
صھیونیسم یعنی نژاد پرستی
 امپریالیسم آخرین مرحلھ بی شرمی و دروغگوئی

پس از فروپاشی امپراتوری امپریالیستی . ین نظریھ صحیح مصوبھ سازمان ملل متحد بودا
ین شوروی و پس از آنکھ رقیب خطرناک امپریالیست آمریکا از صحنھ رقابت حذف شد ا

اگر تا دیروز .  باطل گردیدًامصوبھ سازمان ملل بھ زور صھیونیستھا و امپریالیستھا متحد
صھیونیسم قلدری، ، بعد از آن صھیونیسم بھ نظر مردم جھان معادل نژادپرستی بود کھ بود

بھ ھمین سادگی یکی از کثیفترین اشکال نژاد پرستی با زور و . ؟!دیگر نژادپرستی نبود
خاصیت صھیونیستھای نژاد . از رده خارج شد“ حقوق بشر“ ن امپریالیستِیقلدری مدافعا

پرست این است کھ در داخل اسرائیل مردم را با شستشوی مغزی بر ضد اعراب تربیت 
حتی بھ اعتراف خود رھبران اسرائیلی میان یھودیان شرق و اروپا و آمریکا . می کنند

رتر روندشا در آلمان در شماره نامھ فرانکفوزرو. تبعیض چشمگیری نمایان است
 در صد مردم آن موافق ٦٦ خود می نویسد کھ در یک ھمھ پرسی در اسرائیل ٥/٥/٢٠٠٩

این مردم کھ عطش خونریزی دارند و در نوار غزه  ماھیت صھیونیسم را . حملھ بھ ایرانند
 مھم برای آنھا یھودیت و صھیونیسم. عرضھ کردند طبیعتا با حقوق بشر سر سازش ندارند

سراپای زندگی صھیونیستھای اسرائیلی نشان می دھد کھ این ایدئولوژی ضد بشر تا . است
 .  بھ چھ حد نژاد پرستانھ و ضد انسانی است

پس از آن جیره مواجب بگیران صھیونیسم در دنیا راه افتادند و برای دولت اشغالگر 
کراتیک و دموکراتیک صھیونیستی اسرائیل فتوا جمع کردند کھ این دولت یک دولت دمو

حتی امروز نیز کھ وزیر امور خارجھ فاشیستش رسما اعالم . ترین دولت خاور میانھ است
 باز جیره و مواجب بگیران ،می کند کھ وی نژادپرست است و باید ھمھ اعراب را سربرید

در میان . صھیونیسم از دولت اسرائیل بھ عنوان دولتی دموکراتیک سخن می رانند
از طرفی پیروان شناختھ شده نظریات ارتجاعی منصور حکمت بودند و ھستند و ایرانیان 

از طرف دیگر سلطنت طلبان و ناسیونال شونیستھای کرد کھ ھمیشھ با موساد اسرائیل 
 ٤ ادامھ در صفحھ... . ھمکاری می کردند

 

 

 )٨(عتکامل و نھ تنّو
 ٣حزب طراز نوین کارگر 

حزب و سانترالیسم دموکراتیک
الیسم دموکراتیک اصلی است کھ بر اساس آن حزب طبقھ کارگر در شرایط سانتر

، مستقیم یا از ، اعضای حزب آزادانھبرخورداری از آزادیھای دموکراتیک ساختھ می شود
 درجھ در مدارج مختلف از پائین ترین ، رھبران حزب راطریق نمایندگان منتخب خود

کنگره پس . گره حزبی است انتخاب می کنندسازمانی تا باالترین درجھ سازمانی کھ در کن
از انجام وظایفی کھ بر عھده دارد تا تشکیل کنگره بعد اختیارات خود را بھ 

بدین ترتیب کمیتھ مرکزی بطور .  می سپارد،کھ انتخاب می کند) کمیتھ مرکزی(مرکزیتی
 دموکراتیک انتخاب می شود و بدیھی است کھ تصمیمات و رھنمودھای آن برای تمام

و این ھیچ پدیده شگفتی . اعضای حزب و تمام ارگانھای رھبری پائین تر الزم االجراست
 .نیست

، انضباط سرباز خانھ دموکراسی نمی شناسد. انضباط حزبی انضباط سربازخانھ نیست
، آموزش و پرورش در سربازخانھ بخاطر سرباز در انتخاب فرمانده مطلقا نقشی ندارد

مقایسھ انضباط حزبی . ی طبقھ کارگر و توده ھای زحمتکش نیستدفاع از منافع و آرمانھا
مراعات انضباط حزبی آگاھانھ و بر سبیل . با انضباط سربازخانھ قیاس مع الفارق است

، مراعات انضباط حزبی بخاطر موفقیت در مبارزه اقناع و نھ بر اثر فشار و اجبارست
وجود فراکسیون در . و عمل است، زیرا این موفقیت مستلزم وحدت اندیشھ طبقاتی است

 آنرا بناکامی می ،، مبارزه را فلج می کند سھل استحزب کھ این وحدت را برھم می زند
 اعضای حزب از دل و جان خواستار پیروزی در جنگ طبقاتی اند پیروزی در .کشاند

 آن بخش از جبھھ است ا، پیروزی در این یجنگ مالزمھ اش پیروزی در نبردھای جداگانھ
 ھرگونھ شکاف در صفوف مبارزان . برای پیروزی باید مانند تن واحدی عمل کردو

، با رکود فعالیت حزب را در ھر زمینھ ای کھ باشد از ساده ترین شکل تا پیچیده ترین آن
 از این رو انضباط حزبی کھ خود نفی وجود فراکسیون در .و شکست مواجھ می سازد
۵حھ  ادامھ در صف....حزب است ضروری است

 

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

شرکت در انتخابات 
ایجاد مشروعیت 
برای رژیم است 

رژیم جمھوری اسالمی ھم می 
 اباتش قالبی استداند کھ انتخ

مندستبھنھی مستوی مستورنقش“
توستو

 “آن چـھ سـلـطان ازل گفـت بکـن آن کردم
                                                   

 حافظ
. بازار انتخابات در ایران بسیار گرم است

این گرما بشدت تحت تاثیر رویدادھای 
بویژه ممالک . جھانی نیز قرار دارد

اروپائی و آمریکا چشم بھ نتایج انتخابات 
ایران دوختھ و بر روی آن سرمایھ گذاری 

ھمین سرمایھ گذاری و دلسوزی . کرده اند
امپریالیستھا برای نتایج دلخواه انتخابات 
ایران کافیست تا نتیجھ انتخابات را 

انتخابات  . برخالف میل آنھا تغییر دھد
ت ایران این بار تحت فشار جھانی صور

می گیرد کھ از بیرون اعمال نفوذ می شود 
تا احمدی نژاد بر سر  کار نیآید و چنین 
تبلیغ می کنند کھ اگر اصالح طلبان بر سر 
کار آیند باب مذاکرات ایران و آمریکا 
گشوده گشتھ و محاصره اقتصادی پایان 

 ،یافتھ و وضعیت مردم گویا بھتر می شود
تھا این سیاستی است کھ توسط امپریالیس

برای اعمال نفوذ در نتایج انتخاباتی توسط 
رسانھ ھای گروھی و رادیوھای خارجی 

چنین دخالتی در کار . القاء می گردد
انتخابات تقلبی ایران دقیقا می تواند نتایج 

درست است کھ . معکوس  بجای بگذارد
٢ ادامھ در صفحھ ...مردم ایران مخالف

 دھم  ســال –دوره شــــشـم  
 ٢٠٠٩ـ ژوئن ١٣٨٨ خرداد -١١١مارهـش



    

 ٢                                                 صفحھ                                    توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران   ١٣٨٨  ماه خرداد  ١١١    شماره  

[Text eingeben]

 ...شرکت در انتخابات
رژیم جمھوری اسالمی ھستند و در اقصی 
نقاط ایران بھ این رژیم اعتراض کرده و از آن 
انتقاد می کنند ولی مردم آمادگی تغییر رژیم 
جمھوری اسالمی را ندارند و چھ بسیاری کھ 
علیرغم اعتراض بھ این رژیم در ھمین رژیم 

 اقشار بھ آالف و الوفی رسیده اند و از
اپوزیسیون مرفھ الحال ھستند کھ با ھر تغییری 

. کھ ممکن است بھ ضررشان تمام شود مخالفند
حتی این روحیھ کھ بین بدو بدتر بد را انتخاب 
کنیم در سکوت بی تفاوتی عمومی مردم محو 

 . می شود
 بھمن مبارزه مردم ٢٢در ایران از بعد از 

برای استقرار دموکراسی و آزادی بطور 
در ایران علیرغم . تمر ادامھ داشتھ استمس

اعتراضات کارگری و مبارزه سازمانھای 
مدنی و بویژه اعتراضات بر حق زنان نمی 
توان ھنوز از وضعیت انقالبی سخنی بھ میان 

 .    آورد
مردم بطور کلی نسبت بھ انتخابات بی تفاوت 

این مردم ھمان مردمی نیستند کھ با پاسخ . اند
ر جنبش دوم خرداد برای بی د“ نھ بھ رژیم“

اعتبار کردن رژیم و امید بھ تغییر بھ صورت 
، رژیم میلیونی در انتخابات شرکت کرده بودند

 و ھمین واقعیت مانع ازآنرا غافلگیر نموده 
می شد کھ بشود یک شبھ صندوقھای رای را 

در این انتخابات موج فشاری از . تغییر داد
ا بترساند و بھ پائین وجود ندارد تا باالئیھا ر

 مردم بھ شدت سرخورده ،عقب نشینی وا دارد
ھمھ چیز از باال و با توجھ بھ اوضاع ، ھستند

این امر نیز بسیار . کنونی جھان تنظیم می شود
زیرا وقتی مردم تشخیص می . طبیعی است

دھند شرکت آنھا در انتخابات بطور کلی 
، در سرنوشت آنھادر ، تاثیری در سیر حوادث

داخلی و خارجی ایران ندارد و اساسا سیاست 
نامزد مورد اعتماد آنھا در میدان انتخاباتی 
حضور ندارد نسبت بھ سرنوشت و نتایج این 
انتخابات کھ عمال بھ آنھا مربوط نیست با بی 
تفاوتی برخورد می کنند و این خود زنگ 
خطری برای رژیمی است کھ می خواھد بھ 

مورد اعتماد جھان خارج چنین وانمود کند کھ 
مردم ناظر . مردم بوده و پایگاه توده ای دارد

 .نزاع جناحھای ھیات حاکمھ اند
در رژیمی کھ شورای نگھبان آن نظارت می 
کند کھ چھ کسی خود را نامزد کند و صالحیت 
نامزدھا را بھ جای تکیھ بر تشخیص مردم 
خود در دست گرفتھ است مردم چھ اعتمادی 

 ،مردم. دھا داشتھ باشندمی توانند بھ این نامز
 شورای نگھبان را فاقد صالحیت می خوِد
این شورا یک صافی بھ تمام معنا برای . دانند

این ویژگی . غربال مخالفین و منتقدین است
شورای نگھبان دیگر قابل کتمان نیست و خود 
آنھا نیز سعی ندارند این خصوصیت را استتار 

در حتی اظھارات آنھا برخی مواردی . کنند
جھت تھدید و تحت فشار گذاردن معترضین و 

این شورا خود را بھ . دگر اندیشان خودی است
قوه مقننھ تحمیل کرده است و بجای مردم می 

مردم کھ نابینا . خواھد با مغز علیلش فکر کند
نیستند و ھمھ آنھا فرزندان انقالب شکوھمندی 
در ایران بوده و مزه دموکراسی ابتدائی و 

آنھا نمی توانند این . ی را چشیده اند مردمقدرِت
 . مضحکھ را مورد تائید قرار دھند

رژیم جمھوری اسالمی ھم می داند کھ 
آش کشک “انتخاباتش قالبی است و بھ مصداق 

آنرا بھ مردم “  بخوری پاتھ نخوری پاتھخالتھ
 .عرضھ کرده است و شرمی ھم بابت آن ندارد

می ولی این رژیم از بی تفاوتی مردم نیز 
ترسد و انتظار دارد ھر بالئی می خواھد سر 

، مردم را غارت کند و حساب مردم در آورد
 و مردم ھمانطور بھ صورت پس ندھد

باقی بمانند و خطری “ سربزیر و سربگوش“
آنھا نتیجھ بی تفاوتی . نیاورندبرای رژیم فراھم 

مردم را در اعمال خودسرانھ خویش و اھمیت 
 این حساب .ی کنندندادن بھ مردم جستجو نم

رژیم حاکم در ایران درست از کار در نمی 
 . آید

رژیم جمھوری اسالمی از ھم اکنون تالش 
دارد با تبلیغات و تھدید مردم را بپای 

آنھا از بی تفاوتی . صندوقھای رای بکشاند
مردم آگاھند و می ترسند اگر تعداد شرکت 

 “مشروعیت“کنندگان در انتخابات کم باشد 
 عرصھ جھانی مورد تردید قرار گیرد آنھا در

و در مذاکره با آمریکا از موضع ضعیفتری 
امروز سخن بر سر آن است .  برخوردار باشند

کھ از مجلس الیحھ ای را بگذرانند کھ بھ افراد 
بر سر این .  سالھ ھم حق رای داده شود١٥

چھ . سیاست ھمھ بخشھای حاکمیت متفق القولند
اوت بھ عرصھ بسا آوردن چھره ھای متف

انتخابات نظیر موسوی و کروبی و نظایر آنھا 
بیشتر بھ این جھت باشد کھ پیروان آنھا را نیز 
برای اجرای نمایش تبلیغاتی بھ پای صندوقھای 

 . رای بکشانند
، آنھا بجای اینکھ بھ خواستھای مردم تکیھ کنند

، برای ھویت مردم را بھ رسمیت بشناسند
ارزش قایل شوند و بھ انسانھا بھ عنوان انسان 

خرافات مذھبی پایان دھند و دست اوباشان و 
طفیلیھا را از جان ومال و ناموس مردم کوتاه 
گردانند تا پایگاه اجتماعی قدرتمندی پیدا کرده 
و بتواند در مقابل امپریالیستھا مقاومت کنند با 
شعبده بازی در تالشند تا تنھا نمای خارجی 

این سیاست . دخویش را رنگ آمیزی نماین
سیاستی کھ . سرانجام بھ بن بست می رسد

مردم را در نظر نگیرد وجود خودش مورد 
.سئوال است

در انتخابات شما با دارو دستھ ھائی روبرو می 
شوید  کھ اسامی عجیب و غریب بھ روی خود 
گذارده تا در یک رژیم متکی بر والیت فقیھ 

ر کھ مردم را مھدورالدم می داند و برای بش
ادای جمھوری را کھ ، ارزشی قایل نیست

ظاھرا باید متکی بر خواست مردم و نھ ایزد 
تعداد نامھا متفاوت . باریتعالی باشد درآورند

است و در ھر دوره اسامی تغییر رنگ می 
خطوط بین این جریانھا بسیار نفوذ پذیر و . دھد

اعضاء این احزاب وقتی می دانند . سیال است

 ارزش است و آنچھ استاد کھ تصمیماتشان بی
ازل گفت بگو می گویند و چشمھای آنھا بھ 

، فاقد انگشت اشاره والیت فقیھ دوختھ است
روحیھ حزبی ھستند و تالشی ھم برای تحقق 

 .نمی کنندو دوراندیشانھ آینده دارای برنامھ 
این امر موجب آن می شود کھ براحتی می 
توان از حزبی خارج شد و بدرون حزب یا 

مان دیگری رفت زیرا ھمھ آنھا چشم بھ ساز
باین جھت . انگشت اشاره رھبر دوختھ اند

اصولیتی در کار نیست جز تمایل مشترک بھ 
حفظ رژیمی مستبد و مذھبی کھ باین افراد 
امتیازات فراوانی داده است تا مجموعھ رژیم 

، بھ خودشان ھم آنھا جدی نیستند. را حفظ کنند
چگونھ ممکن است احترام نمی گذارند وگرنھ 

آقای خاتمی با شل کن سفت کن بھ وسط میدان 
. بپرد و سپس  با آمدن موسوی کناره گیری کند

کسی کھ بھ حرف خود ایمان داشتھ باشد و 
بخواھد آنرا متحقق کند باید برای اجرا و تحقق 
سیاستش مبارزه کند و سایر رقبا را در این 

ر کا. مبارزه بھ کناری زند و یا منفرد کند
خاتمی نشانھ آن است کھ ھمھ این کارھا بازی 

فقط “ اصالحات“، رھبران ، جدی نیستاست
اختالفات آنھا اختالف سلیقھ . پھلوان پنبھ ھستند

مجاھدین انقالب  سازمان"شما با نامھای . است
و " روحانیون مبارز مجمع"یا و " اسالمی

 تروحانیھ معاج" ، “جبھھ مشارکت ایران"
، “مدرسین حوزه علمیھ قمجامعھ “، "مبارز

جمعیت “، “کارگزاران سازندگیحزب “
 “اصولگرایان“، “ایثارگران انقالب اسالمی

از برنامھ آنھا سردر نمی . روبرو ھستید... و
حرفھای پاره ای از آنھا انتقاد بھ دولت . آورید

. است ولی خودشان معلوم نیست چھ می گویند
ھ توجھ کنید در حالی کھ حزب رفسنجانی  ک

 است از “کارگزاران سازندگیحزب “ھمان 
موسوی بھ دفاع برخاستھ غالمحسین 
کرباسچی دبیرکل این حزب اداره کننده ستاد 

آقای عطریانفر عضو . انتخاباتی کروبی است
دیگر شورای مرکزی این حزب نیز با آقای 

این در حالی است . کروبی ھمکاری می نماید
یروز با  کھ تا د"روحانیون مبارز مجمع"کھ 

کروبی بود امروز ھنوز تصمیم نھائی خویش 
را اعالم نکرده ولی بنظر می رسد ھوادار 

 . موسوی است
اصالح “ن اکھ از ھوادار“ اعتماد“روزنامھ 

انتخابات ریاست “: است نوشت“ طلبان
 از شگفتی است و فقط رجمھوری این دوره پ

 در جناح .مختص یک جناح خاص ھم نیست
کسی را بھ عنوان کاندیدا ، ھمھ ھر اصولگرا

، ھر روز قبول دارند اال محمود احمدی نژاد را
یک بار محسن . نام یکی شنیده می شود

، یک بار محمد قالیباف و یک بار ھم رضائی
 اما وضع در جناح .حسن روحانی و دیگران

پس از . اصالح طلبان تقریبا سرگیجھ آور است
ر ، با آن کھ ھمھ فکانصراف سید محمد خاتمی

می کردند انتخاب آسانتر شده است اما سرگیجھ 
بیشتر شده و ھر کسی دور خویش می 

  ٣ ادامھ در صفحھ...روزنامھ . “!چرخد

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم غزه
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  ... شرکت در انتخابات
سش رپ“در مقالھ خود بھ عنوان “ رسالت“
: در انتقاد از کروبی نوشت“ ی بی پاسخھا
پرسش از آقای کروبی بھ عنوان بزرگترین ...“

ر طلب در جبھھ دوم خرداد این است تجدید نظ
کھ اگر مخاطرات ھمراھی با مشارکت و 

منظور مجاھدین انقالب اسالمی (مجاھدین
 کھ -بیش از فواید آن است) توفان-است

 سال ریاست ٨حضرت عالی بنا بر تجربھ 
جمھوری خاتمی ترجیح می دھید جایی در 

 پس -کابینھ خود برای ایشان در نظر نگیرید
سین پروژه خروج از حاکمیت یعنی چرا تئوری

عباس عبدی و برخی افراطیون دوم خردادی 
را در اردوگاه خود پناه داده اید؟ پراگماتیسم 

، بھ افراطیون در عصر بی اقبالی دوم خرداد
طور طبیعی آنھا را بھ سمت مھدی کروبی 

 اما آیا این طیف تا پایان این رقابت سوق داد
 می مانند؟ و نفس گیر در کنار کروبی باقی

، ، نیلی، عمادالدین باقیافرادی نظیر کرباسچی
عبدی و قوچانی چھ خوابی برای کروبی دیده 

 “...اند؟
شما اگر قرار باشد بر اساس این طیف 
رنگارنگ و افراد رنگ وارنگ و رنگ 
عوض کن داوری کنید بھ شدت بھ سرگیجھ 
دچار می شوید و نمی توانید از این کالف 

نشریھ اعتماد البتھ کمی . وریدسردرگم سردر آ
از سیر حوادث عقب مانده است وتوجھ ندارد 
کھ اصولگرایان بر سر احمدی نژاد کھ مورد 

آن . تائید کامل خامنھ ایست بھ توافق رسیده اند
جبھھ ایکھ داربستش درھم ریختھ جبھھ سست 

 .  اصالح طلبان است
امروز دو گرایش عمده در ایران بھ جان ھم 

. ھر دو گرایش از خودی ھا ھستند. ندافتاده ا
نزاع آنھا بر سر این است کھ کدام جناح بتواند 
بھتر بر منابع ثروت میھن ما غلبھ کند و از 
قبل آن استفاده نماید و در حفظ رژیم سرمایھ 

طبیعتا برای اینکھ آنھا . داری موفقتر است
بتوانند از این منابع برای مدت طوالنی تری 

 استفاده 
تالششان این است کھ قدرت سیاسی را در کنند 

دست داشتھ و برای مدت بیشتری حکومت 
آنھا می کوشند در حفظ قدرت سیاسی کھ . کنند

 . یک قدرت طبقاتی است مشترکا بکوشند
مردم از اصالح طلبان دلخوشی ندارند زیرا 
آنھا نشان داده کھ توانائی رھبری نداشتھ و از 

آنھا . جناح رقیبمردم بیشتر می ترسند تا از 
روزی کھ اعتماد بیست میلیون را جلب کرده 
بودند نتوانستند کاری کنند حال چگونھ می 
خواھند در حضیض ذلت اعتماد عمومی را 
کسب کرده و مردم را بھ پای صندوقھای رای 

آنھا در ھمان زمانی کھ در قدرت . بکشانند
بودند اعالن کردند کھ مدافع اساس جمھوری 

ه برای حفظ و بقاء آن کار می اسالمی بود
خاتمی آن سید خندان فاقد ستون فقرات . کنند

سیاسی است و در بزدلی و شعبده بازی لنگھ 
وی نقش آتش نشانی را در موقعیکھ . ندارد

این . میلیونھا نفر خواھان تغییر بودند ایفاء کرد

عده ھوادار لیبرالیسم اقتصادی بانک جھانی و 
 خصوصی سازیھا ،صندوق بین المللی پول

بوده و در تمام دوران حکومتشان از .. .و
خصوصی سازیھا بشدت حمایت می کردند و 
تالش داشتند سرمایھ ھای خارجی را بھ ایران 

در دوران مذاکرات پیرامون برنامھ . بکشانند
غنی سازی اورانیوم در ایران اصالح طلبان 
پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سالحھای 

 را امضاء کردند کھ یک سند کشتار جمعی
اصالح طلبان حتی میان . خیانت ملی است

خویش نیز نمی توانند بھ توافقی برسند و چھره 
، ، کروبیھای متعددی را معرفی می کنند

تا انتخابات معلوم نیست بھ ... ، موسویخاتمی
. این فھرست چند نفر دیگر اضافھ می شوند

الح البتھ اگر انتخابات بدور دوم برسد اص
طلبان بخت اینکھ بر سر یک نامزد با ھم 

ولی این ائتالفھا بر اساس . ائتالف کنند دارند
... ، اجتماعی و، اقتصادیبرنامھ ھای سیاسی

مشترک نیست بر اساس حضور 
سردرگمی در جبھھ اصالحات . شخصیتھاست

نیز از ھمان جا ناشی می شود کھ آنھا در 
رند ولی مخالفت با دولت احمدی نژاد توافق دا

از این مرز کھ بگذریم سایھ روشنھا افزایش 
بھمین جھت شما مبارزه شدید و . می یابد

معتقدانھ ای را بر سر برنامھ ھای کنونی بر 
گفتاری نظیر مبارزه . اساس سیاسی نمی بینید

حیف و میل ،  مبارزه با فساد،با رشوه خواری
برای کسب حکومت کافی ... درآمد ارزی و

فھای دھان پر کن از دھان این حر. نیست
مشتی فاسد و مستبد کھ با اساس جمھوری 
اسالمی موافقند و این موافقت در واقع مخالفت 
با برسمیت شناختن حق انسانھا در فکر کردن 

چنین . و زندگی کردن است بیرون می آید
. مخالفتی موجب جلب آراء مردم نمی شود

 ھمین اصالح طلبان کھ از فساد دولت دوره نھم
، حاضر نیستند از صحبت می کنند

افشاءگریھای آقای پالیزدار و یا شھبازی کھ در 
و پتھ بزرگان قوم را درون ھمین رژیم بودند 

، زیرا پای حمایت کنندبر دایره ریختند 
 میر ،اصالح طلبان. بزرگان قوم در میان است

 تا ١٩٨١حسین موسوی نخست وزیر دوران 
 کھ از مبارزین  را بھ میدان فرستاده اند١٩٨٩

زمان شاه در دانشگاه تھران بود و تبلیغ می 
کنند کھ وی نخست وزیر دوران جنگ بوده و 

، جیره طرفدار یارانھ بھ فقرا و کنترل تورم
“ چپ“وی مشھور بھ جناح . است...  وبندی

 کھ پس از کنار گذاشتھ شدن خط امامی بود
خانھ نشین شد و کسی دیگر وی را نمی 

ین موسوی حکم نوستالژی را میرحس. شناسد
ولی در دوره . برای نسل جنگ و انقالب دارد

ھای قبلی کھ آقای میر حسین موسوی با اشتیاق 
و نھ مانند این بار با اکراه می خواست برای 
مقامات باالتر فعالیت کند بھ وی حالی کردند 
کھ تصاویر بی حجاب ھمسرش را در دوران 

ایشان . ودشاه رو می کنند تا روی وی کم ش
آن تصاویر بی حجابی ھنوز . نیز فورا جا زد

در کشوی میز آقای خامنھ ای و شریعتمداری 

  . باد می خورد
بر سر دعوای قوه قضائیھ با مجریھ بر سر 
میلیاردھا تومان رشوه خواری و پولھای ھدر 
داده شده کھ امروز از آن سخن می رود و 

عکس احمدی نژاد را بھ جان قوه قضائیھ و بر 
افکنده است باید دانست کھ این رویداد غیر 

در این . قابل انتظار و امر جدیدی نیست
کالھبرداری کھ از ھمان بدو انقالب رشتھ آن 

ھمھ دست داشتھ اند و ثروت عمومی ، بافتھ شد
کار آنھا نظیر کار بانکھای . را بھدر داده اند

آمریکائیست کھ وامھای بدون تضمین داده اند 
مافیائی در . در بھ وصول آن نیستندو حال قا

قدرت است کھ مجموعھ ای از بازاریان 
 کھ بورژوازی سنتی ایران را ھوادار رژیم

، قشری از تکنوکراتھا و تشکیل می دھند
ن ا، کالھبرداربروکراتھای متعلق بھ این جناح

کالشانی کھ از وضعیت آشفتھ بازار استفاده و 
“  اسالمیانقالبیون“کرده  و خود را بھ صف 

افکندند و در قالب کمیتھ ھا و سپاه بھ اھرمھای 
، قدرت دست یافتند تا فقط جیب خود را پر کنند

ایران را بھ این وضعیت تلخ رسانده اند کھ ما 
 این قشر لومپن و بی .با آن روبرو ھستیم

، بنیاد  با ھرگونھ تغییری مخالف استدورنما
  وھای مفتخور کھ بودجھ نفت را می بلعند

مراکزی کھ برای پخش ثروت ملی مردم و 
آنھم تنھا در میان قشر معینی از حاکمیت 
خودی بوجود آمده اند در این انتخابات دست 
دارند تا بھ این ترکیب دست نخورد و مواجب 

بر سر تسلط بر بودجھ نفت . آنھا از راه برسد
. مبارزه مرگ و زندگی میان آنھا در گیر است

فت ارتزاق می کنند و ھمھ جناحھا از پول ن
پول نفت شیشھ عمر ھمھ جناحھای ھوادار 

اختالف آنھا با . رژیم جمھوری اسالمی است
یکدیگر نباید بھ تکانھای شدید اجتماعی و بھ 
میدان کشیدن مردم منجر شود کھ آنگاه بوی 

 . خطر بھ مشام خواھد رسید
رژیم احمدی نژاد واکنش ھیات حاکمھ ایران 

ی امپریالیست آمریکا و در مقابل تھدیدھا
محاصره اقتصادی و خرابکاریھای عمال 

این جناح ھم . فریب خورده آنھا در ایران بود
بھ سرکوب داخلی و ھم بھ افزایش قدرت 
نظامی ایران اھمیت می داد زیرا کھ خطر 
سرنگونی خویش توسط قدرت خارجی را از 

وی می دید کھ تھدید . نظر دور نمی داشت
لی را تحکیم می کند و این خارجی وحدت داخ

.   سیاست را بھ نحو زیرکانھ ای بھ کار برد
آیا خطراتی کھ ایران را تھدید می کرد بطور 
کلی مرتفع  شده است؟ آیا آمریکائیھا از 
سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی دست کشیده 

، آیا عربستان سعودی از تخریب در منطقھ اند
بر می بر ضد ایران و جمھوری اسالمی دست 

دارد؟ آیا بحران جھانی سرمایھ داری کھ 
سرانجام نیز بھ ایران با دامنھ کمتری از ضرر 

 توده ، ولی بھر صورت می رسد،می رسد
؟ جنبشھای وردآنھا نمی اھای مردم را بھ خیاب

اعتراضی را تقویت نمی کند؟ بنظر حزب ما 
 ۴ ادامھ در صفحھ...این محتملترین احتماالت

 نازیھای اسرائیلی باید بھ خاطر جنایاتشان در نوار غزه در دادگاه نورنبرگ محاکمھ شوند
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  ...بات شرکت در انتخا
 است و ھمین وضعیت لزوم ادامھ سیاست 

امنیتی را توجیھ –رژیم نظامی ، سیاست گذشتھ
. تغییر دولت بعید بنظر می رسد. می کند

امپریالیستھا از آمریکا تا اروپا گرفتھ فشار می 
آورند کھ چھره دیگری بھ جای احمدی نژاد بر 
سر کار آید تا آنھا از موضع آبرومندانھ تری 

کرات با ایران و اصوال گشایش باب در مذا
مذاکرات بر آیند ولی ھمین امر برگ برنده ای 

آنھا خانم . در دست حاکمیت ایران است
صابری را کھ بھ جرم جاسوسی گرفتھ بودند 

 “اصالح طلبان“آزاد میکنند تا در جبھھ 
شکاف ایجاد کنند و بھ آمریکائیھا بفھمانند کھ 

“ دوستانھ“نھ و این قبیل اقدامات مسالمت جویا
آنھا . از جانب جناح بنیادگراھا نیز ممکن است

. بھ امپریالیستھا در باغ سبز نشان می دھند
اوضاع بحرانی جھان چھ از نظر سیاسی و چھ 

، سیر حوادث در افغانستان و از نظر اقتصادی
بھیچوجھ پاکستان و عراق و فلسطین در منطقھ 

ھم بھ نفع امپریالیستھا نیست و روز بروز 
این است کھ . وضع آنھا بدتر می شود

امپریالیستھا در مذاکره با ایران دست باال را 
حتی حلقھ . علیرغم ھیاھوی فراوان ندارند

. محاصره اقتصادی در حال شکستن است
رقبای امپریالیست برای فروش کاال بھ ایران 
بر یکدیگر رقابت می کنند زیرا حیات بازار 

در .  وابستھ استداخلی آنھا بھ این صادرات
چنین وضعیتی انتخاب احمدی نژاد ادامھ 
سیاست گذشتھ ایران است کھ منجر بھ تقویت 

مگر رویدادھای . ھیات حاکمھ ایران شده است
غیر قابل پیش بینی و محاسبات و زد و بندھای 
پشت پرده بتواند در این روند تغییری حاصل 

 .کند
میر حسین موسوی بھ عنوان نخست وزیر 

، نخست وزیر ، دوران جنگن سختیھادورا
، تبلیغ می شود تا وی را در دولتی کردن ھا

بھ عنوان مرد شایستھ ی دوران بحران جھانی 
ولی موسوی را نسل . مھار بحران جا بزنند

بعد از انقالب اساسا نمی شناسد و نسل انقالب 
نیز بعد از آن ھمھ اعدامھا دل خوشی از وی 

 نیز خبری ازش در این مدت طوالنی. ندارد
و تجربھ سیاسیش بھ گذشتھ تعلق . نبوده است

موسوی ولی عروسکی برای معاملھ با . دارد
در این . آمریکائیھاست و باید بھ دور دوم برسد

فاصلھ تنور سازشھای پشت پرده و مذاکرات 
تاکتیک حاکمیت روشن . محرمانھ ادامھ دارد

آنھا ھم با کارت موسوی و ھم با کارت . است
دی نژاد بازی می کنند و امتیاز می احم

اگر سیاست امپریالیستھا در مورد . خواھند
ایران تغییر نکند و با ھمان زبان قلدری و 

بھ میدان آیند معلوم نیست “ ھمینھ کھ ھست“
کھ ضرورت تغییر احمدی نژاد منتفی شده 

   .باشد
منسجم ترین جناح ھمان اصولگرایان ھستند 

لت و غر زدنھا بر سر کھ علیرغم انتقادات بدو
انتخاب احمدی نژاد بھ توافق رسیده اند و 
حمایت شورای نگھبان و خامنھ ای را بدنبال 

محتملترین رئیس جمھور آینده ایران . دارند
اگر احمدی نژاد نباشد از میان خود 

اصالح طلبان ول . اصولگرایان خواھد بود
.   معطلند

ت شرکت در انتخابا) توفان(حزب کار ایران
را در راستای سیاست رِژیم جمھوری اسالمی 

ضد بشریو در جھت تقویت این رژیم
، در شرایط خفقان سیاسی.ارزیابی می کند

،  ممنوعیت آزادی فقدان احزاب سیاسی
 نبود تشکلھا و سازمانھای صنفی و ،مطبوعات

خابات آزاد ت، وجود زندانیان سیاسی، انسیاسی
می   حاکمیت جمھوری اسال.حرف مفت است

است   سد راه ھر تحول دموکراتیک در ایران
و ازاین رو باید شعار فعال تحریم انتخابات را 
با نقش و فعالیت روشنگرانھ بھ شعار 
سرنگونی رژیم سرمایھ داری جمھوری 

ضد “اسالمی ارتقاء داد تا روشن شود کھ سد 
ل  را باید شکست تا آب زال“دموکراتیک

 تشویق مردم .لدموکراسی و آزادی جاری شود
بھ شرکت در انتخاباتی کھ خود مردم تمایلی بھ 
شرکت در آن ندارند یک خطای سیاسی و 

. ھمدستی با رژیم جمھوری اسالمیست
دارودستھ ھائی کھ مردم را تشویق بھ حمایت 
از نامزدھای تقلبی انتخاباتی می نمایند در واقع 
در پی معاملھ با رژیم اند تا آنھا را در خیمھ 

. زیھای حاکمیت در آینده بکار گیرندشب با
مردم ایران ھیچ مشروعیتی برای این مضحکھ 

تحریم فعال انتخابات .  انتخاباتی قایل نیستند
صحیحترین شعار ممکن در شرایط امروز 

 . است
 
 میگو یمدگرباروام گـفـتـھبارھا“

 میپو یمخودبھنھرهنیادلشدهمنکھ
 اند شتـھداصفتمی طوطنھیآپـسدر
“میگو یمبـگوگفتازلاستادچـھآن

                                            حافظ
***** 

   ...صیھونیسم یعنی
دومین کنفرانس سازمان ملل متحد بر ضد 
نژادپرستی و در حمایت از حقوق بشر بنام 

 ٢٠٠٩ آوریل ٢٠ در روز دوشنبھ ٢-دوربان
ھر ژنو در  در ش١٣٨٨ فروردین ٣١مطابق 

نخستین . کشور سوئیس برگزار گردید
 در دوربان آفریقای ٢٠٠١کنفرانس در سال 

 . جنوبی تشکیل گردید
رژیم صھیونیستی اسرائیل با محاصره نوار 
غزه و گرسنگی دادن بھ بیش از یک میلیون 
فلسطینی بھ جرم اینکھ در یک انتخابات آزاد 

با ، نمایندگان سازمان حماس را برگزیده اند
، بمباران مردم بی دفاع و تجاوز بھ نوار غزه

 فلسطین، استفاده از بمبھای فسفری غیر نظامی
برای کشتار جمعی نشان داده کھ رژیمی 
جنایتکار بوده و باید بھ پای میز محاکمھ 

روشن است کھ چنین رژیمی در . کشانده شود
دنیا باید در درجھ نخست بھ عنوان رژیمی 

ھمھ . ت محکوم گرددجنایتکار و نژاد پرس

لیکن . مردم جھان بر سر این امر متفق القولند
امپریالیست آمریکا کھ خودش در عراق و 
افغانستان بھ جنایتکاری مشغول است و بر 
محاصره نوار غزه و کشتار مردم فلسطین 
صحھ می گذارد نمی تواند بھ محکومیت رژم 

محکومیت . صھیونیستی اسرائیل تن در دھد
ممالک مدعی . کومیت آمریکاستاسرائیل مح

حمایت از حقوق بشر کھ در تمام این 
جنایتکاریھا ھمدست آمریکائیھا بوده اند نظیر 

، ، ایتالیاھلند، ، فرانسھ، آلمانانگلستان
طبیعتا نمی توانند ... ، لھستان و، کانادااسترالیا

. از امپریالیست آمریکا حمایت نکنند
محکومیت اسرائیل محکومیت ھمھ 

آقای اوباما . ریالیستھا و نژادپرستان استامپ
اعالم کرد کھ چنانچھ از رژیم اسرائیل بھ 
عنوان رژیمی نژاد پرست در قطعنامھ این 
کنفرانس نامبرده شود وی در این کنفرانس 

تعدادی از . نماینده ای اعزام نخواھد کرد
رژیمھای سرمایھ داری اروپا نیز با تھدید از 

د و حتی حاضر نشدند این کنفرانس دور ماندن
 ٢٤ .بھ دفاع برخیزند“ حیثیت اسرائیل“از 

کشور ننگ توھین مردم جھان را پذیرفتند و 
در ھنگام سخنرانی احمدی نژاد محل نشست 
را ترک کردند و نشان دادند کھ ضد بشر و 

مواضع امپریالیستھا و . ھمدست نژادپرستانند
صھیونیستھا در مقابل مردم جھان بقدری 

، غیر منطقی و پر از تناقض متزلزل، ضعیف 
. است کھ آنھا کمترین ضرر را در فرار دیدند

در عوض بھ ھوچیگری پرداختند و احمدی 
نژاد و نطق وی را بھانھ قرار دادند تا اسرائیل 

در حالیکھ جنایات جمھوری . را تبرئھ کنند
اسالمی چھ برسد بھ جنایات احمدی نژاد 

ونیستی در انگشت کوچیکھ جنایات رژیم صھی
فرار .  سال نیز نمی شود٦٠عرض این 

.  امپریالیستھا از کنفراس نشانھ ترس آنھا بود
دولت جمھوری چک کھ ریاست دوره ای 
اتحادیھ اروپا را تا ماه ژوئن آینده بھ عھده دارد 

 ھمچون شرکای :در روز دوشنبھ اعالم کرد
نمی “دموکرات خود در اروپا و غیر اروپا 

ھیم کھ حضور ما عاملی برای توانیم اجازه د
مشروعیت دادن بھ حمالت ضد اسرائیلی شود 

امپریالیستھا . “ استکھ کامال غیر قابل قبول
در واقع در آخرین مرحلھ بی شرمی قرار 
گرفتھ اند و با وقاحت ھر چھ بیشتر دروغ بھم 

امپریالیسم تنھا آخرین مرحلھ سرمایھ . می بافند
ی و دری نیست آخرین مرحلھ بی شرم

 .دروغگوئی نیز ھست
سپس نمایندگان امپریالیستھا و ناقضین حقوق 
بشر در سراسر جھان و از جملھ در سازمان 

شرم “ملل راه افتادند و سخنان احمدی نژاد را 
خواندند و نماینده “ نفرت انگیز“و “ آور

انگلستان کھ دستش تا مرفق بھ خون مردم 
عراق و افغنستان و فلسطین آغشتھ است 

تحریک کننده و “نرانی احمدی نژاد را سخ
آنھا حتی مشتی صھیونیستھا . توھین آمیزنامید

را بسیج کردند کھ با قیافھ دلقک در محل 
۵ ادامھ در صفحھ...“نشست با آن ھمھ

  محاکمھ شوندرھبران آمریکا و اسرائیل باید بعنوان جنایتکاران ضد بشر در یک دادگاه جھانی
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[Text eingeben]

   ...صیھونیسم یعنی
 مامورین امنیتی و گروھھای نظارت ضد 

و مقرھای کنترل و بازرسی “ تروریستی“
 در ھنگام سخنرانی حضور دشتھ باشند تا

احمدی نژاد با خوشرقصی برای صھیونیستھا 
 . کنند“خنثی“تاثیرات سخنان احمدی نژاد را 

آنھا بجز مشتی دروغ و دغل در رسانھ ھای 
حتی بھ . خود چیزی برای گفتن نداشتند

مضمون سخنان احمدی نژاد نیز نپرداختند و 
تیغ . از ترس آنرا حتی کامل ھم منتشر نساختند

. ور و جعل در ھمھ جا فعال بودسانس
ھوچیگری آنھا در مورد سخنرانی احمدی نژاد 
و حمایت از نژادپرستان اسرائیلی برای 

قبل از آن نیز . نازیھای یھودی آبروئی نخرید
ھای این  ھمھ رسواییدر برابرامپریالیستھا 

اختیار سكوت صھیونیستی و مصنوعی رژیم 
این . کردندمی  حمایت بودند و از آنھا نموده 

لگد انداختن امپریالیستھا و صھیونیستھا در 
 امپریالیستھا را در نزد ٢-کنفرانس دوربان

خلقھای جھان بی آبروتر ساخت ولی متاسفانھ 
بر محبوبیت احمدی نژاد افزود و نقض حقوق 
بشر در ایران را توسط جمھوری اسالمی در 

احمدی نژاد بھ قھرمان مبارزه . پرده گرفت
وی بھ وکیل مدافع . رستی بدل شدضد نژادپ

، ، افغانستان، عراقمردم زجر کشیده فلسطین
  .لبنان و سراسر جھان بدل شد

مگر احمدی نژاد چھ می گفت کھ باید با بوق 
کرنا مانع می شدند کھ صدایش را مردم جھان 

 :وی می گفت. بشنوند
شورای امنیت را كھ از مواریث جنگ ھای “

آنان با چھ . ینیدببجھانی اول و دوم است
منطقی برای خود امتیاز وتو قائل شدند؛ این 

انسانی و الھی سازگار منطق با كدام ارزش
است؟ با عدالت؛ با برابری در برابر قانون؛ با 

با تبعیض، بی عدالتی، نقض كرامت انسانی یا
ھا و  حقوق انسانی و تھدید اكثریت ملت

ترین و باالترین  عالیكشورھا؟ این شورا
گیری در صلح و امنیت جھانی  مرجع تصمیم

وجود داشتھ باشد و وقتی تبعیض قانونی. است
منشاء قانون بھ جای عدالت و حق، زور و 

انتظار عدالت و توان قدرت باشد چگونھ می
طلبی و خودپرستی منشاء  قدرت. صلح داشت

اگر . استنژادپرستی،تبعیض، تجاوز و ظلم
ان ھم در چھ امروز بسیاری از نژادپرست

كنند حرف و شعار نژادپرستی را محكوم می
اما وقتی چند كشور قدرتمند اجازه دارند بر 

مبنای تشخیص و منافع خود برای بقیھ
كشورھا تصمیم گیری كنند بھ راحتی می 
توانند ھمھ قوانین و ارزشھای بشری را لگد 

بعد از جنگ جھانی . كنند؛ چنانكھ كرده اندمال
بانی شدن یھودیان و سوءدوم بھ بھانھ قر

استفاده از ھولوكاست با تجاوز و لشكر كشی 
ای را از اروپا و یك ملت را آواره و عده

آمریكا و سایر كشورھا بھ سرزمین آنان منتقل 
كردند و یك حكومت كامال نژادپرست را در

سرزمین اشغالی فلسطین برپا كردند و در واقع 
اروپا ربھ بھانھ جبران صدمات نژادپرستی د

ای دیگر  ترین نژادپرستان را در نقطھ خشن
 .یعنی فلسطین حاكم كردند

شورای امنیت این حكومت غاصب را تثبیت و 
دفاع كرد و دست در طول شصت سال از آن

. غاصبان را برای ھر نوع جنایتی باز گذاشت
دولت ھای غربی و از این بدتر آنكھ عده ای

نژادپرستان آمریكا خود را متعھد بھ دفاع از 
حالی كھ وجدان ھای نسل كش می دانند و در

پاك بشری بمباران، اشغال و آدم كشی و 
افتاد را محكوم می فجایعی كھ در غزه اتفاق

 “.كنند از آن جنایتكاران حمایت می كنند
احمدی نژاد در مورد بحران و علل نژاد 

وی سخنرانی خود را با . پرستی سخن راند
 جستجوی ریشھ علتھا رنگ و لعاب مذھبی و

در نیندیشیدن مذھبی و اعتقاد بھ باورھای دینی 
اینھا ھمھ پوستھ ھائی بود کھ باید . آمیختھ بود

بدور انداختھ می شد و در مضمون اساسی 
سخنان وی کھ سرمایھ داری را مسئول بحران 
و نژادپرستی می شناخت و صھیونیسم را نژاد 

 .  دپرستی می دانست تغییری حاصل نمی کر
صرفنظر از جنبھ غیر تاریخی کھ احمدی نژاد 
بھ شورای امنیت برخورد می کند کھ جای 
بحث اش در اینجا نیست بر افشاء نقش 
امپریالیستھا و صھیونیستھا توسط وی نمی 

کسانیکھ این حقایق را کتمان . شود ایراد گرفت
می کنند خودشان عمال اسرائیل ھستند و یا در 

 صھیونیستھا و امپریالیستھا دامی افتاده اند کھ
حملھ بھ احمدی نژاد از . آنرا پھن کرده اند

جانب رسانھ ھای امپریالیستی و صھیونیستی 
برای افشاء وی و نقض حقوق بشر در دوران 

، برای محکومیت سرکوبھا در ایران و وی
 .نقض حقوق دموکراتیک مردم ایران نیست

 این. حمایت از صھیونیسم و نژاد پرستی است
. مضمون مبارزه ای است کھ در گرفتھ است

ھر کس آنرا نبیند از نظر سیاسی کور و کودن 
 .است

تاکتیک امپریالیستھا در عدم شرکت در نشست 
آنھا راه کمترین خطر را برگزیده . روشن است

زیرا مجبور می شدند بھ صراحت از . اند
نژادپرستی صھیونیستھا در نشست جھانی ضد 

در ضمن مسخره می . نندنژادپرستی حمایت ک
نمود کھ چنین وکالی مدافع نژادپرستی و نقض 

، عراق ، لبنانحقوق میلیونھا بشر در فلسطین
و افغانستان جمھوری اسالمی را مورد نقد 

. قرار دھند کھ چرا حقوق بشر را نقض می کند
مضحکی کار آنھا مانند مضحکی کار ھمان 

رد دلقکی بود کھ مامورین امنیتی بھ سالن وا
کرده بودند و دماغ مصنوعیش را بھ سوی 
احمدنژاد پرتاب کرد و کیھان لندنی بدروغ از 

بیچاره ھا . آن بھ عنوان گوجھ فرنگی یاد کرد
 . می ترسند منشھ امیر پولشان را قطع کند

حزب ما اقدام امپریالیستھا را در ترک نشست 
ضد نژادپرستی قویا محکوم می کند و آنرا در 

وق بشر و بی اعتبار کردن خدمت نقض حق
مبارزه ای می داند کھ در سراسر جھان برای 
تحقق حقوق بشر و افشاء صھیونیسم صورت 

این اقدام نکوھیده در خدمت حقوق . می گیرد

. بشر و در خدمت مبارزه با نژادپرستی نبود
چوب را کھ بر “مصداق آنرا داشت کھ 

 و ھمھ این .“میداری گربھ دزده در میره
گربھ صفت از شرم رو شدن دستشان دزدان 

در انواع جنایاتی کھ مرتکب شده اند از شرکت 
این . در نشست خودداری کرده و در رفتند

اقدام آنھا بھ متاسفانھ بھ احمدی نژادھا اعتبار 
داد و بھ اجرای حقوق بشر در ایران و 

. محکومیت سرکوب مخالفان کمکی نرسانید
 نتایج عمل .نمی شد“ بھتر“خرابکاری از این 

آنھا سرپوشی بر نقض حقوق بشر و سرکوب 
کارگران و زنان و سایر اقشار مبارز در ایران 

کار آنھا بی اعتبار کردن مبارزه برای . بود
کار آنھا نشان داد کھ . تحقق حقوق بشر است

امپریالیستھا داللند و حمایت از حقوق بشر 
برای آنھا ناشی از اصولیت نیست ابزاری 

عامل فشاری برای تحقق خواستھای سیاسی و 
بھمین جھت . سودجویانھ و ضد بشری آنھاست

حزب ما ھمیشھ گفتھ است کھ مبارزه برای 
تحقق حقوق بشر را باید با مبارزه ضد 
امپریالیستی پیوند زد تا دست گماشتگان 

این بار . امپریالیستھا و صھیونیستھا رو شود
دست نوکران ایرانی صھیونیستھا و 

 .   لیستھا رو شدامپریا
این تجربھ در عین حال نشان می دھد کھ تا بھ 
چھ حد باید در اتخاذ تاکتیکھا کیاست بھ خرج 

تضاد رژیم جمھوری اسالمی با . داد
امپریالیستھا در بسیاری از زمینھ ھا بروز می 

، مخالفت برحق ما علیھ رژیم جمھوری کند
و یا رژیمھای بنیادگرا و ارتجاعی اسالمی 

د کار را بھ آنجا برساند کھ مانند پاره ای از نبای
نیروھای اپوزیسیون ایران بھ ھمدست 

 این نوع .ویمصھیونیسم و یا امپریالیسم بدل ش
برخورد را می شود در تمام زمینھ ھا از جملھ 

، توسعھ صنایع در مسئلھ انرژی ھستھ ای
، خطر تجاوز امپریالیستھا بھ فضائی ایران

و شرط اشغالگران از ، خروج بی قید ایران
، تجاوز اسرائیل بھ نوار افغانستان و عراق

 .دید.. . و لبنان و سوریھ وغزه
رویدادھای اخیر نشان داد کھ صھیونیسم یعنی 
نژاد پرستی و صھیونیسم ھمدست امپریالیسم 

در این واقعیت تغییری حاصل نمی شود . است
حتی اگر از دھان احمدی نژادھا کھ موذیانھ 

 خویش را ھوادار حقوق بشر جلوه می کوشند
 . گر سازند خارج شود

***** 
   ...تکامل نھ

حزبی کھ واقعا می خواھد انقالب کند 
سانترالیسم مکراتیک را بعنوان اصل اساسی 
سازمانی می پذیرد کھ نتیجھ ناگزیر آن 
برقراری انضباط است و حزبی کھ می خواھد 

را می انقالب کند ناگزیر انضباط آگاھانھ را پذی
شود حزبی کھ بھ انقالب نمی اندیشد کلوب 
بحث و مجادلھ است و نیازی بھ سانترالیسم 

آنارشیست ھا و . ندارد دمکراتیک و انضباط
ھرگونھ “ جنبش خودبخودی“ھواداران 

۶ ادامھ در صفحھ...مرکزیتی را بھر

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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[Text eingeben]

   ...تکامل نھ
 شکلی کھ ساختھ شود و ھمراه با آن انضباط 

، چنانکھ مارکس و انگلس. را طرد می کند
گذشت در ایجاد سازمان اصل سانترالیسم 
دمکراتیک را پایھ می گرفتند و انضباط را در 

آنھا این . درون حزب ضروری می شمردند
و چھ “ اتحادیھ کمونیست ھا“روش را چھ در 

 .در انترناسیونال بکار می بستند
انضباط آگاھانھ حتما از موافقت با تصمیمات 

، بلکھ از این رو نشاء نمی گیردمرکز حزب م
برای عضو حزب دست می دھد کھ می داند 

 .وحدت عمل الزمھ موفقیت است
بنابراین او ولو آنکھ بھ صحت تصمیم مرکز 
حزب معتقد نباشد آنرا در عمل تبلیغ می کند و 
بکار می بندد وگرنھ تشتت فکری بھ توده ھای 
انقالبی انتقال میابد و در نتیجھ وحدت عمل 

 .مختل می شود
، فقط در ، بھ مفھوم واقعی آناصل فوق

شرایطی تحقق پذیر است کھ فعالیت حزب در 
، در جامعھ ای محیط اجتماعی دمکراتیک

. برخوردار از آزادیھای دمکراتیک جریان یابد
ی کھ ، در شرایطدر شرایط فشار و خفقان

حکومت ھیچ امکانی برای ھیچگونھ فعالیت 
ر ، حزب ناگزی گذاردعلنی و آزاد باقی نمی

باید بھ کار مخفی بپردازد کھ خود مستلزم 
 است حزب “ زمینیرزی“سازمانی مخفی و 

سوسیال دموکرات روسیھ در شرایط استبداد 
خشن و بیرحم تزاری فعالیت می کرد و 
ناگزیر باید سازمانی مخفی می داشت و بھ 

چنین واقعیتی را . فعالیت مخفی دست می زد
ان کھ نزدیک بھ شصت سال کمونیستھای ایر

است در شرایط دیکتاتوری شاھنشاھی و 
مذھبی بسر می برند با پوست و گوشت خود 

در چنین اوضاع و احوال . احساس می کنند
انتخاب دستگاه رھبری بھ آن شکل کھ اصل 

، دموکراسی ایجاب می کند امکان پذیر نیست
لنین این مطلب را در پاسخ بھ کسانی کھ در 

اصل دموکراسی وسیع “بداد تزاری شرایط است
موعظھ می کنند بھ “ را در سازمان حزبی

 .بھترین وجھی توضیح می دھد
تصور می رود ھر کس موافق باشد کھ الزمھ “
دو شرط حتمی “ اصل دمکراتیک وسیع“

نخست آشکار بودن کامل و دوم : زیرین است
بدون آشکار بودن . انتخابی بودن تمام مقامات

ار بودنی کھ تنھا محدود بھ آنھم چنان آشک
اعضای سازمان نباشد صحبت از دموکراتیسم 

سازمان حزب سوسیال . خنده آور است
 می نامیم تیکا، دمکردموکراسی آلمان را

زیرا در آن ھمھ کارھا حتی جلسات کنگره 
اما ھیچکس سازمانی را . حزبی ھم علنی است

کھ خود را در پس پرده اختفا از اشخاص غیر 
تور داشتھ است سازمان دمکراتیک حزبی مس
مطرح نمودن : وال می شودئحال س. نمی ماند

شرط در حالیکھ “ اصل دموکراسی وسیع“
قابل  این اصل برای سازمان پنھانی اساسی

اصل “ چھ معنی دارد؟ با این وضع اجرا نیست
فقط یک جملھ پر سر و صدا ولی تو “ وسیع

ست از این گذشتھ این جملھ گواه ا. خالی است
بر اینکھ وظایف حیاتی لحظھ فعلی در مورد 

ھمھ می . سازمان بھیچوجھ درک نشده است
دانند کھ عدم مراعات پنھانکاری در میان توده 

منھ وسیعی ا، چھ دوسیع انقالبیون کشور
 ...دارد

درباره عالمت دوم دموکراسی یعنی انتخابی 
در . بودن نیز کار بھ ھمین منوال است

این .  آزادی سیاسی اندکشورھائی کھ دارای
ماده . شرط بخودی خود واضح و روشن است

اول آئین نامھ حزب سوسیال دموکرات آلمان 
ھرکسی کھ اصول برنامھ حزب را “می گوید 

بپذیرد و بقدر قوه خود از حزب پشتیبانی نماید 
و چون تمام “ عضوحزب محسوب می شود

در جلوی  عرصھ سیاست مانند صحنھ تئاتر
 یا عدم شیریان باز است لذا این پذھمھ تماشاچ

، این پشتیبانی یا مخالفت بر ھمھ و پذیرش
 ھا و چھ در روزنامھ رویاز ھرکس چھ 

ھمھ می دانند کھ . مجالس عمومی معلوم است
فالن سیاستمدار فعالیتش را از فالن جا شروع 

، در دقایق ، فالن راه تکامل را طی نمودهکرده
 سر زده و دشوار زندگی فالن عمل از او

عموما دارای فالن اوصاف است و از این رو 
اعضای تمام طبیعی است کھ اینگونھ افراد را 

حزب می توانند با علم بھ اوضاع برای شغل 
وجود . معین حزبی انتخاب کنند یا نکنند

ھمگانی بھ معنای حقیقی (نظارت ھمگانی
بر عضو حزب در ھر قدمی کھ در ) کلمھ

 می دارد یک دستگاه میدان فعالیت سیاسی بر
خودکاری ایجاد می کند کھ محصول آن ھمان 

بقای “چیزی است کھ در زیست شناسی آنرا 
 .می نامند“ اصلح

کھ در سایھ آشکار بودن “ انتخاب طبیعی“
کامل و انتخابی بودن و نظارت ھمگانی انجام 
می گیرد باعث می شود کھ ھر فرد سرانجام 

اری زند ، دست بک قرار گیرد“مسند خوددر“
، کھ بیشتر متناسب با قوه و استعداد وی باشد

تمام عواقب اشتباھات خویش را بر دوش خود 
، در جلوی چشم ھمھ ثابت کند کھ احساس نماید

یرد و از آن ذقادر است اشتباھات خود را بپ
 .احتراز نماید

حال ھمین جریان را در چھارچوب رژیم 
ن پذیر آیا این امکا. استبدادی ما در نظر آورید

ول صکسانی کھ ا“است کھ در کشور ما ھمھ 
برنامھ حزب را می پذیرند و بقدر قوه خود از 

نمایند حق داشتھ باشند  حزب پشتیبانی می
ھرگامی را کھ یکنفر انقالبی مخفی بر می 

 از بین این دارد نظارت کنند؟ و ھمھ آنھا
انقالبیون مخفی فالن یا بھمان را انتخاب نمایند 

ھ شخص انقالبی از نظر مصالح و حال آنک
 شخصیت خویش را از نھ موظف استکار 

دموکراتیسم “... پنھان دارد؟ “ ھمھ“دھم این 
سازمان حزبی در ظلمت استبداد و در “ وسیع

 کھ دست چین کردن اشخاص از یشرایط
بازیچھ پوچ و ژاندارمھا رایج است فقط  طرف

این بازیچھ پوچ است زیرا در .  استزیانبخش
 ھیچ سازمان انقالبی ھرگز دموکراسی عمل

 را حتی با وجود داشتن منتھای تمایل وسیع
این یک . اجرا نکرده و نمی تواند اجراء کند

بازیچھ زیان بخش است زیرا کوشش برای 
فقط کار “ اصل دموکراسی وسیع“بکار بردن 

پلیس را در مورد ایجاد سوانح بزرگ 
 )“چھ باید کرد“-لنین( می کند“...تسھیل

در کشوری کھ استبداد سیاه و خونین برقرار 
است برای فعالیت انقالبی کمونیست ھا و 
تدارک انقالب پرولتری راھی جز توسل بھ 
کار مخفی و سازمان مخفی نیست و در 

 دموکراسی“سازمان مخفی امکان استفاده از 
مسئلھ بر سر این نیست . وجود ندارد“ وسیع

سازمان کھ از دموکراسی برای شکل گرفتن 
 ، سخن بر سر اینست کھسیاسی استفاده نشود 

و سازمان مخفی را نمی “ دموکراسی وسیع“
در کار انقالبی برای . توان در یکجا جمع کرد

دموکراسی جائی ھست اما جائی برای 
افراد بی مسئولیت و بی “ دموکراسی بازی“

البتھ سازمان مخفی و فعالیت . بند و بار نیست
نی پیش می آورد و مخفی مشکالت فراوا

متضمن خطرات بسیاری است ولی کمونیستھا 
نشان داده اند کھ مشکالت و خطرات را بجان 

این ھا ھمھ حقایق روشنی است و . می پذیرند
معلوم نیست چرا باید این حقایق روشن و این 

، منطق و قابل قبول را کنار توضیحات مستدل
، گذاشت و چنگ در دامان روزالوکزامبورگ

، سطحی و رود انداخت و سخنان نسنجیدهآکسل
 چرا باید بجای بدون تعمق آنھا را پذیرفت؟

آنکھ بھ اصل موضوع پرداخت و موضوع را 
، بجای آنکھ بطور مشخص مطرح ساخت

ط استبداد تزاری توضیح داد در شرای
مارکسیست ھا چگونھ و بچھ شکلی می بایست 

، “تمرکز افراطی“از . بھ فعالیت می پرداختند
، “روحیھ بردگی و فرمانبرداری“ز ا
و نظائر “ ازجنبش کارگری واقعا انقالبی“

اینھا سخن گفت بدون آنکھ راه حلی پیش پای 
، بدون آنکھ فعالیت انقالبی طبقھ کارگر گذارد

، در چیست“ جنبش کارگری“توضیح داد این 
“ انقالبی“، ، چگونھ بوجود می آیدکجاست

ز کمر“، بودن آن درچھ چیز بروز می کند
ھ باید تشکیل گون، چ چھ باید بکند“افراطیغیر 
طبیعی است برای کسانی کھ انقالب را ... شود

بھ طاق نسیان کوبیده اند و نیز برای ھواداران 
کارگر و ھ قکھ با طب“ جنبش خود بخودی“

 .انقالب کاری ندارند این مسایل مطرح نیست
شاید توسل بھ سازمان مخفی و تلفیق کار علنی 

. خفی ابداع لنین است؟ اما چنین نیستو م
مارکس و انگلس حزب طبقھ کارگر را در 
شرایط مخفی ایجاد و رھبری کردند و بھمین 

“ اتحادیھ کمونیست ھا“علت ھم در اساسنامھ 
بر مراعات قواعد پنھانکاری و پنھان نگاه 

. تاکید شده است“ اتحادیھ“داشتن امور داخلی 
ون پاریس ھمین توصیھ پس از سرکوبی کم

برای سکسیونھائی کھ مجبور بودند در شرایط 
قدر . بعمل آمده است مخفی بھ فعالیت بپردازند

مسلم اینکھ در درک مارکسیستی سازمان 
٧ ادامھ در صفحھ...حزب آنکھ بھ آموزشھای

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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   ...تکامل نھ
 .، لنین است مارکس و انگلس وفادار است

ست البتھ در دورانی کھ فشار و اختناق حاکم ا
می توان حزبی باب طبع حکومت سرکوبگر 

، از آرمانھا و فعالیت انقالبی دست بر پا کرد
، بھ منویات دشمنان طبقھ کارگر تن برداشت
اما چنین حزبی را مارکس و انگلس . در داد

ھرگز تائید نکردند و چنین حزبی از آن 
در المان مارکس و انگلس . پرولتاریا نیست

ثنائی علیھ قانون است“پس از اعالم 
اپورتونیسم حزب سوسیال “ سوسیالیستھا

، دموکرات رسمی را بھ شدت سرزنش کردند
حزبی کھ نتوانست از خود استحکام و روحیھ 
انقالبی نشان دھد و در پاسخ بھ قانون علیھ 
سوسیالیستھا بھ مبارزه مخفی و غیر علنی 

 .)“کارل مارکس“:لنین.(بپردازد
ط بیشتر تاکید در سازمان مخفی بر روی انضبا

چون عدم مراعات اکید آن می تواند . می شود
عواقب و زیانھای جبران ناپذیری بدنبال 

لنین کھ خود بر انضباط تکیھ فراوانی . بیاورد
، دارد آنرا خشک و منجمد در نظر نمی گیرد
 .چیزی یکسان و یکنواخت تلقی نمی کند

بوجود آوردن انضباط آھنین شرایطی دارد کھ 
بھ او گوش فرا . ا را بر می شماردلنین آنھ

 :دھیم
چرا بلشویکھا توانستند انضباطی را کھ برای “

پرولتاریای انقالبی ضروری است بوجود 
چھ چیزی انضباط حزب انقالبی ... آورند؟

پرولتاریا را برپا نگاه می دارد؟ با چھ چیزی 
این انضباط وارسی می شود؟ اوال بوسیلھ 

 وفاداری وی آگاھی پیشاھنگ پرولتری و
، جانفشانی و ، پایداری وینسبت بھ انقالب

، ثانیا بدینوسیلھ ک وی قادر است قھرمانی وی
با وسیعترین توده زحمتکشان و در نوبت اول 

 با توده زحمتکشان ھمچنینبا توده پرولتر و 
 نزدیک ، ارتباط بر قرار سازدغیر پرولتر

، ثالثا گردد و تا حد معینی حتی با آن درآمیزد
بوسیلھ صحت رھبری سیاسی کھ بوسیلھ این 

، بوسیلھ صحت پیشاھنگ عملی می گردد
استراتژی و تاکتیک سیاسی وی بشرطی کھ 

 بھ با تجربھ خویشوسیعترین توده ھا خود 
بدون این . صحت آن یقین حاصل نمایند

، عملی نمودن انضباط در یک حزب شرایط
انقالبی کھ شایستگی حزب آن طبقھ پیشرو را 

تھ باشد کھ بتواند بورژوازی را سرنگون داش
 .سازد و تمام جامع را اصالح نماید محال است

بدون این شرایط کوشش برای ایجاد انضباط 
حتما بھ کوشش پوچ و عبارت پردازی و ادا و 

از طرف دیگر فقط در . اطوار بدل خواھد شد
نتیجھ زحمت طوالنی و تجربیات گران فراھم 

 ایجاد این شرایط می میآید آنچھ موجب تسھیل
، تئوری انقالبی صحیح است کھ آن نیز گردد

بنوبھ خود شریعت جامد نبوده بلکھ فقط در 
نتیجھ ارتباط نزدیک با پراتیک جنبش واقعا 
توده ای و واقعا انقالبی شکل نھائی بخود می 

بیماری کودکی چپروی در “لنینی (.“گیرد
 ).تکیھ از لنین است)(“کمونیسم

انست اعتماد توده ھا را جلب وقتی حزب تو
کند و توده ھا حزب را یگانھ مدافع و حامی 

، آنگاه تمام منافع خویش بھ حساب آوردند
تصمیمات حزب را از روی رضایت و رغبت 
می پذیرند و بھ آنھا تحت رھبری حزب جامھ 

 برای حزب مورد اعتماد .عمل می پوشانند
، از چارچوب حزب فراتر ، بیک معنیانضباط

 رود و توده ھای وسیع غیر حزبی را در می
آیا بازھم می توان تردید داشت . بر می گیرد

، انضباط سربازخانھ نیست؟ کھ انضباط حزبی
آیا باز ھم می توان تردید داشت کھ مرکزیت 
حزب ھیچ وجھ مشترکی با ستاد فرماندھی 
نظامی ندارد؟ آیا نباید ھم آواز با لنین معتقد 

ن و چرا و انضباط مرکزیت بیچو“بود کھ 
بسیار شدید پرولتاریا یکی از شرایط اساسی 

    ؟“پیروزی بر بورژوازی است
حزب لنین نھ تنھا بعلت برقراری انضباط در 

، بلکھ بھ علت لقب گرفت“ سربازخانھ“ ،آن
) کھ از آن گریزی نبود(مخفی بودن سازمان آن

سازمان “، “ گرھسازمان توطئ“بعنوان 
 تمام .ھام واقع گردیدمورد ات“ بالنکیستی

توضیحات لنین نیز در اتھام زنندگان موثر 
 کھ ١٩٠٥نیفتاد و ھنوز با وجود تجربھ انقالب 

در آن صدھا ھزار کارگر تحت رھبری حزب 
، با وجود انقالب اکتبر بھ قیام مسلح دست زدند

کھ ده ھا ھزار کارگر و دھقان فرمان انقالب 
ود ، با وجحزب بلشویک را بگوش گرفتند

مقاومت قھرمانانھ میلیونھا کارگر و دھقان 
تحت رھبری حزب و دولت شوروی در برابر 

، روسھای سفید و امپریالیسم ھای رنگارنگ
 بازھم کسانی پیدا شده اند کھ بھ افسانھ

 .لنین باور دارند“ سازمان بالنکیستی“
مضحک اینجاست کھ یکبار لنین  را سرزنش 

یالیستی را با می کنند کھ چرا ایدئولوژی سوس
جنبش کارگری درآمیخت و این بدان معنی 
است کھ لنین حزب را در پیوند با توده ھا در 

، بار دیگر او را سرزنش می کنند ک می کند
کھ می خواھد با دست اقلیتی کوچک بھ شیوه 

 .بالنکی قدرت سیاسی را بھ تصرف در آورد
***** 

   ...مردی بزرگ 
ن تاریخ سینمای وی یکی از چھره ھای درخشا

. جھان در قرن بیستم و در قرنھای آینده است
آثاری کھ وی از خود بھ جای گذارده است 
آثاری جاودانی و کالسیک است کھ ھرگز 

وی زبان تیزی در انتقاد . کھنھ نمی شوند
، وی در تمام ازنظام سرمایھ داری داشت

 بھ دفاع شانآثارش از طبقھ کارگر و زحمتک
مملو از برخاست و مضامین فیلمھایش 

وی وکیل . تصاویر انسانی و تکان دھنده است
باین جھت . مدافع ھمھ انسانھای کوچک بود

وقتی . مورد کینھ و نفرت سرمایھ داری بود
 بھ “سلطان در نیویورک“اثر معروفش را بنام 

اکران آورد مورد ھجوم مک کارتی ضد 
ند بسیاری از کمونیست قرار گرفت و مان

کمونیستھا و دموکراتھای و انساندوستان 

آمریکائی بھ محاکمھ کشیده شد و از آمریکا 
تنھا در دوران کارتر دولت آمریکا . اخراج شد

اعاده “از وی رسما معذرت خواست و از وی 
 نمود و اجازه ورود بھ آمریکا را باز “حیثیت

تو گوئی این حیثیت چارلی چاپلین بود . یافت
چارلی چاپلین نیازی بھ . ؟!لکھ دار شده بودکھ 

امپریالیست آمریکا دست . اعاده حیثیت نداشت
پیش را گرفتھ بود کھ پس نیفتد و بھ عنوان 

آن کس کھ در . طلبکار و بخشنده بھ میدان آید
این میان حیثیتش بر باد رفتھ بود قھرمانی بھ 

، امپریالیست آمریکا بود نام چارلی چاپلین نبود
ژیم ترور و سرکوب را در آمریکا کھ ر

سرنوشت چارلی چاپلین . برقرار کرده بود
بھ این سرنوشت . سرنوشت جداگانھ ای نبود

، ھمفری ، آرتور میلر، ھوارد فاستجک لندن
نیز .. .، توماس مان و، برتولد برشتبوگارت

ساکو و وان سنتی دو کارگر . دچار شدند
یس اعدام مھاجر ایتالیائی را با پرونده سازی پل

. کردند تا از جنبش کارگری زھر چشم بگیرند
این دو نفر نیز زمان جیمی کارتر کھ رئیس 

“ اعاده حیثیت “بود “ حقوق بشر“جمھور 
گردیدند و معلوم شد دستگاه قضائی 

و “ بی طرف“امپریالیست آمریکا تا بھ چھ 
دستگاه قضائی .  استتعدالاجرای  “خواھان“

ت طبقاتی است و ھمیشھ یک دستگاه با ماھی
در خدمت سرکوب طبقھ استثمار شونده بھ 

تروریسم در نھاد . وجود آمده و بکار می رود
 کند سالح ءامپریالیسم است و ھر جا اقتضا

وی ولی . آنرا از جیب بغل خود در می آورد
ترجیح داد کھ در سوئیس زندگی کند و در 

اعاده “پس از این . ھمانجا نیز درگذشت
چاپلین چون سرداری فاتح با چارلی “ حیثیت

نگاھی تحقیرانھ بھ گور مک کارتیسم کھ ھنوز 
در آمریکا زنده است بھ خاک آمریکا گام 
گذارد و بشدت مورد تجلیل ھنرمندان و 
آزادیخواھان و انساندوستان آمریکا قرار 

بھ وی بخاطر خدماتش بھ عالم سینما . گرفت
 در چارلی چاپلین. جایزه اسکار را تقدیم کردند

 نشان “مسیو وردو“اثر بزرگ دیگرش بنام 
داد کھ چگونھ سرمایھ داری قاتلین میلیونی را 

. رھا می کند ولی آفتابھ دزدھا را بدار می زند
، بمب روسای کارخانجات اسلحھ سازی

، سازندگان سالحھای کشتار جمعی سازی
 کشتار مردم ثروت می اندوزند ِلَبآزادند و از ِق

می روند و در اجتماع و راست راست راه 
سرمایھ داری از احترام و نفوذ فوق العاده 
برخوردارند در حالیکھ یک قاتل معمولی را بھ 

رعایت “خاطر تنھا کشتن یک نفر برای 
 چاپلین در این .بدار می زنند“ عدالت اجتماعی

فیلم در نقش متھم ولی بھ عنوان دادستان بھ 
بر ضد میدان می آید و ادعانامھ بلند باالئی 

 ، سالحھای کشتار جمعیکارخانجات آدمکشی
، بر ضد دموکراسی صوری و سرمایھ داری

سرمایھ داری و مفھوم امنیت ادعای استقرار 
عصر “در فیلم . طبقاتی آن قرائت می کند

 درجھ استثمار کارگری را نشان می “جدید
٨ ادامھ در صفحھ...دھد کھ بخشی از ماشین

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

   ...مردی بزرگ 
 از خود بیگانگی می رسد و کاال می  شده و بھ

کار آکورد در تمام . شود و از انسانیت می افتد
وجودش رخنھ می کند بطوریکھ در زمان 
فراغتش نیز رفتاری را ادامھ می دھد کھ در 
پای خطوط نقالھ در کارخانھ بھ انجام می 

 بر ضد “دیکتاتور بزرگ“فیلم . رسانده است
اپا طنز کھ فیلمی سیاسی و سر. نازیسم است

. نازیسم را بھ تمسخر و مضحکھ می کشد
چارلی چاپلین مظھر آن نوع از ھنر است کھ 

. ، در خدمت توده ھا قرار دارددر خدمت مردم
ھنر چاپلین ھنر طبقاتی ھنری است کھ نسبت 
بھ انسانیت و مردم تعھد پذیرفتھ است و باین 
جھت نیز جائدانی است زیرا در دل مردم می 

ه اش بھ نیروی مادی بدل شده و خاطر. ماند
 .  میرنده نیست

در زمان جنگ جھانی دوم وی بھ حمایت از 
شوروی سوسیالیستی استالینی می پردازد و 

 در آمریکا می طلبد کھ ،مانند رفقای شوروی
. جبھھ دوم در اروپا بر ضد نازیھا باز شود

امپریالیستھا مخالف گشایش جبھھ دوم بودند و 
قت می گذراندند تا کمونیستھای کار را بدفع الو

شوروی در غون خویش بدست نازیھا غرق 
آنھا می خواستند ھم شوروی و ھم . شوند

. نازیھا را تضعیف کنند و بھ جھان چیره شوند
، ، دموکرانھاخواست ھمھ کمونیستھا

آنھم نھ در . بشردوستان گشایش جبھھ دوم بود
بالکان آنطور کھ چرچیل می خواست بلکھ در 

جبھھ دوم زمانی باز شد کھ در . اندینرم
استالینگراد کمر نازیھا توسط خلق قھرمان 

شورویھا برای رھائی . شوروی شکست
بشریت جنگیدند و کشتھ دادند و حق بزرگی بھ 
گردن خلقھای جھان و بشریت متمدن و مترقی 

من “:  گفت١٩٤٢چاپلین در سال . دارند
اینجا جنگ روسھا در امروز برای کمک بھ 

روسھا متحدین ما ھستند و آنھا ... ایستاده ام
آنھا  تنھا برای نحوه زندگی خویش نمی رزمند

استالین می خواد و . برای ما نیز می رزمند
روزولت آنرا طلب می کند حال بگذارید کھ ما 

سرگذشت “چاپلین (“جبھھ دوم را باز کنیم
 ).٤١٧ ص “زندگیم

پیام چاپلین در سخنرانی آخرینش در فیلم 
دیکتاتور بزرگ بھ مردم جھان بود کھ 

شما خلقھا صاحب “: تلخیصش این است
، ، قادرید کھ ماشین ھا را خلق کنیدقدرتید

، شما خلقھا  کھ سعادت را بیاوریدادریدق
، قادرید کھ زندگی را آزاد و زیبا تصویر کنید

 پس - زندگی ماجرائی بسازید،از این زندگی
قدرت استفاده  از این -بگذارید بنام دموکراسی

بگذارید پیکار کنیم برای ! متحد شوید. کنیم
، دنیای اخالقی کھ در آن ھر کس دنیای نوینی

، دنیائی کھ قادر شتھ باشد کار کنداامکان د
باشد بھ جوانان آینده دھد و بھ کھنساالن 

بگذار برای آن پیکار کنیم دنیا را ... امنیت
، یتھای ملی را برچینیمد، محدوآزاد سازیم

 .بدور بیفکنیمرا ، نفرت و عدم تفاھم حرص

د و َربگذار برای دنیائی برزمیم کھ در آن ِخ
دانش و پیشرفت ما را بھ سمت خوشبختی می 

 ). ف٤٠٧ھمانجا ص (“برد
امروز بحران دنیای سرمایھ داری را در 

نھ مردم کار دارند و نھ جوانان . برگرفتھ است
اندرز پس باید این . آینده و نھ پیران امنیت

چاپلین را آویزه گوش خود کنیم کھ پیکار ما بھ 
پایان نرسیده است و ما باید تا اتحاد خلقھا برای 
برچیدن این نظام و استقرار دنیای نوین کآزاده 

تنھا ایده . بھ کام دل رسیدی آسان ادامھ دھیم
مارکسیسم لنینیسم است کھ راه نجات بشریت 

 .است محسوب می شود
***** 

   ...نجھ قانون اجرای شک
باید . حقیقتا این نوع استدالل موجب تھوع است

بھ آقای اوباما تذکر داد کھ شاید در چین زندان 
وظیفھ مقر “ سیا“گوانتانامو نباشد و مامورین 

آوردن اسراء بی دفاع را در دست نگرفتھ 
 امپریالیست آمریکا کھ صدھا نفر را .باشند

کرده خودسرانھ بھ اسارت گرفتھ و شکنجھ 
است بیکباره بھ ایفای نقش جدیدی دست زده و 
خود را نگران شکنجھ کردن اسراء از جانب 

این ھمھ ریاکاری حقیقتا . دیگران جلوه می دھد
آنھا با این روش جھت . شگفت انگیز است

بحث را عوض می کنند و توگوئی این 
آمریکائیھا ھستند کھ درصدند از منافع و حقوق 

کنند و مانع شوند کھ سایر انسانی اسراء دفاع 
دول این اسرای بی گناه را در صورت تحویل 

ھمین آمریکائی ھا بودند کھ در . شکنجھ دھند
زندانھای مخفی اسراء را شکنجھ می کردند و 
یا آنھا را بھ مصر و اردن و رومانی و لھستان 
می فرستادند تا در آنجا شکنجھ شوند و نتایج 

“ سیا“ین بازجوئیھا کھ زیر نظر مامور
.  بھ آنھا تحویل داده شودرت می گرفتوص

شکنجھ گران بھ عنوان مدافعین حقوق بشر و 
مگر زندان  .مخالف شکنجھ بھ میدان آمده اند

ابوغریب در عراق وشکنجھ وحشیانھ مردم آن 
 کشور متعلق بھ دوران جرج بوش نیست؟    

آقای جرج بوش مانند ھمھ روسای جمھور 
رکوب و شکنجھ در سراسر آمریکا از ابزار س

جھان برای پیشبرد مقاصد امپریالیست آمریکا 
، ، آیزنھاورجنایت ترومن. استفاده می کرد

در ... ریگان و، ، نیکسون، جانسونکندی
کودتاھای ، ، کامبوج، ویتنامجنگ کره

، مبارزه با ، شیلی، اندونزیآمریکائی در ایران
 حکومتھای ملی ساندنیستھا با کوبای انقالبی

عراق و ، تجاوزات آشکار بھ یوگسالوی.. .و
، افغانستان و بمباران مردم با مواد شیمیائی

 اقدامات منفرد و جداگانھ ای نیستند رادیو آکتیو
و ھمھ سرمشقھای ضد بشری برای جرج واکر 

اقدام بھ این عملیات در قاموس . بوش بوده اند
امپریالیست آمریکا و سایر امپریالیستھا می 

افیست شما بھ تاریخچھ استعمار کھ ک. باشد
اروپائی بانیان آن بودند نگاه “ متمدن“دولتھای 

، ، فرانسویھاکنید کھ با چھ شقاوتی بلژیکیھا

، ایتالیائیھا ،، پرتقالیھا، اسپانیائیھاھلندیھا
 و آلمانھا در آسیا و آفریقا و آمریکای انگلیسھا
، سر می بریدند و دست قطع می کردند جنوبی 

 و بھ ھپوستان را در آتش کباب می کردندو سیا
تاریخ سرمایھ داری و . بردگی می گرفتند

امپریالیستھا تاریخ چرک و خون است و بر 
کشتار و تیره روزی میلیونھا مردم بومی در 

بنا شده .. .، کانادا و، زالند نو، استرالیاآمریکا
حقوق بشر در دست امپریالیستھا بر . است

 کھ فکر می کنند در خالف آن خوش باورانی
مغز و اندیشھ اندیشمندان سرمایھ نھادینھ شده 

 فقط جنبھ طبقاتی داشتھ و در جائی بھ ،است
کار گرفتھ می شود کھ منافع دراز مدت 

ھم . امپریالیستھا و سرمایھ داری را حفظ کند
اکنون دادگاه کیفری جھانی کھ یکی از 
ابزارھای اعمال سیاست استعماری 

رئیس جمھوری قانونی سودان را اروپائیھاست 
محکوم کرده و بھ عنوان جنایتکار تحت تعقیب 

ھمین دادگاه در مورد . قانونی قرار داده است
جنایت جنگی صھیونیستھا در نوار غزه کھ 

 ،مانند خورشید می درخشد و جای کتمان نیست
سکوت مرگ اختیار کرده است و حتی در کار 

، ات جنگیسایر دول کھ می خواھند این جنای
این ھولوکاست را محکوم کنند سنگ اندازی 

 ھمین نمونھ ھای کوچک نشان می .می کنند
دھد کھ امپریالیستھا و دولتمردان و یا دولتزنان 
آنھا تا بھ چھ حد وقیح و دون صفت ھستند کھ 
در مقابل خلقھای جھان می ایستند و در چشم 
آنھا نگاه می کنند و دروغ می گویند و خود را 

آنھا برای . افع حقوق بشر نشان می دھندمد
داالی الما رھبر ارتجاعی مذھبی و نماینده 
دوران تسلط بربریت در رقابت با دولت چین 
سینھ می زنند ولی برای بمباران مردم فلسطین 
با بمبھای فسفری ضد بشری صھیونیستھا ابرو 

       . ھم خم نمی کنند
د کھ در چنین نظام جنایتکاری شگفت می نمو

آقای اوباما بخواھد بھ وضعی کھ قاعده نظام 
آقای اوباما . سرمایھ داری است خاتمھ دھد

خودش پیچی از این نظام است و برای 
حراست از این نظام و نھ تضعیف آن بر قدرت 

وی خواھان بستن در زندانھای . رسیده است
گوانتانامو و سایر زندانھای مخفی آمریکاست 

ز وجود چنین زندانھائی زیرا دیگر نمی شود ا
زیرا کھ این زندانھا کار خودشان را . دفاع کرد

و ، تاریخ مصرفشان پایان یافتھ انجام داده اند
آقای . حال زمان اضمحالل آنھا را می پذیرد

اوباما حاضر است در زندانھائی را کھ دیگر 
نفعی نداشتھ و جز ضرر بھ آمریکا چیزی نمی 

نھا غیر قانونی بوده ولی این زندا. رسانند ببندد
، در این زندانھا و ھمھ زندانھای است

آدم بی اختیار یاد جمھوری اسالمی می (مخفی
مردم بی گناه را شکنجھ کرده و ) توفان-افتد

در این . اعترافات غیر واقعی از آنھا گرفتھ اند
. جنایات امپریالیست آمریکا تنھا نبوده است

نیز با .. .ن و، انگلستا، ھلند، ایتالیادولت آلمان
٩ ادامھ در صفحھ...آنھا فعالیت مشترک داشتھ

  باید خاک عراق را بی قید و شرط ترک کنند، استعمارگرتجاوزگراِن
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[Text eingeben]

    ...اجرای شکنجھ قانون 
آدم دزدی و گروگان گیریھای دولتی و . اند

رسمی از طریق فرودگاھھای اروپائی صورت 
می پذیرفتھ و با اطالع دول مربوطھ بوده 

از این زندانھای مخفی در لھستان . است
، “یکتکرادمو“ و رومانی “دموکراتیک“

 زیر نظارت ، افغانستان، تایلنداردن
امپریالیست آمریکا و کارشناسان سازمان 

 آمریکائیھا .فراوان وجود داشتھ است“ سیا“
در افغانستان اسراء را در کامیونھای دربستھ 
تیرباران می کردند و اجساد آنھا را کھ در 
مدفوع و خون خویش غوطھ می خوردند بھ 

درھمین نشریھ . ندجلوی سگان می انداخت
توفان ما اسرار این جنایت ضد بشری افشاء 

امپریالیستھا برای نیل بھ مقصودشان . کردیم
ھمھ مفاھیم حقوقی را برھم زدند و تعریف 
جدیدی آفریدند تا بر اساس تعاریف جدید بشود 

در جمھوری . جنایتکاری را توجیھ نمود
اسالمی واژه تعزیر را بھ جای شکنجھ گذاردند 

باین ترتیب منکر اعمال شکنجھ در و 
ھمین روش را امپریالیستھا . زندانھای ایرانند

خانم فلورا لویس مخبر . استفاده می کنند
آمریکائی در توضیح نظریات امپریالیست 

 :آمریکا نوشت
برداشت حکومت ما از مفھوم تروریسم این “

است کھ کسی کھ در برابر ادعاھای ما قد بلند 
، و چنین آدمی فطره ای استکند تروریست بال

گیرد باید  وقتیکھ مورد حملھ ما قرار می
درستی این حملھ را با ھمان اعتقادی کھ 
نسبت بھ کیفرھای آسمانی وجود دارد قبول 

 .کند
، مشمول قوانین حملھ ما بھ چنین فردی

، زیرا کھ شود حقوقی مربوط بھ جنگ نمی
این کار ما جنگ نیست بلکھ یک جھاد مقدس 

، بر اساس این برداشت. ی استصلیب
تروریست کسی است کھ علیھ حملھ ما از خود 

، مثال از آن نوع کاری کھ کند  میعدفا
 Flora(“.ساندنیست ھا در نیکاراگوا می کنند

Lewis در نیویورک تایمز و اینترناشنال 
)١٩٨٦ فوریھ ٢٣-٢٢، ھرالد تریبون

زندانھای آمریکائیھا از این نوع تروریستھا پر 
بود و ھمھ جنبشھای آزادیبخش ملی نیز با 
چوب تروریست در تبلیغات امپریالیستھا رانده 

برای آنھا سازمان حماس و تشکل حزب . شدند
یست بودند ولی حکومت ردر لبنان تروهللا ا

صھیونیستی اسرائیل یک حکومت تروریستی 
 . و نبودنیست

 ترک روبرو در آلمان ما با مورد کورناِس
اه در پاکستان دستگیر می شود ھستیم کھ بی گن

و در افغانستان و گوانتانامو شکنجھ می گردد 
. تا بی گناھیش بھ اثبات رسیده آزاد می شود

مصری قربانی دیگری است کھ با اطالع 
سازمان جاسوسی آلمان در بالکان بدست 

دزدیده می شود و پس از “ سیا“سازمان 
شکنجھ ھای فراوان و حبس طوالنی آزاد شده 

 حتی قادر نیست برای اعاده حیثیت خویش کھ

 آنقدر سازمانھای .و تقاضای غرامت تالش کند
جاسوسی و دول آمریکا و آلمان وی را تحت 
فشار و ترور روانی قرار دادند تا این قربانی 

 و حال مجددا بھ بی گناه بھ مرحلھ جنون رسید
.  در زندان بسر می برد“زبان درازش“خاطر 

بنیام محمد مقیم : وجھ کنیدبھ نمونھ دیگری ت
 کھ از زندان گوانتانامو آمده است گفتھ ریتانیاب

است کھ پیش از آنکھ بھ گوانتانامو فرستاده 
 و ، مغربشود او را در کشورھای پاکستان
 .افغانستان نگھداشتھ و شکنجھ دادند

وی بھ بی بی سی گفت کھ سازمان اطالعاتی 
 داده بود ، بھ آمریکایی ھا اطالعMI5بریتانیا 

کھ در بازجوئی او از چھ شیوه ھائی استفاده 
 .کنند تا او را وادار بھ حرف زدن کنند

وکالی مدافع بنیام محمد سال گذشتھ ثابت 
کردند کھ تمام این اتھامات بی اساس بوده 

 .است
وی معتقد است سرویس اطالعاتی بریتانیا در 

، ھمدست آمریکا بوده و آنچھ اتفاق افتاده
    “ .تمقصر اس

کار فضاحت شکنجھ دھی آمریکائیھا کھ بھ باال 
کشید و در ھمھ مجامع بین المللی مورد انتقاد 
قرار گرفتند ناچار شدند در این روش خود 

حتی نوکران دست . تغییراتی حاصل نمایند
بسینھ آمریکا در جھان نیز کھ گوش بھ فرمان 
جرج بوش بودند نمی توانستند از شکنجھ بی 

در زندانھای مخفی و علنی آمریکا گناھان 
کیھان لندنی یکی ازارگانھای دفاع . دفاع کنند

از این شکنجھ ھا کھ قلمی در افشاء جنایات 
امپریالیستھا در دست نمی گیرد برای فرار از 
واقعیت و مسئولیت اخالقی اش تیز تند انتقادش 
را بھ سمت خانم شیرین عبادی می گردانید کھ 

 حقوق بشر در گوانتانمو چرا ایشان از نقض
سخن می راند و پای ابوغریب را بھ میان می 
کشد بزعم آنھا بھتر است کھ خانم شیرین 
عبادی فقط بھ نقض حقوق بشر در ایران بسنده 

این . کند و پایش را در کفش جرج بوش ننماید
. ھم یک روش دفاع از شکنجھ بود و ھست

 . روشن دارودستھ سلطنت طلبان داغ بدل
چنین شرایطی کھ ضربات جنبشھای در 

، افغانستان ، عراق، لبنانمقاومت در فلسطین
. ضربات ماری بھ امپریالیستھا وارد کرد
. فضای دروغپراکنی سیاسی کمی تغییر نمود

آمریکائیھا خواستند خودشان ابتکار عمل را 
 .در دست بگیرند

 انتاپقای لئون آ“ سیا“رئیس جدید سازمان 
Leon Panetta طی یک بخشنامھ اطالع  در

داد کھ ھمھ قراردادھای اداره جاسوسی آمریکا 
را با شرکتھای خصوصی امنیتی برای 

 Blackحراست از باصطالح صفحھ سیاه 
siteبر اساس گفتھ ایشان .  باطل کرده است

کتھا را رمزدوران این ش“ سیا“دیگر سازمان  
.  استخدام نمی کنندبرای استفاده از بازجوئی

 این شرکتھا در بازجوئی از جملھ روش کار
القاء خفگی در اثر بھ زیر آب کردن قربانی 

قربانیان را ھفتھ ھا لخت می کردند . می باشد

و آویزان می نمودند تا در مدفوع خود لول 
با ریختن آب یخ بھ صورتشان مانع . بخورند

، با قالبی کھ بھ گردنشان می شدند کھ بخوابند
این . دیوار می کوفتندمی آویختند آنھا را بھ 

شکنجھ مورد تائید “ انسانی“روش ھای 
وزارت دادگستری آمریکا و کارشناسان و 
مشاوران حقوقی دولت جرج بوش بود و حتی 
یکی از قضات عالی شورای عالی قضائی 
آمریکا نیز کھ ھنوز بر مسند کار است زیر 

داوید ادینگتون (آنرا امضاء کرده است 
David Addingtonور حقوقی آقای  مشا

چنئی معاون رئیس جمھور آمریکا آقای جرج 
، معاون وزارت دفاع آمریکا آقای دگالس بوش
نسالسآلبرتو گ آقای ، Douglas Feithفیت 

Gonzales Alberto  وزیر سابق دادگستری
 معاون وی در ا در زمان بوش وآمریک

 ،Jay Bybeeوزارت دادگستری آقای بای بی 
 وزارت جنگ آمریکا رئیس مشاوران حقوقی

و Jim Haynes جیم ھاینس  آقای-پنتاگون–
حقوق دانی از وزارت دادگستری آقای جان 

) توفان- معرف بھ باند شش نفرهJohn Yooیو
اصالح “این روش را جرج بوش روشھای 

 بازجوئی اعالم کرده “بھبود یافتھ“ و یا “شده
در این . بود و بھ شدت از آن دفاع می کرد

 تراز، قضائیھ و وقوای مجریھشکنجھ ھا 
. دست داشتھ اند... ، بھداری و، خارجھداخلھ

تمام شکنجھ ھا با تائید مستقیم خانم کوندلیزا 
رایس مشاور امنیتی کاخ سفید و وزیر امور 
خارجھ در دوره دوم ریاست جمھوری بوش 

 .صورت گرفتھ است
 مجاز “اصالح شده“روشھائیکھ بھ عنوان 

وه قضائیھ آمریکا بھ زیر آن شناختھ شده اند و ق
با روش القاء “: امضاء گذارده است عبارتند از

خفگی باید اسیر در روی یک تختھ بھ زاویھ 
 و بر روی  درجھ قرار داده شود١٥ تا ١٠

، چشم و بینی اش را پوشانده دستمالی کھ دھان
 سانتیمتری بھ فاصلھ ٤٥ تا ١٥ از فاصلھ است

این . تھ شود ثانیھ آب ریخ٤٠ تا ٢٠زمانی 
در مورد توجیھ . عمل باید بارھا تکرار گردد

این نوع شکنجھ در اسناد مربوط بھ 
علیرغم “: کارشناسان حقوقی و امنیتی می آید

اینکھ القاء خفگی در موضوع شکنجھ منجر بھ 
    “وحشت مرگ می شود ولی درد جسمی ندارد

 “اصالح شده“از جملھ موارد دیگر شکنجھ 
این نوع شکنجھ . ان باز استکشیده با انگشت

ظاھرا بسیار دردناک است و آنطور کھ در 
، غافلگیری ھدف ضربھ ایجاد شوک“سند آمده 

 “و ایجاد احساس تحقیر است
برای بی خوابی دادن باید اسیر در “و یا 

و دستھایش از جلو بستھ وضعیت ایستاده 
پس .  روز ادامھ یابد١١این روش باید “ باشد
 می تواند دو روزی بی وقفھ  روز اسیر١١از 

بخوابد  بعد از آن می توان بی خوابی دادن را 
البتھ برای کمکھای اولیھ ھمیشھ باید . ادامھ داد
!!“آماده بود

١٠ ادامھ در صفحھ ...روش دیگر کوبیدن

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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[Text eingeben]

   ...اجرای شکنجھ قانون 
  اسیر بھ دیواری است کھ برای این منظور 

ساختھ شده است و از خودش صدای 
این امر باید . درھمشکستھ شدن تولید می کند

 .موجب شوکھ شدن موضوع شکنجھ شود
در ھمین اسناد می آید کھ باید اسراء را در 
قفسھائی انداخت کھ در آنھا حشرات موذی را 
وارد می کنند کھ البتھ نیش آنھا نباید منجر بھ 

 “.مرگ اسیر شود
 اسیر در زندان بگرام در ٦٠٠ھم اکنون 

ان در اسارت بسر می برند تعداد زیادی افغانست
از آنھا بدون کوچکترین اتھامی سالھاست در 

یعنی دولت آمریکا ھم . آن زندان نشستھ اند
نمی داند کھ بھ چھ دلیل مردم عادی را بھ 
اسارت گرفتھ و در زندان نگاه می دارد و 
خانواده آنھا را تار و مار کرده و برھم زده 

، ، ابوغریبانتانامودر کنار زندان گو. است
بگرام ده ھا زندان مخفی کھ دارای شکنجھ 

دولت . گاھھای قرون وسطائی اند وجود دارند
جرج بوش ھمیشھ وجود این زندانھای مخفی 

.را انکار می کرد
اوباما بر موج انزجار افکار عمومی از این 
ھمھ جنایت بی شرمانھ بر سر کار آمد و باید 

آبرومندانھ تری می بھ آمریکای بی آبرو چھره 
ولی رقص تانگوی وی چندان طولی . داد

نکشید و مرجع تشخیص مصلحت رژیم 
آمریکا بھ وی حالی کرد ھر چھ زودتر سر و 

اوباما دست بکار شد و . تھ قضیھ را ھم بیاورد
فرمانھای بی پشتوانھ خود را برای مطبوعات 

ولی در . و افکار عمومی جھان صادر کرد
رفت آن کار دیگر را عمل چون بھ خلوت 

 .آغاز نمود
را “ سیا“اوباما ھمھ این جنایتکاران سازمان 

کھ در شکنجھ ھای غیر انسانی اسرای بی گناه 
 آنکھ بھ محاکمھ بکشد بھ جایدست داشتھ اند 

کسی کھ بھ “: با این استدالل تبرئھ نمود
وظایفش با اعتقاد قلبی بھ صحت توصیھ 

 از تعقیب وزارت دادگستری عمل کرده نباید
نشریات می . “قضائی واھمھ داشتھ باشد

اعضاء سازمان جاسوسی بھ گواھی “: نویسند
حقوقی کارشناسانھ وزارت دادگستری اعتماد 
کرده اند کھ قسما روشھای بازجوئی وحشیانھ 

 . “را قویا تائید کرده است
آقای اوباما در طی نطقی در تجلیل و حمایت 

مردان “ :ان کرداز این جانیان این جملھ را بی
و زنان عضو سازمان جاسوسی ما کھ 

جبھھ جھانی یک جسورانھ در خط مقدم 
وی با بیان این   .“خطرناک خدمت می کنند

. جملھ طبیعتا انتقادات فراوانی را موجب شد
سازمانھای حقوق بشر از جلمھ آمنستی 
اینترناسیونال بھ وی انتقاد کردند و مطبوعات 

ار نظر با سخنان دوباما نیز نوشتند کھ این اظھ
تا قبل از روی کار آمدنش از زمین تا آسمان 
فرق دارد ولی آقای اوباما با خونسردی مدعی 

 یعنی گذشتھ “باید بھ جلو نگاه کرد“است کھ 
. ھا گذشتھ است و کاری دیگر نمی شود کرد

ولی چرا این روش آقای اوباما دودوزانھ 
کنجھ است؟ اگر واقعا بپذیریم کھ مامورین ش

باور با مامور معذور بودند و “ سیا“سازمان 
 انجام تصمیمات باالئی ھاصحت بھ صمیمانھ 

 ،وظیفھ کرده اند و گناھی مرتکب نشده اند
تکلیف آن کارشناسان حقوقی چھ می شود کھ 
این روش بازجوئی را از نظر حقوقی توجیھ 
کرده و تحققش را طبیعی و موجھ دانستھ و 

 شکنجھ صادر کرده اند؟ چک سفید برای انجام
تکلیف آن قاضی القضات مدام العمر کھ 
پروفسور حقوقی دانشگاه است چھ می شود کھ 
عضو شواری عالی قضائی آمریکا است و 
ھنوز بر کرسی قضاوت برای قضاوتھای این 

ھمھ آن توصیھ گران . چنینی تکیھ کرده است
شکنجھ بر سر کار خود باقی مانده اند و 

پس آقای اوباما در .  احد استپشتشان بھ کوه
تحقق حقوق بشر کاری نکرده است و نمی 

نمی شود کل نظام را کھ از . تواند ھم بکند
 .ھمین عناصر تشکیل شده اند درھم ریخت

در دادگاه نورنبرگ دادستان آمریکائی برای 
محاکمھ جنایتکاران نازی بھ عکس این 

در آنجا آنھا این . استدالل استناد می کرد
دالل را کھ می شود بھ استناد سلسلھ مراتب است

 جنایتکاری را “مامور معذور“اداری و اصل 
در آن موقع استدالل . توجیھ کرد رد نمودند

فرمان از باال متھمین را تبرئھ “چنین بود کھ 
نمی کند چنانچھ آنھا می دانستند کھ این فرمان 
غیرقانونی بوده و یا ھر فرد با درک و فھم 

مد کھ این فرمان غیر قانونی معمولی بفھ
 بار ١٨٣آن کس کھ یک اسیر را . “است

شکنجھ می دھد تا وی را مقر آورد باید فھمیده 
. باشد کھ عملش غیرقانونی و بی فایده است

اسیری کھ بعد از دو بار شکنجھ لب نگشاید 
 بار اضافی حتما لب نمی گشاید و ١٨١بعد از 

حقوقی و اگر لب گشاید اعترافاتش فاقد ارزش 
ولی کسی کھ این شکنجھ ھا را . عملی است

اعمال می کند باعث افتخار و غرور ھیچ ملتی 
وی تنھا آدمی است کھ بیمار . نمی تواند بشود

سادیستی است و باید وی را بھ بیمارستان 
زیرا علیرغم بیھوده بودن . برای مداوا فرستاد

تاثیر شکنجھ باز اسیر در زنجیر شکنجھ می 
ولی اوباما بھ این افراد بیمار برای . کرده است

 .   ماموریتھای بعدی نیاز درد
 شکنجھ کردن برای رسیدن بھ مقاصد یک 
عنصر اساسی سیاست خارجی آمریکا بوده 

حتی ھمھ شکنجھ گران جھانی از جملھ . است
ایرانی بھ آمریکا فرار کرده و در آنجا زندگی 

ا زیر. می کنند و کسی کاری بھ کارشان ندارد
بھ . آمریکا بھ بھشت جنایتکاران بدل شده است

سند زیرین توجھ کنید تا ببینید کھ این قصھ سر 
دراز دارد و در آینده نیز وضع چنین خواھد 

بھ شکنجھ در زمانی می توان پایان داد کھ . بود
 .امپریالیسم نابود شود

رئیس کمیسیون نظارت بر “ بولند“اقای “
س نمایندگان کنگره فعالیتھای اطالعاتی در مجل

 مجلس ١٩٨٤ اکتبر ١٨، در جلسھ آمریکا

 صفحھ ٢٤“ جزوه راھنمای“نمایندگان یک 
عملیات روانی در مورد یک “ای را بنام 

 .C.I.A کھ از طرف سازمان “نیروی چریکی
بھ عنوان دستورالعملی برای استفاده چریکھای 

در مبارزه آنھا با قوای “ ضد ساندنیست“
بھ .  تھیھ و چاپ شده استدولتی نیکاراگوا

این جزوه حاوی اطالعات . نمایندگان ارائھ داد
و راھنمائیھائی دقیق و مشروح برای انجام 

، سازماندھی عملیات ، شانتاژعملیات آدم کشی
و چگونگی بکار گرفتن آدمکشان “ تخریبی“

، و البتھ مسائل متعدد دیگری را حرفھ ای است
نحوه اشغال  مثال در باره ،نیز شامل میشود

یک شھر یا یک روستا کھ تا آن زمان در 
 ن،  در آاختالفات داخلی بیطرف مانده است

نیروھای ضد دولتی میباید بھ “ :گفتھ شده است
محض ورود بھ چنین شھر یا دھکده ای تمام 

امنیتی آنرا منھدم کنند و تاسیسات نظامی و 
 میدانھای عمومینفرات آنھا را بھ یکی از 

، تا در آنجا دادگاه فوق تا بیاورندشھر یا روس
العاده تشکیل داده و ساندنیست ھا و 
ھواخواھانشان را مورد تحقیر قرار 

زندان ابو غریب در قلب آمریکای (دھند
سعی کنند معتمدین محل مانند . )توفان-جنوبی

لمان را بخود جلب  ع، کشیشھا و مپزشکان
نفرات نامطلوب از “ کلک“کنند و در عوض 

فراد پلیس یا قضات را بکنند، و اگر الزم قبیل ا
، برای اینکار توصیھ باشد کسانی کشتھ شوند

این آدم دشمن خلق “: میشود کھ گفتھ شود
 .“دبھ دشمن اطالعاتی داده بو“، یا “بود

“ نفرت انگیز“آقای بولند این توصیھ را 
، آقائی بنام ، و نماینده دیگرتوصیف کرد

 درست ھمان اینھااظھار داشت کھ “ داونی“
شیوه ھائی است کھ در نقاط تروریست پرور 
جھان از قبیل لبنان و سوریھ و ایران بکار 

، و ھمیشھ مورد اعتراض ما گرفتھ میشود
چندین نماینده دیگر اظھار . قرار میگیرد

جزوه “داشتند کھ این تاکتیکھاِئی کھ در 
توصیف شده صریحا با سیاست “ راھنمای سیا

یسم کھ توسط آقای ترور“ محکوم کردن“
وزیر امور خارجھ آمریکا “ جرج شولتس“

ه اعالم شده دسیاست رسمی دولت ایاالت متح
نقل از نشریھ لوموند (“.است منافات دارد

  ).١٩٨٤ اکتبر ١٩مورخ 
امپریالیستھای آمریکائی در داخل آمریکا 

نشریھ . دانشگاه تدریس شکنجھ داشتند و دارند
 بھ وجود این توفان در مقاالت گذشتھ خود

در این دانشگاه از تمام . دانشگاه اشاره کرد
 و دنیای دموکراسی“، جھان جھان دیکتاتورھا

. دانشجوی شکنجھ گر پذیرفتھ می شد“ آزاد
بطور عمده دیکتاتورھای دوست آمریکا در 
آمریکای التین افراد زبده خویش را برای 
فراگرفتن فن بازجوئی و شکنجھ بھ آمریکا 

ردند تا از این انسانھا ھیوالھائی اعزام می ک
بسازند کھ آزادیخواھان و کمونیستھا را در 

نشریھ زود . آمریکای التین سرکوب کنند
١١ ادامھ در صفحھ...دویچھ تسایتونگ

 دموکراسی و آزادیست، ضد حقوق بشر،لیبرالیسم امپریالیستی
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[Text eingeben]

    ...اجرای شکنجھ قانون 
: نویسد می ٢٠٠٩ آوریل ٣٠در شماره 

 نظام C.I.A.واقعیت این است کھ “
رست کرده خودش را د“ علمی“بازجوئی 

 در پیشگفتار ١٩٦٣بود و از ھمان سال 
نام “ کوبارک“. نوشتھ بود“ کوبارک“

اینکھ فن بازجوئی .  استC.I.Aمستعار 
با نظام حقوقی در تناقض قرار بگیرد در 

: شده بود  بھ آن توجھ“کوبارک“مقدمھ 
قبل از ھر چیز بازجوئیھای تحت فشار “

ای غالبا غیر قانونی ھستند و می توانند بر
. کوبارک عواقب بسیاری داشتھ باشند

باین جھت قبل از بازجوئی کھ مغایر میل 
منبع عمل می شوند کسب اجازه از مرکز 

مانند مواقعیکھ مجروح کردن . الزم است
 و ، شیمیائی یا روشھای پزشکیفیزیکی

 بکار می رود تا مقاومت مورد الکتریکی
ھمان نشریھ . “بازجوئی را درھم بشکنند

می کند کھ این روشھای وحشیانھ در تائید 
 در اشکال پیشرفتھ و مدرنتر ١٩٨٤سال 

تدوین شد و دستور العمل ھمھ یاران و 
در “ دموکراسی آمریکائی“دوستداران 

ھ است و در سایر ممالک جھان قرار گرفت
این . مورد استفاده قرار گرفتھ است

دستورالعملھای شکنجھ در ھمھ جا و 
در زمان .  می رفتبویژه در ویتنام بکار

 اعتراف کردند ١٩٩٦کلینگتون در سال 
کھ در این دانشگاھھا کھ امر شکنجھ 
تدریس می شد بھ مسایل زیرین می 

، تیرباران چریکھای شھری“ :پرداختند 
، ، شکنجھ ھای فیزیکیتحت فشار گذاردن

، اسارت غیر اجبار بکار خالف میل

 پس روشن است کھ شکنجھ .“قانونی
دنیای آزاد سرمایھ “ ارکان کردن یکی از

و بخشی از دموکراسی طبقاتی “ داری
 .وی است

ما اکنون در قرن بیست ویکم ھستیم و 
. ربع قرن از آن تاریخ می گذرد

رویدادھای آنروز درست مانند آن است 
در کنار این . کھ امروز روی داده است

کارنامھ مملو از جنایت می توان شاھد 
وب است کھ خ. مثالھای فراوانی آورد

مبارزان راه آزادی و دموکراسی در 
ایران از امپریالیسم شناخت پیدا کنند و 
ھر بار فریب این کھنھ کاران ھفت خط 

  .  را نخورند
شکنجھ قانون اساسی امپریالیسم و 
. استعمار در اشکال آشکار و پنھان است

حقوق بشر امپریالیستی پوششی بر 
 انسان شکنجھ کردن و بھ اسارت گرفتن

ھمیشھ این بوده و در آینده نیز تا . است
. امپریالیسم وجود دارد ھمین خواھد بود

امپریالیسم آمریکا دشمن شماره یک 
 ھمدستان امپریالیسم در .بشریت است

تمام این مدت از جنایات آمریکا و نقض 
، بھ اسارت حقوق بشر و شکنجھ مردم

، بمباران مردم  توسط آنھا گرفتن مردم
در این جنایات رسانھ .  کرده اندحمایت

ھای گروھی امپریالیستی تماما شریک 
در ایران کیھان لندنی ھمدست . جرمند

آنھا رو شدن . این جنایتکاران بود و ھست
دست جنایتکاران را بشدت تقبیح کردند و 
سرباز شجاعی را کھ با بھ خطر انداختن 
جانش این روشھای ضد انسانی را برمال 

اس موازین برسمیت ساخت و بر اس
سرباز “شناختھ شده انسانی عمل کرد 

 و بھ شدت بھ وی حملھ ندنامید“ خاطی
 آنھا از زندانھای ابوغریب و .ندکرد

گوانتانامو حمایت کردند زیرا خودشان 
، رکن دوم در ایران لشگر دو زرھی

، زندان کمیتھ و شھربانی و اوین را ارتش
 ،شکنجھ گران آنھا نظیر عضدی. داشتند

در ھمین دانشگاھھا ... ، رسولی وتھرانی
دکترا گرفتھ بودند و پاره ای از آنھا 
راست راست در آمریکا تحت توجھات 

 . آقای اوباما می گردند
بیاموزیم کھ بھ امپریالیسم و واژه ھای 
زیبائی کھ بر لب دارند اعتماد نکنیم و 

. آنھا را ھمیشھ دشمن بشریت بدانیم
ابودی امپریالیسم رھائی بشریت تنھا با ن

شکنجھ شیشھ عمر . ممکن است
امپریالیسم است و جزء الینفک سامان 

 . سرمایھ داری است
***** 

 از یاری شما سپاسگزاریم
  یورو٥٠٠رفیق بیژن 

  یورو٤٠رفیق از ارالنگن آلمان 
  یورو٢٠رفیق از لورکوزن  آلمان 

  یورو ٥٠رفیق فری 
 ٦٠رفیق فنالند در دفعات گوناگون  

 وروی
 
  
 

 زنده باد مبارزات رھائیبخش مردم فلسطین و لبنان 

الکترونیکیتوفان

٢٠٠٩ژوئن    ١٣٨٨ ماه خرداد    ٣۴شماره 
 کارایرانحزبالکترونیکیھ نشری

org.toufan@toufanorg.toufan.www
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آغاز . بیانیھ کانون وحدت دانشجویان  دانشگاه آزاد تبریز دردفاع ازکارگران. نامھ اعتراضی حزب کمونیست  م ل بنگالدش علیھ جمھوری اسالمی

. قسمت آخرفروپاشی سوسیالیسم درشوروی

).منتشر شد آنرا در تارنمای توفان مطالعھ نمائید ٣۴توفان الکترونیکی شماره (



   

مردی بزرگ در خدمت 
 ھمھ انسانھای کوچک

 سالگی چارلی ١٢٠بیاد 
 چاپلین

 
 گر بر فلکم دست بدی چون یزدان“

 برداشتمی من این فلک را ز میان
 وز نو فلکی دگر چنان ساختمی

  “کازاده بکام دل رسیدی آسان
 عمر خیام                              

در صد وبیست سال پیش چارلی 
چاپلین ھنرمند بزرگ مردمی بدنیا 

وی یھودی زاده شد ولی . آمد
صھیونیست نبود و با فاشیستھا مبارزه 

وی می دانست کھ مبارزه با . می کرد
فاشیسم تنھا از طریق جنبش کارگری 
و از طریق حمایت از مبارزه 
کمونیستھا و اتحاد جماھیر شوروی 

استالینی مقدور -ستی لنینیسوسیالی
است و تنھا از این طریق است کھ با 
محو سرمایھ داری می توان بر 

، وی نوازنده ویلن. فاشیسم غلبھ نمود
، کارگردان و آھنگ ساز، بازیگر

وی نابغھ . تولید کننده قدرتمندی بود
 ٧ادامھ در صفحھ  ... .عالم سینماست

 

حزب واحد طبقھ کارگر ایران "کارایرانحزب "نشریھ " توفان."نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . این زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارد. است

بھ ما کمک مالی رسانید، . نھضت کمونیستی حمایت کنیدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل . ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، ھزینھ . زیرا ما تنھا با اتکا بر نیروی خود پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیم

.گزافپست مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

اجرای شکنجھ قانون موجودیت 
امپریالیسم

 پیرامون عفو شکنجھ گران سازمان جاسوسی آمریکا توسط مستر پرزیدنت
ریاکاری امپریالیستھا و سخنگویان آنھا و در راسشان امپریالیست آمریکا برای خیلی ھا بر 

دد کھ شما از این ھمھ ولی علیرغم این بازھم رویدادھائی بھ وقوع می پیون. مال شده است
وقاحت امپریالیستھا و دودوزه بازی کردن آنھا در شگفت می شوید و آنرا مستقیما توھین 

یکی از این رویدادھا عفو کردن شکنجھ گران سازمان . بھ فھم و خرد مردم تلقی می کنید
 . ی آمریکا از جانب آقای باراک اوباما جانشین آقای جرج دبلیو بوش است“ سیا“

ی باراک اوباما قبل ازاینکھ بر کرسی ریاست جمھوری در آمریکا مستقر شود در طی آقا
سخنرانی ھای آتشین خود شیوه ھای ضد انسانی حکومت جرج بوش را در سراسر جھان 

در ھمان تبلیغات انتخاباتی خویش اعالم کرد کھ وی . بھ باد انتقادھای سخت می گرفت
 جرج بوش ،وی می خواست نشان بدھد کھ آمریکا. زندان گوانتانامو را برخواھد چید

 آمریکا بارک اوباما نیز ھست کھ بھ حقوق بشر و حقوق شھروندان احترام می ،نیست
. گذارد

وی مدعی بود کھ اگر بھ قدرت رسد یک کمیسیون مستقل را مامور می کند تا در پی 
ال آقای اوباما تغییر ح. حقیقت یابی باشند و سرکوب و شکنجھ در زندانھا را بررسی کنند

نظر داده اند و کمیسیون امنیتی سنای آمریکا را مامور تحقیقات بسیار محرمانھ در این 
خانم نانسی . دموکراتھا در کنگره اساسا با این نظر آقای اوباما موافقند. عرصھ کرده اند

. پلوسی سخنگوی جناح چپ دموکراتھا در کنگره ظاھرا این روش را نمی پذیرند
وریخواھان دست خانم پلوسی را رو می کنند کھ ایشان بھ عنوان رھبر فراکسیون جمھ

 در کمیسیون امنیتی شرکت داشتھ و از نظریات ٢٠٠٢دموکراتھا در زمان بوش در سال 
وزیر دادگستری و شیوه کسب اقرار و تعریف شکنجھ با خبر بوده است و در زمان خودش 

ای دیک چنئی معاون جرج بوش حتی درخواست می آق. ایرادی بھ این مسئلھ نگرفتھ است
کند تا تمام ماجراھای شکنجھ رو شود تا مردم ببینند کھ ما تا بھ چھ حد در این کار خود 

حال آنکھ اوباما این کار را قدمی بھ عقب ارزیابی کرده و با ذکر اینکھ . موفق بوده ایم
انزجار احساسات و ر می تواند زیاد روشن نیستند اشاره می کند کھ این ام“ سیا“اسناد 

روشن است کھ افکار عمومی متوجھ . را برانگیزد کھ نتایج عکس ببار می آوردعمومی 
خواھدشد کھ پزشکان آمریکائی کھ سوگند یاد کرده اند جان مردم را صرفنظر از رنگ 

، تعلقات سیاسی و ایدئولوژیک نجات دھند ناظر بر ، مذھب، تابعیت، نژاد، ملیتپوست
آنھا . ر آمدن بمیردُقسیر زودتر از موقع معین و قبل از ُممال شکنجھ بوده اند تا مبادا ااع

علم پزشکی را در خدمت شکنجھ گرفتھ بوده اند و بر روی انسانھا آزمایشات دانشگاھی 
 . انجام می دادند

یک دادگاه آمریکا بھ یک سازمان حقوق بشر اجازه داد تصاویر بازجوئی اسیران را 
بر اساس این تصاویر سربازان آمریکائی روشھائی بکار می برده اند کھ باعث . ر کندمنتش

 ١٧دولت آمریکا .  در زندان شود و آنھا را مجبور بھ اعتراف نمایدءدر ھم شکستن اسرا
اسیر مسلمان چینی را کھ بھ جرم فعالیتھای تروریستی در پاکستان دستگیر کرده بود حال 

بی گناه آزاد می کند و اجازه می دھد کھ در داخل خاک آمریکا  سال بھ عنوان ٧پس از 
آمریکا این اسرای بی گناه را کھ جرمی مرتکب نشده بودند سالھا شکنجھ کرده . بمانند

است و حال بدون ھرگونھ توضیح آزاد می کند ولی از تحویل آنھا بھ دولت چین خودداری 
 ٨ادامھ در صفحھ  .... ؟!!شکنجھ کنندمی کند زیرا می ترسد کھ چینیھا این اسراء را 

Workers of all countries, unite!

Toufan 

توفان
Central Organ of the 

Party of Labour of Iran

No. 111– Juni  2009

 org.toufan.www.                   صفحھ توفان در شبکھ جھانی اینترنت  org.toufan@toufan  نشانی پست الکترونیکی    

 96580346-069آلمان ) فاکس(شماره دورنگار 

Toufan        حساب بانکی
Postbank Hamburg
BLZ: 20110022
KontoNr.: 2573302600  
Germany

Toufan        آدرس
Postfach 103825
60108 Frankfurt
Germany


