پرولتاريای جھان متحد شويد
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فرخنده باد اول ماه
مه ،بشارت دھنده
بھار رھائی بشريت
اول ماه مه ،روز نمايش ھمبستگی جھانی
پرولتاريا وھمه خلقھای گيتی با يکديگر
است" .پرولتاريای جھان متحد شويد"،
شعاری است که مارکسيسم برای رھائی
بشريت ارائه داد ،شعاری که با تکامل
مارکسيسم لنينيسم و درانطباق با دوران
امپرياليسم وعھد آزادی خلقھای دربند
بصورت زيرين درآمد" :پرولترھای جھان
و خلقھای ستمديده گيتی متحد شويد" .بدين
رو اول ماه مه روز اعتراض صد ھا ميليون
زحمتکش ازگرسنگی و بينوائی و
ستمديدگی است .در اين پيکار ،دو جھان
متضاد دربرابر ھم ايستاده است :جھان
سرمايه و جھان کار .جھان استثمار و
بردگی و استعمار ،جھان برادری و برابری
و تساوی حقوق ملل .جھان جنگ و
تجاوزات وحشيانه امپرياليستی  ،فاشيسم و
راسيسم .جھان نان ،صلح و آزادی و
ھمبستگی.
نقش تاريخی طبقه کارگر
مارکس و انگلس درمانيفست حزب
کمونيست اين حقيقت را اعالم داشتند که" :تا
کنون کليه جنبش ھای تاريخی بوسيله اقليت
ھا يا بسود اقليت ھا انجام گرفته است .جنبش
پرولتری ،جنبش مستقل اکثريت عظيم است
که بسود اکثريت عظيم صورت می پذيرد.
پرولتاريا ،اين قشر پائينی جامعه کنونی نمی
تواند برخيزد ،نمی تواند قد علم کند مگر
انکه تمام روبنای قشرھائی را که تشکيل
دھنده جامعه رسمی اند منفجر گرداند".
...ادامه در صفحه ٢

جمھوری اسالمی ايران و سياست
يھودی ستيزی
اخيرا آقای احمدی نژاد در مصاحبه خويش با آقای کالوس کلبر مدير بخش خبری
تلويزيون کانال  ٢آلمان به صراحت اعالم کرد که "ھولوکاست" دروغ است و
مدعی شد که آنرا يھودی ھا ساخته اند ،تا از مردم آلمان اخاذی کنند.
اين ادعای آقای احمدی نژاد که نظر جمھوری اسالمی است ،بسيار با صراحت بيان
شد .در گذشته تالش می شد ،که ميان صھيونيسم به عنوان يک ايدئولوژی
نژادپرستانه و ضد انسانی ،و يھودی ستيزی خط کم و بيش روشنی کشيده شود .اگر
از حذف اسرائيل از نقشه جغرافيا سخن می رفت ،آن را در ارتباط با سياست
صھيونيستی و تجاوزکارانه اين دولت بيان می کردند ،آن سياست ھنوز به اين مفھوم
بود که جمھوری اسالمی می تواند يک اسرائيل غير صھيونيستی را که مورد تائيد
فلسطينيھا نيز باشد بپذيرد .ولی در اين بار ،نماينده ...ادامه در صفحه ٣

بايد گفت آنچه گفتنیست
آنچه بايد گفت
شعری را که می خوانيد اثر گونتر گراس شاعر و اديب بزرگ معاصر آلمان است.
وی که جانش از رياکاری غرب و اسرائيل به لب اش رسيده است و کاسه صبرش
لبريز شده ،ديگر نتوانسته تحمل کند و آنچه که در دل ميلياردھا مردم جھان و
ميليونھا مردم آلمان است بر زبان آورده است .وی دنيای قلدری و زورگوئی ،دنيای
تحقير ملتھای ديگر را به نقد می کشد .وی بدرستی برخالف ايرانيان شبه انقالبی و
يا ضد انقالبی ،که ايران را جنگ افروز جا می زنند تا توجيھی برای جنايات
جھانخواران جنگ افروز بيافرينند و حمله به ايران را برای نجات "صلح جھانی"
ترغيب کنند ،به صراحت می گويد که اين اسرائيل است که ...ادامه در صفحه ٤

تحريم اقتصادی ايران ،توسط کنگره آمريکا،
يک اقدام جنگی است
تحريم اقتصادی ايران يک اقدام غير قانونی و ضد بشری و يک اقدام جنگی است.
اين تصميمات ،تصميمات کنگره آمريکاست که به ھمه جھان با قلدری و زورگوئی
تحميل شده است .اين اقدام ربطی به مصوبات شورای امنيت که تاکنون چھار عدد
آن ،به صورت غير قانونی عليه ايران صادر شده است ،ندارد.
در حقيقت شورای امنيت سازمان ملل متحد ،تحريم اقتصادی ايران و تحريم مبادالت
ارزی با ايران را نپذيرفت و مورد تائيد قرار نداد....ادامه در صفحه ٦

يادداشتی پيرامون مصاحبه احمدی نژاد
با تلويزيون کانال  ٢آلمان در مورد استفاده صلح
آميز ،از حق غنی سازی اورانيوم
در ماه مارس  ٢٠١٢تلويزيون کانال  ٢آلمان مصاحبه ای با آقای احمدی نژاد رئيس
جمھور رژيم جمھوری اسالمی در ايران داشت .آقای کالوس کلبر که يکی از
گزارشگران ،خبرنگاران پر تجربه ،ماھر و مطلع و مدير خبری تلويزيون کانال ٢
آلمان است ،مجری اين مصاحبه بود .اين مصاحبه بقدری برای امپرياليستھا و
صھيونيستھا دردناک بود که ناله قلمبدستان کيھان لندنی را نيز در آورد .در اين ُکر
دستجمعی دروغ و دغل و فريب کاری "حزب کمونيست کارگری ايران" و
"سازمان مجاھدين خلق ايران" نيز که مرتب اخبار جعلی منتشر می کنند ،دست
داشتند و دارند .آن بخش از اپوزيسيون ايران که خود را انقالبی جا می زند در پی
ارزشگذاری نسبت به اين مصاحبه و تاثيرات آن نيست و ترجيح می دھد از کنار آن
بدون اظھار نظر فرار کند.
ھر فرد غير متعصب و بيطرف که به اين مصاحبه گوش...ادامه در صفحه ٧

به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

شماره  – ١۴۶ارديبھشت ماه ١٣٩١

فرخنده باد اول ماه مه ...
بحث درباره نقش تاريخی و رھائيبخش
طبقه کارگر تا به امروز نيز ميان
مارکسيست لنينيستھا و نمايندگان طبقات
غير پرولتری ادامه يافته و بويژه پس از
ظھوررويزيونيسم معاصر شدت يافته است.
رويزيونيستھا که اين روزھا با قبای
سوسيال دمکراسی به ميدان آمده و برای
نفی انقالبات اجتماعی به ھر وسيله ای
متشبث می شوند ،مدعی اند که طبقه کارگر
درکشورھای امپرياليستی دراثر تکامل
افزارھای توليد بسرعت به صورت
روشنفکران و تکنيسين ھا در می آيد و
خصوصيات طبقاتی انقالبی خودرا از دست
می دھد .اين خائنين به طبقه کارگر کوشش
فراوان در پوشاندن اين اصل بکار می برند
که تکامل افزارھای توليد موجب افزايش
نرخ استثمار می شود و نه فقط از تضاد
طبقاتی ميان صاحبان وسائل توليد
ومحرومان ازوسائل توليد نمی کاھد ،بلکه
بناچارموجب تشديد آن است .واقعيت
اوضاع کشورھای سرمايه داری و
امپرياليستی که حاکی از گسترش روز
افزون اعتراضات و اعتصابات عظيم
اقتصادی و سياسی و طغيان توده ھا بر
نظام موجود می باشد ،پاسخ محکمی به
تحريف رويزيونيستھاست  .جنبش ضد
سرمايه داری با شعار »تسخير وال
استريت« ،درآمريکا ،و اعتراضات دھھا
ھزار نفر در ايتاليا و اسپانيا و پرتغال و
يونان ،انگليس ،بلژيک ،آلمان ،سويس،
لھستان ،رومانی ،بوسنی ھرزه گوين،
کرواسی و ھمچنين در شھرھای مختلف
کانادا و استراليا ....اينھا ،ھمه نشان از
تشديد تضاھای طبقاتی و گنديدگی نظام
سرمايه داری و پاسخ کوبنده ای به تحريفات
رويزيونيستھا و رفرميستھای و دالالن
بورژوازيست.
رھبری طبقه کارگر وابسته به تعداد افراد
او نيست ،بلکه ناشی از شرکت اين طبقه در
توليد اجتماعی با مترقی ترين وسائل توليد
است و به اقتضای شرايط کارش بيش
ازعموم اقشارديگر تشکل پذير است،
برخالف ديگر طبقات روز بروز رشد می
يابد ،بعلت "وارستگی" از کليه وسائل توليد
تا آخر انقالبی است و تئوری علمی و
اجتماعی که زائيده دوران سرمايه داری
انحصاری يعنی امپرياليسم  ،تئوری
مارکسيسم لنينيسم متعلق به اوست.
وضعيت کارگرا ن ايران و تشديد مبارزه
عليه ارتجاع داخلی
امسال درشرايطی به استقبال اول ماه می

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

رويم که رژيم سرمايه داری و فاسد
جمھوری اسالمی ھمچنان به حقوق
کارگران و عموم زحمتکشان ،به مطالبات
نان ،کار ،آزادی و امنيت شغلی و حق
تشکل تعرض می کند و جز زندان و
سرکوب و شکنجه پاسخی ندارد .شورای
عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال
آينده را  ٣٨٩ھزار و  ٧٥٤تومان تعيين و
تصويب کرد .اين درحاليست که با توجه به
نرخ تورم و افزايش سرسام آور قيمت
ارزاق و مايحتاج پايه ای مردم ،حداقل
دستمزد کارگران نبايد کمتر از دو ميليون
تومان باشد .رژيم سرمايه داری جمھوری
اسالمی که به اجرای سياستھای نئوليبرالی
بانک جھانی وصندوق بين المللی پول
مشغول است جز فقير تر کردن سفره فقرا و
پر کردن شکم اغنيا ،ھنر ديگری ندارد.
ت خود رژيم ،از جمله ايلنا،
مطابق مطبوعا ِ
بيش از  ٨٠درصد از کارگران سراسر
کشور زير خط فقر ،گذران زندگی می کنند.
ھم زمان با اجرای قانون ھدفمندی يارانهھا،
نه تنھا وضعيت معيشتی کارگران بھبود
نيافته است ،بلکه وخيم تر نيز شده است.
کارگران ايران راھی جز مبارزه متحد عليه
بی عدالتی ھای موجود و ظلم و زوری که
رژيم مستبد و مافيائی سرمايه بر آنھا روا
می دارد ،ندارند .پيروزی را بايد کشان
کشان بدست آورد ،اما پيروزی نھائی در
اتحاد ھمۀ کارگران و زحمتکشان در زير
پرچم حزب طبقۀ کارگر است .اين تنھا
مسير ممکن برای رھائی طبقۀ کارگر ايران
از يوغ بندگی سرمايهداری است.
پيکارعليه تحريمھای اقتصادی و تھاجم
امپرياليسم
جشن اول ماه مه در شرايطی فرا می
رسد ،که امپرياليستھا و در راس آن
امپرياليست آمريکا با اشاره به فناوری
ھسته ای ايران و داليل مضحک و غلو
آميز درمورد خطر اتمی ايران ،به تحريک
و توطئه عليه مردم ايران ادامه می دھند.
تحريمھای اقتصادی امپرياليستھا ،اعالن
جنگی جنايتکارانه و ضد بشری عليه مردم
ايران بويژه محرومترين اقشار جامعه است.
عفريت جنگ و تجاوز امپرياليستی و
صھيونيستی مردم ايران را تھديد می کند و
ازھمين رو بر نيروھای آگاه و انقالبی ميھن
ما بويژه کارگران پيشرو و آگاھست که
ھوشيارانه عمل کنند ،ضمن طرح مطالبات
برحق خود و پيکارعليه رژيم ضد کارگری
سرمايه داری جمھوری اسالمی عليه
تحريمھا و تھديد به تجاوز نظامی به ايران
نيز برزمند وبر تفکيک ناپذير بودن اين

صفحه ٢

دومبارزه تاکيد ورزند .مذاکرات اخير ايران
 ١+۵درترکيه اگر چه نشان از فروکش
کردن فضای تجاوز نظامی به ايران است،
اما تحريمھای اقتصادی که اعالن جنگی در
شکل ديگر ،عليه مردم ايران است ،ادامه
خواھد يافت و امپرياليستھا به اين زوديھا
دست از سر مردم ايران بر نمی دارند.
اکنون در شرايطی به استقبال اول ماه مه
می رويم که امپرياليستھا با توسل به رای
ارتجاعی شورای امنيت سازمان ملل و در
پوشش حفاظت از جان مردم به کشتار
بيرحمانه مردم ليبی دست زدند ،کشور ليبی
را ويران ساختند و با مستعمره کردن آن
مستقيما کنترل توليد نفت و منابع طبيعی اين
کشور را در چنگ خود گرفتند .اين
الشخوران بين المللی امروز نيز آھنگ آن
دارند ،تا با ترفند دفاع از حقوق بشر و
حمايت از مردم سوريه به اين کشور تجاوز
نمايند و آن را به مستعمره خود بدل سازند
و سپس به ايران تجاوز نمايند .ازاين رو در
روز اول ماه مه امسال ،خلقھای جھان و در
راس آن پرولتاريا ،بايد با بانگ رسا ،اشغال
ليبی توسط ناتو و ھرگونه دخالت در امور
داخلی سوريه را نيز محکوم کنند .خروج
فوری و بی قيد و شرط ارتش متجاوز
عربستان از بحرين و خروج فوری و بی
قيد و شرط متجاوزان امپرياليست از خاک
افغانستان و عراق و برافراشتن پرچم دفاع
ازخلق دربند فلسطين و تاکيد بر تحريم ھمه
جانبه رژيم متجاوز وصھيونيستی اسرائيل
وظيفه انترناسيوناليستی ھمه کمونيستھا و
نيروھای انقالبی در سراسر جھان است.
کارگران و زحمتکشان جھان تنھا از طريق
اتحاد و پيکارھای بی امان بر عليه سرمايه
داری و امپرياليسم ،عليه جنگ و خونريزی
و فاشيسم و برای نان ،صلح و آزادی و تنھا
از طريق انقالب و راھی که لنينيسم نشان
می دھد ،قادرند قدرت سياسی را به کف
گرفته و آينده تابناک بشری را با دستان
پرتوان خود رقم زنند .اين راه رھائی
بشريت و راه تحقق حقوق بشر برای ھمه
کارگران و زحمتکشان است.
فرخنده باد اول ماه مه روز نمايش پر
قدرت اتحاد کارگران جھان!
سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری
اسالمی فقط با دستان پرتوان کارگران و
زحمتکشان ايران!
تھديد نظامی و تحريم اقتصادی عليه مردم
ايران جنايت عليه بشريت است!
زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت!
حزب کارايران)توفان(
ارديبھشت ھزار و سيصد و نود و يک*****

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران
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جمھوری اسالمی ايران و سياست...
جمھوری اسالمی به صراحت نه تنھا
"ھولوکاست" را دروغ خواند ،بلکه از
کشور مصنوعی اسرائيل سخن به ميان
آورد .اينکه اسرائيل صھيونيستی يک کشور
مصنوعی است و سياست صھيونيستی اش
را با ياری امپرياليستھا و ارتجاع عرب
اعمال کرده ومی کند ،نمی شود منکر شد،
اينکه اسرائيل ھنوز ھم با قلدری و با کشت
و کشتار و جنايت عليه بشريت ادامه بقاء می
دھد ،بر کسی پوشيده نيست ،ولی در سخنان
نماينده جمھوری اسالمی اين نطفه ديده می
شود ،که آنچه مصنوعی است را بايد زدود
و بجای آن ھمان شرايط "طبيعی" سابق را
مستقر ساخت .اينکه آن شرايط طبيعی سابق
چه بوده است ،بر رژيم جمھوری اسالمی
نيز روشن نيست .در سخنان نماينده رژيم
جمھوری اسالمی جای اظھارنظر و يا قايل
شدن حداقل ،فرجه ای برای اظھار نظر ملت
فلسطين بکلی خالی است .توگوئی اين رژيم
جمھوری اسالمی است که بايد در مورد
آينده سرزمين فلسطين و مردم آن ديار
تصميم بگيرد .رژيم جمھوری اسالمی با
کنار گذاردن نقش مردم فلسطين و احترام به
تصميم آنھا ،خود را به عنوان قيم آنھا
معرفی کرده و وضعيتی را خلق می کند که
معلوم نيست در آينده ی غير قابل پيشگوئی،
برای اين رژيم گران تمام نشود .ھيچکس از
حاال نمی تواند چگونگی سير حوادث را
پيشگوئی کند .نيروھای مترقی و انقالبی
طبيعتا بايد ماھيت رژيم صھيونيستی
اسرائيل و نقش يھوديت سياسی را در
پيدايش و بقاء آن و پيدايش مصنوعی آنرا،
بباد انتقاد بگيرند ،ولی ھر لحظه بايد از
مبارزه مردم فلسطين برای رھائی از چنگ
تجاوزکاران اسرائيلی حمايت کنند و مبارزه
آنھا را تقويت نمايند .شايد در عرصه اين
مبارزه آزاديبخش است ،که زمينه زندگی
مشترک و يا در جوار ھم زيستن نيروھای
مترقی يھودی و فلسطينيھای مسلمان و
مسيحی و دروزی در کنار ھم پديد آيد .آنچه
روشن است ،نابودی صھيونيسم است ،که
بايد آن را مانند نازيسم از صحنه تاريخ
زدود ،ولی نابودی صھيونيسم الزاما به
مفھوم نابودی يک کشور مترقی با ساکنان
يھودی و يا با ھمه ساکنان مردم سرزمين
فلسطين نخواھد بود .حتی اگر اصل
موجوديت دو کشور در فلسطين را به
رسميت بشناسيم ،نمی توانيم اصل موجوديت
صھيونيسم را برسميت بشناسيم .صھيونيسم
را بايد خلقھای جھان افشاء کرده و نابود
کنند ،ھمانگونه که با نازيسم ھمين کار را
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کردند.
بنظر حزب ما ،نماينده جمھوری اسالمی با
اين کارش ،ھيزم به آتش تبليغات
صھيونيستھا ريخت ،تا با دروغگوئی و
دغلکاری ھمه حقوق ايران را ناديده گرفته و
به جنگ و تحريم عليه ايران ترغيب کنند.
سياستمداران بورژوازی می آموزند ،که
عبارات خويش را طوری بيان کنند ،که
برای ھر روز و موقعيت و شرايطی قابل
تفسير بوده و راه فرار از گفته ھای قبلی،
ھميشه باز باشد .به قول معروف نمی
خواھند بدست کسی گزک بدھند .ولی نماينده
رسمی جمھوری اسالمی طوری رفتار می
کند ،که گوئی زده است به سيم آخر .اين
روش جمھوری اسالمی زمينه وسيع
تبليغاتی در جھان بر ضد ايران ايجاد کرده
و طبيعتا موضع جنگ افروزان را تقويت
می کند .اين موضع در خدمت گرسنگی
دادن به مردم ايران است و دست آدمخواران
را در توجيه کشتار مردم ايران که مدتھاست
آنرا آغاز کرده اند ،باز می گذارد.
ولی بنظر ما جمھوری اسالمی با اين کارش
چند ھدف را دنبال می کند .اين اھداف گرچه
کوته بينانه و ناپسند و غير اصولی است،
ولی برای رژيم جمھوری اسالمی در خدمت
مصالح اسالم است .البته نبايد فراموش کرد
که رژيم جمھوری اسالمی ھيچگاه رژيمی
اصولی و قابل اعتماد نبوده است.
رژيم جمھوری اسالمی تالش دارد تا در
ميان نازی ھا و ضد يھودھا ،برای خويش
متحد بيابد و آنھا را به پشتيبانی از خويش
جلب کند.
رژيم جمھوری اسالمی تالش دارد ،تا در
ميان اعراب که بشدت از جانب صھيونيستھا
تحقير شده اند و زمينه بارور شدن روحيه
ضد يھودی در آنھا فراھم است ،در ميان
اقشاری که تفاوت آنچنانی ميان صھيونيسم و
يھودی ستيزی نمی گذارند ،برای خويش
پايگاه قدرتمندی بيابد.
رژيم جمھوری اسالمی تالش می کند ،تا
حتی در ميان مردم عادی آلمان و ساير ملل
جھان که شاھد قلدری و يکه تازی اسرائيل
ھستند و از اين سياست تھاجمی و وحشيانه
بشدت متنفرند ،برای خويش افکار عمومی
تھيه کند .بسيار شنيده می شود ،مردم عادی
آلمان با روی خوش به سخنان احمدی نژاد
گوش فراداده و بيان می کنند :سرانجام کسی
پيدا شده جلوی اسرائيل بايستد و آنھا مسرت
خويش را از اين امر پنھان نمی کنند.
البته منظور رژيم جمھوری اسالمی وقتی
فاجعه ھولوکاست را زير پرسش می برد و
آنرا نفی می کند ،در عمل "حقانيتی" را که
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صھيونيستھا برای اعمال جنايتکارانه خويش
پيشاپيش ھر جنايتی حمل می کنند ،به چالش
می کشد و مظلوم نمائی صھيونيستی و نقاب
حفظ "امنيت" آنھا را ميد ََرد و از آنھا اين
اسلحه را می ربايد و مقاومت در مقابل آنھا
را تسھيل می کند .اين سياست رژيم
جمھوری اسالمی کار مبارزه بر ضد
صھيونيستھا را از نظر روانی تسھيل می
کند .تابوھائی را می شکند که کسی تا کنون
جرات شکستن آنھا را نداشته است .بی جھت
نيست که رژيم جمھوری اسالمی در ميان
مردم مسلمان ،در ميان اعراب ،در ميان
فلسطينيھا و حتی در ميان مسيحيان جھان در
آمريکای التين و يا آفريقا حاميان فراوانی
دارد.
برای رژيم جمھوری اسالمی که رژيمی
مذھبی و ارتجاعی است ،مھم اين نيست که
تاثيرات منفی تبليغاتش چه نتايج شومی ببار
می آورد .آنھا تنھا به تاثيرات کوتاه مدت
کردارشان می انديشند .ما تاثيرات اين کوتاه
انديشی را در حمايت اين رژيم از تجزيه
يوگسالوی و يا در حمايتش از سرنگونی
رژيم مستقل قذافی و به اسارت آوردن
کشور ليبی می بينيم ،که برای حفظ "مصالح
اسالم" در کنار امپرياليستھا قرار داشتند و
اين تف سرباالئی است که در آينده به روی
خودشان می افتد.
رژيم جمھوری اسالمی با برھم زدن
مرزھای روشن ميان يھودی ستيزی و
صھيونيسم ،با ايجاد مرزھای مصنوعی ،در
واقع مرزھای مبارزه طبقاتی را مخدوش
می کند و ملقمه ای از چھره ھای زشت و
ناپاک ،با نيروھای پاک و انقالبی و مترقی
فراھم می آورد .جبھه ھائی که اين رژيم باز
می کند ،بسيار ناھمگون و نامطمئن است.
رژيم جمھوری اسالمی با اين روش اش،
وحدت عمل جنبش صلح طلبانه يھوديان
مترقی ساکن و يا بيرون از اسرائيل را با
نيروھای مترقی و از جمله کمونيستھای
سراسر جھان برھم می زند .به خواست
مشترک آنھا ضربه می زند و مبارزه ضد
صھيونيستی را تضعيف می کند .رژيم
جمھوری اسالمی ،پرچم "نفی ھولوکاست"
را به عنوان خط تمايزی ميان کل جبھه ضد
صھيونيستی جھانی ،ترسيم می کند و با
ترغيب جلب ھمه به زير اين پرچم ،به کار
اين جبھه مشترک ضد صھيونيستی جھانی
ضربه ھولناکی وارد می آورد .در حاليکه
مرز ميان اين دو جبھه نه آنطور که رژيم
جمھوری اسالمی نشان می دھد "نفی
ھولوکاست" ،بلکه مبارزه با نژادپرستی و
ايدئولوژی ...ادامه در صفحه ٤

صھيونيسم يعنی نژادپرستی ،ھمدست امپرياليسم
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جمھوری اسالمی ايران و سياست...
صھيونيستی است ،که ھمه را در بر می
گيرد ،چه يھوديانی که در اسرائيل زندگی
می کنند و چه آنھائی که در سراسر جھان
اند .اعم از يھودی و غير يھودی .درکشور
ما ايران ھم اکنون چندين ھزار ايرانی
يھودی زندگی می کنند .گزينش چنين مرز
اختياری و ارتجاعی توسط رژيم جمھوری
اسالمی ،در ميان يھوديان کشور ما نيز
روحيه بدگمانی را تقويت می کند .مخدوش
کردن اين مرزھا ،که به مبارزه روشنی می
بخشد در خدمت تقويت يک جنبش سراسری
مترقی در جھان است.
رژيم جمھوری اسالمی با اين تاکتيکی که بر
گزيده است ،عمال رژيمھای ارتجاعی و ضد
بشری عربستان سعودی ،امارات متحده
عربی و کويت و نظاير آنھا را که در پس
پرده با اسرائيل مناسبات حسنه دارند و يا
موجوديت صھيونيسم را برای حفظ خود
پذيرفته اند و ديگر تھديدی برای اسرائيل به
حساب نمی آيند ،در ميان مردم اين کشورھا
به انفراد می شکاند و مجبورشان می سازد،
که حتی اگر نوک زبانی ھم شده در مقابل
اسرائيل به ايستادگی دست زنند .اين سياست
گرچه ممکن است ،لحظه ای برای رژيم
جمھوری اسالمی بُرد داشته باشد ،ولی
سياستی ارتجاعی و بدون آينده است .تکيه به
ايجاد جبھه وسيع ضد صھيونيستی و نه ضد
يھودی ،توانائی جلب بالقوه صدھا ميليون
مردم جھان را عليه اسرائيل دارا می باشد،
در حاليکه سياست ضد يھودی تمام چفت و
بستھای اين جبھه را سست خواھد کرد و
مردم جھان با احساسات دوگانه و با احتياط
به آن برخورد خواھند کرد .نفی ھولوکاست
خدمت به صھيونيسم است و نه برعکس.
*****
بايد گفت آنچه گفتنی...
جنگ طلب و جنايتکار است و صلح جھانی
را به خطر انداخته و نقشه نابودی ملت
ايران را می کشد .اين اسرائيل است که
سياست دروغ را پيشه کرده و شفافيت را از
ميان برداشته و انبارھايش از بمب اتمی
افزوده است و بر ضد بمب اتمی موھومی
ايران که نه ببار است و نه دار عربده می
کشد .اين اسرائيل است که بر ضد آزادی
بيان برخاسته و ھر منتقدی را با برچسب
ضد يھود از ميدان بدر می کند .وی اسرائيل
را اشغالگر می خواند و از ھمه می طلبد که
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بر ضد اين جنگ طلبان ،که بانی ھمه مفاسد
در منطقه ھستند بپا خيزند و زبان به
اعتراض گشايند:
"اعتراف میکنم :بيشتر سکوت نخواھم
کرد،
که از فربيکاری و دورويی غربيان،
به تنگ آمدهام؛
باشد که ديگران بسياری ھم،
خويشتن از بند اين سکوت برھند؛
بانی اين خطر شناخته را
به ترک اين خشونت بخوانند و
بخواھند
"....
گونتر گراس به عنوان يک انسان واال ھمان
چيزھائی را گفته است که نيروھای بشر
دوست و انقالبی و مترقی و از جمله حزب
ما گفته است و می گويد .گونتر گراس با
بيان احساسات ميلياردھا انسان روی زمين
تودھنی محکمی به ايرانيان خودفروخته نيز
زده است که زوزه آنھا به آسمان رفته است.
وی آنچه را که گفتنی است می گويد تا
خودفروخته ھای ايرانی نتوانند در کنار
گرگھای گرسنه جھانی ،آنرا پنھان کنند.
بايد گفت آنچه گفتنیست
آنچه بايد گفت
"گونتر گراس ،نويسنده و شاعر آلمانی و
برنده نوبل ادبی":بايد گفت آنچه گفتنیست
آنچه بايد گفت"
گونتر گراس
برگردان :شروين فريدنژاد
چرا سکوت میکنم؛ چنين طوالنی پنھانش
میسازم
آنچه آشکار است و در نقشهھای جنگی،
تمرين شده
و ما جان بهدربردگان ،در پايانش،
سرانجام جز پانوشتی نيستيم.
ادعای حق حملهی پيشدستانه،
که میشود ايرانيانی را که پھلوانپنبهای
دروغين به يوغشان کشيده و
سازمانيافته به شادی و ھلھلهشان واداشته،
نابودکرد؛
چون درسرزمينشان،
شايد که بمب اتمی ساخته میشود!
چرا خود را بازمیدارم،
آن سرزمينی را به نام ياد کنم،
که آنجا سالھاست  -ھرچند در نھان-
توان ھستهای فزايندهای در دسترس است
اما لجامگسيخته ،که ھيچکسی را به آزمونی
بدان راه نيست؟
اين ھمگانی نھانکردن واقعيتی آشکار را،
که سکوت من ،فرمانبردار اوست،
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دروغی خفتبار میبينم؛
و اضطراری که تنبيه در يکقدمی است،
ھرگاه که فرمانش نبری؛
که فتوای »سامیستيزی« ،اتھامی آشناست.
اما اکنون ،که از سرزمين من،
با آن ديرگناھی که ھيچش مثال نيست،
و ھميشه و دوباره،
به يادش میآورند و سرزنشش میکنند،
–وزان سوی ديگر ،تاجرانه و مزورانه،
به اميد رستگاری و به تاوان گناه–
میگويند زيردريايی ديگری بايد به اسراييل
فروختهشود؛
ويژهگیاش آن است که کالھک
ھمهويرانگرش،
آنجايی را نشانه میگيرد،
که وجود حتا يک بمب اتمی ھم درآن اثبات
نشده؛
از بيم درستی آن،
میخواھم که گفتهباشم ،آنچه بايد گفت.
چرا ديرزمانی سکوت کردم؟
چراکه میانديشيدم ،پيشينهی من،
–که دامانش از آن لکهی ننگ ھيچگاه پاک
نخواھدشد–
بازم میدارد ،اين حقيقت را ،عليه اسراييل
–که به آن وفادارم و وفادار خواھمماند–
بر زبانرانم و به چرايی بازپرسم.
چرا اما اکنون لب به سخن باز میکنم؟
سالخورده با آخرين قطرهھای مرکب :
اسراييل اتمی ،به خطر میاندازد،
صلح جھانی به خودی خود شکننده و
ناپايدار را .
بايد گفت آنچه گفتنیست،
شايد که فردا دير باشد؛
چراکه ما – آلمانیھای کمرخمکرده زير بار
گناه-
ھمدست جنايتی میتوانيمشد،
که از پيش ديدنی است و ھمدستی ما،
با ھيچکدام از بھانهھای آشنا،
توجيه نخواھدشد.
اعتراف میکنم :بيشتر سکوت نخواھمکرد،
که از فربيکاری و دورويی غربيان،
بهتنگ آمدهام؛
باشد که ديگران بسياری ھم،
خويشتن از بند اين سکوت برھند؛
بانی اين خطر شناخته را
به ترک اين خشونت بخوانند و
بخواھند
مھار بیمانع و پايدار
توان اتمی اسراييل
و سازهھای اتمی ايران را،
به ياری نھادی جھانی... ،ادامه در صفحه ٥

تجاوزگران استعمارگر ،بايد خاک عراق و افغانستان را بی قيد و شرط
ِ
ترک کنند
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بايد گفت آنچه گفتنی...
که دولتھای ھر دو کشور ،پذيرفتهاش
باشند.
تنھا اينگونه میشود ھمگان را ،اسراييلیھا
را ،فلسطينیھا را،
بيش از آن ،ھمهی مردم را،
–در اين زمينی که ت ّوھم اشغالش کرده و در
آن
ھمه تنگ در کنار ھم به دشمنی زندهاند–
و سرآخر ما را ھم،
ياریکرد".
ھنوز مرکب اين شعر خشک نشده بود ،که
ھجوم صھيونيستھا آغاز شد .آنھا تمام
اھرمھای فشار و دسيسه و خرابکاری
خويش را به کار گرفتند تا از تحقير و توھين
گونتر گراس بازنمانند ،اتھامی نبود که به
وی نزنند .نجاست بود که از دھان
صھيونيستھا جاری بود و ھست و تمام
جاسوسان آنھا به کار افتادند و رسانه ھای
گروھی را به کار گرفتند و يکسان ساختند،
تا تاثيرات شعر گونتر گراس را خنثی کنند.
اين يورش وحشيانه و ضد انسانی مشتی
گرگ صفت صھيونيست ،نشان می دھد که
اين گروه مافيائی-فراماسيونی تا به چه حد
قدرتمند است و تا به کدام گوشه ھا و زوايا
دست داشته و در آنھا رخنه کرده است.
صھيونيستھا تالش می کنند تا در روز
روشن ،سفيد را سياه جلوه دھند و تاريخ را
جعل کنند و با تھديد و فشار "جامعه باز"
صھيونيستی را بخورد مردم دھند .ماھيت
حمايت آنھا از "حقوق بشر" بر ھمه روشن
بود و حال ماھيت حمايت آنھا از "آزادی
بيان" نيز بر ھمه روشن می شود .
اقدام جسورانه گونتر گراس و مھمتر اينکه
فراخواندن ساير انسانھای متعھد از جانب
وی تا به صھيونيسم و امپرياليسم دھنه بزنند
و از جنايت عليه بشريت ممانعت کنند،
گويای آن است که با سيل تبليغات و سونامی
دروغ و رياکاری نمی شود کسی را فريفت.
پاھای دروغ کوتاه است و بينی دروغگو
دراز .افکار عمومی در آلمان يک تنه در
پشت گونتر گراس ايستاده است و مزوران و
کاسه ليسان و سياستمداران بزدل و آلت
دست سرمايه داران و ھمه ی نظام سرمايه
داری غارتگر در پی خنثی کردن اين تاثير
بی نظير ھستند .سخنان گونتر گراس به ھمه
نيرو می بخشد ،تا مبارزه ضد صھيونيستی
و ضد امپرياليستی را تشديد کنند و از
تھديدات و زورگوئی و اقدامات تروريستی
صھيونيستھا ھراس به دل راه ندھند .فضای
جھان در تائيد صھيونيسم و امپرياليسم
نيست.
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در زير ما به مستخرجی از تفسير اشپيگل
اون الين اشاره می کنيم تا ھموطنان ما ببينند
که تنھا صھيونيستھا ،امپرياليستھا و
اپوزيسيون خود فروخته ايران نظير "حزب
کمونيست کارگری ايران")که نه کمونيست
است ،نه کارگری و نه ايرانی( و "سازمان
مجاھدين خلق ايران")که ديگر از راه خلق
بريده اند(ھستند که در زير دروغھای
اسرائيل امضاء می گذارند و به جعل اخبار
مشغولند .آنھا به راھی رفته اند بر گشت
ناپذير که شکست آن از ھم اکنون روشن
است.
افکار عمومی جھان ،خبرنگاران جسور و
صلحدوستان و بشردوستان از بيان حقايق
عليرغم ترور فکری که صھيونيسم در جھان
ايجاد کرده تا حق آزادی بيان را پايمال سازد
باکی ندارند .آنھا برای بيان حقايق و
جلوگيری از کشتار مردم ايران پيکار می
کنند.
"نشريه اينترنتی اشپيگل اونالين در ۶
آوريل  ٢٠١٢در مورد شعر گونتر گراس
نوشت :شعر برجسته ای نيست ،حتی يک
تحليل سياسی درخشان ھم نيست ،ليکن
عبارات کوتاھی که گونتر گراس تحت
عنوان "آنچه بايد گفت" منتشر کرد ،در آينده
موثر قدرتمندی تبديل
ھای
روزی به واژه
ِ
ِ
می شوند .آنھا گويای يک نقطه عطف اند.
اين ھمين عبارات است که ما در آينده ديگر
نمی توانيم از کنارش رد شويم" :قدرت اتمی
اسرائيل صلح به ھر حال شکستنی جھان را
به خطر می اندازد" .اين عبارت منجر به
فرياد اعتراض شده است ،زيرا عبارت
درستی است .و از آن جھت که يک آلمانی
آنرا می گويد ،يک نويسنده ،يک دريافت
کننده جايزه نوبل ،از آن جھت که گونتر
گراس آنرا می گويد .در اين عبارات يک
نقطه عطف است .از اين جھت بايد از
گونترگراس سپاسگزار بود .وی اين
مسئوليت را بر عھده گرفته که از جانب ھمه
ما اين عبارت را بيان کند .گفتگوئی که بايد
از مدتھا قبل آغاز می شد.
...
اين جنگی است که می تواند دنيا را به
نابودی بکشاند .وقتی يک آلمانی از آن
صحبت می کند ،بايد چنين گفتگوئی به آلمان
و مسئوليتش نيز برگردد .در آنجا
قانونمنديھائی وجود دارد .گراس می دانست
که به وی به عنوان يھود ستيز فحاشی می
کنند .اين عادی ترين خطری است که يک
منتقد اسرائيل بايد بخود بخرد .آقای ماتياس
مطبوعاتی
بنگاه
رئيس
دوپفنر
اشپرينگر)بزرگترين بنگاه مطبوعاتی دست

صفحه ۵

راستی و دروغپراکن و رياکار در آلمان که
زير نفوذ صھيونيستھاست-توفان( که می
پندارد دارای حق حاکميت تفسير روابط
آلمان-اسرائيل است ،فورا وی را به "يھودی
ستيزی که از نظر سياسی بی عيب است"
متھم کرد و اينکه بايد وی را فورا به بخش
توانبخشی تاريخ آلمان منتقل کرد...
...
ليکن گراس نه ضد يھود است و نه يک
مورخ آلمانی بی اراده .گراس يک واقع بين
است .وی توان اتمی اسرائيل را مورد
اعتراض قرار می دھد که به ھيچ "آزمونی
تن در نمی دھد" .وی شاکی است که
کارخانجات تسليحاتی آلمان يک زيردريائی
ديگری که قابليت حمل سالحھای اتمی را
دارد ،به اسرائيل تحويل داده اند .و با
انزجار کامل به "رياکاری غرب" پشت می
کند ،آن رياکاری که وی نبايد ھم در موردش
اساسا توضيح دھد ،ھمان رياکاری که که
خط مشی اعمال ما در خاورميانه از الجزاير
تا افغانستاان بوده است.
...
آخر بايد کسی ما را از زير بار عبارات
خانم مرکل که در سال  ٢٠٠٨در اورشليم
بر زبان آورد بيرون بکشد .وی آن زمان
گفت ،امنيت اسرائيل بخشی از "بنياديترين
رھنمای عملی حکومت" ماست .و برای
اينکه سوء تفاھمی ايجاد نشود ،افزود" :حال
که چنين است ،پس نبايد در زمانی که
نيازش وجود دارد ،تنھا وعده ھای توخالی
باقی بماند"
...
با حمايت کامل آمريکا که در آن ھر رئيس
جمھور ،بايد قبل از انتخابات حمايت
گروھای البی يھودی را جلب کند و حمايت
آلمان ،که در آن برخورد به تاريخ گذشته،
در اين ميان يک بردار نظامی ھم پيدا کرده
است ،حکومت نتانياھو عنان اختيار تمام
دنيا را با اين سرود متورم جنگی بدست
گرفته است .نشريه اسرائيلی "ھاآرتص" می
نويسد" :اسرائيل نتانياھو دستورات کار
جھانی را به نحوی تعيين کرده است که ھيچ
حکومت کوچکی قبل از آن موفق به انجام
آن نبوده است" .از بھای نفت تا تروريسم-
دنيا داليل کافی در دست دارد تا از يک
جنگ اسرائيل -ايران بھراسد.
ھيچکس مدعی نيست که ايران بمب اتمی
دارد .ھيچکس نمی داند که آيا ايران در فکر
ساختن چنين بمبی است .بر خالف انتظار:
آمريکائيھا از اين حرکت می کنند ،تھران
برنامه ساختن بمب اتمی خود را در سال
 ٢٠٠٣کنار ...ادامه در صفحه ٦

تنھا حکومت متکی بر مردم ،پايدار است
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بايد گفت آنچه گفتنی...
گذاشته است .ليکن اين امر برای اسرائيلی
ھا بی اھميت است .در اين ميان مسئله آنھا
اين نيست که مانع ساختن بمب اتمی ايران
شوند .مسئله آنھا اين است که پيشگيری کنند
که ايرانيھا نتوانند چنين بمبی را بسازند .آنھا
نمی خواھند خود را با مسايلی درگير کنند
که آمريکا در زمان خودش با عراق داشت:
آنھا ھنوز بر اين باور بودند که بايد ثابت
کنند ،که مخالفشان دارای سالحھای کشتار
جمعی است .نه چنين مدارکی و نه چنين
سالحھائی در عراق وجود نداشت .بنابراين
آمريکائيھا به جعل سند دست زدند.
اسرائيل به دنيا منطق تھديد را تحميل کرده
است :اصال نمی خواھد ثابت کند که ايران
دارای بمب اتمی است .آئين اسرائيليھا بطور
ساده از اين قرار است :تھران مجاز نيست
بيک "منطقه مصون" دست بيابد .بھمين
جھت اسرائيل تھديد به تجاوز به ايران می
کند ،قبل از آنکه ايرانی ھا بتوانند تاسيسات
اتمی خويش را در اعماق صخره ھا بسازند،
بطوريکه حتی بزرگترين بمبھای سنگر
شکن آمريکا ھم قادر نباشند آن را نابود
سازند.
...
ايران در حال حاضر با مجموعه ای از
مجازات ھا تحت فشار قرار دارد .وقتش
رسيده است که اسرائيل ھم تحت فشار قرار
گيرد .خوب توجه کنيد :آنطور که آقای
دوپفنر مدعی می شود :ھر کس اين را
بگويد تالش ندارد که "گناه آلمان را نسبی
کند ،باين نحو که از يھوديان مرتکبان
بسازد" .اينجا مربوط به گذشته آلمان نيست،
بلکه به وضعيت حال جھان بر می گردد".
خلق ايران از حمايت گونتر گراس و بيان
حقايقی که می خواھند آنرا در الی تلی از
دروغ و دغل و رياکاری مدفون سازند
سپاسگزار است.
*****
تحريم اقتصادی ايران توسط...
زور امپرياليست آمريکا با فشار بی حدی که
به اعضای شورای امنيت و بويژه به نماينده
بوسنی ھرزه گوين وارد کرد ،تا عليه ايران
رای دھد ،بيش از اين نرسيد .آنچه را که
شورای امنيت تائيد نکرد ،امپرياليست
آمريکا خودش در کنگره اش تصويب کرد و
به ساير امپرياليستھا از جمله اتحاديه اروپا
توسط ھمدستانش تحميل نمود .رسانه ھای
صھيونيستی و امپرياليسم رسانه ای در
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جھان ،طوری تبليغ می کنند که گويا اين
اقدامات ضد قانونی و ضد بشری ،تصميم
سازمان ملل متحد است .امپرياليست آمريکا
بتدريج سازمان ملل متحد را منحل می کند و
تصميمات خودش را به جای تصميمات
سازمان ملل جا می زند و جا می اندازد و
آنرا طبيعی جلوه می دھد.
مشتی ايرانی خود فروخته نيز ھستند که از
اين اقدام ضد بشری که در ماھيت خود نه
تنھا عليه ايران ،بلکه عليه ھمه ممالک تحت
سلطه جھان اند ،حمايت می کنند .برخی
واقعا ھمدست ارتجاع جھانی و عمال مزدور
آنھا ھستند و پاره ای نيز از شدت نفرت
برحقی که نسبت به اين رژيم دارند ،متاسفانه
بصيرت سياسی خويش را از دست داده اند.
آنھا نمی بينند که چه جنايتی در جھان در
شرف وقوع است و چه قوانينی دارد به
جھان به عنوان اعمال طبيعی و به بھانه
مبارزه با رژيم جمھوری اسالمی تحميل می
شود .اطراف خود را ديدن و جھان را نديدن
فاجعه ببار می آورد .نه اطراف را پاکيزه
می کند و نه خدمتی نسبت به پاکيزگی جھان
است.
در اثر تحريمھای اقتصادی نه غذا به ايران
وارد می شود و نه دارو .در ظاھر امر
چنين است ،که محاصره اقتصادی ايران،
شامل غذا و دارو نمی گردد ،بلکه آنطور که
ادعا می شود ،تنھا کاالھای دو منظوره را
در بر می گيرد .ولی امپرياليستھا ،موذيانه،
در عمل ساز و کاری ايجاد کرده اند ،که در
عين حفظ شکل حقوقی کار ،به مردم ايران
گرسنگی بدھند و ھمه کاالھا را شامل تحريم
گردانند و ميليونھا ايرانی را مانند مردم
عراق در دوران حکومت صدام حسين و
مردم نوار غزه بعد از انتخابات دموکراتيک
و پيروزی حماس در فلسطين را ،به مرگ
از طريق گرسنگی محکوم نمايند .آنھا می
خواھند ايران را در محاصره اقتصادی
بگيرند و مردمش را به بھانه مبارزه با رژيم
جمھوری اسالمی ،به قتل برسانند .طبيعی
است که به اين ترھات و پندارھای ابلھانه که
گويا گرانی و قحطی و گرسنگی ،ھمراه با
تبليغات فيسبوک و اينترنت و فعاليت
سازمان
تروريستی و يا تجزيه طلبانه ی چند
ِ
سياسی جاسوس امپرياليستھا در ايران،
ِ
تضمين محکمی برای موفقيت يک طغيان
عمومی برای استقرار دموکراسی در ايران
بوجود می آيد ،نمی توان گوش فرا داد و
احمقانه و بنادرستی بدان دل بست .اين اقدام
امپرياليستھا و مدعيان حمايت از حقوق
بشر ،يک اقدام جنگی عليه ايران است.
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جنگ عليه ايران با ابزار جديد آغاز شده
است و حزب ما نام اين جنگ گاه پنھان و
گاه آشکار را جنگ فرسايشی ناميده است.
از ھم اکنون يافتن دارو در ايران با مشکل
روبرو شده و ھزاران نفر در روز در اثر
بی داروئی و فقدان وسايل الزم پزشکی جان
می دھند .گرانی غوغا می کند و ميليونھا
زندگی را بر باد می دھد .مسئوليت مستقيم
اين امر بر گردن زورگوئی و قلدری
امپرياليستھاست .بر گردن کسانی است که
گرگ صفتانه در لباس ميش از حقوق بشر و
صلح دم می زنند ،ولی در پناه تبليغات
سراسری و ساختگی ،ھم ابزار جديد شکنجه
اختراع می کنند و ھم حجم تسليحاتشان از
دوران جنگ سرد نيز بيشتر شده است.
نشريه آلمانی کلنر اشتات آنسايگه مورخ ٣
آوريل  ٢٠١٢تحت عنوان "گمرک َس ِم اعدام
را توقيف کرد" به کاالئی اشاره می کند ،که
بايد به ايران صادر می شده و مامورين
گمرک آلمان به موقع از ماھيت آن با خبر
شده و اين کاال را توقيف کرده اند .مخبر با
صحنه سازی و داستانپردازی جنائی کوشيده
تا از يک کشف عظيم پرده بردارد .حال به
اصل خبر مراجعه کنيم.
"کلن .گمرک بن از صدور  ٢/۵کيلو گرم
ماده سمی داروئی شناخته شده برای اعدام،
به مقصد ايران جلوگيری کرد .بنا بر اطالع
اداره مرکزی گمرک کلن ،اين محموالت
شامل  ۵٠٠٠بطری ھای کوچک بوده اند.
ماده تيوپنتال در فھرست داروھائی قرار
دارد که برای شکنجه بکار می روند.
صدور آنھا به خارج ،تنھا با اجازه ويژه
اداره فدرال برای اقتصاد و نظارت بر
صادرات آلمان به خارج ،مقدور است .اين
اجازه در دست نبود.
گردپلينست سخنگوی اداره مرکزی گمرک
کلن در پاسخ به پرسش ما گفت" :ماده سمی
به عنوان دارو معرفی شده بود و بايد ١٩
ماه مارس به ايران صادر می شد .يکی از
کارکنان ما به کارخانه توليد دارو رفت و
کاال را از نزديک مورد دقت قرار داد.
معلوم شد ،که کارخانه فاقد اجازه ويژه
صدور اين کاالست" .اساسا صدور چنين
ماده ھائی قدغن نيست .اما گيرنده ايران بود
و دوزاری ھمکار ما بيکباره افتاد .شرکت
صادر کننده ،يک شرکت حمل و نقل در
نزديک بن است.
يک سخنگوی وزارت اقتصاد فدرال که
اداره فدرال از توابع آن است ،نخواست در
اين مورد اظھار نظر کند .ولی در وزارت
امور خارجه ...ادامه در صفحه٧

زنده باد ھمبستگی ملی خلقھای ايران ،برقرار باد جمھوريھای
شوروی سوسياليستی در ايران
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تحريم اقتصادی ايران توسط...
گفته شد ،چه خوب که نظام کنترل صدور
کاال خوب کار می کند .زيرا موادی که
امکان سوء استفاده را فراھم می کنند ،نبايد
به ايران صادر شوند.
حرف مواد تيپنتال در سال  ٢٠١١بر سر
ِ
زبانھا افتاد .آنھم از زمانی بود که اتحاديه
پژوھشگران دارو ساز در آلمان اعالم کرد،
که شرکتھای عضوش تقاضاھای مربوط به
ارسال دارو به آمريکا را ،ديگر بی پاسخ
خواھند گذارد .آن روز گفته می شد ،نمی
شود از استفاده تفسير برانگيز از اين دارو
جلوگيری کرد".
تا اينجای خبر اين احساس را در خواننده
ايجاد می کند که حجم زيادی از يک مواد
سمی که برای اعدام بکار می رود در
گمرک کلن کشف شده که به صورت غير
قانونی به ايران صادر می شده است .اين
کاال گرچه نياز به اجازه ِويژه صدور ندارد،
ولی چون پای ايران در ميان است و کاال
مشکوک است ،بايد برای آن تقاضای اجازه
صدور ويژه نمود .گمرک آلمان سندی مبنی
بر غير قانونی بودن صدور اين کاال به
ايران ندارد ،ولی چون نام ايران مطرح
است ،بايد جلوی صدور کاال را به مقدار
 ٢/۵کيلوگرم ،درست خوانده ايد  ٢/۵کيلو
گرم بگيرد .البته روزنامه در يک جمله
پيچيده بطوری که به گوشه قبای آمريکائی
ھا بر نخورد ،گناه آمريکائی ھا را به گردن
ايرانی ھا می گذارد و می نويسد که پشت
سر اين دارو زمانی شروع به حرف زدن
شد ،که از اين دارو در آمريکا برای اعدام و
شکنجه استفاده کردند و شرکتھای آلمانی از
صدور غير مجاز آن به آمريکا بر اساس
قوانين موجود خودداری کردند.
حال برگرديم به واقعيات.
در فھرست داروھائی که شامل مقررات ضد
شکنجه می شوند .نام اين دارو برده شده
است .اين مقررات مصوب اتحاديه
اروپاست .در اين مصوبات آمده است
"تجارت با موادی که برای اجرای حکم
اعدام ،شکنجه و يا رفتار و مجازات سبعانه،
غير انسانی يا تحقيرگرانه می توانند مورد
استفاده قرار گيرند" مجاز نيست .حال اين
ماده خطرناک که نبايد به ايران برود چه
ماده ای است و چرا اين ماده تا قبل از اين
تحريم غير قانونی به ايران و به ھمه جھان
صادر می شده و ھمچنان صادر می شود،
کسی نيست که به شما پاسخ دھد .کارشناسان
پزشکی واضحتر صحبت می کنند .نام اين
ماده خطرناک که صدور  ٢/۵کيلوی آن به
ايران در  ۵٠٠٠شيشه کوچک به صدور
اجازه ويژه صادراتی نياز دارد ،داروی
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بويژه برای زايمان
بيھوشی موضعی است و ِ
خانمھا به شيوه "سزارين" و يا جراحی ھای
مشابه بکار می رود .درست فھميديد.
امپرياليستھا از صدور داروی ضد درد،
داروی بيھوشی ،به ايران خود داری می
کنند .امری که صدورش از زمان شاه تا
کنون ايرادی نداشته است ،بيکباره وجدانھای
انسانی مامورين گمرک آلمان را بيدار کرده
است و مانع صدور اين کاال شده اند.
استدالل آنھا نيز جالب است .پژوھشگران
آلمانی در تحقيقات خود ديده اند ،که
آمريکائی ھا در آمريکا ،مقدار کمی از اين
مواد را به محکومان به اعدام بر روی
صندلی الکتريکی تزريق می کنند ،تا درد
ناشی از جريان برق را راحتتر تحمل کنند.
آلمانھا به اين کار نام "استفاده تفسير
برانگيز" داده اند که البته تفسيرش ھميشه
در دست توليد کننده است .چون در آمريکا
فرد محکوم به اعدام بر صندلی الکتريکی را
با اين ماده بيھوش می کنند ،صدور آن به
ايران نيز بايد قدغن شود .استداللی به اين
مضحکی ديده ايد؟ مگر در ايران کسی را
بر روی صندلی الکتريکی و يا با داروی
بيھوشی می کشند ،تا درد را احساس نکند؟
با اين منطق بايد صدور جرثقيل به ايران را
قدغن کرد نه دارو برای بيھوشی موضعی
را .با اين منطق بايد به ايران صدور
داروھای درد آور را قدغن کرد و نه
داروھائی که درد را از بين می برد و يا کم
می کند .اين واعظان در حقيقت ھوادار زجر
دادن به بيماران ايرانی ھستند تا تسکين
نيافته از زور درد بميرند .آنھا می خواھند
مانع شوند که در بيمارسانھای ايران
داروھای ضد درد و بيھوشی وجود داشته
باشد تا عمل جراحی برای نجات جان ايرانی
صورت نگيرد و آنوقت خودشان را در پشت
کوھی از رياکاری و احترام به حقوق
انسانھا پنھان می سازند .تحريمھای اقتصادی
ايران يک جنگ فرسايشی عليه ايران است.
جنگی که مدتھاست آغاز شده است و يک
جنايت بزرگ عليه بشريت است .آنچه درد
آور است ،کمبود داروی بيھوشی و مسکن
نيست ،نوع تھوع آور استداللی است که
امپرياليستھا می کنند تا از صدور آن جلو
گيرند .کار آنھا صحه بر جنايات و شکنجه
است و نه مبارزه بر ضد شکنجه و نقض
حقوق بشر.
برای سازمانھای اپوزيسيون جاسوس و
ھمدست امپرياليست نيز " استفاده
تفسيرانگيز" اين داروھا روشن است .ھر
چه کمتر به ايران صادر شود و مردم زجر
بکشند ،بخت "انقالب" و روی کار آمدن اين
اپوزيسيون خود فروخته ،در ايران افزايش

صفحه ٧

می يابد .برای آنھا اين جنايت" ،انقالب"
است و بايد تحريم ايران و مجازات مردم
ميھن ما ،مورد حمايت دنيا قرار گيرد .در
نمايشات اعتراضی ضد جنگ که آنھا در آن
شرکت نمی کنند ،به زعم آنھا ،بايد پرچم
"دستھا از ايران کوتاه باد" را بدور
انداخت و مدعی شد که بيگانگان! به ما
برای "سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی"
ياری رسانيد .دستانتان پشت ما باد.
تحريمھا و مجازاتھا را عليه مردم ايران
ادامه دھيد تا زمينه روی کار آمدن ما ستون
پنجمی ھا آماده شود.
رياکاری امپرياليستھا را بنگريد که ريش و
قيچی را بدست گرفته اند و بر اساس مصالح
خويش تفسير می کنند .ھر دارويی برای آنھا
سم است ،اگر منافعشان ايجاب کند و ھر
سمی برای آنھا دارو است ،اگر منافعشان
گاز سمی به عراق می
ايجاب کند .آنروز که ِ
دادند که بر سر ايرانی ھا بريزند و سازمان
مجاھدين خلق برايشان دست می زد،
منافعشان آنطور ايجاب می کرد و امروز
منافعشان طور ديگر عمل می کند .کسانی
که اين رياکاری و رياکاران را نشناسند ،در
گورستان تاريخ با بدنامی دفن می شوند.
*****
يادداشتی پيرامون مصاحبه...
فرامی داد ،با چشمان از حدقه در آمده شاھد
بود ،که کالوس کلبر در مقابل اظھار
نظرھای آقای احمدی نژاد مسحور شده بود
و نمی توانست کالمی بر زبان آورد.
اين مصاحبه بطور روشن ،به نفع احمدی
نژاد و به ضرر کالوس کلبر بود .وضعيت
به شکلی در آمد ،که حتی عده ای بر اين
نظرند ،که دولت آلمان با رضايت ضمنی و
سياست از قبل تعيين شده ،اين امکان
مصاحبه را به احمدی نژاد داده بود ،تا
سياست رياکارانه امپرياليست آمريکا و
صھيونيستھای اسرائيل را آماج حمالت خود
قرار دھد .تيرھائی که احمدی نژاد پرتاب
کرد ،دقيقا به ھدف می نشست .احمدی نژاد
به پاره ای مسايل اشاره کرد ،که درد آلمانھا
را تازه می کرد و در واقع از زبان آلمانھای
تحقير شده سخن می گفت .ھر چه را که پاره
ای مقامات رسمی آلمان در مغز داشتند و
نمی توانستند بر زبان آورند ،احمدی نژاد
بدون واھمه بر زبان می آورد.
قلدری امپرياليست آمريکا باب طبع ممالک
اروپائی نيست .امپرياليست آمريکا در تالش
است تا نظام قضائی و تصميمات قوه مقننه
خويش را به کشورھای اروپائی تحميل کند
و استقالل قوه ...ادامه در صفحه ٨

دست امپرياليستھا از خاور ميانه کوتاه باد
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يادداشتی پيرامون مصاحبه...
قضائيه و مقننه و حتی مجريه آنھا را از بين
ببرد و آنھا را به عوامل بی اراده اعمال
سياستھای آمريکا در جھان بدل کند .در
اروپا ممالک آلمان و ايتاليا و تا حدودی
اسپانيا و يونان از اين سياست ضربات
سختی می خورند و اين است که با اين
اقدامات غير قانونی و ناقض ھمه موازين
بين المللی و ناقض استقالل سياسی خود اين
کشورھا بشدت مخالفند ،ولی جسارت بيان
علنی آنھا را ندارند .سرمايه داری متوسط
آلمان که با ايران روابط خوبی دارد ،از
تحريمھای اخير تا حدودی ضربه خورده
است و به دولت آلمان فشار می آورد تا در
ارزيابيھای خويش جانب احتياط را رعايت
کند .اينکه در پشت پرده ،امپرياليست آلمان
چنين امکانی را در اختيار آقای احمدی نژاد
گذارده باشد ،منتفی نيست .ايجاد افکار
عمومی به نفع ايران آنھم در زمانيکه
نتانياھوی جنايتکار عربده جنگ طلبی می
کشد ،يک عامل بازدارنده و مھم در اقدام به
جنگ بر ضد ايران است .جنگ بر ضد
ايران از منظر منافع امپرياليستھای اروپائی
و چين و روسيه ،مطلوب نيست .صرفنظر
از اينکه عواقب آن در منطقه غير قابل
محاسبه است و "امنيت" انتقال بی خطر نفت
را که برای اقتصاد امپرياليستھا جنبه حياتی
دارد ،از خليج فارس به خطر می اندازد،
بعد از ويرانی ايران نيز معلوم نيست نفوذ
امپرياليستھای اروپائی در بازسازی ايران و
يا غارت آن در ھمان حد قبل از جنگ باشد.
مسلم است که سھم بزرگتر را آمريکا و
انگليس و شايد تا حدودی فرانسه بردارند.
سرمايه ھای اسرائيلی با پوشش سرمايه
گذاريھای آمريکائی و انگليسی و فرانسوی
راه خود را به اسارت ايران باز می کنند ،و
دمار از مردم ميھن ما در می آورند ،و
جشن "ايرانی کشی" تاريخی خويش را براه
می اندازند.
کالوس کلبر بعد از انجام اين مصاحبه،
مورد حمالت سرسختانه ی مافيای
صھيونيسم که در آلمان بسيار قدرتمند بوده و
رسانه ای گروھی را در دست داشته و در
مواضع کليدی نشسته است ،قرار گرفت و
ناچار شد با تکه پاره کردن مصاحبه و تغيير
مترجم و توضيحات اضافی و مصاحبه ھای
تکميلی از تاثير مصاحبه تا آنجا که بتواند
ممانعت کند .ولی تمام اين تالشھا که بيشتر
نشانه آن بود که دست سانسور به کار افتاده
است و می خواھد آب رفته را به جوی
بازگرداند بی نتيجه بود.

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

احمدی نژاد در مصاحبه خويش به چند
مورد اشاره کرد:
تبعيضات کشورھای امپرياليستی نسبت به
ايران در استفاده صلح آميز از حق غنی
سازی اورانيوم.
در مورد نقض حقوق بشر در ايران.
پيرامون ھولوکاست.
و دلسوزی برای ملت آلمان که قربانی
صھيونيسم ھستند و بايد به ايران به عنوان
متحد خود بنگرند.
ما تالش می کنيم در ھمين شماره توفان،
چنانچه صفحات آن اجازه دھد ،بيک يک
اين استدالالت و علل شکست مصاحبه
کالوس کلبر به احمدی نژاد اشاره کنيم.
بسياری در آلمان بر اين باورند که حتی
کالوس کلبر که يکی از گزارشگران و
مخبران و مصاحبه گران برجسته آلمان
است ،نيز نمی توانند مانند بسياری از
ھمکارانش در جھان ،از پس احمدی نژاد بر
آيد .اين نخستين تجربه مصاحبه با وی نيست
و آخرين آن ھم نخواھد بود .حتی اگر
احمدی نژاد کنار برود و رياست جمھوری
ايران بدست فرد ديگری بيفتد ،باز ھمين
وضع باقی خواھد ماند .علت اين امر نه در
مھارت احمدی نژادھا در پاسخگوئی به
مصاحبه گر است ،بلکه در خود بطن
موضوعات مطروحه نھفته است .طرفی که
از دروغ و دغل دفاع می کند ،و برای
حقوق ملتھا و دولتھا و ابناء بشر ارزشی
قايل نيست ،طرفی که ھمدست صھيونيسم
است ،طبيعتا خودش نمی تواند به مثابه يک
مصاحبه گر ،ناجی حقوق بشر و حقوق ملل
به ميدان آيد .چنين افرادی فقط در مصاحبه
به دست انداز می افتند و از دور خارج می
شوند.
تاثير اين مصاحبه در ميان ايرانيان "مثبت"
بود .نه ايرانيانی که ھوادار تجاوز به ايران
و گرسنگی دادن به مردم ايران و نابودی
ايران و ترور دانشمندان ايران ھستند ،اين
عده خائن ،خودفروخته ،عمال امپرياليسم و
صھيونيسم اند ،اشاره ما به آن ايرانيان
معمولی است ،که به ھيچ حزب و سازمان
سياسی بستگی ندارند و به اخبار و
گزارشات جھان گوش فرا داده و به عنوان
يک شنونده بی طرف به ارزيابيھای خويش
دست يافته و به اظھار نظر می پردازند.
تاثير اين سخنان از اين جھت مثبت بود که
از حق ايران در مسئله غنی سازی اورانيوم
و دفاع می کرد و به زورگوئی دشمنان
ايران پاسخ در خور می داد و دروغھای
امپرياليسم و صھيونيسم را در مورد حقوق
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کشور ايران بر مال می ساخت و منفی بود
از اين جھت که ھولوکاست را که يک
واقعيت تاريخی است ،دروغ ناميد و
بيشرمانه از نقض حقوق بشر در ايران با
حمله به جلو حمايت کرد و با رياکاری تالش
کرد که حساب نازيھا و نيروھای دست
راستی آلمان را با نيروھای مترقی در آلمان
در يک کاسه بريزد و در کنار نازيھا جبھه
متحد ضد صھيونيسم ايجاد کند .ھمين ملقمه
است که کار مصاحبه با احمدی نژاد را
مشکل می کند.
بنظر حزب ما برای مصاحبه با احمدی نژاد
و يا ھر مورد مشابه آن در جھان ،بايد حق و
حقيقت را به جای خود نشانيد ،تا دست
رياکاران در بيان نظرياتشان بسته شود.
وقتی رياکاران خودشان با شنل پاکيزگی به
ی روند ،وقتی خودشان مظھر حمايت از
درندگی و نقض حقوق کشورھا و ملتھا و
ابناء بشر در جھانند ،طبيعتا قادر نخواھند
بود ،رياکاری طرف مقابل را افشاء کنند و
وی را در تنگنا قرار دھند .تنھا با صداقت و
صميميت و رعايت موازين عدالت و
برسميت شناختن حقوق طرف مقابل است،
که شما می توانيد از مانور رقيب جلو گيری
کرده وی را افشاء کنيد .آقای کالوس کلبر
در اين عرصه با شکست کامل روبرو شد.
وی دستش در مصاحبه بسته بود و نمی
توانست در مقابل اعتراضات و کنايه ھای
احمدی نژاد چه بگويد .آدمکشی و نقض
حقوق انسانھا در ايران ھمانقدر قابل انتقاد
می باشد که مشابه آن در عربستان سعودی
و در رژيم دست نشانده ليبی .بر اين اساس
است که حاميان عربستان سعودی و عمال
دست نشانده ناتو در ليبی با دستان و دھان
بسته به سراغ احمدی نژادھا می روند و
امکان مانور وی را باز می گذارند.
*****
بيانيه حزب کمونيست ...
در مورد مردم ستمديده غزه را محکوم می
کند و تاکيد دارد که رژيم صھيونيستی
اسرائيل توان انجام اين جنايات را از آن
جھت دارد ،زيرا از طرف امپرياليست
آمريکا حمايت می شود و از طرف ديگر
توطئه و سکوت ارتجاع عرب و جناح
راست حاکميت در فلسطين نيز به ادامه اين
جنايات کمک می کند.
جنايات تازه اسرائيل با اين ھدف صورت
می گيرند که رژيم صھيونيستی اميد دارد که
با وارد آوردن ...ادامه در صفحه ٩

دسيسه ھای امپرياليستھا و صھيونيستھا برضد جنبشھای
دموکراتيک در ممالک عربی محکوم است
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بيانيه حزب کمونيست ...
ضربات شديد به مقاومت فلسطين زمينه را
برای تسليم کل جنبش مقاومت درفلسطين
فراھم آورد ،مقاومتی که تا کنون سازش و
تفاھمی با صھيونيسم-نازيسم اسرائيل نداشته
و قصد آنرا دارد که مبارزه را تا آخر ادامه
دھد.
در اين شرايط خونبار از نيروھای درگير
فلسطينی انتظار می رود که به وحدت ملی
جامه عمل بپوشانند و تا بتوانند بطور
يکپارچه در برابر تجاوزات اسرائيل
ايستادگی کنند.
"حزب کمونيست کارگران تونس" از دولت
تونس می خواھد که در برابر تجاوزات
رژيم صھيونيستی اسرائيل واکنش نشان
داده ،ھرگونه سازش و عادی سازی رابطه
با اسرائيل را متوقف نموده ،و به
خواستھای انقالب تونس پشت نکند .دولت
تونس بايد صريحا پشتيبانی خود را از
مقاومت مردم فلسطين در برابر تجاوزات
اسرائيل اعالم دارد .ھمچنين حزب ما ھمه
زنان و مردان تونس را فرا می خواند که با
ابراز خشم و نفرت خود نسبت به جنايات
رژيم اسرائيل از غزه خونين بدفاع برخيزند.
حزب ما دولت تونس را برای سرکوب
تظاھرات مردم که به حمايت از مقاومت
فلسطين صورت گرفت را شديدا محکوم می
کند .خلق ما حق دارد و وظيفه خود می داند
که بدفاع از برادران سرکوب شده خود در
فلسطين بر خيزد.
حزب ما نيز از ھمه نيروھای ضد
امپرياليستی و ضد صھيونيستی در
کشورھای عربی می خواھد که از خود در
مورد جنايات اسرائيل واکنش نشان داده و
مردم را به تظاھرات ھای گسترده بکشانند
تا با اظھار ھمدردی با مردم فلسطين مانع آن
شوند که عمليات کشتار و نابودی فلسطينی
ھا ادامه يابد.
 ١٧مارس ٢٠١٢
www.albadil.org
ترجمه و تکثير توسط حزب کار ايران
)توفان(
اين سندی را که رفقا کمونيست ما در تونس
منتشر کرده اند از نظر گذرانديد .مضمون
اين سند نشان می دھد که حتی نيروھای
اسالمی که در قدرت از نفوذ مادی و معنوی
برخوردارند راضی نيستند تا از مبارزات
مردم فلسطين که برای رھائی ملی خويش
مبارزه می کنند پشتيبانی به عمل آورند.
کاری که ارتجاع حاکم در تونس می کند
ھمان کاری است که ارتجاع حاکم در ايران
می کند .زمانيکه جنگ و بمباران غزه برای
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نخستين بار آغاز شد ھزاران نفر مردم ايران
به حمايت از فلسطينيھا به ميدان آمدند و
خواھان اعتراض به جنايات صھيونيستھا
شدند .رژيم جمھوری اسالمی نمايشات
اعتراضی آنھا را سرکوب کرد .رژيم نشان
داد که با حسابگری اسالمی از مبارزات
مردم فلسطين دفاع می کند .آنھا در دفاع از
مبارزه آزاديبخش خلقھا اصوليت انقالبی
ندارند ،مصلحت اسالمی مد نظر آنھاست.
ھمين امر نشان می دھد که تا به چه حد بايد
مسبت به حمايت آنھا از مبارزات آزاديبخش
مردم فلسطين با ديده ترديد نگريست .ھمين
کار را ارتجاع اسالمی در تونس می کند.
حزب برادر ما پيشنھاد کرده است که مبارزه
با صھيونيسم و عدم برسميت شناختن دولت
غاصب اسرائيل در قانون اساسی تونس
گنجانده شود .عليرغم اينکه ارتجاع حاکم بر
اين امر واقف است ،ترجيح می دھد ،جنبش
حمايت از فلسطين را سرکوب کند .نخست
اينکه آنھا می دانند که اين حمايت حزبی تا
به چه حد از پشتيبانی مردم برخوردار است
و نقش بسيج کننده و آموزشی در ميان
جوانان دارد .ديگر آنکه دولتھا که چشم
اميدشان به ارتجاع جھانی و عربستان
سعودی است ،می خواھند نوع و دامنه اين
حمايت را به تمايالت ارتجاع منطقه گره
زنند و با نوسانات آنھا در سياست باال و
پائين روند .ھمين سياست رياکارانه ارتجاع
عرب بوده که پيروزی صھيونيستھا را تا
کنون تامين کرده است .ما اتخاذ اين سياست
اصولی را به حزب برادرمان تبريک می
گوئيم و بر اين باوريم که بايد مردم ممالک
جھان و در درجه نخست عربی و اسالمی
را بر ضد صھيونيسم و ھمدستان مسلمان و
غير مسلمان آنھا بسيج نمود .تنھا اين سياست
اصولی است که آينده دارد.
پيروز باد مبارزه مردم فلسطين بر ضد
صھيونيسم و امپرياليسم بخاطر رھائی ملی.
*****
برای جلوگيری از حمام خون ...
و بويژه به امپرياليست آمريکا ،در مورد
تجاوز به عراق ،افغانستان ،ليبی و دسيسه
ھای امپرياليستھا در مورد سوريه و مشابه
آنھا را ،بيان کند .آقای محمود نعمان شرم
داشته بيان کند ،که از حق مسلم مردم ايران
در استفاده صلح آميز از انرژی ھسته ای
حمايت نمی کند و بر عکس ،برای
امپرياليستھای آمريکائی دراين زمينه به
جاسوسی اشتغال دارد .آقای محمود نعمان
شرم دارد تا راست بگويد و اعتراف کند که
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از ترور دانشمندان ھسته ای ايران احساس
مسرت می کند و نه تنھا اين ترورھا را
محکوم نمی کند ،سھل است ،بلکه حتی
اتھاماتی را که به اين سازمان در دست
داشتن اين ترورھا می زنند ،قابل تکذيب
نمی داند و حاضر نيست حتی اين ترورھا
در ھمکاری با موساد را در ايران ،محکوم
نمايد .ولی آنچه را که آقای محمود نعمان به
عنوان مرد پشت پرده „سازمان مجاھدين
خلق ايران” شرم دارد ،بر زبان آورد و از
آن دفاع کند ،حزب کار ايران)توفان( بنا بر
وظيفه انترناسيوناليستی خويش به رفقای
احزاب برادر اطالع داد ،تا آنرا به زبان
عربی برگردانده در اختيار ھمه نيروھای
مترقی عرب زبان بگذارند تا مبادا به دام اين
سازمان افتاده و موجوديتشان مورد خطر
قرار گيرد .کسانی که به ملتشان رحم نمی
کنند ،نمی توانند دوست ملتھای ديگر
باشند .کاسبکاری سياسی و تامين حقوق
بازنشستگی ،با مبارزه انقالبی جان بر کف،
زمين تا آسمان فرق دارد.
آنھا در مقاله خود می نويسند: :اردوگاه
اشرف در سال  ١٩٨۶ساخته شد و در صد
کيلومتری غرب مرز ايران قرار دارد ،نام
"اشرف" متعلق به يک زندانی دوره شاه
است که در زمان خمينی اعدام شد.
در اين اردوگاه  ٣۵٠٠نفر از اعضای
سازمان مجاھدين خلق زندگی می کنند،
وقتی آمريکائيھا به عراق آمده ،اينان را خلع
سالح کردند که خود خدمتی به دولت تازه
در عراق بود ،در مقابل دولت عراق متعھد
شد تا از اينان حمايت کند .اما دولت عراق
از سال  ،٢٠٠٩تعھدات خود را نقض و
ساکنان اشرف را تحت انواع شکنجه ھای
جسمی و روحی قرار داده ،از رفت و آمد
آنان به خارج از اردوگاه جلوگيری می کند،
برق نيز بر رويشان قطع و حتی امکان
استفاده از ھيزم را ھم ندارند ،اين اردوگاه
با ديوارھای بلند شنی محاصره شده و
بوسيله دوربين ھای  ٢۴ساعته کنترل می
شود و از ھمه بدتر با قرار دادن بلندگوھائی
بزرگ و پخش صداھائی گوش خراش می
کوشند از نظر روحی آنان را آزار دھند.
کار بھمين جا خاتمه نيافت ،در ماه جوالی و
آپريل  ،٢٠١٠ساکنان بی دفاع اشرف مورد
ھجوم نيروھای طرفدار دولت ايران قرار
گرفته و دھھا نفر از آنان را کشته و زخمی
نمودند ،سپس مالکی تصميم گرفته آنان را
از "اردوگاه اشرف" خارج و به جای
ديگری انتقال دھد ،ھم اکنون احتمال زياد
وجود دارد که آنان را به ايران تحويل دھند
که بدون شک چوبه...ادامه در صفحه ١٠

تحريم مردم ايران يک جنايت ضد بشری است
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برای جلوگيری از حمام خون ...
ھای دار ماليان بی صبرانه منتظر ورود
آنان ھستند.
ھمه اين حوادث موجب وحشت اعضای
اردوگاه اشرف شده که ممکن است حمام
خون ديگری در انتظار آنان باشد ،بويژه
اينکه نيروھای آمريکائی عراق را ترک
کرده اند .عليرغم اعتراض و درخواست
صدھا نفر از پارلمانتاريست ھای اروپائی و
سازمانھای حقوق بشری ،مبنی بر عدم فشار
بر اينان ،اما دولت مالکی به خاطر فراھم
آوردن رضايت ماليان حاکم در ايران،
تصميم به تعطيل "اردوگاه اشرف" گرفته
است.
حاکمان ايران از بقاء اين اردوگاه در وحشت
به سر می برند ،زيرا اين اردوگاه سمبل
آزادی و دموکراسی در ايران نوين است.
در مقابل وضعيت موجود ،دولت مالکی تنھا
 ۵٠روز به آنان مھلت داده تا اردوگاه را
تخليه کنند.
فعاليتھای بين المللی گسترده ای آغاز شده تا
دولت مالکی را وادارند که آنان به عنوان
پناھنده سياسی شناخته شوند و از اخراج و
تحويل شان به ايران جلوگيری شود.
ما نيز به نوبه خود از جامعه تونس دعوت
می کنيم تا با شرکت در يک کارزار گسترده
برای دفاع از ساکنان اشرف بپاخيزند و
اجازه ندھند که ماليان تبھکار بھمراھی با
دولت عراق به جنايتی ديگر عليه ساکنان
"اردوگاه اشرف" دست بزنند".
شما وقتی متن پر از تناقض اين نوشته را
مورد مطالعه قرا می دھيد" ،اھداف سازمان
مجاھدين خلق ايران" برايتان روشن می
شود .اين سازمان ھرگز تمايل ندارد ،که
ساکنان "اردوگاه اشرف" که در واقع اسرای
بازداشتگاه اشرف ھستند ،خاک عراق را
ترک کنند .وقتی آنھا اين بازداشتگاه را
"سمبل آزادی و دموکراسی در ايران نوين"
اعالم می کنند ،طبيعتا نمی تواند اين "ايران
نوين" را تعطيل نموده يا به کشور ديگری
منتقل نمايند ،تا اين مھمانان نوين را
ميزبانھای جديد ،در اردوگاھھای گوناگون
پخش نمايند .آنوقت از آن "ايران نوين"
چيزی باقی نمی ماند .آنھا تالش می کنند با
جان اين انسانھا که برخی از آنھا حتی
ايران ،به عنوان وطنشان را ،ھرگز نديده
اند ،بيک قمار و ماجراجوئی سياسی دست
زور افکار عمومی
بزنند .آنھا تالش دارند با
ِ
و فشار جھانی که می خواھند با ھزينه ھای
گزاف تامين کنند ،مانع شوند ،که اين اسراء
به سرزمينھای امن ممالک اروپائی و
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استراليا و کانادا نقل مکان کنند .به
سرزمينھائی که در آنھا از نعمت استفاده از
حقوق بورژوائی برخوردار باشند و امنيت
جانی پيدا کنند .برای آنھا جان اين انسانھا
اھميت ندارد ،برايشان آينده و سرنوشت آنھا
اھميت ندارد ،برايشان اھميت ندارد که
امنيت اين انسانھا را تامين کنند ،برعکس
نشان می دھند که يک جنازه ساکنان اشرف
از صدتا زنده آنھا پر ارزشتر است .آنھا
کارزار جھانی در مقابل تاسيسات و
بنيادھای حقوق بشر و يا سازمان ملل متحد
به راه نمی اندازند ،تا ساکنان اشرف را در
آنھا
بپذيرند،
گوناگون
ممالک
پارلمانتاريستھای اروپائی را بسيج نمی کنند
تا از دولتھای اروپا بخواھند که اين انسانھا
را به عنوان پناھنده بپذيرند ،بر عکس می
خواھند با ياری پارلمانتاريستھای اروپائی و
سازمانھای حقوق بشر کارزاری به راه
بياندازند و خواستی را مطرح کنند ،که غير
عملی بودن آن از بدو اين کارزار بحد کافی،
حتی برای خود مبتکران آن نيز ،روشن
است.
رژيم مالکی چه سرسپرده آمريکا باشد و چه
نباشد ،چه عامل ايران باشد و چه نباشد ،چه
خوب باشد و چه بد ،بھر صورت فعال
وضعيت عراق بعد از تجاوز غير قانونی
امپرياليستھا طوری است ،که اين رژيم از
حق حاکميت ملی صوری برخوردار است.
اين رژيم حق دارد پناھنده سياسی بپذيرد يا
نپذيرد ،حق دارد در داخل کشور عراق
"حق حاکميت" خويش را ھمه جا اعمال کند
و يا نکند ،حق دارد از ايجاد دولت در دولت
در داخل کشورش که نامش "ايران نوين"
است ،ممانعت به عمل آورد و يا نياورد .اين
حق دولت عراق ،حق ھمه کشورھای جھان
است و اعتبار آن از ھمه طرف برسميت
شناخته می شود .وقتی کسی به عنوان مثال
در آلمان فدرال پناھنده می شود ،اين دولت
آلمان است ،که در دوران پناھندگی تعيين
می کند ،که وی در کدام ايالت و يا در کدام
شھر زندگی کند .ھيچ پناھده ای حق ندارد
تقاضای اقامت در اردوگاه ويژه با انتظامات
خصوصی و سازمان يافته خودی را داشته
باشد .تعداد  ٣۵٠٠نفر اسرای اشرف افراد
عادی نيستند ،اعضای يک سازمانی ھستند،
که عليه ايران در کنار صدام حسين جنگيده
اند و آموزش نظامی ديده اند و ھم اکنون نيز
ھمانگونه که خودشان می گويند از تضييقات
اين رژيم عراقی نسبت به خودشان نگرانند
و پرده بر می دارند .آنوقت چگونه می شود
انتظار داشت که رژيم مالکی موجوديت
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چنين تشکلی را که حکومتی مستقل در داخل
خاک عراق بوجود آورده است و تابعيت از
قوانين عراق را نفی می کند ،بپذيرد .ملت
عراق ھم چنين خواست غير منطقی و
تحريک آميز را نخواھد پذيرفت .برفرض
محال اگر رژيم مالکی قصد دارد اسرای
بازداشتگاه اشرف را ،که واقعا ديگر معلوم
نيست اسير چه کسانی ھستند ،به ادعای
مجاھدين خلق به ايران تحويل دھد ،منطقا
بايد اين احتمال ،فعاليت ما را در جھت حفظ
جان اين اسراء تشديد کرده و منجر به آن
شود ،که آنھا را ھر چه زودتر از خاک
خطرناک عراق خارج کنيم و مثال به اروپا
آوريم ،و نه اينکه بر عکس آن عمل کرده و
آنھا را در زير تيغ مالکی باقی بگذاريم ،و
پارلمانتاريستھای اروپائی را برای اقدامی
که عملی نيست ،و خود آگاھيم و می دانيم که
عملی نيست ،بسيج کنيم .اين پارلمانتا-
ريستھای اروپائی و مراجع بين المللی چه
پارلمانتاريستھائی ھستند که از حقوق بين
الملل تا اين حد بی خبرند؟ آنھا پارلمان-
تاريست ھستند يا پرووکاتور؟ مگر اينکه
ھدف ما خروج فوری اسرای بازداشتگاه
اشرف از عراق و حفظ جانشان نباشد .با اين
نيت طبيعتا ھمه تناقض ھا قابل توضيح می
گردد.
باز بر فرض محال ،مالکی از تحويل اين
عده به ايران منصرف شود و پناھندگی اين
عده را در اثر فشار جھانی و پا در ميانی
مثال کوفی عنان بپذيرد ،آيا رژيم عراق حق
ندارد ھر پناھنده ای را قبل از رسيدگی
بدرخواست پناھندگيش ،در دورانی که
وضعيت آنھا نامشخص است ،به شھرھائی
منتقل کند که خود می خواھد؟ مسلما است
که حق دارد ،ھمه ممالک دموکراسيھای
غربی نيز بر اساس اين حق عمل می کنند.
رژيم مالکی دولت عراق است و نه
"سازمان مجاھدين خلق ايران" .ولی اين
کار بديھی ،مورد حمايت "سازمان مجاھدين
ِ
خلق ايران" نيست .آنھا می خواھند در
عراق بھر قيمت بمانند ،حکومت در
حکومت تشکيل دھند ،انتظامات و ارتش
خود را داشته باشند ،تشکيالت و سازمان و
رھبر خود را رسما داشته باشند و دولت
عراق بايد از آنھا صالح کار خود را بپرسد
و تنھا با نماينده دولت مجاھدين!؟ که نمايند
"ايران نوين" است ،در عراق به مذاکره و
مشورت بنشيند .آيا اين تصورات و تخيالت
پوچ ،مضحک و بھانه جوئی روشن نيست،
تا اسرای اشرف ،از بازداشتگاه اشرف
خارج نشوند و در...ادامه در صفحه ١١

بر ضد تجاوز و محاصره اقتصادی ايران توسط امپرياليسم و
صھيونيسم بپاخيزيم

شماره  – ١۴۶ارديبھشت ماه ١٣٩١

برای جلوگيری از حمام خون ...
عراق زنده بگور گردند؟ اگر دولت عراق
دست نشانده رژيم ايران است و نه آمريکا،
اگر وضع طوری است که قوای ايران برای
سرکوب اسرای اشرف به بازداشتگاه
اشرف ،ھر آن می توانند حمله کنند و آنھا را
از دم تيغ بگذرانند و در گذشته نيز اين کار
را کرده اند ،اگر کوچکترين امنيتی برای
اسرای بازداشتگاه اشرف در عراق مالکی
موجود نيست ،چه کسی تضمين می کند که
پس از دادن پناھندگی به اسرای اشرف در
داخل سراسر خاک عراق از موصل گرفته
تا بصره ،امنيت جانی اين انسانھا حفظ و
تامين می شود؟ دولتی که امنيت جانی اتباع
عراقی را نمی تواند تامين کند ،چگونه می
تواند امنيت جانی پناھندگان مجاھد را تامين
کند؟ پس می بينيد ھر طور استدالل را
بچرخانيد ،نمی توانيد از زير بار اين حقيقت
خالص شويد ،که مسئله مجاھدين خلق نجات
جان و امنيت اسرای بازداشتگاه اشرف
نيست ،معامله سياسی با جان آنھاست.
سرمايه گذاری سياسی و تبليغاتی ،بر روی
اجساد آنھاست ،بھمين جھت نيز نمی شود از
ساکنان اردوگاه اشرف سخن گفت ،زيرا
معلوم نيست که اين انسانھای زجر کشيده
وبی سر پناه ،اسير کدام نيروی اھريمنی
ھستند.
از اين گذشته آمريکائيھا بر اساس ھمه
موازين جھانی تا زمانی که به عنوان قوای
اشغالگر در يک سرزمين به سر می برند،

توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران

مسئوليت حفظ جان ساکنان آن سر زمين را
دارا می باشند .آمريکائيھا ھنوز خاک عراق
را ترک نکرده اند .خودشان ھم چنين ادعائی
ندارند .تنھا بخشی از نيروھای خويش را از
عراق خارج کرده اند و ھنوز ھم حرف آخر
را ،آنھا در عراق می زنند .اين است که
مجاھدين خلق که مناسبات حسنه ای با
آمريکائيھا دارند و اسرار نظامی و ھسته ای
ايران را به آنھا داده اند ،خوب است از آنھا
درخواست کنند ،اسرای اشرف را به آمريکا
ببرند و يا جائی برای آنھا در اروپا ،در
سراسر اروپای شرقی و غربی دست پا کنند.
آنھا را تقسيم کنند تا پذيرش آنھا تسھيل شود.
ولی مجاھدين اين ھزينه را نمی خواھند
بپردازند .جان اسرای بازداشتگاه اشرف در
خطر است و نه تنھا از جانب رژيم
جمھوری اسالمی و مالکی .ھر نفری که از
اين ببعد در بازداشتگاه اشرف جان ببازد،
مسئوليت آنرا "سازمان مجاھدين خلق
ايران" نيز بدوش می کشد ،که با سرنوشت
اين انسانھا ،غير مسئوالنه قمار سياسی می
کند و با عوامفريبی به شستشوی مغزی
مريدانش مشغول است .اگر امر سازش
جمھوری اسالمی با امپرياليست آمريکا در
استانبول و بغداد بر سر ھمه مسايل ،از
جمله مسئله حق مسلم ايران در غنی سازی
اورانيوم ،به سازشی متعفن برسد ،کار زار
"سازمان مجاھدين خلق ايران" به خاطر
سياستش که ھمه چيز را با کوته نظری به
بن بست کشانده است ،زار است.
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وظيفه اپوزيسيون بشر دوست ايران آن است
که تمام تالش خويش را بکار برد ،تا اين
اسرای بازداشتگاه اشرف آزاد شوند و در
ممالک مناسب ،امنيت جانی پيدا کنند .بحث
بر سر سرنوشت  ٣۵٠٠نفر انسان است .ما
بايد در اين عرصه احساس مسئوليت کنيم.
*****
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بيانيه حزب کمونيست
کارگران تونس
)(PCOT

پيرامون نوار غزه

تھاجم ھواپيماھای رژيم صھيونيستی
اسرائيل به نوار غزه تا کنون بيش از
 ٢٠کشته و صدھا زخمی بجای
گذاشته و باعث خرابيھای فراوان در
شھرھا و روستاھا گرديده است .اين
وضع ممکن است که در روزھای
آينده نيز ادامه پيدا کند و اين
درشرايطی است که بسياری ازرژيم
ھای کشورھای عربی در مورد اين
جنايات سکوت کرده اند" .حزب
کمونيست کارگران تونس" جنايات
دولت اسرائيل...ادامه در صفحه ٨
نشانی پست الکترونيکی

اخيرا متنی از طرف "حزب کمونيست کارگران تونس" در مورد "اردوگاه اشرف" که
در نشريات اين حزب منتشر شده است ،بدست ما رسيد ،که حزب کار ايران)توفان( را
شگفت زده کرد .اين شگفت زدگی ،ما را بر آن داشت که بر ضد سياستھای بی سرانجام
و ماجراجوئی سياسی و دفاع از جان اسرای "اردوگاه اشرف" به نگارش اين مقاله دست
زنيم و ھمه اپوزيسيون ايران و سازمانھای حقوق بشر را از سياست بازی بی مسئوليتی
که در شرف وقوع است ،با خبر کنيم.
بعد از مطالعه اين سند که از طرف „سازمان مجاھدين خلق ايران” و يا سازمانھای
وابسته اش برای رفقای حزب برادر ما در تونس ارسال شده است ،تا از حيثيت آنھا در
جھان عرب سوء استفاده کنند ،ما بر آن شديم که در مورد ماھيت „سازمان مجاھدين
خلق ايران” ،رفقای تونسی خود را در جريان بگذاريم و آنھا را ھشيار سازيم تا جلوی
ضرر را از ھر جا که می توانند ،بگيرند.
ھر کس که تاريخ ايران را می شناسد ،واقف است ،که سازمان مجاھدين خلقی که امروز
از نام اين سازمان سوء استفاده می کند ،ماھيتا سازمانی نيست ،که حنيف نژادھا ،بديع
زادگان ھا ،سعيد محسن ھا ،مشکين فام ھا ،عسگری زاده ھا و يا رضائی ھا؛ ناصر
صادق ھا و ...بنيان گذاری کردند و برای اھدافش جانباختند .شما اگر به اسناد گذشته اين
سازمان مراجعه کنيد ،با آثاری نظير "اقتصاد به زبان ساده"" ،راه انبيا راه بشر" و يا
"شناخت" و ساير نشريات اين سازمان در دوران ستم شاھی روبرو می شويد ،که آنھا را
ماھيتا يک جريان انقالبی ضد امپرياليستی ،ضد صھيونيستی ،مدافع جنبشھای آزاديبخش
در سراسر جھان و ضد استبداد شاھی و نظام بھره کش سرمايه داری -البته با ديد
التقاطی -معرفی می کند .عمل اين انقالبيون در زمان خودش نيز ،حاکی از افکارشان
بود .از اين ھمه دستآوردھای انقالبی چيزی در درون آنھا ديگر باقی نمانده است.
امروزه ،به ھمکاری با امپرياليست آمريکا ،که روزی وی را دشمن بشريت می خواندند،
افتخار می کنند .ھدف آنھا در امروز نابودی رژيم جمھوری اسالمی حتی به بھای
نابودی ھمه مردم ايران و سرزمين باستانی ماست .آنھا خود را تنھا در پشت دشمنی و
خونخواھی از اين رژيم جالد پنھان کرده اند .اين کوته نظری و فقدان آينده نگری در
مبارزه سياسی ،که در نزد مردم ايران نيز اعتبار آفرين نيست ،تنھا می تواند فاجعه ببار
آورد .راھی را که آنھا برگزيده اند خيانت به آرمانھای بنيانگذاران اين تشکيالت است.
باين جھت بايد دو دوره ماھيتا متفاوت تاريخی را در زندگی اين سازمان از ھم تشخيص
داد .دوره ای که اين سازمان انقالبی بود و برای رھائی ملی مبارزه می کرد و دوره
ايکه برای اسارت ملی و مستعمره کردن ايران تالش بی فرجام می کند.
در سندی که در سايت البديل مورخ  ٢۵ماه مارس  ٢٠١٢به قلم آقای محمود نعمان ،که
حتما نام مستعار است ،نوشته شده است ،در معرفی „سازمان مجاھدين خلق ايران” به
نيروھای انقالبی تونس ،نه به مواضع کنونی اين سازمان ،بلکه به گذشته پر افتخار آنھا
اشاره شده است .آقای محمود نعمان شرم داشته که نظريات امروز „سازمان مجاھدين
خلق ايران” را در مورد بر خورد به صھيونيسم ،حمايت از جنبش مردم لبنان و
فلسطين ،محاصره نوار غزه ،در برخورد به امپرياليستھا ...ادامه در صفحه ٩

toufan@toufan.org

صفحه توفان در شبکه جھانی اينترنت.

www.toufan.org

سخنی با خوانندگان :نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستھای ايران است" .توفان" نشريه "حزب کارايران" حزب واحد طبقه کارگر ايران
است .اين زبان برای ھرچه رساتر شدن به ياری ھمه کمونيستھای صديق ،چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد .نظريات و پيشنھادات خودرا برای ما
ارسال داريد .ما را در جمع آوری اخبار ،اسناد و اطالعات از ايران و جھان ياری رسانيد و از تشکل نھضت کمونيستی حمايت کنيد .به ما کمک مالی
برسانيد ،زيرا ما تنھا با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ھا ،ھر چند ھم که جزيی باشند نيازمنديم .در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،
ھزينه گزاف پستی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست ھمگان برسانيم.
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