
 

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

معاهده ژنو در چهار بخش ضوابط مربوط به
حمايت و مساعدت و رفتار با قربانيان و اسرای

. تدوين کرده است١٩٤٩جنگی را در سال 
معاهده نخست و دوم آن مناسبات مربوط به

بازان شهيد دربرخورد با مجروحان جنگی و سر
.جنگ و کادر خدمات پزشکی را تنظيم ميکند
معاهده چهارم مربوط به حمايت از مردم غير

  .نظامی است
اين قوانين در روی کاغذ توسط همه دول

، و بانيان جنگ و، تجاوزگر، مرتجعجنايتکار
و“ متمدن“، همه ممالک تجاوز به حقوق بشر

   .ء شده استامضا“ وحشی“
ژنو که پس از جنگ جهانی دومسومين معاهده 

 و در تحت تاثير وجدانهای معذب١٩٤٩در 
بشری از بيرحمی و جنايت سرمايه داران نازی
و فاشيست و سرمايه داران ليبرال اروپا و
آمريکا که به بمباران هيروشيما و ناکازاکی دست
زدند و محله های کارگری و قيام خيز هامبورگ

جنبش کارگری بارا به اميد توفيق و تضعيف 
بمبهای آتش زا به خاکستر بدل نمودند و شهر
درسدن در شرق آلمان را که چون بدست ارتش

 تدوين،سرخ فتح ميشد به تل خاکی بدل کردند
 به حقوق اسرای جنگی، به حقوق بشر،شده بود

در اين معاهده بين. اهميت ويژه ای می داد
 نيزالمللی که مورد تائيد رژيم جمهوری اسالمی

قرار گرفته است علی االصول مورد پذيرش
اسرای بايد با “گسترده قرار گرفته است که 

وهرگونه عمل “ ، “رفتاری انسانی داشتجنگی 
يا اجتناب از حمايت که به سختی موجب تهديد

، بتواند به مرگ آنها منجر شوديا  بوده وسالمت
  .“ممنوع است

و رح از اسرای جنگی بايد در قبال ضرب و ج
 توهين و از حمايت کرد،يا ايجاد رعب در آنها 

و به نمايش گذاردنشان در انظار عمومی
   .“خوداری نمود

اسرای جنگی تحت هر شرايطی حق دارند که“
با آنها محترمانه برخورد گردد و غرورشان

 اسرای جنگی بايد تحت.“جريحه دار نگردد
٢  بقيه در صفحه ...مداوا و درمان

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

“اق عرارتش اسالمی“وزير جنگ   
وزير جنگ عراق که نه با آمريکا و قوای
استعماری بلکه با ملت عراق سر جنگ
دارد حمالت سختی را در ماه آوريل گذشته

:آقای شعالن گفت. عليه ايران آغاز کرد
ما ميتوانيم مرگ را به خيابانهای تهران“

 را که آنها باکاریهمان ، درست بفرستيم
 دموکراسیاما اگر ما خواهان. ما می کنند

، اين کار را نميکنيم اما اگر مردم منهستيم
، همين، اين کار را انجام بدهيند وبه من بگ

  .“االن اين کار را خواهم کرد
اگر کسی اين اراجيف بی سر وته را به نقل
از وزير جنگ عراق مدعی ميشد کسی
نمی پذيرفت و باور نميکرد که درک چاله

دفاع در حدیميدانی اين وزير دست نشانده 
باشد که تعريف از دموکراسيش را طوری
بنا نهد که به نظر اکثريت مردم عراق
چنانچه  به بمبگذاری  در تهران رای مثبت
دهند تمکين کرده و حاضر باشد آدم بکشد و

معلوم شد که درک اين. تروريست شود
دست پروردگان امپرياليست آمريکا از

ضراتآنها که باين ح. دموکراسی چيست
دروس دموکراسی را ديکته کرده اند
بطوری که گويا دموکراسی در مغز آنها

 اين را به آنها نياموختهشده است“ نهادينه“
جنايتميتوان ن“ اکثريت“اند که با رای 

 درءعليه بشريت را تائيد کرد و يا باجرا
 ايشان بنا بر اعتقاد نوک زبانی و.آورد

که گويامصلحتی شان نسبت به دموکراسی 
آنرا در عراق صد هزار آفرين پياده کرده

. حاضر نيستند در تهران بمب بگذارند،اند
ولی. اين مغاير ماهيت متمدنانه ايشان است

با همان درکشان از دموکراسی که مغاير
بمبگذاری است حاضرند به بهانه رای
اکثريت مردم عراق در خدمت همان

با فروپاشی امپراتوری سوسيال امپرياليسم
شوروی ملتهای جهان شاهد بودند که
رويزيونيستهای خروشچفی چه بالئی به سر
طبقه کارگر و ملتهای زير سلطه رويزيونيستها

کن روسيهکه شامل طبقه حاکمه همه ملتهای سا
ناسيونال شونيستهائی که از. بودند در آورده اند

آن دوره باقيمانده اند از جمله ناسيونال
شونيستهای آذری ميخواهند الپوشانی کنند که
افرادی مانند عليوف رويزيونيست در کميته

اتحاد) بلشويک(حزب کمونيست “مرکزی 
 نشسته بودند و در تمام ستم“جماهير شوروی

ه ای که به تمامی ملتهای شوروی رواهمه جانب
آقای شواردنادزه. ميشد نقش اساسی داشته اند

 قدرت سياسی را در،که با کودتا و دسيسه
 و گرفت بدستقدرتگرجستان به منزله محلل 

سپس دو دستی تقديم مامور تحصيل کرده و
بعنوان رئيس جمهور جديد“ سيا“آموزش ديده 

ه مرکزیگرجستان نمود خودش عضو کميت
همان حزب رويزيونيستی بود و در ستم روا

اساسیکنی به ساير ملتهای شوروی نقش 
  .نظربايفها نيز همه از اين زمره اند. داشت

مسئوليت تمام وضعيت بحرانی که در روسيه
کنونی پديد آمده است بر گردن رويزيونيستها

وقتی. اين دشمنان طبقه کارگر است

وروی بر سر کاررويزيونيستها در اتحاد ش
آمدند انترناسيوناليسم پرولتری و روابط
برادرانه ميان خلقها را گذاردند در کوزه و آبش

ملت آذربايجان در کنار ملت. را خوردند
قره باغ“ارمنستان زندگی ميکرد و مشکلی بنام 

زيرا منافع کور. ميان آنها وجود نداشت“ عليا
بخشای گرما ه، نفرت ملی در پرتو شعلهملی

انترناسيوناليسم پرولتری و منافع مرجح طبقاتی
آنها تالش کردند که منافع. بی رنگ شده بود

را بجای منافع طبقاتی بگذارند و ما“ ملی“
امروز با نتايج غم انگيز ميراث رويزيونيستی

  .روبرو هستيمامپرياليستی امروز در روسيه 
در قانون اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی

وروی به همه مذاهب موجود دردولت ش
در عين حال که. شوروی برخورد واحد داشت

مذهب امر خصوصی افراد بود ولی حزب
کمونيست اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی
نسبت به مذاهب بی طرف نبود و تمامی مذاهب
را به عنوان پس مانده دوران جاهليت بشريت

هرگونه تبليغات ضد. بيکسان افشاء ميکرد
هبی در شوروی سوسياليستی آزاد بود و کتبمذ

فراوان علمی در زمينه مبارزه علمی با مذهب
اين نشانه يک سطح عالی از. منتشر شده بود
  ۶بقيه در صفحه  ...  تحقق دموکراسی

“بسالن“اشک تمساح برای قربانيان فاجعه 

ن قبلی صدها بمب در ايرا“دموکراسی“
 را از زندان“علی شيمی“کار بگذارند و 

آمريکائيها در عراق بدر آورند و گاز
شيميائی در اختيارش بگذارند تا از آن بار
ديگر عليه ايرانيها در خيابانهای تهران

اينکه جهموری اسالمی.  استفاده کند
عليرغم همه جنايتکاريش در خيابانهای
دهعراق بمب ميگذارد هنوز به اثبات نرسي

است و آقای وزير جنگ نيز جز ادعاهای
موساد و پنتاگون مدارکی دال بر ادعايشان
ارائه نداده اند ولی بنظر ما تهديد ايشان
جدی است و امکان بمب گذاری در تهران
توسط جاسوسان آمريکا و اسرائيل در لباس

    .عربی نوع عراقی منتفی نيست
دهداستدالل و تهديد نشان مي دقيقا اين نوع

دست نشانده در عراق از که اين رژيم 
  ۴صفحه  بقيه در  ...چه قماشی است

  پنجمال ــ س – م شـدوره شــــ
٢٠٠۴بر نوام– ١٣٨٣آبان   –۵۶ ماره ـش  

شکنجه ابزار تسلط 
 حاکميت ارتجاع

حاميان تروريسم 
دموکراتيک جهانی
اگر رژيم جمهوری اسالمی چند آدمکش را
بفرستد تا مخالفين جمهوری اسالمی را در
خارج از کشور سر ببرند و ترور کنند

برآشفته شده  و مهراپوزيسيون ايران 
تروريست و قاتل را به حق به پيشانی رژيم

اگر رژيم. جمهوری اسالمی می چسباند
جمهوری اسالمی به قاتلين اسالمی بين
المللی اجازه اقامت دائم در ايران بدهد و
مثال نام خيابانی را در ايران بنام خالد
اسالمبولی قاتل انور سادات مصری بگذارد

 ۵بقيه در صفحه ...   ریو خيابان ديگ
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 در آن روز.بسر ميبردمدر زندان بود که روز 
من. سه نفر را آوردند که يکی از آنها اسد بود

وقتی اسد کنار من قرار. آخرين نفر صف بودم
وی پاسخ. گرفت از وی پرسيدم که بچه کجاست

  ... خانواده ما از دوالب استءداد منشا
د وپنج دقيقه بعد وی را به سلول انفرادی انداختن

آنها وقتی. از روز بعد بازجوئی وی شروع شد
بقول ما( ميخواستند از يک نفر بازجوئی کنند 

)توفان- ببرند“ هشترزي“ايرانيها يک نفر را به 
روز سوم وی... به وی دو روز بيخوابی ميدادند

را پس از دو روز تحمل بيخوابی به بازجوئی
وزبازجوئی معموال شب تا صبح و تمام ر. بردند

و بعد وی را به سلولش بر. بعد ادامه دارد
وقتی وی. در مورد اسد نيز چنين بود. ميگردانند

را با خودشان بردند بر روی پاهای خود راه
ميرفت و وقتی پس از بازجوئی مياوردندش وی
را بر روی زمين ميکشيدند چون توانائی راه

وی را به درون سلولش انداختند که. رفتن نداشت
  “.اقع محل دفن وی بوددر و

عميد حامد عبيد سپس در باره مشاهدات خود
،سخن ميگويد که چگونه آنها را خيس ميکردند
دستهايشان را بدور گردنشان دستبد زده و سپس
.از پشت دستها را به پاهايشان وصل ميکردند

هر بار ده تا پانزده. اين روش در آنجا رايج بود
 اين،عليم ديدهسرباز آمريکائی سفيد پوست ت

مجازات را در پيش انظار ديگران به نمايش
اينها کسانی بودند که آمدند و اسد را. ميگذاردند

، اسد فقط آن کسی بودبا خود بردند و نه تنها اسد
، تعداد شکنجه شده ها خيلی بيشکه به قتل رسيد

  .از اينها بود
دشما شاهد قتل اس: خبرنگار تلويزيون اشپيگل

  بوديد؟
 بله اسد بعلت شکنجه شديد قادر به نشستن:بيدع

آنها آمدند و وی را ايستاندند و وی. عادی نبود
سلولهای انفرادی درهای نرده ای. مرتبا خم ميشد

دستهای اسد را با زنجير بسته بودند و آنها. دارند
دستهايش را با باال کشيدن به نرده در ورودی

 پيکرش ازليکن. سلول بستند تا ايستاده بماند
شکنجه چنان درهم شکسته بود که نميايستاد و

وی مقابل. نميتوانست بدنش را ايستاده نگهدارد
بدنش تکان ميخورد. اين وضعيت مقاومت ميکرد

     “.تا جان داد
عبيد ميگويد که آنها نام نداشتند و آمريکائيها
مانند نازيها به آنها تنها يک نمره داده بودند و

  .ه شان صدا ميزدندآنها با شمار
شماره همواره مستعار است و، حق با عبيد است

ميشود يک زندانی را با نام. هويت ندارد
،“١٩٤٩“ ناميد و يا با شماره “٢٠٠٤المپيک “

 سال“٢٠٠٠“شماره . سال تدوين معاهده ژنو
کسی نمی. آغاز هزاره سوم نيز نام زيبائی است

چه چهرهفهمد که در پشت اين شماره چه کسی و 
 اسير جنگی،قربانی، ببخشيد. ای پنهان است

  .شناخته نميشود تا اسرار وی بر مال نگردد
.اين روش ميتواند امر بازجوئی را آسان کند
وقتی تعداد اسير زياد است و نام بردن به فاميل

 اطالعات اضافی برای ساير اسرا که از،واقعی
دستگيری نامبرده با خبر ميشوند محسوب

، آنوقت کيسه بر سر زندانی کشيدن وددميگر
شماره را صدا کردن کار بازجوئی را تسهيل

  .ميکند
يکی از  Charles Granerچارلز گرانر “آقای 

  ٣بقيه در صفحه ...   “متهمين نظامی

.همه به اين تصاوير غير انسانی عادت کرده ايم
همه آنها همچون اسد خون ادرار ميکنند و پس از

  .بازجوئی توان راه رفتن ندارند
يت قرونآيا وجدانهای بشری از اين همه بربر

وسطائی در مورد قربانی کردن و حذف
انسانهای پيشرفته جامعه که انوار افکارشان بايد
فرا راه تحول آينده کشور بدرخشد به خشم نمی

  . آيد
ما از زندان اوين و يا بيغولهای سپاه پاسدران و

ما بخاطر. در ايران اسالمی حکايت نميکنيم... 
ليرغم همهنميآوريم که رژيم جهوری اسالمی ع

ددمنشی و خونخواريش که نسبت به ايرانيان
، آزاديخواه و بويژه، دموکراتوطن پرست

کمونيستها اعمال کرده است نسبت به اسرای
عراقی که در جنگی تجاوزکارانه به ايران حمله
کرده بودند چنين اعمال ناشايست و دون صفتانه

  .ای بکار برده باشد
گاه آمريکائيها درما از زندان ابوغريب از پاي

در سرزمين اشغالی عراق سخن“ االسد“
، يک اسير عراقیاسد ما ايرانی نيست. ميگوئيم

نام.  آمريکاست“متمدن“توسط سربازان کشور 
وی در. وی اسد عبدولکريم عبدولجليل است

جنگ استعماری امپرياليست آمريکا در عراق به
زاسارت در آمده است و در پايگاهی که تاريخ ا
بد سرنوشت بنام خود وی برايش رقم زده است

جرمش دفاع از تماميت.  به اسارت نشسته است
کشور عراق و مقاومت در مقابل ارتش متجاوز

وی يک اسير به تمام معنا و با. استعماری است
همان تعريف و توصيف معاهده بين المللی ژنو

وی اسيری است که حتی امپرياليستهای. است
يکائی نيز وی را بنا بر تعريفهایمتجاوز آمر

و. خود اسير جنگی به حساب مياورند
که“ جنگجوی بی قانون“و يا “ تروريست“

بدون حضورهزاران نفر از آنها را در افغانستان 
 و اجسادشان را درسر بريدندتلويزيون الجزيره 

وی هرگز در زندان. مقابل سگها انداختند نيستند
در زنجيرشغال شده کوبا در بخش ا“ گوانتانامو“

نبودهاستبداد و توحش نوع زندگی آمريکائی 
 اسد ما در زندان االسد عراق در پايگاه.است

  .آمريکائيهاست
بنا بر. وی شش روز در زير شکنجه بوده است

،توافقنامه ژنو وی فقط موظف بوده رتبه نظامی
نام و تاريخ تولد خود را بيان کند و با بستگانش

 بايد با وی.باشد امه ای و پستی داشتهارتباط ن
ذهب و يا، ممانند يک انسان بدون توجه به نژاد

بايد.  ميشده استرفتارهر مشخصه ديگری 
حيثيت انسانی وی مورد احترام قرار ميگرفته

بايد هر سرباز آمريکای با وی همان. است
رفتاری را ميکرده که انتظار داشته با خود وی

 موجب مقررات معاهدهدر صورت اسارت به
ليکن بازجويان آمريکائی آنقدر وی.  ژنو بنمايند

را برای کسب اطالعات غير مجاز ديگری که
دستيابی به آن از طريق شکنجه در توافقنامه های
ژنو مردود و محکوم شناخته شده است زير

  .شکنجه برده اند که به قتل رسيده است
ر ماه مهخبرنگار برنامه تلويزيونی  اشپيگل د

 با يکی از زندانيان آمريکائيها که شاهد٢٠٠٤
قتل اسد بوده است مصاحبه ای  به انجام رسانده

  .که آنرا بصورت زنده پخش نموده است
روزی را که اسد را آوردند به خاطر: خبرنگار“

  مياوريد؟
تاريخ دقيق روزيکه وی را: عميد حامد عبيد

٢٥ن روز ردند به خاطر نميآورم ولی من تا آوآ

   ...شکنجه ابزارتسلط
  . پزشکی قرار گيرند

، بگذريم از اينکهاسرای جنگی جنايتکار نيستند
حقوق انسانی برای جنايتکاران نيز بايد محفوظ

هستند که مفروضی فرزندان کشور آنها بماند، 
به درست و يا نادرست برای حفاظت از هستی
معنوی و مادی خويش اسلحه بدست گرفته و به

 اسرای جنگی همه و همه خود.ه اندجنگ رفت
قربانيان جامعه طبقاتی و در دنيای معاصر
قربانيان حرص و آز نظام سرمايه داری

  . امپرياليستی هستند
با همه اسرای جنگی بايد برخورد يکسان داشت

،، نژاد، رتبه و مقامبدون توجه به درجه نظامی
اسرای جنگی فقط. و ساير مشخصات آنها

نظامی و رتبه ، از دستگيری تنها نامموظفند پس 
معاهده ژنو صريحا. تاريخ تولد خود را بيان کنند

مينويسد که کسی مجاز نيست آنها را به دادن
اطالعات ديگر از طريق قهر فيزيکی و يا

  .روحی مجبور نمايد
حتی معاهده ژنو چگونگی تماس با دنيای خارج

نگیاز جمله اسرای ج. را نيز تنظيم کرده است
، بستهمجازند برای بستگان خويش نامه نوشته

 و نامه و بسته پستی دريافتپستی ارسال کرده
البته طرف غالب حق دارد نامه های آنها. دارند

را سانسور کند تا اخبار جنگی و اطالعات
نمايندگان صليب. جاسوسی به بيرون درز ننمايد

سرخ جهانی هر لحظه ميتوانند از وضع اسرای
 کسب خبر کنند و به محلهای اسکان آنهاجنگی

پس از جنگ بايد اسرای جنگی را. سر بزنند
  .فورا آزاد ساخت

اين جمالت زيبائی است که برای پشت گرمی
سربازان که گلوله های گوشتی دم توپ هستند بر

ولی حقايق را بايد از. کاغذ صبور نوشته اند
  . زبان واقعيات شناخت

به. مال منطقه دوالب بوداسد را دستگير کردند 
، با آب خيسشوی چند روز بی خوابی دادند
، دستهايش را ازنموده و به وی شالق ميزدند

پشت بسته و به روی شکم ساعتها خوابانده
، وقتی وی را برای شکنجه ميبرند به رویبودند

دو پای خود راه ميرفت و وقتی وی را
 کشان مجبور بودند تنه اش را کشانبرميگردانند

  .بياورند زيرا نميتوانست راه برود
شکنجه شش تا هفت روز طول کشيد و اسد در

آنوقت کادر پزشکی. زير شکنجه به قتل رسيد
مطابق معاهده ژنو حاضر شد و پزشکان سوگند
،به دين و ايمان و بشريت و سقراط ياد کرده

اسد. جواز دفن بعلت مرگ طبيعی صادر نمودند
 زندگی را هنوز در پيش رویجوانی بود که تمام

وقتی پای سخنان زندانيان سياسی در. خود داشت
زمان شاه و يا خمينی می نشينيد برايتان ازاين
صحنه های تکان دهنده و دلخراش بسيار

از آدمهائی که در مقابل آدمکها. توصيف ميکنند
  . چون سرو می ايستند و تسليم نميشوند

کنجه، روشهای شصحنه ها تکراری است
تکراری و بين المللی است تو گوئی همه شکنجه
.گران در کالس واحدی شکنجه را آموخته اند
شکنجه گران جديد که خودشان روزی توسط
جالدان تعليم يافته شاه در اسرائيل و آمريکا
،شکنجه ميشدند امروز خود به دوره نرفته
شکنجه گران ماهری به پاس آموزشهای

راست بردن و. آمده اندآمريکائی از کار در 
، بهخوابانده و خميده و کشان کشان برگرداندن
، و ماتصاوير پيش چشمان رفقا بدل شده است

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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  ... شکنجه ابزارتسلط
 آمريکائی و از چهر های زشت شکنجه در 

زندان ابو غريب که بدون ترس و واهمه به سيم
آخر زده است به صراحت ميگويد اوامر باال را

وی ميداند که در هر صورت. کرده استء اجرا
سر وی را به زير آب ميکنند و حق حيات را در

، پس چرااز وی ميگيرند“ متمدن“آمريکای 
حقيقت را نگويد تا شايد مقدار زندانش با تقليل

معلوم نيست پس از اينکه وی را. جرم کم شود
 جنايتکاران انداختند و چهار چاقوکشدر زندان

باالی سرش قرار دادند و رئيس ناسيوناليست و
فاشيست زندان را که هر روز وی را به حضور

، باالی سرشپذيرفته و تهديد به مرگ ميکند
 چه سرنوشت وحشتناکی انتظارش راقرار دادند

شايد که خودش به سرنوشت اسدها غبطه. ميکشد
سال هم در مجازاتش کاهشحتی اگر يک. بخورد

  .دهند بازهم بخت زنده ماندنش زيادتر ميشود
  يکی  Sabrina Harman“سابرينا هارمان“خانم 

ديگر از متهمين به روزنامه واشنگتن پست گفت
که واحد ش دستورات خود را از سازمان خدمات

 و سازمانهای“سيا“سازمان ،  سری ارتش
 دفاع آمريکاآمريکائی غير نظامی که با وزارت

  .قرارداد بسته اند ميگرفته است
جان کری که نسخه دوم جرج بوش و نامزد
رياست جمهوری آمريکاست به صراحت در
:نطق انتخاباتی خويش در فيالدلفيا اظهار داشت

 که بهای مسئوليت را نيستند پائينيهااين فقط “
 و آنوقت وی يکسری از فعاليتهای“ميپردازند

 شمرد که استعفای وی را توجيهرامزفلد را بر
  .ميکنند

وزير جنگ سابق آمريکا آقای جيمز شلزينگر
عمليات رامزفلد را در گزارش رسيدگی به

دشمنان“شکنجه خانه ابو غريب پيروزی برای 
در تمام گزارش بدون اينکه نام. ناميد“ آمريکا

رامزفلد را از نظر تاثيرات و عواقب بد سياسی
دفتر“ يک بيان ديپلماتيک از بر زبان آورند در

 سخن ميگويند که رئيس“وزارت دفاع آمريکا
آنها می. دفتر آن طبيعتا رامزفلد بوده است

بازجوئیروش به يک “ :نويسند که رامزفلد
 از جمله اينکهمتوسل شده است“ سرگيجه آور

 از جمله اجازه استفاده از٢٠٠٢در دسامبر سال 
ای بازجوئیسگ را برای استفاده از روشه
در ژانويه. اضطراب برانگيز صادر کرده است

 پس از ابراز نگرانيهای مسئولين٢٠٠٣سال 
 اين موافقت را پس گرفته و در،قضائی ارتش

 باب بحث در مورد٢٠٠٣ آوريل سال ١٦
.قرائت ديگری از معاهده ژنو را گشوده است
اين امر به ايجاد سردر گمی در سطح فرماندهی

در گزارشات مربوط به اين امر. ستمنجر شده ا
و يا“ کاستی در نظام“تالش ميشود که با تذکر 

از برخورد مستقيم با“ کاستی در رهبری“
پرزيدنت بوش و رامزفلد وزير جنگ آمريکا

  .خوداری شود
ترجمه فارسی اين زبان ديپلماتيک اين است که

سپس. فرمان شکنجه از باال صادر شده است
که چگونه ميتوان از نظر حقوقیبحثی آغاز شده 

و قانونی و قضائی توجيهاتی برای اين امر پيدا
کرد تا شکنجه ی مخالفين آمريکا به بهانه حفظ

انتشار بی موقع. امنيت ملی موجه جلوه گر شود
، تشديد مبارزه مردم عراق و گستردگیعکسها

،دامنه شکنجه ها که ديگر قابل کتمان نبوده است
 حال. شکنجه گر را رو کرده استدست اين نظام

بايد عده ای پيدا شوند تا به رفع  و رجوع مسايل

آنها در نظام به کاستيهائی دست پيدا. بپردازند
کرده اند که با بر طرف کردن آنها نبايد ديگر

.بايد همه درزها را بست. دست کسی رو شود
انتشار گزارشات اخير در مورد شکنجه در

غريب پايان شکنجه نيست وزندان خوفناک ابو
شکنجه حداقل از زمان کودتای. نبوده است

بيست و هشت مرداد و کودتاهای آمريکائی در
آسيا و آمريکای التين در دستور کار امپرياليست

شکنجه و آدمکشی. آمريکا قرار داشته است
بخشی جدائی ناپذير از اين نظام است و برای

  . بقاء آن ضروری است
دی منتشر شده است که آقای هنریامروز اسنا

، برنده جايزهکيزينجر وزير اسبق خارجه آمريکا
، در کشتار مردم شيلی، ؟؟ نوبل!!صلح

که تحت نام عمليات... ، برزيل رژانتينآ
زير نظر شخص پينوشه جنايتکار انجام“ کندور“

 روزنامه نيويورک تايمز.ميشد دست داشته است
ی امنيت ملی آمريکاخبر ميدهد که مدارک بايگان

نشان ميدهند که آقای کيزينجر تضييقات عليه
نيروهای اپوزيسيون در آمريکای التين را مثبت
دانسته و به وزير وقت امور خارجه آرژانتين

 Admiralآقای آدميرال سزار آگوستو گوستی 
Cesar Augusto Guzzettiما“:  اظهار داشته است

 و بعد“عمل کنيدر  اقتداباا بايد شممی فهميم که 
اگر لزومی به انجام کاری“ :به آن افزوده است

 اين سرعت عمل.“باشد بايد بسرعت عملی گردد
پيشنهادی که زود بايد کار را بدون معطلی تمام

 هزار نفر انسان آزاده در٣٠کرد به قيمت جان 
در آن موقع. تمام شده است“ کندور“عمليات 

م رئيس جمهورنا. آقای بوش بر سر کار نبود
   .    وقت آمريکا پرزيدنت نيکسون بود

اينکه سلسله زنجير دستورات تا وزارت جنگ
، شخص رامزفلد وزير جنگ آمريکاآمريکا

کميسيونهای. ان نيستهميرسد ديگر بر کسی پن
بررسی شکنجه در ابو غريب به اين اسرار دست

که در مقابل“ سانچس“کار ژنرال . يافته اند
يکا دروغ گفت ظاهرا ساخته است وکنگره آمر

نظام. پيش از موعد به بازنشستگی ميرود
امپرياليستی به اين قربانيها برای نجات کل

در مورد سربازان“ عدالت“. سيستم نياز دارد
ه اند ودرده پائين که مستقيما شکنجه ميکر

با در دست است غير قابل انکارشان تصاوير 
ود تا مبادا کسیپيگيری و شدت عمل اجراء ميش

در مورد بی طرفی نظام دادگستری آمريکا
 دچار شک وشبهه گردد ولی هر“خدائی نکرده“

چه به حلقه های باالی اين سلسله زنجير ميرسيم
.ندای عدالتخواهی ضعيفتر و ضعيفتر ميگردد
حتی رقيب انتخاباتی جرج بوش يعنی آقای جان
کری درخواست کرده است که رونالد رامزفلد

ولی آقای رامزفلد همان نسبتی را. استعفاء دهد
با جرج بوش دارد که فالحيان با رفسنجانی

يدا، جرج بوش هم باگر رامزفلد برود. داشت
برود و وزير دادگستری و خانم رايس مشاور
آقای جرج بوش و چنئی معاون ايشان هم بايد

زيرا نظام آمريکا بر اعدام. تشريف خود را ببرند
هنوز پرونده.  و تعقيب قرار داردو شکنجه

سازی و اعدام دو کارگر ايتاليائی بنامهای
. از خاطره ها نرفته است“وانستی“ و “ساکو“

حتی اعاده حيثيت از آنها در چارچوب سياست
حقوق بشرآقای کارتر نيز از مکر سياست

  .امپرياليستها نميکاهد
امپرياليستهای آمريکائی وقتی وارد خاک عراق

د و از رجاله ها و شعبان بی مخها که مجسمهشدن

صدام حسين را بزير ميکشيدند تصوير گرفته و
بر سر آنتها فرستادند و هلهله دموکراسی راه

 زندانها را بازهای ، درانداختند وعده کردند
، زندان ابو غريب را ويران سازند و بهکنند

شکنجه و اعدام رژيم صدام، نقض حقوق بشر
ابو غريب نمای کامل ددمنشی.  دهندحسين پايان

رژيم صدام بود و نام وی بر بدن مردم رعشه
ابو غريب را ميتوان با قزل قلعه و يا. می افکند

امپرياليستها نه تنها. با زندان اوين مقايسه کرد
ابو غريب را خراب نکردند سهل است ده ها
هزار نفر را در اين بيغوله به زنجير کشيدند و

تی دست زدند که صدام حسين ارتکاب بهبه جنايا
آنها روی صدام. آنها را در خواب هم نميديد

وقتی پرونده جنايات. حسين را سفيد کردند
آمريکائيها در ابو غريب بر مال شد آمريکائيها
اعالم کردند که برای زدودن لکه ننگی که چند

 و بقول کيهان لندنی ارگان سياسی“خود سر“آدم 
 ايرانی و زبان غير رسمی پنتاگونسلطنت طلبان

 مرتکب شده اند زندان ابو“آدم خاطی“چند 
غريب را خراب خواهند کرد باين اميد که  ننگ

حال ماههاست از اين. را با رنگ از بين ببرند
آنها نه تنها. وعده آمريکائيها گذشته است

ابوغريب و پايگاه اسد را خراب نکرده اند مرتب
آنها سرزمين.  زندانها هستنددر حال گسترش اين

عراق را به شکنجه گاه و زندان بزرگ بدل کرده
است که“ جامعه مدنی“اين آن . اند

امپرياليستهای آمريکائی قصد دارند در همه
  .چک و متوسط بنا کنندور ميانه بزرگ و کاوخ

 با دستگاهی منظم برای،در اينجا ما با يک نظم
ی شکنجه ن ادارهدر اي. کسب اقرار روبرو هستيم

 از بازجو گرفته تا، بيش از صدها نفر،کردن
، پزشک قانونی و غيرشکنجه گر زن و مرد

، گزارش، عکاس و فيلمبردار، روانشناسقانونی
، قاضی و حقوق دان وصص کمپيوترخ، متنويس

وزير و وکيل و نظامی و کارشناسان امور
سامامنيتی و زندانبان فعاليت ميکنند و انواع و اق

ماشين آالت و ادوات شکنجه ايکه در اين مکانها
وجود دارد بايد در جائی طرح ريزی شده و در

با همه اين علوم. کارخانه ای ساخته شده باشد
پيشرفته فيزيک و شيمی درمانی در اين مکان

وگرنه چگونه ممکن است. مقدس روبرو هستيم
که پزشکان حاضر در زندان ابو غريب اسيری

در اثر خفگی جان داده است زيرا دهانشرا که 
 دليل مرگ را در جواز دفن،را بسته بوده اند

مسکوت گذارده و علت درگذشت را مرگ
طبيعی اعالم کنند و هيچيک از اين خانمها و
آقايان که در مکتب امپرياليستها دروس

 را از بر کرده اند متعرض اين“سیدموکرا“
م شکنجه نيست آيا اين اگر نظا .وضعيت نشوند
  پس چه نام دارد؟

امپرياليستها و نوکرانشان در همه جهان تالش
دارند اين جنايات ضد بشری را که از ماهيت
امپرياليستها بر ميخيزد کار چند آدم بی سر و پا
که گويا مقررات نظامی را رعايت نکرده اند

اين عده که خود نيز به دروغهای. جلوه دهند
رگز مدافع حقوق بشرخويش باور ندارند ه

حتی دشمنی آنها با جمهوری اسالمی هم. نيستند
نوع ايرانی آنها کيهان لندنی و. ماهوی نيست

برای آنها شکنجه نيروهای. پيروانش هستند
خودی ضد حقوق بشر است ولی نقض حقوق
غيرخوديها اشکالی ندارد و زبان آنها به

  ۴بقيه در صفحه ...   افشاءگری و

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است
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راق هستيمعماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور     

    ...رتسلطشکنجه ابزا
منطق آنها منطق رژيم. اعتراض گشوده نميشود
هرگز نشريه اين. جمهوری اسالميست

جنايات آمريکائيها وء آدمخواران در مورد افشا
برمال کردن جناياتی که دنيا را تکان داده است
قلم بر کاغذ نميبرد ولی تا دلتان بخواهد حاضرند

تتسليحا“با صهيونيستهای اسرائيل در مورد 
 و حنجره پاره کنند وه ايران همصدا شد“اتمی

صفحات بی بو و خاصيت نشريه دروغپرداز
،خود را از تحريکات و جعليات مملو سازند
جعل سند کنند و ارتجاع جهانی را به تجاوز به
ايران و بر پا کردن زندانهای ابو غريب تشويق

  .نمايند
ما بارها گفته و تکرار ميکنيم که بر خورد به
مسئله تجاوز امپرياليست آمريکا به کشور مستقل
عراق از جمله سنگ محکی برای نيروهای

، ميهن پرست و، دموکرات، مترقیانقالبی
 ايران و مرزبندی با دشمنان آشکارآزاديخواه

حزب توده“، سلطنت طلبان. مردم کشور ماست
، ناسيونال“سازمان فدائيان اکثريت“، “ايران
حزب“رد و آذری و های مرتجع کشونيست

 که اقليت ناچيزی در“کمونيست کارگری ايران
 ميليونی ايران هستند دشمنان٧٠مقابل خلق 

مردم ايرانند و در دشمنی با مردم عمال همدست
بايد اين جبهه ارتجاعی. جمهوری اسالمی ايرانند

را در هم شکست و ماهيت آنها را که همگی
ان هستندهوادار استقرار وضعيت عراق در اير

همانگونه که خلقهای عراق دشمنان. بر مال کرد
، خلقهایخويش را روزانه نابود و درو ميکنند

وظيفه انقالبی را بعهده خواهندايران نيز اين 
  .گرفت

         ٭٭٭٭                                 

ديپلمات ايرانی به فعاليت برای تحريک
 تفرقه مذهبی و فرقه ایاحساسات و ايجاد

در عراق مشغول بوده است و دعوای شيعه
جالب آن است که. و سنی راه انداخته است

اتهامات اين گروه جديد التاسيس شبيه
اتهامات وزرای دست نشانده دولت عراق

روشن نيست که يک. نسبت به ايران است
گروه بی اعتبار و بی ريشه چگونه توانسته

 اسيری که تحويل دولت نفر٥٠٠از وجود 
.صدام حسين نشده اند خبر داشته باشد
مسئولين سازمان ملل متحد و کنوانسيون
ژنو که صورت اسامی اسرای جنگی را
داشته اند چنين ادعائی مطرح نکرده اند
ولی يک گروه معلوم الحال که بنظر ميرسد
دستش از آستين وزير جنگ عراق در آمده

وسهای آقایاست و يا آلوده به وير
ايادعالوی باشد چنين ادعاهای بزرگتر از

  .دهانش ميکند
حال اين را داشته باشيم تا با پرده ديگر اين

  .نمايشنامه روبرو شويم
مطبوعات خبر دادند که دو خبرنگار

کريستيان“مطبوعات فرانسوی بنامهای 
 توسط  يک“ژرژ مالبرونو“ و “چزنو

اسالمیارتش “گروه افراطی اسالمی بنام  
اين.  ماه اوت ربوده شده اند٢٠  در “عراق

گروه اسالمی از دولت فرانسه خواسته
است مصوبه خويش را در مورد منع
استفاده از حجاب اسالمی که در اول ماه

ء در مدارس فرانسه باجرا٢٠٠٤اوت 
 در غير اين.گذارده ميشود پس بگيرد

صورت سر خبرنگاران فرانسوی را
  .ميبرند
ه درخواستهای مشکوک اين گروهکمی ب

اين گروه جديد التاسيس اسالمی. توجه کنيد
خواهان پس گرفتن مصوبه مجلس فرانسه
در مورد منع استفاده از تمامی عالئم

انها فقط ميخواهند. مذهبی در مدارس نيست
که ممنوعيتی در مورد مسلمانها وجود

اگر اين ممنوعيت در مورد. نداشته باشد
ن اعمال شود باب طبع آنهاساير اديا

  .ميباشد
مورد مشکوک دوم اين است که لغو
ممنوعيت استفاده از حجاب اسالمی در
مدارس فرانسه چه ربطی به اشغال خاک
عراق توسط امپرياليستهای آمريکا و

و درخواست. انگليس و متحدان آنها دارد
مشکوک چنين عملی به کجای نهضت

اين. رساندمقاومت خلقهای عراق ياری مي
حقيقت همه دانسته است که فرانسه و آلمان
که از مخالفان تسخير خاک عراق بوده اند
نميتوانند برانگيزنده اين همه کينه شتری در

اين گروه اسالمی هوادار. عراق باشند
وزير جنگ عراق و شايد هم وزير جنگ

مبارزه ضد“آمريکا چگونه ميخواهد اين 
ه کرده و سر و خويش را توجي“استعماری

بر فرض محال. ته آنرا هم بياورد
امپرياليست فرانسه باين خواسته سخيف تن
در ميداد آيا اشغال خاک عراق به پايان

  رسيده بود؟
آيا اين امر پيروزی برای ملت عراق
محسوب ميشد و يا برای وزارت جنگ

  آمريکا؟
مورد مشکوک ديگر اين عمليات در اين

وک ميخواهد جهتاست که اين گروه مشک
مبارزه ملی و مقاومت مردم عراق را به
جنگ اسالم با مسيحيت و يا عرب و ايرانی
و شيعه و سنی بکشاند تا زمينه برای
سرکوب خلقهای منطقه در زمينه چنين

  . توطئه هائی بر آورده شود
افرادی را تصور کنيد که سفيهانه بر اين
نظرند با گروگانگيری چند آدم معمولی

يتوانند خواهان تغيير مناسبات توليدیم
نظام سرمايه داری در جهان و يا نابودی
.کامل امپرياليسم در حال و آتيه باشند
سفيهانی که چنين خواستهای غير عقالئی و
تحقق ناپذير را مطرح ميکنند از اين راه بی

، جهالت خرده بورژوائی و يا ماهيتخبری
  .دگذارنميمشکوک خويش را به نمايش 

مگر ميشود با تهديد به قتل چند عدد
.گروگان چهره جهان را تغيير داد
امپرياليستها اگر غم ملتها و انسانها را بدل
داشتند هرگز به تجاوز وحشيانه و کشتار

 هزار نفر از مردم عراق دست٦٠بيش از 
جان چند نفر گروگان برای آنها. نميزدند

پشيزی ارزش ندارد و فقط آبی است به
جهانی که چهره اش با. آسياب تبليغاتی آنها

تهديد به مرگ چند گروگان تغيير کند با
گرفتن چند گروگان از صف مقابل بازهم
چهره اش و اين بار در خالف عکس قابل

تحول انقالبی جامعه و روندی. تغيير است
که برای اين تحول در طی سالهای مديد
ضرورت دارد را نميشود با تهديد به سر

اين. بريدن چند گروگان جايگزين کرد
افراد از انقالب و نقش مردم و چگونگی

  . تحوالت اجتماعی هيچ نفهميده اند
اين عدهِ  نخستين  درخواسِتهنوز مرکِب

خشک نشده است که مدعی شده اند که
برای آزادی گروگانها بايد دولت فرانسه به

 در عمليات، ميليون دالر بپردازد٥آنها 
 در عراق شرکت نکند و قراردادنظامی

.های تجاری با رژيم عراق منعقد نسازد
.اين خواستها نيز خواستهای مشکوکی است
نخست اينکه فرانسه در عمليات نظامی

 قصد هماز قرار معلوموشرکت نکرده 
پس. ندارد در آينده باين کار مبادرت ورزد

درخواست اين گروه فاقد موضوعيت است
، گم کردن مطرح شده استو فقط برای رد

 ميليون دالر برای٥دوم اينکه مبلغ ناقابل 
دولت فرانسه مقداری نيست که آنها نتوانند

 ولی پرداخت چنين باجی بی.بپردازند
حيثيتی سياسی فرانسه را بدنبال دارد که از
آن نه اعراب و عراقيها بلکه اسرائيل و

ه، سوم اينکه اين گروآمريکا استفاده ميکنند
يقه آمريکا را که همه قراردادهای نان آبدار
را به شرکتهای آمريکائی داده است و

لمانها را چربل آاخيرا نيز تا حدی سبي
، رها ساخته و از فرانسويهانموده است

ميخواهند که قراردادی با دولت عراق
نبندند و از آمريکا سهم خويش را طلب

در حقيقت اين خواست مضحک. نکنند
 پنتاگون است که نارضائی خويشخواست

     .را از طلبکاری فرانسه اعالم ميکند
متاسفانه همواره  روشهای مبارزه جدا از

، حرکاتی که مردم را درتوده های مردم
بارزه سياسی شرکت ندهد ونخواهد بام

  ۵بقيه در صفحه ... دست مردم به

 .... ارتش اسالمی"وزير جنگ 
آمريکائيها چه ماری را عليه ايران دارند 

آنها عوامل . در عراق پرورش ميدهند
مستقيم استعمار و تروريستهای کراواتی 
هستند که در محضر پنتاگون آنها را با 

بزک“ دموکراسی“تيک قدری پودر و ما
  . دقيقا مانند اربابشان رامزفلد. کرده اند

در تاريخ ديپلماتيک بی سابقه است که
يک مقام رسمی کشوری چنين تهديدی

گويا ابله تر از. را بر زبان بياورد
سخنگويان رژيم جمهوری اسالمی نيز

  .عناصری يافت ميشوند
اين همه نفرت در کالم وزير سرسپرده

نسبت به ايران و ايرانیجنگ عراق 
عالمت نيکی برای آينده نيست و نشانه
آن است که امپرياليستها چه آشی را

  .برای منطقه پخته اند
که با حمالت جديدیء بود در همين اثنا

  .نسبت به ايران مواجه شديم
ارتش اسالمی“گروه گمنامی موسوم به 

 در روز چهارم ماه اوت با دزديدن“عراق
ی کنسول جمهوری اسالمیفريدون جهان

اين. در کربال از خود نامی بجای گذاشت
٤٨ اوت با تعين مهلتی ١٥گروه در روز 

 اسير عراقی٥٠٠ساعته خواستار آزادی 
 ساله در٨که به ادعای آنها از زمان جنگ 

سپس گفته شد که اين. ايران اسيرند شد
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

   ...ارتش اسالمی"وزير جنگ 
د براحتی نيزميتوانايجاد تحول دست يازد 

يک. ء استفاده دشمن قرار گيردمورد سو
“انقالبی“تفنگ و مسلسل بخودی خود 

اين اسلحه ميتواند در خدمت يا. نيست
 هم“ضد انقالبی“سياست فاشيستی بسيار 

اسلحه بخودی خود بيانگر ماهيت. باشد
بمب را هر دو. بيطرف است. معينی نيست

.يرندطرف درگير مبارزه ميتوانند بکار گ
مهم سياستی که بر اين عمليات حاکم است

از اين. و جهت حرکت آنرا نشان ميدهد
گذشته مبارزه انقالبی با پرتاب چند بمب به

بايد مردم را تشويق کرد در. ثمر نميرسد
ارتجاع هرگز. مبارزه سياسی شرکت کنند

نميتواند از اين اسلحه برای مدت مديد
 و شرکت دادنزيرا بسيج مردم. استفاده کند

آنها در سرنوشتشان و سياسی کردن آنها
همواره به ضرر ارتجاع و امپرياليسم تمام

اين است که توسل به اين روش. ميشود
مبارزه دست امپرياليسم و ارتجاع را ميبندد
و مشعل روشنی را بر سر راه آزادی مردم

روشهايیبايد در مبارزه همواره به . ميگيرد
جاع بنا بر ماهيتتوسل جست که ارت

  .  خويش از توسل به آنها پرهيز ميکند
ء استفاده ای بعمل آيد  وآنوقت نميتواند سو

 عملشاناگر چنين فرضی را بپذيريم عمر
  .کوتاه خواهد بود

اين گروه اسالمی  که ظاهرا نام پر
را بر خود نهاده“ ارتش اسالمی“طمطراق 

که است یيگروها است از زمره آن
بسيار قوی يا مستقيما زير نظرباحتمال 

سازمانهای جاسوسی امپرياليستی و
صهيونيستی کار ميکند و يا با عمال و
جاسوسان آنها آلوده است و مشتی سفيه و
ماجراجو را آلت دست خود کرده اند و با
.دست آنها سياستهای خويش را پياده ميکنند
.اين دستآورد وزير جنگ عراق است

 ارتشی،گ عراقیارتش اين وزير جن
  . مبارک است. اسالمی است

امپرياليستها و مرتجعين بهر جنايتی متوسل
ميشوند و هر کاری از عهده آنها بر می

آنها خودشان مجربترين بمب گذاران و. آيد
ما بايد هشيار باشيم و. گروگانگيرها هستند

  .فريب تبليغات آنها را نخوريم
ال معلوم الح“ارتش اسالمی عراق“اين 

آلت فعل حکومت بغداد است و ميخواهد با
رژيم ايران و فرانسه و شايد هم آلمان

  .مقابله به مثل کند
****

 در“حزب کمونيست کارگری“ يعنی “سفيد
به تروريسم متهم، همه انواع و اقسام آن 

ميشوند زيرا برای مشتی بی وطن و
نوکران امپرياليست آمريکا و اجانب هر
مبارزه ای عليه اين امپرياليست عملی

  . تروريستی است
آنوقت چون آنها خودشان درايران پايگاهی
ندارند و به نيروی مردم متکی نيستند آرزو

مان آمريکا ميشوند تاميکنند و دست به دا
به ايران تجاوز کرده قتل عام کند تا اين
سلطنت طلبان خود فروخته و نوکر بيگانه
بر گورستانهای مملو از اجساد ايرانيها به
حکومت برسند و منابع ملی ايران را مجددا

  .  بر باد دهند
انتقادات آنها نسبت به ترور و تروريسم از

از روی. روی اصوليت نيست
  .سابگريهای  تاجر مسلکانه سياسی استح

جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريکا يک
تروريست و زورگوی جهانی به تمام معنی

تاريخ کمتر آدمی را به اين بيشرمی. است
ميشناسد که روز روشن دروغ بگويد و به
فرمانش بر سر مردم بمب بريزند و در
رسانه های گروهی به سبک التها ظاهر

.بان تهديد و ارعاب سخن بگويدشود و با ز
وی نقش هيتلر و گوبلز را يک جا بازی

  .ميکند
امپرياليست آمريکا بخشی در سازمان

را برای ترور رهبران و مبارزان“ سيا“
ين امپرياليستفراه طبقه کارگر و مخال

 تشکيل داده است و به آنها کمکآمريکا
يکی از اين تروريستها. مالی فراوان ميکند

ک کوبائی فراری است توسطکه ي
آمريکائيها برای عمليات تروريستی آموزش

٧٦اسم اين شخص که امروز . ديده است
سال از عمر تروريستی و بيهوده اش

 Luis “لوئيس پوزادا کاريلس“ميگذرد آقای 
Posada Carrilesدست ايشان در.   ميباشد

 اقدام تروريستی مشاهده شده است و تا٥٠
يروهای انقالبی آغشتهمرفق به خون ن

 يکی از مهمترين١٩٨٠وی در دهه . است
مشاوران ديکتاتورهای آمريکای مرکزی
.در مبارزه با نيروهای انقالبی بوده است
وی عليه فيدل کاسترو رهبر مردم کوبا و
بسياری نمايندگان کشور کوبا به اقدامات
تروريستی توسل جسته که به مرگ بسياری

نظير همين اقدامات.  استاز آنها منجر شده
را امپرياليست انگلستان پس از پيروزی
بلشويکها در انقالب کبير اکتبر روسيه عليه
نمايندگان اتحاد جماهير شوروی در خارجه
.سازمان ميداد و آنها را به قتل ميرسانيد
چنين روشهائی از جانب امپرياليستها
. بهيچوجه جديد نيست و سابقه طوالنی دارد

 جنايتکار کوبائی فراری با کار گذاردناين
يک بمب در هواپيمای مسافر بری کوبائی

  تعداد١٩٧٦ در سال “کوبانا“بنام شرکت 
اين جنايتکار که.  نفر را به قتل رسانيد٧٣

بارها اعالم کرده که آموزش خويش را از
گرفته است سرانجام همراه“ سيا“سازمان 

 در٢٠٠٠عده ای از همکارانش در سال با 
پاناما در هنگام عبور از مرز با گذرنامه

وی ميخواست در. جعلی دستگير شد
تدارک قتل فيدل کاسترو که در کنفرانس
سران آمريکای جنوبی در نوامبر سال

کارانهت شرکت داشت نقش جناي٢٠٠٤
  . خويش را ايفاء نمايد

Mireya Moscoso  “ميرييا مسکوزو“خانم 
 تا آخر ماه اوت  اينرئيس جمهور پاناما که

مقام را دارا بود شش روز قبل از خاتمه
دوران رياستش چهار کوبائی تروريست را
در هماهنگی با آمريکا و با اطالع به  سفير

“سيمون فرو“سابق آنها در پاناما آقای 
Simon Ferroسه نفر از اين.   آزاد ساخت

جنايتکاران که در تدارک ترور فيدل
مهد“داشتند راهی کاسترو شرکت 

کشور اياالت متحده آمريکا“ دموکراسی
پس از آزادی به“ پوزادا“ و آقای .گشته اند

کشور تروريست پرور هندوراس همان
عليه“ کنترا -  ايران“  انقالبدجائيکه ض

زانهضت ساندنيستها سنگر گرفته بود و 
  .جانب اقای ريگان تغذيه ميشد رهسپار شد

ين نظرند که رئيسمفسرين مطبوعاتی بر ا
جمهور پاناما که مناسبات حسنه با
آمريکائيها دارد چون انتظار تقاضای
استرداد تروريستها از طرف کوبا و يا

 رسيدنزا است قبلرا ميکشيده  ونزوئال 
تقاضانامه آنها به آزادی اين جنايتکاران
مبادرت ورزيده تا به عضويت کانون

وبا وکشور ک. دشمنان تروريسم بپيوندد
ونزوئال متعاقب اين اقدام بيشرمانه
تروريستی مناسبات ديپلماتيک خويش را با

  .پانامای دست نشانده آمريکا قطع کردند
حتی اگر اين نظريه مفسرين را کامال
بپذيريم يک نکته اساسی تر را نبايد از نظر
فرو گذار کنيم و آن اينکه انتخابات رياست

 معلومجمهوری آمريکا نزديک است و 
نيست که جرج بوش عليرغم سينه زدن
سلطنت طلبان ايرانی پشت سر وی موفق
.شود بدون تقلب در انتخابات به قدرت برسد

جرج. وی بهر دانه رای نياز وافر دارد
بوش برای جلب نظر سازمانهای با نفوذ
تروريستها و سرمايه داران فراری کوبائی

ه استدر ميامی و فلوريدا پا در ميانی کرد
تا پاناما اين آدمکشان را آزاد سازد و راهی
آمريکا بنمايد تا اين سازمانهای پر نفوذ
تروريستی با علم به حمايت جرج بوش از

انتخابات. آنها به جرج بوش رای دهند
 نما با رای مردمًاريکا که ظاهرمتعفن ام

ر دسيسه و ببه آن داده شده،“ دموکراتيک“
شگفتی ندارد وقتیتوطئه بنا شده است و 

شاهد باشيم که اين روسای جمهور با چه بی
، جنايت ميکنند و بعدشرمی دروغ ميگويند 

، حامی مجازاتمدعی حمايت از حقوق بشر
.تروريستها و پيگرد جهانی آنها ميگردند

 بخود ميگيرند و“دموکرات“آنها قيافه 
 خويش را برخ خلقهای زير سلطه“تمدن“

 و“متمدنانه“آنها تروريسم . ميکشند
امپرياليست آمريکا. است“ دموکراتيک“

امپرياليستی. دشمن شماره يک بشريت است
که با اين شيوه ها  بخواهد رهبران خويش
را بر مسند حکومت بنشاند نشانی از

وحشی و خطرناک و دشمن. ندارد“ آدميت“
نيروهای انقالبی بايد. همه مردم جهان است
ا آماج حمالت خودامپرياليست آمريکا ر

قرار دهند و وی را بنام اصليش که
  .بنامند“ امپرياليست آمريکاست“

****  

  ...حاميان تروريسم دموکرا
 را با نام  تروريست ديگری بنام نواب
صفوی مزين کنند بويژه  فرياد سلطنت
طلبان ايرانی و ارگان سياسی آنها کيهان
لندنی نشريه فارسی زبان پنتاگون  در ايران
به هوا ميرود که چه نشسته ايد يک رژيم

روريستها مشغولتروريستی به تجليل از ت
  .است و به صادرات تروريسم دست ميزند

اگر در عراق مردم مسلح شوند تا از
 حيثيت و غرور ملی  خويش در،شرافت

مقابل نيروهای استعماری به دفاع پردازند
از جانب سلطنت طلبان ايرانی و يا دارو

سناريوی“دسته های متحدشان در متن 
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تها محصول ماشين جعليات آنهاستتبليغات امپرياليس 

   ...اشک تمساح برای
اسقفهای ارتدوکس و مالهای. پرولتری بود

شيعه و سنی به پستوهای تاريخ خزيده بودند و
انتظار مرگ تدريجی خويش انتظاردر 

آنها هرگز به مخيله. ميکشيدند و دعا ميخواندند
خويش نيز خطور نميدادند که روزی
رويزيونيستها به نجات آنها همت گذارده و دست
نجات و همکاری به سوی آنها دراز کنند و

ملتهای شوروی و. نيازمند آنها بشوند
خوردروشنفکران زحمتکشان نيز شاهد اين بر

پرولتری به مسئله ريشه دار مذهب بودند و آنرا
  .مورد تائيد قرار ميدادند

همينکه دست رويزيونيستها رو شد و ناچار
شدند در تکامل خويش از رويزيونيسم به
سوسيال امپرياليسم و از سوسيال امپرياليسم به
امپرياليسم عريان و قبول اقتصاد بازار بجای

لکيت خصوصی براقتصاد دولتی و تقدس ما
وسايل توليد پا بگذارند آنوقت نيز حربه مذهب
برای تحميق توده های مردم و حواله آنها به
بهشت برين تا جهنم جامعه روسيه برايشان به
اميد آينده نا روشن قابل تحملتر باشد ضرورت

سرمايه داری عريان به داروی مسکن. پيدا کرد
 آقای.، به افيون توده ها نياز داشتمذهب

حزب“ عضو کميته مرکزی “يلتسين“
به“ کمونيست اتحاد جماهير شوروی

گورستانهای تاريخ روسيه تزاری رفت و
 را از سوراخهای“راسپوتين“عکسبرگردانهای 
، کالهی بوقی و مقدس برموش بيرون کشيد

سرشان نهاد و عبائی بر گرده شان کرد و دهان
ب حاليکه در محراکف کرده از ودکا و در

کليسا تلو تلو ميخورد کليسای ارتدوکس را
بياری طلبيد و آنها را به طور رسمی به حضور

، و بهپذيرفت و از آنها تقدير و تجليل نمود
مبارزه عليه مذهب در زمان استالين کبير تاخت
.و خود نيز دعاگويان رهسپار کليسا گشت

ه خدمت گرفت تا دررسانه های گروهی را ب
ين مسيح  و بويژه بخشمورد حقانيت د

 و بعد از وی“يلتسين“. ارتدوکس آن تبليغ کنند
 بيک نسبت از کليسای ارتدوکس“پوتين“آقای 

.برای حفظ قدرت طبقه حاکم طلب ياری نمودند
امروز کليسای ارتدوکس مانند دوران مخوف
تزارها که انسانها را با شالق به گاری می بستند

ای جان هزارانتا اسبها استراحت کنند و بر
سرباز روسيه که قربانيان جنگهای دولت تزار
بودند دعا ميکردند و آنها را از زير کتاب مقدس
قبل از رهسپار شدن به ميدان بی بازگشت جنگ
،ميگذراندند تا در موقع مرگ رستگار شوند
باز به صحنه آمده است و در خدمت طبقه حاکم

  .قار گرفته استجديد روسيه 
 روز پيش در اوايل ماه سپتامبر سالهمين چند
 تصوير مقدس مريم را که در انقالب٢٠٠٤

اکتبر از بين رفته بود با سالم و صلوات از
طرف کليسای کاتوليک و به ابتکار پاپ اعظم

اين. به روسيه با تبليغات فراوان بازگردانيدند
اثر که اصلش در انقالب اکتبر نابود شد

ا با سياست موذيانهبازسازی گرديد و بدلش ر
با نگهداری در اطاق پاپ به مدت ده سال تبرک

حال اين بدل مقدس. کردند تا مجددا مقدس شود
شده را به روسيه بازگردانيده اند تا تصوير

 وبه  زادگاهش بازگردد“ مادر خدا“مقدس 
کسی متوجه نشود که تصوير جعلی را بايد

نيزبگذريم که اصلش . بعنوان اصل قالب کنند
تحفه ای نبود و جنبه مقدس هرگز نداشت چه به

ليکن کليسا و بورژوازی. رسد به نسخه بدلی آن
  .روسيه به اين گونه مساعدتها نياز وافر دارند

تها را به انتها رسانيدسکار رويزيوني“ يلتسين“
و پرچم داس و چکش را که رويزيونيستها هنوز
برای فريب طبقه کارگر شوروی و جهان حفظ

های مخوفرازکرده بودند با پرچم سه رنگ ت
روسيه اين مظاهر ارتجاع سياه در اروپا

ولی پرچم سه رنگ تزار تجلی. تعويض نمود
ستم ملی به ملتهای غير روس بود که لنين
وضعيت آنها را در دوران تزار به ملتهای

لنين از زتدان ملل در. زندانی تشبيه ميکرد
ستقرار سوسياليسما. روسيه تزاری سخن ميگفت

در زمان لنين و استالين به اين وضعيت خاتمه
 با روی کار آمدن رويزيونيستهاییولداد 

خروشچفی تزارها را مسيح وار از قبر تاريخ
پرچم سه رنگ روسيه تزاری. بدر آوردند

   . توهين مستقيم به همه ملتهای روسيه است
جهتگيری حکومت به نفع نوع خاصی از مذهب

م نوع بنيادگرای مذهب مسيحيت نميتواندو آنه
در کشوری که ميليونها ملتهای تحت سلطه در
آن مسلمان هستند موجی از دشمنی مذهبی و

مردم هر روز در کنار. نفرت ملی ايجاد نکند
غارت منابع طبيعی چچن و ستم ملی شاهد اين

اگر. تضييقات و توهينها و برتری طلبيها هستند
 خويش را در موردِ بی طرفی دولت ،باشدقرار 

مذهب زير پا بگذارد ولی از همه اتباع خود و
حتی اتباع مسلمان ماليات بگيرد که آنرا در راه
تبليغ کردن کليسای ارتدوکس هزينه کند نبايد
شگفت زده شود که ملتهای مسلمان اين عمل را
توهين به مقدسات و سنتها و فرهنگ خود تلقی

سل شوند تا خويش را ازکرده و به خشونت متو
در. زير سلطه روسهای ارتدوکس نجات دهند

حقيقت دولت روسيه به دولتی باج گير از
مسلمانان برای تقويت اسقفهای ارتدوکس بدل

اين دولت روسيه است که مذهب را. شده است
از گورستان تاريخ روسيه در آورده و با آن ملل
یروسيه را عليه هم تحريک کرده و همبستگ

  .ضد ارتجاعی آنها را بر هم ميزند
اين موج خشونت در زمانيکه ايده آل سوسياليسم
در روسيه از بين رفته است و مذهب به تکيه
گاه نظری انسانها و ملتها بدل شده است که در
آن راه نجات بشريت و پايان دادن به ستم ملی
را می جويند براحتی ابعاد غم انگيز و هولناکی

گروگانگيری کودکان در مدرسه. دبخود ميگير
 در قفقاز وآنهم نه در“بسالن“ای در شهر 
north ossetien “اوستيای شمالی“چچن بلکه در 

که منجر به سيصد سی و پنج قربانی و بيش از
. زخمی شد بهيچوجه اقدام موجهی نيست٦٠٠

اين منطق درست است که روسها وحشيانه شهر
ايتخت چچن را پ“گروسنی“سيصد هزار نفره 

با خاک يکسان کرده اند و صدها کودک چچنی
اين درست است. را بيرحمانه به قتل رسانده اند

که ملت چچن زير سلطه تزارهای نوين در
روسيه است و از حقوق ملی خويش محروم

، ولی اين درست نيست که مدعيانگرديده است
ندن حقامبارزه برای رفع ستم و برسميت شناس

همان ملی خويش بهمستقل هويت حيات با 
 به آنروسها  متوسل شوند که نا موجهیسايلو

چنين روش نا اميدانه و کور و. توسل ميجويند
بدون هدف در مبارزه فقط انزجار افکار
عمومی را بر عليه مقاومت مردم چچن بر می
انگيزد و دست تزارهای نوين را در قتل عام

رزه ميتوانداين روش مبا. آنها آزاد ميگذارد

.براحتی مورد سو استفاده دشمن نيز قرار گيرد
همه امپرياليستهای جهان يک صدا از قتل عامی
که روسها براه انداختند تحت عنوان اينکه راهی

جرج. نمانده بود حمايت کردند“ پوتين“برای 
در عراق نياز دارد“ پوتين“بوش به حمايت 

محال چه ضرری دارد اگر وی از کيسه مرد
آقای گرهارد شرودر صدراعظم. چچن ببخشد

آلمان فدرال حتی انتخاب قالبی عامل دست
دموکرات“نشانده مسکو در چچن را خيلی 

البته جای شگفتی. مورد تائيد قرار داد“ منشانه
نيست که آقای شرودر مفهوم دموکراسی طبقاتی
را بهتر از روشنفکران چپنمای ضد کمونيست

  . ان عمل ميکندايرانی ميفهمد و بد
ناسيوناليسم شونيسم کور که نفرت ملی را تبليغ
ميکند و به قتل عام متوسل ميگردد فقط ميتواند

پان اسالميسم. به تقويت نفرت ملی منجر شود
مردم. ارتجاعی نيز راه نجات مردم چچن نيست

اين حيطه تنها با همکاری با کمونيستهای اصيل
ن کشوری بزرگ آلنينيستها ، با شوروی

ميتوانند به ايجاد جبهه گسترده ای عليه
، بر ضد ستم ملی و جدائیامپرياليست روس

 با اين برنامه روشن و.دين از دولت دست بزنند
انترناسيوناليستی است که موفق به کسب اعتبار
بين المللی شده و افکار عمومی را به سمت خود
جلب کرده و با پاکيزه نگهداشتن صفوف خود

ن را بر  پرووکاتورها و جاسوسان دشمنميدا
  . تنگ ميکنند

تهاجم سربازان روس به مدرسه در حاليکه
صدها کودک در آن گرفتار گروگانگيرها بودند

، وجودو انتشار اخباری مبنی بر مين گذاری
 که صحت و سقمش قابلاعراب در ميان چچنها

بازرسی نيست و يا مسلح کردن افراد شخصی
اعزام آنها به سمت مدرسه درغير مسئول و 

حاليکه آشفته بازاری که بوجود آمده بود قابل
 صحنه های دلخراشی از بربريت،کنترل نبود

در اين مبارزه جای يک. به نمايش گذارد
رهبری کمونيستی انقالبی خاليست تا جنبشی را

  که خواستهايش
 محقانه است به راه درست بکشاند و مانع شود

توسل شوند که انزجار برانگيزبه اقداماتی م
است و جنبش محقانه ای را به انفراد کامل

توسل به بنيادگرائی اسالمی به مسلخ. بکشانند
بردن مردم چچن و تضعيف جنبش مقاومت آنها

  .است و اقبال جهانی نمی يابد
در کنار اين وضعيت مغشوش فراموش نکنيم

 بحر خزر به انتقال نفِتبزرگ راِهکه چچن 
امپرياليست روسيه نميتواند. سيه و اروپاسترو

 را براحتی از دست بزرگ راهنظارت بر اين
وی در چچن به همان بازی ای دست. بدهد

ميزند که امپرياليست آمريکا در عراق دست
  . زده است

آمريکا، ، آذربايجان، گرجستاندولتهای ترکيه
و انگليس و اسرائيل در بحران چچن منافع

،زيرا وجود يک منطقه بحرانی. حياتی دارند
ياری ميکند تا نفت بحر خزر از گرجستان و
ترکيه بگذرد و به اسرائيل برسد و بدست
آمريکا و انگليس که سرمايه گذاری هنگفتی در
احداث لوله های انتقالی نفت از بحر خزر به
دريای سياه و جنوب ترکيه به بندر جيهان در

بحران چچن. فتددريای مديترانه کرده اند بيا
يک جنگ فرسايشی عليه امپرياليست روسيه
است تا در مرزهای جنوبی خويش هميشه

  ٩صفحه   در بقيه ...حمايت. مشغول باشد
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

  ...بمب اتمی اسرائيل 
 تخريب اوضاع اقتصادی کره شمالی و ادامه

بی و دريای آرام و تهديدحضور در کره جنو
مرز شرقی و شمالی چين و کنترل ژاپن نياز

  . دارند
امپرياليست آمريکا ميخواست با شرکت

،، ژاپن، چينکنفرانسی از ممالک روسيه
، کره شمالی و اياالت متحدهکره جنوبی

، کره شمالی را تا حد ممکن زيرآمريکا 
پژوهشهای اتمیفشار ديپلماتيک بگذارد تا از 

ممالک“سر و صدای خطر . دست بر دارد
مايع حياتبخشی است که جرج بوش“ شرور

به رگ کنسرنهای تسليحاتی امپرياليست
رات آن سرمست شونديآمريکا ميزند تا از تاث

 .و بر ضروت ادامه بقاء اين صنايع تکيه کنند
هنوز صدای نعره های جرج بوش آرام
نگرفته است که حال معلوم شده کشور

مره و اشغالی کره جنوبی سالهاست بهمستع
تحقيقات اتمی زير نظر جاسوسان امپرياليست
آمريکا اشتغال داشته و اين تحقيقات را از ديد

کره جنوبی به. جهانيان مستور ميکرده است
آزمايشات فراوانی برای غنی کردن اورانيوم
دست زده و در اين امر موفقيت بدست آورده

رار داد منع گسترشولی کره جنوبی ق. است
 کرده است ولیءسالحهای هسته ای را امضا

.زيرجلکی به اين کار اشتغال داشته است
اين به اين مفهوم است که کره جنوبی دنيا را
فريب داده است و در چند قدمی بمب اتمی

کره جنوبی پس از برمال شدن فعاليتش.  است
در زمينه ساختن بمب اتمی بصورت مسخره

م کرده است که دانشمندان کره جنوبیای اعال
.بدون اطالع دولت به اين کار دست زده اند
حتی جمهوری دروغگوی اسالمی در ايران
نيز چنين دروغ بيشرمانه ای را در مورد
.پژوهشهای محقانه اتمی ايران نگفته است

، نه غيرتحال نه غيرت جرج بوش
ايرانی اروپائيها و نه غيرت سلطنت طلبان

حزب کمونيست“هبری کيهان لندنی و به ر
 آريل شارون و نهتنه غير، “کارگری ايران

غيرت البرادعی و نه غيرت دشمنان و
مخالفين خائن پژوهشهای هسته ای در ايران

بمب اتمی کره جنوبی زير. به جوش می آيد
زيرا بمب اتمی کره جنوبی. سبيلی رد ميشود

و“ آزاد“، محصول جامعه “دموکراتيک“
خوب است و بمب اتمی کرهاست لذا “ مدنی“

اين است.  است“استالينی“شمالی بد است و 
منطق دورويانه امپرياليستی و اين منطق
ثابت ميکند که ممالک جهان نبايد سرنوشت
سياسی کشور خويش را ملعبه دست
.امپرياليستها و شانتاژهای آنها قرار دهند

کنند ازامپرياليستها هر لحظه و هر جا اراده 
بمب اتمی بدون واهمه و ناراحتی وجدان

  . استفاده خواهند کرد
آيا ميتوان به ابراز نگرانيهای دروغين
امپرياليستها و صهيونيستها از بابت خطر

کره! هرگز. بکار برد بمب اتمی اعتماد کرد
شمالی برای حفظ استقالل و شرافت خويش
به اين پژوهشهای هسته ای نياز دارد و بايد

با امپرياليستهای. آنرا به پايان برساند
.آدمخوار فقط با اين زبان ميتوان سخن گفت
.دانستن زبان انگليسی برای تفاهم کافی نيست

  .، زبان قابل فهم آنهاستزبان هسته ای
****  

  ....آب که از سر گذشت
 سال٢٥ از مرز است که حداقل نیو غير قان

اسرای اين عده از جمله عبارت. زندان دارد
 وازه دارغ، يک مبوده اند از يک راننده تاکسی

يکی از قضات عاليرتبه ديوان عالی قضائی
  .افغانستان

وضعيت مضحک و عجيبی پديد آمده است که
.با هر توضيح آمريکائی ها خنده دارتر ميشود
،سه نفر آدمکش حرفه ای با ساز و برگ کامل

ر اسارت بدست طالبان وود با تحمل خطخسر 
يا مامورين دولتی حکومت افغانستان و کاله

حافظ نظمبين المللی گذاردن بر سر نيروهای 
، وارد افغانستان شدهو ارتش متجاوز آمريکا

، سرخود بربطور علنی رفت و آمد داشته
اساس سليقه شخصی در منطقه جنگی و

،  شکنجه، زندانی کردهخطرناک اسير گرفته
بخوانيد(، نتايج شکنجه را به وزارت دفاعداده

، از جيبش کردهرگزا) توفان-جنگ آمريکا
مبارک تغذيه نموده و بر جان ومال ناموس
مردم افغانستان مسلط شده و همه اين اقدامات
را بدون اطالع آمريکائيها و بيخ گوش آنها
انجام داده و کوچکترين انتظاری هم از مقامات

آيا معجزه ای به وقوع. ندآمريکائی نداشته ا
  نپيوسته اسـت؟ 

افکار عمومی جهان گوشش ديگر به دروغهای
امپرياليستها عادت کرده است حال يک دروغ
ديگر نيز به کوه دروغهای آنها افزوده شود

از قديم گفته اند آب که از. فرق چندانی نميکند
  . سر بگذرد چه  يک نی چه صد نی

 دولت رسمی و.واقعيت ليکن چيز ديگريست
.منتخب آمريکا رسما دستور قتل صادر ميکند
خمينی دستور قتل سلمان رشدی را صادر کرد
و اين امر بدرستی با اعتراض جهانی

ليکن کاری که در. نيروهای مترقی روبرو شد
مورد خمينی زشت و قابل سرزنش بود در
.مورد آمريکا نه زشت است و نه قابل سرزنش

مامی و سعيد مرتضوی دراگر کار سعيد ا
تعقيب مخالفين رژيم ايران و بکار انداختن
ماشين قتلهای زنجيره ای و برپائی زندانهای
مخفی و خصوصی عملی زشت ضد انسانی
برخالف مقررات بين المللی و نقض حقوق
بشر و جريحه دار کردن حيثيت انسانی است
در مورد آمريکا که مدعی حمايت از حقوق

 ظاهرا اسارت و زندان وشکنجهبشر اسـت و
 عين حمايت از،را با حسن نيت انجام ميدهد

حقوق بشر محسوب ميشود و نميتوان بر وی
در مخيله امپرياليست آمريکا بشر. خرده گرفت

.فاقد حقوق انسانی اسـت.  بشر نيست،افغانی
هر چه باشد امپرياليسم آمريکا بزعم يارانش

ايجاداست که در پی “ متمدن“کشوری 
١٨ اگر . در افغانستان ميباشد“جامعه مدنی“

باشند“ جامعه مدنی“ميليون افغانی نيز مخالف 
 تا آمريکا به اهدافبايد سر همه آنها را بريد

توجه کنيد دولت رسمی. ادعائيش دست پيدا کند
آمريکا رسما نظير رفسنجانی و فالحيان برای
تلسر مخالفانش جايزه تعيين ميکند و مشتی قا

حرفه ای را بسيج کرده به افغانستان ميفرستد تا
 و روشهای وحشيانه از“خودسرانه“با اعمال 

آنها را. متهمين و يا مشکوکين بازجوئی کنند
موظف ميکند که مسئوليت اقداماتی را که
ارتش رسمی آمريکا از توسل به آن در
.صورت برمال شدن هراس دارد بعهده بگيرند

، آدمربائی، بازجوئیآنها برای آدمکشی

شرکتهای  خصوصی ايجاد کرده اند که با
حقوقهای کالن بدون کوچکترين مبنای حقوقی

، تشويق بهاگر تعيين قاتل. به کار مشغولند
، تعيين جايزه برای سر مخالفين عملی ضدقتل

بشری و ضد همه موازين برسميت شناخته شده
جهانی است و دستگاه قضائی را اساسا به زير

آنوقت امپرياليست آمريکا، سئوال ميبرد
مرتکب همه اين اعمال شده است و بايد در
مورد ماهيتش در مجمع عمومی سازمان ملل

امپرياليست آمريکا آدمکشی. به بحث پرداخت
آدمکشی. را رسمی و خصوصی کرده است

، به امری مستمر و باديگر امر اتفاقی نيست
سم خويش را مکاني، بدل شدههقاعده و برنام

ما در اينجا با يک ماشين. نيز خلق کرده اسـت
عظيم آدمکشی روبرو هستيم که قوانين آمريکا
قادر نيستند اين آدمکشان را تحت تعقيب

اين حکومت همان عملی را. قضائی قرار دهند
انجام ميدهد که يک قاتل برای انجام ماموريِت
قتلش که با بهای گزافی سفارش داده شده و

ريچه قديمی در سازمان سری مافيا داردتا
ولی همين عمل آدمکشی اگر. انجام ميدهد

برای مامور قتل جرم محسوب ميگردد و
دستگاه قضائی بايد قاتل را تحت تعقيب قرار
دهد در مورد قتل رسمی و فراخوانی به

 همان دستگاه،آدمکشی با انگيزه سياسی
بدلقضائی به مدافع و حامی فراخواننده قتل 

  . ميگردد
آيا قابل تصور اسـت که کسی از مرزهای
،افغانستان اشغالی با ساز و برگ کامل بگذرد
رواديد  ورودی نداشته باشد و اسير قوای

  اشغالگر و يا طالبان نگردد؟ 
 در بازجوئی نخست خويش“ايدما“ولی آقای 

اعتراف کرده است که ماموريت وی و يارانش
به. يکا بوده استاز طريق وزارت دفاع آمر

زانه پنج بار با، شخص ايشان رواعتراف وی
وزارت نامبرده در تماس بوده و نتايج تحقيقات
خويش را در اختيار مراجع ذی صالح قرار

  .داده از آنها کسب تکليف ميکرده اسـت
وی حاضر شده داليل خويش را که حاوی

يادداشتهای، پيامهای الکترونيکی، فاکس ها
عاليترين مقامات  وزارت دفاعروزانه با 

وی اعتراف نموده. آمريکاست منتشر کند
مظنونين به حمايت از تروريسم از طرف آنها
بدون کوچک ترين حکمی به اسارت در آمده

 آنها برای“اعترافات“شکنجه ميشدند و 
حقيقتا. مقامات آمريکائی ارسال ميشده است
نباشد. چشم حکومت مستقل آقای کرزای روشن

که خدائی ناکرده ايشان نوکر آمريکا باشند و از
  .حقوق مردم افغانستان حمايت نکنند؟

 بارها“توفان“ما در شماره های قبل نشريه 
،بطور مستند نشان داديم که شکنجه کردن

، نقض حقوق، غارت، دروغگوئیآدمکشی
در ماهيت...  والمللین ، نقض موازين بيبشر

ت اين امپرياليستجنايا. امپرياليست آمريکاست
در عراق و افغانستان ادامه جنايات آنها در

 شکنجه.، و نيکاراگوئه است، کوبا، شيلیويتنام
  .قانون نظام سرمايه داری است

ما در گذشته نشان داديم که جنايات اين
امپرياليسم در عراق و شکنجه زندانيان اتفاق
نبوده و کار يک مشت سرباز خاطی نبوده

دم با اين افتضاح جديد سياستحال مر. است
آمريکا روبرو شده اند و تالش فراوان الزم

  .    است تا آنها را از خاطره ها محو کرد
****
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سرطان. جريان سرايت کرده است اين
منصور حکمت هر دو جناح را از پای
انداخته و تهی کرده است و اين بی خبران به
اين تصورند که ماهيت دعوايشان بر سر بد

.همی انديشه های باطل منصور حکمت استف
نطفه شکست از همان بدو تولد در بطن اين

اتفاقا هر دوی. جمعيت خانه کرده بوده است
ما حاضريم. اين جريان ها حکمتيست هستند

.گواهی حکمتيسم را برايشان صادر کنيم
نظريات انحرافی و ارتجاعی منصور حکمت
 ومتعلق به هر دوی اين جريانات است

هيچکدام نميتوانند با زرنگی خودشان را از
دعوا بين قرائتهای. اين گنداب بيرون بکشند
قرائتی که بتواند به. مختلف از حکمتيسم است

تالشهای قدرت طلبانه و رياست منشانه
بحران اين گرد. بخورد و يا خورانده شود

همآئی بحران درک و قرائت درست يا
شمنی  باد. نادرست از حکمتيسم نيست

لنينيسم.  لنينيسم از همان روز نخست است
مارکسيسم دوران ما دوران احتضار
امپرياليسم است و مسايل و تحوالت جهانی را

.ی ديد ميتوان توضيح داد فقط از اين دريچه
دشمنی با لنينيسم اين امکان را از آنها گرفته

ی ديد بود و گرفته است که دنيا را از دريچه
اين است که آنها با تشديد. ی ببينندمارکسيست

تضادهای ملی و طبقاتی در جهان با تزهای
ليبرالی و غير طبقاتی منصور حکمت بيهوده
بدنبال راه حل و پاسخگوئی به مسايل

تناقضات آنها در عراق و افغانستان. ميگشتند
همه و همه ناشی از... و يوگسالوی و

یوفاداری به حکمتيسم است که چيز ديگر
جز سرهم بندی مشتی نظريات ضد کمونيستی
قديمی در قالب واژه های نو و رونويسی از
آثار ضد کمونيستهای بين المللی به زبان

آنها مشغول. انگليسی مورد عالقه اش نيست
به آنند که باز هم هواداران خويش را بدنبال
نخود سياه بفرستند و سر آنها را با تعزيه

ماهيت. م گرم کنندمنصور حکمت و حکمتيس
 لنينيسم و-اين مبارزه مبارزه ميان مارکسيسم

حکمتيسم بوده است و خواهد بود و جنازه لت
و پار حکمتيسم که در مقابل ماست بهترين

،، پرگوئی، بيهوده گوئیگواه بر بيموردی
زائد بودن اين پديده ميرنده در جنبش

 کمونيستی ايران بودهی ديد  و زايندهحياتبخش
 دوران مانور و عوامفريبی حکمتيسم.ستا

تمام شده است و جنبش کمونيستی ايران در
يک نبرد ديگر بيک پيروزی جديد در خدمت

.لنينيسم دست يافته است-پاکيره گی مارکسيسم
.و حال پيروزی خويش را جشن ميگيرد

حال بايد. ضاد با لنينيسم است ت،بحرانماهيت 
شستگیشاهد بود که بر سر حقوق بازن

هر کدام از. دعوای شديدتری در گيرد
رهبران که به منابع مالی نزديکترند بصورت

ديگر. متمدنانه از برکات آن استفاده ميکنند
،هيچ مبنای اعتماد رفيقانه ای وجود ندارد
ديگر هيچ مبنای مشترک فکری مورد توافقی

بورژوها و خرده. در ريشه وجود ندارد
ند به اصل خودبورژواهای اين حزب دار

  .اين هنوز از نتايج سحر است. رجوع ميکنند
زنده با لنينيسم که بار ديگر صحتش را به

  .  اثبات رسانيد
*****  

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

  ...بمب اتمی اسرائيل 
برابر بهگوشخراش خويش در يک جنگ نا 

کره شمالی تاختند و در حاليکه خودشان کره
جنوبی را در اشغال خويش نگهداشته و با آن
مانند مستعمره رفتار ميکنند و بزرگترين
خطر را با حضور خود در منطقه اوقيانوس

همواره از خطر موهوم، آرام پديد آورده اند
آنها رهبران کره. کره شمالی دم ميزنند

و وحوش و جنايتکار و بیشمالی را جالد 
توصيف ميکنند و آنها را... وجدان و

عناصری توصيف ميکنند که فقط برای حفظ
مردم کشورشان را به گرسنگی، قدرت خود

کسی در دنيای. و بدبختی محکوم کرده اند
تزوير امپرياليستی نميگويد که همين

“دموکرات“ و “دوست بشر“آمريکائيهای 
 به عراق در تجاوزمانند تجاوز امروزشان

به کشور کره سه ميليون نفر را به قتل
رساندند و برای نخستين بار در تاريخ بشريت
بمبهای ميکروبی در جنگ کره به کار

آنوقت تکه بدن کره را از پيکره. گرفتند
مادرش مانند کارشان در ويتنام و در آلمان

غسل تعميد“ کره جنوبی“جدا ساختند و با نام 
از آن روز آنرا تخته پرشی برای و دادند

اخالل در منطقه شرق اسيا نموده اند و
تماميت ارضی کشور مستقل کره را مورد

  .  تعرض قرار ميدهند
کره شمالی هيچکدام از پيمانهای منع گسترش
سالحهای اتمی را به رسميت نميشناسد و
عمال با پژوهشهای اتمی هيچ قراردادی را به

از اين گذشته کره. زير پا نگذاشته است
شمالی همواره درخواست کرده است که
انرژی سوخت وی که برای پيشرفتهای
اقتصادی و تامين حداقل زندگی مردم
،کشورش مورد نياز است بايد تامين شود

آمريکائيها به کرهعليرغم وعده های اوليه که 
شمالی دادند به قولهای خويش طبق معمول

که نفت نداردبرای کشوری . وفا نکردند
راهی نميماند جز اينکه از نيروگاههای اتمی

امپرياليستها آمريکائی ميخواهند. استفاده کند
با جارو جنجال و دروغپراکنی از پيشرفت
کره شمالی با تهديد و اکاذيب جلوگيری

کره شمالی بارها از آمريکائيها. نمايند
،خواسته است که در يک پيمان دو جانبه

مالی را تضمين کرده و قراردادامنيت کره ش
تا کره شمالی. عدم تجاوز با آنها منعقد کند

خيالش از جانب دسيسه های رسمی
امپرياليست امريکا آسوده گشته و امکانات
ناچيز خويش را در عرصه اقتصادی و

ولی. پيشرفت کشور بکار گيرد
امپرياليستهای آمريکائی با اين امر موافقتی

د در يک مسابقه تحريکندارند و ميخواهن
آميز و تهديدی   کره شمالی را به زانو

ماهيت اين فعاليتهای امپرياليستی. درآورند
برای امپرياليست. تسلط بر کره شمالی است

آمريکا نفس وجود کشور کره شمالی قابل
 بهانهکره شمالی“ بمب اتمی“. قبول نيست

رفا ابزاری برایای بيش نيست و ص
 باين جهت.اليستی استتحريکات امپري

حاضر نيستند به پيشنهاد کره شمالی برای
انعقاد قارداد عدم تجاوز که شانتاژ سياسی

آنها به اين. ، تن در دهندآنها را بی ثمر ميکند
  ٧بقيه در صفحه ...        شانتاژ برای

  ....بت"ميراث خواران 
 .  مناسب دانسته استاند علم کرده“  کارگری

 اکثريت١٦حال معلوم شده است در پلنوم 
نيست“حکمتيست که خودش را مارکسيست 

 ماه٦ کرده و عقب نشينی ميداند “در جهان
اپورتونيستی بنام گرانبها را در اختيار فرصت

حميد تقوائی گذارده است تا به خرابکاريش
 در مقابل چرخش١٧ادامه دهد و در پلنوم 

کمونيستهای“ اين اپورتونيستی ليدر حزب
 سخنت ليدر حزبعشجااز فقط “ کارگری

گفته و آنرا تحويل مردم داده و از موفقيتهای
عکس و تفصيالت سخنبی نظير کنگره با 

١٨در پلنوم “: ها اضافه ميکنندآن. رانده است
ماعميق ترين و تند ترين نقد را به نتيجه رای

خاتمه دادن به جنگبرای . گيری پلنوم کرديم
ما ليدری حزب که به راه انداخته بودند قدرتی

 و عليرغم اين سازشهای“... را به آنها داديم
عليرغم فريب توده، گنديده و غير اصولی
اپورتونيست ميدانند وهای مردم خودشان نه 

  .نه ضد انقالبی
،از سخنان بی سر وته آنها که بر مال ميشود
از اتهامات غير سياسی و مبتذلی که بر عليه
،هم منتشر ميکنند جز مضمون قدرت طلبی

کينه توزی، خود پرستی خرده بورژوازی
 و شاخ و شانه، دشمنيهای شخصیريشه دار

. نميشودکشيهای خرده بورژوائی چيزی ديده
هر دوی اين جناحها به منصور حکمت

 حزبشانه، هر دو اين جناحها برناموفادارند
 قبول دارند،است“  يک دنيای بهتر“را که 

هر دو اين جناحها ضد سوسياليسم در
شوروی بوده اند و ساختمان سوسياليسم را
ممکن ندانسته انقالب را بر اساس اقتصاد

کونوميست، هر دو آنها اتوضيح ميدهند
ند، هر دو آنها ماهيت تجاوزکارانه وهست

 هر دو،ارتجاعی امپرياليسم را نفی ميکنند
،اين جناحها ضد ديکتاتوری پرولتاريا هستند
هر دو اين جناحها به مفاهيم اجتماعی آزادی

غير طبقاتی برخوردبصورت و دموکراسی 
، هر دو آنها ضد جنبشهای آزاديبخشميکنند
و آنها مدافع اسرائيل اند و از، هر دميباشند

، هر دومنابع آنها از هر نظر تغذيه ميشوند
آنها نافی گذشته پر افتخار جنبش جهانی

، هر دو آنهاکمونيست در ايران و جهانند
هر دوليبراليسم بورژوائی را تبليغ ميکنند، 
، هر دواين جناحها ضد ايران و ايرانی اند

“کارگریکمونيست “اين جناحها  خود را 
، هر دواين جناحها مضمون سياسیميدانند

 و“اسالم سياسی“اوضاع جهانی را نزاع بين 
هر دو اين جناحها. دولت مدرن آمريکا ميدانند

از مبارزه طبقاتی بوئی نبرده و دو دستی به
سياه و“سناريوهای ارتجاعی و من درآوردی 

 منصور حکمت چسبيده اند و بر سر“سفيد
نند که تقوائی سياه و مدرسیاين دعوا ميک

، هر دو اين جناحهاسفيد است و يا برعکس
د، هر دو اين جناحها گذشتهحکمتيست هستن

هر دو اين. ننگين اين جريان را قبول دارند
جناحها مخالف لنينيسم و هوادار صهيونيسم و

پس مرگشان ديگر در. امپرياليسم هستند
  . چيست؟ پس ديگر چه مرگی دارند

گردهمآئی که نام حزبِی که در اين بحران
برخود نهاده است بوجود آمده بحرانی است
که از بدو پيدايش اين جريان بر تمام پيکره
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   ...اشک تمساح برای
در مبارزه“ پوتين„رئيس جمهور آمريکا از 

عليه تروريسم فقط در حرف است وگرنه چه
کسی است که نداند گروههای مسلح چچنی

يشه به گرجستان که زير نظارت سربازانهم
آمريکائيست عقب نشينی ميکنند و از طريق
.اينترنت شرکتهای آمريکائی حمايت ميشوند
هم دولت ترکيه و هم دولت انگلستان به وضوح
.از گروگانگيرهای چچنی ها حمايت کرده اند
دولت ترکيه در سابق امکانات زيادی در

ر داد تا دراختيار تروريستهای چچنی قرا
دريای سياه يک کشتی را به گروگان بگيرند و
تا قبل از تسليم شدن حساب شده و برنامه

 همه مطبوعات جهان را به کمک،ريخته شده
. تبليغاتی طلبيده تا روسيه را زير فشار بگذارند
دولت آلمان فدرال از تحويل دادن يک زن

که“ هبيوه های سيا“چچنی منتسب به 
بدست ارتش روسيه به قتل رسيدههمسرانشان 

اند و گويا چندين سرباز روسی را به قتل
رسانده و تحت تعقيب است به دولت روسيه

عليرغم اينکه سفير روسيه در. خوداری ميکند
 Wladimirبرلن آقای والديمير کوتنيف

Kotenjewمدعی است که دولت آلمان  
، دولتبدرخواست استرداد آنها پاسخی نميدهد

که درخواست کتبی مبنی برادعا ميکند ان آلم
.دريافت نکرده استاز کسی استرداد مجرم 

دولت روسيه بارها به دولت آلمان برای حمايت
از اقليت چچنی در اين کشور انتقاد نموده است
و از آنها خواسته است که ممالک اروپائی به
مجاز شمردن برگذاری سمينارهای مربوط به

د تحت تعقيب در روسيهچچن که توسط افرا
دولت روسيه از. صورت ميگيرند خاتمه دهند

جمله مدعی است که سرنخ ترور تاتر مسکو
Achmed Sakajew  “احمد ساکايف“در دست 

است که يکی از سياستمداران چچنی بوده و
برای افشای زورگوئيها و جنايات روسيه در
چچن به برگذاری نشستهائی در دانمارک اقدام

مطالبه استرداد وی از جانب.  استکرده
روسيه را دولت دانمارک به استناد اينکه
مدارک ازنظر آنها کافی نيست رد کرد و اجازه

 عازم انگلستان“احمد ساکايف“داد که آقای 
دادستان کل روسيه از دولت انگلستان. شود

خواسته است اين سياستمدار چچنی را بعلت
در برنامه و دست داشتنش “جنايات بزرگ“

ريزی برای گروگانگيری تاتر موزيکال مسکو
که منجر به قتل بيش از صد نفر در مسکو
گرديد به دولت روسيه مسترد دارد ولی دولت

  .فخيمه انگلستان اين امر را رد کرده است
٦نشريه وزين هفتگی آلمانی اشپيگل در شماره 

 خود در باره همدردی دورويانه٢٠٠٤سپتامبر 
و تقبيح“ پوتين“رهای جهان با سران کشو

واقعا تلگرافهای همبستگی“: مينويسدتروريسم 
  اين پرسشیاز خارج چقدر ارزش دارند؟
در حاليکه.  است که درروسيه مطرح است

 دولت زيرزمينی“وزير خارجه“همزمان با آن 
چچن در آمريکا از امتياز پناهندگی سياسی

اش در“ وزير فرهنگ“، برخوردار است
در فرانسه“ وزير بهداشتش“، نگلستان استا

که بورس“ امور اجتماعيش“است و وزير 
 دارا است در آلمان بسر“بنياد هاينريش بول“

ميبرد؟ آيا اين است مبارزه جهانی ضد
  .“تروريسم؟

در نشريه دوره ششم“ توفان“حزب کار ايران 

 خود در مقاله١٣٨١ر  آذ٣٣سال سوم شماره 
“ و مسئله چچن“توفان“ “ای تحت عنوان 

اسناد منتشر شده در اينترنت نشان“: نوشت
ميدهند که تروريستهای چچن که با اسامه بن

نشانی الدن همکاری ميکنند تارنمائی با
)org.kavakaz .www  (در آنجا دارند که شرکت

  درCogent Communicationآمريکائی
 ژانويه بنام آنها ثبت کرده٢٤تن در واشنگ
در آمد مالی اين شرکت از جانب منابع. است
  و .IN-Q-Tel   ائیـــــريکـــ آم  شرکتهای مالی

                      
Metacartaاين دو شرکت در.  تامين ميشود

رابطه مستقيم با سازمان جاسوسی آمريکا
مرکز اين سازمان در شيکاگو. قرار دارند

 آمد وNational Security(NSA)است و بنام 
،رفت اطالعات و داده ها را در اينترنت ضبط

 از آدرس تارنمایو ثبت و کنترل ميکند
  “ .تروريستهای چچنی مطلع است

هومانيسم در اين جا ما با يک تظاهر دورويانه
اين تظاهر به بشر.  روبرو هستيم)اخالقی(

م بورژوائیدوستی از مظاهر روشن ليبراليس
دلسوزانی ظاهری برای گروگانها و. است

،، فلوجهبمباران وحشيانه هزاران نفر در نجف
  ...  سامره و بغداد و ناصريه و

مفسرين سياسی بر اين نظرند که گروگانگيری
اخير در مسکو بايد به روسيه حالی کند که
برنامه اتمی خويش را در مورد رژيم

اگر. وقف کندتروريست مالها در ايران مت
روسها با تقويت تروريسم در ايران غرب را
تهديد کنند بايد خودشان قربانی همان نوع
ترور قرار گيرند که در ايران به تقويت ريشه

  . آن مشغولند
 منافع ها در چچن که صرفااين درگيری تضاِد

ناشی از بی عرضگی روسها و حضور عربها
 بهدر چچن نيست ابعاد وسيعتری دارد که

.بهای از دسترفتن جان انسانها تمام ميگردد
گرچه به ظاهر جنگی مذهبی در گرفته است
ولی اين جنگ در ماهيت خويش جنگی ملی و
برای رهائی از زير سلطه روسيه امپرياليستی
است که ستم ملی را در تظاهر به ارتقاء
مذهب مسيح  در مقابل اسالم به مرحله جديدی

  .ستاز تعصب بر کشيده ا
در) توفان(قفقاز همانگونه که حزب کار ايران

نيم دهه پيش پيشگوئی کرد به مرکز جديدی از
بده و بستانهای امپرياليستی و تالش برایِ

تجزيه ايران ونفوذ اسرائيل در اين منطقه و
تسلط امپرياليستها غربی در بازارهای روسيه

مردم ايران نبايد. و تهديد ايران بدل ميگردد
 به سرنوشت مردم چچن بی تفاوتنسبت
اين سياست سياستی است که ارتجاع. بمانند

بين المللی در طرحهای منطقه ای خود در
راه پيروزی مردم چچن راه. نظر گرفته است

پيروزی طبقه کارگر است نه راهی که خود را
بدست پان اسالميستها بسپارند تا قبر آنها را

ت و مرتجععليرغم اين جاهلي. زودتر بکنند
بودن پان اسالميستها هرگز نميتواند مجوزی
.باشد تا جنايت عليه بشريت را توجيه کند
هرگز نميتوان خلقی را به جرم اينکه مذهبی و
متعصب است و فرهنگش به آن گونه ای نيست

اين نوع برخورد. که ما ميپسنديم قتل عام نمود
راه. طبيعتا برخورد کمونيستی نخواهد بود

زه روشن و درست راه مبارزه ضدمبار
امپرياليستی است چه برعليه امپرياليست روس

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

  ...ايدئو“حزب بی 
،، نه تنها کمونيست نيستميخواهد ايدئولوژی 

اين. کندجاعل است و واقعيت را تحريف مي
،جريان نه تنها جهان را کاذبانه تفسير ميکند

اين جريان.  نيستدبه تغيير جهان نيز معتق
. هوادار وضع موجود است،ضد کمونيستی

، هوادار مرداب و تعفنهوادار آب راکد است
“مدنی“و “ سفيد“سرمايه داری بنام جامعه 

  .است
حزب ما مجددا دشمنی اين عده را با لنينيسم

 ميدهد و در مقاالت بعدی در اين زمينهنشان
اين شيشه شکسته را با هيچ. سخن خواهد راند

جای رهبران آنها. چسبی ديگر نميتوان بند زد
در کنار سلطنت طلبان اين متحدان ثابت قدم

  .سناريوی سفيد آنهاست
، سناريوی سفيدی کهو اين سناريوی سفيد آنها

کا و تجاوز امپرياليسم آمريبهرا دش امي
به ميهن ما ايران بسته بودصهيونيسم اسرائيل 

پس از تجاوز به عراق ومقاومت مردم اين
اين است که در شرايط. ياس کشانيدکشور به 

جديد منطقه تئوريهای ارتجاعی  و ضد
کمونيستی آنها در منطقه بکلی در هم ريخته

  .است
**** 

  ....بت"ميراث خواران 
در حزب آقای حميد تقوائی هستند و يالي

  .منصور حکمت بروشنی معلوم نيست
يکی شمشير. جنگ بکلی مغلوبه شده است

يچرخد و ميزند و ديگریبدست بدور خود م
از. نيزه به کف سنان بر سر گرفته است

طرفی در اين تعزيه عاشورای منصور
 کورش مدرسی در لباس امام حسين،حکمتی

مظلوم ظاهر ميشود که قربانی توطئه های
يزيد گشته و حقوق اش از جانب بنی اميه

٢٢( تن  و يارانش ٧٢نقض شده و امروز با 
در پی کسب حقوقی که) ر نف٥٠نفر بعالوه 

عليرغم داشتن اکثريت برای آن مبارزه نکرده
مريدانش سينه ميدرند که. است بر آمده است

به ليدر سابق! ای اهالی مبارز هشيار باشيد
، حقش را در کنگره چهارمتوهين شده است

، وی ميراث خوار واقعی منصورخورده اند
جناحنماينده واقعی ، وی حکمت است

وی حکمتيسم. م در حزب بوده استحکمتيس
را از منصور حکمت هم بهتر ميفهميده و حال

مريدانش با. پرچم حکمتيسم را برافراشته است
، بگو تا خونحکمتيسم رهبر ماست“فريادهای 
 به فرمان جهاد وی پاسخ مثبت داده“بريزيم

هر عضوی مجبور است تا با يکی از اين. اند
حال معلوم.  ندوارثين منصور حکمت بيعت ک

شده است که حميد تقوائی از همان روز نخست
که منتظر“ چپ سنتی“بعنوان نماينده نقابدار 
بوده ونشسته در کمين مرگ منصور حکمت 

برای کسب رهبری خيز گرفته بوده است و
می خواسته اموال مادی و معنوی منصور

حال فرصت را. حکمت را يکجا تصاحب کند
ب نوينی که اين عده بنامبرای کودتا در حز

  ٨بقيه در صفحه ...       یکمونيست“

ملعبه دست. و چه آمريکا و چه انگليس
امپرياليستها قرار گرفتن فقط ادامه فاجعه

  .است
**** 
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

  .اساسی سرچشمه ميگيرد 
بورژوازی ايدئولوژی خويش را ايدئولوژی

و آنچنان آنرا بديهی جلوه ميدهدعام جا ميزند 
و شيوه تفکر خويش را آن چنان ميگستراند و
سايه تاريک و سنگين خويش را به همه
آنچنان تحميل ميکند تا جائی برای ايدئولوژی

و آنوقت مدعی ميگردد. پرولتاريا باز نگذارد
  .که جهان ما جهان بدون ايدئولوژی است

و بر سرآنوقت چماق اتهام را بلند ميکند 
ذليل“کمونيستها ميکوبد که ای مردم اين  

 ميخواهند همه چيز را“مرده ها
حکومت و حزب“ کنند و “ايدئولوژيک“

“بی طرف“آنها .  درست کنند“ايدئولوژيک
فرقه های“، انها هستند“ ايدئولوژيک“، تندنيس

، برخوردشان به مسايلاند“ايدئولوژيک
، نيست“دوستانه“ و “واقعبينانه“
سياه“، آنها همه چيز را است“ ايدئولوژيک“

اين گفتار بورژواها که.. .می بينند و“ و سفيد
شب و روز از زبان انديشمندان خويش و

ماخود فروخته که هيچوقت از “ چپهای“
دازدنبودند تبليغ ميکنند ما را ياد آخوندها ميان

که برای مبارزه با کمونيسم و تکفير آن و
بی مردم اعالم ميکردندتحريک احساسات مذه

، به اين دليلکه کمونيستها خدا را قبول ندارند
هم که“ نيست“يعنی خدا و “ کمو“ساده که 

 يعنی“کمونيست“ پس . است“نيست“همان 
بورژوازی که لباس مدرنيته به. “خدا نيست“

تن کرده است ديگر امروز نميتواند با آن
حربه فرسوده بی خدائی به جنگ کمونيستها

حربه بورژاها نيز مدرن شده است و. بيايد
بخود گرفته“ علمی“و “ دموکراتيک“ظاهر 
، آنها از حکومتهای غير ايدئولوژيک.است

، سخن ميرانند کهجهان غير ايدئولوژيک
منظورشان حکومتهای بورژوائی و سرمايه

بزعم آنها حکومتهای ايدئولوژيک. داری است
 نوع وشامل حکومتهای کمونيستی و يا آن

اشکالی از حکومت سرمايه داران ميگردد که
بعلت بوی تعفن وحشتناکشان که ديگر برای
فريب مردم کارآئی ندارند ناچار شده اند آنها

. بخوانند“حکومتهای ايدئولوژيک“را نيز 
آنها همه نظامهای  سوسياليستی را که متکی
بر مالکيت اشتراکی و بدور از بهره کشی

 و“نظام ايدئولوژيک“ است به انسان از انسان
متهم ميکنند“ نظامی مذموم“به نيت آنها به 

ولی غير سوسياليستی يعنی نظام سرمايه
اگر ليبراليسم. داری برای آنها خوب و بد دارد

آن نظام در تکاملش در مقابل خطر مبارزه
، پهلويسم ، خمينيسم ،طبقاتی به هيتلريسم 

... وکارتوئيسم، سو، پينوشه ئيسميسما نيکسون
ديگر بشريتکه “ ئيسم هائی“ رسيده باشد آن

نظام“طرد کرده و قابل پذيرش نيستند فورا به 
 در غير.منتسب ميشوند“ ايدئولوژيک

اينصورت آقای جرج بوش و ريگان و دوگل
“ايدئولوژی“و برلوسکونی و نظاير آنها فاقد 

“ايدئولوژيک“ و بر نظامهای غير بوده اند
 نظير حکومتهای فاشيستی.نده اندحکومت را

بورژوازی... و نازيها و جمهوری اسالمی و
وقتی از حکومتهای ايدئولوژيک غير
کمونيستی سخن ميراند اشاره ای هم باين
واقعيت ندارد که اين نظامها نظامهای سرمايه
داری اند و آنها را نميشود به حساب

اين دقيقا همان مبارزه. کمونيستها نوشت
.ئولوژيک است که ما از آن سخن ميگوئيمايد

   ...ايدئو“حزب بی 
.کشتی نشسته ايم و بايد به ساحل نجات برسيم

 برای اين دو طبقه“ساحل نجات“ليکن  مفهوم 
طبقه کارگر برای اينکه به. يکسان نيست

ساحل نجات برسد بايد حساب خود را از
 بورژوازی جدا کند و سوار قايقحساب

خويش شود و برای خودش پارو بزند و
بورژوازی را به حال خود گذاشته که اگر
واقعا برايش مقدور است با نيروی خود پارو

طبقه کارگر بايد.  برسد“ساحل نجات“زده به 
خود را از دست بورژوازی خويش نجات دهد

،هومو نه اينکه اجازه دهد به بهانه خطرات مو
همبستگی با بورژوازی خودی و سازش

 به وی“ملت“طبقاتی را در يک قايق مشترک 
  . تحميل کنند

پس حزب طبقه کارگر يک اسلحه مبارزه در
دست طبقه کارگر برای نجات وی از بهره
کشی و در فرجام خويش نجات بشريت از

  .بربريت سرمايه داری است
لحهطبقه کارگر برای نجات خويش به اين اس

نياز دارد و بدون اين اسلحه حزب و تشکيالت
،، تاکتيکها، تجارب و روشهاکه حافظ سنتها

اهداف و برنامه های طبقه کارگر است اين
  .رهائی امکانپذير نيست

 کارگر برای اينکه از اين اسلحهولی طبقه
،بتواند استفاده کند بايد اين اسلحه را براق کند

با سالح زنگ. صيقل دهد و پاکيزه نگهدارد
کمونيستها. زده نميتوان به جنگ ددان رفت

برای حمايت از منافع طبقاتی خويش بايد به
.دانش ايدئولوژيک کمونيستی مسلح باشند
برای آموزش اين دانش ايدئولوژيک به حزب

  .طبقه کارگر نياز است
مارکسيسم لنينيسم به ما ميآموزد که چنين

  .ار باشدسازمانی بايد بر سه اساس استو
  .، سياسی و سازمانیبر مبانی ايدئولوژيک

  :مبانی ايدئولوژيک به چه معناست
اساس ايدئولوژيک باين معناست که
حزب طبقه کارگر بايد قطبنمای
خويش را برای عبور از کوهها و

 بدون قطبنما طبقه .ها داشته باشد دره
رـــــــو س کارگر به بيراهه ميرود

 سر  بورژوازی اهــجام از اردوگـــان
  .در مياورد

همه طبقات اجتماعی ايدئولوژيی خويش را
يعنی از دريچه ارزشهای طبقاتی. دارند

خويش به پديده های اجتماعی نظر کرده و آنها
را بنا بر منافع طبقاتی خويش تفسير نموده و

  . توضيح ميدهند
، ليبراليسم بورژوازیايدئولوژی بورژوازی

 اين نظر به مسايل موجود و بورژواها ازاست
.در عرصه های اجتماعی برخورد ميکنند
وجه مشخصه آنها حمايت از برابری صوری

، برابری در حرف ولی نابرابری درانسانها
 در اين ايدئولوژی فرد در مرکز.عمل است

توجه قرار گرفته و جمع بمفهوم اجتماع به
همه چيز بر اساس تقدس. پس رانده ميشود

صوصی بر وسايل توليد بر پامالکيت خ
، احکام اساسی قانون،قوانين حقوقی. ميگردد
، مفاهيم و، فرهنگ و آموزش، فلسفهقضائی

تعاريف از آزادی و دموکراسی و برابری و
از همان اعتقاد ...، احکام اخالقی  وبرادری

سرمايه داران بطور مستمر دروغ ميگويند و
اگر شما صدها بار دروغهای آنها را بر مال
کنيد باز به دروغ و جعل تاريخ متوسل ميشوند
زيرا مهم برای آنها تسلط طبقاتيشان است و نه

شما اگر صد بار ديگر. بيان حقايق تاريخی
، فيلم تهيه، کتاب منتشر کنيددنيز مقاله بنويسي

نمائيد که مثال در ايران يک کودتای آمريکائی
صورت پذيرفته است و سازمانهای جاسوسی
آمريکا و انگليس در آن نقش داشته اند و شاه
را بعنوان عامل دست نشانده کمپانيهای نفت

 باز سلطنت طلبان بی،بر سر قدرت آوردند
فرد مستقل و، شاه شرم به شما خواهند گفت

ليهعملی بوده و اين مصدق بوده است که بر 
اگر شما به انتقاد از. شاه کودتا نموده است

خود آبکی وزير امور خارجه سابق آمريکا
خانم آلبرايت اشاره کنيد فورا آنرا غير قابل
استناد جلوه داده و مدعی ميشوند که ايشان
برای بدست آوردن دل آخوندها دروغ گفته

بديهی است که ديگر در اين مبارزه. اند
ايدئولوژيک سخن بر سر کشف حقايق نيست

سخن بر سر. که تکرار آن مشکل را حل کند
جعل تاريخ و بزير سلطه در آوردن مردم

باين جهت بايد مبارزه. ايران است
ايدئولوژيک را مستمرا ادامه داد و آنرا با

  .مبارزه سياسی تکميل کرد
رخوردی نسبت به مبارزهلنينيسم ها چنين ب

ايدئولوژيک دارند و اين روش مبارزه را از
،، انگلسآموزگاران بزرگ خويش مارکس

  .لنين و استالين آموخته اند
طبيعتا کمونيستها که باين مبارزه ايدئولوژيک
تکيه ميکنند همواره برای پاکيزه گی

آنها هوادار. مارکسيسم لنينيسم مبارزه مينمايند
، با آشفته فکری و مشوب کردنشفافيت اند

اگر جريانی به. افکار به مبارزه بر ميخيزند
اعتقاد داشته باشد و“ حزب غير ايدئولوژيک“

که فاقد“ حزب اجتماعی“برای آن بنام 
-می از مارکسيئفعاليت کند بوايدئولوژی است 

حزب“ بحرانی که در .لنينيسم نبرده است
است ودر گرفته “ کمونيست کارگری ايران

صورت شهر فرنگ وخيمه شب بازی بخود
گرفته است ناشی از بی اعتقادی به لنينيسم و

اين جريان منحرف يک. ماال مارکسيسم است
جريان ليبرالی است که سازش طبقاتی را تبليغ

طبقه بورژوازی با مطالب آنها اساسا. ميکند
حمايت سلطنت طلبان که در. مخالفتی ندارد

 آنها متحد پر و پا“ سفيدسناريوی سياه و“
قرص آنها هستند و تظاهرات مشترکشان در
لس آنجلس و فرانکفورت و نظاير آنها بهترين

حزب ما. نمونه برای شناختن ماهيت آنهاست
گفته و باز تکرار ميکند که ريشه های بحران
را در اين حزب بايد در بی اعتقادی آنها به

 نفیلنينيسم که مارکسيسم دوران ماست و
اين بحران در.  مبارزه طبقاتی جستجو کرد

زمانی بروز کرده است که مبارزه طبقاتی در
عرصه جهان تشديد شده و با نظريات غير
طبقاتی و مانورهای ديپلماتيک و بحثهای
انحرافی و زايد و مبتال به جوامع مرفه
بورژوازی نميتوان به زندگی طفيلی وار ادامه

 امر مثبتی است که ازشقه شدن اين حزب. داد
جريانی که. پيروزی لنينيسم ناشی ميشود
، جريانی کهمنکر وجود ايدئولوژی است

 وحزب را بی ايدئولوژی و مال طبقه کارگر
٩بقيه در صفحه ...    را نيز بیحزبش 
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

عين حال دارای  آگاهی نيز ميباشند و از اين 
به مثابه طبقهآنها ، تا آنجا که رو می انديشند

ميکنند و بر اين اساس تمامی تموحکمسلط 
،عصر تاريخی را تعيين ميکنندابعاد يک 

انجامبديهی است که آنرا در همه ی دامنه اش ب
 واز جمله بمثابه انديشورز، يعنی رسانند

، توليد و توزيعمولدان انديشه ها حکومت کنند 
،انديشه های زمان خود را تنظيم کنند

، انديشه های حاکمنديشه هايشانابطوريکه 
هنگاميکه برای نمونه در. باشددوران 

، اشراف وسرزمينی قدرت سلطنتی
عنی، يبورژوازی سر حکومت ميستيزند

، آئين تقسيمجائيکه حاکميت تقسيم شده است
 کهسر بر می آوردقوا چون انديشه ی حاکم 

  .“. بيان ميگردد“قانون ابدی“ چون اکنون
محور زندگی اجتماعی“ :رفيق استالين ميگفت

رهنمون هر. معاصر مبارزه طبقاتی است
طبقه ای در جريان اين مبارزه ايدئولوژی

ود دارای يکبورژوازی برای خ. اوست
ليبراليسم و آن باصطالح –ايدئولوژی است 

پرولتاريا نيز از خود دارای ايدئولوژی. است
سوسياليسم و آن هم چنانکه ميدانيم -است
  .“است

اين است آنچه که در باره ايدئولوژی و اهميت
، يک مارکسيست لنينيست کهآن يک کمونيست

معتقد به کسب قدرت سياسی و استقرار جامعه
 تحقير ايدئولوژی.سوسياليستی باشد بايد بداند

مبارزه با کمونيسم و ريختن آب به آسياب
کسی که نفهمد. دشمنان طبقه کارگر است

، به چه درد ميخورد و چراايدئولوژی چيست
واقعی است و مستقل از خواست فردی ما

رر را از بِِ، آنکس در عمل ِهوجود دارد
ادی طبقه کارگرتشخيص نميدهد مبارز راه آز

نيست وجودش برای الی جرز ديوار ليبراليسم
  .بورژوای خوب است

حزب طبقه کارگر سازمان مستقل سياسی طبقه
کارگر است که از منافع سياسی و اقتصادی و

همه.  اين طبقه حمايت ميکندايدئولوژيک
طبقات غير پرولتری حزب سياسی خويش را

،يشدارا هستند و از طريق اين تشکل خو
در. خواستهای طبقاتی خود را متحقق ميسازند

، حزبی که حافظجامعه حزب غير طبقاتی
منافع هيچ طبقه اجتماعی نباشد نبوده و نيست

    .و نميتواند وجود داشته باشد
حزب طبقه در حقيقت فصل مشترک

ايدئولوژيک و-اقتصادی-خواستهای سياسی
اساسی فرد فرد آن طبقه است که در يک

  . ديالکتيکی و نه مکانيکی تبلور مييابدوحدت 
بورژواها که برای خودشان اين حق را قايلند
که حزب طبقاتی خويش را دارا باشند از طبقه
کارگر اين حق را دريغ ميکنند و مانع ميگردند
تا اين طبقه نيز حزب مستقل خويش را مستقل

بورژواها ميگويند. از بورژوازی بوجود آورد
ئی نياز نداردر به حزب مجزاکه طبقه کارگ

آنها ميتوانند نمايندگان حاضر در احزاب
بورژوازی را برگزينند که خواستهای آنها را

بچه های“انها ميتوانند مانند . بر آورده کنند
.به درون احزاب ما وارد شوند“ عاقل و خوب

آنها احزاب ماهيتا طبقاتی خويش را حزب
و“ لتم“ حزبی که از منافع “همه خلق“
حمايت ميکند جا ميزنند و ميگويند“ کشور“

 ١٠بقيه در صفحه ...   همه ما در يک

نبايد ازميهنشان در مقابل استعمارگران و
، بحث در مورد آزادی“امپرياليستها دفاع کنند

، تبليغ ايدهو دموکراسی ناب و غير طبقاتی
،“جامعه باز“های ارتجاعی کارل پوپر بنام 

کردن“ نهادينه“بحث مسخره در مورد 
دموکراسی در جامعه و نظاير آنها عرصه

گوناگونی است که در آن اين مصافهای 
 بورژوازی برای خلع.طبقاتی صورت ميگيرد

سالح کردن روحی زحمتکشان برای قبوالندن
به آنها که مبارزه شان بی ثمر است و دستگاه
معنوی بورژوازی جاودانی است به گسترش
.اين انديشه ها و تسخير بازار انديشه نياز دارد

ی سخت طبقاتیبر سر تسخير اين بازار جنگ
بی توجهی به اين امر با توجه به. در ميگيرد

اينکه همواره سربازان جديدی به ارتش
پرولتاريا  وارد شده و همگی از سطح دانش
باالئی برخوردار نيستند از اهميت مبارزه

مبارزه. پيگير ايدئولوژيک پرده بر ميگيرد
ايکه بايد توسط حزب باشد و سازمان دهی

با کتاب آنتی دورينگ به جنگانگلس . شود
دورينگ رفت و وی را در عرصه
ايدئولوژيک با حمايت از نظريه سوسياليسم

بدون اين مبارزه خطر پيروزی. شکست داد
. بورژوازی در اين عرصه از نبرد منتفی نبود

پيش از آنکه متحد شويم و برای: لنين ميگفت
آنکه متحد گرديم ابتداء بطور قطعی و صريح

زم است خط فاصلی بين خود قرارال
 ). چاپ روسی٣٧٨لنين جلد چهارم ص (.دهيم

ايدئولوژی: ح ميشودمسئله تنها اينطور طر“
در اينجا حد. بورژوازی و يا سوسياليستی

بنابر اين هرگونه دوری... وسطی وجود ندارد
، بخودی خود معنی تقويت ايدئولوژیاز آن

فحهصهمان کتاب (       . بورژوازی است
٣٩٢-٣٩١ (  

مسئله مبارزه ايدئولوژيک يکی از عرصه
.های مهم  مبارزه طبقاتی پرولتارياست
پرولتاريا در سه عرصه با دشمن طبقاتی

،، در عرصه سياسیمبارزه ميکند
نميتوان از مبارزه.  ايدئولوژيک و اقتصادی

در يک جبهه بطور کلی دست کشيد و انتظار
ه و دفاع را دراگر قدرت حمل. پيروزی داشت

يک نقطه جبهه تضعيف کنيم دشمن طبقاتی از
همان نقطه ضعف و خط ضعيف جبهه برای

  .رسوخ در صفوف ما استفاده خواهد کرد
مارکس و انگلس در ايدئولوژی آلمانی
درمورد ايدئولوژی و انديشه های طبقه مسلط
و تالش آنها برای قالبی کردن تفکر جامعه

طبقهی انديشه ها “ :سخن رانده می نويسند
، در هر عصری انديشه های مسلط اندحاکمه

 حاکم درمادیبدين معنی که طبقه ايکه قدرت 
 حاکممعنویدر عين حال قدرت  جامعه است
طبقه ايکه  وسايل توليد مادی را. نيز ميباشد

، در عين حال وسايل توليددر اختيار دارد
، بطوريکه بطوراستا معنوی را نيز دار

سط انديشه های آنانکه وسايل توليد معنویمتو
.را در اختيار ندارند تحت تسلطش ميباشد
انديشه های حاکم هيچ چيز ديگری نيست جز

بيان، يعنی بيان معنوی روابط مادی حاکم
، يعنی همانبزبان انديشه هاابط مادی حاکم رو
بدلحاکم به طبقه  طبقه را يک که یابطور

  .  های حاکميت وی آری انديشه ،کرده است
افراديکه طبقه ی حاکم را تشکيل ميدهند در

   ...ايدئو“حزب بی 
و يا“ بجای وحدت سياسی متوسل گرديده اند

در چرخش به تحزب چپ...“در جای ديگر 
 بجای وحدت سياسی وحدت،سنتی

جدل“و يا “ ايدئولوژيک مبنا اعالم ميگردد
سياسی جايش را به صدور انزجار نامه های

ايدئولوژيک داده “اعالم موضع“سياسی و 
، در جای ديگری در ذم ايدئولوژی“است

در فرهنگ چپ سنتی ايدئولوژی“ :ميآورند
بجای سياست مينشيند و وحدت ايدئولوژيک

اين سنت بجای حزب. مبنای اتحاد است
، آنها“سياسی به فرقه ايدئولوژيک ميرسد

برای راه برون رفت از بحران به  صدر
: و می نويسنداختالفات خويش اشاره کرده

تالش برای ممانعت از تبديل حزب کمونيست“
، صرفنظرکارگری به يک فرقه ايدئولوژيک

، منفعت مشترک کلاز هر اختالف سياسی
   .“جنبش ماست

پس يکی ازاين اختالفات بايد اختالف
ايدئولوژيک باشد ولی شما هر چه بيشتر
ميخوانيد کمتر از اين نزاع ايدئولوژيک سر

دليلش در اين است که از ديدگاه. يددر ميآور
ليبرالی نميتوان ايدئولوژی کمونيستی را

در.  توضيح داد و به حمايت از آن برخاست
مثل مناقشه نيست ولی واقعا سگ صاحبش را

  .نميشناسد
در تعريف ادئولوژی در فرهنگ معتبر

، مجموعهعلم افکار“: الروس می نويسند
ن را تشکيلافکار و معتقداتی که يک دکتري

می دهد و در فلسفه مجموعه افکار و نظرات
منسجمی است که يک طبقه اجتماعی خود را
در آنها بار می يابد و آنرا برای مبارزه با طبقه
ديگر بخاطر تحميل قدرت خود به خدمت می

  ).فرهنگ فرانسوی الروس(“.گيرد
ايدئولوژی سهمی فعال از مجموعه شعور

بخش آگاه شعورسهمی که . اجتماعی است
.اجتماعی را ميسازد و ماهيتا طبقاتی است
ايدئولوِژی مجموعه آن نظرات يا انديشه های
فرد در باره واقعيات پيرامون بر اساس

طبقه با دست يافتن به. مصالح طبقاتی است
 تبليغات و مانورهایِلَددانش طبقاتی بايد َب

بورژوازی را بيابد و انديشه های خويش را بر
اس منافع طبقاتی خويش صيقل دهد تا بتوانداس

در اين مبارزه ايدئولوژيک که از جانب طبقه
حاکمه برای گمراهی طبقه کارگر صورت

بورژوازی به مبانی. ميگيرد پيروز شود
فکری طبقه کارگر حمله ميکند تا اين مبانی را

در اين نبرد. در نزد وی بی اعتبار نمايد
خويش را  به کارانديشمندان و دانشمندان 

پروفسورهای اجير خويش بر صفحه، ميگيرد
تلويزيون ميآورد و يا کتابهای بی خواننده آنها

بورژوازی. را در تيراژ باال به چاپ ميرساند
،ثهای انحرافی و گمراه کننده براه می اندازدبح

، تاريخ را جعل ميکند تا مبارزهدروغ ميگويد
ا تسلط بروی ب. طبقه کارگر را منحرف کند

توليد مادی اجتماعی نظارت بر توليد معنوی
هيچکس. اجتماعی را نيز از آن خود ميکند

حق ندارد طوری ديگری بجز تفکر بورژوائی
تسلط بر افکار و انديشه ها نتيجه. بيانديشد

اين يک. تسلط بر شرايط مادی جامعه است
بحث“مثال . مبارزه ايدئولوژيک است

کمونيستها“و يا “ شرطآزاديهای بی قيد و 
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حزب بی 
  “ژیايدئولو“

قدری حوصله کنيد و نگاهی عميق به اين آش
شله قلمکاری که در اثر اختالفات ميراث
خواران منصور حکمت بروز کرده است

ببينيد که چه آشفته فکری هولناکی. بيافکنيد
سراپای اين جريان آلوده و ليبرال در بر گرفته

شما شاهد ملقمه ای از مفاهيم ليبرالی و. است
ويد که ميخواهند آنها را بهضد کمونيستی ميش

. به خورد مردم نهند“کمونيستی“نام نظريات 
فاجعه آنجاست که اين عده بر سر بديهی ترين

لنينيسم- مقوالت و اصول مارکسيسم،مفاهيم
آنها بوئی از مارکسيسم. درک روشنی ندارند

که اساسا ماهيت، اين است لنينيسم نبرده اند–
، هر دو طرفداختالفات  مبنای نظری ندار

  . ف ميزننديک حر
بینشريات خروارها يکی از نگارنده ای در 

محتوی آنها در توضيح اختالفاتشان به
.کشفياتی نائل شده که بايد زود به ثبت برساند

اتحاد در حزب بايد بر پايه...“: وی مينويسد
، باين مفهوم“اتحاد عمل باشد نه اتحاد نظر
 مجاهدين خلق وميتوان با سلطنت طلبان و يا
در شراط معينی... يا شورای ملی مقاومت و يا

که مثال سناريوی سفيد بر سياه بايد پيروز شود
؟!!در عمل توافقاتی کرد و حزب واحد داشت

و در جای ديگر در انتقاد به طرف مقابل
ناتوان از تامين يک... ليدر حزب“: مينويسد

اتحاد سياسی در حزب به روش شناخته شده
  ۶بقيه در صفحه ...   يکنقالب ايدئولوژا

 واحد طبقه کارگر ايرانحزب"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،. ی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيست. 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

 .گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  “بت اعظم“ميراث خواران 
دو شقه شده“ کارگری ايرانکمونيست حزب “

انتظار داشت که چند شقه شود و هربايد . است
-بر استبه فارسی ترجمه اش ره(شقه ای ليدر

دعوا ظاهرا بر. خود را انتخاب کند)  توفان
سر لحاف مال نصرالدين است و هر طرف
مدعی است که ميراث خوار منصور حکمت

مسابقه ای در گرفته تا هر کس ثابت کند. است
که بيشتر چاکر مريد و فدائی  منصور حکمت

“فيضيات“است و بيشتر از دريای بيکران 
ال بی مثال  ویوی بهره گرفته و مسخ جم

کيش متعفن شخصيتی که مريدان.  شده است
 از زيارتش،منصور حکمت از آن بت ساختند

نان خوردند امروز با تمام تنه سنگينش بر
  . گردن اين فدائيان منصور حکمت فرود ميايد

اين بت سازی در تاريخ جنبش کمونيستی در
رهبران. احزاب به قدرت نرسيده بی همتاست

 مورد ستايش توده ها بودند ايناحزابی که
احترام عميق را نه به زور دگنک و تبليغات
ارزانقيمت و شبکه اينترنت و شستشوی مغزی
بلکه بر اساس  کارنامه افتخارآميز اعمالشان

منصور حکمت فاقد همه. به کف آورده بودند
کيش شخصيت مصنوعی. اين امتيازات است

ود حاکیوی حتی در زمانيکه در قيد حيات ب
از شخصيت بيمارگونه ايست که عقده های بی
شخصيتی خويش را با چنين جنجال تبليغاتی

، چماقحال چماق اين بت. ارضاء ميکرد
منصور حکمت چماقی شده است که هرتکفير 

.کس با توسل به آن خدمت طرف مقابل ميرسد
گروهی که خود را پشت خانم آذر ماجدی

ه است سندهمسر منصور حکمت پنهان کرد
نقد و زنده ای را بر سر دست گرفته و از
شهود زنده و مستقيم که تا لحظات واپسين بر
بستر مرگ منصور حکمت حضور داشته و

کلمات طالئی وی را ياد داشت می کرده است
طرف. برای حقانيت خويش ياری ميگيرد

ديگر که از اين بخت فيزيولوژيکی محروم
را عليه ما“  مائوبيوه“است فرياد ميزند که 

چپ“به شيوه “ بيوه مائو“، و با برانگيخته اند
ننه من“ميخواهند کلک ما را بکنند و “ سنتی
، يعنیحال آنکه آنها. بازی در آورند“ يبمغر

طرف مقابل همسنگران خانم مهرنوش
موسوی و نه خانم مينا احدی  که فرد اخير در
اتسنگر مقابل کمين گرفته است از اين نمايش

“بيوه اش“با “ مائو“باکی ندارند و خدمت 
 اينکه در اين ميان منظورشان. ميرسندجايک
  ٩بقيه در صفحه   ...       “مائو“از 

 يازده اسير افغانی را٢٠٠٤ ماه ژوئيه ٥مطبوعات جهان خبر دادند که نيروهای امنيتی افغانستان در 
شغل. که در اسارت سه آمريکائی  در کابل بوده اند نجات داده و اتباع آمريکائی را  دستگير کرده اند

به موجب. اين سه نفر ماموريت آدمکشی رسمی از جانب دولت دموکراتيک و متمدن امريکا بوده است
آنها“  متمدنپچ“ سلطنت طلبان و همدستان “سانسور“ و ضد “آزاد“اين اخبار که در روزنامه های 

 را شکنجه کرده ودرج نميشود اين افراد دارای زندانهای خصوصی بوده اند و در آنجا شهروندان افغانی
مقامات راستگوی آمريکا فورا رابطه. نتايج اين شکنجه ها را به وزارت دفاع آمريکا اطالع ميداده اند
 .Jonathan K (“ايدما. يوناتهان ک“خويش با اين عده را تکذيب کرده و اعالم داشتند که آقای 

Idema(  نه عضو ارتش آمريکا و نه مامورايشان. نمِيشناسنداصال “ شتر ديدی نديدی“ را به مصداق 
اين افراد بطور غير قانونی وارد. دولت آمريکا ميباشد و حضورشان در افغانستان غير قانونی است

  . حقيقتا حيرت آور است!. خاک افغانستان شده اند
 و تصور اينکه اين عده با اين تجربه مهم“بی خبری“بين المللی نيز از روی “ صلح“نيروهای حافظ 

 به آنها از روی کمال ميل ياری می رسانده،  متعلق به ارتش آمريکا هستند،حرفه ای و تجهيزات نظامی
  .اند

  ٧بقيه در صفحه ...    ، شکنجه اتباع  افغانی و عبورجرم اين عده دارا بودن زندانهای خصوصی

آب که از سر بگذرد چه  يک نی، چه صد نی
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بمب های اتمی 
اسرائيل و کره 
جنوبی شرور 

  نيستند
جرج بوش در يکی از نطقهای پر سر و

، کره شمالی وصدای خود ممالک ايران
ناميد و با“ ّرشرهای ومح“را  عراق

  . آنها آمدفرهنگنامه مذهبی به جنگ 
کره شمالی مرتب از جانب امپرياليستها
مورد حمله قرار ميگرفت که در پی دستيابی
به سالح اتمی هستند و ميخواهند به اورانيوم

امپرياليستها در. غنی شده دست پيدا نمايند
  ٨بقيه در صفحه ...       بوقهای تبليغاتی


