
 

 
 

  درسی از تجربه تاريخ

ونه تعيين می ماھيت جنگ را چگ
  کنند

سال بعد از انق!ب شکوھمند بھمن در ايران، عده ای که با تئوری و دانش  ٣٣ھنوز 
متاسفانه انديشه ھای . تبليغ می کنند" قيام"مارکسيسم لنينيسم بيگانه اند، آنرا نفھميده 

چريکی که متکی بر احساسات و آرمانپرستی و شعار بود تا درک عميق و علمی 
عی و اتکاء بر خرد و شعور علمی، بر انديشه روشنفکران و جوانان مسايل اجتما

کتاب خوانی و مطالعه تجارب تئوريک ساير انق!بھا و خلقھا،   . ميھن تسلط داشت
تفنگ جای کتاب را گرفته بود و با زور گلوله و .  امری حرام محسوب می شد

ارگر تزريق می شد و به مردم و به ويژه به طبقه ک" آگاھی سياسی"غرش توپ بايد 
تزريق "از . آنھا با صدای گلوله از خواب بيدار می شدند و انق!بی می گرديدند

حزب طبقه کارگر که ستاد . به دھقانان طبيعتا سخنی ھم در ميان نبود" آگاھی
" دفتر بروکراتھا"فرماندھی و مغز پرولتاريا در مبارزه طبقاتی است به عنوان 

  .ی دبره فرانسوی روشنفکران انق!بی را عقيم کرده بودنظريات رژِ . تکفير می شد
يکی از نتايج اين بی توجھی به دانش تئوريک را، ما در زمان ارزيابی از جنگ 
ايران و عراق شاھديم که طرح و نتايج نادرست آن در آن روز تا به امروز نيز 

حسين خدمت  اگر در ديروز اين تحليل اشتباه به رژيم ارتجاعی صدام. ادامه دارد
اگر . می کرد، در امروز ھمان تحليل به ھمدستی با امپرياليسم آمريکا منجر می شود

در ديروز خطای نيروھای سياسی انق!بی ايران در پرتو سير حوادث و روند 
تحو\ت انق!بی در ايران قابل درک بود، در شرايط امروز تکيه به ھمان استد\\ت 

يسم و ارتجاع جھانی است و نيروھای سياسی ايران در به روشنی ھمدستی با امپريال
  ۴ادامه در صفحه                                           ...اپوزيسيون را می تواند به

  
 

  آزموده را آزمودن خطاست
وحدتی که برھيچ اصول مارکسيستی لنينيستی متکی نباشد محکوم به 

  شکست است
  نژوئ ٢٤الی  ٢٢درحاشيه نشست کلن 

، آنطور که ١٣٩١ رماهيت ۴ یال ٢برابر با  ٢٠١٢ژوئن  ٢۴ یال ٢٢ یروزھا در
ستيچپ و کمون یاحزاب و سازمانھا و نھادھااز  ینشست تدارکاتيک  منتشر شد،

  .کلن آلمان برگزار شدشھر در 
  :شرکت کنندگان در اين نشست اع!م کردند

یو نشست کنون ميھست انريدر ا سميچپ و کمون عيوس یروياز ن یکه ما بخش "...
یو انق!ب ستيکمون یروھاين  هيکل عتريت!ش مشترک وس کي یبرا یرا سر آغاز

 .ميکنی م یھا و تبادل نظر تلق یکردن ھمکار نهينھاد یبرا
 :ديرس ريکرد، نشست به توافقات ز ديبحثھا حول چه با بدنبال

و  تھايفعال یھماھنگ فهيمختلف با وظ اناتياز جر ندگانينما یشورا کي ليتشک -١
 .یآت یماھھا یتدارک نشست دوم ط

 .روند نيا تيتقو یبرا نيمع یاسياقدامات س یسازماندھ -٢
ليبد کي جاديا یو جھان برا رانيا یاسيملتھب س یکرد که در فضا ديتاک نشست
ھدف نشست و تبادل نظرھا، در . کندی ت!ش م یستياليو سوس یو کارگر یانق!ب

و  یاس!م یجمھور ميدر تقابل با رژ رانيدر ا یستياليسوس ويتآلترنا کي ريمس
 .آن است یتجاعو ار یستيرفرم یو راه حل ھا یستياليامپر داتيتھد
یانق!ب یروھايو ن ستھايکمون ،طبقه کارگرنشست،  نيشرکت کننده در ا یروھاين ما

از  تکيه".(ميکنی روند دعوت م نيا تيدر تقو یمساع کيو تشر یرا به ھمکار
  ).توفان است

عدد نھاد، کميته، ٥. عدد حزب و تشکي!ت حزبی ٩اين سند را در بھترين حالت 
عدد تشکل و يا نھادھائی که  ١١سياسی به عنوان ناظر در آن و .. شورا، شبکه و

 ٧ ادامه در صفحه... و يا جمعی از چپ ھا را که به خاطر ھمبستگی و يا حمايت

ـپـيونديدب حزب طبقه کارگر ايران، )توفان(حزب کار ايرانبه   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ديای جھان متحد شويتارلپرو
 

  توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

نفس وNيت فقيه و 
رژيم خودکامه مذھبی 

سرمنشاء مفاسد 
  اقتصادی است

نقل قولی از خامنه ای، ھمراه با تصوير 
برخورد با ": مه جا ديده می شودرھبر، در ھ

مفاسد اقتصادی برای نظام اھميت حياتی 
اين سخنان رھبر تام ا\ختيار که قادر .  "دارد

نيست جلوی دزدی ھا را بگيرد، ظاھرا از 
موقعی بر سردر ادارات دولتی نمايان است، 
که کار مفاسد اقصادی به جائی رسيده است، 

ش که ديگر نمی توان بر روی آن سرپو
  .گذارد

با اين تبليغات می خواھند نشان دھند، که 
شخص رھبری از اين مفاسد مبرا بوده و 
مقتدرانه بر روند سالم تحو\ت اقتصادی 

خود رھبر اعتراف می . نظارت کامل دارد
کند که برخورد به مفاسد اقتصادی برای نظام 

و از اين اعتراف می شود . دارد اھميت حياتی
برخوردھای حاد و  نتيجه گرفت، که اگر

نادرست وغير مجازی صورت گيرد، ممکن 
است جلوی دزديھا و مفاسد اجتماعی گرفته 
شده و آنوقت نظام دزد و غارتگر جمھوری 
اس!می که حدود سی و سه سال است شاھانه 

خود را  اھميت حياتیبه دزدی مشغول است، 
از دست بدھد و دزدان و راھزناِن حاضر در 

ر نباشند در نظام ادارِی حکومت، ديگر حاض
ھر کس در . اين دستگاه، تقبل مسئوليت کنند

اين دستگاه چرخی را به حرکت در می آورد، 
می داند که بايد شرط روغنکاری و گريس 
مالی را فراموش نکند وگرنه بی مايه فطير 

  .است
  ٢ادامه در صفحه...شما وقتی اين گفتار

 

  سيزدھمســال   –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٢ اوتـ ١٣٩١ ردادم ١٤٩ مارهـش



     

   ٢صفحه                                                       توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩١ماه   مرداد  –  ١۴٩شماره    

  ...نفس وNيت فقيه
نقض و نه نغز رھبری مقتدر را می خوانيد، که 
اقتدارش در سرکوب و شکنجه ی مردم و ساختمان 

تجاوز به نواميس مردم ... شکنجه گاھھای کھريزک و
است، از خود می پرسيد، مگر قرار است در نظام 
اس!می که سيلی از روحانيون و مومنان و 

اپرستان و موعظه خوانان، در آن بر سر کارند و خد
از آتش دوزخ می ھراسند و ردپای ُمھر بر پيشانی 
آنھا حک شده است، خدائی ناکرده به گناه کبيره 
مبادرت ورزيده و بيت المال را در زمان افطار مانند 

  اموال صغير مانند راحت الحلقوم با\ بکشند؟
روغ و دزدی و تاريخ نظام جمھوری اس!می تاريخ د

از ھمان بدو انق!ب آنھا دست بکار شدند . فساد است
و نام شکنجه را با تعزير عوض کرده رشوه را سھم 
امام ناميدند و خود را از شّر ھر چه پرسش و پاسخ 

  .  است رھا ساختند
رييس قوه قضاييه برای تسکين افکار عمومی 

ه برخورد دستگاه قضايی با مفاسد اقتصادی را قاطعان
اگر تمام مسئو\ن نظام به تاکيدات : اع!م کرد و گفت

مبنی بر مبارزه با  ١٣٨٠مقام معظم رھبری در سال 
کردند، شاھد وقوع مفاسدی  مفاسد اقتصادی توجه می

  .مانند آنچه رخ داده است، نبوديم
وی ولی اين پرسش را بی پاسخ می گذارد که چرا 

م رھبری از تمام مسئو\ن نظام به تاکيدات مقام معظ
توجه نکرده و برای رھبر تره  ١٣٩١تا  ١٣٨٠سال 

ھم خورد نکرده و به غارت و دزدی ادامه داده اند؟ 
تيجه گرفت که تمام مسئو\ن آيا می توان از اين ن

سخنان رھبر معظم را باد ھوا می دانند و آنرا شوخی 
  تلقی می کنند؟

آيت هللا خامنه ای به مناسبت روزکارگر، در 
خطاب به کارگران " انجات توليدی داروپخشکارخ"

  :گفت
ھای  يکی از اخ!لھای اقتصادی، سوءاستفاده"

ھای ملی است؛ از ذخائر متعلق  گوناگون از سرمايه
کسانی با يک نامی . به مردم در بانکھای کشور است

از تسھي!ت استفاده می کنند، اما در جای ديگری 
. دی استاين دز، اين خيانت استمصرف می کنند؛ 

ی يک نفر است، گاھی دزدی از  گاھی دزدی از کيسه
با اين . تر است ی يک ملت است؛ اين سنگين کيسه

وی در حالی که از ". اخ!لھا بايد مواجھه بشود
خيانت سخن می راند، اين پرونده را مصداق اخ!ل 
اقتصادی به شمار آورد که کيفر آن در قانون مجازات 

  .است عدامااس!می جمھوری اس!می 
پيش از اين نيز او به مقامات قضايی دستور داده بود  

ھر کجا آن دنبال کنند، به  نھايتکه اين پرونده را تا 
  .که می خواھد برسد، مھم نيست

با اين سخنان تھديد آميز که بيشتر برای تسکين افکار 
عمومی است و سرمايه گذاری بر روی زمان است 

شود، رئيس قوه قضائی تا مسايل به فراموشی سپرده 
سخنان رھبر معظم را قدری تعديل کرده اظھار 

نظام جمھوری اس!می ايران از : "اميدواری نمود
" پرونده فساد بزرگ بانکی اخير روسفيد بيرون آمد

متين و ابراز اميدواری کرد با اتمام برگزاری دادگاه 
، برای کسانی که به اموال عمومی استوار

يا راه را برای مفسدان باز  اندازی کردند و دست
قوه قضاييه از اين صادر و  احکام معقولیکردند 

باين ترتيب حکم اعدام . ."پرونده روسفيد بيرون بيايد
برای خيانت به احکام معقول برای خروج روسفيدانه 

  .نظام از بحران تعديل پيدا کرد
يک چنين دزدی بزرگی که يک سرش در تھران و 

ست، نمی تواند کار دزدھای سر ديگرش در کانادا
در اين کار . معمولی رژيم جمھوری اس!می باشد

سردزدھا، نقش اساسی را داشته اند و در دعوای 
مافيائی ھيات حاکمه دست ھر دو طرف رو شده 

  .است
پرونده ی مشھور به اخت!س سه ھزار ميليارد 

بدون . تومانی، يکی از مصاديق اين امر بود و ھست
ين پرونده و پرونده ی معاون اول ترديد افشای ا
ناشی از جنگ بر سر حيطه  -رحيمی -رئيس جمھور

نفوذ در درون حاکميت است و اين نزاع ھمچنان 
  .ادامه دارد

ارتقای س!مت نظام "در اج!س  ١٠/٢/٩١يکشنبه 
، روز نزاع علنی بود و مقام معظم رھبری با "اداری

 .روسای سه قوه دست به يقه شد
ھمزمان در دادگاه : "رژيم نوشتند مطبوعات خود

ھزار ميليارد تومانی به صراحت پای گروه  ٣فساد 
انحرافی به رھبری رحيم مشايی به ميان کشيده شد 

از  قاضی. که در ھتل \له با متھمان ديدار داشته است
متھم می پرسد آيا در آن ديدار مناقصه انجام شد؟ 

پشتش ." م. الف"کاری که : "متھم در پاسخ می گويد
سايت ھا و خبرگزاری  ".باشد اص! مناقصه ندارد

ھای اصول گرايان مخالف احمدی نژاد به سرعت 
ليدر گروه "دست به کار شده و از باز شدن پای 

. به محاکمه ی فساد بزرگ سخن گفتند" انحرافی
کيھان در صفحه ی اول خود از تيتر زير استفاده 

ه ی فساد رد پای جريان انحرافی در پروند":کرد
  ".ميلياردی ٣٠٠٠

بود و به مصداق " ھوی"ھمان " ھای"اما پاسخ 
قانون قصاص اس!می، زدی ضربتی، ضربه ای 

  :نوش کن
ارتقای س!مت نظام "محمود احمدی نژاد در اج!س "

او گفت که مديريت کشور . به مقابله پرداخت" اداری
نيازمند ھماھنگی و يکپارچگی قوای گوناگون است و 

منشأ " و انقطاع آنھا از يکديگر و با يکديگر رقابت
مديريت کشور به دو بخش . "اصلی فساد می باشد

اجرايی و نظارتی تقسيم می شود که بايد مکمل ھم 
" آقا با\سر"باشند نه آن که بخش ناظر به عنوان 

تمامی تأکيد رئيس جمھور بر ھماھنگی و . عمل کند
فت که فقدان يکپارچگی مديريت کشور بود و مجدداً گ

منشاء فساد است و بروز فساد ھم مانع از پيشبرد "آن 
مچ "بخش نظارتی نبايد به دنبال ". کارھا می شود

ناظر بايد بيش . باشد" و به راه انداختن جنجالگيری 
از ھمه پايبند به قانون باشد و نبايد در اجرأ ھيچ گونه 

  "."خود منشأ فساد است"دخالتی کند که اين امر 
ی نژاد با اشاره به پرونده ی فساد سه ھزار احمد

در اين موضوع به جای آن که : "ميليارد تومانی گفت
شناسايی و برخورد با اين تخلف از سوی ارکان نظام 
تبديل به يک عنصر مثبت و تقويت کننده اعتماد 
عمومی شود، وضع به گونه ای شد که بانکی که 

ھم ھر تخلف کرده بود به حاشيه رفت و رييس آن 
  ".روز به عنوان مدعی مصاحبه می کند

آن گاه قوه ی قضائيه را مورد انتقاد قرار داد و 
برخی فکر می کنند اگر چند نفر در اين : "افزود

پرونده محاکمه شده و محکوم شوند، اعتماد عمومی 
". احياء می شود در حالی که مھم اجرای عدالت است

مکاری به جای رقابت در افشاگری، می بايست ھ
و  "گزنده"احمدی نژاد سخنان خود را . کرد

خواند و دوباره به قوه ی قضائيه و مقننه " دوستانه"
را کنار  دغدغه ھای سياسیبرخی "گفت که 

  ".بگذاريم
\ريجانی در رد سخنان احمدی نژاد به اعتراف جديد 
دست می زند که نشان می دھد، مبارزه با فساد 

ار سخت و ناممکن است دستگاه حاکميت تا به چه مقد
زيرا نظامی مافيائی سرمايه داری در ايران مانند 
سرطان رشد کرده که مبارزه با آن حتی اگر اراده 

باشد عم! غير  آن واقعا ھم وجود داشتهمبارزه با 
  .ممکن است

در نظام اعتراف  "اختاپوس ارتباطی"وی به وجود  
داده  را تشکيل" رده ھای پنھانی از فساد"می کند که 

حتی  - ، با ھيچ مشکلی"با بده بستان ھايی که دارند"و 
او با تأسف می . مواجه نمی شوند -در قوه ی قضائيه

گويد که اين اختاپوس ارتباطی دارای مظاھر مختلفی 
است که نمی تواند آنھا را آشکارا با مردم در ميان 

اما به يک مورد از اين نوع روابط اشاره . بگذارد
ای از افراد  رستورانی پاتوق عده: "يدکرده و می گو

شود، حتی برخی از قضات به آنجا رفت و آمد  می 
ديزی . البته ظاھر اين مکان مشکلی ندارد. کنند می 

کنند، ولی در کنار  خورند و قليان ھم چاق می  ھم می 
شود و در  ھا نيز مطرح می آن نيز برخی حرف

  ".يردگ ھايی صورت می بستان حقيقت در آنجا بده
حزب ما بارھا اع!م کرده و اين بار نيز تکرار می 
کند که در تمام جوامع طبقاتی، حيف و ميل مال 

نفس اين جوامع . زحمتکشان ھميشه بوده و خواھد بود
ولی حتی . بر بھره کشی انسان از انسان بنا شده است

در چنين جوامع سرمايه داری، برای ممانعت از 
فظ آن، نظارتی بر حد و فروپاشی تماميت نظام و ح

اخت!سھای ک!ن . مرز دزدی نيز صورت می گيرد
به جزايری " ناسالم"مالياتی و انتقال درآمدھای 

مشھور به بھشت مالياتی در اين ممالک جرم 
محسوب شده و دولتھا ت!ش می کنند حدود آنرا حتی 

اينکه چنين امکانی در ممالک . ا\مکان محدود کنند
ی وجود دارد، ناشی از حقوق دموکراسيھای غرب

دموکراتيکی است که مردم اين کشورھا در طی 
قرون گذشته توانسته اند به کف آورند و تا حدودی از 

و مطبوعات نسبتا " آزاد"طريق رسانه ھای گروھی 
آزاد و انتخابات نسبتا آزاد و شرکت بيشتر مردم در 
تعيين سرنوشتشان و  حضور آزادانه احزاب سياسی 

ليت آنھا در درون کشور وضعيتی را ايجاد می و فعا
اين . کند که ھميشه يک نظارت عمومی حضور دارد

نظارت عمومی از امنيت برخوردار است و امنيتش 
در اين کشورھا قوه . را قوه قضائيه حفظ می کند

مجريه حداقل در دورانھای صلح خانگی و دوری 
بحرانھای عظيم اجتماعی، از آزادی نامحدود، و 

امنيت انسانھا تامين . ودسری، برخوردار نيستخ
است و اين تامين امنيت جامعه است که در ممالک 
دموکراسی غربی امکان دزديھا را کاھش داده و 

ھميشه يک چشم . درجه افشاء آنرا افزايش می دھد
ھمه بايد در مقابل . عمومی بر اوضاع نظارت دارد

!می در ايراِن جمھوری اس. قانون پاسخگو باشند
ولی فقيه يعنی مجری قانون الھی . وضع چنين نيست

وقتی دزدی ای . به کسی جز خدا پاسخگو نيست
صورت می گيرد، مسببين تنھا بايد در محکمه عدل 

آنھا در اين جھان وظيفه دارند . الھی حساب پس دھند
برای حفظ اين نظاِم دزد به حساب مردم برسند، ولی 

اين . ساب پس دھنددر جھان آتی به ايزد متعال ح
. تناقض با اين بافت حکومتی ھرگز حل نخواھد شد

تنھا راه پايان دادن به مفاسد اين نظام و کوتاه کردن 
دست ھمه جناحھای دزد و قاتل، سرنگونی رژيم 
سرمايه داری جمھوری اس!می با دست توانای مردم 

  .  ايران است
  
  
  

*****  
  
  

  
  

به دست مردم  ،ری جمھوری اسUمیسرنگون باد رژيم سرمايه دا
  ايران
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  ...ھمدستی مجاھدين خلق
ھميشه از " توفان. "می کند احترام ياد

جانباختگان قھرمان اين سازمان  بنيانگذاران و
اين . در گذشته تجليل کرده و ھنوز ھم می کند

جانباختگان فرزندان قھرمان خلق ايرانند که 
در راه آزادی و استق!ل ايران و برای ايجاد 

. شرايط بھبود زندگی مردم ايران جان داده اند
ين سازمان گرچه بدرستی ولی بعد از انق!ب ا

مبارزه ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی را 
در بدو انق!ب با مبارزه دموکراتيک، برخ!ف 
بسياری دنباله روان خمينی پيوند زد، ولی بھر 
علت و شايد يکی به علت سرکوب شديد رژيم 
جمھوری اس!می و ضربات وحشتناکی که به 

ق!بی اين سازمان وارد شد، بتدريج سرشت ان
خويش را از دست داد و با مھاجرت به عراق 
و قرار گرفتن در دامن صدام حسين به مزدور 
و جيره مواجب بگير دولت وقت عراق بدل 

اين سازمان، با اشغال عراق و حضور . شد
نيروھای امپرياليستی در آنجا، نه تنھا از 

“ سازمان مجاھدين خلق„آرمانھای بنيانگذاران 
مشی خود را تغيير داد، دست برداشت و خط 

بلکه به سازمان جاسوسی و دست دراز شده 
بايد . صھيونيسم و امپرياليسم در منطقه بدل شد

ميان اين دو مرحله متفاوت تاريخی زندگی 
ايران، تفاوت اساسی “ سازمان مجاھدين خلق„

گذشته اين سازمان و نام اين سازمان . گذارد
در اين تعلقی به فرقه ای که امروز قدرت را 

سازمان کسب کرده است، ندارد و ھمين که 
عده ای با توسل به اين گذشته می خواھند 
سرپوشی برای جاسوسی و تروريسم آمريکائی 
خود بسازند، بھترين سند برای رياکاری 

آنھا حتی جسارت سياسی آنرا ندارند . آنھاست
که به ھواداران و اعضاء خود راست و پوست 

ه خود را اشتباه دانسته و کننده بگويند که گذشت
يک جو صميميت . آنرا ديگر قبول ندارند

سياسی در آنھا نيست، برعکس شما با کوھی 
از رياکاری و جعل اسناد و اخبار و دروغ در 

  .ميان مريدان اين امامزاده روبرو می شويد
که از شبکه خبری يک " مونيتور"در برنامه 

 دِ پخش می شود در سوم.ر.آلمان به نام آ
سازمان „گزارشی در مورد  ٢٠٠۵فوريه سال 

ايران منتشر شد که بر اساس “ مجاھدين خلق
اط!عات يک مامور سابق سازمان جاسوسی 

حزب ما در . تنظيم شده بود" سيا"آمريکا 
آقای . موقع خود به اين گزارش اشاره کرد

در پاسخ ) Ray McGovern("رای مک گاورن"
ائی ھمکاری که می خواست چر" مونيتور"مخبر 

: را با مجاھدين بداند به صراحت گفت" سيا"سازمان 
من فکر می کنم به اين علت، که آنھا در محل "

. حضور دارند و حاضرند به عنوان عامل ما کار کنند
آنھا برای ما در سابق يک سازمان تروريستی بودند 
و البته ھنوز ھم ھستند، ليکن ا\ن تروريستھای ما 

منطق جرج بوش را در مورد اين آقا ". ھستند
. تائيد کرد" تروريستھای بد"و " تروريستھای خوب"

آنھا از طريق مرز به داخل ايران : "وی افزود
برای عمليات معمولی جاسوسی، ... فرستاده می شوند

نصب حسگرھا برای تحت نظر داشتن برنامه اتمی 

ايران، نشانه گذاری اھداف نظامی برای بمباران 
ھای نظامی، شايد برای درست کردن توسط ھواپيما

کمينگاه ھا تا محل استقرار نيروھای نظامی را تحت 
". و يک کمی ھم برای خرابکاری. نظر داشته باشند

 Karen"(کارن کوياتکوفسکی"خانم 
Kwiatkowski ( که از کارشناسان وزارت جنگ

: آمريکا، پنتاگون است در ھمان برنامه اعتراف کرد
آماده اند، برای ما خدماتی “ خلقسازمان مجاھدين „"

انجام دھند که ما بايد برای اين انجام کارھا از 
خودمان خجالت بکشيم، که در مورد آنھا بھتر است 

  .". سکوت کنيم
محمد محدثين که مسئول روابط خارجی شورای ملی 
مقاومت است در گذشته بنحو چندش آوری افتخار می 

شھدای کرد از اينکه رژيم جمھوری اس!می 
مجاھدين را در \ی پرچم آمريکا می پيچد و به خاک 
می سپارد و وی اين امر را نشانه نزديکی مجاھدين 
از  ھمان بدو امر به آمريکائيھا می دانست، در 
مصاحبه خويش به عنوان سخنگوی مجاھدين می 

ھمکاری با آمريکائيھا؟  آنھا ما را کنترل می “: گويد
واحدھای ما . فظت می کنندکنند، و طبيعتا از ما محا

در عراق فقط بخش کوچکی از جنبش ما را تشکيل 
  .“ما چند ھزار ھوادار در ايران داريم. می دھند

مبارزان مجاھد بھترين : مونيتور ادامه می دھد
تماسھا را با آمريکا در واشنگتن و در پشت پرده 

  .دارند
  : و سپس در بخش ديگری از برنامه ميآورد

گلوبال "کت خصوصی ديداری از شر
زمينه تخصصی اين ). Global Options"(اوپشنز

  . شرکت، دادن آموزش نظامی در سراسر جھان است
بر اساس تحقيقات مونيتور اين شرکت برای يافتن 
مربيان نظامی برای مجاھدين فعاليت می کند، و با 
ماموريت از طرف پنتاگون ھمکاريھای \زم را 

  .  ھماھنگ می گرداند
ورد پرسش نقش واسطه گی آنھا، پاسخ مبھم در م

ھمکاری، بله، ما . غير قابل انتظاری می دھند
ھمديگر را می شناسيم، ليکن از پرداخت مستقيم 

  .“برای خدمات به شرکت خبری نداريم
مسئول ) Neil Livingstone"(نيل ليوينگ استون"

مجاھدين خلق مدتھاست که : گلوبال اوپشنز می گويد
در حقيقت امر مسخره . دست کشيده انداز تروريسم 

در . است که آنھا را در فھرست تروريستھا قرار دادند
امتيازاتی . واقع داروی مسکنی برای دولت ايران بود

ما با . برای اينکه مذاکرات را با آنھا به پيش ببرند
من مھمان آنھا بودم، من . مجاھدين کار نمی کنيم

بدون ) توفان-کنگره آمريکا(برايشان در کنگره
زيرا که من مدتھاست . چشمداشت تبليغ می کردم

  .“مدت سی سال. مناسبات حسنه ای با آنھا دارم
رئيس بخش سابق : تضادی از زبانی قابل استناد

: خدمات سری نظامی \نگ، به مونيتور بيان کرد
گلوبال اوپشنز از طرف پنتاگون بعنوان رابط تعيين 

ی پنتاگون با يک شده است تا سرپوشی بر ھمکار
  .سازمان تروريستی بگذارد

اغلب برای “: می گويد)  Pat Lang" (پات \نگ"
ازجمله . عمليات سری بيک محکم کاری نياز است

اينکه اين عمليات به حکومتی که  ماموريت انجام اين 
اين از آن جھت . عمليات را داده است ربط پيدا نکند

و شد و رو مھم است که اگر عمليات با شکست روبر
  .شد بتوانند بگويند که ما نبوديم ديگران بودند

  و اين ديگران گلوبال اوپشنز است؟ : پرسشگر
  . دقيقا ھمان چيزی است که من ھم شنيده ام: \نگ

ولی اين بار در طرف . آنھا مجددا يک سر معامله اند
  .صدام حسين نيستند در طرف آمريکا ھستند

  .“پ بازی منافع ھاھميشه قابل استفاده، ھميشه تو
  

است و امروز  ٢٠٠٥اين اسناد مربوط به سالھای 
خود . سير حوادث آن اعترافات را تائيد می کند

سازمان مجاھدين به جاسوسی برای آمريکائی ھا 
اين امر . افتخار می کند و رسما آنرا اع!م می نمايد

که آنھا برای ترور دانشمندان اتمی ايران با موساد 
اند، در مطبوعات غرب بازتاب يافته  ھمکاری کرده

نيز نه تنھا در مورد آن “ سازمان مجاھدين خلق„و 
سکوت کرده است،  حتی از محکوم کردن آن نيز 
شانه خالی می کند، که اين اقدامات و نظاير آنھا 

" سيا"ھمگی در تائيد اعترافات مامور سابق سازمان 
ته الب. و کارشناس و کارمند وزارت جنگ آمريکاست

اين سازمان برای فريب اعضايش با امپرياليستھا يک 
جنگ زرگری راه انداخته که ت!ش برای خروج 
سازمان فوق از فھرست اسامی سازمانھای 

اينکه اين سازمان برای خالی . تروريستی آمريکاست
نبودن عريضه برای بستن دھان ايران و اپوزيسيون 

آمريکا  انق!بی ايران در فھرست اسامی تروريستھای
آنھا بھر . باشد يا نباشد، کوچکترين نقشی ندارد

صورت ھيچ مانع قانونی برای فعاليتھا و دريافت 
کمکھای مالی خود ندارند، در اروپا امپرياليستھای 
اروپائی ھمه امکانات خويش را در اختيارشان 

آنھا اخيرا در پاريس يک نمايش . گذارده اند
انداختند که به اعتراضی چند ده ھزار نفری براه 

دروغ برای تقويت روحيه اعضاء مايوس خود، رقم 
؟؟ و در اين !!آن را به صد ھزار نفر رساندند

تظاھرات از نماينده کنگره آمريکا و نامزد رياست 
جمھوری دوره بعدی که يکی از دست راست ترين 
نمايندگان انحصارات آمريکاست، دعوت کردند در 

ھرا در کنار القاعده در جلسه آنھا يعنی کسانی که ظا
فھرست اسامی تروريستھا در آمريکا ھستند، برای 
سخنرانی شرکت کند و با بی شرمی به مجيز گوئی 
وی پرداختند و آب تطھير بر سر ھمه جنايات آمريکا 

شورای ملی "آقای محدثين سخنگوی . ريختند
، چتر را بر “گينگريچ„چون چمدان کش " مقاومت

ه بود تا از اصابت قطره ھای با\ی سر ايشان گرفت
انبوھی . باران به وجود مبارک ايشان جلوگيری شود

؟؟، ھلھله کنان و در حالی !!بی حجابزنان مجاھد 
  مردکه يک “ گينگريچ„که برای دست دادن با آقای 

نامحرم آمريکائی است، و خانم رجوی احتياطا در 
مقابل دوربين تلويزيون به توصيه وزير تشريفاتش از 
دست دادن با وی خودداری می کند، به رقابت 

با دستور از با\ صف ھای اول . برخاسته بودند
را، ھمين خانم ھاِی ھلھله “ گينگريچ„استقبال از آقای 

تنک "و فرياد می زدند  کن در اشغال داشتند،
که فارسی بلد “ گينگريچ„، تا آقای " Thank youيو

نھا را نيست، خوشرقصی مجاھدين را بفھمد، و آ
نياز به توضيح . مورد لطف و محبت خود قرار دھد

  ۴ادامه در صفحه ....آقا از نيست که اين 

را بی قيد و شرط و افغانستان بايد خاک عراق  ،استعمارگر تجاوزگرانِ 
  ترک کنند
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  ...ھمدستی مجاھدين خلق
جرج بوش ھم دست راستی تر بود و از تجاوز 
نظامی رسمی به ايران حمايت می کرد و می کند، 
انسان از اين ھمه دريوزگی و حقارت دچار تھوع می 

آيا واقعا . ادھای جاويد شاه می افتدگردد و بياد فري
اگر مجاھدين خلق نه به صورت ظاھری، بلکه واقعا 
بر روی فھرست اسامی تروريستھای آمريکا قرار 

و يا شھردار “ گينگريچ„داشتند، کسانی نظير 
" رودی جوليانی"صھيونيست در نيويورک، آقای 

صھيونيست، جرات می کردند با گرفتن چندين ھزار 
نشستھای مجاھدين شرکت کنند و خود را د\ر در 

مجاھدين دارند . بدنام نموده برای خود خطر بخرند؟
خر رنگ می کنند و اين تئاتر و صحنه سازی ھا را 
که تنھا در خدمت فريب مريدانشان است انجام می 

مريدانی که شبيه ھمان مريدان خمينی ھستند و . دھند
ه ارث برده ممنوعيت انديشيدن را در دستگاه مجاھد ب

  . اند
. در خاتمه يک نکته مھمی را نبايد از ياد نبرد

که از منابع عظيم کمکھای " سازمان مجاھدين خلق"
مالی، از جانب ھمه دشمنان مردم ايران برخوردارند، 
مخارج عظيمی از اين ثروت را به شرکتھای 
خصوصی آمريکائی برای جمع آوری سياھی لشگر 

اين شرکتھا در مورد . زندو سازماندھی آنھا می پردا
جمع آوری سياھی لشگر برای فيلمھای در دست تھيه 

. ھوليوود، نيز فعال و دارای تجربه در اين زمينه اند
اينان شرکتھائی ھستند که در آمريکا از شخصيتھای 
علمی و يا سياسی با پرداخت حق الزحمه  ھای ک!ن، 
از طريق مشاوران حقوقی و مالی آنھا دعوت می 

ند، که در نمايشات و يا جلساتی شرکت کنند که بر کن
سر تشريفات \زم توافقاتی ميان طرفين قرارداد 

ھمين شرکتھای خصوصی ھستند . صورت می گيرد
که وظيفه فيلمبرداری و توزيع و تبليغات جھانی را 
از طريق روابطی که در رسانه ھای گروھی دارند 

اين نشستھا برگذاری ھر کدام از . به عھده می گيرند
ميليونھا د\ر خرج " سازمان مجاھدين خلق"توسط 

ھمين شرکتھا برای اين سازمان در . بر می دارد
آمريکا \بی ھای ويژه خلق می کنند تا از حقوق آنھا 
در کنگره آمريکا حمايت کرده برايشان امتيازاتی 

پرسش اين است که اين ثروت عظيم از . کسب کنند
ن سياستھای در خدمت منافع کجا تراوش می کند و اي

کدام کشور است؟ آنچه روشن است اين خيانت نفعی 
بر اساس اسناد، اعترافاتی . برای مردم ايران ندارد

که تا کنون در مورد اين سازمان تروريست و مورد 
امپرياليست آمريکا صورت گرفته است، " تعقيب"

معلوم شده مقامات و سخنرانانی که برای سخنرانی 
ھای مجاھدين توسط شرکتھای خصوصی در نشست

استخدام شده اند، ھمگی، ع!وه بر ھزينه ھای سفر و 
اقامت در ھتل درجه يک، حق الزحمه دريافت می 

اين عده تا کنون شامل افراد زير بوده اند که از . کنند
جان بولتون نماينده : "بزرگترين تروريستھای جھانند

کيسی سابق آمريکا در سازمان ملل، مايکل مو
، تام ريج وزير )٢٠٠٧-٢٠٠٩(دادستان کل آمريکا 

امنيت آمريکا، ھوارد دين رئيس پيشين حزب 
دموکرات، باب فيلنر نماينده کنگره آمريکا، تام 
تانکريدو نماينده تندروی آمريکايی و يکی از 

، ژنرال جيمز ٢٠٠٨کانديداھای رياست جمھوری 
وسلی  ، ژنرال)مشاور سابق امنيت ملی اوباما(جونز

ک!رک، ژنرال آنتونی زينی، ژنرال ھيو شلتون، 
ژنرال پيتر پيس، ژنرال جيمز کاناوی، اندرو کارد 
وزير پيشين ترابری و رئيس دفتر بوش، لوئيس فری 

، بيل )١٩٩٣-٢٠٠١(در سال ھای FBIرئيس 
ريچاردسون وزير بازرگانی دولت اوباما، لی 

ه ھميلتون رئيس سابق کميته روابط خارجی کنگر
آمريکا، رودی جوليانی شھردار سابق نيويورک، 

، ادوارد رندل رئيس )مشاور ميت رامنی(مايکل ريس
پيشين حزب دموکرات آمريکا، آنيتا مک برايد 
فرستاده ويژه آمريکا در امور زنان در افغانستان، 

و ) سخنگوی سابق وزارت خارجه آمريکا(کراولی
تر جيمز وولی، پور" سيا"ھمچنين روسای سابق 

گاس،مايکل ھيدن و  آخری آنھا ھمين آقای 
  .ھستند... “ گينگريچ„
عم! بيک سازمان " سازمان مجاھدين خلق"

جاسوسی و به بلندگوی تبليغاتی ارتجاع جھانی در 
منطقه بدل شده است، که افرادش را در خدمت 
سياست دخالتگرانه امپرياليسم و صھيونيسم قرار می 

اين سازمان در کنار . دھد و دشمن مردم ايران است
" حزب کمونيست کارگری ايران"سلطنت طلبان و 

ھوادار تحريم و تنبيه اقتصادی و تجاوز نظامی به 
ايران است و به جاسوسی خويش در ايران به نفع 

طبيعتا نسلی از آنھا که ھرگز . آمريکا افتخار می کند
ايران را نديده اند و با کشورشان بيگانه ھستند بھتر 

انند قربانی اين رياکاری و دروغھای مجاھدين می تو
ليکن امپرياليستھا به موقع وقتی تاريخ مصرف . باشند

نوکرانشان به پايان رسيد آنھا را در خدمت منافع 
  . خويش قربانی می کنند

  
  

*****  
  

  
  

  ...ماھيت جنگ را
  . به ستون پنجم امپرياليسم جھانی بدل کند

به خيانتھای  حتی" سازمان مجاھدين خلق ايران"
خويش در اين عرصه افتخار نيز می کند و بارھا 
عم! نشان داده است، که حاضر است در کنار ارتش 
جنايتکار و متجاوز آمريکا به ايران حمله کند و نقش 
خرابکارانه و ضد انق!بی در کشتار مردم ايران را 
به بھانه مبارزه با رژيم جمھوری اس!می به عھده 

سلطنت طلبان، ولی نه ھمه آنھا،  بخشی از. گيرد
نيزبا سخنگوئی کيھان لندنی در کنار اين ارتش 

جريانھای . جاسوسان و خيانتکاران قرار دارند
ناسيونال شونيستی قومی يکی ديگر از ارکان اين 
خرابکاری و تجزيه طلبی در ايران ھستند، که توسط 
ارتش آمريکا و اسرائيل و ترکيه و جمھوری 

کردستان عراق، آموزش نظامی می  آذربايجان و
ارتش آزادی "بينند، تا با خرابکاری تحت عناوين 

به نيات " حاميان مسلح حقوق بشر"و يا " بخش ايران
  . شوم امپرياليستھا در منطقه جامه عمل بپوشانند

در کنار اين نيروھای اپوزيسيون خودفروخته و آلت 
ا ج" کمونيست"دست امپرياليسم، برخی که خود را 

می زنند و ملھم از افکار ارتجاعی منصور 
بنيانگذار صھيونيست حزب کمونيست (حکمت

می باشند، نيز در پی ايجاد ) توفان-کارگری ايران
جبھه ای ھستند تا رژيم جمھوری اس!می را 

جبھه آنھا نه جبھه ضد تجاوز . سرنگون کنند
امپرياليستی، بلکه جبھه وسيع برای سرنگونی رژيم 

  . !می استجمھوری اس
برای  "فرصت مناسبی"اين عده تجاوز به ايران را 

آنھا در زمان . نيل به نيات خود قلمداد می کنند
تفنگھايشان را از آستينشان بدر نمی آورند تا " صلح"

مشروط بر اينکه اساسا (با تکيه به نيروی مردم

مردمی آماده، حضور داشته باشند تا از آنھا دنباله 
رژيم جمھوری اس!می را  )توفان-روی کنند

سرنگون کنند، ولی مترصد اند با آغاز تجاوز 
امپرياليسم و صھيونيسم و ارتجاع منطقه به ايران از 

استفاده کرده و در ھمراھی با " فرصت مناسب"اين 
جنايتکاران ضد بشر، رژيم جمھوری ضد بشری 

شعار اين عده بر خ!ف . اس!می را سرنگون کنند
پوزيسيون خودفروخته با\ که حداقل دارو دسته ھای ا

ھمدستی با امپرياليسم متجاوز آمريکا " شرافتمندانه"
را عملی درست جلوه می دھند و استد\ل می کنند که 
تضاد عمده با رژيم جمھوری اس!می است و برای 

ھر وسيله ای مجاز نيل به اين مقصود استفاده از 
د و مدعی ، اين عده راه نقاب زدن را برگزيده اناست

اند که بايد بر ضد ھر دو غول متجاوز و حاکم به 
صورت ھماھنگ جنگيد و جنگ امپرياليستی و يا 

بدل کرد و ھمزمان ھم  جنگ داخلیارتجاعی را به 
رژيم جمھوری اس!می را سرنگون کرد و ھم 
امپرياليستھا و صھيونيستھا و ارتجاع منطقه را به 

سوسياليسم را در دريا ريخت و ايران را آزاد کرد و 
برای " انق!بی"عده با شعار  اين. ؟؟!!نمودآن بنا 

فريب مشتی نادان سياسی و تبديل آنھا به آلت دست 
  . سخن می رانند" جنگ داخلی"امپرياليستھا از شعار 

تا کنون در افشاء اين ستون ) توفان(حزب کار ايران
پنجم امپرياليستھا که خود را چپ جا می زند، مقا\ت 

عددی نوشته است و اين مبارزه را تا افشاء کامل مت
اين خط مشی ارتجاعی ادامه می دھد و در راه 
پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم و افشای دسيسه ھای 
عمال دشمن که در بين آنھا نفوذ فراوان دارند باز 

تشديد اين تضادھا در خدمت تقويت . نخواھد ايستاد
اين . تجنبش کمونيستی و رھائی بخش ميھن ماس
  .مبارزه سرانجام سره را از ناسره جدا می کند

حال با اين مقدمه به جنبه ھای علمی و تئوريک بحث 
  :      بپردازيم

عده ای در زمان تجاوز عراق به ايران در اثر نادانی 
تئوريک با الگوبرداری از جنگ ھای امپرياليستی و 

شيوه ای بويژه جنگ امپرياليستی جھانی اول به 
تحليل "تيک و بدون توجه به اين اصل لنينی دگما

يد در چه و بايد د" مشخص  از شرايط مشخص
زمانی و در چه مکانی و در چه شرايطی و با چه 

عملی صورت گرفته است، به ... انگيزه ھائی و
ضرب نقل قولھای بی سر وته از لنين و استالين 
جنگ تحميلی صدام حسين عليه ايران را جنگی ميان 

جنگ توصيف کردند، که بايد آنرا به  جاعدو ارت
؟ به نظر آنھا جنگ از جانب ايران !بدل کرد داخلی

  . عاد\نه نبود
بايد افزود که جنگ ايران و عراق در مرحله اول که 
ايران قربانی تجاوز سياستھای شونيستی عراق و 
دسيسه ھای آمريکا بود، مقاومتش عاد\نه محسوب 

ه می خواست از راه ولی درمرحله دوم ک. می شد
کرب!، قدس را آزاد کند و به کشور عراق تجاوز 
نمود، ماھيت اين جنگ ارتجاعی و غير عاد\نه شد و 
سرانجام نيز با نوشيدن جام زھر خمينی، به پايان 

  .رسيد
از جانب نيروھای ھوادار جنگ  جنگ داخلیولی  

داخلی از جمله دارو دسته منصور حکمت در آن 
ند که به مبارزان کمونيست تغيير نام گروه سھ(زمان
سازمان پيکار در راه آزای  طبقه "، و )توفان-دادند

معلوم . و چند گروه ديگر ھيچوقت انجام نشد" کارگر
معلوم . نشد که چرا آنھا به وعده خود عمل نمی کنند

نبود که اين شعار غير عملی، برای آنھا صرفا يک 
ھنمود عملی بحث دانشگاھی بوده و يا اينکه يک ر

  ۵ادامه در صفحه .... توده ھای مردم وبرای 
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  ...ماھيت جنگ را
اعضاء خودشان به حساب می آيد، تا بر اساس آن  

رھنمودھا، مبارزه عملی طبقه کارگر شکل بگيرد؟ 
ھواداران اين شعار ھرگز نيز به ميدان نيامدند تا 
جنگ داخلی را راه بياندازند و يا نمايشات اعتراضی 

. يان طبقه کارگر برای نرفتن به جبھه برپا کننددر م
اين شعار به ھمان راحتی که باد شده بود، بزودی 
ترکيد و نشان داد که مطرح کنندگانش، خود نيز آنرا 
زياد جدی نمی گرفتند و به غير عملی بودن آن اذعان 
داشتند وگرنه بايد کاری کارستان می کردند و ايران 

ذکر . سم را مستقر می ساختندرا نجات داده و سوسيالي
و خير نيروھای آنروز مانند امروز، سرھم بندی 
کردن مشتی مسايلی بود که نفھميده بودند و می 

  .خواستند بنام مارکسيسم لنينيسم بخورد جنبش دھند
درست است که دامنه اشتباھات آن نيروھا در شرايط 
مشخص آن زمان گسترده و عم! خطرناک نبود و 

را تغيير نداد، ولی " سازمان پيکار"!بی ماھيت انق
الھام از آن تئوريھا برای توجيه تجاوز امپرياليستی به 

  . ايران در شرايط امروز خيانتبار و جنايتکارانه است
فشرده ای از ماھيت و خصلت  ،ما در اين مقاله

بويژه جنگ امپرياليستی جھانی  ،جنگھای امپرياليستی
شرايط مشخص ايران  اول را مطرح می کنيم تا به

  .در جھان امروز، بپردازيم
  

لنين و بلشويکھا ماھيت جنگ امپرياليستی را که در 
پيش بود از ھمان نخستين دھه قرن بيستم پيش بينی 

اين پيش بينی دقيقا در رابطه با تحول در . کرده بودند
از : ما با نقل به معنا می افزائيم. مضمون دوران بود

مايه داری دوران رقابت آزاد به اوايل قرن بيستم سر
سرمايه داری انحصاری دوران امپرياليسم، يعنی 

از نقطه . عاليترين مرحله سرمايه داری تحول يافت
نظر اقتصادی، رقابت آزاد به انحصار تبديل گرديد و 

يعنی روبنای (از نظر سياسی، دموکراسی بورژوائی
̧¸¸¸¸¸ا )آزادمتناسب با رقابت  ̧¸¸¸¸¸ه روبن  که یعارتجایب

در . نای متناسب با انحصارات است بدل شدروب
دورانی که از آن سخن می رود، برخی از دولتھای 
اروپائی و آمريکای شمالی و غيره، ديگر کام! به 
دولتھای امپرياليستی تبديل شده اند و برخی از آنھا 

يابند که به سرعت  می آنچنان رشدھای غول آسائی
سينه ھای ديگران را پشت سر جا می گذارند و با 

 ،سپر کرده و قد برافراشته خواھان تجديد تقسيم غنائم
آنھا می خواھند  .مستعمرات و مواد خام می شوند

ميان ھمه نھنگان تقسيم بشود " عاد\نه"منابع غارت، 
اجتناب ناپذير می  جنگ مابين آنان راو ھمين امر 

 امپرياليستیو از سوی ديگر ماھيت  -از يکسو-سازد
  جنگ را نيز

  .شخص می کندم
بر ھمين اساس بود که سوسيال دموکراتھا با توجه به 

در  ١٩١٢تحول در مضمون دوران در ھمان سال 
بيانيه کنگره بال، تمام تصادمات محتومی را که در 

" امپرياليسم سرمايه داری"پيش بود بر زمينه 
ارزيابی نمودند و در ھمان بيانيه با وضوح کامل 

ياليستی، غارت گرانه و برده جنبه اشغالگرانه، امپر"
آنھا معتقد بودند جنگی . جنگ را ھشدار دادند" کشی

است " نھنگان"که در پيش است، در واقع جنگ 
بديھی است که . ھای ديگران"ميھن"برای بلعيدن 

چنين جنگی را نمی شد با ھيچ بھانه ای در مورد 
  .توجيه کرد" ف!ن با بھمان خلق"
  

صحت  ١٩١۴-١٩١٨ولجنگ امپرياليستی جھانی ا
پيش بينی لنين و بلشويکھا را کام! به اثبات رسانيد و 

حقانيت تئوری آنھا را محرز ساخت و از سوی ديگر 
ھمان جنگ، درعمل، ارتداد و ورشکستگی کامل 
پيشوايان انترناسيونال دوم را کام! عيان ساخت، آنان 
يکسره تصميمات کنگره بال را به فراموشی سپردند 

اطه گران بورژوازی امپرياليستی تبديل و به مش
بلشويکھا معتقد بودند اين جنگ ماھيتا، چه از . شدند

جانب روسيه، چه از جانب فرانسه و انگليس و آلمان 
، چرا که امپرياليستیو اتريش و غيره، جنگی است 

به   کام!رژيم ھای حاکم بر اين کشورھا ديگر 
ه اند، چرا رژيمھای ارتجاعی و امپرياليستی بدل شد

که سياست حاکم بر جنگ  سياستی امپرياليستی 
جنگ نيز ادامه سياست با وسايل ديگر (...است
ای  چرا که انگيزه ھای جنگ، انگيزه، )است

امپرياليستی است و با\خره اين جنگ، جنگی کام! 
در خدمت سرمايه مالی بين المللی، جنگی به منظور 

يعنی ادامه  -مراتمستع استثمار و  غارتتجديد تقسيم 
غارت و استثمار مستعمرات و ادامه " سياست"
دفاع از منافع سرمايه مالی و غيره، اين " سياست"

دو گروه  جنگ در واقع به تعبير لنين جنگی بود ميان
، "ستمگر و غارتگر و بر سر چگونگی تقسيم غنايم"

در واقع کليه کشورھائی که از آنھا نام برديم، بقدری 
عی به خود گرفته و بقدری برای سلطه بر جنبه ارتجا

جھان به تکاپو افتاده بودند، که ھر جنگی از جانب 
ارتجاعی و غير  جنگیآنان بدون شبھه می توانست 

و در چنين جنگھائی بود که بلشويکھا . عاد\نه باشد
سوسيال دموکراتھا بايد خواستار شکست : می گفتند

نظور جلوگيری باشند و چنانچه قيام به م" خود"دولت 
از جنگ به موفقيت نيانجاميد، از اين شکست برای 

  .قيام انق!بی استفاده نمايند
  

اين رژيمھا مربوط می  ماھيتبنابراين تا آنجا که به 
شود، تا آنجا که به سياست حاکم بر جنگ مربوط می 
شود، و تا آنجا که به انگيزه ھای جنگ مربوط می 

جنگی بود  )جنگ اول جھانی(شود، اين جنگ 
عامل عينی ( امپرياليستی، که چنانچه ساير عوامل

يعنی اعت!ی واقعی انق!بی و عامل ذھنی يعنی وجود 
آماده می بود، ) حزب بزرگ و مورد اعتماد بلشويک

سوسيال دموکراتھا بايستی بدون درنگ به جنگی 
دست می " خود"داخلی برای سرنگونی بورژوازی 

" دفاع از ميھن"ترديد  در چنين جنگی بدونآزيدند، 
مضمونی خائنانه دارد که او را با سوسياليسم 

در چنين جنگی از نظر . ھيچگونه پيوندی نيست
با سرنگونی بی چون و " دفاع از ميھن"بلشويکھا 

چرای حکومت تزار م!زمه دارد و در حکم 
زيرا ھيچ کمونيستی نمی تواند از . ست"کمترين ب!"

 کشور ديگریر، تجاوز به غارت جھان، ادامه استعما
و نقض حقوق آنھا، غارت مواد اوليه و ثروتھای رو 
و زير زمينی آنھا، استثمار و به برده کشيدن ملتھا 

حمايت کند، مضمون " دفاع از ميھن خودی"تحت نام 
چنين دفاعی سراپا خائنانه و ارتجاعی و امپرياليستی 

  .خواھد بود
ز در ماھيت در روسيه، پس از سرنگونی تزاريسم ني

امپرياليستی جنگ تغييری ايجاد نشد، چرا که جنگ 
می کرد،  بورژوازی امپرياليستی ادارهرا ھم چنان 

- سوسياليستھای انق!بی(ھا. ار. زيرا منشويکھا و اس
به نمايندگی از جانب نمايندگان شوراھای ) توفان

که در آن زمان در دست آنھا (کارگران و دھقانان
نمودند و خود  تسليمبورژوازی  حاکميت را به) بود

" تکميل"در حد مباشرين بورژوازی و در راه 
با آن در عين تبعيت " راه دمساز شدن"رفرميستی و 

انق!ب پرولتری و کائوتسکی : نقل از اثر لنين(از آن

پس سياست حاکم بر . را در پيش گرفتند) توفان-مرتد
و  صلح طلبیعليرغم شعارھای فريبنده –جنگ 

بارزترين بود و  سياست امپرياليستیم چنان ھ- غيره
مظھر خصلت امپرياليستی جنگ از جانب روسيه، 
قراردادھای سّری مربوط به تقسيم جھان و غارت 
کشورھای ديگر بود که تزار سابقا با سرمايه داران 

: نقل از اثر لنين(انگليس و فرانسه منعقد کرده بود
حکومت . )توفان-انق!ب پرولتری و کائوتسکی مرتد

سوسيال (ھا.ار.ائت!فی که منشويک ھا و اس
نيز در آن شرکت داشتند، ھم ) توفان-رولوسيونرھا

چنان به سياست امپرياليستی جنگ ادامه داد، چرا که 
جنگ را بورژوازی امپرياليستی اداره می  ھنوز ھم

آنان با شعار صلح به ميدان آمدند، اما ھم چنان . کرد
به جنگ ادامه  کورنيلوفیستی با ھمان ارتش امپريالي

ارتش " نظم"دادند و به بلشويکھا می تاختند که چرا 
  .را مختل می کنند

ولی لنين و بلشويکھا معتقد بودند که با وجود حکومت 
بورژوائی، صلح امکان ناپذير است و پايان جنگ 
فقط می تواند از روی نعش حکومتھای امپرياليستی 

تبديل "ه آنھا شعار عبور کند و از ھمين رو بود ک
را مطرح " جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی

لنين می گفت که ماھيت جنگ امپرياليستی . ساختند
مذاق شيرين کن تغيير " شعارھای"را نمی توان با 

طبقه ای "...داد، اين ماھيت زمانی تغيير می کرد که 
که جنگ امپرياليستی توسط وی انجام می شود و به 

اقتصادی به اين ) چون طناب(رشتهوسيله ميليونھا 
جنگ وابسته است، عم! سرنگون بشود و حکومت 
طبقه واقعا انق!بی يعنی پرولتاريا جايگزين آن 

انق!ب پرولتری و : نقل از اثر لنين...(گردد
  ).توفان-کائوتسکی مرتد

بنابراين م!حظه می کنيم که امپرياليستی بودن 
برجنگ، شرايط ماھيت، سياست و انگيزه ھای حاکم 

 -ليکن-برای طرح تبديل آن به جنگ داخلی است \زم
 اعت!ی واقعیشرايط کافی برای فعليت اين شعار، 

انق!بی در سطوح توده ھای زحمتکش و در راس 
آنان  توھماتو بويژه زدودن تمامی  طبقه کارگرآنھا 

بدون ترديد . است ملموسنسبت به حکومت بطور 
 ١٩٠۵و بدون انق!ب  بیاعت!ی انق!بدون چنين 

عظيم بود، " تمرينی"خلقھای روسيه که به مثابه 
فقط می توانست يک " جنگ داخلی"طرح شعار 

اما اين ھنوز کافی نيست، . خودکشی صرف باشد
بدون حزب پو\دين بلشويک مسلح به انديشه لنين، 
حزبی که نزديک به دو دھه فعاليت علنی، غير علنی 

و غير مسلحانه، پارلمانی و و نيمه علنی مسلحانه 
غير پارلمانی را پشت سرنھاده و در نبرد با منشويسم 
و اپورتونيسم بين الملل اول آبديده شده، بدون حزبی 

کادر  ۴٠٠٠٠که ھنوز در آستانه جنگ دارای 
تعداد آنھا در دوران حکومت (کارکشته و آزموده است

 ٢۴٠٠٠٠و در آستانه قيام به  ٨٠٠٠٠موقت به 
، بدون اتخاذ تاکتيھای دقيق و )توفان-ش يافتافزاي

دست يازيدن به جنگ داخلی ... موشکافانه و غيره
  . چيز ديگری نمی توانست باشد آنارشیجز 

ک!ويتس سردار بزگ نظامی بدرستی می گويد که 
اين سخن . جنگ ادامه سياست با وسايل ديگر است

بدان معناست که در اثر رشد ناموزون سرمايه داری 
برھم خوردن توازن قوا، در آستانه جنگ، نخست  و

مبارزه بر سر کسب منافع بيشتر، در ھمه عرصه ھا 
از طريق مبارزه ديپلماتيک، اقتصادی، فرھنگی و 
سياسی به پيش می رود و کار به جائی می رسد، که 
تقسيم منافع بر اساس توازن قوای واقعی جديد نمی 

  ۶در صفحه ادامه .... و يکیتواند صورت پذيرد 

برقرار باد جمھوريھای  ،زنده باد ھمبستگی ملی خلقھای ايران
  در ايران سوسياليستی شورائی
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  ...ماھيت جنگ را
زير بار ديده پوشی  از رقبا و يا گروھی از آنھا، به 

از سھميه خويش بنفع طرف مقابل نمی روند و آنوقت 
اسلحه است که حرف آخر را می زند و نشان می دھد 
که کدام طرف به علت توانائی بيشتر و قدرتمندی، 

ی نقش سرکردگی و تقسيم سھام و غنائم را بعھده م
ھمه چيز سرانجام در ميدان نبرد و در نتيجه . گيرد

جنگھای محلی . زورآزمائی نظامی تعيين می گردد
نظامی و دو جنگ جھانی، حاکی از اين واقعيت بوده 

پس برای شناختن ماھيت جنگھا بايد منافع و . اند
يعنی آن سياستھائی که . سياستھای قبل از آنرا شناخت

بر . جنگ شده است به علت کسب منافع منجر به
اساس شناخت از اين سياستھاست که می توان ماھيت 

  جنگھا را تعيين کرد و به موضعگيری درست دست 
  .زد

لنين در کتاب امپرياليسم آخرين مرحله سرمايه داری 
در اين رساله ثابت شده است جنگ ... : "می نويسد

از ھر دو طرف، جنگى  ١٩١٨  ١٩١٤
يا ) ، غارتگرانه، راھزنانهيعنى غاصبانه(امپرياليستى

جنگى بود که به خاطر تقسيم جھان، تقسيم و تجديد 
سرمايه ى مالى و " مناطق نفوذ"تقسيم مستعمرات و 

 .غيره برپا شد
زيرا بديھى است اثبات چگونگى جنبه ی حقيقى 
اجتماعى يا به عبارت صحيح تر جنبه ى حقيقى 
 طبقاتى جنگ را بايد در تجزيه و تحليل موقعيت

عينى طبقات فرمانرواى کليه ى کشورھاى محارب 
براى . جستجو نمود، نه در تاريخ ديپلماسى جنگ

مجسم ساختن اين موقعيت عينى نبايد مثالھا و 
با اين پيچيدگى (اط!عات جداگانه را در نظر گرفت

فوق العاده ى پديده ھاى زندگى اجتماعى ھميشه مي 
زان فراوان توان مثالھا و اط!عات گوناگونى به مي

، بلکه حتماً بايد )براى تائيد ھر نوع حکمى پيدا کرد
از مدارک مربوط به مبانى زندگى  مجموعه ھائى

اقتصادى کليه ى کشورھاى محارب و کليه ى جھان 
نقل از  پيشگفتار ترجمه "(.را مورد بررسى قرار داد

 بار نخستين برای پيشگفتار اين(ى فرانسوى و آلمانى
 در  "و سرمايه داری رياليسمامپ" عنوان تحت

 ، اکتبر١٨ شماره ى ،"کمونيستی انترناسيونال"
  )).٦ .ص. (منتشرگرديد ١٩٢١

  
جنگھائی با ماھيت غارتگرانه  جنگھای امپرياليستی

. برای رقيت کشورھا و به بردگی کشيدن ملتھا ھستند
جنگھای تجاوزکارانه استعماری که قبل از انق!ب 

ھيتا با جنگھای امپرياليستی اکتبر وجود داشتند، ما
ماھيت جنگ را . ميان امپرياليستھا فرقی نمی کردند

بايد از روی اھداف جنگ تعيين کرد و نه بر اساس 
تخي!ت و جھت باد و نوع شعارھا و ادعاھائی که می 

  . کنند
  

می شود به صورت غير علمی، با ھوچی بازی در 
بی  مورد تعيين ماھيت جنگ، به گفته ف!ن پاسدار

چاک و دھن و يا به واکنش قابل فھم ف!ن نظامی و يا 
مقام مسئول ايران متوسل شد و بر گفتار آنھا تعبيرات 
مغرضانه و يا سفيھانه خود را الصاق کرد، ولی از 
اين گفتار بی پايه، ماھيت جنگ نتيجه گيری نمی 

اگر اوبامای پرووکاتور و مدافع سرمايه مالی و . شود
سخنان تھديد آميز و محاصره و تحريم مقسم جھان، با 

اقتصادی غير قانونيش بيان کرد، که جلوی فروش 
نفت ايران را می گيرد و دستور کار نظامی بر ضد 
ايران را، در کشوی ميز کارش نمی گذارد و 
ھواپيمای بی سرنشين به ايران فرستاد و به صورت 
بی شرمانه و غير قانونی به حريم فضائی ايران 

رد، بايد اين تھديدات و انگيزه ھای تجاوز ک
غارتگرانه امپرياليستی اوباما را جدی گرفت و آنھا 

را غيرعاد\نه و ناموجه تعبير کرد، ولی اگر يک 
نظامی ايران در مقابل اين تھديدات و اعزام ناوگان 
عظيم نظامی امپرياليست آمريکا و فرانسه و انگليس 

ه واقعيت به خليج فارس و نه به خليج مکزيک، ک
ھستند و نه ادعا و تخيل، واکنش نشان داد و اظھار 
داشت در مقابل اقدامات مداخله جويانه شما، ما نيز 
تنگه ھرمز را می بنديم، از اين واکنش منطقی و قابل 
فھم نمی شود اگر منطقی در کار باشد، به جنگ طلبی 

با اين منطق . رژيم جمھوری اس!می ايران رسيد
نه اگر دولتی اع!م کرد ما به کشور مسخره و موذيا

مفروض حمله نظامی می کنيم و کشور مفروض نيز 
اع!م کرد ما ھم از خودمان مسلحانه دفاع خواھيم 
کرد، نمی شود نتيجه گرفت ھر دوی اين ممالک 
جنگ طلبند، جنگ افروزند و ھر دو از کاربرد 
اسلحه دفاع می کنند، نمی شود با استد\\ت تبليغاتی 

پرياليستھا، با به دور انداختن عقل و منطق خود، ام
ھمدھان شد و در ُکر دستجمعی ارتجاع جھانی و 

  .تبليغات انحصاری رسانه ای آنھا شرکت کرد
خوب است برای شناخت انگيزه ھای جنگ که انگيزه 

تاريخ "ھای امپرياليستی است به نقل قولی از 
مختصر حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی 

  .رجوع کنيم" ليستیسوسيا
آلمان که خودش را برای جنگ امپرياليستی آماده "... 
خواست از انگليس و فرانسه  می ،کرد  می

لھستان و  ،مستعمرات و از روسيه اوکرائين
آلمان راه آھن . کشورھای کرانۀ بالتيک را بگيرد

بغداد را ساخته، فرمانروائی انگليس را در شرق 
انگليس از افزايش . دادنزديک مورد تھديد قرار می 

  .ترسيد تسليحات دريائی آلمان می
 ،نمود روسيۀ تزاری برای تقسيم ترکيه کوشش می

آرزوی تصرف بغازھا که دريای سياه را به دريای 
و تصرف استانبول ) داردانل(مديترانه وصل می کند

تصرف گاليسی يعنی يک قسمت . را در سر داشت
ومت تزاری حکھاى ھنگری نيز جزو نقشه-اتريش

  .بود
 ،انگليس سعی داشت رقيب خطرناک خود ــ آلمان را

که کا\ھايش پيش از جنگ روز به روز ميدان 
تر  کا\ھای انگليس را در بازارھای دنيا تنگ

ع!وه بر . به وسيلۀ جنگ شکست دھد ،ساخت  می
لنھرين و فلسطين را از ااين انگليس قصد داشت، بين

ر محکم پای بر جا چنگ ترکيه در آورده و در مص
  .شود

کردند حوضۀ سار و  اران فرانسه سعی میدسرمايه
ذغال سنگ و ھاى الزاس لورن را که دارای ثروت

-١٨٧٠ھاى آن را در جنگ سالھا آھن است و آلمان
از فرانسه سلب کرده بودند، از آلمان پس  ١٨٧١

  .گرفته، متصرف شوند
بدين طريق تناقضات شديدی که بين دو گروه 

اری وجود داشت، منجر به جنگ دسرمايهاى ھدولت
  .امپرياليستی شد

اين جنگ غارتگرانه که برای تقسيم مجدد جھان بود 
 ،خورد به منافع ھمۀ کشورھای امپرياليستی بر می

اين بود که بعدھا ژاپن، کشورھای متحد آمريکا و 
  . ديگر به اين جنگ کشانده شدندھاى از دولتاى عده

  .جنگ، جنگ جھانی شد
نگ امپرياليستی از طرف بورژوازی با استتار ج

ھنگامی که . گرديد خود آماده میھاى کامل از ملت
امپرياليستی ھاى جنگ در گرفت ھر يک از حکومت

خود ھاى ساعی بود مدلل نمايد که وی به ھمسايه
. نداھجوم نياورده، بلکه به وی ھجوم کرده

بورژوازی مقاصد حقيقی جنگ و خصلت 
استي!گرانۀ آن را پنھان کرده و به امپرياليستی و 

  ."داد ھمين وسيله ملت را فريب می
  

طبيعی بود که طبقه کارگر و توده ستمديده نمی 
بايست جان خويش را در راه منافع امپرياليستھا و 

آنھا بايد کاری . برده کردن ساير ملل از دست بدھند
می کردند که به اين وضعيت يکبار برای ھميشه 

  .شود و اين کاری بود که بلشويکھا کردند خاتمه داده
حال جنايتکارانه است که کسی چنين وضعيتی را با 
شرايط تجاوز امپرياليسم و صھيونيسم و ارتجاع سياه 
منطقه به ايران قياس کند و از آن به ھمان نتايج جنگ 
داخلی در زمان جنگ جھانی اول برسد و خودش را 

ن تئوری من در کسانی فقط بر اي. انق!بی جا زند
آوردی و خائنانه اصرار می ورزند که ريگی در 

  .کفش دارند
  

، حتی سرمايه داری ايران کشور امپرياليستی نيست
در آن نيز در ھمه زمينه ھا ھنوز انکشاف کافی را 
نيافته است، چه برسد به اينکه سرمايه داری ايران به 
عاليترين مرحله رشد خود، يعنی به مرحله سرمايه 

ری انحصاری امپرياليستی تحول پيدا کرده باشد و دا
سياستش بر اساس سياست سرمايه مالی تعيين شود، 
ايران در ھيچ يک از گروھبنديھای امپرياليستی برای 
غارت جھان و تقسيم غنايم شرکت ندارد، حتی 

 اين دسته بندی ھای خود راهامپرياليستھا ايران را به 
شه برای برعکس ايران ھمي. ھم نمی دھند

امپرياليستھا لقمه چرب و نرمی بوده است که بر سر 
سخن بر . تسلط بر آن، امپرياليستھا با ھم درافتاده اند

رژيم حاکم . سر تسلط بر ايران و غارت ايران است
در ايران صرفنظر از ماھيت فاسد، ارتجاعی و 

استق!ل ستمگرانه خويش، تنھا از موجوديت و 
کمونيستھا بايد تنھا بر اين  .خود دفاع می کند سياسی

. اساس تاکتيک ھای انق!بی خويش را تعيين کنند
وضعيت ايران به شرايط روسيه در جنگ اول جھانی 
شباھتی ندارد، بلکه بيشتر به شرايط جنگ ضد ژاپنی 
در چين شبيه است، با اين تفاوت که کمونيستھای 
ايران نه ارتش سرخی دارند و نه شخصيتی مورد 

مردم، بنام مائو تسه دون که به عنوان نيروئی  احترامِ 
مستقل و قدرتمند در محاسبات سياسی به کار آيد و 
امکان مانور سياسی، به اتکاء اين نيروی نظامی و 
حمايت مردمی در چين و حمايت شوروی در عرصه 

با کوربينی سياسی کسی . جھانی دارا باشد
توسل  انق!بيتئوری جنگيدن با ھر دو قطب ارتجاع و

تئوری ضد انق!بی و  داخلی در ايران يکبه جنگ 
غير طبقاتی و ناقض ماھيت تجاوزکارانه و 
غارتگرانه امپرياليسم می باشد که از جانب دارو 
دسته ھای منصور حکمت در ايران برای اسارت 

متاسفانه در ميان . خلق ما ساخته و پرداخته شده است
می نيز نيروھای اپوزيسيون ايران بخشھای صمي

وجود دارند که به کنه اين مسايل واقف نيستند و به 
نتيجه عملی نھائی اين تئوريھای ارتجاعی و شبه 

آنھا در راھی گام گذارده اند . انق!بی فکر نکرده اند
ھدف وی حذف . که منصور حکمت نشان داده است
برای وی تنھا . لنينيسم و تطھير امپرياليسم بود

د داشت که می شد بر ضد آن ميليتاريسم آمريکا وجو
وی مخالف ايجاد يک جنبش وسيع ضد . مبارزه کرد

جنبش ضد ميليتاريستی بايد . امپرياليستی بود
وی تمام . جايگزين مبارزه ضد امپرياليستی می شد

مبارزه اجتماعی را از مضمون طبقاتی آن جدا کرد و 
اين مجموعه . به خورد جنبش کمونيستی ايران داد

وريھای منصور حکمت تغذيه می کند و ھنوز از تئ
  .بيمار است

اين عده چه بخواھند و چه ناآگاه باشند، در کنار 
آنھا خودشان را پشت نقاب . امپرياليسم قرار دارند

مبارزه عليه جنايات جمھوری اس!می پنھان کرده اند 
و کسانی را که بر ضد امپرياليسم و صھيونيسم برای 

  ٧ادامه در صفحه ....آزادی ايران پيکار می

  رويزيونيسم حاکم، ديکتاتوری بورژوائی است و نه ديکتاتوری پرولتاريا
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  ...ماھيت جنگ را
کنند، مدافعان جمھوری اس!می قلمداد می کنند تا  

ھمدستی خويش را با ھمه سازمانھای ساخته و 
پرداخته امپرياليستی که در زير عناوين پر طمطراق 

و " اديان اقليت"،  "حقوق قوميتھا"و يا " حقوق بشر"
 ...و" توسعه دموکراسی"يا سازمانھای مشکوک 

برای آزادی مردم ايران و . پنھان کرده اند، بپوشانند
و آنھم پيوند . نابودی استثمار تنھا يک راه وجود دارد
ليستی و ضد مبارزه دموکراتيک با مبارزه ضد امپريا

مبارزه در راه سرنگونی رژيم . صھيونيستی ميباشد
سرمايه داری جمھوری اس!می تنھا با دست مردم 

است و اين امر از مبارزه بر  ايران عملی، و مترقی
  . ضد امپرياليسم و صھيونيسم می گذرد

  
  

*****  
  
  

  ...را آزمودن  هآزمود
گرد آمده اند، در بر می ... يا نشست مطالعاتی و

البته اعضاء بسياری از نھاد ھا و مجامع، . گيرد
اساسا خودشان ھمزمان اعضاء تشکلھای ديگری ھم 

را ھمزمان محسوب می شوند، که بار مشترکی 
تا حدودی  ٢٥بدوش می کشند، به ھمين جھت عدد 

  . غلط انداز است و گويای واقعيت موجود نمی باشد
اين مجمع با اين امضاءھا، که پاره ای از آنھا 
جريانھای تازه از راه رسيده اند و رد پائی در سابقه 

طبقه "جنبش کمونيستی از خود باقی نگذارده اند، 
ھمکاری و تشريک مساعی در  هبرا ... ؟؟ و!!کارگر

آری درست خوانده . می خواند" تقويت اين روند فرا
فرا می خوانند که به آنھا " طبقه کارگر ايران را"ايد 

طبقه کارگر مجمعی که ھنوز سر نگرفته از . بپيوندند
؟؟ می خواھد که در نشست بعدی کلن شرکت !!ايران

نھا را کند و با آنھا تشريک مساعی نمايد و رھبری آ
ما از خود نمی پرسيم که آيا واقعا محل مجمع . بپذيرد

را بعد " طبقه کارگر ايران" در کلن، گنجايش پذيرش
ولی از خودمان می . از مسافرت به کلن دارد يا خير

پرسيم که اين چگونه تشکلھای کمونيستی ھستند که 
ھنوز رابطه طبقه و سازمان پيش آھنگ، رابطه 

يوند با طبقه کارگر و موازين حزب و توده، رابطه پ
اصولی وحدت کمونيستی و ماھيت رھبری و تامين 

را نمی دانند ... سرکردگی در مبارزه طبقه کارگر و
که با  "طبقه کارگر. "و برايشان ناروشن است

دعوتنامه به نشست کسی نمی رود و رھبری وی را 
اگر چنين بود که مشک!ت جنبش . نمی پذيرد

نامه حل می شد، حتما کسان کمونيستی با دعوت
ديگری بودند که دعوتنامه ھای استخواندارتری برای 

بفرستند و آنھا را به ھمکاری در  "طبقه کارگر"
طبقه "البته اگر . ايران و نه در کلن دعوت کنند

در نشست بعدی کلن شرکت نکرد، بايد " کارگر
پذيرفت و اعتراف کرد، که وی رھبری اين جمع را 

ت و حسابش را از آنھا جدا ساخته است و نپذيرفته اس
  .   ادامه فعاليت اين مجمع ضروری نيست

کسی که با سابقه جنبش کمونيستی ايران آشنا باشد، 
مطلع است، که اين برای نخستين بار نيست که چنين 
ت!شھا و نشستھای بی سرانجامی که بر ھيچ اصول 
مارکسيستی لنينيستی متکی نيست و ديد روشنی از 

مان بدو امر نداشته و برنامه معينی برای وحدت ھ
تشکيل چنين . ندارد، بوجود می آيد و از بين می رود

نشستھائی که نه درک روشنی از وحدت دارند و نه 
اصولی را برای وحدت پذيرا می باشند، از ھمان 

ترکيب تشکيل دھندگان . آغاز با شکست روبروست

. مجمع است اين مجمع، خود بھترين بيان ماھيت اين
ھر چه مضمون ايدئولوژيک و سياسی را بی حد و 
مرزتر و ناروشنتر سازيم و بيان کنيم، بر تعداد 

" پيکر و کشتگان و مردگاِن سوسياليسم بی در"
ھر چه بيشتر از کيفيت زده شود، . افزوده می شود

  . کميت می تواند افزوده شود
ضای اين را ديگر ھمه می دانند که در اين نشست، ام

ھواداران تئوری ھای ارتجاعی منصور حکمت، که 
متحدين اسرائيل در منطقه و نافی وجود و ماھيت 
ارتجاعی امپرياليسم و دشمن نظريات مائو تسه 
دونگ ھستند، در کنار امضای مائوئيستھا و ساير 
تشکلھائی آمده است، که مدعی مخالفت با صھيونيسم 

پاره . آينده باشند و امپرياليست بوده اند و شايد ھم در
ای از اين تشکلھا تجاوز به عراق و افغانستان، 
تجاوز به نوار غزه و لبنان را تائيد می کند، يعنی فاقد 

بخش . حداقل نشئه انسانی و دموکراتيک ھست
بزرگی از آنھا حاضر نيست، تحريمھای غير قانونی 

. و ضد بشری امپرياليستھا عليه ايران را محکوم کند
از آنھا در جبھه ھای بزرگ ضد جنگ و  بخش مھمی

تجاوز بر ضد ايران شرکت نمی کند و منتظر 
ھست که با تجاوز آمريکا به ايران " فرصت مناسب"
من در آوردی خود را در ايران مستقر " سوسياليسم"

بخشی از اين تشکلھا به حق مسلم ايران در . کند
نافع امپرياليسم و مسئله انرژی اتمی از منظر م

صھيونيسم می نگرد و دخالتگری امپرياليستھا و 
. زورگوئی آنھا را نسبت به ايران محکوم نمی کند

آنھا فقط دروغھای امپرياليستھا و صھيونيستھا را آنھم 
بخشی از آنھا به . تکرار می نمايند" چپ"به عنوان 

سوسياليسم در شوروی، چه برسد به بروز 
ادی ندارد و ليبراليسم بورژوائی را رويزيونيسم، اعتق

به جای سوسياليسم نشانده است، ھمه آنھا ھراس 
دارند تا از ايدئولوژی مارکسيسم لنينيسم به دفاع 

" سوسياليسم"برخيزند و خود را پشت واژه بی ضرر 
  ... پنھان می کنند و "کثرت گرائی چپ"و يا تئوری 

می چنين مجمعی از ھمان آغاز کار عقيم است و ن
نفس اين . تواند کمکی به جنبش کمونيستی ايران بکند

مجمع، تداوم آشفته فکری، تداوم و تائيد پراکندگی 
حقيقت اين است که رنج پراکندگی و سنگ!خ . است

توجيه گر  ،بودِن راه وحدت اصولی کمونيستی
برداشتن گامھای غير اصولی نيست، که نتايج 

ل اگر ناشی اين عم. شکستش بسيار منفی خواھد بود
از دل مشغولی نباشد ناشی از ماجراجوئی نظری 

  .است
اين مجمع ھنوز تولد نيافته يک اط!عيه پايانی منتشر 
کرد که ماھيت پيدايش اين مجمع را به ھمگان نشان 

مبانی حزب ما که در ابتداء قصد داشت در مورد . داد
وحدت و راه نيل به آن سخن براند، مجبور شد به 

عيه سرھم بندی شده اين مجمع بپردازد و ماھيت اط!
آنرا بر سکوی تشريح قرار دھد تا مردم ايران ببينند 

چه آشی می " کمونيست"که يک عده بنام  چپ يا 
  .  خواھند برای آنھا بپزند

اطUعيه پايانی اولين " برخورد انتقادی به سند
احزاب و سازمانھا و نھادھای چپ و  نشست مشترک

مشکل است، زيرا در اين سند بسيار  "کمونيست
انبوھی از مفاھيم و عقايد متناقض سرھم بندی شده 
است تا ھم بيانگر تفاھم و ھم سرپوش بر 
ورشکستگی اين نشست باشد و ھم تناقضات موجود 
آشتی ناپذير را بپوشاند و ھم تداوم وضع آشفته فکری 

پاسخ . و سردرگمی گذشته را در آينده نيز تثبيت کند
  .ين موارد از حد يک مقاله خارج استبه ھمه ا

کيست؟ چه ھويت سياسی دارد؟ کمونيست " چپ"
کيست و چه کسی حق دارد امروز خود را کمونيست 
بنامد و در اين نشست شرکت کند؟ ھدف از اين 

نشست چيست؟ ايجاد يک اتحاد عمل در مورد 
  موضوعات مشخص و يا اتخاذ يک

اد عملھای سياست راھبردی جمعی برای تعيين اتح 
دائمی؟ شايد ھدف اين نشست تشکيل حزب واحد 

باشد که بايد از وحدت کمونيستھا و " طبقه کارگر"
وسيع "  جريانات موجود بوجود آيد؟  منظور از

در جامعه سوسياليستی  "ترين آزاديھای سياسی
چيست؟، منظور از بديل سوسياليسم و درک از آن 

در ميان  چيست؟ چرا از مارکسيسم لنينيسم سخنی
  . نيست؟

کمونيستھای ايران خود ": منظور از اين عبارت که
را موظف می دانند به اين اوضاع پيچيده پاسخ دھند 
و در مورد مشخص اوضاع ايران راه حل انق!بی و 

اين است که در شرايط  "کارگری را به ميدان آورند
قبل از تجاور امپرياليستھا به ايران و در شرايط بعد 

ز امپرياليستھا به ايران، کمونيستھای ايران از تجاو
در برنامه خود تغييری نمی دھند و يکراست و با دنده 
خ!ص به سوی سوسياليسم می روند؟ منظور از بديل 
سوسياليستی چيست؟ آيا اين سوسياليسم تا کنون در 
جھان وجود داشته و تجربه شده و يا فعالين اين مجمع 

اختراع کنند که  می خواھند سوسياليسم جديدی
سوسياليسم منصور حکمتی است؟ آيا برای رھبری 
انق!ب به سوی سوسياليسم، به حزب واحد طبقه 
کارگر نياز ھست و يا با پراکندگی سازمانی و وضع 
آشفته کنونی ھم می شود، رھبری انق!ب را در دست 
گرفت؟ می بينيد که پرسش در پشت پرسش مطرح 

ليکن . آن به بحث پرداختاست، که بايد در ھر مورد 
در متن اين قطعنامه عبارات دو پھلو و نا روشن 
برای فرار از اتخاذ موضع روشن بسيار ديده می 

  .   شود که ما به آنھا می پردازيم
معترف است که کمونيستھا پراکنده اند " نشست کلن"

و ھنوز نظر واحدی ندارند و از وحدت فرسنگھا 
ست، خود برای سر و بدورند و نفس تشکيل اين نش

" نشست کلن. "سامان دادن به وضع کمونيستھاست
آستانه "ولی، در عين حال مدعی است که ايران در 

سرنگونی رژيم را در "قرار دارد و بايد " انفجار
برای ما اين پرسش مطرح . قرار داد" دستور روز

بر وحدت  انفجار ايرانمی شود، چگونه است که 
ران، که تازه نخستين نشست کمونيستھای پراکنده اي

طبقه "خود را برگذار کرده اند و منتظر پاسخ 
به دعوتنامه شان نشسته اند، پيشی گرفته و " کارگر

واکنش اين کمونيستھا عم! تنھا نظارت بر اين انفجار 
ايرانی که در "است، ولی ھمين کمونيستھای ناظر در 

سرنگونی رژيم در دستور "است و " آستانه انفجار
قرار دارد، قادرند ھمزمان و ھمراه با تجاوز " وزر

امپرياليستی، رھبری را از دست کل اپوزيسيون 
بورژوائی که نه پراکنده است و نه در سردرگمی 
بسر می برد، بدر آورند؟ اينکه چه کسی اين رھبری 
را از چنگ اپوزيسيون بورژوائی بدر می آورد؟ بر 

طبقه "ان آيا ھم: ما می پرسيم. ما معلوم نيست
که ھنوز تصميمش را نگرفته است منظور  ی"کارگر

کل نيروھای اپوزيسيون : "نظر است؟ اين حکم که
بورژوائی ايران خود را آماده می کنند تا در ھنگام 
رشد اعتراضات کارگری و توده ای به کمک 
قدرتھای امپرياليستی کنترل اوضاع را در دست 

رض انقUب بگيرند و نظام سرمايه داری را از تع
چگونه و بر چه مبنائی صادر شده  "مصون بدارند

است؟ آيا واقعا ھمه اپوزيسيون بورژوائی ايران 
ھوادار تجاوز امپرياليستھا به ايران ھستند؟ منظور از 
اين عبارت بی سر و ته چيست؟ آيا منظور اين است 
که اپوزيسيون بورژوازی از ھمان بدو تجاوز با 

می کند و می رود که قدرت امپرياليستھا ھمکاری 
  ٨ادامه در صفحه ....سياسی را در ايران به 

 ناقضان رياکار حقوق ملل، ناقضان حقوق بشر نيز ھستند  
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   ...را آزمودن  هآزمود
کف آورد؟ و يا اين است که اين بورژوازی نخست 
مخالف تجاوز است و در مقابل تجاوز استقامت می 
  کند و تنھا زمانی که با رشد اعتراضات کارگری و

ری روبرو توده ای برای سرنگونی نظام سرمايه دا
شد، مصمم می شود به امپرياليستھا متکی  شود؟ آيا 
رشد اعتراضات کارگری و توده ای در ايران به 
حدی است که نظام سرمايه داری ايران مورد تھديد و 
تعرض قرار گرفته و در آستانه سرنگونی است، تا 
اپوزيسيون بورژوازی ايران بياری امپرياليسم نياز 

غير اپوزيسيون در آن موقع  داشته باشد؟ بورژوازی
چکار می کند؟ در مقابل امپرياليسم مقاومت می کند و 

رشد "يا با بورژوازی اپوزيسيون يکی می شود و 
را سرکوب می " اعتراضات کارگری و توده ای

  . شما از اين ھمه سردرگمی در شگفت می شويد. کند؟
ما کمونيستھای " :منظورتان از عبارت زير چيست؟

اھيت نزاع و کشمکشھای بين رژيم جمھوری ايران م
اسUمی و قدرتھای امپرياليستی را ارتجاعی می 

آيا منظورتان اين است که چون رژيم ايران  ؟"دانيم
ارتجاعی است و امپرياليسم ھم ارتجاعی است، حتما 
ماھيت اين نزاع نيز ارتجاعی خواھد بود؟ آيا 

دن منظورتان اين است که شما به علت ارتجاعی بو
ماھيت اين دو رژيم در نزاع بين ارتجاعی ھا شرکتی 
نداريد و ھر دو را محکوم می کنيد؟ پس نظرتان در 
مورد صدام حسين ارتجاعی و جرج بوش ارتجاعی 
چيست؟ آيا ماھيت نزاع آنھا نيز ارتجاعی بود و مردم 
عراق بايد ناظر بر صحنه می شدند و با موضعگيری 

در اين نزاع دو طرف  بی طرفی خويش را" انق!بی"
حفظ می کردند؟ پس نظرتان در مورد معمر قذافی 
ارتجاعی و تجاوز ناتوی ارتجاعی به ليبی چيست؟ 
پس نظرتان در مورد تجاوز ارتجاعی صھيونيستھای 
اسرائيل به نوار غزه و لبنان که رھبران مقاومت در 
آنھا دارای ايدئولوژی ارتجاعی ھستند چيست؟ اين 

زه بين دو قطب ارتجاعی است و به مبارزات مبار
  کمونيستھا مربوط نيست؟ 

دود سياست تحريمھای اقتصادی و " :شما می نويسيد
تھديدات جنگی مستقيما به چشم کارگران و مردم 

که طبيعتا امر درستی است، ولی شما  "ايران می رود
اظھار نظری در مورد ماھيت اين تحريمھا که تنھا 

قاعده خاصی برای  مصوبه کنگره آمريکاست و
ايران نيست، بلکه به دنيا تحميل شده و قانونی 

شما اين سياست تحريمھا . جھانشمول است، نمی کنيد
را جنايتکارانه ارزيابی نمی کنيد و آنرا در نشست 

آيا اين اقدام شما برانگيزنده . خود محکوم نمی کنيد
اين ظن نيست که يا نشست شما در ته دل موافق 

يا يک يا چند نيروی تعيين کننده در  تحريمھاست و
نشست شما اساسا با تحريمھا که رفتن دودش را به 
چشم طبقه کارگر موجب طغيان اين طبقه برای کسب 

نشست . سوسياليسم ارزيابی می کند، نظر مثبت دارند
شما زورش بيش از اين نرسيده است که يک عبارت 

از  دم بريده برای خالی نبودن عريضه ارائه کند و
  .اظھار نظر صريح طفره رود

کارگران و مردم " :شما در عبارت ديگری می آوريد
ايران در اين ميان ضمن تشديد مبارزه برای 
سرنگونی جمھوری اسUمی ماھيت امپرياليستی 

 .".سياست قدرتھای غربی را افشا و برمU می کنند
آيا منظور شما اين است که در زمان تجاوز 

ران تشکلھای حاضر در نشست امپرياليستی به اي
خود، برای سرنگونی  عملی مشخصکلن، فعاليتھای 

 حرفمی کنند و در  تشديدرژيم جمھوری اس!می را 
برای خالی نبودن عريضه، ماھيت امپرياليستی 
سياست قدرتھای غربی را برم! و افشاء می کنند؟ 

پرسش اين است که مگر قبل از تجاوز امپرياليستھا 
ا ماھيت امپرياليستھا را افشاء نمی کرديد به ايران شم

که با آغاز کشتار مردم ايران که يک مرحله کيفی 
ديگری است، تنھا در پی افشاء امپرياليستھا بر می 
آئيد و مبارزه برای دفع امپرياليستھا را تشديد نمی 
کنيد؟ پرسش اين است که چرا شما در زمان تجاوز به 

باره مبارزه برای ايران توسط جانيان جھانی، بيک
می کنيد و قبل از اين تجاوز اين  تشديدسرنگونی را 

و " فرصت مناسب"کار را نمی کرديد؟ آيا منتظر 
چراغ سبز امپرياليستی بوديد تا رژيم را سرنگون 

  کنيد و جنگ داخلی راه بياندازيد؟  
منظور از اين عبارت بی سر وته که ما آنرا تکرار 

و مردم ايران در اين  کارگران" :می کنيم چيست؟
ميان ضمن تشديد مبارزه برای سرنگونی جمھوری 
اسUمی ماھيت امپرياليستی سياست قدرتھای غربی 

کارگران "آيا نام بردن از  "..را افشا و برمU می کنند
که ھيچ نمايندگی به شما نداده اند و " و مردم ايران

بنام آنھا اظھار نظر کردن، آيا بدين معنا نيست که 
شما شرم داريد نظرياتی را که خودتان بدان اعتقاد 
داريد و آن ھم ھمکاری روشن با امپرياليستھا در 
زمان تجاوز به ايران است را به زبان خودتان بيان 

که " کارگران و مردم ايران"کنيد و لذا آنرا از زبان 
مخالف تجاوز ھستند بازگو می کنيد ومی خواھيد نه 

  دم ايران مايه بگذاريد؟ از خودتان، بلکه از مر
در اين . در مورد اين نشست می شود کتابھا سياه کرد

نشست عده ای گرد آمده اند که تنھا بر سر نکات 
معينی توافق دارند و با عبارات دو پھلو و قابل تفسير 

. ت!ش کرده اند بر اخت!فات خويش سرپوش بگذارند
 اين نشست، نشست کمونيستھا برای پايان دادن به

ھدف . پراکندگی نيست، ھدفش ھم اين امر نبوده است
اين نشست نکات زير است که اگر با صراحت به آن 
تکيه می کردند نه به دو پھلو گوئی نياز بود و نه اين 

  .ھمه تناقض و پرسش برای خواننده طرح می شد
  

نشست با ": در متن گزارش اين نشست می خوانيم
بر اشتراکات و  علم به تفاوتھای نگرشی و سياسی،

بر ھمکاری ھای مشترک در اوضاع خطير کنونی 
و ما نيز بر آنچه به عنوان چکيده  ."تاکيد کرد

  .اشتراکات اين نشست است، تکيه می کنيم
  

در نشست کلن فھميده و يا نفھميده بر  ما گرد آمدگان
آنيم که به علت وجود حکومت ارتجاعی رژيم 

ران در جھان جمھوری اس!می در ايران، کشور اي
ما حاضر نيستيم در جھان . دارای ھيچ حقوقی نيست

از حقوق قانونی ايران که ربطی به جمھوری اس!می 
ندارد، دفاع کنيم و ھيچ حقی برای کشور ايران و 
عضو رسمی سازمان ملل متحد برسميت نمی 

  .بنظر ما ايران يعنی جمھوری اس!می. شناسيم
  

که تحريمھای اقتصادی در کلن بر آنيم  ما گرد آمدگان
بر ضد مردم ايران ماھيتی مترقی و قانونی دارد و به 

. انجام انق!ب در ايران به طور عينی کمک می کند
به اينجھت ما با محکوم کردن آن مخالفيم و حاضر 

  .نيستيم بر ضد اين تحريمھا به مبارزه برخيزيم
  

در شھر کلن بر آنيم که در صورت  ما گردآمدگان
فرصت "پرياليستھا به ايران بايد از اين تجاوز ام

استفاده کرد و مبارزه برای سرنگونی رژيم " مناسب
ما بر آنيم که ماھيت . جمھوری اس!می را تشديد کرد

نزاع کنونی ميان ايران و امپرياليستھا ارتجاعی است 
و بايد جنگ بين دو نيروی ارتجاعی را به جنگ 

  .داخلی بدل کرد

  
کلن معتقديم که در زمان تجاوز در  ما گرد آمدگان

امپرياليستی به ايران ما يک تنه با سرنگونی رژيم 
جمھوری اس!می و بورژوازی داخلی ايران و متحد 
امپرياليستی و سرمايه داران خارجيش، به سوی 
استقرار سوسياليسم که خودمان ھم بر سر ماھيت آن 

يل توافق نداريم با اعتقاد کامل پيش می رويم و اين بد
سوسياليستی و کارگری را در ايران مستقر می 

  .سازيم
شايد در ميان نيروھائی که در اين نشست گرد آمده 
اند عده ای باشند که به مضمون عبارات پی نبرده 
باشند و يا به استنتاجات از نوع عبارت پردازی ھا، 

می شود خوش بين بود و مدعی شد . فکر نکرده باشند
ملتھب، بحرانی و قرار داشتن  که آنھا در اين دوران

تحريم در آستانه جنگ و تحريم، فراموش کرده اند 
و بر ضد تجاوز  اقتصادی مردم ايران را محکوم کنند

. و جنگ طلبی و تھديد ايران اقدامی به عمل آورند
می شود مدعی شد آنھا از فرط ع!قه به سوسياليسم 
 ايران را فراموش کرده اند، ولی بايد جواب مردم

ما اعتقاد واثق داريم که آنھا در . ايران را بدھند
نشستھای بعدی اگر اساسا وجود داشته باشند مجبورند 
به صراحت از تحريم و جنگ بر ضد ايران حمايت 

  .   کنند
*****  

  
   ...نقش راھبردی امپرياليسم

در منطقه نقشی بالفعل بوده و در تحو\ت ايران، چه 
از زمان حضور . استبرسد به منطقه دخالت داشته 

امپرياليسم در عربستان سعودی و کويت و امارات 
ديگر نمی توان ... متحده عربی و پيدايش اسرائيل و

چشم خود را بر اين حضور بست و در زمان 
ارزيابی از تحو\ت منطقه درخت را ديد و جنگل را 

امروزه بويژه با جھانی شدن سرمايه و ھجوم . نديد
اليسم برای فتح جھان، ھيچ افسار گسيخته امپري

تحليلی علمی نخواھد بود، چنانچه در متن حرکت و يا 
در پرتو سياست راھبردی امپرياليستھا برای دست 

 .صورت نگيرد  به جھاناندازی 
مسايل ايران و منطقه را نمی شود به صورت 
انتزاعی و جدا از اين سياست راھبردی امپرياليسم، 

ھر بی توجھی به نقش . دمورد ارزيابی علمی قرار دا
امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه به گمراھی فاجعه 

  . بار منجر می شود
يک لحظه تصور کنيد امپرياليستھا و غارتگران 
جھان قصد دارند به ايران تجاوز کرده و با بمباران 
آن، ميھن ما را به عصر حجر ببرند و ميليونھا 

ھدف آنھا  ايرانی را به قتل برسانند و مدعی شوند
حقوق "سرنگونی رژيم جمھوری اس!می و استقرار 

فرض کنيد مشتی عوامفريب نيز با آنھا . است" بشر
ھم صدا شوند و مدعی گردند که چون مساله ما 
سرنگونی رژيم جمھوری اس!می است، سرنوشت 

در اين زمينه سازمان (ايران به ما مربوط نيست
، آيا در )انتوف-مجاھدين خلق در خيانت پيشتاز است

چنين شرايطی که وقوع اش به ھر صورت نمی تواند 
منتفی باشد، اين عدم توجه به نقش امپرياليستھا و 
نيات آنھا برای تجاوز به ايران و استقرار خويش در 
منطقه خيانت ملی نيست؟ آيا می شود امر سرنگونی 
رژيم جمھوری اس!می ايران را که يک امر داخلی 

مردم ايران انجام گيرد، بدون است و بايد بدست 
تحليِل نيات شوم امپرياليسم و ب!ئی که می خواھند بر 
سر ايران بياورند مورد بررسی قرار داد؟ روشن 

آيا می شود مدعی شد که سياست . است که نمی شود
  ٩ادامه در صفحه ....اپوزيسيون ايراننيروھای 

دسيسه ھای امپرياليستھا و صھيونيستھا برضد جنبشھای   
 دموکراتيک در ممالک عربی محکوم است
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   ...نقش راھبردی امپرياليسم
 چه بعد از آن، بايد يکسان بوده و، چه قبل از حمله و 

نبايد تغييری در آن صورت پذيرد؟ طبيعی است که 
آيا می شود مدعی شد تجاوز . نمی توان مدعی شد

امپرياليستھا به ايران و کشتار مردم ايران به ما 
مربوط نيست و مرغ يک پا دارد؟ آيا می شود مدعی 
شد از آنجا که ما از ھمان روز اول می خواستيم 

ژيم جمھوری اس!می را سرنگون کنيم، حا\ در ر
امپرياليستھا در اختيار ما " فرصت مناسبی"نتيجه 

گذارده اند، با خوشحالی از آن استفاده می کنيم و 
کارمان را به سرانجام می رسانيم، چون اين حمايت 
آنھا در جھت تضمين سياست ھميشگی ما بوده است؟ 

  .  طبيعتا نمی شود چنين گفت
ما با توجه به تعقيب مسايل راھبردی در حزب 

منطقه، بر اين نظر است که مسئله برخورد به رژيم 
جمھوری اس!می ايران و ساير رژيمھای منطقه و يا 
حتی جھان را نمی شود مجزا از کل سياست 
امپرياليستھا در ھر منطقه مشخص، مورد ارزيابی 

خاص ھمواره . جزء ھمواره تابع کل است. قرار داد
اين نکات از مقو\ت . ر متن عام حرکت می کندد

  .ماترياليسم ديالکتيک اند
. امپرياليست آمريکا قصد داشت به ايران حمله کند

اين سياست در نتيجه شکست سياست تجاوزکارانه 
ولی . آنھا در افغانستان و عراق به نتيجه نرسيد

امپرياليست آمريکا از نقشه ھای خود برای تسلط 
ه خاورميانه که فع! با وجود رژيم کامل بر منطق

جمھوری اس!می در ايران ممکن نيست، دست 
امپرياليست آمريکا رژيمی در ايران . برنداشته است

مانند . بر سر کار می خواھد، که با ساز وی برقصد
رژيم شاه ژاندارم خليج فارس باشد، س!حھای خود 

اس را از امپرياليستھا تامين کند، بھای نفت را بر اس
منافع امپرياليستھا تضمين نمايد، تنگه ھرمز را در 
خدمت منافع امپرياليستھا محافظت کند، جنبشھای 
آزاديبخش منطقه را سرکوب کند، از جنبش فلسطين 

حمايتی ننمايد، يعنی سياست ... و لبنان و يمن و
خارجی ايران را بر اساس منافع امپرياليست آمريکا 

ازه ھای ايران را برای شکل داده و تعيين کند، درو
ايران ... غارت نفت و گاز و اورانيوم و مس و

بگشايد، از دست يابی به فنآوری ھسته ای که بايد 
برای آينده در انحصار امپرياليستھا بماند و تنھا آنھا 
محق باشند که انحصار انرژی جھان را در دست 
بگيرند، مانند يک کودک حرف شنو، دست بردارد، 

ازد و نه ماھواره به فضا پرتاب کند و نه موشک بس
ايران بايد . نه ت!ش نمايد به فنآوری فضائی دست يابد

به پايگاه نظامی امپرياليستھا برای محاصره روسيه و 
چين بدل شود تا حلقه محاصره رقبای آمريکا تکميل 

ت!ش . گردد و خطر ضربه خوردن آمريکا کمتر شود
يوئی در ايران پياده آمريکا در اين است که چنين سنار

  .کند
از آنجا که امپرياليست آمريکا به اين نتيجه رسيده 
است، که با توسل به يک تجاوز مستقيم نظامی، 

متحمل خطراتی می شود که پيشگوئی در مورد  
تاثيرات و عواقب آن ممکن نيست، ناگزير شده است، 
اين سياست را فع! به کناری بگذارد و سياست جنگ 

تجاوزکارانه ی رو در رو را با سياست نظامی و 
جنگ فرسايشی جايگزين کند، تا بدينوسيله رژيم 
جمھوری اس!می را سرنگون و يا مطيع خود کرده و 
ايران را به اسارت سياسی کامل خود در آورد و به 
مقاصد راھبردی خويش در منطقه جامه تحقق 

  .بپوشاند
حال ببينيم که سياست جنگ فرسايشی چيست و 

بدون . گونه امپرياليست ھا بدان عمل می کنندچ
شناخت اين سياست راھبردی امپرياليسم امکان دفاع 

از منافع ملی مردم کشور ما ايران و بطريق اولی 
منافع طبقه کارگر ايران و درک از مضمون 

  .  سرنگونی رژيم جمھوری اس!می، ممکن نيست
امپرياليست آمريکا تصميم گرفته است که در  - ١

منطقه از نفوذ جمھوری اس!می بويژه در ميان 
کشورھای اس!می بکاھد و ابزارھای نفوذی وی را 

  . مت!شی نمايد
امپرياليست آمريکا تصميم گرفته از توان  -٢

اقتصادی رژيم جمھوری اس!می برای نيل به 
  .مقاصدش با گرسنگی دان به مردم ايران بکاھد

تمام ھمسايگان امپرياليست آمريکا تصميم گرفته  -٣
ايران را بر ضد ايران مسلح کند و در اين ممالک 

  .پايگاھھای نظامی ايجاد نمايد
امپرياليست آمريکا تصميم گرفته در ايران به  -۴

خرابکاری و اغتشاش دست بزند و مردم گرسنه را 
  .به طغيان وادارد

امپرياليست آمريکا تصميم گرفته ممالک مجاور  -۵
ايران بکشاند و نيات خويش را  ايران را به جنگ با

  .با دست آنان انجام دھد
امپرياليست آمريکا تصميم گرفته ايران را تجزيه  -۶

  .کند و به اغتشاشات داخلی دامن زند
امپرياليست آمريکا تصميم گرفته به جنگ نيابتی  -٧

با ايران در مناطق مختلف جھان بپردازد و نيروی 
  .ايران را تحليل ببرد

ليست آمريکا تصميم گرفته با براه انداختن امپريا -٨
... و" حقوق بشر"کارزارھای جھانی در حمايت از 

يک زمينه روانی توجيه خرابکاری و تجاوز عليه 
  .ايران را ايجاد نمايد

اين نقاِط کلی است که می توان از جمله در اين 
عرصه ھا بيان داشت و حتما آخرين اقدامات و 

  .نيست و نخواھد بود دسيسه ھای امپرياليستھا
امپرياليست آمريکا در اين عرصه نقش مھمی به 

ترکيه . ترکيه و عربستان سعودی واگذار کرده است
کشوری قدرتمند و عضو ناتو ھمدست امپرياليست 
آمريکا در منطقه و متحد اسرائيل بوده و دارای 
قدرت نظامی بزرگی است و عربستان سعودی از 

دار است که اين قدرت قدرت مالی فراوانی برخور
مالی را در خيانت به ھمه خلقھای جھان در اختيار 

قطر نيز ھمراه با پيمان . امپرياليستھا قرار می دھد
شورای ھمکاری (دفاعی ممالک خليج فارس

نيز از اين قماش است ) خليج فارسکشورھای عرب 
که اين پيمان را تنھا برای مبارزه با ايران بوجود 

تجاوز به بحرين و سرکوب شيعيان به . آورده اند
عنوان متحدين ايران در آنجا و در يمن و در خود 
عربستان سعودی، و دسيسه در لبنان و عراق و 

حذف . ر داردپاکستان، در خدمت ھمين سياست قرا
نام خليج فارس از نقشه جستجوگر گوگل و در 
مدارک يونسکو ھمه و ھمه در اثر فشار عربستان 
سعودی، رشوه دادن به مسئوو\ن امر و حمايت بی 
چون و چرای امپرياليست آمريکا از سياستھای 

عربده کشی در مورد . عربستان سعودی بوده است
وچک و ادعای مالکيت سه جزيره تنب بزرگ و ک

ابوموسی که مورد حمايت اوبامای گرگ صفت قرار 
گرفت و اين چراغ سبز برخوردھای نظامی در 
منطقه است، نيز در کادر ھمان سياست جنگ 

  .فرسايشی عليه ايران است
ھمدستی دولت ترکيه در منطقه با اپوزيسيون 
خودفروخته سوريه وحمايت مالی و تسليحاتی و 

اھھای ارسال اسلحه از تدارکاتی از آنھا، کنترل ر
طرف ايران به سوريه، کنترل راھھای عبور مواد 
غذائی به ايران از طريق ترکيه، ميدان دادن به 
فعاليتھای ايرانيھای تجزيه طلب ترک در ترکيه، 
استقرار موشکھای سپر دفاعی آمريکا در ترکيه به 

بھانه مبارزه با موشکھای ايران، بازگذاردن دست 
سی غرب از جمله اسرائيل در سازمانھای جاسو

ترکيه در مرزھای ايران برای خرابکاری نيز در 
کادر اين جنگ فرسايشی و فشار از غرب ايران 

  . است
دخالت در اوضاع داخلی عراق از اين جھت است، 
تا سير تحو\ت سياسی در اين کشور، که ناشی از 
دخالت مستقيم نظامی آمريکا در آنجا بوده است، در 

ردد، که دامنه نفوذ منافع ايران و نفوذ جھتی بگ
شيعيان کاھش يافته و به ايجاد جبھه ای متشکل از 
اکراد شمال و سنی ھای غرب، عليه شيعيان در شرق 

آنھا شيعيان عراقی را به عنوان . عراق منجر گردد
از سياستھای . عمال ايران معرفی و تبليغ می کنند

نطقه اين راھبردی عربستان سعودی و آمريکا در م
است، که ماھيت مبارزه ضد امپرياليستی مردم عراق 
را برای اخراج قوای اشغالگر منحرف کرده و آنرا 
به جنگ شيعه و سنی بدل کنند و اينگونه جلوه دھند 
که مصائب و ف!کت مردم عراق نه ناشی از تجاوز 
آمريکا، بلکه ناشی از افزايش نفوذ شيعيان و بويژه 

آزاديبخش و مقاومت مردم  جنگ. ايرانيان است
عراق عليه حضور امپرياليستھا در عراق، بايد به 

ضرورت "جنگ مذھبی شيعه و سنی بدل شود تا 
نظاميان آمريکا را در منطقه برای حفظ " حضور

توجيه " تروريسم"مردم و مبارزه بر ضد " امنيت"
بمب گذاريھای مرتب و مستمر عوامل دشمن . گردانند

ين در عين اينکه در خدمت سلب در مناطق شيعه نش
امنيت مردم و وادار کردنشان به تن دادن به حضور 
قوای اجنبی در کشورشان است، با اين ھدف نيز 
صورت می گيرد تا با ايجاد بلوای مذھبی و جنگ 
شيعه وسنی، عليه نفوذ ايران در عراق که مردم شيعه 
آنرا، حامی ايران در صورت تجاوز آمريکا به 

آورند، جبھه ای در غرب ايران برای حساب می 
تضعيف ايران در کادر ھمان جنگ فرسايشی ايجاد 

  . نمايند
امپرياليستھا بويژه امپرياليست آمريکا ميلياردھا د\ر 
اسلحه به عربستان و امارات متحده عربی فروخته 

عربستان سعودی خودش فاقد آن نيروی . است
مدرن کار  کارشناسی است، که بتواند با اين فنآوری

نمايد و در عمل سربازان و کارشناسان آمريکائی 
را پر کرده اند و در صورت   یخاک عربستان سعود

تجاوز به ايران به صورت مزدوران عربستان 
سعودی با پول عربستان سعودی، ولی برای تحقق 

. سياست آمريکا در منطقه به ايران تجاوز خواھد کرد
ا، انگليس و فرانسه اين انبار عظيم تسليحاتی آمريک

در منطقه متعلق به کشورھای منطقه نيست، متعلق به 
اربابان آنھاست که با پول مردم منطقه س!حھای 

  .خويش را در آنجا انبار کرده اند
عربستان سعودی ھمراه با تحريمھای غير قانونی 
ايران که تنھا مصوبه کنگره آمريکاست، برای حفظ 

برخ!ف تعھداتش در بھای نفت در بازارھای جھان 
اوپک به افزايش توليد نفت دست زده و بھای آنرا 
کاھش داده است تا در آمد ايران را از راه فروش 

اين جنگ اقتصادی . نفِت قاچاق به حداقل برساند
آنھا ھمين کار . عربستان سعودی سابقه تاريخی دارد

را در زمان تجاوز عراق به ايران انجام دادند تا 
د برای مقابله با عراق، مخارج جنگ را ايران نتوان

مسئوليت صدھا ھزار . از راه فروش نفت تضمين کند
کشته و طو\نی شدن جنگ نيز در عين حال به گردن 

سياستمداران آلمانی . عربستان سعودی نيز می باشد
در دھه ھشتاد از اين اقدام عربستان سعودی بسيار 

دولت رفاه  تجليل کردند و رونق اقتصادی آلمان را که
بوجود آورده بود، مديون اين اقدام عربستان سعودی 

  ١٠ادامه در صفحه ....عام مردم ايرانو قتل 

  پاينده، ميھن ماست ست، ايرانِ اجمھوری اسUمی ميرنده ايران پاينده و 
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   ...نقش راھبردی امپرياليسم
سالھا  دانسته و  اين شکوفائی اقتصادی را محصول 

فروش نفت در زير بھای واقعی آن، که به اقتصاد 
ائی به آلمان جان می داد، به عنوان علت اين شکوف

عربستان سعودی در کشتار مردم . حساب آوردند
ايران وعراق و در حمايت بيدريغ از امپرياليستھا 
نقش مھمی بازی کرد و اين نقش را امروز نيز بعھده 

گرسنگی دادن به مردم ايران با دستور . گرفته است
آمريکا با حمايت عربستان سعودی در منطقه عملی 

  .می شود
فه گرفت تا سازمان حماس را عربستان سعودی وظي

که متحد ايران بود و در صورت بروز جنگ می 
توانست در پشت جبھه، به اسرائيل صدمات فراوانی 
وارد کند، با پرداخت رشوه و تامين پاره ای 
خواستھايش از جمله سست کردن محاصره نظامی 
نوار غزه به سمت خود جلب کند و آنھا را خنثی 

رھبران حماس از سوريه به . دنموده از ايران دور کن
قطر نقل مکان کردند تا از دسترس ايران خارج 

ھمين عقب نشينی حماس در مقابل اسرائيل و . شوند
تسليم شدن به خواستھای عربستان سعودی موجب 
شده است که سازمان جھاد اس!می در نوار غزه پا 

عربستان سعودی در عين حال با اين کارش . بگيرد
فوذ ايران در فلسطين کاست، بلکه با نه تنھا از ن

تضعيف و بی آبرو کردن حماس بخت عباس را برای 
از اين گذشته . پيروزی در انتخابات بعدی افزايش داد

اين اقدامات ناشيانه حماس تودھنی به آن ايرانی ھای 
ضد فلسطينی بود که حماس را نوکر ايران به حساب 

ه تحقق می آوردند و نه نيروی مستقلی که در را
  . اھدافش از کمکھای مالی ايران نيز برخوردار بود

ھم اکنون . عربستان سعودی به اين ھم بسنده نکرد
آنھا با دامن زدن به . نظر به لبنان و سوريه دارد

جنگ شيعه و سنی که آنرا در عراق و پاکستان آغاز 
کرده اند و در سوريه با دروغ، برای کتمان نظريات 

غ کرده و دامن می زنند، ت!ش سياسی خويش، تبلي
دارند، بيک جنگ نيابتی که ميان ايران و آمريکا در 

. گرفته است، به طور غير مستقيم ياری رسانند
مدتھاست سازمانھای جنايتکار، امنيتی خصوصی 

، مرکزش را به قطر "ب!ک واتر"آمريکائی نظير 
منتقل کرده است و از آنجا تروريست تربيت کرده و 

ملحق می " ارتش آزاد سوريه"يده و به مزدور خر
ھمه می دانند که رژيم سوريه يک رژيم مستبد، . کند

ھمه می دانند که . ولی بھر صورت غير مذھبی است
حزب بعث سوريه در اين کشور سر نخ را در دست 

ولی اين . دارد و کنترل خويش را اعمال می کند
ز حزب بعث تنھا از علوی ھا که خانواده اسد جزئی ا

آنھاست تشکيل نشده است، بلکه بسيار نيروھای سنی 
نيز در اين حزب و در استبداد حاکم در سوريه 

گناه آنھا اين است که تنھا متحد ايران . شرکت دارند
سيل اسلحه و . ھستند و نه آمريکا و عربستان سعودی

آدم است که از جانب عربستان سعودی و 
به دست و قطر با حمايت ناتو ) تريپولی(لبنان

که ساخته دست " ارتش آزاد سوريه"اوباشانی بنام 
امپرياليستھا و بطور عمده، متشکل از مزدوران و 

کسب قدرت . جنايتکاران بيگانه است، سرازير است
سياسی در سوريه که ھمراه با تبليغات فريبکارانه ی 

براه افتاده است، توسط ياران " دعوای شيعه و سنی"
کاری و جعل اخبار و آدمکشی آمريکا که از ھيچ ريا

رويگردان نيستند، نه تنھا کشتار وحشتناک و بی 
سابقه ای را در سوريه موجب خواھد شد، بلکه دامنه 

. آن به لبنان و جنگ داخلی در آنجا نيز خواھد کشيد
لبنان و ھمه هللا سرکوب سوريه و سرکوب حزب 

حاميان آنھا در لبنان توسط عوامل اسرائيل و خانواده 

جاعی حريری بخشی از سياسِت جنگ نيابتی و ارت
ھم اکنون ھواپيماھای بی . فرسايشی عليه ايران است

سرنشين آمريکائی در پرتاب موشک و ھدف قرار 
دادن کاخ رياست جمھوری در سوريه و ترور 
رھبران دولت سوريه از ھوا، شرکت فعال دارند و 
 ارتباطات و نقل و انتقال نيروھای مزدور را از ھوا

امپرياليست آمريکا راسا وارد جنگ . ھدايت می کنند
پنھان شده است و تمام فنآوری تسليحاتی خويش را 

. در سوريه بکار گرفته تا رژيم اسد را سرنگون کند
وضعيت طوری است که دولت سوريه جرات ندارد 
به شرکت ھواپيماھای آمريکائی در ترور و دخالت 

کند، زيرا که  آشکار در امور داخلی سوريه اعتراف
اين اعتراف رسمی، اع!ن جنگ رسمی به آمريکا 
خواھد بود که بدون شرم، فرمان ھجوم قطعی را عليه 

امپرياليستھا می . کشور مستقل سوريه اع!م کند
خواھند سپر ب!ی ايران و دستھای نفوذی وی را در 

به ھمين جھت از ھم اکنون . منطقه  از بين ببرند
ايران در مسئله سوريه به  سمت گيری اپوزيسيون

ماھيت دخالت . يک امر قطعی بدل شده است
امپرياليستھا در سوريه مبارزه بر ضد استبداد و تحقق 
دموکراسی  و حقوق بشر نيست، ماھيت اين جنگ 
يک جنگ استق!ل طلبانه و آزاديبخش بر ضد عمال 
خودفروخته بيگانه است که در پی حراج سوريه 

  . ھستند
ن مسايل، امپرياليست آمريکا در عرصه در کنار اي

ھای ديگری نظير ترور و خرابکاری و بمب گذاری 
و تجاوز به حريم فضائی ايران با ھواپيماھای بدون 
سرنشين و يا جنگ سايبری نيز درگير است و خودش 

امپرياليستھا مطمئنا در ايران . نيز به آن اذعان دارد
نی نظير توسط سازمانھای جاسوسی خودفروخته ايرا

سازمان مجاھين خلق و يا ساير سازمانھا و امکاناتی 
که دارند، مکانھای مھم نظامی و راھبردی را برای 
بمب گذاری و ايجاد اغتشاش در لحظه مناسب از ھم 

اکنون شناسائی و برای نابودی و خرابکاری در آن  
  .برنامه ريزی کرده اند

و پرورش  امپرياليستھای آمريکا از ھم اکنون به تبليغ
اپوزيسيون خود فروخته ايران نظير ناسيونال 
شونيستھا آذری و ُکرد و عرب و بلوچ مشغولند، به 

اقليتھای " نمايندگان"آنھا تريبونھای جھانی به عنوان 
قومی ايران برای تبليغ می دھند و برايشان مراسم 
سياسی برگذار می کنند و به آنھا کمکھای سرسام آور 

و بلندگوی رسانه ھای جھانی را در مالی می رسانند 
سرکوب حقوق "بيکباره . اختيارشان قرار می دھند

ھا در ايران که مورد تائيد آنھا در زمان شاه نيز " قوم
بود، بيک امر مھم نقض حقوق بشر بدل شده است و 
در مدارک و اع!ميه ھای سازمان ملل بازتاب می 

امکانات يابد و به خودفروخته ھای ناسيونال شونيست 
مالی و تبليغاتی می دھند تا کاروانھای اعتراضی در 

آنھا مانند عربستان سعودی که به . جھان راه بياندازند
جنگ شيعه و سنی دامن می زند، به نفرت ضد فارس 

" نجات"دامن می زنند و به کشتار فارسھا و 
آذربايجان و جدائی از ايران توسل می جويند و آنھم 

جمھوری آذربايجان و ترکيه و نه به عنوان عمال 
امپرياليستھا، بلکه با بی شرمی به عنوان خلق 
قھرمان آذربايجان که برای اين گروھکھای بی 

ھمه اين تجزيه طلبان . ارزش، تره ھم خورد نمی کند
را در عراق و آمريکا آموزشھای نظامی و تبليغاتی و 
استفاده از روشھای جنگ روانی و دروغپراکنی می 

در کنار آنھا سازمانھای غير دولتی که سرشان دھند، 
آمريکا " حقوق بشر و بنيادھای دموکراسی"به محافل 

بند است و از آنھا د\ر سبز دريافت می کنند، ايجاد 
کرده اند، که ظاھرا برای تحقق حقوق بشر و آزادی 

انديشه در ايران فعاليت می کنند، ارتشھائی از آنھا 
فکار عمومی و پخش در فيس بوک برای ساختن ا

جعليات، ھمانگونه که در مورد ليبی و سوريه شاھد 
اين فھرست . بوديم و ھستيم، فعالند و آموزش ديده اند

امپرياليستھا از ھم . تحريکات را می توان ادامه داد
با الھام از حوادث " ارتش آزاد ايران"اکنون دنبال 
ه برگذاری نشستھا و اتحاد فراوان ديد. سوريه ھستند

  .می شود
رژيم جمھوری اس!می در بن بست عجيبی گرفتار 

اين رژيم به مردم ايران تکيه ندارد و در . شده است
در استيصال خود، سياستھائی . ايران منزوی است

اتخاذ می کند که به افزايش نارضايتی در ميان مردم 
فساد از سر و کول اين رژيم با\ می رود . می انجامد

\ينفک اين رژيم مافيائی است که  و فقدان قانون جز
مردم می بينند که مشتی . به ھيچکس پاسخگو نيست

انگل اجتماعی در راس حکومت قرار گرفته و 
ثروتھای مردم را ھر طور دلشان می خواھد و با 

. قلدری و مانند يک نيروی اشغالگر با\ می کشند
رژيم در رده ھای با\ بر سر نوع ادامه حکومت و 

دم و تسلط بر جامعه يکپارچه نيست و سرکوب مر
ھمه اين مشک!ت کار وی را برای تحمل اين جنگ 

امپرياليست . فرسايشی با مشکل روبرو می سازد
آمريکا از ھمين شيوه در ممالک دموکراتيکی نظير 
ونزوئ! و بوليوی برای تسلط بر آنھا نيز استفاده 
کرد، که به علت حمايت بی چون چرای مردم از 

تھای دموکراتيکشان با شکست مفتضحانه حکوم
روبرو شد، ولی در مورد ايران معلوم نيست ھمه اين 

رژيم جمھوری اس!می با بی . دسيسه ھا بی اثر بماند
توجھی به حقوق مردم و سرکوب حقوق دموکراتيک 
آنھا راه را برای حضور امپرياليسم در ايران ھموار 

دھد، می کند و ھر چه دامنه سرکوب را گسترش 
خطر دخالتگری و دسيسه ھای امپرياليسم در ايران 

در مقابل اپوزيسيون خود فروخته ايران، . بيشتر است
امر سرنگونی رژيم جمھوری اس!می را بھر بھاء 
در دستور کار خود قرار داده است و از ھر اقدام و 
دسيسه امپرياليستی و صھيونيستی در خارج از 

اين اپوزيسيون . دکشور بدون تعمق، حمايت می کن
که به نفی مبارزه ضد امپرياليستی مشغول است و 
فراموش کرده که بايد مبارزه دموکراتيک را با 
مبارزه ضد امپرياليستی پيوند زند، در مورد ھر 
مسئله مشخص از نقض حقوق بشر گرفته تا سرکوب 
شھروندان افغانی در ايران، از نشستھا و گردھمآئی 

نمايشات اعتراضی با تدارک ھای مشکوک گرفته تا 
و " سيا"مقامات آمريکائی، در کنار عمال روشن 

اين اپوزيسيون . انحصارات آمريکائی قرار می گيرد
خودفروخته اص! نمی فھمد که در ليبی و سوريه و 

چه می ... فلسطين و لبنان و بحرين و خليج فارس و
گذرد، بخشی حتی با صراحت از تجاوز به افغانستان 

کردھای . ق حمايت می کردند و می کنندو عرا
و " سازمان مجاھدين خلق"ناسيونال شونيست و 

بخشی از سلطنت طلبان به رھبری رضا پھلوی و 
کيھان لندنی ھوادار تجاوز به ايران ھستند و آنرا 

مشتی سازمانھای سياسی . بدون شرم اع!م می کنند
جا می زنند، موافق تجاوز به " کمونيست"که خود را 

برای دست يازيدن " فرصت مناسب"ايران به عنوان 
به جنگ داخلی ھستند، تا رژيم جمھوری اس!می را 
سرنگون کنند و برای اينکه مورد اتھام ھمدستی با 
امپرياليستھا قرار نگيرند، سوگند ياد می کنند که در 
دو جبھه رزميده و ھمزمان امپرياليستھای اشغالگر 

بخشی از آنھا البته با . ؟؟!!را در ايران افشاء کنند
حضور امپرياليست آمريکا در عراق و افغانستان 

  ١١ادامه در صفحه ....    . موافقند

که يک اقدام جنايتکارانه بر ضد تجاوز و محاصره اقتصادی ايران 
  بپاخيزيماست، توسط امپرياليسم و صھيونيسم 
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 مردم چرا نشستين   ايران شده فلسطين

   ...نقش راھبردی امپرياليسم
ھم اکنون يک تريبونال جھانی براه انداخته اند که در 
نظر اول افشاء جنايات جمھوری اس!می در مد نظر 

رده را به آنجا است و پاره ای زندان سياسی فريب خو
برده اند تا بر ضد جمھوری اس!می شھادت دھند و 
به اين دادگاه جھانی رنگ و بوئی منصفانه و بی 
طرفانه داده و نيروھای واقعا ضد امپرياليستی و ضد 
جمھوری اس!می را مرعوب نمايند و مانع 

ولی اسناد منتشر شده نشان می . افشاءگری آنھا شوند
گاه نيز در دست خود دھد که سرنخ اين داد

امپرياليستھاست و از ساده لوحی برخی سياسيون که 
ھرگز درک درستی از مبارزه ضد امپرياليستی و 
دموکراتيک و درک و تصوری از آزادی و استق!ل 
ايران در گذشت نداشته و در آينده نيز نخواھند 

بر اين نوع دسيسه ھا . داشت، سوء استفاده نموده اند
کاسبکاران امپرياليسم و صھيونيسم در . پايانی نيست

از تجاوز به . ھمه زمينه ھا سرمايه گذاری می کنند
حقوق شھروندان افغانی در ايران پرچمی برای 
مبارزه با رژيم جمھوری اس!می می سازند، ولی 
حاضر نيستند از حقوق مردم افغانستان در مقابل 
تجاوزکاران بربرمنش به خاک کشور مستقل 

پاره ای از کمونيست نماھای . دفاع کنند افغانستان
حتی از اين " حزب کمونيست کارگری"ايرانی نظير 

حمايت آنھا از . تجاوز و اشغال دفاع کرده و می کنند
افغانھا مزورانه و در خدمت اھداف و نيات شوم 

  .امپرياليسم جھانی است
اين نکاتی که در با\ بدان اشاره شد به ما می آموزد 

ی توان بررسی اوضاع ايران و منطقه و که ھرگز نم
موضعگيريھای اپوزيسيون ايران را جدا از و خارج 

از اوضاع جھانی و خارج از اين متن و تعيين 
ھر کسی . خصلت اوضاع کنونی جھان بررسی کرد

مبارزه برای دموکراسی  و آزادی و تحقق حقوق بشر 
را از مبارزه بر ضد امپرياليسم و صھيونيسم جدا کند 
به دام امپرياليستھا می افتد و چه بخواھد و چه 
نخواھد بلندگو و عامل آنھا در مبارزات آزاديبخش 

برای تحليل بايد مسايلی را که در . مردم ايران است
جھان و منطقه می گذرد و نقش امپرياليستھا وسياست 
آنھا را در منطقه در نظر گرفت و در محاسبات 

سيون مترقی ايران سياسی منظور داشت وگرنه اپوزي
در خدمت آن بخشی از اپوزيسيون خودفروخته قرار 
می گيرد که مستقيما عامل امپرياليست در منطقه 

راه مقابله با اين دسيسه ھا که تمامی ندارد و . است
، و "الماس"ھر بار به اشکال ارتجاعی مانند ماجرای 

نظير تريبونال " آزاديخواھانه"و " مترقی"يا حتی 
نبش ضد سرکوب حقوق شھروندان افغانی لندن و ج

در ايران متجلی می شود، تنھا پيوند مبارزه 
دموکراتيک با مبارزه ضد صھيونيستی و ضد 

مطمئن باشيد به مجرد اينکه اين . امپرياليستی است
پيوند انق!بی برقرار شود از تعدد و تعداد اين 
نشستھای امپرياليست ساخته کاسته خواھد شد و از 

خودفروخته کاسته  ھای برخی سازمانھا ايرانیفعاليت
مبارزه با امپرياليسم و صھيونيسم در . می گردد

شرايط کنونی ميھن ما يک م!ک روشن برای تميز 
اين است که بايد امر سرنگونی . سره از ناسره است

رژيم جمھوری اس!می را با ھدف آزادی و استق!ل 
غير اين ايران از  دست ھمه دشمنان پيوند زد در 

صورت امپرياليستھا و صھيونيستھا وعربستان 
سعودی و ترکيه و جمھوری آذربايجان و اردن 

نيز با اين سرنگونی در جھت تامين ... ھاشمی و
  . منافع خودشان موافقند
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طبقه   -،  درافشای سازمان مجاھدين  -،  به ياد رفيق بھرام رازی  -،  درحاشيه انفجار بمب در دمشق.تروريسم خوب و تروريسم بد
عکاس بيانيه حزب دردفاع گزارشی از ان  -،  گرانی مرغ و رونق کباب فروش گنجشک  - ،  کارگر پرچمدار مبارزه برای دمکراسی

  اعتصاب کارگران معدن اسپانيا  - ،  ازکارگران زندانی در مطبوعات احزاب برادر

  



 

 
 

     

در  ٢٠١٢ژوئن  ١٧به مناسبت گردھمآئی 
 پاريس

سازمان "ھمدستی 
مجاھدين خلق 

و نماينده " ايران
انحصارات مالی 
 آمريکا در پاريس

بارھا ) توفان(کار ايرانحزب 
نظريات خويش را در مورد 

ايران  “سازمان مجاھدين خلق„
بيان کرده است و برای ياد آوری 

رار می کند که حزب ما اين تک
سازمان را در زمان شاه و اوايل 
انق!ب به عنوان يک سازمان 
انق!بی، ضد امپرياليست و ضد 
صھيوينست و ضد رژيم دست 
نشانده پھلوی برسميت می شناخت 
و از آن به احترام ياد می کرد و 
ھنوز ھم از اين گذشته مملو از 

  ٣ادامه در صفحه ...افتخار با 

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

به ما کمک مالی . جمع آوری اخبار، اسناد و اطUعات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد را در ما. ارسال داريد
د، ه ما را ياری رسانيدر توزيع اين نشري. چند ھم که جزيی باشند نيازمنديم يم و به اين مساعدت ھا، ھرر نيروی خود پابرجائب ءرسانيد، زيرا ما تنھا با اتکاب

 .مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم پستی ھزينه گزاف

  

سياست راھبردی امپرياليسم آمريکا، 
جنگ فرسايشی عليه ايران در منطقه 

  است
آگاھی  بخشی از اپوزيسيون ايران به علت ناآگاھی و ناپختگی سياسی و پاره ای از آنھا با

کامل و نقشه مند، به علت اينکه از منابع مالی دشمنان مردم ايران تغذيه می کنند و آنرا 
استفاده از تضادھا جلوه می موذيانه و برای عوام فريبی و فريب اعضاء و ھوادارانشان، 

، در برخورد به مسايل جھان و منطقه، خود را تنھا محدود به مسايل ايران و نوع دھند
ھوری سرمايه داری اس!می می نمايند و چشم و گوش خود را بر آنچه در حکومت جم

  .جھان و اطراف ايران می گذرد ظاھرا می بندند
آنھا البته بدرستی و برای خالی نبودن عريضه، به فساد و جنايات اين رژيم، استبداد اين 

ر، رژيم، سرکوبگری و بی قانونی و خود سری اين رژيم، نقض بيرحمانه حقوق بش
اشاره می کنند، ... توسط اين رژيم، نقض حقوق دموکراتيِک انسانھا، توسط اين رژيم و

 "ايرانی"ولی به نادرستی مدعی می شوند، که ما بايد تنھا خودمان را به اين مسايل 
که به ما مربوط نيست، کار   "جھانی"محدود و سرگرم کنيم و نبايد به مسايل ديگر 

و  "ما ايرانی ھستيم و به ساير نقاط دنيا کاری نداريم"امفريبانه با شعار عو. داشته باشيم
، گريبان خود را از ھر چه تحليل "ھدف ما تنھا سرنگونی رژيم جمھوری اس!می است"

.  و پرسشھای آزار دھنده است، خ!ص می کنند تا منابع مالی و تبليغاتی آنھا خشک نشود
اين سياست که ھر وسيله ای برای سرنگونی  آنھا با اين استد\ل دست خود را در اتخاذ

و   "غير ايرانی"اين رژيم، يعنی ھدف اصلی آنھا، مجاز است، حتی اگر اين وسيله 
ايران پرستی آنھا بيکباره به دشمن پرستی آنھا بدل می . باشد، باز می گذارند "جھانی"

دشان طالب و آنھا طالب کمک از جانب ھمه دولتھا و مردم جھان ھستند، ولی خو. شود
حاضر به کمک به مبارزه ساير مردم جھان از جمله خلق فلسطين و عراق و افغانستان 

آنھا فورا با اين نظريه می آيند که امپرياليستھا ديگر درنده نيستند و به انسان ھای . نيستند
واقعی بدل شده اند و خطری از جانب آنھا استق!ل ممالک جھان را تھديد نمی کند، و به 

" تحقق حقوق بشر"ين جھت می شود از آنھا مبالغ بسته بندی شده د\ر در خدمت ا
آنھا مرز ميان جاسوس، و مبارزان واقعی ميھنپرست را مخدوش می کنند . دريافت کرد

  .   تا خودفروختگی خويش را توجيه کنند
و  ھر کس بوئی از مارکسيسم لنينيسم برده باشد و يا ھرکس که اساسا بوئی از سياست

ميھنپرستی برده باشد، می داند که از آغاز استعمار و بويژه از آغاز قرن بيستم و 
سربرآوردن امپرياليسم تا کنون، ديگر نمی توان مسايل ايران و ممالک تحت سلطه را به 

حتی يک مطالعه . صورت بريده بريده و يا منفرد و مجزا از مسايل جھانی ارزيابی کرد
يران که ھميشه محل تاخت و تاز امپرياليستھای انگلستان و جزئی در تاريخ معاصر ا

روسيه تزاری و بعدا امپرياليست آمريکا بوده است، نشان می دھد که از زمان انعقاد 
 ١٩١٩تا  ١٩٠٧قرار داد گلستان و ترکمنچای، از زمان ت!ش برای انعقاد قرار داد 

رسی، تا روی کار آمدن رضا شاه و برای تقسيم ايران، از زمان انعقاد قرارداد نفت با دا
  ٨ادامه در صفحه ... ھميشه نقش امپرياليسم... مرداد و ٢٨کودتای خائنانه 

  

Workers of all countries, unite! 

Toufan  

 توفان
Central Organ of the 

Party of Labour of Iran 
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