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، حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد)توفان(به حزب کار ايران  

 
افشاء نظريات آمريکائی پسند و ضد ملی حزب رويزيونيستی توده 

  اپوزيسيون سياسی ايران سردرگمی ايران و

  ايرانسياسی لوزان و اپوزيسيون ننگين توافقنامه 
وافقنامه ھسته ای لوزان ميان ت

ايران و ممالک امپرياليستی 
، سازمانھای سياسی ايران ١+۵

را مجبور کرد که در اين عرصه 
وقتی . ه اتخاذ موضع بپردازندب

شما به اين نظريات گسترده 
برخورد می کنيد و آنھا را مورد 
بررسی قرار می دھيد، متوجه 
می شويد که پاره ای از آنھا 
ملقمه ای از دو پھلو گوئی، آشفته 
فکری، سردرگمی، چپنمائی 
انق<بی، خيانت به منافع ملی و 
تبديل شدن به سخنگويان 

صھيونيسم، بی امپرياليسم و 
دورنمائی، بی خبری، پرگوئی، 

آسمان و ريسمان بھم بافتن، بی 
سر و ته سخن گفتن، اپورتونيستم 

به ھم بافته اند و چيز ديگری ... و
که موجب احترام شما به اين 
اپوزيسيون قابل ترحم شود در 
عريضه ھای بی سر و ته شان 

در اين پرگوئی ھا . نمی يابيد
ايران رھنمودی برای مردم 

کسانی ھستند در ميان اين . نيست
اپوزيسيون که ھمدست امپرياليسم 
و صھيونيسم اند و می دانند که 
چه می خواھند و چه می کنند و 
لذا از تحقق سياست امپرياليسم و 
صھيونيسم در مورد تعطيل 
دستآوردھای ايران مسرورند، 

ولی سازمانھای اپوزيسيون ايران 
در مجموع خويش نوکر 

نگان نيستند، ولی اغلب آنھا بيگا
توانائی نظری، دورانديشی 
سياسی، ستون فقرات سياسی 
Qزم را برای اتخاذ موضع و 
شناخت مسايل ندارند و يا اينکه 

برای آنھا " شغل اپوزيسيون"
برای پر کردن زمانھای تنھائی 
آنھاست، و جدی نيستند و اراده 
کسب قدرت سياسی در ايران و 

 ميليونی ٧۵رھبری يک کشور 
  .را ندارند و به آن فکر نمی کنند

  
  حق و دموکراسی مشروط

Qزم است که برای گم نشدن در 
ک<فھای سردرگم، و انق<بی 
نمائی ھای کاذب، به ريشه ھای 
اساسی که تعيين کننده ماھيت 
رويدادھا ھستند توجه کرد و 
عمده را از غير عمده جدا نمود 
تا تصوير روشنی برای داوری 

در غير اين صورت . ست آيدبد
ميدان برای کسانی که به اتھام 
زنی، تحريک، مخلوط کردن 
مسايل، از اين شاخه به آن شاخه 
پريدن خو گرفته اند، ھميشه باز 
می ماند و مردم عادی را با 

ھوچی گری و ارعاب به 
  .می کشند یگمراھ

برای اين منظور بايد پاره ای 
نکات اصولی را مورد بررسی 

داد و بر سر درک مشترک قرار 
  .آن تفاھم ايجاد کرد

ما کمونيستھا از حقوق ملتھا، از 
حقوق بشر، از حقوق زنان، از 

. گان دفاع می کنيمدحقوق ستمدي
اين عمل ما از اين تحليل نتيجه 
می شود که ناحقی، شيوه مسلط 
در جامعه و در سطح جھانی 
است و ما بايد با بسيج مردم، با 

آنھا بر ضد اين دادن آگاھی به 
ناحقی ھا برای کسب حقوق 

دشمنان "اگر . برابر مبارزه کنيم
وجود نداشتند که لحظه به " حق

لحظه برای نابودی آن از طريق 
توسعه نابرابری ت<ش می کنند، 
نمی توانست سخنی ھم از نقض 

اگر . اين حقوق در ميان باشد
کسی نخواھد اين حقوق را نقض 

از اين  کند ديگر نيازی به دفاع
ولی واقعيت چيز . حقوق نيست
در دنيای طبقاتی، . ديگری است

در دنيائی که مشتی غارتگر 
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سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسEمی، 
 به دست مردم ايران

برای تسلط بر جھان ت<ش می 
کنند و ماجراجوئی نموده 
سياستھای مخرب و ويرانساز 
اعمال می کنند، مبارزه برای 
تحقق حقوق دموکراتيک، مبارزه 
برای ايجاد تساوی حقوق، يک 

تيک و انق<بی مبارزه دموکرا
ما کمونيستھا ھوادار . است

. تساوی حقوق زن و مرد ھستيم
اين به آن مفھوم است که حقوق 
زنان به طور کامل و برابر با 

پس بايد . مردان تامين نمی شود
بر ضد کسانی که مانع تحقق اين 
برابری حقوقی ھستند مبارزه 

اگر متجاوزان در مقابل ما . کرد
ند که حضور يابند و حاضر شو

را با  زنان انقEبیتساوی حقوق 
بطور کلی بپذيرند، ولی  مردان

حقوق زنان از پذيرش برابری 
بطور  با مردان" غير انقEبی"

کلی طفره روند، پذيرش اين 
پيشنھاِد مشروط و يا حق و 
دموکراسِی مشروط از طرف ما، 
پيروزی ما نخواھد بود، شکست 
و خرابکاری در مبارزه 

زيرا . ن استدموکراتيک زنا
تساوی حقوق زن و مرد را نمی 
شود بر اساس نوع تفکر 
ايدئولوژيک به صورت مشروط 
تعيين کرد و تعييِن تکليف نھائی 
و تفسير آنرا نيز به عھده 

ما کمونيستھا . تجاوزکاران گذارد
بطور کلی از اين حقوق دفاع می 
کنيم و اين دفاع کلی ماست که 

ت جنبه اصولی داشته، نشانه قدر
ما و توان بقاء اين تساوی حقوق 

آنجا که شک و شروط را . است
در آن راه دھيم، کار اين تساوی 

از . حقوق نيز به پايان می رسد
نظر حزب ما تساوی حقوق فرح 
پھلوی با محمد رضا شاه ھمتراز 
تساوی حقوق خمينی و ھمسرش 

از حقوق ھمه ربتول خمينی و ھمت

زنان کمونيست با ھمسرانشان و 
. ان کارگر با شوھرانشان استزن

فرح پھلوی و يک رفيق زن 
کمونيست ھر دو از لحاظ تساوی 
حقوقی در برابر قانون بيکسان 

در . از اين امتياز برخوردارند
اين عرصه تساوی حقوق نمی 

تساوی حقوق  :شود مدعی شد
زن و مرد فقط شامل زنان کارگر 
و يا زنان انق<بی و يا کمونيست 

پايان مبارزه  اين منطق. است
برای تساوی حقوق بطور کلی 

ھمين قانوِن قابل فھم در . است
عرصه تساوی حقوق زن و مرد 
که کسی جرات مخالفت با آن را 
ندارد، در مورد حقوق ملل که در 
سازمان ملل متحد عضو ھستند 

ھمه کشورھای . نيز صادق است
عضو اين جامعه جھانی از 
حقوق واحد برخوردارند و به 

ت شناختن اين حقوق ربطی رسمي
به ماھيت حکومتھای 

ايران . ايدئولوژيک آنھا ندارد
ھمانقدر از اين حق 
برخوردارست که آمريکا و يا 
ونزوئ<، يا عربستان سعودی، يا 
بحرين، صرفنظر از اينکه در 
ايران رژيم انق<بی و يا ضد 

حقوق . انق<بی بر سر کار باشد
ايران و عربستان سعودی و 

 در حق حاکميت ملی و ونزوئ<
حفظ تماميت ارضی يکسان 

کسانی که به علت حاکميت . است
ارتجاع در اکثر ممالک جھان 
حقوقی برای اين ممالک به 
رسميت نمی شناسند، نه تنھا ضد 
دمکرات و مستبد ھستند، بلکه در 
عرصه جھانی به عامل و ابزار 
سلطه گران و تجاوزکاران و 

 حقوق"امپرياليستھای حامی 
بدل می شوند و در عمل " بشر

کسی که اين . مدافع استعمارند
درک دموکراتيک از مبارزه را 

 مصلحتی دموکراتنداشته باشد و 
باشد و بر اساس ُخلق و خوِی 
مصنوعِی عمومی اظھار نظر 
کند، عم< خائن به کشورش بوده 

در . و دشمن دموکراسی است
ايران يک رژيم فاسد، ارتجاعی، 

مافيائی، تبھکار سرمايه داری 
بر سر کار است، ولی چنين ... و

توصيفی از رژيم ايران اين حق 
را به امپرياليسم آمريکا که 
خودش بزرگترين جنايتکار 
تاريخ است نمی دھد، حقوق مسلم 
ايران را به زير پا بگذارد و از 
اھرمھای سياسی و اقتصادی 
تحت نظرش برای اعمال 

بر ضد ايران و مردمش  خشونت
ھيچ عنصر . فاده کنداست

دموکراتی نمی تواند اين اصل 
ارتجاعی را بپذيرد و در درجه 

در  -تاکيد می کنيممجددا - نخست
درجه نخست بايد بر ضد اين 
راھزنی جھانی مبارزه کند، که 
با سياست راھبردی جنگھای 
پيشگيرانه بر ضد امنيت مردم 
جھان و غارت جھان و ايجاد 

و  فقر، فاقه و نقض حقوق ملل
اين . انسانھا بپا خاسته است

امپرياليسم تبھکار چون خطری 
مھيب برای موازين صلح و 
مجمع عمومی ھمه ملتھای جھان 
و  حامی سلطه استعمار مدرن 

اگر کسی برای . است
امپرياليستھا حق ويژه قايل شود، 
آنوقت بايد فاتحه ساير حقوق و 
از جمله حق تساوی حقوق زنان 

به . اندو مردان را نيز بخو
رسميت شناختن حقوق ويژه در 
جھان برای امپرياليستھا و بويژه 
امپرياليسم آمريکا پايان ھر اعتقاد 
به دموکراسی و برابری ملتھا، 

بيان اين . دولتھا و انسانھاست
اصول از آن جھت ضروری 
است که مچ کسانی که خود را 
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کسب دانش و فنآوری ھسته ای و بھره وری صلح آميز از آن، حق مسلم 
است مردم ايراناست ملی و خو  

دموکرات جا می زنند و برای 
ا نفی حقوق قانونی مردم ميھن م

ما پای رژيم حاکم  و ايرانِ 
جمھوری اس<می را برای ايجاد 
ارعاب و خوش آمد امپرياليستھا 

بگيريم و بحث  ،به ميان می کشند

. را به مجرای سالم ھدايت کنيم
اين عده به طور اصولی بايد 
مخالف تساوی حقوق 
دموکراتيک زنان با مردان نيز 
باشند و تساوی اين حقوق را با 

لوژيک ممزوج يک شرط ايدئو

بر اساس منطق آنھا بايد . کنند
دارای حقوق " انق<بی"فقط زنان 

برابر با مردان و حتی مردان 
آيا چنين . باشند" ارتجاعی"

 تفکری تفکر دموکراتيک است؟
 .!ھرگز

  
  اساس بحث، مسئله استقEل کشورھاست و نه بحث انحرافی ھزينه مالی 

اساس بحثی که در گرفته است 
ن است که آيا در دوران بر سر اي

کنونی جھان، ھستند کشورھائی 
که دارای استق<ل سياسی باشند و 
يا برای استق<ل سياسی خويش 
مبارزه می کنند و يا بايد بکنند؟ و 
يا اينکه چنين کشورھائی وجود 
خارجی نداشته، استق<ل بحثی 
افسانه ای است و مسئله استق<ل 
سياسی را بايد به صندوقخانه 

يخ سپرد و فراموش کرد که تار
چنين مقوله ای وجود داشته 
است، زيرا بزعم آنھا در دنيای 

مسئله ای به عنوان کنونی 
و ماW منافع ملی  استقEل سياسی

و ميھنپرستی، مبارزه ملی و 
ضد استعماری و ضد 
امپرياليستی وجود نداشته و 
امپرياليسم نيز استقEل سياسی 
ممالک را مورد تھديد قرار 
نداده، بلکه در پی توسعه 
سرمايه داری و سرمايه گذاری 

بنظر . ترقيخواھانه و مدرن است
اين عده حکومت ھمه ممالک 
جھان يا نوکر امپرياليسم ھستند يا 

آنھا . خودشان امپرياليسم اند
را به جای  سرمايه داری

می گذارند و به ھمه  امپرياليسم
تبعات اجتماعی و سياسی وجود 

ليسم سرپوش می واقعی امپريا
از اين منظر طبيعتا مبارزه . نھند

خلقھا و ملتھا و دولتھا برای 
کسب استق<ل سخنان پوچی می 

مبارزه طبقه "شود که بايد آنرا با 
کارگر جھان بر ضد سرمايه 

" انق<ب جھانی"و " داری

ديگر شعار . جايگزين نمود
کارگران جھان و خلقھای "

از نظر " ستمکش متحد شويد
فاقد اعتبار بوده و بايد آنرا آنھا 

کارگران جھان متحد "با شعار 
زيرا به . جايگزين کرد" شويد

زعم آنھا خلقھای جھان نيازی 
ندارند برای استق<ل ملی خود 
مبارزه کنند به اين جھت که 
نيروئی در جھان وجود ندارد تا 
استق<ل ملی کشورھا را مورد 

تامين استق<ل . ؟!تھديد قرار دھد
ی کشورھا به زعم آنھا سياس

امری بورژوائی است و ربطی 
به پرولتاريا نداشته و اين مدافعان 

پرولتاريا، ھمه " انق<بی"
کارھای انجام نشده را با 
سرنگونی سرمايه داری بيکباره 

  . و يکسره به سرانجام می رسانند
بعد از انق<ب کبير اکتبر، دوران 
استعمار کھن به سر آمد و ملتھا 

ند حق حيات و بقاء پيدا توانست
کرده و به استق<ل سياسی خويش 

مردم جھان ھزينه . دست پيدا کنند
سنگينی برای کسب اين استق<ل 
و حفظ غرور ملی خويش 

اين تجربه روشن و . پرداخته اند
انکار ناپذير تاريخ بشريت است 
که تا به امروز نيز يکی از 
بزرگترين انگيزه ھای بشريت 

سب استق<ل و کمبارزه، برای 
  .برپائی زندگی بھتر بوده است

مردم کره، ويتنام، Qئوس و 
کامبوج، اندونزی، ھندوستان در 
شرق آسيا و مردم الجزاير، 
مصر، ليبی در شمال آفريقا و 

مردم کنگو، موزامبيک، تانزانيا، 
 Qزيمباوه، آفريقای جنوبی، آنگو

در افريقای سياه، مردم .. و
واری، ونزوئ< و جنبش بولي

مردم شيلی، آرژانتين، بوليوی، 
.. نيکاراگوئه، گواتماQ، کوبا و

در سراسر آمريکای Qتين برای 
استق<ل و دفاع از حيثيت ملی 
خود ھزينه سنگينی پرداختند و 
ھنوز نيز می پردازند، زيرا 
کسب استق<ل يکبار و برای 
ھميشه نيست، اين استق<ِل 

ل اکتسابی را بايد ھمواره در مقاب
قوای بيگانه و حريص و درنده 

دشمنان استق<ل، . پاسداری نمود
استعمارگران ھمواره مترصدند 
که به اين کشورھا بازگردند و 
منابع اوليه آنھا را بربايند و اين 

برده ھای  ممالک را به زندانِ 
برای کسب . خود تبديل کنند

استق<ل، ميليونھا نفر به شھادت 
ابود رسيدند، جنگلھا و شھرھا ن

شدند تا نسلھای بعدی بتواند با 
سربلندی و غرور زندگی کنند و 
در شرايط آزاد به رشد و 

مردم . شکوفائی مطلوب نايل آيند
اروپا، ملتھای قھرمان شوروی 
نيز برای حفظ استق<ل خود از 
چنگال ديو خون آشام نازيسم و 
فاشيسم ميليونھا نفر قربانی دادند 

مردم . تا بشريت نجات پيدا کند
اسپانيا برای احترام به حقوق 
دموکراتيک خويش بر ضد 
سلطنت دست نشانده نازی ھا و 
سپس آمريکائی ھا برای استقرار 
جمھوری مبارزه کردند و تا به 
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امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی  
  دشمن شماره يک بشريت استملل و انسانھا و 

امروز نيز اين مبارزه را ادامه 
در ايران خودمان . داده اند

ھزاران نفر فرزندان اين خلق و 
کمونيستھای ايرانی نظير حيدر 

لی، تقی ارانی، وارطان عمواغ
ساQخانيان، کوچک شوشتری، 
سيامک و مبشری، مختاری و 
افراخته، بيژن جزنی، ظريفی، 
دھقانی، نابدل، کتيرائی، احمد 
زاده، تقی شھرام، پورسعادت، 
فاضلی، نعمت اللھی، مجلسی 

جان دادند تا ايران زنده بماند ... و
و آنوقت عناصری با چرتکه پيدا 

رد گرانی ھزينه می شوند در مو
ھای پرداختی برای کسب 
استق<ل و حمايت از غرور و 
سر بلندی ملی و آينده کشور داد 
سخن می دھند و ھمه را از کسب 
استق<ل که ممکن است مخاطره 
انگيز بوده و خون از دماغ کسی 

. جاری شود برحذر می دارند
مبارزه طبقاتی، حجره ھای بازار 

و نيست که ارزش استق<ل ملی 
رفاه اجتماعی و آينده يک 
کشوری را بر اساس منافع لحظه 
ای و حسابھای بانکی خصوصی 

ملتی حق حيات و . ارزيابی کرد
بقاء دارد  که در جنگل وحوشی 
که امپرياليستھا خلق کرده اند 
شايستگی خود را برای کسب 

آزادی و استق<ل و دموکراسی 
. به عرصه نمايش گذارده باشد

خوشخيالی محض بی خيالی و يا 
است که اگر تصور شود 
امپرياليستھا حق تعيين سرنوشت 

را به  بدست خويشخلقھای 
رسميت شناخته و به حقوق آنھا 
از ترس جاری شدن خون از 

. دماغشان تجاوز نمی کنند
امپرياليستھا برای نقض استق<ل 
کشورھا و سلطه بر آنھا، دريای 

. خون براه خواھند انداختند
ردرگم ايران و اپوزيسيون س

بعضا خودفروخته فراموش می 
کنند که اين ھزينه ھا به ايران 

آنھا از تاريخچه . شده اند تحميل
مبارزه ايران برای دست يابی به 
فنآوری ھسته ای بی خبرند و 
حتی برای درک دروغھای 
امپرياليستھا نيز زحمت مطالعه 

. آنرا به خود روا نمی دارند
گوشی اط<عات آنھا اط<عات در

و پرتاب شده از سوی بلندگوھای 
امپرياليستی است، که حرفھای 
اسرائيل و آمريکا را تکرار می 

ت<شی که ايران برای کسب . کنند
حقوق قانونی خويش که به طور 
غير قانونی مانع تحققش بوده اند، 
بکار برده در خدمت دستيابی به 
فنآوری ھسته ای بوده و محقانه 

اھيت است و اين ربطی به م
. رژيم حاکم در ايران ندارد

مسئوليت بار گران، اين ھزينه 
ھای گزاف به گردن امپرياليستھا 
و قلچماقان جھانی است که با 
ھمه ممالک جھان چنين روشی 

آنھا ناقض . را در پيش می گيرند
حقوق دموکراتيک کشورھای 

ببينيد چه ھزينه . جھان ھستند
سھمگينی را به مردم اوکرائين 

کودتای فاشيستی تحميل با يک 
کردند و حکومت قانونی و 
منتخب اوکرائين يعنی آقای 
يانوکوويچ را صرفنظر از خوبی 

ببينيد . يا بدی وی برکنار نمودند
چه ھزينه سنگينی را به ملت 
سوريه به بھانه استبداد بشار اسد 

. با تقويت داعش تحميل کرده اند
طبيعتا نه ملت اوکرائين و نه 

بايد بار اين خفت را ملت سوريه ن
امپرياليستھا به اين . تحمل کنند

اصل حق تعيين سرنوشت برای 
ساير ممالک و خلقھای جھان تنھا 
بدست خود امپرياليستھا ھمواره 
وفادار بوده اند و نه بدست 

حال با اين . خلقھای اين ممالک
پشتوانه فکری به تشريح مواضع 

ونيستی توده ايران يحزب رويز
  .بپردازيم

  
  روح بيانيه حزب رويزيونيستی توده ايران در مورد حق قانونی ايران در مسئله ھسته ای

در برخورد به اين سند و ساير 
انتشارات حزب رويزيونيستی 
حزب توده ايران نبايد خود را 
سرگرم نقل قول ھا، پرگوئی ھا، 
بيانات کلی و نامشخص که 

. بيانگر ھيچ چيز نيستند، نمود
و روح مسايل مندرج بايد چکيده 

در اين اسناد را دريافت تا بتوان 
با دانائی و روشنی در مورد آنھا 

ھنر رويزيونيستھا . داوری کرد
در اين است که با عبارات شبه 

کمونيستی و قابل تفسير سخن می 
گويند و خواننده را در آخر کار 
بدون رھنمود عملی حيران بر 
جای می گذارند تا تحت تاثير 

حزب . آنھا باقی بماند القائات
رويزيونيستی توده ايران خواھان 

 ١+۵توافق ايران با کشورھای 
است و اين توافق را در خدمت 

ارزيابی  تفاھم و صلح جھانی
می کند، ولی در عين حال منتقد 
موافقتنامه لوزان نيز می باشد و 

آنرا شکست و تسليم ايران می 
البته خوِد ولی فقيه نيز در . نامد

انی اخيرش اساس اين سخنر
توافقنامه را مورد پرسش قرار 

ولی در اظھار . داده است
نظريات حزب رويزيونيستی 
توده ايران خواننده درک نمی کند 
که خود اين حزب چه سياست 
مستقلی را در اين زمينه نمايندگی 

خودش در مورد تحقق . می کند
حق مسلم ايران در عرصه بھره 
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توسط امپرياليسم برای تامين سرکردگی ھسته ای انرژی توليد به انحصار 
  پايان دھيم ،در جھانوی 

ح وری از انرژی ھسته ای صل
آميز چه سياستی را اتخاذ کرده 

خودش در مورد نابودی . است
صنايع نظامی ايران از جمله 
موشکھای بالستيک و يا 
ھواپيماھای بی سرنشين و يا در 
عرصه سياست خارجی ايران در 
ھمکاری رژيم جمھوری اس<می 
با نيروھای سياسی ھوادار ايران 
در منطقه در لبنان، فلسطين، 

ن و يا عراق، سوريه، افغانستا
بحرين، يمن و يا با ممالک 
آمريکای Qتين نظير ونزوئ<، 

چه نظری را ... کوبا، بوليوی و
حزب . تبليغ و نمايندگی می کند

رويزيونيستی توده ايران از 
اظھار نظر مشخص فرار کرده و 
در پشت عبارات کلی و بی 

حفظ منافع "ضرر که ما خواھان 
ايران ھستيم پنھان می " ملی
ما ھيچ خائنی را نمی . دشو

شناسيم که با اين جمله مخالفت 
صحبت فقط بر سر اين است . کند

که منافع ملی ايران بطور 
روح بيانيه . مشخص کدام اند

حزب رويزيونيستی توده ايران 
در ھمين کلی گوئی ھای 
عوامفريبانه و به نفع امپرياليسم 
و در نفی منافع ملی ايران پنھان 

که رژيم  در اين. شده است
سرمايه داری جمھوری اس<می 
و نه آنطور که حزب 
رويزيونيستی توده می نمايد 

برای حفظ " رژيم وQيت فقيه"
بقاءاش به ھر خيانتی تن در دھد، 
جای شگفتی نخواھد بود، اين 
ننگ ھميشه دامن حکومتھائی را 
که از مردمشان بيشتر می ترسند 
تا از بيگانگان و برای استق<ل و 

ی کشور به توده خلق تکيه آزاد
نمی کنند و از امپرياليستھا 
دريوزگی می نمايند، خواھد 

ولی حزب رويزيونيستی . گرفت
توده ايران بايد روشن کند که در 

شرايط برخورد عامرانه 
امپرياليستھا با زبان تھديد و 
گلوله، با فشار و اجرای 
تروريسم دولتی برای نقض 

اده آشکار حق مسلم ايران در استف
صلح آميز از انرژی ھسته ای، 
در اعمال زورگويانه سياست 
خارجی مورد تائيد آمريکا در 
منطقه، خودش چه سياست، 
پيشنھاد و رھنمودی برای مردم 

مقاومت يا تسليم . ايران دارد
  .خفتبار؟ 

نشستن ميان دو صندلی و 
پرگوئی بيش از حد، و آسمان و 
ريسمان بھم بافتن و در جستجوی 

ت بيانيه ھای دو طرف بر تناقضا
آمدن و آنھا را ھمراه با تاريخچه 
شان بازتاب دادن، گرد و خاک 
کردن، برای پر کردن صفحات 
تنھا برای فريب اعضاء حزبشان 

است، ولی به درد " خوب"
. مبارزه اجتماعی نمی خورد

حزب رويزيونيستی توده چنين 
جلوه می دھد که گويا 

ک امپرياليستھا خواھان انعقاد ي
با ايران  توافقنامه منصفانه

ھستند و لذا آنھا به عنوان منتقد 
وسط ميدان می پرند تا شرط 

در . انصاف را رعايت کنند
حاليکه امپرياليستھا خواھان 
مستعمره کردن ايران ھستند و 
اين را بارھا و بارھا امپرياليسم 
آمريکا با تنظيم سياست راھبردی 
امپرياليستی اش که ايران را 

ی از حريم امنيتی بخش
؟؟ تعريف کرده، اع<م !!آمريکا

توافقنامه ھسته ای . نموده است
کنونی از اين منظر برای غرب 

اين توافقنامه . فاقد ارزش است
آغاز طرح مطالبات بی پايان 

کسی که امروز . جديد آنھاست
نيز ھنوز به اين دروغ دامن زند 
و يا چنين القاء کند که برنامه 

، جنگ افروزانه ھسته ای ايران

و تھديدی برای جھان بوده است، 
و اضافه کند که رژيم ايران 
مشغول ساختن بمب اتمی است، 
يا نوکر بيگانه است و يا بايد 

حزب . شارQتان سياسی باشد
رويزيونيستی توده ايران در 

راه "بيانيه خويش اعتقادات 
خود را چنين بيان می " گشای

حزب ما معتقد است که، : "کند
مچنان که مبارزٔه ھمه نيروھای ھ

ھای مخرب و  سياستمترقی با 
، در عرصٔه ماجراجويانه رژيم

داخلی و جھانی، سرانجام 
فقيه و دولت برگماردٔه او را  ولی
ادامه وادار کرد، با  نشينی عقببه 

دادن به اين مبارزه و فشارھا، 
که با  بايد به رژيم اجازه نداد

مانورھای گوناگون بتواند 
ھای مخرب و  نان به سياستھمچ

گذشته  يک دھهٔ ماجراجويانٔه 
امکاِن رشد ادامه دھد و 

آوری  آميز اقتصادی و فن صلح
رو  کشور با مخاطره روبه

ھمه جا تاکيد از توفان (.کند
  ).است

حزب تودٔه ايران، خواھان صلح 
و رفِع تشنج در منطقه، و 

حال، دفاِع اصولی از  درعين
لی، و استق<ل، حق حاکميِت م
مان در  حقوِق طبيعِی مردم ميھن

نقل  ."شان است تعييِن سرنوشت
: بيانئه حزب تودٔه ايران از سند

دربارٔه توافِق ايران و کشورھای 
   ١۶ يکشنبه،  "١ع<ؤه  به ۵"

   ).١٣٩۴فروردين 
بيائيم پوسته متناقض و کلی گوئی 
ھای حزب رويزيونيستی توده 
ايران را بدور افکنيم تا بفھميم که 
راه حل حزب رويزيونيستی توده 

عبارات . ايران به چه قرار است
رژيم " عقب نشينی"آنھا با واژه 

رژيم شروع می  خيانتبه جای 
عقب "روشن است که ھر . شود

ضد  الزاما ارتجاعی و" نشينی
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  اند" جھانی جامعه"نيستند، دشمنان " جامعه جھانی"امپرياليستھا 

انق<بی و به ضرر مصالح ملی 
در جنگ می شود . ايران نيست

عقب نشينی و يا پيشروی کرد، 
ولی امضای سند تسليم، نامش 

نيست، تسليم " عقب نشينی"
حتی ولی فقيه نيز از عقب . است

" نرمش قھرمانانه"نشينی و 
پس بحث بر سر . سخن می راند

نيست بر سر " عقب نشينی"
تسليم " یعقب نشين"ماھيت اين 
از اين گذشته اين . طلبانه است

نرمش "خيانت ملی تحت نام 
، ھرگز محصول "قھرمانانه

مبارزات مردم و سازمانھای 
سياسی مترقی نبوده و نيست، 
محصول ترس رژيم از 
سرنگونی خود بدست مردم ايران 
و يافتن پشتيبانان جھانی 

مردم ايران . ارتجاعی بوده است
ترقی و ھمه نيروھای ملی و م

مخالفت خويش را با اين تسليم 
طلبی، بر خ<ف دروغ بزرگ و 
تبليغات رويزيونيستھای حزب 

مردم . توده ايران ابراز داشته اند
ايران از انعقاد اين خيانت نامه 
شادمان نيستند، نگران و 

حضور سفارشی چند . خشمگينند
تا دست و پا کوبان ھوادار انعقاد 
 قرار داد جديد ترکمانچای از

رفسنجانی و  جانب آقای ظريف و
دارو دسته آنھا، بيان اراده مردم 

فقط سازمانھای . ايران نيست
سياسی مورد ع<قه آمريکا و 
اسرائيل از اين توافقنامه حمايت 
کرده و آنرا مثبت ارزيابی می 

  .کنند
اين سخنان دو پھلو طبيعتا راه  
حزب " عقب نشينی"

رويزيونيستی توده ايران را باز 
آنھا از اين ھم پيشتر . ی گذاردم

رفته مدعی می شوند که بايد با 
در عرصه داخلی و   ولی فقيه

عقب جھانی مبارزه کرد تا وی 

کرده و نتواند به سياستھای  نشينی
خود برای  "ماجراجويانه"

ممانعت از استقرار صلح و رشد 
و شکوفائی اقتصادی و کسب 
فنآوری مدرن در ايران ادامه 

ن ديگر بايد کاری به سخ. دھد
کرد که رژيم جمھوری اس<می 

به " فشار از پائين"در اثر 
و خيانت " عقب نشينی"سياست 

به اين ترتيب . ملی ادامه دھد
ھمين شرکت در نشست لوزان و 
تسليم شدن رژيم ولی فقيه ناشی 

از مبارزٔه ھمه نيروھای مترقی "
ھای مخرب و  با سياست

ماجراجويانه رژيم، در عرصٔه 
و دولت .. اخلی و جھانید

. بوده است" برگماردٔه او
مضمون اين عبارت پيچيده يعنی 
اينکه ما بايد با رژيم وQيت فقيه 
مبارزه کنيم و وادارش نمائيم که 
از برنامه ھسته ای در خدمت 
منافع آمريکا و اسرائيل و 

دست  ١+۵خواستھای گروه 
بردارد، تا بدين ترتيب صلح 

ستقر شده و اسرائيلی م- آمريکائی
آنوقت بار تحريمھای اقتصادی 
از دوش مردم ايران برداشته 
شود تا وضع اقتصادی رونق 
يابد، ايران به فنآوری دست يابد 
و فشار غير قابل تحمل از دوش 

سخنان . مردم بر طرف گردد
حزب رويزيونيستی توده ايران 

مسئوليت وضعيت . روشن است
کنونی در ايران، فقط و فقط 

؟؟ است و نه !!فقيه ولیرژيم 
امپرياليسم آمريکا و صھيونيسم 
اسرائيل، نه تجاوز و زورگوئی 
و تروريسم و خرابکاری آنھا در 

نه . سراسر جھان و منطقه
تحريمھای ضد بشری و غير 

توگوئی قبل از روی کار . قانونی
آمدن رژيم جمھوری اس<می 
تشنجی در منطقه وجود نداشته 

داده است و جنگی در منطقه رخ ن
است و تروری صورت نگرفته 

نه تجاوز به ظفار محصول . است
روی کار آمدن جمھوری اس<می 
است و نه جنگ شش روزه 
اسرائيل بر ضد ممالک عربی، 
نه اشغال فلسطين، نه اختراع 

ھنر حزب ... القاعده و
رويزيونيستی توده ايران 

ھا و  دگرگون جلوه دادن واقعيت
تحريف ماھيت استعماری 

تھای امپرياليستھا و نه تنھا خواس
در مورد مسئله ھسته ای ايران 

وظيفه يک حزب . است
کمونيستی روشن کردن ماھيت 
استعماری اين قرارداد و اھداف 
راھبردی امپرياليستھا در منطقه 

تامين امنيت اسرائيل به ھر در و 
قيمت و مستعمره کردن ايران 

  . است
وظيفه يک حزب کمونيستی 

امپرياليستھا و  افشاء دروغھای
سازمانھای سياسی خودفروخته 
ايرانی در مورد بمب اتمی 

تحميل موھومی ايران و 
مصوبات و نظريات کنگره 

به ممالک سراسر جھان  آمريکا
جامعه "به عنوان تحريمھای 

وظيفه کمونيستھا . است" جھانی
تحريمھای غير قانونی افشاء 

که برای  اتحاديه اروپاست
لل متحد خودش نقش سازمان م

. جديدی را بنا کرده است
مذاکرات لوزان را بايد در اين 

. متن مورد ارزيابی قرار داد
حزبی که به چشم مردم خاک 
بپاشد تا واقعيات را نبينند و ت<ش 
کند اعضاء خود را فريب دھد 
حداقلش آنست که يک حزب 
رويزيونيستی و ضد انق<بی 

  . است
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  برابری حقوق زن و مرد، حقوق بشر و برابری حقوق ملل تجزيه بردار نيستند

  ده ايراندودوزه بازی حزب رويزيونيستی تو
حزب رويزيونيستی توده ايران 
که در اين زمينه دودوزه بازی 
می کند، سعی دارد ھمه اين 
مفاھيم به رسميت شناخته شده 
مارکسيستی لنينيستی را مخدوش 
کند تا تئوری ھای سازشکارانه 
رويزيونيستی خود را جا 

رژيم : "آنھا می نويسند. بياندازد
وQيی برخ<ف شعارھای 

اش،  و ضد استکباری پرطمطراق
لحاظ   عم<ً ميھن ما را به

آمريکا قرار  اقتصادی زير سلطهٔ 
نفوذ در  اعمال. داده است

ھای سياسی کشورمان از  تحول
، روندی بوده است سوی  آمريکا

اش را در  که تبلور کنونی
محصول برآمده از مذاکرات 

وضوح مشاھده  توان به لوزان می
ره شما» نامه مردم«نشريه "(کرد

فروردين ماه  ١٧، ٩٧٠
  ).تکيه ھمه جا از توفان).(١٣٩۴

 سلطه اقتصادیکشوری که زير 
يک کشور امپرياليستی باشد و 

، طبيعتا نمی تواند از عمEآنھم 
. باشد مستقلینظر سياسی کشور 

از نظر مارکسيستی تفاوت است 
و " وابستگی اقتصادی"ميان 
. بودن" سلطه اقتصادی"زير 

ه سرمايه جھانی مسلما ايران ب
امپرياليستی از طريق ساز و کار 
بازار و سامان بانکی و ارز 
معادل جھانی و فقط از اين لحاظ 

ولی اين رابطه به  ،وابسته است
عمE زير سلطه "مفھوم 
امپرياليسم قرار  "اقتصادی

اين تئوری ساخته . داشتن نيست
و پرداخته حزب رويزيونيستی 

د توده ايران است تا مقاصد خو
را جا بيندازد و بر روی 

کانادا ھم . سردرگميش پرده بکشد
به بازار آمريکا وابسته است، 
ولی کشور مستقلی است و 
سياستھايش را خودش تعيين می 

نه کانادا، نه آلمان، نه . کند

روسيه، نه ھندوستان و برزيل 
مستعمره آمريکا و يا زير .. و

سلطه اقتصادی آمريکا نيستند 
به اقتصاد جھانی عليرغم اينکه 

يک . سرمايه داری وابسته اند
کشور می تواند از نظر اقتصادی 
به امپرياليسم و سرمايه داری 
جھانی وابسته باشد، ولی از نظر 
سياسی مستقل عمل کند، عکس 

کشوری که . آن امکان ندارد
مستعمره و زير سلطه امپرياليسم 
باشد از نظر اقتصادی نيز زير 

بھترين . تسلطه امپرياليسم اس
نمونه آن عربستان سعودی  و 

. امارات متحده عربی می باشند
حزب رويزيونيستی توده ايران 
مفاھيم استق<ل سياسی، سلطه 
سياسی، وابستگی سياسی، 
وابستگی اقتصادی و  زير سلطه 
اقتصادی را عامدانه مخلوط می 
کند تا خواننده نتواند تکليفش را با 
وضعيت سياسی کنونی ايران 

داند و بر اساس آن سياست ب
. روشنی در اين زمينه اتخاذ کند

حزب رويزيونيستی توده ايران 
اقتصاد زير "با اختراع مفھوم 

به آشفته فکری دامن می " سلطه
زند و می خواھد دست خود را 
باز بگذارد که برحسب چگونگی 
فريب مردم به طرف شرايط 

اگر . مناسب روز گردش کند
طه است و اقتصاد ايران زير سل

سياستھای کشور ما از جانب 
اِعمال نفوذ آمريکا و امپرياليسم 
تعيين می شود آنگاه بايد شھامت 
داشت و افزود که ايران کشوری 
نيمه مستعمره بوده، فاقد استق<ل 
سياسی است و عامل امپرياليسم 
در منطقه است و ھمه رويدادھا 
منطقه نيز محصول خواب و 

بايد . جنگ زرگريستخيال ما و 
اعتراف کرد که سخنان مارکس 
و انگلس که تاريخ را تاريخ 
مبارزه طبقاتی و مبارزه 

ستمکشان بر ضد ستمگران می 
دانند حرف پوچی بوده و تاريخ، 

آيا . تاريخ جنگ زرگرھاست
مضحک نيست که کسی تصور 
کند که ھنوز بعد از تجاوز عراق 
به ايران، آمريکا به عراق و 

ويدادھای افغانستان و ھمه ر
منطقه در بيش از سه دھه اخير 
در منطقه ھمه جنگ زرگری 
بوده است؟ البته چنين توضيحی 
در مورد تاريخ به مغز نياز 
ندارد، سر راست و خالی از درد 

حزب . سر و تفکر است
رويزيونيستی توده ايران ولی به 
صراحت سخن نمی گويد، بلکه 
اين حق را برای خود محفوظ می 

اساس حوادث روز دارد که بر 
اظھار نظر کند و طبيعتا اين 
فقدان اصوليت کمونيستی در تمام 
موضعگيری ھای اين حزب در 
مورد حق مسلم ايران در استفاده 
صلح آميز از انرژی ھسته ای 

اين حزب ھم . بازتاب می يابد
موافق اين حق است و ھم از 
ھزينه ھای گزافش می ترسد و 
ھم حاضر نيست برای تحقق آن 
مبارزه کند و پيشنھاد مشخصی 
ھم ندارد که چگونه بايد از اين 
حق استفاده کرد و برای تحقق آن 

اين حزب . مبارزه نمود
رويزيونيستی مانند ھمه 
رويزيونيستھا حرف و عملش دو 

آنھا از حق مسلمی دفاع . تاست
می کنند که موھومی باشد، حقی 
روی صفحه کاغذ که ھيچوقت 

حقی که . ندجنبه اجرائی پيدا نک
آنھا بتوانند به آن برای فرار از 
موضعگيری مشخص استناد 
کنند، ولی ھيچ راه عملی مبارزه 
و رھنمودی برای بسيج مردم و 
تحقق اين خواست که مستقيما 
مبارزه عليه امپرياليسم و 

آنھا . صھيونيسم است ارائه ندھند
ھوادار حق پوچ و بی بو و 
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غرور حيثيت و حفظ ، آزادی، استقEلبرخورداری از شايسته ملتی 
 .و در راھش فداکاری کند است که مھيای پيکار بوده  ملی

خاصيت ھستند، ھمانگونه که 
  .  ما خواھان آن استاوبا

حزب رويزيونيستی توده ايران 
شماره » نامه مردم«در نشريه 

فروردين ماه  ١٧، ٩٧٠
برنامه اما : "...می نويسد١٣٩۴
ای ماجراجويانه رژيم  ھسته
ھا  که ھزينه گزاف ده -فقيه وWيت

ميليارد دWری را بر کشور ما 
عم<ً با ايسِت  - تحميل کرده است

تکيه ".(استفعاليت مواجه شده 
  ). از توفان

عبارت فوق اپورتونيستی و برای 
پشتک وارو زدن فرصت طلبانه 

از  "ھزينه گزاف"اگر . است
طرف رژيم نه امپرياليستھا به 
ايران تحميل شده است، پس 

بايد مثبت  فعاليتھا عم< "ايست"
اين  باشد تا منفی، زيرا با منطقِ 

جلوی مصرف اين ھزينه  ،حزب
پس . ی گيردھای گزاف را م

عبارات توام با نگرانی حزب 
: توده که با زبان شکايت می گويد

عم< با ايست فعاليت مواجه "
برای فريب چه " شده است

  کسانی بيان می شود؟
اين حزب رويزيونيستی از مردم 
ايران پنھان می کند که اين ھزينه 
ھای گزاِف ده ھا ميلياردی، 
 ھزينه ھای تحميلی امپرياليستھا

ند که به مردم ايران تحميل ھست
کرده و قصد آنرا نيز ندارند که 

آنھا . از اين سياست دست بردارند
اين سياست را در آتيه نيز برای 

در ھمه پيشبرد مقاصد خود 
عرصه ھا و نه تنھا عرصه 
فعاليتھای ھسته ای اعمال 

حزبی که به دروغ . کرد خواھند
و برای مردم فريبی مدعی است 

و بنيادی ايران  که از حق مسلم
در استفاده صلح آميز از انرژی 
ھسته ای حمايت می کند، نمی 
تواند در تبليغات خود سنگينی 

برنامه "سياستش را بر افشاء 

ايران که " ھسته ای ماجراجويانه
حق مردم ايران است قرار دھد، 
بجای آنکه افشاء سياستھای 
قلدرمنشانه و ماجراجويانه 

بر ضد اين امپرياليستھا که اساسا 
حق مسلم و بنيادی ايران است و 
ربطی به ولی فقيه نامطلوِب 

 ،حزب توده ايران نيز ندارد را
. در مرکز تبليغات خود قرار دھد

سياست امپرياليستھا نه تنھا بر 
ضد ايران، بلکه بر ضد ھمه 

و  جامعه جھانیخلقھای منطقه و 
ھمه موافقتنامه ھای بين المللی 

خصا بوده و ماھيتا و مش
ماجراجويانه و قلدرمنشانه و 
مسبب ھمه فجايع در منطقه و 

حزب توده ايران به . جھان است
بلندگوی امپرياليسم آمريکا بدل 

" چپ"شده است تا از موضع 
حقوق مسلم، بنيادی و قانونی 
ايران و حتی ھمه ممالک جھان 
را که نه ربطی به جمھوری 
اس<می دارد، نه به شخص ولی 

و " ماجراجوئی" فقيه و نه به
. لگدمال کند" ھزينه گزاف"

حزب توده ايران قادر نيست 
جمھوری " مخفی"بمبھای 

اس<می را که امپرياليستھای 
دروغگو و سازمانھای سياسی 
ايرانی نوکر آنھا سالھاست آنرا 
علم کرده بودند و ھر ھفته اع<م 
می کردند جھان تا دو ماه ديگر 

ی با بمب اتمی ايران زير و رو م
شود، برای اقناع حداقل اعضاء 
فريب خورده خويش آشکار کند 
و محلھای نگھداری ِسّری آنھا را 

. به نظر عموم در جھان برساند
برخورد حزب توده ايران به 
امپرياليستھا به مثابه ناجيان 
ايران است که در راستگوئی، و 
مصلحت طلبی برای جھان ھمتا 

  .ندارند
ن حزب رويزيونيستی توده ايرا

که در مورد حق مسلم ايران در 

استفاده صلح آميز از انرژی 
ھسته ای يکی به نعل و يکی به 
ميخ می زند ولی سرانجام دستش 

: رو می شود و اعتراف می کند
ما معتقديم که پروژه "

توجه کنيد حق مسلم (ای ھسته
ايران در استفاده صلح آميز از 
انرژی ھسته ای بيکباره به 

پروژه ھسته ر مفھوم تفسيربَردا
) توفان-تغيير ھويت داده است ای

در بيش از يک دھه گذشته به 
اھرمی خطرناک برای پيشبُرِد 

ھای خارجی مخرب رژيم  سياست
بنابراين، . وQيی عمل کرده است

توان تا حدی با اين قسمت از  می
: گويد سخنان باراک اوباما که می

جھان اگر تفاھم اجرا شود، “
و آن  افق بودمو، ”خواھد تر امن
کرد که  تحولی مھم ارزيابیرا 

رژيمی ديکتاتوری در خاورميانه 
برنامٔه دستيابی به  امکاناز 

محروم شده  ای نظامی ھسته
احتمال جنگ است، و درنتيجه، 
در رابطه با  و درگيری نظامی

يافته  تخفيفای ايران  مسئلٔه ھسته
» نامه مردم«نشريه ".(است

اه فروردين م ١٧، ٩٧٠شماره 
  ).ھمه جا تاکيد از توفان()١٣٩۴

ما از حزب رويزيونيستی توده 
ايران می پرسيم که نظر شما در 

اوباما " صلح دوستی"مورد 
بشر "چيست؟ نظر شما در مورد 

اوباما چيست؟ نظر شما " دوستی
" مبارزه با تروريسم"در مورد 

آيا با اين ... اوباما چيست؟ و
نظريات امپرياليستھا اگر آنھا 

و " با تفاھم و صميميت"را آن
سوگند حضرت عباس بيان کنند 
نيز موافقيد؟ آيا اين نوع برخورد 
به امپرياليسم، تطھير امپرياليسم 
و فريب مردم نيست؟ پس روشن 
است که حزب رويزيونيستی توده 
ايران با حق مسلم ايران در 
استفاده صلح آميز از انرژی 
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 موافقتنامه لوزان يادآور قرارداد خفتبار ترکمنچای است

ھسته ای مخالف است، زيرا 
امپرياليسم و ھمانطور که 

صھيونيسم تبليغ کرده اند و ھنوز 
نتوانسته اند در تائيد دروغھايشان 
سندی ارائه دھند، حزب 
رويزيونيستی توده ايران نيز به 

آخوندھا باور  افسانه بمب اتمی
داشته، به آن دامن زده و 

رژيمی : "مسرورند از اينکه
از  خاورميانهديکتاتوری در 

نظامی  امکان دستيابی به برنامهٔ 
و " محروم شده است ای ھسته

اين محروميت از ساختن بمب 
اتمی به قول اوباما و با تائيد و 
موافقت حزب رويزيونيستی توده 

 "امن تر"ايران، جھان را 
البته حزب . خواھد کرد

رويزيونيستی توده ايران ظاھرا 
کشور اشغالگر و متجاوز و 
جنايتکار اسرائيل با مالکيت 

ا بخشی از بمب اتمی ر ٤٠٠
اين حزب . نمی داند خاورميانه

رويزيونيستی پايمال کردن حقوق 
ايران را به رھبری ولی فقيه 

نتانياھو،  ولی فقيه اوباما و
احتمال جنگ و درگيری " تخفيفِ 

نظامی در رابطه با مسئله ھسته 
مثبت ارزيابی می کند  "ای ايران

و بر ھمه دروغھای امپرياليستھا 
چند ساله و و تبليغات دروغين 

و  ماجراجويانهسياستھای 

تجاوزکارانه آنھا صحه می 
در اين اظھار نظر حزب . گذارد

رويزيونيستی توده ايران ماھيت 
جنگ طلبانه و تجاوزکارانه و 
رياکارانه امپرياليسم دگرگون می 

جای ه شود و قربانی تجاوز، ب
حزب توده . متجاوز می نشيند

 ايران به وکيل مدافع امپرياليسم
توگوئی . در جھان بدل می شود

اين ايران است که سرمنشاء 
جنگھای جنايتکارانه امپرياليستی 

گويا اين . در سراسر جھان است
بمب اتمی موھومی ايران است 
که عربستان سعودی را وادار 
می کند يمن را با خاک يکسان 
کند، سرزمينھای فلسطين توسط 
صھيونيستھا اشغال شوند، و 

به گورستان شھرھای سوريه 
توگوئی . انسانھا بدل گردند

ھزاران کيلومتر مربع خاک 
عراق که به گلوله ھای رقيق شده 
اورانيوم آمريکا آلوده شده اند و 
صدھا ميليون سال آلوده و 
 سرطان زا باقی می مانند و گرد

آن تمام خطه  و غبارھای
خوزستان را آلوده کرده است، 
محصول بمب اتمی موھومی 

ه است و کافی است اين ايران بود
بمب اتمی موھومی دود شده به 
ھوا رود تا جنگ برای ھميشه 
خاتمه يافته و جھان به آغوش 

توگوئی ايجاد . صلح بازگردد
سپر دفاعی موشکی به بھانه بمب 
اتمی ايران در جمھوری چک و 
لھستان توسط جرج بوش و سپس 
اوباما يک دروغ بی شرمانه 

عاھای نبوده است و مبتنی بر اد
واقعی سران حاکمه آمريکا از 
ترس بمب اتمی موھومی ايران 
بوده است؟ آيا می شود پذيرفت 
که اين تفسير و توضيحات يک 
تحليل طبقاتی و مارکسيستی 

! لنينيستی و انق<بی است؟ ھرگز
اين تحليِل يک نماينده اوباما با 

ھمان . است" سوسياليسم"چھره 
روشی که رويزيونيستھا ھمواره 

خروشچف ھم تا . اشته و دارندد
جا " کمونيست"روز آخر خود را 

می زد و بر ضد کمونيستھا و 
در راس بلشويکھای واقعی 

دسيسه چينی می قدرت سياسی 
  .  کرد

برای حزب رويزيونيستی توده 
ايران استق<ل ايران و منافع ملی 
ايران حرف پوچ است و 
کوچکترين اعتقادی به آن ندارد 

نداشت مقاQتی با و گرنه امکان 
اين مضامين ضد ملی و 
آمريکائی پسند و در تائيد 
دروغھای امپرياليسم و 
صھيونيسم و واقعيات آشکار 

  .روز منتشر کنند
  

  بھانه تبھکاری جمھوری سرمايه داری اسEمی برای تائيد خيانت ملی و فريب مردم
بايد سرانجام فھميد که ميھن ما 
 ايران، رژيم جمھوری اس<می

با شعبده بازی نمی شود . نيست
به حمايت از امپرياليسم آمريکا 
پرداخت و حقوق ملی کشور 
ايران را که پايدار است و بيش 

سال سابقه تاريخی  ٢۵٠٠از 
کشوری دارد و نخستين 
امپراتوری جھان بوده است  با 
منافع لحظه ای طبقات حاکمه که 

ايران . ميرنده ھستند، پيوند زد
ال پابرجاست، س ٢۵٠٠بيش از 

ولی رژيمھای خوب و يا بد، 
فاسد و تبھکار آمده و رفته اند و 
ايران چون کوه دماوند بر پای 

ايران ِملک . خود ايستاده است
شاه و شيخ نيست، تعلق به مردم 
اين سرزمين دارد و به اين 
اعتبار از حقوقی قانونی در ھمه 
عرصه ھای جھانی برخوردار 

ائيد است که اين حقوق مورد ت
جامعه جھانی است و نبايد مورد 

ھمان . تعرض کسی واقع شود
جامعه جھانی که ھمواره از 

شاه . حقوق ايران دفاع کرده است
و شيخ می آيند و می روند، ولی 

  . ايران باقی می ماند
سازمانھای سياسی  برخی از

ايرانی که ھدفشان دفاع از 
اسرائيل و آمريکاست خود را در 

ايات جمھوری پشت کوه عظيم جن
اس<می و کارنامه ننگين اعمالش 
در طی چند دھه گذشته پنھان 

آنھا مرتب به نقض . کرده اند
حقوق انسانھا، به لگدمالی کليه 
حقوق دمکراتيک مردم، نقض 
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امپرياليسم در خور خلقھای ايران نيستگماشتگی   

امنيت عمومی، استناد جسته و به 
اين بھانه ھمه حقوق قانونی ايران 
را در خدمت دشمنان مردم ايران 

ھمه حقوق  نفی می کنند و بر
ايران با قلم امپرياليستھا خط 
بط<ن می کشند و اين 
استبدادگری خويش را سياست 

بنظر . معرفی می کنند" انق<بی"
آنھا چون در ايران رژيمی فاسد 
و تبھکار بر سر کار است، ميھن 
ما در عرصه جھانی نبايد از ھيچ 

. حقوق قانونی برخوردار باشد
توگوئی رژيم اسرائيل که در 

ھان به زور امپرياليستھا حق ج
رژيم متعھد به يک ويژه دارد، 

موازين دموکراتيک و انسانی 
است که حق دارد چند برابر 
جامعه جھانی از حقوق ويژه 

آيا جز اين است . برخوردار باشد
که اين حقوق به زور اسلحه و 
تھديد جھان برای اين اقليت 

  اشغالگر تامين شده است؟ 
اپوزيسيون  اين قماش سازمانھای

طوری مردم را فريب می دھند 
صھيونيسم  که گويا امپرياليسم و

از اين جھت با حقوق قانونی 
ايران مخالفت می کنند که رژيم 
تبھکار جمھوری اس<می بر سر 

رژيم کار است و چنانچه يک 
در ايران بر  دموکرات و انقEبی

سر کار باشد، امپرياليستھای 
به گرگ صفت تغيير ماھيت داده 

اين رژيم انق<بی احترام گذارده و 
ھمه حقوق ايرانيان را به رسميت 
شناخته و از اعمال گذشته خود 
در کنار ديوار ندبه اظھار ندامت 

  . خواھند کرد
سياست حزب رويزيونيستی توده 
ايران از اين جمله سياستھاست و 
آنھا اين تئوری خيانت پيشگی 
خود را با ايجاد ارعاب و تھديد 

يسيون انق<بی در پس پرده اپوز
سياستھای ماجراجويانه "ی 
می پوشاند و اين حق را  "رژيم

به امپرياليستھا می دھند تا حقوق 

گناه ماھيت . ايران را پايمال کنند
و توحش امپرياليستی بيکباره به 

. گردن جمھوری اس<می می افتد
گويا اين جمھوری اس<می بوده 
است که ماھيت امپرياليستی و 

رگ صفتی را به آمريکائی ھای گ
مھربان و مودب و دموکرات و "

تزريق و تحميل " انساندوست
امپرياليسم تو گوئی . کرده است

آخرين مرحله سرمايه داری 
نيست، امپرياليسم نتيجه پيدايش 

  .جمھوری اسEمی است
توگوئی خالق ماجراجوئی ھا، 
فجايع و رويدادھای در 
افغانستان، عراق، سوريه، 

طين، لبنان، بحرين و فع< در فلس
يمن، رژيم جمھوری اس<می 

. بوده است و نه امپرياليستھا
حزب رويزيونيستی توده ايران، 
در خوشخدمتی به امپرياليسم، 
جھت مبارزه را منحرف می کند 
و جای علت و معلول را عوض 

  .می نمايد
حزب رويزيونيستی توده ايران 
در بيانيه ضد ملی خود در مورد 

فقنامه لوزان به جای حمايت توا
از حقوق مسلم و بنيادی ايران 
آب به آسياب امپرياليسم ريخته و 

. بر تبليغات آنھا صحه می گذارد
شکستِ "آنھا تحت عنوان 

مفتضحانٔه بيش از يک دھه 
ھاِی ماجراجويانه و  سياست

می " فقيه مخرِب رژيم وWيت
بار  حاصِل فاجعه: "نويسند
فقيه،  خارجِی رژيم وQيت سياست

با رھبری و کارگردانِی علی 
از يک دھٔه در بيش  - ای خامنه
ھای خطرناک  جز تنش  -گذشته

ھای مخرِب  در منطقه، تحريم
ای که کمر اقتصاد  اقتصادی

کشور را خرد کرد، و زندگی را 
ھا ايرانی  بر ميليون

يری سخت کرده ناپذ تحمل طورِ  به
است، ھيچ چيز ديگری نبوده 

بيانئه حزب  نقل از سند".(.است

ِق ايران و دربارٔه تواف: تودٔه ايران
  "١ ع<وهٔ  به ۵"کشورھای 

 )١٣٩۴فروردين  ١۶يکشنبه،
  ).توفان ھمه جا تاکيد از(

در اين ادعا چندين حکم نادرست 
. و موذيانه پنھان شده است

نخست اينکه برخ<ف ادعای 
حزب رويزيونيستی توده ايران، 
محاصره اقتصادی ايران 
محصول سياست ھسته ای ايران 
نيست، ھمانطور که تحريک 
صدام حسين و ارتجاع منطقه و 
جھان برای تجاوز به ايران، 

ط عربستان کاھش بھای نفت توس
سعودی در زمان جنگ تحميلی 
برای مقابله با ايران، ممانعت از 
خريد س<حھای Qزم در بازار 
جھانی توسط ايران، عدم ارسال 
يدکی ھای نيروی ھوائی ايران، 
بستن حسابھای بانکی ايران در 

محصول ...  خارج از کشور و 
رژيم وQيت فقيه نبوده و 
محصول انق<ب ايران بوده است 
که ضد انق<ب در سراسر جھان 
بر ضد آن بپاخاسته بود و می 
خواست اين انق<ب را در نطفه 
خفه کند تا به ممالک ھمسايه 

اينکه تحريمھای . سرايت نکند
غير قانونی و ضد بشری 
امپرياليستھا را وسيله ای کنيم تا 

زندگی را بر "با عباراتی نظير 
ميليونھا ايرانی به طور تحمل 

دقيقا در " ت کرده استناپذير سخ
خدمت نيات شوم امپرياليستھاست 
تا ايران را به خفت تسليم وادار 

يک کمونيست ھرگز نمی . کند
تواند با توسل به درجه نا آگاھی 
مردم برای خود کسب 

فقر مردم . نمايد" محبوبيت"
ايران ناشی از فساد طبقه حاکمه، 
دزديھا، رانت خواری ھا، 

منيت خصوصی سازيھا، فقدان ا
مالی و قضائی، توزيع ناعادQنه 
ثروت، غارت اموال و منابع 
عمومی توسط يک قشر مرفه و 
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نقض حقوق قانونی ايران يک شيوه استعماری است و بايد بر 
 ضد آن بپاخاست

. مافيائی حاکميت کشور ماست
فقر و ف<کت در ايران مربوط به 
محاصره اقتصادی نيست، قبل از 
آنھم اين فقر و بدبختی وجود 
داشت و بعد از پايان نا روشن 
تحريمھای امپرياليستی باز ھم 

فقر و ستم و بدبختی وجود اين 
با تغيير مناسبات . خواھند داشت

سرمايه داری می توان بر اين 
. بدبختی ھا نقطه پايانی گذارد

حزب رويزيونيستی توده ايران 
به مثابه پرووکاتور به ميدان می 
آيد و دو موضوع متفاوت را با 
ھم مخلوط می کند و جايگاه آنھا 
را در مبارزه مردم ايران 

  .می نمايدمخدوش 
حزبی که مدعی اعتقاد به  
است بايد اين " سوسياليسم"

حداقِل درک را از مبارزه طبقاتی 
. و ضد امپرياليستی داشته باشد

دوم اينکه اين سياست خارجی از 
زمان خمينی از ھمان زمانی که 
حزب رويزيونيستی توده ايران 
به دنبال ولی فقيه سينه می زد 

بيش "اعمال می شد و مربوط به 
نيست " از يک دھٔه گذشته

مربوط به چند دھه گذشته و از 
جمله ھمان دھه ھائی است که 
حزب رويزيونيستی توده ايران 
در خدمت به منافع شوروی، به 
ھر قيمت از استبداد و سياست 

سياه ضد دموکراتيک رژيم 
سوم . وQيت فقيه حمايت می کرد

اينکه حزب رويزيونيستی توده 
ه قانون اساسی ايران نه تنھا ب

رژيم وQيت فقيه رای داد، بلکه 
در تمام انتخابات ق<بی گذشته 
نيز با تائيد سبک کار شورای 
نگھبان شرکت کرد و به آن 
رسميت بخشيد و لذا مسئوليت 
ھمه اين اتھاماتی را ھم که 
امروز به ولی فقيه خامنه ای 
نسبت می دھد و آنرا در 
سياستھای ماجراجويانه يک دھه 

ر خ<صه می کند، بر عھده اخي
خود وی نيز ھست و نمی تواند 

" آی دزد، آی دزد"با فريادھای 
از زير بار مسئوليت شانه خالی 

حزب رويزيونيستی توده . کند
ايران حتی يکبار نيز نشده که با 

محق " واقعبينی ھا"استناد به اين 
باشد، به ادعاھای مندرج در 

از . بيانيه اخير خود دست بزند
حزب تودٔه ايران، از : "هجمل

ھمان آغاز درپيش گرفته شدِن 
ھا را  ھای رژيم، آن اين سياست

ھايی نابخردانه، مخرب،  سياست
و ضِد منافع ملی ارزيابی کرد، و 
در ھياھوی تبليغات 

رژيم و » ضدآمريکايیِ «
ھواداراِن آن، عواقب چنين 

ای را  ھای ماجراجويانه سياست

برای مردم و استق<ل کشور 
اين ادعای ". بار دانست فاجعه

دروغين در مغايرت کامل با 
سياست حزب رويزيونيستی توده 
ايران قرار دارد که از ھمان بدو 
امر از سياستھای نابخردانه، 
مخرب، ھياھوی تبليغات 

رژيم .. و»  ضدآمريکايیِ «
وQيت فقيه امام خمينی دفاع کرد 
و در کنارش به سرکوب منتقدان 

  .ی پرداختو مخالفان سياس
ھر عقل سليمی می فھمد که 
چنانچه در ايران يک حکومت 
مردمی و انق<بی بر سر کار آيد 
نه تنھا محاصره اقتصادی ادامه 

سھل است  ،خواھد داشت
امپرياليستھا و ارتجاع منطقه 
ت<ش خواھند کرد به ھر حيله و 

انق<بی را نابود  وسيله ای ايرانِ 
پس افسانه حضور . سازند

ی اس<می در ايران و يا جمھور
منطقه توجيھی برای نقض حقوق 
ملی ايران، ساخته و پرداخته 
امپرياليستھا و عمال داخلی 
ايرانی تبار آنھا در زير نقابھای 

حزب . و راست است" چپ"
رويزيونيستی توده ايران به ابزار 
تبليغاتی امپرياليستی برای نقض 
حقوق قانونی ايران متوسل می 

  .شود

  
  ورنمائی و بی نظری غالب سازمانھای سياسی ايرانبی د

ھمانطور که بيان کرديم بسياری 
از سازمانھای سياسی ايران 
برنامه و ھدف روشنی در کسب 
اين حق مسلم ايران چه در زمينه 
دفاع از آن و چه در زمينه تحقق 

آنھا حتی از بيان اينکه . آن ندارند
چنانچه خودشان در قدرت 

ه سياستی را سياسی باشند چ
برای تحقق اين حق ايران اتخاذ 

آنھا . می کنند خودداری می نمايند

نه برنامه ای در مورد استفاده از 
انرژی فسيلی، نه استفاده از 
انرژی جايگزين و نه انرژی 
ھسته ای و يا ترکيب مخلوطی از 

آنھا بيشتر بر اساس . آنھا دارند
جزر و مد تبليغات امپرياليستی 

تفاده از انرژی غير در مورد اس
ھسته ای و حفظ محيط زيست 

ولی اين . رقاصی می کنند
ھمه با  ،سازمانھا در يک امر

مخالفت با : ھمفکری دارند ،ھم
آنچه که جمھوری اس<می بيان 

حتی اگر اين مخالفت  ،می کند
. خيانت به منافع ملی ايران باشد

سياست  ،اين سازمانھا و گروه ھا
ار عمل مستقلی ندارند و ابتک

سياستشان را به دست رھبران 
آنھا . جمھوری اس<می داده اند

منفعلند تا فعال، بی اراده و فلج 
اند تا مبتکر، اين است که يک 
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استو دشمن خلقھای منطقه صھيونيسم، نژادپرستی   

روز در رکاب امپرياليسم آمريکا 
قصد حمله به ايران دارند و روز 
ديگری حقوقی برای کشور ايران 

تمام سياست اين . قايل نيستند
مسايل از  سازمانھا در بسياری

. جمله مسئله اتمی ُغر زدن است
موضع نيھيليستی دارند و شرم 
ھم ندارند چنانچه صغرا کبرا 
بافتن آنھا به اين نتيجه عملی 
بيانجامد که به تسليم رژيم 
جمھوری اس<می به امپرياليسم 

و حاQ که عم< . منجر شود
خواسته آنھا برآورده شده است و 

ی بايد از نتيجه خيانت جمھور
اس<می پايکوبی کنند و سياست 
خود را اصولی ادامه دھند، 
بازھم پشتک وارو می زنند و 

. مخالف قرارداد لوزان می شوند
انسان از اين ھمه رنگ عوض 

اين . کردن در حيرت می ماند
عده موضع انق<بی و مستقل 
ندارند و اين رفتارشان ناشی از 
واھمه سياسی و بی سياستی و بی 

سردرگمی کامل دورنمائی و 
چنين سازمانھائی ھرگز . است

نمی توانند مبارزه خلقھای ايران 
گمراھان، خود . را رھبری کنند

نمی توانند رھبران با کياست 
  .باشند

حزب رويزيونيستی توده ايران 
در اين سياست ھسته ای با 
پرگوئی و در ھم آميختن مشتی 
مسايل مربوط به تناقض گوئی 

کميت و ھای جناحھای مختلف حا
دروغگوئی آنھا به مردم و 
پنھانکاری ھای مزورانه آنھا، 

: برای رد گم کردن می آورد
ھای  ای و سران جناح علی خامنه"

ای  قدرت، پشتيبان مذاکرات ھسته
ھای محرمانه با آمريکا  و جلسه

اند و خواھند بود، زيرا بقاِی  بوده
به اين فرايند بستگی ” نظام“

آنان تر اينکه،  دارد، و مھم
دانند که بايد با آمريکا به  می

تعامل برسند، و نيز درک 

کنند که اين تعامل از موضع  می
پذيرِش  ضعف است، بنابراين، به

شده از سوی آمريکا  شرايط ديکته
  ." و متحدانش ناگزيرند

خواننده پژوھشگر، بی اختيار از 
خود می پرسد که اگر عدم توسل 
به اين خيانت به ھزينه ھای 

منجر می شد و پيروزی  گزاف
امپرياليسم آمريکا در مذاکرات، 
مانع دستيابی ايران به تسليحات 
نظامی ھسته ای می گردد که 
ھمه اينھا به اعتراف حزب توده 
ايران مثبت بوده به امنيت و 
صلح جھان کمک می کند، پس 
نگرانی و ناراحتی حزب 
رويزيونيستی توده ايران از 

ن دروغگوئی و پنھانکاری اي
حضرات در چيست؟ چرا اين 
ھمه مسايل و نقل قولھا و 
توضيحات پی در پی را رديف 
می کند تا در خواننده نتيجه 

  . عکس را القاء نمايند؟
البته منظور ما ھمه سازمانھای 
سياسی ايران نيستند که در بی 
نظری غوطه می خورند و فاقد 
خط مشی روشن سياسی در اين 

  .زمينه اند
انھای جدی سياسی بنظر ما سازم

در ايران که ھدفشان کسب قدرت 
و مديريت کشور است، بايد 
دارای برنامه تامين انرژی 

سال  ۵٠روشنی برای حداقل 
آنھا بدون . آينده ايران باشند

تعصب نسبت به مواضع رژيم 
جمھوری اس<می، بايد روشن 
کنند که به نظر آنھا ايران به 
استفاده از انرژی ھسته ای نياز 

رد و بايد برای نسل آينده و دا
تامين انرژی آتی کشور در زمان 
فقدان انرژی فسيلی در ايران، به 
اقدامات ضروری در اين زمينه 
دست بزند و يا نيازی به اين 

سختی کشيدنھا و پرداخت "
اگر اين سياست . ندارد" ھزينه ھا

تامين انرژی که بايد مخلوطی از 

انرژی ھسته ای، جايگزين و 
باشد درست است، آنوقت فسيلی 

اين سازمانھا بايد با تمام قوا 
برای تحقق خواستھائی که 
درست می دانند از ھم اکنون و 
برخ<ف ميل امپرياليستھا و در 

ولی . مبارزه با آنھا اقدام نمايند
ناظران اين صحنه سياسی، تنھا 
تناقض گوئی و نيھيليسم در اين 
گفتار آنھا می يابند و عم< نتيجه 

ن سياست آن است که ايران اي
نفتش را به حلقوم امپرياليستھا 
بريزد و معادن اورانيومش را 
نيز در اختيار آنھا بگذارد و در 
زمانی که به کمبود انرژی دچار 
شد و به دريوزگی امپرياليستھا 
رفت، ناچار شود برای تامين 
انرژی به آنھا ھزينه ھای گزاف 
بپردازد و به مستعمره آنھا بدل 

  .ودش
ايران بمب اتمی ندارد و اين را 

در " راستگو"امپرياليستھای 
بيانيه پيمان لوزان نيز تائيد کرده 

آنھا ديگر نه اين اتھام را بر . اند
زبان می آورند و نه نيازی به اين 

حتی . بازيگری قديمی می بينند
اين امر مورد تائيد ھمه 
سازمانھای اط<عاتِی ھمه 

ی نيز ممالک جھان امپرياليست
قرار گرفته است، به جز حزب 

از "رويزيونيستی توده که از 
امکان دستيابی به برنامٔه نظامی 

ايران سخن می راند و  "ای ھسته
حتمال دست يابی به بمب اتمی ا

را از جانب ايران منتفی نمی 
به اين ترتيب تکيه . داند

امپرياليستھا بر خطر وجود بمب 
اتمی و يا آنطور که امروز می 

ويند خطر ساختن آن در آينده گ
سخنان پوچ و تحريک آميز برای 
انجام محاصره اقتصادی ايران و 
تحت فشار گذاشتن ايران برای 

گرفتن امتيازات بيشتری بوده  
بمب اتمی موھومی ايران . است

ھرگز موجبات نگرانی آمريکائی 
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حاکميت رويزيونيسم، ديکتاتوری بورژوازی است و نه ديکتاتوری 
 پرولتاريا

 فراھم نکردهھا و اسرائيلی ھا را 
آنھا می خواھند از اين . است
ه تبليغاتی برای فريب مردم حرب

جھان و اعمال اقدامات غير 
قانونی و ضد بشری بر ضد 
ايران استفاده کنند تا ايران را 
مھار کرده و سياست خارجی 
آنرا منطبق بر خواسته ھای 

. امپرياليسم آمريکا در منطقه کنند
بحث در مورد تروريسم، 
ناراحتی و عذاب وجدان 
آمريکائی ھا برای نقض حقوق 

؟؟ توسعه صنايع !!شر در ايرانب
ربطی ... موشکھای بالستيک و

اين . به غنی سازی نطنز ندارد
نشان می دھد که اساسا بحث بر 

سر مسئله ھسته ای نيست که عده 
ای در اپوزيسيون خود را پشت 
آن پنھان کرده اند و سخنان 
نتانياھو و اوباما را تکرار می 

ھدف مستعمره کردن ايران . کنند
ين منافع راھبردی و تام

امپرياليسم آمريکا در منطقه 
  .است

  
  حق خوب است ولی نه برای تحقق

بخشی از اپوزيسيون ايران برای 
فرار از وظايف رھبری و آشفته 
فکری خويش، خود را 

به عرصه حقوقی " زيرکانه"
. مسئله ھسته ای محدود می کند

به نظر آنھا اين حق مسلم ايران 
ن منع است که بر اساس پيما

گسترش س<حھای ھسته ای از 
حق غنی سازی اورانيوم 
برخوردار باشد و آمريکا حق 
دخالت در امور داخلی ايران را 

ولی خودشان با اساس . ندارد
حرف آمريکا که ايران نيازی به 
انرژی ھسته ای ندارد موافقند و 
در درون ايران نيز ھمين سياست 
را تبليغ می کنند و ت<ش ايران 

دستيابی به اين فنآوری و برای 
تامين انرژی آتی مورد نياز 
نسلھای آينده را ماجراجوئی، 
ھزينه بردار، بی فايده و نادرست 

اين عده در واقع . جا می زنند
بطور عينی و شرمگينانه با 

آنھا با . سياست آمريکا موافقند
آمريکا  حرفايران و با  حق

اگر . بطور ھماھنگ موافقند
استفاده از انرژی واقعا ايران به 

ھسته ای نيازی ندارد و دستيابی 
به فنآوری مدرن ھسته ای از 
سرش ھم زيادی است و بايد تا 
آخر عمر نوکر امپرياليستھا بوده 
و در آينده به دريوزگی کسب 
انرژی ھسته ای و فسيلی به 
بارگاه امپرياليستھا برود، ديگر 

چه نيازی وجود دارد که بر سر 
ومت کند و رنج بی محتوا مقا حق

  .تحريمات را به جان بپذيرد
روشن است که سازمانھای 
مترقی سياسی ايران، نبايد صرفا 
مسئله را بر سر يک امر حقوقی 

مبارزه در عرصه . محدود کنند
حقوقی نيز Qزم است، ولی کافی 

سازمانھای مترقی سياسی . نيست
ايران، بايد برنامه تامين انرژی 

اقل برای مورد نياز ايران را حد
سال آينده مد نظر قرار دھند  ۵٠

و از ھم اکنون در مورد آن 
اظھار نظر کرده، مبارزه نموده 
و مردم را برای تحقق آن بسيج و 

حق ايران با تحقق . آماده گردانند
عملی اين حق معنی و مفھوم پيدا 
می کند، در غير اين صورت به 
صورت يک لجبازی ديپلماتيک 

لش فقط تظاھر می کند که حاص
مضحک . خسارت گزاف است

است که ايران ھمه اين 
خسارتھای ناشی از تحريمھا را 
برای تحقق حقوقش بپذيرد، ولی 
خودش مخالف اجرای برنامه 

  . ھسته ای آتی خويش باشد
سازمانھای مترقی سياسی ايران 
بايد ھمانگونه که گفته شد سياست 
مستقل خود را صرفنظر از اينکه 

يا جمھوری  امپرياليستھا و
اس<می چه می گويند تبليغ کرده 

نبايد ابتکار عمل . و به پيش ببرند
را به دست رژيم سرمايه داری 

موفقيت و . جمھوری اس<می داد
يا شکست ھر برنامه، مقاومت و 
يا عقب نشينی در اين موارد را 
بايد تنھا بر اساس برنامه 
مشخص خود مورد نقد و يا تائيد 

اين صورت  در غير. قرار داد
وضعيتی به وجود می آيد که 
برخی سازمانھای سياسی ايران 

. در شرايط کنونی دچارش ھستند
آنھا ھم با سخنان امپرياليستھا 
مخالفند و ھم با سخنان رژيم 
جمھوری اس<می و خودشان نيز 

. حرف مستقلی برای گفتن ندارند
روشن است که مردم ايران به 
 چنين سازمانھای سياسی سردرگم

برای  اعتماد نخواھند کرد و
موضعگيريھای بی سر و ته آنھا 

. تره ھم خورد نخواھند کرد
حزب رويزيونيستی توده ايران 
به منزله يک سازمان سياسی 
ضد انق<بی، در واقع ھمينگونه 

. به مردم ايران تلقين می کند
تحريم بد است، فقر بد است، 
فقدان آسايش بد است، جنگ بد 

ست، دروغ است، صلح خوب ا
بد است، راستگوئی خوب است، 
برنامه ھسته ای ماجراجويانه و 
بد است، فنآوری ھسته ای امکان 
ساختن س<ح ھسته ای را بوجود 
می آورد و بد است و ھمسايه 
ھای ايران را ناراحت می کند و 

نتانياھو را عصابی می  اوباما و
ولی حق ايران خوب ... سازد و
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با نقض . استنقض حقوق ملل آغاز نقض گسترده حقوق بشر 
.حاکميت ملل توسط امپرياليستھا مبارزه کنيم  

اين  است و حزب توده ايران از
حق بی محتوا برای خالی نبودن 
عريضه که پشتوانه اجرائی ندارد 

ھر چه   قاطعيتو باد ھواست با 
حزب توده . تمامتر دفاع می کند

ايران موافق استفاده از برنامه 
ھسته ای بی خطر، بی ھزينه، 
فاقد مواد راديو آکتيو و تفاله ھای 

و بھتر خواھد بود که . اتمی است
طوری بنا شود اين نيروگاه ھا 

که نه خطر زلزله آنھا را تھديد 
کند و نه حم<ت ھوائی 

حزب توده خواھان . ھمسايگان
نيست در جھان "انرژی ھسته ای 

و ھمانطور که تا کنون " است
گفته و کسی " رسا"ھميشه 

نفھميده و نشنيده حاضر است 
برای تحقق حق ايران در دھه 
ھای گذشته و زمان وQيت 

  .  ندخمينی مبارزه ک

  
  

رويزيونيستھای مدرن  
دشمنان طبقه کارگر و 
نه دوستان اين طبقه 

.ھستند

  
  فريب مردمی که جانشان به لب رسيده است و سياست ادامه تحريم ھا

تبليِغ اينکه اگر محاصره 
اقتصادی برداشته شود وضع 
اقتصادی مردم ايران خوب می 
شود، تنھا برای ايجاد پايگاه 

ان اقشار انق<ب مخملی در مي
مرفه جامعه است که آنھا را به 
اين وسيله فريفته و سپس به 
گوشت دم توپ سياست 
نئوليبرالی در ايران تبديل کرده و 
برای تحقق سياستھای استعماری 

. درايران به خيابانھا بکشانند
محاصره اقتصادی حتی در 
صورت تعطيل تمام دستآوردھای 
ھسته ای ايران نيز برداشته نمی 

به ھمه ا آمريکا و اسرائيل شود ت
خواستھای خويش دست پيدا 

. نکنند اين محاصره باقی می ماند
ما می پرسيم مگر آنھا آگاه نيستند 
و نبودند که ايران فاقد بمب اتمی 
است و سخنان و تبليغاتشان در 
اين مورد دروغ محض است و 
ايران با بمب اتمی اسرائيل را 

 پس پافشاری آنھا. تھديد نمی کند
برای ادامه محاصره اقتصادی و 
تحريمھای ضد بشری و غير 
قانونی بر اساس دروغگوئی و 
رياکاری برای چيست؟ آنھا در 
ميان مردمی که از فساد و دزدی 
طبقات حاکمه به جان آمده اند و 
شاھد شکاف عظيم طبقاتی در 
ايران ھستند، برای بدست آوردن 

: دل آنھا چنين القاء می کنند که
ان می شود، آذوقه ارز ارز

ارزان می شود، بھای اجناس با 
ورود کاQھای خارجی تقليل 
يافته و مسافرت برای تفريح به 
خارج مناسب می گردد و ايران 

. به بھشت برين تبديل می گردد
آنھا عدم رفاه اجتماعی و نيروی 
متراکم کينه عمومی مردم از اين 
رژيم را وسيله ای کرده اند تا 

پايگاه درونی برای خويش يک 
  . پيدا کنند

اينکه محاصره اقتصادی ايران و 
وجود تحريم ھا ربطی به بمب 
اتمی موھومی ايران نداشته 
است، امروز بايد بر ھمگان 

اينکه امپرياليسم حق . روشن باشد
مسلم ايران را برای استفاده صلح 
آميز از انرژی ھسته ای به زير 
پا می گذارد تا در آينده خودش 

ر فروش انرژی ھسته ای انحصا
را داشته باشد و بندھای 
استعماری آتی را از ھم اکنون 
محکم کند، بايد در مذاکرات با 
ايران و تسليم ايران روشن شده 

اينکه دعوای امپرياليسم با . باشد
ايران فقط بر سر مسئله حقوق 
مسلم ايران نيست و توافقنامه 
لوزان بايد گام نخست برای 

باشد امروز ديگر خيانتھای بعدی 
. نمی تواند بر کسی پنھان باشد

آمريکا در فردای مذاکرات 
خواستھای جديد خويش را به 
موافقتنامه لوزان افزود و 
خواھان نابودی موشکھای 
بالستيک ايران، مبارزه با 
تروريسم و اجرای حقوق بشر 

ھيچکدام از اين موضوعات . شد
ربطی به حق مسلم ايران در 

صلح آميز از مورد استفاده 
خنده دار . انرژی ھسته ای ندارند

تر از ھمه تقاضای آمريکا، 
پيشنھاد اجرای حقوق بشر در 
ايران، آنھم از زبان رئيس 
جمھوری است که بی گسست و 
با گستردگی فراوان در سراسر 
جھان و در خود آمريکا، حقوق 

. بشر را زير پا می گذارد
دلسوزی اوباما برای اجرای 

ر ايران دلسوزی حقوق بشر د
برای منافع از دست رفته اش می 
باشد که اگر آنرا به کف آورد، 
جنايات رژيم جمھوری اس<می 
در قبال جنايات امپرياليسم در 

اين . ايران رنگ می بازد
خواستھا که اوباما در مصاحبه 
تلويزيونی خويش با نشريه 
نيويورک تايمز بيان کرد مسلما 

ھان از ديد حزب توده ايران پن
ھايی وجود  تحريم: "نمانده است

دارد که ھمچنان پابرجا خواھند 
بود، چرا که مربوط به برنامه 
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بانک جھانی، صندوق بين الملی پول و سازمان «سه اھرم 
ابزاری استعماری ھستند» تجارت جھانی  

فکر . ای ايران نيستند ھسته
کنم اين اصل مطلبی است که  می

. ايم دائما به صراحت اع<م کرده
ای را  اگر بتوانيم توافق ھسته

نھايی کنيم، و اگر ايران به آن 
ی از کار پايبند بماند، بخش بزرگ

ايم، اما اين مسائل ما  را انجام داده
با ايران را تمام نکرده و ما 
ھمچنان به ھمراه متحدان و 
دوستانمان به شدت برای کاھش، 

ھای  و اميدوارم توقف، فعاليت
ای که ايران در  کننده  ثبات بی

ھاست و حمايت  منطقه درگير آن
ھای تروريستی، ت<ش  از سازمان

کار شايد وقت  اين. خواھيم کرد
بگيرد، اما عقيده ما و عقيده من 

ای  اين است که اگر مسئله ھسته
تمام شود، آنوقت ما در موضع 
قدرتمندتری برای اين کار 

تکيه ھمه جا از ".(خواھيم بود
  ). توفان-ماست

سخنان اوباما برای درک ماھيت 
استعماری مذاکرات لوزان 

آمريکائی ھا . روشن است
ديگری ھم خواستھای افزوده 

. دارند که ولی فقيه بايد بپذيرد
انگشت را که دادی دستت را ھم 

اين منطق امپرياليستی . بايد بدھی
  .است

حزب رويزيونيستی توده ايران 
در ھمان سند بيانيه خود می 

در ضمن، بر اساِس : "... آورد
بيانئه صادرشده از سوی وزارت 
امورخارجٔه آمريکا، ھمه 

ه از سوی شد ھای اعمال تحريم
متحده نسبت به ايران در  اياQت

ارتباط با تروريسم، نقِض 
ھای  بشر، و موشک حقوق

باليستيک، طبق توافق اخير، 
  .". ھمچنان پابرجا خواھند ماند

يعنی حزب توده ايران نيز 
سخنان اوباما را که گويا 

به منطقه می آورد " امنيت"
شنيده است و ديده است که 

ان و مضمون اخت<فات اير
آمريکا تنھا بر سر مسئله ھسته 
ای نيست، بلکه بر سر تسلط 
امپرياليسم آمريکا بر کل منطقه و 
به زير سلطه کشيدن ايران از 
نظر سياسی به نفع عربستان 
سعودی و اسرائيل است و 

: "... عليرغم اين، مدعی است که
بر اين اساس، حزب ما ھمواره 

ھا از طريق  موافِق حِل اخت<ف
ھای  ه و تخفيف تنشمذاکر

خطرناک در منطقه خاورميانه 
جای شگفتی نيست که . بوده است

طلبی مانند رژيم  نيروھای جنگ
نتانياھو در اسرائيل و رژيم 
سرسپردٔه عربستان سعودی در 
منطقه و ھمچنين نيروھای 

طلب در صفوف رژيم  جنگ
ھايی  گيری با موضع... ايران

شان  ھماھنگ و ھمسان، مخالفت
ھرگونه مذاکره و توافقی  را با

 .اند اع<م کرده
حزب ما، ضمن استقبال از اتخاذ 
رويکرد مذاکره جدی، پيگير و 
شفاف به عنوان تنھا راه حل 
اخت<ف ھای موجود در رابطه 
با مسائل ھسته ای و تحقِق توافقی 

جانبه که منافع ملی کشورمان  ھمه
را تأمين کند،، معتقد است که 

شفافيت ھمٔه بايد با ... رژيم 
گرفته را  جزيياِت توافِق صورت

بيانئه حزب تودٔه ."(منتشر کنند
دربارٔه توافِق ايران و : ايران

» ١ع<ؤه  به ۵«کشورھای 
 ).١٣٩۴فروردين  ١۶يکشنبه، 

در اين بيانيه حزب رويزيونيستی 
توده ايران با برخورد 
ژورناليستی تمام تاريخ مذاکرات 

يکا و ھسته ای و دسيسه ھای آمر
اھدافشان از اين مذاکرات و تسليم 

طلبی رژيم جمھوری اس<می 
اينکه . ناديده انگاشته شده است

ھمه پاک سرشتان خواھان صلح، 
آسايش، راست گوئی، تخفيف 
تنش ھا، حل اخت<فات  ھستند، 

اينکه . پيشگوئی معجزه آسا نيست
گفته شود منافع ملی ايران بايد در 

، ھنر نظر گرفته شود ھنر نيست
اين است که در مورد اين پديده 
مشخص نظر روشن داده شود و 
گفته شود اين منافع مشخص ملی 

ولی . کدام است و چه بھائی دارد
حزب رويزيونيستی توده ايران 
از زير بار اظھار نظر روشن و 

نقيض و دو پھلو و بدون ضد 
فرار می کند و ما عليرغم 
توضيحات روشن اوباما و 

خود حزب توده تکرارش توسط 
ايران، باز با عبارات مبھم 
روبرو می شويم که خ<صه بيان 
نمی کند خواستھای امپرياليسم از 

ماھيت استعماری ايران دارای 
ھستند و بايد در مقابل آنھا 
مقاومت کرد يا خير بايد در مقابل 

. انجام داد" نرمش قھرمانانه"آنھا 
حزب رويزيونيستی توده ايران 

وضعگيری روشن از زير بار م
که بايد به مردم برای عمل 
روزانه و شکل تبليغاتشان 
رھنمود دھد فرار می کند و 
سرانجام کسی دستگيرش نمی 
شود که موضع اين حزب در 
مورد حق مسلم ايران در مسئله 
انرژی ھسته ای، حمايت از 
جنبش فلسطين، حمايت از دولت 
قانونی سوريه، ونزوئ<، بوليوی، 

ليد و تقويت تسليحات ، تو...کوبا 
نظامی ايران، کسب فنآوری و 
تکامل آنھا در صورت نگرانی و 

... مخالفت آمريکا و اسرائيل و
  چيست؟    
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خلقھای ايران ميسر نيسته مبارزه بر ضد امپرياليسم بدون اتکاء ب  

  
آيا مشکل امپرياليسم و صھيونيسم مبارزه با تروريسم است که لغو تحريمھا را منوط به 

  مبارزه با آن کرده اند؟
کسی که تاريخچه مبارزه ايران 

حق قانونی اش را  برای تحقق
دنبال کرده است می داند که 
امپرياليستھا با استفاده ايران از 
اين حق مخالفند زيرا اگر ساير 
ممالک جھان نيز به آن تاسی 
کنند انحصار توليد انرژی ھسته 
ای در جھان از دست چند کشور 
امپرياليستی قدرتمند خارج می 

تبليغات آنھا در مورد بمب . شود
ايران که توسط  اتمی موھومی

خودفروخته  سازمانھای
اپوزيسيون ايران نيز تبليغ می 
شد، ھمه و ھمه در خدمت نفی 

. حقوق مردم ايران بود و ھست
در کنار اين زورگوئی امپرياليسم 
و صھيونيسم با انق<ب شکوھمند 
بھمن مخالف بوده و ھستند و می 
خواھند تتمه دستآوردھای آنرا 

بايد به يا ايران . نابود سازند
مستعمره  آمريکا بدل شود و به 
دستورات و اوامر آنھا گوش دھد 

از سياست آنھا در منطقه  و
پيروی کند و يا اينکه آنھا از 
 تحريکات و ماجراجوئيھا در

منطقه دست برنداشته، ارتجاع 
منطقه را تا دندان مسلح کرده و 
خلقھای منطقه را به جان ھم 

را " خوب"انداخته و تروريسم 
. ر منطقه تقويت می نمايندد

 سياست امپرياليسم آمريکا در
منطقه برای تامين امنيت و ايجاد 
تفاھم نيست برای تسلط بر منطقه 

حزبی که خ<ف اين . است
واقعيات را تبليغ می کند ضد 

انق<بی و ارتجاعی بوده و راه 
تسلط مجدد امپرياليستھای تارانده 
شده از منطقه را، برای ورود به 

امپرياليسم . ان باز می کنداير
آمريکا در لوزان حتی به خفت 
تسليم رژيم جمھوری اس<می ھم 

آنھا بيشتر از آن . راضی نيست
می خواھند که مدعی آن بودند و 

. اين مضمون ھر سياستی است
امپرياليستھا ھر روز و ھر 
ساعت در پی کسب امتيازھای 
خانمانبراندازانه بيشتری از مردم 

اينکه بعد . آن ھستند منطقه و دول
از توافق با ايران از جيب بغلشان 
خواسته ھای جديدی مطرح کرده 

. اند ھرگز غير قابل انتظار نبود
امپرياليستھا نه از نقض حقوق 
بشر در ايران نگرانی دارند و نه 
در عربستان سعودی و يا 
فلسطين، آنھا نه از تروريسم 
متنفرند و نه از شکنجه و 

پس اينکه . زآدمکشی و تجاو
بيکباره نگران نقض حقوق بشر 
در ايران شده اند و خواھان 
مبارزه با تروريسم ھستند و غيره 
به اجرای سياست از قبل تعيين 

. شده خود آنھا مربوط می شود
اين فريبکاری آنھا ولی فقيه را به 
خشم آورده و حزب 
رويزيونيستی توده ايران را 

  .مسرور گردانده است
  :که ما می پرسيم

آيا حمايت از اسرائيل و نسل 
کشی آنھا در فلسطين تروريسم 

  نيست؟

آيا پرتاب بمبھای فسفری در نوار 
  غزه و فلوجه تروريسم نيست؟

آيا تجاوز به لبنان و سوريه بر 
خ<ف ھمه موازين بين المللی 

  تروريسم نيست؟
آيا تجاوز به عراق و افغانستان و 
پرتاب بمبھای خوشه ای و گلوله 

ی اورانيوم رقيق شده تروريسم ھا
  نيست؟

آيا استفاده از ھواپيماھای بی 
سرنشين برای کشتار مردم غير 
نظامی در افغانستان، پاکستان، 

... يمن، عراق، نوار غزه و
  تروريسم نيست؟

آيا حمايت از داعش و تامين کليه 
احتياجات نظامی، مالی، 
تدارکاتی، خوراکی، پوشاکی، 

ی مجازی اط<عاتی در شبکه ھا
... و سازمانھای امنيتی و

  تروريسم نيست؟
آيا تجاوز عربستان سعودی به 

  بحرين تروريسم نيست؟
آيا تجاوز عربستان سعودی به 
يمن ھمراه با آمريکا و امارات 

  متحده عربی تروريسم نيستند؟
آيا ترور دانشمندان ھسته ای 

، استاد محمدی مسعود علیايران 
مجيد ، دانشگاه تھرانفيزيک 
دانشگاه ، استاد فيزيک شھرياری

داريوش   شھيد بھشتی
وزارت ، متخصص نژاد رضايی

و سوء قصد نافرجام به  دفاع
، استاد فريدون عباسی دوانی

،  دانشگاه شھيد بھشتیفيزيک 
 تروريسم نيستند؟
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خلقھای ايران ميسر نيسته امپرياليسم بدون اتکاء بمبارزه بر ضد   

  توفان درتوييتر
Toufanhezbkar 

)توفان(حزب کارايران  
س بوکدرفي  

Toufan HezbeKar 

 

آيا حمله سايبری به تاسيسات 
سط ويروس اتمی ايران تو

  ؟استاکس نت تروريسم نيست
آيا مجبور کردن غير قانونی 
ھواپيمای رياست جمھوری 

در اجباری  بوليوی به فرود
اتريش به زور ھواپيماھای 

 جنگنده آمريکا تروريسم نيست؟
 ٢٠١٢ ژوئن ٢٠در تاريخ 

 نگتن پستواشمي<دی، روزنامه 
نوشت که  مقاله تحقيقیدر يک 

که ساختار  "بدافزار شعله"
ای داشت با ھدف  بسيار پيچيده

ھای  جاسوسی از شبکه«
ای و کسب اط<عات Qزم  رايانه

برای ايجاد اخ<ل در پيشرفت 
توسط » ای ايران برنامه ھسته

سازمان اط<عات مرکزی 
آژانس امنيت ملی اياQت ، آمريکا
توليد و  ارتش اسرائيلو  متحده

عليه ايران مورد استفاده قرار 
  . است گرفته

طبيعی است که اين اقدامات 
تروريستی است و بدست آمريکا 

. و اسرائيل صورت می گيرند
پس نگرانی اين دول تروريستی 

" تروريسم جمھوری اس<می"از 
  در چيست؟

روشن است که سخن بر سر 
بر سر اخت<ف . تروريسم نيست

سياست خارجی جمھوری 
اس<می ايران در تماميت خود 

امپرياليسم آمريکا و . است
اسرائيل تنھا به آن سياست 
خارجی تن در می دھند که منافع 

و امپرياليسم " امنيت اسرائيل"
. آمريکا را در منطقه تامين نمايد

آنچه آنھا تروريستی می نامند، 
مخالفت با سياستھای 

وريستی تجاوزکارانه و تر
يک . خودشان در منطقه است

حزب سياسی جدی و مدعی 
کمونيستی نمی تواند به بيان 
بيطرفانه نظريات سخنگويان 
امپرياليستھا قناعت کند، بلکه بايد 

اين نظريات را بشکافد و ماھيت 
آنھا را به مردم ايران نشان دھد 
تا مردم بفھمند که رفع موقتی به 

محاصره " تعليقی"سخن ديگر 
تصادی که ھميشه می تواند به اق

عنوان حربه استعماری در آينده 
نيز بر ضد ھر حکومت 
دموکرات و انق<بی در ايران به 
کار رود يک حيله امپرياليستی 

. برای مستعمره کردن ايران است
ماھيت مبارزه ای که در گرفته 
است مبارزه بر سر مسئله ھسته 
ای نيست بر سر استق<ل و منافع 

حزب . ن استملی ايرا
رويزيونيستی توده ايران بر 
روی اين واقعيت پرده می کشد و 

. مردم را به بيراھه می برد
گمراه کردن مردم راه را برای 
سازش رژيم سرمايه داری 
جمھوری اس<می با امپرياليستھا 
و سپس با صھيونيسم ھموار می 

  .کند
حزب رويزيونيستی توده ايران 
دارد راه را برای شرکت در 
قدرت سياسی به نفع منافع 
امپرياليسم در ايران ھموار می 

با نفی سرشت جنگ طلبانه، . کند
ارتجاعی و تروريستی امپرياليسم 

به آنھا چراغ سبز نشان می دھد 
تا برای اين حزب در ايراِن 
وابسته ی فردا، يک کرسی 

اين حزب . رت در نظر گيرنداوز
ربطی به گذشته انق<بی حزب 

سنتھای انق<بی آن  توده ايران و
قبل از سقوط به منج<ب 

وارطان ھا، . رويزيونيسم ندارد
کوچک شوشتری ھا، سيامکھا، 
افراخته ھا، سروشيان ھا، انوشه 
ھا، قبادی ھا در راه آزادی 
ايران، بر ضد مصالح امپرياليسم 
و برای تحقق مارکسيسم لنينيسم 
و استقرار جامعه کمونيستی جان 

و کوچکترين  خويش را فدا کردند
قرابتی با اين دزدان تاريخ جنبش 
کمونيستی ايران ندارند که به 

  .   مجيزگوی اوباما بدل شده اند
به مثابه ) توفان(حزب کار ايران

تنھا سازمان کمونيستی که ادامه 
دھنده راه حزب کمونيست ايران، 

نفر و دوران نخست  ۵٣گروه 
انق<بی فعاليتھای حزب توده 

حق قانونی و ملی  ايران است، از
ايران برای استفاده صلح آميز از 
انرژی ھسته ای بر اساس 
موافقنامه منع گسترش س<حھای 
ھسته ای دفاع می کند و به 
کوچکترين مصالحه ای نيز در 

. اين زمينه رضايت نخواھد داد
حزب ما با ھر قرارداد 
استعماری در نفی اين حق قانونی 
ايران مخالف است و آنرا به 

ميت نمی شناسد و چنانچه به رس
قدرت رسد به لغو اين قرارداد 
ترکمانچای جديد اقدام خواھد 

  .کرد
راه مبارزه با زروگوئی 
امپرياليسم توسط يک حزب 
انق<بی، پراکندن ترس و وحشت، 
مبھم گوئی و رياکاری، پرگوئی، 

... خاک به چشم مردم پاشيدن و
نيست، بسيج توده ھای مردم بر 

درست، واقعبيانه و اساس تحليل 
طرح شعارھای روشن و 
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رھنمودھای راه گشاست، تا 
مبارزه عليه راھزنان جھانی که 
به محاصره ما پرداخته اند با 
شرکت گسترده مردم و پشتوانه 

دعوت . آگاه آنھا به پيش رود
مردم به تسليم و خفت و خواری 
برای انصراف از حق قانونيشان 
در خدمت منافع امپرياليسم و 

اين . ھيونيسم در منطقه استص
نوع مبارزه سازمانھای منحرف 
سياسی ايران از جمله حزب 
رويزيونيستی توده ايران، بر 
اساس مبھم گوئی و عدم تحليل 
مشخص از شرايط مشخص، ھمه 
را نوکر امپرياليسم دانستن و 
جھان را عرصه بازيگری مطلق 
امپرياليستھا جا زدن، برای 

ت، خلقھا، دولتھا و مخالف
اعتراضات و مقاومت آنھا در 
قبال دشمنان بشريت در جھان 
جائی باقی نگذاشتن، در 
توھمات، ساده انگاری و تخي<ت 

و راحت طلبِی فکری " انق<بی"
زيستن، از بغرنجی مبارزه 

عم< ... اجتماعی بی خبر بودن و
به نقض حقوق قانونی مردم 

Q حقوق ھمه دولتھا و اايران و م
نجر شده و به خلقھای جھان م

طور مشخص به تحقق حقوق 

اين . ايران صدمه می زند
واقعيات را با کوته نظری و 
نابينائی سياسی ناديده گرفتن، 
عم< مبارزه مردم ايران را 
مخدوش کرده و جھت مبارزه 
آنھا را حتی بر ضد رژيم سرمايه 
داری جمھوری اس<می منحرف 
می نمايد و اعتراض ناآگاھانه 

ه نيروی بالقوه متحد مردمی را ب
. امپرياليسم در منطقه بدل می کند

اين سازمانھای منحرف سياسی 
از ھم اکنون مردم ايران را فرا 
می خوانند که از حقوق حقه خود 
دفاع نکنند و در تجاوز احتمالی 
امپرياليسم به ايران برای تحقق 
نيات شومش به مقاومت دست 

زيرا  ،نزنند و خانه نشين شوند
ای برای مبارزه وجود  انگيزه
اين جريانات منحرف . ندارد

" انق<بی"سياسی بعضا با نقاب 
به امپرياليستھا ندا می دھند که ما 
در ايران، مردم را به بی عملی و 
تسليم طلبی دعوت می کنيم و 
وظيفه خلع س<ح روحی آنھا را 
به عھده می گيريم تا موانع 
مقاومت از راه تجاوز بيرونی و 

ه ھای درونی برداشته يا دسيس
نيروھای سياسی منحرف . شود

ای مردم ايران به که حقوقی بر

موجويت و ند رسميت نمی شناس
جمھوری اس<می را بھانه کرده 

و مردم را برای تحقق و اند 
می کنند نکسب اين حقوق بسيج 

چه بخواھند و چه نخواھند در 
رزار وسيع تبليغاتی کاکنار 

  .و دارندامپرياليستی قرار داشته 

حزب کار 
 )توفان(ايران
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ھرگز نبايد تسليم ديکته امپرياليستھا 
شد زيرا اين سياست زورگوئی و 
تسلط طلبی از ماھيت آنھا برخاسته و 
 اين استعمارگران دروغگو و رياکار 
ھرگز به کسی و به ھيچ چيز رحم نمی 

تاريخ چرک  ، سراسرتاريخ آنھا. کنند
و ما نتايج سياستھای  ستو خون ا

ضد بشری آنھا را ھمين امروز در 
فرقی ميان . خود داريم مقابل ديدگان

ريگان و اوباما ، نيکسون و کندی 
امپرياليسم يعنی جنگ . وجود ندارد

  .افرزوی و جنگ طلبی
  نيش عقرب نه از ره کين است      

  اقتضای طبيعتش اين است        

ملی  سم امپرياليستھا با نقض حاکميتليتحقق سياست نئوليبرا
  ممالک ممکن می گردد

  www.toufan.org   . صفحه توفان در شبکه جھانی اينترنت     toufan@toufan.orgنشانی پست الکترونيکی      

حزب واحد طبقه کارگر " حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است: با خوانندگان سخنی
نظريات و پيشنھادات خودرا . اين زبان برای ھرچه رساتر شدن به ياری ھمه کمونيستھای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد. ايران است

به ما کمک . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اط:عات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد. برای ما ارسال داريد
يع اين نشريه ما را ياری در توز. مالی برسانيد، زيرا ما تنھا با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ھا، ھر چند ھم که جزيی باشند نيازمنديم
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