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 ٣ ادامھ در صفحھ ...دست زدند کھ از ھمان روز نخست مورد انتقاد شدید حزب کار

 

         

 مو بر بدن انسان راست می شود
 اسناد انکار ناپذیر را می بینیم ولی باور نمی کنیم

اند ربوده کشتن از پس ھایلیاسرائ را بدنش اعضاء کھ ینیفلسط جوان ریتصو
ما ایرانی ھا وقتی ازیھودی صحبت می کنیم منظورمان بیان اعتقادات مذھبی افراد 

وقتی فردی را مسیحی می نامیم بخاطر آن است کھ اعتقاد مذھبی وی را نشان . است
. نشانھ ای از تبعیض وجود ندارد... ، زرتشتی و، مسلمان، مسیحیر واژه یھودید. دھیم

 می نامیم آن یھودی را در نظر داریم کھ دارای “جھود“ولی وقتی ما ایرانی ھا کسی را 
. تمام آن پیشداوریھا و زشتی ھائی است کھ یھودی ستیزان در باره یھودیھا می گویند

 ٥ ادامھ در صفحھ... نمی توان آنرا ھموزن یھودیجھود در ایران بار منفی دارد و
 

         

 صھیونیسم جنایتکار جنگی
 ھولوکاست در نوار غزه

از ھمان لحظھ کھ ملت فلسطین تصمیم گرفت تسلیم سازشکاری محمود عباس دست 
نشانده آمریکا و اسرائیل نشود و در یک انتخابات آزاد بھ سازمان حماس رای داد کھ 

اسی این ملت را بیان می کرد صھیونیستھا تصمیم گرفتند ملت فلسطین را خواستھای سی
این بود کھ اصل دموکراسی را بھ زیر “ دموکرات“نخستین کار این دول . مجازات کنند
و نتایج روشن انتخابات فلسطین را کھ بھ پیروزی حماس منجر شده بود پا بگذارند 

ی اسرائیل چراغ سبز گرفتند کھ نوار سپس صھیونیستھا. بیشرمانھ بھ رسمیت نشناسند
غزه را محاصره کرده در آنجا با کمک ایادی خویش کودتا کنند و قدرت را در دست 
بگیرند و وقتی دسیسھ آنھا علیھ اکثریت مردم فلسطین با شکست فضاحت باری بھ پایان 
رسید و رئیس سازمان امنیت فلسطین کھ با اسرائیلیھا ھمدستی می کرد از طریق 

سرائیل فرار کرد و بدامان محمود عباس در سواحل غربی رود اردن پناه برد تصمیم ا
، گرسنگی و تشنگی بدھند تا آنھا جان بھ لب گرفتند مردم فلسطین را محاصره کنند

 دموکراسی در قاموس .صھیونیستھا و امپریالیستھا تن در دھند“ دمکراسی“رسیده بھ 
 . ول نظریات آنھاامپریالیستھا و صھیونیستھا یعنی قب

در توضیح  “ھیکل ال حسنن“، با مصاحبھ در قاھره، چاپ االھرام روزنامھ سردبیر “الجزیره“
 ٧ ادامھ در صفحھ...در حماسی پیروز از پس “ :شرایط  نوار غزه می آورد

بھ حزب طبقھ کارگر ایران بـپـیوندید

 دیجھان متحد شوای یتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

 پنداری ،توسعھ جھل
 سفیھانھ برای بقاء رژیم

م کھ پس از انقالب رادیوھای بخاطر بیاوری
بیگانھ در ایران ارج و قربی نداشتند و 
مردم بریش آنھا می خندیدند زیرا کھ ایران 
بعد از انقالب حداقل در ھمان ھفت ھشت 
ماه نخست بھ دموکراتیک ترین کشور 

مردم ایران توانائی آن . جھان بدل شده بود
را داشتند کھ با الھام از یکی از بزرگترین 

البات تاریخ قرن بیستم کوه ھا را جا بجا انق
تبلیغات رسانھ ھای گروھی اجنبی در . کنند

 . ایران گوش شنوائی نداشت
وقتی آخوندھا مستقر شدند و برای استقرار 
خویش دستھای قمھ بدست را از زیر عبای 
خویش بدر آوردند و تا زانوی اسب امام 
زمان خون ریختند و جنازه دموکراسی و 

اکبر بھ بھشت هللا ا با فریادھای اآزادی ر
زھرا بردند آنوقت سخنان بیگانگان در 

 مالھا کھ رادیو و .ایران گوش شنوا یافت
تلویزیون را غصب کرده بودند بھ اشاعھ 

ھمھ آن . دروغ و فریب مشغول شدند
دروغگویانی کھ تا دیروز دشمن خدا 
محسوب می شدند حال مصلحت دروغ را 

حالل می برای بقاء خویش شرعی و 
 .کردند

در فردای تشییع جنازه دموکراسی و 
، در فردای قتل عام حقوق آزادی

، زبان انتقاد مردمو مدنی دموکراتیک 
امپریالیستھا باز شد و بذر آنھا در ایران 

آخوندھا برای ایجاد . زمینھ رشد یافت
 در کودکستانھا موسیقی ،رعب در جامعھ

ی برنامھ ھای رادیوھای بیگانھ را پخش م
کردند و نظارت و دقت می کردند کدام یک 
 از کودکان با آن موسیقی ھمراھی می کند

٢ ادامھ در صفحھ ... یا نسبتو

 دھم  ســال –دوره شــــشـم  
 ٢٠٠٩ـ دسامبر ١٣٨٨ آذر -١١٧ مارهـش



    

 ٢                                                 صفحھ   ب کار ایران                                  توفان ارگان مرکزی حز  ١٣٨٨  ماه آذر  –١١٧   شماره  

[Text eingeben]

 ...توسعھ جھل، پنداری
آنھا با این تدبیر . بھ آن ابراز آشنائی می نماید

غیر انسانی فورا برای خانواده آنھا مزاحمت 
فراھم کرده و در صورت نیاز سربھ نیستشان 

 .می کردند
ولی آیا این روش آخوندھا توانست جلوی 

 !مبارزه مردم را بگیرد؟ ھرگز
 مردم را از تالش آیا این روش آخوندھا توانست

برای آگاھی و کسب اخبار واقعی باز دارد؟ 
 !ھرگز

، با زندان و شکنجھ و تبعید و آیا با آدمکشی
سانسور و دروغ می شود از حرکت اجتماع 
جلوگیری کرد و مردم را بھ قھقرا کشید؟ 

اگر چنین بود کلیسای قرون وسطائی در ! ھرگز
 “آریامھر“دنیا حکومت می کرد و در ایران 

ھنوز بر سر کار بود و این ھمھ جنبش 
 .اعتراضی در ایران پدید نمی آمد

وقتی پیشرفت علوم ادامھ یافت و فن آوری 
، اختراع ، پست الکترونیکیشبکھ اینترنت

پدید  ... ، پرتاب ماھواره)توفان-کمپیوتر(رایانھ
آمد و نیاز زمان، مالھا را مجبور می کرد بھ 

نوقت زمینھ این ضرورت زمان تن در دھند آ
. ھای جدید برای کسب بھ اخبار واقعی پدید آمد

نخست مردم بھ تلویزیونھای ممالک ھمسایھ 
نگاه می کردند و بتدریج توسط آنتنھای بشقابی 
بھ برنامھ ھای بیگانھ دست پیدا کردند کھ راست 

 . و دروغ را بخورد مردم می داد
رژیم جمھوری اسالمی بھ جای اینکھ از این 

ست خورده تاریخ درس بگیرد مانند تجربھ شک
ھمھ بزدلھای مستبد تاریخ بھ خشونت و ارعاب 
متوسل شد بھ حریم خانھ ھای مردم بدون حکم 

، برخالف قانون اساسی جمھوری دادستان
 بھ صورت خودسرانھ و  خود ساختھ،اسالمی

امنیت مردم را بھ .  تجاوز کرد،باندھای مافیائی
ا ضبط کرده خطر انداخت آنتنھای بشقابی ر

پنھانی فروخت و یا تخریب نموده و صاحبان 
آنھا را بھ پرداخت بھای گزاف مجبور نمود تا 

در رسانھ " مضر بھ حال آنھا"نگذارد اخبار 
ھای خارجی نشان داده شده و بھ چشم و گوش 

 . مردم برسد
آیا رژیم مالھا با این تھدید و ارعاب  ودزدی و 

 موفق شد مردم اقدامات غیر قانونی و وحشیانھ
را از تالش برای کسب اخبار و اطالعات 

 !حقیقی باز دارد؟ ھرگز
در کنار رسانھ ھای گروھی بیگانگان کھ در 
اساس خویش از طریق سازمانھای امنیتی 
امپریالیستھا و صھیونیستھا تغذیھ می شوند 
تالش برای انجام انقالب مخملی در ایران نیز 

 دموکراسی دشمنان ایران کھ رنگ. آغاز شد
بخود گرفتھ اند با شناخت از نقاط ضعف یک 
رژیم مستبد و فاشیستی و سلسلھ مراتب مافیائی 

 زمینھ را برای سازمان دادن اعتراضات بر ،آن
حق مردم و تکیھ بر حقوق عادالنھ آنھا مناسب 
دیدند و خواستند کھ بر این موج اعتراضی 

ب بالقوه کھ زمینھ مادی آن از ھمان اوایل انقال
در ایران وجود داشت سوار شوند و مقاصد 

مردم معترض و . خویش را بھ کرسی بنشانند
، جان بھ لب رسیده در شبکھ اینترنت فعال شدند

 بھ رژیم مالیان با ارسال مردم در اعتراض
پیامک توسط تلفنھای ھمراه کھ خود یک 
اختراع تازه بود و جھانگیر شده بود نھ تنھا 

ره می کردند بلکھ راھی مالھا و مذھب را مسخ
ی گرفتھ و یافتھ بودند کھ تماسھای فوری و سّر

از این فن در جھت سازماندھی و پخش اخبار و 
رژیم جمھوری . حتی شایعات استفاده کنند

اسالمی کھ تا دیروز نامھ ھای ارسالی از خارج 
را بر خالف قانون اساسی جمھوری اسالمی 

این امر باز می کرد و مرکزی برای نظارت بر 
در باغشاه ایجاد کرده بود حال با ھجوم پستھای 

مردم ایران مراکز . الکترونیکی روبرو شده بود
سانسور رژیم جمھوری اسالمی را دور زده 

در حالیکھ مامورین رژیم مطبوعات . بودند
ایران را از درج اخبار واقعی برحذر می 
داشتند و آنھا را شدیدا تحت کنترل داشتھ 

را یا می خریدند و یا اخراج می خبرنگاران 
کردند و بھ امان خدا رھا می ساختند تا از 

 مردم با دوربیھای تلفن ھمراه ،گرسنگی بمیرند
صحنھ ھای تکان دھنده ای از کشتار مردم را 

ھرایرانی . بھ جھان مخابره می کردند
. وطنپرست برای خود یک خبرنگار شده بود

،  در ایراندنیا در مقابل قدرت توده ھای مردم
درجھ باالی از خودگذشتگی و شھامت آنھا سر 

رژیم مستبد و دروغگوی . تعظیم فرود آورد
جمھوری اسالمی کھ بھ وجود آتش جھنم برای 
خود اعتقادی ندارد و آنرا برای مردم توصیھ 
می کند در مقابل این موج بی انتھا سراسیمھ شد 

در این جنگ روانی . و روحا درھم شکست
وری اسالمی بھ شدت باخت و در رژیم جمھ

ترس . سراسر جھان و ایران بی اعتبار شد
سراپای عمال رژیم را در بر گرفتھ است زیرا 
تازه می فھمند کھ چھ سیل خشم عظیمی دارد 
متراکم می شود کھ در آینده نزدیک ھرگز نمی 

پایھ . توان مانع سرریز شدن و خروشیدن آن شد
 خرداد ٢٢ھای رژیم جمھوری اسالمی در 

. لرزید و تضادھای حاکمیت را تشدید نمود
گرچھ مبارزه مردم فروکش کرده و از دامنھ آن 
کاستھ شده است ولی این تنفسی برای کسب 
مجدد قوا و تنفسی در فاصلھ جنگ نخست و 

رژیم جمھوری اسالمی بجای . آخرین نبرد است
، در اینکھ بفھمد کھ دروغگوئی در دنیای کنونی

لیونھا ایرانی در خارج از شرایطی کھ می
کشورند و با خانواده ھایشان درایران تماس 
دارند و اخبار را می برند و می آورند و 

می فرھنگ پیشرفتھ غرب را بخشھای مثبت 
آموزند و بھ ایران می آورند و آنرا در مقابل 
خرافات و سنت قرون وسطائی آخوندی افراشتھ 

 بیاموزد  بجای آنکھ، فایده ای ندارد،می کنند
مردم را نمی شود در قرن بیست و یکم در بی 
اطالعی نگاه داشت و خرافات را تبلیغ کرد و 
بھ مردم نمی شود بی احترامی نمود و مدعی 

مردم را نمی . شد رای مردم فاقد ارزش است
شود گلھ ھای گوسفند فرض کرد کھ نظر 

نداشتھ باشند و تنھا نظر ولی فقیھ درست بوده و 
، ترجیح ست کھ حق اظھار نظر داردتنھا وی ا

می دھد کھ از واقعیت فرار کند و مانند ھمھ 
مستبدین تاریخ کھ گوش شنوائی برای نظریات 
مردم نداشتند دارودستھ ھای مافیائی خویش را 

،  آنھا پاسداران را مسلح کرده اند.مسلح کند
، لباس شخصیھا را بسیجیھا را مسلح کرده اند

دھای خودی را مسلح کرده ن، آخومسلح کرده اند
، گروھھای تروریستی خودی را کھ اعضای اند

حزب موتلفھ اسالمی و فدائیان اسالم و حزب 
، ھرندی ھا از خانواده ھستند مسلح کرده اندهللا ا

تروریستھائی کھ نخست وزیر حسنعلی منصور 
بھ ... را بھ قتل رساندند بر سر کار آورده اند و

ونی مردم را درھم امید اینکھ موج مقاومت میلی
 . شکنند

آخوندھا می خواھند بھر قیمت مانند یک قوای 
اشغالگر در ایران عمل کنند و بر سر کار 

 خلق می “طبقھ جدید“آنھا برای خویش . بمانند
گدا . کنند تا پایگاه اجتماعی آنھا قرار گیرد

پروری بھ بھانھ حمایت از کم درآمدھا و کوخ 
، سرازیر کردن ریا، تقویت لومپن پرولتانشینان

در آمد نفت بھ جیب قشر معینی از جامعھ و 
، ایجاد اقلیت کاخ نشین خودی بروکرات

خرافات پروری و مرید جمع کنی و بذل و 
بخشش عناوین دکتر و مھندس بھ قشر معینی 

نصب شده و  کھ مطابق با آن در مقامات معینی
از بودجھ کشور زالووار بدون کوچکترین 

،  ارتزاق می کنند)كار مفید( منفعت اقتصادی
 مثال بیکاره .از ویژه گیھای دیگر آخوندھاست

ھا و مفتخورھا می توانند لیسانس و دکترای 
قرائت قرآن از حفظ را دریافت کنند و وزارت 
علوم اسالمی دکترای از حفظ خواندن قرآن را 
ھموزن دکترای فیزیک اتمی از دانشگاھھای 

اشتباه . ی می کنندمعتبر اروپا و آمریکا ارزیاب
نکنید سخن بر سر از حفظ کردن قرآن است و 

بسیاری از این دکترھا . نھ آموختن زبان عربی
و دکتر زاده ھا بر وزن آقازاده ھا معنی سوره 
. ھای و آیھ ھائی را کھ حفظ کرده اند نمی دانند

این حافظین قرآن سپس با این دانش جزئی 
 نفت و استخدام دولت می شوند و از بودجھ 

مالیات عمومی زالو وار استفاده نموده و ھمیشھ 
برای دستگاه مافیائی احمدی نژاد سینھ می 

احمدی نژاد در کنار دستگاه آخوندی . زنند
دستگاه غیر آخوندی مشترک المنافع دیگری 
خلق می کند تا رژیم بتواند دو پای خویش را بر 
دو گرده قرار دھد و پایگاه اجتماعی خویش را 

 .رش دھدگست
ولی آیا این تشبثات رژیم کاری از پیش خواھد 

  ھمھ “عقلھای کل“برد؟ ھرگز زیرا از این 
جوامع استبدادی بخود دیده است و راسپوتینھا 

چنین . را بھ سزای اعمالشان رسانده است
دستگاھھائی در درجھ اول در درون خود، 

، آنھا در دشمنان خویش را پرورش میدھند
ی را می پرورانند کھ برای یدرون خود مارھا

چپاول بیشتر بر ضد خودشان دسیسھ می چینند 
 ٣ادامھ در صفحھ...و از خوردن 

   جنایت علیھ بشریت است،کشتار مردم ایران
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[Text eingeben]

  ...توسعھ جھل، پنداری  
 احمدی نژادھا .خون خودشان لذت می برند

دشمن پرورند زیرا نمی توانند بھ مردم میھنشان 
 .تکیھ کنند

اخیرا برای مبارزه با اشتیاق مردم بھ دانائی 
تگاھھای پارازیت ساز وارد کرده اند تا مانع دس

شوند کھ مردم با گوش دادن بھ رسانھ ھای 
گروھی اجنبی از آنچھ در ایران می گذرد با 

اکثریت قریب بھ اتفاق مردم اخبار . خبر شوند
را از رسانھ ھای خارجی بدست می آورند زیرا 
می دادند کھ رسانھ ھای تحت کنترل داخلی 

خطرات ایجاد این پارازیتھا . دروغ می گویند
برای سالمتی آنطور کھ گفتھ می شود بقدری 
زیاد است کھ صدای خود مالھا نیز در آمده 

 دیگر ،چون امواج رادیوئی پارازیتھا. است
موافق و مخالف رژیم نمی شناسد و ھمھ را 

مبتال “ سرطان“آنگونھ کھ می گویند بھ بیماری 
شان  آخوندھا از ترس اینکھ خود.می کند

بھ ) توفان-گور پدر ملت ایران(سرطان نگیرند 
انتقاد از نصب این آنتنھا دست زده اند و 
خواھان آنند کھ آنھا را برچینند و یا ترتیبی دھند 

آخوند . سرطان بگیرد“ ضد انقالب“کھ فقط 
سرطانی تمایلی بھ بقاء حکومت اسالمی ندارد 
زیرا آنھا بھ مصداق بعد از مرگ من چھ دریا 

 .سراب زندگی می کنندچھ 
در مطبوعات ایران تاثیرات حفقان را بصورت 

 : روشن می بینیم کھ می نویسند
میزان روی آوردن مردم بھ ماھواره نسبت بھ “

 سال قبل دوبرابر شده است
: متن خبر 

سیما با اشاره بھ این كھ  و مقام سازمان صدا قائم
اند  درصد مردم بھ ماھواره روی آورده ٤٠

وند گسترش ماھواره در جامعھ بسیار ر: گفت
دارابی ھم چنین از رشد . نگران كننده است

روزافزون حضور ماھواره در میان 
ھای ایرانی خبر داد و این روند را  خانواده

نگران كننده دانست و افزود میزان روی آوردن 
مردم بھ ماھواره نسبت بھ سال قبل دوبرابر شده 

 .است
تبریز و عضو كمیسیون مسعود پزشكیان نماینده 

بھداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
خواھان بررسی جدی تاثیرات مخرب 

ای در سالمت و روان  ھای ماھواره پارازیت
از نھادی كھ مسئول پخش : گفتانسان شد و

ھا در شھر  پارازیت برای مختل كردن ماھواره
كنیم بھ عواقب جدی  خواھش میتھران است

سالمت شھروندان تھرانی این امواج مخرب بر 
 .باشدتوجھ داشتھ

متاسفانھ پخش : نماینده تبریز خاطرنشان كرد
ای  ضابطھپارازیت بھ صورت كامال بی

گیرد و در این خصوص بھ تنھا  صورت می
 شود سالمت شھروندان چیزی كھ توجھ نمی

 .است
نماینده تبریز با اشاره بھ نقش نظارتی مجلس 

مجلس در : گفتندر دفاع از حقوق شھروندا
این مورد باید بھ صورت جدی وارد شود و از 

“.سالمت مردم دفاع كند
متوجھ می شوید کھ نگرانی نمایندگان شورای 

 بودن این اقدامات است و “طھباضبی “نگھبان 
 نقض می شود و آزادی بیاننھ اینکھ با این کار 

 . تیغ سانسور بھ کھکشانھا نیز می رسد
رمایھ داری مافیائی راه چاره را رژیم س

جمھوری اسالمی در این دیده است کھ بھ در 
خانھ ھر کس کھ تلویزیون دارد نامھ تھدید 

را از “ مشترک عزیز“آمیزی ارسال دارد و 
عواقب دیدن برنامھ ھای رسانھ ھای اجنبی 

 مامورین رژیم مردم را تھدید می .ساندابھر
کنند کھ بھ موجب قانون ھر کس در حریم خانھ 

د برنامھ ھائی را در تلویزیون تماشا کند کھ خو
از نظر رژیم جمھوری اسالمی مجاز نیست 
. وی را مجازات کرده و پوستش را می کنند

صرفنظر از اینکھ این تھدید توخالی است و 
چنین امری عملی نیست و این کار نشانھ 
درماندگی کامل رژیم است روشن است کھ 

،  شکنجھ،، تھدیدادامھ این سیاست سانسور
، زندان و اعدام بھ آنجا منجر خواھد شد تعقیب

کھ ھمراه فروش ھر تلویزیون یک مامور 
امنیتی نیز اعزام کنند تا شب و روز در کنار 
تلویزیون مواظب باشد مردم چھ برنامھ ھائی را 

شکست این سیاستھا از ھم . مشاھده می کنند
رژیمھائی کھ برای مردم . اکنون روشن است

و برای انسانھا ارزشی قایل نیستند کشورشان 
 ٣٠تجربھ . سرانجام محکوم بھ نابودی ھستند

 سال ٣٠، تجربھ سال مبارزه با علم و دانش
 سال مبارزه ٣٠، تجربھ تبلیغ جھل و خرافات

مردم در افشاء این رژیم دروغگو و ریاکار 
چشمان آخوندھا را نگشوده است کھ با این 

. د می اندازند طناب دار را بھ گردن خو،روش
مردم برای خدا و پیغمبر نیز تره ھم خرد نمی 
کنند دارو دستھ خامنھ ای احمدی نژاد کھ جای 

 .خود دارند
آنھم راه بر طرف کردن . تنھا یکراه می ماند

، برسمیت ، احترام بھ عقاید مردمسانسور
پذیرش آزادی ، شناختن حقوق دموکراتیک

احزاب  تاسیس و فعالیت، آزادی عقیده و بیان
، ، آزادی اتحادیھ ھای کارگری و صنفیسیاسی

برسمیت شناختن تساوری حقوق زنان با 
، مجازات ، احترام بھ حقوق کودکانمردان

، قطع دست عاملین تجاوز و شکنجھ در زندانھا
دزدان اموال عمومی در مراکز قدرت و 

، شفافیت در تمام محاکمھ و مجازات آنھا
مات ھرگز امکان بدون این اقدا.. .عرصھ ھا و

ندارد میان مردم میھن ما و این رژیم نکبتبار 
ھرگز امکان ندارد کھ . اعتمادی بر قرار شود

زمینھ دسیسھ عمال بیگانھ ازایران برچیده شود 
زیرا کھ خود این رژیم شرایط مادی تبلیغات و 

بدون . اعمال نفوذ آنھا را فراھم می سازد
 بدون ،ابھ رای و نظر آنھاحترام بھ مردم و 

 امکان ندارد رژیمی بتواند بھ احترام بھ قانون
این . صورت طوالنی حمایت مردمی کسب کند

رژیم فرجامش روشن است و درستھ بھ کام 
***** .امپریالیسم و صھیونیسم فرو می رود

 ...مردم چرا نشستین ایران
پاره ای از چھره . قرار گرفت) توفان(ایران

ل پی بردند و ھای اصالح طلب نیز باین مشک
توضیح دادند منظور از این شعار ھرگز دشمنی 
با جنبش فلسطین نیست و مخالفت با رژیم 
احمدی نژاد است کھ شفافیتی در کارھایش 

مردم ایران خود را ھمسرنوشت مردم . نیست
حتی میر حسین . فلسطین احساس می کنند

موسوی ناچار شد در یک مصاحبھ بھ این 
 . رد انتقادی کندشعارھای انحرافی برخو

البتھ حزب ما ھمیشھ از جنبش فلسطین و 
در . خواستھای سیاسی آنھا دفاع کرده و می کند

درجھ اول نیز این حزب کار ایران بود کھ 
مردم چرا نشستین   ایران شده “شعار صحیح 

ولی اگر در . غ کردیرا طرح و تبل“ فلسطین
نمایشات جنبش سبز در ایران شعارھای 

لیغ می شود در عین حال این وظیفھ انحرافی تب
رھبران و یا کادرھای آنھا نیز ھست کھ با 
موضعگیری رسمی و انتشار اعالمیھ توضیحی 
شعارھای مناسب را بھ میان مردم برده و مانع 

 .  انحراف و انفراد جنبش دموکراتیک شوند
مسلما در میان تظاھر کنندگان عده ای ھستند کھ 

اطی کھ یک بازتاب از روی ناسیونالیسم افر
طبیعی در مقابل اسالم گرائی و بی وطنی پان 
اسالمیستھا است بھ این شعار روی می آورند و 
نگرانی خویش را در مورد ھویت ملی خویش 

آنھا احساس می کنند کھ ایران . ابراز می دارند
دارد بر باد می رود پس باید از ایرانیت بھ دفاع 

ت را در مقابل آنھا می خواھند ایرانی. برخاست
ھمین انگیزه را شما در . اسالمیت قرار دھند

می “ ، جمھوری ایرانی، آزادیاستقالل“شعار 
بینید کھ در عین تائید انقالب شکوھمند بھمن و 

 تکیھ را سلطنتیو دست نشانده رد رژیم ننگین 
بر ایرانیت می گذارد و نھ اسالمیت و یا در 

نم فدای ، جا، نھ لبناننھ غزه“شعار انحرافی 
شما تکیھ بر ایرانیت را مالحظھ می “ ایران
 .کنید

ولی اگر ما انگیزه مبلغین این شعار را سالم 
ارزیابی کنیم نمی توانیم تاثیرات نادرست این 

در این . شعار را بر ذھنیات مردم نادیده بگیریم
شعار احمدی نژاد و رژیم جمھوری اسالمی 

ھ جنبش نیست کھ آماج حملھ قرار می گیرد بلک
فلسطین و لبنان است کھ ھدف مبارزه پاره ای 

در اینجا بیکباره ھمان . از تظاھر کنندگان است
شعارھائی تبلیغ می شود کھ صھیونیستھای 
ارتجاعی و جنایتکار اسرائیلی در جھان تبلیغ 

 . می کنند
البتھ گویا بسیاری نیروھای مترقی و حتی 
اصالح طلبان تالش کردند کھ این نقص را 
مرتفع کنند و مانع شوند کھ شعارھای اسرائیل و 
امپریالیسم پسند در میان جنبش دموکراتیک 
مردم ایران تبلیغ شود ولی این مبارزه ھنوز 
نتوانستھ آثار شوم تحریکات اجنبیھا را از بین 

فعالیت صھیونیستھا در شبکھ اینترنت کھ . ببرد
بھ پخش اکاذیب در مورد جنبش فلسطن 

  ۴ادامھ در صفحھ...اویرمشغولند و تص

 زندان و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد 
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[Text eingeben]

 ...مردم چرا نشستین ایران
 ساختگی توزیع می کنند بھترین سند گویای این 

 آبان ١٣در نمایشات اعتراضی . دسیسھ است
 تیر با شعار مرگ ٧تظاھر کنندگان در میدان 

، مرگ بر ، مرگ بر آمریکابر اسرائیل
، مرگ بر خامنھ ای بھ میدان آمدند و دیکتاتور

آنھا بھ دھنی روشنی بود کھ وتا تاین طبیع
 در این .عوامل نفوذی انقالب مخملی می زدند

تظاھرات ھمبستگی روشن مردم ایران با جنبش 
فلسطین بیان می شد و بھ جنبش دموکراتیک 

 .مردم ایران اعتبار جھانی می بخشید
از دشمنی با جنبش فلسطین و لبنان در درجھ 

د می برند اول صھیونیستھا و امپریالیستھا سو
زیرا تجربھ این چند سال اخیر نشان . نھ ایران

انکار  داده است کھ در عرصھ سیاسی بطور
دو جنبش بھ مثابھ سپر بالی مردم ناپذیر این 

یکی از علل مھمی کھ .  عمل کرده اندایران
امپریالیستھا و صھیونیستھا نتوانستھ اند تا کنون 

 دومعراق بھ ایران حملھ کنند و از مملکت ما 
بیافرینند این است کھ از آرامش از پشت جبھھ 

تجاوز بھ لبنان و شکست . خویش مطمئن نبودند
فضیحت بار اسرائیل برای نخستین بار در 

 نشان داد کھ آزمایش ،تاریخ این کشور در لبنان
حملھ بھ ایران با شکست مفتضحانھ روبرو شده 

شکست اسرائیل در نوار غزه آزمایش . است
کھ نشان می داد تجاوز بھ میھن ما دیگری بود 

تا بھ چھ حد گران برای صھیونیستھا و 
پس حمایت از جنبش . امپریالیستھا تمام می شود

فلسطین و لبنان صرفنظر از جنبھ انسانی و 
برادری و ھمبستگی بین المللی در متن تحوالت 
سیاسی منطقھ بطور روشن در جھت منافع ملی 

 .ایران است
 ھا و جاسوسان آنھا تالش دارند طبیعتا اسرائیلی

در جنبش اعتراضی مردم ایران رخنھ کرده از 
.  ارتجاعی مخملی بسازند“انقالب“آن یک 

ُعمالِ  آنھا ھم در صحنھ حضور دارند و ھم از 
طریق شبکھ ھای جاسوسی و رسانھ ای و از 
جملھ رادیوھای بیگانھ و شبکھ اینترنت بسیار 

ا دالری کھ دول فعالند و با تکیھ بر میلیونھ
آمریکا و ھلند رسما برای مبارزه با رژیم 
جمھوری اسالمی در مراجع دولتی بھ تصویب 
. رسانده اند بھ تبلیغات وسیعی دامن می زنند

مسلما در کنار بسیار افرادیکھ با انگیزه 
دلسوزی برای ایران فریب این شعار را خورده 
اند ھستند عواملی از دشمن کھ در پی ایجاد 

رت ضد عرب در ایران می باشند تا زمینھ نف
ھای تجاوز بھ ایران را از نظر ذھنی در منطقھ 

، جانم ، نھ لبناننھ غزه“شعار . فراھم آورند
 مانع بزرگی بر سر راه ھمبستگی “فدای ایران

خلقھای منطقھ بوده و آب بھ آسیاب یک دولت 
مصنوعی و غاصب بنام اسرائیل در منطقھ می 

 است کھ با جنایت علیھ  سال٦٠ریزد کھ 
بشریت بھ زندگی مملو از چرک و خون خود 

اسرائیل یک دولت دموکراتیک . ادامھ می دھد
، دسیسھ ، متجاوزنیست یک دولت فاشیستی

، خرابکار و تفرقھ افکن، در ، توسعھ طلبچین
جاسوسان اسرائیلی در اطراف . منطقھ است

 ایران در پی تجزیھ ایران ھستند و بھ جریانھای
تجزیھ طلب در ایران از ھمھ نظر یاری می 

چنین ھیوالئی نمی تواند دوست مردم . رسانند
سر چنین ماری را باید با سنگ . ایران باشد

 . کوبید
بر سر رھبری جنبش دموکراتیک مردم ایران 

در مقابل . نزاعی سخت در گرفتھ است
خواستھای مردمی کھ کمونیستھا از آن حمایت 

 نامردمی نیز وجود دارد کھ می کنند خواستھای
با ھدف منحرف کردن مبارزه و سوق دادن 

نیروھای . جھت آن بھ بیراھھ صورت می گیرد
مترقی باید با این سیاست جھت دار کھ از مدتھا 
قبل توسط عمال امپریالیستھا و صھیونیستھا 
تدارک دیده شده بود بھ مبارزه برخیزند و 

اعی را عاملین و مبلغین این شعارھای ارتج
از جملھ این . افشاء نموده و منفرد سازند

مرگ بر “شعارھای انحرافی یکی شعار 
آنھا کھ .  است“مرگ بر چین“ و “روسیھ

ابتکار عمل را در این زمینھ در دست دارند و 
کارگردانان معرکھ ھستند و در خارج از 

 ایرانیان را برای تظاھرات بھ مقابل ،کشور
کشانند مسلما سفارتھای روسیھ و چین می 
آنھا ھمان . جریانھای سیاسی سالمی نیستند

کسانی ھستند کھ سر در آخور کمکھای مالی 
.  میلیون دالری مصوب کنگره آمریکا دارند٨٠

ھرکس کھ مخالف جمھوری اسالمی بود الزاما 
. یک ایرانی مترقی و میھنپرست نیست

صرفنظر از اینکھ این کشورھا ابرقدرت و  
با سیاست توسعھ طلبی خود ضد خلقی بوده و 

، ری از ایراننددر فکر چپاول جھان و گوش ُب
صرفنظر از اینکھ برای ما روشن است کھ 
امپریالیست روسیھ منافع ایران را در دریای 

پای مال می کند و ساختمان نیروگاه ھستھ خزر 
ای را در بوشھر بھ عامل فشار و باجگیری 

ونی  ولی در لحظھ کن،جھانی بدل کرده است
 ھم ،حتی از نقطھ نظر منافع آنی و آتی خودشان

مخالف تشدید تحریمھای قلدرمنشانھ و 
غیرقانونی رفبایشان یعنی سایرامپریالیستھا و 
صھیونیستھا علیھ ایران و ھم مخالف تجاوز 
نظامی بھ ایرانند و آنرا بارھا بر زبان آورده 
بطوریکھ موجبات خشم آمریکا و اسرائیل را 

عقل سالم می فھمد کھ روسیھ . ه اندفراھم آورد
از نقطھ نظر منافع راھبردی و ملی امپریالیست 
روس ھرگز حاضر نیست کھ ایران بھ پایگاه 
نفوذ امپریالیست آمریکا و صھیونیسم اسرائیل 

ندیدن این تضاد ھنر خارق العاده می . بدل شود
ندیدن این تضاد گویای کودنی عقل . خواھد
ی ابر قدرتھای شرقی این موضعگیریھا. است

بھر صورت صرفنظر از ماھیت رژیمھای این 
ممالک در شرایط کنونی و اوضاع سیاسی 
جھان بھ نفع مردم ایران است و بھ منافع ملی ما 

باید خود را بھ نابینائی زد تا این . خدمت می کند
البتھ ھستند ایرانیانی کھ . حقایق روشن را ندید

ستھ بھ حکومت شاھنشاھی و یا رژیم واب
امپریالیسم و دست نشانده در ایران را بھ ھر 

آنھا ھم از اقدامات . چیزی ترجیح می دھند
تنبیھی امپریالیستھا حمایت می کنند و حتی 

درجھ آنرا کم دانستھ خواھان افزایش مجازاتھا 
علیھ مردم ایرانند و ھم موافق تجاوز آنھا بھ 

تھ برای این ایرانیان خود فروخ. ایران می باشند
کھ ھرگز بھ سرنوشت مردم کشورشان و منافع 
ملی ایران در گذشتھ فکر نکرده و در آینده ھم 
فکر نمی کنند طرح شعارھائی کھ زمینھ ذھنی 
و تبرئھ مجازاتھا علیھ ایران و تجاوز بھ ایران 
را فراھم کند و زمینھ ذھنی این تجاوز را در 
میان ملتھای جھان آماده گرداند با ھدف خدمت 

این جریانھای .  امپریالیسم صورت می گیردبھ
فکری ارتجاعی و رھبرانشان در خدمت 
اسرائیل و آمریکا ھستند و بیھوده تصور می 
کنند کھ اگر خویش را در پشت نقاب دشمنی با 
احمدی نژاد و خامنھ ای پنھان کنند شناختھ 

سخنگوی این افکار کیھان لندنی و . نخواھند شد
 .نگارنگ ھستندجریانھای سلطنت طلب ر

جنبش دموکراتیک مردم ایران زمانی مضمون 
دموکراتیک خویش را می تواند حفظ کند کھ 
جنبھ ضد صھیونیستی و ضد امپریالیستی 

تعویض شعارھای . خویش را از دست ندھد
مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا با 
شعارھای مرگ بر روسیھ و مرگ بر چین 

. رف می کندجھت مبارزه مردم ایران را منح
ھم اکنون آمریکائیھا  و اسرائیلیھا بھ روسیھ و 
چین در شورای امنیت فشار می آورند کھ بھ 
تشدید اقدامات تنبیھی علیھ ایران تن در دھند و 

این دولتھا . تجاوز نظامی علیھ ایران را بپذیرند
تا کنون علیرغم تمام نوساناتشان مقاومت کرده 

ملی کشور ما و این امر بھ نفع مصالح .  اند
یک ایران ویران و . منافع مردم میھن ماست

جان بھ لب رسیده تنھا بدرد کنسرنھای 
آمریکائی می خورد کھ آنرا مانند عراق با پول 
نفت شان بازسازی کنند و سرمایھ ھای ملی 

نمونھ عراق و . ایران را بھ غارت ببرند
در مقابل ماست و بھ ... افغانستان و پاکستان و

ن می دھد چھ خواب وحشتناکی این ما نشا
در این مبارزه . جانواران برای ما دیده اند

بزرگ کھ در گرفتھ است ھمدستی با آمریکا و 
اسرائیل کھ می خواھند حال از طریق داخلی 
فشار خویش را بر روسیھ و چین افزایش دھند 

ھمفکران و . خیانت بھ منافع ملی ایران است
ع ایران نیستند دنبالھ روان این سیاست مداف

عمال مدافع امپریالیستھا و صھیونیستھا ھستند 
در جریان تظاھرات . چھ بخواھند و چھ نخواھند

 آبان عمال خودفروختھ و فریب خورده این ١٣
تفکر نھ تنھا از طریق شبکھ اینترنت بلکھ بر 
روی دیوار با نوشتن شعار تبلیغ می کردند کھ 

ل سفارت  آبان در مقاب١٣مردم باید در روز 
در مقابل این تبلیغات . روسیھ و چین جمع شوند

ارتجاعی و اسرائیل پسند نیروھای دموکرات و 
مترقی از مردم دعوت می کردند کھ در میدان 

 تیر و یا در دانشگاه و یا در ھمان مسیر ٧
سفارت آمریکا بھ تظاھرات ضد دیکتاتوری 
بپردازند و خواھان آزادی ھمھ زندانیان سیاسی 

طبیعتا مردم بی توجھ بھ دسیسھ دشمنان . شوند
از رفتن بھ جلوی سفارت روسیھ و چین 

   ۵ ادامھ در صفحھ...خودداری

 چھره زشت جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندانیان روشن می شود
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[Text eingeben]

  ...مردم چرا نشستین ایران
آنھا کھ از .  کردند و دست عمال اجانب رو شد

این دسیسھ طرفی نبرده بودند خود را بداخل 
جمعیت انبوه معترضین افکندند و تالش کردند 

یان آنھا این شعارھای ارتجاعی را جا کھ در م
در حالیکھ مردم بطور عمده و در . بیاندازند

اکثریت خویش فریاد می زدند مرگ بر 
، مرگ بر والیت فقیھ ، مرگ بر آمریکااسرائیل

 ی ا، گروھھائی فریب خورده و پارهو خامنھ ای
تالش داشتند با شعار مرگ بیھوده عمال نفوذی 

ه علیھ اسرائیل و بر روسیھ از وزن مبارز
این شعار نتوانست در مقابل . آمریکا بکاھند

در خارج از کشور . مقاومت عمومی جا بیفتد
نیز عوامل صھیونیست و یاران امپریالیستھا از 
سلطنت طلبان گرفتھ تا کیھان لندنی نماینده تبلیغ 
این نظریات انحرافی ھستند تا نانشان در کنگره 

رجھ ھلند آجر آمریکا و در وزارت امور خا
 . نشود

شعاری کھ حزب ما پیشنھاد دھنده آن است 
قیاس رژیم جمھوری اسالمی با رژیم 

این . نژادپرست صھیونیستی در اسرائیل است
رژیم یک رژیم ضد دموکرات و غاصب و 

این رژیم یک رژیم غیر . اشغالگر است
، خرافاتی و سرپل امپریالیسم ، مذھبیعادالنھ

ژیم جمھوری اسالمی در ر. در منطقھ می باشد
این شعار با این عفریتھ مقایسھ می شود و بیان 
می گردد کھ ارتجاع ھمیشھ سیاه است چھ در 

از این گذشتھ مبارزه . ایران و چھ در اسرائیل
مردم فلسطین علیھ این ھیوال یک مبارزه 

مردم . عادالنھ است و باید از آن حمایت کرد
ھمسرنوشت میھن ما خویش را با مردم فلسطین 

می دانند و دشمنان این مردم را دشمنان خویش 
، تنھا امپریالیستھا. نیز بھ حساب می آورند

صھیونیستھا و ایرانیھای نژاد پرست و ضد 
عرب ھستند کھ بھ این دشمنی دامن می زنند و 
در پی اخالل در جنبش دموکراتیک مردم ایران 

 شعاری کھ ما پیشنھاد می کنیم شعاری .ھستند
، دموکراتیک و ضد امپریالیستی اء کنندهافش

است و تبلیغ آن موجب می شود کھ دست 
عناصر و محافل ارتجاعی وابستھ بھ امپریالیسم 
و صھیونیسم در ایران و خارج از ایران باز 

   .شود
حزب ما معتقد است کھ مبارزه اصلی ضد 
امپریالیستی مردم میھن ما بر ضد امپریالیستھا 

. ریالیست آمریکا می باشدو در راسشان امپ
صھیونیسم کھ ھمدست امپریالیست است نیز 
باید توامان آماج یورش تبلیغاتی و افشاءگرانھ 

ولی مبارزه با سایر امپریالیستھا کھ در . ما باشد
خط نخست جبھھ نیستند و بویژه مبارزه با 

شکال عاقالنھ بخود امپریالیست روسیھ باید َا
ید نقش امپریالیست نیروھای انقالبی با. گیرد

زمانیکھ ابرقدرتی سوسیال  روسیھ را از
، ، از ھمان زمان خروشچفامپریالیستی بود

یلتسین برمال “ رفیق“، گورباچف تا برژنف
 زمان کھ منافع نکنند و ماھیت آنھا را از ھما

امپریالیستی خویش را در سراسر جھان بھ پیش 

 کردند،  و بھ سوسیالیسم خیانتددنمی بر
 بجز در دوران . داده و تشریح نمایندتوضیح

تنفسی کھ مبارزه مردم ایران بعد از انقالب 
کبیر اکتبر پیدا کرد و اتحاد جماھیر شوروی 

استالینی در شوروی مستقر -سوسیالیستی لنینی
شد و ایرانیھا توانستند نفس راحتی بکشند در دو 
قرن اخیر ایران ھمیشھ مرکز نزاع بر سر 

امپریالیست انگلیس و بعد مناطق نفوذ میان 
ندیدن این تضاد در . آمریکا و روسیھ بوده است

عرصھ سیاست خارجی ایران و کم بھائی و بی 
آنھا . توجھی بھ آن بھ نفع مصالح ملی ما نیست

کھ این تضاد را نمی بینند و از تجربھ تاریخ 
ایران نمی آموزند یا عوامل نفوذی 

ی کودن امپریالیستھای رقیب ھستند و یا مشت
نیروھای انقالبی در شرایط کنونی باید . سیاسی

در برخورد بھ امپریالیست روسیھ و نقش وی 
در ایران حتی در دوران انقالب از طریق 
عامل نفوذیش حزب توده ایران و سازمان 
فدائیان خلق وظیفھ افشاءگری و ترویجی را 
بعھده گیرند و نھ توسل بھ شعارھای تھییجی و 

شکل عمده .  موجب ضرر استتحریکی کھ فقط
، مبارزه با امپریالیست روس یک مبارزه دیرپا

 و ترویجی در شرایط کنونی است و توضیحی
تھیجی و ، کوتاه مدت نھ یک مبارزه مقطعی

تبدیل کردن آن بھ مسئلھ روز و عملیات خیابانی 
ولی از ھمھ خنده دارتر . و فراخوانی تخریبی

 تظاھرات کھ نشانھ تحریک عمال نفوذی است،
اگر دامنھ فعالیت . در مقابل سفارت سوریھ است

عمال نفوذی گسترش یابد از این ببعد بجای 
تظاھرات در مقابل سفارت آمریکا و افشاء 

، صھیونیسم در مقابل سفارتھای کره شمالی
... ، کوبا و، نیکاراگوئھ، بولیویونزوئال

این نمایشات تھوع . تظاھرات انجام می شود
نافع مردم میھن ما سر سوزنی ربط آور کھ با م

 .ندارد تنھا تصویر نیم پھلوی را کم دارد
*****

 
  

 ...مو بر تن انسان
 .قرار داد

در ایران و در ممالک اسالمی اتھامی را بھ 
جھودھا می بستند کھ حتما شما نیز آنرا شنیده 

این اتھام بقدری سنگین است کھ انسان از . اید
 شایع است کھ جھودھا .باور کردن آن پروا دارد

بچھ مسلمانھا را کھ نامشان محمد است در 
 دورش می ،زمان یکی از اعیادشان می دزدند

 مملو از آرد وی را می ، در سینی بزرگیکنند
نشانند و بھ بدنش تیغ می کشند تا خونش جاری 

نان “شده و از آرد فطیر ساختھ نان بپزند و این 
صر حتی در م.  را نوش جان کنند“مقدس

مسلمانان بنیادگرا فیلمی ھم از این مراسم 
 تھیھ کرده و اخوان المسلمین آنرا بھ “ربانی“

جوانان برای ایجاد نفرت ضد جھود نشان می 
 در اروپا شایع بود کھ جھودھا بچھ ھای .دھند

، می مسیحی را در زمان عید پاک می دزدیدند
تا اینجای . کشتند و خونشان را سر می کشیدند

انھ بحد کافی تھوع آور است کھ ھیچ این افس
انسان متمدنی حاضر نباشد حتی آنرا تکرار 

 .کرده و یا بیاد آورد
در زمان شاه . کار بھ اینجا نیز خاتمھ نمی یافت

شایع بود کھ اسرائیلیھا در ایران آدم دزدی می 
، جسدشان را در کنند و خون آنھا را می کشند

ی سربازان چاه می اندازند و این خونھا را برا
 حتی بعد .اسرائیلی بھ اسرائیل ارسال می کنند

از انقالب افرادی بودند کھ سوگند یاد می کردند 
کھ خود بھ چشم آنرا دیده بھ مقامات باال گزارش 

این افسانھ دوم . داده ولی ترتیب اثری ندیده اند
از افسانھ نخست شگفت آورتر بود و ھیچ عقل 

ز این ھمھ نفرت سالمی آنرا باور نمی کرد و ا
 .ضد جھود در شگفت می شد

ما کھ دوبار در گذشتھ از این ھمھ اتھامات و 
سیاست یھودی ستیزی در شگفت شده بودیم 
حال از اخبار جدیدی کھ در مورد صھیونیستھا 
منتشر می شود شگفتیمان چند برابر افزون می 

 .شود
کسی بھ سراغ شما بیاید و بگوید کھ تصور کنید 

فسانھ ھا حقیقت داشتھ و صھیونیستھا تمام این ا
آنگاه در . از ھیچ جنایتی رویگردان نیستند

مقابل ناباوری شما اسنادی رو کند کھ شگفتی 
شما را بھ مرز ناباوری برساند و شما را بھ 

، آیا بھ خود نمی گوئید کھ سرگیجھ دچار سازد
آنچھ را کھ تا کنون افسانھ می پنداشتم حال باید 

 چھ ،ی مورد مطالعھ قرار دھماز منظر دیگر
 مگر .باشدنھان بسا کھ ھستھ درستی در آن 

 باندھای ، مگرمافیای مواد مخدر چکار می کند
در آمریکای جنوبی ھمھ  اعضای بدن فروش

 جھودند؟ 
 ١٧ مورخ “آفتون بالت“ نشریھ معتبر سوئدی 

 بھ قلم دونالد بوستروم اسنادی ٢٠٠٩اوت 
را برانگیختھ و از منتشر کرد کھ خشم اسرائیل 

دولت سوئد خواستھ است مطالب درج شده در 
دولت سوئد با استناد . این نشریھ را تکذیب نماید

بھ اصل آزادی عقیده و بیان در سوئد زیر بار 
فشارھای دولت ضد دموکرات و صھیونیست 

یک خبرنگار سوئدی . اسرائیل نرفتھ است
افشاء کرد کھ دولت اسرائیل از راھھای غیر 

خالقی بھ تجارت اعضای بدن انسانھا برای ا
این اعمال دولت . پیوند عضو اقدام می کند

صھیونیستی اسرائیل بر کسی پوشیده نبوده و 
دولت فرانسھ کھ از این سبک کار آگاه . نیست

بوده است ھمکاری خویش را با دولت اسرائیل 
 قطع کرده ١٩٩٠در این زمینھ از سالھای 

عنقریب “: نوشت“ ستاورشلیم پ“نشریھ . است
سایر ممالک اروپائی بھ دولت فرانسھ تاسی 

بھ موجب این اسناد نیمی از “ خواھند جست
کلیھ ھای پیوندی از آغاز قرن اخیر بھ صورت 

، اروپای شرقی و آمریکای غیرقانونی از ترکیھ
مامورین اداره . التین خریداری می شود

بھداشت اسرائیل از این تجارت اطالع کامل 
تھ و دارند ولی جلوی این تجارت پرسود را داش

بھ موجب اسناد منتشر شده در . نمی گیرند
  ۶ادامھ در صفحھ...کنفرانسی در سال

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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[Text eingeben]

 ...مو بر تن انسان
 تائید شد کھ اسرائیل تنھا کشور غربی ٢٠٠٣ 

با حرفھ پزشکی سطح باالست کھ در آن تجارت 
. غیرقانونی اعضای بدن محکوم نشده است

چ اقدامی قانونی علیھ دکترھائی کھ اسرائیل ھی
در این تجارت غیرمجاز شرکت دارند انجام 
نمی دھد برعکس دکترھای سطح باال در 
بزرگترین بیمارستانھای اسرائیل در این 

 دسامبر ٥ -داگن نیھرتر(“جریانات دست دارند
٢٠٠٣.( 

 وزیر بھداشت روز اسرائیل ١٩٩٢در تابستان 
 کمبود اعضای بدن آقای ایھود اولمرت بھ مسئلھ

پرداخت و با برنامھ ای کھ بھ موجب آن 
اسرائیلیھا بعد از مرگ اعضای بدن خود را 
برای پیوند بھ نیازمندان ببخشند کارزاری را 

 ھزار نفر نام خود را در ٣٥. سازمان داد
قبل از این . فھرستھای مربوطھ ثبت کردند

 نفر حاضر بودند بعد از ٥٠٠کارزار تنھا 
ی بدن خود را برای پیوند ھدیھ مرگ اعضا

ولی این اقدام آقای اولمرت نتوانست . کنند
مشکل کمبود اعضای بدن را در یک جامعھ 

یک یھودی مذھبی چگونھ می . مذھبی حل کند
بلند شود و  توانست بپذیرد کھ روی دست خدا

کسی را کھ عمرش بر اساس اراده پروردگار 
دخالت لب بام است طوالنی کند و در کار خدا 

این اقدام آقای “ اورشلیم پست“روزنامھ . نماید
 آقای جودی زیگل .اولمرت را موفق نامید

خبرنگار روزنامھ مذکور در عین حال یادآور 
شد کھ بھ علت شکاف بزرگ میان عرضھ و 

در صورت . تقاضا این مشکل حل نشده است
 نفر نوبت ٥٠٠اسامی نیازمندان پیوند کلیھ 

 کلیھ پیوندی از این ١٢٤ھا دارند در حالیکھ تن
در مورد نیاز بھ جگر . راه بدست می آید

 جگر ٣ نفر در نوبت اند ولی تنھا ٤٥پیوندی 
 . پیوندی موجود است

. در اینجا نیاز بازار عرضھ و تقاضا روشن بود
پس از آن جوانان فلسطینی از روستاھای 

 روز اجساد ٥خویش مفقود می شدند و بعد از 
 . دآنھا پیدا می ش

دونالد بوستروم کھ خودش ساکن محل بوده 
است از کارکنان سازمان ملل در این مورد 
اطالعاتی را می شنود کھ برایش غیرقابل باور 

سپس با ماموریت از طرف یک . بوده است
رادیوی محلی برای پیگیری این امر راھی 
سواحل غربی رود اردن و نوار غزه می شود و 

انشان را اسرائیلیھا با خانواده ھائیکھ فرزند
بخاطر پیوند اعضای بدن بھ قتل رسانده بودند 

رخدادھای تکاندھنده ای را . تماس می گیرد
شاھد می شود بطوریکھ بھ گفتھ خودش مو بر 

 .اندامش راست می گردد
 سالھ ١٩در مقالھ وی داستان کشتن یک جوان 

سنگپران فلسطینی را می خوانیم کھ اسرائیلیھا 
دند و برایش دام گذارده بودند تا در تعقیبش بو
آنھا می خواستند کاری کنند کھ . خدمتش برسند

ھیچ فلسطینی بھ سمت قوای اشغالگر سنگ 
بیالل احمد غنان بھ دام سربازان . نپراند

اشغالگر می افتد و فورا با شلیک تیر بھ پا و 
سینھ اش وی را مجروح کرده و کشان کشان 

 کھ در نزدیکی سوار ھلیکوپتر نظامی می کنند
ھلیکوپتر بھ سمت . محل حادثھ قرار داشتھ است

 ٥بیمارستان اسرائیلی پرواز می کند و بعد از 
روز بدن پاره پاره وی را پیچیده در مالفھ 
بیمارستان تحویل پدر و مادرش می دھند و در 

توضیح فرمانده . مقابل آنھا دفنش می کنند
سطینی اسرائیلی در مورد بدن تکھ پاره جوان فل

این است کھ ما در اسرائیل کشتھ شده ھا را 
. تشریح می کنیم

 
 شده بھ علت ری دستگانیھودی ریتصو

 تجارت غیر مجاز با بدن انسان
 نفر کھ از آغازامسال بھ این وضع بھ ١٣٣از 

 نفرشان در اسرائیل تشریح ٦٩قتل رسیده اند 
دولت اسرائیل باین ترتیب مشکل . ه اندشد

عرضھ و تقاضای اعضای بدن را حل کرده 
 .است

بعد از انتشار این اسناد روابط سوئد و اسرائیل 
بشدت تیره شد و ماشین دروغپردازی اسرائیل 
براه افتاد تا این جنایت روشن علیھ بشریت را 

نتانیاھو و وزیر خارجھ اش کھ . ماستمالی کند
یستھای بنامی ھستند سیلی از اتھام ھر دو فاش

روانھ سوئد کردند باین خیال کھ دولت سوئد را 
زیر بار فشار اتھامات و ماشین عظیم تبلیغاتی 

لیکن . صھیونیسم جھانی خورد خواھند کرد
ورق با اسناد جدیدی کھ در آمریکا رو شد ابعاد 

سرنوشت قلدرمنش ھائی . جدیدی بخود گرفت
 کنونی کشتیبان را سیاست کھ نفھمند  در شرایط

باید منتظر بود . دگر آمده است ھمین خواھد بود
تا اسناد جنایات دیگری از اسرائیل نیز بر مال 

 جنایت علیھ بشریت در شود و در ھمین حِد
 .فلسطین و نوار غزه باقی نماند

. آنچھ در فلسطین اتفاق افتاده سر درازی دارد

ین تجارت اعضای بدن بھ اسرائیل و فلسط
 .محدود نمی شود

لوی ایزاک روزنبام یھودی از ایالت نیویورک 
بخش بروکلین در آمریکا در یک صحبت ثبت 
شده با مامور اف بی آی کھ فکر می کرد 

منو “مشتری خرید اعضای بدن است می گوید 
و ده روز بعد از “ بازیگر قمار حساب کن

  وی تاجر .طرف پلیس آمریکا دستگیر می شود
وش کلیھ است کھ برای بازار سیاه خرید و فر

. تھیھ می کند) توفان-بخوانید فلسطینیھا(اسرائیل
.  در این قمار آخری بازی را تا اینجا باختھ است

 ھزار دالر ١٠بھای خرید کلیھ بھ گفتھ روزنبام 
 ھزار دالر در آمریکا می ١٦٠است کھ آنرا تا 

چنین سود ھنگفتی را ھیچ سرمایھ دار . فروشد
نمی تواند از راه تولید “ مند و محترمیشرافت“

 حتی خرید و فروش کودکان و تن .بدست آورد
فروشی سازمان داده شده زنان نیز چنین سود 

. ھنگفتی را برای سرمایھ اولیھ تامین نمی کند
در بازار آزاد سرمایھ داری کھ مبتنی بر 
تساوی حقوق ھمھ ابناء بشر در مقابل قانون 

صورت دموکراتیک است یکی حق دارد بھ 
کلیھ اش را بفروشد و دیگری حق دارد آنرا 

چنین روابط دموکراتیکی در بھشت برین . بخرد
 .ھم وجود ندارد

روزنبام بیان می کند کھ این اعضاء بدن را از 
 و چین کھ اعضای بدن ، فیلیپینپاکستان

محکومین بھ مرگ را بر می دارند تھیھ می 
این نیاز تنھا از اخیرا روشن شده کھ تامین . کند

طریق تجارت غیرقانونی کافی نیست و 
اسرائیلیھا کھ نخستین کسانی بودند کھ باین 
تجارت کثیف دست زدند از اعضای بدن 
فلسطینیھا برای زنده نگاھداشتن یھودیھا استفاده 

 . می کنند
نشریھ زود دویچھ سایتونگ مورخ 

 در آلمان برمال ساخت کھ در ٢٧/٠٨/٢٠٠٩
اعضای بدن رواج دارد و دولت چین تجارت 

 . چین تالش می کند جلوی این کار را بگیرد
 از یک ٢٤/٠٧/٢٠٠٩ھمین نشریھ در 

شبیخون پلیس در ایالت نیوجرسی خبر داد کھ 
، صاحبمنصبان  نفر سیاستمدار٤٤در آن 

و از ، نمایندگان مجلس ایالتی ، شھرداراندولت
 جرم آنھا.  خاخام یھودی دستگیر شدند٥جملھ 

 در ابعاد وسیع و مھمتر از ھمھ ، پولشوئیفساد
یکروز . تجارت غیر مجاز اعضای بدن است

بعد در این نشریھ می خوانیم کھ ھمھ این 
اقدامات زیر سر سلمون دوک یک مقاطعھ کار 
یھودی بوده کھ ارتباط محکمی با انجمن 

 .یھودیان نیویورک بخش بروکلین دارد
 یک سازمان ساختھ و پرداختھ دست
امپریالیستھا بنام سازمان برای ملتھای مورد 

 تجارت با اعضای بدن محکومین بھ ،تھدید
آمنستی . اعدام را در چین محکوم کرد

اینترناسیونال  تعداد اعدام شدگان را در چین 
این نشریھ نوشت کھ قراین .  نفر نامید١٧١٨

زیادی موجودند کھ ثابت می کنند در چین 
  ٧ مھ در صفحھادا...تجارت اعضای بدن 

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

 ...مو بر تن انسان
رواج کامل دارد و نظامی سازمانیافتھ برای این 

این سازمان حتی تا جائی می . کار موجود است
رود کھ مدعی می شود در چین بر اساس 

“ سفارش“طبیعتا . آدم می کشند“ سفارش“
زمانی مفھوم دارد کھ بافت اعضای بدن و گروه 

 .شتری بخوردخونی مقتول بھ شرایط بدنی م
این عمل . این امر باید از قبل تشخیص داده شود

 .طبیعتا کار یکی دو نفر و از روی حادثھ نیست
می دھد باید “ سفارش“کسیکھ در اسرائیل 

ولی این . سرموقع جنس را تحویل بگیرد
سازمانھا و نشریات ھیچکدام اشاره نمی کنند 
کھ خریدار این اعضای بدن در چین اسرائیلیھا 

تا . تند و در این تجارت کثیف دست دارندھس
زمانیکھ در کادر نزاع امپریالیستھا باید پای 
چین را بھ میان بکشند و از کشتار میدان تیان 
مین و یا بودائیھا در تبت نام ببرند و ھر روز 
گزارشی برای سالگرد و ماھگرد آن در رسانھ 

، مسئلھ تجارت اعضاء ھای گروھی تھیھ کنند
در سراسر عنوان نخست تبلیغات ن چیبدن در 
 ولی آنجا کھ پای خواھد داشتقرار جھان 

اسرائیل بھ میان می آید سکوت وحشتناکی حاکم 
روزنامھ کلنر اشتات آنسایگھ در می شود، 

 از تیرگی ٢٣/٠٨/٢٠٠٩-٢٢آلمان مورخ 
روابط اسرائیل و سوئد نوشت و مدعی شد کھ 

فتون آ“علت این تیرگی در این است کھ نشریھ 
 گویا در سوئد مدعی شده است کھ “بالت

اسرائیلیھا بھ دزدی اعضای بدن مبادرت می 
این نشریھ سپس از قول وزیر خارجھ . کنند

فاشیست اسرائیل نوع برخورد سوئد را با 
  برخوردش بھ مسئلھ ھولوکاست در زمان

روزنامھ فوق در . جنگ جھانی مقایسھ کرد
خبرجھان مورد خبر باین مھمی کھ مھمترین 

می تواند باشد کوچکترین زمانی صرف نمی 
توگوئی آدمربائی . کند و کارش را پایان می دھد

و دزدین اعضای بدن انسانھا توسط یک دولت 
رسمی ارزش تفسیر و بررسی ندارد و باید زیر 
سبیلی از کنارش رد شد تا گربھ شاخت 

 .؟؟؟!!نزنھ
، حال برای اینکھ دارودستھ امپریالیستھا

 صھیونیستھا در ایران نگویند کھ این ارانددوست
اسناد ھمھ اش ساختگی است ما بھ نقل قول از 

 Yediot Achronot نشریھ یدیوت آخرونوت  
. بزرگترین روزنامھ اسرائیل مبادرت می کنیم

بھ موجب مضمون این گزارش آقای آیرون 
  Yaron Izhak Yodukinایزاک یدوکین 

 محدود دبیرکل شرکت مدیکت با مسئولت
Medikt Ltdدر روز سھ شنبھ دستگیر شد ، 

زیرا کھ وی میلیونھا دالر از تجارت اعضاء 
 را بھ دولت مالیاتشبدن انسان سود برده کھ 

ما بھ التفاوت در !! اسرائیل نپرداختھ است
 میلیون دالر است کھ تجار یھودی بر ٦حدود 

اعضاء بدن . سر دولت یھودی کاله گذارده اند
ین روزنامھ از زندانیان سیاسی در بھ نوشتھ ا

چین و محکومین بھ اعدام در چین و مردم 
توجھ کنید این افراد . فیلیپین تامین می شده است

تحت تعقیب قرار گرفتھ اند بھ علت اینکھ 
 نپرداختھ اند و نھ مالیات بھ دولت اسرائیل

تجارت . اینکھ تجارت انسان می کرده اند
ل جرم نیست بویژه اعضاء بدن انسان در اسرائی

 . اگر قربانی فلسطینی باشد
وقتی این اسناد تکان دھنده رو شد یک اسرائیلی 

کی می آد حاال از پیوند “صھیونیست مدعی شد 
حقیقتا . ؟!!اعضاء بدن فلسطینی ھا استفاده کند

 . مو بر بدن انسان راست می شود
اگر کشتن بچھ مسلمانھا و مسیحی ھا افسانھ بود 

نرا با یھودی ستیزی بی اعتبار کرد و می شد آ
. ولی کشتن فرزندان فلسطینی ھا افسانھ نیست
. آنھا با واقعیت ارتش آدمکش اسرائیل طرفند

سازمان حقوق بشر کھ مدافع کودکان جھان 
است سالھاست تضییق حقوق کودکان را در 
. سرزمین اشغال شده فلسطین محکوم می کند

 آدمکش رژیم صھیونیستی اسرائیل کھ رژیم
احمدی نژاد را مبنی بر اینکھ زندانھایش مملو 
از کودکان ایرانی است مورد انتقاد قرار می 

نی ی، زندانھایش مملو از کودکان فلسطدھد
 فلسطینی دیوار کشیده و کاند، بر دور کواست

آنھا را مجبور کرده است کھ از خاکروبھ 
حتی دادگاھھای نظامی . اسرائیلیھا تغذیھ کنند

ل کھ دادگاھھای فاشیستی ھستند مانند اسرائی
دادگاھھای قصاص رژیم جمھوری اسالمی 

 سالھ را بھ حبسھای طویل المدت ١٢کودکان 
این کودکان در زندانھای . محکوم می کنند

اسرائیل شکنجھ شده بھ تجاوز تھدید می شوند و 
سازمانھای جھانی حقوق بشر از این ھمھ 

 .یار دارندجنایت وحشیانھ اسناد کافی در اخت
تکذیب تبلیغاتی و عربده کشی دروغگویان 
صھیونیست حرف مفت است زیرا کھ دزدیدن 
اعضای بدن و خرید و فروش آن یک مسئلھ 

تجربھ تاریخ نشان می . وجدانی و اخالقی است
دھد کھ دولت صھیونیست اسرائیل فاقد این 
وجدان است و باین جھت ھمھ این اتھامات باین 

رژیمی کھ بیش از یک . بدرژیم غاصب می چس
میلیون فلسطینی را در نوار غزه محاصره کرده 
بھ آنھا گرسنگی می دھد تا ھمھ آنھا نابود شوند 

. از تجارت اعضای بدن فلسطینیھا ابائی ندارد
صھیونیسم یک غده سرطانی است کھ بر ضد 
بشریت عمل می کند باید صھیونیسم و 

 .امپریالیسم را توامان از بین برد

*****
 

 ...صھیویسم جنایتكار جنگی
 و اسرائیل اروپا، آمریکا، ،۶٢٠٠ انتخابات
 گرفتند تصمیم )توفان-محمود عباس(ابومازن

 ژنرال آمریکا دولت. کنند حذف را حماس تا
 اسرائیل بھ دالر میلیارد یک با را دایتون
 کمک بای و. بدھد را کار ترتیب تا فرستاد
 ت رئیس سازمان امنی(دھالن محمد

ی برا غزه دری پنجم ستون )توفان-فلسطین
 مخفیانھ صورت بھ حماس برعلیھ کودتا

 و کشف حماس توسط کھ کردی سازماندھ

ی اعضا ازی تعداد آنان میان در. شد سرکوب
 برنامھ شکست از پس. شدندی م دیده نیز الفتح

 در و محاصره بھ تصمیم اسرائیل دولت کودتا،
 مگر تا رفتگ غزه مردم دادن قراری گرسنگ

 این کھ بشورانند حماس علیھ بر را غزهی اھال
 در را حماس اسرائیل دولت. نداد نتیجھ ھم بار

 بمیرند،ی گرسنگ از یا: داد قرار راه دو برابر
 من و برگزید مقاومت حماس. شوند تسلیم ویا

 بھ حماس، سرکوب“ .کنمی م تائید را آنان
 فلسطین مردم مقاومت سپردن گور بھ منظور

 شکست با کھ بودی اسرائیل اشغالگران یھعل بر
 .“شد روبروی فاحش
 وقتی تالش عبث صھیونیستھا با یاری ،آری

ارتجاع عرب منطقھ و محمود عباس جھت 
درھم شکستن غرور ملی و مقاومت فلسطینیھا 
بھ جائی نرسید و آنھا مرگ از گرسنگی و 
تشنگی را بھ خفت تسلیم ترجیح دادند آنگاه 

وز بھ نوار غزه در دستور کار تصمیم تجا
صھیونیستھا قرار گرفت تا با قتل عام فلسطینیھا 

 آنھا را “بحبی صا“در نوار غزه سرزمینھای 
 . غصب کنند و کار را یکسره نمایند

مبارزه انقالبی مردم فلسطین بر ضد یک کشور 
فاشیستی و اشغالگر در عرصھ سیاسی و 

 شد کھ نظامی بھ نفع ایران در منطقھ تمام می
می توانست ھمیشھ از این اھرم فشار بر ضد 
دولت اسرائیل بویژه در شرایط جنگی استفاده 

پاکسازی قومی این مناطق از طرف . کند
صھیونیستھا و ایجاد یک ھولوکاست جدید برای 
صھیونیستھا یک ارزش راھبردی نظامی نیز 
داشت زیرا پشت جبھھ آنھا را در مقابلھ با 

لبنان و دست اندازی بھ عراق ایران و سوریھ و 
و کردستان و ھم مرز شدن با ایران باز می 

 .گذاشت
پاکسازی قومی نخست با توافق جرج بوش و با 
. استفاده از تجارب جنگی در عراق آغاز شد

خفقان “ دموکراتیک“رسانھ ھای گروھی 
گرفتند تا افکار عمومی جھان بر ضد اسرائیل 

شی باز تحریک نشود و دست آنھا در آدمک
بھ مصداق “ دموکرات“ غرب ریاکار و .باشد

چشمان خویش را بیشرمانھ “ شتر دیدی ندیدی“
از ورود . جنایت علیھ بشریت بستاین بر 

خبرنگاران در مغایرت با عرف و موازین 
جھانی بھ عرصھ ھای جنگ خوداری کردند و 
تنھا بھ بازتاب دروغھای و جعلیات خویش 

در خارج از  آنھا “نقالبیا“عمال . پرداختند
اسرائیل با شعارھای منصورحکمتی کھ گویا 
نزاع بین اسرائیل و فلسطین نزاع بین دو قطب 
ارتجاع بوده و بر متن سناریوی سیاه وسفید 
انجام می شود و بھ ما ربطی ندارد ماموریت 
یافتند اراده نیروھای انقالبی را در محکوم 
کردن تجاوز و کشتار انسانھا و حمایت از 

آنھا . مبارزه مردم قھرمان فلسطین عقیم سازند
بخوانید کدام جنگ؟ (“جنگ“بھر دو طرف 

حملھ کرده و ) توفان-تجاوز وحشیانھ اسرائیل
نمودند و در ھر دو طرف را محکوم می 

 ٨ ادامھ در صفحھ...ھمصدائی با 

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد



    

 ٨                                                 صفحھ   ب کار ایران                                  توفان ارگان مرکزی حز  ١٣٨٨  ماه آذر  –١١٧   شماره  

[Text eingeben]

 ...صھیویسم جنایتكار جنگی
صھیونیستھا چنین جلوه دادند کھ گویا این 

ماس است کھ مانع اساسی برقراری سازمان ح
طبیعی است کھ باین ترتیب آب بھ  .صلح است

آسیاب صھیونیستھا می ریختند زیرا ماھیت 
مترقی مبارزه رھائی بخش ملت فلسطین برای 
رھائی از چنگال اشغالگران و متجاوزین را بھ 

“ انقالبیون“این . کشورشان تخطئھ می کردند
ین بھ ما کاذب با شعار کشتار مردم فلسط

مربوط نیست آب پاکی بر دستھای صھیونیستھا 
است کھ  مشکل فریب خوردگان این .ریختند

تفاوتی میان مبارزه سیاسی و مبارزه 
ایدئولوژیک نمی گذارند و حق ملت فلسطین را 
با ھر گونھ باور و اعتقاد ایدئولوژیک در تعیین 

این . سرنوشت خویش بھ رسمیت نمی شناسند
جا آنبر این نظرند کھ از “ البیانق“مرتجعین 

کھ رھبری این مبارزات در دست سازمان 
مذھبی حماس افتاده است اسرائیل حق دارد 

و د یکشور آنھا را تصاحب و اشغال نما
و آنھا حق ندارند مردمشان را قتل عام کند 

 .برای آزادی و رھائی ملی خویش مبارزه کنند
 حق بنظر آنھا این نظریھ دموکراتیک کھ باید

خود تعیینی سرنوشت ملتھا را برسمیت شناخت 
حرف مفت است و باید با اشغال این کشورھا 

آنھا . ایالیستھا و صھیونیستھا موافق بود توسط
امر مسئلھ ملی را بھ شعاری پوچ و تھی تبدیل 
کرده اند و بجای آن سناریوی استعماری مبارزه 

را گذاشتھ اند کھ “ تمدن و توحش“دو قطب 
وزارت استعماری امپریالیست فرتوت محصول 

 آنھا با این تفکر ضد کمونیستی .بریتانیا است
، ھم تجاوز بھ ھم تجاوز بھ عراق و اشغال آن

، ھم تجاوز بھ افغانستان و ن و اشغال آفلسطین
اشغال آن و ھم تجاوز بھ ایران و اشغال آن را 

آنھا حتی زمانیکھ . می توانند توجیھ کنند
ینی و نیروھای غیرمذھبی و کمونیستھای فلسط

دموکراتیک و مسیحی فلسطینی در کنار حماس 
برای حفظ بقاء و حیات خود بھ مقابلھ برخاستند 
و دالیل آنرا در مصاحبھ ھای خویش بر زبان 
آوردند حاضر نشدند از تئوریھای ارتجاعی 
منصور حکمتی کھ تئوریھای اسرائیلی است 

خروج آنھا کھ ھرگز خواھان . دست بردارند
فوری و بی قید و شرط اشغالگران از 
سرزمینھای اشغالی نیستند و با استدالل جرج 
بوش کھ اگر ما برویم تروریستھا بر سر کار 
می آیند مقالھ می نویسند و بھ فریب مردم 

اینان ھمان کسانی ھستند کھ در . اشتغال دارند
زمان تجاوز احتمالی آمریکا و اسرائیل بھ ایران 

تون پنجم این ارتجاع بین المللی بھ عنوان س
“ انقالبی“آنھا ستون پنجم . عمل خواھند کرد

 .و صھیونیستھا در ایران ھستند امپریالیستھا
طبیعتا چنین کسانی با این افکار تروتسکیستی و 
مالیخولیائی نمی توانند کشتار قومی فلسطینیھا 

بنظر آنھا اسرائیل کار مثبتی . را محکوم کنند
است زیرا با حملھ بھ نوار غزه انجام داده 

 .را کشتھ است“ بنیادگراھا“و “ تروریستھا“
این عمل اسرائیل عملی مترقی بوده و باید 

جالب این است کھ . مورد تائید قرار بگیرد
رژیم حاکم در اسرائیل با برگردان بھ زبان 

است کھ “ رژیم جمھوری یھودی“ساده ھمان 
نتقدین  م.رژیم ارتجاعی سیاه و مذھبی است

نادان حماس کھ سوراخ دعا را گم کرده اند 
اسالم ارتجاعی را ارتجاعی تر از یھودیت 
ارتجاعی می دانند و برای یھودیت ارتجاعی 

 . ھستھ مترقی قایلند
ولی این حضرات شھامت انقالبی ندارند تا 

در . نتایج تئوریھای خویش را تا آخر دنبال کنند
زرگی از زمانیکھ حتی سازمان ملل و بخش ب

امپریالیستھا و ارتجاع جھانی اسرائیل را بھ 
خاطر جنایاتش در نوار غزه بھ محاکمھ کشیده 
است و خواھان آن است کھ رھبران 
صھیونیست بھ عنوان جنایتکار جنگی بھ پای 
میز محاکمھ کشیده شوند این حضرات ناچارند 
. پشتک وارو زنند و رنگ عوض کنند

دیل می شود و خود  بھ خود فریب تب،عوامفریبی
فریبی این پرسش سیاسی را طرح می کند کھ 
ھویت ما چیست و اساسا بر چھ اساسی ما 

 . حضور داریم و باید حضور داشتھ باشیم
در نوار غزه رژیم صھیونیستی اسرائیل در 

 روز عملیات نظامی بھ جنایات جنگی ٢٢طی 
آقای گلدستون را کھ قاضی . دست زده است
ھھ بوده و در افریقای جنوبی دادگاه کیفری ال

نیز در عالیترین مراجع قضائی فعالیت داشتھ 
است و خود نیز یک فرد یھودی است نمی شود 
بھ کمونیست و دموکرات و انقالبی بودن متھم 

این فرد کھ از طرف سازمان ملل مامور . کرد
رسیدگی بھ حوادث تجاوز اسرائیل بھ نوار غزه 

کمیسیون حقوق بوده است گزارش خویش را بھ 
این . بشر سازمان ملل متحد تقدیم می کند

 رای در مقابل ٤٧کمیسیون در ژنو با اکثریت 
 اصل گزارش ، ضد بشر اقلیِت رای ننگیِن٢٥

را بھ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 
طریق دبیرکل سازمان ملل پس از ماه ھا 
پژوھش و علیرغم خرابکاری دولت 

بر مبنای این . ی کندصھیونیست اسرائیل تقدیم م
گزارش سیاه روی سفید روشن است کھ دولت 

، ، بیمارستانھااسرائیل مناطق غیر نظامی
، مراکز تامین آب ، مدارسانبارھای مواد غذائی

 و حتی  و محل تجمع افراد غیر نظامیآشامیدنی
خانھ ھائی را کھ مردم در آنھا تجمع کرده و 

امھ  را بصورت برنپرچم سفید آویختھ بودند
 در این ریزی شده و ھدفمند بمباران کرده است

گزارش آمده کھ اسرائیل تنھا کارخانھ آرد 
سازی را کھ غذای مرغ داریھای نوار غزه را 
تامین می کرده است با موشک بھ صورت 

 دولت صھیونیستی .ھدفمند نابود کرده است
اسرائیل برای نیل بھ اھداف خود از بمبھای 

 مردم غیرنظامی استفاده غیر مجاز فسفری علیھ
کرده است و صدھا کودک و پیر و جوان را بھ 

در گزارش شورای حقوق . قتل رسانده است
 اسرائیل بھ عنوان جنایتکار جنگی فقطبشر 

اسرائیل ھمھ این اقدامات را . معرفی می شود
 توجیھ می دفاع از خودبا اصل توسل بھ 

ا و باید پرسید بمباران بیمارستانھ. ؟؟؟.!!!کند
کشتار کودکان و زنان و افراد غیر نظامی و 
بیمارستانھا و مدارس چھ ربطی بھ دفاع از 
خود دارد؟ این اعمال جنایتکارانھ است و مورد 

 .تائید صھیونیستھا و امپریالیستھاست
آقای نوی پیالری کمیسر حقوق بشر سازمان 

 خواھان آن شد کھ یک ٢٠٠٩ ژانویھ ٩ملل در 
 حوادث اتفاق افتاده در کمیسیون بی طرف بھ

 در جنوب شرقی نوار غزه “زیتون“شھر 
بر اساس گزارش صلیب سرخ . رسیدگی کند

 فلسطینی بھ صورت ھدفمند با آتش توپخانھ ٣٠
اسرائیلیھا این افراد . اسرائیلیھا بھ قتل رسیدند

غیر نظامی را بداخل ساختمانی ھدایت کرده و 
 خراب سپس کل ساختمان را با گلولھ بھ سرشان

آقای پیالری کھ خودش قاضی سابق . می کنند
آفریقای جنوبی است و مسئول رسیدگی بھ 
جنایات جنگی است معتقد است ھمھ شواھد دال 

 .بر وقوع جنایت جنگی می باشد
البتھ کوتھ فکری است اگر تصور کنیم کھ 
صھیونیسم بدون ھمدستی امپریالیسم بھ جنایت 

سم کھ نژاد صھیونی. علیھ بشریت دست می زند
پرستی است ھمیشھ ھمدست امپریالیسم بوده 

آنھا با تشریک مساعی و توافق کامل بھ . است
اشک تمساح . پاکسازی فلسطینیھا دست زده اند

آنھا را نباید نیروھای انقالبی جدی بگیرند بلکھ 
برعکس باید از این شواھد درس بگیرند کھ بھ 

کنند امپریالیستھا وصھیونیستھا ھرگز اعتماد ن
ر غارت ا، ھوادآنھا دشمن آزادی و دموکراسی

و آدمکشی بوده و از ھیچ اقدام خشونتباری در 
. الیکھ کبوتر صلح در دست دارند ابا نمی کنندح

ریاکاری از ماھیت امپریالیسم و صھیونیسم بر 
 :توجھ کنید“ زرویتر“بھ گزارش . می خیزد

 ٢٠٠٩ ژانویھ ٩ در “رویترز“خبرگزاری 
 صدھا تن تسلیحات نظامی آمریکائی خبر داد کھ

برای اسرائیل از طریق یونان توسط کشتی ھای 
مطابق گزارش . آلمانی ارسال می شود

 دسامبر ٣١درخواست اسلحھ در “ رویترز“
 ٢٧در مردم   یعنی قبل از بمباران ٢٠٠٨

 ژانویھ ٣در ژانویھ و ورود سربازان اسرائیلی 
پتامبر  در س.بھ نوار غزه اتفاق افتاده است

 کنگره آمریکا تحویل بمبھای سنگر ٢٠٠٨
 کیلوگرم وزن دارند ١١٣ کھ GBU-39شکن 

را بھ اسرائیل برای بمباران تونلھای زیرزمینی 
بر اساس . و سری فلسطینیھا تصویب کرد

 آلمانی کھ از شرکتھمان “ رویترز“گزارش 
 دسامبر ٢٧ذکر نامش خودداری می کند در 

یلوگرم مواد منفجره  میلیون ک٦/٢ مقدار ٢٠٠٨
 این .در بندر اشدود بھ اسرائیل تحویل می دھد

 در “سانی پوینت“شرکت مواد فوق را در محل 
.  تحویل گرفتھ بوده است“نورد کارولینا“ایالت 

دولت آمریکا پس از انتشار این اسناد از دادن 
دولت آلمان نیز . ھرگونھ توضیحی طفره رفت

، لیج فارستوسط ناوگان دریائی خویش در خ
دریای عرب و خلیج عدن و دریای سرخ 

 سرباز آلمانی را در ١٤٠٠تدارک ورود 
 ٨ ادامھ در صفحھ...عملیات در صورت

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

 ...صھیویسم جنایتكار جنگی
 . لزوم مورد ارزیابی قرار داد

جنایتی کھ در نوار غزه انجام شده محصول کار 
 .مشترک امپریالیستھا و صھیونیستھاست

زمان ملل متحد در نیویورک مجمع عمومی سا
 نوامبر ٥پس از دو روز بحث و تبادل نظر در 

 گزارش گلدستون در مورد جنایات ٢٠٠٩
 رای موافق ١١٤اسرائیل در نوار غزه را با 

 رای ممتنع در غالب ٤٤ رای مخالف و ١٨
تمام ممالک . یک قطعنامھ بھ تصویب رسانید

غیر متعھد و مسلمان بھ قطعنامھ رای مثبت 
بھ موجب این قطعنامھ اسرائیل موظف . دنددا

است مطابق با موازین بین الملل امکان بررسی 
 حقوق بشر و انجام جنایت قابل اعتماد نقض

مطابق این . جنگی در نوار غزه را فراھم کند
گزارش در عملیات نظامی و پاکسازی سھ ھفتھ 

سرب “ای اسرائیل در نوار غزه تحت عنوان 
بھ قتل رسیده اند کھ ینی طس فل١٤٠٠“ گداختھ

اکثریت آنھا کودکان و مردم غیر نظامی بوده 
 سرباز اسرائیلی ١٣در این عملیات . اند

طبیعی است کھ اگر (متجاوز کشتھ شده است
برای آدمکشی و تجاوز بھ نوار غزه وارد نمی 
شدند امروز زنده بودند و سال نو را در کنار 

). انتوف-خانواده ھای خویش جشن می گرفتند
گلدستون در این قطعنامھ می طلبد کھ اگر 
اسرائیل در عرض چند ماه آینده بھ رسیدگی در 
موارد آدمکشی و جنایت علیھ بشریت تن در 
ندھد در دادگاه کیفری الھھ بھ جرایمش 

در . رسیدگی کرده و رھبران آن را محاکمھ کند
این قطعنامھ توسعھ آبادی نشینھای یھودی و 

 دروازه ھای ورودی بھ نوار تضییقات در مورد
، سیاست اسرائیل در غزه از طرف اسرائیل

ی رود اردن و عدم ھمکاری با شرقکرانھ 
این قطعنامھ  .کمیسیون تحقیق محکوم می شود

تحویل شورای امنیت سازمان ملل می شود کھ 
. نقش شورای نگھبان سازمان ملل را دارد
 آمریکا از ھم اکنون اعالم کرده است کھ باین
قطعنامھ رای منفی خواھد داد و بر روی یکی 
از بزرگترین جنایات ضد بشری پرده استتار 

. آقای اوباما برنده جایزه صلح است. می کشد
صلحی کھ وی می خواھد بر دریای خون بنا 

صلح وی تحمیل تجاوز و اشغال بھ . می شود
 .ملتھای ضعیف است

، در اسناد منتشر شده جھانی تنھا از آمریکا
 قطعنامھ در رائیل و آلمان بھ عنوان مخالفاس

. مجمع عمومی سازمان ملل نام برده می شود
،  ایتالیا،ھلند( کشور اروپائی ٧باین عده 

کھ از ) ، سالواکی، چک، مجارستانلھستان
ذکر نامشان در بسیاری اسناد خودداری شده 

 کشور اروپائی از جملھ ٥. افزوده می شوند
 اسرائیل ،، قبرسنیو، اسلو، مالتا، پرتقالاسپانیا

 کشور دیگر رای ١٥را محکوم کرده اند و 
ممتنع داده اند و بی تفاوتی خویش را در مورد 

بنظر می . این کشتار ضد بشری اعالم کرده اند
آید کھ این عده از نظریات دارو دستھ منصور 
حکمت پیروی می کنند کھ مسئلھ جنایت علیھ 

سایر . نندبشریت را بخودشان مربوط نمی دا
ممالک شرم دارند کھ با افتخار از رأیی کھ داده 

حتی انگلستان و فرانسھ نیز با . اند حمایت کنند
خجالت حاضر نشده اند رای مخالف بھ قطعنامھ 

آش بقدری شور است کھ خان ھم فھمیده . بدھند
سارکوزی و بروان در نامھ رسمی بھ . است

 خواستھ دولت اسرائیل از آنھا با زبان بی زبانی
اند کھ از کلھ شقی دست بردارند چون این کار 
بھ ضرر اسرائیل و بنفع فلسطینیھا تمام می 

آنھا خطر بی اعتباری اسرائیل در عرصھ . شود
جھانی را با زبان دیپلماتیک بیان می کنند و 
ھشدار می دھند کھ کار اسرائیل پای حیثیت آنھا 
را نیز بھ میان می کشد بطوریکھ امکانات 

در اسناد منتشر . یاکاری را از آنھا می گیردر
شده رای آنھا را ممتنع اعالم کرده اند و در 
پاره ای اسناد دیگر نوشتھ اند کھ آنھا در رای 

روسیھ ظاھرا . گیری اساسا شرکت نکرده اند
در گزارش دیگری از . رای ممتنع داده است

رای موافق روسیھ نسبت بھ قطعنامھ صحبت 
جاد آشفتھ فکری و عدم شفافیت این ای. می شود

نشان می دھد کھ فاجعھ نوار غزه و نقش 
پاکسازی قومی اسرائیلیھا تا بھ چھ حد تکان 
دھنده و جنایتکارانھ است کھ حتی بر سر 
چگونگی ارزیابی از آن میان امپریالیستھا و 
. ارتجاع جھانی نیز وحدت نظر وجود ندارد

 خاک ھمھ آنھا سعی می کنند کھ بھ چشم مردم
جالب این است کھ ممالکی کھ رای . بپاشند

مخالف داده اند در تمام مدت مذاکرات تالش 
کردند از جرایم اسرائیل بکاھند و پای مردم 

 میان بکشند کھ گویا آنھا نیز بھ  فلسطین را بھ
جنایت جنگی دست زده اند البتھ از نظر 
امپریالیستھا و صھیونیستھا دفاع از تمامیت 

، دفاع از  حاکمیت ملی ملتھاارضی و حق
محسوب می استقالل خود جنایت ضد بشری 

 ھمین حقھ بازھا با وجودیکھ با اعمال نفوذ .شود
متن قطعنامھ را در جھت خواستھای خود تعدیل 
کردند در آخر کار حاضر نشدند بھ آن رای 

نماینده آمریکا آقای آلجاندرو وولف . موافق دھند
مجمع عمومی قطعنامھ گرچھ “: بیان کرد

سازمان ملل نسبت بھ مصوبھ کمیسیون حقوق 
بھر جھت قدمی بھ جلوست ولی در ژنو بشر 

فراموش . “نسبت بھ اسرائیل یکطرفھ است
نکنیم کھ محمود عباس ھمدست اوباما و نتانیاھو 
با ارسال قطعنامھ بھ شورای امنیت مخالف بود 
و تنھا در اثر اعتراض گسترده مردم فلسطین 

 عروسک آمریکا و دست نشانده کھ وی را
اسرائیل خواندند مجبور شد در موضعگیری 
خود تجدید نظر کند و بی اعتباری خود را با 
فرار از انتخابات و پیشنھاد استعفا و کناره 

روزنامھ زود دویچھ . گیری سرپوش بگذارد
 ١٧/١٠/٢٠٠٩-١٨سایتونگ در شماره 

عباس می خواست در ھفتھ گذشتھ در “: نوشت
 فشار بیش از حد آمریکا در شورای حقوق اثر

بشر سازمان ملل متحد از پیگرد کیفری 
اسرائیل بھ علت انجام احتمال جنایت علیھ 

این کار بھ . بشریت در نوار غزه ممانعت کند

تظاھرات عظیم در کرانھ غربی رود اردن 
ونوار غزه منجر شد کھ باعث شد عباس حرفش 

تقلبی ایران بنظر اپوزیسیون . “را پس بگیرد
این فرد چون سکوالر است و بنیادگرای مذھبی 

البتھ  ؟؟ !!نیست نماینده خلق فلسطین است
قلدرھا در جھان وضعیتی را موجب شده اند کھ 
ھرگز امکان ندارد قرارجلب نخست وزیر و 
وزیر دفاع و وزیر امور خارجھ اسرائیل توسط 

این دادگاه ھا . دادگاه کیفری جھانی صادر شود
ای جلب میلوسوویچ ھا و مخالفین بر

آنھا . امپریالیستھا و صھیونیستھا ساختھ شده اند
 . چاقوئی ھستند کھ دستھ خود را نمی برند

دولت اسرائیل پس از اینکھ نتوانست از 
تصویب ارسال قطعنامھ بھ شورای امنیت 

اسرائیل حق دفاع از “: ممانعت کند مدعی شد
د و در خود را برای خویش محفوظ می دار

آینده نیز از جان شھروندانش در مقابل 
 در اینجا .“تروریسم جھانی حمایت خواھد کرد

کسانیکھ . جای علت و معلول عوض می شود
کھ حق دارند از جان و سرزمین خود حمایت 
کنند مردم فلسطین ھستند کھ سرزمینشان اشغال 
شده است و نھ تجاوزگران و تروریستھای 

نشریھ زود دویچھ . صھیونیسم بین الملل
 خود ٧/١١/٢٠٠٩-٨سایتونگ در شماره 

“ : گزارش می دھد کھ اسرائلیھا مدعی اند
رژیم اسرائیل ھشدار داد کھ تصویب این 

 از این .“قطعنامھ روند صلح را مختل می کند
اسرائیل . ھمھ بیشرمی انسان در شگفت می ماند

توجھ کنید (بھ توسعھ آبادی نشینھای یھودی
علیرغم توافقنامھ ) توفان-اسرائیلییھودی و نھ 

ھای قبلی ادامھ می دھد و می خواھد واقعیتھای 
، بھ جنایت ضد غیر قابل برگشت خلق کند

، بھ راھزنی بشری در نوار غزه دست می زند
دریائی اشتغال دارد تا با جعل اخبار و اسناد و 
صحنھ سازیھای مسخره پای ایران را نیز بھ 

مدعی شود کھ نژاد شورای امنیت بکشاند و 
پرست خواندن صھوینیستھا از طرف دولت 

و آنوقت . ایران یک جنایت علیھ بشریت است
دولتی کھ علیھ ایران تا دندان خود را مسلح 
کرده و آھنگ تجاوز بھ ایران را در سر می 

، دولتی کھ ماھیتا نزاد پرست و تجاوز پروراند
کار است بیکباره مدعی می شود کھ تصویب 

طعنامھ در روند صلح اخالل می کند و این ق
 دیگر ردسیسھ ھای خویش را بھانھ می کند تا با

 .سیاست جنگ افراوزانھ خویش را دامن زند
ھمین نشریھ بھ تمسخر از سند سازی اسرائیل 
کھ گویا یک کشتی پر از اسلحھ ایران را بھ 

 .مقصد سوریھ متوقف کرده است سخن می راند
 

*****
 

 “ده ھاستمذھب افیون تو“
 کارل مارکس                  

 با طبقھ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام است روشنفکرانزنان،، پیوند جوانانسرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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[Text eingeben]

 ...حزب طبقھ كارگر سرِ 
بھ نیروی کمونیستھا کھ این آگاھی را بدرون 
. توده کارگران می بردند نیاز داشت

روشنفکران پرولتری با منشاء طبقاتی غیر 
پرولتری و یا پرولتری این وظیفھ تاریخی را 

 ،، استالین، لنین انگلس،مارکس. بعھده گرفتند
، رگومباروزا لوکز، ، کارل کائوتسکیپلخانف

ھیچکدام کارگر ... آگوست ببل ،کارل لیبکنشت
 .صنعتی نبودند

، حزب کمونیست کھ مظھر وحدت ایدئولوژیک
سیاسی و سازمانی رھروان راه آزادی طبقھ 
کارگر اعم از کارگران و یا روشنفکران 

 بیانیھ .پرولتری ھستند با این ھدف برپا شد
یست اولین اقدام برای تشکیل حزب حزب کمون

 .طبقھ کارگر بود
حزب طبقھ کارگر باید با برافراشتن پرچم 
کمونیسم  و در عصر امروز مارکسیسم لنینیسم 
راه نیل بھ مقصود را بھ طبقھ کارگر نشان می 

 . داد
در جنگ بھ . مبارزه طبقاتی یک جنگ است
بھ اسلحھ نیاز . تاکتیک و استراتژی نیاز است

، بھ  بھ جمع آوری اطالعات نیاز است،است
، بھ تبلیغات نیاز ستاد فرماندھی واحد نیاز است

 ارتشی کھ فاقد این تجھیزات باشد .است
. شکستش از ھمان روز نخست روشن است

حزب طبقھ کارگر ستاد فرماندھی طبقھ کارگر 
است و وظیفھ رھبری این طبقھ را در عرصھ 

 مانند تمامی در این نبرد. نبرد بھ عھده دارد
جنگھای بشری نیاز بھ انضباط و فداکاری 

طبقھ کارگر دارای این کیفیت و توانائی . است
 .ھا می باشد

طبقھ کارگر ھمیشھ در زمان صلح مورد ھجوم 
بورژوازی . لشگر ایدئولوژیک بورژوائی است

می کوشد با طرح پرسشھای انحرافی و توزیع 
ھ اطالعات نادرست در میان طبقھ کارگر ب

آشفتھ فکری دامن زند و مانع از آن شود کھ 
طبقھ کارگر بھ وحدت نظری و عملی دست پیدا 

این وظیفھ حزب طبقھ کارگر است کھ خود . کند
. را ھمیشھ برای این نبرد آماده نگاه دارد

مبارزه ایدئولوژیک با ھدف عقیم کردن طبقھ 
کارگر و خلع سالح روحی وی و ایجاد حس 

این . صورت می گیردعدم اعتماد در وی 
 .مبارزه پیشدرآمد سایر اشکال مبارزاتی است

بورژوازی روزی تبلیغ می کرد کھ طبقھ واژه 
از خود در آورده روشنگران قرون ھیجده و 
نوزده است و بطور مشخص مارکس و انگلس 

واقعا اگر مفھوم طبقھ . را مورد نظر داشت
ساختگی باشد و در عرصھ اجتماعی نیروئی و 

ع معینی از انسانھا وجود نداشتھ باشند کھ یا جم
بشود بھ آنھا لقب کارگر را منتسب کرد پس در 
آن صورت نھ طبقھ ای وجود دارد و نھ مبارزه 
طبقاتی و در نتیجھ تاریخ نیز تاریخ مبارزه 
مردم و طبقات اجتماعی نبوده و تحولی باین 

درک انسان از علم . مفھوم وجود نخواھد دشت
در چنین جامعھ ای نیازی . می کندتاریخ تغییر 

جالب است کھ . بھ حزب طبقھ کارگر نیست
موعظھ را بورژوازی فقط برای حزب طبقھ 

کارگر می کند ولی خودش احزاب خودش را 
دارد و آن احزاب را در کنار امکانات دولتی 
کھ در اختیار دارد تبلیغ کرده و تقویت می 

 .نماید
ھ پدیده بورژوازی مدتھا تبلیغ می کرد ک

امپریالیسم ساختھ و پرداختھ ذھنیات لنین است 
اگر پدر خدا بیامرز . و وجود خارجی ندارد

 بھ عراق حملھ نمی کرد و یا ، پدرجرج بوِش
فاجعھ یوگسالوی بوجود نمی آمد کھ دست 
امپریالیستھا را رو کند و جای انکار را از ھمھ 
بگیرد شاید ھم امروز پاره ای از سازمانھای 

ی از امپریالیسم آمریکا بھ عنوان مظھر سیاس
مجسم دموکراسی و حقوق بشر و مھد آزادی 
سخن می گفتند کھ ھدفش از تسخیر جھان کسب 
بازار فروش و نیروی کار ارزان و مواد اولیھ 
نبوده بلکھ می خواھد شکم مردم را سیر کند و 

آنھا بھ شما . بھ آنھا حقوق دموکراتیک بدھد
امپریالیسم مھد دموکراسی تلقین می کردند کھ 

است و در این کشورھا بطور رایگان درس 
دموکراسی می دھند و دموکراسی در آنجا و 

اگر جنایات ابوغریب . شده است!!! آنھا نھادینھ
و گوانتانامو و تصویب شکنجھ در دولت 
آمریکا رو نمیشد بودند ایرانیانی کھ با 
ریاکاری، مشاطھ گر چھره امپریالیستھا در 

ران بودند و مغزھای متحجرشان نمی خواست ای
بفھمد کھ آنھا بزرگترین جنایتکاران تاریخ را 

آنھا نمی خواستند بفھمند کھ این . تبرئھ می کنند
جرج بوشھا و تونی بلرھا در امتحانات آموزش 
دموکراسی مردود شده اند و در آنھا دموکراسی 

در ممالک امپریالیستی !!!. نھادینھ نشده است؟
، رئیس سازمانھای ا رفوزه ھا رئیس جمھورتنھ

امنیتی و جاسوسی و یا رھبران نظامی می 
آنھا برای شما از کارل پوپر و . شوند

دموکراسی ناب و افسانھ جامعھ باز موعظھ می 
جرج بوش بود کھ باین افراد تودھنی زد . کردند

و این تنھا فعالیت مثبت جرج بوش بود کھ مانند 
سالھا در . اسی را بینا کردپیغمبران کورھای سی

میان ایرانیان بحث در پیرامون ماھیت 
امپریالیسم و حضور وی در عرصھ اجتماعی 

حزب ما بود کھ برای توضیح . دور می زد
منظره سیاسی جھان در اسناد خود ھمیشھ بھ 

فقط . تضادھای امپریالیستی اشاره می کرد
حزب است کھ با دارا بودن حافظھ تاریخی می 

 نقش امپریالیستھا در تاریخ صد سال اخیر تواند
توضیح دھد و جنایات آنھا را برمال کند و مانع 
شود کھ شستشوی مغزی آنھا توسط دستگاھھای 

 .دروغپردازیشان بھ فراموشی سپرده شود
 ١٣٨٨ خرداد ٢٢تجربھ جنبش دموکراتیک 

نشان می دھد تا چھ حد کمبود یک حزب 
مند احساس کمونیست مارکسیست لنینیست قدرت

، جنبش اعتراضی جنبش خودبخودی. می شود
با مضمون دموکراتیک در غیاب حزب طبقھ 

، ، سنتیکارگر بھ زیر نفوذ ایدئولوژی مسلط
. و بھ بیراھھ کشیده می شودسابقھ دار می رود 

البتھ آن روشنفکرانی کھ با حزبیت بھ مبارزه 
برمی خیزند بی عملی و تنبلی و بیعاری خویش 

 کرده و برای تبرئھ خود دالیل را توجیھ

آنھا از کار عملی و . تئوریک دست پا می کنند
آنھا مرد میدان . تن دادن بھ انضباط گریزانند

عمل و مقاوم نیستند و نبود حزب بھترین 
استتاری است کھ آنھا می توانند برای چھره بی 

آنھا . اعتبار و تفکر ضد انقالبی خویش پیدا کنند
ت از ھم اکنون تکلیف خویش با دشمنی با حزبی

را برای ھمھ مراحل آتی مبارزه مردم ایران 
 .“ما نیستیم“آنھا می گویند . تعیین کرده اند

بورژوازی نیز برای آنھا بھ عنوان رھبران 
دست می ... “دموکرات“، “واقعبین“، “داھی“

بھ آنھا می گویند کھ خوشحال باشند کھ کلھ . زند
ت سنتی نیستند و ھای بتونی ندارند و کمونیس

دل آنھا را خوش می کنند تا کلھ ھای تھی و 
این . پوک خویش را بھتر تحمل کنند

 . روشنفکران بدترین دشمنان طبقھ کارگر ھستند
طبقھ کارگر بھ حزب خود بھ ستاد فرماندھی 

حزب بھ طبقھ . خود برای جنگیدن نیاز دارد
کارگر ھویت طبقاتی می دھد و وی را آگاھانھ 

ارزه بغرنج طبقاتی در مسیر درست بھ در مب
بی “تئوریھای ارتجاعی . حرکت در می آورد

از سرکوبھای رژیم جمھوری اسالمی “ حزبی
 زیرا این تئوریھا طبقھ کارگر .خطرناکتر است

و پیروان راه وی را از نظر فکری و عقیدتی 
در حالیکھ کشتار رژیمھای . خلع سالح می کند

 است کافی نیست تا فاشیستی کھ اقدامی فیزیکی
مبارزه . از رشد دائمی حزب جلوگیری کند

تخریبی عقیدتی عنصر آگاه را فلج می کند و 
. آب بھ آسیاب ھمان سرکوب فیزیکی می ریزد

، با آنارکو باین جھت باید با ضد حزبیھا
، با تروتسکیستھا و ھمھ دشمنان سندیکالیستھا

ریزو درشت جنبش کارگری با پرچم حزبیت 
 . كردمبارزه

 .، ننگ و نفرت بر بی حزبیزنده باد حزبیت
 

*****

 

) توفان(حزب کارایران
درفیس بوک
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 با طبقھ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام است روشنفکرانزنان،، پیوند جوانان
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 تصحیح و پوزش
مخملباف و  : توفان در مقالھ١١٦در شماره 

ھنگام تدوین  خطائی در “انقالب مخملی“
گزارش رخ داده بود کھ آنرا در این شماره با 

در این مقالھ . عرض پوزش تصحیح می کنیم
 :آمده بود

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

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

محسن مخملباف این جایزه را در . آزاد شد
غیاب آقای سلطانی کھ از خروجش رژیم 
جمھوری اسالمی ممانعت کرده بود دریافت 

 .“داشت
صحیح این است کھ جایزه مذکور توسط ھمسر 
آقای سلطانی کھ در جشنواره حضور داشت 

 .دریافت شد

*****
 ...تكامل در وحدتِ 

را از نظر بگذرانی خواھی دید “   برومر١٨“
کھ من بر آنم کھ اقدام بعدی انقالب فرانسھ این 
است کھ برخالف گذشتھ ماشین بروکراتیک و 
نظامی را از دستی بدست دیگر منتقل نکند بلکھ 

و ھمین ) تکیھ از مارکس( بشکنددرھمآنرا 
 رهدر قاشرط مقدماتی ھر انقالب خلقی واقعی 

مارکس روشن است منظور ) تکیھ از ما(“است
، آنطور پرولتاریا نباید بھ تصرف ماشین دولتی

کھ ھست اکتفاء کند بلکھ باید آنرا درھم بشکند و 
. بجای آن ماشین دولتی پرولتری بگذارد

معذالک مارکس در آن تاریخ انگلستن را 
مستثنی می سازد چون تصرف قدرت و درھم 

می کند بھ ) اروپا (قارهشکستن آنرا محدود بھ 
ین دلیل کھ در انگلستان بورکراتیسم و نظامی ا

گری نیرو و دامنھ چندانی نداشت و تسلط 
. پرولتاریا از طرق دیگر نیز امکان پذیر بود

اما این محدودیت، در شرایط جدیِد سرمایھ 
انحصاری دیگر وجود ندارد و بنابراین در 

لتاریا .، مانند دیگر کشورھای قاره پرانگلستان
 قدرت ناگزیر بھ قھر انقالبی باید برای تصرف

توسل جوید و پس از تصرف آن ماشین دولتی 
لنین کھ بھ انطبق مارکسیسم بر . را نابود سازد

شرایط مشخص ارج می گذاشت محدودیت 
مارکس را کھ در زمان خود درست بود دیگر 

“ دولت و انقالب“او در . درست نمی دانست
 استنتاج خود را بھ) مارکس(او“ :می نویسد

این موضوع در سال . قاره محدود می کند
 یعنی ھنگامی کھ انگلستان ھنوز نمونھ ١٨٧١

یک کشور صرفا سرمایھ داری بود ولی در آن 
دستگاه ارتشی و تا درجھ زیادی بوروکراسی 

 بھ این جھت .، قابل درک بودیافت نمی شد
مارکس برای انگلستان کھ در آن انقالب و حتی 

 ماشین اِمھد انمقدماتِی شرط بدونانقالب خلقی 
دولتی حاضر و آماده متصور و ممکن بود جنبھ 

در انگلستان تابع آنرمان “، “قائل بود“ء استثنا
شدن سرمایھ داران بھ کارگران را وجود 

تفوق ) ١ “: عوامل زیرین می توانست تائید کند
کامل کارگران یعنی پرولترھا در بین اھالی بھ 

ستان سالھای ھفتاد در انگل(علت فقدان دھقانان
عالئمی وجود داشت کھ اجازه می داد بھ 
موفقیت ھای فوق العاده سریع سوسیالیسم در 

تشکل ) ٢ ،)بین کارگران روستا امیدوار شد
عالی پرولتاریا در اتحادیھ ھای حرفھ 

انگلستان در آنزمان از این حیث نخستین (ای
سطح فرھنگی بالنسبھ ) ٣ ،)کشور جھان بود

اریا کھ در اثر رشد طوالنی آزادی عالی پرولت
عادت طوالنی ) ٤. سیاسی بدست آمده بود

سرمایھ داران انگلستان بھ حل مسایل سیاسی و 
در نتیجھ وجود ... اقتصادی از طریق مصالحھ

این عوامل در آنزمان پیدایش اندیشھ مربوط بھ 

 سرمایھ داران انگلستن صلح آمیزامکان تبعیت 
 ).ر باره مالیات جنسید(از کارگران میسر بود

 لنین در جای دیگر بازھم بھ این موضوع می 
انگلستان در سالھای ھفتاد قرن گذشتھ “: پردازد

بھ اوج تکامل سرمایھ داری ماقبل انحصاری 
 بر سر کشوری بود کھ آنزمان سخن رسیده بود

در آنجا نظامی گری و بروکراسی از ھمھ جا 
“ صلح آمیز“کمتر و امکان پیروزی 

از “ پرداخت بالعوض“سیالیسم بھ معنای سو
طرف کارگران بھ بورژوازی از ھمھ جا بیشتر 

لذا مارکس می گفت در شرایط معین . بود
کارگران بھیچوجھ ابا نخواھند داشت از اینکھ 
بھ بورژوازی مبلغی بھ عنوان عوض 

 ).در باره مالیات جنسی(“بپردازند
، در دوران نخستین جنگ ١٩١٧ اما در سال 

زرگ امپریالیستی دیگر این محدودیتی کھ ب
 ھم انگلستان .مارکس قائل شده منتفی می گردد

، کھ از لحاظ فقدان دستگاه نظامی و ھم آمریکا
، بزرگترین و آخرین نمایندگان کراتیک وو بور

انگلوساکسون در ھمھ جھان بودند “ آزادی“
 کامال در منجالب کثیف خونین اروپائِی

 و نظامی کھ ھمھ چیز  بوروکراتیکموسساِت
را مطیع خود و بدست خود سرکوب می نماید 

، آری اکنون در ھمھ کشورھا درغلطیده اند
شرط مقدماتی ھر انقالب واقعا خلقی عبارت 

ماشین دولتی “است از درھم شکستن و انھدام 
 ماشینی کھ در سالھای ھمان(“ “حاضر و آماده

 در این دو کشور بحدکمال ١٩١٤-١٧
 یعنی کمال عمومی امپریالیستی خود “اروپائی“

بدین ترتیب انقالب قھرآمیز شرط “ .رسیده است
 .ناگزیر و حتمی انقالب سوسیالیستی است

 
*****
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حزب طبقھ کارگر سرِ  
 طبقھ کارگر است

حزب طبقھ کارگر نماینده سیاسی طبقھ 
حزب طبقھ کارگر . کارگر است

طبقھ و جدا سازمان مستقل سیاسی این 
از سایر سازمانھای سیاسی طبقات 

قبل از مارکس و . اجتماعی دیگر است
انگلس کارگران چرخ پنجم تالشھای 
بورژوازی برای کسب و یا تحکیم 

آنھا . قدرت سیاسی آن طبقھ بودند
ھمواره بھ عنوان نیروی ضربتی و 
عامل اساسی تحکیم قدرت بورژوازی 

 این بورژوازی بود. عمل می کردند
کھ می خواست قدرت سیاسی را بھ 
کف آورد و دیکتاتوری خویش را 
برای تسلط بھ سایر طبقات مستقر 

مارکسیسم بھ طبقھ کارگر نشان . سازد
داد کھ وی یک طبقھ مستقل اجتماعی 
است کھ باید برای منافع طبقاتی 
خویش مستقل از منافع طبقاتی 
بورژوازی فعالیت کند و قدرت 

ده در خدمت سیاسی را بھ کف آور
طبقھ کارگر . طبقھ کارگر قرار دھد

 ١٠دامھ در صفحھ  ...برای پیروزی 

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

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

 )١٠(، سرشت مارکسیسم استتکامل در وحدت
لی و رھائیبخش دو کشور با یکدیگر بھ حال فرض کنیم در دوران جنبشھای بورژوائی م

باید آرزو داشت کدام کشور از دیدگاه دموکراسی بھ پیروزی دست یابد؟ . جنگ پرداختھ اند
، روشن است آن کشوری کھ جنبش رھائی بخش را با قوت بیشتری بھ پیش خواھد راند

ای در خواھد آنرا تند و سریع تکامل خواھد بخشید و با قدرت بیشتری فئودالیسم را از پ
 بازھم فرض کنیم کھ لحظھ تعیین کننده اوضاع و احوال عینی تاریخی تغییر یافتھ .آورد

است و بجای سرمایھ ملی رھائی بخش سرمایھ مالی ارتجاعی امپریالیستی بین المللی 
، مضمون عینی ٤/١ آفریقاست و دیگری ٤/٣فرض کنیم کھ یکی مالک . نشستھ است

ل باید آرزومند موفقیت کدام طرف بود؟ طرح مسئلھ بھ صورت جنگ تقسیم افریقاست حا
، نھ ، دیگر در دست ما نیستقبلی آن دیگر بی معنی است زیرا مالکھای قبلی ارزیابی

تکامل چندین سالھ جنبش بورژوائی رھائی بخش وجود دارد و نھ روند چندین سالھ تالشی 
بھ اولی برای تحکیم حق خود بر  این وظیفھ دموکراسی معاصر نیست نھ کمک .فئودالیسم

علیرغم اینکھ از لحاظ اقتصادی سریعتر از اولی تکامل ( آفریقا و نھ کمک بھ دومی٤/٣
دفاع از . )“در زیر پرچم بیگانھ“( “ را از آن خود کند٤/٣برای آنکھ این ) یافتھ است

رت و میھن در جنگ امپریالیستی بھ معنی دفاع از بورژوازی خودی و پشتیبانی از غا
 . استثمار و اسارت اکثریت سکنھ روی زمین توسط مشتی بورژوازی آزمند است

دوران جنگھای رھائیبخش . در نظر لنین امپریالیسم تنھا دوران جنگھای امپریالیستی نیست
.  انقالبات سوسیالیستی نیز می باشد و نمی تواند نباشد، دوران جنگھای داخلی بخاطرملی

عصر امپریالیسم . یھ امپریالیسم کامال طبیعی و قابل درک استجنگ ملتھای تحت ستم عل
ناگزیر موجب می شود کھ ملتھای تحت ستم برای رھائی خود بپاخیزند و علیھ ستمگران 
بجنگند معذالک کسانی در زمان لنین جنگ ملی علیھ امپریالیم را امکان ناپذیر می دانستند 

، برقانونی بودن و مترقی بودن و  برعکس،نینل. و بھ عناوین گوناگون آنرا نفی می کردند
 تاریخ قرن حاضر صحت احکام لنین را در باره .ناگزیر بودن این جنگھا تکیھ می کند

 .، خصلت آن و ناگزیر بودن آن بھ اثبات رسانیده است، انواع آنجنگ
 انقالب مسالمت آمیز

آنتاگونیست مالزمھ آموزش لنین این نکتھ را نیز در بر می گیرد کھ جنگ بین طبقات 
فقط زمانی کھ بورژوازی در تمام کشورھا سرنگون گردید و سوسیالیسم در جھان . دارد

مستقر شد آنگاه جنگ نیز از جھان رخت برخواھد بست و این خود می رساند کھ انقالب 
معذالک در این یا آن کشور کوچک و . مسالمت آمیز در دوران امپریالیسم منتفی است

و ، وقتی کشور بزرگ مجاور آن در انقالب اجتماعی بھ پیروزی رسید ئی بطور استثنا
ھرگاه بورژوازی کشور کوچک مقاومت در برابر پرولتاریا را بی فایده تشخیص دھد 
ترجیح خواھد داد از در مسالمت در آید و قدرت سیاسی و اقتصادی را تفویض کند 

 میتواند بھ تحقق در نیاید و بھر ولی این فقط امکانی است کھ). کاریکاتور مارکسیسم(
تقدیر انقالب قھرآمیز قانون انقالبات پرولتری است و این باز ھم از آن نکاتی است کھ لنین 

جنگ “مارکس در اثر خود تحت عنوان . و مارکس گویا در برابر ھم قرار می گیرند
 ساده تصرف پرولتاریا نمی تواند ماشین دولتی را بطور“: می نویسد“ داخلی در فرانسھ

 این عبارت در نزد برخی از سران سوسیال .“کند و برای مقاصد خود بکار اندازد
دمکرات انترناسیونال اینگونھ تعبیر شد کھ تصرف قھری قدرت سیاسی وظیفھ پرولتاریا 

 ھمان موقع .و مسالمت آمیز انجام پذیرد“ تکامل آرام“نیست بلکھ انقالب باید از طریق 
 آوریل ١٢او در . ر مارکس ارائھ طریق مسالمت آمیز انقالب نیستروشن بود کھ منظو

 ١١دامھ در صفحھ  ...اگر تو فصل آخر کتب “:  در نامھ ای بھ کوگلمان می نویسد١٨٧١
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