عده خودفروخته و نوکر که زندگی . کرد

رفاھی دارند اکثريت افراد جامعه راحت و پر 
زيرا  .، اقليت ناچير جامعه ھستندنيستند

استعمارگران قادر نيستند ھمه جامعه را در عمل 
سھيم کنند و برای آنھا رفاه و آسايش ” غارت”

شرط غارت و چپاول ايجاد شکاف  .بوجود آورند
و تشديد  فقر و ثروت ھای، ايجاد کانونطبقاتی

بھمين جھت در عصر  .مبارزه طبقاتی است
کنونی مبارزه ملی بر ضد استعمارگران و 
تجاوزگران و غارتگران و امپرياليستھا و 
صھيونيستھا از تضادھای اساسی سيمای سياسی 

ملتھا و دول جھان . جامعه جھانی کنونی است
، برای حفظ استقالل و تماميت ارضی خويش

ھيوالھا می برای حفظ موجوديت خويش با اين 
جنگی عادالنه و مترقی و  ،و اين جنگجنگند 

در خدمت تضعيف امپرياليسم و صھيونيسم 
شکست امپرياليستھا در عراق و . جھانی است

فلسطين و لبنان و افغانستان يک شکست 
شکست امپرياليسم آمريکا در  .است استراتژيک

عراق تئوری عمليات بازدارنده را که بدون 
به زباله دان حساب مبارزه مردم باز کرده بودند 

تاريخ می فرستد و دست امپرياليستھا را در 
سالھای آينده برای تجاوز مستقيم به ساير ممالک 

اين بنفع طبقه کارگر و ملل ستمديده . می بندد
اين شکست در ترسيم چھره سياسی . جھان است

جھان موثر است و در خدمت آسايش و رفاه 
عمومی در خدمت تضعيف امپرياليسم و ماال 

زيرا امپرياليسم و . رتجاع محلی خواھد بودا
ارتجاع مکمل يکديگر ھستند و شکست 

دائمی   امپرياليسم به تضعيف و نه تقويت
خروج بی قيد و شرط . ارتجاع می انجامد

، آدمخواران از عراق بايد شعار ھر نيروی
دموکرات و انساندوست  ،، مترقیآزاديخواه

عراق  تنھا آدمخواران با کشتار مردم. باشد
موافقند و از حضور امپرياليستھا در عراق به 
. بھانه ھای پوچ و عوامفريبانه حمايت می کنند

آنھا کھنه پرستی و حمايت از سياست استعماری 
پنھان می ” يسمنمدر”خويش را در لفافه ای از 

طرح اين يک شعار انقالبی خروج بی قيد . کنند
و شرط استعمارگران از عراق برای تعيين 

ھيت نيروھای ارتجاعی و انقالبی در منطقه ما
اين شعاری است که تعيين می کند که . الزم است

ياران بی نقاب و نقابدار استعمار نظير پيروان 
تئوريھای منصور حکمت در کدام طرف ايستاده 

کدام نيروھای ايرانی انقالبی و کدام . اند
نيروھای ايرانی ضد انقالبی و ھوادار امپرياليسم 

تنھا خروج امپرياليستھا و . يونيسم اندو صھ
برای پرولتاريا استعمارگران است که راه را 

برای پيشبردن يک مبارزه طبقاتی شفاف و 
تنھا شرکت پرولتاريا . آشکار ھموار می سازد

در مبارزه رھائی بخش ملی است که امکان 
کسب رھبری سياسی و نفوذ توده ای را برای 

  ١١ه ادامه در صفح...وی فراھم 



           

  ١١صفحه                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨۶ماه  بھمن – ٩۵شماره 

 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

  ...ميھن پرستان کمونيست
دفاع از ميھنپرستی کمونيستی در . می آورد

عراق است که دست کمونيستھا را برای 
پيروزی بر ضد اشغالگران عراق باز می گذارد 

خيانت ملی . و برايشان محبوبيت کسب می کند
نظير کاری که مجاھدين ضد خلق در ايران می 

ت مردم از کنند فقط برای آنھا بی آبروئی و نفر
تجربه ھمدستی آنھا با صدام . آنھا را بدنبال دارد

حسين در حاليکه صدام با ياری امپرياليستھا به 
ايران حمله کرده بود بايد برای ھمه نيروھای 

مردم ايران از . سياسی ايران آموزنده باشد
بی زار و منزجرند و نقابھای  ،ھمدستان اجانب

مدستان نمی تواند ماھيت اين ھ ”انقالبی”
ماليخوليائی امپرياليستھا و صھيونيستھا در 

آنھا نيز در سياست خود که . ايران را پنھان کند
می خواھند در ايران جنگ داخلی راه بياندازند 
و به آمريکانيھا خدمت کنند در ھمان گامھای 

  . نخست با شکست روبرو می شوند
وقتی ) توفان(پس می بينيم که حزب کار ايران

ستی کمونيستی سخن می راند انديشه از ميھنپر
ھای کمونيستی خويش را از مارکس و انگلس 
کسب کرده و نظريات آنھا را بدرستی فھميده 

حزب ما حزب نقاالن تھی مغز نيست که . است
طوطی وار جمالت بی سرو ته را بدون آنکه 

نقطه نظر . مفھوم آنھا را فھميده  باشد تکرار کند
انيکه می گويد مانيفست حزب کمونيست زم

پيشنھاد خيانت ملی و ” دکارگران وطن ندارن”
. ھمدستی با امپرياليسم و صھيونيسم نيست

ھرگز باين مفھوم نيست که کارگران فلسطينی و 
عراقی و لبنانی نبايد در مقابل تجاوز اشغالگران 
مقاومت کنند و وطنشان را در اختيار 

روشن . صھيونيستھا و امپرياليستھا بگذارند
در ” مارکسيسم”ست که با اين نوع تفسير ا

. درجه اول امپرياليستھا و صھيونيستھا موافقند
آنھا قبل از تجاوز به ھر کشوری تمام عمال 
خويش را بسيج می کنند تا در ميان طبقه کارگر 

که اکثريت شکننده را تشکيل  و زحمتکشان
اين تفکر را رواج دھند که کارگران و  ميدھند،

نبايد  ”وطن ندارند”علت اينکه زحمتکشان به 
. مقاومت کنند ”وطنشان”در مقابل تجاوز به 

 ”بی تفاوت”آنھا بايد در زمان اشغال کشورشان 
باشند و مانند تئوريسينھای منصور حکمتی 

، نزاع ”جنگ به ما مربوط نيست”بگويند اين 
جنگ ميان آمريکا و ”، ”وطنپرستھاست”ميان 

، استدالل سادهو آنھم  با اين  ”ارتجاع است
ما ”، ضد کمونيستی و خائنانه  که مبتذل

بايد از اين . ”کمونيستھا فاقد وطن ھستيم
وطنفروشان پرسيد که اگر شما فاقد وطن ھستيد 
چرا برای کسب قدرت سياسی در ايران و مثال 
نه در مالزی مبارزه می کنيد؟ شما در برنامه 
ھای سياسی خويش ھمواره از ايران صحبت 

د؟ آخر ايران چه ربطی به آدمھای بی می کني
کارگران ”وطن دارد؟  بازگوئی مانيفست که 

باين مفھوم است که کارگران بايد  ”وطن ندارند
به . به حکومت بی طبقه جھانی بيانديشند

انترناسيوناليسم پرولتری بيانديشند و بايد از 
تماميت جھان در زير رھبری پرولتاريا برای 

در اينجا تکيه . دخويش وطنی آماده کنن
آموزگاران کمونيسم بر روحيه برادری جھانی 
کارگران است که بايد بر تنگ نظری محلی 

آموزگاران کمونيسم به . ناسيوناليستی غلبه کند
ما می گويند برای نيل باين ھدف کارگران ھر 

خانه تکانی کنند  ،ملتی نخست بايد در خانه خود
ل کنند و دشمن طبقاتی را در خانه خود مضمح

و نه آنطور که تروتسکيستھای خائن و مرتد و 
جاسوس تبليغ می کنند بايد از ھر انقالب 
مشخص ملی و طبقاتی در ممالک مفروض 
دست کشيد و با عبارات قلمبه سلمبه برای يک 

ايان غيبت پدر روز معاد و ” انقالب جھانی”
و انقالب مشخص را به  کبری آماده شد

نتزاعی و غير قابل پيگير جھانی ا ”انقالب”
انقالبی گری کاذبی که از  .وصول حواله کرد

ھر انقالب مشخص برای کسب قدرت سياسی 
کند   فرار می” انقالب”به بھانه ناکافی بودن اين 

و ھر مبارزه انقالبی برای کسب قدرت سياسی 
با انقالبی نمائی پرياليستی را مو دفع تجاوز ا
و  ، در عمل وطنفروش استتخطئه می کند

خيانت به ايران را می خواھد با البسه 
برای اين ضد . آرايش کند ”مارکسيستی”

انقالبيھا مردم فلسطين در صورت ادامه اشغال 
فلسطين و تجاوز اسرائيل بايد در درجه نخست 

شعار آنھا اين . حکومت حماس را سرنگون کنند
اين شعار . ”اسمنه به اسرائيل و نه به ح”است 

در خدمت ادامه حضور و  سراپا ارتجاعی و
اين شعار در . سلطه اسرائيل در فلسطين است

تائيد صھيونيسم و نقض حق ملت فلسطين در 
اين شعار در پس . تعيين سرنوشت خويش است

پرده انقالبی نمائی بی شرمانه و خائنانه که گويا 
ضد ھم ضد امپرياليسم و ضد صھيونيسم و ھم 

اع کرده ؟ از تجاوز اسرائيل دف!است ارتجاع
مردم فلسطين را فرا می خواند که در مناطق 

اين شعار . اشغالی به نفع اسرائيل اخالگری کنند
شعار کمونيستھای ميھنپرست فلسطينی نيست 
شعار وطنفروشان فلسطينی است که ملھم از 

  . نظريات صھيونيستی منصور حکمت اند
تصورش را بکنيد که کسانی که خود را 

و سوپر انقالبی می  ”کمونيستھای دو آتشه”
دانند به اين بھانه و دروغ مسخره که کمونيستھا 
وطن ندارند در کشور فلسطين از وطن 
فلسطينی خويش در مقابل تجاوز اسرائيل دفاع 
نکرده و از تفنگ دولول خود يک تير به سمت 
حماس بياندازند و يک تير به سمت اسرائيل تا 

. اشندخويش را حفظ کرده ب” اصوليت انقالبی”
با پرت . به اين ماليخوليائيھا چه می شود گفت؟

  .که نمی شود کمونيست شدگوئی و پال 
روشن است که در فلسطين و يا ھر کشور 

جبھه مردمی . مشابه ای دو جبھه بيشتر نيست
که برای استقالل خويش و پايان اشغال مبارزه 

، در می کنند و جبھه کسانيکه در مقابل مردم
 .ت فلسطين بر می خيزندمقابل خواست مل

حماس فلسطينی امروز در جبھه مردم است و 
، مسيحيان فلسطينی از کمونيستھای فلسطينی

خواستھای وی حمايت می کنند و در دولت وی 
در حاليکه محمود عباس  .حضور دارند

 ،فلسطينی که بخشی از حاکميت فلسطينی است
خائن به مردم فلسطين است و در جبھه جرج 

ھود اولمرت قرار دارد و روز به روز بوش و اي
نيز بيشتر منفعل و منفرد می شود و مردم 
فلسطين وی را با بی آبروئی و نفرت طرد 

روشن است ھرگونه دعوت به بی . خواھند کرد

، ھرگونه خرابکاری در جبھه مردم عملی
فلسطين خيانت به مردم فلسطين و حمايت از 

ب، منزه طل" چپ ھای" اين  .اسرائيل است
ھمه فن حريف و آلوده به نظريات ترتسکيستی 
در مورد تجاوز اسرائيل به لبنان نيز ھمين 
روش خرابکارانه را در پيش گرفتند و در 
 مبارزه مردم لبنان عليه اسرائيل در گوتنبرگ

ھمين جريانات . در کشور سوئد اخالل کردند و
آشفته فکروشبه  تروتسکيست در جبھه جھانی 

قابله با تجاوز امپرياليسم و ضد جنگ بخاطر م
صھيونيسم به ايران نيز در انگلستان 
خرابکاری کردند و سرانجام درجبھه ضد 

) ائتالف جنگ را متوقف کنيد درلندن(جنگ
اين چپ ھای شبه . طرد و افشا گشتند

ترتسکيست ھمه فن حريف که متاثر از 
تئوريھای ارتجاعی منصور حکمت ھستند بايد 

رچه بيشتر افشاء شوند و بطور پيگيربازھم ھ
از صفوف جبھه ھای ضد جنگ کامال طرد 

نقش آنھا در مبارزه مردم ايران مخرب . گردند
است و ازھم اکنون بايد ماھيت سياستھای 
ارتجاعی آنھا را در زير نقابھای سوپرانقالبی 

بايد دستانی را که . برای مردم ايران افشاء کرد
ی  مشغول به پاشاندن بذر تفرقه و آشفته فکر

است در مبارزه مردم ايران کوتاه کرد و حزب 
اين وظيفه کمونيستی را با ) توفان(کار ايران

بھمين جھت ما بار ديگر . افتخار انجام می دھد
به جنگ و نه به نه ”اعالم می کنيم که شعار 

خطر تجاوز  در شرايط” میجمھوری اسال
امپرياليستی و صھيونيستی به ايران نه تنھا 

از تحليل مشخص از شرايط مشخص ناشی 
نيست بلکه در جبھه ضد جنگ يک شعار 
ارتجاعی و ضد ميھنی، بنفع نيروی متجاوز و 

اين شعار . خرابکاری در جبھه ضد جنگ است
ارتجاعی جای علت و معلول را عوض می 
کند و در خدمت جنگ روانی امپرياليستی در 
جنبش عمومی مردم ايران اخالل می نمايد و 

ھا در جنبش جھانی ضد جنگ دست به نه تن
خرابکاری می زند در داخل ايران نيز 

با پوچ گوئی و تکيه به ارتش  ،غيرمسئوالنه
مردم را به يک جنگ نابرابر فرا  ،موھومی

جبھه . می خواند تا به سالخ خانه رژيم روند
ضد جنگ جھانی با شناحت از ماھيت اين عده 

راج کرده آنھا را از جبھه خويش در ھمه جا اخ
بر رفقای ماست که در سطح شھرھا و . است

کشورھا نقش اين خرابکاران سوپر انقالبی را 
افشاء کنند و آنھا را که فقط نقش تفرقه افکنانه 
دارند از جبھه ضد جنگ در سراسر جھان 

حزب ما با انتشار مرتب نقطه  .طرد نمايند
نظرات خويش به زبانھای مختلف و ارسال 

جبھه ھای ضد جنگ نقش فعال  آنھا به تمامی
وموثری در تقويت مواضع اصولی اين جبھه 
ھا داشته و بر افشاء و طرد خرابکاران 
تروتسکيست و شبه تروتسکيست تاکيد جدی 

تمام احزاب برادر و تشکالت . داشته است
کارگری و مارکسيستی لننيستی که در ارتباط 
 با حزب ما ھستند ھمين خط را با تمام قوا ادامه

  . داده و خواھند داد
*****



  

معما چو حل گشت 
 آسان شود

حداقل از زمان اشغال خاک عراق حزب کار
مسايل اساسی جنبش در مورد ) توفان(ايران

کمونيستی پاره ای مقوالت را مطرح کرده و
سياسی -در باره آن به بحثھای ايدئولوژيک

اين مقوالت را می توان . دست زده است
، مقوله بطور اختصار چنين تنظيم کرد

، ميھن پرستی ، مفھوم اکونوميسمامپرياليسم
 ، ماھيت جنگھا وو کسموپوليتيسمکمونيستی

، مفھوم و غير عادالنه جنگھای عادالنه
مبارزه دموکراتيک و تاکتيک کمونيستھا در

و  ، برخورد به حقوق بشر بورژوائیمورد آن
کمونيستی، برخورد به مسئله ملی و نقش

اين مقوالت را ... خائنانه ناسيونال شونيسم و
زمانی طرح می کرد ) توفان(حزب کار ايران

که ديگران اھميت چندانی به مسايل
نمی دادند و شايد آنرا درک نمی ” جنجالی”

اين بود که ابتکار اين مسايل در دست . کردند
باقی بود و باقی می ) توفان(حزب کار ايران

طبيعتا اين بحثھا در درجه نخست نقش . ماند
ھدف از اين . روشنگرانه و آموزنده دارد

بحثھا و دامن زدن به آنھا برای آگاھی
  ٧ه ادامه در صفح...است تا بخشيدن

حزب واحد طبقه کارگر ايران "حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است: سخنی با خوانندگان
شنھادات خودرا برای ما نظريات و پي. اين زبان برای ھرچه رساترشدن به ياری ھمه کمونيستھای 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 جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، ھزينه . يمزيرا ما تنھا با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ھا، ھرچند ھم که جزيی باشند نيازمند

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

مساعی بيھوده تروريستی برای فريب ملت
 قھرمان فلسطين

جرج بوش جنگ طلب که سياست راھبردی امپرياليستھا را در منطقه اجراء می کند در پايان
ِکار  خود ،نه ای از خود بجای گذارده است بيھوده می کوشد برای ترميم خرابيھازارش که ويرا   

ھنوز. را با مسئله فلسطين درگير کند و سر مردم جھان را با اين روش رياکارانه شيره بمالد
اش که بی راھه ای بيش نبود قوام نيافته که با شگرد ديگری ظاھر” نقشه راه”شکست سياست

    .می شود
امپرياليستھا نمی توانند مشکالت. سطين يک امر کليدی در منطقه خاورميانه استحل مسئله فل

، مصر و ممالک عربی و مسلمانخويش را حتی با دول ارتجاعی منطقه نظير عربستان سعودی
مردم منطقه سخن نمی گوئيم که ھرگزاز ما . حل کنندبدون حل اساسی مسئله فلسطين براحتی

ارتجاعی ھوادار آمريکا را تحمل کنند و نه بر اشغال صھيونيستینمی توانند نه رژيمھای
ولی حضور اسرائيل در منطقه تنھا جمع آوری يھوديان. سرزمينھای فلسطينی صحه بگذارند

غرب و شرق در اسرائيل برای پايان دادن به امر يھودی ستيزی در اروپا و جبران عذابی که به
رائيل صھيونيستی در منطقه بعنوان پايگاه امپرياليسم يکحضور اس. نيست ،آنھا روا داشته اند

وزنه ای برا ی حفظ تناسب قوا در اين بخش گيتی برای سلطه امپرياليستھا و بويژه امپرياليست
اسرائيل سرپل امپرياليسم در منطقه برای حفظ منابع. آمريکا و فرانسه و انگليس ضروری است

اين است که سفيھانه است که. اھميت حياتی دارد ،ھبردیانرژی بوده و برای آنھا از لحاظ را
کسی تصور کند امپرياليستھا گامی به نفع ملت فلسطين برمی دارند و منافع اسرائيل را به زير پا

حل مسئله فلسطين تنھا با نابودی صھيونيسم که نبايد با يھودی بودن اشتباه شود. می گذارند
ولوژی نژادپرستانه يھوديت که به سرزمين موعود بازگشتهصھيونيسم بعنوان ايدئ. مقدور است

.است ھرگز به زندگی مسالمت آميز با مسلمانان و مسيحيان در اين منطقه تن در نخواھد داد
  .صھيونيسم چيزی شبيه پان اسالميسم است که دشمن ملتھا و مبارزه ملی آنھاست

کرد که فقط نوکران بی برو جرج بوش در آناپوليس آمريکا يک کنفرانس مسخره برگذار
اين کنفرانس که با زور تطميع و تھديد برگذار. برگردش نظير کيھان لندنی از آن حمايت کردند

سياستی بود که. شده بود بايد بيان دشمنی ھمه ممالک عربی و مسلمان منطقه با ايران بود
          ِ محمود عباس  . ی بردندمطبوعات غرب از آن بعنوان جبھه طالب جنگ بر ضد ايران از آن نام م

ء کشيد دردر اين اجالس شرکت کرد و خود را مانند مليجک جرج بوش به استھزا ،دست نشانده
کنفرانس ارتجاعی و مضحکه بوش را تحريم و محکوم اين در حاليکه سازمان حماس شرکت

تجربه صحت نظر حماس را نشان داد و محبوبيت اين تشکل را به خاطر موضعش که. کرد
  .واست مردم فلسطين است چند برابر کردخ

در ادامه کنفرانش شکست خورده آناپوليس رفت و آمدھای بی بو و خاصيت محمود عباس و
تمام اين مساعی مسخره نه برای آن بود که خلق. ايھود اولمرت عليه خلق فلسطين آغاز شد

فوذ حماس و ايران درقلسطين به حقوق خود دست يابد بلکه برای آن بود که به وسايلی از ن
  .منطقه بکاھند

سفر جرج بوش به اسرائيل به غير از اينکه از نظر سياست داخلی وی در آمريکا بايد کمک
، بلکه بايد موجب تقويت اسرائيلباشد شعربده ک                                       ِ انتخاباتی به حزب بی آبروی جمھوريخواھان  

ئله فلسطين راسساس حل ملبنان را تضعيف کرده و اهللا ، ايران و سوريه و حماس و حزب اشده
مطبوعات غرب می نويسند که جرج بوش برای نخستين. تخطئه کندبه بھانه مبارزه با تروريسم

بار از اشغال سرزمينھای فلسطين توسط اسرائيليھا سخن رانده و خواسته است که باين اشغال
واقعا چه گفتهجرج بوش . دروغی باين بزرگی فقط برای قبوالندن آن است. خاتمه داده شود

اشغال”: است؟ وی بر خالف تبليغات ھوچيگران و عوامفريبان و مبلغان امپرياليستی گفته است
  ٨ادامه در صفحه ...با اين .”بايد به انتھا برسد ،آغاز شده است ١٩٦٧که در سال
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