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  بمناسبت سال نو (توفان) ایران حزب کار نوروزی پیام
 

 باد ش برشما مبارکازیبائی ۀبهار با هم
 

نو برتن کنند و  ۀنوروزی که مردم باید همانند طبیعت جام. رسد همیشه بهارملی مردم ایران فرا می این عید بار دیگر نوروز

اندیش  ایران از برکت رژیم تاریک زحمتکش اکثر مردم ۀپیش، سفر هایامسال نیز مانند سال اما .خود را با آن هماهنگ سازند

کند و حلقوم مردم را  می فقر و گرانی بیداد. روزشان شده است گذشته است و نوروزشان همانند هر تر از جمهوری اسالمی خالی

 ۀفرهنگیان، به هم ۀزحمتکشان، به هم ۀکارگران، به هم ۀفرصت را مغتنم شمرده به هم سال نو ۀحزب ما در آستان. فشارد می

ی که در راه آزاد کسانی ۀو به هم سیاسی جانباختگان هایخانواده ۀزنان مبارز ایران، به هم ۀایران، به هم هایخلق ۀدانشجویان، به هم

جمهوری اسالمی پیروزی آرزومند  اریدسرمایه رژیم ۀپیکار علی گوید و برایشان در شاد باش می..... رزمند و سعادت ستمدیدگان می

 .است

 ارتجاعی و هایاین روند با توجه به  سیاست تر شدن شکاف طبقاتی بود و سالی که گذشت سال پیشروی در فقروعمیق

تومان تعیین و  457هزار و  189سال آینده را  شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در .اشترژیم ادامه خواهد د ۀاراندسرمایه

مردم نظیر گوشت  ایاین درحالیست که تورم نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته و قیمت ارزاق ومایحتاج پایه.تصویب کرد

رشد تورم حداقل  و هایش قیمت.توجه به افزا با .صعودی داشته است آور سیر طور سرسامه ب.... لبنیات برنج، میوه و حبوبات و و

نئولیبرالی بانک جهانی  هایاری جمهوری اسالمی که به اجرای سیاستداما رژیم سرمایه.حقوق کارگران باید دومیلیون تومان باشد

منتشره در  طبق گزارشات .ر دیگری نداردفقرا و پر کردن شکم اغنیا هن ۀتر کردن سفر لمللی پول مشغول است جز فقیرلاوصندوق بین

هم زمان با .کنند درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر گذران زندگی می 88بیش از  خود رژیم جمهوری اسالمی هایرسانه

 یران اخیرا  آمار ا مرکز .ندا،به دلیل افزایش نرخ سوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شدههااجرای قانون هدفمندی یارانه

اقتصادی و  هایتحریم به  با توجه.هزار نفر نسبت به سال گذشته کاهش یافته است 888گزارشی انتشار داده  که شمار شاغالن ایران 

  .فزونی یافته است نیز زحمتکشان ایران بر اقتصادی فشار شدید ارزی، نوسانات

هزار  1اختالس . د ارزی و رشد روزافزون تورم نامیدشدی هایبزرگ ، سال نوسان هایرا باید سال اختالس 1198سال 

فساد و دزدی دستگاه حاکمه درتاریخ  هایترین  پرونده میلیارد تومانی و فرار مدیر عامل بانک ملی ایران به کانادا  یکی از بزرگ

و فساد و ارتشاء است و مردم  حیات ننگین رژیم  بوده و این امر یک باردیگر نشان داده است  که رژیم جمهوری اسالمی مظهر دزدی

 .چهارچوب نظام ارتجاعی مافیائی حاکم ندارد ما هیچ امید به بهبودی وضعیت خود در

را  ایغیر قانونی بیشرمانه هایرسد که امپریالیسم جنایتکار آمریکا و متحدینش تحریم شرایطی فرا می نوروز در سال نو و

جمهوری اسالمی که تنها به منافع . کوبد یدات نظامی، گستاخانه بر طبل جنگ میمردم میهن ما به اجرا درآورده و با تهد ۀعلی

وضعیت موجود سوء استفاده کرده و تهدیدات  اندیشد از نورچشمی و حفظ موقعیت خود می هایو آقازاده" محترم" اران و تجاردسرمایه

جمهوری اسالمی حق . رکوب آزادیخواهان کرده استی و استقرار خفقان و تشدید سئزورگو ۀامپریالیستی را وسیل هاییئو زورگو

داند وهمسو با امپریالیسم و صهیونیسم حقوق  آزادی بیان و انتخابات، حقوق زنان و کارگران را حق و حقوق مسلم  مردم ایران نمی

رژیم اسیرند  هایان در زندانسال نو بسیاری از کارگران شریف ایر ۀدر آستان.گذارد را زیر پا می هاترین مطالبات توده یئبشروابتدا

رژیمی که با کارگران و زحمتکشان .دریافت حقوق معوقه و اضافه دستمزد است و تنها جرمشان خواست حق تشکل مستقل صنفی و

 . کند و جاده صاف کن استعمارگران است و جزاین نیست ایران چنین وحشیانه برخورد کند به امپریالیسم و صهیونیسم خوشخدمتی می

ی به بهبودی وضعیت خود درچارچوب رژیم جمهوری ئطورکلی عموم مردم ایران امید و روشناه ران و زحمتکشان و بکارگ

و نوکران استعمار ها امپریالیست ۀمستبدان حاکم و هوشیاری و پیکار متحد علی ۀجز تشدید مبارزه علی ایبینند و چاره اسالمی نمی

راه برانداختن قهرآمیز رژیم جمهوری . ...ران، زحمتکشان، معلمان، زنان و دانشجویان وراه نجات مردم ایران اعم از کارگ. ندارند

 .گردانند این سی و سومین نوروزی است که مالهای مفتخور و ارتجاعی بر مردم ایران تباه می. اسالمی است

خواهد کرد، نوروزی که در آن از کارگران و زحمتکشان  دربند طلوع  ۀایران از سرپنج هایحزب ما ایقان دارد که نوروزخلق

اری دضد رژیم سرمایه ۀسرآغاز دوران جدید اعتال مبارز 1191پیکار کنیم تا نوروز . ظلم و ستم و فقر و تنگدستی اثری نیست 

 .امید فراز آمدن نوروز مردم ایرانه ب. جمهوری اسالمی باشد
 

 !نوروزتان پیروزباد

 !میاری جمهوری اسالدسرنگون باد رژیم سرمایه

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت

 مرگ بر امپریالیسم آمریکا و نوکران ریز ودرشتش!

 توفان) حزب کارایران
 اسفند ماه  3162
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مطلق و خوشرقصی  کارگر به زندگی در زیر خط فقر ۀمحکومیت طبق

 خارجی دشمنان داخلی و برای مافیای
 

، ترند، آنها غافلند بلکه گمراه ،شنوند اینان همچون چهارپایان لی نمیگوش دارند و بینند، چشم دارند اما نمی« 

 .» غفلتشان از شنیدن و دیدن انسانی و تفکر محرومشان کرده است

 

 ( با مضمونی مشترک در کتاب یرمیای نبی عهد عتیق و انجیل و قرآن)

واقعیات و  با خودفریبی و دروغگوئی،فوق وصف حال حاکمیت کور و کر و غافل جمهوری اسالمی است که  ۀسخن حکیمان

مدعی هستند که ایران کشوری است با  گونه بحران اقتصادی و سیاسی ضمن انکار هر آنها. شود حقایق موجود در جامعه را منکر می

 . مردمی با نشاط و پشتیبان حاکمیت

مترو و داخل متروها  هایو ایستگاه هاعابر پیاده و اطراف ترمینال هایآنها هزاران دست فروش را کنار پیاده روها و پل

آنها زنان و مردان  ،.بینند را نمی هاآنها تاناکوراها و کهنه فروشی. شود شان قیمت یک کیلو گوشت هم نمیاکه کل سرمایه،بینند  نمی

مراجعه  هاصابیو گرفتن آشغال گوشت و چربی و غضروف به ق هاغذا به رستوران ۀآبرومند و زحمتکشی را که برای گرفتن ته ماند

و  هازنان و مردانی را که به سبزی فروشی آنها ،.بینند خرند نمی گرم برنج می 288آنها کسانی را که از بقالی  ،.بینند نمی، .کنند می

مراجعه و  هاکنند و یا به مرغ فروشی فاسد و خراب را می هایمراجعه و با التماس درخواست آشغال سبزی و میوه هامیوه فروشی

بینند که در سال گذشته برخالف وعده هایشان برای ایجاد یک میلیون و هشتصد  آنها نمی.بینند نمی ،خرند مرغ و خروس می ۀپنج

آنها ورشکستگی صنایع و کشاورزی را . هزار شغل نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه هشتصد هزار نفر دیگر هم به خیل بیکاران اضافه شد

ضدملی و در جهت منافع  هایاورزان چایکار و برنجکار و پنبه کار و چغندرکار چگونه در اثر سیاستبینند کش نها نمی، آ.بینند نمی

نها زنان و مردان و کودکان نگران و مستاصل و آ.ندامافیای تجاری، ورشکست شده و به خیل بیکاران و حاشیه نشینان اضافه شده

پرداخت مخارج دارو و درمان به هر کس و ناکس و ارگان و نهادی رو  بینند که ناتوان از نمی ،هاگریان را در اطراف بیمارستان

میلیون تومان  78تا  28درمان هر کدامشان  ۀکودک مبتال به سرطان که هزین 7588آنها از وجود آن  . کنند انداخته و التماس می

بینند که به دلیل فقرکلیه  دختر و پسر جوانی را نمیآنها هزاران   ،.روند خبر ندارند زیر بار پرداخت  این هزینه نمی هاباشد و بیمه می

 ۀبه خودکشی و یا قتل هم شنوند کسانی که به دلیل  بیکاری و فقر دست بینند و نه می آنها نه می. فروشند چشم خود را می ۀو حتی قرنی

بزهکاری  و انواع سه میلیون نفری ددر مورد گسترش طالق و فحشاء و اعتیا آنها چشم و گوش خود را. زنند  خود می ۀاعضاء خانواد

آنها فریاد هزاران کارگر و معلم و پرستار و باز نشسته را در اعتراض به زندگی زیر  .نداآن در بیکاری و فقر است، بسته ۀکه ریش

هکتار  188888نفر و واگذاری  87میلیارد تومان در دست  58888از وجود  آنها از اختالف فاحش طبقاتی، . شنوند خط فقرشان نمی

اسالم شهر و  هایمیلیاردی و در کنار آن از آلونک 21 هایاز وجود آپارتمان ند واصورت تعارفی چیزی نشنیدهه زمین دولتی ب

 آنها از رستوران برج میالد و .شهرهای بزرگ خبری ندارند ۀپاکدشت و زور آباد کرج و کپرنشینان کهنوج و حلبی آبادهای حاشی

آنها فریاد  .حاشیه نشین خبری ندارند هایخونی بچه تومانی آن و کم 168888دالری آن و یک وعده غذای  788بستنی با ورق طالی 

شنوند چون در جهت  بینند و نه می آنها چشم و گوش دارند ولی نه می .ندانفر را در اعتراض به دیکتاتوری و خفقان نشنیده هامیلیون

چون آنها را  منظورشان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا نیست گویند که حتما   اط میآنها از مردم با نش. منافع طبقاتیشان نیست

سایر رهبران مافیائی معمم و مکالی جا خوش  و هاالریجانی و هاو رفسنجانی هاطبسی و هابلکه عسگراوالدی  دانند اساسا مردم نمی

وابسته به  دالل و قاچاقچی اردی چند درصدی از دزدان سرمایهو قشر نظامی و انتظامی مختلف دولتی و امنیتی و هایکرده در ارگان

بعد از دریدن و تناول قربانی خود  و همچون حیوانات درنده خندند حاکمیت که سرمست از غارت و چپاول اموال ملی به ریش مردم می

 .کنند احساس نشاط می

ت ارزاق عمومی و مسکن و حمل و نقل و برق و آب و قیم ۀلعاداو افزایش فوق هادر سال گذشته به دنبال اجرای حذف یارانه

صورت رکود در تولید صنعتی و کشاورزی و تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی ه بحران اقتصادی ب و درمان، و دارو گاز و پوشاک

رهای امپریالیستی آمریکا کشو و تهدیدات نظامی غیر قانونی و جنایتکارانه هایدر مقابل ارز خارجی نمود پیدا کرد که با شروع تحریم

اساس قیمت جهانی  کاالها امروز بر ۀدر شرایطی که هم. بحران اقتصادی بیش از پیش تعمیق یافت مردم میهن ما، ۀعلی اروپا ۀو اتحادی

ر د سال گذشته ارزش دالر در مقابل لایر رشدی صد در صدی داشت ، شود و بر اساس دالر محاسبه می گاهی بیش از قیمت جهانی و

اساس لایر و نسبت به سال گذشته با  بر با دالر بلکه بر خالف کاالهای دیگر نه با قیمت جهانی و چنین شرایطی حداقل حقوق کارگران

کارگر تحمیل  ۀدر صد نسبت به سال گذشته به طبق 82در صد افزایش تعیین گردید که در واقع کاهش قدرت خریدی به میزان  18

گذشته نیز حتی مطابق آمار رسمی و دولتی بیش از هشتاد درصدشان در زیر خط فقر زندگی  هایالکارگران که در س .شود می

 457هزار و  189تعیین مبلغ .نداکردند اکنون با این میزان کاهش قدرت خرید همگی به زندگی در زیر خط فقر مطلق محکوم شده می

 تورم رسمی درصد 78تا  18با توجه به میزان  حتی دستمزد هایردهدرصدی برای سایر  4به عنوان حداقل دستمزد و افزایش   تومان

  .اعالم شده یعنی عامدانه و آگاهانه کاهش دستمزدها دروغین

گاه  گذشته نیز هیچ هایدر دهه: "نویسد  موسوی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی میخبرگزاری ایلنا از قول رحمت  هلا

تمام  ۀتوانست دوسک با یک ماه حقوق، کارگر می 54در سال "::کند و اضافه می." ایش نیافته استمزد بر اساس نرخ واقعی تورم افز

کند و  بین قیمت گوشت و دستمزد می ایاو سپس مقایسه. توان یک نیم سکه خرید فقط می 98و یک نیم سکه بخرد و در سال 

کیلو  16که امروز با یک ماه حقوق می توان  خرید در حالیکیلو گوشت گوسفند  168شد  با یک ماه حقوق می 54در سال :" گوید می
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با این مقایسه مشخص است دستمزد  ( هزار تومان است 25کیلوئی  گوشت گوسفند در حال حاضر حداقل) گوشت گوسفند خرید 

 " .را داشته باشند 54تا بتوانند قدرت خرید سال  کارگران چقدر باید افزایش پیدا کند

سه سال از مالخور کردن انقالب مردم چیزی و توان فهمید جمهوری اسالمی بعد از گذشت سی  نگشتی میبا همین حساب سر ا

آنها که مدعی  این است که ۀواقعیت زندگی کارگران و زحمتکشان نشاندهند .کارگر به ارمغان نیاورد ۀجز فقر و فالکت برای طبق

 اری ودو حتی در حال حاضر با وقاحت خود را مخالف نظام سرمایه بودند  برپائی حاکمیت مستضعفین و اجرای عدالت اسالمی و قسط

  .تا چه حد کذاب و ریاکار و خدعه گرند نامند کنند و دولت خود را عدالتخواه می حامی جنبش وال استریت معرفی می

سازمان تجارت جهانی  لمللی پول وااقتصادی نئولیبرالیستی جمهوری اسالمی که توسط بانک جهانی و صندوق بین هایسیاست

و تغییر قانون کار در جهت منافع  هاگمرکی و حذف یارانه هایو کاهش و حذف تعرفه هاشود و خصوصی سازی به آنها دیکته می

در راستای منافع بورژوازی تجاری  گسترش بیکاری و فقر و در جهت نابودی تولیدات داخلی و از آن جمله هستند کامال   اراندسرمایه

کارگران و زحمتکشان برای . باشد کاال به ایران می ۀصادر کنند خارجی اراندو برادران قاچاقچی و سرمایه هاتکنوکرات و مالی و

حاکمیت دیکتاتوری و ضد کارگری جمهوری اسالمی و  ۀجز وحدت و تشکیالت و تشدید مبارزه علی ایرهائی از وضعیت موجود چاره

 .وکران استعمار ندارندو ن هاامپریالیست ۀهشیاری و مبارزه علی

 
* * * * * * * * * 

 

 رژیم ترور و ریاکاری: آمریکا

 پیرامون جنایات امپریالیست آمریکا در افغانستان

 
 ی به دختران کشورهای اشغالیئمریکاآتجاوز دسته جمعی سربازان 

 

این بار، خشم مردم افغانستان . است حضور نظامیان آمریکا و ناتو باز هم سراسر افغانستان را فراگرفته ۀموج اعتراضات علی

دست یک گروهبان ارتش آمریکا در ه اسفند ب 21زن در روز  1کودک و  9شهروند افغانستان، از جمله  16در پی قتل عام فجیع 

وریستی را تر ۀانفجاری رسید که حتی دولت دست نشانده افغانستان نیز مجبور شد این حادث ۀاستان قندهار به چنان نقط پنجاویروستای 

ه طرحی از پیش برنامه ریزی شده بخواند و از آمریکا مجازات مجرم را خواستار شود و نمایندگان مجلس فرمایشی افغانستان هم ب

لعمل دولت و مجلس را ناکافی دانسته و دولت ابا این وجود، مردم عادی افغانستان، عکس. عالمت اعتراض، صحن مجلس را ترک کنند

 . نمایند پرده پوشی جنایات متعدد آمریکا در کشورشان متهم می آقای کرزای را به

در یک  "قرآن سوزی"این حادثه چندی پس از آن اتفاق افتاد که غلیان خشم عمومی مردم افغانستان در اعتراض به عملیات 

حادثه نیز، پخش تصاویر ادرار کردن  ی در شمال کابل در اوایل اسفند ماه هنوز فروکش نکرده بود و قبل از اینئپایگاه نظامیان آمریکا

 ۀی بر روی اجساد سه افغانی قربانی جنایت خود، موجی از نفرت و انزجار شدید در میان مردم افغانستان و همئچهار سرباز آمریکا

راه ه شورها بی و حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان و سایر کئبشریت آگاه جهان را نسبت به جنایات متعدد نظامیان آمریکا

 .انداخته بود

ی مرتکب شد، به ئو آمریکا در مقابل این جنایت هولناکی که نظامی آمریکا "دولت محلی"اظهارات و موضعگیری مقامات 

روال معمول، منبعث از یک نسخه آماده تزویر و ریاکاری سبکسرانه بود و مثل همیشه سعی کردند حادثه روی داده را به یک نظامی 

شایان . شود، از دید عمومی پنهان نمایند نسبت داده و اصل موضوع را که در واقع، نمود عینی تروریسم دولتی شمرده میی ئآمریکا

، سیاست جنگ ساالران آنها، روی آشکار و پیدای قضیه است و دقیقا   ۀعقیده برخورد شاید عوام پسندانه ب ۀتوجه است که این شیو

تر، این طرز برخورد به حادثه،  عبارت صحیحه ب. بگیرند "مار را با دست سید علی"خواهند  یدهد که م امپریالیسم را بازتاب می

ً  با سیاست آمریکا در انحراف افکار عمومی از اصل واقعیت منطبق است که سعی می که بود،  ،که بود"کنند در زیر فریادهای  عیناَ

نسبت دادن چنین حوادث تروریستی به این یا آن فرد دون پایه، جانب طرز دلخواه خود تغییر داده و با ه صورت مسئله ب "من نبودم

 .اصلی مسئله، یعنی چهره مزورانه و تروریستی دولت آمریکا را پنهان سازند

میلیون انسان قربانی  هاگونه حوادث نگریسته شود، آگر آن قیامت موهوم برپا گردد و ده اگر از منشور واقع بینی به این

 ۀسرخپوست بومی نابود شد هاطلبانه، تجاوزگرانه و تروریستی امپریالیسم آمریکا در اقصا نقاط عالم، از میلیونتوسعه  هایسیاست

جای جهان سر از خاک برآورند و برای ادای شهادت در مقابل دادگاه تاریخ به  هرروزمره امروزی در  هایاتازونی گرفته تا کشته

و غصب و تصاحب ( اتازونی) خوانین جنایتکار اروپا با مهاجرت به آمریکای شمالیداران و  صف شوند، روشن خواهد شد که برده
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منظور تثبیت، تداوم و مدرنیزه ه و قتل عام جمعیت بومی آن، کشور جعلی و متجاوزی بنام ایاالت متحده آمریکا را ب هااین سرزمین

و این، . تشکیل داده و پروراندند هاتن تمام ضد ارزشچنین، ابدی ساخ کردن مستمر بردگی و بندگی، تروریسم و تجاوزکاری و هم

صورت انفرادی و ه آید که چه ب حساب میه ی بئهمان صورت اصلی مسئله و جانب ناپیدای جنایات هولناک ارتکابی نظامیان آمریکا

 ...اندازند راه میه خون ب هایزنند، حمام ت تروریستی دست میاصورت جمعی به عملیه چه ب

 ۀنفر و آتش زدن اجساد آنها منجر گردید، یک حادث 16اسفند در روستای پنجاوی افغانستان که به کشتار  21تی تروریس ۀحادث

کم اتفاق نیافتاده است که نظامیان اشغالگر آمریکائی در افغانستان، عراق و سایر کشورها، . فرد و یا اتفاقی نبوده استثنائی و منحصر ب

شهرها و روستاهای کشورهای اشغالی، بارها و بارها مرتکب چنین جنایات  هایو خیابان هاچهعلنی و مخفی، در کو هایدر زندان

کرات مراسم عزا و عروسی مردم افغانستان و عراق را بمباران ه این تربیت یافتگان مکتب پنتاگون و سیا، ب. دهشتناکی شده باشند

را بر سر ساکنانشان خراب نموده، مردان و کودکان را به  ها، خانه"تتروریس"ند و یا به ظن وجود ارا به رگبار بسته هاکرده، انسان

 . نداند و زنان و دختران را پس از تجاوز کشتار کردهازیر آتش گرفته

این یا آن فرد، این یا آن  "اشتباه" ۀند حادثه را نتیجاگونه موارد، مقامات رسمی سعی کرده این ۀجالب توجه است که در هم

حادثه و مجازات  ۀنده و حداکثر با یک عذرخواهی بی معنی و یا اظهار تأسف خشک و خالی و قول رسیدگی به پروندخلبان جنگنده خوا

خود ایجاد  هایکه تغییری در سیاست از آسیاب بیافتد و سپس، بدون این هاعاملین، سر و ته چنین فجایع هولناک را بهم بیاورند تا آب

جنگ با آنها، از ده سال پیش افغانستان را اشغال کرده  ۀبهانه ادامه دهند، که آمریکا و ناتو ب هاتیسرکنند، باز هم به جنگ با همان ترو

 . ندابه دور میز مذاکره نشسته هاو امروز در یک امیرنشین دست ساز امپریالیسم بنام قطر، با همان تروریست

دولت "رسیدگی  هایو وعده ها، اظهار تأسفهایعذرخواه ۀبهانه هر دیدگاهی که بخواهد وحشیگری نظامیان اشغالگر را ب

فرض کنیم آن سرباز و یا سربازان آمریکائی خودسرانه  و آمریکا توجیه نماید، باید پاسخ این سؤاالت را هم بدهد که اصال   "های محلی

یکا به چه حقی باید در آمر شود که، اصوال   در این صورت، بالفاصله این سؤال مطرح می. ندابه چنین جنایتی دست زده و یا زده

مکتب پنتاگون و  ۀافغانستان یا هر کشور دیگری حضور نظامی داشته باشند؟ چه کسی و یا کدام دولت، جالدان آدمخوار تربیت یافت

سازمان سیا را به کشور افغانستان و یا هر کشور دیگری روانه کرده است؟ آیا وجود صدها پایگاه نظامی و حضور صدها هزار ارتشی 

مختلف جهان، حاصل دیگری غیر از فجایع پیاپی ترور و قتل عام زنان و کودکان، پیران و جوانان  یی در کشورهائالیخولیائی آمریکام

 و ویرانی کشورها به بار آورده است؟

کلی  طوره ناگوار تاریخی و تکرار مستمر حوادث مشابه آنچه گروهبان ارتش آمریکا در روستای پنجاوی و ب هایواقعیت ۀهم

و  هاکنند که مسئولیت تمامی تجاوزات وحشیانه به زندگی انسان شوند، ثابت می در افغانستان و هر کشور دیگری مرتکب شد و می

 ۀدولتی است که کشور دیگر را به زیر سیطر ۀطور مشخص بر عهده این یا آن شخص، بلکه، ب ۀو ترورها نه بر عهد هاقتل عام ۀهم

 .نظامی خود درآورده است

اصطالح سرد در کشورهای مختلف جهان و از جمله در ه حوادث خونین روزمره پس از پیروزی امپریالیسم جهانی در جنگ ب

قاطع و پیگیر  ۀکند که بدون مبارز جهان ثابت می کنارطور کلی در گوشه وه یوگسالوی، افغانستان، عراق، پاکستان، سومالی، لیبی و ب

تروریستی آن، نه تنها ــ  لمللی، بدون متوقف ساختن ماشین جنگیاآمریکا، سرکرده قداره بندان بینتروریسم دولتی امپریالیسم  ۀعلی

لسابق ادامه خواهد داشت و ساکنان کره زمین هرگز افی جهان کما ۀبمباران و ترور مردم بی دفاع افغانستان، حتی حمله به بشریت هم

 .روی صلح و امنیت، آزادی و آرامش را نخواهند دید

 

* * * * * * * * * 
 

 اعالمیه
 

 !بریده باد دستان اشغالگران
 

شب هنگام یک تن از . بار دیگر به حیث یکی دیگر از روزهای خونین، ثبت تاریخ کشور ما شد 1198حوت  21یکشنبه 

زحمتکش  هایز تودهتن ا 14افراد بی دفاع ملکی و رگبار مسلسل، خون  هایی با داخل شدن به خانهئمریکاآمزدوران روانی و وحشی 

تن دیگر شان را زخمی  12ی والیت قندهار را که بیشتر آنان کودکان و زنان بودند، به زمین ریخت و ئدفاع ولسوالی پنجوا و بی

مردم افغانستان  ۀی و متحدان آن علیئمریکاآاین جنایت، نه اولین و نه آخرین نوع از اعمال ضد انسانی و هیستریک اشغالگران . ساخت

 .نداما روا داشته هایتوده ۀرا علی هاآشام و وحشی بدترین جنایات و توهین خون هایقبل بر این نیز امپریالیست. است

گیرد که یک تن از جالدان زن به نام میلنی ویرور که سفیر اوبامای قاتل در  کشتار این زنان و کودکان در حالی صورت می

سازند و وزارت  می "رهبر"را برای ما  "اندیشه"ی از نوع ئهاوری خونریز، خانمباشد، در کنار بیرق این امپرات امور زنان می

 .دهند را می "زن شجاع"جایزۀ  "درانی"ی از نوع ئهاخارجۀ این اشغالگران به خانم

ترین و  ی و متحدان آن با استخدام لومپنئمریکاآاشغالگران . سازد گری سرشت امپریالیزم را می جنایت، بربریت و نظامی

ترین معاش، جلو مصارف اضافی جنگی خود را بگیرند و  ترین افراد در اردوی خود، تالش دارند تا از یک طرف با پرداخت کم جانی

و  وحشی هایکه این انسان سازند، اما این "پاک"کشان، دزدان و رهزنان  از سوی دیگر کشورهای خود را از وجود چاقوکشان، آدم

 .شان هیچ ارزشی ندارد زنند، برای اربابان به چه جنایاتی دست می( افغانستان و عراق)روانی در کشورهای اشغال شده 
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، قتل عام کودکان و زنان، بمباران هاکنار اجساد، شاشیدن بر مرده "یادگاری" هایمزدوران وحشی اشغالگر با گرفتن عکس

ها در  ترین سالح ترین و مهلک فاده از پیشرفتهو محافل مردم، قطع اعضای بدن اجساد برای تفریح و سرگرمی، و است هاعروسی

مریکایی از بم، آگران ناتو تحت فرماندهی اشغالگران  وحشی( معلومات)به گزارش روزنامۀ دنمارکی انفورمیشن )میدان جنگ 

ی ئمریکاآظامیان دهد که ن اسناد افشاء شده نشان می. ندای دارای فاسفورس سفید در مناطق مسکونی استفاده کردهئهاموشک و نارنجک

گیرد  پوست قربانی آتش می هادر اثر اصابت این موشک. نداموشک حاوی فاسفورس سفید پرتاب نموده 58تا  28بر روی یک هدف 

ماهیت واقعی، پلید و غیر انسانی نظام سرمایه و امپریالیزم را به ( کند که آکسیجن به بدن برسد، آتش تا عمق بدن نفوذ می و هنگامی

 .اشته اندنمایش گذ

رود، و لبالب از جنایتکاران  در تاریخ کشور ما به شمار می هادولت پوشالی کابل که یکی از مزدورترین و فاسدترین دولت

ش در دست کاخ سفید است، با ایئاداند هست و بود هر ثانیۀ دولت پوقانه پرچمی، جهادی و طالبی است، با این که می ــخلقی 

 !! کند تا بیشتر از این خون نریزند را به بادارانش صادر می "آخرین هشدارها"ریخته و  بچگانه، اشک تمساح هایژست

شان ااشغالی به خاطر منافع در افغانستان، عراق، لیبیا، سوریه، فلسطین و سایر کشورهای اشغالی و غیر هاامپریالیست

تحت ستم و  هاید عمق درد، رنج و بدبختی ملتتوان نمی ایهیچ کلمه. ندازحمتکش را جاری ساخته هایاز خون توده ئیهاجوی

از جنایات ضد انسانی نظام سرمایه را که  ایسازمان انقالبی افغانستان درینجا گوشه. رود، به نمایش بگذارد می هاجنایاتی را که بر آن

و  "رهبری"دان به دهد تا آنانی که زیر بیرق این جال در کشورهای اشغالی توسط ماشین جنگی آن صورت گرفته، انعکاس می

 .خونخواراند هایامپریالیست مقدار گران ارزان و بی رسند، بدانند که مشاطه می "شجاعت"

 مرگ بر امپریالیزم

 !در راه سوسیالیزم، به پیش

 سازمان انقالبی افغانستان

 2812مارچ  12

 امپریالیست ها هایگری از جنایات و وحشی ایگوشه
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 شاهدی از شهر حمص در افشای مزدوران امپریالیسم 
 "تبهکاران وافراطیون مسلحند ،ارتش آزاد سوریه"

 

 
 

 کند مي ایجاد وحشت اقلیت هایگروه میان در سوریه آزاد ارتش  که گوید مي ابتسام
 

 ،این را ابتسام. شود با واقعیت همخوانى ندارد خبرى غربى و خاورمیانه مخابره مي هایتصویرى که از سوریه توسط رسانه« 

زیر او در مورد  ۀدر مصاحب. ارتش آزاد ناچار به ترک شهر شد هاییخاطر غارتگره گوید که خود ب مص ميحیکى از ساکنان شهر 

و نه هیچکس  ،کند که این مردم سوریه او اشاره مي. دهد جنایات انجام شده توسط مخالفان مسلح مورد حمایت بیگانگان شهادت مي

 ». گیرند ميکه رئیس جمهور بماند و یا برود تصمیم  هستند که باید در مورد این ،دیگرى

                                                                                       *** 

 تو عملیا هفته نامه پرولتر ارگان مرکزی حزب کمونیست سوئد با یکی از ساکنان شهر حمص درمورد وقایع اخیر ۀمصاحب

 2812دوم مارس  ۀپرولتر نیم 11 ۀشمار رداین مصاحبه  .در شهر حمص و سایر شهرهای سوریه" یهارتش آزاد سور"تروریستی 

این کشور و حمایت  مورد نقض حقوق بشر در آور در با دامن زدن به بحران سوریه و تبلیغات سرسام هاامپریالیست. انتشار یافته است

لیبی  رخ  پی تحقق همان سناریوئی است که در گیرد گام به گام در می استعماری الهام هایکه ازسیاست ،اپوزیسیون خودفروخته از

 این سناریو بود که با وتوی چین و ۀشورای امنیت سازمان ملل متحد پیش زمین طرح پیشنهادی محکومیت دولت سوریه در. داده است

لمللی ادادگاه بین بشاراسد در ۀتبلیغ محاکم وپا وار ۀو آن را به شکست کشانید، تحریم اقتصادی سوریه توسط اتحادی روسیه مواجه گردید

لیکن . جهت همان سیاستی است که به منظور سرنگونی رژیم سوریه تدوین و طرح شده است همه در... خاطر جنایت جنگی ه الهه ب

 هایبه سیاستپایان نخواهد گرفت و آنها برای مشروعیت بخشیدن  هامریکا به این زودیآس آن أو در ر هاامپریالیست ۀتوطئ

آن بتوانند تحت لوای دفاع از حقوق بشر و پیش گیری  ۀادام ی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیازمندند تا درأشان به راتجاوزکارانه

و با سرنگونی رژیم بشاراسد رژیمی را در مسند قدرت بنشانند که حافظ منافع بی چون  از قتل عام مردم سوریه به سوریه تجاوز نمایند

و  هاکه مورد پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی امپریالیست" آزاد سوریه" رسد ارتش پوشالی نظر میه ب.منطقه باشد چرای آنها در و

 دول  ارتجاعی عربی و ترکیه است با شکست مفتضح آمیزی مجبور به عقب نشینی شده و نیروهای دولتی سوریه کنترل شهر حمص و

مورد  امپریالیستی و صهیونیستی اسنادی به نقل از اپوزیسیون سوریه در هایدر رسانه.اندگرفته  ید خویش دیگر نقاط سوریه را در

سازمان  اخیرا  . خواند ملگی بر دروغ و فریب افکار عمومی استوار بوده و با واقعیت نمیجو خوردهای شهر حمص انتشار یافته که  زد

که بیرحمانه " ارتش آزاد سوریه" مورد عملیات تروریستی و ضد بشری حقوق بشر در آمریکا  مجبور گشت بخشی از حقایق را در

 که هر این آمریکا نیز با استناد به این گزارش مبنی بر .غیر نظامیان را به قتل رسانده است، تائید و انتشار دهد ینظامیان سوری و حت

سیه و چین را متقاعد نمود که بر اساس طرح جدید هستند و باید راه حلی برای این بحران پیدا کرد رو" دوطرف جنگ خشونت طلب"

امپریالیست آمریکا برای به زانو  هایالبته این تازه آغاز کاراست و توطئه. ی مثبت دهندأشورای امنیت سازمان ملل متحد ر ۀبه قطعنام

شود، فشار  منطقه خالصه نمی درفقط به سوریه  هاپایان نخواهد گرفت زیرا اهداف امپریالیست هادرآوردن رژیم سوریه به این زودی

زیرتالشی است برای روشن  ۀمصاحب ۀترجم. بر ایران و تغییر آن به یک رژیم گماشته نظیر عربستان در دستور کار آنها قراردارد

  .و مزدورانشان در سوریه هاکردن  حقایق شهر حمص  و افشای امپریالیست

 3162اسفند ــ  هئیت تحریریه                                                       

 *****اطالعااااسسسسسغغغغذذذذذللالااااااا         

 قومی و مذهبی و اپوزیسیون سوریه   هایمورد اقلیت ابتدا اطالعاتی کوتاه در                   

 FAKTA OCH BAKGRUNDعات 

 قومى سوریه  - ترکیب مذهبى

 

درصد   98 تقریبا  . قومى تقسیم شده است  ــمذهبى  هایاز گروه ایبه مجموعه ،یهمیلیون نفرى سور 22جمعیت بیش از 

 . دهند ردها تشکیل ميترین اقلیت قومى را ک   بزرگ. جمعیت عرب هستند

مسیحیان و  ،علوى و مسلمانان هایشیعه ،مذهبى هایترین اقلیت بزرگ. درصد سنى هستند 48از لحاظ مذهبى 

  .است( نسوریه و ارد   ،اسرائیل ،مذهبى کوچک ساکن در لبنان ــت قومى که یک اقلی( دراویش)دروسر

 

 شهر حمص

 

جمعیت است و در نزدیکى مرز لبنان بر سر راه میان دمشق نفر هزار  888888 دارای حدودا   حمص سومین شهر بزرگ و 

 .جمعیت به یکى از گروهاى اقلیت تعلق دارند درصد از 48 ــ 18اما  ،اکٽریت مردم سنى مذهبند. درجنوب و آلپو در شمال قرار دارد
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 اداره کننده گان کشور

 

این نقش رهبرى کننده در کشور و جامعه در گذشته در . بر کشور حکومت کرده است 1951حزب سوسیالیست عرب از سال 

ى کشور باید بر اساس کٽرت در قانون اساسى جدید به جایش نوشته شده است که سیستم سیاس. قانون اساسى نوشته شده بود 8 ۀماد

 .    ى پایه گذارى شودئگرا

 از جمله دو حزب کمونیست ،در این جبهه ده حزب دیگر. پیشرو ملى تحت رهبرى حزب بعٽ ظاهر شد ۀجبه 1942در سال 

یستم عمل عنوان اپوزیسیون در چهار چوب سه به درجات مختلف ب هااین. نیز وجود دارند( توفان ــ !بخوانید احزاب رفرمیست)

همزمان مدت درازیست که . کنند در کنار حزب بعٽ و از استقالل سوریه و جنبش ضد امپریالیستى حمایت مي هاکمونیست. نمایند مي

 .ندامحکوم نموده 2888 هایکراتیک و آزادى مطبوعات را تقاضا و لیبرالیزه نمودن اقتصاد را در دههودم هایآنها رفرم

 

 مخالفان

 

تقسیم  وتر ادغام  کوچک هایخودشان در سازمان ۀکه آنها نیز به نوب ،کوچک هایگروه از تقریبا   ایمجموعه مخالفان سورى به

 . نداشده

آنها از . عنوان نیروى غالب پایه گذارى شده لمسلمین بانادر استانبول همراه با اخو( .سى .ان .اس)شوراى ملى سوریه  ــ 1

 .ان .اس) ،به تازگى. زنند با دولت سر باز مي هاز مذاکر اى نظامى بیگانه تقاضاى دخالت وبارها از نیروه ،ارتش آزاد سوریه حمایت

. بار دیگر از انجام مذاکره امتناع ورزید یک ،نان طرفین را ترغیب به مذاکره نمودنکه میانجى سازمان ملل متحد کوفى آ زماني( .سى

 . ن سوریه در تونس ایفا نمودندرا در کنفرانس دوستا ایدر فوریه آنها نقش تعیین کننده

عرب و  هایناسیونالیست ،ى دین از سیاستئن جدااهوادار( .سى .سى .ان)کراتیک وهماهنگى ملى براى تغییرات دم ۀکمیت ــ2

" سرنگونى رژیم ستمگر فاسد"هدف آن . وردآ رد و یک حزب چپ که در گذشته خود را کمونیست خوانده بود گرد هم مياحزاب ک  

آنها . مذهبى و دخالت نیروهاى نظامى بیگانه در کشور مخالف استــ  با قهر و از هم پاشیدگى قومى .سى .سى .ا همزمان انام. است

ترتیب دهنده گان درها را براى  ،که اما از شرکت در کنفرانس زماني ،سوریه شرکت کنندــ  ابتدا بر آن بودند که در کنفرانس دوستان

 نمودند      داریخود ،دخالت نظامى باز گذاشتند

 ۀبخشى از جبه که ضمنا   ،از جمله از حزب ملى اجتماعى سوریه( .ال .سى .اف .پى)خلق براى تغییرات و آزادى  ۀجبه ــ1

 . شود تشکیل مي ،سوریه هایملى کمونیست ۀو کمیت ،پیشرو ملى با حزب بعٽ است

یت بخشیدن به دخالت نیروهاى بیگانه محکوم نموده و ى جهت مشروعشعنوان کوشه سوریه را ب ــآنها کنفرانس دوستان 

 .سى .سى .اما شدیدتر از ان ،رادیکال و اصالحات گسترده هستیم هایما خواهان رفرم. خواهان یافتن راه حلى از طریق مذاکره هستند

 .    نمایند کید ميأدخالت بیگانگان ت ۀبر روى ضرورت اتحاد ملى علی

. او چهل ساله است و به اقلیت مسیحى در سوریه تعلق دارد. طریق رفقایش در سوئد تماس گرفته استکارگر با ابتسام از  ۀنشری

ضامن آزادى مذهب و همزیستى مسالمت آمیز میان بسیارى از  ،گذشته از اشتباهات و کمبودهایش ،درک او اینست که رژیم سوریه

امرى که . ند مورد تهدید قرار گرفته استارژیم دست به اسلحه برده ۀى که علیئاین همزیستى توسط تندروها. قومى مذهبیست هایگروه

خواهد که با نام کامل خود و یا با تصویر در این مصاحبه  یابتسام نم ،دلیل مسائل امنیتىه ب. نداش آنها را تجربه نمودهااو خود و خانواده

 .شرکت کند

 : گیریم حال مصاحبه را پی می

 

 بگوئید؟ خودت به راجع کمى  توانید مي ــ س

 

در یازده ماه گذشته به دلیل زد و خوردها بین ارتش و باند هاى مسلح . کنم من داروساز هستم و در حمص زندگى مي -ج

 . کنم ى با پدر و مادرم زندگى ميرچهار ماه قبل شهر را ترک کردم و جاى دیگ. نستم کار کنمانتو

 روزانه سوریه ارتش نآ اساس بر که دنهمید ارائه تصویرى همیشه یهسور از خودشون هایگزارش در سوئد خبرى هایرسانه

 .دمیکن عام قتل را نظامى غیر مردم

از طریق خبرگزارى .شود خبرى به پیش برده مي هایسوریه قبل از هر چیز توسط رسانه ۀآدم باید متوجه باشد که جنگ علی

هیچکس . دهند تا آن را اهریمن جلوه دهند مورد ارتش سوریه انتشار می الجزیره مستقر در قطر و العربییا سعودى مرتب گزارشاتی در

 .کنند شدت زیاده روى ميه خبرى ب هایشود اما رسانه غیرنظامى را منکر هایتواند وجود قرباني نمي

 

 یتبشر ۀعلی جنایت مرتکب سوریه دولت که گفت پیالى ناوى متحد ملل سازمان بشر حقوق کمیسر سازمان تازگى به ــ س

 .دارد صحت این آیا .است شده

 

 طرف از شده ارائه اسناد اساس بر و یکطرفه او ۀمحاسب .دناهشد کشته نفر 8846 از بیش که دمیکن ادعا پیالى ناوى ــ ج

 .اردند وجود زمینه دراین ایبیطرفانه تحقیقات .هستند لندن مقیم و بشر حقوق ،مدعی کنند مي زندگى سوریه از خارج که است یمخالفان
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 .است نکرده دناهشد کشته سوریه آزاد ارتش  توسط که سربازى پانصد و هزار دو آن به توجهى هرگز پیالى ناوىباید توجه داشت که 

  .گوید نمي چیزى هم شود مي انجام مذهبى ــ قومى ۀانگیز با که غیرنظامى هایقرباني مورد در او

 

 .ئیدبگو وندمیش مخالف هایسنى خشونت ربانىق شکلى چه به هااقلیت که این مورد در کمى ــ س
نارنجک انداز مورد حمله قرار گرفته  ۀوسیله که اکٽر مردمش شیعه مذهب علوى هستند ب ،زهرا در حمصــ  ال ۀمنطق ــ  ج

از تنشان جدا  نها تجاوز کرده و سر تعداد زیادى از مردان جوان راآزنها را  ربوده و به . غیر نظامى حمله شده هایبه اتوبوس. است

یک از آنهاا  ال که کدامؤد و مسافرها باید به این سنکن را متوقف می هااتوبوس ،بازرسى ارتش آزاد سوریه هایدر ایستگاه. کردند

نها دزدیده شدند و مورد آزار و اذیت قرار گرفته و مجبورشان کردند که در تلویزیون الجزیره آبعضى از  .خ دهندسعلوى هستند پا

 . نداهند و اعتراف کنند که متعلق به نیروهاى امنیتى و به تظاهرات صلح آمیز تیراندازى کردظاهر شو

مسکونى الحیادیا  ۀرا به منطق ایارتش آزاد حمله ،امر گردان الفکوره بابا ۀزمان باعملیات نظامى ارتش سوریه در منطق هم

جولیان و اوم الزونار؛ مورد حمله واقع  تى دو کلیساى تاریخى؛ اس. ندآنها را غارت کرد ۀخان مردم را وادار به فرار و. انجام دادند

 .یک کشیش همراه با شصت و هشت نفر از مردم  به قتل رسیدند. شدند

 

 دلیل همین به و کرده قطع ردیگ شهرهاى از بعضى و حمص هایبیمارستان در را برق جریان آگاهانه دولت که شده گفته ــ س

  .باختند جان کودکان از شماری

 

زیر ساخت  ۀن علیاعنوان بخشى از عملیاتشه ب. بریم این به دلیل ارتش آزاد سوریه است که ما از قطع برق رنج ميــ  ج

. بندى برق را به اجرا گذاشتند به همین دلیل سهمیه. کنند حمله مي د،نوبرق منتهى میش هاینفتى که به نیروگاه هایکشور؛ آنها به لوله

الجزیره چند  باری این خبر . که خدمات درمانى را تضمین کند بیمارستانها را با ژنراتور برق مجهز کرده است طر اینخاه اما دولت ب

را گرفتند  نشان داده شد  هااما وقتى که فعاالن رد پاى عکس. را منتشر کرده که نوزادان  در شهر حمص به دلیل قطع برق جان باختند

 . ندریه مصر بودندکه آنها قدیمى و متعلق به اسک

 

 شده؟ تشکیل کسانى چه از (.آ .اس .اف) سوریه آزاد اصطالح به ارتش -س

من  به شما . ددور هم جمع شدن رجاسوسان القاعده و مرتجعین سنى مذهب دیگ ،تحت نام ارتش آزاد سوریه تبهکاران مسلح ــ ج

نگاه  ،القاعده ۀیکى از رهبران برجست ،قذافى عبدل حکیم بل هج بودنجا که یکى از رهبران براى حمله به آ ،کنم که به لیبى سفارش مي

م که وی؛ باید بگداما در مورد فراریان از ارتش که به اف اس آ پیوستن. انجام همین طرح براى سوریه در نظر گرفته شده. کنید

وقتى که بحران . وده خدمت سربازى بردو سال ب ود،ساله میش 18در سوریه باید هر کسى که . دخبرى زیاده روى میکنن هایرسانه

و  ددزدیده شدن آنهابعضى از . داحتمالى شرکت کنن هایدر جنگ دکه نمیخواستن براى این .دفرار کردن آنهاشروع شد خیلى از 

 . جنگند به نفع اف اس آ مي دو االن دارن دناهکه فرار کرد دخبرى اعتراف کنن هایرسانه درکه  دن کردنامجبورش

  

 شده؟ تبدیل سوریه آزاد ارتش براى سنگرى به عمر بابا دقیقا   راچ ــ س

 

خالف تحت تعقیب  هایخاطر کاره نجا و کسانى که بآمردم کم درآمد . امر سنى مذهب هستند ابخش بزرگى از ساکنان منطقه باب -ج

 .کنند پلیس هستند آنجا زندگى مي

رئیس جمهور تعلق  ۀکسانى که به دار و دست ،استها یدست علورهبرى کننده بیشتردر  هایکنند که پست یادعا مها خیلي

همراه با  ،اما این استدالل .گیرد این نکته  با  توجه  به این مسئله که وزیر دفاع کشور یک مسیحی است  در تضاد قرار می. دارند

 ..وردآ زمینه را براى رشد ارتش آزاد سوریه فراهم مي ،احساس به حاشیه رانده شدن

ى که مخالف رژیم سوریه هستد اسلحه قاچاق ئاز لبنان با پشتیبانى نیروها. امر نزدیک مرز لبنان قرار گرفته است ن بابادر ضم

در حال حاضر . شود نجا اسلحه از طریق ترکیه قاچاق ميآاز  ،بینیم ایدلیب مي ،شمال غربى ۀرا ما در منطق ایشرایط  مشابه. شود مي

صلیب سرخ و هالل احمر مردم را به داخل شهر . و نظم و ترتیب را به شهر برگرداندند دمر را آزاد کردنا بابا ،نیروهاى نظامى دولت

بازسازى را براى امکان پذیر کردن بازگشت یک زندگى عادى به  هایدولت پروژه. انسانى دادند هایآوردند و به آنها غذا و کمک

 .  شهر شروع کرده است

 دخالت پیشنهاد قبال   ترکیه و فرانسه .دمیکنن صحبت مسلح مخالفان به اسلحه ارسال مورد در قطر و سعودى عربستان ــ س

 ؟؟؟ ستچی مسئله این به راجع نظرت .ددادن ارائه را ،لیبى جنگ زمان در استدالل همان ،"نظامیان غیر از حمایت" براى نظامى

 

این کشور متهم . گوید بشر سخن می درمورد  حقوق ،تترین کشورهاى جهان اس عربستان سعودى که  خود یکى از کٽیف ــ ج

تروریستى  هایاز در آمد نفت براى پشتیبانى از سازمان. از افغانستان در شرق تا نیویورک در غرب ،میلیون انسان است 2به کشتار 

هائی که در مصر به قدرت مشابه با آن ،[جرسنى مذهبحاز مسلمانان بسیار مت ایشاخه]القاعده و احزاب سلفیستى  ،هامٽل طالبان

کند که سطح صادرات  کشور سعى مياین . است ى از ٽروتئامپراطورى با دریا کفارس ی جقطر در خلی. شود رسیدند استفاده مي

 ،کارى که در لیبى همان ،به مردم منطقه تحمیل کند در رقابت با روسیه افزایش دهد و بدین شکل نفوذ خود را را منابع طبیعى خودش

 .و مصر کرد تونس
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چه از جانب ناتو  و چه از جانب کشورهاى عربى یا  ،غیر قابل قبول است براى مردم سوریه هر گونه تجاوز خارجى کامال  

در پشتیبانى  ایسوریه هامیلیون. وجود آوردند دیدیمه لیبی  ب ى فرانسه درئما آن مصیبتی را که ناتو و بخصوص حمالت هوا. مسلمان

 .دخالت نظامى تظاهرات کردند هایدرخواست ۀلیاز رئیس جهمور و ع

 

 اعالم مردود کالهبردارى عنوان به گیرى ىأر این غرب در .دادند مٽبت ىأر جدید اساسى قانون به مردم اکٽر فوریه 0٢ ــ س

  ؟یدمیکن نگاه چطور صالحاتا روند به .شد
  

ببینند که  ،نندارا براى مردم سوریه خواه هابهترینکه  هستند یدعمکه  روقتش رسیده که غرب و کشورهاى دیگ ردیگــ  ج

حزب بعٽ حاکم به نفع سیستم چند  ۀقانون اساسى جدید نوشته شده که نقش رهبرى کنند 8 ۀدر ماد. اتفاقات مٽبتى در حال رخ دادن است

ز لحاظ خارجى هر رفرمى که ا. کراسى به زمان احتیاج داریمواز لحاظ داخلى ما براى آموزش درک قواعد دم. حزبى حذف شده است

در این رابطه ما . شود گیرد و یا با آن با بى تفاوتى برخورد مي شدت مورد انتقاد قرار ميه دولت در موردش تصمیم گرفته یا ب

کراتیک واز چه زمان عربستان سعودى این حق را پیدا کرده که سوریه را به خاطر کمبودهاى دم: الى را مطرح کنیمؤخواهیم س مي

قانون اساسى  .وقت راجع به پارلمان سعودى چیزى نشنیدم؟ احزاب سیاسى سعودى کجا هستنذ؟ ورد انتفاد قراربدهد؟ من هیچم

 گوید؟ سعودىچه می

طول  هااجتماعى سال هایوجود آوردن اصالحاتى در سیستم بیمهه ب ،ه کنیم که براى مٽال براى کشورى مٽل سوئدرما باید اشا

 تواند درخواست کند که اصالحات کامل یک دستگاه دولتى در عرض کمتر از یک سال انجام گیرد؟ يآدم چطورى م. کشد مي

 

 با ابدا   که دارند وجود دولتى منتقدان که است روشن کامال   این ؟یدبزن حرف مخالفان مورد در هم ایکلمه چند یدنامیتو ــ س

  .کنند مي محکوم را سوریه آزاد ارتش خشونت و نیستند قمواف (.سى .ان .اس) بیگانگان حمایت مورد سوریه ملى شوراى
 

که در ترکیه  ،الجزیره نقش ارگانى براى شوراى ملى سوریه. خبرى تحریف شدند هایرسانه ۀوسیله مخالفان در سوریه ب -ج

 هاخیلى از این گروه. بازى کرده است ،کند خلیج فارس و ترکیه حمایت مالى دریافت مي ۀاز کشورهاى حوز پایه گذارى شد و رسما  

 .    کنند یف شده بازى ميقلمسلمین توانقشى پوششى را براى حزب اخوان

سیاسى ارتش آزاد سوریه هستند و  ۀگویندکه نمایند آنها مي. بیش از همه از درخواست تجاوز ناتو حمایت کرده .سى .ان .اس

 هایبا برنامه ا  امرى که اتفاق. شرکت کنند ،شامل سقوط دولت نشود اگر این گفتگوها ،خواهند که در هیچ روند سیاسى و یا گفتگو نمي

تمام مردم سوریه است اما در قدرت چندان شرکتى  ۀاست  که نمایند یشورا مدع. شود عربستان سعودى و غرب منطبق مي ،قطر

موضع ( .سى .سى .ان)کراتیک وهماهنگى ملى براى تغییرات دم ۀکمیت. ى هم در سوریه وجود دارندرمخالف دیگ هایجنبش. ندارد

را مورد حمله  .اس .و اف .سى .ان .اس هایشدت شیوهه صلح آمیز دارد و ب هایروشنى در مورد تغییر رژیم با استفاده از روش

جبهه براى  ،دو جنبش دیگر. در روند اصالحات ارائه کرده است .سى .سى .را براى شرکت ان ایدولت دعوتنامه. دهد قرارمی

رود که بخشى از دولت  در ایجاد قانون اساسى جدید  مشارکت داشتند و انتظار می ،و حزب ملى اجتماعى سوریه ،آزادى تغییرات و

 .احتمالى ائتالفى شوند

 .؟ستچی سوریه مردم ۀآیند و سوریه به راجع اننظرت سخت شرایط این در -س

 

حال کشور همچنان در  با این ،داولیه برگرد تاخلى به حالامنیت د کنم که حتى اگر اگر حقیقت را بخواهید من احساس ميــ  ج

که  ستیک نگرانى این. زیادى به سوریه وارد شده است هایاین کشورها سالح هایبا آگاهى دولت.  باقى خواهد ماند اندشمن ۀمحاصر

من . ا براى خوش بینى وجود داردکنم که فض من احساس مي ،اما علیرغم این احساسات متناقض. دمذهبى باال بگیر ــ اختالفات قومى

 .یماهکنم که ما صدها سال کنار هم زندگى کرد به این واقعیت تکیه مي

  

وعده داده شده از طرف دولت به  هایرفرم ۀخواهم که کلی عنوان یک شهروند ميه من ب ،جز بازگشت صلح و ٽبات داخلىه ب

 مجازات شوند  ولتى شدیدا  د هایکه کارمندان فاسد در بخش و این دنیعمل دربیا ۀمرحل

 

 .ددارن را قدرت از العسد بشار خلع تقاضاى فارس خلیج ۀحوز کشورهاى و غرب جهان اما ــ س

 

 

 . گیرند این تنها اکٽریت مردم سوریه هستند که در مورد رفتن و یا ماندن اسد تصمیم ميــ  ج

 

 ؟ برگردید حمص به که یدکن مي فکر ــ س

 

 

نجا هر آو من  ،نجاستآمن  ۀخانوه و دارانخ. بزرگ شدم و مدرسه رفتم ،نجا متولد شدمن است آمحمص محل زندگى ــ  ج

 .تسلیم کنم آن را و من تصمیم ندارم که  است من زاین شهر همه چی. روم یکشنبه به کلیسا مي

 پایان                                                                           
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 برای دخالت نظامی در این کشور ست شورای ملی سوریهخوا
 ریا نووستی ــ ترجمه رضا نافعی

 
جورج صبرا نمایندۀ شورای ملی سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی در استانبول گفت که برای ایجاد یک داالن انسانی و یک 

است این اقدامات برای پایان دادن به خشونت بنا به گزارش رویتر او گفته . منطقۀ امن در سوریه دخالت خارجی ضروری است

کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل و نمایندۀ ویژۀ این سازمان و .نیروهای دولتی علیۀ تظاهرات مردم غیرنظامی ضرورت دارد

ستار آن شد که سازمان وی خوا. اتحادیۀ عرب، روز سه شنبه در آنکارا پایتخت ترکیه با نمایندگان اپوزیسیون ترکیه مالقات خواهد کرد

او با رجب طیب . عنان دوشنبه شب وارد آنکارا شد. ملل پیام روشنی برای سوریه بفرستد و خواستار قطع فوری خشونت گردد

کوفی عنان قبال  در دمشق با پرزیدنت بشار االسد . اردوغان، نخست وزیر و احمد داود اوغلو وزیرخارجۀ ترکیه نیز گفتگو خواهد کرد

. وی گفت محتاطانه خوشبین است، گرچه حل مسالمت آمیز بحران سوریه، همه چیز هست غیر از آسان. و گفتگو کرده بوددیدار 

سرگئی الوروف وزیرخارجۀ روسیه روز دوشنبه در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت مسکو به تنهائی قادر به ایجاد 

شورای امنیت باید بر اختالفات خود فائق آیند در غیر این صورت این مکانیسم عمل  اعضای. مکانیسمی برای حل مسئلۀ سوریه نیست

این ادعا که همه چیز بسته به روسیه است . مسکو با دولت سوریه در تماس دائم است و مصرانه خواستار حل بحران است.نخواهد کرد

ولی آنها هم بعضی اوقات کاری از . نت در افغانستان پایان دهدمثال  من میل دارم که آمریکا به اعمال خشو. یک ادعای صادقانه نیست 

شورای امنیت . جنگند دولتی سوریه میهای مسلح از جمله القاعده علیۀ ارتش و دستگاههای به گفتۀ الوروف گروه. آید دستشان بر نمی

. کند وهای دولتی گزارش تهیه و منتشر مینیر" رفتار وحشیانه"اجازه ندارد معیار عمل خود را افکار عمومی قرار دهد که فقط از 

 .«آنچه در درجۀ اول اهمیت قراردارد متوقف کردن خشونت است»وزیرخارجۀ روسیه تأکید کرد 
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 برهنگی با پرچم" تابو شکنی" ۀبه بهان

سیاسی  ۀلوث کردن مبارز با پرچم برهنگی و" تابو شکنی" ۀخورید که به بهان شما این روزها به جریانات مشکوکی بر می·

ا که در هیچ کجای ارتجاعی ر ۀکنند و این نظری فرهنگ برهنگی را تبلیغ می" آنها .نداجمهوری اسالمی به میدان آمده ۀاجتماعی علی

که افرادی تمایل داشته  این. دهند زنان جلوه می ۀترقیخواهان ۀکشاند، مظهر مبارز زنان را به کژراه می ۀجهان ب ردی ندارد و مبارز

هر کس حق دارد . فردی آنها را سلب کند هایباشند خود را برهنه کنند، مشکل شخصی و یا آزادی فردی آنهاست و کسی نباید آزادی

اری شمال اروپا دسرمایه ۀحتی در ممالک پیشرفت. توان به کسی ایرادی وارد کرد ع زندگی خویش را خودش تعیین کند، تا اینجا نمینو

 هاگیرد، در مورد این قبیل آزادی تری را در فرهنگ اجتماع می گونه تعصبات جای کوچک که مسایل جنسی تا حدودی حل شده و این

به عنوان مثال کسی حق ندارد، لخت و عریان در مجامع عمومی ظاهر . دیگران رعایت شوده برای احترام ب قوانینی وجود دارد که باید

ولی اگر کسی بخواهد عالقه به لخت . نداشخصی نیز حد و مرزی گذارده هایبر همین آزادی. عمومی استفاده کند ۀشود و از وسایل نقلی

شخصی خودش را به عنوان  هایسیاسی بسازد و عقده ۀانقالبی و سیاسی جلوه دهد و بخواهد از آن ابزار مبارزشدن خویش را امری 

سیاسی  ۀتواند سخنی در میان باشد و نه از مبارز وقت دیگر نه از مبارزه برای تساوی حقوق زنان می تسکین دهد، آن" تابو شکنی"

 هایو مریدان منصور حکمت است که برای آزادی" ب کمونیست کارگری ایرانحز" هایاین نوع تبلیغات خاص دارو دسته. زنان

معلوم نیست چه نیازی آنها را به این تئوری . گردند دنبال دالیل من در آوردی سیاسی میه جنسی که امر شخصی افراد است، ب

ردان حق دارند لخت شوند و در تساوی حقوق زن و مرد چه ربطی به لخت شدن زنان دارد؟ مگر م. کشاند مسخره می هایسازی

مجامع عمومی حضور پیدا کنند؟ این تبلیغات گمراه کننده از زمانی مجلسی شد که گویا دختر خانمی در مصر بعد از سرنگونی مبارک 

دختران  فورا  . مبارزه کند" اسالمگرائی"و " ساالری مرد"برای مبارزه با اسالمگرایان پیکر خود را به نمایش عموم گذارد تا با 

مبارزه  ۀهدف از تبلیغ این شیو. مبارزه پرداختند ۀاسرائیلی نیز در همبستگی با این دختر خانم مصری لخت شدند و به تبلیغ این شیو

سنی مبارک و یاران حاکم در مصر بود که همدستان ح   هایدختران و زنان مصری از مبارزه با ژنرال ۀمنحرف کردن مبارز

تنها برای زن و همسر و ناموس سایرین " هاانقالبی"ها که البته توسط این "تابو شکنی. "شوند حسوب میاسرائیلی م هایصهیونیست

اری است که زن را به دمصرفی سرمایه ۀبرد و صحه گذاردن به همان تبلیغات جامع شود، حرمت زنان را از بین می توصیه می

را مدتهاست شکسته است و " تابو"اری این دسرمایه. کند معه معرفی میتمتع جنسی مرد و بمب اتمی سکسی به جا ۀعنوان کاال و وسیل

سیاسی زنان و کشاندن آنها به  ۀبرای انحراف مبارز ایامپریالیستی کشف جدیدی نیست و دسیسه هایصحه گذاردن بر این سیاست

تاریک، جزئی، شخصی،  هایرصهه را به عزسیاسی و دموکراتیک آنها را منحرف کرده و این مبار ۀاعمالی است که جهت مبارز

به میدان آیند و مدعی شوند مفهوم تساوی حقوق " انقالبی"فرض کنید که مشتی . کشاند خصوصی افراد می هایخرده کاری، و حریم

 هاآیا این نظریه. زن و مرد در انتخاب اصل تک همسری نیست، بلکه زنان نیز باید حق داشته باشند به سنت چند شوهری روی آورند

 زند؟ ه زنان ایران برای کسب حقوق دموکراتیکشان یاری می رساند و یا به آن صدمه میب
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تبلیغات انحرافی نه تنها به تقویت مبارزات زنان ایران نمی انجامد بلکه دستاویزی است برای رژیم زن  ما شکی نداریم که چنین

 .برای رهائی زنواقعی  هایاسالمی برای بی اعتبار کردن پیکار کمونیست یستیز جمهور

  توفان نقل از صفحه فیسبوک سخن هفته 

 2812مارس 

 

* * * * * * * * * 
 

  اتمی رژیم صهیونیستی اسرائیل"بشر دوست"کالهک  در حاشیۀ
  

  

 

چنین خبری هیچگاه مورد تکذیب اسرائیل و  کالهک اتمی است و 788بریتانیا آمده است که اسرائیل دارای  هایدر رسانه

 هایدهند هم از تالش این ممالکی که امروز بر سر بمب اتمی موهوم ایران گریبان چاک می ۀاما هم.کا قرارنگرفته استاربابش آمری

اسرائیل برای فروش بمب و تجهیزات اتمی به رژیم  هایآفریقای جنوبی برای دست یابی به بمب اتمی خبر داشتند و هم از تالش

لمللی و هانس اکالهک اتمی است و ایران طبق آژانس بین 788دانند که اسرائیل صاحب  و امروز نیز می. نژادپرست آفریقای جنوبی

این . دارای یک کالهک اتمی هم نیست یاتمی عراق در دوران قبل از تجاوز نظامی به آن کشور، حت یرئیس اسبق بازرس یکستبل

 ،دانند چپ و آزادیخواه می ۀاناتی که خود را در خانواددامن برخی از جری یوسیع و گسترده است که حت ایتبلیغات دروغین به اندازه

این جریانات درک معیوبی از ماهیت امپریالیسم و کشور گشائی انحصارات .گویند  گرفته و بی خردانه از بمب اتمی ایران سخن می

و خاورمیانه دارند و از سر فقر فسیلی یعنی نفت در ایران  یبر سر تصاحب بازارهای جهان و کنترل انرژ هامالی و تضاد امپریالیست

لنین  ۀایران را یک جنگ امپریالیستی همانند جنگ جهانی اول تحلیل و با استناد به رهنمود داهیان ۀتئوریک ماهیت جنگ احتمالی علی

ز هیچ این جریانات هنو. پردازند سوی رژیم خودی،در یک جنگ امبریالیستی بود، به خلط مبحث میه تفنگ ب ۀکه برگرداندن لول

احتمالی به ایران  ۀدرمورد حمل ند و مرتبا  ابه عراق و افغانستان پس نداده هامورد تجاوز امپریالیست یشان درهامورد سیاست حسابی در

این  .چک بی محل کشیدن مد روز شده است .نمایند فرمان جنگ را به جنگ داخلی تبدیل کنیم، صادر می کشند و نیز چک بی محل می

 . لمللی هم پاسخگو نیستاه اسرائیل دارای سالح اتمی است و به هیچ سازمان و مرجع بینواقعیتی است ک

 

 

بمب که همگان روشن است  ویران کرد و امروز بر داشتن سالح کشتار جمعی اشغال و ۀامپریالیست آمریکا عراق را به بهان

دنبال همان سناریوی کثیف است و ه ه به بمب موهومی ایران بامروز نیز آمریکا با اشار. بهانه بود. اتمی صدام دروغی بیش نبوده است

نداشتن بمب اتمی . یر استذکالهک اتمی اسرائیل حقیقتی انکار ناپ 788.امپریالیسم نیز به تبلیغ آن می پردازند ۀمزدور و گماشت ایعده

ق خورده بگیرند بلکه باید خوشحال هم باشند زیرا ایران هم حقیقتی است انکار ناپذیر و آنها که ریگی در کفش ندارند نباید از مطلب فو

که دولت صهیونیستی و نژاد پرست اسرائیل  این. .و ممانعت از تجاوز نظامی به مردم ایران است هاهدف افشای سیاست امپریالیست

از جانب یکی از کارکنان اسناد مربوط به این واقعیت چه از جانب دولت فرانسه و چه . دارای بمب اتمی است حقیقت همه دانسته است

 . ست منتشر شده استهامدت 1986ساندی تایمز در سال  ۀشجاع اسرائیلی بنام آقای مردخای وانونو در مصاحبه با روزنام

 

 

بر اساس گزارش . برد جهان نام می ایاز اسرائیل به عنوان ششمین قدرت هسته 2818دفاعی جینز در ماه مارس  ۀهفته نام

دولت فرانسه فن آوری ساختن نیروگاه اتمی و . رسند عدد می 788اسرائیل تا  ایهسته هاینیتی بریتانیا کالهکاخیر کارشناسان ام

کشتار جمعی  هایجای هیچ کتمانی برای دارا بودن سالح. بمب اتمی را به درخواست اسرائیل در اختیار این کشور قرار داده است

 ا  گماشته نباشد حتم کسی که به انکار این واقعیت بپردازد اگر مزدور و.ماند نمی برای دولت صهیونیستی و نژادپرست اسرائیل باقی

که ایران تصمیم به ساخت بمب  اطالعاتی آمریکا معتقدند که هیچ شاهد قطعی دایر بر این هایتحلیلگران سازمان.نادان است جاهل و

به انکار سالح اتمی  شوند و که امروزه  مردمانی پیدا می حاال این*( .1198اسفند  22بی بی سی )8.اتمی گرفته باشد وجود ندارد

 نادان و کنند، اگر این عده کارگزار اجانب نباشند حتما   پردازند ودرعین حال بمب اتمی موهومی ایران را برجسته می اسرائیل می

 .هیونیسم استنفع امپریالیسم و صه ند و عمل اجتماعیشان باامپریالیستی را خورده هایفریب تبلیغات رسانه

 

* * * * * * * * 
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 اسکار ۀدریافت جایز ۀحاشی در

 
 

 

 
فور ه وروزها اظهار نظر کردن بی پایه و اساس و برخورد ذهنی به مسائل اجتماعی و سیاسی ایران که مالیات هم ندارد ب این

با الفاظ  ایعده. 2812ترین فیلم خارجی سال اسکار به ۀن و جایزیفیلم جدائی نادر از سیم ۀجمله درمورد همین مسئل از. شود یافت می

اینجا دیگر بحث . غلط است زیرا این یک نهاد امپریالیستی است د نفسا  وماورای چپ مذهبی براین نظرند که دریافت جایزه از هالیو

ی عرض اندام کرد و ورزش ۀتوان درعرص با این استدالل نه می. بلکه ماهیت نهاد جایزه دهند مطرح است. محتوای فیلم مطرح نیست

که این  ارتجاعی است بدون این دیگر بر این نظرند که این فیلم اساسا   ایعده. استها دست امپریالیست این نهادها در ۀنه علمی زیرا هم

ح دانند اما توضی دیگر اصغر فرهادی را رژیمی می ایو عده. صاحب قدرت نقد هنری باشند فیلم را دیده باشند و یا اینکه اساسا  

سخنرانی  گیرند که در نیز به اصغر فرهادی ایراد می ایعده. ایران نمایش داده نشد و به مذاق رژیم نچسبید دهند چرا فیلمش در نمی

بخشی هم براین باورند که از گفتارش بوی دفاع از تجاوز به  و. کوتاهش چرا از کارگران سخن نگفت وی یک عنصر ضد کارگریست

بریم که سگ صاحبش را  سر میه چه شهر فرنگی ب حال خود قضاوت کنید ببینید در. اال آخر.... آید یایران و انقالب رنگین م

 . ......آزارد بیمارگونه مشام را می هایشناسد و بوی بد بینی و خود بزرگ بینی و ذهنیگری نمی

 

 

 

در  گوئیم و چنین رخدادی را  مثبت و ک میاسکار را به آقای فرهادی و سینماگران مستقل و ملت ایران تبری ۀما  دریافت جایز

ع نمود و اآقای فرهادی در سخنانان کوتاهش از صلحدوستی مردم دف.نمائیم جهت تقویت غرور ملی فرهنگی مردم ایران ارزیابی می

به قاضی خوب است نگاهی به عین سخنانش بیاندازیم تا یک طرفه . نظامی را مردود اعالم داشت ۀجنگ و خشونت و تهدید و حمل

 : نرفته باشیم

  

 اسکار چه گفت؟ی راستی پس از گرفتن جایزهه اصغر فرهادی ب

 

 :اصغر فرهادی در سخنان خود گفت

فکر . کنند  بسیاری ایرانیان سرتاسر جهان دارند ما را نگاه می ،در این لحظه. ام سالم به مردم خوب سرزمین «

ها  آن. ساز خوشحال نیستند ی مهم یا یک فیلم یا فیلم خاطر این جایزه ها تنها به آن. اند ها بسیار خوشحال کنم آن  می

شود، این جا صحبت از   اند، چون در این زمان که صحبت جنگ و تهدید و حمله بین سیاستمداران رد و بدل می خوشحال

من با . استیک فرهنگ غنی و قدیمی که زیر گرد و غبار سیاست پنهان مانده . فرهنگ غنی کشورشان ایران است

اند و با نفرت و  ها احترام قائل ها و تمدن فرهنگ ۀمردمی که برای هم. کنم  ام می افتخار این جایزه را تقدیم مردم سرزمین

 ». خشونت سر سازگاری ندارند

 

 

 

 

 

 

 

 !زنده باد سینماگران مستقل ایران
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 حداقل دستمزد کارگران درسال آینده تعیین شد
 

 

ست که ا این درحالی.تومان تعیین و تصویب کرد 457هزار و  189سال آینده را  قل دستمزد کارگران درشورای عالی کار حدا

برنج، میوه و حبوبات ولبنیات  مردم نظیر گوشت و ایگیری داشته و قیمت ارزاق ومایحتاج پایه تورم نسبت به سال گذشته افزایش چشم

با .رصدی داشته استد افزایش صد فند به چهل هزار تومان ارتقاء پیدا کرد وگوشت گوس. آور سیر صعودی داشته است طور سرسامه ب

اری جمهوری اسالمی که به داما رژیم سرمایه.حداقل حقوق کارگران باید دومیلیون تومان باشد ،رشد تورم و هاتوجه به افزایش قیمت

فقرا و پر کردن شکم اغنیا  ۀتر کردن سفر جز فقیرلمللی پول مشغول است اصندوق بین نئولیبرالی بانک جهانی و هایاجرای سیاست

درصد از کارگران سراسر  88بیش از : یک کارشناس مسائل کارگری اعالم کرد: ، نوشت25/18/1198ایلنا، .هنر دیگری ندارد

رویۀ نرخ خط محمد رضا عمادی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن اشاره به افزایش بی .کنند کشور زیر خط فقر گذران زندگی می

هزار تومان  288با توجه به این که نرخ خط فقر در کالن شهرهای کشور یک میلیون و : فقر در کالن شهرهای کشور، تصریح کرد

درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت  88برآورد شده است، بیش از 

شود تا پایان سال جاری  پیش بینی می: در توزیع امکانات را موجب افزایش نرخ خط فقر اعالم کرد و افزودها او، نابرابری. کنند می

 ایهم زمان با اجر: عمادی، از افزایش تعداد واحدهای بحرانی در کشور خبر داد و افزود. نرخ خط فقر روندی صعودی به خود بگیرد

 .نداسوخت، واحدهای تولیدی کشور با بحران مواجه شدهبه دلیل افزایش نرخ  ،هاقانون هدفمندی یارانه

این صورت است که  تنها در اری ندارند ودسرمایه ودولت سرمایه ۀمتحد علی جز پیکارمشترک و ایکارگران ایران چاره

 .تشکیالت است کارگران وحدت و ۀچار.اران بیرون کشنددتوانند بخشی از مطالبات خود را از حلقوم سرمایه می

 

 1198اسفند  27                                                                  
 

* * * * * * *  
 

 سیاسی  ۀخورد فریب و نادان دوست پاسخ به یک

 
 ! حقوق بشر آمریکائی کراسی وواینجا ابوغریب است، مهد دم

کند باید نقض حقوق بشر  کوم میایران را مح کسی که نقض حقوق بشر در.گفتیم حقوق بشر تجزیه بردار نیست

 لنگد و دفاع ازحقوق بشر می صورت پای چنین کسی در درغیر این.را نیز محکوم کند.....درفلسطن،عراق،افغانستان،لیبی،بحرین

 کردارش نیست گفتار و صمیمیت در

 

 

ابوغریب به اظهار نظر  مورد تصاویر وحشتناک زندان در ما حزب هایمقابل افشاگری فیسبوک توفان در ۀدوستی در صفح

در عراق دفاع کرده و " کراسی و انتخابات پارلمانیودم"ویرانی حاصل از تجاوز به عراق  از علیرغم کشتار و پرداخت و

جز  ایوی گفته است که به برکت بمباران عراق به مردم آزادی رسید و چاره..اشغال این کشور را مثبت ارزیابی نموده است

  :ک پاسخ کوتاه به این دوست ناداناین. این نبوده است



   1911ماه  فروردین                          96توفان الکترونیکی شماره                                                 15

 

کراسی در عراق برقرارنشد بلکه ودوست عزیز، به برکت بمباران و سرنگونی رژیم صدام حسین توسط آمریکا نه تنها دم

 ۀامروز نه امنیتی وجود دارد و نه اقتصاد و نه استقالل، بلکه عراق به مستعمر.سال به عقب پرتاب شد 48ویران و  عراق کامال  

سال اشغال عراق، دو و نیم میلیون  9خالل قریب به  در.در خطر تجزیه و پاره پاره شدن قرار دارد یکا تبدیل شده وآمر

( 7888888)بیوه زن عراقی، چهار میلیون ( 1888888)وزیر بهداشت عراق، یک میلیون  ۀطبق گفت هکشت( 2588888)

بر )مخفی مرتبط با احزاب گوناگون حاکم  هایه در بازداشتگاهعراقی ناپدید شد( 888888)کودک یتیم عراقی، هشتصد هزار 

زندانی عراقی که بدون اعالم جرم، در ( 178888)، سیصد و چهل هزار ( های ثبت شده در وزارت کشور عراق اساس شکایت

رند، چهار و نیم ب  های واقع در منطقۀ کردستان به سر می های دولت عراق، و زندان های ارتش ایاالت متحده، زندان زندان

به )عراقی آواره در داخل عراق ( 2588888)آوارۀ عراقی در خارج از عراق ، دو و نیم میلیون ( 7588888)میلیون 

نام شدۀ ایدز در عراق؛ این رقم قبل از تجاوز به عراق  مورد ثبت( 68884)،هفتاد و شش هزار (گزارش وزارت آوارگان عراق

،بیش از دوهزار پزشک و قریب به شش هزار نفر از (بنا به گزارش وزارت بهداشت عراق)بود مورد  17تر از  و اشغال آن کم

مردم بی دفاع دریغ  ۀکاربردن فسفر سفید علیه آمریکا از ب.نداعراق ترور و یا به زندان افتاده هایروشنفکران و استادان دانشگاه

چشم . ش برای نابودی جنبش مقاومت و ثبات دست نیافتایئفلوجه به هدف نها مردم عراق در ۀو از قتل عام بیرحمان نکرد

 زندان مخوف ابو غریب عراق نیز بر کسی پنهان نیست و رسالت امپریالیست در" کراتیکودم"ۀ اسفندیار زندان و شکنج

ن آزاده هیچ انسا. سال اخیر 9اینهاست دستآوردهای شوم اشغال عراق در خالل . جهان جز این نیست آمریکا در" دمکراتیک"

 ه نادان و یا خودفروخته باشدک ند مگر اینک ای از بمباران و ویرانی عراق دفاع نمی

چنین . انتخابات پارلمانی در عراق انتخابی بین مدافعین اشغال و استعمار است.تصویر فوق نشان از فاشیسم و بربریت است

 دفاع از چنین بربریتی شرم آور است. شود ماری مدیریت میه توسط قوای استعکانتخاباتی نه آزاد است و نه ملی و مستقل ، بل

 

 * * * * * * * * 
 

  تلویزیون چشم انداز با رفیق قدرت قاسمی ۀنکاتی پیرامون  مصاحب

 
http://www.youtube.com/watch?v=0wZ5xj9hrcU&& 

 

با  سخنگوی حزب ما رفیق قدرت قاسمی پیرامون  خطر حمله احتمالی به  ایمصاحبه 2812تلویزیون چشم انداز در ماه ژانویه 

 دوست و ضد تحریم اقتصادی و ضد تجاوز نظامی به ایران داشته که  مورد استقبال بسیاری ایرانیان میهن ایایران و  مناقشات هسته

آن را در  نشریه منتشر  ،خاطر اهمیت مسئلهه فیسبوک انتشار یافته و ما ب ۀمتن زیر از رفیقی است که در صفح  .قرارگرفته است

 .توانید لینک فوق را کلیک کنید و یا به  تارنمای توفان مراجعه نمائید برای  دیدن مصاحبه می. کنیم می

 هئیت تحریریه                                                            

شرایط جهان کنونی ه رفیق با توجه ب. باشد رفیق قاسمی در این مصاحبه بر نکات مهمی تکیه داشت که بسیار حائز اهمیت می

مریکا است، و با توضیح تاریخی بدین امر که هم اکنون تمامی موازین آسرکردگی امپریالیسم ه ب هاکامل امپریالیست ۀکه در سیطر

 ترین شکلی توسط این آدم خواران لگدمال گشته است، در دفاع از مردم تاریخی و بجا ماندنی ایران، لمللی و حقوق انسانی به خشنابین

آزادی خواهان و میهن  ۀدرستی از جبهه موقتی و رفتنی، جدا نمود و ب هایاسالمی چون رژیم ۀاراندرا از رژیم جمهوری سرمایه آن

 ۀجبه"رفیق موجودیت موهومی. تجاوزگران امپریالیستی اصرار داشت، و بر آن تکیه وافر نمود ۀجبه ۀبارزه علیدوستان در پیکار و م

 دیگر عمال   ایجز دو جبهه، جبههه کرد که در شرایط تجاوز اشغالگران به کشورمان،ب را به سخره گرفت و استدالل می" سوم

مبارزه پرداخت، و یا ه متجاوزان اشغالگر و غارتگر ب ۀکنار مردم قرار داشت و علییا باید در . تواند موجودیت خارجی داشته باشد نمی

خاطر محدودیت زمانی ه سفانه بأمت. سرکردگی امریکا قرار گرفته لمللی بارژیم ضد بشری ایران، در کنار تجاوزگران بین ۀبه بهان

قابل تعمق در این مصاحبه، نظری بود که توسط مجری  ۀا نکتو ام. رفیق قادر به توضیحات بیشتر نشد و بحث به آینده موکول گردید

سومی  ۀآقای قبادی با طرح شعار نه به رژیم ، نه به جنگ، معتقد به جبه.کید چندین باره، ابراز گردیدأبرنامه آقای سیامک قبادی با ت

بادی جهت قوت بخشیدن به نظرش به تاکتیک آقای ق. قوای متجاوز مبارزه نماید ۀرژیم و هم علی ۀبود که در شرایطه تجاوز، هم علی

و اعتقاد داشت که باید در شرایط کنونی،چنین تاکتیکی را . رهبری لنین در جنگ اول جهانی استناد ورزیده ب هابلشویک ۀبینان واقع

 . برگزید

ط دوران کنونی ما یکی ش، با شرایاتعیین کننده هایسئوال این است؟ آیا شرایط دوران زمان جنگ جهانی اول همراه با ویژگی

. ما نشان دهند، بسیار متشکر خواهیم شده اگر آقای قبادی زحمت کشیده و همسانی دو دوران را با فاکتورهای تاریخی و مستند ب. است؟

ه ه بطور که قبادی و طرفدارانش بدان اعتقاد دارند، یکی است، باز حل مسئل نآتوان پذیرفت،حتی اگر شرایط دو دوران  ولی باز نمی

 . دارند، نخواهد بود بیان می هاسومی ۀصورتی که جبه

 ۀجبه"رهبری آموزگار کبیر پرولتاریا لنین، نه،تحت عنوان ه ب هاان داشت، که هرگز بلشویکعبا اطمینان راسخ می توان اذ

کنندگان جنگ امپریالیستی و برپا ۀشان علیکپرولتاریا و زحمت ۀجبه ۀمثابه نماید، بلکه ب می ءقای قبادی القاآطوری که  آن "سوم

قدرت  (آنتانت)روزی یعنی تزاریسم، یک قطب  تزاری آن ۀکه خود رژیم روسی چرا.متجاوزین به پیکاری بی امان برخاستند

منظور اشغال ه سرکردگی آلمان، با هدف تقسیم مجدد جهان به فئودالی دوران بود، که با قطب دیگر دول امپریالیستی بــ  امپریالیستی

 ،رهبری لنین در یک قطبه ب هابلشویککه گردد، پس مالحظه می .و منابع جدید، با یکدیگر دنیا را به آتش و خون کشیدند هازمینسر

http://www.youtube.com/watch?v=0wZ5xj9hrcUHYPERLINK%20%22http://www.youtube.com/watch?v=0wZ5xj9hrcU&list=UUGuqCv6AWoEoldTB8_4gcWA&index=5&feature=plcp%22&HYPERLINK%20A&index=5&feature=plcp%22&HYPERLINK
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قطب  ۀیعنی قطب خلق، علی. ن قطب ارتجاعی بود،به مصاف برخاستندآقطب اشغالگران جهانی که از قضا تزاریسم بخشی از  ۀعلی

عملی و منطقی آن،جزء رویاروئی دو قطب نخواهد  ۀتیجنواهید صورت مسئله را تغییر دهید، باز شما با هر شکل دیگری بخ. ضد خلق

جداگانه  ایدر مقاله.باید توجه داشت که شرایط دوران جنگ جهانی اول، با شرایط دوران کنونی،از جهاتی بسیار تفاوت داشت. بود

مجبورند با  هاسومی ۀجبه تجاوز احتمالی قوای اشغالگر به ایران، و اما چرا از نظر ما در شرایط. بدین امر مهم خواهم پرداخت

، آن نیروئی نیستند که هاکه جبهه سومی خاطر اینه ب.چرا چنین خواهد شد)*(. از قطبی به قطب دیگر نوسان کنند" بندبازانه"تاکتیک 

قهرآمیز ابتدا  ۀاگر چنین بود، هم اکنون با مبارز. است دلیلش ساده. بتوانند در یک زمان هم با رژیم ایران و هم با قوای اشغالگر بجنگند

باید رژیم ایران را سرنگون نمایند، تا با این عمل انقالبی خویش هم از تجاوز قوای اشغالگر جلوگیری نمایند، و هم با خلع سالح  می

ر نسبت به مبارزه با قوای بربرمنش ت در چنین صورتی است که با قربانی بسیار اندک. تبلیغاتی،قوای تجاوزگر را دور گردانند

رهبران راستین ارتش آزادی بخش ایران مورد ستایش مردم ایران و جهان قرار گیرند و الهام بخش  ۀمثابه اشغالگر قادر خواهند شد ب

ری قادر نخواهد به دالیل بسیاعده ای است ساخت ذهن که  " جبهه سوم"این.  متجاوزین امپریالیستی گردند ۀعلی هامبارزات دیگر خلق

تا بدین طریق خیال همه را . قوای اشغالگر به ایران، خود، کار رژیم بهیمی ایران را با سرنگونی کلیت رژیم تمام کند ۀبود قبل از حمل

 . قوای اشغالگر برهاند ۀاز کابوس یورش بربرمنشان

باید ابتدا قوای  یعنی می. خود را به ایران برساندسوم،تنها و تنها در پناه قوای اشغالگر قادر خواهد بود  ۀکه،جبه نتیجه این

 ۀجبه"رعدآسا، رژیم ایران را زمین گیر کند تا امکان ورود نیروهای  هایمتجاوز با یورش وحشیانه توسط بمباران و موشک باران

زبان دری یعنی همکاری ه ب. انان ابتدا سرنگونی تام و تمام بقایای رژیم ایران چون لیبی است ۀدر این صورت وظیف.فراهم شود" سوم

 . رژیم جنگیدن ۀیعنی در قطب متجاوزین علی. با قوای اشغالگر

بینانه را  طرح کرده  تا بتوان درعمل و طی شرکت  و واقع شرایط دوران کنونی  یگانه تاکتیک انقالبیه رفیق قاسمی با توجه ب

کار گرفتن چنین تاکتیکی،نیروهای ه تنها با ب. طبقاتی رسید ۀ مبارزملی به  ۀملی رهبری را به کف گرفت و با حل مسئل ۀدر یک مبارز

را جلب نموده و با بسط  هارژیم آدمخوار جمهوری اسالمی اعتماد توده ۀپیکار خویش علی ۀآزادیخواه و انقالبی قادر خواهند بود در ادام

انسانی  حقیقتا   ایاست، به برپائی جامعهها راه نجات انسانو گسترش انقالب به مدارجات باالتر، با انجام انقالب سوسیالیستی که تنها 

 ..........و به پیروزی نائل آیند. همت گمارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که با هدف . و پاک تشکیل یافته است شریف هایی است که از انسان"سوم ۀجبه"توجه داشته باشید که روی سخن ما با  (*)

در غیر این . باشند هم با رژیم جنایتکار ایران و هم با قوای تجاوزگر امپریالیستی می خدمت به مردم و زحمتکشان خواهان مبازره

، نیم مهتدی مصطفی هجری، عبد هلا  ی،ئحزب اسرائیلی حمید تقوا چون ؛صورت، حساب ما با ستون پنجم قوای تجاوزگر امپریالیستی

مشخص  صهیونیستی، کامال   ــبگیران دول امپریالیستی  هجیر و و تمامی خودفروختگان...، محسن سازگارا،زاده پهلوی، علیرضا نوری

 ۀو غارتگر جمهوری اسالمی ضد ایرانی حاکم، جدا از مبارزه علی رژیم جنایتکار ۀمبارزه علی"و ما اعتقاد راسخی داریم که  است

 کنند ، نیست انی که با اجانب همکاری میو خودفروختگان ایر و جاسوسان دشمنان سوگند خورده

 

 

 * * * * * * * * 
 

  آتش وخون سرزمین اینجا سرزمین اشغالی فلسطین است

 
 ۀقبال این بربریت افسارگسیخت سکوت در.!مردم فلسطین توسط متجاوزین صهیونیست اسرائیل را محکوم کنیم ۀبمباران وحشیان

ویرانی ناشی از بمباران اسرائیل لینک کودکان فلسطین را  قتل عام کودکان فلسطنی و برای دیدن.فاشیستی تائید نقض حقوق بشراست

 !همبستگی با مردم قهرمان فلسطین زنده باد! صهیونیستی اسرائیل ــ مرگ بر رژیم فاشیستی.. کلیک کنید

http//:occupiedpalestine.wordpress.com/2010/10/26/palestine-of-children 

 

 
نظامیان اسرائیل برای سومین روز پیاپی، روز  اند های اسرائیل برای سومین روز پیاپی نوار غزه را هدف قرار داده جنگنده

ساله در نزدیکی  12 اند که یک پسر شاهدان عینی گفته .اند ادهی به نوار غزه ادامه دئهای هوا ، به حمله(اسفند 21) مارس 11یکشنبه، 

تعداد .گزارش شده است که دومین حمله به شهر غزه نیز تلفات بیشتری به دنبال داشته است.اردوگاه پناهجویان در جبالیا کشته شده است

ها در این منطقه  ها را به بدترین خشونت ه این حملهنفر رسیده است ک 28 های اخیر به نوار غزه تاکنون به شده در حمله فلسطینیان کشته

 .کند یک سال اخیر تبدیل می در تقریبا  

 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2010/10/26/children-of-palestine
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این سرزمین جز  ۀسال اشغال وحشیان 68درطول  اسرائیلی سرزمین فلسطین را به زندان بزرگی تبدیل کردند و هایصهیونیست

اینها  هادرقاموس امپریالیست.ازسرزمین مادری نیافریدند نفر هایونتاراندن میل تبعیض راسیستی و کشتار و ،زندان، شکنجه ویرانی،

شورای امنیت  هایکنون تمام قطعنامه همین اساس آمریکا تا بر.شوند بلکه عین حقوق بشر است همه نقض حقوق بشر محسوب نمی

یم حقوق بشر تجزیه بردار اکید کردهأها تما بار.بیشرمانه دفاع کرده است هااین جنایات صهیونیست از سازمان ملل متحد را وتو کرده و

را .....بحرین لیبی، افغانستان، عراق، ن،یفلسط کند باید نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می کسی که نقض حقوق بشر در.نیست

 کردارش نیست گفتار و صمیمیت در لنگد و دفاع حقوق بشر می صورت پای چنین کسی در غیر این در.نیز محکوم کند

 

 * * * * * * * * * 
 

 زاده آقای علیرضا نوری ۀتعبیر نشد هایخواب
 

زاده  باز هم بی حاصل اپوزیسیون جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، آقای نوری  که در یکی از جلسات مطلع شدیم 

 هایاست که عدم توفیق گروههم حضور داشته و ضمن ابراز خشم شدید خود از عدم پیوند اپوزیسیون رنگارنگ، اظهار عقیده کرده 

 ۀاست که گویا این مانع مهم با عمل به توصی هاتجربگی و نپختگی آن تشریک مساعی، از بی اپوزیسیون ایرانی در اتحاد عمل و

 .زاده مقدور و میسر است آقای نوری  ۀحکیمانه و مدبران

ر او بری از تجارب سیاسی هستند، باید که پیشوائی و زاده آن است که دیگرانی که از نظ معنی خودمانی این پیشنهاد آقای نوری

 .نداکنون قادر به انجام این مهم نبوده تری گردند که تا ثرؤهژمونی او را پذیرفته تا موفق به ایجاد صفوف متحد و انجام مبارزات م

ی که ئهاکه انجام تاکتیک بیشتری نشان داده و گفته است! صداقت زاده در قسمتی از سخنان خود، صراحت لهجه و آقای نوری

 .فایده استه ند، برای اپوزیسیون ایرانی هم مفید باسوریه و برمه مهم وعملی و مفید بوده در

به هدف زده  دنبال سرنگونی حکومت غیر متعارف قذافی در لیبی شد، خجالت کشیده تا مستقیما  ه ایشان با جنایات هولناکی که ب

متعدد،  هایباشد که درلیبی انجام گرفت و مردم آن جا را گرفتار حکومت ایخائنانه مجرمانه وو خواستار انجام آن چنان اقدامات 

 .کرد  لطوایفیاوحشی و ملوک

زاده از جمله کسانی است که بارها از سکوالریزم طرفداری نموده ولی وقتی که منافع مشکوک ایشان و شرکاء  آقای نوری

ی است ئداخته و خواهان متشکل شدن القاعده و مشابهین و به دست گرفتن قدرت در کشورهاکند، سکوالریزم را به کناری ان ایجاب می

 .قابل قبولی دارند  ۀکارنام... که الاقل در مبارزه با القاعده و

سفانه أکه مت شود و اگر جواب منفی است  پادشاهی منطقه هم پیچیده می هایبرای عربستان و دیگر حکومت ایآیا چنین نسخه

 .نه است، چرا؟این گو

بدان دچار  هاکه بعضی ــزندگی در مهاجرت "که در گذشته داشتند، به مرض  ایایشان در کنار اعتقادات سلطنت طلبانه

هم مبتال شده و بدون اطالع از سطح باالی دانش سیاسی کوشندگان سیاسی داخل کشور، مجبور به توهین به شعور آنان شده " شوند  می

اسرار آمیز جهانی و ارتجاع منطقه، حکومتی مانند  هایکند که موکل امثال او باشند تا او هم به کمک قدرت و به آن ها توصیه می

 ! ایران مستقر سازند حکومت لیبی را در

دور هستند و با این اظهار نظرهای سطحی، اعتبار ژورنالیستی خود  هااز حقایق و واقعیت هافرسنگ سفانه آقای نوری زاده أمت

 .گذارند معرض فروش می خود، خیلی ارزان در ۀدست رفت از ار اعتبار سیاسی سابقا  را در کن

  

 داخل کشور گروهی از کنشگران مسائل ایران در                                       
 خورشیدی 3162اسفند ماه  39

 

مرد آزاد و برده، . ۀ بدویعوده است، به استثنای تاریخ جامند،جز تاریخ مبارزۀ طبقاتی نباتاریخ کلیۀ  جوامعی که تا کنون وجود داشته« 

ند و به نبردی الینقطع، گاه اکار و کارگر روزمزد، در یک کالم ستمگر و ستمکش، همواره در تضاد بوده اشراف و اعوام، ارباب و سرف، استاد

گردید، دست  و یا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می یا به تحول انقالبی سازمان سراسر جامعه بار که هراى ، مبارزهنهان و گاه آشکار

 » .ندازده

 

 مارکس و انگلس  مانیفست حزب کمونیست
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 (3) خود بود؟ ۀشاعر زمان" نادر نادرپور"آیا 
 3130رفیق احمد قاسمی مجله دنیا : نویسنده 

 

اشعار خویش نگاشته در دفاع از این  ۀای که بر چهار مجموع نادرپور از هواداران سرسخت شعر نواست و هر چهار دیباچه

 ۀشعر نیز مانند هر نیاز معنوی دیگر ساخته و پرداخت"بر اساس این عقیده که " هاها و دست چشم" ۀنادرپور در دیباچ. هواداری است

قرن ما قرن "، "ای ندارد دریافت و سپس عرضه داشتن این نیاز باشد چاره ۀزمان و مکان مادی جوامع است و شاعر جز این که واسط

 ".زند  ست و کار شاعر این قرن بیان سریع هزار گونه احساس است که در ارواح معاصران او موج میهاها و شتاب ها و دلهره طوفان

آن چه شعر نو را پدید آورده نیاز معنوی روزگار ماست که به یقین از اوضاع و احوال مادی سرچشمه گرفته "  گیرد که نتیجه می

 ."روند ند و پا به پای آن پیش میای از آن کسانی است که روح زمان را دریافتهپیروز"، "است

نماید و یا ناقص است ولی خود نظریه   گرچه آن تحلیل تاریخی که مستند این نظریه قرار گرفته در برخی از موارد درست نمی

مندان معاصر ما شعر و هنر را جدا از زندگی نادرپور، بر خالف برخی از شعراء و هنر. درست است و مبنای علمی دارد کامال  

: گوید  می" شعر انگور" ۀدر دیباچ. گردد  شمارد که خود بر محور عوامل مادی می محیط اجتماعی می ۀداند بلکه آن را زائید  نمی

ال اخیر و به در این سی س: "نادرپور ۀاز این جهت به عقید" مظاهر معنوی جامعه مولود وضع اجتماعی است ۀشعر مانند هم"

به دنبال تحوالت اجتماعی، شعر نیز تحولی یافت که او را از محافل اعیان و  1128خصوص در این سیزده سال پس از شهریور 

ای است که از دردهای  شعر نو سالح مردم رنجدیده... شعرنو، سالح نسل جوان شد . اشراف بیرون کشید و در آغوش مردم افکند

 ."این سالح را برای همین مردم نگاه باید داشت و به دست دشمنانش نباید داد .خویش به جان آمده اند

ای در مقابل  "آینه"شعر باید همچون ... نخواهد شد مگر آن که شاعر نسل و زمان خود باشد" جاوید"من برآنم که هیچ شاعری "

ادعای من این است که ...   شاعر نسل و روزگار خویشم من... بفرستد" آفق آینده"خود قرار گیرد تا انعکاس شور را به " آفتاب زمان"

تشخیص  ۀمصادف شد و این تصادف وسیل 1128شاعر نسلی دردمند و روزگاری پرآشوبم، نسلی که اوان بلوغش با حوادث شهریور 

که زندگی او از ای بزرگ حس کرد، حس کرد  نسلی که ناگهان در میان خود و اسالفش فاصله. های دیگر است و تمایز او از نسل

تغییری که در وضع اجتماعی و اقتصادی جامعه روی داد چنان . زیستن دگرگون شده است ۀجدا است و شیو شازندگی نسل گذشته

در پانزده سالگی : کرد  از اصول دین و قواعد عرف متابعت می" پدر. "سهمگین بود که پدر و پسر زبان یک دیگر را از یاد بردند

از آن اصول و قواعد روی " پسر"اما . تغییر آن از خاطرش خطور کند ۀآن که اندیش گزید بی  اسالف را می ۀپیشگرفت و   همسر می

به " پدر"که برای " جنسی"مشکالت مادی و . پرداخت و پس از آن دربه در دنبال شغل گشت" تحصیل"برتافت، تا بیست دو سالگی به 

معیشتی فراهم آید و گاه ناچار شد که  ۀکار کند تا وسیل ،ه ناگزیر بود که در حین تحصیلگا. الینحل بود" پسر"شد برای   آسانی حل می

ها مقارن بود و  ترین سال  ترین ایام و با سخت  ترین حوادث، با سیاه  بهار بلوغش با تلخ. از تحصیل چشم به پوشد تا به دنبال معاش رود

ترین وقایع شرکت جوید و در دشوارترین کارها  "جدی"خواند ناچار شد که در   هنگامی که اقتضای سنش او را به بازی و تفریح می

 ".ای پیروز است من شاعر این نسلم و این نسل، شکست خورده. دخالت کند

را این طور تفسیر " پیروز ۀشکست خورد"وی . نبردهای نسل معاصر خودش بسیار جالب است ۀقضاوت نادرپور در بار

زیرا مانند آنان دست بر دست نهاده و شانه از زیر بار وظایف تهی نکرده . توانند کرد  اسالفش سرزنش نمی او را به خالف: "کند می

ها  خواسته تا دل. ندادچارش کرده" فقر"ند و به ابه نبرد برخاسته، اما عواملی که از او پنهان بودند در شکستش کوشیده" فقر"با . است

کوشیده تا حوادث را . بر او غالب آمده اند" هراس"و " تنهائی"اما . را براند" تنهائی"دیک سازد و ها را بهم نز را همداستان کند و دست

و از همه . اما سیالب حوادث او را از جای کنده و به بیراهه افکنده است. در مسیر درست خویش رهبری کند و از انحراف پرهیز جوید

آری، پیکار او با شکست روبرو شده اما ! ازد اما خود به دام آن گرفتار آمده استروحی و جسمی را براند" فساد"تر، خواسته تا  مهم

  ."یش اهمال روا نداشته تا مستحق شماتت باشدهااو هرگز در فریضه. فتح او در این شکست نهفته است

اشت این است که توان اعالم د نادرپور صحبت خواهیم کرد ولی آن چه از هم اکنون می ۀبرخی از نکات نظری ۀما دربار

نگرد و مبارزان را شکست خوردگان پیروز   تحسین می ۀبزرگی که نسل وی در پیش داشته و دارد با دید ۀنادرپور به مبارز

اگر افتخاری باشد در این است که نبرد کنیم، خواه غالب آئیم و خواه : "چقدر این سخن او دلیرانه و درست و دلنشین است. شمارد  می

  "یعنی از بیم شکست به میدان نرویم"، "دست از پا خطا نکنیم"بمانیم و " جنت مکان"اما افتخار در این نیست که  .مغلوب شویم

من اگر در حیات شاعری خود به افتخاری دست یافته باشم آن افتخار را همراهی و همگامی با : "گوید  او در نتیجه گیری می

ام و  هم دوش او نبرد کرده: ام م سوگند که هیچ گاه از هم داستانی با او رو برنتافتهانکرده به آرامشی که هرگز احساس. دانم نسل خود می

طهارت من در این آلودگی . ام در غلتیده" فساد"ام و مانند او در نشیب  جنگیده" فساد"در صف او با . ام هم راه او به اوج و حضیض رفته

 "است

 

ها کوشیده است که خطوط اصلی  آفتاب زمان خود باشد و در این دیباچه ۀهد آئینخوا پس ما با شاعری سرو کار داریم که می

درست  وارد دوران نوینی شد کامال   1128گوید ایران در نیم قرن اخیر و به ویژه پس از شهریور  این که می. زمان خود را ترسیم کند

بهار بلوغش "گوید نسل معاصر  این که می. کامال به جاست یاد آوری او از تغییرات سهمگین اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران. است

 ،خواند ها مقارن بود و هنگامی که اقتضای سنش او را به بازی و تفریح می ترین سال ترین ایام و با سخت ترین حوادث، با سیاه با تلخ

های پس از شهریور  اشاره به مبارزات سال ظاهرا  " ترین وقایع شرکت جوید و در دشوارترین کارها دخالت کند "جدی"ناچار شد که در 

آن چه در این میان . مرداد است و کسی در صحت آن تردید ندارد 28و کودتای  1124بهمن  15و به خصوص پیکارهای بعد از 

از دوران  درست نیست و یا الاقل مبهم گذاشته شده این است که آن فاصله عظیمی که نیم قرن اخیر و بو یژه دوران پس از شهریور را
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ها را در ناسازگاری پدران و پسران خالصه کرد رفع آن  دشواری ۀشد هم اگر می. میان پدران و پسران نیست ۀکند فاصل پیشین جدا می

اما اگر قانون عمومی و کلی این دوران را در . ساخت زیرا که گذشت زمان و نو شدن نسل به خودی خود آن را مرتفع می. آسان بود

بدیهی است که . پدران بودند ۀهیچ گاه پدران روبروی پسران نایستادند بلکه در درون هر طبقه اجتماعی پسران ادامه دهندنظر بگیریم 

برخورد  ۀوجود آنها نتیج. وجود نیامده در اثر برخورد پسران با پدران ب" هاترین سال  سخت"و " ترین ایام سیاه"و " ترین حوادث  تلخ"

تحلیل او فقط قسمتی از . این برخورد در تحلیل نادرپور منعکس نیست. طبقات و قشرهای تازه بود طبقات و قشرهای کهنه با

آن زندگی که در نوشته نادرپور منعکس شده اگر چه واقعیت دارد ولی تمام . گیرد  ترین آنها را، در بر می ها، آن هم نه عمده دشواری

آن پسری که . ایران یعنی طبقات متوسط است ۀد؛ فقط مربوط به یک قسمت از جامعشو  ایران مربوط نمی ۀواقعیت نیست، به تمام جامع

تا بیست و دو سالگی به تحصیل پرداخت و پس از آن در به در به دنبال "از اصول و قواعد قدیم روی برتافت،  1128پس از شهریور 

سواد را ندیده اند؟ در عداد صدها هزار کارگری است ها دهقان ایرانی است که هنوز هم رنگ  کیست؟ از شمار آن میلیون" شغل گشت

. از طبقات متوسط ایران است، از لحاظ طبقاتی از نظائر نادرپور است! ند؟ نهاکه یا قادر به تحصیل نبوده و یا آن را نیمه تمام گذاشته

ند با ملت ایران اا که جزئی از ملت ایرانبدیهی است که طبقات متوسط نقش بزرگی در حوادث نیم قرن اخیر داشته اند ولی نباید آنها ر

  .اجتماعی را مرتبط با آنها و فقط آنها دانست" تغییرات سهمگین"اشتباه کرد و تمام 

داند؛   خیزد؟ این عیب که انسان دردهای جامعه را محدود به دردهای طبقات متوسط می  چه عیبی از این نقص تحلیل بر می

چه طبقاتی پس . ماند کند، و بالنتیجه از دیدن عظمت مبارزه باز می های طبقات متوسط محدود می آرمان ۀهای اجتماعی را در دایر آرمان

وارد عمل شدند، چه احزابی در صحنه پیکار قدم نهادند، چه افکاری جامعه ایران را تکان داد، چه دور نمائی برای  1128از شهریور 

نه این که هیچ منعکس . است ولی در تحلیل نادرپور منعکس نیست" آفتاب زمان"ها این ۀبدیهی است که هم... این تحول موجود است 

 .خود را ندارد ۀنیست، انعکاس شایست

. در شکست کوشیدند" اما عواملی که از او پنهان بودند. "به نبرد برخاست" فقر"گوید نسل بعد از شهریور با  نادرپور می

واقعا عوامل شکست نهضت از ملت ایران پنهان است؟ آیا سر منشاء سیالب حادثه بر ما  ولی آیا. او را از جای کند" سیالب حادثه"

  روشن نیست؟ آیا آفتاب زمان هنوز این واقعیات را روشن نساخته است؟

در این تردیدی نیست که شکست ثمرات تلخ و زیانمندی به . گردید" فساد"گوید نسل معاصر پس از شکست گرفتار  نادرپور می

" نسل"توان گفت  نومیدی و سرخوردگی دامن گسترد، افرادی از نهضت دور شدند، برخی هم در فساد غلطیدند ولی آیا می. وردبار آ

مرداد  28مبارز یعنی تمام ملت ایران در این سراشیب افتاد؟ مگر این همه نبردهائی که پس از شکست نهضت یعنی بعد از کودتای 

گیرد؟ مگر هدف آنها مبارزه با ناپاکی، نادرستی، ستمگری و بردگی نیست؟ مگر این همه  روی داده از ملت سرچشمه نمی 1112

فساد ناپذیری ملت  ۀمورین عذاب و در پای تیر اعدام از حق و حقیقت دفاع کردند نشانأقهرمانی که پس از شکست نهضت در برابر م

تواند دلیل مقنعی به شمار  نمی" ام در نشیب فساد در غلتیده"، "ودمانند نسل خ"من : گوید نیستند؟ پس نتیجه گیری نادرپور را که می

ترین  این دورانی است که شیرین. ترین ایام نیست ترین حوادث و سیاه های تلخ از طرف دیگر دوران پس از شهریور فقط سال. آورد

این دوران  امپریالیسم در ۀات آزادی بخش علیترین مبارز  در تاریخ ملت ما بزرگ. گیرد ترین ایام را نیز دربر می حوادث و درخشان

مختلف نبرد،  ۀهای بسیار در عرص شکسته شدن سکوت مرگبار بیست ساله، روشن شدن افکار عمومی، کامیابی. انجام گرفته است

  .و غیره و غیره همه از یادگارهای این دوران است 1112روز ملی کردن صنایع نفت، روز سی تیر، روز رفراندوم 

اوضاع آن روزگار و گیرو بندهائی که حتی کلمات را به : "گوید می 28های پیش از شهریور رپور در یک جا در مورد سالناد

و از طرف دیگر او را مانند . توان گفت نمی( قبل از رضاشاه)فهمانید که سخن به گستاخی روزگار گذشته " نیما"کشید به  زنجیر می

 ".نه نشین و گوشه گیر و مردم گریز کردبسیاری از صاحب هنران آن دوران خا

کشیدند و صاحب هنران را به خانه نشینی  کند که در روزگار رضاشاه حتی کلمات را هم به زنجیر می یعنی نادرپور هم تائید می

ز این بسیاری ا 1112و پیش از کودتای مرداد  1128ولی معذلک از این که دوران پس از شهریور . داشتند و گوشه گیری وا می

برعکس، به . آورد زنجیرها را شکست و چه بسا صاحب هنران گوشه گیر و خانه نشین را به میدان زندگی کشانید ذکری به میان نمی

خورد و  نادرپور در اشعار جوانان این دوران کلمات وحشت، هراس، اندوه، مرگ، بیگانه، ناشناس، ناپایدار فراوان به چشم می ۀعقید

گوید که اشعار دوران پس از  او می". خود ساخته است ۀو مبین بسیاری از افکار و عواطفی است که این نسل را بازیچنمودار "این امر 

و " انباشته از اندوه و نومیدی و اضطراب و هراس است"ی دارد و ئشور پیکار و مبارزه جو ،شهریور کمتر از اشعار دوران مشروطه

 .کرد" توان استثناء می"خاص سیاسی و مرامی داشتند  ۀچند تنی را که شیو"از این حیث فقط 

ایم که نتوان به  قدر دور نشده های پس از شهریور آن ما از سال. توان موافقت داشت  جه نمیچوبا این استقراء نادرپور به هی

ها آن چنان  خش این سالحوادث و مبارزات پرشور و امید ب ۀهمه به خاطر دارند که نیروی جذب. قضاوت قطعی در این باره دست زد

توان شاعری چون شهریار را نام برد که به هیچوجه  برای نمونه می. ثیر آن برکنار نماندأترین گویندگان ایران نیز از ت  بود که افسرده

مطولی ولی شکست هیتلریسم و سقوط برلن او را نیز به آنجا کشانید که قطعه . رنگ سیاسی ندارد و مرد وارسته و گوشه گیری است

هم طبع شهریار جوشید و غزل شورانگیزی به این  1125در هنگام جنبش مردم آذربایجان در سال . عظیم ساخت ۀدر مورد این حادث

  :مطلع پرداخت

 پر میزند مرغ دلم بر یاد آذربایجان

  خوش باد وقت مردم آزاد آذربایجان

خورد کلمات مبارزه، امید، آینده،  ان پس از شهریور به چشم مینادرپور کلماتی که بیش از همه در ادبیات دور ۀبر خالف عقید

 .تواند باشد زیرا که روح زمانه ما اینهاست جز این هم نمی. آزادی، سعادت و امثال آن است

 

 (بقیه در شمارۀ بعد)     !دوران دشواریکه نادرپور می گفت فرزند آنست
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 معیار آزادی جامعه است ،جامعه میزان آزادی زن در
 

 

به خاطر رهائی از قیود ارتجاعی و قرون وسطائی و نیل به  هشتم مارس روز تاریخی همبستگی زنان سراسر جهان در پیکار

در طول این مدت زنان . گذرد از زمانی که زنان روز همبستگی خود را بنیان نهادند بیش از یک قرن می. تساوی حقوق با مردان است

اری و امپریالیستی علیرغم دجهان سرمایه در. وضع اجتماعی خویش تغییرات بسیاری به وجود آورند ند درابا مبارزات خویش توانسته

زنان ایران نیمی از .تبلیغات فراوان، اما از برابری زنان و مردان خبری نیست و زنان اولین قربانیان بحران و رکود اقتصادی هستند

بالیای اجتماعی و اقتصادی ناشی از سلطۀ ارتجاعی رژیم  مانند مردان از کلیۀزنان . تر تر و رنجکش سکنۀ کشورند اما نیمی محروم

حقوق سیاسی و اجتماعی و  یک رشته از زنان در. خورد اما میان زنان و مردان عدم تساوی شدیدی به چشم می. اسالمی در رنجند

رابری و تبعیض طبقاتی و پی آمدهای اجتماعی زنان ایران نه تنها در معرض ناب. حقوقی که مردان از آن برخوردارند، محرومند

کنند که بر تفکیک جنسیتی یا  مترتب از آن قرار دارند، بلکه از آن نظر شایان توجه خاصی هستند که در سیستم و نظامی زندگی می

 ظام والیت فقیه و برشرع اسالمی، بر ن قانون گزاری کشور، بر و ارکان این آپارتاید جنسی بر هاستون. آپارتاید جنسی استواراست

 .به شدت واپسگرای فئودالی و مرد ساالری بنا گردیده است هایفرهنگ و سنت

 

 عد جهانیی به زنان در ب  أحق ر

 

مارس  8بزرگترین مارش زنان به مناسبت  نخستین و. ی به زنان بودأیکی از دستآوردهای بزرگ انقالب اکتبر شوروی حق ر

پس از کسب قدرت . آزادی به میدان آمدند صلح و قوط رژیم تزاری بود که زنان با پرچم نان،،روزجهانی زن چهار روز قبل از س

در سوئد و .وجود آمده زندگی آنها ب تغییرات شگرفی در ی شدند وأزنان نیز صاحب حق ر 1914درسال  هاسیاسی توسط بلشویک

زنان پیشرو سوئد .به اجرا درآمد 1941و  1921سال  ی به ترتیب درأحق ر« برابری و حقوق زنان»سوئیس این دو سوگلی مدافع 

دالر نفتی  درعربستان سعودی این سوگلی پترو.دانند انقالب سوسیالیستی اکتبر می ثر ازأی به زنان را متأجمله حق ر تحوالت مثبت از

ارد انتخاباتی موجود نیست که مردم احترام بگذ هایآزادی خواهد تا به حقوق و سکوالر می ۀآمریکا یعنی همان کشوری که از سوری

ی أدنیا قرار دارد و زنان فاقد حق ر آخر جدول در ۀرد در این کشور.ی داشته باشندأکه حق ر زنان بتوانند شرکت کنند چه رسد به این

 .هستند
 

* * * * * * * * 
 

  (PCOT) بیانیه حزب کمونیست کارگران تونس
 

  

ه جای گذاشته و باعث کشته و صدها زخمی ب 28تهاجم هواپیماهای رژیم صهیونیستی اسرائیل به  نوار غزه تا کنون بیش از 

این وضع  ممکن است که در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند و این درشرایطی . فراوان  در شهرها و روستاها گردیده استهای خرابی

حزب کمونیست کارگران تونس جنایات دولت . نداکشورهای عربی در مورد این جنایات سکوت کردههای است که بسیاری از رژیم

کند و تأکید دارد که رژیم صهیونیستی اسرائیل توان انجام  این جنایات را دارد  ر مورد مردم  ستمدیدۀ غزه را محکوم میاسرائیل د

شود  و از طرف دیگر توطئه و سکوت ارتجاع عرب و جناح راست حاکمیت در فلسطین  زیرا از طرف امپریالیست آمریکا حمایت می

 .کند نیز به ادامۀ این جنایات کمک می

گیرند که رژیم صهیونیستی امید دارد که با وارد آوردن ضربات شدید به مقاومت  جنایات تازۀ اسرائیل با این هدف صورت می

فلسطین زمینه را برای تسلیم کل جنبش مقاومت در فلسطین فراهم آورد، مقاومتی که تا کنون سازش و تفاهمی با صهیونیسم ــ نازیسم 

 . را دارد که مبارزه را تا آخر ادامه دهد اسرائیل  نداشته و قصد آن

رود که به وحدت ملی جامۀ عمل بپوشانند تا بتوانند به طور  در این شرایط خونبار از نیروهای درگیر فلسطینی انتظار می

 .یکپارچه در برابر تجاوزات اسرائیل ایستادگی کنند
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لعمل نشان ار تجاوزات رژیم صهیونیستی اسرائیل عکسخواهد که در براب حزب کمونیست کارگران تونس از دولت تونس می

دولت تونس باید . انقالب تونس پشت نکندهای داده، هرگونه سازش و عادی سازی رابطه با اسرائیل را متوقف نموده، و به خواست

ا همۀ زنان و مردان تونس هم چنین حزب م. صریحا  پشتیبانی خود را از مقاومت مردم فلسطین در برابر تجاوزات اسرائیل اعالم دارد

حزب ما دولت تونس را . خواند که با ابراز خشم و نفرت خود نسبت به جنایات رژیم اسرائیل از غزۀ خونین به دفاع برخیزند را فرا می

ود خلق ما حق دارد و وظیفۀ خ. کند برای سرکوب تظاهرات مردم که به حمایت از مقاومت فلسطین صورت گرفت را شدیدا  محکوم می

 .می داند که به دفاع از برادران سرکوب شدۀ خود در فلسطین بر خیزد

خواهد که از خود در مورد جنایات  حزب ما نیز از همۀ نیروهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در کشورهای عربی می

با مردم فلسطین مانع آن شوند که  گسترده بکشانند تا با اظهار همدردیهای لعمل نشان داده و مردم را به تظاهراتااسرائیل عکس

 .ادامه یابدها عملیات کشتار و نابودی فلسطینی

 0230مارس  37 
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