
 
 

 

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

مسلمان ستيزی سياست روز 
  نوکرانــم و صهيونيس

 بومی اش
 و برخورد به مذهب کمونيستها

کمونيستها نسبت به مذهب بی تفاوت نيستند وهرگز نمی 
آنها می. توانند در مورد نگرشهای مذهبی سکوت کنند

لبند که مذهب از دولت جدا شود و دولت نقش بی ط
. طرفانه و یکسانی نسبت به همه مذاهب در پيش گيرد

آزادی تبليغات مذهبی بهمان اندازه تامين می شود که 
 ولی ).توفان−مذهبیبی (آزادی تبليغات آته ئيستی

کمونيستها ميان وظيفه دولت و وظيفه حزب ماتریاليست
  .کمونيست فرق می گذارند

کمونيستها مذهب را ناشی از جهل و خرافات بشر می
دانند و برای نابودی آن زمانی طوالنی در نظر می 
گيرند که باید در ارتباط با امر مبارزه اجتماعی و بطور 

بزرگان کمونيسم در. مشخص طبقاتی به پيش برده شود
مورد مبارزه با مذهب به نکات زیر تکيه می کنند که به 

تفاوت ميان کمونيستها و آنارشيستها وبهترین وجهی 
تا. خرابکاران و آجان پرووکاتورها را نشان می دهد

طبقات و جهل وجود دارد، تا استثمار انسان از انسان از
زوال. بين نرود هرگز نمی تواند مذهب نابود شود

مذهب تنها به موازات پيروزی بر جهالت عمومی،
 عرصه ها ميسر پيشرفت علوم و تکامل آنها در کليه

مشتی ابله سياسی فکر می کنند با توهين غليظ تر . است
نزدیکتر شده “ پيروزی“به مقدسات افراد یک گام به 

آنها فکر می کنند جان سختی مذهب ریشه اش در آن . اند
است که این ابلهان سياسی تا کنون حضور نداشته اند که 

 بهبا انتشار اعالميه و تکثير کاریکاتورهای موهن،
این خرده بورژواهای ابله . بزنند“ تير خالص“مذهب 

فکر کرده اند از فرصتهای بدست آمده استفاده کنند و تا 
. مذهب را بکنند“ َکَلِک“تنور داغ است نان را بپذند و 

به حال این مفلوکان سياسی که همدست نژادپرستان اند
وقتی فاشيستها خواستند سرشان را . نباید افسوس خورد

هدف از . شاید به هوش آیند جرم تبار مسلمانی ببرندبه 
تبليغات ضد مذهبی از نظر کمونيستها آگاهی دادن به
توده ها و یاری به آنهاست تا خویش را از زیر بار 

آنها این مبارزه را به . سنگين جهل مذهبی رها کنند
  . مبارزه برای آزادی سياسی گره می زنند

  ٢ادامه در صفحه ...این است که کار روشنگرانه

رگر ايران بـپـيونديدبه حزب طبقه کا  

خلقهای ايران را نمی توان با تهديد اتمی 
  به تسليم واداشت

سخن بر سر استفاده از حق غنی کردن اورانيم 
، سخن بر سر مالکيت همه منابع انرژی نيست

 ايران است
ناگفته پيداست که ما کمونيستها مخالف استفاده از بمب اتمی 

ن جنایت همه دستآوردها زیرا ای. برای نابودی بشریت هستيم
و تمدن بشری را برای قرنها بر باد داده و تاریخ را به عقب 

  .می راند
نا گفنه پيداست که تنها دشمنان بشریت و نژادپرستان با 
مغزهای بيمار خود در پی آنند که با استفاده از بمب اتمی 

“ ِ خودشان مردم“دنيا را با تمام مردمش نابود کنند تا تنها 
   .ت داشته باشندحق حيا

ناگفته پيداست که تهدید خطرناک اتمی برای نابودی انسانها 
فقط از حنجره دشمنان تمدن و بشریت بيرون می جهد که 
لحظه ای نيز به سرنوشت انسانها و تمدن بشریت نمی 

  .اندیشند و جان انسانها برایشان پشيزی ارزش ندارد
خوفناک اتمی از ناگفته پيداست که تهدید به استفاده از بمب 

زبان نمایندگان بزرگ بورژوازی امپریاليستی حاکی از 
ماهيت نظام انسام کش سرمایه داری و شيوه تفکر این نظام 

  . است
نا گفته پيداست که حتی مجاز شمردن و محق خواندن خویش 
به استفاده از بمب اتم با استفاده از اسلحه تهدید توخالی و یا 

جمعی انسان ها عبور از مرزهای  برای کشتار ،تهدید جدی
قرمز ممنوعه ای است که سدهای روانی بازدارنده بر سر 
راه این جنایت ضد بشری را می شکند و گناهی نابخشودنی 

  .محسوب می شود که مستوجب کيفری جهانی است
نا گفته پيداست که ما کمونيستها برای خلع سالح عمومی بی 

بارزه ما فقط معطوف به قيد و شرط مبارزه می کنيم و این م
، چين و انگليس، ، فرانسه، روسيهخلع سالح آمریکا

و اسرائيل حال بویژه ل مهندوستان و پاکستان نبوده بلکه شا
که دو مرکز بحرانساز در نيز کشور اشغالی کره جنوبی 

   مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠۶  مارس –١٣٨۴ اسفند – ٧٢ مارهـش

 تهديد امپرياليستها و مسئله تامين آتی انرژی

  .می گرددجهانند نيز 
نا گفته پيداست که استفاده از سالح اتمی جنایت عليه بشریت 

.  توسل به هيچ دستاویزی قابل توجيه نخواهد بوداست و با
نمونه های هيروشيما و ناکازاکی از مظاهر بزرگ جنایات 
ضد بشری بوده و می باشند و بشریت متمدن باید مسببين این 
جنایات ضد انسانی را در دادگاه کيفری جهانی به صالبه 

زیرا جنایات ضد . ، محاکمه کرده و محکوم نمایندکشند
ا سالحهای کشتار جمعی جنایتی است که شامل مرور بشری ب

  .زمان نمی شود و نباید بشود
نا گفته پيداست که ما کمونيستها بنا بر اعتقادات خویش نمی 
توانيم فرمان قتل ملتی را به این بهانه که در تحت تاثير 
تبليغات گمراه کننده و یا ایدئولوژی ضد بشری قرار گرفته 

تاریخ مبارزه طبقاتی تاریخ مبارزه ، زیرا اند صادر کنيم
 و نه محو ناآگاهان که برای آگاهی بخشيدن به ناآگاهان است
  .خود محصول ستم جامعه طبقاتی هستند

نا گفته پيداست که ما کمونيستها تاریخ همه جوامع انسانی را 
، تاریخ مبارزه ميان ستمکشان و تاریخ مبارزه طبقاتی

گز معتقد نيستيم که ارزیابی می کنيم و هرستمگران 
سالحهای ضد بشری کشتار جمعی می توانند سرمایه داری 
آدمخوار را از سرنوشت محتوم نابودی خویش نجات دهد و 

  .جایگزین مبارزه طبقاتی گردد
نا گفته پيداست که ما کمونيستهای ایرانی در عين اینکه 

جمهوری اسالمی و شخص احمدی  تهدیدات احمقانه رژیم
نابودی اسرائيل با همه مردمش از روی کره نژاد را در 

  و ضد انسانیفاشيستیزمين محکوم کرده و آنها را تهدیدات 
 در عين حال زرادخانه تسليحاتی اتمی رژیم ،می دانيم

صهيونيستی اسرائيل را که در خفا برپا شده است تا سایر 
تهدیدی عليه بشریت متمدن دانسته ، انسانها را به قتل برساند

انکاری و دروغگوئی این رژیم را که متعهد به هيچ و پنه
 ٨ادامه در صفحه ...پيمان جهانی نيست خطری

دشمنان سوسياليسم پس از درگذشت استالين با تضعيف 
تاتوری پرولتاریا و نفی مبارزه طبقاتی سربلند کردند و دیک

سرانجام قدرت سياسی را در شوروی سوسياليستی بدست 
گرفته و با تجدید نظر در اصول مارکسيسم لنينيسم و بویژه 
نفی لنينيسم بمنزله مارکسيسم دوران امپریاليسم و انقالبات 

 رویزیونيسم را در راس حزب و دولت اتحاد ،پرولتری
استقرار رویزیونيسم به . جماهير شوروی مستقر ساختند

مفهوم تغيير ماهيت سوسياليستی شوروی از کشوری 
از درون این قدرت . انقالبی به ابرقدرتی ضد انقالبی بود

 سوسيال امپریاليسم شوروی سر ،سياسی رویزیونيستی
برافراشت که سالها پس از جنگ جهانی دوم در یک جنگ 

  .بانی با امپریالسم آمریکا مشغول بودسرد به رقابت و ت
در این جنگ سرد امپریاليستی بسياری از احزاب سابقا 
کمونيستی در تحت نفوذ عميق شوروی و گذشته قابل 
احترام آن به سراشيب سقوط در غلتيدند و به عمال ضد 

این احزاب عوامل انقياد ملی . انقالب امپریاليستی بدل شدند
 به مردم کشورشان بی شرمانه در ممالک خویش بودند و

در افغانستان این خود فروختگان بر سر . خيانت می کردند
کار آمدند و در ایران بعنوان ستون پنجم جاسوسی شوروی 
فعاليت می کردند تا به همدست خمينی در آدمکشی و لو 

  .دادن نيروهای انقالبی بدل شدند
ب در این جنگ سراسری که در گرفته بود کمر ضد انقال

شوروی که چون بختکی بر سر جنبش کمونيستی افتاده بود 
 فروپاشی این . شکستو مانع رشد مبارزات انقالبی می شد

امپریاليسم با چهره سوسياليستی فرصتی به نيروهای 

انقالبی داد که چشمانشان گشوده گردد و ببينند که پيشگوئی
رد) توفان(مارکسيست لنينيستها و از جمله حزب کار ایران

 تا به چه حد“سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان“قالب 
 شکست سوسيال امپریاليسم شوروی و.صحيح بود

 اقمارش که در تقسيم مجدد جهان به چنگ“آزادی“
امپریاليسم آمریکا و سایر امپریالستهای اروپائی افتادند نه
تنها زمينه رشد جنبش انقالبی ومارکسيستی لنينيستی را

ه و مرز تمایز روشنی ميان کمونيست نماها وفراهم آورد
، رقابت و تضاد ميانلنينيستهای واقعی کشيده است

  .امپریاليستهای بزرگ و کوچک را نيز افزایش داده است
هجوم کنسرنهای فرامليتی با حمایت دول امپریاليستی تحت
عنوان نظم نوین جهانی و جهانی شدن سرمایه بسياری از

دایره رشد سریع نظم سرمایه داریممالک جهان را به 
کشانده و سرمایه را به سوئی سوق داده که انتظار تامين

اگر تا دیروز توليد برنامه. حداکثر سود را از آن می برد
ریزی شده در سرمایه داری های انحصاری دولتی حاکم
در ممالک رویزیونيستی مهاری بر گسترش توليد بود با

يت خصوصی موانع رشد سرمایهرشد اقتصاد بازار و مالک
داری غير دولتی ولی بهر صورت انحصاری شکسته شده
است و چرخ توليد بی رویه در همه ممالک اروپای شرقی

این بهمنی که از فراز قله. به سرعت بکار افتاده است
سرمایه داری انحصاری براه افتاده است همه ممالک جهان

های خویش در امانگرفته و کم و بيش از آسيب را به زیر
این وضعيت از ماهيت نظام سرمایه داری. نگذاشته است

١٠ ادامه در صفحه ... امپریاليستی در قرن  و رقابت
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.همه مسلمانان تروريست هستند. تروريستهاست
اشغال .د نوعی تروريستهای بالقوه هستندميليونها محم

ممالک مسلمان و قتل عام آنها حمايت از تمدن و
فرقی مابين. ارزشهای غرب و مبارزه با تروريسم است

عراقی و افغانی و ایرانی و سوریه ای و فلسطينی و
مسلمان مسلمان است و همه آنها. لبنانی نيست
ها را با الهام“ جنگ تمدن“نشریه دانمارکی . تروریستند

از ساموئل هانتيگتون یهودی آمریکائی در خدمت
دشمن تراشی. سياست امپریاليستها آغاز کرده است

برای تجاوز و غارتگری در مضمون این سياست
این کاریکاتور آنچه را که بکلی فاقد است. هویداست

برعکس با الهام از. نقش روشنگرانه ضد مذهبی است
مبارزه می“ اسالم سياسی“مانها و یا اسرائيل تنها با مسل

  .   کند
نيازی به اثبات نيست که آنچه را که این نشریه به آن

 و اندی سال پيش نيست بلکه١٤٠٠نظر دارد وضعيت 
وی می گوید هر. اوضاع حاد شرایط کنونی جهان است

مهم این نيست که کسی در. مسلمانی تروریست است
ونيست باشد نفس تولد ویميان مسلمانان المذهب و یا کم

از یک مادر و پدر مسلمان برای محکوميت وی کفایت
. ميليارد جمعيت کره زمين است٦/١این شامل . می کند
به سخنگوی وزارت خارجه“ یيلندز پستن“نشریه 

این نشریه در. اسرائيل بدل شده است و این تازگی ندارد
  .این زمينه سابقه سياهی دارد

 پس از٢٠٠٥ابشده در سپتامبر این کاریکاتور حس
درخواست تحریک آميز این نشریه که کاریکاتوریستهای
دانمارک در مسابقه کاریکاتور محمد شرکت کنند،

این نشریه تالش حسابشده می کرد که محمد. منتشر شد
را به مسخره بگيرد و جّوی سرشار از تحریک بوجود

١٩ در اعتراض به این اقدام تحریک آميز در. آورد
 تن سفرای ممالک اسالمی تقاضای مالقات با١١اکتبر 

نخست وزیر دانمارک می کنند تا قبل از آنکه کار به
جاهای باریک بکشد در رفع خطای نشریه فاشيستی

بکوشند، ولی آقای فوک راسموسن“ یيلندز پستن“
نخست وزیر دست راستی دانمارک که در حقيقت باید

این تقاضای منطقی را باناميد، “ راسيسموسن“وی را 
 دسامبر وزیر٩در . خود پرستی و پرمدعائی رد می کند

امور خارجه جامعه عرب، دولت  دانمارک را مورد
 عربستان٢٠٠٦ ژانویه ٢٦در . انتقاد قرار می دهد

سعودی سفير خویش را در اعتراض به این امر از
 ژانویه دولت ليبی٢٩در . دانمارک فرا می خواند

از این. انه خود در دانمارک را تعطيل می کندسفارتخ
تاریخ است که وضعيت از دست دیپلماسی در سطح باال

بدست می خارج شده و مردم خيابان خود ابتکار عمل را
گيرند، کاالهای دانمارکی تحریم می شود، سرمایه های
دانمارکی در ممالک اسالمی بر باد می رود، کارگران

“الئيک“پرچمهای دانمارک . نددانمارکی بيکار می شو
که به صليب مسيحيت مزین است در آتش خشم و

کار به جائی می رسد. اعتراض مردم جهان می سوزد
که کله شقی نژاد پرستان دانمارکی ابعادی بخود می

بنيادگرایان. گيرد که خوابش را هم نمی توانستند ببينند
، نهمذهبی نه تنها در جهان تقویت و پيروز می شوند

تنها گفتار داهيانه انگلس بار دیگر صحت خویش را
اثبات می کند، حتی به اعتراف کارستون جاست

Carsten Juste یيلندز“ رئيس هيات تحریریه نشریه
یک نسل کامل در دانمارک دیگر نمی تواند“ “پستن

با شرمساری بايد. نقشی را با نام محمد ترسيم کند
    .“بگويم که آنها برنده شدند

وزیر“  Per Stig Moellerپر استيگ مولر“آقای 
خویش را نسبت به خشم“ تفاهم “ امور خارجه دانمارک

مردم که احساساتشان جریحه دار شده است نشان داد
 ٣ادامه در صفحه ...ولی مدعی شد که دولت 

بودن خودشان از“ انقالبی تر“بودن یا “ چپ تر“
وکراسی را باین ترتيب نشان بدهند که اذعانسوسيال دم

به مفهوم − را ) توفان−المذهبی(مستقيم به آته ئيسم
در برنامه حزب کارگر −  اعالن جنگ به مذهب 

 −١٨٧٤در سال . بگنجانند، مکررا محکوم کرده است
وقتی او در باره مانيفست معروف بالنکيستها ی فراری 

−دگی می کردند کمون که بعنوان مهاجر در لندن زن
صحبت می کند، اعالن جنگ پر سر و صدای آنها به
مذهب را، احمقانه دانسته و اعالم می دارد که یک چنين
اعالن جنگی بهترین وسيله برای بذل توجه به مذهب

انگلس. بوده و مانع فنای واقعی مذهب می شود
بالنکيستها را متهم به آن می کند که آنها قادر به درک 

لب نيستند که فقط مبارزه طبقاتی توده های این مط
که وسيعترین اقشار پرولتاریا را بطور همه − کارگر

جانبه ای به پراتيک انقالبی و آگاهانه اجتماعی می
قادر خواهد بود که توده های تحت ستم را واقعا− کشاند

از یوغ مذهب نجات بدهد، حال آنکه اعالن جنگ عليه
 کارگر اعالم داشتن یکمذهب را وظيفه سياسی حزب

لنين در باره مناسبات حزب.(“عبارت آنارشيستی است
  ).کارگر با مذهب

حال خوب است در پرتو این مشعلهای روشن مبارزه 
طبقاتی به پدیده آشکار کاریکاتور پيامبر اسالم در نشریه

نشریه . نژاد پرستانه و فاشيستی دانمارکی مراجعه کنيم
ن، خارجيان و بویژه مسلمانانایکه عليه همه پناهندگا

اعالن جنگ داده است و این توهين و تحقيرها را 
بزدالنه در زیر روپوش آزادی عقيده و مطبوعات می

ما تالش می کنيم با معيارهای ماتریاليست. پوشاند
دیالکتيکی این مسئله را مورد بررسی قرار دهيم و آنرا 

رسی کنيم از نظر تکامل تاریخی و شرایط پيدایش آن بر
تا بتوانيم دیدی همه جانبه و موشکافانه نسبت به این

  .   وضعيت داشته باشيم
 يک نشريه فاشيستی دانمارکی

که“ Jyllands-Postensیيلندز پستن “نشریه دانمارکی 
از یک روزنامه ضد خارجی و نژاد پرستانه دانمارکی
به مشهورترین روزنامه جهان بدل شده است

يامبر اسالم به چاپ رسانيد که موجیکاریکاتوری از پ
.از نفرت و اعتراض در سراسر جهان برانگيخت

کاریکاتوریست این نشریه نه تصویر محمد را می 
ولی بخود جرات. شناسد و نه با تاریخ اسالم آشناست

اظهار نظر می دهد، وی واقف است که صهيونيستها
کينه ملتهای مسلمان را بدل دارند و امپریاليست

انمارک در عراق و افغانستان به کشتار مردم بی دفاعد
مسلمان مشغول است و چاقوهای خویش را برای حمله 

وی هرگز نمی داند که محمد سبيل . به ایران تيز می کند
چخماقی داشته و یا غير چخماقی ولی سعی می کند با 
الهام از ترک تباران مسلمان مقيم کپنهاک چهره یک 

برای این نشریه جسد. ترسيم کندمسلمان سمبليک را 
محمد چند صد سال پيش ارزش ندارد پيکرهای زنده 
صدها مسلمان کنونی مقيم دانمارک ارزشدار و هدف 

وی که محمد را نه دیده و نه درست می . تبليغات است
شناسد می داند که عمامه اش از یک بمب مدرن
امروزی ساخته شده است و برای اینکه کسی خدائی

ه دچار این تصور خطا نشود که کاریکاتوریستنکرد
منظورش ترسيم یک آخوند تروریست امروزی است نام

پرسشی که. پيامبر اسالم را نيز به زیر آن نوشته است
هر انسان با شعور باید از خویش بکند این است که پيام
این کاریکاتور چيست و این آجان پرووکاتور چه ایده ای

نندگان خودش تلقين کند؟ پيام اینرا می خواهد به خوا
کاریکاتور برای عقل سالم و مردم دانمارک روشن

ترور اسالمی نبايد محصول عمليات جداگانه. است
ايدئولوژی ترور در . مسلمانان پراکنده به حساب آيد
محمد سر دسته. ماهيت مذهب اسالم است

  ...مسلمان ستيزی
 کمونيستی در برخورد به مذهب و مقدسات مومنين با
روش پرووکاتورها و عناصر نژاد پرست و مشکوک از 

ما الزم می دانيم که مواضع . زمين تا آسمان فرق دارد
کمونيستها را در برخورد به مذهب و نقش دشمنان

ثيفکمونيسم و آجان پرووکاتورها و جاسوسان ک
  .  اسرائيل و امپریاليسم را روشن کنيم

  :انگلس آموزگار بزرگ پرولتاریا می نویسد
ولی این امر نمی تواند با بالنکيستهای ما جور در.. “

برای آنکه ثابت شود آنها جزو افراطی ترین. بياید
 توسط دستوری از ١٧٩٣افراطيون می باشند، خدا در 

ست بالنکيستها راو انگلس این خوا“ ميان برداشته شد
  : که در کمون به تصویب رسانده اند طرح می کند

با شد تا کمون برای هميشه بشریت را از شر این شبح“
خدائی که (و از شر این علت ) خدا(بدبختی گذشته

بدبختی کنونيش رهائی ) می شود! موجود نيست علت
کمون جائی برای کشيش ها نيست، هر تجمعات. بخشد

و . “يالت مذهبی باید ممنوع اعالم گرددمذهبی، هر تشک
و این“: سپس در انتقاد به این خواست می نویسد

خواست که مردم را بوسيله فتوای مفتی ها به المذهب
 کمون امضاء شدهءتبدیل نمایند، توسط دو نفر از اعضا

است که حقيقتا به اندازه ی کافی فرصت داشته اند بفهمند
اوان می توان احکامیکه اوال روی کاغذ بطور فر

صادر کرد، بدون آنکه احتياجی به عملی شدن داشته
باشد، و دوما اینکه پيگرد بهترین وسيله ایست برای 

تنها: تا اینجا روشن است که!. تقویت اعتقادات مخالف
خدمتی که امروز هنوز می توان به خدا نمود، این است

باری که خدانشناسی را به عنوان یک مسئله عقيدتی اج
اعالم کرد و قوانين مبارزه با فرهنگ کليسائی بيسمارک

بيسمارک صدراعظم آلمان عليه مذهب کاتوليک( 
در . را بوجود آورد“ نبرد فرهنگها“اعالن جنگ کرد و 

اثر قوانين بيسمارک حزب مرکز که نماینده کاتوليکها
بود چندین برابر افزایش یافت و برنامه بيسمارک را 

را بوسيله قدغن نمودن) توفان− ساختباشکست روبرو
انگلس در کليات(“مذهب بطور کلی پشت سر گذاشت

 تحت٥٣٢-٥٣١ صفحات ١٨آثار مارکس و انگلس جلد 
  ).عنوان ادبيات مهاجر

  :حال به گفتار لنين توجه کنيم
البته ما بهيچوجه اجازه نداریم به آن بپردازیم که مسئله “

،“باقتضای خرد“و را بطور انتزاعی و ایده آليستی 
خارج از چارچوب مبارزه طبقاتی قرار دهيم یعنی 
همانکاری که معموال دموکراتهای افراطی بورژوا انجام

کار بی معنائی خواهد بود اگر معتقد باشيم در . می دهند
جامعه ایکه بر اساس ستم و خشونت بی حد و حصر بر 
توده های کارگری، بنا شده است، می توان تعصبات 

این. هبی را صرفا از طریق تبليغات از ميان بردمذ
کوته بينی بورژوائی خواهد بود اگر فراموش کنيم که 
فشاری که از طرف مذهب بر بشریت وارد می آید فقط 
محصول و بازتاب فشار اقتصادی درون جامعه می

اگر پرولتاریا بوسيله مبارزه خاص خود بر ضد . باشد
وشن نشود، با هيچگونهقدرتهای سياه سرمایه داری، ر

جزوه و بوسيله هيچ نوع تبليغاتی نمی توان او را روشن
  ).لنين در کتاب سوسياليسم و مذهب. (“کرد
  :و یا

این سخن حکيمانه مارکس. مذهب افيون توده هاست“
ستون فقرات کل جهان بينی مارکسيسم را در مورد 

مارکسيسم تمام ادیان و. له دین تشکيل می دهدئمس
اها و تمام تشکيالت مذهبی را همواره به عنوان کليس

که می خواهند از − ارگانهای ارتجاع بورژوازی 
استثمار دفاع کرده و طبقه کارگر را تحميق و منحرف 

  .تلقی می کند− نمایند 
ولی در عين حال، انگلس افرادی را که می خواستند

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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 که ماهيت نزاع کنونی نزاعی سياسی استروشن است
و نه صرفا حقوقی و بهمين جهت استناد به حق آزادی 
بيان در حاليکه حنجره مخالف را پاره می کنند و مانع 
بيان نظریات مخالف می شوند دوروئی و عوامفریبی 

  . محض است
آقای فوگ راسموسن نخست وزیر دانمارک که با رای 

کار با اقليتهای اسالمی بر سر فاشيستها و در دشمنی آش
کار آمده است محصول یکدوره تبليغات ضد انسانی

وی با. خارجی ستيزی و بویژه مسلمان ستيزی است
موذیگری مدعی است که مضمون نزاعی که در گرفته 
است اختالف ميان آزادی بيان غربی و حرامهای موجود

اتينی همکار ایتاليائی وی آقای فرانکو فر. در اسالم است
معاون ریاست اتحادیه اروپا در عين اینکه با کلمات بی

توجه (معنائی نظير اینکه چنين انتشاراتی عاقالنه نيست
−کنيد نمی گوید خطاست، می گوید عاقالنه نيست

و یا وی تفاهم برای ناخشنودی مسلمانان دارد،) توفان
تاکيد می کند که جلوگيری از آزادی مطبوعات پذیرفتنی

 حال آنکه بحث نه بر سر آزادی بيان است و نه.نيست
بحث بر سر عدم اجرای قوانين. بر سر آزادی مطبوعات

اساسی و جاری دانمارک بر ضد ناسزاگویان و مفتریان
  .   است

آيا آزادی بيان و آزادی مطبوعات در خطر
 است؟

آزادی بيان و مطبوعات حقوق بورژوائی هستند و هرگز 
بعنوان مثال هيچ یک از.  و نيستندبی قيد و شرط نبوده

دول بورژوازی امپریاليستی اجازه نمی دهند که حقایق 
را در مورد دروغهای آنان در مورد رفيق استالين
نوشت، هيچکدام از این دول امپریاليستی در مطبوعات
و رسانه های گروهی خویش اجازه نمی دهند که  در 

 و ونزوئال باره حقایق کره شمالی و زیمباوه، کوبا
هيچکدام از این مطبوعات از ترس و یا با. نوشت

دستور و توصيه دموکراتيک از باال و یا تهدید ضمنی 
به جبر اقتصادی اجازه نمی هند و یا به خود سانسوری
.تن در می دهند تا جسارت انتشار حقایق را  داشته باشند
هميشه و همواره آزادی و دموکراسی بعلت ماهيت

آزادی بی قيد و بند نمی. ود مشروط بوده اندطبقاتی خ
آزادی بدون مرز افسانه و غير . تواند وجود داشته باشد

حق آزادی بيان در آنجائی که به تحقير . مقدور است
ملتها و توهين به آنها می کشد و افترا جایگزین حقایق

آزادی بيان. می گردد اعتبار خویش را از دست می دهد
 حقوق دموکراتيک عمال بر اساسو مطبوعات و سایر

.منافع بورژوازی تفسير می شود و تفسير نيز شده است
اگر کسی به اشتباه با استناد به حق آزادی بيان مدعی

دروغ است، در یک مملکت متکی“ هولوکاست“شود 
بر قانون، باستناد بندهای مربوطه قانونی به کارش

در . نمایندرسيدگی می کنند و مجازات وی را تعيين می 
یک کشور قانونمدار مرزهای این آزادی را قانون تعيين
کرده است و عبور غير مجاز از آن به شدیدترین وجهی

آنکس که با تحریک و پرووکاسيون مکه. کيفر می بيند
مسلمانان را آبریزگاه عمومی توصيف کند ویا تصویر 
محمد را بر کاغذهای مستراح چاپ کند تا دانمارکی

نشيمنگاه خود را با آن پاک کنند و یا “ ئيکال“های 
افراد را به آتش زدن قرآن کتاب مقدس مسلمانان در
مقابل شهرداری کپنهاک فرابخواند حق ندارد توهين و 
جریحه دار کردن احساسات عمومی و تحریک به 
اغتشاش را موذیانه استفاده از آزادی بيان و هنر جلوه 

ربی حدود و ثغور در قوانين اساسی ممالک غ. دهد
آزادی های بورژوائی در متن عمومی قوانين اساسی
معين شده است و بر اساس آن نيز قوانين جاری کشور

در قانون جزای آلمان در بند . به تصویب رسيده است
پخش و گسترش تصاویری که محتوی “:  می آید١٦٦

اعتقادات مذهبی را به نحوی مورد توهين قرار دهد که

 

زدن آرامش عمومی مناسب است تا سه سالبرای برهم 
مسلما انتشار تصویر محمد پيامبر اسالم“ زندانی دارد

بمنزله یک تروریست قرن بيست و یکم از جمله این
در آلمان که یک“ دی ولت“نشریه . تصاویر است

نشریه دست راستی و ضد خارجی می باشد به چاپ این
 قوانينکاریکاتور مبادرت ورزیده است و بر اساس

ولی شما اعالم. آلمان باید مورد تعقيب قرار بگيرد
جرمی از طرف دادستان آلمان عليه این نشریه نمی

شما نمی بينيد که سياستمداران آلمان به قوانين. بينيد
کشور خودشان در مورد آزادی مطبوعات احترام
گذارده و نشریه ای را که روح آزادی مطبوعات را با

ارجی ستيزی فاشيستی جریحه دارپرووکاسيون و خ
آزادی بيان و مطبوعات در. ساخته است به دادگاه بکشند

قاموس بورژوازی امپریاليستی حق انحصاری سرمایه
حدود و ثغور این حق را سرمایه مالی تعيين. مالی است

مرجع تشخيص مصلحت این نظامها بر. و تفسير می کند
 توهين بهخالف قوانين خودشان تصميم گرفته است

مقدسات مسلمانان را زیر سبيلی در کند، زیرا که در
اوضاع کنونی جهان تحریک به مسلمان کشی و سرکوب
ملتهای مسلمان و انفراد آنها در ميان افکار عمومی

قومی. مردم اروپا در دستور روز قرار داده شده است
را که تحقير شده، بی ارزش قلمداد شده، بربر و وحشی

ن جا زده شده بهتر می توان برای سرکوبش ازو بی تمد
طریق  تجاوز آشکار و سياست استعماری توجيه فراهم

اروپا و آمریکا به این. کرد و افکار عمومی ساخت
افکار عمومی برای سرکوب ملتهای زیر سلطه نياز

سفيهانه است اگر تصور کنيم چنين کاریکاتوری. دارند
 دانمارک به چاپصرفا برای نمایش آزادی بيان در

طبيعتا اگر کاریکاتوریستی پيدا شود که. رسيده است
وذی و رباخوارمیک خاخام یهودی را بصورت حشره 

کودک فلسطينی است، این بکشد که در حال خوردن یک
کاریکاتوریست به همان جائی فرستاده می شود که

را در آنجا برپا کرده“ هولوکاست“بورژوازی اروپائيها 
سفيهانه است که کشيدن چنين کاریکاتوری را. بودند

منفرد و مجزا از همه تحوالت سياسی و سيمای سياسی
جهان امروز مطرح کنيم و دو دستی به یک اصل

بچسبيم که“ آزادی بيان و مطبوعات“بنام “ مقدسی“
.بورژوازی امپریاليستی برای آن تره هم خورد نمی کند

ه درج چنينبرعکس این بورژوازی امپریاليستی ب
تصاویری عليه ملتهای مسلمان که در مقابل هجوم و
تجاوز فاشيستی آنها ایستاده اند و زیر بار تحقير و

این بورژوازی حتی. توهين آنها نمی روند نياز دارد
 ميليارد مردم جهان را٦/١ریشه واقعی اعتراض 

جا می زند“ آزادی بيان و مطبوعات“مخالفت با اصل 
 و انتقاد سایرین نيز بنفع ایدئولوژیتا از اعتراض

خویش بهره برداری کند و سياست تحقير و توهين و
پرمدعائی خویش را ادامه دهد و برخ ملتهای مسلمان
کشيده و به ملت خودش نشان دهد که اگر آنها در
هندوکش می جنگند و یا در بصره و فلوجه آدم می کشند

“ک و مترقیدموکراتي“و از اسرائيل نژاد پرست  و 
پشتيبانی می نمایند مشغول دفاع از ارزشهای تمدن

در“ آزادی“غرب و اروپای اند، مشغول حمایت از 
خارج از مرزهای خود هستند، و به این خاطر به
عمليات پيش گيرنده دست زده اند، آنها تهدیدهای مهلکی
را که بر سر راه زندگی آزاد و امن در غرب موجود

ر می دارند و بيک وظيفه تاریخیاست از سر راه ب
آنها ضمنی تلقين می کنند اگر خواهان. عمل می کنند

آسایش و تامين زندگی مرفه خودت هستی بر حق زندگی
این مرگ و زندگی الزم و ملزوم. سایرین چشم بپوش

  !.  پس دهنت را ببند و خفه شو. یکدیگرند
تمسلما کسی که به انتشار تصویر یک عمامه بسری دس

 ۴ادامه در صفحه ...می زند که می تواند هر کس 

پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ...مسلمان ستيزی
 دانمارک نمی تواند از موضوعی معذرت بخواهد که 

آنوقت این به.  درج کرده استیک روزنامه مستقل
.معنی آن است که آزادی مطبوعات واقعا در خطر است
روشن است که این ریاکاری به آزادی مطبوعات ربطی

دولت. ندارد بلکه نقض روشن قوانين دانمارک است
دانمارک به جای آنکه روزنامه هتاک را تحت پيگرد 

گذشتهقانونی قرار دهد طلبکار هم شده است و اتهامات 
را با اتهام جدیدی که گویا مسلمانان می خواهند در
جامعه دانمارک خفقان برقرار کنند تکميل می کند و آتش

دست راستی ها یک. مسلمان ستيزی را دامن می زند
گام پيشتر می گذارند و مدعی می شوند که نباید تسليم
اعتراضات شد زیرا این تسليم کار را به آنجائی می

رادیکالها برای ما تعيين خواهند کرد که پس رساند که 
فردا چه نوع مقاالتی در مورد خاور ميانه و مسئله

برای رد گم “ دموکرات“این مزدوران . فلسطين بنویسيم
کردن اصل مسئله توهين و افترا را که در دانمارک جرم
محسوب می شود از چارچوب خود خارج کرده به 

ی در مورد فلسطين،تفاسير و نوع ارزیابی های سياس
ربط می دهند که اساسا.. عراق، ایران، سوریه، لبنان و

مگر. ربطی به تحقير و توهين و اتهام به مذاهب ندارد
قبل از چاپ کاریکاتور محمد روزنامه نگاران دانمارکی
نظریات خویش را بی پروا در مورد مسایل سياسی روز 

ی افترا بهبا تفاسير خویش بيان نمی کردند که از فردا
محمد از بيان آن واهمه دارند؟ مگر در این چند سال

ایرادی. کسی به آنها گفت که باالی چشم شما ابروست
که آن موقع گرفته می شد و حاال نيز گرفته می شود این 
است که چرا ارتش دانمارک در عراق به جنایت مشغول
است و نظر جبهه مقاومت ميهن پرستان عراق را در

جنایات آمریکائيها به استناد همان حق معروف افشاء 
چرا حق مخالفين . آزادی بيان و مطبوعات چاپ نمی کند

را سانسور می کند، چرا ستون آزادی برای نقل نظریات
ولی. دیگران ندارد و فقط به جعل اخبار مشغول است

بورژوازی دانمارک و اروپا برای فریب افکار عمومی
حق آزادی بيان و .  نياز داردبه چنين شعبده بازیهائی

.حق آزادی مطبوعات برای آنها خيابان یکطرفه است
پس دروغ می گویند که حامی آزادی و حقوق 

ولی هستند کسانيکه بجای افشاء این. دموکراتيک هستند
دروغها خود در چاهی افتاده اند که دشمنان مردم برای

  . نظر شستشوی مغزی برایشان حفر کرده اند
به استناد سخنرانی آقای“ دموکراتيک“ن دانمارک در ای

نوید کرمانی در اوایل فوریه امسال در برنامه تلویزیون 
یک . اتریش، ازدواج مختلط را قانونا منع کرده اند

دانمارکی مسيحی حق ندارد زن یک ایرانی مسلمان
و در اینجا− اگر یک خارجی غير اروپائی . شود

بخواهد با کسی ازدواج− د منظور بيشتر مسلمانان هستن
کند که در خاک دانمارک اقامت ندارد باید مسن تر از

 سال باشد، عروس و یا داماد مورد نظر نيز نباید ٢٤
وی نه تنها باید خرج.  سال کمتر باشد٢٤سنشان از 

زندگی همسرش را تامين کند، خانه مناسب داشته باشد،
کند مناسباتبايد ثابت تضمين بانکی داده باشد، بلکه 

مشترک آنها نسبت به دانمارک عميقتر از مناسبات وی
روشن است که این. ؟!نسبت به هر کشور ديگری است

سياست متعرض حيثيت هر انسانی است و نه منطبق بر 
قانون اساسی دانمارک و نه منطبق بر منشور جهانی 

این است شرایط غير انسانی و. حقوق بشر است
همين. نمارک بر ضد خارجيانفاشيستی حاکم بر دا

نمونه نشان می دهد که آن حقوق ادعائی و ارزشهای
برشمرده تکراری خالف ظاهرسازیهای متداول تجزیه 

انسانها به نژاد بهتر و بدتر تقسيم می شوند و به . بردارند
همه مقدسات نژادهای پست تر می شود توهين کرد و 

  . آنها را مورد تحقير قرار داد
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

شعار آزادی بيان و عقيده پنهان کرده است،
کاریکاتورهایی درگذشته درمورد عيسی مسيح به هئيت 
تحریریه این نشریه ارسال شد که سردبير و مدیر 
روزنامه بخاطر مالحظات سياسی و اخالقی و عدم

طبق .  از چاپ آنها پرهيز نمودتحریک خوانندگانش
 از٢٠٠٤گزارش رفقای دانمارک همين روزنامه  در 

حمله سفير اسرائيل در استکهلم سوئد به یک نمایشگاه 
فلسطينی که عمليات انتحاری یک زن جوان و حقوق 

 فرزند را بصورت سمبليک در٢ ساله دارای ٢٨دان 
شکل حوضی پر از خون به تصویرکشيده بود، دفاع

اين نمايشگاه توسط يک اسرائيلی يهود و مترقی. مودن
اقدام این.  تهيه گردیدمخالف رژيم صهيونيستی اسرائيل

هنرمند یهودی کوششی بود در جهت تنویر افکار و 
روشن کردن علل عمليات انتحاری فلسطينيان که مسبب
اصلی آن را  رژیم صهيونيستی و اشغالگر اسرائيل

اسرائيل چنين آزادی بيانی را براما سفير . تعریف نمود
روزنامه. نتابيد و وحشيانه به تخریب آن پرداخت

نه تنها از آزادی بيان و عقيده و حق“ ييلندز پوستن“
 بلکه بيشرمانه از اقداماجرای اين نمايشگاه دفاع ننمود،

اهانت وی . سفير صهيونيست اسرائيل به دفاع برخاست
 و جلب نظر سفرایبه پيامبر اسالم نيز با رضایت
فراموش نکنيم که . اسرائيلی صورت گرفته است

امپریاليست آمریکا در جنگ دومش عليه عراق از پخش 
مطبوعات و رسانه . اخبار جنایاتش جلوگيری می کرد

های گروهی غرب ابعاد جنایات امپریاليستها در عراق
آنها خبرنگاران و گزارشگران . را کتمان می کردند

.  چين می کردند تا اخبار جعلی تظيم کنندجنگی را دست
آزادی مطبوعات و آزادی بيان حرف مفتی در قاموس

  . امپریاليستها بيش نيست
تظاهرات مسلمانان معترض در جهان که با تحریم 
کاالهای دانمارکی و قطع روابط موقت با دانمارک آغاز
شد آن چنان صدمه مالی به دولت دانمارک زد که 

 دانمارک که منافع مالی خویش را در رهبران صنایع
سوء استفاده از آزادی“خطر دیدند به زبان آمده از 

سخن راندند و به دولت فشار آوردند که هر “ مطبوعات
حداقل سرمایه داران بزرگ . چه زودتر دست بکار شود

ضربه دیده دانمارک مرز این آزادی بيان را با افزودن
 در حاليکه لبنيات.روشن کردند“ سوء استفاده“صفت 

دانمارکی در عربستان سعودی بزباله دان ریخته می 
شد، سوئيسی های مرد ِرند و زرنگ فورا خود را به 
عربستان رسانده و در روزنامه های مهم عربی لبنيات
سوئيسی عرضه کرده و در باالی صفحات تبليغاتی

معنی آن روشن. “ما سوئيسی هستيم“خویش نوشتند 
پای منافع اقتصادی که به. انمارکی نيستندآنها د. بود

ميان آمد هم سرمایه داران دانمارکی و هم سرمایه داران
خود را فراموش کردند“ ارزشهای مقدس“سوئيسی همه 

و بياد آورند که برای آنها فقط یک ارزش مقدس است و 
یک آزادی مطرح و آن . آن کسب سود حداکثر است

اید بدون قيد و شرط آزادی غارت و چپاول است که ب
بر سر کسب بازارهای لبنيات دانمارک جنگ. اجرا شود

بين خودمان باشد، دولت. سختی در گرفته است
  .   دانمارک باید این خسارت را از اسرائيل مطالبه کند

علل اجتماعی اعتراض مسلمانان جهان چيست
علت این طغيان را باید در شرایطی که امپریاليستها و 

ها در کادر نظم نوین جهانی و جهانی کردنصهيونيست
امپریاليستها و صهيونيستها. سرمایه فراهم کرده اند دید

بعنوان بزرگترین تروریستهای جهان حقوق ملتها و دول
را بزیر پا می گذارند و با قلدری و تحقيِر ميلياردها 

به ميدان “ حق با قویتر است“انسان روی زمين با منطق 
اق، در افغانستان، در فلسطين از هيچدر عر. می آیند

جنایتی روی گردان نيستند و بهيچکس حساب پس نمی
 دهند و در لبنان در پی دسيسه چينی و پرونده سازی و

   ...مسلمان ستيزی
و ناکسی باشد و بر فرق وی بجای عمامه بمب می
گذارد و برای رفع سوء تفاهم وی را محمد پيامبر اسالم 
می خواند نه در خدمت افشاء مذهب به روشنگری 
پرداخته و نه خدمتی به آزادی بيان و نه مطبوعات کرده

ین حق تا جائی معتبر است که به تحقير و افترای ا. است
حق آزادی بيان چک سفيدی. به دیگران منجر نشود

نيست و نبوده است که وظيفه یک کار طوالنی 
  .  روشنگری را با فحاشی و اتهام زنی جایگزین کند

کاریکاتور محمد اوج کارزار تبليغاتی نژادپرستانه عليه
 این کاریکاتور ابتداء به .اقليت مسلمان در دانمارک بود

ساکن به دنيا نيامد و نمی توان روند پيدایش آنرا در 
کسی که تمام تاریخچه پيدایش این. تحليلها نادیده گرفت

کاریکاتور از دیده فرو گذارد و آنرا در متن مبارزه 
نژادپرستانه و فاشيستی بورژوازی دانمارک که برای 

غانستان بدنبال سندتجاوز جنایتکارانه اش به عراق و اف
  .می گردد نبيند نه تنها کمونيست نيست محقق هم نيست

 مطبوعات نوشته اند که در رسانه های مهم دانمارک
خارجيان بطور مرتب مورد حمله قرار گرفته و مشترکا

نمایندگان حزب فاشيستی. ناميده می شوند“ مشکل“بنام 
که با رای آنها حکومت دست راستی “ حزب مردم“
نونی بر سر کار آمده است صریحا در مجلس دانمارکک

معرفی “ جنبش تروریستی“و “ غده سرطانی“اسالم را 
آیا می شود این اتهام را لباس آزادی بيان و . کرده است

 Piaعقيده به تنش کرد؟ خانم پيا کيرسگارد 
Kjaersgaard نبرد تمدن ها“از “ حزب مردم“ رئيس “

ا یک تمدن وجود دارد وتنه“سخن می راند و می گوید 
همين خانم در طی بخشنامه ای می. “آنهم تمدن ماست

اسالميستها و دروغگوها مثل دانه و علف هرز “: گوید
و منظورش از “ هستند که باد می آوردشان

وی طوری سخن. همان مسلمانان است“ اسالميستها“
می گوید که یک فضای تحریک آميز ضد اسالمی ایجاد

ه قتل مسلمانان تضمين پيروزی آتی در ترغيب ب. کند
آنها به. انتخابات احزاب دسته راستی و فاشيستی است

عقب مانده ترین و پست ترین احساسات رذیالنه و
حيوان صفتانه تکيه می کنند و تالش دارند غرایز 
حيوانی چند هزار ساله خفته در انسانها را برانگيزند و 

زیر پرچم آزادی برخی را برای شکار برخی دیگر در 
آقای راسموسن کمال رضایت. بيان به صف کشند

. خویش را از این اظهارات فاشيستی ابراز داشته است
 به مسلمان کشی است کهیدر متن چنين فراخوان

درج“ آزادی بيان“کاریکاتور پيامبر اسالم در زیر نقاب 
درج چنين کاریکاتوری بيان آزادی عقيده . می شود

ار تبليغاتی کثيفی است که بورژوازی نيست راس کارز
دانمارک عليه خارجيان بطور کلی و مسلمانان بطور

ور فرمان قتلتانتشار این کاریکا. ویژه تدارک دیده است
است، فرمان تجاوز است، فرمان برتری نژادی است،

احترام “ نژاد برتر“فراخوانی است به مسلمانان که به 
انتشار این. ق کنندبگذارند و کفش های آنها را برا

کاریکاتور بيان آزادی عقيده نيست، طلب به پذیرش
  .خفت است

رفقای حزب برادرما در دانمارک، کمونيستهای 
دانمارکی ماهيت این نشریه کثيف را بخوبی می شناسند
و می دانند که این نشریه یکی از بزرگترین یاران
صهيونيستهای اسرائيل در دانمارک است و دشمنی 

و مسلمانی نه از زاویه “ اسالم سياسی“ش را با خوی
انتقاد از مذهب بطور کلی، بلکه اززاویه حمایت از

این نشریه. صهيونيسم و تائيد مسيحيت انجام می دهد
آقای ساموئل هانتيگتون “ نبرد فرهنگهای“پرچمدار 

طبق گزارش رسيده از رفقای حزب. آمریکائی است
) آ پ ک( ن دانمارکبرادر ما، حزب کمونيست کارگرا

که مقاصد خود را پشت“ یيلندز پوستن“همين روزنامه 

ایران را بزور می. حمایت از جنایات اسرائيل هستند
خواهند از حق مشروع خویش محروم کنند و به دروغ

اتم اسرائيل را ازمی گویند که ایران می خواهد با بمب 
یکی نيست از این دروغگوها. صفحه گيتی محو کند

بپرسد که اگر احمدی نژاد به یاری تبليغاتی شما نيامده
بود چه چيزی برای گفتن و بهانه تراشی داشتيد؟ پس
چرا شما در گذشته نيز که احمدی نژاد بر سر کار نبود
و خاتمِی مصالحه جو و منتسب به جناح اصالح طلب

سخن می راند حکومت می“ گفتگوی تمدن ها“که از 
کرد شما با غنی کردن اورانيوم توسط کارشناسان
ایرانی مخالف بودید؟ گفتار نابجای احمدی نژاد فقط
بدرد تقویت دالیل ضعيف شما و پرده پوشی ضعفتان می

حتی بعيد نيست که احمدی نژاد از خود شما. خورد
و سایر ملل، این حمایتاین زورگوئی به ایران . باشد

نامنصفانه و ناعادالنه از صهيونيستها از دید مليتهای
خانم آنجال مرکل که حزبش رای. نمی ماند جهان پنهان

مردم را در آلمان نياورده و با حزب سوسيال دموکرات
که آنهم رای مردم را نياورده و برنامه هر دو این

 اساساحزاب از طرف مردم رد شده است مشترکا بر
دو برنامه رد شده حکومتی تشکيل داده اند که رهبرش
خانم مرکل با لحنی بی ادبانه بخودش مانند موجودی که
در مقابل اربابش رونالد رامزفلد شير شده باشد اجازه
می دهد از نماینده ایران آمرانه بخواهد که قانون ایران
هارا طوری تغيير دهند تا با مصالح و مطامع امپریاليست

  . برخورد نکند
مردم جهان شاهدند که امپریاليستها و صهيونيستها در
تحقير ملتهای مسلمان و بطور کلی ستمدیده می کوشند و
بر سر تقسيم جهان با تکيه به قدرت نظامی خویش چانه

ریشه این اعتراضات مردمی ملهم از این. می زنند
 وبيعدالتيها، سرکوفتها، تحقيرها، آقا باالسری ها،

مردم نمی توانند استعمار کهن را بپذیرند و. توهينهاست
خشم آنها به بيرون درز می کند و هر حادثه کوچکی به
طغيانی عظيم بدل می شود که در دامن خود نسل مبارز

این جنبشها فرزندانی بدنيا می. جدیدی را می پروراند
آورند که رمز بقاء شان در مبارزه مدام آنها در مداومت

در این جریانهای برحِق. سرسختی آنها خواهد بودو 
اعتراضی، طبيعتا جای کمونيستها که توسط امپریاليستها
سرکوب شده و توسط رویزیونيستها عقيم شده اند خالی

این است که. است و به این زودیها پر نمی شود
مسئوليت هر انحراف این جنبشها، مسئوليت قربانی شدن

رز بعهده امپریاليستها،بی رویه هر انسان مبا
این جنبشها محصول. صهيونيستها و رویزیونيستهاست

تا. سالها بی عدالتی و ستمگری امپریاليستها هستند
این ها الزم و. تجاوز و قلدری هست مبارزه هست

  .  این دیالکتيک تاریخ است. ملزوم یکدیگرند
در عراق دول مسيحی و متجاوز امپریاليستی با پرچم

يبی وارد شده مردم این سرزمين را به خاک وجنگ صل
خون کشيده، ذخایر گرانبها و ثروتهای سرشار آنها را
غارت کرده، مبلغين کليسای پروتستانتيسم نوع آمریکائی

مردم مسلمان عراق به“ هدایت“را هزار هزار برای 
 کرده و رئيس جمهور قانونی این کشور  بغداد سرازیر

سابق یوگسالوی آقای ميلوسوویچرا مانند رئيس جمهور 
به اثبات برسانند دررا “ جرمش“که قادر نيستند 

از. دادگاهی قالبی توسط قوای اشغالگر محاکمه می کند
نظر مردم جهان و نه تنها مسلمانان، این دادگاه دادگاه

است و بهمين جهت فاقد ارزش و اعتبار“ فاتحان جنگ“
ست استعمار حقممالک مسيحی غرب با سيا. می باشد

مشروع ایران را در استفاده مسالمت آميز از انرژی
هسته ای به زیر پا می گذارند و برای قراردادهای بين
المللی که خودشان در کنار ایران امضاء کرده اند

  ۵ادامه در صفحه ...آنها با امر. ارزشی قایل نيستند
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مستعاری است تا حمله به ملتهای ستمدیده به جرم عقب 
ماندگی، ناالیقی و به بند کشيدن آنها با سياست استعمار

مردم جهان با شم. امپریاليستی را در جهان توجيه نمایند
سياسی خویش این امر را به خوبی درک کردند و حافظه

ار جوان صدها هز. تاریخی آنها بخوبی کار می کند
ایرانی و ضد رژیم جمهوری اسالمی در تظاهرات چند

 بهمن در ایران در شهرهای مهم از٢٢ميليونی روز 
تهران گرفته تا تبریز شرکت کردند و در مصاحبه های 
تلویزیونی با مخبرین جراید و رسانه های گروهی غرب 
گفتند که مخالف رژیم جمهوری اسالمی اند و برای 

نين تظاهراتی شرکت می کنند ولی نخستين بار در چ
حاضر نيستند ننگ تسليم به زورگوئی آمریکا، اروپا و 

آنها وقتی کاریکاتور محمد را می . اسرائيل را بپذیرند
بينند آنرا ابزاری برای اعتراض و بيرون ریختن خشم 
.خویش نسبت به این همه بيعدالتی در جهان می بينند

٢٢ردم ایران در روز بهترین نمونه آن نمایشات عظيم م
  . بهمن امسال بود

نمونه دیگر فيلمی است بر ضد تجاوز آمریکا به عراق 
مضمون این فيلم پيروزی . و تحقير مسلمانان در ترکيه

.ترک مسلمان بر آمریکائی مسيحی و یهودی است
.سالنهای نمایش فيلم در ترکيه جای سوزن انداختن نيست

یخ ترکيه و شاید همهاین فيلم پرفروش ترین فيلم تار
در آلمان همه بليط های آن. ممالک مسلمان و جهان شود

دره“نام این فيلم . از قبل پيش فروش شده است
و فعال به زبان ترکی با زیر نویس خارجی“ گرگهاست

تماشاچيان لحظه ایکه دشنه قهرمان. نمایش داده می شود
ترک فيلم سينه ژنرال آمریکائی را که برای حفظ 

به عراق تجاوز کرده است می شکافد، بپا“ دموکراسی“
آنها . می خيزند، کف می زنند و شادمانی می کنند

آرزوهای ملتهای جهان را عليه امپریاليسم و صهيونيسم
حرکت آنها بيان خشم خفته ای . به نمایش می گذارند

است که در سينه های خویش دارند و از اینکه یک بار 
ش بر دشمن بشریت غلبه کرده انددر دنيای آرزوئی خوی

جالب است که سازمانهای یهودی. لذت می برند
در آلمان به نمایش این فيلم“ دموکرات و مترقی“

می“ آزادی بيان و مطبوعات“معترض اند و آنرا مغایر 
  . دانند

 ادبيات روشنگرانه ضد مذهبی
موافقين کاریکاتور محمد که در حمایت از اسرائيل و 

خویشتن را در پشت نقاب هواداری از صهيونيسم 
مخفی کرده اند برای قوت“ آزادی عقيده و بيان“

 به ميان١٩٨٩استدالل خویش پای سلمان رشدی را در 
ما. حال آنکه این قياس بهيچوجه موجه نيست. می کشند

در اینجا به کتب ولتر و روشنگران فرانسوی مراجعه
 ما جلوتر از.ما در همين ایران می مانيم. نمی دهيم

با ادبيات روشنگرانه “ آیه های شيطانی“انتشار کتاب 
در همين ایران کتب. ضد مذهبی در ایران روبرو هستيم

متعددی در انتقاد از مذهب اسالم به چاپ رسيد که از 
بار غنی و قابل ستایش تحقيقی و علمی برخوردار می 

نمونه کتاب بيست و سه سال علی دشتی را همه. باشد
دکتر شجاع الدین شفا کتب متعددی در انتقاد.  شناسندمی

نه تنها به اسالم، بلکه به همه ادیان الهی منتشر ساخت
که بسيار مورد توجه قرار گرفت و هيچ ایرانی مسلمانی
در اثر خواندن این کتابها احساس توهين و تحقير نسبت 

نظر سلمان رشدی“ آیه های شيطانی“. به خودش نکرد
د به جنبه ای از اسالم است که بخوبی در در برخور

کادر نظریات مختلف و تفسيرهای گوناگون به غلط و یا
حتی محققين اسالمی. بدرست در مورد اسالم می گنجد

صحت و“ آیه های شيطانی“نيز در مورد سابقه تاریخی 
سقم آن  که باید بر محمد نازل شده باشد و یا معراج 

 شود بر سر آن بحث کرد ومی. محمد اتفاق نظر ندارند
سلمان رشدی کتابی در این. نظر موافق و مخالف داشت

م جدا نيستمبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليس   

  ...مسلمان ستيزی
. يين تکليف کنند ونهی می خواهند برای مردم ایران تع

. آنها خود را به مقام قيم ایرانی ها ارتقاء می دهند
ممالک مسيحی غرب که از دموکراتيزه کردن خاور
ميانه و پلوراليسم و فساد زدائی و انتخابات آزاد سخن
می راندند و این امر را یکی از ارزشهای جهان مسيحی
متمدن غرب جا می زدند حال که در یک انتخابات آزاد
سازمان حماس اکثریت شکننده آراء مردم جان به لب
رسيده فلسطين را بدست آورده و حتی به گواه بازرسان
و ناظران جهانی که در حقيقت جاسوسان همين محافل
هستند انتخابات بدون خدشه برگزار شده است، دبه در 
آورده و دولت منتخب مردم فلسطين را به رسميت نمی 

“ غير دموکرات“اید حماس بنظر آنها ب. شناسند
را برسميت بشناسد،“ دموکرات“موجودیت اسرائيل 

دستآوردهای صلح تا کنونی را برسميت بشناسد، قرار و
دموکرات و “مدارهای رژیم سابق را با اسرائيل 

برسميت بشناسد و خود را خلع سالح کرده در “ مترقی
آنوقت غرب. قرار دهد“ دموکرات“اختيار اسرائيل 

را به “ غير دموکرات“حاضر است حماس “ راتدموک“
خنده دار نيست؟ اگر. برسميت بشناسد“ دموکرات“مثابه 

حماس این شرایط را برسميت بشناسد که دیگر حماس
پيروزی حماس در انتخابات. نيست، محمود عباس است

دموکراتيک فلسطين دقيقا برای آن بوده است که بطور
 جنایتکار ایستادگی میقهرآميز عليه یک قوای اشغالگر

کند و صلح را در شرایط اشغال فلسطين برسميت نمی
با زورگوئی و قلدرمنشی در پی “ متمدن“غرب . شناسد

تحميل نظریات خویش به ميليونها مردمی است که برای
اسرائيل. نظریات آنها پشيزی ارزش قایل نيست

پس از انتخاب دموکراتيک حماس“ دموکرات و مترقی“
ف مردم فلسطين، فورا با استناد به حقاز طر

از پرداخت حقوق مالياتی و گمرکی“ دموکراتيکش“
معلوم شد صهيونيستهای. فلسطينيها سرباز زد

اسرائيلی فلسطين را در حلقه محاصره خود“ دموکرات“
دارند و غذای مردم فلسطين را تحت نظارت

خویش گرفته و بر آن ماليات بسته و“ دموکراتيک“
.  ورود آن به فلسطين حقوق گمرکی طلب می کنندبرای

آنها شاهدند که اسرائيل بلندیهای جوالن را که متعلق به 
کشور سوریه است اشغال کرده و بخشی از جنوب لبنان

“دموکرات“را هنوز در اختيار خود دارد ولی غرب 
لوله های تفنگ خود را به سمت سوریه قراول می رود 

 لبنان را برای قتل عام مسلمانانو فاالنژیستهای فاشيست
مردم جهان و بویژه . در بحران بعدی آماده می کند

مسلمانان جهان می بينند که امپریاليست آمریکا به 
 ميليون دالر خسارت می دهند١/٣ سپتامبر ١١قربانيان 

و به کودکان عراقی که در اثرات حمالت وحشيانه آنها
 دالر٢٥٠٠اشته اند به قتل رسيده و نقشی در مقاومت ند

جان ملتهای دیگر برای امپریاليستها. خسارت می گيرند
از“، “حقوق بشر“ارزشی ندارد و آنوقت مرتب از 

بياری رسانه های “ از شيوه زندگی ما“، “ارزشهای ما
مردم جهان و. تبليغاتی و قدرتمند خویش سخن می رانند

بویژه مسلمانان که ناظر این ریاکاری، دغلکاری،
برخوردهای نژاد پرستانه و تحقير آميز هستند به کوهی 

توهين به محمد توهين. از آتش فشان خشم بدل می شوند
به آنهاست، توهين به هویت، توهين به مليت، توهين به
تاریخ ، توهين به موجودیت آنها از جانب مشتی
دروغگو و ریاکار است که با مالکهای دوگانه عمل می

ی در عمل را به حساب نفهمی واین دوگانگ. کنند
حماقت ملتهای جهان مکرر در مکرر تکرار می کنند و 

اعتراض جوشان و مقاومت خروشان. طلبکار نيز هستند
در مقابل این توهين تنها از جانب بنيادگرایان مذهبی

مذهبان نيز بی نيست، ميليونها انسان های غير مذهبی و
هين به محمد نامبه ميدان آمدند زیرا می فهمند که تو

زمينه منتشر کرده است که با یک ادعا و عنوان بزرگ
کسيکه با. مطبوعاتی و جنجالی ماهيتا قابل قياس نيست

این آثار مخالفت کند با علم و پژوهش به مخالفت
 به بندهایاست و آنوقت آزادی عقيده و بيان را برخاسته

در همان زمان نيز مطرح. قرون وسطائی کشيده است
خمينی بر سر این نوشته نههللا بود که  جنجال آیت ا

بخاطر توهين به محمد بلکه بخاطر توهين کنایه آميز به
ولی چاپ. خمينی در متن این کتاب استهللا آیت ا

کاریکاتور محمد با بمب بر فرق سرش کجایش در
نه و مبارزه با نادانی عمومیخدمت یک بحث روشنگرا

کجایش در. است، کجایش مبارزه با افيون توده هاست؟
خدمت تقویت علم و رهائی انسانها از زیر نفوذ خرافات

فقط باید هيستری ضد. است؟ بنظر ما هيچ کجایش
اسالمی داشت که موذیانه کوشيد چنين شيوه مبارزه ای

اربرعکس انتش. را مبارزه بر ضد مذهب جا زد
کاریکاتور محمد که آشکارا از جانب یک نشریه ضد
خارجی و فاشيستی تروریست عنوان شده است نه در
کادر بحثهای مذهبی می گنجد و نه در کادر بحثهای ضد
مذهبی، این کاریکاتور فقط جنگ روانی عليه مسلمانان

این کاریکاتور ذره ای نيز. بوده و ماهيت سياسی دارد
بت به مذهب بطور کلی چه برسد بهمضمون انتقادی نس
برعکس در خدمت صهيونيستهای. مذهب اسالم ندارد

اسرائيلی است و به فرمان آنها در همه جا پخش شده
عوامل صهيونيستها در همه جهان و از جمله. است

  .  ایران این وظيفه نا مقدس را بعهده گرفته اند
مذهباز این گذشته برخورد به مذهب اسالم و صرفا به 

اسالم در تحت شرایط اوضاع جدیدی صورت می گيرد
که کسی که دارای بينائی سياسی باشد نمی تواند منکر
آن شود که هدف از این لشگر کشی بيدار کردن ملتها

این سياست بخشی از سياست عمومی. نيست
امپریاليستها در خدمت نبرد فرهنگهای آقای ساموئل

 اسالم مفهوم دیگریامروز حمله به. هانتيگتون است
امروز حمله به اسالم تائيد. سال پيش١٧یافته است تا 

تجاوز امپریاليستها به عراق و نفی مبارزه مردم عراق
هر کس که. و افغانستان عليه این جنایتکاران است

حوادث روزهای اخير را در اعتراض به کاریکاتور
همحمد تعقيب کرده باشد درک می کند که این تهاجم هم
مسلمانان و نه تنها بنيادگرایان مذهبی را هدف قرار داده

بهمين جهت نيز ميليونها نفر در سراسر جهان. است
.برای اعتراض به این دسيسه صهيونيستها بسيج شده اند
این اقدام احمقانه نتایج عکس ببار آورده است و بجای
تضعيف بنيادگرایان مذهبی به تقویت آنها منجر شده و

هيچ احمقی نمی. اوانی به آسياب آنها ریخته استآب فر
توانسته چنين خدمت عظيمی به بنيادگرایان مذهبی بکند
که این عده کردند و با ادامه تائيد بر این کاِر خطا در

این“ آزادی بيان و مطبوعات“زیر روپوش حمایت از 
سياست تقویتی را همچنان ادامه دهد و آتش زیر خاکستر

.     در درجه اول چشم خود آنها را بسوزاندبيآفریند که 
این نوع مبارزه  با مذهب استفاده از سبک رضا شاهی
مذهب ستيزی است که در روزهائی که برای مومنان
مقدس بود فواحش را سوار کاميون می کرد و به خيابان
.می آورد تا به خيال خودش از مومنان هتک حرمت کند

ارک صدراعظم آلمانمارکس سياست ضد مذهبی بيسم
را به باد انتقاد می گرفت که نبرد فرهنگی را جایگزین

نه با قلدری و نه با تهمت. یک مبارزه علمی کرده است
و تحقير و فحاشی نمی شودریشه های مذهب را که پدیده

مبارزه با مذهب که. ای خرافی است از ميان برداشت
و یاهمواره مورد حمایت بورژواها اعم از ليبرال 

مستبد آنها بوده است تنها باید در متن مبارزه طبقاتی و
یک. در رابطه با پيشبرد مبارزه طبقاتی صورت پذیرد

کارگر مذهبی عراقی که با قوای متجاوز امپریاليستها و
 ۶ادامه در صفحه ...صهيونيستها می جنگد یک
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يستها محصول ماشين جعليات آنهاستتبليغات امپريال 

جنوب شرقی، آمریکا جنوبی و آفریقا که می رسد 
سراسر . مضمون دیکتاتوری خویش را بر مال می کند
این.  ماستتاریخ بعد از جنگ جهانی دوم در مقابل

بورژوازی غرب که اکنون در تقدس ارزشهای مقدس 
غرب گریبان می درد حامی جنایتکاران بنامی بود که بر

سينگان. مردم خویش در نوکری بيگانه ستم می کردند
ری در کره جنوبی، سوهارتو در اندونزی، نگودین دیم 
در ویتنام، محمد رضا شاه در ایران، ملک سعود در 

دی، ملک فيصل در عراق و ملک حسينعربستان سعو
در اردن هاشمی، در ترکيه و یونان، در اسپانيا و 
پرتقال، در کنگوی موسی چومبه و جان اسميت در
افریقا، سلطان حسن در مراکش، پينوشه در شيلی،
سوموزا در نيکاراگوآ، باتيستا در کوبا، ویدال در 

ری در حال نيز با دخالت و رخنه گ. بود... آرژانتين و
اوکرائين، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، روسيه سفيد
دسيسه عليه حکومت ملی چاوز در ونزوئال، خرابکاری 

  . به همان ریاکاری سابق مشغول است... عليه بوليوی و
با افاده و خودپرستی از اجرای حقوق “ متمدن“غرب 

بشر دم می زند تو گوئی سازمان دهی شکنجه در 
مربائی انسانها به جرم تروریست،سراسر جهان، آد

ایجاد زندانهای پنهان در افغانستان، بر عرشه های 
 در بخش اشغالی“گوانتانامو بای“کشتی آمریکا، در 

کوبا، در ابو غریب در عراق اشغالی، در رومانی، در 
با حقوق بشر ...  لهستان، در سوریه و مصر و

خن می آنها از حقوق بشر س. کوچکترین مغایرتی ندارد
رانند ولی حاضر نيستند در هيچ کجای جهان وقتی پای
منافع اقتصادی و سياسيشان به ميان می آید به حيثيت 

  .انسانی ارزش و احترام بگذارند
آنها هوادار انتخابات آزادند و از فقدان پلوراليسم و
انتصابات دیکتاتورهای هوادار غرب در ممالک جهان

ر آوردن دموکراسی به خاورآنها هوادا. انتقاد می کنند
ولی وقتی حماس با اکثریت شکننده در . ميانه اند

انتخابات پيروز می شود باب ميل آنها نيست و حماس را
به رسميت نمی شناسند و برچسب تروریستی خویش را 

آنها حتی از ریاکاری خویش با بی . به آن می زنند
باتآنها انتخا. شرمی غير قابل تصوری شرمسار نيستند

قالبی عراق و افغانستان را بهترین انتخابات جهان جا
ارزشهای ادعائی آنها تو زرد است، دروغ و. می زنند
آنها نه به انتخابات آزاد اعتقاد دارند و نه به . دغل است
آنها سالها طالبان را در افغانستان مورد. پلوراليسم

هپس ادعای آنها که هوادار جامع. حمایت قرار می دادند
آنها از . عرفی و مدنی هستند نيز حرف مفتی بيش نيست

جدائی دین و دولت سخن می رانند که آنرا یکی از 
ارزشهای برتر جامعه غرب دانسته و سایرین را متهم
می کنند که هنوز نتوانسته اند دوران روشنگری را طی 

غرب پرچمهایشان نظير“ عرفی“همين ممالک . کنند
ک، انگلستان، یونان غير عرفی وسوئد، فنالند، دانمار

چه فرقی ميان پرچم آنها. به صليب مسيحی مزین است
و پرچم عربستان سعودی، ایران و یا عراق موجود

وقتی می خواستند به عراق حمله کنند، پرچم. است
هللا“می کردند که در وسط آن عبارت  عراق را مسخره

 پس از اشغال عراق پرچم ملی. درج شده است“ اکبر
پرچم آبی رنگی که طرح اسرائيلی ها بود عراق را با

جالل طالبانی این ننگ ملی را بجان. عوض کردند
خرید ولی فشار افکار عمومی مردم عراق طوری بود 

گذشته عراق را“ مسخره“که مجبور شدند همان پرچم 
ارزشهای آنها ارزشهای. پرچم ملی خویش اعالم کنند

مصالح سياسی روز، قيمتش ارزانقيمتی است که بنا بر 
.تغيير می کند به بورس بازار سياست وابسته است
.ارزشهای قائم بذات و مستقل و جاودانی و ابدی نيست

امروز هيچکس پرچم پيشنهادی اسرائيل برای عراق را 
  .مطرح نمی کند تا به طاق نسيان سپرده شود

  ...مسلمان ستيزی
سرائيل  مویش به صد تا هوادار آلوده مسلمان ستيز و ا

پرست منصور حکمت و همه مریدان رنگارنگش که 
  .   گماشته گان آمریکا و اسرائيل هستند می ارزد

 ارزشهای نسبی و يا رياکاری مطلق آنها
در دنيا ارزشهائی وجود دارند که محصول مبارزه

دستآوردهائی هستند که . دستآورد بشریت اند. مردم اند
 به آن دست یافتهبشریت با تجربه طوالنی تاریخ خویش

است و برای چيره گشتن به آن نهرهای خون جاری 
این. شده و بت های ارتجاع در هم شکسته شده است

ارزشها که بهر صورت با تکامل جوامع به پيش می 
روند و تغيير می پذیرند و باید در خدمت رهائی 
بشریت تکامل یابند باید مورد احترام بوده و قابل استناد

از جمله این. باید راهنمای بشریت باشند. اشندو اتکاء ب
دستآوردها باید به دستآوردهای انقالب کبير فرانسه 

انقالب بورژوائی فرانسه که بر عليه خفقان. اشاره کرد
مذهب در دوران روشنگری پدید آمد حقوقی را برای 
انسانها برسميت شناساند که فقط باید آنرا تکامل داد و

اصولی نظير آزادی عقيده و . رگرداندنه آنکه به عقب ب
بيان، آزادی مطبوعات و اجتماعات، جدائی دین از
دولت، حقوق بشر و در تکامل خویش تساوی حقوق

اصولی ... زن و مرد و تساوی انسانها در مقابل قانون و
هستند که باید نه به عنوان اصولی جاودانی و الیتغير

 بيشتر و تعميق بلکه به مثابه مبنائی برای کسب حقوق
این. حقوق انسانها مورد احترام و حمایت همگان باشند

حقوق بورژوائی، حقوق پرولتری نيست و بهمين جهت
از آلوده گی ارزشهای تقدس مالکيت خصوصی بر 

بهره کشی انسان از انسان مبرا نخواهد و وسایل توليد 
بود ولی بهر صورت در مسير تحوالت تاریخ گامی به 

  .به پس استپيش و نه 
دول غربی باد به غبغب خود انداخته و از باال انگشت
اتهامشان را به سوی سایر ملل گرفته و آمرانه می
طلبند که این ارزشهای ما را برسميت بشناسيد و

  .  همرنگ جماعت شوید
مک کين رقيب سابق جرج بوش در ميان 
جمهوریخواهان در یک نطق نفرت انگيز در کنفرانس 

: فوریه امسال اعالم کرد٦ر مونيخ در امنيتی د
تجربيات وی بمنزله سرباز به وی آموخته اند که این“

دقيقا ارزشها و آگاهی به تفوق اخالقی می باشند که در
این “. تيره ترین لحظات اميد و اعتماد وجود دارند
ما از “. “ایمان برای برتریت ما قابل چشم پوشی نيست

.“ا دشمنانمان فرق داشته باشيمسایرین بهتریم، ما باید ب
جمالت نفرت انگيزی که فقط از مغزهای بيمارگونه

آدمهای ماليخوليائی که پندار. می تواند تراوش کند
برای خود آنها در اثر تکرار واقعی “ انـشـتـيـریـرتـَب“

  . جلوه می کند
چرا این تحکم بورژوازی امپریاليستی غرب، نفرت 

 ما تاریخ را به گواه می گيریم انگيز و ریاکارانه است؟
و نه تبليغات کر کننده مخبرین و گردانندگان مزدور
رسانه های گروهی غرب و یا سياستمداران دغلکار

  .  آنها را
ر با نگاهی تحقير آميز و از خُتَباروپای متفرعن با َت

باال، از اصالت ارزشهای خلل ناپذیر و مقدسی سخن 
عت صدها نمونه آنرا در می راند که هر لحظه و هر سا

این . پای منافع اقتصادی و سياسيش قربانی می کند
بورژوازی فریبکار از اقليتها می طلبد که به ارزشهای
اروپائی احترام بگذارند در حاليکه همين اروپای 

از حکومتهای ارتجاعی و ضد دموکراتيک“ متمدن“
. همواره دفاع کرده است و در آینده نيز خواهد کرد

که از آن به عنوان یک دستآورد“ غربيها“کراسی دمو
مقدس سخن می گویند و همه را می طلبند تا باین
دموکراسی گردن نهند پایش به خاور ميانه، آسيای

اند ولی با نظریات اندیشمند“ عرفی“آنها ممالک 
ی ساموئل هانتيگتون که مبانی تمدن غرب را درآمریکائ

“مسيحيت“و “ قانون روم“، “دموکراسی یونان“
را آنها جز“ مسيحيت“. تعریف می کرد مخالفتی ندارند

ارکان تمدن خویش، تمدنی که آنرا برخ دیگران کشيده و
اروپای عرفی آنچنان نيز. برتر می داند مطرح می کنند
آنها در مقابل ملتهای. که مدعی است عرفی نيست

مسلمان عرفی اند ولی در مقابل کليسای کاتوليک و نياز
به افيون توده ها برای سرکوب مبارزات کارگری بسيار

آنها در مقدمه قانون اساسی. می شوند“ شرعی“نيز 
مردود اروپا خواست دربار واتيکان را در نظر گرفته و

با“: ی آورندبا الهام از پرفسور هانتيگتون آمریکائی م
الهام از ميراث فرهنگی، مذهبی و بشردوستانه اروپا

آزادی و...بمثابه بانی تحوالت و ارزشهای عام بشری
این قانون اساسی را تدوین می“ ...دموکراسی و برابری

ولی هر فرد مطلعی می داند که دستآوردهای ملل. کنيم
اروپا و بویژه فرانسه در تدوین حقوق بشر و انقالب
کبير این کشور و رهبری دوران روشنگری در تناقض
آشکار با ميراث مسيحيت یعنی همان ارثيه مذهبی قرار

منشور حقوق بشر که انسان را در مرکز. داشته و دارد
توجه خویش قرار می داد در مبارزه ای بی امان با
کليسای کاتوليک که برای انسانها حقی قایل نبود پدید

يراث مذهبی وحدت چهارگوشحقوق بشر و م. آمد
مدور است، همانگونه متناقض است که جمهوری با

این منشاء الهام پيشنهادی،. اسالم در تناقض قرار دارد
اصل پذیرش جامعه عرفی را بزیر سئوال می برد و راه
نفوذ کليسای مسيحی را از در عقب برای اعمال نفوذ در

ا در اتحادیهامور دولتی باز می کند و برای عقيده کليس
این منبع الهام بند قانون. اروپا حق ویژه قایل می گردد

اساسی نيست، روح قانون اساسی است و لذا سایر
بندهای قانون اساسی و یا قوانين تبعی نباید در تناقض با

این اصل یک گام روشن به عقب و. آن قرار گيرند
از هم اکنون. توسل به اسلحه دین برای فریب مردم است

شاهدیم که چگونه کليسای کاتوليک در مسير
تصميمگيریهای دولتی اعمال نفوذ می کند و هر روز
.نقش مخرب تری در نقض آزادی انسانها ایفاء می نماید
وقتی از ميراث مذهبی سخن می رود مذهب اسالم در
آلبانی، در بخشهائی از صربستان و یا کشور روی کاغذ

منظور دربار. نيستبوسنی هرزه گوین منظور نظر 
تصور نمی رود برای.  درجه اول است واتيکان در

  .درک این مطلب نياز به استدالل فراوان باشد
در آلمان الئيک در مدارس دروس مذهبی به کودکان

مسيح مصلوب به در و دیوارهای. تدریس می شود
.مدارس و اماکن عمومی نظير بيمارستانها نصب است

مراجع مذهبی کاتوليک ودر رسانه های گروهی 
پرتستان بخرج ماليات عمومی مردم تحت عنوان

به تبليغات مذهبی“ گفتارپيرامون روز یکشنبه“
دولت آلمان برای کليسای اخذ ماليات می کند و. مشغولند

مخارج آنرا همه مردم آلمان از جمله مسلمانان و
  .المذهبان به دوش می کشند

ین از دولت کهپس آن ارزش و دستآورد جدائی د
بورژوازی آلمان از آن سخن می راند نيز صميمانه و

در اینجا نيز مصلحت مبارزه. بی شيله پيله نيست
  .طبقاتی و سياسی بورژوازی کار خودش را می کند

کسانی که بهيچ کدام از این ارزشها که آنرا نشانه
برتریت تمدن غرب می دانند تقيدی ندارند و از امروز

ای آنها طالبان انقالبی به طالبان گانگستر بدلبه فردا بر
می شود صالحيت آنرا ندارند برتریت خویش را به رخ

.گفتار آنها از درجه اعتبار ساقط است. دیگران بکشند
.آنها قابليت اعتماد بخویش را از دست داده اند

آزادی بيان و مطبوعات آنها. بلندگوهای توخالی هستند
 ٧ادامه در صفحه ...مصلحتی است و آزادی 
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

دی“کل کشور پا به ميان نمی گذارد و عليه رونامه 
توهينی که وی به. در آلمان اعالم جرم نمی کند“ ولت

مذهب اسالم کرده است مغایر با حدود و ثغور حقوقی
ق آزادی بيان به آن استناد می کند واست که بعنوان ح

  . مخل آرامش و آسایش عمومی است
در دانمارک منتقدین به کاریکاتور محمد که آنرا به
درستی هتک حرمت پيامبر اسالم می دانستند به قوانين

دانمارک متوسل شده و خواستند بر“ دموکراتيک“دولت 
تهاساس قوانين دانمارک به این فاشيستهای لجام گسيخ

 دادستان کپنهاگ٢٠٠٦ ژانویه ٧در . دهنه زده شود
یيلندز“تصميم گرفت شکایت از روزنامه  فاشيستی 

قوه قضائيه. را مختومه کند و معوق نماید“ پستن
دانمارک به وظيفه قضائی خویش مغرضانه عمل نکرده

مگر قرار نبود همه انسانها در مقابل قانون. است
 مقدسات مسلمانان جرممساوی باشند؟ آیا توهين به

  . نيست؟
نه تنها دولت دانمارک بلکه دولت فرانسه، نروژ، اتریش

نشان داده اند که بندهای قانون اساسی و حفاظت از... و
احترام به آنها یا. اجرای آنها برایشان حرف مفت است

این. توهين به آنها به منافع سياسی روز آنها بر می گردد
جا زده می“ متمدن“ غرب اصول که بعنوان برتری

غرب با“ برتر“شود و مرتب به عنوان دستآورد دنيای 
تبختر به آن استناد می شود اصولی جاودانی و الیتغير

هر. نيستند و بطور دلبخواه قابل تفسير و تعبير می باشند
کس زورش بيشتر بود تفسير آنرا به دلخواه خود بعهده

  .می گيرد
مد و یا خانه کعبه و یا قرآنروشن است که اهانت به مح

برای یک مسلمان بزرگترین اهانت و هتک حرمت
اگر دشنام و افترا به پيامبر اسالم. مقدسات وی است

توهين نيست، پس مدعيان هواداری از آزادی بيان چه
.چيز را توهين و افترا می دانند که قابل پيگرد باشد؟

 هيچغربی“ دموکراسی“آنوقت نباید در این ممالک 
گفته توهين آميز و اغتشاش برانگيز و هتک حرمت به

آنوقت بند. موجب قانون اساسا مورد تعقيب قرار گيرد
قانونی که سياه بر سفيد در کتب قانون می نویسند حرف

در این جا پای یک آخوند. مفت و کالشی سياسی است
.شپيشو در ميان نيست پای بنيانگذار اسالم در ميان است

   دن بود تا این قياس ساده را نفهميد؟باید کو
حال به امر مشابه دیگری مراجعه می دهيم که در همين

  .اواخر اتفاق افتاده است
می گویند کليسای مرتجع کاتوليک زمينهای بهشت را به
ثروتمندان می فروخت و بنگاه معامالت ملکی باز کرده

روشن. بود و از این راه ثروت هنگفتی را ذخيره کرد
ود که مالکين امالک بهشت پس از مرگ بدون گذر ازب

جهنم در خانه های خویش در بهشت سکنی می گزیدند و
این وضعيت مسخره تا. از عذاب جهنم در امان بودند

روزی ادامه داشت که یک رندی درخواست خرید
بزرگان مذهب. زمينهای جهنم را از پاپ اعظم کرد
 رسيده بود و بریشکليسا که بوی پول مفت به مشامشان

این خریدار نادان می خندیدند به فوریت با آن موافقت
کرده و با دریافت مبلغ ناچيزی زمينهای جهنم را به وی

پس از. فروختند و سند مالکيت برایش صادر کردند
اتمام معامله مرد رند اسناد خرید امالک جهنم را منتشر

هنم راهکرد و اعالم نمود که از امروز کسی را به ج
تازه آنوقت بود که کليسای کاتوليک فهميد که. نمی دهد

چه رودستی خورده است و مجبور شد از فروش
زمينهای بهشت که حال مجانا در اختيار همه قرار می

این واقعيت به چند قرن پيش بر می. گرفت چشم پوشيد
گردد ولی اخيرا در کشور ایتاليا آقای لوئيجی کاسچيولی

Luigi Cascioliکه یک المذهب مترقی ایتاليائی است 
 Enricoاز دست همکالسی قدیمش آقای انریکو ریجی 

Righi٨ادامه در صفحه ... که یک کشيش کاتوليک

می کنند راه حل آن بسيار آسان است وبينند و خالصه 
. معلوم نيست چرا تا کنون به عقلشان نرسيده است
اسرائيل می تواند با یاری آمریکا و حزب کمونيست
کارگری ضد ایرانی و  کليه پيروان منصور حکمت که 

اسرائيل هستند به “ دموکراسی و مدرنيته“سينه چاک 
 پسر ٧١و یا  دختر ٧١این آماده گان عمليات انتحاری 

. عرضه کند و روی دست بنيادگرایان حماس بلند شود
با این . کی حاضر است باالتر بره، بيشتر نبود بزن بریم

. تاکتيک می شود زمينه عمليات انتحاری را از بين برد
این نوع استدالل مخدوش کردن مبارزه مردم فلسطين و

ی این استدالل پرده پوش. تبرئه آدمکشی صهيونيستهاست
اشغال سرزمين فلسطين و تحقير و توهين به مردم این 

نمی شود سربازان ارتش نازی در . منطقه است
استالينگراد را شهيد قلمداد کرد و برایشان بنای یاد بو

“ جانی“، “دیوانه“برپا کرد و جانباختگان فلسطينی را 
این دو روئی بر کسی در جهان پنهان نمی. قلمداد نمود

  .ماند
قضائيه و هتک حرمت“  طرفبی“قوه 

 مقدسات مذهبی
در منشور عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد از
آزادی مذهب، وجدان و عقيده بعنوان حقوق ابتدائی 

:متن دقيق آن چنين است. اساسی بشر صحبت می شود
هر انسانی از حق آزادی عقيده، وجدان و دین“

دیناین حق شامل این آزادی است که . برخوردار است
و یا اعتقاداتش را عوض کند، دین و یا اعتقاداتش را به
تنهائی و یا بطور جمعی با سایرین در انظار عمومی و
یا خصوصی از طریق آموزش، عمل کردن، نيایش با

همين حقوق برسميت. “خدا و انجام مراسم اعالم دارد
شناخته شده بين المللی که دولت دانمارک هم پای آنرا 

 است در همه دموکراسيهای غربی در امضاء کرده
ما برای نمونه به قانون. قوانين اساسی آنها بازتاب دارد
در قانون اساسی آلمان. اساسی آلمان مراجعه می کنيم
آزادی ایمان، وجدان و“ : در زمينه آزادی مذهب می آید

در همين. “آزادی دینی و جهان بينانه خدشه ناپذیرند
 مانع مراسم مذهبی تضمين می آزادی اجرای بی“قانون 
  .“شود

آزادی مذهب بر اساس تعریف بی قيد و شرط است ليکن
آزادی مذهب می تواند زمانيکه این آزادی با سایر حقوق 

ازجمله (مندرج در قانون اساسی در تناقض قرار گيرد
)حقوق اساسی سایر افراد و یا خود اصول قانون اساسی

واده ها باید فرزندانشانبرای مثال همه خان. محدود گردد
را به مدرسه بفرستند حتی اگر بر اساس اعتقادات

تحول تدریجی “خویش با محتوی دروس از جمله تئوری 
آنها نمی. موافق نباشند“ علوم جنسی“و یا “  داروین

از این کار سر باز “ آزادی مذهب“توانند به استناد 
 حقوق اساسی آنها در این حالت تابع حقوق. بزنند

عمومی تری است که در قانون اساسی درج و تعریف 
برعکس آزادی بيان به کسی اجازه نمی دهد. شده است

به هتک حرمت مقدسات جوامع دینی بپردازد و به آنها 
توهين کند و خود را بر باالی قانون اساسی و حقوق

در اینجا . برسميت شناخته شده در آن قرار دهد
تعيين شده بود حد آزادی همانگونه که حد آزادی مذهب 

در. بيان نيز توسط قوانين جاری کشور تعيين می شود
 قانون کيفری آلمان هتک حرمت از مقدسات١٦٦بند 

جوامع مذهبی جرم محسوب شده و حداقل سه سال زندان
قانونگزار با بيان حقوق اساسی انسانها و اینکه. دارد

ان را حيثيت انسانی قابل تعرض نيست حدود آزادی بي
تخطی از این مرز جرم است و. نيز تعيين کرده است

  .باید تحت پيگرد قانونی قرار گيرد
این ها سخنان ما نيست سخنان نمایندگان بورژوای همين

پرسش این است که به چه مناسبت دادستان. ممالک است

  ...مسلمان ستيزی
 توهين و تحقير نسبت به مخالفين خویش را در برمی 

آزادی بيان و مطبوعات آنها دستآوردی نيست که. گيرد
آنها قوانين اساسی خویش. واقعا به آن ایمان داشته باشند

را هم وقتی پای منافع اقتصادی و سياسی انها به ميان
  .ندمی آید بزیر پامی گذار

فقط کمونيستها هستند که می توانند به ارزشها و
دستآوردهای انقالب بورژوازی احترام گذارده و آنها را 
. در جهت تکامل تاریخ تکامل داده و حفظ نمایند

ارزشهایی ما ارزشهای مزورانه نيست تا مسيحيت را 
ما با دین بعنوان افيون ملتها. بر اسالم مرجح بدانيم

ما با شکنجه و آدمربائی و تجاوز و . مبطور کلی مخالفي
قلدری و نقض حقوق بشر و حمایت از آدمکشان و
مستبدین مخالفيم و آنهم از نظر اصولی و نه مانند 

  .  بورژواها از جنبه مصلحتی
 آنها در حاليکه این ارزشها را فقط زبانی قبول داشته و
به رخ مسلمانان و خارجيان غير مسلمان در جهان می

.  می کنند را، وقتی به خلوت می روند آن کار دیگرکشند
داوری با دو مالک در ارزیابی های ممالک غربی رایج
است و از نظر ملتهای جهان این دوروئی پنهان نمی

آنها از خود می پرسند این چگونه ارزشی است که . ماند
طالبان متحد و قابل اعتماد دیروز را که همه این ارزشها 

گرفته و با یاری اروپا و آمریکا لگدمالرا به تمسخر 
می کرد در عرض یک شب به بزرگترین گانگستر 

کشور تروریست ليبی که در. جهان امروز بدل کرد
فهرست تروریستها قرار داشت پس از سازش با 

همين اسالم مرتجع. امپریاليستها یکشبه پاک ومنزه شد
 نيز هميشه همدست امپریاليسم بوده است و شاید زمانی

برسد که خدمات آن برای سرکوب جنبش کمونيستی 
  . الزم شود

آنها به دستآوردهای خود در حفظ جان انسانها و احترام
ولی همه تجارب . به حيثيت انسانی تکيه می کنند

تجاوزات آنها و استفاده شان از بمب های ناپالم، گازهای
سمی و ميکروبی و فسفر سفيد نشان می دهد برای جان

آنها به هجو مبارزه . م پشيزی ارزش قایل نيستندمرد
مردم فلسطين مشغولند، به رسانه های گروهی که گوش 

آنها مدعی اند. می دهيد مملو از این اتهامات است
جوانان را با وعده بهشت و وعده دختران “ اسالميستها“

 نفر برای هر کدام، فریب داده به کام ٧٠زیبارو به تعداد 
پيام اسالميستها که منظورشان معموال. مرگ می فرستند

نهضت مقاومت مردم فلسطين است پيام مرگ است که
آنها برای. از بطن ایدئولوژی اسالم منشاء می گيرد

تحقير مردم مسلمان فلسطين و عمليات انتحاری آنها 
چنين عللی را از خود و انبان ایدئولوژی صهيونيسم 

ات مردم و جوانانتوگوئی ریشه مبارز. اختراع می کنند
در این است که به. فلسطينی در مشکالت جنسی است

آنها می آموزند که پس از مرگ شهيد محسوب شده و به
 دختر زیبارو را در ٧٠بهشت می روند و در آنجا 

  !.آغوش می گيرند؟
مالحظه کنيد که این دانشمندان وتحليلگران متمدن تا به

 برای فریب چه حد پست فطرت و فرومایه هستند که
افکار عمومی و شستشوی مغزی از هيچ وسيله ای 

صهيونيستها نيز باین . ناشایستی خودداری نمی کنند
فرض کنيم این استدالل در مورد . استدالل دامن می زنند

پسران درست باشد آنوقت تکليف دخترانی که به عمليات
انتحاری متوسل می شوند چه می شود؟ آیا آنها نيز

آیا یک مسلمان. سر در بهشت هستند؟ پ٧٠منتظر 
می تواند اساسا چنين استداللی را به مغز “ اسالميست“

  !. دخترش وارد کند؟
اگر واقعا این دروغگوهای متمدن به سخنان خویش باور
دارند و مردم را احمق تصور نمی کنند و پيدایش 
انتفاضه را بعلت تمایالت جنسی پسران و دختران می 
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 ذهنی این تجاوزات، سرکوبها، شکنجه ها و شرایط
امپریاليسم و صهيونيسم به این . کشتارها فراهم می آورد

سازندگان افکار عمومی نياز دارند و حقوق مناسبی به آنها 
آنها از هم اکنون در کار تخریب کميته های . عطا می کنند

  .ضد جنگ عليه کشور ما ایرانند
حکمت که عمرش را به پيروان آدم گمراهی بنام منصور 

آریل شارون داده است، همراه با اسرائيل از فدراسيون 
جهانی فوتبال تقاضا نمودند که از شرکت تيم ملی فوتبال 

البته از مشتی . ایران در مسابقات جهانی ممانعت شود
وطنفروش که شرم دارند از وطنشان دفاع کنند و خود را 

همه دولتهای . رودایرانی بنامند بيش از این انتظار نمی 
جهان از جمله دولتهای امپریاليستی، همه سازمانهای 
جهانی ورزشی با این روش مخالفت کردند زیرا فهميدند 
که چنين تيری فقط به قلب مردم ایران می نشيند و نه به 

تنها دولت اسرائيل خواهان این . قلب جمهوری اسالمی
 کارگری حزب کمونيست. اقدام بود و بر آن پافشاری کرد

ضد ایرانی نيز این دستورات را مستقيما با الهام از 
 .اسرائيل طرح کرد و در راستای سياست آنها گام برداشت

این تشکل آلوده خواهان تحریم ایران، تجاوز به ایران، 
اخراج تيم ملی فوتبال ایران از همه عرصه های جهانی 

ایرانی   آنها ضد. آنها با هر چه ایرانی است مخالفند. است
آنها برای اسرائيل بيشتر دل می سوزانند تا برای مردم . اند

آنها ترجيح می دهند بجای تيم ملی فوتبال ایران تيم . ایران
عاشق  آنها.  اسرائيل در مسابقات جهانی شرکت کند ملی

.   آریل شارون هستند“ بوتسهای دموکراتيک و مترقیـکي“
ا دوروئی، ریاکاری و ما برای اینکه خوانندگان توفان را ب

آشفته فکری و عوامفریبی این تشکل آشنا کنيم به نقل قولی 
 کارگری ایران کمونيست سياسی حزب دفتر پالتفرماز 
پالتفرم سياسی ١٣٨٤ شهریور ٦اسالمی  تروریسم عليه

آنها که در تحت تاثير جو ضد اسالمی در انگلستان پس از 
ه بود جلب می واقعه بمب گذاری در لندن به نگارش آمد

 سياست. نيست مسلمانان تروریسم آار“: آنها نوشتند. کنيم
 تروریست جریانات سياسی و اسالم جنبش استراتژیك

دولتهای  و بجای جریانات سياستی آه. اسالمی است
 خود تبليغی سياسی و تهاجم هدف را مسلمان اسالمی افراد

 این. انسانی است ضد راسيستی و می دهد، قرار
 و جریانات مقبوليت به منجر ای ارتجاعی عمالسياسته
 و راسيسم قربانيان ميان های ارتجاعی اسالمی در فرقه
 و راسيسم با قاطع  مبارزه.اسالمی می شود های محيط
 سياسی و اسالم عليه مبارزه مهم وجه ستيزی یك مسلمان
باید پرسيد اگر شما به این گفتار . “اسالمی است تروریسم

ارید چرا با فاشيستها و راسيستهای خویش اعتقاد د
دانمارکی همدهن شده اید و پيامبر اسالم را که یکی از 
مقدسات مسلمانان است تروریست می ناميد و 
کاریکتورهای وی را چاپ کرده و توزیع می کنيد؟ مگر 
این کار جریحه دار کردن احساسات مسلمانان نيست؟ چرا 

مسلمانان بلکه در این نوشته خود تروریسم را نه کار 
استراتژی جنبش اسالم سياسی قلمداد می کنيد ولی در 
عمل همه مسلمانان را تروریست می دانيد و در تعزیه 
فاشيستها و راسيستها و مسلمان کشها سينه می زنيد و قمه 

اعضاء فریب خورده شما در همه جا . می کشيد
کاریکاتورهای محمد را با افتخار تکثير کرده و پخش 

اند، خانم آذرماجدی در مصاحبه های خویش در کرده 
کنار فاشيستها و راسيستها قرار گرفته و برای هجوم به 

شما بخواست صهيونيسم و . مسلمانان تئوری بافته است
وریهای ساموئل هانتيگتون ضد اسالم هستيد نه ضد ئت

این لکه را . آمریکاست مذهب و این خواست اسرائيل و
تناقضات .  دریاها نيز شستو دهيدهرگز نمی توانيد در آب

  .در رفتار و گفتار شما از این دوروئی ناشی می شود
حتی سلطنت طلبان ناچارند در این عرصه از ترس 
احساسات عمومی و حتی احساسات بسياری از سلطنت 

در حالی که تصویر . طلبان متدین دو دوزه بازی کنند

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

  ...مسلمان ستيزی
است بدست دادگاه پناه برده و شکایت کرده است که این  

کشيش از ساده گی مردم سوء استفاده کرده و از آنها برای 
ات گرفته و کمک مالی جمع می کند و همه این کليسا مالي

اقدامات را تحت نام اینکه شخصی بنام عيسی مسيح در قيد 
از آنجا که چنين شخص . حيات بوده است انجام می دهد

وجود خارجی نداشته و تنها افسانه اش موجود است تقاضا 
بر خالف . می کنم این شخص را بنام کالهبردار کيفر دهيد

ای کاتوليک بازنده بود در قرن بيست و یکم سابق که کليس
دادگاه روم نظر مرد المذهب را رد کرده و عليه وی بنام 

حال آقای انریکو ریجی . مفتری اعالم جرم نموده است
همچنان حق دارد با بافتن دروغهای مذهبی به نام نامی 
آزادی بی قيد و شرط  بيان سر مردم را شيره بمالد و از 

نقل خبر از روزنامه زوددویچه سایتونگ .(آنها اخاذی کند
  ). ١٢/٠٢/٢٠٠٦ تا ١١مورخ 

این نوع برخورد قوه قضائيه به امر مذهب و منافع سياسی 
در نمونه های آلمان، ایتاليا و دانمارک و طبيعتا سایر 

  .  ممالک غربی است
حقيقت این است که حتی از نظر حقوقی نيز ما با حق 

 از نظر قضائی نيز این اقدام آزادی بيان روبرو نيستيم،
جرم روشن است و باید کيفر ببيند ولی همه رسانه های 
گروهی و مخبرین مزدور بورژواها و مشتی فریب 
خورده راه افتاده اند و از آزادی ای دفاع می کند که وجود 
خارجی ندارد و حقی را می طلبند که حتی قانون اساسی 

 حدود آنرا قوانين آنرا برایشان برسميت نشناخته است و
آنچه دارد اتفاق می افتد . جاری مملکت تعيين کرده است

توهين مستقيم به مقدسات صدها ميليون مسلمان در کره 
این آزادی بيان نيست آزادی در استعمال . زمين است

توهين است، دول اروپائی باین ترتيب چراغ سبزی برای 
لمانان را کارزار تبليغاتی سراسری و ضد قانونی عليه مس

این فاشيسم آشکار و چسباندن ستاره داود . فراهم آورده اند
یهودی ستيزی بورژوازی اروپا . به سينه مسلمانان است

این خواست روشن . به مسلمان ستيزی ارتقاء یافته است
صهيونيستهای اسرائيلی در اروپا و سراسر جهان است و 

  .ستدست کثيف آنها از این آستين مندرس بيرون زده ا
اپوزيسيون ايران و حزب کمونيست کارگری

 ضد ايرانی 
کشتن   تا ،از بی اعتبار کردن مسلمانها، منفرد کردن آنها

و نابودی آنها و اعزامشان به اتاقهای گاز و کوره های 
آنکس که رای به تحقير و . آدمسوزی فقط یک قدم است

 توهين بدهد و نفرت ضد اسالمی را دامن بزند و تبليغ کند
وقتی بعنوان حمایت از آزادی، مسلمانان را بعنوان 
تروریست، بدون محاکمه به زندان ابوغریب و یا 

این افراد . گوانتانامو فرستادند، باید از این اعمال دفاع کند
“ آزادی بی قيد و شرط“همان هائی هستند که از 

آزادی بی قيد و . امپریاليستها و صهيونيستها دفاع می کنند
 حال در عمل ماهيت ضد دموکراتيک و طبقاتی شرط آنها

آزادی بی قيد و شرط برای . خویش را نشان می دهد
آنها که مدعی اند باید . سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام

برای حفظ دموکراسی با همه اشکال ستمگری طبقه حاکمه 
جنگيد، تحقير و توهين به اقليتهای قومی، ترغيب به 

. اید شکلی از ستمگری بدانندشورش عليه آنها را نيز ب
برای آنها همه مردم فلسطين چون حماس را انتخاب کرده 

هللا همه مردم لبنان چون پشت حزب ا. اند مستوجب مرگند
ایستاده اند مستوجب مرگند، همه نهضت مقاومت مردم 
عراق چون مخالف امپریاليستها و صهيونيستها هستند 

جب مرگند، همه مردم افغانستان مستو. مستوجب مرگند
همه مردم ایران که از حق مشروع ایران در غنی سازی 

حزب کمونيست . اورانيوم دفاع می کنند مستوجب مرگند
کارگری ضد ایرانی در همه رنگهای گوناگونش از این 
قماش است و در چارچوب مبارزه هانتيگتون با اسالم 

وی با تبليغات گسترده خویش .  ُمبلغ کشتار مسلمانهاست

 مساوی میکاریکاتور محمد را با اهانت به مقدسات اسالم
دانند ولی در مورد حق آزادی بيان و مطبوعات سکوت
می کنند و روشن نمی کنند که آیا با استدالالت فاشيستها و

آیا اعتراض به این . راسيستها موافقند و یا مخالفند
کاریکاتور نقض آزادی بيان و مطبوعات است و یا چنين

می بينند نيست؟  آنها در این گرفتاری راه فرار را در این 
که در کيهان لندنی حمله خویش را متوجه اعتراض
مسلمانان جهان بنمایند و امپریاليستها و اسرائيلی ها و

  .پرووکاتورها را از زیر ضربه بدر آورند
اگر کسی به اصل ماهيت نزاعی که در گرفته است پی
نبرد در پيچ و خمهای سياسی و مانورهای امپریاليستی در 

 و در بحثهای جزئی و فرعی و بی اهميت مانده خواهد شد
فقط در متن مبارزه عليه تئوریهای هانتيگتون . گم می شود

 افشاء تبليغ نفرت ضد اسالمی است که می توان رهبری و
 و را جلب کرد ا، اعتماد آنهمبارزه مردم را بدست گرفت

  . از سوء استفاده بنيادگرایان مذهبی جلو گرفت
****  

  ...خلقهای ايران را نميتوان
 برای جهان ارزیابی می کنيم که باید برای مهار این غده 

بمب اتمی در . سرطانی خلقهای جهان و منطقه را بسيج کرد
 همه خلقهای دست رژیم تروریستی دولتی اسرائيل سرنوشت

این رژیم بخاطر تاریخ ریاکارنه و . منطقه را تهدید می کند
تجاوزکارانه اش رژیمی قابل اعتماد و قابل محاسبه نيست و 
خطری بزرگ برای صلح جهانی و تمدن بشریت به حساب 

  .می آید
نا گفته پيداست که تهدیدات جنایتکارانه امپریاليست فرانسه 

عهدات بين المللی را به زیر پا معطوف به اسرائيل که همه ت
 بلکه معطوف به مردم کشور ما است که ،می گذارد نيست

برای استفاده از حق مشروع خویش بپا خواسته اند و بکوری 
 مستقل از نوع ،چشم امپریاليستها برای تحقق این حق خویش

رژیم حاکم در ایران چه در حال و چه در آینده مبارزه می 
  .کنند

ست که ما کمونيستها بشریت را به نژاد خوب و بد نا گفته پيدا
تقسيم نمی کنيم و معتقد نيستيم که تهدیدات نژاد پرستانه آقای 
ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه در واقع عليه مردم ایران 

 به بهانه مبارزه عليه ،و نيروهای انقالبی د ر سراسر جهان
یشان از توجيه پذیر بوده و ا“ ممالک شرور“ و  “تروریسم“

این حق ویژه در جهان برخوردارند که بمب اتمی 
امپریاليست فرانسه را بر سر هر ملتی که مزاحم خویش 
تشخيص دادند و مهر باطله بر نژاد و هستی آن کوبيدند 

  .  پرتاب کنند
نا گفته پيداست که سخنان تهدید آميز ضد بشری آقای ژاک 

ار چه از شيراک که جهانی را به مصاف می طلبد صدها ب
نظر وسعت و چه از نظر ژرفا جنایتکارانه تر از سخنان 
احمدی نژاد است که تنها خواست نابودی اسرائيل را مطرح 

  .کرده است
نماینده رسمی امپریاليست فرانسه   ، اینآقای ژاک شيراک

فقط حق ایران در غنی کردن اورانيوم را به زیر پرسش نمی 
و مکنونات ضمير  بلکه یک گام فراتر گذارده ،برد

باین مفهوم که آنها از . امپریاليستها را آشکار می کند
 تژيکاتامين نيازهای استر“استعمال بمب اتمی برای 

 پس بيکباره . استفاده خواهند کرد“شانـنيخويش و متحد
روشن می شود دیگر سخن بر سر حق مشروع ایران در 

امين غنی کردن اورانيوم و اتخاذ سياست مستقل در عرصه ت
، بلکه سخن بر انرژی سوخت ایران برای نسل آینده نيست

که خون قطع نفت ایران نيز جلوگيری از خطر سر 
در ميان  ،شریانهای نظام سرمایه داری امپریاليستی است نيز

 سخن بر سر این است که امپریاليستها همه ممالک .است
صاحب گاز و نفت را تهدید می کنند و آنها را موظف و 

 ٩ادامه در صفحه ... می سازند تا جریانمجبور
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  ...خلقهای ايران را نميتوان
 بدون مانع و انتقال نفت را به ممالک سرمایه داری متروپل 

 از این “اخالل و تخطی“هرگونه . تامين و تضمين نمایند
، هرگونه تهدید به بستن جریان نفت و یا بستن تنگه اوامر

 دیگر سخن بر سر .شدهرمز با بمب اتمی پاسخ داده خواهد 
حقوق آتی و مشروع ایران نيست بر سر حقوق گذشته ایران 

از نظر امپریاليستها معادن و مواد اوليه ایران و . نيز هست
 بالقوه به امپریاليستها که ،بسياری ممالک غير امپریاليستی

 هرگونه امتناع ممالک .می دانند تعلق دارد“ متمدن“خود را 
ممالک مواد اوليه و یا تامين   فروشاز“ دنيای سوم“

تمدن و “عليه “ تروریستی“ و “بربرمنشانه“متروپل عملی 
 ،“تمدن“ امپریاليستها با پرچم حمایت از .است“ مدنيت

خویش را موظف می بينند که چاههای نفت و گاز را در 
 بگيرند و صاحبان واقعی این مواد را از استفاده داختيار خو
و “ تروریستهای اقتصادی“ به عنوان هااز آنطبيعی 

   .محروم کنند “سياسیتروریستهای “
با کمبود روز افزون انرژی در جهان و افزایش شتابنده 
بهای انرژی و نيازهای روز افزون ممالکی نظير چين و 

، رقابت بر سر پایش مواد سوخت در هندوستان به این مواد
 باین جهت حق حاکميت و تماميت .جهان شدت یافته است

. رضی ممالک مستقل نيز به زیر پرسش برده می شودا
سخن بر سر اشغال مناطق نفت خيز جهان و تقسيم آن ميان 

 از هم اکنون . است“ملتهای برگزيده ومتمدن“پاره ای 
ميدان جدیدی برای تبليغات و بسيج “ جنگ فرهنگها“

فاشيستی توده خرده بورژوازی در ممالک متروپل پيدا کرده 
، “متمدن“شتار عمومی ملتهای غير  توجيه ک.است

در دستور کار بورژوازی “ اسالم سياسی“، “تروریست“
 سخنان نماینده امپریاليست .امپریاليستی قرار گرفته است

 بيان یک دکترین جدید ،فرانسه محدود به ایران نيست
فقط . امپریاليستی برای تقسيم مجدد و غارت جهان است

های جهان از این تهدیدها کورهای سياسی و یا دشمنان ملت
مسرور می شوند و ابلهانه تصور می کنند که باید بر سر 
نقض حقوق ایران و آینده ممالک منطقه با امپریاليستها هم 

 جنگل را نبيند و برگ ،آنکس که در سياست. دهن شد
 حسابشده نباشد حتما  اگر خائن و مزدوِر،درخت را ببيند

     .     یک نادان سياسی است
مپریاليست فرانسه و سایر امپریاليستها نه تنها می خواهند ا

انحصار استفاده از انرژی هسته ای را برای تسلط برجهان 
و پائيدن رقبا در دست داشته باشند و از این حق انحصاری 

 بلکه ،خویش عليه بشریت متمدن با چنگ و دندان دفاع کنند
بر را خویش تسلط را در سر می پرورانند که نقشه این 

را از و پایش آنها  و گاز و بطور کلی انرژی بازارهای نفت
آنها حق . هم اکنون در دستور کار روزانه خویش قرار دهند

مالکيت چاههای نفت و منابع گاز ایران را نيز به زیر 
پرسش می برند و آنرا باطنا ازآن خود می دانند که گویا تنها 

  .ه استبه صورت امانت در نزد ایران باقی ماند
نا گفته پيداست که ما کمونيستهای ایران از تهدیدات نماینده 
امپریاليست فرانسه باکی بدل راه نمی دهيم و بریش وی می 
خندیم زیرا خلقهای ایران را نمی توان با این تهدیدات 
مسخره از مبارزه ضد امپریاليستی و ضد صهيونيستی 

  .بازداشت
نژاد و نه سخنان ژاک نا گفته پيداست که نه سخنان احمدی 

شيراک که ابعاد آن وحشتناکتر و خوفناکتر است هرگز خللی 
در دوستی کارگران و خلقهای ایران و فرانسه و کارگران و 
جنبش ضد صهيونيستی اسرائيل ایجاد نخواهد کرد زیرا ما 

  .هر دو دارای دشمنان واحدی هستيم
ستی ما کمونيستهای ایران شاهدیم که بورژوازی امپریالي

جهان که برای تهدیدات توخالی احمدی نژاد عليه اسرائيل 
در مورد ، که فاقد بمب اتمی است گریبان پاره می کرد

تهدیدات نژادپرستانه ژاک شيراک عليه ملل جهان و نه تنها 
، عليه ایران که به مذاق امپریاليست فرانسه نمی خورند

ی فاقد ، عليه ممالکی که حتسازمان ملل متحدمستقل اعضاء 

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

بمب اتمی هستند سکوت بی شرمانه ای اختيار کرده است و 
. برعکس می کوشد از اهميت این تهدید جنایتکارانه بکاهد

آقای کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد ترجيح می دهد 
در مورد این تهدید آشکار عليه هستی ده ها عضو جامعه 
 ملل سکوت اختيار کند و منشور ملل متحد را به رخ

  .امپریاليست فرانسه نکشد
همين روش ریاکارانه نشانه آن است که امپریاليستها با 
زورگوئی و شانتاز بين المللی می خواهند ملل جهان را 

، سرزمين آنها ، از پيشرفتهای آنان جلو گيرندبرقيت بکشند
را به بازارهای فروش مواد اوليه و نيروی کار ارزان بدل 

ته جهانی آنها را خودسرانه و کنند و حقوق برسميت شناخ
آنها که از محکوم کردن ژاک . قلدرمنشانه به زیرپا بگذارند

شيراک طفره می روند مشروعيت خویش را در انتقاد از 
دزدهائی هستند که با . احمدی نژاد از دست داده اند
 در پی سرپوش ، آی دزد فریادهای گوشخراش آی دزد

بشردوستی آنها . گذاری به دزدیهای کالن خویش هستند
قالبی است و عيار صحت گفتارشان برهمگان روشن شده 

  . است
این گفتار جنایتکارانه امپریاليست ) توفان(حزب کار ایران

فرانسه را که خلقهای ایران را به مرگ تهدید می کند و می 
خواهد حقوق قانونی ایران در غنی کردن اورانيوم  را در 

و تهدید می ، بزیر پا بگذاردخدمت مطامع آتی امپریاليستی 
کند که با اشغال ایران و ممالک نظير مالک منابع سوخت 

 و معتقد است که ترس ، قویا محکوم می کندایران گردد
همواره برادر مرگ بوده است و خلق ما تصميم دارد که از 

  . زندگی بد بيشتر از مرگ بترسد
يستها دروغگوئی و ریاکاری امپریال) توفان(حزب کار ایران

و تحریکات عوامل ایرانی اش را که می کوشند با داده های 
دروغ و از خود ساخته فضائی آکنده از تشنج و تحریک 
عليه ایران و مردم کشور ما فراهم آورند بشدت محکوم می 

 این عوامل امپریاليسم و صهيونيسم در ایران ءکند و از افشا
  .  و جهان دست بر نمی دارد

حق کشور ایران بمنزله عضوی از ) وفانت(حزب کار ایران
 در غنی کردن اورانيوم و آموزش فنآوری ،خانواده جهانی

هسته ای را یک آمال ملی در ایران ارزیابی   کرده و ایقان 
دارد که مردم ایران هرگز بزیر بار این تهدیدات 
امپریاليستی نمی روند و از حقوق خویش صرفنظر نخواهند 

  .کرد
مطمئن است که مردم ایران ) توفان(حزب کار ایران

ریاکاری جمهوری اسالمی برای سازش با امپریاليسم را بر 
سر منافع ملی ایران چه به صورت انصراف از حق 
برسميت شناخته شده ایران در غنی کردن اورانيوم و محول 
کردن آن به کشور ثانی و چه بصورت مشارکت سایر دول 

ی خصوصی متعلق به آنها امپریاليستی و شرکتهای فرامليت
برای نظارت و پائيدن و اعمال نفوذ امپریاليستها در تعيين 

 بر مال خواهد کرد و بزیر ،سرنوشت قطعی این حق قانونی
  .بار آن نخواهد رفت

بار دیگر تکرار می کند که رژیم ) توفان(حزب کار ایران 
جمهوری اسالمی قادر نيست از منافع ملی ایران حمایت کند 

ن منافع را در گروی دریافت امان نامه از امپریاليست و ای
آمریکا گذارده است و هر لحظه از فشار مردم ایران برای 

 روحانيت ،کسب حقوق مشروع و قانونی خویش کاسته شود
مرتجع ایران دست اتحاد و همکاری در دست امپریاليستها و 
 شرکتهای فرامليتی خواهد گذارد و منافع ملی ما را در پای

منافع رژیم جمهوری اسالمی و تضمين بقاء آن قربانی 
، یکپارچگی آنها مبارزه مردم در حفظ  این حق. خواهد کرد

 رژیم جمهوری اسالمی را ،در ممانعت از هر سازش گندیده
در بن بست عظيم سياسی قرار می دهد که زمينه مادی 

 این .نمایشات اعتراضی را در ایران فراهم می آورد
ستی است که امکان بسييج گسترده ای در ایران خواست خوا

دارد و از هم اکنون مورد حمایت اکثریت قریب باتفاق مردم 
خلقهای ایران بجز مشتی خود فروخته و معلوم . ایران است

حمایت می کنند و خواهان  الحال از این حق قانونی ایران

ترقی و پيشرفت و فرصتهای الزم علمی و آموزشی برای 
  . ایران هستندنسل جوان

مردم کشور ما با هشياری ماهيت این زورگوئی امپریاليستی 
را احساس کرده اند و دستآوردهای فرزندان خویش را در 
تحقق این خواست برسميت شناخته و نسبت به آن احساس 

این مبارزه باید تا انتها با پيگيری و . غرور می نمایند
  .مصممانه بانجام برسد
 رژیم جمهوری اسالمی در واقع از ما معتقدیم که ترس
 از مردم ایران است و باین جهت تالشی ،امپریاليستها نيست

ایران برای مقابله با حمالت احتمالی در جهت بسيج مردم 
امپریاليستها و دسيسه های داخلی و خارجی آنها صورت 

رژیم جمهوری اسالمی نمی خواهد پای توده های . نمی گيرد
 برعکس آنها می ،بارزه ملی کشيده شودعظيم مردم به این م

خواهند در کادر حاکميت اسالمی بر سر منافع ملی ایران 
بدون حضور گسترده مردم و نظر آنها با امپریاليستها 

  .سازش کنند
در حاليکه امپریاليستها در پی تجزیه ایرانند و نوکرانشان 
می خواهند در خوزستان با ایجاد محيط تشنج آميز زمينه 

ل چاههای نفت را در همسوئی با نظریات بورژوازی اشغا
 دولت مرتجع ایران بجای پاسخ به ،امپریاليستی فراهم آورند

خواسته های بر حق کارگران و توده مردم  و آگاهی دادن 
به آنها در مورد نقش امپریاليستها و سياستهای راهبردی آنها 
 و در جهان و منطقه به سرکوب و حشيانه آنها می پردازد
. عمال همان اقدامی را انجام ميدهد که امپریاليستها طالب آنند

سياست رژیم جمهوری اسالمی در جهت خصوصی کردن 
. صنایع نفت و گاز ایران در خدمت مطامع امپریاليستهاست

 استفاده ءرژیم اسالمی که از غرور ملی مردم ایران سو
ود کرده و می کند و درجهت منافع ارتجاعی و قشری خود س

می جوید بخاطر عدم پایگاه مردمی و ترقی خواهانه فاقد 
  .رسالت دفاع از منافع ملی خلقهای ایران است

 مضمون مبارزه ایکه اکنون در گرفته است بر سر چيست؟
بر سر این است که ایران و ممالکی نظير ایران که اکثریت 

 تشکيل می دهند از حق توليد مستقالنه ممالک جهان را
ه ای با تکيه به نيروی خویش برخوردار باشند و انرژی هست

یا اینکه با تمکين از امپریاليسم و به انقياد و اسارت ملی در 
عمال  آوردن کشورشان و گردن نهی به اوامر امپریاليستی

ممالک خویش را به مستعمره رسمی ممالک امپریاليستی 
ق این مبارزه عميقتر از تنها برخوردار شدن از ح. بدل کنند

این . این یک پيکار حياتی است. غنی سازی اورانيوم است
 بلکه در منطقه و جهان نيز بيک امر ،امر نه تنها در ایران

شکست امپریاليستها در . مهم استراتژیک استحاله می یابد
 شکست آنها در عرصه بين ،زیر پا گذاردن حقوق ایران

“ جهان سوم“المللی برای تحميل نظریات خویش به ممالک 
 خيانت روحانيت به منافع ملی ایران خيانت به منافع .است

همه ممالکی است که حداقل بر صفحه کاغذ در جامعه ملل 
 ،این خيانت. دها برخوردارن“ بزرگتر“از حقوق برابر با 

مبانی مورد توافق ممالک جهان در جامعه جهانی را در هم 
  می ریزد و به منطق 

  یرو قوی شو اگر راحت جهان طلب“
  “که در نظام طبيعت ضعيف پایمال است

  .جالی بيشتری می بخشد
****  

  

 از کمک های مالی شما سپاسگزاريم
  . یورو١٥فيق تورج تمبر پستی بيش از ر

 . یورو از آلمان٢٥رفيق مدن مبلغ 
  . یورو٥٠رفيق داود از جنوب 

  . یورو١٠از آلمان  .. رفيق خار
  . یورو٥٠. س. رفقا ن

ر کمک به خانواده های زندانيان دال١٠٠رفيق رحمان 
  .سياسی آمریکا

  . دالر یاری به تشکيالت آمریکا٥٠خسرو . رفيق ر
.کرون سوئد٢٠٠رفيق کارگر   
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

نيز در همه ممالک سرمایه داری شاهدیم که بخش ناچيزی 
. از تامين انرژی را بدوش این گونه فنآوری گذارده اند

آنچه را که آنها برای ما تجویز می کنند برای خودشان 
ن بویژه آنهائی که در ملتهای جها. آرزوی دور است

شرایط کنونی دارای منابع سوخت فسيلی نظير کشور ما 
ایران هستند باید بخشی از درآمدهای نفت را در این 
عرصه بکار اندازند تا مستقل از امپریاليستها بتوانند خود 
به این فنآوری دست بيابند و وابسته به ممالک امپریاليستی 

  .نگردند
ن زمينه نباید ما را از دستيابی به تالش برای آموزش در ای

هم اکنون با ورود چين و . فنآوری هسته ای باز دارد
هندوستان و بازارهای اروپای شرقی به ميدان رقابت 
اقتصادی و در یک کالم پيوستن و یا تقویت پيوندهای 

 نياز به انرژی فسيلی و هسته ،گذشته با نظم نوین جهانی
ه حيات ممالک امپریاليستی  چنان افزایش یافته است ک،ای

را بعلت عدم امکان توليد متناسب با نياز بازار تهدید می 
از این گذشته به علت این تحوالت غير قابل پيشبينی . کند

عمر چاههای نفت بسيار زودتر از آنچه تصور 
پژوهشگران و کارشناسان نفتی بود به پایان می رسد و از 

توانسته اند به فنآوری آنجا که ممالک امپریاليستی هنوز ن
، به منابع انرژی قابل کنترل دست یابند“ ذوب هسته ای“

فسيلی چون سرچشمه هستی خویش نياز فراوان دارند و با 
  .چشم طمع به آن می نگرند

در اروپا و آمریکا بحث مربوط به افزایش نيروگاههای 
 تشخيص “مضر“اتمی که آنرا برای ممالکی نظير ایران 

این بحث ابتداء به ساکن پدید . ر داغی داردمی دهند بازا
ریشه آن در نگرانيهای دول امپریاليستی در . نيامده است

محدودیت توليد انرژی فسيلی و محدودیت ذخایر جهانی در 
آنها از هم اکنون در پی آنند که سهميه . این عرصه است

نياز خویش را از طریق افزایش درصد انرژی هسته ای 
  .  مورد نيازشان تامين کننددر مخلوط انرژی

قطع گاز روسيه به اروپا بخاطر طمع ورزی و زورگوئی 
اوکرائين که حاضر نيست بهای گاز برسميت شناخته 
دریافتی را که ارزش آن از طریق رقابت قيمتها و در 
بازار آزاد عرضه و تقاضای اقتصاد سرمایه داری تعيين 

روپا روشن تر ، اهميت انرژی را برای اشده است بپردازد
 ساختن لوله انتقال گاز در زیر آبهای دریای شرق از .کرد

روسيه به آلمان که دست ممالک اروپای شرقی را که زیر 
نفوذ آمریکائی ها هستند از تامين سوخت آلمان کوتاه می 
. سازد موجی از نارضائی ميان امپریاليستها ایجاد کرد

و ته کشيدن منابع امپریاليستها که خطر پایان انرژی فسيلی 
محدود آنرا درک کرده اند با چنگ و دندان تالش می کنند 
. از نظر اقتصادی و حقوقی سهميه خویش را افزایش دهند

، خليج تضادها بر سر کنترل منابع نفت و گاز منطقه قفقاز
نفت .  در آسيا ابعاد جدیدی یافته است ميانهیفارس و آسيا

، رو به افزایش چينایران بتدریج به تامين نيازهای 
، ژاپن و پاکستان است و سهميه کمتری از آن هندوستان

کنترل نفت خاور ميانه . نصيب اروپا و آمریکا می گردد
کنترل چين و تامين نيازهای استراتژیک امپریاليستها 

وقتی ژاک شيراک ایران را به پرتاب بمب . اروپائی است
ت اتمی تهدید می کند و به صراحت به این خواس

، ازاهميت استراتژیک امپریاليست فرانسه تکيه می کند
حياتی  نفت و بویژه نفت ایران برای امپریاليستها پرده بر 

ایجاد بحران در منطقه و قطع نفت ایران و یا . می دارد
بستن تنگه هرمز بهای نفت را چنان افزایش می دهد که بر 

ذیر رشد اقتصادی ممالک امپریاليستی تاثيرات جبران ناپ
امپریاليستها از ایجاد محدودیت برای . اقتصادی می گذارد

امپریاليستها حاضر نيستند از . چپاول انرژی در هراسند
منابع نفتی ایران دست بردارند و نفت ایران شيشه عمر 

  .امپریاليستهاست
، همان سالحهائی آنها ایران را با سالحهای کشتار جمعی

 آنها .نکردند تهدید می کنند گشتند و پيدا که در عراق گشتنُد

که مسلمان و از“ بربر“ ملتهای را عليه“ متمدن“ملتهای 
آنها.  تغذیه می کنند تحریک می نمایند“اسالم سياسی“

مردم ممالک اروپائی و بویژه خرده بورژوازی را با
ترساندن از سرمای زمستان در این زمستان سرد و

آنهم طبيعتا محصولترساندن از نابودی رفاه نسبی آنها که 
 به، عمالکسب انرژی ارزانقيمت از این ممالک است

تحریک عليه مردم ایران وا می دارند و چنين تبليغ می
صاحب نفت الیق داشتن چنين“ وحشی“کنند که ممالک 

 نيستند و بایداست“ متمدن“ثروتی که  حق طبيعی ملل 
آنها .جلوی راهزنی بين المللی آنها را با بمب اتمی گرفت
آنها. از هم اکنون برای اشغال چاههای نفت برنامه دارند

این غارت امپریاليستی را تامين نيازهای استراتژیک
این نيازهای استراتژیک خفه کردن. خویش جا می زنند

  . چين و هندوستان و ژاپن نيز هست
آنها می خواهند مانع دستيابی ایران به انرژی هسته ای

.ام به نفع آینده نسل جوان ایران استشوند زیرا این اقد
مردم کشور ما می توانند از انرژی فسيلی برای سالهای
بسيار دور نيز استفاده کرده از این سرمایه برای تکامل

 و ساخت انرژی استفاده ، پژوهشگریسایر اشکال تامين
آنها. ولی با این سياست امپریاليستها موافق نيستند. کنند

.شد توليد نفت در ایران را می طلبندنظارت بر آهنگ ر
آهنگ رشد توليد نفت در ایران و ممالک مشابه باید
متناسب با رشد اقتصادی و نيازهای بازار امپریاليستی

ممالک صاحب نفت باید وابسته به امپریاليستها باشند. باشد
تهدید به پرتاب بمب اتمی فرانسه بر سر. و نه بر عکس

  . دف استراتژیک صورت می گيردمردم ایران با این ه
فعاليت مردم ایران در عرصه فنآوری هسته ای و استفاده
از این انرژی برای مصارف مسالمت آميز یک منبع
.بزرگ اقتصادی و کارورزی و اشتغال در ایران است

 ایران را،امپریاليستها می خواهند که بعد از پایان نفت
 مردم کشور ماهمچنان اسير اقتصادی خود داشته و از

ممانعت از استفاده از انرژی هسته ای. برده بسازند
بصورت صلح آميز برای غارت چاههای نفتی ایران و
زورگوئی و قلدری است که بهيچوجه نباید بزیر بار آن

    .  رفت
، پيروزی ابرقدرتشکست سوسيال امپریاليسم شوروی

گذاردن، غلبه رویزیونيسم سه جهانی بر چين و گام آمریکا
،آنها به راه رشد سرمایه داری و حضور فعال در بازار
تناسب و توازن قوای سياسی و اقتصادی را شدیدا برهم

مبارزه برای کنترل و کسب منابع سوخت و. زده است
 به مبارزه مرگ و و انرژی هسته ایانرژی فسيلی، سوز

همه فرصتهای مناسب اکنون آماده. زندگی بدل می شود
ایران بتواند در این موقعيت نادر به وابستگی تنهایاست تا 

هم اکنون یک سوم توليد نفت. خویش به نفت پایان دهد
این انرژی را باید با. ایران به مصرف داخلی می رسد
همه شرایط جهانی برای. انرژی هسته ای جایگزین کرد

از عربده های امپریاليستها و. چنين تصميمی مساعد است
 که هر روز بيشتر در گرداب مبارزه خلقهایصهيونيستها

تسليم ایران تسليم در. منطقه غرق می شوند نباید ترسيد
 رژیم.، اقتصادی و سياسی استهمه زمينه های علمی

جمهوری اسالمی ليکن در پی تامين منافع مالهاست و
منافع مالها نه قرار گرفتن در کنار خلق و تامين

لکه کنار آمدن با امپریاليستهاخواستهای استراتژیک آنها ب
ست تا چند صباح دیگری با تکيه بر دشمن خارجی بتوانند

با امپریاليستها تنها می توان با. در داخل بر سر کار بمانند
قدرت توده ها امپریاليستها را به. بسيج مردم مبارزه کرد

و توده ها را نيز تنها با ميدان. ببر کاغذی بدل خواهد کرد
، دادن آگاهی و مبارزه با فعاليتهای دموکراتيکدادن به

 رژیم.هرگونه اشکال ستمگری می توان به ميدان آورد
باید این بمب. جمهوری اسالمی از بمب توده ای ميهراسد

    .را منفجر کرد
****  

 

  ...تهديد امپرياليستها
فقط.  بيست و یکم ناشی می گرددد و قابل برگشت نيست

  .سوسياليسم می تواند آنرا مهار کند
فروشی را بهچنين وضعی ممالک پر جمعيت و بازارهای 

دایره بهره کشی از نيروی کار کشانده است که تا دیروز
سرزمينهای. تصور نتایج این حرکت بر کسی روشن نبود

چين و هندوستان و برزیل و بهر صورت همه ممالکی که
در آنجا دستمزد کارگران نازل است و می توان آنها را با

يدانمزدی بخور و نمير به برده گی کشيد پا به این م
رقابت گذارده اند و ضریب رشد اقتصادی آنها رو به

  . افزایش است
چين بازار نساجی جهان را بدست گرفته است و این نفوذ
انحصاری را به سایر زمينه های توليد نيز سرایت می

 به،ولی افزایش آهنگ رشد اقتصادی در این ممالک. دهد
ونمفهوم رشد فنآوری و صنایع و ماال مصرف روزافز

اگر این ممالک. انرژی ضروری در این ممالک است
بخواهند به رشد اقتصادی خویش ادامه دهند و نه تنها برای
بازار خارجی حتی برای تامين بازار داخلی و زندگی مردم
خویش توليد کنند به انرژی بيشتری بيش از آنچه هم اکنون

این است که مسئله. در اختيار دارند نياز خواهند داشت
 و آبی به، بادی، خورشيدی، انرژی هسته ای، گازنفت

.یکی از مسایل بزرگ استراتژیک جهان بدل شده است
، گاز و ذغال سنگ به مفهوم کسبتسلط بر منابع نفت

  .استدر آینده سرکرده گی در جهان و پائيدن سایر ممالک 
بشدت غيربرای امپریاليسم توليد انرژی خورشيدی و بادی 

 سال آینده نيز نمی تواند تامين کننده ٥٠ده و تا اقتصادی بو
تالش ممالک امپریاليستی با دادن یارانه. نياز بشریت باشد

های دولتی و معافيتهای مالياتی برای تقویت این رشته های
 اقداماتی است که صرفا جنبه راهبردی داشته و،توليدی

ملآنها می خواهند با دستيابی به این فنآوری جدید و تکا
 بازار آینده جهان را در،دستگاهای صنعتی مربوط به آن

زمانيکه نفت به پایان می رسد و بهای انرژی سرسام آور
افزایش می یابد بطور انحصاری در دست خویش بگيرند و
از طریق این فنآوری که بدان دست یافته اند اسارت

تنها در آن روز مفروض تامين. بشریت را تامين کنند
ادی و خورشيدی اقتصادی است ولی عليرغم اینانرژی ب

این. معلوم نيست که بتواند پاسخگوی نياز صنایع باشد
نکات مربوط به بحثها و اظهار نظریات سياسی نمی باشد

این. که تفاسير و نظریات گوناگون در باره اش بيان شود
ها واقعيت و فاکتها هستند که علم آنها را ثابت کرده است و 

آنچه. جعلی نمی توان آنها را طور دیگری جلوه دادبا هيچ 
که می توان بر سر آن بحث کرد و دارای نظریات

 بلکه نتایج،گوناگون بود نه تغيير این واقعيتهای موجود
.عملی آن در زندگی مردم و در سياست جهانی است
جنجال امپریاليستها و نوکران بومی ایرانی آنها در باره

هسته ای و یا انرژی فسيلی با انرژیجایگزینی انرژی 
خورشيدی و بادی تنها سياستی است که آنها برای کاستن

آنها می خواهند. از بار مخارج خودشان تبليغ می کنند
“ملتهای احمقی“بخشی از مخارج خویش را به دوش 
ملتهای“ .خورند منتقل کنند که فریب این تبليغات را می

اه بروند و از صنایعکه به دنبال نخود سي“ احمقی
کشورهای امپریاليستی فنآوری ناقص و گران قيمت توليد

 یعنی هزینه پيشرفت.انرژی خورشيدی و یا بادی را بخرند
.و تکامل این صنایع را در ممالک متروپل بعهده بگيرند
یعنی زنجيرهائی را که بعدا باید به گردن آنها بيفتد از هم

.ستعماری آنها آماده سازنداکنون در کارگاههای آهنگری ا
 که به نمایندگان اقتصادی بخش”حزب سبزها“ایدئولوژی 

مهمی از صنایع نوین آلمان بدل شده اند بطوریکه نقش
رهبری را در جهان در این عرصه ها بعهده گرفته اند در
خدمت آن است که تنها به این صنایع کمک کنند و به بازار

.یاليست آلمان را تقویت کنندفروش دست بيابند و نفوذ امپر
تبليغات آنها از نظر اقتصادی بی ارزش است و در عمل ما
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است 

 ...توجيه بيشرمانه
ما کامال آگاهيم که “ :موش کرده و می آورندفرا

دموکراسى یک پروسه تاریخى با ابعاد
همه.... سياسى،اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است

برقرارى دموکراسى در تمامى ابعاد ان یک پروسه
ما معتقديم که هم اکنون اين . دشوار و طوالنى است

روند در عراق آغاز شده و ما هيچگونه توهمى در
اٌما ما براى يک. ورد تکامل و مشکالت آن نداريمم

جبهه وسيع شامل نيروهاى موافق اين روند و خواهان
  .شرايط موفقيت آن باشند، مبارزه ميکنيم

چنين روندى ميتواند در همين شرايط اشغال شروع 
ا اینما. شود و آن نيز از هم اکنون شروع شده است

 که حاکميت مٌلى بهروند نميتواند به تمام اهداف دلخواه
بنابراین . عنوان تنها اراده آزاد ملت است، دست یابد

درست نيست که تمام دستاوردها در طول این پروسه، به 
دليل حضور نيروهاى خارجى در کشور مان منظور 

برعکس مبارزه براى استحکام دموکراسى در . نگردد
ه تمام ابعاد آن با مبارزه براى پایان اشغال کشورمان گر

این ميتواند به عنوان اهرمى براى پایان. خورده است
  .“بخشيدن اشغال کشور تلٌقى شود

دخالت خارجی. بسيار خوب موضع آنها روشن است
دیکتاتوری را از بين برده و روند دموکراسی را آغاز 
کرده است که دموکراسی ایده آل نيست ولی کاشی به از 

 حمایت میحزب توده عراق از این روند. هيچی است
  . کند و مدافع قوای اشغالگر است

پس از این همه مبهم گوئی و دراز گوئی و پيچاندن
عباراتی که ساده گوئی آن بسيار برای فهم مفيد تر است 

مقاومت مشروع“مجبورند چند کلمه ای هم در باره 
عراق که دیگر انکارش مقدور نيست و آنها این“ مردم

یست می ناميدند هدر دهند و تا دیروز ترورمبارزان را 
مقاومت عليه نيروهاى اشغالگر حٌقى است  “:بنویسند

مع الوصف، ما. مشروع که در جهان شناخته شده است
معتقديم که اين خطا است که مقاومت را فقط به شکل
مسلحانه که يکى از شيوه هاى مقاومت در موارديست

ا غير که ديگر اشکال مقاومت تا کنون استفاده شده و ي
از زمان فروپاشى رژيم . قابل اجراهستند، منحصر کرد

در عراق ،آينده اى قابل پيش بينى از تمام اشکال 
ممکن مبارزه سياسى در عراق وجود داشته و خواهد 

ما و نيروهاى سياسى به طورعام هنوز آماده. داشت
استفاده از ديگر اشکال به ويژه در زمينه مبارزه مدنى،

  .“ وغيره نيستيمجنبش سنديکايى
طبيعی است که. اینجا دیگر دست خود را رو کرده اند

برای اخراج اشغالگران باید از همه اشکال مبارزه از 
، ، سازمانهای حقوق بشر، بيکارانجمله بسيج کارگران

 ولی ستون،جوانان و زنان و نظایر آنها استفاده کرد
مبارزه مسلحانه قهرآميز فقرات نهضت مقاومت تنها
 و فوری اجنبی هاست که طبرای اخراج بی قيد و شر

 این سایر اشکال.باید به مردم عراق خسارت بپردازند
مبارزه هستند که باید تابع مبارزه اساسی و قاطع

مبارزه مسلحانه. مسلحانه توده ای باشند و نه بر عکس
توده ای نمی تواند منتظر بماند تا ببيند حزب شما در 

یاليستها می تواند آنها را قانع کند تا چانه زدن با امپر
پس چرا آمدند. خاک عراق را متمدنانه ترک کنند یا نه

چرا به مردم عراق دروغ می گوئيد. که حاال ترک کنند
و با تئوری سازیهای ضد کمونيستی می خواهيد 
مبارزان انقالبی و ميهن پرست عراقی را خلع سالح 

 استفاده از سایر.کنيد و به زندان ابوغریب بفرستيد
اشکال مبارزه کوچکترین تناقضی با مبارزه مسلحانه

، در مقابل آن بهيچوجه نيست مکمل آنتوده ای ندارد
   .است

وظيفه ملتها در ممالک) توفان(بنظر حزب کار ایران
زیر سلطه که سرزمينشان اشغال می شود نه همکاری و 

تها با تمام بلکه اخراج امپریاليس،همدستی با امپریاليستها
امکانات و فرصتهائی که در دست دارند و یا به آن دست

مسخره است که یک نيروئی مدعی. می یابند است
ترقيخواهی مدعی شود که ما از ترس بخشی از

“ارتجاعی“نيروهای مقاومت که بزعم خود آنها را 
 و با قوایبرود به دامن قوای اشغالگر دارزیابی می کن

 ما چون زورمان نمی ر سد که.دناشغالگر همکاری ک
ءرهبری جنبش مقاومت را بدست گيریم و این خال

پس ترجيح می دهيم همدستحکومتی را پر کنيم 
اشغالگران شویم و با آنها یک دولت دست نشانده ایجاد
کنيم تا کشور عراق را تجزیه کرده و بزیر سلطه خود

  .در آورند
در. را بپذیریمفرض کنيم که ما این استدالالت سخيف 

آن صورت باید بپذیریم که این دولت دست نشانده نماینده
اگر. اکثریت خلق عراق است ومورد حمایت آنهاست

چنين است از اقليت ناچيز مسلحی که مقاومت می کند
وقتی نيروی شما از نظر عددی و. چه ترسی دارید؟

تسليحاتی به آنها می چربد پس منتظر چه هستيد فورا
کار شوید و خروج بی قيد و شرط نيروهایدست ب

اشغالگر را مطرح کنيد و آنها را بيرون بریزید تا در
اثر تاثيرات خروج آنها نيروهای ناچيز مسلحی که هنوز
مقاومت می کنند در اثر این مانور شما تجزیه شوند به
اختالف دچار گردند و با سرکوب آنها کشور عراق آزاد

نمی تواند اجراء شود؟ باین دليلچرا این سناریو . شود
شما قشر. روشن که شما به مردم دروغ می گوئيد

،ناچيزی هستيد که مورد حمایت مردم مسلح نيستيد
نيروی عظيم مقاومت مردم عراق که رو به افزایش
است از شماها نوکران بيگانه نفرت دارد و خروج

 این است.نيروهای اشغالگر با پيروزی آنها منطبق است
که شما خواهان خروج قوای استعمار نيستيد زیرا در
پرتو این قدرت است که برای شما هنوز امکان بقاء

نيروی مقاومت ميهن پرستان عراقی تا. یافت می شود
کنون جاسوسان فرومایه ای را که زیرنقاب کمونيسم
پنهان شده بودند از حزب شما و از حزب کمونيست

دستشان درد. تاده اندکارگری عراق بدیار عدم فرس
دشمنان خلق را باید تنها در جریان مبارزه. نکند

حزب. مسلحانه توده ای برای آزادی عراق نابود کرد
رویزیونيست عراق که فکر می کرد می تواند در قدرت
نقشی داشته باشد پس از اینکه مورد بهره برداری
.تبليغاتی قرار گرفت همچون قابدستمالی بدور افکنده شد
مردم عراق به این دارودسته بعنوان همدستان استعمار

این دریوزه گان سياسی برای فریب. نگاه می کنند
اعضاء و پيروانشان به شما می گویند که اثر انگشت
آنها نيز در قانون اساسی عراق هویداست و می خواهند
باین بهانه یک قانون اساسی ارتجاعی را که زیر

رای“گر تدوین شده و به سرنيزه نيروهای اشغال
نيروهای انقالبی.  شده است مترقی جلوه دهند“گذارده

هرگز نمی توانند با قوانينی که در زیر برق سرنيزه
امپریاليسم و صهيونيسم به تصویب می رسند موافق

سه سال جنگ بزرگ مقاومت در عراق نشان. باشند
 و،داده است که این مبارزه کار یک یا دو گروه وارداتی

،کار یک اقليت سنی نيز نيست. تروریستی نيست
مبارزه ای گسترده و عميق و مورد حمایت همه مردم

 دیگر دارودسته های ارتجاعی که تا دیروز.عراق است
از تروریستها و اوباش سخن می راندند و مدعی بودند
آمریکائيها یک شبه خدمتشان می رسند زبان بر بسته و

آنها به. صحبت می کننداز شورشيان در عراق 
هواداران و یا خوانندگان و یا پيروانشان توضيحی نمی
دهند که بچه مناسبت نظریاتشان را زیرجلکی تغيير داده

آری. استدالل آنها برای این تغيير نظریات چيست؟. اند
ضد انقالب ومرتجعين همواره در بيان حقایق کوتاه می

  ****    .آیند و دچار تناقضند

  ...بيانيه مشترک
بعالوه، خيلی راحت می.  بگذارند» جنایی«جرایم 

  . گویند که روی سخنشان با جوانهاست
ولوژیک را جدا ازتازه اید بهر حال، نباید این تهاجم 

تعرضات سراسری سرمایه، جدا از تهاجم انحصارات
و امپریاليستها در نظر گرفت که دستاوردهای اجتماعی
و سياسی و دمکراتيک کارگران و خلقها را در همه

با.  هدف گرفته اند– اروپایی و غير اروپایی –کشورها 
خواهند تمام حق و حقوق کارگران و این تهاجمات، می

همان حق و حقوقی که از راه! قها را باطل کنندخل
مبارزه کارگران و خلقها در قبال سرمایه داری و

خاصه آن حق و حقوقی که! امپریاليسم  بدست آمده اند
 بعد از  پيروزی اردوی–نظام امپریاليستی جهان 

 به–کارگران و خلقها در قبال نازیسم و فاشيسم 
  . قبولشان ناگزیر شده بود

گيرد که  تعرضات، از قضا در زمانی صورت میاین
 باز شده و– در سراسر جهان –دست امپریاليسم 

بعنوان نظامی که باعث گرسنگی، بانی فقر و  بد بختی
.و جنگ است، با یک مخالفت همگانی روبروست

 زحمتکشان شهری و،درست در زمانی که طبقه کارگر
حساب با صفيه بخاطر ت–روستایی، جوانان و خلقها 

. در پی آلترناتيو دیگری هستند–یک چنين نظامی 
ترسد که مردم بسمت سوسياليسم، بورژوازی از این می

بسمت احزاب و سازمانهایی روی آورند که از
سوسياليسم دفاع کرده و در مسير تحقق آن مبارزه می

  . کنند
–از اینرو، ما احزاب و سازمانهای مارکسييست 

فرانس بين المللی احزاب ولنينيست، اعضاء کن
 لنينيست جهان، این طرح–سازمانهای مارکسيست 

ارتجاعی و کينه جویانه را بشدت محکوم کرده و از
زحمتکشان، از مردم شریف، و از تمام سازمانهای

خواهيم که بر عليه این دمکراتيک و پيشرو جهان می
– با صدایی هرچه رساتر –تهاجم تازه  امپریاليستی 

 . راض کننداعت
  

  : امضاء کنندگان
 حزب کمونيست انقالبی برزیل–حزب کمونيست آلمان 

  حزب کمونيست–)   ل-م ( حزب کمونيست کلمبی –
) ل-م ( حزب کمونيست اکوادور –کارگران دانمارک 

سازمان( کميته ملی سازمانهای کمونيستی اسپانيا –
مانکمونيستی کاتالون، سازمان کمونيستی اکتبر، ساز

کمونيستی کاستی و ليون، سازمان کمونيستی منطقه
– حزب کمونيست کارگران فرانسه –) والنسيين

 حزب کار ایران–سازمان احياء حزب کمونيست یونان 
 لنينيستی انقالب نروژ– سازمان مارکسيستی –) توفان(
 حزب کمونيست–)  ل–م ( حزب کمونيست مکزیک –

مونيست انقالبی حزب ک–کار جمهوری دومينيکن 
 حزب– حزب کمونيست کارگران تونس –ترکيه 

حزب− )بورکينافاسو(کمونيست انقالبی ولتایيک
حزب کمونيست). اقدام کارگری(کمونيست شيلی  
 .انقالبی ساحل عاج

  
  : حمايت کنندگان

 حزب–سازمان ایجاد حزب کمونيست کارگران آلمان 
–) اسپانيا( سازمان قيام کانتابریک –کمونيست بنين 

–) منطقه باسک(سازمان کمونيستی اوسکال هریا 
 انتشاراتی–) منطقه باسک(سازمان اوسکال هریا 

 انتشاراتی انقالب–) ایتاليا(تئوری و پراتيک 
 سازمان اقدام چاد برای–) هندوستان(دمکراتيک 

  ........................  وحدت و سوسياليسم
  .تاین فهرست برای امضاء باز اس
**** 
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  بيانيه مشترک
 –احزاب وسازمانهای مارکسيست 

 لنينيست
از قرار معلوم، شورای پارلمانی اروپا بررسی طرحی
را در دستور کار گردهمایی متعارف امسال خود

 از-موضوع آن را   خواهد رسيدگی به گذاشته و می
  . آغاز نماید- ميالدی ٢٠٠۶ ژانویه ٢۵تاریخ 

ضرورت «ه یسخن بر سر طرحی است در بار
محکوميت بين المللی جنایات رژیمهای خود کامه

که توسط یک گروه فوق ارتجاعی!  » کمونيست
دهد که کارزار پارلمان اروپا تهيه شده و نشان می

دیدی برای جاسازی کمونيسم در ردیف امورج
  . در راهست» جنایی«

البته، سابقه اقداماتی از این دست  بر کسی پوشيده
  ميالدی  بود٢٠٠۵برای  نمونه، درماه مه سال . نيست

 یکی از کارگزاران پارلمان-»فان تينی «که آقایی بنام 
»داس و چکش« کلی زور زد تا استفاده از آرم -اروپا 

حال نوبت به. بمثابه سمبل کمونيستی ممنوع گردد
کمونيستی در ميانه گذشته رسيده، پای تخطئه تجرب

خواهند نقش اصلی احزاب با این کار، می.  است
کمونيست در جنگ دوم جهانی، سهم خلقهای اتحاد
جماهير شوروی سوسياليسی در این جنگ و
بارپيروزیشان را در قبال نازیسم و فاشيسم از اعت

، از قضا»طرح پيشنهادی«بيخود نيست که . بياندازند
حتی. تازد همين عوامل را هدف گرفته و بدانها می

شود که نباید به کارگران فراتر از این، پيشنهاد می
احزاب و و! اجازه داد تا یک چنين ایده آلی داشته باشند

که طالب تحقق آن هستند، بکلی ممنوع سازمانهایی
هباور به مبارز«حضرات خيال دارند تا ! اعالن گردند

را باطل کرده و از اینطریق جنبش کارگری و» طبقاتی
 ١١ ادامه در صفحه ...سندیکایی را در ردیف 

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

به ما کمک مالی. 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،. نيازمنديمرسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند 

 .هزينه گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

وجيه بی شرمانه خيانتت
 که نام“حزب کمونيست عراق“اخيرا کميته مرکزی 

پرافتخار کمونيست را برای پرده پوشی خيانتش به
 اطالعيه پيرامون وضعيت،کمونيسم بر خود نهاده است

١۵  در تاریخبغداد عراق و مواضع ارتجاعی حزبش در
صادر کرده که نمی توان از کنار آن بدون ٢٠٠۶ژانویه 

تنها نفس انتشار چنين توجيه نامه. اظهار انزجار رد شد
ای نشان می دهد تا به چه حد این دارودسته همدست
استعمار در عراق زیر فشار کارگران  و کمونيستهای
واقعی عراق و نيروهای مترقی در عرصه عراق و
جهان قرار گرفته است که ناچار شده مواضع ارتجاعيش

آنها با تمام نيرو سعی می کنند که شبه. را توجيه نماید
آنها شرم. دالیلی برای خيانتشات به مردم عراق پيدا کنند

ندارند که این سند همکاری را به ادعای خودشان با شبه
 مزین کنند تا برای شنونده تا“سياسی و تئوریک“دالیل 

  .جلوه کند“ علمی“حدودی 
  :واقعيت چيست

کشور عراق تحت حکومت صدام حسين کشوری مستقل
بود که سرنوشت سياسی آن توسط خود آنها تعيين می

در این کشور دین از دولت مجزا بود و حتی وزیر. شد
در این کشور. امور خارجه آن یک فرد مسيحی بود

م صداماینکه رژی. جائی برای تروریسم وجود نداشت
حسين حزب مرتجع بعث را بر سرنوشت مردم عراق
حاکم کرده بود تغييری در ماهيت مستقل رژیم صدام

در هيچ کجای تئوریهای مارکسيستی. حسين نمی دهد
نشانه ای از این وجود ندارد که تجاوز یک کشور
خارجی و اشغال یک سرزمين مستقل را بتوان با کمبود

. کشور مفروض توجيه کردو یا نبود دموکراسی در آن
بر عکس همه حقوق بورژوائی گویای آن است که
تساوی حقوق ملل را برسميت شناخته و مارکسيسم نيز

سازمان ملل. بر این تساوی حقوق ملتها صحه می گذارد
متحد بر اساس منشوری بوجود آمده که اساس آن
.برسميت شناختن حقوق متساوی ملل و دول جهان است

ی حق ندارد کشور دیگر را بزور اشغال کندهيچ کشور
و برای مردم آن کشور تعيين تکليف کرده و شيوه زندگی

این امور روشن و طبيعی ظاهرا. خاصی را تجویز نماید
وقتی. برای این مرتجعين ضد کمونيست روشن نيست

امپریاليستهای آمریکا و انگليس و متحدین آنها به عراق
ناميدند هاله ای“ ليات پيشگيرانهعم“حمله کردند و آن را 

برای توجيه این جنایتشانو جعليات از دروغ و دغل 
.ایجاد کردند که با مخالفت عظيم جهانی روبرو شد
هرگز امپریاليستها مدعی نبودند و در ماهيت آنها نير
نيست که در عراق دموکراسی بر قرار کرده و بدون

ر دموکراسیچشمداشت این همه هزینه را برای استقرا
تقبل کنند و سپس سر خود را بزیر انداخته به

تو نيکی ميکن و در دجله“سرزمينشان به مصداق 
آنها در.  برگردند“ که ایزد در بيابانت دهد باز−انداز

  :سند خود می آورند
این وضعيت با دیگر جنگهاى مشابه نظير جنگهاى... “

.وت استضد خارجى و یا اشغال اروپا توسط نازیها متفا
ریشه تفاوت در ارزیابى و اشتباهات از آنجایى سرچشمه

ميگيرد که به چارچوب تاریخى و شرایط ویژه عراق
ارزیابى از وضع عراق، همچون یک کشور. توجه ندارد

اشغا ل شده و مستحق حمایت از جنگ آزادیبخش ملى
در جهت کسب استقالل،براى بيرون راندن اشغا لگران 

ها دادن و نديدن ديگر عوامل مهمترما را به کم ب
  .“ميکشاند

بزعم این تدوین کنندگان بيانيه امر استقالل در کشور
تحت اشغال برای این کشور جنبه حياتی نداشته بلکه

ی هم وجود دارند که باید به آنها توجه“ عوامل مهمتر“
“ مهمترعوامل“کرد و به امر استقالل در پرتو آن 

ن عامل مهمتر را در جمله زیرآنها سپس ای. پرداخت
  :بيان می کنند

نقش ديکتاتور را در ايجاداینگونه ارزیابيها نه تنها “
، بلکهچنين شرايطى که به دخالت خارجيان انجاميد

عکس العمل اکثریت مردم که از سقوط رژیم به وجد
آمده ولى از اشغا لگران با گل استقبال نکرده اند، نادیده

یابى به ویژه از فروپاشى کامل دولتاین ارز. ميگيرند
 وخالء نهادى سازمان يافتهعراق که از یک طرف 

امٌنيت اجتماعى و از طرف دیگرعدم حضور فٌعا ل مردم
عراق در فٌعاليتهاى سياسى را بدنبا ل داشت، در نظر

در نتيجه مسئله پایان دادن به اشغا ل عراق و. نميگيرد
صلى مرحله کنونىباز سازى حاکميت ملى که هدف ا

است بدون در نظرگرفتن شرایط واقعى داخلى و
محتواى پروسه بازسازىمبارزات جارى براى شکل و 
هدف ما.  امکان پذیر نيستدولت عراق و نهادهاى مدنى

این است که چنين دولتى از نظر سياسى و اجتماعى، مٌلى
  .“و دموکراتيک باشد
جمله پردازیه ، مبهم و بی سر و تاگر پوسته های کلی

باال را بدور افکنيم حرف حساب آنها این است که نفس
وجود دیکتاتوری رژیم صدام و اینکه مردم به این رژیم
عالقه نداشتند و خالئی که در اثر نبود دولت و فقدان
امنيت بوجود می آمد حضور قوای اشغالگر را توجيه می

  .کند
 از یادشان میسپس آنها در چند کلمه پائينتر عبارت باال

نقش دخالت خارجى در دگرگونى ورود و در ارتباط با 
  : می آورنداستقرار دموکراسی

وسيله اى غير قابل حمله نظامى و اشغال يک کشور...“
ما متذکر شدیم که. قبول براى رهايى از ديکتاتورى است

با توجه به خطرات جٌدى وعواقب غير قابل پيش بينى که
،این گزینه ما را بسمت یکجنگ به همراه دارد

تجربه عراق از سقوط. دموکراسى واقعى سوق نميدهد
.“دیکتاتورى تاکنون درستی این مواضع را اثبات کرد

زومل ،اگر در چند خط باال نفس وجود دیکتاتوری صدام
تجاوز را توجيه می کرد حال حمله نظامی واشغال نمی

فان متوجهخواننده عزیر تو. تواند منجر به رهائی شود
می شود که این بيچارگان در کالف سردرگمی برای
توجيه خيانت خویش گم شده اند و در آن دست و پا می

  .زنند و آسمان و ریسمان را بهم می بافند
ندگان که در تناقضات خویش گيج شده اندنحال تدوین ک

 ١١ ادامه در صفحه ...مجددا جمله قبلی خویش را 
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