
 

 
 

٠٧/١٢/٢٠٠٨ مورخ) توفان( مصوب پلنوم چهارم مرکزی حزب کار ايرانقطعنامه

توافقنامه امنيتی در عراق سند خيانت ملی
  و ننگ تاريخی است

ت نشانده عراق و نيروهای تجاوزگر و استعماری امپرياليستی بهتوافقنامه امنيتی دولت دس
سرکردگی امپرياليست آمريکا در آستانه امضاء شدن قرار گرفته است و حتما با دسيسه و فشار

اين توافقنامه بايد تا پايان سال مسيحی جديد مورد توافق قرار بگيرد تا بشود. به امضاء می رسد
. از نظر افکار عمومی و فريب مردم توجيه کرد،در عراق راحضور اشغالگران آمريکائی 

اشغالگران آمريکائی با دروغ و دغل و دسيسه چينی قوانين جهانی و از جمله حقوق ملل را به
زير پا گذارده و به يک کشور عضو جامعه جهانی تجاوز کرده و تا کنون يک ميليون نفر

،“بنيادگرائی“، “تروريسم“به بهانه مبارزه با قربانی باقی گذارده و کشور مستقل عراق را 
مسئولين اين جنايت عليه بشريت راست راست راه. ويرانه ای بدل کرده اندبه “ اسالم سياسی“

  ٤ ادامه در صفحه... می روند و کسی نيز قادر نيست از آنها حساب پس

، سرشت مارکسيسم تکامل در وحدت
  )۴(است

...  
در برابر سلطه متحد طبقات دارا فقط در صورتی به مثابه طبقهپرولتاريا می تواند ...  “

اين سازمان گيری پرولتاريا در“ ...ايستادگی کند که در حزب سياسی خاص خود سازمان گيرد
يعنی نابودی هدف نهائی آن وحزب سياسی برای اين الزم است که پيروزی انقالب اجتماعی 

ی پرولتاريا پيوسته اصرارسدر تشکيل حزب سيامارکس و انگلس “ ...طبقات را تامين کند
  . اند و خود ايجاد چنين سازمانی را آعاز کردندورزيده

بيان شد اين“ ايدئولوژی آلمانی“ که احکام اساسی سوسياليسم علمی در ١٨٤٥از همان سال 
نتيجه حاصل آمد که نيروئی سياسی الزم است تا طبقه کارگر بتواند مبارزه خود را به خاطر

 ايجاد چنين نيروئی را مارکس و انگلس آغاز کردند و بر آن شدند که بايد در.آزادی آغاز کند
، طرح پالتفرمی، ميان آنها تبادل نظر برقرار کردکشورهای ديگر همفکران و طرفدارانی يافت

.نظری ريخت و مبارزه را با گرايشهای ضد کارگری در جنبش سوسياليستی درگير کرد
  ٦ ادامه در صفحه...تشخيص“ کميته های کمونيستی نامه نگار“ترين شکل را در آنهامناسبت 

                                                                         

 )۴(حمايت رويزيونيستی از رفيق استالين
  ميهن پرستی

 و مردم کشوری کهزيرا آنها برای نجات همه بشريت. کمونيستها بهترين ميهن پرستان هستند
آنها منافع عمومی مردم و نه منافع قشر و يا طبقه خاصی را مد. در آن ساکنند مبارزه می کنند

.بورژواها وقتی  ميهنپرست می شوند که منافع خصوصی آنها به خطر افتاده است. نظر دارند
. ميدان آيندآنوقت برای وطن يقه می درانند تا اکثريت مردم حاضر شوند برای نجات وطن به

اين اکثريت هميشه اکثريت تحت ستم بوده و هست که در تمام جنگها بعنوان پياده نظام شرکت
بورژواها که اقليتی هستند خود لشگری ندارند که به جنگ برند و اين است که بايد. کرده است

امرپس . با فريادهای وطنپرستی زمينه را برای قبضه کردن روحی زحمتکشان فراهم آورند
وطنپرستی تنها بيان عبارات مشابه نيست بايد ديد که هدف سياسی طبقات و نيروهای اجتماعی

همه خائنين به ملتها خود را وطنپرست جا می زنند در حاليکه. از طرح اين شعارها چيست
وطنپرستی جرج بوش پشتيبانی از سرمايه مالی و قدرت. وطن را به ويرانه بدل کرده اند

وطن. ر آمريکاست و نه رسيدگی به زندگی مردم نيواورلئان پس از گردباد کاتريناانحصارات د
ولی مبارزه مردم عراق. پرستی هيتلر برای برده کردن بشريت بود و نه آزادی مردم آلمان

آقای زيوگانوف اين. برای اخراج اشغالگران عين ميهنپرستی و مبارزه برای رهائی ملی است
 هستند و همدستان امپرياليستها و مرتجعين را از نيروهای انقالبی جدا میتفاوتها را که ماهوی

  .کند درهم می ريزد تا قاعده خاصی برای روسيه بتراشد
در جنگ جهانی اول سوسيال دموکراتها در تحت لوای ميهنپرستی به لوايح تسليحاتی رای دادند

جای اينکه از اتحاد کارگران برایآنها به . و کارگران ممالک مجاور را به جان هم انداختند
.سرنگونی رژيمهای ارتجاعی سرمايه داری امپرياليستی حمايت کنند حامی امپرياليستها شدند
لنين بدرستی آنها را سوسيال امپرياليست نام نهاد زيرا در تحت نام سوسياليسم به اهداف

ن موقع بود همه کمونيستها رادر آن زمان لنينيسم که مارکسيسم آ. امپرياليستی خدمت می کردند
يعنی بايد. فرا می خواند که طبقات حاکمه خويش را سرنگون کنند و سوسياليسم را مستقر سازند

  ٧ ادامه در صفحه...خدمت به. جنگ امپرياليستی را به جنگ داخلی بدل کرد

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

گزينش باراک حسين 
 اوباما

يکابعيض نژادی در آمرو افسانه رفع ت  
  
در . هر کجا که باشد برای من يکسان است...“

، در پنبه زارهای “سيرالئون“اسکله های 
، در تپه “کيم برلی“، در معادن الماس “آالباما“

، در موزستانهای “هائيتی“های قهوه زار 
، در “هارلم“، در خيابانهای آمريکای مرکزی

ر شده و ، سياه استثماشهرهای مراکش و ترابلس
، گلوله خورده به قتل کتک خورده و غارت شده

، خون جاری شده تا به صورت دالر. رسيده است
، لير در آيد و بهره کشان را ، پزتا، فرانکپوند

، خونی که ديگر به رگهای من باز بهره ورتر کند
پس آن بهتر که خون من در جوی های . نمی گردد

را که عميق انقالب جريان يابد و حرص و آزی 
، “کيم برلی“، “سيرالئون“پروائی ندارد از 

، “هارلم“، ، آمريکای مرکزی“هائيتی“، “آالباما“
، ترابلس و از سراسر سرزمينهای سياهان مراکش

پس آن بهتر که خون من . در همه جا بيرون براند
با خون تمامی کارگران مبارز دنيا يکی شود تا هر 

ارتگران ، غسرزمينی از چنگال غارتگران دالر
، ، غارتگران پزتا، غارتگران فرانکپوند

، غارتگران زندگی آزاد شود تا غارتگران لير
،  سفيد،زحمتکشان جهان با رخساره های سياه

ای شوند و پرچم خون را زيتونی و زرد و قهوه 
بگذاريد . که هرگز به زير نخواهد آمد برافرازند

 بگذاريد دوباره همان. اين وطن دوباره وطن شود
، منزلگاهی رويائی شود و در آنجا که آزاد است

  .“... اين وطن هرگز برای من وطن نبود.بجويد
    لنگستن هيوز نويسنده سياه پوست آمريکائی

اکنون هم عليرغم گزينش باراک اوباما، آمريکا 
آمريکا . وطن سياهان نيست و نمی تواند باشد

، مسکن بهره دهان و ستمکشان سياه پوست است
آبراهام . کار روزمزدی استدائمی قامت محل ا

 آزادی بردگان را اعالم ١٨٦٢لينکلن در سال 
ولی از هرگونه کمک به صنعت و . کرد

  ٢ادامه در صفحه...کشاورزی پنبه در جنوب

    ســال نهم–دوره شــــشـم  
  ٢٠٠٩ـ ژانويه ١٣٨٧ دی -١٠۶مارهـش



     

   ٢                     صفحه                                                                         توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران    ١٣٨٧  دی  ماه –  ١٠۶    شماره  

[Text eingeben] 

  

  ...گزينش باراك حسين اوباما 
اين عدم همکاری و فشار اقتصادی . خودداری کرد

به جنوب وضع کارگران و دهقانان جنوب را روز 
با تصويب قانون آزادی . بروز بدتر می کرد

بردگان پنج ميليون سياهپوست ظاهرا آزاد شدند 
ولی اکثريت قريب به اتفاق آنها از نعمت خواندن و 

محروم بودند و به عنوان مايملک چيزی نوشتن 
  . جز نيروی کار خود را برای فروش نداشتند

لوئيز الماکس نويسنده  سياهپوست آمريکائی در 
مورد قانون آزادی برده گان در زمان لينکلن می 

طرفداران سفيد پوست آزادی برده ها در “: نويسد
جنگ داخلی پيروز شدند آنها در سالهای پر هرج 

 و با فرصت طلبی ١٨٧٧ تا ١٨٦٥ين و مرج ب
 سياهان را حالورتر باصطدعدم آگاهی از آينده ای 

 جدائی نژادی را ،آزاد کردند ولی آنها در همانموقع
پايه ريزی می کردند که امروز بر تمام وجود ما 

  .“فشار می آورد
آزادی بردگان رفع تبعيض نژادی نبود آغاز منظم 

  . بودو پوشيده و آشکار تبعيض نژادی
 آبراهام لينکلن بعد از ١٨٦٥در چهارم آوريل 

گذشت چند روز از صلح شمال و جنوب بدست 
وی .  يکی از هواداران برده داری به قتل رسيد

قبل از مرگش در کنگره آمريکا تحت عنوان اينکه 
ما “: گفت“ استقالل اياالت جنوبی بايد حفظ شود“

تح شده نبايد اياالت جنوبی را به عنوان اياالت ف
 آنها دارای استقالل . شمال در نظر بگيريمتوسط

داخلی خود هستند و مانند ساير اياالت از اين 
با اين عبارات بطور   وی. “استقالل برخوردارند

ضمنی به جنوبی ها فهماند که آنها برای تحت 
فشار قرار دادن سياهان تا آنجائی که بخواهند 

ا می چون آنه. دارای استقالل داخلی هستند
توانستند به عنوان تطبيق قانون اساسی آمريکا و 
قانون آزادی برده ها بر شرايط ويژه محيط و 

 اين قوانين را با حفظ ظاهرش به ،اياالت خودشان
امری که بيش از يک قرن پا . نفع خود تغيير دهند

  .برجا ماند
بعد از جنگهای داخلی منابع زيادتر و زمينهای 

يه داران شمالی قرار بسياری در اختيار سرما
گرفت و ساختمان راه آهن سرتاسری امريکا در 
ِ برٍُشد و توسعه سرمايه داری کمک  جهت عمده

  .بسيار نمود
بعد از جنگهای داخلی جمهوريخواهان بيست سال 
مداوم در آمريکا حکومت کردند و هرگز هم قصد 
نداشتند که به مسئله تبعيضات نژادی سر و سامانی 

رای اينکه سياهان را تحت فشار دهند و حتی ب
بيشتری قرار دهند و رضايت برده داران و 
سرمايه داران را جلب کنند حکومت وقت گرانت 

- کلوکس- در مقابل ايجاد سازمان تروريستی کو
کالن هيچگونه عکس العملی از خود نشان نداد و 
حتی در اثر مرور زمان موجوديت آنها را 

 در آن ١٧٧٦- ١٧٧٧در سال . برسميت شناخت
سالهای خطرناک و در چنان شرايطی به سپاه 
فدرال دستور خروج از اياالت جنوبی داده گشت و 
اين دستور درست مطابق خواست برده داران بود 
چون هم اکنون راه برای آزار و اذيت بيشتر 
  .سياهان و دامن زدن به مسئله نژادی باز شده بود

ه کالن سازمانی بود تروريستی ک- کلوکس- کو
متشکل از افسران ارتش کنفدراسيون اياالت 

آنها تحت تاثير افکار فاشيستی . جنوبی آمريکا
طرفداران تبعيضات نژادی بودند بنا به تحريک 
سرمايه داران و برده فروشان در شهر ناشويل که 

 قرار داشت گرد هم آمدند و “تنسی“در ايالت 
  .طرح ايجاد چنين سازمان آدمکشی را ريختند

که “ فورست“ی بود ژنرال رقه کامال سّراين ف
، فرمانده گارد ضربتی ارتشی معروفی بود

او تنها شخصيتی . س کالن محسوب می شدکوکلوک
ک برمال شد و - ک- بود که هويتش در فرقه ک

و نبايد !!. گرنه ساير اعضاء هرگز شناخته نشدند
دموکراسی آمريکا طبقاتی عمل . شناخته می شدند

نها در مقابل قانون مساوی بودند همه انسا. می کرد
و بويژه سفيدان که از حق تساوی بيشتری 

اسنادی در چند سال پيش مننتشر . برخوردار بودند
شد که جرج بوش پدر را از رهبران کوکلوکس 

  .کالن معرفی می کرد
ولی در مجموع اعضای جنايتکار اين سازمان 

، نمايندگان تروريستی را اشخاص مهم و سرشناس
، پيشه وران و ، وکالی دادگستری تجارمجلس

 يعنی کوکلوکس کالن .نظاميان تشکيل می دادند
  .طبقه حاکمه سرمايه داری آمريکا بود

 ميليون عضو داشت ٦جنايات اين فرقه که تا 
 حکومت فدرال ١٨٧١باعث گرديد که در سال 

طرحی تهيه نمود که به موجب آن اين سازمان 
 طرح در کنگره با اين. غير قانونی شناخته شد

مخالفتهائی فراوانی روبرو شد زيرا عده ای از 
سناتورها و نمايندگان اياالت جنوبی که خود برده 

و “ نژاد پرستان“دار و سرمايه دار و برگزيدگان 
منافع خود و طرفداران تبعيض نژادی بودند برای 

رضايت موکلين خود از تصويب اين قانون 
اين قانون بر نجام ، ولی سراجلوگيری می کردند

تصويب شد و اجرای آن بعهده پليس روی کاغذ 
فدرال گذارده شد که نزديک بود به آشکار شدن 
هويت اعضای آن بيانجامد ولی رهبران فرقه با از 
بين بردن مدارک از اين عمل جلوگيری کردند و 

 ژنرال فورست انحالل صوری ١٨٧١در سال 
باره برهبری  ولی پس از چندی دو.آنرا اعالم کرد
معروف به “  ين سيمونزجويليام “کشيشی بنام 

، احياء شد ولی بهيچوجه بقدرت سابق سرهنگ
 ٣٠٠نرسيد و حداکثر تعداد آنها در شرايط فعلی 

ممنوعيت کوکلوکس کالن باعث . هزار نفر است
شد که سران اين حرکت نژادپرستانه به صورت 

االت سری به کار خود بپردازند و در راس امور اي
رفع تبعيض نژادی فقط . متحده آمريکا قرار گيرند

  .بر صفحه کاغذ بود
در زمان تسلط سياست سناتور مک کارتی که 
روح وحشتش هميشه و تا به امروز در آمريکا 
حاکم است کمونيستها و دموکراتها مورد تعقيب و 

هوارد فاست . سرکوب و ترور قرار گرفتند
ثاری مانند نويسنده مترقی آمريکائی خالق آ

. اسپارتاکوس محاکمه شد و آثارش ممنوع گرديد
سرنوشت “ راه آزادی“وی در اثر مشهورش 

انسان سياه پوستی را نشان می دهد که تحصيالت 
خويش را به پايان رساند و به عنوان نخستين 
پزشک سياهپوست برای ياری به مردم به اياالت 

 سفيدان که نمی توانستند .برگشته استجنوبی 
بپذيرند که دکتر سياهپوست هم ممکن است وجود 

، ، بدرخت آويختندداشته باشد وی را اسير کردند
، مثله کردن سياهان. ثله کردند و به قتل رساندندُم

، آتش زدن خانه بستن آنها بدرختان و سوزاندن آنها
، انداختن آنها در قير مذاب و بر رويشان های آنها

 اين .پرستان بودپر مرغ ريختن از تفريحات نژاد
و “ مهد آزادی“در جنايات که تا همين امروز نيز 

ی امر وجود دارد “سرزمين امکانات بيکران“
تجاوز و . دور تعلق داشته باشدگذشته نيست که به 

تعرض پليس به سياهان و يا عدم موفقيت دادگاه 
های قضائی تا قاتالن غير قابل انکار سياهان را به 

کنند در همين دهساله اخير محاکمه کشيده محکوم 
. در دستور کار انتقادات مطبوعاتی قرار داشت

 قرن بيستم با سيستم ٥٠مک کارتی در سالهای 
پليسی بر آمريکا حکومت می کرد و جنبشهای 

  .اعتراضی سياهان را سرکوب می نمود
نژاد پرستان در اتحاديه های کارگری که برای 

ه می کرد بهبود شرايط زندگی طبقه کارگر مبارز
، رهبران اتحاديه ها را با زور و يا پول نفوذ کردند

خريدند و مانع می شدند که کارگران سياهپوست 
آنها در . به عضويت اتحاديه های کارگری در آيند

ميان کارگران تفرقه می افکندند و در وحدت 
نژاد . طبقاتی و منافع واحد آنها تخريب می کردند

ان و انحصارگران پرستان که عامل سرمايه دار
بودند با اين کار نشان می دادند که مسئله تبعيض 

نيست بلکه “ مليتی“نژادی در آمريکا يک مسئله 
مسئله ای طبقاتی است و سرنوشتش به سرنوشت 

  . جنبش کارگری مربوط می شود
 به بعد همينکه تابستان آمريکا فرا ١٩٦١از سال 

می رسيد عصيان سياهان هم اوج تازه ای می 
گرفت و اين جريان چنان اجتناب ناپذير بود که 

و طغيان دو پديده طبيعی است که از “ تابستان“
. تاريخ اجتماعی معاصر آمريکا جدا ناشدنی است

 در - ١فقط در اين بين دو نکته قابل توجه است 
 واقعه محرک اوليهو ، انگيزه تمام اينگونه طغيانها

ت به  طغيان هر سال نسب- ٢ای کوچک بوده است 
وضع . سال قبل گسترش و وسعت بيشتری می يابد

، هنوز هم در آمريکا سياهان بسيار دردناک است
نيروی کل مردم % ١١نيروی انسانی سياهان 

از بيکاران را آنها تشکيل می % ٢٠آمريکاست و 
دهند و حتی در بعضی زاغه نشينان تعداد بيکاران 

ه  در جبه.سياهپوست سه برابر سفيد پوستان است
جنگ ويتنام سياهان پيشقراول مرگ بودند ولی 
مجلس وقت نمايندگان آمريکا باليحه کم خرج 

   موش کشی در زاغه های محل سکونت  
واقعيت نشان می دهد که در . سياهان رای منفی داد

اين سالها در آمد سياهان مداوم نزول نموده است و 
درآمد متوسط يک فاميل سياه بمراتب کمتر از 

   .  مساوی يک خانواده سفيد استدرآمد 
سياهان در واقع از حق انتخاب کردن بطرق 
گوناگون با بندهای و تبصره ها و به بهانه انطباق 

مدرسه و . قانون بر شرايط محلی و غيره محرومند
.  آموزش نيز از قانون تبعيض در امان نمانده است

اولين ) مرديت(هنوز واقعه مضروب کردن 
ت که می خواست وارد دانشکده دانشجوی سياهپوس

 ٣ادامه در صفحه ...آکسفورد“

   آزاد بايد گردند ،زندانيان سياسی، بی قيد و شرط
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[Text eingeben] 

   ...گزينش باراك حسين اوباما 
.  شود از خاطره ها نرفته است“می سی سی پی

 هزار ١٦حکومت جان اف کندی مجبور شد 
سرباز را در آن روز بسيج کند تا يک دانشجوی 

در آمريکا . سياهپوست بتواند به دانشگاه برود
عمل می کرد که در “ لی مساویمجزا و“قانون 

حقيقت نفس مجزا بودن در تناقض با مساوی 
 برای “مجزا ولی مساوی“ قانون .قراردادن بود

سياهان همان حقوقی را بر روی کاغذ برسميت 
 ولی سياهان بايد ميان ،می شناخت که برای سفيدان
سفيدان تجاوز “ حريم“خودشان می ماندند و به 

“ نژاد برتر“باشد سفيد آخر هر چه . نمی کردند
، در سينماها و ، در کافه هادر قطارها! است

 و در اماکن ، در وسايل حمل و نقل عمومیحمامها
عمومی هميشه اين تابلو به چشم می خورد که 

نژاد . “ورود سگ و سياهپوست ممنوع است“
پرستان به بهانه احترام به اصل مالکيت خصوصی 

 اماکن عمومی پا مانع می شدند که سياهپوستان به
  .بگذارند

سياهان “: يک ضرب المثل آمريکائی می گويد
اولين کارگرانی هستند که بيرونشان می کنند و 

بهمين “ آخرين کسانی هستند که کار می گيرند
جهت تعداد بيکاران سياهپوست بمراتب بيشتر از 

 به کارگران سياه کارهای پست و .سفيدپوست است
 در سابق حتی وضع غير تخصصی را می دهند و

طوری بود که سياهان حق نداشتند لکوموتيو قطار 
  .  و يا راننده اتوبوس شوند برانند

تداوم تبعيض نژادی در آمريکا ريشه خويش را در 
دوران بردگی سياهان دارد که از نيروی کار 
ارزان آنها استفاده کرده و بر جان و مال و ناموس 

 بر ضد برده داران مبارزه سياهان. آنها حاکم بودند
حقوقی را به آنها منتقل کرد که هرگز مورد 
. رضايت خاطر کنسرنها و سرمايه داران نبود

تبعيض نژادی و تحقير سياهان برای آن بود که 
کارهای ، سطح دستمزدهای آنها را پائين نگهدارند
کارهای ، پست و سخت را به آنها واگذار کنند

ند و از نيروی خطرناک را به گردن آنها بيانداز
آنها برای ترساندن کارگران سفيد با تهديد به کاهش 

تبعيض نژادی اعمال بی . دستمزد آنها استفاده کنند
حقوقی کارگران سياه بود تا درجه بهره کشی از 

پس ريشه تبعيض نژادی را . آنها را افزايش دهند
بايد در مبارزه طبقاتی جستجو کرد و يا مختصر 

 برای بهبود شرايط زندگی و در مبارزه کارگران
پس  حل امر . يا تغييرات بنيادی انسانی جامعه

مسئله نژادی به حل امر مبارزه طبقاتی بر می 
  .ريشه نژادی ريشه طبقاتی است. گردد

مبارزه سياهپوستان در خود آمريکا اشکال 
قهرآميز به خود گرفت و جنبشهای مترقی سياهان 

اين . حشت افکندهيات حاکمه امپرياليستی را به و
ترس به ويژه در دوران اعتراضات به تجاوز 

سياهان . امپرياليست آمريکا به ويتنام قوت گرفت
روز به روز بيشتر به جنبشهای انقالبی روی می 
آوردند و سازمانهای افراطی و معترض بنا می 

 دولت روزولت باين ١٩٣٣حتی در سال .  نمودند
رر و اعمال نتيجه رسيد که تصويب قانونهای مک

پارلمانتاريسمی که برای زير پا گذاردن حقوق 
سياهان خوب است به تسريع نفوذ کمونيسم در 

بهمين جهت بود که دادن . ميان آنها منجر شده است
امتيازات به سياهان از همان سالهای بعد از جنگ 

شروع جنگ کره در . جهانی دوم سرعت گرفت
دارس و  قانون اختالط نژادی را در م١٩٥٠سال 

اماکن عمومی بدنبال داشت زيرا برای سرمايه 
داری آمريکا امکان نداشت که سربازان سياه را 
. جداگانه از سربازان سفيد به ميدان جنگ بفرستد

ولی اين قانون سالها زمان طلبيد تا به اعتقاد 
هم اکنون نيز اکثريت سفيد . عمومی بدل شود

ه اوباما پوستان به مک کين رای داده اند و نه ب
چون برای آنها عليرغم اينکه اوباما نيز نماينده 
کنسرنهای آمريکائی است و از منافع امپرياليسم 
دفاع می کند هنوز هم يک رگ سياه دارد و اين 
رگ سياه غرور جنايتکارانه سفيدان را جريحه دار 

  . می کند
شورش دترويت از خونين ترين وقايع دوران 

وی که . آمريکاستحکومت ليندون جانسون در 
بعد از ترور کندی به روی کار آمده بود جنگ در 

در اين شهر سياهان شورش . ويتنام را تشديد کرد
پليس قادر . کردند  و آمريکا به ميدان جنگ بدل شد

نشد جلو شورش سياهان و کارگران کارخانجات 
 گارد ،اتوموبيل سازی را بگيرد بدستور حکومت

 مسلحانه روزها با ملی وارد جنگ شد و طرفين
طبق آمار تقلبی . يکديگر به نبرد مشغول بودند

، شهر دترويت به  سياهپوست کشته شدند٨٠دولت 
،  نفر پليس٢٣٥٠در اين نبرد . ويرانه ای تبديل شد

 نفر نيروی ضربتی ٤٧٠٠نفر گارد ملی و  ٧١٠٠
شرکت داشتند و در يک نبرد ) رنجر(چترباز

رئيس جمهور . يدندنامساوی سياهان را به خون کش
آمريکا ليندون بی جانسون در پشت صفحه 
تلويزيون ظاهر شد و با قيافه معصومانه مردم را 
دعوت کرد به نماز و دعا بپردازند و به کليسا 

  . بروند
کارل مايکل رهبر وقت جنبش سياهان در آمريکا 

تنها راه حل مسئله “: در سخنرانی خويش گفت
 و نظام فعلی سياهان نابودی سرمايه داری

  .“آمريکاست
مبارزه سياهان به ميدان های جهانی ورزش کشيد 

که با مشتهای گره کرده “ بالک پانتر“و جنبش 
آبروی سرمايه داری آمريکا را در جهان می بردند 

 در ميان و نقاب دموکراسی آنها را می دريدند
ترور آشکار . سياهان جای خويش را باز می کرد

، نظير مارتين لوتر کينگرهبران مشهور سياه 
مالکم ايکس نتوانست سدی بر سيل بنيان کنی شود 

  . که در پيش پا بود
امپرياليست آمريکا که از راديکال شدن جنبش می 
ترسيد به عقب نشينی دست زد و حقوقی را باکراه 
و بتدريج برای سياهان در نظر گرفت تا خشم 

 کسب اين حقوق از. خروشان آنها را تسکين دهد
از دريای خون می ، جانب سياهان هرگز ساده نبود

بسياری از فعالين حقوق بشر و يا سياهانی . گذشت
که برای کسب حقوق مدنی و شهروندی مبارزه 

مارتين لوتر . می کردند به شدت سرکوب می شدند
کينگ يکی از رهبران جنبش سياهان که مخالف 

 عمال سياست توسل به قهر بود خود در اثر توسلِا
به قهر نيروهای ضد انقالبی نژادپرستان به قتل 

ولی همين مقاومت سياهان در تمام سطوح و . رسيد

، مبارزه مردم جهان بر ضد امپرياليسم عرصه ها
آمريکا در سراسر جهان و در آفريقا وضعيتی 
بوجود آورد که امپرياليستها و طبقات حاکمه را به 

ادی  تبعيض نژتعمق واداشت تا در مورد سياست
خويش که خسرانش بيش از فوايدش بود تجديد 

اين سياست را امپرياليستها در آفريقای . نظر کنند
آنها می ديدند جنبشهای آزاديبخش . سياه پياده کردند

، ، موزامبيککه به صورت قهرآميز در آنگوال
، ، نيجريه، کنيا، غناناميبيا،  زامبيا،آفريقای جنوبی

بر ضد استعمارگران ... ، کنگو )زيمباوه(رودزيا
 مورد حمايت ،سفيد پوست جنايتکار پيکار می کنند

ممالک کمونيستی و نيروهای انقالبی جهان هستند 
و اين جنبشها بر ضد امپرياليستها و افشاء سياست 
آنها اسلحه تبليغات افشاءگرانه حمايت از 

شکست . نژادپرستی امپرياليستها را در دست دارند
، رشد نهضتهای  افريقائینژادپرستان در ممالک

، ترس از نفوذ کمونيسم امپرياليستها را انقالبی
که خود دست به کار شوند و تا دير  وادار کرد 

نشده است در ميان سياهان با دامن زدن به 
انکشاف طبقاتی متحدينی پيدا کنند و صفوف 

جنبش مسلحانه و قدرتمند . سياهان را درهم شکنند
وبی الهامبخش مبارزات در آفريقای جن. ث.نِا.آ

امپرياليستها مصالحه نژادی و . مردم آفريقا بود
طبقاتی را در آفريقای جنوبی سرانداختند زيرا از 

آنها در . دامنه نفوذ جنبش سياهان به هراس افتادند
آفريقای جنوبی ابتکار عمل را در دست گرفتند و 
توانستند با دادن امتياز به ماندال که چهره مقاوم و 

شناس جنبش سياهان بود و بخشيدن جايگاه سر
بورژواها به وی و کشيدنش به عرصه صلح 
طبقاتی و مصالحه با برده داران راه را برای 
پيدايش يک طبقه نوخاسته از سياهپوستان در 
آفريقای جنوبی و به طريق اولی در آمريکا باز 

ما هم اکنون با هيات حاکمه سياه پوست در . کنند
 روبرو هستيم که با سفيد پوستان آفريقای جنوبی

سرمايه دار منافع واحدی دارند و اکثريت سياهان 
البته متحدين نفرت . را تحت ستم قرار می دهند

انگيز و سياه پوست نيروهای امپرياليستی در 
آفريقا قبال هم حضور داشتند که نوکری 
امپرياليستها را پذيرفته بودند ولی بهر صورت آنها 

سياه و انسان درجه دو تحقير می را به عنوان 
ولی با سياست نوين امپرياليستها برای . کردند

تغيير در برخورد سياهان که بهر صورت مصرف 
و نياز تاريخی خويش را نيز از دست داده بود 

از اين ببعد . سياست راهبردی جديدی الزم بود
سياهپوستانی پيدا شدند که خودشان در بهره کشی 

روندی . و کارگران نافع می شدنداز سياه پوستان 
که در آفريقا جاری بود و نشان می داد که چگونه 
طبقات استثمارگر سياهپوست به همدست سفيد 
پوستان بدل می شوند بهترين آموزش برای بهره 

  . کشان امپرياليست بود
موبوتو و لومومبا را در مقابل ، آنها موسی چومبه

لی در دو جبهه  سياه بودند وسه که هر خود داشتند
آنها برای شکستن . مبارزه مقابل هم قرار گرفتند

جبهه متحد سياهان در آمريکا که روز بروز بيشتر 
راديکال می شد به بخشی از سياهان امتياز دادند و 
آنها را باال کشيدند تا به جمع طبقات استثمارگر و 

 ۴ادامه در صفحه ...حتی طبقه حاکمه

  ت استچاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيال
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[Text eingeben] 

  ...گزينش باراك حسين اوباما 
با اين کار هم در جبهه سياهان شکاف .  بپيوندند

انداختند و هم مناسبات استثماری را تحکيم بخشيده 
آمريکائی به تبليغات “ دموکراسی“و برای 

 ، قبل از گزينش اوباما.ايدئولوژيک دست زدند
نماينده آمريکا در سازمان ملل سياهپوست بود و 

 باالی کالين پاول و کوندوليزارايس در مقامات
حکومت آمريکا قرار داشتند و خانواده های آنها 
در شرايطی زندگی می کردند که توانسته بودند 
فرزندان خويش را به دانشگاههای مشهور و 
گرانقيمت آمريکا بفرستند تا در آنجا به خوبی 

اوباما نخستين . شستشوی مغزی داده شوند
عرش “سياهپوست دو رگه ای نيست که به اين 

اين نشانه دموکراسی . رسيده است“ اعلی
آمريکائی و يا انعطاف پذيری اين جامعه نيست 
نشانه هشياری طبقه حاکمه دورانديش آمريکاست 
که مبارزه برای رفع تبعيض نژادی را بيک 
امرمبارزه طبقاتی بهمانگونه که بود بدل کند و 
متحدين سياهپوست برای خويش در سرکوب طبقه 

و جنبش سياهپوستان دست کارگر و خلقهای جهان 
اين بخشی از سياست راهبردی . و پا نمايد

امپرياليسم آمريکا برای تقويت جبهه داخلی و ايجاد 
تفرقه در ميان مبارزان و نفوذ در قاره سرشار از 
مواد اوليه آفريقا و برنامه ريزی برای مقابله با 
نفوذ چين و هند و جلب افکار عمومی در آنجاست 

اشد آفريقا و آسيا منابع مواد خام اند زيرا هر چه ب
و بايد از هم اکنون برای توسعه مناطق نفوذ در 

گزينش يک . اين قاره ها در آينده تالش کرد
اکمه آمريکا اهداف حسياهپوست متعلق به طبقه 

راهبردی آتی در پيش دارد که در قدم نخست به 
نفرت عمومی مردم جهان از امپرياليست آمريکا 

. يت و رنگ ترميم آبرو می زندرنگ محبوب
آمريکا بعد از زمين سوخته ايکه جرج بوش 
جنايتکار از خود باقی گذارده به اين مانور نياز 

  .فراوان دارد
البته انتخاب اوباما به عنوان قدرتمندترين مرد 
جهان طبيعتا به سياهان در داخل آمريکا اعتماد به 

 و از نفس می دهد و دهان نژادپرستان را می بندد
نفوذ نژادپرستی می کاهد ولی اين خرده ريزها از 
محصوالت فرعی سياست عمومی و راهبردی 
. است که امپرياليست آمريکا در پيش گرفته است

درخت . اين ظواهر تبعات آن سياست عمومی است
  .  تکه سنگ است کوه نيست. است جنگل نيست

حال به اظهار نظر اولين فريب خوردگان اين 
مپرياليستی نگاه کنيد تا ببينيد چگونه عده مانور ا

ای باين مار خوش خط و خال که دنيا را بر اساس 
. منافع خود به خون کشيده است باور می کنند

قدرتی که ميليونها سياهپوست را در آفريقا به 
گرسنگی می کشاند و با اهرمهای سازمان تجارت 

، صندوق بين المللی پول هانیج ک، بانجهانی
می نمايد نمی تواند يار سياهپوستان باشد و غارت 

امپرياليست آمريکا يار انحصارگران . معجزه کند
مصلحت امروز بر . و منافع سرمايه داران است

اين است که دست سياهان را نيز برای فريب افکار 
عمومی بدست گرفته باال بکشد تا ما شاهد 
الطائالطی باشيم که در زير با آن روبرو می 

  .شويم

به نظر من انتخاب باراک اوباما را بايد آغاز “
ی و اجتماعی سکتاب دوم از کل کتاب حيات سيا

با انتخاب او فصلی که در آن . اياالت متحده بدانيم
تبعيض نژادی اگر چه به زبان ملغی شده بود در 

 برای هميشه بسته شد و بايد ،عمل وجود داشت
نی انصاف داد که ملت آمريکا در لحظه ای بحرا

که حيثيت بين المللی او بخاطر اشتباهات هشت 
، با اين ساله دولت بوش در معرض خطر کامل بود

قد علم کردن نشان داد که ملت جوانی است که می 
تواند در لحظات بحرانی جان و حيثيت خود را از 

  .خطر برهاند
انتخاب اوباما از سوی ديگر حربه شهيد نمائی را 

نه زورگوئی نژادی را از دست سياهپوستان و بها
حاال ديگر . از دست دولتهای مخالف گرفت

سياهپوست آمريکائی نمی تواند از تبعيض حرف 
، تنبلی و حتی گاه خشونت های بزند و کم کاری

خيابانی را به حساب فشار روحی ناشی از تبعيض 
تصور من اين . ندانژادی و نابرابری اجتماعی بد

احهای حزب است که حتی سياهپوستان داخل جن
جمهوريخواه هم از اين پيروزی دموکراتها خرسند 

  )١٣٨٧ آبان ٢٩ تا ٢٣کيهان لندنی (“و راضی اند
تبريک گفت و در سرور و  بايد به ملت آمريکا... “

. شادی آنها و همه انسانهای آراسته مشارکت جست
باور کردنی نيست که يک ملتی ... برای من 

صالح خود باشد و دارای اين چنين قدرت تغيير و ا
، شايد اين رويداد تاريخی درسی در همين زمينه

، چه ، چه در ايرانباشد برای همه آمريکا ستيزها
 و عظمت  بقاءّردر جهان مسلمان و چه در اروپا ِس

آمريکا و فرهنگ آن دقيقا همين ظرفيت ترميم و 
اصالح پذيری در قابليت رفرم در جامعه 

  .)همان نشريه(“است
ادی است که سه شنبه شب پيش اتفاق اين رويد“

. افتاد و ما را به صورت کشوری ديگر در آورد
ممکن است ما هنوز به بسياری از برابری ها 
دست نيافته باشيم اما از حاال می توانيم بر اساس 
. يک طرح و پايه نو کار نوينی را آغاز کنيم

، همه ، همه شهروندانبگذاريد همه بچه ها
نند که همه چيز در آمريکا می مهاجران نوين بدا

نويسنده توماس (“تواند اتفاق بيفتد و ميسر باشد
 نوامبر ٥فريدمان مفسر مشهور آمريکائی 

٢٠٠٨(.  
گزينش اوباما را بايد از جنبه حفظ منافع راهبردی 
امپرياليسم آمريکا ديد که بويژه پس از بحران مالی 

، پس از اخراج صدها هزار کارگر از در آمريکا
، پس از بی خانمانی ميليونها آمريکائی ارخانه هاک

خطری انفجاری خلق شده که امپرياليست آمريکا 
و “ وحدت ملی“را نيازمند متحدين سياهپوست و 

 .دمی نمايبرای غلبه بر بحران “ صلح خانگی“
گزينش يک سياهپوست يک تجاوز استراتژيک 
خارجی و يک تحميق عمومی داخلی و تسکين 

.  و تفرقه در مبارزه مشترک آنهاستدردهای مردم
تا . اين امر ربطی به نفی تبعيضات نژادی ندارد

مناسبات سرمايه داری در کشوری برپاست 
. تبعيض نژادی را نمی توان ريشه ای از بين برد

می خواهد اين امر در آمريکا باشد و يا در 
  .هندوستان

*****  

  
  ...توافقنامه امنيتی درعراق 

د را د. بخواه روززي ای ام ی و ،ني ردن کلفت ای گ  دني
ت دری اس ردِن. قل ط گ ی ،فق ا را م ردن باريکه  گ

  . زنند
البته جامعه جهانی و مردم جهان بجز يک اقليت 
ناچيز جنايتکار و خودفروش نظير سلطنت طلبان 

ردهای ناسيونال شونيست عراق و ايران ُک، ايرانی
با اين عمل ...  ضد انقالبی“چپ اندر قيچی ها“و 
. ايتکارانه مخالف بودند و آنرا محکوم می کردندجن

جامعه ملل تنها پس از اينکه در مقابل عمل انجام 
شده ای قرار گرفت که راه بازگشت برايش باقی 

 برای اينکه از دامنه زجر و ناراحتی ،نمانده بود
مردم عراق تا حد ممکن بکاهد و بر مسئوليت 

 حفظ حفظ جان مردم عراق و قوای اشغالگر برای
ثروتهای آن کشور تکيه کند ناچارا به اشغال موقت 

همين تحمل اجباری اشغال عراق . عراق تن در داد
نيز ناشی از فشار امپرياليست آمريکا و همدستی 

سند . وی با گروههای موافق اشغال عراق بود
ننگينی که جامعه ملل بهر صورت به تصويب 

می رسانيد تاريخ مصرفش در آخر امسال به آخر 
جامعه ملل اين تاريخ را برگزيد زيرا . رسد

اميدوار بود بعد از هشت سال حکومت خودسرانه 
 امپرياليست آمريکا را ،و فاشيستی جرج بوش

  . سياستی دگر آيد و خاک عراق را ترک کند
مبارزه قهرمانانه مردم عراق به پايان نرسيده است 
و عليرغم سانسور رسانه های گروهی و جعل 

ين مبارزه بر ضد اشغالگران و حکومت اخبار ا
همين مبارزه . دست نشانده عراق ادامه دارد

 ،قهرمانانه برای آزادی ملی و حاکميت سياسی
امپرياليستها را وادار کرده است تا در زير پرچم 
باراک اوباما حضور نظامی خويش را برای 

  . مدتهای مديد تامين کنند
توافقنامه ماهيت اين توافقنامه امنيتی چيست؟ 

امنيتی که بايد ميان دولت دست نشانده عراق و 
نيروهای اشغالگر به امضاء برسد به امپرياليستها 
پايگاههای نظامی می دهد که معنائی جز آن ندارد 
که سربازان اشغالگر می توانند در اين پايگاهها با 
، تمام توان جنگی و تجاوزکارانه خويش باقی بمانند

  در دولت ايجاد کنند و، دولتجاسوسی کنند
ممالک استقالل و منابع ملی خطری بالقوه برای 

اين اشغالگران بايد در خدمت . بوجود آورندمنطقه 
اهداف آزمندانه امپرياليست آمريکا برای اقامت 

 ، سرکوب مبارزات مردم منطقهطوالنی در منطقه
ر ا بعهده بگيرند، حمايت از رژيمهای دست نشانده 

 نفوذ در حکومتها ،قه را کامل کنندو ارتجاعی منط
و مبارزه با رقبای خويش را تکامل دهند و بر 
جريان نفت و انرژی منطقه نظارت و تسلط کامل 

  .داشته باشند
ر دو   غالگر ه وای اش شانده عراق و ق ت دست ن دول
د   رده ان ان ک ه را پنه ی توافقنام تن واقع رف م . ط

ه چه           ن توافقنام ه در اي د ک  نوشته  کسی دقيقا نمی دان
ده است ردم است  . ش رس از م اری ت ين پنهانک . هم

شانده    ه دست ن ات حاکم ل هي ه محاف روشن است ک
رار داد       ن ق تن اي غالگر از م روی اش راق و ني ع

 ۵ادامه در صفحه ... اطالع دارند و اين تنها

  همدست امپرياليسم،صهيونيسم يعنی نژادپرستی
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[Text eingeben] 

  ...توافقنامه امنيتی در عراق 
 مردم هستند که نبايد بدانند در اين قرار داد چه 

همين يک دليل کفايت می کند که .  استنوشته شده
نتيجه گرفت مضمون اين قرار داد به ضرر مردم 
عراق و بر ضد منافع ملی اين کشور است و بايد 

  .آنرا محکوم کرد و بدور انداخت
از اين گذشته هيچ قرارداد جهانی در شرايطی که 
کشوری تحت اشغال به سر می برد دارای اعتبار 

 يک حکومت دست حکومت وقت عراق. نيست
نشانده است و در يک انتخابات تقلبی با گسيل 
هزاران اسرائيلی برای دادن رای به حکومت 

اين . دست نشانده عراق بر سر کار آمده است
بهمين جهت . حکومت نماينده ملت عراق نيست

تصميمات اين دولت دست نشانده بر ضد منافع ملی 
  .عراق و فاقد اعتبار شرعی و قانونی است

در اين سند ننگين به اتباع آمريکائی مصونيت 
به اين معنی که اگر يک سرباز . قضائی داده اند

آمريکائی به صدها زن عراقی تجاوز کرده و آنها 
را به قتل برساند دادگاههای عراق حق رسيدگی به 

ارتش آمريکا در . جرم و مجازات وی را ندارند
 اين همان قرار داد. عراق فعال مايشاء است

کاپيتوالسيون است که محمد رضا شاه خائن با 
ارتش آمريکا و حمايت از مستشاران آمريکائی در 

 هزار مستشار ٥٠در آن زمان نيز . ايران بست
نظامی آمريکا که خرجشان را از بودجه ميهن ما 
می دادند در ايران برای جاسوسی و مبارزه با 
شوروی و سرکوب مبارزات مردم ايران ومنطقه 

آنها از همين حقوق بی برو برگرد .  داشتندحضور
برخوردار بودند و جای شگفتی نبود که مردم 
ايران نتوانستند اين خفت را تحمل کنند و خمينی 
نيز بدرستی از اين نقطه ضعف دربار پهلوی و 
گماشتگی بيگانه استفاده کرده و مردم را بر ضد 

حال تاريخ ايران . رژيم ضد ملی پهلوی بسيج نمود
همان آخوندهائی که با . ر عراق تکرار می شودد

کاپيتوالسيون در ايران مخالف بودند با 
اگر اسالم در . کاپيتوالسيون در عراق موافقند

و نيروهای “ کفار“ايران مخالف مصونيت قضائی 
اشغالگر در ايران بود اسالم در عراق در تحت 

سيستانی مرجع تقليد شيعيان هللا توجهات آيت ا
بر اساس لی در اين کار نمی بيند و ظاهرا اشکا

و نيز حاضر معتقد گزارش منابع مطبوعاتی، وی 
است مصونيت قضائی سربازان آمريکائی را 
بپذيرد مشروط بر اينکه اکثريت نمايندگان مجلس 

اين . دست نشانده عراق به آن رای مثبت دهند
فتوی در واقع يک کاله شرعی مذهبی برای رفع 

 و گرنه هر عقل سالمی می مسئوليت از خود است
داند که يک قرار داد استعماری با تصويب رای 
اکثريت نمايندگان دست نشانده در مجلس عراق 

اين . ماهيت استعماری خود را از دست نمی دهد
قرار داد يک قرار داد ضد ملی و ضد اسالمی 

 حتی اگر رسول اکرم هم زير آنرا ،باقی می ماند
 قبول مردم عراق قرار امضاء کند و طبيعتا مورد

از هم اکنون بخشی از مخالفين که . نخواهد گرفت
در مجلس نيز رای مخالف دادند تحت رهبری 
مقتدی صدر صدها هزار نفر اعم از شيعه و يا 
سنی را در اعتراض به اين قرارداد ننگين به 

 ٧٧ نماينده دست نشانده ٢٧٥از . خيابانها آورده اند

 نفر ١٩٨د و از نفر در جلسه شرکت نکردن
باقيمانده بخش بزرگی به مخالفت با قرارداد 

قرارداد برخالف ميل آقای سيستانی . برخاسته اند
مورد تائيد اکثريت نمايندگان مجلس قرار نگرفته 

تنها مورد تائيد اکثريت نمايندگان حاضر در . است
اغلب اين نمايندگان . مجلس قرار گرفته است

ه اند که در منطقه ردهای جالل طالبانی بودُک
همدست صهيونيسم و امپرياليسم و دشمنان سوگند 

  .  خورده خلقهای منطقه اند
هواداران عقد قرار داد مدعی می شوند که در اثر 
مذاکرات فراوان با آمريکائيها به توافقاتی دست 

از جمله اين توافقات آن است که چنانچه . يافته اند
 جرم جنائی يفهحين انجام وظيک تبعه آمريکا در 

مرتکب شد از مصونيت قضائی برخوردار است و 
دادگاههای عراقی حق محاکمه و مجازات وی را 

ولی چنانچه يک تبعه آمريکا به ارتکاب . ندارند
 نبود حين انجام وظيفهعملی جنائی دست زد که در 

، تعقيب و مجازات دادگاههای عراق حق رسيدگی
مان می شود اين  آنچه در اين بند کت.وی را دارند

انجام واقعيت است که تشخيص اينکه کدام عمل 
 انجام شده است "خود سرانه" و کدام اقدام، وظيفه

در حقيقت اين بند يعنی . بر عهده آمريكائيهاست
يعنی ريش و قيچی را به قوای اشغالگر . کشک

بدهيم تا هر کار خواست خودش بکند ولی رژيم 
تحميق افکار دست نشانده امکان داشته باشد با 

عمومی و فريب مردم اين خيانت ملی را توجيه 
  .کند

، قرار دادهای بی در سياست حرفهای بی پشتوانه
 حال فرض کنيد يک .پشتوانه پشيزی ارزش ندارند

 همراه با “انجام وظيفه“سرباز آمريکائی بخاطر 
همکارانش به چند دختر عراقی تجاوز کرد و آنها 

چند انجام وظيفه  خاطر را به قتل رسانيد و يا به
در کدام . نفر عراقی را مورد شکنجه قرار داد

 تعريف “انجام وظيفه ها“قانونی حدود و ثغور اين 
؟ شده است و نقض آنها مستوجب مجازات است

اگر قضات آمريکائی همانگونه که در زمان جرج 
بوش رسم بوده نقض حقوق بشر را تائيد کنند و 

صلحت بدانند و شکنجه را امر درست و به م
تجاوز به اسراء را عملی مذموم و نکوهيده ندانسته 

 آنوقت آقای ،برای کسب اطالعات الزم بشمارند
جالل طالبانی و نوری ملکی چه غلطی می کنند و 
يا می توانند بکنند؟ آنها چگونه می توانند به 

“ هانجام وظيف“مخالفت از تعريف جرج بوش از 
  بپردازند؟ 

باز آمريکائی با لباس شخصی فرض کنيم يک سر
 چند عراقی را سر ،“انجام وظيفه“حين و نه در 

شرط بندی همانطور که تا کنون معمول بوده است 
با طپانچه کشت و به خانه مردم داخل شد و به زن 

، پولهای نقد و جواهراتشان و بچه آنها تجاوز کرد
خويش را دزديد و پيروزمندانه به پايگاه نظامی 

ه کسی می تواند در کشور اشغالی  چ.بازگشت
 کدام پليس ،ثابت کند که قاتل آمريکائی است

عراقی جرات دارد برای دستگيری قاتل وارد 
پايگاه آمريکائی ها که در داخل کشور خودش 
است وارد شود؟ کدام نيروئی قادر است تحويل اين 
خاطی را از دولت آمريکا درخواست کند؟ کدام 

در حين ت کند که جنايت آنها دادگاهی می تواند ثاب

    واقع نشده است؟“انجام وظيفه“
آنقدر . تجربه زنده در دنيا مقابل چشمان ماست

مسئله رسيدگی به پرونده متهم را طول می دهند تا 
ما شاهديم که . عمر همه رژيمهای منطقه تمام شود

، همين کار را امروز با جنايتکاران نازی در آلمان
، با ياران ويدال شيلیانش در و يارژنرال پينوشه 
 و هواداران فرانکوی فاالنژيست در در آرژانتين

تازه آنها اروپائی و يا اروپائی . اسپانيا می کنند
 خون ترک و عرب و ،“نژاد برترند“تبار و از 

 ...ايرانی و هندی و پاکستانی و افريقائی و چينی و
  .که ارزشی ندارد

ا برای فريب پس روشن است که اين بند کش دار ر
افکار عمومی و حفظ چهره بی آبروی جالل 

همين .  کرده اندیطالبانی و نوری ملکی سر همبند
قانون را آمريکائی ها در ژاپن و آلمان اجراء 
. کردند و سربازان خاطی را از مرگ نجات دادند

تاريخ تنها مورد قتل عام دهکده مای الی در ويتنام 
گزارش خبرنگاران و را بياد دارد که آنهم در اثر 

شاهدان آمريکائی سرباز خطا کار را چند سالی در 
يک دادگاه نمايشی محاکمه و زندانی کردند و سپس 
مانند قهرمان از وی بعد از آزادی پذيرائی نمودند 
و زندگيش تا ابد بخاطر اعتمادی که نظام به وی 

  .دارد تامين نمودند
ه در رسانه ها و مطبوعات مورد شرکتهای حرف

 و “بالک واتر“ای و خصوصی آدمکشی مانند 
موضوع بحث نيست و کسی نمی “ تريپل کانوپی“

داند که تکليف اين آدمکشان حرفه ای در زمانی که 
در حين انجام ماموريتی که از جانب پنتاگون 

  دريافت کرده اند مرتکب قتل شوند چه می شود؟  
ه آمريکائيه    د ک ی کن ان م ار بي ا افتخ داد ب م بغ ا رژي

رارداد نوشته            فيد در ق ياه روی س د و س تعهد کرده ان
ه از      د ک ورده ان وگند خ سيح س ضرت م ه ح د و ب ان
الثی    شور ث ه ک اوز ب رای تج ائی ب ای آمريک پايگاهه

رد   د ک تفاده نخواهن ستهای   . اس ب امپريالي اين ترتي ب
ران و سوريه و                 ،گرگ ه اي ه ب د ک  سوگند می خورن

يه و افغا  ايد روس سطين و ش ان و فل ستان از لبن ن
د    ه نکنن راق حمل ق ع ست. طري ه   نخ ه حمل اينک

ست ه ني دارک حمل دم ت ی ع ه معن ردن ب . نک
د و    ی کنن ه نم ا دالر هزين ستها ميليارده امپريالي
ک        ازه م ا مغ ه در آنه د ک ی آورن ود نم اه بوج پايگ

رای تجاوز          . دونالد راه بياندازند   ا ب ا تنه ن پايگاهه اي
ت   اوز اس دارک تج رت و د  . و ت ی غي ت ب ت دول س

ان     ه امک د هرگون ه فاق راق ک ی ع شانده و مفنگ ن
د از   ی توان ا م ت از کج رل اس ارت و کنت نظ
تگاههای    ستها و دس ات امپريالي ات و تحرک تحريک
جاسوسی ماهواره و الکترونيکی سر درآورد؟ حال         
ه     شان ب ه هاي سم و آي رغم ق ستها علي ر امپريالي اگ
د                ه ريش دولت عراق خنديدن د و ب ايران حمله کردن

ا يم  م رمان کن ر س اکی ب ه خ ا چ ر .  ايرانيه اگ
ران            ه حريم هوائی اي هواپيماهای آمريکائی مرتب ب
شير      د شم د و مانن اوز کردن ان تج وريه و لبن و س
د دولت عراق            انور دادن ران م دموکلس باالی سر اي

د     د بکن ی توان ی م ه غلط ک   . چ د ي ی زور بزن خيل
تد و از            نطق معترضانه و يک نامه اعتراضی بفرس

الل نماين يش ج ه پ د ک راق بخواه ا در ع ده آمريک
ا يکديگر يک چائی            ا ب رود ت واز ب ان ن طالبانی مهم

 ۶ادامه در صفحه ....     قند پهلو بخورند

مبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی است
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[Text eingeben] 

  ...توافقنامه امنيتی درعراق 
اگر دولت عراق عربده بزند که آمريکا دروغ گفته 
و به ايران عليرغم تعهداتش حمله کرده است چه 

سد و به آن رسيدگی می کسی به فريادش می ر
رسانه . کند؟ مگر اين نخستين دروغ آمريکاست؟

های گروهی امپرياليستی حتی از ذکر عربده های 
. دولت دست نشانده عراق نيز شانه خالی می کنند

دولتی که در نزد ملت اش فاقد احترام است ماال 
مگر نه اين . احترام دول ديگر را بر نمی انگيزد

ر مورد جنايتی که در نوار است که هم اکنون د
غزه می شود و صدها هزار انسان از جانب 
صهيونيستها و امپرياليستها به گرسنگی محکوم 

تسلی های . شده اند سکوت اختيار کرده اند
امپرياليستها برای خودشان خوب است و ارزش 

 تازه بعد از خاتمه . نداردی، قانونی و عملحقوقی
 باشد اين ٢٠١١دوران اشغال که بايد در سال 

امکان وجود دارد که آنرا با موافقت دولت عراق 
حزب ما از هم اکنون با اطمينان خاطر . تمديد کنند

بيان می کند که جالل طالبانی موافق ادامه اشغال 
ردهای ناسيونال نه تنها جالل طالبانی همه ُک. است

شونيست و ايرانيهای همدست امپرياليسم در ايران 
  . غال دفاع می کنندنيز از اين اش

اپوزيسيون تقلبی ايران که هوادار تجاوز 
امپرياليست آمريکا به خاک افغانستان و عراق بود 
و برای سرنگونی صدام حسين مانند شعبان بی مخ 

 مرداد هلهله می کرد هم اکنون ٢٨در کودتای 
مخالف خروج بی قيد و شرط نيروهای اشغالگر از 

ه است که دولت کار به جائی رسيد. عراق است
دست نشانده عراق تنها با قيد و شرط با ادامه 
حضور نيروهای اشغالگر موافق است و برای 
ترک عراق از جانب نيروهای اشغالگر زمان 
تعيين کرده است ولی ايرانيهای خود فروخته و 

هم دانسته و “ چپ“نوکر امپرياليستها که خود را 
ف مبارزه مردم عراق را نفی می کنند مخال

هرگونه تعيين زمانی برای خروج بی قيد و شرط 
 آنها مدعی اند که اگر .نيروهای اشغالگر هستند

بر “ تروريستها“و “ بنيادگرايان“آمريکائيها بروند 
گرامی تر آنکه آمريکائيها که .  می آيندرسر کا

“ بنيادگرا“و نه “ تروريستند“ نه “خدا را شکر“
و “ انسانيت“و “ تمدن“در عراق به عنوان مظاهر 

  . بمانند“ مدرنيته“و “ حقوق بشر“
اپوزيسيون تقلبی و خود فروخته ايران اين کاسه 
های داغتر از آش که همدست امپرياليستها در 
منطقه است از خروج بی قيد و شرط نيروهای 
اشغالگر از عراق دفاع نمی کند به اين بهانه که 
ممکن است مسلمانان افراطی در عراق بر سر کار 

اين استدالل ارتجاعی جديد نيست استدالل . آيند
استعمارگران در تمام طول تاريخ بشريت بوده 
است که خود را قيم ملل جا زده و آنها را غارت 

 آمريکا و استراليا دريای ،يقار، آفآسيا. می کرده اند
  .خون استعمارگران است

اتفاقا نوع برخورد به ماهيت قرار داد امنيتی 
 .را افشاء خواهد کرد“ چپ“ی ماهيت گروهها

رد از برای ما روشن است که ناسيونال شونيستها ُک
هر قماشی که باشند از محکوم کردن اين قرارداد 
طفره می روند و خواهان خروج اشغالگران از 

ردها در  زيرا بنظر آنها منافع ُک،خاک عراق نيستند
. سايه امپرياليستها و صهيونيستها تامين شده است

  . گور پدر ساير مردم منطقه:آنها اين استشعار 
برخورد به قرارداد امنيتی مجددا مالکی برای 
تشخيص نيروهای انقالبی و ضد انقالبی در منطقه 

 ، انقالبيون، سياسيوناست و ما همه دموکراتها
فرا می خوانيم که موضعگيری اپوزيسيون .. .و

 ، از آنها بخواهند کهايران را زير ذره بين بگيرند
و آنها را به زير صالبه انتقاد اظهار نظر کرده 

اين دقت نظر از هم اکنون راه ساختمان . بکشند
  .              آينده ايران را بنا می نهد

حزب ما مانند گذشته اين توافقنامه امنيتی را 
ارتجاعی و بر ضد مصالح خلق عراق و خلقهای 
منطقه دانسته آنرا محکوم می کند و خواهان 

ج فوری و بی قيد و شرط نيروهای اشغالگر خرو
  .استعمارگر از عراق است

حزب ما از مبارزه قهرمانانه مردم عراق بر ضد 
اشغالگران بربرمنش و وحشی و جنايتکار 

  .پشتيبانی می نمايد
حزب ما همدستان آمريکا در عراق را دشمنان 

  . مردم ايران و منطقه می داند
  

*****  
          

  ...تكامل در وحدت 
دادند و خود نخستين کميته را در بروکسل بوجود 

سپس در آلمان چنين کميته هائی از . آوردند
در عين حال مارکس . هواداران مارکس بوجود آمد

و انگلس با سازمانهای کارگری و فعالين برجسته 
جنبشهای سوسياليستی در کشورهای ديگر بويژه با 

لمانی چارتيست های انگلستان و کارگران مهاجر آ
مقيم لندن رابطه برقرار کردند و اين خود می 
رساند که آنها در نظر داشتند به سازمانی که 
بوجود می آورند خصلت اروپائی و بين المللی 

  .بدهند
بر اثر فعاليتهای تبليغی و تشکيالتی کميته بروکسل 

، در درون و آشنائی با افکار و نظريات مارکس
تحوالتی “ انجامعه عدالتخواه“سازمان لندن 
 پيشه وران و رهبران ، کارگران.صورت گرفت

 از مارکس و ١٨٤٧در فوريه “ جامعه“اين 
به پيوندند “ جامعه“انگلس درخواست کردند که به 

و به آن برای تحول فکری و سازمانی ياری 
 مارکس و انگلس به اين درخواست پاسخ .رسانند

پيوستند و عمال رهبری “ جامعه“، بهمثبت گفتند
در “ جامعه“ در اولين کنگره .آنرا بر عهده گرفتند

نهادی ژوئن همين سال طرح اساسنامه جديد پيش
اين اساسنامه در . انگلس مورد قبول قرار گرفت

به بحث گذاشته شد و “ جامعه“سازمانهای محلی 
 بنا به پيشنهاد مارکس و انگلس نام .تصويب گرديد

“ جامعه“جای “ اتحاديه کمونيست ها“
تخواهان را گرفت و بجای شعار قبلی عدال

شعار همبستگی  “همه انسانها برادرند“، “جامعه“
کارگران همه “: پرولتاريای بين المللی نشست

برنامه و پايه های “ کشورها متحد شويد
ء توسط انگلس در اتحاديه ابتدا“ايدئولوژيک 

که به صورت دستنويس باقی “ اصول کمونيسم“

 در فوريه “ کمونيستستفماني“ و سپس در ماند
  . انتشار يافت١٨٤٨

در اين اثر ضرورت تاريخی ايجاد حزب سياسی 
اين سازمان “: طبقه کارگر تاکيد شده است

پرولتاريا به صورت طبقه و بنا بر اين به صورت 
جالب اينکه ). تکيه از ماست(“ حزب کمونيست

مانيفست حزب “را “ مانيفست کمونيست“مارکس 
“ مانيفست“ اين بهانه که .می خواند“ کمونيست

گويا برای حزب برشته تحرير در نيامده پوچ و 
 در يادداشت انگلس مورخ اول ماه مه .باطل است

بزبان انگليسی “ مانيفست“ در مورد چاپ ١٨٩٠
اين ترجمه از دوست من ساموئل مور “: چنين آمده

است و ما قبل از چاپ دوباره آنرا از نظر 
“ نيفست حزب کمونيستما“ عنوان آن .گذرانديم

و در مورد چاپ مانيفست ) تکيه از ماست(.است
از متن ) ١٨٨٦(در همين سال “به زبان اسپانيولی 

ترجمه به زبان فرانسه يک ترجمه به زبان 
به صورت نشريه .. .اسپانيولی صورت گرفت که 

به چاپ “ مانيفست حزب کمونيست“ای 
روشن است که اثر مارکس و ). همانجا(“رسيد

 حزب“نگلس برنامه ايدئولوژيک و سياسی ا
است هرگونه تفسير ديگری از آن “ کمونيست

برخالف انديشه های واال و پراتيک اين دو رهبر 
  .بزرگ پرولتاريا است

برای کسانی که موازين سازمانی حزب طبقه 
کارگر را موازين ابداعی و ساخته و پرداخته لنين 

اتحاديه “می دانند خوب است به مفاد اساسنامه 
س که به تصويب ل پيشنهادی انگحطر“ کمونيستها

  :ره رسيده توجه کنندگکن
تبليغ انديشه “ اتحاديه“وظيفه اساسی  - ١

  .های سوسياليسم علمی است
موظف است جهان “ اتحاديه“عضو  - ٢

نی کمونيستی را بپذيرد و زندگی و يب
فعاليت او هم آهنگ با هدفهای 

 .باشد“ اتحاديه“
يته مرکزی از تمام مصوبات کم - ٣

 .تبعيت نمايد“ اتحاديه“
را پنهان نگاه “ اتحاديه“امور داخلی  - ٤

در شرايط سالهای انقالب (دارد
کمونيستهای آلمان و سپس در بعضی 
کشورهای ديگر مجبور بودند در 

 ).سازمانهای مخفی فعاليت کنند
پذيرش عضو جديد بايد به اتفاق آراء 

حوزه پايه  .ء حوزه صورت گيرداعضا
و افرادی “ اتحاديه است“و پائين اوليه 

محل زندگی  را در برمی گيرد که در
 بر پايه حوزه ارگانهای ديگر .می کنند

 .رهبری شکل می گيرد
حق ندارد در سازمانها “ اتحاديه“عضو  - ٥

يا جمعيت های ديگر کمونيستی 
 .عضويت داشته باشد

برای هرگونه فعاليت که در تضاد با 
 عضو ، هردنباش“ اتحاديه“مصالح 

ممکن است موقتا از شرکت در فعاليت 
 پذيرش مجدد .کنار زده شود“ اتحاديه“

 ٧ادامه در صفحه   ... چنين اعضائی

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
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  ...تكامل در وحدت 
.  فقط در کنگره امکان پذير است - ٦

چنانچه عمل خالف عضو سنگين باشد 
برای هميشه اخراج “ اتحاديه“از 

 .خواهد شد
و باالترين ارگان رهبری کنگره است  - ٧

در فواصل دو کنگره کميته مرکزی که 
 . تن کمتر نيست٥ آن از ءتعداد اعضا

حوزه ها و کميته ها هر ماه اقال دو بار  - ٨
، مسائل قابل تشکيل جلسه می دهند

توجه را به بحث می گذارند و گزارش 
ء را در باره فعاليت خود استماع اعضا

 .می کنند
هر عضو به حوزه : اصل گزارش دهی - ٩

، هر حوزه به کميته کبارهر سه ماه ي
محل هر ماه يکبار و کميته مرکزی بر 
اساس گزارشهای دريافتی هر سه ماه 

گزارش می “ اتحاديه“يکبار به تمام 
 .دهد

هر عضو بايد حق عضويت بپردازد و  - ١٠
هزينه سازمان بويژه چاپ و انتشار 
اوراق و نشريات تبليغاتی از اين محل 

از مجموع حق . تامين می گردد
ت نيمی به کميته مرکزی عضوي

 .اختصاص دارد و غيره
اکنون يکصد و سی و هشت سال از تدوين اين 
اساسنامه می گذرد و احزاب مارکسيست هنوز هم 
آنها را به مثابه موازين و اشکال سازمانی بکار 

موازين سازمانی حزب طبقه طراز نوين . می بندند
  .طبقه کارگر چيزی جز اينها نيست

 پليس پروس موفق شد اعضائی ١٨٥١در ماه مه 
از کميته کلن را دستگير و دوازده کمونيست را 

دادگاه اين کمونيست . برای محاکمه بدادگاه بفرستد
چه اتهام (“توطئه عليه دولت پروس“ها را به اتهام 

دادگاه . به حبسهای سنگينی محکوم کرد!) آشنائی
 ضربه سختی وارد آورد و “ کمونيستهااتحاديه“به 
سرانجام به پيشنهاد . ليت آنها را متوقف ساختفعا

  .را منحل اعالم کرد“ اتحاديه“مارکس کميته لندن 
*****  

  
  ...حمايت رويزيونيستی 

ميهن و ميهنپرستی بدان مفهوم بود که کمر 
امپرياليسم را در ضعيفترين حلقه آن شکاند تا 
. بشريت به رهائی خويش گامی نزديکتر شود

 بايد ماهيت جنگ و ماهيت طبيعتا روشن است که
 نظريه پيوند ارگانيک مبارزه طبقاتی رهبران

بخاطر سوسياليسم با مبارزه در راه استقالل ملی و 
، در راه حقوق دموکراتيک و آزادی آزادی

  .زحمتکشان را مطرح ساخت
، توجه نمايندگان احزاب  در پايان کنگره،استالين

،  راکمونيست و دموکراتيک کشورهای خارجی
آمريکا و در “ مک کارتيسم“، به پروسه بويژه 

“ جنگ سرد“تشديد مسابقه تسليحاتی پس از اعالم 
 :، جلب کرد و گفتبر عليه کشورهای سوسياليستی

، بر بورژوازی، پيشتر خود را ليبرال می ناميد“
. دموکراتيک پافشاری می کرد- آزاديهای بورژوا

. ت از ليبراليسم هم اثری باقی نمانده اس،اينک
دموکراتيک کنار انداخته - پرچم آزاديهای بورژوا

اگر می خواهيد اکثريت مردم را با خود . شده است
، شما بايد اين پرچم را برداريد و آن را همراه کنيد
  .  ديگر کسی آن را بر نخواهد افراشت.برافرازيد

، از پيشتر بورژوازی ملت را رهبری می کرد
، آنها را کردحقوق ملی و استقالل ملت دفاع می 

 از ، اينک.می شمرد“ باالتر از هر چيز“در 
 .هم اثر و نشانه ای نمانده است“  اصول ملی“

پرچم استقالل ملی و آزادی ملی هم به کنار نهاده 
اگر می خواهيد ميهن پرستان وطن خود . شده است

، ، نيروی پيشرو ملت باشيد، اگر می خواهيدباشيد
 کسان .به پيش رويدشما بايد آن را بلند کنيد و 
  .“ديگری آن را بلند نخواهند کرد

مفهوم آن اين . سخن استالين را بايد درست فهميد
است که کمونيستها در ممالک تحت ستم بايد پرچم 

همان چيزی . مبارزه آزاديخواهانه را بدست گيرند
آنهم با اين . را که بورژوازی بدور افکنده است

و دروغگوئی  و نيت که بشود مردم را جلب کرد 
ماهيت طبقاتی بورژوازی را نشان داد نه آنکه به 

بايد نشان . اهداف بورژوازی جامه عمل پوشانيد
داد که رسالت تاريخی بورژوازی به پايان رسيده 
است و اين پرولتارياست که کارهای نيمه کاره وی 
را به پايان رسانده و با نفی ديالکتيکی آنرا کامل 

الل ملی را سر و سامان می می کند و امر استق
سخنان استالين بر شالوده مبارزه طبقاتی . دهد

احزاب کمونيستی برای تحقق . استوار است
، حمايت از آزادی بايد ، دفاع از ميهندموکراسی

بر ضد بورژوازی حاکم مبارزه کنند و نه آنکه اين 
استناد به . دشمن طبقاتی را متحد خود جلوه دهند

 مضمون آنرا تغيير دهد و از متن بازگوئيها چنانچه
واقعيات بيرون بکشد تحريف به حساب می آيد و 

  . راهگشا نيست
اين نظريه استالين بسيار مهم .. .“: آنها می نويسند

، در شرايطی که دارکوبهای دست ، بويژهاست
سوراخ - ، جنبش چپ را سوراخپرورده حاکميت

کرده و در تالش اند تا بين کمونيستها و ميهن 
  .“پرستان ديوار بکشند

ی اين تحليل با مرزهای مخدوش مبارزه  خواننده
تفرقه در . طبقاتی و حتی مبارزه ملی روبرو است

ميان کمونيستها و ميهنپرستان به چه معناست؟ آيا 
کمونيستها خود بهترين ميهنپرستان نيستند؟ ماهيت 
طبقاتی اين ميهنپرستان روسی چيست و خواستهای 

 در کدام احزاب گرد آمده و فعاليت آنها کدامند و
می کنند و از کدام ميهن دفاع می کنند؟ آيا اينها 
- همان کسانی هستند که پرچم مبارزه بورژوا

دموکراتيک را در دست دارند و از استقالل ملی 
  روسيه دفاع می کنند؟ 

آقای زيوگانوف در نوشته خود به جای روشنگری 
تا نه از روی سردرگمی ايجاد می کند و اين طبيع

نادانی بلکه از آن روست تا کاالی بنجلی را که 
ناسيونال شونيسم روس نام دارد به خواننده بفروشد 

  .که با مارکسيسم لنينيسم قرابتی ندارد
پيوند دادن مبارزه برای “: وی می نويسد

ايده روسی و دموکراسی واقعی و حاکميت خلق با 
آن وظيفه ، با مبارزه آزاديبخش ملی، سنن مردمی

وظيفه ای . ای است که استالين به ما وصيت کرد
ه هم، در راس که حزب کمونيست فدراتيو روسيه

، برای نيل گيرترين جنبش ميهن پرستان روسيه
ی که قادر به ي، تنها نيروبه آن مبارزه می کند

نجات روسيه از زير ضربات خرد کننده می 
  ).تکيه از توفان(.“باشد

پنهان می ماند ماهيت در اين اظهار نظر آنچه 
آقای زيوگانوف و حزبش . دولت روسيه است

طبيعتا نمی توانند با اين تفکر که مرزها را 
مخدوش می کنند نماينده طبقه کارگر روسيه و 
. ادامه دهنده راه بلشويکها و رفيق استالين باشند

  . آنها نماينده مارتوفها هستند و بس
  

*****  
  

 ...فروتن و نقطه 
وده   زب ت ا   ح ته ب ن گذش ران از درون اي اي

د         ا گرفتن د و ، رشد کردن   شناسنامه های روشن پ
راز        . امکان بقاء يافتند   ران حزب ت حزب توده اي

ستی            ننوي ه مهر کموني  طبقه کارگر ايران بود ک
ی    ارگری و مل ارزات ک اريخ مب ر ت ويش را ب خ

  .مردم ايران کوبيد
جريانات خرده بورژوازی که خود را مرکز 

نفی نيهيليستی نستند و می دانند و با جهان می دا
تاريخ جنبش کمونيستی ) بيهوده و پوچ گرائی(

تصور می کنند که جنبش ، ايران و جهان
کمونيستی ريشه دارِ  ايران تنها از زمان تولد 
آنها آغاز شده و مجاز است خود را کمونيستی 

 نه تنها کوچکترين گلی به سر مردم ايران ،بنامد
 هنوز نيز نتوانسته اند به  بلکه،نزده اند

لذا با نفی  سرگردانی خويش خاتمه دهند و
نيهيليستی گذشته جنبش کمونيستی ايران به 
اشتباهاتی دچار آمده اند که نظير آنرا حتی در 
سراسر دوره نخست تاريخ حزب توده ايران يعنی 
زمانی که هنوز حزب توده ايران انقالبی و 

اين حزب آن چنان .  نمی توان ديد،کمونيستی بود
تاثير عميقی در تاريخ ايران گذاشت که عليرغم 
اينکه همه تاريخ نويسان بورژوازی در ايران حتی 

، ناديده  به نفی،در زمان نگارش تاريخ ايران
جعل گذشته حزب توده ايران می گرفتن و يا 

پردازند نتوانستند گرمای انديشه های کمونيستی 
ارگری ايران حزب توده ايران را بر جنبش ک

  .کتمان کنند
رفيق فروتن در دامن اين حزب پرورش يافت و 
در ايجاد توانائيها و برپائی اين تشکل نقش مهمی 

در اين . بازی کرد و از اين منبع الهام گرفت
دوران جنبش کمونيستی در اوج قدرت خويش بود 
و اتحاد جماهير شوروی در دوران رفيق استالين و 

وسياليسم بر فاشيسم از اعتبار پيروزی قهرمانانه س
شوروی و . بی نظير جهانی برخوردار بود

سوسياليسم حتی به صورت پندارهای ذهنی و 
سوسياليسم . شکست ناپذيری بر اذهان غلبه داشت

، دموکراتها و آزاديخواهان آرمانکده کمونيستها
  .اعتبار آن خدشه ناپذير می نمود. جهان بود

گ استالين در شوروی وقتی رويزيونيسم بعد از مر
   ٨ادامه در صفحه  ... بروز کرد و رهبران

  عمارگر بايد خاک عراق را بی قيد و شرط ترک کنندتجاوزگران است
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[Text eingeben] 

  ...فروتن و نقطه 
 حزب کمونيست شوروی در زير لوای مبارزه با 
 ،کيش شخصيت استالين به سوسياليسم حمله کردند

سنگينی اين اعتبار جهانی در همه جا حضور 
داشت و کمونيستها را به آشفتگی و سردرگمی 

ور نمی کردند که بشود آنها با. دچار ساخت
، باور نمی کردند سوسياليسم را به عقب برگرداند

که به توان ديکتاتوری پرولتاريا را به گور سپرد و 
آنها باور نمی . بيک نيروی ضد انقالبی بدل شد

 و دنيای کردند که سوسياليسم شکست بخورد
تنها . ، مظهر اميد بشريت فروبپاشدآرمانی آنها

 طبقاتی اين باور عظيم تئوريک معتقدان به مبارزه
مبارزه . را همراه داشتند و فروتن يکی از آنان بود

با رويزيونيسم از آن جهت سخت بود که 
رويزيونيستها خويش را در پس عبارات 
مارکسيستی لنينيستی پنهان می کردند و 

ت لنينيستهای واقعی را به دگماتيسم متهم سمارآسي
اعتبار جهانی تاريخی آنها از قله بلند . می نمودند

شوروی لنين و استالين تيرهای زهرآگين خويش 
  .را به سوی جنبش کمونيستی پرتاب می کردند

در چنين شرايطی بود که رفقا فروتن و سغائی 
جسورانه در کنار رفيق قاسمی پرچم مبارزه عليه 

 و از عقايد کمونيستی درويزيونيسم را بر افراشتن
  .به دفاع برخاستند

 در مقابل اتحاد شوروی که ديگر ماهيت مقاومت
سوسياليستی نداشت آنهم در کنام شير کار آسانی 

اين نشانه صالبت ايدئولوژيک و درجه . نيست
واالئی از اعتقاد ايدئولوژيک و سطح عالی دانش 

  . تئوريک و جانبگيری طبقاتی است
رفقای سه گانه پرچمداران مبارزه ضد 

 آنها با احساس .رويزيونيستی در ايران هستند
مسئوليت بزرگ کمونيستی در مقابل اتحاد جماهير 
شوروی رويزيونيستی بدون ترس ايستادند و از 
منافع طبقه کارگر و ايدئولوژی کمونيسم به دفاع 

آنها عليرغم تهديدات عمال شوروی در . برخاستند
حزب توده ايران و تهديد به اخراج آنها زير بار 

د و از خط مشی جنبش تسليم ايدئولوژيک نرفتن
آنها همزيستی . جهانی کمونيستی بدفاع برخاستند

مسالمت آميز با رژيمهای منفور و خود فروخته ای 
نظير شاه را نپذيرفتند  و تئوريهای ننگين 
سوسياليسم سلطنتی ايرج اسکندری را که بدنبال 
فعاليت در چارچوب قانون اساسی مشروطيت بوده 

  .بدور افکنندند، می کردو مدل اسپانيا را موعظه 
تنها در پرتو اين فشار بنيان کن بايد نقش تاريخی 
رفقای سه گانه و از جمله رفيق فروتن را ارزيابی 

  .کرد
وقتی جمهوری توده ای چين براه تئوريهای سه 
دنيا پا گذاشت و مبارزه طبقاتی را بدور افکند و 
همدستی با امپرياليستها را موعظه کرد مجددا 

روتن در زير پرچم مارکسيست لنينيست با رفيق ف
اين تئوری رويزيونيستی به مبارزه برخاست و 

  . آنرا طرد کرد
طبيعتا هيچکدام از ما قهرمان نيستيم و عاری از 
اشتباهات سياسی و سازمانی و ايدئولوژيک 

انسانهای مبارز محصول نفی . نخواهيم بود
يز رفيق فروتن ن. ديالکتيکی اين اشتباهات هستند

ولی انسانها را بايد . از اين قاعده کلی مستثنی نبود
بر اساس مجموعه خدمات و اعمالشان مورد 

بايد به نقش تاريخی آنها توجه . داوری قرار داد
، بايد به نتايج اعمالشان نظر افکند تا در کرد

 رفيق فروتن نقش .داوری دچار ذهنيگری نشد
يران تعيين کننده و بزرگی در جنبش کمونيستی ا

  . بازی کرد و در سمت و جبهه درست قرار گرفت
، در نقاط وی در لحظات قطعی مبارزه طبقاتی

از  تاريخ جنبش کمونيستی ايران و جهان فعط
طبقه کارگر و جنبش استقالل طلبانه ملی و 
انقالبی ايران عليه دو ابر قدرت دفاع کرد و به 

  .عامل دست يکی از ابرقدرتها بدل نشد
 و فروتن آثار جاودانی و آموزشی رفقا قاسمی

فراوانی در مورد مارکسيسم لنينيسم از خود باقی 
گذاردند که نسلی از کمونيستهای ايران از آن 

حضور ما در اين نشست بهترين . پرورش يافتند
  . گواه اين ادعاست

تاثيرات مبارزه اين رهبران مبارزه ضد 
 رويزيونيستی در ايران در جنبش کمونيستی ايران

فروپاشی امپرياليسم روس در . بسيار عميق است
شوروی نشان داد که اين رفقا تا به کجا قادر بودند 
. اين آينده تاريک رويزوينيستها را پيشگوئی کنند

آنها بارها و مکرر تکرار می کردند که از 
رويزيونيسم سوسيال امپرياليسم زاده می شود و 

رمايه جامعه سوسياليستی شوروی را به منجالب س
  .داری و سقوط می کشاند

اردوگاه  . امروز فاجعه در مقابل ماست
امپرياليستی روس در  رقابت با حريف قدرتمندتر 
از خودش امپرياليسم آمريکا و اروپا درهم شکسته 

  . است و مناطق نفوذ خويش را از دست داده است
کسانيکه به افسانه رويزيونيستها دل بسته بودند و 

بال آنها روان بودند با سقوط سوسيال چشم بسته بدن
امپرياليسم روس سقوط کردند و راه تسليم و نفی 

رويزيونيستها در . سوسياليسم را در پيش گرفتند
حمله به سوسياليسم و زدن برچسب و اتهام و 
دروغپراکنی برای خوش رقصی در نزد 
. بورژوازی بر يکديگر سبقت گرفتند و می گيرند

متالشی شده به عمال روشن بخش بزرگی از آنها 
و آشکار بورژوازی خودی و يا ارتجاع جهانی در 
آمدند و بخش ديگری از آنها هنوز سرگردانند و از 
سرگيجه گی ضربه سقوط سوسيالل امپرياليسم 

  .شوروی به خود نيامده اند
اين عده هنوز نتوانسته اند راه درست را بيابند و 

ن مارکسيسم ميان رويزيونيسم و تالش برای يافت
راه نجات آنها قبول اين واقعيت . لنينيسم سرگردانند

است که بپذيرند شوروی کشوری رويزيونيستی و 
تعصب . سرمايه داری و نه سوسياليستی بوده است

به رويزيونيسم و احساس تعلق خاطر به شوروی 
رويزيونيستی کار آنها را باز به حمايت از 

يست لنينيستها مارکس. رويزونيستها خواهد کشانيد
بايد . هوادار روشنی و شفافيت ايدئولوژيک هستند

روشن گردد که چه کسی در کجا قرار گرفته است 
آثار جاودانی رفقا . تا کار مبارزه روشن باشد

قاسمی و فروتن در افشاء رويزيونيستهای شوروی 
مارکسيستی ، دوره های کامل نشريه و حزب توده

بهترين زمينه آموزش توفان در دوره سوم لنينيستی 

  . يافتن شاهراه حقيقت استیو قطب نما
 درگذشت رفيق فروتن خوب است که یدر ده سالگ

 وی احترام بگذاريم و آموزشهای یبه پيشگوئی ها
وی را بار ديگر مورد مداقه قرار دهيم و در عمل 

اين بهترين تجليلی است که ما به . آنرا به کار ببريم
 می توانيم از وی به عمل عنوان کمونيستهای ايران

  .        آوريم
٠٦/١٢/٢٠٠٨  

          
*****  

  ...دو باند بزرگ سياسی
جامعه آمريکا و بر جهان به رقابت مشغولند و تا 

آنها . کنون از هيچ جنايتی رويگردان نبوده اند
موفق شده اند رياکاری و تزوير را بيک نظام 

  .کامل با منطق درونی بدل کنند
  رئيس جمهور فعلی آمريکا برای جرج دبليو بوش

روی کار آمدن از تجربه دوران انتخاباتی پدرش 
آموخته بود که بايد به مذهب بويژه مذهب پرتستان 

وی توانست به اين حکم داهيانه مارکس . تکيه کند
صحه گذارد و با “ مذهب افيون توده هاست“که 

توسل به آن به تحميق افکار به تحميق افکار 
وی در تبليغات خويش زير . زدعمومی بپردا

تصوير حضرت مسيح مينشيند و فرياد ميزند که 
 و به قوانين “حقوق ما ناشی از خداوند است“

، به قانون اساسی اياالت متحده آمريکا به مدنی
 وی با .اصل جدائی دين از دولت پشت پا ميزند

الهام از پرفسور دست راستی آمريکا آقای ساموئل 
 صليبی بر ضد مسلمانها دامن هانتيگتون به جنگ

“ اسالم سياسی“ميزند و خود را برای جنگ با 
 وی برای ترک اعتياد الکل به مذهب .آماده ميکند

پناه برده و يک دوره کامل آموزش و تربيت قرائت 
. انجيل را در محافل مذهبی از سر گذرانده است

همين کار را اگر در پاکستان طالب افغانی در 
 ، ارتجاعی وش قرآن انجام ميدادنددوره های آموز

جرج بوش از اين . عامل مالعمر و طالبان بودند
وی نيز خويش را يک  . نظر فرقی با آنها ندارد

ظهور  ناجی مذهبی به حساب مياورد که راه
وی مخالف سقط . حضرت مسيح را هموار ميکند

 برای “گروهای درمانی مذهبی“جنين و مروج 
ی نجات معتادين به وی برا. ترک اعتياد است

وی مروج معجزه . محراب کليسا دخيل ميبندد
مذهب برای رفع بيماريهای با عالج و يا بی عالج 
برای توده مردم است زيرا از اين طريق مشکل 

وی برای ، بيمه های درمانی نيز مرتفع ميگردد
نخستين بار پس از رسيدن به حکومت در  خزانه 

به محافل مذهبی کاخ سفيد را برای کمکهای مالی 
باز کرد و آنها را همرديف سازمانهای عام المنفعه 

مقدار کمکهای مالی به اين . و خيريه قرار داد
سازمانها و محافل ارتجاعی مذهبی که به 
شستشوی مغزی در آمريکا مشغولند بر اساس 

 ميليارد دالر ١/١تخمينهای کارشناسان بيش از 
صد قابل  ميليارد آن صد در ١/١است که مبلغ 

 جمهوری ،در زمان اين رئيس جمهور. تائيد است
آمريکا عمال به يک جمهوری مذهبی بدل شده 

حتی فرهنگ واژه ها نيز با برگرفتن از . است
  ٩ ادامه در صفحه...انجيل الهام بخش 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران



     

   ٩                     صفحه                                                                         توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران    ١٣٨٧  دی  ماه –  ١٠۶    شماره  

[Text eingeben] 

  ...دو باند بزرگ سياسی
جنگ خدا با “. نطقها و نوشته های بوش است

 و “و شرارتمبارزه با تاريکی “ و يا “شيطان
فراخواندن نور خدای مسيحيت برای غلبه بر “

، همه و همه بر گرفته “ابليسهای کوچک و بزرگ
وی در يکی از . مذهبی استو قصص از متون 

 “آرته“نطقهای خويش که از برنامه تلويزيون 
 پخش شد صريحا در ١٩/١٠/٢٠٠٤درتاريخ 

حاليکه کتاب انجيل را با دست خويش بلند ميکرد 
 کرد که اين کتاب راهنمای ماست و نه اعالم

با اين کار مذهب از در عقب وارد . قوانين ايالتی
وی کار خويش را با اجرای . دولت ميشود و شد

برنامه های متکی بر اعتقادات مذهبی آغاز کرد و 
در اين عرصه توانست عقب مانده ترين قشرهای 
. مذهبی پرتستانهای محافظه کار را جلب کند

 پرتستان که رابطه نزديکی از نظر عقايد کليساهای
مذهبی و استناد به منشاء يهودی عيسی با 
صهيونيستها برقرار کرده اند مانند مساجد 
آخوندهای ايران سلولهای قدرتگيری و بسيج توده 

از طريق همين پايگاه . های مردم در آمريکا هستند
مذهبی است که وی توانسته بخش بسياری از آنها 

ايت بودجه دولتی به عراق اعزام دارد تا را با حم
  .   در راه خدا در عمليات انتحاری کشته شوند

تکيه کالم وی در سخنرانيهای خويش قبل از 
، تکيه انتخابات تقلبی رجوع به اخالق و اصول آن

بود و پس از کودتا و تيک و ارزشهای مذهبی بر ِا
گرفتن قدرت در آمريکا سخنرانيهايش دروغگوئی 

اکاری و تزويرو جعل سند را در تاريخ و ري
آمريکا به درجه فضيلت و اصول حکومتی ارتقاء 

  .داد
بوش پيش از آنکه پيشه رئيس جمهوری برازنده 
اش باشد هنرپيشه است و حفظ و حمايت از منافع 
سرمايه داران را در پس بازی اخالقيات و تعهدات 

ی مهمترين اعانه های انتخابات. مذهبی پنهان ميکند
، “کتلِب“بوش در کنار شرکتهائی نظير 

 از جمله از جانب شرکتهای زير “نهاليبرتو“
  Enron  ائنرونیشرکت انرِژ: تامين شده اند

  مبلغExxon اگزن ، شرکت دالر٢٣٨٧٨٤٤مبلغ 
  Chevronِ شورون      ، شرکت دالر١٣٧٤٢٠٠

 دالر برای انتخابات جرج بوش ١٠٨٢٨٢٧مبلغ 
  . پرداخته اند

 اينوستمندهاس گلدمن مدير
  Investmenthaus Goldman Sachsساکس

 اين بانکدار Henry Paulsonآقای هنری پالسون
 ميليون دالر به انتخابات بوش ٣/٩مهم  تا کنون 

کمک کرده است و دليل اين مساعدت را چنين 
“ پرزيدنت نماينده اقتصاد موفق“: توصيف ميکند

گان استانلی کارمندان بانک ديگری بنام مور. است
Morgan Stanley حدود دو ميليون دالر به 

بانک . صندوق انتخاباتی جرج بوش ريخته اند
 ميليون ٧/١ با پرداخت  UBSجهانی يو بی اس

 Merill  لينچل، مريدالر با آنها رقابت ميکند
Lynch ميليون دالر و براداران لهمن ٥/١  

Lehman  Brothers   ميليون دالر ٣/١ 
بانکها و صنايع آمريکائی نه از . ده اندپرداخت کر

اين جهت از بوش حمايت ميکنند که آنرا وظيفه 

، آنها انتظار دارند ، خيرشهروندی خويش ميدادند
که جرج بوش مانند گذشته از مالياتهای آنها بکاهد 
و شرايطی فراهم کند تا سودهای آنها سرسام 

 آنها اين بخششها را مجددا. آورتر از گذشته شود
در حجمی چند برابر از جيب زحمتکشان 

بدون اينکه عمال ديناری . آمريکائی بيرون ميکشند
هزينه کرده باشند مکانيسم غارت را طوری ساخته 
اند که افکار عمومی را با پول خود آنها تحميق 
کنند بدون آنکه به ظاهر دموکراتيک انتخابات 

آن فريب خورده ای هم که به . خدشه ای وارد شود
ای صندوق رای ميرود و حکم اعدام خويش را با پ

و از روی “ آزادانه“عالقه  امضاء ميکنند آنرا 
ميگذرد کمال ميل انجام ميدهد و در فکرش اين 

  . “بگو تا برايت خون بريزيم“
کاهش و يا بخششهای مالياتی آقای بوش به 

، بانکها و کارتلها در زمانی صورت تراستها
بزرگترين کسری شان ميگيرد که زير رهبری اي
 ميليارد دالر پديد ٤٤٥بودجه در تاريخ آمريکا 

کار به جائی رسيده است که مقدار . آمده است
مخارج بيش از درآمد است و وی ناچار شده است 
بر روی صندوق بازنشستگی کارمندان دولت 

 به ٢٠٠١از زمانيکه بوش در سال .  دست بگذارد
 بيليون ٣/٥کاخ سفيد رفت بدهکاری دولت از  

وی زمانيکه خزانه .  بيليون دالر رسيد٤/٧دالر به 
 بيليون ٦/٥دولت را از بيل کلينتون تحويل گرفت 

هنر جرج بوش اين است . دالر موجودی در آن بود
که اين سرمايه زحمتکشان آمريکا را از طريق 

، انعقاد قراردادهای مالياتکاهش ، مکانيسم جنگ
به جيب ... حاتی ونان آب دار با شرکتهای تسلي

سرمايه داران سرازير کرده است و حال ميخواهد 
از صندوق بازنشستگی يعنی از پول کارمندانی 
کش رود که طی سالها تالش خستگی ناپذير خود 
. برای روزهای پيری درآمدی را کنار گذاشته اند

اين پول هديه دولت آمريکا نبوده که آنرا تصاحب 
 اين کارمندان در طی کند پولی است   که از حقوق

سالهای توانمندی آنها کسر شده است و در صندوق 
بوش ميخواهد . بازنشستگی نگهداری شده است

زيرا . آنرا بدزدد و به جيب سرمايه داران بريزد
، انسانهای وحشت زده از انسانهای فاقد همه چيز

که  مشاهده غول فقر باينده تاريک آبی دورنمائی و 
بهتر تسليم ه رسيده است در زمان بوش از را

ميشوند و در شرايط غير انسانی آماده کارند تا 
  .کسانيکه از تامين آتيه برخوردارند

در زمان رياست جمهوری آقای بوش که برای 
تسکين دردهای مردم بسيار به عيسی مسيح متوسل 
ميشود بر تعداد مردمی که در ثروتمندترين کشور 

 ميليون نفر ٣/١ جهان زير خط فقر زندگی ميکنند
 ميليون نفر رسيده ٩/٣٥افزوده شده و به مرز 

اين سومين سال پياپی است که به تعداد فقرا . است
افزوده ميگردد و به بزرگترين ضريب فقر از سال 

.  درصد بود افزايش يافته است٧/١٢ که ١٩٩٨
خط فقر در آمريکا برای يک خانواده با چهار سر 

 برای افراد بی عائله  دالر در سال و١٨٨١٠عائله 
از هر شش کودک .  دالر در سال است٩٣٩٣

اين . آمريکائی  يک نفر در فقر کامل زندگی ميکند
 ميليون نفر ٩/١٢ نفر به ٨٠٠٠٠٠٠تعداد از 

تعداد افراد فاقد بيمه درمانی .  افزايش يافته است
 ميليون نفر ٤٥در پيشرفته ترين کشور جهان به 

اکثر اين . ايران ميرسديعنی بيش از نصف جمعيت 
عده سياهان و مردمی هستند که تبار اسپانيائی 

نسبتی   بهمان. داشته و از آمريکای جنوبی آمده اند
که ثروتمندان غنی تر ميشوند و از اموال عمومی 
و مالياتها و امتيازات دولتی بهره مند ميگردند 

فقر و . وضع فقرا و مساکين رقت بارتر ميگردد
. محتوم جامعه سرمايه داری هستندثروت دو قطب 

آمار بيکاری نشان ميدهد که تعداد بيکاران از 
 درصد افزايش يافته است و اين ٥/٥ به ٢/٤نسبت 

  .  وضع با سرعتی بی وقفه ادامه دارد
کارنامه فعاليت جرج بوش خسارت هنگفت به 

، کسر ، افزايش بيکاری، تشديد فقراقتصاد آمريکا
وی حامی . صادی بوده استبودجه و يک فاجعه اقت

زير نظر بوش . کالهبرداری در بازار بورس بود
، بود که سوداگران بورس سهام مردم را چاپيدند

، از حقوق مدنی را مورد تجاوز قرار دادند
شرکتهای تسليحاتی و فروش آزادانه اسلحه برای 

در زمان بوش بودجه نظامی ، آدمکشی حمايت کرد
 ٥/٤١٧ا که معادل ارائه شده به کنگره آمريک

ميليارد دالر می باشد به رکورد تازه ای رسيده 
“ پيشدستانه“است و زمينه مالی را برای حمالت 

در زمان بوش  .آماده کرده استدر سالهای آتی 
رهای وبود که مذهب به حکومت چسبيد و دستآ

 در زمان بوش بود که .انقالب آمريکا پايمال شد
ضعی به فضيلت دروغ و دغل به وحشتناکترين و

 وحقوق خلقها که ، قراردادهای بين المللیبدل شد
زيرجلکی پايمال ميشد علنا و با تئوری سازی و 

 دوران فاجعه ،دوران بوش.  قلدری لگدمال شد
ولی . برای بشريت بود و کارنامه وی ننگين است

بوش يک خدمت مهمی نيز انجام داد که نبايد از 
د که ماهيت وی نشان دا. بيان آن غفلت کرد

امپرياليسم خونخوار است و با دموکراسی و حقوق 
وی اپورتونيستها را در . بشر سرسازگاری ندارد

آن دنباله روان آمريکا . سراسر جهان بی نقاب کرد
“ زندگی آمريکائی“و “ جامعه مدنی“که برای 

 جرج بوش نظريات .سينه ميزدند بی آبرو شدند
مورد تائيد قرار  را کامال “نتوفا“حزب کار ايران 

وی نشان . داد و ما از اين بابت از وی متشکريم
“ توفان“داد که وی دروغگو و دغلکار ولی 

   .راستگو و صميمی است
جرج بوش در زمانيکه فرماندار تکزاس بود 
نظامی برای جمع آوری اعانه های انتخاباتی 
اختراع کرد که تا به امروز تاثير خويش را حفظ 

رکتها بعد از روی کار آمدن اين ش. کرده است
بوش طبيعتا بهترين سفارشات دولتی را دريافت 
ميکنند و در غارت مردم ستمديده عراق سهيم شده 

  . اند
. البته سرمايه داران به جان کری هم کمک ميکنند

وی توانسته از طريق کمکهای اينترنتی از 
 ميليون دالر دريافت ١٩٠هواداران کم درآمدتر 

 که متعلق Investmentguruگوروتنستمو، اينکند
مجاری تبار  Georg Sorosبه جرج سوروس 

يهودی آمريکائی است و همچنين داويد بوندرمن 
David Bondermann...١٠ ادامه در صفحه  

 زنده باد مارکـسـيـسـم ــ لنيـنيـسـم
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[Text eingeben] 

  ...دو باند بزرگ سياسی
 Texas موسس شرکت تکزاس پاسيفيک 

Pacific به وی کمک کرده اند ولی بوش با  جمع  
 ميليون دالر اين مسابقه را تا ٢٣٠اعانه ای حدود 
  .کنون برده است

ماشين تبليغاتی محافظه کاران برای بی اعتبار 
کردن رقيبش کری ميگويند که زن جان کری لهجه 
غليظ خارجی دارد آنهم در کشوری که همه آنها 

، آنها از اينکه جان کری بجای بازی خارجی هستند
سی عالقه رگبی وحشيانه آمريکائی به فوتبال انگلي

نشان ميدهد و خودش اين بازی را در نقش گوش 
راست انجام داده طنابی برای اعدامش ساخته اند و 
اضافه ميکنند که جان کری حاضر نيست جان 

پس . کسی را بگيرد و مخالف حکم اعدام است
، جرج بوش شلوار جين ميپوشد. اعدام بايد گردد

 ، اسب را گهی يورتمه و گهیگاو چرانی ميکند
، ششلول ميبندد و با زبانی حرف تاخت ميتازد

چون بيشتر از اين هم . ميزند تا همه شير فهم شوند
رفتارش جاهلی بی ادبانه و تکزاسی . بلد نيست

. اين ظاهرا نشانه يک آمريکائی خوب است. است
سطح تبليغات برای جمع آوری آراء تا به اين حد 
نازل است که در واقع بيان حد متوسط تفکر 
آمريکائی است و در عين حال دليلی بر موفقيت 
ماشينهای تحميق افکار عمومی که خوب کار 

  . ميکنند
، رنگ به جان کری ميگويند که مذبذب است

 مدال .، نميتواند تصميم بگيرديکندعوض م
کسی نيست که . شجاعتش در ويتنام قالبی است

بگويد شرکت در جنگ ويتنام و کشتار مردم بيگناه 
ن جنايت عليه بشريت بوده است و دارنده آن ساما

بر عکس بايد . مدال هرگز نبايد بدان افتخار کند
  .شرمسار باشد

جان کری در سياست خارجی کارت برنده ای در 
تمام حرفش در مورد تجاوز به عراق . دست ندارد

و زير پا گذاردن حقوق ملل و پشت کردن به 
  امر،اين است که همه آن کارها...سازمان ملل و

وی در اساس با . درست و الزمی بوده است
. سياست تجاوزکارانه جرج بوش مخالفتی ندارد

وی بر اين نظر است که غنيمت عراق را نميتوان 
. بدون شرکت اروپائيها و روسها درسته بلعيد

بايد از اين غنيمت سهم . بزرگی آن گلو را ميگيرد
. يداروپائيها را نيز پرداخت کرد و با پنبه سر بر

سياست قلدرمنشانه جرج بوش به حيثيت آمريکا در 
جهان صدمه ميزند و مردم جهان را بر عليه 
آمريکا برميانگيزد و اين آينده خوشی برای 

وی حتی معتقد است . امپرياليستها نخواهد داشت
که جرج بوش در مبارزه با ايران و کره شمالی 
کوتاهی کرده است و بايد اين دو کشور را بخاطر 
تالشهايشان جهت دستيابی به فنآوری هسته ای 

وی نيز در مقابل تحريکات . گوشمالی سختی داد
مذهبی جرج بوش با وی همصدا ميشود و به 
عنوان يک کاتوليک خوب از پروردگار الهام 

همه کارشناسان و مطلعين سياسی بر اين . ميگيرد
نظرند که کوچکترين تغيير ماهوی بجز تغيير در 

ت پيروزی جان کری در سياست لحن در صور
روشن است زيرا سياست . آمريکا روی نخواهد داد

امپرياليسم بر اساس خلق و خوی و يا سليقه افراد 

الزامات جهان سرمايه داری و . تعيين نميشود
نيازمنديهای حرکت آن تعيين کننده سياست 

جهانی شدن سرمايه که يک . امپرياليست است
ری است تجاوز و ضرورت مناسبات سرمايه دا

توسعه طلبی و سرکوب را بدنبال دارد و اين 
قلدرمنشی و زورگوئی و هژمونی طلبی مبارزه 
خلقهای جهان را به اشکال مذهبی و يا غير مذهبی 

جان کری تغييری اساسی در . بدنبال خواهد داشت
وظيفه کمونيستها شناساندن . اين سياست نميدهد

 را با استفاده از ماهيت امپرياليسم است و اين کار
موارد مشخصی که در پيش پای ماست به بهترين 

  .وجهی ميتوان انجام داد
حال خوب است به مستخرجی از کتاب مايکل مور 
استناد کنيم که به بهترين وجهی وضعيت انتخابات 

  .    آمريکا را نشان ميدهد
  يک کودتای کامال آمريکائی “

در تاريخ خبر زير از جانب نيروهای سازمان ملل 
 صبح به وقت ٦ در ساعت ٢٠٠١نهم  ژانويه 

  .محلی از قاره آمريکا شنيده شده است
دولت ما . من يک شهروند آمريکائی هستم

رئيس جمهور منتخب ما به . سرنگون شده است
مردان مسن سفيد پوست . تبعيد فرستاده شده است

که مارتينی بدستند و پاپيون زده اند پايتخت کشور 
  .کرده اندرا اشغال 

ما دولت در تبعيد آمريکا . ما محاصره شده ايم
  .هستيم

 ميليون ٨٠ ميليون بزرگسال و ١٥٤. ما بسياريم
 ميليون ٢٣٤اين مقدار . خردسال به ما تعلق دارند

انسان را در بر ميگيرد که رژيمی را که خود 
خودش را به قدرت رسانده است انتخاب نکرده 

  .ندگان ما نيستنداست و باين ترتيب آنها نماي
وی . آل گور رئيس جمهور منتخب ماست

 تعداد رای بيش از جرج دبليوبوش  ٥٣٩٨٩٨
کسب کرده است چه کسی  آن مردی است که 

 در خيابان پنسيلوانيا ١٦٠٠اکنون ساختمان شماره 
  :من اين را به شما ميگويم. را اشغال کرده است

اياالت “ رئيس جمهور“اين مرد جرج دبليو بوش 
  . استمتحده آمريکا

  .شياد به مقام نشسته
سابقا سياستمداران انتظار ميکشيدند تا به قدرت 

ليکن اين شياد را کامل . رسند و آنوقت شياد شوند
حال يک متجاوز غير . و درسته دريافت کرده ايم

، يک مجاز بداخل ساختمان دولت وارد شده است
ر اگ.  در سالن بيضی کاخ سفيد غريبهاشغالگرفرد 

به شما ميگفتم که من در باره گواتماال گزارش 
ميدهم صرفنظر از گرايش فکريتان فورا حرف 

ليکن از آنجا که اين کودتا با پرچم . مرا ميپذيرفتيد
آمريکا در رنگهای سرخ و سفيد و آبی صورت 

، کودتا گران فکر ميکنند با اين وضع موفق گرفت
  .ميشوند

ئی که گروگان  ميليون آمريکا٢٣٤باين جهت بنام 
گرفته شده اند خواهش ميکنم که ناتو همان کاری 

، همان را بکند که در بوسنی و در کوزوو کرد
و کاری را که آمريکائيها در هائيتی انجام دادند 

 Lee Marvinهمان کاری را که لی ماروين 
در فيلم  دوازده ) توفان- هنرپيشه مشهور آمريکائی(

  .مرد خبيث انجام داد

موشکهای ! نيروی دريائی را بفرستيدتکاوران 
سر قاضی آنتونی ! اسکاد را آماده پرتاب کنيد

قاضی دست راستی و  (Antonin Scaliaاسکاليا 
  !.را برای ما بياوريد) توفان- عاليرتبه آمريکائی

من برای دبير کل سازمان ملل آقای کوفی عنان 
ما عنقريب . نوشتم و از وی تقاضای کمک کردم

نرا را نداريم که بر خودمان حکومت ديگر توان آ
ما . کنيم و يا انتخابات منصفانه و آزاد برگزار کنيم

، به ، به نيروهای سازمان مللبه نظار سازمان ملل
  !قطعنامه های سازمان ملل نيازمنديم

اشاره به !( ما به جيمی کارتر احتياج داريم،لعنت
اينکه هر جا که خطر تقلب در انتخابات آن وجود 

 ،د بويژه در ممالک زير سلطه ی ديکتاتورهادار
معموال جيمی کارتر بعنوان ناظر بی طرف از 
طرف سازمان ملل متحد اعزام ميشود تا به عنوان 
شاهد بر صحت انتخاباتها نظارت کرده و گزارش 

  ).توفان- دهد
ما مزيتی نسبت به جمهوريهای موز ساخته بی پناه 

ه چون قارچ کنايه از کشورهائی که يکشب(نداريم 
بعلت داشتن موز و نياز به صدور آن توسط 
کنسرنهای بزرگ ساخته و پرداخته ميشوند تا به 
شکل قانونی غارت موز را نظارت کرده و بر آن 

چيزی شبيه دول پوشالی و قالبی و / صحه بگذارند
مستخرج از کتاب )....(توفان- يا کشوری موقتی

  ).مايکل مور مرد سفيد احمق
ا مايکل مور برای انتخابات بار قبلی اين سخنان ر

جرج  بوش حتی از شناسنامه . به ميان آورده است
، سياهان را از بسياری از مرده ها نيز نگذشت

اکثريت رای حقوق مدنی محروم نمود تا بتواند 
را در ايالت فلوريدا بدست آورد و با همه ساختگی 

ترين تفاوت رای ممکن متقلبهای بيشرمانه اش با ک
، در تاريخ اياالت متحده  عدد٥٠٠زی در حدود چي

قوه قضائيه به . آمريکا به رياست جمهوری رسيد
رهبری هاشمی شاهرودی آمريکائی بياريش آمد و 
وی را از منجالبی که داشت در آن غرق ميشد 

رقيب انتخاباتيش آقای ال گور که . نجات داد
ماجراجوئی و بيشرمی جرج بوش را برای کل 

اليستی آمريکا خطرناک ميديد و اين نظام امپري
تشديد نزاعها را عاملی برای بيداری مردم آمريکا 
تلقی ميکرد فورا کوتاه آمد و پيروزی بوش را در 

  .خدمت مصالح نظام پذيرفت
ولی از هم اکنون نيز زمزمه های تقلب در 

پرزيدنت سابق کارتر . انتخابات به گوش ميرسد
بات آزاد را در اظهار داشت که انجام يک انتخا

ايالت فلوريدا که برادر جرج بوش فرماندار 
وی در نشريه واشنگتن . آنجاست غيرممکن ميداند

:  سپتامبر اظهار داشت٢٧پست در روز دوشنبه 
دا پاره ای مقدمات اساسی معتبر در ايالت فلوري“

بين المللی برای انجام يک انتخابات عادالنه موجود 
خوانندگان از زبان  اين کلمات نغز را .“نيست

جيمی کارتر ميشنوند که يکی از حاميان نظام 
وی کسی است که ايران و خليج . امپرياليستی است

فارس را جز حريم امنيتی و منطقه حياتی منافع 
   .  امپرياليست آمريکا اعالم کرد

روش جديد تقلب انتخاباتی نخستين بار در انتخابات 
يبائی اندام سابق کاليفرنيا بکار رفت که قهرمان ز

  ١١ ادامه در صفحه...جهان که در هاليود 

!پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرگردگی طبقه آارگر است  
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  ...دو باند بزرگ سياسی
هنرپيشه شد و تبار اتريشی دارد به فرمانداری 

اين روش جديد تقلب . کاليفرنيا انتخاب گرديد
چنين است که مردم و دولت نه مستقيم و نه غير 
مستقيم نظارتی بر تعداد آراء داده شده و ترکيب 

شرکتی که برنامه را ريخته است يک . رندآن ندا
شرکت خصوصی است و صحت آراء داده شده 

سرمايه گذاران خصوصی . را تائيد ميکند
سرنوشت رای مردم را در دست گرفته اند و 
همين اين امر بود که در فردای انتخابات 

اين .  کاليفرنيا مورد اعتراض قرار گرفت
م شرکت ها معموال از هواداران حزب حاک

هستند زيرا سفارش برنامه ريزی و نظارت بر 
بهانه اين . آن را از دولت وقت دريافت ميدارند

کار استفاده از روشهای مدرن و شمارش سريع 
  .آراء است

اينهمه دروغ و دغل واتهام و دسيسه و لجن 
پراکنی برای انتخاب شدن بهر قيمت بخاطر 
خدمت به مردم است؟ کدام خادم به خلقی را 

اسيد آه مصمم باشد با فريب مردم به قدرت ميشن
، نشانه دروغگوئی نشانه ترس از مردم. رسد

. ، نشانه فروختن کاالی بنجل استعدم صميميت
خادم مردم که به مردم دروغ نميگويد و به 
جعليات متوسل نميشود زيرا با اين ابزار مبارزه 

  . فقط بزدالن دروغگويند. اساسا نيازی ندارد
. خن بر سر چپاول ميلياردهاستدر اين جا س

جنگ بر سر غارت گنج است و برخورداری از 
قدرت مادی به ضرر اکثريت قريب باتفاق مردم 

، کنسرن و يک مافيای و بنفع يک اقليت تراست 
باين جهت اين هنرپيشه . اقتصادی سياسی است

های رياکار همه  شان دروغگويند و هر بار با 
با فخر ورزی ، تکيه بر ضعف حافظه عمومی

نسبت به توانائی قدرت تحميق رسانه های 
ره بر و، در هر د، روانشناسی اجتماعیگروهی

دو باند “ :سر کار ميآيند و به قول مارکس
سوداگر سياسی بزرگ وجود دارد که به نوبت 
قدرت دولتی را در اختيار ميگيرند و با 
فاسدترين وسايل و با شرم آورترين مقاصد از آن 

اری ميکنند و ملت در مقابل اين دو بهره برد
 که ادعا ميکنند در خدمت –کارتل سياستمدارانی 

وی قرار دارند ولی در واقع  مسلط بر او هستند 
  . “ ناتوان است–و غارتش ميکنند 

روزی گلد واتر را در مقابل جانسون علم ميکنند 
جان . و امروز جان کری را مقابل جرج بوش

 بايد ،ض عمومی باشدکری بايد نماينده اعترا
سيل بيتفاوتها را که بشدت از جرج بوش واهمه 

، نيروئی از پائين فشار مياورد و دارند جلب کند
گرچه که مقدمات پيدايش آن با انتخاب خاتمی 
قياس بردار نيست ولی خاتمی در مقابل ناطق 
نوری است و فردا رفسنجانی مقابل سعيد 

تخاب مرتضوی و مردم را که فاقد امکان ان
درست هستند به جبر ناخود آگاه به انتخاب يکی 

 اين بازی دموکراسی قرنها .از اين دو واميدارند
در . ادامه داشته و باز هم ادامه خواهد داشت

پلوراليسم سرمايه داری تجربه دغلکاری بيش از 
اين . آن است که به مخيله کسی راه پيدا کند

روش در همه ممالک سرمايه داری کاربرد 
تا زمانيکه حزب طبقه کارگر با . اشته استد

اعتقاد به مبارزه طبقاتی مستقال به عنوان گزينه 
مناسب به  ميدان نيايد اين دور شيطانی پايانی 

  .ندارد
نتايج انتخابات آمريکا هر چه باشد تحولی در 

، بر ماهيت نيست در لحن و انتخاب واژه هاست
سر تاکتيک بهتر چاپيدن جهان و ارزيابی 

 نبايد به اين .صحيح تناسب قوای جهانی است
اروپا نيز سهمش را . خيمه شب بازی دل بست

در غارت عراق ميگيرد وخواهيم ديد که چگونه 
لحنها در اروپا بر ميگردد و به لحن کيهان لندنی 

سلطنت طلب ارگان سياسی سلطنت طلبان و 
زبان نيمه رسمی وزارت دفاع آمريکا به زبان 

  .  ميشود نزديک ،فارسی
کمونيستهای آمريکا بايد برای تشکيل حزب طبقه 
کارگر در آمريکا فعاليت کنند و غبار 
رويزيونيسم را از چهره جنبش کمونيستی بشويند 
. و به گردان متشکل پرولتاريای جهان بپيوندند

تنها آنگاه است که قادر خواهند بود به سوداگری 
لبه اين دو حزب سنتی مافيائی که جهان را در 

  . پرتگاه مرگ نگاه ميدارند خاتمه دهد
  

*****  
  
  
  

از ياری شما 
 سپاسگزاريم

  يورو ٥٠رفيق ج الف   رفيق
   يورو٥٠رفيق خسرو فرانسه 

    يورو ٥٠رفيق عدل آلمان 
   يورو١٠٠رفيق انوشه استراليا معادل 
   يورو١٠٠رفيق مختاری لندن معادل 

   يورو١٠٠رفيق عزيزی پاريس 
   يورو٨٠از فنالند در مجموع مسافر . رفيق ع
   يورو١٣٠مسافر از ايران . رفيق ن

  
  
  

  

   رهائيبخش مردم فلسطين و لبنان زنده باد مبارزات

 الکترونيکی توفان

 ٢٠٠٨     ژانويه ١٣٨٧دی ماه                     ٢٩شماره 
  کارايران حزب الکترونيکی نشريه

 

org.toufan@toufan    org.toufan.www 

دا   کارگر هم خدا ميگفتند که امسال، دروغگويانی آذر ١٦ ازمراسم آموزشهائی…دانشجويان، خشم  فرياد:در اين شماره ها ميخوانيد  را است، خ
داب  طبقاتی اتحاد سرآغاز مثابۀ به کارگری برند،اتحاديههاى می سرمايه مسلخ به هم ستی رويزي انترناسيونال  ،گن ر  سازش  و وني  اشغال  سرادامۀ  ب

 ... در دفاع از اغتصاب غذای زندانيان  در  حاشيه اعتصابات رانندگان و کاميون داران در اهواز، ،نيونا مردم اعتراضات عراق، درمورد

). منتشر شد آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائيد٢٩ و ٢٨توفان الکترونيکی شماره (  



 

 
 

      

فروتن و نقاط عطف 
تاريخ جنبش 
  کمونيستی

ه مناسبت نشست بزرگداشتب  
ما در اينجا گرد آمده ايم  که ياد رفيق 

ده سال از تاريخی . فروتن را زنده بداريم
می گذرد که اين رفيق از جمع ما رفته 

  . است
وانی     ه خ اد آوری مرثي ن ي ا از اي دف م ه

ا          ،نيست  هدف ما آموزش از گذشته است ت
ذاری از مشکالتِ          رای گ  در  تالش ما را ب

ا  يش پ وده    س،پ ا را آزم ده و م هلتر گردان
  .نمايد

ه   وانی ب نين ج ان س روتن از هم ق ف رفي
د و  ران در آم وده اي زب ت ضويت ح ع
ر      ايش در ام ائی ه ت توان ه عل ست ب توان
ش     ک و دان ه تئوري ی و پاي ری سياس رهب
ران              وده اي ری حزب ت ام رهب ا مق سياسی ت

  . ارتقاء پيدا کند
حزب توده ايران در آن زمان تنها نهال 

 در داخل ايران بود که عليرغم ونيستیکم
 به درختی ،فشار بی سابقه ارتجاع به آن

تنومند در ميهن ما بدل شد که همه 
کمونيستهای اصيل و ريشه دار ايران با 
آموزش از اين گذشته و تکيه بر افتخارات 

   ٧ادامه در صفحه ...و سنن انقالبی 

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

به ما کمک مالی رسانيد، .  تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه . 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

 دو باند سوداگر سياسی بزرگ
 مطابق دسامبر١٣٨٣مقاله ايکه در زير از نظر شما می گذرد برای نخستين بار در آذر ماه سال 

اين تحليل مربوط به انتخابات آمريکا دوره قبل.  به چاپ رسيد٥٧ در نشريه توفان شماره ٢٠٠٤
ست و از حمايت سرمايه دارانامروز جای جان کری را آقای باراک حسين اوباما گرفته ا. بود

آمريکائی پس از زمين سوخته ايکه جرج دبليو بوش در پشت سر خود به جای گذارده است
 سال پيش نشان می دهد که تا به چه حد مسايل٥نظری به تحليل حزب ما در . برخوردار است

  .مطروحه هنوز فعليت و موضوعيت خويش را حفظ کرده است
اخلی در فرانسه در مورد تاريخچه نظام تک حزبی آمريکا چنيندر توضيحات کتاب جنگ د

  .ميخوانيم
بورژواها، چند گروه  از  بدوا بوسيله ائتالف  صاحبان کشتزارها١٨٢٨حزب دموکرات در سال 

اين حزب در دهه های. و همچنين بخش عمده کشاورزان و خرده بورژوازی شهری تشکيل يافت
اينده منافع برده داران صاحب کشتزارهای اياالت جنوبی و بتدريج نم١٩سوم و چهارم قرن 

 بر سر١٨٥٤در . بورژوازی بزرگ اياالت شمالی شد و طرفدار حفظ و گسترش برده داری بود
، اختالفات شديدی در اينتصويب قانونی که متضمن گسترش برده داری در تمام آمريکا ميشد 

 و رسيدن١٧٦٠ب شکست حزب در انتخابات موج حزب در گرفت  که منجر بانشعاب در آن  و
  .رياست جمهوری آمريکا شد لينکلن به

حزب جمهوريخواه.  بوسيله مخالفين برده داری بنيان گذاری شد١٨٥٤حزب جمهوريخواه در سال 
، نمايندگی بورژوازی صنعتیکه مخالف گسترش نفوذ صاحبان کشتزارهای اياالت جنوبی بود

حزب جمهوريخواه که. هده داشت و مورد پشتيبانی کارگران قرار گرفت را بعاياالت متحده شمالی
 آنرا هدف برده داران و محدود کردن و از بين بردن تدريجیسياسیِ   قدرتِ ابتداء از بين بردنِ 
  .“، بعد از جنگ داخلی آمريکا نماينده بورژوازی صنعتی و مالی آمريکا شدخود قرار داده  بود 
 اثر جاودانی خويش به نقش دولت و ماهيت طبقاتی آن پرداخته و نشان ميدهدکارل مارکس در اين

  . و ارباب جامعه ميشودبدل ميگردد“ مستقل“که اين دولت چگونه به يک موجود 
تا آن زمان چه) توفان- است١٨٧١منظور تا قبل از انقالب کمون پاريس در سال (خاصيت مشخص دولت“

، ارگانهای مخصوصمنافع مشترک اعضايش  ابتداء بوسيله تقسيم کاربود؟ جامعه برای حفظ و مراقبت 
 به مرور زمان در خدمت منافع خاص– اما اين ارگانها و در راس آنها قدرت دولتی .ردوخود را بوجود آ

، همانطور که اين موضوع نه تنهاگرفتند و از خدمتگزاران جامعه تبديل به اربابان جامعه شدند خود قرار
،“مداران-سياست“ . بلکه در جمهوری های دموکراتيک نيز مشاهده ميگرددثیود سلطنتهای موردر مور

در آنجا هر يک از دو. در هيچ کجای دنيا باندازه آمريکا گروهی قويتر و جداتر از ملت را تشکيل نميدهند
 سياست کسب و بنوبه خود تحت تسلط افرادی قرار دارند که– که متناوبا به قدرت ميرسند -حزب بزرگ

شغل آنها سوداگری در مورد کرسی های مجالس مقننه ملی و ايالتی  است  و يا آنکه. کارشان شده است
، پاداش، زندگيشان را اداره ميکنند و وقتی حزب  به پيروزی رسيداز طريق آژيتاسيون برای حزب خود

ا سی سال است که برای رهائی از اينميدانيم که چطور آمريکائيه. خود را به صورت مقام دريافت ميدارند
يوغ تحمل ناپذير تالش ميکنند و چطور عليرغم همه اين تالشها روز به روز عميقتر در اين مرداب فساد

 که در اصل-اتفاقا در آمريکاست که بخوبی ميتوانيم ببينيم که چگونه استقالل قدرت دولتی . فرو  ميروند
در آنجا نه دودمان سلطنتی. ر برابر همين جامعه افزايش پيدا ميکند د–ميبايد صرفا ابزار جامعه باشد 

 و نه- باستثنای تعداد معدودی سرباز برای  نظارت سرخپوستان–وجود دارد نه اشرافيت  نه ارتش دائمی 
معذالک در آنجا دو باند سوداگر سياسی بزرگ وجود. بوروکراسی ای با مقامهای ثابت و حق بازنشستگی

به نوبت قدرت دولتی را در اختيار ميگيرند و با فاسدترين وسايل و با شرم آورترين مقاصد از آندارد که 
 که ادعا ميکنند در خدمت وی قرار–بهره برداری ميکنند و ملت در مقابل اين دو کارتل سياستمدارانی 

    .        ناتوان است–دارند ولی در واقع  مسلط بر او هستند و غارتش ميکنند 
 و اين-بر ضد اين تغيير کيفيت و ارگانهای دولتی که از خدمتگزاران جامعه به اربابان جامعه مبدل شده اند

 کمون متوسل به دو–امر تا کنون در مورد تمام دولتهای گذشته بنحو گريز ناپذيری صورت گرفته است 
اثر جاودانی کارل مارکس)  کمون پاريس(١٨٧١به نقل از جنگ داخلی در فرانسه ( “. ...وسيله قاطع شد

     ).  و مقدمه فريدريش انگلس
دو گروه. اين ارزيابی مارکس در دهه هفتاد قرن نوزدهم هنوز فعليت خويش را حفظ کرده است

    ٨ادامه در صفحه ...  جنايتکار از صاحبان صنايع و بانکها و بيمه ها برای تسلط بر

Workers of all countries, unite! 
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