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 تحریم ایران یک اقدام امپریاليستی وتوطئه گرانه عليه مردم ایران است
                               آن را بشدت محکوم ميکنيم  

 
 بزرگ جهان ، قطعنامه تحريم تهديدات و زورگويی های امپرياليسم آمريکا و کنار آمدن با ساير رقبایپس از سرانجام 

 . کشور عضو شورا به تصويب رسيد15ايران در شورای امنيت سازمان ملل با اجماع آرای 
دی را عليه نهادها، شرکت هسته ای  را هدف قرار داده و تحريم های شدي فنآوری قطعنامه به طور مشخص برنامه های 

آوری و نقطعنامه از ايران می خواهد که فعاليت های مربوط به ف .ها و افراد مرتبط با اين برنامه ها وضع کرده است
  .غنی سازی اورانيوم را تعطيل کند، در غير اين صورت با اقدام های بيشتری از سوی سازمان ملل روبرو خواهد شد

: ن نكات قطعنامه مصوب شوراى امنيت را به شرح زير منتشر آردتري خبرگزارى فرانسه اصلي  
 

.هاى غير نظامى است ى تحريم  منشور سازمان ملل آه دربرگيرنده7 فصل 41 انجام اقدامات بر اساس بند -  
به غنى سازي، هاى مربوط  اش را متوقف آند آه شامل تمام فعاليت يي هاى حساس هسته  ايران بايد بدون تاخير، تمام فعاليت-" 

. هاى مربوط به آب سنگين از جمله ساخت رآآتور تحقيقاتى است ى تحقيق، توسعه و آار بر روى پروژه بازفرآورى در زمينه  
 تمام آشورها بايد اقدامات الزم را به منظور جلوگيرى از تامين، فروش و انتقال مستقيم يا غير مستقيم از خاك خود يا توسط افراد -

ى  تواند در خدمت برنامه هايى آه مي هند آه اين امر شامل تمام موضوعات از جمله مواد، تجهيزات، آاالها و تكنولوژيخود انجام د
.يى و موشكى بالستيك ايران قرار گيرد، باشد هسته  

موارد فوق قرار يى ايران در  هاى هسته تواند در خدمت برنامه ها و ديگر موارد اقتصادى را آه مي  تمام آشورها بايد سرمايه-
گيرد  اند، صورت مي هايى آه از سوى شوراى امنيت مشخص شده ها در مورد افراد و شرآت اين توقف سرمايه. گيرد، مسدود آنند

.ايران در ارتباطند" يى تسليحاتى هسته"هاى  يى و يا سيستم هاى هسته و بنا بر تعريف شوراى امنيت آنها آسانى هستند آه با برنامه  
يى قرار دارند خوددارى آنند، اين  هاى هسته هاى آه در ارتباط با برنامه ام آشورها خواسته شده است تا از آموزش ايراني از تم-

.امر چه در داخل خاك ايران و چه خارج از آن ممنوع است  
ديپلماتيك و مذاآره براى تضمين حل  تواند به راه اش را متوقف آند، اين امر مي يي  تاآيد بر اين نكته آه اگر ايران فعاليت هسته-

  .آميز بينجامد يى صلح آورى هسته دسترسى ايران به فن
ى اين آه آيا ايران به طور آامل امر تعليق و ديگر   روز درباره60المللى انرژى اتمى خواسته شده تا در   از مدير آل آژانس بين-

  .به شوراى حكام و شوراى امنيت گزارش دهدموارد ذآر شده در قطعنامه را اجرا آرده است به طور موازى 
هاى قيد شده در اين قطعنامه بايد به محض اجراى الزامات قيد شده در قطعنامه و الزامات شوراى   تاآيد بر اين نكته آه تمام تحريم-

  .حكام از سوى ايران، برداشته شود
 منشور سازمان ملل عليه 7 فصل 41مات بيشترى بر اساس بند  در صورتى آه ايران به مفاد قيد شده در قطعنامه عمل نكند، اقدا-

2 ادامه در صفحه ".باره تصميم گرفت  آينده در اين شود و در صورتى آه چنين اقداماتى الزم باشد، بايد در ايران اعمال مي  
 

                                                       ***************************                                      

                                                       
 

   دانمارک،انرفقای حزب کمونيست کارگر
ما  اين .  درودهای برادرانه خود را بمناسبت برگزاری سومين کنگره حزبتان ابراز ميدارد) توفان(حزب کار ايران 

حزب . ندگی تشکيالت شما را به فعالين انقالبی و کارگران دانمارک تبريک ميگوئيملحظه مسرت بخش و تاريخی در ز
   بسرکردگی بمبارزات شما بر عليه بوژوازی دانمارک بنمايندگی دولت فوگ، بر عليه امپرياليسم) توفان(کار ايران 

 ستم و سرکوب، و استثمار درود ، و برای ساختن جامعه ای آزاد از نژاد پرستی، امريگا، بر عليه صهيونيسم و ارتجاع
 .امپرياليسم آمريکا در جنگ ارتجاعی اش عليه کشور عراق شکست مفتضحانه ای خورده است رفقای عزيز،.  ميفرستد

  3ادامه درصفحه ... جنبش مقاومت مردم عراق کشور را به باتالقی برای نيروهای اشغالگر تبديل کرده است
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  دانمارکانبه سومين کنگره حزب کمونيست کارگر) توفان(پيام حزب کارایران    
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   ...ادامه  تحریم ایران
                                                                    

آمريکا و درجهت تحقق   بنظر حزب ما اين تحريم فاقد کوچکترين مشروعيت حقوقی است، اقدام سياسی از سوی  امپرياليسم
اين تحريم اگرچه درعمل تاثيری در .  سياستهای توسعه طلبانه و کنترل تمام عيار منابع نفتی و انرژی  ايران و منطقه است

ای هسته ای  ايران ندارد ليکن يک اقدام حساب شده سياسی و يک پيروزی ديپلماتيک برای  امپريالسم آمريکا به سرکردگی فعاليته
. چرج واکر بوش  است که اينروزها مفتضحانه  درعراق  با شکست روبرو شده  و هر روز بيشتر در اين باتالق فروميرود

ماتيک را نياز دارد تا درآينده با اشاره به همين قطعنامه، قطعنامه های ديگری صادرکند آمپرياليسم آمريکا اين پيروزی روانی و ديپل
اين تحريم توطئه . ودر نهايت سناريوی  تغيير رژيم در ايران را همانند تغيير رژيم درعراق اما درشکل ديگری  متحقق گرداند

.ی را در دراز مدت بدنبال  خواهد داشتآشکاری است عليه منافع مردم ايران و ادامه اين سياست عواقب شوم  
ايران قرار داد منع گسترش سالحهای اتمی را امضاء کرده است و موافقت خويش را برای نساختن بمب اتمی  واقعيت اين است که 

ت ايران حداقل از نظر حقوقی به دول. نه تنها بر اساس قرار داد موجود بلکه در بسياری موضعگيريهای سياسی اعالم داشته است
 منع گسترش سالحهای اتمی خارج پيمان کره  از  خلق اگر دولت ايران مانند جمهوری دموکرتيک . نمی توان ايرادی وارد دانست

شود اين حق طبيعی ايران است که حتی به ساختن بمب اتمی مانند اسرائيل که قرارداد را امضاء نکرده است و آمريکا و پاکستان و 
اينکه . امری که برای يکی خوب و پسنديده است نمی تواند برای ديگری بد و نکوهيده باشد. مبادرت ورزد... وفرانسه و انگلستان 

داشتن بمب اتمی به مصلحت ايران است و يا نيست و يا اينکه موضع کمونيستها و از جمله حزب ما در مورد آن چيست امر ديگری 
دولی که اين جار و جنجال تبليغاتی را براه انداخته اند . صل به آن پرداخته ايم مقاالت گذشته خود مف بيانيه ها واست که ما در

خودشان از جنايتکارترين و بی وجدان ترين دول غارتگر و تجاوزگر جهانند و طبيعتا کوچکترين مشروعيتی ندارند بديگران ايراد 
ر اين زمينه تصميم بگيرند و پيشنهاد خلع سالح اتمی اين وظيفه مردم ايران است که د. بگيرند و خطر بمب اتمی را گوشزد کنند

   . عمومی را مطرح نمايند
در مقابل اين تعهدی که ايران به آژانس جهانی نظارت بر فعاليتهای هسته ای سپرده است، از اين حق برخوردار است که به غنی 

از پشتيبانی و حمايتهای فنی آژانس نيز منطبق بر کردن اورانيوم دست زده و فنآوری هسته ای را بياموزد و در اين راستا حتی 
اين حق را قرارداد منع گسترش سالحهای هسته ای برای همه اعضاء خود که غالب آنها از . نص صريح قرارداد برخوردار باشد

ميت شناختن بدون برس. اين حق جز الينفک پيمان منع گسترش سالحهای هسته ای است. هستند قايل شده است“ دنيای سوم“ممالک 
  .اين حق کل پيمان از نظر حقوقی بزير پرسش ميرود و فاقد اعتبار قانونی است و لذا پايبندی به موارد مندرجه در آن الزامی نيست

 
 بی قيد و شرط حمايت ميکند  با امپرياليست آمريکا که خودش اين پيمان را امضاء نکرده است و مضافا از صهيونيستهای اسرائيلی 

! حقوقی  جز توسل به قانون جنگل  ميتواند ديکته به ايران و ساير دول را اعمال نمايد و به آن  نيزشکل قانونی بدهد؟چه معيار   
  . در يک کالم امپرياليست آمريکا زور ميگويد و درخواستهايش غير قانونی و ضد موازين برسميت شناخته شده بين المللی است  

 
:ازاین منظر  

ن توسط شورای امنيت را يک اقدام سياسی و استعماری و زورگويانه و درراستای منافع امپرياليستها بويژه حزب ما تحريم ايرا
.امپرياليسم آمريکا ارزيابی ميکند و آن را بشدت محکوم ميکند  

 
 که گويا اين تحريم در دراز مدت همان سناريوی تغيير رژيم درعراق است که به دروغ رژيم صدام را همدست اوسامه بن الدن

.دارای بمب اتمی و ميکروبی بود معرفی کرده و سرانجام به اشغال و قتل و غارت اين کشور دست زدند  
 

 سياست حزب ما درمورد ايران ادامه  طبيعی همان سياستی است که در قبال تجاوز امپرياليستی به عراق، افغانستان و لبنان و 
ه دخالت سياسی درامور داخلی ايران  و تغيير رژيم توسط دول امپرياليستی را  اتخاذ  شده و صريح وروشن هرگون....فلسطين و

.نقض آشکار حق تعيين سرنوشت مردم ايران  دانسته و آن را شديدا محکوم ميکند   
 

 سرنگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی  وظيفه تعطيل نشدنی مردم آزاده ايران است و سياست تحريم و تهديد نظامی 
قبال ايران نتنها رژيم جمهوری اسالمی را تضعيف نميکند بلکه موجب تشديد خفقان سياسی و سرکوب جنبش آزاديخواهانه مردم در

سياست تحريم ايران درخارج و تشديد سرکوب جنبش دموکراتيک وآزاديخواهانه درداخل مکمل يکديگرند . ايران خواهد گشت
.ياستی حمايت کندوهيچ انسان آزاده ای نمی تواند از چنين س  

حزب ما جريانات و محافل وابسته  وارتجاعی اپوزيسيون جمهوری اسالمی را که اکنون به سماع نشسته و مشوق تحريم همه جانبه 
ايران توسط شورای امنيت هستند و از سياست نظم نوين و خاورميانه بزرگ جرج واکر بوش الهام ميگيرند، محکوم ميکند و 

. آزموده رادوباره آزمودن خطاست. افکندگی و ندامت برايشان نمی بيندفرجامی جز شکست وسر  
.از فجايع اشغال افغانستان و عراق بايد آموخت واز سرنوشت  چلبی ها و حامد کرزای ها بايد درس عبرت گرفت  

 

)توفان(حزب کارایران                                                        چهارم دی ماه هشتاد وپنج                                            
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...... به سومين کنگرهپيام   ادامه      
 

  اين . گردد راديکال  و هرچه بيشتر استمرار يافته تقويت، تداوم وجنبش ضد جنگ و همبستگی با مردم عراق  بايد
نيروهای . سازد بلر و همدستان آنها در دانماک ؛ دولت جنايتکار فوگ، را بيشتر افشا -جنبش بايد جنايات دولتهای بوش

، امپرياليستهای آمريکائی به مردم عراق خسارت جنگی پرداخته گردند عراق و خاورميانه اخراج  خاک ازايد باشغالگر
  . ، و معماران جنگ در عراق به محاکمه کشيده شوند

  .   دانمارک در جنبش ضد جنگ را ستايش ميکندانکارگرنقش برجسته رفقای حزب کمونيست ) توفان(حزب کار ايران 
وازی دارای خصلت جهانی بوده وبيان همبستگی بين ژامپرياليسم، جنگ، و سياستهای نئوليبرالی بورجنبش بر عليه 

بايد اين جنبش تقويت يافته، نقش کمونيست ها در اين جنبش برجسته شده ، تهاجم به حقوق . کارگران جهان است
  .کنندزحمتکشان در هم شکسته شود و نيروهای هوادار دمکراسی و سوسياليسم پيشروی 

  
  رفقا،

.  ضد فناوری هسته ای ايران به تصويب رساند عليهاخيرا و تحت فشار آمريکا، شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه ای
تغيير "حزب ما اين امر را توطئه ای امپرياليستی عليه مردم ايران ميداند و آنرا اقدامی در جهت آماده سازی برای 

فقط مردم ايران که .  اين توطئه بايد افشا شود. آمريکا ارزيابی ميکند"   نوين جهانینظم "در ايران و پياده کردن " يمژر
.  قاطعانه مخالف هر گونه دخالت خارجی در ايران هستند حق دارند که رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی را بزير بکشند

  . اهداف امپرياليستهای آمريکائی در ايران بايد برای مردم جهان افشا شوند
  

  رفقای عزيز،
حزب ما اطمينان دارد که کنگره سوم شما راهبرد مبارزه برای انقالب و سوسياليسم در دانمارک را مشخص نموده 

 .   وازی و امپرياليسم بسرکردگی آمريکا با هم متحد اندژ لنينيستی  ما در مبارزه بر عليه بور-دو حزب مارکسيستی . است
  .  مند است انقالبی تان آرزوفعاليتهای برای ی روز افزونموفقيت هاحزب ما 

  
  ! دانمارکانرگزنده باد کنگره سوم حزب کمونيست کار

  !زنده باد همبستگی بين طبقه کارگر ايران و دانمارک
  !زنده باد سوسياليسم

  )توفان(حزب کار ایران 
 2006 دسامبر 30
  

                                                                                                                                                 
 

                                                                                                      
                                         و مسئله ملی  کمونيستها                                    

                 
  

در اين .  تشکيل شد1917 هفتمين کنفرانس سراسری حزب کمونيست بلشويک شوروی  بنام کنفرانس آوريل در سال 
وازی از سياست ستم ملی تزاريسم پشتيبانی ژده بورر، سرمايه داران و خکنفرانس لنين خاطر نشان ساخت که مالکان

م ملی به آنان امکان ميدهد که امتيازات طبقاتی خود را نگاه دارند و در بين کارگران منسوب به اقوام مختلف ست. ميکنند
لنين در عين اينکه برای تمام ملل روسيه حق جدائی و تشکيل دولتهای مستقل را برسميت ميشناخت تاکيد . تفرقه بياندازند

وی اشاره مينمود که برسميت شناختن حق . ران ملل مختلف ميباشدميکرد که هدف وی از اين کار تامين همبستگی کارگ
حزب بايد مسئله . تعيين سرنوشت ملتها بوسيله خود آنها را نبايد با مسئله صالح بودن جدائی اين و يا آن ملت اشتباه کرد

در اين کنفرانس .ل کندرا در هر مورد مشخص از ديدگاه تکامل اجتماعی و منافع مبارزه پرولتاريا در راه سوسياليسم ح
ران يک محل و حتی يک کارخانه  و تقويت ارتباط گکه موجب تفرقه مصنوعی بين کار “خود مختاری فرهنگی ملی“

در قطعنامه کنفرانس منظور شد که منافع طبقه .  را، محکوم نمودکارگران با فرهنگ بورژوائی ملتهای جداگانه ميشود
، تعاونی و فرهنگی پرولتری واحدی گرد ، سنديکائی ملتها  در سازمانهای سياسیکارگر الزام ميکند که کارگران تمام

تنها اينگونه در آميختن ملتهای مختلف در سازمان های واحد است که به پرولتاريا امکان  ميدهد پيروزمندانه عليه “. آيند
ربه ملی اين تجدرس از اين ).449ص ، 1، جلد قطعنامه ها(“سرمايه بين المللی و ناسيوناليسم بورژوازی مبارزه کند

است که ملتهای منطقه بايد خواهان حق خود تعيينی سرنوشت مردم عراق بدست خودشان و نه بدست قوای استعمارگر 
  5 و 4ادامه در صفحه ... نظری به ناسيونال شونيستهای. همه آن کسانيکه خواهان ادامه استعمار در عراق اند. باشند
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آنها تمام . ک پارچه برای کشتار قومی مردم عرب عراق هلهله ميکنند و دست ميزنندآنها ي. کرد عراقی و ايرانی بيافکنيد
، بی فرهنگی و نابينائی سياسی خويش را در پس نقاب حق تعيين صفات نکوهيده و ضد بشری و توحش آدمخوارانه

يسم برای ملت کرد ، اين بيچاره های سياسی فکر ميکنند که امپرياليسم و صهيونسرنوشت خلق کرد پنهان کرده اند
آنها نميفهمند که قصابان امپرياليست در منطقه به . احترامی قايل است و حقوقی را اساسا برای آنها برسميت ميشناسد

، اين شغل شاگرد سالخ نياز دارند و اين کردهای خود فروخته عراقی و ايرانی که به مزدوری بيگانه افتخار ميکنند
 صهيونيستی –ا و نيروهای انقالبی ايران هرگز با اين تجريه طلبی و دسيسه امپرياليستی  کمونيسته.پذيرفته اند“ شريف“

در منطقه برای ايجاد يک اسرائيل دوم موافق نيستند و با اين تفکر ارتجاعی که ستون پنجم ارتجاع در منطقه است با 
 به پيش برد تا دست مزدوران امپرياليسم و روشن است که اين پيکار را بايد نخست از نظر نظری. تمام قوا پيکار ميکنند

تا خودفروختگان کرد عراقی و ايرانی ناچار شوند معاهده همدستی با امپرياليسم و . صهيونيسم در منطقه باز شود
  . صهيونيسم را از زير عبای خويش بدر آورند تا خلق کرد اين رهبران خود فروخته را بشناسد

آنها از سالها قبل با نفوذ در منطقه قفقاز . ای امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه استپرچم تجزيه ايران يکی از سياسته
تعليمات نظامی و سياسی و تئوريک و تاريخی در خارج . خود را برای ايجاد نفاق در ميان خلقهای ايران آماده ميکنند

، خوزستان و ، آذربايجاننيستاين سياست فقط منوط به کردستان . ايران و عراق بخشی از برنامه های آنهاست
سرنوشت “ حق دموکراتيک“آنها عوامی خويش را در چهارگوشه ايران زيرا لوای . بلوچستان ر نيز در بر ميگيرد

، بجای نفرت ضد جمهوری  ايجاد نفرت ضد فارس.خواهی علم کرده اند تا نخست به زمينه سازی فکری بپردازند
، ايجاد نفرت ضد فارس بجای يجاد نفرت ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی، ايجاد نفرت ضد فارس به جای ااسالمی

زيرا تبليغ چنين نفرتی و آنرا علت العلل مشکالت خلقهای .  بخشی از اين زمينه سازيهای فرهنگی استنفرت طبقاتی
 اين که مردم ايران را بجای. ايران قلمداد کردن  طبيعتا پرده ساتری بر ماهيت طبقاتی رژيمهای حاکم در ايران ميکشاند

بر عليه طبقه حاکمه بسيج کند خلقهای ايران را به دشمنی بر ضد يکديگر تحريک ميکند تا زمينه برادر کشی و قوم کشی 
ناسيونال شونيستها مرتجع آذری که هم از جانب جمهوری آذربايجان و هم از جانب دولت . را در ايران فراهم آورد

 جهانی تقويت ميشوند کار دروغپردازيشان بجائی رسيده است که حضور جمع کثيری از ترکيه و هم از جانب ارتجاع
 آنها کتمان ميکنند که پدر رضا خان قلدر و .ميگذارند“ فارسها“مرتجعين آذری در ماشين سرکوب اسالمی را به حساب 

آنها هر مرتجع آذری را که به .  قلم زنندها ف او، تا تاريخ را بر اساس منافع علیپدر فرح ديبا هر دو آذری بودند
با منطق ناسيونال شونيستهای ملل ستمکش . سرکوب همه خلقهای ايران مشغول است با تردستی فارس شده جا ميزنند

انديشمندان آنان با تردستی ميکوشند از رشد مبارزه طبقاتی در . اساسا نه آذری و نه کرد و نه عرب مرتجع وجود دارد
، آذری و يا عرب سرمايه دار کرد. پيشگيری کنند“ فارسهاست“ به اين بهانه که مبارزه اساسی با ميان خلقهای تحت ستم

هر زحمتکش آذری و يا کرد و يا عرب که .  استثماری برخوردارندبه صرف دارا بودن مليت اقليت از حق ويژه است
 تبليغ .است بدر ميآورند“ فارس شده“و يا  “تفارسهاسـ“زبان به اعتراض بگشايد زبانش را از حلقش بنام اينکه مامور 

بورژوائی در چارچوب يک کشور واحد بايد جايگزين “ ملی“نفرت ملی بايد جای نفرت طبقاتی را بگيرد و مبارزه 
 آرمان سوسياليسم بدور افکنده ميشود و گفته ميگردد که زمان طرحش هنوز نرسيده است نخست .مبارزه طبقاتی شود

   .را بدهيم“ افارسه“بايد ترتيب 
برای آنها فقط ملتهای گوناگونی در ايران . انديشمندان اين تجزيه طلبی جائی در مبارزه برای خلق ايران قايل نيستند

آنها شبيه دانه های نخود لوبيا . هستند که گويا بطور اتفاقی در کنار هم قرار گرفته اند و نبايد به کار هم کار داشته باشند
، ، تاريخ مشترکیآنها خلق مشترکی نيستند.  که جا نيفتاده است و هر کس سر به گوشه ای دارددر درون آشی هستند

، ، در پيروزی و شکستهای مشترک سهيم نبوده اند، در غم شادی، هزاران سال در کنار هم زندگی نکرده اندندارند
اد مشترک و همسرنوشت دست پيدا ، مردمشان به اقتصفرهنگ مشترک و ميراث مشترک تاريخی اساسا نداشته وندارند

 آنها فکر ميکنند که بايد بر نفاق بر تفاوت تکيه ،، قيامها و انقالبهای خونين مشترکی را  در پشت سر ندارندنکرده اند
، ، خون جاری شودبايد کاری کنند که درگيری شود. کنند و هر جائيکه اين نفاق و تفاوت را نمييابند بايد آنرا اختراع کنند

، مگر در هندوستان نکردند ، مگر در يوگسالوی نکردند و شدراهی طی شود که قابل بازگشت نباشد، کشته پشته شوداز 
بايد سخن طوری رود که تو گوئی ملتهای گوناگون ايران مانند دسته گلهای متفاوت در . ، پس چرا در ايران نشود؟و شد

. ايرانی وجود نداشته و ندارد، اساسا ا همسايه هم اند و نه هموطن، آنهگلدان در کنار هم و بی رابطه با هم قرار دارند
  .اسـت“ فارس ملت “ايران جمع عددی چند ملت است که فصل مشترک اکثريتشان دشمنی با 
تجزيه طلب عرب که ياد االحواز مشاعرش را . اين همه جهالت را فقط يک ناسيونال شونيست کور ميتواند داشته باشد

يک . اعتراضی نداردعراق عرب شمشير ميکشد برای عليه قتل عام مردم “ فارس“آنقدر که بر عليه خراب کرده است 
، فلسطين را ويران قوای استعمارگر از آن سر دنيا آمده و مردم عراق را به خاک خون کشيده و نفت آنها را غارت ميکند

نش به اندازه خون مردم فارس به جوش نمی خو. ، ليکن به غرور اين تجزيه طلب عرب ايرانی بر نميخوردکرده است
نمی گويد که خلقهای ايران متحد شويم و جمهوری اسالمی را سرنگون کنيم تا مانع شويم که امپرياليسم و صهيونيسم . آيد

خير تجريه طلب عرب در فکر ايجاد دولت دوم کويت در منطقه است که نفتش را . ايران را به تجاوز و انقياد تهديد کنند
   نام شيخی ثبت کنند و وی بتواند با چرب کردن سبيل دو ميليون نفر ادعای استقالل کند و در يک انتخابات ب
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با وعده ماهيانه چند ده هزار دالر از در آمد نفت به واجدين شرايط انتخاباتی در زير نظارت مامورين “ دموکراتيک“
  .بيطرف سازمان ملل به ستم فارس پايان دهد
، بگذريم از اينکه حزب ما  در صد ايران آذربايجانی و يا ترک اند60 بيش از به ناسيونال شونيست آذری ياد داده اند که

 آنها تبليغ ميکنند که زرتشت آذری .هرگز با اين مسئله مشکلی نداشته و نداردکه اعضاء فراوانی از ملت آذربايجان دارد 
 و بيکباره ؟؟؟ بوده است!!!“ايين سرنوشت خلقهعحق ت“و خواهان ، بابک خرمدين گويا عليه فارسها ميجنگيده بوده

 تا با شکست بابک کينه ضد فارس را تقويت کرده به تنش ميکنند“ فارس“افشين سردار ترک تبار ايرانی را نيز لباس 
آنها رژيم جنايتکار جهموری اسالمی را که با دست بسياری از همين آذريها و فارسهای مرتجع علم شد همتراز . باشند

ند و به ذهن چنين متبادر ميسازند که گويا مبارزه ناسيونال شونيستهای مرتجع آذری مبارزه بابک خلفای بغداد جا ميزن
 آنها ميخواهند با اين سياست مکارانه مخالفت بر حق مردم آذربايجان  .شده در تهران است“ فارس“خرمدين با عربهای 

  . اين است شمه هائی از تالش برای تجزيه ايران. دبر عليه رژيم جمهوری اسالمی را به امر تجزيه از ايران پيوند زنن
اگر واقعا آنها در بيان پاره ای نظريات خويش صميميت و . قدری به استدالالت ناسونال شونيستهای آذری نظر افکنيد

راردادهای بايد نتيجه گرفت که قن، اعتقاد دارند  نبايد از اين تبليغات  نتيجه ميگرفتند که بايد وحدت ايران را حفظ کنند
.  امپرياليستهای روس و انگليس تحميل شده استنچای استعماری بوده است و جدائی به ايران با دسيسهاگلستان و ترکم

نبايد به پان ترکيسم دولت ترکيه دهنه زد که در پی الحاق آذربايجان به مناطق شرقی خود نباشد؟ بنظر ما تيجه تبليغات 
آن آنها بايد خود را صاحب ايران بدانند و در پی حفظ و وحدت . منطقی ناسيونال شونيستهای آذری چنين ميبايست باشد

اکنون که آمريکا در همسايگی ايران چاقوهايش را برای قتل عام تيز ميکند همه را برای مبارزه ضد امپرياليستی . باشند
بايد خواهان خروج قوای نظامی آمريکا و . بايد خواهان خروج کنسرنهای نفتی از جمهوری آذربايجان باشند. بسيج کنند

، ولی شما و شرط امپرياليستها از عراق باشندد ، بايد خواهان خروج بی قياشندانگليس و کارشناسان آنها از آذربايجان ب
دليلش روشن است زيرا اين ناسيونال شونيستها با . هر چه بيشتر ميگرديد تا اين رشته منطقی را پيدا کنيد کمتر مييابيد

ان بافتن به هم و اختراع امکانات مالی و جهانی امپرياليستی و صهيونيستی در قفای خويش در پی آسمان ريسم
در ( شما در اين تحرک ارتجاعی خارج کشوری.هستند تا کار تجزيه ايران را را به پايان برسانند“ اسناد“ و “ارکدم“

، ، مبارزه ضد امپرياليستی، مبارزه طبقاتیسندی در حمايت از طبقه کارگر )توفان-ايران مردم به ريش اين عده ميخندند
، تالش در جهت پيوند زدن مبارزه برای رفع ستم ملی با مبارزه عمومی انقالبی مردم ايران و  ضد صهيونيستیهمبارز

  .  مردم منطقه نميبينيد
  
                                                                ***************      
 

               
 

دادگاهی که صدام حسين را محاکمه و حکم .  دار آويخته شدپيشين عراق صبح امروز به صدام حسين رئيس جمهور 
اين دادگاه طبق تمامی موازين بين .   ميالدی به فرمان پل برمر آمريکايی تشکيل گرديد2003اعدامش را صادرنمود درسال 

ادن همه قوانين و امپرياليسم آمريکا به رهبری جرج واکربوش با زير پا نه. المللی ازبيخ وبن نامشروع و غير قانونی است
توافقنامه های بين المللی، با جعل و دروغ و تحريف و با بی اعتنايی به اعتراضات و تظاهراتهای مليونی مردم آزاده و 

صلحدوست جهان  کشور عراق را به اشغال خود درآورد، صد ها هزار انسان بيگناه را قتل عام نمود، زيرساخت اقتصادی 
هدف ازاين اشغال و خون ريزی وحشيانه  و .  ساخت و عراق را يک قرن به عقب پرتاب نمودو حياتی اين کشور را ويران

آزاديخواهی، " نعره های . ضد بشری چيزی جز دست يازيدن به گلوگاه انرژی و منابع نفتی و استراتژيک منطقه نبوده است
شونيستهای کرد و اياد عالوی ها و  چلبی و هورا کشيدن حلقه بگوشان ناسيونال " دموکراسی، مدنيت و حقوق بشر خواهی

برای اين طرح شوم استعماری نتوانست مردم آزاده عراق  و جهان را بفريبد و ذره ای ازماهيت اين اشغال .... ها و
. تجاوزکارانه بکاهد  

 
درعراق با شکست سناريوی اعدام صدام حسين درشرايطی اجرا گرديد که امپرياليسم جنايتکار آمريکا با تمام ساز و برگش 

مفتضحانه ای روبرو شده و مقاومت عادالنه و ميهنی مردم عراق کل دستگاه حاکمه آمريکا را با بحران عظيمی دجارساخته 
بوش هرروز بيشتر درباتالق عراق فروميرود و از ضربات بی امان نيروی مقاومت دچارسرگيجه گشته و دربن بست . است

رايطی اعدام صدام حسين هدفی جز تضعيف روحيه جنبش مقاومت و خالص شدن از درچنين ش. کامل گرفتار آمده است
ليکن . صدام حسين که تا آخرين لحظه هرنوع همکاری و سازش و مشروعيت بخشيدن به قوای متجاوز را رد نمود، ندارد

ا بلرزد و قاطع و مصمم تا جنبش مقاومت عراق  همانطور که در تمام طول حياتش نشاد داده است بيدی نيست که ازاين باد ه
اعدام صدام حسين و ديگر اعضای بلند . بيرون ريختن آخرين نفر از سربازان تجاوزگر از خاک عراق ازپای نخواهد نشست

پايه دولت سابق و حزب بعث عراق تاثيری بر روحيه رزمجويانه نيروی مقاومت نخواهد گذاشت وسرانجام پيروزی از آن 
6 ادامه در صفحه .مت ميهنی خواهد بودمردم عراق و جنبش مقاو  

  يناطالعيه حزب درمورد اعدام صدام حس

اعدام صدام حسين توسط قوای اشغالگر را محکوم ميکنيم
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...ادامه اطالعيه درمورد صدام حسين  

  .حزب ما  دادگاه و محاکمه  صدام حسين را  قالبی ، نامشروع، غير قانونی و اعدام وی را محکوم ميکند
 در اينجا سخن بر سر ماهيت جنايتکارانه و فاشيستی رژيم بعث عراق ، سرکوب خونين کمونيستها ، سرکوب خلق کرد و 

سخن برسر بکاربردن گازسمی در حمله به کردها و در جنگ عليه ايران .  مخالفين  صدام حسين نيستساير اقليتهای ملی و
هيچ يک از اين اقدامات جنايتکارانه  صدا حسين که با توافق کشورهای امپرياليستی بِويژه آمريکا صورت گرفته .  نيست

سخن بر سر قلدرمنشی .  بشدت محکوم کرده ايماست  مورد تاييد حزب ما نيست و نخواهد بود و ما همواره آنها را
امپرياليسم آمريکاست  که  بر خالف تمامی موازين بين المللی هرطور که خود صالح ديد و به نفع منافع غارتگرانه  

انحصارات مالی تشخيص داد عمل ميکند، جان  افراد ومتحدين ديروزی خود را ميگيرد و يا مانع محاکمه ومجازات  آنها 
محاکمه و قتل زبونانه رئيس جمهور سابق  يوگسالوی اسلوبودان ميلوسو ويچ  از يکسو و مخالفت با محاکمه . ددميگر

پينوشه فاشيست اين قاتل هزاران نفر کمونيست و انسانهای دمکرات و مترقی درشيلی از سوی ديگر نمونه بارزی از اين 
.ستسياست دوگانه ، شيادانه و ضد بشری آمپرياليسم آمريکا  

 
او و رژيمش می بايد در دادگاهی عادالنه محاکمه و پاسخگوی .رسيدگی به جنايات صدام حسين وظيفه مردم عراق است 

در چنين دادگاهی تمام اسناد  توطئه های امپرياليستها و بوِيژه امپرياليسم آمريکا . تمامی جنايات خود باشند و مجازات شوند
تنها چنين دادگاهی صالحيت محاکمه . دام و تجاوز به ايران  برمال خواهد گشتدر سرکوب مردم عراق و همدستی با ص

. دادگاهی که هدفش قطع دست استعمارگران و ارتجاع داخلی است. صدام حسين را خواهد داشت  
 
 

! مرگ بر امپریاليسم آمریکا این دشمن شماره یک بشریت                                       
!  خروج بی قيد وشرط قوای اشغالگر ازخاک عراق                                            
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  محکوم می کنيم“ دموکرات“ما قتل زبونانه ميلوسوویچ را توسط امپریاليستهای  

  ، خبر کوتاه بود“
  “دامشان کردندعا
وی که رئيس جمهور سابق يوگسالوی بود با دسيسه . يچ دردناک ولی غير منتظره نبودمرگ دکتر اسلوبودان ميلوسوو"

امپرياليستها و در راسشان امپرياليست آلمان سقوط کرد و بدست جاسوسی بنام چينچيج که برای مقامات آلمانی کار می 
  .اده شدکرد و به رياست جمهوری يوگسالوی رسيده بود شبانه به دادگاه مسخره الهه تحويل د

اسلوبدان ميلوسوويچ تا لحظه آخر با توانائی های خويش و از جائی که حقيقت را در جانب خويش داشت دادگاه مسخره و 
نمايشی الهه را دست انداخت و شهود فرومايه و خود فروخته ای را که برای محکوميت ميلوسوويچ بسيج کرده و ساخته 

ل کرد که دولتهای امپرياليستی اروپا دست بداما ن  و لجنماءبودند در صحن دادگاه چنان افشا  شده بودند تا جان “خدا“
قضات دادگاه کوچکترين مدرکی دال بر اتهاماتی که به ميلوسوويچ . وی را بگيرد و آبروی امپرياليستها را حفظ نمايد

و سر انجام که از   قرار داشتوارد می کردند نتوانستند ارائه دهند و هين امر مورد تائيد همه مطبوعات واقعبين جهان
جسارت ميلوسوويچ جانشان بر لبشان رسيده بود وی را در زندان زبونانه به قتل رساندند و از وی انتقام 

  2006درمورد قتل ميلوسوويچ مارس ) توفان(برگرفته از بيانيه حزب کارايران....."ستاندند
                 .....................................................   

  گر دموکراسی  نظام امپریاليستی استء مرگ بی مجازات پينوشه افشا                  
پينوشه جالد خلق شيلی پس از اينکه مدتها بعلت کهولت سن در خانه اش مورد پذيرائی قرار می گرفت بدون اينکه محاکمه و "

در دوران حکومت اين جنايتکار . کائی در شيلی عليه حکومت قانونی آلينده بودپينوشه رهبر کودتای آمري .رسما محکوم شود مرد
دولت رسمی يک کشور مانند فالحيان و . ده ها هزار انقالبی و دموکرات و کمونيست شيليائی به قتل رسيدند و يا سر به نيست شدند

رها از اينکه کمونيستها را قتل عام کرده دفاع نموده شخص پينوشه با. رفسنجانی آدمربای می کرد و قتلهای زنجيره ای بپامی داشت
بنظر وی کمونيستها ستون پنجم بين الملل کمونيسم هستند که نمی شود آنها را در زمره بشر . و آنرا نقض حقوق بشر ندانسته است

 که شما دو تا سه جسد وقتی خبرنگاری از وی پرسيد که در نبش قبرها در گورستانهای دستجمعی روشن شده است. به حساب آورد
. را در يک تابوت گذارده و به عنوان يک نفر دفن می کرديد با وقاحت تمام گفت که ما بايد در دفن کمونيستها اقتصادی رفتار کنيم

چنين هيوالئی در رسانه های گروهی ظاهر می شود به جنايات خويش فخر می فروشد و در واقع به آن اعتراف می کند ولی کسی 
  .85 دی 82برگرفته از توفان ارگان مرکزی حزب کارايران  شماره ".......ده وی را به محاکمه بکشنيست ک
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  ...بحثی درمورد انفرادمنشی
 تبعيت جزء از کل، فرد از حزب وارگان پایين را از ارگان باال متذکر می شد، روشنفکران ليبرال مسلک واپورتونيست فریاد وقتی که لنين

ری آنها سرف نبودند ليکن برده نخوت اشراف منشانه محصور درچاردیوار تنگ شخصيت انفرادی واسير  آ،" ما سرف نيستيم" ميکشيدند 
اما سرف دوران سرمایه داری یعنی پرولتاریا به خوبی ميداند که هيچ ارتشی نمی تواند بدون ستادی استوار به جنگ برود . خودخواهی بودند

  .تجاع وامپریاليسم، حزب اوستوپيروز شود وستاد پرولتاریا درجنگ با ار
 اراده پرولتاریا فقط درصورت وجود . فرد ازحزب وارگان پایين ازارگان باال تحقق پذیرداستواری این ستاد نمی تواند بدون تبعيت جزء ازکل،

می ناميد و با " افیشيسم اشررآنا" لنين امراضی ازاین سيستم سازمانی را . چنين سيستم سازمانی تجلی می یابد ومعجزه آفرین ميشود
اپورتونيسم سازمانی که ميکوشد ازمسئوليت روشنفکران جداگانه دربرابر حزب پرولتاریا بکاهد، نفوذ موسسات مرکزی را ضعيف نماید، 

حدود  افالطون مآبانه این مناسبات درگفتارمتشکيالتی را  به قبول صرفاا سبات خودمختاری تا استوارترین عناصر حزبی را شدت دهد و من
جنبش حزبی نه فقط درکارهایی که مستقيما حزبی است، بلکه درکارهایی که حزبی نيست، نيز باید پيوسته متجلی . سازد، شدیدا مبارزه ميکرد

مانند کار دراتحادیه های کارگری، .  توجه داشت که اعضای حزب عموما فعاليتهای خارج ازحزب دارندبرای روشن شدن مطلب باید. باشد
 های دهقانی، درسازمانهای  دانشجویی، در فراکسيون مجلس، درکميته نظامی، دراتحادیه زنان، دراتحادیه دانش آموزان، درادبيات اتحادیه

و چه بسا که به رهبری این سازمانها، به مقامات موثر آنها، به مدارج عاليه آنها ارتقا می یابند ووظيفه . وروزنامه نگاری وغيره و غيره
هدف هر . به اراده حزب عمل ميکند. عضو حزب هيچگاه ودرهيچ حالی نباید فراموش کند که او سرباز حزب است. تقا یابندآنهاست که ار

با چنين روحيه ومنشی است که او خواهد توانست وظيفه خودرا به عنوان عضو ویا رهبر . فعاليت اش باید پيشرفت تصميمات حزب باشد
آن کارگری که دررهبری اتحادیه کارگری  نشسته وروحيه . انشجویی وغيره به بهترین وجهی انجام دهد، سازمان داتحادیه کارگری، دهقانی

آن شاعر و نویسنده ای که ظاهرا .  سرنوشتی جز سرشکستگی تدارک نمی بيند  اشومنش حزبی را زیر پاگذاشته است، برای خود واتحادیه
زب را به بازی گرفته است و نخواهد توانست بار گران مسئوليت شاعری و عضو حزب است ولی قلمش دراختيار حزب نيست، عضویت ح

دراینجا باید از .  بی تردید منش حزبی به هریک از شئون فعاليت اجتماعی ما وسعت وعمق تازه ميبخشد.نویسندگی را به منزل برساند
این گونه افراد دفاع .  با حيات خودحزب درنياميخته انداشخاصی نيز یاد کرد که عضویت درحزب پرولتری را پذیرفته اند، ولی حيات خودرا

فقای رهم درنزد . مله باشندلتنگ نظرانه  می پندارند، می خواهند وجيه ا" بتعص"  لنينيسم را نوعیمپيگير و بی تزلزل از مارکسيس
ان جلوه ميدهند تا این هردو را به تقدیس مارکسيستی را با تقدیس مذهبی یکس. کمونيست خود و هم درنزد معاشران غير کمونيست خود

 این اشخاص ضربه دشمن را بر حزب می بينند، ليکن .ات آن آزاد کرده باشنددیکباره دوربياندازند و درواقع خودرا از تقيد عقيدتی و تعه
د آنها نسبت به سود و زیان با همه سرخوش اند و اگر کسی مانن. طبقاتی ندارند، مهرطبقاتی هم ندارنددروجود خود احساس نمی کنند، کينه 

شکی نيست که منش حزبی . حزب، نسبت به دوست و دشمن حزب بی تفاوت نباشد، اورا خشک، متحجر، خشن و غير انسانی می شمارند
شه درطی مبارزات حزب رشد و قوام می یابد، هرچه حزب درمبارزات خود پيش رود و با دشواریها بيشتر پنجه درافکند، منش حزبی بيشتر ری

  . توجه کافی مبذول شود آن اما روشنگری ایدئولوژیک در این زمينه نيز نقش مهم  دارد و باید به.خواهد دوانيد
  

                                                                               ****************** 
 
 

                                      

  
  
شکست نخستين تجربه حکومت کارگری . این چنين بوده واین چنين نيز تا نابودی طبقات باقی خواهد ماند. تاریخ، تاریخ مبارزه طبقاتی است"

 مقاومت کمون در پاریس، شکست سوسياليسم در شوروی و مجارستان و ایالت باواریای آلمان و سپس در چين و آلبانی نشان می دهد که
  .بورژوازی سرسختانه است و این مبارزه بيرحمانه مرگ و زندگی ميان سرمایه داری و سوسياليسم تا پيروزی کامل کمونيسم ادامه دارد

ر د. اردوگاه عظيم اکثریت یعنی ستمکشان و اردوگاه نا چيز اقليت یعنی ستمگران. در طی تاریخ همواره دواردوگاه با یکدیگر در نبرد بوده اند
سرمایه داری طی قرنها قادر نبوده . دنيای امروز در قطبی سرمایه داران و در قطب دیگر اردوی کار یعنی کارگران و زحمتکشان قرار دارند

است در این وضعيت غير انسانی دو قطبی بودن جامعه تحولی ایجاد کند، فقر و فاقه را از بين ببرد و به بهره کشی انسان از انسان خاتمه 
  . در دنيای سرمایه داری تنها کسی حق حيات دارد که پول دارد.دهد

  
برای پایان دادن به فقر و مسکنت، برای ساختن جامعه انسانی باید برای نا بودی سرمایه داری بدست طبقه کارگر یعنی همان طبقه ایکه خود 

. ایه داری متکی بر مالکيت خصوصی بر وسایل توليد استشيوه توليد سرم. سرمایه داری وی را بمنزله گورکن خویش ساخته است اقدام کرد
این امر است که تضاد بنيادی جامعه سرمایه داری را نشان می .عليرغم اینکه توليد یک امر اجتماعی است شکل مالکيت بر آن خصوصی است

ار دهد و اصل هر کس به اندازه توانش را در جامعه به همه مردم ک. پرولتاریا باید با انقالب سوسيا ليستی به وضع نا به هنجار پایان دهد. دهد
  .سوسيا ليستی مستقر سازد

  
بحران از بين می رود، بيکاری در آن جائی . ما بر آنيم که با استقرار سوسيا ليسم شيوه توليد سرمایه داری در عرصه اقتصاد بر می افتد

و سازمان توليد اجتماعی را اساس نيازمندیهای واقعی انسان و بر اساس یک ندارد، سوسياليسم بهره کشی انسان از انسان را از بين می برد 
رشد سریع فن آوری، بانکهای اطالعاتی، نظام آماری بهترین ابزار در . برنامه ریزی بصورت علمی تدوین شده وهماهنگ تکامل می دهد

است و نظام برنامه ریزی را کارسازو نظام توزیع را دقيق خدمت اقتصاد طبق نقشه هستند و می توان با استفاده ازآن از حجم بروکراسی ک
تمرکز توليد در دست انحصارات، تمرکز بانکهاو بيمه ها، تمرکز سرمایه های صنعتی و کارخانجات بزرگ توليدی، زمينه های مادی الزم . کرد

خصومت بين " مرزهای ملی را بر می چيند و بهسوسياليسم با استقرار خود در جهان. را برای گذار سریع به سوسياليسم فراهم می سازد
جنگ و مسابقه تسليحاتی را از بين می برد و ثروت عظيمی را که تا کنون بکار تهيه سالحهای کشتار عمومی بکار می . پایان می دهد" ملتها

  )توفان(امه و اساسنامه حزب کارایرانبرگرفته از برن. ".....سوسياليسم پرچم نجات بشریت است. رود در خدمت رفاه بشریت مصرف خواهد کرد
  

                                                      ********* 
  !کمک مالی کنيد) توفان(حزب کارایرانبه                                     

 آینده ازآن سوسيا ليسم و کمونيسم است                           



 
 

  بحثی درمورد منش حزبی و انفراد منشی روشنفکری                             
  

یکی از ویژگيهای شرایط دردناک کنونی و بيماری خطرناکی که گریبانگير بسياری ازسازمانها و عناصر چپ مدعی مارکسيسم گردیده است 
منش حزبی، سانتراليسم دموکراتيک و کال سازمان و حزبيت درمخيله این افراد و . ری و روحيه نهيليستی استهمانا لببراليسم روشنفک

 می تواند "همه قيد و بندهای دست و پاگير "ز رها افرد فاقد مرکزیت است که" من" گروهها واژه های کهنه شده ای بيش نيستند و این تنها 
  .ازد و با انفرادمنشی روشنفکری بر بحران کنونی غلبه نمایدبه آنچه که دست نيافتنی است، دست ی

شک نيست که امروزه مارکسيسم لنينيسم ازهمه سو و بطورهمه جانبه مورد یورش قرارگرفته است و موردی نيست که بورژوازی جهانی 
ی که آفریده سرمایه داری و امپریاليسم جهانی ازاین رو ما دراینجا به دنبال پاسخگویی به همه مسائل ریز و درشت. بدان هجوم نياورده باشد

آنچه که قصد پرداختن به آن را داریم منش حزبی و حزبيت است که . است و درراستای منافع طبقات استثمارگر طرح گردیده اند، نمی باشيم
" . سرزنش قرارگرفته است واینروزها درشراط ضعف جنبش کمونيستی از سوی انبوهی ازجریانات و عناصر مدعی مارکسيسم مورد مالمت

 یکی از عمده ترین شعارهای محافل بورژوازی و عناصر سرخورده "زنده باد ليبراليسم و انفرادمنشی" ، "مرده باد سازمان و حزبيت
نينيسم اما مقوله منش حزبی چگونه مقوله ای است و سرمنشا فلسفی آن کدام است و چه جایگاهی را درمارکسيسم ل. و وازدگان کنونی است

  داراست؟
  

گاهی عام و فلسفی نسبت به جهان، خصوصيات فرهنگی ، دشکی نيست که هرانسانی به مثابه موجودی اجتماعی و طبقاتی دارای دی :الف
 ایدئولوژی هرفردی بر اساس پایگاه .شخصيت اخالقی وویژه گيهای روحی است که درمجموع به آن جهان بينی یا ایدئولوژی می گویيم

ابه یک طبقه ثمبدین صورت که پرولتاریا ب. ، شکل ميگيرد ایدئولوژی های طبقات دیگر می پذیردن فرد و تاثيراتی که درطی زندگی ازطبقاتی آ
اجتماعی به علت شرکت مستقيم درپروسه توليد اجتماعی که کارهر جزء درآن به کار همه اجزای دیگر وابسته است و فعاليت وکار فردی به 

می تواند ناظر به هيچ هدف و نتيجه مطلوبی گردد و تاثير پذیرفتن این طبقه ازیک چنين نظام توليدی طبيعتا ازلحاظ اخالقی و خودی خود ن
یعنی دارای روحيه ای اجتماعی ميشود که وی راتشکل پذیر . ی است که با آن سر و کارداردروحی خصوصيتی پيدا ميکند که منطبق با شرایط

 بورژوازی، بدتر و تنگ تر و بادیدی محدودتر ازآن یعنی خرده بورژوازی به دليل دایره تنگ منافع خصوصی و رقابت اما برعکس. ميگرداند
ر و بی استعداد برای هرعمل دسته جمعی و الینفکی که بين اجزای آن جریان دارد، دارای روحيه ای انزوا طلب، انفرادمنش و تشکل ناپذی

یک دکاندار، یک پزشک و یا یک معلم دارای سرمایه علمی و تخصصی ميباشند که متعلق به شخص . ددریک کالم اندیویدوآليستی ميباش
 وخودشان به تنهایی قادرند که کاال وخدمات خویش را دردکان ومطب خویش به فروش برسانند وبه منفعت خویش که هدفشان خودشان است
او همانطورکه درپشت دیوارها درپيشخوان دکانش .  دیگر نيست ا لهایارمکمل بقدرواقع هيچ بقالی برای خرید وفروش نيازمند ک. است برسند

پس اگر کمونيستهای واقعی قادرند که وسيعترین و .  روشنفکران نيز چنين اند.محصوراست، ذهنی دارد محصورتر و شخصيتی دارد، تنهاتر
با همه قيودات و محدودیتهای ظاهری آن ) زندگی جمعی(  تشکيالت عميق ترین پيوندها را با توده ها برقرار ساخته وزندگی بدون سازمان و

برایشان با مرگ یکی است و دریک کالم انسانهایی به منتهای مراتب اجتماعی اند، به علت این است که آئينه تمام نما وروشن طبقه خویش 
عناصری از روشنفکران، خورده کاسب ها و حتی . وندتقابلی با یکدیگر می باشند وازهم متاثر می شم   طبقات دررابطه.پرولتاریا هستند

بورژواها تحت تاثير فرهنگ ، علم ، بينش نوین و بحران جامعه سرمایه داری وجنبش پرولتاریا، به صفوف پرولتاریا آمده ودرحزب 
لحاظ روحی فاسد شده، خودرا  ازکمونيست متشکل می شوند وبالعکس کارگرانی نيز تحت تاثير فرهنگ پوسيده بورژوازی و خرده بورژوازی 

. بسياری ازکمونيستها که فاسد ميشوند و به پرولتاریا خيانت ميکنند، ازاین قبيل اند.  و به عمال آن بدل می گردندبه بورژوازی می فروشند
 اوجای عی وطبقاتیحال که روشن شد که اساس وپایه خصوصيا ت روحی واخالقی ودیگاه کلی هرانسانی نسبت به عالم درجایگاه خاص اجتما
  .دارد وبه نسبت نقش اودرتوليد اجتماعی شکل ميگيرد، ببينيم مقوله منش حزبی چه جایگاهی درمارکسيسم لنينيسم دارد

  

مارکسيستی لنينيستی یگانه ایدئولوژی است که جهت حرکت تاریخ را نشان ميدهد وفقط اعضای حزب مارکسيستی لنينيستی   ایدئولوژی:ب
اما همان .  ایدئولوژی حرکت ميکنند ازعالم تاریکی تزلزل و بی اختياری رسته اند وهرقدمی که برميدارند، با اراده آگاهانه استکه در پرتو این

اراده آگاهانه به آنها امرميکند که انفرادمنش نباشند، با صف حزب نظام بگيرند، درجهت حرکت حزب حرکت کنند، عظمت حزب را به طلبند 
مجری اراده .  ازاینجا نتيجه ميشود که عضو حزب درهمه حال دراجتماع سخنگوی حزب است، نه سخنگوی خود.ب ببينندووجود خودرا درحز

جریان . البته این بدان معنی نيست که سخن واراده حزب با سخن واراده عضو حزب علی االصول دوتاست.حزب است، نه مجری اراده خود
گاهی او دیگران راقانع ميکند و گاهی . رتقا سطح آگاهی با دیگران موافق و گاهی مخالف استبدین گونه است که هرعضو حزب پيوسته درا

وما درمسائل عمده سياسی وپس از بحث واقناع به اتفاق آرا و یا به مالبته حزب ع. گاهی به اتفاق نظر ميدهند و گاهی با اکثریت. دیگران اورا
ليکن امکان این که دراین ویا آن مورد مشخص نظریه افرادی با نظریه حزب درتطابق . آیدجلب اکثریت قریب به اتفاق اعضای خودنایل می 

نباشد، امری غير عادی نيست و حزب هيچگاه نميواند ونباید آنها را به چشم پوشی ازنظریه خویش وادارد، بلکه آخرین روشنگری را به 
 نظریه ای باید درحزب حاکم شود؟ نيروی حزب درجهت اجرای کدام نظریه درعمل چه؟  ؟اما درعمل چه خواهد شد. تجارب آینده واميگذارد

همين که نظریه ای یا تصميمی . باید بسيج شود؟ درجهت اجرای نظریه حزب یا نظریه افرادمعين؟ بدیهی است که درجهت اجرای نظریه حزب
عضو قرارگيرد، همان نظریه یا تصميم است و نه نظریه ازطرف ارگانهای حزب به نمایندگی ازطرف حزب داده شد، انچه که باید مالک عمل 

فقط درچنين شکلی است که عضو حزب . فقط درچنين صورتی است اراده جمع واراده حزب ميتواند تحقق پذیر باشد.ویا تصميم شخص او
 ازوحدت اراده وعمل برخوردار فقط با مراعات این اصل است که حزب می تواند. احترام واعتماد خودرا به مجموعه رفقای خودنشان ميدهد

نظریه خودرا به اطالع  شد، بازهم عضو حزب حق دارداعالم پس ازاینکه نظریه رسمی ارگانهای حزبی .گردد وبه درجه کلوپ بحث تنزل نيابد
 باط حزبیض، بر ان خویش بپردازد، به وحدت حزب زیان رسانده  مذکور به تبليغ نظریهليکن اگر به جای تبليغ نظریه. ارگانهای مذکور برساند

تيشه زده و اگر اختالف نظر خویش را با ارگانهای حزبی به خارج بکشاند ودرراه اجرای این و یا آن تصميم حزب اقدام نکند ویا بطورجدی 
  7بقيه در صفحه ... زب را فلج ساخته وبه دشمنان وی فرصت سوء استفاده داده استحاقدام نکند، قدرت عمل 
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