
 

 
 

تجاوز صهيونيسم به نوار غزه و کشتار بربرمنشانه آوارگان 
  فلسطينی جنايت عليه بشريت است

، در، در آستانه آغاز سال جديد ميالدی٢٠٠٨ ماه دسامبر سال ٢٨در روز شنبه 
، در شرايطی که رسانهجشن و سرورندزمانيکه ميلياردها مردم جهان در پی تدارک 

 دسيسه،اخبار جشن و سرور سال نو می کنندانتشار  خويش را صرف ّمهای گروهی َه
چينان صهيونيست به نوار غزه تجاوز کردند و به قتل عام مردم عادی پرداختند و برای

   . اين جنايت ضد بشری همراه با همدستان خويش جشن گرفتند
 کيلومتر مربع٣٦٠سطين در نوار غزه در سرزمينی به مساحت  ميليون مردم فل٥/١

بصورت متراکم زندگی می کنند و در محاصره اقتصادی و نظامی صهيونيستهای نازی
  . اسرائيلی به سر می برند

آنها متهمند که در يک انتخابات دموکراتيک و آزاد که اتفاقا با  پا فشاری اروپائيها و
،وادار آنها برپا شد بر خالف برنامه مشابه آنها در يوگسالویسازمانهای امپرياليستی ه

، مردم فلسطين سازمان حماس را انتخاب کردند و نه دارو دستهگرجستان و اوکرائين
  . سازشکار محمود عباس را

آنها متهمند که چرا مطابق ميل امپرياليستها و صهيونيستها رای خود را به نامزدهای
آنها متهمند که در مقابل کودتای محمود عباس    .ستها نداده اندصهوينيستها و امپريالي

که در اقليت قرار داشت و با ياری موساد انجام گرفت مقاومت کردند و  مزدوران
 آنها متهمند که.محمود عباس را تار و مار کرده و از غرور ملی مردم فلسطين بدفاع برخاستند

هيونيستها و امپرياليستها احترام نمی گذارند و برایدموکرات نيستند و به دموکراسی مانند ص
  . رای اکثريت ارزشی قايل نيستند

  ٣ ادامه در صفحه...  آنها متهمند که در سرزمينی زندگی
                                                                         

  تسليم در مسئله اتمی خيانت به منافع ملی ايران است
صور کنيد يک گردن کلفت قلچماقی يقه يک رهگذر را می گيرد و تهديد می کند تات

لحظه ايکه وی نفس می کشد و مايملکش را به وی تقديم نکره است گريبان وی را رها
همدستان اين قلچماق با چهره های معصوم از راه می رسند و از رهگذر می. نسازد

  . نش را رها کندخواهند که خواست وی را بپذير تا گريبا
اين عفريته قلچماق به مردم روی کرده و می گويد ايهاالناس من حاضرم گريبان وی را

، هوادار مصالحه ام و به خواست جامعه جهانی گردن، من جنگ طلب نيستمرها سازم
 .می نهم ولی اين پدر سوخته ی تروريست حاضر به مصالحه نيست و سر لجبازی دارد

شنهاد می دهند که رهگذر برای مصالحه مايملکش را به اين راهزنهمدستان قلچماق پي
استدالل آنها اين است که هر دو طرف بايد قدری. از راه رسيده بدهد وغائله را بخواباند

وگرنه معلوم می شود رهگذر. کوتاه بيايند و رهگذر بايد شرايط اين مصالحه را بپذيرد
  . و حرمت گذاری حقوقی گردن کلفتهاستاين درک عدالتخواهی. دارد سرناسازگاری

ده است                         يش آم ران پ وم در اي ی سازی اوراني سئله غن ورد م ه در م .اين وضعيتی است ک
انونی و ه از حق ق د ک ران می خواهن امپرياليست آمريکا و صهيونيستهای اسرائيل از اي

د       وئی نمی رود         . طبيعی خود صرفنظر کن ن زورگ ار اي ر ب ا و بدرستی زي ران طبيعت .اي
ران را در محاصره اقتصادی ند و اي ا از راه می رس آنوقت همدستان امپرياليست آمريک

د                سايگانشمی گذارند و با ترور و تهديد تماميت ارضی ايران را به خطر می اندازن ، هم
ول سازمان            را عليه ايران تحريک می کنند      ا پ ان را ب يا “، تجزيه طلب سيج“س روار و ب  پ

ذرد   می کنند تا ايران از حق      سلم خويش درگ ه اگر. م ن است ک ا اي شنهاد مصالحه آنه پي
ران دست ا حاضرند از محاصره اقتصادی اي د آنه ايران از حق مسلم خود صرفنظر کن

                                                    ٥ ادامه در صفحه...بردارند و مقداری

  راهزن دريائی کيست؟
  رای توسعه حيطه نفوذسياست راهبردی امپرياليستی ب

مطبوعات سرشار از حضور دزدان دريائی است که در دريای عدن در شاخ آفريقا راه
را بر کشتيهای تجاری و تفريحی می بندند و با اخاذی کالن از شرکتهای کشتيرانی و

باين ترتيب راهزنان دريائی بر عبور نفت و. دولتها مربوطه آنها را آزاد می کنند
در حقيقت يک بازار بورس نفت نيز در. کنترل  خويش را اعمال می کنندانرژی جهان 

، و، ايرانیاين بازی مدتهاست ادامه دارد و کشتيهای چينی .شاخ آفريقا بوجود آمده است
  ٧  صفحهادامه در... اروپائی مورد تجاوزقرار گرفته اند

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

درسهای نوار غزه و 
  رهاتزوي

صهيونيستهای آدمکش اسرائيل که مانند نازيهای 
هيتلری رفتار می کنند با نقض قرار داد آتش بس که 

 با دولت قانونی ومنتخب ٢٠٠٨در ژوئيه سال 
فلسطين منعقد گرديد به نوار غزه بطور غير قانونی 

اسرائيل بدروغ مدعی می شود که . حمله کردند
 را نقض دولت قانونی فلسطين توافقنامه مشترک

اين دروغ آگاهانه توسط همه . کرده است
دستگاههای سرکوب و تحميق افکار عمومی در 

واقعيت . جهان به نحو تهوع آوری تبليغ می گردد
اين است که اين صهيونيستهای اسرائيل بودند که در 

 نوامبر برای نخستين بار با گشودن آتش و تجاوز ٤
نی به نقض به نوار غزه برای کشتار مبارزان فلسطي

در متن قرار داد آمده است که . قرارداد اقدام کردند
دولت صهيونيستی بايد به محاصره نوار غزه در 
عرض اين ششماه خاتمه دهد تا بتواند يک آتش بس 

 ولی دولت صهيونيستی ،قابل قبول بوجود بيايد
اسرائيل از اجرای اين ماده قرارداد طفره می رود و 

 به دروغ که طبيعت برای فريب افکار عمومی
ماههاست که صهيونيستها . آنهاست متوسل می شود

با همدستی عربهای ارتجاعی مردم غزه را به 
، محاصره گرفته و مانع می شوند که مواد سوخت

.  و امثالهم به آنها برسد، پزشکی، داروئیی ئغذا
، به  صهيونيستها هستند، ميليون انسان گروگان٥/١

ا تسليم شوند و به ننگ تن آنها گرسنگی می دهند ت
  . در دهند

حال پس از ششماه که اسرائيل از اجرای مفاد 
قرارداد سرباز می زند و به محاصره نوار غزه با 

 د، عربستان سعودی و محمو، اردن، مصرياری
 از دولت عباس و دستگاه الفتحش ادامه می دهد

قانونی و منتخب فلسطين می طلبد که انصراف 
رزه با اسرائيل بپذيرد تا محاصره خويش را از مبا

دولت منتخب و قانونی . نوار غزه خاتمه يابد
فلسطين به حق اين درخواست اسرائيل را رد کرده 
و به مبارزه با صهيونيستها پس از طی دوران 

مردم فلسطين و سازمان . قرارداد ادامه داده است
حماس اشغالگر نيستند در وطن خود زندگی می 

  ٢ادامه در صفحه     ...،انتجاوزگر. کنند

    ســال نهم–دوره شــــشـم  
  ٢٠٠٩ـ فوريه ١٣٨٧ بهمن - ١٠٧ مارهـش



     

   ٢                                                           صفحه                                   توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران    ١٣٨٧  ماه بهمن  –  ٧١٠    شماره  

[Text eingeben] 

   ...درسهای نوار 
صهيونيستهای اسرائيلی هستند که همه 

  .قراردادهای جهانی را به زير پا می گذارند
صهيونيستها به خيال خود می خواهند 

ولی آنچه در . سازمان حماس را از بين ببرند
فلسطين است اراده شکست ناپذير مردم 
. فلسطين برای مبارزه با اشغالگران است

 در انتخابات پيروزی خواسته پيروزی حماس
های ملی مردم فلسطين است و باين مفهوم 

.  در نوار غزه يک حماسی استیهر فلسطين
اسرائيليها با مردم طرفند و نه با يک گروه 

مقاومت مردمی را نمی توان با . خاص
. بمبارانهای بی وقفه و وحشيانه درهم شکست

اکنون هفته هاست صهيونيستها بياری 
ستها با تمام ساز و برگ تسليحات امپريالي

مدرنشان به نوار غزه وارد شده و هر لحظه 
سربازان تازه نفس تری به ميدان می فرستند 
ولی هنوز نتوانسته اند ملتی را که در 
گرسنگی و تشنگی به سر می برند به تسليم 

صهيونيستهای نازی برای پيشبرد . وادارند
لش مقاصدشان از بمبهای فسفری که استعما

ممنوع است برای کشتن مردم فلسطين استفاده 
می کنند و برای توجيه جنايتشان بدروغ 
متوسل شده مدعی می شوند که کشتار مردم 
غير نظامی زير سر حماس است زيرا آنها 
. مردم غير نظامی را سپر بالی خود کرده اند

اين هم نوع جديدی از توجيه آدمکشی است 
 عراق و که از دارو دسته جرج بوش در

بمبهای خوشه . تجاوز به لبنان ياد گرفته اند
ای که صهيونيستها در لبنان استفاده کردند 
تنها هدفشان نابودی مقاومت مردم و هدف 

حاشای . قراردادن مردم غير نظامی بود
نفرت انگيز اين واقعيت چهره منحوس آنها 

واقعيت اين است که . را زيباتر نمی کند
 تائيد و انتخاب مردم سازمان حماس که مورد

فلسطين است نيازی ندارد که خود را پشت 
، همه مردم فلسطين با سر کسی پنهان کند

اين صهيونيستها . اسرائيل مبارزه می کنند
هستند که بايد خود را پشت رياکاری پنهان 

.  خبر بپردازندکنند و به تزوير و جعِل
استعمال بمب فسفری در جنگ که تفاوتی 

نظامی و غير نظامی در منطقه ميان افراد 
متراکم کوچکی از جمعيت نمی گذارد گواه 

انسان . روشنی بر رياکاری صهيونيستهاست
از اين همه آدمخواری و بربريت دچار 

هدف . شگفتی و ناباوری می شود
صهيونيستها نابودی ملت فلسطين و کشتار 
. قومی است و نه نابودی يک سازمان خاص

سازمان اسالمی بود مگر سازمان الفتح يک 
اين . که مورد نفرت صهيونيستها قرار داشت

عجوزه از آن جهت موجب احترام 
. صهيونيستهاست که اجير آنها شده است

درس اين جنگ نشان می دهد که 
صهيونيستها و امپرياليستها تا به چه حد به 

آنها مدعی اند که مخالف . حقوق بشر پايبندند
ضرند ميليونها  حکم اعدامند ولی حا“اجرای“

نفر را به مرگ تدريجی محکوم کرده و آنها 
تزوير و رياکاری آنها در دفاع . را سر ببرند

 .از حقوق بشر به خوبی روشن است
و غير اسالمی شتابی ندارد “ متمدن“غرب 

“ متمدن“ غرب .که به اين کشتار پايان دهد
 یابزار دادگاه کيفری جهانی را برای دستگير

زيپی ، خانم ايهود باراک، ايهود اولمرت
ليونی و جرج بوش به کار نمی اندازد تا 

آنها . مدعی دفاع از جان انسانها شود
آنها . ميلوسويچ ها و البشيرها را می خواهند

ترجيح می دهند که به بهانه پادرميانی و 
مذاکرات ديپلماتيک و پيشنهادهای بی 

 مسئله را آنقدر کش بدهند ،مصرف و مسخره
ليها ندا را به آنها برسانند که ما به تا اسرائي

اهداف خود رسيده و آماده دست کشيدن از 
آنوقت تازه صهيونيستها حاضرند با . کشتاريم

انعقاد قرارداد اسارت آور نوار غزه را ترک 
کنند و محمود عباس کودتاچی را بر سر کار 

تازه آنوقت با ساز و “ متمدن“غرب . آورند
 نمايش تا به چه حد اين. دهل فعال خواهد شد

  .خونين و منزجرانه است
در اين ميان محمود عباس به عنوان دست 

وی به . دراز شده صهيونيستها عمل کرد
کشتار مردم نوار غزه تن در داد و از 
اعتراضات فلسطينيهای ساحل غربی اردن 
بياری سازمان جاسوسی اسرائيل جلوگيری 

زندانهای خويش را از فلسطينيها پر . کرد
نمود و به جمع آوری اخبار و اطالعات برای 

تمام . سازمان جاسوسی اسرائيل دست زد
اطالعاتی را که اسرائيليها به خيال خويش 
برای کشتار رهبران حماس و يا پايگاههای 
 ،آن در دست داشتند و به بمباران آن پرداختند
. جاسوسان الفتح در اختيار آنها گذارده بودند

عباس هم اسلحه و هم پليس و دولت محمود 
پليس محمود . حقوقش را از اسرائيل می گيرد

آيا واقعا . عباس پليس اجير صهيونيستهاست
اين مزدوران می خواهند از منافع ملی 

  .فلسطين دفاع کنند؟
محمود عباس پس از اينکه در کودتای 
نافرجام خود عليه نماينده اکثريت مردم 

ربی فلسطين با شکست روبرو شد به ساحل غ
 دوران ٢٠٠٩ فوريه ٩در . اردن فرار کرد

رياست جمهوری اين کودتاچی خودفروخته 
به اتمام رسيد و همانگونه که دولت فلسطين 
اعالم کرد وی ديگر سمتی در اين دولت 

ولی اين کودتاچی خود را مجدد رئيس .  ندارد
جمهور اعالم کرده است و می خواهد 

ند به  برگذار ک٢٠١٠انتخابات را در سال 

اميد اينکه صهيونيستها کار مبارزان فلسطينی 
را که خواهان خيانت ملی نيستند در سواحل 

در اين . غربی اردن و نوار غزه بسازند
 دولتهای مصر و اردن و ،همدستی زشت

. عربستان سعودی همکاری رسمی می کنند
ترس عربستان از نفوذ ايران است و آنها 

به قتل حاضرند تمام مردم عرب فلسطين 
برسند تا مبادا اينکه ايران در فلسطين نفوذ 

سرکوب مردم فلسطين و تارو مار . پيدا کند
کردن حماس که هرگز عملی نخواهد بود 
. سرآغاز تدارک برای تجاوز به ايران است

صهيونيستها و امپرياليستها می خواهند از 
همه ارتجاع . پشت جبهه خويش مطمئن شوند

  .دستندمنطقه نيز با آنها هم
آمريکا در شورای امنيت سازمان ملل از 
تصويب قطعنامه های ضد اسرائيلی جلو می 
گيرد و اجازه کشتار مردم فلسطين را صادر 

صهيونيستها بريش تصميمات . می کند
سازمان ملل می خندند و کسی نيست اين 

همه اين  .قلدران را محاصره اقتصادی کند
اح به بشردوستان کاذب در حاليکه اشک تمس

چهره دارند بی عملی عمدی خويش را در 
همدستی با صهيونيستها در کشتار مردم 
فلسطين در پشت کوهی از گفتار و عبارات 

وضعيت “آمريکائيها از . پوچ می پوشانند
در نوار غزه که ظاهرا “ غير انسانی

 مطلع شده اند باين جهت است“ کاوحشتن“
پيشنهادشان اين است آتش بست های سه 

؟ تا حتما !ته چند دقيقه ای بيشتر شودساع
آقای . اسرائيل برای حمله بعدی تدارک ببيند

بان کی مون دبير کل بی و بو و خاصيت کره 
 “تيراندازيها“جنوبی در راس سازمان ملل 

را محکوم کرده اند و آقای سرکوزی از 
فرانسه اساسا با عدم توجه به تناسب بکار 

ی خويش بردن خشونت ميان دو طرف اشتها
کوهی از عبارات بی . را از دست داده اند

. پشتوانه و مزورانه گوش فلک را کر می کند
کلک  زود“: پيام آنها به صهيونيستها اين است

 و ما را خالص کن ما حاضريم کار را بکن
برای تشييع جنازه فلسطينيها به عنوان 

اين حسابهای . “همدردی سنگ تمام بگذاريم
از مبارزه خلقها چيزی نابينايانی است که 

       .نفهميده اند
جعلی “ دموکراتيک“تمام اخبار ممالک 

 آنها جای متجاوز و اشغالگر را با .است
صهيونيستها . قربانی تجاوز عوض می کنند

از ورود خبرنگاران برای گزارشات جنگی 
. جلوگيری کرده و اخبار دروغ پخش می کنند
نی آنها دستگاه عظيم سانسور و دروغپراک

  .مبتنی بر نظم نوين جهانی بنا کرده اند
درس نوار غزه نشان می دهد که تا به چه حد 

  ٣ادامه درصفحه   ...  اين مزوران

   کشتار مردم غزه جنايت عليه بشريت است
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   ...درسهای نوار 
ی مدعی دارائی آن “رزشهاا“امپرياليست به 

بيک باره آزادی عقيده و . احترام می گذارند

دموکراسی و حقوق بشر به سکه يک پول 
 معلوم می شود اين مقوله را .بدل شده است

در دنيای امپرياليستها می توان در قبر 
آزادی عقيده ای . مصلحت انديشی دفن کرد

اخباری که . که به صالح نباشد عقيده نيست
به صالح نظام نباشد يا سانسور می شود و يا 
جعل می گردد تا ماشين عظيم شستشوی 

 ، توپمغزی به راحتی کار کند و انسانهای دِم
برای عمليات انتحاری امپرياليستی آماده 

  .گرداند
، امداهای ، مواد غذائیکاروانهای داروئی

، ، يوناناوليه و تيمهای پزشکی از ايران
در پشت درهای ... ، ليبی، الجزايرروسيه
غزه در صحرای سينا انتظار “ گتوی“بسته 

می کشند تا بتوانند به کمک مردم بشتابند ولی 
ل از کمکهای انسانی دولت مصر و اسرائي
   .آنها ممانعت می کنند

مردم دنيا با شگفتی باين جنايات ضد بشری 
نگاه می کنند و به مبارزات اعتراضی خود 
در سراسر جهان ادامه می دهند که در رسانه 

يا “ متمدن“اروپای “ دموکراتيک“های 
 . و يا معيوب منعکس می گردددبازتاب ندار

يکائی حقيقت را هيچ فرستنده اروپائی و آمر
که صهيونيستها ناقض قرارداد بوده و به 
جنايت عليه بشريت دست می زنند نمی 

همه آنها از موشکهای بی بو و . گويند
خاصيت و دست ساز حماس سخن می رانند 

  .   اسرائيل را بر باد می دهد“هستی“که گويا 
اسالم “و “ راديکالها“همه جا سخن از 

 آنرا توسط است که بذر مسموم“ سياسی
تحت عمال نقابدار خود در طی سالها در دنيا 

پخش کرده اند “ وای دو قطبعد“عناووين 
ه مشتی سفيه سياسی به محکوم  کیطوربه 

 يی اين سازمانها.کردن دو طرف پرداخته اند
که دو طرف را محکوم می کنند برخالف 

بدتر  از بزرگان از خود قاتالن ینيگفته 
فاشيستها ايت کارند و از  اينها خود جن،نيستند
آنها . آنها بوئی از انسانيت نبرده اند. بدترند

 همان کسانی هستند که همين سناريو را برای

ايران آرزو می کردند که در پارکابی 
امپرياليست آمريکا به سرنگونی رژيم 

آنها حاال بايد . جمهوری اسالمی بپردازند
 “فلسطينی“آن . شاهد نتايج تبليغاتشان باشند

نه به حماس “که در نوار غزه عربده بکشد 
 همدست ، انقالبی نيست“و نه به اسرائيل

، فاشيستها و امپرياليستهاست و صهيونيستها
دشان حساب اين ومردم فلسطين خ

ماليخوليائيهای ضد انقالبی و پرت و پالگو را 
 تجاوز صهيونيستها به نوار غزه .می رسند

. ان دارددرسهای گرانبهائی برای مردم اير
مقاومت سرسختانه ملت فلسطين صهيونيستها 
را در بن بست قرار داده بطوريکه بايد برای 
خالصی از وضعيتی که هيچگاه از آن رها 
. نخواهند شد دست بدامان امپرياليستها شوند

روزی بايد . آنها به فرجام کار فکر نکرده اند
نوار غزه را ترک کنند و آنوقت رهبری 

 می افتد که  دست کسانیمبارزه مردم ب
مقاومت کرده اند و نه اينکه مانند محمود 

.  هيچکاره جاسوس اسرائيل بودندعباِس
حماس را شايد بشود 

سرکوب کرد ولی آمال ملی مردم فلسطين را 
نمی شود سرکوب کرد و مردم بدنبال آن 
رهبرانی می روند که صميمانه از اين آمالها 

ن درگرفته جنگی که در فلسطي. دفاع کنند
و “ اسالم سياسی“است جنگ صهيونيستها با 

 اين جنگ حتی بعد از .نيست“ تروريستها“
حماس هم ادامه خواهد داشت زيرا 
صهيونيستها از سلطه گری و آدمکشی و 
. خرابکاری در منطقه دست برنخواهند داشت

 نمی ،مبارزه مردم منطقه عليه امپرياليسم
و . يسم باشدتواند جدا از مبارزه عليه صهيون

اين درس بزرگ را مردم ايران بايد بيآموزند 
. و بدشمنان ايران هرگز اعتماد نکنند

امپرياليستها و صهيونيستها و نوکران ايرانی 
آنها نه تنها دوستان ايران نيستند بلکه دشمنان 
 بشريت اند و نابودی آنها در خدمت منافع ملی

  .  همه خلقهای جهان است
***** 

  
         ...ستم يونهيتجاوز ص

می کنند که از زمان ظهور حضرت آدم و 
  بايد يهودی نشين بماند،حوا يهودی نشين بوده

را “ وزمتجا“به اين جهت بايد فلسطينيهای 

  . بدريا ريخت
آنها متهمند که به زير قرارداد ننگين اسلو که 
محمود عباس آنرا پذيرفته است امضاء 

 فلسطين نگذارده و حاضر نشده اند از مردم
رسما بردگان صهيونيسم بسازند و در 
زندانهای پراکنده ای که تنها از طريق زير 

وطن “زمين بهم راه دارند و يا حتی ندارد 
  .بسازندبا گذرنامه اسرائيلی “ فلسطينی

 آنها “روشن“پس با تکيه بر اين اتهامات 
مجرمند و بايد با محاصره اقتصادی گرسنگی 

امپرياليستها و . کشند تا تسليم شوندِب
صهيونيستها و همه اين ليبرالهای کالش و 
مزور هوادار حقوق بشر و همه اين سوسيال 
دموکراتهای ضد بشر و ضد دموکرات در 
مقابل اين جنايت بزرگ ضد بشری سکوت 

آنها با ايجاد فضائی ضد اسالمی . کرده اند
توسط تبليغات عمال خود فروخته و يا خود 

ای گروهی برای ، توسط رسانه هخريده
توسط مبارزه ايدئولوژيک  ،شستشوی مغزی

 ،“جنگ فرهنگها“و انتشار آثاری نظير 
زمينه سرکوب هر جنبش مقاومتی بر ضد 

 فراهم آورده اند و صهيونيسم و امپرياليسم را
 کشتن ،امروز به پاس اين مغز شوئی ها

، “اسالمی“ميليونها انسان به اتهام 
 جايز جا می ، را“تروريست“، “بنيادگرا“

   .زنند و می شمارند
، تالش اين ضد بشران تالش دشمنان بشريت

 برای بزانو در آوردن مردم “بشر دوست“
دسيسه های آنها . فلسطين به جائی نرسيد

برای اينکه با بستن آب و غذا و دوا بر روی 
مردم فلسطين در اراده آهنين آنها خللی وارد 
. دآورد با شکست مفتضحانه ای روبرو ش

نوار غزه سمبل مقاومت گرديد و نشانه ای 
برجسته در افشاء تزوير امپرياليستها و 

  اين دشمناِنرسانه های گروهِی. صهيونيستها
از “ ليبرالها“، اين “دموکراتها“، اين بشريت

پخش اخبار در مورد نوار غزه و جنايات 
صهيونيستها خودداری می کنند و اساسا 

   .گزارش آنرا قطع کرده اند
 آنها از کشتار و جنايات در تجاوز اخيِر

نازيهای صهيونيسم سخنی به ميان نيآوردند 
تا آنها دست بازی در جنايت عليه بشريت 

عوضی گرفتن با باراک (باراک. داشته باشند
وزير دفاع ) توفان- اوباما اشکالی ندارد

صهيونيستهای اسرائيلی در سخنرانی خويش 
 مدعی شد “تِسِنِک“در مقابل مجلس اسرائيل 

که بمبها و موشکهای اسرائيلی هوشمندند  و 
از کيفيت هدفگيری دقيق و باالئی 

پرتاب اين بمبها و موشکها در . برخوردارند
مناطقی که تراکم جمعيت غيرنظامی زياد 

 البته اگر سر راه –به کسی  ای است صدمه
  ۴ادامه در صفحه  ...موشک قرار

  رهبران آمريکا و اسرائيل بايد بعنوان جنايتکاران ضد بشر در يک دادگاه جهانی محاکمه شوند
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    ...ستم يهونيتجاوز ص
 زيرا که اهداف آنها تنها ، نمی زند- نگيرد 

. دستگاه نظامی و اداری سازمان حماس است
 نفر کشته غير نظامی در عرض ٥٠٠تعداد 

از ) توفان- روزانه سه هزار نفر(چهار ساعت
آقای باراک . اين فريبکاری پرده بر می دارد
در “ موجهی“حتی برای اين جنايت نيز دليل 

 حماس از بنظر وی سازمان. جيب بغل دارد
 مردم برای حفاظت خويش استفاده می سپِر
اين بدان مفهوم است که موشکهای . کند

اسرائيلی بقدری هوشمندند که اهداف 
ايدئولوژيک را نيز شناخته و مورد حمله 

شامه موشکهای آنها تيز است . قرار می دهند
اين حضرات که . و قادر به تميز افکار هستند

نند برای درجه با اين بی شرمی سخن می را
  .فهم و مردم ارزشی قايل نيستند

اين حق مشروع ملت فلسطين است که 
اشغالگران صهيونيست نژادپرست را با هر 
وسيله ايکه در اختيار دارد و حتی با چنگ و 
. دندان از سرزمين فلسطين بيرون کند
، نه فلسطين سرزمين ساکنان سنتی آن است

 مردم  حق مقاومت ملی.سرزمين صهيونيستها
  .فسطين يک حق مشروع و انقالبی است

تا زمانيکه يک دولت صهيونيستی و 
نژادپرست و ضد دموکرات در منطقه وجود 

 آرامش و ، خلقهای منطقه روی خوش،دارد
اين دولت . صلح و صفا را نخواهند ديد

 سرپل امپرياليست ،صهيونيستی متجاوز
آمريکاست و در تمام منطقه از هند و پاکستان 

ته تا عراق و ايران و لبنان و سوريه و گرف
اردن و شمال افريقا به خرابکاری مشغول 
است و امر تجزيه کردستان ايران و عراق را 

وظيفه همه نيروهای . در سر می پروراند
مترقی و انقالبی مبارزه با صهيونيسم در 
منطقه و حمايت ازهمه جنبشهائی است که 

شی می سر امپرياليسم و صهيونيسم را متال
  . کنند و پوزه آنها را به خاک می مالند

مردم فلسطين حق دارند از سرزمين خويش 
، حلقه محاصره بر ضد اشغالگران دفاع کنند

استفاده از . ضد بشری اقتصادی را بشکنند
موشکهای کوتاه بردی که متاسفانه حتی 
قدرت تخريبی چندانی ندارد و دست ساز و 

حق ، ی استنتيجه ابتکار مبارزان فلسطين
حال آنکه . مشروع اين ملت است

 اسرائيلی با قدرت آتش عظيم یصهيونيستها
 نفر را ٥٠٠ ساعته ٤خود تنها در يک حمله 
 نفر را زخمی ١٧٠٠به قتل رسانده اند و 

همين امر باعث شده تا پاره ای . نموده اند
محافل منتقد سياسی خود فروخته و يا 

 مدعی جاسوس صهيونيسم و يا مزور سياسی
شوند که در واکنش اسرائيل رفتار متناسبی 

آنها نه به اصل آدمکشی . ديده نمی شود

صهيونيستها بلکه به کميت عمل آنها انتقاد 
 فلسطينی در مقابل يک ٥٠٠کشتن . دارند

بايد تناسب . اسرائيلی به گوش خوش نمی آيد
. کشتار طوری باشد که به گوش مانوس آيد

صهيونيسم به اين اين نوع انتقاد دوستان 
          .تجاوز بربرمنشانه ضد بشری است

جالب “  حقوق بشرمیاح“واکنش ممالک 
    .است

دولت سرکوزی واکنش اسرائيل را متناسب 
با اقدامات فلسطينيها نديد و به آنها اندرز داد 

  . که کار را بيش از اين خراب نکنند
وزارت خارجه روسيه پرتاب موشک از 

 را به سوی اسرائيل محکوم جانب فلسطينيها
استدالل . کرد و خواستار قطع فوری آن شد

آنها . نمايندگان امپرياليسم روس جالب است
مزورانه مدعی می شوند از آنجا که نوار 
غزه مدتهاست در محاصره اقتصادی اسرائيل 
قرار دارد بهانه بدست ارتش اسرائيل که 
موافق صلح ميان فلسطين و اسرائيل نيستند 

 ،؟؟ تا با استناد به اين داليل جديد!!دهدمي
ظاهرا روسها . تجاوز اسرائيل را توجيه کنند

دلسوزی مزورانه در تائيد اقدامات 
  . صهيونيستها می کنند

خانم مرکل صدراعظم آلمان که همسر يهودی 
دارد فورا در يک مذاکره تلفنی با ايهود 
اولمرت نخست وزير اسرائيل خواهان 

يد خشونت در خاورميانه جلوگيری از تشد
 حماس را ،شده و متفق القول با آقای اولمرت

شاهد (برای خشونت کنونی مسئول شناختند
خانم مرکل از حق ). توفان- روباه کيه دمشه

مشروع اسرائيل برای حفظ مردم و 
بنظر ايشان نبايد . سرزمينش حمايت کرد

علت . جای علت و معلول را عوض نمود
در مقابل معلول که واکنش شديد اسرائيل 

بنظر خانم . خشونت فلسطينيهاست می باشد
مرکل خلق فلسطين که صدها سال در آن 
منطقه زندگی می کند و فلسطين سرزمين 
اصلی وی است از حق مشروع دفاع از خود 
و حفظ تماميت ارضی سرزمين فلسطين 

 ولی مشتی صهيونيست که ،برخور دار نيست
و کله شان از  سال است که سر ٦٠تنها حدود 

اروپا پيدا شده و اين سر زمين را اشغال کرده 
“ طبيعی و آسمانی“ دارای همه حقوق ،اند

برای پيش بردن مقاصد ضد انسانی خود 
 حتی اسرائيليهای مترقی که همراه با .هستند

فلسطينيها به تجاوز بربرمنشانه صهيونيستها 
. معترض بودند با اين ترهات موافقتی ندارند

ی دانند که در اين موضعگيريها تنها آنها م
  .هسته دشمنی و نفاق خوابيده است

معاون دفتر سياسی حماس هرگونه مذاکره با 
اسرائيل را رد کرد و خواهان آن شد که قبل 
از هر مذاکره ای بايد اسرائيل به حمالتش 

. پايان داده و محاصره اقتصادی را برچيند
می اين خواست برحقی است و تو دهنی محک

  .به ياران اسرائيل می باشد
يکی از کارشناسان سازمان ملل متحد بنام 
آقای ريچارد فالک اعالم کرد که سياست 
اسرائيل در نوار غزه ضد بشری و 

وی اين سياست . جنايتکارانه است
اسرائيل در پاسخ . جنايتکارانه را محکوم کرد

وی نه تنها مدعی شد مسئول اين کشتار 
 بلکه آقای فالک را ،سازمان حماس است

متهم کرد که تبليغات ضد اسرائيلی می کند و 
  .گزارشش بی پايه است

، ، امان، بيروتآتن، ، برلين، پاريسدر لندن
..  .، خرطوم، قاهره، دوبی، صنعاتهران

صدها هزار نفر برای اعتراض به جنايات 
جنبش . نازيهای صهيونيست به خيابان آمدند
المی در عظيمی در ممالک عربی و اس

حمايت از مبارزه مردم فلسطين آغاز شده 
دامنه اين جنبش توده ای بقدری عظيم . است

، عربستان است که رژيم های ارتجاعی مصر
سعودی و اردن هاشمی رعشه مرگ بر 

 آنها که در پشت پرده با .اندامشان افتاده است
 و حتی وزير امور - اسرائيل ساخته اند

ز به نوار غزه خارجه اسرائيل قبل از تجاو
برای ابالغ اطالعات به نزد حسنی مبارک 

 پاسخی ندارند که به - حاکم مصر آمده بود
ملتهای خويش بدهند و نمی توانند بی عملی 
. خويش و همدستی با اسرائيل را توجيه کنند

دولت مصر در محاصره اقتصادی نوار غزه 
  . همدست ارتش اسرائيل است

ار مردم اين ارتجاع منطقه بشدت در تحت فش
اقدام اخير . اين سرزمينها قرار گرفته است

صهيونيستها و مبارزه قهرمانانه مردم 
فلسطين موج جديدی از مقاومت ملتها را عليه 

منطقه به . زورگويان جهان بر می انگيزد
سوی مقاومتی همه جانبه بر ضد امپرياليسم و 

صهيونيستهای . صهيونيسم کشانده می شود
ومت توده های مردم حساب کور بر روی مقا

  .نکرده بودند
اسرائيليها قبل از پايان دوره ننگين رياست 
جمهوری جرج بوش در آمريکا و نخست 
وزيری ايهود اولمرت در اسرائيل به استفاده 

 سياسی که با ديده رضايت جرج ءاز اين خلال
آنها می خواهند . بوش همراه است نياز دارند
 حماس در حقيقت به بهانه مبارزه با سازمان

کار ملت فلسطين را بسازند و مقاومت آنها را 
که با محاصره اقتصادی به جائی نرسيد درهم 

آنها می خواهند زمينه را در اسرائيل . شکنند
برای پيروزی حزب حاکم که بشدت در اثر 
فساد مالی و شکست مفتضحانه در جنگ با 

بی اعتبار شده است فراهم لبنان  هللاحزب ا
  ۵ادامه در صفحه  ...نهاآ. آورند

  همدست امپرياليسم،صهيونيسم يعنی نژادپرستی
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   ...ستم يهونيتجاوز ص
لبنان هللا  می خواهند شکست در مقابل حزب ا

را جبران کنند و پشت جبهه ايران را خالی 
.  و به ايران ضرب شست نشان دهندنمايند

شايد هم در مخيله خويش در سال جديد که 
رسانه های گروهی تعطيل است و اخبار 

جاوز به جنايات منتشر نمی شود آهنگ ت
  .حريم هوائی ايران را دارند

امپرياليستها و صهيونيستها ببر کاغذی هستند 
زيرا وقتی ملتی اراده کرد اشغالگران را 
بدريا بريزد با هيچ ارتش و نيروئی نمی توان 

تجربه . در مقابل اراده اين ملت ايستادگی کرد
، ، افغانستان، کره، الئوس، کامبوجويتنام

که گورهای امپرياليستها عراق نشان می دهد 
نطقه کنده مو صهيونيستها را در منطقه مردم 

 ما اين اصل را در مورد عراق گفتيم و .اند
اکنون با صحت آن روبرو هستيم و امروز 

 .      آنرا در مورد فلسطين تکرار می کنيم
اما در داخل نوار غزه مردم فلسطين برای 
. يک جنگ دراز مدت و خونين آماده شده اند

آنها نه تنها در اين مدت سالحهای الزم را 
 بلکه با استفاده از تجربه ،انبار کرده اند

مبارزه مردم ويتنام در زير خاک نوار غزه 
حتی تا داخل خاک اسرائيل تونلهای فراوان 

ارتش اسرائيل برای حمله . حفر کرده اند
زمينی دچار ترديد است و می تواند 

. ار در آيدمحاسباتش بطور کلی غلط از ک
شکست جديدی در مقابل حماس در نوار 

 افسانه شکست ناپذيری صهيونيستها را ،غزه
متالشی می کند و روحيه نوينی از مقاومت و 
سلحشوری در ميان مردم فلسطين ايجاد می 

باراک وزير دفاع اسرائيل که می . گرداند
خواهد تا نقطه پايان تلخ جنگ بتازاند اين 

د که مبارزه مردم هدف را دنبال می کن
در هم “ طالئی“فلسطين را در اين فرصت 

 حساب وی حساب چوپانه با کوزه .شکند
  . روغنش است

مبارزه مردم فلسطين حمايت جهانی خلقهای 
اعتراضات جهانی . جهان را بدنبال دارد

گسترده آنهم در شرايط بحران مالی سرمايه 
داری ناجی صهيونيستها و امپرياليستها 

 بر عکس مبارزه توده های مردم ،ودنخواهد ب
فضا را بر . و طبقه کارگر را تشديد می کند

ضد نيروهای دست راستی تغيير می دهد و 
در عين حال نيروهای سازشکار فلسطينی را 
که با اسرائيل بر ضد مصالح ملت فلسطين 
مصالحه کرده اند بشدت به انزوا می کشاند و 

ستهای راه را برای نفوذ نيروهائی که خوا
مردم و آمال ملت فلسطين را بيان می کنند 

تجاوز صهيونيستها به نوار . باز می گرداند
غزه ناقوس مرگ محمود عباسها و حسنی 

  . مبارکهاست

تجاوز صهيونيستها ) توفان(حزب کار ايران
و امپرياليستها را به نوار غزه و کشتار مردم 

  . فلسطين را محکوم می کند
اين جنايت را ضد ) نتوفا(حزب کار ايران 

بشری دانسته  و معتقد است مسئولين آنرا بايد 
  .در يک دادگاه خلقی جهانی به محاکمه کشيد

از مبارزه انقالبی ) توفان(حزب کار ايران 
مردم فلسطين و آمال آنها برای اخراج 

  .اشغالگران صهيونيست حمايت می کند
از هر جنبش ) توفان(حزب کار ايران 
ن اسرائيلی بر ضد مقاومت يهوديا

صهيونيستها و امپرياليستها حمايت می کند و 
آنرا شرط ايجاد فضائی بدور از سوء ظن 
برای يک زندگی مسالمت آميز ميان همه 

 مستقل از مذهب، ،مردمان سرزمين فلسطين
.  می بيند، نژادپرستیبدور از تجاوز طلبی

زمانيکه مردم خود سخنگو شوند سخنان 
  .فهميديکديگر را خواهند 

)  توفان(کميته مرکزی حزب کار ايران
٢٩/١٢/٢٠٠٨  

*****  
  

                                                        
  ...م در مسئله اتمی يتسل

يکی نيست .  به ايران هديه بدهند“قاقا لی لی“
از اين حضرات بپرسد که بر مبنای کدام 

و موازين حقوقی و انسانی و قانونی و رسمی 
منطقی به محاصره اقتصادی ايران دست زده 

خود نفس محاصره اقتصادی ايران غير . اند
قطعنامه های . قانونی و تهديد مضاعف است

غيرقانونی شورای امنيت سازمان ملل نقض 
همه توافقنامه های جهانی است و از اين ببعد 
هر توافقنامه مجمع عمومی سازمان ملل می 

ور امپرياليستها و تواند در شورای امنيت بز
شورای . تهديد آنها خالی از مضمون شود

امنيت حق ندارد منشور و توافقنامه های 
امپرياليستها با . جهانی را بی اعتبار کند

گردن کلفتی قانون جنگل را در جامعه ملل جا 
انداخته و طوری وانمود می کنند که اين 
کارشان بسيار طبيعی است و حق مسلم 

تی اين درک از نقض موازين آنها ح. آنهاست
حقوق جهانی را در افکار عمومی به عنوان 
امری بديهی جا می اندازند و نوکران ايرانی 

قطعنامه های . آنها نيز آنرا تبليغ می کنند
شورای امنيت عليه ايران برسميت شناختن 
حق دخالت امپرياليستها در سرنوشت 

تسليم ايران به اين گردن کلفتی . ملتهاست
ی برگشتن به وضعيتی که ايران اقدامی يعن

برای غنی سازی اورانيوم نمی کرد و وابسته 
به بازار اورانيوم غنی شده ممالک 

در اين ميان ايران . امپرياليستی باقی می ماند
است که همه چيز خود را از دست می دهد و 

امپرياليستها از حق دخالت در امور داخلی 
 های جهانی ساير کشورها و نقض موافقتنامه

  .برخوردار می شدند
آنها برای فريب افکار عمومی مردم در 
حاليکه خودشان صدها بمب اتمی برای از 
ميان بردن تمام منظومه شمسی دارند ايران 
را متهم به ساختن بمب اتمی در اختفاء می 
کردند و چون داليلی برای اثبات دروغ خود 

به ندارند نيافتن بمب اتمی و تاسيسات مربوط 
آنرا حاکی از آن جلوه می دهند که گويا اين 

 دور از چشم انظار و ،یبمب به صورت سّر
سازمانهای پر يال و کوپال غرب و شرق در 

، کوهها و يا گوشه ای از ايران در غارها
 آنها استدالل .زير زمينها در حال تهيه است

می کنند چون ما هرچه گشته ايم کمتر يافته 
ندارد که چنين بمبی ايم پس دليلی وجود 

عدم توانائی ما دليل عدم . موجود نداشته باشد
استدالل شگفتی است که از . وجود بمب نيست

جيب بغل امپرياليستها در آمده و ما نتيجه 
کشتار چند ميليونی مردم عراق را از اين 

آنها که تمام سياستشان بر . استنتاجات ديده ايم
خبار ، شکنجه و جعل ا، سانسوراساس دروغ

است و تازه ترين آن کتمان عمق بحران مالی 
است که گريبان مردم را گرفته است و 
سياستمداران کارگزار سرمايه داران در آن 

، ايران را متهم به نقش مهمی بازی کرده اند
دروغگوئی می کنند و بر راست آزمائی تکيه 

 بايد پرسيد که اين دروغگويان چه .می نمايند
ا درجه دروغ سايرين را مشروعيتی دارند ت

از کی تا بحال جامعه جهانی بايد . محک زنند
نقش داور جهانی را به اين دروغگويان بدهد 
که برای ديگران گواهی عدم سوء پيشينه 

  صادر کنند؟ 
امپرياليستها بتدريج خود را مالک جهان جا 

، هر اقدامی بايد د، داور جهان هستنمی زنند
آنها برای . جام شودبا مشورت و اجازه آنها ان

حقوق ملتها و دولتها و حقوق بشر پشيزی 
  .ارزش قايل نيستند

سرکوزی رئيس جمهور پرخاشگر و پرچانه 
فرانسه تا کنون ايران را چندين بار به 
. بمباران اتمی و نابودی تهديد کرده است

کسی نيست از وی توضيح بخواهد که بر چه 
مبنائی وی اين حق را برای خود و 

تانش قايل است؟ شانتاژ جرم است و همدس
. بايد شانتاژگر مورد تعقيب قانونی قرار گيرد

اسرائيل و آمريکا بارها تهديد کرده اند که به 
، چه کسی به چه حقی. ايران حمله می کنند

؟ مگر اين مزيت الهی را به آنها داده است
، مگر آنها از نژاد آنها صاحب اختيار جهانند؟

 مزيت خاصی دارند که آنها ؟، مگربرترند
می دهند؟ مشت را بخود  حق اين فضوليها

  ۶ادامه در صفحه  ...محکم خلقهای 

ستی استمبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپريالي
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  ...م در مسئله اتمی يتسل
جهان چنين دهانهای هرزه گو و ياوه سرا و 

  .تهديد گر را خورد خواهد کرد
اين سياستی بود که جرج بوش در مورد 
ايران تا کنون اعمال می کرد و همه 

يز در نقض موازين حقوقی و همدستانش ن
. پيمانهای رسمی جهانی با وی همدست بودند

خوشبختانه اين سياست ارتجاعی و 
دولت خاتمی در . امپرياليستی به نتيجه نرسيد

خيانت به منافع ملی ايران پيمان پروتکل 
الحاقی را که به امپرياليستها امکان می داد 

 و هر لحظه که اراده ت، هر ساعهر روز
، از سرک بکشندهر نقطه از ايران به کنند 

توانائيهای علمی و نظامی ايران سر درآورند 
و از هياتهای جاسوسی جهانی مخارج 

 خويش در ايران را تامين کنند جاسوسی
 اين پيمان به امپرياليستها امکان .امضاء کرد

می داد با شناخت بيشتر و اطالعات افزونتر 
مراکز را  هر لحظه که اراده کردند تمام اين
امضاء . پس از شناسائی اساسی نابود کنند

پروتکل الحاقی نقض حاکميت ملی ايران بود 
تجربه . بايد اين پروتکل ملغی شود. و هست

  .زنده عراق در پيش چشم ماست
امروز در آمريکا يکی ديگر از نمايندگان 
سرمايه داری بر سر کار آمده است و يکی از 

ش را بررسی موارد مهم سياست خارجی خوي
اوضاع ايران و پيدايش راه حل برای 

 در .قلمداد کرده استاتمی ايران “ بحران“
لحن آقای اوباما تفاوتی با جرج بوش بنظر 

وی سوگند ياد می کند که هرگز به . می رسد
وجود يک ايران اتمی تن در ندهد و يا اينکه 
حاضر است با اسرائيل قرارداد امنيت اتمی 

 که به موجب آن هر حمله به امضاء برساند
از . اتمی به اسرائيل را با بمب اتم پاسخ دهد

اين گفتار چنين بر می آيد که آقای اوباما 
ظاهرا با اصل غنی سازی اورانيوم در ايران 
مخالفتی نداشته آنرا بر خالف سلفش حق 
مسلم و قانونی ايران می داند ولی مخالف آن 

ه و فن است که ايران به بمب اتمی دست يافت
لحن . آوری ساختمان اين بمب را بياموزد

سخنانی که انتخاب کرده برای تسکين 
مخالفين غنی سازی و زمينه سازی برای 

وی بارها گفته که . کنار آمدن با ايران است
مخالف جنگ با ايران است و ترجيح می دهد 

وی تاکيد . مسايل را از راه ديپلماتيک حل کند
مهوری اسالمی کرده که سرنگونی رژيم ج

در دستور کارش نيست بگذريم ازاينکه با 
ياری مدعی بی تاج و تخت پادشاهی ايران 
اخته تر از آن است که کاری از پيش ببرد و 
يا فعاليتهای جاسوسی مجاهدين نيز جز تف 

  .لعنت برای آنها چيزی ندشته است
زيرا ايران بارها . ظاهرا بايد مشکل حل شود

د ساختن بمب اتمی اعالم کرده که در صد
نيست و امکانات نظارت آژانس جهانی 
انرژی هسته ای را فراهم می آورد و آمريکا 
نيز با حق غنی سازی اورانيوم درايران 

  پس چرا مسئله حل نمی شود؟. موافق است
پذيرش اين دو اصل يعنی بازگشت به 

وضعيتی که . وضعيت قبل از غنی سازی
ار بود و ايران از اين حق قانونی برخورد

آژانس بين المللی انرژی هسته ای نيز بايد بر 
اساس مفاد قرارداد منع گسترش سالحهای 
اتمی به ايران ياری می رساند تا ايران 
خودش قادر شود نيازهای خويش در عرصه 
توليد ميله های سوخت از اورانيوم غنی شده 

ولی با اين کنار آمدن نفوذ . را بر آورده سازد
 در منطقه تامين نشده است و آنها امپرياليستها

هنوز نتوانسته اند نوکر بی جيره و مواجبی 
در ايران بر سر کار آورند تا منافع سياسی 
آنها را مانند عربستان سعودی و يا شيخ 

حلقه ايران . نشينهای خليج فارس تامين کند
در مدار سياست استراتژيک آمريکا برای 

 شکاف کنترل منابع انرژی در منطقه هنوز
آمريکا با پذيرش حتی حق مسلم . بردار است

ايران در غنی سازی اورانيوم نتوانسته است 
بر مشکل اصلی خود که کنترل کامل منطقه 

  .است غلبه کند
امپرياليستها برای فريب افکار عمومی از 
بسته هائی صحبت می کنند که مشوق 
اقتصادی ايران است و با سياست نان قندی و 

آنچه . رند سر ايران شيره بمالندشالق قصد دا
به عنوان مشوقهای اقتصادی از جانب 
امپرياليستها طرح می شود حقوق طبيعی 
ايران است و نيازی ندارد که برای برآوردن 

اين مشوقها حتی . آنها از کسی اجازه بخواهد
در عرصه هائی بندهای اسارت به پای مردم 
ايران است ومی خواهد از ايران يک کشور 

  .يمه مستعمره بسازدن
خواستهای امپرياليستها البته از اين حدود 
فراتر می رود و از ايران می طلبند که دست 

آنچه از .  بر دارد“تروريسم“از حمايت از 
نظر تروريستهای غربی تروريست محسوب 
می شود عملياتی است که بر ضد غرب و 

برای امپرياليستها . اسرائيل صورت می گيرد
. ر آنها نباشد تروريست استهر کس نوک

، ، افغانيها، ايرانيها، لبنانيها، عراقيهافلسطينها
، ، بوليوی ها ونزوئالئی ها،کره شماليها
همه تروريستند زيرا در مقابل ... کوبائی ها و

مطامع امپرياليستها مقاومت کرده و از 
تماميت ارضی و حق حاکميت ملی خويش 

خارجی ايران بايد سياست . دفاع می کنند
خويش را به سياست صهيونيستها گره بزند و 

اين يکی ديگر . در منطقه نوکر اسرائيل شود
از شرايط امپرياليستهاست که آنرا تنها ضمنی 

بيان کرده و در پشت هياهوی مبارزه با بمب 
  .اتمی موهومی ايران پنهان می کنند

در ايران هم چنين بنظر می رسد که جناحی 
 دارد با امپرياليستها از هيات حاکمه تالش

حتی به بهای خيانت ملی و يا ادامه خيانت 
و اين را راه نجات جمهوری . ملی کنار آيد

اين عده . اسالمی و نه ايران ارزيابی می کند
يا بزدالن سياسی بوده و يا از سياست چيزی 

  . سرشان نمی شود
جناح ديگر که بر حق مسلم ايران در غنی 

ورد پروتکل الحاقی سازی تکيه می کند در م
. دم نمی زند و آنرا سند خيانت ملی نمی داند

معلوم نيست اين جناح با تکيه به کدام نيروی 
اجتماعی می خواهد در مقابل تهاجم جهانی 

تنها حکومتی می تواند متکی بر . مقاومت کند
بلوف سياسی نباشد که به خلق تکيه کند و 

 امر مردم را برای منافع ملی بسيج کند و اين
بجز دموکراتيزه کردن جامعه ايران راهی 

احزاب و سازمانهای سياسی و . ندارد
سنديکاها بايد آزاد شوند و حقوق مدنی و 
انسانی مردم بايد برسميت شناخته شود و 
گرنه رژيمهای ارتجاعی قادر نخواهند بود 
مقاومت ملی و ضد امپرياليستی را سازمان 

خواهد بود و دهند و عربده های آنها باد هوا 
  . ارژش عملی ندارد
بارها اعالم کرده ) توفان(حزب کار ايران

است که از اين حق طبيعی و مسلم مردم 
هرکدام از جناحهای . ايران دفاع خواهد کرد

حاکميت در ايران و يا همه آنها با هم که به 
اين تسليم تن در دهند و ايران را از حق غنی 

 به منافع سازی اورانيوم محروم کنند خائن
پاره ای از روشنفکران و . ملی ايران هستند

فعالين سياسی سرشناس و محبوب خواهان 
آنند که حداقل برای مدت کوتاهی از غنی 
کردن اورانيوم دست برداشته شود تا باب 

تعليق غنی سازی . مذاکرات سر بگيرد
اورانيوم يعنی آغاز تسليم و صحه گذاری بر 

اگر . ان استگردن کلفتی و آغاز يک پاي
امپرياليستها با اصل غنی سازی اورانيوم در 
ايران موافق باشند و ريگی در کفششان نباشد 
مرکز ثقل تبليغات خويش را نه بر روی اصل 
غنی سازی اورانيوم بلکه بر سر چگونگی 
ممانعت از ساختن بمب اتمی قرار می دهند 
که تازه اين امر نيز بايد جنبه عمومی داشته 

نه اينکه قاعده خاصی برای ايران باشد و 
طبيعی است که اگر  ريگی در کفش . بتراشند

امپرياليستها نباشد هوادار کنترل بمبهای 
خطرناک اتمی دولت متجاوز و فاشيستی 

ولی ما می بينيم که اثری . اسرائيل می گردند
از اين گذشته آنها از . از اين امر نيست
، يه، ترک اتمی در مصر ساخت نيروگاههای

  ٧ادامه در صفحه  ...امارات متحده 

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
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  ...م در مسئله اتمی يتسل
عربی در خاور ميانه دفاع می کنند و با آنها 

اين خود . قراردادهای دو جانبه می بندند
نشانه دوروئی امپرياليستهاست که می خواهند 

رژيمهای . حق مسلم ايران را پايمال کنند
منطقه که همه قرار داد منع گسترش 

های اتمی را امضاء کرده اند حق دارند سالح
که به ساختمان نيروگاه اتمی اقدام کنند ولی 
نبايد افسار خويش را بدست امپرياليستها 
بسپارند و به صدور ميله های سوخت از 

ولی بنظر می رسد . جانب آنها وابسته گردند
که ممالک نامبرده تمايل زيادی به عدم 

د نوکر وابستگی ندارند و ترجيح می دهن
امپرياليستها و وابسته به آنها از نظر تامين 

  .آينده انرژی خود بمانند
*****  

          
  

  ...ائی  يراهزن در
 ٤٢مطبوعات می نويسند در سال گذشته 

کشتی مورد تجاوز قرار گرفته و ربوده شده 
  .  اند

ظاهرا وضع طوری است که از نظر حقوق 
  دول مورد تجاوز  که در فکر اقدامات،ملل

 نمی توانند به آبهای کشور ،تنبيهی هستند
سومالی که پناهگاه اين شبکه است رسما 
وارد شوند زيرا اين عمل از نظر حقوق 
جهانی به معنی تجاوز به حريم آبهای 

ولی . ساحلی سومالی محسوب می شود
تجاوز به آبهای ساحلی سومالی از سالها 
. قبل بطور غير رسمی آغاز شده است

گ ماهی گيری امپرياليستی شرکتهای بزر
با کشتيهای صيد ماهی بطور مستمر به 
حريم آبی سومالی تجاوز کرده و از عدم 
توانائی دولت ضعيف سومالی برای دفاع از 
تماميت ارضی خويش منابع حياتی مردم 

مقاومت مردم . اين کشور را ربوده اند
سومالی از آن لحظه در مقابل ناوگانهای 

مپرياليستها آغاز شده تجاری و ماهيگيری ا
  .  است

مسئول چنين وضعی خود امپرياليستها 
هستند زيرا مانع از آنند که در کشور 
سومالی يک حکومت مرکزی بر سر کار 

اتيوپی در همين چندی پيش برای . آيد
ممانعت از روی کار آمدن حکومت 

بصورت غير قانونی به “ تروريستها“
مردم کشور سومالی تجاوز کرد و به کشتار 

عادی پرداخت و حال بايد اين مشاوران 
جرج بوش از تجربه عراق و افغانستان ياد 

. ومالی را ترک کنندبگيرند و خاک س
کشور کوچکی و ضعيفی نظير اتيوپی وقتی 

بخود اجازه می دهد قوانين جهانی را لگد 
 ،مال کند نبايد تعجب کند اگر در فردا
ان کشورش توسط امپرياليستها و يا همسايگ

بيشتر مورد توجه استعمارگران  ديگرش که
اتپوپی و ممالک نظير که . هستند اشغال شود

تعهدات جهانی را لگدمال می کنند خود اولين 
برعکس . قربانيان نقض اين تعهدات هستند

اين ممالک ضعيف هستند که بايد خويش را 
در پناه اين تعهدات قرار دهند و بر اجرای بی 

  .فشارندبرو برگرد آن پای ب
 تا ١٩٩١آمريکا و متحدش اتيوپی در سالهای 

 در سرزمينی که دچار جنگ خانگی ١٩٩٦
بود گلوله های ضد تانک راديو آکتيو استفاده 
کردند و ساختمانها و صنايع زير بنائی اين 

ارتش کشور سومالی . کشور را از بين بردند
فاقد تانک است و استفاده از گلوله های ضد 

ريکائی نمی توانست به بهانه تانک آلوده آم
اين اقدام ، نابودی تانکهای دشمن پرتاب شود

همان . فقط برای تفاله زدائی اتمی آمريکا بود
، عراق و کاری را که آنها در يوگسالوی

باين . افغانستان بانجام رساندند و می رسانند
جنايت آمريکائيها و وضعی که با همدستی 

ومالی ايجاد اتيوپی متحد امپرياليستها در س
شده است در نهمين نشست کميسيون حقوق 

 اشاره ٢٠٠٨ سپتامبر ١٨بشر در ژنو در 
يکی از سخنرانان در مورد سومالی در . رفت

اين نشست به اهميت راهبردی اين منطقه 
کشور سومالی طويلترين مرز . اشاره کرد

اين مرز دريائی . دريائی را در آفريقا دارد
مالی و سودان که بر برای انتقال نفت از سو

اساس تحقيقات از منابع عظيم انرژی 
طبق تخمين (برخوردارند اهميت وافری دارد

نه تنها لوله انتقال ).  ميليارد بارل نفت١٠
نفت که ساختنش به سوی سواحل مرزی آعاز 
شده بلکه وضعيت جغرافيائی اين کشور که 
کانال سوئز و دريای سرخ و شاخ آفريقا را 

  . رای امپرياليستها مهم استکنترل کند ب
. حال اين وضعيت در سومالی پيدا شده است
نه  اين راهزنان دريائی نه جغدی بر شانه و

رند و نه يک چشمشان کور اکشتی توپدار د
برعکس هر دو چشمشان باز است و . است

با قايقهای سريع کوچک از عقب به کشتيها و 
ناوگانهای بزرگ که قدرت مانور ندارند 

 می کنند و چون تا دندان به سالحهای حمله
سبک مجهزند فورا اين کشتيها را به گروگان 

تاکيتک نظامی آنها بسيار جالب . می گيرند
  .است و از کارکشتگی آنها حکايت می کند

بيش از صدها کشتی مورد تجاوز اين 
اين . قرار گرفته است“ راهزن“گروههای 

راهزنان دريائی ظاهرا از چنان نيروئی 
برخوردارند و از چنان شبکه وسيعی رهبری 
می شوند که قادرند باجهای کالن را از دولتها 

و شرکتها در همه جای دنيا دريافت کنند و 
. آنها را به مراکز از قبل تعيين شده برسانند

 راهزنان هر کشتی جالب آن است که اين
معمولی را مورد تجاوز قرار نمی دهند و در 

اصی را رعايت می اين تجاوز انضباط خ
 از رسيدن ،از عجايب آنکه آنها از قبل. کنند

، بنادراز، ساعت ترک اين کشتيها خبر دارند
مقصد آنها و تاريخ ورودشان را به سواحل 

گفته . سومالی و حتی  بدريای عدن می دانند
نادر بمی شود که سازمان خبررسانی آنها در 

  .مهم از جمله دوبی بسييار فعال است
جنجالی که ممالک امپرياليستی بر سر پس از 

اين راهزنان دريائی بر پا کردند و اظهار 
داشتند که در دريای آزاد به ياری کشتيها 
خواهند رفت و جريانهای مشکوک را کنترل 

 و چين هم ، ايرانمی کنند دولتهای روسيه
تقاضای سهم کردند و کشتيهای خويش را به 

 جهانی منطقه فرستادند تا در اين عمليات
همه . سهيم باشند و از رقبا رودست نخورند

فهميدند که در پس پرده مبارزه با راهزنان 
دريائی پرده پوشی برای راهزنی ديگری 

  .قرار دارد
سير حوادث نشان می دهد که در پشت اين 

آنها . عمليات راهزنان دريائی واقعی نهفته اند
 می گيرند  به صورت غير قانونی از رقبا باج

و بطور غير رسمی تنگه های مهم جهانی را 
از نظر راهبردی چه سياسی و چه اقتصادی 

اين کنترل متکی بر هيچ . کنترل می کنند
ضابطه و موازينی نيست و خودسرانه انجام 

مثال اگر آمريکائيها و يا آلمانها و . می گيرد
“ مشکوک“فرانسويها بخواهند يک  کشتی 

يرانی را کنترل کنند ، چينی و يا اروسی
، می نيازی به هيچ اجازه نامه ای ندارند

توانند خودسرانه با استناد به حضور راهزنان 
دريائی با صحنه سازی به تماميت ارضی و 
حقوق دريائی اين ممالک تجاوز کنند و 
اطالعات جاسوسی بدست آورند و کنترل 
نظامی منطقه را به بهانه مبارزه با راهزنان 

با جار و جنجال تبليغاتی . دست آورنددريائی ب
و آماده کرده افکار عمومی در طی ماهها و 
سالها زمينه را برای کسب رای تقلبی در 
شورای امنيت سازمان ملل بدست آورند و به 
خاک سومالی به بهانه تعقيب راهزنان دريائی 

راهزنان دريائی که در پشت پرده . وارد شوند
ه نظارت راهبردی اند با اين سياست راهزنان

آنها می . خويش را بر اين منطقه گسترده اند
خواهند از نفوذ چين و روسيه در آفريقا 
جلوگيرند و از هم اکنون يک جنگ پنهانی و 

 ساحل مرزهای آبی  دررا“ خصوصی“
شروع کرده “ شرور“شرقی آفريقا با ممالک 

   .اند
  ٨ادامه در صفحه  ...بنظر می رسد 

  تجاوزگران استعمارگر بايد خاک عراق را بی قيد و شرط ترک کنند
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[Text eingeben] 

   ...ائی  يراهزن در
که بايد شبکه راهزنان سومالی از حمايت يک 
مافيای بزرگ جهانی برخوردار باشد که آنها 

در پس پرده تنها . را مرتب مجهز می سازد
منافع سياسی امپرياليستها نهفته است که با 
اين صحنه سازی حضور دائمی خويش را در 

، افزايش تجهيزات خويش را در درياها منطقه
  .بپردازند ال ممالک و به اشغتوجيه کنند

جغد شوم راهزنی بر شانه امپرياليستها نشسته 
است که هر روز به شگرد جديدی متوسل می 

يک روز در عراق بمب اتمی و . شوند
می “ کشف“کارخانه های مواد ميکروبی 

کنند وميليونها نفر را کشته و بی خانمان می 
نمايند و يک روز هم راهزن دريائی مانند 

دهانه دريای سرخ و شاخ ود در فيلمهای هولي
آفريقا که محل جوالن امپرياليست فرانسه 

  . است ايجاد می کنند
يکی از عرصه های جنگ امپرياليستی در 

اين کشور مملو از مواد اوليه . آينده آفريقاست
.  است که مورد نياز ممالک امپرياليستی است

از هم اکنون نزاع گاه پنهان و گاه آشکاری 
کشور . در منطقه در گرفته استبرای نفوذ 

سرمايه داری چين توانسته با وامهای دراز 
مدت و کم بهره و شرکت در ساختمان صنايع 
زير بنائی در آفريقا محبوبيت خوبی برای 
خويش کسب کند و در ممالک سودان و 
سومالی و پاره ممالک ديگر آفريقائی از نفوذ 

هم اکنون . قابل توجهی برخوردار شود
ث .او .او. ن. ث(نفت دولتی چين شرکت 

CNOOC ( اجازه نامه پژوهش برای يافتن
اين . نفت را در سومالی بدست آورده است

شرکت مشترک طبق قرار دادی در ماه مه 
 توليد و استخراج نفت را در دستور ٢٠٠٦

اين قرار داد در ماه . کار خود قرار داده است
 در مذاکرات سران چين و ٢٠٠٦نوامبر سال 

فريقا در پکن مابين طرفين منعقد گرديد و آ
 درصد در ٥١دولت چين تضمين کرده است

  .آمد نفت را در اختيار دولت سومالی بگذارد
نشريه فاينشنال تايمز کوم مورخ 

٢٩/١٢/٢٠٠٨ Financial times. com 
در رابطه با نفوذ چين در آفريقا به سخنرانی 

 در Barney Jopson آقای بارنی يپسن 
 تحت عنوان ٢٠٠٧ ژوئيه ١٣وبی در ناير

اشاره “  معامله ای برای چين- نفت سومالی“
کشور سومالی “کرده است و می نويسد که 

منطقه خارج از نفوذ شرکتهای نفتی 
  .“آمريکاست

نشريه زود دويچه تسايتونگ در تاريخ 
 در مورد رقابت امپرياليستی ٠٢/٠١/٢٠٠٩

و چين “: برا ی تسلط بر آفريقا می نويسد
هر دو می . آمريکا مواظب همديگر هستند

خواهند منابع نفت کناره نيل را مورد استفاده 

در شورای امنيت نظر مشترکی . قرار دهند
باين جهت جنگ افروزان در . پيدا نمی کنند

توجه کنيد (“دارفو به جنايت ادامه می دهند
اگر پای منافع اروپائيها در کار بود نام اين 

 گذاشتند و مبارزه با کار را جنايت نمی
 ). توفان- تروريسم می ناميدند

حال به خبری که نشريه آلمانی اشپيگل در 
 منتشر کرده ٢٠٠٨ خود در سال ٤٨شماره 

دوازده کشتی ربوده شده “: است توجه کنيد
 شنی ايل ددر حال حاضر در سواحل سفي

Eylدر ميان آنها بارکش ويژه .  قرار دارند
ت که پنجاه روز است اس“ Faina“اوکرائينی 
 تانک برای ٣٣بار اين کشتی . وجود دارد

به نقل از (يک گيرنده مشکوک آفريقائی است
باج درخواستی در ). ٤١اشپيگل شماره 

 .“... ميليون دالر است٨مذاکرات اخير مبلغ 
 خود در توضيح ٤٢همين نشريه در شماره 

زمانيکه راهزنان سومالی “: بيشتر می نويسد
قبل بارکش اوکرائينی فاينا را در دوهفته 

 . روبرو شدند٧٢-  تانک نوع ت٣٣ربودند با 
دولت اوکرائين و کنيا مدعی اند که اين 

معذالک . سالحها برای ارتش منظم کنياست
پاره ای قراين سازمانهای جاسوسی و نظامی 

 کنيا در واقع با اين ،اين حدس را تائيد می کند
شی تانکها در صدد تجهيز دستجات شور

SPLA در جنوب سودان که کشوری از نظر 
نشريه . “. می باشد،سياسی بی ثبات است

مذکور در مقاله مفصل خود بر اساس اسناد و 
مدارک نشان می دهد که اين محوله نظامی 
فقط بخشی از تسليحاتی بوده است که در 
. اختيار دولت کنيا قرار داده شده است
ندر نخستين محوله در نوامبر گذشته در ب

در اواخر سال . مومباسا تحويل داده شده است
 بريتانيائی ACO Shippingگذشته شرکت 

 از يک Isle of Manمتعلق به شرکت 
شرکت کشتيرانی آلمانی تقاضای کرايه يک 

اين . کشتی بارکش برای بار سنگين نمود
 در Oktjabrskکشتی عازم اکتابرسک 

در آنجا از شرکت دولتی . اوکراين شد
-  تانکهای شوروی ت٤٢ “ين ماشاوکر“

، دو دستگاه بزرگ  ضد هوائی١٥، ٧٢
 تن گلوله ضد ٢/٢، سالحهای پرتاب موشک

 تن کالشينکوف با ٩٥تانک و در مجموع 
 اين کشتی با .تمام وسايل يدکی اش بار زد

توقف در اسرائيل سالحهايش را در ماه 
اين سالحها برای  . ژانويه به مومباسا رسانيد

سيحی جنوب سودان در نظر شورشيان م
دولت کنيا تحت عنوان اينکه . گرفته شده اند

ما در مورد امنيت ملی خود تفسيری برای 
گفتن نداريم از زير بار اظهار موضع صريح 

جالب آن است که دولت کنيا ظاهرا . در رفت
. دولت صلح در شرق آفريقا قلمداد می شود

 ماجرای فروش اسلحه قاچاق به کنيا در داخل
اوکرائين نيز با مشکل روبرو شد و کار 
افتضاح باال گرفت زيرا که دولت اوکرائين 

 ١٥٧از فروش سه ميليارد دالر اسلحه تنها 
ميليون دالر آنرا به حساب دولت واريز کرده 

رئيس جمهور اوکرائين که از رهبران . بود
است يعنی در اوکرائين “ انقالب نارنجی“

 معروف و یتور يوشچنکوک آقای ويهمان
مسئوليت صادرات اسلحه را “ دموکرات“

آقای ويکتور يوشچنکو به جای . بعهده دارد
 مجلس ، مجلسپاسخ به اعترضات نمايندگاِن

خويش “ دموکراتيک“را بر اساس اختيارت 
  .منحل اعالم کرد

اما اين شورشيان مسيحی جنوب سودان چه 
آنها متحدين شورشيان دارفو . کسانی هستند

. که در غرب سودان مورد تعقيبندمی باشند 
دول امپرياليست غرب می خواهند برای 
رقابت در آفريقا و سلطه بر آنجا زير پای 
چين را که از نفوذ فوق العاده ای در آفريقا و 

قربانيان . سودان برخوردار است جارو کنند
اين دسيسه امپرياليستی مردم عادی سودان 

ن چندی همي. اعم از مسلمان و مسيحی هستند
پيش دادگاه کيفری جهانی که يک ابزار 
امپرياليستی برای باجگيری و فشار بين 
المللی است قصد داشت رئيس جمهور سودان 
آقای البشير را دستگير کرده و در الهه 

تمام رسانه های غرب برای . محاکمه کند
لولوی اسالم “فريب افکار عمومی باز 

بنيادگرايان “، “تروريستها“، “سياسی
را بعنوان خوراک تبليغاتی علم “ مسلمان

عمليات راهزنان دريائی در . کرده اند
سومالی پته همه اين دسيسه ها را برهم ريخته 
و نشان می دهد که به چه مناسبت کشتيهای 
. ايران و چين نيز به دريای عدن وارد شده اند

 بشدت تشديد ٢٠٠٩جنگ در آفريقا در سال 
يستها به بهانه خواهد شد و آنوقت امپريال

کشتارهای قومی که خود مسبب آن هستند 
در حاليکه جنگ . اشک تمساح خواهند ريخت

بر سر توسعه منطق نفوذ و کسب مواد اوليه 
  .است

در آفريقای مرکزی اياالت متحده آمريکا 
هندوانه زير بغل آقای پال کاگيم  صاحب 
قدرت در رواندا می گذارد و وی را تشويق 

 راهزن توتسی در کنگو را به می کند متحدين
  سومالیواشنگتن در“ ...“. طغيان وادارد

اجازه می دهد شبکه تروريستی مظنونی را 
امريکه تالشهای صلحجويانه . بمباران کنند

آفريقا در “ .سازمان ملل را دشوار می سازد
در آتش اثر دسيسه های امپرياليستها 

 محاصره اقتصادی و ساير ،کشتارهای قومی
،  گرفته تا سوداناز چادتهای ضد بشری جناي

  ٩ادامه در صفحه  ... ،، نيجريهسومالی

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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[Text eingeben] 

  ...ائی  يراهزن در
می ...  کنگو ،رواندا،  صحرا،زيمباوه 

امپرياليستها نعره حمايت از حقوق . سوزد
بشر را سر می دهند ولی خود بزرگترين 

نقض حقوق . ناقضين جنايتکار حقوق بشرند
موذيگری و دسيسه بشر از جانب آنها با 

حال با علم . چينی و شستشوی مغزی است
وجود راهزنان دريائی در سومالی راه  کردن

را برای تجاوز به سواحل شرقی آفريقا برای 
کرده ، روسيه و ايران باز ، هندکنترل چين

اين بار حتما باراک اوباما در سومالی . اند
کارخانه های توليد بمب اتم و سالحهای 

عربستان .  کشف خواهد کردکشتار جمعی
سعودی با رضايت آمريکا در ممالک 
اسالمی آفريقا به نفوذ پرداخته تا آنها را 
عليه دشمنان متحد آمريکائی خويش بسيج 

ش را منافعخطر تهديد ، ايران نيز که کند
در شاخ آفريقا حس کرده است ناوگان 
جنگی به منطقه دريای عدن فرستاده و در 

يقا بدنبال منطقه نفوذ می ممالک اسالمی آفر
اين بار ايران همدست امپرياليستهای . گردد

آمريکائی در يوگسالوی نيست تا در خدمت 
منافع امپرياليستها يوگسالوی را تجزيه کند 
و مردم مسلمان بالکان را بی خانمان نمايد 
و مهر ننگی بر پيشانی جمهوری ارتجاعی 
 اسالمی بکوبد که نقش ارتجاعی و خائنانه
ای در خدمت منافع امپرياليستها در بالکان 
و ايجاد ممالک مصنوعی نظير بوسنی 

اين بار . هرزه گوين و کوزووو ايفاء کرد
ايران مانند چين و روسيه و هند حس می 
کند خطری در بيخ گوشش در حال رشد 

گرگاه تضادها در کنار خاور ميانه و . است
خليج فارس به دريای عدن منتقل می شود و 
بهمين جهت دولت يمن به حضور 
تجاوزکاران بيگانه در منطقه اعتراض 

از نظامی شدن  کرده و مخالفت خود را
  .دريای عدن اعالم کرده است

 تازه در آفريقا و  بايد منتظر درگيريهای
جنگ بر سر مواد خام و . خاورميانه بود

بايد از دسيسه . تصاحب آن آغاز شده است
ه برحذر بود و از های امپرياليستی در منطق
مردم منطقه بايد . ماجراجوئی پرهيز کرد

در پی آن باشند که رژيمهای ارتجاعی حاکم 
در ممالک خويش را سرنگون کنند و 

اين جنگ . حاکميت مردمی را مستقر نمايند
يک جنگ امپرياليستها بر ضد ملل 

مردم آفريقا بايد با تمام قوا بر . افريقاست
ج آنها از آفريقا ضد امپرياليستها و اخرا

، مسلمان و مسيحی و دارندگان مسلح شوند
. مذاهب ديگر بايد در کنار هم قرار گيرند

آن سفيد پوستانی که در آفريقا با 

امپرياليستها همدستند نظير سفيد پوستان 
خرابکار و جاسوس در زيمباوه و يا 
آفريقای جنوبی بايد بشدت سرکوب شوند تا 

 عمال سابق استعمار امپرياليستها نتوانند از
  .برای بسط نفوذ خود استفاده کنند

*****  
  

  
    ...ین الملليقطعنامه آنفرانس ب

از اين پس، تازه بحرانها و کشمکشهای . زد
، ١٩٩٣بسال : پی در پی شروع شدند

 ميالدی، همراه با ٢٠٠٣ و ٢٠٠١، ١٩٩٧
تا اينکه . رکود اقتصادی در اروپا و ژاپن

 که خود بيانگر –بحران جاری بوجود آمد 
از . مشکالت تلمبار شده در گذشته است

قضا اقتصاددانان بورژوا نيز بر همين 
باورند و گفته اند که بحران جاری بی 

 ميالدی ١٩٢٩شباهت با بحران سال 
  . نيست

 که –يکی از مختصات بحران جاری 
روزی متمايز با بحرانهای محدود پيشين ُب

تحده  اين است که در اياالت م–دارد 
آمريکا شکل گرفت و از اينجا به سراسر 

بحرانی است با ابعاد . جهان گسترش يافت
وسيع که نخست در عرصه گردش و مالی 
. نمايان شد، اما ريشه در اقتصاد مولد دارد

سخن بر سر يک بحران نسبی اضافه توليد 
در اين حالت، اجناس تلمبار شده و . است

ل در نظر به کمبود پو. بفروش نمی روند
دست طبقه کارگر و مردم بطور کلی، 
مصرف فرآورده ها و خدمات در نظام 
سرمايه داری و امپرياليسم بشدت در تنگنا 

 که خود معرف هرج و مرج –قرار ميگيرد 
پس . در شيوه سرمايه داری توليد است

طولی نکشيد که اقتصاد در آمريکا، 
با رشدی منفی روبرو ... انگلستان، آلمان و

رفته رفته توليدات صنعتی را نيز شده و 
  . دربر گرفت

تجربه نشان داده که وضعيتی از اين دست 
امکانات سرمايه داری برای تقليل تاثيرات 

 ٢٠٠١بسال . بحران را کاهش  ميدهد
ميالدی، سرمايه داران موفق شدند تا بحران 
موجود در آن زمان را با توسل به تدابير 

 امروز  کاری که–مالی بر طرف کنند 
در مقابل، ما . ديگر برايشان مقدور نيست

بر اين باوريم که بحران جاری بسمت 
گسترش و تعميق گرايش دارد و نتايج آن، 

همه ! صرفنظر از امکان يک تحول اتفاقی
اين . کشورها را در بر خواهد گرفت

بحران، ريشه در تشديد تضادهای الينحل 
 در هرج و مرج در –سرمايه داری دارد 

ليد، در رقابت و در تضاد ميان خصلت تو
اجتماعی توليد و تملک خصوصی بر 

ناگفته نماند که بحران . ثروت بطريق اولی
جاری معرف شکست سياستهای نئوليبرالی 

بحرانی است که در بطن آن . نيز هست
معضالت مستغالتی و انرژی و تغذيه و 

  . محيط زيست هم جای گرفته اند
  اجتماعینتايج اقتصادی، سياسی و

انحصارات قصد آن دارند که بار سنگين 
اين بحران را بر دوش کارگران تمام 
کشورها، بر دوش خلقها در کشورهای 

که خود حکايت از شدت . وابسته منتقل کنند
 –تضادهای اساسی نظام سرمايه داری 

تضاد ( امپرياليستی و تهاجمات آن دارد 
کار و سرمايه، تضاد ميان امپرياليسم و 

لقها، تضاد داخلی انحصارات و تضاد خ
  ). ميان امپرياليستها 

با وجود کمکهای انبوه مالی دول 
امپرياليستی از دارائی ملی، بانکهای بزرگ 
و بنگاههای مالی يکی پس از ديگری از پا 
در می آيند، واحدهای ريز و درشت 
صنعتی ناگزير تعطيل می شوند، ادغامهای 

د بعضی و بزيان جديد بانکها و بنگاهها بسو
  . شماری ديگر انجام گرفته است

در مقابل، مدتی است که کارگران در زير 
صدها هزار : فشار بحران قرار دارند

. کارگر و در همه کشورها اخراج شده اند
همين امسال و فقط در اياالت متحده، بيش 

دستمزدها . از دوميليون کارگر بيکار شدند
دهای کاهش مييابند و حقوق و دستاور

 با فرض –اجتماعی بزير سئوال رفته اند 
  . اينکه هنوز از ميان نرفته باشند

بحران جاری يکبار ديگر نشان داده که 
تکامل و پيشرفت اجتماعی خلقها در 
چارچوب سرمايه داری امکان ندارد، و 
اينکه آزادی طبقه کارگر و خلقها مقدور 
  . نيست مگر با انقالب و استقرار سوسياليسم

! ش بسوی نبردی فراگيرپي  
 لنينستها، –ما کمونيستها ، مارکسيست 

مسئوالن بحران جاری و همه آنانکه از اين 
بحران سود ميبرند، امپرياليستها و 
انحصارات، خاصه امپرياليسم آمريکای 

ما سياست . شمالی را متهم و محکوم ميکنيم
آنها را که ميخواهند بار سنگين اين بحران 

گران سوار کنند، محکوم را بر دوش کار
کرده و اينقدر ميرزميم تا انحصارات و 
ثروتمندان را به جبران ضايعات ناشی از 

  . اين بحران وادار نمائيم
در اين راستا، ما از کارگران ميخواهيم که 
در قبال اخراجها، در قبال محدويتهای 

 ١٠ادامه در صفحه  ...حقوقی و برای 

 آزاديست ضد حقوق بشر، دموکراسی و ،ليبراليسم امپرياليستی
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[Text eingeben] 

   ... ین الملليقطعنامه آنفرانس ب
حفظ دستاوردهای اجتماعی جبهه ای وسيع 

ما طالب افزايش دستمزدها و . بوجود آورند
اتحادی بزرگ از خلقها . درآمدها هستيم

الزم است تا بتوان در برابر پرداخت 
قروض خارجی و خصوصی سازی خدمات 

  . ايستاد
ما طالب وحدت نيروهای دمکراتيک، ميهن 

ه با پرستان، چپ و انقالبی برای مقابل
مطلوب ما فقط با . بحران جاری هستيم

مبارزه بدست می آيد که سرمايه داری و 
  . امپرياليسم مانع حصول آنند

/  جمهوری دومينيکن-سان دياگو
  ٢٠٠٨نوامبر

سازمانهای کنفرانس بين المللی احزاب و 
   لنينيستی -مارکسيست

*****  
          

  ...مراسم سوگواری تولد
پشت ما در اين عرق سردی بر . همه ما ديد

هر که فکر می . سرمای زمستان جاری شد
کرد که کاشکی وی در زمره قربانيان 

پهلو دستيش که بيست سال می . نباشد
  شناخت چی؟

احساس عجيبی به آدم دست می داد که از 
احساس می کرد . خودش نيز بيزار می شد
  .که به گرگ بدل می شود
ه داد   يس شرکت ادام ا ناچار . رئ فانه م  متاس

ن     ه اي يم ک راج کن ر را اخ ار نف ديم چه ش
تصميم را به آنها ابالغ کرده و از اين جهت        
شن       ن ج ابق در اي دان س ن کارمن روز اي ام

د   اری از دوش          . شرکت ندارن ه ب وئی ک و گ ت
د سردی        . همه برداشته شد    ه لبخن ترسشان ب

ا            بدل شد و لرزشان را با گيالسی شراب و ي
د رو دادن مپاين ف اران او. ش ه از تيرب ل هم

د در بردن الم ب ن . حاضرين جان س ا اي ا آي ام
وز         همه ماجرا بود؟ سخنان رئيس شرکت هن

را “ خوبی“خاتمه نيافته بود و برای ما سال      
ود  رده ب م   .آرزو نک ری ه سايل ديگ ا م  حتم

اورد      ان بي ر زب ره  . بود که می خواست ب چه
ز     به انگي ا ش ود و نگاهه تفهامی ب ا اس . ه

ا راد را در کن ب کن نيدم ضربان قل رم می ش
وان  ود ٤٤ج ودک ب ه ک اله و دارای س .  س

ايرين               ی حال س ردم ول حالش را حس می ک
ود  ر نب ز بهت ه داد. ني يس ادام ا . رئ ا ب طبيعت

راج  ود ٤اخ ی ش ا حل نم شکل م ر م ا .  نف م
داد يم تع الش کن رفتيم ت صميم گ ری را  ت کمت

دردی             ا مخرج مشترک هم رده و ي اخراج ک
يم   اد کن ايرين ايج ان س ر ک . مي د از ه س باي

ری              داد کمت ا تع بخشی از سهم خود بگذرد ت
ازار بيکاری و گرسنگی      بهاخراج شوند و    ب
شوند رازير ن ل  . س ا راه ح ر م ر بنظ ن ام اي

ه  . انسانی به نظر آمد    چه کسی می توانست ب
ن راه  سانی“اي د “ان راض کن ن  .  اعت د اي بع

ه در يک   ا هم ه م د ک ان ش شهور بي ه م جمل
الم        قايق نشسته ايم يا غرق می       ا س  شويم و ي

يم       ز     . به ساحل نجات می رس غذاها روی مي
ود           مانده بود گوشها بيش از حد بزرگ شده ب

ود      ی نم ين م ن چن ر م ا بنظ ه   . و ي سی ب ک
ديگری نگاه نمی کرد چون می خواست در          

د    ا باش ويش تنه ائی خ ا   . تنه ت م يس گف رئ
ار ده در صد   داوم ک رای اداره شرکت و ت ب

ت ان کاس ه کارکن وق هم دای . يماز حق ص
د  نيده ش سمی ش ادن ج راد افت شتم کن ، برگ

يکلش روی               د و ه ام ق ا ت بيهوش شده بود و ب
ده        . زمين قرار داشت   ه خري ازه خان بيچاره ت

ه می داد سط خان ود و ق ال خرج زن و . ب ح
وق     ه از حق ه را چگون سط خان ه و ق ه بچ س

صدای شکستن کنراد   . باقيمانده خود بپردازد  
شدت ا ه ب ايرين ک ه س ا گري زريختن اشک ب

د  ين ش د عج ی کردن ودداری م ويش خ . خ
د  وش آوردن راد را به ر  . کن ود و ديگ يج ب گ

سانهای    . د سابق نبود  کنرا ز ان ل   سايرين ني قب
فضای مجلس جشن خفقان    . از بحران نبودند  

همه يک بيک محل جشن را ترک        . آور بود 
و من صدای شکستن زندگيها را می        . کردند
ران ادواری  بحران سرمايه داری بح     . شنيدم

را می        سنتی است و همواره مانند سونامی ف
ام خويش می              رسد و ميليونها انسان را به ک

سونامی سرمايه داری    . کشد و نابود می کند    
دارد  ان ن ن و ايم داکثر و  . دي ود ح دنبال س ب
سانهاست ارت ان اچيزی از . غ راد جزء ن کن
  .اين قربانيهاست

 :به آمار زير نگاه کنيد
يک کنسرن شيمی شرکت دوپوئن که 

 هزار نفر کارکنان خويش ۴آمريکائی است 
نشريه زود دويچه تسايتونگ (را اخراج کرد

۵/١٢/٢٠٠٨.(  
کارخانه بزرگ اتومبيل سازی کرايسلر يک 

بر . چهارم کارکنانش را بيرون می کند
 ۴٠ تا ٣٠اساس تخمين اين تعداد ميان 

نشريه زود دويچه .(هزار نفر است
  ).٢۵/١٠/٢٠٠٨ و ٢۶تسايتونگ

 ٢۵کارخانه اتومبيل سازی فولکس واگن 
 اخراج می کند و زمانی  راهزار کارگر

کارکنان خويش را برای ايثارگری و قبول 
  )همانجا.(فداکاری آماده می گرداند

در کارخانه اتومبيل سازی رنو يک سوم 
ساير کارگران . کارکنان اخراج می شوند

 يورو در ماه کمتر حقوق ۴٠٠نيز تا 
اين حقوقها معوقه نيست . افت می کننددري

زيرا به کارگران به صورت دموکراتيک و 
داوطلبانه و نشان دادن لولوی خانه خرابی 
و بيکاری اين از خودگذشتگی را تحميل 

همين روزنامه در تاريخ ). همانجا.(کرده اند
 ٢٠٠٩ خبر داد که در سال ٢١/١١/٢٠٠٨

 تعداد کارگران اخراجی کارخانه های پژو
  . هزار نفر خواهد بود٢٠٠و سيتروئن 

 هزار کارمند خويش را ۵کرديت سوئيس 
نشريه زود دويچه تسايتونگ . (اخراج کرد

۵/١٢/٢٠٠٨.(  
در آمريکا نيم ميليون نفر بيکار می 

 و ۶نشريه زود دويچه تسايتونگ (شوند
٧/١٢/٢٠٠٨.(  

 هزار کارمند خود ١۶٠بانک سيتی گروپ 
  ميليارد پول٢٠اين بانک . را بيکار کرد

مردم را بر باد داد و مجبور شد يك پنجم 
 خارج خود را از طريق اخراج و فقرم

قرار است در سال . ديگران جبران کند
 هزار نفر ديگر هم باين جمع ٧٠ ٢٠٠٩

  .اضافه شوند
 هزار نفر را ۶٠٠/١١کارخانه کمپيوتر دل 

 .اخراج کرد
د رکنسرن فرانسوی ارتباطات در نظر دا

نشريه زود . (ر نفر را اخراج کند هزا١٢
  ).١۶/١/٢٠٠٩دويچه تسايتونگ 

 هزار نفر را اخراج ۴کنسرن موتوروال 
نشريه زود دويچه تسايتونگ (کرد 

١۶/١/٢٠٠٩.(  
شرکت ريبوک که شرکت دختر آديداس 

نشريه زود . ( نفر را اخراج کرد٣٠٠است 
  ).١۶/١/٢٠٠٩دويچه تسايتونگ 

 
سخن بر .  داداين فهرست را می شود ادامه

سر ميليونها بيکار و ممالک ورشکسته 
می ... ، رومانی و، مجارستاننظير ايسلند

  .باشد
در افريقا مردم دسته دسته می ميرند چون 

 قدرت خريد  ازان شده ورمواد غذائی گ
  .مردم کاسته شده است

در چنين وضعی برخی آدمخوران که هنوز 
هوادار خصوصی سازيها و بيچاره کردن 

م هستند از بحران تکاملی سرمايه داری مرد
که نقش سالم سازی سامانه را دارد سخن 

بنظر آنها اين بحرانها طبيعی . می گويند
است و بايد هر چند سال يکبار فرا رسد تا 
نقش درمانی خويش را ايفاء کرده عناصر 
ناسالم و تفاله های بيمار سرمايه داری را 

يگر بدور بريزد تا سرمايه داری بار د
بشکفد و خود را برای بحران بعدی آماده 

در اينکه ميليونها نفر می ميمرند . گرداند
آنها ترجيح می دهند . کک آنها نيز نمی گزد

به . از درگيری در اين بحث در روند
 “حيثيت“عواقب بحران نيانديشند ولی از 

  . سامانه سرمايه داری دفاع کنند
 ١١ادامه در صفحه  ...بحران سرمايه

!پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرگردگی طبقه آارگر است  



     

   ١١                                                           صفحه                                   توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران    ١٣٨٧  ماه بهمن  –  ٧١٠    شماره  

[Text eingeben] 

  ...راسم سوگواری تولدم
داری آنطور که رسانه های گروهی و 
انديشمندان سرمايه داری تبليغ می کنند 
نتيجه حرص و آز و يا طمع چند سرمايه 

اين گونه بحرانها . دار افسارگسيخته نيست
ضحاکان ماردوش نظام سرمايه داری 
هستند و هر بار سربلند کرده مغز کارگران 

. مه بقاء می طلبندو ستمديگان را برای ادا
اين آدمواری قانون و قاعده سامانه سرمايه 

سامانه . داری و نه گناه اين يا آن فرد
سرمايه داری را بايد سرنگون ساخت تا 

  . ضحاکان ماردوش نتوانند مجددا پديد آيند
    *****      

  
   ...قتل عام وحشيانه

رب ستيزی جزء ع اين تجاوزگری و . دهد 
 و خواهد بود  بيش ماهيت صهيونيسم بوده

از شش دهه است که اسرائيل با بکارگيری 
همين بهانه های سرهم بندی شده دست به 

  . قتل عامهای سبعانه در فلسطين زده است
تجاوز کنونی به غزه نه اولين تجاوز 
وحشيانه اسرائيل به فلسطينی ها است و نه 

تا زمانی که . آخرين آن خواهد بود
بر اسرائيل حاکم نژادپرستی و  صهيونيسم 

باشد اين انسان کشی ها هم ادامه خواهد 
  . يافت

دولت فاشيستی اسرائيل آتش بس شش ماهه 
که هفته پيش به پايان رسيد را بارها نقض 

مدت بيش از سه سال است که  يک و . کرد
نيم ميليون فلسطينی ساکن نوار غزه در 
محاصره زمينی و هوائی و دريائی اسرائيل  

 و هرنوع ارتباط آنها را با قرار دارند

اسرائيل مدت .  خارج از غزه قطع کرده اند
بيش از دوسال است که مردم غزه را 
محاصره اقتصادی نموده و آنها را از 
. حداقل امکانات زيستی محروم نموده است

در بطن اين جنايات بر عليه بشريت در 
" خواهان"غزه، دولت فاشيستی اسرائيل  

لسطين است، اتش بسی آتش بس با مردم ف
که در آن  يک طرف بايد نابود شود تا 
طرف ديگر به اهداف نژادپرستانه و توسعه 

  .طلبانه خود دست يابد
باندهای جنايتکار اسرائيلی بربريت را به 
سطحی رسانده اند که هرچه بيشتر قتل عام 
کردن فلسطينی ها را معيار برتری در 

  . ه اندکارزارهای انتخاباتی  خود قرارداد
مسلما بدون کمکهای مادی و تسليحاتی 
امپرياليست آمريکا دولت نژادپرست 
اسرائيل توان دست زدن و ادامه جنايات 
. وحشيانه بر عليه مردم  فلسطين را ندارد

امپرياليست آمريکا همواره مشوق، متحد 
پايدار، و تحريک کننده اسرائيل بر عليه 

  .مردم خاورميانه بوده است
ات تازه اسرائيل در بطن شرايطی اين جناي

اتفاق ميافتد که امپرياليست آمريکا در 
خاورميانه با شکست مفتضحانه ای روبرو 
شده و هم اکنون با يک بحران عميق 
اقتصادی و نارضايتی عمومی دست به 

در اين شرايط ، کشتار های . گريبان است
جديد و گسترش جنگ به مناطق ديگر 

ت که کل خاورميانه زنگ خطری اس
بشريت و بويژه مردم خاورميانه را در 
. معرض تهديد بسيار جدی قرار ميدهد

امپرياليستهای غربی به سرکردگی آمريکا 

متحدان صهيونيست آنها در اسرائيل از هيچ 
جنايتی بر عليه مردمی که برای آزادی و 
استقالل و حق حاکميت ملی مبارزه ميکنند 

  . فروگذارنخواهند کرد
ندهای جنايتکار و خون آشام سبعيت با

هم اکنون . اسرائيلی بدون  پاسخ نمی ماند
در اکثر کشورهای جهان منجمله آمريکا، 
کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، کره، 
ترکيه، اردن، مصر، ايران، اسرائيل ، 
عراق و سوريه اعتراضات شديد به قتل عام 
در غزه صورت گرفته و تداوم خواهد 

ردم را بر عليه بربريت بايد م. يافت
اسرائيل و برای هرچه وسيعتر و توده ای 

  .تر کردن اين اعتراضات بسيج نمود
بار ديگر ) توفان(حزب کار ايران

وحشيگری صهيونيست های اسرائيلی و 
. قتل عام مردم غزه را شديدا محکوم ميکند

ما از تمام مردم آزاديخواه ميخواهيم که 
 کشتار و صدای اعتراض خود را بر عليه

قتل عام مردم . ويرانی در غزه رساتر کنند
بی پناه غزه بايد فورا متوقف گردد و به 

  .محاصره اقتصادی آنان پايان داده شود
 )توفان(دفتر خارجی حزب کار ايران 

 ٢٠٠٨ دسامبر ٢٩دوشنبه 

از ياری شما 
 سپاسگزاريم

  يورو ٢٠س برلين رفيق
   يورو  ٥٠رفيق رضا 
   يورو٥٠رفيق فری 
   يورو٥٠ .رفيق ن

  زنده باد مبارزات رهائيبخش مردم فلسطين و لبنان 

 الکترونيکی توفان

 ٢٠٠٨ فوريه    ١٣٨٧ ماه همنب                   ٣٠شماره 
  کارايران بحز الکترونيکی نشريه
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قطعنامه کنفرانس بين 
ب و المللی احزا

سازمانهای 
مارکسيستی لنينيستی
درمورد بحران 

سيستم 
  امپرياليستی

" سوسياليست" همينکه بلوک سابق کشورهای 
اروپای شرقی و در راس آن اتحاد شوروی از 
هم پاشيد و پس از اينکه ديوار برلن فرو 
ريخت، سخنگويان امپرياليسم و ارتجاع از 
 هر سو فرياد پيروزی سر دادند، يکبار ديگر

. مارکسيسم نماز حاجت خواندند» مزار « بر 
حضرات مدعی شدند که گويا انقالب به 

« گفتند که گويا بشريت به . گذشته تعلق دارد
رسيده، سرمايه داری قابليت » پايان تاريخ 

دوام داشته و قادر است تا به توسعه بدون 
بحران خود ادامه دهد، يک نظام اجتماعی 

  . ابدی است
د   ری نپائي ات     دي ف، تبليغ ن اراجي ه اي ه هم ک

اين تحرک خود نظام . دروغين نقش بر آب شد 
ضرات     الت ح ر مهم ه ب ود ک رمايه داری ب س

  ٩ادامه در صفحه  ...   مهر باطل

ران حزب واحد طبقه کارگر اي"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما . اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

 کمک مالی رسانيد، به ما. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه . زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  مراسم سوگواری تولد عيسی مسيح
  .را با يک گزارشی که بدستمان رسيده است شروع می کنيممقاله 

اين به صورت. در امسال نيز مانند سالهای گذشته در اداره ما جشن تولد مسيح برگذار شد
يک سنت قديمی است که صاحبکار کارمندان خويش را به شام و مشروب دعوت کرده و

ه فضا و روابط دوستانه ميانهاين جشن سنتی بايد ب. سال خوبی را برايشان آرزو می کند
امسال بر خالف سال گذشته مثل اين. کارمندان و کارمندان با صاحبان شرکت کمک کند

محل. بود که روز سوگواری و مراسم دفن حضرت عيسی برگزار می شود و نه تولد وی
ری جشن و نوع غذاها که ديگر از گلو پائين نمی رفت مانند سال گذشته از کيفيتبرگزا

همه چيز دست دوم و. ديگر از آن مشروبات دست اول خبری نبود. اال برخوردار نبودب
. می باريد“سوگواری“ترس از قيافه همه در اين مجلس . محيط آب رفته تر شده بود

، سر ساعت نمی رسيدند و يا بهبيمار بودند. برخی دوستان قديمی در جمع حضور نداشتند
   ...مرخصی رفته بودند و يا

پس از تعارفات متداول که معموال در. تتاح جشن با سخنرانی سنتی رئيس شرکت بوداف
از همان اول روشن بود. هنگام برگزاری جشنها بيان می شود به اصل موضوع پرداخت

  .که به سختی نفس می کشد و گلويش خشک بوده و مرتب آب گلويش را قورت می دهد
.مراسم جشن را بسيار محدود برگزار کنيمامسال برخالف سال گذشته مجبور شديم که 

ساختمان ساخته نمی شود و بسياری. زيرا بحران مالی در خانه شرکت ما هم نشسته است
با توجه باين وضع اسف. از سفرشات پس گرفته شده و برای آنچه مانده بانک وام نمی دهد

يم در شرکت بهانگيز که باور کنيد ما را نيز بشدت تحت فشار قرار داده مجبور شد
آنوقت نگاهی از زير عينک به.  داديمتغييراتی دست بزنيم که آنرا با ناراحتی وجدان انجام

  ١٠ ادامه در صفحه...وحشت را ظاهرا در چهره همه کرد و نشانه های رعب و
                                                                         

ردم غزه توسط دولت صهيونيستی قتل عام وحشيانه م
  !اسرائيل محکوم است

 دسامبر ، دولت فاشيستی اسرائيل با دهها فروند جنگنده٢٧در ساعات اوليه روز شنبه 
صدها نقطه شهر منجمله.  و صد ها هليکوپتر نوار غزه رامورد تجاوز قرار داد١۶-اف

ارگان، وزارت کشور،مراکز پليس، خانه های مسکونی، بيمارستانها، اردوگاههای آو
مراکز آموزش عالی ، و مساجد در  يک وحشيگری کم سابقه ای  مورد هدف بمباران

  نفر زخمی شده٢٠٠٠ نفر کشته و ٣٠٠هوائی قرار گرفت  و طبق آمار کنونی بيش از 
کودکان، زنان، کهنساالن، وشهروندان  غير نظامی در بين کشته شدگان و زخمی ها. اند

 بمبارانهای وحشيانه و سنگين  به غزه همچنان ادامه دارد و شمار کشته.ديده ميشوند
  .شدگان و زخمی ها هر ساعت در حال افزايش است

اين حمالت بربرمنشانه صهيونيستهای اسرائيلی به نوار غزه را) توفان(حزب کار ايران 
  . شديدا محکوم ميکند

ه تالفی پرتاب موشک از سویدولت تجاوزگر اسرائيل مدعی است که اين حمالت را  ب
مسلما  کسی برای اين ادعای پوچ پشيزی هم. سازمان حماس به اسرائيل انجام ميدهد

ارزش قائل نيست زيرا  موشک های دست ساز حماس که با چند کيلوگرم مواد منفجره
ابتدائی پرتاب ميشوند نه قدرت تخريبی چندانی  دارند که دولت اسرائيل نگران آن باشد و

حقيقت آن.  نه برد چندانی دارند که مراکز استراتژيک اسرائيل را مورد هدف قرار دهند
است که دولت نژادپرست اسرائيل نميتواند بدون توسعه طلبی، بدون اشغال فلسطين ، و

  ١١ادامه در صفحه ...بدون سرکوب اعراب بزندگی جنايتکارانه خود ادامه

Workers of all countries, unite! 

Toufan  
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