
جایزه صلح بھ اوباما محکومیت جنگ 
 طلبی جرج بوش است

تصمیم در مورد . جایزه صلح را تقدیم کردند، ھ اوباما رئیس جمھور آمریکاامسال ب
، حقوق بشر  زیرا کھ مسئلھ جنگ و صلح،اعطای جایزه صلح ھمیشھ سیاسی بوده است

کھ بنحوی از انحاء در رابطھ با مسائل اجتماعی است   و یا ھر مسئلھ ایو نقض آن
و شیمی جایزه نوبل فیزیک حتی اعطای .  امری سیاسی است و جنبھ طبقاتی داردطبیعتا

.  می تواند براحتی طبقاتی شود،کھ صرفا یک امر علمی و غیر طبقاتی تلقی می شود
زیرا ھیات داوری می تواند بدالیل سیاسی و طبقاتی این جایزه را در شرایط تقریبا 

رائیلی مساوی از یک دانشمند فلسطینی و یا لبنانی و عرب دریغ کرده بھ یک دانشمند اس
حتی می تواند بھ زخاروف منتقد دستگاه شوروی کھ دانشمند . و یا آمریکائی بدھد

در متن تشدید تضادھای امپریالیستی   زیرا کھ دانش فیزیک وی،فیزیک بود ببخشد
جایزه صلح و ادبیات ولی . ابزار تبلیغاتی خوبی برای رقابت ابرقدرتھا محسوب می شد

جایزه . اعمال نفوذ سیاسی در آنھا صورت می گیرددو جوایزی ھستند کھ بیشترین 
دستش تار آرنج بخون خلقھای جھان و  کھ صلح را زمانی بھ ھنری کیسینجر بخشیدند

بویژه خلق شیلی آغشتھ بود و در ھمدستی با پینوشھ و کشتن آلینده رسوای خاص و عام 
 ٤ ادامھ در صفحھ...جنایتکار  تروریسِت،یکی دیگرازدریافت کنندگان جایزه  صلح.گردید

 

         

 پایانی بر امتیاز دھی ایران متصور نیست
این طور بھ نظر میآید کھ توافقاتی پشت پرده بر سر کنترل تولید انرژی ھستھ ای در 
ایران میان رژیم جمھوری اسالمی و امپریالیستھا برخالف مصالح مردم میھن ما در 

کست خورده و ضعیف بر پشت میز جمھوری اسالمی کھ از مواضع ش. جریان است
روسیھ . مذاکرات نشستھ بوده است در زیر فشار امپریالیستھا کمر خم کرده است

امپریالیستی کھ با اوباما بر سر سپر دفاعی موشکی در لھستان و چک با بھ توافق 
رسیده است در این معاملھ منافع مردم ایران را وجھ المصالحھ این بده و بستانھا نموده 

 .روسیھ ھم از توبره می خورد و ھم از آخور. دان
ولی کارخانھ ھای اسلحھ سازی از سھمشان نمی گذرند و قرار است ھمان موشکھا را 

نظارت بر کار این موشکھا را آمریکائیھا با مشورت . در ترکیھ استوار سازند
٥ ادامھ در صفحھ...  .صھیونیستھا کھ متحد ترکیھ است انجام می دھند

 
 

         

 اراذل و اوباش اسالم
 خرداد از جانب جناح مسلط حاکمیت بھ علت عمق و تداوم این ٢٢سرکوب نسبی جنبش 

 بر خالف تصور دارو دستھ احمدی نژاد موجب تقویت دائمی قشر مافیائی ،جنبش
 تضادھای درون ،نھ تنھا این سرکوب و مقاومت عظیم مردم. امنیتی حاکم نشد-نظامی

بھ عیان دیدند کھ آنھا . روحیھ حاکمیت را نیز تضعیف نمودبلکھ ، د کردحاکمیت را تشدی
 ٦ ادامھ در صفحھ... توپ و تانک و مسلسل دیگر در میان

 

         

 انفراد رژیم در عرصھ جھانی
شکست حاکمیت در مقابل جنبش رزمنده و دموکراتیک مردم ایران نھ تنھا مواضع رژیم 

 بلکھ رژیم جمھوری اسالمی را از سریر قدرت در ،را در درون ایران تضعیف کرد
حال حامیان رژیم . عرصھ افکار عمومی جھان بھ زیر کشید و بھ چاه انفراد افکند

د  با شرط احتیاط عمل نماینجمھوری اسالمی اعم از مترقی و ارتجاعی ناچار می شوند
ای احمدی نژاد و بی محابا عنان اختیار خویش را بدست ماجراجوئی ھا و گزافھ گوئی ھ

 .ندھند
، حاکمیت ظاھرا نھ از عمق تضادھای درون خود ، غافلگیر شدرژیم جمھوری اسالمی

و نھ حد پافشاری رقبا در تکذیب خویش خبر داشت و نھ از درجھ آمادگی مردم کھ 
حاکمیت بیکباره . حاضر بھ فداکاری و مبارزه برای کسب حقوق انسانی خویش بودند

 ران کھ خواھان ھدایت و کنترل آن بودند پیشی گرفتھ و این مردمنددید کھ جنبش از رھب

 ٧ادامھ در صفحھ ...کھ رھبران را بدنبال خود کشیده و بھ پذیرش پاره ای 

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

کاله شرعی ھستھ ای 
 خیانت است

حزب کار ایران بارھا و بدون حسابگری 
ر مورد بورژوائی نظر روشن خویش را د

غنی سازی اورانیوم در ایران بیان کرده 
مدتھا قبل از ) توفان(حزب کار ایران. است

اینکھ امپریالیستھا و صھیونیستھا تالش 
 و نھ حقکنند این حق مسلم مردم ایران 

ی را بھ زیر پا بگذارند بر جمھوری اسالم
 . تحقق این حق پافشاری کرد

یای ما بر این نظر بودیم و ھستیم کھ در دن
کنونی بر سر کنترل مواد انرژی زا و 
كسب منابع انرژی جنگ سختی میان 
امپریالیستھا بر سر غارت آن درگرفتھ 

آنھا می خواھند نھ تنھا کنترل . است
، تولید و توزیع نفت و گاز را در استخراج

دست خود بگیرند بلکھ می خواھند منابع 
اورانیوم و دستیابی بھ فن آوری ھستھ ای و 

د برق از طریق نیروگاھھای ھستھ ای تولی
را نیز در چنگ خود نگاه دارند تا 
بدینوسیلھ ھم در شرایط کنونی و ھم در آتیھ 

داشتھ در دست خود زمام اختیار جھان را 
کنترل انرژی در واقع در عرصھ . باشند

شما . اقتصادی بھ عنوان کنترل جھان است
در زیر با نمونھ ھائی از این فعالیتھا 

امپریالیستھا می کوشند با . و ھستیدروبر
انعقاد قراردادھای استعمارگرانھ شیره جان 
. ملتھا را بمکند و کشورشان را غارت کنند

آنھا در حالیکھ موضوع ھستھ ای ایران را 
بھ عنوان عامل تھدید امنیت بین الملل 
وانمود می کنند و با تھدید و ارعاب می 

ن انرژی خواھند مانع شوند کھ استقالل تامی
ایران حفظ شود برای ممالک عربی خلیج 

 ٢ادامھ در صفحھ ...فارس و خارج خلیج
 

 دھم  ســال –دوره شــــشـم  
 ٢٠٠٩ـ نوامبر ١٣٨٨ آبان -١١۶ مارهـش



    

 ٢                                                 صفحھ                                 توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران      ١٣٨٨  ماه آبان ماه  –١١۶   شماره  

[Text eingeben]

 ...كاله شرعی
فارس برنامھ ھای درازمدت تولید انرژی اتمی 

رائیھای آنھا ا، دپول نفت آنھا را می گیرند. دارند
 بکار می گیرند تا برایشان نیروگاه اتمی بسازند را

، تجارب و در کشور خود اشتغال ایجاد کنند
، وابستگی این کشورھا را خویش را افزایش دھند

، مواد ی خویش افزایش دھندبھ نوع نیروگاھھا
معدنی اورانیوم را در حیطھ تسلط خود در آورند 
و بھ این کشورھا بفروشند و پول نفتشان را باال 
بکشند و تازه بعد از اینکھ این نیروھا برپا شد 

را بھ آنجا اعزام انسوی رکارشناسان آمریکائی و ف
کرده تا کنترل کامل تولید برق را در دست داشتھ 

و برای کارشناسان خود اشتغال بوجود باشند 
آورده باشند و زمینھ نفوذ و جاسوسی خویش را 

در تبلیغات آنھا ایران حق . در منطقھ فراھم آورند
تولید برق اتمی ندارد زیرا ھم آفتاب دارد و ھم 

، ایران حق تولید برق اتمی ندارد زیرا نفت و گاز
ا محیط زیست را آلوده می کند و آب خلیج فارس ر

ولی از زمانیکھ دورنمای انعقاد . گرم می کند
قراردادھا پر نان و آب با ممالک عربی پیدا شده 

، نھ از است نھ از آفتاب گرم و سوزان امارات
نفت و گاز آنھا و نھ از خطر آلودگی محیط زیست 

 باین گزارشات .از ھیچکدام صحبتی نمی شودآنھا 
     :دقت کنید

 : نوشت١٠/٠٥/٢٠٠٩ خبرگزاری ایرنا در تاریخ
یک مقام ارشد امارات متحده عربی اعالم -تھران“

، این کشور در نظر دارد کھ بھ عنوان بخشی کرد
 میلیارد دالری انرژی اتمی این ٤٠از برنامھ 

کشور نخستین نیروگاه ھستھ ای در میان 
 ٢٠١٧کشورھای عرب خلیج فارس را تا سال 

گزاری بھ گزارش خبر. احداث و راه اندازی کند
ی  نماینده“ حمد الکعبی“، رویترز از ابوظبی

 بین المللی انرژی اتمی روز انسژامارات در آ
 ما در حال :بھ خبرنگاران گفت) یکشنبھ(گذشتھ

طی کردن مراحل ارزیابی پیش از اجرای این 
طرح ھستیم و برنامھ ھا برای راه اندازی اولین 

 ...“ بھ خوبی پیش می رود٢٠١٧نیروگاه در سال 
، یک ھیات ھشت نفره کھ بر اساس این دستور“

“ احمد مبارک المزروعی“ریاست آن بر عھده 
، مسئولیت اجرای طرح ھای ھستھ ای خواھد بود

 ...امارات را برعھده می گیرد
ھمچنین دولت امارات با ھمکاری و مشورت 

، ژاپن و کره جنوبی و ، فرانسھکشورھای آمریکا
امھ ھای ھستھ ای مطابق قوانین بین المللی برن

 ...خود را دنبال می کند
سازمان انرژی ھستھ ای امارات قراردادی تا 
پایان امسال برای راه اندازی طرح ھای ھستھ ای 

 با آمریکا و فرانسھ امضاء می کند
گفتھ می شود کھ ھزینھ طرح ایجاد یک نیروگاه 
برق ھستھ ای در امارات کھ در سال جاری آغاز 

ر تا ھشت میلیارد دالر ، بین چھاخواھد شد
 ....است

این کشور قراردادھایی را در این راستا با 
. کشورھای آمریکا و فرانسھ امضاء کرده است

ارزش قراردادھای این کشور با آمریکا بھ منظور 
 بھ ٢٠١٢تاسیس نیروگاه برق ھستھ ای تا سال 

 . میلیارد دالر می رسد١٢
 از دولت ابوظبی ھمچنین بھ منظور بھره گیری

ھمکاری و مشاوره آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 “.معاھده ھای این آژانس را امضاء کرده است

از آنجا کھ از ھمان بدو امر دول امپریالیستی زمام 
امور اتمی امارات متحده عربی را بھ کف گرفتھ 
و غنایم را میان خود تقسیم کرده اند صدایشان در 

ای کشوری کھ نمی آید کھ تولید انرژی اتمی بر
. سومین تولید کننده نفت جھان است صرف ندارد

آنھا این افسانھ ھا را برای مردم ایران می سازند 
و بخشی از اپوزیسیون ایران کھ با مغز خود نمی 

 .بلغور می کنند آنرااندیشد 
ایران از زمان رژیم گذشتھ پیمان منع گسترش 

ء کرده است و بھ سالحھای ھستھ ای را امضا
 را رانیوموب این پیمان جھانی حق دارد کھ اموج

در ایران غنی کرده ازمساعدت سازمان جھانی 
ایران حق ندارد . انرژی اتمی نیز برخوردار باشد

 . بھ ساختن بمب اتم دست زند
امپریالیستھا و صھیونیستھا کھ خودشان ھم بمب 
اتم دارند و ھم اورانیوم را غنی می سازند با 

 و بھانھ جوئی و سند سازی و قلدری و اتھام زنی
تحمیق افکار عمومی جھان و اپوزیسیون خود 
فروختھ ایران تالش می کنند کھ این حق قانونی 
مردم ایران را لگدمال کرده و با قطعنامھ ھای 
غیرقانونی ایران را بھ محاصره اقتصادی کشانده 
و از ورود تجھیزات فنی از جملھ برای 

 ما در زمان شاه ھواپیماھای آمریکائی کھ بھ
فروختھ اند جلوگیری کرده تا ھواپیماھا بھ علت 
نقص فنی سقوط کنند و مردم میھن ما را تحت 

کاری ِ روشن ِ  کار آنھا نمایِش. فشار قرار دھند
، ، فلسطین، کره شمالیاست کھ بھ مردم کوبا

 قلدری و زورگوئی .نیکاراگوئھ کردند و می کنند
 .اساس سیاست امپریالیستھاست

 نیش عقرب نھ از ره کین است         
 .اقتضای طبیعتش این است

ھر ملتی کھ بجای مقابلھ با استعمارگران بھ اوامر 
آنھا تن دردھد و قلدری را بپذیرد ھرگز لیاقت 

امپریالیستھا بھ تسلیم . آزادی و استقالل را ندارد
آنھا . شدگان ھرگز رحم نکرده و نمی کنند

مایت خویش قرار می خودفروختگان را مورد ح
دھند ولی خلق میلیونی را غارت کرده و سرکوب 

کسانیکھ ماھیت امپریالیسم و صھیونیسم . می کنند
را نشناسند ھمواره اسیر زنجیرھای اسارت باقی 

 .خواھند ماند
اخیرا با روی کار آمدن اوباما و صحنھ سازیھای 
وی در عرصھ دیپلماسی و صلح جوئی و خلع 

ی جلب نظر دنیای اسالم و پرده سالح اتمی برا
پوشی بر جنایات صھیونیستھا در فلسطین و کتمان 

کردن سیاست توسعھ سالحھای ھستھ ای خویش و 
زمینھ سازی برای نقض حق مسلم ایران و کره 
شمالی در داشتن نیروگاھھای ھستھ ای و غنی 
سازی اورانیوم مذاکراتی نیز در ژنو با نمایندگان 

نماینگان جمھوری . جام دادندجمھوری اسالمی ان
اسالمی با مواضعی متزلزل کھ ناشی از نمایشات 
اعتراض مردم ایران بود بھ این مذاکرات رفتند و 
طرفھای مقابل می دانستند کھ این نمایندگان 
مشروعیت ندارند تا بتوانند با تکیھ بر مردمشان 

این رژیم در جنگ نخست تبلیغاتی . تصمیم بگیرند
یز بشدت باختھ بود و با دستان خالی بھ با اوباما ن

با قطعیت و با توجھ بھ . پای میز مذاکره می رفت
دیپلماسی سری ھنوز نمی توان گفت کھ این 

، تا کجا حرف و تفسیر و توافقات دقیقا چیست
پیشنھاد است و تا کجا سیاه بر سفید بر روی کاغذ 

 ولی اگر بتوان بھ آنچھ مطبوعات .آمده است
 استناد کرد چنین تصویری بدست داده نوشتھ اند
 ایران حق دارد غنی سازی اورانیوم را :می شود

ادامھ دھد و باین ترتیب چھره خویش را مبنی بر 
 حفظ “انرژی ھستھ ای حق مسلم ماست“اینکھ 

نماید و امپریالیستھا نیز کنترل تولید انرژی ھستھ 
ای را در دست می گیرند و ایران را بخود وابستھ 

راه “در حقیقت تالش می شود یک . نمایندمی 
 برای حفظ چھره ایران در جھت تحقق “آبرومند

راھی را کھ . خواستھای امپریالیستھا پیدا کنند
راه “می نامند باید “ آبرومند“امپریالیستھا 

نامید تا موجب اعتراض مردم میھن “ عوامفریب
 . ما نگردد

ولی ایران غنی سازی اورانیوم را ادامھ می دھد 
باید پرسید کھ توافق بر سر غنی سازی اورانیوم 
ما را از شر وابستگی بھ امپریالیستھا نجات می 
دھد؟ ھدف از گرفتن حقمان برای غنی سازی 
اورانیوم چھ بود؟ مگر نھ این بود کھ ما می 
خواستیم بھ عدم وابستگی از امپریالیستھا دست 

تھا یابیم؟ اگر وابستگی اقتصادی ما بھ امپریالیس
ادامھ پیدا کند طبیعتا روزی وابستگی سیاسی ما را 
بدنبال داشتھ و ایران را بھ کشور زیر سلطھ بدل 

 .می کند
بر اساس گزارشات مطبوعات خارجی از جملھ 
نیویورک تایمز اورانیوم را نخست در نطنز تا حد 

این اورانیوم رقیق بھ .  درصد غنی می سازند٥/٣
سیھ درجھ غلظت در رو. روسیھ ارسال می شود

این اورانیوم رقیق را افزایش می دھند و بھ مرز 
سپس این مواد غنی شده .  درصد می رسانند١٩
.  درصدی را روانھ فرانسھ می کنند٧٥/١٩

مھندسین فرانسوی از این مواد میلھ ھای سوخت 
برای نیروگاھھای ھستھ ای ایران می سازند کھ 

صرف در نیروگاھھای ایران برای تولید برق م
 ١٢٠٠دولت ایران موظف می شود . می شود

کیلوگرم ھگزافلورید اورانیوم خویش را کھ در 
نطنز پس از سالھا تولید نگھداری می شود در 

   ٣ ادامھ در صفحھ...بگذارداختیار روسھا 

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران
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 ...كاله شرعی
 تا در روندی کھ بھ آن اشاره رفت مورد استفاده 

یران ذخیره باین ترتیب در انبارھای ا. قرار گیرد
اورانیومی وجود نخواھد داشت تا برای 

خبری بھ این دقت . کند“ خطر“تولید “ اسرائیل“
را کھ مطبوعات جھان از آن یاد می کنند شما در 

، تا زمان “ایرنا“خبرگزاری جمھوری اسالمی 
 .نگارش این مقالھ پیدا نمی کنید

اگر شایعاتی کھ گفتھ می شود حقایق باشند این 
ت ریش و قیچی است کھ رژیم ھمان سیاس

. جمھوری اسالمی بدست امپریالیستھا داده است
تامین و تولید انرژی ھستھ ای در ایران باید از دو 

 این .، سد روسیھ و سد فرانسھ بگذردسد بزرگ
دول استعماری ھرگاه اراده کنند می توانند از 

، تبدیل مواد اورانیوم رقیق بھ ، نقل و انتقالتحویل
آنھا می . اثر غنی سازی خودداری کنندغلیظ در 

توانند ارسال میلھ ھای سوخت را بھ علل سیاسی 
تجربھ این امر را مردم ایران . بھ تاخیر بیاندازند

ھم در مورد نیروگاه بوشھر دارند کھ نخست با 
 از بپایان رساندن تاسیسات ھای آلمان،افشار آمریک

ن آن خودداری کردند و حال روسھا با بازی شل ک
سفت کن و اخاذی و باجگیری از ایران آن را 
وسیلھ بده بستان در مذکراتشان با آمریکائیھا نموده 
اند و ھم این تجربھ را با شرکت فرانسوی اوردیف 
دارند کھ علیرغم توافقنامھ ھایش با ایران حقوق 

 .ایران را بعد از انقالب پایمال کرد
 در این گزارشات معلوم نیست کھ دولت فرانسھ

میلھ ھای سوخت را مستقیما بھ ایران تحویل می 
دھد و یا دوباره بھ روسیھ ارسال کرده و روسھا 

بھای این نقل . آنرا در ایران بکار می گیرند
اگر روسھا و . وانتقاالت نیز روشن نیست

فرانسویھا خودسرانھ بھ افزایش بھای انتقال دست 
زدند تکلیف ایران چھ می شود؟ ما تجربھ انتقال 
گاز روسیھ بھ اروپا را داریم کھ اوکرائین با 
خرابکاری در آن باج طلبی می کرد و حاضر 
نبود بھای گاز را بھ قیمت جھانی بپردازد و کسی 

در این گزارش ولی . نیز حریف اوکرائین نمی شد
معلوم است کھ اورانیوم غنی شده ایران از 
انبارھایش برای مدت نامعلوم بیرون می رود و 

روز از نو روزی از . ندارد بدان دسترسیسالھا 
ایران میلیاردھا دالر صرف غنی سازی . نو

اورانیومی کرده است کھ در اختیار 
امپریالیستھاست و کوچکترین تضمینی نیز برای 

 .دستیابی بھ آن وجود ندارد
ما تجربھ این را داریم کھ مستمرا و مرتبا 
توافقنامھ ھا و قراردادھای جھانی توسط 

یالیستھا و صھیونیستھا بھ زیر پا گذارده می امپر
شود و کسی حریف اسرائیل نیست تا حق مردم 

 بی آنھا حتی بھ قرار داِد. فلسطین را از آنھا بگیرد
این قراردادھا .  دھندنمیدر نیز تن “اسلو“ ِ ارزش

برای ممالکی کھ قدرت نظامی و نفوذ فراوان 

گران ندارند پشیزی ارزش ندارد و بدست استعمار
باز بھترین نمونھ آن حق . مرتب نقض می شوند

مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم است کھ 
علیرغم اینکھ پیمان منع گسترش سالحھای ھستھ 
ای را امضاء کرده است امپریالیستھا و 
صھیونیستھا حاضر نیستند این حق را برسمیت 

چھ کسی تضمین می کند کھ بعد از این، . بشناسند
 برسمیت بشناسند و میلھ ھای سوخت این حق را

را تحویل دھند؟ اگر تحویل ندادند چھ می شود؟ آیا 
ما ایرانیھا مسکو و یا پاریس را از نظر نظامی 

 برای احقاق حقوق خود اشغال می کنیم؟  
در تمام این گزارشات این نکات اساسی ناروشن 
باقی مانده است مھمتر از آن روشن نیست کھ 

ایران و عدم اتکای ایران بھ قدرت چگونھ استقالل 
اگر .  امپریالیستھا حفظ می شود، درمقابلیفن آور

ریش و قیچی در دست امپریالیستھا باشد غنی 
سازی اورانیوم از جانب ایران بھ چھ درد می 

ا ما توانستھ ایم بھ کف ، کدام حق مسلم رخورد
این ھمھ سرمایھ گذاری میلیاری برای چھ . آوریم

چرا سرنوشت نسلھای آینده ایران را کرده ایم؟ 
 بدست امپریالیستھا و صھیونیستھا داده ایم؟ 

دولت ایران بنظر می رسد کھ با موقعیت ضعیف 
سیاسی کھ داشتھ است بکلی تسلیم شده و بھ خفت 

این مسایل اگر روشن نشود . تن در داده است
. سخن بر سر یک خیانت ملی است. مشکوک است

بھ کودتای بیست ھشت مرداد کودتای احمدی نژاد 
بعد از ملی کردن صنایع نفت بیشتر شباھت پیدا 

ھدف از غنی سازی اورانیم مثال این نبود . می کند
 در صد اورانیوم در ایران غنی شود و ده در ٣کھ 

صد آن در روسیھ و سپس دوازده درصد آن در 
صف میلھ ھای  درصد در آمریکا و ن١٩، ژاپن

د کرده و نصف دیگر آنرا سوخت را فرانسھ تولی
این روند یعنی کاله شرعی پیدا . آلمان بسازد

کردن برای اینکھ ایران را بھ زیر وابستگی 
. اقتصادی و سپس سیاسی امپریالیستھا بکشانند

حتی روسیھ نیز میلھ ھای سوخت نیروگاھھای 
بھ چھ دلیل؟ آیا باید . ایران را مستقال تولید نمی کند

سیھ باشد کھ با ایران در نظارت فرانسھ بر رو
پشت پرده توافقاتی بھ عمل نیاورد و یا اینکھ 
تنھائی بھ باج خواھی از ایران نپردازد؟ آیا با این 
کار پرده از روی یک ھمکاری جھانی مافیای 
غنی سازی اورانیوم در جھان برداشتھ نمی شود 
کھ امپریالیستھا در پشت پرده مشغول تقسیم 

و از ھم اکنون برای صد سال بازارھا میان خودند 
آینده برنامھ ریزی می کنند؟ نباشد کھ خانواده ھای 
معینی از روحانیت در انحصارات غنی سازی 
اورانیوم در جھان سرمایھ گذاری کرده اند و می 

 خواھند ایران را با این انحصارات وابستھ کنند؟
ما از آن نوع غنی سازی حمایت می کنیم و کرده 

کیھ بر این حق مسلم مردم ایران قادر ایم کھ با ت
شویم بطور مستقل بھ تولید برق در نیروگاھھای 

ھدف غنی سازی اورانیوم بی . ایران موفق شویم
امپریالیستھا و اتکاء بھ “ الطاف“نیاز شدن از 

 در غیر این صورت آخوندھا .نیروی خود است
. کاله شرغی جدیدی برای خیانت ملی یافتھ اند

رانیم و تولید برق ھستھ ای یک غنی سازی او
روند مستقل و غیر قابل تجزیھ باید باشد در غیر 
اینصورت زمام تامین انرژی مورد نیاز و 
مصرف نسل آینده ایران بدست امپریالیستھا سپرده 

 .شده است
، استفاده و تامین در حقیقت غنی سازی اورانیوم

انرژی مورد نیاز و مصرف در داخل ایران از 
حق مسلم صلح آمیز ره برداری ھستھ ای طریق بھ

 معیوب مردم ایران است و بر سر نقض و یا
 .کردن این روند نمی شود توافق کرد

روشی کھ جمھوری اسالمی ایران بر اساس 
گزارشات خبرگزاریھا در پیش گرفتھ است مورد 
تائید امپریالیستھا و صھیونیستھا و ھمھ اپوزیسیون 

 است کھ با این حق شبھ انقالبی و تقلبی ایران
، این حق ایران از ھمان بدو امر مخالف بودند

مسلم را بھ مسخره می گرفتند و یا بھ بھانھ بمب 
اتمی آخوندی با جنجال و پخش اکاذیب و 

 .ھوچیگری آب بھ آسیاب اسرائیلیھا می ریختند
روش آخوندھا نظر این اپوزیسیون تقلبی را کھ از 

 مخالف بوده اند ھمان بدو امر با این حق ایران
این اپوزیسیون تقلبی حاال باید بھ . تامین کرده است

صف شود و برای اخوندھا دست بزند و برای 
احمدی نژاد تبریک بفرستد زیرا کھ نظر این 

رژیم .  تامین کرده است،اپوزیسیون تقلبی را
 این اپوزیسیون سردرگم را آخوندی خواسِت

ایران حق اپوزیسیون تقلبی . برآورده کرده است
  .انتقاد را از ھمان روز نخست از خود سلب کرد

حال با این سیاست جمھوری اسالمی امر تامین 
مستقل انرژی ھستھ ای برای تولید برق بھ گور 
سپرده شد و از این ببعد ایران می تواند مانند سابق 
نفت و گاز خود را بھ بازارھای امپریالیستی 

 برسد و دست سرازیر کند تا نفت و گاز باتمام
گدائیش پیش امپریالیستھا برای تامین انرژی دراز 

ورود نفت و گاز ایران و عدم کاھش آنھا بھ . شود
داخل بازارھا در کاھش بھای نفت موثر است و 
این عمل تنھا می تواند منافع ممالک بزرگ 

 .صنعتی امپریالیستی را تامین نماید
ود  برای حفظ سلطھ خاھتنرژیم جمھوری اسالمی 

فعالیت می کند و می خواھد بھر بھاء شده سلطھ 
 داری مایھرسروحانیت و دستگاه مافیائی 

منافع ایران در پای . جمھوری اسالمی را حفظ کند
تا ابد . منافع جمھوری اسالمی قربانی می شود

نمی شود حقایق مربوط بھ مذاکرات پشت پرده در 
ا اگر جمھوری اسالمی خود آنر. ژنو را پنھان کرد

برمال نکند رسانھ ھای گروھی امپریالیستی و 
 .صھیونیستی آنرا برمال خواھند کرد

***** 

 زندان و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد 
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...جایزه صلح بھ اوباما
 فریدریک ویلھلم ِد. مناحم بگین صھیونیست بود

ای جنوبی پس از سالھا حمایت از قکلرک در افری
با تغییر سیاست استراتژیک  درژیم آپارتای

 بیکباره بھ فواید امپریالیستھا و نژاد پرستان
مبارزه با نژادپرستی پی برد و ھوادار ماندال 
گردید و باین ترتیب جایزه صلح را از آن خود 

اینکھ بھ گورباچف و داالی الما جایزه صلح . کرد
ندھند بسیار شگفت می نمود زیرا بھترین خدمتھا 

. را بھ امپریالیستھای غرب کرده اند و می کنند
ه صلح را گرفت افتخار این گورباچف نھ تنھا جایز

را نیر پیدا کرد کھ عرقی را نیز بنام ودکای 
گورباچف بھ نامش ثبت برسانند و فکر جیبش را 

 و شیمون پرز صھیونیست  اسحاق رابین.ھم بکنند
برای پرده پوشی از ماھیت یک رژیم اشغالگر 

و ، در حالیکھ آنھا مظھر جگ جایزه صلح گرفتند
مارتی اھتیزاری . نداشغالگری در منطقھ ھست

فنالندی کھ مظھر خرابکاری و تامین منافع 
امپریالیستھا در یوگسالوی سابق بود و برای 
تجزیھ یوگسالوی آخرین خرابکاری خویش را 
تحت نام برقراری صلح بانجام رسانید از کمیتھ 
اعطای جایزه صلح دستمزد خویش را دریافت 

رک حال نوبتی ھم کھ باشد نوبت آقای با. کرد
 .اوباماست

اعطای جایزه صلح بھ رئیس جمھوری کھ تازه 
دارد در قنداق ریاست جمھوری دست و پا می زند 

 ،و تمام فعالیتش در پیش روست تا در پشت سر
تعداد . اوج اتخاذ یک تصمیم روشن سیاسی است

 نفر قبل از آقای اوباما برای این کار ٢٠٤
 برگزیده شده بودند و در فھرست اسامی قرار

صورت اسامی نامزدھای دریافت جایزه . داشتند
صلح درست دو ھفتھ قبل از روی کار آمدن آقای 

با زبان ساده تر ھیات . اوباما بستھ شده است
داوران باید قضاوت خویش را نھ بر اساس چند 
ماه کوتاه فعالیت سیاسی آقای اوباما بلکھ بر پایھ 
دو ھفتھ فعالیت وی بعد از روی کار آمدنش 

کارنامھ این دو ھفتھ از چند تا جشن و . ذارندبگ
 .    دید و بازدید تجاوز نمی کند

آقای اوباما ھرگز اعالم نکرده است کھ خاک 
عراق را ترک خواھد کرد و قشون تجاوزکار 

. امپریالیست آمریکا را از منطقھ بیرون می کشد
عقب نشینی سربازان آمریکائی بھ پادگانھای 

 در کنار ، خروج از شھرھاخویش و یا بھ کویت و
 حمایت از رژیم دست نشانده توافقنامھ استعماری

این داخلی  ععراق و دخالت مستقیم در اوضا
 بھ معنی ترک خاک عراق نیست بھ معنی کشور

تجاوز . ادامھ اشغال بھ صورتھای نوین دیگر است
بھ عراق کھ برای نظارت کامل بر منطقھ و منابع 

 از اشتباه فردی جرج عظیم انرژی آن بود ناشی
بوش نبود کھ اوباما برای بر طرف کردن آن بر 

منافع راھبردی امپریالیست . سر قدرت بیاید
آمریکا در آن است کھ نظارت کامل خویش را بر 

و اوباما این سیاست راھبردی  منطقھ داشتھ باشد
پس ادامھ اشغال . را با زبان دیگر ادامھ می دھد
بی مردم این کشور عراق و سرکوب نھضت انقال

نمی تواند دلیلی برای اعطای جایزه صلح بھ آقای 
 . اوباما باشد

آقای اوباما نھ تنھا قصد ندارد از اشغال سرزمین 
افغانستان دست بکشد بلکھ بر آن است کھ باید 
قوای امپریالیستھا و ناتو را در آنجا تقویت کند و 

ظر ادامھ اشغال را تا زمانیکھ نیاز بھ آن چھ از ن
نظامی و چھ از نظر اقتصادی ھست ادامھ -سیاسی

ھر روز سربازان آمریکائی صدھا نفر مردم . دھد
بیگناه و غیرنظامی افغانی را در مجالس عروسی 

کار . و عزا می کشند و سربھ نیست می کنند
تجاوز بھ افغانستان کھ در آن یک حکومت دست 
 نشانده بنام کرزای بر سر کار آورده اند بھ آنجا

کشیده است کھ این سرزمین سرپلی برای تجاوز 
امپریالیستھا ازتجاوز . بھ خاک پاکستان شده است

بھ پاکستان و قتل عام مردم این منطقھ ابائی 
، کشتار مردم پس ادامھ اشغال افغانستان. ندارند

غیر نظامی و گسترش تجاوز بھ سرزمین پاکستان 
   .دنمی تواند دلیلی برای اعطای جایزه صلح باش

اوباما قبل از بھ قدرت رسیدن از بستن شکنجھ گاه 
“ سیا“ و زندانھای مخفی سازمان “گوانتانامو“

 وی می خواست شکنجھ گران را .سخن می گفت
پس از کسب قدرت بیکباره سخنانش . مجازات کند

از مجازات شکنجھ گران سخنی در . تغییر کرد
میان نیست و بھ زعم وی آنھا وظایف خویش را 

 ،شکنجھ ھمِ ولی از شکنجھ آمرین . جام داده اندان
خبری نیست کھ این دستورات را صادر می 

 زندان گوانتانامو را حال معلوم شده کھ دِر. کردند
نیز نمی بیندند و بیش از صد نفر از اسراء را 

 بھ ،بدون اعالم جرم و تفھیم دلیل اسارت بھ متھم
صورت خودسرانھ و غیر قانونی در زندان 

انتانامو نگاه می دارند تا در زیر پایشان علف گو
پس نمی توان مدعی شد آقای اوباما . سبز شود

بدلیل حمایت از اصول اساسی انسانیت و دفاع از 
حیثیت و  کرامت انسانی موفق بدریافت جایزه 

 .صلح نوبل شده است
اوباما بھ سیاست سلف خویش را در محاصره غیر 

. امھ می دھدقانونی کشور مستقل کوبا اد
امپریالیست آمریکا با گردن کلفتی و علیرغم 
مخالفت ھمھ دنیا بھ زور کشور کوبا را محاصره 
کرده و مردم این کشور را گرسنگی می دھد و در 

ھمین روش . کار توسعھ کوبا خرابکاری می نماید
جنایتکارانھ را امپریالیست آمریکا در مورد ایران 

 تحمیلی ادامھ می با قطعنامھ ھای غیر قانونی و
ما می دانیم کھ گرسنگی دادن بھ ملت . دھد

فلسطین در نوار غزه بھ این بھانھ کھ آنھا در یک 
انتخابات دموکراتیک سازمان حماس را انتخاب 

صھیونیستھای . کرده اند امر تازه ای نیست
اسرائیلی با دست حمایت امپریالیست آمریکا این 

. امھ می دھندسیاست را اعمال کرده و بھ آن اد

پس آقای اوباما نمی تواند بھ علت احترام بھ حق 
حاکمیت ملل و اصول دموکراسی چنین جایزه ای 
را بھ کف آورده باشد با توجھ بھ اینکھ ھنوز 
نیروھای مسلح آمریکائی در محاصره کشور لبنان 
و تجاوز بھ حق حاکمیت ملی این مردم سھیمند و 

 .    آنرا ادامھ می دھند
اوباما در سخنرانی خویش در شورای امنیت آقای 

سازمان ملل متحد برای ایجاد فشار علیھ ایران و 
کره شمالی بیکباره ھوادار خلع سالح اتمی در 

این سخنان بسیار بھ دل می نشیند زیرا . جھان شد
این خواست میلیاردھا مردم جھان است کھ 
علیرغم مخالفت امپریالیستھا آنرا تا بحال مطرح 

آقای اوباما ولی فقط در حرف . رده اندمی ک
خواھان خلع سالح اتمی است بدون اینکھ گامی در 
این جھت بردارد و بھ تعھداتش در مورد قرارد 

کھ ) منع گسترش سالحھای اتمی.(تی. پی. داد ان
اجرای آنرا از ایران می طلبد احترام بگذارد و 

حرف مفت کھ مالیات ندارد بویژه اگر . عمل کند
 کنیم کھ آقای اوباما قصد دارد حتی تا آخر توجھ

مگر کسی . عمرش برای این کار مبارزه کند
جلوی امپریالیست آمریکا را گرفتھ است کھ در 

مگر آقای اوباما . این عرصھ پیشدستی نمی کند
برای این کار خیر نیازی بھ یک عمر مبارزه 
دارد؟ از این گذشتھ خلع سالح اتمی اگر جدی 

ابرقدرتھا شروع شود حال آنکھ است باید از 
امپریالیست آمریکا حتی تا بھ امروز بھ ھندوستان 
برای دستیابی بھ فنآوری بھتر فیزیک ھستھ ای 
یاری می رساند و با آنھا قرارداد ھمکاری متقابل 

امپریالیست آمریکا تنھا صاحب . منعقد کرده است
، صاحب بمبھای ھیدروژنی و بمبھای اتمی نیست

 ما از سالحھای میکروبی و .نیز ھستنویترونی 
این است کھ مسخره . شیمیائی آنھا سخن نمی رانیم

می نماید تنھا بیک چک بی محل دلخوش کنیم و 
چھره جنگ افروز و جنایتکارنھ این امپریالیست 

 .   را فراموش نمائیم
اکنون نھ ماه بیشتر نیست کھ اوباما بر سر کار 

زود است کھ بتوان در این نھ ماه خیلی . آمده است
در مورد وی و اعمالی کھ در پیش دارد شتابزده 

وی کدام ترازنامھ مثبتی را تا . بھ داوری نشست
کنون از خود بجای گذارده است کھ باید کسب 

 چنین جایزه ای را موجھ جلوه دھد؟ 
کمیتھ اعطای جایزه نوبل در توضح دالیل خویش 

العاده اوباما بھ خاطر تالشھای فوق “: می آورد
بخاطر تقویت دیپلماسی جھانی و بخاطر اش 

دریافت جایزه صلح “ تقویت ھمکاری ملل الیق
:  و در ادامھ دالیل اعطای جایزه می آورداست

رت اتفاق افتاده کھ شخصی باندازه اوباما  دبن“
توجھ جھان را بخود جلب کند و بھ انسانھا امید بھ 

 استدالل صرفنظر از این نوع. “آینده بھتر را بدھد
کھ طبیعتا نتیجھ صحنھ سازی سیاست خارجی 
آمریکاست در این عبارات آرزوی خفتھ اروپائی 

 ۵ ادامھ در صفحھ...آوردهھا بر زبان 

 یانھ بھ زندانیان روشن می شودچھره زشت جمھوری اسالمی در تجاوز وحش
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[Text eingeben]

   ...جایزه صلح بھ اوباما
زیرا چنین عباراتی در مورد ریاست .  می شود

جمھوری آمریکا کھ تنھا نھ ماه بر سر کار است و 
کوتاه مدت بر فھرست اسامی با دو ھفتھ سابقھ کار 

نامزدھای دریافت جایزه صلح افزوده شده است 
گزافھ گوئی محض و دنبالھ روی کورکورانھ و 
اعالن پشتوانھ ناب و صدور یک چک بی محل 

اروپائیھا در حقیقت بیان می کنند کھ . است
انتظارات آنھا از آقای اوباما چیست و نھ اینکھ وی 

اروپائیھا در حقیقت . چھ کاری انجام داده است
دست اوباما را در آغاز یک جنگ جدید می بندند 
زیرا کھ در آن صورت وی نخستین رئیس 

خواھد بود کھ بھ جنگ “ صلح طلبی“جمھوری 
   .دست زده است

بنظر می رسد اعطای جایزه نوبل صلح بھ اوباما 
دالیل دیگر دارد و بیشتر بیان نارضائی 

 از سیاستھای امپریالیستھای اروپا و روسیھ
خانمان بر افکن و فوق ارتجاعی جرج بوش بوده 
است کھ یک تنھ از خود دنیای ویرانی در تمام 

، اجتماعی با اعتقاد ، اقتصادیعرصھ ھای سیاسی
این . بھ نئولیبرالیسم اقتصادی برجای گذارد

سیاست فاجعھ آمیز در کادر نظم نوین جھانی و 
شتار میلیونھا سیاست بازدارنده و تھدید آمیز بھ ک

دروغ و ریاکاری بی . مردم جھان منجر شد
حتی در . شرمانھ در تمام عرصھ ھا میدان دار بود

میان ما ایرانیھا کیھان لندنی مظھر این 
، روحیھ جنگ طلبی و ، جعل اخباردروغگوئی

تحریک برای حملھ بھ ایران و کشتار مردم میھن 
 پس آبشخور آنھا ھمان منابع جرج بوشی و. ما بود

اروپائی . مانده خاندان ننگین و منفور پھلوی بودند
ھا از این سیاست قلدرمنشی و نگھداشتن جھان بر 
لب پرتگاه جنگ دل پری داشتند ولی زبانشان 

آنھا رقابت امپریالیستی را در شرایط . الکن بود
ناتوانی قابل قیاس نظامی در رقابت اقتصادی می 

 از نفوذ بینند و با این روش تالش می کنند
امپریالیست آمریکا بکاھند و خود را از زیر یوغ 

جرج بوش می خواست سیاست . آنھا خالص کنند
خویش را در رقابت و مقابلھ با اروپا و روسیھ بھ 

تھدید و گلولھ با ، نتیجھ برساند و با زبان تحقیر
وی از اروپای پیر حرف . دیگران سخن می گفت

ختھ اروپائی می زد و کثیفترین رھبران خودفرو
را نظیر برلوسکونی و آزنار رھبر دزد اسپانیا و 
سایر رھبران خود فروختھ ممالک اروپای شرقی 
نظیر لھستان کاتولیک را نمایندگاه اروپای مدرن 

جنگ گرجستان را راه انداخت و می . جا می زد
خواست نظم نوین جھانی را بدون شرکت اروپا 

 دالر بی پشتوانھ امپریالیست آمریکا با. برقرار کند
بھ جنگ دست می زد و دالر چاپ می کرد و البتھ 
در آینده ھم خواھد کرد و بار سنگین جنگ را 
بدوش ھمھ ممالکی کھ ذخایر ارزی دالر دارند 

این فشارھای . تحمیل می کرد و خواھد کرد
اقتصادی کھ سطح زندگی مردم را نزول می دھد 

 نداشت و نتیجھ ای جز بحرانھای اجتماعی بدنبال
اوباما می خواھد بر این مشکالت با یاری . ندارد

وی در حرف اروپا را متحد قلمداد . اروپا غلبھ کند
می کند و بھ آنھا می گوید کھ سھمشان را خواھد 

وی اروپا را در غارت مردم جھان سھیم می . داد
 .کند

دادن جایره صلح بھ اوباما محکوم کردن سیاست 
،  جملھ دیک چن ئیبوش و دارو دستھ وی از

در آمریکا و ... و پرل، ، کوندلیزا رایسرامزفلد
تضعیف سیاست جرج . ھمدستانشان در اروپاست

 دست اروپائی ھا را در شرق اروپا برای ،بوش
... چنگ اندازی بر لھستان  و بالتیک و چک و

باز می گذارد و زمینھ را برای ھمکاری با روسیھ 
پا بازار کسب مواد روسیھ برای ارو. آماده می کند

 .اولیھ و خام است
و این زمینھ جنگ جدید آینده بر سر مواد خام 

. خواھد بود کھ روز بروز نادرتر می شود
اروپائی ھا برای تداوم سیاست کنونی اوباما برای 
آتیھ سرمایھ گذاری می کنند و نھ اینکھ این سیاست 

 معیار قاطع تصمیم برای ،را در گذشتھ کوتاه
اوباما . مزد جایزه نوبل صلح کرده باشندتعیین نا

ھنوز عمل با نتیجھ ای برای برقراری و یا تحکیم 
صلح در جھان نکرده است کھ این چنین مورد 

 .تجلیل قرار گیرد
 فرار شتابان از ،اعطای این جایزه بھ اوباما

سیاست چماقداری جرج بوش است و سندی بر 
این . محکومیت آن سیاست محسوب می شود

زه تقویت سیاست اوباما از جنبھ تبلیغاتی در جای
داخل و خارج آمریکاست و تائیدی بر رضایت 
سیاست امپریالیستھای اروپا از تنش زدائی در 

اینکھ حتی از نظر صوری و . مرحلھ کنونی است
با منطق ساده و عوامانھ آقای اوباما الیق دریافت 
این جایزه بوده است امری است کھ بھ پیشگوئی و 

ال قھوه بیشتر شباھت دارد تا بر دالیل محکم و ف
کمیتھ اعطای جایزه عمال پیامبرگونھ . منطقی

 .ل استنَزرفتار کرده و منتظر وحی ُم
جایزه صلح نوبل را باید بھ کسانی می دادند کھ با 
منتشر کردن تصاویر مبارزات و سرکوب مردم 

عکس و فداکارانھ ، با انتشار جسورانھ در ایران
، موجی از حمایت جھانی را بر ضد ا سلطانندا آق

تھدید بھ . رژیم جمھوری اسالمی موجب شدند
تجاوز بھ ایران شایستھ دریافت حایزه صلح 

 حمایت از مبارزات دموکراتیک مردم ،نیست
ایران برای سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی در 
تمامیت خود شایستھ دریافت جایزه صلح نوبل 

 .است
***** 

 
...ر امتیاز دھيپایاني د

، البتھ از این موشکھا می شود بر ضد سوریھ
. روسیھ نیز در زمان مناسب استفاده کردایران و 

مردم ترکیھ با استقرار این موشکھا در ترکیھ 

مخالفند ولی بھر صورت یکی از گره گاھھای 
تضاد ھای جھانی بھ مرزھای غربی ایران 

 .نزدیک می شود
 تبلیغات وسیعی در البتھ در این سالھای اخیر

رسانھ ھای گروھی غرب و صھیونیستی بر ضد 
حقوق ایران مرتبا بھ زیر پا . منافع ایران براه بود

گذارده می شد و رژیم جمھوری اسالمی نیز 
بدست امپریالیستھا و صھیونیستھا با نقض روشن 
حقوق بشر و سرکوب کارگران و روشنفکران و 

انسانھا در زنان و بطور کلی حقوق دموکراتیک 
این بھانھ ھا زمینھ مناسبی . ایران بھانھ می داد

برای حق کشی در جھان بر ضد مصالح مردم 
 .میھن ما ایجاد کرده بود

نقض مرتب و مستمر حقوق مردم در ایران آنھا 
را بھ طغیان آورد و آنھا را در مقابل رژیم قرار 

رژیمی کھ باید بر مردم تکیھ کند تا بتواند در . داد
ابل امپریالیستھا و صھیونیستھا مقاومت نماید مق

خویش را بخاطر منافع تنگ نظرانھ روحانیت 
مافیائی سرمایھ دار در حکومت اسالمی در مقابل 
مردم قرار داد و در عمل ھر دو امکان را از 

از نفوذ معنوی رژیم چھ در ایران و چھ . دست داد
. در جھان کاستھ شد و پایگاھھایش متزلزل گردید

 بدریوزگی ،این رژیم توسری خورده از مردم
امپریالیستھا رفت و از ھمان بدو امر برای حفظ 
منافع رژیم جمھوری اسالمی بھ منافع ایران پشت 

برخالف تبلیغات رسانھ ھای اجنبی مسایل . نمود
مورد مشاجره فقط بھ موضوع نیروگاھھای ھستھ 

 مگر بر امپریالیستھا و. ای ایران محدود نمی شود
صھیونیستھا روشن نبود کھ ایران قادر بھ ساختن 
بمب اتمی نیست و در صورت ساختن آن نیز 
توانائی استفاده از آنرا نخواھد داشت؟ امپریالیستھا 
ولی برای پیشبرد مقاصد خویش در منطقھ بھ این 
تبلیغات نیاز داشتند و تمام قدرت تبلیغاتی خویش 

 . ودندرا برای نقض حقوق ایران بکار گرفتھ ب
سیاست امپریالیستھا در منطقھ و بویژه سیاست 

نظم نوین و . آمریکا فقط موضوع اتمی نیست
تامین و کنترل تولید انرژی و استخراج آن یکی از 
سیاستھای راھبردی امپریالیستھا در منطقھ خلیج 

تنھا کشور منطقھ کھ چموش است و . فارس است
ی دھد بھ سلطھ امپریالیستھا در منطقھ تن در نم

سایر ممالک منطقھ سگ زنجیری . ایران است
 . امپریالیستھا ھستند

امپریالیستھا می خواھند این آخرین سنگر را نیز 
بعد از تجاوز بھ عراق و افغانستان و ایجاد 

، و کویت و پایگاھھای نظامی در امارات
 لبھ .رندیعربستان سعودی در اختیار خویش بگ

 ھستھ ای بود ولی تیز حملھ آنھا بھ ایران مسئلھ
آنھا از سیاستھای ایران در مورد جنبش آزادیبخش 
فلسطین و حمایت از مردم لبنان و رژیمھای 

. دلخوشی ندارند.. مترقی آمریکای التین و
تروریستھای امپریالیست و صھیونیست انگشت 

 ۶ ادامھ در صفحھ...اتھام خویش را بھ 

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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[Text eingeben]

...پایاني در امتیاز دھي
ی روند کھ این رژیم یک رژیم سوی ایران نشانھ م

تروریستی است و باید بھ تغییر سیاست خارجی 
خویش در خدمت منافع امپریالیستھا و 

برای آنھا مھم نیست . صھیونیستھا مبادرت ورزد
، زیرا کھ این رژیم مردم ایران را ترور می کند

 مھم . نداردتسرنوشت مردم ایران برای آنھا اھمی
مایت ایران از حرکتھا و برای آنھا این است کھ ح

جریانھائی در منطقھ و جھان کھ مخالف 
 تروریستی ،صھیونیسم و امپریالیسم ھستند

تروریسم در قاموس صھیونیسم . محسوب می شود
و امپریالیسم یعنی مخالفت با آنھا با منافع 

آنھا تروریسم جرج . صھیونیسم و امپریالیسم
 .انند، تروریسم نتانیاھو را تروریسم نمی دبوش

امپریالیستھا تئوری مبارزه با تروریسم را ساختھ 
و پرداختھ اند تا مبارزات آزادیبخش ملتھا را متھم 

 ،در کادر این سیاست. کرده و بھ انزوا بکشانند
آنھا یقھ جمھوری اسالمی را رھا نخواھند ساخت 
کسی کھ انگشتش را بھ امپریالیستھا داد باید دستش 

. خن بر  سر زور استدر اینجا س. را ھم بدھد
 خواست ،وقتی امپریالیستھا با شناخت ضعف رژیم

خویش را بھ مردم ایران از طریق یک رژیم 
دیکتاتور تحمیل کردند از این رژیم بزدل و 

. خودفروختھ امتیازات بیشتری را طلب می کنند
معموال چنین است کھ امتیازات بعدی از امتیازات 

ھ در نبرد نخستین قبلی زودتر داده می شود زیرا ک
ھمھ سنگرھای رژیم شکستھ است و امکان 

مواضع وی بشدت . مقاومت را از دست داده است
. متزلزل گشتھ و توان مقاومت دراز مدت را ندارد

رژیم جمھوری اسالمی باید در تمام عرصھ ھای 
سیاستی . جھانی در مقابل امپریالیستھا کرنش کند

و کھ جرج بوش می خواست از طریق جنگ 
تجاوز بھ کرسی بنشاند رژیم اوباما از طریق 

فشار ، دیپلماسی بسیج کننده جھانی و انزوای ایران
 و دسیسھ ، امتیاز دادن بھ رقبااز بیرون و درون

ھای داخلی و خارجی و جنگ ایزائی بھ نتیجھ می 
باخت ایران بھ آمریکا باخت در عرصھ . رساند

 ، باخت در عرصھ سیاست خارجی واتمی نیست
 یک ایران منفرد در افکار .منفرد گشتن نیز ھست

عمومی مردم جھان را راحتتر می شود سرکوب 
یک رژیم ارتجاعی و ضد دموکراتیک را . کرد

کھ از مردمش بیشتر می ترسد تا امپریالیستھا 
  .سھل تر می توان از قدرت بھ زیر کشید

رژیم جمھوری اسالمی از مردم می ترسد و بجای 
خواستھای مردم را کھ حتی در ز برخی ااینکھ

چارچوب نظام سرمایھ داری ایران نیز ماھیتا قابل 
تحقق است بھ تحقق در آورد ترجیح می دھد ھر 
نغمھ آزادیخواھی و ھر زمزمھ اعتراضی را در 

 خرداد رژیم در پی ٢٢در بعد از . نطفھ خفھ کند
آن نیست کھ بخشی از خواستھای مردم در زمینھ 

 و اجتماعی نظیر آزادی بیان آزادی ھای شخصی
و رسانھ ھا را بر آورده سازد برعکس سرعت 

تعداد پاسگاھھای بیھوده بر ، اینترنت را کم می کند
 استبداد سیاه را برای ایجاد .حراست می افزاید

رعب حاکم می کند و نمی فھمد کھ بھ نتایج عکس 
اگر با قلدری و چاقوکشی و گسترش . می رسد

شد حکومتی را بر سر کار دستگاه سرکوب می 
نگھداشت امروزدر ایران سلسلھ پھلوی ھنوز بر 

رژیم ھای ارتجاعی نمی توانند از . سر کار بود
تجربھ گذشتھ بیآموزند و از ھم اکنون تالش کنند 

. کھ مردم آنھا را در آینده نزدیک حلقھ آویز نکنند
آنھا زمانیکھ بر باالی تیرھای چراغ برق قرار 

چگونھ . نشان از حدقھ در خواھد آمدگرفتند دیدگا
می شود از این تجربھ مبارزه مردم ایران کھ آنھا 
ھربار با مرتجعین و دشمنان مردم بشدت برخورد 

 آنھا را بھ ،این بدآموزی رژیم. کرده اند نیآموخت
 .نوکری امپریالیستھا و صھیونیستھا خواھد کشانید

***** 
 

...ارازل و اوباش اسالم
ارد چھ برسد بھ حضور لباس شخصی مردم اثر ند

 .ھا در صحنھ
لباس شخصی ھا چھ کسانی ھستند؟ لباس شخصی 
ھا ھمان ادامھ سنت چاقوکشان میدونی بازار 
ھستند کھ از زمان شعبان بی مخ و طیب رضائی 

و ، آنھا باج گیرند و قوانین کارشان ادامھ دارد
آنھا بر . خود را بر بازار تحمیل می کنندامنیت 

ی سر قانون قرار دارند و ھمیشھ در دستان باال
حاکمیتھا ابزار سرکوب و تحریک و ایجاد رعب 

هللا آنھا نخست از مریدان آیت ا. و حشت بوده اند
کاشانی بودند کھ توده ای کشی می کردند و در 
خدمت فدائیان اسالم قمھ می کشیدند و نقش مھمی 

.  مرداد بنفع سلطنت ایفاء کردند٢٨در کودتای 
 شعبان بی مخ بھ تاج بخش ملقب شد و در وقتی

، بخش خدمت دربار این کانون فساد قرار گرفت
بزرگی از این چاقوکشھا و قداره بندان در تکایا و 

 تا برای مساجد در خدمت روحانیت باقی ماندند
 .آینده بھ کار گرفتھ شوند

 این است کھ مسئولیت “لباس شخصیھا“خاصیت 
عوامل “وف ھمان بھ قول معر. دولتی ندارند

ھستند کھ نھ کسی مسئولیتشان را بعھده “ خودسر
. ند امی گیرد و نھ خود حاضر بھ قبول مسئولیت

 ارتش سری حاکمیت ھستند کھ “لباس شخصیھا“
ھر جا کھ حتی . در وراء قوانین عمل می کنند

لباس “رش داشتھ باشند قوانین اسالمی نتوانند ُب
آنھا کار .  وارد عمل می شوند“شخصیھا

غیرقانونی حتی ضد قانون اساسی جمھوری 
این دارو دستھ ماقیائی تنھا برای .اسالمی است

ایجاد رعب و وحشت ایجاد شده و باید در افکار 
عمومی ایران و جھان این توھم را ایجاد کند کھ 
گویا آنھا بخشی از مردمند و شرکتشان در 
درگیریھا ناشی از اختالفات عقاید و یا سالیق با 

 بھ انواع و “لباس شخصیھا“. یگران می باشدد
اقسام سالحھای سبک گرم و سرد مجھزند و در 

. پشت سر آنھا یک لشگر تدارکاتی وجود دارد
 پیشقراوالن سرکوب و وحشت “لباس شخصی ھا“

 در آغاز انقالب بھ “لباس شخصیھا“این . اند
عنوان مامورین کمیتھ ھا عمل می کردند و برای 

لدری و تجاوز و دزدی از آزادی اعمال زور و ق
ھمھ دولتھای پیشین از . کامل برخوردار بودند

میرحسین موسوی گرفتھ تا رفسنجانی و خامنھ ای 
، انصار هللا حزب اباین چماقداران تحت عناوین

و از ، بھ آنھا تکیھ کرده نیاز داشتند. ..وهللا حزب ا
ی کھ بھ موقع این سازمان سّر. آنھا حمایت کردند

 کشیده می شود سر نخش در دست خامنھ بھ خیابان
 .ای است

در تظاھرات اخیر نیز روحانیت مسلط این دستھ 
از گرازھا را بھ میدان فرستاد تا مبارزه مردم را 

این عده با . سرکوب و مبارزان را قلع و قمع کنند
، چماقزنی و تیراندازی بھ ، قمھ کشیچاقوکشی

میان جمعیت و حمالت موج وار و تیغ کشی 
وجب قتل بسیاری از شرکت کنندگان در م

اسارت آنھا توسط . تظاھرات آرام مردم شدند
مردم نیز فایده ای نداشت چون آن مرجع قانونی 
کھ آنھا را تحویل گرفتھ و مجازات نماید وجود 

جنایتکار یک ورقھ کاغذ بنام هللا یک آیت ا. ندارد
فتوا بھ آنھا داده است کھ چیز دیگری جز جواز 

 از “ارتش سری“ مبارزه با این .یستآدم کشی ن
     .طریق ابزار قانونی امکان پذیر نیست

 را “لباس شخصیھا“مردم مبارز ایران مسلما بدل 
نیز در مبارزه پیدا می کنند و تا حدودی کرده اند 
و این نھ تنھا آن است کھ تصاویر این جنایتکاران 
را ھمراه با اسم و آدرس در شبکھ اینترنت منتشر 

 کنند و عمال آنھا را از گردونھ خارج می می
سازند و مجبورشان می کنند کھ لباس نظامی بھ 

، بلکھ مردم نیز بھ مصداق چیزی کھ تن کنند
“ لباس شخصیھای“عوض داره گالیھ نداره 

خویش را سازمان می دھند کھ در پی شکار 
 .ژیم برمی آیندی ر“لباس شخصیھا“

اه با نام  ھمر“لباس شخصیھا“انتشار تصاویر 
ومشخصات و نشانی منزل یک جنگ روانی کامل 

لباس شخصی مفروض کھ تا دیروز احساس . است
امنیت فوق العاده می کرد و با گردن افراختھ و 
سینھ سپر شده راه می رفت از روز انتشار 
تصویرش در شبکھ اینترنت خویش را در دریائِی 

خانواده اش نیز دچار . از مردم محصور می بیند
راس ھستند و باید مشقت اسباب کشی و انتقال بھ ھ

“ حکم قتل“آنھا می دانند کھ . محل جدید را بپذیرند
، ھر  ھر بی احتیاطی آنھا.آنھا صادر شده است

 .تضعیف رژیم شالوده زندگیشان را بر باد می دھد
این روش را باید مبارزان ایران ادامھ دھند و 

ر محالت تصاویر این افراد را تکثیر کرده و د
باید با ارسال نامھ و . اقامت آنھا توزیع نمایند

انداختن شبنامھ در خانھ ھایشان بصورت فزاینده 
ای آنھا را تحت فشار قرار داده خواب و خوراک 

  ٧ ادامھ در صفحھ...      . را از آنھا بگیرند

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است
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[Text eingeben]

 ...ارازل و اوباش اسالم
در کنار این روش باید مبارزان ارتش سری 

ھ وظیفھ حمایت از تظاھر کنندگان را خویش را ک
این ارتش مستقیما در . بعھده دارد تشکیل دھند

میان تظاھر کنندگان نیست و در میان عابرین و 
وقتی . تماشاچیان  بھ صورت آماده حرکت می کند

حکومتی بھ خیال خودشان “ لباس شخصیھای“
رده و برای کشتن و یا ورا تنھا گیر آ“ صیدی“

 آورند و یا از پشت وی را اسارتش ھجوم می
، وظیفھ این گروه حمایت برمال می چاقو می زنند

آنھا فورا فعال شده و در ھر عملیات . شود
با حملھ بھ . تاکتیکی بر حریف برتریت دارند

“ بی خطر“ی حکومتی آنھا را “ لباس شخصیھا“
 این گروھھای .نموده از صحنھ بیرون می کنند

بت و با چھره ھای حمایتی می توانند در چند نو
جدید عمل کنند بطوریکھ تاثیر غافلگیری دشمن 

این عمل در میان مردم میلیونی . را کاھش ندھند
ممکن است ولی برای دراو دستھ ھای تعلیم دیده و 
چاقوکشان لباس شخصی کھ تعدادشان محدود است 

 کار “لباس شخصیھا“قلع و قمع . ممکن نمی باشد
 .  چندان سختی نخواھد بود

ی حکومتی از ترس “لباس شخصی ھا“آنوقت 
 جسارت نمی کنند ی حامی مردم“لباس شخصیھا“

خود را در میان مردم پنھان کرده و بیکباره برای 
 بھ میدان آیند زیرا خودشان زودتر “شکار صید“

. پس باید گلھ ای حرکت کنند. شکار می شوند
با کمال (حرکت گلھ ای و شعبان بی مخ وار

نت طلبان و دوستداران شعبان بی معذرت از سلط
 “لباس شخصی ھا“) توفان-مخ و کیھان لندنی

نقض غرض می شود و دست آنھا را رو می کند 
و جنگ از حالت شبیخون بھ جنگ رویاروی بدل 

 .می گردد و در این جنگ مردم پیروزند
***** 

 
...انفراد رژیم در

حاکمیت کلھ . شعارھا و خواستھا مجبور می سازند
ز غرور کاذب پر شده بود و حلوا حلوا اش ا

کردنھایش بھ دھانش شیرین آمده بود و جا داشت 
رژیم کھ بسیار . کھ حاال از مردم تودھنی بخورد

بخود غره بود و با تمسخر تفاوت آراء تقلبی را 
افزایش می داد و رقبای خویش را تحقیر می کرد 

، و این اکاذیب را بی شرمانھ بھ رخ آنھا می کشید
در . یکباره با کوھی از مقاومت روبرو شده بودب

این مبارزه ھم روحیھ مردم ارتقاء پیدا کرد و ھم 
روحیھ حاکمیت شکست و رھبران آنھا و شخص 

ابر و باد مھ و خورشید . ولی فقیھ بی اعتبار شدند
و فلک در کار شدند تا آبروی حاکمیت بھ کلی 
برود و مجبور شود دستھای غرقھ بخون خویش 

 . از آستین بدر آوردرا
رژیم جمھوری اسالمی آن چنان ضربھ ای نوش 
جان کرده کھ توانائی ھای سابق خویش در مقابلھ 

. با زورگوئی امپریالیستھا را از دست داده است

ھم اکنون شواھدی در دست است کھ این رژیم در 
پی دادن امتیازاتی بھ امپریالیستھاست تا گریبان 

ھ غنی سازی اورانیوم کھ خویش را بویژه در مسئل
حق مسلم مردم ایران است از دست زورگویان 
جھانی خالص کند و در راھی گام گذارد کھ با 
خیانت بھ منافع ملی ایران تزئین شده و تمام قوای 
خویش را باید برای پیمودن این راه صرف 

. سرکوب مبارزات مردم در درون ایران بنماید
د باید بھ رژیم فکر می کند برای بقاء خو

، تا ، بھ نوکر آنھا تبدیل شودامپریالیستھا باج دھد
آنھا بر سرکوبھای داخلی چشم بپوشند و دست 
رژیم را در نقض کامل حقوق بشر و قتل عام 

رژیم جمھوری اسالمی با این . مردم باز بگذارند
پاھای چوبینی کھ پیدا کرده تاب مقاومت ندارد و 

ھای بین طرفھای مخاطب رژیم نیز در نشست
المللی از این ضعف رژیم بخوبی آگاھند و بر 

این .  سیاستھای خویش را تنظیم می کنند،اساس آن
شواھد نشان می دھد کھ تنھا رژیمھائی می توانند 
در مقابل بیگانگان مقاومت کنند و زور و قلدری 

، آنھا را نپذیرند کھ بھ مردم میھنشان متکی ھستند
، از مردمشان کھ دحمایت مردمی را بدنبال دارن

دارای نیروی الیزال ھستند الھام و نیرو می گیرند 
در غیر اینصورت مبارزه ضد امپریالیستی آنھا بھ 
صورت ناپیگیر و معیوب از کار در می آید و 
سرانجام بھ سازش ننگین با امپریالیسم خاتمھ می 

 .یابد
مبارزه “این اصل را حزب ما در شعار 

بارزه ضد امپریالیستی دموکراتیک جزء الینفک م
برای اتکاء بر نیروی . بازگو کرده است“ است

مردم و جلب توجھ نظر آنھا باید بھ خواستھای 
دموکراتیک اقشار و طبقات اکثریت جامعھ توجھ 

، آنھا را متحقق ساخت تا زمینھ بسیج مردم کرد
اگر رژیمی با توجھ بھ حقوق . فراھم شود

، ھیچ بسیج کنددموکراتیک مردم بتواند مردم را 
قدرت امپریالیستی قادر بھ سرنگونی آن رژیم 

 .نیست
. ولی رژیم جمھوری اسالمی بھ مردم متکی نیست

اگر این رژیم بھ مردم ایران اتکاء داشت نیازی 
وی می . نداشت تا در انتخابات تقلبی انجام دھد
شروعیت خواست با این نمایش در انظار جھانی م

پیدا کند و در مذاکرات با اوباما در مورد مسئلھ 
ھستھ ای و سایر مسایل مورد مشاجره در منطقھ 
با دست پر بھ آنجا رفتھ خویش را نیروی مھم 
منطقھ معرفی نماید کھ حاضر است مسئولیتھای 

 خرداد ٢٢اعتراض مردم در . معینی را بعده گیرد
 .م زداین رویای رژیم جمھوری اسالمی را برھ

مردم جھان در ممالک عربی و مسلمان و در 
اروپا و آمریکای جنوبی دیدند کھ رژیم احمدی 
نژاد علیرغم مواضع ضد آمریکائی و ضد 
اسرائیلی کھ اتخاذ می کند بھ علت ماھیت 

، بھ خاطر نقض ارتجاعی سیاستش در درون
حقوق مردم ایران و توسل بھ خشونتھای غیر 

اقد آن پشتوانھ ای است انسانی در سرکوب مردم ف
 رژیم .کھ تا بھ امروز تصور آنرا می کردند

جمھوری اسالمی دارای آن پایگاه وسیع اجتماعی 
ھمین . نیست کھ آنرا در بیرون تبلیغ می کند

تناقض چشمان مردم جھان را می گشاید و با دیده 
تردید بھ سخنان احمدی نژاد در مراجع جھانی 

بھھ جھانی حامیان وی این تردید ج. نگاه می کنند
را تضعیف می کند و در عمل جبھھ امپریالیستھا و 

بن بست حاکمیت . صھیونیستھا را تقویت می نماید
اسالمی در ایران بن بست ھمھ رژیمھای ارتجاعی 
است کھ رابطھ دیالکتیکی میان مبارزه دمکراتیک 
و مبارزه ضد امپریالیستی را نمی فھمنند و در 

ی مردمی خویش را در جھان عمل حامیان میلیون
رژیم جمھوری اسالمی اکنون . از دست می دھند

. بھ معنی واقعی در جھان منفرد شده است
محاصره اقتصادی و تبلیغات امپریالیستی نشانھ 

انفراد را بر اساس دور و . انفراد رژیم ایران نبود
نزدیکی بھ امپریالیسم و صھیونیسم نمی شود 

 در دوری و نزدیکی  یک رژیمدانفرا. مالک زد
رژیمی کھ این . بھ خلق خود و خلقھای جھان است

اتکائ را از دست دھد ھر روز میتواند مورد 
تجاوز نظامی قرار گیرد بدون آنکھ جبھھ گسترده 

رژیم . ای در جھان بھ حمایت از وی برخیزد
احمدی نژاد تمام آن عوامل منفی را کھ می تواند 

ھ جھانی منجر بھ تضعیف مواضع ایران در عرص
شود تقویت کرد و خطر تجاوز امپریالیستی را بھ 

امپریالیستھا و صھیونیستھا کھ . ایران افزایش داد
منتظر باجگیری بودند خود را برای باجگیریھای 

کسی کھ انگشت را داد باید . بعدی آماده می کنند
 .دست را ھم بدھد

، رژیمی کھ اتکای داخلی خویش را از دست بدھد
کھ قادر نباشد مردم کشور را بسیج کند و رژیمی 

بھ دنیا نشان دھد کھ از حمایت مردمی برخوردار 
 .  تنھا می تواند بھ اجانب متکی شوداست

رژیم جمھوری اسالمی نھ تنھا منفرد شده از مردم 
رژیمی کھ در سابق . کشورش نیز بسیار می ترسد

از مردم ھمیشھ در صحنھ سخن می راند حال 
.  کھ کسی در صحنھ حاضر نشودآرزو می کند

، از شرکت روز قدس را با اکراه برگذار می کند
ھر چھ با . مردم در مسابقات ورزِش می ھراسد

تجمع مردم سرو کار دارد خاری بھ چشم رژیم 
کار رژیم این شده است کھ با مامورین . است

خویش مرتب در پی پراکنده کردن مردم بر آید 
یده است و دانشگاه را حال نوبت بھ دانشگاھھا رس

ھیچ رژیمی در . بھ زندان و پادگان تبدیل کرده اند
جھان نمی تواند یک کشور را با این روش اداره 

ناقوس مرگ رژیم نواختھ می شود و آنھا . کند
. روز بروز بیتشر در این گرداب غرق می شوند

این شاھکار روحانیت ھمواره در تمام طول تاریخ 
. بوده است ، موجودمعاصر ایران

***** 
 

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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[Text eingeben]

 ...انقالب"مخل باف و
چائو آیانگ . تعلق گرفت“ چائو آیانگ“ اثر“  

خود شخصا بھ علت پیگرد سیاسی نتوانستھ بود 
 یورو ٢٥٠٠در جشنواره شرکت و جایزه بھ مبلغ 

، فیلم مستندی از در کنار این فیلم. را دریافت کند
 گزارش از کشور – برمھ وی جی“دانمارک بنام 

 کھ مربوط بھ اعتراض راھبان در منطقھ “برمھ
ای دور افتاده در برمھ بود جایزه ھیات داوران 
جوانان و جایزه تماشاگران را بخود اختصاص 

 . داد
 کشور جھان بھ نمایش ٤٠ فیلم از ٨٤در مجموع 
فیلمھای ایرانی کھ نمایش داده شدند . گذارده شد

نام دارای مضامین اجتماعی بودند از جملھ فیلمی ب
در محکومیت شکنجھ بر گرفتھ از داستان “ خیش“
افکا از نرگس کلھر دختر آقای مھدی کلھر ک

مشاور احمدی نژاد کھ بعد از اتمام جشنواره خود 
را بھ دولت آلمان بھ عنوان پناھنده سیاسی تسلیم 

خانم کلھر احتماال با مشورت پدر باین کار . کرد
مات آلمان دست زده است و پیامی از پدر برای مقا

جان خانم کلھر و پدرشان در ایران در اثر . دارد
نھ بھ زندان افتاده آنھا ، تعقیب در خطر نبوده است

 و نھ می دانند زندان کھریزک و نھ شکنجھ شده اند
مشاور آقای احمدی نژاد . از درون چھ شکلی دارد

مسلما در این سرکوبھا شرکت فعال دارد وگرنھ 
مشاورت . ی نژاد شودنمی توانست مشاور احمد

. ایشان سیاسی است و در امور تغذیھ و خانوادگی
ولی آقای کلھر ھم مانند ھمھ حکومتچی ھا اھل 
معاملھ است و از ھم اکنون در پی سرمایھ گذاری 

 یک  خداپرستی. در خارج از کشور می باشد
طرف مسئلھ است و زیر چشمی نظر لطف بھ 

یقت ھمھ زیرا این حق. شیطان داشتن طرف دیگر
دانستھ است کھ ابلیس توانائی ھائی دارد کھ خدا 

خانم نرگس کلھر حتی موفق بھ . قادر بھ آن نیست
ساختن فیلمی ھم شده اند کھ اجازه نمایش در 

اگر بجز خانم نرگس . جشنواره را پیدا کرده است
کلھر کس دیگری این کار را می کرد حتما 

ی در ول. درخواست پناھندگی وی فورا رد می شد
. اینجا پای جنگ سیاسی و روانی در میان است

دول اجنبی در پی آن ھستند کھ در اوضاع بلبشوی 
، جریانات اصالح طلب. ایران جای پائی پیدا کنند

را مورد حمایت قرار دھند سازشکار و مشکوک 
و رھبری جنبش مردم ایران را از طریق 

نزاعی . سازماندھی انقالبات مخملی بدست بگیرند
 در گرفتھ است مبارزه بر سر رھبری کھ

خانواده مخملباف نقش مھمی . مبارزات مردم است
در حاشیھ . در این سازماندھی ایفاء می کند

توضیح دھیم کھ سخن بر سر ارزشگذاری 
 سخن بر سر این است ،کارھای ھنری افراد نیست

کھ ھنر در خدمت چھ طبقھ و گروه اجتماعی قرار 
 . می گیرد

مخملباف کھ بنظر می رسد از خانواده 

کروموزومھای فیلمسازی دارند و کارگردانی در 
از سمیرا “ اسب نو پا“ فیلم ٢میانشان ارثی است 

از حنا پخش گردید “ بودا از شرم فرو ریخت“و 
  .کھ این فیلمھا نتوانستند موفقیتی کسب کنند

این جشنواره سیاسی کھ زیر پوشش ھنری برگذار 
دمت سیاست خاصی بھ کار می شد و ھنر را در خ

می گرفت غیر مستقیم از طرف وزارت امور 
خارجھ آلمان اداره می شد کھ آقای کلوزه از حزب 
سوسیال دموکرات و نماینده شھر نورنبرگ در 

 آلمان آنرا با زیر امور خارجھو، معاون مجلس
    .کیاست پشت پرده اداره می کرد

 برنده جایزه جھانی حقوق بشر شھر نورنبرگ
ابوالفتح سلطانی وکیل مدافع فعالین حقوق بشر در 

 در ایران بھ ٢٠٠٩ ژوئن ١٦ایران بود کھ در 
 ماه اوت بھ قید ضمانت آزاد ٢٧زندان افتاد و در 

محسن مخملباف این جایزه را در غیاب آقای . شد
سلطانی کھ از خروجش رژیم جمھوری اسالمی 

ی جایزه افتخار. ممانعت کرده بود دریافت داشت
این جشنواره را بھ شخص آقای مخملباف تقدیم 
کردند کھ آنرا بھ اصالح طلبان در ایران بھ آقای 

سمیرا دختر ایشان کھ . کروبی تقدیم کرد
کارگردان است و مانند دختر کوچکتر ایشان خانم 
حنا کھ ھر دو گوش شیطان کر نشان از پدر دارند 

د و از زیرکی و شم مالی و سیاسی ایشان بھره من
حنا فیلمی . ھستند در جشنواره حضور داشتند

مستند از مبارزات مردم ایران در رابطھ با تقلب 
انتخاباتی اخیر در ایران البتھ بھ نفع اصالح طلبان 
ساختھ است و قصد دارد در جشنواره ونیز آنرا بھ 

   .است“ روزھای سبز“نام این فیلم . نمایش بگذارد
لباف در جشنواره البتھ نسبت بھ حضور آقای مخم

آقای مخملباف . فیلم حقوق بشر اعتراض شده بود
از رژیم و جناحی در حاکمیت سیاسی ایران 
حمایت می کند کھ در تمام کشتارھای بعد از 

برخالف عده ایکھ . انقالب دست داشتھ است
فھمیده و نفھمیده کشتارھای رژیم را فقط بھ سال 

یم  محدود می کنند تا دست ھمدستان رژ١٣٦٧
جمھوری اسالمی را در آغاز انقالب با آب پاک 

 کشتارھای رژیم جمھوری اسالمی از ،بشویند
ھمان بدو روی کار آمدنش آغاز شد و نھ تنھا از 

و در این کشتارھا علی اکبر ھاشمی ١٣٦٧سال 
، رضائی و کروبی ، میرحسین موسویرفسنجانی

ھمانقدر سھیم بودند کھ خامنھ ای و مصباح یزدی 
آقای مخملباف کھ خود را سخنگوی ... عی وو صان

جنبش سبز در خارج از کشور معرفی کرد 
طبیعتا اشتھار و توانائی ھای معنوی خویش را در 
خدمت رژیم مستبدی قرار می دھد کھ شکنجھ 
ھایش توسط الجوردی در زندان اوین مورد تائید 
آقای مخملباف بود و با فیلم توابینش ھمھ قدرت 

 برای شکستن روحی زندانیان معنوی خویش را
تجاوز بھ زندانیان سیاسی . سیاسی بکار می برد

“ ترانھ“از زندان کھریزک آغاز نشده است و بھ 

محدود نمی شود بر مبنای فتوای رھبران 
جمھوری اسالمی دختران باکره را مورد تجاوز 
قرار داده و سپس اعدام می کردند زیرا کھ گویا 

دختر باکره مجاز نیست در اسالم ناب محمدی قتل 
باید نخست برای رعایت موازین اسالمی بھ آنھا و 

برای پدر و این گرازھای اسالمی . تجاوز کرد
 شیرینی می فرستادند کھ قربانیھای خویشمادر 

 این .دختر شما قبل از تیرباران بھ حجلھ رفتھ است
توحش قرون وسطائی و فاشیستی مورد تائید آقای 

. و بر آن سرپوش می گذاردمخملباف بوده است 
از پدری کھ خود دو دختر جوان دارد چنین 
حمایت ناسالمی حیرت آور است و شگفتی بھ بار 

 .می آورد
 آقای ،پس از اھداء جایزه بھ این مھمان افتخاری

مخملباف و ایرانیان شرکت کننده در جشنواره در 
اطاقی برای برگزاری جشن کوچکی جمع شدند و 

 بھ ،ھ پرسشھای ایرانیان عالقمنداقای مخملباف ب
رفیقی نظر . عنوان تئوریسین سبزھا پاسخ می داد

مخملباف . ایشان را در مورد چپی ھا پرسید
من تجربھ چپھای فاشیستی  برآشفتھ پاسخ داد کھ

 پرسشگر رو بھ مخملباف کرد و گفت .را دیده ام
بخاطر دموکراسی و حقوق کدام انسان آزاده کھ 

، نیروی چپ را کھ فرھنگ کندبشر مبارزه می 
تجدد و شھروندی را بھ جامعھ ایران آورده 

 بنظر می آید کھ  پسدفاشیست قلمداد می کن
مخملباف . برخالف شایعات شما تغییری نکرده اید

من متغیرانھ واکنش نشان داد و اظھار داشت 
ھمواره ھوادار رژیم جمھوری اسالمی بوده ام و 

دل کھ باال گرفت کار بحث و ج .ھنوز ھم ھستم
میزبانان کھ وظیفھ برگذاری بی سرو صدای 
جشنواره را داشتند فورا آقای مخملباف را از 

 .    بھ ایشان نرسد“گزندی“صحنھ بیرون بردند کھ 
، سازمان فدائیان اکثریت و نظایر آقای مخملباف

 بر تمام جنایات رژیم و جمعیتھا“ شخصیتھا“این 
.  می گذارندجمھوری اسالمی در گذشتھ صحھ

برای آقای مخملباف کشتار سالھای نخست انقالب 
دوران الجوردی و گیالنی و موسوی تبریزی و 

آقای . صانعی قابل انتقاد نبوده و نباید محکوم شود
مخملباف مانند سازمان فدائیان اکثریت بر کشتار 

 سعید ،ھاپاکنژادهللا ، تیرباران شکرا٦٠سالھای 
 عمت اللھی ھا ون، ، پور سعادت ھارھاونپاسلط

صحھ .. .پیکاری و مجاھد و ، صدھا نفر توفانی
برای وی جنایت جناحی از حاکمیت و . می گذارد

 ١٣٨٨ خرداد ٢٢نھ جمھوری اسالمی تنھا از 
آغاز می شود و برای سازمان فدائیان اکثریت 
تاریخ این جنایات نھ از بدو تسلط روحانیت بلکھ 

 آغاز ١٣٦٧از کشتار زندانیان سیاسی در سال 
آیا می شود بھ چنین احزاب و سازمانھا . می شود

و افراد اعتماد کرد و آنھا را ھوادار حقوق بشر 
معرفی نمود؟ آنھا کھ این دروغ بزرگ را تبلیغ 

  *****.می کنند خودشان دشمنان بشریت ھستند

 اق را بی قید و شرط ترک کنند باید خاک عر، استعمارگرتجاوزگراِن
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[Text eingeben]

 ...سرشت ماركسیسم
تبلیغات سیاسی مبرھن شده و بھ درجۀ 

 « .رار گرفتھ استآوری مورد حالجی ق تھوع
 ").یک گام بھ پیش دو گام بھ پس("

در زمانی کھ این مسائل در مورد حزب انقالبی 
شوند کھ بھ  طبقۀ کارگر حل شده کسانی پیدا می

کھنھ کھ بطالن آنھا بھ اثبات ھاى پیروی از نوشتھ
 حزب لنین عنان "بالنکیستی"رسیده، در توضیح 

 این کوشش کنند، اینھا ھمھ برای قلم را رھا می
عبث کھ لنین را در برابر مارکس و انگلس قرار 

 .دھند و لنینیسم را انحراف از مارکسیسم بنمایانند
توان گرفت اینست  کھ از این مبحث میى انتیجھ

کھ اصول کلی حزب طراز نوین طبقۀ کارگر در 
البتھ . انطباق با آموزش مارکس و انگلس است
یوستھ آموزش حزب مانند ھر آموزش دیگری پ

یابد و بر اثر تجربۀ مبارزه غنی  تکامل می
آموزش لنین دربارۀ حزب، آموزش . شود می

مارکس و انگلس است کھ کمال و غنای بیشتری 
ھر گونھ تالش برای قرار دادن . یافتھ است

آموزش لنین در برابر مارکسیسم؛ رفتن بھ جنگ 
 .واقعیات و از پیش محکوم بھ ناکامی است

   کسیسم دوران جدیدلنینیسم ــ مار
آموزش حزب طبقۀ ھاى و نھالھا اگر وجود جوانھ

کارگر در تعالیم مارکس و انگلس جای انکار 
مارکس و انگلس » : نیست و این اظھار کھ

بھ ). لئونارد .و(« . نداتعالیمی دربارۀ حزب نداده
در .  برخالف حقیقت و واقعیت استحووض

ین عوض لنین با بررسی و تحلیل واقعیت نو
ئی دست یافت کھ آنھا را ھااری بھ تئوریدسرمایھ

بھ این . توان یافت در آثار مارکس و انگلس نمی
دلیل متقن کھ پایھ گذاران مارکسیسم پیش از 

اری با زندگی وداع دظھور مرحلۀ نوین سرمایھ
شناختند،  کردند و بدیھی است چیزی را کھ نمی

 .توانستند مورد پژوھش قرار دھند نمی
 و انگلس متعلق بھ سمارکاى ھآموزش
اری قرن نوزده است کھ صفت مشخص دسرمایھ

در آستانۀ گذار از قرن نوزده . آن رقابت آزاد است
اری بھ تدریج وارد مرحلۀ دبھ قرن بیست سرمایھ

اری انحصاری یا دگردید، مرحلۀ سرمایھى اتازه
لنین کھ جوھر مارکسیسم را دریافتھ . امپریالیسم

چسبید، با پیروی از اسلوب  می ن کلماتبھبود و 
مارکس، از واقعیت برخاست و با بررسی علمی 

نوینی دست یافت کھ جنبش ھاى واقعیت بھ تئوری
را بھ راھی انقالبی سوق دادند و از زیر  پرولتاریا

نفوذ احزاب سوسیال دموکرات کھ ُسستی و بی 
عملی و اپورتونیسم گریبان آنھا را گرفتھ بود، 

لنین با درک عمیق این اندیشۀ  .بیرون کشیدند
بھ کار بردن اصول ھمیشھ "مارکس و انگلس کھ 

، را "و در ھمھ جا بستگی بھ شرایط تاریخی دارد
بی یقین . در انطباق با شرایط جدید تکامل بخشید
زیستند بھ  اگر مارکس و انگلس در این دوران می

یافتند کھ لنین  یجی دست میاو نتھا ھمان تئوری
نباید فراموش کرد کھ حقیقت با  .دست یافت

پردازند تغییر  افرادی کھ بھ شناخت آن می
پذیرد، حقیقت علمی مستقل از افرادی است  نمی

مارکسیسم "برچسب . یابند کھ بدان دست می
شود  از جانب کسانی بھ لنینیسم زده می" روسی

ند و چنین اکھ جوھر مارکسیسم را در نیافتھ
گوید کھ  نانی میپندارند ھمین کھ لنین سخ می

ند، مارکسیسم امارکس و انگلس نگفتھ و ننوشتھ
 .خود را دارد کھ از مارکسیسم متمایز است

دستاوردھای تئوریک لنین در ھر زمینھ کھ باشد 
 .ادامۀ مارکسیسم در شرایط دنیای امپریالیسم است

  امپریالیسم و جنگ
   لنین با برخاستن از واقعیت و با تکیھ بر مدارک 

ارھای بسیار، امپریالیسم را مورد تجزیھ و و آم
تحلیل قرار داد و خصوصیات اصلی آن را در اثر 

" اریدامپریالیسم باالترین مرحلۀ سرمایھ: "خود
انتشار داد کھ ادامۀ امر تکامل اقتصاد سیاسی 

امپریالیسم آن مرحلھ از تکامل  ». مارکس است
اری است کھ در آن انحصارھا و سرمایۀ دسرمایھ

لی سیادت بھ دست آورده، صدور سرمایھ ما
لعاده کسب نموده، تقسیم جھان از ااھمیت فوق

لمللی آغاز گردیده و تقسیم ابینى ھاطرف تراست
ترین کشورھای  اراضی جھان از طرف بزرگ

 ) لنین(« . اری بھ پایان رسیده استدسرمایھ
بررسی علمی و عمیق امپریالیسم لنین را بھ کشف 

 تکامل اقتصادی و سیاسی ناموزونی"قانون 
البتھ در . رسانید" اریدکشورھای سرمایھ

اری رقابت آزاد نیز چنین نا موزونی دسرمایھ
 اساسًا ممکن نیست کشورھای .وجود داشت

اری ھمھ موزون و بھ موازات دمختلف سرمایھ
اما در دنیای امپریالیسم این . یک دیگر تکامل یابند

ت کھ تکامل ناموزونی آن چنان شدید و سریع اس
نیروھای مولد بھ صورت جھش صورت 

گیرد، بدین معنی کھ بعضی از کشورھا با  می
روند، کشورھای دیگر  ئی سریع بھ جلو میھاگام

. گیرند گذارند و بر آنھا سبقت می را پشت سر می
در چنین حالی توازن قوا میان کشورھای 

خورد و در شرایطی کھ  امپریالیست برھم می
حاد بھ خاطر تحصیل اى ر مبارزهاقتصاد جھان د

، در یابد بازار فروش و تھیۀ مواد خام تکامل می
شرایطی  کھ جھان بھ صورت مناطق نفوذ یا 

بزرگ ھاى مستعمره میان گروھی از قدرت
پایان رسیده، ناموزونی تکامل امپریالیستی بھ 

اقتصادی و سیاسی بھ کشورھائی کھ بر دیگران 
ھد مسئلۀ تقسیم مجدد د ند، امکان میاسبقت گرفتھ

روشن است . جھان را مطرح سازندھاى سرزمین
کھ چنین تقسیمی جز با توسل بھ زور و قھر 

کشورھائی کھ مناطق نفوذ و . پذیرد صورت نمی
وسیعی در اختیار دارند بھ سھولت و ھاى سرزمین

بدین ترتیب . دھند رضایت بھ این کار تن نمی

امل سریع تک. گیرد  در میامپریالیستیھاى جنگ
 در آلمان در دورۀ پس از جنگ اریدسرمایھ
 با فرانسھ کھ بھ جنگ جھانی اول منتھی ١٨٧٠

اری آلمان پس از جنگ دگردید و رشد سرمایھ
جھانی اول کھ بھ دومین جنگ جھانی منجر شد 

ھمین پدیده را در . نمونۀ بارز این قانون است
توان بھ روشنی مشاھده  مورد آمریکا و ژاپن می

ناموزونی تکامل  »: لنین بر آنست کھ. کرد
اقتصادی و سیاسی، قانون بی چون و چرای 

دربارۀ شعار کشورھای ("« .  استاریدسرمایھ
و پایھ و اساس آن، مبارزه و تضاد ") متحد اروپا

اری و تمایل انحصارھا دمیان کشورھای سرمایھ
 .بھ تسلط بر جھان است

ن کنونی، لنین نھ تنھا علت بروز جنگ را در دورا
برای . کند کھ ماھیت و خصلت آن را روشن می

تعیین ماھیت جنگ باید مضمون سیاسی آن را 
بررسی کرد و مسلم ساخت کھ چھ سیاستی، 
سیاست کدام طبقھ در جنِگ مورد نظر، در جنِگ 

لنین موضوع را چنین . یابد مشخص ادامھ می
جنگ " ماھیت واقعی"چگونھ » : دھد توضیح می
افت، چگونھ آن را تعریف کرد؟ جنگ را باید دری

ادامۀ سیاست است، باید سیاست پیش از جنگ را 
مورد مطالعھ قرار داد، سیاستی کھ جنگ را 

اگر سیاست . انجامد بیند و بھ جنگ می می
امپریالیستی است یعنی از منافع سرمایۀ مالی دفاع 

کند کھ بھ خاطر غارت و اسارت مستعمرات  می
، در این صورت جنگی و کشورھای دیگر است
، جنگ امپریالیستی خیزد کھ از این سیاست بر می

بخش دارد یعنی  اگر سیاست، ماھیت رھائی. است
 علیۀ یوغ ملی است، در این اىبیان حرکت توده

گیرد،  صورت جنگی کھ از این سیاست در می
یک فرد کوتھ بین . جنگ نجات بخش ملی است

 و بھ این "جنگ ادامۀ سیاست است"فھمد کھ  نمی
دشمن حملھ "پردازد کھ  علت فقط بھ این امر می

 «. ، دشمن بھ کشور ما ھجوم آورد"کند می
برای او مھم نیست کھ جنگ برای چھ در گرفتھ 

 بھ آن دست ھدفی طبقات بھ خاطر چھ کداماست، 
برای برای مارکسیست مھم این است کھ .... زده 

 روی داده است کھ طی آن مورد نظر جنگ چھ
مکن است گاه این ارتش و گاه دیگری بھ م

 .پیروزی برسد
 )کاریکاتور مارکسیسم(
پنجاه سال " پیش از جنگ جھانی اول تقریبًا"

و طبقات حاکمۀ انگلیس، فرانسھ، ایتالیا، ھا دولت
آلمان، اطریش و روسیھ سیاست غارت 

دیگر و ھاى  و اسیر کردن ملتمستعمرات
 درست .ندکرد سرکوب طبقۀ کارگر را دنبال می

. ھمین سیاست در جنگ جھانی اول ادامھ یافت
بورژوازی فرانسھ و انگلیس بھ خاطر حفظ 

جنگیدند، امپریالیسم آلمان  مستعمرات خود می
 ١٠ ادامھ در صفحھ...خواست کھ  می

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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[Text eingeben]

 ...سرشت ماركسیسم
فرانسھ و انگلیس مستعمرات خود را با آلمان کھ 

. کنند و غیرهتقسیم " عادالنھ"فاقد مستعمره بود، 
باید جنگ میان ھا در چنین شرایطی مارکسیست

غارتگر را برای سرنگون ساختن ھاى امپریالیست
لنین بر آن بود کھ در . آنھا مورد استفاده قرار دھند

تواند  یک جنگ ارتجاعی، طبقۀ انقالبی نمی
تواند نبیند  آرزومند شکست دولت خود نباشد، نمی

ونی این دولت کھ شرایط ناشی از شکست، سرنگ
دفاع "ملی ھاى اما سوسیالیست. کند را تسھیل می

کردند و بر آن بودند کھ   را تبلیغ می"از میھن
دفاع از میھن با انترناسیونال پرولتری معاصر "

ھا شگفت آن کھ ھمین سوسیالیست" مغایرتی ندارد
نوشتند کھ چنان کھ ى اچندین سال قبل در اعالمیھ

رای تسریع تالشی ب"ازآن " ما"گیرد جنگ در
استفاده خواھیم کرد اما ھمین کھ " اریدسرمایھ

جنگ درگرفت آنھا بھ پشتیبانی از بورژوازی 
شگفت انگیزتر این کھ آنھا برای . خود برخاستند

عقب گرد مفتضحانۀ خود بھ مارکس و انگلس 
کردند بر این مبنا کھ مارکس در  استناد می

رغم  لمللی علیابینھاى و جنگھا کشمکش
دو طرف ھاى ارتجاعی بودن شدید دولت

متخاصم،برای تعیین تاکتیک خود ارزیابی 
تر  کرد کھ پیروزی کدام طرف قابل قبول می

ملی از آن نتیجھ ھاى  سوسیالیست. است
 )جنگ جھانی اول(گرفتند کھ در جنگ کنونی  می

باید ھمین روش را سرمشق قرار داد و بدین سان 
ود را از بورژوازی با تکیھ بر مارکس پشتیبانی خ

 .کردند امپریالیست توجیھ می
 دو دوران تاریخی 

گیری آنھا بر تفاوت دو دوران،  لنین در رد نتیجھ 
نویسد ھنگامی کھ  او می. کند دو عصر تکیھ می

سخن بر سر » رود  از دوران یا عصر گفتگو می
در ھر دوران .  تاریخی بزرگ استھاىدوران
 دارند و وجود جداگانھ و خاص وجودى ھاجنبش

در ھر . خواھند داشت، گاه بھ پیش و گاه بھ پس
دوران انحرافات مختلفی وجود دارد و وجود 
خواھند داشت از آھنگ میانی، از آھنگ متوسط 

توانیم بدانیم با چھ سرعتی و با چھ  ما نمی. جنبش
تاریخی جداگانھ در دوران ھاى موفقیتی جنبش

توانیم  میمشخصی، تکامل خواھند یافت ولی ما 
 در مرکز این یا اىچھ طبقھدانیم  بدانیم و ما می

آن دوران قرار دارد کھ مضمون اساسی و جھت 
اساسی تکامل آن و خصوصیات اوضاع و احوال 

فقط بر . کند تاریخی دوران مشخص را تعیین می
این اساس یعنی با در نظر گرفتن خصوصیات 

کوتاه ھاى و نھ زمان(مختلف ھاى اساسی دوران
توانیم بھ   ما می) مختلفیتاریخ در کشورھا

درستی تاکتیک خود را تعیین کنیم، فقط شناخت 
تواند بھ عنوان  حقوق اساسی دوران مشخص می

تر این یا آن  پایھ برای توجھ بھ خصوصیات جزئی

 «. کشور بھ کار رود
 :کند گفتیم لنین بر تفاوت دو دوران تکیھ می

انسھ تا جنگ دوران اول از انقالب کبیر فر» 
یابد  ادامھ می) ١٨٧١ تا ١٧٨٩(فرانسھ و پروس 

و این، دوران اعتالی بورژوازی، دوران پیروزی 
این، خط فراروندۀ بورژوازی است، . کامل اوست

دموکراتیک بھ طور  بورژواھاى دوران جنبش
 کلی، دوران ملی بورژوائی بھ طور اخص است،

دوران درھم شکستن مؤسسات فئودالی و 
 «. امگی متعلق بھ گذشتھ استخودک

ھاى طبقۀ اصلی کھ در این دوران، طی جنگ» 
قوس صعودی ھا آن و با شرکت در این جنگ

توانست با نیروی  پیمود و فقط او می می
علیۀ مؤسسات فئودالی و خودکامگی اى شکننده

 در کشورھای .وارد عمل شود، بورژوازی بود
مترقی این بورژوازی تا درجۀ معینی .... مختلف

) ١٨۵٩مانند بخش ایتالیائی آن در (بود و گاھی 
اما خصیصۀ کلی دوران بھ ویژه . حتی انقالبی

مترقی بودن بورژوازی، پایان نیافتن و ناتمام 
کامًال طبیعی . ماندن مبارزۀ او با فئودالیسم بود

است کھ عناصر دموکراسی معاصر آن زمان  و 
وی از اصل مارکس، بھ مثابۀ نمایندۀ آنان، با پیر

چون و چرای پشتیبانی از بورژوازی مترقی  بی
علیۀ فئودالیسم، در ) بورژوازی قادر بھ مبارزه(

موفقیت کدام "گرفت کھ  این مسئلھ تصمیم می
بیشتر قابل قبول ....  بورژوازیکدامیعنی " طرف
 « . است

لمللی ابینھاى مارکس در ارزیابی از کشمکش» 
بخش از این  یبورژوائی ملی و رھائھاى جنبش

خاست کھ موفقیت کدام طرف  دیدگاه بر می
ملی و بھ طور ھاى  جنبش"تکامل"تواند بھ  می

  «.کلی دموکراتیک مردمی یاری رساند
شود بورژوازی  دوران دیگر کھ اکنون آغاز می

ھا دھد کھ فئودال قرار می" موقعیتی"را در ھمان 
در جریان دوران اول داشتند این دوران، دوران 

امپریالیستی است و نیز ھاى پریالیسم و تکانام
و در این دوران  « ناشی از امپریالیسمھاى جنبش

 خود ھمان شکللمللی از لحاظ ابینھاى کشمکش
لمللی ابینھاى ند کھ کشمکشاگونھ باقی مانده

 اجتماعی و طبقاتی آنھا از مضموندوران اول اما 
اوضاع و احوال عینی . ریشھ تغییر یافتھ است

 .خی کامًال چیز دیگری استتاری
***** 

 
...فریاد خشم مردم

مردم چرا ...... زندانی سیاسی آزاد باید گردد
فلسطین فلسطین ما ... نشستین ایران شده فلسطین

 ھم غزه ھم لبنان جانم فدای ،ھستیم ما ھستیم 
ازجملھ شعارھای مترقی و ادامھ ...  ایران

شعارھای تظاھرات ھای گذشتھ اند کھ در 
لیکن سوای . ظاھرات امروز نیز بازتاب یافتھ اندت

نھ " این شعار ھا ، شعارھای دیگری نیزمانند 
 غزه نھ لبنان  جانم فدای ایران  و یا شعار

 مرگ بر چین و روسیھ فریاد زده شد کھ انحرافی
فاقد دوراندیشی سیاسی بوده و عمال بسود 
صھیونیستھای اسرائیل و امپریالیسم آمریکا می 

نفرت ضد فلسطین و ضد لبنان و ضد  تبلیغ.باشد
عرب، بی توجھی بھ دسیسھ ھای امپریالیستھا و

صھیونیستھا در ایران و بی توجھی بھ امر 
بسود  بھ ھیچ وجھ ھمبستگی میان خلقھای منطقھ

 و نخواھد بود دمکراتیک مردم ایران نیستجنبش
وسرنخ اصلی این شعارھا در دستان ناپاک کسانی 

ردرآخورامپریالیسم آمریکا و چماقش است کھ  س
نمی توان بھ بھانھ انتقاد .اسرائیل درمنطقھ دارند

بھ سیاستھای احمدی نژاد درقبال فلسطین و لبنان، 
بھ انحراف درغلتید ومھرباطل بر ھمبستگی بین 

چگونھ می توان درقبال ملت فلسطین . خلقھا کوبید
کھ تحت اشغال و سرکوب وحشیانھ است سکوت 

ووجدانمان ازاین ھمھ ظلمی کھ برآن رفتھ کرد 
ما چھ گور "است معذب نگردد و بگوییم  بھ 

از طرفی انتظار داشتھ باشیم  سایر " بابای آنھا 
مردم جھان از مبارزات مردم ایران برای آزادی 

این دیگر چھ صیغھ ایست . و رھایی حمایت کنند
جانش را "کھ بھ ھمبستگی ملل تف میریزد و 

روشن نیست پیکار برای ". ن میکندفدای ایرا
آزادی و دمکراسی  درایران چھ تناقصی با 
امرھمبستگی وبرادری با سایر ملل دارد؟ 
متاسفانھ این شعار بھ رغم ظاھر فریبنده آن کھ بھ 
مذاق عده ای خوش می آید اما اساسا یک شعار 
انحرافی و ارتجاعی است کھ باید با آن بھ 

 . مبارزره برخاست
نژاد با سیاست پوپولیستی و درگرما گرم  احمدی 

تبلیغات  و حمالت سیاسی علیھ اسرائیل تفاوت 
میان صھیونیسم و یھودی ستیزی را حذف می 
کند و با بیان غیر دیپلماتیک گزک بدست 
صھیونیستھا داده و می دھد  و با اقدامات 
نابخردانھ اش آب بھ آسیاب صھیونیستھا و 

سم می ریزد وبا ماشینھای تبلیغاتی صھیونی
سیاست سرکوبگرانھ اش و یورش بھ ھرگونھ 
حرکت مستقل دفاع ازخلق فلسطین فضای 
انحرافی و گرایش بھ راست را درایران آفریده  و 
بھ امر ھمبستگی با خلق فلسطین ضربھ شدیدی 

سرکوب وحشیانھ مردم، . وارد ساختھ است
گسترش فقر و نکبت درایران و از طرفی تبلیغات 

ھ برای آزادی ملت فلسطین بخشی ازمردم شیادان
ایران را بھ ضدیت با ملت فلسطین کشانده است 
کھ مسببش جمھوری جنایتکار اسالمی است و 

 .باید با آن مبارزه کرد
 در امرھبستگی با ملت فلسطین آن شعاری کھ 
خشم  دو رژیم  بنیادگرای اسرائیل وجمھوری 

 نیز اسالمی را بر می انگیزد و برای توده ھا
 ١٠ ادامھ در صفحھ...ملموس و قابل

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

...فریاد خشم مردم
 ھمسرنوشتی و ھمبستگی  می  فھم و احساس

آفریند ھمان شعار مردم چرا نشستین  ایران شده 
فلسطین است و باید بھ تبلیغ وسیع این شعار 
پرداخت وآن را چون پتکی بر سر رژیم 
صھیونیستی اسرائیل و رژیم ارتجاعی احمدی 

 .... و شرکاء کوبیدنژاد 
 مراسم  تبلیغی روز قدس بھ رغم تمام تالش رژیم 
برای مشروعیت بیرونی اما باعث بی آبرویی وبھ 
عزای جمھوری اسالمی و دارودستھ کوتاچی 

تعدادی .  احمدی نژاد تبدیل شده است–خامنھ ای 
از مردم در شھرھای رشت، تبریز، تھران، 

لیکن این .  ندبازداشت شده ا.. کرمانشاه، شیراز
قبیل اقدامات وحشیانھ دیگر اثر ندارد و رژیم 

 .محکوم بھ شکست است
ما  گفتھ ایم کھ اوضاع آتش زیر خاکستر است  

وھر لحظھ امکان دارد از کوچکترین جرقھ ای 
جنبشی کھ در پائین  گفتھ ایم ، .حریق برخیزد

د در مقابل خَرِجنبش درکلیتش ست ادرگرفتھ 
ن جنبش حتی بعلت این طیف  ای.جھالت است

عظیم نابسامانی و نارضائی بخشی از طبقات 
طبیعتا درجھ . حاکمھ را نیز در بر گرفتھ است

تحول و خواست پیشروی درھمھ شرکت کنندگان 
ھر چھ جنبش رادیکالتر شود ترکیب .یکسان نیست

عناصر وابستھ بھ طبقات . جنبش تغییر می کند
 خویش برمی مرفھ و باالی شھری بھ خانھ ھای

ولی خواستھای مردم خواستھای بھ حقی . گردند
است و باید از آنھا حمایت کرد و بھ مرد م با 

، حوصلھ نشان داد کھ تحقق این خواستھای انسانی
، سیاسی تنھا بر ویرانھ ھای رژیم جمھوری مدنی

ھرگونھ مبارزه ای در . اسالمی امکان پذیر است
 تکرارچارچوب بقاء رژیم جمھوری اسالمی 

 و فرجامی جز شکست وضعیت کنونی است
 .نخواھد داشت

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری 
 !اسالمی

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت
 !زنده باد ھمبستگی بین المللی

 )توفان(حزب کارایران
١٣٨٨ شھریور ٢٧

*****

اتکاء بھ نیروی خود
کھ تنھا بھ تشکلی است ) توفان(حزب کار ایران

. نیروی خود و یاری ھواداران خویش متکی است
اخاذی مالی را از منابع ) توفان(حزب کار ایران

اجنبی ننگ می داند و ھمیشھ نسبت بھ اخاذی مالی 
از منابع امپریالیستی و ارتجاعی ھشدار داده 

نیروھائیکھ از امپریالیسم اخاذی می کنند . است
یران باشند این عده نمی توانند مدافع منافع مردم ا

در پی کاسبکاری و ایجاد دکانھای پر منافع برای 
خویش اند و با تعدادی انگشت شمار از روی عوام 

“ استفاده از تضادھای امپریالیستی“تئوری فریبی 
را برای توجیھ گماشتگی خویش و تامین حقوق 

آنھا برای فریب اعضاء . ساختھ اندبازنشستگی 
حزب . ریھا احتیاج دارندصمیمی خویش بھ این تئو

نمی تواند بھ این ننگ تن در ) توفان(کار ایران
دھد زیرا تمام فعالیت سیاسی وی نقض غرض 

 . خواھد بود
، طبیعتا منجر بھ تشدید مبارزه طبقاتی در ایران

افزایش فعالیتھا و عرصھ ھای جدید فعالیت می 
محدود ) توفان( توانائی حزب کار ایران.شود
با ھمدستان انقالب مخملی و عمال  مبارزه . است

مخفی امپریالیستی و صھیونیستی در درون جنبش 
مردمی می طلبد کھ ما بھ افزایش فعالیتھا و 

برای این . تبلیغات خویش در این عرصھ بیفزائیم
ھر . پیکار بھ یاری یاران خویش نیاز داریم

از . مساعدت کوچکی می تواند برای ما مفید باشد
بھ حزب کار . ریا پدید می آیدقطره است کھ د

بھ عنوان یک حزب کمونیستی و ) توفان(ایران
را “ نتوفا“نشریھ . میھنپرست یاری مالی رسانید

آبونھ شوید و آدرس خود را برای دریافت نشریھ 
 فشار مالی حزب ما را. بھ اطالع ما برسانید

مجبور خواھد کرد کھ در کار توزیع توفان صرفھ 
ی است کھ خوانندگانی کھ طبیع. جوئی نمائیم

تمایلی بھ آبونھ شدن نشریھ ندارند باید حساب کنند 
کھ از دریافت نشریھ در آینده نزدیک محروم 

حزب ما علیرغم این بر روی مساعدت . شوند
مالی ھموطنان عزیز حساب می کند و پیشاپیش از 

 .شما متشکر است
*****

از مساعدت مالی شما 
سپاسگزاریم

  یورو٥٠نس رفیقی از مای
  یورو١٠٠رفیقی از نورنبرگ 
  دالر٤٠رفیقی از نورنبرگ 

  یورو١٠٠٠رفیقی از فرانکفورت 
  کرون سوئد٤٠٠ف لا رفیق دکتر ع
  کرون سوئد٣٧٠رفیق قدرت 

  کرون١٢٠سوئد . ح
 
 

)نمائیدرا در تارنمای توفان مطالعھ ھا آنندمنتشر شد۴٠ و٣٩ و٣٨  ھایتوفان الکترونیکی شماره(

 و اعتراضات  اعطای جایزه صلح بھ اوباما،  آمدن مردمحماسھ شنبھ سرخ و ھراس رژیم از بھ خیابان : میخوانید۴٠ شمارهدر
 بحران عظیم میان دارا و ندار، شکاف –وند، اسالم و ثروت پرستش خدا اعتراضات کارگران لولھ سازی اھواز،اشیھح، درجھانی
 عضو ھئیت رھبری نود و دومین سالگرد انقالب اکتبر، یادی از رفیق داریوش فاضلی و اقتصادی و نقش طبقھ کارگر،یسیاس

تاریخانکنندگتحریف)٣(استالینیسمفسانھا، افت اسالمی دیگر چھ صیغھ ای است،، راشنبھ سرخ

الکترونیکیتوفان
٢٠٠٩  نوامبر  ١٣٨٨ماه  آبان    ۴٠شماره

 کارایرانحزبالکترونیکیھ نشری
org.toufan@toufanorg.toufan.www

مردم چرا نشستین   ایران شده فلسطین



   

انقالب “مخملباف و 
 “مخملی

در حالیکھ جشنواره سینمای در تبعید 
بھ ھمت خستگی ناپذیر و قابل تقدیر 
آقای حسین مھینی شخصیت مبارز و 
مترقی در شھر گوتنبرگ در سوئد با 
مشکالت و امکانات محدود برگذار 

ھم تحت نام  ، جشنواره ایمی شود
فیلم پیرامون حقوق بشر در جشنواره 

شھر نورنبرگ آلمان فدرال در تاریخ 
 تحت نام ٢٠٠٩ سپتامبر ٣٠

 با ھمھ امکانات “پرسپکتیو نورنبرگ“
تبلیغاتی و مالی تحت حمایت آقای 
محسن مخملباف کھ شال گردن سبزی 
بھ گردن داشت با بوق و کرنا برگذار 

.  اکتبر ادامھ یافت١١شد و تا روز 
 ثقل برنامھ جشنواره فیلمھای مرکز

 .ایرانی بود
در ھیات داوران این جشنواره آقای 
آصفی روزنامھ نگار ایرانی حضور 

 اکتبر با ١٠جشنواره در روز . داشت
. اھدای جوایز بھ کار خود پایان داد

جنایات و “جایزه بھترین فیلم مستند بھ 
٨ادامھ در صفحھ  ...اثر“ مکافات

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 . نیستھای صدیق،چھ از نظرمادی و چھ معنوی نیاز دارداین زبان برای ھرچھ رساترشدن بھ یاری ھمھ کمو. 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 . پابرجاییم و بھ این مساعدت ھا، ھرچند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیمزیرا ما تنھا با اتکا بر نیروی خود 

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

 )٩(، سرشت مارکسیسم استتکامل در وحدت
، محدود کردن مبارزۀ ھان تودهپرھیز از کار در میا: بالنکیسم بر سھ مبنا استوار است

 در این میان عمده، محدودیت کار .سیاسی بھ توطئھ و تصرف قدرت از طریق کودتا
 عمده در .شود و توسل بھ کودتا از آن ناشی میھا سیاسی است کھ کنار زدن توده

مخالفان حزب لنین یا . بالنکیسم، سازمان مخفی آن نیست؛ محدودیت مبارزۀ سیاسی است
 آنھا آن چھ را کھ اساسی است .زنند ند یا عمدًا آن را کنار میاب را درک نکردهاین مطل
آورند  روی می" استدالل"آنھا بھ این . چسبند کنند و بھ جنبۀ فرعی موضوع می رھا می

کھ چون در ھر دو حال سازمان مخفی است و مرکب از اقلیتی از انقالبیون از خود 
نیز کھ " ھااتحادیۀ کمونیست"آیا . ان بالنکیستی استگذشتھ؛ پس سازمان لنین ھمان سازم

بود؟ تفاوت اساسی حزب لنین با سازمان " سازمان بالنکیستی"سازمانی مخفی بود یک 
لنین از ھمان آغاز فعالیت خود، . بالنکی در مبارزۀ سیاسی است و نھ در سازمان مخفی

 آغاز با اکونومیسم و مبارزۀ سیاسی وسیع را در سر لوحۀ کار قرار داد و از ھمان
سراسر آثار لنین و . کردند بھ مبارزه پرداخت تروریسم کھ مبارزۀ سیاسی را طرد می

بھ خاطر برانگیختن ھا سراسر زندگی انقالبی او مشحون از مبارزۀ سیاسی در میان توده
ما علیۀ محدود ساختن مبارزۀ سیاسی و » : نویسد  لنین می.آنھا بھ قیام و انقالب است

اندن آن بھ مقام توطئۀ قیام نموده و ھمیشھ خواھیم نمود، ولی بدیھی است معنی این بھ رس
و در "). چھ باید کرد؟("« . ھیچ وجھ انکار لزوم یک سازمان محکم انقالبی نبوده است

ھاى ھستند کھ حتی امروز ھم خطر را در وجود سازمانھا فقط اپورتونیست» : جای دیگر
ال آن کھ امروز دیگر فکر محدود کردن دائرۀ مبارزۀ سیاسی و بینند و ح توطئھ کار می

ست قلم بطالن ھارساندن آن بھ درجۀ توطئھ، ھزاران بار در نشریات رد شده، زندگی مدت
٩ادامھ در صفحھ  ...بر روی آن کشیده، دست رد بھ سینۀ آن زده، اھمیت 

 فریاد خشم مردم
ت خاص سیاسی خویش وسیعا  بھ میدان روز قدس ھم فرا رسید و مردم با انگیزه و نی

خویش را  نسبت بھ حکومت کشتار و شکنجھ جمھوری اسالمی و  و انزجارآمدند  و نفرت 
تھدید و ارعاب و منع مردم برای شرکت . در راس آن  سید علی خامنھ ای ابراز داشتند

 کارساز نشد و باردیگر بغض" طرح شعارھای انحرافی"درتظاھرات و پیش گیری از 
جمھوری فروخفتھ صدھا ھزار نفر مردم تحت ستم و جان بھ لب آمده ایران  ترکید و

 احمدی نژاد کھ -حکومت مافیایی خامنھ ای. ند را بھ چالش گرفتسرکوب و شکنجھ اسالمی
 برای مھار  نیزناچار گردید تن بھ برگزاری چنین روزی دھد، تدارک گسترده ای

ین المللی از آن  دیده بود کھ  تماما با شکست تظاھرات عظیم مردم و بھره برداری ب
دھھا ھزار پاسدار و بسیجی و لباس شخصی درمقابل . افتضاح آمیزی ھمراه بوده است

باردیگر مردم شعار نترسیم نترسیم ما . اراده میلیونی مردم  تشنھ آزادی شکست خوردند
داد و تیرماه بعد از باردیگر خاطرات تظاھرات ھای عظیم خر. ھمھ با ھم ھستیم سردادند

باردیگر روحیھ ھمبستگی و یگانگی و رزم مشترک . تقلب و کودتای انتخاباتی زنده شد
علیھ گراز ھای اسالمی و چاقوکشان بی وجدان بیت والیت کھ صدھا  انسان بیگناه و پر 
امید را درماھھای اخیر گشتھ و بصورت وحشیانھ ای شکنجھ کرده ، برجستھ گردید  و بھ 

این .  اعتماد بنفس داد تا بھ پیکارش علیھ استبداد و اختناق قرون وسطایی ادامھ دھدمردم
. ھ استتظاھرات ھمانند تظاھرات ھای قبلی اما نکات قوت و ضعف خودرا داشت

شعارھای  مرگ بر دیکتاتور، دولت کودتا استعفا  استعفا ، شعار جدایی دین از دولت، 
 ١٠ادامھ در صفحھ  ...!مدی دروغگو، بروگمشواعتراف شکنجھ دیگر اثر ندارد، اح
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