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شغال بيشه مازنداران را 
نگيرد جز سگ 
  مازندرانی

از عقل ما کم کن و ! ايادخ !خدايا”
  ”به عمر وی بيفزا

  
مدتها قبل يک دانشجوی دانشگاه از حضرت 

اهش کرد که روز ظهورش صاحب الزمان خو
را بعلت مشغله وی که بايد خود را برای 
کنکور دانشگاه آماده کند و در عين حال مايل 
است در ارتش مهدی خون بريزد بتاخير 

اين جسارت وی منجر به آن شد که در . اندازد
جمهوری اسالمی جنجال بر پا شد و چنين 
خواهشی را از امام غايب حمل بر توهين به 

ی کردند و پوست آن دانشجوی از خدا وی تلق
  .بی خبر را کندند

اين . احمدی نژاد بدعت جديدی نياورده است
مشکينی بود که صورت نامزدهای  ُهللاآيت ُا

جلس را از نظر صاحب الزمان گذرانده و به م
اين صاحب الزمان . تصويب ايشان رسانده بود

حتی در جنگ ايران و عراق فرمانده لشگر 
ند نفر از آنها را دولت عراق ايران بود و چ

از . دستگير کرد و چوب تو آستينشان نمود
همان بدو انقالب روحانيت خويش را نمايندگان 
امام زمان می دانست و می خواست کشور را 

خمينی را هللا آيت ا. اداره کند تا ظهور حضرت
حتی نماينده امام زمان و شماری از آخوندها ی 

امام زمان  راحتی خودبادمجان دور قاب چين 
مگر همين امام زمان نيست که در  .جا می زدند

چاه جمکران پنهان شده است و برای آخوندها 
به مفهوم رواج  ”معنوی”منبع درآمد مادی و 

  .خرافات شده است
البته تا موقعيکه سخنان آقای احمدی نژاد در 
 جمع طالب مشهد بود و دامنه نفوذش تا حد

 ان اعتراضیتحميق طالب بود کسی به ايش
   ٢ادامه در صفحه ... نداشت چون

يای مازندران و سياست ايراندر  
  

يرامونی و نقش امپرياليست آمريکاپممالک  منافع
ی اسالمی بجای اينکه به منافع ملی ايران فکرجمهوراز فروپاشی امپراتوری شوروی رژيم  پس

کسبيجاد شده در جهت حفظ تماميت ارضی ايران و اکند و در پی آن باشد که از وضعيت 
اهتمام ورزيد که اسالم را به ممالک المذهب آسيای ميانه. کندحقوق از دست رفته ايران استفاده

يکه امپرياليستهای انگلستان و آمريکا و اسرائيل و دول ترکيه وحالدر . و قفقاز صادر کند
وتاهکدر آنجا ی کسب نفوذ در منطقه بودند و می خواستند دست ايران را پعربستان سعودی در
.اين کشورها قرآن با خط عربی و آخوند با عمامه سيدی صادر می کرد بهکنند جمهوری اسالمی

حماقت جمهوری اسالمی در ضمن در اين بود که توجه نداشت در ممالک سنی مذهب آسيای
.امامی بخت کمتری دارد تا وهابيگری عربستان سعودی با آن سرمايه های کالن ١٢شيعه  ،ميانه
ت مذهبی رژيم ايران در جهت مذهبی کردن ممالک آسيای ميانه يک سرمايه گذاریتبليغا

سفيهانه برای عربستان سعودی بود که سيل حجاج آسيائی را برای افزودن به ثروتهای شيوخ
عرب به مکه جلب نمايد و از هم اکنون برای روزی که نفتش تمام می شود از پول احمقها به

  ٢ ادامه در صفحه...کوته . کند هاستفاد” در نمی ماند است مفلس تا احمق در جهان”مصداق
  

  سگ زرد برادر شغال است
.دولت ايران يک دولت اسالمی شيعه دوازده امامی است. دولت اسرائيل يک دولت يهودی است

قوانين. هر دو اين دولتها دول مذهبی اند و برای ساير اقليتهای مذهبی توليد درد سر می کنند
در هر دو کشورها بر اساس تلمود و يا قرآن تدوين شده است و خرافات را برای تحميق اساسی

  . مردم و شستشوی مغزی آنها در قوانين کشور داخل کرده اند
، يعنی هويت خويش را بر اساس موازين دين يهود واسرائيل خود را يک دولت يهودی می داند

ر از دولت يعنی اينکه حقوق شهروندی کههمين نوع تفسي .باورهای به آن تعريف می کند
دستآورد بشريت در چندين قرن پيش بوده است زير پا گذارده می شود و بازگشتی به قعر تاريخ

دولت در ممالک دموکراتيک و پيشرفته و متمدن بورژوازی دولتی جدا از مذهب و بر. است
البته ناگفته پيداست دولت به. اساس حقوق تعريف شده شهروندان در قانون اساسی عمل می کند

مفهوم حکومت همواره محصول مبارزه آشتی ناپذير طبقاتی بوده و در آينده نيز تا طبقات وجود
دارند باقی خواهد ماند ولی قبول اين اصل نبايد ما را از تحليل مشخص از شرايط مشخص دور

يا دولت دموکرتيک سوئد و ، اسرائيلکند و تفاوتهای مهم ميان دولت ارتجاعی جمهوری اسالمی
  .نبينيم... نروژ و
اسرائيل سر پل امپرياليست آمريکا در منطقه. سال از تاسيس دولت اسرائيل می گذرد ٦٠امسال

اسرائيل يک دولت نژاد پرست و. ثروتمند و مملو از منابع انرژی خاور ميانه و نزديک است
، تخريب، تفنن، دسيسه چينیتفرقه افکنی دولتی است که در منطقه خاورميانه به. فاشيستی است
  ٥ ادامه در صفحه...اين دولت شاخکهای کسب خبر امپرياليسم در منطقه .مشغول است

  

  و يا لنينيسم ”سوسياليسم علمی”
  خشت اول چو نهد معمار کج  ”

    ”.تا ثريا می رود ديوار کج
ايدئولوژی چراغ. يک استيکی از وظايف کمونيستها و حزب آنها دفاع از پاکيزگی ايدئولوژ

احزاب بورژوازی نيز ايدئولوژی. بيان اهداف راهبردی و آرمانی طبقه کارگر است. حزب است
خويش را دارند و آن ليبراليسم بورژوازی است و متکی بر مالکيت خصوصی بر وسايل توليد

يان می شود تامجموعه نظرياتی که بهر شکل در توجيه اين شيوه تفکر تنظيم و تدوين و ب. است
ايدئولوژی. ، فرهنگی را جاودانی جلوه دهد ايدئولوژی اين طبقه است، اقتصادیاين نظام سياسی

اين طبقات استثمارگر برای خلع سالح روحی و فکری طبقات تحت ستم و تقويت جبهه بهره
انحرافاسلحه ای در مبارزه طبقاتی است که توسط آن می توان به توليد ،ايدئولوژی. کشان است

حزب طبقه. ، گمراهی و دروغ را تبليغ کرد و انسانها را به دنبال سراب فرستادفکری دست زد
کارگر بايد به طبقه کارگر و انقالبيون کمونيست نشان دهد که برای چه مبارزه می کند و چه می

و به اين گويد و چه می خواهد و برای اين منظور از کدام تفکر ريشه ای و اساسی الهام می گيرد
حزب طبقه کارگر برای تحقق يک جامعه سوسياليستی و تحولش به. نتايج عملی می رسد

در اين جامعه طبقات از بين می رود و اداره جامعه توسط انسانهائی که. کمونيسم مبارزه می کند
اين جامعه دولت بعنوان عامل سرکوبدر . می گيرد صورتی نيستند متعلق به هيچ طبقه ستمگر

بقاتی ماهيت سياسی و ستمگری خويش را از دست می دهد و تنها ارگانی برای اداره امورط
حال. دانعلمی است که ما را به اين سمت رهنمون می گرد ،مارکسيسم لنينيسم است. کشور است

نشانی عوضی دهد و يا شما را سردرگم کند طبيعتا هرگز ،اگر کسی به شما برای نيل به مقصد
 ٦ ادامه در صفحه...اهيد رسيد اگر کسی شما را در يک دور باطل بيافکند هرگزبه مقصد نخو

  ســال نهم  –دوره شــــشـم  
  ٢٠٠٨ ـ ژوئيه١٣٨٧تير ـ  ـ  ١٠٠ماره ـش
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  ...شغال بيشه 
اين نوع تبليغات بخشی از مجموعه سياست 
رژيم است ولی وقتی کار به بيرون از جلسه 

اسالمی  طالب درز و در سيمای جمهوری
بازتاب يافت صدای جناح مخالف از کروبی 

مهدوی کنی نيز بدر آمد و هللا گرفته و حتی آيت ا
دولت را مورد حمله قرار دادند که وی قصد 

د با به ميان کشيدن پای امام زمان به مسايل دار
اقتصادی، ورشکستگی دولت و وجود باندهای 

بی کفايتی دولت را ... مافيائی و گرانی ارزاق و
در حاليکه . به گردن مديريت امام زمان بگذارد

سوء مديريت مربوط به سياستهای دولت است و 
آنها کار احمدی . نه به سوء مديريت امام زمان

را توهين به امام زمان تلقی کرده و وی را نژاد 
با اين ” : کروبی گفت. مورد هجوم قرار دادند

اوصافی که شما از امام زمان می فرمائيد عده 
ای خواهند گفت آقائی که هنوز نيامده مديريتش 
اين چنين است بعد هم که بيايد چه خواهد شد و 

کار تکفير . ”اين با اعتقادات ما سازگار نيست
آنچه تا ديروز مجاز بود . دی نژاد باال گرفتاحم

و برای تحميق عمومی الزم بود و از دست همه 
اين حضرات بر می آمد بيکباره ممنوع اعالم 

امام زمان را نمی شود متهم کرد که بعلت . گرديد
سوء مديريت کار کشورداری را به بن بست 

ولی همين امام زمان کسی است که . رسانده است
ر سوء مديريت و ظلم و تعدی می ماند آنقدر ناظ

تا جان مردم به لب رسد و آنگاه سوار بر اسب 
سفيد از راه می رسد و آنقدر آدم می کشد تا 

اين امام . زانوهای اسبش در خون غوطه خورد
احمدی . زمان آدرسش نيز در چاه جمکران است

نژاد که خودش دست پرورده اين آخوندهاست در 
مثال من گفتم ”: ات گفتواکنش به اين اظهار

يکی گفت . مديريت عالم به دست امام زمان است
برنج که چهار هزار تومان می . اين طوری نگو

در حالی که . شود ، مردم به امام بدبين می شوند
. مگر مديريت عالم با خدا نيست؟ ظلم هم هست

  .”اشتباه در تشخيص و اجرای ماست
. حق گذشت نبايد از. احمدی نژاد واقعا حق دارد

خدا که خالق عالم است و عالم را مديريت می 
کند هم مافيا را تحمل می کند و هم جنايت عليه 
. بشريت و هم جرج بوش و ايهود اولمرت را

خدا بر خالف ادعای شيعيان عادل نيست ظالم 
است و به جنايتکاران و کالشان و کالهبرداران 
نظر لطف دارد و حتی اين خدای قادر مطلق 

حال چرا بايد آنچه . رش به شيطان نمی رسدزو
را که در مورد خدا صادق است در مورد بنده 
خدا که صاحب الزمان باشد صادق نباشد؟ پس نه 
خدا و نه امام زمان حسن مديريت ندارند و 
اطالق سوء مديريت به آنها نمی تواند گناه 

  .محسوب شود
ولی در پشت پرده اين جنگ مذهبی جنگ 

هر دوی اين جناحها می . يان استسياسی در جر
دانند که جنگ خدا با صاحب الزمان، شهر 

دو قدرت بزرگ و پر نفوذ در . فرنگ آنهاست
بورژوازی تجاری و . ايران به جان هم افتاده اند

بروکرات ايران در اثر فشارهای تحريم بسيار 

تحت فشار است و دنبال راه حلی می گردد تا با 
کنار آمدن با آمريکا را تنها  آنها. آمريکا کنار آيد

بر سر . راه نجات جمهوری اسالمی می دانند
تقسيم غنايم ناشی از ازدياد بهای نفت، بر سر 
کنار آمدن با امپرياليستها و پذيرش شرايط آنها 

هر جناح . در حکومت ايران توافق وجود ندارد
جناح ديگری را متهم به دزدی و ارتشاء و فساد 

به آنجا رسيده است که احمدی  کار. مالی می کند
نژاد به کنايه ابراز می کند وقتی خواستيم دست 
مافيا را از قدرت کوتاه کنيم رفسنجانی به دولت 
ترکمنستان که با آنها روابط حسنه و دوستانه 
دارد ندا داد تا گاز ايران را قطع کنند و دولت 

احمدی . احمدی نژاد را تحت فشار قرار دهند
ادعايش می گويد که مافيای قدرت در نژاد با اين 

ايران يک نظام پر قدرت، يک دستگاه دولت در 
دولت است که می تواند بردولتهای خارجی تاثير 
بگذارد و حتی با آنها بر ضد دولت رسمی ايران 

  .همدست شود
انتخابات مجلس نشان داد که مبارزه سختی آغاز 

مجلس از اين ببعد به مرکز . شده است
فشار . ی لفظی و بدنی بدل خواهد شددرگيريها

امپرياليستها هر چه بيشتر شود تضادهای 
حاکميت که برای بقاء خود تالش می کند افزوده 

هيچکدام از جناحهای مافيائی حاکميت . می گردد
  .  نمی توانند به مردم تکيه کنند
***** 

  
  

  ...دريای مازندران 
بينی آخوندی ضربات هولناکی به منافع ملی 

يران در آسيای ميانه و قفقاز وارد کرد و اين در ا
حالی بود که از نظر تاريخی و فرهنگی ايران 
بزرگترين بخت را برای ايجاد روابط دوستانه با 

حضور شرکتهای نفتی . اين ممالک داشت
انگليسی و پادرميانی ترکيه برای حضور 
اسرائيل و آمريکا تا در سايه آنها دولت ترکيه از 

خزر که بخشی از آن متعلق به ايران نفت بحر 
است بهره مند شود، وضعيت سياسی جديدی در 
منطقه ايجاد کرد که نشان می داد آخوندهای 
خيانتکار و جاهل تا به چه حد در برباد دادن 

مناسب استادی و هنرمندی بکار برده  یفرصتها
واقعيت اين است که دولت ترکيه که به . اند

ی اسالمی زورش نمی تنهائی برای اين راهزن
رسيد با ديپلماسی زيرکانه ای بياری اسرائيل و 
آمريکا و بند کردن دست آنها در اين دزدی 

و  ١٩٢١بخشی از نفتی را که مطابق قرارداد 
از بستر دريای خزر برمی خاست و  ١٩٤٠

متعلق به ايران بود و هست و در اثر خيانت 
منان سلسله پهلوی بر باد رفته بود در اختيار دش

روحانيت حاکم که تمام . مردم منطقه قرار داد
وقتش را صرف طهارت و جنابت کرده است و 
تو گوئی در مغز بيمارگونه اش مهمتر از 
پورنوگرافی امر ديگری وجود ندارد همه 
فرصتهای طالئی برای استفاده از موقعيتی که 
در اثر فروپاشی شوروی به کف آمده بود، تا 

وی را جبران کند برباد داد و خيانتهای سلسله پهل

مجدد مانند خائنين گذشته  قرارداد دارسی را اين 
بار در بحر خزر احياء نمود و منافع ايران را به 
امپرياليستها، صهيونيستها و عمالشان در منطقه 
تقديم کرد و با بی شرمی صدايش را هم در نمی 

نفت ايران توسط سرمايه گذاريهای کالن . آورد
امپرياليستی با فشار اسرائيل از ترکيه شرکتهای 

به دريای مديترانه سرازير شد و در بندر جيهان 
در جنوب ترکيه و  شمال اسرائيل بارگيری 

جيهان - تفليس- امروزه از خط لوله باکو. گرديد
سخن می رود که نه تنها از جهت حجم سرمايه 
گذاری، و تامين امنيت خط انتقال در منطقه 

ز نقطه نظر ظرفيت لوله های اقتصادی نيست، ا
نفت و بارگيری در جيهان نيز غير اقتصادی 

بهمين جهت آمريکا تالش داشت با جلب . است
نظر قزاقستان نفت خويش را از قعر دريای 

جيهان - تفليس-خزر به لوله انتقال نفت باکو
متصل کند تا ظرفيت کامل اين لوله ها مورد 

سختی را اين امر مبارزه . استفاده قرار گيرد
برای حفظ محيط زيست و اکولوژی دريای خزر 

اکنون سياست امپرياليستها بر اين قرار . دامن زد
گرفته است که از نفتکشهای بزرگ برای انتقال 

برای اين کار . نفت خام قزاقستان استفاده کنند
طراحی يک مسير برای نفتکش ها که از بنادر 
قزاقی کوريک و آکتاو نفت خام حوزه های 
تنگيز و کاشغان را به باکو می رساند به اتمام 
رسيده و شرکت های شورون تکزاکو، اگزان 

ژانويه  ٢٤موبيل، شل، لوک اويل و آجيپ در 
هزار  ٥٠٠توافق نمودند که روزانه  ٢٠٠٧

بشگه نفت خام را از قزاقستان به آذربايجان حمل 
روسيه و ايران بشدت با اين طرح مخالفند . نمايند

فشاری به آذربايجان و ترکيه و اسرائيل و و آنرا 
چنانچه آنها موفق . آمريکا و انگلستان می دانند

نشوند نفت قزاقستان را از طريق باکو به 
مديترانه وصل کنند کمر تصميمات غير 
اقتصادی که صرفا بر اساس مصالح سياسی 
اتخاذ شده بود خواهد شکست و اين امر برای 

. ناگوار خواهد بودآذربايجان و ترکيه بسيار 
دولت روسيه از همان موقع شروع کرد نفت 
قزاقستان را با ساختن لوله های انتقال نفت از 
طريق روسيه به اروپا منتقل کند و مانع شود که 

  . ظرفيت لوله های نفت آذربايجان تامين گردد
انتقال نفت باکو به ترکيه نتايج سياسی مهمتری 

ه را در آذربايجان نفوذ ترکي. نيز بدنبال داشت
افزايش داد و لگام اقتصاد آذربايجان را به کف 

دولت آذربايجان که از اين درآمد نفت . گرفت
متمتع می شد از نظر مالی خويش را تقويت 
کرده در پی تحريکات بر ضد ايران و جدائی 

عمال ستون پنجم علی . آذربايجان ايران برآمد
ه مالی اوف در ايران فعال شدند و با پشتوان

علی اوف و پسرش الهام . جديدی به ميدان آمدند
خان نه تنها خود را از نظر مالی بستند حمايت 
سياسی امپرياليستها و صهيونيستها را نيز بدست 

آذربايجان در عين حال خود را برای . آوردند
حمله به ارمنستان برای بازپس گرفتن قره باغ 

مد و آماده می کند و در اين راه به اين درآ
 ٣ ادامه درصفحه...حمايت اسرائيل

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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  ...دريای مازندران 
علی اوف در واقع با فروش . و ترکيه نياز دارد 

سهم ايران به امپرياليستها و صهيونيستها 
روسيه نيز .  وضعيت خويش را نجات داده بود

در اين معامله کاله سرش می رفت زيرا بر 
بخشی از نفت  ١٩٤٠و  ١٩٢١اساس قرارداد 

بايجان در عين حال متعلق به روسها نيز می آذر
اين بود که آنها در بدو امرخود را به احترام . شد

به قراردادهای گذشته مقيد حس می کردند و از 
آن دفاع می نمودند ولی بعد از اينکه ديدند که 
دولت اسالمی ايران موجودی بی عرضه و بی 
قدرت و بی برنامه و بدون دورنمای سياسی و 

دی در آسيای ميانه و قفقاز بوده و متحدی راهبر
غير قابل اعتماد، ماجراجو، بی آبرو در جهان 
است که هر روز می تواند بر اساس مصالح 
اسالم عزيز برنگی در آيد، پس از اينکه ضعف 
سياسی ايران را در انفراد اين رژيم در عرصه 
جهانی دريافتند، ترجيح دادند منافع خود را در 

ک با ساير دول جديدالتاسيس همکاری مشتر
روسيه بر . پيرامون دريای خزر بدست بياورند

اساس قراردادهای گذشته تنها می توانست بر 
نصف ثروتهای بستر دريا مالکيت داشته باشد که 
حتی اگر آن را برهمان مبنای گذشته بدست می 
آورد معلوم نبود بيشتر از منافعی باشد که هم 

ک همجوار خود بدان اکنون در اتفاق با ممال
سهمی که روسيه از . دسترسی پيدا کرده است

اين راه بدست می آورد مسلما بيش از آن چيزی 
نبود که در پافشاری بر تحقق قراردادهای 

امروز . صاحب آن می شد ١٩٤٠و  ١٩٢١
بوجود ) دريای مازندران(وضعی در بحر خزر

آمده است که ايران تنها با دولت آذربايجان 
يست با دولت قزاقستان، ترکمنستان و درگير ن

کنسرنهای بزرگ نفتی، امپرياليستهای آمريکا و 
. انگلستان، ترکيه و اسرائيل نيز درگيری دارد

دست همه اين غارتگران را به نحوی در غارت 
منابع ايران بند  کرده اند تا به يغما بردن آن 

  .آسانتر شود
ان مسلم اين است که با توجه به وضعيت نابسام

ايران و تزلزل ممالک پيرامونی بحر خزر و 
طمع سود جوئی امپرياليستها منطقه بحرخزر 
بيکی از گره گاه های تضادهای جهان بدل شده 

می توان پيش بينى کرد که دريای خزر . است
درياى . مرکز رخدادهاى آينده به حساب می آيد

خزر به احتمال زياد يکى از مراکز اصلى 
گذشته . لى در آينده خواهد بودمنازعات بين المل

بدون استثناء نشان داده است که مناطق داراى 
منابع معدنى و بويژه انرژی زا سرشار از 

رقابت بين دول متعدد براى بهره . کشاکشند
بردارى از اين منابع و شرايط بى ثبات، عناصر 
الزم براى جنگ و کشاکش هاى دراز مدت را 

ی منطقه بحرخزر و اين دورنما. فراهم مى آورد
ايران در اين عرصه تنها به ناظر منفعل . است

  .بدل شده است
  

سياست نظامی کردن دريای خزر توسط 
  امپرياليستها

ممالک سه گانه ترکمنستان، قزاقستان، 

آذربايجان به اشارت آمريکا، انگليس و اسرائيل 
مدعی اند که دريای خزر درياچه نيست دريا 

افيائی، درياچه خزر بر اساس تعريف جغر. است
و يا دريای بسته است و نه دريا زيرا به  درياچه

تنها از اين . آبهای آزاد جهان راه طبيعی ندارد
جهت که بزرگترين درياچه جهان است نام دريا 

تفاوت در اين تعاريف با . به آن اطالق شده است
توجه به حقوق بين الملل در اين است که در 

ک جهان نيز می توانند درياهای جهان ساير ممال
. کشتيرانی کرده و نيروی نظامی داشته باشند

ممالک فوق از ترس ايران و روسيه می خواهند 
قاعده ِويژه ای برای دريای خزر بتراشند تا در 
موقع مقتضی نيروهای نظامی امپرياليستها را 

  .در اين منطقه بياری طلبند
آقای علی خرم استاد دانشگاه، آارشناس حقوق 

الملل و مشاور وزارت امور خارجه در  ينب
ميزگرد ايسنا به جنبه سياسی فوق اشاره کرد و 

ی اطالق دريا به خزر و  درباره”: اظهار داشت
های برخی  وجاهت قانونی اظهارات و تاآيد

سران آشورهای آذربايجان، قزاقستان و 
ترآمنستان بر تعيين رژيم حقوقی دريای خزر بر 

، با اشاره به رودخانه ١٩٨٢اساس آنوانسيون 
ولگا دن و بيان اينكه ولگا رودخانه شخصی 
روسيه و تحت مالكيت اين آشور است خاطر 

علت اين آه از ميان پنج آشور، سه ”: نشان آرد
مند به دريا عنوان آردن خزر  آشور عالقه

. هستند، سياسی است و آاربرد سياسی دارد
دريا  خواهند آه ايران و روسيه به هيچ وجه نمی

به خزر اطالق شود زيرا آثاری آه مترتب بر 
شود، در ابتدا  دريا بودن دريای مازندران می

شامل تسلط و دسترسی نيروهای خارجی به 
آشور ديگر به دليل  ٣چنين دريايی است اما 

احساس نگرانی به ويژه از سوی روسيه تمايل 
دارند به نحوی خود را به ابر قدرتی بيرون از 

به همين ”: وی تصريح آرد. آنند منطقه وصل
دهند آه خزر دريا باشد تا نيروی  دليل ترجيح می

نظامی خارجی از راه ولگا دن وارد دريای خزر 
شود و آنها به نحوی استقالل سياسی خود را در 
مقابل روسيه بيشتر حفظ آنند اما از نظر حقوقی 

با . جا را دريا آرد توان آن با چسب و وصله نمی
ابعاد دريا را دارد وليكن شامل قانون اين آه 

  ”.شود درياها نمی
در پس از حادثه رويارويی ناو ايرانی با دو 
آشتی آذری در دريای خزر که در حوزه البرز 

وقوع ١٣٨٠مرداد  ١١و در  ١٣٨٠تير  ٣١در 
دولت انگلستان در حمايت از شرکتهای . يافت

روسها . نفتی انگليس ايران را بشدت تهديد کرد
شدت از اين واقعه بيمناک شدند  و ويكتور ب

آالوژنی نماينده ويژه روسيه در خزر سفرای 
ايران و جمهوری آذربايجان در مسكو را به 
وزارت خارجه دعوت نموده و گفت آه تمامی 
اختالفات در دريای خزر منحصرا بايستی از 

آنها  . طريق سياسی و پای ميز مذاآره حل شود
خارجی در منطقه باز می ترسيدند پای دول 

دو روز بعد و در جريان اجالس سران . شود
آشورهای مستقل مشترك المنافع آه در شهر 
ساحلی سوچی در آنار دريای سياه گرد هم آمده 

بودند، پوتين پس از جلسه سه جانبه سران 
روسيه، قزاقستان و آذربايجان به خبرنگاران می 

ناروا استفاده از زور در دريای خزر "گويد آه 
و غير مجاز است و تمامی مسائل بايد در فضای 
روابط دوستانه، درك متقابل و اصول حقوق بين 

روسيه در اسساسنامه حقوقی ". الملل حل شود
دريای خزر برای کنترل فعاليتهای نظامی در 

فرمول حفظ توازن : "اين دريا پيشنهاد کرد
پايدار نيروهای نظامی کشورهای حاشيه گنجانده 

در حد "و ايجاد ساختار نظامی در خزر  "شود
با در نظر گرفتن اين که . باشد" کافی و معقوالنه

پنج کشور مذکور درباره گنجاندن موضوع 
ممنوعيت استفاده از نيرو يا تهديدات نظامی و 
بهره برداری صرفا صلح آميز از دريای خزر، 
در مقدمه و در فصل سوم پيش نويس اساسنامه 

پيشنهاد روسيه، تکميل اين بند با  توافق کرده اند،
قاعده ممنوعيت ايجاد تهديدات خارجی "افزودن 

و حضور نيروهای نظامی کشورهای بيگانه در 
  ”.می باشد" دريای خزر

  
  مبانی حقوقی

نکته قابل توجه آنکه، دليل اصلی در عدم توافق 
بر سر عهدنامه های گذشته مابين کشورهای 

ی حاکم بر دريای ساحلی که ناظر بر رژيم حقوق
خزر تا به امروز بوده است اين است که قبول 
اين معاهدات دارای پيامدهای عظيم در درآمد، 

و حتی نحوه حاکميت در کشورهايی  یاقتصاد
. مانند آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان است

آنها با زبان خوش حاضر نيستند به تعهدات 
  .خويش گردن نهند

اد دانشگاه تهران، آقای يوسف مواليی است
حقوقدان و وآيل دادگستری درباره اطالق دريا 

های  به خزر و وجاهت قانونی اظهارات و تاآيد
برخی سران آشورهای آذربايجان، قزاقستان و 
ترآمنستان بر تعيين رژيم حقوقی دريای خزر بر 

در ”: اظهار داشت ١٩٨٢اساس آنوانسيون 
اتحاد  ١٩٨٢زمان مطرح شدن تدوين آنوانسيون 

. جماهير شوروی و ايران حضور فعال داشتند
هيچ آدام دريای خزر را به عنوان دريای باز 

به  ١٩٨٢نشناختند و عدم شمول آنوانسيون 
قدر قطعی است آه نبايد   وضعيت دريای خزر آن

  .به آن دامن زد
ابتدا به دو دليل سياسی و اين آه   ”: وی گفت
نوانسيون دانستند در صورت اعمال آ آنها می
بايد تقسيم محدوده آشورها بر اساس  ١٩٨٢

طول ساحل و وضعيت هندسی ساحل انجام شود، 
  .”موافق اين امر بودند

وی با حضور در ميزگرد ايسنا با اشاره به 
مقاالتی آه در اين باره نوشته است اظهار 

رژيم حقوقی ” تعيين”نبايد از عبارت ”: داشت
معنای ناديده  دريای خزر استفاده آرد زيرا به

 ١٩٢١گرفتن رژيم حقوقی است و قراردادهای 
و  ١٩٣١هايی آه در  و مجموعه نامه ١٩٤٠و 

در مورد شيالت و غيره بوده، آم و بيش  ١٩٣٥
رژيم ” تعيين”استفاده از عبارت . به نفع ماست

حقوقی، نقض غرض است زيرا در اين 
 ٤ ادامه درصفحه...صورت، آثار فروپاشی

تيک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپرياليستی استمبارزه دموکرا



۴صفحه                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                              ٧١٣٨ماه  تير  – ١٠٠ شماره          
  

  ...ن دريای مازندرا
ايم و  شوروی به ضرر خودمان را پذيرفته 

ی اين فروپاشی را از حاآميت خود  هزينه
  .پردازيم می

بحث سازگاری و تطبيق  از همانوی با اشاره به 
رژيم حقوقی موجود بر اين وضعيت با توجه به 

چون در ”: فروپاشی اتحاد جماهير شوروی گفت
قمان ايران، فروپاشی اتفاق نيفتاده، حق و حقو

ثابت است و مشكلی نيز برای ما وجود ندارد آه 
   .”رژيم حقوقی باشيم” تعيين”به دنبال 

: مطبوعات ايران در مورد دريای خزر نوشتند
دريای خزر در چند قرن گذشته بين ايران و ”

روسيه تقسيم شده گاهی در کنترل ايران و گاهی 
در زمان . هم در کنترل روسيه قرار گرفته است

اه بخش مهمی از دريا به ايران تعلق نادر ش
در . داشت و نادر آن را دريای ايران می خواند

زمان پتر کبير و کشور گشايی روسيه در قفقاز 
و آسيای مرکزی و در پی شکست های پی در 
پی ايران در جنگ با روسيه که به عقد دو 

) ١٨٢٨( و ترکمنچای) ١٨١٣( عهدنامه گلستان
کنترل روسيه قرار منجر شد، دريای خزر در 

در ماده هشت از عهدنامه ترکمنچای همه . گرفت
حقوق ايران در دريای خزر به روسيه تزاری 
واگذار می شود و ايران تنها در بخش ساحلی 

با انقالب . حق تردد و ماهيگيری بدست می آورد
اکتبر و تشکيل اتحاد جماهير شوروی فصل 
 نوينی در روابط ايران با آن کشور پهناور

گشوده شد، ماده هشت از عهد نامه ترکمنچای 
ملغی گرديد و ايران از حق کشتيرانی با پرچم 
خود را در دريای خزر بدست آورد، در مقابل 

در فصل پنجم . با ايران بسته شد ١٩٢١قرار داد 
و ششم اين قرارداد آمده است که ايران تعهد می 
کند که روس های سفيد امکان فعاليت را از اين 

طقه بر عليه اتحاد جماهير شوروی را نداشته من
باشند، اين دو فصل همواره مورد مناقشه ايران 

در سال . با اتحاد جماهير شوروی بوده است
موافقت نامه ای با اتحاد شوروی به  ١٩٢٧

امضاء رسيد که در آن صيد مشترک و بهره 
 ٢٥در عهد نامه . برداری مشترک مطرح گرديد

بلند تری برداشته شد و های  قدم ١٩٤٠مارس 
دريای خزر دريای مشترک ايران و اتحاد 
جماهير شوروی سوسياليستی خوانده شد، در 
فصل اول حق تساوی دو کشور قيد شده، در 
فصل دوم آمده است که اين دريا به روی 

در فصل های ديگر . بيگانگان بسته خواهد بود
ده مايل از مرز هر دو کشور آب داخلی محسوب 

از صيد در آن منطقه خود داری خواهد شده، 
در سال های بعد نامه های الحاقی به آن . شد

افزوده شد، ولی آنچه اهميت دارد همان معاهده 
و موافقتنامه  ١٩٢١مودت منعقده در سال 

بازرگانی و ناوبری ايران و شوروی در سال 
١٩٤٠  

در عهدنامه مودت مابين ايران و جمهورى 
يه منعقده در مسکو شوروى سوسياليستى روس

و دو ) ١٩٢١فوريه  ٢٦( ١٢٩٩حوت  ٨مورخ 
يادداشت ضميمه آن در فصل يازدهم از عهدنامه 

  :مزبور آمده است چنين می خوانيم

نظر به اينکه مطابق اصول بيان شده در فصل "
اول اين عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال 
مابين ايران و روسيه در ترکمانچاى نيز که 

صل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر ف
خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار 
ساقط است، لهذا طرفين معظمين متعاهدين 
رضايت می دهند که از زمان امضاى اين 
معاهده هر دو بالسويه حق کشتى رانى آزاد در 
  ".زير بيرقهاى خود در بحر خزر را داشته باشند

نتی که خودش نوکر متاسفانه رژيمهای سلط
امپرياليستها بود و رژيم کنونی جمهوری 
اسالمی از منافع ملی ايران در دريای خزر 
حمايت نکردند و به قراردادهای دوجانبه دوستی 
با اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی احترام 

ايران را به پايگاه امپرياليستها بر ضد . نگذاشتند
پيوستند و شوروی بدل کردند و به پيمان سنتو 

در زمان جمهوری اسالمی ابراهيم يزدی وزير 
امور خارجه وقت اين قراردادها را باطل 

  .ساخت
ی اين ضعف دستگاه حکومتی  آقای خرم درباره

ما  ١٩٩١تا  ١٩٤٠در فاصله ”: تصريح آرد
هيچ گاه از حق مشاع در دريای مازندران 

استفاده نكردن از نظر حقوقی . استفاده نكرديم
دم اعمال حاآميت به عبارت ديگر يعنی ع

را  ١٩٤٠نتوانستيم در يك برهه زمانی عهدنامه 
پياده آنيم به دليل پياده نكردن وعدم اعمال 
حاآميت، مقداری موقعيت حقوقی ما را ضعيف 

آند حتی در مورد آزادی آشتيرانی نتوانستيم  می
از خط موهوم حسينقلی آستارا فراتر رويم و اين 

بستر و زيربستر دريا يك  آه ما حتی برای
برنامه تدوين نكرديم و نكته قابل توجه اين است 

ای آه از نظر سابقه حقوقی مقداری  آه در نقطه
سال اخير نتوانستيم  ٥٠آند، در  تزلزل ايجاد می

  .”اعمال حاآميت آنيم زيرا زورش را نداشتيم
بی توجهی ايران نسبت به قراردادهای دو جانبه 

دريای مازنداران و انعقاد  ممالک پيرامونی
قراردادهای استعماری شرکتهای بزرگ نفتی با 
آذربايجان و نظاير آنها وضعيت کنونی را به 

زمان بر خالف ميل . ضرر ايران تثبيت می کند
شرکتهای نفتی خارجی و . ايران کار می گذرد

ممالک پيرامونی در مناطقی به اکتشاف و 
ز جمله ايران استخراج نفت و گاز مشغولند که ا

  .بر روی آن مالکيت دارد
تجربه دريای خزر نشان می دهد که ممالکی 
توان حفظ منافع ملی خود را دارند که باندازه 
کافی قدرتمند بوده و دارای دوستان پر نفوذ در 

رژيم جمهوری اسالمی تنها برای . جهان باشند
اگر رژيمی که در . خودش دشمن تراشيده است

ايت مردمی برخوردار بود و ايران بود از حم
توان نظامی الزم را داشت با نيروی نظامی از 
. منافع خويش در دريای خزر دفاع می کرد

طبيعی است که ايران بايد بر اساس اصل دوستی 
و حسن همجواری با ساير ممالک همسايه به 
توافق برسد ولی اصول اين توافق در قرارداد 

اگر . وددوستی ايران و شوروی تدوين شده ب
قرار باشد ضمانت اجرای قراردادها نيروی 
نظامی باشد، اگر قرار باشد به بهانه دوستی 

منافع مورد توافق به زير پا گذارده شود آنوقت 
راه حل کنونی . بايد بدنبال راه حلهای ديگر رفت

بدترين شيوه ايست که رژيم ايران در پيش گرفته 
زر باز است و پای امپرياليستها را به دريای خ

کرده و از منافع تاريخی ايران در اين دريا 
رژيم ايران در واقع به همه اين . گذشته است

ممالک باج می دهد تا با رژيم جمهوری اسالمی 
بر اين خيال باطل دولت ترکمنستان . درنيفتند

خط قرمزی کشيد و عليرغم وعده های قبليش به 
ايران که ترکمنستان هرگز پايگاه تجاوز به 

ران نخواهد بود بزرگترين پايگاه نظامی آسيای اي
ميانه را در ماه گذشته در اختيار آمريکائيها قرار 

اين . اين اقدام تهديد مستقيم عليه ايران است. داد
اقدام معلوم می کند که توافقات بدون پشتوانه 
. حرفهای مفت هستند و بی مايه فطير است

رژيمی که از مردمش بيشتر بترسد تا از 
يروهای متجاوز خارجی راهی جز باج دادن و ن

  .فروش منافع ملی ايران ندارد
در نشست ايران، ممالک پيرامونی بحر خزر 
دست ايران را به کلی بستند، زيرا که روسای 
جمهوری اسالمی ايران و فدراسيون روسيه 
تمايل دو آشور را برای حل همه مسائل بوجود 

سالمت آمده در دريای خزر صرفا از طريق م
آميز درچارچوب همكاری برابر پنج آشور 

اين تائيد به اين مفهوم . ساحلی خزر تاييد نمودند
است که ايران در حاليکه می بيند حقوقش پايمال 

و ادامه می . می شود حق اعمال زور را ندارد
دهند که آنها با اين امر موافق می باشند آه تا 

ريای انعقاد آنوانسيون در مورد رژيم حقوقی د
خزر قوانين و مقررات مربوط به اين دريا در 

بين ايران  ١٩٤٠و  ١٩٢١قراردادهای سالهای 
. و اتحاد شوروی سابق، به قوت خود باقی است

ولی اين دلداری ايران به چه درد می خورد 
وقتی آنچه به قوت خود باقی است اعمال نمی 

... وقتی آمريکائيها، اسرائيليها و ترکيه و . شود
نفت خليج فارس بهره مند می شوند و اين بر از 

به ”خالف مصالح ايران است تکيه برعبارت 
بايد . حرف مفت است” قوت خود باقی است

قوتی وجود داشته باشد تا اين حق را به کف 
در همين مذاکرات به يک بيانيه بی بو و . آورد

خاصيت که هرگز ارزش حقوق نداشته و سنديت 
طرفين، ”:شود و می آيدحقوقی ندارد تکيه می 

ديگر آشورهای ساحلی خزر را به آغاز هر چه 
زودتر مذاآرات در مورد همكاری در زمينه 
حفظ صلح، تقويت امنيت و ثبات در اين دريا 

آنها خواستار رد حضور . دعوت می نمايند
ولی . ”باشند نظامی آشورهای غيرساحلی می

تکليف اکتشاف و اسنخراج نفت و گاز که ادامه 
مگر نه اين است که احترام به . دارد چه می شود

معاهدات به معنی آن است که ساير ممالک 
پيرامونی بايد از استخراج غير قانونی و فروش 
آن دست بردارند؟ آيا روشن شدن وضعيت 
حقوقی دريای خزر به روز قيامت موکول شده 

  .است؟
*****  

  
  

همدست امپرياليسم ،صهيونيسم يعنی نژادپرستی  
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  ...سگ زرد برادر
بويژه منطقه  اين کشور يهوديان جهان و. است

را در درون خودش جمع کرده و با شستشوی 
مغزی آنها يک ظرفيت عظيم تجربی و فرهنگی 

دولت اسرائيل دولتی . جاسوسی پديد آورده است
همدستان . ضد دموکراتيک و ضد بشری است

اسرائيل در منطقه بويژه بخش بزرگی از 
کرد مرتبا از دموکراتيک  یناسيونال شونيستها

ل سخن گفته و اسرائيل را تنها دولت بودن اسرائي
اين . دموکراتيک در منطقه تبليغ می کنند

رياکاری و چاپلوسی بادمجان دورقابچينان 
ناسيوناليست ُکرد برای پرده پوشی و توجيه 
همدستی آنها با صهيونيستها بر ضد خلقهای 

مال مصطفی بارزانی افتخار می . منطقه است
. ل همدست استکرد که بر ضد اعراب با اسرائي

هم اکنون جالل طالبانی و مسعود بارزانی و 
مهتدی، حزب دموکرات کردستان ايران هللا عبدا

و نظاير آنها همه و همه با اسرائيل در منطقه 
دولت اسرائيل از دولت دست . همکاری دارند

نشانده اکراد در شمال عراق حمايت همه جانبه 
  . می کند

بلندگوی پيروان منصور حکمت سالها بعنوان 
ساختمان ”موساد از سياستهای اسرائيل در 

؟؟؟ دفاع کردند و اعالم !”سوسياليسم کيبوتسی
کردند که دولت اسرائيل را دموکرات دانسته و 

اين . آنها را بر عربهای مسلمان ترجيح می دهند
سياست سياست دستگاههای جاسوسی اسرائيل 
در همه جهان است تا اعمال ضد بشری و 

ه خويش را بر ضد خلقهای منطقه در جنايتکاران
يک دولت . توجيه کند” دموکراتيک”لباس 

اشغالگر و آدمکش، نژاد پرست و وحشی خون 
  . آشام نمی تواند دموکرات باشد

) توفان(امروز در اثر مبارزه حزب کار ايران
دارودسته های اسرائيلی پيرو منصور حکمت 
آنچنان بی آبرو شده اند که جرات ندارند به 
. صراحت از صهيونيستهای اسرائيلی دفاع کنند

آنها از سياستهای اسرائيل در منطقه بر ضد 
جنبش آزاديبخش فلسطين و لبنان و افغانستان و 
عراق حمايت می کنند و حاضرند در پارکابی 

اين . امپرياليست آمريکا به ايران حمله کنند
همدستان سياست اسرائيل از بمب اتمی اسرائيل 

منطقه را تهديد می کند و بمب اتمی  که دنيا و
 ١٥٠واقعی است و تعداد آن بنا بر روايتی به 

عدد می رسد سخنی نمی گويند ولی مرتب از 
بمب اتمی واهی آخوندها سخن رانده و حق مسلم 
. ايران را در غنی سازی اورانيوم نفی می کنند

اين عده حتی از جيمی کارتر آمريکائی که 
يتکاری اسرائيل بلند صدای اعتراضش به جنا
اين عده چه بخواهند . شده است عقب مانده ترند

و چه نخواهند، چه آگاه باشند و چه خودشان را 
عليرغم افشاءگريهای ما به نادانی بزنند سياست 
صهيونيستها را در منطقه مورد تائيد قرار می 

شعاردادن آنها عليه جمهوری جنايتکار . دهند
در ماهيت سياست اسالمی کوچکترين تغييری 

حمايت . ارتجاعی و اسرائيل پسند آنها نمی دهد
از سياست اسرائيل در منطقه اشکال مختلف 

حزب . کشيده می شود” چپ”از راست تا . دارد

  .    ما اين سياستها را با تمام قوا افشاء می کند
اقليتی از يهوديان  ١٩٨٠در اسرائيل در سالهای 

کشور اسرائيل  پيدا شدند که با اين تعريف از
با  ١٩٨٥دولت اسرائيل در سال . مخالف بودند

مجلس (تصويب اکثريت قاطع نمايندگان ِکِنِست
در قانون اساسی آورده شد که به ) توفان- اسرائيل

موجب آن هيچ حزبی که برنامه اش آشکارا با 
مباينت داشته باشد و يا ” دولت يهود”اصل 

راتيک پيشنهاد تغيير اين اصل را از طرق دموک
. مطرح کند اجازه شرکت در انتخابات را ندارد

ما ايرانيها با همين پديده طور ديگری آشنا 
در ايران يک شورای نگهبان وجود دارد . هستيم

  .که وظيفه تشخيص اين امر را بعهده گرفته است
را رسما چنين ” دولت يهود”دولت اسرائيل خود 

آقای اسرائيل شاهاک که يک . بيان می کند
سرائيلی مترقی است از اين تقلب دولت اسرائيل ا

و رسانه های گروهی جهان پرده بر داشته و در 
نشر (”تاريخ يهود آئين يهود”کتاب خود بنام 
از اين تعريف رسمی نام برده ) قطره در ايران

اسرائيل ”بر اساس اين تعريف رسمی ، . است
به اشخاصی است که ” متعلق”منحصرا 

گيشان، توسط مقامات صرفنظر از محل زند
شناخته شوند، ” يهودی”اسرائيل به عنوان 

به عبارت ديگر اسرائيل به شهروندان . والغير
غير يهودی آن که رسما از نظر طبقه اجتماعی، 
شهروند درجه دو شناخته شده اند، تعلق ندارد، 
اين عمال بدين معناست که اگر اعضاء يک قبيله 

بر اين اساس پروئی به آئين يهود در آيند و 
يهودی محسوب شوند، بالفاصله شهروند 

 ٧٠اسرائيل شناخته خواهند شد و تقريبا از 
در صد  ٩٢معادل (درصد اراضی ساحل غربی

که رسما فقط به يهوديان ) مساحت کل اسرائيل
تمام . اختصاص دارد، می توانند استفاده کنند

از استفاده از ) نه فقط فلسطينيها(غير يهوديان
اين ممنوعيت (احل غربی منع شده انداراضی س

شامل عربهای اسرائيلی که خدمت وظيفه خود 
را در ارتش اسرائيل گذرانده و به مدارج باال 

مورد پروئيهای جديد .) رسيده اند نيز می گردد
الخلقه در اراضی ساحل غربی نزديک نابلس در 
سرزمينی که سکونت غير يهوديان در آنجا 

همه . اسکان داده شدند رسما مستثنی شده بود،
دولتهای اسرائيل حاضرند هر خطری از جمله 
خطر جنگ را بپذيرند تا اينکه اين شهرکها که 

می ” يهودی”منحصرا از کسانی که خود را 
و نه اسرائيلی آن گونه که اغلب رسانه (خوانند

تشکيل شده ) های گروهی به دروغ ادعا می کنند
  .بماند” يهود”است، صرفا تحت سلطه 

...  
در عين حال ضرورت فوری ديگری نيز برای 

چه کسی ”ارائه يک تعريف رسمی از اينکه 
وجود ” يهودی است و چه کسی يهودی نيست

دولت اسرائيل رسما در اغلب شئون . دارد
زندگی به نفع يهوديان و به ضرر غير يهوديان 
قايل به تبعيض می شود و من سه مورد از مهم 

حق : ها را ذکر می کنمترين موارد اين تبعيض
. اقامت، حق کار، حق برابری در قبال قانون

تبعيض در اقامت مبتنی بر اين واقعيت است که 

در صد از سرزمين اسرائيل متعلق به  ٩٢حدود 
 Israel„ دولت است و توسط هيات زمين اسرائيل 

land Authority”  بر اساس مقررات وضع شده
 ewish”  ”       صندوق ملی يهود”از سوی 

National Fund(J.N.F.)”  سازمان ”وابسته به
 World Zionist”” صهيونيست جهانی

Organization“ صندوق ملی . اداره می شود
يهود، حق اقامت، حق اقدام به هر نوع تجارت و 
غالبا حق کار را برای غير يهوديان صرفا به 
خاطر آنکه يهودی نيستند، به رسميت نمی 

که يهوديان مجاز به اقامت، در صورتی . شناسد
. تجارت و کار در هر نقطه اسرائيل می باشند

اگر چنين عمل تبعيض آميزی عليه يهوديان در 
کشورهای ديگر انجام شود بيدرنگ و با توجيه 

يهود ”مخصوص به خود به خود برچسب 
خورده و بی ترديد موجب بروز ” ستيزی

همين . اعتراضات عمومی وسيع می گردد
گر در اسرائيل اعمال گردد، معموال به تبعيض ا

به راحتی ” ايدئولوژی يهود”عنوان بخشی از 
ناديده گرفته شده و يا چنانچه ندرتا در جايی ذکر 
  .شود با يک عذر خواهی رفع و رجوع می گردد

نپذيرفتن حق کار به معنای اين است که غير 
يهوديان در سرزمين های تحت مسئوليت هيات 

برابر مقررات صندوق ملی زمين اسرائيل، 
بدون شک . يهود، رسما حق کار کردن ندارند

اين مقررات هميشه يا، غالبا به اجراء در نمی 
هر از گاهی . آيند اما به هر حال وجود دارند

اسرائيل از طريق مقامات دولتی خود دست به 
می زند مثال وقتی که وزارت  ،تالشهای تبليغاتی

باغهای متعلق به کشاورزی با جمع آوری ميوه 
يعنی سرزمينی (يهوديان واقع در سرزمين ملی

توسط ) که متعلق به دولت اسرائيل است
کارگران عرب، حتی اگر اين کارگران شهروند 

اسرائيل همچنين . اسرائيل باشند مخالفت می کند
را از اينکه ” سرزمين ملی”يهوديان ساکن 

بخشی از زمين خود را حتی برای مدتی کوتاه به 
اعراب اجاره دهند نيز اکيدا منع کرده و متخلفين 
را با جريمه های سنگين مجازات می کند، در 
حالی که برای غير يهوديان مانعی ندارد که 

در مورد . زمين خود را به يهوديان اجاره بدهند
خودم، اين بدان معناست که من صرفا به خاطر 

يک باغ ميوه را برای   يهودی بودنم حق دارم
شت محصول آن از يک يهودی ديگر اجاره بردا

کنم اما يک غير يهودی اعم از اينکه شهروند 
 ی رااسرائيل باشد يا يک بيگانه مقيم، چنين حق

  .ندارد
شهروندان غير يهودی اسرائيل در برابر قانون 

اين تبعيض در بسياری . با ديگران يکسان نيستند
از قوانين اسرائيل که در آنها اصطالحات 

معموال به صورت ” غير يهودی”و ” یيهود”
واضح بيان نشده است، احتماال به دليل پرهيز از 
تداخل معنا، مثل قوانين خشک مربوط به 

بر طبق . مراجعت يهوديان، به چشم می خورد
” يهودی”آن قانون، فقط اشخاصی که رسما 

شناخته می شوند حق دارند به طور اتوماتيک 
اين عده . کن شوندوارد اسرائيل شده و در آن سا

 ٦ادامه در صفحه ...به راحتی

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
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  ...سگ زرد برادر
اين . دريافت می کنند” گواهينامه مهاجرت” 

گواهينامه حق شهروندی اسرائيل را در همان 
بدو ورود، به صرف مراجعت به وطن مادری 
به همراه حق برخورداری از مزايای مالی متعدد 

نين به آنان اعطا می کند که تا حدی با قوا
يهوديانی که از ايالتهای . کشورشان متفاوت است

شوروی سابق به اسرائيل مهاجرت کنند، مبلغی 
بيش از بيست هزار دالر به ازای هر خانواده به 

کليه . دريافت می نمايند” حق جذب”عنوان 
يهوديانی که به اسرائيل مهاجرت کنند، طبق اين 
ب قانون، بالفاصله از حق انتخاب کردن و انتخا

شدن در کنست برخوردار می شوند، حتی اگر 
  .”يک کلمه هم زبان عبری ندانند

کار ايدئولوژی ارتجاعی و نژادپرستانه 
رسانه های . صهيونيستی به اينجا ختم نمی شود

غرب همراه با همدستان ايرانی خودشان در 
مورد صهيونيسم تنها به دروغ متوسل می شوند 

در دفاع  دارودسته های همفکر منصور حکمت
از صهوينيسم معتقدند که نبايد صفت صهيونيست 
رادر مورد اسرائيل بکار برد زيرا گويا اين 

در مورد اسرائيل ” اسالميستها”واژه ايست که 
اين دروغگوها به فريب مردم . بکار می برند

اشغال دارند زيرا که صهيونيستهای اسرائيلی از 
اينکه خودشان را صهيونيست بنامند ابائی 

  .ندارند
اسرائيل در ميان شهروندان يهودی خود ”

ايدئولوژی انحصارگرای سر زمين بازخريد شده 
هدف رسمی اسرائيل از کم . را تبليغ می کند

جلوه دادن تعداد شهروندان غير يهودی در اين 
ايدئولوژی، که در برنامه درسی کودکان مدارس 
. هم گنجانيده شده به وضوح قابل مشاهده است

کر کرده بودند که اين ايدئولوژی در آنان ف
به  ١٩٦٧سراسر اسرائيل يا در آنچه پس از 

عنوان سرزمين اسرائيل خوانده می شود قابل 
بر اساس اين ايدئولوژی، سرزمين . اعمال است

بازخريد شده، سرزمينی است که از مالکيت غير 
اين . يهودی به مالکيت يهودی در آمده است

، متعلق به صندوق مالکيت می تواند خصوصی
برعکس، . ملی يهود و يا دولت اسرائيل باشد

 غير”سرزمينی که متعلق به غيريهوديان است، 
بدين ترتيب اگر . تلقی می شود” باز خريد شده

يک يهودی مرتکب زشت ترين جرائم ممکن 
گردد، کافی است که يک قطعه زمين از يک 
غير يهودی متدين بخرد، تا  از اين طريق 

باز ”تبديل به ” غير باز خريد شده” سرزمين
با تمام اينها اگر يک غير . شود” خريد شده

يهودی متدين از بدترين يهودی زمينی را بخرد، 
زمين کامال بازخريد شده قبلی مجددا تبديل به 

نتيجه منطقی . می گردد” غير باز خريد شده”
يا به قول آنها ” اخراج”چنين ايدئولوژيی، 

يهوديان از آن ناحيه از زمينی  همه غير” انتقال”
بنابراين مدينه . شود” باز خريد”است که بايد 

مورد قبول دولت ” ايدئولوژی يهود”فاضله 
شده ” باز خريد”اسرائيل، زمينی است که کامال 

و هيچ قسمت از آن مديون غير يهوديان يا ساخته 
  .. ..و پرداخته آنان نباشد

به عنوان  ها که سبه همين ترتيب ايجاد کيبوت
تالشی در جهت ايجاد يک مدينه فاضله مورد 
تحسين قرار گرفت، در واقع يک مدينه فاضله 
انحصارگرا بوده و هست، اينها حتی اگر متشکل 
از منکرين خدا باشند، اصوال با پذيرش اعراب 
مخالف بوده و خواستار آنند که اعضای بالقوه را 

اء آنان را از ميان ساير مليتها انتخاب کرده و ابتد
لذا تعجبی ندارد اگر . به آئين يهود در آورند

را نظامی ترين فرقه جامعه  سفرزندان کيبوت
  ”.يهوديان اسرائيل بخوانيم

وقتی ما از آباديهای يهودی نشين سخن می 
آباديهائی هستند که در آنها نه شهروندان . رانيم

اسرائيلی که می توانند غير يهود باشند بلکه 
ندگی می کنند که به سرزمينهای باز يهوديانی ز

اسرائيليهای درجه دوم . خريد شده دست يافته اند
دولت . حق زندگی در اين آبادی نشينها را ندارند

فاشيستی و صهيونيستی اسرائيل يک رژيم 
. نکبتبار را در منطقه خاور ميانه علم کرده است

ملل منطقه هرگز به بقاء صهيونيسم در خاور 
اهند داد همانگونه که ملتهای جهان ميانه تن نخو

کمر نازيهای نزاد پرست را شکستند کمر 
  .صهيونيسم نژادپرست را نيز خواهند شکست

البته در اين باب می توان صفحات فراوانی را 
پر کرد ولی همين چند نمونه نشان می دهد که 
دولت اسرائيل يک دولت دموکراتيک آنگونه که 

ه های پيروان منصور حکمت و رسان
. امپرياليستی قصد دارند بخورد ما دهند نيست

اين رژيم ديکتاتوری فاشيستی يهودی است و با 
  .آدمخواران بايد مبارزه بی امان کرد

*****  
  
  ...و” سوسياليسم علمی”
اين است که حزب . به مقصد نخواهيد رسيد 

طبقه کارگر بايد بطور مدام دقت به خرج دهد تا 
و پاک در مقابل انظار  اهداف و نشانيها روشن

عمومی قابل فهم و شفاف باشند تا مردم در 
تجربه عملی خويش به حقانيت ايده انسانی 
کمونيسم پی ببرند و به اين راه برای آزادی 

  .بشريت گام بگذارند
ولی شفافيت در بيان نظريات ايدئولوژيک يعنی 
دوری از پرگوئی، دوری از تفسيرات مشکوک، 

ی از مرزهای ناروشن و محو گمراه کننده، دور
شدن تفاوتها، دوری از مبارزه، منفعل و پنهان 
شدن در سنگر عام گوئی، فرار از شرايط خاص 
بجای مبارزه فعال و اتکاء بر آن و تکيه بر 
تفاوتها برای وحدت اصولی و روشن شدن 

تکيه بر مبارزه تا معلوم شود کی چه . خطوط
  . می گويد

نوشتيم تا معلوم شود  اين مقدمه را از آن جهت
که ” سوسياليسم علمی”چرا ما با عقبگرد به 

امروزه مفهمومی بسيار عمومی و در برگيرنده 
همه انحرافات مدعی حمايت از سوسياليسم دارد 

که امروز از آن ” سوسياليسم علمی”. مخالفيم
دفاع می شود آن سوسياليسم علمی نيست که در 

. می شد دوران مارکس و انگلس از آن دفاع
سوسياليسم علمی که مارکس و انگلس مورد نظر 
داشتند در کوره مبارزه در انترناسيونال اول و 

در انترناسيونال دوم و در دوران ساختمان موفق 
سوسياليسم در زمان لنين و استالين در شوروی 
که افتخار کمونيستها و موجب خجلت ضد 

 سوسياليسم علمی. کمونيستهاست آبديده شده است
که امروز از آن صحبت می شود دارای همان 
مضمونی نيست که در زمان مارکس و انگلس 

اين سوسياليسم تمام تجارب بيش از يک . بود
قرن جنبش کمونيستی و کارگری را در بر می 

ممکن است . گيرد و امروز نام آن لنينيسم است
” سوسياليسم علمی”گفته شود که وقتی ما از 
. ان همان لنينيسم استسخن می رانيم منظورم

حزب ما می گويد چه بهتر که منظورمان را 
چرا می ترسيم . روشن برای فهم مردم بيان کنيم

از لنينيسم دفا کنيم، حتما داليل ايدئولوژيک در 
پس آن پنهان است که ما ترس داريم آنرا در 

چه بسا دشمنان کمونيسم . مقابل مردم برمال کنيم
آورده و از هم اکنون خويش را به لباس ميش در 

مشغولند در جنبش کمونيستی به خرابکاری 
پرداخته و ديد التقاطی را بجای نظريات روشن 
کمونيستی قالب کنند تا زمينه را برای تخريب 

  .اين ساختمان فراهم آورند
  خشت اول چو نهد معمار کج  

  .  تا ثريا می رود ديوار کج
” لمیسوسياليسم ع”ما می پرسيم اگر منظور از 

همان لنينيسم است چرا ما بدنبال مسايل پيچيده 
مگر نه اين . ايم و از راه ساده اهتراز می کنيم

  است که ساده گوئی را مردم بهتر می فهمند؟
مارکس و انگلس زمانی از سوسياليسم علمی در 
مقابل انواع و اقسام سوسياليسمهای کاذبی که 
د وجود داشت به دفاع برخاستند که می خواستن

آنها . را نشان دهند” سوسياليسم”تفاوت مدعيان 
نيآمدند ديگی تهيه کنند و هر مدعی حمايت از 
سوسياليسم را در آن بريزند هم زنند و به تعدد 

” نيروی سحر انگيز همه با هم”عددی و قدرت 
آنها مدعی نشدند که سوسياليسم . تکيه کنند

همه ... تخيلی، خرده بورژوائی، فئودالی و
. اند و بهتر است وحدت کنند” اليسمسوسي”

مارکس و انگلس آنچه را که تا به آن روز از 
نظر تاريخی توجيه پذير و مترقی می دانستند با 
کشف قانونمنديهای سوسياليسم علمی که متکی 
بر تکامل دانش فلسفه، علوم، اقتصاد، و سياست 

زيرا عمر تاريخی . بود ارتجاعی ارزيابی کردند
حمايت از سوسياليسم می . سيده بودآنها به سر ر

توانست در آن زمان همه چيز معنا دهد و مردم 
را گمراه کند در حاليکه در آن دوران روشنائی 
و شفافيت طلب می شد و اين بود که بايد از 

  . حمايت می گرديد علمیسوسياليسم نوع 
مارکس و انگلس نتوانستند ظهور پديده 

اين بود که در  امپرياليسم را پيشگوئی کنند و
مورد انقالبات همزمان در پاره ای از ممالک 
پيشرفته سرمايه داری و يا در همه آنها نظرياتی 
می داند که گرچه در همان دوران تاريخی 
درست بود ولی در قرن بيستم نمی توانست 
. مبنای مبارزه کمونيستها و احزابشان قرار گيرد

نقالبی اين لنين بود که با زنده کردن مضمون ا
مارکسيسم، سوسياليسم علمی را صيقل داد و 

 ٧ادامه در صفحه ...برای اينکه مردم

 تجاوزگران استعمارگر بايد خاک عراق را بی قيد و شرط ترک کنند
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  ...و” سوسياليسم علمی”
را از گمراهی برهاند بدرستی نام احزاب  

سوسيال دموکرات را که تا آن روز احزاب طبقه 
کارگر محسوب می شدند و به اپورتونيسم و 

و از اکونوميسم و کائوتسکيسم گرويده بودند 
انقالب دست شسته بودند به نام حزب کمونيست 
تغيير داد تا طبقه کارگر تفاوت ميان انقالب و 

در غير اين صورت هنوز . ضد انقالب را بفهمد
سوسيال دموکراتها نيز می توانستند خود را 

اين لنين . احزاب طرفدار طبقه کارگر جا زنند
 بود که نشان داد آنها احزاب بورژوائی در درون

مضحک است اگر کسی . جنبش کارگری هستند
نام ” همه کارگران”بخواهد برای در برگرفتن 

حزبش را از کمونيست به سوسيال دموکرات 
بدل کند تا ساير مدعيان سوسياليست نيز در 

اين ملقمه بزودی به گندابی . داخل آن بگنجند
کسانيکه از اين راه می . وحشتناک بدل می شود
ی مارکسيسم لنينيسم را روند مضمون انقالب

وقتی کسی از لنينيسم دفاع می . درک نکرده اند
کند دفاع از يک دوره بزرگ و طوالنی تاريخی 

دوران بروز . بعد از مارکس و انگلس است
امپرياليسم و امکان تحقق سوسياليسم در کشور 
واحد، دوران جنگهای جهانی و انقالبات ملی و 

ها به آن، ضد مستعمراتی و برخورد کمونيست
دوران آزادی ملل در بند و حق تعيين سرنوشت 
ملتها، دوران تحقق ديکتاتوری پرولتاريا و 
اهميت حزب در رهبری انقالب و ساختمان 
سوسياليسم، شناخت عميق ماهيت طبقاتی دولتها، 
انقالب بزرگ خلقهای شوروی و چين، تجربه 
اندوزی از ساختمان تاريخی سوسياليسم در 

  ... ا وکشور شوراه
لنينيسم . لنينيسم مولود اين دوران تاريخی است

  . بيانگر مرزها و نه مخدوش کردن آنهاست
وقتی شما مرزها را تعيين کنيد و يا بخواهيد 
تعيين کنيد بايد برای آن مبارزه نمائيد و اين امر 
به شفافيت و پاکيزگی ايدئولوژيک کمک می 

د و در حالی که اگر نخواهيد مبارزه کني. کند
خانه نشين شويد و لم دهيد و تئوريهای بی سر 
وته ببافيد و بحثهای اسکوالستيک بکنيد مفهوم 

در ” سوسياليسم علمی”عام و بی بو خاصيت 
برای مشوب . دروان کنونی بهترين بهانه است

کردن افکار، ايجاد التقاط، مخدوش کردن مرزها 
ديگر نيازی به مبارزه نيست، اين امر يک قانون 

. د بخودی نظام سرمايه داری استخو
بورژوازی خودش اين کار را می کند و 
پرولتاريا بايد برای جلوگيری از انحراف فکری 

وقتی مبارزه پرولتاريا موقوف . با آن مبارزه کند
گردد هر تشکلی عمال به زير نفوذ افکار 
بورژوازی می رود که هر روز و هر ساعت 

سوسياليسم . مانند باران از آسمان می بارد
فراغت از مبارزه است دوران مرخصی ” علمی

  . انقالبی است
” سوسياليسم علمی”پس روشن است که توسل به 

چراغ رهنما نيست مظهر گمراهی ايدئولوژيک 
نفی لنينيسم توسط دشمنان لنينيسم است که . است

پاره ای از آنها . جرات ندارند با آن مبارزه کنند
ر آنها از سوسياليسم به شما می گويند که تفسي

معلوم نيست که چرا . علمی همان لنينيسم است
آنها برای تفسير خود از سوسياليسم علمی برای 
آنکه همه اين تفسير را بفهمند و قبول کنند 
مبارزه نمی کنند و خود را در پشت سنگر 

لنينيسم . وارفته سوسياليسم علمی پنهان می کنند
سياليسم سوسياليسم علمی نيز هست ولی سو

علمی لنينيسم نيست و فرار از لنينيسم است و 
باين جهت هم پاره ای که جسارت مبارزه 
انقالبی ندارند اين واژه گمراه کننده را برای 

طبيعتا هستند . فريب طبقه کارگر برگزيده اند
کمونيستهائی که نفهميده بدنبال اين واژه رفته اند 
ا و از کنه مبارزه عظيم ايدئولوژيک که ب

رويزيونيستهای شوروی بر سر لنينيسم و 
آنها نمی . رويزيونيسم در گرفته است بی خبرند

دانند که اين عقب نشينی آنها جديد نيست توطئه 
نخستين بار . رويزيونيستها در قالب ديگريست

در قرن گذشته خروشچف لنينيسم را به زير 
پرسش برد و از درون آن کمونيسم اروپائی و 

ی پرولتاريا و راه کسب قدرت از نفی ديکتاتور
طريق پارلمان يعنی پارلمانتاريسم بورژوائی 

در دوران خروشچف بود که مفهوم . زاده شد
تمام . دموکراسی و دولت، غير طبقاتی شد

مبارزه با رويزيونيسم بر سر مضمون انقالبی 
به سرنوشت اتحاد . مارکسيسم يعنی لنينيسم بود

انی که لنينيسم جماهير شوروی سوسياليستی زم
ايدئولوژی آن بود بنگريد و زمانی که 

آقای خروشچف بر آن حاکم ” سوسياليسم علمی”
  . گشت

برخی برای خود اين تصور واهی را آفريده اند 
که می توانند در اين جمع بزرگتر با تفسيرهای 

” چپ”عجق و وجق از سوسياليسم که بخود نام 
کنند و سايرين را قانع  می دهند از لنينيسم دفاع

سی سال است که اين اتحادهای واهی . نمايند
که برای آشفته فکری در ميان کمونيستها ” چپ”

خلق می شود وبايد مخرج مشترک اپورتونيستی 
بين آنها ايجاد کند با شکست مضحکه آميز 

هر چند سالی مشتی از راه می . روبرو شده است
و حواهای  رسند و به خيال اينکه نخستين آدم

تاريخ هستند پيامبرگونه از بندگان خويش می 
روند و شکست ” اتحاد چپ”طلبند که به راه 

اينها کسانی . مکرر را بار ديگر تکرار کنند
هستند که از دروس تاريخ هيچ نيآموخته و 
. خويش را مرکز جهان کنونی جار می زنند

اينکه تا کنون اين سياست با شکست روبروشده 
ر ماهيت سياست، بلکه در وجود افراد گويا نه د

در مرکز  ناباب بوده، در اين بوده که گويا آنها
توجه قرار نداشته اند و حال، يعنی از اين پس 

برخی . همه چيز بر وفق مراد خواهد بود
قربانيان جهل تاريخی نيز به اين راه می روند و 
. عاقبت يا قربانی و يا خانه نشين می شوند

نشانه ضعف است و نه قدرت  ”اتحادهای چپ”
آنوقت . و به قدرت کمونيستها هرگز نمی افزايد

در اين اتحادهای بی سر ” همه”پس از اينکه 
وته و بدون اصول و مرز قانع شدند در برنامه 
خود جای لنينيسم مورد اختالف را با 

مورد توافق عوض می ” سوسياليسم علمی”
ی از بر اين پنداربافی کودکانه که حاک. کنند

. ضعف و ترس از مبارزه است بايد گريست
وحدت تنها در روند مبارزه بدست می آيد و اين 
مبارزه بايد روشن و قابل تعقيب برای همه 

مبارزه يواشکی وجود ندارد و . کمونيستها باشد
آنها که می . بدرد الی جرز هم نمی خورد

خواهند با نظريات ضد لنينی مبارزه کنند، نيازی 
جمعی از ضد لنينيستها ندارند تا به خلق م

” سوسياليستهای علمی”بلندگوی لنينيسم را با 
اين مجمع، مجلس سوگواری لنينيسم . تقسيم کنند

است که هر اپورتونيست، ضد انقالبی، 
تروتسکيست، سوسيال دموکرات و 
رويزيونيستی در آن ساز خود را سر داده 

 .لنينيسم می خواند” جنازه”روضه خويش را بر 
اين هم آوائی با دشمنان مارکسيسم لنينيسم است 

. و تقويت لنينيسم” دموکراسی”و نه احترام به 
لنينيستها بايد پرجم خويش را مستقال بر پا دارند، 
مستقال سياست خويش، موضعگيری خويش، 
نمايشات خويش را بمنصه ظهور برسانند و 

خود را با ضد . ابتکار عمل را بدست بگيرند
قاطی کردن، هميشه به نفع اپورتونيسم  لنينيستها

هيچوقت ” همه”آنها نمی فهمند که اين . است
قانع نمی شوند و جامعه طبقاتی هر روز و هر 

که   های جديدی خلق می کند” همه”ساعت 
اقناع ”طالبند وقت شما را تا روز قيامت برای 

کمونيستها هرگز نمی . بگيرند” دموکراتيک
اين تئوری نه تنها . نندرا قانع ک” همه”توانند 

ضد علمی و ضد مارکسيستی است غير عملی 
نيز هست و با واقعيت دنيای طبقاتی خويشاوندی 

کسانيکه فکر می کنند در دنيای طبقاتی با . ندارد
تسلط بورژوتزی بر همه ماشين شستشوی مغزی 

را قانع کنند بوئی از مبارزه ” همه”قادرند 
نشناخته و  طبقاتی نبرده، دشمن طبقاتی را

احترام خاص برای بورژوازی بی آزار و اذيت 
  .         خلق کرده اند

رفقای چينی به مناسبت نود و پنجمين سالگشت 
تولد لنين در مبارزه با رويزيونيستها در همين 

در ” پيروزی کبير لنينيسم”رابطه از جمله جزوه 
شماره ” پرچم سرخ”در مجله  ١٩٦٥سال 

  :در آن می آيد. ندمنتشر کرد) خون چی(٤
آوريل امسال مصادف با نود و پنجمين  ٢٢”

  .سالروز ميالد لنين کبير بود
لنين در مجلس ياد بود يکی از انقالبی ها گفت 
که مارکسيستها برخالف آنکسانيکه با سوء نظر 
به منظور دروغ گوئی و فريب  مردم فقط به 
سخنان زيبا و مداحی های مبتذل اکتفاء می کنند، 

مراسم يادبود انقالبيون فقيد برای طرح از 
  .وظايف خود استفاده مينمايد

امروز هنگاميکه ما از لنين ياد می کنيم، وظيفه 
عمده ما اينستکه با قاطعيت از احکام انقالبی 
لنينيسم دفاع کنيم، با تحريفات رويزيونيستهای 
معاصر در اصول لنينيسم مخالفت ورزيم و 

معاصر را با مبارزه مبارزه عليه رويزيونيسم 
عليه امپرياليسم و بويژه امپرياليسم آمريکا بطور 

  .  فشرده پيوند دهيم
به مناسبت جشن نودمين  ١٩٦٠ما در سال 

سالگشت تولد لنين با برافراشته نگاهداشتن پرچم 
 ٨ادامه در صفحه ...لنينيسم، توجه 

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است
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  ...و” سوسياليسم علمی”
يزيونيسم خود را به اغتشاش ايدئولوژيکی که رو

معاصر در جنبش جهانی کمونيستی ايجاد کرده 
بود، معطوف ساختيم و سه مقاله معروف خود 

بود، منتشر ” زنده باد لنينيسم”را که يکی از آنها 
در اين مقاالت ما در پرتو احکام اساسی . نموديم

لنينيسم و با در نظر داشتن وضع واقعی جهان 
ياليسم، کنونی، بطور عمده بر روی مسايل امپر

جنگ و صلح، جنبش آزادی بخش ملی، انقالبات 
پرولتاريائی و ديکتاتوری پرولتاريا تاکيد نموديم 
و ثابت کرديم که لنينيسم، آنطور که 
رويزيونيستهای معاصر در باره آن ياوه سرائی 

نشده است، بلکه لنينيسم نيروی ” کهنه”می کنند، 
می حياتی اليزال خود را همواره آشکارتر نشان 

هر چند که ما در آن زمان هنوز خروشچف . دهد
و رهبری حزب کمونيست اتحاد شوروی را 
آشکارا مود انتقاد قرار نداده بوديم، ولی معهذا 

که ما در اين مقاالت ارائه کرديم، کامال  ینظرات
در خالف جهت يک سری از نظرات پوچ و بی 

  .معنی رويزيونيستهای خروشچفی قرار داشتند
قاله ما نفرت و انزجار رويزيونيستهای اين سه م

خروشچفی را برانگيخت و ترس و هراس مرگ 
آنها نظرات ما را . آلودی بر آنها مستولی ساخت

طی مقاالت و سخنرانيهای گوناگون و با بکار 
بردن همه گونه حيله و نيرنگ رذيالنه و 
بيشرمانه بطور لجام گسيخته مورد حمله قرار 

ين، سرانجام، چهره حقيقی ولی با وجود ا. دادند
رويزيونيستهای خروشچفی در انظار مردم 

بديهی است که . جهان آشکارتر برمال گرديد
لنينيستهای  - ميبايستی مشترکا با مارکسيست

کشورهای ديگر مبارزه مصممانه خود را عليه 
لنينيسم و اين روند  -اين مرتدان از مارکسيسم

دهيم و  مخالف در جنبش جهانی کمونيستی ادامه
  . در آن راه به پيش گام برداريم

ولی رهبری . خروشچف از صحنه خارج شد
جديد حزب کمونيست اتحاد شوروی مکررا 
اعالم کرد که از اين پس نيز همچنان مشی 
رويزيونيستی کامل و رشد يافته خروشچف را 
وفادارانه تعقيب و خروشفيسم بدون خروشچف 

در مخالفت  آنها همچنان. را اجراء خواهد نمود
لنينيستهای انقالبی پافشاری  - با کليه مارکسيست

می کنند و تا امروز از تهمت زدن و حمله 
کردن، با تمام وسايلی که در اختيار دارند، به 

زنده باد ”احکام اساسی لنينيسم مندرجه در مقاله 
   .و دو مقاله ديگر دست نکشيده اند” لنينيسم

و دو مقاله ” سمزنده باد لنيني”از زمان انتشار 
. ديگر تا بامروز پنج سال سپری گشته است

واقعيات پنج سال اخير چه حکمی را ثابت می 
کنند؟ در اين مورد هم اکنون ديگر تاريخ رای 
کامال عادالنه خود را داده است و همچنين 
رويدادهای پنج سال اخير صحت نظرات ما را 

  .کامال ثابت کرده اند
برای بررسی کليه مسايلی وليدر اين مقاله مکانی 

که در سه مقاله فوق الذکر مطرح نموده ايم، 
نيست، بنابراين فقط به اظهار نظر در باره 

  .برخی از آننها اکتفاء می کنيم
  .در باره مسئله سرشت امپرياليسم - ١

رويزيونيستهای خروشچفی تئوری لنينی 
” تکامل خالق”امپرياليسم را بنام باصطالح 

  .اندکامال تحريف کرده 
آنها با ادعا باينکه هم اکنون ديگر سرشت 
امپرياليسم تغيير يافته است، اين واقعيت را نيز 
که امپرياليسم موجد جنگهای جديد است، نفی می 

آنها تبليغ می کنند که گويا هيئت حاکمه . کنند
جنگ طلب ”امپرياليسم آمريکا و سران آن 

می ” همانند ما در فکر تامين صلح”و ” نيستند
باشند و باز جار و جنجال براه می اندازند که 

امکانات عملی برای محو ”گويا در حال حاضر 
قطعی و ابدی جنگ از زندگی جامعه موجود می 

 ١٩٦٠، و نيز پيش بينی کرده اند که سال ”باشد
به ”چنان سالی خواهد بود که در آن تغيير جهان 

جهانی فارغ از سالح، فارغ از ارتش و فارغ از 
  .، آغاز خواهد شد”جنگ

ما برخالف رويزيونيستهای خروشچفی در مقاله 
و دو مقاله ديگر خاطر نشان ” زنده باد لنينيسم”

سرشت امپرياليسم نمی تواند تغيير ”ساختيم که 
تا زمانيکه در جهان امپرياليسم ”و ” يابد

کاپيتاليستی موجود است، سزچشمه و امکان 
نين ما همچ. ”جنگ نيز وجود خواهد داشت

اعالم کرديم که امپرياليسم آمريکا نيروی عمده 
تجاوز و جنگ در دوران کنونی بوده و 

  .غدارترين دشمن خلقهای سراسر جهان است
رويدادهای پنج سال گذشته ثابت کردند که ادعاها 
و اظهارات رويزيونيستهای معاصر و در راس 
آنها خروشچف مبنی بر اينکه سرشت امپرياليسم 

يير يابد و اين هم اکنون ديگر تغيير می تواند تغ
يافته است، فقط و فقط در جهت خدمت به 
امپرياليسم آمريکا و فلج ساختن اراده خلقهای 

  .انقالبی سير می کند
با وجود اينکه سياست تجاوزی و جنگی 
امپرياليسم آمريکا با مخالفت قطعی خلقهای 
سراسر جهان روبرو گرديده است و همه جا با 

جه گشته است، ولی تا کنون نه فقط شکست موا
کوچکترين تغييری در اين سياست بوجود نيامده 
. است، بلکه بعکس همواره تشديد می گردد

امپرياليسم آمريکا در آسيا، آفريقا و آمريکای 
التن از هيچ تالشی برای تشديد سرکوبی 

شتار جمعی توده کجنبشهای آزاديبخش ملی و 
  .های مردم روگردان نيست

رياليسم آمريکا علی الخصوص در بخش امپ
صد در صد غير ” جنگ ويژه”جنوبی ويتنام به 

انسانی دست زده است، نيروهای نظامی خود و 
دست نشاندگانشان را به خاک ويتنام جنوبی وارد 
نموده است ، سالحهای جديد گوناگون بکار برده 
است و شعله آتش جنگ را ديوانه وار به بخش 

                 .داده است هعشمالی ويتنام توس
امپرياليسم آمريکا همپا با تشديد سياست جنگی 
خود بهيچوجه آنگونه که رويزيونيستهای 
معاصر خواب ديده اند، به خلع سالح عمومی و 
کامل تحقق نبخشيده است، بلکه به عکس پيوسته 
. تسليح عمومی و کامل خود را تشديد نموده است

کنون ديگر بحد اکثر هزينه نظامی آمريکا هم ا
رقم خود در زمان صلح رسيده است و اين 
بمراتب ازميزان هزينه های نظامی زمان جنگ 

نمايندگان . تجاوزکارانه در کره باالتر رفته است
امپرياليسم آمريکا همگی چه آيزنهاور و چه 

علی رغم تالش تهوع آئر  - کندی و يا جانسون
دادن رويزيونيستهای معاصر برای زيبا جلوه 

آنان، مکررا اعالم کرده اند که اياالت متحده 
و ” دارای تهور ريسک جنگ می باشد”آمريکا 

محدود يا غير محدود،  - برای هرگونه جنگی
 - آمادگی -هسته ای يا متعارفی، بزرگ يا کوچک

  .دارد
آيا اين واقعيات می توانند حتی باندازه سرموئی، 
ه بعنوان دليلی بر تغيير سرشت تجاوزکاران

امپرياليسم، فرض گردند؟ آيا سرکردگان 
و ” در فکرتامين صلح بوده”امپرياليسم بدينسان 

؟ آيا می تواند ادعا شود که ”جنگ طلب نيستند”
جهان فارغ از ”ما به آن جهان ايده آل، يعنی 

وارد ” اسلحه، فارغ از ارتش و فارغ از جنگ
  شده ايم؟

امروز جانشينان خروشچف يعنی رهبری جديد 
ب کمونيست اتحاد شوروی به منظور فريب حز

خلقها، خود را تحت فشار شرايط موجود مجبور 
ميبينند با ظاهر سازی و عدم رضايت چند شعار 

ولی آنها دو باره به . ضد امپرياليستی سردهند
نواختن آهنگ کهنه شده خروشچف و ثناگوئی 

آمريکا ادامه می دهند و جانسون را   امپرياليسم
ن کلمات خوش آهنگی مانند با بکار برد

و ” با درايت”، ”خوددار”، ”منطقی”، ”معقول”
آنها همچنين با کليه وسايل . غيره ستايش می کنند

اين فکر را تبليغ می کنند که اتحاد شوروی و 
امپرياليسم آمريکا می توانند در مسئله تقليل 

” برای يکديگر نمونه”هزينه های نظامی خود 
  .باشند

ته قابل توجه است که بويژه اين نک
رويزيونيستهای معاصر در زمانيکه راهزنان 

ی در مسئله ويتنام نقاب از چهره ئآمريکا
برافکنده اند و سرشت امپرياليستی خود را کامال 
برمال ساخته اند، کما فی السابق با تمام نيروی 
. خود اياالت متحده آمريکا را در پناه می گيرند

و خروشچف فقط در  يگانه فرق جزئی ميان آنها
اينستکه خروشچف فرد بسيار ابلهی بود، در 

خروشچف با . صورتيکه آنها قدری زيرک ترند
مزخرفبافی چنين ادعا می کرد که گويا حادثه 

تجاوزی از طرف امپرياليسم ” باک بو”خليج 
بلکه اين حادثه از طرف چين . آمريکا نبوده است

نوکر  اين سخنان. و ويتنام برانگيخته شده است
شيزی پ هچنان شبيه سخنان ارباب می باشد که ب

ر نمی کند، ولی ونمی ارزد و هيچکس آنها را با
ظاهرا رهبری کنونی حزب کمونيست اتحاد 
شوروی از گذشته تجربه آموخته و شيوه سخن 

آنها در همه جا اين . گوئی ديگری برگزيده است
شايعه و دروغ را پخش می کنند که بعلت اينکه 

حزب کمونيست چين وحدت اردوگاه گويا 
سوسياليستی و همبستگی چين و شوروی را 
برهم زده است، لذا اياالت متحده آمريکا در 

قبل از . تجاوز خود به ويتنام جسارت يافته است
هر چيز بايد متذکر شد که اين ادعاها حقايق را 

محقق است که اين . کامال وارونه جلوه می دهند
 ٩حه ادامه در صف...درست 

  آزاد بايد گردند  ،دانيان سياسی، بی قيد و شرطزن
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  ...و” سوسياليسم علمی”
رويزيونيستهای خروشچقی می باشند که وحدت 
اردوگاه سوسياليستی و همبستگی چين و 
شوروی را برهم زده اند، و همچنين شکی نيست 
که اين درست رويزيونيستهای خروشچفی هستند 
که به امپرياليسم آمريکا در تجاوز به ويتنام 

يتا اينستکه هدف اين ادعا ماه. جرات داده اند
راهزنان آمريکائی را تبرئه کنند و چنين وانمود 
سازنذ که گويا تجاوز آمريکا به ويتنام زائيده 
خصلت امپرياليسم نيست، بلکه سرچشمه ای 

  . ديگردارد
آنکسانيکه چنين ادعاهائی می کنند کمافی السابق 
مدافعين امپرياليسم آمريکا می باشند و درست 

ع تجاوز آمريکا را تشويق اين اشخاند که در واق
  اين مقاله ادامه دارد   ”.می کنند

  
*****  

  
  ...اتحاد جماهير شوروی و

شوروی . بکلی فرق کرددر شوروی وضع 
رويزيونيستی بيکی از وارد کنندگان 
صهيونيستهای يهودی از روسيه به اسرائيل شد 
که پايه های احزاب فاشيستی اسرائيل را تشکيل 

وروی تنها دولت مقتدر بود ش). توفان- می دهند
زمانيکه مسئله خاور  ٤٠که در نيمه دوم سالهای 

نزديک بحرانی شد، بهيچکدام از طرفين درگير 
  .اسلحه تحويل نداد

اين واقعيات موضع مستقل و نه موضعی که 
ناشی از عالئق سودجويانه باشد  را در مسئله 

  .برخورد به اسرائيل به اثبات می رساند
 

فلسطين چگونه بود؟ وضعيت آنروز  
اين وضعيت قبل از هر چيز از تسلط استعماری 
بريتانيای کبير که از طرف جامعه ملل در سال 

قيموميت فلسطين را دريافت کرده بود،  ١٩٢٣
  .حکايت می کرد

پيرامون وضعيت عمومی خاور نزديک بعد از 
  :١٩١٩کنفرانس صلح 

پادمان بهر حال  ١٩١٩کنفرانس صلح سال 
با ياوه  -پيمان راجع به جامعه ملل ورسای و

گوئيهای خوش آهنگ در مورد تعهدات ملل 
پيشرفته در قبال ملل کمتر پيشرفته، و همچنين 
مجددا در مورد حق خود تعيينی سرنوشت، ليکن 
بدون تعيين موازينی در مورد وضعيت خاور 

آنجا ارتشهای اشغالگر . نزديک را بوجود آورد
ر مناطق تحت که در آخر جنگ همچنان د

بريتانيائيها در مصر، . اشغالشان باقی ماندند
، )مزوپوتامين(فلسطين، سوريه و بين النهرين

اعراب تحت رهبری فيصل در حجاز با کنترل 
  .مرکز عربستان و تا دمشق

پس از مدت کوتاهی بريتانيا و فرانسه نقشه 
سياسی منطقه را چنان برهم زدند که تنش ها و 

بدون مسئله فلسطين اجتناب  انفجارات آتی حتی
  .ناپزير می بود

بريتانيا بيروت و سواحل  ١٩١٩در پايان سال 
لبنان را به سپاهيان فرانسه واگذار کرد و 
قيوميت سوريه در اختيار  ژنرال فرانسوی گوار 

  .قرار گرفت
وضعيت جديد به اعراب نشان داد که متفقين 

پيکو را که وجود آنرا -دقيقا پادمان  سايکس
بدون وقفه در مقابل حسين و پسرش فيصل با 
پرگوئی تکذيب می کردند، اکنون به اجراء 

ماه  ١٦پيکو مورخ - پادمان سايکس.(گذارده اند
يک توافقنامه سری ميان دول  ١٩١٦مه 

بريتانيای بزرگ و فرانسه بود که در آن مناطق 
نفوذ در منطقه خاور ميانه و نزديک ميان 

ز جنگ جهانی اول تعيين فرانسه و بريتانيا پس ا
ميان  ١٩١٥اين پيمان در نوامبر . شده بود

ديپلمات فرانسوی فرانسيس ژرژ پيکو و ديپلمات 
بر اساس . انگليسی مارک سايکس توافق شده بود

اين قرار دادبريتانيا تسلط بر اردن امروزی، 
. عراق و مناطق پيرامون حايفا را کسب کرد

رقی ترکيه، فرانسه می بايد تسلط بر جنوب ش
. شمال عراق، سوريه و لبنان را بدست آورد

هرکدام از اين دول حق داشتند در داخل مناطق 
 نفوذ خود حد و مرزهای ممالک مورد نظر خود

منطقه ايکه بنام فلسطين ناميده . تعييين کنند را
-شد بايد تحت اداره بين المللی قرار می گرفت

  )توفان
 اعراب دست به شورش برداشتند در

و جافا ناآرامی های ) بيت المقدس(اورشليم
  .يهودی ستيزانه آغاز شد

فيصل را به  ،کنگره ملی اعراب در دمشق
را به هللا عنوان پادشاه سوريه و برادرش عبدا

  .پادشاهی عراق برگزيد
بريتانيا و فرانسه عليرغم تغييرات جزئی، به 

پس . سياست برنامه ريزی شده خود ادامه دادند
ترکيه  ١٩٢٠سان رمو در ماه اوت از توافق در 

امضای خود را زير پادمانی نهاد که بر اساس 
آن سوريه، بين النهرين، عربستن ومصر از 

  .قيوميت دولت عثمانی خارج شدند
مجددا در ) با تغييرات جزئی(تمامی اين توافقات

  .يکبار ديگر در لوزان تائيد گرديد ١٩٢٣سال 
اق را که از بريتانيا قيموميت مصر و کنترل عر

مناطق بغداد، بصره و موصل تشکيل می شد، 
  .در دست گرفت

لبنان  ١٩٢٠که تا سپتامبر (فرانسه کنترل سوريه
دست فرانسه . بدست گرفت) را نيز شامل ميشد

برای درهم شکستن پادشاهی فيصل باز گذاشته 
وزير مستعمرات  ١٩٢١در ماه مارس . شد

يار قديمی کوشيد دل  -وينستون چرچيل - بريتانيا
خريدار اسلحه اش فيصل را که کالهی بزرگ 
توسط فرانسوی ها سرش رفته بود ، دوباره 

چرچيل فيصل را در بغدد پادشاه . بدست آورد
مشکل اينجا بود که کنگره ملی . عراق نمود
را به اين سمت برگزيده بود و حال هللا عراق عبدا

بريتانيا در . می بايست برای وی اريکه ای يافت
ين از قسمت شرق رود اردن کشور اردن فلسط

را به پادشاهی کشور هللا را بر پا ساخت و عبدا
جديد التاسيس برگزيد و سرانجام در سپتامبر 

پادمان کفالت فلسطين به اجراء  ١٩٢٣سال 
 G. v. Paczensky, Faustrecht.( گذارده شد

am Jordan? S. 54f., Tübingen 1978(.  
وان ديد که از همين واقعيات مختصر می ت

قدرتهای بزرگ استعمارگر امپرياليستی دست به 
آنها چگونه حکومتها و . چه بازی کثيفی زدند

پادشاهيهای جديد به قدرت رسانيده و از قدرت 
انداختند و بدون توجه به مصالح قدرتهای درگير 
  .بذر نفاق را برای تنشهای آتی در منطقه کاشتند

ن اين تنش با افزايش کّمی يهوديان در فلسطي
اينک در منطقه تشديد شد و در اين ميان نقش 

همان . گروههای صهيونيستی نبايد فراموش شود
گروههائی که از آغاز قرن بيست برای تشکيل 
اسرائيل بزرگ به بهای نابودی اعراب آن 

آنها از همان زمان بر آن . مناطق، می جنگيدند
بودند که اسرائيل بزرگ بايد در فلسطين پا 

  .دبگير
قدرت استعماری بريتانيا در بيانيه بالفور در سال 

يک دولت يهودی را به  حق تشکيل ١٩١٧
برای آنها در اين زمان . رسميت شناخته بود

دولتی در ”جنبش صهيونيستی که مترصد ايجاد 
بود يک گروه کمکی مناسب در مبارزه ” دولت

با تالشهای ضد استعماری اعراب محسوب می 
         .شد

  . سياست سپس با حفظ قيموميت ادامه يافتاين 
قيموميت متن بيانيه بالفور را به مقدمه قرارداد ”

قرار داد مسئوليت  ٢اضافه می کند، در بند 
ايجاد آنچنان شرايط سياسی، اداری و اقتصادی 
در کشور که منجر به تامين وطن ملی 
. صهيونيستی شود به بريتانيای کبير واگذار شد

” آژانس يهودی”بينی شد که يک پيش  ٤در بند 
بمنزله هيات دولتی برسميت شناخته می شد که 
وظيفه آنرا داشت مشورت و همکاری با 
سرپرستی فلسطين در موارد اقتصادی، اجتماعی 
و ساير مسايل که به استقرار وطن يهودی 

به  ١١و در بند . مربوط می شود بانجام برساند
آژانس سرپرستی اين وظيفه داده شد که با 

يهودی همکاری کند تا کليه امور دولتی، خدماتی 
و پيشگيری بر اساس عادالنه و مبانی مساوی به 
انجام برسانند و به عمل در آورند و برای اينکه 
هر منبع کمکی طبيعی کشور را مورد بهره 

    .برداری قرار دهند
پادمان جامعه  ٢٢قيموميت اصولی را که در بند 

ينکه فلسطين نظير لبنان، ملل آمده بود يعنی ا
سوريه و عراق داری اين حق هستند که موقتا به 
عنوان دول مستقل شناخته شوند، مورد توجه 

اين امر شامل مشاوره اداری و . قرار نداد
همکاری يک دولت سرپرست بود تا زمانيکه 

همچنين . آنها بتوانند بر روی پای خود بايستند
ائی که متفقين قيموميت به همان گونه به وعده ه

پيشتر به اعراب در زمينه حمايت از استقالل 
آنها داده بودند و يا حتی تبصره امنيتی بيانيه 

) در خاطرات چرچيل(١٩٢٢بريتانيا در سال 
 Sami Hadawi, Brennpunkt .عمل نکرد

Plästina, S. 28, Rastatt) .(1970.  
. باين ترتيب در فلسطين سه نيرو عمل می کردند

گران بريتانيائی، آژانس يهود و استعمار
  .فلسطينيها

مهاجرت يهوديان به فلسطين و نقش آنها در آنجا 
  :به صورت زير تحول يافت

 ١٠ادامه در صفحه ...با باجراء گذاردن

  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است
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  ...اتحاد جماهير شوروی و
قيموميت مرزهای کشور مورد سرپرستی يعنی  

فلسطين به صورت کامل يک منطقه کشوری به 
به آن . کيلومتر مربع تعيين شد ٢٦٣٢٢مساحت 

 ٧٠٤مساحت آبی داخل کشوری به مقدار 

 ١٣( Hulehکيلومتر مربع با درياچه الحوله 
و يا    Tiberiasطبريه (تيبرياس) کيلومتر مربع

کيلومتر  ١٦١) (Genezarethدرياچه جنزارت 
 ١٠٤٩)(دريای مرده(و نصف بحر الميت) مربع

 ٢٧٠٢٦بر  با کل مساحت بالغ) کيلومتر مربع
  .کيلومتر مربع، اضافه شد
کشور را اشغال  ١٩١٨زمانيکه متفقين در سال 

نفر جمعيت داشت  ٧٠٠٠٠٠کردند، فلسطين 
 ٧٠٠٠٠مسلم و  ٥٧٤٠٠٠(نفر عرب ٦٤٤٠٠٠
  .يهودی ٥٦٠٠٠و ) مسيحی

يک سرشماری انجام شد و نشان  ١٩٢٢در سال 
 ٥٩٠٠٠٠(بالغ بر  ٧٥٧١٨٢داد که کل جمعيت 

مسيحی و  ٧٣٠١٤يهودی،  ٨٣٧٩٤مسلم، 
  . می باشند) سايرين ٩٤٧٤

سرشماری دومی انجام شد که  ١٩٣١در سال 
نشان داد که جمعيت در مجموع بالغ بر 

مسلم،  ٧٥٩٧١٢(افزايش يافته ١٠٣٥٨٢١
 ١٠١٠١مسيحی و  ٩١٣٩٨يهودی،  ١٧٤٦١٠

  ).سايرين
دولت فلسطين کل اهالی را  ١٩٤٤در سال 
عرب،  ١١٧٩٠٠٠(تخمين زد ١٧٦٤٠٠٠
  ).سايرين ٣٢٠٠٠يهودی و  ٥٥٤٠٠٠

کل اهالی عرب و يهودی  ١٩٤٨در نيمه ماه مه 
بر اساس همان سبک تخمين 
قبلی توسط حکومت فلسطن 

نفر  ٢٠٦٥٠٠٠به 
عرب و  ١٤١٥٠٠٠(رسيد

  ).يهودی ٦٥٠٠٠٠
پس از آن سهم يهوديان 

 ٨نسبت به کل جمعيت از 
به  ١٩١٨در صد در سال 

 ،١٩٢٢درصد در سال  ١٢
در صد در سال  ١٧تقريبا 
در صد در سال  ٣١، ١٩٣١
 ١٩٤٨و در نيمه مه  ١٩٤٤

رشد سريع اين . افزايش يافت
افزايش جمعيت يهودی تکان 
دهنده تر است چنانچه اين 
واقعيت در نظر گرفته شود 
که ضريب خالص رش 
طبيعی اعراب فلسطين 

در صد باالتر از  ٥٠تقريبا 
يهوديان فلسطينی قرار 

در صد به نسبت  ٢/٣(داشت
مهاجرت ). در صد ٢/٢

عظيم دليل رشد سريع سهم 
يهودی ها نسبت به کل 

  . جمعيت بود
يهودی ها  ١٩١٨در سال 

 ٦٥٧٦٤(تقريبا دو درصد
از کل مساحت ) هکتار

 ٢٦٣٢٣١(کشاورزی

  .را در اختيار داشتند) هکتار
در طی سی سال بعدی 
يهوديان زمينهای جديدی 

يش خريدند و کل مالکيت خو
بر زمين را تا آخر دوران قيموميت در ماه مه 

درصد کل  ٥هکتار يا  ١٤٣٨٥٣به  ١٩٤٨
معذالک دولت فلسطين در سال . زمينها رساندند

درصد اراضی  ١٥تخمين زد که يهوديان  ١٩٤٦
 ,Sami Hadawi). آباد فلسطين را صاحبند

Brennpunkt Plästina, S. 28, Rastatt 
1970.)   

نبش فلسطين که در چهل برای نقطه ضعف ج
سال اخير معلوم گرديد و خيلی کمتر از يهوديها 
سازمان يافته بودند قبل از هر چيز دو عامل 

يکی از آنها خريدهای . قطعی وجود دارد
. اراضی توسط يهوديان که قبال به آن اشاره شد

با وجود اينکه در ميان توده وسيع اعراب يک 
وجود جنبش نسبتا وسيع ضد فروش اراضی 

داشت ولی يهوديان توانستند و بويژه طبيعتا 
محافل ثروتمند و صهيونيست مقادير عظيمی 

  .اراضی بخرند

آنها اين اراضی را از سران قبايلی می خريدند 
 اين طوايف حسينيها. که در فلسطين تسلط داشتند

Husseinisنحاشيبيها ،Nahashibis حديدها ،
Hadis   و دجانيزهاDajanis ر دوران قبال د

امپراتوری عثمانی از موقعيت برتر برخوردار 
به . بودند و حال از فروش زمينها سود می بردند

علت مرتجع بودنشان با دولت امپراتوری 
عثمانی همدستی می کردند و حال نيز آماده 
بودند با امپرياليستها و حتی صهيونيستها 
همکاری کنند بجای اينکه از جنبش ملی 

فلسطينی توده های مردم  - رهائيبخش عربی
  .حمايت کنند

دليل دوم ترور خونين خشونت آميز 
استعمارگران بريتانيائی بعد از اعتصاب عمومی 

در عرض سه . بود ١٩٣٦فلسطينيها در سال 
سال ده ها هزار فعالين فلسطينی به قتل رسيدند و 

  .هزاران نفر ربوده شدند
اين سرکوب نقش قبايل فئودال، افندی ها را 
بمراتب تقويت کرد که کليه احزاب فلسطينی و 
همچنين شورای عالی اعراب را که در سال 

تازه تاسيس شده بود تحت کنترل در  ١٩٤٢
      . آورند

بر عکس در اين سالها جنبش صهيونيستی از 
همه امکانات استفاده کرد تا مواضعش را تقويت 

باين نحو توانستند از اعتصاب عمومی سال . کند
د ببرند تا شرکتهای اقتصادی خودشان سو ١٩٣٦

  .را با قدرت جا بيندازند
اين وضعيت عمومی بود که مبتنی بر آن 

به خاطر  ١٩٤٧بريتانيای کبير در بهار سال 
مناطق تحت قيموميت به سازمان ملل مراجعه 

زيرا اکنون اقليت يهودی نيز بر ضد تسلط . کرد
اکنون همه ضد . استعمارگران برخاسته بود

تانيای کبير بودند که دست بدامان سازمان بري
  .ملل شده بود

بريتانيای کبير به منزله  ١٩٤٧آوريل  ٢در 
کشور قيم از دبيرکل سازمان ملل متحد در 
خواست کرد مسئله فلسطين را در دستور کار 

و . نشست رسمی بعدی مجمع عمومی قرار دهد
مصر، عراق،  ١٩٤٧آوريل  ٢٢و  ٢١در 

ربستان سعودی از دبيرکل سوريه، لبنان و ع
درخواست کردند که موضوع پايان قيموميت 
فلسطين و اعالم استقالل آن را نيز در دستور 

  . کار سازمان ملل قرار دهد
موظف (  ) مجمع عمومی يک کميته ويژه را

کرد به فلسطين برود و به پزوهش مبادرت 
اوت  ٣١گزارشی که اين کميته در . ورزد
نقشه . دو نقشه تشکيل می شدارائه داد از  ١٩٤٧

اکثريت تقسيم بر اساس اتحاديه اقتصادی و يک 
  . نقشه اقليت ايجاد يک اتحاديه دول
  قطعنامه تقسيم  

 ٦قطعنامه تقسيم بعنوان توصيه فلسطين را به 
 ٥٦(سه قسمت آن. قسمت اصلی تقسيم می کرد

برای يک دولت صهيونيستی ) درصد کل منطقه
 ٤٣(گر همراه با يافاسه بخش دي. رو شدِزِر

که در محاصره ساير مناطق غريبه بود ) درصد
 ١١ادامه در صفحه ...برای يک دولت

 زنده باد مارکـسـيـسـم ــ لنيـنيـسـم

 ١٨١)١١(نقشه تقسيم فلسطين بر اساس مصوبه سازمان ملل متحد
  ١٩٤٧نوامبر  ٢٩مورخ 

  )بيت المقدس(منطقه شهری اورشليمـ  کشور عربیـ  کشور يهودی
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  ...اتحاد جماهير شوروی و
در  ٦٥(و حواليش) بيت المقدس(اورشليم. عربی 

می بايست به صورت يک منطقه بين ) صد
  .المللی تحت نظر سازمان ملل بشود

مناطقی  دولت صهيونيستی  طبيعتا شامل تمام
می شد که در مالکيت يهوديان و يا مورد 

معذالک به آنها . سکونت يهوديان بود
سرزمينهای وسيعی که مورد توجه صهوينيستها 
بود افزودند که کامال در مالکيت اعراب بود و يا 

مثال . محل سکونت اعراب محسوب می شد
که نصف سرزمين ) نجف(فلسطين جنوبی

 ٢/١در آن تنها فلسطين را در برمی گيرد و 
درصد مالکيت يهودی وجود داشت در اختيار 
مناطق مورد نظر دولت صهيونيستی قرار 

  .گرفت
از جانب ديگر بايد دولت عربی حداقل تعداد 
ممکن يهودی و حداقل ممکن مناطق يهودی 

جمعيت دولت صهيونيستی . نشين را شامل شود
 ٤٩٧٠٠٠يهودی و  ٤٩٨٠٠٠بايد شامل    
بايد  عيت دولت عرب برعکسعرب باشد، جم

يهودی  ١٠٠٠٠عرب و تنها  ٧٢٥٠٠٠شامل 
باقيمانده اعراب و يهوديان بايد در منطقه . بشود

. زندگی کنند) بيت المقدس(بين المللی اورشليم
  )ادامه دارد(

*****  
 

...زن   و عقايد  
با شاه ايران جواهرات هنگفتی دريافت داشته 

بدون کاغذ پليس ترکيه که اين جواهرات . بود
خريد را در خانه اش يافته بود وی را به جرم 

اين واقعه پای دربار . دزدی دستگير می کند
ايران را به ميان می کشد و سرانجام به آزادی 

دربار ايران از اين . فاحشه ترک منجر می شود
  . بذل و بخشش ها بسيار داشت

همه می دانستند که دربار کانون  ٣٢در سالهای 
مسابقات زيباترين لب و . ر نظر بودفساد از ه

و سويچ پارتی اوقات ... زيباترين پستان و
بيکاری درباريان و ايل و تبار آنها را پر می 

ايران فاحشه خانه ملک حسين، ملک . کرد
روسای ممالک امارات   حسن، پادشاه يونان و

سرمايه های ملی ايران در . متحده عربی بود
ناسيوناليستی فساد پای روسپيگری و تقويت انتر
زنان درباری و . طبقات حاکمه هزينه می شد

مجيزگويان که حسرت اين دوران فساد و 

را می خورند به ” مواهب”برخورداری از آن 
” تابناک”نسل جوان در مورد درک دوران 

سلطنت از مسئله زن در ايران تنها به دروغ 
آنها درک آخوندها در برخورد . متوسل می شوند

که فقط درکی پورنوگرافيک و از کمر  به زنان
به پائين است را بهانه می کنند تا آب تطهير بر 

  . سر شاه بريزند
. شاه هرگز برای شخصيت زن ارزش قايل نبود

آزادی زن را در کشف حجاب می دانست 
همانگونه که آخوندها آزادی زن را در حجاب 

دستگاه ستم شاهی . اجباری جستجو می کنند
مارس روز آزادی زنان مخالفت کرد  ٨هميشه با 

و هر زن و مردی را که می خواست اين روز 
تاريخی را جشن بگيرد به کنج زندان می 

روز زن در دوران ستم شاهی همانقدر . انداخت
دو رژيم . تقلبی بود که در دوران استبداد مذهبی

سلطنت و اسالمی ماهيتا از برخی جهات از يک 
ی سلطنتی و هر دو رژيمها. قماش بودند

دارو دسته های ضد . استبدادی سرمايه داری اند
کمونيست با حيله گری باين ويژگی مهم 

در حاليکه . رژيمهای گذشته تکيه نمی کنند
دشمنی با زنان، تحقير آنها، تبديل آنها به کاال، 
بهره کشی از آنها، اعمال مردساالری همه و 
همه در دوران سرمايه داری ممکن است و 

. ه داران خواهان حفظ اين وضعی هستندسرماي
حتی در پيشرفته ترين ممالک سرمايه داری 
زنان دارای حقوق مساوی با مردان از نقطه 

  .نظر دريافت دستمزد نيستند
حال خوب است که بيک بازگوئی از زبان شاه 

ارزش زن برای يک مرد فقط ”: توجه کنيم
زمانی است که زن زيبا و طناز باشد و بداند 

  .ونه زن بماندچگ
من نمی دانم اين ! اين داستان آزادی زن

فمينيستها چه می خواهند؟ واقعا چه می 
خواهند؟ شما می گوئيد برابری حقوق می 

من نمی خواهم بی ادبانه ! خواهند، حقيقتا که
زنها می خواهند برابری ... صحبت کنم، اما

ببخشيد که من اينطور . قانونی داشته باشند
ولی اين چگونه با استعدادشان  صحبت می کنم،

جور در می آيد؟ زنها نه تنها ميکل آنژ و باخ 
عرضه نداشته اند، بلکه حتی يکدانه آشپز قابل 

به من بيخود . هم از بين خود بيرون نداده اند
نگوئيد که برای اينکار به زنان امکان داده 

آيا واقعا زنان چنين فرصتی نداشتند . نشده است

يخ يک آشپز قابل عرضه کنند؟ که در طول تار
زنان هيچ چيز با عظمتی عرضه نکرده اند، 

  !هيچ چيز
تنها مطلبی که می توانم در باره زنان بگويم اين 
است که آنها هرگاه به قدرت رسيدند خيلی قسی 
تر از مردها بودند، بسيار ظالم تر از آنان و 

زنان بهنگام حکومت قسی ! خيلی خونخوارتر
  ...القلب اند

از (”...شماها اصوال مکاريد، همه موذی هستيد
اوريانا ”مصاحبه خانم روزنامه نگار ايتاليائی 

جمهوری ”با شاه از مجله آمريکائی ” فاالچی
  ).١٩٧١مورخ اول دسامبر ” نو

در مورد اين آدم ماليخوليائی که سلطنت بايد در 
خانواده اش موروثی باشد چه می شود گفت؟ 

بايد بزعم سلطنت طلبان پسر فاسد و دزدش نيز 
. همين سياسيت را ادامه دهد ،با روی کار آمدن

ملتی که چنين جانورانی برای تسلط بر خود 
تبليغ کند و ترجيح دهد لياقت يک زندگی آزاد و 

  .شرافتمندانه و انسانی را ندارد
حقوق زنان تنها و تنها در جامعه سوسياليستی 

عه تمام زيرا در اين جام. امکان تحقق می يابد
زمينه های مادی برای چنين تحولی در عرصه 

عامل . اقتصادی و حقوقی فراهم می شود
فرهنگی و اجتماعی يعنی افکار سنتی مردم که 
محصول قرنها ستم طبقاتی است از امروز به 

ولی سوسياليسم در کنار . فردا تغيير نمی کند
در عرصه  ،ايجاد شرايط مادی چنين تحولی

ی مبارزه می کند تا تفاله های فرهنگی و اجتماع
جامعه کهن را بدور افکند و زن را از اسارت 

در جامعه ايکه زنان بطور قطعی از . برهاند
. اسارت برهند آن جامعه ديگر طبقاتی نيست

کمونيستها با اعتقاد عميق به مارکسيسم لنينيسم 
  .باين راه گام می گذارند

  
*****  
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  زن و عقايد شاهانه
مودب سخن علم وزير دربار اگر با لحن هللاسدا

.بگوئيم به خواجه حرمسرای شاه معروف بود
،انگليسی، ، سوئدی، ايرلندیدختران ايرانی

با پول... ، ترک و، آمريکائی، فرانسویآلمانی
ملت ايران از خارج برای شاه سفارش می داد
تا وی شهوترانی کند و وی نيز از ته مانده

حتی آقای علم به علت شغل. هايش نصيبی ببرد
فشان در پی يافتن معشوقه مناسب برایشري

اين حقايق را ديگر نمی شود. پسر شاه بود
خود علم اين غالم خانه زاد که. انکار کرد

نوکر شاه بود تا نوکر ملت ايران در کتاب
خاطرات خود شمه ای از آنها را افشاء کرده

سلطنت طلبان ديگر نی توانند زيرش. است
ت علم را که با پولولی آنها اين اقداما. بزنند

ماليات مردم در دربار فاحشه خانه باز کرده
زيرا بازتاب. بود مورد تائيد قرار می دهند
برای آنها شاه. زندگی خود آنها نيز بوده است

همه کاره است و دارای همه حقوق ويژه
شاه بايد در همه عرصه ها شاه. بدکاری و فساد

مدعی اند کهآنها تازه طلبکار نيزهستند و . باشد
شاه های قبلی حرمسرا داشتند ولی محمد رضا
شاه تنها زنان باب طبعش را به حرم خود راه
می داده است و از سرای خويش با دستمزدهای
.کالن به ديارشان روانه می کرده است
مطبوعات ترکيه يکروز از راز يک فاحشه
ترک پرده برداشتند که به پاس

 ١١ ادامه در صفحه...همخوابگی

حزب واحد طبقه کارگر ايران "حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: 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. تاس

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

 .گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و 
 ائيلتاسيس اسر

اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی پس از جنگ جهانی و ضربات هولناکی که به کادرهای حزب
، پس ازکمونيست شوروی که در صفوف نخست جبهه ضد فاشيستی می جنگيدند وارد شده بود

ميليون مردم ٢٥آنکه با زمين سوخته ای روبرو شد که نازيها در شوروی بجای گذارده بودند و 
از اينکه پايان دسيسه امپرياليستها در تجاوز نازيها بهپس . به قتل رسانده بودندشوروی را

شوروی به مفهوم دست کشيدن از توطئه عليه اتحاد شوروی نبود و ارتشهای متفقين و بويژه
آمريکا هر لحظه حاضر بودند با بسيج مجدد نازيها آنها را بر ضد اتحاد شوروی به کار بگيرند تا

شوروی سوسياليستی بايد يک. ست خورده و ناتمام خود را با موفيت به پايان برسانندبرنامه شک
سياست خارجی مدبرانه را اتخاذ می کرد که با تکيه احساس تنفر انسانها نسبت به جنگ

رتلها وا، کنسرنها و کامپرياليستی و عذاب وجدانها از آنهمه جنايات تکان دهنده سرمايه داران
راه پيشگيری از جنگ مجدد را هموار سازد و خطر تجاوز به شوروی را به يستیممالک امپريال
کمونيستها در تمام. اتحاد جماهير شوروی پس از جنگ سياست صلح را اتخاذ کرد. حداقل برساند

جهان برای حفظ صلح که بسيج مردم برای ممانعت از تجاوز به شوروی بود سازمان يافتند و
اين سياست از طرف شوروی در اروپای. يری از جنگ فراهم آمدجنبش عظيمی برای جلوگ
پيشنهاد. آنها با پذيرش بی طرفی اتريش خاک اتريش را ترک کردند. شرقی و ميانه اجرا ء شد

.دادند که آلمان متحد و بيطرف بوجود آيد که مورد طرد آمريکا و انگليس و فرانسه قرار گرفت
تنها مخالفت. د آلمان را از کشور صنعتی به کشاورزی بدل کردان آن بودند که بايهانگليسها خو

امپرياليستها از همان بدو کار در امر پيشنهادات صلح آميز. استالين از اين فاجعه جلوگرفت
شورويها اخالل می کردند و در تالش بودند تا با استخوان الی زخم گذاردن هميشه  امکان فشار به

کمونيستها با. جنگ گرم به جنگ سرد بدل شد. زنده نگاه دارند شوروی و خطر حمله به آن را
سياست صلح خويش دست امپرياليستها را در همه جهان باز کردند و فرصت تنفس به شورويها

حزب کمونيست آلمان در اسنادی که در اين زمينه منتشر کرده. دادند تا به ترميم خرابيها بپردازند
چون از اين. شناختن اسرائيل توسط رفقای شوروی می پردازد است از جمله به مسئله برسميت

حربه ضد کمونيستها هميشه برای تحريک احساسات ضد شوروی استفاده می کردند و می کنند
١٩٧٩الزم ديد در اين زمينه به اسناد رفقای آلمانی منتشره در سال ) توفان(حزب کار ايران

   :رجوع کند
شما میآنچه . خوب: د مسايل سياسی مطلعند شايد اکنون بپرسندپاره ای خوانندگان که در مور

ای از ميان انبانی از دروغ  برايم روشن می شود که سياست، خط مشی نويسيد برايم روشن است
  .”خارجی اتحاد جماهير شوروی را تعيين کرد
يس، اين چگونه است که اتحاد شوروی موافق تاسليکن ممکن است شماری از افراد بپرسند

  اسرائيل بود؟
می بينند که) توفان-از هنگام انتشار اين کتاب(سال پيش ١٢امروز انسانهای زيادی برخالف شايد

در داخل را ، اعراباسرائيل يک دولت متجاوز است که همسايگان خود را بمباران می کند
ه می تواندشوروی چگون. ، کامال با آمريکا همکاری می کندمورد تعقيب قرار می دهد شانکشور

  تاسيس يک چنين دولتی را به حساب مردم فلسطين تائيد کند؟
به عنوان آخرين مطلب در سياست خارجی اتحاد شوروی در تحت رهبری استالين به مسئله

  .اسرائيل توجه کنيم
ما خواهيم ديد که در آنجا نيز همان خط مشی سياسی که در اروپای ميانه و شرقی و مثال در آلمان

  .بارزه برای صلح و استقالل و همکاری وجود داشت بروز می کنديعنی م
در وهله اول اين استدالل را که بلشويکها می خواستند از شر يهوديان خالص شوند می توان به

تنها ١٩٣٥-١٩٤٣در سالهای  یيهودی فرار ٢٥٦٢٠٠٠از . استناد ارقام بی اعتبار کرد
اتحاد. حاد جماهير شوروی زندگی نوينی يافتنددرصد شهروندان يهودی ات ٣/٧٥يا  ١٩٣٠٠٠٠

جماهير شوروی هيچگاه مهاجرت شهروندان يهودی اتحاد شوروی را به ساير مناطق جهان
 ٩ادامه در صفحه ...البته در دوران روی کار آمدن رويزيونيستها (تشويق نکرد حتی به فلسطين
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