
 
 

 

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

دسيسه های امپرياليسم آمريکا در 
شورای امنيت عليه جمهوری 
 دموکراتيک کره محکوم است

 طول کشيد و با١٩٥٣ تا ١٩٥٠جنگ کره از سال 
يک قرار داد آتش بس در حالت نه جنگ و نه صلح

امپرياليست آمريکا مايل نبود و نيست. يافت“ پايان“
که به اين وضعيت جنگی که برای زندگی مسالمت
آميز پايدار و دموکراتيک در شرق آسيا اهميت دارد
خاتمه دهد تا امکان رشد اقتصادی و ايجاد يک شرايط

اين وضعيت به. عادی در کره شمالی بوجود نيآيد
می دهد در کره جنوبیامپرياليست آمريکا اجازه 

بماند و جمهوری دموکراتيک کره شمالی را از نظر
 در ژنو١٩٩٧در سال . اقتصادی محاصره کند

مذاکراتی در مورد انعقاد قرار داد صلح که کره
جنوبی نيز با آن موافق است با نمايندگان امپرياليست

اين مذاکرات بعد از اينکه. آمريکا صورت پذيرفت
واست کرد که آمريکائيها بايد منطقاکره شمالی درخ

بعد از انعقاد قرار داد صلح خاک کره جنوبی را ترک
کنند چون ديگر بهانه ای برای حضور دائمی آنها در

هم. کشور کره وجود ندارد با شکست روبرو شد
 سرباز مسلح آمريکائی بطور رسمی٣٢٠٠٠اکنون 

کشور کره جنوبی را اشغال کرده و در مرز کره
  .الی به جاسوسی و تحريکات مشغولندشم

امپرياليست جنايتکار آمريکا بهر سرزمينی که
گامهای منحوس خود را گذارد آن سرزمين را بدو
تکه تقسيم کرد و بر سرنوشت ملت آن ممالک حاکم

.، آلمان و کره نمونه های برجسته آن هستندويتنام. شد
دن مواامپرياليست آمريکا در جنگ کره هزاران ُت

منفجره بر سر مردم کره پرتاب کرد و برای نخستين
بار در تاريخ از بمب ميکروبی در جنگ استفاده نمود
و مانند نازيها به جنايت جنگی عليه بشريت متوسل

وقتی داوطلبين کمونيست چينی به کمک رفقای. گشت
کره ای آمدند و سربازان متجاوز آمريکائی را به

تی به پيش آمد که ماعقب نشينی وا داشتند وضعي
وضعيت نه جنگ و نه. اکنون با آن روبرو هستيم

  .قبل از توفان“ آرامش“وضعيت . صلح
در يک طرف کشور مستقل جمهوری دموکراتيک
کره قرار دارد و در طرف ديگر سرزمين اشغالی
کره جنوبی که بدون نظر اشغالگران آمريکائی قادر

کا پس ازارتش آمري. به هيچ حرکت مستقلی نيست
 ٢ادامه در صفحه ...پايان جنگ جهانی 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

چاقوی شمشير محمد و ذوالفقار علی 
 يا ساطور قصابی؟،جراحی

کاردينال راتسينگر سابق و پاپ کنونی يکی از
وی که. مرتجعترين رهبران دنيای مسيحيت است

در جوانی عضو دارو دسته نازيها بوده نفرت ضد
يهود خويش را با نفرت ضد مسلمانی تکميل کرده

نظريات ارتجاعی وی در مورد زنان و. است
، جلوگيری از حاملگیين، سقط جنهمجنسگرايان

بقدری عقب مانده و ارتجاعی است که اکثريت... و
.آلمانيها برای گفتارش تره هم خورد نمی کنند
حضور بی جلوه اش در آلمان عليرغم ميليونها

، عليرغمصرف مخارج گزاف از جيب مردم آلمان
تبليغات سرشار از دروغ و گمراه کننده مورد توجه

رفت و جز تف و لعنت چيزیقرار نگمردم آلمان 
خيابانها از حضور. برای وی به همراه نداشت

جمعيت خالی بود و مامورين تبليغاتی بزور سعی
می کردند تعداد مريدان وی را در آلمان و توريستها
و تماشاچی ها و مريدان خارجی وی را که به آلمان
.آمده بودند به مرز افسانه ای دو ميليون نفر برسانند

اد پليسها و مامورين امنيتی از تعداد تماشاچی هاتعد
با همه زوری که زده شد ملت آلمان با. بيشتر بود

خونسردی و بی اعتنائی روشنی از کنار پاپ اعظم
می گذشت و به مخارج گزافی که صرف شده بود

٥/٤در کشوری که . نفرين کنان اعتراض می کرد
مردم برایميليون نفر بيکار دارد از کيسه ماليات 

تحميق مردم خرج کردن جنايت غير قابل بخششی
است که از صدها شمشير محمد برای زدن گردنها

مردان سياسی آلمان وليکن به اين پاپ. تيزتر است
وی بايد به. در هنگام وضع بد اقتصادی نياز دارند

گوش بيکاران افسانه دنيای باقی را زمزمه کند و
 به خلع سالح روحی آنهااز نگرانيهای آنها بکاهد و

   مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠۶  نوامبر –١٣٨۵  آبان ٨٠ مارهـش

مبادرت ورزد تا مانند گوسفند آماده قربانی در
پاپ از نظر سرمايه. محراب سرمايه داری شوند

داری امپرياليستی آلمان بايد وظايف تبليغاتی اش را
انجام می داد و به توزيع مواد مخدر مذهبی که
مشمول مجازات قانونی نمی شود مبادرت می

 کاالی افيونی تا می توانستپاپ از اين. ورزيد
بدون ترس و واهمه از مامورين انتظامات و
دوربينهای نظارت بر سر هر چهار راه توزيع کرد

  .و به نتايج خمار کننده آن نگريست
ازدر سخنرانی خود در دانشگاه رگنسبورگ پاپ 

قول يک پادشاه بيزانسی متعلق به کليسای شرقی
 ۴امه در صفحه اد...نقل قولبنام مانوئل دوم 

انوشه بر تارک آسمان ايران 
  می درخشد

“...  
  شاد و شكفته، در شب جشن تولدت

   افروخت تابناك،یتو بيست شمع خواه
  یامشب هزار دختر همسالِ  تو ول

  . خاكی و لخت، رواند گرسنه  خوابيده
   تو یزيباست رقص و ناز سرانگشت ها

  هاي ساز،  بر پرده
  اما، هزار دختر بافنده اين زمان

  با چرك و خون زخم سرانگشت هايشان
  آنند در قفس تنگ آارگاهی جان م

   آه بيش از آنی حقير از بهر دستمزد
  . تو به دامان يك گدای آنیپرتاب م

  ۴در  صفحه ادامه ...وين فرش هفت رنگ آه

 اندازه شکنجه مجاز
امپرياليستها کاری را که تا کنون مخفيانه انجام می دادند حال مجبور شده اند علنی کنند و صورت

برای نيروهای انقالبی و ضد انقالبی در سراسر جهان روشن بود که امپرياليستها. قانونی به آن بدهند
دانشگاههای شکنجه آنها. در راس آنها امپرياليست آمريکا دوره های کارشناسی شکنجه دارندو 

اسناد انکار ناپذيری که در آمريکای جنوبی از اسرای آمريکائی بدست آمده. زبانزد خاص و عام بود
بود نشان می داد که آنها دفترچه های آموزشی برای بکار بردن شکنجه و دست يافتن به اسرار

امپرياليسم آمريکا حتی. امپرياليسم آمريکا دانشگاههای شکنجه داشت و دارد. انقالبيون تهيه کرده اند
،بعد از جنگ جهانی دوم برای مبارزه با کمونيسم و يا افراد مشکوک در آلمان اشغالی بخش غربی

اه با تزريق موادخانه هائی اجاره کرده بود که مخالفين را پس از ربودن تحت شکنجه های روحی همر
،هآرتيشوک نام مستعار “اسراری که کتابی تحت عنوان . شيميائی برای تضعيف اراده آنها قرار می داد
در اين.  در اين زمينه بيان کرده تکان دهنده است“ا. آی. اسرار آزمايشات بر روی انسانها توسط سی

١١ پس از واقعه ٢٠٠١ سال که در“ زخم سياه“کتاب روشن می شود که توزيع باکتری کشنده 
هایبلکه کار سازمان ،و يا اسامه بن الدن“ صدام حسين کافر“سپتامبر در آمريکا انجام گرفت نه کار 

امنيتی آمريکا بوده که مواد مربوطه را از آزمايشگاهای نظامی آمريکا در مريلند بدست آورده بوده
رگترين آزمايشگاههای ميکروبی و باکتریامپرياليسم آمريکا برای نابودی بشريت مالک بز. اند

پژوهش در اين عرصه هنوز در آمريکا عليرغم امضاء قرار داد. شناسی و شيميائی در جهان است
  .منع توليد سالحهای ميکروبی ادامه دارد

 کمونيستها هميشه بيماری برای آنها. امپرياليسم آمريکا تعريف جديدی از مقوله بشر داشته و دارند
آنها هميشه به مرتجعين و قاتالن ياری می کرده.  بوده اند و جايشان در تيمارستانها بوده استروانی

 سپتامبر١١به اختراع آمريکا در بعد از . کمونيستها خالص کنند“ شر“اند تا خود را با قتل عام از 
 سپتامبر نوعی از١١در بعد از . يک نوع از ابناء انسانی پديدار شده اند که فاقد هر گونه حقی هستند

ابناء بشر پديد آمده اند که در مورد سرنوشت و بود و نبودشان تنها می تواند امپرياليسم آمريکا تصميم
  . بگيرد

همه. شکنجه توسط آمريکائی ها امر جديدی نبود و همه انسانهای مترقی از واقعيت آن با خبر بودند
جه گر توليد می کنند و کشورشان مملو ازمی دانستند که آمريکائيها شکنجه می دهند و شکن

   ٧ادامه در صفحه  ... تروريستهای آمريکائی و شکنجه گران فراری از آسيا و آفريقا و آمريکای
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روه موهيون. فعاليتهای هسته ای خويش دست بردارند
Roh Moo Hyun رئيس جمهور کره جنوبی که در

ه در مورد کره به واشنگتن برای مذاکر٢٠٠٥سال 
نه تنها تحريم ها را رد می کند بلکه در.. .“رفته بود 

گذشته حتی تا حدودی تفاهم خود را نسبت به خواست
کره شمالی مبنی بر دفاع از خود به کمک اسلحه اتمی

١٠روزنامه زوددوچه سايتونگ (“ابراز داشته بود
   ).٢٠٠٥ژوئن 

نيست به وضعيتولی امپرياليست آمريکا حاضر 
امپرياليسم. پنجاه و چند ساله آتش بس خاتمه دهد

آمريکا به اين شمشير دموکلس در سياست خارجی
   .خود در منطقه اقيانوس آرام نياز دارد

امروز بر کسی پوشيده نيست که دانشمندان کره جنوبی
بر خالف کره شمالی عليرغم اينکه پيمان منع گسترش

 کرده اند مخفيانه به توليدسالحهای اتمی را امضاء
اورانيوم غنی شده که مصرف نظامی دارند پرداخته
اند و عليرغم انتشار اين خبر توسط آژانس بين المللی
انرژی اتمی و تائيد اين امر که کره جنوبی تا کنون به
آژانس بين المللی انرژی اتمی دروغ گفته و رياکاری

نوبی را بهکرده است کسی حاضر نشده پرونده کره ج
شورای امنيت سازمان ملل ارسال کند و حتی رسانه
های گروهی بجز اشاره کوتاهی به آن از پيگيری

ولی اقدام کره شمالی حق. مسئله خودداری می کنند
.مسلم کره شمالی است و بسيار شفاف عمل کرده است
وی خواهان آن است که آمريکائيها پيمان عدم تجاوز با

 کنند و امتناع آمريکائيها در حاليکهکره شمالی منعقد
ارتش اشغالگر آنها در کره جنوبی قرار دارد هيچ
معنای ديگری ندارد جز اينکه آنها مترصد تجاوز به

  .کره شمالی هستند و برای نابودی آنها اقدام می کنند
امپرياليستها از هيچ اقدامی برای محاصره و

آنها. ندخرابکاری در اقتصاد کره شمالی ابا نکرد
هرگز موافقتی ندارند که روابط دو کره به صورت
عادی برگردد زيرا حضور سرخری بنام امپرياليسم

نشريه لوموند. آمريکا را در منطقه زيادی می کند
ديپلماتيک به زبان فارسی

در شماره“ جزيره کره تنش در شبه“تحت عنوان 
“:  خويش در مورد روابط دو کره نوشت٢٠٠٦اکتبر 

، پيونگ٢٠٠٥ سپتامبر ١٩کسال پيش اما، در روز ي
متعهد شده بود که برنامه هسته ای نظامی خويش يانگ

مذاکرات اين تصميم، در چهارچوب. را متوقف سازد
چين، کره شمالی، کره جنوبی، اياالت(  کشور٦

و موج عظيمی از اتخاذ شده) متحده، ژاپن، روسيه
  .ته بوداميد بويژه در کره جنوبی بر انگيخ

سئول، از زمان استقرار دو باره دموکراسی در
بهبود روابط با همسايه شمالی خويش ،١٩٩٠ سالهای

ديدار .را در رأس سياست های خود قرار داده است
ژونگ، و-رئيس جمهور وقت کره جنوبی، کيم دی

شمالی اش، کيم امضاء يک اعالميه مشترک با همتای
حاکی از چرخشی ، ٢٠٠٠ ژوئن ١٥ژونگ ايل، در 

 ولی.“کره بوده است تازه در روابط ميان دو
امپرياليسم آمريکا با اين عادی شدن روابط موافق

آنها برای اخالل در کار اقتصاد کره شمالی در. نيست
  حاليکه بدروغ نعره می زنند که دلشان برای کودکان

در کره شمالی که در اثر گرسنگی نابود می“ گرسنه“ 
 ميليون دالر سرمايه کره شمالی٢٤وزد شوند  می س

آمريکائيها اعالم کردند که گويا بانک. را ضبط کردند
Banco Delta Asiaدر جزيره ماکائو در نقل و 

انتقال دالرهای تقلبی از جانب کره شمالی دست داشته
باين بهانه ذخاير مالی کره شمالی را ضبط کرده. است

يک پايگاه مالی جهانیو اين کشور را از دارا بودن 
اين .محروم کردند تا مانع فعاليتهای بازرگانی آن شوند

 ٣ادامه در صفحه ...يکی از شگردهای

پيمان منع گسترش سالحهای اتمی کشور کره شمالی
برای تامين انرژی خويش به غنی کردن اورانيوم و

امپرياليستها با نعره های. پژوهش اتمی پرداخت
مستانه افسانه ای و جنجال بين اللمللی تالش کردند

استفادهمانع شوند که آنها به ساختن نيروگاهای اتمی با 
  .از آب سنگين ادامه دهند

نخست امپرياليست آمريکا با کوهی از تهديدات در
 کار را به١٩٩٤زمان حکومت بيل کلينتون در سال 

وخامت کشانيد ولی سرانجام حاضر شد با پا در ميانی
آنها اعالم. جيمی کارتر پيشنهاد جديدی مطرح کند

کردنکردند حاضرند در مقابل انصراف کره از غنی 
 تن نفت سنگين و٥٠٠٠٠٠اورانيوم به آنها 

، دولتنيروگاههای هسته ای با آب سبک تحويل دهند
اين شروط را پذيرفت ودموکراتيک کره شمالی 

حاضر شد برنامه غنی سازی اورانيوم خويش را
بکناری بگذارد و انرژی مورد نياز کره را که برای

ارد تاصنايع و کشاورزی اين کشور جنبه حياتی د
بتواند زندگی مرفه ای برای مردمش تهيه کند از

 از غنیآنها. طريق وعده های آمريکا عملی سازد
نتيجه اين گفتگوها آن.  اورانيوم دست کشيدندکردن

 يک شرکت بنام١٩٩٥ مارس ٩بود که در تاريخ 
 Korean Peninsulaکه مختصر“  Kedo کدو“

Energy Development Organization“ “می
اين کنسرسيوم جهانی که در آن. تاسيس شد، باشد

اروپائيها نيز سهيم اند متعهد شدند در ساحل شرقی کره
.شمالی دو نيروگاه هسته ای با آب سبک بسازند
امپرياليستها با سياست موذيانه ای به بهانه مشکالت
مالی از پيشبردن کار ساختمان نيروگاهها هسته ای

در حالی بود که جمهوریمرتب طفره رفتند و اين 
دموکراتيک کره به تعهداتش مبنی بر دست کشيدن از

ولی از زمان روی کار. فعاليتهای هسته ای وفادار بود
.آمدن جرج واکر بوش وضعيت به کلی تغيير کرد
امپرياليستها به وعده خود وفا نکردند و بر عکس با

کره شمالی را در تنگنای“ رمحور ًش“تئوری مسخره 
  . اصره گرفتندمح

تجربه نشان داد که وعده های آمريکا پوچ و دروغ بود
و آنها می خواستند مانع شوند تا دانشمندان کره ای به

با توجه به عدم آمادگی. دانش هسته ای دست پيدا کنند
آمريکا برای انعقاد قرار داد آتش بس با جمهوری
دموکراتيک کره روشن بود که استقالل کشور کره

کره.  امپرياليست آمريکا مورد تهديد استتوسط
شمالی که قرارداد منع گسترش سالحهای اتمی را

، پس از اينکه متوجه شد هيچکدام ازامضاء کرده بود
اين کشورها حاضر نيستند از حقوق مسلم کره شمالی

 خارجددر مجامع بين المللی دفاع کنند از اين قرار دا
سب کرد که به توليد و امکان حقوقی اين امر را کشد

سالح اتمی برای دفاع از موجوديت کره شمالی دست
  .بزند

خبر دادند که“ آسوشيتدپرس“ و “د پ آ“خبرگزاری 
آمريکا پيشنهاد کره شمالی را در روز جمعه مطابق با

ا حاضرند دره مبنی بر اينکه آن٢٠٠٥ اکتبر ٢٥
صورت انعقاد پيمان عدم تجاوز با آمريکا از برنامه

.ای هسته ای خويش صرفنظر کنند نپذيرفته
 در“شين مک کورماک“سخنگوی کاخ سفيد آقای 

خواست“: شهر کراوفورد در ايالت تکزاس اعالم کرد
 اين است که آنها بايد خلعونگ يانگيآمريکا از پ
ما کامال روشن کرديم که کره شمالی بايد. سالح شوند

ر ايناز سالحهای کشتار همگانی صرفنظر کند و د
عرصه ما دست در دست دوستان و متحدين خويش

  . “عمل می کنيم
همان موقع رئيس جمهور کره جنوبی اعالم کرد که
اگر امنيت کره شمالی تضمين شود آنها حاضرند از

  ...دسيسه های امپرياليسم
دوم و پايان جنگ سرد هنوز در ژاپن و کره بسر می
برد و در مرز کره شمالی برای تجاوز سنگر گرفته

حضور سربازان آمريکائی در کره جنوبی. است
قانون کاپيتوالسيون در. حضور قوای اشغالگر است

ای ارتش اشغالگر آمريکا اعتبار دارد وکره جنوبی بر
ارتش آمريکا مستقل از اراده حکومت پوشالی کره
.جنوبی عمل کرده تابع تصميمات کره جنوبی نيست
ارتش اشغالگر آمريکا نه تنها کره جنوبی را اشغال
کرده است بلکه هر آن مترصد تجاوز به کره شمالی

است باامپرياليست آمريکا هرگز حاضر نبوده . است
.دولت کره شمالی قرار داد عدم تجاوز امضاء کند
هنوز در مرز دو کشور حکم آتش بس اجراء می شود

  . و صلحی در کار نيست
ارتش اشغالگر امپرياليست آمريکا از آن طرف دنيا
آمده خاک کشور کره جنوبی را برخالف ميل مردم
اشغال کرده و خود را برای قتل عام مردم شمال کره

ده می کند بدون اينکه از گفتن دروغ ابائی داشتهآما
آنها بدن کره را دو پاره کرده و مانند استخوان. باشد

  .الی زخم در مرز کره شمالی نشسته اند
رهبران کره شمالی از آمريکائيها می خواهند که به
اين وضعيت خاتمه دهند و با کره شمالی قرار داد عدم

امپرياليستهای آمريکائیتجاوز به امضاء برسانند ولی 
زير بار اين حرف منطقی نمی روند و با قدرت نظامی
خويش استقالل جمهوری دموکراتيک کره را تهديد می

، کنترلآنها می خواهند برای کنترل شرق آسيا. کنند
روسيه و چين خاک کره جنوبی را در اشغال خود نگاه

ررادارند و از دسيسه در کره برای توجيه ادامه استق
  . دست برندارندخود

امپرياليستها و در راس آنها امپرياليست آمريکا با
تبليغات سرسام آور در پی آن هستند که چهره زشتی
از کره شمالی به مردم جهان نشان دهند تا اقدام به هر
عمل جنايتکارانه ای از بدو امر توجيه پذير برای

لکاگر در مورد مما. افکار عمومی مردم جهان باشد
استفاده می کنند برای کره“ اسالم سياسی“اسالمی از 

از قحطی و استبداد يک فرد ديوانه سخن می رانند که
 اين رهبر. آمده اندبه ستوهمردم کره از دست وی 

 گويا از زنان زيبا رو خوشش می آيد و به“ديوانه“
چنين ويژه گيهائی از. کنياک فرانسوی عالقه دارد

اين تبليغات. ؟ محسوب می شود!منظر آمريکائيها جر
را رهبرانی در دنيای غرب می کنند که سرتا پا در

به زندگی خصوصی موسی. فساد اخالقی غرق اند
قصاب رئيس جمهور کنونی اسرائيل و يا بيل کلينتون
و مونيکا لونسکی آمريکائی و ميتران و ژاک شيراک
فرانسوی که حتی کتابی در مورد ماجراهای عشقی

ا منتشر شده و يا ويلی برانت آلمانی که تصاويرآنه
عشقبازيهای هايش در بايگانی سازمان امنيتی آلمان
شرقی نگهداری می شد و سياستمداران انگليسی که
يکی بعد از ديگری به علت ماجراهای جنجال برانگيز
عشقی استعفاء می دهند نگاه کنيد تا به رياکارانه بودن

 کسی است که از“ديوانه“. دچنين تبليغاتی پی ببري
به اين تبليغات تنها. کنياک فرانسوی خوشش نيايد

برای زمينه چينی تجاوز نظامی و حضور غير موجه
  .امپرياليست آمريکا در کره جنوبی دامن زده می شود

دولت کره شمالی برای تامين انرژی مورد نياز سر
هکره ن. زمين خويش به غنی کردن اورانيوم نياز دارد

منابع نفتی دارد و نه منابع گازی و لذا استدالل
هواداران آمريکا در مورد ايران که به علت وجود نفت
و گاز بايد از غنی کردن اورانيوم دست بکشد در

حال بايد ايستاد و.  و خريداری نداردرائیمورد کره ُب
ديد که اين عده چه شعبده بازی جديدی در آستين خود

بر اين اساس در چهارچوب.  کشنددارند و بيرون می

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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فقط می شود حدس زد که مقدار آن. شمالی می داند
 تونی است و منظورش اين است که بهتر“ زياد است
تی اطالعاتی در اين زمينه ندارد بی سند وبلر وق

 و از ميلياردها دالر سخنمدرک دروغ بهم نبافد
اينکه در کره شمالی“:  اين نشريه ادامه می دهد.نگويد

ورند يک واقعيت غم انگيز استمردم گرسنگی می خ
ولی اينکه مقصر آن به تنهائی رژيم پيونگ يانگ است

ه مذکور سرانجام روزنام.“يک فرضيه جسورانه است
، و جسورانهضيه هایر ف،با حدسيات“:می نويسد

تی بحران فقطاحساسا آميز تهديدسخنسرائی های 
  .“تشديد می شود

جمهوری دموکراتيک کره تمام تالشهای خويش را
بکار برد تا مشکالتی را که امپرياليستهای آمريکا و
ژاپن در منطقه ايجاد کرده اند از طريق دموکراتيک و

حتی امروزه کارشناسان غربی. مسالمت آميز حل کند
بيان می کنند که بمب اتمی کره شمالی صرفا جنبه

جمهوری دموکراتيک کره نير اعالم. تدافعی دارد
کرده است که هرگز نخستين ضربه از جانب آنها

ولی با امپرياليستها فقط بايد با. صورت نخواهد گرفت
حظه ايکه احساسآنها تا ل. زبان گلوله سخن گفت

ضعف نکنند از سياست آمرانه و قلدرمنشانه خويش
امپرياليست ژاپن ممالک شرق. دست بر نمی دارند

آسيا را ترغيب ميکند تا از ورود کشتی های کره
تحريکات عليه. جنوبی به بنادرشان جلوگيری کنند

جمهوری دموکراتيک کره با تصويب قطعنامه بر ضد
يلی امپرياليست آمريکا به اوجاين کشور با فشار تحم

حزب ما اين قطعنامه تحميلی و غير. خود رسيده است
عادالنه را محکوم می کند و محاصره اقتصادی کره

  .را جنايت عليه بشريت ارزيابی می کند
١٦حزب ما همانگونه که در موضعگيری مورخ 

ما همواره هوادار“:  خويش متذکر شد٢٠٠٦اکتبر 
تيم و معتقديم که اگر امپرياليستها وخلع سالح کامل هس

صهيونيستها دروغگو و رياکار نيستند تمام سالحهای
ما هوادار خلع سالح. کشتار جمعی را نا بود کنند

عمومی هستيم و اين امپرياليستها و صهيونيستها هستند
که حاضر نيستند پيمان امحاء سالحهای کشتار جمعی

ورهای زير سلطه وحمالت آنها به کش. را امضاء کنند
ممانعت از رشد صنايع نظامی آنها از اين خدعه

فقط طرح همه جانبه. امپرياليستی نقاب بر می گيرد
اين شعار و کشيدن پای امپرياليسم و صهيونيسم به

بمب اتمی. وسط است که دست آنها را رو می کند
احتمالی ايران همانقدر خطرناک است که بمب اتمی

 ريکا، چه مانعی دارداسرائيل و يا آم
 که ما همه اين بمب ها را نابود کنيم، اشکال آن در
کجاست؟ چرا امپرياليستها و صهيونيستها به اين

زيرا آنها به. پيشنهاد منطقی تن در نمی نمی دهند
تهديد اتمی عليه نيروی توفنده مردم جهان به ارعاب
ننيروی انقالبی که در راه است نياز دارند و هرگز ت
به خلع سالح نمی دهند و ما بايد از اين امر تاکتيکی

ما خواهان. برای افشاء امپرياليستها استفاده کنيم
نابودی سالحهای هسته ای در ايران ،آمريکا ،
اسرائيل، پاکستان، هندوستان، روسيه، چين و هرکجای

خلقهای سراسر گيتی با اين سخن. ديگر جهان هستيم
  ." ما قرار دارندما موافقند و در کنار

  :از اين منظر
حزب ما قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد
عليه کشور مستقل جمهوری دموکراتيک خلق کره را
سياستی  يکجانبه و دردفاع ازسياستهای جنگ طلبانه
امپرياليسم آمريکا  ارزيابی ميکند و بشدت آن را

  .محکوم می نمايد
 ۴صفحه ادامه در ...حزب ما خواهان خروج

ز اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار استپشتيبانی ا

  ...دسيسه های امپرياليسم
 امپرياليستهای آمريکا است که لوموند ديپلماتيک از

از زمان تصويب“: آن پرده بر می دارد و می نويسد
اعمال نی بر، مب٢٠٠٥ سپتامبر ١٩موافقت نامه 

تدابير مالی عليه پيونگ يانگ از سوی خزانه داری
توسط يک» پول شوئی  «آمريکا، به بهانه يک قضيه 

Banco Delta Asia  ، به نام)در چين(بانک ماکائو 
شمالی، اوضاع به سرعت رو به وخامت به نفع کره 

کنون ی تالهيچ يک از تحقيقات بين المل. گذاشته است
اما. ت صحت اين امر را به ثبوت برساندنتوانسته اس

فشار واشنگتن، در اين بانک، دست پاچه از اعمال
 ميليون دالر موجودی کره شمالی را٢٤فوريه گذشته، 
پی اين ماجرا، پيونگ يانگ در. مسدود نمود

 کشور را ترک کرده و با تأکيد٦خشمگينانه مذاکرات 
دام بهبرحق خود به داشتن سالح اتمی، اق دوباره

نمود،  ژوئيه گذشته٥پرتاب موشک های آزمايشی در 
امری که با محکوميت شورای امنيت سازمان ملل و

   .“منجمله چين مواجه گشت
روشن است که نمايندگان امپرياليست آمريکا در حالی
که برای مذاکره در مقابل شما نشسته به شما لبخند زده

عريان راو با شما دست می دهند در پشت سر خنجر 
مذاکرات. برای فرو کردن در پشتتان آماده می کنند

.آنها برای وقت کشی و فريب افکار عمومی است
سياست واقعی آنها تالش در جهت محاصره اقتصادی

قحطی. کره شمالی و گرسنگی دادن به مردم آن است
ناشی از محاصره اقتصادی يک قحطی طبيعی نيست

  .يک جنايت ضد بشری است
 سپتامبر گذشته، رئيس جمهور سابق کره١٤در “

دی ژونگ، معمار روند آشتی با کره جنوبی، کيم
 طی گفتگويی٢٠٠٠شمالی و برنده جايزه نوبل صلح 

با ما در محل اقامت خود در سئول، ابراز داشت که در
معتقد است که عين محکوم ساختن پرتاب موشک ها

.ی کندواشنگتن نيز کاری در جهت تعديل تشنجات نم
محافظه کاران آمريکا خواهان بر نو« : به گفته وی

 آنان بسيار جزم. قراری صلح در اين منطقه نيستند
آنان از منافع اياالت متحده دفاع نمی کنند،. انديش اند

کلينتون با دفاع از ]ويليام[کاری که رئيس جمهور 
تالشهای ما برای برقراری گفتگوی مسالمت آميز می

همچنان تنها دغدغه شان يک ايدئولوژی کرد، بلکه
 است، ايدئولوژی مجازات، که هرگز هم کارايی
نداشته است، نه عليه کوبا، نه عليه عراق، نه عليه

توکيو را نيز تحت فشار آنان. افغانستان، نه عليه ايران
گذاشته اند تا به نوبه خود به اعمال مجازات متوسل

ه ای را شدتروندی که اختالفات منطق ،)١(شود 
ای اين اختالفات، از سوی ديگر، بهانه. خواهد بخشيد

بدست جناح راست ژاپن می دهند تا خواهان گسترش
امری که. کشورباشند باز هم بيشتر تسليحات در اين

اين يک دور. عدم اعتماد چين را شدت می بخشد
 لوموند- همانجا(.»است تسلسل بسيار خطرناک

  ).ديپلماتيک
روزنامه ارتجاعی ترين محافل حاکميتدر حاليکه 

١٠در شماره “ دی ولت“دست راستی در آلمان بنام 
در اشاره به جمهوری دموکراتيک کرهاکتبر خود 

به هر حال رژيمی که“: به دروغ می نويسدشمالی 
پيمان منع گسترش سالحهای کشتارء کننده اامض

 اين دروغ را کيهان لندنی“همگانی نيز هست
.ارسی زبان رامزفلد منتشر و تائيد می کندسخنگوی ف

واقعيت ليکن اين است که اقدام کره شمالی با هيچيک
کره شمالی. از قراردادهای بين المللی مغايرتی ندارد

سالهاست که قرار داد منع گسترش سالحهای هسته ای
را فسخ کرده و مانعی برای تحقيقات هسته ای وی و

ولی دشمنان.  نداردساختن بمب تحميلی اتمی وجود
بشريت براه افتاده و از به خطر افتادن امنيت آسيا

آمريکا مدعی می شود که آزمايش. سخن می رانند
اتمی کره شمالی موجب ترس و دلهره در جنوب

ولی. شرقی آسيا و منطقه اقيانوس آرام شده است
امنيت آسيا را کره شمالی که کشور کوچکی است

 آسيا را امپرياليسم آمريکا وامنيت. تهديد نمی کند
.ميليتاريسم رو به رشد و فاشيستی ژاپن تهديد می کند
ممالک جنوب شرقی آسيا از اين آزمايش دلهره ای

تنها. ندارند زيرا امنيتشان مورد تهديد نيست
تجاوزکاران که نقشه های تجاوز کارانه خويش را

.آيندبرباد رفته می بينند بايد از اين آزمايش به خشم 
اين آزمايش اتمی خط بطالنی بر استراتژی آمريکا
کشيد که بارها و بارها اعالم کرده است که منطقه
اقيانوس آرام برای ما بسييار مهمتر از اقيانوس اطلس

حال امپرياليست آمريکا نه تنها با چين بلکه با. است
کره شمالی نيز روبرو است که به اوامر وی تمکين

همواره قربانی تجاوز ژاپن و آمريکاکره . نمی کنند
اين ميليتاريستهای ژاپنی بودند که زنان کره. بوده است

ای را برای ارضاء تمايالت شهوانی سربازانشان به
اسارت می گرفتند و به جبهه های جنگ گسيل می

اين ميليتاريستهای. داشتند و سر به نيست می کردند
 اشغالژاپنی بودند که هزاران کره ای را با

سرزمينشان به بيگاری می کشيدند و به قتل می
جناياتی که آنها و سپس سربازان آمريکائی. رساندند

در کره کرده اند می تواند محتوی صدها کتاب جداگانه
  .  در مورد جنايت جنگی آنها باشد

در عرصه اين جو سازی و دروغ پراکنی تونی بلر و
نشريه زود. جرج بوش بر يکديگر سبقت می گيرند

 ژوئن سال٢٠ تا ١٩دويچه سايتونگ در تاريخ 
 دست به افشای دروغهای تونی بلر زد که برای٢٠٠٣

خوشخدمتی و خود شيرينی و در نوکری جرج بوش
در کنگره آمريکا نطق آتشينی بر ضد جمهوری

دروغهای جرج بوش و تونی. دموکراتيک کره نمود
ستانه تجاوز وبلر ياد آور دروغهای مشترک آنها در آ

وی جمهوری دموکراتيک کره. اشغال عراق بود
انسانهايش را گرسنگی می دهد“ :شمالی را متهم کرد

، ميلياردهادرست خوانده ايد(در حاليکه ميلياردها دالر
برای تکميل سالحهای اتمی خرج می کند)  توفان-دالر

   .“و به صدور فن آوری دست می زند
وانمود می سازد که قحطیتونی بلر شارالتان چنين 

اوايل هزاره دوم نه در اثر خشکسالی بلکه در اثر اين
است که دولت کره شمالی ميلياردها دالر صرف

نخست اينکه در سالهای. مخارج تسليحاتی می کند
خشکسالی در کره که يک مشکل طبيعی بود دولت
چين بطور بالعوض کمکهای ضروری را با ارسال

به کره بر آورده ساخت تا کسی ازکافی مواد غذائی 
اين است که مرگ مير ميليونها انسان. گرسنگی نميرد

که همراه با عکسهای ساختگی و واقعی در رسانه های
غربی منتشر می شد دروغی بيش نبود و بخشی از
سياست تبليغاتی امپرياليستها را در مورد کره شمالی

 ميلياردهادوم اينکه ادعای دارا بودن. تشکيل می داد
دالر توسط کره شمالی همانقدر پوچ است که بودجه

اين. نظامی امپرياليسم آمريکا را وارونه جلوه دهيم
ادعا به بودجه نظامی امپرياليست آمريکا  بيشتر
شباهت دارد تا دولت کره که دارائيش در بانک ماکائو

نشريه.  ميليون دالر تجاوز نمی کرده است٢٤از 
دويچه سايتونگ که بشدت از اينبورژوازی زود 

اينکه“: دروغ تونی بلر عصبانی شده است می نويسد
چه مقدار پول تا کنون کره شمالی برای پيشبرد
تسليحات اتمی صرف کرده است را فقط دولت کره
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم

  ...شمشير محمد
در ميالدی مانوئل دوم ١٤ در پايان قرن  که می کند

نزاعی مابين خود و يکی از عالمان مسلمان ايرانی
به من نشان بده که محمد چه“ :اظهار کرده است

بغير از آن است که فقط آورده است، نوئیچيز 
از، زشتی و چيزهای غير انسانی در آن می يابی

که ايمانی را که وی موعظه اش میفرمان ين جمله ا
  .“کرد با توسل به شمشير توسعه دهيد

اين گفته عمدی پاپ موجب خشمی سراسری در
دنيای اسالم شد و آتشی که پاپ برافروخت از

  . اندونزی تا مغرب زبانه کشيد
پس از آن سياستمداران حرفه ای براه افتادند و از

 و نعره ياد کردند“یاسالم سياس“خطر تروريسم و 
زدند که چه نشسته ايد مسلمانان می خواهند جلوی
آزادی بيان را بگيرند و ارزشهای ما را بر  باد دهند
و شمشير محمد را به بمب دستی بدل کنند و صلح و

 خطر اندازند زيرا که مذهب امنيت جهانی را به
اسالم از بدو پيدايش خويش جهاد پرور بوده است و

 غارت و توسعه طلبی به اوج اقتدار رسيدهبا قتل و
پاپ توسعه اسالم را با گذر از نهرهای خون. است

جالب اين است که وی مدعی است هدفش. می بيند
از بيان اين مطالب گشايش باب گفتمانی با دنيای

فشار که زياد شد پاپ از اينکه سخنانش. اسالم است
مانان در ميان مسل“ناراحتی و سوء تفاهم“موجب 

ولی همين اظهار تاسف. شده است اظهار تاسف کرد
کاذب و موذيانه در تائيد ادامه سياستی بود که امروز

وی سخنانش را پس. وی مجری اعمال آن است
نگرفت بلکه شنوندگان را متهم کرد که دچار سوء

  .تفاهم شده اند
اينکه محمد هر جا برايش صرف می کرد با زور

 پيش می برد امر جديدیشمشير مقاصدش را به
خود محمد نيز هرگز اين توسل به زور را. نيست

نفی نکرده است و در کتاب قرآن بارها به آن اشاره
آيه های مکی به کلی از آيه های مدنيه ای. دارد

يکی در زمان ضعف و ديگری در زمان. متفاوتند
سخن ولی. قدرت محمد ساخته و پرداخته شده اند

 اين فقط اسالم است که به خشونتاين است که آيا
  برای توسعه نفوذش توسل جسته است؟

تاريخ هنوز که هنوز است نتوانسته بر کشتار
قتل. کليسای مسيحی در قرون وسطی چشم بپوشد

، سوزاندن بيگناهان به جرمعام بارتالمی در فرانسه
، استقرار دوران سياه تفتيش عقايد اگر ازجادوگری

. زشتر نباشد حتما زيباتر نيستکشتار اسالميستها
مگر اين کليسای مسيحيت نبود که با کتاب مقدس
بدست به سرزمين افريقا گام نهاد و سياهپوستان را
به بند کشيد و ثروتهای زمينی آنها را تصاحب کرد
و کتاب مقدس را در دستشان گذارد تا از ثروتهای

مگر کليسای مسيحيت همان. آسمانی متمتع شوند
ن مهم اشغالگران استعمار در افريقا نبودند کهستو

دستشان تا آرنج تا به امروز به خون مردمان اين
مگر اين اسپانيای مسيحی. سرزمين آغشته است

نبود که بنام مسيحيت فجايعی در آمريکای جنوبی
کرد که منجر به نابودی فرهنگ تاريخی مردمان

 که بهمگر اين صليبيون نبودند. اين سرزمينها شد؟
فرمان پاپ اعظم برای بخشيده شدن گناهانشان به
بيت المقدس لشگر کشيدند و در دوران تاريک

 ميليون نفر انسان٥جنگهای صليبی به نابودی 
راهی بهشت ياری رساندند؟ مگر اين جرج بوش
مسيحی نيست که بنام نامی مسيحيت بر سر مردم
عراق بمب می ريزد و سيل مبلغان مسيحيت را

اهی عراق کرده است تا بعنوان ستون روانیر
لشگر کشی بوش به بين النهرين در خدمت کليسا

  ...دسيسه های امپرياليسم
 بی قيد و شرط ارتش متجاوز آمريکا از کره جنوبی

  .است 
حزب ماازوحدت دمکراتيک کره جنوبی و شمالی
برای تشکيل يک کشورواحد، دمکراتيک و مستقل

  “.پشتيبانی می نمايد
  

*****

  .خدمت کنند؟
خنده دار است که پاپ اعظم مسيحيت در قرن بيست
يکم در صندوقخانه تاريک قرون وسطی می گردد تا
نقل و قولی را که تا به امروز وجود داشت و بر

ز بايگانيهایپرچم عربستان سعودی حک شده بود ا
خاک خورده بدر آورد و در شرايط کنونی به رخ
مسلمانان بکشد تا ناله به زير آوار رفتگان بمباران
لبنان با جنجال تبليغاتی دنيای جرج بوش و ايهود

  .اولمرت محو شود
محمد تنها در قرن بيست و يکم نبود که با شمشيرش
به توسعه طلبی می پرداخت و ديکتاتوريهای مذهبی

، اين شمشيردر سراسر جهان مستقر می ساخت
ی“سيا“همان شمشيری است که حال محمد در عين 

آمريکا با آن در اندونزی سر يک ميليون کمونيست
قهرمان را بريد و در بيست و هشت مرداد به کمر

کاشانی بست و در انقالب بهمن از ترسهللا آيت ا
مينینفوذ کمونيسم به تسليم ارتش ايران در مقابل خ

رضايت داد و در افغانستان آنرا به گردن اسامه بن
الدن و مال عمر افکند که از وجوشان حتی در
کشتار مردم صرب در يوگسالوی سابق استفاده کرد
و امروز هم از همان سالح به اشکال ديگر برای

 کشتاری که.توسعه نفوذش استفاده می کند
ر کرده اندامپرياليستها با شمشير محمد در قرون اخي

انگشت کوچک کشتار غيرمسلمانان در صدر اسالم
پاپ اعظم کنونی و پاپ اعظم گذشته. نيز نمی شود

و گذشته ها همراه با ريگانها و جرج بوشها و تونی
بلرها يادشان نبود که شمشير محمد در بايگانی
دربار واتيکان خاک می خورد و شمشير خطرناکی

 علی موارد استعمالشمشير محمد و ذوالفقار. است
اگر در خدمت مصالح امپرياليستها. گوناگون دارد

بکار رود چاقوی جراحی برای نجات بيماران است
ولی چنانچه خدائی ناکرده در خدمت مصالح
امپرياليستها نباشد آنوقت چاقوی قصابی است و بايد

 . تکفير شود
يک شنونده آلمانی که از اين سخنان پاپ به خشم

:د در روزنامه زود دويچه سايتونگ نوشتآمده بو
مناسبتر بود اگر پاپ بجای اينکه وجدان مسلمين.. .“

را مورد خطاب قرار دهد در مقابل حکومت موجود
در واشنگتن بر می آمد که بی وقفه خود را مسيحی
می نامد و با نقض حقوق و اتهامات غير واقعی عليه

٨ و ٧(“...ممالک اسالمی به جنگ دست می زند
    ).   ٢٠٠٦اکتبر 

گسترش و تبليغ نظريات نزاع فرهنگها پروفسور
زندان، هانتيگتون آمريکائی و يهودی مذهب

، کاريکاتور محمد درابوغريب و گوانتانامو
دانمارک توسط روزنامه دست راستی هوادار

، بمباران، آتش زدن فلوجه، بمباران عراقاسرائيل
،يعه نشين بيروتافغانستان و لبنان و منطقه ش

مخالفت با اصل غنی سازی اورانيوم در ايران و
شمشير کشی بر روی محمد از زبان مانوئل دوم
پادشاه گمنامی که بيکباره شهره آفاق شده است همه
و همه سياست واحدی هستند که يکی را جدا از

در. ديگری نمی توان مورد بررسی قرار داد
برای روشنگریاينگونه مبارزه با اسالم جائی 
مبارزه با مذهب. مذهبی در مورد همه مذاهب نيست
تماميت مذهب. مبارزه با حماقت و خرافات است
ولی وقتی حاميان. اساسا مفهومی جز خرافات نيست

مبارزه با مذهب فقط حماقت خاصی را آماج حمله
قرار می دهند تا ساير انواع حماقتها را از زير

.قدس و قابل تائيد نيستضربه بدر آورند هدفشان م
هدف. جائی برای اصوليت نمی يابيد در اين مبارزه 

 ۵ادامه در صفحه ...  از اين کار

  ...انوشه بر تارک آسمان
   پامال رقص توست

  .از خون و زندگاني انسان گرفته رنگ
  هزار رنج : در تار و پود هر خط و خالش

  .هزار ننگ:  و برگشلدر آب و رنگ هر گ
   پاكیاينجا به خاك خفته هزار آرزو

   هزار آتش جوانهاينجا به باد رفت
  گناه  دست هزار آودك شيرين بي

  ...زار دختر بيمار ناتوان چشم ه
  سايه. ا.                                             ه“...
  

انوشه انصاری يک ايرانی تبار آمريکائی بر اساس
اظهاراتش به روياهای دوران کودکی خويش که بر
آسمان صاف و پر ستاره ايران نظاره می کرد و

ت يافتخود را بر بال ستارگان در پرواز می ديد دس
 ميليون دالر بعنوان نخستين زن٢٠و با پرداخت 

  . توريست جهان راهی فضا شد
 ميليون دالر پول ناچيز را پرداخت٢٠خانم انصاری 

کرد تا به آرزوهای دوران کودکی خويش جامه عمل
 ميليون٢٠اين در حالی است که بيش از . بپوشاند

کودک ايرانی و غير ايرانی در جهان در رويای
ست يابی به يک حداقل زندگی می سوزند و نمید

دانند که شب را تا به سحر با شکم گرسنه در پرتو
در آمريکای. شهادت ستارگان چگونه بسر آورند

جنوبی دسته های کودکان خيابانی که به حال خود
رها شده و بی سرپرستند به موضوع رسانه های

شجوخه های مرگ که نق. گروهی جهان بدل شده اند
مامورين غير رسمی انتظامی را بازی می کنند با
تقبل سفارش سرمايه داران اين کودکان پر آرزو را
بعنوان ولگرد و مزاحم به قتل می رسانند و يا
اندامهای انان را به ثروتمندان با بهای کالن برای

 وسيله يدکی ديگری،اندام يکی. تعويض می فروشند
فقر که کودکاندر آفريقا شدت گرسنگی و . است

نخستين قربانيان آن هستند بحدی است که تصاوير
.آنها نيز انسان را به بهت و سرگيجه دچار می کند
در حاليکه روياهای اقليتی در جهان بهر قيمت قابل
حصول است رويای اکثريت عظيم بشريت بمنزله

  . رويا و امر دستنيافتنی باقی می ماند
ر رشد می کند زيراهر جا ثروت است در همانجا فق

که فقر و ثروت اجزاء جدائی ناپذير نظم سرمايه
زيرا فقر و ثروت الزم وملزوم ديگری. داری هستند

هيچ کس با ثمره کار شخصی خويش ميليونر. هستند
ميليونرها فقط کار غير را به خدمت می. نمی شود

 ساز و کاری کهگيرند و از ميوه کار غير به پاِس
و. اری آفريده است ثروت می اندوزندنظام سرمايه د

نظام سياسی سرمايه داری پاسبان چنين نظمی است
تا در پرتو آن تمرکز ثروت در دست اقليتی فراهم و

  .حفظ شود
 ميليون دالر٢٠خانم انوشه انصاری می توانست اين 

را برای تسکين آالم درونی و عذاب“ اضافی“
 ۶فحه ادامه در  ص...وجدان به مصارف خيريه 
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

 

  ...شمشير محمد
.روشنگری و رهائی مردم از افيون توده ها نيست
تنها ممنوعيت نوع خاصی از افيون برای فروش

در اين جا سخن بر سر. انواع ديگر افيون است
 و بيچاره آن جريانات سياسی کهرونق بازار است

خوره ليبراليسم آنقدر مغز آنها را متالشی و تهی
کرده باشد که در اين کارزار عمومی و جهانی

اين. رنگی از مبارزه روشنگرانه ضد مذهبی بيابند
اين مبارزه. مبارزه مبارزه ای سراسر سياسی است

 مکمل همان بمبهای خوشه ای است“ضد اسالمی“
بنان می ريزند و مکمل بمبهای فسفر سفيدکه در ل

است که تحت توجه آقای جالل طالبانی و مسعود
بارزانی در فلوجه ريختند و مکمل همان سياستی
است که برای نابودی تاسيسات فنی و صنعتی و
علمی ايران يعنی دستآوردهای مردم ايران در قرن
اخير نقشه های شومش را در پنتاگون تهيه می

  .کنند
متحدين“ ضد اسالم“امپرياليستها در اين مبارزه 

مسلمان دو آتشه ای نظير پادشاهان سعودی با
م سبزشان و پرويزچشمشير آخته محمد بر پر
با اين شمشير آخته. مشرف پاکستانی دارند

پادشاهان سعودی به سرکوب نهضت مترقی ظفار
دست در دست شاه منفور ايران اقدام کردند و يمن

ه نموده و به خاک خون کشيدند و به عنوانرا تجزي
کارگزار امپرياليسم آمريکا در شرق آفريقا به

اين شمشير در خدمت سياست. فعاليت پرداختند
  .امپرياليسم آمريکا قرار داشت و دارد

بعد از جنگ سرد که بازار فروش کنسرنهای
اسلحه سازی کساد شده بود دشمن تراشی وسيله

برای توجيه توليد سالحهایخوبی بود تا از آن 
جديد استفاده کنند و ماليات مردم را با حيله جديد به

تئوريهای پرفسور. حساب اين شرکتها واريز نمايند
ساموئل هانتيگتون آمريکائی که عرصه جديدی
برای مبارزه می گشود بهترين داروی شستشوی
مغزی بود که بايد بخورد ملتهای غرب و شرق می

ياليست آمريکا که اکنون به يکه تاز وامپر. دادند
تنها ابر قدرت جهان بدل شده بود طالب نظم نوينی
در جهان بود که شامل مناطق سابق نفوذ ابرقدرت

آنها مايل نبودند متحدين سابق. شوروی نيز می شد
و رقبای امروزشان نظير فرانسه و آلمان و ژاپن و

روتهادر يک کالم اروپای متحد و ژاپن به اين ث
دست پيدا کنند و تفوق امپرياليسم آمريکا را مورد

برای اين کار نه تنها تهاجم. پرسش قرار دهند
، تهاجم نظامی و اقتصادیايدئولوژيک الزم بود

گسترش نفوذ سياسی. يز ضروت داشتن
امپرياليست آمريکا در شرق و آسيا و تصاحب
بازارهای فروش و بکار گرفتن اهرم سازمان

جهانی تا سلطه سرمايه کنسرنهای بزرگتجارت 
را تامين نموده و به سراسر جهان بگستراند آن
سياست راهبردی امپرياليستی بود تا بر بحرانهای
ادواری سرمايه داری با انتقال بار بحرانها بدوش
ملل ضعيفتر غلبه کند و جهان را به زير سلطه

  . خويش در آورد
 ايکه چين وتصاحب ذخاير انرژی جهان در لحظه

هند چهار نعله برای توسعه سرمايه داری می تازند
و به اين انرژی فانی نياز دارند از نکات برجسته

آمريکا. اين سياست راهبردی امپرياليستی است
نيازی به اين ندارد که جنگ جهانی سوم را از
طريق نظامی  کند و ساير امپرياليستها در حال

بارزه نخست دراين م. رشد را سرکوب نمايد
عرصه اقتصادی صورت می گيرد که تجاوز

.برتری و تمدن بهای مناسب آنرا با جانش بپردازد 
اگر می خواهی زنده بمانی بايد صد تا مسلمان را

،، حشرات موذی اند، کثيفندآنها انگلند. بکشی
تحجر است و شايستگی يک زندگیممغزهايشان 
، همه مردان آنها ريشنسانی را ندارندخوب و ا

، زنانشان روسری سر می کنند و زير چادردارند
هستند و فضله موش را در پلوهايشان می ريزند و

 آنها خطرناکند بايد. و حمام نمی کنندمی خورند
، قتل عامی که توکشتن تو. بکشی تا کشته نشوی

می کنی جنايت نيست اقدامی اضطراری برای حفظ
 اين آن منطقی است که امروزه. خودت استجان

در سراسر دنيای امپرياليستی که مسيحی است تبليغ
کمونيسم که برادری ميان ملتها ستمديده و. می شود

پرولتاريای ملتهای ستمگر را تبليغ می کند بايد
لنينيسم که داروی اين درد است. بگور سپرده شود

فا می دهدو عينکی است که نابينايان سياسی را ش
اسالم“بايد نکوهش و تخطئه شود تا جای مبارزه با 

 روشنفکران تهی مغز و ليبرال.باز شود“ سياسی
نيز به همدستان فکری امپرياليستها“ دنيای سومی“

بدل شده و گور خود و ملتشان را با دست خويش
 و با تفکرمی کننددر خدمت امپرياليستها 

نونی محروممحدودشان از درک اوضاع سياسی ک
   .و معذورند

تئوری پرفسور هانتيگتون در ده سال پيش آن تور
نامرئی است که نه تنها بر روی سر بلکه بر توی
سر افکنده می شود و آمادگی ذهنی برای قربانی
شدن و قربانی کردن و جنايات ضد بشری را فراهم

و“ آزادی“اين بار با نام ارزشهای ما که . می آورد
 حق آزادی واست“ حقوق بشر“ و “دموکراسی“

دموکراسی و حقوق بشر را از سايرين سلب می
ممالکشان را بر سرشان با فنون مدرن خراب. کنند

،هللا“حزب ا“می نمايند و نامشان را مبارزه با 
و نظاير“ اسالم سياسی“، “تروريسم“، “حماس“

جنگ فرهنگها جای  جنگ.  می گذارندآنها
 جنگ پرولتاريا با،یسوسياليسم و سرمايه دار

 و امپرياليستهایيدهمد، جنگ ملتهای ستبورژوازی
اصل مبارزه طبقاتی به. ستمگر را می گيرد

“مدنيت آمريکا“و “ اسالم سياسی“مبارزه ميان 
مدنيت“ می شود که تنها بر متن پيروزی تبديل
 است که می توان مبارزه طبقاتی را“آمريکا

بيکباره دگرگونهسرشت جهان کنونی . شکوفا کرد
  .  به خورد مردم داده می شود

قانون اساسی اروپا که با هشياری ملتهای فرانسه و
هلند رد شد بايد از مسيحيت و ارزشهای نامبرده
الهام می گرفت و زمينه حقوقی چنين تجاوزی را

  .از ديد اروپائی فراهم می آورد
پرزيدنت جرج بوش با پرچم مسيحيت در يک

 از انتخابات بعدی پيروز می شود وانتخابات پس
قوانين فراوانی بنفع مسيحيت آمريکائی در سرزمين

، برنامه هایحکومت عرفی به تصويب می رساند
آموزشی را به نفع مذهب مسيحيت و در مقابله با

 و خود را برای نزاع فرهنگی.علم تغيير می دهد
کاريکاتور محمد در. تسليح و بسيج می کند

 شمشير محمد و ذوالفقار علی فقط دردانمارک و
اين کادر است که بايد مورد بحث و تفسير قرار

پاره ای ابلهان سياسی هستند که اين. بگيرند
رويدادها را مجزا از متن داده های موجود و

 بطور،شرايطی که ما در آن بسر می بريم
  .متافيزيکی بررسی می کنند

ها بهواقعيت اين است که تجاوز امپرياليست
 ۶ادامه در صفحه ...سرزمينهای مسلمان

امپرياليست آمريکا. نظامی تضمين کننده آن است
می خواهد با نظارت کامل بر چاهها و انبارهای
نفت و گاز و اورانيوم در سراسر جهان بر گلوگاه
ساير امپرياليستهائی بنشيند که به اين خون برای

نترل گلوگاه نفتک. تپش قلبشان خويش نياز دارند
، در نيجريه و يادر خليج فارس و يا دريای خزر

ونزوئال اين امکان را می دهد که امپرياليست
در شرايطرا آمريکا گلوی ساير امپرياليستها 

ای آنها را قطع کند و تفوقمناسب بفشارد و راه هو
نزديکی اتحاديه اروپا به. خود را تضمين نمايد

ار از اين وضعيتروسيه و ايران برای فر
زيرا آنها. خطرناک برای ساير امپرياليستها است

می دانند که ايران تنها کشوری در منطقه نفت خيز
است که هنوز زير سلطه سياسی امپرياليست

روسيه نيز خود امپرياليست. آمريکا قرار ندارد
بزرگی است که پس از ضربه خوردنهای نخستين

 و کنترل مستقلبه روی پای خويش بلند می شود
بخشی از انرژی جهان را در رقابت با امپرياليست

  . آمريکا در دست می گيرد
سرزمينهای نفت خيز جهان در اکثريت خويش در

،نيجريه. در دست ملتهای مسلمان مذهب است
،، عربستان سعودی، ايران، عراق، ليبیالجزاير
 جمهوری،امارات متحده عربی، ، بحرينکويت

امپرياليستها به. ، قزاقستان ترکمنستان،آذربايجان
چاههای نفت اين ممالک بمنزله مايملک خويش می

آنها همانگونه. نگرند که به امانت نزد اين ملتهاست
که ژاک شيراک يکبار به صراحت گفت و رسانه
های دست پرورده امپرياليستی آنرا درز گرفتند
حاضر است برای تضمين جريان انرژی به فرانسه

ز بمب اتمی استفاده کند و هر کشور خاطی را درا
امنيت اين ممالک همواره. سر جای خويش بنشاند

.مورد تهديد وحشيگری بربرهای امپرياليست است
دالر آمريکا با قرارداد نفتی عربستان سعودی پيوند

به خطر. خورده و پشتوانه ارز آمريکائی است
م آنجاافتادن چاههای نفت عربستان سعودی و رژي

تجاوز به ناموس امپرياليست آمريکا محسوب شده
و مسلما پاسخ دهشتناکی از جانب آنها خواهد

.سخن بر سر بود و نبود آنها خواهد بود. داشت
امپرياليستها و در راس آنها امپرياليست آمريکا بر
روی اشغال مناطق نفتی و کنترل آنها سرمايه

آمريکائی درهم اکنون نظاميان . گذاری کرده اند
،، امارات متحده عربی، عربستان سعودیعراق
 و قفقازآسيای ميانه، ، افغانستان، ترکيهکويت

آنها از تبديل ذخاير ارزی ممالک. مستقر هستند
نفتی از دالر به يورو بشدت نگرانند زيرا تفوق و

آنها. باجگيری آنها را در جهان به خطر می اندازد
ری خويش ممالک جهانتوسط ساز و کار شبکه دال

  . را می دوشند و تهديد می کنند
همه اين اهداف حريصانه و غارتگرانه و ضد
انسانی را بايد با يک پوسته ايدئولوژيک بخورد

بايد افکار عمومی و گوشتهای دم توپخانه. مردم داد
اهداف“امپرياليستی را که آماده کشته شدن برای 

بميرند“ واالئیارزشهای “باشند و برای “ عاليتری
بايد به مردم ممالک متروپل و. آماده ساخت

پرولتاريای اين ممالک گفت که نابودی ممالک
اسالمی که از بعد از فرو ريختن ديوار برلن
تروريست پرورش می دهند يک نيازی عمومی و

بايد. شرط بقاء تمدن غرب و ارزشهای غربی است
ت آنبه مردم حالی کنند که جنگ جنگ فرهنگهاس

کسی حق حيات دارد که از فرهنگ برتر
برخوردار است و حاضر است برای حفظ اين
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

کمونيستهای ايران به اشاره امپريايستهای مسيحی به
نی نيست ولیقتل رسيدند و سالخی شدند سخ

امپرياليستها بيک برای ارامنه ترکيه دل می سوزانند
نويسنده. و خاطره جنگهای صليبی را زنده می کنند

 بيکباره برنده جايزه نوبل،منتقد ترک به اين کشتار
در ادبيات از کار در می آيد و آب به آسياب پاپ

همه اين برنامه. اعظم و جرج واکر بوش می ريزد
کسی از جنايات. و از روی نقشه استها حسابشده 

عليه بشريت در افغانستان و لبنان و عراق سخن
همه اين جنايتها بيکباره تحت الشعاع. نمی راند

اين است که کمونيستها. کشتار ارامنه قرار می گيرد
 بايد به،در عين مبارزه با جنايت عليه بشريت

نفرت. برادری ميان خلقها و زحمتکشان تکيه کنند
خويش را معطوف به دشمنان طبقاتی گردانند و
خويش را برای يک مبارزه روشنگرانه ضد مذهبی
بطور کلی و در راستای سياست ضد امپرياليستها

کمونيستها بايد روشن کنند که حمايت. آماده گردانند
، فلسطين و، عراقآنها از مبارزات مردم افغانستان

بی ندارد زيرالبنان ربطی به حمايت از ارتجاع مذه
بزرگترين ارتجاع سياه جهانی امپرياليسم آمريکاست

اين امپرياليسم است که. که بايد منفرد و نابود شود
همواره بزرگترين حامی ارتجاع مذهبی بوده و

خشم کنونی امپرياليسم از اين است که. خواهد بود
مبارزات مردم ممالک مسلمان در حال اعتالست و

ن خشم در هراس است و با براهامپرياليسم از اي
انداختن جنگ فرهنگها می خواهد ماهيت ضد بشری

حزب ما. سياستهای ارتجاعی خويش را بپوشاند
بدون واهمه و اتهامات بيکاره های سياسی از
مبارزات مردم مسلمان سرزمينهای اشغالی حمايت

مبارزه ضد مذهبی را يک مبارزه. خواهد کرد 
 در ارتباط با رشد مبارزه، طوالنی وروشنگرانه

  .طبقاتی می داند
***** 

  ...انوشه بر تارک آسمان
امری که که در چارچوب نظام سرمايه. برساند

ولی. داری نيز به گوشه قبای کسی بر نمی خورد
آنوقت ديگر خانم انصاری خانم انصاری امروزی
نبود و بايد در مشهد در خانه پدری روی پشت بام به
ستاره ها خيره می شد و آرزوی سفر به ماه را در

خانم انصاری از آن جهت خانم. ورانيدسر می پر
انصاری است که توانسته در کشور شيطان بزرگ
به يک سرمايه دار بزرگ بدل شود و در امر
مسافرت به فضا نيز تنها به آرزوهای دوران کودکی
خويش پر و بال نداده است وی بخوبی آگاه است که

 نويسی،، سرگذشتپس از اين پرواز بابت تصاوير
، کتب و تبليغاتی که برایسخنرانيها، هامصاحبه 

 ده ها بار بيشتر از مخارج کنونیشرکتش کرده است
شايد روزی هم به. خويش را به کف خواهد آورد

عنوان سفير حسن نيت از طرف سازمان ملل و به
سرمايه داری تحقق. همت آمريکا به ايران سفر کند

ر دکانهمه آرزوها را به کاال بدل می کند و آنرا د
خانم انوشه. بزرگ خويش به فروش می رساند

انصاری تنها يک زن موفق در اين نظام نيست به
وی احتماال. عنوان انسان قربانی اين نظام نيز هست

بدون آنکه خود آگاه باشد برای نظامی تبليغ می کند و
نظامی را تقويت می کند که مسبب بی خانمانی

وی.  در جهان استميليونها کودک پر اميد و آرزو
نظامی را تقويت می کند که بر سر کودکان

، يوگسالوی بمبهای راديو، لبنان عراق،افغانستان
آکتيو و بمبهای خوشه ای می ريزد و بارها نيز نقشه

  ...شمشير محمد
 نشين نفت خيز نفرتی عظيم از امپرياليسم آمريکا

يان مردم اين کشورها ايجاد کرده است که درمدر 
اوج. تاريخ بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه است

مبارزات ضد امپرياليستی مردم اين سرزمينها می
 با پيشپرياليستها می کوشندام. تواند جهانگير شود

و تکيه بر عقب“ اسالم سياسی“کشيدن خطر 
ماندگيهای اين مذهب که تو گوئی از همين ديروز به
کشف آن نايل شده اند فضائی برای ممانعت از

 اين سخنان آگاهانه.همبستگی جهانی به وجود آورند
و تحريک آميز بر عليه اسالم در واقع مبارزه و

نانه مردم اين ممالک را آماج خودمقاومت قهرما
قرار می دهد و فضائی از تحريک و تهديد در اروپا
و آمريکا برای انزوای جنبشهای آزاديبخش ملتها در

طرح شمشير کشی محمد. خاور ميانه ايجاد می کند
برای شمشير کشی به ايران و لبنان و عراق و

تئوری جنگ فرهنگها با اين سياست. افغانستان است
جای خود را در افکار عمومی می سازد و يک
.پيشداوری عمومی در مورد مسلمانان ايجاد می کند
تکيه بر اين تئوری آن عرصه ای از مبارزه
امپرياليستهاست تا زمينه جنگ روانی دراز مدت را

تئوری جنگ فرهنگها که از زبان پاپ. فراهم آورد
نآلمانی بيرون می آيد امروز بر ملتهای مسلما

خطر“شمشير می کشد ولی فردا تحريکاتش را با 
را تهديد“ تمدن بشريت“آغاز می کند که “ نژاد زرد
چينيها بيکباره به قاتل تبتی ها تبديل می. می کند

شوند و تحريکات برای آوردن رژيم برده داری
 امپرياليستها از.داالی الما در تبت آغاز می شود 

      .هم اکنون در فکر آينده هستند
اتحاد نامقدس پاپ و جرج بوش همان اتحاد شيخ و
شاه است که هر کدام با زبان خود و امکانات خويش
سخن می گويند و دشمنان خويش را که از
کمونيستها و نيروهای انقالبی آغاز می شود و به
ملتهای مسلمان و کشورهای رو به رشد و رقيب می

ی اعتباریرسد مورد تهديد قرار داده و تالش در ب
  .آنها در افکار عمومی می کنند

امپرياليست آلمان که خودش متحد ترکيه در جنگ
جهانی اول بوده است بخوبی از کشتار ارامنه توسط
پان ترکيستها و نه تنها پان ترکيستها حتی متعصبين
کرد که آنها را متهم به همدستی با تزارهای روسيه

هی به کشتارهيتلر حتی بی توج. می کردند مطلعند
ارامنه را توسط پان ترکيستها به فال نيک و نمونه

حال. تاريخی می گيرد تا کار يهوديان را بسازد
همان عده که تا به امروز به اين فاجعه بشری چشم
بسته بودند يادشان آمده تا به ترکيه برای جلوگيری
از ورودش به اتحاديه اروپا حمله کنند و پای

تار مسيحيان برای تحريک افکارمسلمانان را در کش
مجلس فرانسه با يک روش. عمومی به ميدان بکشند

ديکتاتورمابانه حتی بحث در اين زمينه را ممنوع
کرده و هر کس را که ماهيت جنايتکارانه اين کشتار

آزادی بيان در. را نفی کند به شدت کيفر می دهد
اين حقيقت. پای دشمنی با اسالم قربانی می شود

ر قابل انکاری است که پيش کشيدن پای کشتارغي
ارامنه در جنگ جهانی اول برای حمايت از ارامنه
و ثبت واقعيات تاريخی برای آموزش در تاريخ

برای آن است که راه مغزشوئی شمشير کشی. نيست
،محمد و کاريکاتور دانمارک و زندان ابوغريب

ر و تجاوز به ايران هموابمباران لبنان و فلسطين
از اقليت مسيحی ايران که از همه امکانات. شود

رشد برخوردار بودند و قهرمانان نامی آنان نظير
ان، جهانگير، وارطان ساالخانيآرسن آوانسيان

 در کنار ساير، زاخاريان قازار سرکيسيان،باغدانيان

کشيده که بر سر کودکان ايرانی از جمله در مشهد
بمبهای خوشه ای بيفکند و آنها را در حاليکه با

ن صاف و پر ستاره ايران نظرچشمان باز به آسما
افکنده و در روياهای بی کران خويش سوار بر

 کهکشانها را در می نوردند زنده بگور،ستاره ها
  .نمايد

در نقد اين بهره برداری تبليغاتی سرمايه داری می
توان بارها و بارها نوشت ولی در عين حال بايد به
نکات ديگری که در اين سفر فضائی کمتر برجسته
شده است اشاره کرد که کمتر کسی به آن پرداخته

  .است
خانم انوشه انصاری متولد ايران است و تا شانزده
هفده سالگی نيز در ايران گذرانده و هويت ايرانی و
.طرز تفکر ايرانی بخشی از وجود وی شده است
اگر خانم انوشه انصاری مقيم ايران بود بايد هر هفته

ضا خود را آماده می کرد وبرای زيارت حرم امام ر
با کمربند عفت و حجاب اسالمی از نمازهای جمعه

خانم انوشه انصاری بايد از. نيز غافل نمی شد
حقوقی که در هر کشور پيشرفته جهان به زنان تعلق
دارد صرفنظر می کرد و در رويای خويش به در
خانه نظر داشت تا شوهر خوبی به خواستگاری وی

.و وی را از تحميل به خانواده خويش نجات دهدبيايد 
اگر خانم انوشه انصاری در ايران بود جمهوری
اسالمی به وی فقط می توانست نکبت و خرافات

، پر اميد و با استعداد راارائه دهد و يک انسان فعال
 اگر خانم انوشه انصاری در ايران.زنده به گور نمايد

دادهای خويش راساکن بود هرگز نمی توانست استع
اگر انوشه انصاری در ايران بود. شکوفا سازد

   .بودهللا قربانی انصار حزب ا
سفر فضائی انوشه انصاری داغ ننگی است که به
چهره جمهوری اسالمی می زند و در عين حال

به اين نکته شايان. افشاء گر اين رژيم نيز هست
مسلما اين فرصتهائی که. توجه بايد بيشتر نظر کرد

سرمايه داری آمريکا برای زنان بعنوان سرمايه دار
فراهم کرده سرمايه داری عليل ايران که به درد بی
درمان اسالمی نيز مبتال است هرگز نمی تواند فراهم

تعصبات و خرافات مذهبی و ريشه های عميق. آورد
مردساالری در جامعه ايران دشمن چنين فرصتهای

ه مادران آتی نسلمناسب برای زنان ايران است ک
  .جديد ايران خواهند بود

انوشه انصاری در زمان تمرينات خويش بر يک
بازوی خويش پرچم آمريکا و بر بازوی ديگر خويش

اين اقدام نه. پرچم رسمی ايران را نصب کرده بود
از روی محبت و سپاس نسبت به رژيم ايران بود
بلکه از اين جهت که به هويت ايرانی خويش نيز

کيه ای کرده و به ايرانی بودن خويش افتخاریت
اين ژست انوشه انصاری موجب غرور. نموده باشد

کاذب ملی در ميان ايرانيان داخل و خارج کشور می
بتوانند مدعی شوند نخستين زن توريست شد که

طبيعتا مردمی که. فضانورد جهان يک ايرانی بود
مرتب به سبب روش جمهوری اسالمی در جهان و
امپرياليستها و صهيونيستها مورد تحقير و دشنام
قرار گرفته اند و در سراسر جهان با بی احترامی
مواجه می شوند دستيابی به چنين احساسی يک
پشتگرمی به آنها می دهد تا بر زخمهای اين تحقيرها

آنها با سرمايه ديگران به فخر. مرهمی بگذارند
متوسلفروشی و سرپوش تحقيرهای جهانی خويش 

از اين نقطه نظر نيز بايد تاثيرات اقدام. می شوند
  .انوشه انصاری را بررسی کرد
  ٭٭٭

انوشه انصاری تنها ايرانی نيست و نبود که بر آسمان
  ٧ادامه در  صفحه ...صاف و ايران پرستاره 
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

  ...اندازه شکنجه
اين واقعيت همه دانسته هميشه از. التين است

جانب امپرياليستها و نوکران بومی آنها نفی می
است آن نيست کهوضعيت جديدی که پديد آمده . شد

،امپرياليستها برای نخستين بار شکنجه می کنند
شکنجه می، وضعيت جديد آن است که آنها !خير

کنند و به انجام شکنجه اعتراف می نمايند ولی نام
  .ديگری بر آن می گذارند

وقتی در ايران رژيم جمهوری اسالمی بر سر کار
آمد با تکيه بر زمينه فجايع تکان دهنده رژيم
پهلويها و نفرت عمومی مردم از زندان و شکنجه
و اعدام در قانون اساسی جمهوری اسالمی توسل
.به شکنجه برای کسب اقرار را ممنوع اعالم کرد
ولی همين رژيم اسالمی وقتی پای منافع طبقاتيش
به ميان آمد و مقاومت پرشور و قهرمانانه مردم را
 بهدر مقابل خويش ديد برای سرکوب مخالفين

شکنجه متوسل شد و برای اينکه با قانون اساسی
جمهوری اسالمی در تناقض قرار نگيرد نام آنرا به

“جنبه آموزشی و تربيتی“اسالمی که “ تعزير“
 در ايران شکنجه موقوف شد و.دارد تغيير داد

  . تعزير حاکم گرديد
جرج دبليو بوش نيز در آمريکا همين کار

 آنها با شکنجه.جمهوری اسالمی را می کند
مخالفند و حتی در ظاهر پيمانهای جهانی منع
شکنجه را به رسميت می شناسند و برای افراد دير
باور نيز به امضاءهای خويش در زير اين اسناد

ولی در هيچ کجا ننوشته اند که با. اشاره می کنند
تکميل و توسعه روشهای مبتکرانه بازجوئی نيز

رياليستها شکنجه نمی کنندبه اين جهت امپ. مخالفند
 استفاده“روشهای نوين و تکميلی بازجوئی“از 

شکنجه را بر زبان“ نجس“آنها حتی نام . می کنند
“سوء رفتار“نمی آورند بلکه ترجيح می دهند از 

بنا بر. که به گوش خوش آواتر می آيد سخن برانند
درک امپرياليستها رژيم جمهوری اسالمی شکنجه

زندانهای رژيم جمهوری اسالمیگر است و در 
شکنجه های ضد بشری صورت می گيرد که
طبيعتا ادعای نادرستی نيست ولی همين واقعيت در
مورد سربازان آمريکائی در عراق و يا افغانستان

نخست. و يا يوگسالوی و غيره نام ديگری دارد
آنکه امپرياليستها بنا بر باور ساخته و پرداخته

ه و دموکرات هستند و دارای آزاديخوا“عمومی“
 در خون خود می باشند که“ارزشهای واالئی“

مبتنی. ساير ملل از داشتن اين ارزشها محرومند
،خود ساخته“ ارزشهای واالی“بر اين 

امپرياليستها هرگز نمی توانند ماهيتا شکنجه گر
“دموکرات و بشر دوست“آنها ماهيتا . باشند
د برخی سربازانليکن در پاره ای موار. هستند

 کيهان سلطنت نقل ازبه( آمريکائی“خاطی“
 شکنجهخود سرانهپيدا می شوند که )  توفان-طلبان

داده و اطالعات کسب شده از اين طريق را در
 و مقاالت باال نيزاختيار مقامات باال قرار می دهند

بدون پرس و جو اين اطالعات کسب شده را بدون
 اين.مات باالتر می دهندتحقيق می پذيرند و به مقا

به اعمال“ رفتار خودسرانه “با“ خاطی“سربازان 
آمريکائيها در يک.  اشتغال دارند“رفتار سوء“

سندی که با بی شرمی تنظيم کرده بودند و پس از
،مقاومت افکار عمومی يواشکی پس گرفتند
تعريف جديدی از شکنجه می کنند و می آورند که

ه منجر از کار افتادناعمال خشونت تا زمانيک
ارگانی در بدن نشود و خطر مرگ نداشته باشد

زود دويچه سايتونگ(شکنجه  ورفتار سوء نيست
  ٨ادامه در صفحه  ... ).٢٠٠٥ دسامبر ٩

  ...انوشه بر تارک آسمان
خيره شد و  سوار بر توسن آرزوها در کهکشانها به

در. ا به روياهای خويش تحقق بخشدتاخت پرداخت ت
٢٨خائنانه ، درست پس از آودتاى ١٣٣٢شهريور 

  به اتهام به آتشهوشنگ انوشهمرداد ناوى وظيفه 
،ناو ببر همراه با يارانش مهناوی دوم خيریآشيدن 

بادر ميدان اميرآباد خرمشهر ناوی وظيفه گهربار 
چشمان باز و لبخندی جاويدان بر لب با قامتی

فراشته و سينه ای برای تحقير دشمنان سپر کردها
 مرداد در حالی که٢٨بدست رهبران کودتای خائنانه 

قلبش برای رهائی ايران می تپيد با لبخند تمسخر بر
  لب به لوله تفنگ جوخه مرگ

انوشه با هزاران اميد و. گرديدتيرباران  خيره شد و 
انآرزو به اين جهان چشم گشود و به ستارگان آسم

وی در رويای خويش چنين. صاف  ايران خيره شد
سير می کرد که آيا می توان روزی بشريت را بر
عرش اعلی رسانيد که بر ستارگان فخر بفروشند؟ آيا
می توان بشريت را بر تارک سر قرار داد که مظهر

ر افشانی در آسمان تاريخ جهان باشند؟ وی شاهدُد
خاموش می شوندبود که ستارگانی فرومی ريزند و 

ولی سحاب بزرگتری جايگزين آنها می شود و مرگ
 . آغاز زندگی ديگری است، پايان زندگی نيست،يکی

وی انوشه ما بود که بر تپه ای از گل آراميده بود و
چهره درخشان و خندانش در کنار ساير ستارگان
آسمان مبارزات انقالبی مردم ايران پرتو افشانی می

ی نسلی است که در اين آسمان بیکرد و سمبلی برا
وی چون. کران روياهای خويش را جستجو می کنند

ستاره تابناکی در متن آسمان صاف ايران نصب شده
است و با لبخند تحقيرآميزش نسبت به دشمن راه و
شيوه زندگی شرافتمندانه  و غرور آفرين را می

وی راهی را نشان داد که به تحقير انسانها. نماياند
اتمه می دهد و مقام شايسته زن را در اجتماع درخ

اختيار وی قرار می دهد و ملتهای تحت ستم را رها
می سازد که در آن جامعه نه به غرور کاذب نيازی

 سمبل هويت بشريت به حساب،باشد و نه اينکه پرچم
جامعه ايکه در آن سرنوشت کودکان خيابانی که. آيد

ديگری رقمچون کابوسی وحشتناک است طور 
بخورد و از آن تنها در کتب تاريخ بعنوان ننگ

وی می. بشريت و جنايت سرمايه داری ياد شود
خواست به رويائی پوشاک واقعيت تن کند که در آن
هيچ زن ايرانی برای رشد شکوفائی استعدادهای خود
.نيازی نداشته باشد که به سرزمين ينگه دنيا رود

ای همه انوشه های ايرانانوشه جان داد تا زندگی بر
هنوز. افتخار آميز و مملو از رفاه و انسانيت باشد

نسلهای فراوان ايران برای تحقق روياهای انوشه ما
می رزمند و اين راه خستگی ناپذير را تا فرجام

همه آنها که دستشان در خون. نهائی طی خواهند کرد
هوشنگ انوشه غرقاب است پيامهای تبريکشان را

خانم انوشه انصاری بنام شهبانوی ايران ارسالبرای 
اظهار مسرت شاهپرستان و مرده پرستان. کردند

، سلطهشاهدوست پرده ساتری بر شرايط اختناق
خيانت بهساواک و ديکتاتوری فردی شاه و گری 

دوران گذشته است کهميهن و بيگانه پرستی 
  .ماحصلش همين رژيم جمهوری اسالمی است

 مشت و بر لب، لبخند تمسخرايستاده قامت ،ل ماُگ
 انوشه بود که از دل خاک خاوران ايران،گره کرده
اين انوشه الهام بخش ما و نسلهائی است. شگفته شد

که برای روياهای انسانی خويش می رزمند و از پای
   . نمی نشينند

  
***** 

  ...درخشان باد راه 
کارگران و خلقهای ستمکش جهان ، پلی  است که

 انفالب خلقهایانقالب طبقه کارگر اروپا را با
آنگاه فاشيسم. مستعمره و نيمه مستعمره پيوند ميدهد

.هيتلری راهزنانه بر اتحاد شوروی حمله ور گرديد
حزب کمونيست شوروی به رهبری رفيق استالين  با
بسيج توده های مردم و اتحاد استراتژی و تاکيتيک
جنگ انقالبی توانست دشمن زحمتکشان خون خواری

ان مسلح بود درکنام خود برلن از پای دررا که تا دند
آورد وزمينه پيروزی خلقهای اروپای شرقی را فراهم

به اين طريق حزب کمونيست شوروی بحق. سازد
درمرکز احزاب کارگری و کمونيستی و دولت
شوروی  به حق درمرکز دولتهای سوسياليستی

  .قرارگرفت 
يروزيهااما تجربه تلخ نشان داد که با وجود همه اين پ

امکان احيای سرمايه داری درکشور شوروی ازميان
ثابت کرد.... نمونه يوگسالوی و چين و. نرفته است

که امکان تبديل کشور سوسياليستی به کشور سرمايه
داری فقط ازطريق حمله مسلحانه خارجی نيست، بلکه
ازطريق حمله ايدئولوژيک وسياسی وفرهنگی داخلی

بورژوازی بتوانند ستاداگرعناصری از . نيزهست
طبقه کارگر يعنی حزب کمونيست را از داخل تسخير
کنند خواهند توانست حزب و کشور را از راه

درکنگره. سوسياليستی براه سرمايه داری برگردانند
 حزب کمونيست شوروی به رهبری٢٢ و ٢٠

خروشچف و دستيارانش که که سالها خود را
بودند به کودتایدرصفوف طبقه کارگر پنهان کرده 

رويزيونيستی درحزب و دولت دست زدند،
 لنينيسم را مورد حمله وحشيانه و کينه-مارکسيسم

توزانه  قراردادند، حزب طبقه کارگر را تغيير ماهيت
تبديل کردند،" حزب همه خلق" دادند و آنرا به 

ديکتاتوری پرولتاريا را حذف نمودند و ديکتاتوری
را برحزب و دولت حاکمبورژوازی بوروکراتيک 

با. گذاشتند" دولت  تمام خلق " کردند و نام آن را 
کسب قدرت سياسی توسط دارو دسته خروشچف اتحاد
شوروی از مرکز انقالب جهانی به ضد انقالب جهانی

راه" تبديل شد و نهضت انقالبی جهانی را در دام 
که همان راه پارلمانی سوسيال" مسالمت آميز
همزيستی مسالمت" ست انداختند و به نام دموکراسی ا

به بند وبست با امپرياليستها و بويژه امپرياليسم" آميز
آمريکا و به سوداگری بر سر حق حاکميت ملتها
مبادرت جستند، درفش ظفربخش انترناسيوناليسم
پرولتری را بدور افکندند و بر سر هژمونی جهان با

شوروی. دامپرياليسم آمريکا به رقابت پرداحتن
امپرياليستی به مدت سه دهه به خرابکاری و سوسيال

تفرقه جنبش کمونيستی و کارگری جهان مشغول بود و
چنان تاثيرات مخربی بر جای گذاشت که سالها طول
ميکشد تا اين اثرات مسموم را ازاذهان  کارگران و

  .رهروان طبقه کارگرد پاک نمود
 کمونيست کسانيکه دو دوره متفاوت تاريخ حزب

شوروی و دولت اتحاد شوروی را از يکديگر نمی
شناسند  و شوروی را بعد از قدرت گيری خروشچف

فروپاشی" و شرکا سوسياليستی ارزيابی کرده و
را با روی کارآمدن  گرباچف و يلستين" سوسياليسم

تحليل ميکنند دراشتباه عظيمی بسر ميبرند و اينان
ت و حزب اتحاد شورویهنوز درنيافته اند ماهيت دول

بعد از خروشچف ضد کمونيستی، ضد انقالبی و
مناسبات حاکم سرمايه داری انحصاری دولتی بوده

  .است
تجربه انقالب سوسياليستی اکتبرو لننيسم نشان داد که

 لننيستی که درنبردهای–بدون حزب  مارکسيستی 
  ١٠ادامه درصفحه... طبقاتی برضد ارتجاع،
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ديگر نيازی به قوه قضائيه نبود اصل بی اطالعی
 دادستانها وگره گشای همه مشکالت می شد و

.قضات بايد در خانه های خود سماق می مکيدند
اگر چنين نبود تجزيه قوای سه گانه مندرج در

  .  قوانين بورژوائی حرف مفتی بيشتر نبود
نخست اينکه شکنجه کردن انسانها همواره يک

اين امر نه تنها. عمل زشت و غير مجاز بوده است
ولت آمريکادر قوانين آمريکا بازتاب دارد بلکه د

بر اساس موافقتنامه ژنو پای آنرا امضاء کرده
لذا ادعای آقای مک کين برای غير قانونی. است

کردن امری که تا کنون غير قانونی بوده بيشتر به
اين خاطر است تا با طرح اساس مسئله تبصره ای
به قانونی که مو الی درزش نمی رفته اضافه کنند

 دست داشته وتا متهمينی را که در شکنجه
اعمالشان رو شده است با ياری دولت آمريکا و

در حقيقت پيشنهاد. تبصره های قانونی تبرئه کنند
آقای مک کين و تصويب اين قانون دست دولت

کارمندان دولتی“آمريکا را باز می گذارد تا توسط 
 که نمی توانند“با فهم معمولیغير نظامی 

 اساس قانون اعمالشان در مغايرت با“بفهمند“
قرار دارد مانند گذشته به اعمال شکنجه مخالفين

مگر. سياستهای آمريکا در سراسر جهان بپردازند
نمی شود پس از تبرئه اين شکنجه گران به استناد
نادانی و بر اساس اين قوانين مسخره افراد جديدی

که“ ندانند“را برای شکنجه پيدا کرد که از قبل 
غير انسانیکار زشت و  يک انسانشکنجه کردن 

در ارتش آمريکا و سازمانهای امنيتی آن. است؟
ارشميدسها و کريستف کلمبهای فراوانی حضور
دارند که با فريادهای يافتم يافتم چنين افرادی با

در پيشنهادات. رديف کنندرا “ فهم های معمولی“
مک کين به کتابهای آموزشی ارتش آمريکا استناد

در آنجا نوع رفتار با اسرا رامی شود که گويا 
ولی. تعيين کرده اند که شکنجه جز آنها نيست

اسناد بدست آمده از کماندوهای نظامی هوادار
آمريکا در آمريکای جنوبی ثابت می کند که
پنتاگون در کتابخانه وسيعش کتب ديگری نيز در
اختيار دارد که به نظاميان آموزش می دهد چگونه

علم. قر آورندشکنجه دهند و ُماسرا را وحشيانه 
بيولوژيک در قاموس امپرياليسم در خدمت

  .آدمکشی قرار می گيرد
آقای استفان هالی مشاور امنيتی رئيس جمهور
آمريکا از نظر خويش اعمالی را که شکنجه
محسوب می شوند بازگو می کند از جمله

،، کشتن اسراآزمايشات بيولوژيک بر روی اسرا
، مجروح کردنلول کردن آنهالت و پار و مع

آقای هادلی. ، تجاوز به اسراعمدی و يا خطرناک
در ضمن می افزايد که پرزيدنت در يک متن
قانونی دقيقتر به اين مسايل می پردازد و اعمال

، رفتار غير انسانی و تحقيرآميز راوحشتناک
 البته به ادعای ايشان پرزيدنت.ممنوع می کند

 امريه ای مسئلهبوش محق است با صدور
،چگونگی نقض معاهده ژنو را طوری تنظيم کند

. نباشدبرجسته آن چنان ،آنحد بطوريکه تخطی از 
را به فارسی قابل فهم“ نغز“اگر اين همه سخنان 

ترجمه کنيم معنايش اين است که اعمال خشونت
وحشيانه و غير انسانی در آمريکا قدغن است ولی

غير انسانیشيانه و وحخشونت اينکه چه اعمالی 
محسوب می شود توسط پرزيدنت تعريف و تعيين

 مشورت“ادموکراسی آمريک“حقوقدانان . می شود
می کنند که چگونه می شود بدون دادن مدرک و
گذاردن رد پا مخالفين را شکنجه دهند و سر قانون

پرگوئيهای آنها تنها لفاظيهای. را کاله بگذارند

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

  ...اندازه شکنجه
خانم کوندليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا که
تحت فشار افکار عمومی جهان قرار داشت و حتی

ر به اروپا انتقاد متحدين اروپائیمی بايست در سف
را نيز تحمل می کرد با موذيگری اظهار داشت که
هيچ کارمند دولتی آمريکا حق رفتار وحشيانه و
ضد انسانی را ندارد و به نقل از روزنامه فوق

 که کارمندان دولتی“سيا“مامورين سازمان امنيتی 
.محسوب می شوند از اين قاعده نبايد مستثنی باشند
آشکار شدن اعمال وحشيانه امپرياليستهای
آمريکائی در جهان که بشدت به اعتبار آنها صدمه
زده است و ضريب بی آبروئی آنها را در حد غير
قابل تصوری افزايش داده است موجب پاره ای
مقاومتها در داخل خود آمريکا در ميان هيات
حاکمه آمريکا شده است تا کاله گشادی برای سر

مريکا فراهم آورند و مانع شوند تا افکارمردم آ
عمومی اين رفتار حيوانی و سبعانه را ناشی از
.ماهيت نظام سرمايه داری امپرياليستی تفسير کنند
ووقتی چند سناتور مشهور آمريکائی زبان به
اعتراض آبکی بگشايند هم دست جرج بوش را در
ادامه سياستش در خدمت سرمايه باز گذاشته اند و

م ابتکار عمل را خود بدست گرفته و مانع از بهه
.وجود آمدن جنبشهای اعتراضی مردمی شده اند
آنها اعتراضات را از خيابان به سالنهای بحث

در عين حال زبان منتقدين. مجلس سنا آورده اند
مثال. رقيب خويش را نيز با اين مانور بسته اند

درسناتور مک کين که در توهين به مردم ايران 
کنفرانس امنيت اروپا در مونيخ دهان دريده گی می
کرد در اعتراض به جرج بوش خواهان ممنوعيت

معاون جرج بوش آقای ديک. شکنجه شده است
چنئی با ياری هواداران جمهوريخواهش در کنگره

در. تالش کرده که مانع از تصويب اين قانون شود
ی پشه با حبشه آقااثر اين جنگ پر گرد و خاِک

می کند و کنگره می“ عقب نشينی“ديک چنئی 
 نيز“سيا“يرد که از اين پس مامورين سازمان ذپ

آموزشیکتاب حق شکنجه ندارند و بايد بر اساس 
 اين شامبورتی.تدوين شده ارتش آمريکا رفتار کنند

بازی را رسانه های گروهی جهان پيروزی
آمريکائی“ دموکراسی“، “تمدني“و “ بشريت“

ادند و از نيروهائی سخن راندند که با قدرتجلوه د
افسانه ای خويش جرج بوش را مهار می کنند و
خطاهای جامعه دموکراسی را تصحيح می

  ؟ !!نمايند
مشاور امنيتی آقای جرج بوش استفان هادلی به
متن پيشنهاد آقای مک کين تبصره ای افزود که
مبتنی بر آن دولت آمريکا موظف است به متهمين

برای فهم مطلب اضافه(ر نظامی اعمال شکنجهغي
می کنيم که ترجمه آن مامورين سازمانهای امنيتی

از نظر) توفان-که غير نظامی هستند می باشند
مشروط بر اينکه متهمين. قضائی مساعدت کند

افراد دارای فهم“بتوانند ثابت کنند که به عنوان 
ها غيرنمی توانسته اند بدانند که اعمال آن“ معمولی

 آيا از اين همه شارالتانيسم و.قانونی بوده است
در همه دنيا يکی. رياکاری شگفت زده نمی شويد؟

از اصول غير قابل تخطی حقوق بورژوازی اين
است که بی اطالعی از قانون دليل مصونيت از

اگر چنين نبود هر کس می توانست. مجازات نيست
 قانونیبه استناد بی اطالعی خود بهر عمل غير

اگر چنين نبود هر قاتلی را که مدعی. متوسل شود
 مجازات،می شد نمی دانسته برای ارتکاب به قتل

اعدام و يا حبسهای طويل المدت و يا ابد وجود
اگر چنين نبود. دارد می شد از مجازات معاف کرد

سخن اين است .ن استحقوقی و برای رد گم کرد
اساسا به“ دموکراسی آمريکا“که چگونه است که 

برای کسانی.  و امريه هائی نياز داردنيانوچنين ق
که اساس اعمال شکنجه را نادرست نمی دانند و به
زير پرسش نمی برند ممنوعيت قانونی حتی اگر

  .درست باشد ولی اجراء شود چه سودی دارد
ت به صورت مشخصآقای هادلی حاضر نشده اس

بخوانيد(بيان کند که کدام روشهای بازجوئی
وی به تنظيم فهرستی. مجاز است) توفان- شکنجه

از شکنجه های مجاز که نام آن را روشهای
بازجوئی گذارده اند خواهد پرداخت که صورت آن
.پنهانی است و هرگز انتشار عمومی نخواهد يافت

 حقيقتا بیشفافيت دستگاههای سرکوب امپرياليستی
 تاکيد“سيا“ولی بازجويان سازمان . ؟!نظير است

می کند که زير آب کردن سر اسرا و خفگی دادن
به آنها تا سر حد مرگ ديگر مانند سابق بخشی از
روشهای بازجوئی آنها نيست ولی کارشناسان
حدس می زنند انداختن اسرا در اطاقهائی با

تب به، ريختن آب سرد بطور مرسرمای زير صفر
ایرروی اسرا و يا دادن بی خوابی مستمر به آنها ب

 به جا و انسانی است و کاِراز آنها“ پذيرائی“
نوآوری در امر بازجوئی محسوب می شود که با

    .شکنجه کوچکترين مقاربتی ندارد
در ويتنام ارتش آمريکا از مواد شيميائی و

در کره شمالی. بيولوژيکی در جنگ استفاده کرد
، در عراق و يوگسالوی ميکروبی پرتاب کردبمب

بمبهای راديو آکتيو فرو ريخت و شهر فلوجه را با
 ارتش آمريکا.فسفر سفيد از سکنه خالی کرد

پارتيزانهای نهضت آزاديبخش ويتنام را تروريست
، و برای گرفتن اعتراف  سرهای اسرا را درناميد

خمره های آب تا سر حد مرگ فرو کرد و با
سايرين پارهچشم زه شکم آنها را در مقابل سرني
 تعداد زيادی از اسرا را از هليکوپترهای.کرد

دهقانان دهکده. آمريکائی به بيرون پرتاب کرد
هيچ قانونی نمی... مای الی را قتل عام نمود و

.تواند جلوی خون آشامی امپرياليسم را بگيرد
تجربه تاريخ و عقل سالم و مبارزه طبقاتی خالف

  .آنرا ثابت می کند
“دموکراسی“در کنگره و سنای آمريکا که مظهر 

قوانينی به تصويب رسيده است کهآمريکائی است 
 رعايت شود و“حدش“بر اساس آن شکنجه ايکه 

می توان. مجازات اسرا مجاز شمرده می شود
بازداشت شدگان را بدون تفهيم جرم برای مدت

چنان دامنهاين اقدام آن. نامحدود بازداشت کرد
گسترده ای دارد که می تواند دامن هر کس را

از اين گذشته دولت آمريکا مجاز است در. بگيرد
خارج آمريکا زندان تاسيس کند و اداره نمايد که

در قديم. مشمول قوانين مدنی و حقوق بشر نباشند
هر فئودالی برای خود سياه چال داشت و می

 و خویتوانست بر اساس اراده شخصی و خلق
 رعايای بيچاره و يا مظنونين و مخالفين را،ارباب

به غل و زنجير ببندد و در زندانهای خويش تا هر
اگر ارباب موجوديت. موقع که اراده کند نگاه دارد

وی را فراموش می کرد رعيت بدبخت در سياه
اين. انسانها فاقد هر حقوقی بودند. چال می پوسيد

 که از تمام حقوقفئودالها و اربابها بودند
برخوردار بودند و در باره سرنوشت انسانها خدای

قوانين جرج بوش اين. گونه تصميم می گرفتند
رسوم را از قبرستان تاريخ بيرون کشيده و با
توسل به قرون وسطی و دوران گالدياتورها شيشه

آنها اعترافات. عمر مردم را در دست گرفته است
  ٩ در صفحه  ادامه...زير شکنجه را جرم
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  ...اندازه شکنجه
 نمی دانند بلکه بر عکس معتقدند اگر به تشخيص

قابل اعتماد و از نظر“دادستان چنين باشد که اسناد 
 مجاز آنها به دادگاهه ارائباشند“  جرم گويااثباِت
وکالی مدافع اسرا حق مطالعه اين اسناد را. است

ندارند و در صورت لزوم می توانند آنها را
لخيص شده و با نامهای مستعار که در حقيقتت

اسناد جعلی و غير قابل بررسی و ادعائی است در
 دادگاههای عادی،دادگاهها. اختيار داشته باشند

برای رسيدگی به جرم نيستند دادگاههای نظامی
مانند دادگاههای زمان محمد رضا شاه در ايران

  .هستند
ند که مانعکنگره در عين حال بايد قوانينی بگذرا

شود افراديکه در زندانهای امپرياليسم آمريکا
عمرشان در اثر خودسری و خودکامگی امپرياليسم
تلف شده است حق شکايت از مقامات آمريکائی را

بهترين. و کنگره اين کار را می کند. داشته باشند
نمونه آن آقای مصری تبعه آلمان و لبنانی تبار

يتی آمريکا مخفيانهاست که توسط سازمانهای امن
بدور از زن و فرزند، در افغانستان ربوده می شود

مورد شکنجه و اذيت و آزار قرار می گيرد و
. بعلت بی گناهی در بالکان رها می شودماهها بعد

چنين آدمی و صدها نفر افراد ديگر شبيه وی حق
تقاضای خسارت از امپرياليسم آمريکا را توسط

دارند ولی هر ايرانی خوددادگاههای آمريکائی ن
فروخته و دزدی که به آمريکا رفته است تنها به
استناد ادعاهای پوچ و اسناد جعلی حق دارد از
ثروت مردم ايران که توسط آمريکائيها در بانکهای
آمريکا مسدود شده است ميليونها دالر برداشت

حتی بازماندگان قربانيان. نمايد و به جيب بزند
نتهای سازمان حماس در خاورآمريکائی خشو

ميانه با اين استدالل که گويا حماس از ايران پول
، پس آمريکائيها بدست ايرانيها کشته شدهمی گيرد

 به مصداق منطق هوا تار است تار آلت موسيقیاند
است پس هوا آلت موسيقی است حق برداشت
ميليونها دالر از حسابهای مسدود ايران را که

اين مالک جامعه. ود نيست دارندبرای آنها مسد
سرمايه داری امپرياليستی و قانون اساسی بقاء ان

  .است
٣٤ رای در مقابل ٦٥اين قوانين جنايتکارانه با 

رای در سنای آمريکا بعد از تصويب آن در کنگره
رئيس جمهور آمريکا از اين. به تصويب رسيده اند

رزه بااقدام به منزله دستيابی به ابزاری برای مبا
تروريسم تجليل کرد در حاليکه همه می دانند که با

، قوانين قضائیاين کار سر حقوق بشر بريده شد
ا جنبه رسمیهآمريکا از کار افتاد و شکنجه انسان

       .پيدا کرد
استقرار اين حکومت پليسی به بهانه استقرار امنيت

آنها به عامل. و حمايت از مدنيت صورت می گيرد
عب و وحشت برای فريب افکار عمومیترس و ر

و با“ دموکراتيک“تکيه می کنند تا به روش 
شستشوی مغزی با تدوين و تصويب قوانين

 حکومت پليسی و سانسور مطلق مستقر،مقتضی
همين.  اکثريت نيز به قتل خويش رای می دهد.کنند

امپرياليستی که مدنيت را برای امنيت بزير پا می
حزب کمونيست کارگری“د گذارد بنا بر تائي

 قرار بود پس از ورود به عراق با“ايران
 زمينه را برای،برقراری امنيت و سپس مدنيت
حزب کمونيست“آغاز مبارزه طبقاتی آماده کند تا 

مبارزه“ بتواند با خيال راحت به “کارگری
قرار بود مدنيت. در عراق ادامه دهد“ طبقاتی

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

را در“ ياسیاسالم س“آمريکا پدر صاحب مرده 
قرار. آورد تا زمينه فعاليت کمونيستها فراهم شود

 به آمريکا به عنوان متحد خويش“کمونيستها“بود 
 که زير بالنگاه کنند“ اسالم سياسی“در مبارزه با 

ما. مبارزه طبقاتی کمونيستها را گرفته است
حزب توده“ و “حزب کمونيست کارگری“از

ق می پرسيم مگر و برادر تنی اش در عرا“ايران
قرار نبود در عراق مدنيت را حاکم کنند و مبارزه
طبقاتی را برسميت بشناسند و به آن ياری کنند؟
مگر شرط شروع مبارزه طبقاتی منوط به استقرار
جامعه مدنی در عراق نبود؟ اين چگونه جامعه

 در پی،مدنی است که امپرياليستها در کشور مادر
حزب“ رهبران ؟ آن.کندن گور آن هستند

 که برای امنيت در عراق و“کمونيست کارگری
افغانستان و فلسطين و لبنان می جنگيدند چگونه
است که زبان به انتقاد از سياست تفوق امنيت
آمريکا گشوده اند و آمريکا را ناقض مدنيت جلوه
می دهند؟ پس تکليف فريب خوردگان و قربانيان

وی اينپاسخگ. اين سياست در گذشته چيست
  جنايت کيست؟ منصور حکمت است؟ 

وزير دادگستری آمريکا آقای آلبرتو کنسالس
طرحی ارائه کرده است که اعترافات زير شکنجه

“ دشمنويانججنگ“اسرای گوانتانامو را بعنوان 
آقای کنسالس در عين حال مخالف. مجاز می داند

آن است که متهم شود طرح وی موافقتنامه ژنو را
وی می گويد که ممنوعيت. ی می نمايدبی محتو

“نا دقيق“روشهای غير انسانی بازجوئی بسيار 
 وی بر آن است که نمايندگان.تعريف شده است

کنگره آمريکا بايد دقيق بگويند که بکار بردن کدام
،اعمال در ضمن بازجوئی از مظنونين به ترور

در طرح اقای کنسالس متهم حق ديدن. مجاز است
مخالفين آقای آلبرتو. يه خودش را نداردمدارک عل

کنسالس از هر دو حزب رسمی دموکرات و
جمهوريخواه نگرانی خويش را از اين جهت ابراز
می کنند که اين شل کردن معاهده ژنو توسط قوانين
ملی آمريکا می تواند توجيه ای در دست ساير دول
دهد که به اقدامات مشابه متوسل شوند و در نتيجه

در دراز مدت جان سربازان آمريکائی نيز بهآن 
اين سناتورهای دموکرات و. خطر افتد

جمهوريخواه که در مدرسه و دانشگاهها دروس
“دموکراسی“ را خوب آموخته اند و “دموکراسی“

در جامعه آنها ظاهرا به ادعای نوکران آمريکا در
“نهادينه“سراسر جهان و از جمله ايران خودمان 

ا نفس انجام شکنجه و نقض حقوق بشر ب،شده است
آنها هرگز نگران سرنوشت هزاران. مخالف نيستند

نفر انسان فاقد حداقل حقوق نيستند که در چنگال
خون آشام امپرياليسم آمريکا گرفتار آمده اند آنها

 های را نگرانند زيرا می ترسند ساير دول جوابِِ
لبا هوی دهند و به همان شيوه استداللی متوس
.شوند که امپرياليستهای آمريکائی متوسل می شوند

، از قصاصنگرانی آمريکا از مقابله به مثل است
   .می ترسند

در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی لنينی
ولی. استالينی اعمال شکنجه قانونا ممنوع بود

بورژواها با دروغ و دغل نعره می زنند که در
دن شکنجه میشوروی مخالفين را برای مقر آور

کردند تا اعتبار اعترافات متهمين در دادگاههای
در اياالت متحده. مسکو را به زير پرسش ببرند

شکنجه“ حقوق بشر“و “ دموکراسی“، مهد آمريکا
و مجازقانونا تصويب که تا کنون رايج بود کردن 

ولی همه آن منتقدين جانبگير و با سوءمی شود 

 لندنی ارگان سياسیکيهان. نيت خفقان گرفته اند
شاهدوستان و سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ

  .آمريکا از اين جمله اند
دولت سرمايه داری مانند گانگسترها خودش به

، قوانين اساسی خودش راآدمربائی دست می زند
، برای فريب مردم به نشر اکاذيبلگد مال می کند
، برای کسب اطالعات اسير بیمشغول می شود

 شکنجه می کند و از اقارير راست و ياخبر را
دروغ آنها برای شکنجه افراد ديگر استفاده می

، دولت سرمايه داری زندانهای مخفی دارد.کند
،، دادگاههای مخفی  نظامی داردحقوق مخفی دارد

، مناطقی در جهان بعنوانمشاغل مخفی دارد
جزايری ساخته است که در آن حق توحش

ود و ارزشهای بشری ازبرسميت شناخته می ش
،در اين مناطق مخفی. حق ورود به آن محرومند

قوه.  حرفهای مفتی بيش نيستند،انسانيت و حق
، قوه مقننه تهی می شود وقضائيه از کار می افتد

.با کمک باتوم حق حيات داردفقط قوه مجريه 
دولت سرمايه داری به يک گانگستر جنائی بدل می

اين.  انسانی وداع می گويدشود و با همه ارزشهای
دولت تروريسم رسمی را به جای تروريسم کور
می گذارد و به عنوان دولت ادعائی که بايد مظهر

، نقض حقوق بشر و، بی قانونیمبارزه با بی حقی
نفی ارزشهای بشری باشد به بزرگترين ناقض

، و حقوق اجتماعی بدل می، قانونمداریحقوق بشر
ه دولت طبقاتی ماهيتدر اين جاست ک. شود

سرمايه دارانه خويش را نشان می دهد و نقاب
     .خويش را بر می کند“ مدنيت“

اينکه امپرياليستها و در راس آنها امپرياليسم
آمريکا شکنجه می کرده است بر هيچکس پوشيده

حتی دوستان امپرياليستها نيز به اين شکنجه. نبود
ی تبرئه نظامهای وحشيانه اشاراتی دارند ولی برا

سرمايه داری آنرا نه قاعده و ناشی از ماهيت نظام
سرمايه داری امپرياليستی بلکه ناشی از خطاهای
قابل اصالح و سالمت نظام سرمايه داری می دانند
که بطور خودکار زشتيها و بيماريهای خود را دفع

آنها شکنجه گری نظام سرمايه داری را. می کند
 از ماهيت ددمنشانه آن استکه بخش جدائی ناپذير

از. وسيله توجيه و برتری اين نظام جا می زنند
 ابزاری برای حمايت،نقض حقوق بشر و توحش

ولی اين. از امپرياليسم می سازند و ساخته اند
حرافيها و عوامفريبيها نمی تواند عمر طوالنی

يک نفر را می شود برای هميشه. داشته باشد
برای چندیهم می شود ، عده ای را فريب داد

فريب داد ولی همه را برای هميشه نمی شود فريب
.وضعيت کنونی در اين مرحله اخير است. داد

امپرياليستها با موجی مرتفع و سهمگين از
.مبارزات مردم جهان در سراسر گيتی روبرويند

ردی ديگر ُب“آشوبگران“، “تروريستها“اتهام 
 اين نهضتهاآنها ناچارند برای سرکوب. ندارد

شمشير را از رو ببندد با دموکراسی بورژوائی
ها کهلفاظيست خود را رو کنند و از  د،وداع گويند

آنها نياز دارند که. ردی ندارد دست بردارندديگر ُب
شکنجه را قانونی کنند زيرا شکنجه قانونی که کار
آنها را قانونی جلوه می دهد وسيله بهتری برای

. شکنجه های غير قانونیعوامفريبی است تا
طبيعتا راحت تر می شود سفسطه کرد اگر در

، نظافت انگشتتعاريف من در آوردی ناخن کشی
معرفی شود و تنقيه آبجوش ضد عفونی روده

 آنوقت پرزيدنت بوش و حاميان و.عنوان گردد
 ١١ادامه در صفحه  ...متحدين سرمايه داريش
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  حدت و تشـــکيالت استچاره رنجبــــران و 

   ...درخشان باد راه 
 بورژوازی، امپرياليسم و فرصت طلبان رنگارنگ
آبديده شده باشد، بدون حزب کمونيستی که ستاد
رهبری انقالب توده های زحمتکش باشد نمی توان

پرولتاريا و ساير اقشار تحت ستم را از امررهائی
زير هرگونه يوغی بسرانجام رسانيد، و از پيچ و

  . جستخمها و دامهای دشمنان انقالب رهائی
انقالب اکتبر می آموزد که طبقه کارگر برای آنکه به
هدف خويش که ايجاد جامعه ای بدون طبقه و بدون
استثمار است نائل آيد بايد ابتدا قدرت سياسی را بدست

تنها با بدست آوردن قدرت سياسی است که. آورد
  .طبقه کارگر ميتواند به آرمانهای خويش تحقق بخشد

ن داد که بدون اعمال قهر نميتوانانقالب اکتبر نشا
.قدرت سياسی و حکومت را به تصرف درآورد
قهری انقالبی و توده ای و نقشه مند به رهبری حزب
پرولتارياو درهم شکستن نظام سرمايه داری  يکی
ديگراز درسهای مهم و کليدی انقالب سوسياليستی

  .اکتبر است
زهانقالب اکتبر می آموزد برای پيروزی درمبار

انقالبی و بخاطر جلب توده ها و رهبری آنها در راه
انقالب سوسياليستی ناگزيربايد رويزيونيسم و

بدون پيکاری پيگير و. اپورتونيسم را درهم شکست
همه جانبه با انحرافات سوسيال دموکراتيسم،
آنارکوسنديکا ليسم، اکونوميسم، ترتسکيسم و انواع و

 و ضد حزبی درمقيااقسام انحرافات خرده بورژوائی
س ملی و بين المللی امکان  پيروزی  پرولتاريا وجود

مبارزه با سرمايه داری وامپرياليسم از. نخواهد داشت
  .مبارزه با رويزيونيسم جدانيست و نمی تواند باشد

لنينيسم مظهر اين انقالب سوسياليستی کارگری با
مشی قاطع خويش بر گنجينه مارکسيسم و سوسياليسم

می افزود، پرولتاريا و خلقهای ستمکش را باعل
تنها با اين سالح است که. سالحهای برائی مسلح نمود

می توان اکتبر های گذشته را دراشکال و شرايط
جديدی احيا نمود و بشريت را ازشر بربريت سرمايه
داری، امپرياليسم و تمام آثار بازمانده از قرون گذشته

 .تبر مياموزداينست آنچه راه اک. رهانيد
  

درخشان باد راه پرافتخار انقالب کبيرسوسياليستی
               !   اکتبر

  !لنينيسم- افراشته باد پرچم ظفرنمون مارکسيسم
  

*****

 ...فاجعه ای در شرف
اسرائيل“ دموکراتيک“ خويش هميشه به ماهيت 

در منطقه تکيه کرده اند و از صهيونيستها در
 اين.ايت کرده اندسرکوب خلقهای منطقه حم

ردهای ناسيونال شونيست با صهيونيستهاهمدستی ُک
طبيعتا مورد خوشآيند رژيم عراق که به ايران
نزديک است و ساير گروههای مقاومت مردمی در

اين. عراق نيست و از چشم آنها نيز پنهان نمی ماند
عوامل مجموعه ای از تضادهای قابل انفجار در

  .  آورده استآينده در منطقه فراهم
امپرياليسم آمريکا نيز دچار تناقض در عمل شده

آنها در عين داشتن روابط ارباب و نوکر با. است
، در عين عالقه به حفظ مناسباتشانکردهای عراقی

با کردهای عراقی و حمايت پنهان و آشکار از آنها
با تغيير مرزهای جغرافيای سياسی منطقه موافقتی

ن امر يک متحد قدرتمند و قابل زيرا در اي.ندارند
اعتماد خويش را بنام ترکيه از دست می دهند و در
کنار اسرائيل که موجب تزلزل و نا بسامانی در
منطقه است اسرائيل دومی به وجود می آورند که

اين. به تشديد بحران در منطقه ياری می رساند
است که آنها ناچار شده اند در زمينه سرکوب

با دولت ترکيه کنار آيند و کردهای“ .کا.کا.پ“
عراقی را نيز به اين راه همدستی و مسالمت در

  .سرکوب خلق کرد بکشانند
“ريتح“ليبرال ترکيه متنفذ و روزنامه  به گزارش 

 در شمال عراق اردوگاه“.اک.اک.پ“ عنوان تحت
راس ويلسون، سفير آمريکا در“نخواهد داشت 

 در شمال عراق،اک.اک.آنکارا، اعالم کرد که پ
- تاکيد کرد نقشهوی. هيچ اردوگاهی نخواهد داشت

ای که در يک نشريه نظامی منتشر شده و در آن
بخش از آناتولی ترکيه، به عنوان خاک ارمنستان و

ربطی به سياست رسمیمشخص شده کردستان 
  .“...آمريکا ندارد

دولت ترکيه که بشدت از تحوالت عراق نگران
مريکا خواهان کسب امتيازاتاست با فشار به آ

آنکارا، به. بيشتری بجز قاچاق نفت کرکوک است
صبر ما لبريز شده“ که استحکومت عراق گفته 

   “.است
بنا بر همين گزارشات که در نشريات ترکيه منتشر
می شوند و حاکی از حساسيت دولت ترکيه نسبت
به مسئله کرد ها در عراق و ترکيه می باشند

جوزف“که ژنرال يادآور شدند کيه های تررسانه
، نماينده آمريکا جهت هماهنگی با دولت“رالستن

، اعالم کرده که“.اک.اک.پ “ترکيه برای حل مسئله
کشورش در صدد اتخاذ تدابير الزم جهت محاصره

 اين نماينده.مواضع  در کردستان عراق است
آمريکا برای جلب نظر دولت ترکيه بشدت فعال

های اولين نشست خود با ديپلماتبعد ازشده و 
نگاران روزنامهه  خبری بسترکيه در يک کنفران

خواهيمبا تالش و هماهنگی ترکيه، می“: گفت
سريعا تدابير الزم را برای مقابله با نيروهای مسلح

رالستن، در ادامه. “.يمئ اتخاذ نما“.اک.اک.پ“
بعد از ترکيه به عراق خواهد“ :سخنانش افزود

ا با مسئولين عراقی و ارتش آمريکا در اينرفت ت
  “.کشور گفتگو کند

حکومت عراق خواهد به گفته رالستن، وی از 
خواست تا نماينده خود را برای هماهنگی با ترکيه
و آمريکا جهت حل مناقشه نيروهای مسلح

  .تعيين نمايد “.اک.اک.پ“
“بحران“متعاقب آن برای اينکه هر چه زودتر اين 

رالستن، نماينده ويژه آمريکا در کنندرا مهار 
  ١١ادامه در صفحه ...مبارزه با ترور در 

معرفی يک اثر 
 ارزنده

ارد کهاعتقاد راسخ د) توفان(حزب کار ايران
دستآوردهای انقالب مشروطيت متعلق به سلطنت
طلبان نيست که در تمام طول عمر بيهوده پنجاه و
چند ساله پهلويها آنرا لگد مال کرده و بدور

دستآوردهای انقالب مشروطيت. انداختند
دستآوردهای مردم ايران است که تالش فراوان
کردند دست شاه و شيخ را از تعيين سرنوشت

به همين جهت حزب ما. ايران کوتاه کنندمردم 
خود را مدافع روح بزرگ انقالب مشروطيت
دانسته و از آن به منزله مرحله ای از تکامل
جامعه ايران که گامی انقالبی بوده است الهام می

حمايت می کند و مانع می شود که، از آن گيرد
دشمنان مردم ايران از جمله همان ياران شيخ و

در همين راستا ما. بنام خويش ثبت کنندشاه آنرا 
نه تنها به انتشار دو شماره ويژه نامه مشروطيت

،، نه تنها اين دستآورد را جشن گرفتيمپرداختيم
بلکه اثر ارزنده رفيق احمد قاسمی را در مورد

تجديد چاپ نموديم“ شش سال انقالب مشروطيت“
و خواندن آن را بهمه رفقا و  محققين و

  .ان توصيه می کنيمهموطنانم

  پيشگفتار چاپ اول
در باره انقالب مشروطه ايران، انقالبی بخاطر
برانداختن نظام فئودالی و سلطنت مطلقه و بيرون
راندن امپرياليسم روس و انگليس، آثار بسياری
انتشار يافته است ولی قسمت اعظم آنها تنها به
.اند ضبط و توصيف حوادث و رويدادها اآتفا آرده

ين نوشته رفيق فقيد ما قاسمی آه مسائل اساسیا
انقالب مشروطه ايران را به ايجاز و اختصار، طی
صفحاتی چند بر خواننده عرضه ميدارد ديد

  .صحيحی از اين انقالب بدست ميدهد
رفيق فقيد ما قاسمی در اين نوشته خود خصلت
انقالب، نقش بورژوازی را در آغاز و سپس نقش

هر و نشان خود را بر انقالب زدندها را آه م توده
  .به روشنی نشان ميدهد

انقالب مشروطه ايران، نخستين انقالب بورژوا ـ
دموآراتيك قاره آسيا، بر اثر مداخله دو امپرياليسم

ها و اشراف سرسپرده روس و انگليس و فئودال
آنها، با شكست روبرو گرديد و با آنكه اآنون قريب

روطه ميگذرد انقالبهفتاد سال از انقالب مش
بورژوا ـ دموآراتيك اما با محتوی نوين همچنان در
  .دستور روز نيروهای انقالبی ميهن ما باقی است

سازمان ما، به خاطر گرامی داشتن ياد رفيق احمد
قاسمی، اين نوشته را با نام خود مؤلف انتشار
ميدهد و اميد دارد آه با انتشار آن به شناخت و درك

  .روطه ايران ياری خواهد رسانيدانقالب مش
  ١٩٧٤ ـ مه ١٣٥٣ارديبهشت 

  پيشگفتار چاپ جديد
اثر ارزنده ای رفيق احمد قاسمی در مورد انقالب
.مشروطيت تا کنون چندين بار به چاپ رسيده است
اين اثر پيرامون انقالب مشروطيت ايران از آن
جهت حائز اهميت است که رفيق قاسمی با احاطه

ه دانش مارکسيسم لنينيسم داشت آنرا ازکاملی که ب

.منظر مبارزه طبقاتی برشته تحرير در آورده است
.ارزيابی وی يک ارزيابی علمی و طبقاتی است
هدف وی از نگارش اين کتاب صرفا تحرير

در عرصه وقايع نگاری. حوادث تاريخی نيست
رفيق. تاريخی می توان منابع فراوانی پيدا کرد

ثر نقش امپرياليستها و ماهيت آنهاقاسمی در اين ا
را روشن کرده و ماهيت ضد انقالبی روحانيت را

اين اثر مملو از نتيجه گيری و. برمال می کند
رهنمود به نيروهای انقالبی ايران است تا بدانند چه

سراسر کتاب درس از. نبايد بکنند و چه بايد بکنند
آتیدرس هائی که بايد برای انقالب . انقالب است

  .ايران از آن آموخت
به مناسبت صد سالگی) توفان(حزب کار ايران

انقالب مشروطيت ايران به تجديد چاپ اين اثر
ارزنده مبادرت می ورزد و آنرا در اختيار
عالقمندان ارزيابی علمی تاريخ ايران قرار می

  .دهد
  ١٣٨٥ مرداد ١٤)   توفان(حزب کار ايران
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است 

رد در ترکيه را در راستای منافع قدرتهایخلق ُک
  . ارتجاعی جهانی حل کند

ردمضحکتر از همه وضع ناسيونال شونيستهای ُک
آنها که تا به امروز به. عراقی در قدرت است

تکيه می کردند وهمه چيز را از ديدگاه“ رديتُک“
ردی طرح و بحث و حل میناسيونال شونيستی ُک

رد در ترکيه بهکردند حال بايد در سرکوب خلق ُک
همدست امپرياليستها و صهيونيستها و ارتجاع

ع آنها در شمال عراق بايد مان.منطقه بدل شوند
ردهای ترکيه شوند و به نابودی آنهاجنگ و گريز ُک

رد در عراقبرای منافع آن بخش از بورژوازی ُک
  . که در قدرت است رضايت دهند

 سپتامبر٢٠روز در های گروهی ترکيه رسانه
از عراق “.اک.اک.پ““ی با عنوان ، خبر٢٠٠٦

به استناد اخبار اين.  منتشر کردند“شودرانده می
 که مفهوم ديگری بجزدولت عراقا رسانه ه

، موافقت خود را باائتالف کردها و شيعه ها ندارد
درخواست دولت ترکيه، مبنی بر تعطيلی تمامی

 و جلوگيری از“اک.اک.پ“های دفاتر و نمايندگی
.ندهای اين سازمان در عراق، اعالم کرده افعاليت

روشن است که اين ممانعت از فعاليتها و بستن
صورت نمی گيرد و بی“ زبان خوش“ر با دفات

توجهی مسئوالن مربوطه به اين تصميم با زندان
ملی گرایروزنامه يک  .ابو غريب درمان می شود

:نوشتاز قول مقامات عراقی  “ترکيه“ترکيه بنام 
وزير عراق، با درخواستمالکی، نخستنوری “

به دليل اين که: ترکيه موافقت کرده و گفته است
، يک سازمان تروريستی است دفاتر واک.اک.پ
.شود کشور تعطيل میسراسرهای آن در یيندگنما

 دولتنشست هيات وزيراندر يک مذکور قرار 
با: مالکی، افزود. عراق به تصويب رسيده است

دولت ترکيه، در هر موردی حاضر به همکاری
  “.هستيم

در عين وضعيت حزب دموکرات کردستان ايران و
ته ناسيونال شونيست مهتدی که برایدارو دس

تجاوز امپرياليسم آمريکا به ايران و قتل عام مردم
منطقه روز شماری کرده و دست به دعا برداشته

فقدان پرنسيپ. اند نيز بسيار مضحک خواهد شد
سياسی آنها را به مغاک ورشکستگی قطعی سوق

از هم اکنون مردم ايران به رهبران. خواهد داد
خته اين جريانات ناسيونال شونيست کهخود فرو

خلق کرد را به قتلگاه می برند چون عمال دشمن و
  . همدست امپرياليسم نگاه می کنند

اين تجارب بسيار آموزنده هستند و نشان می دهند
 هر مبارزه ای را مبارزه ميان طبقاتکه سرانجاِم
رد به يک کارگر ايرانیيک کارگر ُک. رقم می زند
عرب نزديکتر است تا به يک بورژوایو ترک و 

رد تا آنجا کهبورژوای ناسيونال شونيست ُک. ردُک
برای تامين منافع طبقاتی خويش مبارزه می کند و
راه حل منافع ملی خلق کرد را در کادر منافع

رد جستجو می کند بهامپرياليستها و بورژوازی ُک
للساير مو منافع عمومی مردم کردستان تقابل 
ردهاو قرار دادن ُک“ رديتُک“آنها . قه نياز داردمنط

رد کهُک “در مقابل ساير ملتها  و يا اين تئوری که 
 را برای گوشت دم توپ کردن“مرتجع نمی شود

 زمانيکه پایولیمردم کردستان مطرح می کنند 
منافع طبقاتی به ميان می آيد بيکباره پرچم هويت

ردهایسرکوب ُکردی را به زمين انداخته و برای ُک
. به همدست ارتجاع منطقه بدل می شوند“پ کا کا“

ردهایخدمت ُک“ مترقی“ردهای حال بايد ُک
 اين واقعيت ولی در تناقض.برسند“ ارتجاعی“

ردهای ناسيونال شونيستکامل با افسانه سرائی ُک

رد و کردستان بزرگقرار دارد که از يکپارچگی ُک
ردها همود که ُکحال معلوم می ش. سخن می رانند

نظير ترکها و ايرانيها و عربها ارتجاعی و مترقی
حال معلوم می شود که مرز اين صفبنديها از. دارند

هويت ملی نمی گذرد از هويت طبقاتی می گذرد و
از اين نقطه نظر و در خدمت هويت طبقاتی و
منافع واالی پرولتاريا است که بايد مسئله ملی طرح

 معلوم می شود که اين گفتهحال. و بررسی شود
در سابق مسئله“: استالين تا به چه حد نغز است
، مانند مسئله مستقلیملی را به طريق رفرميستی

،که رابطه ای با مسئله عمومی حکمرانی سرمايه
سرنگونی امپرياليسم و موضوع انقالب پرولتاريا

 از راه سکوت وانمود.نداشته باشد می نگريستند
روزی پرولتاريا در اروپا بدون اتحادمی شد که پي

مستقيم با نهضت آزاديخواهانه مستعمرات ممکن
بوده و حل مسئله ملی و مستعمراتی ممکن است

در خارج از“ بخودی خود“بدون سر و صدا و 
شاهراه انقالب پرولتاريائی و بدون مبارزه انقالبی

 ولی اکنون اين نظريه.با امپرياليسم صورت گيرد
لنينيسم ثابت. البی را بايد افشاء شده دانستضد انق

کرد و جنگ امپرياليستی و انقالب روسيه نيز تائيد
نمودند که مسئله ملی فقط  در حال رابطه و بر
اساس انقالب پرولتاريائی ممکن است حل و تصفيه

 که پيروزی انقالب در باختر از راه اتحاد،گردد
رات وانقالبی با نهضت آزاديخواهانه مستعم

ممالک غير مستقل بر ضد امپرياليسم جريان می
مسئله ملی قسمتی از مسئله عمومی انقالب. يابد

، قسمتی از مسئله ديکتاتوری پرولتارياپرولتاريا
    “.است

خلق کرد تنها با نظر داشت به اين رهنمود انقالبی 
است که راه رهائی خويش را می يابد و دوستان و 

  . می کنددشمنان خويش را پيدا
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  ...فاجعه ای در شرف
و پيام دولت ترکيه رارهسپار شد ترکيه، به عراق 
وزير پس از اين نخست. رسانيدبه دولت عراق 

اعالم“: اظهار داشتمالکی، نوری آقای عراق، 
ريستی، قابل، به عنوان يک سازمان ترو.اک.اک.پ

نير به دولت عراق، در اين مورد “. استپذيرش
 بستن کليه دفاترتوافقاتی رسيده است که مبنی بر آن

هایها و جلوگيری از فعاليتگیو نمايند
.قرار می گيردتاکيد مورد  در عراق “.اک.اک.پ“

کرده است که در وعدههمچنين آقای نوری مالکی 
يه همکاری هایزمين های امنيتی با دولت ترک

دباغ، سخنگوی دولت عراقعلی . الزم را بنمايد
نيز در يک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که اين

 اتخاذ شدهنشست رسمی هيات وزيرانقرار در 
ما خواهان“:  در اين کنفرانس تاکيد کردوی. است

رابطه دوستانه با ترکيه و ديگر همسايگان خود
 از اين.اک.اک.های پاتر و نمانيدگیدف.. .هستيم

 آقای “.تاريخ در خاک عراق غيرقانونی است
 طيببه آقایتماس تلفنی يک طی در مالکی، 

اطمينان داد که دولت وزير ترکيه اردوغان، نخست
.عراق در اين عرصه با آنها همکاری خواهد کرد

 عبدالقادر آکسو، وزير کشوردر عين حال آقای
-راقی خود، جواد ترکيه، در ديدار با همتای ع

 تاکيد.اک.اک.بوالنی، بر مبارزه مشترک عليه پ
 اين فعاليتها حاکی از همکاری مشترک.ورزيد
و عرب و، ترکيه و دولت عراق اعم از کرد آمريکا

 با يکديگر برای سرکوبو سنیترکمن شيعه 
    .کردهای ترکيه است
پ کا“ردهای ترکيه به رهبری جنبش حق طلبانه ُک

وجه به همدستی کردهای ناسيونال بی ت“کا
شونيست عراقی عليه اسرائيل و امپرياليست آمريکا
می رزمند و بعنوان قدرتمندترين نيروی رزمنده در

نه دولت. منطقه مقابل ارتش ترکيه ايستاده است
ترکيه و نه امپرياليسم آمريکا و نه حتی کردهای در
قدرت در عراق تالشی برای يافتن يک راه حل

سانی و با دوام برای تحقق حق تعيين سرنوشتان
خلق کرد در منطقه و بويژه در ترکيه وعراق نمی

 ارتش ترکيه را بشدت،رويدادهای عراق. کنند
آنها. نگران آينده و تماميت ارضی ترکيه کرده است
“ّرشََ“می خواهند هر طور شده است خود را از 

اربرای اين ک. خالص کننداين جنبش حق طلبانه 
فقط به بسيج ارتش و اعزام آن به منطقه اکتفا نمی
کنند بلکه بايد نظر دولت ايران و عراق و سوريه

بنظر می رسد که هم. را نيز به اين امر جلب نمايند
اکنون با تدارک قبلی اين همکاری صورت گرفته
است و ارتجاع منطقه مشترکا در پی قلع و قمع

نگ و گريزردهای ترکيه می باشد که در جُک
خويش از به داخل خاک ممالک همسايه با عبور از

با توجه به. مرزهای عراق و ايران پا می گذارند
کشمکشهای ايران و ترکيه که تا حدودی با فشار
آمريکا و اروپا صورت می گيرد کار ترکيه در اين
عرصه بسيار مشکل بود ولی اکنون اتفاق عمل

 به،بهر صورت هر چند شکننده ولی ،ميان آنها
آمريکائی ها و اسرائيليها نيز با. چشم می خورد

به عنوان سازمان“ پ کا کا“سرکوب 
، زيرا نتوانسته اند آنگونه که موافقند“تروريستی“

در عراق و ايران در ميان کردها پايگاه ايجاد کرده
اند و مشتی مزدور را به خدمت خويش در آورده

اين سازمان. ق شوندموفدر ميان کردهای ترکيه اند 
 محسوب می شود که به“تروريستی“از آن جهت 

خواستهای امپرياليستها و صهيونيستها گردن نمی
نهد و ننهاده است و حاضر نيست امر مسئله ملی

   ...اندازه شکنجه
خورند که مخالف تنقيهدر جهان سوگند می 

آبجوش اند که عملی ضد انسانی و وحشيانه و
ولی در عين. شکنجه ای غير قابل انکار است

حال آنها تاکيد می کنند که بايد اسرا را برای
ممانعت از بيماری های مسری تحت نظر
پزشکان قرار داد و روده و معده آنا را ضد

اين عمل عين رعايت حقوق بشر. عفونی کرد
امپرياليستها ميدانهای جديدی برای مبارزه. است

.در عرصه تبليغاتی و عوامفريبی می گشايند
همين مانور امپرياليستی ناشی از مبارزه خستگی
ناپذی خلقهای جهان و در راس آنها خلقهای

است که دست آنها را... ن،  لبنان و، فلسطيعراق
.رو کرده و مانع مانورهای کثيف آنها شده است

  .آنها بايد با دست رو بازی کنند
  

*****  

از کمک های مالی شما 
 سپاسگزاريم

  . يورو٢٠٠رفقای ناشناس 
  . يورو٥٠. م.رفيق  ف

   يورو٢٥رفيق رضا 
   کرون سوئد٥٠٠. ع.رفيق ن

   کرون سوئد٣٠٠رفيق ح 
*****  
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درخشان باد راه 
 انقالب کبير

اکتبرشوروی،انقالبی 
 که دنيا را تکان داد

انقالب اکتبر نخستين. بسيارحائز اهميت است
شاهراهديکتاتوری پرولتاريا را مستقر ساخت و 

انقالب در زير. نوينی بر روی کاروان بشری گشود
حزب کمونيست. پرچم لنين بزرگ انجام يافت

شوروی تحت رهبری او و سپس تحت رهبری ادامه
دهنده کار او رفيق استالين ديکتاتوری پرولتاريا را
درشرايط مداخله سهمگين  سياسی، اقتصادی ،

منان داخلیفرهنگی، خونين و غير خونين ازگزند دش
و خارجی مصون داشت و استوارگردانيد، پاسداری

 لنينيسم را نخستين وظيفه-از خلوص مارکسيسم
واالی حود بشمارآورد، منحرفان چپ و
اپورتونيستهای رنگارنگ و تسليم طلبان و ندبه گران
را از صفوف حود زدود و وحدت اصولی حزب را

  .مانند مردمک  چشم گرامی داشت
ط دشواری که انقالب دراروپا فرومی  درشراي 

نشست و فاشيسم سربلند ميکرد با تکيه بر نيروی
اليزال خلق بساختمان  سوسياليسم دست زد، صنعتی
شدن کشور را عملی ساخت ، کشاورزی عقب مانده
و انفرادی را بصورت کشاورزی مترقی کئوپراتيوی

حزب کمونيست شوروی تحت. سوسياليستی درآورد
نين و سپس استالين پرچم  انترناسيوناليسمرهبری ل

پرولتری را همواره افراشته نگهداشت و نشان داد که
حکومت شوروی، اين مولود پرولتاريای جهان، دژ

  ٧ادامه در صفحه  ...نيرومند دفاع از

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
 پيشنهادات خودرا برای مانظريات و. 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،. منديمرسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نياز

 .هزينه گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

 خود نوشت که طيب اردوغان نخست وزير٣٠/٠٩/٢٠٠٦نشريه آلمانی زوددويچه سايتونگ در شماره 
 را مورد خطاب قرار داده تا سالحهای خويش را تسليم کند و وارد يک گفتگوی“.کا.کا. پ“ترکيه حزب 

ار نظر دولت ترکيه واکنش اين دولت در مورد پيشنهاد کردهای ترکيه است کهاين اظه. دموکراتيک شود
ارتش ترکيه. حاضرند حتی برای زمينه ايجاد انجام يک مذاکره از جانب خود آتش بس يک طرفه اعالم کنند
براوجالن ره. همواره عليرغم اين حسن نيت کردها با اين پيشنهاد مخالفت کرده و آنرا ناديده گرفته است
ولی دولت ترکيه. کردهای ترکيه در زندان از کردهای ترکيه خواست سالحهای خويش را بر زمين بگذارند

و ارتش آن به کمترين چيزی که راضی هستند خلع سالح کردهاست و نه بر زمين گذاردن سالحها که
.انی داشته است قرب٣٧٠٠٠تا کنون مبارزه کردهای در ترکيه مجموعا . تضمين حفظ و نگهداری آنهاست

تا زمانيکه اين توافق ميان دولت ترکيه و حزب کارگران کردستان صورت نگرفته کردهای ترکيه با جنگ
و گريز به شمال خاک عراق خويش را از دسترسی ارتش ترکيه دور می کنند و تدارک برنامه های عملياتی

ر لوله های انتقال گاز به ترکيه از ايرانانفجا. خويش را با خيال راحت در خاک عراق به انجام می رسانند
چه در داخل خاک ترکيه و چه اخيرا در ايران مرحله جديدی از صفبندی ارتجاع منطقه و جهانی را به

منطقه عالقمند اند و در اين راه حمايت“ امنيت“امپرياليسم آمريکا و پان ترکيستهای ترکيه به . همراه دارد
    .ا نيز به همراه دارندضمنی جمهوری اسالمی ايران ر

 جنبش اسالمی ترکيه را که،حکومت متدين طيب اردوغان. دولت ترکيه در بد مخمصه ای گير کرده است
تحت نفوذ ايران است و می تواند در منطقه به جنبشی افراطی بدل شود با کمی ناسيوناليسم ترک و اشاره به

می روابط بسيار حسنه ای با دولت اسرائيل بر قرارهمين دولت اسال. لولولی ارتش ترکيه مهار کرده است
کرده و در زمان تجاوز صهيونيستها به لبنان سيل سالحهای کشتار جمعی از جمله بمب خوشه ای را که

اين کمکهای جنايتکارانه در زير پرده. آمريکائيها از طريق انگلستان ارسال می کردند به اسرائيل می رساند
اليستها و صهيونيستها که گويا ايران و سوريه انبار سالحهای مورد استفاده لبنان هستندای از تبليغات امپري

ن هاامپرياليستها يک موشک فکسنی احتماال ساخت ايران را علم کرده بودند تا ارسال ُت. مستور می شد
ی از خود ندارداردوغان در حقيقت اراده ا. بمب خوشه ای و سالحهای کشتار جمعی به اسرائيل را بپوشانند

در اين ارتش. و بايد آنچه که ارتش ترکيه که در پس پرده حکومت می کند طراحی می نمايد اجراء کند
  .ناسيونال شونيستهای افراطی ترکيه دست باال را دارند

تجاوز امپرياليستها به عراق و همدستی ناسيونال شونيستهای کرد عراقی با امپرياليستها برای همکاری در
“رد زنده باشد گور پدر ساير خلقهای منطقهمهم اين است که ُک“ عام مردم منطقه به اين مصداق که قتل

اين اتفاق نظر در ميان. وضعيت غريبی مملو از تضادهای گوناگون در اين خطه بوجود آورده است
نه. ظ گرددحکومتهای منطقه وجود دارد که تماميت ارضی عراق را حفظ کنند تا تعادل سياسی منطقه حف

اعراب و نه ترکها با تجزيه عراق به مناطق شيعه و سنی و کرد نشين موافقند و نه دولت ايران با جدائی
ردها و بريدن سرامپرياليستها برای بازی دادن ُک. کردستان عراق از سرزمين عراق موافقت خواهد کرد

ردهای ناسيونال شونيست به رهبریُک. ندآنها در زمانيکه شرايط اقتضاء کند به دودوزه بازی اشتغال دار
ردی در مقابل پرچم عراق و شرکتهای هواپيمائیطالبانی و بارزانی نيز تالش می کنند با برافراشتن پرچم ُک

آقای طالبانی. ردی بجای عراقی دولتی در دولت ايجاد کنند که شرايط غير قابل بازگشتی خلق شده باشدُک
آنها عمال با آتش بازی می.  خود را رئيس جمهور همه عراقيها جا می زند،عليرغم همه اين حقه بازيها

تجربه تاريخ برای انسانهای بينا و متفکر ثابت کرده است که اتکای به آمريکا اتکای سستی است و هر. کنند
ناسيونال شونيستهای کرد عراقی که. آن با خروج سربازان آمريکائی که محتوم است درهم می ريزد

ت امپرياليستها و صهيونيستها هستند به همين دليل از آينده خويش در منطقه بشدت هراسناکند و به آرامهمدس
شدن اوضاع عراق عالقه ای ندارند آنها ترجيح می دهند که از جوخه های مرگ نگروپنته آمريکائی حمايت

يتهای با نفوذ و مترقی را ترور منتقدين و شخص،، اساتيد دانشگاهی، نويسندگان، دانشمندانکنند و مخالفان
نمايند تا نقطه قابل اتکائی در عراق باقی نماند که خطری برای آنها در آينده باشد و زمينه سوق اين کشور به

صهيونيستها نيز در اين. تزلزلی که ادامه اشغال خاک عراق را توجيه کند. صدها سال قبل را فراهم آورد
دولت اسرائيل به گفته. ين برنامه را درمورد ايران در سر می پرورانندآنها هم. امر سهم بسزائی دارند

ردهای عراقی تدارک ديده است و به آنها آموزشهای نظامی وراديو بی بی سی دوره های آموزشی برای ُک
ردهای مقيم آمريکا  انجامهمين کار را آمريکائيها در ايالت لوئيزی يانای آمريکا با ُک. تروريستی می دهد

 اينکه اسرائيليها از زمان مال مصطفی بارزانی و رژيم شاه.می دهند تا آنها را برای روز مبادا آماده سازند
.در ايران در منطقه فعالند و بر ضد خلقهای منطقه به اخاللگری ادامه می دهند امر جديدی و پنهانی نيست

رد نيز هرگز اين همکاری و زدشونيستهای ُکناسيونال . حزب ما بارها از اين دسيسه ها پرده بر داشته است
  ١٠ادامه در صفحه  ...آنها برای اين همکاری خيانتکارانه. و بند سياسی ارتجاعی را پنهان نکرده اند
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