
الکترونيکی توفان        

ه نشریه الکترونيکی  حزب کارایران      شمار 7               2007  مارس                  1385  اسفند     
 

  !نده باد هشتم مارس روز اتحاد و همبستگی زنان سرا سر جهانخفر       
ان سراسر جهان در پيکار بخاطر رهائی از قيود ارتجاعی و اين روز تاريخی روز همبستگی زن. بار ديگر هشتم مارس  فرا ميرسد

اززمانی که زنان روز همبستگی خود را بنيان نهادند بيش از نود سال . قرون وسطائی و نيل به تساوی حقوق با مردان است
  2 ادامه ص. د آورنددر طول اين مدت زنان با مبارزات خويش توانسته اند دروضع اجتماعی خويش تغييرات بسياری بوجو. ميگذرد

..............................                                                                          

  اطالعيه                                                                        
   مارس17بمناسبت تظاهرات جهانی ضد جنگ  در ) وفانت( حزب کارایران                                       

  ! دست امپریاليستها از ایران و منطقه کوتاه باد               
 17بمناسبت چهارمين سالگرد اشغال بربرمنشانه عراق و اعتراض به تهديدات نظامی عليه ايران در سراسر جهان  روز شنبه 

خواست خروج بی قيد و شرط قوای اشغالگر از خاک عراق شعار . ست به تظاهرات ميزنندمارس  ميليونها نفر به خيابانها آمده و د
ليکن هم اکنون بخاطر تحريم و تهديدات نظامی و خطر جنگ عليه ايران موج بزرگی . محوری اين تظاهراتهای عظيم جهانی است

ندی بزرگی در ايران و جهان و منطقه در حال صفب. از همدردی و همبستگی با  مردم  ايران  در سراسر جهان بوجود آمده است
امپرياليست و نوکران بومی آنها در ايران که .اين صفبندی نقش قاطعی در فردای تحوالت منطقه ايفاء خواهد کرد. شکل گيری است

ف ديگر است در يک طرف اين صفبندی قرار دارند و خلقهای قهرمان ايران در طر“ سيا“و “ موساد“سرشان در آخور سازمان 
تجاوز “در حاليکه  دشمنان سوگند خورده  مردم ايران و افراد و محافل منحرف چپ  با شعار ننگين و مسخره . مبارزه ايستاده اند

 به ميدان می آيند ميلياردها " دعوای بين جمهوری اسالمی و آمريکاست"امپرياليست آمريکا به ايران به ما مربوط نيست و اين
  4ادامه ص ..خلقهای ايران در کنار ما قرار دارندمردم جهان و تمامی 

..............................                                                                        

  حمایت ميکنيم درمقابل مجلسمعلمان پرشکوه تجمع از       
قابل مجلس جمهوری اسالمی گرد آمدند وبر عليه رژيم  ايران م اسفند، بيش از دهزار معلم زحمتکش و شريف12شنبه 

.ندد غير قابل تحمل نموده است، دست به اعتراض ز برايشانارتجاعی و فقر و فشار بی حد و حصری که زندگی را  
،سردمداران  ،روشن است که رشد جنبش دانشجويی و اعتراضات مجدد و گسترده فرهنگيان در کنار جنبش کارگری  

پيکار . ، سخت به تکاپو انداخته استتکار جمهوری اسالمی را که خون زحمتکشان را در شيشه کرده استمتقلب وجناي
متحد آموزگاران عليه جمهوری اسالمی نه تنها خصلت توده ای و گسترده می گيرد بلکه پيگير تر، قاطع تر و مصممانه 

استعفا ، وزیر بی کفایت"؛"هرگز ندیده ملتی،تیمجلس به این بی غير:"آموزگاران با شعارهای خود نظير. تر ميگردد
 و مافيای در قدرت را به مصاف طلبيدند و و عده و مسئولين بی کفايت ...  برای رفع تبعيض،معلم به پا خيز  "استعفا

3ادامه درص  .وعيد های پوچ و بی سروته دولت احمدی نژاد را که فقط به تبليغات اکتفا ميکند به تمسخر گرفتند  
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...  هشت مارسادامه  
 

در جهان سرمايه داری عليرغم تبليغات فراوان اما از برابری زنان و مردان خبری نيست و زنان اولين قربانيان بحران و رکود 
 خدمات پزشکی،آموزش اگر به موقعيت زنان در اين جوامع و درزمينه های روبنائی و زير بنائی چون بهداشت و. اقتصادی هستند

و پرورش، کار و حرفه، حقوق مدنی و جايگاه اجتماعی و سياسی نظری بيفکنيم، متوجه می شويم که برابری و مساوات ميان زن 
تعرض به حقوق . و مرد نه تنها جامه عمل بخود نپوشيده است، بلکه تبعيضات جنسی و شکاف طبقاتی هرروز عميق تر ميگردد

ته صنعتی از ماهيت نظام سرمايه داری برميخيزد و تنها با بر انداختن جامعه طبقاتی ميتوان به اين وضع زنان درجوامع پيشرف
آزادی زنان و تساوی کامل آنان با مردان جز با دست طبقه کارگر، جز درجامعه سوسياليستی و درجريان ساختمان . پايان بخشيد

ياليستی است که زنان امکان می يابند کليه استعدادهای جسمی و روحی فقط درجامعه سوس. سوسياليسم امکان پذيرنخواهد بود
بيهوده نيست که رهائی زنان از هرگونه قيد اجتماعی و . خودرا به کاراندازند و در پروسه توليد اجتماعی فعاالنه شرکت جويند

 مارکسيستی لنينيستی  جهان  و جزو تساوی حقوق آنان درتمام شئون سياسی، اقتصادی  و اجتماعی يکی از  اصول مرامی احزاب
زنان مانند مردان از کليه . زنان ايران نيمی از سکنه کشورند اما نيمی محروم تر و رنجکش تراليتفک مبارزه اين احزاب است

شم اما ميان زنان و مردان عدم تساوی شديدی بچ. باليای اجتماعی و اقتصادی ناشی از سلطه ارتجاعی رژيم اسالمی در رنج اند
زنان ايران  نه تنها در . زنان دريک رشته ازحقوق سياسی و اجتماعی و حقوقی که مردان از آن برخوردارند، محرومند. ميخورد

معرض نابرابری و تبعيض طبقاتی و پی آمدهای  اجتماعی مترتب از آن  قرار دارند، بلکه  از آن نظر شايان توجه خاصی هستند  
ستون ها وارکان اين آپارتايد جنسی برقانون . ميکنند که بدون مبالغه بر آپارتايد جنسی استواراستکه در سيستم و نظامی زندگی 

گزاری کشور ، برشرع اسالمی ، بر نظام واليت فقيه و برفرهنگ و سنتهای بشدت واپسگرای فئودالی و مرد ساالری بنا گرديده 
 سال پيش به زباله دان تاريخ 200يدند  با انقالبات بورژوائی  اين روبنا و فرهنگ های پوسيده را ملت های ديگر کوش. است

زمامداران عباپوش و عمامه بسر ايران، پس مانده های فسيل شده آن از اعماق قرون وسطا بيرون کشيده اند واصراردارند . بسپارند
روشن است که نظام سرمايه . باشدآن رابه جامعه ای حقنه کنند که سيستم اقتصادی سرمايه داری شاخص روابط توليدی آن می 

داری آن روبنای فرهنگی  و اجتماعی را می طلبد که به چرخش چرخهای آن  کمک کند و نه آن که پاسحگوی روابط توليدی باشد 
اين تضاد و ناسازگاری  طبيعتا درصحنه سياست نيز منعکس ميگردد و . که سرمايه داری درستيز و جنگ و نفی آن زاده شده است

  .اهد اِين تناقضات در  صحنه اجتماعی ايران هستيمماش
امسال درشرايطی به استقبال هشتم مارس ميرويم که امپرياليسم آمريکا با توسل به تحريم اقتصادی و تهديدات قلدرمنشانه نظامی گام 

ن عراق و افغانستان و ساير امروز سرنوشت زنان ايران به سرنوشت زنا. به گام خود را برای تجاوز به مردم ايران آماده ميکند
اين است که طرح مطالبات بر حق زنان ايران بدون پيوند آگاهانه با مبارزه ضد تحريم، تهديد و . زنان منطقه گره خورده است

قوق نمی توان مدافع ح.   فاقد محتوا و ترقی خواهد بود!دست امپریاليستها از ایران و منطقه کوتاه بادتجاوز امپرياليستی و فرياد 
زنان ايران بود اما ازتجاوز نظامی به لبنان و افغانستان و عراق حمايت نمود واين سياست ارتجاعی  را درقالب مبارزه با اسالم 

تا امپرياليسم و ارتجاع طبقاتی درجهان حاکم است تصور آزادی کامل زنان و تحقق حقوق . سياسی  تئوريزه و تبليغ کرد
  .ردان ميسر نخواهد بوددموکراتيک و برابر آنها با م

حزب ما به زنان دلير و مبارز ايران درود ميفرستدو يقين دارد که زنان تحت ستم ايران نقش شايسته خودرا دربرانداحتن رژيم زن 
 ستيز جمهوری اسالمی و زدودن تمامی قيد و بندهای سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری با سربلندی ايفا خواهند کرد و جز اين نيز

  . نخواهد بود
  !                               زنده باد پيکار متحد زنان سراسرجهان عليه سرمایه داری و امپریاليسم

  !                                          سرنگون بادرژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی
  !يسم این پرچم نجات بشریت                                              زنده باد سوسيال

  
  )توفان(حزب کارایران                                      

  1385 اسفند                                                             
                                                                

........................................................................................................................................................  
 
 

   را محکوم ميکنيم تجمع آرام زنان اوباشان بهتهاجم

 
 درمقابل دادگاه انقالب دست  در اعتراض به قوانين ضد زن و تبعيضات مردساالرانه فعالين زنازگروهی   اسفند13روز یکشنبه 

 رژيم که از آينده خود بيمناک . بازداشت و مورد ضرب و شتم قرارگرفتند توسط نيروی انتظامیزدند که چهل تن از آنها به تجمع 
 و مردم  گيرد به همان اندازه بر فشار به آزاديخواهان میاست هر اندازه بيشتر مورد تهديد و فشار ار سوی آمپرياليسم آمريکا قرار

حزب ما هجوم وحشيانه به تجمع آرام زنان را بشدت محکوم ميکند و خواهان .  جامعه را مختنق تر ميکندی می افزايد و فضا
انديشان، آتش مبارزه را دتوسل به ترور و تشديد سرکوب مخالفين و آزا. آزادی فوری و بی قيد و شرط همه بازداشت شدگان است

به مبارزات خود گسترش ميدهند و با پيوند اين ...معلمان، زنان و دانشجويان . ر و سوزان تر می گرداند، انرا تيزتخاموش نمی کند 
.مبارزات  با پيکار عليه تهديدات و خطرات خارجی برای تحقق مطالبات برحق خود پيگيرتر و مصمم تر گام بر ميدارند  

 
! که پاسخ مطالبات انسانی زنان را با چماق ميدهدمرگ بر رژیمی                                            

 
                                                                   ******************                                                             
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...ادامه  تجمع معلمان  
 

  ضمن حمايت و پشتيبانی از مطالبات عادالنه و دموکراتيک فرهنگيان و معلمان تهران و سراسر ايران از دانشجويان، حزب ما 
 دستاربندان جمهوری يران می خواهد که دوشادوش معلمان جامعه بر شدت مبارزه خود عليهدانش آموزان و همه آحاد مردم ا

 30 بخشهايی از بيانيه پايانی در زير. اسالمی بيافزايند و عرصه را بر رژيم پس مانده و ضد مردمی جمهوری اسالمی تنگترنمايند
:يدهيمکانون و انجمن معلمان که درمقابل مجلس قرائت گرديد را انتشار م  

 
با تاکيد مجدد بر اين که تشکل های صنفی با درک اين واقعيت که پيشبرد اهداف صنفی مستلزم زمان طوالنی ،  ".....

استمرار فعاليت و صبر بسيار است خود را کماکان متعهد به حرکت مدنی در چهارچوب قانون دانسته و از اين لحاظ 
ی را متناسب با شأن خود در جامعه ارائه کرده اند و به آن پايبند خواهند الگوی مناسبی از حق طلبی توام با قانون مند

اما در صورت برخورد امنيتی و قضايی با اعضای تشکل های صنفی فرهنگيان بر خود الزم می دانيم تصميمات . ماند 
.قاطعانه ای را در اين خصوص اتخاذ کرده و آن را با جديت عملی نماييم   

 
اهنگی تشکلهای صنفی فرهگيان سراسر کشور اولويت مطالبات فرهنگيان و برنامه های آتی خود در خاتمه شورای هم

. را در زمان حاضر به شرح زير اعالم می نمايند و اميدوارند اراده ی راستين برای تحقق آنها وجود داشته باشد   
 

شوری با تاکيد بر اجرای کامل فصول  ما فرهنگيان کشور خواهان تصويب بی قيد و شرط اليحه ی خدمات مديريت ک-1
. می باشيم 1/1/86مزايا و بازنشستگی و اختصاص رديف بودجه برای اجرای کامل آن از  ( 13 و 10  

 
 

 ما طرح سواالت موهن در آزمون ضمن خدمت فرنگيان در سال پيامبر اعظم را محکوم کرده و نگرانی عميق خود -2
.رش اعالم می نمائيم را از رواج تحجر در رأس آموزش و پرو  

  
 

 ما انتظار داريم وزير آموزش و پرورش به دليل عمل نکردن به وعده های خود و سوء مديريت آشکارشان توسط -3
  .نمايندگان محترم مجلس استيضاح شود 

 
.ود می دانيم  ما عدم برخورد امنيتی و قضايی با فعاالن صنفی و رفع تبعيد از فعاالن صنفی تبعيد شده را حق مسلم خ-4  
 
 

 ضمن حضور در مدارس 9/2/86ما فرهنگيان سراسر کشور در صورت عدم تحقق خواسته های فوق در روز يکشنبه 
 به نشانه ی اعتراض 12/2/86عليرغم ميل خود از حضور در کالس ها خودداری می نمائيم و همچنين روز چهار شنبه 

.  تجمع خواهيم نمود 12 صبح تا 9ا از ساعت در ادارات شهرستانها و سازمانها و مراکز استانه  
 

 کانون صنفی فرهنگيان يزد - کانون صنفی معلمان اردبيل - کانون صنفی معلمان کرمانشاه –کانون صنفی معلمان ايران 
 – انجمن صنفی معلمان استان کردستان – کانون صنفی فرهنگيان خراسان - کانون صنفی فرهنگيان استان اصفهان -

کانون صنفی ) رشت (  کانون صنفی معلمان گيالن - انجمن صنفی فرهنگيان خراسان –فی فرهنگيان شيراز کاون صن
 کانون صنفی فرهنگيان – کانون صنفی فرهنگيان شهررضا – کانون صنفی معلمان همدان -فرهنگيان استان قزوين 

 کانون صنفی فرهنگيان دزفول –خمينی شر انجمن صنفی فرهنگيان ) نکا (  کانون صنفی معلمان ايران -استان مرکزی 
 کانون صنفی – کانون صنفی معلمان اروميه - اتحاديه صنفی فرهنگيان اهواز – کانون صنفی فرهنگيان استان زنجان –

 مکانون – کانون صنفی معلمان شهرری – مجمع صنفی فرهنگيان ايالم – کانون فرهنگيان اسالمشهر –فرنگيان شوشتر 
 کانون – کانون صنفی فرهنگيان مازندران - کانون صنفی فرهنگيان کاشان – استان آذربايجان شرقی صنفی فرهنگيان

 کانون صنفی - کانون صنفی فرهنگيان کوچاصفهان - کانون صنفی فرهنگيان دماوند -صنفی فرهنگيان کرمان 
  " کانون صنفی فرهنگيان کرج-فرهنگيان اليگودرز 

 
                                                           ...............................  

 
 
 
 

  عليه  رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی  و معلمانزنده باد پيکار متحد فرهنگيان
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....ادامه دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد  
 

در هر جنبشی . بزير خود له خواهد کردبه صحنه آمده اند “ عدم دخالت“اين سيل بنيان کن مشتی دريوزگان سياسی را که با شعار 
بود که دست پروردگان “ کيسلينگ“نام اين مترسکها در زمان هيتلر . خائنينی نظير احمد چلبی ها و حامد کرزای ها وجود دارند

مقاومت مردم ايران و جهان پوزه اين بی . هيتلر بودند و در ممالک اشغالی بر سر کار می آمدند تا از منافع هيتلريها دفاع کنند
می تواند بر کشتار جمعی ، آزاديخواه و آزاده ای ن، وطنپرستهيچ ايرانی دموکرات. تفاوتها و خرابکاران را بخاک خواهد ماليد

خانه نشينی دعوت کرده و نقش ستون پنجم به “ انقالبی“ايرانيان توسط امپرياليستها صحه بگذارد و همه را به فراخوانهای 
  .امپرياليسم و صهيونيسم را در پشت جبهه جنگ ايفاء کند

، به همه یر را به همه رفقای حزبیحزب ما با تجربه اندوزی از نمایشات جنبش صلح در سالهای اخير رهنمودهای ز 
  :، به همه آزادیخواهان توصيه می کندميهنپرستان
 مارس که شعار مرکزی آنها خروج بی قيد وشرط  قوای اشغالگراز عراق  و 17بطور وسيع در جنبش ضد جنگ  -

 .محکوميت تحريم ايران و تهديدات نظامی امپرياليستها به ايران است شرکت کنند
را بخوانيد که برای اعتراض به تجاوز به ايران فقط در اين جنبشها شرکت کنند و اين صف واحد را در ايرانيها را ف -

صدور فراخوان به زبان فارسی و يا ساير زبانها . سراسر جهان که شبکه بزرگ و يک پارچه ايست تقويت نمايند
اينترنت با اين تشکلها همانگونه رفقای حزبی بايد از طريق شبکه وسيع . در ساير ممالک مربوطه ضروری است

هم اکنون شمار بزرگی ازهنرمندان و شخصيتهای ادبی و سياسی  . که تا کنون عمل کرده اند دائما در تماس باشند
از اين تظاهرات جهانی ضد امپرياليستی ....برجسته آمريکا ، آلمان ، فرانسه، انگلستان، سوئد، ايتاليا، بلژيک، کانادا

  . وز اعالم حمايت نموده و در آن شرکت خواهند کردو ضد جنگ و تجا
 دموکرات و ،، آزاديخواه، بشردوست، صلحدوستشرکت در تظاهرات ضد جنگ با همکاری نيروهای انقالبی -

 از همين لحظه کنونی به تقويت مشی ما در اين تشکلها ياری رسانده صفوف آنها را با ايرانيها کمونيست جهان
ابتکار عمل را از دست نيروهای مذهبی بنيادگرا که در حال ها را برجسته نموده و در عين ، حقانيت آنتقويت کرده

 . می گيردمی روند که صف خويش را مستقال ايجاد کنند  ميدان خواهند آمد وهصورت تجاوز آمريکا به ايران ب
  . حضور ايرانيها در اين تظاهراتها بايد برای افکار عمومی مشخص باشد -
 .ان در تبعيد و مورد تعقيب جمهوری اسالمی بايد در اين نمايشات برای افکار عمومی مشخص باشدحضور ايراني -
تنظيم و توزيع می شود بايد شامل نکات ، مضمون اعالميه های حزب که بطور مجزا از اعالميه مشترک تدوين -

ء امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم ، افشا به ميهن ما احتمالی تجاوز تحريم اقتصادی و تهديد ومحکوميت: زيرين باشد
افشاء . و تهديدات مکرر اسرائيل و آمريکا که تاسيسات هسته ای  و زير ساخت اقتصادی ايران را نابود خواهند کرد

افشاء رياکاری . ، آزاديخواهی و حمايت از حقوق بشر آمريکا و اسرائيل و دنيای غربماهيت دموکراسی خواهی
 .نها در بکار بردن دونوع معيار در جهانآنها و استفاده موذيانه آ

 کنندگان آن محترم شناخته شود از ءدرخواست اينکه قرارداد منع گسترش سالحهای اتمی بايد از جانب همه امضا -
فشار به اسرائيل تا .  درخواست شود، نابودی جهانی همه سالحهای کشتار جهانی...، فرانسه و، روسيهجمله آمريکا

ی کشتار جمعی خويش را به روی جهانيان بگشايد و سازمان انرژی اتمی حق داشته باشد که از درهای زرادخانه ها
 . آنها بازرسی کرده و نتايج آنرا به گوش جهانيان برساند

قطع حمايت امپرياليست آمريکا از برنامه های هسته ای کشور هندوستان که حاضر نيست قرارداد منع گسترش  -
 .دسالحهای اتمی را امضاء کن

افشاء رژيم جمهوری اسالمی که به نقض حقوق بشردر ايران مشغول است و همه حقوق دموکراتيک را بزير پا  -
گذارده و در کادر نظام سرمايه داری به سرکوب کارگران و زحمتکشان پرداخته و از ايجاد تشکلهای مستقل 

يمی و جنايتکار در ايران مستقر ساخته حقوق زنان ايران را پايمال کرده و رژيمی به. کارگری جلوگيری می کند
بايد لزوم سرنگونی اين رژيم اثبات شود ليکن وظيفه آن بعهده خلق ايران است و نه نيروهای متجاوز . است

شعار اينکه ما سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی را وظيفه خلق ايران می دانيم بايد در شعارهای ترويجی . خارجی
کوتاه   و منطقهازایران  دست امپریاليستها" شعار ولی. ی ما بازتاب يابدو توضيحی ما در اعالميه ها

 بايد به صورت تبليغاتی در باندول ها و ". به ایران تجاوز نظامی  نه بهتحریم و نه به "  !باد
بايد روشن باشد که سرنگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی در متن مبارزه عليه . پالکاردها حمل شوند

 .وزکاران برای جلب اعتماد مردم ايران و بسيج آنها ممکن و واقعی استتجا
 .ما بايد روشن سازيم که تجاوز امپرياليستی و صهيونيستی به ايران به تقويت رژيم جمهوری اسالمی منجر می شود -
يش تروريسم را ما بايد روشن سازيم که مبارزه با تروريسم امپرياليسم دروغی بيش نيست زيرا آنها با اقدامات خو -

 .در جهان تقويت کرده و جنبشهای آزاديبخش ملل را با اتهام تروريسم سرکوب می کنند
 ، تشکلها و ايرانيان مترقی که بر ضد امپرياليست مبارزه می کنند در عين همکاری با صالح است همه گروهها -

يش را در اختيار هم قرار دهند و در اعالميه های خو. در ارتباط با يکديگر قرار بگيرندجنبش صلح شبکه جهانی 
باشد تا با شرکت  خود دراين همايش . مبارزه ضد جنگ استداللهای خويش را تقويت کرده و هماهنگی ايجاد کنند

  .ميليونی ضد جنگ و ضد اشغال مشت محکمی بردهان امپرياليستها ومزدوران ريز ودرشتش کوبيده باشيم 
  !خروج بی قيد و شرط قوای اشغالگر از عراق                                   

  ! دست امپریاليستها از ایران و منطقه کوتاه باد                                                               
 ! نه به تحریم، نه به تجاوز نظامی به ایران                                                              
 ) توفان(حزب کار ایران                                                             

  2007مارس                                                                                   
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  پيرامون اشغال  سومالی                 
 
 

"  این جنگ آمریکا بر عليه تمامی مردم در شاخ آفریقاست"                        
          

 2007پرولترن ارگان حزب کمونيست سوئد در ژانویه مقاله ای که از نظر خوانندگان گرامی ميگذرد در هفته نامه 
 چين و آیاالت متحده این مقاله را به رشته ،محمد حسن، سياستمدار و دیپلمات سابق اتيوپی  در بلژیک. انتشاریافت

 کتابی 2003محمد حسن در .او مقاالت متعدی درمورد اوضاع عراق و خاورميانه انتشار داده است . تحریر درآورد
رامنتشر نموده و سياستهای امپریاليسم آمریکا را موشکافانه مورد نقد وبررسی "عراق درخطر اشغال" ام تحت ن
....قرارداد  

 از آنجا که در این مقاله اطالعات قابل توجه ای درمورد اوضاع سومالی و نقش امپریاليسم آمریکا در بحران شاخ 
:ی از فایده نمی بينيمآفریقا وجود دارد ترجمه و انتشار این مطلب را خال  

 
   علل اشغال سومالی

وضعيت بيش از حد ضعيف دولت اتيوپی به رهبری زناوی مليز ميتواند بيانگر علل اين هجوم و حمله بر عليه سومالی 
 ميخواهد خود را ،"دهعحمله به متحدان و حتی اعضای القا"مليز از طريق حمله به سومالی به بهانه . در ماه دسامبر باشد

اما اين .  در شاخ آفريقا نشان دهد،تحد آمريکا و دست راست جرج بوش در مبارزه جهانی آنها بر عليه ترور اسالمیم
.يک سرمايه گذاری دشوار است  

برای سومالی ها حمله اتيوپی به معنای . اختالفات و جنگ ميان سومالی و اتيوپی دارای تاريخی طوالنيست  ،اوال
اين را به عنوان مثال ميتوان با مداخله آلمان در امور بلژيک يا فرانسه مقايسه . تينيسنتعرض از جانب يک دشمن خو

. کرد  
وجود قبايل تنها عامل از هم پاشيدگی . سومالی از ملتی که دارای يک زبان و مذهب مشترک است تشکيل ميشود

جی ايستاده و ضربات سختی بر آنها وارد با وجود اين آنها ميتوانند به صورتی متحد در مقابل اشغالگران خار. آنهاست
.کنند  

 نفر از سربازان نيروی دريايی خود را جهت انجام ٣٠٠٠٠ وقتی که آنها ، ١٩٩٣آمريکاييها خود اين را در سال 
آنها مجبور شدند که به دليل خسارات . به کشور فرستاده بودند تجربه کردند" اميد را بازگردان"ماموريتی نظامی به نام 

خيابانها در مقابل دوربينهای روزنامه ها بر روی زمين کشيده ميشدند به  ده و اينکه بدن سربازان کشته شده شان در وار
. سرعت عقب نشينی کنند  

اما دقيقا .  مردم سومالی از هرج و مرجی که حاصل شانزده سال جنگ ميان قبيله های مختلف است خسته شده اند،ادوم
در .  هستند که قدرت را در موگاديشو بدست گرفته و از جانب ارتش اتيوپی حمايت ميشونداينها همان جنگ افروزانی

ولی اکنون آنها خائن و عروسک دست .  قبايل جنگ طلب به دليل فساد مورد نفرت مردم سومالی بودند رهبرانگذشته 
    . نيز هستند، اتيوپی،دشمن شماره يک سوماليايها

شدند ٽباتدادگاه ها موجب   
. بات بود مورد تاييد قرار ميدادندثريت مردم سومالی دادگاههای اسالمی را به عنوان نيرويی که موجب ث اک،امسو

ريت مجاهدان به زبان سوماليايی تکلم نکرده و ثو در ضمن اک.  پشتيبانی از ترور بين المللی نبود،پشتيبانی از دادگاه ها
.شيوه لباس پوشيدن و عادات تغذيه آنها تفاوت زيادی داشت  و تعداد کمی از آنها به زبان عربی صحبت ميکردند  

 ،دادند را در عرض چند هفته شکست  جنگی قبايلشتافتند ورئسای  رهبران دادگاههای اسالمی  به ياریوقتی که مردم
 رئسای   کشور در عرض شش ماه آزاد شده بود و اين به دليل آن بود که مردم از هرج و مرج و خرابکاريهای،در عمل
 ميليون سوماليايی کشور را ترک کرده بودند و آن ٣٠٠٠٠٠٠ ، ١٩٩١پس از .  خسته شده بودند جنگجو قبايل

سومالياايهای سرگردان از افراد تحصيل کرده و غير مذهبی تشکيل ميشدند که تالش ميکردند که کشور خود راعليرغم 
.نها در اين کار شديدا موفق بودندو آ.  کمک کنند،فساد در ميان رهبران قبيله های جنگجو  

  آمریکا را دعوت کردند 
 برا ی مثال سومالی يکی از کشورهای آفريقاييست که ميان روستاهايش رابطه مخابراتی و تلفنی ،عليرغم هرج و مرج

ود دارد وج)  برکت سيستم–ال ( يک سيستم بانکی غير رسمی با فروش ساالنه ای بالغ بر يک ميليارد دالر ،بسيار خوب
البته تعداد بسياری از سومالياايهای پناهنده آماده .  شرکت خصوصی هواپيمايی نيز در کشور وجود دارند٥ در ضمن 

  7 و6 ادامه در ص .بودند که به کشور بازگردند و به بازسازی کشور کمک کنند
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کارمندان سفارت را جهت   ، مالقات کردند، کنيا،در پاييز گذشته وقتی که تجار سوماليايی سفير آمريکا را در نايروبی
های اسالمی وجود نداشت به کشور دعوت  در دادگاه– القائده  –اينکه با چشمان خود تاييد کنند که اثری از هوادارن 

. اما آمريکاييها از اين امر سرباز زدند،نمودند  
تجار هرگز سياست آمريکا و نوکر سرسپرده اش اتيوپی را به خاطر اينکه سومالی را به سمت وحشيگريهای رئسای 

و برای آنها کامال . شيدقبايل جنگ طلب و رهبری هرج و مرج طلبانه شان سوق داد فراموش نکرده و نخواهند بخ
. ده در سومالی چيزی به جز يک بهانه و دروغ جهت توجيه جنگ نيستع سخن گفتن از حضور القا،روشن است که 

دقيقا همان دروغهايی که در مورد سالحهای کشتار دسته جمعی صدام حسين جهت توجيه کردن حمله به عراق مورد 
.استفاده قرار گرفت  

 هيچيک از موسسات ، طلب کامال آگاهند که طی شانزده سال حکومت سران قبايل هرج و مرج سومالياايها ،اچهارم
از جانبی ديگر وقتی که دادگاه های اسالمی . جهانی تالشی در جهت بدست گرفتن ابتکار و دخالت در سومالی را نکردند

 ١٧٥٢ا به درخواست آمريکا قعطنامه  شورای امنيت سازمان ملل بن ،بات را در کشور برقرار کردندث و  نظم و ترتيب
را به تصويب رساند و راه را برای تجاوز اتيوپی که به نوبه خود راه را برای ايجاد ترور و هرج و مرج که به تازگی 

تنها روشی که سومالياايهای معمولی ميتوانند اين حمله را توضيح دهند اين است که اين .  هموار کرد،از ميان رفته بود
.رضيست به کشور و ملت آنهاحمله تع  

 
   آیا اتيوپی می تواند در سومالی جا خوش کند؟

 سوماليايی تکلم نميکنند و به  آنها به.  اساسا از يک قبيله مسيحی به نام تيگری ميايند، سربازان تجاوزگر اتيوپيايی،ماپنج
 جهت مبارزه بر عليه اعتراضات يزم ملهمزمان رژي.  قرار خواهند گرفت همين دليل در سومالی مورد حمله مردم بومی

.مردم اتيوپی بايد سربازان خود را سريعا به کشور بازگرداند  
 سرباز را جايگزين ارتش اتيوپی ٨٠٠٠به همين دليل آمريکا در حال مذاکره با اوگاندا و نيجريه است و ميخواهد که آنها 

اين دولتها ميايند که خود را درگير جنگی چريکی کنند؟  آيا که  و اين،اما چه کسی مخارج اين عمليات را تقبل ميکند. کنند
 بخصوص کنيا به دليل آنکه تعداد ، چنين ريسک بزرگی  را بديده ترديد می نگرندکشورهای همسايه مانند کنيا و اوگاندا 

 شديدا وابسته ا اقتصاد اوگاندو.... پذيرفتزيادی از پناهندگان سوماليايی مقيم آنجا  تجاوز کنيا به نفع اتيوپی را نخواهند 
.ر آنان سوماليايی هستند قرار داردث شهر المويی که اک، و در مجاورت اين شهر،به بندرهای کنيايی در مومباسا ميباشد  

 مجبور بشوند که برای مدتی طوالنی در سومالی مانده و درگير جنگی يزبه همين دليل شايد که نيروهای نظامی رژيم مل
.اند موجوديت رژيم تی پی ال اف را به خطر افکندشوند که ميتو  

  
 پشتيبانی آمریکا

 آمریکا چه نقشی در این جنگ بازی ميکند؟
از زمانی که مشاور .  دارای ارتشی مرتجع است که توسط امپرياليسم آمريکا مورد استفاده قرار ميگيرديزدولت مل

 ، نيجريه،بقيه کشورها(وپی به عنوان يکی از چهار کشوری  اعالم کرد که اتي١٩٩٠ آنتونی ليک در آغاز ،امنيتی ملی
 تمام پشتيبانيهای يز زيناوی مل،که قادر است که از منافع آمريکا در آفريقا حمايت کند) آفريفای جنوبی و مصر بودند

.ضروری را دريافت کرده است  
استفاده بر عليه هر کشوری در در حال حاضر نيروهای نظامی اتيوپی جهت تبديل شدن به يک ارتش مزدور برای 

 هر کسی ميتوانست يکی از شانزده ،چند روز پيش در يکی از سايتهای اينترنتی نظامی آمريکا. منطقه بازسازی ميشوند 
بيل فليپو که در . دستورالملهايی ارتش نظامی آمريکا را که بوسيله آن سربازان اتيوپيايی آموزش داده ميشوند را بخواند

من تصور ميکنم که کاری که من در حال "ر نزديکی شهر ديره داوا در اتيوپی قرار دارد مينويسد که کمپ هورسو د
در  آنها قادرند ،با اين آموزش که ما به اين سربازان ميدهيم. حاضر ميکنم کوششيست مهم در جنگ بر عليه تروريسم

  ". استفاده کنند، اريتره و هر جای ديگری، بر عليه سومالی،صورت نياز
 ،ابت شده است که حمله اتيوپی به سومالی نه تنها از طرف آمريکا مورد پشتيبانی و حمايت قرار گرفتٽاين نيز کامال 

 ارتش امريکا به همراه ،و پس از موفقيتهای آغازی. بلکه و حتی مخارج آن هم از طرف آنان پرداخت شده است
.مت دادگاههای اسالمی شرکت کردند مستقيما در شکار رهبران حکو،نيروهای نظامی اتيوپی  

 
 موقعيت سوق الجيشی سومالی

  
 پرزيدنت ١٩٨٦در.  آمريکا در منطقه چه منافعی را دنبال ميکند؟ منابع نفتی و ذخاير گازی از جمله اين اهداف هستند

و آنها ذخاير مهم و .  به چهار کمپانی بزرگ نفتی اجازه داد که در کشور به دنبال نفت بگردندزياد بارهوقت آن زمان ، 
.بزرگی را پيدا کردند  
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اين کشور دارای ساحلی به . ردارا ستاما قبل از هر چيز سومالی از موقعيت جغرافيايی سوق الجيشی مهمی برخو
بخشی از اين ساحل در .  امتدادی که نظير آن در هيچ کشور ديگر آفريقايی نيست، کيلومتر است٣٣٠٠درازای 
  .  خاور ميانه است، با يکی از مهمترين مناطق در حال حاضرجهان ارتباط

 رفت و آمد ، ١٥٠٠پرتغاليها به منطقه در سالهای قبل از آمدن . در ارتباط با اقيانوس هند است بخش ديگری از آن 
 درصد ازلغات زبان ١٠ حتی امروز هم . شديدی ميان هندوستان و آفريفا که از اين ساحل عبور ميکردند در جريان بود

افظانی در داخل پرانتز بايد به اين امر اشاره کرد که امير هندی ايالت کوياراد مح. سوماليايها ريشه در زبان هندی دارد
وجود داشتند که ميتوانستند به زبان " آباناس" سوماليايهايی به نام ،در سواحل سومالی. داشت که از شاخ آفريقا ميامدند

.آفريقايی کار ميکردندآنها به عنوان مترجم ميان تاجران چينی و افراد بومی . چينی صحبت کنند  
 معاون ،جاود بورکی.  هندوستان به گردش در آمده استدر اين روزها چرخ تاريخ به سمت کشورهايی مانند چين و

 سال آمريکا را به عنوان ٢٠- ١٥ چنين پيش بينی کرده است که چين طی ، بخش چين،سابق رئيس بانک جهانی
. تريليون٢٠ تريليون در مقايسه با ٢٥ ،بزرگترين کشور اقتصادی جهان پشت سر خواهد گذاشت  

چين محتاج به مقدار . ای چين جهت باال بردن مبادالت تجاریيش با آفریقا بوده ایم درچند سال اخير نيز شاهد تالشه
 و آفریفا ميتواند باسخگوی این نياز  .زیادی نفت و دیگر مواد معدنی برای اقتصاد هر چه در حال رشد خود ميباشد

.منطقه ای بسيار مهم شده استبه همين دليل شاخ آفریقا از نظر سوق الجيشی برای دهه های آینده تبدیل به . باشد  
 

 کشورهای همسایه قربانی ميشوند
  

آگاهانه سياست بی ثبات کردن تمام منطقه را در ،به دليل اينکه دستگاه اداری بوش نميتواند تمام جهان را کنترل کند
د نقشی تعيين کننده  را به منطقه ای شکوفا که بتوان بی ثبات سازیآمريکا چنين سياست. دستور کار خود قرار داده است

   .در مناسبات تجاری ميان آفريقا و اقتصاد هر چه رو به رشد آسيا بازی کند  ترجيح ميدهد
در حال .  جيبوتی زندگی ميکنند، کنيا،همچنين وجود دارند سوماليا ايهايی که در کشورهای همسايه از قبيل اتيوپی

 کشورهايی که تا ، و بی شک دامنه اين جنگ به اين کشورهاحاضر احساسات وطن پرستانه سوماليا ايها شعله ور شده
 ،کنون بهشتی بوده اند که توسط جهانگرادن غربی جهت گردش در پارکهای وحشی آنها مورد بازديد قرار ميگرفتند

. کشيده خواهد شد   
اگر طرحهای . هاستآنها روند جريانات را زير نظر دارند و تنفر اولين عکس العمل آن. مردم منطقه رشد کرده اند

 فضای ضد امپرياليستی رشد کرده و توده ها خود ،دستگاه اداری بوش برای بی ثبات کردن و کشتار مردم ادامه پيدا کند
.را برای دفاع از آب و خاک کشورشان متحد خواهند کرد  

 
                                                    **************************                                           

  
  بخشی از اعالميه حزب درمورد و ضعيت احمد باطبی و همسرش که در چهارم اسفند انتشاریافت 

  !دست جمهوری اسالمی از جان زندانيان سياسی کوتاه باد
 

به همان نسبت فشار و خفقان در ايران  فشار امپرياليستها و صهيونيستها افزايش می يابد  اينروزها تحريم اقتصادی وهر چه"
هم اکنون رژيم جمهوری اسالمی تهديدات مشمئز کننده امپرياليستهای زورگو را وسيله زورگوئی و استقرار . اوج می گيرد

قلم ها را می . فعالين حقوق بشر و آزاديخواهان را دسته دسته به اسارت گرفته به زندان می افکند .  استخفقان خويش کرده
مبارزه کارگران و روشنفکران را سرکوب می کند و اين تشديد اختناق را . سلب می کند، حق آزادی بيان و انتخابات را کندش

، صهيونيسم و ارتجاع جهانی مشترکا در نقض حقوق  پس امپرياليسم.توجيه می کند“ شرايط جديد“با تهديدات امپرياليستها و 
احمد طبق اخبار رسيده، .دحقوق بشر در ايران بايد ماهيت اين همدستی را روشن کنبشر در ايران شرکت دارند و هر مبارز 

 محکوم گرديد  سال زندان ١٥ به  بازداشت و در جريان اعتراضات دانشجويی ١٣٧٨ از سال  دانشجوی مبارزی کهباطبی
سميه بينات .طر استهمچنان در زندان مخوف رژيم شکنجه و دار جمهوری اسالمی بسر می برد وجان وی بشدت درخ

ه است مورد تهديد مزدوران رژيم قرار گرفت و سرانجام چند روز  کردر تال ش بسيا وی آزادي باطبی که برایهمسر احمد
 در اعتراض به   باطبیاحمد. بسر می برداو را ربوده و هم اکنون سميه در اسارت وزارت اطالعات حکومت ايرانپيش 

ذای دست به اعتصاب غ  و دراعتراض به وضعيت غير قابل تحمل موجودی  همسرش تهديد و دستگيرو  رژيممسئولين
 رژيم سفاک جمهوری اسالمی با تحت فشار قراردادن احمد باطبی .  و در شرايط خطرناکی بسر می بردخشک زده است

هی و فشارهای جسمی و  دستگير شد، در اثر بی توج78تالش دارد وی را نيز همانند اکبر محمدی زندانی سياسی که در سال 
ازرفقای احزاب برادر، همه .....  درخطر است، احمد باطبیاکنون جان زندانی سياسی .....   .روحی  به قتل برساند

دوست در سراسر جهان ميخواهيم که به  شخصيت ها و نيروهای دمکرات و بشر سازمانهای چپ وانقالبی و احزاب 
..".. احمد باطبی و همسرش گردند بی قيد وشرط فوری وآزادیجمهوری اسالمی اعتراض کنند و خواهان   

 
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی                            
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  ب به مشام دریوزگان سياسی رسيده استبوی کبا
 

.  ميليون دالر برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی بودجه در نظر گرفته اند85امپرياليستهای آمريکا با بی شرمی 
البته روشن است که بجز مشتی وابستگان به رژيم جمهوری اسالمی کسی در ايران وخارج ايران پيدا نمی شود که بر 

ولی در عين حال مردم ايران خواهان آن هستند که . ت بگذاردی اسالمی قطره اشکی بريزد و نماز مّيت رژيم جمهورمّي
اين رژيم را با اراده و تصميم و فداکاری توده های مردم ايران و نه اجانب که می خواهند مجددا بر منابع طبيعی ما 

 سرنگونی .ايندم، سرنگون نشت ما را تعيين کنندمسلط شده و سرنوشت خلقهای ايران را در دست خويش بگيرند و سرنو
، دموکراسی و استقالل و عدالت اجتماعی به مفهوم تحقق خواستهای رژيم جمهوری اسالمی بايد گامی در جهت آزادی

 از خون آزاديخواهان ق به خون آغشته امپرياليستهافاين آرزوها و خواستها با دستهای تا به مر. زحمتکشان ايران باشد
اين است که تنها در يک مبارزه ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی سرنگونی رژيم . ان و جهان عملی نيستاير

  .جمهوری اسالمی برای تحقق خواستهای برشمرده ممکن است
نيز ، شعاری است که حتی مورد حمايت ضد انقالب شعار سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی يک شعار انقالبی نيست

 جمهوری اسالمی که در عين حال سرنگونی طبقات و سرمایه داریامروز تنها شعار سرنگونی رژيم  .استقرار گرفته 
امپرياليسم و صهيونيسم را در نهاد خويش متتر دارد شعاری انقالبی است و بايد در مقابل شعار جرج دبليو بوش تبليغ 

های امپرياليستی مشخص نمی کنند دير يا زود آن جريانهای اپوزيسيون ايران که اين خط تمايز خويش را با شعار. شود
  .بايد در جبهه امپرياليستها بجنگند

اين اقدامات امپرياليست آمريکا دخالت لجام گسيخته در امور داخلی ساير ممالک است و ما هرگز نمی توانيم با اين 
 ،عار حق تعيين سرنوشت خلقهاش. را به رسميت بشناسيمموافق باشيم و آن“ حق دخالت در امور داخلی سايرين“نظريه 

حق “ بهمين جهت نيز ما از شعار .می گذارد“ با دست امپرياليستها“و نه “ با دست خويش“شعاری است که تکيه را 
امپرياليستهاست يعنی مبارزه با دخالت بی شرمانه “ خود تعيينیحق “ اين .سخن می رانيم“ خود تعيينی سرنوشت خلقها

  . قرار دارده مقررات و پيمانها و منشور سازمان ملل متحدبا همروشن در مغايرت که 
  

 اکنون بلندگوهای ،اگر برای مثال دولت کوبا چنين بودجه ای را برای تغيير رژيم نيکاراگوئه به تصويب می رسانيد
ی ساير گوش فلک را کر می کرد که کوبا در امور داخل... تبليغاتی امپرياليستهای امريکائی و اروپائی و آسيائی و

از نظر امپرياليستها هر نوع اقدام غير قانونی و مغاير با مقررات و هنجارها و سنن جهانی . کشورها دخالت می کند
  .با اين منطق چماق نمی توان موافقت کرد. مجاز است چنانچه منافع بی حد و مرز امپرياليست آمريکا را تامين کند

منظورشان اين است که جمهوری . متهم کرده اند“ بانک تروريستها“ به امپرياليستها اخيرا دولت جمهوری اسالمی را
 منظور آنها در درجه نخست. اسالمی به جنبشهائی که مورد توافق و موافقت امپرياليستها نيستند ياری مالی می رساند

ک کند اگر به کسی منطق قراضه امپرياليستی را نمی تواند در. در لبنان استهللا سازمان حماس در فلسطين و حزب ا
دخالت در امور داخلی کشورهای تروريستی و هللا اگر ياری مالی به حماس و حزب ا. ماهيت امپرياليستها واقف نباشد

 اگر کمک مالی از ؟ و يا نبايد داشته باشدديگر به حساب می آيد به چه دليل اقدام امپرياليست آمريکا چنين ماهيتی ندارد
 دخالت در امور داخلی سايرين محسوب نمی شود و ،ر اساس همان منطق قراضهجانب امپرياليستها صورت پذيرد ب

 ولی چنانچه که .است“ آزادی“و “ دموکراسی“بلکه خدمتی در راه ، حالل بوده و ماهيت تروريستی نيز نخواهد داشت
رياليستی آشنا ما سالهاست با اين منطق و زبان امپ. ياری دهنده تروريست و مداخله گر استوضعيت عکس آن باشد 

) توفان(حزب کار ايران .تا زمانيکه اين زبان قادر به تکلم باشد جز نحوست برای بشريت از آن بيرون نجهد. هستيم
همانگونه که بارها گفته است هرگونه گرفتن کمک از امپرياليستها و صهيونيستها را به هر بهانه ايکه باشد و حتی اگر با 

، حزب و شخص حقيقی و يا حقوقی را ، سازمان، تشکلده باشد محکوم کرده و هر گروهمزين ش“ بی قيد و شرط“توجيه 
چنين تشکلی و يا فردی جاسوس کثيف . که به اين ننگ تن در دهد دشمن مردم ايران و طبقه کارگر ايران می داند
در گذشته نيز ) توفان(رانحزب کار اي. امپرياليستها و صهيونيستها است و بايد با آنها به مثابه جاسوس برخورد کرد

افکار عمومی از . همين نظر را داشته و دريافت چنين کمکهای ننگينی را در هر دوره ای که بوده باشد محکوم می کند
د ايرانی است و هم دريافت کمک از که هم ضد کارگری و هم ض“ حزب کمونيست کارگری ايران“برخورد ما به 

  .رده است واقفندامپرياليستها و اسرائيل را توصيه ک
  
  

 !دست امپریاليستها از ایران و منطقه کوتاه باد                        


