
 

  هاکشو آدمها آدم
سرزمينهای فلسطين توسط صهيونيسم اسرائيل و به حمايت امپرياليسم آمريکا در اشغال 

صهيونيستها نه تنها قصد ندارند اين سرزمين را ترک کنند، بلکه هر روز با . بردبسر می
- نشيننسل کشی و توسعه مناطق نفوذ خود به جنايات جديدی متوسل شده و دامنه آبادی

های غربی ميليونها فلسطينی به پاس حمايت دموکراسی. دهندرا افزايش میهای يهودی 
در بدترين " موقت"و امپرياليسم از صهيونيسم در اردوگاههای پناهندگان به صورت 

 سازیشهرکخانمانی ملت فلسطين محصول بی. برندشرايط غيرانسانی به سر می
  .صهيونيسم جنايتکار است

وقت آمريکا به پاس اين جنايات صهيونيسم؛ پاداشی برای  دونالد ترامپ رئيس جمهور
آنها داشت و آن بذل و بخشش بيت المقدس به عنوان پايتخت اسرائيل به آنها بود تا در 

  .ادامه جنايات خويش و اقدامات غيرقانونی خود تشويق شوند
 بازگشت«و   »زمين روز« به موسوم ها فلسطينی اعتراضیمحقانه و  راهپيمايی

 سربازان از جانب بار خشونت درگيری به ٢٠١٨مارس  ٣٠ جمعهدر روز  »ليونیمي
از جمله جبهه خلق برای  ديگر فلسطينی گروه چند و سازمان حماس. شد منجر اسرائيلی

که برای آزادی و استقالل فلسطين از لوث وجود صهيونيسم؛ متحدا  آزادی فلسطين
  .اند کرده سازماندهی را یا هفته شش های اعتراض اينکنند، مبارزه می

ای در فلسطين برخودار بوده و چه العادهمبارزه سازمان اسالمی حماس که از نفوذ فوق
بخواهيم و چه نخواهيم، نماينده منتخب مردم فلسطين در يک انتخابات دموکراتيک است؛ 

ها؛ هراستروتسکيستها؛ اسالم. ای نيست که فقط صهيونيسم را خشمگين کندمبارزه
برای بو و خاصيت ايرانی؛ چپنماها؛ هواداران پرگوئی که دو آتشه؛ ولی بی" انقالبيون"

ها که سير حوادث آنها را به جاده کنند؛ بزدلمحتوی میحرافی بی خالی نبودن عريضه
سياست پرتاب کرده است؛ عمال پنهان و آشکار صهيونيسم و امپرياليسم نيز از اين 

 برای خالی نبودن عريضهآنها . انداين مبارزه خشمگين مبارزه و سرکردگی حماس در
  ٣ ادامه در صفحه...،آنها . کننددفاع می موهومیاز مبارزه ملت فلسطين با رهبری 

ستيزی است، صهيونيسم سرمنشاء يهودی
  ستيزی را نابود کنيميهودی

ت يهودی به عل مسلمان یتوسط  فردميرل کنُل يک يهودی بوده که گويا در شمال پاريس 
از زمان قتل وی طبلهای امپرياليسم و صهيونيسم به صدا . بودن به قتل رسيده است

تمام کارزار تبليغاتی . درآمده تا بر همه جنايات صهيونيسم در جهان آب تطهير بريزند
به راه " اسالم سياسی"الملل تحت عنوان مبارزه با که توسط صهيونيسم بين هراسیاسالم

ود يک ميليارد مسلمان در جهان را مورد اتهام قرار داده، تحقير کرده، افتاده است و حد
خونشان را در ممالک مسلمان از افغانستان گرفته تا عراق؛ سوريه؛ ليبی، يمن؛ سودان؛ 

است، " تروريسم"ستيزی نيست، مبارزه بر ضد ريزند، اسالمبر زمين می... مالی و
زی است و بايد بر ضد مسلمانان جنگ ليکن قتل يک يهودی در فرانسه يهودی ستي

  .تبليغاتی جهانی به راه انداخت
خواهند قوانينی تصويب کنند که در مدارس؛ کودکان مسلمان را کنترل کنند در آلمان می

-که مبادا به دانش آموزان و يا نونهاالن يهودی سخنان ناگوار و به زعم آنان يهودی
را مجازات " ستيزانيهودی"دارد خانواده اين  حاکميت آلمان قصد. ستيزانه ابراز دارند

کند، به اين ترتيب که فرزندان آنها را مصادره نموده و توسط مربيان آلمانی تربيت 
پليس آلمان اعالم کرده است که بايد در ). توفان-بخوانيد مغزشان را شستشو دهند(نمايد

ها و دست وان جرم نازیآمار مربوط به تخريب آثار يهودی و يا يهودی ستيزی که به عن
شد، تجديد نظر کرد زيرا بخش عمده اين جرايم آوری میها محسوب شده و جمعراستی

از هم اکنون موجی ضد مسلمان در دفاع از . هامتعلق به مسلمانان است و نه نازی
شدت و ضعف اين تبليغات وابسته به . بلند شده است) توفان-بخوانيد صهيونيسم(يهوديان

  .اياتی است که صهيونيسم در جهان مشغول ارتکاب آن استدرجه جن
ستيزی به مفهوم مخالفت با صهيونيسم نيست، و مخالفت با صهيونيسم نيز يهودی يهودی

باشد، ولی صهيونيستها انتقاد به اسرائيل صهيونيستی را يهودی ستيزی جا ستيزی نمی
رياليستی مانع شوند که اساسا گری و حمايت نيروهای امپخواهند با هوچیزنند و میمی

آنها در فکر ايجاد يک . های انتقاد به جنايات اسرائيل بسته شوددر اذهان عمومی نطفه
  ۴ ادامه درصفحه ... فضای خفقان برای بستن دهان مردم هستند تا

پيونديده، حزب طبقه کارگر ايران ب)توفان(به حزب کار ايران  

  ســال نوزدهم  –دوره شــــشـم  
 ٢٠١٨مه  ١٣٩٧ماه  ارديبهشت  ٢١٨ماره ـش

 

  

  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــحزب ک زیـرکـان مــارگ

گير در به فساد همه
بايد با  ؛دستگاه حاکميت

شمشير تيز انقالب 
  رسيدگی کرد

-گير و خانماندر ايران مردم با فساد همه
خواری در رشوه. براندازی روبرو هستند

اين ابعاد وسيع؛ محصول حاکميت رژيم 
داری اسالمی در ايران جمهوری سرمايه

اعتمادی؛ دو روئی؛ ست، که بذری از بیا
رياکاری؛ و فساد اخالقی در جامعه فقير 

  . ايران پاشيده است
بخشی از علل فقر در ايران به همين 

مسئله . شودها و فساد مربوط میاختالس
دزدی و ارتشاء بقدری توسعه يافته است که 
نه تنها مردم در نمايشات اعتراضی آنرا را 

د، حتی در نزاعهای جناحی آورنبر زبان می
در حاکميت نيز؛ برای تخريب رقيب از 
همين اسلحه مبارزه با اختالس و دزدی، با 

   .گرددفساد و راهزنی استفاده می
 رشت نماينده آبادی، ايمن جعفرزاده غالمعلی

 با گو و گفت در اسالمی شورای مجلس در
 به فساد: "گفت»  ٢۴ رويداد« تارنمای

 که شده گسترده ايران ختارسا در ای اندازه
 و کند مقابله آن با بتواند قانون است بعيد

 »دفتر« از ابتداء فساد با مبارزه است خوب
  ".شود آغاز اسالمی جمهوری رهبر

 کشور ساختار در فساد": نمود اضافه وی
 هيچ من و کرده خوش جا و شده دار دامنه

 اين جلوی بتواند قانون اين که ندارم اميدی
  ."بگيرد را ادفس حجم

کند با اين همين که آقای جعفرزاده جرات می
صراحت در جمهوری اسالمی مصاحبه کند 
و دامنه فساد و دزدی را تا حريم رهبر 
جمهوری اسالمی بکشاند، نشان از اين دارد 

  ٢ ادامه درصفحه ... يک  که اين مسئله به
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  ...به فساد همه گير
اپيدمی خطرناک در جامعه ايران بدل شده و 

در هر کوی و برزنی . ديگر قابل کتمان نيست
از فساد حاکم در دستگاههای حاکم در ايران از 

  .رودبيت رهبری گرفته تا به پائين سخن می
  :به قول شاعر

  گر حکم شود که مست گيرند 
  در شهر هر آنکه هست گيرند

وران شاه اعضاء خاندان پهلوی اشرف در د
پهلوی و شاپور غالمرضا از شرکتهای جديد 

- التاسيس ده درصد حق شراکت درخواست می
کردند و حتی تاسيس شرکتهای جديد بدون 
سهيم کردن خاندان پهلوی در آنها مقدور نبود و 

 در دوران اسالمِ . شداجازه تاسيس صادر نمی
کنند حساس میپادشاهی؛ همه خود را طلبکار ا

های زيادی را چرب نکنيد، و شما تا سبيل
. امنيت حقوقی و قضائی در اين کشور نداريد

فعال مايشائی از راس تا پی جامعه را فرا 
  چه ميخواهد گفته شود .گرفته است

های فساد از همان بدو تاسيس جمهوری نطفه
بجز تعداد معدودی از . اسالمی بسته شده است

سالمی از جمله شخص رهبران جمهوری ا
خمينی که برای ايدآلی هر چند کهنه و فرسوده 

مال دنيا نداشتند، ولی رزميدند و نگاهی بهمی
بودند " حفظ ميراث امام"وارثان آنها که در پی 

و بايد به هر قيمت اين مناسبات را بقاء می 
دادند، نياز داشتند به اينکه بخشيدند و ادامه می

ال بخشند و آنها را در فرومايگان را مقام وا
جايگاهی نگهدارند که لياقت دريافت آنرا را 

- که يافته" منزلتی"اند تا آنها به پاس اين نداشته
اند و برای حفظ اين امتياز به هر خفت؛ پستی 

اين اوباش تازه به . و خيانتی تن در دهند
های مفتخور و حکومت رسيده؛ اين آقازاده
- رژيم سرمايه چپاولگری که بعداز قدرتيابی

داری اسالمی با نفوذ والدين با وقاحت و تبختر 
اند و به و حقارت ايرانيان به همه چير رسيده

بريز و بپاش مشغولند و ثروتهای کشور را بر 
خوارانی هستند که برای نهند، خود رشوهباد می

حفظ اين نظام ضرورت دارند و حمايت از اين 
ستگاه ها برای حفظ تماميت دپيچ و مهره

. سرکوب و بقاء جمهوری اسالمی الزم است
- شويم، چاقو نمیدر اين جاست که متوجه می

تواند دسته خويش را ببرد، زيرا کل نظام دچار 
رژيم جمهوری اسالمی از همان . شودخطر می

بدو امر برای تحکيم قدرت خويش همين 
گير را برسرکار آورد تا در شکل اوباشاِن شتيله

های چپاول مشغول گردند و پايهها به کميته
اين . ستمگری و نگهداری نظام شوند

اند و خود مارمولکها امروز به تمساح بدل شده
تواند با آنها دربيفتد و آنها را نابود نظام نيز نمی

تواند و مجاز است کدام دزدی و فاسدی می. کند
دزد و راهزن ديگر را به علت دزدی و چپاول 

. از اين کار باز داردسرزنش کند و وی را 
سنديکای . رطب خورده منع رطب چون کند

مافيائی دزدان در همدستی با يکديگر به حفظ 
- کند، میاين دستگاه که منافع آنها را تامين می

  . کوشند

اين معضلی است که دستگاه حاکميت بر آن 
ی حاکميت همه شاهدند که همه. استوار است

ی جرات دزد و مفتخور است، ولی کدام دزد
دارد زير پای دزِد دگری را بکشد و نترسد از 

  .اين که همه اين خانه فروبپاشد
آبادی که اين معضل را آقای جعفرزاده ايمن

کند و حتی در تعقيب آن به در خانه حس می
دهد که برای رهبری نيز رسيده است، نشان می

مبارزه با دزدی و اختالس بايد از بيت رهبری 
رش احتماال مبارزه با همان شروع کرد و منظو

يعنی اگر . ای آقازاده رهبر استمجتبی خامنه
کسی بخواهد با فساد مبارزه کند، نخست بايد 

ای را به دادگاه بکشد و محاکمه مجتبی خامنه
  .     کند

 با ما انقالب روزی اگر: "دهدوی هشدار می
 همين خاطر به بدانيد شود، روبرو مشکل

  ".است گسترده فسادهای
ايشان بعد از اينکه به درستی به اين قانقاريای 
فساد که سراپای جمهوری اسالمی را به عنوان 

- يک ضرورت بقاء فراگرفته است، اشاره می
رسد که با تحليلش در حلی میکند، به راه

وی تمايل دارد که هم نظام . تناقض کامل است
داری جمهوری اسالمی را حفظ کند و سرمايه

تشاء را از بين ببرد، غافل از هم فساد و ار
داری اينکه فساد در ماهيت رژيم سرمايه

جمهوری اسالمی است، که توسط مشتی 
روحانی مفتخور و مرتجع که در توليد شرکت 

ی نداشته و از همين خمس و ذکاِت دزدی شده
و فئودالهای گردن کلفت در " محترم"تجار 

 کردند و بهامرار معاش می... حال و گذشته و
مفتخوری و ماِل دزدی خوردن و آنرا حالل 

شود و قابل ساختن عادت دارند، تقويت می
  . درمان نيست

 در سپس و بيافتد اتفاق اين اگر: "وی با توهم
 آن از پس و شود مبارزه فساد با قضائيه قوه
 خود درون در فساد پااليش به مجريه قوه

 حاصل آن از که دستاوردی حداقل بپردازد
  .".است جامعه در عتمادسازیا شود می

ولی قوه قضائيه ايران که ديوان بلخ است و 
باشد، قادر نخواهد خود مظهر دزدی و فساد می

قوه قضائيه و قضات . بود با فساد مبارزه کند
اسالمی فاسد و مرتشع قادر نيستند بيت رهبری 
را مورد تعقيب قرار دهند، زيرا خود رهبری 

توار ساخته است و آنها را بر اين مقامات اس
دستشان رادر چپاول  باز گذارده تا از تماميت 

در اين پيگرد پای . نظام به حمايت برخيزند
قوه مجريه نيز قادر . افتدخود آنها نيز گير می

نيست با فساد مبارزه کند، زيرا بايد مطيع 
پس اين توهم آقای . دستورات قوه قضائيه باشد

ود اعتماد شآبادی که با اين روش میامين
جامعه را به دست آورد، در همان حد توهم 

ثمری مبارزه با فساد؛ در ماند و بیباقی می
درون دستگاه مافيائی رژيم سرمايه داری 

  .دهدجمهوری اسالمی به بقاء خود ادامه می
تنها دو امکان برای مبارزه با فساد در ايران 
ممکن است، يکی امکان از پائين توسط مردم 

لب رسيده تا تمام اين دستگاه دزد و  جان به

قاتل را در دادگاه خلق بعد از يک انقالب 
اجتماعی به محاکمه بکشند، ثروتهای مردم را 
از حلقوم آنان بيرون آورند و سرکردگان اين 
فساد و دزديها را که با حمايت دوستانشان به 

اند سرانجام حلقه آويز ممالک خارج فرار کرده
را ترسيم نمايند که توللی به  ایکنند و منظره

  : يادگار گذارده است
  :چه خوش گفت فريدون توللی

 ديدم به ايران گشته برپا انقالبی خواب می«
  وز دل اين شام وحشت زا دميده است آفتابی

  بازاری بپا گرديده داری  برسر هر کوی و
  گردن هر نابکاری، رفته در خم طنابی 

   چون سرخ رودی کوی و برزن گشته ماالمال خون
  ياسی، زاده آبی از سرابی  زاده اميدی زِ 

...  
  آخر ای فرسوده ملت تا به کی در رنج و ذلت 

  کوششی، رزمی، نبردی، جنبشی، عزمی، شتابی 
  ريشه بنياد ستم را  جنبشی تا برکنيم از

  خون برافشانيم آبی  آتش بيداد را از
  جنبشی تا شيخ و مير و شحنه و دزد و عسس را 

  بيم هالکت اضطرابی  دل اندازيم از در
  ما ندارد  ورنه خائن تا بروز حشر دست از

  »گرنبيند انتقامی، کيفری، زجری، عقابی
پايانی ... ها وها؛ زنجانیو سلسله شهرام

نخواهد داشت تا عتابی نبيند در غير اين 
صورت تا روز حشر پايانی نداشته و دست از 

  .داردنمیسر ما بر
دومی که اگر اين راه نخست درمان  و يا امکان

عميق فساد؛ بدست و به نفع مردم عملی 
ماند، که نگردد، تنها آن راه ديگری باقی می

حرکتی که برای حفظ نظام . حرکت از باالست
جناحی از . گيردبدون شرکت مردم صورت می

کند و را حس می خطر فروپاشیحاکميت که 
نشده است و  احتماال به اين درجه از فساد آلوده

دارای آن اعتماد به نفسی است که خود را  
بيند، بدون ترحم؛ آنهم از باال؛ برای قادر می

کسب اعتماد مردم و نجات دستگاه جمهوری 
جناحی . اسالمی اقدام کند، پا به ميدان بگذارد

که هنوز نفوذ دارد و از درون انقالب بيرون 
 آمده و خواهان آن است، برای حفظ ده تومان
سه تومان آنرا قربانی کند، زمام رويدادها را به 
دست گيرد و با يک کودتای نظامی گردن 

امنيتی نابکاران را بر سر دار برد و بی
ها را؛ با ايجاد نسبی اجتماعی در همه عرصه
اين امنيت کودتائی . امنيِت کودتائی جبران کند

معلوم نيست با مقاومت مردم جان به لب رسيده 
های آنها روبرو وندها و آقازادهاز دست آخ

انداز خطر تجاوز خارجی و چشم. گردد
هولناک عراقيزه شدن ايران؛ مردم را به سمتی 

دهد که در فقدان حضور احزاب هول می
انقالبی و ضعف جنبش کمونيستی در ايران 
حتی حاضر باشند، يک رژيم کودتائی را به 

خود رژيم . نيز بپذيرند" مار غاشيه"عنوان 
جمهوری اسالمی نيز از همين وضعيت هراس 

تشديد تضادهای درون حاکميت که . دارد
هيچکدام از جناحهای آن مورد حمايت مردم 

. کندنيستند، اين راه حل را با مشکل روبرو می
  ٣ادامه درصفحه  ... دورانديش  هایجناح

تسلط رويزيونيسم بر حزب طبقه کارگر ماهيت پرولتری حزب تغيير با 
  کندمی
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 ...به فساد همه گير
درون حاکميت که فشار ناشی از همه اين 

کنند، معلوم نيست نسبت به حس میخطرات را 
تفاوت بمانند و از قربانی ها بیهمه اين داده

کردن بخشی از همسنگران فاسد سابق خويش 
رژيم کودتائی همه آن . افسوس بخورند

- نابکارانی را که خود را آنچنان ايمن حس می
کنند که به هيچ بنی بشری پاسخگو نيستند به 

آنوقت بايد اندازد، اين نابکاران خطر می
ترحم کودتا باشند که در پی پاسخگوی رژيم بی

کسب اعتماد عمومی و تقويت حاکميت خود 
احمدی نژاد که در دوران حکومتش . است

 ٢٢بزرگترين دزديها صورت گرفته در نامه 
ای به عنوان دايه اسفند خود خطاب به خامنه

 ١۵که بنياد : "تر از مادر نوشته استمهربان
د مستضعفان، ستاد اجرايی فرمان خرداد، بنيا

امام، بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون ارتش، بنياد 
تعاون بسيج، بنياد تعاون وزارت دفاع و بخش 

هزار  ٧٠٠بيش از "اقتصادی کميته امداد امام، 
ميليارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش 

". .اطالعند کار و درآمد و محل مصرف آنها بی
  .شتی از خروار استاين تنها م

البته يک رژيم قهار کودتائی که به مردم متکی 
نيست، فقط به سرکوب بخشی از حاکميت فاسد 

رژيم کودتا همه مخالفان . اکتفاء نخواهد کرد
ومعترضان را از دم تيز تيغ خواهد گذراند و 
سکوت قبرستان را در ايران با اين فرصتی که 

هم اکنون  .گرداندبه کف آورده است، حاکم می
های کودتا از جانب فرماندهان در ايران زمزمه

رسد و حتی در سپاه پاسداران بگوش می
- مطبوعات ايرن به عنوان راه حل؛ پژواک می

  .يابد
وضعيت ايران کنونی اين امکان را نيز افزايش 
داده است که نيروهای انقالبی نبايد از آن غافل 

تواند می یمبارزه با فساد فقط در شرايط. باشند
عميقا صورت گيرد که مناسبات دموکراتيک 

ها مجاز احزاب و اتحاديه. در جامعه حاکم باشد
به فعاليت علنی گردند، انتخابات آزاد صورت 
گيرد و رفع سانسور به عمل آيد و از زندانی 

در اين شرايط است که . سياسی خبری نباشد
ر کند و هيچکس قادر نيست از پاسخگوئی فرا

دولتی در مقابل  یانهاشفافيت ارک بايد به
هر نوع حکومتی که . ديدگان مردم ياری رساند

بر سر کار آيد و به نقش مردم اهمين ندهد در 
  . منجالب فساد خود غرق خواهد شد

****  
  ...آدمها و آدمکشها

اشغال فلسطين توسط صهيونيسم را بر پيروزی 
مردم فلسطين به رهبری سازمان حماس ترجيح 

کنند که صهيونيسم به و دعا می دهندمی
- های اين آشفتهجناياتش ادامه دهد تا تئوری

های آنها و گوئیتناقض. فکران باطل نگردد
محتوی آنها نيز از اين های بیپردازیعبارت

  . گيردواقعيت سرچشمه می
 هزار ها ده فلسطين، محلی های مقام گفته به

 کيلومتری ۴٠ مرز حصارهای پشت فلسطينی
به رهبری سازمان حماس  اسرائيل و غزه وارن

 حق« از دفاع برای تا بودند آمده هم گرد

. کنند تظاهرات مادری سرزمين به »بازگشت
با غرض  را راهپيمايان شمار اسرائيل ارتش
   .زد تخمين تن هزار ٣٠فقط 

/ مارس ٣١ در روز شنبه اسرائيل سربازان
 فلسطينی جوانان روی مجددا به فروردين ١١
 تظاهرات به دست اسرائيل و غزه مرز در که

نفر  ١٧گشودند و در مجموع  آتش بودند، زده
نفر  ١۶٠٠از آنان را به قتل رسانده و بيش از 

   .را زخمی کردند
 در مرگبار هایخشونت بروز از پس روز يک

 هایسال در هافسلطينی تظاهرات بزرگترين
است و  متشنج شدت به همچنان منطقه اخير،

وعات دموکراسی غربی از توزيع اخبار مطب
ممانعت می کنند تا دست صهيونيستها در 

  .کشتار فلسطينی ها باز باشد
 که داد رخ زمانی شنبه روز های درگيری
روز  در خود شهدای دفن مشغول های فسطينی

مقامات اسرائيلی  .بودند جمعه در نوار غزه
ها آتش دليل تيراندازی خويش را به فلسطينی

الستيک؛ پرتاب سنگ و احساس ايجاد زدن 
عيد "خطر برای امنيت اسرائيل در آستانه 

  .اعالم کردند" فَِصح
رئيس جمهور تقلبی و باطله فلسطين يعنی آقای 

 خودگردان تشکيالت" رئيس"محمود عباس؛ 
که تالشی برای اين مبارزه نکرده بود،  فلسطين

عزای عمومی به  برای خالی نبودن عريضه
ها اعالم کرد تا خودی فلسطين علت کشتار

نشان داده باشد و دليلی برای موجوديت خويش 
و حمايت از خود برای مهار جنبش فلسطين 

  .بتراشد
 از اسرائيل وزير نخست نتانياهو، بنيامين 

سربازان جنايتکار اسرائيل که در کشتار 
و  کرد ستايش و تقدير ها دست داشتندفلسطينی
 ساختند قادر را يلاسرائ آنها مردم گفت که
 جشن را » فَِصح عيد« يهودی تعطيالت

  .بگيرند
 آفرين«: توئيت خود نوشت با پيامی در نتانياهو

 حاکميت حفظ برای اسرائيل !ما سربازان به
 توان تمام و راسخ عزم با خود امنيت و ارضی

  .»کند می عمل
 اين بررسی برای ملل سازمان امنيت شورای

 آنتونيو. کرد گذاربر اضطراری نشست حادثه
برای خالی ملل  سازمان کل دبير گوترش،

رويدادها تا  نيت تعويقو به نبودن عريضه
 خاک فراموشی بر آنها ببارد در روز جمعه

 تحقيقات خواستار فروردين ١٠/  مارس ٣٠
 غيرنظاميان شدن کشته درباره شفاف و مستقل

 از و شد غزه نوار مرز های اعتراض در
 تلفات به که اقدامی هر از« ات خواست طرفين
 که تمهيدی هر از ويژه به انجامد، می بيشتر
 دوری اندازد، می خطر به را غيرنظاميان جان
  ».کنند

از فلسطينی ها . خواست وی روشن بود
کرد که صهيونيسم را برای درخواست می

خواستهای محق خود تحريک نکنند، زيرا 
با  نمايشات اعتراضی در کنار مرز نوار غزه

اسرائيل؛ به مفهوم تهديدی برای امنيت اسرائيل 
- که می" بازگشت"محسوب شده و تبليغ شعار 

تواند گويای اشغالی بودن سرزمينهای فلسطينی 
باشد، اقدامی نسنجيده است که موجبات خشم و 

- تيراندازی سربازان اسرائيلی را فراهم می
لذا برای جلوگيری از آدمکشی صالح . آورد

های خود بمانند ، که آدمها در خانهدر اين است
  .و آدمکشها خيابانها را قُُرق کنند

 نيروی سخنگوی مانليس رونن ژنرال
تجاوزکار صهيونيسم در منطقه در توجيه 

: جنايات ارتش اسرائيل در روز شنبه بيان کرد
 دست ها خشونت جريان در ها شده کشته تمامی"

 مارش غزه بهداشت مقامات افزود و اند، داشته
  . "اند کرده نمايی بزرگ را شدگان زخمی

جای خوشبختی باقی است که ايشان اظهار 
ها در کشتن خود دست شدهنکردند تمام کشته

اند تا سربازان اسرائيلی را آدمکش جلوه داشته
  :وی ی گفته به. دهند

 فشنگ اصابت اثر بر تن صد چند نهايت در"
 گاز راث در فقط بقيه و اند شده زخمی کارتريج

 آسيب شورش، ضد ابزار ديگر و آور اشک
   ".اند ديده

  : ادامه داد مانليس
 با نقطه شش در« حصار، امتداد در ارتش"

 شده مواجه »بار خشونت تروريستی تظاهرات
  . "است

متحده آمريکا نيز با سياست نه  دولت اياالت
سيخ بسوزد و نه کباب در حمايت از 

ای بيانيه صهيونيسم به ميدان آمد و در طی
 رفتن ازدست«  :برای خالی نبودن عريضه

 »عميق تأسف مايه« را »غيرنظاميان زندگی
 خطر« تا خواسته طرفين از و کرده توصيف
  ».دهند کاهش را جديد های درگيری

ها تقاضا کرد، و به ديگر سخن از فلسطينی
خواسِت بازگشت به وطنشان را بر زبان 

  .نيآورند
ياليسم آمريکا زمانی اين ماهيت سياست امپر

روشن می شود که به موضعگيری آنها در 
مورد نقض حقوق بشر توسط اسرائيل اشاره 

  .کنيم
يک هفته قبل  ملل سازمان بشر حقوق شورای

 در فروردين سوم/  مارس ٢٣ در روز جمعه
 قطعنامه پنج ژنو در خود نشست وهفتمين  سی
 به آن قطعنامه دو در که تصويب اسرائيل عليه

 بازگشت ها، فلسطينی سرنوشت تعيين قح
 جنگ از پيش مرزهای پشت به اسرائيل
 در غيرقانونی های سازی شهرک توقف ،١٩۶٧

 بشر حقوق نقض و اشغالی های سرزمين
پس از تصويب اين  .بود شده اشاره ها فلسطينی
ها که اسرائيل برای آنها تره هم خورد قطعنامه

به اين کند صدای اعتراض آمريکا نسبت نمی
آمريکا و . ها عليه اسرائيل بلند شدمصوبه

از حقوق بشر  های دفاعاستراليا به قطعنامه
   .رای مخالف دادند

مغزی که و تهی دريدهزن دهان" نيکی هيلی"
نماينده آمريکا در سازمان ملل است، مانند 

ها به وسط ميدان پريد و در ها و چاقوکشالت
اسرائيل «: اشتتوهين به ممالک جهان اظهار د

و اسرائيل تنها صدای  است دوست بزرگ ما
  ۴ادامه درصفحه ...    دموکراسی و شرافت

المی، به دست مردم ايرانسداری جمهوری ارمايهسرنگون باد رژيم س  
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  ...آدمها و آدمکشها
در خاورميانه است، بنابراين، ما از انسانی 

در شورای (های ماهانه خاورميانه نشست
برای صحبت کردن درباره منابع ) امنيت

م، اي اصلی درگيری در منطقه، استفاده کرده
هللا و  يعنی ايران، بشار اسد، داعش، حزب

ی ياران و همپيمانان اين سفسطه. ».حماس
  .نياز از تفسير استداعش؛ بی

 ٢۴دولت اسرائيل در روز بعد در روز شنبه 
بر اساس اطالعيه دولتش  ٢٠١٨ماه مارس 

روز شنبه اسرائيل شورای : "چنين اعالم کرد
پنج  حقوق بشر سازمان ملل را پس از صدور

نهاد «ی ضد اسرائيلی تازه، به عنوان  قطعنامه
محکوم کرد و گفت اين شورا ابزاری » تصنعی

برای » بخون  های تشنه ديکتاتوری«است که 
های خود استفاده  الپوشانی خالفکاری

نخست وزير اسرائيل در توئيت ". .کنند می
مقاديری «اين آرا " :نوشتشب خود   شنبه

اقعيت ديگر، از سوی دور از و ی به قطعنامه
ای به نام شورای حقوق بشر  سيرک مسخره

وی پيشنهاد کرد اين شورا نام خود را . »است
شورای صدور «عوض کرده و بگذارد 

  .».عليه تنها دموکراسی خاورميانه  قطعنامه
 تشکيل بعد از اين کشتار خواستار دولت کويت

 رياض. شد امنيت شورای اضطراری نشست
 بر که گفت شورا به فلسطين فرستاده منصور،

 ١٧ اسرائيلی سربازان تيراندازی اثر
تا لحظه نگارش اين مقاله تعداد (غيرنظامی

 )توفان- نفر رسيده است ٢١کشته شدگان به 
 ٢۵٠٠آمار زخميان (١۴٠٠ از بيش و کشته

مقر وی در  .اند شده زخمی تن )توفان- نفر است
در نيويورک، به خبرنگاران  ملل سازمان
عضو شورای امنيت از  ١۴که  داشت اظهار

 ،اند موافق بوده  کشور عضو با اين بيانيه ١۵
ترين متحد اسرائيل،  اما اياالت متحده، نزديک
منصور، مخالفت  .با آن مخالفت کرده است

خواند » بسيار غير مسؤوالنه«اياالت متحده را 
ی  برای ادامه«و گفت اين اقدام به اسرائيل 

غزه چراغ نوار ی در کشتار مردم غيرنظام
  .»دده سبز نشان می

های مشکل اسرائيل در منطقه همه دموکراسی
اعتبار کرده و نقاب از چهره غربی را بی

يکی از . آنها برداشته است" انسان دوست"
مشکالت آنها در روابط ديپلماتيک توسل به 

برای خالی نبودن "همين اصل مشهور 
 پرگوئی برای حمايت از. است" عريضه
. پرگوئی برای حمايت از ستمگر. بيعملی

وضعيت فلسطين در جهان يک نکته مثبت دارد 
و آن برداشتن نقاب از چهره رياکاران است، 
که حاضر نيستند از مبارزه ملت فلسطين به 

  . دفاع برخيزند
****  

  ...هيونيسم سرمنشاءص
جنايات اسرائيل و تاريخ خونين صهيونيسم 

نشود تا تاريخ اين  سينه به سينه مردم منتقل
  .جنايات فراموش گردد

اين مسلمانان نبودند که به  قتل عام منظم و 

اين مسيحيان . مستمر يهوديان مبادرت کردند
بودند که با کشتار يهوديان چه قبل از بروز 
نازيسم و چه توسط نازيسم به مبارزه با 

اين مسيحيان بودند که در . يهوديان پرداختند
يهوديان را لعنت می کردند  عيد پاک همواره

نامی يهودی با خيانت و " يهودا"که گويا 
جاسوسی مسيح را به دشمنانش با بوسه بر 
دستان عيسی معرفی کرده تا وی را به صليب 

در تاريخ بشريت به " بوسه يهودائی. "بکشند
عنوان زشتترين نوع خيانت ثبت است و به 

دشمنی مسيحيت با . شوديهوديان منتسب می
- تر و شرمتر و خونينهوديت تاريخی طوالنیي

. آورتر از مخالفتهای مسلمانان با يهوديان دارد
تاريخ بياد ندارد که در ممالک مسلمان کشتار و 
نسل کشی يهوديان اتفاق افتاده باشد ولی 
سراسر اروپا را خون يهوديان رنگين کرده 

از روسيه تزاری؛ لهستان؛ آلمان تا . است
يهودی ستيزی در . نيا و اسپانيافرانسه؛ بريتا

اين ممالک ريشه تاريخی؛ مذهبی و اقتصادی 
اين حاکميتهای بورژوائی که در يهودی . دارد

کشی استادند بيکباره يادشان آمده که ريشه 
مسيحيت نيز از يهوديت برخاسته است و 
برخی از عوامفريبترين آنها خود را دارای دين 

تمايزی با يهودی مسيحی جا ميزنند تا خط 
مسلمانان کشيده باشند و نه اينکه همدرد 

حال آنکه مسيحيت در مبارزه و . يهوديان باشند
دشمنی با يهوديت جان  گرفت و هويت يافت و 

بوسه . "نه در همدردی و دوستی با يهوديت
افتند که در عيد پاک همه بيادش می" يهودائی

  .تجلی اين واقعيت است
" بشردوستانه"های صرفنظر از اين عوامفريبی

بورژوازی اروپا و همدستانشان؛ کشتار 
يهوديان صرفنظر از تعداد َکّمی آنها؛ تنها به 
صرف يهودی بودن، يک جنايت بشری است و 

ولی . تواند مورد تائيد قرار گيردهرگز نمی
ای که باشد جنايت عليه نسل کشی به هر بهانه

چه اين نسل کشی شامل يهوديان . بشريت است
شد و چه ارامنه؛ بوميان استراليائی؛ با

کانادائی؛ سرخپوستان آمريکا و يا سياهان 
آفريقا و يا در هر جای ديگری بر روی کره 

  .زمين
بورژوازی اروپا همراه با صهيونيسم جهانی 
تحريم کاالهای اسرائيلی را که با مصادره 
زمينهای فلسطينی توسط يک ارتش تجاوزگر؛ 

غالگر و با استفاده از فاشيستی و نژادپرست اش
های وار فلسطينینيروی کار ارزان و برده

- اسير تامين شده است، يهودی ستيزی جلوه می
دهد، در حالی که اين اقدامات انسانی؛ بيان 
نارضائی مردم؛ دليلی بر هشياری آنها و 
همدردی با مردم فلسطين بر ضد مشتی 

تحريم کاالهای . جنايتکار نازی صفت است
ی؛ همانند تحريم کاالهای نژادپرستان اسرائيل

تحريم کاالهای . آفريقای جنوبی بوده و هست
اسرائيلی کوچکترين گامی است که يک انسان 

  .تواند برای دفاع از بشريت انجام دهدآزاده می
صهيونيستهای اسرائيل ميليونها فلسطينی را به 
قتل رساند، تارانده به زندان انداخته، قتل عام 

کند، ولی وجدان بورژوازی اروپا کرده و می
شود و از اين همه جنايات ضد دار نمیجريحه

ترور ميرل کنل در . آيدبشری به خشم نمی
- فرانسه ليکن جنايت عليه بشريت جا زده می

تبليغ اين رياکاری توهين آشکار به خرد . شود
و ذکاوت شنونده است و خشم مردم جهان را 

. کندت میبر ضد صهيونيسم اسرائيل تقوي
بينند که صهيونيسم جنايتکار مردم جهان می

جهانی با زور تبليغات و عمال خودفروخته و 
زند و به رياکار جهانی سياه را سفيد جا می

کند که سخنان صهيونيسم جهانی مردم حقنه می
را که انحصار جعل اخبار را به دست گرفته 

اين بورزوازی در فيس بوک . است بپذيرند
وان کرد تا از افشاء صهيونيسم تالش فرا

- اسرائيل جلوگيری کند و با برچسب يهودی
  .ستيزی مانع از پخش حقايق جهانی شود

يهودی ستيزان کسانی هستند که موجبات نفرت 
آورند و اينان کسانی ضد يهودی را فراهم می

آنچه نفرت ضد . نيستند بجز همان صهيونيستها
شگرانه دهد سخنان پرخايهودی را افزايش می

يک کودک مسلمان به يک دانش آموز يهودی 
نيست، سخنان تبهکارانه و دروغهای شاخدار 
دولتمردان و دولتزنان اسرائيلی است که با 
توهين به خرد عمومی از تجاوز غيرقانونی و 

خيزند و مورد انتقاد جهانی به دفاع برمی
برخالف تمام ضوابط و اصول انسانی و 

ای غير قانونی در هجهانی به خانه سازی
های يهودی نشينفلسطين ادامه داده و آبادی

اين اقدامات . دهندفاشيستی را توسعه می
- صهيونيسم بر ضد صلح در منطقه است و می

خواهد همه دنيا را با زور اسلحه و قتل و عام 
و با قدرت تبليغاتی در مقابل عمل انجام شده 

صهيونيسم در منطقه خود را تا . قرار دهد
کند تا به عنوان استخوان الی دندان مسلح می

زخم امنيت همه ممالک منطقه را برهم زند و 
. استقالل کشورهای منطقه را تهديد نمايد

اسرائيل يک کشور خرابکار در منطقه است و 
امروز اين خرابکاری را در حمايت آشکار از 
جريانهای ارتجاعی ناسيونال شونيستی کردها 

بقاء . دهدسوريه نشان میدر ايران؛ عراق و 
کشورهای منطقه، امنيت کشورهای منطقه، 
آسايش کشورهای منطقه در نابودی صهيونيسم 

  .است
مبارزه با صهيونيسم يهودی ستيزی نيست عين 
حمايت از يهوديان و مبارزه با يهودی ستيزان 

علت يهودی ستيزی در وجود اسرائيل . است
دوران  است، بدون اسرائيل يهودی ستيزی نيز

خود را طی خواهد کرد و به فراموشی سپرده 
يهوديان بومی فلسطينی حق دارند و . خواهد شد

بايد در سرزمين خودشان که فلسطين است در 
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  ...هيونيسم سرمنشاءص
  های مسيحی و يا مسلمان در کشور واحدفلسطينی

زندگی کنند ولی سرزمين فلسطين جائی برای 
آنها بايد به . يهوديان صهيونيست وارداتی ندارد

ممالک اصلی خويش باز گردند و به يهودی ستيزی 
و فرانسه که  آلمان. در جهان نقطه پايانی بگذارند

سوزانند چه برای يهوديان صهيونيست چنين دل می
خوب است که يهوديان صادراتی خويش به فرانسه 
را بپذيرند و شرايط مناسبی برای زندگی آنها در 
امنيت و آسايش فراهم آورند و نه اينکه از مردم 

  .فلسطين برای آنها مايه بگذارند
اسرائيل  يهودی ستيزی منشاء خود را در حمايت از

  . دارد که خشم جهانيان را برانگيخته است
پرچم مبارزه با يهودی ستيزی که ممالک 

اند از جمله به اين خاطر امپرياليستی برافراشته
است که سياستهای توسعه طلبانه آنها در منطقه 
توسط داعش و حمايت از وهابيون به شکست 

سلفيستها که تا . ای منجر شده استمفتضحانه
متحدان پروپا قرص آنها برای خرابکاری  ديروز

در منطقه بودند امروز با شکست در سوريه به 
اند و حال به سرزمينهای موی دماغ آنها بدل شده
فرانسه؛ آلمان؛ بريتانيا . اندمادری خويش بازگشته

مملو از نيروهای داعش بازگشته از جنگ، شده 
سرکوب . است که تابعيت همين کشورها را دارند

-ستان سابق و سر به نيست کردن آنها تا لحظهدو
ايکه استفاده از آنها در جای ديگر در شرايط کنونی 
مقدور نيست به بهانه همين يهودی ستيزی آنها 

امروز يهودی ستيزی ابزاری در . گيردصورت می
دست امپرياليسم و صهيونيسم شده است تا 
صهيونيسم را تقويت کنند و منتقدان صهيونيسم را 

ابود گردانند، ولی زهی خيال باطل که تا اسرائيل ن
در منطقه مظهر صهيونيسم و خرابکاری و 
نژادپرستی است، مبارزه ملتهای منطقه بر ضد آنها 

 .   و حاميانشان تمامی ندارد
****  

  ...زایآميز و خشونتنقش تحريک
تمام هزينه مدارس دينی . تروريسم در منطقه است 

اءالحق رئيس جمهورسابق طالبان را در زمان ضي
پاکستان؛ که به ابتکار عربستان سعودی در اين 

-کشور تاسيس شده بود، عربستان سعودی می
ی عربستان های دست پروردهپرداخت و اين طلبه

-سعودی بودند، که در افغانستان بر ضد روسها می
جنگيدند و امروز نيز به يک عامل مهم در 

آنها هم . اندل شدهمحاسبات سياسی در افغانستان بد
چين، روسيه و جمهوريهای سابق روسيه، 

ها سعودی. کنندهندوستان و هم ايران را تهديد می
از طريق پاکستان که به آنها کمکهای مالی فراوانی 

کند، در بلوچستان به تربيت تروريستها برای می
داعش با دست ناتو و . اندحمله به ايران مشغول
ستان سعودی پرورده شده و اسرائيل و با پول عرب

. سوريه را به خاک و خون کشيده است عراق و
عربستان سعودی با تجاوز به يمن به بهانه واهی 

هزار نفر را کشته و صدها  ١٠جنگ با ايران؛ 
عربستان . خانمان کرده استهزار نفر را بی

سعود و سعودی حتی برای حفظ منافع خاندان آل
نار آمده و بر ضد وهابيسم با صهيونيسم نيز ک

ها در خفا کند و با اسرائيلیجنبش فلسطين عمل می

. به همکاری اطالعاتی و نظامی مشغول است
برای آنها در " بالک واتر"مزدوران کلمبيائی و 
جنگند و در اين زمينه از يمن و افغانستان می

. حمايت امارات متحده عربی برخوردار است
را بر باالی  عربستان سعودی چتر حمايتی خويش

سر اردوغان رئيس جمهور اسالمی ترکيه گرفته 
بود، زيرا اردوغان ترکيه را با حمايت مالی 
عربستان سعودی و قطر به پل ارتباطی به سوريه 
برای انتقال تروريستهای پرورده شده داعش توسط 

عربستان سعودی به اپوزيسيون . ناتو بدل کرده بود
انی گرفته تا خودفروخته ايران از اکراد اير

های "چپ"طلبان و مجاهدين خلق و سلطنت
اسرائيلی شرکت کننده در تريبونال لندن نيز کمک 
مالی کرده و از آنها به عنوان ستون پنجم در 

-خدمت منافع امپرياليسم و صهيونيسم استفاده می
شکست عربستان سعودی و ترکيه و . کندکرد و می

مردم سوريه  ناتو در سوريه؛ آنهم به علت مقاومت
امروز دست به در درجه نخست؛ باعث شد که آنها 

و با  دامان ُکردهای ناسيونال شونيست سوريه شوند
های پيشرفته و آموزش دادن امکانات مالی و سالح

آنها؛ به تخريب در منطقه و تجزيه کشورها در 
خاورميانه پرداخته و پای امپرياليسم، وهابيسم را 

ويت صهيونيستهای اسرائيلی در منطقه بگشايند و تق
عربستان سعودی . را وجهه همت خود قرار دهند

بعد از شکستهای ممتد به استيصال دچار شده و با 
دستپاچگی به تعيين سياستهای ماجراجويانه خارجی 

در رقابت با ايران به زنان . خويش پرداخته است
عطا کرده که رژيم جمهوری اسالمی با " حقوقی"

زی از دادن آن به زنان ايرانی تعصب و تحجر مغ
شرکت زنان در استاديومهای . کندخودداری می

ورزشی؛ شرکت در کنسرتها به صورت مختلط؛ 
گشودن سينما و مجاز دانستن شرکت زنان و مردان 

هجوم وسيع تبليغاتی عليه ... در رفتن به سينما و
عربستان سعودی ميلياردها دالر اسلحه . ايران است

انسه؛ آمريکا و بريتانيا خريده است تا از آلمان؛ فر
نفوذ خويش را در منطقه گسترش داده و زمينه 

  .تجاوز به ايران را فراهم کند
 ١٧دونالد ترامپ با اشاره به اينکه کشورش طی 

دالر ) هزار ميليارد ٧(تريليون ٧سال گذشته مبلغ 
اما هيچ سودی از اين  ،در خاور ميانه هزينه کرده

عربستان سعودی به «  :گفت ،هزينه نبرده است
مند است و من گفتم که خوب اگر  حضور ما عالقه

خواهيد ما بمانيم شايد مجبور باشيد که پولش را  می
 .».بپردازيد

عربستان سعودی نه تنها از اين امر حمايت کرده 
است، بلکه وليعهد آن کشور عازم فرانسه گشته تا 

نها را نيز برای دخالت نظامی در امور داخلی آ
سوريه با تقبل هزينه مالی آن توسط عربستان 

در . سعودی تشويق کند
جريان ديدار بن سلمان از 
فرانسه، يک قرارداد عمده 

های در زمينه خريد قايق
گشتی ساخت بندر شربورگ 

روزنامه . فرانسه امضا شد
محلی لو تلگرام، چاپ منطقه 

انسه با ذکر اين بروتانی فر
شرکت نکستر  :نوشتخبر 

هم قراردادی برای فروش 
ه های سعودی امضا کرد های کايسر با طرف توپ
  .است

امانوئل ماکرون تالش دارد در کنار ترامپ به 
حمايت از ناسيونال شونيستهای ُکرد که همدست 
امپرياليستها در سوريه هستند، بپردازد و با پول 

حه و مشاوران نظامی و عربستان برای آنها اسل
اين اقدام دولت آدمکش . مزدوران جنگی ارسال کند

فرانسه به شدت مورد انتقاد دولت ترکيه قرار 
گرفت که خودش تا ديروز همدست فرانسه و يار و 

  .ياور داعش بود
صورت علنی بهبار ماکرون برای نخستينامانوئل 

وای (های مدافع خلق ردهای يگانبا هيئتی شامل کُ 
دفتر رئيس جمهور . ديدار کرد) YPGی جیپ

رئيس ": ای اعالم کردفرانسه با انتشار بيانيه
جمهور به قربانيان و نقش تعيين کننده نيروهای 
دموکراتيک سوريه در جنگ با داعش احترام می 

ردهای سوريه اطمينان داده است وی به کُ . گذارد
که فرانسه برای برقراری ثبات و امنيت در شمال 

سوريه از آنها حمايت خواهد کرد تا مانع از  شرق
  ". .هرگونه شورش و خرابکاری داعش شود

روشن است که مردم سوريه بر داعش غلبه کرده و 
ديگر اين نيروهای متعلق به ناتو و از جمله فرانسه 

شوند تا توجيهی در سوريه نيروئی محسوب نمی
 اين عبارتپردازيهای. برای دخالتهای فرانسه باشند

ماکرون؛ عوامفريبی برای دخالت آشکار در امورد 
حمايت . داخلی سوريه از طريق اکراد سوريه است

از ناسيونال شونيستها ُکرد مبارزه با داعش نيست، 
تشويق به خيانت بوده و همدستی با امپرياليسم و 
صهيونيسم و عربستان سعودی است تا سوريه را 

رائيل مربع آمريکا؛ فرانسه؛ اس. تجزيه کنند
وعربستان سعودی در همکاری با ُکردهای 
ناسيونال شونيست در منطقه و از جمله در سوريه 

های ردکُ . منطقه را به خاک و خون کشيده است
که رئيس جمهور  همدست ناتو فاش ساختند

فرانسه متعهد شده است تا نظاميان اين کشور را 
ين اقدام با واکنش سخت ا .به منطقه اعزام کند

روبرو شده که فرانسه را تهديد کرده و به ترکيه 
اند پای خودت را از سوريه بيرون ماکرون گفته

  .شودبکش و فکر نکن سوريه الجزاير می
دهد هرچه مردم رويدادها در سوريه نشان می

شوند، سوريه به پيروزی قطعی نزديکتر می
- امپرياليستها، وهابيستها و صهيونيستها هارتر می

ت زدن به ماجراجوئی از جانب گردند و خطر دس
ای که در سوريه درگرفته مبارزه. آنان منتفی نيست

است يک مبارزه راهبردی برای تعيين 
شکست در سوريه؛ . سرنوشت منطقه است

  ۶ادامه درصفحه  ...  مرگ عربستان

را بی قيد و شرط  ، ليبی، سوريه و يمنافغانستان ،تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاک عراق
  قاتل ملت فلسطين استصهيونيسم دشمن بشريت و . ترک کنند

  !انگليسی ديدن کنيداز فيسبوک توفان 
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 
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  ...زایآميز و خشونتنقش تحريک
انداز و همسعودی متجاوز؛ پشت 

  . ماجراجوست
ونيستها دفاع از حقوق ملتها ولی وظيفه کم

و مبارزه با دخالت نيروهای خارجی در 
امور داخلی آنها و تغيير حکومتها در اين 

مردم سوريه با پيروزی بر . کشورهاست
-امپرياليسم؛ صهيونيسم؛ وهابيسم و پان

ترکيسم خودشان سرنوشت خويش را تعيين 
 . خواهند کرد

****  
  

  ...کارل مارکس بزرگترين متفکر
 به اي بار هر که یا مبارزه ؛آشکار هگا

 اي و جامعه سراسر سازمان یانقالب تحول
 ختم متخاصم طبقات مشترک یفنا به
 حزب فستيمان«.(»اند زده دست گردد، یم

  ).۵٣ و ۵٢. ص ،»ستيکمون
 در یبشر جوامع تکامل و ليتحل جوهر

 ؛ديتول. خورد یم چشم به فستيمان سرتاسر
 از دوره هر یاجتماع سازمان و اقتصاد

 اديبن شود، یم یناش ديتول آن از که خيتار
. دهد یم ليتشک را دوره آن یاسيس خيتار

 تيمالک رفتن انيازم از پس نيا بنابر
 خيتار سرتاسر ؛نيزم بر هياول یاشتراک
 انيم مبارزه ی؛طبقات مبارزات از سرشار

 و حاکم نيب ؛استثمارشونده و استثمارگر
 انقالب که نههمانگو. است بوده محکوم
 و بُرد انيم از را یفئودال تيمالک فرانسه

 کرد، آن نيگزيجا را یبورژواز تيمالک
 و ديتول وسائل بر یخصوص تيمالک القاء

 کار دستور در زين آن کردن یاجتماع
 به مبارزه نيا اکنون«. دارد قرار ايپرولتار

 و استثمارشونده طبقه که است دهيرس جائي
 وغي از تواند ینم گريد) ايپرولتار(ستمکش

) یبورژواز(ستمگر و استثمارکننده طبقه
 تمام حال نيع در آنکه مگر ابد،ي یرهائ

 و استثمار ديق از شهيهم یبرا را جامعه
 فکر نيا. کند خالص یطبقات مبارزه ستم

 مارکس به متعلق منحصراً  و کامالً  یاساس
 حزب فستيمان«)(توفان از هيتک(است
  .)١٨٨٣ ،یلمانآ شگفتاريپ ،»ستيکمون

 کي عنوان به را هگل گرچه مارکس
 کيالکتيد استاد کي و بزرگ لسوفيف
 یها یهگل« به وستنيپ با و شناخت یم

 آمد، بوجود او یفکر تحول نياول »جوان
 مورد در که »سيپار یها نوشته دست« در
 با بودند، شده ميتنظ »یاسيس اقتصاد«

 عنوان به دوستانه انسان سميکمون« فيتوص
 در »معاصر شده گانهيب جامعه نيانشج

 فلسفه بر ینقد واقع در ١٨۴٣ تابستان
 را هگل یاسيس فلسفه مارکس. بود هگل
 جهينت نيا به و داد قرار یابيارز مورد

 با »اقتصاد« و »استيس« که ديرس یمنطق
 گشت قادر ريمس نيا از و اند خورده گره هم
 او. دهد حيتوض را »یاسيس اقتصاد« تا

 به کيالکتيد حربه همان با را هگل فلسفه
 انيعر را او یها یگوئ مبهم و ديکش نقد

 اتينظر که بود ها سال نيهم در. ساخت
 ژهيو به ؛»رباخيفو کيلودو« یستياليماتر
 را مارکس توجه »تيحيمس جوهر« کتاب

 یستياليماتر اتينظر. کرد جلب خود به
 ريس بر »یمذهب یگانگيب« رينظ رباخيفو

. گذارد یژرف ريتأث مارکس یفکر تحوالت
 با کيالکتيد قيتلف از او پس آن از
 تا داد، دست به یابزار »سمياليماتر«

 ی؛خيتار ی؛اجتماع یها دهيپد آن توسط
 متقن ی؛علم طور به...  یاسيس و یاقتصاد

  .شوند داده حيتوض و یواکاو قيدق و
 در ١٨۴٣ سپتامبر در مارکس کارل

 و شد اآشن انگلس شيدريفر با سيپار
١٨۴۵  ً  »یآلمان یدئولوژيا« کتاب مشترکا

 در اش اقامت دوره در مارکس. نوشتند را
 در انگلس با ١٨۴٩ تا ١٨۴٣ سيپار

 که گفت وانتیم. بود تنگاتنگ ارتباط
 دوره نيا در مارکس یفکر تحول نيدوم

 به مارکس ١٨۴٧ سال. گرفت صورت
 کي که ؛»ها ستيکمون هياتحاد« تيعضو

 در. درآمد بود، کارگران یلمللا نيب سازمان
 همان نوامبر در سازمان نيا که یا کنگره

 برنامه هيته تيمسئول کرد، برگزار سال
 به را ستيکمون حزب یعمل و کيتئور
 آن حاصل که گذارد انگلس و مارکس عهده

 انگلس. بود »ستيکمون حزب فستيمان«
: سدينو یم ١٨٩٠ یآلمان چاپ شگفتاريپ در
 جنبش خيتار یحدود تا فستيمان خيتار«

 بعد به ١٨۴٨ سال از را، کارگران معاصر
 در اثر نيا حاضر حال در. کند یم منعکس

 ديترد بدون یستياليسوس یها نوشته انيم
 برنامه. استنهآ نيتر یالملل نيب و نيتر جيرا

 کارگران یونيليم نيچند یها توده مشترک
  .»است یفرنيکال تا یبريس از کشورها هيکل

 و سازنده مبارزه با انگلس و مارکس
 به یليتخ سمياليسوس هيعل خود مستدل

 Robert Owen اوئنرابرت  یسرکردگ
 نفوذ Charles Fourier هيفورشارل  و

 و نمودند یخنث را یکارگر جنبش در آنها
 یاديبن رييتغ و انقالب دهيا« آن یجا به

 آنها گريد انيب به. کردند طرح را »نظام
 یتوانا دست به تنها را کارگر طبقه نجات
 یا جهينت. دانستند یم ممکن طبقه نيا خود

. شد یم استنتاج »یعلم سمياليسوس« از که
 سال در که بود حد آن تا مبارزه نيا ريتأث

 ؛فستيمان هيته از بعد سال ١٧ یعني ١٨۶۴
 یغرب یاروپا یکشورها اکثر یايپرولتار

 »ديشو متحد جهان یايپرولتار« یندا به

 یلمللا نيب تيجمع در و تندگف کيلب
  .شدند متحد کارگران
 در انحرافات ريسا هيعل مبارزه در مارکس
. نماند غافل لحظه کي زين یکارگر جنبش

 نيا بر »یآلمان سمياليسوس« با رابطه در او
 ايپرولتار منافع یجا به آنها« که بود نظر

 طور به ها انسان و یبشر تيماه منافع از
 یا طبقه چيه به متعلق که یانسان یعني ی؛کل
.... ستين موجود اصالً  الواقع یف و ستين

 سمياليسوس مورد در. »کنند یم دفاع
 که بود معتقد زين کار محافظه اي یبورژواز

 درمان را یاجتماع یدردها لنديما آنها«
 نيتأم را یبورژواز جامعه بقاء تا کنند،
 ايپرولتار از آنها واقع در. »کنند

 و کند کار جامعه در هک خواستند یم
 یها شهياند از یول ،شود استثمار

 برحذر یبورژواز به نسبت توزانه نهيک
 –یکيالکتيد ليتحل با مارکس. باشد
 بود دهيرس یمنطق جهينت نيا به یستياليماتر

 »یاسيس« مبارزه کي یطبقات مبارزه که
 همه نيب که بود نظر نيا بر او. است
 یرژوازبو مقابل در اکنون که یطبقات
 طبقه کي ايپرولتار تنها کردند، آرائي صف
 ً  ادتيس از ايپرولتار. است یانقالب واقعا
 به قدم که کرد خواهد استفاده آن یبرا خود
 رونيب یبورژواز چنگ از را هيسرما قدم
 ايپرولتار دولت دست در را ديتول و کشد به

 یسرنگون ها ستيکمون هدف. سازد متمرکز
 یاسيس قدرت سبک و یبورژواز تيحاکم

 یاسيس تيحاکم. استيپرولتار دست به
 انقالب ريناگز جهينت ايپرولتار
  .استيپرولتار
 یها وهيش برداشتن انيم از خواهان مارکس

 ؛ديتول کردن یاجتماع و یتاکنون تيمالک
 سخن گريد به. بود ايپرولتار یرهبر تحت

 ليوسا یخصوص تيمالک ليتبد
 یاجتماع تيمالک به) یدار هيسرما(ديتول

 که رايز ؛)یستياليسوس(ديتول وسايل
 در ديتول وسايل افزون روز شدن یاجتماع
 ديتول ليوسا یخصوص تيمالک با تضاد
 ؛تضاد نيا حل جز یراه که رد،يگ یقرارم

 یباق ديتول ليوسا کردن یاجتماع یعني
 مشخصه وجه که نماند ناگفته. ماند ینم

 ،ستين یکل طور به تيمالک الغاء ؛سميکمون
 مارکس. است یبورژوائ تيمالک الغاء بلکه

 و تواند یم ايپرولتار که بود نظر نيا بر
 به زور با را یبورژواز یکتاتوريد ديبا
 مستقر را خود یکتاتوريد و کشد به ريز

 با گريد یبورژواز سلطه رايز. سازد
 و مارکس. ستين انطباق در جامعه اتيح

 به خيتار یرهبر« که بودند معتقد انگلس
 فقط او«... »است شده سپرده ايپرولتار

  ٧ادامه درصفحه  ...  تواند یم یزمان

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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  ...کارل مارکس بزرگترين متفکر
 و یبردگ هرگونه که کند، آزاد را خود

 نابود یکل طور به را استثمار هرگونه
 ؛منتخب آثار ؛مارکس و انگلس.(»سازد

  .)١۴٩. ص دوم جلد
 که سيپار کمون از مارکس گرچه 

 در را قدرت هفته دو شهر آن در ايارپرولت
 بود آن بر یول نمود، یبانيپشت داشت، دست

 به کارگر طبقه که کرد ثابت کمون که
 ستين قادر الزم ابزار بدون و یسادگ
 یبرا لذا. آورد چنگ به را یدولت نيماش
 هيعل مبارزه در» ايپرولتار حزب« نقش

. بود قائل یاساس و ژهيو تياهم یبورژواز
 آلمان کيدموکرات اليسوس حزب«

 قسم نيبد و کارگر طبقه تيحاکم خواستار
 بر انگلس و مارکس. »است طبقه تيحاکم

 ستيکمون حزب تيحاکم که بودند باور نيا
 تيحاکم همان ايپرولتار دولت در

 اش حزب از ايپرولتار رايز استيپرولتار
  .ستين جدا

 –دولت که آموزد یم مارکس حال نيع در 
 ینيمع طبقات اي طبقه ندهينما – یدولت هر

 جامعه گريد طبقات اي و طبقه بر که است
 از شکل چيه. کند یم یکتاتوريد اعمال

 کيدموکرات را او چه – ندارد وجود یدولت
 اِعمال که – یکتاتوريد چه ميبنام

 ابزار واقع در دولت. نکند یکتاتوريد
 گريد طبقه بر طبقه کي یکتاتوريد اِعمال
 که شود یم موفق ايپرولتار که یزمان. است
 و سازد سرنگون را یبورژواز دولت
 قتيحق در گرداند، مستقر را شيخو دولت

 با را یبورژواز یکتاتوريد یجا
 چه. کند یم عوض ايپرولتار یکتاتوريد

 با که یبورژواز عمل نيا بر یصفت
 یدار هيسرما نظام ؛خود نيقوان بيتصو
 وسايل بر یخصوص تيمالک بر یمبتن
 ريسا و ايپرولتار و حاکم جامعه بر را ديتول

 تر برازنده کند، یم استثمار را زحمتکشان

 زين ايپرولتار باشد؟ تواند یم یکتاتوريد از
 نظام استقرار و یاسيس قدرت کسب با

 طبقه به نسبت که است ناچار یستياليسوس
 یبرا یکوشش چيه از که شده سرنگون
 رد،ک نخواهد فروگذار قدرت به بازگشت

 وهيش که آنجا از. کند  یکتاتوريد اعمال
 تضاد بر یمبتن یدار هيسرما نظام در ديتول

 در است، یمزدور کار و هيسرما نيب
 و کار تضاد بر یمبن مارکس نظر جهينت

 ما دوران یاصل تضاد هم امروز هيسرما
 تضاد نيا حل یبرا. دهد یم ليتشک را

 خواهد بهره یاسيس قدرت از ايپرولتار
 داران هيسرما چنگال از را هيسرما و تگرف

 دولت دست در و ديکش خواهد رونيب
 قهر ايپرولتار«. داد خواهد قرار ايپرولتار

 را ديتول ليوسا و رديگ یم بکار را یدولت
 یدولت تيمالک به سرانجام

 تکامل« در انگلس.(»آورد یدرم
 آثار منتخب ،»معل به ليتخ از سمياليسوس
 ليوسا عمل نيا با«). ٣۵. ص ١١ جلد
 یاجتماع خصلت به سازد، یم آزاد  را ديتول
 ديتول کي... بخشد یم کامل یآزاد آن

 ختهير شيپ از یا برنامه حسب بر یاجتماع
 در) همانجا."(است ممکن پس نيا از شده

 که است هيسرما نيا یدار هيسرما جوامع
 که یصورت در است، تيشخص یدارا

 از. اند  تيشخص فاقد زحمتکشان
 است کاذب تيشخص نيهم برداشتن انيم

. اندينما یم یآزاد ضد را آن یبورژواز که
 یديتول مناسبات یواريچهارد داخل در«

 عبارت یآزاد مفهوم ی؛بورژواز یکنون
 و داد یآزاد ی؛بازرگان یآزاد از است
 که آموزدیم مارکس اما) همانجا(»...ستد

 را اير و ريتزو پرده نيا ديبا ها ستيکمون
   .ددرن به
 تيمالک به مربوط مسأله ديبا ها ستيکمون«
 یتلق جنبش یاساس مسأله عنوان به...  را

 و مقاصد که دارند عار ها ستيکمون... کنند
 آنها. سازند پنهان را شيخو اتينظر

 قيطر از تنها که کنند یم اعالم آشکارا
 ؛موجود یاجتماع نظام همه ساختن واژگون

 سريم شان هدف به وصول ؛جبر راه از
 انقالب مقابل در حاکمه طبقات بگذار. است
 نيا در ايپرولتار. بلرزد خود بر یستيکمون

 دست از خود ريزنج جز یزيچ انيم
 خواهد دست به را یجهان یول دهد، ینم

. ص ،»ستيکمون حزب فستيمان«(» .آورد
١٢٢(  

****  
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آميز و کنقش تحري
زای عربستان خشونت

سعودی خطری برای همه 
  ملتهای منطقه است

-عربستان سعودی برای حفظ منافع خاندان آل
سعود  و غارت درآمد نفت اين کشور و برای 
تصاحب غنايم مهمی که از زيارت خانه کعبه 

شود، تالش فراوان دارد هر ساله نصيبش می
تا نفوذش را گسترش دهد و شرايط مناسب 
برای بقاء وهابيسم را در عربستان سعودی 

برای اين منظور اين کشور با . مهيا گرداند
-ثروت عظيمی که در اختيار دارد، تالش می

کند رقبای خويش را در منطقه از ميان 
برداشته و دوستان خويش را از نظر مالی 

چون ايران به عنوان کشور . تقويت کند
نقالب ا زا پسآمريکا را قدرتمند منطقه؛ دست 

از ايران کوتاه کرده و به اين ترتيب منافع 
متحدان عربستان سعودی را در منطقه به 
خطر انداخته است، اين کشور با تمام امکانات 
مالی و تبليغاتی که در اختيار دارد در پی 

  . ضربه زدن به ايران است
  ۵دامه در صفحه ا...عربستان سعودی مادر

حزب واحد طبقه کارگر ايران " حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما . ای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارداين زبان بر. است

به ما کمک مالی . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . د، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديمبرساني

 .هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  ين متفکر هزاره دوم تر رکس بزرگکارل ما
١٨١٨ مه ماه پنجم خيتار در" یعلم سمياليسوس و سميکمون" گزار انيبن مارکس، کارل

دوران گذراندن از پس یو. گشود جهان بر دهيد  آلمان غرب ( Trier) ريشهرتر در
رشته در دکترا اخذ به موفق یسالگ ٢۴ سن در ؛١٨۴١ سال در دانشگاه، و مدرسه
ینگار روزنامه و یاسيس تيفعال به خود؛ یدکترا اخذ از پس بالفاصله و. گشت فلسفه

 Rheinische   روزنامه اداره به (Bonn )بن شهر در یمدت از پس و آورد یرو
Zeitung"  دش فيتوق یمدت از پس روزنامه نيا اما. دش مشغول" تونگيتسا شهينيرا .

که شد آشنا انگلس شيدريفر با نجاآ در و رفت سيپار به ١٨۴٣ سال در مارکس سپس
  .ماند داريپا یو عمر آخر تا یدوست نيا

. شمرد شيپ هزاره دانشمندان نيرگذارتريتأث از یکي را مارکس توان یم جرأت به
خ؛يتار ؛یاجتماع علوم فلسفه؛ علوم از یا نهيگنج مثابه به مارکس اتينظر امروز

مارکس کارل. شود یم سيتدر هانج یها دانشگاه نيمعتبرتر در اقتصاد و استيس
. بود یانقالب یستياليسوس و همتا  یب یاقتصاددان ؛یفلسف یمتفکر ؛یاسيس ینگار روزنامه

یزندگ یها جنبه تمام درک و شناخت یبرا او. بود ناآرام و قرار یب یپژوهشگر او
زبان به قطور جلد ۵٠ انگلس و مارکس آثار مجموعه. کرد ینم درنگ یا لحظه

: از عبارتند ايپرولتار ريکب آموزگار دو نيا آثار نيتر مهم. رديگ یدربرم را یسيانگل
یدئولوژيا« ؛»کارگر طبقه تيوضع و مقدس خانواده« ؛»ستيکمونحزب  فستيمان«

؛»بناپارت یلوئ برومر هجدهم« ؛»آلمان در یدهقان جنگ« ؛»فلسفه فقر« ؛»یآلمان
از سمياليسوس« ؛»گوتا برنامه بر ینقد« ؛»سود -بها – مزد« ؛»کايآمر یداخل جنگ«

»تاليکاپ« ؛»خانواده منشاء«؛ »ديالکتيک طبيعت« ؛»نگيدور یآنت« ؛»عمل به ليتخ
مرگش، از پس ٣ و ٢ جلد و ديرس چاپ به ١٨۶٧ سال در آن کي جلد که جلد ٣ در

  .دنديرس چاپ به انگلس توسط
) اول الملل نيب(»کارگران یللالم نيب انجمن« به خود عمر یانيپا یها سال در مارکس

یروين کاالشدن« ؛»سود بها، مزد،« ؛»هيسرما« مورد در مارکس یها  یتئور. وستيپ
؛»ديتول اضافه اثر در یادوار یها بحران« ؛»کارگر طبقه یگانگيخودب از« ؛»رکا
حرکت ینيب شيپ« ؛»ديتول شدن زهيمکان اثر در کارگران استثمار درجه شيافزا«

..  و یشناس جامعه ؛خيتار درباره او اتينظر زين و ١٨۴٧ سال در اآنه و »هيسرما
پژوهشگران و انيدانشجو آموزش منبع و سرچشمه و هستند یباق خود قوت به هنوز
شگرف و ژرف نگرش. بود »کيالکتيد« استاد مارکس کارل. نديآ یم بشمار  جهان

در  ؛آنها از کي هر قيدق ليحلت هيتجز ؛ها دهيپد به او یفلسف و شناسانه جامعه ی؛علم
او از... و آنها انيم موجود یتضادها و گريکدي بر آنها یريرپذيتاث و یرگذاريتاث رابطه

  .بود ساخته همتایب لسوفيف کي
و مذهب شيدايپ یچگونگ و نجوم علمی؛ شناس جامعه ؛خيتار ؛فلسفه بر او تسلط

همتایب ستياليماتر کي به ليبدت را او حال نيع در... و یهست جهان شيدايپ یچگونگ
نيا به ؛آنها یواکاو و یبشر جوامع خيتار در تفحص ؛قيتحق گريد یسو از. بود کرده
یبشر جوامع بودن یطبقات هينظر که داد را امکان نيا سمياليماتر و کيالکتيد استاد
خيارت او بيترت نيا به. ديافزايب یشناس جامعه و یفلسف علوم ینهيگنج وبر نيراتدو

و سيپاتر؛ بنده و آزاد مرد" .کردیم یابيارز یطبقات مبارزه خيتار را یبشر جوامع
در گريکديبا ستمکش و ستمگر خالصه ؛شاگرد و کار استاد ؛سرف و مالک؛ نيپلب

  ۶دامه در صفحه ا... نهان و گاه گاه ؛انقطاع بال مبارزه به و بوده یدائم تضاد
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