
 )٢(ریاکاران و سیاست بی تکلیفی برای مردم
ماھیت جنگ

دولتی کھ این سرزمین را اشغال کرده . سر زمین فلسطین یک سرزمین اشغالی است
است دولت صھیونیستی و فاشیستی اسرائیل است کھ بر اساس افسانھ ھای مذھبی و 

،  اردن،عراق. اند خود را صاحب اختیار این منطقھ می د،باورھای مسخ کننده یھودی
سوریھ و لبنان را آنھا بخشی از سرزمین اباء اجدای خویش می دانند کھ از جانب 

، با این درجھ از  کسانی با این تفکر جزم اندیشانھ.بھ آنھا اھداء شده است“ خدای یھود“
، مسلما حاضر نیستند پرورش یافتھ اند و در مدارس آنھا را می سازندشستشوی مغزی 

 .حق خود می دانند بھ فلسطینیھا برگردانند“ بطور طبیعی“رزمینی را کھ بخشی از س
بنا “ قوم برگزیده“صھیونیسم اساسا بر مبنای ھمین . چنین اقدامی مرگ صھیونیسم است

برای را “ پست تر“و سایر انسانھای شده است کھ مانند نازیھا حق حکومت بر جھان 
 ٤ ادامھ در صفحھ...دموکراتیک بھمین جھت اسرائیل یک کشور. خود قایل است
                                                                        

 )۶(عتکامل و نھ تنّو

  ٢حزب طبقھ کارگر 
 آیا حزب باید آموزش سوسیالیسم علمی را بھ میان کارگران ببرد؟

 تحقق رسالت ھای، تئوری علمی قانونمندیسوسیالیسم علمی چیست؟ سوسیالیسم علمی
تاریخی پرولتاریا یعنی قانونمدیھای مبارزه طبقاتی و استراتژی و تاکتیک نبرد 
سرنوشت ساز طبقھ کارگر در تدارک انقالب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم و 

، سوسیالیسم علمی ھمراه با اقتصاد مارکسیستی و جھان بینی مارکسیستی کمونیسم است
سھ جزئی تفکیک ناپذیر کھ مجموعھ آنھا یک سیستم واحد ، سھ جزء مارکسیسم اند

  ٧  ادامھ در صفحھ...، اقتصادی ومنسجم و ھم آھنگ از آموزشھای فلسفی

 

)پایان(حمایت رویزیونیستی از رفیق استالین
 پیشنھاد برای ترمیم حکومت و نھ سرنگونی آن

 :زیوگانوف می نویسد
، نیروھای ھ بھ معنی درک دوران حاضربررسی و پیگیری تجارب استالین پیش از ھم“

 .سیاسی آن و ماھیت حاکمیت می باشد-موثر اجتماعی
، نھادھا و اضح بھ مردم می گوئیم کھ و، بطور  کمونیستھای روسیھ امروزی ھم،ما

، فقط یک صحنھ دموکراسی شکل گرفتھ در طول دھھ اخیر-ارگانھای حاکمیت بورژوا
، دقیقا بھ ، یعنیو خودکامھ برقرار شده در کشورآرائی است برای پوشاندن رژیم خشن 

، تامین روسیھ در تقسیم جھانی قدرت منبع تامین مواد خام. ھمین ترتیب عمل می کنیم
میلیاردر “کننده شکوفائی آن بخش کوچکی از مردم روی زمین است کھ در کشور ھای 

 .بھ رھبری آمریکا و متحدان ناتوئی آن متمرکز شده اند“ طالئی
فکر می کنیم ماھیت امروزی روسیھ مثل ھمھ حاکمیتھای بورژوازی کھ استالین ما 

ترکیب دولت تعیین می شود و کنسرنھای عظیم مالی ... “: تعریف می کند روشن است
، حتی یک  سرمایھ داری“یحاکمیتھا“در ھیچ یک از . بر کار آنھا نظارت می کنند

ھمچنان : تواند تشکیل شود الی نمیدولت برخالف اراده سرکردگان کنسرنھای بزرگ م
و این . ، فقط یک فشار اقتصادی برای پراندن وزرا از مقام خود کافی استکھ گفتھ شد

آیا این عمال . “، علیرغم کنترل ظاھری پارلمانھاستنشانھ اعمال کنترل بانکھا بر دولتھا
 ؟تصویر واقعی ھمھ ھیئت وزیران دوره ھای یلتسین و پوتین نبوده است

ی فعلی روسیھ را کھ جفت ارگانیک کابینھ کاسیانوف و “دوما“ می توانیم مجلس ما
در این صورت ما . ھ وزیرانی در یک ردیف قرار دھیمفرادکوف می باشد با چنین کابین

در ... این پارلمان. ، پارلمان نیم بندی استدوما“: باید این نوشتھ استالین موافق باشیم
  و “... عمال از حق رای مشورتی برخوردار استحرف حق تصمیم گیری دارد ولی

حاکمیت روسیھ در طول تمام دوره پس از شوروی سعی کرده است چنین پارلمانی را 
بدرستی کمونیستھا ھم در مقابل چنین پارلمانتاریسمی در روسیھ . سرھم بندی کند

ز لمس می در نقل قول باال با سخنان استالین کھ صحتش را ھر رو “.ایستادگی می کنند
کنیم نمی توان مخالفت کرد ولی با نتیجھ گیری زیوگانوف از این نقل قول می توان 

، تامین روسیھ در تقسیم جھانی قدرت منبع تامین مواد خام“بنظر وی . مخالفت کرد
 ٨ ادامھ در صفحھ...کننده شکوفائی آن بخش کوچکی از مردم

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

ران یا امنیت ای
امنیت جمھوری 

 اسالمی
، جنگ بر جنگ بر ضد لبنان و فلسطین

ضد مردم عراق آخرین زوری بود کھ 
 زدند تا ایران را جرج بوش و صھیونیستھا

از پای در آورند و ایران را مجددا بھ نیمھ 
مردم . مستعمره دوران سابق برگردانند

لبنان و فلسطین و عراق سپر بالی ایران 
ریالیستھا و صھیونیستھا شکست امپ. شدند

پس از تجاوز بھ لبنان و توجھ بھ قدرت 
منطقھ ای ایران آنھا را وادار کرد کھ در 
استراتژی خود برای ایجاد خاورمیانھ 

سرسختی ایران بر . بزرگ تغییراتی دھند
غنی سازی اورانیوم کھ حق مسلم مردم 
ایران است و مقاومت در مقابل تھدیدات 

صادی و نظامی و محاصره اقت
خرابکاریھای داخلی برای تجزیھ ایران و 

 ،ایجاد جغرافیای سیاسی جدید در منطقھ
کار را بھ آنجا رسانید کھ در جبھھ 

 بلکھ ،امپریالیستھا نھ تنھا تضاد افتاد
 ابر قدرت آمریکا نیز با بی امپریالیسِم

اعتباری کھ در جھان پیدا کرد ناچار شد بھ 
 . برخی واقعیتھا تن در دھد

رایط امروز جھان ایجاب می کند کھ تا ش
آخرین نفس در مقابل قدرت امپریالیستھا 

. برای تحقق خواستھای ملی ایستاد
امپریالیستھا بھ علت بحران مالی و تضادی 
کھ در میان آنھا برای کنترل و سلطھ بر 
بازارھای فروش و کسب مواد اولیھ در 
گرفتھ است نمی توانند با زبان واحد سخن 

 ٢ ادامھ در صفحھ...حتی آینده . دبرانن
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 ... امنیت ایران یا امنیت
تالش . اتحادیھ اروپا بھ زیر سئوال رفتھ است

برای ایجاد محدودیتھای ملی گمرکی نقض 
آشکار پیمانھای سازمان تجارت جھانی است 
و در مغایرت کامل با تبلیغات مبتنی بر جھانی 
شدن سرمایھ کھ ھدفش چاپیدن سایر کشورھا 

یالیستی ھر کس ممالک امپر. بود قرار دارد
در فکر آن است کھ گلیم خود را از آب بیرون 
بکشد و بھ بانکھا و صنایع ملی خود یاری 

امروز معلوم شده در حالیکھ . رساند
امپریالیستھای آمریکائی شرکتھای آلمانی را 
از ایران بیرون می کردند خودشان جای پای 
خویش را در ایران تقویت می کرده اند و 

حال آقای .  کاله رفتھ استآلمانھا سرشان
سرکوزی کھ تا دیروز بی شرمانھ ایران را با 
جنگ اتمی تھدید می کرد و می خواست ایران 
را از صفحھ جغرافیا حذف کند و شگفت آور 

، آنکھ مورد اعتراض جھانی قرار نمی گرفت
رقابت . در پی کسب بازارھای ایران است

ن سختی میان امپریالیستھا برای نفوذ درایرا
چینیھا و روسھا کھ از مدتھا . در گرفتھ است

قبل سھم خودشان را طلبیده بودند شاھد این 
زیرا ھمھ آنھا بھ تغییر سیاست . تحوالت اند

حتی . کلی امپریالیستھا در مورد ایران واقفند
جرج بوش ھم در آخرین ماھھای دوره 
ریاست جمھوری ننگینش و در لباس جنایتکار 

زی را علیھ ایران بکار جنگی لحن تھدید آمی
گرفت کھ چنانچھ ایران بھ بمب اتمی دست 
یابد جنگ سوم شروع می شود و آمریکا بھ 

این لحن تند ھمانگونھ کھ . ایران حملھ می کند
ما در گذشتھ اشاره کردیم نشانھ عقب نشینی 

زیرا موضوع . آمریکا و نھ قدرت آنھا بود
ع بحث در آن دوران مسئلھ اجرای قرار داد من

روشن . گسترش سالحھای کشتار جمعی بود
است کھ صحبت بر سر ساختن بمب اتمی 
موھومی نیست بر سر حق قانونی مشخص 

جرج . ایران برای غنی سازی اورانیوم است
بوش در حالیکھ در تنور جنگ و گزینھ 
نظامی می دمید و در پشت پرده اسرائیل را از 

 از آن جھت ،حملھ بھ ایران برحذر می داشت
عامدانھ بھ اتھام ساختن بمب اتمی موھومی 
توسط ایران کھ صرفا دروغ تبلیغاتی 
امپریالیستھا بود تکیھ می کرد و خود را گردن 
کلفت نشان می داد تا اصل حق غنی سازی 

قصد “اورانیوم را برای ایران چنانچھ بھ 
.  برسمیت بشناسد، بمب اتمی نباشد“ساختن

توجھ ای بھ اسرائیلیھا کھ در روزھای نخست 
، بھ مانورھای نظامی دست این امر نداشتند

زدند و عربده کشیدند کھ باید ایران را مھار 
ماھی از این تغییر لحن و پس از چند.. .و کرد

جرج بوش تعجب کرده و نوشتند کھ ھدف از 
این گفتار مجاز شمردن برنامھ غنی سازی 

اوباما در واقع عامل . اورانیوم در ایران است
ی سیاستی است کھ مدتھاست در مورد آن اجرا

وی از حملھ نظامی و . تصمیم گرفتھ شده است
سیاست تحریک آمیز اسرائیل بھ عنوان 

ھم اکنون با . نام می برد“ ماجراجوئی“
 اسرائیل و روی تانتخاب نتانیاھو در انتخابا

کار آمدن جناح فاشیست تر فشار آمریکا بر 
ھ بھ ایران اسرائیل افزونتر شده کھ خودسران

تجاوز نکند و فاجعھ جرج بوش را تکرار 
اینک بنظر می رسد کھ اساس غنی . ننماید

سازی اورانیوم بھ عنوان حق مسلم و قانونی 
. ایران دیگر توسط ھیچکس قابل انکار نیست

قطعنامھ ھای شورای امنیت سازمان ملل کھ 
قطعنامھ ھای غیر قانونی اند باید پس گرفتھ 

ب این قطعنامھ ھای تحمیلی نفس تصوی. شوند
و شرم آور از این ببعد موجب ابطال ھمھ 
تصمیمات قانونی سازمان ملل متحد می شود 
و آنھا را بر اساس قلدری امپریالیستھا بی 

یک قلدر محلھ می تواند با . اعتبار می کند
اعمال نفوذ در شورای امنیت و چاقوکشی و 
عربده کشی ھمھ تصمیمات معتبر مجمع 

شورای امنیت .  را بی محتوی کندعمومی
سازمان ملل بھ پاس حضور گردن کش 

 شورای نگھبان بنام آمریکا بھ ،چاقوکشی
 . جامعھ جھانی تبدیل شده است

جرج بوش با مغز محدود تکزاسی و لحن چالھ 
میدونی خویش فکر می کرد ایران نیز لیبی 

فکر ، فکر می کرد علی آباد ھم شھریھ. است
د بھ مردم ایران توھین کند و می کرد می توان

.  جا بزند“تروریست“آنھا را در قیاس بھ نفس 
در مورد تاریخ ایران فیلمھای جعلی بسازد و 
افکار عمومی را برای یک تجاوز بیرحمانھ 

وی گول غزعبالت . بھ ایران آماده گرداند
کیھان لندنی و دارودستھ سلطنت طلبان را 

گری بود وی در پی ھولوکاست دی. خورده بود
و تا می توانست بھ تاسی از مشاورینش نظیر 
ایدئولوگھای سلطنت طلب و کیھان لندنی بھ 

متوسل می ، دروغ و تحریک و افسانھ سرائی
. شد تا ایرانیان را خوار و بی اعتبار کند

دشمنی وی با مذھب اسالم و پیشنھاد جنگ 
صلیبی و دامن زدن بھ آن ننگ تاریخ بشریت 

مپریالیستھا و نوکران است کھ ارزانی ا
لیبی کشوری از نظر توان . ایرانیشان باد

، ، کیفی، اقتصادی، سیاسینظامی، مالی
، ، فرھنگیسطح و توان فن آوری، تاریخی
، نفوذ راھبردی ، درجھ شعور سیاسیجمعیت

در قیاس با ایران بسیار ضعیف ... در منطقھ و
است و موثر بودن فشار بر آن کشور را نمی 

، بھ ایرانی کھ مکانیکی بھ ایرانشد بطور 
ھا سال برای رھائی ملی مبارزه ھھ مردمش د

، ، انقالبات فراوانی را پشت سرگذاشتھهدکر
و دست رژیم منفور پھلوی ژاندارم منطقھ 

را دراز شده امپریالیسم جنایتکار آمریکا 
سرنگون کرده و دست امپریالیستھا را از 

محاصره  سالھ و ٨ایران کوتاه نموده و جنگ 
اقتصادی سی سالھ را پشت سر گذارده و بھ 
دشمنی صھیونیستھا و امپریالیستھا با مردم 

 .، منتقل کردایران و توسعھ طلبی آنھا واقفند
کشور ایران از ھمان بدو تدوین پیمان منع 
گسترش سالحھای ھستھ ای در رژیم گذشتھ بھ 

زیر این قرار داد امضاء گذارد و تا بھ امروز 
ھیچ سندی وجود ندارد .  آن وفادار استنیز بھ

ولی تا دلتان بخواھد . کھ عکس آنرا ثابت کند
کوھی از اتھام و افتراء و گمانھ زنی بی پایھ 

 مردم کشور ما ،بر اساس این حق. وجود دارد
حق دارند و این حق مسلم آنھاست کھ بتوانند 
برای تامین آتیھ نسلھای آینده ایران اورانیوم 

ه و در نیروگاھھای اتمی از آن را غنی کرد
استفاده نموده و در آینده از استفاده از 

این اقدام گام . انرژیھای فسیلی بی نیاز شوند
موثری در جھت استقالل سیاسی و اقتصادی 

امپریالیستھا و صھیونیستھا می . ایران است
خواھند تولید میلھ ھای سوخت را خودشان در 

الک دیگر بھ دست بگیرند و مانع شوند کھ مم
این فن آوری دست یابند تا بتوانند آنھا را در 

پافشاری بھ . آینده بھ زیر رقیت خود در آورند
اجرای این حق مسلم مردم ایران کھ بھ آینده 

 صرفنظر از اینکھ چھ رژیمی بر سر ،ایران
 اقدام درست و ماھیتا ،کار باشد مربوط است

.  است“ملی شدن صنعت نفت ایران“در حد 
ذریم از اینکھ رژیم حاکم آن دستآورد بگ

بزرگ مردم ایران را با خصوصی سازی 
نفت بھ کام شیوخ ایرانی ریختھ و این ثروت 
ملی را بھ ثروت خصوصی بدل کرده کھ می 
شود آن را در بازار خرید و فروش بھ 

فرانسھ و “ توتال“ بھ “دموکراتیک“صورت 
رژیم ایران در . آمریکا فروخت“ اگزون“یا 
 از در عقب “دارسی“ اجرای قرارداد پی

 .است
نمایندگان امپریالیستھا حتی بھ طور ضمنی 
اشاره می کنند کھ ایران قصد ندارد بمب اتمی 
بسازد ولی می خواھد تا مرز ساختن این بمب 
. پیش برود و بھ فن اوری آن دست یابد

امپریالیستھا می دانند کھ بمباران مراکز 
ج ایران از پیمان صنعتی ایران بھ معنی خرو

منع گسترش سالحھای کشتار جمعی است و 
 دیگر نمی شود برای مھار ایران بھ تآنوق

قطعنامھ ھای غیر قانونی و تحمیلی شورای 
 .  امنیت متوسل شد

پافشاری بر این حق فقط مربوط بھ ایران 
این حق ھمھ ملل جھان است کھ . نیست

امپریالیستھا و صھیونیستھا دست در دست ھم 
این بود و ھست کھ ھمھ . از آنھا دریغ می کنند

مردم جھان خواست ملت ایران را عادالنھ 
این بود و ھست . دانستھ و از آن دفاع می کنند

کھ اکثریت کشورھای جھان بجز مشتی 
صھیونیست و امپریالیست این حق ایران را 
برسمیت می شناسند زیرا آنرا حقوق خویش 

غم این در میان علیر. نیز بھ حساب می آورند
ایرانیان مشتی خودفروختھ و جاسوس نظیر 

، دارودستھ  ضد خلق، مجاھدینسلطنت طلبان
ھای پیرو نظریھ منصور حکمت در تمام سایھ 

... ، مالیخولیائیھای مائوئیست و روشنھایشان
آنھا از . مخالف حقوق مسلم مردم ایران ھستند

منافع صھیونیستھا و امپریالیستھا بھ جای 
  ٣ ادامھ در صفحھ ...  ع مردم ایرانمناف

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم غزه
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 ...امنیت ایران یا امنیت 
 دفاع کرده و در نشریات بی محتوی خود 
دروغھای دشمنان بشریت را بھ صورت تھوع 

 .ننگ بر آنھا. آوری تکرار می کنند
مشتی نادان سیاسی کھ خودشان عقلی ندارند 

، جسارت ندارند تا استقالل تا با آن بیاندیشند
ویش را نشان دھند فکر می کنند سیاسی خ

دفاع از حق مسلم مردم ایران در تمام زمینھ 
 این عده .ھا ھمدستی با جمھوری اسالمی است

عجوزه ھای سیاسی تنھا با این استدالل 
بزدالنھ عقیم بودن سیاسی خویش را نشان می 

 و ، جسارتآنھا چون خودشان اراده. دھند
ت خویش  استدالال،قدرت تحلیل مستقل ندارند

را بر اساس ادعاھای رژیم جمھوری اسالمی 
ھر چھ آنھا گفتند عکسش را . قرار می دھند

. می کنند و بھ خودشان مدال انقالبی می دھند
این چنین رھبرانی فقط می توانند مردم را بھ 

ما مخالف تجاوز . گورستان رھبری کنند
، ما امپریالیستھا و صھیونیستھا بھ ایران ھستیم

، ما اصره اقتصادی ایران ھستیممخالف مح
، ما موافق پیشرفت فن آوری در ایران ھستیم

ھوادار حفظ تمامیت ارضی ایران ھستیم آیا 
اگر رژیم جمھوری اسالمی از این اصول 
دفاع کند ما بھ عامل رژیم جمھوری اسالمی 

؟ یک مغز تا چھ حد باید علیل بدل می شویم
ارعاب باشد کھ فکر کند با انگ زدن و ایجاد 

باید . کار مبارزه انقالبی را بھ پیش می برد
این مجانین را در میدانھای شھر بھ تماشا 

، پرت و پال گذاشت کھ ھنری جز پوچگوئی
، ھمدستی با عقب مانده ترین نیروھای گوئی

 .اجتماعی و سرانجام خانھ نشینی ندارند
اندیشمندان آمریکائی در اثر شکست 

وجھ شده اند کھ سیاستشان در مورد ایران مت
اکنون بسیاری از ممالک منطقھ از جملھ 

با تکیھ بر ھمین ... ، امارات و، ترکیھمصر
حق مسلمشان در پی ساختمان نیروگاھھای 

در خود ممالک . ھستھ ای بر آمده اند
امپریالیستی ما با موج نوینی از نظریھ مبتنی 

 از نیروگاھھای ھستھ “پاکیزه“بر تامین برق 
برای امپریالیستھا و اتمی برای ھستھ ای (ای

روبرو ھستیم این است کھ بھ ) توفان-ایران
 و وسوسھ افتاده اند تا با ھمدستی یکدیگر

تغییر قوانین جھانی مانع شوند کھ ممالک 
بھ این “ غیر متعھد“و یا “ دنیای سوم“

 ھنری کیسینجر قاتل مردم .یابند فنآوری دست
ھ پس از اما چند سالی است ک“:شیلی می گوید

پایان جنگ سرد وسوسھ داشتن سالح اتمی بھ 
سر دولتھای نوخاستھ ای افتاده است کھ 
وضعیت راھبردی دنیای معاصر را بھ خطر 

خطر  ، توسعھ تولید سالحھای ھستھ ایانداختھ
و امکان برخورد ھستھ ای را افزایش می 

تو گوئی استفاده ( فکر استفاده نا معقول.دھد
ما و ناکازاکی معقول آن در ھیروشی

از این وسیلھ کشنده ) توفان-جنایتکارانھ نیست
می تواند در سر ھر کس کھ صاحب آن است 

البتھ بھ جز امپریالیست آمریکا کھ (“پیدا شود
نھ از بمب اتمی استفاده کرده و نھ از گلولھ 

، عراق و  در یوگسالویادیو آکتیورھای 
. )توفان-افغانستان با ھدف تفالھ زدائی اتمی

سپس این نمایندگان امپریالیستھا از ترس 
برحق مردم از این کشتار و انتظارشان از 
منابع مسئول کھ از گسترش این سالحھا 
ممانعت کنند سخن می رانند و چنین جلوه می 
دھند کھ این دولتھای نوخاستھ عفریتھ ھای 
زمانھ اند و موجب ترس مردم شده و 

کھ باید آمریکائیھا ھمان مقام مسئولی ھستند 
این . مسئوالنھ جان مردم را نجات دھند

بر اساس این سناریو . سناریوی جدید آنھاست
آنھا مدعی می شوند کھ باید جھانی بدون 
سالحھای ھستھ ای ایجاد کرد و در این رابطھ 
ایران و کره شمالی را بعنوان گامھای نخست 

امپریالیست آمریکا در پی آن است . مھار نمود
جھانی را بر اساس منافع کھ پیمانھای 

راھبردی خویش تغییر دھد و انحصار بمب 
اتمی و غنی سازی اورانیوم را در دست خود 

در سیاست جدید تبلیغاتی آنھا امر . بگیرد
مجاز غنی سازی مترادف با امر غیر مجاز 

ء جمعی ھای امحا ساختن بمب اتمی و سالح
 و بھ مصداق از لب در تا .قرار داده می شود

 بھ ، از لب بام تا ثریا مال توام مال منلب ب
بھانھ تغییر پیمانھای جھانی و خلع سالح ھستھ 
ای از غنی سازی اورانیوم در ممالک 

جلو می گیرند و امر خلع سالح “ نوخاستھ“
عمومی ھستھ ای را ھم بدفع الوقت می 
گذرانند تا وضعیت سیاسی بھ نفعشان تغییر 

اینکھ . ا است این بازی جدید امپریالیستھ.کند
دارندگان سالحھای اتمی موظف بوده اند 
سالحھای خود را تقلیل دھند در ھمان پیمان 
. منع گسترش سالحھای ھستھ ای قید شده است

ھیچکدام از ممالک امپریالیستی این بند قرار 
برعکس آنھا بھ . داد را اجراء نکرده اند

ھندوستان خاطی و پاکستان بنیادگرا ھمھ گونھ 
از بمب اتمی اسرائیل .  می رسانندمساعدت

باین جھت باید بھ . اساسا سخنی در میان نیست
این اندیشمندان گفت کھ بھ خاطر سوء پیشینھ 
ای کھ در نقض حقوق بشر و نقض پیمانھای 
جھانی و توسل بھ کشتار جمعی دارند باید 
راست آزمائی شوند و از خودشان شروع 

نیست کھ این بمب اتمی موھومی ایران . کنند
صلح جھانی را بھ خطر انداختھ است بمب 
اتمی صھیونیستھای متجاوز اسرائیلی است کھ 

امپریالیستھای آمریکا و روس . باید منھدم شود
و متحدانشان نخست باید بھ عنوان سرمشقھای 
خوب از خودشان شروع کنند آنوقت است کھ 
ھیچ دولت نوخاستھ ای بھ وسوسھ ساختن بمب 

 گزاف تولید و نگھداری نمی اتمی با مخارج
سیاست امپریالیستھا سیاست وقت کشی و . افتد

آنھا مسلما در عین . کش دادن مسایل است
برسمیت شناختن حق غنی سازی اورانیوم بر 
اساس پیمان منع گسترش سالحھای ھستھ ای 
برای ایران آنرا بر متن سیاست راھبردی 
. جدید کھ سیاست سردواندن است می گذارند

 تعلیقی در امر غنی سازی اورانیوم در ھر
خدمت سیاست راھبردی امپریالیستھا برای 

انحصار انرژی جھان و سرکردگی بر جھان 
امر غنی سازی اورانیوم بھ یک آمال . است

ملی ایران بدل شده است و دستآورد بزرگ 
پافشاری بر تحقق این حق در . مردم ماست

د و عین حال یک اثر راھبردی دیگر نیز دار
آن اینکھ میھن ما ھرگز بھ زیر بار زور و 

      . ارعاب و فشار در آینده نیز نخواھد رفت
بھر صورت تغییر لحنھا در آمریکا نشان می 
دھد کھ زمینھ ھمکاری دو رژیم بوجود آمده و 

امپریالیستھا پذیرفتھ . باب مذاکره باز می شود
اند کھ ایران را نمی توانند مجبور کنند کھ از 

آنھا در عین حال . ین حق مسلم خویش بگذردا
، ، در لبنانبا نفوذ عظیم ایران در منطقھ

 اسالمی و ، ممالک، عراق، سوریھفلسطین
، خویشاوندی فرھنگی در افغانستان، عربی

فالت ایران کھ از مرزھای چین تا دریای 
، ، ثبات ایران در منطقھمدیترانھ گسترش دارد
نا شده اند و فھمیده آش.. .سابقھ تاریخی ایران و

اند کھ آنھا نسبت بھ فرھنگ منطقھ شامل 
ایران و ترکیھ و عراق و آسیای میانھ و قفقاز 

کھ مردم منطقھ را بھم پیوند می زند ... و
باین جھت دارند می پذیرند کھ . بیگانھ اند

ایران را بھ عنوان قدرت منطقھ برسمیت 
بشناسند و بر مشکالت منطقھ با یاری ایران 

آنھا بھ رژیم ایران امنیت می دھند . لبھ کنندغ
و سوگند یاد می کنند کھ برای سرنگونی این 

 ولی در عوض از رژیم ،رژیم گامی بر ندارند
ایران می خواھند کھ منافع امپریالیستھا را در 
منطقھ تامین کرده و امنیت مورد نظر آنھا را 

نقش ایران در حل مسئلھ . برقرار سازد
 . و افغانستان بسیار موثر است، عراقفلسطین

امروز بدون مساعدت ایران امکان ندارد بھ 
نیروھای ناتو در افغانستان خواربار و یا 

راه پاکستان بھ . مھمات جنگی ارسال کرد
افغانستان در اثر خرابکاریھای جرج بوش 
الھام ده سلطنت طلبان ایران قابل استفاده 

در تکیھ آمریکائیھا بھ ادامھ جنگ . نیست
افغانستان و گسترش آن نقش ایران را در این 

 .زمان افزایش می دھد
تمام شرایط برای اینکھ ایران بتواند امتیاز 

ولی امنیت رژیم . بیشتر بگیرد آماده است
امنیت . جمھوری اسالمی امنیت ایران نیست

 امنیت  ولی.یک رژیم دیر و زود رفتنی است
پایدار ایرانی کھ ما می خواھیم باید امنیتی 

، حفظ این امنیت حفظ ثروتھای ایران. باشد
، ، حفظ فرھنگ ایرانتمامیت ارضی ایران

، حفظ حفظ دستآوردھای تاریخی این مردم
امنیت . دستآوردھای علمی ساکنان آن می باشد

ایران یعنی بازپس گرفتن اموال ضبط شده 
، یعنی تحویل شکنجھ گران ایران در آمریکا

حقوق د امپریالیستھا بھ تعھساواک بھ ایران تا 
، یعنی بازپس گرفتن اثبات شودبشر واقعا 

غارت ثروتھای ملی ایران از خاندان پھلوی 
کھ آنھا را در بانکھای آمریکا و سوئیس پنھان 
کرده اند و یک اختالس و دزدی مالیاتی نیز 

 کھ باید بانک سوئیس آنرا محسوب می شود
  ۴ ادامھ در صفحھ ...   بدون

  و اسرائیل باید بعنوان جنایتکاران ضد بشر در یک دادگاه جھانی محاکمھ شوندرھبران آمریکا
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 ...ران یا امنیت امنیت ای
.  کوچکترین اعتراض بھ ایرا ن تحویل دھد

بی جھت نیست کھ مدعی بی تاج و تخت 
پادشاھی ایران از آمریکا برای حفظ ثروتش 

امنیت ایران یعنی . بھ اروپا فرار کرده است
دست کشیدن از تحریک ناسیونال شونیستھا 
ایرانی کھ در ھمدستی با امپریالیستھا و 

.  فکر تجزیھ ایران ھستندصھیونیستھا در
امنیت ایران در مبارزه با فساد و تباھی و 

، امنیت ایران در ایجاد مافیای حاکم است
،  در گستره ایران،وحدتی دموکراتیک

برسمیت شناختن حقوق ھمھ شھروندان و 
امنیت قضائی و ممانعت از خودسری و اعمال 

امنیت ایران . دیکتاتوری فردی و مطلقھ است
 دین از دولت است کھ مبنای حیاتی در جدائی

 امنیت یک کشور بر اساس ،بقاء ممالک است
دموکراسی را مردم یک کشور فداکارانھ و با 
از خودگذشتگی برای حفظ آنچھ دارند و نھ 

رژیمی کھ فقط . ایجاد می کنند، آنچھ کھ ندارند
امنیت آخوندھا و یا رژیم جمھوری اسالمی را 

 را پایش در مذاکره بخواھد و نھ امنیت ایران
می لرزد و برای حفظ خودش بھ ھر خیانتی 

رژیمی کھ در پشت درھای . تن در می دھد
بستھ و بدور از چشم مردم با امپریالیستھا 
سازش کند و مردم را در جریان نگذارد گور 
خویش را با دست خود می کند زیرا 
امپریالیستھا یا زبان زور را می فھمند و یا از 

ت مردم متحد بر پس گردن خویش احساس قدر
امپریالیستھا کھ تجارب . واھمھ دارند

استعماری فراوان دارند از ضعف طرف 
مذاکره با خبرند و می دانند کھ آنھا از 
. مردمشان بیشتر از امپریالیستھا می ترسند

رژیمی کھ برای بقاء خود بجای تکیھ بر مردم 
بخواھد بھ وعده امپریالیستھا دلخوش کند و 

مان نامھ دریافت کند رفتنی تر از آن لحظھ ا
 .ای است کھ خودش فکر می کند

     
 

***** 
 

 ...ریاکاران و سیاست 
آنگونھ کھ دروغگوھا و از جملھ پیروان 

، یک کشور گویند نیستمنصور حکمت می 
 اسرائیلیھا مستمرا در .فاشیستی استکامال 

سرزمینھای فلسطین پیش می روند و آبادی 
توجھ کنید یھودی و نھ ( یھودینشینھای
ایجاد می کنند تا دنیا را در ) توفان-اسرائیلی

آنھا ھرگز . مقابل عمل انجام شده بگذارند
آنھا حاضر نبودند با . خواھان صلح نیستند

یاسر عرفات مذاکره کنند و وی را 
آنھا حاضر .  خطاب می کردند“تروریست“

 ١٩٦٧نیستند حتی بھ پشت مرزھای سال 
، بیت المقدس را ترک کنند و از ندبازگرد

سیاست جاسوسی و خرابکارانھ در منطقھ 
 آنھا از فلسطین زندان بزرگی .رندادست برد

آنھا . ساختھ اند کھ مرکب از بانتوستانھاست
می خواھند با تونل زنی از زیر زمین این 

بانتوستانھا را بھ ھم وصل کنند و نام کشور 
سرزمین “این . فلسطین را بر آن بگذارند

، مرز دریائی  بھم وصل نیستفلسطین“ ھای
، پلیس اش زیر سلطھ اسرائیل و ھوائی ندارد

، اسلحھ و حقوق پلیس را اسرائیل تامین است
، حق دارا ، حق دارا بودن ارتش نیستمی کند

بودن سفارتخانھ و وزارت امور خارجھ و 
، حق دارا بودن گذرنامھ وزارت دفاع نیست

 باید در گذرنامھ ھای  فقط، نیستیفلسطین
. اسرائیلی ھویت فلسطینی آنھا درج شده باشد

نھ مستقل “ ینیست در جھان“چنین کشور 
.  مبنای حقوقیرد و نھا، نھ امکان بقاء داست

ملت فلسطین مبارزه می کند تا این ھیوالی 
ضد بشری و فاشیست را از سرزمین اشغالی 

نخستین پرسشی کھ عقل . فلسطین بیرون کند
ما در اینجا کاری بھ ماھیت کمونیستی و ( مسال

از خود ) توفان-یا غیر کمونیستی افراد نداریم
می کند این است کھ آیا مردم فلسطین حق 
دارند برای رھائی خود پیکار کنند؟ حق دارند 
پیکاری را کھ ده ھا سال و با صدھا ھزار 

 آیا مبارزه قربانی بھ اینجا رسانده ادامھ دھند؟
ای بقاء خود و برضد یک قوای این ملت بر

عادالنھ است؟ پاسخ عقل سالم روشن اشغالگر 
، آری آنھا محق اند با استفاده از آری. است

تمام توانائیھای خویش و امکاناتشان بر ضد 
قوای اشغالگر کھ در خانھ ھای آنھا النھ کرده 

 وقتی صھیونیستھا مردم را با .اند پیکار کنند
د و مدعی حمایت از گلولھ و آتش ذوب می کنن

صلح و اعالن آتش بس می گردند و اضافھ 
  کھ آنھا خواھان آتش بس دائم ھستند کنند می

کدام . بھ انسان حالت تھوع دست می دھد
مگر . ، کدام آتش بس دائم، کدام آتش بسصلح

می شود سرزمینی را با آدمکشی گروگان 
گرفت و خواھان صلح و آتش بس دائم شد؟ 

. دائم یعنی تائید ادامھ اشغالصلح و آتش بس 
صلح و آتش بس تا تاراندن صھیونیسم از 

مردم فلسطین باید جنگ . منطقھ ادامھ دارد
میھنی خویش را بدون آتش بس تا اخراج قوای 
اشغالگر ادامھ دھند و این تزویر صھیونیستی 
امپریالیستی را کھ تبلیغات دروغگین می کنند 

 ،ی دھندو جنگ روانی وسیعی را سازمان م
. جنگ در فلسطین عادالنھ است. برمال کنند

ھمھ انسانھای شرافتمند از مبارزه عادالنھ 
مردم فلسطین بر ضد صھیونیستھا و 

فقط آدمخواران . امپریالیستھا حمایت می کنند
این . و خون آشامان مخالف این مبارزه ھستند

محکی است کھ ھر نیروی مدعی ترقی 
از زیر بار . دخواھی باید بھ آن پاسخ دھ

موضعگیری با تکیھ بر تبلیغات امپریالیستی و 
باید پاسخ داد . صھیونیستی نمی شود در رفت

در اینجا . ماھیت مبارزه مردم فلسطین چیست
یا با ھمھ مردم فلسطین . دو طرف بیشتر نیست

یا وحدت مردم . و یا با امپریالیسم و صھیونیسم
و یا فلسطین بر ضد امپریالیسم و صھیونیسم 

ھمدستی با امپریالیسم و صھیونیسم راه 
 .دیگری در این میان نیست

، از ھمان “جبھھ سومی“این مبارزه مردمی 
کھ می خواستند “ جبھھ ھای موھومی سوم“

 مبارزه میان دو .در ایران علم کنند ندارد
آنھا کھ دو طرف را بھ لطایف . طرف است

الحیل محکوم می کنند از خود قاتالن پست 
           . دترن

 

حق تعیین سرنوشت ملل بدست خود و نھ 
 بدست امپریالیستھا

ما حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را 
برسمیت می شناسیم و از این حق کھ یک حق 
دموکراتیک می باشد و در قرن بیستم و بیست 
ویکم حقی است کھ باید بخشی جدائی ناپذیر از 
مبارزه عمومی ملتھا بر ضد تسلط 

.  حمایت می کنیم،الیستھا بر جھان باشدامپری
تحقق این حق باید در متن مبارزه انقالبی 

بھمین . خلقھا برای رھائی بشریت مترقی باشد
جھت شکست صھیونیسم و امپریالیسم در 

 ،منطقھ و در فلسطین کھ موضوع بحث ماست
 ،یک شکست راھبردی و کمر شکنانھ است

یالیست زیرا دست امپریالیستھا و بویژه امپر
آمریکا را از کنترل منابع نفتی کوتاه کرده و 
تفوفق وی را کھ بعد از جنگ جھانی دوم 

 بشدت متزلزل می کند و این امر ،بدست آورده
ما مخالف آن . بھ نفع آزادی بشریت است

ھستیم کھ ملتھا دارای قیم باشند و تحت 
، ما مخالف قیمومیت امپریالیستھا زندگی کنند

پریالیستھا حقوق ملتھا را تعیین آن ھستیم کھ ام
کنند و رژیمھای دست نشانده مورد عالقھ 

حق ملتھا باید . خویش را بر سر کار آورند
 . بدست خود این ملتھا صورت بگیرد

اگر این اصل درست است باید این اختیار را 
بھ ملتھا داد کھ خودشان در مورد نوع 

ممکن است . حکومت آینده شان تصمیم بگیرند
، ممکن با این یا آن تصمیم موافق نباشیمما 

است ما تصمیم جور دیگر را بیشتر بھ صالح 
، ممکن است ما موافق مشروط آن خلق بدانیم

باشیم ولی چنانچھ ھر کدام از این شرایط 
موجود و معتبر باشد نمی تواند توجیھی برای 
کسی گردد تا اساس بھ رسمیت شناختن چنین 

ه و ھوادار حقی را بھ زیر سئوال برد
این استعمار . صھیونیستھا و امپریالیستھا بشود

  .و برده داری محض است
در فلسطین رھبری مبارزه مردم فلسطین در 

در . دست یک جنبش اسالمی بنام حماس است
لبنان رھبری جنبش میلیونی مردم در دست 

دالیل تاریخی این امر را . لبنان استهللا حزب ا
شتار از پرداختن بھ ما بارھا گفتھ و در این نو
اینکھ این جنبش . آن  خودداری می کنیم

مطلوب ما نیست و ما ترجیح می دادیم 
کمونیستھای مارکسیست لنینیست یعنی ھمان 
کمونیستھائی کھ در تمام زمینھ ھا نظریات 

را دارند رھبری را ) توفان(حزب کار ایران
. در دست داشتھ باشند و یا بگیرند مھم نیست

نیست چند ده سال دیگر چنین چون معلوم 
پس آیا . تالشی بھ نتیجھ می رسد یا نمی رسد

۵ ادامھ در صفحھ ... ما باید نظاره گر

 رھبران آمریکا و اسرائیل باید بعنوان جنایتکاران ضد بشر در یک دادگاه جھانی محاکمھ شوند
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[Text eingeben]

 ...ریاکاران و سیاست 
 اشغال فلسطین باشیم و از حمایت این مردم 
کھ برای حق تعیین سرنوشت و اخراج دشمنان 
بشریت از کشورشان مبارزه می کنند سر باز 

ھانھ مسخره کھ رھبری این زنیم بھ این ب
آقایان شما بھتر . جنبشھا مطابق میل ما نیستند

ن مگر کسی جلو مبارزه را َز ِبمیزنید بستاُن
حال چند سال باید این آقایان . گرفتھ است

انتظاربکشند تا زمینھ مطلوب حمایت از این 
جنبش ھا فراھم شود؟ حال آمدیم اسالمی ھا 

رالھای ضد در راس این جنبش نبودند و لیب
آیا باز . کمونیست در راس جنبش قرار گرفتند

انیم کھ چھ دما باید چرتکھ بندازیم و تسبیح بگر
زمانی وقت حمایت ما از جنبش فرا می رسد؟ 
فقط مالیخولیائیھا می توانند خود را از دنیای 
واقعیت بھ زندانھای انزوای خویش بکشانند و 

 مبارزه مبارزه توده مردم. این چنین بیاندیشند
رھبری مبارزه . چریکی جدا از مردم نیست

را کسانی می گیرند کھ خواستھای درست 
طرح کرده و با سازماندھی منظم و 
دوراندیشانھ در اقشار مختلف مردم رخنھ 

وقتی . نموده واعتماد آنھا را بدست آورند
، رویگرداندن سازمان الفتح با رشوه خواری

 ملی دست از آمال مردم فلسطین برای رھائی
ارداد ننگین اسلو ربر می دارد و بھ زیر ق

 روشن است کھ مردم بدنبال ،امضاء می گذارد
سازمانھائی می روند کھ مخالف این نظریات 

در این عرصھ فقط سازمان حماس فعال . باشند
فلسطین نیز کھ خلق برای آزادی ، جبھھ نبود

 ولی ،و چپ است فعال بود“ الئیک“سازمانی 
بری مبارزه مردم را بھ کف نتوانست رھ

برای رھائی  ولی با سازمان حماس .آورد
.  و می پردازدپرداخت بھ ھمکاریفلسطین 

زیرا برای مردم فلسطین وحدت عمل برای 
 . رھائی ملی مطرح است

این درست است کھ سازمان حماس یک 
سازمان اسالمی است ولی از کی تا بحال قرار 

ی و یا مذھبی بر این شده کھ سازمانھای اسالم
برای رھائی ملی مبارزه نکنند؟ از کی و با 
چھ استداللی باید مبارزه یک ملتی را برای 
رھائی ملی اگر رھبریش در دست نیروھائی 
بود کھ این خواست مردم را اجراء می کنند 
ولی ھمنظر ایدئولوژیک ما نیستند تخطئھ کنیم 
و بدتر از آن کشتارشان را مباح اعالم نمائیم؟ 

ر این مبارزه عظیمی کھ درگرفتھ است تنھا د
دو طرف دارد و کسی نمی تواند جنایتکارانھ 
میان دو صندلی بنشیند و عمال حامی 

حتی روی کار آوردن یک . صھیونیستھا گردد
رژیم مذھبی در فلسطین و یا لبنان کھ با توجھ 
بھ ترکیب گوناگون مذاھب در آن بدور از عقل 

 حق ملت فلسطین را ، نمی تواندجلوه می کند
 .در تعیین سرنوشت خویش از وی سلب کند

، ملتھائی کھ مسلمانان دو مگر ملتھای مسلمان
 دارند کھ دآتشھ ھستند و یا بھ سازمانھائی اعتقا
نیستند حق مبنیادگرا و مسلمان دو آتشھ ھستند 

 .مبارزه کنند؟زادی ملی خویش کھ برای آ

ھ این تئوریھای ارتجاعی محصول آشپزخان
تبلیغاتی صھیونیستھا و امپریالیستھا کھ با 
تبلیغات ضد اسالمی زمینھ کشتار قومی و 

از فلسطین . اسارت ملتھا را فراھم می آورد
تا ایران دو ھزار کیلومتر بیشتر نیست و این 
ھمان شتری است کھ پیروان منصور حکمتھا 

 .می خواھند بھ ایران بیآورند

 تروریست کیست؟
اه تبلیغاتیش براه افتادند و جرج بوش و دستگ

بھ دنیا “ تروریست“تعریف خاص خود را از 
 برای آنھا ھر کس بر ضد .زور چپان کردند

امپریالیستھا و صھیونیستھا برزمد تروریست 
رژیم لیبی کھ تا دیروز رژیمی شرور و . است

تروریستی قلمداد می شد بھ محض اینکھ تسلیم 
د جھان آمریکا شد در زمره رژیمھای خردمن

برای آنھا ھمھ جنبشھای آزادیبخش کھ . در آمد
برای رھائی کشورشان مسلحانھ می رزمند 

مبارزه با تروریسم بتدریج . تروریست ھستند
. جای مبارزه با نھضتھای آزادیبخش را گرفت

نھضت فلسطین بیکباره تروریستی ارزیابی 
و آنھم نھ از موقعی کھ سازمان حماس . شد

ی مردم فلسطین بدست نقش قطعی در رھبر
 بلکھ از ھمان زمان یاسر عرفات کھ ،آورد

 ھمھ .الفتح را بنا نھاده بود“ الئیک“سازمان 
جریانھای چپ انقالبی و مارکسیست لنینیستھا 
با تعریف جدید بھ فھرست تروریستھا افزوده 
شدند و با آنھا ھمانگونھ رفتارشد کھ در تاریخ 

مجسمھ چرک و خون امپریالیسم آمریکا بھ 
 .مشھور شده است“ ابوغریب“و “ گوانتانامو“

، قتل عام مجاز شد“ تروریست“شکنجھ 
، از حقوق بشر تعریف مباح شد“ تروریستھا“

جدیدی بھ بازار آمد کھ ابناء بشر را از جنبھ 
“ بدھا“و “ خوبھا“حقوق اساسی بدو دستھ 

 آنچھ را کھ امپریالیستھا در گذشتھ .تبدیل کرد
تھا تبلیغ می کردند حال در مورد کمونیس
عوض کرده “ تروریست“جایش را با واژه 

حال آنکھ خودشان بزرگترین . اند
 .تروریستھای تاریخ بشریت اند

تا بھ امروز نیز حقوقدانان بورژوازی قادر 
نی ازند“، “جرم سیاسی“نشده اند در مورد 

تعریف بی برو “ تروریست“، “سیاسی
مفاھیم  زیرا کھ این .برگردی عرضھ کنند

اجتماعی جنبھ طبقاتی پیدا می کند و پای منافع 
این است کھ . ملی و طبقاتی بھ میدان می آید

را بر اساس منافع و مصالح “ تروریست“آنھا 
 آنھا مدعی .سیاسی روز خود تعریف می کنند

می شوند کھ تروریست کسی است کھ با توسل 
. بھ خشونت مردم غیر نظامی را از بین ببرد

بات این امر بھ بمب گذاریھای در لندن برای اث
حتی مطابق این . و مادرید اشاره می کنند

تعریف جرج بوش و ایھود اولمرت و آریل 
شارون و تمام دارو دستھ ھای صھیونیستھا 
بزرگترین تروریستھای تاریخند زیرا بھ 
کشتار قومی دست می زنند و مردم عادی را 

لولھ ھای ، ناپالم و گھزار ھزار با بمب فسفری
تمام قوانین .  می کشندرقیق شده اورانیوم

در ممالک امپریالیست “ تروریسم“مبارزه با 
 فاقد مبنای درست تحدنیشانمآمریکا و اروپا و 

این قوانین تنھا برای سرکوب . حقوقی است
. مبارزات اعتراضی مردم تدوین شده است

 در واقع ،“نزاع دو قطب“تئوریسینھای 
ست آمریکا را مبارزه با وحشیگری امپریالی

صدور فتوای   ؟!تروریسم اسالمی جا می زنند
قتل عام تروریستھا در عمل بازگشائی دست 
. جنایتکاران امپریالیست در آدمکشی است

حتی چراغ سبزی است کھ کشتار مسلمانان را 
 آنھم ،شرکتھای سھامی سرمایھ داری"بدست 

خرج  آنھم با قیمتھای گزاف ب،بخش خصوصی
توجیھ می کند و سازمان "  کشورھای ماغارت

 مسلمان کشی در زیر نقاب مبارزه با . می دھد
صورت می گیرد و آنھم توسط “ تروریسم“

 این ھمان .بزرگترین تروریستھای تاریخ
بوشیسم .  است“بوشیسم“روشھای سیاست 

، حقوق ، یعنی بزیر پا گذاردنیعنی جنایت
ر ، بوشیسم نظی، یعنی بسط بربریتانسانھا

فاشیسم و نازیسم ماھیتا حمایت از امپریالیسم 
، اقدامات ، تبلیغاتو مجموعھ ای از شیوه ھا

ضد انسانی برای کشتار جمعی و سرکوب 
ھمان تروریسم با “ بوشیسم“ .بشریت است

، ، وقاحت غلیظی از پرروئیچاشنی
 .دروغگوئی و تروریسم است

تبلیغات امپریالیستھا و صھیونیستھا کھ با 
 این ،جا انداختن از طریق تکرار استسیاست 

کھ مورد  می باشد کھ سازمانھای قدرتمندی
احترام مردمشان ھستند نظیر جبھھ 

سازمان لبنان و هللا حزب ا، میھنپرستان عراق
دارو دستھ ھای را حماس در فلسطین 
 آنھا کھ در دام تبلیغات .تروریستی معرفی کنند

بقاتی امپریالیستھا می افتند بوئی از مبارزه ط
آنھا نھ امپریالیسم . و شناخت طبقاتی نبرده اند

را می شناسند و نھ صھیونیسم را در بھترین 
حالت لیبرالھای بی بو و خاصیتی ھستند کھ 
می توان آنھا را الی پوست پیاز برای 

کسی کھ . انقالبات مخملی در ایران خواباند
برای آزادی میھنش مبارزه می کند ھرگز 

وع ابزار و سالحی کھ ن. تروریست نیست
برای مقاومت بکار می برد ماھیت حرکت 

 .    آزادیبخش وی را زیر سئوال نمی برد
مبارزه سیاسی و مبارزه ، دو جھان بینی

 ایدئولوژیک
عده ای ھستند کھ تفاوتی میان وجود دو جھان 

 دو ایدئولوژی متفاوت و ،بینی متفاوت
سیاستھای مشترک طبقات اجتماعی نمی 

،  ، چگونھ دیدن جھان است جھان بینی.گذارند
می تواند . نوع نگرش و توضیح جھان است

توضیح . ماتریالیستی و یا ایده آلیستی باشد
جھان از نظر مذھبی و افسانھ ھای آفرینش 

جھان . یک درک ایده آلیستی از جھان است
بینی در واقع بھ این مسئلھ اساسی فلسفھ پاسخ 

 داشتھ و یا می دھد کھ ماده بر شعور تقدم
ایدئولوژی کھ متعلق بھ . شعور بر ماده

 ،روبناست یک سامان از اندیشھ ھا سیاسی
 ۶ ادامھ در صفحھ ...، فرھنگی،حقوقی

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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 ...ریاکاران و سیاست 
  اخالقی است کھ در خدمت، فلسفی،مذھبی

ایدئولوژی در خدمت . طبقات اجتماعی است
طبقات است و در پی آن می باشد کھ توجیھات 

زم را برای اثبات حقانیت نظریات طبقات و ال
اقتصادی آنھا پیدا کند و برای -سلطھ سیاسی

 .اثبات آنھا مبارزه نماید
، مبارزه طبقاتی ھمیشھ در سھ عرصھ

، سیاسی و ایدئولوژیک صورت می اقتصادی
مبارزه سیاسی جنبھ تعیین کننده در این . گیرد

چون سخن بر سر کسب .  دارد راسھ عرصھ
. سیاسی و برانداختن قدرت حاکم استقدرت 

این است کھ این مبارزه باید ھمیشھ در مرکز 
 . توجھ قرار گیرد

در مبارزه اجتماعی حتی در عرصھ اقتصادی 
وقتی شما برای افزایش حقوق کارگران و یا 
پرداخت حقوق معوقھ آنھا مبارزه می کنید 
نمی پرسید کھ چھ کسی چھ اعتقادات مذھبی 

کدام ایدئولوژی و جھان بینی دارد؟ دارای 
پذیرش ، برای افزایش حقوق کارگران. است

خود . اصل تقدم ماده بر شعور اھمیتی ندارد
نفس مبارزه اقتصادی کھ برای بھبود شرایط 
مادی زندگی زحمتکشان است بھترین مکتب 

، چنین سئوالی. آموزش برای ایده آلیستھاست
ارزه ، ایجاد تفرقھ در مبایجاد چنین شبھھ ای

مشترک اقتصادی ھمھ کسانی است کھ در این 
اھداف مشترک و منافع ، مرحلھ از مبارزه

مھم نیست کسی . مشترک اقتصادی دارند
، مسیحی و یا زردتشتی ، شیعھ، سنییھودی

ھمھ آنھا کارگرند و باید زندگی خویش . باشد
را تامین نمایند و افزایش حقوق و یا دریافت 

نمی توان . ھاستحقوق معوقھ حق مشترک آن
گفت حقوق مسلمان بنیادگرا و یا کارگر حزب 

، حقوق یھودیھا نباید اللھی نباید افزایش یابد
این سرآغاز عدم افزایش حقوق . افزایش یابد

ھمین امر در عرصھ . ھمھ کارگران است
 .سیاسی نیز صادق است

کمونیستھا بر این نظرند کھ سوسیالیسم علمی 
ھا ایدئولوژی انقالبی ایدئولوژی پرولتری و تن

سایر ایدئولوژی ھا کھ برای تبرئھ بھره . است
کشی انسان از انسان اختراع شده اند ارتجاعی 

مارکس و انگلس در بیانیھ حزب . اند
بین ھمھ طبقاتی کھ “ :کمونیست می گویند

اکنون در مقابل بورژوازی قرار دارند تنھا 
 تمام. پرولتاریا یک طبقھ واقعا انقالبی است

بر اثر تکامل صنایع بزرگ راه ، طبقات دیگر
انحطاط و زوال می پیمایند و حال آنکھ 
پرولتاریا خود ثمره و محصول صنایع بزرگ 

مانیفست حزب کمونیست چاپ فارسی .(“است
 )٥١ص 

از نظر مارکسیسم ھمھ طبقات بجز پرولتاریا 
در عصر سرمایھ داری ارتجاعی و ھوادار 

. ی بھ عقب دارندسکون بوده و ھمواره نظر
تنھا طبقھ کارگر و ایدئولوژی پرولتاریاست 
کھ مترقی و نظر بھ جلو داشتھ و مانع تحوالت 

آیا از . ضروری اجتماعی و علمی نمی گردد
 “بیانیھ حزب کمونیست“این حکم درست در 

، می توان نتیجھ گرفت کھ ھمھ سازمانھا
عمال کمونیستھا  و ، افراد ارتجاعی اندگروھھا

 ھرگونھ متحدی بوده و در عرصھ سیاست فاقد
کمونیستھا ! ھرگز. باید بیعملی را پیشھ کنند

مثال در مورد مذھب می گویند کھ مبارزه ضد 
با . مذھبی را باید تابع مبارزه طبقاتی کرد

مذھب باید طوری برخورد کرد کھ برای مردم 
قابل درک بوده و بھ آنھا یاری کند تا خود را 

ختک عظیم الجثھ تحمیق از زیر تنھ این ب
 . بیرون بکشند

آیا ژرف “: در بیانیھ حزب کمونیست می آید
اندیشی و بصیرت خاصی الزم است برای 

، نظریات و مفاھیم آنکھ پی ببریم کھ تصورات
و در یک کلمھ شعور انسانھا ھمپای شرایط 
معیشت و مناسبات اجتماعی و زندگی 

ده ھا چھ اجتماعی آنھا تغییر می یابد؟  تاریخ ای
چیز دیگری جز این حقیقت را مبرھن می 

، موازی با سازد کھ محصوالت ذھن
بیانیھ (“محصوالت مادی تحول می پذیرد؟

 حال ). چاپ فارسی٦٥حزب کمونیست ص 
کسانی پیدا شده اند کھ می خواھند ذھنیگرانھ 
از روی ھمھ موانع تاریخی با یک دستور 

 .بپرند
 است کھ در مبارزه طبقاتی آن ابزار موثری

نجات پرولتاریا نقش مھمی ایفاء می کند و 
دست مذھبیون را کھ زندگی بھتر را بھ بھشت 

ھیچ کارگر مذھبی . حوالھ می دھند باز می کند
حاضر نیست برای دریافت حقوق معوقھ اش 
حوالھ صاحب کار را برای مراجعھ بھ  بھشت 

مذھب ماھیتا . طلب کند و بھ آن قانع شود
 ولی یک فرد مذھبی یا تشکل ارتجاعی است

مذھبی می تواند نقش مترقی و انقالبی بازی 
زیرا نقش مترقی و انقالبی را از روی . کند

ماھیت ایدئولوژی و نوع جھان بینی تعیین 
از روی وظایف و اھداف سیاسی . نمی کنند

کھ در مقابل ما قرار دارند و حل آنھا برای 
 بوده و پیشرفتھای آتی مبارزاتی دارای اھمیت

زیرا این . ضروری است تعیین می کنند
جنبشھای مردمی بطور عینی از مصالح آتی 

مثال در انقالب چین .  خود مدافعھ می نمایند
بورژوازی ملی کھ برای اخراج تجاوزکاران 
ژاپنی می جنگید نقش مترقی و انقالبی ایفاء 

در الجزایر نیز جنبش مردم مذھبی . می کرد
 استعماری و برای رھائی بود ولی ماھیتا ضد

این جنبش نفوذ امپریالیست فرانسھ . ملی بود
را در شمال افریقا درھم شکست و ضربھ 

این جنبش . قطعی بھ استعمار کھن وارد کرد
یک جنبش انقالبی بود زیرا نقش سیاسی اش 
در حل مسایل پیش پای جنبش کھ در جھت 

تحول جنبشی .  پیشرفت تاریخ بود مترقی بود
نبال استقرار اسالم است بھ جنبشی کھ کھ بد

می خواھد وطنش را از چنگ صھیونیستھا و 
امپریالیستھا خالص کند مترقی و قابل تائید 

صرف استقرار حکومت مذھبی می . است
تواند حتی صھیونیسم و امپریالیسم را بھ 
عنوان متحد خود داشتھ باشد ولی مبارزه برای 

نیسم و آزادی ملی درگیری مستقیم با صھیو

امپریالیسم است و از این جھت این جنبشھا از 
نقطھ نظر منافع آتی در کنار پرولتاریا کھ 
. برای رھائی میھنش می رزمد قرار می گیرند

پس وقتی در بیانیھ جبھھ خلق برای آزادی 
فلسطین کھ یک سازمان غیر مذھبی و 

) توفان-جرج حبش(رھبرانش مسیحی بوده اند
 :می خوانیم

لتیم، یک خلقیم، دارای یک ما یک م“
آرمانیم، تمام طرحھای دشمن برای دفن 

حدتمان با شکست روبرو خواھد وکردن 
 "شد

 بیان حقایقی روشنی است کھ ما بھ آن اشاره 
 .کردیم

 فرار کردن از تحلیل شرایط مشخص و 
متوسل شدن بھ کلیات حالل ھیچ مشکلی نیست 
و در عمل کار را بھ ارتجاع محض می 

 نمی شود برای قضاوت سیاسی در .کشاند
مورد یک جنبشی بھ کلیات و استدالالت 
عمومی در مورد مذھب و ایده الیستی بودن آن 

این ندیدن جنگل و چسبیدن بھ . بسنده کرد... و
با این تفکر حتی در انقالب . درخت است

ایران نیز باید ما بھ ھمدستان رژیم پھلوی بدل 
 مبارزه بدنبال کمونیستھا ھموراه در. می شدیم

متحد می گردند و این وابستھ بھ آن است کھ 
چھ مشکلی را می خواھند از پیش پای خود 

در حل بسیاری از مشکالت طبقات . بردارند
بھمین جھت لنین از متحد . گوناگون ذینفع اند

، متزلزل ، مشکوک، مشروط، موقت دائمی
اگر قرار باشد ھمھ را با . یاد می کند... و

لوژی انقالبی بسنجیم تنھا بر محک یدئو
انزوای خود در مبارزه عملی صحھ گذارده و 
دست خود را در مبارزه بستھ و بھ تعریف 

 .سیاست و انقالب خندیده ایم
حال برگردیم بھ نوع برخورد پاره ای 
جریانھای شبھ انقالبی و تروتسکیستی ایرانی 
بھ مبارزه مردم فلسطین بھ رھبری سازمان 

 .منتخب حماس
 را بھ مبارزه بر ضد تشانآنھا کھ تنھا مبارزا

.  بھ بیراھھ می روند،مذھب محدود می کنند
 آنھا یک سامان فکری ،در این نوع مبارزه

، مبارزه ایکھ آنھا با مذھب می کنند آلوده دارند
، مبارزه ای پا ملھم از مبارزه طبقاتی نیست

در ھواست و موضوع کارشان مردم مذھبی 
، مبارزه آنھا ن آسمانی ھستند، فرشتگانیستند

ی و ، مبارزه ضد مذھبتعزیر مسلمانان است
زورچپان کردن و قبوالندن از باال بھ زور 

مبارزه آنھا ضد مذھبی ھم . چماق و گرز
آنھا می خواھند . نیست تنھا ضد اسالمی است

بشیوه ذھنیگرایانھ میلیونھا بشر مسلمان را با 
ھ جنگ و فشار و محاصره اقتصادی و تھدید ب

با . سرکوب از امروز بھ فردا المذھب کنند
 آنھا نمی ،ھمین تفکر فاشیستی و ارتجاعی

توانند شاھد آن باشند کھ یک سازمانی کھ 
دارای جھانبینی مذھبی است و از نظر 
ایدئولوژیک از این نظام فکری خویش حمایت 

٧ادامھ در صفحھ ...   از نظر،می کند

الیستی استمبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپری



    

 ٧                                                 صفحھ                                    توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران  ١٣٨٨  فروردین  ماه –  ١٠٩    شماره  

[Text eingeben]

 ...ریاکاران و سیاست 
، بر ضد سی برای آزادی و استقالل ملی سیا

 ھمین .صھیونیسم و امپریالیسم مبارزه کند
حضرات انقالبی نما و دوستان پنھان 
صھیونیستھا از جملھ ناسیونال شونیستھای 
کرد در مورد گذشتھ سازمان مجاھدین خلق 

مگر سازمان مجاھدین خلق . سکوت می کنند
نی آنھا سازما! سازمان کمونیستی بود؟ ھرگز

مذھبی معتقد بھ اسالم بودند ولی بر ضد شاه و 
امپریالیسم مبارزه می کردند و از نظر سیاسی 

 زیرا موانعی را ،نقش انقالبی ایفاء می نمودند
از پیش پای جنبش بر می داشتند کھ برای 
تحوالت بعدی جنبش و گام بھ پیش گذاردن 

زنان مجاھد ھمھ دارای حجاب . ضروری بود
، ھمھ ا مردان دست نمی دھند، باسالمی اند

نقش ... فرایض مذھبی را بھ جای می آورند و
این سازمان در آن زمان انقالبی بود علیرغم 
اینکھ ایدئولوژی و جھان بینی حاکم بر این 
سازمان ایده آلیستی و بورژوائی و ماھیتا 

تنھا نیروی ماھیتا انقالبی . ارتجاعی بود
ژی انقالبی  پرولتاریاست و بس و تنھا ایدئولو

آیا از این احکام . سوسیالیسم است و بس
درست می توان بھ نتایج نادرست رسید و ھر 

صرفا بھ لحاظ نوع غیر کمونیستی را 
 باورھا و نھ عمل مشخص اجتماعیش
ارتجاعی محسوب کرد؟ مبلغین این مکتب نھ 
تنھا درک تئوریک و دانش مارکسیستی 

، از تندلنینیستی شان نازل است و بی سواد ھس
آنھا نھ . تاکتیک ھم چیزی نفھمیده اند

فقط زبانھایشان . استراتژی دارند و نھ تاکتیک
آنھا مقوالت سیاست و ایدئولوژی . دراز است

بھمین جھت در . را جایگزین یکدیگر می کنند
مورد توضیح ماھیت سازمان مجاھدین خلق و 
سازمان پیکار و تحوالتی کھ در درون آنھا 

سازمان نامبرده . مانده اندصورت گرفت در
امروزه ھنوز از نظر ایدئولوژیک اسالمی 
است و با زمان شاه فرقی نکرده است ولی از 
نظر سیاسی بدست دراز شده امپریالیسم و 
صھیونیسم در منطقھ بدل شده و جاسوسی 

عمر را از جان دل برای چند صباح “ سیا“
در .  پذیرفتھ است- ھر چند با بد نامی-بیشتر

نجا سخن بر سر تغییر سیاست است و نھ ای
 .تغییر ایدئولوژی

***** 

 
 ...تکامل و نھ تنوع

 مارکسیسم کاخ بلندی است برای بنای .است
، قدرت تفکری عظیم و خالق آن دانشی وسیع

 کسانی کھ با .و نبوغی فوق العاده الزم بود
سماجت و اصرار کارگر را بخود طبقھ کارگر 

ور می کنند  چنین بنای وا میگذارند آیا تص
“ خود روی“رفیع و جاودانی از درون  جنبش 

طبقھ کارگر می توانست سر بزند؟ انگلس 
بدون فلسفھ آلمانی پیش از “برآنست کھ 

، و بویژه بدون فلسفھ ھگل سوسیالیسم علمی

ھرگز سوسیالیسم علمی آلمان کھ یگانھ 
 سوسیالیسم علمی است و مانند آن ھیچگاه پیش

بزبان . آثار. م(“وده بوجود نمی آمداز آن نب
آیا طبقھ کارگر می ). ٦١٥ ص ١آلمانی جلد 

توانست بھ سراسر فلسفھ آلمان و بویژه بھ 
فلسفھ ھگل کھ از بغرنج ترین و غامض ترین 
سیستم ھای فلسفی کالسیک است دست یابد؟ 
تاریخ تمام کشورھا گواھی می دھد کھ طبقھ 

واند آگاھی کارگر با قوای خود منحصرا می ت
تریدیونیستی کسب کند یعنی اعتقاد حاصل کند 
کھ باید تشکیل اتحادیھ بدھد و ضد کارفرمایان 
مبارزه کند و دولت را مجبور بھ صدور 

، ولی قوانینی کند کھ برای کارگران الزم است
ئوریھای فلسفی و تآموزش سوسیالیسم از 

تاریخی و اقتصادی نشو نما یافتھ کھ نمایندگان 
 تتبع نموده نور طبقات دارا و روشنفکرادانش

 خود مارکس و انگلس موجدین سوسیالیسم .اند
علمی معاصر نیز از لحاظ موقعیت اجتماعی 
. خود در زمره روشنفکران بورژوازی بودند

بھمین گونھ در روسیھ نیز آموزش تئوریک 
دموکراسی کامال مستقل از رشد خود -سوسیال

نتیجھ طبیعی بخودی جنبش کارگری و بمثابھ 
و ناگزیر تکامل فکری روشنفکران انقالبی 

چھ “: لنین (.“سوسیالیست بوجود آمده است
 ).“باید کرد

کائوتسکی در آنزمان کھ بھ مارکسیسم وفادار 
بسیاری از ناقدین “:بود چنین می نوشت

رویزیونیست ما تصور می کنند کھ گویا 
مارکس مدعی بوده است کھ تکامل اقتصادی 

 طبقاتی نھ تنھا شرایط تولید و مبارزه
تکیھ از (معرفتسوسیالیستی بلکھ مستقیما 

بھ لزوم آنرا ھم بوجود می ) کائوتسکی است
سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی یکی ... آورد

زائیده دیگری نیست بلکھ در کنار یکدیگر 
بوجود می آیند و پیدایش آنھا معلول مقدمات 

 فقط معرفت سوسیالیستی کنونی. مختلفی است
بر پایھ معلومات عمیق علمی می تواند پدیدار 

، حامل علم ھم پرولتاریا نیست... گردد
تکیھ از کائوتسکی (روشنفکران بورژوازی

سوسیالیسم کنونی نیز در مغز . اند)است
افرادی از این قشر پیدا شده و نھ یک چیز 
خود بخودی کھ از این مبارزه ناشی شده 

چھ فکری )  کرد؟چھ باید: نقل از لنین(“باشد
می توان در سر داشت برای آنکھ حقیقتی بھ 
این وضوح را انکار کرد؟ آیا جز اینست کھ 

قھ کارگر می بدر مقابل آگاھی سوسیالیستی ط
 ایستند؟

مارکس و انگلس بھ طبقھ کارگر کمک کردند 
کھ از صفوف خود شایستھ ترین و برجستھ 
ترین رھبران را بیرون دھند رھبرانی کھ 

ئولوژی سوسیالیستی را درک و ھضم اید
مارکس و انگلس با بردن سوسیالیسم . کردند

علمی در میان کارگران و تربیت رھبران از 
محیط کارگری راه را برای رشد و تحکیم 

مارکس در نامھ ای . سوسیالیسم ھموار ساختند
بھ کوگلمان با مسرت از یکی از شرکت 

کنندگان در حوزه یاد می کند بنام 
یعنی (کھ می تواند کتاب او ) نجار(رلوخن

، یا اینکھ لیبکنشت را تدریس کند) کاپیتال را
 سال شفاھی آموزش داد و او یکی از ١٥مدت 

 .برجستھ ترین رھبران حزب انترناسیونال بود
می بینیم کھ پایھ گذاران سوسیالیسم علمی خود 
بھ اشاعھ ایدئولوژی سوسیالیستی در میان 

 پیوستھ بھ رھبران کارگران پرداختند و
توصیھ می کردند کھ بیش از پیش بھ آموزش 

وظیفھ پیشوایان بویژه “: مارکسیسم بپردازند
عبارت خواھد بود از این کھ در تمام مسائل 
تئوریک بیش از پیش ذھن خود را روشن 

، بیش از پیش از زیر نفوذ عبارات سازند
سنتی متعلق بھ جھان بینی کھنھ آزاد گردند و 

در نظر داشتھ باشند کھ سوسیالیسم از ھمیشھ 
آن موقعی کھ بھ علم تبدیل شده است ایجاب 
می کند کھ با آن چون علم رفتار شود یعنی 

این خود آگاھی . آنرا مورد مطالعھ قرار دھند
را کھ بدینطریق حاصل شده و بطور 
روزافزونی در حال ضیاء و روشنی است باید 

ھر چھ تمام در بین توده ھای کارگر با جدیتی 
تر پراکنده نمود و سازمان حزب و سازمان 
اتحادیھ ھا را ھرچھ بیشتر فشرده و محکم 

 ص ١مجموعھ آثار بزبان آلمانی جلد (“ساخت
این تئوریسیین ھای جنبش ) تکیھ از ما)(٦٢٦

از مارکس و انگلس آنچھ را می گیرند “ چپ“
کھ در انطباق با افکار ضد کارگری آنھا است 

 .فسیر می کنند کھ خود می خواھندو آنچنان ت
می چسبند چون “ بخودی خود“آنھا بھ جنبش 

آمده کھ آزادی “ مانیفست“در مقدمھ ای بر 
، این طبقھ کارگر کار خود طبقھ کارگر است

عبارت آنچنان بھ مذاق آنھا خوش می آید کھ 
. دیگر ھمھ چیز در برابر آن فراموش می شود

لس نتیجھ می آنھا از این نوشتھ مارکس و انگ
گیرند کھ باید طبقھ کارگر را بحال خود رھا 
کرد تا ھم حزب خود را تشکیل دھد و ھم بھ 

آنھا نمی بینند و نمی . سوسیالیسم علمی برسد
خواھند ببینند کھ آنچھ می گویند نھ در 
شخصیت بزرگان مارکسیسم مصداق پیدا می 
کند و نھ در تاریخ جنبش کمونیستی حتی در 

 و انگلس ھرگز خود را از زمان مارکس
 آنھا نمی بینند کھ ،کارگران جدا ندانستند

یا دو (سراسر زندگی این دو مرد بزرگ
در ایجاد و رھبری احزاب ) روشنفکر بزرگ

طبقھ کارگر نھ تنھا در آلمان بلکھ در سراسر 
، آنھا نمی بینند کھ مارکس و اروپا گذشتھ است

 انگلس خود بھ اشاعھ سوسیالیسم علمی در
میان کارگران پرداختند و توصیھ کردند کھ 
باید با جدیت ایدئولوژی سوسیالیستی را در 
میان کارگران پراکند و رھبران حزب را از 
میان با استعدادترین کارگران و با آموزش 

، ایدئولوژی سوسیالیستی بھ آتھا تدارک دید
آنھا این کالم پرمعنی لنین را نمی خواھند 

ری انقالبی جنبش انقالبی بفھمند کھ بدون تئو
 از درون و تئوری انقالبیبوجود نمی آید 

 ٨ادامھ در صفحھ  ...جنبش خود بخودی

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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 ...تکامل و نھ تنوع
طبقھ کارگر قادر نیست با .  بیرون نمی جھد
، آگاھی خود را تا سوسیالیسم مبارزه اقتصادی

علمی و درک قوانین تکامل جامعھ باال برد 
و تئوریک کال سیاسی مبارزه طبقاتی در اش

مستلزم درک قوانین مبارزه طبقاتی و تکامل 
انگلس قدرت و شکست ناپذیری . جامعھ است

نھضت کارگری را در مبارزه ھم آھنگ 
از “: ، سیاسی و تئوریک می دانداقتصادی

موقعی کھ نھضت کارگری وجود دارد این 
ار است کھ مبارزه بطور منظم در ھر باولین 

: و مرتبط خود جریان داردسھ مسیر متوافق 
، در مسیر سیاسی و در در مسیر تئوریک

مقاومت در برابر (مسیر اقتصادی عملی
قدرت و شکست ناپذیری ) سرمایھ داران

نھضت آلمان در ھمین باصطالح ھجوم 
 ١بزبان آلمانی جلد .  آ.م(“.متمرکز نھفتھ است

آیا این نھضت آلمان از درون ). ٦١٥ص 
 ودخ“د؟ آیا جنبش طبقھ کارگر بیرون ز

 بھ کارگران امکان خواھد داد کھ “بخودی
مبارزه سیاسی و بویژه مبارزه تئوریک را کھ 
نیاز بھ دانش وسیع و عمیق دارد از پیش 

کھ می “ چپ“ببرند؟ آن بخشی از نیروی 
خواھد و می کوشد از اندیشھ ھای واالی 

را “ خود بخودی“مارکس و انگلس جنبش 
ن راه طبقھ کارگر را بھ بیرون بکشد و مبارزا

انتظار و بی عملی بکشاند بیقین ناکام خواھد 
ماند ھمانگونھ کھ ھمپالکی ھای آنھا در گذشتھ 

 .ناکام ماندند
اندیشھ ھای مارکس و انگلس و عمل آنھا بدون 
ھیچگونھ شک و تردید دراین جھت سیر می 

سوسیالیسم علمی علم است و فقط )١کنند کھ 
ی توانستند آنرا در روشنفکران دانشور م

اختیار طبقھ کارگر قرار دھند چنین علمی از 
) ٢، نمی تراود“ خود بخودی“درون جنبش 

کھ از جنبش اقتصادی طبقھ کارگر حزب 
پرولتری حزبی کھ بھ سوسیالیسم علمی مجھز 
باشد و کارگران را بھ راه انقالب و پیروزی 

کھ ) ٣، در انقالب سوق دھد زاده نمی شود
 آگاه و مجھز بھ سالح تئوریک طبقھ تنھا بخش

و مارکس و انگلس طبیعتا ( کارگر است
، خود را از زمره طبقھ علیرغم منشاء طبقاتی

کارگر می شمردند و روشنفکران دیگر را نیز 
کھ با آموختن سوسیالیسم علمی بیاری طبقھ 

کارگر  کارگر شتافتھ اند یا می شتابند از طبقھ
ل حزب طبقھ کھ بھ تشکی) جدا نمی دانند

باالخره حزب و ) ٤، کارگر می پردازند
روشنفکران پرولتری وظیفھ دارند جنبش 
کارگری را با ایدئولوژی سوسیالیستی پیوند 

 آری این وظیفھ .دھند و آنرا رھبری کنند
حزب است کھ رھبری مبارزه طبقھ کارگر را 

، وظیفھ حزب است کھ سطح بر عھده گیرد
پیشاھنگ طبقھ آگاھی کارگران را تا سطح 

 در پایان ھمین ٢بھ ضمیمھ (.ارتقاء دھد
 ).نوشتھ مراجعھ شود

، مبارزه اقتصادی طبقھ کارگر بھ و اما بعد

انجام رسالت تاریخی او منتھی نخواھد شد نھ 
 تاریخی سالتخاطر کھ تحقق رتنھا بھ این 

طبقھ کارگر محتاج بھ شناختن این رسالت 
رزه تاریخی و پراتیک تحقق آنست و مبا

، اقتصادی بھ چنین شناختی منجر نمی شود
بلکھ بورژوازی نیز تمام تالش خود را بکار 
می برد تا سقوط مرگ خود را تا سرحد ممکن 
بھ تعویق اندازد و یکی از شیوه ھای او دور 
کردن طبقھ کارگر از انقالب با دادن امتیازات 

 .اقتصادی بھ او است
 چگونھ برای نمونھ می آورند کھ ببینند کھ

) انگلس(“انخستین حزب کارگری عصر م“
یعنی جنبش چارتیست از درون مبارزه 

 و دائره مبارزه خود را بھ .اقتصادی زاده شد
این حزب کھ در آغاز . عرصھ سیاسی کشانید

دھھ سوم قرن گذشتھ پا بھ عرصھ وجود 
ء خود  بھ اوج اعال١٨٤٢گذاشت و در سال 

 علمی رسید درست در زمانی کھ سوسیالیسم
تولد یافت از “ مانیفست کمونیست“انتشار با 

 طبقھ کارگر انگلستان طی نیمھ دوم .ھم پاشید
 بھ علت رھبرانی کھ بورژوازی آنھا ١٩قرن 

داد بدنبال “ جیره ومواجب“را خرید یا بھ آنھا 
اتفاقا انگلستان کشوری . بورژوازی روان شد

نخستین حزب “است کھ در آن علیرغم پیدایش 
بورژوازی با حیلھ گری “ ی عصر ماکارگر

توانست طبقھ کارگر را تحت نفوذ خویش نگاه 
 اندک نیستند رھبرانی از جنبش .دارد

از اتحادیھ . چارتیست کھ بھ رفرمیسم گرویدند
حزب “ ١٩٠٦ھای کارگری انگلستان در 

انگلستان بیرون آمد کھ سرشت آن “ کار
آنچھ مورد . امروز بر ھمھ کس معلوم است

است در واقع “ خود بخودی“جنبش نظر 
 جنبش چارتیست .ھمین نوع احزاب است

ھرگز بھ سوسیالیسم علمی دست نیافت و 
ھرگز حزب واقعی طبقھ کارگر از آن بیرون 

البتھ این جنبش کھ کارگران ستون . نیآمد
فقرات آنرا تشکیل می دادند مطالبات اقتصادی 

، اما آن را با خواست ھای سیاسی در آمیخت
 کھ از حدود نظام بورژوائی یئاست ھاخو

بھ خواستھای جامعھ  .فراتر نمی رفت
) ١: آن توجھ کنید“ منشور“چارتیست ھا در 

 ٢١برای مردان از (حق انتخابات ھمگانی
) ٣، انتخابات پارلمانی سالیانھ)٢، )سال بھ باال
) ٥، تنظیم حوزه ھای انتخاباتی)٤، رای مخفی

، ی پارلمانحذف شرط دارائی برای نامزدھا
. پرداخت حقوق ماھیانھ بھ اعضای پارلمان)٦

 بھ پارلمان داده شد ١٨٣٨این طرح در ماه مھ 
و بدنبال آن سھ نامھ نیز توسط چارتیستھا بھ 
مجلس ارسال گردید ولی این طرح در آن 
. موقع در مجلس موردتصویب قرار نگرفت

منشور “ بتدریج ١٩طی نیمھ دوم قرن 
اعظم خود بھ تحقق در  در قسمت چارتیستھا

در آن زمان بخش اعظم منشور “. آمد
تحمیل شد و بھ ) بورژواھا(چارتیسم بھ آنھا

 بدنبال ).انگلس(“صورت قانون کشور در آمد
ھمھ اینھا نیروی طبقھ کارگر در انتخابات 

 ٢٠٠ تا ١٥٠چندین برابر شد بقسمی کھ در 
حوزه انتخاباتی اکثریت انتخاب کنندگان را 

اما برای احترام “. تشکیل می دادندکارگران 
 ھیچ مکتبی بھتر از سیستم پارلمانی ،تبھ سّن

اگر طبقھ متوسط با تقدس و “، “وجود ندارد
احترام بھ گروھی می نگرد کھ لرد ماینرز 

“ می نامد“ نجبای دیرین ما“آنرا بھ تمسخر 
توده کارگران در آن موقع با احترام و تقدس 

آن زمان یعنی “ بھترین طبقھ“بھ باصطالح 
مجموعھ آثار بھ (“ریستگبورژوازی می ن

بورژواھای ) ٦٩ ص ٢زیان آلمانی جلد 
بودند ) انگلس(“اھل معاملھ“انگلیس کھ 

بتدریج رھبران جنبش کارگری را در 
 انگلس .امتیازات انحصار خود شرکت دادند

، تا زمانی کھ حقیقت چنین است“: می نویسد
داشت طبقھ انحصار صنعتی انگلستان دوام 

کارگر انگلیس تا درجھ معینی  در امتیازات 
این امتیازات بطور . این انحصار شریک بود

، نا مساوی بھ میان کارگران تقسیم می شد
اقلیتی ممتاز بخش اعظم را بخود اختصاص 
می داد اما توده بزرگ طبقھ کارگر نیز حداقل 

بھ این سبب . گھگاه در آنھا سھیم می گردید
زمان مرگ اوونیسم در انگلستان است کھ از 

ھمانجا (ھیچ سوسیالیسمی وجود نداشتھ است
طبقھ کارگر در “مقدمھ بر وضع (،)٣٨٤ص 

 )“انگلستان
***** 

 
 ...حمایت رویزیونیستی

میلیاردر “روی زمین است کھ در کشور ھای 
بھ رھبری آمریکا و متحدان ناتوئی “ طالئی

یھ و با این نظریھ روس“ آن متمرکز شده اند
یک کشور زیر سلطھ آمریکا و ناتو است کھ 
از طرف قشر کوچکی از مردم آمریکا و 

در اینجا نیز سخنی از . اروپا غارت می شود
در اینجا روسیھ . امپریالیسم در میان نیست

قربانی مظلومی است کھ آمریکائیھا و ناتوئیھا 
بر سرش ریختھ اند و منابع مواد اولیھ اش را 

وسھا توانائی دفاع از منافع غارت می کنند و ر
 .ملی خویش را ندارند

 . طبیعتا این ادعا با واقعیت ھمخوانی ندارد
آنوقت آقای زیوگانوف راه حل خود را برای 
مردم روسیھ ارائھ می دھد راه حلی کھ فقط 
بوی رفرمیسم و حمایت از چکمھ پوتین می 

 .دھد و بس
ما وظیفھ خود می دانیم کھ تمام سعی خویش “

 در جھت تبدیل پارلمان بھ ارگان سازمانده را
مقاومت در مقابل رژیم ضد مردمی بھ کار 

این ھدف اصلی ما در مبارزه انتخاباتی . گیریم
بعنوان مھمترین مرحلھ در راه بدست گرفتن 

 “.حاکمیت می باشد
باین ترتیب حزبی کھ خود را کمونیستی و 
 شاگرد استالین و لنین می داند برای مبارزه با

ارگان “دشمن داخلی و خارجی بھ ایجاد یک 
 در درون پارلمان دست “سازمانده مقاومت

 ٩ادامھ در صفحھ  ...می زند تا 

 ی قید و شرط ترک کنند باید خاک عراق را ب، استعمارگرتجاوزگراِن
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[Text eingeben]

...حمایت رویزیونیستی
 . حاکمیت را بھ کف آورد

طبیعی است کھ این رھنمود قرابتی با نظریات 
کمونیستھا ھرگز بھ معجزه . کمونیستھا ندارد

و در عین استفاده از پارلمان اعتقادی نداشتھ 
این کرسی خطابھ می روند تا از راه انقالب 
توده ای و بسیج طبقھ کارگر قدرت سیاسی و 

تاریخ تا کنون . حاکمیت را بھ کف آورند
تجربھ ای را نشان نمی دھد کھ کمونیستھا از 
. راه پارلمان حاکمیت را در دست گرفتھ باشند

ان ، ھم در یونھم در اسپانیای جمھوریخواه 
 آلنده این و ھم در شیلیبعد از جنگ دوم 

 .تجارب با شکست قطعی روبرو گردیده است
امید بستن بھ پارلمانتاریسم بورژوائی ھمان 
گذار مسالمت آمیز خروشچف است کھ 

کمونیستھا . نتایجش را در جھان شاھد بوده ایم
پارلمانتاریسم را محکوم می کنند در حالیکھ 

آنھم برای بسیج و از سکوی خطابھ پارلمان 
، یعنی از امکاناتی کھ آگاھی بخشیدن بھ توده

ازی در اختیار آنھا گذارده ژواجبار بورھ ب
 .است سود می جویند

آقای زیوگانوف کھ خود و دوستانش را 
مخالفان مقاوم حزب کمپرادورھای حاکم “

 شعار اصالح این معرفی می کند“ روسیھ
کھ وی . کمپرادورھای در قدرت را می دھد

روسیھ را مستعمره ناتو و آمریکا جا می زند 
طبیعتا باید در پی جبھھ متحد خلق برای دفاع 
از استقالل و تمامیت ارضی ملت روس بر 

در این جبھھ دیگر جائی برای سرنگونی . آید
تاکتیک . پوتین باقی نمی ماند-مدودیف

رویزیونیستھای روس دفاع از امپریالیست 
را برای پرده پوشی روس است و این تئوریھا 

 . از این دفاع ھمھ جانبھ ساختھ اند
ما مقالھ را با یک نقل قول جالب از این 

. نوخاستھ بپایان می رسانیم“ مسلمان شده“
سیاست ما در مقابل دین عبارت از اتحاد “

استراتژیک دولت و کلیسا است کھ سمت و 
. سوی آن تربیت معنوی اخالقی انسان است

سیھ را یک دشمن دولت و کلیسای رو
، تبلیغ  ھرزگی و خشونت، یعنیمشترک

، ثروت اندوزی و نفع جوئی بھ ھر قیمتی
خود زندگی . جھان وطنی و فساد تھدید می کند

اتحاد دولت و کلیسا ثابت می کند کھ 
ضرورت تاریخی است برای تامین رشد 

 ).تکیھ از توفان(؟؟؟!!!“طبیعی کشور
حتی مذھب توجھ می کنید کھ در این نقل قول 

دیگر افیون توده ھا نیست و دولت امپریالیستی 
روس ھمراه با کلیسای ارتدوکس دشمنان 

، “ھرزگی“مشترکی دارند کھ عبارتند از 
تبلیغ ثروت اندوزی و نفع جوئی “، “خشونت“

در این . “جھان وطنی و فساد“، “بھ ھر قیمتی
عبارات جائی برای مبارزه طبقاتی و نقش 

آقای . ش باقی نمانده استطبقھ کارگر و حزب
زیوگانوف ھدفش استقرار جامعھ سوسیالیستی 

ایشان اگر آثار لنین . در روسیھ کنونی نیست
را در آستانھ انقالب اکتبرمی خواندند می 

دانستند کھ روسیھ کشوری سرمایھ داری بوده 
و تزاریسم ھمیشھ بھ عنوان چماق ارتجاع 

پوست اروپا مورد حمایت قرار گرفتھ و تار و 
وجودش بھ سرمایھ ھای فرانسوی و انگلیسی 

ولی لنین در آن دوران از . بستھ بوده است
وظیفھ انجام انقالب سوسیالیستی در روسیھ 

رویزیونیستھا حدود نھ دھھ . سخن می گفت
بعد از آن حاضر نیستندروسیھ کنونی را 

 . امپریالیستی و متجاوز بخوانند
یستی این ترھات رویزیونیستی و ضد کمون

     .نیازی بھ تفسیر ندارند
***** 

 
 ...رفاه"دولت ھای 

مردم توانائی خرید این کاالھا را ندارند و باید 
در حالیکھ صدھا ھزار خانھ . گرسنگی بکشند

مسکونی خالی در اختیار بانکھا و بیمھ ھاست 
تناقض . مردم در زیر چادر زندگی می کنند

ه سامانھ سرمایھ داری در ھمین مثال ساد
در یک طرف قطب ثروت و . عرضھ می شود

در . در طرف دیگر قطب فقر نشستھ است
حالیکھ ثروت وجود دارد مردم از فقر 

مرگ محصول کمبود کاال و ثروت . میمیرند
نیست محصول توزیع غیرعادالنھ و تقدس 
. مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است

دولتھا حافظ این بیعدالتی با زور توپ و تانک 
د و بھ جای رسیدگی بھ وضع مردم ھستن

سیستھای کنترل و نظارت بر مردم را تکمیل 
کرده و قوانین ارتجاعی ضد دموکراتیک 
برای مقابلھ با برآمد آتی توده ھا بھ تصویب 

دستگاھھای سرکوب بھ بھانھ . می رسانند
، “اسالم سیاسی“، “تروریسم“مبارزه با 

 . می شودرھر روز گسترده ت“ بنیادگرائی“
شبکھ وسیعی برای نظارت بر مردم و ھدایت 
افکار عمومی با آخرین تجھیزات علمی و فنی 

رفاه جای خود را بھ فقر می . ایجاد کرده اند
دھد و دموکراسی بورژوازی آن روی سکھ 
خویش را کھ اختناق و سرکوب است نمایان 

روشنفکران خود فروختھ و تھی . می سازد
وکراسی در بودن دم“ نھادینھ“مغزی کھ از 

ممالک مرفھ اروپائی سرمست شده بودند و 
مبارزه طبقاتی را جعل تاریخ جا می زدند 
حال باید ببینند کھ از آن دولتھای رفاه چھ باقی 

این دولتھا باجازه کدام موکلین . مانده است
خود حق دارند مالیات آنھا را بھ کام سرمایھ 
داران خصوصی بریزند تا از زمین بلند شده و 

ود را برای سربریدن مردم مجددا آماده خ
کنند؟ تجربھ زنده اخیر نشان می دھد کھ 
دولتھا دولتھای طبقاتی ھستند و موظفند و 
برای این بر سر کار می آیند تا از منافع طبقھ 
. از نظر اقتصادی قدرتمند حاکم حمایت کنند

دولتھا ارتش و پلیس و سازمان امنیت و نظام 
می گیرند تا سامانھ قضائی را بھ مساعدت 

سرمایھ داری  و سرمایھ داران را از گزند 
ارتش و پلیس و ماشینھای . مردم حفظ کنند

سرکوب بیک باره بھ ارتش و ماشینھای 

سرکوب خصوصی سرمایھ داران علیھ 
در ایتالیا ارتش . اکثریت مردم بدل می شوند

، در حق سرکوب مردم را پیدا کرده است
.. .ان نرسیده است وآلمان طرح شده و زورش

، لنین و ، انگلسدر اینجا باید بھ گفتار مارکس
استالین تاکید کرد کھ دولت محصول آشتی 
ناپذیری تضادھای طبقاتی است و تا زمانیکھ 
این تضادھای آشتی ناپذیر وجود دارند لزوم 
این دولتھا از جانب طبقات حاکم حس می 

    . شود
ند دست دولت ھا کھ بھ خوبی نشان داده ا

نشانده و کارگزار سرمایھ داران ھستند از 
جیب مردم دزدی می کنند و بھ جیب بانکھا و 
بیمھ ھا می ریزند و مردم را دلداری می دھند 
. کھ این دزدی مصلحت آمیز بھ نفع آنھاست

دلیل مسخره آنھا این است کھ اگر این اقدام 
یعنی . انجام نشود وضع بدتر می شود

 دارن طلبکار ھم ھستند و کارگزاران سرمایھ
تو گوئی این دزدی را از روی دلسوزی با 
. طبقھ مکارگر و قاطبھ مردم انجام می دھند

آنھا می گویند کھ پس از غلبھ بر بحران از 
این ھمان . مزایای آن ھمھ برخوردار می شوند

استداللی است کھ چند سال پیش می کردند کھ 
ستمزد اگر از حقوق کارگران زده شود و یا د

آنھا افزایش نیابد قدرت رقابت سرمایھ داران 
را برای دریدن یکدیگر افزایش داده و 
سرانجام از سودی کھ نصیب سرمایھ دار 
. قویتر شده بخشی بھ جیب مردم خواھد رفت

تجربھ نشان داده است کھ سرمایھ داران ھرگز 
حتی بھ این تعھدات خویش عمل نکرده اند و 

ر و مردم بدتر شده در عمل وضع طبقھ کارگ
در . و قدرت خریدشان کمتر گشتھ است

وضعیت بد اقتصادی سرمایھ داران کارگران 
را از اخراج می ترسانند و از افزایش دستمزد 
آنھا جلو میگیرند و در دورانھای رونق نیز 
بھانھ رقابت را طرح می کنند تا از افزایش 

آیا تا . دستمزد کارگران و کارمندان جلوگیرند
ون سرمایھ داری را دیده اید کھ داوطلبانھ بھ کن

میدان آید و بگوید بھ علت سود سرشارم 
حاضرم امسال دستمزد کارگران را افزایش 

تاریخ چنین سرمایھ دارانی را ندیده . دھم
در جائیکھ حتی نتوانند با حقھ بازی . است

سود سرشار خویش را پنھان کنند از ذخیره 
خن می رانند سرمایھ برای روزھای سخت س

تا بازھم بھانھ ای برای تشدید استثمار داشتھ 
 .  باشند

دولتھا تصمیم دارند خسارت بانکھا را 
اینکھ این خسارت چقدر است و . پرداخت کنند

این پولھا بھ جیب چھ کسی رفتھ است معلوم 
گمان بر این است . نیست و یا کتمان می شود

 و بیمھ کھ دو بیلیون دالر باید بھ حلقوم بانکھا
دو بلیون دالر . ھا فرو کرد تا سرپا بایستند

ریختن چنین .  ھزار میلیارد دالر٢یعنی 
ثروتی بھ کام این نھنگان سرمایھ بخاطر 
اشکال حقوقی پیچیده و کالھبردارانھ و 

 ١٠ادامھ در صفحھ...شرکتھای جعلی و 

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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[Text eingeben]

 ...رفاه"دولت ھای 
 رحفظ اسراپنھان شدن در پس ، یا واقعی دختر

 غام سرمایھ ھای جھانیدکتھا و بانکھا و اشر
روشن نمی کند کھ سرمایھ داران کدام شرکت 
جھانی و متعلق بھ کدام کشور از آن سود می 

بافت این سرمایھ ھا می تواند طوری . برند
باشد کھ مساعدت دولت آلمان بھ کارخانھ اوپل 
موجب ورشکستگی فولکس واگن و بنز شده و 

مریکا از قبل در عوض جنرال موتور آ
اقتصاد آلمان خود را نجات دھد و سرکردگی 

سرمایھ . را در دنیای سرمایھ داری تامین کند
داران در پای میز قمار نشستھ اند و در پی آن 

 کھ قدرت “بخت آینده“ھستند کھ از این 
 با کاله گذاردن سر ،رقابتھا را افزایش می دھد

ار دولت کارگز.  کمال استفاده را بکنند،رقیب
سرمایھ داران کوچکترین نفوذی ندارد تا از 
این اسرار با خبر شود و سر از کار سرمایھ 

زیرا اقدامات دولتی کھ در . داران در آورد
جھت بر مال کردن دست سرمایھ داران است 

 . قانونا ممنوع است
حال این دو بیلیون دالری کھ از آن نام برده 

ن می شود باید براساس نفوذ سرمایھ دارا
ماشین چاپی را تصور کنید کھ در . تقسیم شود

. ثانیھ یک اسکناس یک دالری تولید می کند
فکر می کنید تقریبا چند سال طول می کشد تا 
این دو بیلیون دالر بھ چاپ برسد؟ ھزار 

، دو ھزار سال؟ ده ھزار سال؟ نیم سال؟
.  ھزار سال٦٤اشتباه می کنید تقریبا .. .قرن؟

ھ بشری باید برای نجات این ثروت و اندوخت
سرمایھ داری بدور ریختھ شود تا این سامانھ 
جنایتکار و ضد بشری بھ عمر طفیلیگرانھ 

 . خویش ادامھ دھد
مدافعان سرمایھ داری کھ بعلت جیبھای پر 
پولشان و یا اینکھ جیره مواجب بگیر سرمایھ 
داران ھستند بروز بحران را غیر قابل 

 .خش جا می زنند، اتفاقی و درمان بپیشگوئی
بھ نظر آنھا پیشگوئیھای کارل مارکس در 
کتاب سرمایھ و تکرا مکرر این بحرانھا باد 
ھواست و چھ بھتر کھ کتابھای کمونیستی را 
با زور شکنجھ ممنوع کنند تا کسی نفھمد  راه 
عالجی ھم از طرف مارکس برای این بیماری 

بنظر آنھا . جذام سرمایھ داری تجویز شده است
کستگی و بی خانمانی و مرگ میلیونھا ورش

انسان نباید باعث آزردگی خاطر شود زیرا 
نسل بعدی از قبل رونق سرمایھ داری 

ولی خود ھمین مبلغین . زندگیش بھتر می شود
و اندیشمندان سرمایھ داری حاضر نیستند 
برای تسکین آالم مردم جھان ثروت خود را 

مرگ “ت شعار آنھا این اس. با آنھا تقسیم کنند
 .“خوبھ برای ھمسایھ

ھمان کاری . آنھا ھوادار قتلھای درمانی ھستند
در ایران می ) اسالمی(کھ آقای سعید امامی

. کرد و بھ قتلھای زنجیره ای معروف شد
کارگران “قتلھای درمانی سرمایھ داری 

 را در “جمعیت اضافی“ و یا “اضافی
گوانتاناموی سرمایھ داری گرسنگی و بی 

ی دھد تا انبوه انبوه بمیرند و با دفع خانمانی م
، این از بدن سرمایھ داری“ سومومات“

 . سامانھ را برای ادامھ حیات توانبخش نمایند
راه درمان و پایان دادن بھ این فجایع کھ 

، راه پایان دادن بھ موجب جنایت و جنگ است
این وبای سرمایھ داری کھ ھمھ قاره آفریقا و 

گرفتھ است سرنگونی آمریکای التین را فرا 
 بر ویرانھ این نظام .نظام سرمایھ داری است

ضد بشری باید نظام انسانی سوسیالیسم مستقر 
شود کھ با اشتراکی کردن مالکیت بر وسایل 
تولید یک بار برای ھمیشھ با سیاست اقتصادی 
ھماھنگ و برنامھ ریزی شده از وقوع این 

 تنھا .، فالکت و فقر جلو گیردھمھ ددمنشی
طبقھ کارگر با رھبری حزب مارکسیست 
لنینیست و استقرار دیکتاتوری پرولتاریاست 
. کھ می تواند بھ این وضع اسفناک پایان دھد

در غیر این صورت نھنگان سرمایھ بر کوھی 
 مجددا ،از اجساد محکومین بھ گرسنگی و فقر

. کاخھای افسانھ ای خویش را بنا خواھند کرد
می برند و مجددا با ثروتھای بشری را از بین 
 انبانھای خویش را ،تولید آنچھ نابود کرده اند

این بازی آنقدر ادامھ دارد کھ . پر می کنند
جنگ بر . بربریت جای ھمھ چیز را بگیرد

سر تصاحب مواد اولیھ میان نھنگان 
انقالب است کھ می . امپریالیسم در راه است

 .تواند جلوی این فاجعھ را بگیرد
 

***** 
 

 ...ه یک امرطبقاتیمصادر
. را بدھند“ محترم“وارد شده بھ سرمایھ داران 

پرداخت خسارت بھ سرمایھ داران آنطور کھ 
تصور می کنید بھ این مفھوم نیست کھ مردم 
صاحب آن چیزی می شوند کھ بھایش را 

مردم تنھا بھای ! خیر. پرداخت کرده اند
خسارت را می دھند تا چپاولگران آنھا مجددا 

. ا بایستند تا آنھا را مجددا چپاول کنندبر سر پ
 “ضد سرمایھ داری“افکار عمومی این منطق 

تا کنون بھ مردم می گفتند کھ . را نمی فھمند
شما در مقابل پرداخت بھای جنس مالک جنس 

 ولی حاال بیکباره عکس آن را ادعا ،می شوید
آری حال جنسی بھ . کرده و صادق می دانند

یرغم پرداخت بھای آن بازار آمده کھ شما عل
چاقوی دیگران . صاحب آن نیستید و نمی شوید

. را تیز می کنید تا سر شما را دوباره ببرند
سرمایھ داری بھ وعده ھای خویش نیز احترام 

روانشناسان و ماشین عظیم . نمی گذارد
تبلیغاتی سرمایھ داری راه می افتد تا مردم را 

گی آنھا و  منافع آنھا در از خود گذشت،قانع کند
 زیرا کھ گویا این ،فربھ کردن دیگران است

فربھ کردن دیگران بھ منافع نظام خدمت می 
بی توجھی بھ منافع نظام عواقب بس . کند

این . مخربتر در برداشتھ و فاجعھ آمیز است
شستشوی مغزی مردم باید یک توجیھ 

حال . تئوریک برای غارت ثروت آنھا باشد
 آنھا را زده است و  خانھ ھمھآنکھ فاجعھ دِر

برای کسی کھ پولی ندارد کھ تغذیھ کند چھ 
فرق می کند یک میلیون نداشتھ باشد و یا یک 

 .میلیارد
وظیفھ این غارت قانونی را سیاستمداران نظام 
سرمایھ داری کھ سرمایھ داران آنھا برای 
چنین روزھائی پروار کرده بودند بھ عھده می 

رھای خالف قانون گیرند تا با تبلیغات و راھکا
آنھا بھ . نظام سرمایھ داری را نجات دھند

 ،عنوان یک نیروی مدافع سرمایھ داری
متمرکز و فعال کھ قوای سھ گانھ را در 

،  در مقابل اکثریت پراکنده،انحصار خود دارد
 می ایستد و دروغھای غیر فعال و مخالف

خویش را بر فقر و فالکت مردم بھ پیش می 
 . برد

بیآوریم کھ امپریالیسم آمریکا پولھای بھ خاطر 
ایران در آمریکا را بعد از انقالب ضبط کرد 

بھ خاطر آوریم کھ امپریالیست . و باال کشید
آمریکا ثروت ملت عراق را غارت کرد و از 

بانکھای . ھمھ مردم عراق سلب مالکیت نمود
عراق را غارت کرد و طالھای مردم را بھ 

طر آوریم کھ بھ خا. آمریکا منتقل نمود
زمانیکھ امپریالیست آمریکا با مارکوس رئیس 
جمھور سابق فیلیپین چپ افتاد و وی را بیاری 

 “لیمانقالب مخ“سایر دست نشاندگانش توسط 
سرنگون کرد صورت حسابھای وی را در 
بانکھای سوئیس برمال کرد و ثروتش را 

بھ خاطر آوریم کھ امپریالیست . مصادره نمود
“ تروریسم“اشتن مھر بزرگ آمریکا با برد

را .. . کشوری، شرکت و، گروهھر سازمان
کھ در کادر سیاست و مصالح روز وی نمی 

کرد و ثروت “ تروریسم“گنجید متھم بھ 
 معلوم نیست بھ چھ .را مصاره نمود“ متھمین“

دلیل ثروت این تروریستھای اقتصادی را 
مصادره نمی کند؟ مصادره امپریالیستی وقتی 

 منافع سیاسی آنھا باشد ظاھرا نھ منطبق بر
مغایرتی با قوانین اساسی دارند و نھ تقدس 
مالکیت خصوصی را ملوث می کنند ونھ 
موجودیت نظام را بھ خطر می اندازند و نھ 
سنت و اصلی برای مصادره ھای بعدی می 

خدشھ ناپذیری مالکیت خصوصی . آفرینند
بیکباره ماھیت طبقاتی خویش را نشان می 

مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را . دھد
زمانی می توان موقتا شکست کھ مصالح عالی 
سرمایھ داری و سیاست وی آنرا توجیھ کند در 
غیر این صورت باید از آن چون ناموس نظام 

 . سرمایھ داری دفاع نمود
برای دولت امکان پذیر است و تجربھ ھم 
نشان داده است کھ می تواند علیرغم تقدس 

این . صوصی بھ مصادره دست زندمالکیت خ
. سنت بارھا توسط امپریالیستھا شکستھ است

استعمارگران ھمھ اموال و ثروتھای مردم 
ممالک تحت سلطھ را مصادره کرده اند و 

پس چرا اکنون ساکت . ھنوز نیر می کنند
نشستھ و نظاره گر ادامھ بیماری نظام سرمایھ 
 داری ھستند؟ دلیل آن را باید در چند امر

  ١١ادامھ در صفحھ  ...بنظر. جستجو کرد

 دموکراسی و آزادیست، ضد حقوق بشر،لیبرالیسم امپریالیستی
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[Text eingeben]

 ...مصادره یک امرطبقاتی
ما یکی اینکھ آنھا بھ علت حفظ اسرار 

حقھ بازی خصوصی سرمایھ داری از دامنھ 
آنھا و صدماتی کھ بھ کل نظام زده اند و 
در ھرج و مرج تولید ماروخیستی رفتار 

عمق . کرده اند ھمھ جانبھ خبر ندارند
علت این پنھانکاری و عدم بحران را بھ 

سرمایھ داران کھ . شفافیت نمی شناسند
رقیب ھمدیگر ھستند نیز حاضر نیستند 
دست خود را رو کنند زیرا نھ تنھا با مردم 

 بلکھ رقیب سرمایھ دار ،روبرو می شوند
را نیز کھ تا کنون کمین کرده و مترصد 
بلعیدن آنھا بوده است آویزان گردن خود 

ین ورشکستگان بھ تقصیر ا. خواھند داشت
ھنوز نیز بلوف زده و قمار می کنند تا 
زمان بخرند تا شاید بتوانند فقط گلیم خود 

در پشت شرکتھا . را از آب بیرون بکشند
و بانکھا و بیمھ ھا و صنایع بزرگ 
طبیعتا دولتھای ملی این سرمایھ ھا ایستاده 
اند و ھر کدام می خواھند بار بحران 

خویش را بدوش “ یمل“سرمایھ داری 
خود “  و دوستمتحد“تا دیروز ھمسایھ 
از ورود مصائب جھانی شدن . بیاندازند

سرمایھ باید با بستن مرزھای جغرافیائی 
وگیری کنند و حتی جل“ ملی“بھ ممالک 

اگر این اقدامات بھ ضرر کل نظام و 
) توفان-متحد دیروز(سرمایھ داری رقیب

 گریزی بینی از آنتمام شود بھ علت کوتھ 
آنھا می ترسند نام مصادره را . ندارند

رسما بر زبان آورند و تقدس مالکیت 
خصوصی بر وسایل تولید را بھ زیر 

 زیرا در اینجا نقش دولت ،پرسش برند
 دولتی کھ تا دیروز بھ ،برجستھ می شود

 مورد انتقاد شدید ، بدعنوان سرمایھ داِر
صندوق “، “بانک جھانی“ایدئولوگھای 

سازمان تجارت “و “ للی پولبین الم
بود و باید موتور حرکت “ جھانی

 .خصوصی سازیھا را راه اندازی می کرد
دخالت دولت با بار منفی ھمیشھ مترادف 

حال بحران از . سوسیالیسم جا زده می شد
، ، فاجعھ در مقابل ماستراه رسیده است

، سرمایھ دار نقش دولت برجستھ شده است
 سرکوب رایبکارگزارش بھ این دولت 

مردم و غارت مالیاتھا و ثروت آنھا نیاز 
سرمایھ داری بھ این دولتی کھ . دارد

زندگی خصوصی ھمھ مردم را با کنترل 
شفاف کرده ولی برای شفافیت قمار 
سرمایھ داران گامی بر نمی دارد  نیاز 

حال دولت بھ عنوان مسیح و ناجی . دارد
 ولی این بھ میدان آمدن. بھ میدان می آید

تمام تبلیغات دولت را در مورد سوسیالیسم 
و اقتصاد با برنامھ در شرایط بحران 
جھانی کنونی و تکرار فجایع غیر قابل 

 تئوریھای کارل .، در ھم می ریزدانکار
مارکس آموزگار بزرگ کمونیسم زنده می 

سرمایھ داری از . شود و فعلیت می یابد
مبارزه مردم نیز می ترسد این است کھ 

کھ از ابعدا فاجعھ پرده بر می دارد تکھ ت
تا چشم و گوش و ذھن مردم را آماده 

تمام آن آالت و ادوات . مرگ تدریجی بکند
کنترل بیکباره تنھا بر ضد مردم بکار می 
رود و سرمایھ داری از این کنترل جان 

ھمھ آن واژه ھای . سالم بدر خواھد برد
بھ حفظ امنیت سرمایھ “ امنیت“بزرگ 

و ھمانطور کھ می شود و داری بدل 

گرزی برای سرکوب انتظار می رفت 
 چھره کریھ . خواھد بودمبارزه مردم

کھ برای خلع “ دموکراسی بورژوائی“
سالح روحی زحمتکشان بود بیکباره 

 مادوف ھا جان سالم بدر .بیرون می افتد
می برند چون با تمام نظام خویشاوندند و 
دولت مالکیت حصوصی آنھا را تقدیس 

 .رده و بھ رسمیت می شناسدک
عمق بحران ھنوز پنھان است و پنھان 

دولت در پی تدارک . نگھداشتھ می شود
عواقب سیاسی مترتب بر بحران در 

فاشیسم باید برای سرکوب . جامعھ است
فاشیسم پاسخ . جنبش کارگری تقویت شود

سیاسی سرمایھ داری در این مبارزه 
ارت طبقاتی بھ مردم است تا بتواند با غ

اموال عمومی بیماری خویش را درمان 
خیانت . کرده و جان سالم بدر برد

رویزیونیستھا و فقدان احزاب کمونیست 
انقالبی برای رھبری نارضائی و 
مبارزات مردم زمینھ پرورش جنبش 
فاشیستی را کھ از باال سازمان داده می 

سرمایھ داری کھ . شود آماده می کند
نیاز دارد تا غافلگیر شده است بھ زمان 

در . جنبش دست راستی ھا را تقویت کند
عرصھ سیاسی زمان ھنوز برای اعتراف 

فاجعھ در . بھ عمق فاجعھ نرسیده است
پیش است و این فاجعھ ھا تا سامانھ 
سرمایھ داری منھدم نشود و بر ویرانھ آن 

 سوسیالیسم مستقر نگردد ادامھ دار
***** 
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 رفاه و“دولت ھای 
 یا“ دموکراسی

کارگزار سرمایھ 
مالی و اختناق

بحران سرمایھ داری ھنوز کوالک می 
بی . کند و این تازه اول کار است

، گرسنگی خانمانی میلیونھا انسان
دادن و ایجاد فقر در عرصھ جھان 

رت آگاھانھ یک جنایت آنھم بھ صو
بحرانی کھ دامنھ . علیھ بشریت است

، اقتصاد سرمایھ داری را گرفتھ است
، نتیجھ اشتباه این یا نتیجھ اتفاق نیست

، و یا آنطور کھ تبلیغ می آن فرد نیست
 ،کنند تا مردم را شستشوی مغزی دھند

ناشی از حرص و آز افراد جداگاھانھ 
ذام این بیماری ج. سرمایھ داری نیست

سامانھ سرمایھ داری است کھ بر 
اساس کسب سود حد اکثر بنا شده است 
و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید 

در حالیکھ کارخانھ . را مقدس می داند
ھا از ماشینھای سواری و حمل و نقل 
مملو گشتھ است و ثروت روی ثروت 

 ٩ادامھ در صفحھ  ...خوابیده است 

حزب واحد طبقھ کارگر ایران "حزب کارایران"نشریھ " توفان."ینیستھای ایران استنشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لن: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . این زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارد. است

بھ ما کمک مالی رسانید، . از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنیدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات . ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، ھزینھ . زیرا ما تنھا با اتکا بر نیروی خود پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیم

.توانیم آن را بدست ھمگان برسانیمگزافپست مانع از آن است کھ ب

مصادره یک امر طبقاتی است
 ٥٠مقدار کاله ایشان . آقای مادوف در وال استریت سر ھزاران نفر را کاله گذارده است
روش آقای مادوف امر . میلیارد دالر یعنی بیش از بودجھ دولتی ده ھا کشور آفریقائی است

امپریالیست آمریکا کھ بر سر ھر کوچھ و . کرده اندآن را فقط پنھان می . پنھانی نبوده است
دوربین کار گذارده و بانکھای اطالعاتی برای “ تروریستھا“بازاری برای دستگیری 

نظارت بر زندگی میلیونھا مردم ایجاد کرده و تلفنھا و پست الکترونیکی آنھا را کنترل 
نتوانستھ طی این مدت ا ظاھر ،سانسور می کند“ دموکراتیک“ روش ھنموده و اخبار را ب

این . آخر چاقو دستھ خودش را نمی برد. مدید چھره واقعی آقای مادوف را برمال کند
اگر . آقای مادوف از خودی ھا بوده استزیرا . ماشین کنترل برای کنترل مادوف ھا نیست

 . قرار باشد در شھر مست ھا را بگیرند باید ھمھ این حضرات را بگیرند
ی مدافع سامانھ غارتگر سرمایھ داری بھ شما تسلی می دھند کھ نگران کارشناس حرفھ ا

 زیرا این فاجعھ سرمایھ داری امر خوبی است و برای یک خانھ تکانی قبل از عید ،نباشید
است و عناصر ناسالم سرمایھ داری را بیرون می ریزد و از آن یک بدن سالم تحویل 

است کھ بسوزید و بسازید و امید داشتھ باشید کھ البتھ معنای حرف آنھا این . جامعھ می دھد
وعده زندگی بھتر آنھا برای مردم امروزی نیست برای مردم . نسل بعدی خوب زندگی کند

راه حلی ھم آنھا برای درمان بیمار پیشنھاد نمی کنند زیرا این طور . فرضی آینده است
 و نمی شود بھ راه حلھای وانمود می کنند کھ این بحرانھا ھر بار ویژگی خویش را دارد

در مورد شگرد . ولی کار آقای مادوف تکرار مکررات است. قبلی توسل جست
در آلبانی پس از آنکھ امپریالیستھا حاکم . کالھبرداری ایشان ما نمونھ ھای فراوانی داریم
 ،ی دزد“سالی بریشا“ در تحت توجھات ،شدند و نوکران خویش را بر سر کار آوردند

 شرکتھای مضاربھ ای بوجود آمدند و خون مردم ، آمریکائی وقت آلبانیرئیس جمھور
 بطوریکھ مردم بھ برآمد ،آلبانی را می کیدند و کشور را بھ قعر ورشکستگی پرتاب کردند

در ایران این شرکتھای مضاربھ ای با تکیھ بر تجربھ آلبانی بھ ھمان . مسلحانھ دست زدند
الن دادند و پولھای آنھا را دریافت کرده از پول نفر بھ مردم وعده سودھای ک. راه رفتند

 جنایتکارانھ بھ جیب زدند و ،بعدی بھره نفر قبلی را پرداخت نموده و مبالغ ھنگفتی
سرانجام پس از اینکھ دیگر قادر نشدند سر مردم را کاله بگذارند و یک داوطلب آماده 

ه بودند سوراخ شد و تمام نظام  توری کھ پھن کرد،آخری برای کسب پول بھ دام بیاندازند
ھمین روش شناختھ شده جھانی را آقای مادرف در آمریکا . کالھبرداری آنھا درھم شکست

کار بھ . در تحت توجھات وال استریت اجراء کرد و سر صدھا ھزار نفر را کاله گذارد
خویش جائی رسید کھ با این شیوه کالھبرداری پای بنیادھای خیریھ را نیز بھ دام شبکھ 

کشید و شیره جانشان را مکید و پولھای دریافتی را بھ یاری ھمسر فداکارش بھ حسابھای 
آخر در . پنھانی منتقل کرد و و یا بنام زنش نگھداری کرد تا مصونیت حقوقی داشتھ باشد

حال آقای . نظام سرمایھ داری مصادره ممنوع است و مالکیت خصوصی محترم است
ھمسراشان را برای احترام بھ قانون آزاد گذارده اند و از مادرف را دستگیر کرده و 

 .پولھای بھ زبان و گروگان گرفتھ شده در این میان خبری نیست
کاری کھ آقای مادرف با پوشش شرکتش انجام داده ھمھ بانکھا و شرکتھای کالھبرداری 

ر بازی ھای آنھا د. سرمایھ داری رسما مرتکب می شوند و قانونا کسی جلو دار آنھا نیست
برد و باخت بر سر ثروت مردم قمار کرده اند و آنھا را بر باد داده اند و تازه نازشستی ھم 

اساس نظام آنھا بر این استوار است کھ کسب سود حداکثر یک امر خصوصی . می گیرند
جبران خسارت حداکثر سرمایھ داری یک امر ،  لیکن پای ضرر کھ بھ میان می آید،است

 ١٠ادامھ در صفحھ  ...مردم باید با مالیات خویش خسارت وارد شده . عمومی است
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