
  

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

 برای “همه با هم“
سرنگونی رژيم جمهوری 

  اسالمی 
گرفتهيهود اولمرت ا، ز جرج بوشا

 تا پيرو ان منصور حکمت
، برو بريم ايران رو، بمب، بمببمب“

  “...ون کنيمبمبار
يکی از سناتورهای بزن بهادر حزب“ 

رياست جمهوری اين جمهوريخواه و نامزد
  “ معروف به جان مک کين،حزب

  
  نه هر که چهره برافروخت دلبری داند “

  نه هر که آينه سازد سکندری داند
 نشست نه هر که طرف کله کج نهاد و تند

  “ داندین سروريي و آئیکالهدار
  بل از بمباران استعمارگران از حافظ شيراز ق

 شعار“سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی“
زيبائی است که سوزش آتش دل مخالفين رژيم

آن ايرانی. جمهوری اسالمی را خنک می کند
هائيکه بدون قيد و شرط خواهان حفظ اين رژيم
سراپا ارتجاعی هستند از وابستگان خود رژيم

یآنها م. جمهوری اسالمی محسوب می شوند
خواهند شرايط طوری بماند که آنها بتوانند با
خصوصی سازی صنعت نفت گور ملی شدن اين
صنعت را بکنند و آنرا مانند روسيه امروزی که
بهترين نمونه برای آنها است ميان ثروتمندان
تازه بدوران رسيده که همان آقا زاده ها باشند

خانواده رفسنجانی از زمره اين. تقسيم کنند
سرش در تمام ترورهای. يان رياکار استپارسا

ايران بوده و دستانش در جيب شرکتهای بزرگ
نفتی نروژ استات اويل و توتال فرانسه و
بسياری شرکتهای داخلی و خارجی ديگر بند

وی که خود تروريست بزرگی است بيک. است
باره با احمدی نژاد که متهم به زدن تير خالص

ی و قاتل دکتردر زندانهای جمهوری اسالم
سامی است دست به يقه شده است و مردم را به

٢ادامه در صفحه...مبارزه عليه وی دعوت

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

“ ميهن پرستی“ميهن پرستی کمونيستی و 
)١(امپرياليستی  

الفی سه گانه که ائت) امپرياليستهای انگليس و فرانسه و روس (جنگ جهانی اول جنگی ميان آنتانت
و ) مجارستان( بود و دسته بندی امپرياليستی آلمان و اتريش و هنگری١٩٠٧ميان آنها در سال 

  .  حاميان آنها تا حدودی ايتاليا و ترکيه و بلغارستان بود
، بازارهای آنها راامپرياليست آلمان می خواست که به مستعمرات انگليس و فرانسه دست پيدا کند

آنها از روسيه طلب اوکرائين را می. بع خام اين کشورها را در اختيار خويش بگيردبدست آورد و منا
آنها می خواستند به لهستان و کشورهای کرانه. ه اروپا بودکردند که يکی از منابع بزرگ غّل

آلمان در آن زمان راه آهن بغداد را ساخته و منافع. دست پيدا کنند) ، استونی و ليتوانیلتونی(بالتيک
 به وضعيت کنونی سياست آلمان توجه کنيد-امپرياليست انگليس را در شرق مورد تهديد قرار می داد

دست اندازی به. آنوقت متوجه می شويد که ماهيت اين سياست تا به امروز نيز فرقی نکرده است
دريای بالتيک و نفوذ در سلطه کشيدن ممالک کرانه های ر، تصاحب اوکرائين و به زيلهستان

روسيه در پی تقسيم ايران و ترکيه و دسترسی. کشورهای خليج فارس همان سياست سابق آلمان است
.به بغازها بود تا از طريق دريای سياه بدون نظارت کشور ثالث به آبهای مديترانه دست پيدا کند

ليسانگ. مجارستان کنونی است بر آمده بود- حکومت تزار در پی تصرف گاليسی که بخشی از اتريش
می خواست ترکيه اين متحد آلمان را متالشی کند و بر فلسطين و مصر چنگ اندازد و با تالش

، کوچک و ناتوان از نظر اقتصادی و سياسی را برای نظارتامپراتوری عثمانی رژيمهای ضعيف
سرمايه داران فرانسوی در پی تصرف آلزاس و لورن که منابع بزرگ ذغال. بهتر بر سر کار آورد

 در١٨٧٠ -١٨٧١گ منبع بزرگ انرژی آن زمان بود از چنگ آلمان بودند که آنها را در سال سن
به اين طريق جنگ جهانی اول اتفاقی نبود.  بر آيند،زمان انقالب کمون پاريس از دست داده بودند

٥ادامه در صفحه ...محصول رشد ناموزون سرمايه داری و برهم خوردن تناسب قوای امپرياليستی

“متمدن“ و غرب “وحشی“ی آسيا  
نخست اينکه پاره ای ناسيونال شونيستهای نادان و عقب مانده. نگارش اين مقاله داليل متعدد دارد

امپرياليستها و“ نفرت ملی“ضد ايرانی که صرفا در راستای منافع ارتجاع جهانی تئوری 
شده و ببينند که فقط آنها تبليغ می کنند با گوشه ديگری از حقايق تاريخی روبرو  راهاصهيونيست

اين قبيل طرحها عمرشان از عمر. تازه بدوران رسيده ها و مبتکرين طرحهای نفرت انگيز نيستند
استعمارگران سالهاست که بر اين تئوريها برای توجيه استعمار کار می کنند و. آنها زيادتر است

 ياد آوری سياستهای امپرياليستینگارش اين مقاله برای. برنامه می چينند و تئوری خلق می کنند
 به ايران بر“گزينه حمله نظامی“افکار عمومی سازی در گذشته و در شرايط کنونی است که 

  .  قرار داردروی ميز رئيس جمهور آمريکا
اگر غبار فراموشی را از خاطره ها پاک کنيم با تئوريهای آقای ساموئل هانتيگتون روبرو می

، عقب مانده و بزبان، خطرناکدن جا زده و ساير ملل را ارتجاعیشويم که غرب را مظهر تم
تئوريهای وی تئوريهای ايجاد ترس از مردمانی است که به. امروزی تروريست جا می زند
تصويری که وی از جهان ترسيم می کند تصويری معيوب و. زبانهای ديگر تکلم می کنند

ها اکثريت جامعه بشری را شايسته يک زندگیامپرياليستی است و با دشمن تراشی و تحقير ملت
هانتيگتون ازجنگ فرهنگها سخن می راند و فرهنگ غرب را فرهنگی کامل و. انسانی نمی داند

از. برتر نسبت به ساير فرهنگها تصوير کرده و سلطه جوئی و نژادپرستی را موجه جلوه می دهد
فرهنگی که. واده فرهنگ غربی باشندنظر تئوريهای وی تنها مللی حق حيات دارند که از خان

 اين کتاب پس از جنگ سرد به.، مسيحيت و قوانين روم متکی استبزعم ايشان بر تمدن يونان
 افکاراشاره انديشمندان امپرياليستی در آمريکا انتشار يافت و در باره آن بشدت توسط رسانه هاِی

ت امپرياليسم را از نقطه نظر پذيرش افکار تبليغ به عمل آمد تا فعالي، امپرياليستیعمومی بساِز
 چين و هند و اسالم گرفته بود و بويژه اسالم در،حال جای کمونيسم را.  گرداند“قابل فهم“عمومی 

ساموئل هانتيگتون به شما تلقين می. شرايط کنونی خطر عمده برای تمدن غرب به حساب می آمد
 به نبرد پردازد و با نابودی آن رسالت“الم سياسیاس“ با قطب “تمدن آمريکائی“کرد که بايد قطب 

    .را به ثبوت برساند“ تمدن آمريکائی“
بخاطر آوريم که در آستانه تجاوز امپرياليست آمريکا در دهه نود به خاک عراق کتاب مشهور

 تنها ايران را مورد تهاجم قرار می داد وهکه فرهنگ مردم منطقه و ن“ !بدون دخترم هرگز“
حشرات و“خلق می کرد که مردمش همه با را برای تجاوز به سرزمينهائی الزم وانی فضای ر

اين کتاب که با. ، به چاپ رسيد“سوسکها محشورند و سالی ماهی يکبار نيز به حمام نمی روند
سفارش و همکاری وزارت امور خارجه آمريکا و معرفی يک نويسنده حرفه ای به خانم محمودی

بود در خدمت توجيه سياست تجاوزگری امپرياليست آمريکا در منطقه قراربه نگارش در آمده 
اين کتاب بايد افکار عمومی الزم را که گزينه جنگ بر روی ميز جرج بوش پدر قرار. داشت

صنعت. داشت در جهان برای يک تجاوز وحشيانه با گلوله های راديو آکتيو فراهم می آورد
 گذاری فراوان و هنرمندان دست اول در صدد بر آمد تا برایفيلمسازی هوليوود نيز با سرمايه

پس از چندی فيلم مربوطه نيز. تجاوز امپرياليست آمريکا به منطقه زمينه تبليغاتی و روانی بسازد
  ٧ادامه در صفحه...سينمای هوليوود بخشی از دستگاه تبليغاتی امپرياليست آمريکا. بر اکران آمد

  هشتمال ــ س – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠٧ژوئن -١٣٨٦ خرداد–٨٧ماره ـش
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.ستسرنگونی رژيم جمهوری اسالمی ني
فريب افکار. مخدوش کردن خطوط است

  .    عمومی است
 در اثر“سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی“

 بتدريج به واژه ای بی،تکرار بدون تعمق
کمونيستها وظيفه دارند که. محتوی بدل می شود

همواره در رهبری جنبش گام بردارند و به
شعار. جنبش برای پيشروی رهنمود دهند

 و“مهوری اسالمیسرنگونی رژيم ج“
 در شرايطی معنا و مفهوم،ضرورت تبليغ آن

پيدا می کند که مردم باين شعار روی بياورند و
بيان اين شعار با هدف روشن کردن مرز ميان

وقتيکه. موافقين و مخالفين آن صورت پذيرد
مرزها مخدوش می شود بايد همواره شعار را

اين تجربه بزرگ بلشويکها در. دقيقتر کرد
 روسيه است و لنين در اثر١٩٠٥انقالب سال 

به آن“ دو تاکتيک سوسيال دموکراسی“بزرگش 
حتی خمينی نيز باين مسئله. برخورد کرده است
وی در آغاز کار مدعی بود. توجه دقيق داشت

که شاه قانون اساسی را رعايت نمی کند طرح
شعار سرنگونی در گفتار اوليه وی مشهود

 حکومت بختيار سکوت کردوی در مورد. نيست
بختيار نوکر بی“تا مردم در خيابانها با شعار 

ما ميگيم شاه“به ميدان آمدند و گفتند “ اختيار
آنوقت. “، نخست وزير عوض ميشهنمی خايم

بود که با توجه به ارتقاء سطح جنبش و تمايل
 اين.را پيش کشيد“ شاه بايد برود“عمومی شعار 

پذيرش. م پهلوی بودشعار همان سرنگونی رژي
اين شعار از جانب سازمانهای سياسی ايران

آن. دادن رهبری جنبش بدست خمينی بود
سازمانهای سياسی که وظيفه رهبری خويش را
فراموش کرده بودند تالشی نکردند که مرز

خمينی. خويش را با هواداران خمينی روشن کنند
حثهمه ب“چيها نيز راه افتاده بودند و می گفتند 

، زيرا با تعيين روشن“ها به بعد از رفتن شاه
مرزها که به زير پرسش بردن امر رهبری آنها

در حاليکه مرزها بايد از قبل. بود مخالف بودند
، در غير اينروشن شود و بر سر آن تبليغ شود

صورت مردم از کجا بدانند که چه کسی درست
 کمونيستها نبايد از اين.و يا اشتباه می گويد

هراس داشته باشند که مردم حرف آنها را نمی
فهمند و به صحت درستی شعار آنها پی نمی

اين امر همواره در عرصه مبارزه وجود. برند
در اين صورت. داشته و پيش خواهد آمد

کمونيستها نبرد را تنها در يک عرصه باخته اند
حال آنکه ازنظر راهبردی جنگ را برده اند

 تجربه شخصی خود بتدريجزيرا توده مردم در
به صحت شعار کمونيستها پی می برد و رهبری

طرح شعار نادرست و. آنها را می پذيرد
اپورتونيستی و بزدلی سياسی نتايجش از قبل
روشن است و هرگز به کسب تجربه درست توده

در حاليکه. ها و پيروزی جنبش منتهی نمی شود
بطرح شعارهای درست حتی در شرايط نامناس

 خريداری و سرمايه گذاری در،و ناخوش آيند
آينده است با تاخير ولی بهر صورت با موفقيت

  . به انتها می رسد
حزب ما از همان روز نخست برای مرزبندی 

٣ادامه در صفحه...روشن با سلطنت طلبان  

   .دارد تا يک تحليل مشخص از شرايط مشخص
سرنگونی رژيم جمهوری“حمايت اين عده از 

 اسرائيل ادامهآنهم بياری آمريکا و“ اسالمی
، بی، سردرگميهادانم کاريهای گذشتهنهمان 

مسئوليتی ها و بی تفاوتی ها نسبت به سرنوشت
 آنها کار سياسی کمونيستی و.استايران مردم 

پرولتری را با سياست بازی بورژوائی عوضی
سياست آنها سياست بی پدر و مادر. گرفته اند

ولی. است و هر روز رنگ عوض می کند
نيستها سياستشان روشن و دارای اصالتکمو
اين سياست بر سنن جنبش کمونيستی و بر. است

سياست آنها با پدر. مارکسيسم لنينيسم اتکاء دارد
و مادر است و بهمين جهت در بيان آن صراحت

پاره. لهجه دارند و در تحقق آن پيگيری می کنند
ای از اين نيروها حتی سرشان در آخور

و صهيونيستهاست و حاضر نيستندامپرياليستها 
يارانه های امپرياليستی از آمريکا و هلند را به
اپوزيسيون ايران و راديوهای بيگانه محکوم

پاره ای از اين اپوزيسيون خود فروخته. کنند
تجاوز امپرياليستها به عراق و افغانستان را
مورد تائيد قرار می دهند و مانند رهبران حزب

ن ايران آرزوی حمله آمريکادموکرات کردستا
پاره ای ديگر از آنها که.  را به ايران می کنند

ناسيونال شونيستها آريائی هوادار بازگشت ضد
 می خواهند،انقالب مغلوب در ايران هستند

در ايران“ صفرکيلومتر“دلقکی را بنام 
 و تاريخ را مجددا به عقببرسرکار آورند

 خان ميرپنجآنها رضا“ قهرمان ملی“. برانند
با الهام از ادبيات ايران بايد گفت تفو بر تو. است

پاره ای از اين عده ناسيونال. چرخ گردون تفو
شونيستهای آذری و کرد و عرب هستند که
خواهان تجزيه و بالکانيزه کردن ايران هستند تا
دست صهيونيستها و امپرياليستها در ايران باز

.ی پيدا کنندشود و خوراکهای کوچک قابل بلع
و شرط يدبسياری از آنها از خروج بی ق

استعمارگران از عراق حمايت نمی کنند و آرزو
“نااليق“دارند اربابان امپرياليست بر مردم 

اين عده که استقالل ملی. عراق حکومت کنند
آنوقت. ساير ممالک را برسميت نمی شناسند

جبهه هواداران. مدعی حمايت از استقالل ايرانند
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی جبهه وسيعی
است که از کمونيستهای واقعی تا تفاله های

  . صهيونيسم و امپرياليسم را در بر می گيرد
اپورتونيستها و نادانان و دشمنان مردم ايران
.خواهان آن هستند که اين مرزها نامشخص باشد

همه با“آنها می خواهند وضعيتی بوجود آيد که 
دستها رو.  نقاب در جنبش شرکت کنند و با“هم

، کسی نتواند دست بغل دستی خويش رانشود
 آنها کار اجتماعی را با زد و بند و حقه.بخواند

بازی و کودتا و با دوز و کلک اشتباهی گرفته
بر اين جبهه وسيع ضد انقالبی ليبراليسم ناب. اند

حاکم است زيرا هر کس از ترس اينکه مبادا
ازش دلخور شود از برخورهایهمسايه اش 

روشنگرانه که موجب دلخوريهای خانوادگی می
ولی اين خلق ايران است که. شود پرهيز می کند

را“ مهربانيها“بايد بهای اين پرهيزها و 
ياران سرنگونی“جنبش بيماری از . بپردازد
 بوجود می آيد که هدفش عليرغم ادعايش“طلب

    ... برای“همه با هم
پاره ای ليبرالها مجددا برای اين هيات.  می کند

، کروبی حساب، خاتمیمسلمانان تکيه رفسنجانی
به“ بد و بدتر“باز کرده اند و مردم را با تئوری 

 سال٨خاتمی که .  آنها فرا می خوانندحمايت از
سر مردم را و بويژه بسياری از همين

را“ سرنگونی“اپوزيسيون مدعی هواداری از 
شيره ماليد از رفسنجانی در مقابل احمدی نژاد

 آقای کروبی نيز که نقش محلل.حمايت می کند
را در رياست مجلس ايفاء می کرد حال زير بال

همه شرکای دزد. ه استآقای رفسنجانی را گرفت
آقای کروبی رشوه. اکنون رفيق قافله شده اند

هائی را که از شهرام جزايری گرفته است دزدی
بنظر وی اين. و فساد و رشوه خواری نمی داند

روشن است که همه روحانيون. حق امام است
حق امام و خمس و ذکات می گيرند تا شفاعت

گاه عدلگناهکاران را در روز قيامت در پيش
اين امر رشوه خواری و اعزام. الهی بنمايند

.گناهکاران خارج از نوبت به بهشت برين نيست
 که همه از خواص“روحانيت کبير“باين جهت 

اند و حتی دادگاههای ويژه دارند همواره
استدالالت آماده ای برای پاسخ به خدا و اقناع

رفسنجانی ليکن با مشکلی. باريتعالی را دارند
 از“حق امام“وبرو است و آن گرفتن ر

.شرکتهای غير اسالمی و بزبان ديگر کفار است
اين مجموعه فساد و کالشی خواهان حفظ قدرت

  .و ادامه سلطه خويش است
در گذشته وقتی خاتمی بر سرکار بود عده ای از
همين اپوزيسيون ها که امروز بدنبال حمله

هوریآمريکا به ايران هستند و می خواهند جم
اسالمی را با ياری امپرياليستها و صهيونيستها

 به اپوزيسيون حکومت بدل شدهکنند“ سرنگون“
همه آنها در عاشورای خاتمی به سينه. بودند

زنی مشغول بودند و همه را فرا می خوانند که
.در مسجد خاتمی خورشت قيمه نوش جان کنند
...از حزب توده و اکثريت و اتحاد فدائی و

ه تا همه آنها که در کنفرانس برلن بدنبالگرفت
خاتمی راه افتاده و دم تکان می دادند در آن جبه

حزب ما در همان موقع سياست اصولی. بودند
در برخورد به خاتمی و تاکتيک کمونيستها را
بيان کرد و فرجام کار خاتمی و ماهيت اقدامات
وی و نقش جنبش دوم خرداد و حرکت توده

حزب ما. رت علمی بررسی نمودمردم را بصو
امروز با سربلندی قادر است همه آن مقاالت را
مجددا منتشر کند و در اختيار قضاوت مردم

ولی از آن خاتمی چيها ديگر خبری. قرار دهد
آدرسهای خود را بيکباره عوض کرده اند. نيست

اين جريانها که امروز. تا کسی آنها را نشناسد
به ايران هستند آنقدر بزدلهوادار تجاوز آمريکا 

اند که حتی حاضر نيستند با قبول مسئوليت از
آنها نمی. اعمال ننگين گذشته خويش انتقاد کنند
آنها روی. خواهند در مقابل مردم پاسخگو باشند

چنين. فراموشی مردم حساب باز کرده اند
جريانهائی طبيعتا نمی توانند عالقه ای به مردم

 در پی آرايش چهره خودنمائیآنها. داشته باشند
آنها. و خودپرستی خرده بورژوائی خويش هستند

خزيده“ چپ“بيکباره از سمت راست به سمت 
 بيشتر به کفاره دادن گناهان گذشته شباهتکهاند 

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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    ... برای“همه با هم
 و ضد انقالبی که خواهان رجعت شرايط گذشته

گونی رژيم جمهوریسرن“بود هرگز شعار 
ما در ارگان سياسی.  را طرح نکرد“اسالمی
سرمايهسرنگونی رژيم “از “ توفان“خويش 
 ما با اين.سخن رانديم“  جمهوری اسالمیداری

شعار می خواستيم و می خواهيم به توده ها نشان
دهيم که جنايتکاری اين رژيم به سرمايه داری

آنرا ناشیبودن آن نيز مربوط است و تنها نبايد 
.از ايدئولوژی اسالمی حاکم بر اين رژيم دانست

، مگر رژيم جرجمگر رژيم شاه اسالمی بود
در حاليکه.  هيتلر و فرانکو اسالمی بودند،شبو

وجه. رژيمهای جنايتکاری بودند و هستند
.مشترک آنها سرمايه داری بودن آنها می باشد
اين شعار حزب ما جهت پيشرفت آينده را نيز

ما به مردم می گوئيم که راه نجات. شان می دهدن
بشريت و جامعه ايران در قبول سرمايه داری

 طبيعتا اين.، در پذيرش سوسياليسم استنيست
شعار ما جنبه ترويجی دارد و بايد در تجربه
عمومی مردم به شعار روز و خواست عمومی
بدل شود ولی اگر ما چنين شعاری را مطرح

دهيم مردم از کجا بفهمند کهنکنيم و توضيح ن
چنين گزينه ای نيز می تواند برای آينده ايران

  مطرح باشد؟
که“ چپ اندر قيچی“امروزه همان اپوزيسيون 

بدنبال خاتمی سينه می زد و از حمله آمريکا به
عراق حمايت کرد و يا مخالف خروج
امپرياليستها و استعمارگران از عراق است

 شرط. مطرح می سازدرا“ همه با هم“سياست 
همه با هم بودن مخدوش کردم مرزهای تمايز

،در حاليکه شرط همکاری و اتحاد عمل. است
نخست. روشنی بخشيدن به خطوط تمايز است

بايد ديد تمايز ما در چيست تا وجوه مشترک
از ماستمالی و الپوشانی .معلوم و تعيين شوند

 قرصتنها“ همه با هم“. گلستانی ايجاد نمی شود
مسکن خود فريبی و کار امروز را به فردا
افکندن است که هميشه به شهادت تجربه تاريخ

به نفع.  تمام می شودرتجع ترين نيروهامبه نفع 
آن نيروهائی که از پشتيبانی تاريخی جهل و

  .عقب ماندگی عمومی برخوردارند
امروز امپرياليستها و صهيونيستها تالش دارند

کرده وضعيت عراق را دربه ايران تجاوز 
، جنگ، ايران را تجزيه کنندايران برقرار کنند

شيعه و سنی و زردتشی و مسيحی و يهودی راه
صنايع ايران را بمباران کنند تا، بيندازند

خودشان مجددا با قراردادهای پر نان و آب آنرا
با بهره های کالن بابت سرمايه گذاريهايشان

ها دانشمندان ما را مانندآن. برای ما مجددا بسازند
،کاری که در عراق می کنند ترور خواهند کرد

 فرزندان ما را از. دانشگاهها را می بندنددِر
تحصيل محروم می کنند و شرايط دنيا را به پيش
از انقالب کبير اکتبر که تحصيل مردم ممالک
تحت سلطه در دانشگاههای رسمی غرب ممنوع

گاز و اورانيوم ايران نفت و ،بود برمی گردانند
را که منابع بزرگ انرژی هستند به غارت می

مس سرچشمه را که دومين معدن بزرگ. برند
مس بعد از معدن مس شيلی است بعنوان فلز

 کشتی کشتی می،ضروری برای انتقال انرژی
 آثار باستانی ايران را به موزه های لندن،دزدند

تقل می، نيويورک و شيکاگو منو پاريس و برلن
 ولی امپرياليستها اين تروريستهای جهانی.کنند

اين نيات پليد و ضد انسانی خويش را در پس
،“ جمهوری اسالمیميژسرنگونی ر“شعار 

،“استقرار حقوق بشر و دموکراسی در ايران“
و ممانعت از نقض حقوق اقليتهای قومی“

 و يا“مرکز تروريسم“مبارزه با “ ، “مذهبی
اسالم“ و يا “محور شّر“و يا  “قطب تروريسم“

“همه با هم“شعار .  جا می زنند“سياسی
اپوزيسيون خود فروخته ايران جبهه وسيعی

، يهود، ديک چنئیاست که در آن جرج بوش
  . اولمرت با روح آريل شارون نيز شرکت دارند

هواداران اين جبهه وسيع بدون مرز بيشتر
.میمخالف ايران هستند تا مخالف جمهوری اسال

آنها می خواهند سر به تن ايران نباشد تا سر به
 آنها می خواهند با از بين،تن جمهوری اسالمی

بردن ايران جمهوری اسالمی را نيز از بين
  .ببرند

آنها چون به نيروی خود و نيروی مردم
 از انقالب روی،کشورشان اعتقادی ندارند

گردانيده و می خواهند با دست اجنبی ايران را
 اين عده مبشران آزادی مردم ايران.کنند“ آزاد“

   .نيستند پيام آوران اسارتند
چون از طوالنی بودن راه مبارزه ماننداين عده 

و می ترسندخرده بورژواها خسته شده اند 
انقالب در زمان حيات آنها صورت نگيرد و آنها
گمنام بميرند شهرت بدنامی را به  بی و سر و

 تغيير رژيمح می دهند وصدائی گمنامی ترجي
در ايران را بعهده نيروهایجمهوری اسالمی 
  .خارجی گذاشته اند

 آنها“سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی“شعار 
نه“در آستانه تجاوز امپرياليستها به شعار پوچ 

بجایو آنهم “ ، نه به آمريکابه جمهوری اسالمی
 بدل شده است و به“ آمريکاامپرياليست به نه“

ر عمومی جار می زنند که ما هم مخالفافکا
جمهوری اسالمی هستيم و با آمريکا در

نه. سرنگونی اين جمهوری وحدت نظر داريم
توجه کنيد آمريکا نه(گفتن آنها به آمريکا

نيز از شرمندگی و) توفان-  آمريکاامپرياليست
خجالتی بودنشان ناشی می شود وگرنه همه می

آنها تره هم خورد“ نه“فهمند که آمريکا برای 
آنها گزينه های“ نه گفتن“ “ترس“نمی کند و از 

 ولی.نظامی خويش را تغيير نمی دهد
کارشناسان امپرياليست آمريکا حاضر اند در

نه“رسانه های گروهی خود و ايادی خويش 
د ونآنها به جمهوری اسالمی را بزرگ کن“ گفتن
دو شاهد نا برای اين تائيديه تشکر نمايهاز آن

خود جيب دالری  ميليون٨٠و از بودجه بياورند 
 امروز مخدوش کردن مرزها.دنآنها را پر نماي

توسط اين ضد انقالبيون انقالبی نما به نفع
امپرياليست آمريکا و بنفع مظلوم نمائی رژيم

طرح اين شعار. جمهوری اسالمی تمام می شود
و هم وزن و“ نه به جمهوری اسالمی“نادرست 
 کردن آن با خطر تجاوز آمريکا به ايرانهمتراز

در شرايط کنونی مخدوش کردن اين حقيقت است
“سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی“که وظيفه 

بعهده خلق ايران نيست و نه قوای خارجی که به
بهانه سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی حق

 به“نه گفتن“. تجاوز به ايران را بخود بدهد

ل حق سرنگونی آن بهجمهوری اسالمی انتقا
قدرتهای بيگانه است و  طبيعتا نمی تواند مورد

حزب ما. تائيد هيچ ايرانی وطنپرستی قرار گيرد
بارها اعالم کرده است که در شرايط کنونی که
مشتی مزدور و پاره ای نادان در پی مخدوش

نه به“کردن مرزهای روشن سياسی اند شعار 
عار آمريکائیش“ جمهوری اسالمی نه به آمريکا

و صهيونيستی است و هرگز در خدمت
 اين شعار.سرنگونی جمهوری اسالمی نيست

شعاری برای تقويت امپرياليستها برای سازش با
جمهوری اسالمی و گرفتن امتيازات بيشتر از

اين شعار شعاری برای تخريب در. آنهاست
تروتسکيستها و. نهضت بزرگ ضد جنگ است

بار نه به عنوان ايرانی بلکهعمال اسرائيل و اين 
بعنوان تبعه کشوری که اين نهضتها در آن اوج
گرفته است برای تخريب در اين نهضتها با اين
شعار ظاهر می شوند تا جهت مبارزه ضد جنگ
را با کمی توجيه روانی برای تجاوز آمريکا

اين نقش. آماده گردانده و يا آنرا برهم بزنند
يها ياران منصور حکمتکثيف را در ميان ايران

در سوئد و انگلستان و در ميان خارجيان ضد
کيستها و پرووکاتورهایس، تروتکمونيستها

صهيونيستی و مامورين پنهان سازمانهای امنيتی
برنامه جديد امپرياليستها تخريب. بعهده گرفته اند

در نهضت ضد جنگ با يک کارزار وسيع و
 آمريکامخارج گزاف است تا شعار ضد تجاوز

به ايران را با انتقال حق سرنگونی جمهوری
اين شعار مکمل. اسالمی به آمريکا کامل کند

شعاری است که خواهان باقی ماندن اشغالگران
اسالم“در خاک عراق است زيرا به بهانه 

می توان“ دو قطب تروريسم“و مبارزه “ سياسی
حضور فعال امپرياليستها و صهيونيستها را در

  . تائيد کردی جهانهمه جا
حزب ما در شرايط خطر درگيری احتمالی و
تجاوز امپرياليستها و صهيونيستها به ايران شعار

“دادست تجاوزگران از ايران کوتاه ب“صحيح  
را طرح می کند زيرا بر اين نظر است اشغال و
يا بمباران ايران وضعيت وحشتناکی در منطقه

ضعيت کنونیايجاد می کند که هزاران بار از و
هيچ نيروی سياسی مسئول نمی تواند. بدتر است

نسبت به اين وضعيت احتمالی بی تفاوت بماند و
مبارزه. مدعی شود که احتماال گربه است

اجتماعی قمار سياسی نيست سرنوشت آن با بليط
  .بخت آزمائی چهارشنبه شبها تعيين نمی شود

حزب ما با شناخت از ماهيت امپرياليسم عواقب
  . خيانت ملی را حدس می زند

طرح اين شعار نوک تيز حمله را متوجه
تجاوزکاران قرار می دهد و بطور ضمنی می
گويد که چگونگی تفسير حق حاکميت در ايران

اين. بعهده مردم ايران است و نه قدرتهای بيگانه
شعار می گويد که بخت سرنگونی رژيم
زجمهوری اسالمی در شرايط ممانعت از تجاو
امپرياليستها بزرگتر است تا بعد از تجاوز

در حاليکه با تجاوز امپرياليستها. امپرياليستها
تمام آرايش سياسی ايران برهم می خورد و

و“ قهرمان ملی“رژيم جمهوری اسالمی بعنوان 
حافظ منافع ملی ايرانيان به ميدان می آيد و پايه

لزل حکومت خويش را مجددا تحکيمزتمهای 
 ٤ادامه در صفحه... طبيعتا الزم.شدمی بخ

   همدست امپرياليسم،پرستیصهيونيسم يعنی نژاد
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

تحليل مشخص از شرايط مشخص و واقع بينی
انقالبی و حقيقت جوئی نشان می دهد که چنين
مبارزه قدرتمندی که قبل از حمله آمريکا کار

در عرصهرژيم جمهوری اسالمی را بسازد 
 اين را پيروان.نداردارجی خوجود ايران 

ولی آنها باين. منصور حکمت نيز خوب می دانند
خوابنمائی برای فريب مردم و دادن جنبه

به جنبش واقعی ضد جنگ در جهان“ یتعرض“
بهمين جهت پيشنهادات آنها بطور. نياز دارند

عملی همکاری با آمريکا و اسرائيل برای تخريب
تون پنجم دردر جنبش ضد جنگ و ايفای نقش س

يعنی همان کاری که مجاهدين می. ايران است
  .کنند

حال به بخش ديگری از پرت و پالهای
صرف اعتراض به“: انترناسيونال مراجعه کنيم

 و متحدينشريستی دولت آمريکااسياستهای ميليت
 جبهه مردم متمدن جهان عليه دو.کافی نيست

، وقتی می تواند، جبهه سومقطب تروريستی
تقويت ورو و موثر و کار ساز باشد که پيش

گسترش مبارزه برای سرنگونی جمهوری
، و جلب و بسيج حمايت فعالاسالمی در ايران

 نيز در دستور خوداز اين مبارزه رامردم جهان 
جلوگيری از حمله اين تنها راه عملی .قرار بدهد

 و در صورت انجام اين حملهنظامی به ايران
تکيه(“.“ .جامعه است شدن ممانعت از عراقيزه
حال ما مجددا وظيفه). توفان- همه جا از ماست

ترجمه قابل فهم اين عبارت پردازيهای بی سر
.وته را برای فهم خوانندگان بعهده می گيريم
بزعم موضعگيری اين جريان سياسی دولت

،گره ، سلطآمريکا يک دولت امپرياليستی
،ه طلب توسع،، سرکرده گرا، جنايتکاربربرمش

، تنهااستعماری و تجاوزکار و اشغالگر نيست
يک دولت ميليتاريست است که سياستهای
نادرست دارد و می تواند در انتخابات بعدی
جايش را بيک دولت غير ميليتاريست که

تازه نبايد. داشته باشد بدهد“ منطقی“سياستهای 
به پاره ای سياستها و تهديدات دولت آمريکا

 مردم جهان را برای مقابله با ايناعتراض کرد و
 بلکه بايد اختراع،جنايت ضد بشری بسييج کرد

در دستور کار خوددر جهان را “ جبهه سومی“
که در جهت سرنگونی رژيم جمهوریقرار داد 

آنوقت از حمله آمريکا به ايران. اسالمی اقدام کند
زيرا. چگونه معلوم نيست! جلوگيری می شود؟

 در کنار آمريکا و همدهان و که“جبهه سومی“
همدست با وی در پی سرنگونی رژيم جمهوری

، مسلما دوست مردم ايران نيست،اسالمی باشد
همدست اشغالگرانی است که می خواهند ايران

همانگونه که در. را به مستعمره خود بدل کنند
راه عملی پيشنهادی آنها اين است. عراق کردند

 ايجاد يککه در جبهه های ضد جنگ با
شرکت“ جبهه سوم“فراکسيون اختراعی بنام 

کنيم که وظيفه اش مبارزه با شعارهای جنبش
سرنگونی“ضد جنگ و جايگزينی آن با شعار 

 که گويا از وقوع است“رژيم جمهوری اسالمی
الزم به توضيح است. ؟!جنگ جلوکيری می کند

که نقش دارو دسته منصور حکمت در عراق
ی است که در عراق حاکم شدهنتيجه اش وضعيت

آنها از ورود سربازان آمريکائی در عراق. است
با دسته گل حمايت کردند و آنها را تشويق نمودند

را“ غير متمدن“که تا می توانند عراقيهای 
 تاگردانندرا در عراق حاکم “ امنيت“بکشند و 

مبارزه“اين دارو دسته بتوانند با خيال راحت 
 آنها جنبش مبارزه با. کنندرا آغاز“ طبقاتی

بيکاری راه انداختند و پيشنهاد کردند دختران
مينی ژوپ“ اسالم سياسی“برای مبارزه با 

بپوشند و مردان دوره های کاراته ببينند تا بتوانند
از ناموس اين دختران در مقابل چشمهای دريده

آنها به نقش مترقی. متعصبين حمايت کنند
ق بسيار ارج گذاشتند و حالامپرياليستها در عرا

که بوی تعفن سياست استعماری آنها در آمده است
و مردم عراق اين همدستان امپرياليست را ترور
می کنند و رسانه های اسرائيلی آنها را که در

 طوری قلم می،قلب بغداد علم کرده بودند بستند
زنند که گويا عدم اجرای سياست آنها عراق را به

وضعيت عراق. علی انداخته استاين وضعيت ف
آئينه تمام نمای تئوريهای ارتجاعی منصور
حکمت است که ماموريتش خرابکاری در جنبش
کمونيستی بوده است و ما با نمونه زنده اش در
  .عراق و لبنان و فلسطين و ايران روبرو هستيم

اين وضعيت بغرنجی است که خرابکاران در
رده اند و میصفوف مبارزين انقالبی ايجاد ک

برای مبارزه با آنها طبيعتا بايد چاره. کنند
      . انديشيد

راه حل اين امر بنظر حزب ما ساده است و می
تواند صف کسانی را که دست در دست
امپرياليستها گام بر می دارند از صف نيروهای

بنظر حزب ما می توان در. صميمی جدا کند
ن کوتاهدست تجاوزگران از ايرا“کنار شعار 

شعار ديگری حمل کرد و يا توزيع کرد که“ باد
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی“روشن کند 

با اين شعار روشن می. “وظيفه مردم ايران است
شود که اپوزيسيون مترقی ايران که ضد
جمهوری اسالمی و خواهان سرنگونی آن است
حاضر نيست تجاوز امپرياليستها به ايران را

اپوزيسيون روشن می کند که آناين . بپذيرد
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی که وی طالب
آن است با خواست امپرياليستها و صهيونيستها

اين شعار دست امپرياليستها و. متفاوت است
صهيونيستها و پيروان منصور حکمت را در
ايجاد افکار عمومی برای تجاوز به ايران و تهيه

اين شعار.  می بنددتائيديه از اپوزيسيون ايران
و پيروان منصور“ مجاهدين“ماهيت شعار 

 همه خواهند ديد که اين.حکمت را رو می کند
 زيرا،عده به همان شعار نخستين چسبيده اند

مشکلشان تجاوز امپرياليستها به ايران نيست
مشکلشان جمهوری اسالمی است که سرنگونيش

 خوبهنه قم“شعار . را از امپرياليستها می طلبند
توجيه آنها در“ نه کاشون لعنت بهر دو تاشون

کنار آمدن در جبهه واحد جرج بوش و ايهود
 راهی را که آنها پيشنهاد می کنند.اولمرت است

  .راهی است که به ترکستان می رود
رفقای حزبی ما و همه نيروهای انقالبی و
دموکرات ايران بايد در روشن کردن اين مرزها

ی توان ادعای سياسی بودن کردننم. کوشا باشند
طرح شعار درست قبول. ولی مسئوليت نپذيرفت
  .مسئوليت درست است

*****  
 

    ... برای“همه با هم
 نيست همه نيروهای سياسی شکل شعار ما را

.ولی بايد همين مضمون را بپذيرند. انتخاب کنند
 و“ياليستهاامپر“، “استعمارگران“می توان از 

نظاير آنها سخن راند ولی مضمون شعار بايد
 ايرانبسيج مردم در جهت ممانعت از تجاوز به

  .باشد
برای ما روشن است که در طرح چنين شعارهای
ناروشن و مخدوش دستان ناپاکی در کار است
ولی برای حزب ما نيز در عين حال روشن است
که کينه برحق بسياری از مبارزان و حتی

د، فاسجريانهای سياسی نسبت به رژيم ارتجاعی
و جنايتکار جمهوری اسالمی و ترس از اينکه

 تکيه به افشاء امپرياليسم مخالفت آنها را بامبادا
رژيم جمهوری اسالمی در سايه افکند موجب
شده است که آنها بدون تعمق و ديدن عواقب

  .طرح چنين شعاری به اين دام ناخواسته بيفتند
يک آن به نظريات ارگان تروتسکيستی ليبرال و

 فروردين٢٤صهيونيستی انترناسيونال مورخ 
 پيرو منصور“تقوائيستها“ان  که ارگ١٣٨٦

حکمت است مراجعه کنيم تا ببينيم با چه
رهنمودی در جنبش صلح اخالل می کند و تالش
دارد جهت اصلی مبارزه مردم جهان را بنفع

،بمب“ آنها همراه با ترانه ،آمريکا منحرف کند
 به“، برو بريم ايران رو بمباران کنيم، بمببمب

برو“باران ها و جنبش صلح که مخالف اين بم
 هاست و بزن بهارهاست يورش می برند تا“بريم

آنها را بی اعتبار ساخته و به جنگ روانی
آنها در قالب. امپرياليستها خدمتی کرده باشند

  :پرگوئی مضمون زير را به مردم قالب می کنند
بسنده کردن بهدر شکل مشخص .. .پاسيفيسم“
 اين. خود را نشان می دهد“مخالفت با جنگ“

 و خواهمنفعل و سترون است“ صلح طلبی“نوع 
خدمت اسالم سياسی و جمهوریناخواه در 

 جنبش ضد جنگ برای. قرار ميگيرداسالمی
، بايد وضعيت کندتعرضاينکه پيروز شود بايد 

موجود و صفبندی ميان دوقطب تروريستی
، و حمايت از مبارزات را درهم بريزدجهانی

ری اسالمی اساس اينعليه جمهومردم ايران 
ما). توفان- تکيه همه جا از ماست(“. استتعرض

اين پرت و پال گوئيهای موذيانه و رياکارانه را
.به سخن قابل فهم برای خوانندگان بر می گردانيم
بزعم اين دارودسته شعارهای جنبش ضد جنگ
برضد تجاوزطلبی آمريکا و تهديداتش برضد

يد و حمايت قرارميهن ما ايران نبايد مورد تائ
گيرد زيرا که اين مخالفت با جنگ تجاوزکارانه

است و“ منفعل و سترون“، “اسيفيستیپ“گويا 
جنبه صلح طلبی يعنی عدم حمله به ايران را دارد

در. و می خواهد از حمله به ايران ممانعت کند
، يعنی اينکه زمينه شود“تعرضی“حاليکه بايد 

.را فراهم کندسرنگونی رژيم جمهوری اسالمی 
يعنی که جنبش ضد جنگ عليه تجاوزکاران بايد
به جنبش برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی

 از طرف اين“تعرض“حال خواست . بدل شود
دارودسته اسرائيلی را در کنار خواست تعرض
آمريکا و اسرائيل برای حمله به ايران قرار دهيد

 آنها.تا ماهيت پند و اندرزهای آنها روشن شود
برای رد گم کردن و فريب مشتی ساده لوح از

نيز سخن می رانند ولی“ مبارزات مردم ايران“
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

کمونيستها بر ضد اين جنگها می جنگند و. است
  . رزه می کنندبا آن مبا

، نيروی ارزانامپرياليستها به بازارهای فروش
، به منابع اوليه و بويژه منابع اوليه انرژیکار

هم اکنون امپرياليست آمريکا در پی. نياز دارند
آن است که از نظر سياست راهبردی خويش
برای سلطه بر جهان بر تمام منابع انرژی جهان

 به کف آورد ونفت و گاز جهان را. چنگ اندازد
منابع اورانيوم و مس را که فلز رابط برای تبديل
.انرژی است در اختيار خويش بگيرد
امپرياليست آمريکا تقريبا بجز منابع نفت و گاز

 ساير منابع سوخت،، ايران و ونزوئالروسيه
 امروز کليد کنترل جهان.جهان را کنترل می کند

ت ايراندر گره گاه تضاد خاور ميانه به مرکزي
هرکس ايران را در کنترل. منتقل شده است

خويش بگيرد بر بام کنترل منابع سوخت منطقه
که بزرگترين منابع سوخت جهان است قرار

، اروپاآبراه خليج فارس گلوگاه چين. گرفته است
، مس و ايران منابع عظيم گاز.و ژاپن است

از اين جهت ايران خوراک لذيذی. م داردواوراني
 امپرياليستها و بويژه امپرياليستبرای

  .آمريکاست
سياست فريبکاری امپرياليسم مکمل جنگ طلبی 

امپرياليستی
جنگ طلبی و سلطه گری در ميدان رقابت
.امپرياليستها از ماهيت آنها ناشی می شود
امپرياليستها ولی هرگز اين ماهيت خويش را

، دزدان واگر امپرياليستها. نشان نمی دهند
غگو نبودند و صميمانه ماهيت ضدوان درراهزن

اعتراف می همه مردم رایبشری خويش را ب
 آنوقت کار اجتماعی و کار سياسی و کارکردند

 شما می توانستيد به.انقالبی بسيار ساده بود
استناد اقارير خود امپرياليستها مردم را به

ولی. مقاومت در مقابل دعاوی آنها دعوت کنيد
نين کاری را که مبارزه ما راامپرياليستها چ

تسهيل می کند انجام نمی دهند بلکه برعکس
بيک مبارزه بزرگ ايدئولوژيک دست می زنند
تا ثابت کنند که دروغهای آنها عين واقعيت و

آنها می گويند که خواهان. موجه است
 بوده“آزادی“ و “حقوق بشر“ و “دموکراسی“

ی حمايتاز رفع سانسور و آزادی زندانيان سياس
 خويش دفاع می“ارزشهای جاودانی“کرده از 

آنها در حاليکه تجاوز به عراق را با. کنند
سرنگونی يک رژيم ديکتاتوری توجيه می کردند
و اين لشگر کشی ضد بشری را با انواع و اقسام

 رژيمی ضد دموکراتيک و،دروغها مزين کردند
ضد بشری در عراق برپا ساخته اند که عمرش

 .ور قوای اشغالگر در عراق وابسته استبه حض
آنها در عين اينکه خود را حامی دموکراسی جا

 رژيمهای ضد دموکرات و عقب مانده،می زنند
کويت و عربستان سعودی و اردن هاشمی و
مصر و نظاير آنها را در منطقه مورد حمايت

ابو غريب و گوانتاناموی آنها اگر. قرار می دهند
انتخابات. تر نباشد بهتر نيستاز زندان اوين بد

عراق و عربستان سعودی و اردن و کويت اگر
از انتخابات ايران قالبی تر و جعلی تر نباشد

ولی امپرياليستها در بوق جعليات. بهتر نيست
خويش برای تحميق افکار عمومی می دمند تا
برخی خوشخيال را فريب دهند که گويا

 به، در بندملِلامپرياليستها واقعا برای آزادی 
“نجات“اين کشورها لشگر می کشند و آنها را 

 آنها با اين استتار ايدئولوژيک منافع.می دهند
.اقتصادی و غارتگرانه خويش را می پوشانند

  )ادامه دارد(
  اکتيک کمونيستهای ايرانت

سياستی که امپرياليست آمريکا در مورد ايران
اهيتدر پيش دارد بايد از دريچه ارزيابی م

تجاوزی که در پيش است مورد توجه قرار گيرد
و نه از روی ذهنيگری و از پشت ميز اطاق

بايد پاسخ روشن به اين مهم داد که ماهيت. کار
تجاوز احتمالی آمريکا به ايران چه ماهيتی
است؟ يک ماهيت ارتجاعی و امپرياليستی برای
غارت و به اسارت در آوردن مردم ايران است

ای آزادی ايران و تحقق دموکراسی وو يا بر
فرار از اين اتخاذ تصميم به. حقوق بشر است

اين بهانه که جنگ احتمالی در ايران دعوای
و“ دو قطب تروريسم و دولت آمريکاست“ميان 

اگر ناشی از نادانی سياسی ،به ما مربوط نيست
 و باين خاطر صورتکالشی محض استنباشد 

وز امپرياليسم به ايرانمی گيرد که در زمان تجا
ستون پنجم امپرياليستی تشکيل شود و کار اشغال

به من“ايران توسط امپرياليستها را به مصداق 
“دو قطبی“تئوری . راحت کند“  کنشچه ول

منصور حکمت تئوری آريل شارون و ديک
بايد روشن کرد که ايران قربانی. چنئی است

که آيابايد روشن کرد . تجاوز است و يا نيست
مردم ايران بايد يکپارچه در مقابل متجاوز
.مقاومت کنند و يا خير بايد تسليم متجاوز شوند
بايد جنگ امپرياليستی را همانگونه که
مارکسيسم لنينيسم به ما می آموزد به جنگ
ميهنی بدل کرد و همه مردم را برای مقابله با

کوتاهامپرياليستها بسيج نمود و شعار اساسی را 
 قرار داد و ياردن دست امپرياليستها از ايرانک

خير عکس آنرا انجام داد و در آغوش امپرياليسم
 جبهه،بايد روشن کرد که آيا جبهه مردم. خزيد

همه آن کسانی است که می خواهند امپرياليستها
را از خاک ايران بيرون کنند و در مقابل تجاوز

مت کنندامپرياليستی با هر نيت و ايدئولوژی مقاو
و يا خير جبهه ای است موهومی و ذهنيگرايانه

 که فقط در مغز مشتی“خود در آوردی“و از 
 وجود دارد و نه“ه سومهجب“گمراه سياسی بنام 

جبهه“آنها که مسئله . در متن واقعيت اجتماعی
 را بعنوان تاکتيک کمونيستی طرح می“سوم

کنند اشکالشان در شناخت ماهيت امپرياليست و
نگهای عادالنه و غير عادالنه و موضعگيریج

آنها مبارزه طبقاتی. کمونيستی نسبت به آنها است
را نفهميده اند و ليبراليسم بورژوائی را جايگزين

آنها در جبهه. مبارزه طبقاتی پرولتری نموده اند
،مبارزه عمومی مردم ايران بر ضد تسلط بيگانه

ا بدونبا معيارهای ايدئولوژيک می آيند و لذ
توجه به مصالح سياسی مبارزه طبقاتی در امر

اين. اين مبارزه خواهی نخواهی اخالل می کنند
، نه جمهوریعده نه ايران را نجات می دهند

و نه دستاسالمی را ساقط می کنند 
امپرياليستها را کوتاه می کنند و نه بعدا حضور
فعالی در صحنه سياسی مبارزه طبقاتی ايران

تاکتيک. مردم باشند داشت تا پاسخگویخواهند 
  ٦ادامه در صفحه...آنها تاکتيک انفراد

   ...هن پرستی کمونيستیمي
در عرصه جهان بود و با نيت خاصی به وجود

اين جنگ ماهيتا جنگی امپرياليستی برای. آمد
تقسيم مجدد جهان بود که منافع همه ممالک

بهمين جهت. امپرياليستی را در برمی گرفت
ژاپنی ها و آمريکائی ها نيز به اين جنگ کشيده

ير اين در غ،شدند و جنگ را جهانی کردند
  .صورت سرشان کاله ميرفت

برای تعيين ماهيت جنگها بايد رشد تاريخی
تضادها در اين رويدادها و اهدافی را که اين
جنگها دنبال می کنند برای داوری در نظر

اين جنگ نيز مانند هميشه ادامه سياست. داشت
اسلحه. ، ادامه سياست غارت و چپاول خلقهابود

دست کمونيستها ابزارمارکسيسم و لنينيسم در 
  . دقيقی برای کسب اين شناخت است

جنگ امپرياليستی جنگی برای غارت و
جنگی ميان. خانمانسوزی توده های مردم است

مشتی درنده سرمايه دار است که می خواهند به
قيمت ويرانی جهان و نابودی بشريت جيبهای
خويش را از ثروتهای کالن سرشار سازند و

جنگ امپرياليستی برای. ن شوندفرمانروای جها
تصرف خاک بيگانه و کنترل و يا ضميمه سازی

  . آن است
 تفاوت ماهيت دو نوع جنگ

تفاوت جنگ امپرياليستی با جنگ آزاديبخش در
آن است که جنگ آزاديبخش برای دفاع از ملت
در مقابل هجوم بيگانه که می خواهد منابع
کشورش را غارت کند و سرنوشت سياسی وی

جنگ. را بدست گيرد صورت می پذيرد
آزاديبخش در دفاع از ميهن در مقابل تهاجم
بيگانه است که صرفا جنبه تدافعی دارد و به
منظور غارت ساير خلقها و ممالک نيست و تنها
برای تعيين سرنوشت ملت خودی بدست خويش

در جنگ ميهنی مردم در اسارت. انجام می شود
 با اين نيت وکسی شرکت ندارند و هرگز

سياست بپا نخواسته اند تا ملتهای ديگر را به زير
بهمين جهت جنگهای. يوغ اسارت خود آورند

آزاديبخش جنگهای عادالنه اند و بايد از آنها در
امر بزرگ. مقابل تجاوز امپرياليستی دفاع کرد

  .دفاع از ميهن امر کمونيستهاست
قرن گذشته قرن آزادی ملتها از زير يوغ

،، کره، چينخلقهای قهرمان. مپرياليستها بودا
،الجزاير، ، الئوس، کامبوج، ويتنامیزاندون
.. و، ونزوئال، آفريقای جنوبی، کوباباوهمزي

آزادی خويش را بدست آورده و امپرياليستها و
مبارزه. قشون آنها را از کشورشان اخراج کردند

آنها عادالنه بود و همه مردم آن کشور بايد در
بارزه ضد قدرتهای غارتگر بيگانه شرکت میم

در بسياری از اين ممالک کمونيستها در. کردند
در اينجا سخن. راس اين مبارزات قرار داشتند
کمونيستها نمی. بر سر ظالم و قربانی ظلم است

توانند روش يکسانی نسبت به دو طرف اين
   .تضاد داشته باشند

غارت وجنگ غير عادالنه جنگی است که برای 
اين جنگ. اسارت ساير ملل صورت می گيرد

ناشی از ماهيت مناسبات سرمايه داری و
کشورهای امپرياليستی است که برای بقاء خود

سياست اين. به مکيدن خون ساير ملل نياز دارند
 سلطه جوئی و اشغال ممالک زير سلطه،جنگها
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 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد 

     ...ميهن پرستی کمونيستی
آن خانه نشينی با نتيجه کمونيستهاست و

از مشتی خانه نشين که. آدرسهای نامعلوم است
       .نمی شود بازجوئی کرد

“کمونيست“هم اکنون تجربه زنده دو حزب 
 حزب. مقابل ماستعراق و لبنان در

عراق که برادر تنی حزب توده“ کمونيست“
سياستالهام از است با و با همان مواضع ايران 

يعنی همان تئوريهای ليبرالی“ دعوای دو قطب“
بدنبال حمايت از تجاوزمنصور حکمت 

   به مصداق .امپرياليست آمريکا به عراق رفت
  رفت غالمی که آبجوی آرد   

  م ببردآب جوی آمد و غال
اين حزب به همدست امپرياليست آمريکا و
ارتجاع عراق بدل شد و در ميان مردم عراق

بطوريکه نهضت مقاومت. بشدت منزوی گرديد
عمومی مردم عراق افراد جاسوس اين حزب را
مانند جاسوسان هوادار منصور حکمت با افتخار

آنها کسانی بودند که می. و به حق ترور می کند
گ ميهنی ضد امپرياليستی را بهخواستند جن

جنگ مسلحانه داخلی برای سرنگونی رژيم
صدام حسين بدل کنند و حال به عنوان همدست

 از عراق ويرانه ای ساخته اند که،امپرياليستها
صدها بار وحشتناکتر از دوران ديکتاتوری

اينها امروز در ادامه. وحشيانه صدام حسين است
لف خروج بی قيدمنطقی سياست ديروزشان مخا

و شرط امپرياليستها از کشورشان هستند و دعا
 جرج بوش تصميمش را“خدا کند“می کنند که 

جبهه“. عوض نکند و در عراق باقی بماند
که آنها بانی آن بودند چون مقوا در هم“ سومی

 موضعگيريهای مسخره آنها بقدری.شکسته است
خجالت آور است که حتی کنفرانس احزاب

شان بجز حزب توده ايران نيز حاضربرادر
نبودند اين مواضع ارتجاعی را بپذيرند و تبليغ

.اين حزب سرپا ننگ در منطقه است. کنند
استدالالت آنها استالالت منصور حکمت و

 .        ساموئل هانتيگتون است
در مقابل آنها حزب کمونيست لبنان قرار دارد که

ها ايستادگیدر مقابل تجاوز وحشيانه صهيونيست
کرد و تعدادی از اعضايش برای دفاع از ميهن
جانباختند ولی احترام مردم لبنان را بدست آورد
و امروز با سربلندی توانسته اند بسياری اعضاء

اين حزب به. جديد به حزب خويش جلب کنند
  .جريانی زنده در لبنان بدل شده است

سه“ و نه “دو جبهه“آنها تنها تئوری درست 
جبهه ياران صهيونيسم و.  را پذيرفتند“ههجب

امپرياليسم و جبهه خلق برای مقابله با دشمنان
آنها در جبهه اخير وارد شدند و تنها در. مردم

، تنها در اين تعييناين تقسيم بندی اساسی است
توان است که میو نخستين گام جايگاه اساسی 

، تنهااز استقالل در درون جبهه واحد سخن گفت
ر اين زمان است که مبارزه برای حفظ استقاللد

.و عدم وابستگی در جبهه واحد اساسا معنی دارد
 جدائی خويش را،کسانيکه از همان روز نخست

از خلقی که می خواهد در مقابل متجاوزين
 در مقابل کدام نيرو،ايستادگی کند اعالم کرده اند

می خواهند از استقالل و عدم وابستگی خويش
 کنند؟ کمونيستها در اين مبارزه در جبههدفاع

همه مردم و نيروهائی قرار می گيرند که در
آنها. مقابل تجاور احتمالی امپرياليستها می ايستند

جنگ تجاوزکارانه امپرياليستی را به جنگ
داخلی به نفع امپرياليسم و صهيونيسم بدل نمی

 بلکه آنرا به جنگی عادالنه برای اخراج،کنند
 در اين.، به جنگی ميهنی بدل می کنندياليسمامپر

جبهه وسيع مقاومت تنها کمونيستها و سازمانهای
  .چپ و مترقی شرکت ندارند

 در اين جبهه عمومی مقاومت طيف های وسيع
مخالفين غير پرولتری اشغال ايران اعم از
احزاب ومحافل خرده بورژوائی و بورژوائی با

داشت که حزبنظريات گوناگون شرکت خواهند 
)توفان(کمونيست و در اينجا حزب کار ايران

بايد استقالل و عدم وابستگی خويش را در مقابل
آنها حفظ کند و در راه اين حفظ عدم وابستگی که
امری واقعی است با شعار و انتخاب تاکتيکهای

تنها در اين متن و. درست مبارزه موفق شود
استقالل و عدم“وضعيت است که مقوله 

.معنا پيدا می کند“ وابستگی در جبهه واحد
سفيهانه خواهد بود که از پشت ميز کار به

عده ای بر اين. اظهارات دانشمندانه دست زد
تصورند که اگر امپرياليست آمريکا به ايران
تجاوز کند و خوزستان را اشغال نمايد آنها

را بلند می کنند و از مردم“ جبهه سوم“تابلوی 
نامنويسیآنها  “جبهه سوم“که در می خواهند 

. ادامه دهند“جبهه سوم“ و به مقاومتشان در کنند
شعار اين جبهه آن است که هم رژيم جمهوری
اسالمی را سرنگون کنيم و هم امپرياليسم را

يک تير به زمين يک تير به هوا. بيرون بريزيم
البته واضح است که اين جبهه يک جبهه. بزنيم

 بايد پرسيد.از توده مردم استموهومی و خالی 
 تحت رهبری اين“سوم“اين نيروی قدرتمند 

رهبران با کياست چرا قبل از تجاوز آمريکا به
ايران رژيم جمهوری جنايتکار اسالمی را با
ارتش قدرتمند خويش سرنگون نمی کند؟ منتظر
چه کسی نشسته است؟ چرا ارتش غيبی خود را

تمام نمی کند؟ چرابه ميدان نمی آورد و کار را 
  . زجر مردم ايران را تداوم می بخشد؟

 از قبل“ومی هاجبهه س“بايد پرسيد که اين 
چگونه می دانند که روش هيات حاکمه در قبال
تجاوز امپرياليسم و صهيونيسم چيسـت؟ آيا می
توان از هم اکنون تجزيه سياسی آنها را به
نيروهائی که مقاومت خواهند کرد و نيروهائی
که تسليم خواهند شد و يا در پی کودتای

  آمريکائی بر می آيند بکلی منتفی دانست؟      
منظره ای را تصور کنيد که ارتش متجاوز
امپرياليستها و صهيونيستها خوزستان ايران را
.اشغال کرده و به پيشروی ادامه نمی دهند
روشن است که شور مردم برای مقاومت و

اين. به اوج خود می رسدمقابله با اين تجاوز 
تجربه همه جنگهای عادالنه مردمی و تجربه

آنوقت مشتی. جنگ ايران و عراق است
ژيگولوی سياسی در مشهد و يا رشت سر و کله
شان پيدا می شود که حجاب خود را بر می دارند

که هم“ جبهه سوم“و مردم را به نامنويسی در 
ودنبرای خالی نبو هم “ اسالم سياسی“عليه 

.دعوت می کنند“ عليه آمريکاست“عريضه 
پيشنهاد آنها اين است که چون دست ما فعال به

خوزستان نمی رسد بهتر است در محل رژيم
جمهوری اسالمی را سرنگون کنيم و قدرت

آيا مردم مشهد و رشت. سياسی را به کف بگيريم
اين عده را تکه پاره نخواهند کرد و به عنوان

ستها و صهيونيستها از درختهاجاسوس امپريالي
آويزان نخواهند نمود؟ افسانه سرائی و ذهنيگری

  نيز حدی دارد؟
کمونيستها در ايران هوادار مقاومت در مقابل

تنها در متن مبارزه با امپرياليسم. امپرياليستها هستند
و صهيونيسم يعنی در متن مبارزه برای استقالل و

توانند اعتماد مردم که کمونيستها می استآزادی ملی 
را نه تنها در خوزستان بلکه در مشهد و رشت نيز
بدست آورند و در مقابل خرابکاری جمهوری اسالمی
و يا سازش وی با امپرياليسم مقاومت کرده مردم را

سرکردگی، سازماندهی کنند و بسيج و آگاه نموده
راه سرنگونی رژيم سرمايه. مبارزه را به کف آورند

ری اسالمی برای نيروهائيکه واقعا جدیداری جمهو
هستند و می خواهند اين رژيم را سرنگون کنند از
طريق جبهه مقاومت ضد تجاوز احتمالی يعنی جنگ

جريانهای سياسی. عادالنه آزاديبخش ملی است
ديگری که جسارت مبارزه ندارند و بيشتر به کار
ضيافت می خورند تا جنگ ميهنی و دفاع از منافع و

صالح ملی و مبارزه طبقاتی به شعارهای غير قابلم
حصولی متوسل می شوند که آنها را از قبول
.مسئوليت مبرا کند و به آرامش زندگی آنها لطمه نزند

هوادار تبديل جنگامپرياليستی “ انقالبيون“اين عده 
، جنگ داخلیتجاوزکارانه به جنگ داخلی هستند

 گيرد و نهآنها فقط در خانه هايشان صورت می
اين نظريه يک نظريه ترتسکيستی.  در خيابانها

است که اعتقادی به مسئله ملی درعصر
امپرياليسم نداشته و ندارد و با خلط مبحث و
ادعای مبارزه ضد سرمايه داری به خرابکاری

“چپ“و آشفته فکری دامن ميزند وعليرغم هيبتد 
و شعار تند وتيز وبظاهر چپ اما  عمال نقش

به نقش. ه صاف امپرياليسم  را بازی می کندجاد
اين خائنين در جنگ داخلی اسپانيا نگاه کنيد، به
نقش اين کمونيستهای  کذاب در انقالب چين و
جنگ جهانی دوم و جبهه ضد فاشيستی نگاه کنيد

 .تا پی به ماهيت تئوريهای آنها ببريد
 

***** 
 
 

از کمک های مالی شما 
 سپاسگزاريم

  . يورو٣٠تاب فروش ميز ک
 . يورو١٠٠کمک  مالی 

  . يورو٢٠٠رفيقی از فرانکفورت 
  . يورو٣٠کمک مالی 

  . يورو١٠٠رفيق مسعود 
 يورو ارسال٤٠رفيقی از فنالند در چند نامه 

  .، متشکريمکرده است
  . يورو٥٠گيسن . رفيق س

  . يورو٣٠٠کمک به صندوق بانکی 
  . يورو١٠از هلند . رفيق ش
 . يورو تمبر٢٢ف از برلين -رفيق ف
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

اند و تحت تاثير اوضاع و احوال و حکومت و
محيط و سياست و مذهب به تحريف حقيقت

و يا قصد(يک اشتباه تاريخی. همت گماشته اند
کشانده وتاريخ نويسان را بگمراهی ) دانسته

آنها را باين نتيجه رسانده است که پيروزی
) ق م٤٩٠(های يونان در نبردهای ماراتن

و ميکال)  ق م٤٧٩(پالته)  ق م٤٨٠(ساالميس
در عين حال به منزله غلبه تفکر سقراط و ذوق

 مجسمه ساز بر ظلم و جور Phidiasفيدياس 
و استبداد به شمار می رود و در نتيجه بشريت

يک طرف“: روه منقسم می شودبه دو گ
، قرار میيونانيان و طرف ديگر باربارها

اشتباه از همين ترجمه کلمه باربار. “گيرند
ناشی است که هنوز در اواسط قرن چهاردهم

کسانی که به زبانهای“در لغتنامه ها معنای 
سخن می گويند داشته و امروز به“ بيگانه

لم در، بی تربيت و ظا، بی تمدنمعنای وحشی
محقق دانشمند از آثار چند تن از. آمده است

یم، شواهدی مورخين اروپائی و آمريکائی
،در مقابل ايرانيان“ مبنی براينکه آورد

، ماراتن بايد برای مايونانيان غربی بودند
وقتی يونانيان برابر ايرانيان... زيارتگاه باشد

، سرحدی بوجود آوردند کهايستادگی کردند
 و يا“ی گذاشته استی ما باقتاريخ برا

نبردهای ماراتن و ساالميس را نقطه تحول“
 زيرا در ضمن اين“تاريخ بايد بشمار آورد

، آينده بشريتهپيروزی روح بر ماد“حوادث 
 اثردر“ و يا “را رهائی بخشيده استو آزادی 

غلبه يونانيان بر ايرانيان ذکاوت و آزادی
ق غلبه يافتهغرب بر ماده پرستی و استبداد شر

  ).١٢ و ١١ص (“است
يقا، ثابت می کند که مابين حقامير مهدی بديع

تاريخی و اظهارات مورخين در سه قرن اخير
ديوار ضخيمی کشيده شده است بطوريکه
تصوير مضحکی از ايرانيان باستان در نظر

من باب مثال. اروپائيان جلوه گر می شود
تيادآوری می کند که هفتسال پس از شکس

، سربازان خشايارشا را چنين، آيشيلوسميکال
انداران مست پيروزی ومک“: معرفی می کند

سوارانی که ديدن آنها هراسناک است و در
مبارزه برای اجرای تصميمی که از صميم

 همين“، وحشتناک هستندقلب اتخاذ کرده اند
٢٥سربازان را يک نويسنده فرانسوی پس از 

ی که زير تازيانهيک مشت آسيائی هائ“قرن 
).١٤و ١٣ص (می نامد“ کمر خم کرده اند

وظيفه دشواری که امير مهدی بديع بعهده
، شناسائی ايرانيان طبق اسنادگرفته است

تاريخی و در وهله اول اسناد خود يونانيان
مولف می پرسد که اگر کاخهای اکباتانه. است

و شوش پرورشگاه جنايت و فساد بوده است و
،دسيسه“ر اخالف خشايارشا مرکز اگر دربا

قتل و بند و بستهای نابکارانه وزيران و خواجه
دی ازبوده است پس چگونه عده زيا“ ها

نامداران يونانی که نمايندگان برجسته فرهنگ
، باين کاخ ها پناه میيونان به شمار می روند

.بردند و ايرانيان از آنها پذيرائی می کردند
جال يونانی را مولفصورت مفصلی از اين ر

تميستوکلس فاتح“: از آنجمله. اسم می برد
  ٨ادامه در صفحه...نوساالميس و گزنف

زمانيکه روابط روس و آمريکا حسنه شد و
چين توده ای پرچم انقالب را به کف گرفت در

 جای روسها با چينيها عوضسينمای هوليوود
شد و سپس آنها نيز جای خود را به آلبانی ها
دادند و اين بازی ديروزی تا به امروز نيز

سينمای فاشيستی هوليوود در. ادامه دارد
تحميق افکار عمومی چنان استاد است که
کشتار هزاران سرخپوست قاره آمريکا بدست

اده ومهاجرين اروپائی را امری انسانی جلوه د
به ايجاد عالقه در ميان تماشاچيان و همدردی

صحنه. آنها با سربازان آمريکائی وا می دارد
سازی چنان استادانه است که کسی به فکرش
هم خطور نمی کند که اين سرخ پوستان
انسانهائی هستند که از محيط زيست خويش

مقاومت آنها در مقابل. دفاع می کنند
سانی عادالنهتجاوزگران وحشی و ضد ان

  . است
در تاريخ سه قرن اخير که استعمار بنای
خويش را آغاز کرد در قلب تاريخ بدنبال
مستندات ايدئولوژيک برآمد تا مناسبات ارباب

حزب. آزاد و برده اسير را موجه جلوه دهد
کوشاست تا با درج مطالبی) توفان(کار ايران

در اين مورد ذهن خوانندگان را با اين حقايق
  .تاريخی آشنا سازد

 در نقد به کتاب١٣٤٢بزرگ علوی در سال 
يک پژوهشگر ايرانی که قدم در اين تاريکخانه
غرب گذارده بود مطالبی نگاشت که مطالعه

         :آن بی فايده نيست
، انتقاد وقصد نگارنده از اين خالصه“

شناساندن معايب و محاسن اين اثر بسيار
، امير مهدی بديع نيستآموزنده نويسنده ايرانی

، مخصوصا برای آندسته ازبلکه معرفی آنست
هموطنانی که احيانا ممکن است دسترسی به
آن پيدا نکرده و آنرا مطالعه نکرده باشند و
برای کسانی که زبان فرانسه نمی دانند و نمی

نکته رااين . توانند از مندرجاتش استفاده کنند
م که برخی ازاز اين جهت الزم بتذکر می دان

اظهارات مولف با وجود استدالالت دقيق و
مستند ممکن است برای نويسنده اين سطور هم

،، اما مجموع محتويات کتابقانع کننده نباشد
بی پايه ساختن ادعای بيجائی است که در سه
قرن گذشته تمدن اروپا را تحت تسلط خود

، کشورهای استعماریقرار داده است و از آن
صد و پنجاه سال اخير به منظور حفظدر يک 

و توسعه منافع اقتصادی خود حداکثر استفاده
اگر تفوق نژادی امروز اقال در. را برده اند

محافل حاکمه دنيا در اثر جنگی که به قيمت
جان بيست ميليون نفر تمام شد در حال نزع

)و يا مسيحيت(، برتری فرهنگ فرنگیاست
م و ادب، در مراکز علبر فرهنگ شرق

هنوز مورخين بنام. هواخواهان فراوان دارد
اروپا آثار علمی خود را بر آن پايه بنا می کنند
و آنرا مبداء تحقيقات و استنتاجات خود قرار

از آنجا که امير مهدی بديع در کتاب. می دهند
،خود ضرباتی بر اين توهم وارد آورده است
کهمعرفی کتابش را با وجود بعضی ايرادهائی 

  .وارد می دانم بعهده گرفته ام
، امامولف معتقد به قضاوت تاريخی است

بنظر وی مورخين هميشه از آن تبعيت نکرده

     ...و" وحشی"یآسيا
ست که از اين طريق با کنترل سرمايه ها وا

امکانات دولتی که در اختيار کارگردانان و
کمپانيهای فيلمبرداری می گذارد به تحميق

داغ و درفشی در. افکار عمومی می پردزد
ساختن افکار عمومی به حجم. کار نيست

.سرمايه گذاری در اين زمينه وابسته است
ستگاههایهرچه سرمايه قدرتمندتر باشد د

دروغپراکنی در عرصه صدا و سيما و چاپ
کتب و اجير کردن نويسندگان و روزنامه

پول“بقول معروف . موثرتر است... بنويسها و
  .“داشته باش سرسبيل شاه نقاره بزن

اخيرا صنايع سينمای هوليوود در راستای
سياست جنگ افروزانه و توسعه طلبانه

يه ايرانيها کهامپرياليسم و صهيونيسم فيلمی عل
“دموکراسی“در مقابل “ شرق مستبد“نماينده 

اين. بنام سيصد تهيه کرده است، غرب هستند
فيلم نشان می دهد که چگونه ارتش بيکران و
پر ساز و برگ خشايارشا که مرکب از مشتی

و“ خوارونخ“، “کريه المنظر“ و “وحشی“
و نماينده فرهنگ استبداد“ هيوالهای آدمخوار“

 هستند در مقابل سيصد نفر “بربر“ و شرقی
نيرومند اسپارت که تنگه مردان هشيار و

ترموپيل را در اشغال خود دارند و مانع گذر
آنها به آتن هستند سپر انداخته و چون برگ
خزان بر زمين می ريزند و از دست آنها فرار

،اين فيلم در خدمت جنگ و آدمکشی. می کنند
 و نژاد پرستی استنفرت ملیايجاد در خدمت 

و بايد دست امپرياليستها و صهيونيستها و
نوکران بومی آنها را در ايران برای يک

آينده“روزنامه . فاجعه آفرينی جديد باز کند
“اصالح طلب“در ايران که يک روزنامه “ نو

هاليوود به ايران اعالم“است با عنوان درشت 
در مورد اين فيلم توصيف زير“ دجنگ می کن

ايران از مدتها پيش“: را بکار می برد
و نياکان ايرانياِنسرچشمه بديها بوده است 

مدرن مشتی وحشيان زشت و آدمکش و کله
مشاور فرهنگی احمدی نژاد که. “شق بوده اند

خود مانند همه ماليان فاقد عرق ملی است حتی
صحبت“ يک جنگ روانی عليه ايران“از 

گی آمريکافعاالن فرهن: کرده و می گويد
ظاهرا با تاراج تاريخ ايران و توهين به تمدن

و ما“ آن می خواهند خودشان را ارضاء کنند
ه اين تجاوزکاران وحشیم کنياضافه می ک

موزه تاريخی تمدن بشری در بغداد را غارت
.کردند و ننگ تاريخ را برای خويش خريدند
ضربه ای که اين جانوران به تمدن بشری و

ی در عراق زده اند غيرقابل جبرانآثار تاريخ
جرج بوش آرزوی عراق ديگری را در. است

ايران در سر می پروراند تا بتواند به همه
.منابع نفتی منطقه بدون مزاحم چنگ بيندازد
.البته اين تبليغات نژادی بهيچوجه جديد نيست
در زمانيکه هنوز کمونيسم لنينی و استالينی در

ای هوليوود تصويرشوروی مستقر بود سينم
جنايتکاران را با انتسابشان به شوروی رسم

همواره قهرمانان شکست ناپذير. می کرد
 فرشته سان جهان را از چنگ،آمريکائی

.کمونيسم نجات می دادند“ جنايتکاران“
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- آمال و آرزوهای الکيبياد سخن به ميان می آيد
الکيبيادی که خيال رياست بر آتنی ها را در

 بانی فلسفه يونان مزايا و-سر می پروراند
محاسن ايرانيان و طرز تربيت آنها را به رخ

بقول امير مهدی) ٥٢ص(نوچه خود می کشد
ما نمی“:  نکته تکرار می شودبديع همه جا اين

،توانيم از لحاظ تجمل با ايرانيان رقابت کنيم
بکوشيم که از لحاظ فضل و دانش بر آنها

 آيا می توان باور کرد که“.برتری جوئيم
حکمائی مانند سقراط و افالطون که اين مکالمه
را نقل می کنند سران يک ملت وحشی را

رار مینمونه و سرمشق شاگرد محبوب خود ق
  . دهند

، تميستوکلس آتنیببنيم سه سردار بزرگ يونان
التهفاتح ساالميس و پوزانياس اسپارتی فاتح پ

و اسکندر مقدونی جهانگشا چگونه به تمدن
دو نفر اولی. دوره هخامنشی نگريسته اند

بروايت توکيديدس يکی ازبانيان فن تاريخ
“برجسته ترين مردان دوره خود“نويسی 
  . رفته اندبشمار می

اگر به قول پلوتارک اعتماد کنيم تميستوکلس
.در کجاوه زنانه بايران فرار کرده است
ارتخشتر او را پذيرفت و پس از آنکه سردار
زبان ايرانيان را آموخت فرصت يافت با
.شخص شاه مطالب خود را به ميان بگذارد
ارتخشتر به پناهنده يونانی محبت کرد و سه

مين مخارج زندگيش در اختيارشهر را برای تا
ممکن است که اين) ٥٨ص(وی گذاشت

تفصيالت افسانه ای بيش نباشد اما در اينها
ارتخشتر ذوق. جنبه انسانی جلب توجه می کند

می کرد از اينکه تميستوکليس را در اختيار
اما مبانی اخالقی باو اجازه نمی دهد که. دارد

ليس دربدرانتقام فاتح ساالميس را از تميستوک
اين اقال استنباطی است که از. و فراری بگيرد

مندرجات نوشته های مورخين يونانی و رومی
اين همت و بلندی نظر را مولف. می شود کرد

با رفتار روميها نسبت به شاه مقدونی در سال
  ).٦١ص( ق م مقايسه می کند١٦٨

در باره پوزانياس اسپارتی کافی است گفته
،ايرانی بر تن می کردشود که وی لباس 

مدی و مصری بودند) مادی(ملتزمين رکاب او
و سفره ايرانی می چيد و آرزو داشت دختر

يارشا را به زنی بگيرد و داماد شاه شودخشار
و اسپارت و تمام يونان را ملحق به شاهنشاهی

نامه ای که به روايت) ٦٧(ايران سازد
توکيديدس سردار اسپارتی توسط اسرای

ی برای شاه فرستاده است تاريخ سالايران
 را دارد يعنی دو سال پس از شکست٤٧٨
، در زمانی که قدرت ايران اقال در يونانايران

 دو کشور قابلبا قدرت و نفوذش قبل از جنگ
، اميردر باره فاتح مقدونی. مقايسه نبوده است

مهدی بديع به تفصيل جالل و جبروتی را که
ل هستند شرح می دهد واروپائيان برای او قائ

در عين حال از ارتاويرافنامه شاهد می آورد
گجستک اسکندر“: در آن گفته می شود که

قوانين را زير پا گذاشت و ظلم و جوری و
، همانغارتگری را در ايران باب کرد

اسکندری که در نتيجه بدمستی و عياشی در
 سالگی جام شراب در دست درهم شکست٣٢

  زندانيان سياسی را بی قيد و شرط آزاد کنيد

اگر خواهی نخواهی مورخين. “و جان سپرد
اروپائی از جنايات و مفاسد اسکندر سخن به
ميان آورند معايب او را به جوانی و ميل
مفرطش به می گساری می بخشند و اگر اين
عذرها هم بی نتيجه می ماند آنوقت بايد

جور“ اخالق آسيائی“و “ فرمانفرمائی آسيا“
داستان آتش زدن شهر پارسه برای. بکشد
نکته جالب اينست. نيان حديث کهنه ايستايرا

که جهانگشائی اسکندر نه فقط بدولت هخامنشی
، بلکه شهرهای يونان را هم بجانخاتمه داد

، مولف بر اساس تحليل تاريخيکديگر انداخت
زندگی اسکندر و سر کار آمدن او تمام فسادی
را که در يونان رواج داشته است برمال می

يليپ مقدونی هنوز موردداستان قتل ف. سازد
عجيب است که. بحث مورخين است

، هم معتقد است کهايرانشناسی مانند گيرشمان
، درايرانيان در اين قتل دست داشته اند

صورتيکه در هيچ يک از آثار تاريخی يونان
اشاره نشده است که مامورين هخامنشی
موجبات قتل يک رجل سياسی يونانی را فراهم

معهذا همين اسکندر) ٩٧-٩٦ص(کرده باشند
 نمی دانست واال دستور باربارمردم ايران را 

نمی داد که ده هزار سرباز يونانی با ده هزار
دختر ايرانی ازدواج کنند تا شالوده يک دولت

  .واحد در جهان ريخته شود
بيک) ١١٥-٩٩ص(مولف در فصل آخر کتاب
در نظر مورخين“: نکته اساسی اشاره می کند

،ندگان يونانی و روسی مانند گزنفونو نويس
يدوس و، توکيد، هرودوت، آيشيلوسافالطون

استرايون ايرانيان در وهله اول رقيب يونانيان
يونانيان ايرانی را خارجی. و دشمنشان بودند

، بدون اينکه مخالفت دو ملت تفوقمی دانستند
فکری و اخالقی و فرهنگی گروهی بر گروه

 اما از قرن هفدهم.“دباشديگر را در برداشته 
ببعد فالسفه و علمای اروپا با تحقيقات هدف دار

،، ماجراجويانخود راه را برای مبلغين مسيحی
، سياستمداران و جاسوسان، مسافرينبازرگانان

  .هموار کرده اند
از همين زمان است که کينه توزی نسبت به

در همين دوران مونتسکيو. شرق آغاز می شود
در تمام تاريخ“: می نويسد“ لقوانينروح ا“در 

يک نشانه هم که نمودار فکر) شرق(کشورهای
 حتی دارمستتر مترجم اوستا.“باشد نيست آزاد

که در افکار زرتشت به بعضی نکات فلسفه
نمی رسدفکرش به ، ابدا افالطون برمی خورد

که شايد شاگرد سقراط از حکمت شرق متاثر
است که حتی درکار بجائی رسيده . شده باشد

 هم وقتی کتابی در باره ايران١٩٤٣سال 
ن، مولف آباستان در فرانسه انتشار می يابد

کوشاست از ارزش هنری تخت جمشيد بکاهد و
  .سازندگان آنرا هوسبازان بلند پرواز بنامد

از مندرجات فصل آخر کتاب امير مهدی بديع
استنباط می شود که خصومت و کينه توزی

ران و شرق در آثار علمای اروپانسبت به اي
همزمان است با توسعه صنعت و اقتصاد در
اروپا و آمريکا و گشودن بازارهای کشورهای
ماورای بحار و صدور سرمايه که باالخره در
قرن نوزدهم و بيستم به استعمار کشورهای

٩ادامه در صفحه...آسيا و آفريقا منتهی

     ...و" وحشی"یآسيا
، اگر در آن دورانرا شاگرد سقراط و اليبياد

تمدن ايران برتر از تمدن يونان نبوده است اقال
همطراز که بوده است واال چگونه می توان

و رونق يونان نه درتحليل کرد که شکوه 
دورانی بود که يونانيان در جنگ با ايران فاتح
،شدند يعنی در آغاز قرن پنجم قبل از ميالد

 ق م يعنی ايامی که٤٩بلکه پس از سال 
روابط مابين شوش و آتن عادی شد و صلح
سی ساله مابين آتن و اسپارت برقرار گرديد و

  “.دور پريکلس شروع شد
است که نبردهای ماراتن واصوال مولف معتقد 

ساالميس در تاريخ يونان دارای آن اهميتی که
مورخين ازمنه بعد به آن نسبت می دهند نبوده

اينگونه مورخين که برجسته ترين آنها. است
Bossuet است Discours sur L histoire 

universelleر را بهِم می کوشد حتی ايلياد ُه
ر مدحِم او ُهبنظر. نفع نظريه خود تفسير کند

نامه پيروزی يونانيان را بر آسيا سروده است
و اگر فرزندان هلن اين شاهکار را دوست
داشته اند باين علت بوده است که از آسيائيها

  .تنفر داشته اند
به تحليل اين) ٣٥ تا ٢٨ص(امير مهدی ديع

اثر می پردازد و بطالن اين ادعا را ثابت می
فه حقيقی ايرانيانبمنظور نشان دان قيا. کند

مولف از آثار تاريخ نويسانی که مسلما فريفته
فرهنگ کشور خود بوده اند و نماينده فرهنگ

آثار. هلنی به شمار می روند کمک می طلبد
گزنفون و افالطون و تاريخ اسکندر را زير

 ايراد،نخستين آنها. ذره بين پژوهش می گيرد
و اينمی گيرد که ايرانيان راحت طلب هستند 

خوابيدن“ :خصيصه را چنين بيان می کند
، پايهروی بالش های نرم را کافی نمی دانند

های تخت خود را روی قالی می گذارند که
در زمستان نه ...فشار زمين را احساس نکنند

،فقط سر و تن و پاهای خود را می پوشانند
بلکه دستهای خود را نيز با دستکش و پوست

ابستان سايه درختاندر ت. گرم می کنند
، سايهرضايت خاطر آنها را فراهم نمی کند

.بان های مصنوعی برای خود می سازند
معهذا اقرار دارد که تا چه حد ايرانيان سر
سفره آداب را مراعات می کنند و بر نفس خود

امير مهدی بديع اين توصيف را با. “مسلطند
افالطون“ ضيافت“هرج و مرجی که در 

شود مقايسه می کند و از آن نتيجهتوصيف می 
 اگر در واقع ايرانيان در قرنی که.می گيرد

جنگهای ايران و يونان رخ می داد در نظر
،يعنی وحشی و بی تمدن بودند“ باربار“يونان 

شگفت آور است که آدمی مانند گزنفون که
سالها در ايران زندگی کرده و ناظر آداب و

رمان کتاب خود، قهرسوم ايرانيان بوده است
 بفرض اينکه-را در باره تعليم و تربيت

کوروپدی جنبه تاريخی نداشته و فقط به قصد
 در-تهذيب اخالق يونانيان تحرير شده باشد

.کسوت يک شاهزاده ايرانی مجسم می کند
 از روی اثر٤٨-٤٣مولف در صفحات 

گزنفون به تشريح مفصل قوانين تربيتی ايران
  .باستان می پردازد

در آثار افالطون وقتی در محفل سقراط از
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 وقتی بمبهای آمريکائی و.می رسد“ آمريکائی
،، عراقيها، لبنانيهااروپائی بدن فلسطينيها

، ايرانيها را پاره می کند بايد به آنهاافغانيها
گفت که ارزش آنها هنوز به پای ارزش يک

بايد اعتماد. ی نرسيده استاروپائی و آمريکائ
بايد به آنها گفت. به نفس را از اين ملتها گرفت

که اليق آزادی نيستند زيرا هنوز به مراحل
  . رشد نفسانی برای احراز اين حق نرسيده اند

هگل طبيعتا نمی تواند با قلب حقايق مبنای
اين است. تاريخ را از مرکز اروپا شروع کند

 و در شرق دولتکه به شرق روی می آورد
وی. هخامنشيان و پارسی ها را کشف می کند

“روح القوانين“با اين گفته مونتسکيو در 
در تمام تاريخ“: می نويسدآشناست که 

يک نشانه هم که نمودار فکر) شرق(کشورهای
ولی افکار هگل تنها تحت. “باشد نيست آزاد

تاثير مطالعه آثار منتسکيو و سفرنامه های
نوع. ی مذهبی به شرق نيستميسيونرها

و) ايرانی ها(برخورد وی به تضاد پارسها
يونانيها و يا آنطور که وی می گويد منطقه
تحت نفوذ فرهنگ پارسها که مصر را هم جز
آن به حساب می آورد يکی از منابع مورد
استناد دانشمندان اروپا و کلی تر غرب در

عليرغم اينکه هگل در سال. تحقير شرق است
 تصوير مثبتی از ايران ترسيم می کند و١٨٤٠

توجه عام روح“اصول تکامل را که بزعم وی 
است در آن“ برای نيل به درخودگرائی ذهنيات

کشور می يابد برخورد يونان با ايران را آغاز
وی می گويد. تاريخ جهان به حساب می آورد

، رويدادهاقبل از آن ما با سکون روبرو بوديم
گذار تاريخ“ .دند و در خود بودندتکرار می ش

با) ايرانيها(در نقطه تماس دنيای پارسها
از ايران اصل آزادی. يونانيها آغاز می شود
، اصل جدائی روح ازروح در مقابل طبيعيات

 با روشنائی.منشاء می گيردطبيعت 
بينش) اشاره به افکار زرتشت(پارسها

غيرمادی آغاز می شود و در آن وداع روح با
  .“طبيعت است

هگل از ايرانيان تمجيد می کند و می گويد که
آنها نخستين دولت جهان را خلق کردند که

طبيعتا بايد. دولتی متحد و متمرکز و مستبد بود
نتيجه گرفت در عصری که دولتی در جهان
،وجود نداشت شکل سياسی استبدادی دولت
خود گامی تاريخی به پيش بوده و نمی توانست

ولی ستايش هگل در آغاز کارش.  نباشدمترقی
از سازمان سياسی ايرانيان در امپراتوری آنها
و سازماندهی متحد مللی آزاد بيکباره در
جنگهای ايران و يونان به نقطه ضعف ايرانيها

ايران به. و آغاز تمدن غرب بدل می شود
مظهر استبداد و يونان به نظهر دموکراسی بدل

هان را از شرق بههگل تاريخ ج. می شود
غرب ارزيابی کرده و اروپا را پايان و آسيا را

 هگل نظريات،از اين درک. آغاز آن می داند
سياسی استنتاج می کند و از مراحل گوناگون

، اشرافيت، دموکراسی يونانیاستبداد شرقی
روم و سلطنت ژرمنی به فرهنگ ايده آل و

ررمز موفقيت اروپا د. برتر اروپائی می رسد
اين بود که دموکراسی يونان بر استبداد شرق

  دسيسه های رنگارنگ امپرياليستها عليه مردم ايران را برمال کنيم 

که نماينده آن ايرانيها بودند غلبه کرد و آزادی
انديشه و فرد را که در يونان ارزش واالئی

جنگ ايران و يونان آغاز. داشت نجات داد
تاريخ و تمدن بشری است زيرا شکست يونان

اين جنگ. مسير تحول اروپا را تغيير می داد
بدون“: هگل می گفت.  بودجنگ سرنوشت

، آنها درترديد نبردهای بزرگی انجام شده
خاطره تاريخ جاودانه باقی می مانند زيرا آنها

  “.پيروزيهای تاريخی جهانی اند
آنها آموزش و تربيت و قدرت روحی را“

نجات دادند و نيروی اصول آسيائی را از وی
 بخاطر،افتخار جاودانی يونانيها. سلب نمودند

. موجه است،ن امر واال که رهائی يافته استاي
عالئق تاريخ جهان در اينجا مورد سنجش قرار

دريک سو استبداد شرقی يعنی دنيای. گرفت
متحدی تحت سلطه يک ارباب و در مقابلش
دولتهای مجزا در ابعاد و امکانات ناچيز که
.سرشار از آزادی فرديت بودند قرار داشت

رتری نيروی روحیهيچگاه در طول تاريخ ب
  . به اين جالل ظاهر نشده بود... بر توده ها

، از تقابل شرقهگل از تقابل ايران و يونان
، ازمستبد و غرب آزاد از همان عهد باستان

آزادی روح در اروپا و به بند کشيدن روح و
 به تفوق روان اروپائیروان مردمان در شرق

ارمی رسد که مستحق آزاديند و بايد با ابز
آزادی و دموکراسی دو. استعمار حکومت کنند

نعمتی است که آنها همواره از آن در مقابل
   .دفاع کرده اند“ بربرها“و “ وحشی ها“

 در دو جنگ جهانی و“دفاع“تاريخ با اين 
، تجاوز به ويتنام و کامبوج ويهودی سوزی

، به فلسطين و لبنان و، تجاوز به کرهالئوس
  .استآشنا شده .. .عراق 

 را در“محور شرارت“حال جرج بوش پرچم 
 برافراشته“آزادی و دموکراسی“مقابل حاميان 

اين تبليغات بازتاب همان مبارزه ايران و. است
غرب“ و “مستبدوحشی شرق “، همان يونان
همان سيصد سرباز اسپارتی و “متمدن

ترموپيل است که امروز وسيله ای واقعی برای
انه عليه ميهن ما شدهتدارک جنگی تجاوزکار

رياکاری امپرياليستها و صهيونيستها از. است
هرگاه. همه سرهم بندی تاريخ آنها می بارد

علم و واقعيت با نظريات آنها در تضاد قرار
  .گيرد بدا به حال واقعيت

مقاله ما رو به اتمام بود که لحن جنگ طلبانه
جرج بوش و اطرافيانش در حاليکه فيلم سيصد

رد ايران بر اکران بود و موجی ازدر مو
نفرت در ميان مردم ميهن ما که به نسخه های
اين فيلم بطور قاچاق در ايران دست يافته بودند

حال بيکباره از. پديد آورده بود عوض شد
فرهنگ غنی ايران و نقش ميهن ما در تمدن

ديگر خبری از محور. جهانی سخن می گويد
. بشارت است، همه جا سخن ازشرارت نيست

بنظر می رسد مماشات با جمهوری اسالمی
آغاز می شود و امتيازات فراوانی رد و بدل

 تاريخ را رقم می“لحن ها“امروز . شده است
 به محورّرحقيقتا به چه راحتی محور َش. زنند

  .خير بدل می شود
*****  

     ...و" وحشی"یآسيا
  . می شود
يکی پس از ديگری  که ملت های شرقاکنون

،از يوغ بندگی غرب شان خالی می کنند
 ايرانی که پايهتوسط يک دانشمند انتشار کتابی

های اين طرز تفکر را متزلزل می سازد امری
است طبيعی و جبری و به نظرم شايسته است
عالقمندان به فرهنگ ايران موجبات ترجمه و

ه زبان فارسیانتشار اين کتاب را نه فقط ب
،، آلمانی، روسیبلکه به زبانهای انگليسی

  .اسپانيولی و ايتاليائی فراهم آورند
 شهريورماه١٥ –بزرگ علوی  برلين 

١٣٤٢“.  
امروز نقش علمای اروپائی را که به فرهنگ
شرق کينه می ورزند و بوی نفت مشامشان را

جرج بوش آمريکائی بعهده گرفته“ می آزارد“
    .فرت ضد ايرانی می دمداست در بوق ن

فريدريش هگل فيلسوف بزرگ ايده آليست
آلمان را هر کس که با فلسفه آشناست می

وی يکی از کسانی است که در قرن. شناسد
نوزدهم همراه با رشد صنعتی اروپا به مدافع

اين هگل بود که با. بزرگ استعمار بدل شد
استادی کالم و مهارت در بند بازی واژه ها به
نماينده سياه سياست يورش استعماری به

در آثار. شرق و آمريکا ارتقاء يافت، آفريقا
وی شما با تحقير مردمان آفريقا که از نظر وی
تاريخشان محکوم به بی اهميتی است و
تمدنهای مکزيک و پرو روبرو می شويد که

 اروپائی“حقانيت تمدن“همه آنها را در پای 
وی. نی می کند است قربا“تمدن برتر“که 

معتقد است که سياست استعماری چون به
مردمان عقب مانده از قافله تمدن و خارج از

 نعمت تمدن را اهداء می کند سياست،تاريخ
وی که در. استعماری را توجيه پذير می سازد

عين حال به اخالق اروپائی و به فرهنگ برتر
آن که متکی بر آزادی فرد است مباهات می

فعل زشت برده داری و کشتار وحشيانهکند از 
آنها و تاراج آفريقا و برده کردن انسانها برای
کار رايگان در خدمت صنايع در حال رشد
اروپا در ضمير خود شرمسار است باين توجيه

برده داری در نفس خود“ :متوسل می شود که
و برای خود عادالنه نيست زيرا ماهيت انسان

بايد نخست برایانسان ، ولی آزادی است
بنابراين زايل سازی تدريجی. آزادی بالغ شود

بردگی مطلوبتر و درستتر است از الغاء
هگل سال(“ناگهانی آن است

همانگونه که روح .)١٦٣ص١٨٤٠/٤٨
، فزايندهآزادی در مسير تاريخ انکشاف يافته

شکوفا گشته و از منطقه شرق در آغاز خود به
ن روح بهغرب مهاجرت کرده است حال اي

د محتاج است تا به ساير نقاط مانندزمانی چن
 اين روحِِ.، شرق و آفريقا پا بگذاردآمريکا
 به توسعه اروپا نياز، بيشتر از زمان،آزادی

اين. دارد که آنرا به سراسر جهان منتقل کند
 آزادی اروپائی که نخست با توجيهاست روِح

استعمار و تحقير ساير ملل آغاز می شود و
امروز به جنگ فرهنگها و افسانه نزاع دو

تمدن اروپائی“ و “اسالم سياسی“قطب 



  

 ١٠   صفحه                                                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران    ١٣٨٦  ارديبهشت - ٨٧  شماره 
 

  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است         

 

   ..."همه پرسی"پيشنهاد 
کردند که به چه مناسبت امپرياليستها و

در اين. صهيونيستها را مورد انتقاد قرار می دهد
فاصله کارنامه جنايات امپرياليستها و
صهيونيستها بقدری کثيف و تکان دهنده است و

کيها وبقولی آش آنچنان شور شده است که ساوا
 ديگر“چپ“سلطنت طلبان و خود فروختگان 

قادر نيستند بر روی کثافات امپرياليستها و
صهيونيستها خاک بپاشند و به منتقدان آن يورش

باين جهت تصميم گرفته اند که در قبال. برند
کينه توزی آنها. جنايات آنها سکوت اختيار کنند

بادیخانم ع. به خانم عبادی هم از اين زاويه بود
در عين حال نشان داد که می شود در ايران کار
دموکراتيک کرد بدون اينکه وابسته به دنبالچه

، می شود کار دموکراتيکهای امپرياليستی بود
کرد بدون اينکه سازمانهای غير دولتی هوادار

ريکا و اسرائيل ايجاد کرد و يا بدنبال پيروانمآ
رد، می توان کار سياسی کمنصور حکمت رفت

در عين اينکه رژيم منفور پهلوی و دارو دسته
، می توان کارهای وطنفروش را افشاء کرد

و يا“ سيا“دموکراتيک کرد ولی از منابع 
   .وزارت امورخارجه هلند پول نگرفت

ولی اخيرا خانم شيرين عبادی به اظهار نظری
پرداخته است که نوکران امپرياليست در ايران و

اين اظهار. يش کف می زنندخارج از ايران برا
نظر پيشنهاد انجام رفراندم در مورد غنی سازی

 عليرغم اينکه از نظر ايشان،اورانيوم می باشد
حزب. غنی سازی اورانيوم حق مسلم ايران است

  .ما با اين پيشنهاد نادرست موافق نيست
 از جانبی بايد در،ريشه اين پيشنهاد انحرافی را
 مردم ايران توسطسرکوب ساير حقوق مسلم

، تظاهر اين رژيم ضدرژيم جمهوری اسالمی
ايرانی در دفاع از منافع ملی و ابزار کردن آن

و ازبرای سرکوب مردم و مطالبات قانونی آنها 
سوی ديگر واهمه از تهديدات امپرياليستها و
صهيونيستها و کارزار عظيم جهانی تبليغاتی عليه

 مبنی بر بمبارانايران و تهديدات ضد بشری آنها
ايران و تجزيه ايران و نابودی دستآوردهای مردم

اين تهديدات در ايران بويژه ميان.  دانست،ايران
اقشار مرفه جامعه ايران موجب سراسيمگی شده

  .است
و راست“ چپ“هم اکنون امپرياليستها و نوکران 

در کار اين هستند که اين خواست مسلم مردمآنها 
 تامين آينده انرژی ايران وابستهايران را که به

است به ابتذال بکشانند و با ايجاد يک جبهه امتناع
 در تحقق اين خواست اخالل،مسخره در درون

ولی پيشنهاد خانم عبادی که خودشان از حق. کنند
مسلم مردم ايران در مسئله انرژی هسته ای دفاع
می کنند بجای اينکه در جهت تقويت اين حق

مسلم مردم ايران باشد و اين جبههقانونی و 
 بطوريکه رژيم جمهوری،مردمی را تقويت کند

اسالمی قادر نباشد در آتيه بر سر اين امر مهم با
 با طرح شعار رفراندم به،امپرياليستها کنار بيايد

تضعيف اين جبهه مردمی اقدام کرده جبهه غر
، روحيه باختگان و دشمنان مردم، ترسوهازنها

بايد از خانم عبادی که. ا تقويت می کندايران ر
فاقد تخصص کافی در اين عرصه هستند پرسيد
که اگر در طی يک همه پرسی عمومی مردم
ايران يک صدا با اصل غنی کردن اورانيوم

موافقت کردند و به مقاومت دعوت نمودند که
صد در صد چنين می کنند و دسيسه امپرياليستها

 ای بنظر آنها ازبرهم خورد آنوقت چه گره
مشکالت ايران و کار ايشان گشوده شده است که

آيا آنوقت نيز ايشان. حاال نمی تواند گشوده شود؟
با همه قدرت از اين حق مسلم دفاع خواهند کرد

حق مسلمی که قرار باشد فقط بر کاغذ. يا خير؟
بوده و امکان تحقق نداشته باشد ديگر حق مسلم

مسخره و قاقالی، نيست يک وعده سرخرمن
حق مسلم برای ايران زمانی. برای کودکان است

حق است که بتواند متحقق شود و شرايط تحقق
نمی شود حقوق بشر. اش بدون مانع فراهم باشد

را به رسميت شناخت ولی تحققش را به ظهور
تجربه تاريخ و مبارزه. حضرت موکول کرد

رطبقاتی می آموزد که اتفاقا راه پيروزی نه د
تسليم طلبی در مقابل امپرياليسم بلکه برعکس در
تشويق مردم است که برای تحقق حقوق خويش

 و ازد، مقاومت نماينهموراه بايد پيکار کنند
 استتقالل و آزادی بهای.قربانی نيز نهراسند

خويش را دارد و ملتی که حاضر نباشد اين بهاء
را از ترس و سراسيمگی بپردازد اليق استقالل و

  .آزادی و دموکراسی نيز نخواهد بود
فرض کنيم در مورد يک چنين امر مهمی تصميم

الزمه شرکت آگاهانه در. به رفراندوم گرفته شد
 آگاهی همه جانبه رای،رفراندم و دادن رای

در اين. دهندگان بضرورت اين امر مهم است
 موافق و مخالف با،کارزار روشنگرانه

بل هم قرار می گيرنداستدالالت گوناگون در مقا
تالش“ رو کم کردن رقيب“و در جهت اقناع يا 

 ما می پرسيم آيا واقعا استدالالتی که تا.می کنند
کنون از جانب نوکران امپرياليستها و
صهيونيستها و بی خبران در مخالفت با منافع ملی

شما! ايران شده است قانع کننده بوده است؟ هرگز
بنجل و مسخره وهموراه مشتی استدالالت 

تکراری را می شنويد که هر چند آنها را مستدل
رد می کنيد باز بانيان آن از تکرار مکرر و

زيرا هدف. خسته کننده آن دست بر نمی دارند
آنها زمان. آنها قانع شدن و اقناع مردم نيست

باندازه کافی در اختيار داشته و دارند که
ه استدالالتهمآنها ، استدالالت جديد پيدا کنند

امپرياليستها را صهيونيستها ومنتشر شده روزانه 
می خوانند و هر روز در رسانه های گروهی

باو يا آنها را  می کنند رتکرابطور ماللت آور 
 و اين کارینمايندمی آرايش جديد تر مطرح 

است که بياری کارشناسان جنگ روانی دشمنان
 در همينپس چرا. مردم ايران بانجام می رسانند

خارج از کشور کسی را قانع نمی کنند؟ آنوقت
چگونه بايد انتظار معجزه داشت که اين عده
بيکباره با همين نيمه استدالالت مسخره مردم

  ايران را قانع کنند؟
  :قدری به اين استدالالت مسخره نگاه کنيد

، رژيم ايران بمب اتمرژيم ايران ارتجاعی است“
، رژيم می خواهدرا برای حفظ رژيم خودش

جمهوری اسالمی از اين بمب عليه مردم در
نبايد بمب اتم را بدست، تظاهرات استفاده می کند

، رژيم جمهوریيک مشت آخوند ديوانه داد
اسرائيل را تهديد کرده است و گفته استاسالمی 

، رژيم جمهوری اسالمیهولوکاست دروغ است
همی خواهد بمب اتمی بسازد و عليرغم اينک

سندی وجود ندارد از کجا معلوم که در پی ساختن
 رژيم جمهوری اسالمی همه پيشنهادات.آن نيست

ريکا و اروپا را رد کرده استم، آسازنده روس
 رژيم جمهوری.چون ريگ در کفش دارد

اسالمی به آژانس جهانی دروغ گفته است و از
حق مسلمش بطور زود رس و بی اجازه استفاده

يم جمهوری اسالمی يک قطبرژ. کرده است
ايران نفت و گاز باندازه کافی. تروريسم است

، غنی، انرژی اتمی بچه دردش می خورددارد
سازی اورانيوم ضروری نيست آلمانها هم

ما به، اورانيوم غنی شده را از فرانسه می گيرند
فن آوری هسته ای نياز نداريم آنرا از اروپا و

ها و اروپائيها قسم آمريکائي،آمريکا می گيريم
خورده اند که مشکالت انرژی کشور ما را در
،...آينده و در صورت نياز مرتفع خواهند کرد و

، کارشکار جمهوری اسالمی اقتصادی نيست
،، محيط زيست در خطر استماجراجوئی است

بايد انرژی جايگزين را بجای نفت و گاز به کار
       .“. گرفت و فن آوری آنرا از خارج آورد

روشن است که اين استدالالت يا بی پايه و يا
دروغ  و حتی اتهامات من در آوردی برای قوت

 مردود و مطرود،بخشيدن به استالالت ساختگی
اين حضرات بويژه. است که علم می شود

 هوادار صهيونيسم سخنی در موردسلطنت طلباِن
تهديدات امپرياليستها و صهيونيستها عليه ايران

ژاک.  گويند و آنها را محکوم نمی کنندنمی
شيراک رئيس جمهور سابق فرانسه دو بار ايران

 ولی،را تهديد کرد که با بمب اتمی نابود کند
رسانه های گروهی غرب و نوکران ايرانی آنها
اين تهديدات را به روی خود نياورده محکوم

، آنها دروغهای جرج بوش ونکرده و نمی کنند
تفاده از بمب اتمی در جنگ دوم، استونی بلر

جهانی و استفاده از گلوله های آلوده به مواد
،راديو آکتيو توسط آمريکائی ها در يوگسالوی

 اند و محکومه را پذيرفتعراقدر هر دو جنگ 
 آنها توسعه نيروگاههای اتمی در اروپا.نمی کنند

، آنها در مورد بمب اتمیرا محکوم نمی کنند
و پاکستان سکوت کرده اند ستاناسرائيل و هندو

آيا می شود به حرفهای اين منتقدين اعتماد... و
اين. کرد و قسمهای حضرت عباسشان را پذيرفت

عده همه استدالالت پوچ خويش را روی دايره
اين. ريخته اند و ديگر حرفی برای گفتن ندارند

است که حتی در يک مناظره عمومی اين عده
د و نمی توانند بهبازنده اين بحث هستن

امپرياليستها و صهيونيستها حتی با انقالبی نمائی
مردم ايران. های مضحک کمکی برسانند

از. يکپارچه اين خزعبالت را نفی خواهند کرد
اين گذشته هزاران سايتهای اينترنتی و راديوهای
بيگانه وجود دارد که ويروس اين بحثهای ضد

 مردم ايرانايرانی را مرتب پخش می کنند ولی
پس می بينيم. استدالالت پوچ آنها را نپذيرفته اند

که پيشنهاد رفراندم در نتايج نظر مردم تغييری
نمی دهد و فقط می تواند موجبات دلهره و ايجاد
تزلزل روحی در مردم بگردد که آنوقت بخشی

  . از جنگ روانی امپرياليستها خواهد بود
سازمان ملل شما به قطعنامه های شورای امنيت 

 تحصيالت حقوقی داريد شما که خود. توجه کنيد
بايد بدانيد که اين قطعنامه ها غير قانونی و فاقد 

  ١١ادامه در صفحه...تنها . اعتبار حقوقی است
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  ... از پرده آهنين تا ديوار
ر ناحيه های بغداد نيز گسترشکشی را به ساي

داده و محله صدر را که در جنوب بغداد و شيعه
نشين است نيز به زندانی در داخل بغداد بدل

ديوار بلندی که امپرياليستها ميان اغنياء و. کنند
فقرا کشيده اند به ديوار بلند ديگری ميان خلقهای

معلوم. اسير و قدرتهای استعماری بدل می شود
دو سه عدد تروريست“ برای مبارزه با نيست که
 چه نيازی به اين همه اقدامات ضد“وارداتی

  .انسانی و گسترده است
امپرياليستهای اشغالگر قبال برای درهم شکستن
مقاومت مردم عراق زندان ابوغريب برپا

شهر فلوجه را با بمبهای فسفر و شيميائی، داشتند
،وزاندندبمباران کردند و مردم را در آن شهر س

با سياست نگروپونته کماندوهای مرگ ايجاد
کردند و بياری صهيونيستها به جنگ شيعه و
سنی برای تحريک ممالک منطقه عليه ايران و

سربازان. توجيه حضور خود در عراق پرداختند
آمريکائی با مجوز رسمی به داخل خانه های
مردم رفته به کودکان آنها تجاوز کرده و خانواده

را به قتل رسانده و فاجعه آفريدند تا شايدها 
.مقاومت قهرمانانه مردم عراق را درهم شکنند
نوکران امپرياليستها و صهيونيستها و خود
فرختگان رويزيونيست و حکمتيست مرتب

 نام“تروريستهای اسالمی“همصدا با آنها از 
بردند تا آدمکشی را در افکار عمومی توجيه

دند که در عراق جنگ بينآنها مدعی ش. نمايند
 است و اگر آمريکائيها مردم عراق“دو قطب“

،را با بمب اتمی نيز نابود کنند اشکالی ندارد
زيرا، بايد به آنها دستخوش گفتحتی 

 اين مزدوران.ندرا نابود ساخته ا“ تروريستها“
آدمخوار آمريکا خانه هايشان در بغداد در محله

، در فلوجهستايکه بدورش ديوار می کشند ني
، در کلن در دامن منصورهم نيست در لندن

اين عده. حکمت و همفکران رنگارنگ آنها است
در خدمت سياست اراهبردی امپرياليستها و
صهيونيستها قرار دارند تا ماهيت سياست

آنها. امپرياليستی در منطقه را پرده پوشی کنند
موظفند جار بزنند که ماهيت جنگ دعوای ميان

 است و ما بايد با هر دوی“ قطب تروريستیدو“
  .آنها پيکار کنيم

امپرياليستها و صهيونيستها و حکمتيستهای ضد
انقالبی بيهوده می پندارند که می توانند مبارزه

اگر صدها. مردم عراق را به خاموشی بکشانند
ديوار نيز بدور بغداد بکشند باز موج مبارزه

روزی.  کردمردم عراق آنها را نابود خواهد
خواهد رسيد که بايد بدور کاخ سفيد ديوار بکشند
تا جان خود را از دست مردم جهان موقتا حفظ

  .کنند
از ديوار بغداد نيز ديگر سخنی در ميان نيست و
تالش می شود آنرا در صندوقخانه تاريخ دفن

اعتراض مردم عراق بقدری نسبت باين. کنند
لکی نخستعمليات ضد انسانی شديد بود که م

وزير دست نشانده عراق نيز ناچار شد به ساختن
ولی. آن در صورت ظاهر اعتراض کند

امپرياليستها که برای اين رژيم دست نشانده و بی
اختيار پشيزی ارزش قايل نيستند بدون ترس

 به کار خويش“نقض استقالل عراق“ازاتهام 

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

  .ادانه دادند و ادامه می دهند
ا با نظم نوين خويش با ديوارامپرياليستها جهان ر
آنها به عراقيها نيازی ندارند. تقسيمبندی می کنند

به نوکرانی نياز دارند که. به نفت آنها نياز دارند
  .جريان بدون مانع نفت را تامين کند

خواهان خروج بی قيد و) توفان(حزب کار ايران
هر شعاری به. شرط امپرياليستها از عراق است

ار همدستی با امپرياليستها وغير از اين شع
هر شعار ديگری بغير از آن. استعمار است

  .همدستی با تروريسم جهانی است
مطمئن است که با) توفان( حزب کار ايران

نابودی امپرياليسم همه ديوارها اعم از اقتصادی
و غير اقتصادی در هم می ريزد و راه برای

يد اين است که با،آزادی بشريت هموار می شود
همه نيروها را برای نابودی امپرياليسم بسيج

نابودی امپرياليسم يک نابودی استراتژيک. نمود
هر تالش برای آرايش امپرياليسم و بويژه. است

،امپرياليست آمريکا حمايت از اسارت بشريت
، حمايت از جهل وجهانیحمايت از تروريسم 

  .رياکاری است
ردم عراقاز مبارزه م) توفان(حزب کار ايران
مبارزه مردم عراق مبارزه ای. حمايت می کند

اگر. در حدود مقدورات و توانائی های آنهاست
در اختيار آنها بالگرد و هواپيما و موشک قرار
دهند آنها نيز با امکانات جديد بر ضد اشغالگران

مبارزه اين مردم ستمديده بر. مبارزه می کنند
ارزه ایمبجهانی “ تمدن“ضد وحشيگری لشگر 

.برحق و موجه است و بايد از آن حمايت نمود
اعتقادات مذهبی هرگز نبايد وسيله توجيه

، تبليغات ايدئولوژيکاين تبليغات. استعمار باشد
 اين.امپرياليستها و صهيونيستها در جهان است

تبليغات تبليغات طبقات حاکمه و روشنفکران
طقهليبرال همدست صهيونيسم و امپرياليسم در من

ملتهای منطقه بايد سر اين روشنفکران. است
خود فروخته را به سنگ بکوبند که هنرشان در
سخنرانيها و آثار بی مايه آنها در توجيه حقانيت

  .بربريت است
اين روشنفکران خود) توفان(حزب کار ايران

فروخته را با تمام توانائيهای خويش افشاء می
 تبليغاتیآنها مبشران اسارت و بوقهای. کند

شما. امپرياليستها و صهيونيستها در منطقه هستند
می توانيد اين روشنفکران خود فروخته را از
نوع برخوردشان به مبارزات قهرمانانه مردم

 در تمام اين.، فلسطين و عراق بشناسيدلبنان
موارد آنها همدست صهيونيستها و امپرياليستها

 خودشما می توانيد اين روشنفکران. هستند
فروخته را از نوع برخوردشان در حمايت از
تجاوز آمريکا به ايران بشناسيد که تالش می کنند

نشانی. مردم ايران را بدنبال نخود سياه بفرستند
اين روشنفکران آن  است که همه اقداماتشان در
نهايت در خدمت تحکيم جمهوری اسالمی و

.شودتقويت نفوذ امپرياليستها در ايران منجر می 
حزب ما بدون تزلزل در مقابل اين طيف
رنگارنگ حامی امپرياليسم در ايران ايستادگی

خلقهای ايران و منطقه در کنار ما. خواهد کرد
  .  قرار دارند

  
***** 

  "...همه پرسی"پيشنهاد 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که می
تواند قرار داد منع گسترش سالحهای اتمی را و

شورای امنيت. ای ايران بی اعتبار کندنه تنها بر
سازمان ملل حق ندارد مضمون يک پيمان مورد
تائيد و قانونی را که به موجب آن کشور ايران

شورای. دارای حقوقی مسلم است تغيير دهد
امنيت با اين کارش همه پيمانهای مورد توافق

از اين ببعد هيچ. جهانی را بی اعتبار کرده است
که با اين روش ساير پيمانهایتضمينی نيست 

امضاء شده جهانی را نيز بر اساس فشار
شورای امنيت. امپرياليستها بی اعتبار اعالم نکنند

سازمان ملل حق ندارد ايران را از حقوقی که
قانونا و توسط پيمانهای برسميت شناخته شده
.جهانی در اختيارش قرار گرفته است محروم کند

زيرا.  هرگز نبايد پذيرفتاين راهزنی جهانی را
  .اين آغاز پايان است

پس در اينجا امپرياليستها ماهيت خويش را نشان
آنها در پی بهانه تراشی اند و نه اينکه با. داده اند

نه. رای قاطع مردم ايران تغيير نظر خواهند داد
اينکه آنها از عدم برگزاری همه پرسی در اين

  . عرصه دلخورند
رگهائی هستند که اگر شما انگشتامپرياليستها گ

.خودتان را به آنها بدهيد دستتان را نيز می کنند
از هم اکنون مدعی اند که ايران نبايد صنايع

حملبرای ی ئ، موشکهاموشکی داشته باشد
 فوالد وع، صناي به فضا توليد کندماهواره

آيا شما تصور می کنيد.. .پتروشيمی داشته باشد و
 به اين تهديدات و“همه پرسی“ با مردم ايران بايد

اگر امپرياليستها قانع نشدند. نظاير آنها پاسخ دهند
حکايت.  بر سرمان بکنيم“چه خاکی“

امپرياليستها و ايران حکايت گرگه و گوسفنده
است که سرانجام با بهانه گيريهای مسخره توسط

  .آقا گرگه بلعيده شد
، آنها دارندامپرياليستها به مواد اوليه منطقه نياز
، آنها ايرانبه محاصره چين و روسيه نياز دارند

،را پايگاهی برای نفوذ در آسيای ميانه می دانند
ايران همواره بخشی از کمربند امنيتی آمريکا

امپرياليستها در پی آن هستند تا از. بوده است
.ايران يک نيمه مستعمره مانند زمان شاه بسازند

مت نکنند آنوقت تااگر مردم ميهن ما مقاو
راه نجات ايران. مستعمره شدن نيز راهی نيست

نه در عقب نشينی و سراسيمگی و باختن روحيه
بلکه در مقاومت و بسيج مردم است که حتی
جمهوری اسالمی نيز قادر نباشد بر سر مصالح

پاسخ. ملی ايران با امپرياليستها کنار بيايد
هر.  گلوله بدهدامپرياليستها را خلق ايران بايد با

کس که بر سر اين حق مسلم مردم ايران به
تغليظ اورانيوم تن دهد، به تعليق مصالحه بپردازد

باين جهت پيشنهاد. خائن به منافع ملی ايران است
برگزاری همه پرسی صرفنظر از غير عملی
بودن آن از نقطه نظر سياسی پيشنهاد درستی

ستد“در شرايط کنونی تنها شعار . نيست
 و“امپرياليستها و تجاوزگران از ايران کوتاه باد

 تاکتيک همه حقوق مسلم مردم ايرانتکيه بر
   .درست مبارزه است

  
***** 
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 در “همه پرسی“يشنهاد 
مورد حق مسلم مردم 
ايران نشانه تزلزل و 
 سراسيمگی است

خانم شيرين عبادی که يکی از مبارزين جسور
تحقق حقوق بشر در ايران است همواره مورد

حزب ما همواره از. احترام حزب ما بوده است
مبارزه دموکراتيک و بشردوستانه اين زن مبارز

تجربه مبارزه خانم شيرين عبادی. ع کرده استدفا
به همه آموخت که مبارزه برای تحقق حقوق بشر
در ايران را چگونه بايد به پيش برد و از دسيسه

خانم عبادی متوجه. دشمنان مردم ايران نهراسيد
بود وقتی امپرياليستها و صهيونيستها از حقوق
بشر سخن می رانند منظورشان حمايت واقعی از
حقوق بشر نيست بلکه نيت شان ساختن ابزاری
.سياسی برای پيشبرد مقاصد سياسی پليدشان است
اين بود که شخص ايشان نه تنها در ايران به نقض
حقوق بشر معترض بود و جسورانه برای تحقق
آن مبارزه می کرد به نقض آشکار و وحشيانه
حقوق بشر توسط امپرياليستهای آمريکائی و

ر ابو غريب و گوانتانامو و آدمربائيهایاروپائی د
آمريکائيها و جنايات صهيونيستها در فلسطين نيز
معترض بود بطوريکه کيهان لندنی ارگان فارسی
زبان وزارت جنگ آمريکا و مزدوران قلمبدست
آن که مدعی حمايت از حقوق بشرند از اين نکته
سنجی و تيزبينی خانم عبادی دچار عصيبت شده

  ١٠ادامه در صفحه... بايشان حمله می بودند و

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

به ما کمک مالی رسانيد،. ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان . ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه. زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .ت همگان برسانيمگزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدس

  تا ديوار بغداد“پرده آهنين“از 

اصطالحی بود که وينستون چرچيل پس از جنگ جهانی دوم و پيروزی ارتش سرخ بر“ پرده آهنين“
منظور وی القاء اين. سوسياليستی اتحاد جماهير شوروی برهبری استالين کبير دادفاشيسم به دولت 

دنيای آزادای و“ است و دنيای سرمايه داری “اسارت و بربريت“انديشه بود که دنيای کمونيسم دنيای 
با همين پرچم مبارزه ايدئولوژيک امپرياليستها جهان را به اسارت خود در آورده و تحت. “دموکراسی

، بربريت و چپاول را در دستور کار خود قرار، اسارت، جهالتفقر“ دموکراسی“و “ آزادی“لوای 
زندانهای ابوغريب و گوانتانامو. ، آمريکای التين و آسيا نگاه کنيد تا به حقايق پی ببريدبه آفريقا. دادند

قتل عام مردم کره با بمبهای، قتل عام مردم ويتنام با بمبهای شيميائی ناپالم. تنها مشتی از خروار است
، قتل عام صربها و عراقيها با گلوله های راديو آکتيو، قتل عام مردم فلوجه با بمبهای فسفریميکروبی

آنها با. امپرياليستهاستکاذب  “بشردوستی و آزاديخواهی“اين روشن و غير قابل انکار تنها نمونه های 
البته اين. مونيسم با رياکاری و بربرمنشی برافراشتنداين کار خويش پرچم خونين جنگ سرد را عليه ک

، بلکه گوبلز وزير وينستون چرچيل نيستمبتکرشبرخالف آنچه تبليغ می کنند “ پرده آهنين“اصطالح 
تبليغات آلمان نازی است که چرچيل در گذشته از وی به نيکی ياد می کرد و اين اططالح وی را چون

پس از در گذشت رفيق استالين و روی کار آمدن. ه عاريه گرفتبعد از جنگ به کارش می آمد ب
ادبيات،  افزوده گشت و مدتها مطبوعات“پرده آهنين“خروشچف و سقوط سوسياليسم ديوار برلن نيز به 

 بياری کارشناسان خويش نان می خوردند و“ديوار“ و اين “پرده“و صنايع سينمای غرب از بابت آن 
 با کودتای خروشچف و سلطنت فرزندان وی“ديوار“ و هم آن “پرده“ هم آن .افکار عمومی می ساختند

در روسيه ی برژنف و گورباچف و يلتسين در هم فروريخت و از آن جز خاطره ای بر جای نمانده
 چشم از“سدهای آزادی“در حاليکه مردم جهان در گذشته هر روز با اخبار مربوط به اين دو . است

 از ديواری که آمريکائی ها بين دو کره کشيده بودند و،تشوی مغزی می شدندخواب می گشودند و شس
امروز امپرياليستها. کره جنوبی را در اشغال خود داشتند سخنی به ميان نمی آمد و تا امروز هم نمی آيد

در پیديواری ميان آمريکا و مکزيک کشيده اند و اروپائيها ديواری ميان اروپا و آفريقا بنا کرده اند و 
از آمدن) توفان-بخوانيد حق تير(آن هستند تا با تقويت نيروهای دريائی و دادن اختيارات تام به آنها

از اين ديوار ضخيم غير قابل عبور و ضد انسانی نيز. امواج انسانی آفريقائيها به اروپا جلوگيری کنند
ملتهای اروپائی که گويا اين هجومآنها حتی قادر شده اند با ايجاد رعب در ميان . کسی سخن نمی راند

عظيم انسانهای بيگانه می تواند رفاه و آسايش آنها را در خطر اندازد يک نوع فاشيسم و نژادپرستی
پنهان در اين جوامع خلق کنند بطوريکه اکثريت مردم اين اقدامات غير انسانی را برای رفع خطر از

  . خويش در سکوت پنهان خود می پذيرند
ها که سرزمين فلسطين را نيم قرن است که اشغال کرده اند و سه ميليون مردم آنرا تارانده اند واسرائيلي

، متمدن وآزاديخواه“اروپا و آمريکا “ بشر دوستی“روزانه به جنايت عليه بشريت تحت توجهات 
و متر و بطول صدها کيلومتر در سرزمينهای اشغالی ٨ديواری به ارتفاع   ،مشغولند“ دموکرات

کشيده انداست “ گردن ما کلفت“مصادره شده فلسطينيها مغاير همه قوانين و موازين جهانی به مصداق 
جالب آنکه وجدان. و اين سرزمين را برای مردم بوميش به صورت زندان ميليونی در آورده اند

 در مقابلتمدن خويش و حفظ آن“ ارزشهای“ آنهائيکه مرتب از “وجدان“ امپرياليستها“ انهبشردوست“
 بجز.از سنگ خاراست“ وجدانها“، توگوئی اين دم می زنند اساسا ناراحت نمی شود“ تروريستها“

بايگانیکسی در مورد آن حرفی نمی زند و آنرا به “ بی اهميت“ ِاشارات مختصری در مورد اين ديوار
 ملل که اين چنين عليهنه شورای امنيت سازمان ملل نه مقام معظم دبيرکل سازمان. فراموشی سپرده اند

، هيچکدام به اينکشور ما ايران که از حقوق مسلم خويش دفاع می کند يقه می دراند و سينه سپر می کند
حتی همه آن کسانی که منشور ملل متحد و وحشيگری صهيونيستها اعتراضی نمی کنند،  آشکارنقض

از جمله برای ايران و ، تائيد جامعه مللکه پيمانهای موردرا حقوقی خود منافع دارند و شاهدند چگونه 
، با دست امپرياليستها و صهيونيستها نقض میاخته استنجهان برسميت شغير متعهد  دولهمه برای 

شود جرات اعتراض را بزدالنه از دست داده اند و با تائيد قطعنامه ها غير قانونی و فاقد اعتبار به
ن برای نابودی ملتهای ايران کشيده می شود اعتراض نمیديوار غير قانونی اقتصادی که بدور ايرا

  .زيرا ديوار حاشای صهيونيستها و امپرياليستها بسيار بلند است. کنند
 مطبوعات خبر دادند که اشغالگران آمريکائی برای کنترل مبارزه مسلحانه مردم٢٠٠٧ آوريل ٢١در 

 کيلومتر از٥ندی تقريبا چهار متر و طول عراق قصد دارند بخش سنی نشين بغداد را با ديواری به بل
ساير بخشهای بغداد جدا کنند و مردم عراق را که سالهاست در کنار هم زندگی کرده اند با اين تقسيم

   ١١ادامه در صفحه...قصد آنها اين است که اين ديوار. بندی ضد انسانی از همديگر جدا سازند
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