
 

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

دو باند سوداگر 
  سياسی بزرگ

  
در توضيحات کتاب جنگ داخلی در فرانسه در
مورد تاریخچه نظام تک حزبی آمریکا چنين

  .ميخوانيم
 بدوا بوسيله١٨٢٨حزب دموکرات در سال 
، چند گروه  ازائتالف  صاحبان کشتزارها

بورژواها و همچنين بخش عمده کشاورزان و
این حزب. خرده بورژوازی شهری تشکيل یافت
 بتدریج١٩در دهه های سوم و چهارم قرن 

نماینده منافع برده داران صاحب کشتزارهای
ایاالت جنوبی و بورژوازی بزرگ ایاالت شمالی

در. شد و طرفدار حفظ و گسترش برده داری بود
انونی که متضمن بر سر تصویب ق١٨٥٤

،گسترش برده داری در تمام آمریکا ميشد 
اختالفات شدیدی در این حزب در گرفت  که

موجب شکست حزب منجر بانشعاب در آن  و
ریاست  و رسيدن لينکلن به١٧٦٠در انتخابات 

  .جمهوری آمریکا شد
 بوسيله١٨٥٤حزب جمهوریخواه در سال 

بحز. مخالفين برده داری بنيان گذاری شد
جمهوریخواه که مخالف گسترش نفوذ صاحبان

، نمایندگیکشتزارهای ایاالت جنوبی بود
 را بعهدهبورژوازی صنعتی ایاالت متحده شمالی

.داشت و مورد پشتيبانی کارگران قرار گرفت
 قدرتِحزب جمهوریخواه که ابتداء از بين بردن 

ِ برده داران و محدود کردن و از بينسياسی ِ 
، آنرا هدف خود قرار داده  بود جیبردن تدری

بعد از جنگ داخلی آمریکا نماینده بورژوازی
  .“صنعتی و مالی آمریکا شد

کارل مارکس در این اثر جاودانی خویش به نقش
دولت و ماهيت طبقاتی آن پرداخته و نشان ميدهد

بدل“ مستقل“که این دولت چگونه به یک موجود 
  . و ارباب جامعه ميشودميگردد

منظور تا قبل از انقالب(خاصيت مشخص دولت“
تا آن) توفان- است١٨٧١کمون پاريس در سال 

زمان چه بود؟ جامعه برای حفظ و مراقبت منافع
مشترک اعضايش ابتداء ابتداء بوسيله تقسيم

.ردو، ارگانهای مخصوص  خود را بوجود آکار 
٢ادامه در صفحه ... اما اين ارگانها و در

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

 آخرین ضمانت عليه سبعيت گيریگروگان
  استحيوانی امپریاليستها

 نفر از کارگران ساختمانی نپال که به١٢اعدام 
عنوان گروگان در عراق اسير شده بودند در پاره
ای از محافل اپوزیسيون ایران موجب اعتراضاتی

خورد طبقاتی و دیدن کل پدیدهگشت که از جنبه بر
  . در مجموع خود قابل توجيه نبود

این رفقا گروگانگيری را بطور کلی و در هر
شرایطی و البته نه با شفافيت مطلوب محکوم

زمانی است که گروگانگيری بدون انگيزه. ميکنند
مانند گروگانگيری گانگسترها در. سياسی است

این چنين. سب پولبانکها و یا آدمربائی با انگيزه ک
اقداماتی جنائی و محکوم است و بنظر نميرسد

زمانی. کسی در دنيا باشد که آن را تائيد کند
گروگانگيری با انگيزه سياسی صورت ميپذیرد و
برای رهائی گروگان تحقق خواستهای معين

این عمل ميتواند چنانچه بریده. سياسی مطرح است
انجام تاریخی واز متن مبارزه و منفرد از شرایط 

مشخص آن صورت گيرد امری بی ثمر باشد و به
جنبش انقالبی صدمه زند و نيروی انقالبی را در

چنين اقدامی گرچه. ميان مردم منفرد کند
کمونيستها ميان آن با روش گانگسترها که صرفا
ماهيت اخاذی دارد عليرغم تشابه در شکل فرق

.د قرار گيرد معذالک نميتواند مورد تائي،ميگذارند
ما با این نمونه. نتایج این کار مسلما منفی است

 در آلمان و فرانسه و٧٠گروگانگيری ها در دهه 
حتی ارتجاع این ممالک که. ایتاليا روبرو بوده ایم

این اقدامات را طبيعتا جنائی ناميد برای پيگيری
حادثه بدنبال گانگسترها و یا قاتلين و مجرمين

 ميدانست که سرنخ گروگانگيرهاجنائی نرفت زیرا
  .را باید در ميان نيروهای سياسی جستجو کند

زمانی نيز پيش ميآید که گروگانگيرها از عوامل
حکومت اند و ميخواهند نيروهای انقالبی را به

گرچه انگيزه پشت پرده آنها سياسی. لجن بکشند

اخيرا از باتالق گروههای رنگارنگ سلطنت
“وحدت طلبی“طلب در آمریکا در کنار شعار 

به سبک تاکتيک خمينی که“ همه با هم“، 
“وحدت طلب“متاسفانه در اکثریت نيروهای 

 به تاثير“قهرمانانی“، موثر افتادآن زمان 
حال یادشان آمده که. معجزات پی برده اند

د رضا شاه در راه امامزاده داود از اسبمحم
بزیر افتاد و حضرت عباس کمر وی را گرفت

حتی سلطنت طلبان یادشان. تا به ته دره نيفتد
آمده که در واقعه ترور شاه در کاخ مرمر خانم

  .فرح دیبا خودش شخصا خدا را به چشم دید
آنوقت هواداران خمينی دست بکار شدند و

،اشتن موشک و ماهوارهتصویر آقا را بدون د
به قطع بزرگی به کره ماه بردند و به مردم
ایران آن سيمای روحانی را در آستانه انقالب
نشان دادند تا رهبری معنوی جنبش را نيز از
طریق نفوذ در روان اجتماعی به نفع

  .اسالميستها تامين نمایند
.مسابقه در تحميق عمومی به اینجا خاتمه نيافت

ر قاب چينها حتی از خمينی طلبيدندبادمجان دو
که پنهانکاری و فروتنی را بکناری نهد و

اعتراف کند که خودش امام غایب است و برای
  .رهائی بشریت آمده است

سپس بسياری از این امامهای غایب را در
جنگ ایران و عراق حاضر کردند و به جبهه
جنگ فرستادند و دهها نفر از آنها به اسارت

در اینجا بود که. ام حسين در آمدندارتش صد
کمکهای غيبی بيکی از سالحهای با نفوذ و

  .نامرئی رژیم در کنار بمب اتمی بدل شد
در انتخابات مجلس هفتم امام غيبی مجددا سر

محض(رسيد و در منزل آخوندی بنام مشکينی
،تکميل اطالعات ناسيونال شونيستهای آذری

ر کنار خامنهکه این آخوند در قدرت سياسی  د
به دق) توفان- ای آذربایجانی مرتجعی است

الباب پرداخت و صورت اسامی نمایندگان
حزب اللهی مجلس را شخصا امضاء کرد بدون
اینکه نظریه شورای نگهبان را در مورد آنها

  .جویا شود
این شگردهای رژیم جمهوری اسالمی که با
روضه خوانهای محلی در ماههای محرم کامل

 به دهان سلطنت طلبان مزه کرد و باینميشود
 ٧ادامه در صفحه ....           نتيجه رسيدند

ظهور حضرت برای کنکور يا رقابت 
  بر سر تحميق مردم

است ليکن کارشان بنظر ما جنائی است و
نایتکارانه حاکمانسایر سياستهای ج مکمل

نمونه آن را ما در عراق بنام. مسلط است
ما درشاهد بودیم و “ ارتش اسالمی عراق“

. به آنها اشاره کردیم“توفان“شماره قبل 
طبيعی است که جانيان حرفه ای برای اخذ پول
از اوضاع آشفته ایکه قوای استعمارگر خارجی
ادر عراق ایجاد کرده است سوء استفاده کنند ت

ليکن همه. جيبهای خویش را پر نمایند
فعاليتهای نيروهای مقاومت را نميشود با یک

  .چوب راند
موضعگيری نادرست رفقائی در پيرامون
کشتن کارگران نپال  ما را بر آن داشت تا در
این زمينه دقيقتر بنویسيم و بسوی عمق حرکت

  .کنيم
گروگانگيری در کجا صورت گرفته است؟ در

 اشغال شده و با قوای اشغالگر درکشوری که
حال یک جنگ مرگ و زندگی برای رهائی

، آدمخوار وارتشی وحشی. ملتهای عراق است
تا دندان مسلح که از هيچ جنایتی که عقل بشر
به آن قد ميدهد گریزان نيست  به خاک این

 طبق خبرگزاریهاکشور وارد شده و تا کنون
ل رساندهنفر را به قت    هزارصد بيش از  

خانه های مردم را مانند صهيونيستهای. است
اسرائيلی ویران ميکند و عراق را به فلسطين

کارزاری ارتجاعی با تکيه. دوم بدل کرده است
بر نياز و طمع عمومی در جهان سازمان داده
تا برای ارتجاع حاکم در عراق سربازگيری
کنند و مزدور تهيه نمایند مزدورانی که مسلح

 و مزدورانی که در کار توليد شرکتشوند
 و بگردد و  بگردد  ارتجاع تا چرخ  . کنند
۴ادامه در صفحه ...،آالم
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اش باشد هنرپيشه است و حفظ و حمایت از
منافع سرمایه داران را در پس بازی اخالقيات و

مهمترین اعانه های. تعهدات مذهبی پنهان ميکند
انتخاباتی بوش در کنار شرکتهائی نظير

 از جمله از جانب“نبرتوهالي“، “کتلِب“
یشرکت انرِژ: شرکتهای زیر تامين شده اند

، شرکت دالر٢٣٨٧٨٤٤مبلغ   Enron ائنرون
   ، شرکت دالر١٣٧٤٢٠٠  مبلغExxon اگزن

 دالر١٠٨٢٨٢٧  مبلغ Chevronشورون ِ   
  . برای انتخابات جرج بوش پرداخته اند

مدیر اینوستمندهاس گلدمن
Investmenthaus Goldman Sachsساکس

 اینHenry Paulsonآقای هنری پالسون
 ميليون دالر به٣/٩بانکدار مهم  تا کنون 

انتخابات بوش کمک کرده است و دليل این
پرزیدنت“: مساعدت را چنين توصيف ميکند

کارمندان بانک. است“ نماینده اقتصاد موفق
 Morganدیگری بنام مورگان استانلی 

Stanleyالر به صندوق حدود دو ميليون د
بانک جهانی یو. انتخاباتی جرج بوش ریخته اند

 ميليون دالر با٧/١ با پرداخت  UBSبی اس
Merill Lynch  لينچل، مریآنها رقابت ميکند

 Lehman  ميليون دالر و براداران لهمن ٥/١
Brothers   ميليون دالر پرداخت کرده٣/١ 

هت ازبانکها و صنایع آمریکائی نه از این ج. اند
بوش حمایت ميکنند که آنرا وظيفه شهروندی

، آنها انتظار دارند که جرج، خيرخویش ميدادند
بوش مانند گذشته از مالياتهای آنها بکاهد و
شرایطی فراهم کند تا سودهای آنها سرسام

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

بدون اینکه عمال.  بيرون ميکشندآمریکائی
دیناری هزینه کرده باشند مکانيسم غارت را
طوری ساخته اند که افکار عمومی را با پول
خود آنها تحميق کنند بدون آنکه به ظاهر

آن. دموکراتيک انتخابات خدشه ای وارد شود
فریب خورده ای هم که به پای صندوق رای

القه  امضاءميرود و حکم اعدام خویش را با ع
و از روی کمال ميل انجام“ آزادانه“ميکنند آنرا 

بگو تا برایت“ميگذرد ميدهد و در فکرش این 
  . “خون بریزیم

کاهش و یا بخششهای مالياتی آقای بوش به
، بانکها و کارتلها در زمانی صورتتراستها

بزرگترین کسریميگيرد که زیر رهبری ایشان 
 ميليارد دالر پدید٤٤٥بودجه در تاریخ آمریکا 

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

از زمانيکه بوش در سال.  دولت دست بگذارد
 به کاخ سفيد رفت بدهکاری دولت از٢٠٠١

وی.  بيليون دالر رسيد٤/٧ بيليون دالر به ٣/٥
زمانيکه خزانه دولت را از بيل کلينتون تحویل

. بيليون دالر موجودی در آن بود٦/٥گرفت 
هنر جرج بوش این است که این سرمایه
،زحمتکشان آمریکا را از طریق مکانيسم جنگ

، انعقاد قراردادهای نان آب دار بامالياتکاهش 
به جيب سرمایه داران... شرکتهای تسليحاتی و

ست و حال ميخواهد از صندوقسرازیر کرده ا
بازنشستگی یعنی از پول کارمندانی کش رود که
طی سالها تالش خستگی ناپذیر خود برای

این. روزهای پيری درآمدی را کنار گذاشته اند
آمریکا نبوده که آنرا تصاحب پول هدیه دولت
٣ادامه در صفحه ...        کند پولی است

 وی با.اصل جدائی دین از دولت پشت پا ميزند
الهام از پرفسور دست راستی آمریکا آقای

صليبی بر ضدساموئل هانتيگتون به جنگ 
مسلمانها دامن ميزند و خود را برای جنگ با

 وی برای ترک.آماده ميکند“ اسالم سياسی“
اعتياد الکل به مذهب پناه برده و یک دوره کامل
آموزش و تربيت قرائت انجيل را در محافل

همين کار را اگر. مذهبی از سر گذرانده است
در پاکستان طالب افغانی در دوره های آموزش

 عامل مالعمر و، ارتجاعی وقرآن انجام ميدادند
جرج بوش از این نظر فرقی با. طالبان بودند
وی نيز خویش را یک  ناجی مذهبی. آنها ندارد

ظهور حضرت مسيح به حساب مياورد که راه
وی مخالف سقط جنين و مروج. را هموار ميکند

 برای ترک اعتياد“گروهای درمانی مذهبی“
 نجات معتادین به محراب کليساوی برای. است

وی مروج معجزه مذهب برای رفع. دخيل ميبندد
بيماریهای با عالج و یا بی عالج برای توده
مردم است زیرا از این طریق مشکل بيمه های

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

ه محافل مذهبی بازسفيد را برای کمکهای مالی ب
کرد و آنها را همردیف سازمانهای عام المنفعه و

مقدار کمکهای مالی به این. خيریه قرار داد
سازمانها و محافل ارتجاعی مذهبی که به
شستشوی مغزی در آمریکا مشغولند بر اساس

 ميليارد دالر١/١تخمينهای کارشناسان بيش از 
د قابل ميليارد آن صد در ص١/١است که مبلغ 
،در زمان این رئيس جمهور. تائيد است

جمهوری آمریکا عمال به یک جمهوری مذهبی
حتی فرهنگ واژه ها نيز با. بدل شده است

برگرفتن از انجيل الهام بخش نطقها و نوشته
 و یا“جنگ خدا با شيطان“. های بوش است

فراخواندن“ و “مبارزه با تاریکی و شرارت“
 غلبه بر ابليسهاینور خدای مسيحيت برای

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

“آرته“نطقهای خویش که از برنامه تلویزیون 
 پخش شد صریحا در١٩/١٠/٢٠٠۴درتاریخ 

حاليکه کتاب انجيل را با دست خویش بلند ميکرد
اعالم کرد که این کتاب راهنمای ماست و نه

با این کار مذهب از در عقب وارد. ایالتیقوانين 
وی کار خویش را با اجرای. دولت ميشود و شد

برنامه های متکی بر اعتقادات مذهبی آغاز کرد
و در این عرصه توانست عقب مانده ترین
قشرهای مذهبی پرتستانهای محافظه کار را

کليساهای پرتستان که رابطه نزدیکی. جلب کند
ی و استناد به منشاء یهودیاز نظر عقاید مذهب

عيسی با صهيونيستها برقرار کرده اند مانند
مساجد آخوندهای ایران سلولهای قدرتگيری و

از. بسيج توده های مردم در آمریکا هستند
طریق همين پایگاه مذهبی است که وی توانسته
بخش بسياری از آنها را با حمایت بودجه دولتی

اه خدا در عملياتبه عراق اعزام دارد تا در ر
  .   انتحاری کشته شوند

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

بود و پس ازتيک و ارزشهای مذهبی تکيه بر ِا
کودتا و گرفتن قدرت در آمریکا سخنرانيهایش
دروغگوئی و ریاکاری و تزویرو جعل سند را

به درجه فضيلت و اصولدر تاریخ آمریکا 
  .حکومتی ارتقاء داد

بوش پيش از آنکه پيشه رئيس جمهوری برازنده

  ... ردو باند سوداگ
 به مرور زمان در–راس آنها قدرت دولتی 

گرفتند و از خدمت منافع خاص خود قرار
خدمتگزاران جامعه تبديل به اربابان جامعه

، همانطور که اين موضوع نه تنها درشدند
 بلکه در جمهوریثیومورد سلطنتهای مور

.های دموکراتيک نيز مشاهده ميگردد
نيا باندازه، در هيچ کجای د“مداران-سياست“

آمريکا گروهی قويتر و جداتر از ملت را تشکيل
 که-در آنجا هر يک از دو حزب بزرگ. نميدهند

 بنوبه خود تحت–متناوبا به قدرت ميرسند 
تسلط افرادی قرار دارند که سياست کسب و

شغل آنها سوداگری در. کارشان شده است
مورد کرسی های مجالس مقننه ملی و ايالتی

 يا آنکه از طريق آژيتاسيون برای حزباست  و
، زندگيشان را اداره ميکنند و وقتی حزبخود

، پاداش خود را صورت مقامبه پيروزی رسيد 
ميدانيم که چطور آمريکائيها. دريافت ميدارند

سی سال است که برای رهائی از اين يوغ تحمل
ناپذير تالش ميکنند و چطور عليرغم همه اين

 روز عميقتر در اين مرداب فسادتالشها روز به
اتفاقا در آمريکاست که بخوبی. فرو  ميروند

ميتوانيم ببينيم که چگونه استقالل قدرت دولتی
– که در اصل ميبايد صرفا ابزار جامعه باشد -

در. در برابر همين جامعه افزايش پيدا ميکند
آنجا نه دودمان سلطنتی وجود دارد نه اشرافيت

 باستثنای تعداد معدودی–ی نه ارتش دائم
 و نه-سرباز برای  نظارت سرخپوستان

بوروکراسی ای با مقامهای ثابت و حق
معذالک در آنجا دو باند سوداگر. بازنشستگی

سياسی بزرگ وجود دارد که به نوبت قدرت
دولتی را در اختيار ميگيرند و با فاسدترين
وسايل و با شرم آورترين مقاصد از آن بهره

اری ميکنند و ملت در مقابل اين دو کارتلبرد
 که ادعا ميکنند در خدمت وی–سياستمدارانی 

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

بر ضد اين تغيير کيفيت و ارگانهای دولتی که از
خدمتگزاران جامعه به اربابان جامعه مبدل شده

ن امر تا کنون در مورد تمام دولتهای و اي-اند
گذشته بنحو گريز ناپذيری صورت گرفته است

به( “. ... کمون متوسل به دو وسيله قاطع شد–
کمون(١٨٧١نقل از جنگ داخلی در فرانسه 

اثر جاودانی کارل مارکس و مقدمه)  پاريس
     ).  فريدريش انگلس

ین ارزیابی مارکس در دهه هفتاد قرن نوزدهما
دو گروه. هنوز فعليت خویش را حفظ کرده است

جنایتکار از صاحبان صنایع و بانکها و بيمه ها
برای تسلط بر جامعه آمریکا و بر جهان به
رقابت مشغولند و تا کنون از هيچ جنایتی

آنها موفق شده اند ریاکاری. رویگردان نبوده اند
و تزویر را بيک نظام کامل با منطق درونی بدل

  .کنند
جرج دبليو بوش رئيس جمهور فعلی آمریکا
برای روی کار آمدن از تجربه دوران انتخاباتی
پدرش آموخته بود که باید به مذهب بویژه مذهب

وی توانست به این حکم. پرتستان تکيه کند
“مذهب افيون توده هاست“داهيانه مارکس که 

صحه گذارد و با توسل به آن به تحميق افکار
وی در تبليغات خویش زیر. دعمومی بپرداز

تصویر حضرت مسيح مينشيند و فریاد ميزند که
 و به قوانين“حقوق ما ناشی از خداوند است“

، به قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا بهمدنی

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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 جرج.سينه ميزدند بی آبرو شدند“ آمریکائی
 را کامال“نتوفا“بوش نظریات حزب کار ایران 

ورد تائيد قرار داد و ما از این بابت از ویم
وی نشان داد که وی دروغگو و. متشکریم

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

کتها بعد از روی کار آمدناین شر. کرده است
بوش طبيعتا بهترین سفارشات دولتی را دریافت
ميکنند و در غارت مردم ستمدیده عراق سهيم

  . شده اند
البته سرمایه داران به جان کری هم کمک

وی توانسته از طریق کمکهای اینترنتی. ميکنند
 ميليون دالر١٩٠از هواداران کم درآمدتر 

Investmentguruگوروتستمنو، ایندریافت کند
Georg Sorosکه متعلق به جرج سوروس 

مجاری تبار یهودی آمریکائی است و همچنين
 موسسDavid Bondermannداوید بوندرمن 

  بهTexas Pacificشرکت تکزاس پاسيفيک 
وی کمک کرده اند ولی بوش با  جمع اعانه ای

 ميليون دالر این مسابقه را تا کنون٢٣٠حدود 
  .ستبرده ا

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

، آنها از اینکه جان کری بجایآنها خارجی هستند
بازی رگبی وحشيانه آمریکائی به فوتبال
انگليسی عالقه نشان ميدهد و خودش این بازی

قش گوش راست انجام داده طنابی برایرا در ن
اعدامش ساخته اند و اضافه ميکنند که جان کری
حاضر نيست جان کسی را بگيرد و مخالف حکم

جرج بوش. پس اعدام باید گردد. اعدام است
، اسب را، گاو چرانی ميکندشلوار جين ميپوشد

، ششلول ميبنددگهی یورتمه و گهی تاخت ميتازد
.يزند تا همه شير فهم شوندو با زبانی حرف م

رفتارش جاهلی. چون بيشتر از این هم بلد نيست
این ظاهرا نشانه یک. بی ادبانه و تکزاسی است

سطح تبليغات برای جمع. آمریکائی خوب است
آوری آراء تا به این حد نازل است که در واقع
بيان حد متوسط تفکر آمریکائی است و در عين

اشينهای تحميق افکارحال دليلی بر موفقيت م
  . عمومی که خوب کار ميکنند

، رنگبه جان کری ميگویند که مذبذب است
 مدال.، نميتواند تصميم بگيرديکندعوض م

کسی نيست که. شجاعتش در ویتنام قالبی است
بگوید شرکت در جنگ ویتنام و کشتار مردم
بيگناه آن سامان جنایت عليه بشریت بوده است و

بر. رگز نباید بدان افتخار کنددارنده مدال ه
  .عکس باید شرمسار باشد

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

عراق و زیر پا گذاردن حقوق ملل و پشت کردن
،این است که همه آن کارها...به سازمان ملل و

وی در اساس با.  درست و الزمی بوده استامر
.ياست تجاوزکارانه جرج بوش مخالفتی نداردس

وی بر این نظر است که غنيمت عراق را
نميتوان بدون شرکت اروپائيها و روسها درسته

باید از این. بزرگی آن گلو را ميگيرد. بلعيد
غنيمت سهم اروپائيها را نيز پرداخت کرد و با

سياست قلدرمنشانه جرج بوش به. پنبه سر برید
ا در جهان صدمه ميزند و مردمحيثيت آمریک

جهان را بر عليه آمریکا برميانگيزد و این آینده

وی. خوشی برای امپریاليستها نخواهد داشت
حتی معتقد است که جرج بوش در مبارزه با
ایران و کره شمالی کوتاهی کرده است و باید این
دو کشور را بخاطر تالشهایشان جهت دستيابی

وی نيز. شمالی سختی دادبه فنآوری هسته ای گو
در مقابل تحریکات مذهبی جرج بوش با وی
همصدا ميشود و به عنوان یک کاتوليک خوب

همه کارشناسان و. از پروردگار الهام ميگيرد
مطلعين سياسی بر این نظرند که کوچکترین
تغيير ماهوی بجز تغيير در لحن در صورت
پيروزی جان کری در سياست آمریکا روی

روشن است زیرا سياست امپریاليسم.  دادنخواهد
بر اساس خلق و خوی و یا سليقه افراد تعيين

الزامات جهان سرمایه داری و. نميشود
نيازمندیهای حرکت آن تعيين کننده سياست

جهانی شدن سرمایه که یک. امپریاليست است
ضرورت مناسبات سرمایه داری است تجاوز و

 دارد و اینتوسعه طلبی و سرکوب را بدنبال
قلدرمنشی و زورگوئی و هژمونی طلبی مبارزه
خلقهای جهان را به اشکال مذهبی و یا غير

جان کری تغييری. مذهبی بدنبال خواهد داشت
وظيفه کمونيستها. اساسی در این سياست نميدهد

شناساندن ماهيت امپریاليسم است و این کار را
با استفاده از موارد مشخصی که در پيش پای

  .ماست به بهترین وجهی ميتوان انجام داد
حال خوب است به مستخرجی از کتاب مایکل
مور استناد کنيم که به بهترین وجهی وضعيت

  .    انتخابات آمریکا را نشان ميدهد
  یک کودتای کامال آمریکائی “

خبر زیر از جانب نيروهای سازمان ملل در
 صبح به٦ در ساعت ٢٠٠١تاریخ نهم  ژانویه 

  .وقت محلی از قاره آمریکا شنيده شده است
دولت ما. من یک شهروند آمریکائی هستم

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

که مارتينی بدستند و پاپيون زده اند پایتخت
  .کشور را اشغال کرده اند

يد آمریکاما دولت در تبع. ما محاصره شده ایم
  .هستيم

 ميليون٨٠ ميليون بزرگسال و ١٥٤. ما بسياریم
٢٣٤این مقدار . خردسال به ما تعلق دارند

ميليون انسان را در بر ميگيرد که رژیمی را که
خود خودش را به قدرت رسانده است انتخاب
نکرده است و باین ترتيب آنها نمایندگان ما

  .نيستند
وی. ستآل گور رئيس جمهور منتخب ما

 تعداد رای بيش از جرج دبليوبوش٥٣٩٨٩٨
چه کسی  آن مردی است که کسب کرده است

 در خيابان١٦٠٠اکنون ساختمان شماره 
من این را به شما. پنسيلوانيا را اشغال کرده است

  :ميگویم
ایاالت“ رئيس جمهور“این مرد جرج دبليو بوش 

  . استمتحده آمریکا
  .شياد به مقام نشسته

 سياستمداران انتظار ميکشيدند تا به قدرتسابقا
ليکن این شياد را کامل. رسند و آنوقت شياد شوند
حال یک متجاوز غير. و درسته دریافت کرده ایم

، یکمجاز بداخل ساختمان دولت وارد شده است
. در سالن بيضی کاخ سفيد غریبهاشغالگرفرد 

اگر به شما ميگفتم که من در باره گواتماال
ش ميدهم صرفنظر از گرایش فکریتان فوراگزار

۴ادامه در صفحه ...             حرف مرا

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ... دو باند سوداگر
ق این کارمندان در طی سالهای که از حقو

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

زیرا. آنرا بدزدد و به جيب سرمایه داران بریزد
، انسانهای وحشت زده ازانسانهای فاقد همه چيز

 مشاهده غول فقرباینده تاریک آبی دورنمائی و 
بهتر تسليماه رسيده است که در زمان بوش از ر

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

در زمان ریاست جمهوری آقای بوش که برای
تسکين دردهای مردم بسيار به عيسی مسيح
متوسل ميشود بر تعداد مردمی که در
ثروتمندترین کشور جهان زیر خط فقر زندگی

 ميليون نفر افزوده شده و به مرز٣/١ ميکنند
این سومين سال.  ميليون نفر رسيده است٩/٣٥

پياپی است که به تعداد فقرا افزوده ميگردد و به
٧/١٢ که ١٩٩٨بزرگترین ضریب فقر از سال 
خط فقر در. درصد بود افزایش یافته است

آمریکا برای یک خانواده با چهار سر عائله
 برای افراد بی عائله دالر در سال و١٨٨١٠
از هر شش کودک.  دالر در سال است٩٣٩٣

.آمریکائی  یک نفر در فقر کامل زندگی ميکند
 ميليون٩/١٢ نفر به ٨٠٠٠٠٠٠این تعداد از 

تعداد افراد فاقد بيمه.  نفر افزایش یافته است
٤٥درمانی در پيشرفته ترین کشور جهان به 

ایرانميليون نفر یعنی بيش از نصف جمعيت 
اکثر این عده سياهان و مردمی هستند که. ميرسد

تبار اسپانيائی داشته و از آمریکای جنوبی آمده
بهمان نسبتی که ثروتمندان غنی تر ميشوند و. اند

از اموال عمومی و مالياتها و امتيازات دولتی
بهره مند ميگردند وضع فقرا و مساکين رقت

حتومفقر و ثروت دو قطب م. بارتر ميگردد
آمار بيکاری نشان. جامعه سرمایه داری هستند

٥/٥ به ٢/٤ميدهد که تعداد بيکاران از نسبت 
درصد افزایش یافته است و این وضع با سرعتی

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

،، افزایش بيکاری، تشدید فقراقتصاد آمریکا
.ادی بوده استکسر بودجه و یک فاجعه اقتص

زیر. وی حامی کالهبرداری در بازار بورس بود
نظر بوش بود که سوداگران بورس سهام مردم

، حقوق مدنی را مورد تجاوز قراررا چاپيدند
، از شرکتهای تسليحاتی و فروش آزادانهدادند

در زمان بوش، اسلحه برای آدمکشی حمایت کرد
 کهبودجه نظامی ارائه شده به کنگره آمریکا

 ميليارد دالر می باشد به رکورد٥/٤١٧معادل 
تازه ای رسيده است و زمينه مالی را برای

آماده کردهدر سالهای آتی “ پيشدستانه“حمالت 
در زمان بوش بود که مذهب به حکومت .است

.رهای انقالب آمریکا پایمال شدوچسبيد و دستآ
در زمان بوش بود که دروغ و دغل به

،عی به فضيلت بدل شدوحشتناکترین وض
 وحقوق خلقها کهقراردادهای بين المللی

زیرجلکی پایمال ميشد علنا و با تئوری سازی و
 دوران فاجعه،دوران بوش.  قلدری لگدمال شد

ولی. برای بشریت بود و کارنامه وی ننگين است
بوش یک خدمت مهمی نيز انجام داد که نباید از

 که ماهيتوی نشان داد. بيان آن غفلت کرد
امپریاليسم خونخوار است و با دموکراسی و

وی اپورتونيستها. حقوق بشر سرسازگاری ندارد
آن دنباله. را در سراسر جهان بی نقاب کرد

زندگی“و “ جامعه مدنی“روان آمریکا که برای 
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راق هستيمعماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور     

  ... دو باند سوداگر
ليکن از آنجا که این کودتا با پرچم.  ميپذیرفتيد

آمریکا در رنگهای سرخ و سفيد و آبی صورت
، کودتا گران فکر ميکنند با این وضعگرفت

  .موفق ميشوند
ن آمریکائی که ميليو٢٣٤باین جهت بنام 

گروگان گرفته شده اند خواهش ميکنم که ناتو
همان کاری را بکند که در بوسنی و در کوزوو

، همان کاری را که آمریکائيها در هائيتیکرد
 Leeو همان کاری را که لی ماروین انجام دادند 

Marvin) در) توفان-هنرپيشه مشهور آمریکائی
  . انجام داددوازده مرد خبيثفيلم  

موشکهای! تکاوران نيروی دریائی را بفرستيد
سر قاضی آنتونی! اسکاد را آماده پرتاب کنيد

قاضی دست راستی (Antonin Scaliaاسکاليا 
را برای ما) توفان-و عاليرتبه آمریکائی

  !.بياورید
من برای دبير کل سازمان ملل آقای کوفی عنان

ما عنقریب. نوشتم و از وی تقاضای کمک کردم
ر توان آنرا را نداریم که بر خودمان حکومتدیگ

.کنيم و یا انتخابات منصفانه و آزاد برگزار کنيم
، به نيروهای سازمانما به نظار سازمان ملل

  !، به قطعنامه های سازمان ملل نيازمندیمملل
اشاره به!( ما به جيمی کارتر احتياج داریم،لعنت

وجوداینکه هر جا که خطر تقلب در انتخابات آن 
،دارد بویژه در ممالک زیر سلطه ی دیکتاتورها
معموال جيمی کارتر بعنوان ناظر بی طرف از
طرف سازمان ملل متحد اعزام ميشود تا به
عنوان شاهد بر صحت انتخاباتها نظارت کرده و

  ).توفان-گزارش دهد
ما مزیتی نسبت به جمهوریهای موز ساخته بی

 که یکشبه چونکنایه از کشورهائی(پناه نداریم 
قارچ بعلت داشتن موز و نياز به صدور آن
توسط کنسرنهای بزرگ ساخته و پرداخته
ميشوند تا به شکل قانونی غارت موز را نظارت

چيزی شبيه دول/ کرده و بر آن صحه بگذارند
  )....توفان-پوشالی و قالبی و یا کشوری موقتی

 ).مستخرج از کتاب مایکل مور مرد سفيد احمق(
ن سخنان را مایکل مور برای انتخابات بارای

جرج بوش حتی از. قبلی به ميان آورده است
،شناسنامه بسياری از مرده ها نيز نگذشت
سياهان را از حقوق مدنی محروم نمود تا بتواند

را در ایالت فلوریدا بدستساختگی اکثریت رای 
ترینمآورد و با همه تقلبهای بيشرمانه اش با ک

، در عدد٥٠٠ ممکن چيزی در حدود تفاوت رای
تاریخ ایاالت متحده آمریکا به ریاست جمهوری

قوه قضائيه به رهبری هاشمی شاهرودی. رسيد
آمریکائی بياریش آمد و وی را از منجالبی که

رقيب. داشت در آن غرق ميشد نجات داد
انتخاباتيش آقای ال گور که ماجراجوئی و
امبيشرمی جرج بوش را برای کل نظ
امپریاليستی آمریکا خطرناک ميدید و این تشدید
نزاعها را عاملی برای بيداری مردم آمریکا تلقی
ميکرد فورا کوتاه آمد و پيروزی بوش را در

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

پرزیدنت سابق کارتر. انتخابات به گوش ميرسد
یک انتخابات آزاد را دراظهار داشت که انجام 

ایالت فلوریدا که برادر جرج بوش فرماندار
وی در نشریه. آنجاست غيرممکن ميداند

 سپتامبر٢٧واشنگتن پست در روز دوشنبه 
دا پاره ای مقدماتدر ایالت فلوری“: اظهار داشت

اساسی معتبر بين المللی برای انجام یک

 نغز این کلمات.“انتخابات عادالنه موجود نيست
را خوانندگان از زبان جيمی کارتر ميشنوند که

وی کسی. یکی از حاميان نظام امپریاليستی است
است که ایران و خليج فارس را جز حریم امنيتی
و منطقه حياتی منافع امپریاليست آمریکا اعالم

   .  کرد
روش جدید تقلب انتخاباتی نخستين بار در

هرمان زیبائیانتخابات کاليفرنيا بکار رفت که ق
اندام سابق جهان که در هاليود هنرپيشه شد و
تبار اتریشی دارد به فرمانداری کاليفرنيا انتخاب

این روش جدید تقلب چنين است که مردم. گردید
و دولت نه مستقيم و نه غير مستقيم نظارتی بر

شرکتی. تعداد آراء داده شده و ترکيب آن ندارند
ک شرکت خصوصیکه برنامه را ریخته است ی

.است و صحت آراء داده شده را تائيد ميکند
سرمایه گذاران خصوصی سرنوشت رای مردم
را در دست گرفته اند و همين این امر بود که در
فردای انتخابات کاليفرنيا مورد اعتراض قرار

این شرکت ها معموال از هواداران حزب.  گرفت
ارتحاکم هستند زیرا سفارش برنامه ریزی و نظ
بهانه. بر آن را از دولت وقت دریافت ميدارند

این کار استفاده از روشهای مدرن و شمارش
  .سریع آراء است

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

درتميشناسيد مه مصمم باشد با فریب مردم به ق
، نشانهدروغگوئی نشانه ترس از مردم. رسد

.، نشانه فروختن کاالی بنجل استعدم صميميت
خادم مردم که به مردم دروغ نميگوید و به
جعليات متوسل نميشود زیرا با این ابزار مبارزه

  . فقط بزدالن دروغگویند. اساسا نيازی ندارد
.در این جا سخن بر سر چپاول ميلياردهاست

سر غارت گنج است و برخورداری ازجنگ بر 
قدرت مادی به ضرر اکثریت قریب باتفاق مردم

، کنسرن و یک مافيایو بنفع یک اقليت تراست 
باین جهت این هنرپيشه. اقتصادی سياسی است

های ریاکار همه  شان دروغگویند و هر بار با
، با فخر ورزیتکيه بر ضعف حافظه عمومی
ميق رسانه هاینسبت به توانائی قدرت تح

، در هر دئره بر، روانشناسی اجتماعیگروهی
دو باند“ :سر کار ميآیند و به قول مارکس

سوداگر سياسی بزرگ وجود دارد که به نوبت
قدرت دولتی را در اختيار ميگيرند و با فاسدترین
وسایل و با شرم آورترین مقاصد از آن بهره

رتلبرداری ميکنند و ملت در مقابل این دو کا
 که ادعا ميکنند در خدمت وی–سياستمدارانی 

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

روزی گلد واتر را در مقابل جانسون علم ميکنند
جان. و امروز جان کری را مقابل جرج بوش
 باید،کری باید نماینده اعتراض عمومی باشد

 که بشدت از جرج بوش واهمهسيل بيتفاوتها را
، نيروئی از پائين فشار مياورد ودارند جلب کند

گرچه که مقدمات پيدایش آن با انتخاب خاتمی
قياس بردار نيست ولی خاتمی در مقابل ناطق
نوری است و فردا رفسنجانی مقابل سعيد
مرتضوی و مردم را که فاقد امکان انتخاب

ه انتخاب یکیدرست هستند به جبر ناخود آگاه ب
 این بازی دموکراسی قرنها.از این دو واميدارند

در. ادامه داشته و باز هم ادامه خواهد داشت
پلوراليسم سرمایه داری تجربه دغلکاری بيش از

این روش. آن است که به مخيله کسی راه پيدا کند

در همه ممالک سرمایه داری کاربرد داشته
 با اعتقاد به زمانيکه حزب طبقه کارگرات. است

مبارزه طبقاتی مستقال به عنوان گزینه مناسب به
  .ميدان نياید این دور شيطانی پایانی ندارد

نتایج انتخابات آمریکا هر چه باشد تحولی در
، برماهيت نيست در لحن و انتخاب واژه هاست

سر تاکتيک بهتر چاپيدن جهان و ارزیابی صحيح
 این خيمه شب نباید به.تناسب قوای جهانی است

اروپا نيز سهمش را در غارت. بازی دل بست
عراق ميگيرد وخواهيم دید که چگونه لحنها در
اروپا بر ميگردد و به لحن کيهان لندنی سلطنت
طلب ارگان سياسی سلطنت طلبان و زبان نيمه
،رسمی وزارت دفاع آمریکا به زبان فارسی

  .  نزدیک ميشود
ی تشکيل حزب طبقهکمونيستهای آمریکا باید برا

کارگر در آمریکا فعاليت کنند و غبار
رویزیونيسم را از چهره جنبش کمونيستی بشویند

تنها. و به گردان متشکل پرولتاریا جهان بپيوندند
آنگاه است که قادر خواهند بود به سوداگری این
دو حزب سنتی مافيائی که جهان را در لبه پرتگاه

  . دمرگ نگاه ميدارند خاتمه ده
  ٭٭٭٭

   ....گروگانگيری
این ماشين سرکوب. مردم عراق افزوده گردد

باید کيفتی داشته باشد تا بتواند روزانه سر صدها
، بیعراقی را بکند و آنها را تکه تکه کند

د تا سيل نفت مجانی به سویخانمانشان نمای
 گروگانگيری بر چنين.آمریکا سرازیر گردد
عمل آنها مجرد نيست. متنی صورت ميگيرد

مشخص است محصول شرایط ویژه ایست که
، عملی استآدمخواران به آنها تحميل کرده اند

نه. که در یک جنگ تمام عيار صورت ميگيرد
تنها عمليات انتحاری و گروگانگيری موجه

می که به تضعيف ارتش متجاوز و، هر اقدااست
شکست. نوکران بوميش منجر شود مثبت است

، یعنیامپریاليسم یعنی به حداقل رساندن قربانيها
نجات مردم عراق و نجات جان ميليونها انسانی
که ميخواهند آزاد زندگی کنند و برده آمریکا

مسئول جان هر قربانی بی گناهی که در. نباشد
کشته ميشود امپریاليستها و نوکران بومیعراق 

اگر آنها خاک عراق را. آنها بطور مستقيم هستند
ترک کنند و به نظر مردم عراق احترام بگذارند

، هيچ قتلی درو خود را وکيل وصی آنها ندانند
 اتفاقا این گروگانگيریها که.فتداآنجا اتفاق نمي

برندانگيزه سياسی دارد و همه از ماهيت آن با خ
نه تنها مورد تائيد مردم عراق است بلکه تاثيرات
مثبت خویش را نيز بتدریج گذارده است و
فيليپينيها و بسياری شرکتهای ترک را مجبور

وقتی که. کرده است تا خاک عراق را ترک کنند
نهضت مقاومت مردم عراق همه سربازان
آمریکائی و انگليسی و ایتاليائی را گروگان

 آزادی خلقهای عراق و منطقه فرابگيرند روز
هيچ خارجی نباید در عراق احساس. رسيده اسـت
، این اصلی است که باید پذیرفت و درامنيت کند

 کمونيستها وظيفه شان تحليل.جهتش گام برداشت
مشخص از شرایط مشخص است نه اینکه به بيان
کلياتی اکتفاء کنند که در عمل بهيچ دردی

ش از قرص آسپيرین نيز کمترنميخورد و تاثيرات
سر درد را که از بين نميبرد سهل است. است

  .      موجب درد سر نيز ميباشد
رفقائی بی تعمق و با شتاب بدون توجه به عواقب

۵ادامه در صفحه ....  چنين اتخاذ
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

   ....گروگانگيری
 از روی احساسات اطالعيه صادر،موضعی

این نوع. ندنمودند و این عمل را محکوم کرد
برخورد نه تنها از نظر سياسی به مصلحت
نيست سهل است از نظر تئوریک نيز خطای
فاحشی است که در ابرام بر توسل به این نوع
استدالل بيک تفکر اکونوميستی  و دنباله روانه

کارگر“از جنبش خود روی کارگری و روحيه 
به...  صرف ، به نفی ایدئولوژی و “پرستی

این یک نغمه. اخواسته منجر ميشودانحرافی ن
شناخته شده و مطرود گذشته در جنبش کمونيستی

سينه“ بوده است که در البسه های تنگ و گشاِد
کارگر همه چيز“ برای کارگران و اینکه “چاکی

کارگران خودشان“ و یا اینکه “و حزب هيچ چيز
 و“خودشان را نجات ميدهند و نياز به قيم ندارند

زنده بادر دیکتاتوری حزب و مرگ ب“یا 
، همواره به شکلی از“دموکراسی کارگری

کارگر بودن. اشکال در مبارزه بروز کرده است
 مزیتی محسوب ميگردد که بخودی خود،صرف

کارگر. هر عمل زشت و ارتجاعی را توجيه کند
ماهيتا انقالبی، بدون آگاهی سياسی بی ایدئولوِژی

اشد و با ارتجاعميشود حتی اگر همدست پليس ب
در این جاست که دره. بهر دليلی همکاری کند
، اهميت عامل، حزبيتعظيمی سياست پرولتری

، ازآگاهی و ایدئولوژی را از درک اکونوميستی
، و حلوا، تکریم به خود روئی کارگریبی حزبی

ما اميدواریم. کارگران  جدا ميسازدحلوا کردن 
صميم به اینکه چنين نباشد و شتاب در اتخاذ ت

  .  لغزش قلم منجر شده باشد
برای حزب ما این پرسش مطرح  شد که آیا
محکوميت این عمل در مورد کارگران نپالی و
سکوت در مورد سایر گروگانها که سر برخی از
آنها را از تن جدا ساخته اند ماال به معنی تائيد
این عمل در سایر موارد نيست؟ و یا اینکه تنها

  .  کارگران نپالی قاعده خاصی تراشيدباید برای
اگر گمان ما نادرست باشد پس بچه دليل انتشار
اعالميه در سایر موارد از جمله گروگانگيری و
سر به نيست کردن کارمندان و کارگرهای فنی
شرکتهای امریکائی که جان خود را بر سر این

  .مسایل نهاده اند ضرورتی نداشته است؟
ميشود این کارگران که بهبر این نکته تاکيد 

تنگدستی فراوان دچار بوده اند برای تامين حداقل
زندگی و کسب قوت الیموت خویش و خانواده
خود این خطر را به جان خریده اند و به کشور

در. اشغالی عراق رفته و به کار مشغول شده اند
عين حال اضافه ميشود که این کارگران توسط

در نپال استخدام“ الیتمولين “یک شرکت  بنام 
آمریکائیشده و در اختيار شرکت کاریابی 

.در اردن قرار گرفته اند“ مورینگ استار“
وظيفه این شرکتها این است که کارگران خارجی
را برای انجام کارهای ساختمانی و یا سایر
کارهای عمرانی و آبادانی و تعميرات و نصب

 حال کهتاسيسات و غيره به عراق اعزام کنند و
این کارگران قربانی ترور گروههای اسالمی
قرار گرفته اند و وظيفه ما این است که نسبت به
این عمل و تجاوز به حقوق انسانی و شقاوت
گروگانگيرها شدیدا اعتراض کرده و بر عليه آن
بپاخيزیم و جنبشی را برای محکوميت

در دنيا براه“ اسالميستها“گروگانگيری 
  .!!اندازیم

خست اینکه این بار اول نيست که زحمتکشانن
خارجی که برای کسب قوت الیموت به استخدام
شرکتهای آمریکائی و یا شرکتهای ماهيتا

آمریکائی ولی با استتار عربی در آمده اند بعلت
بی توجهی رهبران ممالکی که این گروگانها از
آن جا می آیند نسبت به خواست محقانه این

.های مقاومت به قتل رسيده اندگروهها و هسته 
،ترک، در این ميان ميتوان از رانندگان پاکستانی

عرب و غير عرب نام برد که برای شرکتهای
  .استعماری به کار مشغولند

برای ما روش نيست که به چه دليل باید فقط در
مورد اعدام کارگران نپالی اعتراض کرد و نه

این. اعليه اعدام سایر قربانيان این گروهه
دوگانگی در استدالل برای حزب ما روشن

  .نيست
این گروهها تا کنون چندین آمریکائی و غير
آمریکائی را که برای تامين زندگی خویش راهی

آنها بسياری از. عراق شده بودند سر بریده اند
سربازان آمریکائی را که فقط به اميد دریافت
کاکارت سبز از روی فقر و نياز به ارتش امری

پيوسته تا بتوانند بعدا به صورت قانونی در
آمریکا با زن و بچه خود زندگی کنند در همان

آنها هرگز از. روزهای نخست به قتل رساندند
این سربازان اشغالگر نمی پرسند که منشاء
طبقاتی آنها چيست و انگيزه آنها برای اشغال

،، کودکانخاک عراق و گروگان گرفتن زنان
 غير مسلمانان و کارگران ومسلمانان و

زحمتکشان عراقی و آنهم در رقم ميليونی
شاید همه آن سربازان اشغالگر. چيست

،، ژاپنی، کره ای، لهستانی، انگليسیآمریکائی
 و فيليپينی نيز از رویآسيائی و آمریکای جنوبی

نياز به چنين تجاوز جنایتکارانه ای دست زده اند
 نيستند؟ آیا در طیو به نتایج اعمال خود واقف

 جنگی را بخاطر مياورید که،مطالعه تاریخ
طبقات مسلط در ميدانها نبرد شخصا با هم

طبقات ارتجاعی! روبرو شده باشند؟ هرگز
مسلط همواره برای اعزام قوا به ميدانهای
سالخی از حضور و وجود ميليونی زحمتکشان
ااستفاده ميکنند و آنها را به جان هم مياندازند ت

ولی نه منشاء طبقاتی. یکدیگر را بکشند
سربازان و نه درجه نياز آنها و نه درجه آگاهی

مگر. طبقاتی آنها ماهيت جنگ را تعيين نميکند
آن عراقيهائيکه ميخواهند به خدمت ارتش و پليس
و سازمان امنيت حکومت دست نشانده استعمار
در عراق در بيایند از روی نياز و فشار زندگی

این کار ناگزیر نميشوند؟ این فشار دقيقا بعلتبه 
استقرار استعمار در عراق و غارت این کشور

آیا ميتوان به این. روز به روز بيشتر ميگردد
شبه استدالالت هومانيستی که ما نام آنرا

يبرالی ميگذاریم، هومانيسم لدروغين هومانيسم
استعمار و تجاوز و جنایات عليه بشریت را

  .د و سوراخ دعا را گم نمود؟توجيه کر
مگر خواست این گروههای گروگانگير چيست؟
آنها ميخواهند که متجاوزین کشورشان را ترک
کنند تا دیگر عراق مستقل گروگان استعمار

آیا این خواست ارتجاعی است و باید بر. نباشد
  عليه آن بپا خاست؟

منطق به ما ميگوید دارای منشاء کارگری و یا
ری بودن هنوز بيانگر هيچ چيز نيستشغل کارگ

و به کسی جواز جنایت و همکاری با امپریاليست
و شرکتهای امپریاليستی و یاری مستقيم و یا غير
مستقيم به استقرار استعمار در عراق را صادر

هر کارگری که بجای همکاری. نميکند
انترناسيوناليستی و انقالبی با مبارزات مردم

 ای از ماشين استعمار بدلعراق به پيچ ومهره
شود و در جهت تحکيم این نيروی اشغالگر حتی

از روی نياز در عراق به کار اشتغال ورزد قابل
کمونيستها در عين اینکه وظيفه. حمایت نيست

، رژیم دست نشاندهشان افشای امپریاليستها
 و رژیمهای مرتجعی نظير حکومت نپال وعراق

 آنها ميباشد که براییا مصر و یا ترکيه و نظایر
اتباعشانتحکيم استعمار به قربانی کردن 

مشغولند و نسبت به سرنوشت آنها کامال بی
جهان تفاوت اند باید همه کارگران و مردم مترقی

را از هرگونه همکاری با استعمار در عراق بهر
  .شکلی که بخواهد صورت بگيرد باز دارند
نت طلباننشریه کيهان لندنی ارگان سياسی سلط

و زبان غير رسمی رونالد رامزفلد آمریکائی در
ایران بر اساس منافع طبقاتيش بيادش آمده که تا
تنور داغ است باید نان را بپزد و در طی مقاله

 کرده ول؟؟ ُگ!!ای بيکباره رگ کارگر دوستيش
:در حمایت از کارگران نپالی نوشته است

: ...دپرسش هميشگی اما همچنان بر جای ميمان“
چرا آنان در اعتراض به قتل عام کارگران نپالی
  .“در عراق توسط تروریستها تظاهرات نکردند؟

باین پرسش برجای مانده باید گفت زیرا چنين
تظاهراتی بر له قتل عام خلقهای عراق و طبقه
کارگر عراق توسط  امپریاليستها و حمایت از

یبا چنين تظاهرات. استعمار و خيانت ملی است
بر له جنایات امپریاليستها فقط خود فروختگانی
نظير کيهان لندنی ميتوانند موافق بوده و برای آن

روشن است که این پرسش. تبليغ و بسيج کنند
کيهان لندنی هنوز هم بر جای خود ميماند زیرا
هدفش از طرح آن کسب آگاهی نسبت به جنایات
.امپریاليسم و حضور استعمار در منطقه نيست
هدفش ایچاد اغتشاش فکری و شستشوی مغزی

از. بنفع صهيونيسم و امپریاليسم و استعمار است
سلطنت طلب خود فروخته چه انتظاری بيش از

  این ميتوانداشت؟ 
روشن است که اگر کارگران نپالی برای تقویت
استعمار آگاهانه و یا نا آگاهانه به عراق نميرفتند

ئوليت مستقيممس. امروز در قيد حيات بودند
.اعدام آنها به گردن استعمار و ارتجاع نپال است
وظيفه کمونيستهای نپال افشاء طبقه حاکمه در
نپال است که در مقابل خواست محقانه نيروهای
مقاومت در عراق بی تفاوتی وحشيانه نشان
ميدهد و حاضر نيست از جان اتباع خویش دفاع

ی و یا غيرکند و نه نمایشات و اعتراضات خيابان
طبقه. خيابانی عليه گروههای مقاومت در عراق

حاکمه نپال هوادار امپریاليستها و استعمارگران
است و اميدوار است با قربانی کردن کارگران
نيازمند نپالی حمایت این جنایتکاران امپریاليست
را در آستانه انقالب فردای نپال برای سرکوب

١٢ نپال اجساد برای ارتجاع. انقالب جلب نماید
کارگر اعدام شده نپالی بمراتب مفيد تر است تا

، ارتجاعقطع همکاری با امپریاليستها در عراق
نپال هم در قتل کارگران نپال دست دارد و هم در

کارگران نپال قربانيان. قتل عام کارگران عراق
مناسباتی هستند که امپریاليستها در جهان گسترده

 است از وجود آنها در ارتشاند و فردا نيز ممکن
.اشغالگر آمریکا برای حمله به ایران استفاده کنند
کارگر نيازمند و فاقد شعور طبقاتی براحتی
ميتواند خوراک تبليغاتی و یا گوشت دم توپ
سياست تجاوزکارانه باشد ولی آیا این امر ميتواند

یا با حلوا حلوا کردنآ، توجيه تجاوز باشد
کمر امپریاليسم و استعمار راکارگران ميتوان 
این بيشتر خاک پاشی! ؟ هرگزدر عراق شکست

به چشم مردم جهان است تا افشاء امپریاليسم و

 ۶صفحه ادامه در . ....              ارتجاع
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امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاستتبليغات  

  .... گروگانگيری
 امپریاليستها ده ها هزار کارگر را برایاگر

تجاوز بسيج کنند بازهم ماهيت جنگ
، بازهم ما آنها عوض نميشودتجاوزکارانه

.سخن برانيم “پرولتری“نميتوانيم از یک تجاوز 
 برای“هومانيستی“این دلسوزی مبالغه آميز 

 بيشتر دلسوزی برای نيروهای،کارگر نپالی
این. متجاوز به عراق را به ذهن متبادر ميسازد

و یا“ اسالم سياسی“دلسوزی انتخاب ميان 
 ذهن شما به جوالنرا در“ مدرنيته آمریکائی“

این دلسوزی مبلغه آميز و بی پایه. ورددر می آ
درک، و جای علت و معلول را عوض ميکند

که گروگانگيری به مردم عراق تحميلنميکند 
گروگانگيرها هر لحظه حاضر بودند. شده است

گروگانها را چنانچه ارتجاع نپال از همدستی با
ند و آنهاکشتار مردم عراق دست بردارد آزاد کن

را به کشور خویش بفرستند همانگونه که در
آنها این. مورد گروگانهای فيليپينی رفتار کردند

نظریه را از روی کمال خلوص نيت بيان
ولی این بی رحمی و شقاوت به گردن. ميکردند

ارتجاع نپال است که از ریخته شدن خون
این. کارگران نپال غمی به دل راه نميدهد

نی بود که جان کارگران نپالی وارتجاع جها
، آنهاهزاران کارگر دیگر برایش اهميت ندارد

کارگر نپالی برای کشتار کارگر عراقی نيازبه 
خونریزی منطق امپریاليستهاست و با. دارند

ریختن خونهای ناحق دریائی از دلسوزیهای
کاذب هومانيستی برای تبليغات خویش بوجود

.ریای دروغين غرق شدنباید در این د. می آورند
این نکته مهم است که نباید از دیده فرو افتد و
ميدان را در دست آشفته فکرانی قرار دهد که در
ته دل همواره هوادار تجاوز امپریاليستها به
عراق بوده اند و با خروج بی قيد و شرط آنها از

تنها این شعار است که نشان. عراق مخالفند
با تجاوز مخالف است وميدهد چه کسی ماهيتا 

چه کسی زیر جلکی مدافع روشن استعمار در
  .عراق و ایران است

کسی که این بدیهيات مارکسيستی را از نظر
فروگذار کند سرانجام به انحرافی دچار ميشود
که یا در تناقضات و آشفته فکری خویش غرق
شود و یا بتدریج در مقابل نيروهای مقاومت قرار

 این آرزو را برای هيچ نيرویو حزب ما. گيرد
،بر آشفته گی ما. انقالبی ندارد و نمی کند

   .برآشفته گی نسبت به دوست است
پرسش ما نباید این باشد که به چه دليل مشتی
کارگر نيازمند برای تامين حداقل زندگی به

، پرسش ما باید این باشد که اینعراق رفته اند
 بر پا کردنچه ماشين آدمکشی جهانی است که با

 و“مولين الیت“ و “مورینگ استار“شرکتهای 
نظایر آنها در اقصی نقاط جهان شبکه تار

“کاریابی“عنکبوتی و یا سازمانی مخوف بنام 
بوجود مياورد که کارش آدمکشی است و ميرود
تا انسانها را برای قتل عام یکدیگر در مقابل هم
قرار دهد و طوری برنامه ریزی کند که خون

ریخته شدن خون. آمریکائی بر زمين نریزد
آمریکائی بر زمين و صدور نعش وی به آمریکا
ميتواند در افکار عمومی مردم بی خبر آمریکا
تاثير سوء داشته باشد ولی کشته شدن هزاران تن
غير آمریکائی گمنام که جانشان از نظر

جنگ ، به ادامهامپریاليست ارزش ندارد
، عاملين.ری ميرساندزکارانه عراق یاوتجا

برنامه ریزان و مبتکرین این شبکه تار عنکبوتی
و این ماشين عظيم آدمکشی جنایتکاران واقعی

هستند که در عرصه جهانی به دنبال شکارها و
قربانيان جدید برای اعزام به جبهه عراق

آنها هستند که از نيازها و فقر کارگران. ميگردند
 جنایت بی حد و مرزسوء استفاده کرده و به این

و مسلما هم اکنون. و تکان دهنده متوسل ميشوند
نيز در پی آنند که کارگران نيازمند جدیدی را
برای گسيل به عراق و سپر بال کردن آنها

شرکتهای آنها ماشينهای آدمکشی و. جستجو کنند
وظيفه کمونيستها افشاء این. عوامفریبی است

  .    مراکز است
وهای انقالبی نيست که به چرتکهاین وظيفه نير

متوسل شوند و ببينند که بریدن سر مامور
بر حق بوده و یا با موازین“ سيا“آمریکائی 

 وظيفه آنها این.منطبق نبوده است“ انسانی“
را تائيد کنند“ سيا“نيست که بریدن سر مامور 

 کارگر نپالی را که گروگان گيرها١٢ولی اعدام 
مشروط بر اینکه دولت نپالحاضر بودند آنها را 

و پيروی ازتحکيم استعمار در عراق سياست از 
دست بکشد رهاسياست استعماری امپریاليسم 

مگر بمباران بغداد و فلوجه. ، محکوم نمایندکرده
توسط گروگان گيرهای... و نجف و کربال و

آمریکائی منجر به قطع سر ده ها هزار نفر
، جوانان و، زنان، کودکانانسان پر اميد

مگر گروگانهای. نشده استسالخورده گان 
زندان ابو غریب به وحشيانه ترین وضعيتی به
قتل نرسيده اند؟ این جاست که ما با هومانيسم
کاذب روبرو ميشویم برای بخشی دل ميسوزانيم
و دریاها اشک ميریزیم و سرنوشت بخشی دیگر

  . برای ما بی تفاوت اسـت
چه موقع به گروگانگيریگروگانگيرهای عراقی 

توسط خلقهای عراق هنگاميکه متوسل شدند؟
به گروگان گرفتهامپریاليستها و مرتجعين عراقی 

 هزار۶٠، هنگاميکه زندان ابو غریب از شدند
هنگاميکه کشور مستقل، گروگان عراقی پر شد

.عراق به سفره تاراج امپریاليستی بدل شد
آکتيو خانههنگاميکه بمبهای آتش زا و رادیو 

، هنگاميکه هزارانهای آنها را ویران ساخت
 و“موساد“یهودی صهيونيست و جاسوس 

عجق و وجق آمریکائیپرتستان هزاران مسيحی 
و حمایت ارتش آمریکا“ سيا“با پول سازمان 

با کتاب انجيلبرای جنگ صليبی کشتی کشتی 
در یک دست و مسلسل در دست دیگر با نام

سيل داده شدند تا با راهبه عراق گ“ تمدن“
“امور خيریه“و سازمان دهی انداختن آشپزخانه 

 و و گرسنه، فاقد آذوقهدر بغداد به جان رسيده
برای جاسوسی  به وکرده تبليغات مسيحی تشنه 

  .قوای اشغالگر متوسل شوند
البته چه خوب بود اگر شيوه های مبارزه  عليه
قوای متجاوز به نحوی صورت ميگرفت که
موجبات خرسندی دشمن و سوءاستفاده وی را

، چه خوب بود همه مبارزانفراهم نمياورد
عراقی به کمونيستهای مارکسيست لنينيست روی

، چه خوببری آنها گردن مينهادند رهآورده و به
  ...بود اگر ماست ما کره بود

و حال که این طور نيست نباید ما را بر آن دارد
سایه ای از سوءظن وکه بر مبارزه مردم عراق 

شک و تردید بيفکنيم و به دام توطئه های
امپریاليستها بيفتيم و بر این استدالالل ارتجاعی
کردهای ناسيونال شونيست همدست امپریاليست
و یا حزب رویزیونيستی توده ایران و یا محافل
تبليغاتی امپریاليستی صحه بگذاریم که حضور

ا در عراق برایآنها در عراق و یا همدستی آنه
قصاب“آن است که جلوی روی کار آمدن این 

   .را بگيرند“ ها
وقتی آتش یک مبارزه توده ای انقالبی شعله ور
،شد بر قتل یک بی گناه شيون و ناله نميکنند

، بيعدالتی وانقالب قتلهای موجه و غير موجه
هستند. رفتارهای زشت را نيز حتما بدنبال دارد

، برایی غارت و چپاولکسانی که فقط برا
، برای تسویه حسابهای شخصی و ایرادقصاص

اتهام به دنبال انقالب راهی و جاری ميشوند ولی
، این جزئيات هرگز از عظمتاین فرعيات

تا به همه اینراهی که ملتی در راه آن است 
این. نميکاهدفرعيات برای هميشه پایان دهد 

ب درماننارسائيها را خود حرکت شکوهمند انقال
زیرا انقالب شکوهمند اجتماعی در، خواهد کرد

زیر چتر یک رهبری مدبر و انقالبی مرهم همه
ولی آنها که دریائی. دردهای مزمن جامعه است

یانهادميریزند و وج“ بيعداليتها“اشک بر این 
معذبشان تاب تحمل و دیدن این صحنه های

را ندارد در راهی گام ميگذارند که“ وحشيانه“
  . انتهای آن از هم اکنون روشن اسـت

مارکس در پاسخ به این انتقادات نا بجا که در
عراب ندارند  در اثر داهيانه اشجنگ محلی از ِا

“ کمون پاریس-١٨٧١جنگ داخلی در فرانسه “
  :نوشت

، به هنگام قربانی کردنپاريس کارگر“
قهرمانانه خود ابنيه عمومی و ساختمانهای

ارباب هائی که. ش خود گرفتخصوصی را در آت
،بدن جاندار پرولتاريا را قطعه قطعه می کنند
ديگر نبايد انتظار داشته باشند پيروزمندانه وارد
ساختمان دست نخورده ی مساکن قديمشان

آتش: حکومت ورسای فرياد می زند. شوند
و به تمام عمالش حتی در دورافتاده! افروزان

شمنانش را بهترين نقاط دستور می دهد که د
عنوان آتش افروزان حرفه ای همه جا شکار

بورژوازی تمام دنيا که پس از ختم نبرد با. کنند
،رضايت خاطر شاهد قتل عام دسته جمعی است
از اين که به آجرها و سمنت ها بی حرمتی شده

  .!است از نفرت برخود می لرزد
وقتی حکومت ها به تفنگداران دریائی شان اجازه

 و خراببسوزانندبکشند “ی دهند  که رسمی م
 آیا این اجازه آتش افروزی است؟ وقتی“دکنن

پروسی ها نه به دالئل نظامی بلکه تنها برای
، با نفت شهرهائی مانند شاتودنانتقام

Chateaudunو دهکده های بی شماری را آتش 
؟ آیا تی یر، آیا آتش افروزی بوده استزدند

Thiersه به بهانه آتش زدن که به مدت شش هفت
، آتش، پاریس را بمباران کردخانه های مسکونی

 آتش یک سالح،افروزی کرده بود؟ در جنگ
.است و همان قدر مشروع  که سالحهای دیگر
ساختمانهائی که در اشغال دشمن اند بمباران
ميشوند تا بسوزند و اگر مدافعان آن قراراست

ند تا بهبزن، خودشان آنها را آتش عقب بنشينند
تمام ساختمان هائی که در. دست مهاجمان نيفتد

جبهه جنگ تمام  ارتشهای منظم دنيا قرار گرفته
ولی این امر. نوشتشان سوختن بوده استر، ساند

، یعنی تنهادر جنگ بين بردگان و دربندکشان
!، دیگر اصال صادق نيستموجه تاریخجنگ 

تفادهکمون از آتش تنها به عنوان وسيله دفاع اس
کمون از آتش استفاده کرد تا نگذارد. کرد

سپاهيان ورسای از راه این خيابان های مستقيم و
 بویژه برای آتشHausmannطویلی که هاسمن 
 کمون از.، وارد پاریس شوندتوپخانه ساخته بود

آتش استفاده کرد تا راه عقب نشينی خود را حفظ
٧ هادامه در صفح    . ....     ، همانطورکند
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

  .. ..گروگانگيری 
 هم در پيشروی از نارنجکها  که ورسائی

هائی استفاده کردند که دست کم  همان قدر
کدام. ساختمان  خراب کرد که آتش کمون

ساختمانها توسط مدافعان سوخته شد و کدام
توسط مهاجمان؟ این پرسشی است که امروز هم

مدافعان تنها زمانی به آتش.  است مورد بحث
متوسل شدند که سپاهيان ورسای کشتار دسته

به عالوه کمون. جمعی زندانيان را شروع کردند
از مدت ها پيش علنا خبر داده بود که اگر کار به

، خودش را زیر خرابه هایجاهای باریک بکشد
ن خواهد کرد و از پاریس مسکویوپاریس مدف

چنانچه حکومت دفاع ملی، دومی خواهد ساخت
هم این حرف را زد منتها این یکی برای پرده

نقل از اثر جاودانی کارل(“..“پوشی خيانتش
 کمون-١٨٧١، جنگ داخلی در فرانسه مارکس
  .)پاریس

مارکس نه تنها در مقابل تبليغات موذیانه آتش
افروزان واقعی و خرابکاران طبقاتی از

دام کموناردها راکموناردها حمایت ميکند حتی اق
در گرفتن گروگان از عمال دشمن مذموم تلقی

امر گروگانگيری از عراق شروع نشده. نميکند
است عمر آن به درازای عمر تاریخ بشریت

  .است
وی در جمعبندی از مبارزه انقالبيون پاریسی
آنها را حتی به شالق نقد ميکشد و از غفلتهای

 و راه بهتر وآنها در طی انقالب پرده بر ميدارد
موثر مبارزه را برای آتيه به آنها گوشزد ميکند
ولی هرگز خویش را با دشمن طبقاتی و ملی در

  :وی مينویسد. یک صف قرار نميدهد
، دربدين ترتيب ميدانيم که از نظر اقتصادی“

بسياری از کارها غفلت شد که مطابق درک
آنچه. ، کمون ميبايست انجام ميدادامروزی مان

، اينست که با چهش از همه مشکل تر استفهم
احترام مقدسانه ای به جلو در بانک دو فرانس

اين نيز اشتباه سياسی.  ، ايستادندکه رسيدند
بانک در دست کمون بيش از هزار. بزرگ بود

معنای اين کار آن بود که. گروگان ارزش داشت
،تمام بورژوازی فرانسه  برای صلح با کمون

نقل از(“...“ .ی فشار بياوردبه حکومت ورسا
مقدمه فريدريش انگلس بر جنگ داخلی در

 کمون پاريس اثر جاودانی کارل-١٨٧١فرانسه 
  ).مارکس

روشن است که کارل مارکس توسل به اسلحه
این. گروگانگيری را بطور کلی رد نميکند

روشی است که ارتجاع در مورد انقالبيون
محمد رضا. همواره از آن استفاده کرده است

شاه جزنی و یارانش را در زندان اوین به منزله
گروگان گرفته بود و وقتی اراده اش بر این قرار
گرفت که به قصاص ترور عمال خویش آنها را
به قتل برساند به این اقدام جنایتکارانه توسل

 کالنتری و دیگران، سرمدی،جزنی. جست
انزندانيان سياسی بودند ولی برای شاه و نوکر

بودند که باید به“ آتش افروزانی“امپریاليست 
 خاتمه“قتل در حال فرار“زندگيشان به بهانه 

ولی چنانچه گروههای انقالبی تالش. ميدادند
ميکردند پسر شاه را برای آزاد سازی بيژن

، از آنها بنام تروریستجزنی به گروگان بگيرند
تمام نمایش دادگاه. و جنایتکار نام ميبردند

سرخی امروز در مقابل ماست و خون هائی راگل
که دودمان پهلوی بر زمين ریخت با آب دریاها

  .نيز نميتوان پاک کرد
مگر رژیم جمهوری اسالمی به چه کار مشغول

در این رژیم نيز زندانی سياسی حتی آن. است
زندانی سياسی که دوران محکوميتش به سر
گررسيده است گروگان این رژیم است و حتی ا

در زندان نيز به سر نبرد سرش زیر ساطور این
١٣۶٧کشتار سال. گروگانگيرهای اسالمی است

قتلهای“در زندانهای ایران و عمليات وحشيانه 
از“  ایقتلهای زنجيره“معروف به “ درمانی

آیا شگفت نخواهد بود. زمره این اقدامات هستند
که بر ترور سالخ اوین تاسف بخوریم و در

  .زبان به انتقاد بگشائيممورد آن 
در عراق جنگ هولناکی بر سر بود و نبود ملتی

، غارتگران جهانی و نوکراندر جریان است
بومی استعمار برخالف همه موازین برسميت

ات ور، برخالف همه مقر جهانیشناخته شده
، برخالف حقوق بشر وپيمانهای مشترک جهانی

عام درمعاهده ژنو با قلدری و بيشرمی به قتل 
 هزار نفر مردم٦٥عراق مشغولند و تا کنون 

، زندانهایاین سرزمين را به قتل رسانده اند
عراق را از گروگانهای عراقی مملو ساخته اند

واع و اقسام شکنجه های آمریکائی ونبه آنها ا
اسرائيلی را روا ميدارند و ميخواهند سرزمين
دآنها را برای هميشه تصاحب کرده و غارت کنن

زندگی انسانیشرایط و مردم آنجا را از حداقل 
 آنها با محاصره اقتصادی.محروم نمایند

مسئوليت قتل یک ميليون کودک را بر دوش
وجدانهائی که ندارند حمل ميکنند و با بيشرمی

و“ مدرنيته“زاید الوصفی مدعی اند که برای 
 آنها.به عراق رفته اند“ حقوق بشر“اجرای 

ا تخته پرش تجاوز به همهسرزمين عراق ر
، در پی جدا کردن خوزستان ومنطقه ميکنند

ساختن یک کشور مصنوعی مانند کویت از آن
حق تعيين“سياست استعماری هستند تا با 
 شيخربدست امپریاليستها چها“ سرنوشت خلقها

و عرب خود فروخته ایرانی را کهعمامه بسر 
رایب،  را، خليج مينامند “خليج فارس“هنوز 

بر سر“  فارسشونيسم“ “یوغ“ از زیر “نجات“
خود فروختگانی که قطره ای اشک. کار آورند

بر سرنوشت غم انگيز مردم عراق نميریزند و
از کسی نميخواهند که برای حمایت از این مردم
و برای مبارزه در کنار آنها به عراق بروند و

آنها ضد. در کنار اعراب عراقی مبارزه کنند
اند اما نوکر صميمی امپریاليست“فارسستم “

شکست امپریاليستهای. آمریکا و انگليس
، شکست این آتش افروزانجهانخوار در منطقه

، این آمخواران مدرن بخشی جدائی ناپذیرجنگ
از منافع کل مردم منطقه و از جمله مردم ایران

نهضت مقاومت مردم عراق در پيشاپيش. است
 مسئوليت سنگين رفعاین مبارزه پيش ميرود و

خطر از ميهن ما ایران را نيز بدوش ميکشد و
فریاد لنگش“آنوقت جایز نيست ما در کنار گود 

هر سالحی که آنها در جنگ.  را سر دهيم“کن
با این لشگر وحشی امپریاليستها بکار گيرند تا
آنها را تارومار نمایند و از کشور خود و منطقه

گان گيری آنها شایدگرو. بيرون کنند موجه است
بهترین وسيله و موثرترین نباشد و بيان
انتقامجوئی روحيه خرده بورژوائی به حساب آید
ولی ما هرگز مجاز نيستيم ضعف کمونيستها را
که نتوانسته اند رهبری جنبش را به کف آورند

چه. وسيله تخطئه هر گونه مقاومتی قرار دهيم
ه همهخوب بود که خلق عراق بصورت یکپارچ

سربازان آمریکائی و انگليسی را به گروگان
.ميگرفت و آزادی جهان را درخواست ميکرد
گروگانگيری آخرین ضمانت در مقابل سبعيت

امپریاليستی است و هرگز با این سبعيت حيوانی
گروگانگيری یک .امپریاليستی قابل قياس نيست

عمل تدافعی در مقابل عمليات جنایتکارانه
و نباید. مارگران ینگه دنياستعاستپيشدستانه 

آنرا بطور انتزاعی و جدا از زمان و مکان و
بدون توجه به متن مبارزه و زمينی که در آن
.بارور شده است مورد ارزیابی قرار داد

در، گروگانگيری عراقيها مشخص است
کشوری اشغال شده توسط نيروهای نفرت انگيز

 در،يگيردو سبع ارتجاع و امپریاليسم صورت م
کشوری که جنگی عادالنه بر عليه تجاوزی غير
عادالنه و قلدرمنشانه برای به برده کشيدن

، هدف سياسیخلقهای عراق در جریان است
هایومعينی را دنبال ميکند و بر ضد نير

این حق. استعماری و همدستان داخلی آنهاست
.آخرین دفاع را نميتوان از آنها دریغ داشت

 قابل تحسين است و نياز به حمایتمبارزه آنها
  .جهانی دارد

  ٭٭٭٭
  ...ظهور حضرت

 که چرا آنها باید در مسابقه  تحميق افکار
  . عمومی از جمهوری اسالمی عقب بافتند

و“ سيا“سازمانهای جاسوسی  آنها بيار
انگلستان دست بکار“ ٦. آی. ام“و “ موساد“

دکتر اهورا“برداری را بنام شدند و کاله
 علم کردند تا به افسانه“ پيروز خالق یزدی

منجی در ایران صورت حقيقت بخشد و با تکيه
بر این سنت فکری تاریخی به جلب مردم برای

  !!.سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی بپردازد
اگر خمينی نمی توانست بدرستی به زبان

بتدا و، مفارسی تکلم کند و جای فعل و فاعل
، این ناجی جدید نيز عوض ميکردخبر را

زبان انگليسی قادر نيست بهسليس  بعلت تکلم
 بدون افتادن در دست،زبان غير مادری فارسی

    .اندازهای عميق سخن براند
سلطنت طلبان و عمال سازمانهای جاسوسی از
طریق شبکه های ماهواره ای و افراد فعال

و پستخویش حتی از طریق بسيج تلفن 
الکترونيکی  مردم را ترغيب نمودند که در
روز دهم مهر به خيابانها بيایند و منتظر ظهور

  . حضرت باشند
رژیم جمهوری اسالمی که با غضب شاهد آن
بود که سلطنت طلبان در عوامفریبی روی
دستش بلند شده اند رسما این کار را بدون ترس

تيبباین تر. اعالم کرد“ عوامفریبی“و واهمه 
معلوم شد که عوامفریبی بر دو نوع است

 که نيکو است و“عوامفریبی اسالمی“
 که بال و شر شمرده“عوامفریبی سلطنتی“

  .ميشود و باید همگان را از آن بر حذر داشت
البته عوامفریبان سلطنت طلب با رندی روزی
را برای ظهور انتخاب کرده بودند که تقریبا

“ وقت کنکورظهور حضرت به“مانند  روز 
،بعلت آغاز سال تحصيلی جدید در دانشگاه
خيابانهای اطراف دانشگاه کم خالی از ایاب و

بخشی از مردم مرفه آمریکا پسند و. ذهاب نبود
،اسرائيل دوست نيز با توصيه سلطنت طلبان

فاسدبخشی در اثر کينه بر حق نسبت به رژیم 
، برخی برایجمهوری اسالمیو خونخوار 

رضاء حس کنجکاوی و برخی بنا برخاطر ا
برای تقویتالشعور ، برخی اعتقادات مذهبی

هر آنچه بر ضد جمهوری اسالمی است به
   ٨ادامه در صفحه ....           ميدان آمدند
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مدعی بی تاج و تخت پادشاهی ایران تا کنون
حاضر نشده است که ارتباط این آقای

 با خودش تکذیب کند“هخا“کالهبردار را بنام 
و روشهای عوامفریبانه آنها را که شامل همه
رسانه های گروهی ارتجاعی سلطنت طلب
ميگردد و این تنها متعفنترین نوع آن است

نش راس سلطنت طلبان واین واک. محکوم نماید
مشاوران نزدیک آنها مبين تائيد عوامفریبی از

ملتی“نشانه آن است که آنها . جانب آنهاست
ملتی سرفراز و“را به “ احمق و برده صفت

 این امر گویای ماهيت.ترجيح ميدهند“ آگاه
تفکر سلطنت طلبی است که با همان ابزار

، سالحهایتحميق افکار عمومی کار ميکند
زنگ زده ای را به خدمت ميگيرد که بيش از
دو دهه است که رژیم جمهوری اسالمی از آنها

 این نشانه آن است که.استفاده نموده است
سلطنت طلبان برای کسب بهشت از دست رفته
بهر ننگی تن در ميدهند و هر وسيله ای را
برای کسب مجدد قدرت مجاز ومشروع

 که آنها برایاین امر نشانه آن است. ميدانند
مردم ایران ارزشی قایل نيستند و حاضرند آنها
را در پای منافع ضد ملی و جنایتکارانه خویش

هيات تحریریه کيهان سلطنت. قربانی کنند
ی این عده تا زمان نگارشاسطلب ارگان سي

این مقاله سخنی در انتقاد از این روش آریا
.مهر کوچک و مشاورانش بر زبان نميآورد

، این شواهد دال بر عدم صميميتهمه
، جنایتکاری، راهزنی، عوامفریبیکالهبرداری
شاه“آنها دست خود را در این . این عده است

 کمونيستها و نيروهای.رو کرده اند“ کار
انقالبی ایران باید بر اساس این سوابق و
چگونگی فعاليت سلطنت طلبان آنها را هر چه

نهای سلطنت طلباین سازما. بيشتر افشاء کنند
پایگاههای صهيونيسم و امپریاليسم در ایران

آنها. باید برای نابودی آنها مبارزه کرد. هستند
، دشمناننه متحدین بلکه دشمنان مردم ایران

.، آزادی و عدالت اجتماعی هستنددموکراسی
باید.  را دارند“هخا“آنها واقعا لياقت همان 

که اینبرای همگان این امر را روشن کرد 
عروسک را در دربار پهلوی در لس آنجلس

این حرکات حقيقتا تا به چه حد. ساخته است
مرتجعين فقط در عرصه. مشمئز کننده است

، مدتی است که بادسازی فعال نيستن“ هخا“
“جبهه ملی“ از رهبران سنتی خالی دیدن ميدان

و در رقابت با سازمانهای جدید التاسيس
 برنامه ریزی ها وه بادر رابطجمهوریخواه 

توصيه های اسرائيل و آمریکا و انگليس در
“جبهه ملی“ل ساختن سازمانهای قالبی حا

نگرفت“ هخا“هستند تا اگر کارشان از طریق 
“جبهه ملی“از طریق سازمانهای شه ساخته 

 این.ابزاری برای فریب مردم بپا کنند
که مملو از“ ه ملیهجب“سازمانهای شه ساخته 

واکيهای سابق و مامورین و مسئولين رژیمسا
گذشته است زیر لوای عوامفریبانه ای که گویا

با نفیحق انحصاری کسی نيست “ جبهه ملی“
خود را“ جبهه“سنتهای گذشته مبارزاتی این 

بار سرش راک  جا ميزنند که ییپيرو مصدق
 این سازمانهای مملو از.نده بودبزیر آب کرد

“هخا“لندنی سلطنت طلب ساواکيها که کيهان 
تاو تبليغشان را ميکند وار از آنها نام ميبرد 

در اروپا و آمریکااصيل “ جبهه ملی“بعنوان 
حاضر نيستند بنام سازمانجایشان بياندازد 

در همان آغاز فعاليت کودتای “جبهه ملی“

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

 مرداد را محکوم کرده و نقش٢٨خائنانه 
های ضددربار فاسد پهلوی این کانون توطئه 

 را برمال و“سيا“ملی و همدست سازمان 
آنها“ جبهه ملی“ سازمانهای .محکوم کنند

مردم ایران باید .دقیبيشتر شاهی است تا مص
های تقلبی هشيار“لیجبهه م“نسبت به این 

 و فکر نکنند هر سکه زردی طالیباشند
  . خالص است

پس ميبينيم سلطنت طلبان در تحميق افکار
 ریِزی طوالنی و با حوصله ایعمومی برنامه

را ميکنند که از کمکهای مالی سنای آمریکا
آنها ميخواهند آگاهانه با. نيز برخوردار است

، از هم اکنونکنند“ انقالب“دسيسه چينی 
آگاهانه در پی فریب مردم اند و اندیشمندان آنها
هر روز در تهيه دام جدیدی بر ضد مردم

نند کار انقالب کارآنها فکر ميک. ایران هستند
کالشی و شامبورتی بازی است و هر چه
کالشی بزرگتر باشد امکان موفقيت بيشتر

آنها در پی لوث کردن هر ارزشی در. است
ایران بوده و ميروند تا مبارزه مردم را با

این چنين تفکری. مسخره بازی منحرف کنند
.ندارد کوچکترین قرابتی با عشق به مردم

 با مردم به دشمنی ميپردازد وتفکری است که
در فکر آن است که به بهترین وجهی مردم را

 هم،حال دشمنان مردم ایران. فریب دهد
و همرا “ جبهه ملی“، هم  ساخته اند را“هخا“
آنها در. را“ حزب کمونيست کارگری ایران“

هر عرصه ای مهره های خود را درست کرده
است کهاین نوع کار یک تروریسم فکری  .اند

به مردم ایران توهين ميکند و آنها را تحقير
، به مردم به مثابه چارپا برخورد کردهمينماید

آیا واقعا. که باید از آنها فقط سواری گرفت
چنين جانورانی محقند که بار دیگر در ایران

آیا ارزش این وجود. بر مسند قدرت بنشينند
ندارد که مردم ایران خطر یک جنگ داخلی را
به جان بخرند و برای هميشه از ایران دفع
خطر نمایند و از شر سلطنت این مظهر بيعقليها

چه خوب. و فساد و زالو صفتی راحت شوند
  :گفت هادی خرسندی

  
“...  

  اگر دستپخت سيا بود اهورا
  ، نيامدهمان به که آن جمعه زد جا

  برو هموطن خل نباش اينقدرها
  مخور غصه کان با سر و پا نيامد

  به اميد ديگر کسان تا نشستی
  بمان تا قيامت که آقا نيامد

  به جای هخا و اهورای يزدی
  ،که گوئی فسوسا دريغا نيامد
  !شعور خودت را بگو تا بيايد

  .که يک ربع قرن است باال نيامد
  برو غرق فکر و تقالی خود شو

، اهورای خودهخای خودت باش 
  “شو

                  
    هادی خرسندی

 
٭٭٭٭

  ...ظهور حضرت
و دست به تظاهرات زدند به رقص و پایکوبی 

پرداختند و با حمله سریع نيروهای مدافع
آب ها. گذاردند  پا به فرارعوامفریبی نوع نيکو

از آسياب ریخت ولی به علت راه بندان آقای
این فرد کالهبردار و شارالتان و نماینده“ هخا“

مدعی بی تاج و تخت پادشاهی در ایران  در
کنکور برگذار. جمع مردم حضور پيدا نکرد

شد و ایشان حتی با تاخير نيز برای روز
  .یعنی رفوزه شد. امتحان نرسيد

نميتوانند رهبری“ هخا“ینکه دلقکهائی نظير ا
مبارزه مردم را برای سرنگونی رژیم

تفکرجمهوری اسالمی بعهده گيرند بر خود 
 و سازمانهای جاسوسی نيزیسلطنت طلب
 ولی این عمليات بيشتر حکم مظنه.روشن است

سازمانهای جاسوسی. سنجی را دارد
نهامپریاليستی و صهيونيستی ميخواهند از دام

، آنهانفوذ تبليغاتی خود در ایران آگاه شوند
ميخواهند ببينند که درجه نفرت مردم از این

از مردمحد رژیم تا به چه حد است و تا به چه 
 آنها.این کار بسيج نمایند را ميتوانند برای

ميخواهند بر آورد کنند که پایگاه تفکر سلطنت
“ناجيهای“طلبی و گوسفندوار بدنبال 

 و یا کسانيکه فریب آنهارده روان شدن دستپرو
، آنها ميخواهندرا ميخورند تا چه حد است

تخمين بزنند که نيروی خرافات و تکيه بر
 مانده و خرافی در ميانبعادات و رسوم عق

آنها ميخواهند. ميدان داردمردم تا به چه حد 
درجه گسترش ارتباط و تماسهای خویش را

د رژیم جمهوری، آنها ميخواهنکنترل کنند
  . ایندماسالمی را تهدید ن

جرج بوش رئيس جمهور متقلب آمریکا در
مبارزه با رقيب انتخاباتی خویش آقای کری
بارها اعالم کرده است که هر چه از دستش بر
ميآمده برای مبارزه با رژیم آخوندها در ایران
انجام داده است و بيش از این از عهده وی

 بازنده جرج بوش قبلآخرین برگ. خارج است
از انتخابات آمریکا یاری به ظهور حضرت در

متحددر عين حال “ هخا“آقای . ایران است
آقای بوش و دست پرورده وی است حاضر
شده تا اهورا مزداوار بر ضد شرارت ظهور

روزنامه انگليسی فاینشنال تایمز با مزاح. کند
منجی ایران به علت مشغله“تحت عنوان 

:نوشت“ این هفته به ایران حمله نکردفراوان 
سابقه دار آمریکابا وجود مساعی مکرر و “

برای یافتن یک جایگزین معتبر بجای حاکمان
، ظاهرا شخصی معتبرتر ازکنونی ایران

اهورا پيروز خالقی پيدا نشده است که در خارج
از ایران اسباب  تفریح و خنده شده و در داخل

هانش را جمعی خل وهمراهم  و ویایران هم 
   .“انه خوانده اندودی

اینکه ماهيت چنين جنبشی ارتجاعی است و
اینکه. مردمی نيست نباید بر کسی پوشيده باشد

وظيفه نيروهای انقالبی افشاء این جریان فاسد
و ضد مردمی و امپریاليستی است نيز بر همه

در. نيروهای مترقی درون کشور روشن است
البی مشتی آشغال نيز همراهروند هر توفان انق

سيل روان ميشوند که هرگز قادر نيستند مسير
سيل انقالب این عده را. انقالب را عوض کنند

در. در زیر خود خرد ميکند و بدریا ميریزد
  .این نکته بنظر نميآید جای سخنی باشد

جالب ولی این است که جریانهای فاسد سلطنت
 و شخصطلب از این نمایش مسخره شادمانند
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  ...نتايج مبارزات جنبش
.در عراق بخاطر سنت دیکتاتوری، کم است
از طرفی مردم عراق، بخاطر همکاری دو

بخوانيد(حزب بزرگ شيعه و کمونيست
با)  توفان-رویزیونيست یا توده ایهای عراقی

بهر حال، جنبش. قوای اشغالگر هنوز گيج اند
مقاومت مردم نياز به نمایندگان سياسی خود
دارد و من معتقدم که در چند ماه آینده، جبهه

  . مقاومت سياسی تشکيل می گردد
امروز عراق توسط سفارت آمریکا و سفيرش

تصور نمی. جون نگرو پونته هدایت می شود
 مبنی برکنم این سياست فریبنده آمریکا
 هيچ٢٠٠٥برگزاری انتخابات در ژانویه 
  . تأثيری بر جنبش مقاومت بگذارد

در شرایطی که بخش بزرگی در جنبش
آزادی بخش عراق فاقد رهبری رسمی
سياسی است، مقتدا صدر رهبر مذهبی جناح
شيعه به سمبل مقاومت عليه قوای اشغالگر

پس از تحریکات پی در پی. تبدیل شده است
ا، ميليشای المهدی صدر در ماه آوریلآمریک

بعد از این نبرد، کليه. دست به اسلحه برد
نظرسنجی ها داللت بر محبوبيت مقتدا صدر

این امر حتا در منطقه سنی نشين رو به. دارد
نظر سنجی نيز در ماه اوت در. افزایش است

مورد نجف صورت گرفت که نتيجه اش
  . یدهمان چيزی است که در فوق ذکر گرد

  :پرسش
اما انتقاداتی از سوی چپ های اروپائی عليه
مقتدا صدر و نقش رهبری مذهبی در مبارزه

آیا واقعًا رهبران. آزادی بخش وجود دارد
مذهبی برای امر مثبتی مبارزه می کنند؟ آیا
آنها خواهان تبدیل عراق  به یک جمهوری

  اسالمی ایران هستند؟
  :پاسخ

.ئله اصولی استقبل از هر چيز این یک مس
من سوسياليست هستم اما اگر مردم عراق
رأی به اسالم بنيادگرائی برای کسب قدرت

آنزمان من. سياسی دهد من آن را می پذیرم
.باید بهتر کار کنم  تا مردم را متقاعد نمایم
عين همين مسئله شامل حال سوئد نيز می

اگر مردم سوئد رأی به حزب محافظه. شود
ابراین قدرت بدست آنها خواهدکار دهند بن

دومًا باید درک کنيم که جامعه عراق. افتاد
یک جامعه سکوالر است و مذهب قبل از هر

تمام. چيز یک امر فرهنگی برای مردم است
رهبران مذهبی از سيستانی گرفته تا مقتدا
صدر، بيان داشته اند که آنها قصد تشکيل

رمقتدا صدر د. حکومت اسالمی را ندارند
یک مصاحبه تلویزیونی با تلویزیون دانمارک
بيان داشت که آنها برای یک عراق

اسالمی مبارزه میًدموکراتيک با آميزه  سنتا 
کنند، برای جامعه چند مذهبی در عراق، از

از. مسلمانان گرفته تا مسيحيان ویهودیان
سوئی باید اشاره کنم که مقتدا صدر بعد از

بستان گذشته شعارتشکيل دولت عالوی در تا
ملی را جانشين شعار مذهبی نمود و دولت
عالوی را دولتی استعماری امپریاليستی  و
دست دراز شده آمریکای اشغالگر در عراق

  .  ناميد
  : پرسش

بعداز پيروزی در نجف، شایعاتی مبنی بر
شرکت مقتدا صدر در انتخابات آینده و بر

قتیآیا حقي. زمين نهادن اسلحه پخش گردید
  در این شایعات نهفته است؟

  : پاسخ
باید صریح بگویم که جنبش مقتدا صدر یک
جنبش روشن ضد صهيونيستی با چهره

سه هفته بعداز اشغال عراق. عربی است
جنبش صدر دست به یک تظاهرات مسالمت

این امر مهم بود زیرا به افشای. آميز زدند
اظهارات امریکا مبنی بر اینکه شيعه ها به

تقبال نيروی اشغالگر رفته اند، منجراس
مقتدا صدر همواره مخالف اشغال. گردید 

عراق بوده وهوادارانش با رهبری صدر و یا
بدون او به نبردشان عليه قوای اشغالگر ادامه

  .  می دهند 
یکی از دالیل زد و خورد های نجف این بود
که مقتدا صدر از شرکت در کنفرانس سياسی

جلس مشورتی را در برنامهکه تشکيل یک م
من اطمينان دارم. خود داشت، امتناع ورزید 

که او در سال آینده ، و کًال در حيات سياسی
عراق در چهار چوب یک نيروی اشغالگر

زیرا وی عليه اشغال. شرکت نخواهد کرد
  . عراق است

  :پرسش
ائتالف ميهن پرستان عراق نقش کرد ها را

زرگ کردستان،دو حزب ب. چگونه می بيند؟
حزب دمکرات کردستان و حزب اتحادیه
ميهنی کردستان عميقًا با قوای اشغالگر

  همکاری می کنند ؟
  :پاسخ

ما. مردم معمولی کرد، برادران ما هستند
کردها. ساليان درازی در کنار هم زیسته ایم 
آنها در. فقط در شمال عراق بسر نمی برند
جنوبدر . همه جای کشور زندگی می کنند

. هزار نفر کرد زندگی می کنند٢٠٠بصره 
مشکل عراق هرگز این نبود که صدام کرد و

برای. یا مسلمان شيعه را سرکوب می کند
مثال از هر سه نفر شخص قدرتمند در

سرکوب. دستگاه صدام یک نفر کرد بودند
شامل همه کسان ميشد که قدرت رژیم صدام

  . را مورد تهدید قرار می دادند
خالل تحریم عراق توسط سازمان ملل ودر 

منطقه ممنوعه پرواز هوائی، دو حزب
بزرگ کردستان، مورد حمایت و پشتيبانی

امریکا( آنها . امریکا و اسرائيل قرار گرفتند
تالش کردند، شمال عراق را از) و اسرائيل 

اما در دوره اشغال. سایر نقاط عراق جدا کنند
قتصادی خودعراق کردستان موقعيت برتر ا

موقعيتی که نفت سازمان. را از دست داد 
ملل برای برنامه غذا، که پول بيشتری بهر
فرد در کردستان نسبت به سایر مناطق تعلق

  . می گرفت
امروز ما اطالعاتی در دست داریم که
نارضایتی عميقی در بين کردهای معمولی

هزاران. در شمال عراق بروز کرده است
در خالل نبرد. سر می برندنفر در زندان ب

فلوجه در ماه آوریل درگيریهائی بين کردها و
نيروهای دو حزب دمکرات کردستان و

این. حزب اتحادیه ميهنی کردستان بروز کرد
احزاب نفوذ خود در بين مردم را از دست

کردها از خود ميپرسند که این. داده اند
احزاب چه نقشی در تخریب عراق بازی می

گروهای کردی وجود دارند که عليه. کنند

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

  . اشغالگران می رزمند
  :پرسش

انتظارات جنبش مقاومت در زمينه همبستگی
  با مبارزین عراقی چيست؟

  :پاسخ
آنچه که جنبش مقاومت اکنون نياز دارد،

مهمترین. پول و نيروی انسانی نيست-اسلحه
مسئله برای جنبش مقاومت، یک حمایت

راقی ها عليهروشن سياسی از مبارزه ع
احزاب چپ و. اشغال است و نه چيز دیگر

سوسياليستی هستند که از حق تعيين
اما در. سرنوشت مردم عراق دفاع می کنند

عين حال جنبش مقاومت را نه دمکراتيک،
ارتجاعی و خشنونتگرا ارزیابی می کنند و
بر این باورند که غرب تمدن و دمکراسی به

این استداللما اغلب با . عراق می دهد
روبرو می شویم که اگر امریکا عراق را
ترک کند این امر منجر به جنگ داخلی

ليکن در خالل دو هفته قيامی که. خواهد شد
در ماه آوریل کنترل شهرهائی نظير کربال،

بدست جنبش مقاومت... نجف، ناصریه و 
افتاد، نه هرج و مرجی رخ داد و نه غارت و

نسانهای آدمخواریما عراقی ها ا. چپاول
بخاطر. نيستيم که جان یکدیگر را بگيریم

بيآورید ما دارای یک تاریخ هفت هزار ساله
  . “هستيم و عراق گهواره تمدن است 

سامی جواد در پایان مصاحبه بر این امر
تأکيد می کند که مهمترین مسئله در رابط با

و با. عراق امپریاليسم و مبارزه با آن است
ی از چومسکی مصاحبه را پایاننقل و قول
  : می برد

چومسکی اظهار داشته است که "
.امپرياليسم می تواند تمام بشريت را دفن کند
لذا وظيفه ما اين است که از اين فاجعه پيش

از اين جهت بايد دست به تشکيل. گيری کنيم
جبهه ضد امپرياليستی زنيم که از مقاومت
شهمردم عراق پشتيبانی نمايد و نق

امپرياليسم در رابط با عراق و ساير کشور
کنترل امريکا بر منابع. ها را ناکام بگذاريم

نفت منجر به کنترل بر کل جهان خواهد
  ."شد

از مبارزه ضد) توفان(حزب کار ایران
امپریاليستی مردم عراق حمایت کرده و
خواهان خروج بی قيد و شرط همه نيروهای

غالگر ازاشخوار م، وحشی و آدمتجاوز
ما ایقان داریم که خلق بر. عراق است

ارتجاع و امپریاليسم و نيروهای متحد آنها
تجربه تاریخی عراق به ما. پيرئز ميشود

،، تروتسکيستهاميآموزد که رویزیونيستها
، همه و همه شونيستها، ناسيونالاکونوميستها

دشمنان مردم هستند و باید با آنها پيگيرانه
  .مبارزه کرد

جربه عراق در ایران نيز جبهه نيروهایت
، ميهنپرست را از جبههموکرات، دانقالبی

، حزب توده ایران انقالبی سلطنت طلباندض
کارگری، حزب کمونيست و فدائيان اکثریت

 در همه رنگهای خویش و ناسيونالایران
، آذری و عرب و نظایر آنهاشونيستهای کرد
ویزه گوشاین موفقيت را آ. متمایز گردانيد
  .خود قرار دهيم

  
*****  
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  ت و تشـــکيالت استچاره رنجبــــران وحد 

 

  ...نتايج مبارزات جنبش
که اکنون تحت نظر آنها آموزش می بينند به

  . جنبش مقاومت بپيوندند
یکی از نتایج جنبش مقاومت درهم شکستن
تالش امریکا در تجزیه صفوف مقاومت بر

این.  مذهبی و قومی استاساس اختالفات
تالش از همان آغاز توسط نيروی اشغالگر و

دست نشانده شان به اجرای گذاشته" شورای"
از طرف کرد ها،" شورای رهبری"این . شد

  . ترکمن ها، شيعه و سنی نمایندگی می شود
جنبش مقاومت در حال حاظر مردم را عليه
دشمن مردم عراق، قوای اشغالگر متحد کرده

نقشه امریکا در تجزیه کشور و محو. است
 . هویت عربی عراق با شکست مواجه گردید

نبرد رهائی بخش عراق به چندین پيروزی
نبرد در فلوجه در ماه آوریل،. نائل آمده است

آمریکا را وادار نمود تا دست به عقب نشينی
.زند و کنترل شهر را به هنگ فلوجه سپرد

ر ره به جائیليکن این راه حل قوای اشغالگ
هنگ فلوجه که با کمک امریکا مسلح. نبرد

شد در اوایل ماه سپتامبر از هم پاشيد و دليل
این امر این بود که بسياری از اعضای آن یا
مستقيمًا به صفوف مقاومت پيوستند و یا به

  . نحوی به آن کمک کردند
.پيروزی دیگر مقاومت در نبرد نجف بود

با محاصره نجف وطرح آمریکا این بود که 
دستگيری مقتدا صدر رهبر شيعه و خلح
سالح ميليشای مهدی ، موقيعت خود را

اما در این جا نيز با شکست. تحکيم بخشد
  . روبرو شد

در دوران رژیم آپارتاید، نلسون ماندال
باید) ان سی آ(رهنمود داد که جبهه مقاومت

آفریقای جنوبی را به یک سرزمين غير قابل
بدیل کند، این همان چيزی است کهکنترل ت

  .اکنون درعراق رخ داده است
نيروی اشغالگر هيچ کنترل واقعی در عراق
.منهای بخش کوچکی در منطقه سبز ندارد
جنبش مقاومت کمک های خدماتی که از
طریق ترکيه و اردن به قوای اشغالگر می

امروز تنها راه کمک. رسيد را قطع نمود
ریق عربستان سعودی ورسانی به آنها از ط

،ریاست جمهوری در آمریکا به عقل نياز نيست
عاقالن خود برای رئيس. به رابطه نياز است

جمهور سفيه فکر ميکنند و ایده ها را به وی
مشاوران کنسرنها این مسئوليت. تزریق ميکنند
آنهاهستند که باید فکر کنند و به. را بعهده دارند

.ور را به وظایفش آشنا سازندموقع رئيس جمه
ولی حفظ ظاهر نيز بخشی از برنامه های

آقای بوش دردش در درکش نيست در. آنهاست
ناتوانيش در حفظ ظاهر است که کار دستش داده

  .است
این قویترین مرد جهان ميخواهد رهبری جهان را

خدا به ما رحم“.  خویش بگيرد“توانای“در کف 
   .“ بخير کندکند و آخر عاقبت ما را

“طوق زرین“ به رابطه “توفان“حال خوانندگان 
  .پی برده اند“ گردن خر“و 

“طوق زرین“ به رابطه “توفان“حال خوانندگان 
 آنها که در آمریکا به.پی برده اند“ گردن خر“و 

این رابطه پی نبرده اند ميتوانند در انتخابات
  .شرکت کرده و به بوش رای دهند

*****  

  ...طوق زرين
منظور این.  چرا گذاشتيد این حرفها را بزنند

وکيل از خری که طوق زرین دارد اعضاء
فردا که قضات به جلسه آمدند.  دادگاه است

، زنگ ممتدیرئيس دادگاه پيش از آنکه بنشيند
این: زد و با عصبانيت خطاب به آن وکيل گفت

؟ من اجازهه بود که شما دیروز گفتيدچحرف 
نميدهم از این جور شعرها در محضر دادگاه

  “!بخوانيد
حال این داستان را به خاطر داشته باشيد تا سری

حتما از. هم به محضر انتخابات آمریکا بزنيم
خودتان ميپرسيد طوق زرین که بر گردن خری
باشد چه ربطی به انتخابات آمریکا و آقای جرج

  بوش دارد؟ 
يشود به یک نوع طنزاین دیگر مربوط م

  .آمریکائی
یکی از گروههای مخالف انتخاب مجدد بوش
فکر بکری بسرش زده و شعارهای و نوارهائی
تهيه کرده است که با تمسخر و طعنه جمالت

 بر آن نوشته“$“زیر را در کنار یک نشانه دالر
و در نمایشات اعتراضی عليه بوش شرکت

 خلفاعتراض این گروه شبيه برهان. ميکند
است که در ریاضيات در دروس هندسه در

حال به آنها در تمجيد از. ایران تدریس ميکردند
  .بوش توجه کنيد

، بوش مساعی خویش را به کار ميبرد تا“$““ 
کنسرنهای آمریکائی منابع نفت جهان را کنترل

بوش ما را از امضای قرارداد. کنند
-قرارداد مربوط به حفظ محيط زیست(کيوتو
وی با جنگ عراق سفارشاتی. نجات داد) انتوف

ما.  ميليارد دالر به ما هدیه کرد٦٠بيش از مبلغ 
قيچی!   از پولدارها کمتر ماليات بگير،ميطلبيم

چهار جنگ دیگر! کاهش درآمدها را بازتر کن
  .“!راه بيانداز

. بينظير است،ابتکار این گروههای طنز سياسی
بر سره سيلندر، کالآنها لباسهای فاخر ميپوشند

ذارند و با این شعار در کنار نمایشات بوشميگ
 و یا“، یک دالربرای هر رای“ :حاضر ميشوند

 و در“حکومت کارفرمایان برای کارفرمایان“
مورد جان کری در همان شعارها از زبان

کری ميخواهد“: پيروان بوش به کنایه مينویسند
  . “د انباشته کن خوب پول را از بدشهروندان 

بيليونرهای هوادار“آنها خودشان را به عنوان 
 معرفی ميکنند و در تظاهرات انتخاباتی“ بوش

بوش شرکت ميکنند و پرچمهای خویش را
  . باهتزاز در ميآورند

اخيرا آقای بوش از حرفهای ساده و قابل فهم این
گروه طنز که وی را همه جا تعقيب ميکنند

شعارهائِی راخوشش آمده و از اینکه عده ای 
حمل ميکنند که وی بسياری چيزها را از قبيل

،“ماليات“، “راقع“، “جنگ“، “تفن“
 در انها ميفهمد“دالر“، “کارفرما“، “بيلياردر“

و یاد شغل سابق خود ميافتاد بيش از بيش
خوشحال شده و بی اختيار دهانش با خنده ای

آقای بوش مسحور از این ابتکار. بازمانده است
ز هوشی خویش برای آنها ابراز احساساتو تي

جالب این است که. کرده و دست تکان داده است
مشاوران آقای بوش حداقل در سطح همان
دادستان دادگاههای محمد رضا شاه نيز نبوده و
نيستند که آقای بوش را از این خواب خرگوشی و
جهالت موروثی بدر آورند و درجه حماقت وی

لبته ما بارها گفته ایم که برایا. را به نقد بکشند

کویت صورت می گيرد که این مسير نيز
توسط نيروی مقتدا صدر مورد تعرض قرار

  . می گيرد 
در عرصه بين المللی نيز مبارزات جنبش

نخستين. مقاومت نتيجه مند بوده است
پيروزی جنبش مقاومت، بيرون ریختن

جنبش مقاومت موفق.  بوداسپانيائینيروهای 
نگليس را در عرصه بين المللیشد آمریکا و ا
اکنون هيچ کشوری نيست که. منزوی نماید

جنبش. بخواهد به عراق نيرو گسيل دارد
مقاومت همچنين سبب ناکامی حمله آمریکا به
سایر کشورها نظير کوبا، کره شمالی و

جنبش مقاومت طرح امریکا. سوریه گردید
مبنی بر استفاده از نفت عراق عليه اتحادیه

پا را نا کام گذاشت و موقتًا اتحادیه اروپاارو
را وادار کرد تا سيا ست مستقل خارجی در

  . مقابل امریکا اتخاذ نماید
  : پرسش

سعی می شود به مبارزه مسلحانه عراقی ها
شما این مسئله را. مهر تروریستی بزنند

  چطور می بينيد؟   
  : پاسخ

،مقاومت مردم عراق عليه اشغال کشور
انين بين المللی، اساسنامه سازمانمطابق قو

ملل و کنوانسيون ژنو امری قانونی و عادالنه
تاریخ به ما می آموزد که هيچ قدرت. است

اشغالگری داوطلبانه سرزمين تحت اشغال
به اروپا در خالل.  خود را ترک نکرده باشد

به جنگ ویتنام. جنگ جهانی دوم نظر افکنيد
ستعماری درو یا به کليه جنبش های ضد ا
در عرصه. ... کشور های مختلف نگاه کنيد

مبازره ضد استعماری ما همواره با قيام
  . مسلحانه روبرو بوده ایم

  :پرسش
کدام نيرو های سياسی پشت جنبش مقاومت

  هستند ؟ 
  :پاسخ

این جنبش دربرگيرنده طيف وسيعی از نيرو
بخشی از نيروی اپوزیسيون حزب. ها است

تها، کمونيست های ميهنبعث، پان عربيس
بخوانيد( پرستی که از حزب کمونيست عراق

حزب رویزیونيست عراق و یا توده ایهای
بخاطر دفاع از امریکا انشعاب)  توفان-عراق

کردند، همينطور گروهای مذهبی که مخالف
احزاب سازشکار هستند نظير عربها، کردها،

  . ترکمن ها، سنی ها و مسلمانان شيعه
بش مقاومت فاقد رهبری مرکزیامروز جن

اما همکاری بين گروهای مختلف. است
این امر را ما در درگيری های. جریان دارد
مردم از فلوجه و سایر شهرها به. نجف دیدیم

نجف آمدند و در نبرد عليه قوای اشغالگر
اما همزمان که جنبش مقاومت. شرکت کردند

مسلحانه مستحکم می شود، معذالک این
این. دارای ضعف های جدی استجنبش 

.جنبش مردمی فاقد نمایندگان سياسی است
احزاب قدیمی عراق، جملگی یک بخش از
نيروی اشغالگرند و در دیکته سياسی آمریکا

  . شرکت دارند
بدین رو، ضرورت تشکيل یک جبهه سياسی
از احزاب مقاومت مسئله ای است که ائتالف

ليت میميهن پرستان عراق بشدت برایش فعا
زیرا تجربه. این کار مشکلی است. کند

٩ادامه در صفحه   ...فعاليت سياسی
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

خواست خروج سربازان آمریکائی را از خاک
عراق که بهر صورت خواست محقانه ای بود

فقط ميخواستند که ارتش. مطرح نميکردند
ولی گوش ارتش. یان دهدتجاوزگر به آدمکشی پا

آدمکش آمریکائيها به این حرفها بدهکار نبود و
آنها برای اجرای حقوق بشر به عراق. نيست

نيامده بودند که برای جان انسانها ارزشی قایل
شرکت هاليبرتون که به پاس این آدمکشيها. شوند

ميلياردها به جيب زده است از خدمات این
در طی“ جسورمردان “آدمکشها تحت عنوان 

تجربه نشان ميدهد که این. تقدیر کرداطالعيه ای 
شيوه مبارزه موثر بوده است و بسياری
شرکتهای سودجوئی که ميخواستند از بدبختی
مردم عراق سوهای کالن ببرند ناچار شده اند در

،خروج ژاپنيها. سياست خود تجدید نظر کنند
ین حاکی از افليپينيها و بسياری شرکتهای ترک

آمریکائيها باید عمال ارتش خود را. امر است
برای تهيه آذوقه و مشکالت لژیستيکی به کار

هر کس طاوس خواهد جور هندوستان. گيرند
و امروز کسی در جهان یافت نميشود که بر. کشد

.مرگ سربازان متجاوز در عراق اشکی بریزد
، درنابودی ارتش تجاوزگر تحقق حقوق بشر

رهائی ملتهای و در خدمت خدمت دموکراسی
.تحت سلطه است باید این روند را تسریع کرد
باید پاهائی را که ميخواستند به ميهن ما ایران
حمله کنند و این جنایات را در کشور ما اعمال

اگر این کار سریعتر صورت. کنند قطع کرد
.نگيرد راهی نميماند تا سرهای آنها را قطع کرد

این تمایز را مياننيروهای مقاومت بدقت 
دوستان و دشمنان نهضت مقاومت در عراق قایل

آنها کارگران ترکی را که شرکتهای آنها قول. اند
دادند که دیگر در خدمت امپریاليستها نباشند آزاد
ساختند و این بيان ماهيت اقدامی است که از
جانب آنها صورت ميگيرد و نه شيونهای موذیانه

حق دفاع از.  انگليسیعجوزه های آمریکائی و
خود و مقاومت را منشور حقوق بشر سازمان
ملل برای هر ملتی برسميت شناخته است و مردم
.قهرمان عراق از این حق خود استفاده ميکنند
حزب ما برای آنها آرزوی موفقيت و پيروزی
در مبارزه ضد امپریاليست و ضد ارتجاعی

  . دارد
  ٭٭٭٭

داده خاک کشور عراق را که به زور اشغال
جان مردم کره برای. کرده است ترک کند
آقای. ی بی ارزش استسرمایه داران کره ا

فابریتسيو کواتروچی تبعه ایتاليا فکر کرده بود
در همدستی با امپریاليستهای آمریکائی و قوای
متجاوز فاشيستهای ایتاليائی موفق ميشود ميليونر

وی برای دریافت دستمزد گزاف بپاس. شود
همدستی در سرکوب مردم عراق با برنامه به

در عراق که جانحضور ایشان . عراق رفته بود
٣۶این آقای . خود را بر سر آن نهاد اتفاقی نبود

ساله که سابقه آموزشهای رزمی داشت توسط
،شرکتهای خارجی نظير شرکتهای آمریکائی

، و انگليسی که آدم برای آدمکشیآفریقای جنوبی
در عراق استخدام ميکنند و در ایتاليا شعبه دارند

نطور کهراهی عراق شده بود و ماهيانه آ
 هزار١٠ نوشته است “الرپوبليکا“روزنامه 

حتی بدستور صاحبکارش. یورو دریافت ميکرد
محل خدمت خود را مخفی داشته بود بطوریکه
خانواده اش فکر ميکرد که وی به کوزوو رفته

مردم عراق و همه هسته های مقاومت به. است
حق این بيست هزار نفری را که شرکتهای

های گزاف استخدام ميکنند تا درآدمکشی با حقوق
عراق آدم بکشند را به عنوان همدستان
امپریاليست ارزیابی ميکنند و برای نابودی آنها

برلوسکونی که بربرمنشانه. شدیدا مبارزه ميکنند
-سربازان ایتاليائی را گوشت دم توپ جرج بوش
پسر نموده است قتل این تبعه ایتاليا را

بر کسانی هستند که بدون بر.ناميد“ بربرمنشانه“
دعوت به عراق سرازیر شده و هر روز سر

، زن و مرد را از بيخصدها نفر پير و جوان
 بدن آنها را تکه تکه ميکنند و اموالشان.ميبرند

چندی پيش جسد مثله شده. را غارت مينمایند
چهار آمریکائی را پيدا کردند که مثله شده بودند

روهی غرب تعزیهو در مرگ آنها رسانه های گ
این افراد توسط شرکت آمریکائی. راه انداختند

متخصص در امور امنيتی بنام بالک واتر
Blackwater از ایالت نورث کارولينا  North 

Carolinaاستخدام شده بودند تا در عراق آدم
اعزام آنها به عراق که با یاری نيروی. بکشند

رتارتش اشغلگر آمریکا ئ با اجازه آنها صو
برای. ميگيرد برای استراحت تابستانی نيست

و این امر بر خود آنها نيز روشن. آدمکشی است
کدام انسان با وجدانی را ميشناسيد که. اسـت

حاضر باشد با قوای اشغالگر برای پول همکاری
،کند و آدم بکشد؟ این افراد عناصر عادی نيستند

کامال طبيعی. هستند نظامی  آموزش دیدهافراد
است که هسته های مقاومت کارمندان شرکتهای

Root و روت Brown ، بران Kellogکلوگ
را که وابسته به شرکت غارتگر هاليبرتون

Halliburton بی ضرربه بهترین وجهی  هستند
که شرکت آقای چنئی معاون هاليبرتون. کنند

جرج بوش است و در جنگ عراق نقش مهمی
 به غارت ميبردبازی کرده و نفت این کشور را

وقتی توماس هاميل. نام نا آشنائی نيست
Thomas Hamillرا در عراق به سزای 

، صاحبکارانش اعالم کردند کهاعمالش رساندند
استقرار دموکراسی و بهبود“ ایشان برای 

آیا“ شرایط زندگی مردم عراق به آنجا رفته بود
این گفتار موذیانه و کذب چندش آور نيست؟ مگر

ندگان وی چه ميخواستند؟ آنها ميطلبيدند کهربای
ارتش آمریکا محاصره فلوجه را خاتمه دهد و از

آنها حتی. کشتار هزاران انسان دست بردارد

  ...گروگان گيری در
القاعده؟ عراق کسی را نمی توانست تهدید و یا
آنطور که گفته می شد واشنگتن و یا پایتخت های

 دقيقه  با۴۵کشورهای اروپائی را در عرض 
 .  سالح اتمی ویران کند

سان بيگناه کهچرا کالمی در مورد صد ها تن ان
هر روزه توسط عمليات ارتش آمریکا جان می
بازند، شنيده نمی شود؟ شاید منظورتان این باشد
که خون عراقی ها از خون آمریکائی ها و ایتاليا
ها کم ارزش تر است؟ بهر رو، اميدوارم که این
دو گروگان ایتاليائی پس از اینکه بيگناهيشان

من. د گردندثابت گردید، هر چه زودتر آزا
اعتقاد به عادالنه بودن تصميم جنبش مقاومت
دارم، تصميمی که از اعتقاد من به صيحح بودن
اطالعات دوستان ایتاليائی در مورد این دو زن،

  .  “نشئت می گيرد
این مصاحبه نه تنها صحت خویش را در عمل
ثابت کرد حتی نشان داد که گروگانهای ایتاليائی

ق مردم عراق در اخراج از ح،پس از رهائی
استعمارگران سخن رانده و خواهان خروج

این هسته های. امپریاليستها از عراق شدند
 و فيليپينی را پس ازگران ترک ر، کامقاومت

اینکه شرکتهای مربوطه آنها تعهد کردند
بهيچوجه در کشتار مردم عراق شرکت نکرده و

.، آزاد شدندبا استعمارگران همدستی نکنند
، استراليا برای، انگلستانمپریاليستهای آمریکاا

، برای آنهاجان اتباع خویش ارزش قایل نيستند
آنها حاضرند صدها. آدمها ارزشی ندارند

، ایتاليائی کشته، استراليائی، انگليسیآمریکائی
شوند ولی منافع سرمایه داران ئ غارتگران

. برای آنها پول و غارت مهم است.تهدید نگردد
  ! بر آنهاننگ

این حق مردم عراق است که بهر وسيله ایکه
مجاز ميدادند نيروهای آدخوار و ضد انسان

وقتی ژنرال. امپریاليست را بيرون بریزند
فرانک آمریکائی در مورد قتل شهروندان عراقی

ما“: توسط ماشين نيروهای استعماری ميگوید
طبيعی است که مردم“ جسد شماری نميکنيم

های متعفنی را با گلوله پر چنين دهانعراق باید 
  .کنند

آقای نيکالس برگ یک آمریکائی بود که بدست
،این آقای یهودی تبار. نيروهای مقاومت افتاد

بود که برای انجام“ سيا“مامور سازمان 
.اعزام شده بود عراق ماموریت و جاسوسی به

ایشان قصد نداشت بعنوان توریست در آبهای
ایشان ميخواست تحقيق کند. نداروند رود شنا ک

که با کدام شيوه ای ميشود سر همه مبارزین ضد
.امپریاليست را در عراق گوش تا گوش برید

یکی دیگر از این. ولی خود خياط در کوزه افتاد
حضرات آقای سرجوخه واصف علی حسون بود

وی. که لبنانی تبار و مسلط به زبان عربی بود
ر همه جنایات اینبعنوان سرباز آمریکائی د

،، دزدیها، در غارتامپریاليست در عراق
آدمکشيها و ترور این دیوها شرکت داشت و
سرانجام چون جانش برای امپریاليست آمریکا
بی ارزش بود در مقابل خواست به حق نيروهای
مقاومت که امپریاليستها باید خاک عراق را ترک

کردند وکنند با بی تفاوتی از ادامه اشغال حمایت 
.در واقع قاتل صدها نفر امثال حسون ها هستند
نيروهای مقاومت خدمت یکی از عمال کره
جنوبی نيز رسيدند و رژیم سر سپرده کشور
اشغالی کره جنوبی حاضر نشد انسانيت نشان

  ...طوق زرين
و متهم را به مراعات نظم و خارج نشدن از 

روزی یکی از وکالی. موضوع دعوت مينمود
متهمين در یکی ار دادگاهها در آغاز دفاع

 بشکایت از روزگار پرداخت وخودش صوفيانه
)و یا منسوب به حافظ(رندانه شعری از حافظ 

  :خواند که یک بيتش اینست
  اسب تازی همه مجروح به زیر پاالن

   همه بر گردن خر ميبينم،طوق زرین
رئيس دادگاه عموما از حرفهای ساده و قابل فهم
این وکيل خوشش ميآمد و از اینکه حاال در

يرازی بسياری چيزها راشعری خواجه حافظ ش
 و“خر“، “طوق زرین“، “اسب تازی“از قبيل 

 ميفهمد و یاد شغل سابق خود ميافتاد“پاالن“
بيش از بيش خوشحال بود و بی اختيار دهانش

بعد از ختم جلسه. بود با خنده ای بازمانده
دادستان خودش را به رئيس دادگاه رساند و داد

١٠ه در صفحه ادام....       و فریاد کرد که
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“رابطه طوق زرین“
  “گردن خر“با 

  
  اسب تازی همه مجروح به زير پاالن

   همه بر گردن خر ميبينم،طوق زرين
  

 رفيق زنده یاد و گرانقدر ما احمد قاسمی در
توصيف دادگاههای فرمایشی زمان محمد رضا
شاه و سطح دانش عمومی قضات ارتش که با

و سعيد مرتضوی امروزیشاهرودی هللا آیت ا
قابل قياس است در نشریهبدون دغدغه خاطر 

يستینينسازمان مارکسيستی ل“ ٢٣ شماره
، داستانهائی ازفرار“که تحت عنوان  “توفان

ی مينویسد که  منتشر شد شرح“مبارزات گذشته
تصویر روشنی از این بيدادگاهای محمد رضا
شاهی پس از دستگيری سران حزب توده ایران

. بدست ميدهد١٣٢٧ بهمن  ١٥در جریان واقعه 
  :وی ميآورد

رئيس دادگاه معموال حواسش متوجه... “
اگر دادستان  از سخنان متهمی. دادستان بود

گاه، رئيس دادآشفته و ناراضی بنظر ميرسيد
داشتی برایاگفتار او را ميبرید و اگر دادستان ی

اگر. ميداد فورا جلسه ختم ميشدختم جلسه 
متهمان در دفاع خود قصه های تاریخی بيان
ميکردند دادگاه  با شوق کودکانه ای گوش

 اگر موضوعی فلسفی و اجتماعی را.ميکرد
و اگر به. توضيح ميدادند دادگاه چرت ميزد

خت ميآوردند فورا دادگاه ازهيئت حاکمه تا
خمودگی بيرون ميآمد و رئيس زنگ ميزد و

١١ادامه در صفحه ....         اخطار ميداد

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

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

 .گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

"از منظر جنبش مقاومت گروگان گيری در عراق " 
الکالمی-اخيرًا بيانيه مطبوعاتی از سوی آونی

سخنگوی ائتالف ميهن پرستان عراق در رابط با
گروگانگيری دو خبرنگار زن ایتاليائی ، سی

شایان. مونا پری و سی مونا تورتا  انتشار یافت 
١٢توجه است که این بيانيه مطبوعاتی در 

 یعنی چند هفته قبل از آزادی این٢٠٠۴سپتامبر 
لذا ، ما بخاطر. دو خبرنگار زن منتشر گردید 

اهميت این مسئله ترجمه متن فارسی بيانيه را در
.  قرار می دهيم “توفان“اختيار خوانندگان عزیز 

  
  !خبرنگاران محترم “  

به دليل پرسشهائی که در مورد عقيده شخصی ام
یتاليائی کردید، نکاتپيرامون دو گروگان زن ا

  . زیر را بيان می دارم 
ام، جنبش مطابق اطالعاتی که دریافت کرده

مقاومت مخالف آن اقداماتی است که به سود
ما هم شنيده ایم و هم دیده ایم. رهائی عراق نباشد

که جنبش مقاومت در پاره ای از موارد تعدادی
از گروگان های کشور مختلف را که بيگناه

از جمله می توان. ی کرده اند، آزاد نمودارزیاب
سه ایتاليائی را نام برد که چند ماه پيش آزاد

بنظرم این جنبش مقاومت است که. شدند
صالحيت قضاوت نقش خارجيان در عراق را

  . دارد و نه کس دیگر
از شمال تا جنوب عراق صحنه نبرد است و هيچ
لحجائی را نمی یابيد که با متجاوزین در حال ص

بيشتر کسانی که تحت عنوان توریست به. باشند
عراق سفر می کنند در واقع توریست های واقعی

آنها برای اهداف د یگری به عراق می. نيستند
بيشتر آنها خبرنگارانی هستند که نه در. آیند

جستجوی حقيقت بلکه برای کمک به قوای
اشغالگر عازم عراق شده اند و این خبرنگاران با

ی متجاوز همکاری و اهداف واقعی شان رانيرو
آنها می دانند که این یک شيوه پول. می پوشانند

درآوردن است، یعنی شيوه ای یعنوان ابزاری در
  . خدمت متجاوز

درست به همين دليل، جنبش مقاومت این افراد
گروگان را مطابق قوانين بين المللی به مثابه اسرای

که تمام اقدامهایقابل ذکر است . جنگی می نگرد
گروگان گيری در عراق از سوی جنبش مقاومت

 هزار تن٢٠اکنون بيش از . صورت نمی گيرد
عمال قوای متجاوز به عراق گسيل شده اند تا به
افراد غير نظامی حمله کنند و جبهه مبارزین را

اما صرف نظر از این، من با. خدشه دار نمایند
جنبش مقاومت دفاعنگارش مقاله و فعاليت هایم  از 

می کنم و اميدوارم که با احتياط به موضوع پيچيده
  . این دو زن ایتاليائی نيز بپردازم 

من اعتماد کامل به مجراهای اطالعاتی خودم دارم،
بویژه دوست من، مورنوپاسکوینه لی یکی از
سخنگویان جبهه ضد امپریاليستی به من اطمينان داد

.با قوای متجاوز ندارندکه این دو زن هيچ رابط ای 
بدین رو معتقدم که این دو زن هر چه زودتر باید

  . همان چيزیکه دو روز پيش بيان داشتم آزاد شوند،
اما باید بيان دارم که مسئول اصلی این وضعيت
پيش آمده، نخست وزیر ایتاليا است که برای خوش

پسر، در این تجاوز شرکت کرده-رقصی بوش
نی قوایش را از عراق بيرونچرا برلوسکو. است

نمی کشد، آنهم پس از اینکه همه دالیل برای حمله
  . به عراق دروغ از آب درآمد

پرسش من از شما خبرنگاران این است که چرا از
متجاوزین نمی خواهيد که نيروهایشان را از عراق
بيرون کشند، آنهم پس اینکه همه قرائن نشان داد که

 جمعی داشت و نهعراق نه سالحهای کشتار
١١ادامه در صفحه ....            ارتباطی با

لنينيست–در زیر بخش هائی از مصاحبه هفته نامه پرولتری ارگان سياسی حزب مارکسيست
  . می گذرد “توفان“ با سامی جواد از نظر خوانندگان ٢٠٠٤ سپتامبر ٣٩سوئد ، شماره ) انقالبی(

 سقوط کرد، مرحله دوم جنگ آزادی بخش ملی عليه٢٠٠٣ آوریل ٩زمانی که بغداد در تاریخ " 
.آنچه اکنون جریان دارد، یک جنبش گسترده و مقاومت توده ای است. قوای استعماری آغاز گردید

این جنبش فقط یک هدف دارد و آن. نبشی که از هيچ رژیم و رهبر سياسی پيروی نمی کندج
درست بخاطر همين توده ای بودن این مقاومت است که کاخ سفيد و پنتاگون از. رهائی عراق است

آنها از این می هراسند که زنان و بچه ها نيز به مبارزه عليه قوای اشغالگر کشيده. آن می هراسند
١٠ادامه در صفحه ....         آنها از این می هراسند که ارتش و پليسی. ه اندشد

نتايج مبارزات جنبش مقاومت عراق از 
  زبان سامی جواد

یکی از   اعضای ائتالف ميهن پرستان عراق و دبير 
 .کميته برای رهائی  عراق در دانمارک 

Toufan        حساب بانکی 
Postbank Hamburg 
BLZ:20110022KontoNr.:573302600  
Germany 

  96580346-069آلمان)فاکس(شماره دورنگار

  org.toufan.www.             صفحه توفان در شبکه جهانی اینترنت  org.toufan@toufanنشانی پست الکترونيکی  

Workers of all countries
unite! 

Toufan 
  

توفان
Central Organ of the 

Party of Labour of Iran

No. 57 – Dec. 2004 

Toufan        درسآ  
Postfach 103825 
60108 Frankfurt  
Germany 


