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 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

آذر١٦بازهم پيرامون
 ر تي١٨  و

دو نيروی.  تير ماه فرا رسيد١٨  تاريخیوزر
ارتجاعی تالش فراوان بکاربردند تا اين روز

. روبرو شود شکستبامقاومت دانشجويان 
رژيم منفور جمهوری اسالمی ازمدتها قبل با

بسيج،  دستگيری مبارزان،يجاد مشکالتا
دستگاههای سرکوب و تبليغات گمراه کننده
موفق شد از مبارزه متشکل و توده ای

ولی ناجوانمردانه و ضد. دانشجويان جلو گيرد
علمی است چنانچه همه تقصيرات شکست

 تير را به گردن جمهوری اسالمی١٨اعتراض 
ی عليهنيروی ديگری که در خرابکار. بگذاريم 

اعتراضهای انقالبی درايران نقش دارد نيروی
اين نيرو بياری. منفور سلطنت طلب است

بوقهای تبليغاتی صهيونيستها و امپرياليستها
ی را مورد خطاب قرار دادهئنيروهای دانشجو

که بيانگر خواستهای سلطنت طلبان باشند و
ئیچنين جلوه می دهند که گويا جنبش دانشجو

آنها که داغ ننگين.  ميرقصدهاآنز ايران به سا
 آذر١٦جناياتشان در دانشگاه تهران چه  در 

 را بر پيشانی١٣٤٠ و چه در اول بهمن ١٣٣٢
همواره دشمن جنبش دانشجو ، آنها کهدارند

بوده اند و خواستهای طبيعی دانشجويان را به
عنوان خواستهای عمال بيگانه و ازآن سوی

ضربتیها که نيروی ، آنمرز محکوم  کرده اند
ئیچتربازانی که به شيوه آمريکا(“رنجر“

مترصدند که اسلحه)...   آموزش يافته بودند
 را با تالش برایئی جبش دانشجو“ سحرآميز“

تغيير ماهيت آن برای توجيه حضور و تاثيرات
برای آنها. و نفوذ خويش در ايران بکار بگيرند

 برایای است تا از آن  وسيلهئیجنبش دانشجو
.مقاصد خويش و نه آزادی ايران استفاده کنند
اگر همه دانشجويان بدست اوباش جمهوری
اسالمی به قتل برسند آنهارا چه  باک مهم آن
است که صفحه گزارشات آنها به مقامات باال

 در ايران“ نفوذی“مبنی بر اينکه آنها از
  ٢بقيه در صفحه   ...            برخوردارند

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  که ترش است از تغارش پيداستتیسما
 برنده و بازنده دادگاه صدام حسين

دادگاه مسخره صدام حسين قرار است تشکيل
اين ادعای اقای اياد عالوی مامور. شود

عراقی استعمار در کشور اشغال شده عراق
وی اعالم کرد که ادعانامه عليه صدام. است

ليکن. تا چند ماه ديگر به وی ابالغ ميگردد
که مسئول دادگاه) چلبی(آقای سالم الشلبی

ويژه صدام حسين است معتقد است که تشکيل
. بتاخير ميافتد٢٠٠٥اين دادگاه تا پائيز سال 

دليل آن اين است که ما باين مقدار زمان برای
يک نظر بر. جمع آوری مدرک نياز داريم

اين است که نخست بايد همدستان صدام حسين
وارند با يرا اين عده اميد، زرا محاکمه کرد

وعده وعيد به همدستان سابق صدام و قول
آزادی يا تقليل دوران محکوميت و رهائی از

 به آنها از وجود آنها در دادگاه بر عليهاعدام 
 . صدام حسين استفاده کنند

آنگونه که مطبوعات اطالع ميدهند قضات و
دادستانهای عراقی که قرار است صدام حسين

اکمه کنند در داخل خاک آمريکا دورهرا مح
،بر اساس اين اطالعات. ويژه ديده اند

بخوانيد وزارت تجاوز و(وزارت دفاع آمريکا
 کارشناسان١٩٩١از همان سال ) توفان-جنگ

حقوقی خويش را به منطقه ارسال کرده بوده
است تا بر عليه صدام حسين سند جمع آوری

 که صدامنمايند که بر اساس آنها ثابت شود
 .يک جنايتکار جنگی است

در اسنادی که سازمان غير دولتی حقوق بشر
“ Human Rights Watch“آمريکا بنام 

تهيه ديده است در کنار کشتار مردم کردستان
از کشتار سربازان ايرانی در جنگ

برای اين. تجاوزگرانه به ايران نيز ياد ميکند
درسازمان ناظر بر حقوق بشر استعمال گاز 
 . جنگ عليه ايران جنايت عليه بشريت است

خانم زهرا کاظمی دارای دو تابعيت ايرانی
اگر چه مطابق. و کانادائی بوده است

قوانين ايران و حتی قوانين ممالک ميزبانی
دی در آنها قادر به دريافتکه ايرانيان تبعي

تابعيت دوگانه شده اند ايرانيان دو تابعيتی
در ايران مشمول قوانين حقوقی ايران

 قتل نيزن، ليکن قوانين حقوقی ايراهستند
را مجاز نميدارد و قاتل بايد محاکمه شده و

اينکه رژيم. به سزای اعمالش برسد
جمهوری اسالمی برای از سر رد کردن

 دولت کانادا يادش آمده که بايد“مزاحمـت“
به قانون متوسل شود و از دولت کانادا
،بخواهد که به قوانين ايران احترام بگذارد

اگر. حاکی از مزور بودن اين رژيم است
چنين کلماتی از دهان کسانی خارج شود
که روز و شب در فکر احترام به قوانين
کشور و حتی قوانين خود ساخته باشند

، ليکنآنها نميتواند خرده گيردکسی بر 
کسانيکه فقط با استبداد و خود سری عمل

صراطی مستقيم نيستند وهيچ ميکنند و به 
به هيچ قانونی احترام نميگذارند و آنرا

 فقط ميتواندمستمرا زير پا ميگذارند

خانم زهرا کاظمی تنها. موجب تمسخر گردد
را نيزبختی که داشته اين بوده که تابعيت کانادا 

دارا بوده است و به اعتبار آن پايمال کردن
خون وی براحتی پايمال کردن خون دهها هزار
ايرانی مترقی و وطنپرستی که بدست عمال اين

 .رژيم کشته شده اند نيست
رژيم جمهوری اسالمی حال با افکار عمومی
جهان سر و کار دارد و نميتواند براحتی اين

شار بين المللی برف. جنايت را ماستمالی کند
روی ايران که در محاصره امپرياليسم

يا بايد به امپرياليستها آمريکاست زياد است
امتيازات فراوان دهد تا دهان گشاد

تا با کمکامپرياليستی را ببندد “ دموکراسی“
لرد باتلرهای انگليسی حاضر شوند از خون
خانم زهرا کاظمی در خدمت منافع امپرياليستی

 اين بارو يا بايد با اين حساب کند کهبگذرند 
سمبه پر زور است و گريبان رژيم جمهوری

نمايش دادگاه. اسالمی را بد جور گرفته اسـت
مسخره خانم زهرا کاظمی در ايران وجسارت
خانم شيرين عبادی در حمايت از موکلين

رسانه های گروهی جهان و ، عالقهخويش
٤فحه بقيه در ص...   فشار دول اروپائی

 شمه گل آلود استآب از سرچ

در اسنادی که آقای پير ريچارد
  بعنوانPierre- Richard  Prosperپروسپر

مامور اعزامی آمريکا به منطقه جمع آوری
شده است ظاهرا از بکار بردن گاز سمی در

عراق عليه ايران سخنی به ميان-جنگ ايران
و پاسخشاين آقای مامور در پرسش . نمی آيد

در مقابل سنای آمريکا رسما اعالم کرد که نه
،دولت آمريکا و نه سازمان ملل متحد

 مسئوليت  محاکمه صدام را به عهدههيچکدام
بنظر انها خود عراقيها بايد وظيفه. نميگيرند

منظور آنها. محاکمه صدام را به عهده بگيرند
از عراقيها مامورين دست نشانده آمريکا در

 شکل،ظاهرا با اين نقشه. تندعراق هس
ظاهری مسئله باينصورت است که دادگاه
صرفا يک دادگاه داخلی و عراقی است در
حاليکه سر نخ در دست امريکائيها در پشت

 .حجاب اسالمی باقی ميمانند
 جعبه مدرک از٢٢آقای پرسپر تا کنون 

اعترافات و ادعاهای شهود به عراق منتقل
،رشناسان آمريکائی نفر کا١٦کرده است و 

٣بقيه در صفحه   ...، استراليائیانگليسی

 مبارزه ضد
یاستعمار  

٥٠٠در نجف سربازان جنايتکار آمريکائی 
“جامعه مدنی“نفر عراقی را برای استقرار 

، سامره و در فلوجه و بغداد.رساندندبه قتل 
 نفر را٣٠٠ناصريه در طی هفته گذشته 

 به قتل“جامعه مدنی“برای استقرار 
حداقل بنا به اعتراف قوای. رساندند

 نفر٨٠٠اشغالگردر عرض اين مدت کوتاه 
٧بقيه در صفحه          ...سربازان بدست

 پنجمال ــ س – م شـدوره شــــ
٢٠٠٤سپتامبر–١٣٨٣ شهريور–٥٤ماره ـش  



 ٢صفحه                                                    توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                            ١٣٨٣ شهريور  – ٥٤شماره     

 

گردد تالشی خائنانه برای جعل حافظه تاريخی
سلطنت طلبان اشاره به. مردم ايران اسـت

جنايات رژيم پهلوی و بويژه اشاره به روز
 آذر را بر نمی تابند زيرا مظهر١٦تاريخی 

.تجلی وحدت امپرياليسم و ارتجاع داخليست
یوگهای سلطنت طلب از اين روز تاريخلايدئو

. تفاهم تاريخی نام ميبرندءبه عنوان يک سو
يکی از اين انديشمندان در نشريه کيهان سلطنتی

١٦جنبش اعتراضی دانشجوئی در “ :می آورد
از دانشگاه تهران سرگرفت) ١٩٥٣(١٣٣٢آذر 

جنبش.و در اين ترديد نمی توان داشت
دانشجوئی در ايران نيز نسب خود را از آن

ه دانشجو را کشته برتظاهرات می برد که س
با اين منطق اين عمال استبداد. “جای گذاشت

پاشاهی نبودند که دانشجويان را کشتند بلکه اين
بجا“ خود جنبش دانشجوئی بود که بايد مسئوليت

 و آنهم  نه شهيد و يا جانباختههگذاشتن سه کشت
 .را بعهده بگيرد“ بجای گذارد

وند دادنبا اينهمه پي“: وی سپس ادامه می دهد
١٦که منظورشان همان !!( آذر١٨ تير به ١٦

 تير اسـت که در اين جا به طريق١٨آذر و 
گمراه) توفان-سلطنتی پيوند شکمی خورده اند 

 آذر گمراه کننده١٨حقا که (زم استالکننده و نا 
 تير برای اعتبار يافتن نيازی١٨). توفان ـت اس

هچود ودر پيام خچه ،  به هيچ پيشينه ای ندارد
 کوشندگانش همه عوامل برای آنکهوریالدر د

 آذر بيش از١٦. يک روز تاريخی بماند هست
آنکه تظاهرات سياسی دانشجوئی در اعتراض

منظورش رژيم محمد رضا شاه(به رژيم وقت
)توفان-اسـت که با حساب نامش را نمی آورد

 آذر کشته١٦در .  تير ندارد١٨بود همانندی با 
ن چنانکه از خاطرات دکتر علیشدن دانشجويا

اکبر سياسی رئيس دانشگاه تهران بر می آيد
 و واکنش چند سرباز ساده به سخنان،تصادفی

  تير دانشجويان در١٨در . دانشجويان بود
اعتراض به هجوم حزب الهی ها و ويرانی
خوابگاه دانشجوئی و کشتن يکی از دانشجويان

 “...به خيابان ريختند
نويسنده اين سطور در کيهان لندنینخست اينکه 

١٦سنش حکم ميکند که در مورد روز تاريخی 
آذر به مشاهدات خودش  استناد کند نه به  نقل
قول از دکتر حسابی که حسابی تاريخ را جعل

نفس استناد به سخنان نادرست.  کرده اسـت
دکتر حسابی حاکيست که نگارنده کيهان لندنی

 را به کوچه علی چپميخواهد با تجاهل و خود
 حساب اين جعل تاريخی را که به مزاقش،زدن

خوش آمده به حساب دکتر حسابی بنويسد که
همواره جای فرار سياسی را برای خود باز

“تصادفی“ ١٣٣٢ آذر ١٦واقعه . گذارده باشد
شرکت. دنبود و با نقشه قبلی انجام شده بو

کنندگان ارتشی در اين جنايت همه از دست شاه
 ترفيع درجه پيدا کردند و يا،مدال افتخار گرفتند

نشريه ما حتی. پاداش نقدی دريافت نمودند
يکبار اين اسناد را با ذکر نام اين ارتشيان دون

حال چگونه است.صفت جنايتکار منتشر ساخت
.که از يک حادثه تصادفی سخن به  ميان می آيد
بر اساس همين حقايق و اعترافات سلطنت

ميکند پيوند سياسی و است که حکمطلبان 
 تاريخ جنبش تاريخی ميان اين دو واقعه

دانشجوئی را تکرار کنيم و از همسرنوشتی
٣بقيه در صفحه            ...نسلهای

طلبان کاله رود تصاوير فرزند يتيم آخرين
پادشاه دودمان پهلوی را از زير خاک بيرون

ه بايد مربوط به حمايتآوردند و در نمايشاتی ک
 تير١٨از سالگرد مبارزات دانشجويان در روز 

آنها در حقيقت. ميشد بر سر دست گرفتند
انتخاب خود را قبل از هر انتخابی کرده اند و

رفراندمی که. طور ديگری هم نميتواند باشد
سلطنت طلبان موافق آن هستند رفراندمی به

ش يتيماگر از قبل شرط پذير. شرط چاقو است
پهلوی مورد قبول واقع شده باشد آنها نيز از آن

 . رفراندم حمايت خواهند کرد
بهر صورت در شهرهائی که بطور سنتی در
اختيار سلطنت طلبان نيست اين نمايشات بی
مشتری و بی شرکت کننده با آبروريزی تمام

اگر کسی شاهد. برای سلطنت طلبان برگذار شد
ت طلبان کهاين نمايشات مسخره سلطن

خانمهايشان از ترس دوربينها موهای خويش را
با کالههای بزرگ و چهره های خويش را با
عينکهای پت و پهن در زير حجاب سلطنتی
پنهان ميکنند نبوده باشد از خواندن اطالعيه های
موفقيت آميز اين نمايشات  در نشريات سلطنت

تعداد امضاهای. طلبان به حيرت می افتد
های شرکت کننده در اين تظاهراتها بيشسازمان

از تعداد شرکت کنندگان واقعی در اين نمايشات
برای سلطنت طلبان نيز اين امر اهميتی. اسـت

نداشته و ندارد زيرا هدف آنها از برگذاری
چنين  برنامه هائی حقيقتا مبارزه برای آزادی
ايران نيست جمع آوری مدرک برای سنای

گونه ميشود اين همهوگرنه چ. آمريکاست
جعليات را در روز روشن به خورد مردم داد و

مردم ايران و جنبش دانشجوئی. شرم نکرد
ايران که سنت مبارزاتی بيش از نيم قرن دارد
طبيعتا برای سلطنت طلبان تره هم خورد

تبيلغات سلطنت طلبان در خارج از. نميکند
کشور هرگز به نفع مبارزات داخل کشور نبوده

اين تبليغات و نمايشات مسخره با.  نيستو
تصاوير کله يتيم پهلوی که بيشتر حکم مترسک

را در مقابل جهموری اسالمی“ سيا“سازمان 
دارد دقيقا در خدمت مصالح جمهوری اسالمی

 پرسشراست تا ماهيت اين مبارزات را به زي
.برده و آنها را به انفراد در ميان مردم بکشاند

 تبليغات به ميان آمده اسـت بههرگاه پای اين
بسياری از. انفراد جنبش دانشجوئی کشيده اسـت

دانشجويان و مردم بدون تامل و تعمق الزم
ميهراسند از اينکه با شرکت وسيع و حمايت
بيدريغ از اين سالگردها به حمايت از سلطنت
طلبان متهم شوند اين است که بنادرستی از

که روش درستفعاليت دست ميشويند حال آن
مبارزه شرکت وسيع در اين مبارزات و

، و، صهيونيسممرزبندی دقيق با امپرياليسم
اين مضمون. نوکرانشان نظير پهلويسم اسـت

 آذر١٦ تير با ١٨ميتواند در پيوند مشترک 
اين وابستگی  نشانه همبستگی ميان. تجلی کند
، استحکام مبارزه دو نسل و رابطهدو نسل

 و آموزش از گذشته با يکديگرمتقابل آنها
اين رابطه نشان ميدهد که سنت. ميباشد

مبارزاتی جنبش دانشجوئی سابقه دار است و بر
عليه دو رژيم مستبد عمل نموده است و دسيسه
سلطنت طلبان که هنوز بر سر قدرت نرسيده در
پی آن هستند که پيوند ميان دو نسل ايران را از

ه تجارب تاريخی منتقلبين ببرند و مانع شوند ک

   .... آذر١٦بازهم پيرامون 
تکميل گردد و توجيهی برای  دريافت کمکهای

 ميليون دالری سنای آمريکا وساير٢٠مالی 
 شده “ايراندوست“ئيلی ئی و اسرامراجع آمريکا

سلطنت طلبان منفور خلق ما چند سالی. باشد
 آذر١٦ئی تالش بيهوده کردند تا جنبش دانشجو

رسانه های. برسانندرا بنام خودشان به ثبت 
 تا“چپ“گروهی لس آنجلسی آنها از نقابداران 
ئی سلطنتبی نقابان راست در خدمت بزرگنما

آنها بيکباره خود را وارث جانباختان. طلبان بود
آنها ميخواستند با اين.  آذر معرفی نمودند١٦

 تير را فريب دهند١٨ئی سياست جنبش دانشجو
اين تالش با .و حافظه تاريخی را جعل کنند

متعاقب آن ساواکيهای. شکست کامل روبرو شد
 ميليون دالر٢٠سابق که سرشان در آخور 

.کمکهای بالعوض سنای آمريکاست فعال شدند
از مشاغل سابق دست کشيدند و به کار تبليغاتی

 و“همه با هم“نخست با شعار . مشغول شدند
اينکه نمايشات اعتراضی ما به هيچ گروه و

ی وابسته نيست و صرفا قصد ما حمايتدسته ا
.از مبارزات مردم ايران اسـت به ميدان آمدند
آنها برای اثبات صميميت خود به تظاهرات

منظورشان حزب(مشترک با کمونيستها
کمونيست کارگری ايران که حزبی ضد
کمونيستی و غير کارگری و ضد ايرانی و

اشاره) وابسته به موساد اسرائيل است ميباشد
در سال گذشته آنها موفق شدند پاره ای. ميکردند

از ساده لوحان را با آکسيونهای پر هزينه تلفنی
عمال آنها در همان تظاهراتهای. و مالی بفريبند

مشترک که بايد مظهر وحدت ضد رژيمی ميبود
تصاوير مدعی بی تاج و تخت پادشاهی ايران
را از جيبهای بغل خود در آوردند و به

ران سفارشی اشاره کردند که از آنهاخبرنگا
پس از ختم فعاليتها. عکس بگيرند و منتشر کنند

در نشريات سلطنت طلب خارج از کشور
اطالعيه پشت اطالعيه بود که به چاپ ميرسيد

با دستهای“  بيطرفانه“تا ثابت کند اين نمايشات 
مخفی و پشت پرده سلطنت طلبان برگذار شده

روغگو ميخواستند امسال اين چوپانهای د.است
نيز مانند سال گذشته با حقه بازی و تقلب
تظاهرات پرشکوه برگذار کنند و چون امر بر
خودشان نيز مشتبه شده بود که گويا هوادارانی
دارند مشتی از آنها از قبل از برگذاری اين

 متوسل“نهدوستا شاه“نمايشات به تبليغات 
 آن شد کهنتيجه اين دوروئی و رياکاری. شدند

نمايشات آنها نمايشات بی شرکت کننده بود و در
محالت سنتی سلطنت طلب در لس آنجلس در

حضرات با تصاوير مسخره“  قبر آقا“جوار 
فردی که وی را پادشاه ايران لقب داده اند با

 و به مصداق سگیآمدند شعار رفراندم به ميدان
که در خانه صاحبش شير است رای خود را

اين. زينش سلطنت پهلوی اعالم داشتندبرای گ
عمليات محيرالعقول در خانه ارباب نشان ميدهد
که شعار سلطنت طلبان مبنی بر انجام رفراندم
برای تعيين نوع رژيم ايران هدفش فقط و فقط
سلطنت پهلويهاست و نه تعيين نظام مشروطه و

از اين گذشته آنها زير. يا جمهوری بطور کلی
راندم حتی قبل از اينکه اصل اينپرچم شعار رف

شعار از جانب همگان مورد پذيرش قرار بگيرد
با شتاب  فراوان و سراسيمه از ترس اينکه مبادا
ديگران بر آنها سبقت بگيرند و سر سلطنت

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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 .... آذر١٦بازهم پيرامون 
گذشته برای اجتناب ايران و آموزش از تجارب 

نيروی جنبش از خطاهای آينده سخن برانيم
انشجوئی در ايران اتفاقا در اين پيوند و تداومد

از همين جاست که. اين مبارزه تاريخی است
مرز ميان نيروهای دموکرات و سلطنت طلبان

بايد اين مرز را با. مستبد روشن ميگردد
فرق. روشن نگهداشت سلطنت طلبان همواره

١٦ آذر و ١٨ تير مردم ما  با  ١٨ آذر و ١٦
قط در خطای قلم نيست درتير سلطنت طلبان ف

 تير١٨. مضمون روشن و پيام تابناک آن است
بايد بر ضد استبداد حال و گذشته باشد در غير

 .اين صورت خيانت به تاريخ ايران است
خوب است سلطنت طلبان از چسباندن خودشان

زيرا ملوث.  تير پرهيز کنند١٨ آذر و ١٦به 
 آنکردن اين جنبشها بهانه ای برای سرکوب

بدست رژيم حاکم  می باشد و به آنجا منجر
ميشود که دانشجويان از ترس اينکه مبادا
دامنشان آلوده شود از حمايت بيدريغ از جنبش

 . چشم بپوشند
خوب اسـت که سلطنت طلبان به همه حقيقتش را

 تير را به١٨بگويند که بزرگداشت روز 
مناسبت کودتای نوژه در ماه تير گرامی

نيروهای انقالبی ايران بايد همواره بر. ميدارند
 امری که به.ءگرانه تکيه کننداين پيوند افشا

تقويت مبارزه خارج و داخل ايران منجر
مبارزه برای آزادی ايران بدون. ميشود

مرزبندی روشن با سلطنت بطور کلی مقدور
.نيست و اين مبارزه بايد از هم اکنون آغاز شود

انقالب شکوهمند بهمنگور دستگاه سلطنت در 
بايد اين گور را از الشه تفکر سلطنت. نده شدَک

انقالب. طلبی پر کرد و کار را به پايان رسانيد
آزاديبخش ايران بدون آنکه سلطنت طلبان را
آماج حمالت خود قرار دهد و آنها را در صف

و، انقالب آزاديبخش دشمنان مردم ايران بگمارد
ب ايران بايد به عمر  انقال.نخواهد بودموفق 

شرم آور اسـت. همه رژيمهای طفيلی خاتمه دهد
که تفکری در قرن بيست يکم بخواهد مشتی
زالو و زالو صفت را به پشت مردم ايران
بياندازد تا به صرف يک پيوند خونی خويش را

 .صاحب اختيار کشور ايران تصور کنند
 ٭٭٭٭

 . ميکنند استفاده
وظيفه کارگردانی را آمريکائيها به عهده آقای

تگان نزديک احمد چلبیاز بس( سالم الشلبی
 .گذارده اند) سوگلی آمريکا

اين آقای احمد الشلبی که مهره مورد حمايت
و توجه ويژه آمريکائيها بود رياست کنگره
ًامملی عراقيها را در لندن بعهده داشت و رس

آلمان و فرانسه را تهديد ميکرد چنانچه در
جنگ تجاوزگرانه و جنايتکارنه عليه عراق

 از سهم غنايم به آنها کم خواهدشرکت نکنند
وی به حکومت نرسيده حاتم طائی وار. رسيد

آقای احمد. از کيسه مردم عراق ميبخشيد
الشلبی در کشور پادشاهی اردن به عنوان
کاله بردار تحت تعقيب بود و بخاطر

 از بانک١٩٩٢کالهبرداری اش در سال 
ملی اردن و اعالن ورشکستگی و باال کشيدن

 از جانب دولت پادشاهی اردن،دمپول مر
نامش در اختيار پليس بين الملل قرار گرفته

حقا که از نظر امپرياليست آمريکا آقای. بود
احمد الشلبی اليقترين کسی بود که ميتوانست

البته نبايد. بر جای صدام حسين تکيه زند
تعجب کرد که به چه دليل پليس بين الملل اين

و. ا دستگير نميکندآقای حقه باز و جاعل ر
صد البته نيز نبايد تعجب کرد که پادشاه جوان
اردن که گماشته آمريکاست با خونسردی
شاهد است که اين آدم تحت تعقيب که برای
تصميمات شاه پشيزی ارزش قايل نيست در
کشور همسايه اش به مدارج ترقی رسيده

 که“عرضه“و با “ مستقل“اين پادشاه . است
رتان است باين وضعيتسرآمد بی غي
حتی برای قوانين کشور. اعتراضی ندارد

 .خودش نيز ارزشی قايل نيست
البته در نتيجه دزديهای بدون اجازه و فشار
بين المللی و تضادهای درونی محافل قدرت
در آمريکا و گشتن به دنبال يک بز بالگردان
برای توجيه تجاوز به عراق اين رئيس کنگره

ال مورد بيمهری قرار گرفتهملی عراقيها فع
و از آن پرونده هائيکه برای صدام درست
کرده اند يکی هم برای وی ساخت اند که گويا
.از روز ازل جاسوس ايرانيها بوده است
دليلش هم اينکه شيعه است و به ايران سفر

و باين ترتيب اهرم دخالت. کرده است
 .ايرانيها در امور داخلی عراق نيز پيدا شد

کن آقای سالم الشلبی که گردانده دادگاهلي
صدام حسين و از بستگان اين سوگلی آمريکا
است قبال بعنوان وکيل امور اقتصادی در يک
دفتر بزرگ وکالی دعاوی در لندن با درآمد

 هزار يورو در سال کار ميکرده است و٥٠٠
از پشت ميز اين دفتر برای سرنگونی صدام

 .حسين نقشه ميريخته است
نتقدين سياست آمريکا بيان ميکنند که وی درم

امور دادگاههای کيفری فاقد هرگونه تجربه و
صالحيت است ولی نبايد فراموش کرد که
برای امپرياليستها مانند پان اسالميستها

نچه اهميت داردآ، تخصص اهميت ندارد
صالحيت وی را مرجع. اعتماد است

تشخيص مصلحت واشنگتن تشخيص ميدهد و
امپرياليست.  کارشناسان معتبر بين المللینه

اعتماد) چلبی ها(آمريکا به خانواده الشلبی ها
 .کامل دارد

آقای سالم الشلبی به صراحت می  گويد که
انتخاب وی از طرف حکومت عراق صورت

تو گوئی. گرفته است و نه از جانب آمريکا
داليلی وجود دارد که ايشان را به اتخاذ چنين

٥٠٠تو گوئی وجدان . داشته استموضعی وا
هزار يوروئی ايشان معذب است و از سر اين
ناراحتی به چنين اظهار نظرهائی دست

معموال سری را که درد نميکند. ميزند
مطلعين البته فرق چندانی در. دستمال نميبندند

هر دوی آنها ساخته و. اين معنا نمی بينند
 .پرداخته دست آمريکا هستند

م معتقدند که دادگاه عادالنه ایوکالی صدا
ا يک قدرتر، زيبرای صدام برگذار نميشود

استعماری که رژيم دست نشانده ای را در
عراق بر سر کار آورده است حق ندارد
رئيس جمهور قانونی اين کشور را محاکمه

 آقای سالم الشلبی در واقع يک خيمه شب.کند
بازی درست کرده و ميخواهد به اين دادگاه

بنظر. استعماری صالحيت حقوقی ببخشد
وکالی صدام حسين در اين جا کسی در پی
،حقجوئی و دادگستری و حق طلبی نيست

اين. تنيروی اشغالگر در پی انتقام اسـ
. دادگاه متجاوز و فاتحين جنگ است“دادگاه“

اين دادگاه مخدوش است و برای تبرئه تجاوز
 . شده است مَهِر امپرياليستی َس

الی مدافع صدام حسين معتقدند که حکموک
اين دادگاه قالبی از قبل تعيين شده است و
استدالالت آنها نيز برای نشان دادن هويت
واقعی اين دادگاه است و تاثير آنها نقشی در
اتخاذ تصميم قضات بازی نميکند مهم برای
آنها اين است که اين بيعدالتی و زورگوئی

 . يخ جهان ثبت شودبرای نسلهای آتيه در تار
آقای سالم الشلبی که مهره آمريکاست و به
اعتقاد مطلعين بدرد اين کار نميخورد وی در

،دادستانها ،مشورت با آمريکائيها  بازجويان
قضات مربوط به پرونده را بطور پنهانی

نام آنها را نميگويد زيرا. انتخاب کرده است
از ترور آنها آنطور که مدعيست وحشت

ولی کسی نميداند که اين عده تا به چه. دارد
 .اندازه بيطرف و به کار خودشان واردند

،، دادرسانشتکليف دادگاهی که قضاتش
دادستانهايش همه و همه مخفی هستند و
برگذار کننده و گرداننده آن به دست
آمريکائيها بر اين مسند نشسته است و اسناد

٢٢محکوميت صدام را نيز آمريکائيها در 
جعبه تميز و نظيف در خدمت دادگاه قرار

مردم جهان. داده اند از هم اکنون روشن است
قضاوت خويش را در مورد صدام خواهند

امپرياليستهای جهان و بويژه. کرد
امپرياليست آمريکا تنها کاری که کرده اند
.تبرئه صدام حسين و نه محکوميت وی است
جرج دبليو بوش و تونی بلر و ازنار

دروغگو و و پانيائی بعنوان رياکاراس
جنايتکار در اذهان مردم جای ميگيرند و
،بتاريخ مانند هيتلرها و محمد رضا شاه ها

می پيوندند ولی... ، ريگانها ونيکسون ها
صدامی  که اليق قهرمانی نبود به پاس
جنايت بيکران و حق کشيهای زننده در

 در اذهان مردم به قهرمان گسترده منطقه
٥صفحه ر دبقيه...امپرياليسم. بدل ميگردد

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

 ...ماستی که ترش است
 مامور عاليرتبه ديگر نيز در ماههای٥٠ و 

وزير. آوريل و مه به عراق رفته اند
دادگستری آمريکا وکيلی را از فلوريدا بنام

““Gregory W. Kehoeمامور کرده است تا  
.امه ريزی کنداستراتژی دادگاه صدام را برن

به موجب ادعای وی شرکت آمريکائيها و
شکل مداخله آنها مانند ساختمان يک  هرم
است که در اين دادگاه ويژه به همان نسبتی
که به راس هرم ميرسيم سهم عراقيها در آن
بيشتر ميشود و نظارت و گرداندن دادگاه
سرانجام به عهده خود عراقيهاست که در

همه مدارک الزم. دراس هرم قرار دارن
توسط آمريکائيها جمع آوری ميشود و مانند

 قرار کوه از سند در اختيار دادگاه بی طرف
رفته و از ميگيرد وآنها از عمق به ارتفاع

صدام   محکوميت  برای بتدريجه ک اين مدار
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راق هستيمعماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور   

 ...آب ازسرچشمه 
هر روز ميدان را بر رژيم...  و آمريکا و

 .جمهوری اسالمی سخت تر و تنگ تر ميکند
که يکی از ارکانهای قدرتمند قوه قضائيه

ارتجاع در ايران است در طی اطالعيه ای در
مورد چگونگی قتل خانم زهرا کاظمی نوشته

قتل شبه عمدبا تبرئه تنها مظنون به “: اسـت
، تنها يک گزينه باقی مانده استخانم کاظمی

و آن هم حادثه بودن فوت وی در اثر پائين
، که، ناشی از اعتصاب غذاافتادن قند خون

در حال ايستادن منجر به سقوط فرد و افتادن
  .“وی به اطراف و ضربديدگی می شود

اين شيوه مسخره استدالل ناشی از درماندگی
 در“شبه عمد“نکه واژه قتل نخست آ. است

زيرا چنانچه. اين جا محلی از اعراب ندارد
خانم زهرا کاظمی در اثر اعتصاب غذای

 قند خونش افتاده باشد و در اثر آن“ايستاده“
ايشان در حالت ايستاده سقوط کرده باشند و

ديده باشد که منجر به سرشان آن چنان ضرب
قتل“ز مرگ ايشان شده اسـت ديگر نميتوان ا

، زيرا که در اين جا پای سخن راند“شبه عمد
غير“قتل .  و نه قتليک حادثه در ميان است

 عملی است که در اثر“شبه عمد“ و يا “عمد
، برنامه ای، هدفیآن بدون آنکه فاعل قصدی

از قبل تعيين شده ای داشته باشد در اثر حادثه
ما در حوادث. ای موجب مرگ کسی شود

ين گونه قتلهای غير عمد که دررانندگی با ا
،، عدم دقتهر صورت ناشی از سهل انگاری

فاعل هرگز به. بی مباالتی است روبرو هستيم
اين قصد از خانه خارج نشده و به رانندگی
نپراخته است تا شخص مفروض را بزير

لذا نميتوان از چنين فردی بنام قاتل نام. بگيرد
 .برد

 برای اجرایولی در اينجا پای مظنونی را
نمايش به ميان کشيده اند که با توضيحات
رِئيس دادگاه حتی مظنون هم نميتوانسته باشد

اساسا قتلی صورت نگرفته. چه برسد به قاتل
از اين گذشته.  باشد“شبه عمد“ و يا “عمد“تا 

شبهه انگيزنيز خود “ شبه عمد“اين صيغه 
 زيرا قاضی ميان رکعت دوم و سوم گير.است
“غير عمد“ و يا “عمد“ و نميداند قتل را کرده

 نوزاد ولدزنائی“شبه عمد“. توصيف کند
است که پدرش قاضی دادگاه است و می
خواهد بگويد که گرچه همه چيز دال بر عمدی
بودن قتل دارد ولی قاتل به قصد قتل خانم

اختيار از کفش. زهرا کاظمی را نکشته است
ضرب و شتمدر رفته و آنقدر ايشان را مورد 

 . قرار داده که سهوا به قتل رسيده اند
از اين گذشته قوه قضائيه که ميخواهد با
ترفندهای فراوان واقعه قتل خانم زهرا کاظمی
.را الپوشانی کند به تناقض گوئی دچار ميشود
آنها معترفند که خانم زهرا کاظمی که بطور
غير قانونی بازداشت شده بوده است و در

قضائيه بوده است به اعتصاب غذااسارت قوه 
ولی قوه قضائيه که وظيفه اش. دست زده است

کشف حقايق و نه سرپوش گذاشتن بر آنهاست
درپی دادخواهی بر نمی آيد و نمی پرسد که به
چه دليل خانم کاظمی که مجوز عکسبرداری و
فيلمبرداری از مقامات مسئول رژيم جمهوری

 در آمده واسالمی را داشته است به اسارت

.در اسارت به اعتصاب غذا دست زده است
قاضی در پی. “ايستاده“آنهم اعتصاب غذای 

تحقيق اين امر نيست زيرا بايد آنگاه دادگاه را
ء وظايفاز ديدگاه ديگری بررسی کند که جز

 اين است که صرفا به يک.وی قرار نداده اند
اشاره به اعتصاب غذا برای کامل کردن

معلوم. دست ميزند“  عمدشبهتل ق“سناريوی 
نيست به چه دليل خانم زهرا کاظمی بطور

ممکن. ايستاده اعتصاب غذا کرده بوده اسـت
است قاضی فراموش کرده باشد که اضافه کند
اعتصاب غذای ايشان همراه با اعتصاب

گويا خانم زهرا کاظمی. نشستن بوده است
 ازترجيح داده اند ايستاده اعتصاب غذا کنند و

داروهای کاهش قند خون نيز که بايد طبيعتا
البته بر ما. همراهشان بوده باشد استفاده نکنند

معلوم نيست که خانم زهرا کاظمی به بيماری
 .  قند خون مبتال بوده اند و يا خير
گزارش پزشک. ولی اين همه مطالب نيست

قانونی حاکی از آن نيست که قند خون ايشان
ا مغز به وسط حياط پرت شدهپايين افتاده و ب

اين گزارش و همه شواهد و تجارب ناشی. اند
از آن است که خانم زهرا کاظمی مورد
ضرب و شتم قرار گرفته وضربات وارده به

اين عمل. سرش منجر به مرگ وی شده است
.قتل است و آنهم رک و پوست کننده قتل عمد
از اين گذشته ساقهای پای خانم زهرا کاظمی

کسيکه ساقهای پايش شکسته. شکسته بودندرا 
اگر. اعتصاب غذا کند“ ايستاده“باشد نميتواند 

جالدان اوين برای شکستن سر خانم  زهرا
“ايستاده“کاظمی به افتادن ايشان از حالت 

استناد ميکنند در مورد شکستن ساق پاهای
ايشان چه توضيحی دارند؟ نباشد که ايشان بر

يوتون به آسمان پرتابخالف قانون  جاذبه ن
شده و با پا به طاق خورده اند و ساقهای

تصور بکنيد که يک. پايشان نيزشکسته است
مجرم سياسی را برای مقر آوردن آنقدر
شکنجه بکنند تا در زير شکنجه در اثر

يا ميتوان شکنجه گر راآ، مقاومت جان دهد
راتبرئه و مدعی شد که وی قصد قتل مجرم 

 که از وی زهرت ميخواسته اسـنداشته و فقط
چشم بگيرد و يا وی را به حرف آورد؟ آنچه

 شکنجه گر با شکنجه های حيوانیتمسلم اسـ
ه به مجرم می دهد آگاهانه خطر مرگ ناشیک

از شکنجه را می پذيرد و به فرجام آن واقف
وضعيت وی با وضعيت کسی که در. است

،يک حادثه رانندگی در اثر بی توجهی
 را به زير وسيله نقليه خويش گرفته وشخصی

. موجب مرگ وی شده اسـت قابل قياس نيست
وضعيتی که در مورد خانم زهرا کاظمی پيش
آمده است اين موردی  است که ما به آن اشاره

 .کرده ايم
آقای رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی به
قوه قضائيه تذکر داده است که چنانچه آنها

کشف چگونگی قتل خانم زهراقادر نيستند به 
کاظمی مبادرت ورزند ايشان اين وظيفه را

يکی نيست که به اين آقای. بعهده بگيرند
رمضان زاده که روزه رمضانش يادش رفته
بگويد حضرت آقا اگر شما مدارکی در دست
داريد که چهره قاتل را بر مال ميکند چرا اين
اهمدارک را پنهان کرده ايد و قاتل را در پن

خود گرفته ايد؟ خوب است که اين مدارک را
برای اطالع عموم منتشر کنيد تا اجرای

ولی آقای رمضان زاده نيز. عدالت عملی شود
از قماش ساير حضرات است و ترجيح ميدهد
برای معامالت بعدی و باال بردن نرخ خودش

در. فقط بيک تهديد خشک و خالی بسنده کند
 استوار است همممالک متمدن که بر قانون

اکنون دادستان حکم بازداشت آقای رمضان
زاده را که با پنهان کردن اسناد مانع اجرای
.عدالت و اسارت قاتل ميگردد صادر ميکرد
اين نشانه آن است که هر دو جناح حاکم در
ايران در پی منافع دولت خويشند و نه منافع و

جان خانم زهرا کاظمی. مصالح مردم ايران
وسيله بگير و بستان در عرصه داخلی وبه  

امپرياليستها نيز دلشان. خارجی بدل شده اسـت
.برای جان يک خبرنگار متعهد نسوخته است
صهيونيستهای اسرائيلی هر روز دهها نفر از
اين خبرنگاران را در مناطق اشغالی با گلوله
و يا با بولدزر می کشند و اين هوادران

تی و سلطنت طلبان  امپرياليس“حقوق بشر“
ايرانی صدايشان در نمی آيد و ککشان هم

اشغالگران خاک عراق خبرنگاران. نميگزد
مزاحم را ترور ميکنند و خون آنها را پايمال
مينمايند تا آنها نتوانند اخبار واقعی مبارزات

بايد ميان. مردم عراق را بازتاب دهند
اصوليت انقالبی و کاسبکاری سياسی فرق

 .گذاشت
کسانی فقط ميتوانند از حقوق خبرنگاران
حمايت کنند که دست خودشان به خون

 .خبرنگاران آلوده نباشد
خوب است که نيروهای مترقی ايران از اين
ديدگاه که با ديدگاه سلطنت طلبان آدمخوار از
.زمين تا آسمان تفاوت دارد به مسئله بنگرند

 .بايد جلوی کاسبکاری آنها را گرفت
از اين برخورد آگاهانه بايد توجه رصرفنظ

داشت که رژيم ايران بشدت در تنگنا بسر
ميبرد و اين تناقضاتی که ما شاهدش هستيم از
استيصال رژيم پرده برميدارد و اين وظيفه
ماست که انگشت را الی اين زخم که سر باز
کرده است فرو بکنيم و آنقدر بچرخانيم تا از

تضوی و محمددرون آن چهره کثيف سعيد مر
خانم شيرين عبادی. بخشی بيرون بريزد

نخستين قدمها را برداشته است و به حمايت ما
 .نياز دارد

،رژيم جمهوری اسالمی  برهبری ولی فقيه
علی خامنه ای در پی پايمال کردن خون خانم

 وگرنه چگونه ميتوان.زهرا کاظمی است
توضيح داد که شخص ولی فقيه با خونسردی

ناظر حق کشی قوه“ عدل علی“ از و الهام
علی خامنه. قضائيه باشد و صدايش در نيايد

ای که در هر مورد جزئی به سان آريامهر به
ميدان ميجهد و اظهار نظر و اعمال نفوذ

.، چرا در اين مورد خفقان گرفته استميکند
، زيرا اين قتلها با تائيدددليلش روشن است

خامنه. ييرد صورت ميگای ویوولی فقيه و فت
 جرج بوش برای سر مخالفينشانای هم مانند

 و رئيس قوه قضائيه به آنجايزه تعيين ميکند
 .  ميدهدقضائیجنبه 

 .آب از سر چشمه گل آلود است
 ٭٭٭٭
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست

 ...ماستی که ترش است
. آمريکا از هم اکنون دادگاه را باخته است
همانگونه که در الهه دادگاه ميلوسوويچ را

وکالی صدام حسين برای دفاع از.  باختند
وی و دسترسی به برائت وی به دادگاه نمی

صدام حسين، برای آنها حتی نجات جان آيند
نمايشنيز مطرح نيست برای آنها مبارز با 

مسخره ای مطرح است که با انگيزه خاص
برای توجيه مستعمره کردن عراق برگذار

در اينجا صدام حسين ديگر نقش. ميگردد
ء، وسيله ای برای افشافرعی را بازی ميکند

ری، برای بسيج توده های مردمامر بزرگت
لکاراندر سراسر جهان است تا دغ

جامعه“سم را بشناسند و مفهوم ـــامپريالي
.دموکراسی طبقاتی آنها را درک کنند“ مدنی

برائت. اينجا ديگر صدام حسين مطرح نيست
و يا مجرميت وی نيز نقش مهمی بازی

وب خارج شدهچ، مبارزه از اين چهارنميکند
 تائيد يا رد اين دادگاه به مفهوم تائيد يا.است

هر. تجاوز به حقوق ملل استرد استعمار و 
 را به آمار کس که اين مهم را نبيند و خودش

جنايت صدام سرگرم کند درخت را ديده و
  .جنگل را نديده است

از هم اکنون روشن است که امپرياليسم
آمريکا بازنده و قربانيان اين تجاوز عفريت

 . برنده اين نبردند،زشت
محکوميت صدام حسين برای امپرياليست
آمريکا چه سودی دارد اگر در جريان
محاکمه روشن شود که اين آمريکائيها بوده
اند که وسايل توليد گازهای سمی را در
اختيار عراقيها قرار داده تا ايرانيها و کردها

 . را به قتل برسانند
محکوميت صدام حسين برای امپرياليست
آمريکا چه سودی دارد اگر در جريان

 که اين آقای رونالدمحاکمه روشن شود
بخوانيد(رامزفلد وزير کنونی وزارت دفاع

بوده است که در زمان) توفان-جنگ آمريکا
رونالد ريگان به عراق رفت و وسايل توليد
گازهای سمی را در اختيار عراقيها قرار داد
تا ايرانيها و کردها را به قتل برسانند و
شخص وی بود که بکار بردن گاز سمی را

صدام“ واکنش طبيعی“گ به عنوان در جن
حسين در مقابل موج يورش انسانی ايرانيها

 .تائيد کرد
“Kenneth Roth“بهمين جهت آقای کنث روت 

دبيرکل سازمان ناظر بر حقوق بشر در
آمريکا بيان کرد که آمريکا تالش دارد همه
نظرها را فقط به صدام معطوف کند تا کسی

 .ايتها نشودمتوجه نقش آمريکا در اين جن
حتی تشکيل چنين دادگاهی با پا در ميانی و
حتی ابتکار سازمان ملل متحد هم نميتوانست
بی اعتمادی عميقی که نسبت به اجرای
 .عدالت در عراق پديد آمده را بر طرف کند

سازمان ملل چه کاری ازش ساخته بود؟ اين
.جامعه جهانی ملعبه دست امپرياليستهاست

ايات صهيونيستهای اسرائيلیآنها در قبال جن
دم نميزنند و از حد يک قطعنامه ترش و
شيرين که در اکثر مواقع توسط وتوی

آنها به. آمريکا بی اثر ميگردد تجاوز نميکنند
جنايات اسرائيل اعتراض عميق و گسترده ای

ندارند و به بسيج ممالک و مردم برای پيش
بردن قطعنامه های سازمان ملل متوسل

 کهگويندآنها از اين سخن نمي. ندنميشو
جنايات صهيونيستها جنايات عليه بشريت
است و بايد زمامداران اسرائيل را در دادگاه

 .نورنبرگ محاکمه کرد
آنها به بمباران خانه های مسکونی مردم
عراق اعتراضی نميکنند و آنرا مصداق بارز
.جنايت عليه بشريت به حساب نميآورند

مريکائی جنگ در عراق راامپرياليستهای آ
فلسطينيزه کرده اند و از همان روشهای ضد
بشری استفاده ميکنند که صهيونيستهای
اسرائيل در فلسطين از آن سود ميجويند و

“خو“ديدگان حيرت زده مردم جهان به آنها 
 . گرفته است

 در١٩٨٨در زمانيکه صدام حسين در سال 
یحلبچه بر سر مردم بی دفاع کرد گازها

هزار نفر از آنها را به قتل ٥سمی افکند و 
،رسانيد اين سازمان سکوت اختيار کرد
زمانيکه صدام حسين از همين گلوله های

 ارتش ايران ازتنداشگازهای سمی برای باز
پيشروی استفاده کرد و بيست هزار نفر را به
قتل رسانده و چند ده هزار نفر را مصدوم

ن المللی سکوتکرد رهبران اين سازمان بي
اختيار کردند و به روی خود نياوردند که اين
.اقدامات همه وهمه جنايت عليه بشريت است
در همان هنگام پناهندگان سياسی ايران در
خارج از کشور که پس از عقب نشينی صدام
حسين و خروج تجاوزکاران از ايران

گاز“خواهان پايان جنگ بودند با شعارهای 
به ميدان آمدند و“ ه بشريتجنايت علي= سمی

در مقابلدر نزديکی شهر ويسبادن آلمان 
مرکز امور اقتصادی و تجارت آلمان در يک

 کهشدند خواستار آننمايش پر قدرت 
امپرياليستها از ارسال تجهيزات جنگی به دو

 . طرف درگيری خودداری کنند
پاسخ امپرياليستها و نه تنها امپرياليست آلمان

آنها همه رسانه های گروهی. روشن بود
خويش را به کار گرفتند تا به افکار عمومی
بقبوالنند که صدام حسين مجبور به استفاده از
گازهای سمی است زيرا که ايرانيها نيز در
.؟!جنگ با عراق از گاز سمی استفاده ميکنند

اين دروغ را امپرياليستها رواج ميدادند تا از
و.  حمايت کنندتجاوز صدام حسين به ايران

مردم“برای جنايات صدام حسين داليل 
حال چگونه ممکن اسـت صدام.  بيابند“ندپس

مورد“ کاری که نکرده است“را برای 
؟ صدام حسين از هم اکنونمجازات قرار داد

بارها اعالم کرده است که گاز سمی را دولت
ايران عليه اکراد به کار برده است و روح

داليل وی. ی خبر استوی از اين جنايت ب
 کافيست فقط به اخبار.کننده است“ قانع“نيز 

ممالک امپرياليستی و ممالک عربی در آن
همه. زمان مراجعه کرد و به آنها استناد نمود

.آنها ادعاهای صدام حسين را تائيد ميکنند
صحنه ای را تصور کنيد که در دادگاه صدام

خبارحسين وکالی مدافع وی بريده های اين ا
،، انگليساز رسانه های گروهی آمريکا

،، عربستان سعودی، استراليا، فرانسهآلمان
را به نمايش بگذاردند و به.. .، مصر واردن

.متون نشريات روز اين ممالک استناد جويند
سراسر اين نشريات يا برنامه ها سرشار از
دروغهای امپرياليستها و مرتجعين بين المللی

.ام سر هم بندی کرده بودنداست که بنفع صد
يا امپرياليستها و مرتجعين بايد بپذيرند که در
آن زمان به مردم جهان دروغ می گفته اند و
.يا بايد بر بيگناهی صدام حسين رای دهند
البته امپرياليستها با ضعف حافظه تاريخی

 .مردم حساب ميکنند
روشن است که سازمان ملل متحد و ممالکی

گار براين جنايات سرپوش سال آز١٥که 
گذارده اند ديگر نميتوانند داوران بيطرفی

 .باشند
در آن زمان در ايران انقالب پرشکوهی به

رژيم وابسته به امپرياليسم. انجام رسيده بود
بزرگ ارتشداران شاهنشاه آريامهر که
ژاندارم امپرياليسم در منطقه بود سرنگون

قدرتی يکخلقهای ايران افسانه قدر. شده بود
رژيم فاسدی را که در کشوری حاکم بود که
بخشی از حريم امنيتی امپرياليسم آمريکا را

آتش گرم. تشکيل ميداد درهم شکسته بودند
انقالب ايران و الهام از نيروی اليزال خلق

 همه،که به جابجا کردن کوه ها قادر است
جهان و منطقه را در پوشش گرمابخش خود

ند ماه نخست انقالب ايراندر چ. گرفته بود
حقيقتا طعم آزادی و دموکراسی را مردم

ارتجاع منطقه. ايران با تمام وجود می چشيد
“کبيره“و امپرياليستها نميتوانستند اين گناه 

تجاوز صدام. را بر مردم ايران ببخشند
حسين به ايران صرفنظر از نوع بيان
استداللش تجاوزی در خدمت مصالح و نياز

اتژيک امپرياليسم های شرق و غرب دراستر
 .منطقه بود

، استفاده از گاز سمی وتجاوز به ايران
موشک باران کردن شهرهای ايران و
سرنگون کردن هواپيمای مسافربری ايران

، همه و همه بخشی ازتوسط ارتش آمريکا
استراتژی امپرياليستها در منطقه بود و بنا بر

ا استفاده از نيازی نميديدند ت،اين مصالح
اينک. گازهای سمی در جنگ را محکوم کنند

، سوسيالقهط، ممالک مرتجع منامپرياليستها
امپرياليست شوروی و سازمان ملل متحد در

 منطبق بر،باره اين جنايت سکوت کردند
آنروز اين. منطق منافع جنگی آنها بود

کاشفين گورهای دستجمعی در جهان با صدام
ر منطقه موافق بودند وحسين و سياست وی د

با وی در يک جبهه قرار داشتندو برايش
ارتش. گورهای دستجمعی حفر ميکردند

، مراکش و خلبانهای فرانسوی، مصراردن
با ميراژهايشان و ماهواره های آمريکائی با
تصاويرشان از نقل و انتقاالت نيروهای

 همه و همه در خدمت تقويت صدام،ايرانی
اوزکارانه وی نسبت بهحسين و سياست تج

اينکه يک ميليون ايرانی و. ايران بودند
عراقی در جنگ کشته شدند و صدها هزار
معلول بجای گذارده شد محصول عمليات و
تصميمات صدام حسين نيست بخشی از
استراتژی جنايتکارانه امپرياليسم در منطقه

 ...  دادگاه صدام .است
 ٦بقيه در صفحه  
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پرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاستتبليغات ام

 ...ماستی که ترش است
حسين اگر با حساب و بدون مشکالت برگذار
شود برای آن اسـت که همه اين کازه کوزه ها
را بر سر صدام بشکند و آب تطهير بر دستان

صدام حسين. آلوده به خون امپرياليستها بپاشد
بايد بز بالگران امپرياليستها و ارتجاع منطقه

اين است که اين دادگاه نمايش اسـت و. گردد
هيچ.  اجرای عدالت برگذار نميشودبرای

نيروی سياسی ايران حق ندارد به مسايل
سياسی از دريچه ديدگاه انتقامی برخورد کرده
و کور بينی سياسی را جايگزين دورانديشی

 . سياسی نمايد
امپرياليستها ممکن است سر صدام را قبل از  

 و يا“اسوالد“اينکه بحرف بيايد توسط يک 
ر در راه رسيدن به محل ديگ“جک روبی“

 بزير آب کنند تا آبرويشان نرود ولی با دادگاه
 آنها قادرند، کشتن صدام کار به انتها نميرسد

در آينده نيز صدامهای بيشماری را در منطقه
پرورش دهند و از انحرافات و کور بينی و
.کور انديشی آنها برای مقاصشان استفاده کنند

يم کنونی عراق عاملاگر اين رژيمها مانند رژ
مستقيم آنها باشد طرحهای آنها با مقاومت

 و اگرء خواهد شدکمتری در منطقه اجرا
 صدام حسين باشد کار بهدرژيم مستقلی مانن

 .  آبروريزی امپرياليستها ميرسد
بر اساس نظر مطلعين آمريکائی قضات
عراقی متوجه نيستند که چه وظيفه مهمی بر

خود آمريکائيها در. نددوش آنها سنگينی ميک
 آن هستند با دخالت مستقيم و غير مستقيمدصد

دادگاه را در جهتی سوق دهند که ميل آنها بر
برای اين کار آقای سالم الشلبی. آن قرار دارد

که برادرزاده همان آقای معروف احمد الشلبی
آقای سالم. گرفته شده است هستند در نظر

 را در پيش رویالشلبی که تجربه دادگاه الهه
دارد می گويد دادگاه ميلوسوويچ دو سال تا
.کنون طول کشيده است و پايانش معلوم نيست
وی بدرستی اين امر را درک کرده است زيرا
ميلوسوويچ را با اتهامات پوچ دستگير کرده
اند برای آنکه حاضر نشد بزير سند رقيت

حال نميتوانند سر. گذاردء بيوگسالوی امضا
دادگاه را بدون اينکه دستشان رو شود همو ته 

رئيس دادگاه ميلوسوويچ در اين. بياورند
عمرش را به ميلوسوويچ داده است و تا فاصله

رئيس بعدی نيز عمرش را به ميلوسوويچ بدهد
نام ميلوسوويچ. سالهای فراوانی در پيش است

که از تماميت ارضی و استقاللی يوگسالوی
يانت تن در نداد درحمايت کرد و به ننگ خ

تاريخ ميماند ولی از هم اکنون نام رئيس
 . مرحوم دادگاه وی فراموش شده است

سالم الشلبی اين را ميداند و نميخواهد عمرش
وی ميگويد که برای. را به صدام حسين بدهد

محاکمه صدام مقررات ويژه ای برای پيشبرد
کار دادگاه بنام مقررات دادگاه تدوين کرده

نام ديگری برای“ واژه مقررات دادگاه“ .است
 وی ميخواهد جلوی حرف زدن.سانسور است

صدام را توسط اخطار و نعره زدن از پشت
ميکروفن صدام و. ميکروفن خود بگيرد

وکالی مدافعش طوری تعبيه ميشوند که توسط
رئيس جلسه هر وقت اراده کند با حرکت
هکليدی قطع شود و فقط ميکروفن رئيس دادگا

با اين ترفند فنی مانع ميشود که. کار کند

صدای صدام حتی چنانچه دادگاهش اساسا بر
مبنای موازين متعارف تشکيل گردد به گوش

 .کسی برسد
آقای سالم الشلبی در مورد اين مقررات چنين
توضيح ميدهد که استناد به اين مقررات وی
را قادر ميسازد در محل دادگاه مانع شود که

ين از موقعيت خويش برای اجرایصدام حس
ما“: وی ميگويد. يک تاتر سياسی سود برد

طوری عمل ميکنيم که صدام دادگاه عادالنه
ای داشته باشد ولی بشدت مانع ميشويم که ميز

ذاريم که توسط آنخطابه ای در اختيارش بگ
 در عراقبه متزلزل کردن وضعيت کنونی

 حرف آقای سالم الشلبی.“مبادرت ورزد
روشنتر از آن است که نياز به تفسير داشته

آنها با استناد به مقررات خود ساخته. باشد
ء مانع ميشوند که صدام حسين به افشا،دادگاه

امپرياليستها بپردازد و دست آنها را در تجاوز
ء صدام حسين ميخواهد افشا.به عراق رو کند

تا به هزار نفرکند که حتی حاضر بود 
ه عراقبرای ورود ب“ سيا“ن مامورين سازما

 تا با تحقيقات مستقل ورواديد صادر کند
عراق مطمئن شوند کهداخل خاک  در انهآزاد

در اختياردولت عراق سالحهای کشتار جمعی 
وی اين پيشنهاد را کتبا به اطالع. ندارد

آمريکائيها توسط رابط آمريکائی لبنانی تبار
وزمامداران آمريکا . خود رسانده بود

مشاوران آنها از جمله آقای ريچارد پرل اين
پيشنهاد را که مانع حقوقی بر سر راه تجاوز
آنها به کشور مستقل عراق ايجاد ميکرد به

زيرا هدف امپرياليست آمريکا.  دور افکندند
آنها. يافتن سالحهای کشتار جمعی نبود

ميخواستند در منطقه مستقر شوند و نفت
آنها فقط از بابت. کنندعراق را مجانا تصاحب 

پس اندازهای ارزی دولت عراق که حداقل
بيست ميليارد دالر بوده است رقمی در حدود

آنها مخارج جنگ.  ميليارد دالر دزديده اند١٨
و کشتار مردم عراق را از کيسه مردم عراق

اين حقايق را ميخواهد صدام. خرج ميکنند
يستهاحقايقی که باب طبع امپريال. حسين بگويد

 . نيست
طبيعی است که سالم الشلبی بايد از تزلزل پايه
.های حکومت کنونی عراق هراس داشته باشد
حکومتی که به مردم متکی نباشد بايد

 .سرنگون شود
سالم الشلبی بايد جلوی اين افشاءگريها را

مطابق مقررات دادگاه وکالی مدافع. بگيرد
هصدام حق ندارند از شهودی که مستقيما ب

 ندارند برای حضور در“پرونده ربطی“
.دادگاه و اظهار نظر دعوت به عمل آورند
اينکه چه مقامی تعيين ميکند که رابطه دعوت
اين شهود به دادگاه رابطه مستقيم با پرونده
است يا خير بعهده رئيس دادگاه يعنی آقای

از قرار معلوم وکالی.  سالم الشلبی است
ای شرکتهائی راصدام قصد دارند همه روس

که به صدام اسلحه فروخته و يا در جنگ ميان
ايران عراق در کنار صدام بوده اند بويژه
شرکتهای آمريکائی را بعنوان شهود به دادگاه

روشن است که پای سياستمداران. دعوت کنند
اروپائی و آمريکائی به اين دادگاه باز خواهد
شد و کار اين دادگاه در عرض چند روزيکه
آمريکائيها برايش برنامه ريخته اند به پايان

 .نميرسد
 Muwaffaq al-Rubaiآقای موفق الربيعی

مشاور امنيت ملی اظهار ميدارد که در باره
خطراتی که دادگاه صدام حسين دارد به

صدام دادگاه“وی ميگويد . خوبی آگاه است
را به يک جنگ نظامی قطعی بدل خواهد

ب را بی اندازهاين امر دنيای عر. کرد
اين است که ما به کار. تحريک ميکند

روشنگرانه نياز داريم تا اينکه عراقيها را
در غير اين. نسبت باين مسئله آماده گردانيم

صورت اين دادگاه به محل تظاهر بزرگ
 .“صدام بدل ميگردد

آنها حتی از فرار صدام در صورتيکه
وضعيت کشور بحرانی شود و يا قتل وی در

 قبل از اينکه پايش به صحنه،ر سوء قصداث
يکی ديگر از.  سخن ميگويند،دادگاه برسد

راه حلهائی که به نظرشان ميرسد اين است
که همه حقوق يک زندانی را که قانون تا

 زير پا،کنون برايش برسميت شناخته است
 اين قوانين برای صدام،بگذارند و اعالم کنند

مورد صدامدر . حسين  قابل اجراء نيست
حسين بايد همان روشی را در پيش گرفت که
،وی نسبت به مخالفينش در پيش ميگرفت

آنوقت. يعنی نقض حقوق بشر و نقض قانون
بايد پرسيد که ادعای اين رژيم دست نشانده
که گويا هوادار قانون و حقوق بشر است و
ميخواسته استبداد صدام حسين را از بين ببرد

بر قرار کند به“ نی مدجامعه“و در عراق 
  .کجا ميرود

ترس رژيم دست نشانده آمريکا از
گريهای صدام بيشتر از تعهدش نسبتءافشا

 .به حقوق بشر اسـت
 رژيم دست نشانده آمريکا در،با اين کار

عراق در کنار دروغ قبلی مبنی بر وجود
 دروغ،سالحهای کشتار جمعی در عراق
حکومتديگری را که گويا هدفش استقرار 

قانون و دموکراسی و جامعه مدنی در عراق
آنگاه فرق وی با. بوده است اضافه ميکند

رژيم صدام در اين خواهد بود که رژيم صدام
رژيمی مستقل بود در حاليکه اين رژيم در

 رژيمی نوکر،کنار همه نقاط منفی رژيم قبلی
 .امپرياليست نيز هست

ليستهاالبته کار از کار گذشته است و امپريا
اين. هر کاری بکنند باز در اين امر بازنده اند

بازنده گی ناشی از آن است که آنها تعهدی
ترس آنها از اين است. نسبت به حقيقت ندارند

 طوری  عمومی که دروغهايشان در انظار
برمال شود که هر انسان معمولی نيز آنرا

 . درک کند
نآقای سالم الشلبی باين امر واقف است و اي
نگرانی را باين نحو بيان ميکند که يا ما
دادگاه را ميبريم و مردم زين پس به ما
احترام گذارده و قانونيت را می پذيرند و يا

روشن است که. اينکه کار به افتضاح ميکشد
زيرا دادگاه و. کار به افتتضاح خواهد کشيد
همه و همه از... قاضی و دادستان و بازجو و

رند و  مورد اعتماد مردميک آخور آب ميخو
 .عراق نيستند

مقاله ما هنوز به پايان نرسيده بود که خبر آمد
آقای سالم الشلبی رئيس دادگاه ويژه صدام

 ٧   صفحه در بقيه...  در عراق حسين
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

ما. تالش کنيم سيستم کار خود را تغيير دهيم
مطمئن نيستيم بتوانيم در آينده نزديک بر

 که در پيش روی داريم غلبههمه مشکالتی
اين است که اگر خوانندگان نشريه ما. کنيم

با نارسائيهائی در کار نشريه روبرو شدند
بر ما خرده مگيرند و آنرا به بزرگواری

ما تالش فراوان بکار. خويش بر ما ببخشند
ميبريم که هر چه سريعتر بر مشکالت غلبه

 .کنيم
 با درودهای کمونيستی 
 “توفان“ريه مسئولين نش

 ٭٭٭٭

 ...مبارزه ضد
در. آمريکائی و متحدينشان به قتل رسيده اند

اين درگيريها يا اساسا آمريکائيها بعلت اينکه
بنا برد کشته نميشوند و يا ان“روئين تن“
مقدار ناچيز غير قابل ذکری ازعای آنها اد

 نمايش رسانه های گروهی.آنها کشته ميشود
دموکراسيهای غربی در اين صحنه سازيها

سکوت و جعل اخبار بهترين. کامل است
بر اساس گزارش. داروی تحميق افکار است

٦٠نيروهای مقاومت تا کنون در عراق 
“جامعه مدنی“هزار نفر برای استقرار 

 ده ها.ت قوای اشغالگر به قتل رسيده اندبدس
هزار نفر در زندانها بسر ميبرند و حکومت
دست نشانده آمريکا در عراق حکومت

 .نظامی اعالم کرده است
واقعيت تکان دهنده تعداد جانباختگان عراقی
ديگر دهان ابلهان سياسی و عمال

، صهيونيستها را بسته است وامپرياليستها
ازپس  ماه ١٧ اند بيش از آنها ناچار شده

اشغال سرزمين عراق اعتراف کنند که با
، نيروئینيروی مقائمت مردم روبرو هستند

که آنها هرگز انتظار آنرا نداشتند و به خواب
ديگر از آن. هم تصور آنرا نميکردند

دروغهای جرج بوش و کيهان لندنی که گويا
مقاومت مردم عراق نتيجه عمليات چند ده

تروريستهای بعثی و عوامل وارداتینفر  
القاعده است که گويا همه از ايران به عراق

ديگر کسی از اين. رفته اند خبری نيست
آدمخواران جرات نميکند از اوباش و رجاله

 حال آنها از شورشيان و لشگر. صحبت کند
.المهدی و پيروان مقتدا صدر سخن می گويند

خ آشنا باشدولی هر کس که با ديالکتيک تاري
و تجارب تجاوز امپرياليستها را به ويتنام و
سوسيال امپرياليسم شوروی را به افغانستان
در خاطر داشته باشد ميداند که حضور
نظاميان اشغالگر به ايجاد مقاومت منجر
ميشود و هر چه بيشتر اين تجاوزگران منابع
زيرزمينی عراق را بيشتر غارت کنند و

ن تر گردانند به همانمردم را بی خانما
 .نسبت اين مقاومت اوج ميگيرد

جنبش مردم عراق روز به روز اوج بيشتری
ميگيرد بطوريکه امپرياليستهای آمريکائی
مجبور شده اند  از سرزمين اشغالی کره
جنوبی سی هزار سرباز آمريکائی را برای

 .اعزام به عراق آماده گردانند
کنار آمده و برگرچه امپرياليستها با هم موقتا 

،سر منافع مشترک به توافقاتی رسيده اند
چون. ولی اين وضع مسلما دوام آور نيست

اشتهای غارت سرمايه داری بی پايان است و
در موج بعدی اين اختالفات گورهای
دستجمعی دهها هزار مبارز عراقی بر روی

سد سانسور مطبوعات می. خاک خواهد آمد
رياليستها و نوکرانشکند و آبروئی برای امپ

، ترک و عرب آنهاکرد، و همدستان ايرانی
عراق لقمه بزرگی است.  نخواهد ماندباقی

که چون استخوانی در گلوی امپرياليست
تداوم مبارزه مردم. آمريکا گير کرده است

.عراق رنگ سياسی جديدی به منطقه ميدهد
،رويزيونيستها ،در يک صف امپرياليستها

، کردهای خودشاهپرستان، تروتسکيستها

فروخته و آذريهای وابسته به باکو و آنکارا
قرار ميگيرند و در جانب ديگر همه خلقهای
انقالبی منطقه اعم از کرد و فارس و آذری و
ترک و عرب و نيروهای مارکسيست لنينست
.و دموکراتهای انقالبی و ميهنپرستان منطقه
ايشدر اين جبهه گسترده ای که در حال پيد

است راه فراری برای اپورتونيستها که معلوم
 از چه نظر واجبنيست وجود سياسيشان

است و ماهيت و هويت سياسيشان چيست و
 باقیحقانيت ادامه حياتشان در چيست

دست پرگويان و دشمنان نقابدار. نميماند
مبارزه ضد. طبقه کارگر رو ميشود

استعماری مردم عراق از امروز تا فردا
مه نمييابد که اپورتونيستها را از اتخاذخات

اين مبارزه تا. موضع روشن رها گرداند
قطع دست کامل امپرياليستها ادامه دارد و

گرچه ميدان. مبارزه ای طوالنی خواهد بود
مبارزه در عراق است ولی بر سرنوشت همه

هر. نيروهای سياسی منطقه سايه ميافکند
در. نمايدنيروئی بايد رنگ بگيرد وچهره ب

،اينجاست که همدستان رويزيونيستها
صهيونيستها خود را نشان امپرياليستها و

.نطقه هستندمميدهند و اين عده دشمنان مردم 
و حزب ما با اين دشمنان مردم منطقه

همدستان.  برخورد خواهد کردءگرانهافشا
امپرياليستها و صهيونيستها نميتوانند دوستان

حزب ما ايجاد. شندواقعی مردم منطقه با
اسرائيل دوم در منطقه را توسط خود
فروختگان ضد انقالبی کرد بر مال ميکند و

ء گری خويش در اين زمينه ادامهبه افشا
 همين امر است که به همبستگی.ميدهد

.مبارزاتی مردم منطقه منجر خواهد شد
سرانجام خلقها بر امپرياليسم و متحدينش

ست که شاهد آزادیپيروز ميشوند و آنوقت ا
و دموکراسی واقعی را که برای اکثريت

 .دنستمديدگان است در آغوش ميگير
   ٭٭٭                        

سخنی در باره خودمان
از اين شماره با“ توفان“خوانندگان نشريه 

 روبرو ميگردند که“فانوت“شکل جديدی از 
نشريه ما. برای آنها مسلما نا مانوس است

 با برنامه فارسی زرنگار نوشتهتاکنون
اين برنامه بر اساس سيستم راه اندازی. ميشد

DOS   و نه Windowsبا.  کار ميکرد
تغيير سيستمها و از کارافتادگی سيستم راه

 و جايگزينی تدريجی آن ازDOSاندازی 
کار،  Windowsچند سال گذشته با سيستم 

انتشار نشريه ما نيز با مشکل چه در عرصه
نصب برنامه بر روی  سيستمهای پيشرفته و
چه در زمينه نگهداری برنامه های قديمی و
بويژه محفظه ذخيره ايکه برنامه های قديمی
برای ضبط و ثبت نيازمند به آن بودند

 مضافا اينکه مقاالت زرنگار، روبرو شديم
بايد به صورت تصوير و نه کدهای ماشينی

زن بزرگیمنتقل می گرديدند و اين به مخ
،نياز داشت که به راه بندان منجر ميگرديد
اين امر ما را بر آن داشت که نسبت به

“توفان“توصيه بسياری تارنماهای که نشريه
 وميکردند عکس العمل نشان دهيم را منتشر

از کمکهای شما 
 سپاسگزاريم

  يورو٢٥رفيق ف 
 کمک به خانواده زندانيان٢٥رفيق ف 

 اسیسي
  يورو٥٠رفيق ک از پاريس 

  يورو٢٥از آلمان . د. رفيق ر
٭٭٭٭

 ...دسيسه علنی گرائی
 ما با اين وضعيت در ميان ايرانيان.گردانند

انقالبی ايرانييم و نيروهای نيز روبرو هست
 .را از رفتن باين مغاک برحذر ميداريم

تجربه دردناک رفقای حزب کمونيست
اين. انقالبی ساحل عاج در مقابل ماست

تجربه نقطه اوج انحرافاتی است که در پاره
ای از احزاب آفريقائی مارکسيست لنينيست

خوشبختانه تبادل تجربه. پديد آمده است
اليستی با چنين روندی به مقابلهانترناسيون

برخاست و مانع شد که دسيسه های دشمن
طبقاتی که خود را آماده ضربه نهائی ميکرد

“آبيت دودو“رفيق . با موفقيت توام شود
 ولی بايد راه اين رفيق.در ميان ما نيستديگر

را با آموزش از اين تجربه ادامه داد و
اوضعی پيش آورد که به ترور کمونيسته
توسط اعدام زسمی و يا غير رسمی خاتمه

ون تغيير تناسب قوایدداده شود و اين امر ب
بحرانی که به دنبال. طبقاتی مقدور نيست

جهانی شدن سرمايه و سلطه گرائی بر جهان
پديد آمده است حتی بورژوازی را نگران
ساخته و ميخواهد از عواقب سياسی اين

اوز وتج. بحران از هم اکنون جلو گيرد
.هجوم به کمونيستها بخشی از برنامه آنهاست
 . بايد هوشياری خويش را همچنان حفظ کنيم

٭٭٭٭

 ...ماستی که ترش است
پرياليست آمريکا که بايد حق رامو سوگلی ا

جاری ميساخت و جنايات صدام را بر مال
تحت تعقيب است و ميساخت به اتهام قتل

 قراروی حکومت دست نشانده عراق برای
 نه تنها سالم الشلبی. تعقيب صادر کرده است

 تعقيب قراربلکه آقای احمد الشلبی نيز تحت
 . گرفته است

اين را ديگر حکومت دست نشانده عراق با
زبان خودش ميگويد و اختراع حزب کار

از قديم گفته اند ماستی. نيست) توفان(ايران
 .که ترش است از تغارش پيداست

٭٭٭٭
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رانه نشانگراطرز تلقی ارتجاعی و آدمخو§
درک از تروريسم ميانحد آنست که تا چه 

 مشتیها مردم روی زمين ويات ميلياردرنظ
برای. امپرياليست و نوکرانشان فرق دارد

ستها صفتان امپرياليست جنايات امپرياليرنوک
، شکنجه های وحشيانهدر عراق و افغانستان

 جنايت عليه بشريت و،اسرای جنگی
آنهابرای .  محسوب نميشودتروريسم کور

جنايات صهيونيستهای اسرائيل جنايت عليه
 اخيرا سند.بشريت و تروريسم دولتی نيست

اين دلقکیديگری منتشر شده که نشان ميدهد 
راقاومت نهضتهای م و  نامش ازنار استکه

ميکنند چون از منافع خلق خود دفاع
 .مينامد تا چه حد شارالتان استتروريست 

 مبلغ دو ميليون٢٠٠٣ در دسامبر سال وی
دالر به يک بنگاه تبليغاتی بنام دفتر

 پرداخت تاPiper Rudnick  پيپررودنايک
برای اسپانيا و آقای ازنار زمينه تبليغاتی و

ق کن های کنگرهدر ميان کارچا“ محبوبيت“
در قرارداد با اين بنگاه. آمريکا فراهم آورد

ذکر شده اسـت که اين شرايط بايد در
 فوريه سال٤زمانيکه آقای ازنار درروز 

 در مقابل کنگره آمريکا نطق ميکند٢٠٠٤
کنگره آمريکا بايد به علت. فراهم گردد

خدمات و دستآوردهای دوران زمامداری
احتماال نشان( “ جنگنشان“آقای ازنار

به سينه) توفان-شجاعت مورد نظر است 
در اسناد و گزارشات اين. ايشان آويزان کند

دفتر تبليغاتی از جمله می آيد که آنها مجبور
بوده اند جاهای فراوانی را که در کنگره
آمريکا خالی مانده بودند توسط توريستها و

آيا اين نمايشات که بر. دانشجويان پر کنند
ی آنتنهای تلويزيونی با رنگاميزیرو

فريبکارانه ای در سراسر جهان توسط
“دموکرات“بنگاههای خبرپراکنی 

پخش می شوند تهوع آور نيست؟ امپرياليستی 
البته نبايد فراموش کرد که دستمزد اين
شرکت تبليغاتی را آقای ازنار نه از جيب
شخصی بلکه از ماليات مردم اسپانيا پرداخته

م اکنون بسياری از مردم خواهانه. است
ولی آقای ازنار تا. محاکمه آقای ازنار هستند

.سرو صداها بخوابد راهی مکزيک شده است
اين مرد فريبکار حال مسافر مکزيک است
تا در آنجا کتاب خاطرات خود را که حتما
مشتی دروغ و دغل است تبليغ کرده و از اين

ی تا کنونو. راه نيز پول کالنی به جيب بزند
 نماينده کنگره٢٩٠موفق شده است امضای 

“نشان افتخار“آمريکا را برای کسب اين 
ء برای ویگرچه اين مقدار امضا. جلب کند

از جانب کنگره آمريکا کافيست ولی وی بايد
 مساعد نمايندگان سنایرموفق شود نظ

 حقيقتا نظام پاک.آمريکا را نيز به کف آورد
و نقص سرمايه داری درو پاکيزه و بی عيب 

هر چه آنرا. چه لجنی دست و پا می زند
اگر. بيشتر هم می زنی متعفن تر می شود

انتظار آنرا را داريد که سوسياليستهای حاکم
در اسپانيا آقای ازنار را محاکمه کنند انتظار

تعفن از مجموعه اين نظام. بيهوده ايست
 .برمی خيزد و نه تنها از آقای ازنار

 ٭٭٭

جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

 نعل وارونه زدن
رئيس جمهور سابق   Aznarآقای ازنار

اين. اسپانيا را در اين فاصله همه ميشناسند
تين عمال آمريکا بود کهآقای محترم از نخس

برای تجاوز به عراق و کشتار جمعی مردم
اين کشور به دريوزگی مستر پرزيدنت رفته
بود و از هشت کشور اروپائی که زيز نفوذ
انگلستان و آمريکا بوده اند استشهاد محلی
جمع کرد تا ثابت کند اسپانيا کشوری است که
ميتواند از منافع دراز مدت امپرياليسم

اين. ريکا در اروپا و جهان حمايت کندآم
آقای دروغگو برای اينکه در انتخابات اسپانيا
موفق شود ترور حاميان القاعده در اسپانيا را
که به تالفی جنايت سربازان اسپانيائی در
عراق صورت ميگرفت با جعل سند به پای

 مينوشت تا افکار“ِاتا“سازمان تجزيه طلب 
ا فريب دهد و بهعمومی مردم اسپانيا ر

جنايت سربازان اسپانيائی در عراق در
حمايت بی چون چرا از تجاوز امپرياليستها و

 هزار نفر تا٦٠(کشتار جمعی مردم عراق
آقای ازنار هم. ميدان بيشتری دهد) کنون

 است و هم“ليبرال“ است و هم “دموکرات“
شکنجه“ مخالف“ و هم “حقوق بشر“هوادار 

 اين آن چهره...و هم “ يقتحق“و هم هوادار 
ای است که امپرياليستها از وی ترسيم

واقعيت و سير زنده حوادث نشان. ميکنند
دادند که اين آقا مانند جرج بوش پسر و تونی
بلر و ساير رهبران کالش و غارتگر جهان

وی نه. دروغگوی بی مقداری بيش نيست
تنها در گذشته همه دروغهای تجاوزکاران

ست را به عراق با وقاحت بی نظيرامپريالي
مورد تائيد قرار داد سهل است برای پيروز
در انتخابات و فريب مردم اسپانيا به جعل

را با“ مستقل“ی هاه روزنام ،سند پرداخت
، حتی از طريق تماس و فشار فراوانتهديد

، ویتلفنی به نگارش نظريات خود وا داشت
 کرد تااسناد سازمان امنيت اسپانيا را جعل

بتواند در خدمت امپرياليست آمريکا در قدرت
پانيا که از رحمسپادشاه مسخره ا. به ماند

فرانکوی فاالنژيست زاده شده است در نطق
خويش از آقای ازنار حمايت نمود و در واقع
در تمام کثافتکاريهای وی سهيم شد تا شايد با

 اسپانيا“مظهر وحدت ملی“اين تاکتيک بنام 
مردم. م اسپانيا را کاله بگذاردسر مرد

خشمگين اسپانيا که يک بار رژيم سلطنتی را
به گور سپرده بودند و فقط با فشار

، نازيها و سر انجام بعد، فاشيستهافاالنژيستها
از جنگ جهانی دوم با مداخله و دسيسه
امپرياليستها رژيم ننگين سلطنت بر آنها
 وتحميل شد فريب اين جعليات را نخورده

آقای ازنار ورشکسته و رياکار را از اريکه
از آن تاريخ. قدرت به زير آوردند

امپرياليستها و نوکرانشان نظير کيهان لندنی
ارگان سياسی سلطنت طلبان به جای
افشاءگری اين چهره های منفور و روشن
کردن افکار عمومی زيرجلکی رژيم
سوسياليستهای اسپانيا را که در انتخابات

ز شدند رژيمی مينامد که با همکاریپيرو
همين. تروريستها به روی کار آمده است

 ...دسيسه علنی گرائی
بايد کادرهای ورزيده با تجربه حزبی را که

الها تجربه مبارزه انقالبی هستند ومحصول س
فقدان آنها ضايعه بزرگی برای جنبش
کمونيستی خواهد بود با  هشياری و برنامه
ريزی و مهارت حفظ کند و برای بدترين
شرايط طرحهای آماده ای را از قبل تهيه

اين اقدامات ناشی از سالمت. کرده باشد
ايدئولوژيک است و نشان ميدهد که يک

ه چ، تا بهبه چه اندازه جدی بودهحزب تا 
،اندازه درک درستی از مبارزه طبقاتی داشته
دشمن طبقاتی را خوب شناخته و تا چه اندازه

 . واقعا هدفش کسب قدرت سياسی اسـت
طبيعی است که ارتجاع پنهانکاری را به ما
تحميل ميکند ولی احمقانه است که تعين وقت

. شودعلنی شدن نيز بدست ارتجاع سپرده
 دارای خودش ازطبقه کارگرآنوقت حزب 

یست و بدنباله رونيتاکتيک مستقلی 
 .  شده استبدل تاکتيکهای بورژوازی

ِِِيک کمونيست واقعی ميداند که بورژوزایِ 
در قدرت هر آن مترصد ضربه زدن به وی

هر آن ميخواهد کادرهای حزبی را. است
آنها. رسمی و غير رسمی به قتل برساند

ای اين کار فقط مامورين امنيتی و انتظامیبر
و نيروهای نظامی و گروهای شبه نظامی

، آنها در عين حال قاتلين حرفه ای راندارند
با پول ميخرند و سفارشات آدم کشی به آنها

 اين قاتلها وظيفه ترور کمونيستها را.ميدهند
بعهده ميگيرند که پس از انجام عمليات راهی

نهان ميگردند تا آبها ازخارج شده و يا پ
حزب طبقه کارگر که هشياری. آسياب بريزد

طبقاتی خويش را از دست نداده است بايد
.خويش را برای چنين شرايطی آماده کند
البته همواره نميتوان همه توطئه های دشمن

حزب را از قبل پيشگوئی کرد ولی نوع تلقی
از مسايل مسلما در اتخاذ روش درست بسيار

ر است و در تاکتيکهای حزب اثرموث
 . ميگذارد

حزب در شرايط مخفی بايد روشهای درست
تلفيق مبارزه علنی و مخفی را پيدا کند  و از

، تجربه شده وهمه روشهای شناخته شده
 و بويژه طبقهابداعی برای تماس با توده ها 

جنبشهای توده ای. کارگر استفاده نمايد
 هاجای پایدر ميان توده. سازمان دهد 

خويش را باز کرده حقانيت کمونيسم را در
پنهانکاری به مفهوم دست.  عمل نشان دهد

شستن از مبارزه و زندانی کردن خود در
به معنی گزينش. خانه های تيمی نيست

 . طبيعی ترين نوع زندگيست
بورژوازی نيز از انتخاب همين روش درست
واهمه دارد زيرا حزب طبقه کارگر در

يکی مانده است و بر عکس بورژوازیتار
اين است که مشاوران.  آن اسـتِسِ  ردر تير 

و انديشمندان خويش را در عرصه جهانی
ميفرستد تا تئوری ارتجاعی علنی گرائی و

 را به خورد“توده ای“ساختن حزبی 
، آنها رارهروان راه طبقه کارگر دهند

بفريبند و برای قربانگاه به دست خودشان
   ٧بقيه در صفحه             ...  دهآما
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بين المللی است که سربار جوامع بشری و
 .زالوهای مفتخور هستند

 
 تنها ما توده جهانی
 اردوی بيشمار کار

 داريم حقوق جهانبانی
 .نه که خونخواران غدار

 ٭٭٭٭

 ...آشنا داند زبان
 ميشود و ازهمه امکانات جهانی خويش و حمايت
ارتجاع بين المللی برای تقويت مواضع ضد

وی چندی پيش عليرغم. مند ميگردد مردميش بهره
 درصد مردم اسپانيا با تجاوز به خاک٩٩خالفت م

مستقل کشور عراق از اين تجاوز جنايتکارانه به
وی مقام غير مسئول است ولی. حمايت برخاسـت

مانند گداها. نخست وزير را راسا تعيين  ميکند
راه می افتد و برای انتخاب وی پول جمع آوری
ميکند و با اين کار ثابت ميکند که در ممالک
سرمايه داری آنکس بخت بردن در انتخابات را

، وسايل فريب متمکن است،دارد که پول دارد
 مهم اين نيست که.بهتری را در اختيار دارد

برنامه واقعی وی برای غارت مردم چيست مهم
که از بهترين وسايل فريب برخوردار آن اسـت

است و بهتر ميتواند با پول رسانه ها را تحت
 .گيردنظارت خود ب

ده ميليون دالر در زمان انتخابات اسپانيا در
 مبلغ کمی نيست که بشود آنرا زير٧٠سالهای 

پادشاه اسپانيا اين مبلغ را نياز. سبيلی در کرد
تا، تبليغداشته تا بتواند با شستشوی مغزی

، رشوه دهی و سند سازی درعوامفريبانه
سرنوشت انتخابات اسپانيا تاثير بگذارد و آدم

ست نشانده خويش را بر سر قدرت آورد تا تمامد
زمينه های مادی برای ادامه سلطه طبقات

اين پادشاه به. ارتجاعی را برای آينده تهيه ببيند
اصطالح محبوب حافظ سنتهای همه خانواده های
.سلطنتی ارتجاعی اروپا و به ويژه اسپانياست
سلطنت طلبان ايرانی با اشاره به خاندان پادشاهی
اسپانيا ميخواهند اين توهم را ايجاد کنند که گويا

، تحقق سلطنت“سلطنت های دموکراتيک“تحقق 
و نه به خانواده است“ کنزدِي“هائی که به مردم 

متوهم از ايند و ن ممکن ميباش نيز،های اشرافی
پس مانده محمد رضا شاه وعده ميدهد ازامکان 

سرمشقن  آينده ايرایخانواده سالطين اسپانيا برا
 .       بگيرد و نه از پدر و پدر بزرگش

فکرش را بکنيد که محمد رضا شاه بدون اطالع
، بدون اطالع مجلس ايران که هردولت ايران

دوی آنها البته دست نشانده بودند ده ميليون دالر
 بدون اطالع مردم ايران به٧٠دهه در سالهای 

روشن. جيب مشتی مرتجع اسپانيائی ريخته است
، پول مردم ايران حاصلاست که اين پول 

اين پول از. سترنج زحمتکشان ايران بوده استد
ثروت شخصی محمد رشا شاه نبوده اسـت که تازه

وی به عنوان. آن هم از پول مردم ايران است
يک ديکتاتور و مستبد زمانه که برای مردم
کشورش ارزشی قايل نيست تا به آنها گزارشی

ن پول بی زبان را بدون قبض توسط، ده ميليودهد
رابط های سری در اختيار پادشاه و طبقه حاکمه

دربار فاسد پهلوی سرشار از. اسپانيا گذارده است
اين لکه های ننگ است که بذل و بخشش از کيسه
ملت به پادشاه اسپانيا تنها گوشه کوچکی از آن

سلطنت طلبان ايران از چنين اعمالی. اسـت
،بنظر آنها چون محمد رضا شاه. ندشرمنده نيست

وی.  نبايد روی حرف شاه حرف زد،بودهپادشاه 
مختار بوده است که نفت ايران را به آمريکا و
انگليس ببخشد و خزانه مردم ايران را در پای

کسی حق. فواحش اروپائی و آمريکائی خرج کند
پول مردم.  ايراد بگيردهللاندارد نسبت به ظل ا
ی وی است که هر نوع کهايران ثروت شخص

طبعش واقع شد آنرا بی حساب و کتاب خرج
“محبوب“طبيعی است که خاندان .  ميکند

سلطنت اسپانيا در سياست دخالت بی شرمانه
مظهر وحدت“ميکند ودروغين بودن لقب 

 به بهترين وجهی در رياکاری آنها برمال“ملی
 .ميگردد

دريوزگی از شاه ايران و انترناسيوناليسم
ارتجاع بين الملل از اعمال درخشان کارنامه

 .فعاليت اين خاندان سلطنتی است
خانواده سلطنتی ايران به گردن خانواده
سلطنتی اسپانيا حق دارد زيرا آنها نان نمک
پهلويها را خورده و در شرايط سخت دست

حال. گدائی به سوی وی دراز کرده بودند
 راميخواهند خدمات و نيکی های پهلويها

شاه در فکر آينده سياسی خويش. جبران کنند
وی فقط دلش را. نيز پس از فرار از ايران بود

.به دزدی از خزانه مملکت خوش نکرده بود
اين دزديها بدون حمايت امپرياليستها پشيزی

آنها اموال هيالسالسی و. ارزش ندارد
مارکوس فليپينی را وقتی اراده کردند ضبط

زيها را نيز در بانکهایاموال نا. نمودند
سای مافياؤدزد بايد دم ر. سوئيس ضبط ميکنند

را که سرمايه داران در قدرت هستند و
اين. اهرمهای سياسی را در دست دارند بينند

آخوندهای بزدل به کجا. را شاه فهميده بود
رفسنجانی اموالش را در. ميخواهند فرار کنند؟

وال بههر سوراخی در خارج مخفی کند آن ام
دست حکومت بعدی ايران می افتد مگر اينکه
بخت با رفسنجانيها ياری کند و ايران
سوسياليست شود آن وقت آنها ميتوانند
خاطرشان جمع باشد که بهترين متحد
امپرياليست آمريکا خواهند بود و از ثروت آنها

 . حمايت خواهد شد
بهر صورت شاه ايران برای چنين روزهائی

شرکت فرح. سلطنتی اروپا نياز داردبه خاندان 
ديبا و پسر و عروسش در مادريد و بقول کيهان

 به خاطر“عروسی قرن“لندنی در 
سپاسگزاری آنها از مساعدتهائی بود که در

حال آنها در. زمان استبدادش به آنها کرده بود
.پريشان حالی پهلويها به ياريشان آمده اند

از باقيمانده هایادعای دربار اسپانيا که دعوت 
پهلوی جنبه خصوصی داشته و دعوت رسمی
کشور اسپانيا نيست با توجه به دامنه گسترده

٢٤تبليغات و تدارکات آن از جمله حضور 
هزار پليس دولتی از رياکاری آنها حکايت

زمامداران اسپانيا در دروغگوئی و. دارد
آقای ازنار نخست. عوامفريبی يد طوالئی دارند

ابق اسپانيا تنها فرد رياکار طبقه حاکمهوزير س
خلقهای اسپانيا و ايران. در اين کشور نيست

هر دوی ما. دشمنان و دوستان واحدی دارند
هللا، برای کشوری بدون آيت ابرای سوسياليسم

ما به انترناسيوناليسم. مبارزه ميکنيمهللا و ظل ا
 .پرولتری نياز داريم

تحد میدر حاليکه شاهان ايران و اسپانيا م
 نيز بايد متحد هم، خلقهای ايران و اسپانياگردند
ما بايد از. اين ديالکتيک تاريخ است. گردند

مضمون مبارزات هنگهای بين المللی در جنگ
داخلی اسپانيا الهام بگيريم و روحيه برادری

انترناسيوناليسم. بين المللی را تقويت کنيم
اهجهانی پرولتری پاسخی روشن به ارتجاع سي

سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

 ...دسيسه علنی گرائی
لنينيستهای آفريقای سياه در ميان مارکسيست

 . گرفته است
 از چند سال پيش به يک باره اين بحث

ستها بايد به کارعلنیمطرح شد که کموني
 کار،بپردازند و در زير لوای اين تئوری

اين.  گرائی تبديل شدعلنیعلنی به انحراف 
بحث در ميان کمونيستهای ايران نيز به

حزب“پرچمداری جريان معروفی بنام 
طرح شد که حزب“  ايرانکمونيست کارگری

کار ايران از همان روز نخست ماهيت اين
مشکوک را بر مال ساختتئوری ارتجاعی و 

و نيروهای انقالبی را از افتادن به دام اين
حزب ما ماهيت. تئوری بر حذر داشت

بورژوائی و سابقه تاريخی اين تئوری و نتايج
عملی ارتجاعی آنرا بر مال ساخت و نشان
داد که بانيان اين تئوری بوئی از مبارزه
طبقاتی و بطريق اولی دشمن طبقاتی نبرده

متاسفانه اين تهاجم ايدئولوژيک سازمان. اند
ارتجاع موفق. يافته فقط مربوط به ايران نبود

شده بود که اين بحث زيانبخش را به ميان
بسياری از نيروهای انقالبی سرايت دهد و از
بی تجربه گی آنها برای زدن ضربه کاری در

 . موقع مناسب استفاده نمايد
طرححزب ما در همان هنگام که در اثر 

 از ماهيت اين مجادالت با خبر،مسايل با ما
شد تجارب حزب کار را در اختيار رفقای
مارکسيست لنيينست آفريقائی قرار داد و آنها

دن منع کرد و توانست آنهاريب خوررا از ف
 . را در عرصه اين بحث ها تقويت کند

حزب ما روشن کرد که در شرايط مخفی و
حقوق شهروندیبويژه در ممالکی که حداقل 

وائی محترم نيستند استفاده از تاکتيکژبور
کار علنی جز خود کشی برای کمونيستها

حزب طبقه کارگر حتی. معنای ديگری ندارد
در دموکرات ترين جمهوريهای بورژوائی
بايد اساسا شالوده خويش را بر پنهانکاری بنا

حزب بايد با تحليل مشخص از شرايط. نهد
به سطح رشد مبارزاتمشخص و با توجه 

مردم اشکال مختلف ارتباط با توده ها را
حزب بايد.  بيابد و در ميان آنها نفوذ پيدا کند

هميشه در شرايطی باشد که بتواند ضربه
دشمن طبقاتی را پيشگوئی کند و خويش   را
برای چنين روز و لحظه ای آماده کند و يا

رين بايد بتواند با کمتبحز. آماده کرده باشد
قربانی و بصورت سازمانيافته عقب نشينی
کند و ارتباطات خويش را قطع نايد و
کادرهای علنی خويش را مخفی کند و يا به
خارج بفرستد تا از دسترس دشمن به دور

٨بقيه در صفحه            ...  حزب باشند
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 چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است

 برای هميشه در گور تاريخ...آشنا داند زبان
سپردند و حال جنازه های آنها را برای اينکه
از خاطره ها نروند وقت و بی وقت به روی

پادشاه اسپانيا ميخواهد بگويد. صحنه می آورند
که همه بايد از سرنوشت سلطنت اسپانيا

 و، منفور بود که مرده بودسلطنتی. بياموزند
همه آنرا مرده ميدانستند ولی به برکت وجود

به. آمريکا مجددا سر از گور تاريخ بدر آورد
شايد“ آرزو بر جوانان عيب نيست“مصداق 

بخت با پهلوی ها نيزياری کند و مجددا به
 . سلطنت برسند

واقعيت آن است که مردم اسپانيا هم در يک
 و هم درء با اکثزيت آراانتخابات دموکراتيک

يک نبرد تاريخی مسلحانه بنام جنگ داخلی
اسپانيا اين سلطنت را به گور سپردند ولی انها

ء مردم را برسميت شناختند و نه درکه نه آرا
امومقابل جنگ مسلحانه مردم قهرمان اسپانيا د

به دشمنان بشريت متوسل شدند و بياریآوردند 
للی يعنی بياریبيگانگان و وحوش بين الم

، نازيها و سر انجام، فاشيستهافاالنژيستها
امپرياليستها توانستند با قتل عام مردم اسپانيا

تابلوی زيبای پيکاسو. مجددا بر سر کار بيايند
 که تاالر ورودی سازمان ملل“گوئرنيکا“بنام 

متحد را مزين کرده است با الهام از قتل عام
لژيون“ز طريق مردم اسپانيا بدست نازيها ا

اين متحدين سلطنت طلبان اسپانيا“ کوندور
  .  خلق شده است

کيهان لندنی ارگان سياسی سلطنت طلبان منفور
 خود١٣٨٣ خرداد ٢٠ تا ١٤ايران در شماره 

فکربه  “قرنعروسی “تحت عنوان مسخره 
 گرفته برایست که چه خوب است قلم بدستآن

 جعل کند و، تاريخ راسلطنت به گدائی بپردازد
ون وديعه الهی به خورد مردمچسلطنت را هم

نويسنده در مبالغه به قدرت و توانائی قلم. دهد
مغز شويانه خويش و در تاثيرات مخدر آن در

 در حاليکه غبطهء حس شاهدوستی به مردمالقا
 را ميخورد“ دوران پادشاهیخوش“روزهای 

 ماه مه دولت٢١جمعه “ :با اطمينان مينويسد
سياليست اسپانيا آخرين سربازهای خود راسو

از جنوب بغداد عقب کشيد و شنبه عروسی
شاهزاده فيليپ. قرن در اسپانيا برگزار شد

٣١ سال دارد با ليستای ٣٦وليعهد اسپانيا که 
  نامی است“عروسی  قرن“. ساله ازدواج کرد

سی خاندان. که رسانه ها بر آن نهاده اند
 از جمله خاندانسلطنتی از سراسر جهان

پهلوی که دعوتشان خشم رژيم ماليان را
 هزار٢٤،  مهمان برجسته١٤٠٠، برانگيخت 

، بيست ميليون، دهها هزار تماشاچی پليس 
دالر هزينه که بيشتر صرف مسايل امنيتی

مهم جهان  و بيش از يک، دهها فرستنده گشت
.، آمار اين عروسی بودميليارد بينده تلويزيون

ده پادشاه خوان کارلوس يکی ازخانوا
در. محبوبترين خاندانهای سلطنتی در اروپاست

اسپانيا نيز همه خوان کارلوس و شاهزاده فيليپ
او کوچکترين فرزند پادشاه. را دوست دارند

، دو خواهراست ولی از آنجا که پسر است 
خود به نامهای النا و کريستينا را پشت سر

تخت پادشاهیگذاشت تا پس از پدر بر 
سيندالی“مردم اسپانيا لتيسيا را ... .بنشيند

 “.ميخوانند“ عصر جديد

حال خوب است در باره اين پادشاه محبوب
اسپانيا کمی بيشتر سخن برانيم و روابط پشت
پرده وی را عليه خلق اسپانيا با شاه ايران

بهترين سند سخنان خود اين. برمال نمائيم
 .حضرت آقا است

سپانيا در زمان ديکتاتوری محمد رضاپادشاه ا
شاه در ايران نامه ای به شاه نوشته و تقاضای

 ميليون دالر برای کمک به حزبی کرد که١٠
رهبری آن را نخست وزيرش بر عهده

نامه اعليحضرت خوان کارلوس به.(دارد
فرانسه اسـت عنوان و احترامات پايانی آن

٢٢يخ  به تار،از زارزوئال.  دست نويس اسـت
به نقل از (-) ارسال شده اسـت١٩٧٧ژوئن 

 )توفان-خاطرات علم
 :برادر عزيزم“

ء مايلم بگويم چقدر از شما بخاطردر ابتدا
، واالگهر شهرام،فرستادن خواهر زاده خود
، که سبب شد پاسخبرای مالقات با من ممنونم

سريعی به تقاضای من در لحظه ای دشوار
 .، داده شودبرای کشورم

، ود مايلم شرحی از اوضاع سياسی اسپانيابع
گسترش مبارزات احزاب سياسی را در طول
انتخابات پارلمانی و قبل و بعد از آن به عرض

 .شما برسانم
چهل سال حکومت رژيمی کامال فردی اثرات

منظورش(مثبتی برای اسپانيا داشته است
ديکتاتوری فاشيستی فاالنژيست معروف

کو است که بياری ژنرال فران،اسپانيا
موسولينی و هيتلر با قتل عام جمهوريخواهان و
.جنايت عليه بشريت در اسپانيا بر سر کار آمد
دانستی است که گورهای دستجمعی مردم
اسپانيا را که بدست سلطنت طلبان و نازيها به
قتل رسيده اند هنوز باز نکرده اند و از باز

 درليکن)  توفان-کردن آن ممانعت می کنند
عين حال اسپانيا را در وضعيت تاسف بار
فقدان ساختارهای سياسی باقی گذاشته که خطر

پس. عظيمی را متوجه ثبات سلطنت می سازد
، که من آن رااز شش ماه زمامداری آرياس 

، در ژوئيههم به همين نحو به ارث برده بودم
 مرد جوانتر و سازش ناپذيرتری را به١٩٧٦

 کردم که او را بخوبینخست وزيری منصوب
:ميشناختم و از اعتماد کامل من برخوردار بود

 .زآدلفوسوار
از آن لحظه  به بعد سوگند ياد کرده ام که در

، و سعی کنم کهمسير دموکراسی گام نهم
هميشه يک قدم جلوتر از وقايع باشم تا بتوانم
از وضعی شبيه آنچه در پرتقال رويداده و

تری برای کشور منعواقب خطرناکميتواند 
 .، پيشگيری کنمدر بر داشته باشد

قانونی کردن احزاب سياسی مختلف به آنها
اجازه شرکت آزادانه در مبارزات انتخاباتی را

، تا خط مشی خود را تشريح کرده  و ازداد
کليه وسايل ارتباطات جمعی برای تبليغات و

، در عينارائه تصوير رهبرانشان استفاده کنند
که برای خود پشتيبانی محکم مالی تامينحال 
،راستگرايان توسط سيستم بانکی اسپانيا. کردند

سوسياليستها توسط ويلی برانت و ونزوئال و
تها ازسساير سوسياليستهای اروپائی و کموني

، در اين ضمن.طرق معمولی حمايت ميشدند
، که من مسئوليت دولت راارزونخست وزير س

 توانست فقط،ذاشته بودميکسره بر عهده او گ
در هشت روز آخر مبارزات  انتخاباتی شرکت

 امکاناتی بود که، و ضمنا فاقد امتيازات وکند
در باال تشريح کرده ام و ساير احزاب سياسی

 . توانستند از آنها منتفع شوند
، او به تنهائی و با تشکيالتیبه رغم همه اينها

ا کمک درست هنوز سازمان نيافته بود و بکه
وامهای کوتاه مدت از جانب بعضی افراد

، توانست پيروزی يکپارچه وخصوصی 
 .قطعی کسب کند
، حزب سوسياليست هم توانستدر عين حال 

ء را به دست باالتر از انتظاری از آرادرصِد
، در صدی که خطر جدی را متوجه امنيتآورد

، زيرا که منکشور و ثبات سلطنت می کند
رم که حزبشان مارکسيستاطالع موثق دا

 بخش زيادی از رای دهندگان از اين.است
، و با اين باور به آنها رایموضع آگاهی ندارند
، بتواند، از طريق سوسياليسمداده اند که اسپانيا

، يا بهچون آلماناز کشورهای  مهم اروپائی 
، جهتنزوئالوطرق ديگر ازکشورهايی چون 
 .يافت کنداحيای اقتصاد اسپانيا کمک در

به همين دليل ضرورت حياتی دارد که آدولفو
را تجديد“ ائتالف سياسی ميانه“سوارز بتواند 

، تا را تحکيم بخشدنسازمان داده و موقعيت آ
بتواند برای خود يک حزب سياسی تشکيل دهد
که به عنوان تکيه گاه اصلی سلطنت و ثبات

  .اسپانيا عمل کند
ابی به چنيننخست وزير سوارز برای دستي

هدفی  بيش از هر وقت به هر نوع کمک
، چه از هموطنانش و چه از کشورهایممکن

خارجی دوست که خواهان حفظ تمدن غربی  و
 .نياز دارد  می باشنديمهای سلطنتی قديمیژر

، به همين جهت است که من بهبرادر عزيز
، که در موقعيتیخود اين اجازه را می دهم

حزب سياسی نخست، از طرف چنين خطير
، قرار، خواهان حمايت شما بشوم سوارزيروز

است انتخابات شهرداری ها ظرف شش ماه
، و آنجاست که ما بيش از هربرگزار شود

جای ديگر می بايد آينده خود را در محک
 .آزمايش بگذاريم

، به خود اجازه می، در کمال احترامبنابر اين
١٠غ بل، از شما بخواهم امکان اعطای مدهم 

ميليون دالر را به عنوان کمک شخصی خود
در جهت تحکيم سلطنت اسپانيا مورد مالحظه

 .قرار دهيد
چنانچه تقاضای من مورد موافقت شما قرار

جازه می خواهم ديداری را توسط، اگيرد
، به تهرانماردا، آلکس دوست شخصی ام 

پيشنهاد کنم که دستورات شما را به مورد
 .اشتاجراء خواهد گذ

 با عرض احترام ارادت
 برادر شما خوان کارلوس

از اين نامه بر می آيد که پادشاه اسپانيا تابع
قانون اساسی اين کشور نيست و آنطور که گفته

مظهر“ميشود صرفا يک مقام تشريفاتی و 
،، مظهر وحدت ميان فقير غنی“وحدت ملی

، ستمبهره کش و بهره دهمظهر وحدت ميان 
 بلکه بر عکس بطور،نميباشد گر و ستم کش

فعال به نفع نيروهای ارتجاعی و دست راستی
 ٩    صفحه   در بقيه         ...     وارد عمل
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        …افسانه ديوار
 از اين تصميم اظهار تاسف،جلوه دادن اين اقدام

کرده و به صراحت گفته اند که پشيزی ارزش
برای اين گونه مصوبات و تصميمات قايل

آنها بر اين تکيه ميکنند که تصميمات. تندنيس
زام آورل، ادادگاه الهه فاقد ارزش اجرائی است

يعنی.  و صرفا جنبه توصيه ای داردنيست 
توصيه ای است که کسی را موظف به انجام

يعنی صد عدد از آنها نيز برای. کاری نميکند
اسرائيل کار. آمريکا و اسرائيل ارزشی ندارند

د و مصلحتش را خودش تشخيصخودش را ميکن
ميدهد و نقض همه قوانين زمين و زمان و آسمان
.هم اشکالی در کارش توليد نميکند و يا نبايد بکند

  و“دموکراتيک“يعنی اين احکام را بايد بطور 
موکراتيکد“بزعم مريدان اسرائيل از طرف 

 و گذاشت در کوزهرا  ،کشور خاورميانه“ ترين
 .آبش را خورد

ا بايد اين توصيه ديوان عالی الهه درظاهر
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای
امنيت آن طرح گردد و بر اساس آن يک قطعنامه

از آن نوع قطعنامه. بدون پشتوانه گذرانده شود
هائيکه فقط برای  صدام ها و نه شارون ها الزام

از هم اکنون يک عرصه جديد مبارزه. آور است
در. طح جهان گشوده شده استديپلماتيک درس

اين عرصه تناقضات اروپا و آمريکا آشکار
 .خواهد شد

روشن است که اين تجاوزآشکار صهيونيستها
بهر آنچه برای جامعه جهانی قابل احترام است
ملهم از همان روشهای قلدرمنشانه و هيتلری
رئيس جمهور آمريکا می باشد که به بهانه امنيت

مانی از رياکاری و دروغ بهآمريکا و بنای ساخت
.عراق لشگر کشيد و در خاور ميانه فاجعه آفريد

خويش را“ امنيت“اسرائيل نيز مانند آمريکا 
برتر از احترام به حقوق برسميت شناخته شده

 زيرا قوم.جهانی و پيمانهای بين المللی ميداند
برگزيده يهود بزعم آنها  اشرف همه مخلوقات

 از حقوق ويژه برخورداراست و در جهان بايد
ی آدمخواران اين همان منطق نژاد پرستانه. باشد
   .منطق هيتلر.  است
دادگستری اسرائيل  وزيرTommy Lapidآقای 

به صراحت ابراز داشت که رای دادگاه الهه
.برای آنها جنبه اجرائی ندارد و الزام آور نيست
ولی وی خود را موظف نمود تابع تصميمات

البته دستگاه. قضائی اسرائيل باشددستگاه 
قضائی اسرائيل يگانه دستگاه قضائی در جهان
بود که شکنجه را منع نمی کرد و حتی استفاده از
آن را در حفظ امنيت اسرائيل نه تنها جرم
محسوب نميکرد سهل است آنرا مجاز نيز می

 . دانست
 بهر حال اين حکم دادگاه الهه يک زمينه مهم

ر ضد صهيونيستها و امپرياليستتبليغاتی ب
آمريکا ايجاد خواهد کرد و نيروهای انقالبی بايد
بتوانند از اين تناقضات برای روشنگری حداکثر

 . استفاده را نمايند
البته صهيونيستهای اسرائيل که ازنتيجه رای
دادگاه از مدتها قبل با خبر بودند خود به پيشدستی

ه روز قبل از در د،توسل جسته  و احکامی چند
صدور رای دادگاه الهه سر هم بندی نمودند تا
.گزينش حقوقی خويش را متقابال ارائه داده باشند

در حاليکه صهيونيستهای اسرائيل به اين حکم
دادگاه الهه اعتراض کرده اند دادگاه عالی
اسرائيل تصريح ميکند که مسير ديوار حائل در

ر بايد به طول سی کيلومت،عمق خاک فلسطين
زيان) فلسطينيها(تغيير کند زيرا به ساکنان منطقه

فاحش ميرساند و تجاوز به حقوق بشر و نقض
 . حقوق بين المللی است

در اين حکم دادگاه اسرائيل که بسياری در مورد
يد دموکراسی اسرائيلیؤآن جشن گرفتند و آنرا م

خواندند سخن بر سر محکوميت بنای چنين
لکه بر سر تائيد نفس بنایديوارحائلی نيست ب
حکم دادگاه صهيونيستی فقط. چنين ديواری است

محل بنای سی کيلومتر اين ديوار را که در عمق
 کيلومتر٧٠٠خاک فلسين و طولش به بيش از 

خواهد رسيد مورد ترديد قرار داده است و نه
آنها در. اصل ساختن ضد انسانی چنين بنائی را

 :رای خود مياورند
در امتدادی که بنا شده ناقض“وار حائل اين دي

و اشاره“ يک سری از حقوق فلسطينيهاست
يکند اين تجاوزات را بهيچوجه نميتوان نه بام

توسل به نيازهای نظامی و نه الزامات امنيت
 ولی عليرغم.“ملی و يا نظم عمومی توجيه کرد

آن اسرائيل اين توجيهات را برای بنای اين ديوار
 دادگاه بر اين نظر است که.مطرح ميکند

چهارمين پيمان ژنو مبتنی بر حفظ امنيت مردم
غير نظامی در زمان جنگ و منشور حقوق
بشرسازمان ملل متحد توسط اسرائيليها به زير پا

زيرا که اسرائيليها حق آزادی.  گذارده شده است
، حق آموزش و حتی تغذيه، حق کارنقل مکان

البته. ب کرده اندمناسب را از فلسطينيها سل
دادگاه جرات ندارد که بگويد صهيونيستها حق
.زندگی انسانی را از فلسطينيها سلب کرده اند

، آبمردم فلسطين از امکانات درمانی محرومند
اين مايع حيات را اسرائيليها از آنها دريغ ميکنند
و با بنای اين ديوار منابع آب فلسطينيها را

د، آنها با توسل به اينضميمه اسرائيل نموده ان
اقدامات انتحاری به کشتار جمعی فلسطينيها

اسرائيليها می گويند که آنها. ياری ميرسانند
.تالش دارند بنای ديوار را انسانی برگذار کنند
خوب است که به اين صفت انسانی و تکيه به اين
واژه قدری توجه و تامل کنيد تا حقيقتا پوچ و

کلمات را در زشتترينتهی از مضمون نمودن 
 مثال آنها نخلهای،شکل خود شاهد بوده باشيد

زيتون فلسطينيها را  از بين نميبرند بلکه با
آنها با نيت. رضايت صاحبانشان جابجا ميکنند

زشت نيامده اند بلکه فقط قصد دارند با ايجاد
راهروهای زيرزمينی مناطق محصور فلسطينی

حتی سخاوتمندانهآنها . را بهمديگر وصل نمايند
برای فلسطينيها درهای ورودی خروجی در نظر
، تاميگيرند که روزی سه بار باز و بسته ميشوند

اين.  از فلسطينيها سلب نگرددرفت امکان آمد و
ايجاد  از نظر فلسطينيها“انسانی“اقدامات 

زندانهای بزرگ و غصب زمينهای مردم
قایآنها خود را با سياهان آفري. فلسطين است

جنوبی در زمان آپارتهايد مقايسه می کنند که در
بخشهای معينی از خاکشان بطور محصور شده

، صهيونيستهای اسرائيل دقيقانگهداری می شدند
هائی را برای فلسطينيها ساخته اند“گتو“همان 

که در دوران ستم نازيها خودشان در آن
.ميزيستند و امروز پرچم تظلم خواهی آنهاست

 پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

ان ميدهد که صهيونيسم چقدر خويشاونداين نش
 .   نازيسم است

حکم دادگاه مِيطلبد که ديوار در مناطقی به عقب
١٩٦٧سال “ مرزهای سبز“کشيده شود که از 
بايد خسارت وارده به. تجاوز کرده است

دادگاه اسرائيل علی. فلسطينيها را پرداخت نمود
االاصول با کشيدن چنين ديواری اگر خسارت

م فلسطينی همجوار ديوار جبران شودمرد
از اين حکم چنين بر می آ يد که. مخالفتی ندارد

تنها بنای سی کيلومتر از اين ديوار خطای آريل
 کيلومتر بالمانع٧٠٠بنای بقيه . شارون است

يکی ناقض حقوق انسانی و ديگری. ميباشد
ما. مظهر مجسم استقرار حقوق انسانی است

به“ی داريم که می گويد ايرانيها ضرب المثل
 و حکم دادگاه“مرگ بگير تا به تب راضی شود

اسرائيل همين ضرب المثل را به ذهن متبادر می
تو گوئی چنانچه سی کيلومتر اين ديوار به.  کند

عقب کشيده شود ديگر حق حيات ملت فلسطين
، ديگر پيمانهایبرسميت شناخته شده است

 اند جهانی بزيرپا گذاشته نشده
تو گوئی که ديگر چهارمين پيمان ژنو مبتنی بر
حفظ امنيت مردم غير نظامی در زمان جنگ و
منشور حقوق بشرسازمان ملل متحد توسط

 توگوئی،اسرائيليها به زير پا گذارده نشده است
،، حق کارکه صهيونيستها حق آزادی نقل مکان

حق آموزش و حتی تغذيه مناسب را از فلسطينيها
 توگوئی که ديگر صهيونيستها،اندسلب نکرده 

حق زندگی انسانی را از فلسطينيها سلب نکرده
 مردم فلسطين را از امکانات درمانی محروم،اند

درحيات را جاودانی ، آب اين مايع نکرده اند
 . نکرده اند از آنها دريغ سرزمين خودشان 

صهيونيستها از هم اکنون در فکر آنند که ديوار
رچوب و نه منطبق بر خواستحائل را در چا

و از اين به پس برای. دادگاه اسرائيل بنا کنند
بنای چنين زندانهای غير انسانی حکم دادگاه

هللانباشد که آيت ا. اسرائيل را هم همراه دارند
 اساسا صهيونيست باشد و،شاهرودی عراقی

رياست قوه قضائيه را در ايران بعهده گرفته باشد
 .باشيمو ما از آن بی خبر 

احکام دادگاهها هر چه باشد ملت فلسطين قادر
است فقط حقش را در نبرد بی امان با

با تسلط صهيونيسم بر. صهيونيستها بگيرد
اسرائيل امکان پيدايش دو دولت مستقل و دوست

نهضت فلسطين در. در کنار هم مقدور نيست
عين بايد با يهوديان غير صهيونيست متحد شود

لوده جامعه غير صهيونيستی وو از امروز شا
غيربنيادگرائی مذهبی اعم ازاسالمی و يا يهودی

 .بريزدرا 
،، تحقير انسانهاديواری که بر اساس دشمنی

توحش ضد بشری بوجود آمده است مسلما َترک
هم. رک ديوارهاستتاريخ ما تاريخ َت. بر ميدارد

، هم ديوار مکزيک وديوار اسرائيل فرو ميريزد
 امپرياليسم و. کره فرو خواهد ريختهم ديوار

بنای هيچ. صهيونيسم آماج پيکار خلقهای جهانند
ديوار سر به فلک کشيده ای نميتواند امواج
توفانی مبارزات خلقهای جهان را برای هميشه

امپرياليستها و صهيونيستها اگر.  تحمل کند
بلندترين ديوار تاريخ را نيز بدور خود بکشند در

 .ج بيکران خلق غرق خواهند شددريای اموا
 ٭٭٭٭
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افسانه ديوار نفوذ 
 ناپزير

ديوان عالی جهانی الهه رای داد که بنای ديوار
.اسرائيل بر گرد فلسطين بر ضد حقوق ملل اسـت
اين ديوار حائل بايد خراب شود زيرا  ناقض

 نفر قاضی فقط قاضی١٥از . حقوق بشر است
آمريکائی تنها نفری بود که باين سند روشن رای

وی ثابت کرد که شخص آقای قاضی. دمخالف دا
بيشتر دست گمارده پرزيدنت بوش است تا يک

البته. ت ميکندوقاضی بی طرف که عادالنه قضا
اين شخص عليرغم دسته گلی که به آب داده است
هنوز در مقام شامخ خود مانند مجسمه بودا نشسته

 .است و تکان نميخورد
 حائلالبته همين قضاتی که امروز بنای ديوار

اسرائيليها را بدرستی مغاير حقوق ملل و حقوق
بشر ميدانند در مورد تجاوز اروپا به يوگسالوی
و محاکمه مسخره اسلوبدان ميلوسوويچ که بدروغ
وی را جنايتکار جنگی معرفی کرده اند ولی
،سندی برای محکوميت وی نمی توانند ارائه دهند

اروپا  در حال حاضر در. سکوت کرده اند
دعوائی که با امپرياليست آمريکا بر سر تقسيم

  بياری اين حکم دادگاه الهه نياز،منافع دارد
اين نشانه آن است که داوريهای اين مراجع. دارد

جهانی مصلحتی و ماهيتا سياسی است و نيروهای
انقالبی نبايد بيش از حد به معجزات اين دادگاهها

 سند دررای قاضی آمريکائی بهترين. دل ببندند
 .تائيد اين ادعاست

آمريکائيها که در اين عرصه باخته اند برای بی
١١بقيه در صفحه  ...         اهميت

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " وفانت."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

به ما کمک مالی رسانيد،. رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری . 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

 .گان برسانيمگزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست هم

  "! آشنا داند زبان آشنا"
 دوست آن باشد که گيرد دست دوست“

 “در پريشان حالی و درماندگی
چندی پيش سلطنت اسپانيا عروسی به دربار برد
که تبار وی از ريشه درباريان نبود و منشاء

خبرنگاری بود که پس از. اشرافی نداشت
جدائی از همسر نخست خويش تير عشقش به

 شاهزاده جوانبخت اسپانيا نشسته بود و بايددل
افسانه طبقاتی فرا رسيدن شاهزاده سوار بر
اسب سفيد و خوشبخت کردن زيباروی فقير را

همان الالئی. در افکار عمومی زنده می کرد
 همزيستیتاريخی و پيش تعيينی سرنوشِت

. فقر و ثروت را“استهوخدا خ“و “ طبيعی“
نامه دراز مدت ريختهشاهزاده جوان که يک بر

تا بر سر مردم اسپانيا سوار شود از اين ازدواج
ی معمولی از طبقه غير با يک دختر دنيا ديده

اشراف بهره برداری تبليغاتی فراوانی برد و
. نزديک نشان دادانياپاس“ خلق“خود را به 

توضيح آنکه قبل از اين مرسوم بود که اشراف
ليه سياسیو شاهزادگان بنا بر مصالح عا

مملکت در ميان هم ازدواج ميکردند تا از
طريق اين وصلتهای ناجور منافع طبقاتی و
امتيازات آنها همواره دست نخورده ميان

همين وصلتهای ناجور بود. خودشان باقی  بماند
که از نظر پزشکی به اين منجر شده بود که اين
پادشاهان تهی مغز شوند و مردم ترجيح ميدادند

 سرهای  بی مغز ولی در عوض  بدنهای تناين
پرور و عياش آنها را در زير ساطور گيوتين

از تزارهای مخوف روسيه گرفته تا. ببينند
پادشاهان هلند و دانمارک و شاهزادگان سوئد و

با خانواده سلطنتی انگلستان... آلمان و
،در مهمانی تبليغاتی داماد قرن. خويشاونداند
، سران صنايع وی جمهور، روساسران ممالک

، پادشاهان در قدرت و، سفرابانکها و بيمه ها

 اطعام مساکين.، شرکت داشتندسرنگون شده
دولت اسپانيا بدروغ در پاسخ به. کامل بود

:اعتراض جمهوری اسالمی اعالم داشت
پادشاه و ملکه اسپانيا شخصا ميهمانان خود را“

دولت در زندگی خصوصیبرگزيده اند و 
 ولی دولت.“نواده سلطنتی دخالت نمی کندخا

اسپانيا نگفت که مخارج سنگين اين ازدواج و
مهمانی خصوصی به گردن زحمتکشان

 .اسپانياست
اين ازدواج قرن به صورت کامال رسمی
صورت ِميگرفت و عمومی بود و روشن است

همينکه ده ها هزار. که جنبه خصوصی نداشت
سپانيا که مخارجمامورين انتظامات و امنيتی ا

آنها را از کيسه ماليات مردم اسپانيا می پردازند
در صحنه بصورت آماده از ماهها قبل حضور
داشتند نشانه غير خصوصی بودن اين ازدواج

 .تبليغاتی بود
در ميان مدعوين سر و کله خانم فرح ديبا که
خود را هنوز ملکه ايران می پندارد و رضا

هد ايران و همسرپهلوی با لقب جعلی وليع
هر دو زن ملک. ايشان حضور پيدا کردند

حسين پادشاه سابق اردن که حتما در جهنم آب
خنک ميخورد به اين عروسی تماشائی جلوه

البته حضور اين سالطين منفور. خاصی ميدادند
و سرنگون شده نظير پادشاه سابق يونان اين يار
اغار شاه سابق ايران و بويژه فرزند محمد رض

انعکاس. شاه سرنگون شده معنای خاصی داشت
تصاوير قد ونيم قد آنها در مطبوعات تنها حاکی
از فشار به جمهوری اسالمی و بر حذر داشتن
آنها از اعمال مخالفت با آمريکائيها نبود و

 بلکه اين تبليغات در عين حال دهن، نيست
 مردمی که يک، کجی به مردم ايران نيز هست

 ١٠بقيه در صفحه ...              رارژيم منفور

انان کمونيست از ترور دبير اول سازمان جو٢٠٠٤ ژوئن ٢٩در تاريخ ) توفان(حزب کار ايران
،“جوانان ميهن پرست“گروهی شبه نظامی موسوم به .  ساحل عاج خبر داد و آنرا محکوم کرد

هجوم“ آبيت دودو“هواداران بگ بو رئيس جمهور کنونی ساحل عاج به خانه مسکونی رفيق 
نهآنها در عين حال در يک اقدام سازمان يافته خا.   وی را ربوده و سپس به قتل رساندند،برده

 . را نيز غارت نمودنددبير کل حزب کمونيست انقالبی ساحل عاج “ آکيسی آشی“رفيق 
اين اقدامات نشان ميدهد که بورژوازی چه سياه و چه سفيد دشمن طبقه کارگر و حزب سياسی
مستقل وی است و هر کجا دستش برسد فعالين اين حزب را صرفنظر از اينکه در قوانينش

ه شده باشد و يا آنرا برای آب ريختن به آسياب اپورتونيستها و ليبرالهااجرای حکم اعدام توجي
ممنوع اعالم کرده باشد ترور و يا به  زبان ديگر اعدام غير رسمی ميکند تا در عين حال کار

 .ليبراليسم را آلوده نکرده باشد“ پاک“غير قانونی نيز انجام نداده باشد و دامن 
وميتتمحرور از  ترورهای مشابه به مراتب بيشتر است زيرا ولی برای حزب ما اهميت اين ت

  ٩بقيه در صفحه          ...اين ترور محصول بحث طوالنی است که از چند سال پيش در

 دسيسه علنی گرائی و ترور کمونيستها
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