
 
 

 

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

از گرايشات 
فاشيستی امپرياليسم
 فرانسه غافل نمانيم

  
خروش  و تحرک يک آتشفشان نيمه

  خاموش  
“غير اصيل“ دو نو جوان “تصادفی“با مرگ 

فرانسوی در حومه شهر پاريس بود که کاسه صبر
 در يک سلسله از شهر های“يه نشينهاحاش“

“دقيق“فرانسه لبريز شد و بر خالف محاسبات 
“جرقه“همين يک  ... ! پژوهشگران دوقبضه 

تا حدودی کامًال... کار را بجای باريک کشانيد 
 حاشيه-محسوس يک آتشفشان نيمه خاموش

... را به خروش و تحرکی دو باره واداشت -نشينها
پيگرد شبانه.... تفتيش فرودستان گر چه تحقير و 

سرکوب ... “غير اصيل“روزی فرانسويهای 
  و مرگ“فضول“آشکار و پنهان رنگين پوستان  

اين...   کارگران و بينوايان “تصادفی“و مير  
  در فرانسه ، اصًال“جزيی و ملی“کارهای  

  ... . تازگی ندارد 
  

غير“چگونگی مرگ دو نو جوان  
  “اصيل

 که- ماه گذشته- اکتبر بود٢٧ز غروب رو
ماموران امنيتی مستقر در يکی از محله های فقير

 تن از نو٣، )کليشی سوبوا ( نشين حومه پاريس 
ساله اهل محل را نشان کرده و) ١۴_ ١٣(جوانان 

آنها را مورد پيگرد! “حسن نيت“مثل هميشه با 
 بحق بيزار از-ولی اين بچه ها. دهند قرار می
 باز پرسی های مکرر، عمدی و اهانتتفتيش و

 پا بفرار گذاشته و بيک نيروگاه فشار قوی-آميز
٢٠٠٠ که براثر تماس با يک نيروی -پناه می برند

ولتی برق و در برابر بی تفاوتی حيوانی ماموران
  تن از آنان جابجا می٢ -پيگرد و خشونت و تجاوز
 با بدن-شوند و سومی سوزند  و خاکستر می

٣ادامه در صفحه ... هنوز در انتظار-نبريا

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

سالح “  يا “سالح استتاری“
  “کشتار جمعی

تالشی بيهوه برای پوشش يک جنايت
يکی از سريعترين و“اين جنگ 

انسانی ترين عمليات نظامی در
  بوده است “تاريخ

از سخنرانی جرج بوش بر عرصه کشتی
٢٠٠٣جنگی آمريکا زمانيکه در سال 

پايان عمليات نظامی را در عراق اعالم
    .کرد

  
رسانه های گروهی ايتاليا اخيرا اسناد تکان
دهنده ای پيرامون جنايات آمريکا در عراق

اگر توجه کنيم که. منتشر ساخته اند
د سه هزار سربازامپرياليست ايتاليا با حدو

ايتاليائی در اشغال کشور عراق شرکت دارد
و ايتاليای برلوسکونی خودش يکی از متحدين
نزديک جرج بوش در اروپاست آنوقت اهميت
اين گزارشات و صحت آنها بيشتر جلب نظر

  . می کند
نبايد فراموش کرد که چندی پيش در اثر آدم

و در ايتاليا “سيا“ربائی جاسوسان سازمان 
آنهم بدون اطالع دولت برلوسکونی و يا به
جهت هدف گلوله قرار دادن يک مامور
امنيتی عاليرتبه ايتاليائی در عراق که برای
آزادی خبرنگار گروگان ايتاليائی به آنجا رفته

تلويزيون. بود ميان آنها سخت شکر آب شد
ايتاليا مسلما در چارچوب اين اختالفات اخيِر

ليا و آمريکا به پخش چنين سندامپرياليست ايتا
 چنينانتشار اسناِد. واقعی مبادرت کرده است

جنايتی آنهم يک سال پس از وقوع آن گويای

 شواهد زيادی وجود دارد که،عالوه بر اين“
گليس به اين آگاهی رسيده است کهطبقه کارگر ان

مدت های مديد راه خطائی گام بر می داشته است
 که صرفا وقف دستمزد بيشتر و-و جنبش کنونی

 طبقه کارگر را به دايره-ساعات کمتر می باشد
شومی انداخته است که هيچ راه فراری از آن
وجود ندارد و نيز به اين آگاهی رسيده است که

دستمزد نيست بلکه خود نظام، کمی نکبت اصلی
چنانچه اين شناخت در ميان طبقه. مزد است

، آنوقت موقعيتبطور عمومی اشاعه يابدکارگر 
 خواهد کرد و تغييرامالاتحاديه های کارگری ک

آنها ديگر از اين امتياز برخوردار نخواهند بود
در کنار. که تنها تشکيالت طبقه کارگر باشند

ه هر يک از رشته هایاتحاديه های مربوط ب
صنعتی و يا در راس آنها بايد يک شورای

، به عنوان، يک تشکيالت سياسی کارگرمتحده
  .يک کل بوجود آيد

، دوباين ترتيب بهتر است که اتحاديه های کارگری
نخست آنکه به: موضوع را در نظر داشته باشند

سرعت زمان آن فرا می رسد که طبقه کارگر اين
ح تمام خواستار کسب سهم کامل، با وضوکشور

خود در پارلمان گردد و دوم اينکه به سرعت وقت
آن نزديک می شود که طبقه کارگر درک کند که
مبارزه برای دستمزدهای بيشتر و مدت کار کمتر و
تمام فعاليتهای اتحاديه های کارگری در شکل کنونی

، يک، خود هدف نبوده بلکه وسيله می باشندشان
يار الزم و ضروری ولی اين فقط يکی ازوسيله بس

مسايلی است که طبقه کارگر برای هدف عالی خود
، در دستيعنی از بين بردن نظام مزد بطور کلی

  .دارد
به منظور نمايندگی کامل کارگران در پارلمان و
همچنين برای آماده ساختن وسايل از بين بردن نظام

 نياز، تشکيالت طبقه کارگر در مجموع موردمزد
۵ادامه در صفحه ...است و نه تشکيالت

فعال “حزب سياسی طبقه کارگر و 
  “یسياسی کارگر

   شهر کورانپادشاهان يک چشمِی

   مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠۵ مبردسا –١٣٨۴ آذر – ۶٩ مارهـش

اين سند تاريخی در بايگانی. اين واقعيت است
امپرياليست ايتاليا برای اين روز مبادا خاک می

اين سند در عين حال گويای آن است. خورده است
هزاران انسان بازيچه دستکه چگونه سرنوشت 

زد و بندهای امپرياليستی است که نقاب حقوق بشر
به چهره زده اند و از اين اسناد برای شانتاژ

ولی گذشت روزگار نيز. يکديگر استفاده می کنند
نمی تواند چهره زشت امپرياليست آمريکا را که
دشمن شماره يک بشريت است آرايش کند و

.ر همسايه ما عراق بپوشاندجنايات آنها را در کشو
  . حال بايد منتظر افشاءگريهای جديد بود

در اوايل دهه سوم ماه نوامبر همين امسال
مطبوعات ايتاليا اسناد ديگری منتشر کردند مبنی

 مرکز پال-بر اين که موزه معروف آمريکائی
 آثار باستانی و عتيقه، - Paul Getty Centerگتی

ا از طريق کشور سوئيس بهايتاليا را دزديده و آنر
آمريکا وارد کرده و در موزه خود اين اموال دزدی

معلوم می شود مال. را به نمايش گذارده است
دزدی وقتی به آمريکا برسد حالل می شود و ديگر

 گريهای جديدیءاين آغاز افشا. مال دزدی نيست
است که در آينده از ماهيت دزديهای امپرياليست

از.  های عراق پرده بر داردآمريکا از موزه
ما تالش داريم نشان دهيم که اين. مطلب دور نشويم

 گريها فقط در کادر تضاد منافع امپرياليستهاءافشا
اين اقدامات نه به آزادی بيان و نه. قابل فهم است

به حمايت از حقوق بشر و يا به حق خود تعيينی
رمعامله ايست که در بازا. سرنوشت ملل ربط دارد

  . آزاد زد و بندهای امپرياليستی انجام می شود
٢ادامه در صفحه     ... بر اساس اين اسناد
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عراق را آغاز کرده بود مدعی بود که با
ای هوشمند مانع از آن شده است که مردمسالحه

وی قدرت. عادی به کام مرگ فرو روند
سالحهای هوشمند را که قابليت دقت و هدف
گيری آنها ظاهرا بی نظير است در توجيه تجاوز

جرج بوش می. به عراق به رخ دنيا می کشيد
خواست در مقابل ادعای دروغينش مبنی بر

،صدام حسين“ سالحهای کشتار جمعی“نابودی 
و“ انسانی“ سالحهای بمنزله دليل شروع جنگ،

خويش را قرار دهد که بهيچوجه جنبه“ بی درد“
 نداشته و خطای در هدف گيری وجمعیکشتار 

ناشی از آن نيز به عنوان تثيرات جانبیصدمات 
  .قابل اغماض است
 فقط ناشی،“چشمپوشی“ قابل ولی تاثيرات جانبِی

 و يا انحراف موشکها ازاز اشتباه در هدفگيری
 اين،مسير تعيين شده نيست که بايد الپوشانی شود

تاثيرات جانبی بگونه ايست که جاده ها و مخاذن
برق و انبارهای مواد غذائی و يا تاسيسات
بهداشتی و صنعتی را که بقاء يک ملت به آن

تاثيرات“با تکيه بر . وابسته است نابود می سازد
يات امپرياليستها را ماستمالی نمی شود جنا“جانبی
 .کرد

امپرياليست آمريکا در عراق از بمبهای خوشه ای
استفاده کرد که زمين را با گلوله های خود فرش

 قطعات قابل انفجار تبديل می١٠٠٠می کنند و به 
سازمان ملل متحد هنوز نتوانسته است اين. شود

در عراق. سالح کشتار جمعی را ممنوع نمايد
ی از قطعات قابل انفجار که منفجر نشدهپاره ا

و افراد غير.بودند با تاخير منفجر شده و کودکان 
اگر از جرج بوش در. نظامی را به قتل رساندند

غيراين مورد بپرسيد خواهد گفت نه کار 
تاثيرات انجام داده و نه مسئول اين قانونی
 .    استجانبی

ناسکارش“ John Slobodoجان اسلوبودا “آقای 
 Iraq Bodyايراک بادی کانت “پروژه انگليس 

Count" (IBC) “که از بدو جنگ گزارشات
مربوط به جنگ را بررسی می کند و آمار کشته
شده گان غير نظامی را تنظيم می نمايد اعالم کرد
که تعداد افراد غير نظامی که در اثر استفاده از
سالحهای هوشمند و دقيق در اين جنگ کشته شده

ند بيش از تعداد افرای است که توسط هواپيماهایا
شکاری آمريکا در جنگ نخست خليج در سال

وی افزود که دو سوم اين.  به قتل رسيدند١٩٩١
افراد بعد از روزی به قتل رسيده اند که رئيس

٢٠٠٣جمهور آمريکا آقای جرج بوش در ماه مه 
 .  پايان عمليات جنگی را به اطالع جهان رسانيد

 Dr. sc. Lewدکتر لو فيودوروف “ای آق
Fjodorow “ امنيتبرای “ رئيس انجمن

فسفر“الم کرد که سالح در روسيه اع“ شيميائی
گزينشی و هدفمندرت ون بصاتو را نمی“ سفيد

فسفری که در اين بمبها . مورد استفاده قرار داد
بکار می رود در داخل کائوچوی مصنوعی قرار

قطعات شعله ور به همهدر موقع انفجار . دارد
طرف پرتاب می شوند و هر جا بيفتند می چسبند

اين حريق را.  فسفر می سوزند کامِلو تا سوختِن
اين دانشمند روسيه افزود که. نمی شود اطفاء کرد

اين سالح در فهرست اسامی سالحهای تحريم شده
  قرار ندارند وليکن از نظر“ABC.  س.ب.آ“

 سالح کشتار جمعی استجنبه حفاظتی واقعا يک
  .“زيرا نمی توانند گزينشی عمل کنند

٣ادامه در صفحه ... آقای لو فيودوروف

انگليسی در“ The Independent ايندپندنت
 نامه سفير آمريکا در انگلستان،فردای آن روز

را منتشر“ Robert Tuttleرابرت توتل“آقای 
نيروهای نظامی“: کرد که در آن مدعی شده بود

 بعنوان اسلحه استفادهناپالم و فسفر سفيداز آمريکا 
ازخوب انتظار ديگری نيز نبايد . “نمی کنند

شاگردان مکتب وزارت امور خارجه آمريکا
آقای. دروغ  گوئی از مواد درسی آنهاست. داشت

رابرت توتل هر چه باشد دست پرورده دولتمردان
حکومت جرج بوش است و در محضر ايشان

حال به نظريه. آموخته که چگونه دروغ بگويد
  :کارشناسان نظامی آمريکائی مراجعه کنيم

 Fieldفيلد آرتلری  “مجله ارتش آمريکا 
Artillery“ نظريه“فسفر سفيد“ درمورد سالح 

سربازان آمريکائی استفاده از اين. ديگری دارد
““shake and bakeبمب آتش زا را با واژه های

 پزنده توصيف کرده اند با علم بهتکاندهنده و
اينکه اندام انسانها در اثر تماس با اين بمب تا مغز

 فرستنده ايتاليائی اظهارات.استخوان می سوزد
سربازان آمريکائی را که شاهد اين جنايت بوده اند
پخش کرد که اعتراف می کردند از اين اسلحه
.عليه مردم غير نظامی نيز استفاده شده است
وزارت جنگ آمريکا در عين تائيد استفاده از اين

 استفاده از آن بر ضد مردم،سالح د ر فلوجه
  .ردعادی را تکذيب ک

، بمب ناپالم و ساير سالحهایاستفاده از فسفر سفيد
آتش زا عليه مردم غير نظامی در پيمان سازمان

. ممنوع اعالم شده است١٩٨٠ متحد مورخ ملل
آمريکا  کشوريست که اين پيمان جهانی را امضاء

باز“ انسانی“نکرده است تا دستش در آدم کشی 
 ما تاکيد!د، توجه کني“نظر حقوقی“باشد و لذا از 

 تعهدی نيز به“نظر حقوقی“می کنيم و صرفا از 
اجرای آن ندارد و سخنگوی دولتش می تواند هر

ننمودهغير قانونی لحظه سوگند بخورد که کار 
و پيمان بين اللملی را در اين عرصه بزير پا

  .  نگذارده است
کارشناس امور“ Tim Gardenتيم گاردن “آقای 

شاهی برای امور خارجهنظامی در موسسه شاهن
صرفنظر از پرسشهای“: در لندن اظهار داشت

 استفاده از اين اسلحه در چارچوب مبارزه،مجاز
است زيرا“ نقض غرضبا شورشيان نامناسب و 

بکار بردن آن بيک اندازه مبارزان و مردم غير“
نا و به شورشيدهدنظامی را هدف قرار می 

لرد گاردن. “کنندجديد کمک می کند سربازگيری 
 هزار٣٠٠حمله به فلوجه به تاراندن “افزود که 

 مناطق شهرنفر مردم عادی منجر شده و حداکثِر
 همراه با خانه ها نابود،در اثر بمباران توپخانه ها

شده اند بجای آنکه شورشيان مورد هدف قرار
  . “گيرند

اين در وضعيتی صورت می گيرد که امپرياليست
چهره انسانی به جناياتش درآمريکا برای آنکه 

عراق بدهد تکيه را بر تبليغات و کارزار دامنه
دار استفاده از سالحهای هوشمند و دقيق گذارده
است که تنها دشمن و نه مردم عادی را از پای در

آمار ولی عکس اين ادعا را نشان می. می آورد
هدف از کشتار توسط آمريکائيها نابودی. دهد

 بلکه کشتار بی هدف،شيان نيستافراد مسلح شور
و از روی ترس و فقط برای ايجاد فضای ارعاب

جان عرب و ترک و. است که صورت می گيرد
کرد و ايرانی برای اين بربرهای سرمايه داری

  .  ارزشی نداشته و ندارد
جرج دبليو بوش که با دروغ و دغل جنگ اشغال

  ...  يا“سالح استتاری“
تکان دهنده ارتش جنايتکار آمريکا برای نابودی 

نيروهای مقاومت و سرکوب نبرد ميهنپرستان
 شهر،عراقی که برای رهائی ملی می رزمند

 محاصره کرده و صد هزار نفری فلوجه را٤٠٠
  .بر سر مردم آن بمبهای فسفر پرتاب کرده است

هزاران نفر مردم عادی و نيروهای مقاومت در
اين جنايت ضد بشری جان خويش را از دست داده

ارتش اشغالگر برای از بين بردن رد جناياتش. اند
در فلوجه مدتها از ورود شاهدان عينی و

ده است تاخبرنگاران به اين شهر ممانعت می کر
ولی عليرغم همه. تمام آثار جرم را مرتفع کند

تالش بيهوده اش برای کتمان اين جنايت ضد
بشری و از بين بردن آثار جرم که خودش جرم

، انسانهای با وجدانی يافت میمحسوب می گردد
شوند که اين جنايات را بدون واهمه از نتايج آن

رد.  بازگو می کنندخودبرای سرنوشت شخصی 
برابر اين انسانها که بايد به احترام شرافتشان
ايستاد هستند قلمبدستان مزدوری که در تائيد
تجاوز آمريکا به عراق مقاله می نگارند و شکنجه
های سربازان آمريکائی را توجيه کرده و پرده
برداران از اين اسرار يعنی اين انسانها با وجدان

کيهان. ندو شرافتمند را به خيانت متهم می کن
لندنی سلطنت طلب ارگان سياسی سلطنت طلبان و
سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمريکا از

  .اين زمره اند
  سالح فسفر سفيد چگونه اسلحه ايست

مطبوعات جهان مطالب زير را در باره آن به
  .نگارش در آورده اند

 در اين است که جای“فسفر سفيد“فايده سالح 
قيم می تواند شليک کند میتفنگی را که فقط مست

 است که پشت پيچ و“تفنگی“اين سالح آن . گيرد
آمريکائی. پشت ديوار را هدف گرفته و می زند

ها برای اينکه نيروهای مقاومت را از مواضع
غير قابل دسترسی برانند به استفاده از اين سالح

اين سالح در جائی کار. ضد بشری متوسل شدند
  .ه کاری از پيش نمی بردبرد دارد که توپخان

سخنگوی کاخ سفيد که در اثر فشار افکار عمومی
جهان زبانش باز شده بود در تالش برای پرده
پوشی اين واقعيات اشاره کرد که اين ماده يک

وی تکذيب. گلوله عادی است و نه سالح شيميائی
کرد در بمباران فلوجه گاز سمی مورد استفاده

پس از اينکه انزجار مردمآنگاه . قرار گرفته است
از اين همه رياکاری باال گرفت و پس از اينکه

 تونی بلر،حقايق بر مال شده ديگر قابل انکار نبود
دروغگو يعنی نخست وزير انگلستان نيز اعتراف
کرد که سربازان انگليسی نيز مانند متحدين

 برای“ سالح فسفر سفيد“آمريکائيشان از 
تونی بلر. اده می کنند استف؟!عمليات استتاری

ادعائی را مطرح می کند که حتی جرج بوش از
.بيان آن شرم دارد و تونی بلر را جلو می اندازد
امپرياليستها کتاب لغت جديدی اختراع کرده اند و

سالحهای“ را به “سالحهای کشتار جمعی“نام 
البته هر سالحی که مردم.  تغيير داده اند“استتاری

ا بکشد سالحی استتاری برایو همه شاهدان ر
   .  پوشش جنايت است

رای“پس از اينکه فرستنده تلويزيونی ايتاليا بنام 
 ماه٨در “ Rainews 24 نيوز بيست و چهار

 گزارش داد که نيروهای نظامی٢٠٠٥نوامبر 
آمريکا نوعی سالح ناپالم و فسفر سفيد در فلوجه

ِد“  نشريه،عليه مردم غير نظامی بکار گرفته اند

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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 عليرغم ادعاهای مسئوالن آمريکائی٢٠٠٥
الح جنايتکارانهاين سالح يک س“: اعالم کرد

گيز و دهشت ناک کهسالحی رعب ان. است
   .“آدمکشی را با سوزاندن انجام می دهد

استفاده از اين سالح برای“ وی افزود که 
آمريکائی ها ممنوع نيست ليکن اياالت متحده
آمريکا عضو پيمان سالحهای شيميائی سازمان

صرفا از نظر“ فسفر سفيد“. ملل متحد است
محسوبسالح شيميائی يک تعريف چگونگی 
موادی سالح شيميائی محسوب می .نمی شود

.شوند که بعلت تاثيرات سمی شان بکار بروند
  .“، می سوزاندفسفر ولی مسموم نمی کند

صرنظر از جنبه قضائی مسئله که در پروتکل
الحاقی مربوط به سالحهای آتش زا ثبت است می
توان به اين مورد اشاره کرد که سالحهای

.ريم شده اندفسفری نيز از جنبه بين المللی تح
فقنامه پيرامون سالحهایاتو“پيمان ژنو بنام 

 وجود دارد استفاده از١٩٨٠ که از سال “انسانی
 تا جراحات غير الزم وقادرند“سالحهائی را که 

.ده اندکرممنوع “ درد غير ضرور ايجاد کنند
جزغاله شدن توسط فسفر سفيد آمريکائی ظاهرا

ضرورینه جراحت و نه درد و نه رنج غير 
نا. پس مجاز به حساب می آيد!! ايجاد می کند

گفته نماند که اين پروتکل الحاقی را آمريکائی ها
برسميت نمی شناسند و ترجيح می دهند مخالفين

  .خود را با حداکثر درد و رنج بکشند
آری می سوزاند و سوزاندن انسانها فقط کار
نازيها در زمان جنگ جهانی دوم نبود کار همه

رياليستهاست که نه تنها دل می سوزانند بلکهامپ
  . اندام می سوزانند تا بقاء بيابند

، دموکراسیآيا می شود به ادعاهای آزاديخواهی
، بشردوستی اين حقوق بشر طلبی،خواهی

 و“حق ملل در تعيين سرنوشت خويش“مدعيان 
 نابودی سالحهای کشتار جمعیراه“ مبارزان“

اوز آنها را به عراق بهباور کرد؟ آيا می شود تج
 هستند  کهجامعه مدنیبهانه اينکه در پی ايجاد 

در متن آن بايد مبارزه طبقاتی صورت گيرد باور
بايد با امپرياليستها برای. مسلما نمی شود. کرد؟

بايد با نوکران. نجات بشريت مبارزه کرد
امپرياليستها که ماهيت امپرياليست آمريکا را

فقط گناه ها را به گردن دولتهایکتمان می کنند و 
حزب“آمريکا و اسرائيل می گذارند نظير 

بايد.  مبارزه بی امان نمود“کمونيست کارگری
نشان داد که دولت دست نشانده عراق که شاهد
اين همه جنايت است و سکوت می کند نمی تواند

.آنها نوکر بيگانه هستند. نماينده مردم عراق باشد
ه کردهای ناسيونال شونيست کوربايد نشان داد ک

که فقط نفرت ملی را تبليغ می کنند و سنگ
تنها دشمنان مردم، تجزيه را به سينه می زنند

 دشمنان همه مردم منطقه هستند و،عراق نيستند
دستشان در خون مردم عراق و منطقه تا آرنج

بايد نشان داد که رويزيونيستهای. رنگين است
 تجاوز امپرياليستها بهحزب توده ايران که از

عراق حمايت می کنند و پا در جای پای جهوری
اسالمی می گذارند هوادار استعمار و همدست

مبارزه با امپرياليسم جدا از. امپرياليسم هستند
ننگ بر آنها و. مبارزه با رويزيونيسم نيست

 .ياران امپرياليستها و صهيونيستها
   

***** 

  ...از گرايشات فاشيستی امپرياليسم
  ... . تری بسر می برد “آرام“ مرگ  

  
   “حاشيه نشينها“شورش 

- ظرف چند ساعت-خبر شبانه  درز پيدا کرد
بگوش اهالی هم سرنوشت در نيمی از فرانسه رسيد
و اين فرودستان را به نوعی واکنش تالفی جويانه

  ... . بيک شورش نسبتًا وسيع و همگانی کشانيد .. .
 ، ميان قداره“فقر و ثروت“ جنگی ميان نيروهای

بندان دولتی و پاک باختگان گمنام در گرفت که
  ... .  ادامه دارد - هفته تمام٢ بعداز -هنوز هم

زد و خورد شبانه با زرهپوشان پليس، ابتدا در
ی باول. چندين شهرک حومه پاريس آغاز شد

 ليون، تولوز،-سرعت زياد بديگر شهرهای فرانسه
...بوردو، موپنوليه، استراسبورگ و نانسی و 

تا بحال دهها ماشين پليس، کاميونهای. سرايت کرد
به... ضد شورش و کلی وسايل ارتباط پليسی و 
تعدادی. آتش کشيده شده و از دور خارج گرديده اند

. آسيب ديده اند- مراکز تحقير بينوايان-از بناها
 پليس در“نا مريی“شماری از کمينگاهای ماموران 

عده. محله های فقير نشين، موقتًا از کار افتاده اند
ای از ماموران تحقير مردم، عوامل توهين و

در. مجروح شده اند... تعرض و شبيخونهای نوبتی 
.  نيز، ضايعات سنگين است“حاشيه نشينها“صف 

...ا نفر دستگير شده اند بسياری زخمی و صده
  ... .  تازه رسيد“پيروزی“بناپارتيسم متعفن بيک 

  
   “اضافی“ضا يعات 

، ضايعات“فقر و ثروت“در اين جدال نابرابر 
. که اصًال غريب نيست- هم وجود داشت“اضافی“

آنطور که می گويند، گويا صدها اتومبيل متعلق
از  نيز سوخسته، درهم شکسته و “بيطرف“باهالی 

  .  هيچ بعيد نيست-ميان رفته اند
ولی برخالف دعاوی رياکارانه شيراک و شرکاء

  و حقه“اهل فن“برخالف تعابير ضد و نقيض 
بازی خادمان نوبتی بورژوازی و همه آنانکه از
طريق گمراه کردن افکار عمومی نسبت بمسايل

هيچ عقل سليمی... کليدی جامعه ارتزاق می کنند 
  و شورش“حاشيه نشينها“صيان  نيست که اين ع

 را بر اساس ضايعات و يا“غير اصيل“مردم  
. حاصل داوری کند و نمی کند“اضافی“ضايعات  

-بر عکس، اگر مسئوليتی هم در اين حوادث هست
 بگردن شيراک و شرکاست، بگردن-که حتمًا هست

دولتمران بی لياقت بورژوازی، بگردن هواداران
و بگردن مدافعان سوگند خورده  امپرياليسم “چپ“

  ... .مناسبات فقر آفرين سرمايه داری است
  

  سير مشکوک حوادث 
غير“ساعتهای متوالی بعداز شروع مبارزه مردم 

-  در قبال واحدهای ضد شورش پليس بود“اصيل
“تصادفی“همينکه گردانندگان مرگ و ميرهای 

فهميدند که سرکوب فوری اين پاک باختگان گمنام
 دستگاههای-ادگی و يا فعًال مقدور نيستبس
  توطئه چينی بورژوازی بکار افتادند“محرمانه“

عوامل... تا سير حوادث را دستکاری کنند 
 تحريک و خرابکاری روانه ميدان شدند“نامرئی“

  ... . تا بنام بينوايان ماجراهای تقلبی بسازند 
که چند دبستان و دبيرستان، آسايشگاه و محل غذا
خوری کودکان، تعدادی کارگاه و کارخانه، شماری

...از اتوبوسهای شهری، يک کليسا و يک مسجد 
  ٣ادامه در صفحه ... به آتش کشيده

پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ...  يا“سالح استتاری“
 توسط١٩٨٠بمب فسفری از سال “ افزود که 

پيمان جهانی سازمان ملل متحد در مورد
سالحهای متعارف ممنوع است و آنهم در

 داشته باشد اين خطر را،زمانيکه استفاده از آن
البته اياالت. که افراد غير نظامی قربانی شوند

متحده آمريکا اين پيمان را امضاء نکرده است
و قانونا مرتکب کيفری نشده است حتی عليرغم

نــــــکاه امـــــفلوج اينکه نظاميان آمريکائی در
 RIAبه نقل از .( “عمومی را بمباران کرده اند

Nowosti, de.rian.ru.(  
ويزيون ايتاليا از قول يک وابسته نظامیتل

آمريکا اعالم کرد که که بمب فسفر پس از
١٥٠انفجار ابری توليد می کند که به شعاع 

شخص. متر هر جنبنده ای را جزغاله می کند
وی گواهی می دهد که با چشم خود اجساد

  .جزغاله شده زنان و کودکان را ديده است
 اين جنايتهمين دولت آمريکا که قسما به

اعتراف می کند چون جای هيچ تکذيب باقی
نمانده است در پس از حمله به فلوجه استفاده از

 مانند همه٢٠٠٤اين بمب را در دسامبر سال 
دروغهائی که تا کنون گفته است تکذيب کرده

حال مدعی است که از سالح فسفر سفيد. بود
 استفاده کرده“عمليات استتاری“فقط برای 

 اگر فسفر سفيد که با نيت استتار مورداست و
استفاده قرار گرفته است هزاران مردم عادی از
زنان و کودکان و خرد و کالن را جزغاله کرده

  . آنها مسئول آن نخواهند بود،است
چنين جنايتکارانی در زمان جنگ هشت ساله
ايران و عراق که توسط رامزفلد موافقت

انی ها توسطخويش را با کشتار کردها و اير
گاز سمی به صدام حسين اعالم کرده بودند و
در هنگام جستجوی بهانه برای اشغال عراق به
بمباران حلبچه با گازهای سمی خردل توسط
صدام حسين تکيه می کردند حال خودشان به
همان وسايلی برای آدمکشی متشبث می شوند

حال اين عده. که بپای صدام حسين می نوشتند
 دغلکار که خود تا کنون شريکدروغگو و

جرم بوده اند می خواهند صدام حسين را که
رئيس جمهور قانونی کشور عراق است

چنين بنظر می رسد که گويا جرم. محاکمه کنند
صدام حسين آن باشد که در کشتن کردها بجای
فسفر سفيد از گاز سمی خردل استفاده کرده

سانهااستفاده از گاز سمی برای کشتن ان. است
جنايات عليه بشريت است ولی استفاده از فسفر

عمليات“سفيد برای کشتن انسانها نامش 
با اين تعريف حقوقی صدام.   است“استتاری

حسين جنايتکار جنگی است و جرج بوش نه
، ناجی بشريت وتنها جنايتکار جنگی نيست

ناگفته. حسوب می شودمدافع حقوق بشر نيز م
ائی ها تالش دارند براینماند که همين آمريک

فشار به دولت ايران کشتار مردم حلبچه توسط
صدام حسين را زير جلکی و با موذيگری به
پای ايرانی ها بنويسند و از هم اکنون ادعای
نامه خويش عليه صدام را در پاره ای موارد

  .  باز گذارده اند
رئيس“ Jan van Akenجان وان آکن “آقای 

ای ميکروبی در دانشگاهبخش تحقيقات سالحه
سان“هامبورگ و مبتکر پروژه 

که ضد سالحهای ميکروبی“ Sunshineشاين
و شيميائی مبارزه می کند در مصاحبه با

 نوامبر سال١٦ در Netzeitungرونامه نتس 
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  .محکوم می کند 
 حضور واحدهای ضد شورش و نيروهای- ب

امنيتی امپراتوری فرانسه در مناطق مسکونی
کارگران و بينوايان را تحريک آشکار بورژوازی،
توطئه شيراک و شرکاء ارزيابی کرده و خواهان

  . دن اين مراکز توطئه و تحريک استبرچي
، کارگران و“حاشيه نشينها“ از مبارزه بحق -ج

بينوايان فرانسه در قبال بناپارتيسم متعفن حمايت  می
  . کند
 به کارگران و بينوايان و زحمتکشان فرانسه-د

هشدار می دهد که يکپارچگی خود را محکم کرده و
بی سيادتدر يک مبارزه سازمانيافته حزبی و انقال

ارتجاعی و فاسد بورژوازی  و امپرياليسم را در
 راه- مثل دوران کمون پاريس-کشور خود برچيده

تازه انقالب کارگری در قبال سرمايه  و سرمايه
 .  داری را به جانيان نشان دهند

پيش بسوی اتحاد انقالبی کارگران و
 !بينوايان

زنده باد همبستگی بين المللی کارگران
 !های جهانو خلق

  !زنده باد سوسياليسم
 واحد فرانسه-)توفان ( حزب کار ايران 

  ٢٠٠۵وامبر  ن
*****  

جاه طلب از تبار اشراف مجار و کانديدای آينده
 نظامی فرانسوی برای رياست-انحصارات مالی

“حاشيه نشينها“ام  چند روز پيش از قي-جمهوری
که می خواهد: خطاب به خبر فروشان تشنه گفت

...اين محله ها را بکلی از وجود کثافات و تفاله ها
!“حساب شده“اين حرفهای بظاهر ! پاک کند

 بيش-ماموران و زرهپوشان حاضر در محله ها را
تا اينکه...  دلگرم کرد، آنان را بوجد آورد-از پيش

  دو نو جوان“تصادفی“ه مرگ دو روز بعد منجر ب
در اينکه سارکوزی.  فرانسوی گرديد“غير اصيل“

گاهی عنان از کف داده  وبيهوده سخن می گويد
-ولی بايد ديد که ليچار سارکوزی. حرفی نيست

 چه تناقضی با-خادم و کارگزار ممتاز بناپارتيسم
نيازهای فوری سرمايه و منافع استراتژيک کارتل

ر سطح ملی و بين المللی دارد؟  درها فرانسوی د
 با توجه به عمق بحران-اوضاع و احوال کنونی

 انحصارات“دوستانه“جاری و اوج کشمکش های 
بر سر تقسيم دوباره جهان، با توجه به چپاول و

 اين خصلت-تعرض و اشغالگری های نوبتی
  است که گفتار“ کار“ در قبال “سرمايه“تعرضی 

.ان حرفه ای را رقم می زندو کردار سياست باز
 با تفاوتهايی جانبی و- بسهم خود-پس سارکوزی

غير اساسی با رويزونيستها  و سوسيال دمکراتها  و
يک دوران گنديده و فاسد را... ترتسکيستها  و 

  . بخوبی نمايندگی می کند
بعالوه، مگر تعطيل نوبتی واحدهای توليدی و
عیبازرگانی، خصوصی سازی و اخراج جم

کارگران، کاهش مداوم دستمزدها و حذف خدمات
از حماقت سارکوزی است؟... رفاهی و درمانی و 

يا دخالت نيروی دريايی در کار اعتصاب کارگران
!“حساب نشده“تحت تاثير حرف های  ... “کرس“

  ... . سارکوزی بوده است؟
  

    و دريافت ما “حاشيه نشينی“سابقه 
 گذشته های دور بازمی  به“حاشيه نشينی“سابقه  
اين پديده، زمانی نتيجه فرسودگی.  خيلی دور-گردد

 که بمرور از توليد خارج، از مدار-نيروی کار بود
زيست جمعی جدا افتاده  و بکلی از مناسبات رسمی

ولی امروز  و در. فاصله گرفته و طرد می شد
 ديگر“حاشيه نشينی“شرايطه امپراتوری سرمايه، 

در اينجا  و بر خالف تعابير! نداردخصلت طبيعی 
سخن بر سر يک آرايش!   سفارشی“استادان“

اجتماعی است، موثر در فرايند توليد، حاضر در
 که بصورت-مدار زيست جمعی و مناسبات رسمی

ما از اين مقوله.  بکار گرفته می شود“غير رسمی“
اقتصادی، همان ذخيره بورژوازی کار ارزان  را

اين.  دنباله طبيعی پرولتارياست-يمادارک می کن
ارتش نيرومند کارگری، از قضا فقط در حالت

  است که برای بورژوازی  و“حاشيه نشينی“
 صنعتی جهان-امپرياليسم، برای سالطين مالی
بی جهت نيست. امروز، سود حداکثر ايجاد می کند

 در لفظ رياکارانه- بداليلی قابل فهم-که بورژوازی
!؟“...زايد و فاسد و تفاله “يليونی را اين ارتش م

  را“حاشيه نشينی“معرفی می کند، اما در عمل 
سازمان می دهد تا از آن برای کاهش دستمزد،
برای تنزل رفاه  و خدمات اجتماعی و بخاطر

  . استفاده نمايد... تضمين سود حداکثر 
و بنام طبقه کارگر و) توفان ( حزب کار ايران 

  :خلق ايران
غير“ دو نو جوان “مشکوک“ بشدت مرگ -لف ا

 را“کليشی سوبوا“در شهرک !  فرانسوی“اصيل

  ...از گرايشات فاشيستی امپرياليسم
  ... .شدند 

 از کنج اليزه خارج- که خفقان گرفته بود-شيراک
هيات! “پدارنه“شد و با يک لفاظی مضحک و  

  در محله های“نظم“ موظف به برقراری دولت را
 با تقاضای وزير-نخست وزير.  کرد“نا امن“

 از پارلمان اجازه خواست تا بطور رسمی و-کشور
حکومت!  ماه، هر کجا که الزم ديد٣برای مدت 

  ... .نظامی برقرار کند
  

  عيار قضاوت بورژوازی
داليل و شواهدی وجود دارد مبنی براينکه شيراک و

 گويا بمنظور برقراری- از مدتها پيش-شرکاء
ولی در اصل!  در محله های فقير نشين“نظم“

بناپارتيسم در بازی های" پشت جبهه“بخاطر تقويت 
بين المللی، بخاطر الپوشی بحران موجود، بخاطر
ماستمالی نقش سرمايه در افزايش فقر و بدبختی و

“ميهن پرستی“بيکاری مردم، بخاطر احيا نوعی 
ب در جامعه و بخاطر اختناق جنبشهای رو برشدکاذ

طرحی را در دست تهيه... توده ای و کارگری 
در چارچوب همين طرح بود که داستان. داشتند

  براه“فرهنگها“جدال  ...  علم شد “حجاب اسالمی“
 ستيزی“مسلمان“از باال به پائين نوعی ... افتاد 

تگی،تحت تاثير جدال های ساخ... جاری گرديد 
عيار بورژوازی  ... “اهل فن“بحث های رياکارانه 

برای قضاوت نابسامانی ها اجتماعی ميدان گرفت و
  ... . بسياری از نحيف انديشان را بدام انداخت

 متوجه- بيش از پيش-کاری کردند که سوظن ها
، رنگين پوستان و فرانسوی های“خارجی“بينوايان 

 در قبال معضل-اکارفرما ه...  گرديد “غير اصيل“
-  با يک رفتار شتر“حاشيه نشينی“دير آشنای  

رياکارانه هم از توبره می خورند و هم از! مرغی
از سويی بر سر استخدام فردی و رسمی. آخور

-و از طرف!  بازی در می آورند“حاشيه نشينها“
 بطور- بطور غير رسمی و خيلی ارزان-ديگر

   . ...جمعی از آنان بيگاری می کشند
  

   رسمی “غير“حکومت نظامی  
 توجيهی بود که واحدهای-بعداز يک مرحله تبليغی

ضد شورش پليس در محله های حاشيه نشين حومه
 مستقر شده و- مدتها پيش از حوادث اخير-شهرها

مرتب برای... شبانه روز مزاحم مردم بودند
در ميان...   شاخ می تراشيدند“حاسيه نشينها“

 ماجراهای تقلبی می“غير اصيل“فرانسويهای 
  براه“خررنگ کن“دعواهای مذهبی و  ... ساختند

 از ديد افکار-می انداختند تا حضورشان را در محل
  ... . توجيه نمانيد-عمومی

مدتهاست که حکومت نظامی در مناطق مسکونی
- جاری است“غير اصيل“بينوايان و فرانسويهای  

  ! ... . مزخرفاتیچه! گويا آقای شيراک خبر نداشت
  
  

  ليچار سارکوزی... شيراک و شرکاء 
 بسود-با اين تفاصيل، پيداست که شيراک و شرکاء

حاشيه“ تعرضی را بر عليه -کارتل های بومی
، بر عليه کارگران و بينوايان در سطح ملی“نشينها

ولی گويا ماموران توطئه و. تدارک ديده بودند
“ناشی“بازان تحريک در محل، شماری از کابينه 

...و  آنها که جرعه ای زيادی خورده بودند
.که قضيه بيخ پيدا کرد... افسارگسيخته رفتار کردند

 ژيگولويی-)وزير کشور فرانسه(نيکوال سارکوزی 

پيام سازمان کمونيستی 
اسپانيا به سومين کنگره 

  )توفان(حزب کارايران
نيستی اسپانيا برای سومين کنگره شماسازمان کمو

  .آرزوی موفقيت روز افزون ميکند
درشرايطی که تهاجم  افسارگسيخته و خشونتبار
امپرياليسم و تضادهای درونی شان  به شدت رشد
يافته و جدی گرديده است، بسيار حائز اهميت است

 لننيست هرچه بيشتر-که احزاب  مارکسيست 
بدين. پرولتری  مسلح گردندمستحکم و به ايدئولوژی 

رو اميدواريم که کنگره حزبتان دراين مسير گامهای
  .موفقيت آميزی بردارد

اوضاع کشورشما، شرايط پيچيده ای را برای
از اين جهت ضروری است تا با. انقالبيون می آفريند

اتخاذ تاکتيک های مناسب، منطبق با شرايط کنونی
ی استوار است،که همزمان مبتنی بر يک استراتژ

  .پيشروی نمائيد
ما برحسب روابط رفيقانه و فی مابين، همواره از

آرزوی. حزبتان دفاع کرده و اين را ادامه خواهيم داد
ما اين است که روابطمان هنوز هم بيشتر مستحکمتر

  .گردد
يک بارديگر برای کنگره تان موفقيت آرزو ميکنيم و

  .اريمهمبستگی برادرانه مان را ابراز ميد
  

  )!توفان(زنده باد حزب کارايران
  !زنده باد مارکسيسم لننيسم

  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
از طرف کميته مرکزی سازمان کمونيستی اکتبر

  اسپانيا
  رائول مارکو

  ٢٠٠۴مادريد اکتبر 
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 ٥                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران   ١٣٨۴ ذرآ  – ۶٩      شماره 

 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

 

  ...حزب سياسی طبقه کارگر
هر يک از رشته های صنعتی بطور جداگانه و 

 اگر.بهتر است اين برنامه هر چه زودتر تحقق يابد
، هيچطبقه کارگر انگليس در مجموع متشکل گردد

قدرتی در دنيا وجود ندارد که بتواند حتی يک روز
اتحاديه-کارل مارکس(“. مقاومت نمايددر مقابل آن
  .)های کارگری

روشن است که طبقه کارگر در مبارزه خود
بخودی خويش به مزايای مبارزه صنفی پی می
برد و تشکلهای حرفه ای خويش را برای مبارزه
در راه بهبود شرايط زندگی خويش فراهم می

حتی سابقه اتحاديه های کارگری و مبارزه. آورد
 عليه سرمايه داران برای افزايش دستمزدکارگران

  . بسا طوالنی تر از پيدايش جنبش کمونيستی است
کارگران با مبارزه اقتصادی خويش هرگز قادر
نخواهند بود نظام دستمزدی را دگرگون سازند و

کارگران. استثمار انسان از انسان را از بين ببرند
در اين عرصه در بهترين حالت در چارجوب نظام
کنونی برای بهبود شرايط زندگيشان مبارزه

  .خواهند کرد
کارگران از نظر انکشاف تاريخی قادرند در تمام
عرصه های فعاليت حرفه ای به تشکيل اتحاديه

آنها در تکامل يافته ترين. های کارگر توسل جويند
شکل قادر خواهند شد يک اتحاديه سراسری از

ولی. ندشاخه های گوناگون توليدی فراهم آور
همين اتحاديه سراسری مفروض فقط می تواند در
چارچوب سرمايه داری به کارش و وظايفش

اين دور و تسلسل همان بن بستی است که. بپردازد
  .طبقه کارگر نمی تواند از آن بيرون آيد

طبقه کارگر برای خروج از اين بن بست نياز به
اآن دارد که آلترناتيو ديگری داشته باشد که آنر

اين. سرمايه داری نمايدبتواند جايگزين نظام 
طبقه کارگر با. جايگزين فقط سوسياليسم است

مبارزه در راه تحقق سوسياليسم و درهم شکستن
نظام سرمايه داری می تواند به اين وضعيت خاتمه

  .دهد
برای اين کار طبقه کارگر همانگونه که کارل

ربوطدر کنار اتحاديه های م“ :مارکس می گويد
به هر يک از رشته های صنعتی و يا در راس آنها

تشکيالت سياسی يک، بايد يک شورای متحده
تکيه از(“، به عنوان يک کل بوجود آيدکارگر
  ).توفان

“چه بايد کرد“رفيق لنين در اثر داهيانه خويش 
مورد را “تشکيالت سياسی  کارگر“ماهيت اين 

ند که سياستتجزيه و تحليل قرار داده و بيان می ک
طبقه کارگر می تواند با. يک امر طبقاتی است

افتادن در دام جنبش خود بخودی و رهبری غير
کمونيستی به چرخ پنجم سياست بورژوازی بدل
شود و يا اينکه می تواندسياست مستقل کمونيستی

هر سياستی. را رهنمود فعاليتهای خويش قرار دهد
رگریسياست کمونيستی نيست و هر جنبش کا
.  بودسياسی الزاما جنبش سياسی کمونيستی نخواهد

اگر کمونيستها بهر دليل در جهت جلب طبقه
کارگر از طريق فعاليت خويش نروند و طبقه
کارگر را به حال خود واگذار کنند اين طبقه در
تکامل خويش از اقتصاد به سياست روی ميآورد
ولی اين سياست سياست کمونيستی و سوسياليستی

زيرا کمونيسم را. سياست بورژوائی است. نيست
از بيرون طبقه کارگر ميتوان به درون آن وارد

.سوسياليسم علم است و علم را بايد آموخت . کرد
هيچ فيزيکدانی بدون آموزش فيزيک فيزيکدان

هيچ رياضی دانی علم رياضی را بدون. نمی شود
سوسياليسم.  آموزش در خواب غفلت نمی آموزد

 که ايدئولوژی طبقه کارگر است را بايدنيز
اين علم تصوير واقعی جهان بعد از. آموخت

سرمايه داری را نشان می دهد و طبقه کارگر
درک می کند که چگونه می تواند با پذيرش اين
ايده انسانی و تحقق آن برای هميشه به آن دور و

، به آن بن بست سياسی و اقتصادیتسلسل باطل
بقه کارگر خواهد فهميد که برای چه ط.پايان دهد

  .مبارزه می کند و آماده فداکاری است
وقتی سخن از تشکل سياسی طبقه کارگر می رود
مفهوم آن اين است که طبقه کارگر بايد در جهت
کسب قدرت سياسی حرکت کند و قدرت سياسی

قدرت سياسی طبقه کارگر. را در دست بگيرد
سياسی بورژوائیدارای ماهيت متفاوتی از قدرت 

قدرت سياسی طبقه کارگر می خواهد. است
اقتصاد را بر اساس تصورات خويش شکل دهد و

  . بدوره سرمايه داری اقتصاد پايان دهد
پس طبقه کارگر بايد تشکل مستقل سياسی خويش

تشکل مستقل از سياست. را داشته باشد
، تشکلی که سياست مستقل پرولتری رابورژوائی
چنين تشکلی نه. مال خويش قرار دهدقطبنمای اع

تنها بايد از نظر سازمانی جدا از تشکالت
، بلکه بايد از نظربورژوائی  و فوق طبقاتی باشد

ايدئولوژيک و سياسی نيز چيزی به غير از
طبقه کارگر بايد. تشکالت سياسی بورژوائی باشد

مرز خويش را با تشکلهای بورژوائی روشن کند
شکل سياسی رهبری مبارزهو از طريق اين ت

طبقه کارگر را برای پايان دادن به نظام دستمزدی
  .در پيش بگيرد

اين تشکل مستقل طبقه کارگر که بر مبنای
طبقه بنا، ايدئولوژيک و سازمانی استقالل سياسی

توده کارگران. شده همان حزب طبقه کارگر است
برای آنکه بتوانند برای هميشه از نظام بهره کشی

ائی يابند بايد در حزب طبقه کارگر متشکلره
  .شوند و برای کسب قدرت سياسی مبارزه نمايند

اين حزب طبقه کارگر است که توسط فعالين
کارگری که ايده سوسياليسم را پذيرفته اند در
اتحاديه های کارگری نفوذ کرده و تالش می کنند
کارگران را در مبارزه حرفه ای خويش رهبری

حزب طبقه کارگر است که تشکلیاين . کنند
مافوق ساير تشکلهای کارگری است و وظيفه
رهبری ساير تشکلهای کارگری را نيز بعهده

مبارزه در چارچوب اتحاديه های حرفه ای. دارد
و يا اتحاديه سراسری حرفه ای کارگران تنها يکی

  .از وظايف حزب طبقه کارگر است
 کارگردر درون اين حزب عناصر پيشرفته طبقه

.که الزاما خودشان کارگر نيستند متشکلند
کارگران فعال سوسياليست که به دانش علمی
سوسياليست پی برده و وقت خويش را کامال در
خدمت طبقه کارگر قرار داده و به انقالبی حرفه
ای بدل شده اند عمال از محيط توليد خارج شده و
صرفا پيوند معنوی خويش را با طبقه کارگر و

ولی. ايدئولوژی رهائيبخش وی بر قرار کرده اند
عليرغم آن آنها تا زمانيکه از منافع طبقه کارگر

  . حمايت می کنند نماينده طبقه کارگر هستند
ممکن است گفته شود که مالک حمايت از منافع
طبقه کارگر چيست؟ از کجا می توان درک کرد
که چه کسی از منافع کارگران حمايت می کند و

 کسی نمی کند؟ حتی نمايندگان کنسرنها نيزچه
خود را نماينده منافع طبقه کارگر می دانند و
مدعی اند که کارگران نيازی به حزب مستقل

کافيست به احزاب بورژوائی بپيوندند. طبقاتی ندارند
زيرا ما خود به بهترين وجهی از منافع آنها حمايت می

کرات ودر حقيقت همه احزاب سوسيال دمو. کنيم
رويزيونيستی از اين قبيل احزاب اند که خود را حامی
طبقه کارگر جا زده ولی در عمل و اين مهم است در
جهت تثبيت نظام سرمايه داری و سرکوب کمونيستها

نازی ها در آلمان نيز خود را حزب. گام بر می دارند
سوسياليستهای ملی جا می زدند که منافع کارگران را

 حتی خمينی،در ايران پس از انقالب. در نظر دارند
از ترس کارگران و فشار افکار عمومی مدعی بود که
هوادار طبقه کارگر است زيرا حضرت علی خودش

 همه،کارگر بوده است و به گفته وی در اسالم عزيز
وقتی چنين پرسشی مطرح. روزها روز کارگر است

شود آنوقت ما خويشتن را در عرصه مبارزه
در اين عرصه  است که تمايز. ژيک می يابيمايدئولو

.ميان دوستان و دشمنان طبقه کارگر روشن می شود
در اين عرصه است که مرزها کشيده می شود و سره

اين است که مالکهای. از ناسره تميز داده می گردد
اينکه چه کسی کمونيست است و چه کسی کمونيست

يکی ازنيست از تئوری و عمل ناشی می شود و اين 
در اين عرصه. عرصه های مهم مبارزه طبقاتی است

 و پراکنده و يا حتی کارگران آگاه پراکندهکارگر منفرد
کاری از دستشان بر نمی آيد و در اثر فشار و هجوم

 چنين.ايدئولوژيک بورژواها خورد خواهند شد
هنوز به حد از آگاهی نرسيده اند“ آگاهی“کارگران 

 آنها با خواندن.قاتی را درک کنندکه ماهيت مبارزه طب
چند کتاب بدون آنکه اراده نيل بقدرت سياسی  را در
خويش تقويت کرده باشند به اين توهم دچار شده اند که

اين مبارزه کار حزب طبقه. پرچمدار طبقه کارگرند
کار تشکلی است که در تمام عرصه ها. کارگر است

رژوازی راآمادگی مبارزه با هجوم ايدئولوژيک بو
هر رقيقی گوشه ای از اين کار سنگين را می. دارد

.گيرد و در مقابل تهاجم بورژواها به مقابله می پردازد
يکی بداد مجروحان می رسد، ديگری گلوله ها را
توليد می کند، نفر بعدی آنرا به صف نخست جبهه می
رساند، آن ديگر کار تبليغاتی و جنگ روانی را بعهده

 تنها توسط اين کار مشترک همگانی و...دارد و
منضبط است که می توان به حريف قدرتمند به مقابله

  .پرداخت
اين. در اين جاست که اهميت حزب روشن می شود

حزب است که منتظر حمله بورژواها نمی نشيند تا در
بر عکس حزب در. مقابل آنها واکنش نشان دهد

می کند وشرايط صلح خويشتن را از همه نظر آماده 
می رود تا ابتکار عمل را خود در دست گيرد و اين

برای اين. بورژواها باشند که به واکنش وادار شوند
 برای کسب ابتکار عمل بايد در درجه نخست،کار

بايد از مشکالت. اراده نيل به قدرت سياسی داشت
نهراسيد، بايد به سوسياليسم ايمان داشت، بايد رفقای

 جان بازی با دانش باالی سوسياليستیفدا کار و آماده
برای چنين کار عظيمی نياز به تشکلی بنام. داشت

حزب دارد که تدارک اين کار عظيم را از مدتها قبل با
  .دورانديشی فراهم آورد

چنين کار عظيمی کار چند فعال سياسی منفرد نيست و
نمی تواند باشد که چه بخواهند و چه نخواهند طبقه

ا آموخته های پراکنده و پاره پاره خودکارگر را ب
چنين فعالين. مشغول کرده و سرگردان می نمايند

سياسی کارگری اگر فاقد حزبيت باشند تنها می توانند
همان سياست بورژوائی را در جنبش کارگری تبليغ

اين فعالين در واقع قهرمانان دوران افول جنبش. کنند
عنوان يککارگری هستند که در شهر کوران به 

چنين فعالينی در.  پادشاه به حساب می آيند،چشمی ها
  ٣ادامه در صفحه ...صورت اوجگيری 
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

مبارزه با ضد انقالب درونی و بيرونی در همه عرصه
 بيان اين است.ايدئولوژيک و سازمانی است، های سياسی

که تاريخ حزب کمونيست بلشويک شوروی استالينی
تاريخ تمدن است و هر کمونيستی بايد آنرا بياموزد و بر

 . اساس مضمون آن رفتار کند
*****  

آن چه باقی می.  طبقه کارگر خيانت کردندکه به
، طبقهماند و خيانت نمی کند کارگران نيستند

کارگر در مجموع خود است و اين طبقه فقط می
 بت پرستی.تواند توسط حزبش رهبری شود

کارگری يک عقب گرد تاريخی بدوران قبل از
اين تفکر انحرافی به زمانی بر. انقالب اکتبر است
نين با اکونوميستها به مبارزهمی گردد که ل

برخاسته بود و کتاب مشهورش را بنام چه بايد
اين کتاب مبنای. کرد به رشته تحرير در آورد

کارگر“تفکر . تئوريک حزب طبقه کارگر است
 از کارگران غير“بت سازی“ و “پرستی

دستهای پينه“کمونيست به صرف کارگر بودن و 
اکونوميستیشکل معينی از همان تفکر “ بسته

و“ توده پرستی“است که تا کنون در اشکال 
تا کنون در جنبش“ توده ها“دنباله روی از 

کمونيستی ايران به عنوان انحرافات خطرناک
  .بروز کرده است

در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی اين تفکر
اکونوميستی پس از کسب قدرت سياسی نيز بروز

استند با شعارکرد و منحرفين درون حزب می خو
نقش“ کارگران همه چيز و حزب هيچ چيز“

، نقش عامل آگاهی و کارگرطبقهحزب رهبری 
زمينه خلعايدئولوژيک را به صفر برسانند و 

زوال دولت شوروی راسالح حزب و عمال 
 با اين تفکرات آنارکو سنديکاليستی.فراهم آورند
بشدت“ خودمختاری های کارگری“و حاميان 
 نقش ضد انقالبی آنها در همان زماند ومبارزه ش

  .حيات رفيق لنين برمال گرديد
.امروز نيز ما با ضديت با حزبيت روبرو هستيم
اين ضديت محصول خيانت رويزيونيستهاست که

حزب طبقه“سالهای فراوان در پشت نقاب 
نظريات ضد انقالبی خويش را پخش می“ کارگر

د کسانيکه در بودن.کردند که با مخالفت روبرو شد
دام رويزيونيستها افتادند و به نفی حزب رسيدند
زيرا به زعم آنها اين حزب بود که رويزيونيسم

، سياست وآنها رابطه ميان ايدئولوژی. می آفريد
سازمان را که مارکس و لنين به آن تکيه می

 اين انحراف تفاله دوران مبارزه.کردند نفهميدند
سرنوشت احزاب. تبا رويزيونيسم خروشچفی اس

رويزيونيستی که از منافع طبقه کارگر دفاع نمی
کنند و حتی در عراق از استعمار به حمايت

  . برخاسته اند در مقابل ماست
ما در باال اشاره کرديم که بايد تکيه را بر عامل
ايدئولوژيک قرار داد تا روشن شود چه کسی
مدافع منافع طبقه کارگر است و کدام مفاهيم

امروز به نظر. قاتی را قبول دارد و يا نداردطب
حزب ما تنها کسانی کمونيست هستند که
مارکسيست لنينيست را می پذيرند و آن به اين
مفهموم است که به تجربه نخستين بار ساختمان
سی ساله سوسياليسم در شوروی لنينی استالينی و
انقالب کبير اکتبر روسيه بمثابه روز نجات

 و بر اين نظرند که بايدام می گذارندبشريت احتر
،با کسب قدرت سياسی از راه قهرآميز مبارزه
ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا را که دموکراسی
برای زحمتکشان و اکثريت جامعه و ديکتاتوری

است مستقرو اقليت جامعه برای استثمارکنندگان 
بايد پذيرفت که رفيق استالين پرچم است و. ساخت

زرگ ساختمان سوسياليسم در شورویمعمار ب
بوده و بشريت را از چنگ عفريت نازيسم نجات

اين جمالت فقط بيان کلمات بی محتوی. داده است
، بيان مضامينی است که تاريخ بشريت رانيست

بيان يک دوره بزرگ تاريخی در. رقم زده اند

  ...حزب سياسی طبقه کارگر
می افتند و“ جال“و اعتالء جنبش کارگری از 

دوران زوالشان آغاز می گردد زيرا بايد در
مقابل پيوستن گروهی کارگران به حزب طبقه

بارزه طبقاتی به مقابلهکارگر و تکامل طبيعی م
سرنوشت چنين فعالينی از هم اکنون. برخيزند

اين فعالين ضد حزبی که. رغم خورده است
طبقه کارگر را از پيوستن به حزبش منع می

نه تنها. کنند نمی توانند حامی طبقه کارگر باشند
اين قبيل فعالين بلکه همه ضد حزبی ها دشمنان

 امر آگاه باشند وطبقه کارگر هستند چه به اين
اتفاقا مبارزه برای. چه به اين امر آگاه نباشند

نشان دادن حقانيت حزبيت و لزوم آن در مبارزه
طبقاتی يکی از آن عرصه های مبارزه
ايدئولوژيک است که کمونيستها را از خرده

در سابق بودند. بورژواها جدا می سازد
همه“جريانهای خرده بورژوائی که با شعار 

ز در خدمت مبارزه مسلحانه و همه چيز درچي
، حتی احياء“خدمت احياء حزب طبقه کارگر

حزب طبقه کارگر را در خدمت مبارزه مسلحانه
که برای آنها هدف بود قرار می دادند و نه اينکه
حزب را عامل رهبری کننده مبارزه مسلحانه به

چه برسد به اينکه بخواهند احياء. حساب آورند
سرنوشت کور مبارزه مسلحانه پيوندآنرا به 

برای آنها نفس مبارزه مسلحانه خود بخود. زنند
آنها بجای مضمون به. مبارزه کمونيستی بود
، و شعار را به جای شعورشکل چسبيده بودند

می گذاشتند و صدمات جبران ناپذيری به جنبش
 اين حزب است که بايد.کمونيستی وارد آوردند

ران در همه عرصه ها حتیبه فعاليتهای کارگ
در عاليترين عرصه آن به عنوان مبارزه سياسی
مسلحانه پاسخ دهد و آنرا رهبری کند و به
شاهراه مبارزه طبقاتی برای دگرگونی بنيادی

، در غير اين صورت حرکتیجامعه بکشاند
 در خدمت نيروهایفیارحخرده بورژوائی و ان

نسبتیبورژوائی بوده و سر موئی با کمونيسم 
  .ندارد

اين نوع نفی حزب طبقه کارگر که با مارکسيسم
لنينيسم سرموئی نسبت ندارد و فقط گواريسم و
کاستريسم محض است برخوردی چپروانه به

ليکن پذيرش. اساس پذيرش حزبيت است
مورد يورش قرار“ چپ“حزبيت فقط از جانب 

مقابله نيز به“ چپ“ دست راستيهای .نمی گيرد
ه کارگر پرداخته و مدعی می شوندبا حزب طبق

نيازی ندارد و خودش“ قيم“که طبقه کارگر به 
 آنها تئوری دنباله روی.خودش را آزاد می کند

از جنبش خودروئی را موعظه می کنند و
.را بجای حزبيت جا می زنند“ کارگرپرستی“

کافی است کسی کارگر باشد تا آنها در مقابلش
.تگاری بطلبندسجده کنند و از وی راه رس

کافيست کسی کارگر باشد تا بزعم آنها به
صرف کارگر بودن از هرگونه خطا و اشتباهی

اين عده ايده مارکسيسم لنينيسم را. مصون باشد
تا حد اعتقادات مذهبی تنزل داده اند و به بت

تاريخ مبارزه طبقاتی. پرستی کارگری مشغولند
عگواه خيانت بسياری از کارگران به مناف

سرمايه داری از بسياری. طبقاتی خودشان است
از همين کارگران نيازمند به عنوان اعتصاب
شکن حتی در مبارزات اقتصادی عليه برادران

،خروشچف ها. هم زنجيرشان استفاده می کند
لخ والساها و نظاير آنها تنها نمونه هائی از اين

 کارگری هستندءکارگران و يا افرادی با منشا

  ....جبهه ملی تقلبی 
اين عده مدعی اند که مصدق نه به خلق. مصدق است

ان بلکه به دشمنان خلق ايران يعنی به امپرياليستها واير
سلطنت طلبان و شاه پرستان بر وزن آفتاب پرستان تعلق

آنها می گويند ما نبايد بگذاريم چپی ها از مصدق. دارد
 بلکه ما بايد خودمان ابتکار عمل را در،حمايت کنند

.دست بگيريم و مصدق را در خدمت شاه بگيريم
ردبير ضد کمونيست کيهان زمانيکههوشنگ وزيری س

هنوز در قيد حيات بود و در کيهان لندنی سخنگوی
فارسی زبان وزارت جنگ آمريکا قلم می زد تا بدانجا
رفت که محاکمه مصدق را در زمان شاه از نظر سياسی
نادرست ارزيابی کرد و مدعی شد که هر چه باشد

ه زندان بود و ما نمی بايست وی را ب“ما“مصدق از آن 
و ی محاکمه مصدق را اشتباه شاه و. ؟!!می افکنديم

  . زاهدی ارزيابی کرد
همين رياکاری ساواکی های سابق نشان می دهد که آنها
تا به چه حد از مردم ايران و از حقايق واهمه دارند و در
پی فرصتها و دسيسه هائی می گردند تا با توطئه گری

آنها برای. ريب دهندمجددا برسرکار آيند و مردم را ف
دريافت کمک مالی از امپرياليستها به سياهی لشگر نياز

 که بيان ظاهری“جبهه ملی سراسری“يک . دارند
حمايت از مصدق نيز باشد و به شنونده القاء کند که

 را نيز توانسته ايم جلب کنيم برای کسانيکه“مصدقی ها“
اتحاد“  در ايران و يا“کنگره ملی عراق“در فکر تدارک 

 حداقل.، اهميت فوق العاده داردهستندنوع ايرانی “ شمال
.آن اين است که ميدان جديدی برای اخاذی باز می کند
حزب ما با هوشياری اين دسيسه ها را تعقيب می کند و

  .ء می نمايدافشا
فقدان فعاليت چهره های شناخته شده سياسی جبهه ملی با

ای فعاليتهای اينهمان سنت های گذشته ميدان را بر
جريانهای مشکوک و بی چهره که همگی بيکباره

  .مصدقی شده بودند باز می گذاشت
.ولی مصدقی بودن در شرايط کنونی مفهوم خاصی دارد

آنکس که خود را. تاريخ را نمی شود به عقب برگردانيد
زير نقاب جبهه ملی پنهان می کند بايد عيار واقعی

وشن کند و با صراحت اعالمبايد ر. خويش را نشان دهد
کند که ازنظر آنها روز سی ام تير روز قيام ملی مردم

 دکتر حسين فاطمی و کريم پور، شاه قاتلايران است
 دانشجو روز١٦. شيرازی و کمونيستهای ايران است

دانشجويان ايران است که بدست عمال کودتا به قتل
داد در مر٢٨شاه فراری توسط کودتای خائنانه . رسيدند

ايران مجددا بر سر کار آمد و نفت ايران را با قرار داد
استعماری کنسرسيوم در اختيار کارتلهای نفتی

پای امپرياليست آمريکا را به ايران. امپرياليستی قرار داد
باز کرد و از ايران زمان مصدق يک کشور نيمه

  . مستعمره و وابسته باقی گذارد
 مرداد برخالف مصالح٢٨انه بايد بپذيرد که کودتای خائن

ملی ايران بود و بپذيرد که شاه قاتل و دزد بود و
ثروتهای فراوانی از راه غارت منابع ملی ايران فراهم
.آورد که هم اکنون ورثه وی از آن سود می برند
دادگاههای فرمايشی دوران شاه صدها ميهن پرست

د وايرانی را به زندان محکوم کرده و يا به قتل رسان
  .مصدق را محکوم نموده و در احمد آباد محصور کرد

جبهه ملی مترقی جبهه ای نخواهد بود که مجددا سلطنت
  ٧ادامه در صفحه ... را بر سرکار آورد و 
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ده باد مارکسيسم ــ لنينيسمزن  

.نهاده بود“ دموکراسی و آزادی“حمايت از 
ی غارت و چپاول جهان از اسلحهاستعمارگران برا

صدور مذهب مسيحيت و استقرار تمدن و جامعه مدنی
در. در آمريکای التين و آفريقا و آسيا سخن می راندند

همين اواخر شاهد بوديم که جرج بوش با دروغ بيشرمانه
ايکه دوستانش بر روی آن خاک می پاشند تا تاريخ، آن

 در عراق به اسلحهرا فراموش کند برای تدارک جناياتش
متوسل شده“ سالحهای کشتار جمعی“دروغ مبارزه با 

بود و کاالهای جنگی خويش را در بسته بندی
  . به فروش می رسانيد“ دموکراسی و حقوق بشر“

امپرياليستهای آلمان برای تجزيه يوگسالوی و مستعمره
کردن اسلوونی و کرواسی و تضعيف صربستان به

متوسل“ يين سرنوشت خويشحق ملل در تع“اسلحه 
شدند و يوگسالوی مستقل و قدرتمند را چنان پاره پاره
کرده اند که سرزمين مسخره ای بنام بوسنی هرزه گوين

وضع کوزوو که. هرگز امکان بقا  و زندگی مستقل ندارد
امپرياليستها برايش دل می سوزاندند از وضع مردم

غير رسمیکرواسی به مستعمره . بوسنی نيز بدتر است
بالکان آرام به بالکان قابل انفجار.  آلمان بدل شده است

  .بدل می شود
اين تجارب نشان می دهد که امپرياليستها سياستهای

آنها. خويش را در پوششهای کاذب به فروش می رسانند
همواره نيات شوم خويش را پنهان می دارند زيرا از

ايق رامی ترسند که مردم حق. مردم جهان می ترسند
چنين سياست بورژوائی که سياست بی پدر و. بفهمند

مادر است همان سياستی است که امروزه در عرصه
مانور دادن برای. مبارزه ديپلماتيک ظاهر می شود

فريب طرف مقابل و وارد کردن ضربه غافلگيرکننده در
لحظه ای که انتظار نمی کشی، اين از شگردهای جهان

  . سياست است
تونی بلر نخست وزير دروغگوی انگلستان که به جنايت

هرگز“: در عراق اشغالی مشغول است مدعی شده است
نشنيده ام که يک رئيس جمهور بخواهد کشور ديگری را

ما بياد اين آقای فراموشکار می آوريم که. “نابود کند
آريل شارون در پی نابودی و قتل عام مردم فلسطين است

ما. که کشور فلسطين امکان بقاء پيدا کندو مانع آن است 
بياد اين سخنگوی استعمار می آوريم که در عصر
استعمار اين امپرياليستها بودند که مردم بومی افريقا،
استراليا، زالند نو و سرخپوستان آمريکا را قتل عام
کرده، نابود نموده و سرزمينهای آنها را تصاحب می

ريم که امپرياليست آمريکا درما بياد ايشان می آو. کردند
عرض چند ثانيه با دو بمب اتمی صدها هزار ژاپنی را

ما بياد ايشان می. در هيروشيما و ناکازاکی نابود کرد
اوريم که وينستون چرچيل نخست وزير زمان جنگ
انگلستان پس از پايان جنگ جهانی دوم خواهان تبديل

برایآلمان از کشوری صنعتی به کشاورزی بود تا 
هميشه نسل آلمانی را از روی زمين بر دارد و اگر رفيق
استالين با اين نظريه فاشيستی آنها مخالفت نمی کرد
.معلوم نبود امروز از کشور آلمان چه چيز باقی مانده بود
.اين ناشنوائی آقای تونی بلر نيز از روی رياکاری است

بهر صورت“ غير خودی“نابودی مردم سرزمينهای 
تکارانه است ولی جنايتکاراته تر رياکاری در اينجناي

دلسوزی و اشک ريزی امپرياليستها برای. زمينه است
اسرائيل اشک تمساح است و رياکاری محض محسوب

  .   می گردد
نشريه اينترنتی اشپيگل اون الين بيان می کند که
آمريکائی ها از هم اکنون دست به تهيه و پخش يک بازی

 اند که خريداران آن را به جنگ با ايرانیکامپيوتری زده
بايد ايرانی کشی ملکه ذهن آمريکائی. ها عادت می دهند

کشی، يعنی مسلمان“ تروريست“ايرانی کشی يعنی . شود
کشی، يعنی تبليغ و تحقق نظريات ساموئل هانتيگنون

٩ادامه در صفحه ...  يهودی آمريکائی نويسنده 

احمدی نژاد 
يا احمقی نژاد

 
“مردمی“به مناسبت روز قدس رئيس جمهور 

ه خشنودی دشمنان وسخنانی بر زبان آورد که ماي
وی خواهان آن بود که. شگفتی مردم ايران شد

  . کشور اسرائيل از روی نقشه جغرافيا حذف شود
متعاقب بيان اين خواست کارزاری تبليغاتی عليه
جمهوری اسالمی و در واقع عليه منافع مردم
ايران و خواستهای بر حق مردم کشور ما توسط

بهتر از احمدیارتجاع بين المللی که بهيچوجه 
نژادها نيست در سراسر جهان آغاز شد که نتايجش
تا نشست شورای امنيت سازمان ملل نيز کشيده

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد، ايران. شد
را محکوم کرد که بعنوان امضاء کننده منشور ملل
متحد آرزوی نابودی يکی ديگر از اعضاء اين

آرزو با روح منشورخانواده جهانی را دارد و اين 
اسرائيل غاصب خواستار. ملل متحد سازگار نيست

آن شد که ايران را از سازمان ملل متحد بيرون
قطعنامه ای در محکوميت ايران صادر شد و. کنند

جرج بوش و آريل شارون جامهای خويش را به
سالمتی احمقی نژاد سر کشيدند و از خوش خدمتی

يکی. ار تشکر کردندکه وی به آنها کرده است اظه
خمينی در زمان حياتش در اينهللا از هنرهای آيت ا

بود که در کوتاه ترين مدت ممکن، توانست حمايت
نود درصدی مردم ايران را در زمان انقالب به

چنين استعداد. حمايت ده در صدی کاهش دهد
چنين شاهکاری فقط. است“ هنر“سرشاری واقعا 

 قعر تاريک تاريخاز يک احمقی بر می ايد که از
چنين استعدادی در کمتر انسانی. سر برآورده است

  . يافت می شود
احمقی نژاد پا در جای پای خمينی می گذارد و هنر

حماقت. دشمن تراشی وی را به ارث برده است
بيند سياست خمينی چه وی در اين است که نمی

خسارت جبران ناپذيری به ايران زد و هنوز می
ش می کند آزموده را بار ديگروی تال. زند

  .  بياموزد
قدری در اين سخنان پس از اينکه تا حدودی آبها

در اين سخنان. از آسياب ريخته است تعمق کنيم
 سخنان وی.بوئی از زيرکی ديپلماتيک نهفته نيست
 .مظهر تمام نمای بالهت محض است

  
دو روئی امپرياليستها در عرصه

  ديپلماتيک
رات احمقی نژاد تازگی ندارد،سخنان شبيه اظها

.چنين بياناتی در تاريخ جهان سابقه طوالنی دارد
هيتلر وقتی می خواست دنيا را به خاک خون بکشد
از المپيک برلن بعنوان المپيک صلح سخن می
گفت و در خفا خويش را برای جنگ جهانی و
تجاوز به شوروی سوسياليستی تا دندان مسلح می

است جهان را نابود کند ووی نيز می خو. کرد
شوروی سوسياليستی را از نقشه جغرافيا حذف

  .نمايد
امپرياليست آمريکا وقتی با بمبهای شيميائی و ضد
بشری به جنايت عليه بشريت در ويتنام مشغول
بود، نام اين جنايات تکان دهنده و ضد بشری را

  ....جبهه ملی تقلبی 
گروه خونی را برای کسب قدرت پادشاهی در

جبهه ملی مترقی آن جبهه ای، ايران کافی بداند
 بهمن٢٢ انقالب شکوهمند خواهد بود که به

احترام بگذارد و بپذيرد که مبارزه مردم ايران که
 مرداد برای٢٨بويژه پس از کودتای خائنانه 

براندازی سلطنت همه گير شد به نتيجه رسيد و
اين دستآورد را ديگر نمی شود بدور افکند و

شکل حکومت. چرخ تاريخ را به عقب برگردانيد
،کل سلطنتی حکومتجمهوری صدها بار از ش

مترقی تر است و حتی جمهوريهای ارثی که
عکسبرگردان رژيمهای سلطنتی است را بهتر و
زودتر می توان گندزدائی کرد تا شکل متعفن
سلطنت را که مردمی را محکوم می کند مخارج
مشتی مفت خور و سفيه را فقط به اعتبار

جبهه ملی. خويشاوندی خونی تا ابد تامين نمايند
مترقی به مضمون مبارزه ملی دکتر مصدق نظر
خواهد داشت و اين مضمون را طبيعتا در قالب
جمهوری بهتر می توان متحقق ساخت تا در قالب
شکلهای مردود و زنگار گرفته گذشته ی سلطنت

  .موروثی
خود برای جامعه) توفان(حزب کار ايران

سوسياليستی در ايران مبارزه می کند ولی نمی
 توطئه ای را که عليه ياران،به اين استنادتواند 

اين. مصدق تدارک ديده اند با سکوت برگذار کند
مبارزه نيز بخشی از مبارزه مسئوالنه و
دموکراتيک حزب ما عليه دشمنان مردم ايران

ما بايد توجه را به سياستهای امپرياليستهای. است
و دسيسه های آنها در ايران نظير سياست

 می خواهند شاه را مجلسی کنند جلبرفراندم که
ما در گذشته نيز همين سياست را در مورد. کنيم

مسايلی نظير رفراندم اتخاذ کرديم و حال نيز بار
ديگر تکرار می کنيم که سياستهائی که در
مخالفت با رژيم جمهوری اسالمی است ولی در

، امپرياليسم و صهيونيسم سکوتمورد سلطنت
ل سرزمينهای عراق و، از اشغامی کنند

،افغانستان و فلسطين بهر بهانه حمايت می کنند
 مزورانه است وحقوق بشرشانحمايت از 

حاضر نيستند جنايات آمريکا را در جهان در
زندان ابو غريب و زندانهای مخفی آنها در عراق
و افغانستان و ممالک اروپای شرقی و يا

 خدمت، اين سياستها درگوانتانامو محکوم کنند
، در خدمت منافع طبقه کارگرمنافع ملی ايران

ايران نيستند و بايد با آنها از هم اکنون مبارزه
   .سر مار را تا نيش نزده بايد کوفت. نمود

  
  ٭٭٭

 

از کمکهای مالی 
رسيده سپاسگزاريم

   يورو٢٠رفيقی از ماينس م 
   يورو۵٠رفيقی از استراليا 

   يورو ٢٠رفيقی افغانی 
   يورو۴٠٠رفيق نادر 
   يورو۵٠از جنوب آلمان . س. رفيق س 

   يورو۵٠کمک به صندوق حزبی 
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دند وومنعلم کردند و يا ساواک را تقويت 
 خانه های اوين و کميته شهربانی و لشگرهشکنج

را به وجود.. .وارتش دو زرهی و رکن دو 
آورند نميتوانستند ميهن پرست بوده و عامل

اين بيچاره های همدست. اجنبی در ايران نباشند
“يندناخوشا“امپرياليست مايلند که اساسا نکات 

نه از کودتای خائنانه. تاريخ ايران حذف شود
 مرداد سخنی به ميان آيد و نه از انقالب٢٨

برای آنها تاريخ. شکوهمند بهمن حرفی زده شود
ايران که سنت مبارزه خلق ماست و بايد منبع

، تاريخآموزش و الهام باشد تاريخ مرده است
 حمايت از جنبش ضد استعماری.مرده هاست

 و دستآورد عظيم آن٣٠يران در سالهای مردم ا
که ملی شدن صنعت نفت ايران بود چنگ

و نسلی. انداختن به گذشته و مرده پرستی است
که آموزگار تاريخ جهان نه تنها در خاور ميانه

 اين.، نسل مرده پرستان استبلکه در جهان بود
و“ سيا“عده مجوف و ماليخوليائی که پولهای 

را برهم زده است کوچکترينوحدتشان “ موساد“
، حمايت از مصدق.پيوندی با مردم ايران ندارند

حمايت از دوره ای درخشان از تاريخ مبارزات
 کسانی که اين مبارزات را.مردم ايران است

آنها. ملت ندارند برسميت نميشناسند تعلقی باين
 را٣٢ آذر سال ١٦پس از تالش نافرجامشان تا 

د و از تاثيرات الهامبخش آن تير پيوند زنن١٨با 
، بيکبارهدر مبارزات دانشجوئی حاضر بکاهند

 آنها. آذر مسکوت گذاردند١٦جنايات شاه را در 
نه تنها تاريخ را مسکوت ميگذارند از بقيه نيز

، عقل خود را اجارهمی طلبند که فکر نکنند
،  تاريخ را مسکوت بگذارند زيرا که بهدهند

  .  صدمه ميزندوحدت با دشمنان مردم
،آنها به مصداق اينکه مورچه ها شاه دارند
زنبورها شاه دارند پس چرا ما شاه نداشته باشيم
در تالشند که يک شکل حکومتی فرسوده و
پوسيده تاريخی را که عمرش را به جمهوری

و“ سيا“داده است از گور تاريخ با ياری 
وادار کنند کهبدر آورند و ملتی را “ موساد“
ها در نسلها مخارج گزاف مشتی طقيلی بینسل

مغز را که هنرشان در برپائی عشرتکده های
به اعتبار. درباری است پرداخت کنند

خويشاوندی خونی  صرفنظر از درجه کياست و
يا سفاهتشان بر ميليونها مردم حکم برانند و
بريششان بخندند و مشتی روشنفکر خود فروخته

 پادشاهی به خدمتبا صله و درهمی را در مدح
بگيرند تا مردم کشورشان را شستشوی مغزی
دهند و به آنها بقبوالنند که ايرانی جماعت

  .“نوکر صفت“است  و “ شاهدوست“
آنها ميخواهند شاه مرده را زنده کنند و مصدق

  .زنده را به خاک بسپارند
محمد رضا شاه منفور با زندان و تبعيد و حصر

وی را به بايگانیمصدق نتوانست نام بزرگ 
حافظه تاريخی مردم ما بيش. فراموشی بسپارد

از آن گنجايش دارد که اوباشان سلطنت طلب و
تمام تالش آنها برای اينکه از. خائن می پندارند

ش پادشاه ايران اه خونیو، به اعتبار گرپسر شاه
آنقدر بيهوده است که دم مسيحائیزمين بسازند 

اين ميت تاريخینيز برای جان بخشيدن به 
پادشاهی مرده را با هيچ. کفايت نخواهد کرد

آنکه زنده است. شعبده ای نميشود زنده کرد
مصدق است و آنکه الشه وار جوالن ميدهد
مدعی بی تاج و تخت پادشاهی ايران است که
بايد در دادگاه خلق برای غارت ثروت سرشار

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

  ... شاه"زنده" مصدق و "مرده"
سپس آيت اهللا خميني، شاه را سرنگون و" :گفت 

    ." ما را مجبور آرد به سمت صدام برويم
 آمريكا اعتراف آرد آهپيشينيس جمهور ئر

 جمهوریاقدامات تجاوزآارانه صدام حسين عليه
صورت گرفته اسالمی ايران با پشتيبانی آمريكا

    . بود
بدترين اقداماتی آه صدام حسين در: "وی گفت

دهه هزار و نهصد و هشتاد انجام داد با آگاهی
."بود حمايت دولت آمريكا آامل و
هنگامی آه  خاتمی: "اظهار داشتآلينتون 

)ازسرنگون آردن دولت مصدق( انتخاب شد من
اميدوار بودم آه بتوانم روابط. اهی آردمعذرخو
  ."ايران داشته باشيم ای با حسنه

البته خانم مادلين فولبرايت وزير امور خارجه
آمريکا در زمان کلينتون برای نخستين بار بطور

. مرداد را طرح کرد٢٨معيوبی مسئله کودتای 
در همان زمان در قبال کنجکاوی رسانه های

که اسناد مربوط بهگروهی جهان مدعی شد 
کودتا نابود شده اند و اين است که انتشار آن

البته رژيم جمهوری اسالمی نيز. مقدور نيست
تمايل زيادی به رو شدن نقش آخوندها در کودتا

  .و از جمله نقش واعظ مشهور  فلسفی نداشتند
 در،ليکن تنها اشتباه آقای کلينتون در گفتار باال

فراموش ميکند اضافهبيان تاريخ آن نيست وی 
 مرداد همدست٢٨کند که روحانيت در کودتای 

کهکاشانی هللا رهبر آنها آيت ا. امپرياليستها بود
وحاميانش نظير شعبان بی مخ و طيب رضائی 

نظاير آنها را برای کمک بهچاقو کشان ميدانی و 
 خودش با شاه و، آماده و اعزام کرده بودکودتا

که روحانيت هرگز ازاين است . زاهدی کنار آمد
خمينی. سرنگونی محمد مصدق ناراضی نبود

سيلی که ملی ها به“هنوز چهره اش از 
بعد از انقالب. زده بودند درد ميکرد“ صورتش

آنها نام خيابانی را که هواداران مذهبی مصدق
بنام خيابان مصدق نامگذاری کردند به نام آيت

ر نشدند مردم ايران حاض.يير دادندغکاشانی تهللا ا
اين نام کثيف را بپذيرند و آنقدر بر در و ديوار

انگليسی شعار نوشتند که رژيمهللا عليه اين آيت ا
.ناچار شد نام خيابان را به وليعصر تغيير دهد
اين است که عذر خواهی کلينتون از خاتمی

  . نميتوانست هم موثر باشد
ولی اين عذر خواهی در عين حال يک تو دهنی

و دسته سلطنت طلبان است کهبزرگ به دار
ميخواهند يک دودمان بدنام و دست نشانده

آنها. آمريکا را مجددا در ايران بر سر کار آورند
حتی حاضر نيستند بپذيرند که امپرياليستها شاه
فراری را با سرنگونی حکومت ملی دکتر
مصدق بر سرکار آوردند تا قرارداد استعماری

، ملی شدنهء کردکنسرسيوم نفت را امضا
و ايران راصنعت نفت ايران را کم لم يکن نموده 

به پايگاه امپرياليست آمريکا بدل کرده و بعنوان
هدقلدر و چماق بدست منطقه نقش ژاندارم را بعه

گرفته و مبارزات تساوی طلبانه و آزاديخواهانه
 شاه قاتل خلقهای منطقه.منطقه را سرکوب کند

نقطه عطف تاريخسلطنت طلبان از اين . بود
 سخن ميرانند تا“ مرداد٢٨کربالی “ايران بنام 

به مضمون واقعی مسئله نپرداخته و با بی اهميت
جلوه دادن آن نقش تعيين کننده آنرا در روند

آخر اگر رژيم. تحوالت آتی ايران الپوشانی کنند
بود آنوقت“ سيا“شاه دست نشانده سازمان 

ب رستاخيز راهمدستان شاه و ياران وی که حز

ساب آن عياشی ميکند حِلَبملت ايران که هنوز از ِق
بايد حساب پس دهد که چرا ساواکيهای دوره. پس دهد

ی پدرش را دور خود جمع کرده و از حمايت آنها
برخوردار بوده و خط تمايزی با آنها نميکشد و آنها را

 و به پليس بين الملل معرفیء نميکندمفتضح و افشا
بايد روشن کند که برخوردش بطور مشخص. نميکند

درش چيست و وی تا به چه حدبه خيانتها و جنايات پ
حاضر است به اين گذشته ننگين انتقاد کند و اموالش
را در خدمت مردم قرار دهد تا دادگاه خلق وی را در
ايران آزاد و دموکرات تبرئه کرده و مردم ايران
بپذيرند که وی ميتواند بمثابه يک شهروند معمولی به

 و شکوفادر ايران آزاد و آباد و دموکرات. حساب آيد
ن جائی برای سلطنت طلب طلبکار و دست

اين را. اندرکاران رژيم وابسته و منفور گذشته نيست
هم اسرائيل ميداند و هم آمريکا ولی آنها مرده سلطنت
طلبان را بعنوان مترسک برای دريافت امتيازات

ضد. بيشتر از رژيم جمهوری اسالمی الزم دارند
ه اش را نيز در خدمتانقالب مغلوب ايران حتی جناز

امپرياليسم و صهيونيسم قرار داده تا از آن حداکثر
بايد اذعان کرد که سلطنت طلبان. استفاده را بنمايند

در نوکری بيگانه از صداقت بی همتائی برخوردارند
و نميتوان متعصبانه اين عامل وفاداری و صداقت را

  . در آنها در نظر نگرفت و منکر آن شد
ن مردک اگر يک جو صميميت و صداقتبراستی اي

دارد بايد روشن کند که اين اطرافيان پدرش که دزد و
را به“ بی گناهش“جنايتکار و خائن بوده و نام پدر 

نام اين افراد. کثافت کشيده اند چه کسانی بوده اند
کدامست و در کجا زندگی ميکنند و فعاليت سياسی

ی ميشود باآخر تا به ک. آنها در حال حاضر چيست
عوامفريبی به مردم دروغ گفت؟ آيا سرنوشت اين

 بهمن بحد٢٢دودمان ننگين در انقالب شکوهمند 
کافی برايشان آموزنده نبوده است؟ اين فرد مرده

 و مصدقيک مرده متحرک ،مرده مرده، است
مرده آن است که نامش به. همواره زنده خواهد ماند

  .نکوئی نبرند
٭٭٭٭

دولت ارگان 
 سياسی حاکميت

: از لنين قولینقل  
انگلس آموزگار پرولتاريا در مورد ماهيت دولت ها
،صرفنظر از شکل آنها اعم از سلطنتی يا جمهوری

اهيانه را، اين کشف ددموکراتيک و يا فاشيستی
مطرح می کند که بدون پذيرش و درک آن هيچ

  . کمونيستی نخواهد توانست ادعای کمونيستی کند
دولت محصول آشتی ناپذيری تضادهای طبقاتی"

دولت در آنجا، و در آن زمان و در آن حدودی. است
پديدار می گردد که  تضادهای طبقاتی در آنجا، در آن

ديگر نمی توانندزمان و در آن حدود بطور عينی 
بلکه به عکس، وجود دولت دقيقًا. آشتی پذير باشند

  . " ثابت می کند که تضادهای طبقاتی آشتی ناپذيرند
باين ترتيب همه دول دول طبقاتی بوده از منافع طبقه

برای تغيير بنيادی. خاصی در جامعه حمايت می کنند
جامعه بايد دولت را بمنزله ارگان سياسی حاکميت به

 . ف آوردک
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  ...احمدی نژاد يا
تا تئوری جنگ مذاهب“  تمدن هاجنگ“کتاب 

جای خويش را در جهان باز کند و توجيه الزم را
برای تسخير چاههای نفت ايران و عربستان
سعودی و ليبی و الجزاير و عراق و آسيای ميانه

آمريکايها از هم اکنون. در آينده بحرانی بيافريند
در پی آن هستند که گزينه حمله به ايران را

 افکار عمومی برای ايجاد نفرتتمرين کنند و
آنها همين کار. نسبت به ايرانيان را فراهم آورند

را در زمان جنگ نخست جرج بوش پدر عليه
.آغاز کردند“ بدون دخترم هرگز“عراق با کتاب 

آمريکائی ها مشابه همين برنامه های کامپيتوتری
را در مورد عراق کرده اند که نشان می دهد

 بايد در جنگ شهری و خانهچگونه می توان و
به خانه در شهرهائيکه بی شباهت به فلوجه ،

را که همان“ تروريستها“بصره و بعداد نيست 
  . مردم عراق باشند به قتل رسانيد

در آلمان هم اکنون در اين مورد بحث می شود که
چگونه بايد اين قبيل بازی ها را که ُمَبِلغ آدمکشی

نسل جوان تاثيراتاست و می تواند بر تربيت 
توليد کننده اين بازيها. منفی بگذارد ممنوع کرد

شرکتهائی هستند که در اربطه تنگاتنگ با ارتش
آمريکا قرار داشته و سفارشات خود و

در اين. اطالعاتشان را از آنها دريافت می کنند
بازی آمريکائيها وارد ايران شده دانشمندان

ات ايران را ازايرانی را قتل عام نموده، تاسيس
بين برده و آمريکائيها را ناجيان بشريت جلوه می

آمريکائی فقط به صرف اينکه آمريکائيست. دهند
در تارنمای اين. حق دارد بشريت را نابود کند

شرکت نرم افزاری که بيانگر نظريات رامزفلد
:وزير جنگ آمريکا است به صراحت آمده است

يچ جا نرسيد واز آنجا که راه حل سياسی به ه“
بعيد است که تحريم ها نيز به نتيجه برسند، بايد

  .“اين مشکل را از طريق نظامی حل کرد
روشن است که امپرياليست آمريکا به ترغيب
آدمکشی و جنگ طلبی عليه يکی از اعضاء
سازمان ملل متحد مشغول است ولی نطق کسی

حال يک. در نمی آيد تا زبان به اعتراض بگشايد
 تصور کنيد همين برنامه را فلسطينی ها درلحظه

مورد اسرائيل تهيه کرده بودند آنگاه گوش شما را
ماشينهای تبليغاتی و افکار عمومی سازی

  . صهيونيستی و امپرياليستی کر می کردند
نابودی مردم ممالکی که مخالف امپرياليسم و
صهيونيسم هستند، حذف ممالکی که مخالف

يسم هستند از نقشه جغرافيا ازامپرياليسم و صهيون
نظر امپرياليستها و صهيونيستها مجاز است، فقط
نبايد لب به شکايت از جنايات امپرياليستها و

اين همان رياکاری بورژوائی. صهيونيستها گشود
.است که بسياری را به دام خويش می کشد
دشمنی با مردم، مردم هر کشوری که باشند

صفت بهتر از همه بهجنايتکارانه است و اين 
  .    امپرياليستها و صهيونيستها می چسبد

  
سياست ننه من غريبم در عرصه

 ديپلماتيک
يک لحظه به اسرائيل نظر افکنيد با خونسردی
مردم فلسطين را قتل عام می کند و نام آنرا

سالهاست. می گذارد“ تروريسم“مبارزه با 
سرزمين فلسطين را اشغال کرده است و از

ی نقاط جهان يهوديان را به اسرائيل آوردهاقص

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

شستشوی مغزی می دهد و برای شهيد شدن در
راه مذهب ابراهيمی يهوديت آماده می کند و
مردمی را که قرنها در اين سرزمين سکونت
داشته اند از سرزمين ابا اجداديشان می تاراند و
.تاکنون سه ميليون از آنها را تارانده است

ها می خواهد بلکه در عمل نيز میاسرائيل نه تن
کوشد کشور فلسطين را با همه ساکنانش از

وی می خواهد همان. صفحه جغرافيا حذف کند
کاری را به انجام برساند که احمقی نژاد فقط

اسرائيل در اين. سفيهانه ادعايش را می کند
سياسِت حذف کشور فلسطين از نقشه جغرافيا از

 آمريکا نيز برخوردارحمايت بيدريغ امپرياليست
وی به سر پل امپرياليست آمريکا در منطقه. است

بدل شده تا نفت منطقه براحتی و بی خطر جاری
شود و در تمام اخاللگريها، تشنجات و عدم ثبات
منطقه دست دارد و هم اکنون نيز ديواری به چند
برابر ديوار برلن هم در طول و هم در ارتفاع بنا

نيها را در پشت و پای اينمی کند تا فلسطي
اين عفريت آدمخوار ولی. ديوارها دفن نمايد

ننه من“هميشه چهره قربانی را بخود می گيرد و 
نوکرانش را بسيج می کند. راه می اندازد“ غريبم

تا در سراسر جهان در حمايت از اسرائيل که
منطقه است نقالی“ دموکراتيک“گويا تنها کشور 

 اسرائيلی را تحقق“کيبوتصهای“کنند و 
سوسياليسم جا زنند و برای ايران نيز آرزوی

نوکران نقابدار آنها همان. کيبوتص سازی نمايند
  . هستند“ سوسياليستهای کيبوتصی يا کيبوتسی“

اسرائيل دارای بزرگترين زرادخانه اتمی در
منطقه است که جان صدها ميليون مردم منطقه را

به آنها موشکهای ضدامپرياليستها . تهديد می کند
پناهگاهها و يا تاسيسات بتونی زير زمينی داده اند

اين موشکها اسلحه. که هرگز جنبه تدافعی ندارد
ولی همين اسرائيل با موذيگری و. تهاجمی هستند

با حساب زيرکانه شاهد تحوالت منطقه است
وخود را برای تغييرات در منطقه از جمله با

 آذربايجانيهای برایفعاليت در ميان کردها و
اسرائيليها با. تجزيه ايران مهيا می کند
آنها می بينند که. دورانديشی به مسايل می نگرند

تلويزيونهای لس آنجلسی اعم از چپ و راست نه
تنها در ايران تاثير مثبتی باقی نگذارده اند بلکه به

بدل شده اند و مردم به آنها تف و لعنت“ جوک“
ست که آقای منشه امير را که درمی فرستند اين ا

اين راه تجربه فراوان دارد و سالها صدای راديو
اسرائيل را گردانده است راهی آمريکا می کنند تا
.در اين عرصه تجربيات خويش را به کار بگيرد
همه اين دسيسه ها و توطئه گری ها بنام حمايت

،“جامعه مدنی“، استقرار“حقوق بشر“از 
، مبارزه با“دموکراسینهادينه کردن “
در کمال“ اسالم سياسی“و “ تروريسم“

هر روز. خونسردی و پرده پوشی انجام می گيرد
مطبوعات زير نفوذ صهيونيستها و امپرياليستها
که انحصار اطالعات را برای هرگونه جعل و
فريب مردم در اختيار دارند نقشه های تحريک

و زبان بهآميز حمله به ايران را منتشر می کنند 
  . تهديد می گشايند

امپرياليستها برای اجرای اين دموکراسی تهديد و
تجاوز به نيروی مادی و معنوی و هزينه فراوان
نياز دارند تا زمينه را برای هر تجاوزی آماده

تدارک جنگ روانی و ايجاد زمينه برای. گردانند
فريب افکار عمومی بخشی از اين تدارک جنگ

ژاد بخشی از اين هزينه را شخصااحمقی ن.  است

متقبل شده است و آب به آسياب دشمنان ايران می
وی سفيهانه در پی آن است که داليل. ريزد

برای تجاوز امپرياليستها و“ موجه و مردم پسند“
صهيونيستها به ايران، در اختيار دشمنان ايران

  .بگذارد
هر کس بر فشاری که امپرياليستها و صهيونيستها

 سر مسئله استفاده مسالمت آميز از انرژیبر
هسته ای به ايران می آورند نظارت داشته باشد و
ببيند که چگونه تالش می شود تا از دستيابی
ايران به فن آوری هسته ای ممانعت شود شگفت
زده می شود وقتی می بيند که رئيس جمهور
ايران عباراتی بر زبان جاری می سازد که فقط

آنچه را که. ه ضرر ايران تمام شودمی تواند ب
همه می بينند احمدی نژاد نمی بيند و يا خود را به

  .نفهمی می زند
  

  خالی بندی و رجزخوانی احمقانه
در حاليکه امپرياليستها و صهيونيستها تا دندان
مسلح شده و به تجاوز و غارت در سراسر جهان
اشتغال دارند مسئوالن رژيم جمهوری اسالمی بر

اس همان سياست عربده کشی کاله مخمليها بهاس
هنوز موشکهای شهاب. رجز خوانی مشغولند

شان آزمايش خويش را در يک روياروئی جدی
پس نداده است با بزرگنمائی و الفزنی به زعم
خودشان می خواهند دل امپرياليستها و

امپرياليست آمريکا. صهيونيستها را خالی کنند
 در زمان جنگ سرد برایسالها شبکه اينترنت را

روز مبادا ساخته بود و از آن تنها در زمينه
نظامی استفاده می کرد بدون آنکه صدايش را در

حال از آن تحقيقات در بعد از پيروزی در. آورد
جنگ سرد برای مصارف اقتصادی و اطالعاتی
و جاسوسی و فرهنگی و ايدئولوژيک و نظاير

 را سفت می بندد ويکی خود. آنها استفاده می کند
زبان به حلقوم می کشد و خويش را ضعيفتر از
آن نشان می دهد که هست تا در روز نبرد از
شگفتی و حيرت زدگی رقيب در اثر استفاده از
امکانات مخفی اش کمال استفاده را بکند و
ديگری اسب حماقت و الفزنی و خالی بندی برش

لندشمی دارد و در عرصه توهمات و ذهنيگری ب
اين خالی بنديها و. کرده و بر زمينش می زند

الفزنيها، صد تا يک غاز نيز ارزشی ندارد و
.حتی بدرد مصرف داخلی هم نمی خورد
امپرياليستها و صهيونيستها بهتر از همه از توان

آنها می دانند. واقعی جمهوری اسالمی با خبرند
که نه شهاب های آنها توانائی مقابله با موشکهای
اسرائيلی و آمريکائی را دارند و نه ايران توانائی

آنها می. ساختن بمب اتمی را تا سالهای آينده دارد
دانند که اين رژيم مورد نفرت عمومی است و از

اين است که از. مردم کشورش باک دارد
تهديدهای توخالی احمقی نژادها نمی ترسند و
یحتی خوشحالند که ديوانه ای سنگی را در چاه

می افکند که صدها ايرانی عاقل قادر نيستند آن را
امپرياليستها و صهيونيستها شاهدند که. بدر آورند

احمقی نژاد به نفع آنها کار می کند و اين است که
آنها با فشارهای مستمر خود از نظام احمقی

  . نژادی بيشترين امتيازات را خواهند گرفت
مع سازماناسرائيل زرادخانه اتمی دارد ولی مج

ملل عليه اش قطعنامه صادر نمی کند، اسرائيل
می تواند صد دفعه ايران را از نقشه جغرافيا با

   ١٠ادامه در صفحه ... اين بمبهای اتمی 
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

احمقی نژاد از روی حماقتش دست خود را در
وی از بيان. جنايات عليه اپوزيسيون رو می کند

جزئيات ماموريتش واهمه دارد زيرا می داند که
به جرم ترور و قتل می تواند تحت تعقيب پليس

 سامیوی نه تنها قاتل دکتر. بين الملل قرار گيرد
است بلکه بعنوان يکی از طراحين عمليات

احمدی نژاد. تروريستی در برون مرز بوده است
در ضمن مامور بازجوئی رفقای توفانی در زندان
اوين نيز بوده و اکنون بيهوده تصور می کند چهره

  .  منحوس وی از ياد رفقای ما رفته است
  

  صهيونيسم و يهودی ستيزی
فاوت ميان صهيونيسم وحماقت احمدی نژاد که ت

يهودی کشی نازيها را نمی فهمد به آنجا کشيده
است که احمدی نژادهای جمهوری اسالمی در

آنها خواهان آن هستند. صف هيتلر قرار گرفته اند
که همه يهوديان را بدريا بريزند و سر همه

اين جانوران همان کسانی هستند. يهوديها را ببرند
سالهای پيش شايع میکه در جامعه ايران در 

کردند که يهوديان بچه مسلمانهائی را که نامشان
محمد است می دزدند، بر روی سينی پر از آرد
می نشانند و تيغ بدست دور آن بچه مسلمان را می
گيرند و بدنش را تيغ کش می کنند تا از خونشان
آرد خمير شود و آنها آن نان را با اشتها بخورند و

اين تفکر.  را از بين ببرندجسد بچه مسلمان
احمدی نژادهاست و بهمين جهت نيز خواهان
حمايت از هيتلر است و مبارزه با صهيونيسم را
با يهودی کشی و آدمسوزی در کوره های آتش

مغز احمدی نژاد ظرفيت. يکسان می پندارد
  .پذيرش مسايل تئوريک را ندارد

ما کمونيستها که مارکس را آموزگار خويش می
انيم، واقفيم که وی يهودی بود، چارلی چاپلين ايند

هنرمند قرن که به حمايت از پابرهنگان برخاسته
بود يهودی بود، آلبرت اينشتين که بر ضد
صهيونيسم مبارزه می کرد و حامی حقوق

چگونه. فلسطينيها و مدافع کمونيسم بود يهودی بود
هامی شود که با کشتار اين انسانهای واال و ميليون

يهودی ديگر موافق بود و بر آن صحه گذارد؟ ما
کمونيستها حتی موافق آن هستيم که با استقرار
سوسياليسم سرمايه داران را که در اين مکانيسم و
گرداب سرمايه داری اسير شده اند نجات دهيم تا
ما. بتوانند زندگی شرافتمندانه ای را در پيش گيرند

 سرمايه داران وحتی نگاهی بشردوستانه نسبت به
  .البته نه نظام سرمايه داری داريم

يهودی ستيزی و نفی امکان زندگی برای يهوديان
به صرف يهودی بودن يک خواست ضد بشری و

  .فاشيستی است
ليکن صهيونيسم يک ايدئولوژی نژادپرستانه ضد
بشری است که مدعی است قوم يهود ملت برگزيده

 و اين مزيت راايست که باالتر از ملل ديگر است
به آنها عطا کرده است و) خدای يهوديان(“َيُهَوه“

لذا آنها محق اند سرزمينهائی را که در کتاب
مقدس آنها، يعنی در تورات به آنها وعده داده شده
است از وجود ساکنان غير يهودی آن خالی کنند و

آنها می خواهند يک. در اختيار خويش بگيرند
 همان سبک جمهوریحکومت مذهبی يهودی به

اين ايدئولوژی يک ايدئولوژی. اسالمی بنا کنند
ضد بشری و خطرناک است و همه انسانها، همه
نيروهای مترقی، دموکرات و انقالبی بايد با اين
.ايدئولوژی مبارزه کنند و تا نابودی آن بکوشند
اين مبارزه ماال مبارزه ای برای نجات خود

 ما همانگونه که با.يهوديان نيز محسوب می شود
ايدئولوژی نازيسم مخالفيم و برای نابودی آن

مبارزه می کنيم حساب مردم آلمان را از اين
ايدئولوژِی جدا می سازيم، ما همانگونه که با
ايدئولوژی فاشيسم مخالفيم و برای نابودی آن
مبارزه می کنيم حساب مردم ايتاليا را از اين

ا همانگونه که باايدئولوژِی جدا می سازيم، م
ايدئولوژی فاالنژيسم مخالفيم و برای نابودی آن
مبارزه می کنيم حساب مردم اسپانيا را از اين
ايدئولوژِی جدا می سازيم، ما همانگونه که با
ايدئولوژی ليبراليسم امپرياليستی مخالفيم و برای
نابودی آن مبارزه می کنيم حساب مردم ممالک

يکا را از اين ايدئولوژِی جداامپرياليستی نظير آمر
احمدی نژاد مغزش گنجايش آنرا ندارد. می سازيم

  .تا اين تمايزها را بفهمد
احمدی نژاد به علت بالهتش قادر نيست که اين
تفاوت ماهوی را درک کند و عمال در همان راهی

  . گام بر می دارد که صهيونيستها طالب آنند
  

  احمقی نژاد و دشمنان مردم ايران
اين گفتار زمانی از حلقوم احمقی نژاد خارج می
شود که همه امپرياليستها اعم از اروپائی و يا
آمريکائی ايران را تحت فشار گذارده اند تا از حق
برسميت شناخته شده اش در توافقنامه های جهانی

اسرائيل که خودش دولت غاصب و. صرفنظر کند
نظيرمتجاوزی است و بايد در دادگاه نورنبرگ 

نازيها به محاکمه کشيده شود با زبان دراز
خواستار آن می شود که ايران را از سازمان ملل

روسيه که خود متحد ايران است. متحد اخراج کنند
در وضعيتی قرار می گيرد که نمی تواند از بی
شعوری سياسی رئيس جمهور ايران بدون آنکه

  . چهره خويش را از دست بدهد دفاع کند
 طلبان ايرانی که متحد اسرائيل هستند وسلطنت

سياست فاشيستی اين دولت را تائيد می کنند و
مقاومت مردم فلسطين را مورد توهين قرار داده
آنرا تخطئه نموده و اشغال سرزمينهای فلسطينی
را تائيد می کنند از ته دل از سخنان احمقی نژاد
احساس شادمانی نمودند زيرا اين بی شعوری

 امکانی به آنها داده است تا از جناياتسياسی
اسرائيل و بمبهای اتمی اسرائيل و نقض تمام
مصوبات سازمان ملل در مورد اسرائيل توسط اين
کشور به حمايت برخيزند و کارزاری را در جهان
.در ميان ايرانی ها به حمايت از آنها براه اندازند

ا ببرندآنها تالش می کنند زبان انتقاد به اسرائيل ر
قلمداد“ جهود کش“و هر منتقد به جنايات آنها را 

اينکه اسرائيل ناقض تصميمات سازمان ملل. کنند
متحد است، اينکه اسرائيل حقوق بشر را به زير
پا می گذارد، اينکه اسرائيل سرزمينهای فلسطين
را غصب کرده است و به فاشيستی ترين وضعی

اينکه اسرائيلمردم فلسطين را به قتل می رساند، 
را که در پی تهيه گزارش“ زهرا کاظمی“صد ها 

از جنايات اسرائيل بوده اند تا کنون به قتل رسانده
است، اينکه اسرائيل نيروگاه اتمی عراق را
برخالف همه قوانين بين المللی بمباران کرد، اينکه
اسرائيل به ترور دولتی نظير جمهوری اسالمی

ائيل مامورين شکنجه شاهاشتغال دارد، اينکه اسر
و ساواکيها را در تل آويو آموزش می داد، اينکه
اسرائيل بزرگترين ديوار ضد بشری را برای
اسارت فلسطينيها بنا می کند، اينکه اسرائيل سه
ميليون فلسطينی را تارانده و ميليونها فلسطينی را
در اردوگاههای فلسطين محصور نموده است،

گر بدتر از احمدی نژاد نباشداينکه آريل شارون ا
بهتر از وی نيست و قاتل مردم اردوگاههای صبرا
و شتيال است، برای سلطنت طلبان ايرانی که متحد

١١ادامه در صفحه ...  امپرياليسم و 

  ...احمدی نژاد يا
که داراست حذف کند ولی سازمان ملل و آژانس
بين المللی نظارت هسته ای به رياست آقای

رند، اسرائيل زبانشالبرادعی جلويش را نمی گي
زبان تروريستهاست و سه ميليون فلسطينی را
آواره کرده و عمال می خواهد فلسطين را از نقشه
جغرافيا حذف کند ولی آقای کوفی عنان صدايش
به اعتراض گشوده نمی شود و رسانه های
انحصاری صهيونيستی و امپرياليستی صدايشان

ذارند تا بهدر نِمآيد تا اسرائيل را تحت فشار بگ
اين موسسات و.  عقب بنشيند١٩٦٧مرزهای سال 

.رهبران روش ديپلماتيک مزورانه ای دارند
.  احمقی نژاد به آلت دست کامل آنها بدل شده است

   
  احمقی نژاد مريد خمينی       

فراموش نکنيم که چنين سخنانی را برای نخستين
بار احمد شقيری مصری که مبارزه مردم فلسطين

ا به شيوه اخوان المسلمين رهبری می کرد برر
وی می خواست يهوديان را بدريا. زبان آورد

سپس خمينی در ايران خواهان حذف. بريزد
احمدی. سرزمين اسرائيل از نقشه جغرافيا بود

امام عزيز ما“ : نژاد به نقل از خمينی می گويد
فرمودند که اين رژيم اشغالگر قدس بايد از صفحه

 محو شود و اين جمله بسيار حکيمانهروزگار
مقام خمينی گرچه يک مقام دولتی نبود. “است

وی مرجع تقليد. ولی از مقام دولتی بسی فراتر بود
بود، همان نقشی را برای شيعيان ايفاء می کرد که

در آن زمان. پاپ برای مسيحيان ايفاء می کند
برخی از معترضين امروزی برای فريب مردم از

حزب توده.  خمينی حمايت می کردندسخنان
ايران، سازمان اکثريت و نظاير آنها از جمله
کسانی بودند که بدنبال خمينی سينه می زدند و
مخالفين خمينی را به سازمان امنيت جمهوری

سنگ بنای سياست. اسالمی معرفی می نمودند
اين. امروزی را همان خمينی ديروزی پی گذاشت

زی آنها به گفتار احمدی نژاداست که انتقاد امرو
ناشی از اپورتونيسم آنهاست و نه ناشی از اعتقاد

  .واقعی
را بر زبان“ راحل“احمدی نژاد سخنان امام 

انتقاد به. آورده است و بر آن چيزی نيفزوده است
گفتار احمدی نژاد بايد با نقد خمينی و اعتراض به

دنمی شود احمدی نژا. ريشه اين گفتار آغاز شود
را به شالق کشيد و خمينی را از زير ضربه به در

بايد به سرچشمه اصلی رفت و نشان داد که. آورد
اين تفکر فاشيستی از آن خمينی بوده است و
حاميان سينه چاک خمينی از فاشيسم مذهبی حمايت

اينان بايد روزی پاسخگوی خيانتهای. کرده اند
  .خود باشند

برای کشتن يهودياناحمقی نژاد فقط به عالقه اش 
آيا درست“مباهات نمی کند وی در پاسخ اينکه 

است که شما با سعيد امامی دوستی نزديک داشته
اين سئوال شما را بنده می توانم“: می گويد“ ايد؟

جواب ندهم اما تنها می گويم که زمان دوستی بنده
با مرحوم امامی از بهترين ايام زندگی ام بوده که

و حتی همراه ايشان. فتخار می کنمهميشه به آن ا
.برخی ماموريتهای خارج از کشور را انجام داديم
اما بهتر است وارد جزئيات نشويد و بيشتر حول و
حوش انتخابات که امروز از اهم امور است سئوال

اين اظهار نظر ما را ياد مال نصرالدين. “نمائيد
می اندازد که می گفت اگر بگوئيد در دست من چه
چيز پنهان است همه تخم مرغها را به شما می

  . دهم
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  ...احمدی نژاد يا
منطق آنها. صهيونيسم هستند اهميتی ندارد

  . جنايتکارانه جرج بوش است منطق
ا که به سخنان احمدی نژادبايد حساب کسانی ر

انتقاد می کنند زيرا اين بی شعوری ديپلماتيک
را در جهت ياری به ماجراجوئی امپرياليستها و
مغاير منافع خلقهای ايران می دانند از حساب
کسانی که منتقد احمدی نژاد و دوست جرج

اين عده. بوش و آريل شارون هستند جدا کرد
د برای منافع مردمنيز بهمان اندازه احمدی نژا

همه آنها از اشغال خاک. ايران خطرناک اند
عراق حمايت می کنند و تجاوز اسرائيل را به
.سرزمينهای فلسطينی به رسميت می شناسند
همه آنها خواهان تجاوز امپرياليستها و

همه آنها دشمنان. صهيونيستها به ايران هستند
  .       ايران و ايرانی هستند

  
  آب رفته 

احمدی نژاد پس از دسته گل نخستی که در
مجمع عمومی سازمان ملل برای توزيع دانش
اتمی به ممالک اسالمی به آب داد، اين دست گل
دومی بود که به آب می داد و خسارت اين
حماقت بحدی بود که در درون حاکميت نيز
بخشهای قدرتمندی به انتقاد از وی برخاستند و

ارات را رفع و رجوعسعی نمودند که اين اظه
هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تالش. کنند

عبثی کرد تا جلوی ضرر را از همانجا که
رئيس جمهور. منفعتش شروع می شود بگيرد

سابق بی عرضه ولی خندان نيز ندا داد که ما
نبايد تصور کنيم که رسالت مسلمان کردن مردم

کاری که خود شخص.  دنيا را بعهده داريم
د زورش به آن نرسيد حتما احمدی نژادهامحم

  . نيز قادر نيستند به آن تحقق بخشند
احمقی نژاد دسته گلی به آب داد که حتی متحدين
جمهوری اسالمی نظير روسيه و چين و هند

حقيقتا که اين. نتوانستند از آن دفاع کنند... و
.آقای رئيس جمهور چقدر هنرمند تشريف دارند

ه اين مشکل را چگونه بايدبه ظريفی گفتند ک
حل کرد گفت بايد به حکمت سخنان رفسنجانی

گفتند داستان آن چه باشد، گفتا که. پی برد
روزی از ايشان پرسيدند نام بزرگراهی را که
.هشت ماه ديگر تمام می شود چه بگذاريم

 .  احمدی نژادشهيدفرمودند 
 

 ٭٭٭٭

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

حزب ما ضمن محکوميت اين وضعيت رقتى کنگره
مناسبات سرمايه داری و امپرياليسمى انگيز که زائيده

در سطح جهان است، راه نجات اين نسل را در يک
پايانی برى انقالب سوسياليستی ارزيابی کرده که نقطه

ىتمام اين بحرانهای اجتماعی می گذارد و آينده
  .خواهد آورد روشنی را به ارمغان 

    
 ٭٭٭٭

)توفان(مصوب کنگره سوم حزب کار ايران
  

قطعنامه در باره طرح
“خاور ميانه بزرگ“

  
در اصل طرحی است! “ خاور ميانه بزرگ“طرح 

ميانهخاور   از–، برای غارت و چپاول برای تعرض
همان طرحی.  بر ميگيردتا آفريقای شمالی را در

 بعد از اشغال–است که امپرياليسم آمريکای شمالی 
  . اجرای آنرا در دستور کار خود داد–عراق 

، ميکوشد تا اين طرح راامپرياليسم آمريکای شمالی
در“ گشايشی“بخاطر !  از دموکراسی“ايتمح“

شکوفائی و حقوق“و “ صلح“ برای توسعه اقتصاد
  . کنددر کشورها قالب“ بشر

ولی اين عوام فريبی در باره صلح و شکوفائی و
“نظم نوين جهانی“ که در چارچوب –حقوق بشر 

خلقهای جهان اصال تازگی برای –دنبال ميشود 
 يعنی تجاوز و اشغال و–نداشته و با حاصل آن 

  . آشنائی دارند–غارت 
 از– کشور ٢٢جمعا “ خاور ميانه بزرگ“طرح 

سخن بر سر. در بر ميگيرد را –مراکش تا قفقاز 
 در صد ذخاير نفتی٧٠منطقه ای است با بيش از 

  .جهان و در مسير حمل اين ماده انرژی زا
ظاهرا امپرياليسم آمريکای شمالی عالقه زيادی باين

در اصل بخاطر تصاحب! اين عالقه! منطقه دارد
منافع نفت و گاز منطقه است و برای رسيدن باين

نظير عراق.  ای استفاده ميکندمقصود از هر وسيله
  .که مورد تجاوز قرار گرفت و اشغال شد

يکی از اهداف امپرياليسم آمريکا در چارچوب طرح
اين است که موقعيت خود را“  بزرگخاور ميانه“

باين منظور ميکوشد. در منطقه مذکور تقويت نمايد
نقش مهمی“ کشور نمونه“تا به ترکيه بعنوان يک 

توجه به موقعيت با – کشور داده و از اين
استراتژيک رژيم ترکيه و قدرت ارتش و وجود يک

 به مثابه پلی برای ورود باين–دولت اسالمی ليبرال 
  .منطقه استفاده نمايد
– مانند ساير خلقهای اين منطقه –مسلما خلق ترکيه 

امپرياليسم آمريکا“ ر ميانه بزرگوخا“طرح 
 ديکته–رح چون در اين ط. رانخواهد پذيرفت

 چيزی جز تجاوز و غارت و–امپرياليسم آمريکا 
  .چپاول نيست

را طرح تازه“ خاور ميانه بزرگ“کنفرانس ما طرح 
آمريکای شمالی ارزيابی کردهسم ياشغالگری امپريال

ما از مبارزه خلقهای اين منطقه. و آنرا محکوم ميکند
  .در قبال تجاوز و اشغال امپرياليسم  حمايت ميکنيم

کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانهای
، دسامبر اکوادور- لنينيست جهان–مارکسيست 

 . ميالدی٢٠٠٤
 ٭٭٭٭

  جمهوری اسالمی از بدو کسب قدرت.بر جامعه
سياسی در ميان اين قشر از جامعه مان همان

هاىسياست ارتجاعی و واپسگرا چون ديگر زمينه
اجتماعی را در پيش گرفت و هرگز نتوانست در

به مشکالت جوانان پاسخطول حيات ننگين خود 
 هشت سال باجنگ ارتجاعی با عراق که. گويد

تعميق مردم به طول انجاميد، به قيمت جان
  . جوان وطنمان به پايان رسيدهاميليون

فرهنگی درست واقتصادی و هاى   نداشتن برنامه 
ها را بهتبليغ جهل و نادانی برای نسل جوان، آن

نابودی سوق داده، عواقب چنين سياستیى ورطه
هکه دورنمای روشنی نداشته، باعث بی کاری ک

 شده، توزيعنظام سرمايه داری استى خود زائيده
و گسترش مواد مخدر، خريد و فروش دختران
جوان حتی به ممالک هم جوار، خود فروشی پسران
جوان، قاچاق اعضای بدن و غيره به دست عوامل
خود رژيم برای کسب سودهای کالن، باعث

و نارضايتی در اين بخش از جامعهها ناهنجاری
حکومت گران خود به جائی رسيده که شده و کار

  .نيز بدان اذعان دارند
. جوان در ايذه٢٠خودکشی : ٨٠ مهر١٢کيهان 

پزشکان و فرهنگيان شهر می گويند
هاىاخير ناشی از وجود بحرانهاىخودکشی

  .اجتماعی است
بيکاری گريبان گيرى فاجعه: ٨٠ آذر١۶نيمروز 

 بيکارانهزار نفر به ٧٠٠جوانان ايرانی که ساالنه 
  .کشور افزوده ميشود

مهاجرت جوانان ، ره: ٨٠ فروردين٣١نيمروز 
  .آورد غم انگيز قرن بيستم

کليه می دهيم ، پيکان دست: ٨٠ اسفند ٢٢کيهان 
هاى نفربرای تأمين هزينه۴٠دوم ميگيريم، روزانه 

  .زندگی، کليه خود را می فروشند
بحران بيکاری بيش از: ٨٢ شهريور٢٠کيهان 
ه ثبات اقتصادی و اجتماعی ايران  را تهديدهميش
 درصد۴٠نرخ بيکاری بين جوانان به . ميکند
  . رسيده
خود سوزی يک جوان بيکار در: ٨٢ تير١١کيهان 
 به دفتر مشکالت معيشتی يک مراجعه کننده.مجلس

مالقات نمايندگان مجلس، را به خود سوزی
  .واداشت

:هفروش کليى مسأله:  ٨٢ بهمن ١٠نيمروز 
نجمن حمايت از بيمارانمصطفی قاسمی  رئيس ا

 در صد اهدا کنندگان٩۵کليوی، از بيکاری بيش از 
  .کليه خبر داد

بيست در صد گداهای: ٨٢ خرداد ١۵کيهان 
  .زاهدان ديپلم دارند

١٠۴١در استان گلستان، : ٨٣ فروردين ٣٠کيهان 
معاون. دختر جوان دست به خودکشی زدند

بهزيستی جمهوری اسالمی يکیاجتماعی سازمان 
خودکشی را فقر و افسردگی شديدى از داليل عمده

  .اعالم کرد
 مورد٢۵٠:   گزارش داد:٨١روزنامه جام جم 

خودکشی در بين دانش جويان از افسردگی، نبودن
  . آينده، فقر و بيکاری است

ديگر را ميتوان نام برد که برهاى هزاران نمونه
فقان بر جامعه انتشاراساس شرايط سانسور و خ

 اين وضعيت وحشتناک نسل جوان فقط به.نيافته
در تمام نقاط جهان. جامعه ايران منحصر نمی شود

از کشورهای آمريکای التين گرفته، ژاپن، روسيه
ش تا کشورهای اروپائی بدين مرضاو اقمار گذشته

مزمن مبتال هستند ند و روز به روز اوضاع وخيم
  . می گرددتر و نابسامان تر

  قطعـنامه
پيرامون وضعيت 

  جوانان
  

ثروت ملی آينده هر کشوریى جوانان گنجينه
. داشتهستند که بايد به آن توجه خاصی مبذول

برخورد به وضعيت اين قشر اجتماعی طبيعتًا
قاتی و سياسی رژيم حاکمبرميگردد به ماهيت طب
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 مصدق و“مرده“
   شاه“زنده“

  
  مرد نکو نام نميرد هرگز! سعديا 

مرده آنست که نامش به نکوئی
  نبرند

 مرداد و اعتراف ٢٨کودتای خائنانه 
  خادمانه  پرزيدنت بيل کلينتون

 ٢٠٠۵ ژانويه ٢٨ – ١٣٨٣ بهمن ٩جمعه 
رييس جمهور پيشين" بيل آلينتون: "ايرنا

ه پذيرفت آه آمريكا مسوولآمريكا روز پنجشنب
.است سرنگونی دولت دآتر محمد مصدق بوده

های مجمع جهانی آلينتون آه در يكی از نشست
 سوييس سخن می Davosاقتصاد درداووس

گفت ضمن مقايسه دولت آينده عراق و ايران
.ايران يك نمونه آامال متفاوت است: "افزود

    
و نهصدآمريكا در سال هزار : "آلينتون افزود

و چهل و يک فردی آزاديخواه و مردم ساالر
منتخب مردم آن آشور را سرنگون آرد و شاه

 مرداد٢٨کودتای (."را به حكومت باز گرداند
 ميالدی١٩٥٣ شمسی مطابق ١٣٣٢در سال 

 ).توفان-بود
هرچند بيان" :يس جمهور پيشين آمريكا گفترئ

ی مناسبئچنين مطلبی از سوی يك فرد آمريكا
ست ولی اين مطلبی است آه به آن اعتقادني

٨ادامه در صفحه ... آلينتون . " دارم

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

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

 .مگان برسانيمگزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ه

 جبهه ملی تقلبی و جبهه ملی واقعی
 حکومت ملی دکتر مصدق که نفت،در ايران

 ملی،ايران را که منبع انرژی و سوخت ايران بود
 مرداد سرنگون٢٨ توسط کودتای خائنانه ،کرد

لی ايران بهشد و مصدق به جرم دفاع از منافع م
  . دادگاه کشيده شد

اين کودتا از نظر خارجی بدست عمال سازمانهای
جاسوسی انگلستان و آمريکا و ازنظر داخلی
بياری ارتجاع داخلی و همکاری روحانيت

از همان آغاز اين خيانِت. صورت پذيرفت
 مرداد را لکه ننگی٢٨ مردم ايران روز ،تاريخی

طنت طلبان اين روزدر تاريخ ايران دانستند و سل
 مردم ايران جا زدند و“قيام ملی“ننگين را روز 

تا روز سقوط خود از اين روز ننگين با جان و دل
 مرداد در٢٨روز . و بيشرمانه حمايت کردند

“ملی“زمان حکومت سلطنت طلبان به يک روز 
 و حال آنکه قيام ملی سی تير که يکتبديل شد

 شاه از تاريخ ايرانروز واقعا ملی بود با اشاره 
  .حذف گرديد

مصدق مظهر حمايت از منافع ملی ايران بود و
.شاه مظهر خيانت به منافع ملی ايران است و بود
امپرياليستها شاه فراری را با برنامه ريزی به قول

 ميليون دالر در١٩آندروتالی آمريکائی با هزينه 
 در ايران با بسيج رجاله هائی نظير شعبان١٣٣٢

هوادارهللا بی مخ و رمضان يخی و طيب و حزب ا
همان. بر سر کار آوردند... کاشانی و هللا آيت ا

حزب اللهی که بعدا حامی خمينی شد و به ابزار
  .سرکوب وی بدل گشت

دکتر مصدق شخصا تشکيالتی در ايران به عنوان
تشکيالت جبهه ملی ايران با همه ملزوماتش بنيان

جال سياسی داشتوی هوادارانی از ر. نگذاشت
که سياست دکتر مصدق را تائيد می کردند و به

هدف اين جبهه بطور.  معروف شدند“جبهه ملی“
تشکيالتی. عمده ملی کردن صنايع نفت ايران بود

 مرداد شکل گرفت و در٢٨که پس از کودتای 
داخل و خارج ايران فعال بود و به دکتر مصدق

 نبودعشق می ورزيد انتخاب همان شکل کاری
 مرداد٢٨که هواداران مصدق در قبل از کودتای 

قبال نه اساسنامه و نه برنامه. انتخاب کرده بودند
و نه شکل سازمانی و نه حق عضويتی در کار

 از ياران٤٠جبهه ای که در آغاز سالهای . بود
قديمی دکتر مصدق از افراد مستقل و تشکلهای

اه وگوناگون پديد آمد و بر ضد ديکتاتوری ش
انجام انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی

حداقل از نظر، ايران آغاز به فعاليت کرد
  .جبهه ملی زمان مصدق نبودسازمانی 

اين مختصر را برای آن بيان داشتيم که به شرايط
  .امروز بپردازيم

از مدتها قبل نغمه های شومی از گوشه و کنار به

ن نغمه هااي. گوش می رسيد که شگفت آور بود
حکايت از اين داشت که دستهائی از پشت پرده قصد
دارند سياست خاصی را در ميان اپوزيسيون ايران
جا بياندازند و اپوزيسيون را از درون بی محتوی

اين استراتژی جديد در زير نقاب حمايت از. نمايند
دست. دکتر محمد مصدق صورت می گرفت

نی ارگان سياسیاندرکاران اين سياست که کيهان لند
آنها است با نگارش مقاالت و انتشار اطالعيه هائی
از گروه های بی هويت و ساختگی مدعی می شدند
که هوادار دکتر محمد مصدق هستند و خود را

استدالل آنها اين بود.  جا می زدند“جبهه ملی ايران“
که مصدق به عده معينی تعلق ندارد متعلق به همه

لذا کسی حق ندارد مصدق را درمردم ايران است و 
ما همانقدر جبهه ملی هستيم. انحصار خويش بگيرد
با اين استدالل آنها نيز خود را. که بقيه جبهه ملی اند

مصدقی و هوادار جبهه ملی ايران جا می زدند و
تالش می کردند که از دارودسته خود که در اقصی
رهنقاط جهان کنگر خورده و لنگر انداخته اند کنگ

جبهه ملی درست کنند و به صف اپوزيسيون
اين سياست و تبليغات برای آن بود که. بپيوندند

جلوی تبليغات مخالفين خويش را از قبل بگيرند و
راه را برای جا انداختن يک تشکيالت کاذب فراهم

  .آورند
های تازه بدوران“ جبهه ملی“جالب بود که اين 

جبهه ملی را ازر سلطنت نيز بودند و ارسيده هواد
 پاره ای از.آن جهت می خواستند تا از شاه دفاع کند

اين تشکلها حتی توسط ساواکی های سابق علم شده
بودند که خون اعضاء واقعی و صميمی جبهه ملی

آنها به  اين استناد. را در گذشته در شيشه می کردند
که مصدق امتياز تاسيس جبهه ملی را به کسی نداده

 نيز دوستدار مصدق اند می خواستند شاهاست و آنها
آنها از وحدت سخن می رانند ولی. را آرايش دهند

منظورشان وحدت با شاه يعنی با ارتجاع مغلوب در
  . ايران بود و هست

، سياست ورشکسته سلطنت طلبان واين سياست
بی وقفهصهيونيستهاست که می خواهند شکستهای 

اهل نمودن شسياسی خويش را در عرصه قابل قبو
  .از طريق محبوبيت مصدق به تحقق در آورند

 سازمانی بنام جبهه ملی به،آنها می خواهند نخست
هواداری از مصدق علم کنند و بتدريج اين جبهه ملی

جبهه ملی“کاذب با سلطنت طلبان وحدت کند و يک 
 ايجاد نمايد که شاه را در پشت“وسيع سراسری

ا برای پيدايشمصدق پنهان نمايد و زمينه ر
تشکلهای مصدقی ضد سلطنت از بين ببرد و سر نخ

هدف نهائی اين جبهه اين. را خودش در دست بگيرد
، تاکتيک آناست که ايران را مجددا شاهنشاهی کند

۶ادامه در صفحه ... استفاده از محبوبيت
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