
مپریالیست آمریکا برای مھمانی بھ عراق ا
نیآمده بود کھ حاال برود

تجاوز بھ عراق با یک دسیسھ طوالنی و حساب شده و با دروغھای بی شرمانھ و تھدید 
این جنگ تجاوزکارانھ را کھ بخشی از سیاست راھبردی . مردم جھان شروع شد

امپریالیست آمریکا برای تسلط بر جھان و بھ ویژه اھرم این تصرف در خاورمیانھ 
یعنی مھمترین منابع و ذخایر انرژی در جھان بود نمی توان صرفا از نظر نظامی 

.مورد ارزیابی قرار داد
کشوریکھ می توانند شما را بھ علت سرفھ و  ایاالت متحده آمریکا، در "دنیای آزاد"در 

یا خنده و یا عطسھ بی موقع و در محل نامناسب بھ دادگاه بکشند و ادعای خسارت 
و پیش و پا افتاده و ، در کشوریکھ دسترسی بھ دادگستری این چنین راحت نمایند

، در کشوریکھ از آزادی مطبوعات است و نان وکالی دعاوی در روغن استافراطی 
 آن سخن می رود و رسانھ ھای گروھی در رقابت با یکدیگر قرار داشتھ و با رونق در

، و دقیق با خبر می کنند”بی طرفانھ” مردم را از آخرین حوادث روز ،بازار رقابت
 رئیس جمھوری کھ با انتخابات تقلبی بر سر کار آمده و از این حیث ،در چنین کشوری

 ٣ ادامھ در صفحھ...با توسل بھ سند،  نیستمورد اعتراض عمومی و دستگاه قضائی

نمایشی بنام صلح برای فریب افکار عمومی
محمود عباس با نتانیاھو در آمریکا مالقات کردند تا برای تسکین افکار عمومی و 
فریب ملت فلسطین چند ساعتی احوالپرسی نمایند و سپس برای دلمشغولی مردم دیدار 

حوالھ کنند و مرتب از ... ، چند سال بعد و، چند ماه بعدبعدی خویش را بھ چند روز بعد
.واژه ھای بی معنی برای وقت گذرانی استفاده نمایند

رسانھ ھای گروھی جھان در بوق تبلیغاتی می دمند کھ پرزیدنت محمود عباس با 
آنھا .  شده اندصلحنخست وزیر اسرائیل بھ عنوان نمایندگان دو ملت وارد مذاکره برای 

در این نمایش . ذاکرات را گام نخست برای ایجاد دو کشور مستقل بیان می کننداین م
٦  ادامھ در صفحھ....آن توجھ کردعوامفریبانھ نکاتی ھست کھ باید بھ 

سامانھ سرمایھ داری مسئول گرسنگی و 
قحطی

گرسنگی بھ علت افزایش بی رویھ بھای برنج و غالت .  را بھ خاطر آورید٢٠٠٨سال 
در اندونزی انبارھای برنج توسط ارتش محافظت می شد و در ھائیتی . یر شده بودفراگ

.و بسیاری ممالک دیگر مردم برای رفع گرسنگی بھ قیام دست زدند و سرکوب شدند
.سازمان تغذیھ جھانی تعداد گرسنگان را در جھان یک میلیارد نفر برآورده کرده است

بھای برنج ھم اکنون .  در صد افزایش می یابد٤٠در سالھای آتی بھای غالت و ذرت تا 
٨ ادامھ در صفحھ...برنج و گندم از مواد اولیھ ای ھستند کھ برای . افزایش یافتھ است

ھر آنکس کھ دندان دھد نان دھد
 خمینیهللاقتصاد مال خر است از کلمات قصار آیت ا

ان برای تھیھ وقتی انس. ثروت محصول کار انسان است. ثروت از آسمان نمی افتد
خوراک و پوشاک و مسکن خود کار می کند و تولید می نماید بھ ثروت خویش و یا 

اگر با زبان عامیانھ سخن برانیم می گویند با بیکاری و بیعاری کسی . جامعھ می افزاید
البتھ ما در این جا از مفتخوران اجتماعی نظیر آخوندھای خودمان (ثروتمند نمی شود

). سخن نمی رانیم
شما وقتی بھ ممالک سرمایھ داری پیشرفتھ نگاه می کنید می بینید کھ بر سر ساعت کار 

اتحادیھ ھای . میان اتحادیھ ھای کارگری و دولت و صاحبان وسایل تولید اختالف است
٩ ادامھ در صفحھ...کارگری می خواھند از ساعت کار بکاھند تا کارکنان وقت و 

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

دیای جھان متحد شویتارلپرو

توفان
ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

مبارزه با جاسوسی 
و جاسوسان تنھا با 
تکیھ بر مردم مقدور 

است
سایت خبری بی بی سی خبر زیر را منتشر 

׃کرد
یران جاسوسی می کنداستاکس نت در ا"

شھریار صیامی
 بی سی بی

ھای تلویزیون فارسی بی بی سی  بررسی
نشان می دھد کھ سیستم ھای صنعتی ایران 
بھ کرم جاسوسی بھ نام استاکس نت آلوده 
ًاند کھ احتماال اطالعات صنعتی و محرمانھ 

.زیادی را از ایران خارج کرده است
ھ تیم کارشناسی بی بی سی معتقد است ک

این حملھ سایبری می تواند در آینده نتایج 
مخربی برای بخش ھای امنیت اطالعات 

.ایران داشتھ باشد
نیز در ) خبرگزاری رسمی ایران(ایرنا 

واکنش بھ گزارش پخش شده تلویزیون 
 ٢٧فارسی بی بی سی، روز چھارشنبھ 

از تشکیل کمیتھ بحران )  اوت١٨(مرداد 
.برای بررسی این موضوع خبر داد

 تیرماه گذشتھ، شرکت سیمانتک، ٣١در 
کننده ھای ضد  یکی از بزرگترین تولید

ویروس جھان، گزارشی منتشر کرد کھ 
حکایت از آلودگی کامپیوترھای جھان بھ 

.کرمی بھ نام استاکس نت داشت
نکتھ قابل توجھ این گزارش، آماری است 

 درصد از آلودگی ۶٠کھ نشان می دھد 
٢امھ در صفحھاد... در ھای این کرم

ھمیازد  ســال –دوره شــــشـم  
٢٠١٠ـ اکتبر ١٣٨٩ مھر -١٢٧ مارهـش



٢                         صفحھ     توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                              ١٣٨٩  مھر ماه –١٢٧   شماره 

[Text eingeben]

...مبارزه با  جاسوسی
درجھان، از آی پی ھای کاربران ایرانی ارسال 

.شده است
موضوع زمانی اھمیت پیدا می کند کھ 

. خصوصیات این کرم کامپیوتری را بدانیم
مقصد اصلی کرم استاکس نت سیستم ھای 

البتھ کارشناسان شرکت . کنترل صنعتی است
رنامھ زیمنس آلمان دریافتند کھ این کرم، ب

ھای کنترل صنعتی زیمنس بھ نام اسکادا  سیستم
.را ھدف قرار داده است

ھای  اسکادا در کارخانھ ھای تولیدی، نیروگاه
ھای آب، صنایع نفت و گاز و  خانھ برق ، تصفیھ

برخی از آزمایشگاه ھای پیشرفتھ استفاده می 
.شود

این سیستم ھا حتی در برخی از کشتی ھا و 
.کاربرد داردنیروی دریایی نیز 

این کرم بھ کامپیوترھای شخصی نیز وارد "
می شود و تکثیر می یابد اما فقط در سیستم 

" ھای صنعتی فعالیت خود را شروع می کند
رابرت مک میالن

کرم استاکس نت پس از رسیدن بھ این 
ھا، شروع بھ جمع آوری اطالعات  سیستم

محصوالت آن کارخانھ، روند تولید و حتی 
.  ذخیره موجود در سیستم می کنداطالعات

سپس از طریق اتصال بھ اینترنت اطالعات را 
.بھ مقصد نامعلومی ارسال می کند

این کرم جاسوس توانایی انتقال از طریق یو 
اس پی بھ کامپیوتر را دارد و بعد از ورود بھ 
اولین کامپیوتر می تواند بھ صورت خزنده از 

 بھ طریق ھر شبکھ ای از جملھ اینترنت
.کامپیوترھای دیگر وارد شود

یک ماه قبل از گزارش سیمانتک، اولین 
بارشرکت ویروس بلوک آدا بالروس این کرم 

کرم درکامپیوتر یکی از . را شناسایی کرد
.مشتریان ایرانی این شرکت پیدا شد

آمار سیمانتک نیز گویای اختالف زیاد 
ھا در ایران در مقایسھ با  آلودگی

.سایرکشورھاست
 درصد آلودگی، با ۵٩ایران با گزارش حدود 

اختالف زیادی باالتر از رقیب بعدی خود 
 درصد آلودگی قرار ١٨اندونزی با بیش از 

.گرفتھ است
این موضوع سبب شده است بسیاری از 
کارشناسان، ایران را ھدف اصلی طراحان این 

.کرم جاسوس بدانند
....

ن کرم آلودگی کامپیوترھای صنعتی ایران بھ ای
جاسوس می تواند از این جھت برای مسئولین 
ایرانی نگران کننده باشد کھ توسط کرم 
جاسوس اطالعات مربوط بھ فعالیت ھای ھستھ 
ای و نظامی ایران درناشناختھ ترین واحدھای 

.صنعتی یا دانشگاھی ایران قابل پیگیری است
دسترسی کشورھای غربی و اسراییل بھ این 

مدارک الزم برای تحریم اطالعات می تواند 
شبکھ ھای ناشناختھ درگیر با صنایع ھستھ ای 

.و نظامی ایران را فراھم کند

این نظریھ کھ ایران ھدف اصلی کرم استاکس "
چرا کھ . نت است می تواند تنھا یک توھم باشد

ما فقط بھ گزارش شرکت سیمانتک کھ تولید 
کننده ضد ویروس نورتون است استناد 

" کنیم می
الند سیمون، سخنگوی شرکت زیمنس وی

مک میالن معتقد است پیچیدگی ھای این کرم 
کامپیوتری و اھداف آن نشان می دھد کھ این 
کرم بھ وسیلھ یک نفر یا ھکرھای خانگی 

این مطلب را . برنامھ نویسی نشده است
او . سیمون، سخنگوی زیمنس نیز تایید می کند

ی کھ کس: " ھمچنین بھ بی بی سی فارسی گفت
این کرم را ساختھ اطالعات دقیقی از سیستم 

."ھای کنترل صنعتی زیمنس داشتھ است
"....

وقتی کسی این خبر را می خواند می بیند کھ 
ممالک امپریالیستی تا بھ چھ حد عالقمند ھستند 
کھ بھ اطالعات نظامی و صنعتی ایران دست 

اعزام جاسوسھای رنگارنگ بھ . پیدا کنند
 کارشناسان ایران، ربودن ایران، خریدن

دانشمندان و کارشناسان نظامی، اجیر کردن 
سازمانھای سیاسی ایران بھ بھانھ مبارزه برای 
سرنگونی قاطع رژیم جمھوری اسالمی و 

از جملھ شگردھای آنھا و ... انقالبی نمائی و
برنامھ ریزیھای دراز مدت آنھا از ھمان بدو 

ر مقامھای مھره ھای آنھا د. انقالب ایران است
. معینی جا خوش کرده اند

جالب این است کھ کھ این ویروسھا و کرمھای 
جاسوسی و خرابکاری بویژه برای کاربرد در 
محصوالت صنعتی زیمنس مورد استفاده قرار 
می گیرند و بھ نقل از کارشناسان زیمنس 
کسانیکھ این برنامھ ریزی را کرده اند بھ دقت 

 اطالع بوده اند و از طرز کار صنایع زیمنس با
این عمل کار یک گروه ساده نیست کار یک 

البتھ فورا می توان حدس زد کھ . کشور است
آمریکا و اسرائیل عالقمند ھستند تا بھ 
اطالعات محرمانھ علمی و نظامی ایران دست 

اینکھ شرکت زیمنس کھ تمام . پیدا کنند
مخابرات ایران را برپا کرده است و در صنایع 

ی پای خویش را باز کرده است از این ایران جا
موضوع با خبر بوده و این اطالعات را در 
اختیار اسرائیل و آمریکا گذارده است قابل 
اثبات نیست ولی احتمال آنرا بھیچوجھ نمی 

ممکن است کھ زیمنس خود . توان منتفی دانست
نیز قربانی ستیزه جوئی رقبای صنعتی خویش 

د در این عرصھ ولی ھر چھ باش. گردیده باشد
بھ ایران صدمات غیر قابل جبرانی خورده 
است بھ طوریکھ کمیتھ بحران برای تعیین 

. مقدار خسارت بھ ایراتن تشکیل شده است
دولت ایران ھنوز نمی داند چقدر از اطالعات 
محرمانھ ایران دیگر محرمانھ نیست و در 

.اختیار دشمن قرار دارد
با جاسوسی در در ممالک پیشرفتھ برای مقابلھ 

عرصھ ھای مجازی کادرھای مجرب و 
تحصیل کرده استخدام می کنند زیرا کھ دست 
باال را در این عرصھ داشتن بھ مفھوم بردن 

یکی از عرصھ ھای مبارزه ھمین . جنگ است
شبکھ اینترنت می باشد کھ نھ تنھا افکار 
عمومی را شکل می دھد بلکھ بھ زوایای 

کرده و در لحظھ تاریک رقیب نیز دست پیدا 
حملھ نظامی آنھا را بھ ضرر رقیب از کار می 

عربده ھای چالھ میدونی احمدی نژاد . اندازد
ظاھرا موجبات ترس آمریکا و اسرائیل را 

یکی مانند جاھلھا و التھای . فراھم نکرده است
سبز میدون عربده می کشد و ھل من مبارز می 
طلبد و یکی بی سر و صدا زیر پای عربده 

یکی . ھا را خالی می کند تا بھ زمین بخورندکش
ُبا ورجھ ورجھ و ادبیات شرم آور موجب بی  َ
آبروئی است دیگری با خونسردی و لبخند بر 
لب با پنبھ سر می برد و بھ ریش آخوندھا می 

.  خندد
البتھ احمدی نژاد و ولی فقیھ می توانند با دخیل 
ِبستن و ورد خواندن و یاری گرفتن از 

ِن گمنام و غیبی امام زمان، پدر ھر چھ سربازا
ویروس و کرم جاسوسی است در آورند ولی 
معلوم نیست چرا این سالحھای خانگی در 

.بُرا نیست" کفار"مورد 
احمدی نژاد و دارو دستھ ھای مصباح یزدی و 

می توانند این کرمھا و ... جنتی و خزئلی و
ویروسھا را تعزیر کنند و برایشان حد شالق 

ن کنند و جریمھ ھای کالن بپایشان بنویسند تعیی
ولی این جرایم برای مبارزه با دستگاھھای 
جاسوسی امپریالیستی و صھیونیستی کاربردی 

.ندارند
رژیم جمھوری سرمایھ داری اسالمی کھ در 

ِستم دستان است در مقابل  مقابل مردم ایران از
آمریکا و اسرائیل و دسیسھ ھای آنھا موش 

این . ازدستش ساختھ نیستاست و کاری 
نخستین بار نیست کھ مصالح ملی کشور ما در 
اثر سیاستھای خانمانبرانداز این رژیم بر باد 

جاسوسان اجنبی در کشور ما از . می رود
آزادی فعالیتھای جاسوسی برخوردارند و 

اینترنتی آنھا نیز از صافی جمھور  سایتھای
ری تمام دستگاه رژیم جمھو. اسالمی نمی گذرد

اسالمی در خدمت سرکوب مردم ایران بھ کار 
گرفتھ می شود و مامورین شکنجھ سرکوب 
وقت آن را ندارند کھ فعالیتھای ضد جاسوسی 

رژیم جمھوری اسالمی از مردم ایران . کنند
بیشتر واھمھ دارد تا از عمال دشمن و بھ ھمین 

.جھت ھمیشھ شکست می خورد
تنگھ ھمین عربده ھای مستمر کھ ما دھانھ 

ھرمز را بھ روی نفتکشھا می بندیم و یا 
موشکھای ما دورترین ھدفھا را در اسرائیل و 

می توانند ھدف قرار ... عربستان سعودی و 
دھند و یا قایقھای ما می توانند ناوگان آمریکا 
را در آبھای خلیج فارس از کار بیاندازند معلوم 

. نیست تا بھ چھ حد مایھ حقیقی داشتھ باشند
می کھ دستش پیش امپریالیستھا باز است و رژی

امر پنھان ندارد نمی تواند با این اطمینان سخن 
این سخنان بیشتر کوچھ باغی و برای . براند

.دلگرمی دادن بھ خود است
 ٣ادامھ در صفحھ ...رژیمی کھ بخواھد

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

...مبارزه با  جاسوسی
 بر ضد تسلط اجنبی مبارزه کند، بخواھد 

امپریالیستی و ضد مبارزه واقعی ضد 
صھیونیستی را بھ پیش برد باید در درجھ اول 
بھ مردم کشورش تکیھ کند و مورد اعتماد مردم 

. کشورش باشد
مردم میھن ما نشان داده اند کھ برای پیشرفت و 
حمایت از کشورشان از درجھ فداکاری بزرگی 

. برخوردارند و تکیھ گاه مورد اطمینانی ھستند
ی ولی بر ضد مردم رژیم جمھوری اسالم

آنھا مشروعیت خویش را نھ از . ایران است
مردم، بلکھ از خدا می گیرند و اعتقادی ندارند 

حال این . کھ قوای مملکت ناشی از ملت است
نیز باید بدامن خدا " کفار"عده در جنگ با 

متوسل شوند چون مردم فقط نفرت نصیب این 
. رژیم خواھند کرد

وق آنھا را بھ رسمیت برای بسیج مردم باید حق
شناخت، باید بھ آنھا احترام گذارد، باید حیثیت 
انسانی را ارزشمند دانست و حقوق ابناع بشر 

با زندان و شکنجھ و اعدام، با . را رعایت کرد
. کھریزک و اوین نمی شود کشور را اداره کرد

برای مبارزه با جاسوسی و جاسوسان نمی 
اد کھ بر ضد خمینی فتوا دهللا توان مانند آیت ا

ھمھ جاسوسی کنید و خانھ خرابی بھ بار آورید 
و فضائی از سوء ظن و بدگمانی، دشمنی و 
کینھ توزی و سوء استفاده و انتقامجوئی فراھم 

با این سیاست خائنانھ تمام دروازه ھای . آورید
ایران بروی عمال اجنبی و جاسوسان آنھا باز 

را ھمھ این مفسدان در قدرت کھ ایران . است
غارت می کنند و خودسری را بھ عرش اعلی 
رسانده اند نخستین کسانی خواھند بود کھ در 
صورت تجاوز دشمن بار و بندیل خویش را 
جمع کرده و فرار می کنند و از ھمین حاال 
زمینھ ھای فرار خود را در کانادا و استرالیا 

.تدارک دیده اند... و
ضد برای مبارزه با محاصره اقتصادی کھ بر 

مردم میھن ماست، برای مقابلھ با امپریالیسم و 
صھیونیسم کھ می خواھند ایران را بھ زیر 
سلطھ خویش بکشانند، از پیشرفت آن جلوگیری 
کرده و منابع اولیھ آنرا غارت کنند، برای 
ممانعت از عراقیزه و فلسطینیزه شدن ایران 

نباید از مردم . باید مردم را بھ میدان آورد
اید احزاب و سازمانھای سیاسی را ب. ھراسید

آزاد کرد، سانسور و خفقان را از میان برد، 
انتخابات آزاد برقرار کرد، حقوق زن و مرد را 
بھ صورت مساوی در تمام عرصھ ھا بویژه 

اگر . عرصھ اجتماعی برسمیت شناخت
حاکمیت ایران بھ این شرایط تن در ندھد یا 
توسط مردم سرنگون می شود و یا طعمھ 

اگر . امپریالیستھا و صھیونیستھا می گردد
رژیم جمھوری اسالمی بھ فتوای سید علی 
خامنھ ای ھمھ بودجھ مملکت را بھ حلقوم 
آخوندپروری و تولد قشر نوپائی از صاحب 
امتیازان و بروکراتھای مافیائی بریزد باز ھم 
قادر نخواھد بود قلب مردم میھن ما را بدست 

رژیم . داردآورد و خودش را برپا نگھ

جمھوری اسالمی روز بروز بیشتر ضربھ پذیر 
می شود و با سرنوشت میھن ما و مردم میھن 

ننگ و نفرت بر این رژیم . ما بازی می کند
سرمایھ داری اسالمی

*****

...  برایآمریکاامپریالیسم 
سازی و و جعل مدارک بھ جنگ تجاوزکارانھ 
 ای دست می زند کھ برای مردم جھان نفرت

اسناد و مدارک منتشر شده بعد از . انگیز است
شکست مفتضحانھ آمریکا و صحنھ سازیھای 
ھولیوودی از استقبال مردم عراق از نیروھای 
تجاوزگر نشان می دھد کھ طرح غارت موزه 
ھای عراق کھ موزه ھای تمدن و دستآوردھای 
مردمی است کھ قرنھا در این منطقھ زندگی 

، عربھا، ترکھا، عیالمی کرده اند نظیر ایرانیھا
از مدتھا قبل ... ھا، آسوریھا، یونانیھا، بابلیھا و

در آمریکا ریختھ شده بوده است و کارشناسان 
آمریکائی آثار باستانی را دستچین کرده بھ 
خارج عراق در زمان کنترل مرزھا توسط 

آیا بدون . نیروھای نظامی منتقل کرده اند
امکان دارد؟ ھمدستی ارتش آمریکا چنین کاری 

اسناد نشان می دھند کھ شرکتھای بزرگ 
آمریکائی قراردادھای پر نان و آبی برای 
بازسازی مناطقی بھ امضاء رسانده اند کھ قبل 

این . از اشغال عراق تخریب نشده بودند
شرکتھا قبل از تخریب این مناطق نقشھ ھای 
تجدید ساختمان آنھا را در دست داشتند و می 

 ،تش آمریکا برای بازسازی آنھادانستند کھ ار
نخست آنھا را بمباران خواھد کرد و از جیب 

 جیب ،مالیات دھنده آمریکائی و بودجھ کشوری
این شرکتھا را پر خواھد کرد بھ طوریکھ 

از جملھ این . دولت بھ کسر بودجھ دچار شود
ساختمانھا و تاسیسات می توان از وزارتخانھ 

اسکلھ کشتی در ھا بجز وزارت نفت، پلھا و یا 
. سخن گفت... بصره و

جرج بوش داستان القاعده را در عراق مطرح 
کرد و جنگ با تروریسم را کھ مورد حمایت 
صدام حسین قلمداد می شد جنگی عادالنھ جا 

وی ادبیات جدیدی در دفاع از جنایتکاران . زد
و قربانیان جنایت بنفع آدمکشان خلق کرد و 

 را بھ صرف تھدید کرد ھمھ ممالک جھان
احساس خطر، آمریکا در یک حملھ پیشگیرانھ 
بدون توجھ بھ قواعد و قوانین حقوقی و بشری 

قانون جنگل جای سازمان . از بین خواھد برد
. ملل متحد و حقوق ملل را گرفت

ولی افکار عمومی مردم اسرائیل و آمریکا در 
آیا می توان مدعی شد کھ . پشت سر بوش بود

 کھ از جنایات ضد بشری میلیونھا انسانی
حمایت می کنند و خواھان انتخاب مجدد جرج 
بوش ھستند و در عرصھ جھانی این حمایت از 
جانب روسای ممالکی نظیر برلوسکونی، 

تائید می شوند ... ازنار در اسپانیا، تونی بلر و
ھمھ جنایتکارند؟ مسلما عرضھ چنین تئوری 

.قلمداد کرد" جسورانھ"ای باید بسیار 

نچھ روشن است در ممالک امپریالیستی آ
ماشینی وجود دارد کھ با ساز و کار خود افکار 
عمومی را شستشو می دھد و آراء عمومی را 
بھ سمت خویش جلب می کنند و تصویری 
کاذبانھ از یک گزینش دموکراتیک می آفریند 

در . کھ با تصمیم اکثریت صورت گرفتھ است
 ھای گروھی ایاالت متحده آمریکا تمام رسانھ

در خدمت سرمایھ امپریالیستی ماھیت طبقاتی 
خویش را نشان دادند و مردم را برای آدمکشی 
و رضایت بھ آدمکشی در عراق و افغانستان بھ 

را می توان کشت " تروریست. "صف کردند
مسلمان را می شود . اگر میلیاردھا نفر باشند

. کشت چون عقب مانده، بنیادگرا، و تروریستند
 چارقد بھ سر دارند و زنانشان باید در شب آنھا

و بھمین جھت سربازان . زفاف باکره باشند
آمریکائی بھ صورت گروھی بھ دوشیزگان و 
زنان عراقی تجاوز می کنند و کوچکترین 
احساس بشری و عذاب وجدان ندارند زیرا بھ 
آنھا آموختھ اند کھ مسلمانان کثیف اند، بنیادگرا 

ن با مرد را قبول ھستند، تساوی حقوق ز
ندارند، برای حقوق کودکان ارزشی قایل 
نیستند، بھ قصاص اعتقاد دارند، می خواھند با 
تولید مثل دنیا را تصاحب کنند، ھوادار ساختن 
مساجد برای اجرای مراسم مذھبی خویش 

ھمان کاری را کھ نازیھا در مورد ... ھستند و
 انجام می دادند و افکار" یھودی ھای بلشویک"

عمومی را برای قتل عام آنھا آماده می کردند و 
سپر وجدانی در افکار مجریان جنایات 

 آمریکائیھا ،تربلینکا، آشویتس ایجاد می کردند
در مورد مسلمانان و ابو غریب، گوانتانامو، 

از زمان سیاست . بوجود می آوردند... بگرام و
نظم نوین جھانی در زمان بوش پدر، از زمان 

ریھای ساموئل ھانتینگتون در مورد انتشار تئو
جنگ تمدنھا، از زمان انتشار کتبی نظیر 

، از زمان در خدمت "بدون دخترم ھرگز"
گرفتن صنایع سینمائی ھولیوود در شستشوی 
افکار عمومی مبارزه علیھ مسلمانان در 

سازمانھائی توسط . مجموع خود آغاز شده است
ود ِصھیونیستھا و سی آی ا و نظایر آنھا بوج

می آید کھ با نام  مسلمانی در خدمت اھداف 
ماھیت این . امپریالیستھا قرار می گیردند

سازمانھا را از آنجا می توان شناخت کھ خون 
فلسطینیھا بدستشان چسبیده است و حاضر 
نیستند از مبارزه مردم فلسطین بھ بھانھ مسلمان 

آنھا خواھان تجاوز . بودن حمایت کنند
یرانند زیرا در ایران یک امپریالیستھا بھ ا

مبارزه آنھا . حکومت اسالمی بر سر کار است
با مذھب اگر مامور و جاسوس سازمانھای 
امنیتی نباشند و از آخور آنھا تغذیھ نگردند 
مبارزه ای جدا از مبارزه طبقاتی، مبارزه ای 
جدا از مبارزه بر ضد امپریالیسم و صھیونیسم 

. یستی استو مبارزه ای ضد دموکراتیک و فاش
کسی کھ بھ جدائی دین از دولت اعتقاد دارد، 
کسی کھ مدعی است دولت نباید از دین خاصی 
حمایت کند و باید نسبت بھ ھمھ ادیان بی طرف 

 ٤ادامھ در صفحھ ...باشد نمی تواند بھ

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

...  برایآمریکاامپریالیسم 
مخالفت برای ساختن مساجد مسلمانان در آلمان 

ھ باشد و با نازیھا نمایشات و ھلند و یا فرانس
چرا این عمال . اعتراضی مشترک ترتیب دھد

صھیونیسم وقتی در ماینس و یا مونیخ در 
مرکز شھر کنیسھ ھای یھودی برپا می شوند بھ 
تظاھرات دست نمی زنند مگر بنیادگرایان 

آنھا حتی . یھودی از مسلمانان بنیادگرا بھترند
عتقادات در روز شنبھ حاضر نیستند بھ علت ا

. مذھبی کلید برق و یا آسانسور را لمس کنند
چراغھا باید خودکار روشن شوند و آسانسورھا 
باید خودکار راه بیفتند و در طبقھ اول توقف 

قانون قصاص رونویسی مسلمانان از . کنند
یھودیان است، ختنھ مردان، ذبح اسالمی، پنھان 
کردن موی سر بھ علت داشتن اشعھ ای کھ 

 تحریک می کند، جدا نشستن زن و مردان را
ھمھ از دستآوردھای یھودیان است کھ ... مرد و

اما . مسلمانان از آن رونویسی کرده اند
صھیونیستھا مانند نازیھا خویش را نژاد برتر و 

جا می زنند ) یھودیهللا ا(قوم برگزیده یھوه
زیرا در تورات آنھا در جائی از قوم برگزیده 

.صحبت شده است
عراق و افغانستان و سرکوب مردم تجاوز بھ 

فلسطین تحریکات علیھ حقوق قانونی ایران و 
محاصره اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران، 

... تجاوز بھ لبنان، سودان، سومالی، لیبی و
ھمھ در خدمت ھمان سیاست راھبردی 
امپریالیست آمریکاست کھ مبنای آن را نظم 
نوین جھانی خواندند کھ از نظر فرھنگی و 
شستشوی مغزی اندیشمندانی نظیر ھانتینگتون 
و مقلدین وی در جھان زمینھ ھای فکری آنرا 
با انتشار کتب، مقاالت، تحریکات، دسیسھ 
چینی ھا، سازمان سازیھا و مصاحبھ ھای 
مطبوعاتی از مشتی فرومایھ و خود فروختھ، 
صحنھ سازیھای دموکراتیک در رسانھ ھای 

 آگاه گرانھ و یا گروھی بھ بھانھ انجام بحثھای
چاپ کاریکاتور محمد و توزیع آن توسط 
عواملشان در جھان و تھیھ فیلمھای ضد 
اسالمی و آنھم نھ با ھدف نابودی مذھب بلکھ 

کھ اتھام بی " تروریسم"با ھدف مبارزه با 
شرمانھ ایست تا تروریسم امپریالیستھا و 
صھیونیستھا در جھان کتمان شود، فراھم 

ن این وظیفھ شوم را منصور در ایرا. آوردند
حکمت و پیروانش کھ بھ ورشکستگی کشیده 

سوء "شده اند و چادرھایشان را برداشتھ و از 
شان توبھ می کنند بعھده گرفتھ " سابقھ مسلمانی

.اند
می " چپ"ھمین مشکل را عده ای کھ خود را 

دانند ولی سوراخ دعا را گم کرده اند در سطح 
ق برخورد می دیگری بھ مبارزه مردم عرا

آنھا خواھان خروج بی قید و شرط . کنند
امپریالیستھا از خاک عراق نیستند و از 
مبارزات مردم عراق و مقاومتشان در مقابل 

بنظر آنھا . نیروھای اشغالگر حمایت نمی کنند
امپریالیستھا و صھیونیستھا حق دارند یک 
کشور را اشغال کنند، یک رژیم دست نشانده 

 کار آورند و در این کشور در آنجا بر سر
منابع و ذخایر . کنگر بخورند و لنگر بیاندازند

و ثروتھای این کشور را غارت کنند، بھ آنھا 
اسلحھ بفروشند، ارتش دست نشانده آمریکائی 

تنھا دلیل آنھا برای چنین ... بوجود آورند و
این . اتخاذ موضعی مسلمان بودن عراقی ھاست

 منصور حکمت عده ھمھ پیروان نظریھ ھای
ھستند کھ تضادھای اساسی جھان کنونی را 
تضاد میان مسلمانان و میلیتاریسم آمریکا می 
داند و نزاع بین آنھا را مربوط بھ کسی نمی 

کمونیستھا باید نسبت بھ این نزاع بی . داند
تفاوت باشند و حق دخالت در امور میلیتاریسم 

 این تئوری ارتجاعی البتھ. آمریکا را ندارند
ربطی بھ مارکسیسم لنینیسم و تئوری مبارزه 
طبقاتی، مبارزه ضد امپریالیستی، مبارزه ملتھا 
صرفنظر از ایدئولوژی آنھا برای کسب 

.ندارد... استقالل ملی و
در این جاست کھ حزب کار ایران از ھمان 
روز نخست خواھان خروج فوری و بی قید و 

 و شرط امپریالیستھا از عراق و افغانستان شد
نھ تنھا . تا بھ امروز نیز از آن دفاع می کند

امپریالیستھا باید خاک عراق را ترک کنند بلکھ 
صھیونیستھای فاشیست و نژاد پرست نیز باید 

. خاک فلسطین را ترک نمایند
اخیرا امپریالیست آمریکا مدعی شده است کھ 

وزرای . می خواھد خاک عراق را ترک کند
ت ملی دست زدند و با ُکرد کھ در عراق بھ خیان

امپریالیستھا در سرکوب مردم عراق ھمکاری 
کردند و می کنند مخالف پایان اشغال و خروج 

آنھا از متجاوز با . سربازان آمریکائی ھستند
عجز و البھ در خواست می کنند کھ کشورشان 
را در اشغال نگاه دارد و ذخایر میھنشان را 

دیگری البتھ می توان مسئلھ را طور . بدزدد
نیز تعبیر کرد و آن اینکھ بخش خود مختار 
کردستان کھ ھمدست امپریالیستھا بود و ھست، 
حضور نظامی امپریالیستھا و جاسوسان 
صھیونیست را در عراق برای بقاء خود 

سرنوشت عراق برای آنھا . ضروری می داند
مھم نیست، عراق وطن آنھا نیست، اعراب 

م از کشور دشمن آنھا ھستند و اگر امروز ھ
عراق صحبت می کنند و در دولت عراق 
موذیانھ شرکت دارند و ظاھرا دولت ھمھ 
عراقی ھا از کرد و عرب و ترک و مسلمان و 

ھستند ھمھ آنھا حقھ بازی و ... مسیحی و
تاکتیکی است و آنھا در کمین نشستھ اند کھ بھ 
موقع در قفای سایرین گلیم خود را از آب 

ش کرکوک را ھم بتواند اگر بخ. بیرون بکشند
بھ خود ضمیمھ کند کھ از عربھا بی نیاز شود 
آنوقت در شیپور کردستان بزرگ و اسرائیل 
دوم در منطقھ می دمند و با صدای بلند می 
گوید گور پدر عربھا، ایرانیھا و ترکھا، بگذار 

کشتار  . آمریکائیھا از آنھا ھر چھ بیشتر بکشند
نیست مھم حفظ ایرانیھا، عربھا و ترکھا مھم 

کسانی کھ با مردم عرب در عراق . ُکردھاست
چنین رفتاری داشتھ باشند نمی توانند با مردم 

. ایران و ترکیھ رفتار دیگری انتخاب کنند

کسیکھ مصالح ناسیونال شونیستی کور را 
واالتر از مبارزه خلقھای منطقھ برای آزادی و 
استقالل و دموکراسی بر ضد امپریالیسم و 

یسم بداند کارش عاقبت زار خواھد بود صھیون
زیرا پشتوانھ ھیچکدام از خلقھای منطقھ، بھ 
بھانھ حق تعیین سرنوشت خویش برای 
ھمدستی با امپریالیستھا بخاطر مبارزه بر ضد 
سایر خلقھای منطقھ و بھ اسارت در آوردن 

حال وظیفھ سازمانھای کرد . آنھا، را ندارد
شھ بھ این ابھام ایرانی است کھ یکبار برای ھمی

.خاتمھ دھند
آمریکائیھا مدعی اند کھ می خواھیم برویم ولی 

آمریکائی ھا می . کردھا البھ می کنند کھ بمانید
گویند ما چاره ای جز رفتن نداریم پاره ای 
سازمانھای ایرانی کھ خواھان تجاوز آمریکا بھ 
عراق بودند و از این تجاوز دفاع کردند و 

ان آمریکائی از عراق ھرگز با خروج سرباز
موافق نبودند بھ بکسوات افتاده اند و نمی دانند 
کھ در مقابل افکار عمومی چھ موضعی 

موافق خروج باشند و یا مخالف خروج . بگیرند
باشند و خالصھ این بندبازی خویش را بھ مردم 

.ایران و ھوادارانشان چگونھ توضیح دھند
ھ ولی آیا صرفنظر از بیان مشکالت باال ک

برای دورویان، مزوران، اپورتونیستھا پیش 
آمده و ما آنھا را افشاء کردیم و باز ھم خواھیم 
کرد آیا واقعا امپریالیستھای آمریکائی قصد 

!دارند خاک عراق را ترک کنند؟ ھرگز
امپریالیستھا بھ عراق بھ مھمانی نیامدند کھ حال 

. پس از صرف شام آنجا را ترک کنند
دروغ دغل و کسب بی آبروئی امپریالیستھا بھ 

برای خود متوسل نشدند تا تجاوز بھ عراق را 
توجیھ نمایند و سپس با اعتراف بھ دروغ خاک 

اشغال . عراق را با عرض معذرت ترک کنند
عراق بخشی از سیاست راھبردی امپریالیست 
آمریکا در کنترل ذخایر نفتی منطقھ و حضور 

ره دائمی نظامی در خلیج فارس برای محاص
کسی . روسیھ، چین، رقابت با ژاپن و اروپاست

کھ خلیج فارس را کنترل کند دنیا را کنترل می 
کند و نزاع امپریالیستھا با دولت جمھوری 

. اسالمی را نیز باید در این چارچوب نگریست
. آمریکائیھا ھرگز منطقھ را ترک نمی کنند

نوکران آمریکا در جھان و از جملھ در ایران 
شی و تبلیغاتی چند ھزار سرباز خروج نمای

متجاوز و خستھ و از کار افتاده آمریکائی را از 
عراق و اقامت آنھا در کویت را بھ عنوان 

 آمریکا از عراق جا می رزمیخروج ارتش 
 ھزار نفری کھ بھ گفتھ خود ٥٠تو گوئی . زنند

آمریکائی ھا در عراق باقی مانده اند ارتش 
وبی و شادمانی و رزمی نیستند و شبھا بھ پایک

نوکران آمریکا می . رقص تانگو می روند
 ھزار نفر وظیفھ آموزش و ٥٠گویند آن 

׃  ما می پرسیم. پشتیبانی خواھند داشت
پشتیبانی از چی؟ 

 ھزار مستشار آمریکائی را کھ ٥٠ما ایرانیھا 
با بودجھ مملکت ما در زمان شاه خائن مرفھ 

 ٥ھ ادامھ در صفح...ھانھ زندگی می کردند

زندان و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد 
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[Text eingeben]

...  برایآمریکاامپریالیسم 
 از ایران بیرون ریختیم و می دانیم مفھوم این 

 ھزار نفر کھ ٥٠این . پشتیبانی چیست
 یعنی از حق ،مصونیت قضائی دارند
 باید ارتش عراق را ،کاپیتوالسیون برخوردارند

 و ١-ھم اکنون تانکھای ام. آمریکائی کنند
ھ شده  بھ عراقیھا فروخت١٦-ھواپیماھای اف

دستگاھھای الکترونیک خودکار و . است
سامانھ ھای ھدایت کننده ارتش عراق را 
مجبور می کنند سالھای سال زیر نفوذ ارتش 
آمریکا و کارشناسان آن بمانند و از شرکتھای 

. آمریکائی تسلیحات خویش را تامین نمایند
چنین کشوری کھ نمی تواند با توسل بھ اسلحھ 

رضی خویش دفاع کند از تمامیت سیاسی و ا
.نمی تواند مملکت مستقلی باشد

وظایف ارتش آمریکا کھ آنرا تحت نام پشتیبانی 
بیان کرده اند عبارت است از شرکت در 
حمالت ھوائی، جنگ الکترونیکی، فراھم 
کردن تجھیزات و تدارکات الزم، عملیات ویژه 

...  ضد تروریسم و
 روزنامھ نیویورک تایمز گزارش می دھد کھ

واشنگتن برای پر کردن خالء بیرون رفتن 
نیروھای رزمی آمریکائی از عراق، نزدیک 
بھ ھفت ھزار نفر نیروی امنیتی خصوصی بھ 
عراق می فرستد تا در بخش ھایی نظیر رادار، 
بمب یابی و ھدایت ھواپیماھای بدون سرنشین 

باید پرسید از کی تا بھ حال . بھ کار گرفتھ شوند
ازند رادارھای سری شرکتھای خصوصی مج

نظامی را ھدایت کنند و یا ھواپیماھای سری 
بدون سرنشین را بھ خدمت بگیرند؟ 

این ادعا در حالی است کھ روزنامھ زود دویچھ 
تسایتونگ آلمان می نویسد آموزش پلیس عراق 
کھ تا کنون بعھده نظامیان بود در تحت نظر 

دیپلماتھا . "وزارت امور خارجھ قرار می گیرد
 ٦. وزش را بھ عھده اجیران می گذازندآم

ھزار سربازان قراردادی باید از سفارت 
آمریکا و چھار شعبھ دیگرش محافظت کنند و 

 ٢٨/٢٩"(عالوه بر این پلیسھا را آموزش دھند
). ٢٠١٠اوت 

خروج "یک روزنامھ سوری تحت عنوان 
" نیروھای آمریکائی فریب افکار عمومی بود

را صوری خوانده و خروج نیروھای آمریکائی 
این . اعالم پایان جنگ را عوامفریبانھ نامید

روزنامھ سوری بھ گفتھ خبرگزاری فارس 
׃چنین نوشت

روزنامھ سوری البعث، در گزارشی از اعالم "
پایان جنگ آمریکا در عراق تصریح کرد کھ 
این اقدام، گامی ناقص از جانب آمریکا و فریب 

. افکار عمومی است
در این گزارش با نام تغییر قواعد این روزنامھ 
آمریکا در ھفتاد سال گذشتھ وارد : بازی نوشت

 خورده بسیاری شده است و  ھای شکست جنگ
شود خود را از باتالقی کھ با  ھر بار موفق می

.دست خود خلق کرده است، برھاند
رسد این  بھ نظر می: این روزنامھ نوشت

 نفرینی است کھ رؤسای جمھوری آمریکا را

کند؛ کسانی کھ از گذشتھ عبرت  رھا نمی
سناریوھای جنگی روز بھ روز . گیرند نمی

بار بھ  شود و تجاوزھای فاجعھ منسوخ می
گیرد و دست  ھا بھ طور مکرر صورت می ملت

.واشنگتن، مستقیم یا غیرمستقیم در آن است
کره، "ھای آمریکا در  البعث با مثال زدن جنگ

نشینی  ، بھ عقب "ویتنام، عراق و افغانستان 
آمریکا از عراق اشاره و تصریح کرد کھ این 

.امر اساسا فریب مردم و افکار عمومی است
نشینی  ھر چند عقب: این روزنامھ نوشت

آمریکا از عراق، گامی ] بخشی از نظامیان[
مھم برای احیای کرامت و حق حاکمیت عراق 
است، ولی این اقدام، گامی ناقص است و 

.افکار عمومی استاقدامی برای 
تا : این روزنامھ در بیان دلیل خود نوشت

زمانیکھ حتی یک نظامی آمریکایی نیز در 
ھای اشغالگری  عراق باشد، اشغالگری و طرح

برای خلق تفرقھ در منطقھ و سیطره بر منابع و 
.یابد ھای طبیعی آن ادامھ می ثروت

اشغالگری ادامھ دارد زیرا : البعث افزود
 جنگ و نفت حیاتی ندارد و دلیل آمریکا بدون

این امر این است کھ با اعالم پایان جنگ در 
 ھزار نظامی بھ ھمراه ٥٠باز ھم ھنوزعراق، 

 پایگاه نظامی آمریکایی در کل کشور ٩٤
ھا ھزار تبعھ  عراق پراکنده و مستقر است و ده

ھای امنیتی  آمریکایی نیز در قالب شرکت
د، کنن ، فعالیت می"مزدور "خصوصی 

ھایی کھ مرتکب جنایت جنگی شدند و  شرکت
تکیھ از (.مانند نظامیان آمریکایی مواخذه نشدند

)توفان
این روزنامھ سوری در پایان تصریح کرد کھ 

 نشینی  طبق آنچھ تاکنون روی داده است، عقب
آمریکا از عراق کامال صوری است و در عمل 

توان گفت  چیزی تغییر نکرده است و بیشتر می
.واعد بازی تغییر یافتھ استکھ ق

باراک اوباما رئیس جمھوری آمریکا دیروز بر 
 ھزار نظامی آمریکا در ٥٠خالف حضور 

عراق و ھزاران نفر از اتباع این کشور در 
ھای امنیتی، اعالم کرد کھ جنگ  قالب شرکت

."عراق پایان یافتھ است
الزم بھ این توضیح اضافی ھست کھ تعداد 

نیتی کھ شرکتھای فاقد شرکتھای خصوصی ام
مسئولیت و خودسر ھستند بھ حداقل دو برابر 

از این ببعد آدمکشی و جنایت . افزایش می یابد
مانند فجایع ارتش آمریکا در فلوجھ بھ پای 

آمریکا " مغرور و پاکیزه"و " محترم"ارتش 
نوشتھ نمی شود بلکھ کارھای کثیف را 
شرکتھای خصوصی مبھم و مشکوک و غیر 

.  بانجام می رسانندپاسخگو
 ھم دروغھای گذشتھ جرج بوش ،مردم عراق

را می شناسند کھ بدنبال سالحھای کشتار 
جمعی و سر اسامھ بن الدن بود و ھم 
دروغھای بعدیش را کھ می گفت ھدفش از 
تجاوز بھ عراق سرنگونی رژیم دیکتاتور 

. صدام حسین و استقرار دموکراسی بوده است
 کھ چھ کسی وی را کسی نیست از وی بپرسد

مجاز شمرده است برای مردم جھان و تعیین 
سرنوشتشان تصمیم بگیرد؟ پس چرا پینوشھ 
جنایتکار را دستگیر نکردند تا در یک دادگاه 
جھانی بھ جرم جنایت علیھ بشریت و نقض 

دموکراسی و اعمال استبداد محاکمھ کنند؟ 
اکنون دروغ دوم ھم بی ثمر شده است و 

یکائی می گویند از خیر استقرار ژنرالھای آمر
دموکراسی گذشتھ اند ولی آنچھ برای آنھا مھم 

دروغ اخیر آنھا این . است ایجاد امنیت است
است کھ آنھا امنیت مردم عراق را نمی خواھند 
وگرنھ با تجاوز بھ عراق این ھمھ عدم امنیت 
ایجاد نمی کردند و با حضور مستمر خود این 

ی دادند آنھا امنیت چاه عدم امنیت را ادامھ نم
امنیت اسرائیل را می . ھای نفتی را می خواھند

خواھند، امنیت کویت و عربستان سعودی را 
امنیت در قاموس امپریالیستھا . می خواھند

مردم . نھ امنیت مردم. امنیت خودی ھاست
عراق بھ ھیچ یک از این دروغھا باور ندارند 

کامل عراق و بھ مبارزه انقالبی خود تا استقالل 
.ادامھ می دھند

دولت کنونی عراق بشدت زیر نفوذ شیعھ ھا و 
آنھا با کردھا کھ با حزب . بویژه ایرانی ھاست

بعث مخالف بودند و از قدرت گرفتن آنھا 
واھمھ دارند ھمدستند ولی عربستان سعودی، 
اردن، مصر، کویت، امارات متحده عربی 
 مایلند کھ سنی ھا و حتی بعثیھا در قدرت

سیاسی دخالت کنند تا از نفوذ شیعھ ھا و 
حزب ایاد علوی و اتحاد . ایرانیھا کاستھ شود

العراقیھ چسباندن عده ای ناسازگار بیکدیگر 
تمام . است تا در مقابل ملکی قد علم کند

تالشھای ایاد علوی برای شرکت دادن یاران 
سابق صدام حسین در قدرت با شکست روبرو 

در عراق وضعیت شده است و این وضعیت 
دخالت ممالک منطقھ . قبل از انفجار بمب است

در اوضاع داخلی عراق کھ منافع جداگانھ ای 
بجز منافع آمریکا دارند کار سر وسامان دادن 
بھ امنیت عراق از خارج را با دشواری روبرو 

حرف آخر در عراق ھنوز زده نشده . می کند
 این تصور آمریکا خام است کھ می تواند. است

با این بازیھا فشار بر دوش خود را تا حدی 
کاستھ و بھ موضوع ایران و افغانستان بیشتر 

آمریکا در این باتالقی کھ بوجود . تکیھ کند
آورده ھمراه با عربستان سعودی و اسرائیل 

. غرق می شود
آمریکائیھا کھ تصمیم گرفتھ اند مطابق قرار داد 

ل مشترک با دولت دست نشانده عراق تا سا
 خاک عراق را ترک کنند و این کار را ٢٠١١

آنھا . برای فریب افکار عمومی الزم می دانند
از ھم اکنون تصمیم دارند سیاست اقامت بعدی 
در عراق را بازھم بھ استناد بھ بندھای استثنائی 
مندرج در این قرارداد اسارت آور در قالب 

ھا و گفتگو با دولت دست نشانده ملکی  رایزنی
رند کھ با ھدف ایجاد تھدید و دلھره در پیش ب

ھا صورت گرفتھ و راه توسل بھ  میان عراقی
ھدف آنھا اینست . تفسیر بند امنیتی را می گشاید

 ٦ادامھ در صفحھ ...ھا بھ  کھ عراقی

چھره زشت جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندانیان روشن می شود
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[Text eingeben]

...  برایآمریکاامپریالیسم 
شکلی از آمریکا درخواست کنند کھ آمریکا 
 بخشی از نیروھای خود را در عراق باقی

از خالء قدرت برای " تروریستھا"بگذارد تا 
استناد بھ این بند . توسعھ ناامنی استفاده نکنند

توافقنامھ طرفین، دامن زدن بھ ترور برای 
ایجاد ناامنی و ترس و دلھره در میان مردم، 
دامن زدن بھ کشتار شیعھ و سنی شرایط روانی 
را در جامعھ برای ادامھ اقامت سربازان 

می گذارد با این تفاوت کھ این بار متجاوز باز 
ارتش آمریکا بدرخواست دولت عراق در 
عراق می ماند و دیگر گانگستر و دزد و 

بیکباره ارتش متجاوز آمریکا . فرومایھ نیست
غسل تعمید می شود و ناجی مردم عراق می 

این آخرین پرده نمایش تجاوز بھ عراق . گردد
. برای ادامھ اشغال آن است

بکر زیباری کھ احتماال کرد است و ژنرال با
رئیس ستاد مشترک ارتش عراق می باشد بھ 
کمک آمریکائیھا آمده و ھشدار داده است کھ 
عراق تا ده سال دیگر ھم نمی تواند اوضاع را 

این آقای ژنرال در یک کنفرانس . کنترل کند
دفاعی در بغداد گفت کھ ارتش عراق نمی تواند 

 تضمین کند ٢٠٢٠ل امنیت این کشور را تا سا
و بھ ھمین دلیل نیروھای آمریکائی باید تا آن 

. زمان در عراق بمانند
سخنگوی نظامی آمریکا در عراق آقای اشتفان 

Stefanالنتسزا  Lanza׃  اعتراف کرد
سربازان آمریکائی نباید بیش از این بھ عنوان "

نیروی اشغالگر عمل کنند تا بھ مبارزان 
 ادامھ جنگ علیھ ما مقاومت بھانھ ای برای

در مبارزه "׃ وی در عین حال افزود" بدھند
کھ از " گروھھای ویژه ای"علیھ القاعده و 

 سربازان ٤٥٠٠طرف ایران ھدایت می شوند، 
برگزیده آمریکا در عراق می مانند تا با آنھا 

زود دویچھ تسایتونگ مورخ "(مبارزه کنند
).  ٢٠١٠ اوت ٢٨/٢٩

تونگ در تفسیر روزنامھ زود دویچھ تسای
ادعای "׃ خروج آمریکا از عراق می نویسد

سرکردگی آمریکا درھم شکستھ است، معتمد 
جھان . بودنش بھ سختی صدمھ دیده است

این پیآمدھای . ناروشنتر و نا امن تر شده است
 در سال ١٩١شماره "(جنگ عراق است

٢٠١٠.(
مردم جھان . البتھ کار بھ ھمین جا ختم نمی شود

ممالک اسالمی چھره امپریالیستھا را بویژه در 
بیشتر شناختھ اند و از مبارزه با این عفریت 
ضد بشری و آدمخوار تاریخ دست بر نمی 

تا امپریالیسم برجاست بشریت روی . دارند
.  خوش نمی بیند

*****

...نمایشی بنام صلح
نکتھ نخست اینکھ محمود عباس رئیس جمھور 

ھوری وی در دوره ریاست جم. فلسطین نیست
ژانویھ سال گذشتھ بھ پایان رسیده و ایشان 

بدون مبنای حقوقی و سیاسی خود را رئیس 
جمھور فلسطین می نامد و مانند احمدی نژاد 
جرات ندارد یک انتخابات آزاد در فلسطین 

وی بھ زور بر سر کار باقی مانده . برگذار کند
ارکان . است و وکالت مردم را بعھده ندارد

. روھای پلیس و امنیتی اسرائیل استقدرتش نی
پس محمود عباس غاصب را نماینده ملت 
فلسطین جا زدن از ھمان ابتداء ماھیت این 

لقب محمود عباس . مذاکرات را نشان می دھد
هللا روزی آیت ا. مانند لقب رفسنجانی است

ھر وقت می . است و روز دیگر شیخ االسالم
ارند خواھند ھندوانھ زیر بغل محمود عباس بگذ

وی را پرزیدنت خطاب می کنند و ھر وقت 
بخواھند ارزشش را پائین آورند بھ وی رئیس 
دولت خود گردان فلسطین خطاب می کنند کھ 

این واقعیات . بداند دست نشانده اسرائیل است
نشان می دھد کھ مسئلھ برگذار کنندگان این 
نمایش اساسا حل مسئلھ فلسطین نیست زیرا در 

ماینده واقعی و منتخب مردم آن صورت باید ن
فلسطین را بر سر میز مذاکره می آوردند کھ 
تصمیمات دو جانبھ و یا قرارداد مورد توافق 

قرارداد احتمالی . ضمانت اجرائی داشتھ باشد
کھ مورد تائید ملت فلسطین نباشد تنھا یک 
دسیسھ برای قتل عام ملت فلسطین، تائید 

ین ادعای سیاست تجاوزکارانھ صھیونیستھا و ا
" صلح"تبلیغاتی است کھ صھیونیستھا خواھان 

این . اند ولی فلسطینیھا می خواھند خون بریزند
سیاست تنھا برای حفظ آبروی اسرائیل است کھ 
دستش در خون ملتھای منطقھ آغشتھ است و از 
نظر شورای امنیت سازمان ملل متھمی است 

این . کھ بھ جنایت علیھ بشریت دست زده است
 میلیون انسان را در نوار غزه ٥/١کاران جنایت

محاصره کرده و با قلدری بھ آنھا گرسنگی و 
تشنگی می دھند و ھمھ این مدعیان حمایت از 

این . حقوق بشر بر این جنایت سکوت کرده اند
جنایتکاران بھ کشتیھای آذوقھ کھ اھداف انسانی 
آنھا بر کسی پوشیده نبود حملھ بردند و چندین 

حال کھ . ق بشر را بھ قتل رساندندفعالین حقو
رژیم صھیونیستی در زیر فشار افکار عمومی 
قرار گرفتھ است برای رنگ و رو دادن بھ این 

. رژیم بھ برگذاری مذاکرات صلح نیاز است
دولت اوباما نیز بھ نمایش تبلیغاتی صلح آمیز 
پس از اینکھ برنده جایزه صلح شده است نیاز 

ابات کنگره در آمریکا دارد، زیرا عنقریب انتخ
شروع می شود و وی می خواھد با این نمایش 
ھم نظر البی یھودیھا را جلب کند و ھم نقش 
خود را در مسئلھ حل مشکالت خاورمیانھ بھ 

برای وی مھم فقط دست دادن دو . رخ بکشد
طرف در مقابل دوربین تلویزیون با یکدیگر 

وی بیک نمایش تلویزیونی نیاز دارد و . است
.ھ بیک توافق صلحن

نتانیاھو  در مقابل دوربین بھ محمود عباس 
گفت کھ ما ھر دو باید بھ گذشتھای دردناک تن 

واژه ھای دیپلماتیک و بی محتوائی . در دھیم
کھ ھر روز و ھر شب قبل از صرف غذا می 

وی بھ محمود عباس می . توان بر زبان آورد
 و گوید شما فلسطینیھا باید درد را تحمل کنید

ھمھ آن چیزھائی را کھ ما تا بھ حال غصب 
کرده ایم و می خواھیم باید برسمیت بشناسید و 
ما در عوض با درد فراوان از غصب باقیمانده 
سرزمین شما و قتل عام شما موقتا دست بر می 

مال ما حرف نتانیاھو در واقع این است . داریم
خنده . مال خودمان و مال شما در آینده مال ما

است کھ کسی بھ فلسطینیھا کھ قربانی دار 
تجاوزند توصیھ کند کھ باید دردھای بیشتری را 

 ماھیت این گفتگوھاست ،این امریھ. تحمل کنند
 موفقیت اوباما ،کھ برای نجات آبروی اسرائیل

در انتخابات و تقویت محمود عباس در مقابل 
مواضع حماس و جنبش خلق برای آزادی 

این نمایش کھ . ستفلسطین سرھم بندی شده ا
با فشار آمریکا و خواست اسرائیل سرھم بندی 

. شده حتی مورد تائید اتحادیھ  عرب نیست
اتحادیھ مذکور بھ محمود عباس توصیھ کرده 
است کھ در آغاز مذاکرات از اسرائیل تضمین 

 ٦٧بگیرند کھ آنھا مناطق اشغالی بعد از سال 
  برای خالی نبودن عریضھ و. را ترک می کنند

بھا دادن بیک مذاکرات بی وزن و مایھ و بی 
ثمر دولت اوباما حسنی مبارک رئیس جمھور 

از اردن را نیز ھمراه هللا مصر و ملک عبدا
محمود عباس بھ واشنگتن دعوت کرد و 
مجموعھ چھارگانھ حل بحران خاورمیانھ شامل 

 اتحادیھ اروپا و سازمان ملل ، روسیھ،آمریکا
رنگ و رو و بی برای این دور مذاکرات بی 

شکست محتوم این مذاکرات . رونق کف زدند
تنھا تقویت مواضع حماس و فروپاشی 

شکست این . عروسکی بنام محمود عباس است
مذاکرات نمایشی تقویت موضع ایران در 

برگذاری این . منطقھ و افزایش نفوذ ایران است
نمایش نشانھ ضعف صھیونیستھا و امپریالیستھا 

.در منطقھ استو درماندگی آنھا 
 ،نکتھ دوم اینکھ سخن از مقولھ ای بھ نام صلح

کشور فلسطین در . ِچھ محلی از اعراب دارد
. اشغال صھیونیستھای اسرائیل بسر می برد

اسرائیل بھ عنوان یک کشور متجاوز و 
اشغالگر سرزمینھای بسیاری از ممالک 
ھمسایھ را بھ مالکیت خود در آورده است و 

را در آنھا مستقر ساختھ قوای نظامی خود 
شرط ھر مذاکره صلحی عقبگرد . است

اشغالگر نمی تواند . نیروھای اشغالگر است
. صلح طلب باشد وگرنھ اشغالگری نمی کرد

ھم اکنون امپریالیست آمریکا در عراق و 
دو کشور . افغانستان حضور قدرتمند دارد

مذکور را اشغال کرده است و ثروتھای طبیعی 
آیا مسخره . را غارت می کنداین دو کشور 

نیست اگر آمریکائیھا در شرایطی کھ بھ ادامھ 
اشغال اصرار دارند خواھان مذاکره و صلح با 

شرط ھر صلحی پایان . نمایندگان این ملل باشند
اشغال است و ملت فلسطین و یا ھر ملت 
دیگری حق دارد و باید با اشغالگران تا 

رزه استقرار آزادی در سراسر کشورش مبا
آنھم مبارزه ای با تمام امکاناتی کھ یک . کند

ملت برای دفاع از حیثیت، آبرو، غرور و 
. ناموسش در اختیار دارد و صالح می داند

 ٧ادامھ در صفحھ ...صھیونیستھا نھ تنھا ب

 ھمدست امپریالیسم،یصھیونیسم یعنی نژادپرست
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[Text eingeben]

...نمایشی بنام صلح
اید خاک فلسطین را ترک کنند باید بھ ملت 

رده اند فلسطین برای خسارتی کھ بھ آنھا وارد ک
شرط ھر مذاکره ای باید . غرامت بپردازند
مذاکرات صلح با اشغالگر . پایان اشغال باشد
با اشغالگر باید جنگید و . خیانت ملی است

.نابودش کرد
نکتھ سوم اینکھ اسرائیل از صلح سخن نمی 
گوید آنھا از امنیت سخن می گویند و می 

سخنانی . خواھند کھ امنیتشان تامین گردد
آنکس کھ در منطقھ . ریبانھ و ریاکارانھعوامف

امنیت مردم را بر ھم زده است مردم فلسطین 
آنھا اگر . نیستند صھیونیستھای اسرائیلی ھستند

خواھان امنیت ھستند باید سرزمینھای اشغالی 
را ترک کنند، بھ ملت فلسطین غرامت دھند، از 
جنایاتی کھ علیھ بشریت کرده اند عذر خواھی 

لین آنرا مجازات نمایند، حقوق کنند و مسئو
مردم فلسطین را بھ رسمیت بشناسند، از 
محاصره نوار غزه دست بردارند، در نتایج 
انتخابات آزاد و دموکراتیک مردم فلسطین 
مداخلھ نکنند و دولت مستقل فلسطین را 
برسمیت شناختھ و از ورود رانده شدگان 
فلسطینی بھ سرزمینشان ممانعت بھ عمل 

 کسی کھ این رفتار را پیشھ خود نمی .نیاورند
امنیت . سازد صلح طلب نیست، دروغگو است

از نظر اسرائیل اشغال سایر مناطق فلسطینی و
 کشتار قومی است زیرا در آن صورت واژه 

آن . کشدار امنیت بھ واقعیت بدل شده است
امنیتی کھ اسرائیل مدعی استقرار آن است حد 

وقتی صدام . و مرزی جز نابودی قومی ندارد
 را برھم زد و ١٩٧٥حسین قرارداد سال 

خوزستان را اشغال نمود بتدریج مدعی شد کھ 
مرز مشترک میان ایران و عراق سواحل سمت 

نیست زیرا بھ ) اروند رود(شرقی شط و العرب
. این ترتیب امنیت شط العرب تامین نمی شود

دولت عراق باید بخش دیگری از خاک ایران 
 کند تا شط العرب از تیرراس را ضمیمھ عراق

نیروھای ایران خارج شده و امنیتش تامین 
واژه تامین امنیت واژه گل و گشادی . گردد

است کھ بھ درک و تعریف طرف غالب بستگی 
اسرائیل ھیچوقت از ھیچ جانب احساس . دارد

امنیت نمی کند و ھمین کافی است کھ برای 
 عدد بمب اتمی ٣٠٠ھمیشھ متجاوز باشد و 

اشتھ باشد و دیگران را بھ جنگ، محاصره و د
تجاوز تھدید کند و امنیتشان را بھ خطر 

.بیاندازد
نکتھ چھارم اینکھ دولت اسرائیل تا بھ امروز 
از قبول اصل موجودیت دو دولت جداگانھ سر 

اساسا نتانیاھو برای اینکھ با این . باز زده است
اصل مخالف بوده است بھ قدرت رسیده است و 

. ھرگز نمی تواند این اصل را بپذیردلذا 
در آنجا نیز کھ از کشور فلسطین سخن می 

این دولت . است" بامبونستان"گوید منظورش 
حق ندارد ارتش و پلیس و قوای قھریھ داشتھ 
باشد، حق ندارد با ھیچ دولت سومی قرارداد 
منعقد کند، حق ندارد گذرنامھ فلسطینی داشتھ 

د و یکپارچھ داشتھ باشد، حق ندارد کشور متح
کھ دیگر دولت نیست، " دولتی"چنین ... باشد و
اعمال . کھ دیگر کشور نیست" کشوری"چنین 

دولت صھیونیستی نشان می دھد کھ آنھا بھ 
 توجھ کنید –ساختمان آبادی نشینھای یھودی 

 ادامھ می دھند و -یھودی و نھ اسرائیلی
فلسطینیھا را از خانھ ھای خود بیرون می کنند 
و بر ویرانھ آبادیھای فلسطینی آبادیھای یھودی 

چنین وحشیگری مدرن در تاریخ . بنا می کنند
کشوری در جھان با زور و . بشریت ھمتا ندارد

قلدری و در مقابل چشم مردم دنیا بھ غارت و 
تجاوز مشغول است و امپریالیست آمریکا از 
وی حمایت می کند و کسی صدایش در نمی 

 این عملیات و با تئوری این کشور با. آید
نژادپرستانھ صھیونیستی نھ خواھان صلح 
است، نھ خواھان کشور مستقل فلسطینی و نھ 
خواھان ھمجواری مسالمت آمیز با فلسطینیھا و 

این جنایتکاران ھر روز و ھر . اعراب است
شب ایران را نیز تھدید بھ تجاوز می کنند و 

را دبیرکل سازمان ملل جرات ندارد اسرائیل 
.   از جنگ طلبی منع کند

بھ نقل از گزارش شبکھ تلویزیونی المنار می 
شماری از مقامات صھیونیستی با "׃ آوریم

اعالم این مطلب افزودند شروط اسرائیل در 
خصوص ترتیبات امنیتی در مذاکرات مستقیم با 
تشکیالت خودگردان فلسطینی آن است کھ 

و این کشور آینده فلسطین خلع سالح شده باشد 
کشور حق بستن قراردادھای امنیتی با طرف 

این منابع تصریح کردند . سوم را نخواھد داشت
طرف اسرائیلی درخواست خواھد کرد دره 
اردن و بلندیھای مشرف بھ آن نیز تحت کنترل 

".اسرائیلی ھا باشد
ھمچنین ما شاھد آن بوده ایم کھ ھمزمان با 

یستھا مذاکرات محمود عباس و نتانیاھو صھیون
بھ توسعھ آبادی نشینھای یھودیان ادامھ می 
دھند و برای این مذاکرات تره ھم خورد نمی 

البتھ محمود عباس درمانده ناچار است . کنند
ادامھ مذاکرات خود را بھ توقف ساختمان آبادی 
نشینھای یھودی  وابستھ کند چھ در غیر این 
صورت بقدری در فلسطین بی آبرو می شود 

ت اطرافیانش از ترس مردم و کھ ممکن اس
نفوذ رو بھ افزایش سازمان حماس کلک وی را 

. بکنند
توسعھ "کمیتھ ׃ مطبوعات اعالم کرده اند کھ

وابستھ بھ کابینھ رژیم " صحرای نقب و الخلیل
صھیونیستی طرح اسکان سیصد ھزار 
صھیونیست را در نقب و الجلیل تصویب کرده 

.است
 کھ سیلوان این طرح"׃ بھ گزارش مطبوعات

شالوم، معاون نخست وزیر و وزیر توسعھ 
نقب، آن را بھ کمیتھ مذکور ارسال کرده است، 
روز چھارشنبھ بھ تصویب اعضای کمیتھ 

پایگاه خبری الرسالھ نت، بھ نقل از . رسید
شبکھ ھفت تلویزیون رژیم صھیونیستی نوشت، 
این طرح پس از ماھھا رایزنی در وزارت 

. بھ تصویب رسیدتوسعھ نقب و الجلیل

براساس طرح مذکور، نھ تنھا صدھا ھزار 
یھودی در این مناطق اسکان داده می شوند 
بلکھ از ساکنان شھرک ھای صھیونیست نشین 

در مرحلھ . این مناطق نیز حمایت خواھد شد
اول طرح، صد و پنجاه واحد مسکونی جدید 
احداث خواھد شد و مراحل بعدی طرح نیز 

اث واحدھای جدید پیگیری می بالفاصلھ با احد
شود و بھ طور کلی با توجھ بھ کمک ھای مالی 
در نظر گرفتھ شده، بیست منطقھ مسکونی 
جدید بھ مناطق مسکونی یھودیان در نقب و 

بودجھ طرح جدید . الجلیل افزوده خواھد شد
واحد پول رژیم (صد میلیون شکل 

برآورد شد کھ وزارت توسعھ ) صھیونیستی
ل بھ ھمراه وزارتخانھ ھای مسکن نقب و الجلی

بھ گزارش . و دارایی آن را تامین می کنند
پایگاه خبری الرسالھ نت، طرح مذکور منطبق 
با طرح ھای دوران نخست وزیری آریل 
شارون است کھ ھدف از آنھا ایجاد مناطق 
مسکونی جدید در نقب و الجلیل و تالش برای 
ایجاد تغییر در جغرافیای منطقھ بھ سود 
یھودیان و اجبار فلسطینیان مقیم اراضی 
اشغالی ھزار و نھصد و چھل و ھشت بھ 

بزرگ ترین . اخراج از منطقھ بوده است
شھرک ھای صھیونیست نشین اراضی اشغالی 
ھزارو نھصد و چھل و ھشت در صحرای نقب 

".و الجلیل واقع شده اند
حال بر اساس گزارش مطبوعات بھ حال و 

مذاکرات نمایشی توجھ روز بی سر و تھ این 
آنھا می نویسند کھ در این مذاکرات آقای . کنید

جرج میچل نماینده ویژه آمریکا در گفتگوھای 
صلح خاورمیانھ شرکت داشتھ است و وی 
گزارشی از این مذاکرات را بھ اطالع 

ایشان غیبگویانھ اعتراف . عالقمندان می رساند
می کند کھ اختالف ھای دو طرف اسرائیلی و 

لسطینی بسیار است ولی می توان آن را با ف
. حسن نیت و عزم دوطرفھ حل و فصل کرد

وی اضافھ می کند کھ محمود عباس و نتانیاھو 
قصد خود را برای نگریستن بھ این گفتگوھا با 

. حسن نیت و جدی بودن در ھدف ابراز کردند
آنھا ھمچنین توافق کردند کھ برای موفقیت در 

ّا باید سری بماند و با گفتگوھا، این گفتگوھ ِ
׃وی افزود. حساسیت با این امر برخورد شود

از این رو آنچھ من و آنان می توانیم امروز و "
در آینده برای شما بازگو کنیم محدود است ولی 
می توانم بھ صورت مختصر بھ برخی موارد 

. کھ در دیدار سھ جانبھ مطرح شد اشاره کنم
نتانیاھو ھر میچل تصریح کرد محمود عباس و 

گونھ خشونت کھ غیر نظامیان بی گناه را ھدف 
قرار می دھد محکوم می کنند و تعھد کرده اند 

آنان بر . تا در کنار ھم امنیت را حفظ کنند
ھدف مشترک خود برای تشکیل دو کشور 
برای دو ملت و راه حلی کھ ھمھ مسائل را حل 
و فصل می کند، بھ ھمھ ادعاھا پایان می دھد و 

تشکیل کشور پایدار فلسطین در کنار بھ 
."اسرائیل می انجامد تاکید کرده اند

 ٨ادامھ در صفحھ ...این کنفرانس نمایشی

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 

است
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[Text eingeben]

...نمایشی بنام صلح
طرفین .  در آمریکا کوھی بود کھ موش زائید

 روز یک بار ھمدیگر را ١٥توافق کرده اند کھ 
مالقات کنند و مذاکره کرده با ھم چائی 

بعدی مذاکرات در مصر است و محل . بخورند
. تا ظھور حضرت این مذاکرات ادامھ دارد

سخنان جرج میچل بیان سردرگمی، بی 
محمود . دورنمائی و پوچی مذاکرات است

عباس با این نیت در مذاکرات شرکت می کند 
تا بر سر تسلیم ملت فلسطین با نتانیاھو بھ 

 آنھم تسلیمی کھ منجر بھ تقویت ،توافق برسد
ھ انقالبی و مقاومت در منطقھ حساس روحی

.خاور میانھ نشود
بسیاری از ممالک عربی با این مذاکرات کھ با 

. فشار آمریکا بوجود آمده است موافق نیستند
خود نشانھ آن هللا حضور مبارک و ملک عبدا

است کھ باید ممالک بیشتری را در روند 
شرکت داد تا آمریکا بھ " صلح"مذاکره و 

یکی از . منطقھ برسداھداف خویش در 
مھمترین جنبھ ھائی کھ نباید از نظر بیفتد 

ممالک . حضور فعال ایران در منطقھ است
عربی از ایران ھراس دارند و اسرائیل بھ این 

عربستان سعودی ھمراه . ھراس دامن می زند
با اسرائیل و آمریکا بھ نزاع مصنوعی میان 
سنی و شیعھ دامن می زند و می خواھد با 

کی بھ سوریھ و نفوذ در حماس کھ یک نزدی
سازمان سنی مذھب است از دامنھ نفوذ ایران 

سرھم بندی توافقنامھ ای میان اسرائیل . بکاھد
و فلسطین بطوریکھ از نفوذ رادیکالیسم در 
منطقھ بکاھد بکام امپریالیسم، صھیونیسم و 

بُردار در این توافقات . ارتجاع منطقھ است
شکست در . زی می کند با ایران نقش مھمی را

این مذاکرات کھ بنظر ما بھ علت ماھیت 
نژادپرستانھ و توسعھ طلبانھ و تجاوزکارانھ 
صھیونیسم قطعی است بھ تقویت نیروھای 
ِھوادار ایران منجر می شود و کار زار محمود  ِ

شکست . عباس دست نشانده را زارتر می کند
دولت . اوباما از ھم اکنون روشن است

 سال بھ صلح تن در نداده ٦٠ متجاوزی کھ
. است در دوره اوباما بھ صلح تن در نمی دھد

ملت فلسطین تنھا با قھر انقالبی می تواند 
در . اشغالگر را از خاکش بیرون بریزد

فلسطین آزاد، بدون صھیونیسم، اسالم بنیادگرا، 
امپریالیسم و ارتجاع عرب، در فلسطین 

نار ھم دموکراتیک ھمھ مذاھب می توانند در ک
این . ھمزیستی داشتھ و از دولت جدا باشند

فلسطین دموکراتیک تنھا در روند مبارزه 
َانقالبی آبدیده و سرند می شود و امکان بقاء  َ

صلح در منطقھ فقط با نابودی صھیونیسم . دارد
مبارزان فلسطینی تنھا دست . امکان پذیر است

در دست یھودیان انقالبی و کمونیست، دست 
لجویان و بشردوستان یھودی در دست ص

قادرند فلسطینی دموکراتیک و آزاد در یک یا 
.  ھمجوار و دوست بنا کنند،دو کشور مستقل

*****

...سامانھ سرمایھ داری
. رفع گرسنگی در جھان نقش قاطع دارند

البتھ برای افزایش این قیمتھا آتش سوزی در 
روسیھ و نابودی غالت را کھ منجر بھ کاھش 
صادرات این مواد اولیھ شده است و یا سیل 
وحشتناک پاکستان را کھ بسیاری اراضی قابل 
کشت را نابود کرده و ذخایر غالت را از بین 
برده است می توان مورد اشاره قرار داد ولی 
حقیقت این است کھ افزایش بی رویھ بھای مواد 
اولیھ زندگی مردم مربوط بھ آتش سوزی و 

ود گناھش را بھ گردن سیل سیل نیست و نمی ش
نابودی ذرت بھ افزایش . و آتش سوزی انداخت

بھای گوشت منجر می شود و مصرف کم 
گوشت سالمتی مردم ممالک فقیر را بھ خطر 

از ھم اکنون باید با نابودی صدھا . می اندازد
میلیون انسان پر امید کھ دست اتفاق آنھا را در 

ب ممالک تحت سلطھ بدنیا آورده است حسا
.کرد

سازمان تغذیھ جھانی کھ برای مبارزه با 
گرسنگی بھ خرید ارزاق عمومی دست می زند 
این بار قادر نیست باندازه کافی با بودجھ ای 
کھ در دست دارد این مواد اولیھ را تھیھ کند و 
لذا در زمانیکھ قحطی فرا می رسد و سیل 
حرکت انسانی آغاز می شود سازمان ملل متحد 

بھ این کشورھا، با بودجھ قادر نیست 
محدودیکھ برای این امور در نظر گرفتھ شده 

مرگ انسانھا از قبل برنامھ . است یاری رساند
.ریزی شده است

افزایش بھای غالت تنھا بخاطر کمبود آن و 
عدم تناسب عرضھ و تقاضا در بازار سرمایھ 

بسیاری از انبارھای غلھ برای . داری نیست
وانی را در خود جای چنین روزی ذخایر فرا

داده اند تا بتوانند در مقابل سوانح طبیعی 
این تجربھ ای بوده است کھ . مقاومت کنند

ممالک و سازمانھای جھانی از قبل آموختھ اند 
و نمی شود ھر بار بروز ھر سانحھ طبیعی را 
مسئول گرسنگی و نابودی مردم ممالک فقیر 

ولی مشکل اساسی مشکل بورس بازی . جا زد
. رمایھ داری در بازارھای بورس استس

خرید و فروش غالت بھ صورت سھام در 
سرمایھ . بازار بورس دست بدست می گردد

دارانی ھستند کھ با پیشگوئی در مورد افزایش 
 قبل ،احتمالی تولید غالت سھام آنرا در بازار

سھام بھ صورت . از بھره برداری می فروشند
ی غیر واقعی حقیقی بھائی ندارند و تنھا بھا

خود را زمانی بدست می آورند کھ واقعا بھره 
برداری از زمینھای مزروعی بھ پایان رسیده 

. باشد و محصوالت کشاورزی بھ بازار آید
سرمایھ داران بر سر غذای مردم قمار می 

در نتیجھ این قمار بھای ارزاق عمومی . کنند
 ھر سرمایھ داری ،سرسام آور افزایش می یابد

ر بورس سھامش را بھ سرمایھ دار در بازا
دیگر کھ امید کسب سود بیتشری از فروش این 
سھام دارد می فروشد و باین ترتیب بھای سھام 

 گوشت و مواد اولیھ سرسام آور افزایش ،غالت
می یابد و بورس بازان در این امر سودھای 

سرمایھ ھا بھ صورت سھام .افسانھ ای می برند
می گردد بھ امید در بازار بورس دست بدست 

با ھمین . ھمھ چیز گربھ استهللا اینکھ انشاءا
محاسبات سوداگرانھ بود کھ قبل از بروز این 
سوانح طبیعی سھام غالت در بازار بورس 
کاھش یافتھ بود زیرا ھمھ با محصول فراوان 

بسیاری کھ در . در این زمینھ حساب می کردند
این عرصھ قمار کرده بودند سھام خویش را در 

ازار بورس بفروش رساندند و متحمل خسارت ب
سرمایھ ھای نقد مردم بر باد . فراوان شدند

حال سھام غالت در بازارھای بورس تا . رفت
 در صد افزایش یافتھ است و این افزایش ٥٠

سھام بھ امید اینکھ کمبود غالت پشتوانھ 
محکمی برای فروش گران آن در آینده است 

بھای مجازی . روز بروز افزایش می یابد
غالت از ارزش حقیقی آن جدا شده است و این 

اقلیتی . بھ بھای جان مردم جھان تمام می شود
ثروتمند غذای مردم را در دست گرفتھ اند و بر 
سر آن در بازار بورس قمار می کنند و 

فردی و آزادی سرمایھ اجازه نمی " آزادی"
دھد کھ بھ حریم آنھا نزدیک شد و برای بازار 

دولت کھ حافظ . قواعدی تنظیم نمودبورس 
منافع سرمایھ داران و حفظ نظام موجود است 
بر این جنایت علیھ بشریت بی طرفانھ نظارت 

 ٨٠بسیاری از مملک جھان کھ حتی تا . می کند
در صد بودجھ خویش را برای خرید این 
محصوالت می پردازند در وضعیت بحرانی بھ 

ر سال قیامھای ضد گرسنگی د. سر می برند
.آینده در پیش است

 ٤/٥روزنامھ زوددویچھ تسایتونگ مورخ 
 از قیام مردم در موزامبیک ٢٠١٠سپتامبر 

دولت در اثر افزایش بھای غالت . خبر می دھد
در بازارجھانی مجبور شده است بھ بھای نان 

 درصد بیفزاید در نتیجھ آن بھای برق و آب ٢٥
برای .  درصد افزایش یافتھ است٣٠نیز 

 دالر ٣٠ تا ٢٠ردمی کھ در اکثیریت خود با م
در ماه زندگی بخور و نمیری دارند این افزایش 

در این قیام تا کنون ده . قیمت کمر شکن است
نفر بھ قتل رسیده اند و رسانھ ھای گروھی 
جھان بر روی آن سرپوش می گذارند تا نمونھ 

این . ای برای سایر ممالک فقیر قرار نگیرد
 سحر است و بزودی بالی تنھا از نتایج

گرسنگی گریبان سایر ممالک را خواھد 
.گرفت

در میھن ما ایران کھ بھ مصداق ھر آن کس کھ 
دندان دھد نان دھد، تولید داخلی بھ علت 
ِھمدستی مافیای سرمایھ داری برسر قدرت، با 
نفوذ عمیق قشر خودی بورژوازی تجاری 
ایرانی در دولت، دروازه ھای ایران را بھ 

وی کاالھای خارجی آنچنان گشوده است کھ ر
. محصوالت داخلی در این رقابت نابود شده اند

کشوری کھ باید و می تواند خودکفا باشد باید 
مصول برنج، گندم و ذرت، گوشت گاو و مرغ 
را از بیرون وارد کند و آنھم در زمانیکھ در 

بخش . محاصره اقتصادی بھ سر می برد
 ٩ در صفحھ ادامھ...بزرگی از درآمد

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

... سامانھ سرمایھ داری
نفت ایران باید صرف تامین شکم مردم شود 
بدون آنکھ برای آینده کشور سرمایھ گذاری ای 

ایران بیکی از بزرگترین . صورت پذیرد
سیاست . ممالک وارد کننده گندم بدل شده است

ارتجاعی ھمدستی با مفسدین و غارت عمومی 
ر قدرت توسط مشتی خویشاوندان خونی د

سختی را برای ھموطنان ما در پیش رو  دوران
در کنار تحریمھای اقتصادی افزایش . دارد

 گندم و برنج کھ غذای اصلی مردم ،بھای غالت
کشور ماست شرایط سختی را بھ مردم تحمیل 

در . کرده و دامنھ فقر را گسترش می دھد
حالیکھ مردم میھن ما باید بھای این بورس 

ی را بپردازند تحریم بازی و قمار جھان
اقتصادی صدمھ ای بھ ھیات حاکمھ نمی زند 
ھمانگونھ کھ در عراق نزد ولی مردم ایران را 

حال باید ولی فقیھ و . بھ مرگ محکوم می کند
ابواب جمعیش دست بدامن امام زمان شوند تا 

.راه چاره ای برای این بالی زمینی پیدا کند
*****

...ھرآنکس کھ دندان
ی تفریحی و استراحت بیشتر داشتھ فرصتھا

باشند و کارفرمایان برعکس طالب آن ھستند 
زیرا این . کھ بر ساعت کار کارگران بیفزایند

افزایش ساعت کار یعنی کسب ارزش اضافی 
بیشتر و ثروتمندتر شدن جامعھ در مجموع 

البتھ این ثروت بطور عادالنھ تقسیم نمی . خود
 حاکم در آن شود و بر اساس مناسبات تولیدی

.جامعھ بھ جیب صاحبان وسایل تولید می رود
در ممالک صنعتی حتی بر سر افزایش سن 

در . بازنشستگی نیز اختالف وجود دارد
بسیاری از این ممالک سن بازنشستگی را از 

در پاره ای از .  سال رسانده اند٦٧ سال بھ ٦٥
 سال است ٦٠ممالک کھ ھنوز سن بازنشستگی 

در .  سال برسانند٦٥ بھ می خواھند آنرا
ممالک پیشرفتھ صنعتی از روزھای تعطیالت 
مذھبی کاستھ اند تا مردم بتوانند در آن روزھا 

حتی در این زمینھ . کار کنند و ثروت بیافرینند
بحث می شود تا از تعداد روزھای مرخصی 
کاستھ شود تا مردم با کار خویش تولید ثروت 

.کنند
 بھ مباحث اقتصاد در این بحث ما قصد نداریم

مارکسیستی و مسئلھ ارزش اضافی و درجھ 
استثمار و غیره نزدیک شویم زیرا ما را از 

قصد ما . موضوع مورد نظرمان دور می کند
این است کھ نشان دھیم کار کردن و تعداد 
ساعت کار در روز، ھفتھ، ماه و سال تا بھ چھ 

در . حد برای پیشرفت یک مملکت مھم است
استالینی برای -الیستی لنینیشوروی سوسی

پیشرفت جامعھ از رقابت سوسیالیستی و کار 
نھضت . داوطلبانھ کمونیستی بھره می بردند

استاخانف و شنبھ ھای کمونیستی روزھائی 
بودند کھ زحمتکشان بدون دریافت دستمزد و 
با انگیزه سوسیالیستی برای پیشرفت جامعھ 

.شان کار داوطلبانھ می کردند
 از زمانیکھ خمینی اعالم کرد ، مادر ایران

اقتصاد مال خر است ھمھ مقوالت اقتصادی نیز 
.ِکار و ارزش کار نیز مال خر شد. مال خر شد

 این بھ شعار مالھا ،ھر کس کار کند خر است
این است کھ مالھا کار نمی کنند می . بدل شد

خورند و می خوابند بھ شکم و زیر شکمشان 
امعھ برای آنھا پیشرفت ج. خویش می رسند

نمی فھمند کھ برای پیشرفت باید . اھمیت ندارد
کار و تالش کرد ھیچ چیز خودبخود بوجود 

آنھا برای ثروتمند شدن مال دیگری را . نمی آید
غصب می کنند و خیال خود را راحت می 

ولی ھمھ جامعھ کھ نمی تواند برای . کنند
کدام . ثروتمند شدن مال سایرین را غصب کند

.ن؟ دیگر سایرینی باقی نمانده استسایری
از روزی کھ مالھا بر سر کارند روزھای غیر 

ما چھارده معصوم . کاری افزایش یافتھ است
داریم کھ صرفنظر از امام دوازدھم کھ فقط 
تاریخ تولد دارد سایرین ھم تاریخ تولد و ھم 

تازه روزھای تاسوعا و عید . تاریخ مرگ دارند
 درگذشت امام ،فطر عید ، عید قربان،مبعث
 تعطیالت نوروز ، روز انقالب بھمن،راحل

در زمان . نیز بھ آنھا افزوده می شود… و
نگارش مقالھ حتی می خواھند تعطیالت عید 

در . فطر را از یکروز بھ سھ روز برسانند
با . واقع مملکت از نظر اقتصادی تعطیل است

یک فرمان دولتی تمام قوانین اقتصادی را با 
 قوانین حمار بدل می کنند و جامعھ را خریت بھ

آخوندھا نمی فھمند کھ . بھ سقوط می کشانند
 جامعھ ،تعطیل یک روز کاری عقبگرد است

 صرفنظر از نتایج فاجعھ بار ،درجا می زند
. اقتصادی نتایج فاجعھ بار اجتماعی دارد

فرھنگی ناسالم را در جامعھ در برخورد بھ 
 ، سھیم بودن در تولید ثروت، کار کردن،کار

ایجاد می … در پیشرفت جامعھ نقش داشتن و
چنین جامعھ ای بیمار است و مبنای آن . کند

ما نمونھ این جوامع را در . برباد بنا می شود
امارات متحده عربی و کویت می بینیم کھ مردم 
را بھ مفتخوری عادت داده اند و کارگران در 
این ممالک از خارج وارد می شوند و دارای 

دولت از مردم . مترین حقوق بھ عنوان انسانندک
مالیات نمی گیرد و بھ جیب ھمھ پول سرازیر 

بحران کنونی مالی نشان داد کھ . می کند
اقتصاد این کشورھا نظیر دوبی کھ در بیابان 
کاخ می سازد بر باد بنا شده زیرا خود این 

. کشور توانائی ایجاد و تولید ثروت را ندارد
 است کھ بھ حلقوم مردم ریختھ تنھا درآمد نفت

در خارج بھ عربھا در . می شود تا تمام شود
دل با بی احترامی و در ظاھر با احترام و 
چاکرمنشی برخورد می کنند زیرا آنھا 

وقتی این پولھا تمام شود آنھا را بھ . پولدارند
دول و . کشورھای اروپائی راه ھم نخواھند داد

اندیشند و تنھا شیوخ این ممالک بھ آینده نمی 
مردم کشورشان را با روحیھ . در فکر حال اند

عادت بھ کار و تولید ثروت و آموزش در این 
زمینھ بار نمی آورند و این خطری است کھ 

آینده آنھا را تھدید می کند و آخوندھای ما کھ نھ 
پول آنھا را دارند و نھ درآمد نفت آنھا را 

تن کبک صاحبند مانند کالغ می خواھند راه رف
ھمان فرھنگ نادرست را عمال . را یاد بگیرند

در جامعھ پیاده می کنند بدون اینکھ بھ مردم 
آینده نگران و غمخوران در ایران . پولی بدھند

از این سیاست بشدت خشمگین اند و می دانند 
کھ آینده ایران را برباد می دھد ولی ھستند 

 بینند و کسانیکھ تا سر دماغ خود را می
الند کھ در ازاء مزدی کھ می گیرند کار خوشح

.نمی کنند و تعطیل رسمی دارند
البتھ در ایران در روزھای کاری نیز سطح 

حضور در . بھره دھی کار بسیار پائین است
رشوه . اداره برای انجام کارھای شخصی است

خواری کھ ھمان سھم امامھای کوچک و بدون 
عمامھ است سراپای جامعھ را در برگرفتھ 
است ولی بھر صورت تعطیل رسمی روزھای 
کاری بھ بھانھ ھای پوچ و غیر اقتصادی برای 

شگفت انگیز اینکھ . کشور ما فاجعھ آمیز است
نمایندگان مجلس فرمایشی بھ این تصمیمات 

اعتراض . استبدادی دولت اعتراضی نمی کنند
بھ چنین تصمیمات غیر عقالئی دولت حتی در 

 فقیھ نیز خطرناک و کادر نظام استبدای والیت
ولی می بینیم کھ ھمھ حاکمیت . نادرست نیست

سر و تھ یک کرباسند و اقتصاد را مال خر می 
آنھا بھ مصداق ھر آنکس کھ دندان دھد . دانند

با این تفاوت کھ این . نان دھد زندگی می کنند
توصیھ را برای مردم می خواھند و خودشان 

ی از آنھا آن بخش. درآمد نفت را باال می کشند
نیز کھ دندان ندارند و یا خدا دندانھای تیزشان 
را از آنھا گرفتھ است از دندان عاریھ برای 

آنھا بیشتر . خوردن مال مردم استفاده می کنند
دراکوالھای اسالمی بومی ھستند و از خون 

باید منتظر بود کھ . مردم ایران تغذیھ می کنند
ودیھا روزھای تعطیل جمعھ برای احترام بھ یھ

و مسیحی ھا بھ شنبھ و یکشنبھ نیز گسترش 
.یابد

*****

...یک نشست
تماسھای حضوری و از نزدیک نقش مھمی در 
شناخت متقابل، آشنائی دقیقتر با نظریات، رفع 
سوء تفاھمات و یا ممانعت از بروز بدفھمی و 

حزب ما با نظر مثبت . حتی نزدیکی بھم دارد
د بھ شرطی کھ بھ این نشستھا برخورد می کن

حدود و ثغور برنامھ و ھدف از مذاکرات 
روشن باشد و نشستھا بھ بحثھای بی سرانجام، 
بی سرو تھ و تکراری بدل نشود کھ ما با نمونھ 
ھای فراوان آن تا بھ امروز کھ تنھا بھ تلف 

. کردن وقت منجر شده است روبرو بوده ایم
ھدف ما در این گفتار مختصر تنھا تعریف و 

د برای خوش آمدن نیست اتفاقا برای ایجاد تمجی
تا معلوم شود کھ چھ . شفافیت کمونیستی است

. کسی چھ می گوید و ماھیت مشاجرات چیست
 ١٠ادامھ در صفحھ ...آیا امکان نزدیکی 

را بی قید و شرط ترک کنندو افغانستان  باید خاک عراق ، استعمارگرِتجاوزگران
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[Text eingeben]

...یک نشست
وجود دارد یا نھ؟ بھ چھ مواردی باید تکیھ 

شھ کرد؟ چھ موضوعی را باید شکافت؟ ری
ر د. و راه حل آن چیستمشاجره در کجاست 

ھر مبارزه ای باید نخست ماھیت اختالفات 
روشن شود تا بشود بر سر آن با بحث و تبادل 
نظر بر اساس پذیرش مارکسیسم لنینیسم بھ 

مھم این نیست کھ این نتیجھ بھ . نتیجھ رسید
نزدیکی منجر شود کھ البتھ مثبت است مھم این 
 است کھ معلوم شود ھر جریان سیاسی صرف

نظر از نوع نگارش دارای چھ دیدگاھی بوده و 
از کدام زاویھ طبقاتی بھ مسایل برخورد می 

مھم این است کھ . کند و راه حل نشان می دھد
سرانجام معلوم شود جدا از نوع عبارت 
پردازی، تشکل مفروض مدافع لیبرالیسم است 
یا سوسیالیسم و از سوسیالیسم در شرایط 

 اگر بحث ریشھ .مشخص امروز چھ می فھمد
ای نشود عمال در اتخاذ موضعگیریھای سیاسی  

.   دیر یا زود کار بھ بن بست می رسد
در ھمان گاه نخست بنظر ما رسید کھ اکثریت 
سازمانھای شرکت کننده علیرغم اینکھ ھمگی 
خود را ھوادار طبقھ کارگر معرفی می کنند 
ولی فرسنگھا از یکدیگر از نظر اطالعات و 

ی تاریخی و درک ایدئولوژیک فاصلھ برداشتھا
این تفاوتھا را در عین حال می شد در . دارند

میان شرکت کنندگان در نشست نیز مشاھده 
نوع پرسشھا و اظھار نظریات حاضرین . کرد

در نشست بیانگر دوری نظریات از یکدیگر و 
عدم تفاھم بر سر مفاھیم مورد قبول مارکسیسم 

. بود
 پرچم زنده باد در این نشست ھمھ بدور

سوسیالیسم گرد آمده بودند در حالیکھ از نظر 
حزب ما این مقولھ دیگر بازگو کننده ماھیت 

باید روشن کرد کھ . طبقاتی سازمانھا نیست
آیا . ھواداری از سوسیالیسم بکدام مفھوم است

سوسیالیسم ھمان مارکسیسم لنینیسم است و یا 
ن مخالفت اینکھ زنده باد از سوسیالیسم بیان پنھا

. این امر بروشنی معلوم نبود. با لنینیسم است
طبیعتا شفافیت در این مسئلھ کلید حل بسیاری 

جمع کردن . از بحثھا و برخوردھا خواھد بود
تشکلھا بھ زیر پرچم کلیات و نزدیکی بر اساس 
کوچکترین مخرج مشترک نوزاد شکست را 

.در بطن خود دارد
ی مشترکی در در طی بحثھا کھ اساسا دیدگاھھا

مورد علل سرکوبھا در زمان خمینی و ماھیت 
 خرداد و نقش رھبری ٢٢جنبش دموکراتیک 

این جنبش خودبخودی و لزوم سرنگونی آن 
وجود داشت، مسایلی نیز بطور ضمنی بیان 
می شد کھ ناشی از اختالفات عمیق میان 

آنچھ . نیروھای شرکت کننده در این نشست بود
کان بروز پیدا کرد بنظر ما کم و بیش ام

׃عبارت بود
مخالفت با حزبیت، تبلیغ لیبرالیسم تشکیالتی و 
عدم تمکین بھ انضباط پرولتری و در یک کالم 
نفی نقش تاریخی و آزموده مرکزیت 
دموکراتیک و جایگزینی آن با مفاھیم لیبرالی و 

.ضد تشکیالتی و انحالل طلبانھ
درک نادرست از مفھوم کیش شخصیت و نقش 

.صیت در تاریخشخ
درک نادرست از مبارزه طبقاتی در برخورد 
بھ مذھب و مقولھ اعدام و لیبرالی کردن این 
مفاھیم و تالش برای اینکھ مبارزه کمونیستھا 
را در متن مبارزه علیھ اسالم و نھ علیھ 

در این . امپریالیسم و صھیونیسم بگنجانند
سخنان عدم درک روشن از شناخت دشمن 

در این بیانات بیشتر صلح . د بودطبقاتی مشھو
طبقاتی، دست کشیدن از قھر انقالبی و اقناع 
دشمن طبقاتی میدان پیدا می کرد کھ بنظر ما 
دامنھ گسترده خطرات بیان این افکار و 
ِاستنتاجات مربوط بھ آن بر خود  گویندگان نیز 

.روشن نبود
جایگزینی تضادھای اساسی جھان، تضاد خلقھا 

م و تضاد بین کار و سرمایھ، با امپریالیس
تضادھائی کھ عمال سیمای جھان کنونی را 
ترسیم می کنند و باید ابزار تحلیل ما باشند با 
تضاد مصنوعی، تضاد میان میلیتاریسم آمریکا 

البتھ در نوع استفاده از واژه ھا . و اسالم
تفاوتھائی وجود داشت ولی در واقعیت امر 

 درک ماھیت ریشھ این تفکرات در ھمان عدم
امپریالیسم و صھیونیسم و تضادھای اساسی 

.دوران کنونی نھفتھ است
رفقائی رژیم جمھوری اسالمی را نوکر 
امپریالیست معرفی می کردند کھ از ھمان بدو 
پیدایشش مانند یک مھره با مھره دیگری کھ 
آنھم نوکر امپریالیست بوده است معاوضھ شده 

متناقض این رفقا توجھی بھ عواقب . است
.تحلیلھای خویش نداشتند

رفقائی تجاوز عراق بھ ایران را نوعی بررسی 
می کردند کھ تو گوئی جنگی امپریالیستی در 
ایران براه افتاده بوده است و باید کمونیستھا 
برای سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی دست 

.بھ اسلحھ می بردند
رفقائی حتی بر سر مقوالت دموکراتیک اشکال 

این رفقا حقی بھ عنوان حقوق دول و . داشتند
آنھا کھ خیلی انقالبی . ملل برسمیت نمی شناسند

اند مدعی اند کھ باید از حقوق دول انقالبی
 و یا ملل انقالبی حمایت کرد سایرین دارای 

تو گوئی زنان با . حقوقی دموکراتیک نیستند
ایدئولوژی ارتجاعی حق تساوی حقوق با 

طبیعتا چنین . البی ندارندمردان، ارتجاعی و انق
درکی از حقوق دموکراتیک کار مبارزه 
دموکراتیک را نیز بھ بن بست می کشاند و این 
بویژه در حق ایران در غنی سازی اورانیوم 

.بازتاب می یافت
رفقائی بودند کھ بر سر مفھوم انقالب درک 
دگماتیکی ارائھ می دادند و انقالب را صرفا 

ی می دانستند و نھ یک تحوالت بنیادی اقتصاد
امر سیاسی و بھ این مفھوم عمال در ارزیابی 
انقالب ایران و ماال انقالب اکتبر و تحقق 

. سوسیالیسم در شوروی دچار تناقض می شدند
این تفکر راه را بر ای اکونومیسم و 

.رویزیونیسم باز می کند

رفقائی بودند کھ از مفھوم چپ ھمان کمونیسم 
 در حالیکھ این واژه بیانگر را افاده می کردند

.اعتقاد بھ مارکسیسم لنینیسم نیست
رفقائی کمونیستھا را میھن پرست نمی دانند، 
میھن پرستی را نوعی عقبگرد و ناسیونالیسم 

آنھا کمونیستھا را فقط . جلوه می دھند
انترناسیونالیست می دانند و مفاھیم میھن 
پرستی کمونیستی و ملی گرائی و برتری جوئی 

.ملی را مخلوط می کردند
 رفقائی بودند کھ درک نادرستی از مبارزه 
علیھ صھیونیسم ارائھ می داند و تفاوت میان 
مبارزه ضد صھیونیستی و یھودی ستیزی را 

.درک نمی کردند
رفقائی بودند کھ با درک نادرست از مبارزه 
ملی خلقھا بر ضد صھیونیسم و امپریالیسم راه 

ار در جھان باز می را برای توجیھ استعم
گذاشتند و عمال تاریخ مبارزات آزادیبخش 
خلقھای جھان را با ھر درجھ معینی از تحول و 

درک . تکامل کھ داشتند بزیر پرسش می بردند
آنھا عمال توجیھ استعمار بود کھ مدرنیسم را 
ابزار سرکوب ملتھائی می کرد کھ از زندگی 

. سنتی برخوردار بودند
 بھ تاکتیکھای دشمنان کھ برای رفقائی بودند کھ

ایجاد سردرگمی در میان نیروھای انقالبی بھ 
. کار می رفتند و میروند توجھ الزم نداشتند

 بدون در نظر داشتن و ٦٧تکیھ بھ کشتار سال 
 کھ آغاز این ٦٠پیوند آن با کشتار سالھای 

کشتارھا بود و ھزاران نفر را بدون محاکمھ و 
ینھ دیوار قرار بدون روشن شدن جرم بھ س

–دادند می تواند زمینھ را برای تبرئھ توده ای
اکثریتیھا، اصالح طلبان حکومتی کھ ھمدست 

 حمایت ٦٠خمینی بودند و از کشتار سالھای 
تکیھ بھ کشتار . می کردند فراھم آورد

 تیر و علم کردن آن از ١٨دانشجویان در 
طرف سلطنت طلبان جنایتکار بھ عنوان روز 

الش بخاطر جایگزینی آن با روز دانشجو و ت
 نشانھ نفرت از جنایات ١٣٣٢ آذر ١٦تاریخی 

رژیم جمھوری اسالمی نیست، نشانھ استتار 
سیاست جنایتکارانھ ایست کھ می خواھد از آب 
گل آلود ماھی گرفتھ و جنایات نظام پادشاھی 

آنھا کاسبکارانھ در پی نابودی . را کتمان کند
تند و شھدا و سنتھای انقالبی خلق ما ھس

جانباختگان را در بازار سیاست با یکدیگر 
. تاخت می زنند

ولی بھر صورت این نشست این امکان را 
فراھم نمود تا عمق دوری ھا روشنتر شود و 
در طی آن معلوم شود کھ کلیھ این نیروھا می 
توانند در بسیاری عرصھ ھای مبارزه 
دموکراتیک از جملھ حمایت از مبارزات مردم 

 خرداد زبان واحدی پیدا کنند و کار ٢٢در 
اھمیت این کار در این است کھ . مشترک نمایند

دشمن با استفاده از پراکندگی نیروھای مترقی 
ایران زمینھ را برای کسب رھبری جنبش 
اعتراضی در خارج از کشور با امکانات 

وظیفھ ما . عظیمی کھ دارد در دست بگیرد
 ١١حھ ادامھ در صف...برای پاکیزه 

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

...یک نشست
نگھداشتن جنبش عمومی دموکراتیک و سمت 
و سو دادن بھ آن باید از طریق پیوند آن با 
مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صھیونیستی 

در غیر این صورت خطوط . صورت گیرد
تمایز ما با جریانھای مشکوک و سرنگونی 
طلب ارتجاعی نظیر سلطنت طلبان، 

 و محافل مشکوک امپریالیستھا و صھیونیستھا
داخل و خارج از کشور از بین می رود و 

بنظر ما توجھ . مردم را بھ گمراھی می کشاند
طرح شعارھای . بھ این امر راه گشا است

کمونیستی در جنبش عمومی دموکراتیک کھ 
 دارد چپروی غیر قابل تبلیغی و تھیجیجنبھ 

. بخشش است و بھ انزوای کمونیستھا می کشد
از سطح جنبش تنھا می توان بھ در این مرحلھ 

 مارکسیسم لنینیسم پرداخت کھ کاری ترویج
استقرار نظام . طوالنی و با حوصلھ خواھد بود

سوسیالیستی در ایران کھ شرط عمده اش 
استقرار دیکتاتوری پرولتاریائی است در 
شرایط تسلط استبداد کنونی تنھا از راه تعمیق 

وند شعار پی. مبارزه دموکراتیک می گذرد
مبارزه عمومی مردم ایران با طبقھ کارگر و 
طرح خواستھای آنھا در این حرکتھا راھی 
است کھ ما را بھ دموکراسی پیگیر نزدیک می 

. کند و رژیم استبدادی را بھ بن بست می کشاند
بسیج توده مردم و از جملھ طبقھ کارگر در این 
عرصھ زمینھ را برای ارتقاء سطح مبارزه 

و منجر بھ آن می شود کھ با فراھم آورده 
رھبری حزب طبقھ کارگر شعارھای ترویجی 
ما بھ خواستھای تبلیغی و تھیجی و شعار روز 

. بدل شوند
*****

...تکامل در وحدت،سرشت
در اینجا باز ھمان نغمھ کھنھ و . پرولتاریا

زنگ زده حزب و طبقھ ساز می شود کھ بنا بر 
ینده آگاه  نما،آن گویا حزب نماینده طبقھ

 ما قبال دیدیم کھ چگونھ .پیشاھنگ طبقھ نیست
مارکس و انگلس برچنین نظری خط بطالن می 

 توضیح می ”مسئلھ مسکندر ”انگلس . کشند
حزب کارگری سوسیال دموکراتیک ”دھد کھ 

آلمان از آنجا کھ حزب کارگر است لزوما 
سیاست طبقھ کارگر را ” سیاست  طبقاتی”

ر حزب کارگری از اعمال می کند و چون ھ
بر می خیزد کھ حاکمیت را در دولت این مبداء 

 سوسیالکارگری  حزب ،تصرف کند
 ،خوددموکراتیک آلمان نیز خواستار حاکمیت 

حاکمیت ”حاکمیت طبقھ کارگر و بدین قسم 
 سیاست طبقھحزب طبقھ کارگر .است” طبقھ

حاکمیت کارگر را اعمال می کند برای آنکھ  
 چیزی حاکمیت حزب ، کند قبضھدولترا در 

 بنظر رسد .”نیست حاکمیت طبقھ کارگرجز 
 اما کسانی .مطلب مانند آفتاب روشن است

تصمیم گرفتھ اند کھ انقالب اکتبر منجر بھ 
دیکتاتوری پرولتاریا نشد چون گویا قدرت 

پرولتاریای سازمان یافتھ بھ صورت ”بدست 
 اگر توضیح مارکس و .نیفتاد” طبقھ حاکم

ھ در باال آمد معتبر نباشد آنوقت باید بھ انگلس ک
این سئوال پاسخ گفت کھ منظور از 

پرولتاریای سازمان یافتھ بھ صورت طبقھ ”
چیست و انقالب پس از پیروزی باید  ”حاکم

 ،بدست چھ کسانی می افتاد کھ بھ مثابھ طبقھ
 این . شودوری پرولتاریا قلمدادتتحقق دیکتا

رکس و انگلس نکتھ را ھم اضافھ کنیم کھ ما
کمون پاریس را دیکتاتوری پرولتاریا 

آیا دولتی کھ پس از انقالب اکتبر . دانستندمی 
کار آمد وظایفی را کھ انجام داد در روی

ماھیت و مضمون خود بدیل دولت پرولتری 
کمون نبود؟ پاسخ بھ این سئوال بیقین نمی تواند 

      . مثبت نباشد

*****

Toufanhezbkar در توییتر       توفان 

) توفان(حزب کارایران
درفیس بوک

Toufan HezbeKar

مردم چرا نشستین   ایران شده فلسطین

)منتشر شد آنرا در تارنمای توفان مطالعھ نمائید ٥١توفان الکترونیکی شماره (

الکترونیکتوفان

٢٠١٠ اکتبر١٣٨٩ ماه مھر٥١شماره 
کارایرانحزبالکترونیکیھ نشری

org.toufan@toufanorg.toufan.www

:در این شماره میخوانید
٣.صبرای خروج از بحرانصف بندی ھای جدید  ٢.صھ بھ سرمایھ دارانحذف یارانھ کاال ھای مورد نیاز مردم و افزایش یاران

 درحاشیھ عقب نشینی . بھ بھانھ شصت سالگی ترانھ مابرببوس٤.صمحکوم نکردن تحریم ایران ھمدستی با امپریالیسم است
ارکوزی و شرکا در فرانسھ  پیرامون ماجراجوئی بناپارتیسم و سیاست رو ستیزی س٧.بخشی ازارتش اشغاگر آمریکا ازعراق

.ص عملیات .درمورد انفجار بمب درمھاباد) توفان(اطالعیھ حزب کارایران. ١١ یازده سپتامبر و اشغال افغانستان ١٠
.تروریستی در مھاباد را محکوم میکنیم



یک نشست 
موفقیت آمیز

 ٢٠١٠ سپتامبر ١٢ و ١١در تاریخ 
در شھر آمستردام در ھلند بھ ابتکار 

کھ یک تشکل " میز کتاب آمستردام"
 نشستی در ،دموکراتیک است

 ٦٧سال اختگان ببزرگداشت جان
در این نشست تعدادی از . برگزار شد

تشکلھای سرنگونی طلب سیاسی 
، ایران از جملھ چریکھای فدائی خلق

، سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
کمیتھ (کارگران انقالبی ایران

ی شورای سوسیالیستھا، )مرکزی
) توفان(حزب کار ایران ،مسلمان

شرکت کردند و بیک تبادل نظر 
رفیقانھ و آموزنده برای عموم 

در این نشست آنھا توانستند . پرداختند
با بیان نظریات خویش شرکت 
کنندگان را بھ مواضع تشکلھایشان 
بیشتر آشنا نمایند و با نظرات ھم از 

.نزدیک آشنا شوند
٩دامھ در صفحھا...مسلما چنین 

حزب واحد طبقھ کارگر ایران "حزب کارایران"نشریھ " توفان."ست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران استنشریھ ای کھ در د: 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، . ی اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنیدمارا در جمع آور. 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

.افپست مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیمگز

)١٦(تکامل در وحدت، سرشت مارکسیسم است
تردیدی نیست کھ با پیروزی انقالب اکتبر دیکتاتوری پرولتاریا بر طبق ھمان اصول 

در .  انگلس آنرا تدوین و با بررسی علمی کمون تکمیل کردنداستقرار یافت کھ مارکس و
شوروی تنھا از اصل تنزل حقوق تا سطح دستمزد یک کارگر متوسط موقتا عدول شد 
زیرا کھ بدون حضور متخصصین بورژوا پرولتاریا در فن اداره امور با مشکالتی بیش از 

زد لنین کسب اھمیت می کرد نھ آنچھ کھ در ن. آنچھ کھ در برابر او بود روبرو می گردید
لنین در ھرگامی . اصول خشک بلکھ شکل پیاده کردن آنھا در شرایط مشخص بود

، آنھم پیروزی در شرایط مشخص آنروز روسیھ،پیروزی سوسیالیسم را در مد نظر داشت
در شرایطی کھ کشور بر اثر جنگ جھانی و جنگھای داخلی و مداخلھ امپریالیست ھا بکلی 

 در شرایطی کھ پرولتاریای روسیھ نسبت بھ پرولتاریای کشورھای ،ده بودویران ش
 در چنین شرایطی مصالح انقالب ،صنعتی پیشرو در سطح پائین تری قرار داشت

سوسیالیستی ایجاب می کرد کھ برای استفاده از کارمندان بورژوا بھ آنھا دستمزد بیشتری 
.پرداخت شود

آیا بلشویکھا قدرت دولتی را ”تبر در نوشتھ ای تحت عنوانلنین چند ھفتھ قبل از انقالب اک
׃در مورد کارمندان بانک می نویسد” حفظ خواھند کرد؟

ما محتمال فقط بتدریج برابری دستمزدھا را در ابعاد کامل آن برقرار خواھیم کرد و در ”
ما  ا،ما دستمزدھای باالتر را برای چنین متخصصینی باقی خواھیم گذاشتدوران گذار 

روشن است کھ ) تکیھ از ماست(آنھا را تحت کنترل ھمھ جانبھ کارگری قرار خواھیم داد
لنین و حزب بلشویک بھ اصل تساوی دستمزدھا باور داشتند منتھا پیاده کردن آنرا در 

لنین میان برابری دستمزدھا و حفظ و . اوضاع و احوال آنروز بھ سود انقالب نمی شمردند
 انقالبی کھ پرولتاریای جھانی بھ حق بھ آن بھ مثابھ ،ب را برگزید انقال،تحکیم انقالب

. انقالب خود می نگریست
در یک بررسی دقیق از واقعیت انقالب اکتبر ھمھ چیز بر آن داللت دارد کھ پس از 

لنین این حقیقت را در تمام یا .  دیکتاتوری پرولتاریا در روسیھ تحقق یافتھ است،پیروزی
 آثاری کھ پس از انقالب اکتبر برشتھ تحریر در آورده با استحکام و الاقل در اکثریت

قاطعیت تائید کرده است معذالک کسانی استقرار دیکتاتوری پرولتاریا را در روسیھ از بیخ 
و بن نفی می کنند و برآنند کھ با انقالب اکتبر این بورژوازی بود کھ امکان یافت تحت نام 

کھ بر نفی دیکتاتوری ” دالئلی”یکی از .  عمل بپوشاندسوسیالیسم بھ منافع خود جامھ
پرولتاریا در روسیھ اقامھ می شود اینست کھ دولت بھ مفھوم مارکسیستی کلمھ یعنی بھ 

مدعیان این حکم توضیح . بوجود نیامد” پرولتاریای سازمان یافتھ بھ صورت طبقھ”مفھوم 
 و انگلس مفھوم این عبارت را اما مارکس. نمی دھند کھ منظورشان از این عبارت چیست

در مانیفست در . با چنان صراحتی بیان کرده اند کھ جای ھیچگونھ تردید باقی نمی ماند
ھمھ وسایل تولید را در دست دولت یعنی پرولتاریای سازمان یافتھ بھ … یکجا آمده است

زمان سا”׃ در جای دیگر در ھمین اثر گفتھ می شود. ”صورت طبقھ حاکم متمرکز گرداند
 پیوستھ بر اثر رقابت کارگران پرولتاریا بھ صورت طبقھ یعنی بھ صورت حزب سیاسی

پرولتاریای سازمان ”روشن است کھ مارکس و انگلس از ) تکیھ از ماست(…”میان خود
حال اگر در روسیھ پس . حزب سیاسی طبقھ را اراده کرده اند” یافتھ بھ صورت طبقھ حاکم
بوجود ” پرولتاریای سازمان یافتھ بھ صورت طبقھ حاکم”فھوم از انقالب اکتبر دولت بھ م

نیامد باید نتیجھ گرفت کھ حزب بلشویک کھ دولت را تشکیل داد حزب سیاسی طبقھ کارگر 
در واقع نفی استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بھ معنی نفی ماھیت پرولتری حزب . نبوده است

.باره انقالب اکتبر زائد استبلشویک است کھ در چنین صورتی ھرگونھ بحث در 
١١ادامھ در صفحھ  ...گاھی دولت بلشویک را دیکتاتوری حزب می نامند و نھ 
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