
آمریکای تروریست در پی ادامھ نقض 
 حقوق ملل

این پیمان . را امضاء کرده است پیمان منع گسترش سالحھای اتمی ١٩٦٨ایران در سال 
بھ ایران، این حق را می دھد کھ برای استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی استفاده کند و 

ایران حق دارد و این حق مسلم ایران است کھ اورانیوم . در این زمینھ بھ پژوھش بپردازد
ای ایران نظارت سازمان بین المللی انرژی اتمی بر این فعالیتھ. را در ایران غنی نماید

. می نماید و مرتبا گزارش آنرا برای مراجع صالحیت دار سازمان ملل ارسال می کند
 نیروگاه اتمی برای ایران ٨امپریالیستھای آمریکائی کھ در زمان شاه حتی حاضر بودند 

بسازند بیکباره پس از انقالب بھمن کھ پوزه آنھا را بھ خاک مالید، حتی در کار ساختمان 
با مشورت آنھا صدام حسین نیروگاه نیمھ تمام . اه اتمی بوشھر نیز اخالل کردندنیروگ

در قرار داد منع گسترش سالحھای اتمی نوشتھ نشده است کھ . بوشھر را بمباران کرد
این قرارداد مانند . تنھا حکومتھای باب طبع آمریکا و اسرائیل از این حقوق برخوردارند

 ٢ ادامھ در صفحھ ...جراء برای ھمھ امضاء کنندگانھمھ پیمانھای جھانی الزم اال
 

         

 یک فریب “آزادیھای بی قید و شرط“
 بورژوائی

 رھنمائی کی توانی “
 “ای کھ ره را خود ندانی

یکی از شعارھای کمونیستھای سابق و توبھ کار کھ مد روز است شعار معروف 
ن آزادیھای بی قید و شرط سیاسی این توبھ کارا. سیاسی است“ آزادیھای بی قید و شرط“

 بلکھ از کمونیستھا می خواھند کھ ،را از طبقھ حاکمھ برای زحمتکشان نمی طلبند
آزادیھای بی قید و شرط را برای بورژواھا بھ رسمیت بشناسند و برای تاثیر نظریات 

، ارعاب توسل جستھ و سوسیال دموکراتیک اصالح طلبانھ خویش بھ ابزار تھمت
 ٣ ادامھ در صفحھ...ی انقالبی را کھ برای انقالب اجتماعی و نھ اصالحات کمونیستھا

 

         

 اعدام با شمشیر رافت اسالمی
 و بنام خداوند بخشنده مھربان

خبر می رسد کھ پروردگاران رژیم جمھوری اسالمی فورا برای سر بھ نیست کردن 
 این در عھد عالیجناب سابق بر. مبارزین درون کشور بھ انواع حیل مسلح شده اند

سابق و شیخ کنونی رفسنجانی رسم بر این بود کھ گروه هللا خاکستری یعنی آقای آیت ا
ھای آدمکشی را با نشانھ کردن اپوزیسیون خارج از کشور بھ خارج اعزام می کردند تا 

 ٦ ادامھ در صفحھ... در داخل ایران حتی نیازی بھ این اعزام وآنھا را سر بھ نیست کنند
 
 

         

جدائی دین از دولت ولی نھ از سیاست
  کین جلوه بر محراب و منبر می کنندواعظان

 چون بھ خلوت می روند آن کار دگر می کنند
افتضاحات کلیسای کاتولیک در آلمان و پاره ای از ممالک اروپائی شکل خاصی پیدا 

 صفحات روزنامھ ھر روز کھ شما بھ رسانھ ھای گروھی گوش می دھید و یا. کرده است
ھا را ورق می زنید متوجھ می شوید کھ اسناد جدیدی از تجاوز کشیشھا در حجره ھای 

عمال عمال َاخانھ خدا پوشش مناسبی برای ِا. کلیسا بھ نوجوانان و اطفال برمال شده است
 .شیطان پسندانھ بوده است

دیت ھمانقدر یھو. مذھب افیون توده ھاست و این تنھا بھ مذھب اسالم مربوط نیست
 کھ سیاست دینی سیاست تحمیق و خرافات است. ارتجاعی است کھ اسالم و یا مسیحیت

 .در ھمھ دنیا برای حفظ مناسبات استثماری و استعماری بکار گرفتھ می شود
 کشیشھا بھ اطفالی کھ بھ آنھا سپرده شده ٥٠اسناد منتشر شده نشان می دھد کھ از دھھ 

این جنایت بر سیاستمداران مذھبی و غیر مذھبی و . ز کرده اندبودند بارھا و بارھا تجاو
٨ ادامھ در صفحھ ... مذھبی و رھبران کلیسای کاتولیک پنھان نبودهییا مصلحت

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

تھدید بھ جنگ اتمی 
برای اجرای 

 “صلح“
 امپریالیستی

آقای اوباما گرد و خاک زیادی بپا کرده 
سیاست تجاوزکارانھ و جنگ طلبانھ است تا 

امپریالیسم آمریکا را بنام اقدامات در راه 
سخنرانی . صلح بخورد افکار عمومی دھد

، ادعا ، تھدید پشت تھدیدپشت سخنرانی
سالحھای غیر اتمی است ... پشت ادعا و

کھ ایشان برای فریب افکار عمومی در بدو 
کشوری کھ امسال . امر بھ کار می گیرد

ین بودجھ نظامی را در تاریخ جھان بزرگتر
دارد و در سراسر جھان پایگاھھای نظامی 
تجاوزکارانھ علم کرده است و در صدد 
مدرنیزه کردن سالحھای ھستھ ای و 
تخریب سالحھای فرسوده و از کار افتاده 
است می خواھد تسلیح خویش را بھ عنوان 
. اقدامی برای خلع سالح و صلح جا بزند

ی کھنھ و از دور خارج شده نابودی سالحھا
 .را پرچم صلح طلبی خویش کرده است

آقای اوباما در نشست واشنگتن برای ایجاد 
رعب و تھدید دو کشور عضو سازمان ملل 
متحد یعنی ایران و کره شمالی بھ پرتاب 
بمب اتمی در این کشورھا و حمایت از 
صھیونیستھای اسرائیل تحت عنوان نظریھ 

مطبوعات . توسل شدجدید اتمی آمریکا م
 ٦٠٠حدود ھزار و “: در این زمینھ نوشتند

با غلظت باال در جھان موجود  تن اورانیوم
 ٢ادامھ در صفحھ ...است کھ عمال تمام

 یازدھم  ســال –ــشـم  دوره شــ
 ٢٠١٠ـ مھ ١٣٨٩ اردیبھشت -١٢٢ مارهـش



    

 ٢                                                 صفحھ   توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                                    ١٣٨٨  آذر ماه  ماه –١١٨   شماره  

[Text eingeben]

 ...تھدید بھ جنگ اتمي
 در اختیار کشورھائی قرار دارد کھ بھ طور رسمی آن

البتھ بخش . پذیرفتھ اند کھ تسلیحات ھستھ ای دارند
از . عمده ای ازاورانیوم یاد شده در اختیار روسیھ است

، یکی دیگر از  تن پلوتونیوم٥٠٠، حدود سوی دیگر
جود دارد کھ مواد اولیھ تسلیحات ھستھ ای در جھان و

 ھزار ١٢٠گفتھ می شود این میزان برای ساخت 
با در نظر گرفتن وجود این . سالح ھستھ ای کافی است

، باراک اوباما رئیس میزان مواد ھستھ ای در دنیا
جمھور آمریکا  احتمال دستیابی گروھی مانند القاعده 
بھ سالحھای ھستھ ای را در اولویت نگرانی ھای 

 عده است و رسیدن بھ توافق و اجماامنیتی اش قرار دا
، یکی بین المللی بر سر شدت و واقعیت چنین خطری

از دالیل برگزاری نشست بی سابقھ اخیر در واشنگتن 
البتھ با آن کھ بیشتر تمرکزھا در . بھ شمار می رود

نشست اخیر در واشنگتن  بر خطرات تروریستی 
، اما وقتی بحث اولویت ھای امنیت ھستھ ای است

، برنامھ مریکا در سطح وسیعتری مطرح می شودآ
ھای ھستھ ای ایران و کره شمالی بیشتر از بقیھ 

در این “ ...موضوعھا مورد توجھ قرار می گیرد
نیز صحبت شد و “ بمبھای کثیف“نشست در مورد 

 اوباما می گفت با یک بمب .خطر آن گوشزد گردید
کثیف باندازه یک سیب می شود صد ھزار نفر را 

وی مانند یک شعبده باز طوری سخن می گفت . تکش
، کھ ھم اکنون تروریستھا بنا بر تعریف و سلیقھ آمریکا

در صدد یافتن این بمبھا بوده و صلح جھان را بھ خطر 
بی “ برای مقابلھ با تروریسم و دولتھای .می اندازند

و یا مدافع تروریسم باید ھمھ قدرت خویش “ مسئولیت
بر ضد آنھا بمب اتم و یا بمبھای را بکار بریم و حتی 

در این “: مفسر بی بی سی می گوید.استفاده کنیمکثیف 
 استفاده از مواد -میان یک نگرانی دیگر وجود دارد

رادیو اکتیو کم قدرت برای ساخت بمبھای موسوم بھ 
، این بمب ھا باعث اخالل ھای بزرگ. بمب ھای کثیف

 ھدف آقای . می شودآشفتگی اقتصادی و ایجاد بیماری
اوباما این است کھ بھ توافقی دست یابد کھ بر اساس آن 
در عرض چھار سال این گونھ مواد تحت شرایطی 

البتھ ادعاھای مفسر بی بی سی . “ایمن نگھداری شود
چون صلح جھان را نھ ایران و . پشیزی ارزش ندارد

صلح جھان . نھ کرده شمالی و نھ القاعده تھدید می کنند
امپریالیستی تھدید می کنند کھ تا کنون دو را قدرتھای 

القاعده در دست . جنگ جھانی برپا ساختھ اند
امپریالیستھا وسیلھ ای شده است کھ ھر خواستھ محقانھ 

“ تروریسم“خلقھا و دولتھای جھان را با یک برچسب 
 آقای اوباما کھ نماینده و سخنگوی .نا دیده بگیرند

د اعتراف کند کھ کنونی سیاست امپریالیستی است بای
این امپریالیستھا و صھیونیستھا ھستند کھ با در دست 
داشتن بمبھای کثیف با گسترش ترور و کشتار صلح 

. جھان را برھم زده و بھ کشتار جمعی مشغولند
پلوتونیوم در دست امپریالیستھاست کھ آنرا بر سر 

سخنان آقای . مردم جھان ریختھ و تفالھ زدائی می کنند
 دروغھای آخوندھای در قدرت ایران فرقی اوباما با

     :بھ این خبر زیر توجھ کنید. ندارد
جنبش مدنی برای نابودی کامل سالحھای اتمی  خبر 

 تن مواد آلوده بھ رادیو ٧٥می دھد کھ در نوار غزه 
این گزارش کھ بھ تازگی منتشر شده . آکتیو وجود دارد

ه است است نتیجھ آزمایشات ھوا و زمین در نوار غز
کھ ماموریت تحقیقش توسط کمیسیون حقوق بشر 

این . عربی بھ دانشمندان مستقل داده شده بوده است
 ٢٠١٠کمیسیون در گزارش خود کھ در ماه آوریل 

بررسی شده یادآوری می کند کھ در اثر استفاده از 
و سزیوم ) DUد یو (بمبھای اورانیوم رقیق شده مواد 

در کنار این مواد آلوده . نددر زمین نوار غزه پیدا شده ا
 “فسفات“ و “آسبست“بھ رادیو آکتیو کمیسیون با ماده 

گزارش این . کھ سرطان زا ھستند روبرو شده است
کمیسیون در تائید گزارش دکتر نروژی آقای مادز 

است کھ در زمان تجاوز بھ Mads Gilbert گیلبرت 
 کار می کرد و در خون “شفا“نوار غزه در بیمارستان 

روشن است کھ . جروحین آثار رادیو آکتیو یافتھ بودم
صھیونیستھا در نوار غزه از ھمان بمبھای کثیف 

حتما صھیونیستھا این بمبھای کثیف . استفاده کرده اند
.را از القاعده دریافت کرده اند

آقای اوباما این گرگ در لباس میش از تروریسم توسط 
 بھ دزدان اسالمی صحبت می کند کھ می توانند

اورانیوم غنی شده دست پیدا کنند و جان صدھا ھزار 
آقای اوباما حتی اندازه این . نفر را بھ خطر اندازند

البتھ . بمب را ھم می داند بھ بزرگی یک سیب است
سیب را میشود در چمدان گذاشت و بھ آمریکا وارد 

وی این سناریوی وحشت را از این جھت تصویر . کرد
 را برای کسب دانش غنی سازی می کند تا حقوق ملتھا

اورانیوم بھ زیر پرسش برده و مانع پیشرفت کشورھا 
شده و فنآوری ھستھ ای را در انحصار امپریالیستھا 

 . برای سلطھ بر جھان بگیرد
امپریالیست آمریکا تنھا امپریالیست و تروریست 

، بعد از جھانی است کھ دو بار بعد از خاتمھ جنگ
، بعد از اینکھ سفیر شن بوداینکھ سرنوشت جنگ رو

ژاپن در شوروی بھ حضور استالین رفت و آمادگی 
تسلیم ژاپن را بھ وی اطالع داد و آنھا آمریکائیھا را از 
این امر با خبر کردند بر روی شھرھای ناکازاکی و 
ھیروشیما بمب اتمی انداخت و صدھا ھزار نفر را در 

ینکھ از تنھا برای ا. عرض چند ثانیھ بھ قتل رسانید
این تروریستی بنام . کمونیستھا زھره چشم بگیرد

کھ بمبھای ساختھ شده ) د یو(آمریکاست کھ از بمبھای 
با اورانیوم رقیق شده است در زمان اشغال وتجزیھ 
تحمیلی یوگسالوی و تجاوز بھ عراق و بھ افغانستان 
استفاده کرد و صدھا ھزار نفر سرباز عراقی را با این 

. ھ بھ کامیونھا و تانکھای آنھا بھ قتل رسانیدبمبھا با حمل
 تن گلولھ ٤٠مطابق گزارش وزارت دفاع انگلستان 

ھای ساختھ شده با اورانیوم رقیق شده در سالھای بعد 
از استفاده می توانند بھ علت پرتوافکنی تا نیم میلیون 

این اسرائیل تروریست است کھ از . نفر را نابود کنند
ودی فلسطینی ھا در نوار غزه این بمبھا برای ناب

ھنوز گرو خاک آلوده بھ مواد اورانیوم . استفاده می کند
 ، عربستان سعودی،، کویتتمام منطقھ از جملھ ایران

را آلوده کرده است و کسی امارات متحده عربی 
آمریکا خودش را مالک بمب . صدایش در نمی آید
 آنھا . معرفی می کند“مسئولیت“اتمی ولی مالکی با 

صھیونیستھای اسرائیلی را نیز دارای برخوردی 
بھ نظر آنھا تنھا دولی حق .  جا می زنند“مسئوالنھ“

 بھ وقایع مسئوالنھدارا بودن بمب اتمی ھستند کھ 
اینکھ کدام دولت برخورد مسئوالنھ دارد . برخورد کنند

و کدام دولت فاقد آن است تفسیرش بھ عھده 
یعنی . لیت ھستندآنھا داور تقسیم مسئو. آمریکاست

سرنوشت ملتھا بھ خود سری و زورگوئی امپریالیست 
بگذریم از اینکھ ساختن بمب اتم . آمریکا وابستھ است

ربطی بھ غنی سازی اورانیوم برای مصارف صلح 
خطری کھ امروز صلح جھانی را تھدید . آمیز ندارد

.  می کند خطر القاعده و یا ایران و یا کره شمالی نیست
ی و ایران ھر دو کشوری ھستند کھ ھمواره کره شمال

. مورد تجاوز قرار گرفتھ اند و قربانی تجاوز بودند
بمبھای میکروبی آمریکائیھا در جنگ کره ھنوز از 

این امپریالیستھا . خاطره مبارزان کمونیست نرفتھ است
ھستند کھ مسبب جنگ و تروریست بھ تمام معنا ھستند 

ی را ترتیب داده اند تا و کنفرانس تبلیغاتی و مسخره ا
در حالیکھ آمار و . بھ مقاصد آزمندانھ خویش برسند

اسناد جھانی نشان می دھد کھ آمریکا و روسیھ و آلمان 
بھ ترتیب بزرگترین صادر کننده آالت قتل و آدمکشی 
و تروریسم ھستند رھبران این کشورھا تجمع می کنند 

 .و از مبارزه با تروریسم سخن می رانند
نس اخیر در واشنگتن برای کنترل بمبھای کثیف کنفرا

نیست برای اجرای سیاست کثیفی است کھ حقوق 
دولتھا را نقض کند و بھ بھانھ مبارزه با تروریسم و 
جنگیدن بھ اسالم سیاسی از بمبھای اتمی بر ضد 

اوباما ھمان سیاست . کشورھای مستقل استفاده نماید
این چھره . دجرج بوش را با نقاب جدید اجراء می کن

دشمنانھ امپریالیسم باید بار دیگر بھ ھمھ بیآموزد کھ 
مبارزه ضد امپریالیستی را تشدید کنیم تا گام بزرگی 

، دموکراسی و حقوق بشر در جھان برای تحقق صلح
 بمبھای کثیف را زمانی می شود از بین برد .برداریم

 .کھ تروریسم امپریالیستی نابود شود
 

***** 
 

 ...ریستآمریكاي ترو
. آن بوده و اعضاء آن ھمگی دارای حقوق مساوی اند

از این گذشتھ کارشناسان سازمان جھانی انرژی اتمی 
باید دانش و تخصص خویش را در خدمت ممالک 
عضو قرار دھند تا آنھا بتوانند بھ غنی سازی اورانیوم 

ولی سازمان جھانی انرژی اتمی کھ در . دست یابند
ت در مقابل ایران بھ حمایت مقابل اسرائیل موش اس

امپریالیستھا نقش شیر را بازی می کند و بھ ایران 
زور می گوید و سرنوشت میلیونھا مردم ایران را بھ 
بازی می گیرد گامی برای کمک بھ ایران نھ تنھا بر 

سازمان . نمی دارد در کار ایران اخالل ھم می کند
 ، سازمانیجھانی انرژی اتمی سازمان سیاسی نیست

صرفا فنی است ولی امپریالیستھا از یک سازمان 
یک چماق  برای نیات شوم خودکارشناسانھ فنی 
ھم اکنون بر اساس قرارداد با . سیاسی ساختھ اند

 ایران باید بتواند اورانیوم ،سازمان جھانی انرژی اتمی
 در صد را برای مصارف ٢٠غنی شده بھ مقدار 

 مقدار اورانیوم این. پزشکی در بازار جھانی تھیھ کند
غنی شده برای نیروگاه آزمایشی دانشگاھھای ایران 
مورد نیاز است و تا کنون نیز ایران محق بوده آنرا در 

ایران پس از اطالع بھ مراجع . بازار آزاد تھیھ کند
سازمان جھانی انرژی اتمی و با اطالع آنھا برای 

.  در صد اقدام کرده است٢٠خرید اورانیوم غنی شده 
کسی حاضر نیست اورانیوم “ آزاد“ در بازار ولی

بدون شرط و شروط بھ ایران را  در صد ٢٠غنی شده 
 در اینجا سخن بر سر شانتاژ و فشار سیاسی .بفروشد

ھمین عمل زورگویانھ و . و تروریستی است
خرابکارانھ در مورد تحقق حقی کھ ایران مطابق قرار 

آن است داد فوق از آن برخوردار است بھترین گواه 
کھ کشور ما باید متکی بر خود باشد و تمام بندھای 

بھ سخنان . وابستگی بھ امپریالیسم جھانی را پاره کند
امپریالیستھا چھ آمریکا چھ اروپا و روسیھ و امثالھم 

آنھا ھمھ در پی منافع آزمندانھ . ھرگز نباید متکی بود
این عمل مغرضانھ و ناقض قرارداد منع . خویشند

حھای اتمی از جانب مدعیان وفاداری بھ گسترش سال
آن ایران را مجبور می کند کھ خود بھ غنی سازی 

 در صد برای مصارف پزشکی ٢٠اورانیوم تا مرز 
ایران نمی تواند سالھا بھ گدائی بھ آستان . دست زند

امپریالیستھا رود کھ آیا اورانیوم مورد نیاز ایران را 
کلیف بیماران در ت. بھ ایران بفروشند و یا نفروشند

٣ادامھ در صفحھ ...ایران چھ می شود؟ آیا  

ھ داری جمھوری اسالمی ایرانسرنگون باد رژیم سرمای
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[Text eingeben]

 ...آمریكاي تروریست
 ارز کشور ،مردم ایران باید برای درمان پیش پا افتاده

را بھ خارج آورده و بھ جیب کنسرنھای امپریالیستی 
بریزند؟ طبیعتا این سیاست گدائی مغایر مصالح مردم 

مخالف . ستمغایر حفظ سالمت عمومی ا. ایران است
ولی از زمانیکھ ایران در پی . دانش و پژوھش است

 در صد با تکیھ بر ٢٠غنی سازی اورانیوم بھ حد 
 رسانھ ھای ،نیروی خود است دروغگویان امپریالیست

گروھی صھیونیستی، ھوچی بازی براه انداختھ اند کھ 
 در ٢٠ در صد بھ ٥/٣ایران حد غنی سازی را از 

 منع گسترش سالحھای اتمی صد در مغایرت با پیمان
ولی آن کس کھ قرارداد را بھ زیر . افزایش داده است

، آنکس کھ پا می گذارد امپریالیستھا ھستند و نھ ایران
 درصدی را بھ ٢٠حاضر نیست اورانیوم غنی شده 

ایران در بازار آزاد بر اساس قرارداد بفروشد 
، آنکس کھ زور می امپریالیستھا ھستند و نھ ایران

ید و دروغ می گوید و قصد دارد از ایران کشوری گو
نیمھ مستعمره مانند زمان شاه بسازد، امپریالیستھا 

این اقدام آنھا مغایرت کامل با حقوق ھمھ . ھستند
بھمین . ممالک جھان و بویژه ممالک غیر متعھد دارد

جھت در مقابل صحنھ سازی آقای اوباما کھ گویا 
 ح آنھم از نوع اتمیھوادار صلح است و برای خلع سال

، رژیم ایران کنفرانسی با  شیمیائی تالش می کندو
 جھان تشکیل داد تا آنھا را  کشور٦٠نمایندگان شرکت 

ملتھای و دولتھای . برای تحقق حقوقشان ترغیب کند
جھان ھرگز قلدری امپریالیستھا را نمی پذیرند و از 
حقوق مسلم خویش در مقابل این پاسداران جھانی 

 .ت می کنندحمای
، برای اینکھ امپریالیستھا برای انحصار انرژی اتمی

توانند در آینده ممالک جھان را در زیر سلطھ خویش ب
 تالش می کنند از گسترش و آموزش دانش داشتھ باشند

ھم اکنون بطور غیر . غنی سازی اورانیوم جلو گیرند
قانونی سھ قطعنامھ با گردن کلفتی و اعمال خشونت بھ 

امنیت سازمان ملل تحمیل کرده اند تا از ایران شورای 
حتی امپریالیستھا بھ رھبری . نوار غزه بسازند

زورگویانھ امپریالیست آمریکا تا جائی می روند کھ 
مدعی می شوند کھ آنھا حتی بدون تائید شورای امنیت 
در میان خودشان تصمیم خواھند گرفت کھ ایران را 

الھای مورد نیاز در محاصره گرفتھ و از تحویل کا
این اقدام صرفا زورگویانھ و فاقد . ایران خوداری کنند

این اقدام از جانب یک . ھرگونھ مبنای حقوقی است
عده از ممالکی کھ برای خود حق ویژه قائلند بر ضد 
سایر اعضاء سازمان ملل بدون تصویب این سازمان 
در مغایرت کامل با منشور آن بوده و اقدامی راھزنانھ 

یجاد سازمان ملل متحدی در کنار سازمان ملل متحد و ا
پاره ای ممالک محق :  این اقدام یعنی. کنونی است

باشند ھر وقت خودشان تشخیص دادند از باالی سر 
سازمان ملل متحد و نقض منشور آن بھ تنبیھ سایر 

این اقدام یعنی اینکھ سیاست . بپردازند“ ناباب“ممالک 
دم تساوی ممالک است و ما سیاست متکی بر زور و ع

لذا با مجامع و مراجع رسمی سازمان ملل مانند 
قابدستمال رفتار می کنیم و در ابتداء تالش می کنیم 
برای خواستھای غیر قابل تغییر خود سرپوش حقوقی 
از این مجمع پیدا کنیم ولی چنانچھ موفقیتی نصیب ما 

. نشد ھمان تصمیم نخست خود را باجراء می گذاریم
 آنھا سازمان ملل و مصوباتش تا آن زمانی برای

اعتبار دارد کھ منافع آزامندانھ آنھا را تامین کند وگرنھ 
آنھا با . برای این مجامع جھانی تره ھم خورد نمی کنند

 می ما اینیم“، “ھمینھ کھ ھست“زبان قلدری می گویند 
این منطق طبیعتا . “خواید بخواید و نمی خواید نخواید

جالب این است کھ صدای  .ھاستمنطق تروریست
مدعیان حقوق بشر و حقوق ملل و رسانھ ھای گروھی 

 در سراسر جھان در اعتراض بھ این “آزاد“
زورگوئی در نمی آید تو گوئی آلمان و فرانسھ و 

 اروپائی از یک “نژادھای برتر“انگلستان بمنزلھ 
حقوق ویژه برخوردارند تا سایر اعضای سازمان ملل 

.  تحت فشار قرار دھند“پست تر“نسانھا را بمنزلھ ا
رئیس بی اراده سازمان ملل کھ نوکر دست بھ سینھ 
آمریکاست صدایش در نمی آید و معترض نیست کھ 
این نوع عمل موجودیت این سازمان را بھ خطر 

 .انداختھ و آن را بھ مسخره عموم بدل می کند
اوباما این گرگ در لباس میش راه افتاده تا با دادن 

شوه و ایجاد فشار بھ سایر ممالک یک جبھھ مشترک ر
وی بھ روسیھ در مورد سپر . ضد ایران ایجاد کند

دفاعی در لھستان و جمھوری چک با چک سفید رشوه 
نھ بھ بار است “وی با زیرکی از امری کھ . داده است
، از امری کھ تنھای حرفش بوده و تنھا بر “نھ بھ کار

کرده صرفنظر کرده روی صفحھ کاغذ خودنمائی می 
از روسیھ علیھ ایران امتیاز تا و خواھان آن شده 

 در مورد چین بھ داالی المای بی شخصیت و .بگیرد
خائن متوسل شده و وی را بھ عنوان لولو علیھ چینیھا 
بھ کار گرفتھ است و کارخانھ ھای اسلحھ سازی 
آمریکا خروار اسلحھ بھ تایوان تحویل داده اند و پولش 

افت کرده اند تا چینیھا را تحت فشار قرار دھند را دری
کھ در محاصره ایران در کنار امپریالیستھای آمریکا و 

 ،سیاست ایجاد نوار غزه جدید. اروپا قرار گیرند
سیاست مشترک آمریکا و اسرائیل است و مسلما با 

رئیس جمھور برزیل کھ . شکست روبرو می شود
ا را عضو شورای امنیت است زورگوئی آمریک

. نپذیرفتھ و غنی سازی اورانیوم را حق ایران می داند
برخالف ادعاھا و دروغگوئی رسانھ ھای امپریالیستی 
و صھیونیستی و اپوزیسیون خود فروختھ ایران 
اکثریت مردم جھان و دول جھان از آسیا گرفتھ تا 

حمایت می کنند و  ، اروپا و آمریکا از حق ایرانآفریقا
 مسئلھ غنی سازی .ن قرار دارنددر کنار مردم ایرا

اورانیم تنھا مسئلھ ایران نیست مسئلھ احترام بھ یک 
 نمی شود .، احترام بھ پیمانھای جھانی استحق

پیمانھای جھانی را توسط چند کشور مغرض در 
شورای امنیت سازمان ملل از اعتبار ساقط و بی 

این اقدامات ناقض منشور سازمان ملل و . محتوی کرد
در مقابل .  منافع ھمھ ملتھای جھان استبرخالف

نباید . زورگوئی و قلدری باید بھر بھاء ایستادگی کرد
تروریستھا را باید بجای . تسلیم تروریسم جھانی شد

آنکس کھ تسلیم امپریالیست شود و از . خود نشاند
حقوق قانونی ایران صرفنظر کند خائن بھ منافع ملی 

 سازمان مجاھدین .ایران و خائن بھ مردم جھان است
خلق ایران حتی جاسوسی برای آمریکا را از افتخارات 

، پیروان تئوریھای منصور حکمت نیز خود جا می زند
در انطباق با سیاست اسرائیل بر ضد حق مسلم مردم 

 در این مبارزه جبھھ .ایران تبلیغ می کنند
امپریالیستھاست کھ ضعیف است و در آخر ناچارند 

 .  برسمیت بشناسنداین حق ایران را 
البتھ اوباما در عین حال سیاست راھبردی جدیدی را 
نیز اعمال می کند و این سیاست را در پشت خرواری 
از تبیلغات برای گیج کردن افکار عمومی پنھان می 

امپریالیستھا بخوبی می دانند کھ ایران حق دارد . نماید
 بر اساس قرارداد منع گسترش سالحھای اتمی نیروگاه

اتمی ساختھ و از آن برای مصارف صلح آمیز استفاد ه 
گرچھ در پاره ای ممالک اروپا رسانھ ھای . کند

گروھی  بخاطر جیبشان و تحت تاثیر صھیونیستھا 
بودن، از بیان حقایق طفره می روند و یا دروغ می 
گویند ولی افکار عمومی مردم اروپا و سراسر مردم 

آمریکائیھا .  استممالک غیر متعھد در کنار ایران
نمی توانند با دروغگوئی و جار و جنجال برای ھمیشھ 

آنھا از ھم اکنون در مقابل . حقایق را کتمان کنند
اتسدالالت ایران بھ دست انداز افتاده اند زیرا کھ تنھا 

 کشور دیگر نیز حداقل باید ١٢٠. مسئلھ ایران نیست
این شکست . از این حقوق برخوردار باشند

یستھا آنھا را وادار کرده تا زیر پوشش یک امپریال
، کاھش تبلیغات عوامفریبانھ بھ بھانھ تحقق صلح

، جلوگیری از پخش بمبھای کثیف و مبارزه با تسلیحات
محیطی مسموم ایجاد کنند تا در ... تروریسم اتمی و

تحت آن شرایط پیمان منع گسترش سالحھای اتمی را 
یچ کشوری در طوری تغییر دھند تا از این ببعد ھ

جھان بجز آنھا کھ درای انحصار دانش اتمی ھستند 
، بدون کنترل قادر نباشد بدن نقض قرار داد

، با یک سیاست مستقل و متکی بر نیروی امپریالیستھا
اوباما در پی . خود از این حق مسلم خویش استفاده کنند

تغییر یک پیمان جھانی سازمان ملل بر ضد خلقھای 
منافع آزامندانھ امپریالیست جھانی جھان و در خدمت 

وظیفھ ملتھا و دول جھان این است کھ این . است
سیاست موذیانھ را برمال کنند و مانع شوند کھ بھ بھانھ 
دقیقتر کردن پیمان منع گسترش سالحھای اتمی حقوق 
سایر دول را برای ھمیشھ نقض و منتفی کنند و زمینھ 

در . ھم آورندقانونی برای این سیاست استعماری فرا
چنین صورتی باید از این پیمان خارج شد و ھرگز 

 . زیر بار فشارھای امپریالیسیتی نرفت
رژیم جمھوری اسالمی ایران بجای آنکھ با سیاست 
عاقالنھ و محتاطانھ و خونسردانھ در مقابل این تھاجم 
طلبی امپریالیستھا ایستادگی کند با ادبیاتی چالھ میدونی 

 با سیاستی لجبازانھ و احمقانھ کھ تنھا بھ میدان آمده و
جنبھ تحریک آمیز و پرووکاسیون دارد بھ مصالح 

ادعاھای دلخوشکنکی از این . ایران صدمھ می زند
،  ما حاال ده تا تاسیسات غنی سازی می سازیم:قبیل کھ

و یا اینکھ در درون کوه ھا می سازیم و یا اینکھ 
ھ چھ ھدفی واقعا ب.. .موشک ضد ھوائی می سازیم و

باید خدمت کنند؟ کسی کھ توانائی آنرا دارد کھ ده تا 
نیازی .. تاسیسات جدید بسازد و یا ماھواره ھوا کند و

ندارد کھ آنرا جار بزند و پرووکاتیو با آن بھ میدان 
سیاست کھ لجبازی و . آمده و آنرا اساسا بر زبان آورد

ارد اگر این توانائی را دولت ایران د. بچھ بازی نیست
باید بدون آنکھ آنرا بر زبان بیاورد بدون آنکھ کار 
سازمانھای جاسوسی صھیونیستی و امپریالیستی را 
ساده کند بھ تاسیس آنھا و سایر تحقیقات ضروری 
بطور مخفیانھ ادامھ می دھد و دشمن را در تاریکی 

تحریک آمیز ، نگاه بدارد و نھ اینکھ با سخنان سخیفانھ
 امپریالیستھا و صھیونیستھا دھد و کودکانھ گزک بدست

کھ حق مسلم ایران را نیز در افکار عمومی مورد 
باید حقیقتا پرسید کھ آیا ایران . شک و تردید قرار دھند

بھ ده عدد تاسیسات غنی سازی اورانیوم نیاز دارد؟ 
اگر دارد چرا قبال در این زمینھ اقدام نشده است و آیا 

لھ می کردند تا ایران از باید امپریالیستھا بھ ایران حم
خود چنین عکس العملی نشان دھد؟ حال اگر معلوم 
شود کھ ایران نیازی بھ ده عدد تاسیسات غنی سازی 
ندارد آیا نباید نتیجھ گرفت کھ رژیم ایران دروغگوست 
و با دروغگوئی و سخنان احمقانھ و تحریک آمیز آب 
بھ آسیاب صھیونیستھا و تحریکات امپریالیستھا می 
ریزد؟ این تاکتیک رژیم جمھوری اسالمی تحریک 

 .  آمیز بوده و مغایر منافع مسلم مردم ایران است
***** 

 
...آزادیھاي بي قید و شرط

، ضد پیش پا افتاده مبارزه می کنند بھ دیکتاتوری
. منتسب می نمایند... ، عقب مانده و، سنتیدموکرات

 در درون آنھا بھ این ھم قناعت نمی کنند و تالش دارند
۴ادامھ در صفحھ ...سازمانھا و احزاب 

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران
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[Text eingeben]

...آزادیھاي بي قید و شرط
آزادی “کمونیستی اصول من در آوردی بنام اصل 

برسمیت شناختن “، “لیغ نظریات مخالفبت“و “ افکار
و “ نوین“، آنھا خود را  را تبلیغ کنند“حقوق اقلیت
جلوه می دھند و “ دگماتیککھنھ پرست و “دیگران را 

الفاظ دھان پر کن و بی محتوی کھ مورد پسند از 
بورژوازی است استفاده می کنند تو گوئی احزاب 
کمونیستی برای آن بوجود می آیند کھ بجای تبلیغ 
نظریات کمونیستی حامی و مبلغ نظریات ضد 

“  نوین“البتھ این نظریات بھ ظاھر . کمونیستی باشند
 در این بحث حداقل از زمان برنشتین. جدید نیست

جنبش کمونیستی و در زمان خود در جنبش سوسیال 
دموکراسی وجود داشتھ و ھر بار بھ علت شرایط مادی 

لنین بارھا این . و طبقاتی جامعھ سربلند می کند
نظریات ضد کمونیستی و ضد دموکراتیک را افشاء 
کرد ولی بورژوازی روی ضعف حافظھ تاریخی 

درون و این عده مبارزه . کارگران حساب می کند
تحت ، عرصھ ھای گوناگون مبارزه را بیرون حزبی

از سینھ سپر . خلوط می کنندمتاثیر افکار بورژوائی 
 و “دموکرات“، “نوین“کرده آنھا کھ خود را 

پھلوان پنبھ . جلوه می دھند نباید ترسید“ آزادیخواه“
ھایی بیش نیستند کھ تصمیم بھ عقب نشینی 

ھ منجالب لیبرالیسم برای سرنگون شدن ب“ آبرومندانھ“
یک عقب نشینی غیر صمیمانھ با انتساب . را گرفتھ اند

   .اتھام بھ دیگران
از سیاسی “ آزادیھای بی قید و شرط“درخواست 

ای ھبورژوازی کھ دردوران امپریالیسم حتی بھ آرمان
خیانت کرده و پرچم دفاع از خویش نخستین لیبرالی 

 برای ایجاد ر افکنده استودموکراسی و آزادی را بد
فضای سیاسی مناسب و مطلوب در دوران سلطھ 

 نو وادار کرددر جامعھ بورژوازی امپریالیستی 
 آنھا با این تاکتیک و ءحاکمان بھ عقب نشینی و افشا

. ی سیاسی، روش مناسبی استکشاندن آنھا بھ انزوا
ولی ایجاد توھم در این مورد کھ در مبارزه اجتماعی 

ت زحمتکشان تن در می دھد بورژوازی بھ این خواس
نفھمیدن مضمون مبارزه . یک خرافھ بورژوائی است

بارھا . نشناختن دشمن طبقاتی است. طبقاتی است
بورژوازی باین اصل خیانت کرده و با دروغ و دغل و 

فریبکاری و جعل و سانسور و تحمیق افکار عمومی  
تجاوز بھ عراق و . کار خویش را از پیش برده است

سناد ساختگی و یا تجاوز بھ افغانستان و اختراع ا
. فلسطین تنھا پاره ای از نمونھ ھای امروزی آن ھستند
، بورژوازی ھم اکنون نیز اخبار مربوط بھ افغانستان

 ممالک آمریکای جنوبی را سانسور می ، لبنان وعراق
 و دروغ و جعلیات در مورد آنھا بھ عنوان کند

 ھر وقت از ایران آنھا. بیان منتشر می کند“ آزادی“
خواھان گرفتن امتیازات ھستند در ایران انبارھای 
مخفی بمبھای اتمی پیدا می کنند و ھر وقت امتیازات 
را بدست آورند از پخش اخبار افشاء گرانھ در مورد 
ایران، از رسانھ ھای گروھی خویش خود داری می 
کنند و یا در ساعتی بھ پخش آن از نظر تشریفاتی می 

 کھ اکثریت قریب بھ اتفاق مردم بویژه پردازند
 آنھا .کارگران و زحمتکشان در خواب نازند

در . خبرگزاریھا و سامان اطالعاتی را کنترل می کند
. دوران امپریالیسم اطالعات نیز انحصاری می شود

آنھا ساخت افکار عمومی را با نظارت عمیق بر 
این طبقات . رسانھ ھای گروھی در دست می گیرند

مھ ھستند کھ با ساز و کاری کھ بوجود آورده اند حاک
تصمیم می گیرند کدام اطالعات را در چھ زمان و در 

این چکونھ دفاع از آزادیھای بی ... کجا منتشر کنند و
قید و شرط است کھ حق حیات ملت فلسطین را 

در . برسمیت نمی شناسد و آنھا را قتل عام می کند

و نھ آزادی  ندیشھآزادی امورد فلسطین کھ حتی حق 
بیان را کھ دو مقولھ کامال گوناگون ھستند از آنھا سلب 

بھ شرطی کھ بیان “ آزادی اندیشھ“البتھ . کرده اند
نشود در تمام دیکتاتوریھا برسمیت شناختھ می شود و 

اندیشھ ایکھ تنھا برای . حتی بھ آن احترام می گذارند
رد پشت میز کار باشد و بدرد فعالیت اجتماعی نخو

یعنی اندیشھ ایکھ در جامعھ ارکان مناسبات استثماری 
“ خطرناک“را برھم نزند از نظر بورژوازی اندیشھ 

این اندیشمندان می توانند در اطاق کار خویش . نیست
میلیونھا صفحھ کاغذ سیاه کنند کھ برای پختن نان در 
تنور خوب است و گزندی بھ سلطھ طبقات حاکمھ نمی 

این امر را نفھمد ھمیشھ آلت دست کمونیستی کھ . زند
مضحک کمونیستھای مد . بورژوازی حاکم است

روزی ھستند کھ از احزاب و یا سازمانھای کمونیستی 
کھ بر اساس داوطلبانھ پدید آمده اند و روابط شان 
رفیقانھ و بر اساس اعتماد متقابل استوار شده، در 
روابط درونی حزبی می خواھند کھ این اصل را در 

سیل اتھامات ناروائی نیست کھ . ون خود اجراء کننددر
بی حزبھا و دشمنان طبقھ کارگر از این طریق نصیب 

 .کمونیستھا نمی کنند
باید بھ این پرسش نخست پاسخ داد کھ کمونیستھا بھ چھ 
منظور و ھدفی در پی تشکیل حزب طبقھ کارگر 

بھ چھ منظور کمونیستھا می خواھند یک . ھستند
ل کارگری بوجود آورند کھ داری خط سازمان مستق

بھ چھ منظور کمونیستھا در . مشی مستقل خویش باشد
 سیاھی ،تالش اند تا طبقھ کارگر در مبارزه اجتماعی

روشن است باین منظور . لشگر طبقھ بورژوازی نباشد
، کھ کمونیستھا می خواھند قدرت سیاسی را کسب کنند

 سیاسی قدرت سیاسی را حفظ کنند و از این ابزار
برای تغییرات بنیادی اجتماعی کھ حذف مالکیت 

 و اقتصاد خصوصی بر وسایل تولید است استفاده کنند
جامعھ را بھ اتکای قدرت سیاسی در قالب دولت 
دیکتاتوری پرولتاریا بھ ننفع استثمار شدگان سازمان 

 برای این کار کمونیستھا بھ مفھوم اخص بھ .دھند
ارگر کھ در برگیرنده وسیلھ ای بنام حزب طبقھ ک

کارگران کمونیست و پیشروست نیاز دارند تا طبقھ 
کارگر را در مجموع بدور آرمانھای مارکسیستی 
لنینیستی بسیج کرده و آنھا را برای کسب قدرت 

این حزب باید از ھر نظر مستقل . سیاسی رھبری کنند
، ، ایدئولوژیک، فرھنگیچھ از نظر سیاسی. عمل کند
، نظامی و یا ھر اقدام ، سازمانییاتی، عملتبلیغاتی

حزب طبقھ کارگر برای . راھبردی و تاکتیکی دیگری
این بوجود نمی آید کھ مبلغ نظریات بورژوازی در 

دقیقا لزوم حزب طبقھ . درون و بیرون خود باشد
کارگر از آنجا ناشی می شود کھ تا قبل از سوسیالیسم 

ریات علمی این طبقھ بحكم اجبار، ھمیشھ مبلغ نظ
بورژوازی بود و خودش مستقیما و مستقل عمل نمی 

حزب طبقھ کارگر محصول سالھا مبارزه و . کرد
تجربھ تعمیم یافتھ ی کمبود رھبری مبارزه طبقھ 

حال عده ای پیدا شده اند کھ پیشنھاد . کارگر بوده است
آنھا . می کنند ماھیت حزب طبقھ کارگر را عوض کنیم

ھ کارگر را نمی توانند دیگر واقعیت وجود حزب طبق
، دیگر نمی توانند بگویند طبقھ کارگر نیازی نفی کنند

 سایر احزاب بورژوازی دربھ حزب ندارد و می تواند 
 بر این تبلیغات تجربھ زنده زندگی خط .شودحل 

بطالن کشیده است پس بھ زعم آنھا باید ماھیت حزب 
موجود را آنچنان عوض کرد تا برای طبقھ بورژوازی 

 خطر شود و دورنمای کسب قدرت سیاسی و بی
برای اینکار . دیکتاتوری پرولتاریا را از خاطر بزداید

، باید باید مانع شد کھ طبقھ کارگر مستقل عمل کند
دیوارھای خارجی حزب را نگاه داشت ولی آن را از 

یعنی الشھ آن چیزی بجز درون چنان پوساند کھ از 

بیش از  یعنی بیش از سوسیال دموکراسی اصالح طلب
حزب اصالحات بورژوازی کھ در رقابت با سایر 

 این امر بھ طرق . باقی نماند،احزاب بورژوازی است
گوناگون صورت می گیرد و بیان یک مبارزه ریشھ 

 .ای ایدئولوژیک است
حزب طبقھ کارگر مظھر وحدت اندیشھ و عمل طبقھ 

یعنی حزب در عرصھ سیاسی و . کارگر است
ت نظر داشتھ و این وحدت نظر را ایدئولوژیک وحد

کھ از درون بافت سازمانی مرکزیت دموکراتیک شکل 
. می گیرد بھ وسیلھ ی مبارزه موثر خویش بدل می کند

، بیان این بدان معناست کھ حزب بیان وحدت نظر
، بیان تبلیغات واحد و بیان شعارھای واحد وحدت عمل

 است حزب. و مبارزه با آشفتھ فکری و پراکندگی است
کھ باید خط مشی درست را در میان کوھی از 

، عوامفریبیھای بورژوازی بھ ، دروغھافریبکاریھا
میان  طبقھ کارگر و سایر زحمتکشان برده آنھا را 
وحدت داده و نیرویشان را در جھت کسب قدرت 

حزبی کھ سمبل ترویج پراکندگی و . سیاسی بسیج کند
ون وحدت ، حزبی کھ خودش در درآشفتھ فکری باشد

، حزبی کھ ھنوز خودش نمی داند چھ می نظر ندارد
خواھد و ھم شخصیتھای رھبری اش بھ منش فردی و 

فردگرایانھ خویش بیشتر اھمیت می “ استقالل فکری“
آزادیھای بی “، حزبی کھ گرفتار دھند تا منافع جمعی

یگانھ شده و اراده اتخاذ تصمیم در درون “ قید و شرط
در انتظار جلب  و ب کرده استاز خود سلسیاسی را 

 آخرین و عقب مانده ترین عنصر حزبی ِ  دلنظِر
در گرو تصمیم آخرین نفر  بی اراده و انتظار می کشد 

سیاسی “ آزادیھای بی قید و شرط“با احترام بھ اصل 
 نمی تواند مظھر اراده واحد ،خبردار ایستاده است

 و نمی ، از اراده آھنین برخودار باشدطبقھ کارگر باشد
تواند اصل سازمانی مرکزیت دموکراتیک را برسمیت 

این . شروان باشدیحزب پنماینده ، نمی تواند بشناسد
طبیعتا نمی تواند اندیشھ واحدی را بھ میان طبقھ حزب 

 نمونھ منفی و ،این حزب و یا سازمان. کارگر ببرد
حزبی کھ . مظھر خرابکاری در جنبش کارگری است

 وحدت طبقھ موجبی تواند  نمدچار سرگیجھ است
این حزب و یا .  و بھ پراکندگی خاتمھ دھدکارگر باشد

تشکل در درجھ نخست باید ھویت خویش را روشن 
کار . کند و لزوم موجودیت خویش را بھ اثبات برساند

 :این حزب بھ مصداق شعر زیر است
 رھنمائی کی توانی 

 .ای کھ ره را خود ندانی
آزادی “ون سخنانی نظیر بر ھمین اساس است کھ اکن

 در درون “ستون آزاد“، در درون حزب“ بیان
،  زیر لوای مسخره حق اقلیتمطبوعات علنی حزبی

آنھم اقلیت آستین سرخود و گردنکش و مستبدی کھ حق 
ورد زبانھا شده است و  اکثریت را برسمیت نمی شناسد

بسیاری از تشکلھائی را کھ پی این عوامفریبی 
ند فلج کرده و بھ انشعاب کشانده و یا بورژوازی رفتھ ا

طبیعی است کھ ھر تصمیم حزبی باید بر . می کشانند
اساس موازین سازمانی لنینی با احترام بھ حق اکثریت 

حق اقلیت کھ معلوم نیست ھمیشھ اقلیت . اتخاذ شود
ثابتی باشد کھ در آن صورت در واقع فراکسیون ضد 

دوران مجاز ، حق بحث و بیان نظریات در حزبی است
در درون حزب  ،میبحث و تبادل نظر برای اتخاذ تصم

 پس از اتخاذ تصمیم دیگر ھیچ اقلیتی نمی تواند .است
بھ حقی واھی و دروغین کھ در ھیچ کجای دنیا وجود 

آنوقت . ندارد استناد کند و باز حرف خودش را بزند
چھ نیازی بھ اتخاذ تصمیم و بحث و تبادل برای رسیدن 

این اقلیت ناقض تصمیمات .  مشترک استبھ تصمیم
، مستبدی بی نظیر است کھ فقط استقرار حزبی

 ۵ادامھ در صفحھ ...نظریات خویش را بھ

 زندان و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد 
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  ...آزادیھاي بي قید و شرط
سایر برای عنوان حق دموکراتیک برسمیت شناختھ و 

 ارزشی قایل نیست اساسابویژه نظر اکثریت نظریات 
کار بھ مصداق این . و آنھا را برسمیت نمی شناسد

. است کھ مال من مال خودم و مال تو ھم مال من است
مانده و  ، عقباین درک دموکراتیک نیست ارتجاعی

 حتی در تصمیمات احزاب بورژوازی .بیمارگونھ است
نیز وضع طوری است کھ آنھا در بیرون بھ زبان واحد 

ناراضیھا را در انتخابات بعدی در . سخن می گویند
معلوم نیست . ی نامزدھا قرار نمی دھندفھرست اسام

این عده این تئوریھای من در آوردی را از دکان کدام 
 .بقالی خریده اند

البتھ وحدت نظز و اراده واحد در درون ھر تشکل 
دموکراتیک سیاسی بر اساس بحث و تبادل نظر و 

ولی این روند . احترام متقابل رفیقانھ بوجود می آید
ران ، دَومقرراتی دارد.  نیستتصمیم گیری بی انتھا

زمانی دارد و سرانجام با اتخاذ تصمیم پس از بحثھای 
اکثریت و نھ با رای  توجھ کنید ،کافی با رای اکثریت

 اقلیت اگر دموکرات است و . می شودناقلیت تامیرای 
مستبد نیست باید حق رای اکثریت را تا موقعیکھ بر 

است اساس پذیرش اصول مارکسیستی لنینیستی 
اقلیتی کھ . برسمیت بشناسد و تابع تصمیم حزبی باشد

ھمھ تصمیمات حزب را منوط بھ تامین نظرات خودش 
، مستبد، مخالف اصول سازمانی نماید ضد دموکرات

. و ضد حزبی و لیبرال استمرکزیت دموکراتیک 
تصمیمات حزبی چون در مراجع دموکراتیک حزبی و 

از جانب گروھی از طریق بحث و تبادل نظر رفیقانھ 
رفقای داوطلب فداکار و از خودگذشتھ پدید می آید 

. ماھیتا با ھمھ تصمیمات بورژواھا متفاوت است
بورژواھا در مبارزات ایدئولوژیک خویش با 

 و “کمونیستھای خوب“کمونیستھا آنھا را بھ 
 تقسیم می کنند و زیر بال “کمونیستھای بد“
نیستھای کمو“.  را می گیرند“کمونیستھای خوب“

دارند “ استقالل فکری“ کمونیستھایی ھستند کھ “خوب
و زیر بار تصمیمات حزبی بھ بھانھ احترام بھ نظر 

 این بیماری گریبان پاره ای از .اقلیت نمی روند
کمونیستھائی را کھ زیر بنای فکری محکمی ندارند و 

 . از ارعاب بورژوازی وحشت می کنند گرفتھ است
ر گذری کھ می روید گوشتان از متاسفانھ شما بر سر ھ

این سخنان بی محتوی و دروغین درد می گیرد و 
اینطور بنظر این افراد رسیده است کھ مطالب نادرست 
در اثر کثرت استعمال بھ صورت اسم عام در آمده و 

دیگر نیازی بھ استدالل و . برسمیت شناختھ شده است
 .ریشھ یابی نیست

 فکری در جنبش این در حقیقت از وجود دو جریان
این . کمونیستی جھانی و از جملھ ایران حکایت می کند

دو جریان ھمان مبارزه میان لیبرالیسم و سوسیالیسم 
 .است

این مبارزه مبارزه جدیدی نیست از بدو پیدایش 
احزاب . مارکسیسم، ما با این دو تفکر روبرو بوده ایم

، “ھدف غائی“اصالحات اجتماعی چیزی بنام 
 را کھ ، تئوری مبارزه طبقاتی پرولتاریادیکتاتوری

گویا با یک جامعھ دموکراتیکی کھ بر طبق اراده 
 خواست .نمی پذیرند، اکثریت اداره می شود تباین دارد

آنھا در طی مبارزه طبقاتی ھمواره این بوده است کھ 
بھ عقب برگردیم از کسب قدرت سیاسی انصراف 

 طبقھ دخالت ، کمونیستھا و حزب نباید در کاربجوئیم
، طبقھ کارگر باید خودش بطور خودبخودی کند

آنھا با ... رھبران اندیشمند خویش را بیابد و
دروغگوئی مفھوم دیکتاتوری پرولتاریا را کھ یک 
مفھوم علمی طبقاتی و قطب متضاد دیکتاتوری 

.. .، و قلدر منشی وبورژوازی است با استبداد فردی

ل آنھا نھ در تئوری قیاس می کنند و تمام قوت استدال
آنھا .  است“دیکتاتوری“بلکھ در استفاده از عبارت 

سعی می کنند نسل جوان را با این ایده پرورش دھند 
 نظر دیگران برای“فکر کنی و “ تو باید مستقل“کھ 

و منظورشان از این تبلیغات .. .و“ احترام قایل شوی
تنھا مخالفت با نظریات مارکسیستی لنینیستی است کھ 

استقالل “آن . ز خارج بدورن جنبش نفوذ می کندا
 کھ از آن سخن می رود حرف پوچ و ضد “فکری

علمی ای بیش نیست چون انسانھا در جوامع پیش یافتھ 
آنھا این افکار را . بدنیا آمده و افکارشان اکتسابی است

بطور مستقل بھ عنوان آیھ ھای آسمانی پیدا نکرده اند 
میلیارد طرز فکر گوناگون  ٦و در دنیا نیز بیش از 

افکار “این . ندارد و نخواھد داشت، وجود نداشتھ
و از محیط مادی پیش یافتھ اکتسابی است “ مستقل

ولی این محیط مادی پیش یافتھ محیط . کسب شده است
محیط تنقید از کمونیسم و دشمنی با ، کمونیستی نیست

، محیط عادی جلوه دادن بھره کشی انسان از آن است
محیط بورژوائی با تمام طرز تفکر ، ان استانس

بورژوائی کھ متکی بر تقدس مالکیت خصوصی بر 
 تعریف از قوه .وسایل تولید است پدید آمده است

دروس اجتماعی در مدارس، ، ، فلسفھ، قوانینقضائیھ
افکار “... در تعریف دولت و مجلس و حق رای و

 آنرا  کھاست کھ در مغز جوانان فرو کرده اند“ مستقلی
، طبیعی و عام جلوه می دھند تو گوئی این افکار بدیھی

، مقدس است و باید بطور طبیعی مادر زادی است
نسل جوان مرتبا با این تنقید پرورش . ھمینگونھ باشد

 در اثر کثرت تبلیغات چنین برسمیت .یافتھ است
شناختھ شده کھ گویا این تعاریف جنبھ عام داشتھ و ھر 

رت باشد و بخواھد آنرا جایگزین کند چھ با آن در مغای
بی احترامی بھ نظر “، “افکار مستقل“ھدفش نقض 

 دارندگان این نظر در تحلیلھای خویش .است“ دیگران
مغزھای آنھا قبال . ازمقدمات نادرست حرکت می کنند

از ھمان بدو تولد مانند آینھ ای اندیشھ ھای محیط را 
یالیسم یک اصل ماتر. در خود بازتاب داده است

انسانھا پرورده محیط “دیالکتیک بھ ما می آموزد کھ 
 وجود نداشتھ و “افکار مستقل“ .“مادی خویشند
وقتی عده ای پرچم . افکار طبقاتی است. نخواھد داشت

لند می کنند را ب“ ستقالل فکریا“و یا “ افکار مستقل“
و قصد دارند در دل طرف مقابل رعب و احترام 

یب تبلیغات بورژوائی را فرمصنوعی ایجاد کرده 
خورده اند کھ اندیشھ ھای خویش را نظریات عام جا 
می زند کھ ھنجار اجتماعی است و نباید از آن تخطی 

 از نظر بورژوازی آنچھ کمونیستھا می گویند .شود
برای شستشوی مغزی است و نباید آنرا برسمیت 

آنھا مخالف . البتھ آنھا از یک نظر حق دارند. شناخت
د کھ کمونیستھا در مغز انسانھائی کھ شستشوی آن ان

، دوران آموزش و اجتماع دریافت مغزی در خانواده
 نفوذ کنند و چشمان کرده اند با افکار نوین و انسانی

شما ھر وقت با چنین انسانھای . آنھا را بگشایند
کھ روبرومی شوید فورا احساس می کنید “ یلتقسم“

افکار . استمنظور آنھا طرد افکار کمونیستی 
 آنھا در اثر قرنھا تبلیغات طبقات  کمونیستی بزعم

 و مغایر با “نفوذی و تحمیلی“حاکمھ یک ایده 
 .است“ استقالل فکری“

در حقیقت ما در اینجا نیز با اساس مبارزه لیبرالیسم بر 
وظیفھ کمونیستھا . ضد سوسیالیسم روبرو می شویم

ف مسیر مبارزه با این ایدئولوژی و شنا کردن برخال
آب است و نھ اینکھ مانند ماھی مرده دروغھای 

 .بورژوازی را تبلیغ کنند و تسلیم آن شوند
شما بھ ارگانھای سیاسی پاره ای تشکلھای مدعی 

، برای برای بستن دھان خوانندگان. کمونیسم نگاه کنید
ء ارضا“، برای نشوند“ دیکتاتوری“اینکھ متھم بھ 

بدست آوردن دل و داخل حزب “ خرده بورژواھای
آنھا کھ دھانشان را ببندند تا وحدت موھومی شان را 

اظھار نظر ترتیب داده “ آزاد“ ستونھای ، حفظ کنند
 آزاد از چھ چیز؟ از مارکسیسم لنینیسم؟  و برای .اند

محکم کاری نوشتھ اند کھ مسئولیت حرفھای این 
نگارندگان را نیز بعھده نمی گیرند چون نظریات 

، ولی مسئولیت اعمال خوانندگان کھ شخصی آنھاست
 تحت تاثیر این یا آن مقالھ قرار می گیرند بعھده کیست؟

آیا آنجا ھم می شود از زیر بار مسئولیت شانھ خالی 
وقتی کسی جزوه ھای احمد زاده و یا امیر . کرد؟

پرویز پویان را پخش می کند تنھا نمی تواند بھ اصل 
توسل “ دی اندیشھآزا“و یا “ استقالل فکری“موھومی 

 وی مسئول ھمھ .جوید و از خود سلب مسئولیت کند
کارھای درست و نادرست چریکھا نیز می شود و این 
در مورد ھمھ نظریات صادق است چھ در مورد 
رویزیونیستھای توده ای چھ در مورد کمونیستھای 

احترام “ نظرات شخصی“این تشکلھا تنھا بھ . توفانی
ی این بوجود آمده اند کھ نمی گذارند و گویا برا

 و در توجیھ این نظریات شخصی دیگران را تبلیغ کنند
روش نادرست خود افزوده اند تنھا آن نظریاتی نظر 

مقاالت امضاء . تشکل آنھاست کھ فاقد امضاء باشند
. شده با مسئولیت خود امضاء کننده نوشتھ شده است

 نمی حقیقتا این افراد پراکنده کھ ھیچگونھ انضباطی را
خویش خورد شده “ تمنّی“پذیرند و در زیر بار سنگین 

 کھ تشکلھا باید از ھستند“ بزرگی“اند چھ شخصیتھای 
از این روش لیبرالیستی مھملتر . آنھا حساب ببرند
 .چیزی وجود ندارد

، کمونیستھا در تبلیغات خود نظریات کمونیستھا
 زیرا می خواھند ،تحلیلھای آنھا را منتقل می کنند

کھ تا کنون توسط ا رتقالل فکری طبقھ کارگر اس
تبلیغات بورژوازی و دروغھای آنھا از بین رفتھ است 

، ایجاد کنند و آنھا را بدور ایده ھای کمونیستیرا 
. سیاستھای مارکسیستی لنینیستی متشکل نمایند

کمونیستھا مخالف شستشوی مغزی عام توسط 
لمی بورژوازی ھستند و می خواھند مردم با دید ع

کمونیستھا نمی توانند مبلغ . واقعیتھای جھانی را ببینند
نظریاتی باشند کھ کمونیستی نیست و یا در عمل ایجاد 

 ارگان سیاسی .، آشفتھ فکری می کندپراکندگی فکری
دھنده  ، نقش سازمانیک سازمان نقش وحدت دھنده

 وقتی کسی در ایران آنرا دریافت می کند باید .دارد
و تبلیغ و تحلیل کند کھ کسی آنرا در ھمانگونھ فکر 

 شما در ھر .، اروپا و یا استرالیا انجام می دھدکانادا
جای دنیا کھ باشید بدون اینکھ نام فرد خاصی را بدانید 
از نوع تحلیل وی می دانید تحت تاثیر کدام نظریات 

این آن نقشی است کھ یک ارگان کمونیستی باید . است
ه تفکر فرد نیست نماینده تفکر ارگان نمایند. ایفاء کند

جمعی است و باید موجب وحدت اندیشھ و نھ تفرقھ 
وقتی خواننده ای ارگانی را در دست می . اندیشھ شود

اگر . گیرد باید بفھمد کھ سرانجام کدام نظریھ را بپذیرد
مقاالت درج شده مغایرتی با خط مشی تشکل و حزب 

ئولیتش مفروض ندارد باید بنام حزب چاپ شود و مس
حزبی کھ حاضر نیست . را نیز حزب بعھده بگیرد

مسئولیت آنچھ را کھ تبلیغ می کند بعھده گیرد حزب 
، محفل گپ زنی روشنفکرانھ و ، جدی نیستنیست

این شکل کار . جمع مستان بی مسئولیت است
یک خواننده از ھمھ جا بی . اپورتونیسم محض است

و زدنھای خبر کھ بھ دوز و کلک حقوقی و پشتُک وار
سیاسی وارد نیست از کجا باید بھ کنھ مسایل و درستی 

کار بھ آنجا می رسد کھ بتدریج . یک تحلیل پی ببرد
امضاء کنندگان مقاالت خط مشی یک ارگان سیاسی را 

کار بھ آنجا می رسد کھ آنھا تنھا زمانی . تعیین می کنند
کمک مالی بھ صندوق...ادامھ در صفحھ ۶

 چھره زشت جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندانیان روشن می شود
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...و شرطآزادیھاي بي قید 
، کار بھ آنجا  حزبی می کنند کھ مقاالتشان چاپ شود

می رسد کھ این افراد برای رفع خستگی بھ مرخصی 
، کار بھ آنجا می می روند و کار ارگان را می خوابانند

آزادی بی قید “ئی کھ در پی “شخصیتھا“رسد کھ این 
لم داده اند حقوق در درون احزاب کمونیستی “ و شرط

حزبی کھ آزار ، تابع ھیچ تصمیم ی کنندویژه پیدا م
آنھا را جریحھ دار می کند “ شخصیت“دھنده است و 

بدون قید نیستند ولی می خواھند در ھمھ تصمیمات 
شریک باشند و اجرای آن تصمیمات نیز وشرط 

کار بھ آنجا می رسد کھ . مشروط بھ موافقت آنھا است
حزب تحت فشار بیگانگان است و ھمیشھ در حالت 

 و این کار مغایر وظیفھ حزب ، فاعی بھ سر می بردد
حزب . است کھ از سردرگمی خواننده جلوگیری کند

محل تائید خودنمائی خرده بورژوازی و تقویِت منِش 
فردی افراد نیست کھ با امضاھای خویش کمبود 

کمونیستھا بھ . شخصیت خویش را جبران کنند
اگر . “نام آوری“اھمیت می دھند و نھ بھ “ گمنامی“

مقالھ و نظری مغایر نظر حزب است دلیلی ندارد کھ 
مگر قرار بر این بوده . بنام حزب منتشر شود

ایط سخت ر، ارگانی را در شکمونیستھا تجمع کنند
 و تازه نظریات مخالف نمایندجانی و مالی منتشر 

خویش را تبلیغ نمایند؟ این چگونھ درکی از دموکراسی 
نھ و بزدلی سیاسی از ترس این دیوانگی بیمارگواست؟ 

است “ افکار عمومیبورژوائی“ و آن “حرف مردم“
این سپر انداختن در . کھ پایانی بر آن متصور نیست

مقابل تبلیغات ریاکارانھ بورژوازی است کھ حق 
آزادی بیان کمونیستھا را ھرگز برسمیت نشناختھ 

مگر مطبوعات بورژوازی در این زمینھ کمبود . است
 ونیستھا باید سر برسند و آنرا جبران کنند؟دارند کھ کم

؟ مگر تعداد آنھا کم است کھ ما ھم بھ خیل آنھا بپیوندیم
این واعظان غیر متعذ کدام نشریھ بورژوازی 

را می شناسند کھ حاضر شود در ستون “ دموکرات“
نظریات کمونیستھا را تبلیغ با تیراژ باالیش  “آزادش“

 وجود خارجی “نیست در جھان“؟ چنین نشریھ کند
کمونیستھا تنھا مسئول تبلیغ نظریات خویش . ندارد

تبلیغ نظریات . ھستند و نھ تبلیغ نظریات دیگران
دیگران کھ امری تحمیلی و ناشی از شستشوی مغزی 
است عین استبداد و درک معیوب از دموکراسی 

 .  طبقاتی است
اپورتونیستھا در جنبش کارگری ھمیشھ مفاھیم 

، آنھا  مضمون طبقاتی آنھا جدا می کننداجتماعی را از
 فرجامبا نفی مبارزه طبقاتی با نفی این واقعیت کھ 

مبارزه طبقاتی باید بھ کسب قدرت سیاسی از طرف 
تاریا منجر شده کھ جامعھ جھانی کمونیستی را لپرو

مفاھیم اجتماعی را از متن مبارزه طبقاتی مستقر سازد 
 “آسمان نازل شده“و از “ ناب“جدا کرده بھ مفاھیمی 

. و تھی از مضمون اجتماعی و علمی بدل می کنند
عوامفریبان در این عرصھ بھ علت احترام عمیقی کھ 
در روان انسانھا نسبت بھ واژه آزادی وجود دارد با 

.  شعبده بازی می کنند“دموکراسی“، “آزادی“عبارات 
سخن می رانند “ آزادیھای بی قید و شرط“آنھا از 

آنرا در شرایط سلطھ طبقات استثمارگر بدون آنکھ 
را “ آزادی“آنھا این . برای زحمتکشان تقاضا کنند

 آنھا نمی .برای ھمھ البتھ فقط در حرف می خواھند
بینند و نمی خواھند ببینند کھ آزادی زحمتکشان ھمیشھ 
با قید وشرط ابزارھای سرکوب طبقات حاکمھ بوده 

می سازند “ بنا“آنھا از این واژه ھا عبارات . است
 آزادی و دموکراسی ھمیشھ .کھ وجود خارچی ندارند

طبقاتی بوده و از منظر مبارزه طبقاتی بھ آنھا نگاه می 
ھمین نظریھ پردازان در عمل ولی آن کار دیگر . شود

تمام نقطھ نظریات حزب ما را کھ مخالف . می کنند

نظر آنھاست و آنھا را افشاء می کنند در صفحات 
، از آزادی صحبت می یش منتشر نمی کننداینترنتی خو

کنند ولی در عمل سانسور می نمایند و جلوی ترویج 
 این واقعیت مجددا اثبات می .نظریات ما را می گیرند

کند کھ انسانھا را نباید بر اساس لباس مجلل آنھا بلکھ 
این عمل . بر مبنای اعمال آنھا مورد داوری قرار داد

 این انحرافات ،ن نظریاتگواه آن است کھ بانیان ای
نظری را برای دیگران توصیھ می کنند وخودشان ذره 
ای بھ آن اعتقاد ندارند و این دقیقا آن چیزی است کھ ما 
در تئوری با آن روبرو بوده و افشاء نموده و معتقدیم 

 .لیبرالیسم فریبکارانھ بورژوازی است
، ولی در سایھ تسی کلمھ بزرگیدآزا“: لنین می گفت

، یغماگرانھ ترین جنگھا بر پا شده م آزادی صنایعپرچ
، زحمتکشان را است و در سایھ پرچم آزادی کار

آزادی “استعمال امروزی کلمھ . چپاول نموده اند
نیز ھمینگونھ تقلب باطنی را در خود نھفتھ “ انتقاد
 اشخاصیکھ حقیقتا معتقدند علم را بھ جلو سوق .دارد

ی نظریات نوین در کنار ، نباید خواستار آزادداده اند
 بلکھ باید اولی را جایگزین دومی نظریات کھن باشند

 کھ “! انتقادزنده باد آزادی“سازند و اما فریادھای 
امروز کشیده می شود خیلی قصھ طبل تو خالی را بیاد 

 .می آورد
ما بشکل گروه فشرده کوچکی در راھی پر از پرتگاه 

 بھ پیش می و دشوار دست یکدیگر را محکم گرفتھ و
رویم و دشمنان از ھر طرف ما را در محاصره گرفتھ 

اتحاد . اند و تقریبا ھمیشھ باید از زیر آتش آنھا بگذریم
تصمیمی کھ ھمانا . ما بنا بر تصمیم آزادانھ ما است

برای آن گرفتھ ایم کھ با دشمنان پیکار کنیم و در 
منجالب مجاورمان در نغلطیم کھ سکنھ اش از ھمان 

ما را بھ علت اینکھ بھ صورت دستھ خاصی آغاز 
مجزا شده نھ طریق مصالحھ بل طریق مبارزه را 

و حاالازمیان ما بعضی . برگزیده ایم سرزنش نموده اند
 وقتی ھم کھ !، باین منجالب برویمھا فریاد می کشند

: آنھا را سرزنش می کنند بحالت اعتراض می گویند
 خجالت نمی !شما عجب مردمان عقب مانده ای ھستید

کشید کھ آزادی ما را برای دعوت شما براه بھتری نفی 
 آقایان شما آزادید نھ تنھا دعوت کنید ،آری! می کنید

بلکھ ھر کجا دلتان می خواھد بروید ولو آنکھ منجالب 
جای حقیقی شما ھم ھمان منجالب ، ما معتقدیم کھ باشد

 بھ آنجا حاضریم در حدود شمااست و برای نقل مکان 
ولی در این صورت اقال . وانائی خود کمک نمائیمت

دست از ما بردارید و بھ ما نچسبید و کلمھ بزرگ 
“ آزادیم“، زیرا کھ آخر ما ھم آزادی را ملوث نکنید

ھر کجا می خواھیم برویم و آزادیم نھ فقط علیھ 
منجالب بلکھ با ھر کس ھم کھ راه را بھ سوی 

 “.منجالب کج می کند مبارزه نمائیم
***** 

 
...اعدام با شمشیر 

قربانیان دم در خانھ آنھا . تدارک آن چنانی نداشتند
، روش سالخی بسیار مورد شماتت جھاناین . بودند

مورد انزجار مردم ایران قرار گرفت و بھ عنوان 
قتلھای زنجیره ای در تاریخ ایران بنام بدنام جمھوری 

این روش آدمکشی تاثیر ناگواری . اسالمی ثبت شد
برای رژیم جمھوری اسالمی در سراسر جھان و 

در . آبروئی برای این رژیم باقی نگذاشت. ایران داشت
دیدند کھ این رژیم رژیم قصابی است مردم ایران نیز 

 .و دستگاه دادگستری آن بھ پشیزی نمی ارزد
فشارھای جھانی بھ رژیم ایران از طریق مراجع 

 کھ در جھانی و محکومیتھای این رژیم و سبعیتی
آدمکشی بھ کار می برد وی را در افکار عمومی 

حتی امپریالیستھا بر این . جھان بسیار منزوی کرد

بودند کھ با تکیھ بر اجرای حقوق بشر تجاوز بھ ایران 
. و کشتار صدھا حضار مردم کشور ما را توجیھ کنند

این روش جمھوری اسالمی در جبھھ مبارزین خارج 
 غیر ایرانی در حمایت از از کشور چھ ایرانی و چھ

ایران در مقابل تجاوز امپریالیستھا شکاف می انداخت 
 .و این جبھھ را تضعیف می کرد

این روشھا مغزھای بیمار سران رژیم و گردانندگان 
آنرا بھ کار انداخت تا روشھای جدیدی برای سر بھ 
نیست کردن مخالفین بیابند تا ھم مخالف را ازبین ببرند 

 . ویش را با نقاب رئوفت اسالمی بپوشانندو ھم چھره خ
اخیرا برخی از اسراء را کھ آزاد کرده اند پس از 
آزادی بھ زیر ماشین گرفتھ اند و یا مدعی شده اند کھ 
مرگ آنھا بعد از آزادی در اثر تصادم با اتومبیل بوده 

از خانواده . و آنھا بھ سرعت قربانیان را دفن کرده اند
راسم سوگواری برای آنھا نگیرند و ھا خواستھ اند کھ م

یا محدود بگیرند و اگر صدایشان در آمد سایر اعضاء 
وضعیتی . خانواده را نیز سر بھ نیست خواھند کرد

پدید آمده کھ ھمھ مردم ایران فاقد امنیت بوده و مشتی 
پاسدار مافیائی بر جان و مال و ناموس مردم حاکم اند 

 .کنندو بھ سبک قرون وسطائی حکومت می 
حزب ما از مواردی مطلع است ولی خانواده ھا آنھا از 

. وحشت رژیم حاضر نیستند خبر آنرا رسما منتشر کنند
باین ترتیب آمار اعدامھا در ایران کم می شود و رژیم 
توانستھ از ھمان ریاکاری کھ ھم کسوتانشان در غرب 
در موارد ضروری استفاده می کنند تا مخالفین 

البتھ می . ھ نیست کنند استفاده بجویدخطرناک را سر ب
شود اعدام را از مجازاتھای تعبیھ در قانون حذف کرد 
و مدعی شد کھ در کشور ما اعدامی صورت نمی 

ولی اعدام نکردن در چارچوب رژیم جمھوری . گیرد
اسالمی بھ مفھوم آدم نکشتن نیست بلکھ آدم کشی با 

عدام این است کھ خواستار حذف ا. روش مدرنتر است
از صورت مجازاتھای رسمی شدن در جمھوری 

 . اسالمی بھ یک تاکتیک ماھرانھ نیاز دارد
غربی، آمار اعدامھای " دموکراسیھای"اخیرا ممالک 

از نظر قدر مطلق . رسمی را در دنیا منتشر کردند
چین در رده اول و ایران در رده دوم و آمریکا در رده 

 کھ ایران نسبت ولی واقعیت این است. سوم قرار دارد
بھ قیاس جمعیتش با چین و آمریکا بھ مراتب در ردیف 

این را ممالک . باالتری از چین قرار می گیرد
امپریالیستی بھ خوبی می دانند ولی مبارزه آنھا و 
تبلیغاتشان بر  ضد چین مھم تر از تبلیغاتشان بر ضد 
ایران است زیرا چین یک قدرت جھانی است و ایران 

 .حالتش یک قدرت منطقھ ای استدر بھترین 
رژیم ایران بی محابا آدم می کشد ولی در عین حال از 

می داند کھ . تاثیر روانی آن در جامعھ بی خبر نیست
مردم بشدت از این سبک کار منزجرند و این رژیم را 

این . بھ عنوان یک رژیم بربرمنش بخوبی می شناسند
ر می کند فشار افکار عمومی در داخل، رژیم را وادا

اگر تا . کھ در تبلیغات خویش تغییراتی بوجود آورد
 ،دیروز با حربھ محارب با خدا و مفسد فی االرض

ء عام برای ایجاد افراد را رسما می کشتند و یا در مال
رعب و وحشت بدار می آویختند امروزه تالش دارند 
از روشھای دیگر استفاده کنند بھ خصوص اینکھ 

“ مفسد فی االرض“و یا “ خدامحارب با “اتھامات 
رژیم در این . شده است تمسخر مردم موجبر تشیب

جنگ تبلیغاتی و بخیال خودش ایجاد رعب، قافیھ را 
وقتی جوانان ایرانی با سینھ ھای سپر . باختھ است

کرده بھ مصاف گلولھ ھای اسالمی می روند دیگر چھ 
در اینجا . جای توسل بھ اعدام در مالء عام می ماند

ژیم  قدان تاثیر این سیاست پس از سی سال، بررف
 .روشن است

٧ادامھ در صفحھ ...وقتی جنایات رژیم در

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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[Text eingeben]

...اعدام با شمشیر 
 کھریزک بھ علل اختالفات درونی فاش شد خامنھ ای 
کھ در بادی امر دست پاچھ شده بود امر بھ بستن زندان 
غیر قانونی و مخفی کھریزک کرد کھ گویا با 

ولی زندان . ی جھانی مغایرت دارداستاندارھا
کھریزک با استانداردھای اسالمی کامال جور در می 

آنھا مدعی شدند کھ قربانیان این زندان کھ در اثر . آید
تجاوز وشکنجھ جان داده بودند در اثر بیماری مننژیت 

قاضی مرتضوی کھ از جالدان رژیم . فوت کرده اند
فتضاح را صادر بود بنا بر دستور رھبر، احکام این ا

 . کرده بود
این بار بھ علت فشار افکار عمومی و اینکھ پای یاران 
رژیم نیز در میان بود نمی توانستند بھ ھمان اتھامات 

مفسد فی “و یا “ محارب با خدا“متداول نظیر 
 و برای آدمکشی خویش از دین استناد کنند“ االرض

جاد این تناقض ای. اسالم و فتوی روحانیت مدد بگیرند
شده در رفتار رژیم و اینکھ برای تسکین وجدان 
عمومی مدعی شدند كھ بھ این امر رسیدگی می نمایند 

. حاکی از شکستھای سرکوبگرانھ رژیم است
دستگاھھای فعال مایشائی نظیر پاسداران و سایر 

 “ت اسالمیفرا“گروھھای سرکوب کھ با الھام از 
ل کنترل مستقل عمل می کنند نمی توانند کامال قاب

 ٢٢با رشد مبارزه مردم و تحوالتی کھ بعد از . باشند
خرداد در حال شکلگیری است رژیم را وادار کرده 

. است در شکل سرکوب و اعمال قھر تجدید نظر کند
این تجدید نظر بتدریج دارد بھ صورت یک سامان 

این روش را ژنرالھای دیکتاتور . شکل یافتھ در می آید
ھزاران نفر . ا  آزمایش نمودندآمریکای التین سالھ

 و سر بھ ، آدمربائی دولتیمفقود در شیلی و آرژانتین
. گواه روش آنھا بود نیست کردن بی سرو صدای آنھا
پرھیز می “ مزاحم“آنھا از برگزاری دادگاھھای 

کردند و با حکم حکومت نظامی مبارزین را ربوده و 
  . ریختندیبھ قتل می رساندند و بدریا م

 ھای اخیر رژیم کھ در ابعاد گسترده بھ علت سیاست
. گستردگی مبارزه مردم جریان دارد بھ علل فوق است

وظیفھ نیروھای انقالبی از جملھ طبیعتا کسب خبر و 
این اسناد باید روزی بر . جمع آوری اطالعات است

. سیاھھ جنایات رژیم جمھوری اسالمی افزوده شود
 کھ بستگان این البتھ نمی توان روشی را اتخاذ کرد

این کار . قربانیان را مستقیما مورد سرکوب قرار دھد
از وجدان انقالبی بدور است و بی توجھی بھ وضعیت 

نیروھای انقالبی . خانواده قربانیان را نشان می دھد
باید برای حفظ این خانواده ھا احساس مسئولیت کنند 

نیروھای . تا اعتماد و اطمینان آنھا را جلب نمایند
نقالبی و دموکرات باید ابزار و وسایلی بیابند تا این ا

تاکتیک رژیم را کھ بھ عنوان یک ابزار مھم سرکوب 
 .مورد استفاده قرار می گیرد خنثی کنند

***** 
 

ی ایرانی و “ندا“
 ی فلسطینی“ندا“

اھداف پشت پرده دیدار 
 کاسپین ماکان با شیمون پرز

ر دیدار در روزھای اخیر خبرھایی ھمراه با تصاوی
کاسپین ماکان با شیمون پرز، رئیس جمھوری اسرائیل 

آقا “ ندا„براساس این گزارش ھا، نامزد . منتشر شد
سلطان بھ دعوت تلویزیون کانال دو اسرائیل بھ این 

البتھ این نخستین شعبده بازی . کشور سفر کرده است

.آقای کاسپین ماکان نبود
ه گدایی را کوز" کاسپین ماکان" دوره گردی، بھ نام

سوداگرانھ برداشتھ و با یاری سرداران گمنام امام 
زمان در آمریکا و اسرائیل عقده ھای حقارت خویش 

آیا وی در جنبش دموکراتیک مردم . را تسکین می دھد
ھمھ ی ! ایران دارای شخصیتی بوده و یا ھست؟ ھرگز

او در این عبارت کوچک خالصھ “ درخشان“سابقھ 
 بسیار کوتاه و پر فراز و نشیب می شود کھ  در دوره

را بر “ ندا„آقا سلطان نام نامزد “ ندا„آشنائی اش با 
خود حمل کرده است و آن ھم بھ پاس جنایتی کھ رژیم 

اگر برای خانواه . جمھوری اسالمی مرتکب شده است
، قتل وی داغ و غم بدنبال داشت، اگر برای مردم “ندا„

این جنایت بھ ایران و جھان صحنھ ھای تکان دھنده 
رشد مبارزه ضد رژیمی آنھا یاری می رساند، برای 

از تصدق سر رژیم جمھوری اسالمی " کاسپین ماکان"
خامنھ "باید از "ماکان . " یک منبع درآمد بیشرمانھ شد

ایشان حتی ". شیمون پرز" بیشتر ممنون باشد تا " ای
آنطور کھ خودش اعتراف می کند آدم سیاسی نبوده و 

مانند صدھا ھزار دختر “ ندا„حتی زمانی کھ نیست و  
ایرانی برای ھمدردی با مردم و ھمبستگی با آنھا بھ 
خیابان آمد، حضرت آقای کاسپین ماکان با او نبوده و 

خویش را “ محبوب“در آن وضعیت خطرناک نامزد و 
. می پرستیده ، رھا کرده است“ عاشقانھ“کھ 

باره طلبکار از این آقای قھرمان بیک“ ندا„پس از قتل 
کار در آمده و بوی کباب کاسبکاری بھ مشامش رسیده 
کھ گویا می تواند از این طریق ،بیمھ عمری برای خود 

آنطور کھ شواھد نشان می . در خارج دست و پا کند
دھد این اقدام را نخست با یاری یکی از بستگانش در 
کانادا کھ از  سلطنت طلبان است  بھ انجام رسانده 

از دنائت و پستی وی ھمین بس کھ برای ھر . است
تقاضای وجھ نقد  کرده  و می “ افشاءگرانھ“سخنرانی 

وی از ھمان اواِن کار بھ عنوان کارگزار اجانب . کند
برای فریب و خریدن سایر فراریان سیاسی ایرانی در 
ترکیھ فعال شده و مسلما اقدامات زشت وی نھ نخستین 

باید دید وی چند . خواھد بوداقدام و نھ آخرین اقدام وی 
 .نفر را توانستھ فریب دھد و بھ حلقوم اسرائیل بکشاند

وی مدتی در کانادا توسط ھمان قوم وخویشش کھ خود 
را مدیر برنامھ ھای ماکان معرفی می کند دوره دید و 

راھی جھان “ صلح و دوستی“سپس بھ عنوان سفیر 
 شد وبدین ترتیب دست ھای غیبی سربازان گمنام

امامزمان در آمریکا و اسرائیل یک تور تبلیغاتی در 
. ممالک اروپائی و اسرائیل برای وی تھیھ دیده اند

کسانی کھ بھ افسانھ بافی وی در رسانھ ھای گروھی 
غرب نظر انداختھ اند از پوچی گفتار و تھی مغزی 

را خوب بازی “ ننھ من غریبم“وی کھ تنھا باید نقش 
 تنھا بھ نفع عمال بیگانھ کند و بھ تحریک احساسات
این ھمھ وقحاحت و بی . بپردازد در شگفت مانده اند

حرمتی بھ جانباختگان راه آزادی در ایران بی نظیر 
کاسپین " است و امتیازش بنام خودفروختگانی نظیر

.ثبت می شود" ماکان
طبیعتا چنین عمل زشتی بھترین اسلحھ را بدست رژیم 

اتیک و اعتراض مردم ایران می دھد تا جنبش دموکر
ایران را بھ لجن بکشد و بسیاری از مخالفین این 
حکومت را بھ عنوان جاسوسان و عمال اجانب تحت 

بھ یاری صھیونیست " کاسپین ماکان. "پیگرد قرار دھد
ھا و امپریالیست ھا بھترین زمینھ را برای سرکوب 
روانی اپوزیسیون ایران فراھم کردو احمدی نژاد و 

 خامنھ ای از این خدمت صھیونیست ھا و دارو دستھ
.امپریالیست ھا بسیار خشنودند

این کار آقای ماکان در درجھ نخست خانواده آقا سلطان 
را مورد ضربھ قرار می دھد و آب بھ آسیاب دروغی 
می ریزد کھ رژیم جمھوری اسالمی از ھمان بدو 

را عمال “ ندا“ترورھا شایع می ساخت کھ گویا 
 قتل رسانده و آن را پای رژیم جمھوری انگلستان بھ

بھ ھمین جھت خانم ھاجر رستمی . اسالمی می نویسند
بودن “ ندا“نامزد “اعالم کرد کھ “ ندا“مطلق، مادر 

این حق را برای کاسپین ماکان ایجاد نمی کند کھ بھ 
اسرائیل سفر و با شیمون پرز دیدار کند و با سوء 

ینده مردم ایران ، خود را نما“ندا“استفاده از نام 
“.بخواند

بھ گفتھ خانم رستمی مطلق، کاسپین ماکان با ایشان 
تماس تلفنی برقرار کرده و در مورد کارش چنین 

کاسپین ماکان در این تماس تلفنی “: توضیح داده است
گفتھ است کھ ھدف او از سفر بھ “ ندا“بھ مادر 

اسرائیل و دیدار با شیمون پرز انساندوستانھ و برای 
)تکیھ از توفان(“ .لح بوده استص

من بھ کاسپین گفتم کھ اگر : "خانم رستمی مطلق گفت
شھید نمی شد او را نھ بھ اسرائیل و نھ ھیچ جای “ ندا“

دیگری دعوت نمی کردند و بھتر است بیش از این 
او از دید خودش کار . وجھھ خود را خراب نکند

اسرائیل درستی انجام داده است، اما من بھ او گفتم کھ 
جایگاھی بین مردم ایران ندارد و تو با این کار خودت 

نھ :"وی افزود ".را منفور و وجھھ ات را خراب کردی
فقط سفر بھ اسرائیل، بلکھ کاسپین ماکان ھر کاری کھ 
انجام می دھد و ھر جایی کھ می رود تصمیم شخصی 
خود اوست و ھیچ کسی او را بھ عنوان نماینده انتخاب 

، نھ نماینده خانواده آقا “ندا“او نھ نماینده . نکرده است
سلطان و نھ نماینده مردم ایران است و کارھای او را 

و مردم ایران “ ندا“یا خانواده “ ندا“بھ حساب 
".نگذارید

خانواده آقا سلطان بھ این ترتیب با اشاره بدوران کوتاه 
حساب خویش را از این عامل “ ندا“آشنائی ماکان با 

 .م جدا کرده اندصھیونیس
ولی تصور اشتباھی است اگر کسانی فکر کنند کھ 
چنین حادثھ ای در ایران اتفاقی است و دستان ناپاکی 

.در جریان کار قرار ندارند
آقای کاسپین ماکان آنگونھ کھ مدعی است برای 
انساندوستی و برای صلح بھ دیدار شیمون پرز رفتھ 

. عا حدی داردعوامفریبی و یا حماقت نیز واق. است
آدمھائی نظیر شیمون پرز و دارودستھ صھیونیست ھا 

ی فلسطینی را ھر روز در مقابل “ ندا“خود صدھا 
چشمان جھان بھ خون می نشانند و بھ این جنایت 

ھم اکنون بیش از یک . بربرمنشانھ افتخار نیز می کنند
میلیون فلسطینی از خرد و کالن در نوار غزه گروگان 

اینکھ آقای کاسپین .  صھیونیست ھستنداین جانواران
مدعی شود برای صلح دوستی و انساندوستی بدیدار 
یک تجاوزگر جنگ طلب و ضد بشر رفتھ است بسیار 
مضحک می نماید و از بیشرمی ھمدستان اسرائیل در 

آقای کاسپین ماکان بھ دست . ایران سخن می راند
 بوسی شیمون پرز رفتھ است و اگر وی مھره ای برای

خدمت بھ صھیونیست ھای اسرائیل و دشمنی با منافع 
ملی ایران نبود، اگر بھ ابزار ارتجاع و بربریت تبدیل 
نشده بود شخص شیمون پرز با کمبود وقتش ھرگز 
حاضر نبود حتی یک لحظھ ھم وقتش را برای یک آدم 

کاسپین ماکان در عین حال .  تلف کند“ معمولی“
ر میان ایرانیان ھوادارانی در خارج از کشور، د

مشتی جاسوس ایرانی در . خودفروختھ پیدا کرده است
مدح و ستایش و جسارت وی صفحات زیادی را در 
اینترنت سیاه می کنند و از سایر ایرانیان دعوت می 
کند بھ خیانت وی تاسی جستھ و دست بوسی شیمون 
پرز بشتابند و بر جنایت اسرائیلی ھا علیھ خلق ھای 

  .رندمنطقھ صحھ بگذا
اقدامات ماکان و تالش ) توفان(بھ نظر حزب کار ایران
٨ادامھ در صفحھ ...سلطنت طلبان از ھمان

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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[Text eingeben]

...ی ایرانی و“ندا“
 درون ایران برای صحنھ سازیھای الزم در آینده 
بازتابی از دو حرکتی می شود کھ از ھم اکنون در 

برآمد . میان اپوزیسیون ایران نیز ریشھ زده است
تلویزیون اسرائیل و ادعای اینکھ وی شیمون ماکان در 

پرز را مظھر صلح و دوستی می داند، خوراک 
تبلیغاتی برای آن نظریات ضد فلسطینی، ضد عراقی، 
ضد افغانی، ضد لبنانی در ایران است کھ حتی 
شعارھای انحرافی خویش را در جریان مبارزه 

ممکن است فقر . دموکراتیک مردم ایران مطرح کردند
ی، خودسری و استبداد حاکمیت، فقدان شفافیت عموم

در سیاست داخلی و خارجی، دشمنی با ملیت، ایرانیت 
و ماھیت ارتجاعی مذھبی جمھوری اسالمی زمینھ 
ایجاد انحرافات فراوان باشد کھ ھست، ولی این زمینھ 
ھرگز توجیھی برای طرح خواست ھا و شعارھای 

 نھ لبنان، جانم نھ غزه،“شعار . انحرافی نمی تواند باشد
بخوبی روشن می کرد کھ این تفکر “ فدای ایران

انحرافی در پس نام ایران جنایات اسرائیل را توجیھ 
می کند و فقط سرپوشی برای دشمنی اش با جنبش 

پاره ای نیروھای . عادالنھ فلسطین و لبنان می باشد
مترقی در ایران پس از توجھ باین واقعیت فورا در 

ھای انحرافی کوشیدند ولی عوامل جھت تصحیح شعار
اصلی طرح این شعارھا بھ طرح مجدد این شعارھا با 

صفحات اینترنتی ضد . بیھودگی سماجت کردند
فلسطینی و ضد عربی با رنگ ننگین و غلیظ 
ناسیونالیسم ایرانی مدتھاست کھ کھ مروج این تفکر 

.ارتجاعی در میان ایرانیان است
زیونھای خارج از ایران حضور کاسپین ماکان در تلوی

یک خاصیت مھم داشت و دارد و آن اینکھ تضادھای 
میان نیروھای مذبذب و دودوزه باز و متزلزل را 

آنھا کھ با کلمات بندبازی می کنند و در . تشدید می کند
کنار اسرائیلی ھا چاقوھای خویش را تیز می کنند تا 

سر ھر فلسطینی را بھ عنوان بنیادگرا و ھوادار حماس 
ببرند ناچارند از الک خویش بیرون آیند و نقابشان را 
بدور اندازند و نشان دھند کھ لیبرال بھ تمام معنا ھستند 
و نھ اسرائیل را صھیونیست می شناسند و نھ آمریکا 

اگر این کار را نکنند جبر مبارزه و . را امپریالیست
تشدید تضادھا ھمھ آنھا را بھ این کار وادار خواھد 

نھ صھیونیست ھا و نھ امپریالیست ھا از جنایات . کرد
خود دست بر دار نیستند و نھ مبارزه طبقاتی بھ پایان 

تنھا این عناصرند کھ باید تکلیف خودشان را . می رسد
در مورد عراق، افغانستان، فلسطین، سوریھ، تجاوز 

... بھ ایران، مسئلھ غنی سازی اورانیوم در ایران و
بدای کھ آنھا بھ ارمغان خواھند روشن کنند وگرنھ است

آورد بمراتب سیاھتر از استبداد رژیم جمھوری 
اسالمی است زیرا آنھا زیر چادر مبارزه برای تامین 
حقوق بشر و آزادی و مدرنیتھ و رفع حجاب سر ھمھ 

کسانیکھ حق حیات را بھ . مخالفین خویش را می برند
حکومت نرسیده از ملت فلسطین و لبنان و عراق و 
افغانستان سلب می کنند، نمی توانند خواھان حق حیات 
برای ملت ایران باشند، نمی توانند مدافع حقوق بشر و 

کسانیکھ بھ حکومت . آزادی و دموکراسی باشند
نرسیده حقوق مسلم و برسمیت شناختھ شده کشور 
ایران را بھ عنوان عضوی از اعضای ملل متحد نفی 

وق در مقابل توسعھ می کنند نمی توانند از ھمان حق
نیل بھ قدرت از طلبی، اخالل، تجاوزگری، قلدری پس 

.دفاع کنند
سفر کاسپین ماکان بھ اسرائیل عمیق تر از یک سفر 

این سفر، سفر بخشی از . توریستی معمولی است
ماکان نماینده غیر . اپوزیسیون ایران بھ اسرائیل است

 .رسمی این اپوزیسیون خواھد بود
***** 

...ین از دولتجدایي د
آنھا مشترکا . تنھا از انظار مردم پنھان بوده است. است

زیرا ھم . بر روی این جنایات پرده استتار می افکندند
سیاست بھ مذھب و تحمیق توده ھا نیاز دارد و ھم 

این ھمان سیاست . کلیسا بھ حمایت سیاست محتاج است
 : فردوسی می سراید.مذھبی و مذھب سیاسی است

 نھ بی دین ،  خت شاھی بود دین بھ پاینھ بی ت
 ،دو بنیاد یک بردگر بافتھ/بود شھریاری بھ جای

چنان دین و شاھی بھ  / برآورده پیش خرد تافتھ
چو  / تو گویی کھ در زیر یک چادرند،یکدیگرند

 تو این ھر دو را جز ،دین را بود پادشاه پاسبان
 در مخوانابر

ت مذھبی در اینجاست کھ مسیحیت سیاسی و سیاس
در اینجاست کھ دست . ھمدست ھم می شوند

تئوریسینھای اسالم سیاسی باز می شود کھ در عمل 
 .برای سایر ادیان تبلیغ می کنند

فاجعھ در این نیست کھ کشیشی اختیار نفس خویش را 
، فاجعھ در از دست داده و بھ جوانی تجاوز کرده است

 و بھ این نیست کھ این وضعیت دھھا سال ادامھ داشتھ
 ،صورت یک سامان مورد پذیرش در آمده بوده است

، ، پیشرفتھفاجعھ در این است کھ در یک کشور مدرن
، در کشوری کھ دین متاثر از انقالب کبیر فرانسھ

ظاھرا از دولت جدا شده ولی احزاب مذھبی مانند 
جالب -احزاب مسیحی دموکرات و یا مسیحی اجتماعی

داریم ولی گویا این است کھ اسالم دموکراتیک ن
 در صحنھ حضور دارند و -مسحیت دموکراتیک داریم

در مناطق روستائی هللا بھ اعتبار مذھبی مانند حزب ا
، در کشوری کھ قوه قضائیھ از مجریھ رای می آورند

و مقننھ جدا است روحانیون از حق دادگاھھای ویژه 
اگر کشیشی بھ شخصی تجاوز کرد و آن . برخوردارند

مراجعھ نکرد و در داخل کلیسا بھ شخص بھ دادگاه 
مرجع باالتر مراجعھ نمود و درخواست دادخواھی 
کرد دادگاه ویژه روحانیت در داخل مجمع تشخیص 
مصلحت روحانیت تشکیل می شود و تشخیص می دھد 

، جرمش ضعف کھ جرم این کشیش ھنوز جنائی نیست
اراده در کنترل نفس است و لذا باید محل خدمت خود 

ند و بجائی تبعید شود کھ نوجوانان قبلی را ترک ک
 این .نبوده و کسی از کارش سر در نمی آورد

تصمیمات در یک مجمع روحانی باالتر اتخاذ می شده 
حتی یکی از کشیشھای . و بھ آن عمل می شده است

من نبودم “پرنفوذ در یک خطابھ علنی بھ مصداق 
ز  استدالل می کرد کھ ا“دستم بود تقصیر آستینم بود

دست دادن اختیار نفس روحانیون ناشی از آزادیھای 
 ١٩٦٠جنسی و روابط آزادانھ دختر و پسر از سالھای 

این استدالل چقدر شبیھ استدالل . ناشی شده است
کسانی در ایران بود کھ می گفتند زن بی حجاب مرد 
را تحریک می کند و اگر وی اختیارش را از دست داد 

ا تنھا باید در بی حجابی و بھ زن تجاوز کرد علتش ر
 . زن دانست

در قانون آمده کھ ھمھ افراد در مقابل قانون یکسانند و 
در قوانین موضوعھ تجاوز بھ عنف بھ پسر و یا دختر 
یک جرم جنائی است و دادستان باید مجرم را مورد 

تجاوز بھ افراد یک امر خصوصی . تعقیب قرار دھد
. تھ حل کردنیست کھ بشود آنرا در پشت درھای بس

یک امری است کھ مورد عالقھ و نظر و توجھ 
در آلمان و ظاھرا در بسیاری از ممالک . اجتماعست

اروپائی و آمریکا دولت بھ علت نیازی تبلیغات مذھبی 
بھ روحانیت باج داده و از دخالت در امور کلیسا خود 
داری می کند و آنھا در درون خویش قوانین خاص 

می توانند تجاوز بھ افراد را آنھا . خود را دارند
قوه قضائیھ در مقابل . سرپوش بگذارند و کتمان کنند

 .روحانیون لنگ انداختھ و تسلیم آنھا شده است

. فاجعھ در برخورد دوگانھ و تبعیض آمیز قانون است
ھمھ افراد دارای حقوق مساوی نیستند برخی حقوقشان 

ند قوه قضائیھ بی طرف نیست می توا. مساوی تر است
البتھ گفتھ می شود کھ . بر جنایت آخوندھا چشم بپوشد

موارد روشن و غیر قابل تحمل بھ دادستانی ارجاع 
شده است ولی آن مرجعی کھ تشخیص می دھد کدام 
عمل جرم جنائی بوده و یا کدام عمل جرم محسوب 
نمیشده و می شده سر و تھ اش را با یک توبیخ ھم 

 .آورد بعھده کلیسا بوده است
قعیت ولی در عین حال از یک فاجعھ دیگر نیز پرده وا

امروز کسانی بھ سخن بر می آیند کھ . بر می دارد
کسانی بھ . چھل سال پیش بھ آنھا تجاوز شده است

سخن می آیند کھ پس از سالھا توانستھ اند جسارت بھ 
خرج داده از این پوستھ شرم و حیا و احساس گناه 

انیان چقدر است بجز تعداد واقعی قرب. بیرون بجھند
کلیسا بھ ھمدستی قوه . کلیسا کسی از آن خبر ندارد

 .قضائیھ و سیاستمداران آنرا پنھان کردند
خانواده ای مذھبی فرزندانشان را کھ مذھبی تربیت 
کرده اند بدست پدران روحانی می سپارند بھ آنھا می 
گویند کھ باید بھ پدران روحانی احترام بگذارند 

قداست آنھا را ، ا را برآورده کنندخواستھای آنھ
برسمیت بشناسند ومطیع آنھا باشند تا بھ بھشت برین 

بھ آنھا می گویند کھ . روند و تربیت خوبی داشتھ باشند
این رفتار آنھا یک ھنجار مورد توجھ و برسمیت 

طفل معصوم بھ کلیسا می رود . شناختھ اجتماعی است
وی . می شودو در چنگال دیو نفس پدر روحانی اسیر 

جرات ندارد در مورد کارھای پدر روحانی با کسی 
نھ اجتماع و نھ خانواده اش آنرا می . سخن براند

پدر روحانی با مراجع باالتر دوست است چھ . پذیرند
، یک طفل معصوم و کسی حرف وی را قبول می کند

بی پناه در مقابل غول کلیسا دستش از ھمھ جا کوتاه 
 شناسد و نھ قدرت بیان دارد وی ، نھ قانون را میاست

حتی فکر می کند تجاوز بھ وی از مراسم مذھبی ناشی 
می شودو این حق را برای پدر روحانی برسمیت می 

درد را تحمل می کند چون از انجام معصیت و . شناسد
نرفتن بھ بھشت و عدم انجام خواستھای مادر و پدرش 

ی نمی خواھد از دبستان و شبانھ روز. باک دارد
مذھبی اخراج شود کھ خانواده اش در اجتماع 

و خانواده وی بھ کلیسا اعتماد کرده . سرافکنده شوند
، اند و باورشان نمی شود کھ بھ فرزندش تجاوز شود

فرزند ھر وقت با خانواده اش طرف است می شنود کھ 
 .آنھا با رضایت از کلیسا و آموزش وی سخن می رانند

ضایت وی را بدانند و نھ آنھا فقط می خواھند درجھ ر
طفل و یا فرد جوان این . انتقادات و ناراحتیھای وی را 

تجاوز . را بھ عنوان قانون تغییر ناپذیر می پذیرند
این . جنسی بھ جزِء جدا ناپذیر مذھب بدل می شود

این . این ھمان افیون توده ھاست. فاجعھ دوم است
ھمان نوش داروئی است کھ شستشوی مغزی می دھد 

اعترافات این افراد کھ .  جامعھ ای را فلج می کندو
، با تاثرو با گریھ احساسات خویش را با عذاب وجدان

 تمام نظام کلیسای .بیان می کنند تکان دھنده است
کاتولیک از پاپ اعظم گرفتھ تا مامور دم در در آن 
نقش داشتھ اند و برای کتمان این جنایتھای قابل تعقیب 

قضائی روحانیت در دل نظام قضائی نظام . کوشیده اند
دولتی با توافق آنھا بھ زندگی نکبت بار خود ادامھ می 

تنھا جراحت ناشی از تجاوز و کشیده شدن . داده است
کار بھ بیمارستان و توافق خانواده با آن می توانستھ 

در بقیھ موارد . پای دادستان عمومی را بھ میدان آورد
. ن می کردندھمھ چیز را با توافق ھم کتما

 .، یا سیاست بازان با ابزار مذھبیسیاستمداران مذھبی
تا موقعیکھ مذھب بھ عنوان عامل جھل و افیون توده 

٩ادامھ در صفحھ ...ھا وجود داشتھ

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

...جدایي دین از دولت
 باشد سیاست از مذھب و مذھب از سیاست برای 

. تحقق خواستھای ضد بشری خویش استفاده می کند
از دولت و آموزش شرط نخست برای جدائی دین 

، زدودن مذھب بطور کلی در رابطھ با ارتقاء فرھنگ
 .پیشرفت علوم و مبارزه طبقاتی است

 
***** 

 
...تكامل در وحدت، سرشت ماركسیسم

، آثار منتخب بھ زبان در باره مسئلھ مسکن(“است
روشن ). تکیھ از انگلس است)(٥٧٩، ص آلمانی جلد آ

 حاکمیت حزب و حاکمیت طبقھ است کھ انگلس میان
حاکمیت حزب در دولت پرولتاریائی . فرقی نمی گذارد

چیزی جز حاکمیت طبقھ خود پرولتاریا نیست 
ھمانگونھ کھ حزب از پرولتاریا و پرولتاریا از حزب 

 .جدا نیست
: نیز قابل توجھ است“ مانیفست“باالخره این اندیشھ 

ز ھر بطوراختصار کمونیست ھا در ھمھ کشورھا ا“
جنبش انقالبی علیھ وضع اجتماعی و سیاسیی موجود 

 .“پشتیبانی می کنند
در ھر درجھ در تمام این جنبش ھا مسئلھ مالکیت را “

 جنبش بھ مسئلھ اساسی بمثابھ ای از تکامل کھ باشد
 ).کیھ از ماستت(“پیش می کشند

، در و این بدان معناست کھ در شرایط سرمایھ داری
 و پرولتاریا در برابر یکدیگر شرایطی کھ بورژوازی

، در شرایطی کھ نیروھای مولد آنقدر قرار گرفتھ اند
تکامل یافتھ اند کھ بھ حدت مبارزه طبقاتی میدان 

و این درجھ تکامل در ھمان زمان تدوین (دھند
در کشورھای اروپای غربی و آمریکا “ مانیفست“

می توان الغاء مالکیت را بھ مثابھ ) بدست آمده بود
 بھ بیان دیگر ھمین درجھ از .ئلھ اساسی مطرح کردمس

تکامل نیروھای مولد کافی است برای آنکھ پرولتاریا 
 .بھ انقالب سوسیالیستی دست یازد

چنین آمده “ اتحادیھ کمونیستھا“در ماده اول اساسنامھ 
، حاکمیت ھدف اتحادیھ سرنگونی بورژوازی“: است

ی بر تضادھای  جامعھ کھنھ مبتنانداختنبر ، پرولتاریا
، بدون طبقاتی بورژوائی و ایجاد بنیان جامعھ ای جدید

مارکس و (“است طبقات و بدون مالکیت خصوصی
 .)٣١٩ ص ٢انگلس منتخب آثار بھ زبان آلمانی جلد 

لیسم از اتکامل سوسی“انگلس در اثر خود تحت عنوان 
باز ھم در باره انقالب پرولتاریائی “تخیلی بھ علم 
، حل تضادھا، انقالب پرولتاریائی“: چنین می نویسد

پرولتاریا قدرت عمومی را بدست می گیرد و بھ 
 اجتماعی را کھ از دست لیدونیروی این قدرت وسایل ت

بورژوازی بیرون می رود بھ مالکیت ھمگانی در می 
آورد با این عمل وسایل تولید کھ تا آنزمان دارای 

صلت خصلت سرمایھ داری است آزاد می شوند و بھ خ
اجتماعی آنھا آزادی کامل داده می شود کھ گسترش 

 ٢آثار منتخب بھ زبان آلمانی جلد (“.یابد و استوار شود
 ).تکیھ از انگلس)(١٣٩ص 

بطور اختصار مارکسیسم انقالب سوسیالیستی را در 
نخست تصرف قدرت سیاسیی توسط : دو نکتھ می بیند

 بر وسایلپرولتاریا و سپس تبدیل مالکیت خصوصی 
اکنون ببینیم آیا انقالب اکتبر . تولید بھ مالکیت عمومی

 روسیھ یک انقالب سوسیالیستی بود؟
طرح این سئوال شاید در بادی امر بیمورد بنظر رسد 
چون این حقیقت تاریخی آنچنان مسلم است کھ در 
زمان خود و ده ھا سال پس از آن ھرگز مورد تردید 

ابھ نماینده ھیچکس لنین را جز بھ مث. قرار نگرفت
ھیچکس بھ حزب بلشویک . طبقھ کارگر نمی شناخت

، ھیچکس بھ مثابھ حزب بورژوائی نمی نگریست
یورش کارگران را تحت رھبری حزب بلشویک بھ 

 و طبیعی است ی دادمکاخ زمستانی مورد تردید قرار ن
کھ در ماھیت انقالب اکتبر شک وتردید ی نمی 

 ھای اروپا و یورش امپریالیست. توانست بوجود آید
آمریکا بھ کشور شوراھا برای بازگردانیدن نظام کھنھ 

خیانت خروشچف و . نیز گواه روشنی بر این امر بود
یاران او کھ دوران سوسیالیسم را در اتحاد شوروی 

، کمونیست ھای بسیاری را براه انحراف و سیاه کرد
 وقتی سوسیالیسم از ارزش و اعتبار .ارتداد کشانید

یھ گذاران آن نیز ھر کدام بنحوی از اعتبار ، پاافتاد
 در .افتادند لنین و لنینیسم در سایھ شک و تردید افتاد

ماھیت انقالب اکتبر تردیدھائی بوجود آمد و حتی 
، از گزند و چشم زخم ، چنانچھ قبال آمدمارکسیسم ھم

در امان نماند اکنون در جنبش “ کمونیسم غربی“
دید آمده کھ در مجموع کمونیستی آنچنان تشتت فکری پ

تشخیص صحیح از . بھ زیر سئوال رفتھ استھمھ چیز 
وسوسھ . سقیم برای بسیاری از کمونیستھا مقدورنیست

 و از آنجملھ -دشمنان و تبلیغات عوامل بورژوازی
ولی .  بر وخامت امر می فزاید–بورژوازی شوروی 

، آینده وضع سیاه کنونی بیقین آینده روشنی در پی دارد
ء خود را از سر کھ در آن مارکسیست ھا اعتالای 

خواھند گرفت و بھ تشتت فکری خود پایان خواھند داد 
و بار دیگر ھمراه با ارتش پرولتاریا بھ دژ بورژوازی 

، پایدار و استوار یورش خواھند برد مارکسیسم زنده
 مارکسیسم حقیقت است و حقیت ھیچ زمانی از .است

 .تدتابندگی و درخشندگی نمی اوف
آیا انقالب اکتبر . اکنون باز گردیم بھ سئوال مطروحھ

 یک انقالب پرولتاریائی بود؟
 اکتبر شوراھای نمایندگان ٢٥ و ٢٤روزھای 

کارگران و سربازان ھمراه با طبقھ کارگر پتروگراد 
بھ رھبری حزب بلشویک بھ کاخ زمستانی یورش 

، دولت موقت بورژوائی را سرنگون ساختند و بردند
،  با این پیروزی .زمام امور را بدست گرفتندخود 

 .پرولتاریا روسیھ خود را بھ طبقھ حاکمھ تبدیل کرد
ھنوز از پیروزی ساعاتی بیش نگذشتھ بود کھ دومین 
کنگره نمایندگان شوراھای سراسری روسیھ مرکب از 
نمایندگان کارگران و دھقانان تشکیل گردید و در 

، نقالب انتشار دادفراخوانی کھ بھ مناسبت پیروزی ا
 .اعالم داشت کھ حکومت را بدست خود می گیرد

نخستین فرمان کنگره شوراھای سراسری روسیھ در 
، این خواست توده ھای مردم بود کھ در آن باره صلح

منجملھ کارگران آگاه ملتھای بزرگ و مترقی شرکت 
کننده در جنگ را فرا می خواند کھ امر صلح و ھمراه 

ی توده ھای زحمتکش و  استثمار شونده با آن امر آزاد
را از ھرگونھ بردگی و استثمار با موفقیت بھ پیش 

مالکیت .  دومین فرمان کنگره در باره زمین بود.ببرند
اربابی برزمین بدون بازخرید لغو شد و ھمھ زمینھای 
مزروعی بھ مالکیت عمومی درآمد و در معرض 

ست کھ روشن ا. استفاده ھمھ زحمتکشان قرار گرفت
کنگره . این دو فرمان خصلت سوسیالیستی ندارند

شوراھای سراسری ضمن گذار بھ سوسیالیسم وظایف 
 .دموکراتیک انقالب بورژوائی را نیز بھ پایان برد

در کنگره شوراھا تمام منابع زمینی و زیرزمینی مانند 
 انیگ، جنگلھا و آبھا بھ مالکیت ھم، معادن، ذغالنفت

یان اجالس خود دولت سوسیالیست کنگره در پا. درآمد
را تشکیل داد کھ اعضای آن ھمھ از حزب بلشویک 

ھمھ می دانند کھ کمیتھ مرکزی ما یک “. انتخاب شدند
فھرست خالص بلشویکی از اسامی کمیسرھای خلق بھ 
دومین کنگره کشوری شوراھای روسیھ پیشنھاد کرد و 

ره این فھرست اعضاء دولت خالص بلشویکی را کنگ
لنین آثار منتخب بھ زبان فارسی ص (“.یب نمودتصو

٦٩٨.( 
، در کنگره شوراھا بدینسان کارگران پس از پیروزی

فرامین اساسی را صادر کردند و دولت مورد اعتماد 
، این کارگران بودند کھ سرنوشت خود را تشکیل دادند

انقالب و کشور روسیھ را بدست حزب بلشویک  کھ 
دولت .  سپردندلنین در راس آن قرار داشت

سوسیالیستی شوروی ھمان دولت کارگران بود کھ 
 :زمام امور را در دست گرفت لنین می نویسد

نخستین وظیفھ ھر حزبی کھ آینده بھ وی تعلق دارد “
عبارتست از اقناع اکثریت مردم بھ صحت برنامھ و 

اکنون این وظیفھ کھ البتھ ھنوز .. .تاکتیک خود
 ھرگز نمی تواند پایان و(بھیچوجھ سرانجام نیافتھ

بطور عمده عملی شده اسست زیرا اکثریت ) پذیرد
کارگران و دھقانان روسیھ چنانچھ آخرین کنگره 
شوراھا در مسکو بی جون و چرا نشان داد دانستھ و 

-٦٠٧ھمانجا ص (“.فھمیده ھوادار بشویکھا می باشند
٦٠٦.( 

پس از لغو مالکیت اربابی برزمین و ایجاد مالکیت 
ظرف چند ماه “، ی بر منابع زمینی و زیر زمینیعموم

بازھم بدون جبران خسارت تقریبا از تمام سرمایھ 
، صاحبان فابریکھا و کارخانھ ھا و داران بزرگ

شرکتھای سھامی و بانکھا و راھھای آھن و غیره سلب 
 تشکیل تولید بزرگ در صنایع توسط .مالکیت گردید

ھ اداره کارگری  ب“ارگریککنترل “دولت و انتقال از 
، تمام اینھا امور فابریکھا و كارخانھ ھا و راھھای آھن

لنین منتخب (“در عمده ترین موارد انجام یافتھ است
 بدینسان با تصرف ).٧١٤آثار بھ زبان فارسی ص 

، مالکیت خصوصی بر وسایل قدرت توسط پرولتاریا
انی تبدیل شد و در دست دولت گتولید بھ مالکیت ھم

 و این ھمان خصوصیات .مرکز گردیدپرولتری مت
انقالب پرولتری است کھ در آثار مارکس و انگلس 

در اکتبر این تئوری انقالب سوسیالیستی . آمده است
مارکس و انگلس بود کھ بھ تحقق در آمد و این بدان 

، انقالب معنی است کھ انقالب اکتبر روسیھ
 .سوسیالیستی بود

د و وسایل تولید ھمینکھ انقالب سوسیالیستی پیروز ش
 از .، کار خاتمھ نمی پذیردبھ مالکیت عمومی در آمد

پیروزی انقاب سوسیالیستی تا استقرار جامعھ 
کمونیستی راه دور و درازی است کھ پرولتاریا باید 

. این راه، راه مستقیم و سر راست نیست. آنرا بپیماید
حتی گاھی باید بھ . گاھی باید در منزلی توقف کرد

در این راه موانع و مشکالت بسیاری . شتعقب بازگ
است کھ باید دانست و توانست بر آنھا غلبھ کرد این 
راه ھرگز تاکنون تا پایان پیموده نشده است و تجربھ 

اگر چھ . ای جز در منزلھای اولیھ در دست نیست
مارکس و انگلس در آثار خود خطوط کلی دگرگونی بھ 

لی پرولتاریا باید جامعھ کمونیستی را بدست داده اند و
با نیرو و توان خود مسایل مشخص را در جریان گذار 

در دوران گذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم . حل کند
بدون شک کشورھائی کھ در آنھا تکامل سرمایھ داری 
در سطح پائین تری است با مشکالت و معضالت 

، پیشروی آنھا با بیشتری دست بگریبان خواھند بود
صورت خواھد گرفت ولی پرولتاریا  کمتری شتاب

نمی تواند و نباید چنانچھ شرایط و مقدمات پیروزی 
انقالب آماده است بھ صرف اینکھ پیشروی بھ سوی 
سوسیالیسم با مشگالت بیشتری مواجھ خواھد شد از 
تصرف قدرت سیاسی صرفنظر کند و آنرا بھ تکامل 

تجربھ انقالب اکتبر . نیروھای مولد موکول سازد
 .یھ و ا نقالب اکتبر چین خود گویای آنستروس

 
***** 
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[Text eingeben]

 ...سیاھي لشگر
تبار مقیم اسرائیل را بسیج کردند تا در تحوالت عراق 
نقش بازی کنند و بیش از صد ھزار نفر از آنھا در 

عراق “ دموکراتیک“یک کشور اشغالی در انتخابات 
شرکت کردند و تجاوز آمریکا بھ عراق را مورد تائید 

 آنھا چندین ھزار نفر نیروھای کرد مسلح .ندقرار داد
این . را کھ آموزش داده بودند در عراق پیاده نمودند

واقعیتھا نشان می دھد کھ امپریالیستھا تا بھ چقدر با 
حیلھ گری و دوراندیشی و برنامھ ریزی طوالنی کار 

تدارک نفوذ در خاورمیانھ و اطراق در آنجا . می کنند
یدی تکمیل می کنند و تحوالت را ھر روز با نقشھ جد

روزی تمامیت . منطقھ را زیر نظر دقیق خود دارند
ارضی ایران برای آنھا مھم است بھر نحو از این 
تمامیت در مقابل دشمنان منافعشان در منطقھ دفاع می 
کنند و روزی تجزیھ ایران و پراکندگی آن برایشان 

ت مھم است و یا حداقل یکی از حسابھای آنھاست آنوق
در این زمینھ فعال می شوند و برای آینده حساب باز 

دکانھای سیاسی آنھا چند نبش است و ھر . می کنند
 .نبش را برای کاری و سیاستی در نظر دارند

البتھ آمریکائیھا بسیاری از این وظایف را خصوصی 
خاصیت این امر آن است کھ ظاھرا دولت . کرده اند

 نیست مسئولیتی پای خودش را کنار می کشد و حاضر
بھ عھده بگیرد و اگر فاجعھ ای رخ داد کھ کتمانش از 
دستشان در رفتھ بود فورا آنرا بھ پای شرکتھای 

یا شرکت . خصوصی می نویسند و نھ دولت آمریکا
خصوصی را منحل می کنند و ھمان شرکت را با نام 
جدید بھ عنوان یک شخصیت حقوقی جدید بھ کار می 

زی نداشتھ باشند بطور کلی آن گیرند و یا اگر نیا
.  منحل می کنند“مسئول“شرکت را بعنوان 

امپریالیستھا شکل مناسب حقوقی برای ارتکاب بھ 
نقض حقوق “جنایت را کامال در نظر دارند تا از نظر 

نشود پای آنھا را بھ میدان “ نقض حقوق ملل“، “بشر
 این نشانھ حیلھ .کشید و یا برضدشان تبلیغات موثر کرد

جنایات این شرکتھا را کھ . ری امپریالیستھاستگ
ھمگی از جانب پنتاگون استخدام شده اند در عراق ھمھ 

ھمین نمونھ را امروز برای سایر ممالک . می دانند
خاورمیانھ در نظر گرفتھ اند و آنرا بھ اروپا منتقل 

 .کرده اند
 با مسئولیت محدود از SST GmbHشرکت آلمانی 

 ناتو ماموریت یافتھ است ھمان جانب ارتش آمریکا و
سیاستی را کھ آمریکائیھا سالھا قبل با موفقیت بھ انجام 
رسانده و حال میوه ھای آنرا می چینند در آلمان پیاده 

 .کنند
: در انتشارات تبلیغاتی این شرکت می خوانید

برای اینکھ بھ سیاھی لشگر نیاز دارد ... شرکت“
گی بھ تمرین  در یک تمرین داخلی فرھنارتش ناتو

 “برای رفتار مناسب با مردم غیرنظامی بپردازد
، بلکھ یک این فعالیت مربوط بھ فیلم سینمائی نیست“

تمرین واقعی برای آمادگی سربازان برای انجام 
   “ماموریتھای خارجی آنھاست

توسط بازیگری گسترده و ھنگھای نظامی باید “
نطقھ ، عادتھا در ھر م، آداب و رسوم با سنتھابزرگ

برای اینکھ در معاشرت با . مورد ماموریت آشنا شوند
 “مردم از اشتباھات ناخواستھ پرھیز شود

برای ایجاد سناریوھای واقعی نیاز بھ سیاھی لشگر “
، پیشھ ور ، صاحب کافھآنھا بھ عنوان فروشنده. است

و یا شرکت کننده در تظاھرات و غیره استخدام می 
د در روستاھائی کھ مطابق از این گذشتھ آنھا بای. شوند

نقش . اصل ساختھ شده اند زندگی طبیعی برقرار کنند
بازیگران می توانند در این زمان بر اساس سناریوھا 

 “ باشد، متغییرگوناگون
در این اسناد از اقامت سھ ھفتھ ای و در دوره ھای 

شرکت کنندگان باید بھ یکی . گوناگون صحبت می شود
مسلط بوده و یا با آنھا  ی زیرو یا چند تا از زبانھا

، ، انگلیسی، آلمانیدری/پشتو: آشنائی داشتھ باشند
کھ در آخرین اسناد از “ وغیره“زبان .  و غیرهعربی

 در .است“  فارسیشیرین“آن نام برده نمی شود زبان 
اسناد نخستین این شرکت نھ تنھا بھ فارسی در خواست 

بلکھ زبان می شود کھ بھ استخدام این شرکت در آئید 
 ١٠٠بھ ھرکس . فارسی یکی از شرایط استخدام است

شام و نھار و .  یورو روزانھ داده می شود١٣٠تا 
مخارج ایاب و . سرپناه و مخارج پزشکی رایگان است

پذیرفتھ شدگان کھ باید از . ذھاب مجانی است
بیرون آیند حق ندارند این “ سربلند“آزمایشھای امنیتی 

ھ ترک کنند و یا با کسی بھ علل محل را در طی سھ ھفت
آنھا حق ندارند تلفن ھمراه با خود . امنیتی تماس بگیرند

 Civilian on theاین وظایف را . داشتھ باشند
Battlefield(COB) کھ در نزد شرکت SST 

GmbHمحل این دوره .  کار می کند بعھده می گیرد
آموزشی یک منطقھ نظامی در نزدیکی شھر نورنبرگ 

 . ورگ در ایالت باواریا در آلمان استو رگنسب
در اسناد اخیر این شرکت سخنی از زبان فارسی در 

این اقدام مسلما ناشی از آن است کھ نمی . میان نیست
خواھند حساسیت دولت و حتی مردم ایران را کھ 
نسبت بھ دخالت اجانب در کشورشان ھمیشھ حساس 

 . بوده اند برانگیزند
رت رسمی قابل دسترسی است و البتھ این اسناد بھ صو

یک . از نظر حقوقی نمی توان بر آن ایراد گرفت
شرکت رسمی و قانونی و مجاز در آلمان از جانب 
ارتش آمریکا و ناتو ماموریت یافتھ سیاھی لشگر جمع 

، قرار داد کار موقت با آنھا ، بھ آنھا دستمزد دھدکند
. ت کندتنظیم کند و دستمزد آنھا را در کارت مالیاتی ثب

و “ کارت مالیاتی خود را ھمراه بیاورید“حتی عبارت 
در “ باید اجازه اقامت در آلمان داشتھ باشید“یا اینکھ 

این اسناد درج شده تا کسی بھ مغزش خطور نکند کھ 
رکت ھستند کھ اجازه اقامت افرادی در استخدام این ش

از نظر قانونی مو . ندارند و بطور سیاه کار می کنند
، چندین کارشناس نظامی. زش نمی رودالی در

، حقوقی و سیاسی این اسناد را تنظیم و منتشر امنیتی
راه فرار از ھمھ طرف باز است و ھر . کرده اند

خواننده کنجکاو و پرسجوگر می تواند مشکوک بوده و 
 .یا بعنوان مفتری تحت تعقیب قرار گیرد

آنھا کھ . بازیگران صحنھ بسیار خوب گریم می شوند
رای ماموریتھای خطرناکتر بھر علت در این دوره ب

، بھ ھای سھ ھفتھ ای مناسب تر تشخیص داده می شوند
علت نیروی عضالنی و یا ھوش و فراست مناسب و یا 
سایر استعدادھای مورد نظر می توانند طبیعتا از 
حقوق ھای بھتری برخوردار شوند و یا حتی قبل از 

فوق اجازه اقامت استخدام رسمی با توصیھ شرکتھای 
 مثال شاید یک آدم با تجربھ کھ مدتھا در .قانونی بگیرند

این دوره ھا شرکت کرده و پشت پرده مشغول جمع 
آوری افراد برای ماموریتھای نانوشتھ در این اسناد 
قانونی است بتواند برای ھمھ پناھندگانی کھ کارشان 

نی گیر کرده و یا کارشان را گیرداده اند و یا ھمھ کسا
کھ مشاغل خویش را از دست داده و نیاز بھ پول دارند 
شرایطی فراھم کند کھ توسط این شرکت برای کارھای 

، عملیات خطرناک ، شنودنانوشتھ نظیر جاسوسی
استخدام آنھا . فعال شوند...  و“دشمن“نظامی در قلب 

. ظاھرا قانونی و برای شرکت در سیاھی لشگر است
 .ر ندارداز سیاھی کار آنھا کسی خب

عده ای بی خبر نیز کھ دید سیاسی روشنی از مسایل 
و “ دموکراسی“اجتماعی ندارند و شاید مسحور 

، ممکن است واقعا از  ھستندی آزادلیبرالیسم این دنیا
روی نیاز و اینکھ شغلی پیدا کرده اند بھ این مراکز 

. با این افراد دوگونھ برخورد خواھند کرد. رجوع کنند
می پزند تا برای کارھای نانوشتھ آمادگی پیدا یا آنھا را 

کنند و یا بعد از چندی عذرشان را می خواھند مشروط 
بر اینکھ دھانشان را ببندند وگرنھ سند اقامت آنھا 

باطل می شود و در ھیچ کجا بھ عنوان “ دموکراتیک“
 .عنصر نامطمئن شغلی پیدا نخواھند کرد

ن یک شاخھ محدود این اقدامات امپریالیستھا تنھا بھ ای
. مسلما آنھا در بسیاری عرصھ ھا فعالند. نمی شود

کنگره آمریکا میلیونھا دالر برای این عملیات تخریبی 
ایجاد . و جاسوسی و اطالعاتی تصویب کرده است

، اشغال و غارت آنھا از تزلزل در سایر ممالک
 در میان .سیاستھای استراتژیک این کشورھاست

ھدین خلق علنا برای جاسوسی ایرانیان سازمان مجا
رادیوھای ساختھ . اش برای آمریکا افتخار ھم می کند

و پرداختھ بیگانھ راست و دروغ را تحویل مردم می 
نشریات فارسی زبان وابستھ بھ امپریالیست و . دھند

سازمانھای جاسوسی در شبکھ اینترنت و دنیای حقیقی 
 سختتر این امر شرایط مبارزه ما را... حضور دارند و

برای روشنائی بخشیدن بھ مبارزه باید طبعتا . می کند
بجای مخدوش کردن مرزھا و ھمھ با ھم شدن باید 

باید در . مرزھا را روشن کرد و بھ فعالیتھا شفافیت داد
تبلیغات سیاسی نقش امپریالیسم و صھیونیسم را در 
نظر گرفت و مبارزه دموکراتیک در ایران و مبارزه 

رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی برای سرنگونی 
فقط در . را با مبارزه علیھ اجانب و افشاء آنھا پیوند داد

این راستاست کھ سره از ناسره جدا می شود و مردم 
  .راه درست را پیدا می کنند

 
***** 

 
 ...تھاجم گسترده رژیم

نشان و فاقد ھویت سیاسی بتوانند بھ یاری رسانھ ھای 
 آنھا مکانیسمی بوجود آورند کھ امپریالیستی و حمایت

در راس حرکتھای اعتراضی قرار گرفتھ و از حضور 
نیروھای انقالبی در تبلیغات خویش بعنوان سیاھی 

خوشبختانھ این معضل مورد توجھ . لشگر استفاده کنند
بسیاری نیروھای صمیمی قرار گرفت و حرکتھائی در 
 جھت ایجاد تشکلھای توده ای دموکراتیک مستقل با

این عمل ھویت . شعارھای روشن انجام پذیرفت
سیاسی اپوزیسیون را در کادر یک مبارزه 
دموکراتیک حفظ می کند و مانع می شود تا بھ بھانھ 

 .استقالل خویش را در عمل از دست بدھد“ ھمھ با ھم“
پیروان تئوریھای منصور حکمت مجددا ماھیت خویش 

 حقوق بشر را بھ نمایش گذاردند و بھ بھانھ حمایت از
نشست گفتگو با مدعی بی تاج و تخت پادشاھی ایران 
در شھر بن در آلمان فدرال تشکیل دادند و برگ 

این نزدیکی . غیرت اعضای این تشکل نیز برنخورد
تف سر باال بھ دست آوردھای انقالب پرشکوه بھمن 
بود کھ یکبار برای ھمیشھ بھ دوران پادشاھی در ایران 

 . پایان داد
ندان رژیم جمھوری اسالمی کھ در بادی امر از اندیشم

این موج اعتراض غافلگیر شده بودند فورا دست بکار 
شده و تھاجم گسترده و با حسابی را نسبت بھ خارج در 

ھم اکنون در خارج از کشور مبارزه ای . پیش گرفتند
برای جلب ایرانیان و تسلط بر سیاست تبلیغاتی در 

وری اسالمی مبتنی بر سیاست رژیم جمھ. گرفتھ است
 “خانھ ھای ایران“این است کھ از یک طرف بھ ایجاد 

در سراسر جھان بپردازد و با ارسال دعوتنامھ بھ 
ایرانیان آنھا را برای شرکت در این خانھ ھا دعوت 
کند و از جانب دیگر ھمان سیاست سرکوب را ادامھ 

 .دھد
١١ادامھ در صفحھ ...رژیم جمھوری اسالمی

 با طبقھ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام است روشنفکرانزنان،، پیوند جوانان
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[Text eingeben]

 ...رده رژیمتھاجم گست
 برای افرادی کھ بھر صورت بھ علل گوناگون 
خانوادگی و یا شغلی ناچارند با سفارتخانھ ایران در 
ممالک خارج در ارتباط باشند و آدرسھای خویش را 
در اختیار آنھا گذارده اند تماس می گیرد و کنترل می 
کند کھ چھ کسانی بھ این دعوتنامھ ھا اھمیت داده اند و 

آنھا می .  آنھا را بھ سطل خاکروبھ افکنده اندچھ کسانی
خواھند با این روش یک کنترل امنیتی در خارج از 

حتی شواھدی در دست است کھ . کشور ایجاد نمایند
آنھا بھ تماس تلفنی مستقیم با مھمانان می پردازند و 
یادآوری می کنند کھ مبادا تاریخ برگزاری جشنھا و 

 یک روش ارعاب جدید این. نشستھا را فراموش کنند
در کنار این کار آنھا تصاویر معترضین را جمع . است

آوری کرده و برای آنھا در صورت مسافرت بھ ایران 
پاره ای از دانشجویان . تولید مزاحمت می نمایند

معترض را کھ بھ ایران رفتھ بودند دستگیر کرده و بھ 
بارھا در نشریات جمھوری اسالمی . زندان انداختھ اند

ایرانیان را از ھمکاری با اپوزیسیون انقالبی و یا 
شرکت در اعتراضات منع کرده اند و تھدید نموده اند 
کھ آنھا را در صورت شناسائی مورد تعقب قرار می 

دوربینھای مخفی آنھا در سفارتخانھ ھا از . دھند
اعتراض مخالفین تصویر برداری می کند تا از آنھا 

 . یرانیان استفاده کندبرای ایجاد رعب در میان ا
در کنار این روش رھبران اصالح طلب نیز عوامل 

، مھاجرانی ، سروشخویش در خارج نظیر مخملباف
را فعال کرده اند تا تالش کنند رھبری جنبش سبز ... و

در خارج را بھ کف آوردند و اپوزیسیون انقالبی ایران 
 .را منفرد کنند

ان در ھلند بھترین برخورد آنھا بھ اشغال سفارتخانھ ایر
 .است“ اصالح طلبان“نمونھ برای شناخت ماھیت این 

آنھا می خواھند در چارچوب یک جمھوری اسالمی 
 فعالیت کنند و حاضر نیستند بپذیرند کھ “اصالح شده“

آنھا تالش می کنند با خلط . دولت باید از دین جدا باشد
مبحث کھ مسلمانان نیز باید در سیاست دخالت کنند 

ن وابستگی دولت بھ دین را در مقابل جنبش ھما
 . سکوالر قرار دھند

در حقیت مرزھا در خارج از کشور روز بروز بیشتر 
روشن می شود و محافل گوناگون بھتر ماھیت خویش 

این عده با سرنگونی رژیم . را روشن می کنند
جمھوری اسالمی مخالفند چھ برسد بھ سرنگونی رژیم 

آنھا بیشتر در جانب . اسالمیسرمایھ داری جمھوری 
رشد تضادھا و تشدید . رژیم ھستند تا در جانب مردم

نیروھای . مبارزه مردم وضعیت را شفافتر خواھد کرد
انقالبی در این مبارزه باید در جھت بیان ھویت 

ھمھ “سیاسیی خویش بکوشند و نھ آنکھ در زیر حجاب 
رژیم جمھوری اسالمی “ دشمن اصلی“و یا “ با ھم

 ھم .ت پنھان شوند و مردم را بھ گمراھی بکشاننداس
سلطنت را تائید کنند و ھم زمینھ محاصره اقتصادی و 

 .تجاوز بھ ایران را فراھم آورند
جالب این است کھ این وظیفھ تھاجم فرھنگی و امنیتی 

، برگزاری را تحت عناوین غیر سیاسی با توزیع فیلم
ورودیھ یا . ندانجام می دھ.. .جشنھای موسیقی و تاتر و

آنھا تالش می . ندارد و یا اگر دارد بسیار ناچیز است
کنند در این عرصھ ابتکار عمل را در خارج بھ کف 

مسافرت آقای رحیم مشائی مشاور رئیس . آوردند
جمھور بھ خارج و شرکتش در جشن نوروزی 
کنسولگری ایران در مونیخ کھ ھمھ را دعوت بھ 

این .  از این قبیل استپیوستن بھ خانھ ایران می کرد
ھا معموال خود را غیر سیاسی معرفی کرده و “ خانھ“

ما “با خط درشت در اساسنامھ خویش جملھ معروف 
و یا ما “ بھ ھیچ گروه و سازمان سیاسی متعلق نیستیم

ی  و سازماگروه مستقلی بوده بھ ھیچ حزب“
 تا مردم را بھ جمعیت نداریم را می نویسند“ وابستگی

انند و اھداف خود را از طریق این جمعیتھا خویش بکش
 .برآورده نمایند

رژیم در این امر از یاری اپوزیسیون سازشکار 
، بریده ھای سردرگم سازمانھای درخارج از کشور
ما در مورد .  برخوردار استسیاسی اپوزیسیون

امکانات مالی و تبلیغاتی و خدمات دیگر این خانھ ھا 
“ ھ حاجت بھ بیان استآنچھ عیان است چ“بھ مصداق 

  . چیزی نمی گوئیم
وظیفھ نیروھای انقالبی در خارج از کشور این است 
کھ از تبلیغ در مورد این تشکلھای بی ھویت کھ نمی 
خواھند کوچکترین مسئولیتی نسبت بھ سرنوشت مردم 
میھنشان داشتھ باشند در اینترنت و یا ھر محل دیگری 

افشاء آنھا مانع شوند تا باید بکوشند با . خود داری کنند

باید سیاست . مردم عادی بھ این تشکلھا روی آورند
این تشکلھای دست . رژیم را بھ عکس آن بدل کرد

پرورده رژیم نباشند کھ نیروھای اپوزیسیون را 
منزوی می کنند بلکھ برعکس نیروھای اپوزیسیون 
باشند کھ این تشکلھا را بھ عنوان دست آموزان رژیم 

 . دمنفرد کنن
 

***** 
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سیاھی لشگر یا 
 سیاه کاری؟

 گزارشی داد سال قبلچند در “ توفان“
از فعالیتھای مامورین اطالعاتی 

بار را در آمریکا کھ ایرانی ھای کرد ت
آمریکا با پرداخت پول مفت و مجانی 

 بھ بھانھ تھیھ فیلم ،بھ عنوان دستمزد
در ایالت لوئیزیانا جمع می کنند تا 
آمریکائیھا در کنارشان زندگی کرده 

، نوع بھ آداب و رسوم آنھا
. برخوردشان و لھجھ آنھا آشنا شوند

“ سیا“ این فیلم را سازمان سناریوی
امنیتی آمریکا نیروھای . نوشتھ بود

برای رخنھ در منطقھ و کاشتن 
جاسوسان خویش بھ این نیاز داشتند تا 
کادرھای کارکشتھ و با تجربھ آموزش 

 . دھند
کاری کھ آمریکائیھا کردند را ما در 

بیکباره سیلی از . عراق شاھدش بودیم
این جاسوسان تربیت شده از کرد و 
عرب گرفتھ تا شیعھ و سنی و عیسوی 

 کردند و حتی یھودیان راھی عراق
١٠ادامھ در صفحھ  ....عراقی

حزب واحد طبقھ کارگر ایران "حزب کارایران"نشریھ " توفان." زبان مارکسیست لنینیستھای ایران استنشریھ ای کھ در دست دارید: 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، .  اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنیدمارا در جمع آوری اخبار،. 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

.نع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیمگزافپست ما

 )١٢(، سرشت مارکسیسم استتکامل در وحدت
ما قبال توضیح دادیم کھ . مارکسیسم حزب و دولت پرولتری را از پرولتاریا  جدا نمی کند

 ھدف ،کمونیست ھا ھمھ. شنفکر نیستودر میان کمونیستھا اختالفی میان کارگر و ر
وازی و محو طبقات را در برابر خود گذارده اند، چھ روشنفکر باشند و پیروزی بر بورژ

، بنا براین جدا کردن حزب طبقھ کارگر کھ دولت را در دست می گیرد از چھ کارگر
حزب کارگری “: بھ این نوشتھ انگلس توجھ کنید. ، از مارکسیسم نمی تراودپرولتاریا

، سیاست “سیاست طبقاتی“ است لزوما حزب کارگریک آلمان از آنجا کھ سوسیال دموکرات
 کھ خیزد ء برمیطبقھ کارگر را اعمال می کند و چون ھر حزب کارگری از این مبدا

، حزب کارگری سوسیال دموکراتیک آلمان نیز خواستار حاکمیت را در دولت تصرف کند
٩ادامھ در صفحھ    ...حاکمیت قسم ، حاکمیت طبقھ کارگر و بدینحاکمیت خود

سترده رژیم جمھوری اسالمی در خارج تھاجم گ
 از کشور

 خرداد موجی از حمایت در خارج از کشور ٢٢بعد از جنبش دموکراتیک مردم ایران در 
ھمھ مخالفین رژیم ھمراه و . میان میلیونھا ایرانی علیھ رژیم جمھوری اسالمی برخاست

ز عالقھ ای بھ ھزاران ایرانی کھ تا دیرو. مستقل از یکدیگر بر ضد رژیم بسیج شدند
مبارزه اجتماعی و سیاسی نشان نمی دادند بیکباره در مقابل وحشیگری رژیم جمھوری 

چھره ھای ناشناختھ در . اسالمی بپاخاستند و وجدانشان از این ھمھ جنایات رژیم معذب شد
طبیعتا مانند ھمھ جنبشھای توده ای بسییاری . میان نمایشات اعتراضی بھ چشم می خوردند

پاره ای فکر می کنند کھ کار . یزه و اھداف خویش بھ این جنبشھا روی می آورندبا انگ
. رژیم تمام است و آنھا باید برای خود در میان اپوزیسیون یک حساب سپرده ثابت باز کنند

عده ای کھ اکثریت را تشکیل می دھند بدالیل . ھدف آنھا آینده نگری کاسبکارانھ است
بھ میدان می آیند و بر زبان می آورند وقتی ھموطنان ما با دست انسانی و نفرت از استبداد 

خالی در مقابل توپ و تانک و مسلسل بسیجی و اوباش و پاسدار ایستادگی می کنند و برای 
تحول در وطنشان جان خود یعنی عزیزترین کاالئی را کھ دارند ھدیھ می کنند این حداقل 

ھ گوش جھانیان برسانیم و بگوئیم کھ شما تنھا وظیفھ ما در خارج است کھ ندای آنھا را ب
پاره ای از اپوزیسیون بویژه سطنت طلبان کھ تا کنون مردم از . نیستید ما ھم با شما ھستیم

آنھا مانند جزامیھا پرھیز می کردند کوشیدند تا با طرح شعارھای انحرافی و چسباندن 
خود را بھ بدنھ “  ھم ھستیمما ھمھ با“ خویش بھ جنبش و تحریف مضمون شعار مردم کھ 

جنبش خارج بچسبانند و با تکیھ بھ محافل صھیونیسیت و امپریالیستی کھ رسانھ ھای 
بی تاج و تخت و مدعی . گروھی را کنترل می کنند برای خویش در پی کسب آبرو برآیند

فع ، خود را مداتعلیم دیده پادشاھی ایران را راھی کردند کھ در سراسر جھان سخنرانی کند
دموکراسی و حقوق بشر جا بزند و سخن از استقالل ایران بگوید و رژیم جمھوری 

آی “بھ مصداق اسالمی را مورد انتقاد قرار دھد کھ منافع ملی ایران را رعایت نکرده و 
  .مستبد و غارتگرند“ دزد آی دزد

ا روبرو در بدو امر کھ اپوزیسیون ایران در خارج غافلگیر شده بود ما با سردرگمی آنھ
دشمن “پاره ای برایشان بی اھمیت بود کھ حتی با سلطنت طلبان بھ این بھانھ کھ . بودیم

.  رژیم جمھوری اسالمی است بیعت کنند و ھمان اشتباھات گذشتھ را تکرار نمایند“اصلی
در عمل ھر کس با ساز خود بھ میدان می . برای آنھا جنبش ھمھ چیز و ھدف ھیچ چیز بود

ی خویش را کھ حتی می توانست با شعار دیگر دستھ ھا متضاد باشد مطرح آمد و شعارھا
 ١٠ادامھ در صفحھ  ....این روش بھ اینجا منجر شد کھ جریانھای بی نام  . می کرد

Workers of all countries, unite!
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