
 
 

 

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

استقالل و عدم وابستگی در جبهه 
مقاومت ميهنی به چه مفهوم است؟
پاره ای سازمانها و فعالين سياسی ايران با برچسب چپ
که در آستانه انقالب بهمن در پاريس به زيارت خمينی

و در انقالب بهمن به دنباله رو وی بدل شدند ورفتند 
مبارزه برای تحقق دموکراسی و احترام به حقوق مدنی
،را در پای مبارزه ضد آمريکائی خمينی قربانی کردند

و کفاره گناهانحال به عذاب وجدان گرفتار آمده اند 
 با قربانی کردن اصل،سنگين خويش را در گذشته
اقعی در محراب دموکراسیمبارزه ضد امپرياليستی و

تخيلی و وعده وعيدهای پوچ استعماری آمريکائی در
خطای امروز آنها ادامه خطای. زمان حال می دهند

دنباله روی و حتی همدستی سابق آنها با رژيم خمينی
در گذشته نه خطر حمله آمريکا در شکل تهديدات. است

ستهاوی و نه احتمال کودتای آمريکائی نمی بايست کموني
، زيرا تامينرا از راه مبارزه برای دموکراسی باز بدارد

دموکراسی بهترين ضامن پيگری در مبارزه ضد
مبارزه دموکراتيک جزء الينفک. امپرياليستی بود

 بودند نيروهای.رزه ضد امپرياليستی محسوب می شدامب
مدعی چپ که نتوانستند رابطه ديالکتيکی مبارزه ضد

کراتيک را درک کنند و اين بود که بهامپرياليستی و دمو
بهانه مخالفت با امپرياليسم آمريکا آلت دست اختناق
خمينی شدند و امروز کفاره گناهان خود را با تخطئه

حال آنها مبارزه. مبارزه مردم عراق و لبنان می دهند
ضد امپرياليستی و مبارزه خلقها برای استقالل ملی شان

 آمريکائی و اسرائيلی قربانیرا در پای توهم دموکراسی
  .می کنند

فاجعه ايکه بعلت اشتباه در سياست ببار آمد هم اکنون در
روحانيت به پاس اين بالهت سياسی از. مقابل ماست

 برای قلع و قمع کمونيستها استفادهاز آنها“ چپها“جانب 
 کابوس.نمود و ارکان حکومت خويش را تقويت کرد

چون بختکی سنگين برسينهحمايت از جمهوری اسالمی 
آنها نشسته است و نمی توانند شرايط مشخص کنونی را

تحليلهای آنها از روی هراس و. بدرستی تحليل نمايند
آنها. منزه طلبی و بی دورنمائی و برج عاج نشينی است

بدنبال شعار ها و ادعاهائی می گردند که ضرری دامن
از مبارزه“ هدامن نيآلود“آنها را نگيرد و همواره با 

 حال آنکه اين تفکر بی پايه و.بيرون آيند“ سربلند“
اپورتونيستی توانائی رهبری در مبارزه را از آنها سلب
،کرده و شرط وجودی آنها را به زير پرسش می برد

٢ادامه در صفحه ...جسارت کمونيستی را در 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

   مل هفتـــــاــ س – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠۶  اکتبر –١٣٨۵مهر– ٧٩مارهـش

در اين جا ما ترجمه مقاله ای از مجله بورژوائی
اشپيگل آلمان فدرال را که برگردانی از يک تحليل
آقای سيمور هرش در مورد مسايل لبنان است درج

مطالعه اين مقاله که از زبان مقامات. کرده ايم
آمريکائی بيان می شود برای مطالعه ما ايرانی ها و

انقالبی که به ميهنشانبرای آموزش همه نيروهای 
ضرورت آن در اين. عالقمندند ضروری است

نهفته است که اين تحليگر مطلع و مشهور آمريکائی
اسراری را فاش می کند که اگر حزب کار ايران

نصف آنرا هم بيان کرده بود سينه چاکان) توفان(
امپرياليسم آمريکا و همه آن آشفته فکرانی که برای

ايران سفره حضرت عباس نذرتجاوز آمريکا به 
کرده اند نظريات ما را دروغ محض و دشمنی با

 حال.جا می زدند“  حقوق بشر“و “ دموکراسی“
خود آنها بايد با مطالعه اين مقاله ببينند که ابعاد
جنايات امپرياليستها و صهيونيستها که بعنوان
ناجيان مردم ايران به ميدان می آيند تا چه حد غير

آموزش از نکات اين مقاله و. ور استقابل تص
نتيجه گيری برای تداوم مبارزه برای آنها که هنوز
سردرگم اند و فکر می کنند آمريکائی ها برای

دهمبه ميدان آ“ اسالم سياسی“نجات جهان از چنگ 
اعترافات سران و.  بسيار مفيد خواهد بوداند

مطلعين آمريکائی بقدری روشن است که ديگر
ان مزدور کيهان لندنی که در انتظار تجاوزقلمبدست

آمريکائيها به ايران روز شماری می کنند نمی
توانند مدعی شوند حمله وحشيانه و ضد انسانی به
لبنان بخاطر ربودن دو سرباز بی اهميت اسرائيلی

حال اين مزدوران و همدستانشان نه تنها. بوده است
بابشاناز مردم لبنان تو دهنی می خورند حتی ار

آمريکا و اسرائيل هم بدون توجه به حال زار آنها
ماهيت تجاوزشان را به لبنان رو می کند و بيک

  .دوره تبليغات بی ثمر عوامفريبانه پايان می دهند
نخستين نکته ای که به چشم می رسد اين است که
همه خود فروختگان آمريکائی از جمله کيهان لندنی

ر مهم که به سرنوشتسلطنت طلب در مورد اين ام
زيرا انتشار. ميهن ما وابسته است سکوت کرده اند

کثيف اين مقاالت می تواند چهره ننگين و
امپرياليسم و صهيونيسم را برمال کند و اين به

  کره گرفتن از آب
تهديدات امپرياليستها و صهيونيسم بين الملل عليه

آنها. می ايران استايران باب ميل جمهوری اسال
اين تهديدات. می دانند که چگونه از آب کره بگيرند

منجر به اين شده است که رژيم حاکم از يک طرف
به طبل ميهن پرستی که تا ديروز آنرا قبول نداشت
بکوبد و مردم را بدور خواستهای ملی بسيج کند و

، تنگناهایاز سوی ديگر نابسامانی های  اجتماعی
که با آن روبروسترا  مشکالت اساسی اقتصادی و
   . اين تهديدات قرار دهدتحت الشعاع

رژيم جمهوری اسالمی از تهديدات امپرياليسم و
صهيونيسم جهانی که به همه ممالک جهان زور می
گويند و حقوق قانونی آنها را راهزنانه به زير پا می
گذارند ابزاری ساخته است تا حقانيت و مشروعيت

به نمايش گذارده و مخالفين اين رژيم راخويش را 
 ٩ادامه در صفحه ...در. بيرحمانه سرکوب کند

     مصاحبه هئيت تحريريه توفان با رفيق سامی جواد
             عراقميته برای عراقی آزاد دردانمارک پيرامون اوضاع دبير ک و لنينيست-مارکسيستفعال 

. صورت گرفت٢٠٠٦ ژوالی ٣٠اين مصاحبه بصورت گفتگوی حضوری در            
شما.  در رسانه های غربی در مورد باال گرفتن اختالفات قومی و جنگ داخلی سخن ميرود: پرسش

  اوضاع را چگونه می بينيد؟
"در ... شيعه، سنی، عرب و کرد و" ع تقسيم بندی و پروژه سياسی نفاق افکنانه  نظير نطفه اين نو: پاسخ

  .قبل از تجاوز نظامی و اشغال امپرياليستی عراق بسته شد" کنگره ملی عراق
از دهه پنجاه ميالدی کشور عراق متاثر از. عراق در گذشته يکی از سکوالرترين کشورهای خاورميانه بود

و حزب بعث بوده و در عراق نشانی از) حزب رويزيونيست کنونی( مونيست عراقسياستهای حزب ک
  .طبيعتا آمريکا به خاطر منافعش به مسائل قومی و مذهبی دامن ميزند. تفرقه قومی و مذهبی ديده نمی شد

 ميالدی و جنگ٣٠درجنگ داخلی اسپانيا در سالهای .  درمورد جنگ داخلی در عراق اغراق می شود
اما.  ميالدی دو قطب مشخص عليه يکديگر در نبرد بودند و خطوط روشن بود۴٠يونان در دهه داخلی 

در آغاز اشغال عراق. امروز نمی توان از جنگ داخلی صحبت کرد.  شرايط کنونی عراق اينطور نيست
 ميالدی زمانی که٢٠٠۴در بهار . اين نگرانی وجود داشت ليکن  امروز اوضاع به گونه ديگری است

گروهی از سکتاريستهای مذهبی تالش نمود خط خاص خود را در عراق پيش ببرد از طرف ساير بخشهای
مذهبی نمودن مبارزه پرهيز جنبش مقاومت مورد انتقاد قرار گرفت و به آنها اخطار داده شد تا از تکروی و

  ٩ادامه در صفحه . کنند

 فلسطين و لبنان ،مبارزه مردم عراق
نسپر بالی ايرا

صالح سازمانهای مشروطه خواه و سلطنت طلب و
  .نوکران خاندان پهلوی نيست

یشی براآزماي“نگارنده مقاله نام تجاوز به لبنان را 
    .ی خود گوياستگذارده است که بخود“ ايران

  
 برگردان٢٠٠۶ اوت ٢١از مجله آلمانی اشپيگل مورخ 

ر، مقاله به قلم سيمواز نشريه انگليسی زبان نيورکر
  هرش

  آزمايشی برای ايران
 را اسرائيل با شرکايشهللايورش به حزب ا“

دولت بوش در. در واشنگتن صحبت کرده بود
بررسی اين حمله ببيند که چهنظر دارد با 

آموزشی می تواند از آن برای حمله به ايران
  سيمور هرش .  “بگيرد

  
 از کشور لبنانهللا ژوئن مبارزان حزب ا١٢در 

بداخل خاک اسرائيل نفوذ کردند برای اينکه دو
۴ادامه در صفحه ....سرباز اسرائيلی را بربايند
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شويم خواستهای خويش را به بورژوازی و ارتجاع
تحميل کنيم؟ آيا همين که ما خود را رهبر ناميديم کافی

، آيااست و همه افراد و نيروها رهبری ما را می پذيرند
 استقالل ماکنيم یمهمين که مدعی شويم ما مستقل عمل 

ما، همينکه مدعی شويم در عمل نيز تامين شده است
هستيم سيل جمعيت به سوی ما سرازير“ نيروی سومی“

می شود و ما را به عنوان رهبران جسور و راهگشا بر
 و حلوا حلوا می نمايند و يا اينسر دست بلند می کنند

ادعاهای دهان پرکن و توخالی به صورت حرف مفت
 سپهبد زمانی مفهوم دارد که سپاهی در،باقی می ماند

 زمانی مفهوم دارد که لشگریسرلشگر، کار باشد
مانی معنی دار است که تيپی در، سرتيپ زحاضر باشد

کار باشد و رهبری زمانی مفهوم دارد که توده ای در
کار باشد و اين توده به آن رهبری اعتماد کند و به

 ادعائیآنوقت است که رهبرِی. رهنمودهايش گردن نهد
.می گردداز روی کاغذ به رهبری واقعی در عمل بدل 

توده ها در صحنه. ولی توده ها از آسمان نمی آيند
برای. اجتماع با سابقه ذهنی تاريخی خويش وجود دارند
بايد. کسب اعتماد توده بايد سياست درستی اتخاذ کرد

شعارهای مناسب اتخاذ کرد که تجربه زندگی توده ها
 بااين کار توده اِی. ياندصحت آنها را به همه بنما

است که زمينه نفوذ ما را در اجتماع گسترش دادهدورنم
آرايش قدرت حاکمه و ساير نيروهای. و عميق می نمايد

اجتماعی را مجبور می کند در محاسبات شان ما را نيز
 نباشيم که به حساب“چيزی“وقتی ما . به حساب آورند

بيائيم می توانيم با انقالبی نمائی کاذب و پرمدعائی
ت دهان پرکن و بی محتوی که به گوشهروشنفکرانه کلما

عبای کسی بر نمی خورد بر زبان آوريم و سينه هايمان
در فردای پيروزی. را جلو دهيم و ادا و اطوار در آوريم

طبيعتا اين حضرات را که گمنام و، و يا شکست انقالب
 کسی پيدا نخواهد کرد تا از آنها بازخواست،خانه نشينند

  . ساب پس دهندکنند و بخواهند که ح
هر نوع مصالحه با دشمنان طبقاتی برای هدف واالتر
ملی و نجات ميهن تنها می تواند محصول فشار از پائين

  .و نياز زمانی باشد و نه استناد به دگمهای مکتوب
، آنها ازدشمن طبقاتی و دشمن ملی نيز اين را می داند

ها، آنسياست شما که چه اهداف راهبردی داريد باخبرند
تاکيتک شما را درک می کنند ولی کاری از دستشان بر

زيرا ميان دو منگنه گرفتارند و برای حفظ. نميآيد
  .موجوديتشان بايد تصميم بگيرند

، افغانستان و لبنان وبنظر حزب ما بايد از تجربه عراق
 اگر کمونيستها در متن.جنگ ايران و عراق آموخت

يدان نيايند و مردم رامبارزه برای اشغال بيگانگان به م
برای اخراج نيروهای وحشی و ضد بشری امپرياليستی
بسيج نکنند هرگز بخت آنرا نخواهند داشت که به نيروی

 و مهر، اعتماد مردم را کسب کننداجتماعی بدل شوند
خويش را در مبارزه طبقاتی به روند طوالنی و مسلحانه

نگيزبه سرنوشت غم ا. توده ای مبارزه ملی بزنند
مجاهدين خلق و کردهای همدست رژيم عراق و يا

  .  شويد“رستگار“امپرياليسم و صهيونيسم نگاه کنيد تا 
سياست استقالل و عدم وابستگی در جبهه ی مبارزه ضد

 نشان.، نشان دادن اين سياست به مردم استاشغالگران
دادن اين حقيقت است که ارتجاع داخلی با امپرياليسم به

ط می رزمد و تا به آخر همراه مردمصورت مشرو
تنها در اين مبارزه است که مردم مسلح. نخواهد بود

آموزش می بينند به ماهيت دشمن آشنا می شوند به
تعصبات کور خويش غلبه می کنند و در مقابل تبليغات

  .ارتجاع مصونيت می يابند
حزب. تجربه تاريخی عراق در مقابل ماست

رادر حزب توده ايران است بهرويزيونيستی عراق که ب
مانند، همدست امپرياليسم آمريکا و انگليس بدل شد

،با دسته گل به استقبال اشغالگران رفتشعبون بی مخ 

  ...استقالل و عدم وابستگی
 بيشتر“مردم“ حرف آنها از. نهادشان به خاک می سپارد

يسم آمريکا و صهيونيسمــامپريال می ترسند تا از
  .        اسرائيل

کمونيستها در شرايطی که کشورشان مورد تجاوز
استعمارگران و امپرياليستها قرار می گيرد تا آنرا به زير
سلطه نفوذ خويش در آورند و منابع طبيعی اش را غارت

 طلبی و شکست را تبليغکنند نبايد منفعل بوده و تسليم
وظيفه آنها فراخوانی همگان به مبارزه توده ای. کنند

و تنها، طوالنی در قبال دشمنان خارجی در درجه نخست
در اين ارتباط مبارزه با ارتجاع داخلی برای ترغيب وی
به مقاومت و افشاء سياست شکست طلبی و سازشکاری

ر لحظه ايکهکمونيستها د. وی با امپرياليسم جهانی است
کشورشان قربانی تجاوز است بايد به مقاومت دست زنند
و اين مقاومت آنها مقاومتی عادالنه و مورد تائيد همگانی

مبارزه کمونيستها در جنگ. و مورد احترام توده هاست
ملی عليه تجاوز امپرياليستها و استعمارگران يک مبارزه

دفمبارزه ای طوالنی است که با ه، مقطعی نيست
کمونيستها در پی. استقرار سوسياليسم صورت می گيرد

آنند که جنگ ملی را به جنگ طبقاتی ارتقاء داده و
مبارزه طبقاتی در شرايط اخراج قوای اشغالگر را از قيد
و بند نيازمنديهای مبارزه ملی بدر آورند و جنبش را به

پس مبارزه ملی کمونيستها. سمت سوسياليسم سوق دهند
بارزه ای با دورنمای اخراج استعمارگران ديوصرفا م

 بلکه عليه متحدين ناپايدار و،صفت و آدمکش نيست
بهمين جهت ما. موقت و مظنون ديروزی نيز خواهد بود

همواره تکرار کرده ايم که پيروزی در مبارزه ملی
 . مشروط به سرکردگی طبقه کارگر در اين مبارزه است

صراحت از همان بدواين سياست را کمونيستها با 
مبارزه ضد امپرياليستی بيان می کنند ولی آنرا به امر

تشديد مبارزه طبقاتی و. روز سياست تبديل نمی کنند
بدين معنی که. فرجام آن تابعی از مبارزه ملی می گردد

شکل نوين مبارزه طبقاتی در مبارزه عليه امپرياليسم
ه طبقاتیمبارزه ملی شکلی از مبارز. متجلی می گردد

  .است
تفاوت مبارزه ضد امپرياليستی کمونيستها با ساير اقشار
غير پرولتری در آن است که مبارزه کمونيستها بر
دموکراسی پيگير استوار است و مبارزه مسلحانه توده
ای را با دورنمای نابودی بهره کشی انسان از انسان به

زدر امر مبارزه طبقاتی توقفی جاي. انجام می رساند
  . نيست تنها شکل مبارزه و جهت آن تغيير می کند

مبارزه عليه دشمن خارجی به ادامه خويش به مبارزه
کمونيستها در مبارزه. عليه ارتجاع حاکم بدل می شود

ضد امپرياليستی در عين حال برای آينده تسليح می شوند
و اين سالح خود را هرگز بر زمين نگذاشته از يک

کمونيستها خواهان قطع. ی اندازنددوش به دوش ديگر م
کامل نفوذ امپرياليسم هستند و با نصفه کاری موافتی

 مبارزه عليه امپرياليسم،نيروهای غير پرولتری. ندارند
 طبقاتی انجام“حسابگری“را نيمه کاره و با ناپيگيری و 

هر لحظه نسبت به سرنوشت خود بيمناک. می دهند
ار به سوی امپرياليسم دست همکاری پنهان و آشک،شوند

دراز می کنند و با وی عليه مصالح ملی ميهن متحد می
  .شوند

.تمام اين مطالبی را که ما نگاشته ايم امر پنهانی نيست
خود بورژوازی و ارتجاع و امپرياليسم نيز آنرا می دانند

“توفان“و می خوانند و حداقل پس از خواندن اين مقاله 
ا از اهداف استراتژيک ما باآنه. به آن واقف می شوند

.خبرند ولی عليرغم اين نمی توانند کاری از پيش برند
بچه دليل چنين است؟ زيراما سياست عدم وابستگی را در
جبهه واحد ضد اشغالگران اساسا به شرطی که دارای
.نيروی اجتماعی قابل محاسبه ای باشيم بکار می بريم

ر هستيم و يا میرمز کار ما در کجا قرار دارد که قاد

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران

، قانون اساسی دست نويسدر انتخابات تقلبی شرکت کرد
، پرچم ملی عراق را با پرچمصهيونيستها را پذيرفت

تقلبی، در مجلس طرح شده اسرائيلی ها عوض کرد
 بر آستانه امپرياليستها و نوکران رژيم.شرکت کرد

جمهوری اسالمی و ناسيونال شونيستهای خائن کرد
سجده کرد و حال جسد متعفنش در کنار جاده مبارزه
مسلحانه و انقالبی مردم عراق افتاده است و همه بر آن

توده های مردم آنها را به عنوان نوکر. تف می اندازند
ل می رسانند زيرا که خائن و سرسپردهاجنبی به قت

همين سرنوشت را پيروان عراقی. امپرياليستها هستند
منصور حکمت داشتند که در عراق اشغالی برای
پوشاندن دامن کوتاه به دختران بعنوان سمبل مدرنيسم

در کشور اشغالی برای رد گم کردن و. مبارزه می کردند
 از اسرائيلسرگرمی و فريب مردم و حمايت بيدريغ

راه“ جنبش کارگران بيکار برای اخذ حقوق بيکاری“
 رسانه های گروهی از آسمان رسيده آنها.انداخته بودند

بر ضد نهضت انقالبی مقاومت مردم عراق تبليغ می
کرد و طبقه کارگر را از مبارزه ملی با اتکاء بر تئوری

منصور حکمت و مبارزه بر )کسموپليتيسم(جهان وطنی 
جسد متعفن آنها نيز در.  باز می داشت“تروريسم“ضد 

سر راه انقالب پيشرونده و قهرمانانه مردم عراق افتاده
آنها همين. است و جرات ندارند در عراق ظاهر شوند

نقش مخرب و ستون پنجمی را در لبنان و ايران در پيش
  .  گرفته اند

سياست شليک تير زمينی و شليک تير هوائی که شليک
خالص به مردم برای رضايت خاطرتير 

، سياست خائنانه و ضد انقالبی است،امپرياليستهاست
سياست کسانی است که اساسا مسئله شان کسب قدرت

 کسی که ساختمان.سياليسم نيستوسياسی و ساختمان س
 يعنی کسی که فاقد دورنما،سوسياليسم را نامقدور بداند

به جلو نگاه کند وباشد طبيعتا نمی تواند در مبارزه ملی 
.اهداف خويش را مقابل اهداف بورژوازی قرار دهد

وی از. برای وی اهداف بورژوازی پايان خط است
اين است که به حفظ. همان بدو امر اخته و سترون است

وضع موجود عالقه دارد و از نظر تئوری به آنجا می
رسد که خواستها و شعارهائی را طرح کند که بقاء

رمايه داری را برای مدت طوالنی تضمينمناسبات س
 که همه“ظهور حضرت“اين مدت تا زمان . نمايد

تخيلی آنها آماده“ استقرار سوسياليسم“شرايط را برای 
شعارهای تير هوائی و تير. کرده است طول می کشد

زمينی سياست سردرگمهای سياسی است که با نيت کسب
 ياس و بیقدرت سياسی به مبارزه روی نمی آورند و
آنها رهبران. دورنمائی خويش را به نمايش می گذارند

بی ساز و برگ نظامی و سرلشگران به لشگرند که در
“نيروی سومشان“صف انتظار ايستاده اند تا نوبت 

اين فراخوانی به انتظار کشيدن است تا هلو. برسد
اين  پاسيفيسم محض. بصورت پوست کننده در گلو رود

  .وشن با امپرياليسم استو يا همدستی ر
حال بايد پرسيد کمونيستهای عراقی و لبنانی در عراق و
لبنان و کمونيستهای ساير ملتها در قبال اشغال
امپرياليستها و صهيونيستها چه روشی را بايد در پيش

در درجه اول بايد خواهان طرد قوایبگيرند؟ بنظر ما 
نگروپنتهآنها نبايد آلت دست سياست . اشغالگر باشند

آمريکائی و بانی جوخه های مرگ در عراق شوند که
نزاع شيعه و سنی را با ياری اعراب اسرائيلی و جوخه

آنها نبايد به دام. های مرگ تعليم ديده دامن می زند
الزرقاوی وهابی افتند که با دست دراز شده عربستان
سعودی در خدمت تشديد اختالف شيعه و سنی و خدمت

ائمی اشغالگران در عراق عمل می کرد و میبه اقامت د
آنها نبايد فريب تبليغات اسرائيليها را بخورند که. کند

ايجاد تفرقه در. گويا نزاع کنونی عليه تروريسم است
  ٣ادامه در صفحه ...نهضت ضد استعماری تنها
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، بیکه تا آنجا که عقل ما قد می دهد مسلمان و مسيحی
شرايط مادی. نمی شناسد مشغول استحجاب و با حجاب 

هدات جهانی وا، همه معهستی يک ملتی را نابود می کند
پيمانهای بين المللی را به زير پا می گذارد و برای جان

 به مسيحيان می گويد.انسانها پشيزی ارزش قايل نيست
باشند زيرا آنها فقط مسلمانان را قتل عام می کنندنگران ن

،و هزاران نفر زن و مرد و کودک را به قتل رسانده
، مدارس و منابع سوخت را کهجاده ها را خراب کرده

گويا فقط مورد استفاده مسلمانان است از بين برده و
وظيفه. بيمارستانها و ساختمانها را در هم کوبيده است

ی و نيروهای مترقی در لبنان چيست؟سازمانهای سياس
مبارزه مسلحانه و تبليغ برای بسيج مردم تا نيروی
اشغالگر را به بيرون بريزند و يا اينکه مبارزه برای
آزادی پوشاک در لبنان و آزادی برای خوردن ويسکی و
دامن کوتاه و شب زنده داری دموکراتيک و دست و دل

 سحر با الهام ازباز در کافه رقصهای بيروت تا صبح
 جای سنت گرائی را“مدرنيسم“منصور حکمت تا 

 بايد در کنار توده عظيم مردم:پرسش اين است. ؟!بگيرد
لبنان قرار گرفت و حتی از فراخواندن به مقاومت

خويشاوندی نداردهللا حکومت مسيحی لبنان که با حزب ا
حمايت کرد و يا در کنار دسته های فاشيستی فاالنژيست

که اسرائيلی ها و آمريکائی ها در لبنان قبل ازمسلح 
ترور حريری علم کرده بودند ايستاد و مدعی شد که

اين کشتارها به ما مربوط“، “مقاومت بی مقاومت“
“اسالم“از هر طرف کشته شود به نفع “، “نيست
اين جنگ اساسا طرف عادالنه ندارد جنگ“، “است

 ؟ “ناليسم عرب استميليتاريستها با اسالم سياسی و ناسيو
کدام نيرو قادر است با طرح اين گونه شعارها به نيروی

نيروهای نخستين. مردمی ومورد احترام مردم بدل شود؟
   .اخير“ انقالبی“و يا اين مدعيان و متظاهرين 
حزب کمونيست کارگری“رمالها و دوره گردهای 

“قطب تروريسم جهانی“ که با پرچم مبارزه دو “ايران
تخطئه نيروی مقاومت و جنگ عادالنه مردم لبنانبرای 

 با عتيقه فروشان،بر ضد اشغالگران به ميدان آمده اند
يهودی و باستان شناسان فاالنژيست آمريکائی در
تکاپويند تا نشان دهند در بيروت نصف جمعيت شيعه به
صورت نصف ديگر جمعيت مسيحی در حال اسيد پاشی

رهبرهللا حزب فقط حزب ا“است و مسيحيان را با شعار 
مجبور کرده اند چادر سر کنند و بر در و“ هللافقط روح ا

“حجاب توست، عفت تو“ديوار بيروت نوشته اند خواهر 
آنها با ذره بين راه افتاده اند تا. “بی حجاب جنده ست“و 

به فواد سنيوره مسيحی چونهللا ثابت کنند حسن نصرا
 پس،ی کندو به زنها نگاه نمنجس است دست نمی دهد 

آنها به شما می گويند اکثريت شيعه. مستوجب مرگ است
لبنان می خواهند در لبنان جمهوری اسالمی نوع ايران
مستقر کنند و مسيحيان و سنی ها و دروزيها و ساير

بيچاره ها، مذاهب موجود در لبنان را به بازی نگيرند
هرچه بيشتر می گردند کمتر می يابند ولی هرگز از رو

مبارزه با دوقطب“ی روند زيرا ماموريت آنها نم
نه“است و بايد کاری کنند که با شعار “ تروريسم جهانی

نهضت“ قم خوبه نه کاشون لعنت بر هر دو تاشون
مقاومت ملی که مرکب از همه نيروهای ضد اشغالگران

موهومی“ جبهه سوم“ آنها با طرح .است تضعيف شود
 در جبهه ایکاریخراب  برای واقعیخود جبهه سوم

. داشته باشدفقط می تواند دو طرفايجاد می کنند که 
قوای بربرمنش و وحشی اشغالگر امپرياليستی و
صهيونيستی از سوئی و نيروی اليزال و همگانی خلق
.بر ضد اشغالگران و برای آزادی ميهن ازسوی ديگر
جنگ و مبارزه مردم لبنان از هر قوم و قبيله ايکه باشند

،د قوای اشغالگر و استعماری مبارزه ای عادالنهبر ض
،، دموکرات هامترقی و انقالبی ست و کمونيستها

.، ضد فاشيستها بايد از آن به حمايت برخيزندانساندوستها

 

و اعوان و انصارشتخيلی منصور حکمت “ جبهه سوم“
مقاومتواقعی ستون پنجم اسرائيل در پشت سر جبهه 

 پشت جبهه مقاومت مردمبرای فرو کردن خنجری به
که زائده همان جبهه امپرياليستی“ جبهه سوم“ اين .است

و صهيونيستی است در همه اين ممالک چه در افغانستان
چه در ايران در و چه در عراق و چه در لبنان و

صورت تجاوز استعمارگران سرنوشت غم انگيزی داشته
 و تا کنون نيز با شکست مفتضحانهو خواهد داشت
با شليک تير هوائی و شليک تير. روبرو شده است

 بايد با.زمينی نمی توان به کسب رهبری مردم نايل آمد
اين تئوريهای استعماری و فاشيستی که تراوش مغزهای
عليل و نيروهای بی دورنما و سترون است بشدت

  .مبارزه کرد
که يک حزب استعماری“ کاحزب َک„جالب اين است که 

ت در زمانيکه تئوری های ارتجاعيشو اسرائيلی اس
“اسالم سياسی“برمال شده است و می بيند که با پرچم 

نمی تواند قتل عام مردم لبنان را با بمب خوشه ای توجيه
دست بزند حال“ دموکرات“کند و برای اسرائيليهای 

نظريه جديدی را نيز عنوان کرده است که آنرا
  .  می نامد“ناسيوناليسم عرب“

ن جريان استعماری و اسرائيلی اين تئوری را يافتهچرا اي
است؟ پاسخ آن ساده است زيرا ارتجاع جهانی به رهبری
امپرياليستها و صهيونيستها شرايطی را به ممالک عربی
تحميل می کنند که نه فقط مسلمانان بنيادگرا بلکه اعراب
سکوالر نيز برای دفاع از حيثيت ملی خويش به عرصه

آيند و ما با اين تحول عميق در کشور عراقکارزار می 
“کاحزب َک„. و لبنان و ساير مملک عربی روبرو هستيم

چون با مقاومت در مقابل اسرائيل و آمريکا مخالف است
“اسالم سياسی“و تا به امروز به بهانه وجود رهبری 

آنرا تخطئه کرده است با پيدايش شرايط جديد می بيند که
دارد و بايد نظريات ارتجاعیحنايش ديگر رنگی ن
اسلحهناسيوناليسم عرب “ اتهام“. خويش را آرايش کند

 زيربرای تخطئه مبارزات قهرمانانه مردِمجديد تبليغاتی 
 که رهبری مبارزات آنها در دستسلطه عرب است

ناچار شده “کاحزب َک „.نيست“ یساسالميستهای سيا“
ند و در دروناين نظريه را با آرامش و موذيانه بپرورا

مسلما در فردای نزديک که ديگر. جنبش جا بياندازد
نتوان مبارزه نهضتهای مقاومت ضد امپرياليستی را

اتهامعليرغم کوه دروغ ها و سيل اتهامات واهی با 
برای توجيه اشغالگریتخطئه کرد آنها “ اسالم سياسی“

را از جيبشان در“ ناسيوناليسم عرب“امپرياليستها حربه 
   . آورندمی

مارکسيسم به ما می آموزد که هر ناسيوناليسمی ارتجاعی
ناسيوناليسم ملتهای زير سلطه که برای رهائی. نيست

ملی خويش می رزمند عميقا انقالبی است و بايد از آن
حال آنکه ناسيوناليسم ملتهای سرکوبگر. حمايت کرد

نظير آمريکا و آلمان و فرانسه و ناسيوناليسم فاشيستی و
ضد انقالبی است که نه تنها بايد آنرا افشاء نمود بلکه بايد

اين يکی از اصول لنينيسم است و. با آن عميقا پيکار کرد
حق“لنين در ارزيابی طبقاتی خويش در اثر جاويدانش 

 به اين نظريهرهااب“ ملل در تعيين سرنوشت خويش
اشاره می کند و دشمنان کمونيسم را که به تحريف

   .م اشتغال داشتند افشاء می نمايدمارکسيس
ناسيوناليسم عرب صدام حسين در حمله به ايران
ارتجاعی و ضد انقالبی بود ولی ناسيوناليسم اعراب
عراق در قبال قوای اشغالگر و متجاوز خارجی شديدا

  .انقالبی و قابل حمايت است
جائی.  در اين عرصه آينده نگری می کند““کاحزب َک„

برائی نداشته باشد و“ اسالم سياسی“ش با که ديگر کارد
با جعل اخبار و اسناد نتواند ماهيت جنبش مقاومت را

،را می گيرد“ ناسيوناليسم عرب“ گريبان تحريف کند
   ۴ادامه در صفحه ...توگوئی قوای اشغالگر 

تپشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار اس  

 ...استقالل و عدم وابستگی
  . تحکيم استعمار است

ر عرصه پيکار ضدمبارزه ايدئولوژيک کمونيستها د
اشغالگران در انتقاد آنها به ساير نيروهاست که در
،مبارزه ضد امپرياليستی و آزادی ميهن پيگير نيستند
.مبارزه شان نظر به عقب دارد با اما و اگر همراه است
به وسيعترين اقدامات دموکراتيک و جلب وسيعترين توده

امفريبیها برای استمرار مبارزه ملی متکی نيست به عو
شعار آنها. و تحريک احساسات لحظه ای تکيه دارد

بهبود شرايط زندگی توده های مردم و برسميت شناختن
حق آنها نيست از مردم می ترسد و در صدد کنترل آنها

اين دو عامل مهم. تجاوز نکنند“ حد خود“هستند تا از 
، آنرا برسرچشمه نيروی ماست که بايد مبلغ آن باشيم

در روند مبارزهبگيريم و به ميان مردم بريم تا سر دست 
ملی موفق به تامين سرکردگی خويش شويم و اعتماد

اينها نکات اختالف در ميان. مردم را به کف آوريم
نيروهای ضد اشغال است که بايد بر آنها اتکاء کرد و

سخن بر سر بهتر نابود کردن. برای مردم روشن نمود
اين. يب در اين مبارزه ملیدشمن خارجی است و نه تخر
رد دارد و عملی است و برایتاکتيک درست است که ُب

  .مردم و کادرهای حزبی رهنمود روشن است
، آزادی بيانتکيه حزب ما به آزادی همه زندانيان سياسی

و مطبوعات در آستانه تجاوز امپرياليستی حاکميت
مرتجع را که تنها به فکر استحکام و بقاء خويش است

 زيرا تحقق اين خواستها وسيعترين جبهه.نفرد می کندم
در. مقاومت ضد اشغالگران را در ميهن ما ايجاد می کند

عين حال مبارزه با احتکار و فساد مهره ها و بنيادهای
حاکميت ميدان جديد مبارزه برای جلب توده های مردم

،ظهور در اين عرصه ها. را در اختيار ما قرار می دهد
 حاکميت را در مخمصه قرار،فتن ابتکار عملبدست گر

 خواست مقاومت جمعی و.می دهد و به تنگنا می کشاند
گسترده به خواست عموم خلق بدل می شود و در اين

، انقالبی وعرصه در صورت اينکه نيروهای کمونيست
، ارتجاعدموکرات به وزنه ای در جامعه بدل شده باشند

مصالحه ای.  می کشانندحاکم را کشان کشان به مصالحه
که نه خواست قلبی آنها بلکه محصول فشار از پائين و

  .ترس از انفراد است
کمونيستها هميشه از استقالل و عدم وابستگی در جبهه

اين استقالل به معنی استقالل در. واحد سخن گفته اند
کمونيستها حق. است، سياست و تشکيالت ايدئولوژی

کمونيستها در عين. تحيل شوندندارند در جبهه واحد مس
استقالل سياسی آنرا انتزاعی بررسی نمی کنند بلکه در
شرايط تجاوز دشمن خارجی و اشغال ميهن به صورت

زيرا شکل مبارزه طبقاتی به. نسبی درک می کنند
مبارزه ملی تغيير می کند و شما برای کسب قدرت

درتسياسی و استقرار سوسياليسم در ايران نخست بايد ق
بيگانه را طرد کنيد و اعتماد مردم را کسب نمائيد و در
اين روند مبارزه مردم را بسيج کرده و آموزش دهيد و
تدارک گذار از يک مرحله به مرحله بعدی را فراهم

اگر نيروهای مترقی قادر نشوند در روند مبارزه. آوريد
ضد اشغالگران خود را تقويت کنند و اعتماد مردم را

ورند در مرحله بعدی نخواهند توانست به کسببدست آ
قدرت سياسی موفق شوند و امر سرکوب مجدد آنها با
توجه به تناسب قوای طبقاتی تنها يک امر زمانی خواهد

همه چيز را در اين روند نيرو حل می کند و. بود
.سرچشمه نيرو در توده های مردم و زحمتکشان است

 نيرو موفق می شودمضمون نزاع ما اين است که کدام
رهبری مبارزه مردم را در عرصه مبارزه ملی به کف

  .آورد و اين مبارزه را تا به آخر به پيش برد
.اين دقيقا وضعيتی است که در لبنان نيز پيش آمده است
يک نيروی جنايتکار و فاشيست اشغالگر به سرزمين
لبنان هجوم آورده و به قتل عام مردم با بمبهای خوشه ای
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!مريکا از افغانستان و عراق خروج بی قيد و شرط امپرياليست آ  

     ...مبارزه مردم عراق
نها موجب حمالت هوائی اسرائيل آ، با اين عمل

در آغاز اياالت. شده و جنگی حقيقی را برانگيختند
متحده آمريکا با شگفتی منفعالنه ای واکنشی نشان

  .نداد
 کشور در سن پترزبورگ٨در کنفرانس سران 

.جرج بوش رئيس جمهور آمريکا اظهار داشت
، که چرامعلوم می شود“: وضعيت روشن می شود

ی روابطو. “انه صلحی وجود ندارددر خاور مي
را حاميان مالی اش در سوريه و ايران باهللا حزب ا
 اين وظيفه اينتوصيف کرد“ ريشه تزلزل“بمنزله 

عليرغم. کشورهاست که به بحران خاتمه بدهند
اينکه دول متعددی ازآمريکا خواستند که مذاکرات
برای خاتمه جنگ را تشديد کند خانم کونداليزا

دو روز بعد اعالمير امور خارجه آمريکا رايس وز
تا زمانيکه“وقت داريم  ، برای آتش بس هنوزکرد

تکيه همه جا از (.“شرايط برای آن بدرد بخور باشد
  ).توفان

در حقيقت دولت بوش در جريان اقدامات
مامورين. تالفيجويانه دولت اسرائيل قرار داشت

ق به منامنيتی و ديپلماتهای در حال خدمت و يا ساب
خبر دادند که رئيس جمهور و معاونش ديک چنئی
مطمئن بودند که استفاده از نيروی هوائی بر ضد
ايستگاههای موشکی پنهانی در پناهگاههای ضد

  برای امنيتهللاهوائی و مراکز فرماندهی حزب ا
از اين گذشته می توان چنين. اسرائيل مفيد است

مالتضربه ای را بمنزله پيش درآمدی برای ح
احتمالی بازدارنده آمريکائی ها به خدمت گرفت تا
تاسيسات اتمی ايران را که بخشی از آنها زيرزمينی

  .هستند نابود کرد
جدی تلقی میبسيار را خطر هللا اسرائيلی ها حزب ا

 يک سازمان تروريستی که در مرزهای-کنند
شمالی اسرائيل عمليات انجام می دهد و از ذخاير

خوردار است که به پاس کمکهایتسليحاتی ای بر
سوريه و ايران از زمان پايان اشغال جنوب لبنان

  . مستمرا افزايش پيدا کرده است٢٠٠٠در سال 
بر اساس داده های يک کارشناس خاور ميانه که هم
با نظريات سياسی حاکم در اسرائيل و هم در دولت

١٢، دولت اسرائيل مدتها قبل از آمريکا آشناست
دررا تدارک ديده و هللا ه حمله به حزب اژوئن نقش

. قرار داده بوده استاعضای دولت آمريکااختيار 
هللاينطور نيست که حزب ا“ :اين شاهد اظهار داشت

ليکن در کاخ“. “در يک دام اسرائيلی افتاده باشد
سفيد اطمينان کامل بود که اسرائيل دير يا زود حمله

  .“می کند
ايت از بمبارانکارشناس خاور ميانه داليل حم

:اسرائيل توسط دولت واشنگتن را توضيح داد
چنانچه يک گزينش نظامی عليه تاسيسات اتمی
ايران وجود داشته باشد می بايستی سالحهای حزب

که در يک اقدام تالفيجويانه می توانند عليههللا ا
بوش. اسرائيل بکار روند از صحنه خارج شوند

وی می :همواره هر دوی آنها را می خواست
 زيرا اين کشوررا هدف قرار دهدخواست  ايران 

 همچنينتعلق داشت و“ محور شرارت“به 
 و می.تاسيسات هسته ای ايران را نابود کند

در چارچوب برنامهرا هللا خواست حزب ا
.ار دهدرهدف قدموکراتيزه کردن خاورميانه مورد 

سرانجام يک لبنان دموکراتيک به تاج زريِن
کارمندان.  دموکراسی تعلق داشتهرگونه توسعه

دولت آمريکا ولی شديدا منکرند که از برنامه
تکيه همه (.حمالت هوائی اسرائيل با خبر بوده اند

  ).جا از توفان

 ...استقالل و عدم وابستگی
امپرياليستها و صهيونيستها در عراق و لبنان برای

  ! انترناسيوناليسم پرولتری حضور يافته انداستقرار 
بیفوری و  حاضر نيست خواهان خروج “کاحزب َک„

 از عراق باشد و ادامه اشغال راقيد و شرط امپرياليستها
امر مثبتی ارزيابی می کند و مورد حمايت قرار می دهد
و بهمين جهت اين حزب حامی تمام جناياتی است که در

  .عراق اتفاق می افتد
حاضر نيست خروج“ کاَک“زب ارتجاعی و استعماری ح

فوری و بی قيد و شرط صهيونيستها را از لبنان و
فلسطين بطلبد و باين جهت اين حزب از ارتجاع و
آدمکشی و جنايات ضد بشری صهيونيستها در منطقه با

  .بی شرمی دفاع می کند
نظريه جديد تحريک آميز اين حزب که افکار عمومی را

در شرايط کنونیکه “ ناسيوناليسم عرب“بر ضد 
بر ضدعادالنه و قابل احترام و قابل حمايت ناسيوناليسم 

، دام جديد صهيونيستها در منطقهوای اشغالگر استق
 بتدريج بخورد جنبش می“کاحزب َک„است که از دهان 

. دهند تا تمام انگيزه های مقاومت را بی اعتبار جلوه دهند
ناسيوناليسم“نظريه می خواهد با  با اين “کاحزب َک„

که به هيچ وجه زير باراشغال نظامی“ ايرانمردم 
وطنشان  نمی روند و در صورت اتفاق چنين امری  با

 مسلحانه و تمامی اشکال مبارزاتی و حتا با مقاومت
،عمليات انتحاری دمار از روزگار امپرياليستها

ارزه در می آورند به مب“کاحزب َک„صهيونيستها و 
را درست می“ جبهه سومش“اين حزب دارد . برخيزد

آغاز کرده“ ناسيوناليسم عرب“ و آنرا با مبارزه با کند
 که نقش ستون پنجم“ومیه سهجب“ همان .است

  .امپرياليسم و صهيونيسم را در منطقه بازی خواهد کرد
خواهان صلح ميان فلسطينی ها با “کاحزب َک„

آنها هرگز نمی. نی استصهيونيستهاست در شرايط کنو
گويند که با قوای اشغالگر نمی توان صلح کرد و به

با قوای اشغالگر حتی نبايد. اشغال کشور صحه گذارد
با قوای اشغالگر بايد جنگيد و آنها را با هر. مذاکره کرد

.وسيله ممکن و حتی عمليات انتحاری نابود ساخت
          صلحی که   

حی است که اسرائيل با آنمی طلبد صل “کاحزب َک„
صلح اشغالگری است که از اشغال شده. موافق است

حزب کار ايران. صحت اشغالش را طلب می کند
به صراحت بيان می کند که اسرائيل بعنوان يک“ توفان“

کشور اشغالگر و متجاوز در منطقه حق دفاع از خود
،، لبنان حق دفاع از خود متعلق به مردم فلسطين.ندارد
  .راق و افغانستان است که قربانی تجاوزندع
جريان آلوده ای است که هدفش تشتت “کاحزب َک„

فکری و آماده سازی افکار برای توجيه جنايت و
افکارشان ضد بشری و. آدمکشی در منطقه است
 اين.جال می دهند“ مدرنيسم“فاشيستی است و آنرا با 

ایحزب حاضر نيست پيشنهاد امپرياليست آمريکا بر
 ميليون پول نقد به ايرانيهای خود فروخته را٨٠توزيع 

محکوم کند و با صراحت اخاذی از صهيونيسم و
طبقاتیمنافع ، ضد منافع ملی و امپرياليسم را ارتجاعی

مردم ايران اعالم کرده و همه جرياناتی را که مزدور
اين دولتها بوده اند چه در حال و چه در گذشته محکوم

  .ها با تف سرباال مخالفند چون آن.کند
ترغيب مردم جهان برای خرابکاری در جنبش ضد
جنگ در غرب و تبليغ اين نظريه ارتجاعی و ضد بشری
که جنايات مهيبی که در لبنان توسط امپرياليستها و

جنگ“صهيونيستها می گذرد به ما مربوط نيست و 
 اين دارو دسته سياه را بشدت در ميان“تروريستهاست

اين همان خوابی. های انقالبی ايران افشا کرده استنيرو
به همين. است که اين دارو دسته برای ايران ديده اند

  *****             !خيال باشند

عليرغم اين ده ها سال است که اياالت متحده آمريکا
و اسرائيل گزارش سازمانهای امنيتی را مبادله

.رار کرده اندکرده و همکاری نظامی تنگاتنگی برق
 تحت فشار کاخ سفيد:يک عضو سابق امنيتی گفت

برنامه ريزان ارشد نيروی هوائی آمريکا در آغاز
سال شروع کردند با همکاران مقابل در نيروی

بحث بر سر تدوين. هوائی اسرائيل مشورت کنند
يک برنامه جنگی برای وارد کردن يک ضربه

  .دقطعی عليه تاسيسات هسته ای ايران بو
مسئله اساسی برای“ :مامور قديمی امنيتی می گفت

 که چگونه مینيروی هوائی ما بر اين مبنی بود
توان بصورت موفقيت آميز يک سری اهداف
زيرزمينی سخت پوش را در ايران مورد اصابت
قرار داد؟ و چه کسی مهمترين متحد ما در اين
طرح نيروی هوائی است؟ طبيعتا کنگو منظور

از آنجائيکه. ه اسرائيل مورد نظر استنيست بلک
هللاهر کس می داند که مهندسين ايرانی برای حزب ا

برای ساختن تونلها و سنگرهای پرتاب زيرزمينی
نيروی هوائی ما با فن ، افرادنقش مشاور داشته اند

: خويش نزد اسرائيليها رفتند و گفتندنوينآوری 
 ما.رکز کنيممودمان را برروی بمباران کردن متخ

به شما چيزهائی را که در مورد ايران داريم می
دهيم و شما به ما چيزهای را که در باره لبنان

 هم رئيس ستاد ارتش اياالت متحده و هم“.داريد
.وزير دفاع رامزفلد از اين مذاکرات آگاه بودند

  ).تکيه همه جا از توفان(
:يک مشاور دولت با رابطه نزديک با اسرائيل گفت

جنگ ارزانيک اين سرائيليها به ما گفتند که اکه “
آنها از ما پرسيدند بچه“ .“با مزايای بسيار است

دليل می بايد کسی مخالف آن باشد؟ ما در موقعيتی
می باشيم محل تونلها و پناهگاههای بتونی را از

همه اينها آزمايشی. هوا نشان کنيم و بمباران نمائيم
شاور پنتاگون و يک م.“برای ايران می باشد

را ضعيف کنيم وهللا ما می خواستيم حزب ا“ :گفت
حال کس ديگری اين کار را برای ما انجام

  ).تکيه همه جا از توفان(.“داد
 معاونRichard Armitageريچارد آرميتاژ  

وزير امور خارجه آمريکا در نخستين دوره رياست
راهللا  حزب ا٢٠٠٢جمهوری بوش زمانی در سال 

وی امروز می.  ناميد“تروريستها) A(تيم الف“
اسرائيليهالشگرکشی  که سختيهای غير منتظره گويد

عليه لبنان می تواند برای کاخ سفيد به عنوان
اخطاری نسبت به ماجراجوئی در مورد ايران تلقی

 قويترين قدرت نظامیاسرائيلارتش اگر “ :شود
منطقه نمی تواند کشوری نظير لبنان را با جمعيتی

با دقت در، می بايد بر چهار ميليون ساکت کندبالغ 
باره اش تعمق کرد که آيا می توان چنين لشگرکشی

 آنهم،را بمنزله آزمايش برای ايران به حساب آورد
ايرانی که دارای عمق استراتژيک و جمعيتی بالغ

تنها چيزيکه بمبهای.  ميليون می باشد٧٠بر 
ا مردم را عليهاسرائيلی به آن رسيدند اين بود که آنه

  ).تکيه همه جا از توفان (“.خودشان متحد کردند
 سخنگوی سفارتDavid Siegelداويد زيگل 

اسرائيل در واشنگتن گفت که نيروی هوائی اسرائيل
:حمله کندهللا بدنبال دليل نمی گشت تا به حزب ا

 تصميم.مااين لشگر کشی را برنامه ريزی نکرديم“
 ديگر دولتی اسرائيل يک کارمند.“به ما تحميل شد

ما در مقابل يک گزينش اجباری قرار“: افزود
  “.داشتيم

بايد تصميم می گرفت“نخست وزير ايهود اولمرت 
که ما به تحريکات مثل هميشه در دامنه محدود

   ۵ادامه در صفحه ...پاسخ دهيم يا يکبار برای
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سخنگوی مجمع موافقت آبرامز را تکذيب. کنند
آمريکائی ها از اين گذشته بر اين نظر بودند. کرد

ئيل بايد هر چه زودتر و تا حد ممکن جنگکه اسرا
يک افسر.  را آغاز کندهللاهوائی عليه حزب ا

:ما به اسرائيل گفتيم“: سازمان امنيتی معتقد بود
ر صد پشت شماداگر اين کار را بکنيد ما صد “

، ليکن معتقديم که اين کار بهتر است هر چههستيم
صبر، هر چه بيشتر زودتر صورت گيرد تا ديرتر

طرح و تجزيه و تحليل کمتری برای زمان يد ماکن
 در در ايران قبل از خاتمه دوره بوشاجرای آن

    “.اختيار داريم
يک کارمند سابق عاليرتبه امنيتی نظريات چنئی را

چه می شود اگر اسرائيلی ها“ : اين چنين بيان کرد
واقعا با موفقيت پيشقدم شوند؟ بسيار عالی خواهد

يم با تماشای کاری  که اسرائيليها در ما می توان.بود
لبنان می کنند از آن ياد بگيريم در ايران چه کاری

  ).تکيه همه جا از توفان(.“را بايد انجام دهيم
:مشاوری که رابطه نزديک با اسرائيل داشت گفت

هللامبنای طرح اين بود که اسرائيل بر حزب اليکن “
 کارشناس.“چيره شود و نه اينکه شکست بخورد

قدرت غير منتظره مقاومت“: خاورميانه به من گفت
ی بی وقفه وی که تا آخرين لحظهئو تواناهللا حزب ا

يل رائ موشک شمال اسراتوسط ،عليرغم بمبارانها
شکست عظيم برای کسانی در کاخ“هدف گيرد يک 

سفيد بود که استفاده از عمليات نظامی در ايران را
 که استداللو همچنين کسانی“، “توجيه می کردند

می کردند که بمباران موجب تحريک مقاومت
داخلی و طغيان در درون ايران می شود مجبور

تکيه همه جا از(.“شدند شکست خود را بپذيرند
  ).توفان

با وجود اين پاره ای از افسران که در ستاد مشترک
فرمانده ای کار می کنند نگرانند که مبادا دولت

 با واقعيت منطبق نيست ازآمريکا ارزيابی مثبتی که
فرد سابق امنيتی. جنگ هوائی اسرائيل بعمل آورد

  .از اين امر هراس دارد
نه چنئی و نه رامزفلد بهيچوجه نتايج“وی گفت 

بر طرفزمانيکه دودها “ درستی نخواهند گرفت
شوند آنها خواهند گفت که آن يک موفقيت بود و اين

ايران تقويتآنها را در نقشه شان برای حمله به 
  .خواهد کرد

يک برنامه ريز نظامی عاليرتبه آمريکائی به من
ما در منطقه در بسياری مواضع“: توضيح داد
نتايجما به مثابه نمونه در مورد “ آسيب پذيريم

، به رژيم سعودی و زيرهللاتهاجم ايران و حزب ا
ما بايد“: و ادامه داد“ ساختهای نفتی صحبت کرديم

 آيا.تهاجم به ايران را حدس بزنيم ناخواستهعواقب 
 دالر١٠٠ما در موقعيتی خواهيم بود که بهای 

برای هر بارل نفت را تحمل کنيم؟ اعتقاد به اين که
، حتیمی توان همه چيز را از طريق هوا انجام داد

 گروههای چريکی مخفی در مقابل ما قرارموقعيکه
  .دارند کامال مسخره است
ه بدترين وضعيت ممکنرهبری سياسی هيچگاه ب

خيلی ساده اين ياروها می خواهند. فکر نمی کند
  .“هميشه فقط مسايلی را که دوست دارند بشنوند

دونالد رامزفلد يکی از نيرومندترين و
پرخاشگرترين اعضاء حکومت بوش آشکارا
بندرت در مورد بحران لبنان اظهار نظر کرده

ارالل شدنش بهر صورت در قياس با رفت. است
تهاجمی اش قبل از جنگ عراق در واشنگتن به

هائی در مورد مواضع وی در جريان اين بحث
پاره ای اعضای خدمات امنيتی. بحران دامن زد

سابق و فعلی که من با آنها در مورد اين مقاله

 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

   ...مبارزه مردم عراق
  .“را حل کنيمهللا  هميشه مسئله حزب ا  

مشاور حکومت آمريکا با رابطه نزديک با اسرائيل
 منظر اسرائيليها تصميم به  به من گفت که ازیو

حمله همه جانبه هفته ها قبل اجتناب ناپذير شده
  ).تکيه همه جا از توفان (“.بود

سپس مقاله به گزارشهای دستگاههای شنود اسرائيل
اشاره می کند که به سخنان رهبران حماس و حزب

 گوش داده“یتروريست“برای اقدام به عمليات هللا ا
بر اساس اين اطالعات دولت اسرائيل مترصد. است

بوده است با عمليات تهاجمی گسترده به آن پاسخ
در اين عرصه دولت اسرائيل و اياالت متحده. دهد

آمريکا در يک نقشه مشترک به توافق رسيده اند که
  .کار را يکسره نمايند
سخنگوی دولت آمريکا گفت“: اشپيگل می نويسد

،هللاکه در آغاز سال جديد و قبل از آدمربائی حزب ا
اعضاء متعدد دولت اسرائيل يکی پس از ديگری به

تا موافقت برای بمباران را کسب“واشنگتن آمدند 
آمريکااياالت متحده کرده و مطلع شوند که دولت 

دامنه جنگ را به چه درجه از گستردگی مورد تائيد
اسرائيل با چنئی“: وی اضافه کرد“  می دهدقرار

، آنها می خواستند مطمئن شوند که آنهاشروع کرد
حمايت شخص وی و دفترش را و حمايت بخش
.“خاور ميانه شورای امنيت ملی را دارا هستند

بعد از آن مسئله ای نبود که بوش را قانع کنند و“
تکيه همه جا(.“کوندی رايس هم همکاری می کرد

  ).توفاناز 
آنطور که کارشناسان خاورميانه و مشاوران دولتی
به من اطالع دادند در دوره های قبلی مذاکرات با

، اسرائيلی ها مکررا به جنگ درآمريکائی ها
هراعنوان سرمشقی برای خودشان اش کوزووو به
 نيروهای ناتو تحت رهبری ژنرال.می کردند

در Wesley Clarkآمريکائی وسلی کالرک 
کوزوو و صربستان بطور سيستماتيک نه تنها

، پلها و خيابانهااهداف نظامی بلکه همچنين تونلها
 روز صربها حاضر٧٨ پس از .را بمباران کردند

:مشاور دولتی گفت. به عقب نشينی شدند
اسرائيليها جنگ کوزوو را به مثابه سرمشق“

:کوندی رايس گفتند“و به “ موردمطالعه قرار دادند
 روز برای آن کار نياز داشتيد و مانصف٧٠شما 

تکيه همه جا از (“. روز الزم داريم٣٥آنرا يعنی 
  ).توفان

نمونه کوزوو  بعد از آغاز جنگ نيز آشکارا مورد
اولمرت نخست وزير اسرائيل در. بحث قرار گرفت

 اوت در پاسخ به سرزنش اروپائی ها به علت٦
چگونه“: تکشتار غيرنظامی ها لبنانی اظهار داش

اين حق را بخود می دهيد که برای اسرائيل موعظه
اخالقی کنيد؟ ممالک اروپائی به کوزووو حمله
کردند و ده هزار نفر مردم غير نظامی را قتل عام

و هيچ يک از اين ممالک!  ده هزار نفر.نمودند
من نمی. مورد تجاوز موشکی نيز قرار نداشتند

به ما“ : ولی لطفا.گويم که آن دخالت اشتباه بود
بايد رفتارنگوئيد با مردم غير نظامی چگونه 

سازمان ديده بان حقوق بشر تعداد مقتولين(“.کرد
، نفر اعالم کرد٥٠٠غير نظامی بمبارنهای ناتو را 

دولت يوگسالوی تعداد مقتولين را عددی ميان
تکيه همه جا). ( نفر تخمين می زند٥٠٠٠ تا ١٢٠٠
  ).از توفان
 Elliotئی و همچنين اليوت آبرامز دفتر چن

Abramsيکی از مشاوران شورای امنيت ملی از 
در حالی که. نقشه های اسرائيل حمايت کردند

کارمندان سابق و فعلی دولتی اين امر را تائيد می

مصاحبه کردم معتقدند که رامزفلد نظر ديگری در
دارد تا بوشهللا مورد جنگ ميان اسرائيل و حزب ا

 يک ديپلمات غربی گفت رامزفلد عصبانی. چنئیو
  .است و نگران امنيت نيروهايش در عراق است

مشاور پنتاگون برخالف اين همه شايعات وجود
وی. اختالفات در راس دولت را بی معنی می داند

. متعلق به گروه استRummyرامی “: می گويد
،را ضعيف تر ببيندهللا وی ترجيح می داده حزب ا

همواره پشتيبان بمبهای کمتر و عملياتولی وی 
افسرسابق امنيتی. “زمينی خالقانه و مبتکرانه بود

مسرور“رامزفلد را با کلمات مشابه توصيف کرد 
.“از اينکه اسرائيل خرگوش آزمايشگاهی ماست

همچنين رفتارکندوليزا رايس موجب پاره ای
حمايت نخستين وی از حمالت. پرسشها می شود

ظاهرا در اثر نتايجهللا ائيل عليه حزب اهوائی اسر
 مشاور پنتاگون خبر می.حمالت ضعيف شده است

دهد که وی در آغاز ماه اوت در داخل دولت تالش
کرد مذاکرات ديپلماتيک مستقيم با دولت سوريه

  .برقرار کند که با موفقيت همراه نبود
که سفيرش بر اين نظر: ديپلمات غربی به من گفت

ز نقش کليدی در مورد سياست ايراناست که آبرام
 کاهش يافتهانسبتبعهده گرفته است و نقش رايس 

 بحران واقعی آنطور که منبع من می گفت.است
آنهم در. تازه در آخر ماه اوت شروع می شود

زمانيکه ايرانی ها مهلتی را که سازمان ملل متحد
برای تعليق غنی سازی کردن اورانيوم به آنهاداده

  . نه پاسخ دهنداست با
راهللا همچنين کسانيکه جنگ اسرائيل عليه حزب ا

، اعتراف می کنند که جنگمورد حمايت قرار دادند
 اين هدف که-به يکی از اهداف اصلی اش نايل نشد

تکيه همه (.به شورانندهللا لبنانی ها را عليه حزب ا
  ).جا از توفان

 تحليل گر امورJohn Arquillaجان آرکوئيال 
ر آموزشگاه عالی نيروی دريائی کهدفاعی د

ی است که در جنگ بايکارشناس سالحها
 سال است که٩٠“:گفت. تروريستها بکار می رود

بمباران کردن استراتژيک به منزله يک طرح
نظامی شکست خورده است و با وجود اين نيروی

  .“هوائی در تمام دنيا به آن چسبيده است
را آنطور که، همه چيز تعريف سفاهت اين است“

در گذشته بود انجام دهيم و با وجود اين منتظر
  .“نتايج ديگری باشيم

  
پس از مطالعه نظريات آقای سيمور هرش ما
نظرات خوانندگان را به نکات مرکزی اين تحليل و

  :جلب می کنيم) توفان(نقطه نظرات حزب کارايران
  

  سپر بالی ايران
ونيستهاامروز روشن است که امپرياليستها و صهي

.برای تجاوز به ايران برنامه ريزی کرده اند
همانگونه که ما در تحليلهای گذشته خويش بيان
کرديم عواملی موجودند که عوامل بازدارنده اين

يکی از اين عوامل می. تجاوز محسوب می شوند
تواند سازش و خيانت ملی جمهوری اسالمی در

 جانبمقابل تضمين بقاء رژيم جمهوری اسالمی از
امپرياليستها باشد که وضعيت را در منطقه برهم

.آخوندها را به خيانت ملی وا می دارد. خواهد زد
آنها از منافع ملی کشور ما چشم پوشی می کنند تا

آنها اين عمل را هم در مورد. در قدرت باقی بمانند
قرار دادالحاقی منع گسترش سالحهای هسته ای و

  ۶ه در صفحه ادام...هم در مورد خصوصی
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همه زندانيان سياسی بی قيد وشرط آزاد بايد گردند 

نيروهای انقالبی ايران برای تقويت. مشغول کنند
خويش و سازماندهی و برای بسيج مردم و تقويت
صف انقالبی خلق در مقابل صف ضد خلق و ضد

  .  انقالب در شرايط تجاوز به زمان نياز دارند
  

  است جايگزينی علت با معلولسي
 جرج بوش با اظهاراتش در سن پترزبورگ در

 به حقوق بگيرانش در دنيا،تائيد بربرمنشی اسرائيل
ندا رساند که فورا دست بکار شوند و جای علت و
معلول را عوض کنند و همه خرابيها را به گردن
مردم لبنان و نه صهيونيستهای خونخوار اسرائيلی

کران جرج بوش و رسانه های گروهینو. بگذارند
هوادار آمريکا موظف شدند که نخست اين افسانه را
سر دهند که دليل تجاوز اسرائيل به لبنان

با اين کار می خواستند. استهللا  حزب ا“آدمربائی“
که اسرائيل خود را طرف مظلوم و قربانی تجاوز
در جهان جا زده و برای خويش افکار عمومی

در عين حال مردم لبنان را عليهدست پا کند و 
 اين رياکاری بقدری عيان.لبنان بشوراندهللا حزب ا

نه مردم جهان فريب اين. بود که کسی آنرا نپذيرفت
آتش زدن قيصريه به خاطر يک دستمال را خوردند

 که نصفلبنانهللا و نه مردم لبنان بر ضد حزب ا
، بر عکس اکثريت بپاخاستندجمعيت لبنان است

قريب به اتفاق مردم لبنان چون تن واحدی در مقابل
 در همان روزهای.تجاوز اسرائيل قد علم کردند

 از قبيل همان گل،نخست چند تن جاسوس لبنانی را
 وحاضری که به استقبال تجاوزبدستان حّی

 به جلوی دوربينهای،آمريکائيها به عراق آوردند
تا ادعاهای کاذب اسرائيليهاتلويزيونی سفارش دادند 

ولی هم مبارزه.  تائيد کنند“لبنانی ها“را از زبان 
مردم جهان و هم مقاومت قهرمانانه مردم لبنان دمار
از روزگار صهيونيستها و نوکران فاالنژ آنها در

  .لبنان برآورد
جرج بوش در سن پترزبورگ علت بحران و عدم

نژادامنيت در منطقه را نه حضور يک کشور 
پرست صهيونيستی و اشغالگر در منطقه بلکه
مقاومت مردم منطقه در قبال اين زورگوئی و
اشغالگری جا می زند و آنوقت آدمکشی اسرائيل را
به عنوان داروی عالج منطقه تجويز می نمايد و
انجام آنرا برای رفع بحران عمل درستی به حساب

توی ايران و سوريه را مسئول جنايا. می آورد
وزير امور خارجه جرج بوش. اسرائيل جا می زند

نيز با قطع کشتار مردم لبنان موافقتی ندارد و در
مقابل فشار ساير دول و افکار عمومی که از آمريکا
می خواهند که اسرائيل را برای قطع کشتار تحت
فشار قرار دهد با وجدان آسوده اظهار می دارد

 زمانيکهتا“وقت داريم  برای آتش بس هنوز“
بدرد“آری  . “شرايط برای آن بدرد بخور باشد

اين جواز کشتار مردم غير نظامی! “بخور باشد
همان. لبنان با بمبهای خوشه ای آمريکائی است

بمبهائی که آمريکائی ها از طريق فرودگاههای
خويش در انگلستان مرتبا در اختيار اسرائيليها قرار

 حاکی ازه، دهندهمين بی وجدانی تکان. می دادند
ماهيت بشردوستی کاذب امپرياليستی و ماهيت سياه
ارتجاع امپرياليستی بمنزله بزرگترين دشمن بشريت

  .و مادر همه بيماری ها در منطقه و جهان است
 وزير امور خارجه آمريکا در عين صدور جواز
کشتار مردم لبنان و تائيد آن از طرف امپرياليست

 و بیخروج فوری نه از و“ آتش بس“آمريکا از 
لبنانکشور مستقل  سرزمينهای قيد و شرط از
کشتار به نظر آنها اسرائيليها پس از .سخن می گويد

“پيروزيهای“ ، حق دارند با قطع آتشمقتضی

  ...مبارزه مردم عراق
کردن صنايع نفت و برباد دادن دستآوردهای ملی

تاريخ. کردن صنعت نفت ايران انجام داده اند
.روحانيت تاريخ خيانت به منافع ملی ايران است
کمک مالی به اپوزيسيون تقلبی نيز از جانب
صهيونيستها وامپرياليستها قطع می شود که بايد پی

. بروند و منابع گدائی جديدی پيدا کنندکار خود
عامل ديگر مبارزه مردم منطقه و از جمله در

ما در اينجا. ، افغانستان و عراق است، لبنانفلسطين
قصد نداريم به ساير عواملی که در گذشته اشاره

امپرياليستها مصمم اند آن. کرده ايم بپردازيم
اهرمهای فشار سياسی را که رژيم جمهوری

می می تواند از آنها برای مقابله با اسرائيل واسال
سرکوب. آمريکا استفاده کند بتدريج از کار بياندازد

، برسميت نشناختن دولت منتخبجنبش فلسطين
مردم فلسطين به رهبری حماس و آدمربائی در

، محاصره مردم فلسطين گرسنگی و تشنگیفلسطين
شان بخاطر انتخابدادن به آنها برای مجازات

، تجاوز بهدموکراتيک نامزدهای مورد تائيد حماس
، کشيدن پای اردن ولبنان برای قلع و قمع شيعيان

عربستان سعودی و مصر در جنگ ميان شيعه و
سنی در عراق با همکاری جوخه های مرگ
نگروپونته آمريکائی و ايجاد يک فضای ضد
شيعيان در سراسر منطقه و در دنيای اسالم تا در

اوز به ايران از دامنه قدرت جنبشصورت تج
اعتراض جهانی کاسته شود همه و همه مويد آن
است که دسيسه جهانی در مورد به زير سلطه

امپرياليستها نه می. کشيدن ايران در جريان است
توانند از منابع و ذخاير نفت وگاز ايران چشم

، نه از مس سرچشمه و اورانيوم يزد چشمبپوشند
مپرياليسم آمريکا می تواند تصميمبپوشند و نه ا

فروش نفت به يوروبخشی از دولت ايران مبنی بر 
بیامپرياليسم به ممالک . به جای دالر را بپذيرد

.مرز برای تهاجم گسترده سرمايه نياز دارد
امپرياليسم مبلغ تئوری ارتجاعی جهان

مبارزه ملی و ضدعليه و ) کسموپليتنيسم(وطنی
  . ی جهان استامپرياليستی ملتها

سيمور هرش در مقاله خويش با استفاده از منابع
اطالعاتی خويش به صراحت می گويد که تجاوز به

اين. لبنان پيش در آمد تجاوز به ايران بوده است
سخنان مويد آن است که پيروزی خلق لبنان و
فلسطين و عراق و افغانستان برضد امپرياليسم و

هر. ی ايران استصهيونيسم منطبق با منافع مل
ضربه ای که آنها بر صهيونيسم وامپرياليسم وارد
کنند و هر چه آنها بيشتر از قدرت تهاجمی دشمنان
بشريت بکاهند زمان بيشتری در اختيار ايران برای
تنفس گذارده اند و استقالل و آسايش مردم ايران را

حمايت از جنبش لبنان و فلسطين و. تامين نموده اند
ين مفهوم يک امر ملی و حمايت از استقاللعراق با

تخريب در اين مبارزات همدستی. ملی ايران است
با امپرياليسم و صهيونيسم برای حمله به ايران

صف دشمنان مردم ايران روز بروز عيانتر. است
که برای سماق“ راه سوم“راهروان . می شود

با جمله.  بزودی بايد رنگ بنمايندمکيدن خوبند
يهای دو پهلو و اپورتونيستی وشبه انقالبیپرداز

نمی توان سياستی در ايران برای کسب قدرت
     .    سياسی به پيش برد

ما ايرانيها استقالل کشورمان را در شرايط کنونی
اين خلقها سپر. مديون مبارزه خلقهای منطقه هستيم

پس مبارزه آنها را بهر وسيله. بالی ايران شده اند
به اين جنبشها. کان داريم تقويت کنيمای که در ام

 در تمام جبهه ها راياری رسانيم تا امپرياليستها

نخستين را تثبيت کنند و سرزمينهای جنوب لبنان را
  .در اشغال خويش نگه دارند

ينیسخنان جرج بوش در کنفرانس سران جايگز
حمايت از طرف ستمگر در. علت با معلول است

  .   مقابل طرف قربانی و تحت ستم است
  

  دموکراسی در خاور ميانه بزرگ
دموکراسی آمريکائی بر دريائی از خون برپا می

دموکراسی امريکائی ماهيت خويش را در اين. شود
برای اين. موضعگيريهای بوش نشان می دهد

ور لبنان بمباران شوددموکراسی الزم است که کش
و با خاک يکسان گردد و به ميهن ما ايران تجاوز
شود و صد ها هزار نفر با بمبهای خوشه ای به قتل
برسند تا دموکراسی مورد قبول امپرياليست آمريکا

معلوم نيست هنوز چند. در خاورميانه مستقر شود
صد هزار نفر ديگر بايد کشته شوند و چند صد شهر

اک يکسان شوند تا عطش آدمکشیبايد با خ
  . امپرياليستها و صهيونيستها فرو بنشيند

دموکراسی جرج بوش که نويد استقرار آنرا در
خاور ميانه می دهد دموکراسی برای مردم خاور
ميانه نيست ابزار ايدئولوژيک تجاوز به خاورميانه
است تا نظم جهانی امپرياليستی را که بدترين

ينده غارت و چپاول و فقر و بیارتجاع سياه و نما
خانمانی برای ميليونها انسان و قدرت و ثروت
.برای کنسرنهای امپرياليستی است برقرار کند
دموکراسی جرج بوش دموکراسی برای خوديهای

  .امپرياليستی است
  

  کمکهای ايران و سوريه
هم اکنون نشريات امپرياليستی براه افتاده اند و

ی ايران و سوريه به مردماز روی کمکها“ پرده“
اين هوچيگری آنها که. فلسطين و لبنان بر می دارند

تازگيها چاشنی وطنی هم ميان ناسيونال شونيستهای
ايران پيدا کرده است فقط برای کتمان کمکهای
عظيم مالی و تسليحاتی و اطالعاتی همه ممالک

٨٠امپرياليسم آمريکا . امپرياليستی به اسرائيل است
ن دالر برای فرو کردن به حلق اپوزيسيونميليو

پاره ای از اين. خود فروخته ايران تهيه ديده است
“حزب کمونيست کارگری ايران“اپوزيسيون نظير 

 سلطنت طلبان رنگارنگ حاضر نيستند اينو
دخالت آشکار در امور ايران را هم از نظر حقوقی
و هم از نظر ماهوی که خيانت ملی و طبقاتی است

اين اپوزيسيون دريوزه صفت مشتاق. کوم کنندمح
است از اين کمکهای سرشار امپرياليستی

در اينجا آنها از امپرياليستها حق. برخوردار شود
السکوت گرفته اند و در مورد کمکهای سرشار و

 به اسرائيل می شود دم نمی زنند و انبوهی که
برعکس همه کمکهای عظيم مالی ثروتمندان لبنانی

مع آوری کمکهای مالی مردم جهان به مقاومتو ج
مقاومت. لبنان را به حساب ايران می گذارند

قهرمانانه مردم فلسطين و مردم لبنان و مردم عراق
در مقابل امپرياليستها شرط بقاء استقالل ايران و

امپرياليستها با.  نسبی مردم ميهن ماست“آسايش“
شسته اندبمبهای خوشه ای در پشت مرزهای ايران ن

آنها اخيرا ميلياردها. تا ايران ويران به وجود آورند
دالر تسليحات مدرن به عربستان سعودی فروخته
اند که در جنگ احتمالی آينده در کنار امپرياليستها

امارات“ استقالل“خود و “ لاستقال“به بهانه حفظ 
عربی با خلبانهای اجير آمريکائی به ايران حمله

تهای آمريکائی برای تجاوز به ايران امپرياليس.کند
    ٧ادامه در صفحه ...پايگاههای خويش در
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

 اين سياست يک سياست.سياست تبليغاتی است
  . فاشيستی و جنايتکارانه است

 مبارزه ای که در گرفته است تنها دودر لبنان
برای گوش های ناشنوا مجددا تکرار، طرف دارد
طرف بربرها به.  تنها دو طرف دارد!می کنيم

و روشنفکرانرهبری امپرياليستها و صهيونيستها 
، پر مدعا که خانه نشينی را تبليغ می کننددرازگو

که طرفی عميقا غيرعادالنه و ضد انقالبی و ميرنده
 مردم لبنان و حمايت خلقها و طبقهو طرفاست 

کارگر جهان از آنها تا دشمنان بشريت را از
انقالبی و، کشورشان اخراج کنند که طرفی عادالنه

در اين ميان نه می توان بی طرف ماند.  بالنده است
 مجزا از مردم“سومی“و نه اينکه جبهه موهومی 

نقالبی برمبارزه ا. و برای خرابکاری ايجاد کرد
اساس واقعيات زمينی و شرايط مشخص و از پيش
موجود هر کشور مفروض صورت می گيرد و نه
بر اساس مفروضات و ذهنيگرائيها و روياهای

شعار نيروهای انقالبی در جهان مرگ بر. آسمانی
آنها خواهان آن هستند. امپرياليسم و صهيونيسم است

خاککه تجاوزگران امپرياليست و صهيونيست 
کشور مستقل لبنان را بدون قيد و شرط و فورا با

اين خواست خواست. پرداخت خسارت ترک کنند
مرکزی همه نيروهای انقالبی در لبنان است و بايد

نيروهای. برای تحقق اين خواست مبارزه کنند
انقالبی بر آنند که مسئولين اين جنگ بايد در

را در آندادگاهی شبيه دادگاه نورنبرگ که نازيها 
محاکمه کردند به پای ميز محاکمه کشيده شوند و
بجرم جنايت عليه بشريت به سزای اعمال زشت و

اينکه اين خواست. جنايتکارانه خويش برسند
خواست مرکزی است ساخته و پرداخته ذهن ما
نيست و بر اساس تعريف دلبخواه ما تعيين نشده

حلقهخواست عمده و يا تضاد عمده و يا آن . است
گسسته پذير در زنجيره تضادهای پيچيده موجود از
اين منطق تعيين می شود که حل ساير تضادها و
با. مسايل به حل اين تضاد عمده مربوط می شود

حضور نيروی خارجی امکان استقرار دموکراسی
...و آزادی مورد نظر و يا حق تعيين سرنوشت و

معهحل ساير تضادها در جا. اساسا وجود ندارد
تحت الشعاع اين مسئله مرکزی قرار می گيرد و

اين تجربه صدها سال. راه ديگری هم نخواهد داشت
شعارهای فريبنده. مبارزه انقالبی مردم جهان است

“یساسالم سيا“نه امپرياليسم نه صهيونيسم نه 
 اين نظريهءشعاری ارتجاعی است که هدفش القا
تجاوز به لبنانضد انقالبی و اسرائيلی است که گويا 

“تروريسم جهانی“، “اسالم سياسی“برای سرکوب 
 جهانو حق اين سرکوب در تمامصورت گرفته 

اين. برای امپرياليستها و صهيونيستها محفوظ است
امپرياليستها و صهيونيستها هستند که حق امتياز

 را“تروريسم“و “ اسالم سياسی“تعريف و تفسير 
هان بايد به اوامر ايندر اختيار دارند و خلقهای ج

در اين. شعبان بی مخهای بين المللی تمکين کنند
در اين. تعريف ديگر طرف عادالنه ای وجود ندارد
، قاتلين وتعريف مرز ميان ستمگران و ستمديدگان

 دراين تعريف ماهيت.قربانيان زدوده شده است
نبردی که در شرايط جهانی شدن سرمايه و سياست

اليستی در گرفته است مخدوش میجهانشمول امپري
منظره مسخره و غير علمی از تضادهای. شود

. ترسيم می کند،در برگرفته استرا جهانی که ما 
امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل را عمال

اسالم“ناجی بشريت می شناسد که برای نابودی 
به ميدان آمده و امر مثبتی را انجام می“ سياسی
    ٨ادامه در صفحه ...سيسه  اين د.دهند

  ...مبارزه مردم عراق
با هندوستان. جمهوری آذربايجان را تقويت کرده اند

کمکهای مالی و تسليحاتی و فنآوری. کنار آمده اند
حتی در مورد تسليحات اتمی بصورت غير رسمی

 ساير ممالکو اطالعاتی آنها به پاکستان و
عده ای. پيرامونی ايران مستمرا ادامه دارد

کورهای سياسی که گويا از مطالعه گريزانند و
مسايل سياسی جهان و منطقه را تعقيب نمی کنند اين
صفبندی را در منطقه نمی بينند همدهن با جرج

کمکهای مالی ايران و“بوش در بوق تبليغاتی 
دمند تا اساسمی “ سوريه به تروريسم بين الملل

طبيعتا در منطقه نيز دو. مسئله را منتفی گردانند
صف ملتهائی که. صف در مقابل هم قرار می گيرند

 می کنند وعاز استقالل و حق حيات خويش دفا
خطاب می کنند و“ تروريست“امپرياليستها آنها را 

صف ارتجاع داخلی و جهانی که قطب بزرگ
اشغال و غارتتروريسم جهانی هستند و هدفشان 

، عراق در تجربه افغانستان.ممالک منطقه است
بايد بدرستی از اين فقط .مقابل چشمان ماست

  .تجارب آموخت
  

بمب اتمی و حق مسلم ايران در غنی
  سازی اورانيوم

جرج بوش مانند پاره ای از اپوزيسيون سرگشته و
يا خود فروخته ايران فقط از تاسيسات اتمی ايران و

لم ايران در امر غنی سازی اورانيومنه حق مس
سخن می گويد و آنگونه به مردم القاء می کند که
.گويا ايران در حال ساختن بمب اتمی است
امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل تصميم
دارند برای سرپوش گذاردن بر مقاصد تجاوزگرانه
خويش دو مقوله بکلی متفاوت يعنی ساختن بمب اتم

نونی و مسلم ايران در غنی سازی اورانيومو حق قا
اين است که مرتبا از تاسيسات اتمی. را مخلوط کنند

ايران سخن می رانند تا نگرانی خويش را از تهديد
 بخورد مردم“اسالم سياسی“توسط “ جان انسانها“

  . دهند
اينکه امپرياليستها و ارتجاع بين المللی به دروغ و

مردم ايران را که بهدغل متوسل شوند تا حقوق 
رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی و يا شاهنشاهی

جرج. ربطی ندارد پايمال کنند امر شگفتی نيست
بوش همين کار را در عراق کرد و از اين دروغش

  .نيز شرمسار نيست
اين. شگفت آور وضعيت اپوزيسيون ايران است

اپوزيسيون ظاهرا به اين نمی انديشد که وظيفه اش
درت سياسی و دادن رهنمود به مردم ايرانکسب ق

.در مبارزه آنها و کسب سرکردگی اين مبارزه است
وی به اين نمی انديشد که در اين مبارزه بايد
شعارهای درست ومنطقی طرح کند و به حقه بازی

آخر مردم ايران که. و دوز و کلک متوسل نشود
احمق نيستند تا فريب اين اپوزيسيون سردرگم را

کسی که ايجاد سردرگمی می کند. ورندبخ
مشروعيت ادعای رهبری خويش را از دست داده

همين روش اپوزيسيون نشان می دهد که. است
. مسئله آنها دلمشغولی است و نه کسب قدرت سياسی
يک نيروی انقالبی بايد بر عکس عمل کند و نگذارد
که سياست تبليغاتی مکارانه و موذيانه امپرياليستی

باين. هيونيستی جائی در افکار عمومی باز کندو ص
جهت بايد اپوزيسيون ايران مواضعش را نه تنها در
مورد داشتن بمب اتمی از طرف ايران بطور کلی و
نه تنها در زمان جمهوری اسالمی بلکه در مورد
حق غنی کردن اورانيوم از جانب ايران نيز که

يرانامری مستقل از ماهيت حکومتهای حاکم در ا
آيا می شود مدعی شد که. است روشن کند

دانشجويان ايران تا زمانيکه رژيم مورد پسند
امپرياليستها و صهيونيستها در ايران بر سر کار

، پترونيست حق تحصيل در رشته فيزيک اتمی
، صنايع الکترونيکی و موشک و ماهوارهشيمی

سازی را ندارند؟ ساختن بمب اتمی تالش برای غنی
بهمين جهت نيز سازمان.  اورانيوم نيستکردن

انرژی اتمی را در جهان با مرکزش در وين بوجود
آورده اند تا بر اين تفاوت و تحقق اين حق مسلم

نمی شود اين دو مسئله را. غنی سازی تکيه کنند
اپوزيسيون ايران حتی. منطقا با هم مخلوط کرد

بخشی که طرفدار آمريکا نيست می ترسد اين خط
مايز را ميان اين دو مسئله جدا از هم بکشد وت

بطور روشن به مردم ايران نظرياتش را در هر
می شود با هر دو. کدام از اين زمينه ها بيان کند
قوافم، می شود با يکی برنامه هسته ای مخالف بود

و با ديگری مخالف بود و يا اينکه با هر دو موافق
پاسخگو بايد بنظر ما مهم اين است که طرف .بود

استدالالت خويش را در همه اين زمينه ها ارائه دهد
.تا امکان يک بحث روشنگرانه و منطقی بوجود آيد
مخلوط کردن اين دو عرصه بحث برای فرار از

.نشانه درماندگی و سردرگمی سياسی است، بحث
نشانه عدم اعتماد به نفس اين سازمانهای سياسی

شان نيز اعتماد واست که بخودشان و مواضع خود
پاره ای از اپوزيسيون برای فرار. اعتقادی ندارند

 فقط- و اين موجب سردرگمی مردم است -از بحث 
مالها“به حرفهای جرج بوش استناد می کنند که 

 و با اين کار خيال“می خواهند بمب اتم بسازند
حتی سيمور هرش نيز. خويش را راحت می کنند
ت را روشن نمی کند ودر مقاله خويش اين تفاو

سخنان جرج بوش را که سخنان پاره ای از
اپوزيسيون آمريکائی و سردرگم ايران است تکرار

  . می نمايد
  

تمرينی برای قتل عام مردم ايران و 
  “سوم“طرف 

امپرياليستها ابائی ندارند از اينکه بگويند ما بعنوان
دستخوش لبنان را با خاک يکسان می کنيم و صدها

تا تنها افراد غيرنظامی را به قتل می رسانيم هزار
اين. تمرينی برای قتل عام مردم ايران کرده باشيم

اعتراف نشان می دهد که جان انسانها تا چه حد
اين اعتراف نشان می دهد. برای آنها ارزش دارد

، حقوق، آزادیکه آنها تا به چد حد به دموکراسی
،ق بين الملل، حقو، استقالل ملی، حاکميت ملیبشر

، حق ملل درمعاهده ها و کنوانسيونهای جهانی
 همه اين.تعيين سرنوشت خويش ارزش می گذارند

مقوالت برای آنها حرف مفت است و با قرائت های
خودسرانه از آنها ابزاری برای قلدری و سلطه

اين است که در تجاوز به. گری بر جهان می سازند
صهيونيسم بر رویلبنان همه تعفن امپرياليسم و 

صحنه ظاهر شده است و هر عقل سالمی می بيند
که نزاع بزرگی که در اين جا در گرفته است فقط

هر عقل. دو طرف و نه سه يا چهار طرف دارد
سالمی می بيند که در اين مبارزه تجاوزگر و
آدمخوار در مقابل قربانی تجاوزی قرار گرفته که

تبليغات. از حق هستی خويش دفاع می کند
اسرائيليها که گويا کشتار مردم لبنان موجه است

را می کشيم و يا مشغول“ حزب اللهی ها“زيرا ما 
 توسط قوای نظامی“تروريسم جهانی“مبارزه با 

اينماهيت استعماری تنها بيانگرخويش هستيم 
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 ليه بشريت استجنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت ع 

  ...مبارزه مردم عراق
مسيحيت“تبليغاتی سرپوش گذاشتن به جنايات 

است که دريای“ يهوديت سياسی“و “ سياسی
خون آنرا ما در عراق افغامستان و لبنان و

“اسالم سياسی“ .يوگسالوی غير مسلمان ديده ايم
و ديو صفتدر مقابل اينو هيوالهای آدمخوار 

حزب“اين .  بنظر می آيند“نجاتفرشته “
است که پرچمدار“ کمونيست کارگری ايران

مخدوش کردن اين مرزها در خدمت سياست
  .صهيونيسم جهانی است

  
 قانون سياست ،ويرانگری

 راهبردی امپرياليسم و صهيونيسم
اعتراف اولمرت به جنايت ناتو در کوزوو بسيار

وی در عين صحه گذاری بر اين. آموزنده است
عمل جنايتکارانه از اينکه جنايات خودش را
مورد انتقاد می بيند به خشم می آيد و فرياد می

  !. زند که موعظه های اخالقی موقوف
ما می دانيم که تجاوز به يوگسالوی و تجزيه
بالکان با يک دروغ بزرگ شبيه همان دروغ
بزرگ جرج بوش در مورد عراق به سرکردگی

 گرفت که انگليس وامپرياليسم آلمان صورت
نيز... فرانسه و بلژيک و ايتاليا و هلند و آمريکا و

آنها هدفشان بمباران مردم غير. به ميدان آمدند
نظامی و شرايط مادی هستی مردم يوگسالوی بود
تا با فرار و رانده شدن مردم از ترس هواپيماهای
ناتو به خاک آلبانی اين رانده شدن مردم را ناشی

 صربها و شخص ميلوسوويج قلمداداز جنايات
کنند و سرانجام ميلوسوويچ را که قهرمانانه در
مقابل زورگوئی امپرياليستها مقاومت کرد و از
استقالل يوگسالوی دفاع نمود در شهر الهه هلند

بشر“ و “دموکراتيک“در زندان به نحو 
  .به قتل برسانند“ دوستانه

بنان و، عراق و ل، افغانستانتجربه يوگسالوی
چچن نشان می دهد که نابودی هستی مردم و
زيربناهای اقتصادی يک امر حسابشده و قانونمند

اين. در استراتژی ارتشهای امپرياليستی است
، هرگزجنايات هرگز نتيجه جانبی جنگها نيست

از قبل برنامه. در اثر اشتباهات رخ نمی دهد
ريزی شده است و حتی امپرياليستها ميان

ی خويش از قبل قراردادهای نان و آبشرکتها
،، بيمارستانها، خيابانهادار ساختمان مجدد پلها

را... مراکز انرژی و کارخانه آب و برق و
اين است که امپرياليسم. تقسيم می کنند“ عادالنه“

،، يعنی  چهار سوار سرنوشتيعنی عفريت مرگ
يعنی بزرگترين و خطرناکترين دشمن بشريت و

  .حرانها و جنايات ضد بشریعامل همه ب
  

  حواريون اسرائيل
اسرائيليها پس از تجاور به لبنان فورا دست بکار
.شدند و عوامل خويش را در جهان فعال ساختند

اين بود“ حزب کمونيست کارگری ايران“نقش 
که در تظاهرات ضد تجاوز به لبنان خرابکاری
کند و مانع شود که ايرانيها در اين تظاهرات

 کرده و مانع شود که نيروهای انقالبیشرکت
 آنها مدعی بودند که به.جهان متحدانه عمل کنند

جای اينکه اسرائيل و آمريکا را به عنوان نيروی
را“ یاسالم سياس“تجاوزگر آماج قرار داد بايد 

هدف گرفت و هر دو طرف درگيری را محکوم
جنبش انقالبی جهانی با تو دهنی اين. کرد

را از صف خود راند و در آينده نيزخرابکاران 

  . می راند
سپس برای حمايت از صهيونيستهای اسرائيل
يهوديان صهيونيست را بسيج کردند که برای

رسانه. تجاوز آدمخوارانه اسرائيل هورا بکشند
های گروهی امپرياليستی برای چند ده نفری که
که حتی در کادر يک دوربين نيز جا نمی گرفتند

فراوانی به راه انداختند در حالی که ازتبليغات 
تظاهرات چند صد هزار نفره اعتراضی در

اين. سراسر جهان سخنی هم به ميان نيآوردند
جعل اخبار در خدمت دموکراسی امپرياليستی
است که وعده اجرای آنرا در ايران و لبنان و

 .به همه می دهند... عراق و سوريه و افغانستان و
امل کيهان لندنی را بسيج کردند تادر کنار اين عو

شکست مفتضحانه اسرائيل در لبنان را پيروزی
بزرگ جلوه دهند و چنين وانمود کنند که

کيهان. اسرائيليها به همه خواستهای خود رسيدند
لندن کاسه داغتر از آش شد و حتی دروغهائی
ساخت که ايهود اولمرت نيز جرات نکرده بود

اه بخشيده بود ولی شيخ علیش. آنرا بر زبان آورد
حال بيکباره کيهان لندنی سلطنت. خان نمی بخشيد

طلب که ارگان سياسی سلطنت طلبان شعبان بی
مخی است و سخنگوی فارسی زبان دونالد
رامزفلد است خفقان گرفته از اين پيروزهای
.محير العقول اسرائيليها سخنی بر قلم نمی آورد

گيری موذيانه درخفقان گرفتن نيز نوعی موضع
. امپرياليستی است- خدمت دموکراسی صهيونيستی

اين بنظر ما نکاتی است که بايد از مقاله آقای
بايد آموخت که هرگز به. سيمور هرش آموخت

نيش اين. امپرياليسم و صهيونيسم اعتماد نکرد
بايد آموخت که آن ها از. عقربها ذاتی است

خت که آنها دربايد آمو. دسيسه دست برنمی دارند
جنبش اپوزيسيون ايران به خرابکاری مشغولند و
اين خرابکاری بخشی از استراتژی آنها برای

بايد آموخت که مسئله. حمله به ايران است
مرکزی نيروهای انقالبی در شرايط تجاوز به
ايران جنگ ميهنی برای استقالل ايران است و
ارکمونيستها در اين راستا با دورنمای استقر

سوسياليسم در ايران مبارزه می کنند و برای جلب
اعتماد توده های مردم و کسب رهبری مقاومت

تجربه کمونيستهای واقعی. ملی مبارزه می کنند
در عراق و لبنان تجارب گرانبهائی در اين زمينه
  .است و رمز موفقيت آنها را به ما نشان می دهد

ما خواستار خروج بی قيد و شرط و فوری
،، فلسطينامپرياليستها و صهيونيستها از عراق

لبنان و افغانستان هستيم ومبارزات مردم اين
  .سرزمينها را عادالنه می دانيم

را تاکتيک“ اسالم سياسی“ما شعار مبارزه با 
صهيونيستها ارزيابی می کنيم که می خواهند

مسيحيت“و “ يهوديت سياسی“بربريت وحشيانه 
 وو جهان فاجعه آفريده اندکه در منطقه “ سياسی

 ما اين. کتمان کننددريای خون ايجاد کرده اند
و“ مسيحيت سياسی“شعار را حمايت از بربريت 

 می دانيم که در پی آن جاده“ديت سياسیويه“
امپرياليستها نهفته است تاِروانی ِ صاف کنی 

مبارزه. جواز مسلمان کشی را صادر نمايند
ن جهان بر ضدقهرمانانه خلقهای مسلما

صهيونيسم و امپرياليسم از جانب اين کارشناسان
و“ اسالم سياسی“جنگهای روانی امپرياليستی 

جا زده می شود در حاليکه بربريت“ تروريسم“
خود آنها حد و مرزی ندارد و تروريسم آنها

  .سرمنشاء تمام مصيبتهای جهانی است
*****

 ...شکست مفتضحانه اسرائيل
در شرايط تجاوز اسرائيل به لبنان اکثريت. اند 

.بودندهللا“ حزب ا“مسيحيان و سنی مذهبان لبنان نيز 
 لبنان با يک دارودسته چند نفری بزعم جرجما در
 ما.، تونی بلر و ايهود اولمرت روبرو نيستيمبوش

يک نيروی عظيم اجتماعی را در مقابل خود داريم که
درهللا رهبر حزب ا. پيوند عميقی با مردم لبنان دارد

سخنرانی اخير خود پس از پيروزی بر ارتش
وارده بهاشغالگر صهيونيستها اعالم کرد که خسارت 

، خانه های آنها را می سازد.مردم را جبران می کند
 که شغل خويش را از دست دادهئی آنهاهزينه زندگی
 تامين خواد کرد  و در اين برنامه اولويتاند تا يکسال

در حالی. با کمک به هموطنان مسيحی لبنان می باشد
و“ مسيحيان“که صهيونيستها و امپرياليستها و 

ير لبنانی خانه های مسيحيان لبنان راغ“ يهوديان“
، نيرویمنفجر می کنند و آنها را به قتل می رسانند

به ياری آنها می آيد و در شرايط سختی زيرهللا حزب ا
 آيا شگفت انگيز نخواهد بود اگر.بار آنها را می گيرد

چنين نيروئی عليرغم ماهيت ارتجاعی ايدئولوژيک
بنان و امروزه درمذهبيش از محبوبيت بی همتا در ل

سراسر جهان اعم از مسلمان و غير مسلمان
برخوردار باشد؟ صهيونيستها و امپرياليستها در

با شکست مفتضحانههللا سياست تضعيف حزب ا
روبرو شده و برای نسل بعدی در لبنان و منطقه
ارتش ذخيره ضد صهيونيستی و ضد امپرياليستی

صهيونيستهای طبيعتا دولت لبنان از .ايجاد کرده اند
اسرائيل پس از عقب نشينی سرافکنده آنها  خواسته
است که مناطق اشغالی جنوب لبنان را که حتی قبل از

مزارع“تجاوز اخير در اختيار داشته است يعنی 
در توافقات اخير جائی به آزادی.  را ترک کند“شعبا

دو سرباز اسير اسرائيلی تعلق نگرفته است زيرا
اسرائيل که بدروغ اسارت آن دودولت صهيونيستی 

سرباز را در حين جنگ دليل آغازجنگ قلمداد کرده
بود حال بايد آنها را با آزادی ساير اسرای لبنانی که
بطور غير قانونی در اثر آدمربائی راهزنانه در

در. بيغولهای اسرائيل هستند با سرافکندگی تاخت زند
اين مبارزه عليرغم خرابکاری ستون پنجم

هيونيستها در سراسر جهان تا از نمايشات ضدص
صهيونيستی جلو گيرند و يا به جعل اخبار بپردازند
اسرائيل از نظر سياسی شکست مفتضحانه ای خورده

حزب کمونيست“اين وظيفه ناپاک را در ايران . است
و کيهان لندنی سخنگوی غير رسمی “ کارگری ايران

رئيس.  بودندو فارسی زبان رامزفلد بعهده گرفته
جمهور سوريه آقای اسد در ستايش از جنبش مقاومت
لبنان به اسرائيل فاشيست هشدار داد تا از اين شکست
مفتضحانه بياموزد و از سياست تروريستی در منطقه
دست بردارد و حق حيات ساير ملتها و دول منطقه را

کار شکست مفتضحانه صهيونيستها.برسميت بشناسد
“اورشليم پست“که بر اساس گزارش وقتی کامل شد 

“دان خالوت“فرمانده کل ستاد ارتش اسرائيل آقای 
سه روز قبل از تجاوز به لبنان و چند ساعت پس از
درگيريهای مرزی که منجر به قتل چند سرباز متجاوز
اسرائيلی و اسارت دو سرباز ديگر شده بود با آگاهی

را دراز تاريخ تجاوز فورا اوراق بهادار خويش 
بازار بورس به بهای خوب به فروش رسانده است تا
.در اثر جنگ خسارت شخصی به وی وارد نيايد
همين يک قلم نشان می دهد که حداقل سه روز قبل از
اسارت دو سرباز اسرائيلی توسط جنبش مقاومت
.مردم لبنان تدارک تجاوز به لبنان چيده شده بوده است

سی در اسرائيل بااين شکست اخالقی و تشتت سيا
    . موج نوين مقاومت در منطقه همراه است

***** 
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 ...کره گرفتن از آب
 ميان نعره های جرج بوش و تونی بلر و ايهود
اولمرت برای محو ايران از صفحه تاريخ و جغرافی
اعتراضات به حق مردم ايران به نقض حقوق بشر و

 به مفاسد اجتماعی محوامنيت اجتماعی و انتقاد آنها
، صهيونيسم ونعره های امپرياليستها. می شود

  .جمهوری اسالمی مکمل هم هستند
در حقيقت جرج بوش و تونی بلر نقش پا رکابی
احمدی نژاد را تقبل کرده اند و به وی آذوقه تبليغاتی

همين. برای سرکوب اپوزيسيون ايران را می دهند
ران بی شرمانهکه جرج بوش در امور داخلی اي

 ميليون دالر به صورت رسمی و٨٠دخالت کرده و 
علنی برای ياری به اپوزيسيون خود فروخته و
جاسوس ايران به تصويب می رساند اقدامی ابلهانه
در دادن چاشنی تبليغاتی به رژيم جمهوری اسالمی

 ميليون٨٠اين حقيقت همه دانسته است که با . است
ذهبی را زير چتر آمريکادالر نمی شود يک رژيم م

.که مورد نفرت عمومی مردم ايران است آورد
اش به اين“انقالبی“اپوزيسيونی که ماهيت اقدامات 

پر کردنچندر غاز امپرياليستی وابسته باشد در فکر 
چون هر ايرانی و طنپرستی می. جيب خود است

داند که امپرياليستها در فکر نجات ايران نيستند در
پس شعارهای دموکراسی. بر ايران هستندپی تسلط 

خواهی آنها و يا زدن سنگ حقوق بشر به سينه
بخاطر چشم و ابروی ايرانی ها نيست بخاطر تامين

امپرياليستها و صهيونيستها. منافع آنی و آتی آنهاست
با جنايات خويش در جهان روی جمهوری اسالمی

يزولی اين اقدامات  تهديد آم. را سفيد کرده اند
احمقانه آنها که در جامعه ايران نتيجه عملی ندارد
سالح تبليغاتی مهمی در دست رژيم جمهوری
اسالمی است تا اپوزيسيون مترقی و دموکرات  و

.دليل آنها نيز روشن است. انقالبی را سرکوب کند
 ميليون دالر امپرياليستها اشاره می کنند و٨٠به 

انقالبات“ی و مسئله فعاليت سازمانهای غير دولت
 با اين حربه.را به ميان می کشند“ مخملين

اپوزيسيون ايران را از حق زندگی آزاد محروم می
هر چه فشار امپرياليستها و صهيونيستها. کنند

افزايش می يابد به همان نسبت فشار و خفقان در
هم اکنون رژيم جمهوری. ايران اوج می گيرد

رياليستهای زورگواسالمی تهديدات مشمئز کننده امپ
را وسيله زورگوئی و استقرار خفقان خويش کرده

فعالين حقوق بشر و آزاديخواهان را دسته دسته. اند
قلم ها را می. به اسارت گرفته به زندان می افکنند

.سلب می کنند، حق آزادی بيان و انتخابات را شکنند
مبارزه کارگران و روشنفکران را سرکوب می کنند

ديد اختناق را با تهديدات امپرياليستها وو اين تش
، پس امپرياليسم.توجيه می کنند“ شرايط جديد“

صهيونيسم و ارتجاع جهانی مشترکا در نقض حقوق
بشر در ايران شرکت دارند و هر مبارز حقوق بشر
.در ايران بايد ماهيت اين همدستی را روشن کند
يهمبارزه برای تحقق حقوق بشر جدا از مبارزه عل

امپرياليسم و صهيونيسم و تروريسم دولتی آنها
سرنوشت همه انسانهای دربند از بيغولهای. نيست

، ابوغريب وافغانستان گرفته تا اوين و گوهر دشت
 به اجزاء خوب تجزيه اين کل.گوانتانامو يکی است

البته هستند سازمانهای. ، تائيد شکنجه استو بد
ند پول گرفتن ازايرانی اپوزيسيون که حاضر نيست

امپرياليسم و صهيونيسم را خيانت به منافع ملی و
حزب کمونيست“. طبقاتی در ايران ارزيابی کنند

مجاهدين“و “ سلطنت طلبان“و “ کارگری ايران
حاضر نشده اند که انزجار خويش را از اقدام“ خلق

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

 ... مصاحبه هئيت تحريريه
 مذهبی درجنبششايان توجه است که نيروهای

 درصد را تشکيل می١٧ تا ١۵مقاومت حد اکثر 
اينهم حقيقتی است که جنبش مقاومت کال. دهند

دارای رنگ مذهبی است اما اگر شرايط اشغال
کشور را درنظر نگيريم پی به علل اين قضيه

امروز فقط با دوشيوه می توان. نخواهيم برد
شورنارضايتی خود را بطور علنی عليه اشغال ک

يا از طريق حضور احزاب  که اين. ابراز نمود
 زيرا تمامی احزاب و سازمانهای،ممکن نيست

سکوالر و ضداشغال ممنوع هستند و يا از طريق
مساجد که بعد از اشغال کشور بر شمار بازديد
کنندگان اين نهاد ها افزوده شد و از آن بعنوان

پس. ابزاری عليه دشمن متجاوز سود می جويند
  .عجب نيست که مبارزه ظاهری مذهبی داشته باشد

رصد نيروی تحت حاکميت قوای اشغالگر را شيعه
و کردهای وابسته به جريانات الدعوه و دو حزب
کردی به رهبری بارزانی و جالل طالبانی تشکيل

اينکه سنی ها به گروه شيعه حمله کنند و. می دهند
شغالگر سياست تخريبی نيروی ا،عليه هم به جنگند

اشغاگران امپرياليست به اين مسئله. درعراق است
سياست بمب گذاری دراماکن عمومی. دامن می زنند

و عمليات انتحاری و نغمه جنگ قومی از اواخر
 ميالدی زمانی که نگروپونته وارد٢٠٠۴سال 

عراق گرديد آغاز شد و اين سياست نخستين بار
مطابق. يدتوسط خبرنگار روزنامه گاردين افشا گرد
 و٢٠٠۴گزارش  تونی گوردزمن در سالهای 

 درصد عمليات جنبش مقاوت۶۶ ميالدی ٢٠٠۵
۵ الی ۴تنها . عليه نيروهای اشغالگر نشانه رفته بود

درصد از نيروی مقاوت از خارج به عراق آمده اند،
جنبش مقاومت اساسا نه کمبود. مثال از عربستان

 الی۴۵ديک به نز. اسلحه دارد و نه کمبود نفرات
طبق تاريخ.  مليون اسلحه درعراق پخش است۴٨

شناس مصری، خالد بيوآن که در دانشگاه لوندسوئد
تدريس می کند، سه هفته قبل از اشغال عراق رژيم
صدام درب انبارهای سالح را بسوی مردم گشود و
به بيان ديگر جنبش مقاومت از اين تاريخ خود را

  .  آمريکا نمودآماده مقاومت نظامی عليه
پس اين تبليغاتی که دائما در رسانه های: پرسش

غرب درمورد جنگ داخلی و کشتار مردم توسط
  نيروهای مقاومت صورت ميگيرد بی اساس است؟

رسانه های غرب اغلب از جنگ داخلی ياد: پاسخ
اما رژيم گماشته و استعماری عراق در. می کنند

ق سخن میتبليغات خود از خالء سياسی در عرا
جنبش مقاومت. اينها دچار تناقض شده اند. گويد

اساسا يک جنبش چريک شهری و با پشتوانه توده
ای است و بنابراين منافعی ندارد تا به پايگاه خود

از اين رو. لطمه بزند و آنها را از خود دور سازد
انگشت اتهام به نيروی مقاومت و قتل عام بيرحمانه

نبش مقاومت ضد اشغال دروغمردم بيگناه توسط  ج
در واقع کشتار مردم. محض است، واقعيت ندارد

غير نظامی توسط  نيروهای مرگ تحت رهبری
  .امپرياليست امريکا سازماندهی می شوند

بارها مطبوعات و رسانه های غرب از: پرسش
ضربات جنبش مقاومت به پااليشگاه و لوله های نفت

ر فقط به ضررخبر می دهند و می گويند اين ام
مردم عادی است زيرا آنها را از دسترسی به نفت و

  بنزين محروم می کند؟ 
آمريکا اميد وار است ازطريق صدور نفت: پاسخ

عراق  بتواند هزينه سرسام آور نظامی نيروهای
از اين لحاظ اين بخش از نفت. اشغالگر را تامين کند

ردکه به منظور صدور به خارج انجام می گيرد مو
اما فقط اين. حمالت جنبش مقاومت واقع می شود

هرگونه خبر و اطالعاتی در مورد حمالت. بخش
نظامی به نفت که برای نياز مردم است، دروغ

جنبش مقاومت اصوال. محض است و حقيقت ندارد
به جز هجوم به بخش نفت. به سه نهاد حمله می کند
 به نيروی نظامی قوای،برای صدور به خارج

غالگر و نيروی رژيم دست نشانده عراق مثلاش
پر واضح است که قوای. پليس و ارتش حمله می کند

اشغالگر و دولت دست نشانده عراق فاقد هرگونه
مشروعيتی هستند و بنابر اين اين حق طبيعی و
مشروع جنبش مقاومت عراق است که به آنها بتازد

نبشبايد تاکيد کنم که ج. و آنها را تارو مار کند
مقاومت در عراق قوی ترين مقاومتی بوده است که
.امپرياليستها بعد از جنگ هندوچين تجربه کرده اند
تمام طرحهای تجاوزکارانه آمريکا درعراق نقش بر

جنبش مقاومت از تضادهايی که بين. آب شد
قدرتهای امپرياليستی مانند اتحاديه اروپا و آمريکا

 امر موجب فضایوجود دارد بهره می جويد و اين
مناسبی برای گسترش افکارعمومی ضد امپرياليستی

انتخابات. و ضد تجاور و اشغال در غرب می گردد
اخيری که در آمريکای التين مثال در بوليوی و
ونزوئال صورت گرفته است نشان می دهد که قدرت

اکنون زمان.امپرياليسم در حال تضعيف شدن است 
تشکيل يک جبهه ضدآن فرا رسيده است که با 

سرمايه داری و ضد امپرياليستی و بسيج تمامی
نيروهای مترقی و انقالبی و پيوند اين مبارزات در
سراسر جهان و با اشکال مختلف مبارزاتی جلوی

  .پيشروی امپرياليسم را بگيريم
وضعيت  کردستان و آينده آن را چگونه:  پرسش

  می بينيد؟
ست نشانده کردستاندر رژيم خودمختار و د:  پاسخ

. زندانی سياسی وجود دارد٨٠٠٠عراق بيش از 
نارضايتی نيز در اين منطقه که تحت رهبری حزب
دمکرات کردستان به رهبری بارزانی و اتحاديه
ميهنی کردستان به رهبری جالل طالبانی است

در اين بخش متاسفانه جنبش. بسيار گسترده می باشد
ع خلق کرد است کهمقاومت ضعيف است اما به نف

بعد از رهايی عراق از تاسيس دولت جدا گانه و
آزادی کل عراق و برابری همه. مستقل پرهيز کند

خلقهای عراق درچهارچوب يک عراق دمکراتيک
  .تضمين کننده حقوق خلق کرد نيز می باشد

نيروهای جنبش مقاومت شامل چه گروهها: پرسش
  و سازمانهايی  هستند؟

قاومت عراق دربرگيرنده سه جرياننيروی م: پاسخ
 ا ئتالف ميهن پرستان عراقی اعم از ملی و-١. است

 افسران سابق-٣ نيروهای مذهبی -٢کمونيست 
 ١٠ادامه در صفحه ...اين . ارتش عراق

  ...مصاحبه هيئت تحريريه

.آمريکا برای خريدن اپوزيسيون ايران ابراز کنند
 از اين نمط کالهی نيز به آنهاآنها در پی آنند که

حزب ما بارها گفته و تکرار می کند که آن. برسد
تشکلهای اپوزيسيون که از زير بار محکوميت چنين
برنامه ای شانه خالی می کنند در اين منجالب غرق
خواهند شد و در آتيه بايد پاسخگوی مردم ايران

دمردم ايران از همه اين تشکلها خواهند پرسي.باشند
به چه مناسبت اخاذی از امپرياليسم و صهيونيسم را

  محکوم نمی کنند؟ آيا ريگی در کفش آنها نيست؟  
  

***** 
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

مقاومت عراق را دنبال می کنند و در اينصورت
  .ود را دست می دهندارزشهای انسانی خ
  :  هئيت تحريريه توفان

با تشکر که مصاحبه با ما را پذيرفتيد، برايتان
درنبرد عليه اشغالگران امپرياليست پيروزی

  .آرزومنديم
  :سامی جواد

  .با سپاس فراوان از شما
   ژوئيه٣٠

*****  

آخری نقش قابل توجه ای دراستراتژی مبارزه عليه
رک اينمخرج مشت. نيروی اشغالگر بازی می کند

سه نيرو پيکار مشترک و بيرون ريختن قوای
  .اشغالگر از خاک عراق است

  بعد چه خواهد شد؟:  پرسش
جنبش مقاومت پس از پيروزی بر قوای: پاسخ

اشغالگر با تشکيل يک نهاد موقت به مدت يکسال
تدارک انتخابات آزاد و سيستم چند حزبی را با

  .دهمکاری تمامی نيروهای ضد اشغال می بين
آيا امکان قدرت گيری مجدد حزب بعث:  پرسش

  وجود دارد؟
خير، چنين امکانی بسيار ضعيف است زيرا:  پاسخ

در درون جنبش مقاومت همه به توافق رسيده اند که
با تشکيل يک نهاد موقت و به نمايندگی از تمامی
گروهها در طول يک سال انتخابات آزاد را تدارک

 حزب بعث واقعبينانهقدرت گيری دوباره. ببيند
  .نيست
وضعيت گروههای مارکسيست لننيست در:  پرسش

عراق را چگونه می بينيد؟ آيا  در شرايط کنونی
  امکان وحدت در يک حزب واحد وجود دارد؟

 ل شامل چهار-گروههای چپ متمايل به م:  پاسخ
گروه کادر، گروه مرکزيت کماندو،. گروه می باشد

 ميهن پرستان-کراتيکگروه جنبش کمونيستی دم
اين دو گروه آخر در عراق. عراق و اتحاد خلق

مبارزه می کنند و دو گروه ديگر در خارج بسر می
درشرايط کنونی و با توجه به وضعيت اشغال. برند

کشور و تشتتی که وجود دارد تشکيل حزب واحد
وجه مشترک. وظيفه فوری اين چهار جريان نيست

مشترک عليه نيروهایاين چهار جريان پيکار 
.اشغالگر و افشای حزب رويزيونيست عراق است
اين چهار سازمان فعال درگير سازماندهی و بسيج
مردم عليه قوای اشغالگر هستند و در آينده کميته

 ل خط و-هماهنگی تشکيل خواهد شد تا بر اساس م
اصوال جنبش کونيستی. مشی واحد را تدوين کند
الت عراق قرار گيرد ليکنعراق بايد در راس تحو

.در شرايط کنونی متاسفانه اين جنبش پراکنده است
اما داليل متعدی وجود دارد تا به آينده اين جريانات

 ل اميد وارکننده-پيکار گروههای م. خوش بين باشم
  .و آينده روشنی را برای کمونيسم درعراق می بينم

جا دارد دراينجا عنوان کنم  که حزب
با مواضع روشنی که بطور) توفان(کارايران

مشخص درمورد منطقه و مناقشات اعراب و
  .اسرائيل دارد نزديکترين جريان بماست

رفيق عزيز، حال که به جريانات انقالبی:  پرسش
 ل اشاره کرده ايد مايليم  قدری-ومتمايل به م

حزب"( حزب  کمونيست عراق"درمورد وضعيت  
ونيست کارگریکم" و حزب ) رويزيونيست عراق

اوضاع اين دو حزب را. توضيح دهيد" عراق
  چگونه می بينيد؟

حزب رويزيونيست(حزب کمونيست عراق: پاسخ
حزبی وابسته به شوروی بود که دردهه) عراق
 ميالدی به اميد و آرزوی پيروزی ارتش١٩٨٠

چنين. جمهوری اسالمی روز شماری می کرد
حزب بعد ازليکن اين . رويائی به واقعيت نپيوست

پايان جنگ ايران و عراق هم با پنتاگون رابطه
برقرار نمود و به اشغال عراق و سرنگونی رژيم

اين. صدام حسين توسط امپرياليست آمريکا دل بست
 واژه لنينيسم را١٩٩٢حزب درکنگره پنجم خود در 

البته اين امر. رسما از برنامه خود حذف نمود
ز دوره ای کوتاهعجيبی نبود زيرا اين حزب بج

اين حزب دنباله رو. اساسا حزب کمونيستی نبود
نظرات رويزيونيستی خروشچفيسم شوروی بود و

بايد بگويم. از سياست آشتی طبقاتی پيروی می کرد

که کال درکشورهای عربی مبارزه چندانی عليه
١٩۶٧در . رويزيونيسم شوروی صورت نگرفت

د مبارزهگروهی بنام مرکزيت کماندو تالش نمو
مسلحانه ای را عليه رژيم عراق به راه اندازد که اين
امر توسط کميته مرکزی حزب رويزيونيست عراق
لو رفت و اعضای آن به سازمان امنيت عراق

که زمانی" حزب کمونيست عراق. "معرفی شدند
بزرگترين حزب سياسی کشور بود بعد از اشغال

ستی و درعراق و همکاری آن با نيروهای امپريالي
راس آن امپرياليست آمريکا و حکومت دست نشانده

 درصد اعضای خود٩٨بغداد، بشدت ضعيف شد و 
اين حزب در عراق فاقد. را از دست داده است

  .هرگونه اعتبار سياسی است
عراق" حزب کمونيست کارگری"  اما در مورد

پيروان منصور حکمت بايد بگويم که اين حزب
سيس شده و مخارجش از طريقتوسط امپرياليسم تا

اين يک حزب کامال فاسدی. اسرائيل تامين می گردد
.است و هدفش ايجاد بی ثباتی و تشتت فکری است
در اوايل اشغال عراق راديو و تلويزيون عراق
بسيار درمورد آنها تبليغ  کرده و توجه خيلی ها را

ليکن بتدريج و گام به گام. به اين گروه جلب نمودند
يت اين حزب برمال گرديد و اکنون هيچ سر وماه

سياست ضد عربيسم و. صدايی از آنها نيست
هيستری ضد اسالميسم آنها مشکالت فراوانی در
جذب افراد به اين حزب بويژه در مناطق خارج

اين حزب در گذشته دارای. ازکردستان گرديد
امکانات وسيعی بود و اکنون ديگر خبری از سر

  . تلويزيون آنها نيستوصدای راديو و
نقش  جمهوری اسالمی را درعراق چگونه: پرسش

  می بينيد؟
ابطهی، ديپلمات. ايران در عراق دخالت دارد: پاسخ

نماينده جمهوری اسالمی و مشاور رئيس جمهوری
طبق مصاحبه ای اظهار داشته است که آمريکا بدون
کمک ايران نمی توانست عراق و افغانستان را

 با ابتکار خمينی حزب١٩٨١در . يداشغال نما
الدعوه در عراق تشکيل شد و اين امر برکسی پنهان

  هئيت های ايرانی چندين٢٠٠٣بعد از سال . نيست
بار از بغداد ديدن کردند و آنها منهای نيروهای

نوار" اشغالگر نخستين جريانی بودند که حتا از 
جمهوری اسالمی با. در بغداد ديدن نمودند" سبز

توجه به قدرت و امکاناتی که دارد می تواند با
آمريکا و نيروهای اشغاگر و دولت دست نشانده
وارد مذاکره گردد و تا کنون  چندين بار انجام داده

فراموش نکنيم که جمهوری اسالمی يکی از. است
اولين دولتهايی بود که دولت دست نشانده عراق را

خرابکارانهجمهوری اسالمی نقش . برسميت شناخت
  .ای عليه جنبش مقاومت درعراق بازی می کند

در پايان، چه کمکی از مردم جهان  می:  پرسش
  طلبيد؟ 
بهترين کمک بين المللی به جنبش مقاومت:  پاسخ

عراق همبستگی  و حمايت معنوی از   مبارزات
جنبش مقاومت. رهايی بخش مردم عراق است

. به نفراتعراق نه به اسلحه نيازمند است و نه
ايجاد کميته های. ازاين بابت هيچ مشکلی نداريم

همبستگی با جنبش مقاومت مردم عراق و اعتراض
به دولت های خودی که همدست آمريکا و نيروهای
.اشغالگر هستند، بهترين خدمت به مردم عراق است
پيام ما به پاسيويستهای مخالف قهر مسلحانه اين

رآميز مردم عراقاست، حال که از مبارزات قه
حمايت نمی کنيد حد اقل از بخش غير قهرآميز آن
.يعنی موضع گيری عليه اشغال عراق دفاع کنيد
آنهايی که ازاين حد اقل نيز اجتناب می کنند در عمل
سياست تفرقه و پشت کردن به پيکار عادالنه  جنبش

  ...مرگ يک چاقوکش 
که چاقوکش بی مخی بود که به دکتر حسين فاطمی

ايران با تدارک قبلی حملهوزير امور خارجه اسير 
ور و خواهر دکتر فاطمی را مضروب کرد بهترين

اين چاقوکش و. نماينده سلطنت طلبان ايران است
الت بی سر و پا از همان اطرافيان شاه و دربار
ايران است که در آمريکا در زير سايه نوه رضاخان
مانند ساير اراذل و اوباش و ساواکيها و شکنجه

“صفر کيلومتر“ندگی می کرد و از گران سابق ز
همين که ژنرالهای محمد رضا شاه. حمايت می نمود

در مرگ وی اشک می ريزند از پيوند اوباش و
چاقوکشان با دربار و ارتش محمد رضا شاهی

همين که هوشنگ وزيری در زمان. حکايت می کند
حياتش با کيهان لندنيش از شعبون بی مخ تجليل می

وند فکری تروريستی مطبوعات گويای پي،کرد
سلطنتی و چاقوکشان حرفه ايست که تروريست های

مملو از“ صفر کيلومتر“دور و بر . فيزيکی هستند
 پهلویدربارپس مانده فاسد اين تروريستهاست و 

هنوز کالمی در محکوميت جنايت اين چاقوکشان بر
   .زبان نيآورده است

ايراناين چاقو کش حرفه ای که که ننگ ورزش 
بود و خون فرزندان واالی ميهن ما به دست و بال
وی ريخته است زندگی ننگينی را سپری کرد و در
.آغوش دشمنان بومی و بين المللی مردم ايران مرد

حزب ما فرصت راغنيمت. چقدر نفرت انگيز
جعفری را به نوه رضا شمرده مرگ شعبون بی مخ

 طلبانخان، رضا پهلوی و ياران او و همه سلطنت
  !تسليت ميگويد

  :آزرم چه خوب گفت) م( نعمت 
  
  . مرداد، يعنی مرگ. مرداد، يعنی نيستی“

  -نفرين به اين مرداد
  از تير تا مرداد سی روز است 

   در تقويم 
  اما در زمان؟ هيهات

  بعد هزاران نسل آگاهی ست 
  :خشمی درونم می جود دندان

  پيوسته می گرديم دور از تير 
 . “رداداما غرقه در م

درود به دکتر حسين فاطمی که بدست شعبون بی 
ملت ايران در . مخ به قصد کشت مضروب شد

حالی که در غم فاطمی ها اشک می ريزد و 
يادشان را زنده می دارد برای شعبون بی مخ ها 
فقط می تواند دريای از انزجار ابراز کند و بر 

  .گورش تف ببارد

دارو دسته ننگ و نفرت بر دربار پهلوی ها و 
های ريز و درشت و نوکران امپرياليسم و 
صهيونيسم که مجددا سنگ تجاوز امپرياليستها را 

  .به ايران به سينه می زنند

*****
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است 

صدمين سال انقالب مشروطه ايران
 

   ياشاسين آذربايجان–ياشاسين ايران 

   
 

2006 نوامبر 11: زمان  )توفان(  حزب کار ايران-بزرگداشت انقالب  مشروطه 

18:30:  ساعت   :چهره انقالب مشروطه در آينه شعر
  )آزرم. م ( نعمت ميرزاده 

  
  برنامه های هنری ماينسه دانشگاآستای : مکان

  سيما واسکندر آبادی:موسيقی و آواز
Studentenhaus 
Staudinger Weg 21 

  ...ترانه سرودهای آذری و 
  

55122 Mainz برگزار کنندگان:  
 

 www.toufan.org               )                     توفان (حزب کار ايران
  ورود آزاد                           دموکراتيک         کانون دفاع از حقوق 
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شکست مفتضحانه 
 اسرائيل در لبنان

اسرائيل در مقابل مقاومت“ شکست ناپذير“ ارتش
چريکی توده ای مردم لبنان به زانو در آمد و

اعالم شدهرسمی ناچار شد بدون آنکه به اهداف 
دسيسه. جنگی خود برسد خاک لبنان را ترک کند

مشترک امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه که با
رضايت ضمنی ساير امپرياليستها تدارک ديده شده

حتی صحنه.  با شکست کامل روبرو شدبود
سازيهای فرودگاه لندن و جار و جنجالهای تبليغاتی

امپرياليست نتوانست از قدرت“ بشر دوستان“اين 
آتش و حمايت عمومی جهانی از مردم لبنان

قطعنانه سازمان ملل حاصلآن  سرانجام .بکاهد
توافقنامه ای ميان دولت قانونی و مستقل لبنان و

دولت اسرائيل مجبور شد. سرائيل بوددولت ا
صحه بگذارد که به خاک لبنان تجاوز کرده و
.طرف حقوقی مقابلش دولت رسمی لبنان است
سرشکستگی برای صهيونيستها بيش از اين مقدور

لبنان که يک حزبهللا ليکن خلع سالح حزب ا. نبود
امری صرفاسياسی در مجلس و دولت لبنان است 

در. لت لبنان وابسته استداخلی است که به دو
توافقی که ميان حزب مذکور و نخست وزير
مسيحی لبنان آقای فواد سنيورا صورت گرفته

لبنان حق دارد سالحهای خويش راهللا است حزب ا
حفظ کند ولی از حمل آن در مالء عام خودداری

 ارتش منظمنانبلهللا  روشن است که حزب ا.کند
  . نيست

دی هستند که اساسااعضاء و هوادارانش مردم عا
به شغل روزانه خويش مشغولند و در خانه های
خويش سالحهای سبک رابرای حفظ استقالل

   ٨ادامه در صفحه ...کشورشان پنهان کرده

 

 

نحزب واحد طبقه کارگر ايرا"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

مک مالیبه ما ک. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،. رسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .هزينه گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  مرگ يک چاقوکش درباری    
بحمداهللا بر سر سفره! »شعبون بی مخ« اطالع يافتيم که چندی پيش جناب شعبان جعفری، معروف به 

خبر مرگ اين. ريق رحمت را سر کشيد. ر بازمانده استبداد کهن جان دادامپرياليسم جنايتکار آمريکا و در کنا
 ما را  بياد– مرداد امسال روز تولد مجددا دربار پهلوی ٢٨ از قضا در روز ننگين –آمريکا » گمنام« سرباز

٢۵کودتای آمريکايی .  خورشيدی و نقش قداره بندان پهلوی انداخت٣٢ مرداد سال ٢٨چگونگی کودتای ننگين 
 به  يمن افشاگری و هشدارهای– بمنظور سقوط دولت ملی مصدق توسط ارتش – خورشيدی٣٢مرداد سال 

–از اينرو، امپرياليسم آمريکا . بکلی با شکست روبرو شد و شاه در رفت... حزب توده ايران، کارش نگرفت
در کشور! »مردمی« کودتای  بفکر نوعی –در رقابت با امپراتوری انگليس بر سر چاپيدن منابع نفت ايران 

 ميليون دالر شل کرد و بياری دربار و١٩ با “سيا“ مامور سابق “آندروتالی“سر کيسه را به قول . ما افتاد
 لشگری از،عاقبت  بنام مردم شاه دوست و حزب اللهی... درباريان، با همدستی گروهی سياست باز فصلی

  .  مرداد رفت٢٨ی تدارک کودتای اوباش و چاقوکشان حرفه ای سازمان داد و بپا
گروه قداره، شعبون بی مخ، احمد عشقی، طيب حاج رضايی، محسن محرر، رمضون يخی، مهدی سوسول

 بقائی و شمس قنات،بندان سنگلج  و گلوبندک و چاله ميدون، دسته علمداران خالدار محرم، پان ايرانيستها
ش بود که بدور دربار پهلوی حلقه زد و برای امپرياليسماين لشگر اوبا... کاشانیهللا آبادی و پيروان آيت ا

و در فاصله دو کودتا. را بازی کرد» مردم«  خورشيدی نقش ٣٢ مرداد سال ٢٨آمريکا در کودتای ننگين 
 در تهران بلوا براه ميانداخت، محله ها را بهم ميريخت،– بضرب دالر شوارتسکف و با اسکناس اشرف –نيز

با پنجه بکس مصدقی... رقی يورش ميبرد، نشريه ميدريد، بروی مخالفان قمه ميکشيدبدفاتر نيروهای مت
 که بعدها–شعبون بی مخ . و برای موفقيت کودتای دوم زمينه چينی ميکرد... با چاقو  توده ای ميکشت... ميزد

ر محاصرهاو د.  در تمام اين توطئه های ضد ملی حضور فعال داشت، سردسته بود–به تاجبخش ملقب شد 
 هم شرکت داشت و در خانه نخست وزير قانونی ايران را با کمک– خيابان کاخ تهران ١٠٩ –خانه مصدق 

لِداهلی دربار و َج... بعد از کودتا، جلودار رولزرويس شاه وارداتی تا کاخ سلطنتی بود. رجاله ها از جا کند
.آمريکا بود

ا خانی، همزاد روحی محمد رضا شاه مخلوع و منفور،رض» اخالق«  وارث –اصال اين بی مخ تاجبخش 
برادر خوانده اشرف، رئيس انتصابی باند چاقوکشان حرفه ای تهران و همدست ژنرال زاهدی و شرکاء در

وی نماينده لومپن پرولتاريای ايران بود که بخشی!   يک آدم معمولی نبود–رکاب امپرياليسم جنايتکار آمريکا 
مورچه ها و زنبورها“طيب رضائی به بت خمينی سجده کرد و بخش ديگر آن با تئوری از آن به سرکردگی 

  ١٠ادامه در صفحه   ...شعبون بی مخ .  سر به آستانه محمد رضا شاه سائيد“شاه دارند چرا ما نداشته باشيم
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