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  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

کنگره سوم حزب 
) توفان( کار ايران

  برگزار شد
،)توفان( اخيرا کنگره حزب طبقه کارگر ايران

 با حضور،لنينيستها-ارکسيستمحزب همه 
 سراسرازکادرها ونمايندگان واحدهای حزبی 

چشمگزند بدور از جهان در شرايط مخفی 
   .دشمنان ملی و طبقاتی برگزار شد

کنگره ما مخفی بود زيرا واقفيم که در شرايط
دموکراسی ليبرالی بورژوائی امکان برگذاری
کنگره يک حزب آشتی ناپذير با نظام سرمايه

  .داری و انقالبی هرگز مقدور نيست
ما هرگز فريب تبليغات دروغين بی طرفی

سی ناب و بی قيد و شرطبورژوازی و دموکرا
آنها را نميخوريم و اعضاء و کادرها ی حزبی را

  .به زير تيغ ارتجاع و امپرياليسم نميفرستيم
کنگره در شرايطی تشکيل شد که امپرياليستها به
بهانه مبارزه با تروريسم موجی از اختناق را در
سراسر جهان گسترده اند و حقوق دموکراتيک

.يگری از آنها پس ميگيرندمردم را يکی بعد از د
شامه پليس و جاسوسان پليس تيز شده است و
ميخواهند بياری سازمانهای تقلبی با نقاب
کمونيستی کمونيستهای واقعی را شکار کرده و

  .آنها را سر به نيست کنند
طبقات حاکمه و بهره کشان از انسان ميدانند که
د تابايد احزاب مارکسيستی لنينيستی را نابود سازن

طبقه کارگر نتواند از اين دانش مبارزه طبقاتی
بهره گرفته و برای کسب حقوق خودش مسلح

 سالح،امپرياليستها ميدانند که تشکيالت. شود
مبارزه زحمتکشان است و چنانچه آنها فاقد چنين
تشکلی باشند نميتوانند مبارزه اجتماعی را رهبری

 ما درکنگره. کرده و آموزشهای الزم را ببينند
تشکيل، در شرايط محاصره دشمن چنين شرايط

  .شد و با موفقيت کار خويش را به پايان رسانيد
کنگره ما در شرايطی تشکيل شد که حمله
ايدئولوژيک به مارکسيسم لنينيسم و آلودن اين علم
،در زير الفاظ مارکسيستی از جانب رويزيونيستها

،، اکونوميستها، رفرميستهاتسکيستهاوتر
 و گذشته برای، پناه بران به مارکسائوتسکيستهاک

٢بقيه در صفحه ...  فرار از کار آينده از

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

 عراق پيرامون انتخابات) توفان(بيانيه حزب کارايران
تهمدلی از همزبانی بهتر اس

 رنگ کردن مردم در انتخابات قالبی عراق
 هواداران تجاوز به عراق دارنداخيرا همه

از قديم. هم دلی ميرسند يواشکی از همزبانی به
آنها. اند همدلی از همزبانی بهتر است نيز گفته

اند که کاالی بنجولی را همگی دست بيکی کرده
به نام انتخابات قالبی عراق به مردم جهان قالب

  . کنند
ساين جبهه وسيع که از ناسيونال شونيستهای فار

،، سلطنت طلبان آريائیو آذری و کرد
رويزيونيستهای حزب توده و آبروباختگان

و خواهر“ حزب کمونيست کارگری ايران“
، مجاهدين تازه از راه رسيدهتوامانش در عراق

اياد عالوی و احمد الشلبیتا  شروع ميشود خلق
و کالين پاول و رامزفلد و جرج بوش و تونی بلر

  .ادامه دارد.. . شارون وو لخ والسا و آريل
 انتخابات قالبی،همه عناصر اين جبهه واحد

تحت حکومت نظامی و اشغال کشور عراق را
اين انتخابات قالبی حتی مورد تائيد. تائيد ميکنند

  .جمهوری اسالمی ايران نيز قرار دارد
، حتی کيهانپادشاه اردن و ساير مرتجعين منطقه
 مدعین ايرانلندنی ارگان سياسی سلطنت طلبا

اند که انتخابات عراق اگر به نفع ايران تمام شود
قالبی است و دموکراتيک نيست و نبايد به آراء
عمومی تن در داد ولی چنانچه به نفع شيعيان

اش بيشتر به سمت تمام نشود و سنگينی وزنه
آمريکا باشد و نوکران آنها را تقويت کند آنوقت

ک بوده و بايد بهاين انتخابات کامال دموکراتي
آنها ماهيت انتخابات. ء مردم احترام گذاشتآرا

و طبيعتا. اش تعريف ميکنند را بر اساس نتيجه
نسبت به سرنوشت آن نيز همانگونه برنامه

  .ريزی کرده و برخورد خواهند کرد
آنها يک صدا از بغداد تا لندن و پاريس و

بيش از يکسال از زمين لرزه تکان دهنده و
زمين لرزه ايکه حداقل. دلخراش شهر بم ميگذرد

 هزار نفر از هموطنان٤٠منجر به قربانی شدن 
وبه ای تبديل کرد وما شد و شهر بم را به مخر

هزاران نفر جان بدربردگان از زلزله شهر بم را
نيز بدست رژيم جمهوری اسالمی بی خانمان

هنوز رژيم جمهوری اسالمی قادر نيست. نمود
برای. آمار دقيق قربانيان شهر بم را اعالم کند

آنها جان انسان ها ارزشی ندارد که بر سر چند
مگر. ا چانه بزنيمهزار نفر مرده و يا زنده آنه

تفاوت بارزی ميان مرده گان و زنده گان محکوم
به زندگی در تحت لوای ولی فقيه و جمهوری

  اسالمی وجود دارد؟ 
رژيم ماليان اين زلزله را رياکارانه غضب الهی
ارزيابی ميکند و مدعی است که خدا در عمق
آسمانها با فاصله ميلياردها سال نوری بيکار

م ايراان را از بدو به روی کار آمدننشسته تا مرد
آخوندها با دستگاه هدايت از راه دور از يک
مصيبت به مصيبت ديگر گرفتار کند و باليای

 و، زلزله شمال جنگ هشت ساله،زلزله طبس
زلزله بم را برای آنها بيآفريند و مردم ما را

، توگوئی بالی جمهوری اسالمیآزمايش کند
اين. ردم کافی نبوده استبرای عذاب جهنم اين م

گامی در جهت بهبود شرايط زندگیحکومت 

 هنوز.نداشت برايران تا چه برسد مردم بم مردم 
که هنوز است مردم در چادر زندگی ميکنند و از

رژيم جمهوری اسالمی. آينده خويش بی خبرند
،که تمام ذکر و خيرش در پی قاچاق مواد مخدر

،به شيخ نشينهافروش زنان و دختران ايرانی 
سرکوب نويسندگان و دانشجويان و روشنفکران

، آموزگاراناست و نمايشات اعتراضی کارگران
ا به گلوله ميبندد و هر روز اسکله جديدی برایر

دزدی بنا ميکند و يا بنياد نوينی برای اخاذی
تاسيس ميگرداند و سازمان جديد سرکوب مستقر

ه به درد دلميسازد طبيعتا فرصت آنرا ندارد ک
مردم و مشکالت آنها برسد و سقفی بر باالی سر

نخستين کار مالها دراز کردن .آنها بنا نهد
مملکتی. کشکول گدائی به سوی جهانيان بود

مملو از نفت و گاز و مس و اورانيوم قادر به
و وقتی اين کمکها به ايران. تامين مردمش نبود

يکهسرازير شد و البته نه در حد وعده هائ
ممالک کالش امپرياليستی و ارتجاعی در بوقهای

 کوفی عنان به مناسبت دريا-تبليغاتی خود دميدند
١٢لرزه جنوب شرقی آسيا فاش ساخت که تنها 

، به ايرانِ  در صد از وعده کمکهای کشورهاِی
 بخش بزرگ آنها به جيبهای-پرداخت شده است

کهآنچه را . مبارک و گشاد آخوندها سرازير شد
  ۶بقيه در صفحه ...آخوندها رسما نتوانستند

  يکسال بعد از زمين لرزه بم

واشنگتن فرياد بر ميآورند که ايران در حال
لت در اوضاع عراق است و شيعيان رادخا

ايران. تقويت ميکند تا در انتخابات پيروز شوند
پول خرج ميکند و شاه اردن حتی مدعی است که
يک ميليون ايرانی عرب زبان راهی عراق

اند تا در انتخابات بنفع جمهوری اسالمی شده
گويا اين جوانکی که تاج انگليس!! شرکت کنند

شمی را بر سر گذارده چهاربخشيده خانواده ها
.عمل اصلی را نيز در مدرسه نياموخته است
مگر قرار نيست که با شناسنامه رای داد؟ مگر
قرار نيست که اين مردم در محلهای رای خود
ساکن باشند؟ آيا جمهوری اسالمی همه اين
مدارک را جعل کرده و برای يک ميليون نفر

ژيمی کهاست؟ ر خانه ساخته و يا اجاره کرده
٣بقيه در صفحه ...  ای قادر نيست خانه

  پنجمال ــ س – م شـدوره شــــ
٢٠٠۵فوريه  – ١٣٨٣بهمن  –۵٩ ماره ـش

 کار قطعنامه کنگره سوم حزب
)توفان(ايران   

“پرسی همه“در مورد   
بايد ظاهرا هدف) رفراندم(“همه پرسی“در اين  

کسب قدرت سياسی باشد و نه مماشات با
زيرا کسب قدرت سياسی مسئله اساسی. حاکميت

وقتی قدرت سياسی. هر انقالب و تغيير بنياديست
را نيروهای انقالبی ومردمی کسب کردند

های تکامل آينده جامعهساختار اقتصادی و راه
دورنمای هر. را نيز طراحی خواهند نمود

تحولی که نخواهد در گل بماند و گمراه شود بايد
اگر اين نظريه همه. کسب قدرت سياسی باشد

انقالبهای تاريخ درست است  آنوقت بايد روشن
  ٧بقيه در صفحه ...باشد مردم برای چگونه
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احزاب و سازمانهای مارکسيست لنينيست روبرو
،دهها پيام همبستگی احزاب برادر از آفريقا. شد
، پيام ويژه کنفرانس، اروپا و آمريکای التينآسيا

–جهانی احزاب و سازمانهای مارکسيست 
حاکی جهان و قرائت پيامهای رسيدهلنينيست 

است که حزب ما در اجرای تعهدات بين المللی
، با قوت پرچم رهايی خلقها در موفق بودهخود

، درفش پيروزی طبقهقبال ارتجاع و امپرياليسم
حرب ما با به. کارگر را در قبضه خويش دارد

لنينيسم مسلح است و به اين-دانش مارکسيسم
.اعتبار در ميان نيروهای بالنده جهان جای دارد
اين پيامها حاکی از همبستگی جهانی هواداران

ادی طبقه کارگر است که انترناسيوناليسمراه آز
پرولتری را به جای شونيسم ملی و

ارتجاعی تبليغ) جهان وطنی(کسموپليتنيسم
اين پيامها نشان ميدهد که حزب ما حزب. ميکند

، تنگ نظريهای ملیکمونيستهای مبرا از شونيسم
و محلی بوده و مصلحت مبارزه طبقاتی و انقالب

واالتر از هر امری ميداند وپرولتری را باالتر و 
باين اعتبار اين همبستگی بين المللی را چون بند

  .محکمی بر سراسر کره خاک ميافکند
،سومين کنگره حزب ما در ارتباط با مسئله ملی
تاسيسات انرژی اتمی و خيانت ملی رژيم

،، مسدله نفتسرمايه داری جمهوری اسالمی
يست توسط امپريالاشغال کشور مستقل عراق

آمريکا و متحدانش، اشغال خاک فلسطين توسط
ارتش اشغالگر صهيونيستی اسرائيل بخاطر
آزادی و استقالل دولتی قطعنامه صادر کرد و

، زنان وبرای کارگران و زحمتکشان ايران
، همه زندانيان سياسی ايرانجوانان دالور ايران

و خانواده های جانباخته گان و زندانيان توفانی
حزب ما وارث تمام. مبستگی فرستادپيام ه

سنتهای انقالبی گذشته پر افتخار جنبش
حزب کمونيست“کمونيستی ايران از زمان 

حزب ما  در قالب رفقا.  تا کنون است“ايران
، فروتن و سغائی  مظهر، قاسمی اميرخيزی

وحدت دورانهای مختلف اين تحوالت جنبش
،“حزب کمونيست ايران“کمونيستی ايران از 

 در دورانی“حزب توده ايران“،  نفر٥٣گروه 
سازمان مارکسيستی لنينيستی“که انقالبی بود و 

حزب ما از مبارزات اجتماعی.  است“توفان
کارگران و زحمتکشان در قبال سرمايه داری

، از قيامهای ملی خلقهابرای نيل به سوسياليسم
در قبال امپرياليسم برای دست يابی به آزادی و

  .ل دفاع ميکنداستقال
سومين کنگره حزب ما مثل هميشه بر لزوم

، برپاکيزه گی مارکسيسم لنينيسم اصرا ورزيد
، برلزوم وحدت ايدئولوژيک حزب تاکيد کرد

اهميت مبارزه سازمانيافته حزبی انگشت گذاشت
در مبارزات) توفان(و رهبری حزب کار ايران

ضد رژيمی و ضد امپرياليستی مردم ايران را
ر اوضاع و احوال کنونی جهت تضميند

حزب ما. پيروزی بيش از پيش ضروری خواند
برای تدارک يک انقالب ساختاری و استقرار
ديکتاتوری پرولتاريا و سوسياليسم در جغرافيای

  .سياسی ايران ميرزمد
سومين کنگره حزب ما پس از رسيدگی به تمام

 الزم و گزينش، اتخاذ تصميماتکارهای محوله
،دد هيات مرکزی برای يک دوره جديدمج

اختيار اجرای تصميمات و مصوبات خود را به
در پايان رياست کنگره از کليه. آنها واگذار کرد

٣بقيه در صفحه ...  نمايندگان در خواست

  .مهمی را در مقابل کنگره قرار ميداد
کنگره ميبايست مواضع طبقاتی و آرايش سياسی

و دستآوردهایخود را بر اساس همين اوضاع 
حزبی تحکيم کرده و مبارزه سازمانيافته حزبی

  .ما را در مصاف های آتی تقويت نمايد
کنگره ميبايست مسايل جاری ايران و جهان را
بررسی و در حد توان خود جهت تحوالت
احتمالی آينده را محاسبه نموده بر اساس آن

  .برنامه ريزی کند
ه تناسبکنگره ميبايست تاکتيکهای حزبی را ب

رشد روز افزون جنبش کارگری در قبال سرمايه
اسب برآمد نيرومند خيزشهای ملین، به تداری

خلقهای و مبارزات مردم ايران در قبال ارتجاع
  .و امپرياليسم تدقيق کند

کنگره ميبايست بيالن کار دوره منقضی را در
تمام سطوح داوری کرده و با توجه به نقاط قوت

  .رکت آتی را ترسييم نمايدو ضعف آن مسير ح
و کنگره با آگاهی به اين وظيفه دشوار به کار

  .خود آغاز کرد
کار خود) توفان(سومين کنگره حزب کار ايران 

صدر افتخاری حزب(را با ياد رفيق احمد قاسمی
به ياد صدها قربانی کمونيست و انقالبی از) ما

پدر و پسر و دهها جانباخته“ شاهی“دوران پادو
انی در دوران ستمشاهی و استبداد رژيمتوف

جمهوری اسالمی آغاز کرد و بخاطر تجديد عهد
 رفقائی که در-با ياران و جانباخته گان حزبی

مسير تحقق اهداف حزبی جهت از ميان بردن
استعمار و استثمار و نابودی نظام فقر آفرين

 مرگايرانسياسی سرمايه داری در جغرافيای 
در نبردی بغايت نابرابر دررا تحقير کرده و 

قبال ارتجاع بومی و جهانی قد برافراشته بخاک
 و به احترام تمام دالورانی که در راه–افتادند 

خلق ايران تا پای جان در برابر دشمنان مردم
ايستادند کليه نمايندگان حاضر در کنگره سوم بپا

حزب. خاسته و يک دقيقه سکوت اختيار کردند
مندی دارد و ياد رفيقانش را باما حافظه نيرو

احساس مسئوليت کمونيستی و نه تشريفاتی زنده
  . نگاه ميدارد

سومين کنگره حزب ما بعد از استماع گزارش
مشروح سياسی هيات مرکزی و بررسی نکات
آن در سطوح مختلف  صحت دريافتهای هيات
مرکزی از اوضاع واحوال ايران و جهان را

 تحليل طبقاتی هيات مرکزی.مورد تائيد قرار داد
، در باره ترکيب رژيم سرمايهدر باره ايران

داری جمهوری اسالمی و تضاد آشکار آن با
فوری خلق و منافع استراتژيکمطالبات 

، در باره سلطهکارگران و زحمتکشان ايران
، جنگ و ويرانگری وجوئی امپرياليسم آمريکا
نعتی ص-، سالطين مالیستيز دول امپرياليستی 

، در باره تضاد امپرياليستهابر سر تقسيم جهان
يی و اروپائی بر سر واحد پولاخاصه آمريک

، بر سر تسلط بر)دالر و يورو(جهانی 
، بر سر مهار سازمان تجارتبازارهای شرق

، بر سر مسايلجهانی و سازمان ملل متحد
را صحيح ارزيابی کرد و... قضائی و کيفری و
 آمده جهت تحکيم موازيناز اقدامات به عمل

مارکسيسم لنينيسم و افزايش اعتبار سياسی و
ايدئولوژيک حزب ما در اوضاع و احوال کنونی

حزب ما تحوالت جاری جهان را... قدردانی کرد
زير نظر گرفته و نسبت به موضوع مبارزه

  ...طبقاتی در هر مرحله حضور ذهن دارد
بیسومين کنگره حزب ما با شادباشهای انقال

  ...کنگره سوم حزب کار
يک سو و يورش بورژوازی ليبرال با تئوريهای

 و طبقه زدائی“کارل پوپر“پوچ و نيهيليستی 
، بی رنگ، طبقه زدائی مفاهيم اجتماعیجامعه

هيت ارتجاعی ونفی ما، کردن نقش امپرياليسم
طفيلی امپرياليسم در جهان از سوی ديگر هنوز
ادامه داشت و در آينده تا زمانيکه طبقات وجود

  .دارد ادامه خواهد داشت
کنگره حزب ما در شرايطی تشکيل شد که
امپرياليستها با نقض همه قوانين بين المللی و
حقوق بشر به خاک عراق تجاوز کرده اند  و

ردم عراق را همراه با شهرها وهزاران نفر از م
آنها حقوق. دهات به خاک و خون کشيده اند

انسانها را با وحشيانه ترين وضعی به زير پا
گذاشته ولی دورويانه خود را حامی حقوق بشر

  .  نشان ميدهند
کنگره ما در شرايطی تشکيل شد که امپرياليستها
خود را برای تجاوزات بعدی نيز آماده ميکنند و

  .ل اقامت در منطقه افکنده اندرح
کنگره در شرايطی تشکيل شد که امپرياليست
آمريکا کشور ما ايران را از هر طرف محاصره

، ناسيونالکرده و با ياری صهيونيستها
با.. . عرب و ، کرد، آذری وفارسی اشونيسته

همکاری پان ترکيستها ترکيه در پی اخالل و
  . ضربه زدن به ايران است

ما در شرايطی تشکيل شد که رژيمی فاسدکنگره 
در ايران بر سر کار است که تمام ذکر و خيرش
.مال اندوزی و دزدی و قدرت طلبی است

بعد از مرگ من چه“سياست آنها به مصداق 
هم اکنون جدال دو جناح. است“ دريا چه سراب

“انحصار طلبان“و “ اصالح طلبان“موسوم به 
محافظه کاران بقولی انحصار طلبان و يابه نفع 

و يا اقتدارگرايان به اتمام رسيده است و حاکميت
جناحبنديهای مافيائی. استشده “ يکدست“

جمهوری اسالمی ايران برای قبضه کردن تمامی
قدرت و تامين امنيت دسته و فرقه خود و غارت
منابع مالی دولتی و ملی به جان هم افتاده و

 امپرياليست آمريکامشغولند تا بهر نحو که شده با
کنار بيايند و برای حفظ قدرت خود هر امتياز

اين جدلها مسلما. خيانتکارانه ای را به آنها بدهند
،زير پای آنها را جارو ميکند و موجبات نگرانی

، تزلزل و تالشی بخشهائی از قدرتواهمه
  .حاکمه را فراهم ميآورد

همآنها بار و بنديل خويش را برای روز فرار از 
اکنون ميبندند و به فکر چاره برای زندگی در

 و يا کانادا، آمريکاگوشه دنجی در استراليا
  . ميافتند

کنگره ما  در شرايطی تشکيل شد که مبارزه
،، دانش آموزان، پرستاران، آموزگارانکارگران
،، روزنامه نگارانفرهنگيان ،دانشجويان

 بتدريج از زير تنهروشنفکران و نويسندگان
خاتمی بدر ميآيد و آنها“ اصالح طلبی“سنگين 

می بينند که کوچکترين تغيير اساسی که
موجوديت نظام را به خطر اندازد مورد تائيد آنها
نيست و منتقدين با شديدترين وضعی مجازات

  .ميشوند
کنگره در شرايطی تشکيل شد که رژيم جمهوری
اسالمی در پی انعقاد قراردادهای اسارت آور با

آنها. مپرياليستها به ضرر خلقهای ايران استا
منافع آتی کشور ما را در پای منافع آنی رژيم

  .جمهوری اسالمی قربانی ميکنند
چنين شرايطی استثنائی و پر مسئوليت وظايف

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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  ...کنگره سوم حزب کار
در اين جا بود که. کرد تا يکبار ديگر بپا خيزند
اسيونال، سرود انترنسرود کمونيستهای جهان

توسط نمايندگان کنگره خوانده شد و کنگره با
تجديد عهد رفقا برای مبارزه بی امان با سرمايه

، امپرياليسم و دفاع از پاکيزه گیداری
مارکسيسم و لنينيسم به کار چند روزه خود با
موفقيت و روحيه شاد و سرشار از مبارزه و اميد

  . پايان داد
،ج گزارش سياسیبتدري) توفان(حزب کار ايران

“توفان“قطعنامه و پيامهای کنگره را در نشريه 
    .درج خواهد کرد

٭٭٭٭

بيست هزار نفر مزدوران. کشور حضور دارند
شرکتهای امنيتی و حفاظتی آمريکائی و سربازان

ياليستهای ريز و درشت و حکومتهایساير امپر
در چنين. ارتجاعی را نيز بايد به آنها اضافه کرد
ق نمايشراشرايطی ميخواهند در اين کشور ع

 احزاب هوادار.برگذار کنند“ آزاد“انتخابات 
اشغال عراق توسط آمريکا حاضرند  برای
تحکيم اسارت ملتهای عراق در اين انتخابات

ادامه اشغال کشورشانفرمايشی شرکت کنند و 
  . را به رسميت بشناسند

عقل سالم ميگويد هرگونه انتخاباتی در شرايط
 بی اعتبار و مخدوش است و،اشغال خارجی

نميتواند به يک حکومت دست نشانده مشروعيت
  .بخشد

عقل سالم ميگويد که وضعيت کنونی عراق
محصول تجاوز استعمار و امپرياليسم به عراق

قض همه قوانين و موازين بين، محصول ناست
...المللی و  انسانی و حقوق بشر و حقوق ملل و

  . است
عقل سالم ميگويد که نيروهای دخالتگر در عراق
کسانی هستند که به زور اسلحه و بدون موافقت
مردم عراق  به داخل خاک اين کشور آمده و
مردمش را ميکشند و منابعش را غارت ميکنند و

ای را بر مسند امور ميگذارند دهرژيم دست نشان
تا بر تجاوز و غارت اين مردم مهر تائيد بزند و

  .حاضر نيستند خاک اين کشور را ترک کنند
آنچه را که عقل سالم ميگويد امپرياليستها و
نوکران و چاکران و نابينايان سياسی واژگونه

بنظر آنها رژيم جمهوری اسالمی. جلوه ميدهند
 و هرج و مرج در عراقمسبب اوضاع آشفته

برای کسانيکه آب دروغ از سرشان. است
است چه فرق ميکند که دروغ ديگری نيز گذشته

  . بر کوه دروغهای خود بيفزايند
آنها ميخواهند با حمله به جمهوری بی آبروی
اسالمی با توجه به نفرتی که مردم ايران وجهان

پرده استتاری بر جنايات آمريکا و، از آن دارند
آنها زبان. تجاوز يک نيروی استعمارگر بکشند

  . استعمار در منطقه هستند
گر چه رژيم جمهوری اسالمی از زمره کثيفترين
و خونخوارترين رژيم های جهان است ليکن
دليلی نميشود تا تجاوز امپرياليست آمريکا به
عراق توجيه گردد و انتخابات فرمايشی يک

. تائيد قرار گيردرژيم دست نشانده استعمار مورد
.جای علت ومعلول را نميشود تعويض کرد
دخالتگر در اوضاع عراق که مسبب اين
.نابسامانيهاست قوای اشغالگر خارجی است
ترک خاک عراق توسط اين آدخوران بين الملللی

  .آرامش را به اين کشور بازميگرداند
سناتور لوجر آمريکائی که تا به حد اين نيروهای

ای انجام داده که  شرم نيست مصاحبهايرانی بی
در آن منظور از برگذاری انتخابات قالبی در

  .   است عراق را  با زبان ديپلماتيک بيان داشته
سناتور لوجر رئيس کميته امور خارجه سنای
آمريکا در مصاحبه با مجله معتبر آلمانی اشپيگل

 در مورد انتخابات٢٠٠٤ دسامبر ٢٧در شماره 
 برگزار٢٠٠٥يد در آخر ماه ژانويه عراق که با

شود در پاسخ به پرسش مجله اشپيگل که
نظير عالوی و افرادیبه واقعا آيا شما “: ميپرسد

همه.. .“ : پاسخ ميدهد“ يارانش خوشبين هستيد
احزاب در عراق می بينند که وضعيت عالی

برخی می گويند که انتخابات بايد تا بهبود. نيست
ولی هيچ کس نمی داند کی. تدامنيت به عقب بيف

يک حکومت مشروع. چنين روزی خواهد رسيد
هم اکنون مهم تر از يک انتخابات صد در صد

  ).تکيه از توفان(.“بی عيب و نقص است
اين آقای سناتور ميداند که وضع عالی نيست و
عالی هم نخواهد شد و برايش مهم نيز نيست که

بی کم واين انتخابات بی عيب و نقص باشد و 
چون بهر صورت نفس. کاست برگذار شود

.انتخابات در کشوری اشغالی به زير سئوال است
تکيه بعد از انتخابات بر عيب و نقص کار را به

 اين عيب و،از کجای مسئله. رسوائی ميکشاند
نقص آغاز شده و تا به کجا ادامه خواهد داشت؟

ينبايد ا. پس نبايد تکيه را بر کم و کاست گذاشت
، بی اهميتنقص را از هم اکنون کمرنگ کرد

، افکار را برای پذيرش تقلب و جعل وجلوه داد
خالی بودن مراکز رای گيری و حکومت نظامی

بايد از هم اکنون اعالم کرد که. آماده ساخت... و
،قالبی است. انتخابات دارای کم و کاست است

زبايد بر منتقدين پيشدستی کرد واين اسلحه را ا
 بدر آورد که نتوانند بر قالبی بودندست آنها

انتخابات بعنوان ابتکار و کشف خودشان تکيه
 اگر از بدو امر ابتکار بيان قالبی بودن.کنند

انتخابات در دست امپرياليست و نوکران بومی
هر. اش بماند نقش تبليغاتی مخالفين کاهش مييابد
همانچه باشد خود برگزار کنندگان انتخابات از 

اند که انتخابات قالبی بدو امر صميمانه گفته
لذا تکيه منتقدين بر قالبی بودنانتخابات. است

تکرار امر جديدی نيست تکرار حرف مجريان
روشن است که امپرياليستهای. انتخابات است

آمريکا و رژيم دست نشانده استعمار بهتر از هر
.کسی ميدانند که اين انتخابات سراپا نقص است
برای آنها ولی مهم آن است که به يک رژيم

ببخشد تا منتقدين“ مشروعيت“دست نشانده 
نتوانند مدعی شوند که اين رژيم دست نشانده پل

 آنها بيک اسلحه.برمر و نماينده استعمار است
تبليغاتی برای از زير بار فشار سياسی در آمدن

به حکومتی دست نشانده نياز دارند. نياز دارند
آغشته باشند تا“ دموکراسی“ آنها را با رنگ که

بتوانند آنها را بهتر در عرصه جهانی بفروشند و
 حال اين حکومت.مردم جهان را فريب دهند

از استعمار تقاضا ميکند که در عراق“ مشروع“
 عراق را منزل.تا زمانی که عالقه دارد بماند

 لطف کرده تشريف داشته،خودش تصور کند
ور آمريکائی از پيش به قالبی بودنسنات. باشد

انتخابات معترف است ولی نوکران ايرانی همين
  .سناتور احترام اربابشان را نيز ندارند

سخنگوی کاخ سفيد حتی از اين نيز پيشتر رفته و
.است را روشنتر بيان داشته“ نقص“ماهيت اين 

 اعالم٢٠٠٥ ژانويه ١٣وی در روز پنجشنبه 
يت امنيتی در عراقکرد که به علت وضع
است يعنی همه مردم انتخابات با نواقصی همراه

 ژانويه در انتخابات شرکت٣٠نميتوانند در روز 
  .کنند

سخنگوی جرج بوش اسکات مک کليالن
Scott Mc Clellan بر سر“  اعتراف کرد که

راه دموکراتيزه کردن عراق مشکالتی پيش
   .“است آمده

  فرمانده پيادهThomas Metz  “توماس متس“
نظام آمريکا  در تائيد سخنان سياستمداران

وضعيت امنيتی در“آمريکائی اعتراف کرد که 
، درمنطقه مسئله برانگيز است ١٨ از منطقه ٤
 بر.“ در صد مردم زندگی ميکنند٢٥مناطق  اين

  ۴بقيه در صفحه ...  اساس اطالعيه کاخ

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ...بيانيه جزب کار ايران
برای مردم جنگ زده کشورش سالها پس از

، رژيمی کهخاتمه جنگ ايران و عراق بسازد
هايکسال پس از زلزله بم مردم بم را در چادر

چنين معمارره ااست چگونه بيکب اهداشتهگن
  است؟ خوبی از کار در آمده

روه کر ارتجاع و امپرياليسم مدعی است کهاين گ
ايران در اوضاع عراق دخالت ميکند و مسبب

!افرياد يا دخالت. همه بدبختيهای مردم عراق است
حال از کالشی و. است گوش فلک را کر کرده

  .تبليغات بگذريم و به عقل سالم رجوع کنيم
حال عقل سالم را به کار اندازيم و ببينييم که در

  .ه ميگذردعراق چ
امپرياليست آمريکا به کشور مستقل عراق
عليرغم مخالفت سازمان ملل متحد و انزجار

 با جعل سند،ملتهای جهان از اين جنايت تاريخی
 هزار نفر١٢٠تا کنون . است و دروغ حمله کرده

از اين مردم شيعه و سنی و مذهبی و غير
زندانها و. است  را کشته، کرد و عربمذهبی

هايش روی تمام دوران ديکتاتوری خانهشکنجه 
اين امپرياليست. است صدام حسين را سفيد کرده

نزديک دو سال پس از تجاوز استعماری به
عراق جرات ندارد صدام حسين را که وی را
اسير جنگی ميخواند حتی در يک دادگاه علنی
دست نشانده و تعليم يافته محاکمه کند زيرا از

اين امپرياليست. هراسدريختن آبروی خويش مي
دم عراقرهمه منابع روی زمينی و زيرزمينی م

استقالل اين کشور را از بين. را غارت ميکند
برده و اقوام عجوج مجوج مسيحی نوع آمريکائی

امور“ و “رستگاری“را برای جاسوسی و 
به عراق گسيل داشته وبدون رواديد “ خيريه

یمرزهای عراق را برای ورود تروريستها
 باز“موساد“صهيونيست و جاسوسان 

است که تا ميتوانند در انتخابات عراق گذاشته
شهر فلوجه را بر خالف همه. دخالت کنند

موازين انسانی و حقوقی و بين المللی با خاک
است و ميخواهد شهرهای ديگر يکسان کرده

حتی اعالم. عراق را نيز با خاک يکسان کند
هائی برگذار ميکند کهميکند انتخابات را در شهر
يعنی اصل انتخابات. خطر مزاحمت کمتر باشد
رژيمی که در اين. همگانی را نيز قبول ندارد

کشور بر سر کار است رژيم دست پرورده و
ای دست نشانده آمريکاست و کوچکترين عالقه

اياد عالوی و آن. به سرنوشت مردم عراق ندارد
ريکاديگری که لباس عربی ميپوشد و در آم

است جاسوسان تحصيالت عالی الزم را ديده
امپرياليست آمريکا هستندو اين را هر عراقی

١٣٠فقط . است کشور عراق اشغال شده. ميداند
هزار نفر سرباز استعماری آمريکائی در اين
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راق هستيمعخروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور ماخواهان     

 ...بيانيه جزب کار ايران
 درصد واجدين شرايط٢٦ صد از  در١٤سفيد 

  .اند انتخاباتی نام خويش را به ثبت رسانده
حتی اگر از اين دروغ آمريکائی ها که امری

 در صد واجدين١٢طبيعی است صرفنظر کنيم 
شرايط  انتخاباتی به ثبت نام خويش اقدام

“دموکراتيزه“و در عين حال مسئله . اند نکرده
مردم عراق بايدمقدور نيست و کردن عراق نيز 

  . با همين رژيم دست نشانده آمريکا سر کنند
حقايق ولی نشان ميدهند که مردم عراق به جز

 اين انتخابات قالبی را تحريم،خود فروختگان
در تمام بغداد يک آگاهی تبليغات. اند کرده

مردم همه. انتخاباتی سالم به چشم نميخورد
عکسهای نامزدهای قالبی و خود فروخته

  .اند ستعمار را پاره کردها
کيهان لندنی ارگان سياسی سلطنت طلبان و زبان

١٠٣٥فارسی وزارت جنگ آمريکا در شماره 
 خود تعريف معيوبی از١٣٨٣ آذر ١٩مورخ 

 .است که ما عينا آنرا نقل ميکنيم دموکراسی کرده
مراجعه به آراء مردم برای تعيين سرنوشت“

 است برای، شعار معقول و دنيا پسندیکشور
آنکه محور مبارزه و نقطه اتصال گروههای

هيچکس و هيچ گروهی اين.  مختلف قرارگيرد
، به، که اولين حرف دموکراسی استشعار را

  .“است نام خود ثبت نداده
ما در اين جا قصد نداريم به يک بحث علمی در
مورد ماهيت دموکراسی و درک کيهان لندنی از

ی آن بر اساس زماندموکراسی و تفاسير مصلحت
حزب ما در اين باره بارها در. ومکان بپردازيم

.است ارگان خود نظريات خويش را بيان داشته
قصد ما از ذکر اين نقل قول آن است که به
خوانندگان نشان دهيم که سلطنت طلبان ايرانی و
عمال امپرياليسم و ارتجاع در ايران تا به چه حد

و تا به چه. تقاد دارندبه آنچه ميگويند واقعا اع
حد حداقل به نظريات خود احترام ميگذارند و تا
به چه حد مردم را احمق تصور کرده و

  .مترصدند از آنها سواری بگيرند
آنها عليرغم اين کلمات بی پشتوانه که ذکر آن

 حاضر نيستند چنانچه در عراق در،رفت
چارچوب همين انتخابات قالبی رژيم هوادار

سالمی با اکثريت آراء مردم عراق برجمهوری ا
،اين نظر. سر کار آيد آنرا به رسميت بشناسند

 شاه اردن نيز نيستیفقط نظر کيهان لندن
عليرغم همه تدارکاتی که برای دخالت در امر

است از همين امر نگران انتخابات عراق ديده
ء  عمومی و رایآرا“پس تکيه به . است

فقطن ميگويند که مرتب از آن سخ“ اکثريت
  .استو برای مردم فريبی حرف مفت 
 شاه اردنی بنا به اظهارات کيهانهللاملک عبدا

:است  اظهار داشته١٣٨٣ ديماه ١٧لندنی مورخ 
چندی قبل نسبت به احتمال پيروزی شيعيان در“

انتخابات عراق ابراز نگرانی کرده و گفته بود
در صورت پيروزی شيعيان در عراق ممکن

  .“هم بخورد ل سياسی در منطقه بهاست تعاد
  :کيهان لندنی سپس ميافزايد

وی در عين حال مدعی شده بود ايران جمع“
کثيری را روانه عراق کرده  تا در انتخابات به

  .“نفع شيعيان شرکت يا دخالت کنند
در اين ميان وزير“: نشريه نامبرده ادامه ميدهد
کشور ما هرگز در“: امور خارجه اردن گفت

ال هرگونه دخالت ايران در امور عراققب
و ايران اگر ميتواند داليلسکوت نخواهد کرد 
های مقامات اردن ارائه خود را در رد گفته

  ).تکيه از توفان(“کند
اين ادعا از جانب شاه. استدالل مضحکی است

است و عقل سليم حکم ميکند که اردن وارد شده
 غير ايناين ادعا با سند و مدرک همراه باشد در
ای بيش صورت اين امر فقط يک تهمت بيشرمانه

اين ايران نيست که بايد بيگناهی. نخواهد بود
، اين شاه اردن است که بايدخويش را ثابت کند

البته چه. گناهکار بودن ايران را به اثبات برساند
ايرادی به حکام عراق و اردن ميتوان گرفت آنها

ه قضاوت بهدر اين جا درک خود را از مسئل
.، عقل آنها بيش از اين قد نميدهداند نمايش گذارده

اند که ديکتاتورهائی در امر آنها نشان داده
برقضاوت هستند که اصل را نه بر برائت بلکه 

 از نظرمعصيت ميگذارند و هر شهروند عادی
بايد اسناد بيگناهیو بالقوه گناهکار است آنها 

ايراد اتهام و. خويش را همراه با خود حمل کند
تهمت ظاهرا در اين ممالک امری عادی و
بخشی از زندگی آنهاست  و در فرهنگ آنها اين

اين دقيقا همان سياستی است. مفاهيم وجود ندارد
که جمهوری اسالمی و يا هر حکومت مذهبی

اجراء ميگذارد و ما ايرانيها آنرا با گوشت و به
نان راو حال اين سخ. ايم پوست خود حس کرده

  . بيشتر تشريح کنيم
است بنويسد که شاه اردنی کيهان لندنی شرم کرده

ايرانی بلکه از يک ميليون“ جمع کثيری“نه از 
است و دروغش آنقدر بزرگ بوده نفر سخن گفته

متحد طبيعيش کيهان لندنی برای فريبحتی که 
زيرا. است افکار عمومی آنرا سانسور کرده

 يک ميليون ايرانیروشن است که عبور دادن
شيعه از مرز و گسيل آنها به شهرهای عراق

حتی در. امری نيست که از ديد کسی پنهان بماند
تمام طول جنگ هشت ساله تعداد افراد ارتش

مگر. ها نرسيد ايران به يک ميليون نفر در جبهه
عمليات تامينی و تدارکاتی برای يک ميليون نفر

بان را با حقيقتايست؟ ولی مردم فري کار ساده
مگر اربابشان جرج بوش. خويشاوندی نيست

دروغگو نبود که ما از نوکران آنها انتظار
کيهان لندنی نيز مانند.  راستگوئی داشته باشيم

“نگران“شاه اردن از پيروزی شيعيان در عراق 
حقيقتا اگر کسی به تعاريف دموکراسی. است

ن چندخويش اعتقادی داشته باشد و احترام سخنا
لحظه قبل خويش را نگهدارد نبايد از اينکه

اکثريت آراء به“ انتخابات آزاد“شيعيان در يک 
 مگر اينکه نتايج.يابند ناراحت باشدبدست 

انتخابات را فقط زمانی برسميت بشناسد که
دقيقا همان منطقی که. مطابق ميل خودش باشد

محمد رضا شاه با آن در ايران حکومت ميکرد و
 حکومت،اردنی با آن در اردن ديکتاتوریشاه 
  .ميکند

در همان نشريه در حمايت از شاه اردن قلمبدست
پادشاه اردن کههللا عبداملک “ : مزدوری مينويسد

خود هاشمی است و قاعدتا نبايد از دستيابی
،شيعيان علی به حقوق حقه شان نگران باشد

 واليت فقيه ضمن هشدار دادن به اينکه جمهوری
 شيعی از تهران تا هاللدد برپائی يکدر ص

، به شدت از پيامدهای انتخاباتبيروت است
دستگاههای. حق هم دارد. عراق نگران است

امنيتی و نظامی ولی فقيه با هزينه کردن ميليونها
اند با سالح تروريسم دالر حال که نتوانسته

حرکت به سوی يک عراق سکوالر فدرال
وامل خود را بسيج، عدمکرات را متوقف کنند

اند که به جمعی خاص رای دهند تا شبه کرده
دولتی شيعه با کارگزاری کسانی چون عبدالعزيز

خاز چه موقع احمد الشلبی َا(حکيم و احمد چلبی
 و حاج حسين شامی سر کار) توفان-است شده
  “آيد

اين عناصر فاسدی که رژيم جمهوری! شگفتا
ی بر سر کاراسالمی ميخواهد با زور پول و را

آورد هم اکنون در دولت عراق با ياری آمريکا
شرکت دارند و متحد اياد عالوی و عجيل الياور

نويسنده مزدور کيهان لندنی که. به حساب ميآيند
هم ميخواهد از توبره بخورد و هم از آخور
فراموش ميکند اين واقعيت را برای مردم بازگو

شانده کنونی، زيرا آنوقت ماهيت رژيم دست نکند
همه اين شيعيانی که. عراق به زير پرسش ميرود

آنها را آدمخوار و نوکر ولی فقيه ميداند همدست
آمريکا و هوادار برگزاری انتخابات قالبی در

  .عراق هستند
از اين گذشته کاسبکارانی از اين زمره بايد قدری

اگر رژيم جمهوری. حساب پول در دستشان باشد
ی برای تقويت عمالش خرجاسالمی چندر غاز

کند جای سيل ميليونی کمکهای امپرياليستها و
سرمايه داران مرتجع عرب نظير شيخ کويت را

است که خرج ميليونها چگونه. هرگز نميگيرد
دالر آمريکائی برای برگزاری يک انتخابات
فرمايشی دخالت در امور عراق نيست؟ نفس
قوجود حکومت دست نشانده آمريکا در عرا

بهترين سند دخالت رذيالنه امپرياليسم در عراق
آنها که فريادشان از فعل دخالت به آسمان. است

بلند است گويا چشم بصيرتی برای ديدن
  .  دخالتهای استعمار در عراق را ندارند

آقای غازی عجيل الياور که فقط نامش عربی
ی آمريکا به رياست“سيا“است و بياری سازمان 

بی پل برمر مامور استعماریجمهوری انتصا
است در مصاحبه انتخاب شدهآمريکا در عراق 

ايران برای“: با روزنامه واشنگتن پست گفت
 وی،“عراق تالش ميکندانتخابات ذ در ونف

متاسفانه زمان و شرايط  اثبات“: مدعی شد
ميکند که بدون شک ايران در امور ما دخالتی

 ارسال مبالغآشکار دارد و اين کار  را از طريق
، انجام فعاليتهای جاسوسی و تقريبازيادی پول

دخالت روزانه در بسياری از مناطق به ويژه در
  .“جنوب شرقی عراق انجام ميدهد

وی که حساب پولهای ايران را دارد که مسلما
برای کسب امتيازات بيشتر در عراق اعمال نفوذ
ميکند در مورد دخالت آشکار و افسار گسيخته

 هزار عراقی را تا کنون کشته و١٢٠يکا که آمر
است شهرهای زيادی را با خاک يکسان کرده

اين سکوت وی انسان را به فکر. سکوت ميکند
  .وا ميدارد که نباشد ايشان مامور اجنبی باشد

در اين جنگ تبليغاتی متاسفانه بيکباره سر و کله
مجاهدين خلق که تا ديروز نان و نمک صدام

خورد و با کردهای تجزيه طلبحسين را مي
عراقی و اياد عالوی و احمد الشلبی و حزب

... حکيم والدعوه و سپاه بدر و عبدالزيز
ی نمکدان شکنامروز با پيدا شده که، ميرزميد

حسينخواستار آن است که دشمنان ديروز صدام 
 با برگزاری يک انتخابات تقلبیين خلقو مجاهد

مشروعيت جهانیا با حمايت امپرياليست آمريک
سرپناهی هم به مجاهدان در عراقا کنند و دپي

بيکباره صدام حسين بد و دشمنان صدام. بدهند
حقيقتا جرج بوش. اند حسين خوب از کار درآمده

  !چه معجزاتی که نميکند
 شماره١٤/١٢/٢٠٠٤نشريه مجاهد مورخ 

رژيم“ در سرمقاله خود تحت عنوان٧٠٩
  ۵ بقيه در صفحه       ... بلعيدن ،آخوندی
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يسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيستمبارزه با ترور 

 ...بيانيه جزب کار ايران
همان اعالم“ استراتژيك مسأله يك قلب و عراق 

خطرهای کيهان لندنی را بزبان ديگری طرح
ها از منبع کرد تو گوئی هر دوی اين پديده

آه یدرحال“ :آنها نوشتند. واحدی الهام ميگيرند
آم را موضوع اين ،عراق انتخابات شدن  نزديك

قرار وجهان منطقه یسياس مسائل آانون در آم 
و عراق جمهور رئيس گذشته ههفت ،دهد یم

آه آردند اعالم مشترك، طور به اردن، پادشاه
ايران رژيم یسو از را عراق انتخابات تهديد«
طور  به آنها آه است اين مهم هنكت. »بينند یم

اثر از آخوندی رژيم هدف آردند تأآيد مشترك
دولت يك« تشكيل عراق، باتانتخا  بر گذاری
نوع از »اسالمی جمهوری يك« يا »اسالمی
آه است رژيم اين »سلطه تحت« و خمينی رژيم
به منطقه در را ژئوپليتيك تعادل« بيفتد اتفاق اگر

  .“آرد خواهد جا  به جا شدت 
بايد پرسيد که اگر اين انتخابات قالبی نيست و

فقيهمردم عراق آزادانه و بدون نظر واليت 
جرج بوش در انتخابات شرکت ميکنند چه
اشکالی دارد که شيعيان اکثريت را کسب کنند؟
مگر قرار نيست رای اکثريت برسميت شناخته
شود؟ چه اشکالی دارد که مردم عراق در يک
انتخابات آزاد و دموکراتيک و انقالبی تعادل
جغرافيای سياسی منطقه را برهم زنند؟ چه

مه اکثريت مردم عراق يکاشکالی دارد که ه
نظام اسالمی انتخاب کنند؟ مگر قرار بر اين نبود
که در بازی دموکراسی حتی بنا بر تفاسير شما
از دموکراسی رای اکثريت را به رسميت

ای دبه در آورده و بشناسيم؟ پس بچه دليل عده
جر ميزنند؟ اين چه اصوليتی است که ميشود آنرا

   هر شب عوض کرد؟مانند لباس زير هر روز و
  :مجاهد ادامه ميدهد

سوی از الذآر فوق سياسی حقايق رسمی اعالم“
و وضوح اين با ،اردن و عراق رهبران
روشن رويكرد يك و مهم تحول يك از صراحت
آخوندی رژيم جويی مداخله خطر  به نسبت سياسی

آشورهای برای آن پيامدهای و ابعاد و عراق در
وزير بعد روز دو. دده می خبر جهان و منطقه
:گفت آشور اين پارلمان در نيز عراق خارجه

و »است ايران رژيم دخالت از پر جا همه«
بازوان با اختاپوسی مثابه  به ايران دخالت«

»است پيچيده قربانی گردن دور به خود مختلف
   ). آذر١٩اليوم العراق(

البته وقتی وزير امور خارجه عراق يک عنصر
شد چشمش را بر دخالت آشکاردست نشانده با

آمريکا در عراق ميبندد و حضور ارتش استعمار
است  هزار عراقی را کشته١٢٠را که تا کنون 
وی بجای اينکه از نابيتائی سياسی. ناديده ميگيرد

همه جا پر از دخالت“دست بکشد واعالم کند 
به“  خونين و ضد بشری امپرياليست آمريکاست

خره رژيم جمهوریفرعيات چسبيده و خر
امپرياليستیاسالمی را برای توجيه استعمار 

  .است چسبيده
و نشريه مجاهد از اين همه تحريف و دسيسه با

نشريه مجاهد که تا کنون نمک. افتخار ياد ميکند
است اصال به روی صدام حسين را ميخورده

مبارک نميآورد که کشور عراق مورد تجاوز
رژيم حاکم در عراققرار گرفته و اشغال است و 

نشريه. يک رژيم دست نشانده امپرياليست است
مجاهد حتی يکبار نيز طرح نميکند که قوای
اشغالگر بايد بدون هرگونه قيد و شرطی از خاک

عراق خارج شود و به مردم عراق غرامت
آنها هرگز از مبارزه مردم عراق بر. بپردازد

 آنهابرعکس. عليه قوای اشغالگر حمايت نميکنند
با امپرياليستهای آمريکائی در عراق همکاری

کسی که از اشغال عراق دفاع ميکند. ميکنند
.نميتواند مخالف اشغال ايران توسط آمريکا نباشد
کسيکه انتخابات قالبی در عراق را به رسميت
بشناسد نميتواند هوادار انتخابات آزاد در ايران

ميتآن کس تنها آن انتخاباتی را برس. باشد
  . ميشناسد که به مزاج وی خوش آيد

  :مجاهد ادامه ميدهد
خارجه وزارت سخنگوی روز، همين در“

و نيات« نگران واشنگتن: آرد اعالم آمريكا
داخلی مسائل با ارتباط در ايران رژيم فعاليتهای
روند در دخالت  به نگرانی اين و است عراق

  .“»شود می مربوط نيز انتخاباتی
دم جهان نگران سرنوشت مردمالبته همه مر

عراق اند که جانشان در زير تيغ تيز امپرياليست
همه از نيات شوم اين امپرياليست در. آمريکاست

.است با خبرند منطقه که آرامش آنرا بر هم زده
همه مردم جهان ميدانند که در شرايط اشغال و
حکومت نظامی هرگز نميتوان به يک انتخابات

 نگرانی آمريکا فقط از اينپس. آزاد دست زد
است بابت است که عليرغم همه تدارکی که چيده

او از صندوق کسی سر بر آورد که مورد دلخواه 
رژيم جمهوری اسالمی در اين ميان. نيست
است تا هر جنايتی را بتوان توجيه ای شده بهانه
  . کرد

  :مجاهد سپس می آورد
فهد« بيان بر عالوه اردن، و عراق رهبران“

در ،عراق در مداخله از »آخوندی رژيم سياسی
نيز جويی مداخله اين دامنه و اشكال ،روشها مورد
.اند آرده نشان خاطر را مهمی مستندات و شواهد

عراق جمهور رئيس«: نويسد می پست واشنگتن
سياسی احزاب و آانديداها آرد متهم را ايران

مقادير“ و دهد می آموزش را تهران با سمپاتيك
يك تا آند می سرازير آارزار اين به ”پول عظيمی
.آند ايجاد ايران به شبيه شيعيان سلطه تحت دولت
است ايران مشخص منفعت اين: گفت عبداهللا ملك
.باشد داشته عراق در اسالمی جمهوری يك آه
اما. ندهد رخ چيزی چنين آه باشيم اميدوار يدئبيا

اين از بايد جهان سراسر در استراتژيك طراحان
).٨٣آذر١٨ پست، واشنگتن (»باشند آگاه احتمال
درست باال، استراتژآی و سياسی مضامين
همين با تقريبا ٨٢ آذرماه در يعنی ،پيش يكسال
برگزيده جمهور رئيس ازسوی عبارات و آلمات
٢٣ در رجوی، خانم. بود شده اعالم مقاومت
،درلندن ايرانيان گردهمايی به پيام در آذر،

مقاومتی سوی از«: گفت »دنيا همه به بخطا«
و اتمی های پروژه فرد  به منحصر افشاگر آه

آخوندها رژيم جمعی آشتار ممنوعه تسليحات
از صراحت با ،)از توفان است تکيه(است بوده
خطر آه آنم می اعالم دنيا به جا همين

تروريسم و ها توطئه و مداخالت روزافزون
خطر از بار صد اآنون درعراق ماليان رژيم
مقاومت ملی شورای. است بيشتر رژيم اين اتمی
به نسبت پيوسته ،دهه دو از بيش طی ايران
،تروريسم و بنيادگرايی و ارتجاع صدور خطر
است تهران و قم در آن سر آه اختاپوسی مثابه به

بنيادگرايی پيش سال١٢ از ما. است داده هشدار
شرايط در جهانی اصلی تهديد را اسالم نام تحت
تأآيد اما امروز ...آرديم اعالم المللی بين جديد

و شعارها آه ايران بر حاآم اخوندهای آه آنيم می
از قدس فتح“ مورد در گوشخراششان های نعره
در ديگر بار ،دارند بياد همه را ”آربال طريق
شيعيان آن جمعيت سوم دو  به نزديك آه ،عراق
  “.ندا يافته مغتنم را فرصت ،هستند

اگر تصور کنيم حقيقتا ساده لوحی سياسی است که
اردن و يا کويت و يا مصر و رژيم دست نشانده

عربستان سعودی در کنار آمريکا و اسرائيل در
.تالش اعمال نفوذ در انتخابات عراق نيستند
طبيعی است آنها نيز مانند اربابشان مشغول پول

 را بهخرج کردن هستند تا نتايج انتخابات قالبی
در اين گردونه حتی کيهان. سود خود بگردانند

بر سر. اند لندنی ومجاهدين خلق نيز همصدا شده
مدعی است درسيستانی که هللا فتوای آيت ا

سياست دخالت نميکند هم اکنون مشاجره و تضاد
  . بزرگی مشهود است

اردنی که دنيا را از فاجعه پيروزی تهديد شاه
برحذر ميدارد و آرزوشيعيان در انتخابات عراق 

، تهديدی نيستميکند خدا چنان روزی را نيآورد
از هم اکنون زمزمه. که بايد آنرا دست کم گرفت

کشتار شيعه و سنی را امپرياليستها بر سر زبانها
وهابيون. انداخته و در فکر تدارک آن هستند

منطقه و شيوخ مرتجع عرب در پی آنند که در
 مالی و تدارکاتیجنگ شيعه و سنی با قدرت

خويش شرکت کنند و از طرفی ايران را به يک
جنگ فرسايشی بی سرانجام بکشانند و از جانب

ازاديبخش مردم عراق را مبارزه ديگر جهت
منحرف کرده و امپرياليست آمريکا و

انها بدر صهيونيستهای اسرائيل را از زير ضربه
است اين يکی از احتماالت تحوالت منطقه. آورند
انديشمندان دور انديش امپرياليستی استراتژی که

آنرا مورد مطالعه قرار داده و گزارشات آنها کم
.است و بيش در مطبوعات غربی بازتاب يافته

جنگ شيعه و سنی که در اثر خرابکاری
اردنی و شيوخ عربستان جمهوری اسالمی و شاه

سعودی و کويت و مصر و امپرياليستها  در
 فرجی برای آمريکائيها باشد که هم، شايدميگيرد

دائمیاز زير ضربه بدر آيند و هم حضور 
     . و در عراق توجيه بکنندخويش را در منطقه

اين وضعيت خطرناک را سياستهای امپرياليست
  .است ايجاد کرده آمريکا در منطقه

راه پايان دادن به بحران منطقه خروج بی قيد و
 و درشرط نيروهای استعمارگر خارجی

.است اول امپرياليست آمريکا از منطقه درجه
مردم عراق بايد حق داشته باشند آزادانه
سرنوشت خويش را به کف گيرند و آنها اين
اين شايستگی را دارند که بدون قيوميت آمريکا به

   .امر تحقق بخشند
مامورين. انتخابات مسخره بايد تحريم گردد

ک دادگاه علنیامپرياليستها در عراق بايد در ي
محاکمه شوند و به سزای همدستی خود با

 هزار١٢٠امپرياليستها و مشارکت در کشتار 
  . مردم برسند

نوکران. يک نکته ديگر نيز نبايد ناگفته بماند
امپرياليستها و دنباله روان آنها مترصدند

استفراغ جرج بوش را نوش جان کنند و با که
اين  ما به.زبان وی در همه جا سخن بگويند

ها هشدار ميدهيم تا فراموش نکنند که بيچاره
 درجه١٨٠اقتضای زمان ميتواند  جرج بوش به

 ژانويه چندين بار نظرش٣٠بچرخد و تا روز 
ای  درجه١٨٠ولی چنين چرخش . را عوض کند

  ۶بقيه در صفحه ...کمر مريدان امپرياليست
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

 ...بيانيه جزب کار ايران
اگر آنها کمی آينده. کرد آمريکا را خورد خواهد 
اين حد چاکری و نوکری نگری داشته باشند تا به

و دستبوسی از جرج بوش را به نمايش
  .بدا به حال نوکران. نميگذارند

*****

مسئول مرگ اين مردم در صورت وقوع. شمرد
صدور جواز ساختمان. زلزله چه کسی است

برای اين برجها در تهران جنايت است و بايد
  . مسئولين آنرا محاکمه نمود

با احساس عميق دوستی) توفان(حزب کار ايران
که اعضايش نسبت به مردم ميهن خود دارند

و خارجیفورا بيانيه ای به زبانهای فارسی 
رفقای. برای جمع آوری کمک تهيه و توزيع کرد

ما در محل وقوع حادثه در شهر بم حاضر شدند
و مرکزيت حزب را مرتبا در جريان تحوالت آن

همانها بودند که ميگفتند عمال کثيف. قرار دادند
تربيت شده“ نجس“رژيم مانع ميشوند تا سگهای 

ومين به جستجوی مجروحين و يا مصداروپائيها
، همانها بودند که ميگفتند اينزلزله بپردازند

رازها و گرگهای مسلمان مانع ياری تيمهای بينگ
 تا وارد شهر شوندالمللی و داوطلبان بومی بودند

زيرا خطر آن موجود بود که با اجساد لخت زنان
، غرايزو موهای بی روسری آنها مواجه شوند

ه لرزهو عرش الهی بمردانه آنها تحريک شود 
بر اين همه سبعيت حيوانی چه نامی. در آيد

   .ميتوان نهاد و آنرا با که توان در ميان گذاشت
رژيم جمهوری اسالمی رعايت حجاب مرده گان
را بجا آورد و به رغبتباری حال زنده گان لبخند

  .تمسخر زد
حزب ما دستور داد که رفقای حزبی به جمع

.بپردازند، داروئی و پوشاکی آوری کمک مالی
هر جا اين امکان مستقيما موجود است بنام حزب
و هر جا ساير نيروهای دموکرات و انقالبی و
ميهنپرست ايرانی نيز بسيج شده اند با همکاری

حزب که مبتکر اين. آنها اين کار را به پيش برند
حرکت در ميان اپوزيسيون ايران بود مفتخر

جام رساندهاست که اين کار را با سربلندی به ان
ما نه تنها موفق شديم بطور مستقيم دارو. است

به ايران ارسال کنيم و بخشی از آنرا در
بيمارستانها توزيع کرده و بخش بزرگتر آنرا در

، نه تنها موفقاختيار هالل احمر ايران بگذاريم
شديم با کاميون پوشاک و کمکهای ضروری را

رو بابه ايران بفرستيم قادر شديم هزاران يو
همکاری با ساير گروهها و هزاران يورو بطور

 نخستين کمک مالی.مستقيم در ايران توزيع کنيم
در بيمارستانها توزيع شد و مساعدت مالی  بعدی
مستقيما به خانواده ای بخشيده شد که صد نفر از
بستگان خود را از دست داده بودند و سرپرستی

هم آن بود کهبرای ما م. کودکانی را بعهده داشتند
اين کمکها به ايران برسد و حتی اگر بخشی از
آنها نيز به دست نيازمندان ميرسيد هدف ما

برای ما طرح نام حزب مطرح. برآورده شده بود
، جان مردم مطرح بود و در اين راه در حدنبود

“نتوفا“ ما در نشريه .توان خويش عمل کرديم
 بم رادر گذشته فهرست کمکهای مالی به زلزله

درج کرديم و اکنون يکسال بعد از آن که رفقا با
گزارش آن کار روبرو هستند مابقی کمکها را
نقل ميکنيم که مدتهاست بدست قربانيان زلزله

  .رسيده اند
،اين ابتکار حزب از اعتقاد ما بر ميخيزد! رفقا

ما به مردم ميهن خويش عالقمنديم و برای بهبود
 ما ميخواهيم.ه ميکنيمشرايط زندگی آنها مبارز

های جامعه ای بنا کنيم که در آن نه زلزله
های طبيعی به اين مردم و اجتماعی و نه زلزله

ما در عين حال به. اين کشور صدمه ای نزنند
رفقای حزبی و به کمونيستها آموزش ميدهيم که
همواره به مردم کشورشان و به ويژه به

ه باشند کهزحمتکشان بيانديشندو هر لحظه آماد

اين آزمايش. در سختيها در کنار آنها قرار گيرند
 احساسچشمهر، سبزرگ منبع اعتماد و تفاهم
حزب ما به چنين. مسئوليت و فداکاری است

  .کمونيستهائی نياز دارد
   يورو١٠٠آلمان . رفيق ع
   يورو١٥٠و همسرش آلمان . ا. رفيق ف

   يورو٣٥زمانی آلمان 
   يورو١٠کارگر آلمان 

   يورو٢٠را زه
   يورو١٨٠خانواده ارژنگ 

   يورو٣٠رفيق پيروز ملبورن استراليا معادل 
   يورو٦٠رفيق خوش بخت سيدنی معادل 

   يورو٨٠رفيق سهند لندن معادل
   يورو٢٠چريک لندن

   يورو٦٥رفيق خرم بيرمنگام 
   يورو٢٠٠اسپانيا . م.ا

   يورو١٥٠نروژ معادل . س.ک
   يورو١٥٠از اوپساال سوئد معادل 

   يورو١٥٠از استکهلم 
   يورو٣٠٠از پاريس 

  يورو ٢٥٠از آمستردام 
      يورو    ٥٠از بلژيک 

٭٭٭٭
  ... وحزب بلشويک
  . ستم ملی ميگردد

آن اندازه ای هم که رفع تعدی ملی در جامعه
، در يک رژيمسرمايه داری انجام پذير است

ه برابری عقبه دار است کار وودموکراسی است
حقوق کامل همه ملل و تساوی زبانها را تامين

  .کند
حق همه ملتهائی که جزء روسيه هستند برای
جدائی آزادانه و تشکيل دولت مستقل بايد

انکار چنين حقی و عدم اتخاذ. شناخته شود
تدابيری که عمال انجام پذير بودن آنرا تامين

.اشدنمايد همانند پشتيبانی از سياست الحاقی ميب
تنها شناخته شدن حق ملل برای جدا شدن از
طرف پرولتاريا است که همبستگی کامل
کارگران ملل گوناگون را تامين نموده و به
نزديکی ملتها که جنبه دموکراسی حقيقی داشته

  ...باشد ياری ميرساند
، نميتوانمسئله حق ملل را برای جدائی آزادانه

ئی اين و يان جدادبا مسئله صالح بودن يا نبو
.، مخلوط کرد موقعنآن ملت در اين و يا در آ

اين آخرين مسئله را حزب پرولتاريا بايد در
، از، بطور کامال مستقلهر مورد جداگانه

نقطه نظر منافع رشد جامعه و مبارزه طبقاتی
  .پرولتاريا برای سوسياليسم فيصل دهد

،حزب خواستار خود مختاری وسيع استانها
الغای زبان اجباری، ت از باالالغای نظار

استانهای خود مختارلتی و تعيين حدود ود
بومیخود اهالی ، بر اساس اينکه اهالی است

 ترکيب ملیشرايط اقتصادی و طرز زيست و
      . اهالی و غيره را در نظر بگيرند

خود“حزب پرولتاريا آنچه را که باصطالح 
ی، يعن ناميده ميشود“ فرهنگی و ملیمختاری

خارج کردن آموزشگاهها از اختيار دولت و
دادن آنها بدست يک نوع انجمنهای ملی و

، کارگرانی، بطور قطع رد ميکندمانند آن را
و حتی در يک بنگاهکه در يکجا بسرميبرند 

کار ميکنند بر حسب تعلقاتشان بيکی از اين
بوسيله اين خود مختاری“ فرهنگهای ملی“

  ٧صفحه بقيه در ...ی ملی فرهنگ

  ...يکسال بعداز
. کش بروند از طرق غير مستقيم صاحب شدند

ها کمين گرفتند تا مردمی را راهزنان بر سر راه
که با پول و آذوقه و پوشاک با ابتکارات شهری

هموطنان خويش و محلی عازم بم برای کمک به
ا برای قاچاق، کوکان يتيم بم ربودند لخت کنند

، چادرهای ارسالیبفروشندو کليه آنها انسان 
ممالک غربی را که جهت چنين مواردی تهيه
،شده است در بازار آزاد آزادانه معامله کنند

 بم را کيسهمردم جمع آوری شده برای آذوقه
 بصورت سازمان يافته درهللاکيسه فی سبيل ا

عرصه تجارت با پول حالل تاخت زنند و آرزو
يکی از. ند تا خداوند روزی آنها را افزون کندکن

 هزار پاند ياری٤٥اهالی بم که از غارت 
ايرانيان انگلستان خبر داشت آنرا برای رفقای ما

ديگری ميگفت که مردم در. تشريح ميکرد
های برنج نامه و ارز خارجی پيدا کرده اند کيسه

که در آن نامه تاکيد شده بوده است که اين کمک
ی زلزله زدگان بم است ولی اين کيسه برنجبرا

  . سر از بازار آزاد در آورده بود
ها ميلياردها تومان باال ميکشند در حاليکه آقازاده

و با والدينشان به عياشی و زندگی زالووار ادامه
ميدهند هزاران هزار مردم بم از حداقل شرايط

  .زندگی محرومند
 درزلزله بم موجی از همدردی و همبستگی

ايران بوجود آورد و به کوری چشم ناسيونال
شونيستهای کرد و آذری ميليونها هموطن ما در
اين دو خطه بزرگ از خاک ايران به ياری مردم

“نفرت ملی“آنها به تبليغات . بم برخاستند
رهبران خويش پشت کردند و نشان دادند که

 هزارانملتهای ايران برای حفظ اين آب و خاک
اين. در کنار هم قرار دارندکه سال است 

همسرنوشتی و وجدان ملی که از آذربايجان تا
سيستان چون خط روشنی کشيده شده بود بايد
الهام بخش ملت فارس باشد تا تساوی حقوق
ملتهای ايران را که امری دموکراتيک و انسانی
است برسميت بشناسد و وحدت انقالبی ملتهای

  .م بخشدايران را بر اين اساس تحکي
رژيم جمهوری اسالمی که خود را نماينده امام
زمان ميداند و چاپلوسان حتی تا جائی پيش رفتند
که خمينی و خامنه ای را امام زمان و يا فرستاده
مستقيم امام زمان وانمود کردند عرضه ندارد که
سازمانی تاسيس کند که در مواقع اضطراری

ه و فوريترينکارآمد باشد و بتواند فورا بسيج شد
نيازهای مردم مصدوم و مجروح را در هنگام
بروز سوانح طبيعی و حتی غير طبيعی برآورده

ايران زلزله خيز از داشتن چنين سازمان و. نمايد
آماده، آموزش ديده و مجهز و نيروی کارکشته
حکام ايران حتی از زمان رژيم. محروم است

 آن کسبه مصداق هر. گذشته باين فکر نبوده اند
که دندان دهد نان دهد هرگز به فکر برنامه

همه کارها را ميشود به. ريزی نبوده اند ونيستند
چه کسی از خدا بهتر ميداند. امان خدا رها کرد

که چه کاری بکند؟  وگرنه ممکن نيست که
شهردار با مسئوليت و ميهن پرستی حاضر باشد
ازساختن آسمانخراشهای بيقواره را در تهران مج
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

  ...همه"درمورد  
.ن و مال خود مايه بگذارند حکومتی بايد از جا

هر کس بر اين مهم سرپوش بگذارد و مردم را
بدون دورنما به خيابان فرا بخواند و عوامفريبانه

با ضد ملی ها و دشمنان“ اتحاد ملی“خواست 
سخن“  ملیفاقنـ“ و از مردم ايران را طرح کند

هدفش آنخويش را بپوشاند “ نفاق ملی“گويد تا 
ی را به مردم قالب کند کهاست که آن دورنمائ

آنوقت اين عده بيشتر. مورد پذيرش مردم نيست
کودتاگرند و ميخواهند با سوار شدن بر موج
اعتراض و نارضائی مردم وقتی اوضاع را
متشنج کردند بر اين موج بحران سوار شده و با

 کردن ايران سلطنت به گور سپرده“اوکرائنيزه“
بر سر کار آورده “دموکراسی“شده را بنام نامی 

.و دست استعمارگران را مجدد در ايران باز کنند
دست زد و تمايز“ اتحاد ملی“مگر ميشود که به 

ميان ملی و ضد ملی را روشن نکرد؟ مگر
ميشود مردم را به مبارزه فراخواند بدون اينکه
روشن کرد دشمنان مردم ايران چه کسانی

  ؟ هستند
نه و پوسيدهروشن است که توسل به شعار که

،شعاری ارتجاعی“ همه با هم“خمينی در قالب 
، ضد ملی و در خدمت تغيير ضدضد مردمی

 روشن.انقالب حاکم با ضد انقالب مغلوب است
است که اين عده نميخواهند با همه مردم باشند
بلکه ميخواهند با پيروان سلطنت طلبان و نوکران

.ايران هستند باشند امپرياليستها که دشمنان مردم
   .ماهيتا متفاوت است“ همه مردم“آنها با “ همه“

از اين گذشته روشن است که تغيير قانون اساسی
در چارچوب رژيم سراپا مسلح در قدرت و با

 برای سرنگونی خودش ممکن،رضايت وی
نيست مگر آنکه از رفراندم کسب امتيازاتی از

می رارژيم  افاده شود که اساس جمهوری اسال
پس آنوقت هواداران. دست نخورده باقی بگذارد

رفراندم هواداران بقاء جمهوری اسالمی هستند و
مدعی اند که گويا حکومت اسالمی با دموکراسی
و حقوق بشر و پذيرش قدرت ملت مغايرتی

آنوقت بر اين اصل صحه گذارده اند که. ندارد 
رژيم اصالح ناپذير جمهوری اسالمی يک شبه

 سال حکومت٨ح پذير شده است  و تجربه اصال
 کافی نبوده و نيست، تجربه ای آموزنده وخاتمی

و بايد تجربه اصالحات ناموفق را مجددا برای
تبليغ اين دروغ.  سرگرمی مردم تکرار کرد

  . بزرگ خاک پاشيدن به چشم مردم است
سفاهت محض است که تصور شود که مردم

ری عمومی کهايران ميتوانند در يک رای گي
، آنهم در شرايط فقدانآزاد و دموکراتيک باشد

سازمانهای سياسی و زندانهای مملو از زندانيان
سياسی و قدغن بودن مطبوعات و کنترل

رژيم.. .وتوسط حاکميت های گروهی  رسانه
ای پس به چه دليل عده. آخوندها را سرنگون کنند

اين اتهام سفاهت را برای خويش به جان
ند؟ زيرا امپرياليستها و نوکران آنها برنامهميخر

ديگری دارند و برای اجرای اين برنامه به
  .سياهی لشگر محتاجند

امپرياليستها مترصدند که آخوندها را از يک
.برآمد مردمی و جنبش انقالبی بترسانند
امپرياليستها برای آنکه مقاومت آخوندها را درهم

، آنها رانامه دهندشکنند مشغولند که به آنها امان 
نجات دهند و حتی از نيروی آنها بر عليه انقالب

 و برای رضا و اطمينانبه موقع استفاده کنند

تبليغات“ انتقامجوئی ملت“خاطر آنها عليه حس 
کنند تا نظرشان را برای يک گذار مسالمت آميز
و تقديم دو دستی قدرت سياسی نه به مردم بلکه

و اين. بانشان جلب کنندبه سلطنت طلبان و اربا
آن اسلحه مسالمت آميز است که گويا توسط آن
ميشود کار رفراندم بدون خونريزی را به اتمام

  .رسانيد
“همه پرسی“ و يا “همه با هم“بيانيه در مورد 

است و ناشی ازکنونی عمال در چارچوب رژيم 
 بوده واز برآمد مردمتدوين کنندگان آن ترس 

 فاقد است زيراسلطنت مردهعمال زنده کردن 
اتخاذ موضع روشن در مورد آينده سياسی ايران

ی کهسو نيروهای سيا در برخورد به امپرياليسم
استقالل ايران را  تهديد کرده و حمايت از
اکثريت جامعه ايران يعنی کارگران و
،زحمتکشان شهر وروستا را مسکوت گذارده

کههمه پرسی آن ساز و کاری است . ميباشد
ساخته و پرداخته نيروهای سلطنت طلب و
سازشکار بوده که ميخواهند نمايشات خيابانی را

 تا مبادا به سيل،با نظارت و آزمايش ذره ذره آن
،بنيان کنی بدل شود که بنيان آنها را نيز بکند

، مهم نيست اين خواست از زبان کدامهمراه کنند
ج عينی، مهم آن است که نتايالکنی بدر آمده است

برای ضد. اين طرح ضد انقالبی کدام است
لی تر است سياهی لشگری ازانقالب مغلوب اُو

  کسانيکه،“جان به لب رسيدگان“ ،متوهمان
چه در آينده نميدانند برای چه به ميدان آمده و

، مهم آنکه ارتجاعخواهند خواست بوجود آورند
سلطنت طلب و سازشکار ميداند که چه ميخواهد

. آشی مجددا برای مردم پخته استو چه
رفراندميستها بدنبال قربانی ميگردند تا حاضر
.باشد خويش را در خدمت مطامع آنها قربانی کند
ماشين فريبکاری آنها از همين اکنون به راه

 هوادار سينه آنها به شما نميگويند که. افتاده است
،چاک امپرياليسم و صهيونيسم و ارتجاع هستند

اتحاد“دموکراسی و آزادی و  هوادار خود را
جابا هر چه ضد ملی و دشمن مردم است “ ملی

، رفراندم و يا همه پرسی بدون دورنما.ميزنند
، بدون پشتوانه تودههای روشن بدون خواسته

مسلح بعنوان تضمين پيروزی و استقرار
. نيست“هخائيسم“خواستهای آن چيزی جز 

را بگور“ خاه“ومردم ايران يک بار سلطنت 
 جنبشی که نه در مورد استقالل.فرستاده اند

ايران و تماميت ارضی ايران در ارتباط با
امپرياليسم و در مورد تجاوز استعماری آمريکا
به عراق و اشغال اين سرزمين بعنوان پرچمدار

نه در مورد ،“حقوق بشر“و مدافع “ دنيای آزاد“
و نهمشخص تالش ارتجاعی برای تجزيه ايران 

در باره قراردادهای ننگينی که رژيم امضاء
کرده است و نه در باره خواستهای زحمتکشان و
کارگران اين اکثريت مردم ميهن ما و نه در
مورد نظام آتی اقتصادی ايران بطور روشن و

چيزی ندارد بگويد و يا از گفتن.... نه در مورد
آن طفره ميرود يا آنرا پنهان ميکند تا همه

ارتجاعیگرد آورد “ ملی“نقاب تجاع را زير ار
امضاء. است و نبايد مورد پشتيبانی قرار گيرد

چند روشنفکران بی خبر يا نادان داخل کشور و
واماندگان خارج کشور نيز در ماهيت اين حرکت
ارتجاعی که با خواهش والتماس ميخواهد رژيم

آن“ نمايندگان روشن بين“جمهوری اسالمی و 
ا به آنها يعنی سلطنت طلبان دهدجايشان ر

پرچم حقوق بشر اين عده. تغييری حاصل نميکند
ناشی از بشر دوستی نيست زيرا کسانيکه با بهره
کشی انسان از انسان موافقند و به زير اصل
،احترام به مالکيت خصوصی بر وسايل توليد
هنوز به قدرت نرسيده امضاء گذارده اند و از

ی ايران را زيرجلکی تعيينقبل نوع نظام اقصاد
،کرده و به مردم انداخته اند نميتوانند دموکرات

آنها. صميمی و هوادار برابری و شفافيت باشند
ديکتاتوری بورژوائی خويش را در زير نقاب

“بيانيه“متحدين اين . حقوق بشر پنهان کرده اند
،، شکنجه گران سابقاز جمله هواداران سلطنت

، انديشمندانراگير رستاخيزبنيانگذاران حزب ف
، توصيه گران تجاوز آمريکا بهاستبداد شاهی

“حامد کرزای“و “ اياد عالوی“، حاميان ايران
و“ ريچارد نيکسون“و “  آگوستينو پينوشه“و 
 چنانچه به شفافيت اين.هستند“ رونالد ريگان“

بيانيه افزوده شود تا از فريب مردم جلوگيری
چگونه“ وفاق ملی“ن گردد خواهيد ديد که اي

 در يک کالم هواداران اين.بوی تعفنش در ميآيد
بيانيه بطور عينی هواداران سلطنت و امپرياليسم
هستند و جاده را برای کسب قدرت ارتجاع

مردم ايران ولی خواهان. مغلوب آماده ميکنند
سرنگونی اين نظام و استقرار حکومتی هستند که

بايسم و صهيونيسم، ، با امپريالتکليفش با مذهب
، با سلطنت بعنوان يکواليت فقيه و واليت شاه

 حکومت و کهنه، غير دموکراتيکشکل پوسيده
، با وحدت دموکراتيک خلقهای ايرانروشن باشد

در چارچوب ايران دموکراتيک دشمنی نداشته
حکومتی که جمهوری را که شکل پيشرفته. باشد

 به جلو ببرد وتاريخ را. ء دهدو بالنده است ارتقا
نه آنکه در زباله دان تاريخ بدنبال مفقود االثرها

آنچه را که بايد ترقی داد جمهوری است. بگردد
و نه سلطنت و بيانيه شکل زنگارگرفته سطنتی
را برای انقياد مردم ميهن ما به همه توصيه

  .ميکند
اگر برای بخشی اين رقص مرگ ناشی از

 بيانيه ای،انسردرگمی باشد برای سلطنت طلب
برای انقياد مردم کشور ماست و بايد با آن

  .مبارزه کرد
٭٭٭٭

  ... وحزب بلشويک
، يعنیبطور مصنوعی از يکديگر جدا ميشوند

بورژوازی مللعالقه کارگران به فرهنگ 
جداگانه تقويت مييابد و حال آنکه وظيفه

)کمونيستهای فعلی ـ توفان(یسوسيال دموکراس
 است از تقويت فرهنگ بين المللی عبارت

  .پرولتاريای همه جهان
روطيت دارایحزب خواستار است که مش

آنچنان قانون اساسی باشد که طبق آن هرگونه
نقض حقوق اقليتهای ملی را غير معتبر اعالم

   . دارد
منافع طبقه کارگر ايجاب ميکند که کارگران
همه ملل روسيه در سازمانهای واحد پرولتری
و سياسی و اتحاديه ای و کئوپراتيوی و

 يکتنها. فرهنگی و غيره در هم پيوسته شوند
چنين اختالط کارگران ملل گوناگون در
سازمانهای واحد کارگری ، به پرولتاريا امکان
خواهد داد که بر ضد سرمايه بين المللی و
ناسيوناليسم بورژوازی پيروزمندانه مبارزه

)بلشويک(قطعنامه حزب کمونيست (“.کند
- ٢٣٩اتحاد شوروی قسمت اول ص 

  ).چاپ مسکو٢٤٠
*****
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 ميليارد دالر ميزند که سه ميليارد آن از آن٥
اندونزی. وضع از اين بدتر است. اندونزی است

با گرفتاری جهانی صد ميليارد دالری قربانی
سياست خصوصی سازی و پيروی از سياستهای
هبانک جهانی و صندوق بين المللی پول است ک

 را به“اببر آسي“آسيا و يا “ چابک سوار“اين 
اين. مملکتی فقير و غارت شده بدل کرده است

امپرياليستها هستند که شيره جان اندونزی را
دريا لرزه اخير در قياس با اين غارت. مکيده اند

  .امپرياليستی قطره ای در مقابل درياست
ولی هيچ کشور امپرياليستی و طلبکار حاضر

ست در اين دوران سختی دست اين ممالکنشده ا
ويرانه را بگيرد و آنها را با بخشيدن

برعکس آنها. بدهکاريشان از قعر دره بدر آورد
باين استدالل مسخره متوسل ميشوند که اگر ما از
طلب خود صرفنظر کنيم بايد همين کار را در
افريقا نيز بنمائيم و اين ممالک را تنبل بار آوريم

ويم تا آنها با پرداختن بدهکاريشان درو مانع ش
جهان برای خويش در نزد منابع مالی خصوصی

بی. شايستگی اعتبار الزم را کسب نمايند
اعتباری به آنها بيشتر صدمه ميزند تا انصراف

  .از دريافت وام
کشوری که اعتبار نداشته باشد مانع از آن است

های خصوصی در آن کشور به که سرمايه
 و دقيقا در شرايط.گذاری بپردازندسرمايه 

ويرانی کنونی اين ممالک بايد درهای خويش را
به روی سرمايه گذاريهای خصوصی باز کنند تا
با سرمايه گذاری و ايجاد کار بر ويرانيها غلبه

باز گذاردن دست سرمايه گذاران. کنند
خصوصی صدها بار بهتر از کمکهای  بالعوض

اين سياستی است. تبرای توسعه اين کشورهاس
که امپرياليستها در مورد اين قربانيان به خون

هفت کشور صنعتی. کشيده شده اعمال ميکنند
جهان با اين سياست ميخواهند ساير بستانکاران

  . را در عرض هفته آتی قانع کنند
سهای امپرياليست کامال بی وجدان نيزرَکالبته َک
لآنها حاضرند پرداخت سود و اص. نيستند

سرمايه را موقتا  به عقب بياندازند تا اين ممالک
موفق شوند صنايع زيربنائی خويش را که از بين
رفته اند و حتی برای سرمايه گذاريهای خارجی
امپرياليستها جنبه حياتی داشته و ضروری هستند
با سرمايه ملی خويش بسازند و آنها را مجددا در

سوزیدل. اختيار امپرياليستها قرار دهند
امپرياليستها بيشتر برای خودشان است تا برای

  .سالم آنها بی طمع نيست. اين ممالک
نشريه لوموند ديپلماتيک به زبان فارسی در

: در همين زمينه مينويسد٢٠٠٥ژانويه سال 
 وی ميليارد دالر کمک دولت٤بالغ بر “

 به فاجعه اخير و عده داده شدهی جهانیخصوص
اين رقم خشنودند و به همهمه از اهميت  است،

 گويند، معذلک، در مقابل ديگریتبريک م
 است، مثال بودجهئیها، اين رقم جز هزينه
  ميليارد دالر٤٠٠ اياالت متحده آمريکا، ینظام

، فلوريدا از٢٠٠٤يز ئپادر  که یاست، هنگام
مراتب ، بهیو قربانيان  مهيب آسيب ديد،یگردباد

 گذاشت، واشنگتنی بر جایکمتر از فاجعه کنون
.ارائه کرد ی ميليارد دالر٣بال فاصله کمک 

 ميليون٣٥٠حدود  (، مبالغ وعده داده شدهیبار
ی در مقابل نياز ها)توفان-دالر وعده نوک زبانی

مطابق ارقام .باشد ی داغدار نا چيز میکشور ها
کشور از ٥ی  دولتی، قرض هایبانک جهان

٣٠٠ز  آسيب ديده ، بيش ایکشور ها ميان

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

 به  ساالنه  آن  پرداخت  و ميليارد دالر است
١٠ بيش از ی شود، يعنیميليارد دالر بالغ م ٣٢

 »دلسوزانه « ی رسان  کمک یها برابر وعده
به نام پرداخت وام، هر سال کشور. یامروز

ی ميليارد دالر به جيب کشور ها٢٣٠ فقير یها
ی وارونه ایدنيا.  کنندی شمال واريز میغن
 وقفه  مسئله ی فاجعه کنون   مناسبت به. تاس
 مصيبتیپرداخت وام از طرف کشور ها در

 نيست، بايد بهیالبته وقفه کاف .زده مطرح است
همانطور که اياالت. ساده آنها را لغو کرد طور

وام متحده به همدستان خود در کلوپ پاريس لغو
 عراق را تحميل کرده است، هر چند عراقیها

چرا. باشد ی گاز و نفت میا منابع غن بیکشور
 فقير تر اجرای کشور های را برایچنين تصميم

 سابقهی بیمصيبت  کهینکنيم؟ آن هم کشور هاي
برنامه“ مطابق نظر درهمشان شکسته است؟
درمقياس“   PNUD،“هسازمان ملل جهت تو سع

 ميليارد دالر در سال جهت پاسخ٨٠ مبلغ یجهان
، منظور“است  الزمیانسان اوليه یبه نياز ها

 ازی، بر خورداری به آب آشاميدنیدسترس
و خدمات ی مناسب، آموزش ابتدايیسقف، غذا

اين مبلغ دقيقا برابر بودجه.  استی بهداشتیاساس
از کنگره آمريکا،  مورد در خواست بوشیتکميل
  .“ ادامه جنگ با عراق استیبرا

بهامپرياليست آمريکا که از صدمات شديدی که 
پايگاه بزرگ دريائی و جاسوسی آنها در جزيره

 در اقيانوس هند وارد شده بود“ديه و گارسيا“
سرگيجه گرفته بودند و مشغول کتمان آن بوده و
هستند در روزهای نخست نميدانستند چه غلطی
بکنند ولی بيکباره از خواب بيدار شده و فهميدند
که از فقر و بدبختی منطقه چه سود فراوانی
ميتواند نصيب آنها شود و چه تبليغات مشمئز
کننده سياسی و ايدئولوژيک ميتوانند در خدمت

آنها نميبايست از رقيب. خود به کار گيرند
  .اروپائی خويش عقب ميماندند

ابراهام“هواپيما بر ِ  ناو پس راه افتادند تا 
“ديه وگارسييا“ را که از مشکالت “لينکلن

 اندونزی بفرستند وبهخالص شده بود به سواحل
جزاير کوچک و مهم استراتژيک هندوستان از
نظر نظامی نزديک شوند و در فرصت مناسب
در آنها به بهانه کمکهای انسان دوستانه پياده

دولت هندوستان با اخطار خود به آمريکا. شوند
“وستانهدکمکهای انسان“اعالم داشت که فريب 

ت آمريکاآمريکا را نخواهد خورد و بهتر اس
 اين ناو هواپيما.الی گم کندوگورش را از آن ح

بر از آن جهت بدنام بود که در عرشه آن جرج
هايش را جلو داده بود واکر بوش در حاليکه سينه

آزادی و“پايان جنگ عراق و پيروزی 
و استقبال مردم عراق از سربازان“ دموکراسی
  ؟!را اعالم کرده بودآمريکائی 

ه آمريکا آقای کالين پاول باوزير امور خارج
های مردم مسلمان  هزار کشته١٢٠کوله بار 

 همان وزير امور خارجه ايکه در شورای،عراق
،امنيت سازمان ملل با شعبده بازی و جعل اسناد

ميخواست ثابت کند کهگستاخانه و بی شرمانه 
کشور عراق دارای بمب اتمی و ميکروبی و

ی القاعده روابطشيميائی است و با تروريستها
“بشردوستانه“حسنه و نزديک دارد با لبخندهای 

 تا با هياهویشددر اندونزی  “سوماترا“عازم 
زياد رقم ناچيز کمکهای با تاخير آمريکا را که
مخارج يک روز جنايتش هم در عراق نيست به

  ٩بقيه در صفحه ... .رخ مردم منطقه بکشد

  ...زمين لرزه در قعر
 کشته شده بودند که آنها اين زحمت انسانی را به

جانخود بدهند و نه جمهوری اسالمی برای 
در. مردم و حيثيت آنها ارزشی قايل است و بود

شهر بم مرجح بود که اجساد را در گورهای
دسته جمعی برای ممانعت از گسترش امراض

کار به جائی. دفن کنند... عفونی وبا و تيفوس و
رسيده است که اروپائيها به نبش قبرها پرداخته

ناينکه چني. اند تا جسد اتباع خويش را پيدا کنند
عملی برای ساکنين بومی اين مناطق خطرناک
است و به گسترش بيماريهای واگير و عفونی می
.انجامد ظاهرا در درجه دوم اهميت قرار دارد
آنها برای دلداری و توجيه فشاری که به دول اين
ممالک وارد کرده اند مدعی شده اند که هدفشان
از نبش قبرها  در عين حال شناسائی اجساد مردم

ولی کدام عقل سالمی است که. بومی نيز ميباشد
    . اين ادعای کاذب را قبول کند

رهبران ممالک غربی بيکباره با استناد به منابع
علمی متذکر شدند که تاريخ بشريت چنين توفان

صهيونيستها. عظيم و مهيبی را به خاطر نميآورد
 مهيب تر“توفان نوح“برآشفته شدند که پس 

مگر رودخانه نيل انبوه سواراننبوده است؟ 
فرعون را که در تعقيب حضرت موسی بودند به

  کام خويش فرو نبرد؟ 
حال بايد سياستمداران که نقش ارتجاعی مذهب و
اهميت حياتی آنرا درتحميق مردم در يک لحظه
هيجان زدگی تاريخی فراموش کرده بودند بخود

ندبايد مان. آيند و از بيان حقايق خوداری کنند
هميشه دروغ بگويند و اجازه دهند اين دروغهای

 بشری در مدارس وخرِدِضد علمی و ضد 
آزادی عقيده و“های گروهی بنام نامی  رسانه
کان معصوم مردم داده شود تادبخورد کو“ بيان

همگی برای جهادهای مذهبی و کشتار قومی
 مذهب هنوز اسلحه ای است که بر.آماده شوند

ئی دارد و ميتوان از آن سودضد کمونيسم برا
 هم کاالی دورانديشانه،دکان مذهب. فراوان برد

معنوی پر سود آتيه ميفروشد و هم کاالهای مادی
.آنی را آب ميکند و بسياری را به نوائی ميرساند
  .دکان مذهب دکانی پرسود و نان و آب دار است

آخوندهای متحجر و رياکار رژيم جمهوری
دود دويست هزار مردماسالمی در کشتار ح

بدبخت و بخت برگشته مسلمان اندونزی و
مسيحی و بودائی ساير ممالک را غضب الهی

،در منطق ارتجاعی اين حضرات. عنوان کردند
 از آن جهت به زير آب رفت کشورهاسواحل آن

 تايلنديها سزاوار.ها و فحشاء بود که مرکز لختی
  . آن بودند که به قتل برسند

اجرای“آخوندهای مرتجع که برای ولی همين 
بدنبال دستآويز فريب“ عدالت پروردگار

در“ باندا آجه“ميگردند نميگويند که تمام بخش 
اندونزی در اختيار مسلمانان متعصبی بود که
عليه حکومت اندونزی به مبارزه مسلحانه دست

   .زده و از مخالفين سرسخت آمريکا بودند
های ايران منحصرالبته اين رياکاری به آخوند

  .نميشود
، قربانی دريا لرزه اخير، ويرانهاين ممالِک

 و خيزآب های دريائی“تسومانی“قربانيان 
 که“کلوپ رم“، آنها سالهاست که بدست نيستند
است قربانی شده و به کشور طلبکار ١٩شامل 

کمر آنها را دريا. خاک وخون کشيده شده اند
.کسته است، بانک جهانی شلرزه نشکسته است

 سر به٢٠٠٥مقدار بدهکاری آنها فقط برای سال 
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  ...زمين لرزه در قعر
 در حاليکه سينه خويش را سپر وی در اندونزی

ما با! کرده بود خود را جلو انداخت که بعله
مسلمانان برادريم و به آنها احترام ميگذاريم و
مخالفتی با مذهب اسالم نداريم و حضور ما در
جاکارتا و ارسال سيل کمکهايمان به جنوب
شرقی آسيا نشانه آن است که حيثيت انسانها برای

 جايگاه،ئولوژی و مذهبما صرفنظر از ايد
اين حرکت مشمئز کننده در. خاص خود را دارد

حقيت پرده از نيت نفرت انگيز آمريکا از
کمکهای ناچيزش به مردم بدبخت منطقه بر

  . ميدارد
اندونزیهللا برادری امپرياليست آمريکا با حزب ا

در زمان کودتای سوهارتو و کشتار يک ميليون
که نه ليبرالها و نه کمونيست اندونزی اثبات شد

دموکراتهای هوادار ديکتاتوری سلطنتی اشاره
ای به آن نميکنند و اين کشتار جمعی تاريخی را

  .به فراموشی سپرده اند
آقای کالين پاول که در رقابت با امپرياليستهای
اروپائی کمی دير جنبيده بود زبانی اعالم کرد که

ارسال و رهبری سازمان ملل را در عرصه 
بيکباره سازمان. قسيم و هدايت کمکها می پذيردت

اين مانور. ملل اهميت خويش را باز مييابد
امپرياليست آمريکا تازه اگر صحت داشته و
صادقانه باشد و عملی گردد تالشی بی فرجام
برای آرايش چهره  دسيسه گر و خاطی و
متجاوز امپرياليست آمريکاست که ميخواهد

ار کند از ابتکارات مستقلاروپائيها را نيز واد
.دست بردارند و رهبری سازمان ملل را بپذيرند
کاری که در عراق حرام است در اندونزی و

حقا که. جنوب شرقی آسيا حالل ميگردد
  . آمريکائيها ژن آخوندی دارند

 وزير امور خارجه“برادرانه“های  همراه با نغمه
د وآمريکا در جاکارتا که منجر به فريب مردم نش

نميشود مردم  اندونزی از کمکها استقبال کردند
و افزودند که با هرگونه دخالت آمريکا در منطقه
مخالفند وفورا برای مقابله با دوروئی
امپرياليستها سازمانهای امدادی محلی داوطلبانه

آنها ميخواهند هدايت و. خويش را سازمان دادند
ينرهبری امدادها را خود به عهده گيرند و ا

ابتکار انقالبی و انسانی با نيات شوم
کمکهای. امپرياليستهای آمريکائی متناسب نيست

، کمکامپرياليستها همواره مشروط بوده است
همراهامپرياليستی همواره با غرض و مرض 

 و آنها نمی پذيرند که شرايط کمکها را مردماست
بشر. انونزی به آنها تحميل کنند و نه برعکس

رياليستی بشر دوستی تجاری ودوستی امپ
کاسبکارانه است مانند بشر دوستی هيات موتلفه

  .اسالمی در ايران
زمين لرزيد و دريای وعده و وعيدها به حرکت

“بشردوستانه“ژستها و ادا و اطوارهای . در آمد
آنها در درجه. دولتمردان اروپائی آغاز شد

نخست همه استعداد خويش را به کار گرفتند تا
همان. دم را فريب دهند و از آب کره بگيرندمر

  .کاری را که در مورد زلزله بم کردند
کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد که از اين
همه عوامفريبی به خشم آمده بود با زبان
ديپلماتيک اعالم کرد که در فاجعه زمين لرزه بم

١/١وعده کردند “ انساندوست“همين دولتمردان 
آبها که از.  به ايران کمک کنندميليارد دالر

آسياب افتاد کوه موش زائيد و مبلغ کمکها به
ميليون دالر تنزل کرد که به ايران حواله١١٧

دولت ايران ليکن اعالم کرد که چنين حواله. شد
ما از اين بابت. ای هرگز بدست ما نرسيده است

. ميليون دالر از خارج دريافت کرده ايم١٧فقط 
های مالی اظهار با اشاره به اين وعدهکوفی عنان 

 همه کمکهایبر اساس تجارب گذشته ما“: کرد
روزنامه معتبر زود(“مالی را دريافت نميکنيم

 ژانويه٧دويچه تسايتونگ در آلمان مورخ 
در اين اظهارات کوفی عنان روشن). ٢٠٠٥

نبود که مبلغ نامبرده کمکهای ارسالی به ايران
خالص پس از محاسبه وکمکهای ناخالص و يا 

کسر مخارج متقبله از جانب ممالک کمک کننده
.و از جانب خدمات سازمان ملل متحد بوده است
آنچه روشن است از سرنوشت صد ميليون دالر

کداميک از طرفها اين صد ميليون. خبری نيست
را باال کشيده اند و از پاس بدختی مردم بم به

معلوم. يستآالف و الوفی رسيده اند روشن ن
ميشود نه مالهای ايران و نه متديينان مذهبی
.سازمان ملل متحد از آتش جهنم باکی ندارند
رژيم ماليان بجز کمکهای بيدريغ مردم سراسر

 دستشان برای،ايران به مردم زجر کشيده بم
 ميليون دالر ادعائی نيز باز بوده١٧دزدی ازاين 

وسطاست و تازه کمکهای جنسی را جداگانه ت
،پاسداران و بسيجيان اسالم عزيز در بازار آزاد

 فروخته، آزادانهآزاد برای هر تقلب و جنايتی
 ميليون١٧آخوندها حداقل بايد حساب اين . اند

  . دالر ادعائی را به اطالع مردم برساند
 در کارزار ياری به مردم جنوب شرقی آسيا
بايد حساب مردم جهان را از جهان بيرحم

 داری که آرزوی چنين بازاری را ميکردسرمايه
  .و از خوشی در پوست خود نميگنجد جدا ساخت

 قربانيان اينبهميلياردها مردم جهان برای ياری 
فاجعه بشری با نام و يا گمنام بپا خواستند و از
جان و دل به آنها ياری رساندند تا شايد بتوانند

زدر اين راه بيش ا. آالم آنها را التيام دهند
  .  جمع آوری شد  يورو  يکميليارد

 حال خوب است که به نيت امپرياليستها توجه
هزاران هتل و مسکن و ساختمان و صنايع. کنيم

وچک و قايقهایک، کشتيهای زير بنائی
ایهع مجتمها و اتومبيلها، ماهيگيری و جاده

بايد آنها را دوباره و. توريستی نابود شده است
هر تاخيری در اين امر. هاددر حداقل زمان بنا ن

های توريستی را که سودش ميتواند سرمايه
.ساالنه سر به ميلياردها يورو ميزند صدمه زند
.بوی تند کباب به بينی سرمايه داران رسيده است

 اعالم ميکنند که حاضرند در“بشردوستانه“آنها 
هر کس دير. بازسازی اين مناطق شرکت کنند

 تا آن جا که ممکن استبايد. برسد باخته است
اين منابع مهم مالی را از چنگ تايلنديها و

صنعت توريسم در تايلند. شرکای آنها خارج کرد
تجاوز به کودکان توسط. پول ساز است

عفريتهای بدقواره اروپائی و آمريکائی و آسيائی
چگونه ميشود اين. زير سبيلی رد ميشود... و
ت تايلند که دول.را از دست داد“ بهشت برين“

اين خطر و اين فشار جهانی را برای غارت
تايلند حس کرده است در پاسخ به اين هياهوهای
رياکارانه اعالم نمود لطفا به دلهای خود صابون
نزنيد دولت تايلند از نظر اقتصادی در حدی
هست که خودش بازسازی صنعت توريسم را

  .بعهده بگيرد
رخواهندولی نه ممالک امپرياليستی دست ب

.داشت و نه بانک جهانی و نه سازمان ملل متحد
آنها همه ميخواهند در چگونگی خرج کردن اين

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

کمکهای مالی که با همدردی مردم عادی به کف
آمده است نظاره کامل داشته و به تصميم نهائی

وگرنه کمک بی کمک و از کمکها. دست بزنند
يچاين کمکهای مهم مالی آنقدر در پ. خبری نيست

و خمهای بروکراسی و مردابهای  دموکراسی و
دست اندازهای شفافيت ايدئولوگهای امپرياليستی
دست پا ميزنند تا ممالک خسارت ديده مثال به
نظر خواست اسپانيا که شرط کمکها را به خريد

  .از اسپانيا منوط کرده تسليم شوند
امپرياليست آلمان کارش از دقت آلمانی

 مردم آلمان با تحريکاز. برخوردار است
های بی احساسات پول جمع ميکند و با برنامه

وقفه تلويزيونی و به کار کشيدن هنرمندان و
شخصيتهای خوشنام و بی خبر از همه جا چه
آلمانی و چه خارجی که با نيت پاک به اين مراسم

 هيجان عمومی را زنده نگهداشته و برآمده اند
صاوير تکانبا تاحساس عميق انسانی مردم 

انگشتدهنده و مجريان وارد به کار خويش 
   .ميگذارد تا حجم کمکهای مالی افزايش يابد

نه تنها حجم کمکها افزايش يابد بلکه شخصيتها و
ها که بايد ميليونها يورو شرکتها و بانکها و بيمه

برای تبليغات خويش پرداخت ميکردند تا نامشان
به محبوبيتهای گروهی برده شود و  در رسانه

آنها افزوده گردد اين توفيق را مييابند تا با مبالغ
مندانتمس“ ناچيز“ در قياس با کمکهای “کالن“

مالی اينواقعی واقعی و ناچيز در مقابل توانائی 
خودی نشان دهند و صدها بارکنسرنها و کارتلها 

بيش از ارزش کمکهای ناچيزی که کرده اند
دوچه بانک يکی. اعتبار و محبوبيت کسب کنند

از بزرگترين بانکهای جهان ده ميليون کمک
اين. مالی ميکند که با شرايطی همراه است

شرايط به روشنی بيان نميشود ولی اين بانک در
سرزمين تايلند حی و حاضر است و چند حضار
کارمند و مترجم و کارشناس دارد که خود صدمه

، و مسلما درشعب آن صدمه ديده. ديده اند
 حال.سرمايه گذاريهای توريستی سهيم بوده است

آنچه را که خواهی نخواهی بايد به انجام برساند
 جا“انساندوستانه“براحتی ميتواند به جای ياری 

،تغاری بشکند ماستی بريزد“بزند و به مصداق 
نان خود را در“ جهان گردد به کام کاسه ليسان

 دارندآنها قصد.  تناول کند“انساندوستی“ماست 
بنياد“تقسيم اين کمکها و چگونگی آنرا از طريق 

  . که متعلق به خود آنهاست به انجام رسانند“آسيا
،، هنکل، ليدل، چيبوکرايسلر-شرکتهای دايملر

،وعده کمکهای فراوان داده اند...  وآليانس
زيمنس خودش اجناس مورد نيازش را به اين

  .ممالک منتقل کرده است
بوهله يکی از مسئولين اطاقحتی آقای دتلوف 

چناتچه چيزی“: بازرگانی و صنايع آلمان ميگويد
، آنوقت برای شرکتهایرا بخواهيم بسازيم 
و به قول روزنامه زود“ آلمانی جالب است

دويچه تسايتونگ اين فعاليتهای شرکتهای آلمانی
 ژانويه سال٩ و ٨شماره .(بی طمع نيست

٢٠٠٥.(  
 دريا لرزه در شرقهمان نشريه می نويسد که

سريالنکا شرايط مادی هستی طرفهای شرکت
 را که درآمد ساليانه اش“تجاری منصفانه گپا“

. ميليون يورو ميرسد نابود کرده است٨/٣٦به 
بيش از همه چايکاران سريالنکائی صدمه ديده

اعالم کرده است که بطور“ گپا“شرکت . اند
.د کردمنصفانه اين مزارع را مجددا آباد خواه

  ١٠بقيه در صفحه ...چاره ای هم ندارد 
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

آنها ميگويند اگر اين تاسيسات وجود. مستقر کرد 
ولی اين.  کشته نميشدندداشت اين تعداد انسان به

ممالک قادر نيستند هزينه سنگين چنين تاسيساتی
حال امپرياليستها. را حتی مشترکا پرداخت کنند

تازه نفس از راه رسيده و ميخواهند تا تنور داغ
هم آمريکائيها و هم اروپائيها. است نان را بپزند

ميخواهند از منبع در آمدهای مالی ناشی از
اختن اين تاسيسات را بهکمکهای مردم س

بنام. رش دهنداشرکتهای مثال اروپائی سف
، ولی برای ايجاد اشتغال در غرب“انسانيت“

، دست يافتن به يک تجربهماندن کمکها در غرب
مهم ديگر تکنولوژيک و طبيعتا در آينده گرداندن
و نظارت بر اين فن آوری و نفوذ سياسی در

در. رياليسم استهر طور بگيريد بنفع امپ. منطقه
بر سر. اين جا سخن بر سر رياکاری است

آن است که قناری را به، بر سر دوروئی است
  .جای بلبل جا ميزنند

*****

  ...پيروزی دموکراسی ليبرالی در
حال معلوم شده که اين. عمومی جهان ميرساندند

کاميونها سيار بمنزله آزمايشگاههای شيميائی
از آنها“ سيا“شتند تا اساسا وجود خارجی ندا

.عکس گرفته و يا طرح آنها را نقاشی کرده باشد
.است اين تصاوير از اصل ساختگی بوده

اسناد جعلی“ سيا“باورکردنی نيست که سازمان 
 ممکن.فريب رئيس جمهور آمريکا بسازد برای

،است اين سازمان واقعا به اشتباه دچار شود
ولی امکانممکن است تحليل نادرست ارائه دهد 

ندارد از تاسيساتی که وجود خارجی ندارند عکس
بگيرد و آنرا بعنوان واقعيت در اختيار رئيس

اين ديگر اشتباه نيست. جمهور آمريکا قرار دهد
نميتواند به“ سيا“خيانت است و مسلما سازمان 

 پس فقط يک امکان.مبادرت ورزداين خيانت 
 ابتکارميماند و آن اينکه شخص رئيس جمهور به

تيم مشاوران کالهبردارش جعل سند کرده باشد و
برای آدمکشی و فريب مردم به دروغ و اکاذيب

  .متوسل شده باشد
اين مطالب را که مطالعه ميکنيد منابعش روشن

از منابع) توفان(آين ها را حزب کار ايران . است
، آلمانی و، آمريکائیضد کمونيستی غربی

اين. است سی کردهفرانسوی و انگليسی رونوي
جوئی و يکجانبه است که ايراد اتهام تعصب

اگر کسی خشمی در دل. نگری به ما نمی چسبد
  .دارد بهتر است بر سر منابع غربی خالی کند

جرج واکر بوش که در اثر يک کودتای غير
نظامی با در دست داشتن اهرمهای قدرت سياسی

های گروهی بر سر کار آمد و اقتصادی و رسانه
جنگی را برای منافع کنسرنها و تسلط بر جهان بر
مردم آمريکا تحميل کرد که از باتالق آن به

  .سادگی بيرون نخواهد آمد
اين رئيس جمهور همراه با تمام تيم حکومت
متجاوزش برای تحقق نيات آزمندانه خويش به

، سند سازیجعل اسناد دست زد و دروغ گفت
، سازمان مللد، به شانتاژ و تهديد دست زکرد

، کليه موازين بينمتحد را تحت فشار قرار داد
غ گفت که دولتو، به درالمللی را لگدمال ساخت

صدام حسين دارای بمب اتمی است که هر لحظه
، بدروغممکن است آنرا بر سر آمريکا بياندازد

گفت که دولت صدام حسين دارای بمبهای شيميائی
 در آمريکا وو ميکروبی است و برای ايجاد رعب

جلب افکار عمومی به پخش ميکروب سياه زخم

  ...زمين لرزه در قعر
زيرا کارگرانش در اروپا بيکار ميشوند و
.بازارهای خويش را از دست خواهد داد
.کارگران شرکت چای شتازن از بين رفته اند
وضع طوری شده که محل کارخانجات به محل

چرخ توليد از کار. اسکان مردم بدل شده است
تاده و ضررش به سرمايه داران اروپائیاف

بايد برای تغيير اين وضع تا سود. ميخورد
“انساندوستانه“سرمايه داران کمتر نشود فورا 

نيز چنگ و دندان  ساير رقبا.دست به کار شد
.تيز کرده اند تا بازار را از دست آنها بگيرند

 امپرياليستی به تمام معنا در“انسانی“يک جنگ 
  .   تجريان اس

بر اساس اظهارات اتحاديه فدرال صنايع آلمان
 ميليارد يورو در اين٦سرمايه گذاران آلمانی 

مناطق سرمايه گذاری کرده بودند و با شرکتهای
 هزار نفر را در استخدام خود٢٠٠دختر خويش 

  .دارند
پست آلمان نيز يک ميليون يورو کمک ميکند

سيساتزيرا هزاران کارمند و حقوق بگير و تا
در اين مناطق دارد که بايد سراپا نگاهداشته

اين اقدامات قهرمانانه و انساندوستانه به. شود
به پول مردم مستمند و يا با. پول نياز دارد

کارگران کارخانه در حال ورشکستگی. وجدان
اوپل که صاحبان آن ميخواهد تا کارگران
برايشان مجانی کارکنند و يا همه آنها طعمه دريا
لرزه جنوب شرقی آسيا شوند تا از شرشان
خالص گردد در عين بی استطاعتی مالی
صدهزار يورو به مردم خسارت ديده جنوب

اين صد هزار يورو. شرقی آسيا ياری رسانده اند
کارگران اوپل ازرش انسانی اش به مراتب از
تمام کمکهای امپرياليستهای غارتگر آمريکائی

کمک تصور درستی ازمردم آماده . بيشتر است
آنها. نوع مصرف اين کمکها و شرايط آن ندارند

های انسانی با کمکهای انسانی مرهمی با روحيه
  .   بر دردهای وجدانی خويش نهاده اند

اين کمکها در اشکال مختلف به خريد کاالی
،آلمانی از بولدزر گرفته تا وسايل خانه سازی

 شرکتهای، کرايه کردن هواپيماهایمصالح اوليه
، ارسال کاالهای از کاردر حال ورشکستگی

خاکافتاده و از رده خارج شده و ماشين آالت 
گرفته در انبارها بعلت فقدان توانائی رقابت با
کاالهای پيشرفته و به کار گرفتن چرخ توليد و

.های ورشکسته ميرسد تزريق مالی به کارخانه
سرتهمه سرمايه داران از اين گنج رسيده از م

آلمانها حتی نيم ميليارد. در پوست خود نميگنجند
يورو کمکهای دولتی را برای سه سال در نظر
گرفته اند تا نه تنها کوتاه مدت بلکه بتوانند
اهرامهای فشار خويش را دراز مدت بکار

چه بسا پس از خوابيدن سر و صداها با. گيرند
ميشه در آستينهدستآويز قرار دادن مسايلی که 

سه. های خود سرباز زنند ارند از پرداخت وعدهد
  . سال ديگر فضای جهانی بکلی فرق کرده است

که از هر گوشهاست “ انسانيت“هم اکنون غليان 
، انديشمندان سرمايه داری اروپاکناری ميجوشد

در رقابت با ژاپن و آمريکا ميخواهند در
 بحران که تشکيل داده اند بر سریاکميسيونه

سلط بر منطقه در زير لوای تنگیوچگ
.به تصميمات مهمی بپردازند“ انساندوستی“

های آنها پرورش دادن اين فکر است يکی از ايده
که بايد تاسيسات اعالم خطر در مورد سوانح
طبيعی دريائی را در منطقه جنوب شرقی آسيا

که در آزمايشگاههای نظامی آمريکا تهيه شده
بودند دست زد و با کشته شدن چندين آمريکائی
محيطی از ترس و ارعاب ايجاد نمود تا سياست

حال با حدود. تجاوزکارانه خويش را به پيش برند
يز درگذشت دو سال از آن ماجرا صدايش را ن

.است اف حال که آبها از آسياب ريخته. نمی آورند
آمريکا ظاهرا شتابی در پيگيری مسئله و. آی. بی

جان چند آمريکائی در. يافتن خطاکاران ندارد
  .قياس با منافع کنسرنها ارزشی ندارد

جرج بوش به دروغ به مردم آمريکا گفت که
دهای بغدا مردم عراق با دسته گل در کنار دروازه

اند و در انتظار سربازان آمريکائی صف کشيده
های بغداد رسيدند و از مردم زمانيکه به دروازه

گل بدست خبری نبود برای چند نفر شعبان بی مخ
مزدور و اوباش و اراذل خود فروخته که با زور

های گل خريدند تا به دالر بسيج کرده بودند دسته
های سربازان آمريکائی تقديم کنند و رسانه

آمريکائی از آنها تصوير برداری کرده برای
  .فريب مردم بر سر آنتهای تلويزيونی بفرستند

در کارنامه سياه جرج واکر بوش فقط دروغ و
دغل و تهديد و ارعاب و نقض قوانين حقوق ملل

وی با ايجاد زندان گوانتانامو در بخش. نيست
، با ايجاد زندان ابو غريب در عراقاشغالی کوبا
 و نيروهای مقاومت وانيان سياسیدو شکنجه زن

به نقض آشکار مردم عادی به فجيع ترين وضع
حقوق بشر مبادرت کرد که همه مجامع انسانی و
حقوقی در عرصه جهان از آن ابراز انزجار کرده

البته نوکران آمريکا نظير. و آنرا محکوم نمودند
،کردهای ناسيونال شونيست ايرانی و عراقی

بی شخصيت و نوکر صفتر رئيس جمهور ازنا
، سلطنت طلبان ايرانی بهسرنگون شده اسپانيا

رهبری کيهان لندنی از اين همه  جنايات ابراز
جرج بوش مبارزه استقالل. اند شادمانی کرده

طلبانه مردم جهان را عليه سلطه گری آمريکا به
بهانه مبارزه عليه تروريسم تخطئه ميکند و باين

ای را عليه بشريت در  جنايت تکاندهندهبهانه هر
.خدمت منافع بی حد و مرز آمريکا مجاز ميشمارد

است که هيچ جرج بوش بارها و بارها بيان کرده
قانونی را که بنظر وی منافع آمريکا را تحديد و

اين طبيعتا قانون. يا تهديد کند برسميت نميشناسد
زور و قانون جنگل است و با نفس وجود جامعه

بزعم بوش ملل و دول. ملل در تناقض کامل است
جهان از حقوق مساوی برخوردار نيستند برخی

، برخی از آنهااز آنها مساويتر از برخی دگرند
، بهحق دارند نقش برادر بزرگتر را بازی کنند

، با ايجاد وزارتکنترل زندگی ديگران بپردازند
،خانه حقيقت جعل سند را جنبه قانونی دهند

حق با“وکراسی خويش را که همان سياست دم
“هر که با ما نيست بر ماست“ است و يا “قويتر

دموکراسی يعنی آنکه هر کس. را تحميل کنند
  .حرف مرا بزند

در زمان جرج بوش دره ميان فقر و ثروت در
در زمان جرج بوش. است آمريکا عميقتر شده

بزرگترين کمبود بودجه تاريخ آمريکا پديد
ست و اقتصاددانان آمريکائی با سياستی کها آمده

در مورد بی اعتبار کردن ارزش دالر در پيش
گرفته و يا برای تامين کسری بودجه به دريافت
وام مبادرت ميورزند در واقع به حساب ممالک

  .خويش را باال نگاه ميدارند ديگر سطح زندگی
افتضاحات مالی مربوط به بازی بورس و نقش

، جرج واکر بوش در اين افتضاحاتکالهبردارانه
  ١١بقيه در صفحه ...کالهبرداری 
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  ...آيی احزاب وگرد هم 
  . ميان خلقهای جهان را الزم خواند

ــ به اهميت حضور بيشتر و فعال تر احزاب) پ
و سازمانهای  م ــ ل  در ميان مردم جهت

ی  توده ها رهبری مبارزات روزمره
  .انگشت گذاشت

ــ پيوند ميان جنبش کارگری و مبارزه) ت
انقالبی خلقهای دربند، مقاومت ملتها را

  .رزيابی کردضروری ا
ــ تهديد ملتها، جنگهای امپرياليستی و اشغال) ث

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

کشورهای کوچکتر و ضعيف را شديدًا 
ی محکوم و از مقاومت ملی، ومبارزه

ی خلقها و ملتها در قبال ميهن دوستانه
امپرياليسم حمايت کرده و آنرا مبارزه ای

  .عادالنه خواند
ــ اشغال عراق را ــ بعنوان يک عامل) ج

اتژيک برای امپرياليسم آمريکااستر
بخاطر تسلط برجهان ــ بشدت محکوم

از مقاومت انقالبی عراق ، از... کرد
ی ملی و ميهن پرستانه مردم عراق مبارزه

ــ در تمام سطوح ــ در قبال اشغالگران
...امپرياليست آمريکائی و انگليسی و

خواهان خروج فوری و... حمايت کرد
ی اشغالگر از عراقبدون قيد و شرط قوا

و پرداخت غرامت بخاطر ضايعات و
خسارات انسانی و اقتصادی وارده به اين

  .کشور از جانب اشغالگران ــ شد
ی ی عادالنه ــ با مقاومت ملی ، با مبارزه) چ

خلق فلسطين در قبال ارتش اشغالگر
صيهونيسم بخاطر بدست آوردن استقالل و

اعالنتأسيس يک دولت ملی درفلسطين ، 
  .همبستگی کرد

ی ــ بمناسبت در گذشت عرفات، از او بمثابه) ح
سمبل مقاومت ملی خلق فلسطين در قبال
  .اشغالگران صيهونيست تجليل بعمل آورد

ــ جنگ داخلی در ساحل عاج را ــ که دول) خ
بومی و دول امپرياليستی در آن دست

ترور رفيق... دارند ــ شديدا محکوم کرد
مسئول سازمان جوانان" وحبيب دو د"

...حزب کمونيست انقالبی ساحل عاج و
فرمايشی با" ميهن پرستان"را توسط 

تالشی مذبوحانه و عبث ارزيابی کرد و
ضمن همبستگی با خلق ساحل عاج و
حزب کمونيست انقالبی ساحل عاج در
اين شرايط دشوار، خواهان خروج فوری
و بدون قيد و شرط واحد های نظامی

رياليسم فرانسه از اين کشور شد ـــ کهامپ
مردم ساحل عاج را" سازمان ملل"بنام 

  ...سالخی ميکنند
ــ کنفرانس خواهان آزادی بدون قيد وشرط) د

تمام زندانيان سياسی شده و اعالن کرد که
"مفقود"بخاطر روشن شدن وضع نامعلوم 

شده گان؟ ــ خاصه در آمريکای جنوبی ــ
  ...خواهد کردبيش از پيش تالش 

سند کنفرانس مورد تائيد احزاب و سازمانهای
  :زير قرار گرفت

  .حزب  کمونيست کارگران فرانسه
  .).د.پ.کا(حزب کمونيست آلمان

  .حزب کمونيست کارگران دانمارک
  .سازمان کمونيستی اکتبر اسپانيا

  .لنينيست انقالبی نروژ-سازمان مارکسيست
  .وادورلنينيست اک-حرب کمونبيست مارکسيست
  .لنينيست مکزيک-حزب کمونيست مارکسيست

لنينيست-حزب کار کمونيست مارکسيست
  .جمهوری دومينيکن

  ).بورکينا فاسو(حزب کمونيست انقالبی ولتائيک
  .لنينيست کلمبی-حزب کمونيست مارکسيست

  .حزب کموننيست انقالبی برزيل
  .لنينيست شيلی- حزب کمونيست مارکسيست

  .ترکيهحزب کمونيست انقالبی 
  ).توفان(حزب کار ايران

*****  

کاله گذارده و آنها را به، سر آنها را است گفته
است که تا کنون صد و بيست هزار جنگی کشانده

انسان عراقی در آن بدست نيروی تجاوزکار
  .اند استعمار به قتل رسيده

 دروغگوئی جعل سند و فريب مردم و قتل وآيا
  جنايت جز ارزشهای اخالقی است؟ 

پس چرا برای اين اکثريت اين مردم نقض حقوق
، ايراد مللالمللی حقوق ، نقض موازين بينبشر

آيا. است کوچکترين اهميتی نداشته.. .شکنجه و
ارتکاب به شکنجه و آدمکشی و توجيه اين امر

قی برسميت شناخته شدهنقض آشکار موازين اخال
  نيست؟

های مالی و پس چرا برای اين اکثريت تمام دسيسه
دزديهای بوش و مشاوران و همکاران وی بی اثر

آيا دزدی و کالهبرداری جز مقوالت. است بوده
   ارزشهای اخالقی نيست؟

فراموش نکنيم که در انتخابات آمريکا تنها کمی
م تبليغات در صد مردم آمريکا عليرغ٥٠بيش از 

اند و جرج بوش با رای بيش از شديد شرکت کرده
 درصد از کل مردم آمريکا به کرسی رياست٢٦

اقليت مردم وی نماينده. است جمهوری تکيه داده
بخش بزرگی از مردم آمريکا نظام. آمريکاست

انتخاباتی اين دو باند بزرگ سوداگر آمريکا را به
ی دروغيناند و فريب اين باز زير پرسش برده

دموکراسی آمريکائی را نميخورند و در انتخابات
، زيرا ميدانند که نتايج اينشرکت نميکنند

انتخابات هر چه باشد در زندگی آنها تاثيری
  .اشتدنخواهد 

اين آمار نشان ميدهد که بخش بزرگی از مردم
آنها. آمريکا ديگر فريب اين اکاذيب را نميخورند

وداگر را تحريم کردهانتخابات اين دو باند س
بخش ديگری که با هيجان انگيز کردن. بودند

روند انتخابات به سبک فيلمهای آلفرد هيچکاک و
ايجاد مشغوليات برای همه جهان در اين انتخابات

های دسته شرکت کردند در گله“ دموکراتيک“
از داالنهای شستشوی مغزی ،بی ارادهجمعی 

قادر نبودندئيها گذشته بودند و مانند ماليخوليا
. اراده آزاد در اين انتخابات شرکت کنندتکی برُم

ماهيت همه انتخابات ليبرالی که به قالب
دموکراسی. اند همين است آويخته“ دموکراتيک“

ليبرالی با رای نسبی خويش قدرتی را در اختيار
سرمايه داران کالن و دشمنان بشريت قرار ميدهد

اند ولی ناچارند يرفتهکه اکثريت مطلق آن را نپذ
، عدماهرمهای قدرت بعلت عدم دسترسی به 

ن تمکين آ، عدم رهبری انقالبی واحد بهتشکل
در. کنند و بدنبال زندگی روزمره خود بروند

عوض جرج بوشها اين نوع انتخابات را نشانه
نهادينه شدن دموکراسی در آمريکا جا زده و

  .ميبرندتبليغات ايدئولوژيک خويش را به پيش 
  

*****  

  ...پيروزی دموکراسی ليبرالی در
صنعتی و توليدی که با تنظيمکنسرنهای بزرگ  

بيالنها ساختگی مالياتی و درآمد و توان مالی
 حقوق بازنشستگی ميليونها آمريکائی را،واقعی

ی نسبت، در دوران بوش ميزان بيکارباال کشيدند
  ... وبه دوره دموکراتها افزايش پيدا کرد

در زمان آقای جرج واکر بوش خرافات مذهبی
، سازمانهایاست رنگ و جالی ديگری يافته

مذهبی برای فريب مردم مانند قارچ از زمين و
زمان ميرويند و از کمکهای اداری دولت بوش
بنام حمايت از سازمانهای خيريه برخوردار

 بودجه اين سازمانهای مذهبی را از دولت.ميشوند
اين سازمانهای مذهبی. ماليات مردم تامين ميکند

دست راستی وظيفه تحميق افکار عمومی را بعهده
دارند و بايد ماشين شستشوی مغزی را در آمريکا

به، اين سازمانهای مذهبی هوادار بوش. جال دهند
شيوه امام خمينی که مساجد و تشکيالت روحانيت

جاعی را زمينه فعاليت و دور خيز خويشارت
قرار داد و جان سختی خرافات چند هزار ساله را
پشتوانه تبليغات خويش کرد و بر جهالت عمومی

،های تحت ستم بنا نهاد و خوش خيالی و توهم توده
کليساها و اماکن مذهبی را پايگاه خود قرار دادند
یو با بلند کردن صليب مسيح و آوازهای دستجمع

مذهبی و بياری گرفتن انتحاريون مذهبی که از
خواب خوراک خود گذشته بودند و برای

 از در،رستگاری و اعزام زورکی مردم به بهشت
ای بدر خانه ديگر ميرفتند و رای جمع خانه

آنها بيک. ميکردند تا به نيات خود دست يافتند
، با ظاهری ملکوتی بدلسازمان مافيائی گسترده

های دراز مدت با باز فعالين آنها با نقشه .اند شده
اند و های شرق عازم اوکرائين بوده شدن دروازه

آنها پس. برای اين روزها برنامه ريزی ميکردند
 از عراق،از تجاوز امپرياليسم آمريکا به عراق

سر در آوردند و در بغداد مايحتاج زندگی مردم را
ق توزيعرح َبهمراه با انجيل مقدس بنام مسيحيِت

ميکردند و ميکنند و ديدنيها و شنيدنيهای خويش
را به اطالع وزارت دفاع آمريکا ميرسانند و مزد
روزانه خويش را بخاطر اين کارهای نيک و

هم زندگی. خيريه  و نوعدوستانه دريافت ميدارند
، هم زندگی آناين دنيائی آنها تامين است

جدنيائيشان و سرشار از غرور ملی در اموا
اين ارتش مذهبی. هزارنفره عازم عراق اند

چيزی سازمانيافته تر و مکارانه تر از تشکيالت
بسيج جمهوری اسالمی و حوزه مدرسين و انواع

نقل. و اقسام جوامع مذهبی روحانيت در قم است
  .است و انتقال آنها را ارتش آمريکا به عهده گرفته
ثريتپيروزی بوش در انتخابات که اين بار با اک

،آراء شرکت کنندگان در انتخابات مقدور بود
کسی قرار نگرفت ولی همه مفسرين يددمورد تر

بر اين نظر بودند که موازين اخالقی و مذهبی
.اند بازی کردهدر انتخاب وی نقش اساسی را 

است که قربانی مذهب يعنی اکثريت با کسانی بوده
ا اينآي. اند و تبليغات ناسيوناليستی قرار گرفته

درست است که مردم آمريکا برای هنجارها و
اگر. ارزشهای اخالقی وزنه قابل توجهی قايلند

چنين است پس چرا برای اين اکثريت مهم نبوده
که رئيس جمهور آنها در دور نخست با کودتا بر

است و جای رئيس جمهور واقعی سر کار آمده
مگر اين امر. است آمريکا را غصب کرده بوده

  .ارزش اخالقی نيستيک 
است که اين پس چرا برای اين اکثريت مهم نبوده

رئيس جمهور به مردم آمريکا آگاهانه دروغ
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 زمين لرزه در قعر دريا و
  کرکس ها سراسر بر افالک

   مسرت بی وجدانها،لرزش دريا و وجدانهای 
 زمين لرزه شهر٢٠٠٣مبر سال  دسا٢٦در 

تاريخی بم در ميهن ما را با خاک يکسان کرد و
. هزار نفر را به کام مرگ کشانيد٤٠حداقل 

شهر بم هنوز مخروبه است و بپاس اسالم عزيِز
.حاکم در ايران مردمانش در چادر زندگی ميکنند

  .چادری بر سر و چادری بر روی سر دارند
د حضرت عيسی مجددايکسال بعد در آستانه ميال

 هزار١٥٠يک معجزه الهی به ظهور پيوست و 
نفر را از آسيای جنوب شرقی تا سواحل آفريقا

دريا لرزه اقيانوس هند فاجعه. به کام مرگ کشيد
ای به تمام معنی بود که خاطره بمبهای اتمی
امپرياليست آمريکا را در ناکازاکی و هيروشيما

  .زنده ميکرد
 دريا در جنوب شرقی آسيا کهاز فاجعه طغيان

سواحل چندين کشور را به زير آب برد همه با
ابعاد فاجعه از اين جهت برمال شد که نه. خبرند

فقط جان بی ارزش مردم اندونزی وسريالنکا و
 در اين حادثه غم، بلکهيا مردم تايلند در ميان بود

انگيز و تکان دهنده هزاران اروپائی و آمريکائی
 نيز کشته و“اد برترندژن“هائی که از يعنی بشر

باين جهت بود که ابعاد. يا مفقود االثر گرديدند
تکان دهنده فاجعه هر شب بر سر آنتنها بود و با

  .خود وجدان بشريت را به لرزه در ميآورد
هاست که کارشناسان اروپائی در پی هفته

قربانيان، منظور از اجساد. شناسائی اجسادند
.و نه ساکنين بومی آن مناطق استاروپائی 

گروههای امداد خارجی در شهر بم نيز هرگز با
پيشنهاد شناسائی اجساد ساکنين بم نيامدند زيرا نه

   ٨ بقيه در صفحه ...در بين آنها خارجيها

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. ديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای ص. است

به ما کمک مالی رسانيد،. مارا 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، هزينه.  و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديمزيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم

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

  پيروزی دموکراسی ليبرالی در آمريکا بر ضد بشريت
اکنون مدتهاست که از انتخابات آمريکا گذشته
است ولی اظهار نظر حزب ما نسبت به ماهيت

عمومی تر و. اين انتخابات مربوط به زمان نيست
هدف ما از طرح مسئله گذر از. کلی تر است

سطح به عمق است و ميخواهيم خوش خوابان را
ا از خواب خرگوشی بدر آيند و با نگاهبتکانيم ت

  .علمی به پديده انتخابات آمريکا برخورد کنند
است که جرج دبليو بوش اين واقعيت همه دانسته

در انتخابات دوره اول نه تنها قدر مطلق آراء اش
از رقيب دموکراتش آقای الگور کمتر بود بلکه در
آراء مردم فلوريدا تقلب کرد و سپس در امور

ائی دخالت مستقيم نمود و با يک کودتایقض
باند کنسرنهای تسليحاتی و نفتی را“ دموکراتيک“

مشاوران بوش در. در آمريکا بر سر کار آورد
اتخاذ سياست حمله به عراق و حمايت بيدريغ از

 جناحهای صهيونيستی و دست راستی،اسرائيل
امروز بر کسی پوشيده نيست. در حکومتش بودند

 و“هاليبرتون“عاون بوش با شرکت که چنئی م
 و نظاير آنها نظير آقای شولتز وزير“بکتل“

سابق امور خارجه و يا کاسپار واينبرگر وزير
سابق دفاع آمريکا سر و سری دارند و در منافع

  .اين شرکتها شريکند
نشريه“ توفان“اين حقايق که در چند سال پيش 

حزب ما برمال ساخت امروز حقيقت همه
ای است که ديگر حتی کيهان لندنی نيز تهدانس

  .نميتواند آنرا با تمام مهارتش کتمان کند
دروغگوئيهای جرج دبليو بوش نقل مجالس در

جرج واکر بوش نيز ناچار است. جهان است
برای توجيه رياکاری خود به عوامفريبی متوسل

ها را بر سر سازمان شود و تمام کاسه کوزه
 انگلستان بشکند که“٦م آیا“ وی آمريکا و “سيا“

مضحک. اند گويا به آنها اطالعات نادرست داده
است که بپذيريم دولت قدرتمند آمريکا تنها به

 همه ماشين جنگی خود،اعتبار دو سند درجه دوم
را به کار بياندازد و اعتبار بين المللی خويش را

واقعيت اين است که اسناد. بباد حراج ببندد
سی را نيز بر اساس مصالح خودسازمانهای جاسو

در مجمع تشخيص مصلحت امپرياليسم جعل کرده
آخر مگر ميشود قبول کرد که تصاوير. بودند

کاميونهای مملو از سالحهای کشتار جمعی که
وزير امور خارجه آمريکا در سازمان کالين پاول

ملل در مقابل چشم ميلياردها مردم جهان بر پرده
“سيا“ی از اشتباه سازمان سينما نمايش داد ناش

 آنها حتی طرز کار اين آزمايشگاههای.بوده باشد
  سيار شيميائی را به اطالع افکار

  ١٠بقيه در صفحه ... 

گرد هم آيی احزاب و سازمانهای 
  مارکسيست ــ لنينيست جهان

٢٠٠٤گردهم آيی کنفرانس بين المللی احزاب و سازماههای مارکسيست ــ لنينيست جهان در سال 
  . ــ چندی پيش در اکوادور در آمريکای جنوبی، برگذار گرديدميالدی

در اين گرد هم آيی ــ بعد از بررسی بيالن کار يکساله کنفرانس در سطوح مختلف ــ احزاب و
ی تعميق بحران در کشورهای در باره... سازمانهای حاضر در باره اوضاع و احوال جاری جهان 

ی  تشديد رقابت انحصارات برسر کنترل منابع و تقسيم در باره ... ی سرمايه داری پيشرفته و پس مانده
ی در باره... ی خصلت تعرضی سرمايه و رشد مبارزات صنفی و سياسی کارگران  در باره

به تفصيل بحث و تبادل... بيداری خلقها، مقاومت انقالبی ملتها و... اشغالگريهای نوبتی امپرياليسم 
  :بحث و تبادل نظر نسبتا طوالنی بود که کنفرانسبدنبال همين . نظر کردند

ــ بيش از پيش به لزوم پاکيزگی مارکسيسم ــ لنينيسم در اوضاع و احوال جاری جهان اصرار)ا
  .شديدًا به مرتدان هشدار داد... ورزيد

  ١١بقيه در صفحه ...ــ اشاعه مارکسيسم ــ لنينيسم در ميان کارگران و زحمتکشان،  در) ب
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حزب بلشويکها و 
 مسئله ملی

پس از گزارش رفيق استالين به کنفرانس
اتحاد) بلشويک(آوريل حزب کمونيست

ث درجماهير شوروی در باره مسئله ملی و بح
  . امه ای به تصويب رسيد قطعن،پيرامون آن

متن تصميمنامه راجع به مسئله ملی که از
  :طرف کنفرانس آوريل قبول شده اين است

، تعدی ملی که ميراث استبدادت ظلماز سياس“
، سرمايه داران  وو سلطنت است مالکين

،  بمنظور حفظ امتيازاتخرده بورژوازی
طبقاتی خود و تفرقه ميان  کارگران ملتهای

 امپرياليسم کنونی.، پشتيبانی ميکنندنگوناگو
تمايل مطيع ساختن ملل ضعيفه را قويتر کرده

  ۶بقيه در صفحه ...عامل تازه تشديد


