
 )پایان(ریاکاران و سیاست بی تکلیفی برای مردم
 بھانھ ھا برای نفی مبارزه مردم فلسطین و حمایت از آنھا

یاران صھیونیستھا در سراسر جھان برای تحریک علیھ ملت فلسطین و نفی مبارزه 
پای جمھوری اسالمی را بھ میان . عادالنھ آنھا بھ ضد حملھ ھای تبلیغاتی دست می زنند

شند و حتی آنھا کھ خود بی وطنند بیکباره یاد وطنشان ایران می افتند کھ گویا رژیم می ک
 .جمھوری اسالمی پولھایش را بھ جیب فلسطینیھا سرازیر کرده است

در این مورد نیز خوب است دست تروتسکیستھا و آنھا را کھ در پی گل آلود کردن آب 
 .ارزه مردم فلسطین سرباز زنند رو کنیمھستند و بھانھ جوئی می کنند تا از حمایت از مب

، نخست اینکھ سازمان حماس علیرغم ماھیت اسالمی اش مورد احترام مردم فلسطین
 کسانیکھ تنھا با عربده ھای .نماینده منتخب آنھا در یک انتخابات دموکراتیک بوده است

مانند ھستند می خواھند انتخاب دموکراتیک مردم فلسطین را “ اسالمی“اینکھ آنھا 
امپریالیستھا و صھیونیستھا خود بر این . نفی کنند ضد دموکرات ترین افرادنداسرائیلیھا 

انتخابات نظارت داشتند و ناچارند بر خالف ھمھ دروغگوئیھایشان در سایر جاھای دنیا 
حال . بر صحت این انتخابات در فلسطین صحھ بگذارند... نظیر بولیوی و ونزوئال و

آنھا با یاری محمود . ر می زنند چون بازی را باختھ اندھیونیستھا ِجامپریالیستھا و ص
، حال بھ نوار غزه تجاوز کردند و باز بازی را عباس کودتا کردند و باز بازی را باختند

 مردم فلسطین پشت سازمان حماس ایستادند و مقاومت قھرمانانھ ای را بانجام .باختند
آنھا نام فرار مفتضحانھ و شکست در جنگ را .  شدرساندند کھ منجر بھ فرار اسرائیلیھا

 . آتش بس و عقب نشینی می گذارند
.  ھزار نیروی مسلح دارد٢٠، ، مسلح استسازمان حماس یک سازمان توده ای است

. ھدف اساسی اش آزادی سرزمین فلسطین است. دولت فلسطین را در اختیار دارد
آیا چنین .  ملت فلسطین می اندیشدسازمانی است کھ با مغز خود و بر اساس مصلحت

 کمک مالی ،سازمانی حق دارد با حفظ آرمانھای خود از ھر دولت و منبعی کھ خواست
قدرت این سازمان و حمایت مردمی آن . و یا تسلیحاتی بگیرد؟ روشن است کھ حق دارد

 تضمینی است کھ حماس بتواند ھر کمک بی قید و شرطی را بپذیرد و تا کنون نیز چنین
جبھھ آزادیبخش . این پدیده جدید نیست. کرده و در آینده ھم بدرستی چنین خواھد کرد

 ٤ ادامھ در صفحھ...، الفتح نیز از این کمکھا برخوردار ، ویتنامالجزایر
 

 

 )٧(عتکامل و نھ تنّو
. مارکس و انگلس طی چندین دھھ وضع طبقھ کارگر را در انگلستان دنبال کرده اند

نوشتھ ھای آنھا از حوصلھ مقالھ بیرون است ولی میتوان فشرده بخشی از استناد بھ تمام 
در این نقل قول ھر (آمده است در اینجا آورد“ کارل مارکس“آنھا را کھ در اثر لنین 

 ).آنچھ کھ در درون گیومھ جای دارد از آن مارکس یا انگلس است
بش کارگری انگلستان اشارات فراوان مارکس و انگلس کھ بر پایھ تجربھ آنھا از جن“

صنعتی موجب کوششھائی برای “ شکوفائی“استوار است نشان می دھد کھ چگونھ 
“ شکوفائی“، چگونھ این رددگو منحرف ساختن آنھا از مبارزه می  “خرید کارگران“
و “ بورژوا می شود“پرولتاریای انگلستان چگونھ “ ،کارگران را از راه بدر می برد“
ان ملتھا می خواھد باالخره در کنار بورژوازی یک اشرافیت بورژواترین ملت در می“

ولتاریا تحلیل می انرژی انقالبی پر“ چگونھ“ و یک پرولتاریای بورژوا داشتھ باشد،
تا کارگران انگلیسی خود را “ چگونھ باید مدتی کم و بیش طوالنی در انتظار ماند “رود

شور و “ چگونھ آن“ه رھا سازند ت کرداز چنگال بیماری بورژوا شدن کھ بھ آنھا سرای
، چگونھ رھبران  “ت چارتیست ھا از جنبش کارگری انگلیس رخت بربستھ استحّد

تبدیل “ بورژوازی رادیکال و کارگر“کارگران انگلیس بھ یک نوع واسطھ ای میان 
ھیچ “ ، چگونھ بر اثر انحصار انگلستان و تا موقعی کھ انحصار وجود داردشده اند

 .“ران انگلیس نمی توان کردکاری با کارگ
، تاکتیک مبارزه اقتصادی در اتباط با حرکت کلی کارگری از دیدگاه بسیار وسیع

 “.انقالبی مورد بررسی قرار گرفتھ است“دیالکتیکی و واقعا 
کھ از (آیا نمونھ انگلستان نشان نمی دھد کھ محدود ساختن مبارزه بھ مبارزه سندیکائی

طبقھ کارگر را تحت نفوذ ایدئولوژِی بورژوائی و در ) یردت می گأخود طبقھ کارگر نش
نتیجھ تحت نفوذ طبقھ بورژوازی در می آورد؟ آیا عدم اشاعھ ایدئولوژی سوسیالیستی 

٧ ادامھ در صفحھ ...بھ میان کارگران بھ معنی خلع سالح کارگران در برابر

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

 گرگی در لباس میش
ی اوباما در عرض مدت کوتاھی کھ بر آقا

سر کار آمده است توانستھ بھ محبوبیت 
جرج بوش آنقدر خرابکاری . آمریکا بیفزاید

، آنقدر بھ حیثیت آمریکا و کرده بود
امپریالیستھا صدمھ زده بود کھ ھر لبخند و 

 برای مردم رھا ماایا گفتار مالیم آقای اوب
شده از کابوس جرج بوش حکم نفس راحت 

جرج بوش ھشت سال مردم را در . را دارد
، ھشت سایھ مخوف جنگ بیدار نگھداشت

 تقلب در انتخابات  دروغ وسال با
در نظام تک حزبی “ دموکراتیک“

بھ ) بنیادگرایان و اصالح طلبان(آمریکا
ریش دستگاه قضائی آمریکا و جھان خندیده 

 برای وی ھیچ ارزشی مھم تر از دفاع .بود
نھ از منافع مشتی حیوان عریان و بی شرما

برای وی انسان . درنده سرمایھ دری نبود
کسی بود کھ آمریکائی از ریشھ انگلو 
ساکسن باشد و مذھب پروتستانتیسم نوع 

وی بھ ویژه بر . آمریکائی را پذیرفتھ باشد
 ، روسھا و چینیھاضد اعراب و مسلمانان

تحریک می کرد و عربده می کشید و آنھا 
 عام تھدید می کرد و از را بھ جنگ و قتل

صھیونیستھای نژاد پرست بھ دفاع برمی 
ھشت سال بھ غارت و قتل عام . خاست

مردم جھان با شمشیر آغشتھ و نعره ھای 
، مردی بود عقب مانده. مستانھ پرداختھ بود

چاقوکشی حریف طلب کھ با فریادھای نفس 
 در تمام جنایاتی .کش افسارش پاره شده بود

 ،کوتاه در جھان اتفاق افتادکھ در این مدت 
دست کثیف امپریالیسم آمریکا بھ رھبری 

، کوندلیزا ، دیک چنئیجرج دبلیو بوش
نوکران این . رایس و رامزفلد در کار بود

 در اقصی نقاط “متمدن“چاقوکش دیوانھ 
٢ ادامھ در صفحھ ... جھان از ھمھ 

 دھم  ســال –دوره شــــشـم  
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 ...گرگی در لباس 
جنایات جرج بوش دفاع کردند و امروز با بی 
شرمی بر روی این شرکت در ارتکاب جرم 

، آزنار از برلسکونی از ایتالیا. خاک می پاشند
، آریل شارون و ایھود اولمرت از اسپانیا

مدعی پادشاھی بی تاج و تخت ...  اسرائیل و
ایران از ایران رضا پھلوی و کیھان لندنی از 

نمونھ ھای کثیفی بودند کھ در تمام این جنایات 
 موج .شتنداو اعمال ضد بشری شرکت فعال د

. ضد آمریکائی سراسر جھان را فرا گرفتھ بود
تئوری مبارزه با تروریسم جرج بوش کھ 
سرکوب جنبشھای اعتراضی و آزادیبخش بود 
با شکست فضاحت بار مواجھھ شد و معلوم شد 

 در مقابلھ با خلقھا کھ برای آزادی کھ امپریالیسم
و حیثیت انسانی خویش پیکار می کنند ببر 

ھمدستی جرج بوش در غارت . کاغذی است
. بورس نیویورک و ممانعت از کنترل دولتی آن

اعمال نفوذ در کار مسئولین نظارت بورس و 
حتی شرکت فعال وی و خانواده اش در بورس 

سب بازی و سوء استفاده از مقامش در ک
. اطالعات درونی و فروش پر سود سھامش

تقسیم پس انداز نیم میلیاردی دولت آمریکا با 
براه انداختن جنگھای خانمانسوز در سراسر 

شرکتھای ، جھان میان کنسرنھای اسلحھ سازی
مزدور و اجیر سازی بھ عنوان ارتشھای 

 ، کانونھای اعمال شکنجھخصوصی حرفھ ای
گ بندر بھ صورت خصوصی، شرکتھای بزر

و ...  و، شرکتھای نفتیسازی و ساختمانی
بدھکار کردن دولت آمریکا کھ بدھکارترین 
دولت جھان بوده و سقف بدھکاریش در تاریخ 
آمریکا و جھان مشابھ خویش را می طلبد از 

مردم آمریکا باید . شاھکارھای جرج بوش است
. با کار خود این بدھکاری را پرداخت کنند

م آمریکا را بھ زیر بار جرج بوش نسلھا مرد
کسر بودجھ در مدت ششماه . قرض برده است

.  میلیارد دالر رسیده است٨/٩٥٦بھ مبلغ 
حکومت اوباما اعالم کرد کھ در امسال کسر 

 ٧٥/١ بیلیون دالر یعنی ٧٥/١بودجھ بھ مبلغ 
 . ھزار میلیارد دالر می رسد

مردم با . اوباما در چنین شرایط بر سر کار آمد
 ،ز لنگھ کفش کھنھ در بیابان نعمت استالھام ا

و یا ضرر را از ھر جا بگیری منفعت است 
احساس امنیت و آرامش بیشتری پیدا کرده و 
امید وار شدند کھ بھ پایان این روزھای 
دھشتناک جرج بوشی کھ بدترین رجالھ ای بود 
کھ بریاست جمھوری آمریکا رسیده بود رسیده 

رد کار شده کھ جرج اوباما با سرمایھ ای وا. اند
 .بوش آنرا بر باد داده بود

تنھا رنگ پوست اوباما نیست کھ با رنگ 
زبان اوباما نیز . پوست جرج بوش فرق می کند

. با نوع عربده کشی جرج بوش فرق می کند
 . اوباما مایل است کھ با پنبھ سرببرد

سفیھانھ است اگر کسی تصور کند سیاست 
ا افراد جداگانھ و راھبردی امپریالیسم آمریکا ر

بر اساس ھوا و ھوس دل خویش تعیین می 
در آمریکا قبل از ایران مجمع تشخیص . کنند

مصلحت رژیم تاسیس شده و بر سر ھمھ مسایل 
آنھا تصمیم می . راھبردی تصمیم گرفتھ است

گیرند برای پیشبرد این یا آن سیاست معین کدام 
و فرد را برگزینند و کدام فرد شایستھ تر است 

 .از انجام آن ماموریت بر می آید
لحن اوباما در مورد ایران عوض شده است و 
فھمیده کھ با قلدری و زورگوئی کاری از پیش 

این است کھ تاکتیک جدید اتخاذ کرده . نمی برد
. بدون اینکھ از اھداف خویش کوتاه آمده باشد

تفاوت جرج بوش با اوباما مثل تفاوت سلطنت 
 مشروطھ خواھان سلطنت طلبان شاه اللھی با

ھدف ھر دو روی کار آوردن . طلب است
یکی با . سلطنت منفور پھلوی در ایران است

قلدری و چاقوکشی با تکیھ بر ساواک و زندان 
و شکنجھ و اعدام و حمایت از تجاوز آمریکا و 
اسرائیل بھ ایران و دیگری با پنھان شدن بھ 

حقوق “، “تمدن“، “دموکراسی“زیر پرده 
و حمایت دو رویانھ “ حقوق بشر“، “ندیشھرو

ولی ھر دو .. .از تجاوز امپریالیستھا بھ ایران
ھوادار روی کار آمدن مدعی بی تاج و تخت 
پادشاھی ایران بھ اعتبار خویشاوندی خونی وی 

 .با رضا خان میرپنج ھستند
اوباما بیکباره در مورد مسئلھ اتمی ھوادار 

 جمعی نوعی نظارت و کاھش تسلیحات کشتار
ظاھرا مخاطب اوباما دولت رقیبش . است

روسیھ است کھ امپریالیستی است کھ بعد از 
ضربات سالھای نود کمر راست کرده است و 

قیافھ . در پی تسلیح و تقویت نظامی خویش است
پاسیفیست بخود گرفتن بعد از جنگ طلبیھای 
جرج بوش مطلوب است و ھوادار دارد و می 

می آمریکا را در پس آن تواند سالھا برتری نظا
روسھا بخاطر عقب . پنھان کند “صلح طلبیھا“

ماندگی خویش در امر تکامل تسلیحاتی ناچارا 
باید بھ تقویت خویش بپردازند و در جھان جنگ 
طلب وانمود می شوند در حالیکھ آمریکائیھا بھ 
مرحلھ ای از قدرت تخریبی و توانائی در 

آن در آدمکشی رسیده اند کھ گذر از سقف 
در مورد . کیفیت توانائی آنھا تغییری نمی دھد

. آنھا قانون فیزیکی تبادل حرارتی صادق است
 درجھ سانتیگراد آب بھ بخار ١٠٠در گرمای 

تبدیل می شود و در تمام مدت این تغییر درجھ 
حرارت آب ثابت می ماند صرفنظر از اینکھ 
گرمای زیر ظرف آب را افزایش دھیم و بھ 

چھ فرق . سانتیگراد برسانیم یا نھھزار درجھ 
می کند کشوری ھزار بمب اتمی داشتھ باشد و 

وقتی با مثال پنج بمب . یا ھزار و یک بمب اتمی
ھیدروژنی و یا اتمی و یا نویترونی می شود 

 بمب اضافی فقط ٩٩٥کره زمین را نابود کرد 
تشریفاتی است و سرمایھ راکد است و قدرت 

یز چیزی نزدیک بھ تھدید و ایجاد ارعابش ن
 . صفر خواھد بود

اوباما می خواھد با روسھا برای کاھش این 
این مانور بھ . قدرت تخریبی وارد گفتگو شود

، منجر بھ توھم در میان وی محبوبیت می دھد
مردم در مورد ماھیت امپریالیسم آمریکا می 

، روسھا را در موقعیت دفاعی قرار می شود
یکا را از طریق دھد و دست امپریالیسم آمر

بسیج افکار عمومی و قیافھ ننھ من غریبم بخود 
سالھاست . گرفتن در اعمال زور باز می گذارد

کھ روسھا و آمریکائیھا برای کاھش قدرتھای 
ھستھ ای خود مذاکره کرده و یا بھ نتیجھ نرسیده 
اند و یا اگر پشت پرده بھ نتیجھ رسیده اند زیرا 

ده اند بھتر است کھ بی رودربایستی بھم فھمان
 عدد برسانند چون ٩٠٠تعداد ھزار بمب را بھ 

فرقی در اساس برای آنھا نکرده ولی منافع 
، این کارشان برای مشترکشان تامین می شود

را تھدید می مردم جھان خطری کھ سرنوشت 
از این گذشتھ پیمان . کند فایده ای نداشتھ است

منع گسترش سالحھای اتمی کھ آنرا وسیلھ ای 
کرده اند تا حق ملل دیگر را نابود کنند از 
آژانس جھانی انرژی اتمی می خواھد کھ بر 
کاھش قدرت ھستھ ای ممالکی کھ دارای بمب 

این ممالک از جملھ . اتمی ھستند نظارت کند
آمریکا تا کنون بھ زیر بار این توافقنامھ جھانی 

این است کھ پیشنھاد آقای اوباما بھ . نرفتھ اند
.  ھمان اول با نیرنگ ھمراه استروسیھ از

مگر کسی جلوی آمریکا را گرفتھ است کھ بھ 
تعھداتش در مورد پیمان منع گسترش سالحھای 

چرا امپریالیست آمریکا از . اتمی وفادار بماند
کشور ایران می خواھد کھ این پیمان را اجراء 

و ) توفان-ایران بھ این پیمان وفادار است(نکند
ونی این پیمان را اجراء خودش بطور غیر قان

نمی کند و در شورای امنیت سازمان ملل بطور 
بطور غیر قانونی بر ضد ایران کھ بھ این پیمان 
وفادار است با تھدید و فشار و رشوه دھی 

این ریاکاری . مصوبات غیرقانونی می گذراند
نشانھ ادامھ سیاست جرج دبلیو بوش با روش 

 سیاست اگر در. مالیم و تاکتیک جدید است
اوباما تغییری مشاھده می شد باید آن می بود کھ 
تمام مصوبات شورای امنیت در مورد ایران را 
غیرقانونی اعالم کند و بھ تحریمھای علیھ ایران 
پایان دھد در حالیکھ وی عکس آنرا انجام داده 
و تحریمھای علیھ ایران را بطور غیر قانونی و 

یکسال بی سرو صدا و با لبخند ملیح برای 
 . دیگر تمدید کرده است

اگر آقای اوباما ھوادار خلع سالح عمومی و یا 
کاھش تسلیحات اتمی است باید قراردادھای 
آمریکا را با ھندوستان ملغی کند و ھندوستان و 

 کالھک ٢٠٠پاکستان و اسرائیل را کھ دارای 
اتمی است در شورای امنیت سازمان ملل 

ی اوباما در این اگر آقا. محکوم و تحریم نماید
عرصھ سیاست نوینی اتخاذ کرده است باید بھ 
صھیونیستھای اسرائیلی دھنھ زند و تقاضای 
محو بمبھای اتمی آنھا و نظارت سازمان جھانی 

نمی شود . انرژی اتمی را نسبت بھ آنھا بنماید
حلوای نقد را ول کرد و بھ سیلی نسیھ دلخوش 

 . نمود
باما از یک آقای او“ غیر اتمی“این سیاست 

طرف زمینھ معاملھ و مذاکره با رقبش روسیھ 
برای چانھ زنی در مسایل گوناگون است و از 
جانب دیگر ایجاد یک موج تبلیغاتی جھانی علیھ 
ایران تا در مذاکرات آینده با ایران آمریکا با 

 و “صلحجویانھ“دست باز و از موضع 
  ٣ ادامھ در صفحھ ...بشردوستانھ و 

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم غزه
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 ...س گرگی در لبا
 امپریالیسم آمریکا .ضد جنگ وارد بحث شودژ

در صدد است کھ فضای سیاسی عمومی را کھ 
در تمام جھان بھ نفع ایران است و ھمھ مردم 
جھان با احساس عدالتخواھی حق را بھ جانب 
ایران می دھند تغییر دھد و بھ ایران فشار 

آنھا کھ در عمل . معنوی جھانی وارد کند
اوان در ایران بمب اتمی علیرغم جستجوی فر

نیافتھ اند در پی آنند کھ با ھوچیگری نوع جدید 
حق غنی سازی اورانیوم را از مردم ایران 
سلب کنند و با اتھام زنی آمریکا را ضد بمب 
. اتمی و ایران را ھوادار بمب اتمی جلوه دھند

این سیاست جو سازی امپریالیستھا بخشی از 
 برای جا باز سیاست راھبردی آنھا در منطقھ

 .کردن در خاورمیانھ است
سیاست امپریالیست آمریکا در مورد برسمیت 
شناختن حق ایران در غنی سازی اورانیوم 

آنھا یا بھ بھانھ خلع سالح . تغییری نکرده است
عمومی می خواھند از ایران شروع کنند و نھ 

، اسرائیل و آمریکا و ، ھندوستاناز پاکستان
ایران را ضایع کنند و یا باین ترتیب حق مردم 

با پیشنھاداتی نظیر بانک جھانی برای 
پردازش و فروش اورانیوم غنی شده ، استخراج

، لندن و ژنو ، مسکوکھ مرکزش در نیویورک
باشد کار نظارت امپریالیستھا را بر آن کامل 
کرده و ریش و قیچی را دست خود بگیرند و 
 انحصار خود را بر ماده اولیھ اورانیوم در
سطح جھان و کنترل ھمھ خلقھای جھان 

این شیوه جدید استعماری آقای . بگسترانند
ھمھ ممالک جھان از نظر حزب ما . اوباماست

ایران ھمانقدر . از حقوق مساوی برخوردارند
حق دارد کھ اورانیوم را در کشور خویش با 
کارشناسان و فن آوری خویش غنی سازد کھ 

بونی و ا جیی، روسیھ چین کشور آمریکا
 .ماداگاسکار

از زمان روی کار آمدن اقای اوباما سیاستی را 
رژیم در آمریکا در  کھ مجمع تشخیص مصلحت

اواخر حکومت جرج بوش انتخاب کرده بود با 
. دقت و پشتکار بیشتری بھ کار گرفتھ اند

سیاست جدید آمریکا در منطقھ این است کھ 
، لبنان و فلسطین ایران را از متحدش سوریھ

 برای این کار عربستان سعودی و .کنند داج
مصر را بھ کمک فرا خوانده اند و بھ ترکیھ در 

در حالیکھ . ء کرده استمنطقھ نقش جدیدی اھدا
از این سخن می رانند کھ ایران قدرت منطقھ 
است و باید آنرا برسمیت شناخت عمال ترکیھ را 
تقویت می کنند و می خواھد این کشور را بھ 

یان شرق و غرب با وظایف جدید واسطھ ای م
اوباما در سفر ترکیھ تالش می . مطرح کنند

کرد از تمامیت ارضی ترکیھ در مقابل خواست 
جدائی کردھا برای ایجاد یک دولت مستقل 

وی با سرکوب . حمایت کند و بر آن تکیھ نماید
کردھای انقالبی موافق است در حالیکھ معتقد 

باید بھ پاره است برای موثر بودن این سرکوب 
ای امتیازات بھ کردھای جنوب ترکیھ تن در داد 
و حقوق دموکراتیک آنھا را تا حدودی کھ بھ 
تمامیت ترکیھ و مقامی کھ در منطقھ بدست می 

آورد ضربھ نزند برسمیت شناخت و تحقق 
آنھا خواستار عادی شدن روابط ترکیھ . بخشید

با ارمنستان کھ متحد ایران است ھستند و می 
اھند ارمنستان را از ایران و روسیھ دور خو

، ارمنستان و کنند و از طریق آذربایجان
گرجستان جبھھ جنوبی روسیھ را تضعیف 

 ترکیھ با روابط حسنھ اش با اسرائیل .نمایند
، دروازه ورود صھیونیستھا بھ ممالک اسالمی

نقش ترکیھ در ناتو و .  و منطقھ استبھ شرق
نوان وزنھ ای در اروپا تقویت می شود و بھ ع

ترکیھ بارھا تمایل . مقابل ایران خواھد بود
خویش را برای ساختن نیروگاھھای اتمی بیان 
کرده و در این زمینھ با روسیھ وارد مذاکره 

اینکھ ترکیھ از این حق قانونی . شده است
خویش استفاده می کند باعث رنجش خاطر 

ھمین . اسرائیل و آمریکا و اروپا نمی شود
ایران و ترکیھ و نوع برخورد جامعھ نمونھ 

جھانی با آنھا نشان می دھد تا بھ چھ حد موازنھ 
جھانی بر زورگوئی و گردن کلفتی و بی قانونی 

ھمین واقعیت می . و خودسری استوار است
طلبد کھ در چنین نظامی باید برای حفظ بقاء 

 .قوی شد
اوباما در کنار این مسئلھ از سیاست عربستان 

تالش می کند سوریھ کھ کشوری سعودی کھ 
سنی مذھب و عرب بوده و ھمچنین سازمان 
حماس را کھ سنی مذھب و عرب است از ایران 

یاری اعراب جدا کرده و توسط جلب سوریھ با 
ارتجاعِی منطقھ و سوریھ، جنبش لبنان را کھ 
شیعھ مذھب و متحد ایران است را سرکوب 

ھ کرده و در نتیجھ از نفوذ ایران در منطق
فشار اعراب بھ حماس . کاستھ، حمایت می کند

تا با محمود عباس ھمدست صھیونیستھا کنار 
 ایجاد کند و “ملی وحدت“آمده و یک حکومت 

 از این نقطھ ،بھ ھمکاری با ایران خاتمھ دھد
، ، مصرآنھا نخست با یاری اسرائیل. نظر است

کوشیدند با قتل عام مردم .. .، مراکش اردن
زان حماس کھ حزب سیاسی فلسطین و مبار

توجھ کنید ارتجاع جھانی و (مردم فلسطین است
ایرانی بدروغ این نماینده مردم فلسطین را مانند 
صھیونیستھا و فاشیستھا گروه تروریستی جا 

کار حماس را ) توفان-می زند و تبلیغ می کند
آنھا نھ تنھا در این پیکار شکست . یکسره کنند

ای آنھا و نھ برای خوردند بلکھ آبروئی نھ بر
صھیونیستھا . صھیونیستھای اسرائیلی باقی ماند

و ھمھ ھمدستانشان در جھان جنایتکار جنگی 
جنایتکارانی کھ می خواستند . محسوب شدند

حق زندگی را با قوم کشی از مردم فلسطین 
این شکست ارتجاع در منطقھ ھم نفوذ . بگیرند

ک حماس و ھم نفوذ ایران را در منطقھ و ممال
امروز عربستان . عربی ومسلمان افزایش داد

سعودی و مصر در پی آنند تا جبھھ ای از 
اعراب با سیاست تفرقھ افکنانھ جنگ عرب و 
عجم و یا شیعھ و سنی علیھ ایران بر پا کنند و 

 اوباما .نمایند“ ویتنامیزه“با ایران را “ جنگ“
باید از دور ناظر صحنھ بماند و خودش را 

صلحجویانھ “نکند تا بھ چھره درگیر معرکھ 
دول ارتجاعی عرب . خدشھ ای وارد شود“ اش

و ارتجاع منطقھ باید سیاست جرج بوش را با 
. استتار اوباما در مورد ایران ادامھ دھند

ادعاھای بی شرمانھ مالکیت بر جزایر سھ گانھ 
خلیج “ پافشاری بر نام جعلی ،خلیج فارس

م از ، سلب مالکیت کردن غیر مستقی“عربی
مستغالت ایرانیان در دوبی، تحریکات در 

، خرابکاری در منطقھ برای تجزیھ خوزستان
بلوچستان و دامن زدن بھ جنگ شیع و سنی در 
پاکستان و عراق و عربستان سعودی و بحرین 

ھمھ و ھمھ گوشھ ای از این سیاست است .. .و
. کھ منطبق با سیاست آمریکا و اسرائیل است

ست کھ قبل از مذاکره مستقیم اوباما در پی آن ا
با ایران بازوھا و شاخکھای ایران را در منطقھ 

 با طرف ، از نفوذ ایران بکاھد وکوتاه کند
ضعیف بھ مذاکره بنشیند کھ دست باال را برای 

دور کردن . تحمیل نظریات خویش داشتھ باشد
سوریھ از ایران و تائید نفوذ سوریھ در لبنان 

 ،عودی از سوریھوحمایت مالی عربستان س
پافشاری اعراب کھ سازمان حماس را بھ عنوان 
حزب سیاسی برسمیت بشناسند و نام آنھا و 

لبنان را از صورت اسامی تروریستھا هللا حزب ا
خارج کنند تا بتوانند براحتی طرف مذاکره با 

 اقداماتی است کھ اگر با ،اسرائیل قرار گیرند
قھ موفقیت روبرو شود از نفوذ ایران در منط

 آنھا در عراق تا حدودی موفق شده .می کاھد
البتھ آمریکائیھا با . اند از نفوذ ایران بکاھند

شرایط بحرانی کھ در پاکستان بوجود آمده و 
نیروھای مذھبی قدرت گرفتھ و خطوط 
تدارکاتی نیروھای تروریست جھانی برای ادامھ 
اشغال افغانستان را قطع می کنند با وضعیت 

تنھا راه رساندن کمک . شده انددشواری روبرو 
بھ افغانستان از طریق ایران و تاجیکستان است 
کھ در مورد اخیر باید ریش و قیچی را بدست 
روسیھ بدھند و تابع شل کن سفت کن آقای 

روسیھ برایشان رقیب نامطمئن . پوتین بشوند
 .است

آنھا ایران را بھ مذاکره برای رسیدگی بھ مسئلھ 
مفسران آنرا پیروزی . ردندافغانستان دعوت ک

ایران خواندند ولی ھمکاری ایران با آمریکا 
برای ادامھ اشغال افغانستان ھرگز بھ نفع ایران 

مردم کشور ما ھرگز موافق آن . نخواھد بود
نیستند کھ ملت ھمسایھ ما افغانستان در زیر سم 
ستوران قوای اشغالگر قرار داشتھ باشد و 

. ن بودن قتل عام کنندمردمان آنرا بھ جرم مسلما
روزی نیست کھ بھ بھانھ مبارزه با القاعده کھ 
ربطی بھ مردم افغانستان ندارد و اعراب 
وارداتی بھ افغانستان ھستند مردم عادی را 

ھیچ ملتی . بدون حساب و کتاب قتل عام نکنند
نمی تواند اشغال و سرکوب توسط اشغالگران 

دگی برپاست مردم ایران باید تا زن. را تائید کند
در کنار مردم افغانستان زندگی کنند و احترام 

نمی توان ایران را بھ . متقابل با آنھا داشتھ باشند
پل پیروزی تروریستھا برای ادامھ اشغال 

ایران از این مسئلھ فایده . افغانستان بدل کرد
جز اینکھ تمام منطقھ شرق ایران . بردنخواھد 

 قوای نظامی .بزیر نفوذ امپریالیستھا می رود
  ۴ ادامھ در صفحھ ...آنھا تمام منطقھ را

 محاکمھ شوندنازیھای اسرائیلی باید بھ خاطر جنایاتشان در نوار غزه در دادگاه نورنبرگ 
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   ...گرگی در لباس 
اشغال می کنند و این خطری برای استقالل و 

افکار عمومی جھان . تمامیت ارضی ایران است
را علیھ ایران برمی انگیزد و جز سرزمین 
سوختھ در شرق چیزی برای ایران باقی نمی 

ظامی و نفوذ ایران دارای آن توانائی ن. ماند
سیاسی نیست کھ این راھھای تدارکاتی را ھر 
وقت خواست قطع کند و از نیروھای بیگانھ 

حال اگر . بخواھد کھ خاک ایران را ترک کنند
خاک ایران را ترک نکردند چکار باید کرد؟ 
کدام ارگان جھانی است کھ از حقوق کشور ما 

کشوری کھ خودش . ھیچکس. حمایت می کند
ن تروریست یاری رسانده خود بھ اشغالگرا

می . اینک قربانی ھمان تروریستھا شده است
. خواستی کور شوی و بدام امپریالیستھا نیفتی

این جوابی خواھد بود کھ ملتھای منطقھ و جھان 
شرکت ایران در سرکوب . بھ ما خواھند داد

مردم افغانستان و ھمدستی با تروریستھای 
. ان نیستجھانی بھ صالح مردم منطقھ و ایر

. این امتیازی نیست کھ ایران بدست می آورد
امتیازی است کھ تروریستھای جھانی بھ 
سرکردگی باراک اوباما کسب می کنند و کشتی 
شکستھ خود را از دریای بحران زده افغانستان 

تا زمانیکھ مردم افغانستان . بیرون می کشند
بدست خویش سرنوشت خود را تعیین نکنند 

ھمدستی .  آرامش را نخواھد دیدافغانستان روی
با اشغالگران کاشتن تخم نفاق و تفرقھ در شرق 
ایران است کھ می تواند مادر بحرانھای بعدی 

 .میان ایران و افغانستان مستقل باشد
شرکت ایران در تامین راھھای تدارکاتی با 
امپریالیستھای تروریست کشیده شدن پای ایران 

 دشمنی با ،بطور فعال بھ جنگ منطقھ است
ء اافغانھا را تشدید می کند کھ می تواند سرمنش

 این کار در عین حال .جنگھای بعدی باشد
ایران بھ عنوان . ھمدستی با امپریالیستھاست

دست دراز شده امپریالیسم در منطقھ عمل می 
کند و دود این ھمدستی بھ چشمان مردم ایران و 

 .آینده کشور ما خواھد رفت
ر تصور شود دادن چنین خیال خامی است اگ

امتیاز بزرگی بھ امپریالیستھا آنھا را سر رحم 
می آورد کھ حقوق قانونی ایران را برسمیت 
شناختھ از خرابکاری در ایران دست برداشتھ 
از تقویت جریانھای تجزیھ طلب ناسیونال 
شونیست کاستھ و بودجھ سازمانھای جاسوسی 
آمریکا برای اخالل در ایران و خریدن 

.  ایران را کاھش دھند“یانقالب“وزیسیون اپ
امپریالیست آمریکا بجای ھل من مبارز طلبی و 
رجز خوانیھای جرج بوش با سیاست جنگ 
فرسایشی بھ ایران روی آورده و دست حاکمیت 

این . ایران را در پوست گردو قرار داده است
مانور آمریکا در میان حاکمیت ایران دو 

را از درون تضعیف دستگی ایجاد کرده و آنھا 
دعواھای انتخاباتی و تغییر چھره . نموده است

نامزدھای ریاست جمھوری حاکی از ھمین 
مانور آمریکا و ولولھ ایست کھ در حاکمیت 

توپ اکنون در زمین ایران . ایران افتاده است
اک حسین بار“ مالیمت“است و باید در مقابل 

کا آمری. اوباما روش مناسب مقابلھ را پیدا کند
طبیعتا با ھر رژیمی کھ منافع امپریالیست 
آمریکا را در منطقھ حفظ کند کنار می آید و بھ 

آنھا ھمین کار را در . آنھا امان نامھ می دھد
 چرا می کنند“ معتدل“افغانستان با طالبانھای 

اینھا کھ از . آنرا با جمھوری اسالمی نکنند
 این طالبانھای . معتدلترند“معتدل طالبانھای“
تا دیروز ھمان تروریستھای سنگ دل “ معتدل“

و عقبگرا بودند ولی امروز بر اثر مصلحت 
 .تفسیر می شوند“  و معتدلانقالبی“زمانھ 

رژیم جمھوری اسالمی ھم می تواند از امروز 
 . بھ محور حسن بدل شودبھ فرد از محور شّر

امپریالیست آمریکا در  ماھیت سیاست راھبردی
آمریکا ضمنی .  استمنطقھ تغییری نکرده

رژیم جمھوری اسالمی را برسمیت شناختھ و 
آمریکا از  ولی. آماده تبادل سفیر با آن است

اوباما . زورگوئی خویش دست برنداشتھ است
ھمان حرفھای جرج بوش را با زبانی دیگر 

. وی گرگی در لباس میش است. تکرار می کند
منافع مردم ایران ولی حکم می کند کھ دست 

الیستھا و بویژه امپریالیست آمریکا از امپری
حقوق قانونی ایران برسمیت . منطقھ کوتاه شود

، قطعنامھ ھای ضد ایران در شناختھ شود
، حق غنی سازی شورای امنیت پس گرفتھ شود

اورانیوم بدون چون چرا برای ایران برسمیت 
، محدودیت تحصیلی دانشجویان شناختھ شود

مورد انتخاب ایرانی در خارج از کشور در 
 بھ اشغال .رشتھ تحصیلیشان ملغی شود

، فلسطین خاتمھ ، افغانستانسرزمینھای عراق
بھ اسرائیل صھیونیست کھ بزرگترین . داده شود

تروریست منطقھ و یک رژیم فاشیستی و ضد 
دموکراتیک است دھنھ زده شود و رھبران آن 
در دادگاه نورنبرگ بعنوان جنایتکاران جنگی 

ھرگونھ . محاکمھ و محکوم شوندعلیھ بشریت 
مصالحھ با امپریالیستھا ممکن است طول عمر 
رژیم اسالمی را چند صباحی بیشتر کند ولی 
عزم مردم ایران برای سرنگونی این رژیم 
. خودفروختھ و خائن را چند برابر خواھد کرد

این مردم ایران ھستند کھ چنین رژیمھائی را 
 .سرنگون خواھند کرد

***** 

 
 ...ریاکاران و سیاسِت 

و در آینده نیز جبھھ ھای مشابھ از چنین 
یاری گرفتن . کمکھائی برخوردار خواھند بود

ننگ نیست وقتی زمینھ مادی استفاده از این 
کمکھا برای آمال یک ملتی فراھم است باید 

این کمکھا را نباید با پول . کمک مالی گرفت
پاره ، “سیا“گرفتن سلطنت طلبان از سازمان 

ای سران جبھھ ملی در خارج از کشور از 
با دست و یا کسانیکھ ، عراق و لیبی و سوریھ

گدائی بھ سمت وزارت امور خارجھ ھلند و یا 
می روند و اعمال خرابکارانھ و موساد اسرائیل 

د و یق کمکھای بی“جاسوسی خویش را با 
 این . اشتباه گرفت آرایش می کنند“شرط

اقدامات مبادرت می دریوزه گانی کھ باین 

ورزند نھ جنبش توده ای اند و نھ مورد احترام 
، برخی از این دکانھا را حتی مردم مردم

 پولی کھ آنھا می .نامشان را نیز نشنیده اند
گیرند برای خبر چینی و تخریب در مبارزه 

، برای این است کھ اساسا بتوانند روی پای است
 کمکھا ربط ، بود و نبود آنھا بھ اینخود بایستند

. آنھا اساسا متکی بر نیروی خود نیستند. دارد
این قبیل اخاذیھا ننگ است و بھمین جھت نیز 

 حزب .کرده از آن یاد نمی کنند“ سینھ سپر“با 
و یا سازمان حماس اگر از ایران لبنان هللا ا

کمک مالی دریافت کنند کار نادرستی انجام 
کھ آنھا برای تحقق سیاست درستشان . نداده اند

مبارزه با صھیونیسم و امپریالیسم در منطقھ 
است باید از ھر امکانی کھ بدست می آورند و 
بھ زبان علمی باید از وجود تضادھای در 
منطقھ برای حل مسئلھ اساسی فلسطین استفاده 

مفتریان بھ مبارزه مردم فلسطین بر . کنند
اسرائیل جنایتکار کھ تمام موجودیتش بر روی 

ائی و یوروی اروپائی و پاند دالرھای آمریک
اگر . انگلیسی بنا شده است چشم می پوشند

و حماس نشود آنھا بر روی هللا کمکی بھ حزب ا
تند و بھ نیروی خود متکی اند سپای خود می ای
یکروز کمکھای امپریالیستی بھ  ولی حتی اگر

اسرائیل قطع شود سرزمین صھیونیستھا لت و 
ر ضد  در مورد این کمکھا نظ.پارمی شود

 .انقالبیھای ایرانی بسیار خطا پوش است
آنھا تبلیغ می کنند مردم ایران گرسنھ اند و 
جمھوری اسالمی پول مردم ایران را بھ 

ریشھ این تبلیغات اگر خوب . فلسطینیھا می دھد
ریشھ این . بنگریم فاشیستی و ضد عرب است

 سوء ،تبلیغات حتی میھنپرستانھ نیز نیست
 ملی مردم است تا از استفاده از احساسات

واقعیت این است کھ ما . اسرائیل دفاع کنند
ملتھای منطقھ تاریخ مشترکی داریم و باید در 
ھزاران سال آینده نیز در کنار ھمدیگر زندگی 

ھمدردی و کمک بھ سایر ملتھائی کھ نیاز . کنیم
 باید در سیاست خارجی ھر رژیمی ،بھ آن دارند

د منظور شده کھ در ایران بر سر کار می آی
طبیعی است ھر کشوری بر اساس . باشد

توانائیھای خویش باید بھ کمکھای انسانی دست 
صرفنظر از این منطقھ و تمامیت ارضی . بزند

، ایران را جنبش فلسطین و لبنان تھدید نمی کنند
صھیونیستھای اسرائیل و امپریالیستھا تھدید می 

، آنھا برای تجزیھ ایران مشغول توطئھ کنند
، حقوق قانونی ایران را در مجامع بین ھستند

می گذارند و بھانھ آنھا این  المللی بھ زیر پا
، است کھ رژیم ایران یک رژیم بنیادگراست

ھمان کاری را کھ در نوار غزه بھ نمایش 
. گذاردند می خواھند در مورد ایران بکنند

سرکوب و تضعیف اسرائیل و آمریکا در منطقھ 
ایران است صرفنظر از اینکھ بھ نفع منافع ملی 

ولی ماھیت . چھ رژیمی بر سر کار باشد
ایران شده “ عاشق“تبلیغات کسانی کھ بیکباره 

، فاشیستی و ارتجاعی  نھ تنھا ضد انسانیاند
 این ھدف را دنبال می کند کھ اسرائیل را ،است

 آنھا دقیقا با ھمین تفکر .در منطقھ تقویت کند
  ۵فحھ  ادامھ در ص...رژیم جمھوری

 رھبران آمریکا و اسرائیل باید بعنوان جنایتکاران ضد بشر در یک دادگاه جھانی محاکمھ شوند
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  ...ریاکاران و سیاسِت 
اسالمی را کھ مورد نفرت عمومی در ایران 

هللا است با ھزار و یک بند بھ حماس و حزب ا
 تا جنایت اسرائیل را در وصل می کنند

نوارغزه الپوشانی نموده و تحت الشعاع این 
 . تبلیغات ارتجاعی قرار دھند

و “ دموکرات“این ایرانیھا مانند ھمھ روسای 
اتحایھ اروپا و آمریکا و “ وستبشر د“
تحدینشان با خونسردی بر این آدمکشی ھا م

 مرتبا از پرتاب موشکھای صحھ گذاردند و
حماس کھ از ایران دریافت می کنند بطور 
تحریک آمیز بدروغ سخن گفتند تا پای ایران را 

اینکھ حماس حق دارد ھر . نیز بھ میان بکشند
تاب لحظھ و بھر کجا کھ خواست موشک پر

سازمان .  نباید مورد انکار قرار گیرد،کند
حماس حق دارد برای رھائی فلسطین از دست 
صھیونیستھا مبارزه کند و تا زمانیکھ کشورش 
اشغال است این مبارزه برحق را تا فرجام آن بھ 

اسرائیل نوار غزه را با خاک یکسان . پیش ببرد
کرده است ولی موشکھای دست ساز حماس کھ 

یت نیز ندارند تا کنون نتوانستھ امکان ھدا
خسارت چشمگیری در اسرائیل بھ وجود آورد 

این موشکھا صرفا . و بھ قتل کسی منجر شوند
جنبھ سیاسی و سمبلیک دارند و فریادھای 
. مقاومت ملتی ستمدیده را بیان می کنند

صھیونیستھا و امپریالیستھا ولی مرتب از 
م می د“  حماسراییران بھای اارسال اسلحھ “

. زنند تا اجاق جنگ و دروغ را گرم نگھدارند
واقعیت این است کھ اسرائیل اشغالگر است و 
. نھ کسی کھ از ھستی خویش دفاع می کند

بھ جعل وقایع مشغول است و “ متمدن“غرب 
 .عوض می کندعامدانھ جای علت و معلول را 

واقعا مضحک است کھ کسی موشکھای 
  تاثیر محدوِد، با برد کم و دست ساز،سمبلیک
چنین . علت تجاوز اسرائیل جا بزندرا حماس 

سیاستمدارانی بھ درجھ فھم مردم کشورشان 
   .توھین می کنند

طبیعتا کسانی ھم ھستند کھ ناسنجیده و بدون 
تعمق اظھار نظر می کنند ولی اگر خوب 
بنگرند خواھند دید کھ ھمھ این تبلیغات یک 

، نفی ن، نفی جنبش فلسطیبازی بیشتر نیست
، بھ اسارت گرفتن ممالک مبارزه مردم لبنان

، نفی حقوق ، کنترل نفت خاورمیانھمنطقھ
، ، افغانستان، تجاوز بھ عراققانونی ملت ایران

سرچشمھ ... ن، سوریھ و ایران و، فلسطیلبنان
، نمودھایش تمام این دسیسھ ھا واحد است

 . ، ماھیتش یکسانگوناگون
 اسرائیل در میان تاکتیک ھوادران شبھ انقالبی

وقتی جنبشھای ضد جنگ . ایرانیان جالب است
در سراسر جھان بھ صورت میلیونی بر ضد 
صھیونیسم و امپریالیسم بسیج می شوند و این 
شبھ انقالبیھای ایرانی در موقعیت نامناسبی 
قرار می گیرند راه می افتند و با تبلیغات فرعی 

و لغ“، “مسئلھ ملی“، “حقوق زنان“در مورد 
 در مقابل ...و“آزادی ھمجنسگرائی“، “اعدام

جنبش مردمی آلترناتیو علم می کنند تا جنبش 
، بی عملی و عمومی را بھ تفرقھ کشانده

 و در زیر خرابکاری خویش را کتمان کرده
 این .خود را مخفی کنند“ یضد رژیم“نقاب 

، سیاست پرولتری ، انقالبی نیستندعده کالشند
آنھا نھ . گرفتھ اندرا با کاسبکاری عوضی 

، مبارزه سیاسی تاکتیک دارند و نھ استراتژی
 این .برای آنھا مشغولیات و سرگرمی است

ھر مبارزه ضد رژیمی ، است کھ باید دانست
 در ی، خرابکار نیست“مبارزه ضد رژیمی“

 ھم اکنون رژیم .مبارزه ضد رژیمی است
جمھوری اسالمی در کار مبارزه مردم ایران 

 از مردم فلسطین برخاستھ اند کھ بھ حمایت
تجمع مردم را برھم زده است و . اخالل می کند

ای لباس شخصی کھ ھمان اوباشان  ھدارودستھ
شعبان بی مخی ھستند با قمھ و چاقو بھ مردم 

رژیمی کھ واقعا قصد داشتھ . حلمھ کرده اند
باشد از جنبش فلسطین دفاع کند باید مسرور 

ھ صورت خودجوش باشد از اینکھ مردم ایران ب
و نھ فرمایشی بھ حمایت از مردم فلسطین 

، برخاستھ و برای آنھا کمک جمع می کنند
ماھیت تفرقھ افکنانھ و . اعالمیھ پخش می کنند

مزورانھ این کار رژیم جمھوری اسالمی با 
ماھیت کار آن شبھ انقالبیھای ایرانی تفاوتی 

ھر دو تفرقھ افکنانھ و خرابکارانھ و . ندارد
 .  جاعی استارت
 

 حماس کیست؟
گفت و هللا چرا باید در مورد حماس و حزب ا

زیرا بتدریج گذشتھ حماس بویژه وسیلھ . نوشت
ای شده تا شبھ انقالبیون و تروتسکیستھا بھ نفی 
جنبش فلسطین در خدمت منافع اسرائیل 

بتدریج سیاست ارعاب امپریالیستھا و . بپردازند
اره ای  سال گذشتھ پ٨صھیونیستھا در عرض 
آنھا مسخ شده اند و با . را مرعوب ساختھ است

 .مغز خود نمی اندیشند
سخن گفتن در این زمینھ و نقش حماس در 
گذشتھ و حال بسیار مھم است زیرا حملھ بھ 
حماس بھ عنوان یک سازمان تروریستی 
اسالمی و ھمدست جمھوری اسالمی در منطقھ 
بھ صورت ترجیع بند مشتی تروتسکیستھا و 

قالبی نماھای ایرانی شده تا با جار و جنجال ان
در این مورد و سیاست ارعاب و اتھام و فضا 
سازی مملو از دروغ و جعل و آشفتھ فکری ھم 
از صھیونیستھا و امپریالیستھا دفاع کنند و ھم 
بیعملی خویش را پنھان کرده و شکست 

حملھ . تئوریھای مسخره خود را استتار نمایند
 کار باستانشناسانھ آنھا بجای بھ گذشتھ حماس و

تحلیل مشخص از شرایط مشخص برای 
. راھگشائی و خدمت بھ مردم منطقھ نیست

سیاست آنھا در عمل خرابکاری در جنبشھای 
حمایت از مبارزه مردم فلسطین و جبھھ ھای 

یکبار برای ھمیشھ باید . ضد جنگ جھانی است
بھ این بحث موذیانھ خاتمھ داد و دست این 

باید تحلیل . وزان را برمال کرددستآم
مارکسیستی لنینیستی زنده و بالنده را بجای 
درک ایستا و عقب مانده و میرنده از رویدادھا 

دیالکتیک مارکسیستی بھ ما آموختھ . قرار داد
است کھ برای تحلیل پدیده ھا و روندھا باید آنھا 

را در سیر تحوالت تاریخی و رو بھ تکامل آنھا 
ھیچ .  باال مورد ارزیابی قرار داداز پائین بھ

سکون نسبی و حرکت . پدیده ای ثابت نیست
مطلق است اینھا مقوالت علمی ماتریالیسم 

بھمین جھت برخورد بھر پدیده . دیلکتیک ھستند
، ، دوران کودکیزنده ای باید از بدو پیدایش

 و کھولت مورد ارزیابی قرار ، جوانیبلوغ
س ھمانقدر این قانون در مورد حما. گیرد

صادق است کھ در مورد سازمان مجاھدین خلق 
 در حال و گذشتھ، ھمھ ، حزب توده ایرانایران

سازمانھای چریکی مسلح کھ می خواستند با 
موتور کوچک موتور بزرگ را براه اندازند 

 .  صادق می باشد... و
تکرار تھوع آور پیدایش حماس کھ برای 

آنرا حزب نخستین بار حتی پاره ای از اسناد 
در حدود بیش از ده سال پیش ) توفان(کار ایران

 نمی تواند توجیھ گر مواضع ،منتشر نمود
زمانیکھ . ارتجاعی امروز ریاکاران باشد

“ الئیک“سازمان فتح بنام یک نیروی انقالبی و 
 ،از منافع ملت فلسطین حمایت می کرد

اسرائیلیھا سازمانھای اسالمی را برای تفرقھ در 
ی مردم فلسطین تقویت کردند و بھ آنھا مبازه مل

سیاست تقویت مسلمانھا  بر ضد . پر و بال دادند
ما نقش این . کمونیستھا سابقھ طوالنی تر دارد

بنیادگرایان را در اندونزی و ایران در زمان 
، ، افغانستانملی شدن صنعت نفت و مصر

پاکستان و سایر ممالک اسالمی بر ضد جنبش 
ما می دانیم . مونیستی دیده ایممترقی و انقالبی ک

کھ مذھب علی االصول اسلحھ تحمیق 
حتی . زحمتکشان در دست طبقات حاکمھ است

خمینی این نظریھ ارتجاعی را طرح کرد کھ 
مبارزه مردم فلسطین یک مبارزه اسالمی است 

ھر “ تیک و ملیادموکر“برای وی . و نھ ملی
این نظریات ارتجاعی . دو فریب خلق بودند

. نی در فلسطین با بی اعتنائی روبرو شدخمی
حماس از جملھ سازمانھای تفرقھ افکنی بود کھ 
بر ضد آمال مردم فلسطین بلند شد و با اخوان 

تالشھای . المسلمین مصر در ارتباط قرار داشت
این سازمان در تفرقھ نھضت فلسطین بجائی 

محبوبیت . نرسید و ھمواره با شکست مواجھ شد
 شروع شد کھ سازمان الفتح بھ حماس از آنجائی

سازش و ھمکاری با صھیونیستھا دست زد و 
قرار داد اسارت آور اسلو را امضاء کرد و بھ 

سازمان . آرمانھای ملت فلسطین پشت نمود
حماس پرچمی را کھ الفتح بھ زمین انداختھ بود 
بدست گرفت و محبوبیتی کسب کرد کھ تمام 
دسیسھ ھای جھانی و اتھاماتی نظیر 

 .نتوانستھ اند آنرا از بین ببرند“ تروریست“
حال فایده این کار چیست کھ ما در شرایطی کھ 
اسرائیلیھا و آمریکائیھا کمر بھ قتل عام مردم 
فلسطین بستھ اند و برایشان حماس و سایر 

 شیپور ،نیروھای متشکل فلسطینی فرقی ندارند
بدست بگیریم و مدعی شویم کھ رابرت 

کتابش پرده از پیدایش دریفوس یھودی در 
سازمان حماس برداشتھ است و نشان داده کھ 
این سازمان با اخوان المسلمین مصر رابطھ 

 ۶ ادامھ در صفحھ ...فایده. داشتھ است

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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[Text eingeben]

  ...ریاکاران و سیاسِت 
“ دست آموز“این کار چیست کھ بگوئیم حماس 

؟ این فیل را کسانی ھوا می اسرائیل بوده است
د بدون شرم دو طرف را کنند کھ می خواھن

محکوم کرده و توجیھی برای آدمکشی 
این توجیھ البتھ نھ تنھا در . اسرائیلیھا پیدا کنند

 ، ھمھ جا حتی در ایران،نوار غزه بلکھ در آینده
چنین تفکری کھ قتل عام . کاربرد خواھد داشت

مسلمانان را مترقی جلوه می دھد در ماھیت 
 .خویش فاشیستی است

انی است کھ تاریخ را ایستا و ساکن این تفکر کس
می نگرند و از تحلیل مشخص از شرایط 

تبلیغات کنونی آنھا کھ . مشخص فرار می کنند
مرتبا بھ این تاریخچھ بھ صورت معیوب استناد 
می کنند و یا جنایتکارانھ مدعی می شوند کھ 
باید موشک پرانی حماس را نیز محکوم کرد 

روزه بطور  ام،چون یک کار تروریستی است
روشن در خدمت صھیونیستھاست و  ظاھرا بھ 

 دو طرف را محکوم می “بی طرفانھ“صورت 
این عده مسئولیت بخش کوچکی از جنگ . کند

نقش . روانی صھیونیستھا را بعھده گرفتھ اند
 .آنھا ضد انقالبی است

اگر حماس عامل آمریکا و اسرائیل است 
 چگونھ می شود مبارزه مردم فلسطین را در

گروگانگیری این ، نوار غزه و سواحل غربی
 ،مردم و گرسنگی و تشنگی دادن بھ آنھا

سازش با اختالفات محمود عباس ھوادار 
 کھ مخالف سازش و حماسسازمان اسرائیل و 

ھوادار آزادی فلسطین است، تروریست خواندن 
بھ تبلیغاتی ، حملھ حماس توسط امپریالیستھا

هللا  و حزب اایران کھ از تروریستھای حماس
را توضیح داد؟ اگر حماس ...  ودفاع می کند 

 ،بنیادگرای مذھبی اسالمی ضد کمونیست است
مگر لیکودھای یھودی و صھیونیستھای 
بنیادگرا کھ رژیم جمھوری یھودی در اسرائیل 
برپا کرده اند و دست دراز شده آمریکا در 
منطقھ ھستند مترقی اند؟ چگونھ است کھ 

 خوب و بنیادگراھای بنیادگراھای یھودی
مسلمان شرورند؟ چگونھ است کھ اسرائیل 
آمریکائی با حماس آمریکائی و اسرائیلی می 
جنگد؟ روشن است کھ این روشنفکران تنھا بھ 
کار آشفتھ فکری اشتغال دارند و نمی خواھند 

 .چیزی برای مردم روشن شود
روشن است کھ اگر کسی مسایل را دیالکتیکی 

 بنگرد کارش بھ این پرت و ندیده و مغرضانھ
مگر رھبران الفتح از . پال گوئیھا می رسد

درون جریانھای اسالمی بیرون نیآمدند؟ جنبش 
. نخستین فلسطین در اساس خود اسالمی بود

قیری مصری رھبر این جنبش می احمد ُش
. خواست ھمھ یھودیھا را بکشد و بدریا بریزد

از درون این جنبش با رشد مبارزه ملی و 
بقاتی و آگاھی اجتماعی رھبران جنبش الفتح ط

نظیر یاسر عرفات زاده شدند کھ مسئلھ اساسی 
ندیدن این . انقالب در فلسطین را درک کردند

تحول الفتح و چسبیدن بھ روز تولد افراد خدمتی 
توگوئی . بھ تحلیل از اوضاع کنونی نمی کند

از “ انقالبیھا“و “ کمونیسم“ھمھ این مدعیان 
 .زاده شده اندشان کمونیست و انقالبی شکم مادر

 از “سازمان پیکار“ ،در ھمین ایران خود ما
سازمان “درون یک سازمان مذھبی بنام 

ندیدن .  با چرک و خون زاده شد“مجاھدین خلق
حرکت پدیده ھا و روندھا و نفھمیدن این اصل 
مارکسیستی کھ برای تحلیل پدیده ھا باید آنھا را 

 تحولشان  مورد توجھ و در سیر حرکت تاریخی
کنکاش قرار داد کار را بھ پرگوئی روشنفکرانھ 

باید . و تشویق بھ بی برنامھ گی می کشاند
امروز اظھار نظر کرد کھ سازمان حماس آلت 
دست اسرائیل و آمریکاست یا نماینده و منتخب 
یک انتخابات دموکراتیک و تنھا مقام قانونی 

. بگویدرسمی کھ بتواند در مذاکرات سخن 
اینکھ حماس مذھبی است و مسلمان بنیادگراست 

تنھا زمینھ آدمکشی و . ھیچ چیز را حل نمی کند
. جنگ روانی را برای بربرھا فراھم می آورد

حال بھ مصاحبھ سخنگوی جبھھ خلق برای 
آزادی فلسطین کھ سازمانی انقالبی و غیر 
مذھبی می باشد در مورد مبارزه اخیر در نوار 

 .ریش با حماس توجھ کنیدغزه و ھمکا
 :سرویس ما ان نیوز“

اما جبھھ خلق برای رھائی فلسطین یک :سئوال
آیا این امر مشکلی در . جنبش سکوالر است

ھمکاری با حماس کھ اعتقاد بھ یک جامعھ 
 اسالمی و دولت اسالمی دارد، ایجاد نمی کند؟

ما و حماس، ھردو بھ اردوی مقاومت : پاسخ
قاومتی کھ از خلق ما، تعلق داریم، اردوی م

ما . موضوع ما و حقوق بنیانی ما دفاع می کند
و حماس، ھر دو مذاکرات و ھمکاری با قوای 
اشغالگر را کھ راه حلش براساس 
. انکارموجودیت و حقوق ماست، رد می کنیم

 بطور متحد علیھ کشتار و قتل ،ما ھر دو نیرو
آنچھ کھ . عام خلق فلسطین، پیکارمی کنیم

اریست، ما را متحد می کند، اتحاد در اکنون ج
نبرد برای خلق ما، برای موضوع ما و برای 

 .“حقوق ما

 شرایط مشخص کنونی چیست؟ 
سازمان الفتح اکنون با رھبران سازشکار بھ دام 
ارتجاع افتاده است و با آن سابقھ تاریخی 
درخشان بیک گروه مزدور اسرائیلی بدل شده 

سرائیلیھا می کھ ھمھ حقوق کارکنانش را ا
آموزش نظامی و سالحھای پلیس الفتح . پردازند

آنھا با کودتا و یاری . متعلق بھ اسرائیلیھاست
گرفتن از محمد دھالن سرپرست نیروھای 
امنیتی الفتح تالش کردند کنترل مناطق فلسطینی 
را بھ کف آورند و بعد از شکست از مردم 

ل فلسطین آقای محمد دھالن و یارانش بھ اسرائی
 بھ یاری ، آنھافرار کرده و بھ آنجا پناھنده شدند

اسرائیلیھا کنترل سواحل باختری اردن را بھ 
کف آورده اند و از نمایشات اعتراضی مردم 
فلسطین علیھ جنایات اسرائیل جلوگیری کردند 

ی ھا انباشتھ نھا را از فلسطینا، زندو می کنند
 ژانویھ دوران ٩اند، محمود عباس کھ در 

 جمھوریش بھ پایان رسیده با گردن ریاست

کلفتی و شیوه غیر دموکراتیک بیاری تروریسم 
صھیونیستھا و امپریالیستھا سر کار مانده و 

وی ھرگز نماینده مردم فلسطین . کنار نمی رود
.  نماینده صھوینیستھای اسرائیل است،نیست

 بدون تقلب و ،یک انتخابات دموکراتیک مجدد
 ،ریکائیھا و متحدینشاندخالت اسرائیلیھا و آم

. محمود عباس را بھ مزبلھ تاریخ می فرستد
ولی آنھا مخالف انتخابات آزادند زیرا پیروزی 

بخصوص . حماس در این انتخابات قطعی است
. بعد از پیروزیھای اخیر آنھا در نوار غزه

محمود عباس و سازمانش الفتح برای اسرائیلیھا 
ی ، با حسندر زمان جنگ جاسوسی کردند

مبارک و پادشاھان اردن و عربستان سعودی و 
بھ محاصره متحد نوار غزه ل یاسرائدولت 

دست زدند و در سرکوب فلسطینیھا ھمکاری 
 ،آنھا حتی بھ صورت غیر دموکراتیک. نمودند

فقط از آزادی زندانیان ھوادار الفتح کھ در 
زندانھای اسرائیل بودند دفاع کردند و از 

ھ برای تقویت آنھا در اسرائیلیھا خواستند ک
مقابل مردم فلسطین کھ رھبری مبارزاتشان در 
دست سازمان حماس است تنھا اعضاء الفتح را 
از زندانھا آزاد کنند و اسرائیلیھا این کار را در 
جھت تقویت ھمدستانشان در فلسطین انجام 

مردم فلسطین این رویدادھا را می بینند و . دادند
تنھا دو سازمان در فلسطین . احمق نیستند

مطرح وجود دارد کھ در مذاکرات می تواند 
و “ الئیک“الفتح . بنام مردم فلسطین سخن گوید

 کھ نفوذش را روزانھ از دست می سازشکار
در حال حاضر بیاری اجانب بر سر کار دھد و 

 اسالمی کھ از آرمانھای  ملی است و یا حماِس
کدامیک از این . مردم فلسطین دفاع می کند

زمانھا دارای سیاست ملی و ضد الحاق و سا
بردگی اند؟ الفتح و یا حماس؟ بنظر ما 
سازمانھائی سیاست  ملی و مترقی  دارند کھ در 
جھت حل مسئلھ اساسی انقالب در کشورشان 
گام می گذارند صرفنظر از اینکھ چھ 

مھم دفاع  از آمال . ایدئولوژئی داشتھ باشند
، مھم تمردم فلسطین اس استقالل طلبانھ

 خروج اشغالگران از سرزمین فلسطین ستاخو
و سیاست ملی سازمانی. و بھر قیمت است

رھائیبخش داراست کھ بر ضد صھیونیسم و 
. امپریالیسم بجنگد و نھ اینکھ ھمدست آنھا باشد

 ولی دولت دست ،است“ الئیک“جالل طالبانی 
ن عراق انشانده آمریکا و اسرائیل در کردست

عی و خطرناک برای ھمھ است و لذا ارتجا
و یا “ الئیک“ صرف .خلقھای منطقھ است

 .بیان ماھیت سیاستھا نیستبودن “ اسالمی“
مسایل را باید از نقطھ نظر منافع مبارزه 

محمد . طبقاتی و سیاسی مطمح نظر قرار داد
، خواھرش اشرف از بود“ الئیک“رضا شاه 

 می شود باین اعتبار آنھا اآی“ الئیک تر“خودش 
پس آنان کھ بھ جعل !  ھرگز.انقالبی جا زدرا 

واقعیت مشغولند و می خواھند بن بست سیاسی 
خویش را با ارعاب و اتھام بھ دیگران بپوشانند 
ریاکارانی ھستند کھ با محکوم کردن دو طرف 

 ٧ ادامھ در صفحھ ...و تحقیر مبارزه مردم

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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  ...ریاکاران و سیاسِت 
. پست ترند فلسطین برھبری حماس از قاتالن 

“ مشخص“و نھ “ موھومی“ آنھا از مبارزاِت
 می “حمایت“مردم فلسطین و سازمانھای آنھا 

این جعل تاریخ و نشانھ عدم اعتماد بخود . کنند
ریاکاران کسانی ھستند کھ در عین . است

محکومیت مزورانھ اسرائیل تبصره ای نیز باز 
خویش “ مواضع انقالبی“می کنند تا با اعالم 

د افشاء حماس آب بھ آسیاب در مور
 این قاتالن می دانند کھ .صھیونیستھا بریزند

نتیجھ عملی این تبلیغاتشان در نوار غزه یعنی 
 “چاه“ بھ “چالھ“، از اینکھ مقاومت نکنید

، نوکری اسرائیل را بپذیرید و مبارزه نیفتید
مستقلی در متن مبارزه رھائیبخش برای اخراج 

 در عوض با ھر دو ،اشغالگران بانجام نرسانید
یک . ؟!قطب در گیر شوید و جھان را فتح کنید

تیر ھوائی برای سربازان اسرائیلی بفرستید و 
یک تیر زمینی بھ سوی سینھ مبارزان مسلمان 

لبنان بعد هللا امروز حماس مانند حزب ا. حماسی
پیروزی درخشان در مبارزه با از 

ھ چند برابر ھصھیونیستھای اسرائیل از وج
 ھمھ امپریالیستھا و صھیونیستھا .ر استبرخودا

و رژیمھای ارتجاعی منطقھ باید روزی آنھا را 
وضع . بھ عنوان طرف مذاکره بپذیرند

ایرانی بسیار رقت انگیز “ انقالبی“ریاکارھای 
          .خواھد شد

 پست تر از قاتالن
 :نخست بھ اعتراف ریچارد فالک توجھ کنید

ازمان ملل ریچارد فالک گزارشگر ویژه س
 ٢٢متحد در مناطق فلسطینی در روز پنجشنبھ 

ژانویھ اظھار داشت نشانھ ھائی از جنایت 
. جنگی توسط اسرائیلیھا را مشاھده می کند

اسرائیل تالشی نکرده است کھ فرار افراد غیر 
. نظامی از عرصھ ھای نبرد را ممکن گرداند

زندانی کردن انسانھا در منطقھ جنگی تلخترین “
“ ت گتوھای ورشو را بیاد می آوردخاطرا

 ) ٢٣/٠١/٢٠٠٩زود دویچھ تسایتونگ (
حال بھ اظھارات کسانیکھ با جعل واقعیت نشان 

 :می دھند از قاتالن پست ترند
آنھا در نوشتجات خود از استدالالت 

ببینید رئیس . صھیونیستھا استفاده می کنند
جمھور صھیونیست اسرائیل آقای پرز چھ می 

وضعیتی بی سابقھ دارد و ما با غزه “ :گوید
یگ گروه تروریستی مواجھ ھستیم کھ بھ طور 

 نغیر قانونی سرزمینی را مصادره کرده و بر آ
در واقع خواننده باید اسرائیل . “مسلط شده است

را بھ جای گروه تروریستی بگذارد تا جملھ با 
   .    واقعیت منطبق شود

سانی کان بھ عنوان سپر اندحماس از کو“و یا 
، تروریستھا را در مساجد مخفی استفاده می کند

 . “می کند
، نازیھای یھودی مدعی اند بمباران بیمارستانھا

، انبارھای آذوقھ و ساختمانھای سازمان مدارس
... ملل و استفاده از بمبھای ممنوعھ فسفری و 

بخاطر این است کھ سازمان حماس خودشان را 
ا این جنگ ب. پشت مردم عادی پنھان می کنند

روانی نابودی شھرھا و انسانھا بھ صرف وجود 
این منطق . چند عدد حماسی موجھ است

“ انقالبی“صھیونیستی در ریشھ ھمان منطق  
 .پیروان منصور حکمت است

حملھ “: نشریات ایرانی اپوزیسیون می نویسند
ھای ھوائی اسرائیل بھ نوار غزه کھ در پاسخ 

ھ داخل بھ حمالت موشکی سازمان حماس ب
 طبیعتا این “...ھمچنان ادامھ دارد...اسرائیل

حرف دروغی بیش نیست زیرا سازمان حماس 
حق دارد برای آزادی کشورش ھر لحظھ کھ 
اراده کرد دشمن اشغالگر را مورد ھدف قرار 

با موشک کھ سھل است با بزرگتر از . دھد
موشک اسرائیل اشغالگر را مورد ھدف قرار 

موشکھای حماس علت جنگ پرتاب . دھد
 اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل ،نیست
بگذریم از اینکھ این اسرائیل است کھ با . است

نقض قرارداد آتش بس و عدم اجرای آن بعنوان 
 .یک نیروی متجاوز عمل کرده است

باراک اوباما در سفر ماه ژوئیھ خود بھ اسرائیل 
اگر شب ھنگام کھ دختران من در خواب “: گفت

، کسی بھ سوی خانھ ما موشک پرتاب ھستند
، من بھ ھر اقدامی کھ در توان داشتھ باشم کند

دست می زنم تا مانع او شوم و از اسرائیل ھم 
نشریھ اکونومیست (.“جز این انتظاری نمی رود

می بینید کھ باراک  ).٢٠٠٩ ژانویھ ٣شماره 
اوباما تصمیم دارد روش دروغگویانھ جرج 

ت آقای رئیس حضر. بوش را ادامھ دھد
این اسرائیلیھا ھستند کھ بھ خانھ ! جمھور

فلسطینیھا حملھ کرده و آنھا را از خانھ و کاشانھ 
آقای باراک . خویش رانده اند و نھ برعکس

با تزویر بھ قلب تاریخ ولی  ،نیامدهھنوزاوباما 
 .مشغول است

کیھان لندنی کھ از ھواداران پرو پا قرص 
الیستھا در جنایات صھیونیستھا و امپری

نوار غزه در  و حاالبود ، ابوغریب گوانتانامو
با توجھ بھ اینکھ ...“: است بیشرمانھ می نویسد

حماس از مراکز عمومی نظیر مساجد و 
، مدارس برای پنھان شدن مردم استفاده می کند

کشتار غیر نظامیان رو بھ افزایش می یابد کھ 
سخت افکار عمومی را در کشورھای اروپائی 

شورھای منطقھ خاورمیانھ تحت تاثیر قرار و ک
با این ). ١٣٨٧ بھمن ٢ دیماه ٢٦(“می دھد

 کشتار عامدانھ مردم عادی توسط ،دروغ
بزعم کیھان . اسرائیل بھ گردن حماس می افتد

، لندنی کھ نانش را صھیونیستھا می دھند
 و قاتل و مقصر کسی نیست کھ نوار متجاوز

 با بمبھای غزه را از زمین و ھوا و دریا و
فسفری بمباران می کند و قرارداد آتش بس را 
مستمرا بھ زیر پا گذارده و سرزمین فلسطین را 

مقصر کسی است کھ بلکھ ، اشغال کرده است
 و در خانھ  کشتھ نشدن بدنبال سرپناه استیبرا

باید پرسید نشانی آن . اش بمباران می شود
مکانھای امن در نوار غزه کھ آدمکشان 

ت آنجاھا را بمباران نمی کنند صھیونیس
کجاست؟ خوب است کیھان آنھا را منتشر کند تا 

ھر روز . م فلسطین در آنجا سرپناه بجویندمرد
. تاخیر در این عمل ھمدستی با قاتالن است

کسانیکھ برای قاتالن سند برائت جمع می کنند 
کیھان لندنی با مقاالت . از قاتالن ضد بشرترند

 این وتحریک آمیز و سراپا دروغش جز
اینھا آنوقت می خواھند . جنایتکاران قرار دارد

نجات ایران برای آنھا !!. ھندایران را نجات د
.، افغانستان و فلسطین است، لبنانتکرار عراق

***** 
    

 ... تکامل نھ 
بھ معنی خلع سالح کارگران در برابر 
ایدئولوژی بورژوائی نیست؟ آیا نمونھ انگلستان 

یا “بر این حکم لنین صحھ نمی گذارد کھ 
، در اینجا حد  بورژوائی سوسیالیستییایدئولوِژ

؟ ھرگونھ کوچک شمردن !سطی وجود نداردو
، ، ھرگونھ دوری از آنایدئولوژِی سوسیالیستی

بخودی خود بھ معنی تقویت ایدئولوژِی 
 ؟“بورژوائی است

در انگلستان حزب کمونیست ) چھ باید کرد؟(
در میان کارگران آگاھی “وجود نداشت تا 

 کھ در روشن و دقیق در باره آنتاگونیسم شدیدی
ازی و پرولتاریا وجود دارد بیدار میان بورژو

 کارگران بتواند در کند تا در فرصت مناسب
شرایط سیاسی و اجتماعی ایجاد شده توسط 
رژیم بورژوائی را بھ ھمانقدر سالح علیھ 

، بتواند علیھ بورژوازی تبدیل کنند تا مبارزه
تکیھ از (“مانیفست“ بورژوازی در گیر شود

حزب طبقھ مارکسیست ھا بر آنند کھ ) ماست
کارگر مجھز بھ سوسیالیسم علمی از جنبش 

د و طبقھ کارگر بیرون نمی آی“ خود بخودی“
 .جنبش چارتیست چنین حزبی نبود

مبارزه اقتصادی برای آنست کھ طبقھ کارگر 
نیروی کار خود را بھ مثابھ کاالئی کھ در 
. اختیار اوست ھر چھ می تواند بیشتر بفروشد

 سطح تمام جامعھ ھنگامی کھ این مبارزه تا
گسترش می یابد آنگاه بھ مبارزه سیاسی می 
انجامد کھ ھدف آن تحمیل یک سلسلھ قوانین بر 
دولت بورژوائی است کھ از طبقھ کارگر 
حمایت می کنند و مانع را کم و بیش از سر راه 

اما مبارزه . نھضت کارگری بر می دارند
سیاسی در مارکسیسم بھ آن مبارزه ای کھ از 

. ه اقتصادی بر می خیزد محدود نمی شودمبارز
ھدف مبارزه سیاسی واقعی برانداختن نظام 
سرمایھ داری است برای آنکھ ھیچکس مجبور 

، برای آنکھ نشود نیروی کار خود را بفروشد
اساسا نیروی کار از صورت کاال بیرون آید تا 

یکی در . در بازار آنرا نتوان خرید و فروخت
اھان بھبود وضع چارچوب سرمایھ داری خو

طبقھ کارگر است و دیگری تیشھ بھ ریشھ 
سرمایھ داری می زند تا طبقھ کارگر و دیگر 
استثمار شوندگان را یکبار برای ھمیشھ از 

، یکی از حدود استثمار و ستم طبقاتی برھاند
نمی رود و دیگری انقالب را وجھھ رفرم فراتر

مبارزھسیاسی واقعی . ھمت خود قرار می دھد
مشناخت سوسیالیسم علمی و بطور مستلز

کلیمارکسیسم است و مبارزه سندیکائی موجد 
  ٨ ادامھ در صفحھ ...چنین شناختی 

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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 ...تکامل نھ  
و باالخره مارکسیسم با ھرگونھ حرکت . نیست

، خود بخوی یا خود روئی در تضاداست“
 .است“ خود روئی“مارکسیسم دشمن 

 مارکسیست ھا ھیچوقتو در ھیچ وضعیتی دست
روی دست نمی گذارند تا شاھد وضع موجود 

مارکسیسم بھ آنھا می آموزد کھ ھر آنچھ . باشند
بکار اندازند ) از فکر یا عمل(در قوه دارند 

 مطلوب وجود را در جھتموضع برای آنکھ 
رف نیست مارکسیسم تئوری ِص. تغییر دھند

 لنین بدرستی .یختھ با عمل استوتئوری در آ
مبارزه علیھ خود “ وظیفھ کمونیست ھا را

 روشن است کسانی کھ خود .می داند“ روئی
بنام مارکس و انگلس موعظھ می کنند کھ باید 
طبقھ کارگر را بھ حال خود گذارد تا خود حزب 

، بھ انقالب سوسیالیستی مبادرت خود را بسازد
 التسورزد و سوسیالیسم بنا نھد در واقع ر
 خاک تاریخی طبقھ کارگر و آرمانھای او را بھ

 انقالبی کھ بنام مارکس و انگلِس. می سپرند
فکر و عملشان جز در پیرامون انقالب نمی 
گشت انقالب را دور می افکند و بدیھی است 
. چنین نیتی ھرگز بھ واقعیت در نخواھد آمد

 لنینیست ھا در سراسر -امروز مارکسیست
جھان و از آنجملھ در ایران پراکنده اند و این 

 مایھ خرسندی بورژوازی و از امر نمی تواند
اما این . آن جملھ بورژوازی شوروی نباشد

پراکندگی گذرا است مارکسیست ھا دیر یا زود 
در حزب طبقھ کارگر گرد خواھند آمد و بھر 
. آنچھ کھ وظیفھ آنھاست عمل خواھند کرد

مارکسیست ھا مانند آموزگاران خود انقالبی اند 
کارگر را ، وحدت و تشکیالت طبقھ و انقالب

 و می -می طلبد از اینھا گذشتھ فرض کنیم
 طبقھ کارگر کھ گویند فرض محال محال نیست

 آینده ای کھ معلوم نیست کی –خود در آینده 
 از ادامھ مبارزه سندیکائی بھ لزوم –خواھد آمد 

حزب پی بردو بھ ایدئولوژی سوسیالیستی دست 
، خوب چھ گناھی است اگر مارکسیست ھا یابد

را کھ طبقھ کارگر پس از تحمل دشواریھا آنچھ 
و سختی ھا بھ آن می رسد از ھم اکنون در 

 .اختیار او قرار دھند
آیا القل اینکار بھ تسریع روند تاریخی کمک 

آیا تسریع پروسھ تاریخی ھم  نخواھد کرد؟
گناھی نابخشودنی است؟ اگر تشکیل حزب و 
کسب ایدئولوژی سوسیالیستی خصلتی 

را از ھم اکنون طبقھ کارگر را بھ انقالبیدارد چ
اھمیت نقش تاریخی او و طرقیکھ برای ایفای 
این نقش ضروری است واقف نگردانید؟ آیا 
طبقھ کارگر خواھد بخشود کھ ما راه آزادی او 
را می شناختھ ایم ولی آنرا بھ او ننموده ایم؟ اگر 

، انسان شریفی در اسارت بسر ، آشنائیدوستی
است و من راه آزادی او را می برد و تحت ستم 

می دانم ولی در اختیار او نمی گذارم بھ این 
بھانھ غیر انسانی کھ او باید خودش راه آزادی 

، آیا من در چنین حالتی خصائل خود را بیابد
انسانی را زیر پا نگذاشتھ ام و بر خالف 

 ؟انسانیت رفتار نکرده ام

اند تا خودش را با مچرا او باید در زیر ستم ب
فکر و عمل خود از مضیقھ بیرون بکشد و من 

کمکی کھ او . از کمکی کھ می توانم بھ او بکنم
را بھ آزادی می رساند دریغ ورزم؟ کدام 

ستی چنین رفتاری را ، کدام فضیلت کمونیمنطق
تجویز می کند؟ البتھ سخن بر سر اخالقیات 
نیست بر سر رھانیدن بشریت زحمتکش از 

 آور نظام سرمایھ قیود فالکت بار و فالکت
سخن بر سر راھی است کھ . داری است

، استالین و مائو برای ، لنینمارکس و انگلس
 .پیمودن آن نشان داده اند

: خطاب بھ روشنفکران کمونیست می گویند
 اگر این .طبقھ کارگر وکیل و وصی نمی خواھد

سخن درستی است چرا ھمین مردمان مدام 
ھ کارگر حزف بعنوان وکیل و قیم از جانب طبق

می زنند؟ کی و کجا طبقھ کارگر بھ آنھا 
، برای ماموریت داده کھ بھ کمونیست ھا بگویند

کمونیست ھا از حزب نسازند؟   کارگران
آموزگاران خود آموختھ اند کھ در قبال طبقھ 

، نیازی ھم بھ کارگر چھ وظایفی دارند
 مارکس و .نیست“ چپ“جنبش “ رھنمودھای“

سازمان انقالبی آلمان یعنی انگلس خود نخستین 
را ایجاد کردند برای آن “ اتحادیھ کمونیستھا“

، خود  و اساسنامھ نوشتند)“مانیفست“(برنامھ 
، در فعالیت از اعضای کمیتھ مرکزی آن بودند

. انقالبی آن شرکت داشتند و آنرا رھبری کردند
بعلت تعقیب شدید پلیس با نظر  این سازمان

-حزاب سوسیالا. مارکس منحل اعالم شد
بوجود آمدند و  دموکرات کھ در سراسر اروپا

شرکت داشتند گویا بدون  در انترناسیونال دوم
، انتقاد بر برنامھ ھای تائید مارکس و انگلس بود

گوتا و ارفورت گویا بھ این علت صورت 
گرفت کھ مارکس انگلس با تشکیل حزب توسط 
روشنفکران مخالف بودند مارکس خود از 

 طبقھ کارگر آلمان در شورای عالی جانب حزب
یا شاید احزاب . انترناسیونال نمایندگی داشت

سوسیال دموکرات را خود کارگران ایجاد 
کردند؟ شاید رھبری آنھا منحصرا یا در مجموع 

 در دست کارگران بود؟
 اینکھ مارکس و انگلس تشکیل حزب طبقھ ،نھ

کارگر را وظیفھ خود ندانستند دروغی است کھ 
ر زندگی انقالبی آنھا و ماھیت انقالبی سراس

مارکس و . تئوری آنھا آنرا بھ اثبات می رساند
انگلس بھ ضرورت تشکیل حزب برای طبقھ 
کارگر وقوف داشتند و این ضرورت را بھ 

، آنھا در انتظار نماندند کھ واقعیت تبدیل کردند
تئوری . طبقھ کارگر خود بھ آن اقدام کند
خود “ونھمارکس و انگلس با ھر گ

 آنھا نمی این بر مخالف است و بنا“روئی
توانستند جز این بیندیشند و عمل کنند و با 

را درھم “ خود روئی“پراتیک خود اندیشھ 
تئوری مارکس و انگلس و پس از آنھا . نکوبند

لنین در برابر روشنفکران کمونیست است و 
 .سرمشق فعالیت فکری و عملی آنھاست

د را از طبقھ کارگر روشنفکران کمونیست خو
جدا نمی دانند ھمانطور کھ مارکس و انگلس 

کمونیست ھا تفاوتشان با طبقھ . نمی دانستند
آنھا بر بقیھ پرولتاریا “کارگر در این است کھ 

ایط راین مزیت را دارند کھ آگاھی روشنی از ش
و حرکت جنبش کارگری و ھدفھای کلی آن 

نیستھا شاید منظور از کمو). “مانیفست“(“دارند
در نزد مارکس و انگلس کارگران کمونیست 
است و آنھا با بیان این مطلب کمونیست بودن 

 خود را نفی کرده اند؟
***** 

 
 ...  ھمدستاِن

ھمان بمب فسفر جنایت علیھ بشریت محسوب 
می شود؟ حرف درستی است کھ ما از پاسخ بھ 

امپریالیستھای اروپائی پاسخ ! آن در مانده ایم
ند کھ اگر ما در مورد آمریکائیھا زیر می دھ
 ریش ھمھ چیز را رد کردیم ولی سبیلی

خودمان در یوگسالوی گرفتار است و آنوقت 
نمی توانیم اسناد قالبی را علیھ جنایات 
میلوسوویچ و یا تبرئھ جنایتکاران کوزووئی را 

پس در اینجا پای . در افکار عمومی توجیھ کنیم
. ائی در کار است اروپریش آمریکائی و سبیل

بقدری صحنھ ھای جنایات صھیونیستھا در 
نوار غزه کھ ملتی را بھ جرم انتخاب حزبی کھ 

امپریالیست و “ دموکراتھای“مورد قبول 
، تکان صھیونیست نبوده گرسنگی می دھند

دھنده بوده است کھ حتی صدای سربازان 
سربازان اسرائیلی . اسرائیلی نیز در آمده است

 مصاحبھ ھای خویش تائید کرده در خاطرات و
اند کھ دستور مستقیم داشتھ اند کھ ھر جنبده ای 

پیر و جوان برای . را بدون پرس و جو بکشند
آنھاموظف بودند . آنھا فرق نمی کرده است

بداخل خانھ ھا نفوذ کرده و قتل عام نمایند تا 
آنھا ھمان سیاست . ھیچ فلسطینی باقی نماند

. ار غزه اعمال کرده اندصبرا و شتیال را در نو
سربازان موظف بوده اند بچھ ھا را نیز بکشند 
و آنھا این کار را در خدمت منافع صھیونیستی 

بمبھای فسفری آنھا ھمھ . اسرائیل کرده اند
مناطق ازدحام فلسطینی ھا را ھدف قرار داده 

پاره ای سربازان اسرائیلی کھ . بوده است
 شده بود وجدانشان از این ھمھ جنایت معذب

اعتراف کردند کھ رھبری دولت اسرائیل با 
ھدف نابودی خانھ ھای فلسطینیھا و کشتار 
. مردم غیر نظامی بھ نوار غزه حملھ کرد

سربازان گزارش دادند کھ بھ ما دستور داده شده 
حتی افراد غیر مسلح را “ برای حفظ خود“بود 

واحد “ : یکی از آنھا گفت.نیز بھ قتل برسانیم
ما وارد یک ساختمان شد و طبقھ بھ نظامی 

من . طبقھ ھمھ افراد ساختمان را بھ قتل رسانید
این سرباز از . “این عمل را جنایت نام می نھم

قتل یک زن مسن صحبت کرد کھ مسلح نبود 
ولی فرمانده بھ سربازان امر کرد وی را بھ قتل 

سرباز دیگری بھ فرمان قتل یک . برسانند
ه کرد کھ در سردرگمی خانواده فلسطینی اشار

بمباران در جھت نادرست پا بھ فرار گذاشتھ 
 ٩ ادامھ در صفحھ ...فرمان این. بودند

 عراق را بی قید و شرط ترک کنند باید خاک ، استعمارگرتجاوزگراِن
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 ...ھمدستاِن  
وی بعد از این قتل .  بود ھمھ را بھ قتل برسانید

  تبلیغ حاکم در ارتش. احساس دھشتناکی داشت
جان فلسطینیھا از جان ما ارزش این بود کھ 
ان با این روحیھ آدم می  و سربازکمتری دارد

این ھا تنھا گوشھ ای از جنایات اسرائیل . کشتند
در نوار غزه است کھ در نشریات اشپیگل و 

حتی . زود دویچھ آلمان منتشر شده است
روزنامھ ھای اسرائیلی نیز آنرا منتشر کرده 

وقایع نشان می دھند کھ صھیونیستھای . اند
 ، نازیھااسرائیلی مانند نازیھا و با ھمان روش

فلسطینیھا را می کشتند تا از تعداد آنھا بکاھند و 
اسرائیلیھا . سرزمینھایشان را اشغال کنند

ھولوکاست بھ مراتب وحشتناک تری را در 
سخن بر سر بود و . نوار غزه برپا ساختھ اند
، سخن بر سر کشتار نبود ملت فلسطین است

 سخن بر سر نفی موجودیت یک .قومی است
در چنین وضعی . عام آن ملت استملت با قتل 

ھمھ نیروھای فلسطینی متحد و یکپارچھ در 
مقابل فاشیستھای اسرائیلی بپا خواستند و یک 

این یک روش انقالبی و . تنھ بھ مقابلھ برخاستند
مشتی . آن چیزی بود کھ عقل سلیم حکم میکند

مالیخولیائی ایرانی کھ خود را انقالبی می دانند 
د و چھ از روی نادانی ندانند ولی چھ خود بدانن

ھمدست صھیونیستھا در ایران ھستند شعار می 
ند کھ ملت فلسطین نباید تنھا علیھ اسرائیل ددا

بجنگید بلکھ باید یک تیر بھ سوی اسرائیل رھا 
بنظر . کند و سھ تیر بھ سمت حماس شلیک نماید

آنھا وظیفھ مردم فلسطین این است کھ در ھر دو 
بنظر این . بجنگد) توفان-ھکدام دو جبھ(جبھھ

ارتشبدان و سپھ ساالران ضد انقالبی نیروھای 
 “جبھھ موھومی سوم“ فلسطینی باید“ یمترق“

خود را با سپاه موھومی خویش تاسیس کنند و 
. مانند دون کیشوت بھ جنگ آسیاب بادی بروند

این پرت و پالگوئیھا را این عده مالیخولیائی 
آن نیروی . دتئوریھای انقالبی جا می زنن

مان زدر نوار غزه کھ در “ انقالبی“فرضی 
اسرائیل برای قتل عام یک ملت واقعی تجاوز 

می ھم “ انقالبی“ی  مالیخولیائیھاشامل ھمانکھ 
 بھ روی حماس اسلحھ بکشد تنھا می ،شود

توانند جاسوس اسرائیل و آمریکا باشند و نھ 
آنھا انقالبی نیستند . متحد خلق یکپارچھ فلسطین

ضد انقالبی ھستند ومردم فلسطین درستھ آنھا 
خوشبختانھ کسی در نوار . را قورت می دھند

غزه از این رھبران مالیخولیائی ایرانی ندارد 
این عده . کھ مردم را در آنجا بھ کشتن دھد

ھمانھائی ھستند کھ در ایران نیز می خواستند 
در زمان تجاوز امپریالیستھا و صھیونیستھا و 

ھای فسفری و شاید ھم اتمی در دو پرتاب بمب
بھ جمھوری اسالمی نھ “ھم . جبھھ بجنگند

آنھا در . “ و اسرائیلبگویند و ھم بھ آمریکا
ایران می خواستند جبھھ سومی با لشگریان 

برخی از این ضد . موھومی ایجاد کنند
انقالبیھای خارج کشور ارتش موھومیشان در 

منتظر مرز ترکیھ و ایران کمین گرفتھ بود و 
حال کھ خطر تجاوز ارتش . حملھ آمریکا بود

آمریکا کاھش یافتھ ارتش موھومی آنھا دچار 
سرگردانی است و حاضر نیست بھ ایران برای 
سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی و مبارزه 

آنھا کھ می خواستند در دو جبھھ . رودررو برود
مبارزه مسلحانھ کنند حال کھ کار بھ مبارزه تنھا 

بھھ رسیده است از زیرش درمی در یک ج
کسی کھ زورش بھ مبارزه در دو جبھھ . روند

می رسید بھ طریق اولی باید زورش بھ مبارزه 
پس چرا از این . در یک جبھھ ھم برسد

حزب ما ھمان . انقالبیون کاذب خبری نیست
روز گفت و امروز تائید می کند کھ آنھا می 
خواستند در پا رکابی امپریالیستھا و 

کسانی کھ در زمان . یونیستھا بھ ایران روندصھ
تجاوز و جنایات کاری صھیونیستھا بھ مردم 
فلسطین دو طرف را محکوم کرده و مزورانھ 
از اسرائیل دفاع می کردند از صھیونیستھا نیز 

اینھا ھمان جنگجویان ھمھ فن . جنایتکارترند
ماھیت خطرناک و . حریف در ایران ھم ھستند

 در جریان مبارزه مردم ضد انقالبی آنھا
این امر باید بھ ھشیاری . فلسطین برمال شد

حزب ما از افشاء این . مردم ایران منجر شود
ھمدستان پنھان صھیونیستھا کھ پیروان 
تئوریھای ارتجاعی منصور حکمت ھستند لیکن 

 خرده بورژوائی و روشنفکرانھ آنھا “غرور“
بھ آنھا اجازه نمی دھد کھ جسورانھ بھ آن 

 سیر تاریخ .، دست بر نمی داردعتراف کنندا
نظریھ حزب ما را تائید می کند و کار این 
تروتسکیستھای بی وطن و ماجراجو و سوپر 

ابی داین عده اگر از گر. انقالبی زار خواھد شد
کھ در آن افتاده اند بدر نیایند در کنار ارتجاع 

 .سر در خواھند آورد
***** 

  ...بحران مالی
داری بھ مرزھای محدود سرمایھ ھای سرمایھ 

تاسیس شرکتھای . منفرد برخورد می کند
سھامی کھ سرمایھ ھای منفرد را متجمع می 
سازد یکی از راھھای عمده ی تمرکز سرمایھ 

، ساختن تاسیسات است کھ روند تمرکز تولید
، راه آھن ھا و کانالھا و غیره را غول پیکر

در این مارکس . بطور عمده تسریع می نماید
جھان ھنوز ھم بدون راه آھن “مورد می نویسد 

 انباشت ابود اگر می بایست آنقدر منتظر بماند ت
ر بدانجا رسد کھ اسرمایھ ی چند سرمایھ د

بر .  یک راه آھن را داشتھ باشدتوانائی ساختن
عکس تمرکز سرمایھ این امر را بوسیلھ ی 
شرکتھای سھامی با یک دست بھم زدن بھ انجام 

و شرکتھای ) ٦٥٦سرمایھ ج اول ص (“یدرسان
سھامی کھ سرمایھ ھا را متمرکز می سازند 

 ،شکلی است کھ بوسیلھ آن سرمایھ ی بزرگ
 سرمایھ داران متوسط و کوچک را تحت سلطھ
ی خود در آورده و مورد استفاده ھدِف خود 

 “.قرار می دھند
توضیحات باال در مورد شرکتھای سھامی  دو 

نخست اینکھ سرمایھ .  سازندنکتھ را روشن می
داری برای جمع آوری سرمایھ ھای کوچک کھ 

 پراکنده در دست میلیونھا ،بھ صورت میلیاردی
مردم قرار دارد با ایجاد شرکتھای سھامی و 

 کردن مردم “شریک“ساختن و انتشار سھام و 
 بھ نظارت ،در مالکیت صنایع و یا شرکتھا

ای مردم کامل بر ثروتھای جامعھ و نقدینگی ھ
دست پیدا می کند و این سرمایھ ھای کوچک و 
پراکنده را بھ آن مجاری و راھھائی می برد کھ 
بھ سود سرمایھ دار بزرگ و سھام دار گردن 

، با سھام سرمایھ دار کوچک. کلفت است
کوچک خود کھ قطره ای از دریاست در مقابل 

 ناتوان است درحالیکھ دریائی کھ ،قدرت دریا
 قطره ھای ناتوان گرد آمده بھ انبوه هراز این قط

 آبی توانا بدل شده کھ سرنوشت ھر قطره آِب
 سرمایھ داری راه .پراکنده را رقم می زند

تمرکز و کنترل سرمایھ ھای پراکنده را پیدا 
نکتھ دوم تاثیرات اجتماعی و . کرده است

سرمایھ دار . سیاسی این شرکتھای سھامی است
 راند تا کسی ھوادمی ک“ سرمایھ دار“ھمھ را 

ء مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و القا
سرمایھ ھا نباشد و ھر کس خویش را در این 

شرکت . رر حس کندمتض ،مالکیت زدائی رونِد
سھامی بیک عامل مھم مغز شوئی بدل می شود 
تا این سرمایھ داران تازه بدوران رسیده ھوس 
سوسیالیسم بدلشان نزند و سیاه لشگری برای 

. شوند غ نظام غیر انسانی سرمایھ داریتبلی
سرمایھ دار بزرگ برای حفظ خود بدنبال 
سیاھی لشگر سرمایھ دار کوچک و یا سھامدار 
کوچک است کھ می تواند میلیونھا خرده 
بورژوا و یا کارگر و دھقان باشد و سپر 
. حفاظت نظام غول پیکر سرمایھ داری گردد

و یا  “سرمایھ دار“باین ترتیب صدھا ھزار 
سھامدار کوچک پیدا می شوند کھ در کسب 

ھر چقدر . سود حد اکثر سرمایھ داری سھیم اند
بھای سھام در بازار بورس ترقی کند بھره 
ساالنھ آنھا کھ ساالنھ پرداخت می شود بیشتر 

 بھ ھمدست سرمایھ ، جزءسھام داِر. خواد بود
وقتی بھای یک . دار کالن بدل می گردد

اج کارگرانش ترقی می کارخانھ بخاطر اخر
 زیرا از قیمت تولید کاستھ شده است و ،کند

 بیکباره در ،درجھ استثمار افزایش یافتھ است
بازار بورس قیمت این کارخانھ از طریق 
افزایش بھای سھامش افزایش می یابد و 
سھامداران از این سود بھره مند می شوند و از 
تھ دل از رفاه خویش بھ بھای فالکت دیگران 

این عده بلندگوھای کوچک تبلیغاتی . مسرورند
و عمال فریب خورده سرمایھ داران کالن 

اندیشمندان سرمایھ داری راه می افتند و . ھستند
“ دموکراتیک“تبلیغ می کنند کھ سرمایھ داری 

شده است زیرا ھمھ می توانند سرمایھ دار شوند 
و ھمھ می توانند از مزایای سرمایھ داری بھره 

 کھ “سرمایھ داری دموکراتیک“ این .ندمند گرد
 منجر می شود بزعم سوسیال “ھمھ“بھ آسایش 

“ سوسیالیسم“ خود نوعی ،دموکراتھای مرتد
 در این میان کسی نمی گوید این سرمایھ .است

ھای افزوده از کجا بھ وجود می آیند و چھ 
 ١٠ ادامھ در صفحھ ...کسانی خالقان واقعی

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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[Text eingeben]

    ...بحران مالی  
سرمایھ ھا ھستند و چھ مقدار از آن بھره  این 

 .می برند؟
سرمایھ داری برای غارت مردم و چاپیدن 
آخرین سکھ درون جیبشان تبلیغ می کند کھ آنھا 

، ، سھام بخرندباید بیمھ ھای عمرداشتھ باشند
و باین ترتیب تمام جامعھ را  قسطی خرید کنند

مقروض می کنند کھ احاد آن شب و روز کار 
ھمھ .  تا اقساط خود را پرداخت کنندمی کنند

مردم مستخدم سرمایھ داری اند و برای سرمایھ 
. داری بھ صورت برده ھای پنھان کار می کنند

برده داری مدرن جای برده داری کھن را در 
تامین آتیھ آنھا در دست . سطح عالیتر می گیرد

نظام ھرج و مرج طلب سرمایھ داری قرار می 
ن سرمایھ داری ھمھ با سقوط ساما. گیرد

قراردادھای بیمھ ھای عمر کھ برای تامین آتیھ 
، بانکھا از پرداخت بود بی اعتبار می شود

طلب مردم بھ بھانھ بی پولی و فقدان اندوختھ 
 در عرض مدت کوتاھی .نقدی سر باز می زنند

پس انداز میلیاردی میلیونھا انسان زحمتکش 
 .  برباد می رود

: ین شرکتھا می خوانیمدر مورد ساز و کار ا
باالترین ارگان شرکتھای سھامی ظاھرا مجمع “

عمومی صاحبان است کھ رئیس را انتخاب 
، مدیر را تعیین می نماید و بھ عرصھ ی کرده

فعالیتھای شرکت کھ سال بھ سال گزارش داده 
می شود گوش فرا داده آنرا تائید می نماید و 
ھمچنین در مورد مھمترین مسایل تجاری 

ولی . می نمایدرکت سھامی تصمیم اتخاذ ش
 تعداد ء در مجمع عمومی بھ نسبِتتعداد آرا

در نتیجھ . سھام سھامداران شماره می شود
بخش عمده ی سھام ھمیشھ در دست سرمایھ 

تعداد سھامی . داران بزرگ متمرکز می شود
از خرده بورژوازی و یا از (کھ زحمتکشان

در )  نمایندکارگرانی کھ مزد بیشتر دریافت می
 .اختیار دارند بسیار ناچیز است

در عمل شرکتھای سھامی کامال در دست یک 
از آنجا کھ . مشت سھامدار بزرگ قرار دارد

صاحبان سھام متوسط و کوچک ھیچگونھ 
امکانی ندارند کھ بر جریان معامالت شرکت 

، سرمایھ داران بزرگ سھامی تاثیر داشتھ باشند
  رافھ ی یک سھامنیازی بھ داشتن نصف باضا

ندارند و حتی با  داشتن یک سوم سھام بر 
 تعداد سھامی .شرکت سھامی مسلط می شوند

 سھامی کھ ممکن می سازد با داشتن آن شرکِت
قرارداد  عنوان را بدلخواه قبضھ کرد تحِت

 .نامیده می شود کنترل سھام
ھمھ اینھا ادعای سردمداران سرمایھ داری را 

ه کردن دموکراتیز“می کھ گویا شرکتھای سھا
ترویج سھام بین توده ی مردم “، “سرمایھ است

تبدیل زحمتکشان بھ سرمایھ دار “، “است
 در واقع رشد و توسعھ ی .رد می کند“ است

شرکتھای سھامی سلطھ ی سرمایھ دران بزرگ 
 “.را بیشتر می کند

ما ھم اکنون شاھدیم کھ ھیات مدیره بانکھا با 
 شرکتھای بزرگ را بھ تسلط بر این ساز و کار

ورشکستگی کشانده ولی خودشان سودھای 
آنھا از قبل چون می . کالنی بدست آورده اند

دانستھ اند کھ سامانی کھ بنا کرده اند درھم می 
ریزد و بر اساس فروش اوراق پربھاء ولی بی 
پشتوانھ بھ موقع ثروتھای کالن خویش را بھ 

ه اند کھ  از نظر مالیاتی منتقل کرد“جزایر امن“
این جزایر امن . دست قانون از آنھا دور است

بطور عمده در حیطھ نفوذ آمریکائیھا و 
انگلیسھا قرار دارند و این در حالی است کھ بھ 

، تن اشتاینش، لوکزامبورگ و لیکشور سوئیس
، اتریش حملھ می کنند کھ گویا این موناکو

 و ممالک بھشت اختالس کنندگان مالیاتی ھستند
جنگ . سرار بانکی خویش را رو کنندباید ا

پنھانی میان ممالک سرمایھ داری درگرفتھ 
است و ھرکس  می خواھد بھ حساب دیگری 

بر سر اینکھ نام چھ کسانی را در . پولدار شود
فھرست اسامی سیاه بگذارند مبارزه در گرفتھ 

این ممالک نیز راھھای فرار را از ھم . است
نین جدید و اکنون با تصویب مقررات و قوا

تعاریف حقوقی کھ اختالس مالیاتی چیست و 
فرقش با سپرده ثابت در این بانکھا چھ می باشد 

دولتمردان ممالک امپریالیستی . پید کرده اند
خود در ایجاد این مراکز فساد دست داشتھ و از 
آن متنفع شده و می شوند و از بانکھا سھم خود 

صره ھای این است کھ بھ تب. را دریافت می کنند
فوق نیاز دارند تا در عین اینکھ با این نمایشات 
افکار عمومی را تسلی می دھند منافع شخصی 

در مردم القاء شبھھ می . خویش را حفظ کنند
کنند کھ گویا این دولتھا بی طرف بوده بھ فکر 
مردمند و اگر میلیونھا کارگر بیکار می شوند 

 می در عوض دولتھا جلوی فرار مالیاتی را نیز
گیرند و از سرمایھ داران گردن کلفت حساب و 

سرگرمی مردم از طریق . کتاب پس می خواھند
، افکار از بیماری مطبوعات شروع می شود

خرابکاری “بھ سوی سرمایھ داری نظام مزمن 
افراد معینی منحرف می گردد “ ء استفادهو سو

و پس از گذشت سالھا و بازی و نمایش حقوقی 
 گردنھای افراشتھ و طلبکارانھ باسرمایھ داران 

قانونی ھیچ بھ دنبال کار خود می روند زیرا 
وجود ندارد کھ بر اساس آن بتوان میزان 

، و صنایع ، بیمھ ھای صاحبان بانکھاشتھااپاد
این نوع پاداشت . را محدود و یا ممنوع کرد

شکل قانونی دزدی اموال عمومی است و 
 ندزدیده مشھور است کھ دزدان بزرگ کھ آفتابھ

خود دولت اما با خرید . اند قابل تعقیب نیستند
سھام بی پشتوانھ از ثروت عمومی و مالیات 
مردم بھ انجام بزرگترین اختالس مالیاتی 
. مشغول است تا بانکھا و بیمھ ھا را نجات دھد

ھمھ تبھکاران بھ عنوان ناجیان بھ میدان آمده 
 این تبھکاران ھمان کسانی ھستند کھ تا. اند

دیروز قصد داشتند ھمھ چیز را بھ زور 
خصوصی کنند و بھ شرکتھای بزرگ بھ فروش 

اینھا ھمان کسانی ھستند کھ در مورد . برسانند
معجزه خصوصی سازی داد سخن می دادند و 
مسئولیتھا را از گردن دولتھا بر می داشتند و بھ 
گردن مردم عادی منتقل می کردند تا در زمان 

.  مسئولیت را داشتھ باشندبحران راه فرار از
این تبھکاران ھمان کسانی ھستند کھ بھ بھانھ 
جھانی شدن سرمایھ و تقویت نیروی رقابت از 
افزایش حقوق کارگران جلو می گرفتند و حقوق 
دموکراتیک مردم را لگدمال کرده بھ بھانھ 
مبارزه با تروریسم بھ سانسور پرداختھ و کنترل 

ین اساسی را بھ عمومی را بعھده گرفتھ قوان
زیر پا گذارده و ماشینھای عظیم شستشوی 

حال ھمھ آنھا گربھ ھای . مغزی تعبیھ کرده اند
آنھا چنین جلوه . عابد و زاھد و مسلمان شده اند

می دھند کھ گویا غافلگیر شده اند و گول 
فریبکاری چند تا آدم حریص و کاله بردار را 

 باور آیا می توان این دروغ ھا را. خورده اند
کرد؟ جرج بوشھا ھمیشھ دروغ گفتھ اند 
وتاریخی کھ آنھا می نویسند تاریخ دروغھاست 

تاریخ سرمایھ . ء کردو نمی توان بھ آنھا اتکا
  .داری تاریخ جرج بوشھاست

حال ببینیم کھ لنین در باره نقش سرمایھ مالی 
ولی “ : در دوران امپریالیسم چھ می گوید

ادت الیگارشی مالی  کھ بھ سیکیاواقعیات دھشتن
مربوطست چنان آشکار و عیانست کھ در ھمھ 

، خواه کشورھای سرمایھ داری خواه در آمریکا
، خواه در آلمان نشریاتی بوجود آمده در فرانسھ

 پیروی بورژوائیکھ گرچھ در آنھا از نظریات 
می شود ولی با این حال الیگارشی مالی را 

را بطور تقریبا صحیحی تصویر می کند و آن
بنحوی کھ البتھ جنبھ خرده بورژوائی دارد 

 .مورد انتقاد قرار می دھد
“ سیستم اشتراکی“در راس تمام مسایل باید آن 

را قرار داد کھ فوقا چند کلمھ ای در باره آن 
 مثال ھایمان اقتصاددان آلمانی کھ .صحبت شد

تقریبا می توان گفت زودتر از دیگران باین 
یت قضیھ را چنین موضوع توجھ کرده است ماھ

 :توصیف می کند
 کھ ترجمھ تحت الفظی آن(شرکت اصلی “
بتوسط یکی از مدیران ) است“ مادر-شرکت“

کنترل می شود، این شرکت بنوبھ خود بر 
و ) “شرکتھای دختر“(شرکتھای وابستھ بخود

و قس “ شرکتھای نوه“شرکتھای اخیر بر 
 بدینطریق با داشتن سرمایھ .علیھذا تسلط دارند

 کھ آنقدرھا ھم ھنگفت نباشد می توان بر ای
در . رشتھ ھای عظیمی از تولید تسلط داشت

 در صد سرمایھ ٥٠حقیقت ھم وقتی داشتن 
، ھمیشھ برای کنترل شرکت سھامی کافی باشد
 ٨در اینصورت مدیر شرکت برای اینکھ بتواند 

را تحت کنترل “ شرکتھای نوه“میلیون سرمایھ 
ط یک میلیون سرمایھ ، کافیست فقخود قرار دھد

از این ھم “ آمیختگی“و اگر این . داشتھ باشد
، آنگاه می توان با یک میلیون فراتر رود

 میلیون و بیشتر را ٣٢،  میلیون١٦سرمایھ 
 .تحت کنترل قرار داد

در حقیقت ھم تجربھ نشان می دھد برای اداره 
 ٤٠امور یک شرکت سھامی در اختیار داشتن 

 زیرا قسمت معینی از ،در صد سھام کافیست
ء عمال ھیچگونھ سھامداران پراکنده و جز

 ١١ ادامھ در صفحھ ...امکان برای شرکت

 دموکراسی و آزادیست، ضد حقوق بشر،لیبرالیسم امپریالیستی
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[Text eingeben]

  ...بحران مالی  
. ندارندرا  در جلسات عمومی و غیره 

سھامداری کھ سفسطھ “ دموکراسی شدن“
باصطالح سوسیال “جویان بورژوآ و 

اپورتونیست از آن انتظار “ دموکراتھای
بھ ) نمود می کنند کھ انتظار دارندیا وا(دارند

و بر نقش و “ سرمایھ جنبھ دموکراتیک بدھد“
، در  کوچک بیفزاید و قس علیھذااھمیت تولید

ی ماھیت امر چیزی نیست جز یکی از شیوه ھا
ضمنا بھمین . مالی الیگارشیتشدید قدرت 

جھت است کھ در کشورھای سرمایھ داری 
 تر“ مجرب“مترقی تر یا قدیمی تر و 

، انتشار سھامھای کوچکتر را مجاز قانون
در آلمان قانون اجازه انتشار . می شمارد

 مارکی را نمی دھد و ١٠٠٠سھام کمتر از 
 آن سالطین مالی آلمان بھ انگلستان کھ در

  =(ند استرلینگ، انتشار سھام یک پوقانون
را ھم اجازه )  روبل١٠، قریب  مارک٢٠

ولی . ...  با حسرت می نگرندمی دھد
نھ تنھا موجب افزایش “ سیستم اشتراک“

، بلکھ عالوه عظیم قدرت انحصار طلبانست
بر آن بھ آنھا اجازه می دھد بدون مجازات 
بھر عمل مظنون و کثیفی مبادرت ورزند و 

-شرکت“، زیرا رھبران مردم را بچاپند
رسما یعنی بھ موجب قانون در “ مادر

“ مستقل“کھ “  دختر-شرکت“مقابل اعمال 
 آنھا می توان بتوسط و هحسوب شدم

 ھیچگونھ “از پیش برد“ ھرکاری را
اینک نمونھ ای کھ ما از . مسئولیتی ندارند

 مجلھ آلمانی ١٩١٤شماره ماه مھ سال 
شرکت سھامی “: بدست آورده ایم“ بانک“

در کاسل چند سال قبل یکی از “ پوالد فنری
پردرآمد ترین بنگاھھای آلمان بشمار می 

 کار را بھ ،ء ادارهر نتیجھ سو ولی د.رفت
 در صد ١٥جائی رساند کھ بھره سھام از 

 بطوریکھ معلوم .بھ صفر درصد تنزل نمود
شد ھیئت مدیره بدون اطالع سھامداران 

شرکتھای “ بیکی از  میلیون مارک٦مبلغ  

  کھ سرمایھ اسمی “ھاسیا“خود بنام “ دختر
. آن فقط چند صد ھزار مارک بود وام داد

ه این وام کھ تقریبا سھ بار بیش از در بار
، در است“ مادر-شرکت“سرمایھ سھامی 
، ، ھیچگونھ اشاره ای نشدترازنامھ شرکت

از نقطھ نظر حقوقی این سکوت کامال 
قانونی بود و ممکن بود دو سال تمام ھم 

زیرا ھیچیک از مقررات . بطول انجامد
. زرگانی بدینوسیلھ نقض نمیشدقانون با“

نظارت کھ بسمت مسئول رئیس شورای 
ترازنامھ ھای جعلی را امضاء می کرد 
ریاست اطاق بازرگانی کاسل را عھده دار 

سھامداران . بود و ھنوز ھم عھده داراست
داده “ ھاسیا “از این وامی کھ بھ شرکت

شده بود فقط مدتھا بعد مطلع شدند یعنی 
ھنگامی کھ معلوم شد این عمل اشتباه بوده 

باید اشتباه را در گیومھ نویسنده ..(.“است
و فقط ھنگامی کھ سھام “)...می گذاشت

در نتیجھ اینکھ افراد “ پوالد فنری“شرکت 
، شروع بھ فروش آنھا آگاه از جریان قضایا

 ...نمودند تقریبا صد در صد تنزل کرد
 تیپیک تردستی با ترازنامھ ھا این نمونھ“...

 شرکتھای سھامی است کھ از امور عادی
ا روشن می سازد چرا ھیئت ھای برای م

مدیره شرکتھای سھامی با آرامش خاطری 
بمراتب بیش از کارفرمایان خصوصی بھ 
معامالت توام با ریسک مبادرت می 

تکنیک نوین تنظیم ترازنامھ ھا نھ . ورزند
فقط بھ آنھا امکان می دھد معامالت توام با 
ریسک را از سھام داران متوسط پوشیده 

وه بر آن بھ کسانیکھ بیش از دارند بلکھ عال
ھمھ در کار ذینفعند اجازه می دھد در 
صورت عدم موفقیت در این اقدام از طریق 
فروش بھ موقع سھام مسئولیت را از گردن 
خود دور سازند و حال آنکھ کارفرمای 
منفرد در مقابل تمام کارھای خود باید 

تاریخ نگارش (“...شخصا حساب پس دھد
 ). سال پیش٩٣ ییعن١٩١٦بھار سال 

 سال پیش وضعیتی را توصیف می ٩٣لنین 
کند کھ امروز در مقابل ماست و مارکس 
قبل از وی بھ آن در مورد نقش سرمایھ و 

 آن پرداختھ ، تمرکز و تراکمعواقب رشد
امری کھ خود در اثر تجربھ و . بوده است

 سال پیش اتفاق افتاده و ٩٣تکرار در 
ه است دیگر قوانینش را لنین بر مال کرد

 از آن بھ عنوان ٢٠٠٩نمی توان در سال 
. یک حادثھ و یا اتفاق غیرمترقبھ سخن گفت

.  استقاعدهدر این جا سخن بر سر 
شرکتھای سھامی و بازار بورس برای 
گوش بریدن مردم است تا ثروتمندان را 
ثروتمند تر و فقیران را مسکین تر نموده 
بار خطر ریسک را بھ گرده مردم عادی 

در این عرصھ دولتمردان و . بیاندازد
سیاست مداران کھ سبیلشان توسط سرمایھ 
داری بزرگ چرب می شود در جانب 

ھمان دولتمردانی کھ . تبھکاران ایستاده اند
 دولت سرمایھ دارتا دیروز مدعی بودند 

 و باید خود را از عرصھ خوبی نیست
اقتصاد عقب بکشد و شتابان اموال عمومی 

 کردند و خودشان در را خصوصی می
ھیاتھای مدیره این شرکتھا ھمھ کاره می 

 حاال موافقند کھ دولتھا در اقتصاد و ،شدند
تولید و سیستم بانکی دخالت کنند و زیر بال 
این ورشکستگان بھ تقصیر را بگیرند و 

دولتھای ناالیق دیروزی . آنھا را نجات دھند
برای امر اقتصاد بیکباره ناجیان الیق 

این .  برای نجات اقتصاد می شوندامروزی
 . ھمھ صحنھ سازی برای فریب مردم است

بحران سرمایھ داری را تنھا با سرنگونی 
سرمایھ داری و استقرار سوسیالیسم می 

 .توان از میان برد راه دیگری وجود ندارد
  !زنده باد سوسیالیسم

 !نابود باد سرمایھ داری
 
 

 زنده باد مبارزات رھائیبخش مردم فلسطین و لبنان 

الکترونیکیتوفان
 ٢٠٠٩ مھ ١٣٨٨اردیبھشت  ٢٠٠٩ آوریل ١٣٨٨فروردین ماه   ٣٣و ٣٢شماره 

 کارایرانحزبالکترونیکیھ نشری
org.toufan@toufanorg.toufan.www

برایفقرخطسومیکمعادلحقوقیتعیین ، ۴ .صایرانقبالدراوسیاستومیانھخاورھمنطق باھ رابطدراوباماباراکدکترین :در این شماره میخوانید
وطنفروشانشعاروطنی،بیبادزنده، ٨ .صکارگریتشکلسھطرفازبیانیھمتن ، ٧ .صاسالمیجمھوریدرخواھیعدالتنوعدھندۀنشان کارگران

مدیرهھئیترئیسنجاتیعلیبازداشت ،١٣ .صدرحکومتشکافوفرانسھدرداری سرمایھعلیھنفریمیلیونسھشکوهباتظاھرات ،١٠صترتسکیست
١٤.صمجددبازنگرییک،  ١٣. ص)درشورویسوسیالیسمفروپاشیآغاز (، ١٢ .صمیکنیممحکومقویاراتپھھفتنیشکرسندیکای

). منتشر شد آنرا در تارنمای توفان مطالعھ نمائید٣٣ و٣٢توفان الکترونیکی شماره (



   

ھمدستان 
“ انقالبی“

جنایتکاران
ئیل در تجاوزش بھ نوار اینکھ اسرا

غزه بھ جنایت جنگی متوسل شده است 
حتی . دیگر مورد تردید کسی نیست

کار بجائی رسیده است کھ ممالک 
امپریالیستی برای تسکین افکار 

“ اصولیت“عمومی خود و نشان دادن 
خویش از ارتکاب بھ جنایت جنگی 

 و خواھان عکس العمل سخن می رانند
رکل بی اراده دبی. جامعھ جھانی ھستند

سازمان ملل صدایش در نمی آید و 
بجز یک قرقر اولیھ برای خالی نبودن 
عریضھ گام مثبت و محکمی بر نمی 
دارد و جلسھ شورای امنیت را برای 
رسیدگی بیک جنایت ضد بشری فرا 

اسرائیلیھا می گویند البتھ . نمی خواند
کھ چگونھ است کھ آتش زدن فلوجھ 

ھا با بمب در عراق توسط آمریکائی
 ولی تجاوز ،فسفر جنایت جنگی نیست

ما بھ غزه و کشتار مردم عادی 
 ٨ادامھ در صفحھ  ....  فلسطین با 

 

 حزب واحد طبقھ کارگر ایران"حزب کارایران"نشریھ " توفان."نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . این زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارد. است

ک مالی رسانید، بھ ما کم. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنید. ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، ھزینھ . زیرا ما تنھا با اتکا بر نیروی خود پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیم

.گزافپست مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

بحران مالی تکرار مکررات
ایھ داری بسیار عمیقتر از آن است کھ سرمایھ داری بھ آن اعتراف می بحران مالی سرم

تمام تالش سرمایھ داران در آن است کھ اعتماد عمومی را جلب کنند و با چاپ . کند
آنھا از آن روزی می ترسند کھ مردم بھ . اسکناس صندوقھای خالی بانکھا را پر نمایند
آنوقت برج سرمایھ داری . ش را پس بگیرندبانکھا رجوع کنند و بخواھند سپرده ھای خوی

موج بیکاری ممالک سرمایھ داری را فرا گرفتھ . مانند یک کاغذ مقوائی درھم می ریزد
کارخانھ ھای بزرگ یکی بعد از دیگری . است و میلیونھا انسان بھ خیابانھا ریختھ شده اند

ھ داری آدمخوار و دول سرمای. ورشکست می شوند و کارگران را بھ خیابانھا می ریزند
البتھ .   سخن می رانند“درمانی“ و“ شفابخش“عمال قلمبدست مزدور آنھا از یک بحران 

بحران مالی . درمانی کھ آنھا مورد نظر دارند درمان بیماری مزمن سرمایھ داری است
کدام در پی آن ھستند از جھان سرمایھ داری را درھم ریختھ است و ھر “ وحدت“جھانی 

با قسم حضرت عباس از بی اھمیتی بحران صحبت کرده و از توانائی دولتشان در حالیکھ 
 میان خودشان دم برای غلبھ بر بحران و ھمگرائی و ھمکاری و اقدامات وسیع مشترک

از ھم اکنون اقدامات .  گلیم خود را از آب بیرون بکشند، رقیب سِرمی زنند در پشِت
دودیتھای گمرکی کھ بھ نفع سرمایھ داری مقتضی اقتصادی را برای ایجاد موانع و مح

 با .، فرانسویھا بیکدیگر رودست می زنند، روسھا، آمریکائیھابومی است افزایش داده اند
تصاویر تک نفره . کنفرانسھای نمایشی جھانی چنین جلوه می دھند کھ بر اوضاع مسلطند

 را تسلی دھد و  خشمگین و مایوسردم امید بخش باید مو دستجمعی با لبخندھای ملیِح
 بحرانھای رد وارا بدنبال دبیکاری فقر . اعتماد از دست رفتھ را بھ بانکھا برگرداند

فقر عمومی نھ در اثر کمبود ثروت بلکھ بر عکس . اجتماعی را در بطن خود می پروراند
در اثر افزایش ثروت و مملو بودن انبارھای سرمایھ داران از کاالھائی است کھ ھرج و 

ید سرمایھ داری آنھا را بھ بازار آورده و امکان تبدیلشان بھ پول را بھ علت فقر مرج تول
گردش سرمایھ برای بھره کشی از انسان کند می شود و سرمایھ راکد شده . عمومی ندارد

در حالیکھ صدھا ھزار خانھ مسکونی خالیست و در تصاحب بانکھا قرار . و درجا می زند
، مطبوعات تصاویر کنند زندگی میدر زیر چادر ھا  آمریکا ، مردم در حلبی آبادھایدارد

نرفتھ “ پیک نیک“این فاجعھ را منتشر کرده در زیرش می نویسند اشتباه نکنید این عده بھ 
اند از بی خانمانی در اطراف شھرھا بدون دسترسی بھ دستشوئی و حمام و آب آشامیدنی و 

صوصی بودن مالکیت بر وسایل تولید و  تضاد میان خ. آمده اندردگپز امکانات پخت و 
حل این تضاد یعنی اینکھ وسایل . خصلت اجتماعی تولید بھ نحو روشنی نمایان می شود

 یعنی سوسیالیسم باید مستقر شود تا بھ ھرج و مرج ،تولید باید بھ مالکیت عموم مردم درآید
انسان در راس امور یعنی باید حقوق بشر و احترام بھ . تولید و شکاف طبقاتی پایان دھد

 .  لیبرالھای امپریالیست خاتمھ داده شود“بشردوستانھ“ قرار گیرد و بھ عوامفریبِی
کار آنھا . اقداماتی کھ سرمایھ مالی برای غارت مردم انجام داده است بھیچوجھ جدید نیست

آنھا از طریق سرمایھ ھای شریک در بورس کنترل و غارت مردم را . تکرار تاریخ است
 .ست می گیرنددر د

با رشد تولید سرمایھ “: ببینیم مارکسیسم در مورد شرکتھای سھامی و سھام چھ می گوید
، شرکتھای سھامی بھ صورت موسساتی کھ بھ سرمایھ داری و رشد و توسعھ اعتبارات

شرکت .  رواج یافت، بلکھ بھ گروھی سرمایھ دار تعلق دارد،داران منفرد تعلق ندارد
تشکیل می یابد ) سھامداران(کھ سرمایھ اش از سپرده ھای مشترکینسھامی موسسھ ایست 

  مالِک،ء آن سھم خریداری کرده اند مبلغ پولی کھ بھ شرکتھا سپرده و در ازاو برحسِب
 ٩ادامھ در صفحھ  ...   رشِد... ورقھ بھاداری است، سھم. تعداد معینی سھم می شوند
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