
 
 

 

 !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
 

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

 حقوق بشر کمونيستی
آنتی“فريدريش انگلس در اثر جاودانی خود 

-در باره مقوالت تاريخی) بر ضد دورينگ(“دورينگ
بر ضد، برابری و حقوق انسانی اجتماعی نظير آزادی

خاسته و ماهيت تساوی طلبی ونظريات آقای دورينگ بپا
حقوق انسانی مورد ادعای بورژوازی را برمال ساخته

 :است وی می نويسد
، خواستهمين که در اثر پيشرفت اقتصادِی جامعه“

آزادی از قيد و بند فئودالی و ايجاد تساوی حقوق از
طريق نابودی ناعدالتيهای فئودالی در دستور روز قرار

اگر اين تساوی. سيعتری می يافت، می بايد ابعاد وگرفت
، می بايدحقوق برای صنعت و تجارت مطرح می شد

،برای انبوه دهقانان هم کمال تساوی حقوقی مطرح شود
دهقانانی که در مراحل مختلف وابستگی سرواژ بسر می
بردند و قسمت اعظم ساعات کار خود را بدون اجرت

عالوه بر آنفئودال کار می کردند و  برای اربابان محترم
و. بايد به فئودالها و دولت هم باج و خراج می پرداختند

راه ديگری جز اين نبود که لغو امتيازات فئودالی و
آزادی اشراف از ماليات و ديگر امتيازات سياسی اقشار

و از آنجا که انسانها در يک. مختلف نيز درخواست گردد
،ردندحکومت جهانی نظير امپراتوری روم زندگی نمی ک

ی متفاوت و مستقل و در عينبلکه در نظامی از دولتها
، دولتهائيکه درحال مرتبط با يکديگر بسر می بردند

مرحله ای تقريبا يکسان از تکامل سرمايه داری قرار
، بديهی بود که خواستها خصوصيتی عمومی وداشتند

فرارونده تر از مرزهای يک دولت يافت و خواست
در. اعالم شد یبشرحقوق نوان ، بعآزادی و تساوی

حاليکه خصوصيت ويژه حقوق انسانی در سرمايه داری
چنان است که مثال قانون اساسی آمريکا که نخستين

، درقانونی است که حقوق بشر را به رسميت می شناسد
عين حال نيز برده بودن سياهان آمريکا را هم تائيد می

 نژادی تقديس میتحقير و امتيازات امتيازات طبقاتی :کند
 .شود

برهمگان آشکار است که از لحظه ايکه بورژوازی از
، از هنگامی کهالک پيشه وری فئودالی سر بر می آورد

طبقه ميانه حال قرون وسطی به طبقه ای مدرن تبديل می
،، همواره و ضرورتا توسط سايه اش يعنی پرولتارياشود

 تساوی خواستهای،و بهمين منوال هم .تعقيب می شود
طلبی بورژوازی با خواستهای تساوی طلبی پرولتاريا

از لحظه ايکه خواست). تکيه از توفان(همراه است
بورژوازی برای الغاء امتيازات طبقاتی مطرح می

خود، خواست پرولتاريا برای نابودی ، همراه با آنگردد
 ابتداء در شکل مذهبی اش با–مطرح می شود طبقات

وليه و سپس با استناد به تئوريهایاتکاء به مسيحيت ا
 ٢ادامه در صفحه ... تساوی طلبی خود 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

 به قربانيان ماشين عظيم تبليغات عوامفريبانه امپرياليستها 
در کنار پاره ای بی، در اين آشفته بازار ايدئولوژيک

نوکران، پاره ای آشفته فکران و بدتر از همه خبران
،زير سلطهايدئولوژيک بومی امپرياليستها در ممالک 

متاسفانه نيروهائی نيز يافت می شوند که چشم بر
تبليغات امپرياليستی و ماهيت اين تبليغات بسته اند و

راه افتاده وبدون توجه به ماهيت نزاعی که در گرفته 
 نيازی،کشورهائی که نفت و گاز دارند"  ـتبليغ می کنند

 ما در عين اينکه حساب."به انرژی هسته ای ندارند
يروهای مترقی و انقالبی را که به گمراهی می روند ازن

دشمنان مردم ايران که آگاهانه اين را برگزيده و تبليغ
 ولی نمی توانيم نسبت به،می کنند جدا می سازيم

تاثيرات نظريات نادرست ازهر جانب که بيان می شود
خطاب ما به اين قربانيان افسون. بی تفاوت بمانيم
 که متاسفانه با مغز خويش نمیامپرياليستی است

خطاب ما به کسانی نيست که اوضاع جهان را. انديشند
بعلت معرفت نا کافی و دوری از مواضع انقالبی درک

به کسانی نيست که نمی فهمند اين نوع. نمی کنند نيست
تبليغات بخشی از مجموعه مبارزه ايدئولوژيک

ان را درامپرياليستی است تا سرنوشت ممالکی نظير اير
آينده رقم زنند و همواره وابسته به خود نگاهداشته و
ملتهای ايران و جهان را به برده های سربراه

خطاب ما به نوکران بومی. امپرياليستها بدل کنند
امپرياليستها در ايران است که نبايد اميد به اصالح آنها
داشت بلکه بايد آنها را مداوم و مستمر افشاء کرد و

ساده لوحانه است اگر. ابودی آنها بپاخواستبرای ن
کسی تصور کند امپرياليستهای اروپائی پس از اينکه ته

را باال آوردند... چاههای نفت ايران و يا عراق و
حاضرند انرژی مورد نياز ايران را از راه بشردوستانه

اين مبلغين. و بدون چشمداشت اسارت آميز تامين کنند
، اين ذهنيگراياناستهای امپرياليستیآگاه و يا ناآگاه سي

 در ايران به آن چه نمی انديشند به سرنوشت آتیقربانی
آنها بر مصداق. خلقهای ايران و حتی مردم جهان است

 زندگی می کنند و“بعد از ما دنيا چه دريا چه سراب“
بی خردی سياسی خويش را فقط برای آن که چيزی

ت فرسوده بورژوازیگفته باشند با تکرار شبه استدالال
 .جهانی به معرض نمايش می گذارند

آنها که به دستيابی ايران به فنآوری هسته ای معترض

  مل هـفـتـــــاــ س – م شـدوره شــــ
٢٠٠۶  آپريل –١٣٨۵ فروردين–٧٣ مارهـش

 رشته هائی که پنبه شد
اسرائيل“ اسیدموکر“زلزله در فلسطين و ماهيت   

، عمالاند و دفترها در اين زمينه سياه می کنند
که... ، انگليس واعتراضی به روسيه و آمريکا و نروژ

هم نفت دارند و هم گاز و هم فنآوری مدرن و هم در پی
 نيروگاههای مدرن هسته ای هستندساختن و گسترش

آنها به اين ممالک که با امضاء منع گسترش. نمی کنند
سالحهای هسته ای متعهد شده اند که دائما زرادخانه

رمنشانه عملدهسته ای خويش را کاهش دهند و به آن قل
برای آنها دولت امپرياليستی. اعتراض ندارند، نمی کنند

ن از نژاد برتر هستند محقفرانسه و يا انگليس حتما چو
اند که زرادخانه هسته ای خويش را مغاير قراردادهای

آنها زحمت اين امر را به خودشان. بين المللی حفظ کنند
نمی دهند که از اين حضرات بپرسند که چرا خودشان
به موعظه ای که برای ايران و ساير ممالک زير سلطه

ه ها خوبمی کنند عمل نمی نمايند؟ اگر اين توصي
 حقش آن است که نخست بعنوان سرمشق در،است

آنها ظاهرا فقط نسبت به. ممالک امپرياليستی عمل شود
ايران حساسند و نه به دسيسه های امپرياليستها و
صهيونيستها که تبليغات آکنده از دروغشان گوش فلک

هم اکنون بحث مربوط به کمبود و. را کر کرده است
فسيلی در جهان که همه بهمحدوديت مواد سوخت 

.اهميت آن پی برده اند و از جمله آلمان در گرفته است
فنالند نيروگاه جديد هسته ای می سازد و به هيچ کس
حساب پس نمی دهد و اين روند در همه جا رو به

دارا بودن نفت و گاز و حتی اورانيوم که. گسترش است
بمنابعش رو به اتمام است هرگز مغايرتی با کس

، برعکس روند اين دستيابی رافنآوری هسته ای ندارد
تسهيل می کند و امکان می دهد که ايران بدون شتاب به

 .اين دانش مهم دست پيدا کند
پاره ای ساده لوحان سياسی چشم خويش را بر همه
واقعيتها بسته اند يا از کنار اظهار نظر راه گشا به مردم

ورناليستی از اتخاذطفره می روند و با درج مقاالت ژ
موضع روشن فرار می کنند و يا تالش دارند با تحريف
واقعيات بحث سالم و سازنده ای را که اپوزيسيون ايران

اين عده چه. بايد به انجام برساند به کجراه ببرند
بخواهند و چه نخواهند در خدمت دشمنان مردم ايران

نه تنهاعمل می کنند و هيچ تعلق خاطری به اين مردم و 
 ٣ادامه در صفحه ... به مردم ايران به مردم

 حماس ناخواسته کار دست جبهه متحد ارتجاع سازمان
کيهان لندنی سلطنت طلب و حزِب ککا در ايران داده 

اين جبهه متحد اسرائيل پسند در ايران با پيروزی . است
حماس در انتخابات همانقدر يکه خورده اند که الهام 
دهندگان آنها جورج دبليو بوش و رامزفلد و صد البته آريل 

 . ده اندشارون به تکان آم
مگر چه خبر شده است؟ اين تکان ناشی از چيست؟ چرا 

زيرا . مرتجعين و آدمخواران از اين زلزله می هراسند؟
نامزدهای انتخاباتی حماس در برخی نقاط نه بنيادگرای 
مسلمان بلکه مسيحی بوده اند و با رد تئوری فاشيستی 
جنگ تمدنهای ساموئل هانتيگتون و منصور حکمت در 

با مسلمانها در کنار آنها برای آزادی سرزمينشان در تفاهم 
، مقابل لشگر کشی تبليغاتی صهيونيستها ايستاده اند

همانگونه که تا کنون فقدان آنرا پلوراليسم بورژوائی را 
مدرن و حاميان “ پسا و پيشا“روشنفکران آشفته فکر 

، ايراد می گرفتند و تبليغ می کردند“ مدنی باز و“جامعه 
، آنها در يک رقابت حفظ کرده انداء گذارده و به اجر

تنگاتنگ با ساير احزاب و رقبای فلسطينی با بخت برابر 
و تبليغات آزادانه ی نامزدهای انتخاباتی و در يک 
انتخابات آزاد همگانی با رای مخفی و مستقيم شرکت کرده 

. مردم را به کف آورده اندء و اکثريت قريب به اتفاق آرا
حال در ! وف اگر مرگ می خواهی برو گيالنبه قول معر

 و فاشيستی و نژادپرست با “دموکراتيک“کنار اسرائيل 
 در منطقه که و جنايتکار“قوم برگزيده و برتر“حضور 

 منطقه بود يک “دموکراتيک“بقول برخی تنها حکومت 
در منطقه که مورد ديگر حکومت انتخابی دموکراتيک 

و جهانملتهای منطقه همه  تائيد نه تنها فلسطينيها بلکه
 گرزی از اين بزرگتر نبود که بر .است بوجود آمده است

فرق سر حکمتيستها و کيهان لندنی های رنگارنگ و 
استدالل سابق آنها که آنرا بر پرچم.  مرتجع وارد نيايد

ستاره داود با رنگ آبی آسمانی نوشته بودند که گويا 
راتيک دارد نقش حاکميت خرافه نژاد برتر ماهيتی دموک

سازمان حماس هم از عربستان سعودی و هم . بر آب شد
از اردن هاشمی و هم از کويت نيم وجبی و هم از همه 
شيخ نشينهای خليج فارس و هم از مصر حسنی مبارک 

بيچاره هائی که می. بمراتب دموکراتيک تر از آب در آمد
ه خواستند اشغالگری و آدمکشی اسرائيليها را با تکيه ب

وجود حکومتهای غير دموکراتيک در فلسطين توجيه کنند 
از اين . حال اين استدالل خويش را نيز از دست داده اند

گذشته امپرياليستها و صهيونيستها زير بار آزاديهای بی و 
قيد و شرط نيز نمی روند و هر چه حزب کمونيست 
کارگری و مريدان منصور حکمت رهبر گمراه آنها زور

  عجز و البه می کنند که اربابانشان آبروی آنها می زنند و
را نبرند و به آزاديهای بی قيد و شرط تمکين کنند فايده ای 

حال بايد نقاب های . ندارد و صدايشان به جائی نمی رسد
خويش را بکناری بياندازند و بی چون چرا با دستمزد 

 می گيرند به حمايت بی چون چرا“موساد“ناچيزی که از 
رائيل و از کاريکاتور محمد و از جايزهاز اس

 و ده ها جايزه ديگری که به آنها خواهند “سکوالريسم“
، از حمله به مسلمانان و کشتار آنها در اطاقهای گازداد

اسرائيلی که سرزمين فلسطين را به بهانه توسط فاشيستها 
 ۶ادامه در صفحه ...  اشغال “حق ارث“
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هند با تالش برایامپرياليستها می خوا. روبرو شده است
ايجاد آن روابط اجتماعی که مورد پسند آنها نيست مبارزه
کنند و اين کار را ضرورت اجتناب ناپذير جا زده و

 . جنايات خويش را توجيه می کنند
از اين بحث بايد نتيجه گرفت که در شرايط سلطه جهانی
امپرياليستی تاثيرات اين تبليغات و اقدامات بسيار گسترده

 . و عميقتر استتر 
کمونيستها در عين حمايت از حقوق بشر بايد مرزبنديهای

کاذب بورژوازی و“ بشر دوستی“خويش را با 
 هرگز نبايد مرز ميان اين.امپرياليستی روشن کنند

آنها. بشردوستی کمونيستی و امپرياليستی مخدوش شود
که در پی مخدوش کردن مرز ميان اين دو نوع بشر

و عمال نيز مرز ميان سازمانهای مترقیدوستی هستند 
بشر دوست و سازمانهای بشر دوست امپرياليست ساخته
را می زدايند تالش دارند در زير نقاب بشر دوستی همان

اعمال خشونت. جنايات کافمن را در ترکستان توجيه کنند
و آدمکشی آنها ضرورت تاريخی به حساب آمده و برای

 . پسند مناسب استبرقراری تعادل امپرياليست
کمونيستها بايد مبارزه برای حقوق بشر را با مبارزه عليه
.امپرياليسم و صهيونيسم در دنيای کنونی پيوند زنند

، حقوقشکنجه از نظر کمونيستها بد و خوب ندارد
.اسرای جنگی و يا حتی جنايتکاران خدشه ناپذير است
نقض حقوق ملل و تجاوز به عراق و افغانستان و

وگسالوی ضديت آشکار با حقوق بشر است و توسطي
اشغال سرزمين قدس. دشمنان بشريت صورت می پذيرد

و تاراندن سه ميليون فلسطينی و نقض حق حيات مستقل
نمی شود. آنها ضديت با بشريت است و بايد محکوم شود

مطابق تبليغات صهيونيستها و جاسوسان آنها که اسرائيل
ی خوانند جنايت عليه خلق م“دموکراتيک“را کشور 

 .فلسطين را مورد تائيد قرار داد
حزب ما رهنمودش اين است که در همه فعاليتهای

 بايد با طرح شعارهای،مربوط به حمايت از حقوق بشر
 دست ماموران خود فروخته،گرانهءدرست و افشا

، خودفروختگان را باز، ناسيونال شونيستهاامپرياليستها
ود که مدافعين واقعی حقوق بشر چهبايد روشن ش. کرد

کسانی هستند و چه کسانی کاسبکارانه در پی آن هستند تا
.جای ناقضين حقوق بشر را با يکديگر تعويض کنند

 . حقوق بشر انتزاعی و مجرد وجود خارجی ندارد
مبارزه برای تحقق حقوق بشر از مبارزه بر ضد

حقوق. د، صهيونيسم و ارتجاع داخلی می گذرامپرياليسم
بشر امپرياليستی حقوق بشری است که ابناء بشر را به
دسته ای از انسانهای مستحق شکنجه و بی حقوق و

 و مسلمان و  مسلمان، با حجابوحشی و غير متمدن
سياسی و يا به دسته ديگری از انسانهای به اصطالح

،، بی حجاب و مسلمان غير سياسی“مدرن“، “الئيک“
، جامعه سازمان تجارت جهانی،هوادار خصوصی سازی

که شايسته برخورداری از حقوق بشر هستند.. .باز 
چنين تفکر بيمارگونه جرج بوشی و يا. تقسيم می کند

و. تونی بلری با تفکر خمينی و الجوردی فرقی ندارد
 .  پيروان اين دو تفکر نيز هر دو از يک قماشند

حقوقبر رفقای حزبی است که هرگز به دام حمايت از 
بشر انتزاعی نيافتند و مرعوب تبليغات امپرياليستی

به حمايت از سازمانها و تشکلها و گروههائی. نشوند
نپردازند که سياست روشنی در مقابل امپرياليسم و
صهيونيسم ندارند و همواره مترصدند که سخنان جرج

حمايت از حقوق بشر نبايد تجزيه. بوشها را نشخوار کنند
و آنجا که با نيت شوم اين سياست تعقيب میبردار باشد 

شود بايد نخست به روشنگری و به اصالح آن دست زد
 با طرحهای،و در صورت مقاومت طراحان آنها بايد

مناسب و تدوين شده با روح اين مقاله که در دست است
“بشردوستان“ماهيت امپرياليستی و دسيسه چينانه اين 

، بايد مستقال باال ساختصهيونيست و آمريکائی را بر م
نقض حقوق بشر به مبارزه پرداخت و نشان داد که حقوق
بشر مشخص بخشی از حقوق بشر جهانی و جزئی از کل
.می تواند باشد و تنها در اين رابطه قابل تفسير است
لعنت بر کسانی که با نقاب بشر دوستی برای اسارت

 طوالنی تاريخ،کار  اين شيوه. بشريت زنجير می سازند
 .   دارد

***** 

در دوران امپرياليسم که تصميمات. چه قيافه ای دارد
رنگ جهانی به خود می گيرد اين امپرياليسم است که
خودش می برد و می دوزد و شتر اين خياط باشی روزی

نقض حقوق بشر در ماهيت. در خانه همه خواهد خوابيد
امپرياليستها با قدرت توپخانه تبليغاتی. تهاستامپرياليس

، با قدرت عظيم ماشينبی نظير تاريخی خويش
 پذيرش جنايات امپرياليستهایافکارعمومی سازی خويش

به امری متعارف ورا و مدرن “ سکوالر“ و “متمدن“
آنها با خود پرستی نفرت انگيزی از. عام بدل می کنند

همه الزم االجراستکه برای “ ارزشهای عام غربی“
و سايرين را متهم می کنند که خويش راسخن می گويند 

آنها از ارزشهای. به پذيرش اين ارزشها مقيد نمی بينند
بشريت متمدن ابزاری در خدمت نيات شوم سياسی
خويش ساخته اند و آنها را بنا بر مصلحت روز با
رياکاری و فضا سازی برای حذف مخالفين خويش بکار

چنين جنايات و رياکارهائی توسط بورژوازیو رند می ب
آقای دورينگ در کتاب خويش در. امر جديدی نيست

نزاع ميان دو گروه از انسانها به توجيه چنين اعمال
 : زشتی دست زده و می نويسد

چنانچه يکی از آنها بر اساس علم و حقيقت و ديگری بر“
ن حالتیدر چني... اساس خرافات و پيش داوری عمل کند

و در... معموال بايد جريانات مخالف يکديگر بوجود آيند
، ناپختگی و شرارت بايدمرحله معينی از اين بی لياقتی

اين تنها بچه ها و ديوانگان نيستند.. .تصادماتی رخ دهد
 خصوصيت دستجات.آخرين حربه عليه آنهاست، قهرکه 

ميلطبيعی و يک طبقه متمدن انسانها می تواند برای تح
، تبديل اين خواسته بهخواستهای خصمانه و نابجای خود

تی اجتنابرحلقه ای از رابطه اجتماعی را به ضرو
اراده بيگانه هم هنوز در اينجا اراده. دناپذير مبدل ساز

، ولی بعلت نابجا بودن اينای متساوی الحقوق است
، ايجاد فعاليتخواست و عملکرد خصمانه و مضرانه اش

، و اگر در اثراری تعادل را موجب می شودبرای برقر
، در چنين حالتی تنها ثمره یاعمال قهر متحمل رنج شود

   “ ...بيعدالتی اش است که حاصلش می گردد
بر اين اساس آن نيروئی که خويش را عالم و حقيقت خواه
می نمايد محق است نيروی ديگری را که خرافاتی بوده و

علت بی لياقتی و ناپختگی وپيشداورانه عمل می کند و ب
شرارتش موجبات تصادمات را ايجاد کرده است با اعمال

اين اعمال قهر چنين توجيه می. قهر خويش مطيع سازد
حلقه ای از رابطه اجتماعی بهشود که برای ايجاد 

اين اعمال قهر. شده استتی اجتناب ناپذير مبدل رضرو
البته. ل استخصمانه ايجاد فعاليتی برای برقراری تعاد

 .تعادلی که قوای قهريه خواهان آن است
فريدريش انگلس در همان کتاب با تکيه بر اين طرز تلقی

اين دو اراده را از بين برده و“ تساوی کامل“: می نويسد
اخالقی بوجود آورد که مطابق آن همه جنايت های
دولتهای غارتگر متمدن عليه خلقهای عقب مانده و حتی

ئز کننده روسها در ترکستان توجيه پذيرعمليات مشم
در “ Kaufmannکافمن “هنگاميکه ژنرال . باشد

، بر قبيله جمود از قبايل تاتار شبيخون زد١٨٧٣تابستان 
چادرهايشان را سوزاند و زنان و کودکان را بنحو

،آنگونه که دستور بود قطعه قطعه کرد“ مرسوم قفقازی“
 و خصمانه جمودهامدعی شد که به علت خواست نابجا

وبخاطر تبديل اين خواست به حلقه ای از روابط
، همه ی اين اعمال ضرورتی اجتناب ناپذير واجتماعی

وسايل بکار برده شده هدفمند بوده و کسيکه هدف را می
 .“...خواهد بايد وسيله را هم بخواهد

خواننده می تواند بجای نام آقای کافمن نام جرج دبليو
د و بجای قبيله جمود نام صدام حسين و يابوش را بگذار

نظرياتی که انگلس در ميان. کشور عراق را بکار برد
بيان کرده هنوز تازه گی خود را١٨٧٨تا ١٨٧٧سالهای 

 .حفظ کرده است
به علت خواست“امروز کشتار و جنايت امپرياليستها 

بخاطر تبديل اين خواست به  و خصمانه جمودها ونابجا
تی اجتنابربه ضرو“ ،“روابط اجتماعیحلقه ای از 
و باين ترتيب اقدامات بازدارنده. “شده استناپذير مبدل 

اين اعمال قهر“و سلطه گرای امپرياليستی يعنی 
 .“خصمانه ايجاد فعاليتی برای برقراری تعادل است

بشريت امروز با همان اوضاع گذشته در شکل نوينی

 ...حقوق بشر
پرولتاريا بورژوازی را به بازخواست می –بورژوازی 

نبايد فقط ظاهری و در سطح دولت کشد که تساوی طلبی
،، بلکه بايد بطور واقعی و در زمينه های اجتماعیباشد

 از زمانی کهو مشخصا. اقتصادی هم تحقق يابد
، تساویبورژوازی فرانسه از زمان انقالب کبير

، پرولتاريایبورژواها را در صدر مسايل قرار داد
،فرانسه هم قدم به قدم با خواستهای تساوی اجتماعی

، مساوات بطور عمده بهبه او پاسخ داده استاقتصادی 
تکيه از(ی فرانسه مبدل شدصالی جنگ پرولتاريا

 ).توفان
تيب خواست مساوات از زبان پرولتاريا معنائیبدينتر

 آنطور که مشخصا در–يا ). تکيه از توفان(دوگانه دارد
 واکنشی–، مثال در جنگهای دهقانیاوايل ديده می شود

است طبيعی عليه بی عدالتيهای اجتماعی سر به فلک
، اربابان و بردهء، عليه تفاوت عظيم فقرا و اغنياکشيده
، که در چنين حالتی بيانو گرسنگان، شکمبارگان گان

ساده غريزه انقالبی است و تنها و تنها از اين جهت است
که از واکنش و يا اينکه خواسته ايست. که حقانيت دارد

، که دردر مقابل تساوی طلبی بورژوازی بوجود آمده
مقابل خواستهای بورژوازی خواسته های کمابيش درست

و از آن بعنوان وسيلهو پيشرفته تری مطرح می کند 
ويد تا کارگران را با ادعای خودجتبليغاتی استفاده می 

 . ، عليه سرمايه داران بشوراندسرمايه داران 
در اين مورد بود و نبود چنين اراده ای به مساوات

، محتوی واقعیدر هر مورد. سرمايه داری وابسته است
تنابودی طبقا، خواست خواست تساوی طلبی پرولتاريا

هرگونه خواست تساوی طلبی که از اين خواست. است
ورتا به خواستی ميان تهی منجر میر، ضفراتر رود

- اخالق و حقوق١٠آنتی دورينگ بخش (.“شود
 ).مساوات

پرولتاريا که مانند سايه بورژوازی را تعقيب می کند نبايد
دستآوردهای بورژوازی را در عرصه مبارزه

بدور افکند... ساوی طلبی ودموکراتيک و حقوق بشر و ت
، مشروط و رياکارانهبلکه بايد ماهيت اين تساوی طلبی

 پرولتاريا همواره آگاه است که.بودن آنرا نشان دهد
انسانها زمانی به حقوق انسانی خويش دست پيدا می کنند
که طبقات از بين بروند و تازه در چنين جامعه ای حق به

لتيهای اجتماعیمثابه ميزانی برای سنجش ناعدا
در جائی که. ضرورت خويش را از دست می دهد

نيروئی برای سرکوب سياسی و ضايع کردن حقوق
انسانها و تکيه بر امتيازات طبقاتی موجود نباشد مفهومی

ء نيز ضرورت بقا“حقوق بشر“و “ حق“به عنوان 
 . خويش را از دست می هد

 دستباين جهت پرچم مبارزه برای تحقق حقوق بشر در
پرولتاريا از جنبه تبليغاتی و افشاء دسيسه ها و دوروئی

پرولتاريا می داند که مقوله حقوق. بورژوازی مهم است
بشر مقوله ای تاريخی و اجتماعی است و بتدريج با

، تحول يافته درتکامل جوامع بصورت نطفه بوجود آمده
دوران سرمايه داری بالغ گشته و در دوران امپرياليسم پا

اشته و در دوران گذار به کمونيسم و جامعهبه سن گذ
.کمونيستی عمرش به پايان رسيده و زايل می گردد

 . حقوق بشر امری ابدی و جاودانی و مقدس نيست
حقوق“بورژوازی امپرياليستی امروزه می خواهد از 

 که در تناقض کامل با ماهيت تجاوزگرانه“بشر
 تبليغاتی خويش راامپرياليسم قرار دارد پرچم مبارزه

در همه جوامع طبقاتی حقوق بشر کمابيش نقض. بسازد
اين نقض حقوق به صورت زندان و شکنجه و. می شود

اعدام است و يا اشکال نژادپرستانه و ضد خارجی به
اين نقض حقوق بشر به صورت. خود می گيرد

لشگرکشی و آدمکشی با متمدنانه ترين سالحهای کشتار
عراق و، کشی امپرياليسم در يوگسالویآدم. جمعی است

.افغانستان از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است
امپرياليسم. امپرياليسم حق حيات را از بشر می گيرد

خود را به مقامی می رساند که کاله داوری را بر فرق
خويش گذارده و تعيين می کنند که چه کسی برازنده

رازنده آنبرخورداری از اين حق است و چه کسی ب
وی تعيين می کند که ناقض حقوق بشر کيست و. نيست

ی جمهوری اسالمی ايرانسرنگون باد رژيم سرمايه دار  
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در مقابل اين. چند وعده غذا بخورند و چه مقدار بخورند
 .ی توان سکوت کردزورگوئی نم

گفته می شود که رژيم جمهوری اسالمی بمب اتمی را
عليه مردم ايران بکار می گيرد و هر کس هوادار حق
غنی کردن اورانيوم برای ايران باشد هوادار ساختن و
استفاده از بمب اتمی است و می خواهد که پاسداران به
سالح سنگين مجهز شوند و منظورشان از سالح سنگين

فقط مشتی سفيه سياسی می. نايه ای به بمب اتمی استک
آنها با مغزهای. توانند چنين استدالل عوامفريبانه بنمايند

کوچک خويش فکر می کنند وزن بمب اتم چند ده گرم و
حجم آن باندازه گلوله تفنگ است و هر بچه پاسداری
مانند نقل و نبات می تواند جيبهای خويش را از بمبهای

آنها نمی دانند که برای پرتاب بمب اتم به.  کنداتمی پر
هواپيمای مناسب نياز است و انفجار بمب تنها به دستور
شخص اول مملکت يا کميسيون ويژه امنيتی و نظاير

 آنهم با يک رمز سری صورت، در همه دنيا، آنهمآنها
اين رمز در دست خواهران زينب و برادران. می گيرد

طابق ميل خويش به مصرفحسين نيست که آنرا م
با اين تفاصيل تظاهرات کارگری را. سرکوب برسانند

بمب اتمی مصرف. نمی توان با بمب اتمی سرکوب کرد
داخلی برای سرکوب مردم ندارد ولی استفاده از انرژی
صلح آميز مصرف داخلی داشته و برای تامين زندگی

جنبهبمب اتمی همواره . نسل آتی ايران جنبه حياتی دارد
مصرف خارجی داشته و بهمين منظور ساخته شده و

منتقدين به برنامه هسته ای ايران. بکار برده شده است
برای اينکه اعتبار خود را از دست ندهند و متهم نشوند
که عوامفريبند خوب است که انتقاد خود را صميمانه به
همان نفی حقوق مشروع ايران محدود کنند و ضعف

ا با داليل من درآوردی پنهان نکنند واستدالل خود ر
آشکارا و بی واهمه و شرمساری اعالم کنند که با حق

، نيازی به کشيدن پای بمب اتمیمشروع ايران مخالفند
امروز ديگر روشن است که کسانيکه. در ميان نيست

مسئله اساسی حق مشروع ايران را در سايه جنجال
 فقط با سوءگوشخراش ساختن بمب اتمی محو می کنند

 .نيت به اين امر ملی برخورد می نمايند
گفته می شود که بجای استفاده صلح آميز از انرژی

.، خورشيدی و آبی استفاده کرداتمی بايد از انرژی بادی
اينکه بايد از همه اشکال انرژی استفاده کرد امر بسيار
خوبی است و بايد در همه اين عرصه ها تحقيقات کرد و

ری داشت ولی چرا بايد اين اشکال غيرآينده نگ
اقتصادی توليد انرژی را در مقابل استفاده از انرژی
هسته ای قرار داد؟ چرا بايد يکی را نافی ديگری قلمداد
کرد؟ چرا بايد يکی را تائيد مطلق و ديگری را نفی
مطلق کرد؟ چه نيتهای شومی در اين نوع تحليلهای ضد

ست؟ اين کوته فکران حتماعلمی مطلق گرايانه نهفته ا
می خواهند کمبود آب را با واردات آب از ترکيه تامين

آنها به علت بی سوادی نمی دانند که انرژی بادی. کنند
و خورشيدی اساسا اقتصادی نيست و شايد تا باال آمدن

بازده انرژی بادی و. ته نفت هنوز هم اقتصادی نباشد
سرمايه. دخورشيدی به پانزده در صد هم نمی رس

گذاری در اين عرصه هدر رفتن سرمايه سرمايه دار
اينکه در ممالک امپرياليستی و به ويژه آلمان اين. است

رشته از توليد را تقويت می کنند ريشه در حمايت
هنگفت مالی دولت آلمان از اين شرکتها داشته تا با

 سال آينده٥٠توسعه و تکامل اين رشته از توليد برای 
 بازار جهانی را در،يط نايابی نفت و يا گازدر شرا

حمايت مالی و مالياتی دولت آلمان. انحصار خود بگيرد
ريشه در آينده نگری اين دولت دارد که در زمان خالی

 ابزار پيشرفته ای برای غارت جهان،شدن چاههای نفت
منتقدين بجای اينکه از آينده نگری کشور. داشته باشد

مخلوطی از انرژيهای گوناگون برایآلمان بياموزند و 
، در پی آنند که ماتامين انرژی آتی ايران فراهم آورند

از هم اکنون وابسته به صنايع امپرياليست آلمان شده و
 همه دانشمندان و.مستقال در پی تهيه انرژی اتمی نباشيم

پژوهشگران متفق القولند که اشکال نامبرده توليد انرژی
ير اقتصادی است و نمی تواند بهتا مدتهای مديد غ

استدالل کسانيکه. نيازهای صنعتی و توسعه پاسخ دهد
می خواهند با اين شبه استدالالت کودکانه استفاده از

، بادانرژی هسته ای را با انرژی بادی جايگزين کنند

 

 هيچ کشوری در جهان به اين حماقت تن در.هواست
گزين در اينانرژی جاي. نداده و تن در نخواهد داد

کشورها نافی استفاده از انرژی هسته ای نيست مکمل
 .        آن است

،گفته می شود که حکومت ايران قابل اعتماد نيست
حکومت ايران در برابر جامعه جهانی به دليل بدعهدی

دريجت ب-، نقض حقوق بشرو دروغگوئی و پنهانکاری
قرار میدارند مسلمانی را نيز شرط حقانيت ادامه بقاء 

اين ايراد بنی.  اعتبار خويش را از دست داده است-دهند
اسرائيلی را کسی حق دارد بگيرد که ثابت کند در اين
جهان وانفسا فقط ايران است که دارای حکومت غير

بايد. ست، بد عهد و شکنجه گرقابل اعتماد و دروغگو
ثابت کند که جهان کنونی و يا جهان بدون ايران بهشت

، نه از دروغگوئی واست و در آن نه از بد عهدیبرين 
نه از نقض حقوق بشر و نه از شکنجهنه از پنهانکاری 

و تمام گرفتاريهای کنونی جهان ناشی ازخبری است 
اين ايراد را کسی حق. وجود رژيم حاکم در ايران است

،دارد بگيرد که نخست ثابت کند که حکومتهای اسرائيل
حکومتهای قابل اعتمادند و.. .نسه و، فرا، انگليسآمريکا

در تاريخ کشورشان نه به جنايات جنگی ضد بشری
زکار بوده و نه بمب اتم را بهو، نه تجادست زده

، نه مال نه آدم ربايند،، نه شکنجه گرندمصرف رسانده
 چنين.کسی را خورده اند و نه ناقض حقوق بشرند

 کهعنصری آنوقت تازه از اين  حق برخوردار است
مدعی باشد و با همان ميزان واحد جهانی برای سنجش

اگر اصل را بر اين. محک رژيم ايران نيز بيايد
بگذاريم که رژيمهای دارای بمب اتمی همه قابل
اعتمادند و يا بايد راستگو و متعهد و قابل اعتماد باشند
آنگاه محقيم بر همين اساس واحد در مورد همه کشورها

 بايد“محققی“چنين روشنفکران . کنيمو رژيمها داوری 
راه بيفتند با دستگاههای دروغ سنج و مچ بگير در جهان
بگردند و درجه خلوص نيت ممالک را در جهان تعيين
کنند و آنگاه جواز ساختن بمب اتمی و يا غنی کردن

نمی شود با دو. اورانيوم را برای آنها صادر نمايند
ضاوت قضاوتاين نوع ق. مالک به قضاوت نشست

قضاوتی است که از اسرائيل متجاوز. امپرياليستی است
ی وئو آدمکش و امپرياليستهای جنايتکار آمريکا

نمی شود از رژيم غير. انگليسی فرشته نجات می سازد
قابل اعتماد ايران با لحنی تهديد آميز خواست که از حق
مشروعش بگذرد ولی از ساير رژيمهای غير قابل

عجز و البه خواهش کرد که از حقاعتماد با 
پذيرش اين اصل قبول دادگاه بلخ. نامشروعشان نگذرند

ناگفته پيداست. پذيرش تحقير و زورگوئی است. است
که پای چنين استدالالتی می لنگد و آب را در آسياب

 .ميريزدامپرياليستها 
يک عنصر سياسی واقعبين می فهمد که هيچکدام از

نيستند از نيروگاههای اتمی خويشامپرياليستها حاضر 
از اين. بمب اتمی که جای خود دارد. دست بردارند

گذشته چه تضمينی وجود دارد که در آمريکا ديوانه
بدتری از جرج بوش دروغگوی کنونی مجددا با تقلب

بر سر کار نيآيد؟ مگرنگرديده و “ پيروز“در انتخابات 
 بوشاينکه مدعی شويم تونی بلر دروغگو و جرج

دروغگو که خون مردم آزاده عراق به دستانشان چسبيده
آنوقت بايد يک جای. است حکومتهای قابل اعتمادند

 اسرائيل باز کنيم“قابل اعتماد“خالی هم برای حکومت 
تا در متن نقض همه پيمانهای بين المللی جوالن دهد و

 که مبلغ نظر آنها هستندبی نظير“ محققين“بريش اين 
.اين گفتارها ياوه سرائی است تا استدالل جدی. بخندد

ناشی از شستشوی مغزی اين عده توسط  رسانه های
.گروهی و ماشينهای عظيم تبليغاتی امپرياليستی است

هيچکدام از اين رژيمها را قابل) توفان(حزب کار ايران
طبقه کارگر و خلقهای جهان تنها به. اعتماد نمی داند

ينيستی می توانند اعتماد کنند کهيک رژيم مارکسيستی لن
مصالح جنبش انقالبی طبقه کارگر برايش از هر امر

تازه همين رژيم کمونيستی نيز. ديگری واالتر است
برای امپرياليستها و سرمايه داران و نوکران بومی آنها

 . قابل اعتماد نيست
۴ادامه در صفحه ... آری اعتماد امری طبقاتی  

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

 ...به قربانيان ماشين عظيم
يکی از استدالالت نادرست آنها اين.  جهان هم ندارند

 مسئله حق،است که برای فرار از بحث و رد گم کردن
ايران در غنی کردن اورانيوم و داشتن نيروگاه هسته ای

 استفاده از اين سالح با مسئله دارا بودن و حمايت از،را
بنظر آنها هر کس از اين حق. اتمی را مخلوط می کنند

مشروع ايران دفاع کند خواهان بمب اتمی و استفاده از
اين نوع استدالل کاذب که استدالل ماندگار. آن است

. پشيزی ارزش ندارد،نيست و تنها اسلحه ارعاب است
ما دربايد از اين حضرات پرسيد باالخره نظر خود ش

اين باره چيست؟ آيا خود شما اين حق را برای مردم
ايران و دانشمندان ايرانی و نسل آينده ايران و حتی
ساير ممالک جهان برسميت می شناسيد تا برای دستيابی
به فنآوری هسته ای به غنی کردن اورانيوم تا سه درصد
برای مصارف صلح آميز بپردازند و يا آنرا نيز نفی می

و اين حق را شايسته مردم ايران ندانسته شايستهکنيد 
،، چين، فرانسه، انگليس، آلمانممالکی نظير اسرائيل

...فرانسه و، ، آمريکا، کانادا، فنالند، چک، روسيههند
 می دانيد؟ 

آنها می گويند کسی که اورانيوم را غنی می کند می
تواند بتدريج بمب اتمی هم بسازد اين است که مسئله

کردن اورانيوم شامل يک توليد دومنظوره میغنی 
اين محصول در کنار مصرف صلح آميز مصرف. شود

با اين استدالل نمی شود. جنگی و تهديد آميز نيز دارد
ولی بانيان اين استدالل روشن نمی کنند که. مخالفت کرد

خالصه نظر خود آنها در برخورد به توليد دو منظوره
 جهان و از جمله ايران حقدر جهان چيست؟ آيا ممالک

دارند به توليد کاالهائی بپردازند که مصرف دو منظوره
دارد و يا حق اين کار را ندارند؟ اگر اين منتقدان آن حق
را برای همه ممالک جهان برسميت می شناسند چرا آن

دليل دشمنی. حق را برای ايران برسميت نمی شناسند؟
 و سرنوشت آتی آنهاآنها با کشور ايران و هموطنان ما

چيست؟ فقط ادعا و پرگوئی کردن برای آنکه چيزی
گفته شده باشد کافی نيست در خور دوستان مردم نيست
بايد اين بيماری مهلک را در انحصار دشمنان مردم

بايد به بحث منطقی پرداخت نه اينکه به. ايران قرار داد
 .اسلحه ارعاب متوسل شد

ايران در غنی کردن اورانيومآنها که با اين حق مشروع 
به بهانه ذکر شده به مخالفت برخاسته اند روشن نمی
،کنند که نظرشان در مورد صنايع پتروشيمی ايران

...، صنايع لوله سازی ايران وصنايع مس و فوالد ايران
بسياری کاالهای دو منظوره ديگر چيست؟ آيا به اين

 براحتیعلت که در کارخانه های پتروشيمی می توان
 بمبهای گازی،، ناپالمفسفر سفيدبمبهای ، بمبهای آتش زا

ساخت می توان ايران را از... و سمی و ميکروبی و
حق دارا بودن صنايع پتروشيمی به بهانه وجود رژيم
آخوندی محروم کرد؟ آيا به اين علت که از فوالد و مس
می توان در توليد موشکهای دوربرد استفاده کرد می

يران را بجرم وجود حکومت آخوندی و استفاده ازشود ا
توليد کاالهای دو منظوره از حق دارا بودن صنايع مس
و فوالد محروم کرد؟ آيا ايران حق دارد ماهواره بسازد

“جی پی اس“و به فضا پرتاب کند و يا بايد وابسته به 
فهرست آن کاالهائیاروپا باشد؟ “ گاليله“آمريکا و يا 
 دارا بودن و مصرف آنها را نداشته و ازکه ايران حق

نظر اين حضرات خطرناک است کدام است؟  مرز اين
انتخاب خود سرانه کجاست؟ چه مرجعی محق است که
چنين تصميمی قاطعی در مورد منافع ملی يک کشور

 بگيرد؟ صهيونيستها و امپرياليستها؟ 
نباشد که شما عليرغم سوگندهای حضرت عباسی با

تصادی ايران موافقيد و برای به عصر حجرتحريم اق
 . بردن ايران به راز و نياز مشغوليد؟

هم اکنون ژاپن شرکت ياماها را مورد بازجوئی قرار
داده که به چه جهت به کشور چين هليکوپتر صادر

بر اساس تفسير امپرياليسم ژاپن هليکوپتر. کرده است
ناز کاالهای دو منظوره است زيرا با آن می توا
سالحهای کشتار جمعی حمل کرد از جمله مثال نقل و

با اين استدالل سخيف هواپيما و. انتقال بمب خردل
بتدريج اين. اتومبيل نيز کاالهای دومنظوره اند

امپرياليستها هستند که برای دنيا تعيين می کنند که مردم
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

شعارهای مناسب و انقالبی به بسيج توده مردم موفق
ايران در سازمان ملل متحد دارای حقوق. شوند

برسميت شناخته شده ای است که به ماهيت رژيم حاکم
کسی که ساده لوحانه مشروعيت. ابسته نيستدر ايران و

چنين حقوقی و يا خدشه ناپذيری چنين حقوقی را به
بهانه ماهيت رژيمهای ارتجاعی چنين ممالکی به زير
پرسش ببرد سدی را شکسته است که سيل متعفن پشت

پتر“. آن در زمان کوتاهی وی را با خود خواهد برد
ست انکار ناپذير بازيگر توانا و ضد کموني“اوستينوف

هيچ تفاوت اخالقی ميان اقدامات تروريستی و“: گفت
جنگهای تجاوزکارانه که ضد حقوق بين الملل است

  مگر رژيم سرهنگ قذافی انقالبی.“موجود نيست
است؟ مگر رژيم هندوستان انقالبی است؟ مگر رژيم
روسيه انقالبی است؟ آيا می شود اين کشورها را از

 در سازمان ملل متحد تنها باين عنوانحقوق قانونيشان
که بنظر ما انقالبی نيستند محروم کرد؟ عقل سالم حکم

چنين عنصری بايد اين تهديد و. می کند که نمی شود
خطر را بپذيرد که کشورهای بزرگ و قدرتمند
امپرياليستی آن نيروهای قطعی هستند که وظيفه تفسير

ضعيف و زيراين ممالک “ ارتجاعی“و تعريف ماهيت 
اسرائيل تروريست و متجاوز. سلطه را بعهده می گيرند

بيکباره مظلوم توصيف می گردد و در عوض ايران و
ر تلقی میعراق و کره شمالی و سوريه ممالک ّش

با.  اين شترمی تواند در آينده در خانه همه بخوابد.گردند
اين نوع تفسير و خدشه دار کردن حقوق بين المللی همه

رياليستها موافقند و در ته دلشان قند آب می شود کهامپ
عده ای مفلوک سياسی پيدا می شوند و تفسير حقوق بين
.الملل را به عهده جرج بوش و آريل شارون می گذارند
اين تکرار تاريخ در زمان موسولينی و هيتلر است که
همه نقض قوانين بين المللی از جانب امپرياليستها برای

اتفاقا ممالک. ه هيتلر ناديده گرفته می شدباج دهی ب
کوچک و ضربه پذير و بويژه کمونيستها و نيروهای
انقالبی در اين ممالک بايد هشيار باشند تا اسلحه افشاء
گری و بسيج توده های مردم را که بايد همواره در
دست خود داشته باشند با اتخاذ اين تاکتيکهای نادرست

ايد هشيار باشند که باروتهايشانآنها ب. بی مصرف نکنند
بايد هشيار. نم نکشد و دو دستی تسليم امپرياليسم نشوند

باشند که از حقوق برسميت شناخته شده کشورشان بدفاع
برخيزند و اين امر هرگز حمايت از جمهوری اسالمی
نيست افشاء و مبارزه با دسيسه های خائنانه امپرياليستی

کشور ما را تهديد میو صهيونيستی است که هستی 
اين مبارزه يک مبارزه انترناسيوناليستی نيز می. کند

باشد زيرا در عين حال مدافع حقوق همه ممالک جهان
در درجه نخست در شرايط کنونی“ همه“است و اين 

که در يکک کوچک و ضعيف است لجهان به نفع مما
.چشم بهمزدن می توانند لقمه چرب امپرياليستها شوند

 که اين را نفهمد کمونيستها را در بسيج مردم خلعکسی
سالح کرده و دست امپرياليستها را برای هر تجاوزی

دفاع از حق مشروع ايران دارای ابعاد. باز گذارده است
اين مبارزه حمايت از حقوق همه ملل است. جهانی است

که امپرياليستها می خواهند آنرا مطابق ميل خويش نقض
به جهانی اين مبارزه اهميت نقشهمين جن. کنند

.کمونيستها را در دفاع از اين حق مشروع نشان می دهد
طبيعتا دارو دسته هائيکه اعتقادی به ماهيت امپرياليستی
آمريکا و صهيونيستی اسرائيل نداشته باشند در عمل نيز
نمی توانند از حقوق ملی ايران و يا حقوق ملی ساير ملل

 و“ککا.زب ح“. مايت کنندو دول تحت ستم جهان ح
آنها در حاليکه برای. ساير تروتسکيستها از اين قماشند

، در حاليکه نامحقوق ملی اسرائيل دل می سوزانند
ايران را برای عوامفريبی يدک می کشند مخالف مردم

، تماميت، مبارزه ملی ايرانيان و حقوق ملی ايرانايران
خنده دار. ستندارضی ايران و ميهنپرستی مردم ايران ه

تر از همه ناسيونال شونيستهای کرد هستند که ناسيونال
شونيسم کورشان کرده و آنها را به نوکری آمريکا و

آنها در عين اينکه ملی گرائی. اسرائيل برده است
 مبارزه ملی،افراطی خويش را به عرش اعلی می برند

ساير خلقها را بر ضد بزرگترين دشمن بشريت نفی می
د و اين مبارزه ملی را ارتجاعی دانسته و منکر میکنن

طبيعی است که چنين منحرفينی در سمت رامزفلد. شوند

 ...ظيمبه قربانيان ماشين ع
 است و به دشمن طبقاتی چه در راس قدرت و چه در

ولی اين مسايل چه. آستانه قدرت هرگز نبايد اعتماد کرد
ربطی به حقوق ملل جهان دارد که بهر صورت حقوقی
بورژوائی بوده و برای همه کشورهای جهان بايد بيک

همه کشورهای جهان دارای. نسبت اعتبار داشته باشد
،هيچ کشوری به نسبت مساحت. تندحقوق مساوی هس

،، قدمت، رنگ پوست، ايدئولوژی حاکم بر آنمذهب
، توانائی مالی بر کشور ديگری برتری، تاريخ قدرت
. همه آنها از نظر حقوقی در يک سطح هستند.ندارد

کشور مساوی و مساوی تر وجود ندارد و نمی تواند تا
 شده استزمانيکه بنای جامعه ملل بر اين سنگها نهاده

کشورهای جهان را نمی شود به. وجود داشته باشد
. تقسيم کرد،کشورها با حق ويژه و کشورهای فاقد حق
مبنای حقوق. دوران سياه استعمار بپايان رسيده است

.ملل را نمی توان بر اساس ماهيت حکومتها گذارد
.حکومتها رفتی اند ولی ملتها و کشورها باقی می مانند

س از انقالب کبير اکتبر فروپاشی نظاممردم جهان پ
تاريخ را نمی شود به. استعماری جهان را جشن گرفتند

بايد از اين عده پرسيد که مگر خود شما. عقب برگرداند
 .مغز نداريد که نيازمنديد با مغز امپرياليستها بيانديشيد؟

روشن است که کسانيکه کسب حقوق کشورها را وابسته
ا می دانند و می کنند نه تنها دستبه ماهيت اين رژيمه

خويش را در مبارزه بر ضد امپرياليستها و صهيونيستها
می بندند حتی بر ضد ارتجاع حاکم اين کشورها نيز

آنها زمينه مبارزه دموکراتيک و ضد. خواهند بست
امپرياليستی را برای خويش و مردم کشور خويش کور

آنها.  می گردندمی کنند و به دنباله روان حوادث تبديل
همواره در اجتماع فاقد آلترناتيواند و حرفی برای گفتن

ری میمردم ايران از اين جريانها َب. پيدا نمی کنند
يک لحظه تصور اين را بکنيد که مردم ايران. شوند

برای ملی کردن صنعت نفت به اين بهانه که دکتر
مصدق بورژوا است به ميدان نمی آمدند و يا پس از

 مرداد انصراف از حق قانونی ايران٢٨تای خائنانه کود
و تاراج نفت ايران را توسط کنسرسيوم نفت به باد انتقاد
نمی گرفتند و مدعی می شدند که رژيم شاه بهر صورت
ارتجاعی است و از رژيم ارتجاعی نبايد بيش از اين

و يا در حال حاضر باين علت که رژيم. انتظار داشت
رتجاعی و سرمايه داری است ايرانجمهوری اسالمی ا

حق ندارد از حقوق خويش در بحر خزر و يا خليج
اين عده نمی فهمند که حقوق ملی يک. فارس دفاع کند

کشور حقوقی عينی است که مستقل از ماهيت رژيمهای
حاکم اين ممالک در شرايط سياسی جهان کنونی وجود

اختهدارد و برای ما توسط همه ملل جهان برسميت شن
تماميت ارضی و حق حاکميت ملی از جمله. شده است

اينکه هر کشوری حق دارد خودش. اين حقوقند
حاکميتش را تعيين کند باين مفهوم است که دول ديگر
حق دخالت در امور داخلی اين کشور مفروض را

تنها. ندارند و نمی توانند برای وی دولت تعيين کنند
ن حکومت خود نقشمردم همان کشور بايد در تعيي

اينکه از درون انتخابات آزاد و يا تقلبی. بازی کنند
چگونه حکومتی بيرون خواهد آمد امر داخلی آن کشور
است و ناقض اصل اين حق نيست و نبايد اصل حاکميت

، در غير اينصورتملی را به اين بهانه خدشه دار سازد
خويش را محق می دانند که برایهميشه امپرياليستها 
اين. ، خودشان دولت تعيين کنندی جهانهمه کشورها

اينکه. تفکر چراغ سبز به امپرياليستها برای ورود است
کمونيستها ضامن حفظ منافع ملی و تحقق آن هستند و
آخوندها رسالت حفظ منافع ملی را ندارند فقط گفتار
زيبائی بر صفحه کاغذ است ولی در عمل نافی اين امر

ضعف و يا خطای کمونيستها رهبرینيست که در اثر 
مبارزه برای کسب حقوق ملی بدست عناصر متزلزل و

در اينجا سخن بر سر يک مبارزه حاد. تسليم طلب بيفتد
، بر سر آن است که چهطبقاتی برای کسب رهبری است

اينکسی توانائی بالقوه دارد کسی تسليم می شود و چه 
اگر کسانی پيدا. دبربمبارزه را تا فرجام نهائی آن پيش 

شوند که اساسا اصل موضوعيت حقوق ملی را بزير
پرسش ببرند طبيعتا در عمل نيز قادر نخواهند بود با

طبيعی. گيرندمی و ديک چنئی و آريل شارون قرار 
است که برای استدالالت پر تناقض و گزينشی آنها کسی

 . تره هم خورد نکند و آنها را جدی نگيرد
مر بسيار خوبی است ولیمبارزه با دارندگان بمب اتم ا

اين مبارزه بايد سراسری و بر ضد همه دارندگان بمب
اتمی و در راس آنها امپرياليسم آمريکا باشد که تا بحال
دو بار از اين بمب خوفناک استفاده کرده و صدها بار
گلوله های راديو آکتيو را در تجاوز به يوگسالوی و

ست تا بمبهایعراق بکار برده  است و حال در پی آن ه
 بسازند که امکان“مينی بمب اتمی“اتمی کوچکی بنام 

پاسداران را“استفاده اسلحه اتمی را افزايش دهد و حتی 
اين اعتراض بايد عليه. “به سالح سنگين مجهز کند

دويست کالهک اتمی اسرائيل باشد که اسلحه اتمی
، قرارداد منع گسترش سالحهایخويش را پنهان می کند

، نمايندگان آژانس بين المللیرا امضاء نکرده استاتمی 
انرژی اتمی را برای نظارت بر فعاليتهای اتمی خويش

منطقه را دائما تهديد می کند به اسرائيل راه نمی دهد و
و يک دولت تروريستی و اشغالگر است و به هيچ پيمان

بايد خواهان خلع سالح عمومی. جهانی تقيدی ندارد
تحريک عليه توليد بمبهای افسانه ایاتمی بود و نه 

ايران که بنا به گفتار خود امپرياليستها سالها طول می
اين. کشد تا ايران در صورت تمايل به آن دست پيدا کند
 . عده سيلی نقد را ول کرده اند و دنبال حلوای نسيه اند

ولی مخالفت با دارا بودن بمب اتمی چه ربطی به امر
و استفاده صلح آميز از آن دارد؟غنی سازی اورانيوم 

مگر نيروگاههای ايران تحت نظارت آژانس بين المللی
انرژی اتمی نيست؟ مگر اين جاسوسان شب و روز در
ايران نيستند و دوربينهايشان را در مکانهای ضروری
برای پائيدن ايران نصب نکرده اند و در مذاکرات خود

 اند که با حقوقبا دانشمندان ايرانی از آنها نخواسته
مکفی به اروپا و آمريکا بيايند و برای آنها کار کنند و

اين. دست از غنی کردن اورانيوم در ايران بردارند؟
جاسوسان نه تنها با چشمان دريده خويش نيروگاههای

 بلکه دانشمندان ايران را به،اتمی ايران را می پايند
نعمگر مطابق قرار داد م. خيانت ترغيب می کنند

گسترش سالحهای اتمی که ايران آنرا امضاء کرده و
حتی خائنانه قرار داد الحاقی برای فروش ايران را نيز
امضاء کرده و دو سال آزگار به تعليق غنی سازی
،اورانيوم بر خالف مصالح ملی ايران دست زده است
اين آژانس موظف نيست به ايران برای دستيابی به

صارف صلح آميز کمک کند؟فنآوری هسته ای برای م
به چه مناسبت اين آژانس به تعهدات بين الملليش تن در

مگر. نمی دهد و کسی نيست از آنها بازخواست نمايد؟
غير از اين است که مفتری بايد مورد اتهام را ثابت کند

مگر می شود پذيرفت که بخواست. و نه متهم؟
 جهانامپرياليستها و صهيونيستها همه قوانين حقوقی

بيکباره  واژگونه تفسير شوند و نظام قضائی جهان بی
آژانس بين المللی انرژی هسته ای که شب. اعتبار شود؟

و روز در ايران نظاره گر است پس از جستجوی
نبود مراکز اعالم“فراوان مدعی شده است که آنها از 

نا گفته پيداست که چنين اتهامی. مطمئن نيستند“ نشده
اين استدالل مسخره را می توان. جو نداردنياز به جست

اين تکرار دروغهای. همواره از جيب بغل بدر آورد
آژانس بين المللی انرژی. جرج بوش در عراق است

نبود مراکز“هسته ای بهتر بود در اسرائيل به دنبال 
 با اين منطق امپرياليستی جرم.می گرديد“ اعالم نشده

استدالل مضحکی. ی کنندمتهم را بعد از اعدام تعيين م
ما شما را متهم می سازيم که دارای مراکز سری. است

ساختن بمب اتمی هستيد باين دليل ساده که ما هر چه
گشتيم نتوانستيم انبارهای سالحهای کشتار جمعی را در

هر فردی با اين منطق امپرياليستی. کشور شما پيدا کنيم
ات نرسيدهمجرم است تا زمانيکه بی گناهيش به اثب

.ديگر اصل بر برائت نيست بر مجرميت است. است
ديگر اصل بر اين نيست که همه افراد بی گناهند مگر

بنظر می رسد که خلخالی. اينکه گناه آنها ثابت شود
با منطق .بد نام دار فانی را وداع گفته است“ بيچاره“

 صهيونيستی اين ايران است که بايد-امپرياليستی
ش را ثابت کند و نه آژانس بين المللیبيگناهی خوي

 ۵ادامه در صفحه ... انرژی اتمی که بايد
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بيچاره ها فکر. امور خارجه انگلستان هم صدا شدند
شته به سادگیمی کنند اسناد منتشر شده آنها در گذ

 ونفراموش می شود و مردم ايران اين خيانت آنا
 . قلمبدستان مزدورشان را فراموش می کنند

گفته می شود که استفاده از انرژی اتمی برای محيط
زيست خطرناک است و مردم ايران که در اثر تبليغات
سرسام آور رسانه های حکومت قادر به تشخيص منافع

 خطرناک را بجای منافع يک صنعت،خويش نيستند
بنظر اين عده چاکر منش اگر رژيم. ملی گرفته اند

مالها آزادی بيان بدهد که در مذمت نيروی اتم
سخنرانی و بحث شود و در فوايد محيط زيست سالم
غير اتمی آظهار نظر شود نظر مردم ايران بکلی بر

اين عده استدالل حفظ محيط زيست را وسيله. می گردد
فع ملی ايران و مبارزه برای حقوق مشروعنفی منا

ببينيد که اين عده چقدر استداللهای. ايران نموده اند
نامربوط اختراع می کنند تا ايران را از حق خويش

 . محروم سازند
نخست اينکه بايد به اين کالشان سياسی گفت چرا در
اروپا و آمريکا که سالها برای حفظ محيط زيست توسط

نخواه و يا آلوده مبارزه می شود مردمگروههای آرما
اين ممالک حاضر نيستند عنان توليد انرژی خويش را
بدست آنها بدهند؟ آيا آنها هم نادان اند؟ آيا سی سال

کافی نبوده است که آنها بيکباره“ سبزها“تبليغات 
پاسخ آن ساده است زيرا مردم میرستگار شوند؟ 

انرژی از ساير راههافهمند که تا زمانيکه سپيده تامين 
در افق پديدار نشود تعطيل نيروگاههای هسته ای

، ضد ترقی و، رفتن به عصر حجر استمقدور نيست
از اين گذشته چرا بايد در مورد آلودگی. پيشرفت است

محيط زيست خرخره ايران را گرفت؟ امپرياليست
آمريکا بزرگترين آلوده کننده محيط زيست در جهان

يست قرار داد کيوتو را که تقريبا همهاست و حاضر ن
اسرائيل. ممالک امضاء کرده اند به امضاء برساند

کشور يک وجبی با تسليحات اتمی خويش منطقه را
آلوده کرده است و خطری بالقوه برای هستی منطقه

پرسش اين است که چرا اين هواداران محيط. است
ونيسمزيست به کارزار مبارزه عليه امپرياليسم و صهي

نمی پردازند که بزرگترين خطر برای محيط زيست
هستند؟ اگر واقعا اين افراد صميمانه هوادار محيط
زيست اند بايد بر ضد نظام سرمايه داری بپاخيزند که
با هرج ومرج توليد و نابودی توليد اضافی خويش تمام
ذخاير و منابع سوخت و ماده اوليه جهان را بر باد می

از حفظ محيط زيست بدون مبارزه عليهحمايت . دهند
ولی شما در. امپرياليسم و سرمايه داری بی معناست

دلسوزی اين عده در مبارزه برای حفظ محيط زيست
بجای يافتن رد پای نقش عظيم و مخرب نظام سرمايه
داری و امپرياليسم به نفی حقوق مشروع ايران

ازاين هواداران محيط زيست بيش . برخورد می کنيد
همه به ميکروب خيانت ملی و گماشته گی امپرياليست
آلوده هستند و بی منطقی آنها از اين جهت است که با
آسمان و ريسمان بافتن می خواهند قاعده خاصی برای

آنها دلشان برای محيط زيست نسوخته و. ايران بسازند
سوزش آنها از اين است که نمی توانند. نمی سوزد

 .   ستدالل مناسبی پيدا کنندبرای فريب مردم ا
گفته می شود اگر در ايران رژيم دموکراتيک بر سر
،کار باشد و بتواند اعتماد بين المللی را جلب کند
امپرياليستها حق مشروع ايران را به رسميت می

ولی برای کسانيکه که روند اين فشار را با. شناسند
هبحثهای مربوط به آن تعقيب می کنند روشن است ک
امپرياليستها می خواهند اين حق مشروع همه ملل را
به بهانه اينکه بمب اتمی ممکن است دست تروريستها

کليه بحثهای. بيفتد برای همه ملل جهان ممنوع کنند
امپرياليستها در اين جهت است که قرار داد منع
گسترش سالحهای اتمی را از مضمون خويش تهی

در اينجا. را قانونی کنندگردانند و قلدری امپرياليستی 
مسئله فشار به ايران يا فشار به جمهوری اسالمی
نيست فشار به جامعه جهانی و همه حکومتهای آينده

پس اين ادعای که. ايران و سراسر جهان است
امپرياليستها حق استفاده از انرژی هسته ای صلح آميز
را منکر نيستند دروغی بيش نيست و تبليغات نوکران

 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

 ...به قربانيان ماشين عظيم
. با سند و مدرک گناهکاری ايران را باثبات برساند
ظاهرا نطقهای آقای البرادعی نيز از پنتاگون تنظيم می

اين است منطق خون آشام امپرياليستی و. شود
 .   چوجه نبايد به زير بار آن رفتصهيونيستی که بهي

آمريکائيها نه تنها خود پيمان منع گسترش سالحهای
اتمی را زير پا می گذارند حتی مامورين آژانس بين
المللی انرژی اتمی را نيز به خاک آمريکا راه نيز نمی

فقط مشتی کوران سياسی قادر نيستند اين حقايق. دهند
به آنها توصيه می کنيم کهما . غير قابل کتمان را ببينند

بهتر است اگر به تتمه اعتبار خود اهميت می دهند از
ممکن. اظهار نظر بی پايه و نا مستند دست بردارند

است اظهار نظری نابجائی برای خودنمائی و تسکين
زبانه کشی شعله تمايالت خرده بورژوامنشانه و منش
فردی بيان شده باشد ولی دود چنين روشی به چشم
مردم ايران می رود و آنها کور نيستند تا ماهيت اين

 .گفتار را نفهمند
پاره ای از عمال بومی ايدئولوژيک امپرياليستها شکل
ديگری از مبارزه با منافع ملی ايران را در پی گرفته

آنها مدعی اند که نبايد اجازه داد که مالها صاحب. اند
ليل فقط مالها؟بايد از آنها پرسيد بچه د. بمب اتم شوند

معنی اين خواست تنها اين است که ما با داشتن بمب
“خاخامهای“مثال . اتمی در دست غير مالها موافقيم

 آمريکائی اگر بمب اتم داشته“کشيشهای“اسرائيلی و 
قابل“و “ متمدن“، زيرا آنها باشند اشکالی ندارد

صد البته به گفته رسانه های گروهیهستند و “ اعتماد
نه تروريستند و نه دروغ گفته و فريب ، آنهاانخودش
 و نه آدم ربائی می کنند و نه کسی را شکنجه میکارند
 امپرياليست، آمريکا و اسرائيلبنظر اين دوستانِِ. دهند

به“ دموکراسی“و “ آزادی“آمريکا برای استقرار 
و در ايران و اندونزی و شيلیعراق و افغانستان رفته 

مدکودتا کرده و آ“ حقوق بشر“حقق نير برای ت... و
،اين عده هوادار خلع سالح عمومی نيستند. کشته است

منفور و خوفناکاساسا بمب اتمی و استفاده از آنرا 
 آنها فقط هوادار خلع سالح ايران هستند تانمی دانند،

مبارزه با. هر گوشه ای از آن را دولتی تصاحب کند
مان ملی ايرانياندارا بودن بمب اتم مخالفت با آر

.اکثريت مردم ميهن ما با داشتن بمب اتم مخالفند. نيست
ولی اين چه ربطی به نيروگاه اتمی دارد؟ می توان
مخالف بمب اتم بود ولی هوادار غنی سازی اورانيوم و
.استفاده صلح آميز از آن که حق مشروع ايران است
اندر حقيقت عمال امپرياليستها و صهيونيستها در اير

که برخی با جيره و مواجب و برخی بی جيره و
مواجب هستند مسئله بمب اتمی اسالمی و يا بمب اتمی
مالئی را برای ارعاب مخالفين طرح می کنند تا بی

نا گفته. پايه بودن استدالالت خويش را بپوشانند
 حتی به گفته،پيداست که تمام تحقيقات اتمی ايران

گاهی و آزمايشگاهیکارشناسان جهانی جنبه دانش
داشته و نه جنبه توليد صنعتی و هياهوی امپرياليستها

 . پوچ و بی معناست
در مورد اين عده که برای خوش آمد امپرياليستها اين
شعارها را می دهند ما تنها می توانيم اضافه کنيم که
آنها هوادار حمله نظامی امپرياليستها و صهيونيستها به

ت مردم ايران برای آنها بیايران هستند و سرنوش
آنها کسانی هستند که مانند کيهان سلطنت. ارزش است

طلبان که سخنگوی فارسی زبان رامزفلد است فقط به
جعل اخبار و تحريک و دروغ مشغول است تا فضائی

وب و تزلزل و تحريک برای حملهسرشار از آش
آنها. امپرياليستها و صهيونيستها به ايران فراهم کند

مان کسانی هستند که تا ديروز حق مشروع ايران دره
اغنی سازی اورانيوم را نيز نفی می کردند و سياه ر

 تحويل خوانندگان خويش می دادند و،دروغبه سفيد 
تنها بعد از اينکه خود اربابان آنها نيز ناچار شدند در
اثر فشار جهانی حق ايران در استفاده از غنی کردن

يت بشناسند و موذيانه به سلب اعتمادسماورانيوم را بر
از ايران برای پيشبرد نيات شوم خود توسل جويند و
،نوع استدالل خويش را برای عوامفريبی تغيير دهند
لحن کيهان لندنی نيز عوض شد و با جک استرو وزير

 .   رياليستها در ايران و جهان استامپ
يمناگفته پيداست که رژيم جمهوری اسالمی يک رژ

اگر امپرياليستها به رژيمهای ارتجاعی. ارتجاعی است
برادر تنی آنها هستند اجازه نمی دهند از حق خودکه 

، تکليف يک حکومت انقالبی و رژيماستفاده کنند
. روش استم اکنوناز هآينده سوسياليستی درايران 

اگر حکومت فعلی ايران از حق ايران خائنانه بگذرد
همين امپرياليستها در فردای آزادی ايران با توسل به
اين خيانت حکومت فعلی ايران کشور انقالبی ايران را

“محققين“اين عده . از داشتن هر حقی محروم می کنند
بی مغز نه تنها از مبارزه طبقاتی و شناخت دشمن

 شعور سياسیحداقلداشتن بوئی نبرده اند با طبقاتی 
، تسليم همه ممالکتسليم ايران. متعارف نيز بيگانه اند

غير اتمی و تصويب يک ناحقی بی شرمانه ای است
 آنوقت. همه بايد به آن تمکين کنند،که بعنوان قانون

امپرياليستها با اتکاء به همين قانون که خود
ی و ضد خلقیفروختگانی نظير سازمان جاسوس

و همه“ حزب کمونيست کارگری ايران“مجاهدين و يا 
طنتپيروان رهبر گمراهی بنام منصور حکمت و سل

 به ايران،طلبان کيهان لندنی برايش سينه زده اند
تجاوزی که از اين ببعد. انقالبی تجاوز خواهند کرد

نامش اجرای قوانين سازمان ملل و مجازات کسانی
بد“،  را رعايت نمی کنند“ونحرمت قان“است که 

آنوقت اين رهبران خود. “غير قابل اعتمادند“و “ عهد
 کجا خواهند بود تا،فروخته و اين منتقدين زبان دراز

 .خلق ايران حسابشان را کف دستشان بگذارد
گفته می شود که بايد صبر کرد رژيم انقالبی در ايران

رژی اتمیبر سر کار آيد آنوقت برای حق استفاده از ان
اين ناقص الخلقه های سياسی نمی فهمند. به ميدان آمد

که بهمين جهت هر کس که امروز با روشنی از اين
 آب به آسياب ـ با اما و اگر ـحق ايران حمايت نکند و

صهيونيستها و امپرياليستها بريزد به روشنی دشمن
مردم ايران است و بطور عينی همدست صهيونيسم و

 . ستامپرياليسم ا
نوکران امپرياليستها و جاسوسان آنها شيادانه تالش
بيهوده می کنند که اين انديشه را در ذهن مردم ايران
رسوخ دهند که مبارزه برای حقوق حقه مردم ستمديده
.ايران مبارزه ای برای منافع ملی ملل تحت ستم نيست

، مبارزه ای برایمبارزه ای ضد استعماری نيست
ايران نيست بلکه عملیقانونی حقوق ممانعت از سلب 

برای دست يافتن به سالح اتمیاز طرف آخوندها است 
به منظور استفاده از آن برای تهديد و شانتاژ و حفظ

اين دريوزگان سياسی روشن. د، نه حفظ مملکتخو
نمی کنند که رژيم ايران چه کسی را می خواهد شانتاژ

 اتم خودش راو تهديد کند و چگونه می خواهد با بمب
اين گفتار بی سر و ته تنها زمانی برای. حفظ کند

خواننده مفهوم می شود که بداند نويسندگان اين جمالت
نوکران آمريکا واسرائيل هستند و در ذهن خويش
امکان تجاوز نظامی به ايران را توسط اربابان خود

شانتاژ و“آرزو  می کنند و باين جهت از واژه های 
 با بمب اتم که.می گويندسخن “ حفظ خود“و “ تهديد

نمی شود مردم ايران را تهديد کرد و بر سر تظاهرات
مردم در قم و يا مشهد بمب اتمی پرتاب کرد و در عين

همانگونه که گفتيم بمب اتمی. حال خود را حفظ کرد
تنها مصرف خارجی دارد و واژه شانتاژ و تهديد و

تجاوز خارجی میحفظ خويش را تنها در ارتباط با 
فقط موجود نوکر صفتی می تواند اين. توان تفسير کرد

افکار را به مخيله بيمار خود راه دهد که در آرزوی
تجاور به ميهن ما ايران روزشماری می کند و باين
جهت از تهديد و شانتاژ تجاوزگران که گويا برای
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی سرمايه داری و

 .      می آيند سخن می راندآزادی ايران 
کينه ايکه مردم ايران به رژيم مالها دارند اقدامات
جنايتکارانه عليه کشور ايران و دستآوردهای خلقهای

مبارزه با ساختن بمب. ما را هرگز توجيه نمی کند
اتمی ايران که حتی کارشناسان خود امپرياليستها

ل بهبرحسب منظره سياسی روز آنرا از سه تا ده سا
 مبارزه برای کسب، بايد به موازاتتعويق می اندازند

 ۶ادامه در صفحه ... حقوق مشروع ايران
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

 ...رشته هائی که پنبه شد
شهای  حال بايد جبهه ای از مسلمان ُک.بپردازند اند  کرده

 مراجع ،حرفه ای پديد آورند تا بخاطر اين شغل شريفشان
بين المللی به آنها مدال و جايزه بين المللی در لندن هديه 
دهند و برای برپائی سازمانهای غير دولتی آمريکا پسند، 

يسم که اين دشمنان لنين. آنها را الی پوست پياز بخوابانند
تاب تحمل انتقاد به اسرائيل و صهيونيسم را ندارند برای 
توجيه نوکريشان در نزد اسرائيل به آثار لنين متوسل می 
شوند و مدعی می گردند که بر اساس آثار لنين از جمله 

اسرائيل " دموکراسی بورژوايی و دموکراسی کارگری"
زيرا اسرائيل همه . صاحب دولتی دموکراتيک است

 يک حکومت دموکراتيک را دارا می الزم و کافِیشروط 
 . باشد

مشتی اشغالگر از اقصی نقاط جهان به سرزمين فلسطين 
ان ب، مردم و صاحآمده آنجا را با زور اسلحه اشغال کرده

آن سرزمين را دسته دسته اعدام کرده و نابوده واقعی 
، آب را بر  به زندان انداخته سر بريده تارانده و، نموده
، زمينهای زراعتی ، بدورشان ديوار کشيدهشان بستهروي

ميراث   و ادعای ارث ومرغوب آنها را غصب کرده
، ، لهستانی، آلمانی ايرانی و نام ابا اجدادینموده
و  ، رومانی، مجاری، روسی، ايتاليائی، اتريشییئآمريکا

و يکشبه به خويش را بيکباره به عبری تغيير داده ابرقوئی 
قوم “تورات و اکاذيب مذهبی خود را استناد افسانه 

 خوانده و طلبکار شده و با دو حزب فاشيستی “برگزيده
 فقط“حزب ککا“ليکود و حزب فاشيستی کارگر که ما نند 

برای گمراهی نام کارگر را بر خود نهاده است بطور 
متناوب نان به هم قرض داده و صندلی حکومت را بهم 

 بقدری مشمئز کننده اين نمايش مسخره. تعارف می کنند
است که يادآور انتخابات دموکراتيک در آلمان قبل از 
جنگ است که از درون آن آدولف هيتلر سر بر آورد و 
خويشتن را بکلی مستقر ساخت و مدعی شد که وی از 

اد پرستان نژ. يک انتخابات دموکراتيک زاده شده است
صهيونيست آموزگاری نظير آدولف هيتلر داشته اند که 

ملتی که بعد از فاجعه . خويشتن را دموکرات می خوانند
 جديدی برای ملت “هلوکاست“ در پی ايجاد “هلوکاست“

با استناد به . ديگر است نه آزاد است و نه دموکرات
دموکراسی، نمی تواند اکثريتی، گردن اقليتی را گوش تا 

ش ببرد و توجيه جنايتش را با دارا بودن اکثريت آراء گو
در فلسطين اقليتی وارداتی اکثريت مردم اين . توجيه کند

سرزمين را به بند کشيده اند و بين خوديها در مورد 
سرنوشت اکثريت اين مردم تصميم می گيرند و آنوقت 

اين مانند آن . می خوانند“ دموکراتيک“چنين نمايشی را 
، ه سه نفر راهزن خانه شما را اشغال کنندمی ماند ک

از آنجا بزور اسلحه و دسيسه ساکنين چند ده نفری خانه را 
بين خودشان  “دموکراتيک“بيرون بريزند و سپس بطور 

، برای اتخاذ تصميمات باتفاق آراء  سه رای بهبا استناد
کيهان لندنی و حزب ککا برای اين منطق . توسل جويند

دست می زنند زيرا آنها مامورند مردم را هلهله می کنند و 
، يکی با رنگ ليبراليسم ديگری با به گمراهی دعوت کنند

 .“مارکسيسم“زنگار 
شستشوی . صهيونيستها فاشيستهای مغز شور و آدمکش اند

مغزی آنها در طی ده ها سال اشرافيت کارگری و بسياری 
 اقشار فرودست جامعه را با تبليغات زهرآگين ضد اسالمی

اسرائيل صهيونيست بر اساس کدام . نيز در بر گرفته است
حق دموکراتيک مجاز بود که تاسيسات نيروگاههای اتمی 

اين . ملت ديگری را در عراق به نابودی بکشد؟
جنايتکاران بر اساس کدام حق دموکراتيک مجازند که در 
انتخابات عراق شرکت کنند و به قانون اساسی آن رای 

تکاران بر اساس کدام حق دموکراتيک اين جناي. دهند؟
مجازند تهديد کنند که دستآوردهای هسته ای مردم ميهن ما 

بهمين جهت حمايت از مبارزه آشتی . را نابود نمايند؟
، حمايت ناپذير مردم فلسطين حمايت از منافع ملی ايران

. تاز حق حاکميت و تماميت ارضی همه ممالک جهان اس
يستی است و با ميهن پرستی ملی گرائی صهيونيستی فاش

 .   کمونيستی سرسوزنی قرابت ندارد
ولی انتخابات دموکراتيک فلسطين خط باطلی بر تظاهر به 
. لنينيسم حکمتيسم و دموکراتيک خواندن اسرائيلشان کشيد

سازمان حماس برنده اين انتخابات آزاد و دموکراتيک شد 
صور  و مريدان سينه چاک من“حزب ککا“و بنا بر منطق 

 ...به قربانيان ماشين عظيم
 برای استفاده از حق غنی کردن اورانيوم به صورت

کسی که اين وابستگی ها را. صلح آميز انجام بگيرد
زيچه دست امپرياليستهاست و سرانجامبا نفهمد
 . ش روشن می شودماهيت

برای ارعاب مخالفين گفته می شود که هر کس از حق
مشروع ايران در استفاده از اورانيوم غنی شده برای
تامين انرژی استفاده کند و اساسا هر کس حق
مشروعی برای ايران برسميت بشناسد و يا دلش برای
ايران بسوزد و نسبت به سرنوشت مردم اين سامان

ند ناسيوناليست و هوادار رژيماحساس مسئوليت ک
بی پايه بودن ضعف استدالالت اين مفتريان. است

تنها يک عقل سليم کافی است. نيازی به پاسخ ندارد
که به ريش اين گونه استدالل وطنفروشان جاسوس

 . بخندد“حزب ککا“نظير 
تنها تشکلهائی از اظهار نظر آشکار خودداری می

ن سرگرم اند کهکنند و به نفی حقوق حقه ايرا
، فاقد حداقل اعتماد به نفس دربخودشان شک دارند

هويت.  و توان مبارزه سياسی را ندارندمبارزه اند 
سياسی اين عده نه در داشتن مواضع روشن مستقل
.بلکه در وجود مخالفت با نظرات بقيه بهر قيمت است
آنها ضرورتی برای بقاء در جمع اپوزيسيون ايران

 مخالفين آنها که رقبايشان هستند حضوراگر. ندارند
نداشته باشند اين جريانات خود بخود ضرورت بقاء

اينها سوگند خورده اند از. خويش را از دست می دهند
ترس اتهامات مشتی بيکاره خرده بورژوا که در
زندگی شان هرگز مسئوليتی نپذيرفته اند و در مقابل

سرو صداخطرات قد علم نکرده از کنار آنها بی 
گذشته اند به نيهيليست و پوچگرا و بيهوده گو بدل

تشکلهای جدی سياسی که برای کسب قدرت. شوند
سياسی فعاليت می کنند و در اين امر احساس
مسئوليت کمونيستی دارند بايد در همه عرصه ها
بدون واهمه نقطه نظرات روشن خويش را داشته

مردم ايران را بهباشند و آنرا تبليغ کنند و مبارزه با 
بهانه حضور نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی در
دستور کار خود قرار ندهند و به مشتی وطن فروش و

 .جاسوس بيگانه بدل نشوند
محروم کردن ايران از حقوق طبيعی اش تقويت رژيم

زيرا اين امکان تبليغاتی را. جمهوری اسالمی است
ذارد تادر اختيار رژيم جمهوری اسالمی می گ

حقانيت خويش را عرضه کند و معترضين و منتقدين
داخلی را به بهانه خطر تجاوز خارجی و خشم به حق

سرکوب.  وحشيانه سرکوب نمايد،مردم ايران
تظاهرات کارگران در ايران و بی توجهی به حقوق
آنان در سايه هجوم تبليغاتی امپرياليستها قرار می

اين. ی دمندگيرد که روزانه در بوق جنگ م
تحريکات ضد بشری فقط نفرت مردم را به

بجز مشتی خود فروخته. امپرياليستها افزايش می دهد
و جاسوس در ايران که تعدادشان بيک درصد هم نمی
رسد به گواه همه اخباری که از ايران می رسد و حتی
در رسانه های گروهی غرب و مطبوعاتشان بازتاب

ه در مقابل زورگوئیمی يابد مردم ايران يک تن
امپرياليستها و صهيونيستها ايستاده اند و اگر پای
خيانت رژيم جمهوری اسالمی در ميان نباشد ممکن

موج عظيم. نيست که بتوان به ايران تجاوز کرد
خواست ملی مردم ايران و مقابله با زورگوئی چنا ن
اوج گرفته است و چنان اين امر با غرور ملی ايرانيان

تادگی در قبال تحکم و تحقير خلقهای ايران درو ايس
آميخته که بعيد بنظر می رسد که رژيم جمهوری

فشار از پائين. اسالمی توانائی عقب نشينی داشته باشد
و ما بايد. رژيم را در بن بست از باال قرار داده است

 .      بتوانيم حداکثر اسفاده از آنرا بکنيم
 ای در ايران هيچکسدر مورد مسئله نيروگاه هسته

حزب کار. نمی تواند هم به نعل بزند و هم به ميخ
ماست خورش را آنقدر می گيرد تا) توفان(ايران

 .حرف دلش را بزند و تکليفش را روشن کند
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 حال بايد برای اثبات حقانيت ،حکمت رهبر گمراه آنها
حماس نيز به لنينيسم متوسل شد و پای تعاريف دموکراسی 

آنها که سايرين را به نازل بودن ميزان . را به ميان کشيد
دانش مارکسيستی متهم می کردند زبان در کام کشيده و 
 حاضر نيستند که اين تصميم مردم فلسطين را که بسييار
دموکراتيک و آزاد و عليرغم همه دسيسه ها و توطئه ها و 
فشارها و تبليغات امپرياليستها و صهيونيستها پديد آمده 

آنها مدعی اند که بنا   .است صميمانه به رسميت بشناسند
بر اساس نظريات منصور حکمت که نوشته ای از وی را 

ی  م“داهيانه“اثری " دموکراسی ، تعابير و واقعيات"بنام 
 اسرائيل تنها می تواند يک دولت دموکراتيک ،دانند

 بايد “داهيانه“حال بر اساس همان اثر . بورژوائی باشد
بپذيرند که حماس نيز دولتی دموکراتيک است زيرا هم 

را پايه و ، آزادی بيان و آزادی انتخابات آزادی تحزب
آزادی حمل اساس کارش قرار داده و و حتی بيشتر هم 

و آزادی دی انتخاب نامزدهای مسيحی اسلحه و آزا
تظاهرات و آزادی مطبوعات را برسميت شناخته و هم 
نظار جهانی که برای اعمال نفوذ و ارعاب بر سر 
صندوقهای اخذ آراء حضور يافتند بودند را برای اينکه مو 

اگر در . الی درزش نرود بدون واهمه پذيرفته است
 خروج بی قيد و سرزمين فلسطين مردم آزاد بوده اند که

، شرط اشغالگران تروريست صهيونيست را مطرح کنند
هيچ نيروی مترقی حق نداشته “ دموکراتيک“يل ئدر اسرا

خواهان خروج بی قيد و شرط نيروهای اشغالگر
 حتی معترضين با وجدانی .شودصهيونيستی از فلسطين 

که نمی توانستند شاهد کشتار مردم بی پناه و غير نظامی
باشند با بدترين مشکالت و محذوريتها روزمره فلسطين 

روبرو هستند و صدايشان را بطور دموکراتيک خفه می
از اين گذشته در فلسطين زنان بی حجاب نيز وجود . کنند

دارند که کسی مزاحم آنها نيست ولی در اسرائيل زن با 
در چنين وضعی نمايندگان . حجاب را به صالبه می کشند

يونيستها از راه رسيده اند و چون نتايج امپرياليستها و صه
انتخابات دموکراتيک فلسطين مطابق ميل آنها نيست زير 
بار تصميمات دولت دموکراتيک فلسطين نمی روند و خود 

بايد پرسيد اين دول که . را نيز باطنا دموکرات می نامند
مرتب و يک نفس از تحقق دموکراسی در خاورميانه 

مه ممالک را به انجام بزرگ صحبت می کردند و ه
انتخابات آزاد دعوت می نمودند و می خواستند که 

جوامع “شود و “ نهادينه“دموکراسی در اين ممالک 
 طالن به چه دليل خط ب،در اين کشورها مستقر شود“ مدنی
بچه دليل خود می کشند؟ “ ارزشهای“و “ اعتقادات“بر 

 .نتايج روشن انتخابات آزاد فلسطين را نمی پذيرند؟
پاسخ به اين امر روشن است زيرا اين دولتها از 

ابزاری برای اعمال زور و سياست تنها  “دموکراسی“
 دموکراسی آنها فقط نمای خارج.سلطه گری ساخته اند

آنها . است و مضمون آن منافع شوم طبقاتی آنها می باشد
تنها می توانند به دموکراسی طبقاتی در عمل تحقق بخشند 

هواداران . را از چهره خويش بردارندو نقاب تزوير 
امپرياليسم و صهيونيسم حتی به تعاريف و تعابير و تفاسير 
خويش در مورد دموکراسی بورژوائی و تزويری که در 

، آنها با اين دموکراسيها موجود است اعتقادی ندارند
موذيگری نمای دموکراسی را که فقط شکل ظاهر است 

را وسيله ای برای تحقق آنبجای مضمون آن می گذارند و 
نمی شود مدعی شد . اغراض سياسی خويش می نمايند

 است ولی دموکراتيکاسرائيل از نظر بورژوائی کشوری 
، ، سرکوبگر، متجاوز، نژادپرستدر عين حال جنايتکار

، ، شکنجه گردشمن دموکراسی در خارج مرزهای خويش 
نيز می باشد و آنوقت ... و، آدمربا تروريست معروف

کتاب“ و “واقع بين“نين ادعاگری که خود را کمونيست چ
 می نامد تکيه خويش را بيطرفانه تنها بر وجه “خوانده

د و ساير وجوه را اسرائيل می گذار  بودن“دموکراتيک“
 سازی برای توجيه وریئ و بدنبال تبه طاق نسيان سپرده

اين اتخاذ موضع می رود تا نشان دهد که چرا بايد بين اين 
روشن است که کسی .  پيغمبران جرجيس را پيدا کردهمه 
 بودن اسرائيل را برجسته می کند و از “دموکراتيک“که 

از درون پوسيده ای  و  “سيب خوشرنگ“الی مشتی لجن 
و حلوا را بيرون می کشد و بر تارک سرش می گيرد 

حلوا کرده و ساير خصيصه های اين پديده را با بی شرمی 
  ٧ادامه در صفحه .. .و زير سبيلی رد می
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

روی استيصال و در ماندگی به سی هزار نفر رساندند
غافل از اينکه برای آنکه سی هزار نفر بتوانند به
مبارزه مسلحانه توسل جويند به صدها هزار نفر حامی
در پشت جبهه نياز دارند تا کار تدارکاتی را به انجام

، به، به کفش، به پوشاکآنها نياز به آب و غذا. برسانند
، به مکانی برای پنهانجای خواب برای استراحت

آنها بايد. ، به اسلحه و پول و پوشش طبيعی دارندشدن
 آنها.، به ماشين و سوخت نياز دارنددر حرکت باشند

همه اين حقايق. اطالعات دقيق از درون دشمن دارند
چندی. شت سر الزرقاوی پنهان کردرا نمی شود در پ

بعد به سخن از شورشيان و نه نهضت مقاومت خلق
مشتی“عراق به ميان آمد و ادعا شد که اين شورشيان 

 هستند که امتيازات دوران صدام حسين“سنی متعصب
را از کف داده اند و حال از با انگيزه منافع شخصی و

 آغازاين. از غيض حسادت با اشغالگران می رزمند
 از جنگی ضد امپرياليستی و،سياست تغيير جهت جنگ

جوخه های مرگ. ميهن پرستانه به قوم کشی داخلی بود
امپرياليست آمريکا به طراحی نگروپنته که کارشناس
اين مسايل بود پا گرفت و اثر انگشت جنايات آنها در

کليه تجارب آمريکای جنوبی در. عراق روشن شد
در) توفان( و حزب کار ايرانعراق تکرار می گردد

ارزيابيهای گذشته خويش نقش آقای نگروپنته را که
راهی عراق برای ايجاد چنين وضعی شده بود بر مال

.حال نگروپنته ثمره کشت خويش را درو می کند. کرد
بمب گذاری و ترور روشنفکران و منتقدين و سران

، ارتکاب بهرسياسی مورد حمايت عمومی و محبوب
 از طرحهای ايجاد انزجار و وحشت کندطيتی که فقجنا

 .ی استئآقای نگروپنته آمريکا
مهم اين نيست که بمب گذار امروزی در حرم مقدس
عسگری در شهر سامره تابعيت عراقی داشته يا نداشته

مهم. ، مسلمان باشد يا نباشد، عرب باشد يا نباشداست
 بدر می آيندآن است که اين دستها از آستين امپرياليستها

امروز که قوای. تا سياست آنها را در عراق پياده کنند
اشغالگر در مقابل اوج مقاومت مردم در مانده است و

 نفر و تخريب شهر فلوجه و١٣٠٠٠٠حتی با کشتار 
شکنجه گاه ابوغريب نتوانسته است از فشار مقاومت

 حال به اين دسيسه جديد متوسل شده است،مردم بکاهد
 نيروهای مقاومت را به بهانه اينکه که گويا آنهاکه کار

هستند توسط شبه و بازنده جنگ “ های متعصبسنی“
نظامی های شيعه از پای در آورد و خودش شاهد اين
هرز رقتن نيروها باشد و تنفسی برای سربازان

 در اين بمب گذاريها که برای.آمريکائی فراهم آورد
 ها صورت می گيردايجاد تفرقه ميان شيعيان و سنی

دست کثيف و جنايتکارانه امپرياليست آمريکا بوضوح
 .نمايان است

آنها توسط عوامل نفوذی خودشان سپس شيعيان را
برای تهاجم به مساجد سنی ها و کشتار مراجع دينی آنها
تشويق می کنند و ابعاد فاجعه را گسترش می دهند و

ون توده هادر ته دل از اينکه به اسلحه مذهب اين افي
متوسل شده تا جهت مبارزه را برگردانند و قوای
اشغالگر را از زير فشار بدر آورند خوشحالند و می

 . خندند
اين بمب گذاری جديد آمريکا در حقيقت انظار را از
شکنجه های مهيب زندان ابو غريب که اسناد بيشتر از
آن منتشر شده و روشن کرده است که شخص رونالد

و ديک چنئی در آن دست داشته اند منحرفرامزفلد 
اين بمب گذاری که به گواه شاهدان عينی توسط. کرد

افراد نقابدار و کارکشته و با تجربه نظامی انجام
، کاری با حساب و برنامه ريزی شده ازپذيرفته است

 آنهاعطرف امپرياليستهاست بهمين دليل ساده که فقط نف
گ داخلی می تواند دريک جنبروز را در بر داشته و 

.خدمت توجيه اقامت طوالنی آنها در منطقه تمام شود
جرج بوش به اين اسناد برای اظهار وجود در آمريکا و
تسکين افکار عمومی و افزايش بودجه نظامی و کنگر
.خوردن و لنگر انداختن در خاور ميانه نياز دارد
نوکران بومی جرج بوش نيز همين استدالل را می کنند
و می گويند حضور آمريکا در عراق ضرورت دارد
زيرا مردم عراق خودشان شايسته آن نيستند که

 ٨ ادامه در صفحه... حکومت مورد اعتماد

گذشته حماس توانسته است شبکه ای از خدمات رفاهی و 
اجتماعی در فلسطين بر پا سازد که در خدمت مردم قرار 
دارد و توده های فلسطينی آنرا با پوست و خون خود لمس 

لفه سياسی اين دو مو. می کنند و از آن بهره مند می شوند
و اجتماعی که در فعاليتهای حماس ديده می شود رمز 

ماهيت اسالمی حماس برای . پيروزی اين حرکت است
، آنها به دنبال پرچمی می گردند که مردم جنبه فرعی دارد

خواستهای آنها بر آن نقش بسته باشد و امروز اين حماس
بگذار . برآورده می کندعمال است که خواست اين ملت را 

سگان امپرياليست و صهيونيست و نوکران ايرانتی آنها 
 ليکن خلقهای ،ميليونها مردم فلسطين را تروريست بخوانند

جهان تروريستهای آمپرياليست و صهيونيست را در هر 
 .کجا و با هر پوشاکی که باشند می شناسند

پيروزی حماس در انتخابات فلسطين بسياری رشته ها را 
 نمی پذيرد که فاشيستهای قوم ملت فلسطن. پنبه کرد

برگزيده صهيونيست با آنها همچون برده رفتار کند و 
حمايت مردم ايران . حيثيت و غرور آنها را لگد مال کند

، حمايت از از جنبش فلسطين حمايت ازمنافع ملی ايران
. ، مبارزه با زورگوئی و استعمار استحقوق بين الملل

کمتيسم آلوده نشده خوب است کسانيکه هنوز به ويروس ح
اند از اين چندر غاز صرفنظر کنند و به صفوف خلق باز 

 . نوکری آخر عاقبت ندارد. گردند
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 ...رشته هائی که پنبه شد
 مسئله اش تحقيق و بررسی علمی نيست دفاع بی قيد ، کند

يک کمونيست که دو روزی . و شرط از صهيونيسم است
در مکتب ماترياليسم ديالکتيک آموزش يافته باشد نخست 
اين پرسش را برای خويش مطرح می کند که ماهيت پديده 

آيا اينکه . ر چه اساسی تعريف می شودای بنام اسرائيل ب
برای اين تعريف و شناخت فقط از مضامينی نظير 
جنايتکاری و تجاوزگری و شکنجه گری در کنار آزادی 
بيان و يا وجود دموکراسی سخن برانيم تنها به خلط مبحث

يک کمونيست مارکسيست لنينيست بايد . دست نزده ايم؟
جريانات تشکيل دهنده ببيند که از مجموعه اين عناصر و 

، درونی و نسبتا پايدار کدام  عمده،يک پديده آن جنبه دائمی
 آنوقت است که با کشف آن جنبه به ماهيت اين پديده .است

اين ماهيت است که تعيين کننده سرشت اين . پی برده است
 ،شئی است و ساير عالئم و تاثيرات و جهات گوناگون آن

ماهيت امپرياليسم را . ونداز اين جنبه ماهوی ناشی می ش
از پيدايش سلطه انحصارات می توان تشخيص داد و 

 از هر دولت آزاد تعريف کرد و نه از مينی ژوپی که زناِن
اگر قرار باشد ماهيت اشياء و . می پوشند و يا نمی پوشند

پديده ها را بر اساس دشمنی آنها با مذهب اسالم و تمايل 
ايی بعنوان مظهر آزادی شديد به اخالقيات جنسی  بورژو

زن و مرد تعريف کرد هرگز معرفت امروزی به جهان 
اين است که ماشين . پيرامون دست نمی داد و نمی دهد

مشدی مندلی جريانهای منحرف ومشکوکی نظير پيروان 
منصور حکمت در گل می مانند و از صهيونيستهای 

 .حمايت می کنند“ متمدن“و امپرياليستهای “ دموکرات“
م تحليلهای ژورناليستی و ضد طبقاتی اين دارودسته بی تما

شناسنامه که سر و کله اش بعد از انقالب پيدا شد بر اساس 
آنها . نفی ماهيت صهيونيسم و امپرياليسم استوار است

دشمن سوگند خورده لنينيسم و ساختمان سوسياليسم در 
 .استالينی هستند−اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی لنينی

ا در مبارزه خويش هيچ دورنمای سوسياليستی ندارند و آنه
. آنرا قابل تحقق نمی دانند و اعتقادی هم به آن ندارند

 و گپ زنی “سوسياليسم نيست در جهان“سوسياليسم آنها 
اين است که . روشنفکرانه برای گمراه کردن ديگران است

، “مدنی“ آنها در خدمت استقرار يک جامعه  و غّمهّم
در اين مجرا است که با .  غير مسلمان استو“ مدرن“

انتخابات . صهيونيستها و امپرياليستها هم دهان می شوند
دموکراتيک و آزادانه حماس در فلسطين خاری است که 

آنها به جای اينکه از . بر چشمان اين عده فرو رفته است
همه دول مدعی حمايت از دموکراسی بخواهند که به وعده 

ز حماس حمايت کنند بر عکس عمل خويش عمل نموده ا
کرده و از همه امپرياليستها و صهيونيستها می خواهند که 

آنها در تبليغاتشان . حماس را بيشتر تحت فشار قرار دهند
بجای اينکه بر دموکراسی تکيه کرده آنرا برجسته کنند با 

آنها حماس را آماج . دشمنان دموکراسی همزبان شده اند
نمايندگان خلق فلسطين کسانی . ه اندحمله خويش قرار داد

به . هستند که به هيچ صلحی در شرايط اشغال تن در ندهند
هيچ صلحی در شرايط تاراندن سه ميليون فلسطينی از 

 ، هيچ قرار و مدارسرزمين مادری خويش تن در ندهند
و در ن بوده است ي را که بر عليه خلق فلسطاستعماری

تجلی يافته است برسميت “ هنقشه را“ و يا “اسلو“قرارداد 
 −زير بار فشار ديکتاتورهای بورژوا. نشناسند

کشوری آزاد و مستقل . امپرياليستی اروپا و آمريکا نروند
بطلبند که ماليات و سود گمرکيش در دست نيروهای 

 .اشغالگر نباشد
نخست اينکه ملت . پيروزی حماس علل گوناگون دارد
ز مماشات رهبران فلسطين اعم از مسيحی يا مسلمان ا

سازمان فتح که از مبارزه بی امان با صهيونيستها خسته 
شده اند و حاضر به تسليم می باشند خسته شده و موافقتی 

آنها می بينند که اين رهبران قرارداد تسليم طلبانه . ندارد
 آمريکا را که“نقشه راه“ را پذيرفته و سپس “اسلو“
 از آن تاريخ تا کنون .قبول کرده انداست “ نقشه بی راهه“

 ،صهيونيستها نه تنها در سياست خويش تغييری نداده اند
بلکه اين عقب نشينی را به فال نيک گرفته و به 

تنها سازمان حماس است . وحشيگری خويش ادامه داده اند
که در مقابل اين تهاجم بربرمنشانه بصورت آشتی ناپذير 

 به زبان گلوله ايستاده است و می داند که صهيونيستها فقط
از اين . صحبت می کنند و تنها اين زبان را می فهمند

 ...تفرقه بينداز وحکومت کن
،و سنی در کار نبودصدام حسين هرگز قوم کشی شيعه 

سرکوبهای سياسی در آن کشور ريشه در سياست داشت
منافع صدام حسين و حزب بعث ايجاب. تا در مذهب

اوضاع از. نمی کرد که نزاع شيعه و سنی براه بياندازد
زمانی تغيير کرد که ارتش اشغالگر امپرياليستها خاک
عراق را اشغال کرد و رئيس جمهور قانونی آنها را به
اسارت گرفت و بطور غير قانونی در مقابل يک دادگاه
.دست نشانده با حمايت يک رژيم دست نشانده قرار داد
وضعيت نابسامان عراق ناشی از اشغال کشور عراق و

اگر صدها. دخالت امپرياليستها در امور داخلی آن است
بار انتخابات تقلبی در عراق برگذار کنند و رای دهنده

برای شرکت در انتخابات وارد نمايند واز اسرائيل 
شهود خود فروخته جهانی زير اسناد اين تقلبات را با
بی وجدانی در مقابل مبالغ گزاف و زندگی بی درد و
سر امضاء نمايند و اگر هزاربار برای آنها قانون

، باز کليهاساسی تقلبی برای فريب خلق عراق بنويسند
 هرگاه خلقی.شودتشبثات آنها با شکست روبرو می 

تصميم گرفت که در آزادی و با افتخار زندگی کند نه
جرج بوش و نه تونی بلر و نه آنگال مرکل وشيراک و
نه نوکران بومی آنها نظير جالل طالبانی و مسعود
بارزانی و اياد علوی و کيهان لندنی و نظاير آنها

 . نخواهند توانست مسير تاريخ را تغيير دهند
 تبليغات امپرياليستها در آن جهت،ز نخستاز همان رو

بود که ثابت کنند مبارزه ايکه در عراق در گرفته است
نه مبارزه مردم بر ضد قوای اشغالگر بلکه مقاومت
مشت قليلی تروريست است که ارتش قدرتمند آمريکا
در عرض چند ساعت کلک آنها را می کند و آنها را

بايد چرب می بودلقمه ای که . يک لقمه چرب می کند
در گلوی امپرياليست آمريکا گير کرده است و دارد وی

نوکران فارسی زبان جرج بوش نيز. را خفه می کند
جرج بوش با. همين اراجيف را نشخوار می کردند

سينه سپر کرده بر عرشه رزمناو آمريکائی با ژستی
کوتاه ترين جنگمتفرعنانه نمايان شد و حتی پايان 

وی نمی دانست که.  مردم جهان بشارت داد را بهجهان
قيافه اش از قيافه محمد سعيد الصحاف عراقی هزار بار

وقتی مقاومت اوج گرفت مجبور. مضحک تر است
تروريستهای“ از “مشتی تروريست“شدند به جای 

 نظير القاعده و الزرقاوی و نظاير آنها سخن“وارداتی
شکست روبرو شدوقتی اين نوع تبليغات نيز با . برانند
 را بدون تعمق و تنا از“تروريستهای وارداتی“تعداد 
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 ...حکمتيسم و صهيونيسم
 رسانيد که دست دفتر سياسی اين حزب را با

و بدوناختيار تام و بدون رعايت اصول شفافيت 
 از همه،در دريافت کمک مالیء نظر اعضا

ممالک ارتجاعی جهان بجز ارتجاع اسالمی و
اسرائيل باز“ دموکراتيک و مدرن“حتی دولت 
در بحثهای درونی اين حزب حتی. می گذاشت

نمونه های اسرائيل و کويت بمنزله دولی که پس
از جنگ جهانی دوم عليرغم کوچکی امکان بقاء

طرف سازمان مللل متحد بعنوانيافته و از 
کشورهای مستقل برسميت شناخته شده اند ياد می
شد و بايد سرمشقی برای تجزيه کردستان ايران

در آنجا بر سر کار آيد“ کاک.ح“قرار می گرفت تا 
اين حزب. و به عضويت سازمان ملل متحد در آيد

با کمال خونسردی تراوش چنين افکار ارتجاعی
.د بدون آنکه با آن مبارزه کندرا تحمل می کر
مقاالت متعددی در افشاء) توفان(حزب کار ايران

ماهيت اين حزب و همکاريش با اسرائيلی ها
اين. نوشته است و لزومی به تکرار آن نمی بيند

ستجنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت ا

 ...تفرقه بينداز وحکومت کن
، بهآنها به قيم نياز دارند.  خودشان را انتخاب کنند

خروج سربازان. کسی محتاجند که برای آنها فکر کند
 شرايط کنونی يعنی موافقت با حکومتاشغالگر در

،“متمدن“الزرقاوی و بهتر است که آمريکائی های 
در عراق بمانند تا آخرين“ آزاديخواه“، “دموکرات“
کشته شود و خلع“ تروريست هوادار اسالم سياسی“

 .سالح گردد
ولی همه نيروهای با تجربه را در عراق نمی توان با

احزاب. و تحقيرها فريفتاين افسانه سرائيها و دشنام 
قدرتمند سنی فورا از مقتدی صدر شيعه در بغداد در
خواست کردند که حفاظت آنها و اماکن مقدس آنها را

مقتدی صدر. توسط شبه نظاميان خويش بعهده بگيرد
وی. با کمال ميل به اين در خواست پاسخ مثبت داد

قیدسيسه امپرياليستها برای جلوه دادن تفرقه ميان عرا
هر سياستی که بخواهد. ها به بهانه مذهب را برهم زد

، جنگ شيعه سنیبه ايجاد تفرقه در عراق دست زند
اج حمله قرارمراه بياندازد تا امپرياليست آمريکا ديگر آ

نگيرد و جبهه متحد ميهنپرستان عراقی را تضعيف کند
سياستی در خدمت امپرياليسم است که توسط عوامل

از قديم.  دستهای آنها به انجام می رسدآنها و يا آلت
 . گفته اند تفرقه انداز و حکومت کن

جبهه بزرگ ميهنپرستان عراق بايد همانگونه که تا
کنون عمل کرده با هشياری اين دسيسه ها را بی اثر

، افراد تعليم ديده جوخه های مرگ آمريکا راسازد
ان، همدستشناسائی کند و آنها را بديار عدم بفرستد

امپرياليستها حزب توده عراق و دارو دسته های ناچيز
هوادار منصور حکمت را به سزای اعمال کثيفشان
برساند و خلقهای عراق را برای يک مبارزه توده ای
طوالنی قهرآميز و ايزائی بسيج نمايد تا ورقه تسليم
امپرياليسم در بغداد توسط رونالد  رامزفلد حقيرانه به

 .امضاء برسد
جربه عراق بايد برای جنبش آزاديبخش ايرانيان نيزت

ايجاد تفرقه و نعره های تجزيه طلبی. آموزنده باشد
ناسيونال شونيستهای کرد و آذری و عرب در خدمت
سياست عمومی امپرياليستی در منطقه است و از اين

برخی از اين کاسبکاران. ناحيه نيز تقويت می شود
امشان رسيده است وبوی دالر از واشنگتن به مش

حزب. مشغول صابون زدن به شکمهای خويش هستند
ما هر کس را که دستش را در نزد امپرياليستها بهر
.بهانه ای دراز کند نوکر امپرياليسم و جاسوس می داند
اين افراد و يا جريانها خائن به مردمند و بايد آنها را

 . مانند احمد چلبيهای ايرانی افشاء نمود
 .  به شکست امپرياليستها در عراق ايقان داردحزب ما

***** 

را) توفان(سياسی ديگر از جمله حزب کار ايران
، مستمر و، سياست مداومسياست آنها، گيردنيز ب

که چون خط قرمزی در تماموريکی است ئت
عرصه های فعاليت آنها بروز می کند و از پس
ستاره سرخ کاذبی که بدست گرفته اند ستاره آبی

 .داود نمايان است
کميته مرکزی حزب کمونيستپلنوم دهم قرار “در 

بااصول رابطه “ن ا تحت عنو“کارگری ايران
 يک حزب چند ده نفری که هنوز به غوره“دولتها

در، هم تبديل نشده و نه به دار است و نه به بار
 خود را در سطح و همتراز،ماليخوليای خويش

دولتهای جهان پنداشته و  بيمارگونه مدعی می
؟ و!شود که بايد ضوابط همکاريش را با دولتها

ائی، دارحتما منظور با وزارت خانه های خارجه
اين گنده. تنظيم کند، و امنيت اين دولتها است

 ناشی از بيماری خود بزرگ،گوئی و بلند پروازی
، ناشی از دليل تراشی برای دريافتبينی نيست
 نياز به.مالی است“ بی قيد و شرط“کمکهای 

اثبات نيست که اين تشکل نه قابل قياس با جنبش
آزاديبخش فلسطين است و نه با جنبشهای

حتی به جسارت می. اديبخش ويتنام و کامبوجآز
توان چنين قياس ناواردی را توهين مستقيم به اين

ولی چنين سندی را پلنوم حزبی. جنبشها تلقی کرد
، خود را تا سطح دولتهای بدونآنها تائيد می کند

 تا خوشگذرانی  کادرهایسرزمين باال می کشد
نمضحک اي. بيکاره را تضمين و تامين نمايد

است که اين تشکل به سرزمين مادری و
ميهنپرستی نيز اعتقادی ندارد و برای اسرائيل

     . بيش از ايران دل می سوزاند
ما به اسناد منتشر شده خود شما که غير قابل
تکذيب اند مراجعه می دهيم و می طلبيم که اگر
صميميت و شفافيتی در کار شما هست شماره چک

لتی را برای اطالع عمومبانکی اين کمکهای دو
از اين عده) توفان(حزب کار ايران. منتشر کنيد

می پرسد که به چه جهت دفتر سياسی اين حزب به
مصوبات پلنوم خويش که در آن اخاذی از اسرائيل
را حالل تشخيص داده است احترام نگذاشته و
عمل نمی کند؟ به چه جهت در کارش شفافيت

دار اين کمکها کهنيست و اعضاء اش را از مق
برای دوران بازنشستگی کادرها الزم است آگاه
نمی کند؟ به چه جهت مصوباتی تصويب می کند

به چه جهت دفتر سياسیء نيست؟ که الزم االجرا
به مصوبات پلنوم عمل نمی کند و کسی جرات
ندارد از آنها بازخواست کند و نتايج اقداماتشان را

 و اين اتهامات مااگر اين طور نيستجويا شود؟ 
پايه و اساس ندارد پس لطفا با انتشار چک و يا

 تا همه بپذيرند کهحواله بانکی دست ما را رو کنيد
حزب شما به مصوباتش احترام گذاشته و به آن
صميمانه عمل نموده است و در سطح دولتها به

 و اطالعات داده و، تبادل نظر کردهمذاکره نشسته
مصوباتش برای. رفته استپول بی قيد و شرط گ

، طرح و تصويب آنها باتشريفات نيست
      .دورانديشی و تعمق صورت گرفته است

ءگريها در موردبهر صورت اين مبارزات و افشا
اين تشکل آنها را وادار کرده است بدون آنکه در

، بدون آنکهسياست ماهوی خويش تغييری دهند
هيونيسمروشی در پيش گيرند که در عمل بنفع ص

و امپرياليسم در منطقه نباشد در نوع بيان نظريات
خود از اين پس جانب احتياط را از دست ندهند به

آهسته برو آهسته بيا تا گربه“مصداق اينکه 
 پاورچين پاورچين از انظار پنهان“شاخت نزند

 ٩ ادامه در صفحه... اين است که. شوند

اسالم“حزب دولتهای ارتجاعی اسالمی را بعنوان 
 مورد يورش قرار می دهد ولی از دولت“سياسی

اسرائيل که آريل شارون نمايندهيهودی و سياسی 
حزب فاشيستی و مذهبی ليکود در راس آن قرار

سياست اين حزب حمله پر. دارد سخن نمی گويد
تروريستی سياسی“سر و صدا به جريانهای 

است تا جنايات صهيونيستها که“ الميستیسا
جنايات تروريستی شان را با هواپيما و هليکوپتر و

 به سراسر جهان انجاممامورين اعزامی امنيتی
بسياری از. می دهند بی سر و صدا در پرده افتد

، احزاب و سازمانها و گروه ها، شخصيتهاافراد
به اين نقش پر از تناقض و شک برانگيز اين
حزب در حمايت از اسرائيل و همکاری با سلطنت
طلبان و دشمنی با اسالم و مسلمانی که در زير

ورت می گيرد اشارهص“ مبارزه با مذهب“نقاب 
کرده اند ولی اين جريان يک بار نيز حاضر نشده
،است صهيونيستهای اسرائيلی را محکوم کند

در مراجع و ارگانهایيکبار نيز حاضر نشده است 
دريافت کمک مالی از اسرائيل ورسمی خود 

مراجع وابسته به آن را بطور مستقيم يا غير
رد عراقیی ُک مثال از طريق دارو دسته هامستقيم

و يا ايرانی و يا نظاير آنها، در حال و گذشته
کرده و تاکيد کند که دريافت هرگونه کمکیيب ذتک

اينچنينی از امپرياليستها و صهيونيستها و دول
 خيانت،نظير آنها از جمله در شکل دولت اسرائيل

به منافع طبقه کارگر ايران و جهان و خيانت به
 هر تشکلی که به چنينمنافع ملی ايران است و

ننگی تن در دهد بايد در آينده به شديدترين وضع
حزب کار. به سزای چنين خيانتی برسد

زير چنين سندی را حاضر است با) توفان(ايران
جان و دل امضاء کند و تائيد نمايد که چنين
تشکلهائی از نظر ما جاسوسان و خائنين به مردم

نيز زير“ ککا. ح“ولی آيا . جهان و ايران هستند
آنها از شما! ء می کند؟ هرگزچنين سندی را امضا

مدرک بانکی طلب می کنند تا ادعای اينکه
اسرائيل به حساب آنها پول ريخته است قطعيت

“موساد“طبيعی است که چنين مدرکی را . ؟!يابد
در اختيار هيچ جريانی بويژه اگر مخالف

آن ولی گناه .دهد باشد قرار نمی“ ککا.ح“
تشکلهائی چيست که اين حزب را نوکر بی جيره و

آنوقت شماره چکی. ؟!مواجب اسرائيل می دانند
هم در کار نخواهد بود تا بشود از نظر حقوقی به

.البته حق الزحمه جای خود دارد. آن استناد کرد
 جبران خدماتحِق.  کمک مالی نيست،اجرت
حق ندارد خويش را با ساير“ ککا.ح“. است
لهای ايرانی مقايسه کند زيرا بجز سلطنتتشک

 کسی را نمی يابيد که چنين با،طلبان و اين حزب
ل حمايت کند و بر ضديئحيله گری از اسرا

حتی سلطنت، مسلمانان تحريک و بسيج نمايد
طلبان نيز بر عليه مسلمانان اين چنين تحريک نمی

اين سرنوشت همه. کنند که اين حزب می کند
ه مبارزه با مذهب را از مبارزهکسانی است ک

طبقاتی جدا می کنند و مذهب را نيز برای خوش
خدمتی به اسرائيل به مذهب اسالم خالصه می
نمايند و باين نوع مبارزه نيز افتخار می کنند و به

 انسان،نفرت آنان از مسلمانان. خود مدال می دهند
اين. را بياد خام خام های صهيونيست می اندازد

تنها تشکل ايرانی است که مشاطه گرحزب 
اگر چنين وکيل. تئوريک اسرائيل در منطقه است

مدافعی از اربابش حق الزحمه نگيرد فقط سرش
سياست اين حزب صرفا اشتباه در. کاله رفته است

اين جا و يا آنجا نيست که می تواند دامن هر تشکل
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 ...حکمتيسم و صهيونيسم
 گم کردن“ايز“جويانه برای  واژه های پرخاش

حواله اسرائيل می شود بدون آنکه در ماهيت امر
 پالتفرمآنها در سند . تغييری صورت گرفته باشد

 خود حتی راه حلی برای مشکلیسياس دفتر
خوب است که دل و روده. فلسطين ارائه می دهند

اين راه حل پيشنهادی را بشکافيم و نظريات
       :آن بيرون بکشيمصهيونيستها را از درون 

  فلسطين حل مساله“
 ردمم. شود تشكيل بايدی فلسطين مستقل آشور
 الحقوقی متساو دولت و مستقل آشور بايد فلسطين
یستم و ظلم ازی سياس اسالم. باشند داشته را خود
.ميكند تغذيه است رفته فلسطين مردم بر تاريخا آه
آوچكترين اينكه عليرغمی ارتجاع جنبش اين
از اما ندارد فلسطين مردم بر وارده ستم بهی ربط

و فلسطين در مردمی حقوقی ب وی نارضايت
خودی برا و ميكندی بردار بهره خاورميانه
و اسرائيل دولت بايد. ميسازدی سياس سرمايه
و صلح تا داد قرار فشار تحت را آنی غرب حاميان
حقوق تمام با رای فلسطين مستقل دولت ايجاد
دول بايد .بشناسد برسميتی الملل بين شده ناختهش

 قيدی ب حمايت به تا داد قرار فشار تحت رای غرب
 تجاوزگرانه وی ارتجاعی سياستها از خود شرط و

یفلسطين آشور تشكيل. دهند خاتمه اسرائيل دولت
یسا اسرآن خاورميانه در پايدار صلح یبرقرار و
 دری اسالم تروريسم آردن آن يشه رپايه يك و

یسياس دفتر پالتفرمنقل از (“. تاس جهان سطح
 تروريسم عليه ايرانی کارگر کمونيست حزب
 آمونيست حزبی سياس دفتر مصوبه یاسالم
٦مطابق  ٢٠٠۵ اوت مورخ ٢۵،ايرانی آارگر
    ).١٣٨٤رويشهر

ل پر سر و صداُه با ُد“ککا. ح“نخست اينکه 
مدعی است با تشکيل دولت مستقل فلسطينی موافق

با تشکيل چنين دولتی حتی! آفرين بر آنها. تاس
اين دولتبايد  ها، منتاسرائيل هم موافق است

های“ هوم لند“فلسطينی به صورت “ مستقل“
، بايد سرزمينهای محصور درآفريقای جنوبی باشد

، بايدخاک اسرائيل و بدون ارتباط با يکديگر باشد
اين، در زبان عادی به فاقد مرز آبی و هوائی باشد

چنين سرزمينهائی زندان و يا اردوگاه می گويند،
امپرياليستهای آمريکائی و اروپائی نيز با تشکيل

فقط فلسطينی ها زير بار. چنين دولتی موافق اند
.را نپذيرفتند“ اسلو“نرفته اند و قرارداد ارتجاعی 

دولت متساوی“افزودن واژه گمراه کننده ای نظير 
هيچ مسئله ای نيست  مشکل گشاینيز“ الحقوق

 بايد.زيرا سخن بر سر تعريف اين حقوق است
روشن کرد که نيروهای مخالف صهيونيستها چه
حقوقی را برای ملت فلسطين که بايد دولت مستقل
تشکيل دهد برسميت می شناسند و چه مرز
جغرافيائی و چه خصوصيات سياسی برای آن

ائيلمردم فلسطين می خواهند که اسر. دولت قائلند
متجاوز به پشت مرزهای برسميت شناخته شده بين
المللی توسط سازمان ملل متحد باز گردد و بيت
المقدس را به منزله پايتخت سرزمين مستقل

آيا امپرياليستها و. فلسطين برسميت بشناسد
 نيز با اين اصل موافقند؟“ککا. ح“صهيونيستها و 

و يا اينکه حق متساوی دولت اسرائيل را در
“اورشليم“دزديدن نيمه ای از بيت المقدس بنام 

مردم فلسطين موافقند کهبرسميت می شناسند؟ 
اسرائيليها آباديهای يهودی نشين را که در اين
منطقه بنا شده تخليه کنند و آنها را به صاحبان

مردم فلسطين می. اصلی اين سرزمين پس دهند

سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

زخواهند که سه ميليون فلسطينی تارانده شده ا
سرزمينهای مادريشان به فلسطين باز گردند و
فلسطين مستقل از امکان بقاء مستقل از نظر

آيا. ، جغرافيائی برخوردار باشد، اقتصادیسياسی
 نيز با اين“ککا. ح“صهيونيستها و امپرياليستها و 

خواستهای مشخص مردم فلسطين موافق هستند؟ يا
ائيليهافقط با نصف آنها موافقند و حق مساوی اسر
مردم! را در اين زمينه نيز در نظر می گيرند؟

فلسطين  بر اين نظرند که دولت مستقل فلسطينی
بايد ارتش و نيروی انتظامی فلسطينی داشته باشد
که حتما صفت مسلمانی را نمی توان به آن الصاق

 زيرا بر خالف تبليغات صهيونيستها و،کرد
مان بودنفلسطينی حتما مترادف با مسل “کاک.ح“

در منطقهعيسوی ، هزاران نفر فلسطينی نيست
که خواهان کشور مستقل فلسطينزندگی می کنند 

هستند و توسط صهيونيستها از سرزمين ابا
اجدادی خويش رانده شده اند و برای اين استقالل و
رهائی از چنگال اشغالگران فاشيست مبارزه کرده

تبارجرج حبش يک فلسطينی عيسوی . و می کنند
يکی از آنهاست که عليه صهيونيستهای اسرائيلی

، صهيونيستها وآيا امپرياليستها. مبارزه می کند
نيز با اين خواست ملت فلسطين موافقند؟“ کاک.ح“

پس چرا خويشتن را در پس کلی گوئی هائی نظير
با تمام حقوق شناخته...  مستقل فلسطينیدولت“

را روشن نمیچ ؟پنهان می کنند“ شده بين المللی
کنند که مسئوليت اين همه جنايت و آواره کردن

، پير و جوان بعهده کيست؟ چراميليونها انسان
روشن نمی کنند که جناياتی که وجدان بشريت
مترقی را معذب کرده و روزانه شاهد صحنه های

ازرقت انگيز و رفتار بربرمنشانه صهيونيستها 
ءنشادارای کدام سرمهستند ١٩٤٧همان سال 

 .؟است
ما سرنوشت اين حقوق بين المللی شناخته شده را
که اين همه در فلسطين مورد عالقه شماست و در

در، افغانستان و عراق و يوگسالوی ياد آن نبوديد
افغانستان و عراق ديده ايم که فقط بر، يوگسالوی

خود شما نيز اين حقوق را. روی کاغذ هستند
تئوری های ارتجاعیبرسميت نمی شناسيد زيرا با 

را در“ سفيد“جنبه “ سفيد و سياه“سناريوی 
يوگسالوی و افغانستان و عراق و فلسطين و فردا
.در ايران به جنبه سياه ترجيح داده ايد و می دهيد
پس روشن است که اين احکام بی پايه فقط بر
روی کاغذ حک شده است و در عمل بدون مبارزه

اخراج اشغالگران وقهرآميز مردم فلسطين برای 
جنايتکاران و تروريستهای متجاوز پشيزی ارزش

ملتهای مورد تجاوز محق اند با هر وسيله. ندارند
ای که در اختيار دارند قوای اشغالگر جنايتکار را

خروج بی قيد و. از سرزمين خويش بيرون کنند
شرط اسرائيل از مناطق اشغالی و رسيدگی به

تی شرط هر صلح وجنايات اين تروريسم دول
شرط هر برسميت شناخته شدن حقوق بين الملل

خنده آور است که از مردم فلسطين که. است
سرزمينشان اشغال شده است خواسته شود که به

صلحی که! کدام صلح؟. صلح تن در دهند
مضمون آن شامل اخراج بی قيد و شرط
صهيونيستهای اسرائيلی نباشد صلح نيست ادامه

سميت شناختن منافع اسرائيل در منطقهاشغال و بر
اشغالی و غصب سرزمينهای فلسطينی و در

صلح. حقيقت سياستی ضد بشری است
صهيونيستی نظير صلح طلبی آن استعمارگران
اروپائی بود که مبارزات سياهان افريقا برای
اخراج خودشان را نژادپرستانه جلوه داده و مدعی

سياهان زندگیبودند که آنها حاضرند در کنار 

صلح آميز و مسالمت جويانه ای داشته باشند ولی
.مانع چنين صلحی هستند“ فاشيست“اين سياهان 

اين فاشيستهای سفيد پوست ليکن از امتيازات
استعماری خويش نمی گذشتند و به تقدس مالکيت
خصوصی و اسناد دارائی هايشان استناد می

ها وفقط کسانی که با زبان صهيونيست. کردند
امپرياليستها سخن می گويند بر ماهيت صلح
عادالنه که متکی بر خروج بی قيد و شرط و
فوری صهيونيستها همراه با پرداخت غرامت به
آنها است تاکيد نمی کنند و بر آن پرده ساتر

مگر می شود از مظلوم. عوامفريبی می کشند
خواست که با ظالم تا موقعی که موضوع ظلم بر

اسرائيل نصف سر. است صلح کندطرف نشده 
زمين فلسطين و لبنان و سوريه را هم اکنون اشغال

. خواهان صلح است،کرده است و از اين موضع
اسرائيل همه حقوق بين الملل را زير پا گذارده به
هيچ مصوبه سازمان ملل که منافع استعماری وی
را تامين نکند رای موافق نمی دهد و در اين زمينه

ی جنايتکارانه امپرياليست آمريکااز وتو
وی صلح تحميلی را مبنای. برخوردار است

اين سياست شانتاژ. سياست خويش قرار داده است
و زورگوئی است و هيچ فلسطينی شرافتمندی به

راستی نظر حزب شما در مورد. آن تن نخواهد داد
اشغال بلنديهای جوالن و سرزمين لبنان چيست؟

مورد بمبهای اتمی اسرائيلراستی نظر شما در 
چيست که در يک فلسطين دموکراتيک بايد آنها را

در نشريات شما سخنی هم از اين. نابود کرد؟
سانسور شما حقيقتا بی قيد و شرط. واقعيات نيست

 .است
امپرياليستهای آمريکا و متحدينش به عراق تجاوز

حال. کرده و اين سرزمين را اشغال کرده اند
، حال خواهان آنند که مردم از؟! اندخواهان صلح

 ومبارزه خويش بر ضد اشغال دست بردارند
حال.  نشوند“ربريتب“متوسل به خشونت و 

،“تروريستها“نيروهای انقالبی مقاومت ميهنی را 
جا... و“ اسالميستهای سياسی“، “بی قانون ها“

می زنند که جنگ طلب اند و با آمريکائيهای
و بشر دوست سر جنگصلحجو و آرامش طلب 

آنها بايد مثل بچه آدم بيايند و با آمريکائيها. دارند
است که آنرا در“ کاک.ح“اين استدالل . صلح کنند

 بخاطر می.بسته بندی خر رنگ کن پيچيده است
آوريد که تئوريسينهای شما با عينک دودی در
بغداد در فردای اشغال عراق در زير سايه اسرائيل

“دولتی“ی بودند چون در عراق مدع، و آمريکا
،“کسب قدرت دولتی مقدور نيست“نيست پس 

نتيجه آنکه مردم عراق نبايد برای استقالل
“ککا. ح“ما ايمان داريم که . ميهنشان مبارزه کنند

با خروج آمريکائيها از عراق و اسرائيليها از
آنها اين خروج را مشروط. فلسطين مخالف است

مه مبارزان فلسطينی وبر اين می کنند که ه
عراقی و نظاير آنها قتل عام شوند و آنگاه که در
ادامه غارت استعمارگران مانعی وجود نداشته
باشد آنها نيز حاضرند از صلح نوع آمريکائی و

آنها هم حاضرند. صهيونيستی حمايت بکنند
 .بيکباره صلحجو بشوند

در اين زمينه همدست صهيونيستهای“ ککا.ح“
سياستهای“ی است و در زير نقاب انتقاد به اسرائيل

در پی غسل تعميد دادِناسرائيل  “ارتجاعی
“مدرن“ ،“مترقی“ و “سياستهای غير ارتجاعی“

آنها می خواهند.  آنهاست“موکراتيکد“و 
اسرائيليها را صلح طلب جا بزنند و فلسطينی ها را

 ١٠ادامه در صفحه... تروريست و 
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 چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

در ايران انقالبی نيز جائی برای ادامه خيانتهايش
 .ندارد

آنها شگردهای. کار به اينجا خاتمه نمی يابد
 .ديگری نيز در حمايت از اسرائيل در چنته دارند

پس از اين چپ اندر قيچی زدنهای قلمی“ ککا.ح “
 می گذارد“اسالم سياسی“بيکباره حمله اش را بر 

و با همه صهيونيستها و امپرياليستها که بدنبال
انه مبارزهبهانه برای تداوم اشغال کشورها به به

 می گردند“تروريسم“و يا “ سالم سياسیا“عليه 
مبارزه مردم“ ککا.ح“برای . هم زبان می گردد

ولی آنها. فلسطين عليه قوای اشغالگر محکوم است
خجالت می کشند از ترس افکار عمومی آنرا بر

اينکه رهبری مبارزه مردم فلسطين. زبان آورند
 قرار“اسحم“بتدريج در دست نيروهائی نظير 

می گيرد دقيقا به اين خاطر است که سازشکاران
بدنبال همين توصيه های امپرياليستها و

 مبارزه موثر با.رفته اند“ ککا.ح“صهيونيستها و 
 برای کسب رهبری جنبش فلسطين تنها“حماس“

، انقالبی و مستمر عليهاز طريق مبارزه قاطعانه
هد هر کس که بخوا.قوای تجاوزگر مقدور است

، وحشی و اشغالگر نيروهایبجای قوای متجاوز
 دهدهدف قرار“ تروريستها“مقاومت را به بهانه 

، بجای مبارزه باو بجای مبارزه عليه هدف اصلی
“حماس“ که صهيونيستها هستند با عامل و علت

دست به يقه شود و همه را برای مبارزه عليه
 از منبع ايدئولوژيک تشويق و بسيج کند“حماس“

صهيونيستها تغذيه می کند و مامور است تا در
کنار ساير سياستهای صهيونيستی در منطقه اين

 اين.سياست را نيز در ميان ايرانيان جا بياندازد
سياست بخشی از کل سياست صليبيون امپرياليست
است که مسلمان کشی را بر اساس نظريات
ساموئل هانتيگتون اصل سياست تبليغاتی خويش

، تا به تجاوزات گسترده و سلطهداده اندقرار 
“مدرنيته“و  “تمدن“جويانه خويش پوشاک 

تا تالش کنند مضمون مبارزه ضد. بپوشانند
امپرياليستی مردم جهان را با تئوری مسخره

 که گويا خصلت“اسالم سياسی“مبارزه عليه 
.دوران کنونی را تعيين می کند جايگزين کنند

از يک عالم غيبی می “ککا.ح“مسخره است که 
 و اسرائيل دولت“ طلبد و خواهش می کند تا

 صلح تا هداد قرار فشار تحت را آنی غرب حاميان
 حقوق تمام با رای فلسطين مستقل دولت ايجاد و

اين عالم. “بشناسد برسميتی الملل بين شده شناخته
شايد(غيبی که بايد دولت اسرائيل و حاميان غربی

چه)  توفان-اگاسکار باشدمنظور آنها کشور ماد
کسانی هستند و در کجای کره زمين زندگی می
کنند؟ اين ضمير مجهول کيست که بايد  دولت
اسرائيل را تحت فشار قرار دهد تا تسليم شود؟ آيا
کسی به جز خود مردم فلسطين می توانند با
حمايت مردم جهان اين غده سرطانی در منطقه را

از امام زمان می“ کاک.ح“. بجای خود بنشانند؟
 و حاميان غربی رايلئاسراو خواهد ظهور کند 

تحت فشار قرار دهند تا صلح جاودانی را در
آيا اين يک تحليل و نگارش. فلسطين بر قرار کند

يک کمونيست! کمونيستی است؟ هرگز
مارکسيست لنينيست به مردم دروغ نمی گويد بلکه

ها وبا صراحت اعالم می کند اين صهيونيست
امپرياليستها هستند که در حمايت از صهيونيستهای
اسرائيلی مانع آنند تا صلحی عادالنه در منطقه

برای استقرار صلح بايد دشمن صلح. استقرار يابد
برای استقرار. را شناخت و با آن مبارزه کرد

ی را که عليه اين دشمنئصلح بايد همه نيروها

يانهایمبارزه می کنند برسميت شناخت و جر
مترقی و دموکراتيک را در درون آنها تقويت

مخدوش کردن خطوط اين جبهه سياست. کرد
اسرائيليهاست که توسط نوکران بی جيره و

توسل به عالم غيبی .مواجب آنها حمايت می شود
بخوانيد(برای تحت فشار گذاردن اسرائيل

بخوانيد(و حاميان غربی) توفان−صهيونيستها
 شان فرستادن مردم در پی)فانتو−امپرياليستها

 چاه را به مردم نشان،بجای راه. نخود سياه است
،، بجای رهنمود مشخص و بسيج کنندهدادن است

ايجاد ابهام و سردرگمی و خاک در فضا پخش
پيشنهاد بيعملی در انتهای. کردن است

 .درازگوئيهای ژورناليستی برای فريب مردم است
 : گم کردن آورده می شوددر اين پالتفرم برای رد

 و تجاوزگرانهی سياستها از حمايتی فور قطع“
 .“اسرائيلی ارتجاع دولت

 دولت“ارتجاعی“ و “تجاوزگرانهسياستهای  “
برای اسرائيل فرمول جديدی است که اين حزب

 نقاباين. فريب افکار عمومی پيدا کرده است
جديد نشانه آن است که خوش مشربی نسبت به

ا رنگش را از دست داده است و ديگرصهيونيسته
،“یاسالم سياس“نمی شود به بهانه مبارزه عليه 

هللاحزب ا“ و “جهاد اسالمی“ و “حماس“تکيه به 
نظرها را از جنايات صهيونيستهای “لبنان

اين رنگ عوض. اشغالگر اسرائيلی منحرف کرد
 حزب ما و افشاءمستمر در اثر مبارزهکردن ها 

حقايق غيردر عين حال  آنها وسياستهای مکارانه 
.استديگر بی ثمر واقع شده قابل انکار جهانی 
“نياهونتا“شخص مربوط به  سياستهای اسرائيل نه

به فرديا   و“آريل شارون“شخص و نه مربوط به 
اين. می باشد“ شيمون پرز“ و “اسحاق رابين“

سياستها جنبه ماهوی دارند و به اشخاص وابسته
 بودند با تغيير“شخصی“ن سياستها اگر اي. نيستند

اشخاص عوض می شدند و چه بسا متناقض
با تغييرچه بسا  يکديگر می بودند و زبانمان الل

نيز از اين سياستها بيکباره مترقی اين اشخاص
 و دراند“شخصی“اگر سياستها . کار در می آمدند

زمان کنونی ارتجاعی اند پس باين حساب دو دو تا
انند در آينده با انتخاب فرد جديدی وچهارتا می تو

،يا حتی خوابنما شدن شخص قبلی حال و فعلی قبل
سياستهای“فاصله . مترقی نيز از کار در آيند

اگر“ مترقیصلحجو و “با “ ارتجاعیتجاوزگر و 
باشد از سر سوزن نيز“ شخصی“بر اساس تحليل 

  .کمتر است
ماهيت لنينيسم به ما می آموزد که -ولی مارکسيسم

سياستهای آنها ناشی از. دولتها طبقاتی است
.ماهيت طبقاتی و برگرفته از اين ماهيت است

مربوطو کابينه های آن اسرائيل دولت سياستهای 
نيست و به مفهوم هيات وزيران به تغيير دولتها

بهموقتی و را تعيين شده تالش اينکه سياستها 
ندانهو مرد رپوچ تالشی دولتها بگذاريم  گردن
سياستهای اسرائيل محصول ايدئولوژی. است

مذهبی اين دولت است وسرمايه دارانه در شکل 
 است“يهوديت سياسی“بزبان اين حزب محصول 

که کودکان را از سالهای کودکی با اين نظريات
 خدای“وهُهَي“گويا آورند که  پوسيده بار می

بدون حقيهوديان اين سرزمينها را به يهوديان 
بخشيدهه بنگاههای معامالت ملکی به رايگان سفر
اين سرزمينها ملک ِطلق آنهاست و سند .است

ی اين قوم نژادپرست برگزيده  مالکيت آنرا به
 . يم کرده استددر روز آفرينش تق ،خدا

١١ادامه در صفحه... اشغال سرزمينهای  

 ...حکمتيسم و صهيونيسم
حال آنکه تا زمانيکه سرزمينهای. مسلمان

فلسطينی در اشغال صهيونيستهاست سخنی از
در شرايط اشغال. صلح نمی تواند در ميان باشد

صلح طلبی حرف مفت و عوامفريبانه، يک کشور
، ما درفهم اين مطلب هرگز مشکل نيست. است

خود را به نفهمی“ ککا.ح“شگفتيم که چرا رهبری 
فلسطين که مورد کينه و نفرت ومردم . می زند

اسالميست“ و “تروريست“بعنوان “ ککا.ح“اتهام 
.هستند خوب اين مسئله را درک می کنند“ سياسی

 دولت بايد“اين گفته در پالتفرم بی مايه آنها که 
 قرار فشار تحت را آنی غرب حاميان و اسرائيل

 با رای فلسطين مستقل دولت ايجاد و صلح تا داد
 برسميتی الملل بين شده شناخته قحقو تمام

در حقيقت حرف مفت است و برای فريب“ بشناسد
افکار عمومی و ممانعت از باز شدن دست اين

 .تشکل در افکار عمومی ساخته شده است
برای اينکه راه دوری نرويم به گفتار خود آنها
متوسل شويم که بعدا مدعی نشوند که به آنها اتهام

 :زده می شود
 مردم بر تاريخا آهی ستم و ظلم ازی سياس اسالم“

 جنبش اين. ميكند تغذيه است رفته فلسطين
 ستم بهی ربط آوچكترين اينكه عليرغمی ارتجاع
 وی نارضايت از اما ندارد فلسطين مردم بر وارده

 بهره خاورميانه و فلسطين در مردمی حقوقی ب
یسياس سرمايه خودی برا و ميكندی بردار
 ).توفان− ز همان سندنقل ا.(“ميسازد

 آنها جنبشی را که در فلسطين بر عليه بی حقی و
اشغالگری بوجود آمده و بر اساس تحليل همه
تحليلگران مارکسيست لنينيست و حتی بورژوا
ريشه اش در ستم و زورگوئی اسرائيل اشغالگر و

اسالم“جنايتکار نهفته است به گردن سوء استفاده 
وچکترين ربطی بهکه گويا حضورش ک“ سياسی

ستم بر ملت فلسطين نداشته و سر و کله اش فقط
 آنها.، می گذاردبرای تغذيه آنجا پيدايش شده است

جای علت و معلول را به نفع اسرائيل عوض می
آنها ضعف رهبری مترقی در جنبش فلسطين. کنند

را که توسط همان امپرياليستها و صهيونيستها تا
گردن خود جنبش میکنون سرکوب شده است به 

حال.  می خوانند“جنبش ارتجاعی“اندازند و آنرا 
جنبش“آنکه اکثريت مردم فلطسين از اين 

که برای منافع آنها می رزمد حمايت“ ارتجاعی
که برای رهائی“ جنبش ارتجاعی“يک . می کنند

ميهنش می رزمد و می خواهد به اشغال
می خواهد مانع شود که، سرزمينش پايان دهد

بولدوزرهای اسرائيلی خانه های آنها را بر
سرشان خراب کرده و زمين هايشان را غصب
نموده و خاکروبه های خويش را از باالی برجهای
بلندآبادی نشين هايشان بر سر کلبه های کوتاه

، جنبشی که می رزمد تافلسطينی خالی کنند
هائی بهسرزمينهای فلسطين را در درون ديوار

 محصور نکنند و آنها را زنده بگورر مت٨ ارتفاع 
 صد ها بار شرافتمندتر و قابل احترامتر،نسازند

،از دارو دسته خائنی است که با صهيونيستها
امپرياليستها همدستند و برای اشغال سرزمينهای

 می“سياه و سفيد“جهان برای آنها تئوری های 
جنبش فلسطين“ اسالم سياسی“بايد پرسيد . سازند
 متعلق به“جنبش حکمتيسم“ است يا  تریارتجاع

مهربانانه روشکه با اين “ کاک.ح“تشکلی بنام 
 ساعت نيز امکان٢٤با اسرائيل  و الفت دوستی

.فلسطين را پيدا نمی کندسرزمين بقاء در 
همانطور که در عراق بخت خيانتش محدود بود و
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 پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است 

   .   خويش را بايد در نظر داشته باشد
روشن است که تروريستهای دولتی و

توانند نمی اد پرستان هرگزژنصهيونيستها و 
اين نظريه ارتجاعی حزبدموکرات باشند پس 

“دموکرات“تنها دولت را  اسرائيل دولتشما که 
شما  حزبمی داند و می خواند ودر منطقه 

 بزرگ و رهبر کرد همواره به آن افتخار می
خواست نمونه نصور حکمت میمگمراه شما 

سهای اسرائيلی را بنام سوسياليسم در ايرانتکيبو
 نظريه ارتجاعی و صهيونيستی و آرايشبنا کند

 چه موقع می.استتروريسم دولتی اسرائيل 
خواهيد آنرا پس بگيريد؟ به عبارت فراخوان

از جنبش فلسطين نظری“ حمايت“خويش در 
یفلسطين مستقل آشور“ : شما می نويسيد.افکنيد
 مستقل آشور بايد فلسطين مردم  .شود تشكيل بايد
 .باشند داشته را خود الحقوقی متساو دولت و

 مردم بر تاريخا آهی ستم و ظلم ازی سياس اسالم
ولی شما نمی. “آند می تغذيه است رفته فلسطين

.گوئيد که مرزهای اين دولت فلسطينی کجاست
کنيد که اسرائيل بايد به شما هنوز هم روشن نمی

رگردد و تمامب سالکدام پشت مرزهای 
و شرط فلسطينی را بدون قيداشغالی سرزمينهای 

 شما.فلسطين بدهد ترک کرده و خسارت به مردم
ترجيح می دهيد گنگ صحبت کنيد تا وزارت
.امور خارجه اسرائيل و موساد ناراحت نشوند
شما نمی گوئيد که چه کسی اين ظلم تاريخی را به
مردم فلسطين تحميل کرده است ولی در عوض

 از اين ظلم“یساسالم سيا“نگران آن هستيد که 
شما مشاور. تاريخی سوء استفاده نکند

پرسش. تا يار مردم فلسطينصهيونيستها هستيد 
ما از شما اين است که آيا بنظر شما

 استفاده چی نيستند؟ءصهيونيستهای تروريست سو
اگر سوء استفاده چی و تروريست هستند چرا نام
آنها را بدرستی بيان نمی کنيد؟ به چه دليل شما
،موافق مرگ بانيان اين ظلم صهيونيستی نيستيد

بهره“ه نيست کردن بلکه بر عکس خواهان سر ب
 شما در حقيقت.از اين ظلم هستيدمظلومان “ بردن

طالب آن هستيد که صهيونيستها و امپرياليستها تا
مردم فلسطين که شما آنها راکامل “ ع و قمعلقل“
 می خوانيد و خلع سالح آنها در“یساسالم سيا“

شما. فلسطين بمانند و از جايشان تکان نخورند
به حق خود تعيينی سرنوشتاشغال فلسطين را 

فقط خجالت می کشيد. اين ملت ترجيح می دهيد
شما از ترورهای دولت. که آنرا بر زبان آوريد

صهيونيستی اسرائيل که مدعی است
را“ فتحالتروريستهای حماس و جهاد اسالمی و “

می کشد حمايت صميمانه می کنيد باين جهت
اتگنگ و مبهم صحبت می کنيد و فقط به عبار

ظلم“، “کشور مستقل فلسطين“کلی نظير 
 .   نمائيدبسنده می“ تاريخی

شما هنوز هم نمی پذيريد که دولت اسرائيل
تروريسم و صهيونيسم برادران تروريست است و

. و هر دو همدست امپرياليسم اندهمزاد هستند
مبارزه با تروريسم که همواره خواست

مبارزهاين کمونيستهای لنينی استالينی بوده است 
تروريسم دولتی جمهوری عليهتنها شامل مبارزه 

نمی شودپينوشه  يا عربستان سعودی و اسالمی و
در نيزرا عليه صهيونيسم و امپرياليسم مبارزه 
 شما در“تروريسم“ جبهه مبارزه ضد .می گيرد

واقع همکاری با تروريسم و سرکوب نهضتهای
کشما پيشمرگه ايدئولوژي. رهائيبخش است

چون اين. صهيونيسم اسرائيل در منطقه هستيد

  .نوع مبارزه هم فال است و هم تماشا
همان“ تروريسم“شما در مبارزه خويش بر ضد 

درکی را از تروريسم ارائه می دهيد که
 برای.صهيونيستها و امپرياليستها ارائه می دهند

شما هر جنبش ضد اشغالگری با الهام از جرج
 .است“ تروريستی“ بوش و آريل شارون

شما در جای ديگری از پالتفرم کذائی خويش می
 :آوريد

 به ديپلماتيك وی سياس وی مادی ها آمك قطع“
 .“یاسالم جريانات و احزاب دولتها،ی تمام

همين خواسته شما بتنهائی از ماهيت همه
شما می طلبيد که. سياستهای شما پرده بر می دارد
احزاب و جريانات، کمکهای مادی به همه دولتها

اسالمی قطع گردد ولی توضيحی نمی دهيد که
،دولتهانظر شما در مورد کمکهای مالی به 

چيست؟ آيااحزاب و جريانات غير اسالمی 
کمکهای مالی به اسرائيل نيز بايد قطع گردد يا در
مورد صهيونيستها بايد استثناء قايل شد و تا می

راستی. شود به آنها کمک کرد و خسارت داد
نظرتان در مورد کمکهای مالی اسرائيل به
احزاب و سازمانهای غير مسلمان ايرانی چيست

؟ آيا بايدمبارزه می کنند“ اسالم سياسی“که عليه 
آن کمکها نيز قطع گردد و چاقو دسته خودش را

 .ببرد؟
پرسش ديگر ما از شما اين است که اين قطع

کنيد؟کمک را از کدام موجود گمنام تقاضا می 
اين جنايتکارانی که به دول و احزاب و جريانات
اسالمی ارتجاعی کمک می کنند چه کسانی هستند
و نامشان چيست؟ آيا آنها متحدين استراتژيک و
وفادار و مطيع ممالک مدرن و مترقی و پيشرفته
ای نظير آمريکا و انگليس و ايتاليا و استراليا

ز اشتباه بيرونهستند؟ اگر ما در اشتباهيم ما را ا
برای. آوريد و اين تناقض را برای ما روشن کنيد

ما روشن کنيد که چرا شما از امپرياليستها طلب
کمک می کنيد و به آنها به عنوان حالل مشکالت
می نگريد؟ مبادا معتقد باشيد که ماهيت امپرياليسم
مترقی است و با انحصار ارتجاع سياه سرسوزنی

مگر شما وعده نداده بوديدراستی . قرابت ندارد
انگليس و يا ايتاليا و استراليا با، که مدنيت آمريکا

 دموکراسی،قراری که با شما گذاشته بودند امنيت
و مدنيت را در جهان و بويژه عراق مستقر سازند
و جامعه باز و عرفی و مستعد برای مبارزه
طبقاتی ايجاد کنند و زمينه الزم برای فعاليت

فراهم“ اسالم سياسی“ا با نابودی انقالبی ر
پس چرا آن مدنيتی که در متن آن بايد. آورند؟

مبارزه آشکار و منظم و مودبانه طبقاتی صورت
گيرد نه در افغانستان و نه در عراق و يا در
فلسطين و يا هر جای ديگری پديد نيامده است و
چشم اندازی هم نمی تواند برای تحقق آن وجود

 تئوريهای گمراه کننده و خائنانه را.داشته باشد؟
 .تا کی بايد ادامه داد؟

يک چنين سند متعفنی را آنها پالتفرمی برای
مبارزه عليه انقالب و همدستی با ضد انقالب

ولی دست شماها با همه امکانات و. کرده اند
اگر به.  ديگر رو شده است،فرصتهای نامحدود

های جاسوسیهمه فعالين شما نيز دولتها و سازمان
مدال و نشان دهند و تصاوير شش در چهار شما 

را در نشريات منتشر کنند باز آب درياها برای
پاکی لکه هائی که بدامن شما چسبيده است کافی

 .نيست
 

 ٭٭٭٭

 ...حکمتيسم و صهيونيسم
ط فلسطينی ناشی از اعتقاد به صهيونيسم توس

ناشی از. بورژوازی ناسيوناليست يهودی است
و. خطا و اشتباهات در اين يا آن سياست نيست

بهمين جهت پيشرويها و عقب نشينيهای اين دولت
صهيونيستی را نه بر اساس تحوالت روز بلکه بر

 .اساس اعتقاد ماهوی آنها بايد ارزيابی کرد
کنونی يک اقدامپس عقب نشينی اين جريان 

حتی بوش و. آنرا خورد ی است نبايد فريبتاکتيک
در همهليزا رايس هم با سياستهای شارون اکوند

بر مصالح روز موافق نيستند و آنرا بناموارد 
 می“ارتجاعی“خطرناک برای خويش و لذا 

زمانيکه اسرائيل صهيونيست است و تا. دانند
شود و در مدارس اسرائيل صهيونيسم تبليغ می

زمانيکه حکومت مذهبی و تا ،شود تدريس می
دقيقاگردد و  توجيه میبورژوازی يهود ادی ژن

حقوق مدنیبعلت همين حکومت مذهبی و شرعی 
با شود بايد برسميت شناخته نمیو عرفی 

و مبارزه با صهيونيسم اسرائيل مبارزه کرد
هلمسئ صهيونيسم مبارزه با انسانهای يهودی که

 و يا منشاءکنند مذهب را امر خصوصی تلقی می
،انی نظير کارل مارکسيهودی دارند نيست بزرگ

يهودی نيز ، چارلی چاپلين، آلبرت اينشتينالسال
  .ندبود

شبه مارکسيستهای هوادار اسرائيل تالش دارند
مبارزه عليه صهيونيسم را يهودی ستيزی جلوه
،دهند حال آنکه خود نفس پذيرش صهيونيسم

وستانبزرگترين د. يهودی ستيزی است 
، بزرگترين و وفادارترين مبارزان ضد“يهوديان“

 يعنی مبارزان ضد صهيونيسم،يهودی ستيزی
  . هستند

را به هيات وزيران تعديل کردن وفقط دولت 
را دارایاسرائيل  کنونیهيات وزيران 

دانستن افشاء “تجاوزگر و ارتجاعیسياستهای “
برعکس حمايت از. ماهيت صهيونيسم نيست

صحه بر اين اصل است که دولت. ل استاسرائي
اسرائيل سياستهای غير تجاوزگرانه و غير

همهاين قابل پذيرش نيست که . ارتجاعی نيز دارد
.اسرائيلی تجاوزگر و ارتجاعی هستند دولتهای

 وتجاوزگر“پرخاش به اسرائيل با چماق 
باز کردن در عقب برای حمايت از“ ارتجاعی

یفور قطع“ن حزب اينکه اي. صهيونيستهاست
 دولت و تجاوزگرانهی سياستها از حمايت
 را می طلبد فقط برای رد گم“اسرائيلی ارتجاع

کردن و فريب مردم و پنهان کردن صهيونيسم و
بايد. ماهيت طبقاتی دول يهودی در اسرائيل است

پرسيد چه کسی از اين سياستهای تجاوزکارانه
حمايت می کند و چرا از اين سياستهای

آن حاميانی که مدافع. تجاوزکارانه دفاع می کند
 چه کسانی هستند،تجاوز و اشغال اند کجا هستند

ناگفته. که شما قطع حمايتشان را طلب می کنيد
پيداست که اين حاميان هرگز نمی توانند دموکرات

بايد. و آزاديخواه و مملو از احساس بشری باشند
د و نهاين جنايتکاران تروريست را افشاء کر

اينکه با نام مستعار از آنها ياد کرد تا نه نان
.ماهيانه قطع شده و نه کباب بسوزد  و نه سيخ آن
به چه دليل نام اين حاميان را ذکر نمی کنيد؟ به
چه دليل داليل اين حمايت را تفسير و افشاء نمی
کنيد؟ آيا اين حمايتها اتفاقی و گذراست؟ اين

 به مردم رهنمودمحاسبات يک حزب سياسی که
ست که حساب، محاسبات دکانی امی دهد نيست

پرداخت حقوق آخر ماه بيکاره های مواجب بگير
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 تفرقه بيانداز و حکومت کن
جوخه های مرگ نگروپنته در 

 عراق فعال می شوند
جنگ شيعه با سنی در عراق يکشبه بوجود نيامده و به

انفجار حرم مقدس. اين وسعت و توحش نيز نبوده است
عسگری، اوج تالشهای بيهوده ای بود که برای ايجاد

رگيری مصنوعی و زورکی ميان شيعه و سنی تدارکد
بمبگذاری در اين مکان مقدس شيعيان مظهر. ديدند

عصبانيت و هيستری امپرياليستی است که می بيند با
بمب گذاری های قبليشان در عزاداری های شيعيان
کاری به جائی نبرده اند و نيروهای مقاومت دست آنها

کست برنامه انفجاریانفجار اخير ش. را خوانده اند
ولی پايان ترورهای ددمنشانه آنها. امپرياليستهاست

تا يک آمريکائی و انگليسی متجاوز در. نخواهد بود
، تا جاسوسان اسرائيلی و ايرانی وعراق وجود دارند

توده ای در عراق در پی نابودی خلق عراقند بايد اين
ادی ومبارزه با تمام قدرت به پيش برده شود و پرچم آز

دموکراسی را بر سر گورستانهای سربازان متجاوز
ورخا .آمريکائی در خاورميانه بزرگ باهتزاز در آورد

ميانه آزاد و دموکراتيک خاور ميانه ای بدون
 .امپرياليستهاست

برخی از تحليلگران بر اين نظرند که در پشت اين
فجايع دست بنيادگرايان اسالمی شيعه و وهابی های

“برادر“نمونه های اين . سعودی قرار داردعربستان 
و در پاکستان در حرم امام رضا کشيها را ما در مشهد

 .شاهد بوده ا يم
پاره ای ديگر از تحليلگران معتقدند که کار کار سنيهای
اقليت عراق و نيروهای نظامی عراق که متاثر از

آنها در مقابل.  می باشد،صدام هستند و حزب بعث
ن به اماکن متبرکه آنها تجاوز کرده و آنهاقلدری شيعيا

را تخريب نموده و مراسم عزاداری شيعيان را به بمب
 .می بندند

بنظر ما چنين تحليلهائی ژورناليستی است و بدرد الی
 . جرز می خورد

٧ادامه در صفحه... در کشور عراق در زمان   

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."رکسيست لنينيستهای ايران استنشريه ای که در دست داريد زبان ما: 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.  اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،. رسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .ن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمهزينه گزاف پست مانع از آ

چاقوئی که دسته خودش را نمی بردم حکمتيسم و صهيونيس
صهيونيسم و امپرياليسم دوستان صميمی

آنکس که مورد حمايت امپرياليسم است. يکديگرند
.از محبتهای صهيونيسم نيز برخوردار است

سوگلی“ حزب کمونيست کارگری  ايران“
ما شما را به. امپرياليست آمريکا در منطقه است

ز غيب برای ما رسيده است رجوعشاهدی که ا
 . می دهيم

 از فاندامنتاليستهای١٩٨٠آمريکا که در سالهای “
اسالمی بر عليه کمونيستها در افغانستان استفاده

، اکنون خيال دارد برای پايان دادن به رژيمکرد
بر(“اسالمی در ايران از کمونيستها استفاده کند

 ژوئن٢١ خر مو“تايمز آسيا“گرفته از روزنامه 
رامان مندرج در سايت روزنه.  توسط  ب٢٠٠٣

تحت“ حزب کمونيست کارگری ايران“وابسته به 
آمريکا يک متحد کمونيست بر عليه ايران“عنوان 

 .“پيدا می کند
در اين مقاله به صراحت تائيد می شود که آن

 هيچ کسان ديگری نيستند“کمونيست“متحدهای 
 که توسط“حزب کمونيست کارگری ايران“جز 

“اسالم سياسی“آمريکائيها برای مبارزه عليه 
 با دست خود اين مدرک“ککا. ح“. انتخاب شده اند

 قرار٢٧/٠٦/٢٠٠٣را در سايت روزنه در تاريخ 
  .داد

،“دموکراتيک“اينکه دولت اسرايل يک دولت 
است بخشی از تبليغات“ غربی“و “ مدرن“

کهايدئولوژيک صهيونيستهای اسرائيلی است 
در سراسر دنيا از طريق“ دموسا“توسط سازمان 

و تبليغ  هوادارش پخشمطبوعات و يا سازمانهای
اين نظريه را انديشمندان حرفه ای آنها. می شود

در آشپزخانه ايدئولوژيک صهيونيسم و امپرياليسم
از آن جهت پرورانده اند تا در مبارزه ضد

ق دستصهيونيستی و ضد امپرياليستی به ايجاد نفا
جامعه“زده و بخشهای متزلزلی را که در توهم 

ازو مقوالت غير طبقاتی از اين نظير بودند “ باز
 تکيه بر.صف مبارزه ضد امپرياليستی مجزا کنند

يک دولت“ مدرن“، “دموکراتيک“ماهيت 
 که پا در جای پای نازی هااد پرستژاشغالگر و ن

ت درگذارده است با هدف محق جلوه دادن اين دول
 در ممالک،قياس با ديکتاتورهای در قدرت

.مسلمان پيرامونی اسرائيل صورت می گيرد
انديشمندان آنها می خواهند در عرصه مبارزه

کنند کهء ايدئولوژيک اين تفکر را به مردم القا
اسرائيل عليرغم “مظلوم“و “ دموکراتيک“دولت 

،بهتر به مراتب  قابل اغماضشهمه نقطه ضعفهای
 و مطلوبتر از ديکتاتورهای اسالمی و ظالمنترانسا

و مستبد پيرامونش است و برای ممالک اروپا و
 مظلوم فاقد خطری است کشور اسرائيِل،آمريکا

که از اسالم مخوف مستبدان خاورميانه که
 مرطوِبزيرزمينهای خوفناک و سياهچالهاِی

و لذا حمايت گسترده و. شکنجه دارند بر می خيزد
در قبال“ دموکراسی“ز اسرائيل حمايت از مداوم ا

 در ممالک مستبد اسالمی.است“ ارتجاع سياه“
 ليکن در اسرائيل،حجاب اجباری است

مهرويان و مه پيکران می توانند با“ دموکراتيک“
اين زيربنای تفکر. مينی ژوپ جلوه گری کنند

و از“ چپ“کسانی است که می خواهند از جانب 
آخرين“ مدرنيته“ و “دنتم“ و “ترقی“منظر 

مرزهای بی شرمی را در حمايت از
  .صهيونيستهای اسرائيل از پيش پای بردارند

 امپرياليستهاِی،در گزينش اين نوع استدالل
 خود را از اين نظر به کوچه علی“دموکرات“

چپ می زنند تا پرده پوشی کرده باشند که همه اين
مبارزه بادول مستبد و جنايتکار را خود آنها در 

ايده انسانی کمونيسم بر سر کار آورده و تا به
اين تبليغات. امروز از آنها دفاع کرده و می کنند

ردهای ناسيونال شونيستگمراه کننده که بويژه ُک
عراقی در گذشته با عالقه آنها را به عاريت می

 ژست مترقی و دموکراتيک به مخالفت،گرفتند
دام حسين میآنها بر ضد حسن و البکر و ص

بخشيد و انباشتن جيب های خاليشان را از کمکهای
بر اساس. مشروط صهيونيستها تبرئه می کرد

 آنها کارشناسان صهيونيست را،همين توجيهات
در منطقه به گرمی مورد استقبال قرار می دادند و

جريانهای ديگری نيز که با جيب های، می دهند
 از اين معجزهخالی به منطقه رسيده بودند بزودی

بودن اسرائيل سيراب شده و در“ دموکراتيک“
.شارکت گزيدندولوژی صهيونيستی مئتبليغ اين ايد

.ح“(“حزب کمونيست کارگری ايران“سخنان 
در تجليل از دولت اسرائيل مانند سالم) “ککا

بهمين. روستائی بود که بی طمع نيست و نبود
ديشمندانجهت آنها نيز در اين ُکر دستجمعی با ان

       . صهيونيسم هم آوا شدند
تئوريسين گمراه اين حزب بنام مستعار منصور
حکمت در مصاحبه خويش با آقای صفا حائری در

از نقطه نظر... “ :  اظهار داشت١٩٩٩ژانويه 
 و، دموکراتيک ترتر ، اسرائيل مدرنسياسی

، اگر زندانهای مخصوصی دارد.غربی تر است
. و انتقاد هم در آنحا هستضراولی امکان اعت

چيزی که فکر نمی کنم در زندانهای شاه حسين و
 . “يا شاه فهد امکان داشته باشد

 حتی تا به آنجا رفت که نه تنها دفاع“ککا“حزب 
 دولت اسرائيل را“دموکراتيک“علنی از ماهيت 

بعهده گرفت بلکه مدعی شد که اسرائيليها
کشورشانسوسياليسم را در شکل کيبوتسی در 

آن نوع، “شاهکار“پياده کرده اند و اين 
سوسياليسمی است که آنها سالها طالب تحقق آن

حتی اين حزب در کنگره خويش مصوبه. هستند
 ٨ادامه در صفحه .. .ای به تصويب
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