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  پرولتاريای جهان متحد شويد
 

توفان
  

  ارگــان مـرکـزی حزب کــار ايران

  حقوق بشر بازنشسته می شود
به مناسبت شصتمين سالگرد اعالميه جهانی حقوق
بشر بسياری از ممالک جهان به تاريخچه آن و
شرايط پيدايش آن و وضعيت کنونی آن در جهان
اشاره کرده اند و با صدور بيانيه جداگانه حمايت

سازمان ملل  اعضاء. خود را از آن اعالم کرده اند
متحد به زير اعالميه حقوق بشر امضای خود را

ولی با وجود آن هستند بسياری ممالکی . گذارده اند
که اين حقوق را رسما نقض کرده و يا اجراء نمی

  .کنند
يکی از ممالکی که در آن حقوق بشر با شديدترين
وجهی به زير پا گذارده می شود ميهن ما ايران

  .است
. سالمی با بشر ميان خوبی نداردرژيم جمهوری ا

از ابناء بشر زياد صحبت می کند ولی از نوع بشر
برای جمهوری اسالمی حقوق زمينی . بيزار است

برای بشر وجود ندارد و حقوق آسمانی هم در دست
باين جهت است که بايد همواره خدا به . خداست

ابناءش رحم کند و بر آنها غضب نفرمايند که تيکه
  . ها همان گوششان استبزرگه آن

البته همه مذاهب آسمانی ميانه ای با حقوق بشر
ندارند و حقوق بشر را مطابق ميل خويش و بر

اين . اساس مصالح مذهبی خويش تفسير می کنند
در اسالم زن نصف . امر از ويژگيهای اسالم نيست

ولی نصف حقوق مرد را هم . مرد ارزش دارد
 ”نصفه مرد”شد که اين منطقا بايد اينطور با. ندارد

حداقل بايد نصفی از حقوق مرد را داشته باشد ولی
شما در همه اديان چه برسد به اسالم منطقی پيدا

در اسالم کشتن انسانها مثل آب خوردن . نمی کنيد
شيخ يا شاه اگر ببخشند شيخعليخان نمی . است
بر اين مصداق در بدو انقالب بسياری از . بخشد

ن بهانه که توبه شان مربوط به ما توابين را به اي
اين خدا بود . نيست و پيامشان به خداست سر بريدند
توبه جواز . که بايد توبه را می بخشيد و نه شيخ

برای هر .  ، جواز ورود به بهشت بودزندگی نبود
امر پيش پا افتاده ای می توان در اسالم جان يک

ميت اه. انسان آزاده و دانشمند و با ارزش را گرفت
  ٢ادامه در صفحه ...اين خونريزی از نظر

  ســال نهم  –دوره شــــشـم  
  ٢٠٠٨ماه مه  - ١٣٨٧ارديبهشت  – ٩٨شـماره 

مخالفت با خروج فوری و بی قيد و شرط تجاوزگران از عراق 
  يک نظريه ارتجاعی و ضد بشری است

بيشتریجنبش ضد جنگ در پنجمين سالگرد تجاوز امپرياليستها به عراق با شکوه هر چه 
انسانهای شيفته صلح و حيثيت انسانی که از جنايات امپرياليستها وجدانشان. برگذار گرديد

معذب است به خيابانها آمده و نفرت بی انتهای خويش را نسبت به اين همه بربريت سرمايه
  .داری فاشيستی ابراز داشتند

هيچ. ز به عراق حمايت کنددر دنيای ما هيچ انسان آزاده ای را پيدا نمی کنيد که از تجاو
انسان آزاده ای را پيدا نمی کنيد که از خروج فوری بربرها از عراق و پايان دادن به تجاوز

هيچ انسان دموکرات و بشردوستی را. و پرداخت خسارت به مردم بيچاره عراق حمايت نکند
  ٢ادامه در صفحه ...پيدا نمی کنيد که از قتل عام مردم عراق به بهانه مسلمان بودن و بنياد

  

     

 تاريخ خاطره سه نسل” پرس پوليس”نقدی بر 
  اثر شاعرانه خانم  مرجانه ساتراپی

  من خود را کمی آذری، اندکی ترکمن، مقداری مسلمان”
  ، تا حدی زرتشتی می دانم که اگر بخواهيم همه اينها 

                                 یمرجانه ساتراپ”       هستم» ايرانی« را در يک کلمه بگوئيم من يک
پرس”خانم مرجانه ساتراپی در پيشگفتار کتابش به نامی که يونانيها به ايران دادند يعنی 

اشاره می کند و تاريخ مادها و پارسها را در زمانيکه در غرب تمدنی وجود نداشت ”پوليس
ران بزرگترين امپراتوری جهان در دوران باستانيادآوری کرده می نويسد که امپراتوری اي

را بعدا رضا شاه به نام رسمی ايران که مردم کشور ما از آن ياد می ”پرس پوليس”نام . بود
ايران نخستين دولت جهان بود. ايران تنها بزرگترين امپراتوری جهان نبود. کردند تغيير داد

جهان نظام کشورداری را از ايرانيان ساير ممالک. و نقش بزرگی در تحوالت جهان دارد
.در تاريخ باستان شما تنها با دو امپراتوری بزرگ روبرو می شويد ايران و روم. آموختند

  ۴ادامه در صفحه ... يونان هرگز امپراتوری نبود و فتوحات اسکندر نيز تغييری در آن
  

  صهيونيستی عليه مسلمانان در کجاست؟ ”فتنه ی”ماهيت 
آشنايند می دانند که برخورد ما نسبت به مذهب) توفان(نظريات حزب کار ايران کسانيکه با

تفاوت ما با برخورد دارودسته های پيرو نظريات. و از جمله نسبت به مذهب اسالم چيست
ارتجاعی و فاشيستی و صهيونيستی منصور حکمت در اين است که حزب ما مبارزه با

، با صدور فرمانهای از باال و اتخاذ روشهایويانه، انتقامجمذهب را امری کينه توزانه
مبارزه با مذهب اگر بايد نقش سازنده ايفاء کند و. توهين آميز به مسلمانها و مذهب نمی داند

بايد پيامش طوری باشد که در مردم ايجاد ،ميلياردها انسان مذهبی را مورد خطاب قرار دهد
ده و آنها را در روند مبارزه اجتماعی آموزشمقاومت و سرسختی نکرده برای آنها جالب بو

بيسمارک صدراعظم اسبق آلمان با همين روش اشتباه آميز با مذهب. دهد و به تفکر وادارد
برای مبارزه با مذهب هم عوامل عينی و هم عوامل ذهنی را. روبرو شد و شکست خورد
رايط هستی مادی شان کهانسانها را نمی توان بدون توجه به ش. بايد مورد نظر قرار داد

آنها نبايد خود را مورد توهين و تحقير. داد ”شستشوی مغزی”افکار آنها را شکل داده است
اين را بارها. تصور کنند که در آن صورت نتايج معکوس در مبارزه مذهبی ببار می آيد

ر جهلاگر بپذيريم که مبارزه با مذهب که ريشه آن د. تجربه تاريخ باثبات رسانده است
تاريخی و خرافه مذاهب است کار امروز و فردا نيست و تا زمانيکه اين جهل به علت وجود
مبارزه طبقاتی و وجود مقوله استثمار انسان از انسان در جامعه وجود دارد زمينه بروز و

،پس آنگاه بايد بپذيريم که مبارزه با مذهب بايد علمی ،رشد مذهب همواره فراهم است
، با حوصله و در ارتباط مستقيم با الزامات مبارزه طبقاتی و شناخت ازطوالنی ،روشنگرانه

عدم درک، در ريشه اعتقادات مذهبی در جهل تاريخی. مجهوالت طبيعی و اجتماعی باشد
اين شرايط که جنبه مسلط را. علل تحوالت و شناخت قانونمنديهای طبيعی و اجتماعی است

اين نيروی ميلياردی را نمی شود با توهين. هبی توليد می کنددر اجتماع دارد روزانه آدم مذ
با برخورد فاشيستی و قتل عام نمی شود کسی را غير .کرد” آگاه”و تحقير و ايجاد تضييقات

اين نوع تبليغات فاشيستی تراوشات مغز کسانی است که ريگ در کفش دارند و. مذهبی کرد
ستها و صهيونيستها در شرايط کنونی جهانجاده صاف کن تبليغات استعماری امپريالي

يک انسان مذهبی که در عراق و يا فلسطين برای آزادی وطنش عليه امپرياليست. هستند
مبارزه می کند صد بار شرافتمندتر از گماشته امپرياليستها و صهيونيستهاست که مردم را

را با بمب مزين تشويق می کند بر ضد دين اسالم بسيج شوند و کاريکاتور حضرت محمد
 ٧ادامه در صفحه ...و نهايتا ضد مذهبی و ديگری بطور عينی و  يکی بطور عينی. کنند



   
  ٢صفحه                                       توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ١٣٨٧ارديبهشت ماه  ٩٨شماره  

  ...حقوق بشر بازنشسته
نظر آنها در حفظ مصالح اسالم است چون اگر 
نشود از کسی زهر چشم گرفت چگونه می شود 
مطمئن بود که اين سامانه بر سر کار باقی می 
ماند و چگونه می توان بدون اين زهر چشم بر 
پشت مردم سوار شد و مفتی و طفيلی گرانه 

. نگسار می کننددر اسالم زن را س. زندگی کرد
يک مجازات بيرحمانه که از قرون گذشته به 

در اسالم به کودکان حقی نمی . ارث رسيده است
اين تفکر حداقل يک بار منطقی دارد زيرا . دهند

در جامعه ايکه بزرگانش حق و حقوقی ندارند 
بنياد نظام . اين فضوليها به  بچه ها نيآمده است

ام مذهبی جمهوری اسالمی از آنجا که يک نظ
است و ايدئولوژی مذهبی بر آن حاکم است از 
. اساس با حقوق بشر در تناقض قرار دارد

مذهب دموکراتيک در جهان وجود نداشته و 
هرگز نيز بوجود نخواهد آمد زيرا که خود نفس 

 ،آنهم بدون نظر و موافقت مردم ،اعزام پيامبران
 ،از جانب دستگاه استبدادی درگاه باريتعالی

انتصاب پيامبران . ضد دموکراتيک استخودش 
و . و نه انتخاب آنها عملی ضد دموکراتيک است

اين روح ضد دموکراتيک و ضد بشری که 
برای انسانها ارزشی قايل نيست در تمام مذاهب 
بزرگ جهان و در تمام کتب مقدس وجود دارد 

  .و از جمله در اسالم
رژيم جمهوری اسالمی در بدو تولدش برای 

جويهای . مومی تره هم خورد نمی کردافکار ع
خون بود که راه انداخت و با شبه استدالالت 

همين . مسخره آزاديخواهان را از دم تيغ گذرانيد
رژيم بعدها در اثر فشار افکار عمومی و 
اعتراض و فشار جهانی دولتهای مخالف ناچار 

سنگسار را . شد شکل کار خويش را عوض کند
رد و از فيلمبرداری در مراجع عمومی ممنوع ک
اعدام را در مجامع . آنها ممانعت به عمل آورد

عمومی بنا بر مصالح اسالم عزير مردود شمرد 
چون ديگر به اجرای آن به اين شيوه نيازی 

البته هر وقت مصالح اسالم عزيز مجددا . نداشت
ء عام را ايجاب کند آنها برای آدمکشی در مال

قض حقوق بشر ن. هر نوع جنايتی آمادگی دارند
اين رژيمها . در ماهيت رژيمهای مذهبی است

حتی نمی دانند چه حقوقی بشر دارد تا آنرا نقض 
نفی اساسی حقوق بشر بهترين شيوه . کنند

زيرا وقتی شما حقوقی . مبارزه با نقض آن است
را اساسا طرد کرده و برسميت نشناسيد  نمی 

 ،يعنی چيزی را که وجود ندارد ،توانيد آنرا
  .زير پا بگذاريدب

مردم ايران جنايات و بی حقی و عدل اسالمی 
مردم به . را در اين نظام فاسد و مرتجع ديده اند

طعنه می گويند که اگر عدل اسالمی اين است 
که اين حضرات آورده اند خدا را شکر که خود 
ائمه اطهار بر سر کار نيستند که کار از اين هم 

  .بدتر بود
بخش خاورميانه و شمال ، معاون جو استورک

، در زمينه نقض افريقای ديده بان حقوق بشر 
: حقوق خصوصی مردم در ايران می گويد

وقتی پليس برای اجرای نوعی اخالقيات دائما ”

، اين بدان معناست که را می شکند لازدرب من
حدود را زير پا می نهد و در هر لحظه به حريم 

د ولی آخون .”خصوصی مردم تجاوز می کند
جماعت حتی به آن اخالقيات مسخره ای که 
. برای مردم تبليغ می کند خودش اعتقادی ندارد

مراجع حکومتی از وزير و وکيل و پاسدار و 
همه و همه هللا مفتی و شيخ و مال گرفته تا آيت ا

و برای ديگران  ”فسق و فجورند”مشغول 
تجاوز به حريم . تجويز اخالقيات می کنند
ض آشکار حقوق خصوصی زندگی مردم نق

ابتدائی بشر است که پاسداران دين به زور از 
شالق و . مردم پيروی از آن را طلب می کنند

زندان و جريمه نقدی ابزاری هستند که از 
 ٢٩تجربه . جامعه ايران بايد بهشت برين بسازد

سال بعد از انقالب بايد به اين هيوالهای اسالمی 
بند و نشان داده باشد که آب در هاون می کو

ممکن نيست بتوانند جلوی نيازها و مطالبات 
ابتدائی بشری را با سرکوب و بيان الطاالت 

  .خود بگيرند
در ماههای اخير ما در ايران با اعدامهای 
فراوان روبرو هستيم که تعداد آن فزاينده است و 
. به دو برابر سال گذشته ارتقاء پيدا کرده است

ت جهانی و جندين مورد سنگسار عليرغم مخالف
. حتی حساسيتهای داخلی صورت گرفته است

پنج مورد قطع دست راست و پای چپ وجود 
دو نفر را از ارتفاع پرتاب کرده اند همين . دارد

کار را وقتی سربازان آمريکائی در ويتنام انجام 
می دادند و يا شايع بود که ساواک مبارزان را 
 از ارتفاع سوار بر بالگرد به درياچه قم می

افکند ما از جنايت عليه بشريت و نقش جانيان 
امپرياليست صحبت می کرديم و حال کار به 
جائی رسيده است که رژيم جمهوری اسالمی 
کثيفترين کارهای امپرياليستها و فاشيستعا را با 
يک برچسب اسالمی از هر کثافتی مبرا می کند 

حقيقتا که مصالح اسالم . و مجاز می شمرد
همين يک معجزه برای ايمان  .معجزه می کند

  .  آوردن به اسالم کافی است
البته در دنيای سرمايه داری امپرياليستی و يا در 
مملکت صهيونيستی اسرائيل نقض حقوق بشر 

آنها از ابتداء تعريف می . به نحو ديگری است
بزعم اسرائيليها اعراب و . کنند که بشر کيست

يها معتقدند آمريکائ. بويژه فلسطينيها بشر نيستند
، بشر نيستند... ، ايرانيها و، افغانهاکه عراقيها

ست را امپرياليستها تعيين اينکه چه کسی بشر ا
کار  ،با اين تعريف خودسرانه از بشر. می کنند

چون عراقيها . نقض حقوق بشر تسهيل می شود
بشر نيستند کشتن آنها با بمب آتشزای فسفر 
. دجنايت نيست و آدمکشی محسوب نمی شو

صهيونيستها روزانه ده ها فلسطينی را می کشند 
و بدور آنها ديوار کشيده اند و به آنها آب و غذا 
نمی دهند باميد اينکه آنها روزی تسليم 
صهيونيستها شوند و ننگ و تحقير غرورشان را 

ساير ممالک امپرياليستی نيز از اين . بپذيرند
دموکراسيهای غربی . روش حمايت می کنند

ا را بشر نمی دانند اين است که دسته دسته افغانه
از آنها را در عزا و عروسی می کشند و آنرا 

. تجاوز به حقوق بشر به حساب نمی آورند
را  ”آدمهائی”آمريکائيها حتی شکنجه کردن اين 

که بشر نيستند توصيه می کنند و کارشناسان 
حقوقی پنتاگون فرمولهای شسته و روفته حقوقی 

بشر  ،يسند که چرا اين انسانهابرايتان می نو
آدمربائی و گروگانگيری در عراق . نيستند

توسط جنبش آزاديبخش مردمی که برای آزادی 
ملی شان مبارزه می کنند جرم است و نوکران 
امپرياليستها آنها را محکوم می کنند حال آنکه 
هزاران نفر را در اروپا از طريق آلمان و ايتاليا 

ی در روز روشن دزديدند و ساير ممالک اروپائ
و به شکنجه خانه ها بردند و از آخرين 
پيشرفتهای علمی برای اين کار و مقر آوردن 
آنها استفاده کرده اند و نامش را نقض حقوق 

زيرا که آنها ساير ملل را جز . بشر نمی گذارند
آلمانها در . ابناء بشر به حساب نمی آورند

جزيه يوگسالوی مردم غير نظامی را برای ت
. يوگسالوی بمباران کردند و به قتل رساندند
و  همين کار را آمريکائيها در عراق و افغانستان

، استراليائيها و اسرائيليها در فلسطين و لبنان
... کانادائيها و هلنديها و فرانسويها و ايتاليائيها و

اين تجربيات . در عراق و افغانستان می کنند
اعالميه حقوق  سالگی ۶٠نشان می دهند که در 

بشر اين حقوق به ابزار مبارزه سياسی و کالشی 
امپرياليستها در . و حقه بازی بدل شده است

حاليکه اعالميه جهانی حقوق بشر را بر سر 
 ،دست گرفته اند و نعره دفاع از آن می زنند

مضمون آنرا لگدمال کرده و بر روی آن تف 
حال همين موجودات کثيف و ضد . انداخته اند

شر از منتقدين رژيمهای ارتجاعی ديگری ب
، عربستان ، پاکستاننظير جمهوری اسالمی

هيچکس در جهان . سعودی و نظاير آنها هستند
حاضر نيست اين نمايش مسخره مشتی رياکار 

حقوق بشر ابزار اعمال قهر . ضد بشر را بپذيرد
ضد انقالبی شده است و اتفاقا رژيمهائی نظير 

اغتباری منتقدينی که جمهوری اسالمی از بی 
دستشان بخون بشر آلوده است بهترين امتيازات 

مگر می شود به سخنان . تبليغاتی را می گيرد
  .شکنجه گر در دفاع از حقوق بشر اعتماد کرد

حقوق بشر زمانی در جهان تحقق می يابد که 
طبقات از بين برود و بطور مشخص امپرياليسم 

تمام  و سرمايه داری برچيده شده باشد تا
آنوقت . موجبات نقض حقوق بشر از ميان برود

ديگر در جهانی که مملو از ابناء بشر است 
جائی برای خمينی و جرج بوش و هيتلر و محمد 

  .رضا شاه و يلتسين و خروشچف باقی نيست
  

*****  
  

  ...مخالفت با خروج
حمايت کرده و مبارزه اين ... بنيادگرا بودن و 

ی و آزادی کشورشان مل  ،ملت را برای رهائی
  محکوم ننمايد

ايرانيها فاشيستهائی هستند که . ولی در بين ما
تمايلی ندارند تا امپرياليستها از عراق خارج 

  ٣ادامه در صفحه ...آنها به شما . شوند

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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  ...مخالفت با خروج
می گويند که اگر جنايتکاران و قاتالن حرفه ای 
امپرياليستهای متجاوز از عراق خارج شوند 

خواهد افتاد و  ”بنيادگراها”دولت عراق به دست 
آنها ترجيح می دهند که کشور عراق اشغال باشد 
و آدمکشان حرفه ای آمريکائی آنقدر عراقی 

به قتل برسانند تا اسالم بنيادگرا در  ”بنيادگرا”
مسلمان ”بنظر آنها تا . جهان از بين برود

در جهان وجود دارد امپرياليستها و ” بنيادگرا
ربرهای متجاوز حق دارند برای ساير ممالک ب

تصميم بگيرند و مسلمانان را به قتل برسانند و 
کشور آنها را اشغال کرده و در آنجا سکنی 

آنها برای امپرياليستها حقوق نژاد برتر . گزينند
را قايلند و آنها را در قتل عام ساير خلقها محق 

ن استدالل آنها اين است که اسالم دي. می دانند
ارتجاعی است تو گوئی ساير اديان و بويژه 
طرز تلقی خود آقای بوش از مذهب مسيحيتش 

آنها حق تفسير اينکه چه . مترقی و انقالبی است
کسی بنيادگرا و چه کسی آزاديخواه بوده و برای 
پايان دادن به اشغال کشور مبارزه می کند را به 

واليت فقيه . عهده آقای جرج بوش گذارده اند
ا که حق صدور فتوا دارد جرج واکر بوش آنه

بنظر آنها تا مسلمان در جهان هست که . است
طبيعتا مانند ساير اديان خطر بنيادگرائی را می 
تواند بالقوه در خود داشته باشد تجاوز 
امپرياليستی و آدمکشی آدمکشان حرفه ای قابل 

  .توجيه است
اين طرز تفکر طبيعتا شامل حال ايران هم می 

آنکه شيوه تفکرش در مورد عراق و  .شود
افغانستان و فلسطين و لبنان فاشيستی است نمی 

آنها . تواند در مورد ايران مترقی از کار در آيد
در مورد ايران هم منتظرند امپرياليستها و 
صهيونيستها به ايران حمله کنند تا آنها در پا 
رکابی امپرياليستها در ايران به جنگ مسلحانه 

ت زده به خيال خودشان که بکلی در داخلی دس
کره مريخ زندگی می کنند در تحت توجهات 

را مستقر  ”سوسياليسم”امپرياليستها در ايران 
سوسياليسم آنها سوسياليسم جرج بوش ها و . کنند

  . تروتسکيستهاست
اين فاشيستها از خروج بی قيد و شرط 

و می . تجاوزکاران از عراق حمايت نمی کنند
ار فاشيستی خويش را به عنوان خواهند افک

حال  .بخورد جماعت دهند” چپ”و ” انقالبی”
آنکه کمونيستها هرگز از بربريت و تجاوز دفاع 

مردم . نکرده و همواره مخالف آن بوده اند
عراق دارای اين حقوق دموکراتيک و قانونی 
هستند که خودشان سرنوشت خودشان را تعيين 

قيه نيازی نداشته کنند و به آقا باال سر و ولی ف
در عمل سراپا ايرانی ” انقالبيهای”اين . باشند

ضد دموکرات اند و در سياست به عامل دست 
استعمار بدل می شوند و در تئوری ليبراليسم را 
به جای سوسياليسم می گذارند و مبارزه طبقاتی 

  .را نفی می کنند
مردم قهرمان عراق و جنبش مقاومت آن حق 

ه ايکه در دست دارند و يا به دارند با هر وسيل

وضعی دمار ” وحشيانه ترين”کف می آورند به 
از روزگار اين جنايتکاران تجاوزکار بدر 

مردم عراق حق دارند برای رهائی . آورند
کشورشان در مقابل اين ديوهای ليبرال قد علم 
کنند و نگذارند که کشورشان و مردمشان به 

مبارزه مردم  .گروگانهای امپرياليستها بدل شوند
عراق يک مبارزه دموکراتيک و ملی و مبارزه 

  .ای بر ضد تروريسم است
امپرياليست آمريکا در آستانه ششمين سالگرد 
تجاوز به عراق جنايات خويش را مجددا مورد 
تائيد قرار داد و همان دروغهای قبلی را تکرار 
کرد و از سرنگونی رژيم صدام حسين تجليل 

نونی و جنايتکارانه خويش کرد و تجاوز غير قا
امپرياليست آمريکا از . را مورد تائيد قرار داد

رژيم دست نشانده چلبی ها در بغداد و کردستان 
حمايت کرد و خائنين به خلق عراق و خلقهای 

در طی اين دوران جنبش . منطقه را ستايش نمود
هزار نفر سرباز  ۴مقاومت مردم عراق حداقل 
ا بديار عدم فرستاده رسمی متجاوز آمريکائی ر

پاره ای از اين سربازان خارجی کليدهای . است
به آنها وعده داده . بهشت را به گردن داشتند

بودند که اگر زنده به آمريکا برگشتند به آنها 
کارت سبز خواهند داد و خانواده های آنها اجازه 

نخستين . اقامت دائم در آمريکا پيدا خواهند کرد
در جنگ کشته شد از اهالی سرباز آمريکائی که 

آمريکای جنوبی بود که جسد شوهرش را به زن 
. و بچه اش بهمراه يک کارت سبز تقديم کردند

” ديبنياد شه”کليد بهشت آمريکائی مدرن است و 
 ”جنگ جانبازان”آمريکا به وعده هايش برای 

  .عمل می کنند
از تعداد کشته های ارتش مزدوران حرفه ای و 

ی خصوصی آمار رسمی در آدمکشان شرکتها
روزنامه ها می نويسند که در داخل . دست نيست

هزار ارتش منظم رسمی آمريکائی  ١۵۵عراق 
هزار افراد ارتش  ١٨٠وجود دارد که توسط 

 ۴٨از اين عده . خصوصی تقويت می شوند
بهمين جهت از يک . هزارنفرشان مزدورند

ارتش خصوصی که در عراق می جنگد و تابع 
. بين المللی نيست سخن می رود هيچ قانون

شرکت اين ارتش خصوصی را رهبری  ١٧٠
مقررات کنوانسيون ژنو ناظر بر . می کنند

اعمال ارتشهای رسمی و منظم و قانونی است و 
نه ناظر بر اعمال ارتشهای خصوصی که از 
مزدوران و آدمکشان حرفه ای و جنايتکاران 

می اين ارتش پول . بين المللی تشکيل شده است
گيرد تا آدم بکشد و رفتارش بسيار وحشيانه بوده 

  . و در قتل عام مردم شرکت وسيع دارد
امپرياليستها برای فرار از زير بار مقررات بين 

يک سرباز . المللی کاله شرعی پيدا کرده اند
رسمی آمريکا حق شکنجه کسی را ندارد ولی 
يک چاقوکش حرفه ای و يا آدمکش تجاوز کار 

شرکتهای خصوصی به عراق آمده  که از طريق
است از هيچ قانونی پيروی نمی کند و می تواند 
بدون واهمه از تعقيب قانونی و افتضاحات بين 
المللی به عمل جنايتکارانه ای دست زند و نتيجه 

  .شکنجه اش را به مقامات رسمی تقديم کند
امپرياليست آمريکا در عراق دو نوع ارتش 

جه آنرا کنگره تعيين ارتش رسمی که بود. دارد
می کند و تابع قوانين و مقررات ارتش 
آمريکاست و ارتش غير رسمی خصوصی که 
بودجه آنرا نه رسما از طريق کنگره آمريکا 
بلکه از طريق منابع سری دولتی تعيين می کنند 
که نيازی به موافقت کنگره آمريکا نداشته و 

دموکراسی . مقدارش نيز قابل کنترل نيست
ليستی ساز و کار خاص خويش را نيز امپريا

  .يافته است
هم اکنون نشريات جهان در مورد جنايات 

که اسرای ” بالک واتر”شرکت خصوصی 
عراقی را شکنجه می کرده و می کند و مورد 
حمايت مستقيم آقای جرج بوش است به افشاء 

عدد  ١۶٩از اين نوع شرکتها . گری مشغولند
ندهای ايرانی بايد آخو. ديگر نيز در عراق فعالند

نوع کاله شرعی ساختن بی عيب و نقص را که 
می شود آنرا با رنگ دموکراسی به فروش 

  .رسانيد از آقای جرج بوش ياد بگيرند
تا اينجای کار همه کم و بيش از آن با خبر شده 
اند ولی دسيسه جديدی که در کار است مربوط 
به خروج بی قيد و شرط سربازان آمريکائی از 

ق است که دموکراتهای آمريکا از آن عرا
تاکتيک آنها اين است که پس . حمايت می کنند

از موفقيت در انتخابات رياست جمهوری در 
ارتش رسمی را از عراق خارج کرده و ، آمريکا

چنين وانمود کنند که آنها به وعده خويش عمل 
کرده و خاک عراق را ترک کرده اند و حال 

با تمام ساز و برگ  آنکه ارتش غير رسمی آنها
در عراق می ماند و وظايف ارتش اصلی را 
بعهده می گيرد تا فشار تبليغاتی از روی آمريکا 

  . برداشته شود
اين ارتش غير رسمی که حق هرگونه جنايتی را 

هزار  ١٨٠دارد و به مرور نيز تقويت می گردد 
مخارج آدمکشی آنها را ماليات . نفر است

حدين اروپائی آنها می دهندگان آمريکائی و مت
اين ارتش مزدوران حرفه ای يک ماشين . دهند

امپرياليسم به . مجهز آدمکشی مدرن است
  .مدرنيسم دست پيدا کرده است

باين جهت نيروهای مترقی بايد دقت کنند که 
شعار خروج بی قيد و شرط ارتش آمريکا از 

بايد . عراق ديگر نمی تواند شعار درستی باشد
خروج فوری و بی قيد و شرط  آنرا با شعار

متجاوزين و اشغالگران امپرياليستی از خاک 
عراق و پرداخت غرامت به مردم عراق 

با شعار خروج ارتش آمريکا از . جايگزين کرد
عراق فاشيستهای ايرانی نيز موافقند زيرا بطور 
غير مستقيم با اشغال خاک عراق توسط ارتش 

  .حرفه ای آدمکشی موافق می باشند
يدادهای عراق و نوع برخورد کمونيستها به رو

آنها يک مالک ارزيابی و تشخيص سره از 
  در اين اليه ضد انقالبی شما همه . ناسره است

هوادارن امپرياليستها و صهيونيستها را با نقاب 
 ۴ادامه در صفحه ...”چپ”

مبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی است
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ياليسم جدا نيستمبارزه با تروريسم از مبارزه با امپر  

  ...مخالفت با خروج
   .می بينيد

رياکاری آنها در اين است که جسارت ندارند  
حداقل از نظر خود بدفاع بر خيزند و اگر 
معتقدند که نظريات آنها درست است برايشان  

شما چنين شجاعتی را در آنها نمی . مبارزه کنند
. بينيد زيرا آنها در پی تاسيس دکانهای دو نبشند

حزب کار ايران توفان اين جريانهای هوادار 
  . اشغال عراق و ايران را افشاء خواهد کرد

  
*****  

  
  .در آن نمی دهد   ...”پرس پوليس”نقدی بر 

، ايران بعلت موقعيت راهبردی
، و ثروتهای سرشار پيشرفت علوم

هميشه مورد هجوم و تاخت و تاز 
اسکندر . قوای بيگانه بوده است

مقدونی به ايران لشگر کشيد و ايران 
را فتح کرد و سلوکيها حدود سيصد 
سال در ايران سکنی گزيدند و با 

و آداب و رسوم ايرانی آشنا  فرهنگ
. شدند و در جامعه ايران حل گشتند

آنوقت اعراب آمدند و انقراض 
. پادشاهی ايران را اعالم داشتند

اعراب نظام کشورداری را از ايرانيان 
آموختند و قرنها در ايران حکومت 
کردند و حکومت اسالمی خلفای اموی 

، را بوجود آوردند.. و بنی عباس و
ا و ترکان به ايران سپس مغوله

و سلسله خلفای اسالم را سرازير شدند 
تاريخ ايران مملو از اشغال . بر چيدند

دائم و موقت اين کشور توسط ساير 
اقوام است که به فرهنگ ما احترام 

، اين سرزمين را گذارده در ايران باقی ماندند
سرزمين خويش دانسته و با اين مردم عجين 

اين . ی مشترک نمودندگشته و هزاران سال زندگ
اقوام برای غارت و راهزنی و دزدی و بدزد و 

وقتی آنها به ايران رسيدند . ببر نيامده بودند
ويژگی اين دورانها . ايران خالی از سکنه نبود

، ترکها، ، مغولها، اعرابدراين بود که يونانيها
، ترکمنها با ساکنين بومی ايران يعنی با ازبکها

ايرانی را پذيرفتند ، فرهنگ ايرانيان درآميختند
مشترکی خلق کردند و با آنها زندگی و فرهنگ 

در ايران باقی ماندند و ايران را مانند وطن 
ايران  .و دوست داشتند خويش به حساب آوردند

ايران همه  ،ما از زمان امپراتوری کورش
، همه ممالکی بود که پادشاهی خلقهای ايران

ولی در يک  های منطقه ای خويش را داشتند
فالت گسترده با سايرين زندگی مشترک می 

کدام ملتی را در جهان می شناسيد که با . کردند
، آنها را اقوام مهاجم اين چنين در آميخته باشد

در فرهنگ خويش تحليل برده باشد که برگزيدن 
، علی و ، محمد، چنگيز، تيمورنام اسکندر

 حتی برایحسين تا اين حد طبيعی جلوه کند که 
به غير ايرانی بودن آن شک و ترديد پاره ای 

اين وضع زمانی فرق کرد که . روا رود
 ،اين تازيهای جديد. امپرياليستهای مدرن آمدند

خونخوارترين وحشيانی بودند که به ايران 
، ثروتهای ايران را غارت نمودند. تجاوز کردند

فرهنگ و روح ما را مورد تجاوز قرار دادند و 
وری در ايران باقی ماندند تا ايران مانند لکه ناج

آنها هرگز با فرهنگ ما عجين  .را غارت نمايند
، برای را برسميت نشناختندما ، تاريخ نشدند

، مردم ميهن ما و هويت ما ارزش قايل نشدند
آنها بدخالت در امور ايران پرداختند و ميهن ما 

اين جنايتکاران امپرياليست که . را غارت کردند
محمد رضا شاه را در ايران بر  رضا شاه و

سرکار آوردند بدترين سلطه جويان بوده و 
اگر اقوام توسعه طلب و کشورگشای قديم . هستند

با مردم ايران عجين شده خانواده مشترک کنونی 

، سلطه جويان جديد نه تنها بر ضد را بنا نهادند
فرهنگ ما برخاستند و با ايرانی عجين نگشتند 

مردم ملی ه ای عليه منافع بلکه از هيچ توطئ
آنها دزد و راهزن بودند  .ن فروگذار نکردندرااي

آنها دکتر . و برای راهزنی و فرار آمده بودند
مصدق را که نفت ايران را ملی کرده بود 

، ايران را به محاصره اقتصادی مجازات کردند
ی ”سيا”کشيدند و سرانجام با دسيسه سازمان 

گلستان شاه فراری آمريکا و سازمان جاسوسی ان
اين شاه خود فروخته در . را بر سرکار آوردند

توسط انقالب شکوهمند بهمن سرنگون  ١٣۵٧
شد و پادشاهی ايران برای هميشه به زباله دان 

ايران نيز گهواره تمدن بشريت . تاريخ افکنده شد
اگر چه اين حقيقت را ساير اقوام متجاوز . است

و غارتگران روح به ايران پذيرفتند ولی تازيان 
 ”دگراابني”، ”تروريست”انسانی ايرانيان را 

را  ”بدون دخترم هرگز”معرفی کردند و کتاب 
، آنرا به صورت فيلم در آوردند و منتشر کردند

را سرهم بندی  ٣٠٠شکسته سپس افسانه فيلم ور
زيرا که افکار عمومی جهان را از . نمودند

” بنيادگرا”و از  ”تروريست”لولوخور خوره 

ايران را  بهتر می توان هراسناک ساخت و مردم
قتل عام  ،بدون عذاب عمومی وجدان جهانی

  .کرد
را تنها در از اين تاريخ اين تمدن پر سنت ”

مطرح  ، تعصب و تروريسمارتباط با بنيادگرائی
من بعنوان ايرانی که بيش از نصف . می کنند

 ، که اين، می دانمزندگيم را در ايران گذرانده ام
باين جهت برای من مهم . تصوير نادرست است

من تصور  .را بنويسم” پرس پوليس”بود اثر 
نمی کنم که مجاز بود تمام يک ملتی را بر 
اساس اشتباهات يک اقليت افراطی محکوم 

در عين حال من نمی خواهم همه آن زنان . کرد
و مردان ايرانی که برای آزادی مبارزه کرده و 

، در جنگ بر ضد عراق دنددر زندانها جان سپر
جانباختند و يا در زير نظامهای سرکوبگر 

جر کشيدند و يا زگوناگون 
به  مجبور به فرار شدند 

  .”فراموشی سپرده شوند
مرجانه اين دروغگويان و 
مفتريان را در مورد ايرانيان به 

وی دست . مصاف می طلبد
کثيف صهيونيسم و امپرياليسم 
را که با کنترل رسانه های 
گروهی جهان در پی ساختن 
افکار عمومی عليه ايرانيان 
هستند به نقد می کشد و در عين 
حال بزرگوارانه و تحسين انگيز 
از همه شهدای خلق ايران که در 
راه آزادی و سربلندی اين کشور 
در دو رژيم گذشته و کنونی 
. جان دادند با احترام ياد می کند

وی مقام آنها را که در زندانها 
ير ساطور ديکتاتوری در ز

ارتجاعی جان دادند بمفهوم 
درستی در کنار مقام صد ها 
هزار شهدائی قرار می دهد که در جنگ ايران 
و عراق برای حفظ استقالل ايران جان فدا 

وی با اين اتخاذ موضع آنهائی را که با . کردند
انقالبی نمائی می خواستند جنگ مسلحانه داخلی 

وی در . اء می کندراه بيندازند طرد و افش
حاليکه در کتاب خويش نقش ارتجاع مذهبی را 
در ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر برمال 

ولی هرگز حساب مردم عادی و از  ،می کند
جان گذشته را با حسابگری مالهای کاسبکار و 

مردم . بی وطن ضد ايرانی يک کاسه نمی کند
در کتاب وی هميشه جای واالی خويش را حفظ 

اين نشانه درک بزرگ عينی و عميق . نندمی ک
وی از رويدادهای ايران از جنبه تاريخی و 

اين نشانه آن است که . تاثيرات اجتماعی آن است
وی توانسته اندرزهای نسل سياسی گذشته را 
آويزه گوش خود کند و از تجربيات اين نسل 

وی . برای ساختن ايران آزاد آينده تجربه بگيرد
سلها و نفی آموزشهای گذشته به گسست تجربه ن

که همواره سياست ارتجاع حاکم بوده است 
  .اعتقادی ندارد

 ۵ادامه در صفحه ...وی به پيوند  
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 ...”پرس پوليس”نقدی بر 
تجربه نسلها اميد می بندد و اين است که در 

تجربه وی 
سلطنت به 
مزبله تاريخ 
سپرده شده 

  .است
خانم 

ساتراپی 
جسورانه در 
اثر خويش 

نبش از ج
دموکراتيک 
آذربايجان و 

کردستان 
ايران بدفاع 
. برمی خيزد

فريدون 
دادستان تبريز است که  ،ابراهيمی دائی وی

برای نخستين بار در تاريخ ايران بساط عدل و 
، در سرزمين داد را در بخشی از ايران

، ارانی ، حيدر عمواغلین و باقر خانستارخا
و وی می کند، دائی مادری مرجانه است برپا 

وی . نمی تواند از تاريخ زندگی وی بهره نبرد
 در راه آزادی ايرانمردی است که زندگيش را 

نثار کرد و ايستاده و سرفراز در مقابل جالدان 
: وی گفت. شاه و قوام السطنه جان داد

آذربايجان آغاز کار است ماهمه ايران را آزاد ”
  .”خواهيم کرد

ه چاپ رسيده در مقاالتی که در مورد اين اثر ب
است شما با توجه کمی که باين بخش تاريخ 
. ايران مبذول شده است روبرو می شويد

توگوئی کسانی می ترسند که باين بخش 
کشتار . افشاءگرانه تاريخ ايران نزديک شوند

بيست هزار نفر هموطنان آذربايجانی بدست 
ارتجاع محلی آذربايجان و ارتش شاهنشاهی و 

مهاجرت هزاران 
هميهنان ايرانی نفر 

ما به شوروی برای 
ارتجاع ايران اعم از 
ارتجاع غالب و يا 
مغلوب خوشآيند 

جعل تاريخ . نيست
ايران برای آنها 
خوش آيندتر است 
زيرا تاريخ مبارزه 
مردم ايران نيز 
تاريخ مبارزه طبقات 

  .است
جنبش دموکراتيک 
آذربايجان نخستين 

. بود جنبش قدرتمند و موفق ضد فئودالی ايران
اين جنبش در کنار ساير دستآوردهای 
دموکراتيک و انقالبی مناسبات فئودالی را در 
ايران که پايگاه بزرگ ارتجاع داخلی 
وامپرياليسم بود شکست و دهقانان را با حقوق 

حزب توده ايران به حمايت . خويش آشنا ساخت
از اين جنبش و مضمون دموکراتيک آن 
برخاست 
و صدها 
فرزندان 
ان قهرم

اين آب و 
خاک از 
اقصی 
نقاط ايران 
بدستور 
حزب توده 
ايران 
برای 
حمايت از 
جنبش 

دموکراتيک آذربايجان به آنجا رفته و در راه 
ارتجاع سلطنتی . آزادی ايران به شهادت رسيدند

و اسالمی و بورژوازی ايران به شدت با نقش 
انقالبی و تاريخی اين جنبش مخالفند و با تمام 

ی کوشند که اين جنبش اصيل توان خويش م
ايرانی را لجن مال کرده و ماهيت انقالبی و 
دموکراتيک آن را با تکيه بر ضعفها و اتهاماتی 

فريدون . که به پای آن می بندند نفی کنند
ابراهيمی که نامش را از شاهنامه برداشته است 

تنها فرزند خلق آذربايجان ، دشمن فارسها نبود
. ان آزادی ايران استنبود وی يکی از قهرمان

مرجانه در اثر خويش از اين مبارزه حمايت می 
کمی آذری، خود را  کند و نشان می دهد که وی

اندکی ترکمن، مقداری مسلمان، تا حدی 
که اگر بخواهيم همه اينها را  دزرتشتی می دان

. است» ايرانی« يک  ویدر يک کلمه بگوئيم 
جماهير دائی وی انوشيروان ابراهيمی به اتحاد 

شوروی سوسياليستی لنينی استالينی پناهنده می 
.  شود و دانش مارکسيسم لنينيسم را می آموزد

تحوالت آذربايجان در روح خانواده ساتراپی 
موثر است و آنها اين تجربه تلخ و شيرين را به 
مرجانه و به مرجانه های ايران منتقل می کنند و 

ويد و ازهمين بذرهاست که انقالب ايران می ر
مرجانه . به خرمن بزرگی از آتش بدل می شود

نشان می دهد که شرکت در انقالب برای 
وقتی شاه در رفت و مردم . پوشاک اجباری نبود

پايکوبی می کردند و در خيابانها می رقصيدند و 
شيرينی پخش می کردند جائی برای روسری در 

زنان با گيسوان افشان در کنار مردان . ميان نبود
آن روز روز بزرگ پيروزی . قصيدندمی ر

خلق ايران و فاجعه ای برای ضد خلق و عوامل 
برای اين نبود که . سرسپرده دشمن بود و هست

مسلمانها از زندان آزاد شده ولی کمونيستها در 
، برای اين نبود که زن و مرد را از زندان بمانند
انقالب با ياری زنان و مردان . هم جدا کنند
ر کنار هم و دوش بدوش هم انجام ايران زمين د

درهای زندان را که گشودند برای آزادی . شد
اين انقالب نبود که بر . همه زندانيان سياسی بود

سر زنان روسری کرد و اين ارتجاع حاکم بود 
که با حمايت امپرياليستهای آمريکا موفق شد 
سرکردگی انقالب را به کف آورد تا سرنوشت 

انقالب . نقالبی نيافتدايران بدست نيروهای ا
شکوهمند بهمن در سايه کنفرانس گوادلوپ 

همان کسانی  که امروز . چادر سياه به سر کرد
عقب ماندگی رژيم جمهوری اسالمی را وسيله 
توجيه تجاوز احتمالی خويش به ايران قرار داده 
. اند خود بانی اين پيروزی عقب مانده ها هستند

غ تاريخی را در دائی مرجانه اين واقعيت و درو
انقالب را چپی ها ”: يک جمله بيان می کند

  .”کردند ولی نامش بايد اسالمی می شد
پدر و مادر و مادر بزرگ مرجانه که زن 
حقيقتا بزرگی است به وی آموخته اند که رضا 
شاه دست نشانده امپرياليسم انگلستان در ايران 

روی کار آوردن يک حکومت . بوده است
عکس العمل امپرياليسم متفوق  قدرتمند مرکزی

انگلستان در مقابل انقالب کبير اکتبر شوروی و 
مبارزه با بلشويکها در شوروی و در شمال 

وی برای تشکر از انگليسها . ايران بوده است
که وی را با ياری ژنرال آيرون سايد بر سر 

قرارداد نفت دارسی را برای ارباب  ،کار آوردند
. سال ديگر تمديد کردانگليسی اش به مدت سی 

محمد رضا 
شاه در 
همدستی با 
امپرياليستها 
راه دشمنی با 
اتحاد جماهير 
شوروی 
سوسياليستی 
را در پيش 

، جنبش گرفت
دموکراتيک 
آذربايجان و 
کردستان را 
سرکوب کرد 
و در همدستی با امپرياليستهای آمريکائی 
حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق را در 

آنگاه  .مرداد سرنگون نمود ٢٨نه کودتای خائنا
غداره را از رو بست و به کشتار و سرکوب 

 ۶ادامه در صفحه ...مردم آغاز نمود و

همدست امپرياليسم ،صهيونيسم يعنی نژادپرستی  
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 ...”پرس پوليس”نقدی بر 
ثروتهای مردم ايران را غارت کرد بطوريکه  

ورثه وی هنوز از اين دزديهای سرشار سيراب 
  .می شوند

 مرجانه در کتابش در عين حال زياده رويها و
کجرويهای و سوء استفاده های در انقالب را که 
نتايج طبيعی و فرعی هر انقالبی هستند و در 
حدودی خشک و تر را با هم می سوزانند با 
ظرافت کودکانه به نقد می کشاند و از آن به 
صورت سمبليک بعنوان دوران کودکی انقالب 

خود وی نماد اين دوران کودکی . نام می برد
تی از شکنجه های ساواک در وق. تحوالت است

بعد از انقالب سخن گفته می شود وی سرا پا 
، ، آويزان کردنشالق به کف پا. گوش است

از  ..، سوزاندن با اتو و دست بند قپانی
دستآوردهای ساواکيهای تربيت شده در آمريکا 
و اسرائيل است و وی پيش خود می گويد فکر 

ر و نمی کردم که از اتو هم می شود برای زج
اتو تا کنون از نظر وی . شکنجه استفاده کرد

 ،برای محو چين و چروک البسه است ولی حال
وقتی . به دستگاهی دو منظوره بدل شده است

تعقيب ساواکيها شروع می شود و مردم نفرت 
خويش را از پليس مخفی شاه نشان می دهند و 

رامين که آشنای . تنفر خويش را ابراز می کنند
اواکی بود نيز مورد تعقيب قرار وی و پدرش س

می گيرد و بچه های محل پدر وی را قاتل می 
مرجانه می خواهد وی را ببخشد تغيير . نامند

نظرش را به وی اطالع می دهد و آنوقت رامين 
زيرا می گويد که پدرش هرگز قاتل نبوده است 

اين سخنان . فقط کمونيستها را می کشته است
وی مظهر تماميت و موجز و پرمعنای کودکانه 

کليت آن بنائی است که پهلوی ها در ايران بپا 
کمونيستها در ايران هيچگاه دارای . ساختند

، از هيچ حقی برخوردار حقوق بشر نبوده اند
همواره مورد سرکوب و شکنجه بوده . نبوده اند

شاه در مصاحبه خود به صراحت اعتراف . اند
نمی   می کند که کمونيستها را زندانی سياسی

آموزگار شاه . شناسد
آمريکائی ها هستند که 
ورود کمونيست و قاتل 
را به آمريکا ممنوع 
کرده و کمونيسم را 
نوعی بيماری روانی 
می دانستند و می دانند 
که بايد مبتاليان به آن 
را به تيمارستانها 

اين کاری بود . فرستاد
که آمريکائيها می 

  .  کردند
انوشيروان (انوش

دائی وی در زندان محمد رضا شاه   )ابراهيمی
اسير بود و اين انقالب شکوهمند بهمن بود که 

زندانهای ايران را گشود و فرزندان قهرمان  دِر
مردم ايران را که در بيغولهای پهلوی شکنجه 

هديه وی . می شدند به دامن مام ميهن بازگردانيد

به مرجانه تنها قوئی که از خمير نان بمنزله نماد 
، تجربه نسلی بود که به نسل ساخته بود نبوداميد 

  .بعدی منتقل می کرد
  

  الالی الی الی گل انجير
  بابات داره بپاش زنجير
  بپاش زنجير صد خروار

  چشاش خواب و دلش بيدار
  بخواب آروم گل خورشيد
  بابات حال تو رو پرسيد
  بهش گفتم که شيری تو
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مرجانه ساتراپی در يک خانواده متوسط سياسی 
و متعهد به سرنوشت مردم ايران رشد می کند و 

تاثير را خواننده از آنها تاثير می پذيرد و اين 
چون خط قرمزی در تمام طول اثر وی حس می 

، تيزبينانه و درک وی سطحی نيست. کند
انتقادی به رويدادهای بنحو موشکافانه است و 

  .دور و برش برخورد می کند
مرجانه به انقالب فرهنگی رژيم جمهوری 
اسالمی که با هدف تصفيه دانشگاهها و نظارت 

د اشاره می کند و با بر نظام آموزشی کشور بو
انزجار از تعطيل دو سال دانشگاه  که با دست 
روشنفکران ارتجاعی نظير دکتر سروش ها 

 وی از اشغال سفارت. انجام شد ياد می کند
آمريکا حجاب اجباری و تجاوز به زنان بی 
، حجاب و تحقير آنها و اسيد پاشی به چهره آنها

اسالمی  چاقو زدن آنها و مبارزه مردم با ارتجاع

  .سخن می راند
با پيروزی مالها زندگی دوگانه مردم آغاز می 

در بيرون همان کاری را نمی کنند که در . شود
خانه ها و خانواده ها به . درون خانه می کنند

اين دوگانگی  ، اندرونی بيرونی بدل می شوند

، اين دروغگوئی اجباری و مصلحت اخالقی
ت و ناسالمی آميز شالوده زندگی مزورانه و سخ

می ريزد که بانيان آن همان مالها  را در ايران
” خلوت آن کار ديگر را می کنند”هستند که در 

و فرهنگ رياکارانه و جبارانه خويش را به 
  .جامعه تسری داده و تحميل می کنند

ايران به دو چهره بدل می شود و مبارزه  
روز از نو . اشکال جديدی بخود می گيرد

نا اميدی مرجانه در آستانه  شمِع .روزی از نو
مارکس که به وی می گويد مبارزه  اميِد قدرِت

ادامه دارد آب می گردد و اميد و مبارزه برای 
زندگی بهتر شالوده فعاليت آتی زندگی وی می 

جنگ ايران عراق جامعه ايران را تکان . گردد
. می دهد و باعث تثبيت رژيم آخوندی می شود

سرود ای ايران را قدغن  مالها که تا ديروز
کرده بودند و از امت اسالمی بجای ملت ايران 

مصلحت اسالم را در اين ديدند  ،سخن می گفتند
که از احساسات ملی مردم ايران نيز برای دفع 

مردم حاضر به جان بازی و . تجاوز استفاده کنند
فداکاری و دفاع از ميهنشان بودند و آخوندها  

رسانه . ن سود می جستندسوار بر خر مراد از آ
های گروهی بيکباره از ميهن و غرور ملی 

نواخته می  ”سرود ای ايران”وقتی . سخن گفتند
شد مرجانه می گريست زيرا گريه وی بيان 
. احساسات عمومی مردم ايران بود و هست

شکست جمهوری  ”سرود ای ايران”پخش 
 ”امت”. اسالمی در مبارزه با ملت ايران بود

يد عقب نشينی می کرد و هويت اسالمی با
بدون تکيه بر . ايرانی را برسميت می شناخت

احساسات ملی که همه مردم ايران را در برمی 
گرفت امکان مقاومت در مقابل تجاوز صدام 
حسين که مورد حمايت همه ممالک امپرياليستی 

کاری را که . و ارتجاع منطقه بود مقدور نبود
حمله به ايران  پيش در ١۴٠٠خلفای راشدين در 

از پسش بر نيامدند حال دو تا آخوند شپشو می 
خواهند از پسش بر آيند و هويت ايرانی ما را بر 

خانم مرجانه ساتراپی به فروش اسلحه . باد دهند
به طرفين درگير 
جنگ اشاره می 
کند ولی فراموش 
می کند توضيح 
دهد که فروش 
اسلحه به ايران 
تنها از راه قاچاق 

قچيان توسط قاچا
بزرگ جهانی 
اسلحه و با 
قيمتهای سرسام 
آور به ايران 
صورت می 

هيچ کشوری حاضر نبود به ايران اسلحه . گرفت
اسلحه شيميائی هرگز به ايران فروخته . بفروشد

نشد ولی برای صدام حسين تاسيسات عظيم توليد 
سالحهای شيميائی ساختند تا بتواند به ايران 

 ٧ر صفحه ادامه د...اجازه. حمله کند

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
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 زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت  

 ...”پرس پوليس”نقدی بر 
استفاده از اين سالحها را آمريکائی ها توسط  

اينکه . آقای رونالد رامزفلد به صدام حسين دادند
ايران نيز از سالحهای شيميائی در جنگ 
استفاده کرد دروغی است که امپرياليستها 
ساختند و پرداختند تا همدستی و جنايات 

متاسفانه اين . کنندخودشان را درايران توجيه 
مطلب نادرست در تحت تاثير تبليغات سرسام 
.   آور امپرياليستها در اين اثر بازتاب يافته است

           ادامه دارد
***** 

  
  

  ... ”فتنه ی”ماهيت 
کار آن مبارز . ذهنی گماشته صهيونيسم است

مذهبی که ضربه استراتژيک به امپرياليسم و 
ليل نهائی در سرمايه داری می زند در تح

مبارزه با مذهب بسيار پربارتر و موثرتر از آن 
هلند و يا ، ژيگولوی ايرانی مقيم فرانکفورت

لندن است که سفيهانه فکر می کند با توزيع 
کاريکاتور محمد و يا توصيه و تبليغ فيلم بی 

در هلند بر ضد ” فتنه”ارزش و تحريک آميز 
از  و خرافه مذهبی را مذهب مبارزه کرده است

بگذريم از اينکه مبارزه عليه . بين برده است
مذهب اسالم، مبارزه با مذهب بطور کلی 

بلکه همدستی با مسيحيت و يهوديت  ،نيست
است تا بتوانند سياستهای نژادی و استعماری و 

اين ضد . ضد بشری خويش را توجيه کنند
مسلمانان مسلمان زاده کله پوکهائی هستند که 

بی جهت نيست که . اند ابزار دست اسرائيل
ارتجاع جهانی آنها را الی پوست پياز خوابانده 
و برايشان مصاحبه های پی در پی راديو 

، مدال به گردن آنها تلويزيونی ترتيب می دهد
مبارزه ضد رژيمی ” قهرمانان”اندازد تا  می

نقش . معرفی شوند برای روز مبادا در ايران
تحوالت اين ارتجاع منصور حکمتی در آستانه 

پی ريزی آن از  .می شود” شکوفا”آتيه ايران 
  . همين حال آغاز شده است

اخيرا در هلند دارودسته های فاشيستی و دست 
راستی که سرشان به صهيونيسم جهانی وصل 

 ١۵فيلمی  ،است بدنبال انتشار کاريکاتور محمد
دقيقه ای به بهانه افشاء جنايات مسلمانها و 

ما . مانان تهيه کرده اندعليه مسل” آزادی بيان”
شاهديم که اين قصه سر دراز دارد و با سياست 

اين . و پشتکار حسابشده صورت می گيرد
تبليغ می کنند که قرآن  آزادی بيانهواداران 

در ترکيه مدرن و سکوالر از . شود ممنوعبايد 
جمله خط عربی را عوض کردند تا در عين 
. حال کسی موفق نشود آموزش قرآنی ببيند

اکنون ما با موج تبليغات عظيم مذهبی اسالمی 
مردم ترک در ترکيه . در ترکيه روبرو هستيم

سکوالر به مراتب مذهبی تر از مردم ايران در 
  .ايران اسالمی هستند

اين نخستين اقدام ضد اسالمی اين حضرات 
توهين . گماشته امپرياليسم و صهيونيسم نيست

ر پشت سنگر به مقدسات مسلمانها و کتمان آن د

از دوران تئوريهای آقای ساموئل ” آزادی بيان”
هانتيگتون آمريکائی مد شده است و بخشی از 
سياست راهبردی امپرياليست آمريکا در 
سرکوب نهضتهای مترقی و آزاديبخش در 

از همان تاريخ شما با اين تبليغات  .جهان است
مواجه هستيد که نهضتهای آزاديبخش را 

سم قرار می دهند تا تروريسم مترادف با تروري
  . امپرياليستی را کتمان کنند

ماهيت اين مبارزه دستيابی به منابع اوليه 
انرژی در خاورميانه است که در کشورهای 

، عربستان ، عراقايران. اسالمی واقع هستند
، ، بحرين، امارات متحده عربی، کويتسعودی

نيجريه و ، ربايجانذ، آترکمنستان، ازبکستان
همگی از  ،حتی اندونزیو  و الجزاير ليبی

امپرياليستها برای تسلط . ممالک اسالمی هستند
بر اين منابع انرژی نياز به توجيهات 

اين توجيهات برای سرکوب . ايدئولوژيک دارند
نهضتهای مقاومت مردم اين کشورها الزم 

اين توجيهات برای فريب مردم ممالک . است
ضروری  متروپل و طبقه کارگر اين ممالک

اين است که امپرياليستها که هرگز . است
خودشان به آزادی بيان اهميتی نمی داده اند 
بيکباره بياد وجود ديکتاتورها در اين ممالک 
افتاده اند و از منابعی صحبت می کنند که برای 

ارزشهای حفظ دستآوردها و ”و  ”تمدن”بقاء 
اين  .الزم است” نوع زندگی غربی”و ” مدرن

فاشيستی نظر به دور دارد که اشغال  توجيهات
اين سرزمينها را توسط ارتشهای اشغالگر 

  .طبيعی جلوه دهد
 ،صهيونيستها به اين تبليغات دامن می زنند

زيرا دست آنها را در اشغال سرزمينهای 
فلسطينی باز می گذارد و تجاوز نژادپرستانه و 
صهيونيستی آنها را به لبنان و ساير ممالک 

امروز مبارزه با . توجيه می کندخاورميانه 
اسالم در بطن خويش يک مبارزه ماهيتا انقالبی 

بلکه وسيله ای در دست امپرياليستها  ،نيست
برای سرکوب ملتهای معترض و مخالف 
. امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه است

امپرياليستها مزدوران خويش را به عنوان 
يج پيشقراوالن توجيهات ايدئولوژيک خويش بس

کرده اند تا مردم را تنها بر ضد اسالم در 
قتل عام مبارزان . سراسر جهان بسيج کنند

را اگر آنها  ، فلسطينی و لبنانیعراقی و افغانی
را با برچسب اسالمی مزين کنند بمراتب راحت 

اين . است تا پيرايه ديگری بر آنها بسته شود
سياست امپرياليستی ضد اسالمی برای انفراد 

بايد در . ين نهضتها صورت می گيردسياسی ا
، پايدار و قطعی اين پيچيده گی آن عامل ماهوی

را تشخيص داد و بر اساس آن اتخاذ تصميم 
  .کرد

 ”آزادی”اسالميزه کردن را مقابل  ”فتنه”در فيلم 
قرار می دهند و فرا می خوانند برای دفاع از 
آزادی بايد جلوی اسالميزه کردن و قرآن را 

تو گوئی فقط . کرد ممنوعی آنها را گرفت و حت
هم اکنون موج تبليغاتی . اسالم ضد آزادی است

مسخره ای در مورد سرزمين تبت دنيا را فرا 

اين تبليغات برای مقابله با چين . گرفته است
سرمايه ، است و در کار رقابت امپرياليستها

قابل توضيح  تدارک جنگ آيندههای جهانی و 
هبر مذهبی ارتجاعی و داالی الما يک ر. است

کاهنان بودائی وی مرتجع تر از آخوندهای 
آنها بيکباره به مظهر مجسم آزادی . ايران اند

اگر بتوان آخوندها را نمايندگان . تبديل شده اند
برده ”، کائنان بودائی نمايندگان جا زد” فئودالها”

در اينجا حمايت از يک جريان  .هستند” داران
ر منافع امپرياليستی ارتجاعی مذهبی در کاد

. بيک باره دفاع از آزادی بيان قلمداد می شود
آنجا که مسلمانها حق حرف ندارند و نبايد مورد 
حمايت قرار بگيرند زيرا که خطر اسالميزه 
شدن غرب را تهديد می کند ميدان برای 

در اينجا به روشنی . تبليغات بوديسم باز است
پرياليستی می توان ديد که سخن بر سر منافع ام

است و نه حمايت از اين و يا مقابله با مذهب 
اين است که نظريه ارتجاعی . ديگری است

منصور حکمت که وظيفه افکار عمومی سازی 
را برای امپرياليستها و صهيونيستها بر ضد 
مسلمانها بعهده گرفته است عميقا ارتجاعی است 
و نشان می دهد که تا چه حد آنها آلت دست 

سازمان . تها و صهيونيستها هستندامپرياليس
که توسط ” مسلمانان سابق”صهيونيستی 
در ساخته و پرداخته شده و صهيونيستها 

سراسر جهان مورد حمايت قرار دارد و برايش 
در همه ممالک از آلمان و اتريش و هلند و 

برنامه چينی می کنند .. .دانمارک و انگلستان و
دامن زدن  بخشی از کارزار امپرياليستها برای

، تجاوز به ممالک مسلمان و از به نژادپرستی
يکی از اين آلت دستها در  .ايران استبه جمله 

هلند از پيامبر اسالم محمد يک شخصيت 
کارتونی آفريده است که بروشنی هدفش 
تحريک آميز و دامن زدن به تبليغات 

نشريه نيمروز . نژادپرستانه در هلند است
: می نويسد ١٣٨٧فروردين ماه  ١۶مورخ 

احسان جامی در فعاليت سياسی و اجتمای اش ”
موضعگيريهای تندی عليه اسالم اتخاذ کرد و 
سال گذشته گروهی با عنوان کميته مرکزی 
مسلمانان سابق برای حمايت از کسانی که دين 

احسان .. .اسالم را ترک می گويند بنيان گذاشت
جامی بيشتر به حمايت از خيرت وايلدز يکی از 
نمايندگان حزب آزادی هلند در مجلس پرداخته 

اين آقای خيرت وايلدز يک نژادپرست . ”...بود
کامل دست راستی است که روابط حسنه با 
اسرائيل دارد و بر ضد مسلمانان در هلند به 
فتنه گری مشغول است و فيلمی ضد مسلمانی 

ايشان ” آزاديخواه”حزب . نير تهيه کرده است
از ورود مسلمانان به هلند خواهان آن است که 

جلوگيری شود و قرآن که آنرا کتابی فاشيستی 
ممنوعيت قرآن و . می خواند ممنوع گردد

جلوگيری از ورود مسلمانان برای ايشان و 
وی . حزبشان عين آزادی و دموکراسی است

بارها گفته است که اگر مسلمانان می خواهند 
      دور قرآن را پاره کرده ودر هلند بمانند بايد 

 ٨ادامه در صفحه ...
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  ... ”فتنه ی”ماهيت 
فيلم آقای خيرت وايلدز بايد حضور . بياندازند 

سرباز متجاوز و اشغالگر هلندی در  ١۶۵٠
افغانستان را که مردم افغانستان را قتل عام می 

کار افتضاح اين فيلم و . کنند توجيه کند
تحريکات فتنه انگيزانه نژادپرستان هلندی و 

صور حکمت به آنجا رسيده است که پيروان من
حتی دولت اسلوونی که رياست دوره ای 
اتحاديه اروپا را بعهده دارد نيز انتشار فيلم 

را محکوم کرده و اعالم نموده است که  ”فتنه”
اين فيلم هدفی جز ايجاد نفرت ندارد و آزادی ”

بيان بايد در فضای احترام به مذاهب و ديگر 
. ”تعهد رعايت شود اعتقادات و همراه با حس

بان کی مون دبيرکل سازمان ملل نيز اين فيلم 
را توهين آميز خواند و چاره ديگری نيز برای 

در لحظه ايکه اروپا با ياری . آنها نمانده است
آمريکا می خواهد از منطقه کوزووی مسلمان 
در قلب صربستان بيکباره يک کشور مستقل 

يت خن از عضو، در لحظه ايکه سمتولد کند
آلبانی مسلمان در اتحاديه اروپا و يا قبرس نيمه 
مسلمان و بوسنين هرزه گوين مسلمان برای 
ورود به اتحاديه اروپاست تحريک عليه 
مسلمانها با اين سياست جلب ممالک ناشی از 
تجزيه يوگسالوی در تناقض کامل قرار می 

موضعگيريهای مصلحتی اين رهبران را . گيرد
عيت کنونی سياسی توضيح بايد با توجه به وض

داد وگرنه همين وضعيت در مورد انتشار 
کاريکاتور محمد نيز حاکم بود و آنها عکس 

در آن دوره همين . حرفهای امروز را می زدند
 آزادی بيانرهبران زير پوشش حمايت از 

توهين به پيامبر اسالم را روا می دانستند و اين 
وانين عمل را وقيحانه مغاير قانون اساسی و ق

کار به جائی . جزائی ممالکشان نمی دانستند
رسيده است که اتحاديه روزنامه نگاران هلند 

اين . قصد دارد از اين حضرت آقا شکايت کند
تناقضات نشان می دهد که آقای خيرت وايلدز 
خارج از نوبت به ساز صهيونيستها شروع به 
رقص کرده است و اين رقص بی تناسب ايشان 

عمومی ضد اسالمی دول  در متن سياست
اروپا و آمريکا در شرايط کنونی نمی خوانده 

طبيعی است که وقتی به کارزار بزرگ . است
جهانی ضد اسالم دامن زده شود مواردی هم 
پيدا می شود که کسانی افسارشان پاره شده و 

  .با اشاره اسرائيل خارج از کر بخوانند
 ،ولی برای حزب ما مهم اين يا آن موارد نيست

مهم آن است که روش کمونيستها را در مبارزه 
عليه مذهب بطور کلی و اسالم بطور خاص 
روشن کنيم و سياست راهبردی امپرياليستها و 
ماهيت اين سياست را در برخورد به اسالم و 

تنها در راستای اين . مسلمانها برمال کنيم
مبارزه اجتماعی و ضد امپرياليستی است که 

هم . ناسره تشخيص داد می توان سره را از
اکنون مالک تشخيص مهمی پيش آمده تا مردم 
ايران سازمانهای اپوزيسيون ايران را بهتر 

سازمانهای حامی اسرائيل و مخالفان . بشناسند

، سازمانهای موافق امپرياليسم و مخالفان آنها
” انقالبی”مهم اين نيست که اين سازمانهای  .آنها

استعماری داشته  روابط مشخص با اين قدرتهای
مهم اين است که اين سازمانها از  .باشند يا خير

زاويه نظری فلج شده و به تسخير تفکر ارتجاع 
آنها ابزار دست ايجاد افکار . جهانی در آمده اند

عمومی اين ماشينهای تبليغاتی امپرياليستی 
الزم نيست که اين سازمانها جاسوسان . هستند

،  ها از روی جهالتاما آن. امپرياليستها باشند
، ، ليبراليسم، بی تجربگی سياسیتفکر جزمی
، پيمودن راه ، مد روز بودنبی مسئوليتی

کمترين مقاومت سياستهای امپرياليستی و 
صهيونيستی را تبليغ می کنند و آب به آسياب 

  .  جنايات آنها می ريزند
***** 

  
  

  ...دروغهای يک رئيس جمهور
  .”رام قائليمداريم و برای شما عزت و احت 

تا قبل از اين پيام نوروزی جرج بوش که در 
مقابل پيام نوروزی مالها بسيار سياستمدارانه تر 
و موذيانه تر بود، بايد بخاطر آورد که 

بدون دخترم ”امپرياليست آمريکا با انتشار کتاب 
، با تهيه چندين فيلم سينمائی ضد ايرانی ”هرگز

جمله فيلم و نه ضد رژيم جمهوری اسالمی از 
در صنايع امپرياليستی و ايدئولوژی  ”سيصد”

با تبليغات کتاب نژادپرستانه  ،سازی هاليووود
با تحريم اقتصادی مردم ، ساموئل هانتيگتون

، با نقض حقوق ايران و گرسنگی دادن به آنها
، با تهديد بکار روشن و قانونی مردم ايران

گيری بمب اتمی و راه انداختن جنگ جهانی 
، با تالش برای تجزيه ايران و عليه ايرانسوم 

دادن کمک مالی به جريانهای وابسته تجزيه 
، با پخش اکاذيب و جعليات در مورد مردم طلب

ايران دشمنی خويش را به مردم ايران ثابت 
همين آمريکا با ساقط کردن  .کرده است

هواپيمای مسافربری ايران و کشتار بيش از 
مه موازين جهانی نفر ايرانی بر خالف ه ٣٠٠

و انسانی درجه بربريت و ضد بشری خويش را 
امپرياليست آمريکا با کودتای . به ثبوت رسانيد

با دخالت مستقيم  ١٣٣٢مرداد سال  ٢٨خائنانه 
در سرنگونی دولت قانونی و ملی دکتر مصدق 
خنجری زهرآگين بر ضد آزادی و استقالل 
ايران نشان داده است که برای مردم ايران 

آنها دلشان . رگز عزت و احترامی قايل نيسته
دولتی . برای دزديدن نفت ايران لک زده است

که آزادی را حق همه ابناء بشر می داند نمی 
بايست در گذشته از رژيم جنايتکار و خائن 

همين رژيم آمريکا به . پهلوی حمايت می کرد
، ، عراق، ويتنامجناياتی در کره شمالی

دست زده است که .. .ان و، اير، شيلیافغانستان
آنها تا بامروز . قلم از نگارش آن عاجز است

هزاران انسان عراقی را در زندانهای ابوغريب 
ما از زندان . به بند کشيده و شکنجه می کنند

گوانتانامو و زندانهای مخفی آمريکا بر عرصه 

  . های کشتی سخن نمی رانيم
يک لحظه سرنوشت غم انگيز مردم فلسطين را 

مردمی که امپرياليسم و . نظر بگيريد در
صهيونيسم آنها را به مرگ محکوم کرده و هر 

اين . روز صدها نفر از آنها قربانی می گيرند
سرنوشت غم انگيز مورد تائيد جرج بوش است 
و در سفر اخيرش به خاورميانه سرکوب مردم 
فلسطين را توسط صهيونيستها مورد تائيد قرار 

ی می تواند نام انسان بر آيا چنين جانور. داد
  . خود بگذارد و برای ايرانی دل بسوزاند

بخود می ” انسانی”چنين جانوری بيکباره قيافه 
طبيعتا  .گيرد و برای مردم ايران دل می سوزاند

کيهان وابسته لندنی که سخنگوی فارسی زبان 
غير رسمی وزارت جنگ آمريکاست وظيفه 

رفته و غسل تعميد دادن جرج بوش را بعهده گ
  .در عرصه تبرئه اين جانور پيشقدم است

تا اينجا ظاهرا جرج بوش پيامش به مردم ايران 
  .پيامی سراسر رياکارانه و مملو از دروغ. است

در بخش بعدی نظر خويش را ظاهرا در مورد 
رژيم جمهوری اسالمی ايران بيان می کند تا 

وی از . تفاوتی ميان مردم و رژيم گذارده باشد
غنی سازی ”ايران می خواهد که از رژيم 

و  انها را يکدنده خوانده  ”اورانيوم دست بردارد
از جهتی نمی گذارند مردم ... ”: و می گويد

، و از جهتی ديگر ايران به حقوق خود پی ببرند
مردم عراق را نيز با جاه طلبی های خود 

  .”پريشان و گيج کرده اند
. است در اين اظهار نظر دو دروغ جديد نهفته

نخست اينکه انصراف ايران از غنی کردن 
اورانيوم به نفع امپرياليستهاست و يک خيانت 

دوم اينکه وضعيت دهشتناک . روشن ملی است
هزار عراقی و  ۶٠٠عراق که منجر به کشتار 

ميليون آوراه عراقی شده است نه ناشی  ۶تا  ۴
از جاه طلبيهای رژيم ايران بلکه ناشی از تجاوز 

جرج بوش . ربر وحشی به عراق استيک عده ب
جای علت و معلول را با هم با موذيگری عوض 

مردم عراق داشتند حتی در زير پرچم . می کند
ديکتاتوری صدام حسين به زندگی روزانه عادی 

استعمارگران مدرن اين . خويش ادامه می داند
امنيت را . حق طبيعی را از آنها سلب کرده اند

جان و مال و ناموس آنها به . از بين برده اند
منابع طبيعی ثروت آنها را . تجاوز می کنند
موذيانه و رياکارانه است که . غارت می نمايند

کابوسی را که امپرياليستها در عراق به وجود 
آورده اند به گردن نيروهای خارجی ديگر از 

علت . جمله جمهوری اسالمی ايران انداخت
ای عراق العلل همه نابسامانيها و آشفتگيه

حضور نيروهای بربرمنش تجاوزگر در عراق 
آنها بايد بدون قيد و شرط خاک عراق را . است

کشيدن پای جمهوری اسالمی در اين . ترک کنند
نقش کثيف جمهوری . ميان خلط مبحث است

اسالمی اتفاقا در تائيد رژيمی است که 
. آمريکائيها آنرا در عراق به روی کار آورده اند

دروغ جديد دروغ قبلی را تقويت جرج بوش با 
 ٩ادامه در صفحه ...جرج بوش. می کند

  آزاد بايد گردند  ،شرط زندانيان سياسی، بی قيد و
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  ...دروغهای يک رئيس جمهور
بيکباره مدعی می شود که حق ايران در غنی  

وی می . سازی اورانيوم را برسميت می شناسد
، و به آن باور دارم که من علنا گفته ام”: گويد

وی مردم ايران بايد بدانند که ايران حق دارد نير
، و من به نيروی هسته ای غير نظامی توليد کند

آقای جرج  .”هسته ای غير نظامی اعتقاد دارم
بوش علنا تا کنون عکسش را می گفت و هرگز 
اين حق ايران را در غنی سازی اورانيوم که در 
پيمان منع گسترش سالحهای هسته ای منعکس 

شگفت انگيز . شده است برسميت نمی شناخت
. وقاحتی رنگ عوض می کند است که با چه

حال تغيير نظر خود را با دروغ بخورد افکار 
عمومی می دهد و طوری جلوه می دهد که تو 
گوئی اين وی بوده است که از حقوق مسلم مردم 
ايران در آموزش فنآوری هسته ای و غنی 

  .سازی اورانيوم دفاع می کرده است
: وی در توضيح دروغهای باال اضافه می کند

بر اين پيشنهاد روسيه دائر بر عقد قرارداد و بنا”
تامين سوخت به طور مداوم به حل مساله کمک 

، و ايران ديگر نيازی ندارد که خواهد کرد
، زيرا سوخت مورد اورانيوم را غنی سازی کند

نياز برای رآکتور آن تامين خواهد شد و مردم 
ازنيروی برق ارزان برخوردار خواهند شد و 

  .”ح پشتيبانی می کنممن از اين طر
جرج بوش ادعائی را که در دو سطر باالتر 

وی حق ايران را ظاهرا . کرده بود پس می گيرد
برسميت می شناسد ولی اين برسميت شناختن به 

ايران . مفهوم استفاده از اين حق در عمل نيست
حق دارد ولی نبايد از اين حق استفاده کند بلکه 

ايران حق . ه نمايدبايد خود را به روسيه وابست
دارد نيروگاه هسته ای بخرد ولی سوخت آنرا 
بايد از امپرياليستها تهيه کرده و وابسته به آنها 

هر وقت امپرياليستها ميله های سوخت را . باشد
به ايران دادند می تواند از نيروی برق ارزان 
استفاده کند و هروقت نداند بايد درب نيروگاه 

. تمان کلنگی ببنددهسته ای را بعنوان ساخ
آمريکائيها ظاهرا با روسيه به توافقهای پشت 
پرده رسيده اند و قرارشان اين است که ايران از 
نظر تامين سوخت هسته ای به انحصار 

امپرياليستها .  امپرياليست روسيه وابسته شود
مايل نيستند ممالک جهان ازنظر تامين انرژی 

هم برای آنها . از حيطه نظارت آنها بدر آيند
کنترل بهای نفت و هم برای تامين بهای انرژی 
در آتيه به انحصار ساختمان نيروگاههای هسته 

از هم اکنون . ای و تامين سوخت آن نياز دارند
، ، فرانسهاين بازار ميان آنها يعنی آمريکا

. ، چين، آلمان و انگليس تقسيم شده استروسيه
 کسان ديگر حق ورود به اين بازار انحصاری

انصراف از غنی کردن اورانيوم در . را ندارند
ايران تنها يک معنا دارد که ايران تا ابد وابسته 

موافقت جرج بوش با . به غارتگران جهانی باشد
تحويل سوخت از روسيه به ايران بهترين گواه 

تجربه . برای وابستگی ايران در آينده خواهد بود
ش و همين چند ده سال اخير نشان می دهد که ري

قيچی در دست روسهاست و آنها همواره در 

اتمام ساختمان نيروگاه اتمی و تحويل سوخت به 
ايران هرگز توانائی آنرا . ايران اخالل کرده اند

در آينده نخواهد داشت که برای عدم تحويل ميله 
های سوخت از جانب روسيه به مراجع بين 
المللی شکايت کند و يا روسيه را از نظر سياسی 

منافع ملی ايران صرفنظر . ت فشار قرار دهدتح
از اينکه چه حکومتی در ايران بر سر کار باشد 
ايجاب می کند که خودش بر روی پای خودش 
بايستد و برای اين منظور بايد از تضادهای 
موجود جهانی و شرايط مساعد سياسی استفاده 

امپرياليست آمريکا ميلياردها دالر اموال . کند
آمريکا بطور غير قانونی مصادره ايران را در 

کرده است و از اين گنج باد آورده کيسه مشتی 
ايرانيان خودفروخته و اتباع آمريکائی را پر می 

. اقدام آمريکا زورگوئی و آمرانه است. کند
فرانسه قرار داد تحويل اورانيوم غنی شده را از 
کارخانه اورديف به ايران که شريک و سهامدار 

در زمان رژيم سابق بوده است اين کارخانه 
آلمان برخالف قراردادش با . زيرپا گذارده است

ايران از ساختمان نيروگاه هسته ای بوشهر 
بر اين اقدامات غير ... خودداری کرده است و

، زورگويانه و مغاير قراردادهای جهانی قانونی
در هيچيک از . موارد بيشتری افزودمی توان 

فنظر از ماهيت آن اين موارد دولت ايران صر
قادر نيست بدون توانائی نظامی و قدرت سياسی 
. و نفوذ اقتصادی به حقوق خود دست پيدا کند

مگر محاصره کوبا و نيکاراگوئه در زمان 
انقالب ساندنيستی غير قانونی و مغاير پيمانهای 

مگر اشغال سرزمين فلسطين  جهانی نبود؟
 نيستهای اسرائيلی غير قانونی ويوتوسط صه

مغاير منشور سازمان ملل متحد نيست؟ روشن 
است که اساس روابط جهانی بر منافع سرمايه 
 .انحصاری و مصالح سياسی آنها بنا شده است

اين حقايق نشان می دهد که پيمانهای جهانی تا 
لحظه ايکه دولتی توانائی پيشبرد سياست خويش 

مگر . را ندارد فقط ورق پاره ای بيش نيست
وان نظامی و قدرت اقتصادی و ايران بدون ت

حمايت ديپلماتيک در عرصه جهانی قادر است 
) خزر(به حقوق خويش در دريای مازنداران

  !دست پيدا کند؟ هرگز
اين است که تمام اين پيمانهای جهانی بی پشتوانه 

در سابق کشورهای جهان می توانستند با . است
تکيه بر بلوک بنديهای جهانی و استفاده از اين 

ادها امکان تنفس نسبی برای خويش به دست تض
هر اردوگاه امپرياليستی حق حاکميت . آوردند

ملی و تماميت ارضی ممالک را بعنوان يک 
اصل خدشه ناپذير از ترس رقيبش برسميت می 

در کادر اين زورآزمائی برای دسته . شناخت
بنديهای موجود در جهان مشکل بود که بدون 

، بگير و بستان ، استهالک، اصطکاکمقاومت
 .بتوانند مقاصد و نيات معينی را از پيش ببرند

منظره سياسی جهان ما بطور کلی فرق کرده 
وعده های پوچ بهر صورت فاقد ارزش . است
سخنان جرج بوش برای وعده های پوچ . است

روسيه حکم قا قا لی لی و يا الالئی را برای 
تکاء يا ما قادر خواهيم بود با ا. مردم ايران دارد

به نيروی خودمان و با استفاده از تضادهای 
سياسی و تکيه به نيروی مردم کشورمان به 
حداقل امکانات ادامه بقاء دست پيدا کنيم و يا 

در . نابودی ملتهائی نظير ملتهای ما قطعی است
، سخن بر اين مبارزه سخن بر سر بود و نبود

ما با  .نظير ايران است سر سياست آتی ممالکی
ياست راهبردی در جهان که در مرکز آن يک س

تامين و تسلط و مصادره منابع انرژی قرار دارد 
دلسوزيهای جرج بوش برای . قرار گرفته ايم

  .مردم ايران دلسوزيهای يک گرگ است
جرج بوش مرتب برای توجيه سياست 

که نسبت ” عدم اعتمادی”استعماری خويش به 
شاره به رژيم جمهوری اسالمی در جهان دارد ا

می کند و اين ابزار را در دست گرفته است تا 
ما می پرسيم  .حقوق مردم ايران را نقض کند

وجود سوء ظن و بی اعتمادی به رژيم جمهوری 
اسالمی صلح و امنيت جهانی را تهديد می کند و 
يا دروغگوئی و تجاوزکاری و جنايات وحشيانه 

، افغانستان و ، لبنانامپرياليستها در فلسطين
اق؟ خطر موهومی جمهوری اسالمی بيشتر عر

فعليت دارد يا خطر واقعی مزدوران و اجيران 
هزار قربانی  ۶٠٠آمريکائی در عراق که به 

منجر شده است؟ آيا می توان به جرج بوش که 
نماينده دروغگوی امپرياليست حيله گر و رياکار 

باين پرسشها فقط . آمريکاست اعتماد کرد
له نوکران ايرانی آنها نوکران آمريکا و ازجم

خلق ايران عليرغم دشمنی . پاسخ مثبت می دهند
برحقی که نسبت به جمهوری اسالمی دارد در 
دلسوزيهای جرج بوش ذره ای از صميميت نمی 

 .يابد
جرج بوش در مقابل پرسشگر که نظر وی را 
در مورد تحريمهای اقتصادی بر ضد ايران می 

من .. .”: خواهد عبارات زير را بيان می کند
نگران مادری هستم که می خواهد فرزند خود 

من ، را در يک محيط پر از اميد بزرگ کند
نگران فرزندی هستم که تالش می کند به دانش 
خود بيافزايد تا از استعداد های خدادادی خود 

هر زمان که دولتی قادر به  ،والبته. استفاده کند
نگران  ام. تامين نيازهای مردم خود نباشد

اما هر . وضعيت انسانها در آن سرزمين هستيم
زمان که دولتی از تامين نيازهای مردمش 

، به ويژه در جامعه غير آزاد و ناتوان می شود
، هميشه به دنبال کسی است که غير شفاف 

 .، بر عهده او بياندازدمسئوليت ناتوانی خود را
تعجبی ندارد که زمامداران ايران آمريکا را 

ی می دانند که خودشان بوجود مسئول مشکالت
درک کننند که ، مردم ايران بايد پس. آورده اند

بخش بزرگی از وضعيتی که در حال حاضر بر 
ايران حاکم است يا مولود سوء مديريت دولت 
ايران است يا معلول انزوائی است که رفتار و 

، آن تصميمهای دولت ايران در روابط خارجی
ل اينکه دولت ايران ، از قبيرا بوجود آورده است

اعالم کرده است که می خواهد کشورهای ديگر 
اين گونه . را با سالح هسته ای نابود کند

، و اعتبار ايران را اظهارات غيرمسئوالنه است
 ١٠ادامه در صفحه ...زيادیتا اندازه 

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است

  ...دروغهای يک رئيس جمهور
  .”از بين می برد 

ت در اين گفتار ضد ونقيض تنها يک نکته درس
وجود دارد و آن اينکه بخشی از نابسامانيهای 
اقتصادی ايران ناشی از سوء مديريت دولت 

خوانندگان خوب است به اين دروغ . ايران است
 :که با کمال بی شرمی گفته می شود توجه کنند

دولت ايران اعالم کرده است که می خواهد  ”
کشورهای ديگر را با سالح هسته ای نابود 

ران کجا و کی چنين ادعائی کرده دولت اي. ”کند
که ايران می  کشورهای ديگراست؟ نام آن 
کند کدامند؟ از  بمباران هسته ایخواهد آنها را 

. کی تا بحال ايران اين همه بمب اتمی دارد؟
جرج بوش با دروغگوئی در پی ايجاد افکار 
عمومی است تا فضائی آکنده از جنگ طلبی و 

آنکس که ايران را . دفشار عليه ايران توليد نماي
، رئيس جمهور با بمباران اتمی تهديد کرد

آنکس  .فرانسه و شخص آقای جرج بوش بودند
که می خواست بر سر ايران جنگ جهانی سوم 
. راه بياندازد نامش جرج بوش بود و هست

پرسشگر کيهان لندنی نيز تالشی نمی کند تا اين 
  .دروغها را بر مال کند

، با با ياری ساير امپرياليستهاامپرياليست آمريکا 
دول رشوه دهی و تحت فشار گذاردن ساير 

کوشيد با قطعنامه غير قانونی جديد به مردم 
اقتصاد ايران را ويران . ايران گرسنگی دهد

سازد و و به خيال خود از اين طريق رژيم 
همين . جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار دهد

فلسطين می کنند کار را اين جنايتکاران با مردم 
امپرياليستها بر اين . تا آنها تسليم اسرائيل شوند

باورند که با تحت فشار گذاردن مردم و 
گرسنگی دادن به آنها موج نارضايتی آنچنان باال 
می گيرد که رژيم مالها با يک طغيان عمومی 
که ظاهرا رهبريش نيز بدست آمريکائيها می 
ر افتد سرنگون گرديده و رژيم مورد نظ

در اين . آمريکائيها به روی کار می آيد
محاسبات قربانی واقعی مردم ايران هستند و نه 

اين خر . رژيم ماليان که بر خر مراد سوارند
سواری از ديد امپرياليستها با آن همه 
دستگاههای اطالعاتی و امنيتی و جاسوسان 
. مزدور و يا ايدئولوژيک خويش پنهان نيست

گذاردنها برای چيست؟ پس علت اين تحت فشار 
برای اين است که با اين فشارها رژيم ايران را 
. تهديد کرده و امتيازات بيشتری از آنها بگيرند

هم رژيم مالها و هم امپرياليستها مردم ميهن ما 
وقتی . را قربانی اين رقابت و تبانی می کنند

من نگران مادری هستم ” :جرج بوش می گويد
را در يک محيط پر که می خواهد فرزند خود 

نگران وضعيت انسانها  ا، ماز اميد بزرگ کند
بی اختيار به آدمی ” در آن سرزمين هستيم
قاتل ده ها هزار مادر . چندش دست می دهد

افغانی و عراقی و فلسطينی و لبنانی و ايرانی 
در . بيکباره دلش برای مادران ايران می سوزد

ن همين چندی قبل ممنوع کردند که دانشجويا
ايرانی در رشته های معينی از علوم به تحصيل 

پاره ای از دانشگاههای جهان از جمله . بپردازند

در هلند زير بار اين تهديد  و ممنوعيت نرفته به 
ولی . استقالل دانشگاهی خويش استناد کردند

جرج بوش ومشاورينش که دلشان بيکباره برای 
فرزندان ايران نگران شده است دانشگاههای 

ان را تحت فشار می گذارند تا منابع علوم را جه
جرج بوش خودش . از دسترس ايرانيها دور کنند

در اين مصاحبه عکس رفتارش را بيان کرده 
من نگران فرزندی ” :وی مدعی است. است

هستم که تالش می کند به دانش خود بيافزايد تا 
 .”از استعداد های خدادادی خود استفاده کند

ع به اين مفهوم است که وی عبارت وی در واق
نگران آن است که دانشجويان ايرانی در طلب 
دانش به اطالعاتی دست پيدا کنند که خوشآيند 

جرج بوش مظهر مجسم . امپرياليستها نباشند
رياکاری و دروغگوئی است و اين چيز جديدی 

همه روسای جمهور آمريکا حيله گر و . نيست
سرمايه داری  تمام رهبران دنيای. مکار بوده اند

  .، رياکار و حيله گرندمکار
گفتگوی اخير جرج بوش با صدای آمريکا برای 
. تحميق افکار عمومی و فريب مردم ايران است

مردم ايران . ولی اين حنا در ايران رنگی ندارد
برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی به 

هرگونه . همدستی با امپرياليستها نيازی ندارند
رياليستها از جانب هر نيروئی که مماشات با امپ

  . باشد موجب بی اعتباری آن نيرو می گردد
  

***** 
  

  
  ...مبارزه با اسالم ابزار

ما با اين سياست . را با دست آنها انجام می دهند
و يا در ترکيه و آمريکا ) بريگاد سرخ(در ايتاليا

     .روبرو بوده ايم
اخيرا در نشست مشترک وزرای داخله اتحاديه 

وزير کشور آلمان آقای ، روپا در لوکزامبورگا
ولفگانگ شويبله پيشنهاد داده است که اروپا 
مسيحيان تحت تعقيب در عراق را به عنوان 

رئيس . پناهنده بپذيرد و به آنها ياری رساند
کنونی اتحاديه اروپا از کشور اسلوونی 
نارضائی خويش را از اين امر اعالم کرده 

  .است
مان تمام اصل پناهندگی سياسی پيشنهاد دولت آل

را کله پا می کند و حساب مسلمانان تحت تعقيب 
در . را از مسيحيان تحت تعقيب جدا می نمايد

حاليکه مسلمانان تحت تعقيب بايد راهی سوريه 
شوند و از حمايتهای  مصرو اردن و ترکيه و 

اتحاديه اروپا برخوردار نباشند مسيحيان تحت 
  .يژه ای برخوردار گردندتعقيب بايد از حقوق و

در زمان تجاوز ناتو به يوگسالوی و تجزيه اين 
کشور امپرياليستها با بوق و کرنا و قطعنامه 
های متعدد به محاصره يوگسالوی پرداختند و 
مانع از آن شدند که کشوری به يوگسالوی 

ولی همزمان با آن دارودسته . اسلحه وارد کند
کردند و در تيرانا  القاعده را از افغانستان بسيج

آنها را مانند گرازهای وحشی پروراندند تا بنام 
اسالم عزيز در حمايت از مسلمانان بوسنی و 

کوزوو به قتل عام صربهای مسيحی دست 
ايران اسالمی نيز در اين جنايت ضد . بزنند

بشری بنام اسالم عزيز سهيم بود و در خدمت 
اليستها امپري. منافع امپرياليسم گام بر می داشت

در آن زمان بخاطر اهداف سياسی و راهبردی 
خويش نياز داشتند از اسالم در مقابل مذهب 
ارتودوکس مسيحيت دفاع کنند و حتی همان 

و  گروههای را که از آنها بنام تروريست 
در آن . جنايتکار نام می برند به خدمت بگيرند

روز اتحاديه اروپا درهايش را به روی 
از کرد تا کار تجزيه مسلمانان کوزوو ب

يوگسالوی را به آخر برساند و از سرزمينی که 
در تاريخ هرگز کشور مستقلی نبوده است کشور 
مستقلی بسازد که هرگز امکان بقاء نخواهد 

، مواد کوزوو تنها يک پايگاه پولشوئی. داشت
. در اروپا خواهد بود ، فحشاء، قاچاقمخدر

يستی نياز سرمايه داری اروپا باين پايگاه ترور
نمونه برخورد بورژوازی اروپا به مذهب . دارد

را در يوگسالوی و با برخورد آنها در هلند و 
دانمارک مقايسه کنيد تا به ماهيت سياست آنها 

اين سياست هرگز متناقض نيست زيرا . پی ببريد
مذهب در خدمت منافع استعماری آنها مورد 

م به وقتی حمايت از اسال. استفاده قرار می گيرد
نفع آنها باشد مسلمانان دو آتشه اند و از آزادی 

، وقتی حمايت از مذهب صحبت می کنند
مسيحيت و يهوديت به نفعشان باشد دشمن اسالم 

ولی سياست کمونيستها نمی تواند بر . می شوند
اساس سياست بورژواها و نوسانات اين سياست 

  .پی ريزی گردد
ه وزير کشور اسلوونی که از درون تجزي

يوگسالوی بيرون آمده است و با صدها هزار 
سر و کار دارد نمی  ،مسلمانان يوگسالوی سابق

تواند براحتی ساير وزرای خارجه مسيحی اروپا 
در موج ضد اسالمی شرکت کند و لذا 
نگرانيهای خويش را از اين نوع برخورد ابراز 

وی می داند که بايد با اين گونه . می دارد
، بوسنی ها برای آلبانيها موضعگيری پاسخی هم

تبليغات  .و مسلمانان ساکن اروپا داشته باشد
وزيرداخله آلمان حمايت از مسيحيان عراق 

، دامن زدن به موج فاشيستی ضد اسالمی نيست
در اروپاست و اين را می خواهد بپای مسيحيان 

  .عراقی بنويسد
تجربه اخير نشان می دهد که نيروهای انقالبی 

ش خود را بگشايند و دست کثيف بايد چشم و گو
صهيونيسم و امپرياليسم را در پس اينگونه 
تبليغات ضد اسالمی مشاهده کنند و فريب اين 

مبارزه . کارزارهای فرصت طلبانه را نخورند
بر ضد مذهب را بايد با مبارزه طبقاتی و بطور 
مشخص با مبارزه ضد صهيونيستی و ضد 

صورت اين  در غير اين. امپرياليستی پيوند زد
، مبارزه مبارزه ضد مذهبی و افشاء گرانه نيست

رابردی امپرياليسم در  در خدمت سياست فعاليتی
  .منطقه است

  
***** 
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 زنده باد مارکـسـيـسـم ــ لنيـنيـسـم

  ... غير لنينيست
پيدا کند و بر شرايط تاريخی جديد متکی گردد و 
آنرا توضيح دهد و تفسير کند و مارکسيسم را 

  .تکامل دهد
يسم در دوران لنينيسم دقيقا همين تحول مارکس

زوال امپرياليسم و عصر انقالبات پرولتری 
لنينيسم تئوری پيروزمند انقالب کبير . است

اکتبر بود که فصل جديدی را در تحول بشريت 
لنينيسم حدود بيش از سی سال تحت . گشود

رهبری ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی 
سوسياليستی در زمان استالين پياده شد و 

. گی برای بشريت داشتدستآوردهای بزر
لنينيسم انقالب سوسياليستی در کشور واحد را به 
ارمغان آورد و حلقه ضعيف زنجير اسارت و 

  .کنترل امپرياليستی را در روسيه پاره کرد
رويزيونيستها وقتی به کودتا دست زدند و قدرت 
را قبضه کردند تالش کردند نخست به جنگ 

اعتبار  لنينيسم روند و لنينيسم را از درجه
اين تالش در همان آغاز خود با . بياندازند

مقاومت رفقای چينی و آلبانی روبرو شد و مانع 
گرديد که رويزيونيستها با حيله گری لنينيسم را 

مبارزه ايکه . از دستور کار خويش خارج کنند
عليه رويزيونيسم خروشچفی در گرفت مبارزه 

. بودای ماهيتا ميان رويزيونيستها و لنينيستها 
لنينيسم در واقع بيان مجسم مارکسيسم در شرايط 
قرن بيستم بود و تا کنون نيز صحت و اعتبار 

پس نتيجه اين است . خويش را حفظ کرده است
که هر لنينيستی مارکسيست هست ولی هر 

   .الزاما لنينيسم نيست” یمارکسيست”
دشمنی با لنينيسم از انترناسيونال دوم آغاز می 

سکی و هم تروتسکی از دشمنان هم کائوت. شود
ممکن است بيان شود که واژه . لنينيسم بودند

لنينيسم در آن زمان اساسا متداول نبود و تازه 
پس از انقالب کبير اکتبر و امکان پيروزی 
ساختمان سوسياليسم در شوروی اين واژه جای 

از اين نقطه نظر نمی . خويش را باز کرده است
همان موقع نيز  توان ايرادی گرفت ولی از

دشمنان نظريات لنين که با وی پيکار می کردند 
دشمن همان نظرياتی بودند که بعدها به صورت 

امر . مدون بنام لنينيسم تدوين و ثبت شد
، امکان انقالب ، حزبيتديکتاتوری پرولتاريا

، ماهيت طبقاتی سوسياليستی در کشور واحد
، برخورد به مسئله جنگ و دولت و دموکراسی

از جمله ... و ، نهضتهای رهائيبخشلحص
مسايلی بودند که همواره از مسايل مورد 

اين نزاع تا به امروز نيز . مشاجره قرار داشتند
کار پس از فروپاشی امپراتوری . پيش آمده است

رويزيونيستها به جائی رسيد که حتی واژه 
امپرياليسم از ادبيات اکثريت سازمانهای مدعی 

تجاوز به يوگسالوی . بود حذف شده ”کمونيسم”
و عراق پاره ای از اين سازمانها را وادار کرد 
که مجددا برای توضيح رويدادهای جهان به 

دموکراسی . مفهوم امپرياليسم متوسل شوند
بورژوائی آن چنان اين سازمانها را اخته کرده 
بود که از جوامع غير ايدوئولوژيک سخن می 

ا حتی وقتی از آنه. راندند و هنوز هم می رانند

مقوله امپرياليسم سخن می رانند نتايج مترتب بر 
آن و يا مفهوم آنچه را که مدعی اعتقاد به آن 

شما اين نظريات انحرافی را . هستند نمی فهمند
در ميان کسانيکه هوادار اقامت تجاوزکاران به 

آنها برخورد اين . خاک عراق هستند می بينيد
ياليسم به ايران حضرات را در مورد تجاوز امپر

و مواضع نيروهای انقالبی چه برسد به 
کمونيستها می بينيد که همگی می خواهند در 
پاررکابی امپرياليستها به ايران با لشگر 

  .کنند” لشگر کشی”موهومی 
 ”دموکرات”پاره ای از اين سازمانها که يکشبه 

در نشريات خويش  ”ستونهای آزاد”شده بودند 
ان را برای تبليغ نظريات بوجود آوردند تا ميد

ضد کمونيستی همواره کنند و از بورژوازی 
ارگانهای  .”دموکراتند”تائيديه بگيرند که اينها 

آنها بجای اينکه مبلغ کمونيسم باشد و به 
سردرگمی ايدئولوژيک خاتمه دهد و پرولتاريا 
را برای مبارزه با بورژوازی آماده گرداند به 

قاطی بدل شد تا ملقمه ای از ديدگاههای الت
به ميان راهروان راه آزادی طبقه  ،سردرگمی

  . کارگر برده شود
و بزدالنه در  ، اپورتونيستیاين روش التقاطی

مبارزه که دل همه را بدست آوريم جز فريب 
. مردم و گمراه کردن آنها نتيجه ای ندارد

مضحک است که کمونيستهائی پيدا شوند که از 
واها ارگان سياسی ترس ارعاب و اتهامات بورژ

خويش را که با خون دل تهيه می کنند در اختيار 
تو گوئی بورژواها در . بورژواها نيز قرار دهند

اين زمينه کمبود دارند که به کمک چنين 
  .اپورتونيستهائی نياز داشته باشند

همه اين موارد نشان می دهد که کمونيستهای 
صميمی و انقالبی بايد در درجه نخست توضيح 

هند چه کسی کمونيست می باشد و بر اساس د
. اين اعتقاد خود برای نيل به هدف مبارزه نمايند

در جامعه در اثر تجزيه طبقاتی چنين است که 
خرده بورژوازی تهی دست و يا کسانيکه از 
صفوف آنها جدا می شوند به صف پرولتاريا 
روی آورده و تزلزل و ناپيگيری خويش را به 

اين است که حزب . می کنندپرولتاريا تحميل 
پرولتاريا همواره بايد بيک مبارزه روشن و 
شفاف ايدئولوژيک دست بزند و برای روشنی 
بخشيدن به مرزها فعاليت کند و نگذارد که 

همه نظريات را در يک . خطوط مستمالی شود
ديگ ريختن و هم زدن تا تمام مرزها زدوده 
شود تنها در خدمت بورژوازی است و نه 

  .لتارياپرو
بر اين نظر است که ) توفان(حزب کار ايران

تنها کسانی می توانند خود را مارکسيست 
لنينيست بنامند که به لنينيسم بعنوان تکامل 

کسانی تنها می . مارکسيسم اعتقاد داشته باشند
توانند کمونيست باشند که به دستآوردهای انقالب 
 کبير اکتبر شوروی ايمان داشته و از اين سی و

چند سال دوران بزرگ ديکتاتوری پرولتاريا 
کسانيکه اين معتقدات را نداشته . تجليل کنند

اگر از نظر . باشند لنينيست و کمونيست نيستند
افکار منحرف نباشند تنها شارالتانهای سياسی 

برخی از آنها خويش را زير نقاب . هستند
، پاره از آنها خيال خودشان می پوشانند” چپ”

ده و بجای دفاع از لنينيسم به را راحت کر
سوسياليسم علمی پناه آورده و خود را پشت 

آنها جسارت . سوسياليسم علمی پنهان می کنند
آنرا ندارند که به صراحت به طبقه کارگر 
بگويند که از نظر آنها لنينيسم از درجه اعتبار 

. روش کار اين عده فريبکاری است. ساقط است
رکت و بسيج توده مگر با حقه بازی و بدون ش

ولی مردم . های مردم نيز می شود انقالب کرد
را بايد بر پايه همين لنينيسم بسيج نمود و به 

لنينيسم مارکسيسم دوران کنونی . ميدان آورد
از کلی  ”کمونيستها”است و لذا جا دارد که 

گوئيهای اپورتونيستی بپرهيزند و از مارکسيسم 
سم است بصورت مشخص تاريخی که همان لنيني

آنها که به سوسياليسم علمی . به دفاع برخيزند
پناه می برند شرم دارند اعتراف کنند که با 

اين چه قماش کمونيستهائی . لنينيسم مخالفند
هستند که با چيزی که مخالفند مبارزه نمی کنند 

پناه بردن به . و لنينيسم را افشاء نمی نمايند
 عبارات کلی بجای روشن کردن خطوط که چه
تفاوتهائی وجود دارد و نشان دادن راه و پرچم 
خود تا مردم بدانند که به چه سمتی بايد بروند 

، ، ترس از مبارزه، دلمشغولیبی خبری محض
، فراموشی ، تسليم ليبراليسم شدنجدی نبودن

فرار به سوسياليسم علمی  .مبارزه طبقاتی است
  .فرار بزدالنه از مقابله با لنينيسم است

پناه برديد  ”سوسياليسم علمی”به وقتی شما 
مرزها چنان زدوده می شوند که حضرت ريش 
بزی ترتسکی با آن عينک مضحک پنسی اش 

تروتسکيسم ضد انقالبی . در کنار لنين می نشيند
” سوسياليسم علمی”نيز در ديگ درهم جوش 

در اين  .بيکباره کمونيست از کار در می آيد
تها نيز جا جبهه واحد ضد کمونيستی رويزيونيس

می گيرند زيرا تا سوسياليسم علميش را قبول 
روشن است که اين روش برخورد، تنها . دارند

موجب سرگردانی است و کمکی به حل هيچ 
  .امری نمی کند

بنظر حزب ما از جمله بر اين اساس است که 
يعنی چه کسی . بايد ديد چه کسی کمونيست است

زب ما طبيعتا بايد ح. مارکسيست لنينيست است
مارکسيست لنينيستها را جلب کند ولی با عمال 
.سردرگی در جنبش کمونيستی بايد پيکار کرد  
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دروغهای يک رئيس جمهور   
  دروغگو

اخيرا آقای جرج بوش رئيس جمهور بی
اعتبار آمريکا مصاحبه ای با صدای آمريکا
که يک موسسه تبليغاتی وابسته به سازمان
جاسوسی آمريکاست ترتيب داده است که

  .تفسير آن خالی از فايده نيست
خانم ستاره درخشش از ايشان در مورد

مردم ايران که دچار مشکالت  پيامشان به
اقتصادی و محروميت از آزادی در آستانه
سال نو هستند می پرسند و آقای جرج بوش
تالش می کند حساب حاکميت ايران را از
مردم ايران جدا کند و بين آنها تفاوت

به وی آموخته اند که توهين و تحقير . بگذارد
ايرانيها نتايج معکوس داشته است و بايد

اين سياست . يکا راه سياست تازه ای بيايدآمر
هم می تواند آراء ايرانيان مقيم آمريکا را در
انتخابات آينده رياست جمهوری به نفع جرج
بوش و حزبش جلب کند و هم در ايران

و حق به جانب به ” انسانی”چهره
جرج . امپرياليست خونخوار آمريکا بدهد

رای ما اما مردم ايران ب ... ”: بوش می گويد
، و ما می خواهيم اين غرور آفرين هستند

ما بر . مردم در يک جامعه آزاد زندگی کنند
اين باوريم که آزادی حق همه افراد بشر

بنابراين . است و هر چه جهان آزادتر باشد
خواهش می : پيام من به ملت ايران اين است

کنم از شعارهايی که می گويد آمريکا شما را
، زيرا ما و نوميد نشويد دوست ندارد دلسرد

  ٨ادامه در صفحه ...     شما را دوست

حزب واحد طبقه کارگر ايران "انحزب کاراير"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

به ما کمک مالی . مونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت ک. 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 گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  اسالم ابزار نوين سرکوب بورژوازیمبارزه با 
با اسالم در شرايط کنونی ابزاری برای مقابله بامبارزه . ، مبارزه با مذهب نيستمبارزه با اسالم

مبارزه با اسالم يک. نهضتهای آزاديبخش و جنبشهای اعتراضی و ملی عليه امپرياليسم است
لک سرمايه داری متروپل برای، يک طرح شستشوی مغزی مردم غرب و ممامبارزه ايدئولوژيک

امپرياليستها خود را در. توجيه قتل عام مسلمانان و سرکوب جنبشهای ملی در سراسر جهان است
مبارزه با”و يا حتی ” تروريستهای اسالمی”، ”بنيادگراها”، ”اسالم سياسی”عباراتی نظير  پشت

ه به پای کمونيسم می نوشتند حال بهرا که آنها در گذشتآنچه . و نظاير آن پنهان می کنند” تروريسم
کمونيستها نبايد در تحليلهای خود در سطح بمانند و به عبارات پوچ  .پای اسالم بسته اند

بايد از سطح به عمق بروند و پديده ها را ريشه ای بررسی. امپرياليستها و نوکرانشان دلخوش کنند
بايد از منظر. اسالم حتما امر مترقی نيست بايد متوجه شوند که کارزار جهانی مبارزه عليه. کنند

بايد پذيرفت که همه مذاهب بيک اندازه برای تحميق. دموکراسی سياسی به اين امر برخورد کرد
مردم خطرناکند و بايد در برخورد به آنها تساوی حقوقی شان را حفظ کرد و بر بی طرف بودن

دولی که بی. ی را بر ديگری رجحان نهاددولت در برخورد به مذاهب تکيه نمود و نه اينکه يک
،طرفی خويش را در ممالک دموکراتيک اروپا و يا غرب در برخورد به مذهب نقض می کنند

اين امر نقض آشکار .هدفشان تقويت مذهبی است که ابزار تحميق افکار عمومی در دست آنهاست
  . قوانين اساسی ممالک دموکراتيک اروپاست

د مذهب در اروپا و غرب بطور کلی که محدود به مبارزه با مذهب اسالمبايد در پس مبارزه ض
  . اميال و نيات سياسی را کشف کرد و با نيات شوم امپرياليستی به مقابله برخاست، شده است

همه حقوق دموکراتيک را بزير ”تروريسم”بورژوازی اروپا هم اکنون به بهانه مبارزه عليه 
تصويب رسانده که نظامی متکی بر سانسور و خفقان و تجاوز به پرسش برده است و قوانينی به
مرز ميان ليبراليسم و فاشيسم روزانه محو می شود و بشدت سيال. حقوق فردی، متولد ساخته است

،مبارزه عليه تروريسم که با پيش کشيدن پای مسلمانها به وسط ميدان تبليغ می شود. شده است
.، تهديد و ديکتاتوری بروز می دهد، ترسپا در جو خفقاننخستين دستآورد خود را در ارو

، عميق و گسترده ای که در راهبورژوازی اروپا با تشديد مبارزه طبقاتی و خطر بحران فزاينده
.به حذف کامل حقوق دموکراتيک و تسهيل شرايط سرکوب مخالفان نياز دارد، دورانديشانه است

نبايد فراموش کرد که بافت گروههای .است ”سم اسالمیتروري”اين نخستين دستآورد مبارزه با
به گونه ای است که امکان نفوذ عمال پرووکاتور دشمن” انقالبی”تروريستی اعم از اسالمی و يا

سازمانهای جاسوسی با طرح ايده های خود با سياست هدايت از راه دور اين .در آنها منتفی نيست
١٠ادامه در صفحه ...مقاصد خويشبکار می گيرند و گروهها را در خدمت سياست های خويش 

  غير لنينيست کمونيست نيست
کسی که مدعی شود مارکسيست لنينيست است بايد با اين علم آشنا. مارکسيسم لنينيسم علم است

زيرا مارکسيسم. بوده و بدان معرفت پيدا کرده و در مبارزات اجتماعی جانب پرولتاريا را بگيرد
مارکس شناسهائی که می توانند از من و شما بهتر ،هستند بسياری. م جانبدار استلنينيسم يک عل

نقل قولهائی از مارکس مناسب و يا نامناسب پشت سرهم ارائه دهند که آدمی از شنيدن دامنه
اين عده کارشان از بر کردن مارکسيسم لنينيسم و. اطالعات آنها در مورد مارکس در شگفت بماند

ولی خود اين عده برای سرمايه داری کار می کنند و نظام. ر و نظريات آنهاستشناخت از آثا
زيرا آنها جانبدارانه رفتار می کنند و از منافع طبقاتی خويش در. سرمايه داری را تقويت می کنند

  .اجتماع به دفاع برمی خيزند
ا مارکسيستنتيجه نخست اين است که نه هر کس که عبارات مارکسيستی بر زبان آورد حتم

  .لنينيست است
مارکسيسم در عين حال علم تحول اجتماعی است و و بر اساس ماترياليسم ديالکتيک به تحول به

مارکسيسم می تواند بر واقعيات تحول يافته جامعه منطبق. پيش و حرکت بی گسست اعتقاد دارد
ن گذشته با توجه بهحکمی که در يک قر .، دگم نيستبهمين جهت مارکسيسم جزم گرا نيست. شود

اين است که. شرايط تاريخی آن دوران درست بود معلوم نيست در قرن اخير درست باشد
مارکسيست لنينيست کسی است که مارکسيسم را با توجه به شرايط تاريخی کنونی بررسی کرده تا

  ١١ه ادامه در صفح...پس مارکسيسم می تواند تحول.   بتواند سره را از نا سره تشخيص دهد
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