
 ھمکاری با اسرائیل جنایت علیھ بشریت است
رژیم مصر و ھمھ . نوار غزه در محاصره غیرقانونی دولت نژاد پرست اسرائیل است

رژیمھای امپریالیستی نوکر امریکا از محاصره غیرقانونی و غیر انسانی نوار غزه 
 و فاشیست اسرائیل قصد دارد ھمھ مردم ، تروریستدولت نژاد پرست. حمایت می کنند

در اینجا سخن نھ بر سر مجازات جمعی یک ملت سخن بر . فلسطین را بھ قتل برساند
در اینجا پای جنایت . سرزمینھای آنھا استسر کشتار جمعی مردم فلسطین و مصادره 

غربی و شرقی با “ دموکراسیھای“ھمھ این . ھولناک علیھ بشریت مطرح است
آنھا . ، بر این فاجعھ انسانی نظاره می کنند و دم بر نمی آورندخونسردی بر این جنایت

دولتھای “اینجاست کھ دست ھمھ این . ھمدست یک تروریسم دولتی صھیونیستی ھستند
ھمھ آنھا ھمدست تروریستھا و بھ طور مصلحتی . رو می شود“ ممبارزه با تروریس

حقوق بشر در دست آنھا ابزار سیاسی برای تحمیل . خواھان تحقق حقوق بشرند
 : در این جاست کھ بار دیگر این پند در گوش آدم طنین می اندازد. زورگوئی است

 رو قوی شو اگر راحت جھان طلبی 
 .عت ضعیف پایمال استکھ در نظام طبی

گناه مردم فلسطین چیست؟ گناه نابخشودنی آنھا این است کھ در یک انتخابات 
دموکراتیک و زیر نظر سازمانھای بین المللی از سازمان حماس کھ از خواستھای 

 ٤ ادامھ در صفحھ ...سیاسی مردم فلسطین و از منافع ملی خویش دفاع می کند و حاضر
 

         

 ندیدیشتر دیدی 
اینکھ دولت صھیونیستی و نژاد پرست اسرائیل دارای بمب اتمی است حقیقت ھمھ 

اسناد مربوط بھ این واقعیت چھ از جانب دولت فرانسھ و چھ از جانب یکی . دانستھ است
از کارکنان شجاع اسرائیلی بنام آقای مردخای وانونو در مصاحبھ با روزنامھ ساندی 

ھفتھ نامھ دفاعی جینز در ماه مارس . منتشر شده است مدتھاست ١٩٨٦تایمز در سال 
بر اساس .  از اسرائیل بھ عنوان ششمین قدرت ھستھ ای جھان نام می برد٢٠١٠

 عدد می ٣٠٠گزارش کارشناسان امنیتی بریتانیا کالھک ھای ھستھ ای اسرائیل تا 
ست دولت فرانسھ فن آوری ساختن نیروگاه اتمی و بمب اتمی را بھ درخوا. رسند

جای ھیچ کتمانی برای دارا بودن . اسرائیل در اختیار این کشور قرار داده است
. سالحھای کشتار جمعی برای دولت صھیونیستی و نژادپرست اسرائیل باقی نمی ماند

 ٢٠٠ولی علیرغم این اسناد انکار ناپذیر دولت اسرائیل بدروغ منکر دارا بودن بیش از 
ھی تحت نفوذ صھیونیستھا بدروغ در مورد بمب رسانھ ھای گرو. کالھک اتمی است

اتمی موھومی ایران جنجال می کنند و دنیا را از خطر بمب اتمی موھومی ایران کھ می 
ھمین رسانھ ھای گروھی مدعی دموکرات و . تواند بدست تروریستھا افتد می ھراسانند

د و در  یک لحظھ نیز حاضر نیستند از دولت اسرائیل حساب پس بخواھن،بی طرفی
ایران پیمان منع گسترش سالحھای اتمی را . مورد بمب اتمی واقعی آنھا کاغذ سیاه کنند

امضاء کرده است حال آنکھ اسرائیل از امضاء این پیمان سرباز می زند و می خواھد 
٦ ادامھ در صفحھ ....        زرادخانھ ھستھ ای خود را از چشم جھانیان پنھان کند

 

 

تجاوز   ھمدستی با جنایتکاران است،کینھ ضد فلسطینی

آنھا قصد آن را دارند کھ با . و آدمکشی صھیونیستھای اسرائیلی بر کسی پوشیده نیست
پاکسازی قومی مردم فلسطین را نابود کنند و یک نیم میلیون انسان را آنقدر تشنگی و 

 کھ در مقابل انسانھای با وجدان نمی توانند این جنایت عظیم را. گرسنگی دھند تا بمیرند
در تمام دنیا انسانھای . چشم بشریت اتفاق می افتد خونسردانھ نظاره کنند و دم بر نیآورند

آزاده برای ھمبستگی با ملت فلسطین بپا خاستھ و آذوقھ و مواد قضائی برای آنھا ارسال 
پاسخ رژیم نژادپرست اسرائیل . کرده اند تا از این جنایت ضد بشری جلو گیرند

 . ، آدمکشی و جعل سند بود کھ انتظار می رفت دروغگوئیھمانگونھ
پس از اینکھ آبروی رژیم صھیونیستی بر باد رفت و حتی ارباب بزرگ امپریالیست 
آمریکا نیز قادر نشد برای حفظ آبروی خود این بار یک راھزنی دریائی و جنایتکارانھ 

ولی .  شدرا تحمل کند رژیم صھیونیستی اسرائیل در شورای امنیت محکوم
محکومیتھای نژاد پرستان صھیونیسم در شورای امنیت کوچکترین تاثیری در سرنوشت 

  ٧ ادامھ در صفحھ...ملت فلسطین نداشتھ و امپریالیستھا مانع مجازات اسرائیل  

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

زیر پا گذاردن 
تعھدات جھانی توسط 

 امپریالیستھا
ر قانونی ایران بر خالف قطعنامھ تحریم غی

ادعای ھمدستان امپریالیستھا و دشمنان 
مردم ایران علیھ رژیم جمھوری اسالمی 

امپریالیستھا . نیست علیھ مردم ایران است
، با تھدید و با گردن کلفتی و جاھل مسلکی

کوچک را بھ کشتار ممالک مردم ارعاب 
آنھا ھمین کار را . جمعی محکوم می کنند

بی کردند کره شمالی می کنند با کوبای انقال
، با اتحاد جماھیر نیکاراگوئھ انقالبی کردند

شوروی آنروزی کھ سوسیالیستی بود 
، با نوار غزه ، با کشور عراق کردندکردند

می کنند و امروز نیز نوبت بھ ایران افتاده 
 یا باید بھ نوکری امپریالیستھا تن در .است

والنگاه داد و ایران را مانند زمان شاه بھ ج
امپریالیسم بدل کرد و یا امپریالیستھا از 
مردم ایران بر اساس ھمان قانون قصاص 

 ، دندان در مقابل دندانچشم در مقابل چشم
) توفان(حزب کار ایران. انتقام می گیرند

تحریم اقتصادی ایران را یک عمل 
، و ضد انسانی ارزیابی کرده و غیرقانونی

ما از حق  حزب .آنرا قویا محکوم می کند
تعیین سرنوشت مردم ایران بدست خودشان 
و نھ بدست امپریالیستھا دفاع می کند و 
حقوق مردم ایران را حقوق اقلیت حاکم بر 

ایران و مردم آن پابرجا  .ایران نمی داند
مانده اند و باز می مانند و این رژیمھا 
ھستند کھ میرا و رفتنی اند و رژیم 

   .فتھ ای نیستجمھوری اسالمی تافتھ جدا با
شورای امنیت سازمان ملل متحد با فشار و 

 ٢ادامھ در صفحھ...زورگوئی آمریکا بر 

 یازدھم  ســال –دوره شــــشـم  
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  ٢                         صفحھ                                  توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران   ١٣٨٩  تیر ماه –١٢۴   شماره  

[Text eingeben]

 ...زیر  پا گذاردن تعھدات
اعضاء این شورا و زد و بند با چین و روسیھ 
علیرغم مخالفت برزیل و ترکیھ و رای ممتنع 
لبنان ایران را بھ صورت غیرقانونی محکوم 
کرد و تحریمھای جدیدی را علیھ مردم ایران 

آمریکا می خواھد مانند .بھ تصویب رسانید
ن در نوار غزه اسرائیل کھ بھ مردم فلسطی

گرسنگی می دھد بھ مردم ایران نیز گرسنگی 
دھد تا بھ خیال خودش با ایجاد نارضائی 

 زمینھ تغییر رژیم را فراھم ،عمومی در ایران
 . آورد

این تحریمھا برخالف آنچھ کھ ادعا می شود 
 ،کھ گویا بر ضد رژیم جمھوری اسالمی است

برضد مردم ایران و برضد منافع کشور 
 امپریالیستھا با این اقدام پیمانھای .ماست

جھانی را از مضمون خود تھی کرده و 
شورای امنیت سازمان ملل را بھ ابزاری بدل 
کرده اند تا پیمانھای جھانی را با فشار آمریکا 
و با رای خود پس از تصویت در مجمع 

 .عمومی سازمان ملل متحد بی اعتبار کنند
یران  کشور جھان حمایت خود را از ا١٢٠

در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی ھستھ 
این حمایت در عین حال . ای اعالم کردند

حمایت از یک اصلی است کھ برای ھمھ 
کشورھائی کھ حق . ممالک جھان اعتبار دارد

ایران را برسمیت می شناسند در واقع از 
حقوق خود نیز دفاع می کنند و می فھمند کھ 

قوق قانونی را کھ آمریکائیھا قصد دارند این ح
برای ھمھ این ممالک معتبر است نھ تنھا 
برای ایران بلکھ در خدمت انحصاری کردن 
تولید انرژی ھستھ ای در جھان برای ھمھ 

 .ممالک دنیا لگد مال نمایند
بارھا دولت ترکیھ و برزیل بھ این حق مسلم 
ایران تکیھ کرده و اقدامات زورگویانھ 

 .بول دانستندامپریالیستھا را غیرقابل ق
: مطبوعات مدافع منافع آمریکا می نویسند

نون طی شش شورای امنیت سازمان ملل تاک“
قطعنامھ و از آن چھار قطعنامھ تحریمی از 
ایران خواستھ با تعلیق غنی سازی اورانیوم 
صحت صلح آمیز بودن فعالیت ھای اتمی 

 .“خود را بھ جامعھ جھانی ثابت کند
 مفھوم است کھ طرح چنین خواستی بھ این

ایران برای اثبات اھداف صلح آمیزش باید از 
حق مسلم خود کھ حق غنی سازی اورانیوم 
است و در پیمان منع گسترش سالحھای ھستھ 
ای عنوان شده است و مورد تائید ھمھ این 
ممالک قلدر نیز بھ صورت ظاھر بوده است 

در حالیکھ این ممالک . صرفنظر کند
تماد چنین خواستی را دروغگو و غیر قابل اع

از ایران طلب می کنند در عین حال بھ 
موازات آن مدعی می شوند کھ آنھا حق ایران 
را در غنی سازی اورانیوم برای مقاصد صلح 

سیاست . آمیز بھ رسمیت می شناسند
امپریالیستھا سیاست ریاکارانھ و یک بام و دو 

برسمیت شناختن حق مسلم ایران در . ھواست
نیوم بھ مفھوم مجاز بودن غنی تلغیظ اورا

سازی اورانیوم و برسمیت شناختن این حق 
حقی کھ نتوان از آن استفاده کرد حق . است

 .نیست کاله برداری است
در این قطعنامھ غیرقانونی مفادی بھ چشم می 
خورد کھ بھ بھترین نحوی ثابت می کند کھ 
اھداف شوم امپریالیستھا فقط جلوگیری از 

آنھا . نیوم در ایران نیستغنی سازی اورا
قصد دارند توان نظامی و اقتصادی ایران را 
آن چنان تضعیف کنند تا تمام زمینھ ھا برای 

، تجاوز بھ ، تجزیھ ایرانخرابکاری در ایران
ایران و تالش برای برپائی یک انقالب 
مخملی و نظایر آنھا و بھ قول خودشان ایجاد 

 .نارضائی عمومی فراھم شود
کشورھا دستور داده اند کھ تمام بھ ھمھ 

محموالتی را کھ بھ مقصد ایران صادر می 
ھر آنچھ مربوط بھ . شوند بازرسی کنند

، موشکی و دو منظورهکاالھای ، صنایع اتمی
یا نظامی است توقیف و یا نابود نمایند و 
خسارتی نیز بھ ایران از بابت نابودی اموالش 

و این عمل یک راھزنی جھانی . نپردازند
زورگوئی غیر قابل تحمل و اعالم صریح 

این کشورھا می توانند . جنگ بھ ایران است
کاالھای ایران را ضبط کرده و مدعی شوند 

شورای امنیت راه . کھ آنھا را نابود کرده اند
دزدی و راھزنی بھ ھمھ ممالک را یاد می 

بنا بر این قطعنامھ ممالک جھان حق . دھد
 کشتیھای آزادی  جلویآبھای آزاددارند در 

ایرانی را بگیرند و با تفسیر و ادعاھای 
دروغین خویش ھرنوع کاالئی را کھ بھ 
مقصد ایران می رود بھ بھانھ کاالھای 

دولت . ممنوعھ و یا دو منظوره نابود کنند
فاشیستی اسرائیل از ورود سیمان بھ نوار 
غزه کھ بخشی از خاک فلسطین است و نھ 

ونی بھ عنوان اسرائیل بھ صورت غیرقان
اینکھ سیمان یک کاالی دو منظوره است و با 
آن می توان سکوی پرتاب موشک ساخت 

آنھا از ورود آھن بھ نوار . جلوگیری می کند
غزه جلوگیری می کنند و مدعی می شوند کھ 

اینکھ . از آھن می شود سالح نظامی تھیھ کرد
کاالھای دو منظوره چھ کاالھائی ھستند 

-، فقط تعریف سیاسیردتعریف حقوقی ندا
نظامی دارد و راه خودسری و زورگوئی را 

 ھمین خوابی را کھ اسرائیل در .باز می کند
مورد نوار غزه دیده است در مورد ایران 

البتھ روشن است کھ ھمھ  .متحقق می کنند
ممالک جھان دارای امکانات و توانائیھایئی 
نیستند کھ کشتیھای ایران را در آبھای آزاد 

 مورد بازرسی و توقیف و نابودی قرار جھان
بسیاری از ممالک اساسا منافعی در این . دھند

مسئلھ ندارند ولی این تصمیم غیرقانونی این 
حق ویژه و فاشیستی را بھ ممالک 

، ، فرانسھ، آلمانامپریالیستی نظیر آمریکا
.. .، روسیھ و، کانادا، استرالیا، ایتالیاانگلستان

دریائی خویش بھ می دھد کھ با ناوگان 
راھزنی دریائی بپردازند و منافع ملی ما را 

، در ، در کانال سوئزدر آبھای آزاد جھان

، در تنگھ ، در سواحل عدندریای سیاه
 .لگد مال کنند... سوماترا و

اوباما در پی تصویب این قطعنامھ غیرقانونی 
این قطعنامھ شدیدترین تحریمھا را “: گفت

 کرد و حاوی پیام علیھ ایران اعمال خواھد
آشکار و بدون ابھامی در خصوص توافق و 

 برای جلوگیری از جھانیجامعھ تعھد 
، تحریمھای گسترش سالحھای اتمی است

جدید برنامھ ھستھ ای و موشکی و برای 
نخستین بار برنامھ ی متعارف نظامی ایران 

 .“را نیز ھدف قرار داده است
و ایران تنھا عضو “: وی بھ دروغ مدعی شد

است کھ ھنوز نتوانستھ . تی.  پی.متعھد بھ ان
صحت صلح آمیز بودن فعالیتھای اتمی اش را 

. “.، ثابت کندبھ آژانس بین المللی انرژی اتمی
آقای اوباما مردم . پیام آقای اوباما روشن است

فریب است زیرا باید بیاد بیاورد کھ این 
امپریالیست آمریکا بوده است کھ برای مقاصد 

بانھ دو بار بمب اتمی را بکار برده و جنگ طل
این . صدھا ھزار نفر را خاکستر کرده است

امپریالیست فرانسھ و آمریکا و اسرائیل بوده 
اند کھ ایران را بھ جنگ سوم و حتی در 
صورت لزوم بھ استفاده از بمب اتمی تھدید 

و این در حالی است کھ ایران کسی . کرده اند
می اتمی کھ بھ را بھ نابودی با بمب موھو

و باز . پایش می نویسند تھدید نکرده است
ھمین آقای اوباما با لحن تھدید آمیزی می 

دولت ایران باید متوجھ شود کھ امنیت “: گوید
واقعی از طریق سالح ھستھ ای بھ دست نمی 
آید بلکھ تھران از طریق تعھد بھ قوانین بین 

 خود می صلح آمیزنیت المللی و ثابت کردن 
حرفھای پوچ . “.د بھ امنیت واقعی برسدتوان

آقای اوباما و رابرت گیتس وزیر جنگ 
حرفھائی کھ . آمریکا را می توان ادامھ داد

تنھا سیاھھ ای از اتھامات غیر قابل اثبات 
   .است کھ بھ دنبال ھم آورده می شوند

جالب . بھ این سخنرانی آقای اوباما توجھ کنید
 در زمینھ غنی اینکھ با دروغ حق مسلم ایران

جلوگیری از گسترش “سازی اورانیوم را 
ھنوز برادری .  جا می زند“سالحھای اتمی

 این ادعا .را ثابت نکرده برابری را می طلبد
را کسانی می کنند کھ در زمان جرج دبلیو 
بوش با دولت ھندوستان پیمانھای تقویت فن 

، پاکستان و آوری ھستھ ای امضاء کرده اند
 کھ ھیچکدام قرارداد منع اسرائیل اتمی

گسترش سالحھای ھستھ ای را امضاء نکرده 
 و بھ آنھا برای اند صمیمیترین متحد آنھایند

رفع ابھام در صنایع نظامی ھستھ ای شان ابدا 
سخنان اوباما ھمان . فشاری وارد نمی آورند

سخنان اپوزیسیون خائن ایران است کھ بجای 
وغ دفاع از حق مسلم مردم ایران بھ در

متوسل شده و از بمب اتمی آخوندھا سخن می 
این شستشوی مغزی . راند تا خلط مبحث کند

دادن در خدمت منافع صھیونیسم جھانی است 
این نوع . و با اشاره آنھا انجام می شود

٣ادامھ در صفحھ...تبلیغات بی پایھ و بی

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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 ...زیر  پا گذاردن تعھدات
صمیم  سند تنھا فرار از بحث واقعی و اتخاذ ت

صریح بوده و راه فرار را برای بزدالن 
   .سیاسی باز می گذارد

دولت روسیھ کھ بعد از انتخابات تقلبی در 
ایران و اعتراضات میلیونی مردم فورا 
احمدی نژاد را بھ مسکو دعوت کرد و حمایت 
خویش را از وی اعالم نمود حال روشن می 
شود کھ در حقیقت قصد داشت زھر چشمی از 

 بگیرد و سقف درخواستھای خویش را آمریکا
روسیھ مانند . در نزد اوباما افزایش دھد

ھمیشھ با زدو بند با آمریکا بھ تعھداتی کھ 
روسیھ با . نسبت بھ ایران داشت عمل نکرد

ایران پیمانی امضاء کرده بود کھ بھ موجب 
 ٣٠٠آن بھ ایران موشکھای روسی اس 

عی این موشکھا صرفا جنبھ تداف. تحویل دھد
داشتھ و برای حفاظت از حمالت اسرائیل و 
آمریکا بھ تاسیسات ھستھ ای ایران مورد نیاز 

دولت آمریکا و اسرائیل بھ دولت روسیھ . بود
فشار آوردند کھ از تحویل این سالحھا بھ 

در آن زمان استدالل . ایران خودداری کند
روسھا این بود کھ ما باید بھ تعھدات خودمان 

 و قراردادی را کھ با ایران احترام بگذاریم
بستھ ایم اجراء کنیم و تاکید می کردند کھ این 
موشکھا صرفا جنبھ دفاعی دارد و امنیت ھیچ 

در ھنگام . کشوری را بھ خطر نمی اندازند
تصویب قطعنامھ تشدید تحریمھا علیھ ایران 

 بھ ایران ٣٠٠سخنی از تحویل موشکھای اس 
ورود گرچھ در این قطعنامھ . مطرح نشد

کاالھائی کھ در صنایع موشکی بھ کار می 
رود بھ ایران ممنوع اعالم شده ولی دولت 
روسیھ با بھ نعل و بھ میخ زدن مدعی شد کھ 
چون قرارداد با ایران قبل از تحریم اقتصادی 
اخیر بستھ شده شامل قراردادھای گذشتھ کھ 

ولی . اعتبار خویش را حفظ کرده اند نمی شود
یھ حرف خود را پس گرفتھ اخیرا دولت روس

و از تحویل سالح ھا بھ ایران خود داری 
این اقدام روسیھ کھ در ھمدستی با . کرده است

امپریالیست آمریکا صورت می گیرد گویای 
آن است کھ قراردادھای بین المللی چنانچھ 
 فشار و زور بدنبالش نباشد ارزش اجرائی

از این گذشتھ روسیھ با این اظھارات . اردند
ضد و نقیض خویش راه مصالحھ با آمریکا و 

. تحت فشار گذاشتن ایران را باز می گذارد
آنھا بھ حسب وضعیت سیاسی در آینده نزدیک 
می توانند با اشاره بھ این گفتار ضد نقیض 
مدعی شوند کھ می خواھند موشکھای اس 

 را بھ ایران تحویل دھند زیرا نفس ٣٠٠
 در قبل از تحریمھا شامل قراردادھای منعقده

ھمین یک نمونھ نشان می . تحریم نمی شود
دھد کھ دولتھای بزرگ جھان بھ تعھدات 
خویش عمل نمی کنند و این در حالی است کھ 
دیگران را متھم می کنند کھ بھ تعھدات جھانی 

دولتی کھ برپایھ پیمان . احترام نمی گذارند
موجود با ایران موظف بوده موشکھای اس 

 تحویل دھد و از تحویل آن  را بھ ایران٣٠٠
سرباز می زند چگونھ می تواند دولت مورد 

اعتمادی باشد بطوریکھ ایران خود را متعھد 
 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ١٢٠٠گرداند 

خویش را برای تبدیل بھ میلھ ھای سوخت 
ھستھ ای در اختیار وی قرار دھد و اعتماد 
داشتھ باشد کھ آنھا را بھ صورت میلھ ھای 

 خت بی کم و کاست پس می گیرد؟سو
. قدری در متن قطعنامھ ضد ایرانی دقیق شویم

در این قطعنامھ صدور کاالھای نظامی از 
قبیل تانک و سالحھای متعارف نظامی بھ 

می توان مدعی . ایران نیز ممنوع شده است
شد کھ صدور اورانیوم بھ ایران و یا تقویت 

چندان صنایع موشکی کھ می تواند در آینده نھ 
نزدیک  کالھکھای اتمی حمل کند با مجموعھ 
استدالالت عوامفریبانھ امپریالیستھا مبنی بر 
اینکھ ایران در پی ساختن بمب اتمی است در 
تناقض قرار نمی گیرد ولی ارسال تانک و 
توپ بھ ایران چگونھ امنیت آمریکا را بھ 
خطر می اندازد و چھ ربطی بھ غنی سازی 

 اورانیوم دارد؟
ن قطعنامھ افشاءگر آن است کھ ھدف مت

آمریکا و اسرائیل اساسا مسئلھ غنی سازی 
دولت ترکیھ افشاء . اورانیوم در ایران نیست

کرد کھ تماس آنھا با ایران توسط درخواست 
کتبی آقای اوباما و با توافق کامل با آمریکا 

دولت برزیل نیز . صورت گرفتھ است
استی پادرمیانی خویش را در جھت ھمان سی

می دانست کھ آمریکائی ھا پیشنھاد کرده 
. بودند و با آنھا در این باره صحبت کرده بود

ولی زمانیکھ ایران برخالف انتظار 
امپریالیستھا با تبادل اورانیوم موافقت کرد 
بیکباره آمریکائی ھا بھ زیر ھمھ آن چیزھائی 
زدند کھ با ترکیھ و برزیل و در آژانس انرژی 

آمریکائیھا انتظار .  رسیده بودنداتمی بھ توافق
نداشتند کھ ایران بھ اصل تبادل اورانیوم تن 
در دھد و می خواستند با این مانور فشارھای 
غیرقانونی خویش را بر ایران توجیھ کرده و 

توافق تھران آمریکا را بی آبرو . افزایش دھند
 .کرد و مجبور نمود دست خود را رو کند

یالیست آمریکا مشکل حقیقت این است کھ امپر
دیگری دارد و با مجموعھ سیاست خارجی 

آنھا تنھا . رژیم جمھوری اسالمی موافق نیست
با یک تغییر اساسی در کلیت سیاست خارجی 

ایران باید سیاستش را . ایران سر توافق دارند
در مورد اسرائیل و فلسطین و عراق و 

 در ، در آمریکای جنوبی و آفریقا افغانستان
. منافع آمریکا و اسرائیل تغییر دھدخدمت 

مسئلھ انرژی ھستھ ای تنھا بھانھ ای برای 
تغییر این . تبلیغات در دست آمریکاست

سیاست آن نیست کھ مثال ایران در امور 
داخلی عراق دخالت نکند و در این عرصھ با 

، خواست آمریکائی ھا آمریکا ھمکاری کند
است ھمانطور کھ بارھا اعالم کرده اند این 

شرکت “ تروریسم“کھ ایران در مبارزه ضد 
فعال داشتھ باشد و با آمریکائیھا در سرکوب 

آمریکا . مبارزه مردم عراق فعاالنھ دخالت کند
 .بھ گماشتھ نیاز دارد

اینکھ ارسال سالحھای متعارف بھ ایران 

ممنوع شده است باک آن می رود کھ ایران 
 این سالحھا را در اختیار مردم فلسطین و

ولی فراموش نکنیم و . لبنان قرار دھد
کسی کھ . امپریالیست جنایتکار را بشناسیم

انگشتش را بھ امپریالیسم بدھد دستش را ھم 
کسی کھ کمر خم کرد و بھ رکوع . خواھد داد

 .رفت باید بھ سجود ھم برود
امپریالیستھا بھ این ھم قناعت نکرده اند 
اتحادیھ اروپا می خواھد جدا از تصمیم 

ازمان ملل تحریمھای جدیدی علیھ ایران س
 . وضع کند

پدیده جالبی است و امپریالیستھا آنرا بسیار 
در حالی کھ این کار . طبیعی جلوه می دھند

 .اصال طبیعی و قانونی نیست
اتحادیھ اروپا در واقع خودش را بھ یک 
سازمان ملل متحد جدیدی تبدیل می کند کھ بر 

ھر چھ را . استباالی سر سازمان ملل کنونی 
شورای امنیت نتوانست بھ تصویب برساند 
اتحادیھ اروپا خودش بھ تصویب می رساند و 

آیا در جامعھ جھانی می . بدان عمل می کند
شود عده ای از ممالک پاره ای دیگر را بدون 
مبنای حقوقی محاصره اقتصادی کنند و 
نظرات سیاسی خود را بھ آنھا تحمیل نمایند؟ 

ار فاقد مبنای حقوقی است و طبیعتا این ک
ارزش جھانی نخواھد داشت ولی اینجا سخن 
بر سر سیاست است و نھ حقوق و سیاست 
امپریالیستھا بر این قرار دارد کھ مردم ایران 

جالب این است کھ . را تحت فشار بگذارند
جامعھ جھانی بھ این تصمیم اروپا اعتراضی 

آنھا بھ محاصره غزه نیز اعتراض . ندارد
اشتند و سالھا کشتار قومی مردم را در آنجا ند

 .تحمل کردند و می کنند
مشکل اساسی کھ کشور ما با آن روبروست 

. صرفا دسیسھ و فشارھای امپریالیستھا نیست
این فشارھا ھمیشھ بوده و در آینده نیز خواھد 

امپریالیستھا از آمریکا و روسیھ گرفتھ تا . بود
ن و تامین اروپا و سایرین در پی غارت جھا

مشکل میھن . منافع سرمایھ داری جھانی اند
نھ با . ما رژیم ضد مردمی حاکم بر آن است

رجز خوانی و نھ با رشوه دادن نمی شود بھ 
باید ماھیت . مقابلھ با امپریالیسم رفت

امپریالیست را شناخت تا بتوان بر دشمن غلبھ 
. این رمز پیروزی در ھر جنگی است. کرد

ن امکان پیروزی موجود بدون شناخت دشم
برای حفظ منافع ملی و مقابلھ با . نیست

، امپریالیسم باید توده ھای مردم را بسیج کرد
با شفافیت در سیاست آنھا را آگاه نمود و 

رفتار کرد تا اعتماد مردم برای مقاومت جلب 
گردد و توانائی مقاومت در میان آنھا با آگاھی 

. فراھم آیدبھ ماھیت دسیسھ ھای امپریالیستی 
برای تامین این وضعیت باید آزادیھای 
دموکراتیک برسمیت شناختھ شده و در جامعھ 

 باید احزاب و سازمانھای ،متحقق شوند
سیاسی آزاد شوند و حق فعالیت اجتماعی 

 باید حقوق بشر برسمیت شناختھ ،داشتھ باشند
شود و تساوی حقوق زن و مرد بر قرار 

 ۴ھ در صفحھادام...، باید اتحادیھگردد

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران
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  ...زیر  پا گذاردن تعھدات
 ھای کارگری و صنفی آزاد باشند و 

 .مطبوعات حقایق را بھ میان مردم برند
مردمیکھ تا کنون چند انقالب و جنگ و کودتا 
را بھ پشت سر گذارده و تجارب گرانبھائی در 
این دورانھا کسب کرده اند و با سینھ ھای سپر 

د تا بھای کسب کرده بھ جلوی گلولھ می رون
 مسلما تکیھ ،آزادی و دموکراسی را بپردازند

آزادی و تمامیت ، گاه محکمی برای استقالل
رژیمی کھ بھ مردم . ارضی ایران خواھند بود

، دروغ بگوید بھ ، ریاکاری کندتکیھ نکند
عقب مانده ترین اقشار و احساسات 

، سرکوب و زنگارگرفتھ مذھبی تکیھ کند
خود  ر دستور روز کارشکنجھ و اعدام را د

قرار دھد و سی سال در ایران حکومت 
 و از مردمش بترسد و نظامی برقرار کند

قوای مملکت را ناشی از ملت نداند و ناشی 
از مالیخولیای ولی فقیھ بداند کھ امر الھی را 

، نمی تواند برای مدت طوالنی اجراء می کند
 بدون پایگاه مردمی نمی توان بھ .دوام بیآورد

تنھا نیروی خلق یک . نگ امپریالیستھا رفتج
نیروی الیزال است و کسی را امکان غلبھ بر 

دفاع از حقوق مسلم مردم ایران . آن نیست
 عمیق و از صمیم ،زمانی یک دفاع واقعبینانھ

قلب است کھ با حضور آگاھانھ مردم باشد و 
وگرنھ . از حمایت عمومی برخوردار باشد

، علیھ مردم از چگونھ می توان بدون مردم
 این دفاع با بن .حقوق مسلم آنھا دفاع کرد

رژیمی کھ از بسیج . بست روبرو می شود
مردم بترسد نمی تواند در عمل از حق مسلم 

این حقیقت را امپریالیستھا نیز . آنھا دفاع کند
می دانند این است کھ بر نارضائی عمومی 

این آخرین . مردم سرمایھ گذاری می کنند
  .تھشدار اس

***** 
 
 

...ھمکاری با اسراییل جنایت 
 نیست مانند محمود عباس بھ آمال ملی مردم 

مردم .  حمایت کرده اند،فلسطین خیانت کند
فلسطین با شرکت در انتخابات و بیان اراده 
قاطع خویش دسیسھ ای را کھ امپریالیستھا با 
تحلیل نادرست خود چیده بودند برھم زدند و 

ت برای امپریالیستھا بسیار این تحلیل نادرس
گران تمام شد زیرا از این ببعد سازمان حماس 

شکست کودتای . عمال مشروعیت یافتھ بود
محمود عباس با یاری سازمان موساد بر ضد 
حکومت قانونی حماس بر محبوبیت سازمان 
حماس افزود و دارودستھ محمود عباس را کھ 
حتی پول و اسلحھ پلیسش را از اسرائیل می 

دسیسھ . گیرد بکلی بی اعتبار کرد
امپریالیستھا و صھیونیستھا دقیقا بھ عکس 

امپریالیستھا و صھیونیستھا بھ . خود بدل شد
مردم فلسطین دیکتھ می کنند کھ یا تسلیم 
زورگوئی ما شوید و بھ شرافت و غرور خود 
تف بیاندازید و نوکری اسرائیل را بپذیرید و 

بیدریغ می یا ما ھمھ شما را از دم تیغ 
بھ شما آنقدر گرسنگی و تشنگی می . گذرانیم

یک سرباز اسرائیلی . دھیم تا نابود شوید
در “ سکوت را بشکنیم“متعلق بھ سازمان 

 از ١٨/٠٧/٢٠٠٩گزارش این سازمان در 
 مرابویژه جملھ ای “: قول فرمانده خود گفت

ظرفیت بیمارستانھا در “:وی گفت. تکان داد
خوشبختانھ فلسطینیھا . نوار غزه پر شده است

 برخی تکان .“بھ این علت سریعتر می میرند
  .“، ولی سایرین واکنشی نشان ندادندخوردند

این سیاست رسمی صھیونیستی در برخورد 
ولی ملت قھرمان فلسطین . بھ فلسطینیھاست

حاضر نشد تسلیم شود و بھ مقابلھ با 
مردم . صھیونیستھای اسرائیل پرداخت

تھای سیاسی کھ حماس طرح فلسطین بھ خواس
کرده بود وفادار ماند زیرا حماس علیرغم 
ایدئولوژی ارتجاعی از خواستھای سیاسی 

تنھا عمال . ملی مردم فلسطین دفاع می کند
اسرائیل می توانند مدعی شوند کھ تضاد میان 
مردم فلسطین با اسرائیل فاقد ماھیت ملی بوده 

ودیت و تنھا یک تضاد مذھبی میان اسالم و یھ
نھضت فلسطین یک نھضت ملی برای . است

آزادی سرزمین فلسطین از دست اشغالگران 
بسیاری از فلسطینیھا دارای مذھب . است

مسیحی اند ولی در مبارزه انقالبی نفرت 
خویش را از اشغال سرزمین فلسطین ابراز 

مبارزه ای کھ در فلسطین علیھ . می کنند
ھبی اشغالگران در گرفتھ است یک نزاع مذ

وقتی کھ . نیست نزاعی برای آزادی ملی است
قشون نژاد پرست اسرائیلیھا بعد از مدتھا 

 بھ نوار غزه حملھ ، ناموفقمحاصره اقتصادِی
کرد و بھ کشتار مردم عادی دست زده و 
مدارس و بیمارستانھا را نابود نموده و با بمب 
فسفری مردم عادی را بھ قتل رساند ھمھ 

 ما با یک پاکسازی قومی دیگر می دانستند کھ
تنھا بی وجدانھا و فاشیستھا می . روبرو ھستیم

توانستند دست روی دست بگذارند و مدعی 
تنھا . شوند کھ این مبارزه بھ ما مربوط نیست

دارودستھ ھای پیروان منصور حکمت و 
چپنماھای سوپر انقالبی ایرانی می توانستند 

کھ ما طرف ھیچکدام را نمی مدعی شوند 
 کدام .ھستیم“ جبھھ سوم “داریم ما طرفگیر

. جبھھ سوم؟ چنین جبھھ سومی وجود ندارد
، ، کمونیستھاھمھ نیروھای انقالبی فلسطینی

المذھبھا و مذھبیھا متحدا در یک جبھھ علیھ 
سخن بر سر بود . پاکسازی قومی می رزمند

ھ ھجب“ھمھ ایرانی ھای . و نبود یک ملت است
.  بودند و ھستند متحد بالقوه اسرائیل“سومی

آنھا بھ جای حمایت از ملتی کھ برای آزادی و 
خویش می رزمد و بھ سرکردگی سازمان ء بقا

حماس بھ علت وجود ھمینگونھ خیانتکاران پر 
 لبھ تیز ،مدعا و بی عمل گردن نھاده است

حملھ خویش را بر ضد حماس قرار داده اند و 
برکشتار بربرمنشانھ صھیونیستھای 

آنھا . رائیلی مھر تائید می زنندنژادپرست اس
برای جنایات اسرائیل افکار عمومی فراھم 

می کنند و در میان ایرانیان خودفروختھ تبلیغ 
برخورد آنھا مانند برخورد حزب . می کنند

اللھی ھاست کھ انسانھا را بھ مومن و کافر 
. تقسیم کرده و خواھان کشتار ھمھ کفار ھستند

آنھا . ف مفت استانسانیت در قاموس آنھا حر
ھوادار کمونیسم نیستند زیرا کمونیستھا 

آنھا یار . بھترین انسانھا و از سرشت ویژه اند
و یاور فاشیستھا ھستند کھ با ھمان تفکر حزب 

. اللھی بھ مسایل مبارزه طبقاتی می نگرند
حزب ما خواھان تشدید این تضادھاست زیرا 
تشدید این تضادھا است کھ ھمراه با سیر 

التی کھ ما از قبل مسیر آنرا پیشگوئی تحو
کرده ایم دست این فرصت طلبان را باز می 
کند و مانع می شود با مانورھای اپورتونیستی 
و عبارات بی محتوی دیپلماتیک از پشتیبانی 

 .از مبارزه مشخص مردم فلسطین سرباز زنند
 یک پژوھشگر و Ilan Pappeایالن پاپھ 

 در مورد تاریخ نگار و کمونیست یھودی
ماھیت سیاست صھیونیستھا در فلسطین کھ 
ھرگز خواھان صلح نیستند و در پی پاکسازی 

آدمھائی نظیر بن .. .“:قومی ھستند نوشت
گوریون در یاداشتھای روزانھ خویش چھ 

 انسانھائی .“اینجا پر از اجانب اند: “نوشتند؟ 
. کھ آنھا را پذیرفتند برای آنھا اجانب بودند

را بفھمد طرز تفکر اگر کسی این 
در پس آن چنین . صھیونیستی را فھمیده است

من این آدمھا را نمی : برخوردی پنھان است
، زیرا آنھا اجنبی ھستند و چیزی را خواھم

. تصاحب کرده اند کھ متعلق بھ ماست
فلسطینی ھا بیگانھ و اشغالگرند و ما آنھا را 

اگر کسی این را بفھمد . بیرون خواھیم کرد
 کند کھ چقدر سخت است با فلسطینی درک می

 “.ھا وارد مذاکره شود
انسانیت ولی نمی تواند در مقابل این ھمھ 
توحش سکوت کند و باید سکوت خویش را با 

عده ای افراد و . مبارزه پیگیر بشکند
سازمانھای بشردوست کھ وجدانشان از اینھمھ 
جنایت معذب بود و ریاکاری امپریالیستھا و 

را می دیدند “  شرق و غربدموکراسیھای“
مصمم شدند کشتیھای مملو از آذوقھ بھ نوار 

 .غزه بفرستند
مطبوعات ایران با نقل از خبرگزاری فرانسھ 

فرانسوی کھ مقدمات این چند مقام“ :نوشتند
اقدام را فراھم کردند بھ خبرنگاران گفتند، 

کشورھای یونان، ترکیھ، کشتی ھا از سواحل
ایر حرکت کردند و قرار سوئد، ایرلند و الجز

" لیماسول"در مقابل شھر است فردا پنجشنبھ
این کشتی ھا . در جنوب قبرس گرد ھم آیند

شد و روز جمعھ یا سپس عازم غزه خواھند
 .شنبھ بھ سواحل آن خواھند رسید

سوسیالیت پارلمان نماینده" فرانسواز کاستو"
در : فرانسھ در یک نشست مطبوعاتی گفت

دمکراتھا و ست ھا،ییالکشتی ما سوس
طرفداران محیط زیست حضور دارند، آنھا 

نیستند اما موافق گرایش ھای سیاسی حماس
 ۵ادامھ در صفحھ...خواھان ارائھ کمک

 سالمی بر می خیزد زندان و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری ا
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...ھمکاری با اسراییل جنایت 
 . بھ ملت فلسطین ھستند

مجلس اعیان از جملھ این نمایندگان از
انگلیس و ھنرمندان نیز در کشتی عازم غزه 

 .حضور دارند
محمولھ ھایی بھ وزن پنج ھزار این کشتی ھا

تن شامل دارو، سیمان و لوازم التحریر بھ 
 .ھمراه دارند

با ابتکار عمل یک سازمان غیر دولتی 
نزدیک بھ حزب عدالت و توسعھ ترکیھ نیز 

کشتی سواحل این کشور را بھ سوی غزه سھ
ترک کردند،ھمچنین سھ کشتی دیگر سواحل 

 .ترک کردندیونان را
سخنگوی اتحادیھ یھودیان " میشل سیبونی"

دلیل محاصره بھ: برای صلح در فرانسھ گفت
نوار غزه از سوی اسرائیل این منطقھ برای 

پادگان یک و نیم میلیون فلسطینی بھ یک
 .تبدیل شده است

عضو مجلس سنای فرانسھ کھ “ الیما بومدین“
محیط زیست است نیز این از طرفداران

ل را مطرح کرد کھ چگونھ می توان بھ سئوا
نفر را بھ ١٤٠٠رژیمی کھ قصاب است و

قتل رسانده جایزه داد؟ منظور وی پذیرش 
سازمان عضویت رژیم صھیونیستی در

بنیامین . ھمکاری و توسعھ اقتصادی است
قرار نتانیاھو نخست وزیر رژیم صھیونیستی

است فردا پنجشنبھ در نشست این سازمان در 
 “. حضور یابدپاریس

واکنش رژیم فاشیستی اسرائیل چھ بود؟ 
کماندوھای ویژه اسرائیلی در یک حملھ 

، نظامی راھزنانھ در آبھای بین المللی
 بھ برخالف ھمھ موازین و حقوق بین المللی

یک کشتی غیر مسلح وحشیانھ ھجوم آورند و 
آنھا .  نفر سرنشینان آن را بھ قتل رساندند١٩

ندازی آنھا اقدامی برای مدعی شدند کھ تیرا
. کدام دفاع از خود. بوده است !! دفاع از خود

کسی بھ ناوگان اسرائیلی ھا حملھ نکرده بود 
. کھ موجب شود آنھا بھ دفاع از خود بپردازند

تجاوزگران ھمھ اسرائیلی بودند کھ با 
بالگردھای نظامی و ناوھای جنگی بھ 

آنھا بی . کشتیھای آذوقھ حملھ می کردند
مانھ مدعی شدند کھ سرنشینان کشتی بھ شر

چوب و چماق و کارد و تیرکمان مجھز بوده 
اند و کماندوھای تعلیم دیده اسرائیلی برای 
دفاع از جان خود در مقابل چماق و تیروکمان 
و چاقوی آشپزخانھ مجبور شده اند آنھا را 

برای اسرائیل بسیار آسان است کھ . بکشند
ھای ساخت توسط کماندوھای خویش سالح

ایران و یا چین و روسیھ و کره شمالی را بھ 
عرصھ کشتی ببرد و با صحنھ سازی و 
فیلمبرداری و جعل سند مانند آموزگار و 
ارباب بزرگش جرج بوش مدعی شود کھ ھمھ 

مگر ھمین . اینھا جاسوسان ایران اند
اسرائیلیھا نبودند کھ در چند ماه پیش با ھجوم 

ی بین المللی بیک کشتی باربری در آبھا
لبنان هللا مدعی شدند کھ ایران برای حزب ا

 هاسلحھ ارسال می کرده و آنھا با مصادر
کشتی مانع تحویل محموالت نظامی شده اند؟ 
این دروغ شاخدار بقدری وقیحانھ بود کھ ھمھ 
مطبوعات ممالک امپریالیستی از این ھمھ 
تحریک آشکار بھ خشم آمده بر روی این 

 ھیچکدام از این .ذاشتندکثافتکاری سرپوش گ
ممالک حاضر نشدند اسرائیل را برای این 
عمل راھزنانھ دریائی و عوامفریبی محکوم 

. کنند و یا اقدام ریاکارانھ اش را تائید نمایند
اسرائیل در این مرتبھ در واقع بھ تکرار 

 .دروغ قبلی خویش مبادرت ورزیده است
آش صھیونیستی بقدری شور بود کھ حتی 

اروپائی و آمریکا مجبور شدند آنرا ممالک 
محکوم کرده و در شورای امنیت بھ 

. محکومیت این عمل جنایتکارنھ رای دھند
. ولی رای بی پشتوانھ بھ چھ درد می خورد

چطور است کھ محکومیت ایران بخاطر 
پافشاری بر حق مسلم مردم ایران تھدیدات 
نظامی و تحریم اقتصادی را بدنبال می آورد 

یات اسرائیل و محکومیت وی در ولی جنا
شورای امنیت کوچکترین عواقبی برای دولت 

 صھیونیستی ندارد؟ 
دول امپریالیستی با این مانور خود در پی آن 
ھستند کھ با وقت گذرانی واقعھ را بدست 
فراموشی بسپارند و از ھمان جائی آغاز کنند 

دولت آلمان حتی حاضر . کھ بپایان رساندند
انتقاد آنھا . رائیل را محکوم کندنشد جنایات اس

بھ اسرائیل تنھا این بود کھ اقدام آنھا نامتناسب 
اگر امروز دول امپریالیستی . بوده است

. انتقادکی می کنند ناشی از دو جنبھ است
، شخصیتھای نخست اینکھ اتباع اروپائی

، فرھنگی و چھره ھای سرشناس از سیاسی
تیھا ممالک گوناگون در میان سرنشینان کش

بوده اند و براحتی نمی شود بر کشتار مردم 
ممالک خود چشم ببندند و ھمھ آنھا را 

 خطاب کنند و قتلشان را واجب “تروریست“
،  افغانھا،اگر در این کشتیھا ایرانی ھا. بدانند

 و یا مردم مسلمان ، پاکستانی ھا، ترکھاعربھا
بودند فورا مھر تروریست را بر پیشانی آنھا 

واکنش طبیعی اسرائیل برای “ و از زده بودند
برای آنھا .  حمایت می کردند“حفظ امنیتش

، مغایر ھمھ مھم نبود کھ این اقدام راھزنانھ
قوانین بین المللی و اقدامی ضد بشری است 

ا مھم بود کھ از سرپل امپریالیسم در ھبرای آن
 ما می طلبیم کھ بانیان این .منطقھ دفاع کنند

نشینان یک کشتی آذوقھ کشتار وحشیانھ بھ سر
در آبھای بین المللی معرفی و در دادگاه 

 .کیفری جھانی محاکمھ شوند
جنبھ دیگر این اقدام بسیار عمیقتر از آن است 

امپریالیستھا بھ . کھ در ظاھر بھ نظر می آید
سرکردگی آمریکا احساس می کنند کھ لجاجت 
صھیونیستی در فلسطین و سرسختی 

ر اسرائیل در پذیرش راه بنیادگرایان مذھبی د
در فلسطین و سرباز زدن “ دو دولت“حل 

آنھا در از سرگیری مذاکرات با فلسطینیھا 
 این .منطقھ را بھ مرز انفجار رسانده است

سیاست صھیونیستی بھ آنجا منجر شده کھ نھ 
، نھ تنھا تنھا اسالمیستھا قدرت بگیرند

دولتھائی نظیر جمھوری اسالمی قدرت گرفتھ 
 ومتھایک مانور داشتھ باشند، بلکھ حامکان

متمایل بھ آمریکا نیز پایھ ھای خویش را از 
دست داده میان مردم ممالکشان بشدت منزوی 

زورگوئی قلدرھا در دنیا خشم مردم . شوند
جھان را شدت بخشیده و دو روئی 
امپریالیستھا را در نزد مردم جھان برمال 

 و “بشردوستانھ“دیگر مانورھای . کرده است
آنھا اثری ندارد و در سراسر دنیا “ دلسوزانھ“

 مردم .در میان مردم بھ جوک بدل شده است
جھان می بینند کھ ھمھ چیز بر مبنای 
زورگوئی و قلدری می چرخد و ممالک جھان 

آنھا . با یکدیگر دارای تساوی حقوقی نیستند
می بینند کھ تمامیت ارضی و حق حاکمیت 

است و ارگانھای ملی آنھا ھر لحظھ در خطر 
بین المللی کھ باید حافظین این حقوق باشند 

آنھا بمب اتمی . آلت فعل امپریالیستھا ھستند
واقعی اسرائیل را می بینند و شاھد خونسردی 
امپریالیستھا ھستند در حالیکھ ھمھ جا از بمب 
اتمی موھومی ایران و ھوچی بازی بر سر آن 

ود این بازی مسخره را نمی ش. سخن می رود
نمی توان مردم . برای مدت طوالنی ادامھ داد

نتایج . جھان را احمق و ساده لوح فرض کرد
این سیاست امروز برضد امپریالیستھا 
سربرافراشتھ است و آنھا را در میان مردم 

این است کھ . جھان بھ انزوا کشانده است
امپریالیستھا قصد دارند اسرائیل را گوشمالی 

 آورند تا در ھمان ، بھ اسرائیل فشاردھند
کادری حرکت کند کھ منافع مجموعھ سامانھ 

 بنظر نمی رسد .امپریالیستی را حفظ می کند
، بدون فشار کھ بدون رضایت امپریالیستھا

بھ ممالک عربی بھ آنھا بویژه بھ آمریکا و 
فرانسھ کھ مناسبات حسنھ با ممالک عربی 

 ٨دارد کسی موفق شود برای نوار غزه 
و از بنادر گوناگون با کند کشتی کرایھ 

 آذوقھ جمع آوریھماھنگی حرکت نماید و 
 مسلما آنھا بھ این ابتکار مردم انسان .کند

دوست و معترض بھ جنایات اسرائیل میدان 
در این واقعھ منافع کامال متضاد و . داده اند

این اقدام . متفاوتی فصل مشترک پیدا کرده اند
ھ بھر صورت مثبت و ضربھ ای کاری ب

امپریالیستھا بھ این چشم . صھیونیستھاست
پوشی مجبور بوده اند زیرا کھ در غیر این 
صورت مھار مسایل از دستشان خارج می 
شد و ھمیشھ در مقابل اعمال واقع شده 

اسرائیلیھا فکر . اسرائیلیھا قرار می گرفتند
می کردند ھمان طور کھ در عرصھ داخلی با 

جھانیان را سیاست خانھ سازی و دیوار کشی 
در مقابل عمل انجام شده قرار می دھند در 
عرصھ سیاست خارجی نیز می توانند سرخود 
عمل کنند بدون اینکھ از عواقب آن ترسی 

تھدید حملھ بھ ایران و . بخود راه دھند
مانورھای نظامی آنھا و اعالم اینکھ سرخود 

 ۶ادامھ در صفحھ...بھ چنین کاری 

 چھره زشت جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندانیان روشن می شود
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... ھمکاری با اسراییل جنایت
دست می زنند نمی تواند در ممالک 

یک سیاست . امپریالیستی ایجاد واھمھ نکند
دسیسھ گرا و تحریک آمیز می ، ماجراجویانھ

تواند منطقھ را بھ آتش و خون بکشد کھ 
گوشمالی . عواقب آن بر کسی روشن نیست

اسرائیل در خدمت منافع راھبردی 
ولی برخورد فاشیستی . امپریالیستھاست

ل برای ھمھ ناگھانی و غیر قابل اسرائی
شدت عملی کھ اسرائیل بھ . محاسبھ بود

صورت تحریک آمیز و با زور دروغ و دغل 
بکار گرفت افکار عمومی مردم جھان را بھ 

میلیونھا مردم جھان بھ . ھیجان در آورد
خیابانھا ریختھ و بر ضد صھیونیستھای 

این تظاھرات . اسرائیلی بھ تظاھرات پرداختند
یونی در سراسر جھان حتی محمود عباس میل

دست نشانده را نیز وادار کرد کھ از مبارزات 
ضربھ ایکھ در . مردم فلسطین حمایت کند

عرصھ سیاست خارجی بھ اسرائیل خورد 
ترکیھ در روابط خود با . قابل ترمیم نیست

ترکیھ پایگاه مھمی . اسرائیل تجدید نظر کرد
 دسیسھ و ترکیھ بھ مرکز. برای اسرائیل بود

. جاسوسی و توطئھ صھیونیستھا بدل شده بود
این فشار در داخل اسرائیل بھ دولت آن آنھا 

تتمھ . را وادار کرد بھ عقب نشینی تن در دھند
 . آبروی اسرائیل نیز برباد رفت

در مرز مصر حلقھ محاصره بطور موقت 
شکست حلقھ محاصره نوار غزه . شکست

دیگر قادر صھیونیستھا . ادامھ خواھد یافت
نخواھند بود اراده مردم فلسطین را بیاری 

مقاومت مردم در . محمود عباس درھم شکنند
نوار غزه چھ بخواھیم و چھ نخواھیم بھ 

، مواضع حماس را رھبری سازمان حماس
تقویت خواھد کرد و زیر پای محمود عباس 

 اسرائیل با سیاست آدمکشانھ .را جارو می کند
ھ مردم فلسطین خویش قادر نخواھد شد ب

گرسنگی و تشنگی دھد و آنھا را بھ مرگ 
ھم اکنون موج عظیمی . تدریجی محکوم نماید

از حمایت مردم جھان و دول جھان از مبارزه 
مردم جھان . مردم فلسطین برخاستھ است

 آنھا .نیستند“  سوممیوجبھھ موھ“بدنبال 
شرط پایان محاصره نوار غزه را سلب اختیار 

ب حماس قرار نداده اند زیرا از سازمان منتخ
در آن صورت در کنار اسرائیل و 

شکست محاصره . امپریالیستھا خواھند بود
، شکست تئوریھای پوچ و ارتجاعی نوار غزه

و حمایت از مبارزه غیر “ جبھھ سوم“
 .می باشد“ مردم فلسطین“مشخص و نامرئی 

مردم جھان از واقعیت ھا حرکت می کنند و 
مل بافی ھای تئوریک و نھ از ذھنیات و مھ

دیپلماتیک مغزھای مالیخولیائی برای فرار از 
، مردم جھان می موضعگیریھای مشخص

روند تا مشکالت را حل کنند و نھ اینکھ راه 
فرار تئوریک برای آسودگی وجدان و بیعملی 

 شکست محاصره نوار غزه .خویش پیدا کنند
بھ بھائی سخت برای امپریالیستھا و 

مام می شود و مبارزه مردم صھیونیستھا ت

رفقا و ھوادران . فلسطین را ارتقاء خواھد داد
حزب ما باید در تمام این اعتراضات بر ضد 
آدمکشی صھیونیستھا شرکت کنند و فریب 
کسانی را نخورند کھ مردم را از شرکت در 
این نمایشات اعتراضی بھ این بھانھ کھ بھ نفع 

ین ا. حماس تمام خواھد شد منع می کنند
جریانھا چھ بخواھند و چھ نخواھند ستون پنجم 

ھنر آنھا تنھا این . صھیونیسم در ایران ھستند
است کھ در زمان تجاوز احتمالی آمریکا بھ 
ایران در جانب آمریکائیھا و اسرائیلیھا قرار 

در اینجا سخن بر سر دو سیاست . بگیرند
یا باید بھ . راھبردی در جھان امروز است

ی وفادار ماند بھ حقوق ملتھا مبارزه طبقات
یت م، از حق حاکمیت و تمااحترام گذارد

ارضی آنھا حمایت کرد و از مبارزه ملی و 
ضد امپریالیستی آنھا دفاع نمود و یا باید در 

وریھای منصور حکمتی ئکنار امپریالیستھا با ت
بی طرفی در “، و یا “چھ ولش کنمن بھ “

دیگری ، راه قرار گرفت“   جنگ گالدیتورھا
 سیر حوادث تا کنون صحت نظریات .نیست

حزب ما را نشان داده و از این ببعد نیز نشان 
آری، برای تعیین درست جھت . خواھد داد

مبارزه، مسلح بھ جھت نمای  مارکسیسم 
لنینیسم بودن،  نھ تنھا الزم بلکھ ضرورت 

 . مطلق دارد
 

***** 
 
 

لطیفھ خنده دار یا گریھ آور
باما در یک بار نشستھ یکروز بوش و او

چیکار: "یک نفر میرسھ و میپرسھ. بودند
 ."دارین می کنین؟

داریم نقشھ جنگ : "بوش جواب می ده
 ."جھانی سوم رو تنظیم می کنیم

چھ اتفاقی قراره بیافتھ : "یارو می پرسھ
 !" ؟

 میلیون١۴٠قراره ما : "بوش میگھ
 !" مسلمان، و آنجلینا جولی رو بکشیم

! ؟!آنجلینا جولی: "ب میگھیارو با تعج
خواین آنجلینا جولی رو چرا می

 !" بکشید؟
دیدی : "بوش رو می کنھ بھ اوباما و میگھ

 ١٤٠ دنیا نگران ھیچکس تو!گفتم
 ."میلیون مسلمان نیست

 
 ...شتر دیدی ندیدی 

امپریالیستھا و صھیونیستھا و نوکران ایرانی 
آنھا نظیر کیھان لندنی و سلطنت طلبان و 

روان منصور حکمت دست پرورده اسرائیل پی
از موشکھای خطرناک ایران کھ گویا 
پایتختھای اروپا را مورد تھدید قرار می دھد 

یریخوی “سخن می رانند حال آنکھ موشک 
 کیلومتر برد دارد و قادر ٤٥٠٠ حتی تا “٢

این موشک . است بمب اتمی با خود حمل کند
را می تواند نھ تنھا تمام اروپا بلکھ تمام ایران 

دولت فاشیستی اسرائیل . مورد تھدید قرار دھد
کھ از جانب نوکران و جاسوسانش در میان 

“ دموکراتیک“ایرانیان بھ عنوان تنھا دولت 
 حتی حاضر نشد در منطقھ معرفی می شود

با میزبانی آقای “ امنیت ھستھ ای“در ھمایش 
وی برای . اوباما در واشنگتن شرکت کند

ی تره ھم خورد نمی کند و ھمایشھای جھان
. برای ھیچ پیمان جھانی ارزشی قایل نیست

بمب اتمی اسرائیل نژاد پرست و صھیونیست 
 . بشریت را تھدید می کند

دولت جمھوری اسالمی حتی بھ اعتراف 
امپریالیستھا بھ ھیچ کشوری تجاوز نکرده و 

ولی . ھیچ کشوری را نیز اشغال ننموده است
جم افسارگسیختھ دولت اسرائیل یک متھا
صھیونیستھای . متجاوز و اشغالگر است

نژادپرست اسرائیلی روی نازیھا را در 
آنھا در پی . جنایات خویش سفید کرده اند

کشتار قومی اند و می خواھند با ارتکاب 
جنایات سرزمینھای فلسطین را از وجود 
فلسطینیھا خالی کنند و این سرزمینھا را بھ 

دعاھای صلح ا. تصاحب خود در آورند
خواھی آنھا ریاکاری و فریب محض است و 
حقیقتا کھ ارزش صلح خواھی و انسان 

چنین دولت . دوستی را بھ زیر پرسش برده اند
افسار گسیختھ کھ ھمھ قطعنامھ ھای سازمان 
ملل را زیر پا می گذارد و بھ پیمانھای خویش 
با فلسطینیان ارزشی نمی گذارد و مرتبا آنھا 

 اعتبار می کند از خطر بمب را در عمل بی
اتمی موھومی ایران سخن می راند و با 
سخنان تھدید آمیز بر ضد مردم میھن ما سخن 

آنقدر دست اسرائیل و تبلیغات . می راند
صھیونیستھا رو شده است و مردم جھان بھ 
دوروئی آنھا پی برده اند کھ اساسا معلوم 
نیست این ھمھ تبلیغات دروغین برای ایجاد 

و برای صھیونیستھا بھ چھ جھت با این آبر
بوی تعفن . وقاحت صورت می گیرد

خرابکاریھای اسرائیل در جھان بحدی است 
کھ ھمھ داروھای معطری کھ دستگاھھای 
تبلیغاتی امپریالیستی برای تبرئھ جنایت علیھ 
بشریت بر روی این خرابکاریھا می ریزند 

مردم جھان می دانند . کسی را قانع نمی کند
ھ اسرائیل یک دولت صھیونیست و نژاد ک

پرست بوده دارای بمب اتمی است و دنیا را با 
حمایت رسانھ . بمب اتمی خویش تھدید می کند

ھای گروھی از اسرائیل و جعل اخبار مربوط 
بھ آنھا در حقیقت احمق پنداشتن مردم جھان 

 . توھین روشن بھ افکار عمومی است. است
ادی منتشر کرده اخیرا روزنامھ گاردین اسن

است کھ حاکی از آن است اسرائیل قصد آن 
داشتھ است کھ فن آوری و تسلیحات اتمی در 
اختیار رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی قرار 

ھمین اسناد بھ تنھائی ثابت می کنند کھ . دھد
این . رژیم اسرائیل دارای بمب اتمی است

رژیم قصد داشت اسلحھ اتمی را در اختیار 
٧ادامھ در صفحھ...ھای حاکمتروریست

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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 ...شتر دیدی ندیدی 
.  سفید پوست در آفریقای جنوبی قرار دھد

دولت اسرائیل یکی از توزیع گران سالحھای 
البتھ این معاملھ . کشتار جمعی است

سرنگرفتھ است نھ بخاطر آنکھ بھای کاالھای 
عرضھ شده آنطور کھ گاردین می نویسد 

ت کھ رژیم گران بوده است بلکھ از آن جھ
آپارتاید نژادپرست و تروریستی آفریقای 
جنوبی رژیمی میرا بوده و جنبش مسلحانھ و 
انقالبی مردم آفریقای جنوبی و حمایت مردم 
جھان از این جنبش امپریالیستھا و 
صھیونیستھا را آنچنان بھ عقب نشینی وادار 
کرده بود کھ ناچار بودند بزودی سفیدھا را بھ 

اکثریت سیاه مردم آفریقای تسلیم در مقابل 
تنھا رژیمھائی نظیر رژیم شاه . جنوبی وادارند

در گذشتھ و صھیونیستھای اسرائیلی ھمراه با 
، ھلند و نظایر ، آلمان فرانسھ، انگلستانآمریکا

 حمایت می کردندنژادپرست آنھا از این رژیم 
. و شاه ایران با آنھا قراردادھای نفتی بستھ بود

عمومی بھ جائی رسید کھ حتی فشار افکار 
رژیم آفریقای جنوبی را از بازیھای المپیک 
محروم کردند زیرا تروریستھای حاکم بر این 
کشور مانع می شدند کھ سیاھان بومی این 
سرزمین بھ عنوان ورزشکار در مسابقات و 
رقابتھای ورزشی شرکت کرده و بھ بازیھای 

روزی کھ ناقوس مرگ . المپیک راه پیدا کنند
یم آفریقای جنوبی نواختھ شد عمال رژ

امپریالیست در این کشور تمام اسناد مربوط 
بھ فن آوری ھستھ ای و تجھیزات آنرا از 
کشور آفریقای جنوبی خارج کردند تا بدست 

ھمین اقدام . سیاھپوستان ضد آمریکا نیفتد
نشان می داد کھ آفریقای جنوبی مستعره ای 

آن بھ این بیش نبوده است و دولت سفید پوست 
کشور بھ عنوان میھن خویش نمی نگریستھ 

ھمھ این ممالکی کھ امروز بر سر بمب . است
اتمی موھوم ایران گریبان چاک می دھند ھم 
از تالشھای آفریقای جنوبی برای دست یابی 
بھ بمب اتمی خبر داشتند و ھم از تالشھای 
اسرائیل برای فروش بمب و تجھیزات اتمی 

حال ھمھ . آفریقای جنوبیبھ رژیم نژادپرست 
آنھا طوری رفتار می کنند کھ شتر دیدی 

 .ندیدی
اخیرا بعد از اینکھ دست اسرائیل در توزیع 
سالحھای کشتار جمعی رو شد آقای شیمون 
پرز رئیس جمھور اسرائیل و وزیر جنگ 
وقت اسرائیل فورا بھ تکذیب خبر پرداخت و 
با ادعاھای فاقد محتوی و دیپلماتیک مدعی 

این گزارش فاقد ھرگونھ اساس واقعی “: شد
متاسفانھ گاردین “: وی اضافھ کرد. “است

تصمیم گرفتھ گزارش خویش را بر اساس 
تفسیرھای گزینشی اسناد دولت آفریقای 

ی جنوبی تنظیم کند و نھ بر اساس فاکتھا
اسرائیل “: وی ادامھ می دھد. “مشخص

ھرگز برای تبادل سالحھای اتمی با آفریقای 
 ھیچ سند .ی وارد معاملھ نشده استجنوب

اسرائیلی و یا امضای اسرائیلی پای سندی 

 .“مبتنی بر وقوع چنین معاملھ ای وجود ندارد
ھمین اعتراض دیپلماتیک و عبارات بی 
محتوا اعتراف صریح بھ وقوع چنین حادثھ 

تفسیر “انتخاب عباراتی نظیر . ای است
ل و یا فقدان وجود سندی در اسرائی“ گزینشی

ناشی از آن است “ تبادل سالحھای اتمی“و یا 
معاملھ ای برای فروش میان آنھا با قید کھ 

در این معاملھ . محرمانھ صورت گرفتھ است
قرار بوده نھ تنھا بمب اتمی بلکھ سالحھای 
شیمیائی نیز بدون سند و مدرک و بسیار 
محرمانھ در اختیار دولت نژادپرست آفریقای 

 . جنوبی قرار داده شود
حال این دولت اسرائیل و حامیانش در سراسر 
جھان راه افتاده اند و جار می زنند کھ باید 
مانع از آن شد کھ مواد اتمی بدست تروریستھا 

. آنھا تعریف خاصی از تروریسم دارند. بیفتد
رژیم جنایتکار اسرائیل بھ نظر آنھا رژیم 

آنھا مایل نیستند انبارھای . تروریستی نیست
ائیل را کنترل کنند و بر آن نظارت اتمی اسر

ھر کس حامی امپریالیست . داشتھ باشند
آمریکاست تروریست نیست حتی اگر 
تروریست باشد و ھر کس مخالف آمریکاست 

. تروریست است حتی اگر تروریست نباشد
مدافعان منع گسترش سالحھای اتمی حتی اگر 
یک ارزن نیز صمیمیت می داشتند باید فورا 

امنیت سازمان ملل با محکوم در شورای 
کردن اسرائیل قطعنامھ ای علیھ این کشور 
می گذراندند و این کشور را بھ محاصره 
اقتصادی تھدید می کردند تا درھای انبارھای 

مردم . اتمی خویش را برای نظارت باز کند
جھان بویژه مردم خاورمیانھ در زیر چتر 

 .تھدیدات این رژیم نژادپرست زندگی می کنند
یکبار برای ھمیشھ برای اینکھ صلح در این 
منطقھ برقرار شود باید بھ این وضعیت 

برخورد بھ صھیونیسم . بحرانزا خاتمھ داد
اسرائیل یک مالک سنجش در ایجاد اعتماد 

 . سازی در منطقھ است
***** 

 
 ...کینھ ضد فلسطینی

ولی وقتی پای محکومیت ایران در . می شوند
و آنھم برای اینکھ شورای امنیت مطرح است 

ِ  ما دفاع می کند،  ِ  کشور از یک حق مسلم
مجازات پشت مجازات است کھ بھ تصویب 

 .می رسد و عمل می شود
بعد از اینکھ آبروی اسرائیل در نزد افکار 
عمومی جھان رفت سازمانھای جاسوسی 
امپریالیستی بکار افتادند تا تاثیرات بی آبروئی 

در تلویزیون آلمان . اسرائیل را از بین ببرند
آزموده بیک باره مخبر “ رپرت“در برنامھ 

اسنادی را از جیب بغل در آورد کھ بر اساس 
آن مدعی بود فھرستی از اسامی کسانی در 
دست دارند کھ با سازمانھای بنیادگرای 
اسالمی در ترکیھ ھمکاری می کنند و نام 
سازمانھای آنھا بھ عنوان سازمانھای 

د سازمان امنیت آلمان ثبت تروریستی در اسنا

بھ موجب گزارش این مخبر کھ مھره . است
سازمان امنیت آلمان بوده و بھمین جھت بھ 
اخباری دست پیدا کرده کھ تا کنون محرمانھ 
تلقی میشده سازمانھای تروریستی و اسالمی 
در پس این آذوقھ رسانی پنھانند  و نمی توان 

 با در ھمزبانی. نقش آنھا را نادیده گرفت
نظریات سازمانھای امنیتی آلمان و موساد 
اسرائیل و نظایر آنھا کیھان لندنی ارگان 
سیاسی سلطنت طلبان ایران و سخنگوی 
فارسی زبان وزارت جنگ آمریکا در خرداد 

 در تحلیل این جنایت بی شرمانھ بھ ١٣٨٩
اقدام “: عنوان وکیل مدافع صھیونیستھا نوشت

غزه را ھرگاه کماندوھای اسرائیل در آبھای 
با یک عینک و از یک زاویھ بنگریم بھ 

این واقعھ . قضاوتی یکسویھ خواھیم رسید
ابعاد چندگانھ دارد و از چند زاویھ باید بھ آن 

 “نگریست
کاسھ داغتر از آش حکایت کسانی است کھ 
اگر از اسرائیل تعریف و تمجید نکنند جیره 

ھ ، ھمتمام مردم دنیا. ماھانھ آنھا قطع می شود
دول جھان مجبور شده اند پاکسازی قومی 

 بھ لیلاسرائیل و تجاوزش را در آبھای بین الم
کشتیھای آذوقھ کھ برای فلسطینیھای در 
محاصره بود بدون قید و شرط محکوم کنند 
ولی کیھان لندن یک حاشیھ برای تبرئھ 
جنایتکاران اسرائیلی باز می کند و می خواھد 

 کھ بھ چشم  صھیونیستیزاویھ و عینکاز 
دارد طوری بھ این جنایت بنگرد کھ بتواند 

ھم رساندن . برای صھیونیستھا توجیھ پیدا کند
آذوقھ بیک مشت انسان گرسنھ و در بند را 
محکوم کند و ھم تجاوز راھزنانھ در آبھای 

این کار کثیف را . بین المللی را مجاز شمارد
کیھان لندنی تنھا بھ قاضی نرفتن جلوه می 

بھ ھمھ مردمان جھان اتھام می زند کھ دھد و 
ھمھ گویا بجز کیھان لندنی تنھا بھ قاضی رفتھ 
اند و اسرائیل را تنھا گذارده اند و حال کیھان 
لندنی می خواھد با تحلیلھای اسرائیل پسند 

بھ ھمین . خود مردم را بھ راه راست آورد
جھت کیھان لندنی از یک زاویھ صھیونیستی 

 .بھ مسئلھ می نگرد
این اصطالح برای (ناوگانی“: آنھا می نویسند

کشتیھای جنگی و نظامی بکار برده می شود 
-و نھ برای کشتیھای باری و یا مسافرکشی

 را کھ با بوق و کرنای بسیار روانھ )توفان
، ھر چند حامل کمکھای دارویی و غزه شد

، نمی توان مطلقا غذائی و پوشاک و غیره بود
نحصرا با ھدف یک کاروان نیکوکاری و م

کمک رسانی بھ مردم محصور و عسرت زده 
 این کار بیشتر جنبھ سیاسی داشت و .شناخت

 .“.البتھ با پوشش انساندوستی
نخست اینکھ چرا کیھان لندنی از اینکھ یک 
کشتی آذوقھ و نھ یک ناوگان جنگی برای 

 فلسطینی با “محصور و عسرت زده“مردم 
ناراحت بوق و کرنا بھ سمت نوار غزه رود 

معموال اگر کسی ریگی در کفشش . است
 ٨ادامھ در صفحھ...نباشد خوشحال 

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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[Text eingeben]

 ...کینھ ضد فلسطینی
می شود زیرا این بوق و کرنا برای آن است 
کھ مانع شود نژادپرستان اسرائیلی سر 
سرنشینان کشتی را زیر آب کنند و کشتی را 
غرق نمایند و مدعی شوند ھرگز چنین کشتی 

بوق و کرنا الزم است تا فشار . دای را ندیده ان
افکار عمومی بر اسرائیل بھ حدی باشد کھ بھ 
جنایتکاریش در نوار غزه و فلسطین و اساسا 

بوق و کرنای کشتیھای . خاور میانھ مھار زند
آذوقھ از آن جھت مھم است کھ بھ مردم در 

 فلسطین بگوید کھ “محصور و عسرت زده“
ان کم انسانھای شریف و با وجدان در جھ

نیستند کھ بھ سرنوشت آنھا فکر می کنند و با 
این اقدام بھ آن روحیھ می دھند کھ بر ضد 
اشغالگران نژادپرست صھیونیست مبارزه 

البتھ نباید از حق گذشت کھ بجز بوق و . کنند
کرنای کیھان لندنی بوق و کرنای دیگری نیز 

تمام ممالک امپریالیستی تالش . در کار نبود
 مربوط باین آذوقھ رسانی و کردند اخبار

تجاوز را کمتر پوشش دھند ولی بھ علت 
گستردگی و بین المللی بودن آن این سیاست 
آنھا کھ شبیھ سیاست کیھان لندنی است چون 
ھمھ آنھا سر در یک آخور دارند با شکست 

کیھان لندنی برای خفیف کردن . روبرو شد
این اقدام نیکوکارانھ با غیض می گوید این 

نمی توان مطلقا یک کاروان “ :ی آذوقھ راکشت
نیکوکاری و منحصرا با ھدف کمک رسانی 

 این . شناختمحصور و عسرت زدهبھ مردم 
کار بیشتر جنبھ سیاسی داشت و البتھ با 

 ). تکیھ از توفان(“.پوشش انساندوستی
کیھان لندنی تمام ژرفای کینھ اش را بھ این 

ردازی اقدام انساندوستانھ در ھمین عبارت پ
باید پرسید . موذیانھ و متناقض نشان می دھد

 ،، با و یاآیا، با و یا، بی پوشش انساندوستانھ
بی ھدف سیاسی چنین اقدامی درست و در 
خدمت نجات زندگی انسانھای در بند بوده 

؟ برای ما روشن است کھ کیھان خیراست یا 
لندنی از اینکھ اسرائیل در این جریان بی آبرو 

برداشتھ دھانش بھ کف آمده است شده و زخم 
انسان و نمی تواند کینھ اش را بھ مردم 

 و مردم فلسطین پنھان کند ولی کیھان دوست
. یح در می رودرلندنی از زیر بار پاسخ ص

طبیعتا نوار غزه از نظر سیاسی و غیر 
انسانی بھ محاصره نژادپرستان و اشغالگران 

مسلما ھر عملی در خدمت . در آمده است
تن این اقدام جنایتکارانھ غیر انسانی ھم شکس

عملی انسانی و ھم عملی سیاسی برای افشاء 
جنایتکاران و ھمدستان آنھا است ولی بھ 
صرف اشاره بیک چنین اھدافی می توان این 
اقدام را نکوھش کرد و یا محکوم نمود و از 

آذوقھ ھای نیکوکارانھ . آدمکشان دفاع کرد
اسرائیل می گیرد سیاسی کھ کیھان لندنی از 

چطوری از گلویش پائین می رود؟ حقیقتا 
 شرم آور نیست؟

کیھان لندنی بعداز اینکھ زھر خود را می 
: ریزد و افکارش را نشر می دھد می نویسد

بدیھی است کھ حق اقدام بھ یک نمایش “
سیاسی را در پوشش انساندوستی نمی توان از 

و می خواھد با اینکار مچش “ کسی سلب کرد
ا کھ گرفتھ می شود از دست آنھا کھ دستش ر

باید پرسید مگر یک . د در آوردرا خوانده ان
عمل انساندوستانھ و سیاسی اشکالی دارد کھ 
کیھان لندنی را ناراحت می کند؟ کیھان لندنی 

عده ای انسان . از پاسخ صریح فرار می کند
دوست در سراسر جھان بھ ملتی تحت 

از جانب نژاد محاصره و گرسنھ و تشنھ کھ 
پرستان بھ مرگ محکوم شده و کشورشان 
اشغال شده است با فداکاری و مایھ گذاردن از 
جان و مال خود یاری می رسانند کجای این 
کار اشکال دارد؟ کیھان لندنی مرتب از بیان 
صریح نظریھ طفره می رود و تنھا با کنایھ و 
ایجاد شبھھ می خواھد این کمک رسانی را 

 چون ،ولی شرمش می شودمحکوم کند 
 این است کھ بدرو تختھ می ،آبرویش می رود

زند و کجدار و مریز می کند کھ بی فایده است 
و آخر ھم خواھد ریخت و ما مچشان را 
گرفتھ ایم تا نتوانند وکالت اسرائیل را نفی 

 .کنند
کیھان لندنی کھ خیلی زورش آمده است می 
گوید برای قضاوت در مورد اینکھ این 

مثبت و یا ) توفان-نمایشبھ قول کیھان (قداما
در چھ زمان و در چھ “: منفی است باید دید

مکان و بھ چھ صورت انجام می شود و 
 .“گردانندگانش کیستند و ھدفشان چیست

پس از بیان این عبارت بی سر وتھ کھ برای 
فرار از اتخاذ موضع است خود کیھان لندنی 

و کینھ خود بھ دنبال اسناد و اھداف می رود 
را بھ دولت ترکیھ ابراز کرده و موجی از 

: اتھام روانھ آنکارا می سازد و می نویسد
کمکھای “حرکت دادن ناوگان “

این عبارت را خود کیھان (“ھانساندوستان
در وسط مقالھ یواشکی برای ایجاد لندنی 
 و دستش را رو در گیومھ گذارده استشبھھ 

ھای و با مباشرت گروھ) توفان-کرده است
افراد مارکدار بھ سوی غزه بخش دیگری از 
بازی ماھرانھ دولت ترکیھ در مسیر قدرت 

 “.یابی است
فرض کنیم دروغھای کیھان لندنی و 

. سازمانھای امنیتی آلمان و موساد درست باشد
 راھی نوار “افراد مارکدار... گروھھا و“

اینکھ این افراد چھ مارکی دارند . غزه شده اند
ندن آذوقھ بھ یک و نیم میلیون برای رسا

مگر کیھان . فلسطینی حقیقتا چھ اھمیتی دارد
لندنی خودش مارک اشرف پھلوی و ھمدستی 

مارکھائی  کھ ساختھ و . با موساد را ندارد
پرداختھ جرج بوشھا و اوباماھا نیست و در 

از این مارکھای . اصالتش نمی شود شک کرد
 ساختگی ھر روز می توان از زرداخانھ

دروغ امپریالیستھا و صھیونیستھا روزانھ 
مگر بھ صدام حسین . تولید و صادر کرد

مارک نزدند کھ با اسامھ بن الدن کار می 
کند؟ مگر بھ صدام حسین مارک نزدند کھ 

بمب اتم دارد؟ ھمھ این مارکھا دروغ از کار 
مگر بھ مبارزه ملی مردم فلسطین کھ . در آمد

غالگران برای آزادی کشورش از دست اش
اسرائیلی می رزمد مارک نمی زنند کھ 
تروریستند؟ حال آنکھ تروریستھا در تل آویو 

. و لندن و واشنگتن و مسکو پاریس نشستھ اند
تروریست چھ کسی ھست؟ آن کس کھ برای 
ممانعت از پاکسازی قومی و نجات کشورش 
می رزمد و یا آنکس کھ یک و نیم میلیون 

قانونی محاصره مردم را با زور و بطور غیر
کرده و بھ آنھا گرسنگی و تشنگی می دھد و 
بر سرشان بمب فسفر می ریزد و آنھا را در 
آتش فسفر مانند کوره ھای آدمسوزی نازیھا 
می سوزاند؟ تعریف تروریست از جانب 
کیھان لندنی و موساد و سیا با تعریف 
تروریست از جانب ملتھای جھان و انسانھا و 

برای کیھان لندنی . دبشردوستان فرق دار
چون مشتی تروریست مارکدار با بازی 
ماھرانھ و ضد اسرائیلی دولت ترکیھ آذوقھ 
برای غزه و ملت فلسطین برده اند کھ آبروی 
اسرائیل را برده و دست اسرائیل را رو کرده 
این اقدام شبھ بشردوستانھ و سیاسی بوده و 
نباید مورد تائید و تکرا قرار گیرد و چون 

ان لندنی برای بیان این عقاید بی آبرو می کیھ
شود این است کھ باید با ھمھ استعدادھای 
آموزشی و اکتسابی در فن روزنامھ نگاری بھ 
مردم حقنھ کند کھ نباید از رساندن کشتی 

. آدوقھ بھ مردم گرسنھ فلسطین حمایت کرد
چنین قلمبدستان مزدوری کھ بوئی از انسانیت 

 رژیم پھلوی ھستند و نبرده اند ھمان حامیان
“ طالئی“برای آینده ایران چنین خوابھای 

  .دیده اند
کیھان لندنی می نویسد کھ این آذوقھ رسانی و 

توجھ مردم دنیا بھ “: واکنش اسرائیل بھ آن 
وضع رقت بار ساکنان غزه کھ در میان 
محاصره اقتصادی اسرائیل از سوئی و رژیم 

رفتار از سوی دگر گ“ حماس“سفاک و پلیسی 
 .“شده اند بیش از ھر زمان جلب شده است

این ھمان شیوه نگارش موذیگرانھ برای ایجاد 
بھ این روش نگارش می گویند . شبھھ است

این . “مردم را موذیانھ شستشوی مغزی دادن“
وضع رقت . یک نوع سانسور ریاکارانھ است

بار ساکنان غزه کھ ھمھ فلسطینی ھستند ناشی 
انھ و غیرقانونی و از محاصره جنایتکار

قلدرمنشانھ اسرائیل است و نھ ناشی از بھ 
. حکومت رسیدن حماس در یک انتخابات آزاد

نویسنده کیھان لندنی جای علت و معلول را 
در خدمت سیاست صھیونیستھا و امپریالیستھا 

دوم اینکھ رژیم . آگاھانھ عوض می کند
جنایتکار و پلیسی کھ بر سرمردم بمب 

ژیم منتخب حماس توسط فسفرمی ریزد ر
آن رژیمی کھ . اکثریت مردم فلسطین نیست

دبستانھا و بیمارستانھا را بمباران می کند و 
بھ سربازانش دستور داده اسیر نگیرید و ھمھ 
را بکشند تنھا یک رژیم بی آزاری نیست کھ 

 ٩ادامھ در صفحھ...نوار غزه را 

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

 ...کینھ ضد فلسطینی
ساسا اسرائیل ا. محاصره اقتصادی کرده است

بر اساس کدام حقوق جھانی حق دارد نوار 
غزه را با سفاکی و جنایتکاری محاصره کند 
و بھ مردم گرسنگی و تشنگی دھد؟ این سفاک 
و ضد دموکراتیک کھ فقط برای یھودیھا 
حقوق قایل است رژیم دولت نژادپرست و 
صھیونیستی اسرائیل است کھ یک رژیم 

 منطقھ و در اشغالگر در منطقھ است و در
اینکھ در فلسطین . ایران خرابکاری می کند

چھ حکومتی باید بر سر کار باشد توسط مردم 
فلسطین در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک 
تعیین می شود و نھ توسط اسرائیل و نھ توسط 
آمریکا و اروپا و نھ توسط ارتجاع عرب و 

آنھا حق ندارند برای مردم . کیھان لندنی
یین تکلیف کنند کھ چگونھ رژیمی فلسطین تع

این عمل ضد . را باید انتخاب کنند
مردم فلسطین در . دموکراتیک و پلیسی است

یک انتخابات دموکراتیک و آزاد سازمان 
رژیم . حماس را بد یا خوب انتخاب کرده اند

اسرائیل می خواھد با گرسنگی دادن بھ ملت 
این یک . فلسطین رای آنھا را تغییر دھد

اژ و فشار ضد بشری و جنایتکارانھ شانت
وضع رقت بار فلسطینیھا را بھ گردن . است

حماس گذاردن تبرئھ جنایات اسرائیل است و 
این کاری است کھ کیھان لندنی بھ وکالت 

اخبار . صھیونیستھای اسرائیل انجام می دھد
این . را جعل می کند و یا تحریف می نماید

 از دارودستھ سلطنت طلب و نوکر اجنبی
گرگ زاده . گذشتھ خویش چیزی نیآموختھ اند
 .  ھائی ھستند کھ عاقبت گرگ شوند

***** 
 

از کمک مالی سپاس 
گزاریم

 سوئد برای خانواده زندانیان تنبرگگورفیقی از 
  کرون٥٠٠سیاسی 

رفیقی از الھھ در ھلند برای خانواده زندانیان 
  یورو٢٠٠سیاسی 

انواده زندانیان رفیقی از پاریس در فرانسھ برای خ
  یورو١٠٠سیاسی 

رفیقی از ھامبورگ در آلمان برای کمک بھ 
  یورو١٠٠خانواده زندانیان سیاسی 

  یورو١٠٠رفیقی از ھانور در آلمان 
  یورو٥٠رفیقی از بروکسل در بلژیک 

  یورو٥٠رفیقی از مونترال در کانادا معادل 
رفیقی از سیدنی در استرالیا کمک بھ خانواده 

 یورو٥٠ان سیاسی معادل زندانی

 
 ...ابتکار جدید در کسب

با عامل نوین با درسی نیآموخت بلکھ آنرا 
روانی تکمیل کرد و نام شکنجھ را با تعزیر 
تعویض نمود و در قانون اساسی خویش عمل 
شکنجھ را بھ قصد اخذ اعتراف ممنوع اعالم 

در . کرد و در عمل کار شاه را تکامل بخشید

 اگر سھ زندان بود در زمان رژیم پھلوی
زمان رژیم جمھوری اسالمی کسی از 
زندانھای مخفی خبر ندارد و تعداد آنرا نمی 

مانند آمریکائیھا کھ در ھمھ جھان . داند
، آدمربائی می کنند و زندانھای مخفی دارند

ردم را بھ عنوان تروریست و مفسد فی م
جمھوری . االرض و محارب با خدا می کشند

ھ قانون اساسی خویش احترام اسالمی ھرگز ب
 .نگذاشت و نمی گذارد

حال کشوری پیدا شده کھ روی دست 
و آن اسرائیل . جمھوری اسالمی زده است

 .است
. اسرائیل این روش را تکمیل کرده است

آنھا کار را . روش اسرائیل تکیھ بر نتایج است
بخودشان زحمت شکنجھ . بسیار ساده کرده اند

سش را طرح می کنند آنھا این پر. نمی دھند
کھ ھدف از شکنجھ چیست مگر نھ آنست کھ 
ما می خواھیم اطالعات مورد پسندمان را از 
زبان شکنجھ شدگان بشنویم؟ مگر نھ آنست کھ 
ما می خواھیم امضاء آنھا را در پای اسناد 

، مگر نھ آن است کھ مورد نظر خود بگذاریم
ع ما می خواھیم بھ این بھانھ ھمھ مخالفین را قل

؟ پس چرا اینقدر بھ خود زحمت و قمع کنیم
آنھا آنچھ را کھ خود می خواھند بھ  .بدھیم

عنوان اسناد و اعترافات منتشر می کنند و 
می نویسند و با فشار “ متھم“آنرا بھ پای 

  .ماشینھای تبلیغاتی آنرا جا می اندازند
آنھا در تجاوز راھزنانھ خویش در آبھای بین 

قھ برای نوار غزه ھمین المللی بھ کشتی آذو
 . روش را بکار بردند

آنھا در تجاوز اخیر خود با نشانھ گیری 
 نفر را با ٩ھدفمند بنا بھ اعترافات خودشان 

 بھ قتل “دفاع از خود“ادعای دروغین 
 نفر کشتھ سخن ٢٠مطبوعات از . رساندند

شھود . می راندند کھ بیکباره سکوت کردند
 کھ کماندوھای  تائید می کنند،حاضر در محل

 نفر را عمال با ٩ ،اسرائیلی با ھدف کشتار
ولی اسرائیلیھا . نشانھ گیری اعدام کردند

بدروغ مدعی می شوند کھ ھمھ آنھا مسلح 
بودند و بھ سربازان اسرائیلی حملھ ور شده و 
برای آنھا راھی باقی نمانده بوده است تا آنھا 

مقامات اسرائیلی مدعی . را بھ قتل برسانند
ی شوند کھ این عده با ھدف کشتھ شدن و م

اگر . شھید گردیدن در کشتیھا سوار شده بودند
آنھا بھ قتل رسیده اند تقصیری متوجھ 
اسرائیلی ھا نیست مقتولین خود مقصرند زیرا 

. با نیت شھید شدن بھ کشتیھا سوار شده بودند
دلیل آنھا از جملھ این است کھ این عده از 

ھنگام سوار شدن بر خانواده ھای خویش در 
ھمین روشرا . کشتی خداحافظی کرده بودند

اسرائیلیھا در تمام تجاوزات خویش در 
آنھا . فلسطین و لبنان انجام داده اند و می دھند

ھزاران نفر افراد غیر نظامی را با بمب 
خوشھ ای و فسفری می کشند و مدعی می 

از مردم غیر نظامی “ تروریستھا“شوند کھ 
 ر بال استفاده می کنند و تقصیریبھ عنوان سپ

بابت کشتار مردم عادی متوجھ اسرائیلیھا  از
 با تبلیغات شرم آور اسرائیلیھا این .نیست

مردم عادی ھستند کھ خود را جلوی گلولھ 
ھای اسرائیلی می اندازند وگرنھ ھدف 
تیراندازی اسرائیلیھا و یا تجاوز و بمب افکنی 

 . آنھا کشتار مردم نیست
 اسرائیلی مدعی می شوند کھ مقامات

سرنشینان کشتی در کنار تبر و تیر و کمان و 
 دارای سالحھای ،چاقوھای آشپزخانھ و چوب

البتھ اسرائیلیھا قادر نشدند حتی . گرم بوده اند
یکی از این سالحھای گرم را بھ نمایش 
بگذارند ولی ادعا کردند کھ سرنشینان کشتی 

ف سالحھای گرم خویش را قبل از تصر
کماندوھای اسرائیلی بھ دریا انداختند و نابود 

برای افراد ناباور استدالل می کنند کھ . کردند
اگر باور ندارید بروید تھ دریا و این سالحھا 

مقامات اسرائیلی مدعی می شوند . را پیدا کنید
کھ سرنشینان کشتی فاقد ورقھ شناسائی بوده 

ن اند بھ این جھت نمی شود ھویت آنھا را تعیی
کرد و طبیعتا نام کشتھ شدگان را منتشر نمود 

آنھا . و یا نام بازداشت شدگان را برمال کرد
مدعی می شوند در جیب سرنشینان بجای 
ورقھ ھویت پاکتھائی مملو از پول بوده اند کھ 
در داخل ھر کدام از این پاکتھا ھزاران دالر 

.و یورو موجود بوده است
 ارائھ می دھند از اسناد دیگری کھ اسرائیلیھا

ادعاھای سازمانھای جاسوسی است کھ گویا 
این افراد با سازمانھای تروریستی ھمکاری 
می کرده اند و آنھا را در بازجوئیھای خویش 

چھ سندی در تائید این ادعا . اعتراف کرده اند
آنھا مدعی اند کھ از . وجود دارد معلوم نیست

سرنشینان کشتی ماوی مرمره کمپیوترھای 
ت آورده اند کھ در آن تمام مدارک بدس

ھمکاری آنھا با گروھای تروریستی نشان داده 
، چھ این کمپیوترھا کجا ھستند. می شود

 .معلوم نیست...  وافرادی اعتراف کرده اند
اعترافات را . روش اسرائیلیھا جالب است

خود می نویسند و با تبلیغات گوشخراش جار 
لی است و رئیس دادگاه نیز اسرائی. می زنند

 . اسناد جعلی را تائید می کند
در دادگاھھائی کھ اخیرا رژیم جمھوری 
اسالمی در ایران بر ضد سران جنبش سبز و 
یاران موسوی و کروبی تشکیل داده بود با 
فشار متھمین را مجبور کرد کھ بھ نفع 

اسرائیل . جمھوری اسالمی شھادت دھند
 .اساسا بھ تشکیل دادگاه نیز نیازی ندارد

 را آنطور کھ خودش دلش می “اعترافات“
. خواھد می نویسد و سپس منتشر می کند

رسانھ ھای جھانی ھوادار اسرائیل این 
را منتشر می کنند و سخنان “ اعترافات“
 ،ساختگی است“ اعترافات“کھ این “ متھمین“

گوش شنوائی در رسانھ ھای گروھی 
  .  غربی پیدا نمی کنددموکراسیھای
  . دیدی از سند سازی جعلی استاین ھم نوع ج

ما با این نوع سند سازی در دنیای 
 ١٠ادامھ در صفحھ...دموکراسیھای 

را بی قید و شرط ترک کنندو افغانستان  باید خاک عراق ، استعمارگرتجاوزگراِن
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[Text eingeben]

 ...ابتکار جدید در کسب
اگر تا دیروز باید جرم . غربی روبرو ھستیم

متھم را ثابت می کردند و سپس وی را 
محکوم می نمودند از امروز ھر متھمی 

دیگر . تخودش باید ثابت کند کھ گناھکار نیس
اصل بر برائت نیست بلکھ با الھام از مذھب و 
قرون وسطی اصل بر گناھکار بودن ھمھ 

این . مردم است مگر اینکھ عکسش ثابت شود
اصل را فقط جمھوری اسالمی قبول ندارد 
سازمان بین المللی انرژی ھستھ ای نیز 

اینکھ ایران فاقد بمب اتم بوده و . پذیرفتھ است
آن نیست وظیفھ ایست کھ یا در پی ساختمان 

باید از جانب ایران بھ اثبات برسد و نھ اینکھ 
آژانس کھ وظیفھ مراقبت و پژوھش را دارد 

امپریالیستھا و صھیونیستھا دنیا . آنرا ثابت کند
را واژگون کرده اند باید دنیا را بر سر جای 

. خود قرار داد
***** 

 
 ...تکامل در وحدت، سرشت 

 مالک داوری ھمان .ردمورد بررسی قرار گی
. شرایط سالھای دھھ ھفتاد قرن گذشتھ است

براین مبنا است کھ نتیجھ گرفتھ می شود کھ 
دگرگونی روسیھ بیک “انقالب اکتبر گویا 

بنام مارکسیستی و “ کشور سرمایھ داری“
 این داوری ھیچ ارزشی .“ بودسوسیالیستی

نمی تواند داشتھ باشد چون بر بررسی 
 نیست البتھ می تواند چشم واقعیات استوار

خود را بر ھمھ چیز فروبست و از زوایای 
افکار خصمانھ خود سخنانی علیھ انقالب 
اکتبر بیرون کشید ولی آن داوری کھ بر 

 .واقعیات متکی نیست بھ پشیزی ھم نمی ارزد

   دیکتاتوری پرولتاریا
واژه دیکتاتوری در اذھان بدرستی و بھ معنی 

 در زبان محاوره و در .علمی آن مفھوم نیست
رسانھ ھای عمومی این واژه ھا را بجای 
حکومت فردی یا گروھی متکی بھ ترور و 

ولی . سرکوبی و اختناق بکار می برند
 شکلی از دیکتاتوری ،حکومت فردی نوعی

است حکومت دموکراتیک شکل دیگری از 
حکومت دموکراتیک را دیکتاتوری . آنست

نماید زیرا خواندن در بادی امر عجیب می 
حکومت بنا بر آنچھ کھ معمول است یا 

دموکراسی . دموکراتیک است و یا دیکتاتوری
و دیکتاتوری ظاھرا در یک حکومت جمع 

ولی در واقع ھیچ شکلی از دولت . نمی شوند
دموکراتیک ترین . نیست کھ دیکتاتوری نباشد

. دولتھا در ماھیت خود جز دیکتاتوری نیست
 توری چیست؟پس مفھوم واقعی دیکتا

دیکتاتوری سلطھ یک طبقھ بر طبقھ دیگر 
است و افزار اعمال این دیکتاتوری ھمان 

، دیکتاتوری بنابراین ھر دولتی. دولت است
، دولت دموکراتیک بورژوائی نیز طبقھ است

دولت بورژوائی . از این تعریف مستثنی نیست
در ماھیت خود دیکتاتوری است یعنی افزار 

کارگران و زحمتکشان سلطھ این طبقھ بر 

اگر دیکتاتوری سلطھ یک طبقھ بر . است
طبقھ دیگر است اشکال اعمال این دیکتاتوری 
در زمانھای مختلف و در ھر زمان در 

دیکتاتوری . کشورھای مختلف متفاوت است
گاه از طرف یک فرد یا یک گروه اعمال می 
شود و گاه شکل سلطنت مشروطھ یا جمھوری 

دولت چیزی نیست “. یردپارلمانی بخود می گ
جز ماشین سرکوبی یک طبقھ بدست طبقھ 

در جمھوری دموکراتیک ھم این نقش . دیگر
دولت کمتر از نقش وی در رژیم سلطنتی 

 دموکراسی شکلی از دیکتاتوری .“نیست
است شکلی کھ بر دیکتاتوری پرده استتار می 

ھمینکھ منافع “ دموکراتیک“در جوامع . کشد
جانب کارگران و وا از ژاقلیت بور
در مخاطره می افتد دولت با زحمتکشان 

نیروھای سرکوبگر خود وارد میدان می شود 
در . و سلطھ بورژوازی را برقرار می کند

شرایطی نیز بورژوازی مجبور می شود 
دیکتاتوری علنی و آشکار را بجای 

البتھ اینکھ دولت . دموکراسی پارلمانی بنشاند
کتاتوری است بورژوازی در ماھیت خود دی

بھ این معنی نیست کھ طبقھ کارگر در قبال 
دموکراسی یا ترور و (شکل اعمال آن 

. بی تفاوت می ماند) سرکوبی علنی و آشکار
این مطلب بخودی خود روشن است و بحث 

. در آن در حوصلھ این نوشتھ نیست
، دیکتاتوری پرولتاریا نیز سلطھ طبقھ است

ھ بر اثر سلطھ طبقھ کارگر بر بورژوازی ک
انقالب مقام حاکم خود را از دست داده و 
برای بازگشت بھ قدرت از دست رفتھ با تمام 

 دیکتاتوری پرولتاریا در .قوا تالش می کند
عین حال دموکراسی است دموکراسی برای 

کسانی . عموم زحمتکشان و استعمار شوندگان
روی درھم “ دیکتاتوری پرولتاریا“از شنیدن 

، غیر بھ مثابھ امری عجیبمی کشند و آنرا 
در . عادی و حتی وحشت آور تلقی می کنند

جامعھ بورژوائی دو طبقھ اصلی رو در روی 
بورژوازی و پرولتریا : یکدیگر ایستاده اند

چرا سلطھ بورژوازی برای ھمھ امری عادی 
و پذیرفتنی است ولی سلطھ پرولتاریا غیر 

 .عادی و غیر قابل قبول است
ادیم کھ قوانین تکامل جامعھ ما قبال توضیح د

سرمایھ داری پرولتاریا را بھ سوی سرنگونی 
بورژوازی و تصرف قدرت سیاسی و 

دولت پرولتری کھ از . اقتصادی می راند
انقالب پرولتاریائی بیرون می آید ناگزیر باید 
برای حفظ قدرت خود و بنای جامعھ 
سوسیالیستی سلطھ خود را برقرار کند و این 

ھ چیزی جز دیکتاتوری پرولتاریا اعمال سلط
سلطھ ) بورژوازی(امروز این طبقھ. نیست

برقرار ) طبقھ کارگر(خود را بر طبقھ دیگر
بھمین ) پرولتاریا(کرده است فردا طبقھ دیگر

عمل توسل می جوید و این بار سلطھ خود را 
چرا آنچھ کھ بر . بر بورژوازی اعمال می کند

رواست؟ بورژوازی رواست بر پرولتاریا نا
در رروزنامھ رسمی جمھوری فرانسھ پس از 

زحمتکشان “: استقرار کمون چنین آمده است

کھ ھمھ چیز را تولید می کنند و از ھیچیک از 
، آنھا کھ در میان آنھا بھره نمی برند

محصوالت انباشتھ شده کھ ثمره کار و عرق 
، جبین آنھاست در فقر و تنگدستی می گذرانند

اھند یافت برای آزادی آیا ھرگز اجازه خو
فرا خواھد “ این آزادی حتما“خود تالش کنند؟ 

رسید و خود نظام سرمایھ داری مقدمات آنرا 
تدارک دیده و طبقھ کارگر را بھ کسب آزادی 

 “.می رساند
آنچھ در اینجا قابل ذکر است این است کھ در 
زمان انقالب سوسیالیستی اکتبر و استقرار 

 روسیھ بورژوازی دیکتاتوری پرولتاریا در
کوشید دیکتاتوری پرولتاریا را در مقابل 
دموکراسی بگذارد تا ھم ماھیت آنرا دگرگون 
جلوه دھد و ھم دیکتاتوری خود را در پوشش 

استقرار فاشیسم در اروپا . دموکراسی بپوشاند
، استقرار دیکتاتوری ھای در سالھای دھھ سی

د فاشیستی در یک سلسلھ از کشورھای کم رش
، مفھوم دیکتاتوری دست امپریالیسمبا 

پرولتاریا را با شکل آن در یک ردیف قرار 
داد بھ قسمی کھ امروز کمتر کسی دیکتاتوری 
را بھ مفھوم واقعی آن کھ سلطھ یک طبقھ بر 

، طبقھ دیگر است درک می کند و دیکتاتوری
ِ ، بھ شکل تروریستی آشکار در زبان عادی

تیجھ دیکتاتوری اطالق می شود و در ن
دیکتاتوری پرولتاریا نیز با دیکتاتوری فردی 

، با فاشیسم ھمطراز و ھمانند  و گروھی
خیانت خروشچف و یاران . وانمود می گردد

. او بھ این اندیشھ باطل و نادرست دامن زد
کار کم کم بھ جائی رسید کھ احزاب 

 دیکتاتوری پرولتاریا را از “کمونیست“
کمتر قاموس خود حذف کردند و امروز 

حزبی از دیکتاتوری پرولتاریا سخن بھ میان 
، دیکتاتوری می آورد در حالی کھ لنینیسم

پرولتاریا را یکی از ھستھ ھای اساسی 
، ھستھ ای کھ ھیچ مارکسیسم می شمرد

کمونیستی نمی تواند آنرا بدست فراموشی 
بسپارد تا چھ رسد بھ اینکھ برآن قلم بطالن 

 .شیده اندبکشد چنانکھ رویزیونیست ھا ک
لنین موضوع دیکتاتوری پرولتاریا را بسط 

، بھ صورت یک تئوری داده و تکامل بخشیده
، ولی ھستھ منسجم و ھم آھنگ در آورده است

. ھای اصلی آنھا از مارکس و انگلس است
 در نامھ ای بھ ١٨٥٢مارکس از ھمان سال 

ویدمیر پس از توضیح این امر کھ کشف 
 او نیست و طبقات و مبارزه طبقاتی از

مورخین بورژوا پیش از او بدان دست یافتھ 
کار تازه ای کھ من : اند چنین ادامھ می دھد

 :کرده ام اثبات نکات زیرین است
اینکھ وجود طبقات مربوط بھ مراحل ) ١“

اینکھ )٢، تاریخی معین تکامل تولید است
مبارزه طبقاتی ناچار کا را بھ دیکتاتوری 

اینکھ خود این ) ٣ ،پرولتاریا منجر می سازد
دیکتاتوری فقط گذاری است بھ سوی نابودی 

، بھ سوی جامعھ بدون ھرگونھ طبقات
 “.طبقات

 ١١ادامھ در صفحھ...دیکتاتوری پرولتاریا“

 با طبقھ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام استان روشنفکرزنان،، پیوند جوانان
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[Text eingeben]

 ...تکامل در وحدت، سرشت 
کی از دستآوردھای مارکس است کھ ی 
. بدنبال مبارزه طبقاتی خواھد آمد“ ناچار“

می تواند آنچھ را بنابراین ھیچ مارکسیستی ن
کھ مبارزه انقالبی طبقھ کارگر ناگزیر پدید 
می آورد قبول نداشتھ باشد بویژه کھ 
دیکتاتوری پرولتاریا افزاری برای گذار بھ 
سوی جامعھ بی طبقات است یعنی ھمان ھدف 
نھائی کھ ھر کمونیستی آنرا دورنمای فعالیت 

آیا از این نوشتھ . انقالبی خود قرار می دھد
س این نتیجھ حاصل نمی آید کھ مارک

مارکسیست اگر بھ آموزش مارکس پای بند 
است نمی تواند دیکتاتوری پرولتاریا را کھ 
فرجام شکوھمند فعالیت انقالبی اوست نپذیرد؟ 
وقتی لنین این نتیجھ بدیھی را از آموزش 
مارکس می گیرد فورا او را بھ تحریف 

لئونارد در . آموزش مارکس متھم می سازند
مارکس و انگلس “: این زمینھ می نویسد

دیکتاتوری پرولتاریا را فقط چند بار بھ 
 .اختصار در نوشتھ ھایشان عنوان کرده اند

در عوض لنین اعالم داشت کھ دیکتاتوری 
. پرولتاریا ھستھ مارکسیسم بطور کلی است

وی حتی می گفت مارکسیست فقط آن کسی 
است کھ دیکتاتوری پرولتاریا 

) ٣٣ صفحھ ِیرخشھای ایدئولوژچ(“بپذیرد
لنین بدرستی یادآور می شود کھ مارکس و 
انگلس بوفور در باره دیکتاتوری پرولتاریا 
نوشتھ اند و بھ عنوان نمونھ می توان از اثر 

جنگ داخلی در “مارکس تحت عنوان 
 آنھا در باره دیکتاتوری .یاد کرد“ فرانسھ

پرولتاریا و درھم شکستن ماشین دولتی 
، ھمگانی کردن مالکیت خصوصی ائیبورژو

درھم شکستن مقاومت “بر وسایل تولید 
 مارکس .سخنان بسیار گفتھ اند“ بورژوازی

در انتقاد خود از برنامھ گوتا بر آنست کھ 

بین جامعھ سرمایھ داری و کمونیستی “
دورانی وجود دارد کھ دوران تبدیل انقالبی 

 مطابق با این دوران یک .اولی بھ دومی است
دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد و دولت 

جز این دوران چیزی نمی تواند باشد 
از  تکیھ(“ دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا

 مارکس در اینجا بر ).مارکس است
 بھ عنوان یک “دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا“

دوران تاریخی دوران گذار از سرمایھ داری 
 بھ کمونیسم تکیھ می کند و این ناشی از

جایگاه بلندی است کھ دیکتاتوری پرولتاریا 
در نزد مارکس و انگلس برای نیل بھ 

آیا باز ھم می توان گفت کھ . کمونیسم دارد
دیکتاتوری پرولتاریا از لنین است و نھ از 

 مارکس؟
در نزد مارکس و انگلس دولت افزار 

. سرکوبی یک طبقھ بھ دست طبقھ دیگر است
توری پرولتاریا ھمینکھ مارکس از دولت دیکتا

در تمام گذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم 
سخن بھ میان می آورد معلوم می شود کھ در 
سراسر این دوران طبقات و مبارزه طبقاتی 
در اشکالی نوین بھ موجودیت خود ادامھ می 
دھند و یکی از وظایف دولت دیکتاتوری 
پرولتاریا درھم شکستن دستگاه دولتی 

وردن وسایل تولید از کف ، بیرون آبورژوائی
، درھم شکستن مقاومت  آنصاحبان

بورژوازی کھ از ھمان لحظھ شکست در 
تالش پیگیر برای تصرف مواضع ازدست 

، از رفتن بھ سوی ساختمان رفتھ است
. سوسیالیسم سخنی ھم نمی تواند بھ میان آید

دیکتاتوری پرولتاریا افزار اساسی ساختمان 
 تکیھ مارکس بر .سوسیالیسم و کمونیسم است

دیکتاتوری پرولتاریا حاکی از اینست کھ این 
دیکتاتوری مھمترین و جھانشمول ترین 
قانونمندی گذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم 

این لنین نیست کھ دیکتاتوری پرولتاریا . است
 این خود .می داند“ ھستھ مارکسیسم“را 

مارکس است کھ دیکتاتوری پرولتاریا را یکی 
ن انقالب سوسیالیستی و گذار بھ از ارکا

  .   سوسیالیسم و کمونیسم می شمرد
*****
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 کسب ابتکار جدید در
 “اعتراف“

زمان شاه مخالفین را دستگیر می 
نمودند، از آنھا با ، شکنجھ می کردند

 و زور شکنجھ اعتراف می گرفتند
وادارشان می کردند در تلویزیون 

 .شاھنشاھی حضور بیابند و توبھ کنند
، توبھ مجلھ عبرت منتشر می کردند

نامھ ھا را در روزنامھ ھای مملکت 
ھھای سربستھ دادگا ،منتشر می کردند

نظامی برپا می کردند کھ بر اساس 
 متھمین را ،این اعترافات زیر شکنجھ

محکوم می کردند و بھ قتل می 
رساندند و یا بھ جبسھای طوالنی 

رژیم پھلوی از . محکوم می نمودند
این کار سودی نبرد و ھمان شکنجھ 
گران و آدمکشان ھم اکنون مشاورین 

رانند مدعی بی تاج و تخت پادشاھی ای
و آرزوی بازگشت بھ ایران را با 

 .تکیھ بر موساد و سیا دارند
رژیم جمھوری اسالمی شکنجھ ھای 

، رژیم پھلوی را نھ تنھا بدور نیفکند
٩ادامھ در صفحھ  ...نھ تنھا از گذشتھ

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 . مھ کمونیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارداین زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھ. است

بھ ما کمک مالی رسانید، . 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 . ی خود پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیمزیرا ما تنھا با اتکا بر نیرو

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

 )١٣(تکامل در وحدت، سرشت مارکسیسم است
سم منحرف شده و بھ نظام سرمایھ داری وز ھم اتحاد شوروی و ھم چین از راه سوسیالیامر

، این بازگشت بھ قھقرا دلیل برآن نیست کھ روسیھ و چین بھ مثابھ کشورھائی بازگشتھ اند
از لحاظ صنعتی عقب مانده نمی بایست بھ انقالب دست می زدند احیاء سرمایھ داری در 

تی و ساختمان ھر دوی این کشورھا گویا گواه برآنست کھ آنھا برای انقالب سوسیالیس
نمونھ اتحاد شوروی نشان داد  کھ سطح عقب . جامعھ نوین آمادگی الزم و کافی نداشتھ اند

. مانده تکامل تکنیک مانعی بر سر راه رشد نیروھای مولد و ساختمان سوسیالیسم نبود
پرولتاریای روسیھ توانست ظرف سی سال بدون بورژوازی و علیرغم خرابیھای ناشی از 

، صنایع خود را آنچنان رشد دھد نی و مداخلھ امپریالیست ھا پس از انقالبدو جنگ جھا
حتی نیروی عظیم فاشیسم آلمان را کھ بر تولیدات کشورھای سراسر اروپا پنجھ افکنده کھ 

 .بود در ھم شکند
. در آستانھ مرگ استالین اتحاد شوروی یکی از بزرگترین قدرتھای صنعتی بشمار می آمد

 بھ صورت روزم، اتحاد شوروی اد نیروھای مولد در دوران سوسیالیسمبرپایھ ھمین رش
انحراف جامعھ شوروی را از سوسیالیسم بھ . یکی از دو ابر قدرت جھان در آمده است

، در آماده نبودن روسیھ برای انقالب سوسیالیستی انگاشتن در سوی نظام سرمایھ داری
  . رویدادھای مشخص رھانیدن استواقع گریبان خود را از بررسی واقعیات و تحلیل

بیش از سی سال تحوالت جامعھ شوروی بدست فراموشی سپرده می “ استدالل“با این 
، نظام  تحوالتی کھ جامعھ شوروی را از بنیان دگرگون ساخت و در آن نظام نوینی.شود

ارد گذشتھ ازساده کردن قضایا این عیب بزرگ را د“ استدالل“ این .آورد سوسیالیستی پدید
کھ امکان بررسی و تحلیل تاریخ سی و چند سالھ انقالب شوروی و عوامل بازگشت بھ 
نظام سرمایھ داری را از پویندگان راه مارکسیسم می گیرد و آنھا را از آموختن از تجارب 

 آیا در ساختمان سوسیالیسم در شوروی نواقص و .ساختمان سوسیالیسم باز می دارد
 اشتباھاتی رخ داد کھ چنین نتیجھ ای ببارآورد؟ و اگر چنین ، آیاکمبودھائی بروز کرد

. ه باید آنھا را شناخت تا در آینده از تکرار آن ھا پرھیز کردکمبودھا و اشتباھاتی روی داد
این ادعا کھ روسیھ برای انقالب آماده نبود و ناگزیر بھ سرمایھ داری می انجامید و چنین 

 انقالب اکتبر بنا بر عقایدی مطلقا انقالب .کند، ھیچ مسئلھ ای را حل نمی نیز شد
، انقالبی بود کھ بورژوازی را بھ قدرت رسانید و روسیھ را در جرگھ سوسیالیستی نبود

مارکس در آن ھنگام نمی توانست پیش بینی کند کھ “ .کشورھای سرمایھ داری در آورد
ستی و سوسیالیستی دگرگونی روسیھ بیک کشور سرمایھ داری چھل سال بعد بنام مارکسی

این ارزیابی از آنجا سرچشمھ می گیرد کھ مارکس و ). ماکسمیلیان روبل(“خواھد بود
، ، در زمانی کھ در روسیھ کارگر صنعتی تقریبا وجود نداشتانگلس در سالھای دھھ ھفتاد

در جواب . اندیشھ انقالب سوسیالیستی را بدرستی اندیشھ ای موھوم و واھی می دانستند
، بورژوازی و سطح  لزوم پرولتاریا١٨٧٥ودنیک روسی است کھ انگلس در بیک نار

اما از .  نیروھای مولد را شرط مقدماتی انقالب سوسیالیستی می داندمعینی از تکامل 
سرمایھ داری افتاد و آنچنان سریع این راه را اواخر قرن گذشتھ روسیھ  در راه تکامل 

، طبقھ کارگر در ب علیھ حکومت تزاری دست زد بھ انقال١٩٠٥پیمود کھ طبقھ کارگر در 
 با تشکیل شوراھای کارگران و سربازان قدرت شوراھا را در برابر ١٩١٧فوریھ 

، طبقھ کارگر قریب بیست سال تحت رھبری لنین و حکومت مرکزی بورژوائی قرار داد
انھ ، شرایط جامعھ روسیھ در آستحزب بلشویک قرار داشت و آزموده و آبدیده شده بود

انقالب اکتبر از ریشھ تغییر یافتھ و اوضاع و احوال جھان نیز با ورود سرمایھ داری بھ 
مالک داوری این نیست کھ “ روبل“اما برای امثال . مرحلھ امپریالیسم دگرگون گردیده بود

١٠ادامھ در صفحھ  ...    و تاریخ گذشتھ چھل سالھ آن١٩١٧شرایط مشخص روسیھ در 
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