
بھ آنھا کھ در جستجوی حقیقت اند
 ابزار تحمیق صھیونیسم نژادپرست،اتھام یھودی ستیزی

.، یعنی یک ایدوئولوژی ضد بشری نظیر نازیسم و فاشیسمیونیسم یعنی نژاد پرستیصھ
این حقیقت تا قبل از فروپاشی امپراتوری سوسیال امپریالیسم روسیھ، یکی از مصوبات 

از رقیبش، امپریالیست آمریکا، با فشار  دولت سازمان ملل متحد بود کھ پس از شکست
 بلکھ یھودی ،ان دیگر صھیونیسم نژاد پرستی نیستاز آن زم. آمریکا، پس گرفتھ شد

.بھمین سادگی. از آن زمان بھ بعد بیک گانگستر نمی شود گفت گانگستر. ستیزی است
ھم .  بھ شیوه امپریالیستی است کھ امروز مد روز شده است،این سبک نگارش تاریخ

بان مضحک ایران ، ھم سرمایھ داری و امپریالیستھا و ھم سلطنت طل، ھم یھودیھانازیھا
.تاریخ را جعل می کنند

،ولی جعل قطعنامھ سازمان ملل متحد تغییری در این واقعیت نمی دھد کھ صھیونیسم
نژادپرستی باقی می ماند و دولت اسرائیل یک دولت نژادپرست و فاشیستی و ضد 

گانگستر گانگستر است حتی اگر پاپ اعظم فتوائی در . دموکراتیک و اشغالگر است
.لفتش صادر کندمخا

ما می توانیم دالیل . اھمیت تکیھ بر افشاء صھیونیسم در شرایط کنونی بھ چند دلیل است
׃زیر را برای آن برشماریم

صھیونیستھا یک نیروی اشغالگرند کھ سرزمین مردم فلسطین را اشغال کرده اند و 
کاری علیھ علیرغم اینکھ ریاکارانھ مدعی صلح طلبی ھستند در جنگ افروزی و جنایت

بشریت تنھا با نازیھا و ھیتلر قابل مقایسھ ھستند و بشریت باید دشمنان خویش را بشناسد 
.طبیعی است کھ با اشغال یک کشور نمی شود خواستار صلح شد. و ازتاریخ درس گیرد

.اشغالگر باید سرزمینھای اشغالی را ترک کند. چنین صلحی ادامھ اشغال است
 بلکھ از ھمھ تجاوزکاران و اشغالگران بھ مصداق ، اشغالگرندصھونیستھا نھ تنھا خود

 مانند اشغال ، حمایت می کنند" کند ھمجنس با ھمجنس پرواز،کبوتر با کبوتر باز با باز"
.عراق و افغانستان توسط آمریکا و متحدینش

صھیونیستھا بھ اپوزیسیون ایران کمکھای مالی و فنی می کنند تا از اسرائیل چھره یک 
 برای شناختن .جھان دھندایران و بسازند و آن را بھ خورد مردم را " دموکرات"شور ک

٥ ادامھ در صفحھ...این اپوزیسیون خودفروختھ باید بھ مواضع

من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود
ھ سرگشاده ای از آقای احمد اخیرا در نشریھ ھفتگی نیمروز در خارج از کشور نام

فراستی کارمند سازمان اطالعات و امنیت کشور در انتقاد بھ نظریات مدعی بی تاج و 
 عرایضی بعنوان یادآوری خدمات -نامھ ی سرگشاده" تخت پادشاھی ایران تحت عنوان 

آقای فراستی دردنامھ ای نگاشتھ اند و در طی آن ھمھ . بھ چاپ رسیده است" ساواک
. ساواک را بھ عنوان خدمات در راه میھنپرستی و فداکاری توجیھ کرده اندجنایات

 سال بعد از انقالبی کھ در ایران روی داده و ٣١متاسفانھ و بدبختانھ ما شاھدیم کھ حتی 
جامعھ ایران را زیر رو کرده و اسناد خیانتھا و جنایتھای رژیم سابق برمال شده وسیاه 

 ھستند ھنوز کسانی کھ نھ عالقھ بھ مطالعھ دارند و نھ ،روی سفید انتشار یافتھ است
حاضرند از تجربھ گذشتھ بیآموزند و نھ حاضرند از اتھام زدن دست برداشتھ و نھ 

آنھا از نظر روانی می ترسند کھ اگر . حاضرند بھ این گذشتھ ننگین انتقادی روا دارند
،ن دچار شده و درک کنندخویش را با تاریخ ایران درگیر و آشنا کنند بھ عذاب وجدا

، بر ضد منافع سالھا عمر خود را در خدمت بھ یک رژیم دست نشانده و نوکر آمریکا
دشمنی . تلف کرده اندبیھوده یک رژیم ضد دموکرات و مستبد در خدمت ملی ایران، 

در نوشتھ ھای کتابخوانی ھنوز ھم اصل مطالعھ و فکری و آگاھی ساواک با ارتقاء 
آنھا نتوانستھ اند از این میراث استبداد پادشاھی دست . لب نظر می کندکارمندان آن ج

وگرنھ چگونھ ممکن است کھ ھنوز کسانی پیدا شوند با جعل تاریخ بخواھند برای . بکشند
،این درست است کھ ھمھ کارکنان ساواک شکنجھ گر نبودند. ساواک آبروئی کسب کنند

 ھای حفظ نظام استبدای پادشاھی بوده این درست است کھ ساواک فقط پیچی از مھره
ولی ھمھ کارمندان ساواک از یک رژیم فاسد و نوکر اجنبی حمایت می کردند کھ ، است

ده ھا سال در ایران بر سر کار بود و بھ ایجاد رعب و ترس توسل می جستند تا بقاء 
٨ ادامھ در صفحھ...ساواک . حکومت پھلوی را تامین کنند

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

دیای جھان متحد شویتارلپرو

توفان
ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

ویکی "آیا ماھیت ..
 شبھھ "لیکس
 نیست؟برانگیز

ای مگس عرصھ سیمرغ نھ جوالنگھ 
زحمت ما توست،      عرض خود میبری و 

.می داری
اگر کسی .  ھزار سند منتشر شده است٤٠٠

مدعی شود کھ این اسناد را خوانده است و 
بعد از آن بھ اظھار نظر پرداختھ بنظر ما 

حزب ما نیز چنین کاری . عوامفریب است
حزب . نکرده و قادر بھ انجام آن ھم نیست

ما نیز بر اساس ھمان اسنادی اظھار نظر 
ت معینی نوشتھ اند و می کند کھ مطبوعا

سایر نیروھای سیاسی آنرا مبنای تحلیل و 
چنین تحلیل و . داوری خود قرار داده اند

بررسی ای کار دولی است کھ توانائی ھای 
تنھا می . الزم را برای این کار داشتھ باشند

، انتقادات و نقل شود بر اساس تحلیلھا
لھائیکھ از این اسناد بھ عمل آمده در وق

ھا قضاوت کرد و تصویر کم و مورد آن
. دست دادبیش روشنی از آنھا ب

آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در 
نامھ ای بھ رئیس کمیتھ خدمات نظامی سنا 

منبع "نوشتھ است کھ انتشار این اسناد ھیچ 
را افشاء " و یا شیوه اطالعاتی جدیدی

، سخنگوی کریس پرینھ. نکرده است
م کرد کھ انتشار وزارت دفاع آمریکا اعال

شگفتی آوری  این اسناد ھیچ مورد جدید و
اطالعاتی مربوط بھ "نداشتھ و صرفا 

خبری الجزیره در عین شبکھ. است" گذشتھ

٢ادامھ در صفحھ...پخش مطالبی کھ در پرتو
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[Text eingeben]

...آیا ماھیت ولی ویکس 
افکنی بر نقش جمھوری اسالمی ایران است می 

در برخی موارد گفتھ شده کھ منابعی کھ "׃ آورد
این اخبار را بھ ارتش آمریکا داده اند چندان موثق 

علیرغم این باید آنچھ را کھ موثق نیستند . .."نیستند
چگونھ . و شایعھ ھستند بھ عنوان سند منتشر کرد

می توان بر این ھمھ تناقض چشم پوشید؟ بنظر 
حزب ما بر اساس داده ھای موجود تنھا یک 
داوری امکان پذیر است مگر اینکھ عکس آن بر 

. ما ثابت شود
. گمنام بودویکی لیکس، نام یک پایگاه اینترنتی 

 اعالم ِ و ھدفبدنیا آمده ٢٠٠٧از سال این پایگاه 
فساد ھای  ونده افشای پر،اندازی آن شده از راه

یک . ؟؟!! استمالی و ظلم در سراسر جھان
پایگاه ناشناس راه اندازی شده است و ھدفش را 

کس ھویت چھی.  معرفی کرده استجنگ با جھان
این پایگاه .  و نمی شناسدداند کارکنان آن را نمی

خلق الساعھ است و مانند قارچ از زمین روئیده 
تنھا . ستاست و بیکباره جھانی را فتح کرده ا

مردم جھان با یک نام آشنا شده اند با یک سوپرمن 
 زمانی جولیان پل آسانگ، کسی کھ ׃آمریکائی

 .شود  سردبیر این پایگاه معرفی مییمؤسس و گاھ
کسی کھ سر دبیر است باید چندین دبیر داشتھ باشد 

انگیزه این آقای . تا در راس آنھا قرار گیرد
ت؟ وقت اضافی سوپرمن از بنای این پایگاه چیس

؟ حوصلھ خودش و ، پول اضافی دارددارد؟
دوستانش سر رفتھ است؟ اینھمھ مخارج را چگونھ 
تامین می کند و این ھمھ حمایت تبلیغاتی جھانی را 

 ٤٠٠چگونھ نصیب خود می کند؟ چگونھ توانستھ 
 پایگاه ِھزار سند را بخواند؟ چرا دولت آمریکا در

دانیل الزبرگ در (وی را نمی بندد و مانند الزبرگ
 ھزار سند ٧ در اوج جنگ سرد ١٩٦٠سال 

) افشاءگرانھ در مورد جنگ ویتنام را منتشر کرد
 وی را دستگیر ،منتشر کننده اسناد جنگ ویتنام

نمی کند؟ آیا این امر واقعا با آزادی بیان مربوط 
است؟ اگر اسناد محرمانھ نظامی منتشر شده است 

ی اندازد باید وی را کھ امنیت آمریکا را بھ خطر م
پس منطقا این اسناد امنیت . دستگیر می کردند

 امنیت سایرین را ،آمریکا را بھ خطر نمی اندازد
تمام این واقعھ شبھھ برانگیز . بھ خطر می اندازد

است و حاکی است کھ چنین کارزاری کار یکی 
کار .  محافل دیگری در پشت آنند،دو تا آدم نیست

 آن می ماند کھ جنگی در ایشان بیشتربھ مانند
ھمان بخشی از جنگ سایبری آمریکا . گرفتھ است

در شبکھ اینترنت است کھ آمریکائیھا و اسرائیلیھا 
انتشار . مدتھاست بدان با موفقیت دست زده اند

اسناد بی خطر بر ضد دشمن پر خطر در عین 
تظاھر بھ حمایت از حق آزادی بیان و امنیت 

ھترین مانور شھروندان آمریکائی خود ب
. عوامفریبانھ در یک نزاع ایدئولوژیک است

لیکس تا کنون در خصوص منبع این  پایگاه ویکی
اسناد محرمانھ ھیچ اظھار نظری را منتشر نکرده 

کھ دارای بند اما روزنامھ انگلیسی گاردین . است
اعالم و بستھای پشت پرده با منابع غیبی است 

 ھزار سند ٤٠٠ظاھرا منبع این "کرده است کھ 
است " تحلیلگر اطالعات ارتش آمریکا "نیز ھمان 

آید و  کھ از مخالفان دولت آمریکا نیز بھ حساب می

 ھزار سند محرمانھ دیگر در ٩٠پیش از این نیز 
خصوص جنگ افغانستان در اختیار این پایگاه 

.  دلیلی از این محکمتر وجود ندارد."قرار داده بود
ل واقعی است کھ اسناد صحت این اسناد با این دلی

بھ روباه . دیگری ھم کھ منتشر شده واقعی است
.گفتند شاھدت کیست گفت دمم

شما خواننده عزیز سعی کنید تک نفره یک پایگاه 
 ٤٠٠اگر . اینترنتی ایجاد کنید و آنرا بگردانید

ھزار روز ھم تالش کنید کسی شما را در دنیا 
اد ولی نخواھد شناخت و اسنادی بھ شما نخواھد د

 ھزار ٤٠٠پایگاه خبری ویکی لیکس یک شبھ 
سند را منتشر می کند و بھ افشاء گری دست می 

 ھزار سند را خوانده و کم ٤٠٠چھ کسی این . زند
 معلوم نیست؟ چھ ،و بیش از صحت آن واقف است

کسی حقوق کارکنان این موسسھ را می دھد معلوم 
نیست؟ چھ کسی مسئولیت صحت و سقم انتشار 

 اسناد را بھ عھده می گیرد معلوم نیست؟ اگر این
فردا این پایگاه آغاز بھ دروغگوئی رسمی کرد و 
معلوم شد کھ یک مرکز جاسوسی برای سازمان 
دھی جنگ روانی از طرف آمریکاست است باز 
ھم معلوم نیست گریبان چھ کسی را می توان 

این پایگاه مشتی اطالعات سوختھ را کھ نھ . گرفت
ی دارد و نھ می تواند آبروی از دست ارزش نظام

رفتھ امپریالیست آمریکا را بیش از آن چھ از بین 
رفتھ ترمیم کند و یا بھ آن خسارت وارد آورد 

خواننده با مطالعھ این اسناد . منتشر کرده است
چیز بیشتری از آنچھ تا کنون در مورد تجاوز و 
شکنجھ و جنایت و دخالت و رخنھ گری 

. یکا می دانستھ نصیبش نمی شودامپریالیست آمر
نخستین بار در زمان جنگ ویتنام اسناد جنایات 

در آن زمان این اسناد . آمریکا در ویتنام منتشر شد
دست اول و اسنادی بود کھ افکار عمومی از آن 
اطالع نداشت و نقش ضد بشری امپریالیست 
آمریکا را در ویتنام و دروغھائی کھ می گفت را 

دانیل الزبرگ فعال ضد جنگ  کھ . دبر مال می کر
. ناشر این مدارک بود دستگیر و بزندان افتاد

تاریخچھ تھیھ و پیدایش آن اسناد در آن زمان و 
برخورد سراسیمھ آمریکا با آن بخوبی روشن و 

ولی در مورد ویکی لیکس شما . قابل تعقیب بود
با چنین شفافیتی روبرو نیستید بویژه اینکھ انتشار 

اد بیش ازآنکھ بھ آمریکا صدمھ زند علیھ این اسن
.جمھوری اسالمی ایران و سوریھ است

امپریالیست آمریکا پس از افشاء گریھای دانیل 
الزبرگ آموخت کھ چگونھ از انتشار اسناد 
ممانعت بعمل آورده و درجھ نظارت خویش را 

اسنادی کھ در مورد زندان ابوغریب . افزایش دھد
یکا در میان اپوزیسیون منتشر شد و نوکران آمر

قالبی ایران آنرا بھ گردن یک سرباز خاطی 
آمریکائی انداختند گویای آن بود کھ در عصر 
پیشرفت فن آوری دیجیتال انتشار اسناد در سطوح 
پائین نیز امکان پذیر است و جلوی این کار را 

جنبش دموکراتیک . نمی توان تنھا در باال گرفت
یاری تلفنھای ھمراه و  خرداد در ایران کھ بھ ٢٢

در تاریخ ثبت شد بھترین  ...ویدئوھای کوچک و
آمریکائیھا فورا از این تجربھ . نمونھ آن است

آموختند بھ بحث در مورد آن پرداختند و از 
 مادر پیروزی ساختند و از این بابت ،شکست

برای مبارزه با انتشار . واقعا باید از آنھا آموخت
ابل کنترل است بھترین راه اسناد از پائین کھ غیر ق

، ذره ذره این است کھ خودمان اسناد را کنترل شده
ھمانگونھ کھ منافع خودمان در زمانھای مناسب 

مردم دھیم و راست و  ایجاب می کند بھ خورد
دروغ را در آنھا بگنجانیم و حجم آنھا را بھ 
مرزھای نجومی برسانیم کھ در دریای بیکران 

کشف کسی یارای  مدارک ھمھ غرق شوند و
آنوقت خودمان می توانیم . حقیقت را نداشتھ باشد

بھ اسناد معینی کھ در البالی آنھا گذارده ایم استناد 
کنیم و درجھ صحت آنھا را نیز بر اساس حجم 
اسناد منتشر شده مقبول جلوه داده بخورد خواننده 

از امروز باید منتظر انتشار اسناد . دھیم
دروغ در زمانھای مناسب راست یا " افشاءگرانھ"

 ھر سیاستمداری در ھر .بر ضد رقبای آمریکا شد
جای دنیا کھ بھ ساز امپریالیست آمریکا نرقصد با 

سازمانھای " افشاءگرانھ"انتشار یک سندی 
جاسوسی آمریکا از مجرای ویکی لیکس بھ پایان 

خود عمر سیاسی
 ویکی لیکس عمال نقش ھمان تعلیمی . می رسد

ویکی لیکس حکم . را بازی می کندامرای ارتش 
ویکی . حکومتی ولی فقیھ بھ سبک مدرن است

لیکس با ابزار آزادی بیان و مصونیت فردی افراد 
ساز و کاری ھوشمندانھ بوجود آورده است تا بھ 
کمک آن بتواند ھر موجود مزاحم را از سر راه 

.  با ابزارھای مقبول بدر کند
یجاد راه فرار در البتھ نکتھ جالبی ھم کھ برای ا

این اسناد بھ صورت ریز و پاورقی مورد اذعان 
قرار گرفتھ است این است کھ آمریکائیھا منابع 
خود را محک نزده اند و در برخی موارد از 

بھ سخن دیگر ما . صحت آن اطمینان کامل ندارند
ھر چھ دستمان رسیده است را از راست و دروغ 

ام ما درست از اگر اتھ. و اتھام منتشر کرده ایم
کار در آمد کھ از مدرک صحبت می کنیم و اگر 
اتھام ما کاذب بود ما خود قبال گفتھ ایم کھ ممکن 

.      است کاذب و شایعھ باشد

آنچھ را کھ آمریکائیھا بھ عنوان تک خال رو کرده 
اند تف سر باالئی است کھ بھ روی خودشان می 

کشور عراق تحت سلطھ و اشغال . افتد
مسئولیت ھر اتفاق ضد بشری کھ در . یکاستآمر

عراق بیفتد بھ گردن نیروی اشغالگر است کھ 
وظیفھ حفظ امنیت آن کشور را علیرغم اشغال 

جنایاتی کھ بدست . غیر قانونی آن بعھده دارد
فاالنژھا در اردوگاھھای فلسطینی صبرا و شتیال 
زیر نظر آریل شارون اتفاق افتاد و اسرائیل بھ 

روی اشغالگر مسئولیت مستقیم حفظ عنوان نی
امنیت مردم غیر نظامی را بعھده داشت ھنوز در 

این اقدام اسرائیلیھا . خاطر مردم جھان باقی است
در ھمان زمان جنایت علیھ بشریت بھ حساب آمد 

آمریکا . و آریل شارون را از مقام خود ساقط کرد
ھرگز نمی تواند مسئولیت شکنجھ مخالفین نوری 

 را بھ عنوان نخست وزیر عراق بھ گردن المالکی
اسناد منتشر شده ثابت . نیروھای دولتی بیاندازد

می کند کھ آمریکائھا از ھمھ این وحشیگریھا 
مطلع بوده اند و دم برنیآورده اند و این شکنجھ ھا 

٣ ادامھ در صفحھ...زیر نظر آنھا بوده 

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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...آیا ماھیت ولی ویکس 
رد تائید قرار است و حتی دولت مرکزی را مو

آمریکا ھرگز نمی .  داده و از آنھا حمایت کرده اند
تواند مسئولیت شکنجھ مخالفین نوری مالکی 

.بدست نیروھای عراقی را از گردن خود سلب کند

اینکھ در این اسناد پرده از جنایات آمریکا 
برداشتھ شود امر مھمی نبود و ضرر خاصی ھم 

ھ را کھ امروز بھ بھ آمریکا نمی زد زیرا تمام آنچ
عنوان اسناد در انظار داوری عمومی گذارده اند 
اسرار پنھانی نبوده است و افکار عمومی جھان 
بیش از آنچھ بیان شده در مورد جنایات آمریکائیھا 

بھ قتل رساندن افراد غیر نظامی . مطلع بوده است
  و کشتن، آدمکشیتنھا بھ خاطر شرط بندی

تجاوزو آتش زدن س از پی عراقی خانواده ھا
شکنجھ ھای وحشیانھ در اردوگاه . اجساد آنھا

 بمباران فلوجھ با بمبھای فسفری ضد ،ابوغریب
حقایق ھمھ دانستھ ایست کھ دیگر قابل ... بشری و

اگر تا کنون در نشریات بسیاری . کتمان نیست
ممالک تقریبا از یک میلیون کشتھ سخن می رفت 

زار نفر بھ نفع  ھ١٠٦در این سند تعداد آنرا بھ 
.آمریکائیھا تقلیل داده اند

در این سند سخنی از دزدی میلیارد ھا دالر 
پولھای نقد و شمشھای طال از بانک مرکزی 

، حملھ بھ موزه عراق توسط نیروھای آمریکائی
 و انتقال آن بشریتھای بغداد و دزدیدن آثار تمدن 

، دزدیدن بی حساب نفت بھ بھ فرانسھ و آمریکا
، بمباران ھمھ وزارت خانھ شتی کشتیصورت ک

، اسناد ھمکاریھای دولت ھا بجز وزارت نفت
آمریکا با رژیم صدام حسین در پرتاب موشک بھ 
سر ایرانیان و استفاده از گازھای سمی با حمایت 

، آمریکا و اروپا در جنگ تحمیلی بھ مردم ایران
تجاوز صدام با حمایت آمریکا بھ ایران و یاری 

 در میان عربی بھ صدام بجز سوریھھمھ ممالک 
نیست، در این اسناد نمی آید کھ آمریکائیھا در 
زمان محاکمھ صدام حسین از تنظیم یک ادعانامھ 
واقعی علیھ صدام حسین کھ جنایاتش در زمان 
حملھ بھ ایران در آن گنجانده شود جلوگیری کردند 

ممکن است گفتھ شود کھ این اسناد مربوط بھ ... و
باید پرسید کھ چرا .  بھ بعد است٢٠٠٤سالھای 

سارق اسناد نتوانستھ اسناد را از ھمان سال آغاز 
تجاوز بھ عراق منتشر کند و تنھا بھ اسنادی استناد 
کرده کھ سوختھ اند و عواقب حقوقی برای 

  .آمریکائیھا ندارند

آنچھ در این سند جلب نظر می کند تکیھ بر دخالت 
است و تبلیغات وسیع در ایران و سوریھ در عراق 

اینکھ جمھوری . سراسر جھان در این زمینھ
اسالمی ایران در امور داخلی عراق دخالت می 

ھیات حاکمھ حاضر . کند بر کسی پوشیده نیست
در عراق در بخش عمده خویش قبل از سقوط 
صدام در ایران ساکن بود و تحت آموزش رژیم 

اه اینکھ سپاه قدس بخش خارجی سپ. ایران بود
پاسداران در عراق حضور دارند و بھ عملیات 
جاسوسی تروریستی اشتغال دارند باز بر کسی 

آنھا در عراق بھ ھمان جنایاتی . پنھان نیست
متوسل می شوند کھ در ایران بر ضد مردم ایران 

طبیعتا شگفت انگیز . بھ آن مبادرت می ورزند
خواھد بود اگر دقت کنیم کھ تمام نشریات دنیا گویا 

 ھزار سند ٤٠٠بیکباره در تحلیلھای خود در میان 
با ھمان سندی روبرو شده اند کھ از دخالت 
. جمھوری اسالمی ایران در عراق نام می برد

چنین امری طبیعتا اتفاقی نیست و شک برانگیز 
است و بیشتر از یک جنگ روانی تبلیغاتی علیھ 

در ھمسایگی کشور عراق . ایران خبر می دھد
، عربستان یھک، تر اردن، و سوریھبجز ایران

 کویت و تا حدی اسرائیل و مصر قرار ،سعودی
اسناد منتشر شده اساسا اشاره ای بھ دخالت . دارند

عربستان سعودی در ارسال پول و اسلحھ و دامن 
زدن بھ دعوای شیعھ و سنی در عراق مانند کاری 
کھ در پاکستان می کند کھ نشریات اروپائی بارھا 

از ترکیھ کھ حتی . آن نوشتھ اند نمی کنددر مورد 
با قوای نظامی در تعقیب کردھا وارد خاک عراق 
شده و اقلیت ترکمن را در کردستان و کرکوک 
سازماندھی می کند و از آنھا بھ عنوان دست دراز 
شده سیاست دولت ترکیھ استفاده می نماید نامی 

از نقش اسرائیل کھ ده ھا ھزار . برده نمی شود
ی عرب عراقی تبار را برای شرکت در یھود

انتخابات بھ امان پایتخت اردن فرستاد تا در امور 
داخلی عراق شرکت کنند و یا کماندوھای نظامی 
خویش را برای تالشی مقبره امام حسن عسکری 
بھ سامره فرستاد کسی و یا در این اسناد صحبتی 

خود ویکی لیکس مدعی شده کھ بخش . نمی کنند
تویات آنھا را حذف کرده تا نام افراد یا ی از محیھا

مکان ھائی را کھ حساس تشخیص داده افشاء 
این چگونھ اسنادی است کھ فقط . ؟!!نکند

ویکی . رویدادھای دلبخواه را ثبت کرده است
لیکس چند سال وقت داشتھ تا تمام این اسناد را 
بخواند و بھ ارزیابی امنیتی در مورد آنھا بپردازد؟ 

شود کھ این اسناد از صافی معینی قبل معلوم می 
از انتشار گذشتھ اند و آنھا را طوری سرھم بندی 
کرده اند کھ بھ لبالس تروریسم جمھوری اسالمی 

کسانیکھ این اسناد . ایران و سوریھ برازنده گردد
را تدوین و ارزشگذاری کرده اند تنھا می توانند 

یکی ھمانھائی باشند کھ این اسناد را در اختیار و
لیکس برای انتشار گذاشتھ اند و از بی خطر 

.بودنش برای آمریکا با خبر بوده اند

اینکھ ھمھ این کشورھا بر اساس منافعی کھ دارند 
در امور داخلی عراق دخالت می کنند بر کسی 

طبیعتا نفوذ جمھوری اسالمی ایران . پوشیده نیست
ھم بھ علت حضور اکثریت شیعھ و ھم بھ علت 

 شیعھ تبعیدی عراق کھ سالھا در ایران روحانیت
. بوده اند از سایر دخالتگران عمیقتر و بیشتر است
. این امر از ھمان آغاز تجاوز آمریکا روشن بود

حتی احمد چلبی سوگلی آمریکا نیز کھ با ایرانیھا 
 ،بھتر کنار می آمد تا با کنگره ملی عراق در لندن

گذاشتھ بزودی مورد بی مھری قرار گرفت و کنار 
اینکھ بیکباره این واقعیتھای ھمھ دانستھ بھ . شد

موضوع روز بدل شده بیشتر ناشی از جنگ 
، ضربھ زدن بھ نوری روانی آمریکا علیھ ایران

مالکی و تشدید نزاعھای جناحھای سیاسی 
وی و گوناگون عراقی و نوکرشان ایاد عال

 از تشکیل دولت کنونی عراق می باشد کھ عتانمم

 می کنند نوری مالکی بیشتر در زیر آنھا تصور
د انفوذ رژیم جمھوری اسالمی خواھد بود تا ای

عالوی کھ گوشھ چشمی بھ عربستان سعودی 
 دعوای ایاد عالوی و نوری مالکی دعوا دو .دارد
، نزاع  میان نفوذ ایران و سوریھ از ، دو نوکردزد

یک طرف و نفوذ ممالک عربی و اسرائیل از 
چادری کھ بر سر این .  استطرف دیگر در عراق

حکومت سکوالر و حکومت دینی . نزاع کرده اند
باید پرسید مگر قانون اساسی عراق کھ . است

مورد تائید نوری مالکی و ایاد عالوی ھر دو است 
و با کمک جمھوری اسالمی ایران و آمریکا 
سرھم بندی شده و با رای اسرائیلیھا تائید شده 

 سکوالر است؟ است قانون اساسی یک کشور
ایاد عالوی رھبر ائتالف سکوالر العراقیھ کھ 

 ھزار ٤٠٠گویا منتظر انتشار این اسناد بود ھنوز 
ثابت  اسناد مذکور"صفحھ را نخوانده اعالم کرد 

می کند کھ نباید گذاشت قدرت در دست نوری 
!   ناقال از کجا فھمیدی".مالکی متمرکز شود

ه اقتصادی واقعیت این است کھ سیاست محاصر
، تھدید بھ جنگ مردم ایران مانند مردم نوار غزه

و حفظ فضای تشنج در منطقھ برای فروش 
 ،تسلیحات نظامی کھ از زمان شاه وجود داشت

باید با تحریک ھمسایگان ایران علیھ ایران 
 تقلب در انتخابات بحرین برای اینکھ .افزایش یابد

. شیعیان قدرت را در مجلس بدست نگیرند
، فروش وب فعالین سیاسی شیعھ در بحرینسرک

، عمان و ویتکتسلیحات نظامی بھ عربستان 
، سرکوبی شیعیان در یمن امارات متحده عربی

و توسط تجاوز آشکار ارتش عربستان سعودی 
سکوت مطبوعات و رسانھ ھای دموکراتیک 

ھمھ و ھمھ جزئی از  ،گروھی جھان در مورد آن
ت آمریکا سیالیسیاست راھبردی جنگ روانی امپر

.در منطقھ است
انتشار این اسناد بر ضد دولت در حال تشکیل 
نوری مالکی کھ با اعمال نفوذ جمھوری اسالمی 
ایران صورت گرفتھ و شکست آمریکائیھا برای 
روی کار آوردن ایاد عالوی حتی با اعمال 

 بخشی از ،فشارھای داخلی و مخارج گزاف
ی اسالمی سیاست آمریکاست تا از نفوذ جمھور

آمریکا می خواھد از . ایران در عراق بکاھد
تشکیل دولتی مطلوب جمھوری اسالمی ایران در 

این اقدام آمریکا با واکنش سخت . عراق جلوگیرد
نوری مالکی روبرو شده و دولت عراق در طی 
بیانیھ ای آمریکا را تھدید کرده است کھ اگر دست 

اسناد از این دسیسھ ھا بر نداری آنوقت ما ھم 
جنایات تو را کھ تا کنون بھ رویش سرپوش می 

زدی ضربتی ضربھ ای . گذاردیم بر مال می کنیم
. نوش کن

در مورد جنایاتی کھ خودش مرتکب شده آنرا در 
چارچوب حفظ نظام و امنیت عراق معرفی کرده 
کھ با ھنجارھای جھانی در انطباق کامل بوده و 

عرصھ ھا مغایرتی با اعمال سایر دول در این 
 ولی ،وی تائید کرده کھ سرکوب می کند. ندارد

تکذیب کرده این سرکوبھا ریشھ قومی و طایفگی 
وی مدعی است کھ این سرکوبھا ریشھ . دارد

فرض کنیم کھ نوری مالکی درست . سیاسی دارد

٤ ادامھ در صفحھ...می گوید و برخالف

 تنھا حکومت متکی بر مردم پایدار است
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...آیا ماھیت ولی ویکس 
داف خاصی بھ جنگ  ادعاھای آمریکائیھا کھ با اھ
 ھدف از مبارزه وی ،شیعھ و سنی دامن می زنند

ایجاد امنیت دولت و اعمال قدرت سیاسی برای 
 آنوقت باید پرسید ،حفظ نظام ملی در عراق است

کھ چرا این امر باید بر ضد مخالفان با شکنجھ و 
اعمال ضد بشری ھمراه باشد؟ مگر قرار نبود 

شکنجھ خاتمھ وقتی جرج بوش وارد عراق شد بھ 
داده شود و عراق بھ بھشت برین تبدیل شده در آن 
انواع و اقسام ازادیھای برویند و دموکراسی 

نھادینھ شود؟ 
آمریکائیھا تا دیروز کھ ھمین جنایات در عراق 
صورت می پذیرفت و منافع آنھا را در این حد 
تھدید نمی کرد سکوت اختیار کرده بودند و بر آنھا 

د و امروز آن بخش از وجدانشان صحھ می گذاردن
 است بیکباره معذب شده "حقوق بشر"کھ ھوادار 

حال بھ بیانیھ دولت عراق توجھ کنید کھ . است
چگونھ آمریکائیھا را تھدید می کند و آنھا را از 

׃افشاءگری می ترساند در این بیانیھ جنین می آید
. شود  اسناد مذکور بھ دو بخش اصلی تقسیم می-"

نخست بھ بررسی اقدامات ارتش آمریکا در بخش 
ھای حمایتی وابستھ بھ طرف آمریکایی  و شرکت

در عراق پرداختھ شده است کھ باید با توجھ بھ 
اسناد و مدارکی کھ ارتش آمریکا ارائھ داده، 

ھا اعترافات  ضمن اینکھ این گزارش. بررسی شود
ھای وابستھ بھ  برخی عامالن این جنایات یا گروه

" بلک واتر"ھای حمایتی مانند  جملھ شرکتآنھا از 
است کھ دولت پیش از این فعالیت آن را در عراق 
بھ دلیل اقدامات متجاوزانھ، توسل بھ زور و 

گناه بدون ھیچ  ھای بی تجاوز بھ برخی عراقی
.توجیھی، متوقف کرده بود

لذا ما بار دیگر بر ضرورت استفاده از این اسناد 
ھروندان عراقی کھ چھ برای تحقق عدالت برای ش

اند، تاکید  بسا قربانی این تجاوزات و جنایات شده
کنیم و این قضیھ را تا سطح مراجع قضایی  می

دنبال خواھیم کرد و دولت بی ھیچ استثنایی در 
. قبال حقوق شھروندان خود اھمال نخواھد کرد

قوانین و اصول درگیری مجاز برای ارتش آمریکا 
لت بوده است و فرماندھی ھمواره مورد انتقاد دو

کل نیروھای مسلح بارھا این امر را بیان کرده و 
چھ بسا کھ ھمین موضوع موجب بروز بحران و 

.تنش میان دو طرف شده است
ھمین موضوع موجب شد تا دولت بندی را در 

توجھ کنید از پایان تجاوز بھ (نشینی توافقنامھ عقب
 )توفان-عراق توسط آمریکا حرف نمی زند

روھای آمریکایی از عراق بھ این موضوع نی
اختصاص دھد و مانع انجام عملیاتھای میدانی 
نیروھای آمریکایی پیش از موعد نھایی 

 میالدی ٢٠١١نشینی آنھا در اواخر سال  عقب
بھ این ترتیب ما خود متولی تجھیز نیروھای  .شود

خود و آمادگی آنھا برای برعھده گرفتن پرونده 
.ی در اسرع وقت شدیمامنیتی بطور نھای

 اما درباره بخش دوم کھ طرفھای غیر -٢
اند، و در دایره  آمریکایی در آن متھم شده

گنجد و ممکن است صرفا اتھام  ھا نیز نمی اعتراف
باشند باید با احتیاط بھ آن نگریست و بھ دقت 

دولت عراق این اسناد را . بررسی و تحقیق کرد

ق میزان حقیقت نیز بررسی خواھد کرد تا با تحقی
این اتھامات را تبیین کند و سپس بطور قانونی آن 

ھر چند کھ ممکن است . را پیگیری خواھد کرد
ھای سیاسی  این اتھامات در چارچوب خصومت

ھا نیست مطرح شده  کھ بھ نفع عراق و عراقی
ماستمالی کردن سرکوبھای میھن پرستان (.باشد

.)توفان-عراقی و یا تصفیھ حسابھای داخلی
 جنجال برخی رسانھ ھا تحت پوشش اسناد -٣

لیکس علیھ رھبران ملی بویژه نخست وزیر  ویکی
در . از حیث شیوه و زمان آن ابھام برانگیز است

الی کھ ما بھ درایت و آگاھی مردم عراق درقبال ح
ای کھ با اھداف سیاسی شناختھ  این بازیھای رسانھ

.اعتماد داریم شده صورت می گیرد،
کنیم کھ ملت عراق با درایت  دیگر تاکید میما بار 

رھبران خود را برگزیده است و بھ بزرگنمایی این 
اسناد [رسانھ ھا ھمگام با پایگاه منتشرکننده 

وقعی نمی گذارد و دولت عراق و شخص ] مذکور
رئیس آن اقدام خالف مصالح " نوری المالکی"

 سال ٤ملی انجام نداده است زیرا مالکی طی 
ری دشوار بر عراق قاطعیت و عدم وزی نخست

بردن  زیر پا گذاشتن منافع ملی کشورش یا از بین
نوری مالکی (.وحدت ملی را ثابت کرده است

توسط قوای اشغالگر بر سرکار آمده و نفس وجود 
).توفان-وی نقض منافع ملی مردم عراق است

ای در  ھای طائفھ مواضع شجاعانھ آن در قبال فتنھ
انی کھ از قانون خارج شده یا عراق و مھار کس

ھا انجام  اقدامات تروریستی علیھ امنیت عراقی
اند، برای ھمھ آشکار است و چنین اراجیفی  داده
تواند بھ اعتمادی کھ ملت عراق بھ  نمی

.ای وارد کند وزیر خود دارند، خدشھ نخست
اما درباره گروھھای ترور، بازداشتھا، اعمال 

وزیر   کنیم کھ نخستفشارھا و غیره باید تاکید
عراق بعنوان فرمانده کل نیروھای مسلح از 

ھای مجھزی برای انجام وظایف خود  سرویس
برای دستگیری و اجرای مجازات برای کسانی کھ 
دادگاه و مراجع قضایی زیربط حکمی را برای 

ھمانطور کھ . آنھا صادر کرده، برخوردار است
شتی کھ ھای بازدا تاکنون بسیاری را بھ دلیل حکم

] یا مجازات[برایشان صادر شده بود، دستگیر 
گرایی،  کرده است اما این اقدامات بر اساس طایفھ

کنند  حزبی یا امور دیگری کھ برخی تالش می
ای است کھ تمام  این شیوه. القاء کنند، نبوده است

کنند و چیز  ھا در سراسر دنیا آن را دنبال می دولت
.جدیدی نیست

 ٤٠٠لیکس روز گذشتھ   ویکیپایگاه اینترنتی
ھزار سند محرمانھ از اسناد ارتش آمریکا در 
.خصوص جنگ عراق را منتشر کرد

لیکس اندکی پس  بنا بر این گزارش، پایگاه ویکی
ھا  از انتشار این اسناد، آنھا را در اختیار روزنامھ

ھای تلویزیونی خاصی در آمریکا قرار  و شبکھ
".داده است

اسناد مورد حملھ نوری راست و دروغ این 
تا آنجا کھ پای جنایات . المالکی قرار گرفتھ است

آمریکا در میان است وی اسناد را قبول دارد و 
آنجا کھ پای جنایات نوری مالکی در برخورد بھ 
مقاومت مردم عراق در مقابل نیروھای اشغالگر 
مطرح است بیکباره ھمھ را بخشا جعلی دانستھ و 

البتھ فراموش . ا رسیدگی کندوعده می دھد بھ آنھ
نکنیم کھ تمام این اعمال شنیع ضد بشری با 
رضایت آمریکا و ایاد عالوی و نوری مالکی 

انتشار این اسناد آنھم در این . صورت گرفتھ است
زمان اتفاقی نیست و ھمانطور ھم کھ در بیانیھ 
نوری مالکی انتشار یافتھ اھداف معینی را مد نظر 

شدید تضاد در میان بھر صورت ت. دارد
امپریالیستھا و نوکرھای آنھا بھ نفع مبارزه مردم 

نیروھای . عراق برای اخراج آنھا تمام می شود
مترقی عراق نباید بدام این بیفتند کھ میان بد و 
بدتر یکی را انتخاب کنند و جای تضاد ملی را با 

مبارزه مردم عراق برای . تضاد قومی عوض کنند
نھ ایاد عالوی و نھ نوری آزادی ملی است و 

. مالکی ھیچکدام از آنھا در این جبھھ قرار ندارند
.ھر دو دست نشانده امپریالیست آمریکا ھستند

جالب این است کھ آمریکائیھا برای تشدید این 
، تضاد میان ایران و عربستان سعودی و تضادھا

، طارق عزیز را کھ وزیر ھواداران آنھا در عراق
نی عراق بود در اختیار امور خارجھ قانو

دادگاھھای بلخ قرار دادند تا وی را بھ اعدام 
سخنان طارق عزیز در زمان طرح . محکوم کند

 ،پیشنھاد خروج آمریکا از عراق برضد ایران
بجای تکیھ بر تجاوز آمریکا و افشاء جنایات 

 گواه آن بود کھ این کار ،آمریکا در عراق
راخوانی بھ آمریکائیھا با حساب انجام شده و ف

گروھھای مسیحی و یا سنی است کھ جھت مبارزه 
را از سوی آمریکائیھای اشغالگر برچیده متوجھ 

نخست وزیر سابق عراق طارق عزیز . ایران کنند
در در مصاحبھ با روزنامھ گاردین انگلیس کھ 

: ھ بود چاپ شد گفت٦/٨/٢٠١٠ جمعھ روز
امریکا در جنگ با عراق مرتکب اشتباه بزرگی "
د اما این اشتباه را نباید با عقب نشینی جبران ش

کرد، چرا کھ این کار بھ مرگ کامل عراق منجر 
 باراک کھ زمانى"׃ وی افزوده بود ."خواھد شد 

 شد، انتخاب کایآمر جمھور سیرئ عنوان بھ اوباما
 قصد او کردم، یم فکر  چون.شدم دواریام لىیخ

 انجبر را بوش جرج ھاى اشتباه از برخى دارد،
 دست بھ را عراق او. است اکاریر اما اوباما. کند

این رھنمود طارق عزیز بود . "سپارد مى ھا گرگ
کھ می خواست جمھوری اسالمی ایران آماج حملھ 

این خواست ھمھ ممالک عربی . آمریکا قرار گیرد
در منطقھ و اپوزیسیون خود فروختھ ایران است 

.ندکھ از تجاوز آمریکا بھ عراق حمایت می ک

جالب است کھ در این اسناد دست کاری شده 
جاسوسان آمریکائی را کھ بھ علت جاسوسی در 
مرز ایران دستگیر کرده اند گردشگر آمریکائی 
تعریف می کنند کھ در داخل خاک عراق توسط 

مضحک است کھ . نیروھای ایرانی ربوده شده اند
آمریکا طلبکار ھم شده است و بھ عنوان یک 

غالگر ایران را متھم می کند کھ بھ حریم کشور اش
کدام عقل سالمی . ارضی عراق تجاوز کرده است

قبول می کند کھ سھ آمریکائی برای گذراندن 
تعطیالت و ھالیدی خویش از چند ھزار کیلومتر 
راه بیفتند وارد خاک کشور اشغالی و نا مطمئن 

٥ ادامھ در صفحھ...عراق شوند کھ ھیچ

ن و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد زندا
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...س آیا ماھیت ولی ویک
 آمریکائی غیر مسلح بھ زره پوش و یا گروھھای 
جمعی مسلح امکان حضور در مجامع عمومی را 
ندارد و آنرا با اشتیاق دیدن مناظر طبیعی و موزه 

این .  توجیھ کنند-کدام موزه-ھای عراق
گردشگران آمریکائی از کدام موزه و یا خیابان و 

؟ اغذیھ فروشی در عراق می خواستند دیدن کنند
چرا رفتھ اند دم مرز ایران؟ مگر زیباترین مناظر 
طبیعی در مرز مین گذاری شده ایران و عراق 
است؟ چرا این سھ کوھنورد قبل از رسیدن بھ 

رعایت مرز عراق با مامورین آمریکائی در مورد 
 صحبت کرده اند بھ پاره ای مقررات ایمنی

سھ کوھنورد آمریکائی "׃ طوریکھ در اسناد آمده
گرفتھ اند ولی ه درا نادی" ی الزامات ایمنیبرخ"

برخالف ادعاھای مقامات ایرانی در زمان 
چرا این . "بوده اند" در خاک عراق"بازداشت 

کوھنوردان یا گردشگران آمریکائی پس از اینھمھ 
اعالن خطرھا از جانب مقامات نظامی نیروھای 
اشغالگر باز عالقمند بوده اند کھ در مرز ایران 

 بطوریکھ ازآن طرف مرز دیده ،ی کنندکوھنورد
شده و برای مامورین ایرانی قابل دسترسی باشند؟ 

ھمین یک نمونھ  آیا این ادعاھا مسخره نیست؟ آیا
نشان نمی دھد کھ این اسناد با نیت خاصی گزینش 
شده است و باید نتایج سیاسی خاصی را بدست 

 مشتی ،در این اسناد از جاسوس آمریکائی. دھد
البتھ اگر .  و کوھنورد بی گناه ساختھ اندگردشگر

آزاد شوند حتما ھم زبان عربی و ھم زبان فارسی 
.را می توانند بی عیب و نقص صحبت کنند

در این اسناد تجاوز بالنھای اکتشافی آمریکا بھ 
حریم فضائی ایران را کھ مورد واکنش دولت 
ایران قرار گرفتھ است باز شدن بند بالنھا و باد 

. اتفاقی آنھا بھ طرف ایران توصیف کرده اندبردن 
 یک ٢٠٠٦ اکتبر ١٠در "׃ در آن سند می آید

در بصره از " پردتور"ھواپیمای بدون سرنشین 
ه و داخل مرز ایران می شود بعد دکنترل خارج ش

از اینکھ این ھواپیما بھ مدت ھشت دقیقھ در ایران 
موفق بھ بازیابی پرواز کرد مسئوالن دوباره 

 بھ خاک عراقرا دوباره " پردتور"ل شده و کنتر
در "׃  و یا در جای دیگر می آید".ھدایت می کنند

 مجددا یک بالن جی لنز ٢٠٠٦ ماه مھ ٥تاریخ 
دیگر در اردوگاه ابوناجی عماره از پایھ خود رھا 

 بنا بھ این .شده و بھ سوی ایران رفتھ است
 سعی کرد تا این بالن ١٨-گزارش یک جنگنده اف

پیش از رسیدن بھ آسمان ایران ھدف قرار را 
کند از سرنوشت این جی لنز می گزارش قید " دھد

 معلوم می شود کھ در .اطالعی در دست نیست
منطقھ سمت و سوی ھمھ بادھای جوی بھ سوی 

بالنھا بھ سمت ایران می روند و بعد . ایران است
از خاتمھ کار جھت باد عوض می شود و بھ 

اگر واقعا . ی خود باز می گردندپایگاھھای آمریکائ
نیز آنطور کھ آمریکائیھا مدعی بیان آنند اتفاق 
افتاده باشد حقیقت آن این است کھ در این چند 
موارد دولت ایران مچ آمریکائیھا را گرفتھ و پرده 
از تجاوز آنھا بھ حریم فضائی ایران برداشتھ است 
و آنھا حاال با این اسناد سفارشی در پی رفع و 

 . جوع آن بر آمده اندر

سند طوری تنظیم شده کھ عملیات آمریکائیھا را 
توجیھ کند و تحت عنوان دھان پر کن اسناد افشاء 
کننده دالیل توجیھات حقوقی و سیاسی بھ آمریکا 

در نتیجھ وضع طوری شده است کھ آمریکا . بدھد
طلبکار از کار در می آید و اساسا نقشی در 

آنھا . تفاق می افتد نداردجنایاتی کھ در عراق ا
ھرگز حامی پرورش تروریستھای شیعھ کش 
برای براه انداختن جنگ شیعھ و سنی در عراق 

آنھا کسی نبوده اند کھ کارشناس خود در . نبوده اند
آمریکای التین را برای سازماندھی چنین قتلھائی 

... بھ سفارت آمریکا  در عراق منسوب کردند و

ق پدید آمده بسیار پیچیده شده تضادھائی کھ در عرا
این تضادھا بجز تضاد شیعیان و سنی ھا و . است

کردھا با یکدیگر اساسا تضاد اساسی میان خلق 
عراق و قوای اشغالگر می باشد کھ در درون 
جبھھ مقاومت ملی در برگیرنده ھمھ عراقی ھا 

 بر ضد قوای ،صرفنظر از ملیت و مذھب
ن تضادھا تضاد در کنار ای. اشغالگر می رزمند

ھمھ ممالک مجاور تضاد میان ، کردھا و ترکھا
عراق با یکدیگر و تضاد اسرائیل با ھمھ اعراب و 

این . بھ این مجموعھ اضافھ می شود.. .ایرانیھا و
 شرایطی را ایجاد می کند کھ ،مجموعھ تضادھا

حتی در میان نیروھای دست نشانده آمریکا نظیر 
 و نظایر آنھا نیز ایاد عالوی و یا نوری مالکی

. تضادھای جدیدی پدید آمده و یا تشدید می شوند
نفوذ جمھوری اسالمی ایران در منطقھ کھ آمریکا 
اساسا بھ آن کم بھاء داده بود با گذشت زمان نقش 
خویش را کامال بازی می کند و آمریکا را در نزد 
متحدانش منزوی کرده و حتی وی را تحت فشار 

 تالش دارد حقایق مربوط بھ آمریکا. قرار می دھد
تجاوز آشکار بھ عراق و اشغال این کشور را با 

نیروی اشغالگر و . این تبلیغات فرعی بپوشاند
متجاوز بھ عراق و افغانستان امپریالیست آمریکا 
و متحدان اروپائی و غیر اروپائی آنھا ھستند و 

حزب ما از ھر تناقض گوئی . نھ ایران و سوریھ
ریالیستی برای پوشش بر و مانورھای امپ

 ابزاری برای افشای آنھا خواھد ساخت ،جنایاتش
. و از ھر سندی در این زمینھ سود خواھد جست

اپوزیسیون تقلبی ایران اما کھ سر نخش دست 
ھمین مراجع فتواست فورا در شبکھ خبری 
اینترنت بدون تفسیر و روشنگری بھ عنوان مامور 

یھا مبادرت کرده معذور بھ پخش تبلیغات آمریکائ
بدون اینکھ نقش جنایتکارانھ امپریالیست آمریکا 
را بھ عنوان عامل اصلی این فجایع و مصائب در 

این مزدوران ایرانی می خواھند . عراق افشاء کنند
از آمریکا یک قربانی و مظلوم بسازند و ایران و 
سوریھ را مسئول اصلی جنایات در عراق قلمداد 

.  از این نمی توانید پیدا کنیدکاری ننگین تر. کنند
وظیفھ نیروھای انقالبی آنست کھ خواھان خروج 
فوری و بی قید و شرط تجاوزکاران و اشغالگران 
آمریکائی از عراق بوده و از مبارزه ملی مردم 
عراق برای اخراج این جنایتکاران و دخالتگرانی 
نظیر ایران و ترکیھ و سوریھ عربستان سعودی و 

تنھا از . حمایت کنند... صر و اردن واسرائیل و م
این طریق سرنخ این کالف سردرگم بدست می آید 

. و ھمھ چیز قابل توضیح و تفسیر علمی است
علت العلل مصائب مردم عراق و مردم منطقھ 
حضور نظامی اشغالگران آمریکائی در منطقھ 

حزب ما خواھان خروج فوری و بی قید و . است
گر از عراق است و از شرط تجاوزکاران استعمار

مبارزه مردم عراق برای رھائی ملی حمایت می 
حزب ما بر آنست کھ ھمھ آن منتقدین و . کند

تحلیلگران ایرانی و یا غیر ایرانی کھ لبھ تیز 
حمالت خود را از روی آمریکا و قوای اشغالگر 
و جنایتکار بر می دارند و منطبق بر رھنمود 

 و مداخلھ گر طارق عزیز متوجھ رژیم ارتجاعی
جمھوری اسالمی و سوریھ می کنند یا نادانند و 
ھنوز فریب تبلیغات جنایتکاران را می خورند و 
یا عمال دست پرورده آمریکا و دشمنان مردم 

ھمھ آنھا مدافع قوای تجاوزگر و . ایران اند
ھمھ آنھا نافی آنند کھ ماھیت مبارزه . استعمارگرند

بارزه میان مای کھ در جھان در گرفتھ است 
ھمھ آنھا از این نظریھ . ستمگر و ستمکش است

ارتجاعی پیروان منصور حکمت کھ دنیا در حال 
، جنگ بین اسالم جنگ میان سناریوی سیاه و سفید

ھمھ آنھا حامی .  حمایت می کنند،و آمریکاست
محاصره اقتصادی مردم ایران مانند مردم نوار 

بھ ایران  ھمھ آنھا حامی تجاوز آمریکا ،غزه اند
ھستند و خودشان می خواھند در رکاب آمریکا 

قرار بگیرند و برای آمریکا ایران " آزادی"برای 
مردم ایران خود با تکیھ بر نیروی . شمشیر بزنند

خود رژیم بربرمنش سرمایھ داری مافیائی 
جمھوری اسالمی را سرنگون می کنند و در این 
ا مبارزه آلت دست امپریالیستھا و صھیونیستھ

آنھا کھ نمی فھمند در منطقھ چھ می . نخواھند شد
، آنھا کھ نمی فھمند سیاست راھبردی گذرد

امپریالیستھا و در راسشان امپریالیست آمریکا 
׃بھ آنھا باید گفتچیست 

ای مگس عرصھ سیمرغ نھ جوالنگھ توست
.عرض خود میبری و زحمت ما می داری

*****

...بھ آنھا کھ در جستجوی حقیقت
، لبنانی ، فلسطینیھادشمنانھ آنھا در مورد اعراب

 ، تجاوز بھ عراق و افغانستان  و در برخوردھا
آنھا تنھا بھ مذھب اسالم و  حیوانی  توزانھ وکینھ

مدح و تمجید از . نھ مذھب بطور کلی توجھ کرد
سراپای قلم آنھا در مورد حمایت از اسرائیل و 

 این  قلمداد کردن"سوسیالیست" و "دموکرات"
رجوع کنید بھ تئوریھای منصور .(کشور می بارد

).حکمت و پیروانش
صھیونیستھا با کارزار تبلیغاتی تالش می کنند در 
میان دارو دستھ ھای ھوادار خود میان ایرانیان 

، ضد فلسطینی یک روحیھ نژادپرستانھ ضد عرب
اسرائیلیھا را تحت و ضد لبنانی ایجاد کنند و 

  دوست ایرانیان جا زده،"نیھودیا" یعنوان مذھب
و با تحمیق افکار و دامن زدن بھ شونیسم فارس 

. آماده ھمدستی در جنایات خویش نمایند
صھیونیستھا در اسرائیل یک دولت فاشیستی و 

٦ ادامھ در صفحھ...نژاد پرست بر سر کار

 برقرار باد جمھوریھای شوروی ،زنده باد ھمبستگی ملی خلقھای ایران
سوسیالیستی در ایران
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[Text eingeben]

...بھ آنھا کھ در جستجوی حقیقت
قد  آورده اند کھ مردم اسرائیل را بھ دو دستھ فا

در . حقوق و دارای ھمھ حقوق تقسیم کرده اند
 در صد جمعیت فاقد حقوق مساوی با ٢٠اسرائیل 

این تبعیض نژادی سیاست یک . یھودیان ھستند
دولت دموکراتیک نیست یک سیاست فاشیستی و 
ضد انسانی است و جالب است کھ ھیچ یک از 
سازمانھای عریض و طویل حقوق بشر و سازمان 

انھ ھای گروھی ممالک سرمایھ ملل متحد و رس
داری امپریالیستی کھ خود را دنیای آزاد می نامند 
از این جنایات برای آگاھی عمومی پرده بر نمی 

 در صد مردم را زنده بگور ٢٠در اسرائیل . دارند
. کرده اند و کسی صدایش در نمی آید

موضع گیریھای دولت ایران و سخنان نسنجیده 
شنی میان گفتار یھودی احمدی نژاد کھ مرز رو

 ،ستیزانھ و افشاء صھیونیسم نژاد پرست نمی کشد
بھانھ ای بدست امپریالیستھا و صھیونیستھا داده 
است تا جنایات ضد بشری صھیونیستھا را توجیھ 

.کند
صھیونیستھا در تالش تضعیف ایران از طریق 
دامن زدن بھ تالشھای تجزیھ طلبانھ و نفاق افکنانھ 

آنھا در . ا ھمسایگان ایران ھستنددر ایران و ب
جمھوری آذربایجان و گرجستان رخنھ کرده اند و 

. وزیر جنگ گرجستان یک تبعھ اسرائیلی است
آنھا با کردھای . آنھا با ترکیھ قرارداد نظامی دارند

عراقی از زمان شاه ھمدست اند و از طریق آنھا 
در کردھای ایران نفوذ کرده اند بھ این جھت است 

ما در موضعگیری کردھای ایرانی کارزار کھ ش
افشاءگرانھ ای علیھ اسرائیل تجاوزکار و اشغالگر 

آنھا بر تجاوز بھ عراق و افغانستان و . نمی بینید
یکی از . سوریھ و لبنان و فلسطین چشم بستھ اند

رھبران خودفروختھ کرد حتی بھ بلندگوی تجاوز 
ھا آمریکا بھ ایران بدل شده بود و از آمریکائی

دعوت می کرد با یاری کردھا بھ ایران حملھ کنند 
و پاره ای از آنھا حتی بھ اعتراف برخی دیگر از 

پول می " سیا" از سازمان ،فعالین سیاسی کرد
 وجود یک اسرائیل صھیونیستی و نژاد .گرفتھ اند

پرست در منطقھ بھ ضرر ھمھ خلقھای منطقھ 
اسرائیل مادر بحرانھا و سبب ھمھ . است
تا در فلسطین یک . امانیھا در منطقھ استنابس

دولت صھیونیستی و نژاد پرست بر سر کار است 
ملتھای منطقھ زندگی آسوده ای در خاور میانھ 

وجود اسرائیل مظھر تجسم . نخواھند داشت
، ، جنایت و تجاوزکاریزورگوئی و قلدری

بنای این مجسمھ . آدمربائی و پاکسازی قومی است
ز آن برای ایجاد رعب و در منطقھ و حمایت ا

ترس در مردم منطقھ و ایجاد تھدید و فشار و 
، تحمیل یک نظام ضد بشری در خاورمیانھ است

اسرائیل بھانھ ای برای مسابقھ تسلیحاتی در منطقھ 
باین . و غارت ثروتھای مردم عرب منطقھ است

جھت افشاء اسرائیل و ھمدستانش در منطقھ 
.ضروری است

ز نظامی بھ ایران است و مرتبا اسرائیل مبلغ تجاو
آنھا مرتبا می خواھند زمینھ . آن را تکرار می کند

. تجاوز بھ ایران را در افکار عمومی فراھم آورند
آنھا با بمباران ایران بطوریکھ میھن ما را بھ 

، آنھا بارھا عصر حجر مانند عراق ببرند موافقند

ا گفتھ اند کھ بمباران ایران می تواند بھ میلیونھ
یک خطر قربانی منجر شود ولی خطر این کار از 

چھ فرقی میان سخنان آریل . ایران اتمی کمتر است
شارون و ایھود اولمرت و نتانیاھو با سخنان 
احمدی نژاد وجود دارد؟ چرا سخنان احمدی نژاد 

اگر . غیر مجاز و سخنان صھیونیستھا مجاز است؟
 تھدید یک عضو سازمان ملل آنطور کھ گفتھ می

شود نادرست است نھ اسرائیل و نھ آمریکا و نھ 
فرانسھ و نھ انگلستان حق ندارند ایران را بھ 
جنگ جھانی سوم و استفاده از بمب اتمی تھدید 

.کنند
نیروھای مترقی و انقالبی در ایران باید در یک 

 نقش موذیانھ و جنگ طلبانھ ،کارزار ھمھ جانبھ
عمال آنھا اسرائیل را در منطقھ برمال کنند تا 

موفق نشوند با پخش اکاذیب و تفسیرھای گزینشی 
و فاقد مبنای علمی پاره ای ایرانیان ناسیونالیست 
فریب خورده را کھ ھنوز نمی فھمند کھ مردم 
فلسطین و لبنان بھ نیابت مردم ایران و مردم تمام 
منطقھ بر ضد نژادپرستی می رزمند برای نیات 

.شوم خویش بسیج کنند
، اگر زه مردم لبنان و فلسطین نبوداگر مبار

، اگر حمایت مبارزه مردم عراق و افغانستان نبود
 حتما ،مردم جھان از حقوق ملت فلسطین نبود

امپریالیستھا و صھیونیستھا تا کنون بھ خاک ایران 
مبارزه ملتھای منطقھ برای . حملھ کرده بودند

رھائی ملی، سپر بالی تجاوز امپریالیستی و 
بھمین جھت نیز .  بھ ایران استصھیونیستی

صھیونیستھا تالش فراوانی می کنند تا نفرت ضد 
عرب و ناسیونال شونیسم پارسی و برتری طلبی 

ایران . ملی و نژادی را در ایران تقویت کنند
دوستی و میھن پرستی ھیچ مغایرتی با حمایت از 

، مردم مبارزات آزادیبخش مردم عرب و فلسطینی
ھائی ملی و مبارزه بر ضد  برای رافغانستان

برعکس ایندو الزم و . صھیونیسم اسرائیل ندارد
یک ایرانی زمانی میھن پرست . ملزوم یکدیگرند

است کھ بھ آزادی سایر ملتھا نیز احترام بگذارد و 
تجاوز کاران بھ این ممالک را دشمن خود بھ 

. حساب آورد
چھل مقالھ "اخیرا کتاب ارزشمندی تحت عنوان 

 بھ کوشش "دی تباران ضد استعمار فلسطیناز یھو
تراب حق شناس و حبیب ساعی از طرف نشریھ 

ارزش این کتاب . آرش در پاریس منتشر شده است
در آن است کھ ماھیت جنایتکارانھ دولت 
صھیونیستی و نژادپرستانھ اسرائیل را برمال می 
سازد و آنھم نھ از زبان یک عرب و یک ایرانی و 

ی و یا مسلمان بلکھ از زبان فلسطینی و لبنان
یھودیان و یھودیان اسرائیلی کھ باعث افتخار 

.بشریتند
این کتاب سرپا سند در رو کردن دست جنایات 
اسرائیل و آمریکا در منطقھ و دفاع از مبارزات 

آنھا بھ عنوان یھودی . برحق ملت فلسطین است
تبار بھ ملت فلسطین حق می دھند کھ برای رھائی 

آنھا تائید می . ومت کند و مبارزه نمایدکشورش مقا
کنند کھ سیاست صھیونیسم اشغال ھمھ سرزمین 

رد و، پاکسازی قومی و دروغگوئی در مفلسطین
 آنھا دولت اسرائیل را .استاسرائیل صلحدوستی 

، دولتی یاغی و ناقض قطعنامھ ھای سازمان ملل

تجاوزگر می شناسند کھ از ھیچ جنایتی فروگذار 
.نیست

 در عین حال با این اقدام شجاعانھ و قابل آنھا
احترام خویش کھ بھ تھدید زندگیشان منجر شده، 

ما . نشان می دھند کھ یھودی داریم تا یھودی
، مترقی ، کمونیستندیھودیانی داریم کھ انساندوستند

ھستند از تجربھ تاریخ آموختھ اند و برای ھمھ 
ستند بشریت قابل احترامند و دوست ما ایرانی ھا ھ

و یھودیانی داریم کھ ضد بشرند صھیونیست و 
نژاد پرستند و با نازیھای آلمانی فرقی ندارند و 
اینان دشمنان مردم ایرانند کھ ھم اکنون در 

با این ایدئولوژی و . اسرائیل بر سر کارند
خلقھای . پیروانش باید قاطعانھ مبارزه کرد

 سرزمینھای اشغالی در منطقھ بھ نیابت ما و مردم
.جھان این مبارزه را بھ پیش می برند

کتاب ذکر شده نقش بسیار مثبتی در میان ایرانیان 
در شرایط کنونی کھ اسرائیل مدام ایران را بھ 

این کتاب . تجاوز تھدید می کند بازی خواھد کرد
نشان می دھد کھ ما ایرانیان موضعگیریھای 
خویش را در قبال تجاوز و آدمکشی نباید بر 

ی و نزدیکی رژیم منفور جمھوری اساس دور
مبارزه سیاسی . اسالمی بھ این جنبشھا اتخاذ کنیم

کینھ توزی و لجبازی نیست و باید بر اصولیت 
سیاست سرکوب مردم ایران . انقالبی استوار باشد

توسط دستگاه فاسد جمھوری اسالمی کھ خود 
مانند یک رژیم اشغالگر در ایران رفتار می کند 

ی  بھ نھضت ھای آزادیبخش در در کنار خوشروئ
، سیاست عدم احترام بھ ملت خویش و نقض منطقھ

حقوق دائمی حقوق این ملت در حالیکھ سنگ 
موجب نباید  ،ملتھای دیگر را بر سینھ می زند

 تا در نزد برخی بجای تشدید نفرت از یک ودش
نظام رژیم دروغگو و ریاکار ایرانی کھ در راس 

ی اسالمی قرار دارد جمھورپوسیده و عقب گرای 
، روحیات ناسیونالیستی نفرت و ضد مردمی است

انگیز و اسرائیلی پسند بر ضد ملتھای دیگر بروز 
کند و پاره ای را از فقر و فالکت و بی خانمانی و 

. آوارگی ملتھای دیگر شادمان سازد
، از سرکوب و ملتی کھ از کشتار ملت دیگر

، شودشکنجھ  و نقض حقوق ملت دیگر شادمان
.خودش الیق دریافت ھیچ حقوق انسانی نیست

این ملت مشروعیت و صالحیت خویش را در 
کسب این حقوق و پاسداری از این حقوق در 
محدوده جغرافیائی ملی و جھانی از دست داده 

. است
حزب ما خود در نظر داشت مقاالتی از ایالن 

، ، گیدون لوی، رولف فرلگر، جف ھالپرپاپھ
. ا بھ فارسی برگردانده و منتشر کندنورمن پیچ ر

انتشار کتاب اخیر ما را تا حدودی از این دوباره 
حزب ما برای آشنائی بیشتر . کاری رھانید

خوانندگان با این اثر گزیده ھائی از ترجمھ ھای 
آنرا در اختیار شما قرار می دھد تا با چشمان باز 
بھ قربانیان تبلیغات فاشیستھای اسرائیلی برخورد 

در . بھتر است نخست کتاب را بشناسیم. کنند
پیشگفتار آن گردآورندگان و مترجمین آن می 

׃نویسند
، ھمان طور کھ طرح روی جلد نشان می دھد"

٧ ادامھ در صفحھ..."، یکیاستعمار فلسطین

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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...بھ آنھا کھ در جستجوی حقیقت
ست و از ا از بزرگترین دزدیھای تاریخ بشری 

حقوق و قوانین بین "ی آنجا کھ بھ رغم ھیاھو
و در معافیت کامل " عصر حقوق بشر" و  المللی

. از مجازات صورت می گیرد وقیح ترین آنھاست
پاکسازی قومی و اخراج اھالی فلسطین از 
سرزمین شان و جایگزینی آنان با مھاجران یھودی 
از سراسر دنیا در واقع نوعی لشگر کشی سرمایھ 

 گونھ کھ جھانی در عصر جدید است و ھمان
ست اپایان فرآیندی "׃ ماکسیم رودنسون می گوید

کھ بھ طور کامل در جنبش بزرگ توسعھ طلبی 
 می گنجد کھ ھدف ٢٠ و ١٩آمریکا در قرن -اروپا

از آن اسکان یا سلطھ اقتصادی و سیاسی بر 
."سرزمین ھای دیگر است

اھالی فلسطین کھ در برابر این بال کھ نھ از 
ی سرمایھ داری و تبات طبقا، بلکھ از مناسآسمان

 یک قرن ، آنان نازل شدهِامپریالیسم جھانی بر سر
است کھ با ھروسیلھ ای کھ گمان کرده اند می 
تواند از نابودی نجاتشان دھد با استعمارگر و 

 کھ برخی از آنان عرب و مسلمان -ھمدستانشان
 جنگیده اند و بھ دلیل حدت تضادشان با -بوده اند

" بودن یا نبودن"ا در برابر دشمن کھ آنان ر
ِ سال است کھ مشعل مبارزه ٦٠، بیش از قرارداده

، حتی گاه بھ ، ضد امپریالیستی راضد استعماری
، فروزان نگاه داشتھ نیابت از دیگر ملتھای دربند

ی کھ ھمھ ی خلقھای خاورمیانھ نْیِاند و این است د
.در قبال فلسطینی ھا بھ گردن دارند

ایت استعمار و سرمایھ ی جھانی صھیونیسم با حم
تا دھھا سال منکر آن بود کھ فلسطین و فلسطینیان 

، اما مبارزه ی صبورانھ و پیگیر وجود داشتھ اند
 ی فلسطینی ھا در کلیھ ی عرصھ ھای هروزمر

زندگی بھ تدریج برخی وجدانھا را بیدار کرد چھ 
در خود اسرائیل و چھ در اروپا و آمریکا کھ 

 بھ .انبدار نادیده گرفتن فلسطین بودندشان جیدولتھا
بدون " آن سرزمینی کھ بھ غلط شد،تدریج آشکار 

ن ومردمی بد"نامیده شده بود تا بھ " مردم
، خود مردمی  یعنی یھودیان داده شود"سرزمین

سلب  دارد کھ در بازپس گرفتن حقوقی کھ از آنان
.شده پای می فشارند و از جانشان مایھ می گذارند

، ست سیاسیاجا کھ مسالھ فلسطین مسالھ ای از آن
، بھ رغم مغلطھ ھای نھ مذھبی یا قومی و نژادی

فراوانی کھ در این باره صورت گرفتھ و افق را 
، در کنار ستمدیدگان و حق طلبان تیره کرده است

فلسطینی قرار گرفتن نھ اختصاصی بھ اعراب 
، بلکھ امری  است بشری و از دارد نھ بھ مسلمانان

فلسطینی . استن ھم دقیق تر بگوئیم طبقاتی ای
ھایی کھ ھویت و حق حیات و کلیھ ی حقوقشان 

نفرین شدگان "، سلب شده در صف محرومان
وبی کم و کاست در صف پرولترھا قرار " زمین

 کسانی کھ در این استمی گیرند و طبیعی 
اردوگاه جای دارند نمی توانند در برابر استعمار 

 حقوق مردمش سکوت ِرفتنفلسطین و نادیده گ
.، بلکھ سکوت را جرم می دانندکنند

مذھبی اسرائیلی کھ در توجیھ -ایدئولوژی نژادی
استعمار فلسطین بھ کار رفتھ ھمواره کوشیده است 

، مسالھ ی اسرائیل را مسالھ ی یھودیان قلمداد کند

، بھ نام قربانیان بھ نام ھمھ ی آنان و بھ خصوص
، اما ی ھا سخن بگویدجنایت ھای ضد بشری ناز

 برپایی دولت اسرائیل و در برابر ِاز ھمان آغاز
، در بین یھودی تباران این تزویر و خلط مبحث

. صداھای اعتراض و خشم و نفرت بلند بوده است
، مقالھ ای یا نامی از اغلب کسانی کھ در این کتاب

، نمی شناسند ایشان آمده خود را بھ عنوان یھودی
د اعالم می کنند کھ سازمان ھا و اما با صدای بلن

نھادھای رسمی دست راستی جانبدار تجاوزات 
اسرائیل حق ندارند بھ نام ھمھ ی یھودی تباران 

، برخالف آن تصور این معترضین. سخن بگویند
ساده انگارانھ و ارتجاعی کھ یھودی و اسرائیلی 

، بین ایندو اختالف اساسی را یکی وانمود می کند
و حاضر نیستند پایمال شدن زندگی قایل می شوند 

و حقوق فلسطینی ھا را بدست تجاوزگران 
.صھیونیست حاکم بر اسرائیل امضاء کنند

مقاالتی کھ در اینجا جمع آوری شده و امضاءھا 
. آشکارتر از آن اند کھ نیازی بھ توضیح آنھا باشد

تنھا اشاره می کنیم کھ مقاالت را با ترتیب تاریخ 
نشانی باشد بر اینکھ در چارچوب نیاورده ایم تا 

 سال پیش بھ این ٦٢توازن قوای بین المللی از 
، بھ نفع حقوق فلسطینی ھا تغییری در طرف

واقعیت امر رخ نداده و فرقی ندارد کھ مقالھ در 
 .باشد یا ھمین دیروزشده  سال پیش نوشتھ ٧٠

، بھ  بھ رغم جنگ ھا و مبارزات ھمھ جانبھ،باری
 ادامھ دارد و ١٩٤٨، جنگ ونگفتھ ی آریل شار

کھ اسرائیل " سرزمین موعود"ھر وجب از 
.تصرف کند غنیمت است

׃ این نکتھ را ھم اضافھ کنیم کھ عنوان کتاب
را در " یھودی تباران ضد استعمار فلسطین"

مقایسھ با عنوان ھای پیشنھادی دیگر مانند 
یھودی "یا " یھودی تباران ضد صھیونیست"

مناسب تر " ستعماری اسرائیلتباران ضد سیاست ا
، ھر چند ھر سھ عنوان با توجھ بھ تشخیص دادیم

تمایزھایی کھ گاه در آراء نویسندگان دیده می شود 
تمایزھا را . از اعتبار کافی برخوردار است

. خواننده ضمن مطالعھ ی کتاب در خواھد یافت
اره می کنیم کھ برای برخی از آنان تنھا اش

 است و برای ١٩٤٨استعمار فلسطین از ھمان 
چنان کھ برای .  بھ بعد١٩٦٧برخی دیگر از 

وطنی برای "برخی صھیونیسم آنجا کھ بھ ایجاد 
ھ ک، اما آنجا ه قابل تائید استمنجر شد" یھودیان

ی دیگر را نادیده می گیرد محکوم شدنی حقوق ملت
حا اظھار می دارند کھ اسرائیل برخی صری. است

، اما  ناشی از تجاوز جنسیاستھمچون کودکی 
.بھ رغم این حقیقت حق حیات دارد

امیدواریم کوشش ناچیز ما در گردآوری این 
پاریس انتشار  -، کھ بھ ھمت مجلھ ی آرشکتاب

، سھمی در روشن کردن حقیقت آرمان می یابد
رای ، فلسطین و مبارزه فلسطینی ھا بعادالنھ

خوانندگان فارسی زبان ادا کند و از بارسنگین 
 دفاع از حقوق .عدم فھم آن در ذھن جوانان بکاھد

، زندگی و مبارزه ی فلسطینی ھا کھ از حق ساده
در سرزمین خویش آنطور کھ خود می خواھند 

، برای ما محروم اند و این حق از آنان سلب شده
ھمھ  جدایی ناپذیر از حق و مبارزه ی استجزئی 

.ی پرولترھای جھان برای رھائی
در برابر پیگیری و شکیبائی مبارزه ی ھمھ جانبھ 
توده ھای فلسطینی کھ امیدواریم روزی بھ ثمر 

ھمچنین در . بنشیند سر تعظیم فرود می آوریم
دفاع از حق را "برابر شھامت یھودی تبارانی کھ 

 و از "بر دفاع از مادر خویش مقدم می شمارند
دید و محاکمھ و طرد نمی ھراسند و تھمت و تھ

چشم در چشم تجاوزگران حاکم بر اسرائیل صال 
و در این " ما ھمھ فلسطینی ھستیم"׃ می دھند کھ

مار اندکی از آن شکتاب تنھا توانستھ ایم از 
وجدانھای بیدار مطلبی بیاوریم با تجلیل و احترام 

، حبیب  تراب حق شناس.فراوان یاد می کنیم
."٢٠١٠آوریل -١٣٨٩ن ساعی فروردی

حزب ما نیز بنوبھ خود در این پیکار روشنگرانھ 
شرکت داشتھ و شرکت می کند و بویژه در شرایط 
کنونی میھن ما تبلیغ ھمبستگی جھانی و ابراز 
نفرت از نژادپرستی و ناسیونال شونیسم عظمت 
. طلبانھ را، چھ خارجی و چھ داخلی، الزم می داند

.  فلسطین حمایت می کندحزب ما از مبارزه مردم
این مبارزه انقالبی و رھائی بخش و با خصلت 

صھیونیستھا و . ملی و ضد امپریالیستی است
ھمدستانشان می کوشند ماھیت این مبارزه را 

تروریسم بنیادگرایان "تحریف کرده آنرا بھ 
 آنھا می .بر ضد یھودیان خالصھ کنند" مسلمان

ن خویش در کوشند با مظلوم نمائی و پنھان کرد
ِپس جنایت ھیتلر، بھ ھیتلر دومی در منطقھ بدل 

حزب ما اعالم کرده و می کند کھ . شوند
صھیونیستھا باید خاک فلسطین را ترک کنند و 
مطمئن باشند کھ در ھمدستی با محمود عباس کھ 
حد اقل، ھیچکاره است و نھ از نظر ملی وجھھ ای 

ایست و در فلسطین دارد و نھ از نظر قانونی کاره 
، قادر نخواھند بود نھ حق مذاکره با کسی را دارد
دو سال است کھ . گامی در فریب مردم بردارند

دوره ریاست این دست نشانده اسرائیلیھا قانونا بھ 
وی نماینده مردم فلسطین . پایان رسیده است

 یک عروسک پوشالی است کھ برای فریب ،نیست
مردم جھان بزور وی را بر کرسی ریاست 

سبانده اند تا مانع اوج مبارزه مردم فلسطین چ
ھمھ ممالک جھان این حقیقت را می دانند و . شود

برای یک دلقکی کھ نماینده مردمش نیست تره ھم 
واقعا قراردادی را کھ وی امضاء . خرد نمی کنند

. فقط امضاء شخصی است. کند چھ ارزشی دارد
رھبری مبارزه مردم فلسطین چھ ما بخواھیم و چھ 
نخواھیم در دست سازمان حماس قرار گرفتھ 

در یک انتخابات ، زیرا این سازمان است کھ است
، تکرار می کنیم در یک انتخابات دموکراتیک

دموکراتیک منتخب اکثریت مردم فلسطین بوده و 
از نظر سیاسی خواستھا و آمالھای این مردم را 

 بر واقعیت نمی شود چشم فروبست .بیان می کند
 بھ درون چاھی سرنگون می شویم کھ کھ آنوقت

  .   صھیونیستھا در این راه ساختھ اند

*****

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 

است
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...من نبودم دستم بود
 ،منیت ایرانیان میھنپرست را تامین نمی کردا

، امنیت نوکران آمریکا را در ایران تامین می کرد
اینکھ بھ این کار کارمندانش واقف بودند یا نبودند 

 مشکل دستگاه استبدادی و خفقان مشکل ما نیست
تبادل افکار بوجود آید و بیان مانع می شد است کھ 

جامعھ ای پدید آید کھ در آزاد وجود داشتھ باشد تا 
قربانی دستگاه ترور خفقان حتی ساواکیھا نیز آن 

.  نباشنداستبداد ِیلھ روادنبنشوند و کور کورانھ 
وافقیم ولی علیرغم این ما با نظر آقای فراستی م

کھ نمی شود در مورد گذشتھ ایران دروغ گفت و 
مانند مدعی بی تاج و تخت پادشاھی ایران 
مسئولیت ھمھ جنایتھا و خیانتھائی کھ در دوران 
پھلوی دوم صورت گرفتھ است برای تبرئھ مستبد 
بزرگ کھ صدای انقالب ایران را با گوشھای 

ساواک تنھا .  بھ گردن ساواک انداخت،کرش شنید
ک ابزار جکومتی بود کھ از یک نظام فاسد ی

این دیگر کمال نادرستی و نشانھ . حمایت می کرد
حقھ بازی و رد گم کردن نوکر بعدی است کھ 
دارند وی را در البالی پوست پیاز برای روز 

آقای فراستی در انتقاد بھ . مبادا می خوابانند
   ׃مصاحبھ ولینعمتش می نویسد

 صفحھ ٢١٧در " ان انتخابزم"اخیرا کتابی بنام "
 فصل از مجموعھ ی مصاحبھ ھای شما با ١٢و 

آقای میشل تیمن انتشار یافتھ است کھ در فصل 
نمی " پدرم شاه ایران فرموده اید دوم با عنوان

 سال ٣٧توان ھمھ ی مشکالت ایران را طی 
، مقامات دیگر ھم در سطوح متوجھ پدرم دانست

ھ رفتار ساواک ھم باال مرتکب اشتباھاتی شدند البت
مطرح بود کھ وظیفھ اش بھ عنوان سرویس 
اطالعاتی در آغاز کنترل مارکسیست ھائی بود کھ 
در خدمت اتحاد شوروی عمل می کردند و 
متاسفانھ سرکوب دامنھ یافت و بھ اتحاد مخالفان 

 ". پراکنده منجر شد
در این اظھار نظر چندین اعتراف جلب نظر می 

عی بی تاج و تخت پادشاھی نخست اینکھ مد. کند
ایران رفتار ساواک را بھ طور کلی مورد انتقاد 

وی فعالیت . قرار نمی دھد و حتی درست می داند
تا . ساواک را بھ دو دوره و عرصھ تقسیم می کند

زمانیکھ ساواک در ضرب و شکنجھ و عملیات 
وحشیانھ کمونیستھا را ھدف قرار داده بود کار 

و نباید تاسفی برای آن وی مورد انتقاد نیست 
 ولی زمانیکھ از حد کمونیستھا خارج شد و ،خورد

دیگران کھ حتما منظورش مذھبیھا و جبھھ ملی ھا 
است مورد تعقیب و آزار قرار داد از آن تاریخ 

انتقاد مدعی بی تاج و . کارش دچار اشکال شد
تخت پادشاھی ایران مبنای اصولی ندارد وی 

. فکر مجاز می داندشکنجھ را متناسب با طرز 
تاسف وی از زمانیست کھ سرکوب دامنھ یافت و 

درنده خوئی و . منجر بھ اتحاد مخالفان پراکنده شد
. آدمخواری از سر و بال این تفکر می بارد

البتھ آقای فراستی توجھ ندارند اگر ولینعمتشان 
 سالھ را بھ ٣٧گناھان و مسئولیتھای این دوره 

موختھ اند کھ شاه و گردن ساواک می گذارند آ
رژیم پادشاھی را نجات دھند و با پیش کشیدن پای 

 مسئولیت را از نیروھای خودسراطرافیانش و یا 
چون با تئوری من نبودم . گردن شاه ساقط کنند

دستم بود تقصیر آستینم بود ھمیشھ می شود از شاه 
یک موجود پاک و منزه ساخت و از پسرش نیز 

 بھ ھمین منوال آدمکی بر اساس خویشاوندی خونی
پاک و منزه ساخت و دربار پھلوی و سلطنت را 

در اینجا سخن بر سر اتھام بھ ساواک . نجات داد
نیست سخن بر سر اعاده حیثیت از سلطنت و 

ساواک و برخی اطرافیان . نجات پادشاھی است
شاه نظیر ھویدا باید قربانیان این سیاست راھبردی 

ا شنیده ایم کھ شاه ما بارھ. سلطنت طلبان شوند
گرچھ این . خودش خوب بود اطرافیانش بد بودند

تئوری مسخره و خر رنگ کن دیگر برای ھر 
گوشی ناسازگار است ولی ھنوز ولینعمت آقای 
فراستی یاد نگرفتھ از آن استفاده نکند و مردم 

.  ایران را احمق بھ حساب نیاورد
ند و کسانیکھ خاطرات یاران شاه را مطالعھ کرده ا

یا روز شمار انقالب را در دربار پھلوی دنبال 
کرده اند و یا تصمیمات شاه را مورد توجھ قرار 

 می دانند کھ در ایران ھیچ تصمیمی نبود ،داده اند
شاه بھ عنوان . کھ بتواند خودسرانھ اتخاذ شود

مستبد بزرگ در تمام زمینھ ھا حتی زمینھ ھای 
 دخالت می ،دجزئی کھ نیازی بھ دخالت در آن نبو

کرد و با ایجاد محیط ترس و جلوگیری از انتقاد و 
 شرایطی بوجود آورده بود کھ کسی ،بیان مخالفان

حتی وزیران و . را یارای مخالفت با وی نبود
نخست وزیران، خود راسا اراده انجام کاری را 

اطرافیان . نداشتند و باید از وی اجازه می خواستند
می هللا یا مھر و ظل اشاه کھ وی را خدایگان آر
 ،خدا"، "ید شاهوجا" ׃دانستند و عربده می کشیدند

ھمھ مطیع اعلیحضرت بوده و ...  و" میھن،شاه
ھیچکس در . دستورات وی را بجای می آوردند

از برپا کردن . کنار شاه استقالل فکری نداشت
احزاب نمایشی حزب مردم و یا ایران نوین تا 

راگیر فاشیستی منحل کردن آنھا و زائیدن حزب ف
رستاخیز ھمھ از مغز اعلیحضرت تراوش می 
. کرد و کسی آنرا بھ اعلیحضرت تلقین نکرده بود

در زیر بھ پاره ای دخالتھای شاه در امور مملکت 
کھ مخالف مصالح ملی ایران بود توجھ کنید و 
ببینید کھ وی با چھ اعتماد بنفس و خودپرستی و 

ع و منابع طلبکاری خود را محق می داند مناف
ثروت ایران را برباد دھد و این نقش خیانتکارانھ 
خود را طوری ایفاء کند کھ خارجیان نیز آنرا 
بپذیرند و ھمیشھ برای غارت ایران دست بدامن 

. وی خود را صاحب ایران می داند. وی شوند
حتی وقتی کھ برای سلطان عمان فاحشھ می بردند 

داد فاحشھ ھائی از تع. وی از تعداد آنھا با خبر بود
کھ برای خود اعلیحضرت می آوردند و پولش را 
از خزانھ ملت پرداخت می کردند سخنی نمی 

کدام سلطانی می تواند چنین بذل و بخشش . گوئیم
کند و بھ ملت ایران نھ تنھا حساب پس ندھد حتی 

چنین سلطانی تنھا می تواند یک . اطالع ھم ندھد
ھ اسناد زیر حال ب مستبد و مالک الرقاب باشد

׃توجھ کنید
خوئی از نجف با شاه تماس گرفتھ و هللا آیت ا"

خواستار کمک برای مدارس مذھبی نجف شده کھ 
در خطر بستھ شدن توسط مقامات عراقی قرار 

من قبال ھم بھ خاطر آنھا "׃ شاه گفت. گرفتھ اند
، ، و باز ھم این کار را می کنمپادرمیانی کرده ام

 در ندھاوآخ. وجھی بکننداما شک دارم عراقی ھا ت
سرتاسر دنیای اسالم محکوم بھ فنا 

 خاطرات محرمانھ -گفتگوی من با شاه"(...ھستند
 ).٧٦٦ جلد دوم ص- علملھامیراسدا

در اینجا الزم نیست در مورد تحلیل غلط 
اعلیحضرت سخنی بگوئیم ولی ھمین بس کھ 
ایشان زیر بغل آخوندھا را گرفتھ بودند و بھ آنھا 

ھمین . دند تا مبادا ایران کمونیست شودمی رسی
سند برای اثبات خودسری شاه و استبداش کافی 
است تا ببینیم چگونھ مراجع تقلید مستقیما بھ 
شخص مستبد رجوع می کنند و وی از باالی سر 

. قانون بھ آنھا پول و رشوه می دھد
می بنید کھ تصمیم در این مورد کوچک نھ بھ 

 و یا اطالعات و عھده وزارت امور خارجھ
وزارت کشور و یا وزارت مربوطھ بلکھ بعھده 

وی بر اساس کدام مبنای قانونی . شخص شاه است
.  تصمیم می گیرد روشن نیست

׃و در جای دیگر
 دالر برای ١٠٠٠٠پادشاه افغانستان تقاضای "

.  کرده استدیگرخریدن یک اتوموبیل لیموزین 
یش را ، تقاضاخوب البتھ"، شاه در پاسخ گفت

خداوند بھ ما امکان داده کھ بھ . برآورده می کنیم
 ھمانجا"(کسان بدشانس تر از خودمان کمک کنیم

).تکیھ از توفان()٧٦٧ص
. بذل و بخشش شاه از کیسھ ثروت ملی ایران است

میل میل . مبنای قانونی آن کدام است معلوم نیست
.اعلیحضرت در یک مملکت استبدادی است

׃و یا در جای دیگر
، پادشاه اسبق آلبانی کاِ فروردین ل٣٠دوشنبھ "

وضع مالی اش خیلی . امروز بھ دیدن من آمد
خراب است و او ھم مثل پادشاه سابق مترصد 

. ، پولی بھ جیب بزنداست در معامالت تجاری
ھردوشان بھ فعالیتھای تجاری پرنس ویکتور 

، پسر اومبرتو پادشاه سابق ایتالیا کھ بھ امانوئل
، غبطھ می ه مرد بسیار ثروتمندی شدهکمک شا

...خورند
شاه بھ من اجازه داد توصیھ پادشاه ... شرفیابی 

ھمانجا ("...سابق آلبانی را بھ وزیر دارائی بکنم
).٧٧٠ص 

توجھ کنید وزیر دارائی کھ مقام مسئول است از 
شاه کھ مقام غیر مسئول است برای پرداخت از 

شاه در این یعنی . خزانھ ملت دستور می گیرد
مملکت ھمھ کاره است و بھ ھیچ کس حساب پس 

. وی یک مستبد کامل است. نمی دھد
׃در جای دیگر

خوئی هللا آیت ا.  شرفیابی- خرداد٢٦چھارشنبھ "
از نجف یک بار دیگر خواھان حمایت شاه شده 

هللا شاه بھ من دستور داد کھ بھ آیت ا. است
 ،راستی"، ، بعد ادامھ دادخوانساری اطالع دھم

وعده خوانساری بھ انتشار جزوه ای کھ مارکسیسم 
اسالمی را محکوم کند چھ شد؟ می بینیم کھ آدم 

).٧٩٠ھمانجا ص(""قابل اعتمادی نیست
در مورد سلطان قابوس کھ مانند پادشاه اردن و 
مراکش برای خوشگذرانی بھ ایران آمده بود می 

׃آورد
 شب بعد پرسید سلطان در دو"... - تیر٣پنجشنبھ "

٩ادامھ در صفحھ...در. گذشتھ چھ کرده بود

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

...من نبودم دستم بود
پاسخ گفتم کھ ھر دو شب با تعداد چھار تا پنج خانم 

نمی توانم . بیرون اقامتگاه مالقات کرده بود
اما بھر . شھادت دھم بعدا چھ اتفاقی افتاده بود
"صورت سلطان راضی بھ نظر می رسید

׃در جای دیگر
 سابق وضع مالی ریا ملکھثکھ گزارش دادم "

وخیمی دارد و تقاضای مستمری ماھانھ بالغ بر 
با آن "، شاه گفت.  دالر کرده است٧٠٠٠-٦٠٠٠

ھمھ پولش چھ کرده است؟ ھمین چندی پیش بود 
 آن پدر . میلیون دالر برای او فرستادید٥/١کھ 

ھرچھ دارد . عوضی اش مفت خور غریبی است
و را برای از او می گیرد و فرصتھای ا

 ).٨٣١ھمانجا ص  (".خوشگذرانی نابود می کند
ببینید چھ بذل و بخششھائی از کیسھ ملت بدون 
اطالع ملت و از باالی سر مردم ایران صورت 
. می گرفت و کسی را توان اعتراض بھ آن نبود

شاه تا بدین حد در تمام امور مملکت دخالت می 
د باید حتی مفتخورھای جھانی نیز می دانستن. کرد

.دم شاه را ببینند تا ایران را غارت کنند
׃از نامھ خون کارلوس پادشاه اسپانیا بھ شاه

، بھ خود اجازه می ، در کمال احترامبنا براین... "
 ١٠، از شما بخواھم امکان اعطای مبلغ دھم

میلیون دالر را بھ عنوان کمک شخصی خود در 
 جھت تحکیم سلطنت اسپانیا مورد مالحظھ قرار

البتھ این قصھ سر ). ١٩٧٧ھمانجا ص ("دھید
دراز دارد و می توان در مورد این مسایل چندین 

این نقل قولھا اوال نشان می دھند کھ . کتاب نوشت
شاه ایران تا بھ چھ حد حتی در مسایل جزئی 
دخالت کرده و بر آنھا نظارت می کرده است و تا 

ی بھ چھ حد بدور از چشم مردم خزانھ ملی را خال
آیا سندی در رسانھ ھای گروھی . می کرده است

ایران در زمان شاه منتشر شده است مبنی براینکھ 
، ، یونان، ایتالیان، آلبانی، افغانستاپادشاه اسپانیا

، روحانیت نجف و قم حقوق بگیر ملت ایران ریاث
آیا این ھزینھ ھا توسط مجلس ! بوده اند؟ خیر

ینھا و ا! ایران تصویب شده بوده است؟ خیر
بسیاری مسایل دیگر نتیجھ وسوسھ اطرافیان شاه 

 سیاست مستقیم شخص مستبد است کھ ،نیست
خودش می برد و می دوزد و بھ کسی حساب پس 

ھمھ می دانند کھ در تمام دوران جکومت  نمی دھد
. پھلوی در ایران انتخابات آزادی صورت نگرفت

بجز دوران حکومت دکتر مصدق کھ آزادیھای 
 ایران بود و امکان انتخابات نسبتا آزاد نسبی در

آیا شاه نمی دانست کھ در ایران . فراھم بود
انتخابات آزاد صورت نمی گیرد؟ اگر نمی دانست 
لیاقت رھبری یک کشور و یک ملت را نداشت و 

و . بھ ورشکستگی سیاسی خود اعتراف کرده بود
اگر می دانست بھ چھ مناسبت برضد قانون اساسی 

 ار می کرد؟مملکت رفت
خیر واقعیت این است کھ ایشان از ھمھ چیز 

شخص ایشان حتی در مورد . اطالع کامل داشت
فھرست اسامی نمایندگان مانند شورای نگھبان 
امروزی نظر می داد و اسامی کسانی را کھ مورد 

ھمین شاه بود کھ . نظرش نبودند حذف می کرد
 مجلس مرده سنا را زنده کرد و در قانون اساسی

ایران کھ خونبھای انقالب مشروطیت دست برد و 
آیا . حق انحالل مجلسین را بھ شاه محول کرد

واقعا شاه نفھمید کھ دارند قانون اساسی مملکت را 
عوض می کنند و بھ وی حقوقی می دھند کھ 

یا خیلی ، پس باید ناقض قانون اساسی کشور است
؟ این نقض خیلی احمقمکار و حیلھ گر باشد و یا 

تا آن زمان مجلس . ق حاکمیت ملی ایران بودح
مستقل از شاه بود و شاه حق دخل و تصرف در 
امور مجلس را نداشت ولی وی حکومت استبدادی 

وی ھوادار والیت . فردی و مطلقھ می خواست
. وی یک مطلق العنان کامل بود. فقیھ مطلقھ بود

آنھا کھ اطرافیان شاه بودند با خواست و دستور 
 قانون اساسی را بھ نفع شاه ٤٨اه اصل مستقیم ش

اعلیحضرت ھمایون "׃ این چنین تغییر دادند
شاھنشاھی می تواند ھر یک از مجلسین 
شورایعالی و سنا را جداگانھ یا دو مجلس را در آن 

"...واحد منحل سازد
در اسنادی کھ در افشاء این روش شاھانھ منتشر 

 بعضی این اختیاری کھ بشاه داده شد"׃شد می آید
از اصول دیگر قانون اساسی را عمال و واقعا در 

اصل سی و ھشتم . حال وقفھ و تعطیل انداخت
׃قانون اساسی چنین مقرر می دارد

ملی باید رد یا قبول شورای مجلس اعضای "
مطالب را صریح و واضح اظھار بدارند و احدی 
حق ندارد ایشان را تحریص یا تھدید در دادن رای 

"ِ◌...خود بنماید
اصل پانزدھم در اتخاذ ھرگونھ رای و نظری از 

را " کمال امنیت و اطمینان"، طرف مجلس شورا
 با توجھ باین دو اصل .نسبت بھ آن توصیھ می کند

کھ مضمون و محتوای آنھا بقدر کافی صریح و 
 طبعا در قبال حقی کھ -خالی از ابھام می باشد

׃ بشاه داده شده است این سئوال مطرح می گردد
مجلسی کھ زمام سرنوشتش بدست فردی باشد کھ 
در سایر موارد غیر مسئول شناختھ شده است تا 
چھ حد می تواند در کار خود مستقل باشد و روی 
پای خود بایستد و از شر اعمال نفوذ این فرد 

؟ فرض کنیم اکثریت نمایندگان مجلس برکنار بماند
در شرایط آزاد ھم انتخاب بشوند و بھ مجلس 

، فرض کنیم اعمال نفوذ شاه در زام گردنداع
، با ھمھ اینھا آیا جریان انتخابات بھ حداقل برسد

می توان موقعیت چنین مجلسی را مصون از 
! آسیب توطئھ ھای شاه فرض کرد؟ ھرگز

اختیارات شاه حتی در شرایط مساعد ھم مانند 
شمشیر دموکلس پیوستھ برفراز سر مجلس آویختھ 

رصت این شمشیر فرود خواھد شده و در نخستین ف
".آمد و مجلس را بکلی فلج خواھد ساخت

آیا می توان گفت کھ شاه عواقب این کارھای ضد 
دموکراتیک و مستبدانھ خویش را نمی فھمیده و ده 
ھا سال گوش بھ حرفھای اطرافیان می داده است؟ 
پس دیگر وی شاه نبوده اطرافیانش شاه بوده اند و 

طرافیان کھ شاه بوده اند حق و آنوقت طبیعتا این ا
حقوق وراثت را نیز دارا می باشند و باید مجددا 

پسر شاه در این عرصھ دارای . بھ سلطنت برسند
 زیرا پدرش در واقع شاه ،کوچکترن حقوقی نیست

 بلکھ یک آلت دست اطرافیان ،ایران نبوده است
می توان این سیاھھ را ادامھ داد کھ بھ . بوده است

پسر .  سالھ پھلوی دوم می رسد٣٧نت بلندی سلط
وی می خواھد استبداد پدر و خیانتھای وی را 

 چون خودش نیز از ھمان قماش ،الپوشانی کند
است و این شعر در مورد وی حتما صادق است 

پسر پھلوی دوم . کھ گرگ زاده عاقبت گرگ شود
در پی اعاده حیثیت از پدرش است تا راه انتقاد از 

اکنون برھمھ ببندد و زمینھ ھای گذشتھ را از ھم 
آقای . خیانت و استبداد خویش را فراھم آورد

فراستی این فراست را ندارد کھ بھ ماھیت این 
سیاست پی برد و مسئلھ را صرفا شخصی می 

حال آنکھ ساواک باید قربانی شود تا کل نظام . بیند
نجات یابد و آنوقت آقای فراستی ھم با یال و کوپال 

. لی خود با نقاب جدید مستقر می شونددر مقام قب
ولی این حسابھا را آقایون بدون صاحبخانھ انجام 

مردم ایران سلطنت را بگور سپرده اند و . داده اند
دیگر قابل برگشت نیست نھ بھ کمک آمریکا و نھ 

مدعی بی تاج و تخت پادشاھی . بھ یاری اسرائیل
 ایران باید بازیگری و مکاری را کنار بگذارد و

 احترام را داشتھ باشد باید بھ ِاگر می خواھد حداقل
مردم ایران در مورد دزدیھای پدرش و پولی را 

آن . کھ از ایران غارت کرده حساب پس دھد
اطرافیان دزد و جانی را کھ مدعی است کارھا را 
خراب می کرده اند با نام و مشخصات بھ مردم 

زدیک ایران معرفی کند و نھ آنکھ آنھا را مشاور ن
شکنجھ گران را بھ مامورین قضائی . خود نماید

آمریکا معرفی کند تا بھ منزلھ جنایتکار مطابق 
قوانین موجود آمریکا کھ آنھا مدی اجرای آن ھستند 

بھ گذشتھ پدرش در ھمکاری با  ،محاکمھ شوند
امپریالیستھا و صھیونیستھا برخورد کند و بھ 

دی نھ در خیانتھا و جنایتھای پدرش برخورد انتقا
حرف بلکھ ھمچنین در عمل بکند و امروز نیز 
نوکری اسرائیل و آمریکا را کنار بگذارد و در 
کنار منافع ملی ایران قرار گیرد تجاوز بھ ایران و 
محاصره اقتصادی ایران را بدون و قید و شرط 

تجاوز بھ عراق و افغانستان را . محکوم کند
خواستار خروج اشغالگران . محکوم کند

ھیونیست از خا ک فلسطین و لبنان شود تا مردم ص
ایران نگویند کھ این پسر تنھا نشان از پدرش دارد 

حزب ما یقین دارد کھ این . و نوکر اجنبی است
جاسوس اجنبی گامی در راه مصالح مردم ایران 

.بر نمی دارد

*****

...دین از نظر 
حزب کارگر می خواھد کھ این حزب با یستی 

 کھ با شکیبا ئی بھ تشکل و روشنگری درک کند
پرولتاریا بپردازد و معتقد است کھ این امر منجر 

. بھ از بین رفتن دین خواھد شد
سوسیا ل دمکراسی، مذھب را در مقابل دولت 

اما بھ . بعنوان یک امر خصوصی تلقی می کرد
ھیچ وجھ در مقابل خود و بھ ھیچ وجھ در مقابل 

 مقابل حزب کارگر م و بھ ھیچ وجھ درسمارکسی
).مذھب را یک امر خصوصی تلقی نمی کرد(

١٠ادامھ در صفحھ...مبارزه علیھ مذھب را

درا بی قید و شرط ترک کننو افغانستان  باید خاک عراق ، استعمارگرِتجاوزگران
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[Text eingeben]

...دین از نظر 
 ایده ئولوژیک محدود – نباید بھ تبلیغات انتزاعی 

نمود و منحصر ساخت بلکھ باید با بھ پراتیک 
مشخص جنبش طبقاتی ایکھ ھدف آن از بین بردن 

.د، ربط دادریشھ ھای مذھب می باش
امروز عمیق ترین ریشھ ھای مذھب در ستم 
اجتماعی بر تودھھای زحمتکش و ناتوانی آنھا 
دربرابر نیروھای لجام گسیختھ سرمایھ نھفتھ است 

و  کھ ھر روز و ھر ساعت مصائبی ھزاران بدتر
دردناکتر و مشقاتی بمراتب غیر انسانی تر از ھر 

لزلھ و حادثھ غیر عادی دیگر از قبیل جنگ و ز
.غیره بر انسانھای زحمتکش عادی روا می دارند

، ترس از "خدایان در اثر ترس بوجود آمده اند"
عنان گسیختھ، زیرا . قدرت عنان گسیختھ سرمایھ

عمل آن نمی تواند بوسیلھ تودھھا ی خلق پیش 
بینی شود و پرولتاریا و مالک کوچک را در ھر 

ه قدم زندگیش، بھ ورشکستگی ناگھانی و غیر
منتظره و تصادفی و تکدی و دریوزگی و فحشا و 
مرگ در اثر گرسنگی، تھدید می نماید و واقعا نیز 

.چنین می کند
تا وقتیکھ تود ھھای لھ شده بوسیلھ کار اجباری 
سرمایھ داری، وابستھ بھ قدرتھای لجام گسیختھ و 
ویرانگر سرمایھ داری باشند، تا زمانی کھ این 

فتھ باشند کھ متحد و تودھھا خودشان فرا نگر
متشکل و طبق برنامھ، این ریشھ یعنی سلطھ 
سرمایھ را آگاھانھ در تمام اشکال آن، از بین 
ببرند، تا آن زمان ھیچ گونھ جزوه آموزنده ای 

ھا را از دست مذھب خالص  نمی تواند این توده
.کند

تبلیغ آتئیستی سوسیا ل دمکراسی، بایستی تابع 
عنی بسط مبارزه طبقاتی ی: وظیفھ اصلی آن باشد

.تودھھای استثمار شده علیھ استثمارگران
تبلیغ تئوریک آتئیسم یعنی از بین بردن اعتقادات 
مذھبی اقشار مشخص از پرولتاریا، از موفقیت 
مسیر و شرایط مبارزه طبقاتی این اقشار، بھ معنی 
طرز تفکر غیر دیالکتیکی است، بھ معنی تبدیل 

بھ یک مرز مطلق است، یک مرز نسبی و متغیر، 
بھ معنی از ھم گسستن قھر آمیز چیزی است کھ 

عیت زنده، بھ طور جدائی ناپذیری بھ قدر یک وا
فرض می : مثا لی می آوریم . ھم مربوط می باشند

کنیم کھ پرولتاریای یک منطقھ مشخص و یک 
رشتھ صنعتی مشخص تجزیھ می شوند بھ یک 

ا آگاه کھ قشر مترقی از سوسیال دمکراتھای نسبت
 و یک قشر از کارگران –بدیھتا آتیست می باشند 

عقب افتاده کھ ھنوز با روستا و روستائیان مربوط 
می باشند، بھ خدا اعتقاد دارند، بھ کلیسا می روند 
و حتي تحت تاثیر مستقیم روحانیون ده قرار دارند 
و فرضا یک اتحادیھ کارگری مسیحی تاسیس می 

 کنیم کھ مبارزه ھم فرض می و با ز. کنند
اقتصادی، در این منطقھ بھ یک اعتصاب انجامیده 

در چنین حالتی، فرد مارکسیست موظف . است
است کھ موفقیت

جنبش اعتصابی را مھم تر از ھر چیز بداند، با 
قاطعیت علیھ انشعاب کارگران در این مبارزه 
فعالیت نماید و قاطعانھ بر ضد این انشعاب مبارزه 

شرایطی تبلیغ آتئیستی می تواند در چنین . کند

کامال زائد و حتی زیانبخش باشد، نھ از نقطھ نظر 
مالحظات کوتھ بینانھ در رابطھ با ایجاد رعب در 
اقشار عقب افتاده، در رابطھ با باختن انتخابات و 
غیره، بلکھ از نقطھ نظر پیشرفت واقعی مبارزه 
طبقاتی کھ در مناسبات جامعھ مدرن سرمایھ داری 

د بار، بھتر از تبلیغات صرفا آتئیستی، فرد ص
معتقد بھ مسیحت را بھ سوی سوسیا ل دمکراسی 

یک مبلغ آتئیست، در این گونھ . جلب خواھد کرد
مواقع و در چنین شرایطی فقط راه کشیش ھا و 
روحانیونی را ھموار می کند کھ بھترین 

رزویشان این است کھ کارگران بھ جای آنکھ بر آ
یند، بر سر ااعتصاب با ھم کنار بیسر شرکت در 

یک فرد . مسئلھ اعتقاد بھ خدا از ھم جدا شوند
آنارشیست کھ جنگ بر ضد خدا را بھر قیمت 
موعظھ می کند، در واقع بھ کشیش ھا و 

ھمان طور کھ (بورژوازی کمک کرده است 
آنارشیست ھا در حقیقت ھمواره بھ بورژوازی 

).کمک می کنند
اتریالیست یعنی دشمن یک مارکسیست باید م

ماتریالیست معتقد بھ مذھب باشد لیکن یک 
دیالکتیک، مبارزه علیھ مذھب را انتزاعی و بر 

 و صرفا تئوریکی کھ انتزاعییغ لاساس یک تب
 بلکھ آنرا ،ھمواره یکسان باشد انجام نمی دھد

 و –بطور مشخص بر پایھ مبارزه طبقاتی 
یرد و ھمانگونھ کھ در عالم واقعیت صورت می گ

 بھ – می دھند آموزشتوده ھا را بیشتر و بھتر 
یک مارکسیست باید بتواند تمام . انجام می رساند

یک موقعیت مشخص را در نظر بگیرد و ھمواره 
این مرز، (م را بشناسد سمرز آنارشیسم و اپورتونی

)."نسبی، متحرک و تغییر پذیر است
قسمتھا ی ا ز مقا لھ ی لنین منتشر شده در 

١٩٠٩ مھ ١٣ – ٤٥ شماره –تاریای پرول
*****

...مبارزه با دین بر متن
تا . مذھبی و پیروی از اعتقاداتش باز داشت

موقعی کھ قوانین اساسی مورد احترامند باید این 
.حقوق قانونی را برای ھمھ برسمیت شناخت

این سنگ بنای دموکراسی و ھمزیستی مردم در 
ا شود حق اگر بن. یک جامعھ دموکراتیک است

یک مسلمان را در بنای اماکن مذھبی بھ علت 
مسلمان بودن از وی گرفت بھمین بھانھ می توان 
وی را از حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن 
محروم کرد کاری کھ مشابھ آنرا در نوار غزه می 
کنند و آراء مردم فلسطین را کھ حماس را بھ 

د بھ عنوان نماینده سیاسی خویش انتخاب کرده ان
طبقات حاکمھ ھمواره . رسمیت نمی شناسند

مترصدند کھ حقوق و آزادیھای دموکراتیک را از 
برای حفظ و بقاء این حقوق باید ھمواره . بین ببرند

بیچاره آن انتقامجو و . مبارزه کرد و بیدار بود
کینھ توزی کھ فکر کند با حملھ بھ حقوق مدنی 

.  شودمسلمانان حقوق مدنی خودش خدشھ دار نمی
این دشمنان دموکراسی بر شاخھ نشستھ و آنرا از 

.  بن اره میکنند
عده ای فکر می کنند کھ مبارزه ضد مذھبی یعنی 

 جرج بوش این اسالم .، شکنجھ و اعدامزندان
 ،ستیزی را در منطقھ با قتل عام میلیونھا انسان

جلوگیری از حق بیان . آزمود و شکست خورد
 حقوق قانونی آنھا دموکراتیک مذھبیون و نقض

در ممالک میزبان کھ بر اساس قوانین دموکراتیک 
این کشورھا در اختیار آنھا گذاشتھ شده است 
درست نتایج معکوس، آنھم بھ ضرر نیروھای 

اگر اسالم . انقالبی و دموکرات ببار می آورد
 چرا کمونیسم بنیادگرا ،بنیادگرا خطرناک است

سالم بنیادگرا امروز مد است کھ ا. خطرناک نباشد
 مگر کمونیستھا سالھا مجبور بھ ،تروریست است

حمل این برچسب از جانب امپریالیستھا نبودند و 
نھضتھای آزادیبخش در جنوب شرقی آسیا و 
افریقا بھ عنوان جریانھای تروریستی مورد تجاوز 

آمریکائیھا سالھا یعنی تا ھمین . قرار نمی گرفتند؟
ستھا روادید ورود بھ دھھ نود قرن گذشتھ بھ کمونی

، زیرا ، تفتیش عقاید می کردندآمریکا را نمی داند
کمونیسم را مساوی بیماری قرار داده و کمونیستھا 
را دارای بیماری واگیر دانستھ و تروریست 

حال واژه کمونیسم را بھ . معرفی می کردند
تروریسم تغییر داده اند و بھ تروریستھا روادید 

ریسم چھ تعریفی دارد تا نمی دھند و اینکھ ترو
کنون در ھیچ کجای جھان موفق بھ تعریف آن 

، نشده اند زیرا کھ این یک مفھوم حقوقی نیست
 سیاسی است و سیاست نیز علم طبقاتی است مفھوم

و منافع طبقات را در نظر می گیرد و منافع آشتی 
. ناپذیر طبقات را نمی شود با ھم جمع کرد

ھ ھمدست جالب است مسلمان ستیزھا ک
صھیونیستھا ھستند، با فاشیستھا راه می افتند و 
. مخالف ساختن مسجد برای مسلمانان می شوند

آنھا واقعا اگر یک جو صمیمیت داشتھ باشند و 
ریگ در کفششان نباشد باید علیھ کلیسا و کنشت 
نیز نمایشات اعتراضی بگذارند ولی از این کار 

ممالک اگر در قوانین اساسی . پرھیز می کنند
، اگر دولت باید  دولت از مذھب جداست،میزبان

روش بی طرفانھ نسبت بھ مذاھب داشتھ باشد 
منطقا باید بھ عنوان یک انسان دمکرات کھ حقوق 

 ،مدنی را برای ھمھ انسانھا برسمیت می شناسد
 مذاھب .باید از این حق دموکراتیک دفاع کرد

خوب و بد ندارند ھمھ آنھا ارتجاعی و خرافات 
مخالفت ما با مخالفین بنای مساجد . محض ھستند

دفاع از یک دستآورد بشریت و یک حق 
این وظیفھ دولت نیست کھ با . دموکراتیک است

قانون تقلبی یک اصل اساسی قانون اساسی را بھ 
این وظیفھ شھرداری ھاست کھ . زیر پا بگذارد

 و امکانات ، شھر سازیببینند از نظر نقشھ شھر
 ساختن آن ،مین احتیاجات یک مسجدآبادانی و تا

دولت . در این یا آن محل منع قانونی دارد یا ندارد
متاسفانھ . در مقابل مذاھب باید بی طرف باشد

ِالبی صھیونیستی در اروپا قوی است و با ھزینھ 
ھای گزاف می خواھد با اسالم ستیزی استتاری بر 
جنایتھای ضد بشریش در منطقھ بکشد و ایرانیانی 

دنبالھ رو تئوریھای ارتجاعی منصور جکمت کھ 
ھستند در خط نخست جبھھ صھیونیستھا برای 
مسلمان کشی قرار دارند و رسانھ ھای گروھی 

١١ ادامھ در صفحھ...اروپا نیز آنھا 

 با طبقھ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام است روشنفکرانزنان،، پیوند جوانان
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[Text eingeben]

...مبارزه با دین بر متن
.  را تقویت می کنند

ھیچوقت با گردن کلفتی قانونی و استناد بھ اکثریت 
می توان برضد جھل عمومی نادان و مغرض ن

، با آنھا کھ با آتش زدن قرآن موافقند. مبارزه کرد
با کاریکاتور محمد بھ عنوان تروریست موافقند 

ممانعت از ساختن مسجد موافقند در مبارزه با 
مذھب بھ ھیچ جا نمی رسند و بھترین تقویت 

آنھا . کنندگان جھالت و نادانی و کینھ توزی ھستند
یثیت و توانائیھای آنھا اعتقادی بھ انسانھا و ح

.ندارند
ما می توانیم این پدیده را با مبارزه کمونیستھا 
برای ایجاد تساوی حقوق زن و مرد در تمام زمینھ 

وقتی ما از یک حق . ھای اجتماعی مقایسھ کنیم
دموکراتیک بورژوائی بھ دفاع برمی خیزیم آن را 

 بنیاد مشروط بر این نمی کنیم کھ فالن زن مسلمان
، مسیحی ارتجاعی و ، فاشیست، صھیونیستگرا

اساسا مھم نیست این زن . یا کمونیست است
. مفروض دارای کدام اعتقادات و ایدئولوژی است

این برسمیت شناختن حقوق بورژوائی بھ مفھوم آن 
است کھ ما برای آنچھ کھ نبوده است و تا کنون بھ 

ات عنوان اسلحھ تبعیض در دست مردان و یا طبق
حاکمھ مورد استفاده قرار می گرفتھ است و پایھ 
. مردساالری در جامعھ است مبارزه می کنیم

مبارزه برای کسب این حقوق بورژوائی مبارزه 
حال اگر کسی . برای رفع تبعیض بطور کلی است

 بلکھ بر ،پیدا شود کھ اساس را نھ بر رفع تبعیض
ایجاد تبعیض بگذارد در ھیج زمینھ ای دموکرات 

را بورژوائی ، اساسا مفھوم دموکراسی نیست
جامعھ ای را تصور . کالش استنفھمیده است و 

کنید کھ عده ای با نقاب کمونیست و یا کمونیست 
کارگری  حاضر شوند و مدعی شوند ما ھوادار 
تساوی حقوق زن و مرد ھستیم ولی زنان سلطنت 

حق .. . و مجاھد و یا غیر مجاھد، مسلمانطلب
، آنوقت چنین این حقوق برخودار باشندندارند از 

ی است و ئبورژواارباب دموکراسی جامعھ ای نھ 
این جامعھ . کمونیستی صاحب یک جامعھ نھ

فاشیستی و صھیونیستی است کھ در آن فقط 
.  یھودیان صاحب حقوق اند

صورت مسئلھ این نیست کھ باید جلوی بنیادگراھا 
ت کھ ، صورت مسئلھ این اسرا گرفت یا نگرفت

با نادانی چند ھزارسالھ با چھ طریقی باید مبارزه 
 می شود مبارزه با مذھب را جنگ .کرد

گالدیاتورھا دید و می شود برای مبارزه با مذھب 
با حوصلھ با سیاست با تاکتیک و با زبان مناسب 
. و در متن مبارزه طبقاتی و سیاسی مبارزه کرد

. ی شودبا ھتاکی بھ پیامبر اسالم کسی المذھب نم
با فحاشی بھ قرآن کسی قانع نمی شود کھ آدم و 
حوا دروغی بیش نیستند و نباید بھ افسانھ آفرینش 

وقتی کسی و یا کسانی در اینترنت برای . دل بست
بھ "... ׃بیان کینھ ضد اسالمی خود می نویسند

 " استفراغم می گیردماز اسال" و یا " اسالم
ردم کوچکترین قدمی در جھت آگاھی توده م

برنداشتھ اند و تنھا دق دلی خویش را خالی کرده 
اند کھ اگر ضرر نداشتھ باشد پشیزی ارزش 

.ندارد
ھر سالھ در اروپا میلیونھا انسان مذھبی برای 
دست بوسی بھ واتیکان می روند آیا در اروپا کتب 
افشاءگرانھ مذھبی کم انتشار یافتھ است؟ کتب 

وشھ ای می کمونیستی و فلسفھ مادی را در ھر گ
 پس چرا این کتب معجزه ،توانید براحتی تھیھ کنید

، نمی کنند؟ زیرا مبارزه با مذھب امری طوالنی
 ، روشنگرانھ و بطور عمده بر متنوصلھبا ح

زیرا دشمن شما . ه طبقاتی صورت می گیردمبارز
نیز بیکار ننشستھ است تا شما بدون موانع با وی 

. ولوژیک استاین یک مبارزه ایدئ. مبارزه کنید
یک مبارزه فلسفی است کھ ھردو زیرمجموعھ 

.مبارزه طبقاتی میباشد
اسالم ستیزی آنھم تا بحدی کھ حاضر باشیم ھمھ 
حقوق دموکرایک و دستآوردھای بشری را بھ 
زیر پا نھیم، ما را بھ عمال ارتجاع و فاشیسم بدل 

این اسالم ستیزی دستآورد کسانی است . می کند
سی جھان را جنگ اسالم با آمریکا کھ تصویر سیا

جا می زنند و نھ جنگ ستمگران بر ضد 

آنھا ھمدستان امپریالیسم و صھیونیسم . ستمکشان
.  در جھان اند

ما در اینجا بھ انتشار یک اثر لنین دست می زنیم 
تا حداقل برای کمونیستھا روشن شود کھ اسالم 
ستیزی جورج بوش و منصور حکمت و 

نھا بھ فاشیسم و ھمدستی با دارودستھ ھای آ
. صھیونیسم می انجامد ھمانطور کھ انجامیده است

رھبران حزب کمونیست کارگری بھ بلندگوی 
بھ . فاشیستھا و ضد خارجیان در آلمان بدل شده اند

در ھمین " دین از دید لنین"مقالھ دیگر ما تحت نام 
 .شماره مراجعھ نمائید
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دین از نظر لنین
این سخن . مذھب تریاک خلق است"

نھ ی مارکس، ستون فقرات کل حکیما
م را در مورد سجھان بینی مارکسی

م، سمارکسی. مسالھ دین تشکیل می دھد
تمام ادیان و کلیساھا و تمام تشکیالت 
مذھبی را ھمواره بھ عنوان ارگانھای 

 کھ می خواھند –ارتجاع بورژوازی 
از استثمار دفاع کرده و طبقھ کارگر 

می  تلقی –را تحقیر و منحرف نمایند 
. کند

ھای کارگر فقط مبارزه طبقاتی توده
کھ وسیع ترین اقشار پرولتاریا بھ 
طور ھمھ جانبھ ای بھ پراتیک انقالبی 

 قادر ،و آگاھانھ اجتماعی می کشاند
خواھد بود کھ تودھھای تحت ستم را 

.واقعا از یوغ مذھب نجات بدھد
انگلس ایده بظاھر انقالبی دروینگ  

ذھب در مبنی بر ممنوع کردن م
 قاطعانھ –جامعھ سوسیالیستی را 

از نظر انگلس چنین . محکوم می کند
از "اعالن جنگی بھ مذھب بھ معنی 

بیسمارک ھم بیسمارک تر بودن 
".است

٩ادامھ در صفحھ  ... انگلس از  

حزب واحد طبقھ کارگر ایران "حزب کارایران"نشریھ " توفان."نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . ارداین زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز د. است

بھ ما کمک مالی رسانید، . مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنید. ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، ھزینھ . یی باشند نیازمندیمزیرا ما تنھا با اتکا بر نیروی خود پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جز

.گزافپست مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

مبارزه با دین بر متن مبارزه طبقاتی
اندیشمندان ضد کمونیست در تحلیلشان از اوضاع کنونی جھان مدعی می شوند کھ خصلت 

این تئوری . الم و میلیتاریسم آمریکا تعیین می کندسیاسی جھان کنونی را تضاد میان اس
ارتجاعی با نگارش سناریوی سفید و سیاه مبارزه طبقاتی را بدور انداختھ و بجای آن با 
ساموئل ھانتیگتون در عرصھ نبرد فرھنگھا متحد شده و افکار عمومی را بر ضد 

س توجھ کنند کھ در بیانیھ آنھا بجای اینکھ بھ اثر داھیانھ مارک. مسلمانان تحریک می کند
حزب کمونیست می آورد تاریخ کلیھ جوامع بشری از کمون اولیھ تا کنون تاریخ مبارزه 

، تاریخ جاری  بعنوان موتور تاریخ بوده است، مبارزه میان ستمگران و ستمکشانطبقاتی
جھان را نھ مبارزه میان ستمکشان مستقل از دین و نژاد و رنگ پوست و زبان و ملیت 

توجھ کنید (آمریکا می دانندنظامیگری علیھ ستمگران بلکھ مبارزه میان مسلمانان و 
.)توفان-نظامیگری آمریکا و نھ امپریالیست آمریکا

،این جعل تاریخ و سوسیالیسم علمی بویژه وقتی تحت لوای کمونیسم صورت می گیرد
سرائیل در دنیا بدل می کند  زیرا از طرفی این افراد را بھ بلندگویان ا،نتایج دردناکی دارد

کھ کرده است و در عمل آنھا را متحد سلطنت طلبان و امپریالیست آمریکا می گرداند کھ 
کرده است و از جانب دیگر در ممالک سرمایھ داری پیشرفتھ آنھا را بھ یکی از ارکانھای 

ن عده در ای. مبارزه بر ضد خارجیان و حقوق دموکراتیک آنھا بدل می نماید کھ کرده است
در حالیکھ . دشمنی ھیستریک با اسالم بھ ھمدست صھیونیستھا و فاشیستھا بدل می شوند

عوامفریبانھ و مکارانھ عربده می کشند کھ ھوادار آزادیھای بی قید و شرط ھستند وقتی 
بحث بر سر حقوق مسلمانان است از ھیچ عملی برای ایجاد محدودیت برای آنھا 

در حرف از دموکراسی ناب برای عوامفریبی استفاده می کنند ولی آنھا . رویگردان نیستند
در عمل باید ھمانی را اجراء کنند کھ بھ آن اعتقاد دارند و آن ھیچ چیز بجز آن نیست کھ 

.دموکراسی طبقاتی است و از این ابزار برای تجکیم قدرت سیاسی استفاده می شود
این است کھ آیا مسلمانان حق دارند در یکی از بحثھائی کھ در این عرصھ در گرفتھ است 

 مسئلھ در اینجا با سوء صورت. ؟بسازند یا نھشھرھای اروپا برای خویش اماکن مذھبی 
زیرا تمام کارزاری کھ براه افتاده است نھ بر ضد مذھب بطور کلی . نیت مطرح است

صورت ھمین طرح نادرست .  بلکھ تنھا بر ضد اسالم است،یعنی مسیحیت و یھودیت است
، نھ مسئلھ حاکی است کھ مبارزه ایکھ در می گیرد نھ بر ضد جھالت و نادانی بطور کلی

ه استثنائی و از من در آوردی بنام  بلکھ بر ضد یک قاعد،بر ضد خرافھ مذھبی بطور کلی
توگوئی سایر مذاھب ھمھ پاک و پاکیزه اند و بھ تحمیق افکار عمومی و . اسالم است

.  ورزند و این تنھا اسالم است کھ در پی فریب مردم استانسانھا مبادرت نمی 
 باین مسئلھ پاسخ گفت و  و خارجی ستیزیمی شود با روحیھ مسلمان ستیزی و نژادپرستی

با سالح دشمنی با مذھب بھ جنگ مذھب اسالم رفت و برخوردی غیر دموکراتیک را بر 
ھ قوانین مدنی و قانون ولی می توان در عین حال ب، پرچم خویش بھ نگارش در آورد

اساسی و چگونگی حقوقی کھ در آن نسبت بھ مذاھب در نظر گرفتھ شده است توجھ کرد و 
این قوانین مندرج در . پرچم حمایت از دموکراسی و حقوق شھروندان را بدست گرفت

دستآورد بشریت یوده و در آن بھ ، قانون اساسی کھ ناظر بر جدائی دین از حکومت است
وق بورژوائی حدود و ثغور اعتقادات و فعالیتھای مذھبی در متن قانون با علم بھ عنوان حق

دولت بورزوائی نسبت بھ مذھب باید بی طرف . جدائی دین از حکومت تعیین شده است
این یک حق . آزادی فعالیت مذھبی را باید برای ھمھ بطور مساوی برسمیت بشناسد. باشد

توان کسی را بھ علت اعتقادات مذھبی از حق رای ھمانگونھ کھ نمی . دموکراتیک است
  ١٠ادامھ در صفحھ ...    نمی توان وی را نیز از انجام فرایض،دادن محروم کرد
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