
 

 ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
 

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

از روزيکه خاتمی نقشش به انتها رسيد و ترجيح
داد از مردم بيشتر بترسد تا از جناح  موسوم به

، از روزيکه محافظه کاران بامحافظه کاران
انتخابات تقلبی در حاليکه مردم به نتايج بی

رارسيهای مجلس اعتبار آن پوزخند ميزدند ک
در جنگ با ارتشآنها گوئی اشغال کردند تو 
، از روزيکه پای جرجندا هروسيه پيروز شد

بوش در باتالق عراق روز بروز فرو ميرود و
ش با مبارزات قهرآميز وا هتالشهای  مذبوحان

جسورانه مردم عراق پاسخ ميگيرد و فرصت
کاران مصمم سر خارانيدن ندارد جناح محافظه

سياست سرکوب خويشند از روی ضعف ا هشد
را تشديد کنند زيرا که يک رژيم به ظاهر مستقر
و با ثبات بهتر ميتواند در مذاکره با آمريکا بهای

 .خويش را افزايش دهد
، دستگيری وسرکوب مبارزات کارگران

، سرکوب مبارزاتمحاکمه کارگران سقز
 مسخره زهرادادگاهبرگذاری ، دانشجويان
، تشديد قلع و قمع باقيمانده مطبوعات،کاظمی

فشار به زندانيان سياسی و سرکوب اعتصاب
غذای آنها همه و همه در خدمت تقويت استبداد

ست که ميتوان باا هحاکم و اين توهم عقب ماند
.قلدری و زور همواره بر مسند قدرت تکيه زد
معلوم نيست که اين حضرات چند سرنوشت

هد باشند تا پا به فرارمشابه خويش را بايد شا
سرکوب هميشه نشانه ضعف و ترس. بگذارند

رژيمی به اسلحه. رژيم است و نه نشانه قدرت
تهديد و زور متوسل ميگردد که به خط آخر

ست و راه ديگری برای بقای خويشا هرسيد
 .نميبيند

حمله به زنان که در صف نخست مبارزه قرار
ست که رژيمداشتند و دارند آن ديوار کوتاهی ا

رژيم. قصد دارد زهر چشم خويش را نشان دهد
اسالمی از دريافت جايزه نوبل توسط خانم
شيرين عبادی که وکالت خانواده زهرا کاظمی
را نيز بعهده دارد بقدری عصبی  و خشم آلود
است که کشتار زنان و حمله به آنها را در عين

    ٢بقيه در صفحه           ...حال پاسخی به

زب طبقه کارگر ايران بـپـيونديدبه ح  

رياکاری در امر ورزش ماهيت امپرياليسم 
به مناسبت بازيهای المپيک 

  در آتن٢٠٠٤سال 
بورژوازی هر جا که به قدرت رسيد“

انسان را به پيوندهای فئودالی را که...
،خويش وابسته ميساخت“ یطبيع مخدومين“

وند نفعز هم گسست و بين آدميان پيا هبيرحمان
 .عاطفه باقی گذاشت بی“ نقدينه“صرف و 

... 
یا هرزش مبادلا هوی قابليت شخصی انسان را ب

ای بی شمار عطا شدهه بدل ساخت و بجای آزادی
 آزادیتنها،  يا از روی استحقاق بکف آمده

 ...عاری از وجدان  تجارت را  بر قرار ساخت
مبورژوازی انواع فعاليتهائی را که تا اين هنگا
حرمتی داشتند و بدانها با خوفی زاهدانه می

.، از هاله مقدس خويش محروم کردنگريستند
پزشک و دادرس و کشيش و شاعر و دانشمند را

   “.بمزدوران جيره خوار مبدل ساخت
،، کارل مارکسنقل از بيانيه حزب کمونيست(

 ).فريدريش انگلس
بورژوازی همه چيز را به کاال بدل ميکند و به

ورزش نيز از اين. صه مبادله می کشاندعر
قانون عمومی جامعه سرمايه داری مستثنی

 .نيست
 سال مسابقات جهانی المپيک١٠٧اکنون پس از 

.ستا هبه کشور مبدا يعنی به کشور يونان بازگشت
ولی ماهيت اين ورزش در عصر سرمايه داری
انحصاری با ماهيت آن در عصر باستان و حتی

ش بکلی متفاوت است ورزش سال پي١٠٧با 
کنونی نبرد هماوردان و تظاهر مروت و

 نبرد ،مردانگی و سخاوت و پهلوانی نيست
، نبرد کنسرنها و محافلهای دو پا است روخانهاد

در سراسر جهان بوقهای. بزرگ مالی است
تبليغاتی و تجارتی گوشهای فلک را برای حداکثر

هيات تحريريه ارگان حزب ما در توفان
 در١٣٧٦ سال چهارم بهمنماه ٣٩شماره 

یا ه مقال،مورد برخورد ما به امر ورزش
درج کرد که نگاهی به آن در پرتو المپيک

حوادثی که. ه نيستآتن خالی از فايد
ست و نقشی کها هدرسالهای اخير گذشت

ندا هامپرياليستها در ورزش بازی کرد
روشن ميکند که اين وقايع در همان

ست که حزب ماا هراستائی سير کرد
ما در آن تاريخ زير.  پيشگوئی نموده بود

 در جامعهنورزش و نقش آ“عنوان 
 : چنين نوشتيم“سوسياليستی

مايه داری ورزش يعنیدر دنيای سر“
پول، سرمايه داران از عالقه مردم به
ورزش که اوقات فراغت خود را صرف

ی برای کسبا هتماشای آن ميکنند وسيل
مردم نه تنها در. ندا هحداکثر پول ساخت

زمان کار بايد  شيره جانشان را به سرمايه
داران بدهند در زمان استراحت و

ه داران راتفريحشان نيز بايد جيب سرماي
هم اکنون بر سر پخش بازيهای. پر کنند

فوتبال و يا تنيس و يا اسکی و ماشين رانی

و امثالهم بر سر اينکه چه کسی پول بيشتری
می دهد تا پول بيشتری با پخش  بازيهای

یا هفوتبال جهانی بدست آورد جنگ بيرحمان
.ست که بازنده آن مردم هستندا هدر گرفت

 و ماشين پولسازی بدلورزش  به ابزار
ميلياردها دالر خرج تبليغات. ستا هشد

هر برنامه ورزشی را يک.  ورزشی می شود
، مثالموسسه به بازار بينندگان عرضه می کند

بجو سازی و عرقا ه  را کارخان Xفوتبال
ورزشکاران يکشبه با.  تقديم ميکندYفروشی 

کسب يک رکورد غير قابل انتظار در مرکز
بليغات قرار می گيرند و ميليونر میجهان ت
 ، شوند

يکی برای برنده شدن  در مسابقات اتومبيل
رانی و ميليونر شدن حاضر است ماشينش را
طوری به ماشين رقيب بزند که که حتی جان
وی را برای هميشه بگيرد بدون اينکه نام قتل

ديگری در مسابقه. عمد را کسی بر آن بگذارد
، می بازد ومیا ميگرددمشتزنی همدست مافي

چه بيشتر سرهر بازند و ميبراند تامردم را
و“ شور و شوق“کيسه کرده و به بازی 

      ۴بقيه در صفحه  ...   .هيجان الزم را

سوسياليستی ورزش و نقش آن در جامعه

پيک کربهره برداری تبليغاتی از بازيهای الم
 . ميکنند

بازيهای المپيک امسال که با پنج حلقه متحد خود
بايد مظهر دوستی و همبستگی ملل باشد در
شرايطی برگذار ميگردد که امپرياليست آمريکا
حقوق ملل را زير پا گذارده و برای دوستی با

برای امپرياليستها. ملتها تره هم خورد نميکند
لتی چنانچه نوکربويژه امپرياليست آمريکا هيچ م

امپرياليستها و سرمايه داری انحصاری نباشد از
انوار آتش. حق حيات برخوردار نخواهد بود

ای جنگهایه هالمپيک در لهيب شعل
ندا هيکه امپرياليستها در جهان افروختا هغارتگران

المپيک“ دوستی“و “ صلح“. ستا هبی رنگ شد
بايد بر جنايات ضد بشری امپرياليستها

اين جنبه بزرگ مبارزه ايدئولوژيک. فکندا هساي
بازيهای المپيک است و بايد همچون افيون برای

جنبه ايدئولوژيک بازيهای. ا عمل کنده هتود
المپيک نشان ميدهد که ورزش سياسی است و در
دنيای طبقاتی نميتوان مسايل اجتماعی را غير

زا هآمريکايها هموار. سياسی و غير طبقاتی ديد
 اسرائيل به المپيک حمايت ميکردند حالورود

آنکه مخالف شرکت جمهوری خلق چين در
آنها از دولت نژاد. سازمان ملل متحد بودند

پرست آفريقای جنوبی برای شرکت در بازيهای
المپيک حمايت ميکردند و باين ترتيب بود که در

 بازيهای المپيک بدون شرکت ممالک١٩٧٦سال 
د که معترض به شرکتافريقائی برگزار گردي

زالند نو بودند که با افريقای جنوبی که کشوری
نژاد پرست بود همکاری ورزشی داشته و تيم
.راگبی آنها با اين نژاد پرستان مسابقه داده بود
،قبال با اشغال ترعه سوئز از جانب فرانسه

، عراق ومصر  کشورهای انگلستان و اسرائيل
راليا را تحريملبنان بازيهای ملبورن در است

 ٣بقيه در صفحه ...    و المپيک مسکوکردند

 پنجمال ــ س – م شــــدوره شـ
٢٠٠۴ر اکتب– ١٣٨٣مهر  –۵۵ ماره ـش  

توحش قرون 
 وسطائی
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شود که اين برده داری مدرن اساسا با روح
،اسالم که خريد و فروش کنيز را حرام نميداند

 خريد و فروش کنيزان حتی در. نداردمنافاتی
 .اسالم عزيز توصيه هم ميشود

ستا هاين درک ارتجاعی و عقب مانده  و مزوران
که چون عفريتی مهيب بر باالی سر زنان ايرانی

وقتی پای. ستا هخويش را انداختسايه مخوف 
“ناموس“گرد آوری ثروت در ميان است ديگر 

. خبری نيست“غيرت“فراموش ميشود و از 
اعدام دختران بی پناه و سرگردان که فاقد حاميان
پر قدرتند بايد ساتری بر بی ناموسی آقازاده ها
باشند تا نمای آبروی اسالمی اين حکومت همه

اعدام دختر. نگ حفظ شودجا با دو روئی و نير
بی پناهی که پس از انقالب اسالمی بدنيا آمده و
در دامان آخوندهای بر سر قدرت پرورش

، استم، برای زهر چشم گرفتن از مردستا هيافت
حتی. ستا هبرای ايجاد رعب و هراس در جامع
ء اسرار دستاين آقای عمامه بسری که به افشا

بی“حافلی را که ست جرات ندارد نام اين ما هزد
بصورترا آنهم  “بی غيرتی“ و “ناموسی

و برای فروش هرسازمانيافته تبليغ می کنند 
بر ميليون تومان به جيب ميزنند ١٥دختر ايرانی 

ايشان“ غيرت“ معلوم نيست به چه دليل .مال کند
شايد نيت بگيرو بستان و تهديدی. ستا هجوش آمد

اِئی نيز ازهر چه باشد آقای کش. در کار باشد
   .باندهای تجار غير محترم بازار هستند
تنها اعدام. مسلما اين اعدام آخرين آن نخواهد بود

رژيم جمهوری اسالمی ميتواند به اين وضع
 . خاتمه دهد

همانطور که بسيج جهانی برای نجات جان افسانه
نوروزی به ثمر رسيد و حکم اعدام کبرا

ايد به بسيجرحمانپور را به تعويق انداخت ب
يورش به زنان گرچه. افکار عمومی دست زد

چشمحال ، در عين که نشانه ضعف رژيم است
در. خفقان نيز می باشداسفنديار دستگاه سياه 

مورد اعدام زنان و کودکان خردسال بهتر ميتوان
افکار عمومی را بسيج کرد و رژيم را در تنگنا

که رژيمهمين. اين را رژيم نيز ميداند. قرار داد
ميکوشد با اجرای فوری حکم اعدام گريبان
خويش را از اعتراضات جهانی که از آنها

، نشانه هراس وی ازوحشت دارد رها گرداند
 پس بايد بر اين نقطه.فشار افکار عموميست

اپوزيسيون ايران بايد در اين. ضعف دست گذارد
عرصه افکار عمومی و سازمانهای بين المللی را

 از تصاوير، با برگذاری نمايشگاهبسيج کند
 از همه امکانات،اعدامها، تماس با مطبوعات
مردم اين ممالک. کشورهای ميزبان استفاده نمايد

در کنار ما قرار دارند و از فعاليتهای ما حمايت
نيروهای انقالبی ايران در. خواهند کرد

يکه برای افشاء رژيم جمهوری اسالمیا همبارز
حزب“ی فراموش کنند که ا هلحظميکنند نبايد 
 دو“سازمان فدائيان اکثريت“ و “توده ايران

ند که بر همه اين جناياتا هتشکلی در ايران بود
در زمان خمينی صحه گذاردند و چنانچه رژيم
جمهوری اسالمی دست رد به جرم جاسوسی به
سينه آنها نميزد تا همين امروز نيز چون

 از،اسوسرهبرشان نورالدين کيانوری ج
اين خائنين به. جمهوری اسالمی حمايت ميکردند

 تالش دارند گذشت زمان را بياری،مردم ايران
بگيرند و تاريخ ننگين خويش در همکاری با

 ٣بقيه در صفحه ...   رژيم جمهوری اسالمی

به جرم مبهم  و غير قابل اثبات پنج بار زنای
غير محصنه و آنهم بدون وجود شاهد حاضر و

ن حضور وکيل مدافع برای متهم  و فقط دربدو
وکيل“حضور يک آخوند ديگر بنام مستعار 

  که پس از اجرای حکم ضميمه“تسخيری
درحقيقت شاهد رئيسوست ا هپرونده شد

!! ست به اعدام در مال عام محکوم ميکنند ا هدادگا
مگر جرم زنای غير محصنه و آنهم بدون شاهد

اعدام است؟ درمطابق قانون کيفری اسالمی 
کجای قانونی که حتی اين آدمخوران تصويب

قاضی حاجی رضايی که. ستا هند چنين آمدا هکرد
ست و لقبا ههزار آفرين به مکه نيز مشرف شد

و در خونخواری نظيررا بيدک ميکشد “ حاجی“
گيالنی و الجوردی و نيری و موسوی تبريزی و
رنظاير آنهاست پرونده زندگی دختری را که د
واقع قربانی وجود نکبتبار جمهوری اسالمی
است با انداختن ريسمان اعدام شخصا به گردن

اين.   ساله  برای هميشه بست١٦يک دختر 
حضرات از نوع کدام حيوانات ما قبل تاريخ

ظاهرا اين. هستند که چنين قسی القلب ميباشند
 ساله مرکز فساد داير کرده١٦دختر بچه 

ير کردن مرکز فساد مرگست و جرم داا هبود
 .  است

اين فقط نظريه يک قاضی شرع خونخوار
حکم چنين جنايتکارانه. جمهوری اسالمی نيست

بدون سند و مدرک از سوی دادگاه عالی
جمهوری اسالمی نيز با شتاب و بدون تامل به

جمهوری“روزنامه . ستا هتصويب رسيد
ستا هی و ولی فقيا هکه روزنامه خامن“ اسالمی

 و فشاربدر سرمقاله خود در تائيد موج سرکو
نمايندگان مجلس نمی توانند“: به زنان می نويسد

از دغدغه های دينی و فرهنگی مردم غافل باشند
.انندد را نماينده مردم بدو در عين حال خو

خيابانهای تهران و شهرهای بزرگ کشور اکنون
 تبديلای آلودهبه محل جوالن زنان و دختران 

با. ست که غارتگران دين و غيرت هستندا هشد
ادامه اين وضعيت چگونه می توان به آينده اين

 و اعدام يک“...کشور و نسل جوان اميدوار بود
دختر جوان در سر فصل زندگی خويش بايد

خيابانهای تهران و شهرهای بزرگ را“ آلودگی“
 .از بين ببرد

بچه دليل اين قضات و نمايندگان محترم ناموس
 مردم پرونده“زنای محصنه“پرست که برای 

تهيه ميکنند در وقتيکه دختران ايرانی را برای
فروش به شيخ نشينهای خليج فارس ميبرند تا به

زنای“شيخان مسلمان امارات متحده عربی برای 
. به فروش برسانند صدايشان در نمی آيد“محسنه

ست که مجتبی کشائی يکیا هکار به جائی رسيد
در جلسه هفتگیهللا ستار بندان انصار حزب ااز د

من حاضرم“ اعتراف کرد که هللانصار حزب ا
اين مسئله را برای هر کسی که بخواهد ثابت کنم

در فروش دختر و ارسال. و سند ارائه دهم
ناموس اين کشور به شيخ نشينهای دوبی بعضی
از عواملی که به نحوی فاميل يکی از آقايان

با ايمنی کامل و اطمينان ازهستند دست دارند و 
اينکه هيچ سيستمی در مقابل آنها نمی ايستد

 ميليون١٥ تا ١٢دختران ايرانی را حداقل بين 
 .“تومان به شيوخ عرب می فروشند

آقای کشائی از اين اسرار پرده بر ميدارد حتی
می گويد که باندهای مسلح از اين برده داری

يحا گفتهالزم است توض. مدرن حمايت ميکنند

 ...توحش قرون وسطائی
اين ژست ممالک اروپائی می بيند و شاخ و شانه
کشيدن برای خانم شيرين عبادی ميداند تا شايد

وی ميخواهد از. وی حساب کار خود را بکند
زنان بخاطر اينکه در صفوف نخست مبارزه

 . بودند و هستند انتقام بگيرد
آمارهای اعدام در ايران رو به افزايش است و

اين مغزهای بيماررا “  درمانی عامقتل“پروژه 
.ندا هبار ديگر از کشوهای ميز خويش بدر آورد

فقط در ماه مرداد امسال به تنهائی بيش از سی
.ندا هنفر را به اعدام محکوم کرده و يا بدار آويخت

 ساله که جسورانه در مقابل١٦اعدام يک دختر 
اد ترس در، با نيت ايجستا ه ايستاد“بلخ“دادگاه 

مردم صورت ميگيرد تا جلوی اعتراضات آنها
 اين عمل ضد بشری که انزجار.را بگيرند

 استی آن شتر نشانهست بيا هعمومی را برانگيخت
ای که بانيان چنين اعمالی خود بيماران روانی

جامعه ايران را فقط. هستند که بايد درمان شوند
يتوانبا نابودی اين نظام زالو صفت و مفتخور م

کار دست و پا زدن و سربريدن را. درمان کرد
ند و قصاصا هاين عده دوباره از سر گرفت

ندا هاسالمی را که از يهوديان به قرض گرفت
آنها بجای اينکه آن علل. مجددا اعمال ميکنند

اجتماعی را که منجر به دزدی و سرقت ميگردد
بر طرف کنند دست دزد را ميبرند که ديگر

آنها. ار کند و از اين طريق ارتزاق نمايدنتواند ک
در زير نقاب مذهب و منزه طلبی رژيم دزد

دزدی آقازاده ها را پنهان ميکنند و. پرور هستند
دزدی بی پناه ترين و فقير ترين اقشار جامعه را
که نه پول دارند و نه پارتی به سخترين و
وحشيانه ترين وضعی پاسخ ميگويند تا کسی

د که در ايران يک رژيم اسالمی برفراموش نکن
آنها علت ها را رها کرده به. سر کار است
 .ندا همعلولها چسبيد

دستگاه قضائی ايران با نقاب دادگستری بيکی از
.ستا هوحشتناکترين ارکان سرکوب رژيم بدل شد

جان انسان برای اين دستگاه کمترين ارزشی
همان شاهرودی بر –ی ا هاين دستگاه خامن. ندارد

مبنائی کار ميکنند که سنگ بنای آنرا خلخالی
. گذارد“حزب توده ايران“قاتل نامزد انتخاباتی 

بر اساس نظريه وی که همان نظريه همه مذاهب
 در گمراهیهمه مردم گناهکارند و، الهی است
 و از اين لحاظ وی ميتواند با گناه وبسر ميبرند

ناهان بهبيگ. بی گناه را همزمان به قتل برساند
بهشت ميروند و گناهکاران به سزای اعمالشان

 . ندا هرسيد
 در شهر١٣٨٣ مرداد سال ٢٥در روز يکشنبه 

١٦ دختر بخت برگشته ،نکا در استان مازندران
ی را به حکم قاضی خون آشامی از جرثقيلا هسال

اعدام دردناک اين دختر. ء عام آويختنددر مال
يم جمهوریشانزده ساله و بروايتی که رژ

اسالمی با تاخير زياد و حساب شده در اثر فشار
افکار عمومی جهان و انزجار مردم ايران منتشر

 ما را بياد،ساله با نام عاطفه رجبی٢٢ ،کرد
 مياندازد که١٣٦٠اعدامهای پس از سی خرداد 

به کشتار فجيع دختران خردسال و زنان حامله
ند وهمان آدمها امروز بر سر کار. منجر شد

متناسب با رشد مبارزه مردم و احساس خطر
.برای بقاء رژيم به همان وسيله متشبث ميشوند
اين آخوندها که بيکباره دختر بی پناهی را که

ستا ه زمستان زندگی را از سر گذراند١٦تنها 

ژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايرانَسرنگون باد ر  
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 ...توحش قرون وسطائی
آنها. و لو دادن مبارزان را دگرگون جلوه دهند

ژيم دست نشانده آمريکا دردر حمايت از ر
، در حمايت از يک عمل استعماری تالشعراق

کردند همدستی با رژيم جمهوری اسالمی را با
بی شرمی هرچه تمامتر به گردن ديگران

 اين دشمنان مردم چون مارهائی هستند.بياندازند
که بايد سر آنها را به سنگ کوبيد و نابود کرد

 خود جنبشی راوگرنه هر آن ميتوانند با نيش
وظيفه کمونيستها در عين حال. مجددا فلج نمايند

روشن کردن اين ارتباطات نيز هست تا خطوط
بايد مانع. دوست و دشمن همواره روشن بماند

.شد تا دشمنان طبقه کارگر مردم را فريب دهند
حزب ما اين وظيفه را انجام ميدهد زيرا از هيچ

ه خلقها وکس واهمه ندارد و به هيچکس جز ب
نبايد. طبقه کارگر ايران نبايد حساب پس بدهد

.حساب دشمنان مردم ايران را از هم تفکيک کرد
اين اشتباه ميتواند عواقب وخيمی برای رهائی

تفکيک فقط ميان. طبقه کارگر ايران داشته باشد
 .دوست و دشمن است

٭٭٭٭

در. نام هم آنرا در سراسر جهان تبليغ ميکنند
 مورد المپيک آتن بيش از هر زمان ديگری بر 

اين اصل تکيه ميشود زيرا امپرياليستها در
صددند افکار عمومی مردم جهان را از
موضوعات مهم بين المللی به جاهای ديگر

ود درای شيطانی خه همعطوف کرده و به نقش
در اين المپيک به. خاور ميانه جامه عمل بپوشند

صلح و دوستی تکيه فراوان ميکنند و اين در
حالی است که امپرياليستهای آمريکائی و
انگليسی و متحدين آنها تا کنون دهها هزار تن را

ند و روزانه مانندا هدر عراق سر بريد
صهيونيستهای اسرائيلی مردم بی پناه نجف را

ارتش متجاوز آمريکا و. ان ميکنندبمبار
، آلمان و فرانسه وايتاليا، متحدينش انگلستان

 يوگسالوی و،خاک افغانستان... هلند و ترکيه و
روزی نيست که. ندا هعراق را اشغال کرد

،، آذربايجاننوکران آمريکا در گرجستان
.حقوق مردم را به زير پا نگذارند...  پاکستان و

جه تضادهای امپرياليستیدر افريقا در نتي
انسانهای بيگناه مانند برگهای خزان بر زمين
.ميريزند و کسی نيست برای آنها دل بسوزاند

، بزهبازيهای المپيک بايد بر اين همه اجحافات
 .، جنايات پرده ساتری بکشدکاريها، بيعدالتيها

در حاليکه استعمارگران نوين بطور متحد با
ها عراقی را باتجهيزات مدرن روزانه صد

ايشان به قتل ميرسانند بايده هريختن بمب به خان
تيم ملی فوتبال کشور اشغال شده عراق که برای
دريافت مدال برنز در مقابل تيم کشور متجاوز

ست بخاطر قتل يک خبرنگارا هايتاليا قرار گرفت
 که جانش برای“انتسو بالدونی“ايتاليائی بنام 

دگان امپرياليسم ارزشیبرلوسکونی و ساير نماين
نداشت مانند ايتاليائيها با بازو بند سياه به ميدان

اما هيچکس در دنيای امپرياليستهای.  آيند
 هزار قربانيان تجاوز٦٥خونخوار به احترام 

استعمارگران در عراق بپا نمی خيزد و سکوت
ايتاليائيها به.  نميکند و پرچم سياه بر نمی افرازد

هاد دادند که آنها نيز بازو بند سياها پيشنه یعراق
اين. برای همدردی با آنها و عليه خشونت ببندند

ز جانب عراقيها با اين استداللا ههمدردی موذيان
رد شد که در عراق روزانه صدها نفر از مردم
عادی در اثر اعمال خشونت همان بانيان

آنها هيچ دليلی نميبينند. خشونت به قتل ميرسند
شيوه خاصی بيش از آنچه که در موردکه  به 

هموطنان و بستگان خويش روزانه نمايش
.ميدهند و ابراز ميکنند از يک خارجی ياد کنند
معنی اين پيشنهاد بيشرمانه مسئولين ايتاليائی آن
بود که يکی از ما به اندازه صدها نفر از شماها

 مورد“انسانيت“ارزش دارد و شما به خاطر 
مورد“ خشونت“خاطر محکوميت تفسير ما، به 

اروپائيها که بر شما بهر، بايد با ما تفسير ما
صورت سريم در ميدان المپيک در انظار مردم

.همدردی کنيدجهان و حتی مردم عراق ابراز 
زيرا  ما شايسته آنيم که مورد تمجيد و تکريم و

عراقی که. بزرگداشت و همدردی قرار بگيريم
 آدم است حتی اگر يک نفرايتاليائی. آدم نيست

 .باشد
امپرياليستهای فاشيست آمريکا سالها از شرکت
سرخپوستان و سياهپوستان در ميدانهای ورزشی

يکی از. بعلل ضد انسانی نژادی جلو ميگرفتند
“جيم تروپ“ای ننگين ه هقربانيان اين دسيس

سرخپوست بود که فقط پس از مرگش افتخاراتش
عد از مرگ سهرابرا بعنوان نوش داروی ب

اگر در زمان حياتش. به رسميت شناختند برايش
که يک عمر برای اثبات حقانيت خويش مبارزه

 قهرمانی را محبوب،کرد اين کار را می کردند
ميکردند که ممکن بود استخوان در گلوی بانيان

قهرمانان. فاشيست ورزش آمريکا شود
جان “،“تامی اسميت“سياهپوست آمريکائی 

 با دستهای مشت کرده و افراشته به“ لوسکار
باالی سکوی افتخار بازيهای مکزيک رفتند و
با اعتراض به جنايات آمريکا همدردی خويش

بالک“که بنام جنبش “ هببرهای سيا“را با 
 حضور١٩٦٨ در سالهای در آمريکا“ پانتر

انسان بی اختيار ياد نوشته. داشتند ابراز داشتند
زمانيکه کمونيست بود درايلياارنبورگ تا 

می افتد که به“ بازگشت از اتازونی“کتابش 
در. روش فاشيستی آمريکائيها اشاره دارد
٢٥٠المپيک مکزيک که در آستانه آن قتل عام 

دانشجوی معترض به مخارج گزاف بازيهای
به وقوع پيوست و عليرغم اين کشتار مکزيک 

اين بازيها بر دريای خون برگزار شد اين
نژادپرستی امپرياليست بود که توسط مبارزان

“افتخار“سياهپوست آمريکائی از سکوی 
 هنوز فقط زمانی.پيک به زير کشيده ميشدمال

حدود چهار سال از مجاز شمردن حق تحصيل
دانشجويان سياهپوست در دانشگاههای اياالت

المپيک همواره چنين. جنوبی آمريکا ميگذشت
رانه امروزی رازرق و برق تبليغاتی مزو

امپرياليستها در گذشته مانند دوران. نداشت
استعمار کهن شمشيرها را در المپيک برای

در تزوير آنها. تحقير بشريت از رو می بستند
،در شکل ليکن. ستا هی تغيير ايجاد نشدا هذر

راههای جديدی را برای تحميق ملتها کشف
يستهااين است که کمونيستها بايد امپريال. ميکنند

را خوب بشناسند و فريب زرق و برق دشمنان
 .  بشريت را هرگز نخورند

اين برخورد فاشيستی و نژاد پرستانه
امپرياليستها که آنرا در ميدان المپيک نيز به

.ستا هز کنندئمعرض تماشا ميگذارند حقيقتا مشم
آقای بوش حتی برخالف قوانين المپيک که

 برای سازمانهایز نام المپيک را فقطا هاستفاد
مربوط به المپيک محفوظ ميدارد و استفاده غير
مجاز از آن جريمه کيفری دارد به سوء

ز نام المپيک پرداخته و بوش را بها هاستفاد
عنوان کسی که به ورزشکاران عراق و

.ست معرفی مينمايدا هافغانستان آزادی عطا کرد
حتی کنگره آمريکا نيز در طی قانونی به

رسانده که کميته المپيک آمريکا بايدتصويب 
تمام اين قوانين  برای رئيس. غير سياسی باشد

جمهور آمريکا بی ارزش است و عليرغم
اعتراضات گوناگون آنها تصميم  دارند از اين
وسيله تبليغاتی تا پايان بازيهای المپيک استفاده

تيم قوتبال کشور اشغالی عراق به اين. کنند
ستا همردم عراق اعتراض کردتوهين و تحقير 

ی از اعضای دست چين شده تيم فوتبالا هو پار
کشور اشغال شده عراق امپرياليست آمريکا را

آنها اظهار. ندا هبه جنايت در عراق متهم کرد
اگر اکنون در آتن حضور نداشتندند که ا هداشت

اسلحه بدست عليه متجاوزين آمريکائی در
   ۵قيه در صفحه ب...   . عراق می جنگيدند

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

 ...رياکاری در امر ورزش
شوروی به افغانستان تحريم گرديدبعلت تجاوز 

حال آنکه آمريکائيها خودشان بزرگترين نيروی
 . متجاوز تاريخ بشر هستند

يکه اتحادا همبارزات المپيک حداقل تا دور
استالينی-ی لنينیجماهير شوروی سوسياليست

ماهيتا سوسياليستی بود مبارزه ميان دو نوع
، مبارزه ميان دو سيستم نيز بهدرک از ورزش
 حتی زمانيکه شورويها به.حساب ميامد

سراشيب رويزيونيسم درغلطيدند اين احساس
 که آن“شورويها“ز پيروزی ا هعمومی جهانی ک

را به نادرستی سوسياليستی ارزيابی ميکردند
.شحال ميشدند زمينه حيات داشتخو

امپرياليستها سعی ميکردند قهرمانان اروپای
شرقی را با تطميع غور بزنند و از آنها بر
خالف امروز خاضعانه خواهش کنند که بعنوان
پناهنده سياسی واقعی در غرب بمانند تا آنها بر

تمام. عليه شرق حربه تبليغاتی داشته باشند
 تبليغات و مبارزهبازيهای المپيک سراسر
ين کلماتا هتوسل ب. ايدئولوژيک و سياسی بود

پوچ که ورزش به سياست کار ندارد زمانی
مورد استفاده قرار ميگرفت که يک عمل
ورزشی بايد در خدمت تائيد ديکتاتور و يا
جنايتکاری صورت بگيرد که مورد نفرت

مثال بازی تيم فوتبال آلمان غربی. عمومی است
وتبال شيلی زمانيکه جنايتکاری نظيربا تيم ف

پينوشه در شيلی در سانتياگو بر اساس برنامه
به قصابی مشغول بود از“ کندور“جنايتکارانه 

زا هتيم فوتبال آلمان ک. ين دوروئيها بودا  هزمر
ينکه ورزشا های فوتبال جهان بود به بهانه هستار

با سياست کاری ندارد و به ما مربوط نيست که
شيلی چه ميگذرد برای سرپوش نهادن بردر 

ديکتاتوری پينوشه و آرايش يک رژيم جنايتکار
همين توسل بيک شعار. به سانتيگو رفت

نادرست و گمراه کننده برای فريب مردم که با
،نيت مزورانه و صد در صد سياسی انجام ميشد

 در دنيایشاه ماهيت سياسی ورزوبهترين گ
 .   ماست

هر صلح و دوستی باشد و بهمينالمپيک بايد مظ
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راق هستيمعماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور   

    ...     ورزش و نقش
 يکی فوتباليست مشهوری است ليکن.بدهد

قاچاق مواد مخدر هم می کند زيرا وی برای
 رفته و پول را ازکسب پول براه  ورزش

ردوهم ميشود در آ“ بهتر“راههای ديگر و 
ديگری با اتومبيل دزدها سر و کار دارد و
دزدی اتومبيلش را با بيمه حساب کرده و حق

مطبوعات. و حسابش را از دزدها نيز ميگيرد
، با چاپ آگهی هایورزشی به کار می افتند

، کفشهاست که به فروش ميرسانند وتبليغاتی 
.وشابه هاست که بخورد مردم می دهندن

رقابت سرمايه داران به رقابت ميان
ورزشکاران و رقابت غير انسانی ميان

ورزشکاران برای. انسانها بدل می گردد
.يکشبه ميليونر شدن  بهر کاری تن در ميدهند

داروهای. ريسکهای خطرناک ميکنند
، ورزشیشيميائی خطرناک مصرف ميکنند

 تندرستی باشد به بالی جان بدلکه بايد عامل
 آنها برای اينکه نامشان همواره.ميگردد

مطرح باشد جنجال آفرين ميگردند زيرا اين
کار پول بهمراه ميآورد و سهامشان را در

در. بازار بورس تبليغات افزايش ميدهد
تبليغات راديو تلويزيونی از نوشابه های غير

اشينهای، بر رکاب م.قابل شرب تمجيد ميکنند
 و آنها را بهترينيگردندمآخرين مدل  سوار 

وسيله نقليه تاريخ تا قرارداد بعدی با شرکت
کار دروغ و دغل و مردم. رقيب جا ميزنند

فريبی کار پر درآمدی ميگردد و در افکار
مردم طوری جا باز ميکند بدون آنکه کسی

سرمايه داری بر. متوجه قبح اين عمل باشد
ری برای کسب پول البسهدروغ و فريبکا
حتی کار بجائی ميرسد که. تبليغاتی ميپوشاند

فرد عادی ايکه تا ديروز برای کار تغيير
تابعيتش بايد يک عمر دوندگی بی سرانجام
ميکرد بمنزله فوتباليستی سرشناس و پولساز
يکشبه ورقه تبعيت دريافت ميکند زيرا که
 کهمصالح عاليه سرمايه چنين ايجاب مينمايد

در کار تابعيت وی تسريع بعمل آيد و وزيران
و نخست وزيران و کارمندان عاليرتبه نصف
شب برای اين امر مهم از خواب ناز بيدار

ورزشکاری که تا ديروز  از ناموس و. شوند
غرور ملی اش در خانه خودش دفاع ميکرد
بيکباره از ناموس و غرور ملی مملکت يا

 واقعا که پول چه.باشگاه رقيب دفاع ميکند
سرمايه حد و مرزی. معجزاتی که نميکند

، کارخانجاتبرای سود نمی شناسد و نمی يابد
وسايل ورزشی بر پا ميشوند و سودهای

 انسانها به گالدياتورهائی.ی می برندا هافسان
،تبديل می گردند که در مسابقات مشتزنی 
اتومبيلرانی جان ميدهند و فقط مرگشان پايان

.شان به درجه هيجان بازی می افزايدعمر 
هر باشگاهی سياستمداری را به مانند پدر
خوانده خود معرفی ميکند که کار تهيه پول از
منابع پولدار و تبليغات سياسی برای آنها را

یا هجامعه ورزشی به جامع. فراهم ميکند
انحصاری بدل می گردد که ورزشکاران بايد

نرا برسميتقوانين نانوشته ولی جاری آ
هر سرکشی با اخراج و. شناخته تابع آن باشند

عمر. نابودی زندگی ورزشی سر و کار دارد
 اسرار و رازهایبرگشايانسرکشان و يا 

 در آنجا دستهای نامرئی.ستا ه، کوتاپنهان
ورزش. بکار می افتد و کار خائن راميسازد

ميليونها دالر بر سر. به قمار بدل می گردد
...، اتومبيلرانی و، فوتبالسبدوانیمسابقات ا

شرط بندی شده و خروارها پول است که
دست بدست می گردد و سازماندهندگان آنرا

کسب حداکثر پول. سيراب ميکند
وحدت سرمايه داران برای) پالتفرم(کارپايه

مظاهر. حفظ نظام برده داری جديد است
ورزشی بخشا رجاله ها هستند و بايد سرمشق

.امعه سرمايه داری قرار گيرندجوانان ج
کارکتک کاری در مسابقات فوتبال در داخل
زمين و يا خطاکردنهای غير انسانی که منجر
به صدمات جبران ناپذير جسمی شده و آينده
ورزشکاری را برای هميشه ضايع ميسازد

که با يک مصاحبه امر رايجی است
تلويزيونی بی سر و ته و به کمک پرسشگر

حذف يک. ا تجربه ماستمالی ميگرددماهر و ب
بازيکن معروف و يا محروم کردن وی برای
کار خالف از بازی ميتواند فروش بليط را

هد و ميليونها دالر خسارت به سرمايهکاهش د
ميليونها دالر رشوه در کار. داران وارد کند

است تا عنوان قهرمانی به اين و نه به آن تيم
اين ماهيت ورزش در درون جامعه. برسد

سرمايه داری است که به مجموعه وضعيت
پول ميزان سنجش هر. اين نظام می خورد

بههمين است که ورزش را . چيزی است
بازار بورس می برند و ارزش ورزش و
انسانها را از روی نوسان بازار بورس تعيين

چه جامعه وحشتناکی که سرمايه. می کنند
سرمايه داری. داران در پی بنای آن هستند

توسط ورزش به احساسات پست ملی گرائی
، هر مسابقه ورزشی به مسابقهدامن ميزند

.ميگرددبرای حفظ ناموس و غرور ملی بدل 
دشمنی و توطئه و آسيب زنی و آسيب پذيری
و رفتار ناپسند به بخشی الينفک از ورزش
سرمايداری بدل ميگردد که به فرهنگ

 .عمومی تبديل خواهد شد
ورزشی که در سوسياليسم بايد به دوستی ميان
ملتها و خلقها وانسانها بدل گشته و باين امر

نفرتانسانی خدمت کند به ابزار تحميق و 
ميدانهای ورزشی را. ملی بدل ميگردد

نژادپرستان قرق ميکنند زيرا سرمايه داری
.خوراک آنها را در اين ميدانها تهيه می بيند
تماشاچيان با چاقو و دشنه و هفت تير به جان

کشتار. هم می افتند و از کشته پشته ميسازند
فجيع مسابقه فوتبال در ورزشگاه بروکسل را

ريد که نژادپرستان وبخاطر می آو
ناسيوناليستهای انگليسی دمار از روزگار
ايتاليائيها در آوردند؟ اين ناشی از ورزش

ی برای تامين زندگی از نظر قربانيانا هحرف
در. آن که همان ورزشکاران باشند می باشد

آمريکا کسب رکورد و عضويت در يک تيم
، صعود از قعر فقر در اجتماع به قلهمعروف

 ورزش نياز انسان.ستا هندگی و آتيزين تام
ن نجاتی برای تنازعيا، نردبه تندرستی نيست

ورزش در دنيای سوسياليسم جنبه. ء  استبقا
، برای سالمت جسم وی داردا هغير حرف
 کمونيستها پس از رسييدن.ستا هروان جامع

به قدرت ورزش را از جنبه طبقاتی خارج

. می دهندکرده در خدمت همه اجتماع قرار
دولت سوسياليستی از همان آغاز کودکی با
کشف استعددهای کودکان باتصميم داوطلبانه

، به تقويت استعدادهای آنهاخانواده های آنها
بودجه مهمی به اين کار تخصيص. ميپردازد
، ميدانها وبا ساختمان باشگاهها. ميدهد

نهادهای ورزشی و تحقيقات علمی در اين
ا به ميدان مبارزات وزمينه جوانان ر

رقابتهای سالم می کشاند  و اهميت تندرستی
ورزش در دنيای. را برايشان روشن ميسازند

سوسياليسم از خدمت سرمايه داران بدر ميايد
 و همهیا ه، غير حرفی ا هو به ورزشی تود
 . گير بدل ميگردد

در دنيای سوسياليسم توانمندی و داشتن
رب در جامعه پيدارکورد باال برای ارج و ق

يک ورزشکار بايد در. کردن کافی نيست
روش. عين حال اخالق انسانی نيز داشته باشد

وی در ميدانهای ورزشی نيز توسط مربيان و
مطبوعات و مردم مورد ارزيابی قرار

پيروزی و بردن بهر قيمت برای وی. ميگيرد
يک ورزشکار خوب بايد در. مطرح نيست

وب يک سرمشق خوبعين حال يک انسان خ
.برای جامعه و به ويژه برای جوانان باشد
وقتی ورزشکاری به مدارج عالی ترقی دست
پيدا ميکند و در ميدانهای ورزشی صحنه های

، اين ورزشکار ديگرغرور آفرين خلق ميکند
، به يک عنصری تبديليک فرد عادی نيست

شده که نقش معين اجتماعی به خود
ی که برایا هبال جامعوی در ق. ستا هگرفت

، خرج کرده و وی را تشويقوی مايه گذارده
، ست تا باين مرحله از ترقی برسدا هنمود

بايد به مظهر. ء  کندتعهدی دارد که بايد اجرا
اخالق و انسانيت بدل شود تا سرمشق خوبی

آزادی فردی وی تا حدودی. برای جامعه باشد
ف باشدمحدود ميگردد و وی بايد باين امر واق

.زيرا وزنه مقام اجتماعی وی سنگين تر است
در گزينش قهرمانان نيز نبايد صرفا

 نقش تعيين کننده،رکوردهای خارق العاده
، بلکه امتيازی که وی از نظربازی کند

اخالقی و رفتاری در ميدانهای ورزشی کسب
ميکند و حتی شخصی در زندگی معمولی

 اين.دارد بايد مالک ارزيابی قرارگيرد
معيارهای ورزشی در زمان شوروی
سوسياليستی لنينی و بويژه استالينی برسميت

انسانيت و. شناخته ميشد و مالک ارزيابی بود
،اخالق کمونيستی در مرکز توجه قرار داشت
به تربيت انسانها و ورزشکاران توجه فراوان

 بارها پيش آمده بود که در.مبذول ميشد
اين رکورددارانميدانهای جهانی ورزشی 

،شناخته شده شوروی نبودند که ظاهر ميشدند
ی  بودند که امتياز اخالقی وبلکه قهرمانان

بی جهت. انسانی را نيز  با خود همراه داشتند
نبود که در ميان ورزشکاران شوروی افراد
با درجه تحصيالت عاليه حضور فراوان

فرزندان کارگران و زحمتکشان که. داشتند
خود را در ورزش و تحصيل مديونموفقيت 

بی جهت نبود که. نظام سوسياليستی بودند
مدال اخالق ورزشی عليرغم توطئه
.امپرياليستها به شورويها تعلق ميگرفت

   ٧بقيه در صفحه  ...   .مربيان ورزشی
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست

 ...رياکاری در امر ورزش
 عراق در مصاحبه خودِ بردارَ ه عبدالمنعم وزن

 در٢٠٠٤ اوت ٢٣با مجله آلمانی اشپيگل 
کشور استعمارگر آمريکا مورد ورزشکاران

ورود متکبرانه آنان ما را“: اظهار داشت
حتی يک گوشه چشم نيز به ما. عصبانی کرد

ایه هز برخی از رساندر آغا. نينداختند
آمريکائی به سراغ ما آمدند ولی وقتی گفتيم که
هيچ يک از ما ورزشکاران در زمان صدام

، ديگر به سراغ ما نيامدند چرا کهشکنجه نشديم
 و. “ما ديگر برای آنان سوژه جالبی نبوديم

ای آزاد و دموکراته ههيچکدام از اين رسان
ورزشکارانآمريکائی در اخبار خود اين گفته 

ی به شکنجه گاه مخوفا هعراقی  را که کناي
 . آمريکا در ابوغريب است منتشر نساختند

در سال“ :در تبليغات انتخاباتی بوش می آيد
 کشور حکومتهای دمکرات بر٤٠ در ١٩٧٠

 کشور١٢٠سر کار بود  و امروز اين تعداد به 
آزادی مانند آفتاب در حال پهن شدن. ستا هرسيد
، دوصه زمين است و در المپيک امسالبر عر
و دو رژيم تروريستی کمترآزاد بيشتر کشور 

 .“حاضر خواهند بود
آقای رئيس جمهور آمريکا ولی بيان نکرد که
فقط با پا درميانی وی و فشار آمريکا به کميته
المپيک تيمهای عراق و افغانستان را برای
هبازيهای المپيک در ماه فوريه سرهم بندی کرد
و به اين بازيها دعوت کرده بودند تا وی موفق

در حاليکه. به تبليغات عوامفريبانه خود شود
، عمال استعمار يکمردم در عراق آب ندارند

ميته المپيککبودجه ده ميليون دالری در اختيار 
 برای تبليغت و نمايشات جهانی قرارعراق
  .ندا هداد

 پايانولی مردم آتن با تظاهرات وسيع خود در
بازيهای المپيک در اعتراض به سفری که کالين
پاول برای الپوشانی جنايات امپرياليست آمريکا
در دنيا و بويژه عراق به آتن در پيش داشت
مانع ورود وی به آتن شدند و تبليغات

آنها ميخواستند که. امپرياليستها را خنثی نمودند
قوای اشغالگر بدون قيد و شرط خاک عراق را

آنها فرياد ميزدند آقای کالين پاول. رک کندت
 !گمشو

:يکی از گرداندگان المپيک اظهار داشت
خودپرستی دستگاه اداری بوش حد و مرزی“

آنها سمبلهای المپيک را به تصاحب. ندارد
یا هبرای بيان اينکار واژ. خويش در می آورند

 در٢٠٠٢ جرج بوش در سال .“پيدا نميشود
 Salt Lakeی سالت اليک سيتی بازيهای زمستان

Cityبرخالف همه سنن المپيک تا به آن روز 
در بيانيه افتتاحيه خويش که صرفا جنبه
تشريفاتی دارد و متن آن از طرف کميته جهانی

به معاونت از“ ست جمله  ا هالمپيک تدوين شد
“، مصمم و سپاسگزارطرف يک ملت مغرور

هت تبديل اقدام اخير وی گامی در ج.را افزود
رسمی بازيهای المپيک به زورگوئی

  .امپرياليستی در عرصه ورزش است
هيات تحريريه ارگان حزب ما در توفان شماره

 در مورد١٣٧٦ سال چهارم بهمنماه ٣٩
ی درج کردا ه مقال،برخورد ما به امر ورزش

که نگاهی به آن که در همين شماره به چاپ
 آن مقاله باتکميل. ست بسيار مثبت استا هرسيد

توجه به اطالعات بيشتريکه در راستای
ستا هشگوئی و تحليل حزب ما بوجود آمدپی

 . خالی از فايده نيست
 همواره“کشور امکانات نامحدود“ِورزشکاران 

به داليل سياسی و تجاری و تبليغاتی در راس
برندگان مدالهای المپيک و مسابقات جهانی

وی و يا در برخینام آمريکا بعد از شور. بودند
موارد حتی قبل از شوروی در راس صورت

امروز. اسامی برندگان مدالهای طال قرار داشت
 تا١٩٨٨ست که حداقل از سال ا هفاش شد
ای غير قابل انکاریه ه بر اساس پروند٢٠٠٠

ست ورزشکاران درجه يک آمريکاا هکه رو شد
ند از داروهایا هکه به مدالهای طال دست يافت

“جامعه مدنی“. ندا هافزا استفاده ميکردنيرو
هایوز دارا هسرزمين طالئی استفاد آمريکا
 مدير  Wade Exum “ ويد اگزوم“ .افزاستونير

رسيدگی به تخلفات ناشی از مصرف مواد
نيروافزا در  کميته المپيک آمريکا از سال

 در يک گزارشی“USOC“. ٢٠٠٠ تا ١٩٩١
اسنادی منتشر Colorado “کلورادو“در ايالت 

اين اسناد. کرد که تاثيرات بمب آسا داشت
 عليه“ويد اگزوم“ميبايست در ادعانامه آقای 

صاحب کارش که کميته المپيک آمريکا باشد
 از“اگزوم“آقای . مورد نظر قرار ميگرفتند

کميته المپيک به علت تبعيض نژادی و اخراج
دادگاه. ستا هز کار شکايت کردا هغير محقان

“اگزوم“لتی مسئول رسيدگی به شکايت آقای ايا
را وارد“ اگزوم“با صدور حکمی شکايت آقای 

اين حکم دادگاه ايالتی به اين منجر شد. ندانست
موردکه “ وماگز“که محتوی پرونده آقای 

رسيدگی قرار نگرفت امروز در اياالت متحده
مطابق اين. آمريکا دست بدست ميگردد

کارل“کالهبرداری آقای  رياکاری و ،اه هپروند
ستاره ميدانهای ورزشی و Carl Lewis “لوئيس

قهرمان بزرگ دو و ميدانی آمريکا که نه بار
مدال قهرمانی ميدانهای دو و ميدانی را بخود

ست يکی از صد نفرا هاختصاص داد
ز داروهایا هورزشکاران آمريکائی است ک

اين. ندا هممنوعه نيروافزا استفاده کرد
اران آمريکائی که هرگز مورد مواخذهورزشک

ند درا هند توانستا هقرار نگرفته و مجازات نشد
١٩ تا آغاز قرن بيست يکم ١٩٨٨بين سالهای 

 .مدال المپيک را به نام خود ثبت کنند
 بعلت١٩٨٨آقای کارل لوئيس در سال 

کميته. ز اين نوع داروها گير افتاده بودا هاستفاد
.از بازيها محروم کردالمپيک آمريکا وی را 

ليکن همين کميته بی طرف المپيک پس از
اعتراض آقای کارل لوئيس به اين تصميم
حرفش را پس گرفته و مدعی شد چون استفاده

“نيت قبلی“آقای کارل لوئيس از اين داروها با 
محروميت ايشان از ستا هصورت نگرفت

قدرت کميته. بازيهای المپيک موضوعيت ندارد
ز مغز و نيتهایا ه آمريکا در اين است کالمپيک

فکرش. باطنی ورزشکاران آمريکائی خبر دارد
را بکنيد اگر يک ورزشکار ايرانی از سر
.اشتباه اين داروی ممنوعه را مصرف کرده بود
آنوقت آقای بوش و اسالف و نياکان و آينده
گانشان يک صدا مدعی ميشدند که اين

داروی ممنوعه راورزشکار ايرانی به عمد اين 
“جامعه مدنی“برای صدمه زدن به اساس 

 .ستا هآمريکا مصرف کرد
ای المپيک در سئول در پايتخته یدر باز

سرزمين اشغال شده کره جنوبی آقای کارل
لوئيس اين ستاره آمريکائی در پرش طول مدال

وی در دو صد متر پس از. طال دريافت کرد
 کانادائی به قهرمانBen Johnson“ بن جانسون“

ولی موفق شد که مدال طال. مقام دوم دست يافت
را بکف بياورد زيرا مسئولين امر با آزمايش

 به اين نتيجه“بن جانسون“خون و ادرار آقای 
“آنابوليکا“رسيدند که ايشان از داروی نيروافزا 

ايشان. ند و اليق مدال طال نيستندا هاستفاده کرد
يار دوپا بدلدرحقيقت به يک داروخانه س

ولی به پاس نفوذ امپرياليست آمريکا، ندا هشد
کسی جرات نکرد ادرار آقای کارل لوئيس را

 .آزمايش کند
در آن زمان سيل تحقير و انتقاد از ورزشکار
کانادائی شروع شد و شرکتهای بزرگ تبليغاتی
که قراردادهای نان و آبداری با وی امضاء

خود مبادرت یکرده بودند به فسخ قراردادها
بهشت جانسون به جهنم وی بدل گرديد. ورزيدند

و تمام آرزوهای بهره مندی از ثروتهای سرشار
در اين جا به بهترين وجهی. را بر باد رفته ديد

ما با نقش کنسرنها و شرکتهای عظيم سرمايه
.داری در تعيين قهرمانان جهان روبرو هستيم 

يف درمبارزه مردم ممالک تحت ستم و يا ضع
مقابل اين غولهای آدمخوار يک جنگ نا مساوی

 .  است
آقای کارل لوئيس که در بازيهای المپيک بطور

 داروهای ممنوعه مصرف ميکرد“شبه عمد“
 در اين فاصله وی.ء داد استعفا١٩٩٧در سال 

٤ در لوس آنجلس ١٩٨٤توانسته بود در سال 
و در،  عدد ٢ در بارسلونا ١٩٩٢ در سال ،عدد
 عدد مدال طال به کف١ در آتالنتا ١٩٩٦ل سا

در کنار اين مدالها وی هشت بار. بياورد
ایه هقهرمان جهان شده و يکی از اعجوب

حقيقتا اين داروهای نيرو!!. ورزش جهان اسـت
افزا برای ورزشکاران و توانفرسا برای مردم

بهتر نام اين داروها را. چه معجزاتی که نميکند
 . نهادمواد اعجوبه ساز

جالب اين است که يکی ديگر از ورزشکاران
“جو د لواش“همکار آقای کارل لوئيس بنام   

De Loach Joe که در بازيهای المپيک سئول در 
 متر مدال طال را به کف آورده بود٢٠٠دو 

از داروهای ممنوعه“ غير عمد“بعلت استفاده 
 . ز اتهامات وارده تبرئه شدنيروافزا ا

“ويد اگزوم“آقای . ين قصه سر دراز داردالبته ا
بدون غرض ونام قهرمانان ديگر آمريکا را که 

مرض مورد تجاوز اين داروهای تشخيص
مصلحت قرار گرفته و قربانی دسيسه انها

آندره““ :ند باين ترتيب عنوان ميکندا هشد
ماری“ ،دو و ميدانی   Andere Philips“فيليپز
بازی Mary-Joe    Fernandez“فرناندسجو 
ورزش James Martin“جيمس مارتين“ ، تنيس
 ورزشDave Schultz “ديو شولتس“، يودو
،، يازده نفر اسکی باز، نه نفر فوتباليستکشتی
 .“ نفر ورزشکاران هوکی١٥

ای درخشان خانمه هيکی ديگر از اين چهر
  غزال تيز پایMarion Jones “ جونزونماري“

 سيدنی سه مدال طال که در المپيکجهان است
۶بقيه در صفحه ...    دو مدالو
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست

             ...رياکاری در امر ورزش
وی در مجموع پنج مدال. برنز دريافت کرد

هيچ زنی قبل از. المپيک را بخود اختصاص داد
ونتوانسته بود اين همه مدال را يکجا از المپيکا

اناين قهرم. با خودش به آمريکا سوغات ببرد
٢٠٠٠ تا ١٩٩٨قهرمانان در فاصله سالهای بين 

مهه ه مسابقه دو صد متر شرکت کرد ک٣٤در 
شوهر اين خانم نيز. ه شددنء براستثنا آنها بدون

کهC. J. Hunter   “جی هانتر. س“بنام آقای 
قهرمان پرتاب وزنه بود يکی از مصرف

آقای. کنندگان بنام داروهای نيرو افزا بود
را ویCharlie Francis  “نسيسچارلی فرا“

 کانادائی که قربانی“بن جانسون“بعنوان مربی 
مصرف داروهای نيروافزا در سيدنی گرديده

 در سالهای“جونز“خانم . معرفی کرده بود، بود
گذشته که زياد در پی کشف مصرف کنندگان

١٩٩٨داروهای نيرو افزا نبودند يعنی در سال 
 ثانيه٦٥/١٠کورد قادر شد که در دو صد متر ر

باين ترتيب وی پس از. را به کف آورد
 Florence Griffith “ جوينرفلورنس گرفيتث“

Joyner  در المپيک سئول در ١٩٨٨که در سال
 را٤٩/١٠رکورد کشور اشغالی کره جنوبی 

 اين.استکسب کرده بود سريعترين زن جهان 
فلورنس گرفيتث“آخرين باری بود که خانم  

وی.  ی شرکت ميکردا ه مسابق در“جوينر
خودش را ا ز انظار پنهان ميکرد و سرانجام

ز داروهای نيرو افزا  وا هبعلت استفاده بی روي
 سالگی٣٨طال ساز بعلت سکته مغزی در سن 

تا آن زمان که زنده بود. بدرود حيات گفت
شرکتها و کنسرنهای بزرگ مالی که هنوز

 از وجود ویندا هند و سکته مغزی نکردا هزند
گرچه زندگی وی. حداکثر استفاده را نمودند

 بود ولی مرگ وی برای“پرافتخار“کوتاه و 
 دراز مدت طال،همه اين شرکتهای بی افتخار

 .ساز بود
يک چنين وضعيت تعفن آوری در ورزش جامعه
سرمايه داری اتفاقی نيست که بتوان آنرا با

 و“خاطی“خطای اين و يا آن شکنجه گر 
 زندان ابو غريب در عراق الپوشانی“نفردم“

در اين جا نظمی بر قرار است و نظامی از. کرد
دروغ و رياکاری برای فريب ساير ملل جهان و

.ستا هبنا شدآمريکا “ مدنیجامعه “تبليغ برای 
اگر زور و قلدری و رشوه دهی و  جاسوسی و
رياکاری و فريبکاری و جنايت پيشه گی

، جمهوری، پاناماا در عراقامپرياليسم آمريک
،، اندونزی، آرژانتين، شيلی، گرانادادومنيکن
برد دارد و.. . و، الئوس، کامبوج، ويتنامايران

قانون عمومی سياست امپرياليستی است چرا بايد
اين. ی باشدا هسياست ورزشی وی تافته جدا بافت

قهرمانان تقلبی همه و همه بر باالهای سکوی
، سرود ملی کشورشان راگيرندافتخار قرار مي

، اشک در چشمانشان حلقه ميزند و درمينوازند
ته دلشان با غرور فراوان به ريش ساير
ورزشکاران جهان که درک ديگری از ورزش و

حقيقتا که. روابط انسانی دارند ميخندند
پيروزهای امپرياليست آمريکا در ميدانهای

ا وهای متعفنی است که بايد آنر“شو“ورزشی 
چنين فرهنگ. ء کردفرهنگ وابسته به آنرا افشا

تعفن آوری نميتواند فرهنگ طبقه کارگر آمريکا
اين فرهنگ. و نيروهای مترقی اين کشور باشد

    .متعفن سرمايه داری آزمند و طمعکار اسـت

البته چون از نظر حقوقی تقلب امپرياليست
ست وا هآمريکا مورد اعتراض کسی قرار نگرفت

ی خصوصی در بين نيست  همه اين مواردشاک
شامل مرور زمان شده و کيفری متوجه

تازه اگر برای. ورزشکاران آمريکائی نميگردد
“قهرمانان“خالی نبودن عريضه مدالهای اين 

١٥عوامفريبی را نيز پس ميگرفتند و پس از 
ای قهرمانی را پس و پيشه هسال  ترتيب رد

 سهراب بودميکردند نوش داروی پس از مرگ
زيرا هم اين قهرمانان دروغين از راه فريبکاری

ند و هم شرکتهای تبليغاتی که برا هميليونر شد
روی آنها سرمايه گذاری کرده و اجناس خود را

.ندا هبخورد مردم داده  به اهداف خود دست يافت
امپرياليست آمريکا نيز با تبليغات سياسی خود در

 و“جامعه مدنی“ و باره شيوه زندگی امريکائی
به نتايج“ گهواره و مهد امکانات بی پايان“

 از اين گذشته.ستا هايدئولوژيک خويش رسيد
 غير قابل برگشتش را درغات تاثيراِتاين تبلي

ست و امروزه مگر چند نفرا هزمان خود گذاشت
به اين قبيل اسناد برای شناخت ماهيت
امپرياليست آمريکا و نقش وی در ورزش

ساير امپرياليستها که خود نيز با. رسی دارنددست
الهام از کسب سود حداکثر بهر طريق مشروع و

ی ندارند کها هيا نامشروع دست مييازند نيز عالق
ء استفادهبر سر اين موضوع جار بزنند و سو

، چون اين شتر روزی در خانه آنهاتبليغاتی بکنند
 .نيز ميخوابد

ز داروهای نيروا هاينکه در ورزش آمريکا استفاد
اين. افزای ممنوعه رايج است امر جديدی نيست

ست کها ه نبود پزشک المپيک “اگزوم“آقای 
 قبال.ستا هبرای اولين بار اين اسناد را رو کرد

کميته المپيک،  Voy Robert  “روبرت وی“آقای 
و ساير سازمانهای ملی ورزشی آمريکا را آنهم

بود که نظامی ازدر مقابل دادگاه متهم کرده 
روتوش کردن و الپوشانی تخلفات ورزشی ايجاد

وزارتخانه“در حقيقت در آمريکا .  ندا هکرد
ست و در کنارا ه تاسيس شد“ روتوشکاری

که مسئول دروغپردازی در“ وزارتخانه حقيقت“
امور سياسی است نظامی منطقی بر اساس جعل

اين فعاليتهای آقای. و دروغ بر پا داشته اند
به جائی نرسيد همانطور که  “روبرت وی“

  .به جائی نميرسد“ اگزوم“تالشهای آقای 
 دادگاه عالی جهانی٢٠٠٣در ژانويه سال 

 در شهر لوزان در سوئيس اعالمCAS ورزش
  :کرد

 IAAF سازمان جهانی ورزشهای دو و ميدانی “
تالش کرد تا سازمان آمريکائی مربوطه يعنی

USTAF  تن از١٣نام  را وادار کند 
ورزشکارانی را که در بازيهای سيدنی در

 بعلت تخلفات مربوط به٢٠٠٠استراليا در سال 
استفاده از داروهای نيروافزا دستگير شده بودند

حداقل يکی از اين ورزشکاران با. بر مال کند
اطالع قبلی مقامات آمريکائی از استفاده غير

يکمجاز وی از داروهای نيروافزای صاحب 
 .“مدال طال شده است

آمريکائيها ولی از انتشار نام آنها امتناع کردند و
 در شهر لوزانCAS دادگاه عالی جهانی ورزش

در سوئيس سرانجام تسليم نظر و فشار
 .آمريکائيها شد

نشريه آلمانی زود دويچه سايتونگ  در شماره
بهمين سادگی“ : نوشت٢٠٠٣ آوريل ٢١/ ٢٠

.پول و قدرت داشته باشده است ک کسی برای
 در صد در آمد٨٠. آمريکا هر دو را دارد

المپيک از معامالت تلويزيون و کمکهای
آيا ورزش. شرکتهای آمريکائی تامين ميگردد

جهان دستی را که به وی خوراک ميدهد گاز
 “ميگيرد؟

 !و ما اضافه ميکنيم هرگز
.حقيقتا که نويسنده آلمانی اين نشريه حق دارد

کن وی محق نيست وقتيکه فکر ميکند بالي
برمال کردن اين مدارک ميتواند دنيای ورزش

آلوده بودن اين دنيا در اين نيست. را پاکيزه کند
لودهآ، ندا هکه افراد بد بر جای افراد خوب نشست

 تراوش داریهبودن آن از ماهيت نظام سرماي
محلی است برای ،ورزش تجارت است. ميکند

گذاری ميکند نکس که سرمايه آ.کسب ثروت
. اين سرمايه گذاری سود بردلِقَبميخواهد از 

اين همان قانون عام تحول جامعه سرمايه داری
، بهر طريق ممکن،کسب سود حداکثر. است

 حتی اگر الزم باشد،ستا هايده آل اين جامع
 .اخالق و بشريت را در پای آن قربانی کرد

ن فارسی بتاريخنشريه لوموند ديپلماتيک به زبا
 در مورد بازيهای المپيک می٢٠٠٤اوت 
کليه حقوق بهره برداری و پخش“  : نويسد

منظور کميته بازيهای (ندا هبازيها از آن کميت
ز محلا همنابع مالی کميت. )توفان-المپيک است

ز سوی کانالهای تلويزيونیا همبالغ پرداخت شد
برای پخش رقابتها و همچنين از شراکت پر
،سود با شرکتهای چند مليتِی حامی تامين ميشود

٨/٢ی ميشود معادل ا همجموع اينها بودج
يعنی به عنوان مثال توليد ناخالص(ميليارد دالر 

زا هاز آنجائی که کميت). ملی کشوری مانند مالی
 چند تن٢٠٠٢، در سال رسوائی بر کنار نيست

از اعضای آن در ارتباط با بازيهای زمستانی
الت متحده متهم بها در اي“الت ليک سيتیس“

، هفت نفر از آنان به ناچارفساد مالی شدند
، ضمن اين که چهار نفر ديگراخراج شدند

   .“ دادندءاستعفا
 رئيس Terry Madden “تری ميدن“آقای 

سازمان اداری مبارزه با مصرف داروهای
 در آمريکا فاش ساخت کهUSADAتوان بخش 

، ورزشکاران، مربيانزشکاندر اين توطئه پ
وی فراموش کرد که به اين گفته. شرکت دارند

خويش اضافه کند که سياستمداران و شرکتهای
بزرگ داروئی و رسانه تجاری گروهی نيز

ايشان فاش ساختند که. مشارکت دارند
 Tetrahydrog ورزشکاران از داروی غير مجاز

estrinone (THG)اينخاصيت . ندا ه استفاده کرد
داروی جديد که نوع جديدی از داروهای شناخته

ست اين ميباشد که ميتواند کاوشگران را بها هشد
اشتباه بياندازد و آنها را درموقع  آزمايش خون
و ادرار ورزشکاران با مواد مشکوک ممنوعه

علم پزشکی در طی سالها. روبرو نسازد
تحقيقات پزشکی و در آزمايشگاههای عظيم با

 انبوه در اين خدمت قرار گرفته  که سرسرمايه
کميته جهانی المپيک و مردم جهان را کاله

 .بگذارد
  که در آزمايشگاه Balco“بالکو“شرکت بزرگ 

بزرگ خويش بطور پنهانی دانشمندان خويش را
ند مدعیا هوادار به اختراع چنين داروئی کرد

٧بقيه در صفحه ...        است که نام
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

           ...ر ورزشرياکاری در ام 
ممنوعه ی داروها  فهرست  در  وی داروی

،قرار ندارد و لذا از نظر حقوقی ايرادی به وی
، به مربيان و ورزشکاران واردبه پزشکان

 .نيست
ی پيدا شد کها هپروند“ بالکو“در شرکت بزرگ 

“اريون جونزم“نام قهرمان قهرمانان يعنی خانم 
 ن پرونده گزارشدر اي. بر آن نقش بسته بود

 روشن.نگهداری ميشد“ جونز“تمرينات خانم 
ست تاثيراتا هاست که شرکت فوق قصد داشت

“جونز“داروهای خويش را بر روی خانم 
 . امتحان کند

ورزشکاری را در نظر بگيريد که نه بر اساس
ای ورزشی بلکه بر اساسه یتوانائيها و شايستگ

آيا يک. ستا ه قهران جهان شدیمقررات قضائ
واقعا دارای ارزش“ حقوقی“چنين پهلوانان 

ای منفی وه ه آنها نمون!معنوی هستند؟ هرگز
بصورتند و امپرياليست آمريکا ا هپهلوان پنب

“جامعه مدنی“دموکراتيک و در چهار چوب 
 .ستا هکارخانه پهلوان پنبه سازی باز کرد

 بازار وسيعی در،اين داروهای عضله ساز
جود گسترده باشگاههای بدنآمريکا بخاطر و

اکثر شرکتهای توليد داروهای. سازی دارند
 Utah “اوتا“عضله ساز و يا نيرو افزا در ايالت 
           .در اياالت متحده آمريکا مستقر هستند

 که از اينOrrin Hatch  “اورين هاچ“ سناتور
ست در اينا هايالت به سنای آمريکا راه يافت

وی تمام تالش خويش. ستعرصه بسيار فعال ا
ست ضوابطی را به تصويبا هرا به کار برد

برساند که به موجب آن اين داروهای عضله ساز
مواد“و نيروافزا نه به منزله دارو بلکه بعنوان 

مطابق تعريف.   رده بندی شوند“مکمل غذائی
حقوقی و قانونی ورزشکاران آمريکائی از

د بلکه آگاهانه بهداروهای نيروافزا استفاده نميکنن
برنامه غذائی خويش توجه ويژه مبذول ميدارند و
مواد غذائی تکميلی برای حفظ سالمت خويش

و طبيعتا نميتوان کسی را به. نوش جان ميکنند
جرم انديشيدن به امر سالمت خويش مورد

آيا ميشود با اين اراجيف وجدان. اخذه قرار دادؤم
جار به حقمعذب مردم را تسکين بخشيد و انز

اين شيوه زندگی آمريکائی که. آنها را از بين برد
، پول و خون و، تظاهربر اساس رياکاری

.            ست ارزانی خودشان بادا هجنايت بنا شد
در اسنادی که در مورد المپيک آتن در سال

ست از قبلا ه يعنی يک سال قبل منتشر شد٢٠٠٣
 چه مدالهائی را بايدند که آمريکاا هتعيين کرد

 يک مدال٢٠١بنظر آنها در آتن بايد به . بياورد
٩٧اين مقدار در بازيهای سيدنی ( دست يافت
ستا ههنوز بازيهای آتن به پايان نرسيد). عدد بود

شايد اين پيشگوئی به کمک داروهای نيروافزا
درست از کار درآيد با توجه به اينکه رقبای

نيز ميشود با توسل بهقهرمانان آمريکائی را 
 از زمين،همين حربه شناخته شده قبل از بازی

خارج کرد و بر رويشان يک مشت لجن پاشيد
حال. ين آرزو نبايد کار مشکلی باشدا هرسيدن ب

بدرستی ميتوان ديد که چه جنگی از نظر حقوقی
“شرلوک هلمزهای“و جنائی و کارآگاهی با 

ا در کنارامريکائی بر سر دزديدن اين مداله
 يک نزاع پنهان.بازيهای المپيک در جريان است

مستورولی بيرحمانه که از ديد مردم جهان 

هم اکنون با همين روش مچ دو. ستا هماند
ميد کسب مدال داشتندا هورزشکار يونانی را ک

ند و آنها نيز با ايجاد صحنه سازی وا هگرفت
تصادف ساختگی با موتور از چنگ آزمايشهای

يکی از اين ورزشکاران. ندا هکی فرار کردپزش
و سرانجام پس. بايد آتش المپيک را روشن ميکرد

از افتضاح فراوان انصراف خويش را از ادامه
حال. شرکت در بازيهای المپيک آتن اعالم داشتند

راه باز است تا کسانی به مدالها دست پيدا کنند که
حق. ندا هتوسط نماينده کنسرنها تعيين شد
ائی کهه هسکوتهائی که پرداخت ميشود و رشو

طبيعتا اين روح. جاری ميگردد قابل تصور نيست
روح المپيک را فقط در. المپيک نبوده ونيست

 . سوسياليسم ميتوان پيدا کرد
قهرمان پرتاب ديسک که شخصی از مجارستان
بود در حالی دستگير شد که قصد داشت در کيسه

ر ديگر را بجایپالستيکی ادرار نجس يک نف
ادرار  خود  تحويل دهد که مچش را در حين

وی ناچار شد مدال طالی. تعويض ادرار گرفتند
يل دهد و المپيک را.خود را به نفر بعدی تحو

وی که يک. بعلت بد آوردن در اين بار ترک کند
مجاری بی نفوذ بود قربانی سياست تظاهر به

اعتباری بهقربانی کردن وی بايد . پاکدامنی است
 و بازرسيهای المپيک بدهدیجدی بودن نظارتها

و گرنه چه کسی است که قبول کند قهرمانان
ممالک بزرگ امپرياليستی منصفانه و عادالنه به

حال بايد. ندا هتصاحب مدالهای طال دست يافت
ند با تمرينهایا هکه به کاال بدل شد“ یقهرمانان“

ا را باخويش راه تعويض ادرار بی سر و صد
  .تردستی بياموزند

ی قهرمانی را وادار ميکند باين عملا هچه انگيز
. پول و با زهم پول،پول. چندش آور دست زند

، يعنیقهرمانی برای اين افراد يعنی نجات از فقر
آنها با اين. ، يعنی اشتهار و نفوذتامين آتيه

چنين. ا بهر کاری راضی ميشونده هانگيز
ح بازيهای المپيک يونان باستانائی با روه هانگيز

  .منافات دارد
از هم اکنون کنسرنها های داروِئی و

 DNAآزمايشگاههای بزرگ در پی يافتن ژنهائی
هستند که قدرت و تاب تحمل عضالت را افزايش
ميدهند و در عين حال خاصيت ارتعاش و ارتجاع
عضالت را که موجب دورخيز بهتر ميشود

ينده نزديک منظرهدر آ. موجب ميگردند
“متمدن“وحشتناکی را دنيای امپرياليسم در جهان 
 دنيا.ستا هخويش برای فريب مردم تدارک ديد

 .  مصنوعی
اين واقعيت بازيهای المپيک است و ورزش در
دنيای سرمايه داری و طبقاتی فقط سياسی و

فقط کمونيستها با. تجاری و با دوز کلک است
تی قادرند به اينايجاد يک جامعه سوسياليس

وضعيت غير انسانی خاتمه دهند و برای حيثيت
سرمايه داری فقط به. انسانی ارزش قايل شوند

مسخ انسانها مشغول است و بوی تعفن چنين شيوه
،زندگی گالدياتوری رومی و برده داری مدرن

روزی المپيک. بينی انسانهای آزاده را می آزارد
المپيکی که در. يرسدآزاد انسانهای آزاد نيز فرا م

 .ز داروهای معجزه آسا نباشدا هآن نيازی به استفاد
زيرا نياز زندگی ديگر نياز به معجزات نخواهد

 .بود
 ٭٭٭٭  

    ...     ورزش و نقش
،، مروتقهرمانان را با روحيه قهرمانی 

دند و اين در رفتارانسانيت پرورش می دا
 .بزرگوارانه آنها تجلی مييافت

ياشين دروازه بان پر آوازه شوروی در آمد
کالنی را که با مهار توپ ده تن از بهترين
بازيکنان خط حمله جهان در يک شرط بندی
جهانی نصيبش شده بود به کودکان برزيلی
بخشيد و نامش را در جهان به منزله دروازه

ياشين ها طبيعتا. نی ساختبان انسان جاودا
زنده ميمانند ولی از نام فوتباليستهای ساواکی
ايران در زمان شاه و يا برخی دلقکهای

 .ورزشی آمريکا کسی خبر هم ندارد
ی نيز وضع بهمين صورت بودا هدر چين تود

وورزش از خدمت طبقات حاکمه بدر آمده در
ورزش. دست توده های مردم قرار گرفت

اگر تا.  و برای همه قابل دسترسیی شدا هتود
 ورزش،همين چند سال پيش ورزش اسکی

پولدارها بود و يا هنوز هم ورزش اسب
، درسواری و تنيس ورزش پولدارهاست

شوروی اين انحصار شکسته و امکانات
ار گرفت تاری در اختيار همه قشورز

 آنوقت بود.استعدادهای خود را پرورش دهند
ا قهرمانان برخاستند وکه از درون توده ه

ميدانهای جهان را بنام سوسياليسم و برای
 . سوسياليسم فتح کردند

روزهائی بود که مردم شکست ورزشکاران
شوروی را شکست خود تلقی ميکردند و از آن
متاثر ميشدند و برای آن سياست ارزش قايل

شالوده ورزش پيروزمند شوروی و آن. بودند
ی در زمان استالينهمبستگی انسانی و جهان
يست که کمونيستهایا هريخته شد و اين تجرب

ايران بايد از آن در برخورد به مساله ورزش
تاثيرات عظيم انقالب کبير اکتبر در. بيآموزند

امر ورزش دنيای سرمايه داری را وادار کرد
تا بودجه بيشتری به امر ورزش تخصيص

، آنرا در برنامه مدارس خود در نظردهد
رد، برخی موانع را از سر راه آن بر دارد وگي

در اين راستا بود که اهميت نقش ورزش نيز
در بسيج مردم و استفاده تبليغاتی از آن پی

 .برد
کمونيستها بايد همواره از همگانی شدن

، ايجاد دوستی ميان خلقها و انسانهاورزش 
 با ملی گرائی در ورزش که به.حمايت کنند

.ها منجر ميشود مبارزه نمايندنفرت ميان انسان
،، دوستیورزش را در خدمت تقويت انسانيت

همبستگی ميان انسانهای تمام جهان بنگرند و
سياست امپرياليستها را در ايجاد شکاف در
جبهه طبقه کارگر و خلقهای جهان از طريق

 .“ورزش برمال سازند
**** 

 ...شجاعت يا سفاهت
تنها نيروی. ميزنند تا نسلها قابل جبران نيست

د در جلوی تجاوز امپرياليستهاواقعی که ميتوان
به مبارزه بر خيزد نيروی توده های مردم است
که تحت رهبری حزب واحد طبقه کارگر ايران

سرنگون باد رژيم سرمايه داری. قرار گيرند
 . جمهوری اسالمی

  
****
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به نيت غارت جهان و تسلط  بر آن در زير اين§
انها اميال. سرپوشهای عوامفريبانه می پوشانند

 را بجای“جنگهای پيشدستانه“خويش را حتی 
صلحجوئی جا می زنند ولی سياستمداران

 ديپلماسی وجمهوری اسالمی گوئی بوئی از زبان
با زبان قمار بازان با. ندا هيا مبارزه ديپلماتيک نبرد

 .دو عدد ورق ناقابل بانک را ميزنند
ميگويند زمانی سفير جهوری چين به همين اوباش

 در اشاره به،بی سواد و بی خبر از سياست جهانی
سياست احمقانه آنها نسبت به حمالت بی بو

ان بهخاصيتشان و در عوض پر سرو صدايش
آمريکا توصيه کردند که بی جهت غولی را که

ست با سر و صدای خويش از خوابا هبخواب رفت
ولی اين سفيهان بی خبر و بی خرد به.  بيدار نکنند

 .اين توصيه ها توجهی نکردند
اين گونه سخنان نابخردانه فقط ميتواند يک اسلحه
تبليغاتی قدرتمند بدست تجاوزکاران جهان بدهد تا

 بزرگ کردن آن زمينه تجاوز به ايران را مهيابا
عسس“ سياست ،سياست اين سفيهان مست. کنند

آنها فکر ميکنند با عربده کشيهای“ مرا بگير است
 قدرِت،وچه باغیبی موقع و خواندن آوازهای ک

رخخويش را به و نيش چاقوی “ جاهليت“
آنها نميفمند که با سياست کاله. ا ميکشنده یآمريکائ

 طلبی نميشود يک مملکت را“نفس کش“خملی و م
لحن وزير دفاع لحن چاقوکشهای. اداره کرد

ميدانی است و مانند سگی که در خانه صاحبش
شير شده به تحريک دشمنان ايران مشغول است تا

يکه در پيش دارند عذرا هبرای هر اقدام جنايتکاران
اين سياستهای تحريک آميز و. موجه بتراشد

ين شک وا ه بقدری حيرت انگيز است کسفيهانه
ين افراد خود عمال ستونا هشبهه را ايجاد ميکند ک

پنجم دشمن هستند تا راه تجاوز نظامی به ايران را
اين کاله مخمليها نمی فهمند که دوران. هموار کنند

ست و با شاخ و شانه کشيدنا هرجز خوانی گذشت
استدر مقابل حريفی که يک سر و گردن که سهل 

چند برابر قد آنها است شجاعت خويش را به
.  ندا هند حماقت خويش را عيان کردا هنمايش نگذارد

 تصورش در اين است که در“بی دفاع“وزير 
سياست خارجی بايد با دستهای باز و بلوفهای تو
خالی بازی کند و بقول امروزيها با خالی بندی

 . ش را جلو دهدا هسين
تش را فقط در مقابل مردماين وزير ابله شجاع

ايران و در هنگام سرکوب صاحبان واقعی اين
، وی در مقابل دشمنان اتفاقا بسيارسرزمين دارد

ذليل است و سر بزنگاه نيز فرار را بر قرار
 روحانيت و نوچه های چاقوکش آنها.ترجيح ميدهد

آنها در هر دوره. ندا ههمواره ضعيف کش بود
جاوز مغوالن راه همکاریتاريخ ايران از زمان ت

تاريخ. ندا هبا دشمنان مردم را در پيش گرفت
روحانيت تاريخ مشاورين شاه سلطان حسين

 . هاست
رژيم فاسدی که به مردم کشورش که بزرگترين
سالح مقاومت و نيروی پايان ناپذير استقامت در
نبرد ملی هستند متکی نيست هرگز قادر نخواهد

ا و صهيونيستها بهبود مقابل امپرياليسته
اينکه آنها در مقابل. کوچکترين مقاومتی دست زند

تحريکات حساب شده امپرياليستها لجامشان را
آنها. ند حاکی از ترس و وحشت آنهاستا هگسيخت

ميخواهند با هوار زدن بر ترس خود بر دل خالی
نعره های کوچه باغی آنها از سر. خود غلبه کنند

جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

 ..."حزب کمونيست کارگری ايران"
از... در شوروی، بروز رويزيونيسم و انقالب اکتبرو

اين قبيل مسائل هستند که ما به آنها برخورد کرده و
 .ماهيت اين جريان را برمال می کنيم

چشم اسفنديار اين جريان منحرف، دوری از لنينيسم و
ت با آن است، فرار به مارکس راه گريز اين عدهضدي

 آيا می توان برای فرار از.استاز اعتقاد به لنينيسم  
تکيه بر.  چنگ انداخت؟“مارکسيسم“لنينيسم به 

ها رو می کند و لنينيسم دست آنها را در همه زمينه
 آنها ضد مارکسيست و ضد نشان خواهد داد که

گاه نظريات آنها درجاي. کمونيست تمام عيار هستند
متن ليبراليسم بورژوائی است که آنرا پرچمی برای
.اند مبارزه با کمونيسم و ايدئولوژی سوسياليسم ساخته

 ماست خور اين عده را رها)توفان(حزب کار ايران
 . نخواهد کرد

اين عده در جنبش کمونيستی ايران سهل است در
 اينزيرا در. جنبش اپوزيسيون ايران نيز ندارند

 .جنبشها جائی برای ستون پنجم دشمن خارجی نيست
 ٭٭٭٭                                    

دلگرمی نيست از سرشادمانی و مردانگی و 
ترس از تاريکی شب است و برای دلگرمی

 .خويش حنجره ميدرانند
اگر اين مالهای طرار و چاقوکشانشان که به

، تباهی خويش و همسلکانشان و، فساددزديها
به ماهيت مزور خويش بخوبی آگاهی دارند به

 ميخواهند سالح،امپرياليستها حمله ميکنند
را از دست کمونيستهامبارزه ضد امپرياليستی 

آنها در پی. گرفته و مردم را به بيراهه ببرند
مبارزه واقعی با امپرياليست نيستد در پی
.انحراف مبارزه ضد امپرياليستی هستند
روحانيت هميشه دير يا زود با امپرياليسم کنار

 .ميآيد
حماقتهای شمخانی نسخه دوم سفاهتهای

با بمبرفسنجانی است که دولت اسرائيل را 
در اين کر دستجمعی احمقهای. اتم تهديد ميکند

الف زن که برای پشت گرمی دادن به خويش
 ذوالقدر نامی که گويا،رو دست هم بلند ميشوند

مسئوليت فرمانده سپاه پاسداران را به يدک
پايگاه“ ديمونا“ست که از ا هميکشد اضافه شد

اتمی اسرائيل بعنوان آماج موشکهای ايران ياد
آيا احمقانه تر از اين اقدام ميتوان تصور. ميکند

کرد؟ دولتی که هنوز بمب اتمی ندارد و زمان
دستيابی به آنهم هنوز معلوم نيست بايد مغز خر
،خورده باشد تا بخود اجازه دهد دولت متجاوز

را که به هيچ قانونصهيونيستها سار گسيخته فا
دارایحداقل و اصول انسانی مقيد نيست و 

 و تا به امروز نيزميباشد عدد بمب اتمی ٢٠٠
ست مورد تهديد وا هنکرد انکارآنرا وجود 

تحريک قرار دهد و به مصاف رو در رو به
 .طلبد

اين سياست خارجی سياست بی مسئوليت و
اين سياست خارجی منحرف. ستا هخائنان

کردن مبارزه عليه صهيونيسم و امپرياليسم
سلحه و جنگ دراست و ادامه آن توسل به ا

.   يک شرايط نا برابر و بسيار خطرناک است
 جنگ افکار،مبارزه ايدئولوژيک و تبليغاتی

است ولی زمانی که سخن از تجاوز و تهديد
نظامی بطور مشخص به ميان آمد زمينه

آنوقت ديگر. بيداری غول جنگ آماده ميشود
برای افکار عمومی مهم نيست که چه کسی

 .ستا هدجنگ را آغاز کر
...تهديد به بمب و شهاب دو و سه و چهار و

مانند روضه های ماه محرم است که امام حسين
اداره. را صد بار سر ميبرد و زنده ميکند

مملکت را نميشود با منبر رفتن و کرکری
 . خواندن اشتباه کرد

اينکه کسی به رفسنجانی و شمخانی و نظاير
شايد حاکیاين افسار گسيخته ها دهنه نميزند 

از آن باشد که جاسوسهای خفته امپرياليستها و
صهيونيستها در پی سر بلند کردن هستند و از
مجاری دولتی نه تنها در درون به نفاق ملی و
ميدان دادن به تجزيه طلبی دامن ميزنند از
بيرون نيز دشمنان ايران را فرا ميخوانند که

 . برای تجاوز موجه به ايران آماده شوند
آنها از شعار استراتژيک و تاکتيکی

“کاغذش“ است فقط “  ببر کاغذیامپرياليسم“
 اگر مردم ايران گور اين.ندا هرا گرفت

...جنايتکاران را نکنند خساراتی که به مردم
          ٧بقيه در صفحه 

 ...شجاعت يا سفاهت
ند کسی که مناره را ميدزددا ه از قديم گفت.ستا هکرد

برای الفزنان و گزافه. نخست بايد چاهش را بکند
گويان جمهوری اسالمی اين بديهيات ياسين بگوش

 .خر است
باين ترتيب دولت جمهوری اسالمی دهان انتقاد
خويش را از سياستهای تجاوزکارانه امپرياليست

ست وا هآمريکا و صهيونيستهای اسرائيل بست
خويشتن را در عرصه جهانی به انزوای کامل

دولت غير قابل کنترلی که با امپرياليست. ميکشاند
آمريکا سر شاخ نظامی ميشود و برای وی در
عرصه نظامی شاخ و شانه ميکشد موجب هراس
آمريکا که نميشود سهل است دشمنی همه کشورهای
منطقه را که اين تهديد را جدی گرفته و آن را

.هديدی بر عليه منافع خويش ميبينند بر می انگيزدت
آيا اين استدالل اسالمی که ماهيتا مضمون و درک
قصاص مذهبی را در بطن خود دارد آمريکا را با
همان اسلحه زنگار گرفته و محکومی تهديد نميکند
که اين امپرياليست با آن اسلحه جهان را تهديد

که باشدنقض حقوق ملل از هر جانبی . ميکند
 .    محکوم است و نميتوان از آن حمايت کرد

جمهوری اسالمی در سياست خارجی خويش توسط
وزير سفيه دفاع از اين هم پيشتر رفته و با کلمات
تحريک آميز هل من مبارز طلبيده و اعالم

ست که هر وقت اشاره کند در افغانستان وا هکرد
هاآن. عراق جان سربازان آمريکائی را ميگيرد

ند که از توانائی ترور سربازانا هاعالم کرد
آمريکائی برخوردارند و آمريکا بايد از ايران

 .حساب ببرد
ی بنام شمخانی که جای خود دارد ديکتاتورا هجوج

گردن کلفتی بنام آدولف هيتلر وقتی ميخواست
خويش را برای تجاوز به جهان آماده کند المپيک

ک عظيم را المپيکبرلن را علم کرد و اين المپي
وی در حاليکه در عمل در پی تجهيز. صلح ناميد

خويش بود برای فريب دشمنانش به کلمات صلح و
امپرياليستهای. مسالمت و نظاير آنها متوسل می شد

آمريکا و يا صهيونيستهای اسرائيل واژه های
و مبارزه عليه تروريسم را“ دموکراسی“، “آزادی“

آنها. ندا هوزی خود کردگ افرنوسيله تجاوز و ج
سياستهای ضد انسانی و جنگ افروزانه خويش را
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 ...قاچ زين را بچسب اسب
و ناموسی بدل کنند و حتی با اتهامات روسپيگری به
ديگران بر افکار زنان مذهبی که تعدادشان هم کم
نيست غلبه يافته و آنها را با اسلحه مذهبی به ميدان
د،کشند تا حتی از اسارت فکر خويش به دفاع برخيزن

آنگاه ما بايد در مقابل آنها لجبازی کنيم، بايد دريده تر و
عريانتر گرديم و منتزع از متن مبارزه طبقاتی،
تاريخی، فرهنگی و منتزع از واقعيتهای محيط و

اهميت و نتايج فعليت مبارزه مبرم اجتماعی و درجه
عملی آن، سنت شکنی کنيم و جواب دندان شکنشان را

.با اندامهای عريان به نمايش بگذاريمدر ميدانهای شهر 
اين روش مبارزه با مذهب و دست افشانی برای

ای بی قيد وشرط جنسی ما را بياد يک واقعهه یآزاد
تاريخی می اندازد که نقل آنرا در اين متن جايز می

  فقط از“حزب کمونيست کارگری ايران“. دانيم
 باارث نبرده يک پايش از نظر مبارزه"  بيسمارک"

 .اعتقادات مذهبی مردم نيز در دربار پهلويست
ايران نقل می کند که حسين مکی در تاريخ بيست ساله

 درماه محرم١٣١۶ و ١٣١۵در سال " رضاخان قلدر
ها را که مورد احترام مردم بود سران اصناف و بنگاه

های جشن و سرور راه بياندازند و وادار می کرد دسته
کار به. را در آورند" ونيز "و" ريو"ادای کارناوال 

 اين روز کارناوال با١٣١٩جائی رسيد که در سال 
اول ماه محرم روز عاشورا مصادف شد و شب دهه 

های مفصلی برروی قبل به دستور رضاخان دسته
انداختند و فواحش و قوادان را همراه  با کاميونها براه

مطربان بر آنها سوار کرده به رقص و پايکوبی
 .ختندپردا

چادر برداشتن، روزهای محرم فواحش به خيابان
،رضا را به توپ بستن آوردن، حرم خواهر امام

اقداماتی بود که نه تنها روحانيت ارتجاعی را تضعيف
نمی کرد، سهل است به تقويت ارتجاع مذهبی و دشمنی

زيرا واقعيت. مردم با دستگاه حکومتی می انجاميد
واحش و نه با دامن کوتاهرا نه با ف" صحرای کربال"

های کردستا ن می توان از ميان پوشيدن در کوه
فقط مريخيان می توانند دارای اين مغز های. برداشت

اين قبيل مسائل البته بحثی است که. بيمارگونه باشند
صفحات روزنامه و نشريه را پر می کند و از مسائل

بحثی است که در. سياسی روز منحرف می گرداند
ن بورژواهای اروپائی نيز تحت عناوين گوناگونميا

.فمينيستی و احزاب سبز غير اسالمی نيز خريدار دارد
هرچه موج ترور توسط بنيادگرايان اسالمی در اروپا

اسالم و تبليغ کينه ضد مسلمانی افزايش يابد، حمله به 
.هم خريدار بيشتری دارد و هم پول خوبی در آن است

الالت آنها را ميشود رونويسی کرد و استد از اين گذشته
 است که“جذابی“بنام خود جازد و درعين حال بحث 

بالقوه می تواند جای خاصی در گوشه قلب نسل جوان
 .باز نمايد

اين نوع مباحث در درون اين اشکال مدرن و سکوالر
است وفقط نيز بر ضد" اسالم سياسی"که فقط ضد 

اتی مبارزه می کندمذهب اسالم فارغ از هر مسئله طبق
بحث همجنسگرائی،. اين موارد خالصه نمی شود به

بحث در مورد حجاب، در مورد حقوق کودکان، حقوق
های ديگری از اين نوع نمونه... زنان، محيط زيست و

مباحث است که همگی در چارچوب تبادل نظرهای
ها در باره آنها می توان ده. جامعه بورژوازی می گنجد

يز بحث کرد و يا بحثهای تکراری راسال ديگر ن
طبيعتًا هر بحثی در جای خود مفيد است. تکرار کرد

ولی برای ما کمونيستها بحث فقط برای بحث مطرح
نيست و نبايد باشد، اين بحثها لزومًا بحثهای کمونيستی

نيستند و در آنجا نيز که تحقق قطعيشان به پس از
م و بیپيروزی کمونيسم حواله می شود حرف عا

 آنها  بهميشود آنجا کهضرری هستند که می توان تا 
بزرگترين ناقضين حقوق کودکان، زنان،. تکيه نمود

 امپرياليستها و بورژوازی،حقوق انسانها
امپرياليستی است که نبايد هرگز به آنها بعنوان

هيچ انسان شرافتمند و با وجدانی. فرعيات نگريست
 امپرياليستها، که بااين کشتار جمعی نميتواند به

سالح کشتار"که با " سالح  کشتارجمعی اقتصادی"
انجام شده يا می شود" جمعی گرسنگی و بی دوائی

با ديده تائيد و تحسين نگاه کند، هيچ انسان
شرافتمندی نمی تواند شاهد و ناظر خونسرد

های دلخراش مرگ گلهائی باشد که در دامن صحنه
بی دوائی بی آبی، بیمادران خويش از گرسنگی، 

مسکنی در زير بمب و باروت و آزمايشهای
،"غربی"، "دموکرات"سالحهای مدرن امپرياليسم 

و سکوالر آمريکا" اسالم سياسی"، ضد "مدرن"
پرپر می شوند و از محکوم کردن آنها باين بهانه که

ها پوپوليست"لفظ امپرياليسم مورد سوء استفا ده 
ين ناقضين حقوق بشِرا. شانه خالی کند" است

 همان،عراقيها، حقوق زنان وکودکان عراقی
اگر. دشمنان مشترک طبقه کارگر جهان هستند

روده دارازی کنيم و" حقوق جهانشمول بشر"برسر 
 از روی های آنرا بدون درک محتوی آن حتی ايده

رونويسی نمائيم ولی رابطه درونی و" توفان"
ی شدن سرمايه وديالکتيکی آنرا در دوران جهان

نقش امپرياليسم وصهيونيسم در جهان کنونی را در
ها، از اين دورنمايه بـُِبريم، آنوقت رابطه با اين پديده

ما  نه در خدمت"  حقوق جهانشمول بشر"دفاع از 
 ابزار مبارزه با امپرياليسم جهانی، بلکه

ايدئولوژيکی برای توسعه طلبی امپرياليسم است و
ی رابطه بر آن فقط به سود امپرياليسمطرح و تکيه ب

 آمريکاامپرياليسممگر . و صهيونيسم تمام می شود
هوادار حقوق زنان در ايران است؟ پس دلسوزاندن
امپرياليسم برای حقوق زنان و يا کودکان ايران،
عرب، افغانی و ترک را نمی توان جدا از استراتژی

وضيحتها و اهداف شومشان در منطقه تامپرياليس
می توان قرنها بر سر حقوق های انتزاعی برای. داد

بشر، کودکان، زنان، حيوانات و وانسانها بحثهای
کرد و وقت تلف نمود حال آنکه حقايق دانشگاهی

ديگری در مقابل چشمان ما عرض اندام می کنند که
.بنای اين بحث های دانشگاهی را بر هم می ريزند

ه جمهوری اسالمی يعنیديديم که در افغانستان که ب
بدل شد زنها از هر" اسالم سياسی"بيک جمهوری 

حقی زير منويات امپرياليست مدرن و ِسکوالر
محرومند و" حامد کرازی"آمريکا و نوکرشان آقای 

صدای خواننده زن حق ندارد از سيمای جمهوری
اسالمی افغانستان پخش شود، زيرا به تحريک

مين پيشنهاد را برایه. جنسی مردها منجر می شود
ست کها هآنگا. اند قانون اساسی عراق توصيه کرده

بحث های انتزاعی شکل پيدا می کنند، راه چاره می
جويد، وظيفه روشن در مقابل ما قرار می دهند بيک

کار“امر مهم مبارزه طبقاتی بدل می شوند و گرنه 
 فقط مربوط و محدود باين خواهد شد“کمونيستی

خانه به آن خانه روند تا مشکالت زندگیاز اين  که
امر بزرگ مبارزه. زن و شوهرها را حل کنند

عظيم اجتماعی را به محدوده ناچيز شهر سنگستان
از حدود يک بحث بحثهائی که. و کوران بکشانند

صرفًا دموکراتيک بورژوائی فراتر نمی رود،
حزب. "ستا هصفحات نشريات اين عده را پر ساخت

ب نوکران امپرياليست آمريکا هستندسازمانهای سلطنت طل

در اين عرصه بر همه" ارگری ايرانکمونيست ک
زيرا آنها بر منابع اليزالی از آثار. سرآمد است

اند که خويش را تا سرحد بورژوازی دست يافته
خفگی از آن سيراب می کنند و نويسندگانشان بر هم

اين منبع رونويسی. پيشی گرفته و رقابت می کنند
بی انتهاست، به مسائل مبارزه طبقاتی روز بستگی

ليکن آنها دردست انداز می افتند. مستقيم ندارد
زمانيکه شما با مسائل طبقاتی و مبارزه روز سياسی

 اظهار در گير می شويد و از آنها می طلبيد که به
 از کنار اگر سکوت نکنند و موذيانه. نظر بپردازند

مسائل نگذرند و بحثش را نـبندند و خاتمه يافته تلقی
يات سياه و ضد کمونيستی ازنکنند، جز اعالم نظر

 .اين پديده روئيده و چون قارچ بيرون نمی زايد
اين نيروی سياسی که در ايران و منطقه با سياست

ست همواره کـُميتـَش درا هخاصی مأموريت يافت
تاريخ کوتاه. مسائل سياسی مشخص روز لنگ است

 امروز تاريخ رونويسی از تولد اين پديده تا به
ديشمندان ضدکمونيست انگلستان،تئوريهای ان

تروتسکيستها، کائوتسکيستها، تاريخ
-پوچگرايان، منفی بافان و منفی گرايان(نيهليستها
تاريخ اتخاذ مواضع نادرست در تمام مسائل) توفان

سياسی مشخص روز در مورد ايران و جهان از
حزب کار.  امروز است زمان انقالب تا به

 به توضيح نظرياتبه موقع خود) توفان(ايران
ارتجاعی اين حزب در زمان انقالب وپس از آن
خواهد پرداخت وليکن امروز مهم است که ما
نظريات اين حزب را در مورد عراق و تجاوز

اين کشور  و صهيونيسم به مپرياليسما افسار گسيخته 
مورد بررسی قرار دهيم و نقش به غايت ارتجاعی

خوانندگان توفانآنها در تئوری و عمل را برای 
های ادعائی ما آشنا بشکافيم تا با يکی از اين نمونه

اين بحث آنها را وادار خواهد کرد که به. شويد
مسائل مشخص روزپرداخته و مواضع سياسی
خويش را نه در پشت انبوهی از کلمات بی محتوی
بلکه با بيان قابل فهم ابراز کنند تا نتايج آنها برای

اين بحث که ما. طقه روشن گرددمردم ايران و من
اين آنرا ادامه  می دهيم مانع از آن خواهد شد که 

اعضاء و هواداران خويش را بدنبال نخود سياه عده 
بفرستند و به بحثهای در گير جامعه بورژوازی
غرب مشغول کنند، تا از مسائل مبارزه طبقاتی روز

  کهاين بحث مانع از آن خواهد شد. بی خبر به مانند
"تئوری"اين عده با مسخ کردن جوانان بی خبری با 

کار حمايت از امپرياليسم و" اسالم سياسی"پوسيده 
.صهيونيسم و جنايت عليه بشريت را توجيه کنند

به طناب دار آنها" اسالم سياسی"تئوری ارتجاعی 
 .بدل خواهد شد

اين حزب لجنزاری از ليبراليسم آفريده و می کوشد
 کمونيستی را در اين لجنزار غسلهمه نظريات

. در آوردبورژوازیتعميد دهد و به رنگ بوی 
تئوريهای ضد لنينی آنها در حمايت از امپرياليسم

و ضد صهيونيسم، نظريات بی خطر وليبراليستی
،"سياه وسفيد"بورژوازی کمونيستی سناريوسازی 

برخورد به حرکت اصالح طلبی مردم درايران،
 از نيروی اتم در ايران، مسئله تماميت  استفاده مسئله

ارضی  و استقالل در ايران، مسئله ميهن پرستی و
انترناسيوناليسم پرولتری، مسئله گذشته جنبش
کمونيستی ايران و جهان، مسئله جنگ هشت ساله

ايران و عراق، مسئله برخورد به سوسياليسم، مسئله 
شورا، درک از حزب منضبط طبقه کارگر،

٨بقيه در صفحه       ... ن سوسياليسمساختما
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 چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

 ...قاچ زين را بچسب اسب
تاس، عين تروريسمبمانند و در آن پناه بگيرند

ولی آمدن سربازان آمريکائی برای ترور و
چند هزار کيلومتر راهاز آنهم عراق به غارت 

دور و گذار از درياها عين مبارزه عليه تروريسم
اين منطق فقط منطق يک. محسوب ميشود

اين. سلطنت طلب تهی مغز ميتواند باشد
حضرات  نمی بيند و يا نميخواهد ببيند که چند

يلی وارد خاک عراق شدههزار جاسوس اسرائ
ودولت اسرائيل در ميان دجله و فرات در پی

عراقيها-اين ايرانی. ساختن سرزمين معهود است
نميخواهد ببينند که کويت و اردن مراکز دخالت
مستقيم در عراق هستند و سربازان آمريکائی و
شرکتهای استعماری از راه کويت و اردن راهی

 .عراق ميشوند
 که اين تبليغات دروغين دارد اينمهمترين علتی

است که آنها ميخواهند مبارزه محقانه مردم
ی بخود ميگيرد و بيکا هعراق را که جنبه تود

ست ناشی ازا هجنبش مقاومت مسلحانه مبدل شد
اين تبليغات بغير از. وجود بيگانگان جلوه دهند

اينکه برای اين رژيم دست نشانده جنبه مصرف
ردم عراق را عليه ايرانيهاداخلی دارد تا م

، در عين حال باب طبع امپرياليستبشوراند
 تا در بوق تبليغاتینيز هستآمريکا و اسرائيل 

کردن تجاوز به ايرانلی خود برای آماده لبين الم
و يا به تسليم و سازش واداشتن رژيمی که در
ايران از هيچگونه پايگاه وسيع مردمی

 .برخوردار نيست بدمند
 دست نشانده عراق فرزند حرامزادهرژيم

تروريسم جهانی است و اظهاراتش پشيزی
چشمان استقالل اين رژيم کور. ارزش ندارد

 .است
اين خلقهای عراق هستند که بايد به مداخالت

اعم از. ممالک خارجی در عراق پايان دهند
،، کويت، مصر، اردن، سوريه، ترکيهايران

، انگلستانآمريکا، عربستان سعودی ويا اسرائيل
حزب کار. و يا هر دولت متجاوز ديگری

مداخالت بيگانگان را در امور)  توفان(ايران
داخلی عراق از هر جانب که باشد محکوم ميکند
ولی آن کسانيکه به دروغ فريادشان برای آرامش
مردم عراق از اين مداخالت بيگانگان به هواست

ه درمنظورشان دخالت امپرياليستهای بيگان
عراق نيست منظورشان موش دوانی در کار

حال آنکه مسئوالن واقعی. نهضت مقاومت است
اين نابسامانی و عدم آرامش در عراق

مگر ميشود روز روشن را. امپرياليستها هستند
 .شب جلوه داد

،از اين گذشته تبليغ ميکنند که مرتبا ايرانيها
نددر عراق دستگير ميشو.. .، سوريها واه یاردن

و دولت دست نشانده و نيروهای استعماری در
عراق آنها را دخالت همسايگان مجاور عراق در

صرفنظر از. امور داخلی اين کشور جلوه ميدهند
اينکه اين اتهام ماشينهای درغپردازی
امپرياليستی درست يا نادرست باشد اين حق همه

،، نيروهای ضد امپرياليستآزاديخواهان
، نيروهای ضد، آزاديخواهانانقالبيون جهان

استعماری در سراسر جهان است که داوطلبانه به
عراق بروند و با قوای اشغالگر خارجی با هر

يکه به کف مياورند و متعلق بهر کشوریا هاسلح
جبهه مبارزه جهانی. به نبرد پردازند، که باشد

ی منفرد و صرفا بومیا هضد امپرياليستی جبه

، رهبریه را گسترش دادبايد اين جبه. نيست
مبارزان راه طبقه کارگر همتبه تقويت  کرد و

گماشت تا رهبری مبارزه ملی و استقالل طلبانه
  . مردم عراق بدست کمونيستها بيافتد

٭٭٭٭

نظير اخوند کهنه کاری  معضالت اجتماعی بود که
حجت اهللا رفسنجانی و دخترشان خانم فائزه
رفسنجانی را واداشت تا در امر آزادی جنسی به

آزادی جنسی. سبک مجاز اسالمی پيشقراول شوند
اسالمی همان تبليغ ازدواج زودرس  و به شيوه 

 اسالمی بود که بحث آنرا به ميان کشيدند تا صيغه
برای خود در ميان نسل جوان و معضالت و

حزب. "مشکالت جنسی آنها امتيازاتی فراهم آورند
نامبرده با نيت جلب افکار" کمونيست کارگری

جوانان و با همان نيت رفسنجانی بدور از پوسته
آنها. اين بحث و فعاليت دامن می زند مذهبی به

ميان"  صيغه محرميت"نيازی به جاری ساختن 
وهکادرهای خويش و هواداران خود به تقليد از شي

پاره کردن اين بندهای. مجاهدين خلق نمی بينند
  ِ از طريق و در قالب بحث" محروميت"مذهبی

و" مدرن"آزادی بی قيد و شرط جنسی که بسيار 
باب دل جوانانِ  تحت فشار مذهبی در ايران است،

آنها رو دست رفسنجانی با پرچم. صورت می گيرد
انقدر شب و و دراين عرصه . اند بلند شده" مدرنيته"

 امر رفتاری روز می تازند و داد سخن می دهند که
و مسئله خصوصی افراد را به ميانه ميدان شهر می
آورند و با افتخار شگفت آوری به نمايش عريان می

حزب برادرشان در عراق مشتی چاقوکش. گذارند
ست تا از دختران مينی ژوب پوشا هرا اجير کرد

 و متعصب کردستاناين حزب در شهرهای مسلمان
عراق در مقابل چشمانِ  دريده و حريص غيرتمندان

تو گوئی در. مسلمان ُکرد به پاسداری بپردازند
کشور اشغالی عراق توسط امپرياليستها هيچ مشکل
ديگری وجود ندارد بجز اعالن جنگ عليه مذهب
اسالم و مسئله آزادی بی قيد وشرط پوشيدن دامن

ُکرد و يا دختران وارداتی بهکوتاه و تشويق دختران 
پوشيدن دامنهای کوتاه و سپس بسيج چاقوکشان
برای دفاع و پاسداری از ناموس آنها در مقابل
چشمهای از حدقه درآمده جوامع عقب مانده تا مبادا

 امر کبير آزا دی جنسی که نشانه تمدن و مدرنيته که
و دموکراسی و پيشرفت ناميده می شود، ناخواسته

اين حزب حقيقتًا، رفتاری. جاوز جنسی بدل شودبه ت
ست که گوئی آدمهايش از کره مريخا هرا پيشه ساخت
اند، به ريش تحليل مشخص از شرايط به زمين آمده

اند و با روشهای آنارشيستی و مشخص خنديده
صدر اعظم ديکتاتور و ضد مذهب"(بيسمارکی"

هبعليه مذ) آلمان که بانی وحدت آلمان شدـ توفان
اند و آنهم در شرايطی که جنگی اعالن جنگ داده

استعمار و سلطه جوئی در کشور واقعی عليه
کار به جائی. مستعمره عراق در جريان است

اند که چرا اين ست که بسياری فرياد کردها هرسيد
.ندارد" پائين تنه "تشکل مشکل ديگری بجز مشکل 

در دست اين" آزادی بی قيد وشرط جنسی“پرچم 
اهداف تشکل امر قائم بالذاتی است که با نيت نيل به

تفکر آنها. سياسی خاصی بکار گرفته می شود
بحث. ای با تفکر آخوند رفسنجانی دارد قرابت ويژه
 آزادی جنسی طبيعتًا از زمره همان مربوطه به

بحثهائی است که می توان هم وغم خود را در
ز طريقو ظاهر مدرنيته خودرا ا. خدمت آن گرفت

 خاطر آن به نمايش گذارد و با عث رنجش
بحثی که نه دير و. بورژوازی پيشرفته نيز نگرديد

زود دارد و نه سوخت و سوز وچماقی نيز عليه
اسالميستها تو گوئی هرچه . است" اسالم سياسی"

در خود فروروند و در هفت پوشش نفوذ ناپذير
قدسامری م مخفی شوند و امر آزادی جنسی را به 

٩بقيه در صفحه           ... و مذهبی

 ..."حزب کمونيست کارگری ايران"   
است و در کادر ليبراليسم بورژوازی بزور کرده 

های عديده و بورژوائی ست و صفحات نشريها هچپاند
خويش را از اين افکار غير پرولتری مملو

البته وقتی کسی چيزی برای گفتن نداشته. ستا هساخت
باشد و ندارد و انتشار به موقع نشريه نيز فشار

همه جا وارد کند راهی نمی ماند که آوری را بهدرد
حال آنکه فرق. کار را به تحريف و پر گوئی بکشاند

کمونيستها با ضد کمونيستها، با بورژواها دقيقًا در
حزب ما قصد ندارد در اين. همين تفاوت کوچک است

ايست در اين مقاله به عرصه که خود مبحث جداگانه
ونيستی را در موردبحث بپردازد و نقطه نظر کم

اعدام به ميان بکشد ما آنرا به برخوردبه مسئله 
فرصت ديگری موکول می گردانيم زيرا فعليتی برای

مسائل مبرمتری در دستور کار. آن امروز نمی بينيم
 .روزانه ما قرار دارند

همين جا خاتمه البته کار اين حزب ضد کارگری به
"طرح باشد، اگر روزی بحث سقط جنين م. نمی يابد

مدرن اين حزب شب و روز خود را در" کمونيستهای
خدمت بحث سقط جنين وروشهای جلوگيری از
بارداری تا کار به جاهای باريک در مسئله مهم آزادی
جنسی نکشد و حق حيات جنين حفظ شده و حيثيت
انسانی مخدوش نگردد، می گذارند و با رونويسی از

ديشمندان بورژوائی  ونظريات مخالفين و موافقين ان
فمينيستهای غربی درسوئد و انگلستان که بازارش داغ
بوده و رونق دارد و آنهارا بنام دست آوردهای خود

ايران و به ويژه جوانان و آنها که به بی خبران جامعه 
تسلط و يا دسترسی به زبانهای خارجی ندارند جامی

وياازادی جنسی را که گ آنها بحث مربوط به. زنند
عنصر تعيين کننده مغزی آنهاست مانند آخوندهای
بيمار که ذکر ديگری جز اين و آن مسائل اجتماعی را
صرفًا از حدقه چشم يک بيمار جنسی نظاره می کنند
بر تارک مسائل جامعه قرارداده و تو گوئی بدون حل
مشکل جنسی که صرفًا امرخصوصی افراد است و

هبی آزاد ساخت، هيچبايد آنرا از قيد و زنجير مذ
مشکل. ايران قابل حل نيست مشکل ديگری در جامعه

به دوستون"  اسالم سياسی"در کنار " آزادی جنسی"
.ستا هاتکای چنين تشکيالت مدعی کمونيست بدل شد

اين حزب اعالن جنگ عليه مذهب اسالم و همه برنامه
تالش سر از پا نشناخته برای آزاديهای بی قيد و شرط

مبتکر حل موقتی اين مشکل به شکل. استجنسی 
امروزی که در جامعه پيشرفته سرمايه داری ايران با

از معاشرت با يکديگر وجود نسل ميليونی جوانان که
بطور مصنوعی منع شده وبرای نوع رفتار آنها قيد و

اند و يک نيازی طبيعی بندهای مسخره مذهبی آفريده
داغ و سوزانده جهنمانسانی را با تهديد به لهيب آتش 

اند که به اند و فرهنگی را تبليغ کرده به زنجير کشيده
قتلهای ناموسی وغير انسانی بدل می گردد، خود

آنها در عمل در درون جامعه می ديدند. آخوندها بودند
که جدا کردن جنسيت ها در مدارس، وسائل نقليه،

اين. اجناس نيست اماکن عمومی مانند جدائی ساده
از نظر تاريخی، ست عقب مانده فئودالی و پوسيدهسيا

مقاومت ايجاد ميکند و نمی تواند مانع غير قابل
عبوری برای نزديکی ميان زن و مرد در جوامع
پيشرفته که مليونها انسان، شهروندان  شهرهای

اين. مليونی آن هستند بوجود آورد و مؤثرافتد
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 ...قاچ زين را بچسب اسب
 حازم الشعالن وزير دفاع دولت موقت عراق

 به دخالت مستقيم در امور داخلی عراقايران را
وی. ستا هو ايجاد ناامنی در شهر نجف متهم کرد

در يک گفتگوی زنده با شبکه تلويزيون العربيه
زا هشبه نظاميان شيعه با استفاد“ :ستا هگفت

سالحهای ايرانی در شهر مقدس نجف شورش بپا
سالحهای توليد شده ايران در نجف در.. .ندا هکرد

توضيحا اينکه توجه شود که(بهکاراندست ت
منظور ايشان شکنجه گران زندان ابو غريب

 .“ستا هيافت شد)  توفان-نيستند
در مقابل افسار گسيختگی حازم شعالن همتای

اظهارات“: ايرانيش آقای شمخانی اظهار داشت
حازم شعالن اين شبهه را در ذهن عراقيها پديد

الدادبيات رونعراق هنوز در رد که وآ
 .“حاکم است) وزير دفاع آمريکا(رامسفلد

وزير دفاع ايران آمادگی جمهوری اسالمی را
برای همکاری با مردم و دولت موقت عراق در
. تثبيت آرامش و توسعه اين کشور را اعالم داشت
کيهان لندنی ارگان سياسی سلطنت طلبان و زبان
نيمه رسمی پنتاگون از قول افراد مجهول

ی که در دفاتر اين نشريه برای سر و هما هالهوي
ندا هبندی موضوعات تحريک آميز اختراع کرد

که حرم اماممعتقدند برخی از شيعيان “: ندا هنوشت
تبديل   تروريسم        برای   پايگاهی علی به

 .“ستا هشد
اين شيعيان حتما شيعيان ايرانی همکاران نشريه

در امورکيهان لندنی هستند که برای دخالت 
داخلی عراق و جاسوسی برای اسرائيل و آمريکا

 راهی نجف و کوفه و،و فراموش نکنيم انگلستان
چون ما نيز مطلعيم که اکثريت. ندا هکربال شد

شيعيان عکس اين را ميگويند و معتقدند که
استعمارگران تروريست به کشور مستقل عراق

رند و برايشان هيچ چيز در اين کشوا هحمله کرد
مقدس نيست بجز نفت که آنرا با عالقه به غارت

اين مبارزان بر خالف نظر کيهان لندنی. ميبرند
آزاديخواهان“حکومت دست نشانده آمريکا  را 

. نمی دانند بلکه نوکران آمريکا می دانند“عراق
آنها معتقدند محمد رضا شاه و اياد عالوی   هر
دو سگ زنجيری امپرياليست آمريکا بوده و

 .هستند
ی را تصور بکنيد که يک کشور متجاوزا همنظر

و جنايتکار از آن سر دنيا برای غارت منابع
طبيعی کشور عراق سرش را حيوان سان پائين

وی برای اينکه. ستا هانداخته و راهی آنديار شد
بتواند به تجاوزش جنبه توجيهی بدهد از هيچ
دروغی که اگر هم سطح دروغهای جمهوری

.ستا ه نباشد کمتر از آنها نيست ابا نکرداسالمی
وی با زور و تبليغات و تطميع نتوانست زمينه
حقوقی برای اين تجاوز خويش تهيه ببيند و با زير

حال. پا گذاردن حقوق ملل به اين جنايت دست زد
نيز برای استقرار خود در عراق از هيچ جنايتی

 هزار نفر را در٦٠تا کنون . رويگردان نيست
 و زندانيانءتعداد اسرا. ستا هعراق به قتل رساند

ريبعراقی در زندان و شکنجه گاه بد نام ابو ُغ
.ستا هبحدی است که گنجايش آن به پايان رسيد

نفت مردم عراق را روزانه توسط کشتيهای
 .خويش غارت ميکند

برای شريک جرم تراشيدن در اين جنايت از
،، فيليپينوبی، کشور اشغالی کره جنممالک  ژاپن

،، بلغارستان، چک، انگستانآذربايجانجمهوری 
،، السالولدور، ايتالياقالت، پر، اسپانيالهستان
با.. .، کستاريکا و جمهوری دومينيکن،کلمبيا

زور و فشار ديپلماتيک خواسته که  به آنجا
 سرباز گسيل بدارند 

، مردم شهرشهر فلوجه را با خاک يکسان کرده
، چند هزار جاسوسان اسرائيلی راتهرا آواره ساخ

به منطقه کردستان و مرزهای ايران اعزام کرده
تا زمين بخرند و مالک آنجا شوند و چندين هزار
ميسيونرهای مذهبی آمريکائی را با هواپيماهای

ست تا باا هنظامی ارتش آمريکا راهی عراق کرد
“اسالم سياسی“. مذهب اسالم جنگ مذهبی کنند

اه کننده و من در آوردی منصورواژه گمر(
 جايگزين“مسيحيت سياسی“را با ) توفان-حکمت
از فقر و درماندگی مردم جهان استفاده. گردانند

ميکند تا ترک و پاکستانی و عرب بيچاره را که
به لقمه نانی نيازمندند و فکر ميکنند در اثر
همکاريهای فنی با ارتش اشغالگر آمريکا از

، پاکستانی و نظايرسط ترکیطريق شرکتهای وا
، کارگری در صنايعبا قبول شغل رانندگی ، آنها

به و يا نظاير آنها ب و يا تلفن صنايع آنفت و يا
 به اين کشور اشغالی دست مييابندنان و نوائی
در اين ممالک بنگاههای کاريابی. گسيل دارد

برای اعزام به عراق تاسيس کرده تا از جان
 .ربازان آمريکائی مايه بگذاردديگران به جای س

هم اکنون به شيوه صهيونيستها شهر مذهبی نجف
را که برای ميليونها مردم شيعه جهان بهر
صورت مقدس محسوب ميگردد به توپ

،اپيما بر سر مردم بمب ميريزدو، با هستا هبست
خانه های پر از ساکنين محالت مختلف را با

م عراق راموشک ويران ميکند و دسته دسته مرد
ارتش امپرياليست آمريکا و. به قتل ميرساند

انگليس رسما در جنگ نجف در گيرند و
تانکهايشان مکانهای استراتژيک شهر را اشغال

 . ندا هکرد
انسان با وجدان  و منصفی می، هر هر عقل سالم

 هزار٢٠٠فهمد که اين قوای استعمار است که با 
اک عراقسپاهی و مزدوران بين المللی به خ

سرازير شده و به دخالت وقيحانه در امور داخلی
ولی ازنظر حکومت دست. ستا هعراق پرداخت

نشانده عراق و کيهان لندنی وضعيت عراق تنها
 .؟؟!! جمهوری اسالميست“دخالت“بعلت 

هر کس که کور نيست و نوکر بيگانه نميباشد می
فهمد که تروريستهای واقعی امپرياليستها هستند

ند و اين حق مردم عراقا هبه عراق حمله آوردکه 
يکه در دست دارند وا هاست که با هر وسيل

توانائی استفاده از آنرا دارند در مقابل اين
دولت موقت. آدمخواران خونخوار ايستادگی کنند

دست نشانده عراق که يکروز هم بدون حضور
قوای اشغالگر نميتواند در عراق بر سر کار بماند

دفاع بی حيثيت خويش را برای خالی نبودنوزير 
ست که ايران را برای رد گما هعريضه علم کرد

کردن تهديد و اختالف ميان عرب و ايرانی برای
تجاوز بعدی عراق دست نشانده به ايران را دست

به قول روزنامه الرای العام کويتی اين. و پا کند
عر و تيزهای رژيم دست نشانده عراق به علت

است که ايران ميخواهد پرونده تجاوز عراقآن 
.به ايران را باز کند و درخواست غرامت نمايد
اکثريت ممالک امپرياليستی و ارتجاعی منطقه که
در اين جنگ شرکت داشتند از باز شدن اين

 پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

،در راس اين قدرتها. اند پرونده هراسناک
ش درا هامپرياليست آمريکا قرار دارد که پروند

 .انمانسوز رو ميشوداين جنگ خ
آقای حازم الشعالن که نوکر ارتش آمريکاست و
از خودش ارتشی ندارد معلوم نيست کدام وظيفه

نباشد با. دفاعی را در عراق اشغالی بعهده دارد
تصاحب تانکهای سازمان مجاهدين خلق در

اين سردار بی! عراق احساس قدرت ميکند؟
ستا هرفتلشگر که واقعا با جيب خالی پز عالی گ

ايران را متهم ميکند که در امور داخلی عراق
ايران دشمن شماره“: و می گويد. دخالت مينمايد

به چنين استداللی حقيقتا خر  .“يک عراق است
 . نيز بخندد

وی مدعی است که گويا اين جمهوری اسالمی
اين. ستا هايران است که ثبات عراق را بر هم زد

شغال کشورش بهوزير استعماری غيرتش از ا
جوش نميايد و نميبيند که اين حضور ارتش

 هزار مردم عراق است٦٠استعماری و کشتار 
که امنيت عراق که سهل است امنيت منطقه و

 .  ستا هجهان را به خطر انداخت
وی نميبيند که اين استعمارگران و در راسشان
امپرياليست آمريکاست که دشمن شماره يک

شتی تبهکار را به اينمردم عراق است و م
سرزمين تاريخی برای غارت آن گسيل

 .ستا هکرد
 آقای فالح النقيب وزير کشور اشغالی و گماشته
استعمار در گفتگوی اختصاصی خود با روزنامه

ست که ايران در راسا هاماراتی االتحاد مدعی شد
کشورها ئی قرار دارد که در همسايگی عراق به

ال دارند و در اموربی ثباتی در عراق اشتغ
 .داخلی کشور عراق به شدت دخالت ميکنند

گويا اين حضرت اقا مخاطبين خويش را احمق
 .ميپندارد

اين امپرياليست آمريکاست که بدون اينکه در
همسايگی عراق باشد از آن سر دنيا آمده و کشور

ست و گويا اين عمل حيرتا هعراق را اشغال کرد
ا و رژيم دست نشاندهآور از نظر نوکران آمريک

خوب. آن دخالت در امور داخلی عراق نيست
است که رژيم بومی استعمار در عراق  اعتراف
کند که در راس اين دخالتها جمهوری اسالمی

 .نيست امپرياليست آمريکا قرار دارد
عراق با يک“:وی در عين حال اظهار داشت

جنگ چند مليتی روبروست که هدف از آن آزار
 .“راق و تسلط آينده آنهاستمردم ع

اشاره اين نوکر به اشغال چند مليتی عراق توسط
، اشاره بهامپرياليست آمريکا و نوکرانش نيست

وی تجاوز به عراق. ممالک همجوار عراق اسـت
را تجويز ميکند ولی مقاومت در مقابل تجاوز را
.تروريستی  و آزار مردم  عراق جلوه ميدهد

 آزار ميدهند که در زندانمردم عراق را کسانی
 .ندا هابو غريب شکنجه گاه بر قرار کرد

امپرياليستهای آمريکايی با اقدامات تروريستی
آنها. ندا هحرم امام اول شيعيان را به توپ بست

جنگ اشغالگرانه خويش را به جنگی مذهبی بدل
جنگی ميان مسلمانان و فرقه های. مينمايند

آنها در پی. یاعجوج ماجوج مسيحی آمريکائ
.تحقق تئوريهای ساموئل هانتيگتون در نجف اند
بنظر کيهان لندنی پناه بردن مردم عراق به مسجد
امام اول شيعيان تا از تير راس جنايتکاران

١٠بقيه در صفحه ...   آمريکائی در امان
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ن را بچسب قاچ زي
اسب سواری 
 پيشکشت

اخيرا وزير کشور دست نشانده رژيم وابسته به
امپرياليسم عراق به نخست وزيری جاسوس

آقای اياد عالوی اظهارات درخشانی“ سيا“
.ردآوند که آدم از خواندن آنها شاخ در می ا هنمود

آقای حسن فالح النقيب در يک گفتگوی
حاد مدعیاختصاصی با روزنامه اماراتی االت

ند که ايران در راس کشورها ئی قرار داردا هشد
که در همسايگی عراق به بی ثباتی در عراق
اشتغال دارند و در امور داخلی کشور عراق به

 .شدت دخالت ميکنند
دادش خوب“: ما ميتوانيم به اين گمراه بگوئيم

است اول قاچ زين را بچسبی اسب سواری
 .“پيشکشت

اق با يک جنگ چند مليتیعر“:وی اظهار داشت
روبروست که هدف از آن آزار مردم عراق و

 .“تسلط آينده آنهاست
کيهان لندنی ارگان سياسی سلطنت طلبان خود
فروخته ايرانی و سخنگوی غير رسمی پنتاگون
در ايران که معرف حضور همه آزاديخواهان

٢٩ايران است  در طی سر مقاله خويش در 
در تائيد مامورين بومی ١٣٨٣ شهريور ٤/مرداد

نظام حاکم بر“ :استعمار در عراق می نويسد
ايران از هيچ گونه دسيسه و خرابکاری عليه

طبق. آزاديخواهان عراقی خودداری نمی کند
١١بقيه در صفحه ...   گزارش بی بی سی

حزب واحد طبقه کارگر ايران"ايرانحزب کار"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

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

 .گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

 در منجالب ليبراليسم بورژوائی" حزب کمونيست کارگری ايران"
 توجه دارند که اين“توفان“  خوانندگان نشريه :مقدمه

پاشی تفکر منحرف حکمتيسم بهمقاله ما قبل از فرو
ليکن حيفمان آمد خوانندگان. نگارش در آمده است

.خويش را از فيض قرائت اين مقاله بی بهره کنيم
درست است که دم و دستگاه مقوائی فرقه حکمتيسم و
حکمتياريسم بر هم ميريزد ولی سگ زرد برادر
شغال است و اين تغيير چهره ها به داليل مسخره ای

 نبايد ما را لحظه ای در، فين بر شمرده اندکه طر
مورد ماهيت اين جريانهای منحرف دچار ترديد

ما مبارزه خود را با اين جريان فکری.  گرداند
منحرف که عباهای مختلفی بدوش کرده است تا

ما مطمئن. نابودی کامل نظری آنها ادامه ميدهيم
هستيم همانگونه که تا کنون نظريات ما به گواهی
همگان در انهدام آنها تاثير قطعی داشته است و دست
آنها را در جنبش کمونيستی ايران رو کرده است از

هيچ سنگری نميتواند. اين ببعد نيز همين خواهد بود
آنها را از تيرهای کشنده مبارزه ايدئولوژيک ما حفظ

صد“ بازگشت به مارکس“حتی اگر در روند . نمايد
، ما باز خانه های را گرم کنند مردمرسنيز بار ديگر 

ما در آينده نزديک داليل . گلين آنها را درهم ميريزيم
واقعی فرو پاشی اين فرقه حکمتياريسم را که امری
مثبت و مفيد برای انقالب کارگری ايران و منطقه

حال. است برای قضاوت خوانندگان تشريح ميکنيم
 :بپردازيم به اصل مقاله

جريانی است که" ری ايرانحزب کمونيست کارگ"
در منجالب مسائل روز جوامع بورژوازی غربی

اين جوامع مسايل روز و مبتالبه . دست و پا می زند
مسايل مبرم و مشکالت داخلی اين حزب نيز هست،
زيرا اين امر وسيله خوبی برای سرگرمی اعضاء و

اگر روزی بحث اعدام. رد گم کردن سياسی است
ب سينه سپرکرده و با رونويسیمطرح باشد اين حز

از نظريات انديشمندان بورژوائی نظريات آنها را به
نام دست آوردهای خود جا می زند و طوری نمايش

اند که دهد که گويا آنها نخستين کارشناسانی بوده می
.اند برای لغو حکم اعدام به کشفيات جديدی رسيده

 به،رونويسی و جازدن نظريات ديگران بنام نوآوری
هواداران بی. نام خود يکی از سنتهای اين حزب است

خبر آنها و يا مشتی مردم بی مطالعه و ناآگاه نيز اين
موقعيتی که. ترهات را چون سکه زر می خرند

حال آنکه بحث لغو حکم. برجهالت استوار می گردد
اعدام حد اقل پس از انقالب کبير اکتبر در داخل

 جوامع بورژوازی  پس ازاست و در شوروی در گرفته
جنگ جهانی دوم برای نجات جان بسياری از
جنايتکاران جنگی در آلمان و همدستانشان در فرانسه و
ژاپن و ايتاليا با نيت حمايت از نازيها و امپرياليستها در
قبال دژ بلشويسم و تکيه بر مصالح عالی مبارزه

ولی زير لوای دروغين بشر دوستی طرح، طبقاتی
احکام اعدام در بسياری از ممالک اروپائی. ستا هشد

پس از جنگ دوم بر همان مبنای گفته شده از بين رفت
و يا اجرا نگرديد و اروپا در اين عرصه بيک مبارزه

است و روشهای نظری مزورانه با آمريکا دست زده
گری و رياکاری بورژوائی را به وی نوين سلطه

نه که وانمود میپس اين بحث آنگو. توصيه می کند
ان گردد، جديد نيست، و طبيعتًا استدالالت مربوط به

نيز جديد نيست، آنچه جديد است اين است که گروهی
اند که به رونويسی از نظريات شفاهی يا مرقوم پيدا شده

عنوان کشفيات محيرالعقول ديگران مشغولند و آنرا به
احساس شرمی هم در خويش جا می زنند و هيچگونه

ايرانيان که البته در جامعه. ين زمينه ندارندا
وجدانهايشان از اين همه خون ريزی بی ثمر در ايران

ادمکشی به وسيله معذب است و شاهدند که چگونه
اخوندها تسکين عطش خونخواریِ  مغزهای بيمارگونه

است که پيشقراوالن يک نسل انديشمند را در بدل شده
می کنند، اين گونه َجدلايران با داس مرگ درو  جامعه

هایِ  روشنگرانه بازتاب می يابد و سرگرم  کننده و
ولی هنر اين تشکل در اين است که. است دلگرم کننده

اعدام را بيک بحث بزرگ و وسيع مربوط به مسئله
 و غير طبقاتی  تاريخی بحث کوچک و محدود غير

١٠بقيه در صفحه                ...  بدل

ست و حتی با تداخل مسئوليتها وظيفه وزيرا هعلی شمخانی وزير دفاع جمهوری اسالمی که افسارش پاره شد
ست و در امور خارجی سياست ايران با حماقت صرفش دخالتا هامور خارجه ايران را نيز بدوش کشيد

ست که آمريکائيها در افغانستان و عراقا هری الجزيره اعالم کردست در يک مصاحبه با  شبکه خبا هنمود
ست که استراتژی حمالتا هوی حتی از اين هم پيشتر رفته و مدعی شد. گروگان جمهوری اسالمی هستند

اين حق را برای خودش محفوظنيز ، جمهور اسالمی پيشدستانه فقط حق ويژه آمريکا و اسرائيل نيست 
اين اظهارات نسنجيده موجی از تحريکات جهانی را. از آن استفاده کندالح دانست ميدارد تا هر وقت ص

ند عليها هتوسط غارتگران و راهزنان بين المللی که عليه مردم کشور ما و برای غارت ميهن ما کمين کرد
 . ستا هايران بوجود آورد

ن از جانب ممالک و ملل جهان بهباين ترتيب آقای شمخانی اصل توسل به حمالت پيشگيرانه را که تا کنو
عنوان زير پا گذاردن حقوق ملل از جانب آمريکا و اسرائيل بدرستی مورد تنقيد قرار ميگرفت عملی نيک و

٨بقيه در صفحه        ... ند و از اين پس آنرا اصل سياست خارجی ايران اعالما هقابل تقليد اعالم کرد
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