
 

  جنبش کارگری و اتحاديه کارگری
  .شوداز جنبش کارگری تصورات نادرستی، درک، بيان و تبليغ می

خبر و روشنفکرانی که هيچگاه دستی بر آتش مبارزه ای بیجنبش کارگری برخالف تصور عده
گری به اعتصابی دست زنند و يا تظاهرات ای فعاالن سياسی و يا کاراند، اين نيست که عدهنداشته

چند صد نفره را رهبری کنند و شعارهای راديکال بدهند تا بتوان از آنها به عنوان نمايندگان جنبش 
جنبش کارگری همه اشکال مبارزه کارگری از بدو پيدايش کارگران تا به امروز . کارگری نام برد

همه فعاليتهای طبقه کارگر از جمله فعاليتهای جنبش کارگری در برگيرنده . گيردرا در بر می
جنبشی مستقل سياسی که از . سنديکائی، حزبی، سياسی، ايدئولوژيک و تاريخی اين طبقه است

داری پا گرفته و در درونش طبقه کارگری را خلق نموده که در مبارزه طبقاتی با آغاز سرمايه
طبقه دفاع کرده برای رهائی طبقه کارگر بورژوازی از منافع سياسی، اقتصادی و اجتماعی اين 

از جنبه سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيک از قيد و بند بورژوازی حاکم و استقرار ديکتاتوری 
  . رزمدپرولتاريا در جامعه سوسياليستی می

جنبش کارگری ايران از دوران مشروطيت به صورت نطفه شکل گرفته در دوران حزب 
تا  ١٣٢٠و در دوران مبارزه حزب توده ايران در سالهای ميان  کمونيست ايران گسترش يافته

جنبش کارگری همانگونه که از نامش پيداست يک حرکت و . به اوج خود رسيده است ١٣٣٢
چنين جنبشی در شرايط کنونی ايران يا وجود ندارد و يا بسيار . جنبش عمومی کارگری است

هان شيرين کردن مرتب از جنبش کارگری هستند کسانی که برای د. باشدضعيف و محدود می
رانند که ايران نه به مفهوم واقعی بلکه به مفهوم انجام عمليات انفرادی و گروهی آن سخن می

آنچه امروز . کندتصور نادرستی در اذهان مبارزان برای محاسبه قوای دوست و دشمن ايجاد می
بارزه کارگران و زحمتکشان ايرانی بطور عينی وجود دارد طبيعتا بخشی از مبارزه و تاريخ م

است ولی جنبش کارگری نيست که جنبه تاريخی و سراسری را به ذهن متبادر ساخته و در 
مبارزات پراکنده اعتصابی و اعتراضی و . سرنوشت تحوالت کنونی ايران نقش موثر بازی کند

قابل پشتيبانی هستند، جا و که تالشهای قابل احترام و به... تالش برای دريافت حقوق معوقه و
  . شود به جای جنبش کارگری قرار دادنمی

زند از جمله طبقه کارگر برای رهبری مبارزه طبقاتی به تاسيس سازمانهای گوناگون دست می
های کارگری، مجامع فرهنگی و ورزشی، سازمانهای زنان و جوانان و مهمتر از همه اتحاديه

ای را در دست داشته باشد و نواع آن سازمانهای تودهحزب طبقه کارگر که بايد رهبری همه ا
. جهات متفاوت مبارزه طبقه کارگر را در يک مسير واحد با هدف واحد سوق داده و رهبری نمايد

  .   جنبش کارگری دربرگيرنده همه اشکال مبارزه کارگری به معنای وسيع کلمه است
  .اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيکدر عرصه . مبارزه طبقاتی در سه عرصه در جريان است

مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در ممالک . طبقه کارگر دارای عالئق بالواسطه اقتصادی است
داری يکی از جهات اساسی مبارزه اين طبقه است که به شکل مطالبات برای بهبود شرايط سرمايه

ميت بورژوازی طبقه عليرغم مقاومت سرسختانه حاک. پذيردزندگی، حيات و کار وی صورت می
طبقه . آميز خواستهايش به پيش برده استای مبارزه را برای تحقق موفقيتکارگر در جبهه وسيعی

ن ادارداری موفق شده است امتيازاتی از سرمايهکارگر در بسياری از کشورهای پيشرفته سرمايه
  ٢ در صفحهادامه ...و داری را محدود کردهکسب کند که استبداد و خودسری سرمايه

  از بروز جنگ ممانعت کنيمبا مبارزه 
تهديدات امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل همراه با وهابيسم عربستان سعودی برای تجاوز 
به ايران و نفی حقوق ملل موجی از نفرت ميان نيروهای انقالبی و دموکرات در سراسر جهان 

اند از به چهره زده" چپ"و " کمونيست"تی نقاب های مزدور که حالبته ايرانی. ايجاد کرده است
" موهبتی الهی"اين تهديدات و جنگ عليه ايران حمايت کرده و تحريمهای ضد بشری آمريکا را 

دانند تا به اين وسيله ارتجاعی بتوانند مواضع آمريکائی خود برای انقالب اجتماعی در ايران می
اساسا حقوقی برای کشورها قايل نيستند زيرا دارا بودن های خودفروخته اين ايرانی. را توجيه کنند

باشند و چه نباشند نيز  حتی متهمان چه قاتل. حقوق ربطی به ايدئولوژی و سياست کشورها ندارد
شود اين امر يک مسئله دموکراتيک است و نمی. در مقابل دادگاه از حقوق دمکراتيک برخوردارند

- نيان در جامعه فاقد حقوقی هستند که ساير افراد در مقابل دادگاهبه اين بهانه که گويا خاطيان و جا
اين عده مزدور ايرانی که با نقابهای . ها دارند، آنها را از برخورداری از اين حقوق محروم نمود

اند اند نه تنها ضد جنگ، تحريم و تجاوز نيستند، نه تنها ضد دموکرات و مرتجعگوناگون پيدا شده
دانند که  ديگر همه جهان می. ه و با بيرحمی خواهان نابودی مردم ايران هستندبلکه ضد بشر بود

تجربه تحريمهای کشورهای مختلف نشان داده است که تنها مردم اين کشورها قربانيان واقعی اين 
  ٣ ادامه در صفحه...  تحريمها هستند و در هيچ کجای دنيا از بطن تحريمها حکومتهای  
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  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  انوفت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

هواداران تجاوز  راهکار
  اثر سازيمبیرا  به ايران

و نابودی مانع از بروز جنگ 
  ايران گرديم

به مجردی که تهديدات ترامپ و 
نتانياهو جدی شدند، ايرانيانی که هوادار 

تائيد تحريمهای ضد تجاوز به ايران و 
بشری اجانب هستند با شعار تبليغاتی 

در دو جبهه، برای فريب " مبارزه"
شعار آنها . مردم ايران به ميدان آمدند

رژيم جمهوری اسالمی  هماين است که 
تحريمهای ضد  همرا سرنگون کنيم، 

با آمريکا و  همبشری را تائيد کنيم و 
حرف . ؟؟"!!مبارزه نمائيم"اسرائيل 

عی آنها ولی اين است که چگونه از واق
به دست آمده " فرصت طالئی"اين 

برای همدستی با آمريکا و اسرائيل در 
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی 

راهکاری که آنها در . استفاده کنيم
اند بسيج آستانه تجاوز به ايران برگزيده

ايرانيان برضد رژيم جمهوری اسالمی 
های خانهو کشاندن  آنها به جلوی سفارت

ايران است تا جنايات رژيم جمهوری 
داری نه جمهوری سرمايه -اسالمی
و نفرت مردم از آنها را بهانه  -اسالمی

نمايند تا تجاوز امپرياليسم و صهيونيسم 
وظيفه اين . به ايران را توجيه کنند

ستون پنجم ايجاد فضای سياسی مناسب 
و الزم در ميان افکار عمومی جهان 

به مقابله با تجاوز آمريکا است تا کسی 
تجاوز آمريکا به برنخيزد و بپندارد 

 ايران مظهر مجسم تحقق حقوق بشر
اين ايرانيان خودفروخته در برلن . است

به رهبری مجاهدين و دولتمردان 
سياسی آمريکا به نمايشات اعتراضی و 
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  ...هواداران تجاوز راهکار
تجاوز به ايران پرداختند و همين عمل را 
سلطنت طلبان و مريدان منصور حکمت 

اين . اسرائيلی در استکهلم به انجام رساندند
سياست تخريب در مبارزه ضد جنگ هنوز 

  .هم ادامه دارد
ها از دستبا شعار ) توفان(حزب کار ايران
ن سرنوشت خلق تعييو  ايران کوتاه باد

ايران بايد به دست مردم ايران صورت 
، با کميته پذيرد و نه قوای نظامی خارجی

هماهنگی کنفرانس احزاب و سازمانهای برادر 
مارکسيست لنينيست تماس گرفت و به ياری آنها 
در سراسر جهان نظريات ضد جنگ خود را 

از آن گذشته با تشکيل نشستهائی با . منتشر نمود
نيست آلمان زمينه يک مبارزه ضد رفقای کمو

. جنگ و تحريم بر ضد مردم ايران را فراهم نمود
جنگی نبايد عليه ايران "رفقای ما در نشست 

نفر از سازمانهای  ٨٠با شرکت " صورت پذيرد
ضد جنگ در آلمان شرکت کردند و با انتشار 
بيانيه و انجام آکسيونهای متعدد، در اين کارزار 

همه اين سازمانهای . ندضد جنگ سهيم گرديد
مترقی از ماهيت رژيم جمهوری اسالمی با خبرند 

توانند بپذيرند که به بهانه ماهيت ولی هرگز نمی
ارتجاعی رژيم جمهوری اسالمی، حقوق ملل که 
سنگ بنای جامعه جهانی و دستآورد دو جنگ 

فعاليتهای حزب کار . باشد لگد مال شودجهانی می
حزب ما . ينه ادامه دارددر اين زم) توفان(ايران

در عين افشاء امپرياليسم و صهيونيسم، 
راهکارهای موذيانه همدستان ايرانی و ستون پنجم 

يا بايد برای جلوگيری از . آنها را افشاء می کند
جنگ و محکوميت تحريم مبارزه کرد و يا بايد 
همدست امپرياليستها شد و در صف متحد 

" فدائيان"مجاهدين، سلطنت طلبان، سازمان 
کارگری اسرائيلی و " کمونيست"اقليت، احزاب 

راه ديگری وجود . تجزيه طلبان ُکرد قرار گرفت
 .   ندارد

****  
  

  ... کارگری و اتحاديهجنبش 

مانع شده است که زحمتکشان قربانی اشکال نوئی 
اينکه طبقه . داری شوندکشی سرمايهاز بهره

ق کارگر در عرصه مبارزه اقتصادی خويش موف
 ٨ساعت به  ١۶تا  ١٢شده است ساعت کار را از 

ساعت در روز برساند، از کار کودکان ممانعت 
کند، و در عرصه اجتماعی بيمه بازنشستگی، 

به ... حقوق دوران بيکاری، مرخصی با حقوق 
داری تحميل کند از دستآوردهای بزرگ سرمايه

. طبقه کارگر در مبارزه اقتصادی اين طبقه است
گر موفق شده است شرايط ايمنی کار را طبقه کار

افزايش دهد، به درجه حفظ سالمتی طبقه کارگر 
کند کاهش بهای پول طبقه کارگر تالش می. بيفزايد

را که ارزش واقعی دستمزد آنها را مرتب کاهش 
داران تحميل کند و به دهد به کيسه سرمايهمی

افزايش حقوق خود متناسب با وضعيت اقتصادی 
   .بپردازد

جنبش کارگری برای تحقق خواستهای صنفی خود 
شکل . شودبه اسلحه تشکل و اعتصاب متوسل می

- مناسب برای کسب امتيازات بيشتر از سرمايه
ی مبارزاِت سنديکائی طبقه داری، شکل آزموده

های کارگری به کارگران در اتحاديه. کارگر است
اهميت تشکل و اتحاد برای تحقق خواستهای 

برند و در درون اين اتحاديه آموزش میخويش پی
اين شکل مبارزه را . گردندديده و تربيت می

کارگران سراسر جهان برای کسب موفقيت بيشتر 
از نظر تاريخی . کنندهمواره انتخاب کرده و می

نيز مبارزه برای تحقق عالئق اقتصادی قبل از 
پيدايش احزاب کمونيستی برای کسب قدرت 

جنبش چارتيستها در انگلستان  .سياسی بوده است
که خواستهای اجتماعی را نيز در برنامه خود 

در . داشت قبل از پيدايش جنبش کمونيستی است
عرصه مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در تجربه 

کند که همه مطالبات عملی خويش درک می
تواند در چارچوب اقتصادی و اجتماعی وی نمی

ود و اين است داری موجود عملی شنظام سرمايه
که بايد اشکال جديد مبارزاتی پيدا شوند تا بتوانند 
خواستهای سياسی طبقه کارگر را که تنها با کسب 

- قدرت سياسی و نابودی حاکميت بورژوازی می
طور نهائی اجراء شوند، به تحقق در توانند به

در اينجا مسئله تاسيس حزب طبقه کارگر . آورند
سياسی و  سازمانی که رهبری سازمانی،
گيرد به ميان ايدئولوژيک اين طبقه را در بر می

طبقه کارگر در هر عرصه مبارزه . آيدمی
-سازمانهای مربوط به همان عرصه را دارا می

باشد تا بتواند سهلتر توده عظيم کارگران و 
زحمتکشان را به مبارزه اقتصادی، اجتماعی و 

برای تحقق خواستهای اقتصادی . سياسی جلب کند
تا حدودی اجتماعی که بيان خواستهای عموم  و

های کارگری خلق باشد، شکل سازمانی اتحاديه
ی تاريخ صحت آنرا بهترين شکلی است که تجربه

اثبات کرده است ولی برای کسب قدرت سياسی 
طبقه کارگر به حزب سياسی مستقل خود از 
بورژوازی نياز دارد که مسئله کسب قدرت 

در . دهدر خود قرار میسياسی را در دستور کا
حاليکه سنديکای کارگری تنها در کادر حاکميت 

تواند برای خواستهای خويش مبارزه موجود می
مرزهای . کندکند، حزب آن مرزها را منفجر می

شود به اين سازمانها روشن است و يکی را نمی
جای ديگری گرفت و يا وظايف آنها را باهم 

فش کسب قدرت اتحاديه کارگری هد. مخلوط کرد
سياسی و استقرار حکومت کارگری و آزادی 

بهبودی سراسری و يا حاکميت شورائی نيست، 
حذف . شرايط استثمار است نه حذف استثمار

استثمار وظيفه حزب طبقه کارگر بوده که توسط 
در . رسدکارگران آگاه و سوسياليست به انجام می

درون حزب که جنبه کيفی آن بر کّمی ارجحيت 

د، تنها کسانی عضويت دارند که نه دار
تنها از منافع اقتصادی بلکه ازمنافع 
سياسی و ايدئولوژيک طبقه کارگر نيز 

کنند و برای تحققش مبارزه حمايت می
ترين عامل جنبش حزب آگاه. نمايندمی

کارگری است و تا آن حدود عقل سالم 
دارد که بداند وظايف سازمانهای 

شود با میگوناگون طبقه کارگر را ن
يکديگر مخلوط کرد و لزوم تعدد 
سازمانهای کارگری را با يک شعار 

. منتفی گردانيد" ُکشنده"و " انقالبی"پرطمطراق 
های کارگری وظيفه و ظرفيت فکری و اتحاديه

عملی کسب قدرت سياسی و مبارزه با دولت را 
های کارگری مبارزه برای وظيفه اتحاديه. ندارند

داران مشخص ی خود با سرمايهبهبود شرايط زندگ
درگيری با دولت تنها زمانی . خصوصی است

هائی که اعتصاب اجتناب ناپذير است که کارخانه
های دولتی بوده گيرد کارخانهدر آنها صورت می

تصور اينکه بايد . و دولت صاحب کار باشد
مبارزه سنديکائی را به مبارزه برای کسب قدرت 

کم کشانيد نه تنها به سياسی و سرنگونی رژيم حا
زند بلکه جنبش کارگری و طبقه کارگر صدمه می

طراحان چپرو اين خواستها را به انزوا کشانده، 
- طعمه پليس کرده و خود آنها را نيز در آتيه خانه

  .نشين خواهد کرد
کنند اگر گفته شود ای خيرخواه ناآگاه فکر میعده

کم های کارگری سرنگونی رژيم حاوظيفه اتحاديه
نيست، بلکه بايد شرايط استثمار را به نفع خود 
تغيير دهد، اقدامی اپورتونيستی و ضد انقالبی 

به نظر آنها حالل همه مشکالت . انجام گرفته است
برای رفع همه تضادهای جامعه کنونی ايران، 
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی آن هم بدون 
شرکت توده آموزش ديده مردم در عرصه مبارزه 

نمائی آنها با اين انقالبی. النی دموکراتيک استطو
های مبارزه اقتصادی، کاذب تمام عرصه

را تعطيل ... مطالباتی، دموکراتيک، اجتماعی و
اند که به کنند و چون از جريانهائی زاده شدهمی

داده و تفاوت انقالب را با ها اهميت نمینقش توده
کنند که نمیفهمند، طبيعتا درک قيام و يا کودتا نمی

ها نيز همه در يک هاست و تودهانقالب کار توده
- سطح از آگاهی سياسی و اجتماعی به سر نمی

اَشکال سازمانی که جنبش کارگری برای . برند
ای و ارتقاء سطح آگاهی سازماندهی و بسيج توده

آنها در نظر گرفته است، با توجه به اين است که 
های طبقه تودهمخاطب اين خواستها کدام بخش از 

کارگری که حاضر . کارگر و يا اجتماع هستند
است برای بهبود شرايط زندگيش اعتصاب کند و 
در اتحاديه کارگری عضو شود معلوم نيست 
حاضر باشد عضويت در حزب سياسی طبقه 
کارگر را بپذيرد و به همين جهت نيز هرگز 

اند همه احزاب طبقه کارگر در جهان نتوانسته
حتی . ا در حزب کمونيست متشکل کنندکارگران ر

اند همه کارگران های کارگری نيز نتوانستهاتحاديه
کسانی که . را در اتحاديه کارگری سازمان دهند

از واقعيات جامعه و مبارزه طبقاتی و ارزش 
 نادانی خويش را باخبرند، ناچارند اين ها بیتوده

. شعارهای دهان پرکن و بی نتيجه جايگزين کنند
  ٣ ادامه در صفحه... ر شرايط کنونید

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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  ... کارگری و اتحاديهجنبش 

برای آزادی فعاليت اتحاديه ايران، کارگران بايد 
. مستقل سراسری کارگران ايران مبارزه کنند

هدف آنها بسيج و سازماندهی طبقه کارگر و 
. خواست تحقق مطالبات اقتصادی اين طبقه است

که جنبه  طرح خواستهای اجتماعی طبقه کارگر
عمومی خلقی دارد از جمله حفظ محيط زيست، 
مخالفت با جنگ، حمايت از خواستهای 

تنها با توجه به درجه ... دانشجوئی، آموزگاران و
. ميان آيدتواند بهرشد عمومی مبارزات مردم می

هدف اين اتحاديه کارگری هرگز سرنگونی رژيم 
جمهوری اسالمی و استقرار حکومت کارگری و 

خواهند اين کسانی که می. ورائی نيستيا ش
را به جنبش کارگری و يا " انقالبی"خزعبالت 

حتی اعتراضات پراکنده کارگری تحميل کنند، 
. دشمنان طبقه کارگر و حزب کمونيست هستند

رسد که همه دشمنی آنها با حزبيت به آنجا می
های مبارزه طبقاتی را يک کيسه کنند و با عرصه

در رويای خود به کسب  يک شعار سحرآميز
آنها راه صعب مبارزه . قدرت سياسی موفق شوند

طبقاتی را به راه کمترين مقاومت چند تن قهرمان 
اند که فقط در پندارها و تخيالت خود بدل کرده

آنها چه بخواهند و چه نخواهند در افق . اندانقالبی
تنگ و محدود ديدشان مبارزان سرسخت را لقمه 

کنند ودست انواع و اقسام می ماموران امنيتی
ماجراجويان را در تخريب جنبشهای اعتراضی با 

حزب ما با . گذارندشعارهای کاذب انقالبی باز می
اين روشهای آنارکو سنديکاليستی و ماجراجويانه 
موافق نيست زيرا به جامعه کارگر ايران صدمه 

 .       زندمی
****  

  
  ...با مبارزه از بروز جنگ

همه مردم جهان با چشم . ی زاده نشده استانقالب
اند که تجاوز به خود ديده و با عقل خود سنجيده

کشورها که نقض آشکار حقوق ملل و تخريب 
جامعه جهانی، و لگدزدن به دستآوردهای بشريت 
و تحقير ميليونها کشته دو جنگ جهانی است، تنها 
فقر و فالکت و بدبختی برای مردم اين مناطق به 

حال اگر باشند ايرانيان و گروه . آورده استوجود 
هائی که خواهان تجاوز امپرياليسم آمريکا به 
ايران باشند آنوقت بايد از آنها به نام مزدور نام 

مبارزه . برد و آنها را به مردم ايران معرفی کرد
بر ضد جنگ که شعار عمده کنونی است هدفش 
آن است که با بسيج مردم بکوشيم نيروئی در 

فکار عمومی بر ضد توحش امپرياليسم و ا
صهيونيسم ايجاد نمائيم تا تاثيرات اين فشار مانع 

مبارزه بر . از آن شود که اساسا جنگی در بگيرد
ضد جنگ و شعار دستها از ايران کوتاه باد، بايد 

ايفاء کند و به  بازدارنده در انجام جنگبتواند نقش 
ش جنگ بربرهای جهان بفهماند که برافروختن آت

مخالفت با . هزينه گرانی برای آنها خواهد داشت
نابودی ايران و تخريب شرايط مادی زندگی 
زحمتکشان طبيعتا به نابودی مبارزه طبقاتی 
انجاميده و تمام دستآوردهای تا کنونی کارگران و 

کند و اين مبارزات مدنی مردم ايران را نابود می
داری تقويت رژيم جمهوری سرمايهامر تنها به

تجاوز به ايران مترادف با . انجامداسالمی می
سرنگونی رژيم ايران نيست، بلکه تقويت اين 
رژيم و نابودی صدها هزار ايرانی، تجزيه ايران، 
تخريب معادن و دستآوردهای مردم و آغاز فقر و 

هائی از آنها در عراق، فالکتی است که با نمونه
. هستيم افغانستان، يمن، سوريه و ليبی روبرو

-اخيرا چند سازمان همدست آمريکا و بزدل بيانيه
اند که موجب شرم هر نيروی ای صادر کرده
آنها در شرايط تهديد و تجاوز . کمونيستی است

سرنگونی : "انددشمنان ايران به کشور ما نوشته
انقالبی جمهوری اسالمی، پاسخی کوبنده به 

ا و تهديدات و اعمال فشارهای امپرياليستی آمريک
نيروهای مختلف مدافع وضع موجود اعم از 

بزدلی اين عده در ". حکومتی و اپوزيسيونی است
اين است که شهامت آنرا ندارند به مردم ايران 
بگويند که خواهان تجاوز امپرياليسم به ايران 
هستند و بر ضد تجاوز امپرياليستی نه تنها هيچ 
اقدام مثبتی نخواهند کرد، بلکه برای هرگونه 

آنها ميان مردم ايران اين . اندخرابکاری آماده
دهند که راه مقابله با تجاوز دروغ را رواج می

آمريکا به ايران مقابله با متجاوز نيست، بلکه 
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی است که گويا 

تهديدات و اعمال "؟؟ به "!!کوبنده"پاسخی 
. شودمحسوب می" فشارهای امپرياليستی آمريکا

بزدلی اين عده در . ها ُمبلغ خيانت ملی هستندآن
کنند که اين اين است که به صراحت بيان نمی

همان همدستی با امپرياليسم " پاسخ کوبنده"
- آنها در جای ديگر بيانيه خود می. آمريکاست
برای سرنگونی انقالبی جمهوری : "آورند ما

اسالمی و استقرار دولتی کارگری و شورائی 
ما در اوضاع بحرانی کنونی، . مکني مبارزه می

تبديل معنا و مضموِن اين سرنگونی به افق جنبش 
طبقه کارگر و اردوی انقالب و به پرچم مبارزه 
سياسی برای بزير کشيدن جمهوری اسالمی و 

بازهم معنی اين ". کنيم داری تالش می نظام سرمايه
های مردم فريب اين است که آنها در پرگوئی

شرايط تحريم و تجاوز آمريکا شرايط کنونی که 
به ايران است، در کنار امپرياليسم آمريکا برای 

سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و نه برای 
ممانعت از درگيری و جنگ مبارزه کرده و 

- خواهان استقرار سوسياليسم با توافق آمريکائی
طبيعتا امپرياليسم آمريکا در . های اشغالگر هستيم

های خود فروخته و روهصورت پيروزی با اين گ
همدست امپرياليستها کاری نخواهد داشت و آنها 

نشاندگان خود به حکومت را به عنوان دست
خواهد رسانيد ولی واقعيت اين است که اگر اين 

بودند بايد از تجاوز امپرياليسم نيروها انقالبی می
آمريکا که با ارتش تا به دندان مسلح وارد خاک 

ه مخالفان خود را نابود کند شود تا همايران می
داری بيشتر واهمه داشتند تا جمهوری سرمايه

ولی اين مزدوران مطمئن هستند که از . اسالمی
آنها " سوسياليسم"و " حکومت شورائی"

اين است که . کندامپرياليسم آمريکا نيز دفاع می
؟؟ !!شوند که ما نيروهای طبقه کارگرمدعی می

رناتيو سوسياليستی طبقه برافراشتن پرچم آلت : "با
کارگر با هدف سرنگونی انقالبی رژيم جمهوری 

در " استقرار حاکميت شورائی"در پی " اسالمی
ايران هستيم که گويا آلترناتيو سرنگونی رژيم 

. جمهوری اسالمی در زمان تجاوز آمريکاست
برای اين عده تجاوز امپرياليسم و صهيونيسم به 

م ايران همان ايران و گرسنگی دادن به مرد
معروف است که تجاوز و جنگ " موهبت الهی"

تحميلی عراق به ايران برای رژيم جمهوری 
  .اسالمی به ارمغان آورد

بينيم که ايرانيان ميهنپرست و کمونيستهای پس می
تواند ايران که ميهنپرست هستند و جز اين هم نمی

امپرياليسم و " ميهنپرستی"باشد به مقابله با 
کنند از وقوع برخاسته و تالش میصهيونيسم 

شود جلوگيری کنند جنگ که به فاجعه منجر می
فرصت "ولی مزدوران در پی آن هستند تا از اين 

تجاوز امپرياليسم و " موهبت الهی"و " طالئی
صهيونيسم به ايران استفاده کرده تا آش خود را 

طبيعتا آنها تجاوز و تحريم آمريکا را در . بپزند
دانسته و حامی آن " فرصت طالئی"خدمت اين 

هستند و اين سياست خود را در تمام مبارزات ضد 
جنگ و همبستگی مردم در سراسر جهان با 
خرابکاری و تبليغات رياکارانه به منصه ظهور 

ما بارها گفته و از تکرار آن خسته . اندرسانده
شويم که يا با مردم ايران بر ضد جنگ، نمی

ا امپرياليسم، صهيونيسم و تحريم و فالکت و يا ب
وهابيسم برای تحريم و تجاوز به ايران و کسب 

. برای ايفای نقش ستون پنجم" فرصت طالئی"
   . آلترناتيو ديگری وجود ندارد
****  

  
  ...ائتالف عربی از هم

تا سواحل  منيعدن از  جيخل یآب یها همه راه
هند و  انوسيحال سلطه بر اق نيو در ع یسومال

المندب است که از  و باالخره تنگه بابفارس  جيخل
شرق  یکانال سوئز راه تجارت نفت و کاال قيطر

تجاوز . کند یم نيبه غرب و بر عکس را تأم
که مردمش خواهان  من،يبه  اش نيمتحد عربستان 

در واقع  اند، شيخو یارض تيحفظ استقالل و تمام
 سمياليامپر یهدف راهبرد نيدر خدمت هم

  ۴ادامه در صفحه... های و کل کشور کايآمر

گر، لهزورگو، حيجاسوس، متجاوز، امپرياليسم آمريکا تروريست، 
 دشمِن شماره يک بشريت است و  ناقض حقوق اساسی انسانها
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  ...ائتالف عربی از هم 
 ميتجاوز مستق نيغرب است، که در ا یستياليامپر
نه آنگونه که ادعا  و اند ميسه ميمستق ريو غ

و  عهيش یريدرگ«کردن شعله  خاموش شود، یم
استقالل  برداشتن انيهدف عربستان از م! »یُسنّ 

   .است مني
 ليذشته به دلدر خرداد ماه گ کايجمهور آمر سيرئ
 ميتصم »رانيتنش با ا یاضطرار تيوضع«

 یدالر اسلحه به عربستان را عمل ارديليم ٨فروش 
عربستان موافقت خود را با  نيعالوه بر ا. ساخت

در کشورش  یکائيمستقرساختن سربازان آمر
ناگفته نماند که عربستان در جنگ با . اعالم کرد

در  را منياز  یعيها، که کنترل بخش وس یحوث
 کيپلماتيو د یدارند، از کمک تدارکات ارياخت
 یکشورها ريسا. برخوردار است زين کايآمر
 زياز جمله فرانسه، انگلستان و آلمان ن یستياليامپر
 اري منياز َظّن خود در سرکوب خلق  کيهر 

اند و آنها را  او شده »یائتالف اسالم«عربستان و 
 رانيا زيناچ یکمکها یول کنند، یمسلح م دانتا دن

از  ها یحوث یبر تقاضا یرا که مبتن ها یبه حوث
 شنهادياست، کوشش کردند با ارائه طرح پ رانيا
قطعنامه به سازمان ملل محکوم کنند، که با  کي

  .مواجه شد هيروس یوتو
 کوپتر،يهل ما،ينمونه تانک، توپ، هواپ یبرا

از  یموشک، زره پوش، رادار و ناوچه بخش
فرانسه به  سمياليتنها امپر هستند که یحاتيتسل

به . و امارات فروخته است یعربستان سعود
 نياستناد اسناد محرمانه وزات دفاع فرانسه ا

. اند به کار گرفته شده مني هيها در جنگ عل سالح
فرانسه در سپتامبر سال  ینظام العاتاداره اط
تحت عنوان  یا صفحه ١۵گزارش  کي یگذشته ط

جمهور  سيماکرون، رئ به »یتيامن طيشرا من،ي«
 یها عربستان از سالح«فرانسه، فاش ساخت که 

استفاده کرده  مني هيها عل در تمام جبهه یفرانسو
 ٣٨، ٢٠١٨ماه مارس تا دسامبر  نيتنها ب. است

و  منيدر  یفرانسو یها تانک سطتو ینظام ريغ
. اند ُکشته شده دهيدر بندر الُحد ینظام ريغ ۵۵ زين

 یجلو منيدر محاصره  یفرانسو یها ناوچه
بشردوستانه ارسال غذا و دارو را که  یها کمک

کشور از جانب جامعه  نيمردم محروم ا یبرا
امارات . رنديگ یاند، م در نظر گرفته شده  یجهان

 منيبمباران  یبرا یفرانسو یماياز هواپ زين
 یاز گزارش اطالعات نظام(» استفاده کرده است

عربستان تاکنون  یبه رهبر» ائتالف«). فرانسه
انجام  منيدر خاک  یهزار حمله هوائ ٢۴حدود 

فرانسه کماکان  سمياليامپر نيا رغميعل. داده است
و قرار است که  فروشد یبه عربستان اسلحه م

! عربستان دهد ليتحو ٢٠٢٣تانک تا سال  ١۴٧ 
 یقرار است تعداد» نکستر«در ضمن شرکت 

به . دهد ليبه عربستان تحو زيپوش و تانک ن زره
 نيتر از مهم یکي کايفرانسه بعد از آمر بيترت نيا

 منيعربستان در جنگ  یاسلحه برا کنندگان نيتأم
آلمان و  یها ستياليالبته امپر. ديآ یبشمار م

ندارند که ما  سايريناز  یدست کم زيانگلستان ن
آنها  اتياز اطاله کالم از ذکر جزئ یريجلوگ یبرا

د، عربستان و امارات آنها خو. ميکن یم یخوددار
با  یول کنند، یم زيها تجه سالح نيتر را با مدرن

منطقه را  ها یحوث یها که سالح اند یوقاحت مدع
   .اندازد یبه خطر م

از حجم  »یائتالف اسالم« یبرخوردار رغميعل
و  یمزدور سودان یروهاياسلحه و ن ميعظ
 یکه برا من،يدر اثر مقاومت مردم  ،یائيکلمب

کشورشان  یارض تيل و تمامحفظ استقال
عمالً شکست خورده و در حال  رزمند، یم

پهپاد  ١٠از زمان حمله  ژهيبه و. است یفروپاش
عربستان، نه  »بهيشال« یگاز دانيبه م ها یحوث

کشور را به وحشت انداخته، بلکه  نيتنها سران ا
که با  رايز. به فکر واداشته است زيامارات را ن

 نيبه ا ها یحوث یپهپاد ايو  یحمله موشک نياول
نه . کشور، نه از تاک نشان مانَد و نه از تاکنشان

لحظه بند  کيدر آنجا  یخارج گذاران هيسرما
قادر خواهند بود کارگران  نکهيخواهند شد و نه ا

 بيکشور را به ماندن ترغ نيشاغل در ا یخارج
   .کنند

کلمه از هم  یواقع یبه معن »یاسالم ائتالف«
 ليابتدا مصر و پاکستان به دال. ستا دهيفروپاش
در  یاز شرکت نظام یداخل یها مخالفت

سرباز زندند، سپس سودان پس از » ائتالف«
در بندر  »یائتالف اسالم«شکست مفتضحانه 

  وضاح«. ديکش رونيخود را ب یروهاين »دهيالُحد«
مشترک در جبهه  یروهاين یسخنگو ،»شيالدب

ً اعالم کرد من،ي یساحل غرب  یروهاين«که  علنا
از سه منطقه محل  زيجبهه و ن نياز ا یسودان

اکنون نوبت به . »حضور خود عقب نشستند
. است دهيعربستان رس اري نيتر مهم نيامارات ، ا
 یروهاياعالم کرد که ن شيپ یچند زيامارات ن

کاهش داده  منيخود را در بندر عدن و غرب 
 اش یالبته امارات ادعا کرد که حضور نظام. است

 دهيبس بندر الُحد عهدنامه آتش ليبه دل منيرا در 
بندر  نيدر ا »یائتالف اسالم«که پس از شکست (

در . کاهش داده است) توفان – ديبه امضاء رس
 نيآذر سال گذشته پس از شکست سنگ ٢٢

مهم  دردر بن ها یبه دست حوث »یائتالف اسالم«
 یانسان یها که شاهرگ ارسال کمک ،»دهيالُحد«

قرارداد  د،يآ یبه شمار م زين مني دهيمردم رنجدبه 
 ديهواداران دولت در تبع انيدر سوئد م یبس  آتش

 ها یو حوث) »ائتالف«بخوان ( »یمنصور هاد«
تاکنون  »یائتالف اسالم« یروهايمنعقد شد، که ن

ارشد ارتش  دهفرمان کي. اند بارها آنرا شکسته
رد خواست نامش فاش شود، در مو امارات، که نه

: گفت ترزيبه رو منيدر  یامارات یروهايکاهش ن
از  شيما ب. نبود ینود قهيدق ميتصم کي نيا«
امارات . »ميکرد یزير در مورد آن برنامه کسالي

و موشک  کوپتريتانک و هل یاديتاکنون تعداد ز
خارج  رخس یايخود را از اطراف در وتيپاتر

نظام  ادهيپ یروهايکشور اکثر ن نيا. کرده است
خارج  زين دهيالُحد کيود را از بندر استراتژخ

.... «که  کندیفرمانده اضافه م نيا. »...کرده است
از بُعد  منيراهبرد خود را در  ميما قصد دار

 یسخن معن نيا! »ميده رييبه فاز صلح تغ ینظام
   .جز شکست ندارد یگريد

. است رانيرابطه با ا ديامارات درصدد تجد اکنون
 ینظام هيبلندپا أتيه کيته در ماه گذش یحت

کرده است،  رانيا یرا جهت مذاکره راه یامارات
 یها جدا از تنش من،يکه تحوالت جنگ در  رايز

 جيدر خل کايو آمر »یائتالف اسالم«با  رانيا
که جنبش  دانند یهمه م. ستيفارس و تنگه هرمز ن

 رانياز جانب ا اش مانانيو همپ »انصارهللا«
 یو پهپاد یله موشکو حم شوند یم تيحما
که  »بهيالش«گاز  دانيبه عربستان و م ها یحوث

و امارات شده  کايباعث وحشت عربستان، آمر
 زيدر گذشته ن. تمام شده است رانياست، به نفع ا

پهپاد خطوط انتقال نفت  ٧با استفاده از  ها  یحوث
نوع حمالت  نيا. را منهدم کرده بودند انعربست

 یبرا ها یحوث یاتژآن است که استر انگريب
 نيگرفتن نفت و گاز، ا شکست عربستان نشان

 »وميال یرأ« یحت. عربستان است یاتيشاهرگ ح
 دانيبه م منيپهپاد انصارهللا  ١٠حمله «نوشت 

وابسته به شرکت  شگاهيو پاال »بهيالش« ینفت
 منيتحول مهم در جنگ  کي ،عربستان یآرامکو

 تواند یحمالت م نيکه ا رايز ،»شود یمحسوب م
. رديهدف گ زيرا ن» الغوار« رينظ نياديم ريسا

 یها مدرن و نه سامانه ینه رادارها نکهيطرفه ا
توانستند حمله  نه کيچيه وتيپاتر یموشک

که  نجاستيجالب ا. را دفع کنند ها یحوث یپهپادها
خسارت به شهروندان  آوردنحمالت  از وارد  نيا

ارات مصون گذاردن ام. کردند یخوددار یسعود
خروج از  یبه امارات برا یپاداش زيحمله ن نياز ا

استفاده از پهپاد بر ضد قدرت . ديآ یبشمار م مني
است که توازن  رانيا یراهبرد استيس کيبرتر 

برهم زده  ريپذبيآس یقوا را در منطقه و کشورها
 جيشود نتا یکم م نهيکه با هز تو نشان داده اس

 سمياليامپر. دبهتر به دست آور یاسيو س ینظام
 افتهين یراه حل ینظام کيتاکت نيهنوز در مقابل ا

استفاده از پهپاد بر ضد امارات متحده . است
اقتصاد  یدر عرض مدت کوتاه تواندیم یعرب

  .آنها را فلج کند
خالص به  ريبتوان ت ديپهپاد را شا حمالت

است،  یکه خود در حال فروپاش »یائتالف عرب«
 نيمصر و پاکستان در ا اکنون رايز. کرد یتلق
هم  یسودان یروهايشرکت ندارند و ن» ائتالف«

 بيقر یهزار سرباز امارات ١٠از . اند خارج شده
قطر و مراکش . اند شده هيتخل منيدرصد از  ٧۵به 

 یروهايدر اثر کشمکش با عربستان ن استه مدت
سخن  گريبه د. اند خارج کرده منيخود را از 

که تا » آب رفته است« آنچنان »یائتالف اسالم«
به . نمانده است شتريگام ب کيکامل آن  یفروپاش

گشته  کايعربستان دست به دامان آمر ليدل نيهم
 ورکيوين. را جبران کند» ائتالف«است، تا کمبود 

دمحم بن «گزارش داد که  شيپ یاما چند مزيتا
درخواست کرده تا حضور خود  کايسلمان از آمر

از  یان خالء ناشجنگ را جهت جبر نيدر ا
 شيکنگره افزا. دهد شيخروج امارات افزا

به  یرأ نياز ا شيکه پ یدر جنگ کايحضور امر
آن را داده است،   حضور واشنگتن در انيپا

  .«نخواهد کرد  بيتصو
 یجنگ برا«نوشت  زين »ويکانزروات کنيآمر«
اما عالوه . به بار آورده است یبار آثار فاجعه مني

 زين یعربستان سعود تيامن یبرا نيبر ا
 نيبه ا اضيدادن ر انيپا. وحشتناک بوده است

از حمالت  یريجلوگ یراه برا نيکارزار بهتر
. »به داخل عربستان است ها یمني یپهپاد و موشک

  ۵ادامه در صفحه...: دهد یمو ادامه 
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  ...ائتالف عربی از هم 
از اهداف خود  کيچيبه ه منيعربستان در «

جنگ شکست  کيخروج از  ...است افتهيدست ن
بن سلمان شرمناک خواهد بود، اما  یخورده برا

ماندن در باطالق افتخارات گمراه کننده به مراتب 
  .»است رانگرتريو و زتريرآميتحق

در مبارزه به خاطر حفظ  منيمردم  یداريپا
 رينظ یکشور خود ب یارض تياستقالل و تمام

طه مقاومت در سل هيخصلت و روح نيآنها ا. است
خود بارها نشان  اتيح خيرا در تار یزيست

 یهاتهيدر ارتش وکم هيروح نيوجود هم. اند داده
ارتش متجاوز  یاست که پوزه مني یمردم

فرانسه،  کا،يکه آمر اش، نيعربستان و متحد
اند و  انگلستان و آلمان آنها را تا دندان مسلح کرده

 هيعل تيو جنا انهيسال آزگار تجاوز وحش ۴
 نيمتجاوز. ديرا اعمال کردند، به خاک مال تيبشر

 ،یهوائ ،ینيزم یروياز ن یبرخوردار رغميعل
 یها تهينتوانستند بر ارتش و کم یغاتيو تبل یائيدر

 یآور رتيبه شانه به صورت ح انهکه ش ،یمردم
غلبه  رانند، یم شيو به پ شکستند یخط جبهه را م

 ريغ نيمتجاوز یبرا یروئين نيغلبه بر چن. کنند
  .ممکن گشته است

 »یائتالف عرب«به  یالملل نيب یگوشزدها رغميعل
 »دهيالُحد«و عربستان که بخصوص در بندر 

وجود آورده بود، آنها به  به یجانکاه انسان طيشرا
خود ادامه دادند که با مقاومت  انهيحمالت وحش

روبرو  یمردم یها تهيارتش و کم یروهايجانانه ن
 انيم یاديجر به تلفات زحال من نيشدند؛ که در ع

 یعربستان سعود. گشت زيمزدورشان ن یروهاين
 اتيبا عمل شيسال پ ۴اش »ائتالف«به همراه 

 هيجنگ عل ٢٠١۵در مارس  »تيتوفان قاطع«
 یرا آغاز کرد و قرار بود که در مدت زمان مني

. را به تصرف خود درآورد منيماه  کيکمتر از 
و » د سرخرع« رينظ ینيبا عناو زيو امروز ن

و  »دهيالُحد«با هدف فتح !! »یالئط یروزيپ«
و  یرانگريو رغميعل من،ي یمناطق راهبرد ريسا

در اثر مقاومت جانانه ارتش و  یزيخونر
نبرده و با شکست  یراه به جائ یمردم یها تهيکم

شکست به طور قطع  نيا. کامل مواجه گشته است
 یها اش بر آب سلطه بالمنازع عربستان و اربابان

المندب را  و باب یسومال لعدن تا سواح جيخل
   .دشوار خواهد ساخت

کمبود آب،  رغميعل منيتوجه داشت که مردم  ديبا
 شيافزا ،یکشاورز یها نينامناسب بودن زم

کمبود مواد  ،یکاريب ،یمياقل راتييتغ ت،يجمع
فاحش  یو کمبودها یفقدان خدمات بهداشت ،یغذائ

 نيرترياز فق یکيرا به  منيکه  ینظام آموزش
 نيکرده است، به چن ليجهان تبد یکشورها

   .اند دهيازيدست  یا نهمقاومت جانا
در نوامبر . ستنديطالب جنگ ن چوجهيبه مني مردم

 تهيکم سيرئ ،»یالحوث  یعل دمحم«گذشته بود که 
اعالم داشت که  یا هيانيدر ب منيانقالب  یعال

و آماده توقف حمالت  مني یمردم تهيارتش و کم
 یها هستند، تا صلح در تمام جبهه ینظام اتيعمل

مند برقرار شود، البته اگر  عادالنه و عزت
ملّت  یمتخاصم عمالً خواهان صلح برا یکشورها

ارتجاع متخاصم که کماکان  یول. »باشند مني
 تيکشور به خاطر موقع نيهدفش سلطه بر ا

ها  حرف نيباشد، گوشش به ا یمهمش م یراهبرد
به  ايکه گو طلبان،یهم اکنون جدائ. تسيبدهکار ن

که  یدنبال کسب مجدد استقالل خود هستند، امر
 رونياز دست دادند، سر از تخم ب ١٩٩٠در سال 

همه جانبه امارات قرار  تياند و مورد حما آورده
طلب  یجدائ یروهاين انيم یها یريدرگ. دارند

 سيو طرفداران رئ) »جنوب یانتقال یشورا«(
در  »یمنصور هاد«کشور،  نيا یجمهور فرار

موسوم به  یروهاين. آغاز شده است منيجنوب 
 یانتقال یشورا« ینظام هشاخ - » کمربند امن«

امارات، موفق  ميمستق تيتحت حما - » جنوب
 استيها و قصر ر پادگان یشدند مناطق نظام

را  یفرار یحکومت منصور هاد یجمهور
 مني هياکنون هدف امارات تجز. تصرف کنند

  .است
در کنار طرفداران  روزيکه تا د یروهائين

به  یجمهور فرار سيرئ ،یمنصور هاد«
امروز تحت  دند،يجنگ یم ها یحوث هيعربستان عل

 کيوارد ) یقوات الحزام االمن(» کمربند امن«نام 
با آنها شده و تنها پس از چند روز  نيخون یريدرگ

   .اند کنترل عدن را به دست گرفته
 یکي» ائتالف« یاصل یرويو نسخن د گريد به

و  »یمنصور هاد« یبانيعربستان به پشت
 یبانيامارات به پشت یگريطرفدارانش و د

منصور «. اند ستادهيعمالً مقابل هم ا طلبان یجدائ
و  خواند یم یرا کودتاچ طلبان یجدائ زين »یهاد

! زند یدم م» مذاکرات«امارات هم از لزوم 
  .قان گرفته استفعالً خف انيم نيعربستان در ا

به  یغرب یها که دعوا، آنطور که رسانه مينيب یم
 ايو  یو ُسنّ  عهيبر سر ش دهند، یُخورد مردم م

و  رانيا انيم یابتيجنگ ن ايو " یاسالم"جنگ 
بلکه بر سر سلطه بر  ست،ين یعربستان سعود

... و عدن  »دهيالُحد« اش ی و بنادر راهبرد مني
 یمارات و هم براا یسلطه بر عدن هم برا. است

 تيحائز اهم کاياروپا و آمر یعربستان و هم برا
هزار سرباز را که اکثراً  ٩٠اکنون امارات . است
جنگ آموزش  یاند، در عدن برا گشته طلب یجدائ

خود را از  یروهايسخن گرچه ن گريبه د. دهد یم
همه جانبه  یبانياما به پشت کند، یخارج م مني

 شيوکردن آنها به خ جهت وابسته طلبان، یجدائ
 نيبرخاسته است تا نفوذ و قدرت خود را در ا

 مني هيتجز یرا برا طيدهد و شرا شيمنطقه افزا
ارتجاع عرب از آنجا که در تصرف . آماده سازد

 هيبه سنگ خورده است، درصدد تجز رشيت مني
جنوب که  طلبان یهم اکنون جدائ. برآمده است مني

 ليخواهان تشک باشند،یامارات م تيتحت حما
در  ديامر بدون ترد نيمستقل هستند که ا ورکش

فرمان که تاکنون تحت  یمني یها گروه انيم
اند، انشقاق بوجود خواهد  بوده» ائتالف« یروهاين

عربستان، که خواهان آتش بس  ستين هودهيب. آورد
منصور «حکومت  »تختيپا«در عدن،  یفور
 ريکرده است که در غ دياست، تهد یفرار »یهاد

اما . خواهد کرد یاقدام نظام اآنه هيعل نصورتيا
را تصرف  یجمهور استيطلبان که کاخ ر یجدائ
. ستيها بدهکار ن حرف نياند، گوششان به ا کرده
شهر عدن که تا اواسط مرداد تحت  بيترت نيبه ا

عربستان  یبه رهبر» ائتالف« یروهايکنترل ن
. شده است نيخون یاه یريبود، اکنون شاهد درگ

در شمال  ها یحوث یروزيپ رغميعل بيترت نيبه ا
 رود یم شيپ هيکشور عمالً به سمت تجز نيا من،ي

کشور را  نيا دهيمردم ستمد یبرا یزندگ طيو شرا
 انيرانيا انيم نيدر ا. تر خواهد کرد سخت

از  یاسالم یبهانه که جمهور نيخودفروخته با ا
آوا با  هم کند، یم یبانيپشت منيمبارزات مردم 

و عربستان مبارزات به حق  لياسرائ کا،يآمر
 ی، مبارزه آنها برا»ائتالف« هيعل منيمردم 

کشورشان را تخطئه  یارض تياستقالل و تمام
و عربستان  رانيکرده و آنرا محصول رقابت ا

هستند که آرزو  یهمان کسان نهايا. کنند یوانمود م
شوند  یسرنوشت دچار همان زين رانيدارند مردم ا

آنها . اند شده یبيو ل هيعراق، سور من،يکه مردم 
آنها نه تنها از . شده هستند هيتجز یرانيخواهان ا

عربستان و  ل،ياسرائ کا،يآمر داتيو تهد ماتيتحر
بلکه جهت  کنند، یم یبانيپشت رانيا هيانگلستان عل

از  »کيدموکرات یها یتحقق حقوق بشر و آزاد«
به کشور ما  یتجاوز نظام آنها، خواهان یسو

 یبه نان و نوائ زين دفروختگانهستند، تا خو
  .برسند

طلبانه خلقها اعتقادی کسانيکه به مبارزه استقالل
دهد تا درک کنند ماهيت ندارند مغزشان قد نمی

جنگی که در يمن در جريان است جنگی عادالنه، 
مترقی، انقالبی بر ضد امپرياليسم، صهيونيسم و 

از مبارزه مردم يمن که دارای . استوهابيسم 
. مضمونی انقالبی است بايد با تمام قوا دفاع کرد

شکست انقالب در يمن راه تجاوز امپرياليسم و 
فقط نابينايان . وهابيسم را به ايران هموار می کند

سياسی و يا مزدوران آگاه در کتمان اين حقيقت 
  . کنندپافشاری می

****  
  
   ...ياتجنا ادامه» صورباِهر«

  .ديآ یخوش نم هامان زاغه
"...  

ها  تخريب منازل مسکونی اخير فلسطينی
آمد به  توسط دولت اسرائيل پی

المقدس به مثابه پايتخت  شناختن بيت رسميت 
اسرائيل از جانب اياالت متحده آمريکا و چند 

سازی  کشور ديگر است، که در راستای آواره
ام ها انج هر چه بيشتر تاکنونی فلسطينی

اتفاق »صور باِهر«آنچه امروز در . گيريد می
افتاد، فردا در ساير نقاط بيت المقدس تکرار 

هزار فلسطينی، که در  ٣٠٠. خواهد شد
کنند، هر آن ممکن است  اورشليم زندگی می

که به چنين سرنوشتی دچار شده و آواره 
شوند، امری که آشکارا جنايت عليه بشريت 

بيشرمانه » انیجامعه جه«شود و  محسوب می
  .کند آنرا به سکوت برگزار می

-ما به صهيونيستها و عمال ايرانی آنها می
های فلسطينی را ويران کنيد و بر گوئيم خانه

های نوئی بسازيد ولی ويرانه آنها خانه
ها بايد بر اساس فراموش نکنيد که اين خانه

ها ساخته شوند زيرا که سليقه فلسطينی
صهيونيسم از خاورميانه سرانجام با تاراندن 

  ۶ ادامه در صفحه...مردم فلسطين

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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   ...جنايات ادامه» صورباِهر«
  . ها سکنی خواهند گزيددر اين خانه 

کننده  ها در انطباق کامل و تکميل اين تخريب
آيد، سياستی که  سياست اسرائيل بشمار می

کرانه باختری رود اردن و  ۶٧در جنگ 
بخشی از «المقدس را به مثابه  شرق بيت

. به اشغال خود درآورده است» پايتخت
به » قرارداد اسلو«گرچه سازمان ملل از 

های  به انضمام بلندی(بعد هر دو منطقه را 
کند و  شده تلقی می اراضی اشغال) جوالن

خواهان خروج اسرائيل از آنهاست، اما 
  . نهد اسرائيل وقعی به آن نمی

ر کننده حقوق بش ، هماهنگ»َمک گولدريک«
های آخير را خالف  سازمان ملل، تخريب

او در عين . داند المللی می قوانين موجود بين
اين واقعه از  اهميت«حال معتقد است که 

های  و سازه هاخانه هشود کآنجا بيشتر می
ای  بسياری اکنون در انتظار سرنوشت مشابه

  .  »برند سر می به
سازی اسرائيل تشکيل شده  سياست شهرک

راندن شهروندان فلسطينی از  بيروناست از 
تخريب  ساختن آنها شان و آواره محل سکونت

تصاحب عدوانی  اجباری سريع منازل آنها
االصول هم از  ها که علی امالک فلسطينی

المللی غيرقانونی  نظر قوانين موجود بين
» کنوانسيون ژنو«است و هم برخالف 

باشد و عمالً جنايت عليه بشريت محسوب  می
سال است که مرتکب  ٧٠و اسرائيل  شده

 . چنين جناياتی شده است
دولت اسرائيل از دادن اجازه ورود به 

، نماينده سازمان ملل که »مايکل لونک«
جهت بررسی وضعيت حقوق بشر در 

ها قصد سفر به  یمناطق مسکونی فلسطين
او از . اسرائيل را داشت، خودداری کرد

ام اعضای سازمان ملل خواست تا با انج
اقدامات الزم از تخريب و اشغال مناطق 

های باختری  ها در کرانه مسکونی فلسطينی
حتی بعضی از . رود اردن جلوگيری کنند

اعضای سازمان ملل برای مقابله با اعمال 
غير قانونی اسرائيل پيشنهاد تحديد روابط 
اقتصادی، سياسی و فرهنگی با اين کشور را 

انی بی قيد و اما به علت پشتيب. مطرح کردند
شرط آمريکا و بسياری از کشورهای 
اروپائی اين پيشنهادات مسکوت ماندند و 

تر از روز قبل  اسرائيل نيز هر روز جری
 .شود می
خوردن  که به راحتی آب» جامعه جهانی«

کشورهای مستقل را، که زير بار زورگوئی 
روند و از استقالل و تماميت ارضی  آنها نمی

نظير کوبا، کره شمالی،  کنند، خود دفاع می
از جمله به ... ايران و  ،ونزوئال، سوريه

مورد » حقوق بشر«علّت عدم رعايت 

مدت قرار  های عديده و طوالنی تحريم
دهند و روابط سياسی، اقتصادی و  می

فرهنگی را با آنها محدود و يا حتی قطع 
کنند، در مقابل رژيم تجاوزگر و اشغالگر  می

و يا حتی از آن اسرائيل سکوت کرده 
کنند؛ اين در حاليست که  پشتيبانی می

المللی را  اسرائيل حقوق بشر و قوانين بين
 کند، دارای يکی پس از ديگری لگدمال می

ای است و در  کالهک هسته ٢٠٠ حداقل
های سازمان ملل نه تنها  مخالفت با قطعنامه

را کماکان تحت تسلط  ۶٧مناطق اشغالی 
ر متداوم در حال خود دارد، بلکه به طو

  .سازی و گسترش آن است شهرک
  »قرارداد اسلو«

دولت اسرائيل همانند آمريکا که قوانين 
گذارد و يا  المللی را يا زير پا می جاری بين

کدام از  کند و تا به امروز به هيچ فسخ می
های سازمان ملل پايبند نيست،  قطعنامه

و » ياسر عرفات«را که ميان » پيمان اسلو«
» رسميت به«بسته شد، گويا » اق رابيناسح«

قرارداد «چرا؟ زيرا محتوای . شناسد می
ها  عمالً دست و پای فلسطينی ٢و  ١» اسلو

گرچه پيمان مذکور . را با ريسمان بسته است
نام برده » حکومت خودگردان فلسطين«از 

است، ولی در عمل هر روز از حيطه نفوذ 
و قدرت اين به اصطالح حکومت 

در » پيمان اسلو«. شود ن کاسته میخودگردا
اساس کوششی بود در جهت تعين چهارچوب 

به حل و فصل کامل منازعه «معين که 
  . »اسرائيل منتهی شود

حکومت خودگردان «از » پيمان اسلو«در 
تنها به عنوان يک نهاد اداری » فلسطين

مسائلی همچون . موقت نام برده شده است
 ،»آوارگان فلسطين«، »اورشليم«
تعيين «، »های اسرائيل سازی  شهرک«

بايست در توافق دائمی حل و  می» مرزها
سال نه تنها  ٢۵شد که هنوز بعد از  فصل می

حل نشده است، بلکه تنها به نفع دولت 
ها و سلطه  اسرائيل در راه سرکوب فلسطينی

پيمان اسلو «. بر سرزمين آنها تمام شده است
در مورد  موافقتنامه موقت«با نام رسمی » ٢

يکی از » کرانه باختری اردن و نوار غزه
های ميان فلسطين و  نامه ترين موافقت پيچيده

در اين پيمان تأسيس . آيد شمار می اسرائيل به
حکومت خودگردان فلسطين با اختيارات 

در اين پيمان مناطق کرانه . محدود اعالم شد
باختری رود اردن و نوار غزه به سه بخش 

تقسيم شده است و قرار ) ث(، )ب(، )الف(
بر اين شد که حکومت خودگردان در سطح 

و ) الف(بسيار ناچيزی قدرت اجرائی بخش 
را در دست داشته باشد و ) ب(بخشی از 

را اسرائيل اداره ) ث(و ) ب(بخش ديگر 

توافق پايانی و حل مسائل مورد مناقشه . کند
به آينده موکول شد که هنوز الينحل مانده 

به عوض آنکه صلح » ان اسلوپيم«. است
پايدار را به همراه بياورد، در دست اسرائيل 
به ابزاری تبديل شد برای ادامه اشغال 

  . فلسطين
  :به چند دليل

 ٢۵بودن اين قرارداد که بعد از  موقت - ١
سال هنوزهم موقت است و معضالت مهمی 

سازی، مرزها، پناهندگان و  نظير شهرک
حل مانده، بلکه به نفع المقدس نه تنها الين بيت

  . اشغالگران اسرائيلی تمام شده است
اند،  ها متوقف نشده سازی نه تنها شهرک - ٢

  .اند بلکه گسترش روزافزون داشته
امروز کنترل کامل امنيت خارجی  - ٣

، در دست اسرائيل است )ب(، )الف(مناطق 
و تنها بخش محدودی از اختيارات اقتصادی 

. ت خودگردان استو اجتماعی در دست دول
در واقع امروز مرزهای هر سه بخش تحت 

  .کنترل اسرائيل قرار دارند
  .اند مسائل پناهندگان الينحل مانده - ۴
اسرائيل ورود کاال را به مناطق  - ۵

فلسطينی کنترل کرده و تعرفه های گمرکی 
  . کند دلخواه از آنها دريافت می

ايجاد صدها پاسگاه بازرسی و در عمل  - ۶
اختيارکردن پليس حکومت خودگردان  یب

  .فلسطين
، که در اختيار )ث(از آنجا که منطقه  - ٧

درصد از خاک  ۶٠اسرائيل است و 
گيرد، دارای  سرزمين فلسطين را دربرمی

ها اجازه  منابع آبی غنی است و فلسطينی
َحفر چاه را در آنجا ندارند، عمالً مناطق 

  .اند تهخودمختار با کمبود شديد آب مواجه گش
کنترل عبور مردم و تردد کاال از نوار  -  ٨

غزه به کرانه باختری، مردم غزه را شديداً 
  . با کاهش کاال و آذوقه مواجه ساخته است

ديوار امنيتی فقط به اين دليل کشيده شده  -  ٩
است که هيچ توافق مرزی در پيمان اسلو به 

  . وجود نيامده است
اختری و کرانه ب» پيمان اسلو«طبق  - ١٠

نوار غزه يک حکومت واحد هستند، اما 
اکنون غزه در محاصره و انزوای کامل 
است و اسرائيل حتی فرودگاه و بندر آنجا را 

  . نيز تخريب کرده است
سال حکومت  ٢۵امروز بعد از گذشت 

های زندگی مردم  اسرائيل کليه شريان
فلسطين را در دست خود گرفته و حکومت 

قرار بر . حنه استخودمختار تماشاگر ص
راه حّل دو «به » پيمان اسلو«اين بود که 

انجامد، اما عمالً به محدودکردن  به» کشور
ها و کاهش  هرچه بيشتر سرزمين فلسطينی

  ٧ ادامه در صفحه...قدرت خريد 

، سوريه و ین، ليبعراق، افغانستافلسطين، تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك 
 .قيد و شرط ترك كنند یيمن را ب
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   ...جنايات ادامه» صورباِهر«
  .مردم و کمبودها انجاميده است

» پيمان اسلو«توان گفت که  به جرأت می
» ياسر عرفات«گشادی بود که به همت  هکال

ها گذاشته شد و به همين  بر سر فلسطينی
محمود «. دليل اسرائيل با آن سر توافق دارد

هاست از نظر قانونی  نيز که مدت» عباس
اش بر حکومت خودگردان به  دوران رياست

اتمام رسيده است، کماکان از سوی اسرائيل 
م آن دارد شود، زيرا بي به رسميت شناخته می

 .که در انتخابات بعدی حماس پيروز آن باشد
آوری مردم فلسطين به سوی حماس و روی

قدرت گرفتن اين سازمان مقاومت اسالمی 
" پيمان اسلو"درستی با از آن جهت بود که به

که ناقض حقوق ملی مردم فلسطين است به 
رسميت مبارزه برخاست و هرگز آنرا به

که مردم  امروز روشن است. نشناخت
طور عمده از مبارزه ملی سازمان فلسطين به

های حماس بر ضد صهيونيسم و فلسطينی
غرب . "کنندخودفروخته حمايت می

حاضر نشد به نتايج انتخابات " دموکرات
دموکراتيک در فلسطين که برنده آن سازمان 
حماس بود گردن بنهد و رياکاری خويش را 

ی در حمايت آشکار از جنايات ضد بشر
  .صهيونيسم نشان داد

ميليون  ١١٨دولت اسرائيل حتی از پرداخت 
يورو که از صندوق ماليات و گمرک 

به حکومت خودگردان تعلق » قانوناً «
با اين استدالل . زند می گيرد، سرباز می

حکومت خودگردان معادل همين «سخيف که 
ها، به  های تروريست مبلغ را به خانواده

اند و يا  ائيل آزاد شدهافرادی که از زندان اسر
هائی که در عمليات  های فلسطينی به خانواده

اند،  انتحاری جان خود را از دست داده
  ؟!»پرداخت کرده است

امروز رويای دولت مستقل فلسطين نه تنها 
قابل حصول نيست، بلکه دولت خودگردان 
فلسطين نيز به همه چيز شبيه است، به غير 

در مسجد  که ١٩٩۴از سال . »دولت«از 
مسلمان به دست يهوديان  ٢٩ابراهيم 

گرای افراطی اسرائيلی کشته شدند و  راست
را در سال » اسحاق رابين«سپس هم آنها 

ای به  ترور کردند، ديگر مذاکره ١٩٩۵
نتيجه نرسيد تا اينکه انتفاضه دوم آغاز گشت 

فلسطينی و  ٣٢٠٠سال قريب به  ۵که طی 
از آن . دسرباز اسرائيلی کشته شدن ١٠٠٠

ور  زمان تاکنون اسرائيل بارها به غزه حمله
شده و هزاران نفر را کشته، زخمی و يا 

، که ٢٠٠۵از سال . خانمان ساخته است بی
حماس در غزه پيروز انتخابات شد، اسرائيل 
کّل اين منطقه را در محاصره اقتصادی 

ميليون فلسطينی در  ٢قرار داده و امروز 
آبی  دورنمائي، بی بیفقر و فالکت، بيکاری، 

دو . برند و وضع اسفناک بهداشتی به سر می
نيم ميليون فلسطينی نيز در ساحل غربی 

کنند که هر روز  اورشليم شرقی زندگی می
تر  تر و تنگ محيط زندگی را بر آنها سخت

کنند، زيرا که هر روز بر تعداد يهوديانی  می
کنند،  که از سراسر جهان به آنجا کوچ می

ها  گردد و به همين نسبت شهرک می افزوده
هزار  ٧٠٠طبق آمار . اند گسترش يافته

اند، مناطق  مهاجر يهودی که به اسرائيل آمده
المقدس را اشغال  بيتغربی و شرقی 

اين رقم حدود سه برابر زمان . اند کرده
. است ١٩٩٣در سال » پيمان اسلو«امضای 

از سوی ديگر منش، رفتار و کردار 
اسرائيل پيوسته از جانب اياالت  جنايتکارانه

متحده به ديده تأييد نگريسته شده و تقريباً 
هائی را که در مذمت اسرائيل  همه قطعنامه

در سازمان ملل پيشنهاد شده، وتو کرده 
هر اندازه که احزاب و نيروهای . است
به » پيمان اسلو«راستی و افراطی از  دست

جامعه «اند، به همان اندازه  بعد قدرت گرفته
بيشتر بر ) بخوان اروپا و آمريکا(» جهانی

و به   جنايات آنها به ديده اغماض نگريسته
رژيم . است  سکوت برگزار کرده

صهيونيستی اسرائيل با پشتيبانی ترامپ و 
هر روز بيشتر از » جرد کوشنر«دامادش، 

روز پيش امکان تشکيل دولت واقعی 
با » ترامپ«. برند فلسطين را از ميان می

شرمی تمام از يکسو اورشليم را به عنوان  بی
های جوالن بخشی  پايتخت اسرائيل و بلندی

از خاک سوريه را به عنوان قلمرو اسرائيل 
شناسد و از سوی ديگر  به رسميت می

گويد،  سخن می» معامله قرن«رياکارانه از 
که معنی ديگری جز فلسطين بدون 

های  المقدس و از دست رفتن بلندی بيت
ن برای سوريه و ادامه حيات دولت جوال
  . شده حکومت خودگردان فلسطين ندارد اخته

توان به جرأت گفت  بنابر آنچه که گذشت می
که اسرائيل يکی از عوامل مهم تشنج در 

رويدادهای اسرائيل و . آيد شمار می منطقه به
کارنامه ننگين صهيونيسم در منطقه نشان 

شری دهد که مبارزه با جنايات ضد بمی
صهيونيسم در خاورميانه از جمله مالکهای 
روشنی ميان نيروهای ضدبشر و آدمخوار و 

هر جنبش بشردوستانه . بشريت مترقی است
و دموکراتيکی که در کنار مردم فلسطين 
نباشد عامل بيگانه و ضد بشر است و اين به 

های خود فروخته براندازه تن بسياری ايرانی
ه نه لبنان جانم شعار اسرائيلی نه غز. است

-ايرانیشعار ) بخوانيد اسرائيل(فدای ايران
اند و از حقوق بشر نبرده است که بوئی یهاي

بايد صهيونيسم . رقصنددربزم صهيونيسم می
  . را در منطقه نابود ساخت

  
****  

  
  به توفان در تلگرام خوش آمديد

  
  

  
  
 
 
  
  
  
  

 شودنفع امپرياليسم و صهيونيسم تمام میتنها به  ،و سرکوبخواری رشوه فساد،

toufan@toufan.org    توفان(ايران کار حزب اتنشري(    www.toufan.org           
 

     http://toufan.org/ketabkane.htm                           سايت کتابخانه اينترنتی توفان 
  http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm                                                              سايت آرشيو نشريات توفان

 https://twitter.com/toufanhezbkar                                                             توفان در توييتر

                 https://www.facebook.com/toufan.hezbekar                                                                           توفان در فيسبوک
   https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts                                                                              توفان درفيسبوک به زبان انگليسی

  

  مطالعه نمائيد را در تارنمای توفان ٨٩١٣ماه مهر  ٩١٥ مقاالت توفان الکترونيکی شماره
  

  توفان الکترونيکی در آغاز هر ماه ميالدی منتشر می شود



   ،  

   ٨صفحه                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٩٨ مهر ماه  ٢٣۵شماره         

 

 

ائتالف عربی از هم 
  فروپاشيده است

 ١٣٩۴و امارات در سال  یعربستان سعود
 نيا من،يبه  »یائتالف اسالم« ليبا تشک

البته آنها . حمله بردند یکشور عرب نيرتريفق
تجاوز  »منيبازگشت آرامش به « یبا ادعا

 ۴امروز بعد از گذشت  یرا آغاز کردند، ول
کشور و به  نيا ساختن رانيسال با و

 و یهزار ُکشته و زخم ١٠٠ گذاردن یجا
انسان، کماکان به  ها ونيليساختن م  آواره

هدف  رايز دهند، یم خود ادامه اتياجن
 نياست و ا منيعربستان سلطه بر کشور 

به گزارش . کاستياش، آمر خواست ارباب
پناهندگان سازمان ملل متحد،  یايساريکم

نفر را آواره  ونيليم ٢به  بيقر منيجنگ 
نفر  ونيليم ٢٧از  ونيليم ٢٢کرده و 

 یها کشور را چشم به راه کمک نيا تيمعج
از آغاز . ساخته است» تانهبشردوس«

از  ینظام ريهزار غ ٨٣حداقل  ها یريدرگ
   .اند کودک کشته شده ١٢٨٣جمله 
در  ديرا به طور عمده با منيجنگ  علّت

 یکي. جستجو کرد کايآمر یاهداف راهبرد
  ٣ادامه در صفحه ...از اهداف آنها کنترل 

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

به ما کمک . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. اريدبرای ما ارسال د
را  در توزيع اين نشريه ما. مالی برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .ياری رسانيد، هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  ادامه جنايات صهيونيسم» صورباِهر«
ها، در نزديکی  رغم اعتراض و مقاومت فلسطينی دولت اشغالگر و تجاوزگر اسرائيل، علی

با اين  Sur Baher» صور باِهر«المقدس در دهکده  نظامی در حومه بيت –ايستگاه امنيتی 
آيند، به زور  شمار می و تهديد امنيتی به "ايمنی" ها نزديک به ديوار بهانه که اين ساختمان

بولدوزر و چند صد  ۵٠قريب به . سرپناه ساخت ر کرد و ساکنان آنرا آواره و بیآنها را آوا
دانند به کجا بايد پناه آورند، چون قدرت پرداخت  سرباز وحشيانه مردم مستأصل را که نمی

صور «. اجاره مسکن را ندارند، آواره ساختند و حتی تعدادی را مضروب و دستگير کردند
از جنگ شش روزه اعراب با اسرائيل به اين سو تحت اِشغال  جزء مناطقی است که» باِهر

ايستگاه نظامی مذکور بخشی از ديوار امنيتی است . رژيم صهيونيستی اسرائيل قرار دارد
درصد  ٨۵کيلومتر ساخت، که  ٧١٠ميالدی به طول  ٢٠٠٢که حکومت اسرائيل در سال 

  .گذرد مقدس شرقی میال درصد آن از بيت ١٠از عمق کرانه باختری رود اردن و 
 رود که دولت اشغالگر اسرائيل ديگر مناطق مسکونی را که در امتداد بيم آن مي

، وزير امنيت »گيالد اردان«طبق اظهارات . اند، ويران سازد های نظامی واقع شده ايستگاه
از آنجا «اسرائيل ديوان عالی اسرائيل ماه ژوئن گذشته با صدور رأئی اعالم کرده است که 

اند و تهديد  غيرقانونی بنا شده ،رغم ممنوعيت ساخت علی "صور باِهر"ه منازل مسکونی ک
اين ادعا در حالی . »بايست ويران شوند شوند، می جدی برای امنيت اسرائيل محسوب می

، که در صحنه حضور »بتسليم«، عضو سازمان حقوق بشر »آرو ری«که آقای بود 
نازل از تشکيالت خودگردان فلسطين جواز ساختمان داشت، اظهار داشت که ساکنين اين م

ها  وجه به فلسطينی از اين گذشته نهاد اداری مربوطه اسرائيلی به هيچ. دريافت کرده بودند
گوئی نظام  اين واقعيات پرده از دوروئی تزوير و دروغ. دهد مجوز ساختمان نمی

که  ه بودور رايی اعالم کردديوان عالی اسرائيل ماه ژوئن با صد  .دارد صهيونيستی برمی
اين  ."اندمنازل مسکونی اين روستا برغم ممنوعيت ساخت و ساز در منطقه بنا شده"

دهد که قوه قضائيه نژادپرستانه اسرائيل دست دراز رياکاری نظام صهيونيستی نشان می
  . شده قوه مجريه است و قانون را بر اساس منافع صهيونيستها تفسير و تعيين می کند

  :نويسدمی" قطعنامه"برتولد برشت شاعر کمونيست آلمانی در شعرش به نام 
 نکهينظر به ا"
 ميفيضع ما

 ما یبندگ یبرا
 .ديساخت قانون
 گريد نکهيبه ا نظر

 ميبنده باش ميخواه ینم
 .باطل است ندهيشما در آ قانون

... 
 نکهيبه ا نظر
 اريبس یها خانه

 هر کجا به پاست در
 ما یول
 مينداربر سر  یبام

 نستيما بر ا ميتصم
 ميها بخواب خانه نيدر ا که
 ۵ادامه در صفحه ...                         گريکه د رايز

Workers of all countries, unite! 
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