
 

 
 

از کتابسوزی تا آدمسوزی يک گام 
  است

جنجالی که بر سر آتش زدن قرآن در آمريکا بر پا شد ما را بر آن داشت تا بار ديگر
  .ر مورد راه صحيح برخورد به مذهب دست به قلم بريمد

يک کشيش گمنام آمريکائی که گويا زبان انگليسی را نيز با مشکالت حرف می زند
بنام تری جونز متعلق به کليسای انجيلی شهر کوچک گينزويل در فلوريدا جشن

اين. ندکتابسوزان راه انداخت و مردم را فراخواند در جشن آتش زدن قرآن شرکت کن
برخی اوقات. کشيش در حال حاضر شهرت جهانی يافته و نامش بر سر زبانهاست

ديوانه ای سنگی به چاه می اندازد که صدها عاقل از بيرون آوردن آن عاجزند و اين
جشن کتابسوزان که باستناد آزادی بيان صورت. حکايت اين آقای کشيش در آمريکاست
  ۴ ادامه در صفحه...می تواند اين گونه تفسيرمی گيرد طبيعتا نقض غرض است و ن

  
  

  رياکاری امپرياليست روسيه
در برابر ٢٠١٠قرار داد کاهش سالحهای اتمی ميان روسيه و آمريکا در ماه اکتبر 

کنگره آمريکا قرار می گيرد و هم روسها و هم آمريکائيها تمايل دارند که کنگره به
دادن دولت روسيه به آمريکا و پشت کردن در باغ سبز نشان. زير آن امضاء بگذارد

  .آنها به ايران در خدمت سياست جلب نظر نمايندگان کنگره آمريکاست
، اروپا واز مدتها قبل آمريکائيها از طريق ناتو به حريم مناطق نفوذ روسيه در قفقاز

در زمانيکه گورباچف در .آسيا تجاوز می کردند و روسها را تحت فشار می گذاشتند
پرده با امپرياليستها به توافق رسيده بود تا روسيه را دو دستی تقديم آنها کند در پس

قرارداد قيد کرده بودند که پيمان ناتو نبايد خود را به مناطق سابقا تحت نفوذ روسيه
يکی از سياستمداران آلمانی در سالگرد فروريختن ديوار برلن و وحدت. گسترش دهد

پرسش که چرا عليرغم توافق با روسها اروپا فورا پيمان ناتو دو آلمان در پاسخ به اين
را به مناطق تحت نفوذ روسها گسترش داد گفت اين درست است که ما مفاد قرارداد را
.رعايت نکرديم ولی واقعيت اين است که در سياست هميشه بايد اينطور رفتار کرد

توسعه  نفوذ ما جلوگيرند حماقت وقتی ما ديديم روسها آنقدر ضعيفند که قادر نيستند از
اعتبار قراردادها متکی بر قدرت است وقتی. محض بود اگر اين کار را نمی کرديم

وقتی ما می توانيم. کشوری فاقد قدرت است پيمانهای با وی نيز پشيزی ارزش ندارند
، به زير سلطه، گرجستانبر اين اساس ممالک بالتيک. بزنيم و ببريم نبايد صبر کنيم

  5 ادامه در صفحه... جرج بوش. غرب در آمدند و اروپای شرقی پايگاه ناتو شد
  
  

تجهيز نظامی عربستان سعودی خطر برای
  مردم منطقه است

مطبوعات خبر دادند که کنسرنهای اسلحه سازی آمريکائی بزرگترين قراردادهای
اين تسليحاتبهای . تسليحاتی را با ممالک عربستان سعودی و کويت منعقد کرده اند

ميليارد دالر با عربستان سعودی می باشد که شامل بطور عمده هواپيماهای مدرن ٦٠
چنين تجارتی را ،مطبوعات. جنگی و احتماال تجهيزات دريائی و دفاع موشکی است

آمريکائی ها هنوز در حال مذاکره با پادشاه عربستان. در آمريکا بی سابقه می دانند
های دريائی اين کشور را مدرنيزه کنند و قراردادهائی نان آبسعودی هستند تا نيرو

دار بيشتری در مورد استقرار موشکهای مدرن در عربستان به ارزش ده ها ميليارد
  .دالر منعقد کنند

هزار فرصت ٧٥بر اساس گزارش کارخانجات اسلحه سازی اين اقدام منجر به ايجاد 
٧٠و تجهيز  ١٥فروند جنگنده اف  ٨٤مل اين تجارت شا. شغلی در آمريکا خواهد شد

آمريکائی ها اين سه. فروند جنگنده عربستان و خريد سه مدل هليکوپتر نظامی است
  ٧ ادامه در صفحه...: مدل هليکوپترها را به اين شرح توصيف کردند

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  ديمتحد شوای جهان يتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

وقتی سگ 
صاحبش را نمی 

  شناسد
سياست هر طبقه حاکم در عرصه 
. خارجی سياست خارجی نام دارد
، سياست خارجی بر اساس اصول

ی ف و اهداف با وسايل و روشهاايوظ
للی با در عرصه مناسبات بين الم ويژه

، ، گروهی از دولتهاساير دولتها
سازمانهای دولتی و يا غير دولتی و 

مهمترين عرصه . جنبشها تحقق می پذيرد
های فعاليتهای سياست خارجی يک 

، سياست دولت شامل سياست ديپلماتيک
، ، سياست علمی و فنیخارجی اقتصادی

و سرانجام  ايدئولوژيک و فرهنگی
جی را سياست خار. نظامی سياسی است

بايد بر اساس تناسب قوا در عرصه 
دوستان و دشمنان را . جهانی تعيين کرد

، راه همزيستی مسالمت آميز تعيين نمود
را بويژه با همسايگان برقرار کرد و در 

حسن . امور داخلی آنها دخالت ننمود
همجواری يکی از شرايط امنيت مرزها 

   .و تماميت ارضی کشور است
ارجی بايد منافع در عرصه سياست خ  .

ملی و طبقاتی مورد نظر قرار داشته 
باشند و بر اين اساس متحدين راهبردی 
را که کشور با آنها دارای منافع دراز 
  .مدت سياسی اقتصادی است تعيين نمود

يک کشور بايد در سياست خارجی زبان 
واحد داشته باشد و بر اساس تحليلهای 

   ٢ادامه در صفحه.... داخلی و اطالعاتی

  يازدهمســال   –دوره شــــشـم  
  ٢٠١٠ـ نوامبر ١٣٨٩آبان  - ١٢٨ مارهـش
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[Text eingeben] 

  ...وقتی سک صاحبش را
که دارد و يا بدست آورده است سياستهای خويش 

  .را در برخورد به ساير کشورها تعيين کند
در يک دولت وزير امور خارجه سخنگوی 

در زمان دولت . سياست خارجی يک کشور است
هلموت کهل در آلمان در رابطه با جنگ در 

ستان بازديد افغانستان وزير دفاع آلمان که از افغان
کرده بود به بيان نقطه نظرات خويش پرداخت که 
. فورا بيک بحران سياسی در حکومت بدل شد

وزير وقت امور خارجه بدرستی اشاره کرد که 
وظيفه تعيين و مسئوليت سياست خارجی به عهده 
وزارت امور خارجه است و نه بعهده وزارت 

ل وزارت دفاع تنها می تواند در مورد مساي. دفاع
. جنگی و تاکتيکی و نظامی اظهار نظر کند

سياست عمومی خارجی دولت آلمان را وزارت 
اگر قرار . امور خارجه تعيين و نمايندگی می کند

باشد وزارت امور خارجه به شعبه وزارت جنگ 
بدل شود بايد فاتحه آن دولت در حال صلح را 

حتی در . خواند و به ديکتاتوری نظامی تن در داد
رهای نظامی نيز سياست امور خارجه پس ديکتاتو

از تعيين از طرف نظامی ها از طريق وزير 
  . امور خارجه و وزارت مربوطه تحقق می يابد

در ايران ولی وضعيتی پيش آمده که همگان را 
احمدی نژاد مملکت را به . حيران کرده است

صورت مملکت شتر گاو پلنگ در آورده است که 
ه چيز هست و هيچ چيز مانند دوران قاجاريه هم

اين سياست تنها موجب تمسخر جهانيان . نيست
  .نيست موجب سردرگمی داخلی نيز هست

وی می گويد که در زمان خمينی که نظام 
پارلمانی ارجحيت داشت دولت وقت بايد تابع 
نظام پارلمانی می بود ولی حال که رئيس جمهور 
مستقيما با رای مردم انتخاب می شود ديگر نمی 

خودش در . واند تابع تصميمات مجلس باشدت
وی با اين . مقابل مردم بايد مستقيما پاسخگو باشد

حتی . استدالل قوه قانونگذاری را دور می زند
اگر فرض کنيم اين تفسير احمدی نژاد درست 
باشد نمی توان از آن نتيجه گرفت که در متن بی 
قانونی قوه مجريه اقدامات غيرقانونی صورت 

حتی در درون . سگ صاحبش را نشناسد گيرد که
چنين دولتی وزير امور خارجه مسئوليت سياست 
خارجی را بعهده دارد و مسئوليت آنرا پذيرفته 
است و بايد در مقابل هيات وزيران و مجلس 

وزير خارجه با پيشنهاد دولت ولی . پاسخگو باشد
با تائيد مجلس در راس امور خارجی قرار گرفته 

ی االصول نسبت به مسئوليتش در است و بايد عل
  .مقابل نمايندگان ملت پاسخگو باشد

در حاليکه مملکت يک وزير خارجه دارد بنام 
متکی آقای سردار نقدی  منوچهرغير اسالمی 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين ادعاهای زير را 
هيچ درگيری فرعی نمی تواند "׃ طرح می کند

ن اصلی اذهان ملت ايران را از مقابله با دشم
منحرف کند و مبارزه مقدس ما با جهان خوران 

. "داشت دتا حاکميت اسالم بر جهان ادامه خواه
׃ وی در بخش ديگری از سخنرانی خويش گفت

ما برای نابودی اسرائيل به دنبال بهانه می "
امروز دست ما بسته است "׃ و اضافه کرد" گرديم

و از لحاظ شرعی حکم اوليه اين است هرگاه 
ين های اسالمی تحت اشغال در بيايد سرزم

برعموم مسلمانان واجب است که برای آزادی آن 
امروز به دليل مسايل بين المللی و ... قيام کنند

را نداريم  معاهدات موجود امکان چنين حضوری
و دنبال بهانه می گرديم تا اين بهانه را به ما بدهند 

  ".آن وقت نشان می دهيم چکار خواهيم کرد
يجی ملقب به سردار که جايش در حقيقت يک بس

ِ سر  دار است تمام روند سياست خارجی ايران را   
تا ابد تدوين کرده است و آنرا رسما اعالم می 

بر اساس اين نظريه نظامی دولت جمهوری  .کند
حاکميت اسالم را در جهان برقرار اسالمی بايد 

ولی حاکميت اسالم را چگونه می شود در . کند
ساخت؟ تا چند سال ديگر بايد اين  جهان مستقر

حاکميت را در استراليا و آمريکای جنوبی مثال 
 ، برزيل، نيکاراگوئه، اکوادورونزوئال، در کوبا

و يا در آسيا در کره شمالی و چين و روسيه 
مستقر گردانيد؟ آيا با ياری امدادهای غيبی و 
ظهور امام زمان بايد بر اين ممالک غلبه کرد و 

بايد به آنها لشگر کشيد؟ اگر قرار است يا اينکه 
اسالم را در اين ممالک با ضرب زور مستقر 
کرد اين نيرو را بايد از کجا آورد؟ اگر به هوگو 
چاوز که متحد ايران است بگوئيم که سردار نقدی 
قصد دارد رژيم وی را سرنگون کرده و بجايش 
يک حجت االسالم ريشوی وارداتی بنشاند فکر 

گو چاوز چه واکنشی نشان می دهد؟ می کنيد هو
چگونه می شود از حاکميت جهانی اسالم سخن 
گفت و خود را متجاوز معرفی کرد و ادعای 
دوستی با اروپا و آمريکا و آفريقا و آمريکای 
التين داشت؟ سياست بهانه جوئی برای حمله به 
اسرائيل را آقای سردار نقدی تعيين می کند و يا 

  يران؟وزارت امور خارجه ا
شنونده از اين همه رجزخوانی و اراجيف پوچ و 
بی و سر و ته که فقط می تواند به منافع مردم 

 طفق. کشور ما صدمه زند در حيرت می ماند
کسی که مغز خر خورده باشد بايد باين ياوه گوئی 

بنظر می رسد که زمام اختيار از . ها دست زند
دست وزير و کيل ورئيس جمهور در رفته است 

هرکس در سياست خارجی ساز حود را می  و
  .نوازد

احمدی نژاد در داخل دولت خودش دست به 
در حاليکه . ساختن دولت موازی زده است

وزارت امور خارجه موجود است و سياست 
خارجی ايران را بايد بر اساس اصول و وظايف  
، تعريف شده تعيين کند وی برای امور خاورميانه

ستان نماينده ويژه خود را ، آسيا و افغانبحر خزر
. از باالی سر وزير امور خارجه تعيين کرده است

احمدی نژاد می خواهد سياست دولت را در اين 
عرصه ها نه با مشورت با وزارت امور خارجه 
و شخص وزير بلکه بر اساس مشاوره با 

اگر گفته محمد . نمايندگان ويژه اش تعيين کند
نگی و بقائی سرپرست سازمان ميراث فره

گردشگری ايران درست باشد که اخيرا به 
خبرگزاری های داخلی گفته است که احمدی نژاد 

نماينده ويژه قبلی دو  ٤تصميم دارد عالوه بر 
، نيز برای آفريقا و آمريکای نماينده ويژه ديگر

جنوبی تعيين کند آنوقت اين گزينش به معنی 
گرچه با فشار . ه استانحالل وزارت امور خارج

احمدی نژاد نام اين نمايندگان ويژه خود را  ،برره
به مشاور تغيير داده است ولی در اصل مسئله 

  .تغييری نمی دهد
تصورش را بکنيد که سازمانی عريض و طويل 
بنام وزارت امور خارجه که متکی بر بايگانيهای 
مهم و تاريخی است و مستمرا برای آگاه بودن و 

مايندگان رسمی تسلط به مسايل روز گزارشهای ن
خويش را در ممالکی که حضور کنسولی دارند 
دريافت و مطالعه می کنند و دارای تحليگران و 

جا و وظيفه ... کارشناسان آگاه و با تجربه است و
اش را به چهارتا آدمی که مغزشان در حد مغز 
احمدی نژاد است واگذار کند و اين چهار نفر 

ياست سياست خارجی ايران را برای دوره ر
اين . جمهوری موقت آقای احمدی نژاد تعيين کنند

، دنباله ، پا برجاسياست نمی تواند سياست مستمر
سياست خارجی را بر . دار و با دورنما باشد

اساس تحليل مشخص از واقعيتها و توازن قوای 
بين المللی تعيين می کنند و نه بر اساس هوی و 
هوس شخص رئيس جمهور و دعواهای 

کاری که . ش با اين و آن َر       َ قهر و ت خصوصی و 
از عهده وزارت امور خارجه بر نيايد از عهده 
چهار تا مشاور خونی آقای رئيس جمهور که 
معلوم نيست مالکهای عينی انتخابشان چه بوده 

سياست خارجی يک کشور . است حتما بر نمی آيد
تعيين . را به صورت دوره ای تعيين نمی کنند

خوب . دلبخواهی نيست سياست خارجی موقتی و
است آقای احمدی نژاد از اوباما ياد بگيرد که 
همان سياست راهبردی جرج بوش را با 

اگر قرار باشد با . راهکارهای ديگر ادامه می دهد
هر تغيير رياست جمهور آمريکا سياست خارجی 
آن کشور عوض شود آمريکا اعتبار جهانی و 

خوب  .اعتماد متحدين خويش را از دست می دهد
است آقای احمدی نژاد از دشمن دانا بيآموزد تا از 

اگر سياست خارجی ايران هر روز . دوست نادان
يک ساز بزند حتی متحدين موقتی نظير برزيل و 
ترکيه و ونزوئال  و نظاير آنها را نيز از دست 

زيرا آنها هرگز نمی توانند روی يک . خواهد داد
و تشنج  رژيم مذبذب و متزلزل و فاقد اصوليت

سياست خارجی آنها بر . آفرين حساب باز کنند
اساس اصول مورد قبولشان خواهد بود و زمانيکه 
منافع ملی شان به خطر بيافتد راه دوری از ايران 

دولت احمدی نژاد که در داخل . را پيش می گيرند
با دروغ و جعل حکومت می کند فکر کرده همين 

خارج هم سياست دودوزه بازی را می تواند در 
از هم اکنون شکست سياست آشفته . ادامه دهد

بازار احمدی نژاد روشن است و ضربات 
. فراوانی به منافع دراز مدت ملی ما می زند

سياست از امروز به فردا سياست قابل اتکائی 
، سياست حاکميت جهانی اسالم را کسی نيست

ريش آخوندها که با اين  جدی نمی گيرد و فقط به
من تراشی می کنند می خندد و وضع فقط دش

اسرائيل از آن برای انفراد ايران سوء استفاده می 
    .کند

  ٣ ادامه در صفحه...سخنرانی احمدی نژاد

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران



     

  ٣  صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                     ١٣٨٩آبان ماه   –١٢٨شماره    

[Text eingeben] 

  ...وقتی سک صاحبش را
در مجمع عمومی سازمان ملل که به عنوان مقام  

رسمی يک کشور بر اساس شايعات و قصه گوئی 
به برای جلب رضايت اقشار معيين اجتماعی 

اظهار حرفهای درگوشی و فاقد سند می پردازد 
حتما نتيجه انتخاب همين مشاورين فاقد صالحيت 

اين سخنرانی انسان را بياد . بوده است
دروغپردازی آمريکائيها در مورد تجاوز به 

نقش جرج . عراق و سند سازی آنها می پردازد
بوش در انجام جنايات وحشيانه و کشتار جمعی 

به افکار عمومی بمراتب کثيفتر  بسيار و توهين
سکوی خطابه سازمان ملل . از احمدی نژاد است

، برای نخستين بار نيست که توسط دروغگوها
. پرووکاتورها مورد سوء استفاده قرار می گيرد

اين سکوی خطابه سنگينی همه دولتهای جنايتکار 
آمريکا و اسرائيل و روسای جمهور و وزرای 

تونی بلر . مل کرده استامور خارجه آنها را تح
که به دروغهايش در مورد عراق افتخار می کند 
از همين سکو برای فريب افکار عمومی استفاده 

اسرائيل از همين سکو برای تکذيب . می کرد
همين سکو بود که . جناياتش استفاده می کند

روزی با سخنرانی فلسطينيها صهيونيسم را نژاد 
د و روزی به پرستی خواند و به تصويب رساني

پاس خيانت رهبرانی نظير محمود عباس اين 
احمدی نژاد در تشنج . مصوبه را حذف کرد

دست کمی از وزير خارجه  ، تحريکبرانگيزی
سگ . بزن بهادر اسرائيل آويگدور ليبرمن ندارد

  . ال استغزرد برادر ش
رژيم جمهوری اسالمی بجای آنکه از اين سکوی 

برای افشاء  خطابه جهانی به بهترين وجهی
رياکاری و دروغهای امپرياليستها و صهيونيستها 
و در دفاع از منافع ملی و از جمله حق ايران در 
غنی سازی اورانيوم سخن براند و از اين موقعيت 
تاريخی استفاده کند با طرح پچ و پچ های 
درگوشی و ساده انگاری مبتذل خودش را مسخره 

ار عمومی بجای جلب افک. مردم جهان می نمايد
در آمريکا و اروپا که امر مهمی در جلوگيری از 
تجاوز امپرياليستها به ايران است مطالبی را 
طرح می کند که مردم جهان در مورد درست کار 
کردن مغزش دچار ترديد می شوند و تمام تبليغات 
صهيونيستها و امپرياليستها را که گوئی بمب اتمی 

نژاد می افتد و ايران در راه است و بدست احمدی 
اين امر خطری برای صلح جهانی است مورد 

  .پذيرش و واهمه آنها قرار می گيرد
اشتباه نشود امپرياليست خونخوار آمريکا به هر 

. ، هر جنايتی را انجام می دهدکاری قادر است
 ١٠٠هزار نفر سهل است  ٣ترسی ندارد ازاينکه 

کره جنگ ، در هزار نفر را در هيروشيما بکشد
در ، اسرای جنگی را بمب شيميائی استفاده کند از

آلوده .. .با ميکروب سفليس و آمريکای جنوبی 
، کند تا بر روی آنها آزمايشات پزشکی انجام دهد

دانشگاه شکنجه تاسيس کند و حتی وزير 
دادگستری جرج بوش انجام شکنجه را برای 
کسب اعتراف از نظر قضائی خالی از اشکال 

نقش سازمانهای جاسوسی آمريکا در زمينه  .ددانب
سپتامبر يک نماينده ايتاليائی  ١١در ايجاد واقعه 

تبار پارلمان اروپا فيلم مستندی تهيه کرد که آنرا 
به نمايش گذارد و مطبوعات در مورد آن به 

اين فيلم يک فيلم کامال . اظهار نظر پرداختند
مستند بود و برای ببيننده پرسشهای فراوانی در 

ت و سقم ادعاهای آمريکائيها طرح می مورد صح
در هر شهری که اين فيلم نمايش داده شد . کرد

هجوم تماشاچيان مشتاق از ظرفيت سالنها بيشتر 
اسناد بسيار زيادی نيز در اين عرصه ها در . بود

اينترنت قابل استفاده است که ادعاهای رسمی 
حتی امپرياليست . دولت آمريکا را تکذيب می کند

جنايتکارتر از آن است که آقای احمدی آمريکا 
در اينجا سخن بر سر تعيين . نژاد تصور می کند

مگر آدمسوزی . درجه درندگی امپرياليستها نيست
يهوديان بدست نازيها يک اقدام سرمايه داری 
امپرياليستی نبود؟ در اينجا سخن بر سر برآمد 
رسمی نماينده يک کشور در يک مجمع عمومی 

، ، شايعاتسخنان بی سند. ترسمی جهانی اس
کار را به آنجا می رساند که جرج  ،احتماالت

بوشها حتی سندهای جعلی بسازند تا صدها هزار 
نماينده يک . نفر را در عراق به قتل برسانند

دولتی که چنين سخنانی بر زبان می آورد بايد 
هدفش از بيان اين مطالب روشن باشد و بداند که 

ک آميز تا به چه حد می عواقب اين مطالب تحري
تواند زمينه های انزوای ايران و تحريکات 
صهيونيستها و امپرياليستها را عليه وی فراهم 

بعيد بنظر می رسد که رژيم جمهوری . آورد
اسالمی اين گفتار خود را در متن يک سياست 

بنظر . راهبردی در سطح جهان طرح کرده باشد
ر می رسد که رژيم جمهوری اسالمی هوادا

جنجال است و هر چه به عقل اش می رسد فی 
. البدايه مطرح می کند و به عواقب آن نمی انديشد

اين سياست آشفته عمال به نفع صهيونيسم و 
  . امپرياليسم تمام می شود

احمدی نژاد در پاسخ به تهديدهای امپرياليست 
آمريکا و صهيونيستهای اسرائيل که به ايران 

افشاء خونسردانه و بر  ، بجای تکيهحمله می کنند
اين تهديد و شانتاژهای سياستمدارانه و ديپلماتيک 

ل لبی شرمانه عليه يک عضو قديمی سازمان م
، بجای اينکه توضيح دهد هيچ عضوی در متحد

سازمان ملل دارای حق ويژه نيست تا عضو ديگر 
، بمباران ، تجاوز نظامیرا تهديد به جنگ سوم

يق مدبرانه و با کياست کند و از اين طر... اتمی و
به جلب و بسيج افکار عمومی بپردازد با ادبيات 

هی هی می "׃ چاله ميدونی عربده می کشد که
، مرده شور گويند همه گزينه ها روی ميز است

خودتان و ميزتان و قيافه تان را ببرد که همه دنيا 
توگوئی احمدی نژاد در . ".را به لجن کشيده ايد
ان است و حوصله اش از آرزوی تجاوز به اير

اين سخنان تشنج آميز . اين تاخير سر رفته است
نشانه آنست که حاکميت ايران در مقابل فشار 
امپرياليستها خونسردی و تعادل روانی خود را از 

  .         دست می دهد و به سردرگمی دچار شده است
بعد از انقالب بهمن دارودسته های چاله ميدونی 

مبارزه روانی با بی حجابی در حزب اللهی برای 
کنار اسيد پاشی و چاقو زنی بر در و ديوار می 

در قاموس حزب . "بی حجاب جنده است" ׃نوشتند

زن . فاقد ارزش است، اللهی زن انسان نيست
موجود پست است و اين سياست مردساالری 

فرهنگ . است که بايد برای زن تعيين تکليف کند
، لومپنهاحزب اللهی يعنی همان فرهنگ 

اين لومپنها حتی بعد از سی سال . چاقوکشها
نشستن بر راس حکومت نيآموخته اند که از 
. ادبيات چاله ميدونی و التی دست بردارند

سخنرانی های احمدی نژاد مملو از اين ادبيات 
حال تا وقتی اين ادبيات چله . چاله ميدونی است

است " قابل تحمل"ميدونی مصرف داخلی دارد 
ار حاکميت رقتی اين ادبيات برای استقولی و

فاجعه  می گيردبخود اسالم در جهان جنبه جهانی 
  . آغاز می شود

رژيم جمهوری اسالمی عرصه استفاده از اين 
ادبيات چاقوکشان ميدون بار فروشان را به 

روزنامه . عرصه خارج نيز سرايت داده است
غيرتی "׃ کيهان شريعتمداری در ايران نوشت

انی اين فاحشه ايتاليائی در قبال خبر شدن ناگه
کيهان در حالی است که وی قبل و بعد از ازدواج 

رای روابط نامشروع با افراد ابا سرکوزی د
گوناگون بوده و خود نيز با ورود به زندگی 

، باعث سرکوزی و يک سال ارتباط پنهانی با وی
پاشيدن خانواده رئيس جمهور فرانسه و طالق 

در کنار " .سرکوزی شده استگرفتن همسر دوم 
کيهان شريعتمداری شبکه خبر در ايران در وب 

ارال برونی همسر رئيس ک"׃ سايت خود نوشت
جمهوری فرانسه که فساد متعدد اخالقی خود و 
شوهرش بارها رسانه ای شده است با ارسال نامه 

  ".ای از سکينه آشتيانی حمايت کرد
نه ای کيهان شريعتمداری که دست دراز شده خام

است نه تنها از سنگسار سکينه آشتيانی حمايت 
کرد بلکه خواهان آن شد که همسر رئيس جمهور 

اين اراجيف گوئی . فرانسه نيز سنگسار شود
کيهان شريعتمداری خشم مردم فرانسه برانگيخت 
و آب به آسياب صهيونيستها و هواداران تحريم 

  .وتجاوز به ايران ريخت
ورا مطالب کيهان را رسانه های گروهی غرب ف

در رسانه های خويش به نمايش عموم گذاردند و 
بی . افکار عمومی را عليه ايران تحريک کردند

آبروئی رژيم که در اثر فتوای سنگسار سکينه 
آشتيانی همه جا گير شده بود با تائيديه ناموس 

  . پرستان کيهان شريعنمداری به اوج خود رسيد
زبانی الکن کيهان وزارت امور خارجه ايران با 

ايران را به رعايت ادب فراخواند و حيثيت 
رسم ادب . خويش را حداقل در فرانسه برباد داد

اين بود که اگر وزارت امور خارجه ايران به 
حرفهای شريعتمداری اعتقادی ندارد رسما از 
خانم برونی و سرکوزی معذرت بخواهد و صدمه 

ست ای را که به چهره خارجی ايران خورده ا
  .ترميم نمايد

حرکت کيهان شريعتمداری و آشفته بازار سياست 
خارجی ايران نشان می دهد که بتدريج تعيين 
سياست خارجی ايران بکلی از کف وزارت امور 
خارجه بدر آمده و در يد تدبير شريعتمداريها قرار 

، صحبتهای زبان چاله ميدونی . می گيرند
  ۴ادامه در صفحه ...و پچدرگوشی و پچ 

   جنايت عليه بشريت است ،کشتار مردم ايران



     

  ۴  صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                                     ١٣٨٩آبان ماه   –١٢٨شماره    

[Text eingeben] 

  ...وقتی سک صاحبش را
ها جای بزرگی را در عرصه سياست خارجی  

اگر بدقت گفتار مسئولين . ايران پيدا کرده اند
رژيم را زير نظر بگيريد خواهيد ديد هر کدام از 
آنها يک وزير امور خارجه کوچکند که در مورد 
جهت سياست خارجی ايران نظر می دهند و 

ائی تکذيب وزير بی اراده خارجه ايران توان
اين حرفها باد هوا . حرفهای پوچ آنها را ندارد

اين حرفها توسط کنسولگريها و سفارتخانه . نيست
های ساير کشورها ثبت و ضبط شده و در شرايط 
مناسب به عنوان حربه ای عليه ايران که گويا 
جنگ طلب و متجاوز است مورد استفاده قرار 

ويا برای تجربه تجاوز عراق به ايران گ. می گيرد
  .  اين نادانان مورد آموزش قرار نگرفته است

*****  
  
  

  ...تااز کتاب سوزی 
مورد ترديد قرار نگيرد اين اقدام مانند آن می ماند 
که کسی به استناد آزادی بيان جلوی آزادی بيان 

تاريخ نشان داده که فاصله ميان . سايرين را بگيرد
بها کتا. کتابسوزی و آدمسوزی فقط يک گام است

را که سوزاندی و کسی دم بر نيآورد می توان 
معتقدان به آن کتابها را نيز با خيال راحت از سر 

. کتابسوزی مقدمه آدمسوزی است. راه برداشت
ولی آيا می شود بيش از يک ميليارد انسان 
مسلمان را که به قرآن اعتقاد دارند با بمبهای 

، شيميائی و آغشته ، ميکروبی، فسفریخوشه ای
پاسخ به اين . به قتل رسانيد؟... به راديو آکتيو و

دوران جنگ صليبی به . پرسش مسلما منفی است
  .پايان رسيده است و برای بشريت راه گشا نيست

اکتبر  ٥نشريه کلنر شتات آنسايگه در شماره
خود خبر می دهد که ساکنين آبادی  ٢٠١٠

نشينهای يهودی بيک مسجد مسلمانان در بتلهايم 
های ، فرش رده تعدادی قرآن سوزاندهحمله ک

پيامبر مسلمانان و مسجد را به آتش کشيده بر ضد 
به درديوار شعار نوشته و به زبان عبری اسالم 

بنا . ترک کرده انددر حاليکه می سوخته مسجد را 
. به ادعای شهود اين نخستين اقدام آنها نبوده است
و  فلسطينيها معتقدند که اين عمليات سازمانيافته

. تحريک آميز برای ايجاد يک جنگ مذهبی است
آيا می توان بروز اين وقايع همزمان را در 

   ، اروپا و اسرائيل اتفاقی دانست؟آمريکا
هواداران آتش زدن قرآن که خود از بنيادگران 
مذهبی مسيحی و يا يهودی هستند با اين اقدام 
تحريک آميز آهنگ آن دارند تا با اسالم مبارزه 

توگوئی که مذهب اسالم تنها مذهبی است که  .کنند
استدالل آنها . عقبگرا و ضد پيشرفت و علم است

اين است که ما از حق آزادی بيان و حقوق 
دموکراتيک شهروند آمريکائی و ما اضافه می 
کنيم شهروند اروپائی استفاده می کنيم و قرآن را 

الزم به توضيح نيست که هيچکدام . آتش می زنيم
هب توحيدی حقوق دموکراتيک شهروندان از مذا

را به رسميت نمی شناسند و مردم را فاقد قدرت 
تشخيص دانسته و رهبری پيامبران را برای 

 آنها ضروری می" انحراف و فساد"ممانعت از 

و مسيحيت و يهوديت مذاهب مجزائی  دانند
. دموکراسی و مذهب مانند آب و آتش اند .نيستند

بياد دموکراسی و حقوق اينکه بيکباره کشيشی 
شهروندی می افتد و برای سرکوب مخالف 
مذهبی به اين اسلحه توسل می جويد بسيار سوء 

در آلمان کشيشها سالها در . ظن برانگيز است
حجره های خويش به جوانان و کودکان تجاوز 
می کردند و بر روی برمال شدن اعمال زشتشان 
ق سرپوش می گذاشتند و زمانيکه برحسب اتفا

پرده از واقعه زشتی به کنار می رفت دادگاه ويژه 
روحانيت در درون کليسا به آن رسيدگی می کرد 

دادگاه ويژه . و بر روی آن ماله می کشيد
روحانيت در قرن بيست و يکم در اروپا تحت 
کنترل قوه قضائيه نبود و در خارج از چارچوب 

رسانه های گروهی در حمايت . آن عمل می کرد
يا مصلحتی از مذهب و کليسای پرنفوذ ضمنی و 

کاتوليک بر اين افتضاح شرم آور حقوقی دست 
نمی گذاشتند و آن را به بحث افکار عمومی برای 
تنوير آنها نمی گذاشتند بطوريکه مردم عادی فکر 
می کردند همه در مقابل قانون از حقوق مساوی 

آنها . برخوردارند و قانون استثناء را نمی پذيرد
انستند که کليسای کاتوليک مصونيت نمی د

قضائی دارد و قدرت قوه قضائيه قادر نيست از 
دادستان حق نداشت کشيشی . در کليسا بدرون رود

را به جرم تجاوز مورد تعقيب قانونی مانند هر 
در اين جا . شهروند عادی آلمانی قرار دهد

روحانيت مدافع حقوق شهروندی و برسميت 
د و از حقوق ويژه خويش شناختن قوه قضائيه نبو

  . که متعلق به دوران بربريت بود دفاع می کرد
استفاده از حقوق مدنی برای روحانيت تا جائی 
برد دارد و مورد احترام است که منافع آنها را 

البته بسياری از سياستمداران المذهب . تامين کند
نيز چون ميدان را برای تبليغات سياسی جانبدرانه 

دانند و می خواهند تجاوز به  خويش مناسب می
توجيه ... عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين و

کنند در شيپور مبارزه با اسالم می دمند تا افکار 
عمومی الزم را برای قتل عام مسلمانها و به زير 

  .سلطه کشيدن کشورشان فراهم آورند
هرچه . واقعيت مذاهب بيانگر نادانی عمومی است

علم بيشتر دسترسی پيدا می  بشريت به آموزش و
مذهب . کند از دامنه نفوذ مذهب کاسته می شود

و  در زمينی رشد می کند که کود آن بی سوادی
مذهب دوای درد همه  .عقب ماندگی است

کاشته مذهب در زمين جهل  بذر، نادانستنيهاست
و لذا تنها با اين ارزيابی  می رويدمی شود و 

بارزه با مذهب ريشه ای است که می توان راه م
  .به عنوان افيون توده ها را پيدا کرد

در مبارزه با مذهب نمی توان به زور اسلحه 
متوسل شد و با قهر و اجبار مردم را وادار کرد 
از تعلقات مذهبی و اعتقادات دينی خويش دست 

اين اعتقادات ريشه چند هزار ساله در . بردارند
يدن آن ميان مردم دارند و زمينه های مادی برچ

که بدرجه آگاهی عمومی نياز دارد هنوز بطور 
اين است که شمشير . کامل فراهم نشده است

کشيدن بر روی مذهب و از جمله مذهب اسالم 
دوای درد نيست و نظر کسی را نسبت به اسالم 

تغيير نمی دهد برعکس منجر به آن می شود که 
مسلمانان و نه تنها مسلمانان حتی اتباع المذهب 

ممالک نيز خود را مورد تعرض و تهاجم اين 
حس کنند و در مقابل يورش دشمن مذهبی که در 
حقيقت انگيزه سياسی را بيدک می کشد جبهه 

ما از . گيری کرده به يورش متقابل دست زنند
شکست بيسمارک در آلمان در مبارزه با مذهب 
با توسل به زور سخن نمی رانيم چون به گذشته 

لی خوب است به گذشته نزديک تعلق ندارد و
  . نزديک و تجربه چند ده سال اخير نظری افکنيم

نازيها در جنگ جهانی دوم ميليونها يهودی را 
سربه نيست کردند و بطور سيستم يافته و ماشينی 

آيا در کارشان . تصميم گرفتند آنها را از بين ببرند
نتايج کار نازيها واکنشی را ! موفق شدند؟ هرگز

ميان يهوديان موجب شد که از آن در جهان و در 
واکنش کشور متجاوز و صهيونيستی اسرائيل پديد 
آمد که خودش با عدم آموزش از گذشته مانند 

دولت ايران . نازيها در پی قتل عام فلسطينيهاست
سالهاست که بهائيان را مورد تضييق و زندان و 
شکنجه و اعدام قرار می دهد و اماکن مقدس آنها 

سازد و جان و مال و ناموسشان را  را نابود می
آيا رژيم اسالمی ايران قادر . آزاد اعالم می کند

قرنها !  شده است از نفوذ بهائيان بکاهد؟ هرگز
شيعيان را مورد تعقيب و آزار  ،اکثريت سنی

قرار می دادند و ما با آخرين نمونه آن در لبنان و 
عراق و عربستان سعودی و يمن و بحرين و 

آيا آنها قادر شده اند . روبرو هستيم... پاکستان و
برعکس اين ! از نفوذ شيعه جلوگيرند؟ هرگز

اقدامات موجب مظلوم نمائی اين مذاهب شده و 
زمينه همبستگی و قدرت آنها را افزايش داده 

  .  است
امپرياليستها که هم اکنون در ممالک اسالمی در 
جنگی جنايتکارانه درگيرند به تبليغات ضد 

آنها از اسالم هيوالئی می . نياز دارند اسالمی
سازند که گويا تمام زندگی خصوصی و 
دستآوردهای مردم غرب را تهديد می کند و با 
ايجاد چنين فضائی از ترس و وحشت اشغال 
. سرزمينهای ديگران را توجيه می کنند

امپرياليستها دفاع از منافع اقتصادی کنسرنها را با 
وق مدنی و دموکراتيک پرده استتار حمايت از حق

و حقوق بشر می پوشانند تا مردم خويش را برای 
دادن قربانی در عراق و افغانستان آماده کرده 
. اشغال سرزمينهای فلسطينی را توجيه نمايند

افکار عمومی فکر می کند که اين همه مخارج و 
قربانی برای حفظ دستآوردهای بشريت و نوع 

  .ند ضرورت داردزندگی غربی که آنها برگزيده ا
 ١١اين اقدام کشيش آمريکائی که بايد در روز 

سالگرد تخريب برجهای دوقلوی  ٢٠١٠سپتامبر 
تجاری در نيويورک صورت می گرفت موجی از 
حمايت افکار عمومی آمريکا را به همراه داشت 
و برنامه ريزان توانستند تا آنجا که نيازشان 

سپس . کنندايجاب می کرد از آن استفاده تبليغاتی 
فرمانده ارتش آمريکا در افغانستان و شخص 
اوباما وارد ميدان شدند و با تکيه بر خطراتی که 
اين اقدام می تواند برای سربازان آمريکائی و 

  ۵ادامه در صفحه...اتباع آمريکائی در جهان

  هوری اسالمی بر می خيزد زندان و شکنجه و اعدام از ماهيت رژيم جم
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[Text eingeben] 

  ...از کتاب سوزی تا
داشته باشد کشيش ماجراجوی آمريکائی را رام  

  .سوزی فعال دست بردارد کردند که از قرآن
اين اقدام گروه القاعده را تقويت " ׃اوباما گفت

کرده و می تواند به خشونت های جدی در کشور 
  ."پاکستان و افغانستان منجر شود

ريشه بازگشت به اصل و پناه بردن به مذهب در 
، تهاجم جهانی سرمايه برای هويت زدائی ملتها

ست و اين اری مدرن ابرای سامان دادن برده د
در شرايط تسليم رويزيونيسم در زير نقاب 
سوسياليسم در دوران جنگ سرد به 

به بحران  ،امپرياليستهای جهانخوار و متجاوز
ايدئولوژيک بر جوامع -اجتماعی- هويت سياسی

منجر شد که سايه سنگينش را بر سر آنها افکنده 
، بازگشت به منشاء در فرار به عقب. است

برای تعريف موجوديت جستجوی هويت جديد 
از ناگزيری خويش آنهم در متن نادانی عمومی 

  .وضع فعلی منشاء می گيرد
بيش از يک ميليارد انسان روی کره زمين به 
. قرآن به عنوان کتاب آسمانی احترام می گذارد

در همين سرزمين ايران که يک رژيم اسالمی 
، فاسد و آدمکش بر سر کار است و خونخوار

از دست آنها بر هواست و مستمرا مردم دستشان 
به جمهوری اسالمی توهين می کنند جسارت آنرا 
را ندارند که قرآن را کتاب مقدس به حساب 

در ايران در خانه ای نيست که قرآن  .نيآورند
  .يافت نشود

آيا با اين وضعيت چنين بسيجی برای توهين و 
تحقير قرآن برای بی اعتبار کردن دين اسالم 

ز است؟ مسلما اين عمل با شکست موفقيت آمي
کامل روبرو می شود و بنيادگرائی را تقويت می 

  .کند
فراموش نکنيم که در سال گذشته يک روزنامه 
نگار اروپائی کاريکاتوری از پيامبر اسالم به 

اين عمل وی که با . عنوان تروريست کشيده بود
همين اصل آزادی بيان و احترام به دموکراسی با 

نه های غربی توجيه می شد و مورد جنجال رسا
. حمايت قرار گرفت آغاز آتش زدن قرآن است

اگر کسی که قرآن بر وی نازل شده تروريست 
اگر می . است پس قرآن اش نيز تروريستی است

شود پيامبری را به استناد اصل آزادی بيان 
تروريست ناميد و تصاويرش را به مسخره ترسيم 

. بش را آتش زدکرد و آتش زد چرا نشود کتا
موافقت با کار نخست منطقا موافقت با کار بعدی 

ولی . را به دنبال دارد و موجب تناقض نبايد بشود
تناقض گوئی غربيها که اقدام نخستين را صحيح 
ارزيابی کرده و اقدام دومی را نادرست می دانند 
از فقدان اصوليت آنها ناشی شده و اين تناقض 

اصل آزادی مذاهب و  .ناشی از رياکاری آنهاست
آزادی بيان که در قوانين اساسی اين ممالک ذکر 
شده است با تفسير قوه مجريه بر اساس مصالح 

  .سياسی روز تفسير می شود
پيروان منصور حکمت که سياست ضد مذهبی 
آنها در خدمت صهيونيستها و بنيادگراهای 
مسيحی است با افتخار از تروريست خواندن 

، در تائيد سياست يت کردندپيامبر اسالم حما

امپرياليستها و صهيونيستها اعالميه پخش کردند و 
به عنوان مسلمانان توبه کار سازمان علم نمودند 
و در کنار صهيونيستها همه حقوق دموکراتيک 
مهاجرين مسلمان را در اروپا در کنار نازيها و 

بايد از آنها پرسيد  .صهيونيستها بزير پا گذاردند
جشن کتابسوزان که نتيجه منطقی  که چرا در

اقدامات گذشته آنهاست شرکت نمی کنند؟ به چه 
مناسبت رهبران اين جريان صهيونيستی در شهر 
کلن آلمان فدرال مراسم چهارشنبه سوری آتش 
زدن قرآن را به استناد حمايت از آزادی انديشه و 

  .مطرح نمی کنند؟ ازچی می ترسند؟ ،بيان
عده در کادر سياست  حقيقت اين است که اين

امپرياليست آمريکا که خطوط اساسی آنرا می 
نزاع "توان در اثر ساموئل هانتيگتون تحت نام 

يافت حرکت می کنند و با اشاره دست  "تمدنها
وگرنه اگر ذره ای به . اوباما باال و پائين می روند

اصول ادعائی خويش اعتقاد داشتند بايد مراسم 
فراخوان می دادند و از  ،قرآن سوزی راه انداخته

کشيش آمريکائی مانند بار گذشته که از 
کاريکاتوريست دانمارکی حمايت نمودند پشتيبانی 

اين تناقض گوئی و سردرگمی آنها در  .می کردند
بهترين حالت ناشی از آن است که آنها ماهيت اين 
مبارزه ای را که در گرفته است نمی بينند و نمی 

اقی می مانند و تصور می آنها در سطح ب. فهمند
کنند که گويا واقعا نزاع بر سر آن است که يکی 
هوادار تمدن و ضد مذهب است و ديگری هوادار 

در حاليکه اين يک . مذهب و دنباله رو سنت است
مبارزه سياسی است و بايد آنرا در کادر سياست 
نظم نوين امپرياليست آمريکا و سياستهای 

  .راهبردی آن تحليل کرد
ارزه با مذهب مبارزه با نادانی و جهل عمومی مب

است و اين امری نيست که در طی ده ها سال 
به اين جهت کمونيستها هميشه مبارزه . عملی باشد

با مذهب را در متن مبارزه طبقاتی ديده و از 
دريچه منافع مبارزه طبقاتی به آن برخورد کرده 

يک کارگر نمازخوان که در تظاهرات و . اند
ب شرکت می کند و قرآن کوچکی در جيب اعتصا

دارد صدها بار ارزش و تاثيرش برای مبارزه 
بيشتر از يک روشنفکر ژيگولوئی است که در 
کافه ای در کلن نشسته ميگساری کرده و قرآن را 
آتش می زند و برضد پيامبر اسالم به عنوان فرد 

مبارزه با مذهب . تروريست اعالميه پخش می کند
، مبارزه ای طوالنی است که قاتیمبارزه ای طب

حتی بعد از استقرار ديکتاتوری پرولتاريا در 
بايد ريشه های رشد . کشور نيز به پايان نمی رسد

مذهب را با تنوير افکار و اقناع خشک کرد و نه 
  .با چوبه دار

*****  
  
  

  ...ريا کاری امپرياليسم
می خواست سپر دفاعی موشکی در جمهوری 

رار کند و دليل چنين تصميمی چک و لهستان بر ق
  . را خطر ايران ذکر می کرد

روشن بود که امپرياليستهای غرب به بازار مواد 
اوليه روسيه نظر دارند و می خواهند هر چه 

بيشتر اين کشور را به اجزاء خويش تجزيه نمايند 
  .تا بيشتر بتوانند آنرا کنترل کنند

دولت روسيه نيز در اين مانورها و فشار به 
آنها از . آمريکائيها از کارت ايران سود می برد

ايران حمايت می کردند تا بتوانند از آمريکا در 
مذاکرات مشترک خود امتيازات بيشتری را کسب 

ايران با روسيه در دريای خزر منافع . کنند
ساختمان نيروگاه هسته ای بوشهر . مشترک داشت

که عمال به کابوس بدل شده است در دست شل 
ايران يکی از . فت کن روسها قرار داشتکن س

بازارهای فروش اجناس روسيه در شرايط تحريم 
جهانی است و اين امر منافع فراوانی را برای 

  .روسها در پی دارد
سياست راهبردی روسها در اين مدت همکاری 
دراز مدت با ايران نبود زمينه چينی برای 

ر اگر روسها د. همکاری دراز مدت با آمريکا بود
بازی تحريمهای ايران شرکت می کردند برای آن 
بود که از آمريکائيها امتيازات بيشتری بگيرند در 

  .عين اينکه خود را مدافع ايران جلوه دهند
بتاخير انداختن براه اندازی نيروگاه هسته ای 
بوشهر بخاطر بازی پوکری بود که روسها با 

هم اکنون . آمريکائيها و اسرائيليها می کردند
کرمهای رايانه ای جاسوسی در دستگاههای 
هدايت نيروگاه اتمی بوشهر النه کرده است و از 

بعيد بنظر می . براه انداختن آن جلوگيری می کند
رسد که روسها از وجود چنين برنامه ای بی خبر 

آنها در عين اينکه می توانند راه . بوده باشند
و اندازی نيروگاه بوشهر را به تاخير بياندازند 

رضايت آمريکا و اسرائيل و انحصارات هسته ای 
را در جهان جلب کنند می توانند گناه آن را به 

آنچه روشن . گردن کرمهای جاسوسی بيندازند
است اين کرم جاسوسی تنها می توانسته از طريق 
سازمانهای امنيتی ممالک نظير آمريکا و يا 
اسرائيل بداخل سيستمهای هدايت کارخانه زيمنس 

يک چنين اقدام خطرناکی نمی . تاده شده باشدفرس
تواند بدون موافقت ضمنی روسها صورت گرفته 

کاشتن کرم جاسوسی در نيروگاه اتمی که . باشد
می تواند امنيت يک منطقه را برهم زند با کاشتن 
چنين کرمی در يک کارخانه ماشين سازی 

در اينجا عمل انجام شده . معمولی متفاوت است
يم جديد امنيتی است که در زمان شکستن يک حر

اگر قرار باشد . صلح همه در حفظ آن می کوشند
ممالک در زمان صلح رعايت اين اصول مورد 
توافق را بانجام نرسانند آنوقت اين حق را سايرين 
نيز پيدا می کنند و برای خود محفوظ می دارند 
که از اين حريم خطرناک بگذرند و نيروگاههای 

. مالک را مورد تهديد قرار دهندهسته ای ساير م
اين خطر برای آمريکا و اسرائيل و يا اروپا 

. آنها می دانند جواب های هوی است. روشن است
حمله سايبری به سايتهای هسته ای برای همه 

اصولی که در اينجا . طرفهای درگير ممکن است
حاکم است همان اصولی است که در مورد 

يعنی اصل . نداستفاده از بمب اتم صدق می ک
ايجاد چتر وحشت در دوران . ايجاد ترس متقابل

ميدان دار  ،جنگ سرد مانع شد تا ماجراجوئی
  ۶ادامه در صفحه...همين. عرصه سياست شود

  چهره زشت جمهوری اسالمی در تجاوز وحشيانه به زندانيان روشن می شود
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[Text eingeben] 

  ...ريا کاری امپرياليسم
مسئله در مورد امنيت نيروگاههای هسته ای  

مطرح است اگر طرفی خود را موظف به حفظ 
ندارد که طرف مقابل به  اين حرمتها نداند تضمين

اين حرمتها احترام بگذارد اين است که حمله 
سايبری به سايت هسته ای ايران مسلما با آگاهی 
روسها صورت گرفته است و در کادر سياست 
  .تحريمهای ايران و سازش روسيه با آمريکا است

با فروش موشکهای  ٢٠٠٥دولت روسيه در سال 
 ٦٠به تعداد  ٣٠٠- ضد هوائی با برد زياد  اس
بهای اين موشکها . دستگاه به ايران موافقت کرد

مجهز به چهار لوله پرتاب و دستگاه هدايت و 
  .رادار يک ميليارد دالر بود

پس از فروش اين موشکها که ايران را به يک 
سامانه قدرتمند دفاع ضد هوائی مجهز می کرد 
که می توانست از تاسيسات هسته ای ايران در 

زات اسرائيل و آمريکا حفاظت کند مقابل تجاو
دولت اسرائيل با دولت روسيه تماس گرفت و پس 
از چندين مسافرت متعدد در پس پرده با دادن 
امتيازاتی به آنها احتماال در زمينه نفوذ آمريکائيها 

روسها را از تحويل اين  ،و اسرائيليها در قفقاز
اين سالحها صرفا . سالحها به ايران منع کرد

دفاعی داشت و تنها از تاسيسات هسته ای جنبه 
از  ٢٠٠٨مسکو تا سال . ايران حفاظت می کرد

تحويل اين موشکها به ايران خودداری کرد و 
  .دليلش را بدروغ نقص فنی اعالم نمود

روسها می دانستند که تحويل اين سالحها به ايران 
دولت جمهوری اسالمی را که يک سياست 

دارد به رجزخوانی  تحريک آميز و ماجراجويانه
بيشتر وادار کرده و ديگر نمی توان توسن 

آنها ترجيح می دادند . پرمدعائی آنها را مهار کرد
که ايران ضربه پذير باقی بماند زيرا از يک 
ايران ضربه پذير بهتر می توان سواری گرفت و 
کارتش را در بازی قمار با آمريکا بهتر بکار 

به روسها امتياز  يک ايران ضربه پذير بايد. برد
يک ايران . ، بايد در مقابل روسها کوتاه بيايددهد

ضربه پذير ريش آخوندهاش در دست روسهاست 
و اين روسها هستند که ريش آخوندها را می کشند 

  .و قيچی می کنند
حتی روسها که از آب کره می گيرند تا آخرين 
لحظه ايکه برخالف منافع ايران به قطعنامه 

منيت سازمان ملل رای دادند چهارم شورای ا
بطور ضمنی اشاره کردند که اين تحريمها شامل 
نيروگاه هسته ای بوشهر که سوختش را روسها 
می دهند و تفاله اش را تحويل می گيرند و قرار 

که در قبل  ٣٠٠- داد فروش موشکهای دفاعی اس
از صدور قطعنامه تحريم امضاء شده است نمی 

الم کرد که اين يک حزب ما همان زمان اع. شود
 ١٢٤توفان در شماره . دو دوزه بازی بيش نيست

دولت روسيه که بعد از انتخابات تقلبی  "׃ نوشت
در ايران و اعتراضات ميليونی مردم فورا احمدی 
نژاد را به مسکو دعوت کرد و حمايت خويش را 
از وی اعالم نمود حال روشن می شود که در 

مريکا بگيرد حقيقت قصد داشت زهر چشمی از آ
و سقف درخواستهای خويش را در نزد اوباما 

روسيه مانند هميشه با زد و بند با . افزايش دهد
آمريکا به تعهداتی که نسبت به ايران داشت عمل 

روسيه با ايران پيمانی امضاء کرده بود که . نکرد
-به موجب آن به ايران موشکهای روسی اس

ه تدافعی اين موشکها صرفا جنب. تحويل دهد ٣٠٠
داشته و برای حفاظت از حمالت اسرائيل و 
آمريکا به تاسيسات هسته ای ايران مورد نياز 

دولت آمريکا و اسرائيل به دولت روسيه . بود
فشار آوردند که از تحويل اين سالحها به ايران 

در آن زمان استدالل روسها اين . خودداری کند
گذاريم بود که ما بايد به تعهدات خودمان احترام ب

و قراردادی را که با ايران بسته ايم اجراء کنيم و 
تاکيد می کردند که اين موشکها صرفا جنبه 
دفاعی دارد و امنيت هيچ کشوری را به خطر 

در هنگام تصويب قطعنامه تشديد . نمی اندازند
تحريمها عليه ايران سخنی از تحويل موشکهای 

گرچه در اين . به ايران مطرح نشد ٣٠٠- اس
عنامه ورود کاالهائی که در صنايع موشکی به قط

کار می رود به ايران ممنوع اعالم شده ولی 
دولت روسيه با به نعل و به ميخ زدن مدعی شد 
که چون قرارداد با ايران قبل از تحريم اقتصادی 
اخير بسته شده شامل قراردادهای گذشته که 

ولی . اعتبار خويش را حفظ کرده اند نمی شود
لت روسيه حرف خود را پس گرفته و از اخيرا دو

. تحويل سالحهای به ايران خود داری کرده است
اين اقدام روسيه که در همدستی با امپرياليست 
آمريکا صورت می گيرد گويای آن است که 
قراردادهای بين المللی چنانچه فشار و زور 

از اين گذشته . بدنبالش نباشد ارزش اجرائی ندارد
هارات ضد و نقيض خويش راه روسيه با اين اظ

مصالحه با آمريکا و تحت فشار گذاشتن ايران را 
آنها به حسب وضعيت سياسی در . باز می گذارد

آينده نزديک می توانند با اشاره به اين گفتار ضد 
- نقيض مدعی شوند که می خواهند موشکهای اس

را به ايران تحويل دهند زيرا نفس تحريمها  ٣٠٠
منعقده در قبل از تحريم نمی شامل قراردادهای 

  ".شود
ديميتری مدودوف رئيس جمهور روسيه روز 

شهريور طی فرمانی تحويل سيستم  ٣١چهارشنبه 
، بالگرد تسليحات زرهی و هواپيما ٣٠٠- های اس

فرمان . ی به ايران را ممنوع کردو ناوهای جنگ
رئيس جمهور روسيه به دنبال تدابير مربوط به 

شورای امنيت سازمان  ١٩٢٩اجرای قطعنامه 
صادر  ٢٠١٠ژوئن سال  ٩، مورخه ملل متحد
در  ٣٠٠- لغو فروش موشکهای اس .شده است

حالی که تمام تشريفات مورد لزوم به وسيله کليه 
مقامات و منابع رسمی انجام شده بود و موشکها 

رئيس کميته . آماده حمل به مقصد بود متوقف شد
کنستانتين  ،امور بين المللی مجلس دومای روسيه

ايران حق دارد به خاطر عدم " ׃گفت کاساچف
در شرايط . خسارت کند اجرای قرارداد ادعای

حاضر روسيه حداکثر يک ميليارد دالر زيان 
  ."مالی خواهد ديد

اظهار نظرهای مقامات روسی که از تحويل 
خودداری می کنند و  ٣٠٠- موشکهای دفاعی اس

می گذارند قرارداد خويش را با ايران بزير پا 
گويای آن است که آنها با آمريکائيها به توافقات 
جديدی رسيده و امتيازات جديدی به ضرر ايران 

عدم تحويل موشکهای دفاعی به ايران . گرفته اند

ميدان تهديدهای آمريکا و اسرائيل را باز می 
گذارد که هر روز مدعی شوند گزينه نظامی عليه 

جود موشکها می و. ايران را روی ميز خود دارند
توانست از دامنه و تاثير اين تهديدات بکاهد و 

حال آنکه ايران باز . مواضع ايران را تقويت کند
بايد از موضع ضعف به امپرياليستها باج دهد و 

  .احمدی نژاد عربده بکشد
روزنامه های آلمانی اين ادعای مسکو را که 
موجب خرسندی آمريکائی شده است نادرست و 

داد توصيف کردند و اضافه نمودند که ناقض قرار
همه می دانند که دروغ می گويند ولی مهم اين 

  .است که منافع ما تامين شده است
البته دولت روسيه که قرارداد با ايران را نقض 
کرده است و به ايران زور می گويد و بهای 
موشکها را نيز دريافت داشته است حاضر نيست 

های موشکها را نيز حتی ب. به ايران خسارت دهد
ايران منفرد و عاجزتر از آن . پس نخواهد داد

است که با پرچم اسالم ناب محمدی موفق شود 
حق را تنها می توان با . حق ملت ايران را بگيرد

رژيمی . زور گرفت و ايران اين زور را ندارد
که منافع طبقه حاکم را در سر دارد و نه منافع 

ع گروهی بهر خفتی ملی ايران را برای حفظ مناف
  . تن در می دهد

، از کار روسها البته پس از اين همه حقه بازی
، عدم تحويل موشکهای انداختن نيروگاه هسته ای

دفاعی به ايران هنوز برای اينکه کارت ايران را 
برای چاپيدن در دست داشته باشند مدعی می 

رئيس کميته امور بين المللی مجلس دومای  ׃شوند
تانتين کاساچف در مصاحبه ای با ، کنسروسيه

 ٢٠١٠اکتبر  ٩در " روسيه امروز"تلويزيون 
ما عليه استفاده از زور در قبال "׃ اظهار داشت

  ."ايران از اين کشور حمايت می کنيم
باين ترتيب به ايران در باغ سبز نشان داده و می 
گويند بايد دم ما را ببينی چون ما با حمله آمريکا 

. باز روز از نو و روزی از نو. مبه ايران مخالفي
باز ايران بايد برای حفظ منافع يک گروه مافيائی 

باز . در قدرت از منافع ملی خويش چشم بپوشد
  . بايد آلت دست روسها شد

، رژيمی که رژيمی که به ملت خويش تکيه نکند
، ، دزدهاشکنجه گران و مفسدين فی االرض

راست ، متجاوزين به حقوق مردم در آن قاتلين
راست راه بروند و همه موازين قانونی در آن با 

، رژيمی که از ملتش بيش از پا لگدمال شود
ل و غدشمنان ملتش بترسد و بر شالوده دروغ و د

رياکاری مستقر باشد نمی تواند در مقابل 
حاکميت از مردم است  .امرپياليستها مقاومت کند

ر کسانيکه می خواهند اسالم را د. و نه از اسالم
جهان حاکم کنند تنها به تحريک همسايه های 
ايران می پردازند و ايران را به انزوا می کشند و 
ايران منزوی لقمه خوبی برای همه 

باين ترتيب رژيم جمهوری . امپرياليستهاست
اسالمی يکی از مهمترين ممالک حامی خويش را 

  .از دست داد و منزوی تر شد
داد که به وعده تجربه روسيه ولی بار ديگر نشان 
امپرياليستها . های امپرياليستها نمی توان دل بست

اگر زور و عامل . فقط زبان زور را می فهمند
  ٧ادامه در صفحه...فشار به عنوان 

همدست امپرياليسم ،صهيونيسم يعنی نژادپرستی  
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[Text eingeben] 

  ...ريا کاری امپرياليسم
تضمين اجرای قرارداد وجود نداشته باشد دست 

  .ممالک کوچک به جائی نمی رسد
*****  

  
  

  ...تجهيز نظامی 
فروند  ٧٢، "آپاچی"روند هليکوپتر ف ٧٠

فروند هليکوپتر  ٣۶و " بالک هاوک"هليکويتر 
الکهيد "شرکتهای اسلحه سازی  ".بيرد ليتل"

و غيره از اين " بوئينگ"، "يتئونر"، "مارتين
  .برده اند رمعامله سودهای سرشا

چندی بعد مطبوعات در کنار فروش تسليحات به 
ند که عربستان سعودی و کويت اشاره کرد

قراردادهائی نيز با امارات متحده عربی و 
بهای فروش اين . پادشاهی عمان بسته شده است

 ٩٠به اين ممالک به  ٢٠١۴تسليحات تا سال 
 ۵٠عربستان سعودی (ميليارد يورو خواهد رسيد

 ٢/٩عمان - ميليارد ۵/٢۶اتحاديه امارات - ميليارد
ها چنين رقم باالئی تن). ميليارد ٣/۵کويت - ميليارد

ظاهر قضيه است و در پشت آن ارقام سرسام 
آورتری مطمئنا پنهان است که بعلل امنيتی و 

اين اقالم . کتمان توان رزمی بر قلم نمی آورند
تازه جدا از سرمايه گذاريهای تسليحاتی است که 
آمريکائيها و فرانسويها جداگانه در امارات متحده 

  .ندت و عربستان سعودی انجام داده ايو، کعربی
فروش اين حجم  از تسليحات به عربستان سعودی 
را می توان از جنبه های متعدد مورد ارزيابی 

به اعتراف کارشناسان آمريکائی فروش . قرار داد
هزار  ٨٠چنين حجمی از اسلحه بيش از 

در . فرصتهای شغلی در آمريکا ايجاد خواهد کرد
رونق ، نتيجه آن نيروی خريد مردم افزايش يافته

ار داخلی در آمريکا تشديد شده و اين امر می باز
تواند با تاثير گذاری بر روی شاخه های ديگری 
از توليد به وضعيت اقتصادی آمريکا سرو سامان 
دهد و طول عمر امپرياليست آمريکا را افزايش 
دهد تا وی بتواند بر بحران عميق آمريکا با منتقل 
کردن بار آن بر دوش همه ممالک جهان مسلط 

 ١۶۵٠هم اکنون بدهکاری دولت آمريکا . شود
درصد قدرت  ٩۴ميليارد دالر است يعنی 

تا  ٢٠٠۶در ميان سالهای . اقتصادی آمريکا
از حجم سرمايه گذاری در آمريکا به  ٢٠٠٩

آمار ماه سپتامبر . مقدار يک سوم کاسته شده است
وضعيت سياهی از درجه اشتغال در آمريکا 

بيکاران بيش از آنچه بر تعداد . ترسيم می کند
دولت چين و . انتظار می رفت افزوده شده است

ترکيه اعالم کردند که برای مبادالت بازرگانی 
استفاده از دالر را ضروری ندانسته از تجارت با 
دالر صرفنظر خواهند کرد و اين به آن مفهوم 
است که آنها برای کسب ارز خارجی ای بنام 

فشار به . واهند کرددالر تالشی در بازار آزاد نخ
دالر بی پشتوانه روز بروز در حال افزايش است 
و جنگ عراق و افغانستان آنرا هر روز از روز 

  .قبل بی ارزشتر می کند
بهانه فروش چنين تسليحاتی به عربستان سعودی 
را مطبوعات غرب و آمريکا خطر موهومی 

ايران عنوان می کنند و به مانورهای اخير ايران 
آنها به صراحت . فارس استناد می نماينددر خليج 

 ،می گويند با افزايش قدرت دفاعی عربستان
برتری قدرت نظامی اين کشور را نسبت به ايران 

البته پوچترين استداللی که می . تامين کرده ايم
توان برای توجيه چنين خريدهائی بکار برد همان 

ايران فقط زمانی برای . ترس از ايران است
عودی خطر بالفعلی محسوب می شود عربستان س

که آمريکا و اسرائيل به ايران حمله کنند و منطقه 
در شرايط عادی خطر . را به خون و آتش بکشند

نظامی از جانب ايران عربستان سعودی را تهديد 
دامن زدن به دشمنی ايرانی و عرب از . نمی کند

جانب عمال سلطنت طلب و اسرائيليها در ايران 
جاد فضائی تشنج آميز برای بهره در خدمت اي

در همين . برداری امپرياليستها در منطقه است
سال گذشته امپرياليست فرانسه به بهانه لولوی 
ايران پايگاه های عظيم دريائی در ابوظبی مستقر 
ساخت و قراردادهای ساخت نيروگاههای اتمی را 

تاريخ اما . با امارات متحده عربی منعقد گردانيد
ه است که اين عربستان سعودی و کويت نشان داد

بودند که به ياری صدام حسين برای تجاوز به 
ايران آمدند و اين عربستان سعودی بود که بهای 
نفتش را برای مبارزه با ايران تقليل داد و باعث 

البته . رونق اقتصادی ممالک امپرياليستی گرديد
تنها نبايد فروش تسليحات را از جنبه اقتصادی 

  .ی کرد مهمترين جنبه آن بخش سياسی استبررس
با افزايش قدرت نظامی عربستان سعودی آمريکا 
در حقيقت از نفت عربستان و قدرت سعوديها 
حمايت می کند که پشتوانه دالرهای آمريکائی 

هم اکنون نوسانات ارزی فشار سختی به . است
بی . سرمايه مالی در آمريکا وارد می آورد

غذ پاره ای شده است به اعتباری دالر که کا
اين کاال در حال حاضر . پشتوانه کاال نياز دارد 

نفت عربستان سعودی است که مجبورند آنرا در 
اين بدان . بازار جهانی تنها به دالر بفروشند

معناست که ممالک نيازمند مواد فسيلی بايد 
دالرهای بی پشتوانه آمريکا را با نفت معاوضه 

عربستان سعودی است که در عمل اين نفت . کنند
تازه . دالر را روی پای خود نگهداشته است

امپرياليست آمريکا همين درآمد را از طريق 
فروش تسليحات به بازرا مالی آمريکا بر 

با اين کار امپرياليست آمريکا بار . ميگرداند
بحران داخلی خويش را بدوش عربستان سعودی 

روش نفت انداخته و اندوخته های آنها را که از ف
کسب شده مجددا به بازارهای آمريکائی سرازير 

  .می کند
عربستان سعودی يکی از مهره های مهم 
امپرياليست آمريکا در منطقه است که با ياری 
آنها القاعده و طالبان از طريق پاکستان در 
افغانستان عليه روسها تقويت می شدند و امروز 

سنی نيز در منطقه در پشت جنگ پنهان شيعه و 
قرار داشته و برای دامن زدن باين جنگ به سنی 
ها برای تفرقه در منطقه کمکهای فراوان مالی 

، نقش عربستان سعودی در پاکستان. می کند
و منطقه مخرب  ، سوريه و لبنان، عراقافغانستان

تقويت عربستان سعودی . تر از نقش ايران است

با انگيزه مهار ايران صورت می گيرد زيرا 
نفت عربستان سعودی در منطقه شيعه  دريای

نشين اين کشور قرار داشته و عربستان سعودی 
بايد هر زمان آماده باشد تا نفوذ ايران را در اين 

سياستهای اخير تجاوز کارانه . منطقه سرکوب کند
عربستان سعودی در يمن و بمباران شيعيان يمن 
به بهانه های پوچ که خطری بالقوه برای رژيم 

بودند بيانگر آن است که اين رژيم تا به سعودی 
  .چه حد به داشتن يک ارتش قدرتمند نياز دارد

ولی مهمترين جنبه ای که از ديد همگان پنهان می 
ماند و بر آن به بهانه خطر ايران سرپوش گذارده 
می شود کنترل تمام ماشين نظامی عربستان 

  . سعودی توسط آمريکاست
، پيشرفته، رادارهای موشکهای پيشرفته
، سامان نگهداری آنها و هواپيماهای پيشرفته

همه در  يدکیتامين تجهيزات الزم و وسايل 
اگر بخاطر  .انحصار کارشناسان آمريکائی است

بياوريد همين اقدام خائنانه را شاه ايران با خريد 
تسليحات آمريکا در ايران انجام داد و حق 
مصونيت ارتش آمريکا را در ايران برسميت 

وقتی انقالب شد آمريکائيها بسياری از . ناختش
دستگاههای مدرن الکترونيکی را که حضورشان 
را در ايران برای خويش خطری می دانستند با 

آنها راداری را که در مرز . خود بهمراه بردند
شوروی مستقر ساخته بودند و جاسوسی می 
کردند با همدستی دولت بازرگان از ايران خارج 

ليکه اين اقدام به معنی نقض حاکميت کردند در حا
اگر پول اين رادار را دولت ايران . ملی ايران بود

داده بود که اينطور بود اين کار امپرياليست 
هزار  ۵٠. آمريکا دزدی محسوب می شود

مستشار آمريکائی با پول ملت ايران تسليحات 
آمريکائی را کنترل می کرد تا از آنها در زمان 

استفاده کرده و در زمان صلح  جنگ عليه روسها
ايران به پاس همين . عامل فشاری برای آنها باشد

تسليحات عظيم به نيمه مستعمره آمريکا بدل شده 
بود و نقش ژاندارم منطقه را در خدمت سياست 
توسعه طلبانه و تجاوزکارانه آمريکا در منطقه 
بعهده گرفته و خلقهای منطقه را سرکوب می 

  .کرد
دی دارای آن چنان کارشناسان عربستان سعو

آموزش ديده نيست تا بتواند چنين حجمی از 
ارتش . تسليحات را هدايت و نظارت کنند

عربستان سعودی عمال در دست امپرياليست 
آمريکاست و سعوديها هرگز نظارتی بجز يک 

دولت . نظارت صوری بر آنچه خريده اند ندارند
مستشار سعودی با اين کارش پای ده ها هزار نفر 

آمريکائی را برای اخالل در منطقه به عربستان 
باز کرده و دست آمريکائيها را در محاصره 

در شرايط . نطامی ايران باز می گذارد
اضطراری ارتش آمريکا با تکيه به همين 
تسليحات که با نام مستعار تسليحات عربستان 
سعودی به منطقه آورده است به ايران حمله 

اليست آمريکا منطقه را به انبار امپري. خواهد کرد
باروت بدل کرده و مسلما اين همه تسليحات را از 

آنها در . نظر جنبه تزئينی به منطقه نيآورده است
 ٨ادامه در صفحه ...انديشه استفاده ازآن عليه

مبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی 
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[Text eingeben] 

  ...تجهيز نظامی 
  .جنبشها و ممالک منطقه هستند

البته اين سياست آمريکا به مسابقه تسليحاتی در 
اسرائيل از هم اکنون . طقه منجر می شودمن

خواهان هواپيماهای پيشرفته تر از آمريکاست 
تا در برابر خطر احتمالی و موهومی حمله 
نظامی عربستان سعودی به اسرائيل که در 

  .واقعا يک حمله تخيلی است مجهز باشد
دولت آمريکا به اسرائيل اطمينان خاطر می دهد 

نيت اسرائيل به که با فروش اين تسليحات ام
آمريکا در اين زمينه کامال حق . خطر نمی افتد

دارد چون سامانه هدايت هواپيماها و رايانه 
هائی که در آنها نصب شده است تحت کنترل 

آنها می توانند از بلند . کامل آمريکائی هاست
شدن هواپيما در مواقع ضروری ممانعت کنند و 

لبانان خ. يا آنها را از پائين هدايت نمايند
عربستان سعودی اگر واقعا هم وجود داشته 
باشند که اين دوره های نظامی و آموزشی را 
ديده باشند عمال آلت دست مستشاران آمريکائی 

آمريکا با فروش اين همه تسليحات با . هستند
يک تير چند هدف را زده است و عربستان 
سعودی درجه چاکرمنشی و وابستگی خويش را 

  .مايش گذارده استبه آمريکا به ن
 ١٠تا  ٩نشريه کلنر شتات آنسايگه درشماره 

 ٢٠اياالت متحده آمريکا "׃ اکتبر نوشت
را به اسرائيل " ضد رادارشکاری  هواپيمای
ميلياردها دالر ٧۵/٢اين قرار داد . داده است

 ٣۵-هواپيماهای بسيار مدرن اف. ارزش دارد
که توسط شرکت الکهيد مارتين ساخته شده اند 

سط رادار به سختی قابل رديابی هستند و بايد تو
به اسرائيل  ٢٠١٧تا  ٢٠١۵ميان سالهای 

اسرائيل مدعی است که به . تحويل داده شوند
اين هواپيماها برای مبارزه با برنامه اتمی ايران 

در حاليکه آمريکائيها سبيل روسها . نياز دارد
را چرب کرده اند تا قرارداد معتبر و رسمی و 

خودش را با ايران بی شرمانه نقض کند  قانونی
و نشان دهد که امضاءهای امپرياليستها فاقد 
ارزش است و در اين دنيا فقط زور کاربرد 

، خود ميلياردها دالر به اسرائيل سالح می دارد
تجربه  .کندی فروشد و وی را تا دندان مسلح م

نقض قرارداد رسمی و معتبر از طرف روسيه 
امپرياليستی از اين عمل  و تائيد همه ممالک

ضد قانونی به ما می آموزد که بايد به روی پای 
خود بايستيم و هرگز اختيار غنی سازی 
اورانيوم و نيروگاه هسته ای بوشهر را در 

، به حرفهای اختيار امپرياليستها قرار ندهيم
امپرياليستها اعتماد نکنيم و بدانيم که 

در پی امپرياليستها دشمنان بشريت هستند و 
   .غارت جهانند

تنها ملتی که به نيروی خود در درجه اول تکيه 
. کند از امکان پيشرفت و ترقی برخوردار است

و دولتی که به فرار مغزها دامن زند و بی 
مغزها را بر سر کار آورد آخر بايد به نوکری 
اسرائيليها و آمريکائيها رود و کفشهای کثيف 

تر از تسليحات اين خطرناک. آنها را واکس بزند
عرب

ستان 

  .      سعودی است
*****  

  
  

  ...معجزه 
با وجود وی و قدرت معجزه اش جامعه . شد

انسانی جاودان شده بود و به پزشک و دارو 
نيازی نبود و کسی نيز نبايد از پيری می ترسيد 
زيرا پيری آستانه مرگ به حساب نمی آمد و 

مشکل وی . همه مردمان عمر جاودانی داشتند
به  ،خودش بدمدقط اين بود که نمی توانست به ف

معجزه پيامبر . يا فوت نکند، خودش فوت کند
همان کتابی که جلد . اسالم گويا قرآن است

دومش توسط خامنه ای در دست تقرير است و 
جلد اولش را قصد داشت کشيش قبال گمنام 

البته کتاب قرآن در . آمريکائی به آتش بکشد
ر سن چهل سالگی هنوز د ،زمان وحی به محمد

وجود خارجی نداشت چون هنوز اساسا آيه ای 
نازل نشده بود تا قرآن به صورت کتاب وحی 

پس نمی شود . تمام و کمال آماده چاپ شود
وجود قرآنی را که هنوز وجود نداشت دليلی 
برای اثبات پيامبری محمد بدانيم و آنرا از 

خود پيامبر . معجزات وی به حساب آوريم
م نيز از وجود قرآن اطالع نداشت زيرا اسال

نمی دانست پروردگار قصد دارد کدام آيه ها را 
در چه موقع به وی نازل کند تا در پی جمع 

يکی  ،قرآن را بعد از مرگ وی، آوری آن باشد
از خلفاء راشدين يعنی خليفه سوم راشدين 

مارکدار و بسيار مشهور " راهنشيپ"عثمان که 
ات پراکنده و نقل قولهای است با جمع آوری آي

تصاويری از . محمد در اين موارد تدوين کرد
پيامبر اسالم که قرآن را به زير بغل دارد 

زيرا . تصاوير جعلی است و نبايد بدان دل بست
در زمان حضور حضرت جلد اول قرآن هنوز 
چاپ نشده بود و اين تصوير نمی تواند واقعی 

اسالم تنها  اگر خالصه کنيم معجزه پيامبر. باشد
کشيش . بعد از مرگش معجزه اعالم شد

آمريکائی که می خواست صدها قرآن را آتش 
بزند يک لحظه هم فکر نکرد که ممکن است 

اين . دنيا زير و رو شود و آسمان به زمين برسد
اوباما بود که تلفنی وی را از اين کار برحذر 
داشت تا دنيا بر سر آمريکائهيا در افغانستان و 

تان و عراق و خاور ميانه و ممالک پاکس
اوباما فهميد که از بين . اسالمی خراب نشود

بردن حرمت معجزه يک بيماری واگيری است 
که می تواند گريبان عصای موسی و دم مسيحا 

  .  را نيز بگيرد
تا اينجای مطلب جنبه تاريخی و افسانه ای 
مذاهب بود که برای رهبری مردم و حل 

وز از قدرت معجزات مشکالت اجتماعی ر
ولی در دنيای امروز با اين . استفاده می کردند

همه پيشرفت علوم ديگر کسی قادر نيست با 
ادعای علم کردن يک معجزه بشريت را از 

چون اگر . چنگال فقر و بی عدالتی نجات دهد
چنين پيامبری پيدا شود کافيست در يک سفر 

 ،ماهواره ای بدور زمين و ارسال پيام همه فهم
همه مشکالت را عمال حل کند و نه آنکه وعده 

پس خوانندگان با خيال راحت . حل آنها را بدهد
بدانند که ديگر معجزه گری در پيدا نخواهد شد 

  .که رو دست معجزه گران سنتی بلند شود
ولی آنها که از اين مذاهب پول می خورند و 
می خواهند سرمايه گذاريهای پيامبران را در 

حفظ کنند بايد برای حل معضالت بورس مذهب 
کنونی که واقعيت سرسخت مشخص است، راه 

آنها در مذاهب روش فتوا را پيدا . حلی بيابند
پيروان مذهبی مشکلی می يابند به . کرده اند

يک رهبر مذهبی مورد قبولشان مراجعه می 
کنند و از وی استفهام مطالب را می طلبند و 

که معموال  وی به آنها راه حل نشان می دهد
، قابل تفسير و کاله ، ذهنیپيشنهادات چند پهلو

پيروان نيز بدون عذاب وجدان و . شرعی است
با خيال راحت که مسئوليت همه کارهاشان 
بعهده فتوای فقيه است به اعمال خود خواسته يا 

  .خود ساخته دست می زنند
خمينی نظرش اين بود که برای ما حفظ 

ب قدرت سياسی کس. حکومت اسالمی مهم است
و حفظ قدرت سياسی از طريق اعمال 

وی نظرش بر . ديکتاتوری طبقاتی مهم است
اين بود که ما بايد نسبت به مردم ديکتاتوری 

وی . کنيم ولی نسبت به خودمان دموکرات باشيم
مردم را دعوت می کرد بر ضد هم جاسوسی 
کنند و همديگر را لو بدهند تا عمر جمهوری 

، توده ايها و فدائيان اکثريت ابداسالمی افزايش ي
وی  می گفت حتی  .به اين فتوا اقتداء کردند
 "فروعات دين"يعنی ... نماز و روزه و حج و

را می شود زير پا گذاشت و کافی است که از 
. فقط توحيد و نبوت را حفظ کرد "مذهب"

معجزه خمينی کسب قدرت سياسی بود و اعمال 
عال از بازار توضيح المسايل وی را که ف ،آن

نمی شد به عنوان معجزه وی  ،جمع آوری شده
بر اساس فتوای وی و يا ساير آيت . قالب کرد

خلق  یارزشهای جديد اخالق جاز بودها مهللا ا
که با ارزشهای تا به آن روز مورد پذيرش  کرد

اگر در  .مردم حتی در مغايرت قرار داشته باشد
اسالم زنای محصنه مستوجب سنگسار است در 

ندانهای ايران تجاوز به زنان متاهل و يا ز
ُ دختران باکره که با م  هر کافر آنها را حالل می                    

اگر در . کنند زنای محصنه محسوب نمی شود
زمان شاه شالق زدن نامش شکنجه بود در 
زمان جمهوری اسالمی نام شکنجه را تعزير 
می گذارند و هدفش آموزشی و تجديد تربيت 

ندارد چون در خدمت        ِ               است و ا عمال آن ايرادی
جمهوری اسالمی يک آچار چند . اسالم است

منظوره که سابقا به آن آچار فرانسه می گفتند 
چون از فرانسه می آمد پيدا کرده که با پيوست 

هر کثافتی می تواند " در خدمت مصالح اسالم"
پاک پاکيزه جلوه داده شود و ارتکاب به آن جرم 

با اين . نکندو کسی را آلوده به گناه نبوده 
جنايتکارانه ترين اعمال  ،پيوست و برچسب
 ٩ادامه در صفحه ...اين. قابل توجيه است

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
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[Text eingeben] 

  ...معجزه 
سياست ماکياوليستی است که از بدو جمهوری  

همه چيز در خدمت . اسالمی حاکم بوده است
حتی  ،اسالم و همه چيز در خدمت بقاء حکومت

ی برای دارودسته مذهب. خود اسالم ناب محمدی
اعم از اسالمی يا غير اسالمی ارزشهای مطلق 

تنها يک ارزش . و قابل احترام وجود ندارد
وجود دارد و آن حفظ جمهوری اسالمی بهر 

حتی به بهای توهين به اسالم و . بهاء است
به موجب فتوای . نقض دستورات مدون اسالمی

رهبران اسالمی اگر برای نفوذ در يک سازمان 
ر مذهبی الزم باشد سياسی ضد رژيم و غي

مامور نفوذی مشروبات الکلی بنوشد و 
اخالقيات اسالمی را مطلقا به زير پا بگذارد اين 
کار مجاز است زيرا در خدمت حفظ نظام 

نظامی که خود را برگزيده الهی . اسالمی است
می داند و می خواهد جامعه ای انسانی و 
سرشار از عدالت و رفاه و اخالقات ناب 

اهم کند مشوق زير پا گذاردن همه اسالمی فر
چنين نظامی . معتقدات و اخالقيات خودش است

طبيعتا استقرار آن جامعه موهومی ادعائی را 
بلکه حامی و حافظ  ،هرگز در نظر ندارد

جمهوری واقعی اسالمی کنونی با همه آلودگيها 
و زشتيهای آن در خدمت مشتی سلطه گر 

مت بقاء مذهب وسيله ای در خد. مافيائی است
مذهب وسيله شستشوی مغزی و . سلطه است

مذهب افيون توده هاست و . تحميق مردم است
  .هميشه همينطور بوده است

البته اين رژيم جمهوری اسالمی نيست که در 
عمل بايد اعتقادات پوچ و غير واقعی و سنتی 
کهنه خود را با واقعيات دنيای کنونی وفق دهد 

، وا استفاده کندو برای توجيه آن از طلسم فت
جامعه مذهبی اسرائيل نيز با اين مشکل روبرو 

  .است
در آنجا نيز دختران بايد از روابط جنسی قبل از 

، گوشت خوک رفتن به خانه شوهر پرهيز کنند
، گوشتی بخورند که گوشت ذبح يهودی نخورند

حال تکليف خانم تسيپی ... و شبيه اسالمی باشد
آقای ايهود ليونی وزير امور خارجه قبلی 

اولمرت چه می شود که در گذشته يک پرستوی 
موساد بوده و کوله باری از تجربه جنسی 

  مصلحتی بدوش دارد؟
پرستوی های موساد دختران يهودی زيبائی 
بودند که در سازمانهای جاسوسی اسرائيل 
آموزش می ديدند با مردان دشمن روابط جنسی 
برقرار کرده و به اسراری که مورد نياز 
دستگاههای جاسوسی اسرائيل بوده است از اين 

اين پرستوها طبيعتا . طريق دست پيدا کنند
ماموريتهای واحدی نداشتند و سازمان جاسوسی 
اسرائيل آنها را در هر جا و با هر کس که می 

اين دختران يهودی که . خواست بکار می گرفت
ظاهرا به خاطر اعتقادات يهوديشان به اسرائيل 

ت به دينشان که عامل اصلی هويت رفته و نسب
آنهاست بيشتر بايد پابند باشند براحتی اخالقيات 
يهودی را که شبيه اسالم است به زير پا می 
گذاشتند و در خدمت منافع جمهوری يهودی 

اسرائيل از بغل يک  مرد به بغل مرد ديگر می 
رفتند و آنرا در خدمت منافع دولت يهودی 

طبيعتا برای . نداسرائيل به حساب می آورد
اينکه اين عده را از نظر روحی آماده کرد که 
از نظر مذهبی دچار عذاب وجدان نشوند و در 
روز معاد بتوانند برای تبرئه خويش به اسناد 
غير قابل انکار برای رفتن به بهشت استناد 

با نام خاخام يهودی هللا نياز به چند آيت ا ،کنند
ال اين تا با فتواهای به موقع خود خياست 

پرستوها را راحت کنند که همخوابگی آنها از 
اين آن حقيقت . نظر مذهبی اشکالی ندارد

معجزه اديان است که می تواند حلبی را به 
اگر تا بحال همه معجزات . عنوان طال بفروشد

افسانه ای بوده است ولی معجزات اين فتواها 
عريان و حقيقی است و بسياری آنرا بر روی 

در زندان اوين چه در هتلی در بدن خود چه 
  .پاريس و يا برلن حس می کنند

باور نمی کنيد باين خبر روزنامه کلنر شتات 
توجه  ٢٠١٠اکتبر  ۵آنسايگه در آلمان مورخ 

يک خاخام فتوای مذهبی از نظر "׃ کنيد
مجاز  اسرائيلی روابط جنسی با دشمن داشتن

مشروط بر اينکه در خدمت . است
) توفان-ری يهودی اسرائيلبخوانيد جمهو(کشور
اينکه خط کش اندازه گيری دست کيست . "باشد

بودن عمل را اندازه بگيرد معلوم  تا مشروط
اين پرستوی اسرائيلی است که بر اساس . نيست

احساس باطنی و ذهنی خود می تواند متحقق 
البته کار تنها به فتوی . بودن شرط را تفسير کند
ارشناس حقوقی يک ک. مذهبی پايان نمی پذيرد

يهودی بنام آری شوات مبنی بر خبر روزنامه 
׃ اظهار کرده است "يديوت آهارونوت"
اعضاء زن سازمان جاسوسی بخش خارجی "

را بتور بزنند " تروريستها"موساد حق دارند 
برای امنيت کشور به اطالعات  اينکهبخاطر 

  .".مهم دست بيابند
ل اينها معجزات اديان است که واقعی و قاب

همه دولتها از اديان . رويت و اندازه گيری است
برای تحميق ملتها و بقاء رژيمهای خويش 

اينکه چه پيرايه ای بر آن می . استفاده می کنند
پوشانند مهم نيست مهم نقش مذهب در بيراهه 

اين بيماری چند هزارساله که . بردن مردم است
مانند خوره در جوامع وجود دارد تنها با 

انش و دامن زدن به مبارزه طبقاتی پيشرفت د
می تواند مهار شود و تضعيف گردد و سرانجام 

، ، با ممنوعيتها، با زندانبا چاقو. از بين برود
 با تضييقات نمی توان بر ضد جهل مبارزه کرد

اين است که  .و بر عکس تاثيرات معکوس دارد
حزب ما هميشه بر نظريات سياسی تکيه می 

. ذهبی و ايدئولوژيککند و نه اعتقادات م
 ، افغانستان، عراق، لبنانمبارزه مردم فلسطين

اين . مبارزاتی ملی و ضد امپرياليستی است
ملتها با هر اعتقادات مذهبی و يا ايدئولوژيکی 
که دارند برای رهائی ملی کشورشان مبارزه 
می کنند و امپرياليست را آماج حمله خويش 

با اعتقادات آنها با ايدئولوژی آنها . قرار داده اند
تنها در روند مبارزه سياسی در راه رهائی ملی 

با . می توان مبارزه کرد و زبان آنها را فهميد
توهين و تحقير و همدستی با ارتجاع مذهبی 
امپرياليستی عليه اسالم که تنها توجيهی موذيانه 

برای سرپوش گذاردن بر حقوق ميليونها  
در  ، تجاوز به کشورهای مسلمانمسلمان

عرصه جهان از لبنان گرفته تا عراق و 
افغانستان و ايران و فلسطين و سودان و نيجريه 

است نمی توان بر يک درک عقب مانده ... و
چند هزار ساله که ريشه اش در نادانی عمومی 

شکست چنين سياست . است غلبه کرد
تجربه . امپرياليستی از هم اکنون روشن است

ی دهد که سياست حداقل ده سال اخير نشان م
" تروريسم"نه تنها " تروريسم"مبارزه با 

 هادعائی امپرياليستها را ازبين نبرده بلکه آنرا ب
نيروئی قدرتمند در همه جهان برای مقاومت در 
مقابل سلطه گری امپرياليستها بدل کرده است و 
اين جنبش روز بروز گسترش بيشتری خواهد 

ت خويش يافت و بر کمونيستهاست که با فعالي
و نشان دهند  در رهبری اين جنبشها قرار گرفته

تروريستها امپرياليستها و صهيونيستها بوده و 
هستند و تا آنها پا برجايند نمی توان تروريسم را 

    .از بين برد
      *****  

  
 

  ...تکامل در وحدت
، سخن ما در به آثار اين بزرگان مراجعه کند

تی در انقالب سوسياليس باره مورد مشخص
روسيه است که کامال در انطباق با آموزش 

لنين با . مارکس و انگلس و تکامل آن است
، با شناخت عميق از تئوری های مارکس

شناخت عميق از جوانب گوناگون جامعه 
، با هدف گرفتن ساختمان سوسياليسم به روسيه

، واقعيت موجود عبارت ديگر با شناخت تئوری
غ و قريحه آفريننده و هدف و اضافه کنيم با نبو

خود راه بسوی ساختمان سوسياليسم را هموار 
لنين اختر تابنده ای بود که در هر لحظه  .ساخت

بر راهی که می بايست در پيش گرفت پرتو می 
اگر مهر و نشانهای جامعه کهنه در  .افکند

، بطريق جامعه سوسياليستی اجتناب ناپذير است
به ، دوران گذار از سرمايه داری اولی

سوسياليسم نمی تواند از چنين مهر و نشانهائی 
کلمه گذار بچه معنی است؟ آيا ". بدور بماند

بکار بردن آن در اقتصاد به اين معنی نيست که 
، تکه ، اجزائیدر ساخت مشخص عناصری

هم از سرمايه داری و هم از ، پاره هائی
مسلم است که از همان ) لنين(سوسياليسم است

ياليستی سوسياليسم در فردای انقالب سوس
معايب فکری و . جامعه برقرار نمی گردد

اخالقی که مارکس از آنها سخن به ميان می 
، عدم مراعات ، ولنگاریآورد مانند تن آسائی

، حب جاه و مقام که خود سرچشمه انضباط کار
، منافع خود را بر اگوئيسم.مفاسد بيشماری است
معه محصول قرنها جا... .هر چيز برتر شمردن

طبقاتی بويژه سرمايه داری است که حتی 
 ١٠ادامه در صفحه ...کارگران نيز از

ِ تجاوزگران  را بی قيد و شرط ترک کنندو افغانستان بايد خاک عراق  ،استعمارگر         
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[Text eingeben] 

  ...تکامل در وحدت
  . آنها در امان نمی مانند 

روبنای جامعه سرمايه داری همه افراد جامعه 
آموزش و . را مانند هوا در خود می فشارد

، پرورش بورژوائی از همان آغاز کودکی
، نه های گروهیتبليغات روزمره بوسيله رسا

افکار و اخالقيات بورژوائی را عميقا در مغز 
دولت پرولتری بايد . انسانها رسوخ می دهند

تدابيری بينديشد تا بتدريج اين معايب فکری و 
بديهی . اخالقی را از مغز انسانها ريشه کن کند

و . است اين کار از امروز به فردا شدنی نيست
ورهای از اين لحاظ می توان گفت ميان کش

صنعتی پيشرفته و کشورهای ديگر تفاوتی 
  .وجود ندارد

در زمينه اقتصاد نيز تمام مظاهر اقتصاد 
بورژوائی بيکبار محو نمی شود و مقوالتی 

، توليد ، بانک، سرمايه گذاریمانند پول
مبادله تحارت و غيره ) در مقياس محدود(کاالئی

لنين روسيه . دنبا مضمونی ديگر باقی می مان
علت عقب ماندگی نسبت به کشورهای  را به

اما . پيشرفته دارای خصوصيات چندی می بيند
ی و شکل های اساسی اقتصادی سنيروهای اسا"

در روسيه نيز همانهائی است که در هر کشور 
. ، توليد کاالئی خرد و کمونيسمسرمايه داری

، خرده نيروهای اساسی عبارتند از بورژوازی
׃ لنين(پرولتاريا هقانان ودبورژوازی بويژه 

توری ااقتصاد و سياست در عصر ديکت"
انقالب سوسياليستی پيروزمند  .")پرولتاريا

وسايل توليد را از کف صاحبان آن بيرون می 
اما از . کشد و به مالکيت همگانی در می آورد

، از دهقانان نمی توان سلب خرده بورژوازی
مالکيت کرد و مدتی طول خواهد کشيد تا 

ده به صورت مالکيت اجتماعی در مالکيت خر
، آيد و يادمان نرود که مسئله اساسی سوسياليسم

مالکيت اجتماعی را در سراسر جامعه مستقر 
اينها واقعياتی است که انقالب . گردانيدن است

ب اکتبر چين به وضوح انقالاکتبر روسيه و 
آن نيروهائی که تحت لفافه . نشان داده اند

و عناوين مختلف پديده  مارکسيسم و به بهانه ها
سوسياليسم را در روسيه از ريشه می زنند بايد 

  ׃قبل از هر چيز به دو سئوال پاسخ دهند
، از اوال منظور مارکس از اينکه در سوسياليسم

لحاظ اقتصادی مهر و نشانهای جامعه کهنه 
هنوز از پيکر جامعه زدوده نشده چيست؟ چه 

اليسم مهر و نشانهای اقتصاديست که در سوسي
باقی می ) و بنابر اين در گذار به سوسياليسم(

در مقياس  هماند؟ آيا اين وجود توليد کاالئی البت
محدود نيست؟ آيا پول در سوسياليسم نقش خود 
را از دست می دهد و بر می افتد؟ آيا می شود 

اگر نمی و از توليد کوچک سلب مالکيت کرد؟ 
. يرهتعلق می گيرد؟ و غی بر آن قبشود چه عوا

، اين ادعا که از بدون روشن کردن اين نکات
توليد خرده کاالئی در دوران گذار جز سرمايه 

مطلبی که مسلما نادرست  -داری نمی زايد
ء سرمايه داری به روشن شدن شدن احيا -است

  .در روسيه کمکی نمی کند

ثانيا آيا ماهيت دولت تاثيری در مظاهر 
آيا  اقتصادی و روند تکامل جامعه ندارد؟

مالکيت دولتی وسايل توليد حتما سرمايه داری 
دولتی است ولو آنکه قدرت سياسی در دست 
طبقه کارگر باشد؟ ما قبال به نقل از مارکس و 
انگلس توضيح داديم که پس از انقالب 
سوسياليستی پرولتاريا وسايل توليد را در 
اختيار دولت قرار می دهد و پايه گذاران مکتب 

ی ميان پرولتاريا و حزب و سوسياليسم علم
در شرايط . دولت او تفاوتی قايل نمی شوند

استقرار حاکميت پرولتاريا مالکيت دولتی 
وسايل توليد بخش سوسياليستی اقتصاد است و 
. لنين به وضوح بر روی آن انگشت می گذارد

او در هر کجا که از اشکال اقتصادی در روسيه 
شکل پس از انقالب سخن به ميان می آورد 

سوسياليستی را در سرلوحه اين اشکال قرار 
شگفت انگيز است که کسانی نمی . می دهد

  ׃آنها می نويسند. خواهند آنرا ببينند
تحليل لنين اين است که وضعيت اقتصادی در "

روسيه ترکيبی است از اشکال گوناگون ماقبل 
، سرمايه داری خرد و سرمايه سرمايه داری
ه می کند به اقتصاد ، بعالوه اشارداری دولتی

سوسياليستی که هيچ جا اين مسئله را توضيح 
   ".نمی دهد

برای رد اين ادعای پوچ کافيست به لنين 
در "او در اثر خود تحت عنوان . مراجعه کنيم

و يا در اثر ديگر خود تحت " جنسی مالياتباره 
سرشت "و "" چپ" پندارهای کودکانه"عنوان 

سيه نه سه در اقتصاد رو "خرده بورژوازی
اقتصاد  )١׃ شکل که پنج شکل تشخيص می دهد

) ٣، توليد کاالئی کوچک) ٢، پاتريارکال
سرمايه داری ) ۴، سرمايه داری خصوصی

  . سوسياليسم) ۵، دولتی
می بينيد که سوسياليسم يکی از اشکال اقتصادی 

اقتصاد سوسياليستی . پس از انقالب اکتبر است
صاحبان آن  مجموعه وسايل توليدی است که از

سلب مالکيت شده و در اختيار دولت قرار 
اين شکل اقتصاد را سرمايه داری . گرفته است

دولتی ناميدن ناشی از عدم درک ماهيت طبقاتی 
، ناشی از اين انديشه غلط است که دولت است

انقالب سوسياليستی اکتبر قدرت سياسی را به 
و دولت بلشويکی که از  پرولتاريا تفويض نکرد

ف شوراهای کارگران انتخاب شد گويا طر
اين همان نظری . دولتی بورژوائی بوده است

است که ماکسيميليان روبل می دهد و ما قبال به 
  . آن اشاره کرده ايم

اگر واقعا سخن بر سر ماهيت دولت بلشويکی 
نگارش مقاالت ، است اين همه بحث و مناظره

و پيش کشيدن موضوعات مختلف چه جائی و 
ومی دارد و يا اگر ساختمان سوسياليسم چه لز

در يک کشور واحد امکان پذير نيست و امکان 
انقالب سوسياليستی در تمام کشورها يا حتی در 
کشورهای بزرگ سرمايه داری در يک برهه 

، سوسياليسم فقط کوتاهی از زمان وجود ندارد
، پنداری ، وهم و خيال استافسانه است

سر سوسياليسم در  در اينجا مسئله بر. ستواهي

، بر سر آموزش مارکس و شوروی نيست
. ، بر سر سوسياليسم علمی استانگلس است

کسانی که به اين بحث های بی سرانجام دامن 
 درکه ، با وسايل مادی و مالی فراوانی می زنند

اختيار دارند هر بار صفحات بسياری را سياه 
، دانسته يا نادانسته. می کنند و می پراکنند

جاويد بورژوازی و "سته يا ناخواسته شعار خوا
برنامه  .را عرصه می دارند" جامعه بورژوائی

ايران نيز چيزی جز اين " کمونيست"حزب 
ميان آموزش مارکس و آموزش لنين در  .نيست

باره خطوط کلی دوران گذار به سوسياليسم و 
لنين نيز . کمونيسم کوچکترين تفاوتی نيست

از لحاظ تئوری " مانند مارکس بر آنست که
يست که بين سرمايه داری و نجای ترديد 

 .کمونيسم يک دوران انتقالی معينی فاصله است
اين دوران نمی تواند مشخصات يا خواص اين 
هر دو شکل اقتصاد اجتماعی را در خود جمع 

، اين دوران انتقالی نمی تواند دوران نکند
مبارزه بين سرمايه داری ميرنده و کمونيسم 

سرمايه داری آينده يا بعبارت ديگر بين  پديد
مغلوب ولی هنوز محو نشده و کمونيسم پديد 

اقتصاد و (".آمده ولی هنوز بکلی ضعيف نباشد
) سياست در عصر ديکتاتوری پرولتاريا

معذالک بايد هرطور شده لنين را در مقابل 
مارکس قرار داد و لنينيسم را چرخشی در 

" چرخش"ين اينست که ا. مارکسيسم نماياند
لئونارد در  .دامان دوران گذار را نيز می گيرد

در  "ژیوچرخش های يک ايدئول"اثر خود 
تغييرهای تعيين کننده ای که لنين در "زمره 

يکی هم اينست که مارکس و " مارکسيسم داد
ديکتاتوری پرولتاريا را يک مرحله "انگلس 

ميان "اما لنين  ".کوتاه مدت عبور می دانستند
رتر نخست يعنی سوسياليسم و مرحله بمرحله 

يعنی کمونيسم تميز قائل شد و مرگ تدريجی 
مارکس " .دولت را به آينده ای دور موکول کرد

که خصلت سياسی آن (هيچگاه از دوران گذار
يک مرحله "بمثابه ) ديکتاتوری پرولتاريا است

. سخنی بميان نياورده است "کوتاه مدت عبور
نهايی پرولتاريا برعکس هر جا که از هدف 

سخن رفته آنرا بمثابه دورانی دراز مدت 
مارکس در نخستين طرح . توصيف کرده است

در فصلی " جنگ داخلی در فرانسه"نگارش 
 ׃ی نويسدچنين م" خصلت کمون"تحت عنوان 

طبقه کارگر می داند که بايد از مراحل مختلف 
او می داند که تعويض . مبارزه طبقاتی بگذرد

دی اسارت کا ر با شرايط کار شرايط اقتصا
آزاد و اشتراکی فقط با گذشت زمان می تواند 

، دگرگونی های اقتصادی که بايد عملی شود
انجام گيرد نه فقط در توزيع است بلکه در 

است يا بهتر گفته شود در  سازمان نوين توليد
آنگونه . آزاد کردن اشکال اجتماعی توليد است

) صنعت مدرن زاده(که در سازمان کنونی کار
، از طريق بيرون کشيدن آنها از وجود دارد

، از خصلت طبقاتی کنونی مناسبات برده داری
آنها و باالخره بايد اشکال را در مقطع ملی و 

 ١١ادامه در صفحه ...بين المللی به تحقق

بر نظام استبا طبقه کارگر از شرايط پيروزی  روشنفکران زنان،، پيوند جوانان
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  ...تکامل در وحدت
، ، او می داند که اين کار تجديد حيات درآورد 

منافع سنتی و  بالانقطاع بر اثر مقاومت
او ، خودخواهی طبقاتی کند و مختل می شود

عمل خودجوش قوانين طبيعی "می داند که 
ممکن نيست با " و مالکيت ارضی سرمايه

عمل قوانين اقتصاد اجتماعی کار آزاد و "
جانشين شود مگر در پی يک روند " اشتراکی

عمل "جديد همانگونه که  طوالنی تکامل شرايط
و عمل " قتصاد سرمايه داریخود روی قوانين ا

جای خود را " خودروی قوانين اقتصاد فئودالی
افزون بر آن با اندکی تفکر می " باز کردند

توان دريافت که برای دگرگونی عظيمی مانند 
، محو طبقات از بين بردن تضاد ميان شهر و ده

، نابودی تابعيت برده وار افراد از اجتماعی
ودی تضاد ميان کار تقسيم کار و همراه با آن ناب

، نابودی خصلت کار بمثابه "فکری و کار بدنی
وسيله زندگی و تبديل آن به يک ضرورت 
حياتی و باالخره رشد و تکامل نيروهای مولد 
بقسمی که بر اثر وفور خارق العاده محصوالت 
، بتوان شعار کمونيستی را بر کرسی نشانيد

چنين کاری دورانی بس طوالنی آری برای 
  ".استالزم 

آيا چنين دورانی از ديد مارکس پنهان مانده 
  است؟

پس چگونه می توان ادعا کرد مارکس 
ديکتاتوری پرولتاريا را يک مرحله کوتاه مدت 

می دانسته است؟ نکته ای که بايد بر روی آن 
تکيه کرد و چه بسا از نظر می افتد وجود 
طبقات و مبارزه طبقاتی در تمام دوران گذار به 

اگر بنابر مارکس دولت افزار . سم استکموني
سرکوبی طبقه ای توسط طبقه ديگر است و 

، بازهم بنابر مارکس يک پديده سياسی در دولت
، آنگاه اين نتيجه تمام دوران گذار باقی می ماند

حاصل می آيد که طبقه و مبارزه طبقاتی فقط 
در کمونيسم از بين خواهد رفت و همراه با آن 

وجود دولت . ال خواهد پيموددولت نيز راه زو
در تمام دوران گذار به معنی دوام مبارزه 

لنين بر روی اين نکته بارها تکيه . طبقاتی است
  ׃کرده است

ی پرولتاريا باقی طبقات در دوران ديکتاتور"
ديکتاتوری زمانی . مانده اند و باقی خواهند ماند

غير الزم خواهد شد که طبقات از بين بروند و 
ون ديکتاتوری پرولتاريا از بين طبقات بد

  بازهم " .نخواهند رفت
ديکتاتوری پرولتاريا نيز دورانی از مبارزه "

طبقاتی است که مادام که طبقات محو نشده اند 
پرولتاريا پس از تصرف .. .جنبه ناگزير دارد

قدرت سياسی مبارزه طبقاتی را قطع نمی کند 
ی بلکه آنرا تا زمان محو کامل طبقات ادامه م

، ، به شکل ديگردهد ولی البته در شرايط ديگر
، مبارزه طبقاتی )ابتکار عظيم"(با وسايل ديگر

در دوران گذار اين وظيفه را در برابر دولت 
  ".پرولتری قرار می دهد
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  معجزه دين
. از معجزات اديان زياد شنيده ايم

صای پيامبر يهوديان يعنی موسی ع
خويش را می انداخت و آن شيئ بی
جان بيکباره جان می گرفت و به مار

مردم از ترس مار هم . بدل می شد
فقط معلوم . شده يهودی می شدند

نيست که چرا موسی نتوانست به
ياری نشان دادن اين عصا با شيوه
اقناع دنيا را يهودی کند؟ کدام عقل
سليمی هست که از اين همه قدرت

اين معجزه شگفت انگيز قانع اقناع و
و حيران نشود و فورا به پروردگار
موسی ايمان نياورد؟ عدم موفقيت
موسی در کسب پيروان بيشتر بر ما

شايد موسی عصای . روشن نيست
خود را از دست داده و خودش به
  . عصاکش ديگری نيازمند بوده باشد

پيامبر مسيحيان يعنی عيسی مسيح که
مرگ نجات دهد  نتوانست خود را از

دم مسيحيائی داشت و بهر مرده ای
فوت می کرد وی جان تازه می يافت

٨دامه در صفحه ... . و زنده می

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

به ما کمک مالی رسانيد، . مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. داريدارسال 
ياری رسانيد، هزينه  در توزيع اين نشريه ما را. زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  )١٧(تکامل در وحدت، سرشت مارکسيسم است
  دوران گذار

ميان اين دو نظام. انتقال سرمايه داری به کمونيسم با يک جهش صورت نمی گيرد
، دورانی که قدرت سياسی، اقتصادی يک دوران انتقالی کم و بيش طوالنی استاجتماعی

يعنی دولت پرولتری همچنان باقی خواهد ماند و راه را برای رسيدن به جامعه بی طبقه
اين دوران انتقالی در همه جا يکسان و يکنواخت نيست و بدون شک. تهموار خواهد ساخ

خطوط کلی هست که در ، معذالک يک رشتهاز يک کشور به کشور ديگر فرق می کند
همه جا مشترک است و اين خطوط کلی را مارکس در اثر تئوريک ديگری در باره

ی که ثمره وحدت غيراصولیبرنامه ا" انتقاد از برنامه گوتا"سوسياليسم علمی يعنی در
در اين اثر جامعه .حزب سوسيال دمکرات آلمان با پيروان السال است تشريح می کند

در اينجا سر و"׃ ، چنين توصيف می شود، يعنی مرحله اول نظام کمونيستیسوسياليستی
ا، بلکه بکه بر مبنای خاص خود تکامل يافته باشد کمونيستی نيستکار ما با آنچنان جامعه

لذا از هر لحاظ آنچنان جامعه ايست که تازه از درون جامعه سرمايه داری بيرون ميايد و
نشان جامعه کهنه ای را که از بطن آن ، اخالقی و فکری هنوز مهر واعم از اقتصادی

، اخالقی و فکریاينکه اين مهر و نشانهای اقتصادی ".بيرون آمده است با خود دارد
يابند و در جامعه، چگونه تکامل مدوران گذار پيدا می کنند، چه اشکالی در کدامند

، اما يک امر مسلم، با توضيحاتی همراه نيستسوسياليستی چه صورتی بخود می گيرند
است و آن اينکه جامعه سوسياليستی آنچنان جامعه ای است که در آن وسايل توليد همه در

ول به جامعه تحويل می دهد منهایمالکيت اجتماعی اند و هر کس بهمان اندازه که محص
از جامعه محصول دريافت می، مخارجی که برای پيشرفت و رفاه جامعه ضروری است

نتيجه آن اينکه هر کس بايد کار کند و آنکه کار نمی کند لقمه نانی هم به او تعلق نمی ،کند
  .گيرد

ی به ارث می بردمارکس در باره مهر و نشان هائی که سوسياليسم از جامعه سرمايه دار
در انتقاد از برنامه گوتا فی المثل گفته می شود که توزيع محصوالت در. توضيحی نميدهد

او فقط تذکر می دهد که در سوسياليسم کار کننده. سوسياليسم مانند سرمايه داری نيست
که مقداری کار به ، ورقه ای دريافت می کند حاکی از اينکهروزانه يا ماهانه برگه ای

سپس با اين ورقه به انبار کاالهای مصرفی مراجعه می کند و. امعه تحويل داده استج
در نزد مارکس اين فقط شکل بيان مسئله توزيع. بهمان مقدار محصول دريافت می دارد

، ارزشچون بهر تقدير بايد ارزش کار کارگر را اندازه گرفت. در سوسياليسم است
مارکس. وان برابری مقادير مخصوالت را تعيين کردبتمحصوالت را نيز بايد شناخت تا

چگونگی توزيع را در سوسياليسم پيروزمند که هر جا با واقعيت خاص خود روبروست به
با اينکه مارکس و انگلس از زوال دولت در جامعه. دولت کارگری واگذار کرده است

طبقه بر طبقه ديگرکمونيستی سخن می رانند که از ماهيت دولت بمثابه دستگاه ستم يک 
استنتاج کرده اند و بهمين جهت برآنند که در جامعه بی طبقه دولت نيز محلی از اعراب

آنها در حدود همين حقيقت کلی که يک پيش بينی علمی است. پيدا نمی کند و زوال می يابد
اينکه در آن زمان چه وظايفی از دولت باقی می ماند و به چه شکلی به. باقی ميمانند
در"مارکس در پاسخ اين سئوال که  .ء در می آيد به آيندگان محول ساخته اندمرحله اجرا

ازجامعه کمونيستی دولتمداری دچار چه تحوالتی خواهد شد يا بعبارت ديگر کدام يک 
"وظايف اجتماعی در آن زمان باقی خواهد ماند که با وظايف دولت امروزی همانند باشد

در اينجا سخن بر سر آموزش ".فقط علم می تواند پاسخ دهد به اين سئوال"׃ می گويد
  ١١ادامه در صفحه  ...مارکس و انگلس نيست که هر عالقه مندی می تواند

Workers of all countries, unite! 
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