
 نزول آیھ و جلد دوم قرآن
 

دیگر زمانی طوالنی باقی نمانده تا بھ علی خامنھ ای آیھ نازل شود و وی جلد دوم قرآن 
یک روحانی بنام مکارم شیرازی در بادمجان دورقاب چینی مدعی . را نیز تدوین کند

خمینی حتی ". ده امام عصر علیھ السالم در زمان غیبت استولی فقیھ نماین"׃ شده است
ولی ھیچکدام نگفتند کھ عمق ". استهللا والیت فقیھ ھمان والیت رسول ا"׃ مدعی بود

 فقیھ منطقا از والیت رسول مطلقھ آیا والیت . فقیھ تا بھ کجاستمطلقھقدرت والیت 
شاید بعد از . سالم می گذاردعلی خامنھ ای پا در جای پای پیامبر ا. اکرم باالتر نیست؟

اگر در زمان پیامبر اسالم آیھ ھا توسط . مرگش جلد دوم قرآن را برایش تدوین کنند
جبرئیل دست اول نازل  می شد در زمان علی خامنھ ای آیھ ھا دست دوم توسط امام 

  ۴ ادامھ در صفحھ...غیبی بھ وی نازل می شود کھ این تا حدودی برایش کاھش اعتبار
 

 

 ل پاکستان و افزایش خطر نابسامانی در منطقھسی
در . بارانھای موسمی در پاکستان یک سوم خاک این کشور را بھ زیر آب برده است

 میلیون نفر در خطر ٢٠اثر این وضعیت میلیونھا نفر و بھ گفتھ سازمان ملل متحد 
شده زیرساخت صنعتی پاکستان بھ کلی نابود .  بیماری و گرسنگی قرار دارند،مرگ
کارخانھ ھا از کار ایستاده و مردم با از دست دادن خانھ ھایشان در بیابانھا . است

امدادھای اولیھ نیز بھ علت نابودی راھھای ارتباط ممکن نیست و حتی . سرگردانند
 .مردم تا آنجا کھ ممکن است از راه ھوا با  پرتاب آذوقھ بخور و نمیر تامین می شوند

 ۵  ادامھ در صفحھ... روز استقالل،چھار سال پیشمصیبت پاکستان در شصت و
 

 

راھکارھای جدید امپریالیستھا در مورد 
 ایران

سیاست راھبردی امپریالیست آمریکا در منطقھ و بویژه در خصوص برخورد بھ ایران 
اندیشمندان امپریالیسم سیاست کشورشان را بر اساس واقعیتھا و . است تغییر نکرده

. پریالیستی و حفظ نظام استعماری و استثماری موجود بنا کرده اندمنافع سرمایھ ھای ام
منافع امپریالیستھا در . این منافع و واقعیتھا امری نیستند کھ از امروز بھ فردا تغییر کنند

منطقھ خاور میانھ یک منافع دائمی است و منافعی نیست کھ از امروز بھ فردا تغییر 
اگر بنا باشد منافع . ی منافع امپریالیسم ثابت می مانددولتھا می روند و می آیند ول. کند

 ۶ ادامھ در صفحھ...انتخاب ھر رئیس جمھوریامپریالیسم بر اساس نتایج 
 

 

 تصمیم دادگاه الھھ در مورد کوسوو
 کوزوو "بیانیھ استقالل"دیوان الھھ بھ پرسش مجمع عمومی سازمان ملل کھ آیا 

این استدالل حقوقی بھ استناد این . اسخی منفی دادمغایرتی با حقوق ملل دارد موذیانھ پ
قاعده است کھ حقوق ملل مغایرتی با اصل جدائی طلبی ندارد زیرا ھیچ تضمین حقوقی 

در عین حال این حق نیز برای دول . وجود ندارد کھ دول رسمی از درون پاشیده نشوند
 .کوب کنندبرسمیت شناختھ می شود کھ جریانھای تجزیھ طلبانھ را با قھر سر

" بیانیھ استقالل"مشکل حقوقی در این است کھ حقوق عمومی ملل ممنوعیتی نسبت بھ 
ولی آیا از . نھ بیشتر و نھ کمتر. نیستنمی شناسد و بیان می کند کھ جدائی طلبی ممنوع 

 ١٠انتشاز این بیانیھ می توان نتیجھ گرفت کھ کوزوو یک کشور مستقل است؟ در 
 بھ تصویب ١٢۴۴امنیت سازمان ملل قطعنامھ ای بھ شماره  شورای ١٩٩٩ژوئن سال 

این قطعنامھ نظم موقت کوزوو را پس از دخالت نظامی نیروھای ناتو در . رسانید
این قطعنامھ مبنای حقوقی اداره منطقھ کوزوو توسط . یوگسالوی مد نظر داشت

رسما از نظم در این قطعنامھ . سازمان ملل و حضور نظامیان خارجی در آن منطقھ بود
 را عطا می کند در حالی کھ حق مختاریموقت در کوزوو سخن می رود کھ بھ کوزوو 

حق حاکمیت ملی و ھمزمان اعالم می کند کھ این حق خود مختاری باید با توجھ بھ 
 ٨ادامھ در صفحھ...حال ما با.  اعمال شودتمامیت ارضی جمھوری فدراتیو یوگسالوی

بـپـیوندیدبھ حزب طبقھ کارگر ایران 

 دیای جھان متحد شویتارلپرو

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

بھ بھانھ بازگشت 
شھرام امیری و امر 

 خیانت ملی
بعد از ربوده شدن آقای شھرام امیری 
آنطور کھ می گویند دانشمند ھستھ ای 

 اخبار داغ در روزنامھ ھای جھان و ،ایران
نشریات یاران امپریالیستھا و صھیونیستھا 

. با شادی زاید والوصفی خودنمائی می کرد
 عملیات ،لش خنج می زدکیھان لندنی کھ د

محیرالعقول سازمان سیا و موساد را 
بزرگنمائی می نمود و برای این خیانت 

تو گوئی خیانت بھ . ملی پایکوبی می کرد
ایران و منافع مردم این کشور باید موجب 

تو گوئی صھیونیستھا و . مسرت شود
امپریالیستھا ناجی بشریت بوده و برای ملت 

تو گوئی . فتھ اندایران زانوی غم بغل گر
این دول جنایتکار در جھان می خواھند در 
. ایران آزادی و دموکراسی مستقر کنند

توگوئی اسناد جنایت امپریالیستھای 
آمریکائی تنھا در ویتنام کھ توسط دانیل 
الزبرگ منتشر شد و اسناد جنایت 

 ھزار ٩٣آمریکائیھا در افغانستان در 
گوشھا صفحھ کافی نیست تا برخی از کری 

 .  و کوری چشمھا دست بردارند
خبرگزاری فرانسھ از قول یک مقام 

اسرائیل "׃ اسرائیلی بھ رادیوی ارتش گفت
بھ تمام کسانی کھ در جھت متوقف شدن 

 کمک ،برنامھ ھستھ ای ایران گام بردارند
 زیرا این برنامھ نھ تنھا برای ،خواھد کرد

 بلکھ برای تمام جھان متمدن و ،اسرائیل
 این پیام ".راتیک خطرناک استدموک

  ٢ادامھ در صفحھ...اسرائیل بسیار 

 یازدھم  ســال –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٠ـ سپتامبر ١٣٨٩ شھریور -١٢۶ مارهـش

 



    

  ٢                صفحھ                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران   ١٣٨٩  شھریور ماه –١٢۶   شماره  

[Text eingeben]

 ...بھ بھانھ بازگشت
روشن است ھر کس آماده باشد بھ منافع ایران 
خیانت کند از کمکھای مالی و معنوی اسرائیل 
و آمریکا برخوردار است و امپریالیستھا و 
صھیونیستھا بھ آنھا امان نامھ می دھند و بھ 
سینھ آنھا مدال میھن پرستی می زنند حتی اگر 

شکلھا ایرانی خیانت پاره ای ت. تروریست باشند
بھ منافع ملی ایران را بھ بھانھ مبارزه با رژیم 
جمھوری اسالمی تنھا با این عنوان توجیھ 
گرانھ کھ مسالھ عمده امر سرنگونی رژیم 
جمھوری اسالمی است در دستور کار خود 

حال آنکھ سرنگونی رژیم . قرار داده اند
جمھوری اسالمی در ایران باید با دورنمای 

  و مردمی،ار یک رژیم دموکراتیکاستقر
از .  و با دست مردم ایران انجام پذیردمستقل

کف دادن دورنما در مبارزه خطر آلت دست 
شدن  و از دست دادن استقالل سیاسی را در 

 .مبارزه افزایش می دھد
 ٢٠١٠ آوریل ٢٧روزنامھ واشنگتن پست در 

برمال کرد کھ فرار شھرام امیری با تشویق 
در این .  صورت گرفتھ استسازمان سیا

گزارش در عین حال می آید کھ کشف مرکز 
با اطالعات ... مخفی غنی سازی ایران در قم و

منابع انسانی ایرانی مانند شھرام امیری و 
 .علیرضا عسکری ممکن شده است

 کھ اند داده گزارش آمریکامنابع مطلع در 
 از کھی ایرانی اتم دانشمند ،یشھرام امیر

 بھ بود، شده ناپدید گذشتھ سال خردادماه
 اطالعات سازمان با و شده آمریکا پناھنده

 .است کردهی ھمکار »سیا« آمریکا،ی مرکز
 مقامات ازی برخ قول از »یسی  بیا«

ی موفقیت« رای امیر شھرامی پناھندگ آمریکا
 .دانست سیای برا» یاطالعات
 ،یشھرام امیر کھ است داده گزارش آمریکا
 سال خردادماه از کھی یرانای اتم دانشمند
 و شده آمریکا پناھنده بھ بود، شده ناپدید گذشتھ

 »سیا« آمریکا،ی مرکز اطالعات سازمان با
 .است کردهی ھمکار

 ازی برخ قول از »یسی  بیا«شبکھ خبری 
 رای امیر شھرامی پناھندگ آمریکا مقامات

 .دانست سیای برا» یاطالعاتی موفقیت«
ری بھ ایران برگشتھ حال بیکباره شھرام امی

است و اظھارات مقامات ایران را کھ وی را 
در عربستان سعودی ربوده و بھ آمریکا برده 

 .اند تائید می کند
دولت آمریکا کھ بھ آدم ربائی متھم شده بیکباره 
تمام ادعاھای پیشین خویش را در مورد 
ھمکاری دانشمند اتمی ایران پس گرفتھ و 

میری آزادانھ بھ مدعی شده است کھ شھرام ا
اینکھ . آمریکا آمده و آزادانھ نیز برگشتھ است

وی در این مدت در آمریکا چگونھ زندگی می 
کرده و در کجا اقامت داشتھ و چگونھ روادید 
ورود بھ آمریکا را گرفتھ است مسکوت 

حقیقتا دروغگوئی و پرروئی . گذارده می شود
 .تنھا از صفات رژیم جمھوری اسالمی نیست

 شھرام امیری ،ھ چھ حوادثی اتفاق افتادهاینک

بھ جاسوس دوجانبھ بوده و یا در اثر فشار 
 اینکھ ،و پشیمانی بازگشتھ استخانواده 

جمھوری اسالمی بھ آمریکا در بازیھای امنیتی 
رودست زده است و یا برعکس مسایلی نیستند 
کھ با توجھ بھ اطالعات منتشر شده با قطعیت 

 . بتوان پاسخ داد
عیت حوادث ھر طور باشد این بحث داغی واق

را در برخورد بھ امر خیانت ملی بوجود آورده 
 .است

طبیعتا وقتی در زندانھای ایران مغایر ھمھ 
موازین جھانی و انسانی وحشیانھ شکنجھ می 

و فساد  وقتی فشار و سانسور و سرکوب ،شود
از سراپای رژیم جمھوری اسالمی سرازیر 

یراد گرفت کھ چرا در است نمی شود بھ کسی ا
این زمینھ ھا در داخل و خارج ایران بھ افشاء 

 افشاء گری در این زمینھ ھا .گری می پردازد
ماھیت رژیم جمھوری اسالمی را برمال کرده 
و فشارھای داخلی و خارجی را بر این رژیم 
افزایش می دھد و در درون ھیات حاکمھ بھ 

د تشدید تضادھا منجر می گردد کھ می توان
برای مردم ایران بخاطر استقرار یک رژیم 

چنین کارزاری . دموکراتیک راه گشا باشد
علیھ رژیم جمھوری ایران بخشی از مبارزه 
ضد استبدای و دموکراتیک مردم ایران و 

نمی توان کسی . مسلما بھ نفع مردم ایران است
را کھ بخاطر این افشاءگریھا مورد مواخذه 

ی ھستند کھ مستقیما این موارد امور. قرار داد
با رژیم جمھوری اسالمی مربوطند و با 

در ایراِن . سرنگونی این رژیم پایان می پذیرند
 در یک حکومت مردمی و دموکراتیک ،فردا

دیگر از نقض حقوق بشر سخنی در میان 
  .نخواھد بود

منافع ملی تا زمانی کھ دول و ملتھا وجود 
دارند وجود خواھد داشت و درھر صورت 

ک مفھوم طبقاتی دارد و ماھیتا یک مفھوم ی
قدرتھای امپریالیستی منافع . بورژوائی است

ملی خویش را در سیاست خارجی بر اساس 
. منافع بورژوازی امپریالیستی تعریف می کنند

برای امپریالیسم آمریکا ھر آنچھ تحت عنوان 
حریم امنیتی آمریکا بھ حساب می آید بھ حساب 

. آنھا گذاشتھ می شودبخشی از منافع ملی 
منافع ملی امپریالیست آمریکا حکم می کند کھ 

 ،از سیاست تجاوزطلبانھ صھیونیستھا دفاع کند
 در افغانستان جنایت کند ،عراق را اشغال نماید

منافع ملی آمریکا حکم می کند کھ بمب ... و
اتمی در ژاپن بیفکنند و صدھا ھزار نفر را در 

فع ملی آمریکا منافع منا. یک ثانیھ نابود نماید
سرمایھ داری امپریالیستی و سیاست تسلط بر 

منافع ملی برای ممالک زیر سلطھ . جھان است
حفظ استقالل و تمامیت ارضی آنھا در مقابل 

آنھا بھ . قدرتھای غارتگر محسوب می شود
 عدم دخالت ، تمامیت ارضی،حق حاکمیت ملی

 ھمزیستی مسالمت ،در امور داخلی یکدیگر
روابط متکی بر استفاده متقابل بنا می  و آمیز
این منافع در این ممالک با منافع اکثریت . کنند

. زحمتکشان این جوامع الزاما در تناقض نیست

منافع ملی در این ممالک ھمان منافع مبارزه 
فرق است میان منافع . ضد امپریالیستی است

ملی امپریالیستی کھ منجر می شود تا ملتی 
مورد ستم قرار دھد و منافع ملی ملت دیگر را 

ء و موجودیتش کشوری کھ تنھا برای حفظ بقا
مبارزه می کند و در این جنگ منافع عموم 
خلق بطور عینی منظور می شود و این منافع 

 .نباید اصول برشمرده باال را خدشھ دار کند
منافع ملی برای پرولتاریا آن گونھ میھنپرستی 

سوی ھمبستگی کمونیستی است کھ جامعھ را ب
جھانی سوق می دھد و مظھر انترناسیونالیسم 

در یک جھان کمونیستی بدون . کمونیستی است
مرز دیگر منافع ملی این یا آن ملت مشخص 

. مطرح نیست منافع کل بشریت مطرح است
ولی تا نیل بھ آن ھدف سالھا مبارزه الزم است 
و این مبارزه از روند دفاع از منافع ملی ھر 

ت ستم در مقابل قدرتھای سلطھ گر کشور تح
 . می گذرد

  منابع ثروتھای ملی،ولی افشاء اسرار نظامی
 و  راھبردی،و نظایر آنھا کھ جنبھ دائمی

 ،مستقل از وجود ھر رژیمی در ایران دارد
امر موقتی نیست کھ با سرنگونی رژیم 
جمھوری اسالمی بتوان نقطھ پایانی بر آن 

 بھ  عمومی و یک منافع،این منافع. گذارد
. سرنوشت آتی ھمھ مردم ایران وابستھ است

ھر رژیم دیگری نیز در ایران بر سر کار آید 
باید در حفظ این اسرار کھ شامل نقاط ضعف و 
قدرت ملی است بکوشد چون در این دنیای پر 
از دشمن و سلطھ گرائی و سیاستھای 
غارتگرانھ چاره ای نمی ماند کھ دول حاکم بر 

در تمام جھان بھ .  پافشاری کننداین سیاستھا
اصطالح آزاد کھ ظاھرا نھ متجاوزند و نھ 

 بودجھ ھای سری دارند کھ  ھمھ دول،غارتگر
حتی بودجھ ھای . آنرا رسما اعالم نمی  کنند

نظامی را با پوششھای عوامفریبانھ بھ تصویب 
مجالس خویش می رسانند تا رقیب و یا دشمن 

اینھمھ . خویش را در تاریکی قرار دھند
رقابتھای تسلیحاتی و مدرنیزه کردن صنایع 
نظامی و گسترش شبکھ ھای اطالعاتی از 
روی ھوی و ھوس صورت نمی گیرد بلکھ با 
اھداف و نیات غیر انسانی و سودجویانھ 

این تصویر دنیای سیاسی . صورت می پذیرد
 . کنونی است

مخلوط کردن اھداف و ابزاری کھ برای تحقق 
ت می گیرد با اھداف مبارزه این اھداف صور

 .ضد استبدادی کار درستی نیست
کسانی کھ سوراخ دعا را گم کنند و ندانند کھ 
برای چھ اھدافی بھ مبارزه دست زده اند 
طبیعتا باید برای تجاوز آمریکا و اسرائیل بھ 
ایران ھلھلھ کنند و یا از تحریمھای ضد بشری 

سان و امپریالیستھا حمایت نمایند و یا بھ جاسو
ستون پنجم دشمنان بشریت در ایران بدل 

 تمامیت ارضی ایران را بھ زیر پرسش ،شوند
ببرند و برای تجزیھ ایران بھ ممالک وابستھ و 

 .یاری رسانندزیر سلطھ قدرتھای بزرگ 
  ٣ادامھ در صفحھ...کمی در این زمینھ 

سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری اسالمی ایران
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 ...بھ بھانھ بازگشت
 ایران توانستھ بھ دانش فن آوری در. غور کنیم

 پرتاب ماھواره بھ مدار ،زمینھ ساخت موشک
 پرتاب موجودات زنده بھ مدار زمین و ،زمین

در بسیاری زمینھ ھای دیگر حتی بھ گفتھ 
طبیعی است کھ . دشمنان ایران دست پیدا کند

این اقدامات محصول انقالب ضد استبدادی و 
طبیعی است کھ این انقالب . ملی ایران است

مردم ایران داشتھ دستآوردھای مھمی برای 
اگر رژیم وابستھ و نوکر صفت پھلوی . است

ھنوز در ایران بر سرکار بود موشک از 
آمریکا با ھزینھ مردم ایران و دالرھای نفتی 

 ھزار مستشار آمریکائی با ۵٠وارد می شد و 
مصونیت قضائی در ایران بر خزانھ مردم 

آنوقت ایران ژاندارم . ایران تحمیل می شدند
ود و باید امنیت خلیج فارس را در منطقھ ب

خدمت منافع امپریالیستھا با سرکوب نھضتھای 
این . آزادی بخش تامین می کرد کھ کرد

دستآوردھای انقالب برای نسل آینده ایران باقی 
 چھ رژیم جمھوری اسالمی بر سر ،می ماند

 این دستآوردھا با منافع .کار باشد و چھ نباشد
 ، دیرپا می باشندملی ما سر و کار دارند و

 بھ وجود رژیم جمھوری اسالمی کھ ودشانجو
می خواست ازدانشگاه حوزه علمیھ بسازد 

حال اگر کسی پیدا شود بھ بھانھ . بستگی ندارد
انتقامجوئی از این رژیم فاسد و جنایتکار تمام 
اسرار فن آوری ایران و مکانھای تولید و 

آنرا ... طرز توزیع و سطح دانش فن آوری و
ر اختیار دشمنان ایران از جملھ آمریکا و د

اسرائیل قرار دھد آیا می توان از وی بنام خادم 
بھ ایران نام برد و مدعی شد کھ وی بھ مردم 

چنین فردی ! ایران خدمت کرده است؟ ھرگز
 جاسوس است و در خدمت منافع ،خائن است
این اقدام وی . ایران فعال شده استاجانب در 

ران صدمھ می زند ولی یکذره بھ منافع مردم ای
نیز از قدرت آخوندھای در قدرت نمی کاھد 
برعکس آنھا این اعمال را وسیلھ حقانیت و 
تبلیغات خویش دانستھ و وسیلھ توجیھ گرانھ 
برای تشدید خفقان و سرکوبی جنبشھای 

چنین افراد یا . دموکراتیک قرار می دھند
گروھھائی حتی محبوبیت خویش را در میان 

 . ایران از دست می دھندمردم
ریشھ بسیاری از این انحرافات این نادانی 

 دنیای ،سیاسی است کھ کسانی می پندارند
می نامد و " آزاد"غارتگری کھ خود را 

آزادیش در تجاوز و سرکوب دیگران و 
ست و ملتھای جھان از دستشان " تروریستھا"

در پی بر اساس ادعاھای دروغشان  ،ذلھ شده
این عده خود . استه ملت ایران آزادی و رفا

قربانیان تبلیغاتی رسانھ ھای گروھی 
امپریالیستی ھستند کھ آنھا را شستشوی مغزی 

   . داده اند
گفتھ می شود اگر ھمدستی با آمریکا و اسرائیل 
خیانت ملی است پس باید گفت کھ ھمکاری 
شیعیان عراق با جمھوری اسالمی در زمان 

ز خیانت ملی بھ سرکار بودن صدام حسین نی
پرسشگر البتھ نظر . مردم عراق بوده است

قطعی خود را در این پرسش روشن بیان نمی 
آیا بنظر شخص وی این ھمکاری خیانت . کند

ملی بوده است و یا نبوده است؟ باید بھ نمونھ 
 شیعیان عراق تاسی جست و یا نباید جست؟ 

بنظر حزب ما آن سازمانھای شیعی کھ با رژیم 
 اسالمی برای سرنگونی رژیم عراق جمھوری

ھمکاری داشتھ اند و اسناد آن کشور را در 
اختیار رژیم جمھوری اسالمی می گذارده اند 

اگر در . طبیعتا بھ مردم عراق خیانت کرده اند
زمان جنگ این شیعیان از نقل و انتقاالت 
ارتش عراق بھ رژیم ایران گزارش می داده 

ی در اختیار اند و یا اطالعات سری و نظام
رژیم ایران می گذارده اند طبیعتا جاسوسان 

ھمین امر در مورد . رژیم ایران بوده اند
ایرانیانی صادق است کھ در زمان تجاوز 
عراق بھ ایران اطالعات نظامی ایران را در 
اختیار عراقیھا قرار می دادند تا در ایران 
کشتار بیشتر و خرابیھای بزرگتری بھ بھانھ 

. م جمھوری اسالمی ببار آورندتضعیف رژی
مگر غیر از این است کھ پیروزی ارتش عراق 
بھ یاری ھمھ ممالک امپریالیستی و ارتجاع 
منطقھ می توانست بھ اشغال دائمی خوزستان 
منجر شود و نقشھ جغرافیائی منطقھ را برھم 
زند؟  آیا وارد کردن میلیاردھا دالر خسارت 

 مانند بھ ایران و نابودی شھرھای بزرگی
... خرمشھر و آبادان و پاالیشگاه نفت آبادان و

خیانت بھ منافع ملی ایران نیست؟ آیا می شود 
اینھمھ خرابکاری را تنھا بھ بھانھ دشمنی با 
رژیم جمھوری اسالمی تبرئھ کرد؟ آنوقت 
معلوم نیست اھداف چنین نظریھ پردازانی 
برای مبارزه با جمھوری اسالمی چیست؟  آنھا 

یتی مبارزه می کنند؟ بھ بیماری خود با چھ ن
 بزرگ بینی و مالیخولیا دچارند؟

سازمانھای شیعی کھ با رژیم جمھوری اسالمی 
ھمکاری کردند ھمانھائی ھستند کھ بعدا برای 
سرنگونی رژیم صدام حسین حتی ھمدست 
امپریالیستھا شده و بر اشغال کشور عراق و 

ایر غارت نفت و موزه ھا و میلیاردھا دالر ذخ
این . آن کشور صحھ گذاردند... بانکی و

سازمانھا بھ عنوان دست نشانده دولت آمریکا 
و دست دراز شده ایران در عراق بر سر کار 

آیا می شود حکومت کنونی عراق را کھ . آمدند
قانون اساسی اش با مشاورت اسرائیلیھا نوشتھ 
شد تا اتباع اسرائیلی کھ دارای تبار عراقی 

خابات تقلبی بھ نفع حکومت دست ھستند در انت
نشانده عراق شرکت کنند حکومتی ملی بھ 
حساب آورد؟ طبیعتا از نظر حزب ما چنین 
سازمانھائی بھ منافع و مصالح ملت عراق 

 .خیانت کرده اند
 خمینی کھ در دشمنی اش با رژیم هللاحتی آیت ا

سلطنت تردید نیست حاضر نشد در ھنگام 
مکاری ننگینی اقامت اش در عراق بھ چنین ھ
 .با رژیم صدام حسین تن در دھد

در توجیھ خیانت ملی گفتھ می شود کھ آیا می 
 کھی آلمان انینظام ،دومی جھان جنگ درتوان 

 ارتش با ا یو داشتند را تلریھ ترور بارھا قصد
 اتیجنای جلو تا کردند یمی ھمکار نیمتفق

 ،رندیبگ را او اس اسی ستیفاش ارتش تلر ویھ
 .بودند؟ انتکاریخ

نخست اینکھ اشتباه است اگر نازیھا و 
نژادپرستان را مترادف با ملت آلمان بدانیم و 

دوم اینکھ آلمان . آلمان را با ایران مقایسھ نمائیم
 و تجاوزگر  سلطھ جو،یک کشور امپریالیستی

بود کھ می خواست منافع ملی سایر ممالک را 
آنھا می . بھ خطر انداختھ و لگدمال کند

تند بھ عنوان ملت برتر سایر ملل جھان خواس
را تحقیر کرده بھ بردگی و اسارت کشور آلمان 

آنھا می جنگیدند تا . و طبقھ حاکمھ آن در آورند
بھ سرکردگی امپریالیست انگلستان در جھان 
خاتمھ داده و بر اساس توازن جدید قوای در 

 بھ تقسیم مناطق نفوذ و بازارھا و ،جھان
آنھا بانی جنگ .  بپردازندثروتھای ملل دیگر

جھانی دوم بودند کھ میلیونھا انسان در آن 
کشتھ شدند و در طی آن شھرھای بزرگی با 

شکست آلمان آزادی . خاک یکسان گردیدند
. بشریت از دست یک عفریت امپریالیستی بود

ارزیابی علمی را باید بر تحلیل از ماھیت 
 .جنگ قرار داد

سیال دموکراسی اتفاقا ھمین بحث در میان سو
در زمان جنگ اول جھانی مطرح بود کھ 
امپریالیستھا برای غارت جھان بھ جان ھم 
افتاده بودند و بھ چیزی کھ فکر نمی کردند 

بسیاری از سوسیال . آزادی و رفاه بشریت بود
در کنار " دفاع ملی"دموکراتھا تحت عنوان 

غارتگران قرار گرفتند کھ می خواستند جھان 
 تنھا لنین بود کھ .یش تقسیم کنندرا میان خو

مسئلھ دفاع ملی را با اھداف سیاسی جنگ و 
 با ماھیت جنگ ،منافع بشریت مترقی

 پیوند زد و از یک رستنگاه امپریالیستی
سیاسی و طبقاتی بھ امر مبارزه ملی برخورد 

مخلوط کردن منافع ممالک امپریالیستی . نمود
ر د. و دول زیر سلطھ بھیچوجھ جایز نیست

غیر این صورت اگر ما این اصل را بھ 
صورت غیر دیالکتیکی و انتزاعی بپذیریم بھ 

. مدافعین استعمار و بردگی ملل تبدیل می شویم
شکست آلمان پیروزی بشریت و احترام بھ حق 

فرق . سایر ملل برای حفظ منافع ملی شان بود
است میان کشوری کھ برای حفظ استقالل 

شوری کھ می خویش مبارزه می کند و ک
خواھد استقالل سایر ممالک را از میان بردارد 

ادعای . و آنھا را بھ مستعمره خویش بدل کند
استقرار آزادی و دموکراسی در ممالک زیر 

. سلطھ و اشغال شده حرف پوچی بیشتر نیست
سوم اینکھ کودتاگران در آلمان خواھان آزادی 

د آنھا کھ از طبقھ حاکمھ بودن. سایر ملل نبودند
خود در تقویت رژیم نازیھا نقش موثری داشتند 
و تنھا در زمانیکھ مطمئن شدند ادامھ جنگ بھ 
ضرر منافع امپریالیست آلمان است می 
خواستند با ترور ھیتلر بھ سازشھای جدیدی با 

ھدف آنھا نجات . سایر امپریالیستھا دست بزنند
 آنھا ،منافع بورژوازی امپریالیستی آلمان بود

 را از ھر جا می گرفتند برایشان ضررجلوی 
بھ دعوای آنھا باید در چارچوب . منفعت بود

 ۴ادامھ در صفحھ...تضاد دزدان نگاه 

   جنایت علیھ بشریت است،ر مردم ایرانکشتا
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 ...بھ بھانھ بازگشت
در زمان جنگ جھانی دوم دو جبھھ . کرد

رھبری . بزرگ جھانی بوجود آمده بود
شوروی سوسیالیستی در یک جبھھ و پیروزی 

م و فاشیسم بھ متفقین در جنگ بھ شکست نازیس
 بھ ،فروپاشی نظام استعماری بطور کلی

 منجر شد و ار دموکراسی در جھانراستق
ندیدن دیالکتیکی پدیده . ماھیت آزادیبخش داشت

ھا و این ھمانی کردن آنھا یک تحلیل علمی 
نیست و برای کسی در جھان راه گشا نخواھد 

 .بود
با این استدالالت بی سر تھ نمی شود 

 .توجیھ کردخودفروشی را 
 ،ھستند ایرانیان و گروھھائی کھ اسرار نظامی

اقتصادی و سیاسی ایران را در اختیار آمریکا 
و اسرائیل قرار می دھند و مورد تشویق این 

 آنھا از فرار و یا .ممالک قرار می گیرند
ربوده شدن کارشناسان نظامی و علمی ایران 

 حتی عده ای برای ربوده ،حمایت می کنند
یا پناھندگی شھرام امیری بھ آمریکا شدن و 
کردند و بھ سایرین توصیھ نمودند کھ پایکوبی 

گرچھ کینھ و . بھ شھرام امیری تاسی جویند
نفرت نسبت بھ رژیمی عقب مانده و ددمنش و 
وحشی قابل فھم است ولی این رژیمھا ماندنی 

 ایران و مردمش ھستند کھ ماندنی اند و ،نیستند
 را در اختیار دشمن دستآوردھای این ملت

 بی دورنمائی و ،کوتھ نظریسلطھ گر گذاردن 
 این اقدامات مورد .بھر صورت خیانت است

ترغیب و تشویق رسانھ ھای گروھی 
 .امپریالیستی و صھیونیستی قرار می گیرد

این طیف از سازمانھا و گروه ھا بر این 
تصور باطلند کھ گویا امپریالیستھا و 

ری بجز آزادی و صھیونیستھا دغدغھ خاط
حال . دموکراسی و نجات مردم ایران ندارند

آنکھ تجربھ زنده حداقل از زمان جنگ جھانی 
اول نشان می دھد کھ این نیروھا و محافل تا 

 آنھا بانیان دو ،بھ چھ حد جنایتکار و وحشی اند
 بمباران آنھا با ، اشغال کشورھا،جنگ جھانی
 مین ، بمبھای خوشھ ای، اتمی،بمبھای ناپالم

 بمبھای فسفری و گلولھ ھای ،ھای ضد نفر
 آنھا انواع .آغشتھ بھ مواد رادیو آکتیو بوده اند

را اختراع کرده " شکنجھ ھای علمی"و اقسام 
...  زندانھای سری و علنی داشتھ اند و،اند

حمایت آنھا از حقوق بشر و دموکراسی و 
دل بستن بھ این . آزادیخواھی دروغین است

امن زدن بھ این توھم کھ گویا و د" ناجیان"
اینھا برای منافع ملی ایرانیان دل می سوزانند 

 سرچشمھ بالھت سیاسیاز اگر مالیم بگوئیم 
ھر اطالعی کھ بھ دشمنان خلقھا و . می گیرد

دول جھان داده شود نھ تنھا خیانت ملی بلکھ 
بعد از سرنگونی . خیانت بھ بشریت است

یالیستھا رژیمھائی نظیر رژیم ایران امپر
اطالعات بدست آمده را علیھ رژیم مترقی و 
انقالبی آینده ایران نیز مورد استفاده قرار می 

جاسوسان ایرانی نیز باید بھ جاسوسی . دھند
یک بار جاسوس ھمیشھ . خود ادامھ دھند

 .جاسوس
طبیعتا اگر دولتی وجود داشتھ باشد کھ ماھیتا 

 این  از دموکراسی دفاع کند و،از منافع بشریت
را در عمل نشان دھد حمایت از این دولت 

نباشد وظیفھ ھر انسان مترقی ایرانی  حتی اگر
است زیرا بھ منافع ملی کشورش نیز خدمت 

طبیعی است کھ باید از مبارزه این . کرده است
دولتھا در قبال تجاوزات و سلطھ گری 

 .نیروھای غارتگر حمایت کرد
 یک حال ما برای شکافتن ماھوی مسئلھ بھ

آیا اقدامات . پرسش متقابل دست می زنیم
شیعیان عراقی در ھمدستی با رژیم ایران 
چنانچھ رژیم صدام حسین رژیمی انقالبی و 
موکراتیک بود می توانست قابل توجیھ باشد؟ 

مسلما در چنان شرایط کسی را جرات ! ھرگز
آن نبود کھ از عمل خیانتکارانھ شیعیان عراقی 

 . حمایت کندبھر توجیھی کھ باشد 
اگر . ھمین نکتھ در مورد آلمان صادق است

دولت آلمان دولتی مترقی و انقالبی بود و نھ 
فاشیستی و نژادپرست و امپریالیستی آیا آنوقت 
عمل کودتا و ھمکاری با سایر دول سلطھ گر 

 خیانت بھ منافع ملی بھ حساب نمی آمد؟
از این نمونھ ھا فقط می توان یک نتیجھ گرفت 

ھ پدیده خیانت ملی نمی توان مجزا و منفرد کھ ب
پدیده خیانت ملی را باید سیاسی . برخورد کرد

و در چارچوب منافع مبارزه طبقاتی مطرح 
 . کرد

اگر حامیان خیانت ملی کھ مشوقین خائنین 
ھستند یک نمونھ و تنھا یک نمونھ در وضعیت 
سیاسی دنیای کنونی بھ ما نشان دھند کھ 

ود دارد کھ صمیمانھ و کشوری قدرتمند وج
بدون نیات غارتگرانھ و ضد انسانی در پی 
یاری بھ مردم ایران است و خواھان استقرار 
دموکراسی و ازادی در ایران بوده و استقالل 
میھن ما را برسمیت شناختھ و بھ تصمیمات 
اکثریت مردم ایران احترام می گذارد حزب ما 
حاضر است بھ زیر ادعاھای آنھا صحھ 

 .ردبگذا
ولی اکنون ما در بیابان برھوتی زندگی می 

در این . کنیم کھ عقربھا در فکر غارت جھانند
دنیا سند تبرئھ برای آمریکا و اسرائیل صادر 

.کردن خود عین خیانت ملی است
***** 

 

 ...نزول آیھ و جلد
.است

 ،بسیاری شاید بیاد بیاورند کھ در زمان جنگ
ت ایران را امام زمان کھ دغدغھ خاطر شکس

داشت شخصا در میدانھای جنگ حاضر شده 
بود و در جبھھ ھای جنگ سوار بر اسب سفید 
بر ضد صدام حسین کافر می جنگید و شمشیر 

 ناظر بودند کھ "انندگجنگ"بسیاری از . می زد
چگونھ امام غیبی بناگھان حاضر شد و شمشیر 

بسیاری از این امامان غیبی . بدست جنگید
صدام حسین دستگیر شدند و توسط نیروھای 

امام زمان شخصا در میدان . بھ زندان افتادند
جنگ حاضر بود و شمشیر می زد و نایب امام 
زمان در جمکران نشستھ بود و چائی می 

حتی یکی از عمال کالش رژیم کھ . نوشید
مدعی بود در جنگ بینائی خویش را از دست 
داده است شھادت داد کھ بالل حبشی را زیارت 

 معلوم نیست -رده کھ برای شفایش آمده استک
 و -از کجا فھمیده کھ وی بالل حبشی است

بالل خان قوه بینائی را دوباره بھ وی 
این افسانھ ھا و ریاکاری ھا . بازگردانده است

مرتب در سیمای جمھوری اسالمی و ھمھ 
رسانھ ھای ریاکار اسالمی ایران پخش می شد 

عرق شرم بر و . و بخورد مردم داده می شد
 . پیشانی ملت ایران می نشست

ھمھ روحانیت معمم و مکال در پخش این 
اکاذیب و عوامفریبی شرکت فعال داشتند و 

یکی از آنھا . خرافھ مذھب را تبلیغ می کردند
حتی پیدا نشد کھ بھ این تناقض اشاره کند کھ 
اگر امام زمان در جبھھ حضور دارد و شخصا 

ز امام غایب نام حاضر است پس نمی توان ا
آنوقت امام حاضر باید خودش بھ رتق و . برد

فتق امور بپردازد و نیازی بھ نایب امام زمان 
 .و جمھوری اسالمی ندارد

در زمان انتخابات مجلس شورای اسالمی کھ 
 ھمھ تائید می کردند ،ھمین چند سال پیش بود

کھ صورت اسامی نمایندگان مجلس را شخص 
 شورای نگھبان گذاشتھ امام زمان در اختیار

. است و صالحیت آنھا را تائید کرده است
اسلحھ امام زمان حال بالی جان پاره ای از 

تا زمانیکھ از اسلحھ امام زمان . آنھا شده است
می شد برای منافع جمعی و تحمیق مردم 

 خودی و غیرخودی با ،مشترکا استفاده کرد
در آن زمان . یاری ھم اینکار را می کردند

 مھدی ، میرحسین موسوی،ای سروشآق
در کنار ...  صانعی و، خاتمی، نبوی،کروبی

 ، مصباح یزدی، جنتی، خامنھ ای،رفسنجانی
قرار داشتند ولی در اثر مرور ... علی یزدی و

زمان و تحوالت کھ اختالفات میان آنھا تشدید 
شد و بروز کرد تنھا جناح مسلط می خواست 

ھ ھر جنایت و از اسلحھ امام زمان برای توجی
اینجا . خرابکاری، بر ضد مخالفان استفاده کند

. بود کھ فریاد ممانعت از خرافھ گرائی بلند شد
اصالح طلبان مخالفت خود را با کشیدن پای 
امام زمان بھ ھر مھلکھ ای اعالم کردند زیرا 
اگر امام زمان تصمیمات را گرفتھ است و 
 دولت احمدی نژاد تابع تصمیمات امام زمان

 مسئولیت شکستھا نیز بھ گردن امام ،است
زمان است و احمدی نژاد در مقابل مجلس 

 از امام زمان ھم کھ کسی نمی .پاسخگو نیست
تواند بازخواست کند و از وی سلب مصونیت 

آنھا آنقدر کار برای امام . و یا مسئولیت نماید
زمان تراشیدند و مسئولیت بھ گردنش انداختند 

وقت ظھور ندارد و تا بھ کھ امام زمان حتی 
کارھای عقب افتاده برسد عمر زمین تمام 

  .است
۵ادامھ در صفحھ...حال ھمان بازی 

 زندان و شکنجھ و اعدام از ماھیت رژیم جمھوری اسالمی بر می خیزد 
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 ...نزول آیھ و جلد
را کھ اساسا آگاھانھ و با اھداف سیاسی انجام 

اگر وی . می شد علی خامنھ ای دنبال می کند
را امام زمان پیشنھاد داده و نھ ھاشمی 

ی آنوقت رفسنجانی رفسنجانی و احمد خمین
 .نمی تواند وی را عزل کند

مکارم . علی خامنھ ای حکم حکومتی می دھد
درمسایل حکومتی حکم "شیرازی می گوید 
ولی واقعیت پشت پرده " ولی فیھ مطاع است

 .برای این بازیھا چیست؟
اینکھ خامنھ ای تا کنون بیاری ھمھ خودی ھا و 
غیرخودیھا مطلق العنان بود امر جدیدی 

تا کنون ھمھ مردم باید تابع تصمیمات . یستن
ولی فقیھ بودند و ھر کس از آن تخطی می کرد 

 زمانی پیدا شده  مشکل از. سرش بردار بود
کھ در درون حاکمیت تضادھا تشدید شده و 
غیر خودی ھا در مقابل خودیھا قرار گرفتھ 

این تشدید تضاد بھر علت در بخش بزرگی . اند
اندام جامعھ . م استناشی از نارضائی مرد

ایران جمھوری اسالمی را بھ عنوان یک 
اوج مبارزه مردم در . عضو بیگانھ دفع می کند

 در میان روحانیت شکاف ١٣٨٨دھھ خرداد 
 خرداد ٢٢جنبش دموکراتیک . انداختھ است

لگد محکمی بھ خامنھ ای زد و مشروعیت وی 
را بھ زیر پرسش برد و وی نھ تنھا فاقد 

ی بلکھ فاقد مشروعیت سیاسی مشروعیت مذھب
این جنبش در سطح ایران و جھان آنھا را . شد

شدت . تحت فشار گذارد و بی آبرو کرد
سرکوب حکومتی از ترس و وحشت و 

آنھا از گسترش و عمق . استیصال آنھا بود
. مبارزه مردم غافلگیر شدند و وحشت کردند

رژیم دیگر قادر نیست با مھمالت مذھبی 
ش دیگری از روحانیت از بخصوص علیھ بخ

رژیم باید با شمشیر آختھ . ریاکاری مدد بگیرد
در این مبارزه . و شالق عریان حکومت کند

جناح مسلط ھم برای سرکوب مردم و ھم برای 
بی اثر کردن غیرخودیھا در دستگاه حکومتی 

در جنگی کھ در . بھ تمرکز قدرت نیاز دارد
را  باید حرف آخر  فرمانده جنگ،گرفتھ است

بزند کھ ھمھ باید چشم و گوش بستھ آنرا 
علت صدور حکم . بپذیرند و اجراء کنند

 تمرکز و تجمع قوا و تصمیمات حکومتی و
و تمرکز رھبری ناشی از ترس رژیم سیاسی 

از مبارزه مردم است کھ بھ آخرین اسلحھ خود 
کھ استبداد سرکوبگرانھ مطلق است پناه برده 

سی برای یک این یک تصمیم روشن سیا. است
جنگ نھائی و قلع و قمع مخالفین غیرخودی 

دامنھ خودیھا تنگتر شده و آنھا بیشتر . است
. یکدیگر را برای تقویت قوا دربر گرفتھ اند

 نیروھای امنیتی تقویت ، بسیج،نقش پاسداران
 .شده است

حکم حکومتی خامنھ ای البتھ فقط در عرصھ 
سیاست صادق است و نھ در عرصھ امور 

 کھ در آن صورت اصل تقلید از مراجع فقھی
نی را بھ اسیستهللا گوناگون شیعھ و حتی آیت ا

زیر پرسش می برد و خامنھ ای ھنوز توانائی 

 .خریدن این خطر را ندارد
حکم حکومتی خامنھ ای بھ عنوان یک اسلحھ 
در مرحلھ کنونی برای حفظ کل نظام جمھوری 
اسالمی و بر ضد مبارزه مردم ضروری 

رم شیرازی نیز تاکید کرده است کھ مکا. است
 حکم ولی فقیھ مطاع در مسایل حکومتیتنھا 

 . است و نھ در ھر مسئلھ ای
دشمن . این حکم مرحلھ جدیدی در مبارزه است

وحشت زده در مقابل طغیان درون و فشار 
بیرون متمرکز می شود و بھ جمع آوری 

این . آخرین ذخیره ھای خویش دست می زند
خامنھ ای .  جنگی استیِدیک صفبندی جد

دیگر نمی تواند در این مبارزه از سربازان 
گمنام امام زمان استفاده کند زیرا بخشی از این 

جنگ دارد . سربازان در طرف غیرخودیھایند
مبارزه مردم . میان دو کس مغلوبھ می شود

رھبری ندارد و فاقد تمرکز و سازماندھی است 
ن را و این آن خطری است کھ جامعھ ایرا

سیاستھای ورشکستھ رژیم کار . تھدید می کند
را بھ جائی رسانده کھ امپریالیستھا و 
صھیونیستھا برای این ھمھ خرابکاری و میدان 

نفرت . دادن بھ خرابکاری آنھا دست می زنند
عمومی بقدری افزایش می یابد کھ ممکن است 
مردم از ترس عقرب جرار بھ مار غاشیھ پناه 

.  برند
 

***** 
 
 

 ...سیل پاکستان و
سیل واقعی . این کشور از ھندوستان آغاز شد

زمانی بود کھ بیاری امپریالیستھا کشور ھند 
تجزیھ شد و برای نخستین بار یک جمھوری 
رسمی مسلمان مستقر گردید تا راه نفوذ بھ ھند 
را از طریق شوروی ببندد و کنترل ھندوستان 

 امور انگلیسھا با دخالت در. را تسھیل کند
ھندوستان بلوچستان را بھ عنوان استخوان الی 
زخم در این منطقھ برای اعمال نفوذھای آتی 

 پاکستان ،از زمان این استقالل. باقی گذاردند
بنگالدش از . روی خوش بخود ندیده است

بر سر مسالھ کشمیر میان . پاکستان جدا شد
 چین و پاکستان اختالف نظر و ،ھندوستان

 پاکستان بھ عنوان عضو .رددرگیری وجود دا
پیمان سنتو بھ عنوان یک پایگاه آمریکائی و 
حلقھ زنجیر محاصره شوروی پیمان نظامی 
ناتو را بھ سیتو در جنوب شرقی آسیا وصل 

دولت عربستان سعودی با پولھای . می کرد
کالن و تقویت سپاه صحابھ در پاکستان در این 
 کشور نفوذ فراوان دارد و بھ جنگ شیعھ و

سنی برای تثبیت نفوذ خود در دشمنی با ایران 
پاکستان یکی از مراکز مھم . دامن می زند

مواد مخدر در منطقھ است کھ در توزیع و 
کسب در آمد ناشی از این کار سابقھ طوالنی 

حکومتھای پاکستان اساسا نظامی اند و . دارد
ارتش است کھ بر این کشور با ظاھر 

کستان در زمان پا. دموکراسی حکومت می کند

اشغال افغانستان توسط روسھا بیاری عربستان 
سعودی و آمریکا تروریستھای اسامھ بن الدن 
را تعلیم می داد و آنھا را از طریق روابط 
حسنھ سازمان امنیت پاکستان با طالبان بھ 

این روابط تا بھ . افغانستان گسیل می داشت
پاکستان صاحب بمب . امرزو نیز ادامھ دارد

ی است و یک حکومت اسالمی در آنجا بر اتم
سر کار است ولی ظاھرا کسی از بمب اتمی 

امپریالیستھای آمریکا بر . پاکستان نمی ترسد
ساختن بمب اتمی پاکستان در دوران جنگ 
سرد چشم پوشیدند زیرا کھ در آن زمان 
ھندوستان کھ داری بمب اتمی بود روابط 
بسیار حسنھ با دولت روسیھ داشت و 

یکائیھا ساختن بمب اتمی پاکستان را در آمر
چارچوب ایجاد توازن قوا در منطقھ می 

بمب اتمی پاکستان برای آمریکا . پذیرفتند
 "صلح جھانی را بھ خطر"نگرانی آور نبود و 

 .نمی انداخت
 میلیارد دالر تخمین ۴٠بدھی دولت پاکستان بھ 

در حقیقت دولت پاکستان نمی . زده می شود
مکھای خارجی با وضعیت کنونی تواند بدون ک

 ،این دولت اسالمی. بھ بقاء خود ادامھ دھد
پاکستان را بھ محلی برای تقویت طالبان و 
مدارس قرآن تبدیل کرد تا از این وسیلھ ھم با 
روسیھ در بیفتد و ھم یک جریان مذھبی غیر 
شیعی را در منطقھ برای مقابلھ با ایران 

سالمی برای تکیھ بر ایدئولوژی ا. پرورش دھد
پاکستان مذھبی جنبھ حیاتی دارد زیرا تنھا با 
این توجیھ مذھبی بوجود آمده و برای ادامھ 
جنگ در کشمیر و یا مبارزه با ھندوستان باید 

پاکستان بھ علت . این ابزار را بھ کار بگیرد
وجود مردم پشتو و بلوچ با تنشھای قومی 
روبرو است و در نقشھ تجزیھ پاکستان کھ در 

مان جرج بوش بھ صورت غیر رسمی ز
  منتشر

شد این کشور بھ سھ قسمت تجزیھ می شد کھ  
بخشی از آن تحت نام بلوچستان ھمراه با 
بلوچستان ایران تشکیل یک دولت متحد می داد 

در . و بخشی نیز ضمیمھ افغانستان می گردید
نقشھ جغرافیای سیاسی جھانی تجزیھ پاکستان 

مپریالیستھا جایگاه و ایران در ارزیابیھای ا
 . خویش را دارد

وضعیت پاکستان در منطقھ بسیار شکننده است 
و فساد سراپای دستگاه دولتی آنرا را در 

در حالی کھ آقای زردار . برگرفتھ است
 بھ سفرھای "مستر ده درصد"مشھور بھ 

تفریحی دور دنیا مشغول است و بھ حال و 
ی روز مردم پاکستان دل نمی سوزاند جریانھا

مذھبی بشدت فعال بوده و با فعالیت در عرصھ 
شبکھ ھای رفاھی بھ نفوذ خود در پاکستان می 
افزایند و زیر پای آقای زرداری را خالی می 

پاکستان دست دراز شده عربستان . کنند
سعودی و آمریکا برای جلوگیری از نفوذ 

پاکستان در . روسیھ و ایران در منطقھ است
با فشار آمریکا می عین حال کھ با طالبان 

۶ادامھ در صفحھ... جنگد ارتباطات 

 شت جمھوری اسالمی در تجاوز وحشیانھ بھ زندانیان روشن می شودچھره ز
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 ...سیل پاکستان و
خویش را با آنھا حفظ نموده زیرا کھ می داند 
تضعیف کامل طالبان در افغانستان بھ نفع نفوذ 

پاکستان در افغانستان بھ تقویت . ایران است
مشروط طالبان نیاز دارد تا بتواند از تعمیق 

در اینجاست کھ با . ندنفوذ ایران جلوگیری ک
دولت کنونی افغانستان و دول آمریکا و اروپا 

پاکستان در حقیقت . در تضاد قرار می گیرد
باید در چندین عروسی برقصد و با بندبازی 

. سیاسی بقای خویش را در منطقھ تامین گرداند
این بندبازی تا چھ مدت دوام آورد روشن 

ین بی ثباتی پاکستان نیز ناشی از ا. نیست
پاکستان در . گرھگاه تضادھا در منطقھ است

دشمنی با ھندوستان با دولت چین روابط حسنھ 
دارد در حالیکھ آمریکا بھ وجود پاکستان برای 

 .محاصره چین و ایران نیاز دارد
سیل اخیر در پاکستان تنھا ضربھ اقتصادی بھ 
این کشور نمی زند بلکھ وضعیت سیاسی 

.  می سازدپاکستان را از ریشھ متزلزل
نارضائی اوج می گیرد و دولت فاسد پاکستان 

آنھا تنھا . قادر نیست بر این نابسامانی غلبھ کند
تالش دارند بھ بھای  بی خانمانی میلیونھا مردم 
پاکستان با کشکول گدائی بدور جھان بگردند و 

 .جیبھای خویش را پر کنند
اما خود بسیج رسانھ ھای گروھی غرب برای 

مردم در امداد رسانی بھ پاکستان جلب حمایت 
سالھا رسانھ ھای . نیز داستان مفصلی دارد

گروھی دولت متحد آمریکا را کھ شگفت آور 
 قرار نداشت ولی از مراکز "محور شر"در 

تروریسم بن الدنی بود بھ عنوان مامن 
 فاسد ، کشور بنیادگراھای اسالمی،تروریسم

 کم بھ افکار عمومی معرفی می کردند کھ... و
در مورد پاکستان یک افکار . ھم بی ربط نبود

. عمومی منفی در جھان بوجود آمده است
وضع طوری است کھ ھر سفر بھ پاکستان 

 .مملو از خطر و سوء ظن برانگیز است
حال کھ بزرگترین فاجعھ قرن در پاکستان 
روی داده کھ جان بیست میلیون نفر در خطر 

ھ علت است تمایل یاری بھ مردم پاکستان ب
ھمین تبلیغات منفی و گزینشی رسانھ ھای 

 .داقل رسیده استحبھ " آزاد"گروھی دنیای 
 ، بدرک کھ می میرند׃تفکر آنھا چنین است

 کار بھ جائی رسیده است !یک بنیادگرا کمتر
کھ ارزش جان انسان را با این آموزشھای 
فرھنگی و شستشوی مستمر مغزی در این 

ی محک می ممالک بر اساس تفکرات مذھب
ھمین روحیھ در مورد مردم لبنان و . زنند

کشتار قومی در نوار . فلسطین مطرح است
غزه موجب سرور و پایکوبی پیروان منصور 
حکمت در میان ما ایرانی ھاست کھ از سیاست 
راھبردی صھیونیسم و امپریالیسم سرچشمھ 

 .این فاجعھ ابعاد سیاسی پیدا می کند. می گیرد
الک امپریالیستی سرمایھ ھای از این گذشتھ مم

کالنی در پاکستان ندارند کھ بھ خطر افتادن 
پاکستان را . آنھا برایشان اھمیت داشتھ باشد

نمی شود با تایلند و یا جزایر اندونزی و 
سونامی سرمایھ ھای . سریالنکا مقایسھ کرد

امپریالیستی کھ بھ این کشورھا روی آورده بود 
اخت با سونامی و زیر بنای توریسم را می س

. طبیعت روبرو شد و بکلی نابود گردید
میلیاردھا یوروی سرمایھ ھای شرکتھای 

 حال . بانک آلمان در تایلند نابود شدند،آلمانی
الزم بود تحت نام یاری انساندوستانھ افکار 
عمومی را چنان بسیج نمود کھ مردم عادی از 

 از بخور و نمیر خود در دلسوزی ،جیب خود
ن تایلند بھ کمکھای صادقانھ بپردازند با مردما

غول تقویت شبدون آنکھ بدانند از این راه م
 و سرمایھ ھای از سرمایھ داران خودی ھستند

ارتش . دست رفتھ آنھا را جبران می کنند
آمریکا فقط با انگیزه حفظ میدانھای نفت وارد 
کارزار شد و ناوگان خویش را برای حفاظت 

کاری . ی اعزام داشتاز این منابع بھ اندونز
کھ آنھا در ھائیتی کردند و ھنوز سرزمین 
ھائیتی را در اشغال خویش نگاه داشتھ اند و 

ھائیتی مانند . قصد خروج از ھائیتی را ندارند
عراق و افغانستان مستقیما و با علم و کتل 

 زیرجلکی تحت عناوین ،اشغال نشد
 ھم اکنون ھمین نغمھ .انساندوستانھ اشغال شد

ارتش آمریکا سر می دھد کھ بالگردھای را 
نظامی خویش را بھ پاکستان بفرستد و ناوگان 

 .دریائیش در سواحل آن لنگر بیاندازد
منافع سرمایھ ھای امپریالیستی ایجاب می کرد 
کھ در سریالنکا پس از سرمایھ گذاری مجدد 
امنیت برقرار شود و این امنیت سیاسی با 

ا را در فھرست سرکوب مبارزان تامیل کھ آنھ
. اسامی تروریستھا قرار داده بودند مقدور بود

از آن تاریخ است کھ این جنبش با توافق 
ھمگانی سرکوب شد و در سریالنکا کھ 
صنعت توریسم مجددا سربرافراشت امنیت 

 .سیاسی برای این سرمایھ ھا نیز تامین گردید
امدادھای بشردوستانھ امپریالیستی ھمیشھ 

و در پشت آن مقاصد سیاسی ریاکارانھ است 
در مورد زلزلھ بم بیاد آوریم کھ . نھفتھ است

ھمھ تبلیغات کمکھای بی شائبھ امپریالیستی 
دروغ از کار در آمد و دولت مصر کھ می 
خواست ارک بم را با پول خود بنا کند و آنرا 
در بحبوحھ اوج احساسات عمومی بیان کرده 

الی بود بی سر و صدا از اجرای آن شانھ خ
مصیبتی کھ در پاکستان روی داده حاوی . کرد

نکات آموزنده ای برای مبارزان ایرانی است 
تا بار دیگر ماھیت امپریالیستھا و نقشھ شوم 

این تجربیات و از آنھا را در منطقھ بشناسند 
برای تشدید مبارزه علیھ غارتگران بین 
المللی بویژه امپریالیسم آمریکا و ایجاد  

 کھ خلقھا خود بر سرنوشت منطقھ ای امن
 .خود حاکم شوند، بیاموزند

 
 ...راھکارھای جدید امپریالیستھا

عوض شود پس باید سیاست امپریالیست 
آمریکا در منطقھ خلیج فارس و یا خاور میانھ 
ھر چھار سال یک بار ماھیتا دچار تغییر 

اینکھ جرج بوش در آمریکا بر سر کار . گردد
 قدرت رھبری را بگیرد باشد و یا اینکھ اوباما

ذره ای تغییر در ماھیت منافع امپریالیسم در 
سیاست راھبردی آنھا روشن . منطقھ نمی دھد

ایران تنھا کشوری در منطقھ است کھ . است
موی دماغ امپریالیست آمریکا محسوب می 

آنھا ترجیح می دھند نوکر دست بسینھ ای . شود
 ۵٠نظیر رژیم محمد رضا شاه داشتھ باشند کھ 

ھزار مستشار آمریکائی را از خزانھ ملت نان 
و آب دھد و با فرمان کاپیتوالسیون دستشان را 

آنھا . در تجاوز بھ منافع ملی ایران باز بگذارد
ترجیح می دھند رژیمی در ایران بر سر کار 
باشد کھ انبار تسلیحات خود را از کاالھای 
نظامی آمریکا پر کند و حتی سالحھائی را کھ 

انھ ھای آمریکائی ھنوز تولید نکرده اند کارخ
پیش خرید کند و پول آنھا را با خیانت ملی از 

انقالب عظیم ایران لگد محکمی . قبل بپردازد
بھ امپریالیست آمریکا و اسرائیل صھیونیست 
وارد آورد و آنھا را مجبور کرد جل و 

 .پالسشان را از ایران جمع کنند
ت عربستان ناموس امپریالیست آمریکا در نف

نفت عربستان سعودی پشتوانھ . سعودی است
وادار . دالرھای بی ارزش آمریکائی است

کردن عربستان سعودی تا نفتش را بھ دالر 
بفروشد ھمھ جھان سرمایھ داری را وادار 
کرده است برای خرید انرژی فسیلی دالر 
کسب کنند و کاغذ پاره ھای آمریکائی را با 

اخت نمایند و باین ارزھای با ارزش خود پرد
ترتیب بار سنگین ورشکستگی بانکھای 
آمریکائی را بدوش بکشند و در این 
ورشکستگی سھیم شوند و عمال با دسترنج 
مردم کشورشان سطح زندگی آمریکائیھا را 

کنترل بر منابع انرژی فسیلی در . ارتقاء دھند
آنھا . خلیج فارس شیشھ عمر امپریالیست است

 ، عراق،بستان سعودی عر،بھ امنیت کویت
امارات متحده عربی عالقھ دارند و باین جھت 

منافع امنیتی حریم خلیج فارس را در کادر 
 آنھا بھیچ بھائی حاضر .خویش جا داده اند

جمھوری . نیستند این منطقھ را ترک کنند
اسالمی چوب الی چرخ سیاستھای نظم نوین 
امپریالیست آمریکا درمنطقھ میگذارد وازاین 

ھدف راھبردی آنھا حکم می کند کھ ایران رو 
را در تحت کنترل خود بگیرند تا منافعشان در 

در این متن . منطقھ مورد تھدید قرار نگیرد
حضور اسرائیل و تقویت صھیونیسم بر ضد 
اعراب برای سیاست راھبردی امپریالیست 
آمریکا ضروری است زیرا از طرفی با لولوی 

 مقابل اسلحھ از اسرائیل دالرھای نفتی را در
جیب شیوخ عرب بیرون می کشند و در عمل 
خرید نفت برایشان بسیار ارزان تمام می شود 
و از طرف دیگر سگ پاسبانی در منطقھ دارند 
کھ می توانند وی را بھ سمت ھر کشور عربی 

 .کھ بخواھند کیش دھند
. مھار کردن ایران لیکن راھھای گوناگون دارد

د راھکارھای مختلفی را امپریالیست آمریکا بای
این راھکارھا می . مورد استفاده قرار دھد

تواند از تغییر در دستگاه حاکمیت ایران از 
طریق استحالھ باشد و یا حملھ نظامی جای آنرا 

  ٧ادامھ در صفحھ...بگیرد و یا 

 ھمدست امپریالیسم،صھیونیسم یعنی نژادپرستی
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 ...راھکارھای جدید امپریالیستھا
روش ایجاد تزلزل و اغتشاش و ناامنی در 

.  نارضائی عمومی را تشدید کندایران باشد کھ
این نارضائی عمومی می تواند در شرایط 
فقدان نیروی انقالبی سازمان یافتھ در مجاری 
ای بھ حرکت در آید کھ در درجھ  معینی زمینھ 
را برای تحقق خواستھ ھای امپریالیستھا فراھم 

 .کند
جرج بوش راھکار جنگ و بگیر و ببند را 

فاجعھ آمیز آمریکا را این سیاست . برگزیده بود
بھ اشغال خاک عراق و افغانستان کشانید کھ 
معلوم نیست علیرغم جنایات بی حد و حصری 
کھ در آنجا می کنند موفق شوند سیاستھای 

بھانھ دستگیری اسامھ . خویش را عملی نمایند
بن الدن و تبلیغات گسترده در این زمینھ 
حضور قشون آمریکا را در ھمھ جا تحت 

.  توجیھ می کند"تروریسم"مبارزه با عنوان 
باید پرسید کھ این چگونھ تروریستھای منفرد و 
فاقد پایگاه اجتماعی ھستند کھ سالھاست علیھ 
بزرگترین قدرتھای جھانی در افغانستان می 

 از حمایت مردم برخوردارند ، مسلحند،جنگند
و بھ اعتراف خوِد امپریالیستھا شکست آنھا 

 فرسایشی تنھا شکست در جنگ. مقدور نیست
 شکست پارتیزانھا کھ ،ارتش منظم ممکن است

بیک مبارزه توده ای طوالنی دست می زنند و 
در کشور خودشان ساکنند و نسل اندر نسل بھ 
کمین می نشینند تا عساکر دشمن را دانھ دانھ 
از رده خارج کنند شکست نمی تواند مفھوم 

  سال است۶٠ صھیونیستھا حدود .داشتھ باشد
کھ ممالک فلسطینیھا را اشغال کرده اند ولی 
نتوانستھ اند مقاومت مردم فلسطین را از بین 

 .ببرند
سیاست تجاوز نظامی امپریالیستھا با شکست 

اسناد تکان دھنده . روشن روبرو شده است
جنایات آنھا کھ در حرف از حقوق بشر دم می 
زنند و در عمل افراد غیر نظامی را سالخی 

دان عمومی را در سراسر جھان می کنند وج
 .معذب کرده است

بنظر می رسد کھ شکست راھکار تجاوز 
نظامی بھ ممالک منطقھ برای خود 

آنھا بسیار . امپریالیستھا نیز آشکار شده است
از گزینش نظامی در مورد ایران سخن می 

 آنھا بسیار این عبارت را بھ کار می ،رانند
 قرار گیرند کھ گزینش نظامی روی میز ما

دارد و آن را حذف نکرده ایم ولی خودشان می 
نند کھ چنین گزینشی تا بھ چھ حد خطرناک و اد

  .دارای آینده ای ناروشن است
راھکار اوباما با جرج بوش کھ قلدری را بھ 

وی نیز می . نمایش می گذاشت فرق دارد
خواھد کنترل خلیج فارس را کامال بھ عھده 

این مھار کردن از . بگیرد و ایران را مھار کند
این . طریق جنگ بسییار گران تمام می شود

است کھ آنھا تصمیم گرفتھ اند در یک برنامھ 
گسترده در چند زمینھ در ایران فعالیت خویش 

 ترور ،اعزام جاسوس بھ ایران. را تشدید کنند
 تحریک ،مغزھا و یا تبلیغ برای فرار مغزھا

 ،فعالیتھای تجزیھ طلبانھ در بلوچستان
 تحریم ، خوزستان و آذربایجان،کردستان

اقتصادی برای آنکھ جان مردم بھ لب برسد و 
 خریدن عوامل ،موج نارضائی افزایش یابد

 ، تقویت عوامل خودی در درون ایران،رژیم
استفاده از شبکھ اینترنت و رسانھ ھای گروھی 

اقدام بھ عملیات  ،برای تبلیغات و جنگ روانی
 ایرانی و یا افراد خرابکارانھ توسط عمال

وارداتی بھ ایران در این عرصھ سازمان 
مجاھدین خلق و عمال سلطنت طلبان و تجزیھ 
طلبان در ایران می توانند مورد استفاه قرار 

 . گیرند
رضا پھلوی در مصاحبھ خود با نشریھ کیھان 
لندنی کھ معرف حضور ھمھ ایرانیان 

است وقتی پرسش در مورد " میھندوست"
ران مطرح می شود حرف دل اوباما تحریم ای

من اصوال تحریم اقتصادی "׃ را زده می گوید
را در قالبی متصور می دانم کھ ھدفمند باشد نھ 

׃ و اضافھ می کند" فقط منظور تنبیھ باشد
تحریم بھ خودی خود نمی تواند یک ھدف "

باشد بلکھ یک وسیلھ ای است برای رسیدن بھ 
 کھ می توان  نکتھ دوم اینکھ با وجودی.ھدف

تصور کرد کھ یک سلسلھ تحریمات می تواند 
وضع یک نظامی را مختل کند اما مسالھ کافی 

 . برای سقوط نظام نیست
من نمی گویم کھ تحریم بی فایده است ولی می 

  بھ تحریم و یا اھرمھای فشار ءگویم تنھا اتکا
از خارج بدون اضافھ کردن یک میزان فشار 

 .".ا کفاف نخواھد داداز درون بھ نظام نھایت
برگردان سخنان دیپلماتیک این مدعی ایرانی 
بودن این است کھ گرسنگی بھ مردم دادن کافی 

 باید ھمھ ، باید مردم را تحریک کرد،نیست
اھرمھا را کھ ما در ایران و خارج ایران داریم 

باید بر متن تحریم و نارضائی . بکار بگیریم
ونی نظام عمومی برای نیل بھ ھدف، کھ سرنگ

جمھوری اسالمی و استقرار سلطنت است 
تحریم تنھا گام نخست است کھ باید . فعال شویم

 .با سایر اقدامات کامل شود
زبیگنیو برژینسکی مشاور سابق رئیس 
جمھور آمریکا در امور امنیتی در یک 

ایران "׃ مصاحبھ خود با نشریھ آلمانی نوشت
 را باید چنان مھار شود کھ جرات کاربرد زور

نداشتھ باشد این بھ معنای آن است کھ چتر 
ھستھ ای آمریکا باید در منطقھ گسترش پیدا 

با ھمھ اینھا تا "׃  وی سپس اضافھ کرد".کند
زمانی کھ جابجائی قدرت در ایران صورت 

 ما نخواھیم توانست مسایل خود با این ،نگیرد
ھر چند این . کشور را حل و فصل کنیم

ھ معنای کنار رفتن آیت جابجائی قدرت لزوما ب
 ". ھا یا پدایش دموکراسی نیستهللا

سخنان برژینسکی روشن است و بازتاب منافع 
وی می خواھد بدون جنگ با . آمریکاست

تغییر از درون حتی با کنار آمدن با بخشی از 
حاکمیت مذھبی جابجائی قدرت را در ایران 

سیاست تحریم برای فشار آوردن . موجب شود
 است کھ در زیر منگنھ فشار از بھ رژیم حاکم

پائین و توسط مردم و درباغ سبز امپریالیست 
رضا پھلوی حکم . آمریکا یکی را انتخاب کند

لولو و سر آقا گرگھ را دارد کھ وی را ھر چند 
وقت یکدفعھ بھ رخ آخوندھا می کشند تا حساب 

  . کار خود را بکنند
این اقدامات از جملھ این است کھ دولت 

ستی اسرائیل بسیاری از یھودیان صھیونی
ایرانی را کھ بھ اسرائیل مھاجرت کرده اند 

 آموزش دادن ،برای دخالت در امور ایران
 در بخشھای تبلیغاتی و ،زبان فارسی

خرابکاری و گسیل بدرون ایران آموزش می 
 در ٨٢٠٠این نیروھا تحت نام  نیروھای . دھد

 .اسرائیل شناختھ می شوند
ھ تسایتونگ در شماره نشریھ زود دویچ

 از سیاست آمریکا تحت ٢٠١٠/٠۵/٢۶
. رھبری ژنرال داوید پتروس پرده بر می دارد

محافل سیاسی در واشنگتن اعتراف کردند بر 
اساس بخشنامھ ای کھ ژنرال پتروس کھ آنرا 
در ماه سپتامبر گذشتھ صادر کرده است 

 ،عملیات تخرینی سری باید در عراق
د گروھھای افراطی و  یمن بر ض،افغانستان

ھمین نشریھ بھ نقل از . القاعده بھ اجراء در آید
این دستور "׃ نشریھ نیویورک تایمز می نویسد

اقدامات سری خرابکارانھ را در ایران مقدور 
این امر مربوط می شود بھ جمع . می کند

آوری اطالعات در مورد برنامھ ھستھ ای 
جام ایران و یافتن منتقدین رژیم کھ برای ان

 ."ضربات نظامی مفید باشند
مدتھاست کھ سیل جاسوسان اروپائی و 
آمریکائی بھ سوی مرزھای ایران برای 

بارھا در خلیج فارس . خرابکاری روان است
در سواحل جزیره کیش جاسوسان اروپائی 

. دستگیر شده اند و در زندان بسر می برند
ادعای آنھا این بوده کھ برای ماھیگیری 

مرزھای ایران قایق سواری کرده اشتباھا تا 
مضحک تر از ھمھ افسانھ سھ کوھنورد . اند

آمریکائی است کھ برای استفاده از مرخصی 
برای تفریح از آمریکا پا شده بھ عراق اشغالی 
و ناامن و جنگ زده رفتھ اند و بیکباره سر از 

پس از . کوه ھای غربی ایران در آورده اند
ود غیر دستگیری بھ علت جاسوسی و ور

 در آمریکا البتھ "نیشن"مجاز بھ ایران مجلھ 
با دستور دولت آمریکا و بھ صورت خنده 
آوری مدعی شده کھ این توریستھا در داخل 
خاک عراق دستگیر شده و بزور بدرون خاک 

 ، کوھنوردند،آنھا توریستند. ایران برده شده اند
 چقدر از این جاسوسھا در .جاسوس نیستند
خانم . لو ھستند معلوم نیستداخل ایران و

کلوتید ریس یکی از آنھا بود کھ از فرانسھ آمده 
 تجاوز بھ ،رژیم کھ در سرکوب مردم. بود

زندانیان سیاسی و اسراء ید طوالئی دارد در 
کنترل جاسوسان امپریالیستھا علیل و درمانده 

 . است
 وادار ،سیاست امپریالیست آمریکا در ایران

آنھا فشار از .  تسلیم استکردن رژیم ایران بھ
  ٨ادامھ در صفحھ...خارج را با

مبارزه دموکراتیک جزء ناگسستنی مبارزه ضد امپریالیستی 
است



    

  ٨                صفحھ                                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران   ١٣٨٩  شھریور ماه –١٢۶   شماره  

[Text eingeben]

 ...راھکارھای جدید امپریالیستھا
فشار از داخل و رھبری این فشارھا تکمیل  

مسلما ھستند کسانی در ایران کھ در . می کنند
ھمکاری با امپریالیستھا منافعی دارند و 
اقدامات امپریالیستھا را مورد تائید و حمایت 

رژیم حاکم در ایران . قرار می دھنددر ایران 
 ،بھ علت سیاستھای ارتجاعی و سرکوبگرانھ

بھ علت حمایت از فساد و ریاکاری بھ شدت 
 .مورد نفرت مردم بویژه نخبگان جامعھ است

این رژیم کھ تنھا بھ بخش مسلح و امنیتی بطور 
عمده تکیھ می کند و بھ آنھا باج می دھد تا 

ی پندارد با سرکوب خود را سراپا نگاه دارد م
 با ساختن زندانھا و شکنجھ ،و بگیرو ببند

 با پنھانکاری و ، با تضییق حقوق مردم،گاھھا
 با تکیھ بر احکام الھی و نیروی ،عدم شفافیت

 با گسترش خرافات و ،موھومی امام زمان
 با باج دادن بھ قشر کم در آمد ،تحمیق عمومی

. می تواند چند صباحی خویش را نجات دھد
این رژیم محکوم بھ فناست و اتفاقا با رفتاری 
کھ در پیش گرفتھ است بھترین جاده صاف کن 

رفتار . نفوذ امپریالیستھا در ایران می شود
 ، خودسری،وحشیانھ رژیم در سرکوب مردم

 ، بی حساب و کتابی،فقدان امنیت اجتماعی
ادعای اینکھ قوای کشور ناشی از ملت نیست 

وضع ... ھ است وبلکھ ناشی از ولی فقی
نارضائی را . انفجاری در ایران ایجاد می کند

  جان مردم را بھ لب می رساند،تشدید می نماید
و ھمھ زمینھ ھای ممکن را برای ایجاد 
خرابکاری و نفوذ دشمنان مردم ما در درون 

سیاست . صفوف آزادیخواھان باز می گذارد
رژیم جمھوری اسالمی کھ بھ بن بست رسیده 

. ر نیست بھ مردم کشورش تکیھ کنداست قاد
. آنھا در منگنھ فشار امپریالیستھا گیر کرده اند

یا باید بھ مردم تکیھ کنند و یا تسلیم 
غلبھ بر این ھمھ مشکالت . امپریالیستھا شوند

کھ روز بروز در حال گسترش و تزاید است 
جرقھ را می . بدون تکیھ بھ مردم امکان ندارد

 گرفت ری ایران گشود خاموش کرد ولی وقت
رژیم . آنوقت خشک و تر با ھم می سوزد

جمھوری اسالمی در پی آتش زدن ایران است 
 .تا آخوندھا بھ خیال خودشان نجات پیدا کنند

. نجات ایران در گرو احترام بھ حق مردم است
باید حقوق دموکراتیک مردم برسمیت شناختھ 

باید مذھب از حاکمیت جدا شده و بھ امر . شود
باید والیت فقیھ بھ زبالھ . صی بدل شودخصو

دان تاریخ فرو رود و در کنار سلطنت قرار 
انقالب ایران تاج را دفن کرد عمامھ را . گیرد

    .نیز دفن می کند
***** 

 
 
 

 ...تصمیم دادگاه الھھ
کالف سردرگمی از بندھای حقوقی روبرو 
ھستیم کھ کارشناسان باید تفسیر و نتایج 

دیوان الھھ . بل فھم کنندآنرا برای ما قا
رسما اعالم نمی کند کھ جدائی یکطرفانھ 

 .کوزوو برحق است
. ممنوع نیست" بیانیھ استقالل"انتشار 

کوزوو حق خودگردانی دارد ولی باید در 
چارچوب یوگسالوی و تحت حاکمیت آن 

در عین حال حقوق ملل . باقی بماند
بھ این . مغایرتی با جدائی طلبی ندارد

درگم باید این بند را نیز اضافھ کالف سر
کنیم کھ دول سوم حق ندارند یک جریان 
تجزیھ طلب را بھ صورت کشور مستقل بھ 
رسمیت بشناسند تا زمانیکھ این جریان 
نتوانستھ است بھ صورت موثر مستقر 

در غیر این صورت دخالت در امور . شود
. داخلی کشور دیگر محسوب می شود

چیست " موثر"اینکھ تفسیر حقوقی واژه 
شاید وجود قوای مسلح . ھنوز واضح نیست

و دستگاه سرکوب کھ الزمھ ساخت یک 
شاید . جامعھ طبقاتی است مورد نظر باشد

منظور این است تا موقعیکھ جدائی طلبان 
نتوانستھ اند دولتی ملی برای خویش با تمام 
ابزاری کھ یک دولت برای بقاء خویش 

توان از یک نیاز دارد بھ وجود آورند نمی 
مگر در کوزوو . اقدام موثر سخن گفت

دولت مستقل بر سرکار است؟ مگر این 
ارتش ناتو نیست کھ بقاء کوزوو را تامین 
می کند؟ پس چگونھ می توان مدعی شد کھ 
دولت کوزوو بھ صورت موثر مستقر شده 

 است؟ 
حال این اظھارات حقوقی چھ چیز را حل 

ھارات می کند؟ ھیچ چیز را زیرا این اظ
بیشتر برای توجیھ استفاده از قھر برای 
پیشبرد اھداف سیاسی بکار گرفتھ می 

 .شود
این تناقضات الینحل حقوقی از آن جھت 
پدید می آیند کھ ماھیت پدیده کوزوو یک 

 .امر سیاسی است
واقعیت این است کھ منطقھ کوزوو ھیچگاه 
کشور مستقلی از نظر تاریخی نبوده است 

ز خاک جمھوری فدراتیو و ھمیشھ بخشی ا
حتی در . یوگسالوی محسوب می شده است

زمانی نیز کھ کشور آلبانی سوسیالیستی 
وجود داشت این کشور ھرگز ادعای 
ارضی نسبت بھ منطقھ آلبانی نشین 

دیگر آنکھ ھمھ ساکنین . یوگسالوی نداشت
 ٨٨این منطقھ ریشھ آلبانیائی ندارند تنھا 

خش مھمی از  ب،در صد آنھا آلبانیائی اند
 کھ مدعی شده اند کھ آنھا صربھا ھستند

" ق استھر کی بھر کی صاد"اگر منطق 
بر . بھ صربستان خواھند پیوستآنھا نیز 

اساس گزارش آقای مارتی آھتیزاری 

فنالندی کھ نماینده سازمان ملل در کوزوو 
بود و بھ خاطر خدماتش بھ امپریالیستھا 

  باید بھ،جایزه افتخار دریافت کرد
صربھای مقیم کوزوو خودمختاری گسترده 

وی ھمان حقوقی را کھ برای . محلی داد
آلبانیھای کوزووئی در داخل صربستان 
برسمیت می شناسد حاضر نیست برای 

. صربھای مقیم کوزوو برسمیت بشناسد
در ماه سپتامبر . فاجھ جدیدی در راه است

کھ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد 
 پاکسازی ،نظر می دھدقطعنامھ صربستان 

قومی صربھا توسط کوزووئی ھا بھیچوجھ 
صربھا و ناتو خود را برای . منتفی نیست

. این درگیری از ھم اکنون آماده می کنند
در اینجا دیگر سخنی از کشتار قومی نمی 
شنوید زیرا این کشتار در خدمت منافع 
امپریالیستھا و در کادر سیاست تجزیھ 

 .   گیردکامل بالکان صورت می
یوگسالوی کشور . کمی بھ عقب برگردیم

در میان . قدرتمند و پرنفوذی در جھان بود
 محبوب بود و از "دنیای سوم"ممالک 

. موسسین و رھبران آن محسوب می شد
یوگسالوی در عین حال مورد تائید 
امپریالیستھا بود زیرا تیتوئیسم در واقع 

جا زده می " راه سوم نیل بھ سوسیالیسم"
 کھ در مقابل نمونھ شوروی شد

 .استالینی بپا شده بود-سوسییالیستی لنینی
یوگسالوی استخوان الی زخم در اردوگاه 
سوسیالیسم بود و در اروپای شرقی بھ 
خرابکاری دست می زد و در جریان تالش 
ضد انقالب مجارستان و دخالت در کودتا 
در آلبانی و خرابکاری در جنبشھای 

  .کمونیستی دست داشت
یوگسالوی در دوران جنگ سرد عضو 
کنفرانس ھمکاری و امنیت در اروپا بھ 

این کنفرانس نشست . حساب می آمد
 در ھلسینکی از ١٩٧۵مشترکی در سال 

اقمار شوروی و اقمار آمریکا بود کھ متفقا 
مرزھا و مناطق نفوذ سیاسی یکدیگر را 

این بھ آن . در اروپا برسمیت می شناختند
تمامیت ارضی یوگسالوی مفھوم است کھ 

این . مورد تائید شرق و غرب اروپا بود
وضعیت تا زمانی کھ ابر قدرت شوروی 
بپا بود و تناسب و توازن قوا تغییری 

ولیکن . نکرده بود بھ قوت خویش برجا بود
بھ محض فروپاشی بساط رویزیونیستھا در 

حال باید . روسیھ اوضاع بکلی فرق کرد
ر اساس توازن جغرافیای سیاسی جدیدی ب
امپریالیستھا با . قوای جدید پدید می آمد

تکیھ بھ وضعیت کنونی تالش کردند کھ 
 ٩ادامھ در صفحھ...منطقھ مھم بالکان 

دست امپریالیستھا از ایران کوتاه باد
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 ...تصمیم دادگاه الھھ
را بھ ھمان شرایط قبل از جنگ جھانی 
اول باز گردانند و تمام دستآوردھای 
انقالب اکتبر و  نتایج آن را در جھان برھم 

 این خواستھ را وزیر امور خارجھ .زنند
آلمان تحت عنوان اینکھ ھمھ مرزھا کھ بعد 
از جنگ اول جھانی با زور بوجود آمده اند 
باید بھ وضعیت نخست خود برگردند بر 

بالکان باید بھ اجزاء خود . زبان آورد
این نقشھ با ھدف تسلط . تجزیھ می شد

. امپریالیسم بر منطقھ صورت می گرفت
تھا می خواستند تحت لوای امپریالیس

حمایت از حق ملتھا در تعیین سرنوشت 
خویش سرنوشت کشورھا را در دست 

 ،بگیرند و از یوگسالوی بزرگ و قدرتمند
ممالک کوچک و قابل کنترلی بسازند کھ 
بھ مستعمره ممالک امپریالیستی با 

طبیعتا ممالک . استقاللی ظاھری بدل شوند
 منظم و نھ کوچک نھ قادرند ارتش قدرتمند

آنھا امکان . اقتصاد قدرتمندی دشتھ باشند
ادامھ بقاء ندارند مگر آنکھ بھ عنوان برده 

. امپریالیستھا در خدمت آنھا بکار پردازند
تقسیم مجدد بالکان با ماھیت امپریالیستی و 
با نیت پیدایش مناطق نفوذ جدید صورت 
گرفت و بھ این جھت ارتجاعی و بر ضد 

ھم اکنون کشور . ستملتھای بالکان ا
کرواسی نیمھ مستعمره امپریالیست آلمان 

بوسنی ھرزگوین " مستقل" کشور ،است
واحد جغرافیائی مسخره ای در دنیاست کھ 
کسی تره ھم برایش خورد نمی کند و بھ 

 .مرکز تروریستھای اسالمی بدل شده است
در ھمین رابطھ باید اضافھ کرد کھ 

 ارتجاعی ایران نقش بسیارجمھوری اسالمی 
 ترکیھ و ،ایران. و مخربی در بالکان ایفاء کرد

عربستان سعودی عمال مسلح خویش را بھ 
یوگسالوی اعزام کردند تا صربھا را قتل عام 

دولت وقت آمریکا در حالی کھ مدعی بود . کنند
یوگسالوی را از راه دریا محاصره کرده است 
تا اسلحھ بھ صربھا نرسد دست جمھوری 

الک ارتجاعی اسالمی را باز اسالمی و مم
را از " اسالمی"گذارده بود تا سیل اسلحھ ھای 

ھزینھ ملتھایشان برای تجزیھ یوگسالوی 
 القاعده در تیرانا اردوگاه برپا .سرازیر کنند

. کرد و بھ مرکز انتقال تروریستھا بدل شد
پاسداران جمھوری اسالمی در سارایوو مستقر 

یستھا زیر پرچم شدند و در خدمت منافع امپریال
ھمین نمونھ . اسالم سبز محمدی جنگیدند

یوگسالوی نشان می دھد کھ ماھیت دوگانھ و 
ناپیگیر مبارزات این کشورھا علیھ امپریالیسم 

آنھا از امروز بھ فردا بھ . چگونھ است
 .ھمدستان امپریالیستھا بدل می شوند

 مقدونیھ بوجود ،بھر حال کشورھای مونتنگرو
بندرت نام آنھا را بیاد می آورد آمدند کھ کسی 

 قاچاق ،زیرا ممالکی ھستند کھ بھ مراکز فساد
این ممالک امکان بقاء . و پولشوئی بدل شده اند

اقتصادی و سیاسی مستقل ندارند و کارگر 
 .ارزان قیمت بھ اروپای غربی صادر می کنند

کوزوو کھ بخشی از آن را صربھا تشکیل می 
ش خارجی بھ روی پای دھند تنھا با تکیھ بھ ارت

" آزادیبخش"رھبر جنبش . خود ایستاده است
بنام ھاشم تاچی تحت ) UCK او چ کا(کوزوو 

تعقیب پلیس بین الملل بود کھ بھ علت خدمات 
شعبان بی مخی کھ بھ امپریالیستھا کرد آب 
طھارت بھ سرش ریختند وی را غسل تعمید 
دادند کھ دیگر گانگستر نباشد و نامش را از 

. ت اسامی افراد قابل تعقیب حذف کردندصور
کوزوو بھ فاحشھ . وی حال از خودی ھا شد

یکی از . خانھ سربازان ناتو بدل شده است
صادرات مھم کوزوو در کنار قاچاق مواد 
مخدر صدور روسپی بھ اروپا و بھ ویژه بھ 

کوزوو بھترین نمونھ منفی در بیان . آلمان است
 را از مبارزه جدائی طلبی است کھ مبارزه ملی

. ضد امپریالیستی و انقالبی جدا کرده است
نمونھ کوزوو بھترین نمونھ، در نشان دادن 
سوء استفاده امپریالیستھا از حق ملل در تعیین 

ارتش ناتو برھبری آلمان . سرنوشت خود است
با بمباران کوزوو در جنگ مردم را وادار 
کرد کھ فرار کنند و این فرار را بھ حساب 

ز صربھا گذارده و یک تبلیغات تجاو
گوشخراش در جھان براه انداخت تا امر تجزیھ 

آلبانیھای مقیم . یوگسالوی را بھ پایان برساند
کوزوو بھ اروپا سرازیر شدند و زیر نظر 

در " مستقل"آلمانھا برای ایجاد یک کشور 
بالکان تربیت شدند و پس از شکست 

. یوگسالوی بھ آن کشور گسیل گردیدند
ولیت فاجعھ کوزوو مستقیما بھ گردن مسئ

 .امپریالیستھا و بویژه امپریالیست آلمان است
 کشور جھان کوزوو را برسمیت ۶٩تنھا 

 ١۵قبل از تصمیم دیوان الھھ تنھا . شناختھ اند
 .کردندمی کوزوو حمایت " استقالل"کشور از 

جالب این است کھ وقتی از ممالک ھوادار 
 شود کھ این کوزوو پرسیده می" استقالل"

 ،باسکھاسایر ملل نظیر تصمیم در مورد 
 قبرسیھا نیز صادق است فورا ،کاتالونیھا

مدعی می شوند کھ این تصمیم فقط در مورد 
 و بر جای دیگر قابل کوزوو اعتبار دارد

آنھا ولی برای این تناقض گوئی . انطباق نیست
 ھمین عمل نشان می .خویش توضیحی ندارند

 بھ چھ حد جانبدارانھ و با دھد این تصمیم تا
فشار امپریالیستھای آلمان و آمریکا بوجود آمده 

 .است
صورت اسامی ممالکی کھ می توان مدعی شد 
این قطعنامھ آبکی و موذیانھ دیوان الھھ می 
تواند شامل حال آنھا در آینده بر اساس منطق 

 ،دانمارک׃ زور شود بھ قرار زیر است
 آلمان با ، فرانسھ، بلژیک، اسپانیا،انگلستان

 ، اسالواکی، قبرس،اقلیت دانمارکی
 ، گرجستان، روسیھ، رومانی،مجارستان

 ، اسرائیل و فلسطین،آذربایجان و ارمنستان

 ھندوستان و ، ایران و عراق،ریھو س،ترکیھ 
 ،سریالنکا ، فیلیپین، میانمار، چین،پاکستان
 ،کانادا ، سومالی، سودان، آنگوال،مراکش

 .مکزیکو
یت ممالک جھان حاضر نشده اند کشوری اکثر

حال باید . بھ نام کوزوو را برسمیت بشناسند
منتظر فشارھای آمریکائی ھا و آلمانھا بود تا 
با رشوه و تھدید ممالک جھان را بھ اتخاذ 

باید دید جمھوری . چنین تصمیمی وا دارند
آیا یک رای جدید در . اسالمی چکار می کند

امپریالیستھا اضافھ سازمان ملل برای تقویت 
می کند کھ در ھر رای گیری آتی بھ ضرر 
ایران رای دھد؟ جمھوری اسالمی ھنرش این 
است کھ در کوزوو کالس قرائت قرآن باز 
کرده و دانشجویان کوزووئی را در ایران 
برای مقاصد اسالمیش تعلیم داده و تربیت می 

این سیاست رژیم جمھوری اسالمی مکمل . کند
      .  کارانھ وی در یوگسالوی استسیاست خراب

 
***** 

 
 

 ...روشنفکر و تعھد
کھ در افشاء ماھیت مذاھب و از جملھ مذھب 

بازی در آگاھی مردم ایران اسالم نقش مھمی 
منبع پژوھش نسل آینده در ایران  و می کند

 .خواھد بود
حزب ما با نظریات دکتر شجاع الدین شفا در 

 و در پاره ای زمینھ حمایتش از رژیم پھلوی
. موارد کھ در آثارش قلم زده بود موافق نبود

وی از جملھ کسانی بود کھ بھ ملی گرائی 
افراطی مشھور بود و مبلغ ناسیونالیسم ایرانی 
بشمار می رفت و تصور می کرد  در قرن 
بیست یکم ھنوز استقرار شاھنشاھی عظمت 

شایع است کھ وی . طلبانھ ایران بختی دارد
مد رضا شاه را در جشنھای سخنرانی مح

ننگین دوھزار و پانصد سالھ شاھنشاھی ایران 
تدوین کرده بود و مبتکر تغییر تاریخ ایران بھ 

این سیاست نابجا خشم . تاریخ شاھنشاھی بود
مردم ایران را برانگیخت و بھ مصداق دوستی 
خالھ خرسھ میخی بر تابوت محمد رضا شاه 

.بود
اه ایران کھ مدعی شجاع الدین شفا با فرزند ش

پادشاھی در ایران است از نظر ارزیابی از 
وی نوع . توانائی سیاسی اش ھم نظر نبود

می داد و  وی را مورد انتقاد قرار" رھبری"
 "پارسایانھ" و  اندرز دھنده،نقش عوامفریبانھ

از ر حقوق بشر شده و اوی را کھ بیکباره ھواد
و  دم زده "کمیسیون حقیقت یاب"دموکراسی و 

خود را شھروند عادی ایران تلقی می کرد و 
سرنوشت آینده خویش را بھ نتیجھ ھمھ پرسی 

 نمی پذیرفت ،در آینده ایران وابستھ می ساخت
و بشدت بھ آن انتقاد می کرد و می طلبید کھ 
شھبانوی سابق رھبری مبارزه برای بازگشت 

وی می . سلطنت بھ ایران را بھ عھده گیرد
 ١٠ادامھ در صفحھ گفت ھمھ پرسی یعنی

را بی قید و شرط ترک کنندو افغانستان  باید خاک عراق ، استعمارگرتجاوزگراِن
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 ...روشنفکر و تعھد
رضا پھلوی ذاتا شاه است و باید مانند .  چھ

وی سیاست . پدرش و پدر بزرگش عمل کند
موذیانھ ھمھ پرسی را اعتراف بھ شکست 

وی حتی خمینی را . پادشاھی ارزیابی می کرد
با رضا پھلوی مقایسھ می کرد و می گفت کھ 

کھ چگونھ در صف باید از خمینی یاد گرفت 
اول مبارزه قرار گرفت و جنبش را رھبری 

وی بزعم . کرد و مبارزه را بھ پیش برد
برای جا انداختن  تبلیغات ،خودش بر قاطعیت

در یک نبرد پادشاھی ادعای رھبری و 
 قدرت برای کسب مجددرویارو با آخوندھا 

وی آنچنان رھبری ای . تکیھ می کردسیاسی 
دستان شمشیر را از می خواست مانند رستم 

وی می گفت رھبری کھ سرنوشت . رو ببندد
 ،خود را بدست ھمھ پرسی بسپارد رھبر نیست

 در پی زندگی ،اراده نیل بھ رھبری نیز ندارد
وی درک نمی کرد . خصوصی خویش است

 ریاکاری ، دروغ گفتن،کھ با پنبھ سربریدن
 دزدیھای کالن دوران پادشاھی را کھ ،کردن

 بھ رمپریالیستی سودھای سرشادر بانکھای ا
ین پھلوی می دھد در راه اسارت گدودمان نن

 و از صفا صمیمیت ایران مجددا بھ کار گرفتن
 از زیر بار انتقاد و شفافیت در ،حرف زدن

 بھ نعل و بھ میخ ، زیگزاگ راه رفتن،رفتن
 مظلوم نمائی کردن ولی با شکنجھ گران ،زدن

 اریکمھشاھی سابق و عمال سیاه استبداد 
 ھوادار تجاوز ،کردن و مشاوره نمودن

 ، بھ ایران بودنموذیانھامپریالیستھا بھ نحو 
ران سیاست تحریم و گرسنگی دادن بھ ملت ای

از پشت این بلندگوی  ،را تائید کردن
با  ،امپریالیستی بھ پشت بلندگوی دیگر غلتیدن

 در مورد ،دشمنان مردم ایران نرد عشق باختن
سازی اورانیوم سکوت حق ایران در غنی 

 از بمب اتمی موھومی ایران سخن ،کردن
 در مورد جنایات اسرائیل و اشغال ،گفتن

 ، لبنان، افغانستان،ممالک جھان نظیر عراق
 سخنان دو ،سکوت کردن. .. سوریھ و،فلسطین

پھلو گفتن تا کسی نتواند مچ این تربیت شده 
 با.. .سازمانھای امنیتی امپریالیستی را بگیرد و

شرایط امروز و ماشینھای عظیم تبلیغاتی 
امپریالیستی و بخشی از اپوزیسیون 
خودفروختھ و نوکر امپریالیست بسیار 

نویدبخش تر  موذیانھ تر و ،عوامفریبانھ تر
است تا فریاد ھل من مبارز سردادن و خود را 

  .رھبر خطاب کردن و رجز خوانی نمودن
وز بھ شجاع الدین شفا از نسل دیروز بود و ھن

در آثار . ھمان تفکر گذشتھ تعلق خاطر داشت
شجاع الدین شفا جنبھ ھای بسیار آموزنده و 
افشاء کننده در مورد جنایات اسرائیلیھا و 

وی اسناد بسیاری را . امپریالیستھا نمودار است
در این زمینھ در کتاب جنایات و مکافات 
خویش منتشر کرده است و ظاھرا با شھامت 

این اسناد . قایق دفاع می کنداز صحت این ح
نشان می دھد کھ برخالف بسیاری از 
دارودستھ دودمان پھلوی کھ سرشان در آخور 
سیا و موساد است وی استقالل اندیشھ خویش 

 "یغیر ایران"را تا بدانجا کھ با اجانب و 
ایرانپرستی "مربوط است در ھمان کادر 

 .حفظ کرده است" افراطی
ی شجاع الدین شفا مربوط انتقاد مھمی کھ بھ آقا

است این است کھ این ھمھ اطالعات در مورد 
ماھیت ارتجاعی مذھب و بویژه مذھب اسالم 

 ،کھ چنین صدمات جبران ناپذیری بھ ایران زد
این ھمھ اطالعات در مورد ماھیت ارتجاعی 
صھیونیسم و امپریالیسم و نقش ضد بشری آنھا 
 در جھان چرا در زمان سلطنت پھلوی برای

؟ چرا این دانستنیھا ارشاد مردم منتشر نمی شد
را ایشان در آن زمان در اختیار مردم قرار 

 نمی دادند؟ 
حقیقت این است کھ آقای شجاع الدین شفا نیز 
پیچ و مھره ای از یک ماشین بزرگ بود و در 
گرداندن این ماشین نقش و وظیفھ ویژه خویش 

آن روز ساواک و شخص شاه اجازه . را داشت
می دادند بھ اربابان ایران توھینی روا داشتھ ن

رژیم محمد رضا شاه رژیم وابستھ بھ . شود
ایران کشوری . امپریالیسم محسوب می شد

 دروغگوئی و دگرگون جلوه ،زیر سلطھ بود
 مذھب یار .دادن در ماھیت این رژیم فاسد بود

و یاور محمد رضا شاه در مبارزه با افکار 
 می آمد و در مترقی کمونیسم بھ حساب

چارچوب رقابت ابرقدرتھا با کشیدن کمربند 
سبز بدور اتحاد جماھیر شوروی کھ آنرا 

 تبلیغات ،کمونیستی بھ حساب می آوردند
مذھبی و تقویت روحانیت در برنامھ رژیم 

دربار پھلوی بھ مذھب . سلطنت قرار داشت
ھم اکنون مدعی بی تاج و تخت . نیاز داشت

 روحانیت با احتیاط رفتار پادشاھی ایران نیز با
می کند زیرا می داند کھ بھ این روحانیت 
ارتجاعی برای کسب قدرت سیاسی و حفظ آن 

شجاع الدین شفا نیز . در آینده نیاز فراوان دارد
این شرایط را می فھمید و آنقدر کیاست داشت 
کھ نان را بھ نرخ روز بخورد و پایش را از 

 . این گلیم خویش بیرون نگذارد
نکتھ ای کھ سبب شد تا حزب ما در این زمینھ 
اظھار نظر کند وجود یک درک نادرست در 

دگماتیکھا . میان نیروھای مترقی ایران است
فکر می کنند کھ اندیشمند کسی است کھ مترقی 

دانشمند کسی است کھ پیشرو و . و انقالبی باشد
 مترقی ،در حالیکھ انقالبی بودن. انقالبی باشد

دانش کسی و  یھ درجھ علمبودن ربطی ب
 در دانشگاھھای ممالک امپریالیستی .ندارد

افرادی آموزش می بینند کھ در عرصھ ھای 
مختلف علمی خدمات فراوانی بھ بشریت می 
کنند ولی در عرصھ تحوالت اجتماعی دیدی 
عقبگرا و ارتجاعی داشتھ و در تحوالت 
اجتماعی در کنار اکثریت انبوه جامعھ قرار 

آنھا در جھت گیرھای طبقاتی ھمواره . ندارند
از این زاویھ آنھا . در کنار طبقات استثمارگرند

ارتجاعی اند و افکارشان معطوف بھ عقب 
در این عرصھ می توان بھ بسیاری از . است

 ھنرمندان در ھمھ ، پژوھشگران،نویسندگان
 ، موسیقی،عرصھ ھای ھنری اعم از نقاشی

ومن روالن یک ر. اشاره نمود...  سینما و،تاتر

نویسنده انقالبی بود در حالیکھ آندره ژید گرچھ 
نویسنده ای توانا بود ولی توانائیش را در 

 .خدمت ضد کمونیسم بکار می گرفت
روشنفکران کھ با کار فکری سر و کار دارند 
می تواند متعھد بھ منافع خلق بوده و یا متعھد 

این . بھ منافع طبقھ بھره کش و سرکوبگر باشند
رزشگذاری ذره ای از ماھیت روشنفکری و ا

. توانائیھای آنھا در این زمینھ ھا نمی کاھد
تعھد بھ زحمتکشان یک جانبداری طبقاتی است 
و بھ درک و درجھ دانش و معرفت تحصصی 

این امر یک . و یا عمومی کسی بستگی ندارد
گزینش طبقاتی است و بھمین جھت مارکسیسم 

سایل اجتماعی را اگر م. لنینیسم جانبدار است
بھ فرمولھای ساده ریاضی بدل کنیم نمی توانیم 
پیچیدگی مسایل اجتماعی و نقش زنده انسانھا 
را در این تحوالت مستمر بدرستی مورد 

آنوقت باید بگوئیم کھ چون . ارزیابی قرار دھیم
 چون ، مارکس علمی است"سرمایھ"کتاب 
 مارکس و "بیانیھ حزب کمونیست"کتاب 

گیرد  ی است و حقایق را در برمیانگلس علم
ھر کس آنھا را قبول نداشتھ باشد فاقد عقل و 

 این شیوه برخورد .منطق و قدرت درک است
قادر نیست بفھمد کھ درک و منطق و عقل نیز 

 اندیشھ نیز در . طبقاتی است،در جامعھ طبقاتی
 باید بر اتکاء بھ . طبقاتی است،جامعھ طبقاتی

را استوار کرد وگرنھ این واقعیتھا دارویھا 
  فوق انقالبیھامنجالب دگماتیسم برای پذیرش 

 .  دھان گشوده است
 

***** 

...تکامل در وحدت
نباید در دام این خودفریبی افتاد کھ . حکم است

چنانچھ توده کارگر غیر حزبی زمام امور را 
بدست گیرد دیکتاتوری پرولتاریا مصداق 

بھ سھولت واقعی پیدا می کند و دوران گذار 
البتھ حزب طبقھ کارگر . برگزار خواھد شد

جدا از طبقھ نیست و ھمانطور کھ مارکس و 
انگلس آموختھ و عمل کرده اند وظیفھ دارد 
بھترین و آگاه ترین و پیشروترین عناصر طبقھ 
کارگر را بھ حزب جلب کند و می کند و آنھا 
را با پرورش صحیح بھ اداره امور دولت 

دولت پرولتری بیقین در . اردبگمارد و می گم
کار آموزش و پرورش فرزندان کارگران و 
دھقانان زحمتکش از ھمان آغاز اقدام خواھد 
کرد و دیری نخواھد پائید کھ قشر نوئی از 
روشنفکران با منشاء کارگری در جامعھ 
بوجود خواھد آمد و اداره امور را در دست 
خواھد  گرفت معذالک مشکل باقی می ماند کھ 
ھیچ ضمانتی وجود ندارد کھ این قشر نوین 
روشنفکران و حتی کارگران آگاه و پیشرو 
وقتی بھ مقامات اداری کشور رسیدند ماھیت 

 .پرولتری خود را ھمچنان نگاه دارند
مارکسیسم و مسئلھ "در نشریھ 

 ١٧بطور گذرا در ص ) ١شماره ("شوروی
 ١١ادامھ در صفحھ...نکتھ با اھمیتی

 با طبقھ کارگر از شرایط پیروزی بر نظام است روشنفکرانزنان،، انانپیوند جو
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[Text eingeben]

 ...تکامل در وحدت
نشریھ .  ذکر شده ولی از روی آن گذشتھ است

بنا بھ عقیده لنین و بوخارین پینھ "׃ می نویسد
 ، شریفترین کارگرھا،بستھ ترین دستھا

زحمتکش ترین کارگران زحمتکش ترین بخش 
برود طبقھ کارگرھیچ تضمینی ندارد کھ اگر 

آن باال و حکومت بکند تبدیل بھ طبقھ جدیدی 
ھمی است کھ در مسئلھ  این نکتھ م".نشود

تغییر ماھیت سوسیالیسم شوروی بھ سرمایھ 
داری و از آن مھمتر برای اجتناب از انحطاط 

 چرا . اساس و بنیادی است،سوسیالیسم در آینده
آن "شریفترین و زحمتکش ترین کارگر وقتی 

رفت ممکن است ماھیت پرولتری خود " باال
را از دست بدھد؟ علت اصلی و اساسی 

مداخلھ  بھ سرمایھ داری اگر پیروزی بازگشت
و ھجوم از خارج را کنار بگذاریم در ھمین 

اتحاد شوروی بر تجاوز . نکتھ خوابیده است
فاشیسم فائق آمد ولی بر اثر تغییر ماھیت 

 ،پرولتری قشری از مقامات حکومتی در دولت
  در حزب رنگ خود را عوض،در شوراھا

کان داد درگذشت استالین بھ این قشر ام. کرد
قدرت سیاسی را قبضھ کند و بتدریج روابط 

 .سرمایھ داری را بھ جای سوسیالیسم نشاند
در روسیھ پس از انقالب اکتبر سیادت سیاسی 

 ،بدست پرولتاریا افتاد و با تکیھ بر این سیادت
کھنھ را نابود روکراتیک ودستگاه دولتی و ب

کرد و بجای آن دولت پرولتاریا را در شکل 
با تکیھ بر قدرت سیاسی . آن نشانیدشورائی 

وسایل تولید و موسسات مالی را از کف 
استثمار کنندگان بیرون کشید و در اختیار 
دولت پرولتری گذاشت یعنی بھ مالکیت 
ھمگانی در آورده ارتش تزاری را منھدم 

ساخت و توده کارگران و زحمتکشان را مسلح 
 . گردانید

است بدون قدرت شوروی نوع جدید دولت "
 بدون ارتش دائمی ، بدون پلیس،بوروکراسی

کھ دموکراسی نوین را جایگزین دموکراسی 
دین را از دولت جدا ). لنین("بورژوائی ساخت

کرد قدرت قانونگذاری و اجرائی را در 
 حوزه ،سازمان شوراھا در یکجا جمع کرد

ھای انتخاباتی محلی را با واحدھای تولیدی 
 ، ھا جانشین گردانیدخانھرامانند فابریکھا و ک

سازمان سوسیالیستی تولید را در مقیاس 
سراسر کشور و تحت رھبری قدرت شوروی 

 ،اتحادیھ ھای صنفی(بھ سازمان ھای کارگری
) کمیتھ ھای کارخانھ و فابریکھا و غیره

 نمایندگان و کارکنان انتخابی را در ،واگذاشت
ھر زمان و بدون استثناء قابل تعویض اعالم 

 و حتی در آغاز حقوق ھمھ کارکنان را کرد
قدرت "׃ برابر با دستمزد کارگران تعیین کرد

دولتی سوسیالیستی شوروی از ھمان آغاز 
سیاست تنزل حقوقھای زیاد را تا سطح 
دستمزد یک کارگر متوسط اعالم 

) وظایف نوین حکومت شوروی"(داشت
پیشاھنگ " دموکراسی نوین دولت شوروی

 از ، بھ پیش می راندتوده ھای زحمتکش را
آنھا قانوگزار مجری قانون و پاسدار نظامی 

 دستگاھی را ایجاد می کند کھ قادر ،می سازد
قدرت " ،"است توده ھا را تجدید تربیت کند

شوروی دستگاھی است برای آنکھ توده فورا 
شروع کند اداره امور دولت و سازمان تولید 

 تمام ".را در مقیاس تمام کشور بیآموزد
قدامات شوروی بوضوح جنبھ طبقاتی و بطور ا

لنینی بدرستی . مشخص جنبھ پرولتری دشت
برآنست کھ قدرت شوروی ادامھ راه کمون 

برای توضیح مفصلتر بھ گزارش (پاریس است
لنین بھ کنگره ھفتم حزب و سخنرانی لنین در 
اولین کنگره انترناسیونال کمونیستی مراجعھ 

 )شود
***** 
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روشنفکر و تعھد 
طبقاتی

دکتر شجاع الدین شفا یکی از چھره 
ھای پژوھشگر و اندیشمند ایران بود 

 خورشیدی در شھر ١٢٩٧کھ در 
 فروردین ٢٧مذھبی قم بدنیا آمد و در 

وی . ر فرانسھ درگذشت د١٣٨٩
مترجمی توانا بود و از جملھ کتاب 
کمدی الھی اثر جاویدان دانتھ آلگیری 

دکتر شجاع . را بھ فارسی برگردانید
الدین شفا در رژیم گذشتھ مقامھای 
فرھنگی مھمی داشت و در دوران 
تبعید در شناساندن تاریخ کشور ایران 
بھ مردم جھان و تدوین تاریخ ایران 

درگذشت وی .  بازی کردنقش مھمی
مسلما برای عرصھ فرھنگی ایران 

 .ضایعھ ای مھم است
دکتر شجاع الدین شفا از خود آثار 
بسیار ارزنده ای از جملھ تولدی 

پس از  ،، جنایات و مکافاتدیگر
... از کلینی تا خمینی و ، سال١۴٠٠

٩ادامھ در صفحھ  ...باقی گذاشت 

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

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

.ان برسانیمگزافپست مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگ

 )١۵(تکامل در وحدت، سرشت مارکسیسم است
ھمینکھ پرولتاریا . نکتھ دیگری کھ مطلقا مورد توجھ قرار نمی گیرد ماھیت دولت است

 دیکتاتوری ،تحت رھبری حزب سیاسی خود بھ تصرف قدرت سیاسی نایل می آید
ر ارتباط با ماھیت  د.پرولتاریا تحقق یافتھ است و راه بھ سوی سوسیالیسم گشوده می شود

 ، مالکیت،پرولتری دولت کھ نشانھ حاکمیت پرولتاریا است بسیاری از مفاھیم مانند سرمایھ
غالبا و شاید می توان . نند قانون ارزش و غیره مضمون و محتوای دیگری پیدا می ک،کاال

ایھ  مالکیت دولتی را در شرایط دیکتاتوری پرولتاریا با اصرار سرم،گفت در تمام موارد
 ، مالکیت خصوصی نیست، در حالی کھ این مالکیت دولتی.داری دولتی می نمایانند

سرمایھ نیز در شرایط . مالکیت ھمگانی است بخش سوسیالیستی اقتصاد دوران گذار است
. حاکمیت پرولتاریا بھ آن مفھمومی نیست کھ در نظام سرمایھ داری از آن استفاده می شود

 حامل استثمار و ارزش اضافی نیست چون پرولتاریا خودش سرمایھ در دست پرولتاریا
دیکتاتوری .. . کاال و ،ھمینگونھ است برای تولید کاالئی. خودش را نمی تواند استثمار کند
یعنی افزار سلب مالکیت از مالکان وسایل " افزار خلع ید"پرولتاریا را نمی توان فقط بھ 

خلع "توری پرولتاریا می بایستی پس از انجام  اگر چنین می بود دیکتا.تولید محدود ساخت
 مارکس دیکتاتوری پرولتاریا را برای تمام دوران گذار از .زائد باشد و برچیده شود" ید

" خلع ید"سرمایھ داری بھ کمونیسم ضروری می شمرد و این خود می رساند کھ در کنار 
قع ھم حکومت  در وا.وظایف دراز مدت دیگری بر عھده دیکتاتوری پرولتاریاست

پرولتاریا در کنار سرکوب مخالفان انقالب و تقویت و تحکیم قدرت دولتی برای مقابلھ با 
مداخلھ گر خارجی باید نظام سوسیالیستی را سازمان دھد و بھ سوی محو طبقات پیش 

این آخرین وظیفھ نھائی دوردستی است کھ دولت پرولتاریا باید در راه انجام آن گام . رود
 ، از یاد نبریم کھ وظیفھ دیکتاتوری پرولتاریا تنھا تخریب نظام بورژوائی نیست.بردارد

 لنین .ساختمان جامعھ نوین سوسیالیستی نیز ھست و این دو از یکدیگر تفکیک ناپذیرند
پرولتاریا برای آنکھ بتواند پیروز گردد "׃ برای دیکتاتوری پرولتاریا دو وظیفھ قائل است

اوال ׃ آورد و تحکیم کند باید مسئلھ دوگانھ یا دو جانبھ ای را حل کندو سوسیالیسم را بوجود 
با قھرمانی بی دریغ خود در مبارزه انقالبی علیھ سرمایھ تمام توده زحمتکشان و استثمار 

 آنھا را متشکل سازد و برای سرنگون ساختن ،شوندگان را بھ سوی خود جلب کند
 ثانیا تمام .متی از طرف وی رھبری نمایدبورژوازی و درھم شکستن کامل ھرگونھ مقاو

توده زحمتکشان و استثمار شوندگان و نیز تمام قشرھای خرده بورژوا را براه ساختمان 
 انضباط نوین در کار و سازمان ،ی رابطھ اجتماعی نوینر برای برقرا،اقتصادی نوین

 .)ر عظیمابتکا׃ لنین("این مسئلھ دوم از اولی دشوارتر است... نوین کار بکشاند
بدین ترتیب مھمترین وظایف اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا در دوران گذار بھ اولین 
مرحلھ جامعھ کمونیستی عبارتست از برانداختن سلطھ اقتصادی بورژوازی و در دست 

 ، دگرگون کردن اقتصاد کشاورزی و پیشھ وری و بازرگانی،گرفتن اھرمھای اقتصاد
 تکامل سریع نیروھای مولد بر اساس آخرین کالم علم و رھبری اقتصاد بر طبق نقشھ و

 .تکنیک و بھبود در سطح زندگی زحمتکشان
الرم بھ تذکر نیست کھ اگر تدارک انقالب پرولتاریائی و سرنگون ساختن حکومت 

 در ،بورژوائی و استقرار سلطھ سیاسی پرولتاریا بدون حزب طبقھ کارگر عملی نیست
مراتب دشوارتر و بغرنجتر از مسایل تدارک انقالب در دستور دوران گذار کھ مسایلی بھ 

البتھ خطوط کلی و . افزون تر می شودکار قرار می گیرد نقش حزب پیشرو طبقھ کارگر 
قانونمندیھای دوران گذار را مارکس و انگلس و لنین بدست داده اند ولی پیاده کردن 

 دوران طوفانی و . استئیابّرائی و خطوط کلی و قانونمندیھا در عمل نیازمند دانش و دان
 ١٠ادامھ در صفحھ  ...پرحادثھ پس از انقالب اکتبر شاھد صادقی بر این   

Workers of all countries, unite!
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