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پس از.  رفقا و خوانندگان گرامی توفان:مقدمه
پايان موفقيت آميز کنگره سوم حزب کار ايران

 تحوالت ايران و جهانکه به بسياری مسايل و
برخورد نمود و نظريات خويش را در مورد
آنها ابراز داشت بر آن شديم که اين اسناد را
بتدريج در نشريه توفان ارگان مرکزی حزب
کار ايران به چاپ رسانده و سرانجام در يک

  . سند جداگانه منتشر کنيم
رفقای گرانبهای فراوانی از ممالک مختلف

ازمانی برگزاری موفقيتشخصا و بصورت س
.آميز کنگره حزب کار ايران را تبريک گفته اند

 متاسفيم که،ما با سپاس فراوان از اين رفقا
نميتوانيم همه اين پيامها را در صفحات محدود

اميدواريم اين. ارگان حزب انعکاس دهيم
محدوديت کار را بر ما با بزرگواری خويش

  خرده نگيرند

! رفقای عزيز
ای اساسی که منظره عمومی سياسیتضاده

جهان را ترسيم ميکنند همان تضادهائی هستند
که ما در کنگره گذشته در کنگره دوم حزب کار

.در گزارش سياسی  بيان داشتيم) توفان(ايران
در اين تضادهای اساسی تغييری پديد نيامده

آگاهی به ماهيت اين تضادها و شناخت. است
 ٩  بقيه  در صفحه    ....مبارزه اين اضداد

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

 جرج واکر بوش به اروپاهللا سفر آيت ا
با چهرهجرج واکر بوش هللا  روح اهللاآيت ا
برای جلب نظر متحدين اروپائيشتی ملکو

وی ميخواهد نظر. است شده  راهی اروپا
امپرياليستهای اروپا را برای ادامه اشغال

 تقسيم غنايم و پرداختن سهمباعراق 
  . آنان جلب کندناچيزی به 

امپرياليست آمريکا پس از شکست
مفتضحانه اش در عراق و پس از اينکه

ليه خويش راروز به روز بيشتر متحدين او
از دست داد و آبروئی در جهان برايش نماند
تصميم دارد ضرر را از جائی بگيرد که

  .برايش منفعت است
ماهيت دروغهای وی و يارانش در مورد
سالحهای کشتار جمعی در عراق و ادعای
همکاری صدام حسين رئيس جمهوری
رسمی مردم عراق با تروريستهای القاعده

ين و سياست بيان کردکه آنها را بنام د
  . امروز بر کسی پوشيده نيست

اين رئيس جمهور که خود را نماينده خدا
ميداند اسلحه زنگار گرفته دين را به بيان

 وسيله فريب،کارل مارکس همچون افيون
  .توده های مردم ساخته است
هر“ء بر سياست اين رئيس جمهور با اتکا
وردادعاهائی در م“ که با ما نيست برماست

عراق و ساير ممالک جهان مطرح ساخت
 .  که دروغ بودن آنها بر کسی پوشيده نيست

اين رئيس جمهور جنگی را به مردم عراق
 هزار کشته١٣٠تحميل کرد که تا کنون 

  .بجای گذارده است
اين رئيس جمهور در زندان ابو غريب در
عراق نشان داد که درکش از تحقق حقوق

  .بشر چيست
مهور نشان داد که منظورش ازاين رئيس ج

اين مقاله گرچه نظر به شرکت در انتخابات
نو تحريم آن دارد و قديمی بنظر ميرسد ليک
مضمون آن عميق تر از عمل شرکت در

اين مقاله اساسا نفس.  است“انتخابات“
شرکت در انتخابات در ممالک تحت اشغال
ارتش خارجی و ماهيت هواداران و مخالفان
.اين اشغال را به بحث و بررسی ميگذارد
گرچه که در ظاهر چنين بنظر ميرسد که

عراق گذشته است ولی روح“ انتخابات“
چون خفاشی“ حماسه انتخابات“ اين نامقدس

وزيسيون ايران درخون آشام در باالی سر اپ
مردم ايران را بايد در مقابل اين. پرواز است

“انتخابات“. هجوم ايدئولوژيک مسلح ساخت
در عراق در شرايطی صورت ميگيرد که

اجانب. اين کشور زير سلطه بيگانگان است
سلطبه جان و مال و ناموس مردم عراق م

احزاب مخالِف حضور امپرياليستها. شده اند
در عراق که نماينده اکثريت مردم عراق
هستند نه حق انتشار روزنامه دارند و نه حق
ايجاد تشکيالت و نه حق برگزاری نمايشات

رسانه های. اعتراضی عليه قوای بيگانه
گروهی عراق که توسط امپرياليستها فورا

اخبار و انتشارسرهم بندی شده تا با جعل 

اکاذيب به تحميق افکار عمومی بپردازند
فقط و فقط در دست عمال خود فروخته و

حتی. دست نشانده پل برمر در بغداد است
صندوقهای رای و ورقه های رای با ياری
امپرياليستها و مرتجعين منطقه در کشور

  .بيطرف سوئيس سرهم بندی شده است
ه نظيرهدف از اين نمايش انتخاباتی ک

انتخابات افغانستان در دنيا بی نظير است و
تاريخ مشابه آنها را تنها در دوران تسلط
اشغالگران نازی و فاشيستها به خاطر
ميآورد مشروعيت بخشيدن به تسلط مشتی
عمال خود فروخته و دست نشانده ارتجاع

همه. امپرياليستی در منطقه  بهر قيمت است
 دست نشانده ودنيا ميدانند که اين رژيم

پوشالی است و نه تنها دستش به خون ده ها
هزار عراقی آغشته است هرگز مورد

، ولی اياد عالویحمايت مردم عراق نيست
بهبا سينه جلو داده و باد در غبغب افکنده 

بدونهمه ممالک اروپائی مسافرت ميکند و 
از اينکه نوکر امپرياليستاحساس شرم 

موردميآيد و حتی  طلبکار از کار در است
مپرياليستی واستقبال سران ممالک ا

 ٣      بقيه  در صفحه ...ارتجاعی 

  انتخابات عراق و انتخاب دو راه

تحقق آزادی چيزی جز استعمار کهن نيست
  .که با واژه های مدرن آذين شده است
عمليات“اين رئيس جمهور با تئوری 

سازمان ملل متحد را بکناری“ پيشگيرانه
گذاشت و راه تجاوز و جنايت لجام گسيخته
 .را در جهان بدون ترس از عقوبت باز کرد

 که بخاطر کنترل منابعاين رئيس جمهور
انرژی جهان به عراق لشگر کشيده است و
حکومت مستقل آن کشور را سرنگون
ساخته است به هيچ يک از قوانين وموازين
بين المللی پايبند نيست و خطری برای صلح

  .جهان و آرامش بشريت متمدن است
اين رئيس جمهور به ياری شرکتهای نفتی

ا مانندمنابع انرژی سرزمين عراق ر
دروغگوئی را با. راهزنان دريائی ميدزدد

دزدی و دغلکاری کامل کرده است و به
قول کارشناسان سازمان ملل در حين تعمير
تجهيزات استخراج نفت فراموش کرده

  .کنتور لوله ها را نيز نصب نمايد
اين رئيس جمهور با سياست تجاوزکارانه
خويش همه خلقها و دول جهان را تهديد

ند و کشورش نخستين کشوری است کهميک
پس از آمادگی امپرياليست ژاپن به تسليم در
جنگ جهانی دوم با سالحهای کشتار جمعی
دو شهر هيروشيما و ناکازاکی را با همه

  .  انسانهای آن به خاکستر بدل کرده است
اين رئيس جمهور سياستهای تجاوزکارانه
دصهيونيستهای اسرائيلی را که مورد انتقا
همه جهان است مورد حمايت قرار ميدهد و
تجاوزات ضد انسانی به سرزمين فلسطين

  .را ميستايد
،لذا اين رئيس جمهور مبشر آزادی

٢   بقيه  در صفحه ... همه دموکراسی
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متهم“ تروريسم“مقاومت مردم عراق را به 
 حال آنکه امپرياليست آمريکا خود.ميسازند

بزرگترين تروريست و راهزن جهانی است
که حق حاکميت و تماميت ارضی کشورها و

  . کندملتها را تهديد مي
سياست امپرياليستها نشان ميدهد که مبارزه
عليه تروريسم از مبارزه عليه امپرياليسم و

  . صهيونيسم جدا نيست
.، خير و شر نداردتروريسم خوب و بد

تروريسم آمريکائی همانقدر جنايتکارانه است
  .  که تروريسم صهيونيستها

رئيس جمهوری که فقط به بزرگی قدرت
ريب مردم متکی بود بادروغهايش در پی ف

اين کارش نشان ميدهد که از مردم جهان
  . ميترسد

بايد مردم جهان را عليه امپرياليستها و به
ويژه امپرياليست آمريکا در يک جبهه وسيع

  .   دموکراتيک و آزاديخواهانه بسيج کرد
نيروهای مترقی جهان بايد برای خروج بی
قيد و شرط نيروهای استعماری از خاک

مردم عراق برای حق. راق مبارزه کنندع
تعيين سرنوشت خويش به قيم نيازی ندارند و
انجام يک انتخابات قالبی برای روی کار

 سياسی نيز راه“مشروع“آوردن يک دولت 
نجاتی برای امپرياليست آمريکا و انگلستان

  .نيست
، ترکيه و، عراقخلقهای منطقه در ايران
اليستهای آمريکائیفلسطين بايد قلم پای امپري

را در منطقه بشکنند و استراتژی امپرياليست
شکست. آمريکا را با شکست روبرو سازند

امپرياليست آمريکا در منطقه يک شکست
  .استراتژيک و دارای ابعاد تاريخی است

به مسافرت جرج) توفان(حزب کار ايران
بوش به اروپا که با نيت غارتگرانه صورت

و اعالم ميکند که باميگيرد معترض است 
تمام قوا عليه خوشخيالی امپرياليست آمريکا
.برای تجاوز به ايران مبارزه ميکند
سرنگونی رژيم ارتجاعی و تروريستی
جمهوری اسالمی وظيفه مردم ايران است و

، متجاوز و تروريستنه يک رژيم ارتجاعی
جهانی که دستش به خون مردم عراق و

ود اين وظيفه را به ما خ.فلسطين آغشته است
نحو احسن در خدمت حفظ دستآوردهای مردم

امپرياليستها بايد. ميهنمان انجام خواهيم داد
خوابش را ببيينند که سلطنت جنايتکارانه
.پهلوی را مجددا در ايران بر سر کار آورند
جمهوری آتی ايران ديگر يک جمهوری
مذهبی نخواهد بود بلکه بيک جمهوری مترقی

نی و انقالبی که يک جمهوریو انسا
، تاريخء خواهد يافتسوسياليستی است ارتقا

را بايد به جلو سوق داد و نه به عقب و اين
جمهوری برگور جمهوری اسالمی و سلطنت

  .  و متحدين امپرياليستی آنها جشن ميگيرد
  

مرگ بر امپرياليست آمريکا دشمن شماره
  .يک بشريت

  
يران و عراقدست امپرياليست آمريکا از ا

   کوتاه باد
  

ما خواهان خروج بی قيد و شرط
  ٨   بقيه  در صفحه ...امپرياليستها

اب به آن منع کرده و آنهاپرده مردم را از ارتک
آنها همان. را مستوجب عذاب آخرت ميدانستند

های آمريکائی بودند که چهره هایهللا آيت ا
 بی.در ايران داريمما امروز عمامه بسرشان را 

جهت نبود که آرتور ميلر در مورد جرج دبليو
: سپتامبر و تجاوز به عراق گفت١١بوش بعد از 

اه اداری بوشدستگ هيستری ضد تروريستی“
ما را بياد هيستری دوران مک کارتی می

 وی کامال محق است زيرا همان.“اندازد
نابکاران امروز بر مردم آمريکا حکم رانده و
جهان را گامی به پرتگاه جنگ و نابودی نزديک

  .کرده اند
 پس ازاينکه شاهد٦٠آرتور ميلر در سالهای 

سرکوب روشنفکران معترض در شوروی بود به
حمايت از آنها برخاست و به ايده آلهای خويش

آرتور ميلر تا زمان درگذشتش در. وفادار ماند
 سالگی به اين٨٩ در سن ٢٠٠٥ فوريه ١١

افزايش شعور“اصل خود که ميگفت برای 
وی يک نويسنده. می نويسد وفادار ماند“ بشريت

  .متعهد به مردم بود
درگذشت اين مرد) توفان(حزب کار ايران

، به مردم آمريکازرگ را به جامعه ادبی جهانب
، دموکراتها و بشردوستانو به همه آزاديخواهان

ولی. ونيروهای ضد امپرياليست تسليت ميگويد
ما واقفيم که مادر دهر فرزندان اين چنينی را در

ها و مک کارتیهللا بطن خود ميپروراند و آيت ا
  .ها در مقابل آنها عجوزه هائی بيشتر نيستند

٭٭٭٭

   ...آرتور ميلر
مورد پيگرد و آزار طبقه حاکمه بشريت تاريخ

آمريکا قرار گرفتند زيرا مغزهای بيمار آنها در
 در پی يافتن،و هنراين بزرگان علم و ادب 

 بود که نياز به“ميکرب خطرناک کمونيسم“
 يک،بنظر آنها ايده انسانی کمونيسم. درمان داشت
سری است و بايد کمونيستها را درنوع بيماری م

درمانگاههای روانی گسيل قرنطينه قرار داد و به
دموکراسی نهادينه شده امپرياليستی اين کار. داشت

 . مهم را با همه زور و توان ماليش به انجام رسانيد
 از طرف١٩٥٦آرتور ميلر در ژوئن سال 

کميسيون کنگره آمريکا که مامور رسيدگی به
بود به حمايت از“ تار غير آمريکائیسرکوب رف“

کمونيسم بين الملل که با هيستری ضد کمونيستی از
،آن عفريتی برای بلعيدن آمريکائيها ساخته بودند

از آن جا که وی از بيان مطالب مورد. متهم شد
 خوداری“ضروری اعترافات“ميل کميسيون و 

بی احترامی نسبت“ به بهانه ١٩٥٧در سال کرد 
بيک سال زندان تعليقی و“ ه آمريکابه کنگر

 پس١٩٥٨ فقط در سال .جريمه نقدی محکوم شد
  . از اعتراض به حکم دادگاه تبرئه شد

از دادگاههای نمايشی دوران مک کارتی و جنايات
امپرياليست آمريکا کسی سخنی نميگويد و چه بسا
آرزو دارند که کس ديگری هم از آن سخن نگويد

راسی امپرياليستی به فراموشیتا اين جنايات دموک
سپرده شود ولی در مورد دادگاههای علنی و آزاد
مسکو که با حضور نظار بين المللی برگزار شده و
مشتی جنايتکار ضد انقالبی تروريست و کودتاگر
را در آستانه تجاوز فاشيستها محاکمه ميکرد کوهی

به متون نشريات. از دروغ سياه کرده اند
جعه کنيد تاريخ زندگی آرتور ميلربورژوائی مرا

نمونه آن کيهان هميشه. را جعل کرده اند
  .دروغگوی لندنی است

آرتور ميلر هيچگاه تعلق خاطر خويش به ايده
مردم آمريکا. انسانی کمونيسم را مستور نساخت

.يکی از فرزندان بزرگ خويش را از دست دادند
  .آرتور ميلر يک کالسيکر بزرگ بود

يف دوران مک کارتی در مصاحبهوی در توص
“ Jörn Jacob Rohwerيورن ياکوب روهور “ای با 

“نويه زوريشه سايتونگ“از نشريه  سوئيسی 
مطالبی را بيان کرد که ما ايرانی ها را بی اختيار
بياد شهوت پرستی و تکفير و فشار روحانيت حاکم

  . در ايران مياندازد
ی هوليوودآرتور ميلر با بازيگر زيباروی سينما

مارلين مونرو ازدواج کرده بود که از قضا بسيار
مبارزه با“مورد توجه رئيس خوشگل پسند دادگاه 

آرتور ميلر چنين بيان.  بود“رفتار غير آمريکائی
برای بازجوئیيکروز قبل از احضار من “: ميکند

سرکوب رفتار غير“ کميسيون در مقابل
 داد کهمن اطالع رئيس کميسيون به“ آمريکائی

اگر مرلين مونرو حاضر باشد با وی عکس بگيرد
 اما زمانيکه.وی نيز حاضر است پرونده را ببندد

، بازجوئی ادامه پيداما نظرش را رد کرديم
  ).٢٠٠٣ ژوئن ٥(“کرد

اخالق“اين آموزگاران اخالق که برای مبارزه با 
شيوه زندگی“، حمايت از “ضد آمريکائی

ند برای يک لحظهبپاخاسته بود“ آمريکائی
 که نخست بهسرکردن با همسر زيبای آرتور ميلر

بهانه تصوير مشترک شروع ميشد و انتهائی بر آن
“بيماری کمونيسم“ حاضر بودند از ،متصور نبود
 آنها در پس پرده پيشنهاد غير اخالقی.وی بگذرند

ای را به مرلين مونرو مطرح ميکردند که در پيش

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران

  ...جرج واکرهللا سفر آيت ا
راِتاانحص  و حقوق بشر نيست نماينده

امپرياليستی برای غارت جهان به هر قيمت
.ان روشن شکنجه و تروريسم استزب. است

، وحامی، مدنيت، صلحناقض حقوق بشر
  . اختناق و استعمار است

عليرغم اين نکات منفی ماشينهای تبليغاتی و
شستشوی مغزی در ممالک امپرياليستی از
چهره وی انسانی متدين و آرمانخواه
ميسازند که گويا برای خدمت به بشريت

  .  خواب بر چشمانش غلبه نميکند
اين رئيس جمهور نماينده امپرياليست
آمريکاست و ميخواهد سياست تجاوزکارانه

تهديدهای. خويش را در همه جهان ادامه دهد
اين امپرياليست خونخوار و بويژه تهديدهای
اخيرش عليه ميهن ما ايران و دستآوردهای
خلقهای ما که متعلق به همه مردم کشور

ه موقتا برماست و نه مشتی حاکم مرتجع ک
قدرت سياسی تکيه زده اند به ملتهای جهان

از ملتهای. هشدار ميدهد که به هوش باشند
جهان ميطلبد که يکپارچه در مقابل اين
تهديدها بپا خيزند و اين بزرگترين خطر
کنونی برای صلح جهان و بشريت را به جای

امپرياليست آمريکا دشمن شماره. خود بنشانند
  .يک بشريت است

خلق قهرمان عراق در شرايط کنونی پرچم
اين مبارزه ملی و ضد استعماری را عليه اين
امپرياليسم در دست دارد و گور قوای

تبليغات. اشغالگر را در عراق خواهد کند
امپرياليستها برای آنکه مبارزه توده ای و
مقاومت ملی مردم عراق را که حدود دو سال

و به لجناست در جريان است تحريف کرده 
بکشند در طول زمان ماهيت رياکارانه خويش

آنها در تبليغات خويش نيروی. را نشان ميدهد
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هدف اين مقاله نشان دادن ابعاد ديگری از
  .مسئله است

طبيعی است وقتی جريانی به انتخابات
عراق که به اعتراف خودشان نيز همگانی

رای“نيست صحه بگذارد و برايش 
مطرح نباشد آنوقت اساس حق “همگانی

انتخاب و انتخابات را به زير پرسش برده
آنوقت اين جريان و يا فرد به هيچ. است

وی فقط آن. انتخابی و انتخاباتی اعتقاد ندارد
“خوديها“انتخابی را ميپذيرد که انتخاب 

 برای وی مهم نيست چند نفر در .باشد
اگر همه مردم. انتخابات شرکت کرده اند

راق نيز اين انتخابات را تحريم کنند بازع
آنها مشروعيت. برای اين عده مهم نيست

حکومت عراق را منوط بيک همه
همه پرسی آنها در. نميکنند) رفراندم(پرسی
اين عده از بغداد. است“ همه نپرسی“واقع 

همه“که به تهران ميرسند بيکباره حامی 
اين عده در واقع برای نظر.  اند“پرسی

 چون اگر بتوان.ارزشی قايل نيستند“ مهه“
بودن را بر اساس مليت و“ همه“اعتبار 

تعيين کرد بايد.. .قوميت و نژاد و مذهب و
دربودن اعراب “ همه“اذعان نمود که 

 در ايراننی هاابودن اير“ همه“با عراق 
نژاد پرستی را که بهانگ آنوقت . فرق دارد

واقعيت. دچهره شان ميخورد بايد پذيرا باشن
اما اين است که اين عده در ايران نيز

به“ همه“ يکبار اين .را قبول ندارند“ همه“
ننگ تاريخ ايران يعنی به سلطه خاندان
پهلوی پايان داده است ولی سلطنت طلبان

را چون به نفعشان نيست“ همه“اراده اين 
 پس ميبينيم که حمايت از.نمی پذيرند

ست مخالفت باانتخابات عراق ادامه سيا
انقالب شکوهمند بهمن و فرو رفتن سلطنت

آنها بايد آرزوی. به زباله دان تاريخ است
روی کار آمدن خويش در ايران را به گور

  .ببرند
مگر انتخابات دوره هفتم مجلس شورای
اسالمی که نامزدهايش را شورای نگهبان
غربال کرده بود با انتخابات قالبی عراق

 برای رژيم جمهوریولی. فرقی دارد
اسالمی مهم اين نيست که مردم در انتخابات

، مهم آن است که وی بتواندشرکت نکردند
با تبليغات و فشار رسانه های گروهی برای

در. خويش مشروعيت بين المللی ايجاد کند
ايران هم مردم ميدانند که انتخابات قالبی

در عراق هم وضع. بوده است و هم رژيم
اگر در عراق يک. ضع استبه همين و

رژيم نسبتا دموکراتيک بر سر کار بود
نخستين شعارش بايد اين ميبود که آيا مردم
عراق با ادامه اشغال خاک کشورشان
موافقند؟ در اين صورت همه واجدين حق
رای در اين انتخابات بجز مشتی خود
فروخته شرکت ميکردند تا خواهان خروج

هار نظر مردمامپرياليستها از طريق اظ
ولی چنين وضعی ايجاد نشده است. شوند

زيرا که امپرياليستها ميدانند طرح چنين
پرسشهائی و يا مستقر ساختن دولتمردانی
که چنين شهامتی داشته باشند پايان سلطه

  . استعماری آنهاست
آنها که برای شرکت در انتخابات عراق
تبليغ ميکنند با رياکاری ميخواهند اين باور
را تبليغ کنند که اين انتخابات در شرايط آزاد

شما کلمه ای. و دموکراتيک صورت ميگيرد
از آنها مبنی بر اينکه اين انتخابات تقلبی است

، زيرا در چنين صورتی نفسنخواهيد شنيد
شرکت آنها در يک انتخابات تقلبی که مورد
حمايت مردم عراق نيست پرسش برانگيز

تصور کنيد که درحال صحنه ای را . است
اين انتخابات تقلبی مامورينی که قرار بود بر
سر کار بيايند و تالش عبث کنند تا بيک رژيم

.، برنده شونددست نشانده مشروعيت ببخشند
آيا اين پيروزی در انتخابات غير همگانی و

هم. تقلبی به کسی مشروعيت بخشيده است؟
ممردم دنيا از مسخره بودن آن با خبرند و ه

پس اين همه زور و پول را. مردم عراق
اين عده بيک محمل. برای چه هزينه ميکنند

ايدئولوژيک برای توجيه جنايات خويش و
اين عده بيش از همه. غارت عراق نياز دارند

ما ميدانند که انتخابات قالبی است و در
، در شرايطشرايط اشغال و غير دموکراتيک
  .حکومت نظامی صورت ميپذيرد

نتخاباتی را در جهان ديده ايد که صورتا
 ساعت قبل از انتخابات٢٤نامزدهای آن تا 

مخفی باشد و نامزدها در هيچ مکانی نطق
انتخاباتی نکرده باشند و مردم چهره آنها را

  نشناسند؟
و نهانتخابات عراق نه همگانی است 

نامزدهايش علنی بوده و شناخته شده اند و نه
نتايج. ک صورت ميگيرددر شرايط دموکراتي

  . آن نيز از اول روشن است
آيا ميشود تصور کرد که اين رژيم دست

 در“پيروزی سرگيجه آور“نشانده پس از 
انتخابات قالبی عراق بيکباره رگ غيرتش به
جوش آيد و به قوای اشغالگر با يک مهلت

 ساعته اخطار کند که بايد خاک عراق را٢٤
گويد که اين تصورعقل سالم مي. ترک نمايد؟
  .واهی است

ولی عده ای هستند که اين تصور واهی را
از انتخابات قالبی عراق. واقعی جلوه ميدهند

حمايت کرده از تحريم آن خودداری نموده و
  . مردم را به شرکت در آن دعوت ميکنند

اين عده طبيعتا چاره ای ندارند که برای
توجيه اعمال زشت خودشان تبليغ کنند که
انتخابات دموکراتيک است و همه نيروهای

   .دموکرات در آن شرکت کرده اند
اين عده چاره ای ندارند جز اينکه تبليغ کنند
که حضور امپرياليسم در عراق به يک
انتخابات دموکراتيک منجر شده و مردم

  . عراق آزادی خويش را بدست آورده اند
اين عده چاره ديگری ندارند جز اينکه ماهيت

نايتکارانه امپرياليسم را تحريف کنند و ویج
، و حامی حقوق، دموکراسیرا مبشر آزادی
اين عده چاره ای ندارند که. بشر جا زنند

سرنوشت مشابه سرنوشت مردم عراق را
  .برای مردم ايران نيز آرزو کنند

اگر امپرياليستها مبشر آزادی و دموکراسی
بوده و حقوق بشر را در جهان مستقر

ازند بايد نگارش تاريخ جهان را در قرنميس
گذشته بطور کلی تغيير داد و اذعان کرد که

 مرداد و سرنگونی مصدق به٢٨کودتای 
مردم ايران بوده است و بايد پذيرفت مصلحت

که کودتای اندونزی بر عليه سوکارنو و
کشتار کمونيستها با ياری آمريکا و يا تجاوز

 ۴صفحه       بقيه  در ...به کره و 

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ...انتخابات عراق
نيز قرار ميگيرد تا اعتبار بين المللی کسب

همه اين رهبران محترم و دموکرات در. کند
ممالک امپرياليستی که دستکشهای سفيد
بدست دارند همه چيز را ميدانند ولی ميترسند
.که حقايق را برمال کرده و يا بر آن تکيه کنند

 اياد عالوی مامور استعماری همه ميدانند که
آمريکاست و نميتواند نماينده واقعی مردم
عراق باشد و نه حرفهايش سنديت دارد و نه
از اراده مستقل برخوردار بوده و امضايش

، ولی با فشار امپرياليست آمريکاارزش دارد
 ميگيرند و لی لی به الاليشوی را تحويل

 حقيقتا عجب دنيای زشتی شده.گذارنديم
  !!.است

حال صحنه ای را در نظر مجسم کنيد که فيدل
کاسترو رهبر بال منازعه مردم کوبا در حال

 مجروح شده بود و دستش،سکندری خوردن
 بينی يک حاضر در صحنه را،در حال افتادن

جاریطوری زخمی کرده بود که از آن خون 
“دموکرات“، آنوقت بوقهای شده بود

 فيدلنیوسرنگامپرياليستی و نوکرانشان از 
نيشو که در حين سرنگخونهائیکاسترو 

 حنجرهوسخن ميراندند جاری شده بوده است 
 فيدل“خونريزی“مسئله . ها پاره ميکردند

کاسترو را برای طرح در شورای امنيت
جرجهللا آيت ا. سازمان ملل آماده ميساختند

واکر بوش سخنگوی کاخ سفيد را مامور
ميکرد تا بيانيه کاخ سفيد را در مورد حمايت
از حقوق بشر  جلوگيری از خونريزی به

  .سمع مطبوعات جهان برساند
ولی اياد عالوی پشتش به کوه احد است و
.نبايد از هيچ ننگی واهمه داشته باشد
ماشينهای عظيم تبليغاتی امپرياليستی از هر

تی وی وجاهت و نکوئی ميسازند و بهزش
  .جهان بنحو دموکراتيک عرضه ميکنند

هدف از نگارش اين مقاله نشان دادن ماهيت
،اياد عالوی و انتخابات قالبی عراق نيست

 که نتايجش از هم اکنون با“انتخاباتی“
مردم“ عظيم“چشم گير و شرکت “ پيروزی“

اين نتيجه. نا گفته معلوم استعراق در آن 
قابل انتظار بر هيچ انسان منصف و فهميده

حتی همدستان امپرياليست. ای پوشيده نيست
آمريکا در منطقه نظير ناسيونال شونيستهای
فارس و کرد و ترک و آريائی نژاد سلطنت
طلب و يا مجاهد مذهبی هوادار آمريکا و يا
رويزيونيستهای عراقی اين واقعيات را ميدانند

آيا.  که بر آن تکيه کنندولی مصلحتشان نيست
ميتوانيد اين صحنه را تصور کنيد که عمال
دست نشانده امپرياليستها و ارتجاع منطقه با
تکيه بر حقايق از خالی بودن حوزه های
انتخاباتی و عدم شرکت مردم در انتخابات
خبر دهند و گزارش تهيه کنند و به شکست
سياست تجاوزکارانه آمريکا اعتراف کنند؟

سلم چنين اعترافی را هرگز نخواهيد ديد وم
امپرياليستها به عراق نرفته اند تا. شنيد

دروغهای قبلی را با توسل به حقايق امروز
هدف آنها کسب نظر. تحت الشعاع قرار دهند

مردم عراق نفرت خويش را از. مردم نيست
آنها ميخواهند. آنها مدتهاست بيان کرده اند

دروغهای جديد کاملدروغهای گذشته را با 
همه تاريخ سازی امپرياليستها جعلی و. کنند

ولی. اکاذيب است و نبايد به آن اعتماد کرد
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هستيمماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق     

 

تاريخ بشريت. صميم قلب پذيرفته است
نميتواند انتخاباتی را که زير سلطه قوای

ملعبه دستاشغالگر و با حکومتی که 
استعمار است برسميت بشناسد و اصل
حاکميت مردم را که در زمان اشغال کشور
اصل بی اعتباری اعالم شده است زير پا
بگذارد و به آن انتخابات قالبی مشروعيت

حاميان چنين روشی خائنين به مردم. بخشد
 و خود را برای جاسوسی وايران هستند

.اده ميکنندهمدستی با امپرياليست آمريکا آم
حاکميت مردم عراق زمانی جلوه ميکند که
خواست فوری و بی قيد و شرط خروج
قوای اشغالگر مطرح شود تا معلوم شود
بجز مشتی رهبران خود فروخته ناسيونال
شونيست کرد و حزب برادر حزب توده
ايران در عراق کسی خواهان اشغال عراق

  .و اسارت مردم عراق نيست
ابات قالبی حمايت از تجاوزحمايت از انتخ

به عراق و آرايش چهره امپرياليسم بطور
کلی است و نظريه ای ضد انقالبی و

حزب خائن توده ايران که. ارتجاعی است
تا کنون به نوکری روسها افتخار ميکرد
حال نوکری آمريکائيها را پذيرفته است و
از انتخابات تقلبی در عراق که مظهر

.حمايت ميکندروشن استعمار است 
رويزيونيست هميشه همدست امپرياليست
بوده است و ما بخوبی در اوضاع امروز

ولی خلق قهرمان. جهان آنرا به عيان ميبينيم
عراق حزب برادر حزب توده ايران در
عراق را که مانند برادر تنی اش در ايران
راه خيانت به منافع ملی مردم عراق را در

تا کنون. ميکندپيش گرفته است مجازات 
چندين تن از اين کمونيستهای قالبی و
همدست امپرياليست در عراق به سزای

اينها. اعمال خائنانه خويش رسيده اند
امپرياليستها در عراق هستند“ کيسلينگهای“

و مردم عراق بايد همه اين خائنين به خلق و
  .عمال بيگانه را به سختی مجازات کنند

وزگان سياسیتصور کنيد که اين دري
 و به قدرتآراء را کسب کنند“ اکثريت“

رسند، آيا باور ميکنيد که آنها خواهان
خروج بی قيد و شرط امپرياليستها از
کشورشان باشند و از آنها تقاضای غرامت
کنند؟ آيا باور ميکنيد که اين عده جرات نفس
کشيدن داشته باشند و بخود اجازه دهند که

اين عده. ها گوش ندهند؟به اوامر امپرياليست
که مورد نفرت عمومی اند و به مردم کشور
خويش متکی نيستند راه ديگری ندارند جز

خروج. اينکه به نيروی اجنبی تکيه کنند
قوای اشغالگر به مفهوم آن است که مردم
قهرمان عراق اين خيانتکاران را به سزای
.اعمال جنايتکارانه خويش خواهند رساند

ه خواهان آنند که امپرياليستها تاپس اين عد
ابد در عراق بمانند تا جان کثيف خود را

  .حداقل نجات دهند
منظره زيبائی را تصور کنيد که عراق آزاد

حزب برادر حزب توده ايران به. شده است
  کجا ميخواهد فرار کند؟

بجز اسرائيل چه کسی مجاهدين خلق را در
  دامانش راه ميدهد؟

زی بر اين کوته بينی سياسیآيا ميتوانيد مر
ببينيد و اين اقدامات جنايتکارانه را که به

قيمت جان هزاران هزار اعضاء فريب
خورده تمام ميشود محکوم نکنيد؟ حقيقت اين
است که رژيم تقلبی بعدی بايد به همه خواسته

هر کس که جز. های امپرياليست تمکين کند
  .اين بيانديشد ابله است

هان خروج بی قيد و شرط ومردم عراق خوا
  .فوری اشغالگران از خاک عراق اند

مردم عراق برای تعيين حکومت خود به ولی
مردم عراق مردمی. فقيه و قيم نيازی ندارند

عاقل و بالغ اند و از سنن انقالبی فراوان
برسميت نشناختن اين حق. برخوردارند

طبيعی برای مردم عراق بی احترامی به آنها
ذاردن به توهينات و تحقيراتو صحه گ

  .امپرياليستی نسبت به ملل جهان است
 .اين همدستی روشن با امپرياليست آمريکاست
دشمنان مردم عراق و حاميان انتخابات قالبی
.در عراق دشمنان مردم ايران نيز هستند

 حمايت جمهوری اسالمی ازهمين واقعيِت
انتخابات قالبی عراق نشانه تقلبی بودن اين

  . انتخابات است
پيروان منصور حکمت که مردم را با افسانه
مسخره سناريوی سياه و سفيد مشغول کرده
اند ومبارزه طبقاتی و ملی را بدور افکنده و

در عراق“ مدنی“بدنبال استقرار جامعه 
هستند  با تشديد مبارزه ملی و آزاديبخش
مردم عراق به شدت به دست انداز افتاده اند و

تئوريسين آنها آقای. ان پت پت ميکندموتورش
تقوائی برای رفع و رجوع بن بست سياسی
که در آن گير کرده اند پيشنهاد داهيانه ای را

به نظر ايشان پس از تقريبا دو. مطرح ميکنند
سال اشغال بی نتيجه حال بايد امپرياليست
آمريکا خاک عراق را ترک کند ولی قبل از

 که همان“یسيااسالم س“ترک بايد خدمت 
است“ تروريسم“واژه جرج دبليو بوش برای 

البته. حسابی برسند و آنها را خلع سالح کنند
اگر نهضت مقاومت مردم عراق و به زعم

سالح“ اسالم سياسی“اين تئوريسين بزرگ 
برزمين نگذارد آنوقت امپرياليست آمريکا بايد
تا زمان خلع سالح کردن کامل آنها در عراق

 وی ميخواهد اين کاالی فاسد و پراز.بمانند
تناقض را که نتيجه عملی اش ادامه اشغال
عراق است زير روپوش مخالفت با اشغال به
هواداران معترضش که دچار سرگيجه شده

اين پيروان صميمی منصور. اند بفروشد
حکمت نفهميده اند که ريشه تفکر انحرافيشان
در نظريات ارتجاعی و ليبرالی منصور
.حکمت در همه زمينه ها نهفته است
تناقضاتی که در عمل و حرفشان پديد ميآيد

 ضد کمونيستی است،مبنای ايدئولوژيک دارد
.و اين قصه فقط در عراق به پايان نميرسد

آنها قادر نيستند. اين قصه سر دراز دارد
توضيح دهند که چگونه ميخواهند تئوريهای

يد و شرطپوچ خويش در مورد آزاديهای بی ق
بهر طرف که بنگری.  در عراق پياده کنند،را

  .مملو از قيد و شرط است
اين جريان اسرائيلی در واقع هوادار ادامه

اين ها کسانی بودند. اشغال خاک عراق است
کارزار جهانی از طريق اينترنت که با يک

از جمع آوری کمک مالی و معنوی برای
فهایحر. مبارزين عراقی ممانعت ميکردند

 ٩      بقيه  در صفحه ...آنها در 

  ...انتخابات عراق
و يا هر...  ويتنام و الجزاير و کودتای شيلی و

جا رد پای کثيف امپرياليست آمريکا مشهود
است به نفع بشريت بوده و بايد از آن سياست

  .حمايت کرد
اگر انتخابات آزاد و دموکراتيک آ ن است که
در افغانستان و عراق انجام شده است بچه

  يد در ايران انجام شود؟دليل مشابه آن نبا
اگر تجاوز امپرياليستها نتايج نيکو به بار
آورده بچه دليل تجاوز به ايران و کشتار مردم

و يا“ بنيادگرای اسالمی“ايران به اتهام 
ومت ملی درتروريست خواندن نهضت مقا

  ميهن ما مذموم است؟
بچه دليل پيشنهاد حمله به ايران برای آوردن

ی از طرف دولت متمدندموکراسی و آزاد
آمريکا که سناريوی سفيد را در ايران مستقر
ميسازد و آخوندها را به سزای اعمال
جنايتکارانه شان ميرساند مضر تشخيص داده

، توده ايها و؟ مگر سلطنت طلبان!!ميشود
دشمنها و پيروان منصور حکمت  اکثريتی
، استقالل و حقوق بشر، دموکراسیآزادی
  هستند؟
  !ستندآری ه

تفکری که از چهره ديوی بنام امپرياليست
آمريکا که بيش از يک قرن تجربه تاريخی در

 فرشته،مورد جنايات مهيبش وجود دارد
، تفکری نيست که خواهاننجات بسازد

الت اجتماعید، عدموکراسی، ، استقاللآزادی
اين. و تحقق حقوق بشر در ايران باشد
ت زمينهانحراف فکری که تحريف تاريخ اس

بروز هر تفکر انحرافی و خطرناک ديگری
است که يکی پس از ديگری و نتيجه منطقی

  .موضعگيری قبلی بروز ميکند
حمايت از انتخابات قالبی و ضد دموکراتيک
در عراق صحه گذاری بر اين دروغ

و ساير“ متمدن“امپرياليستهاست که گويا آنها 
   .ند“بربر“ملل 

، حمايت از اشغالحمايت از انتخابات عراق
، حمايت از انتخابات غير همگانیعراق است

، حمايت ازو نامزدهای مخفی و تقلبی است
 که برده ای استرامسلوب االآتی رژيم 

حضور امپرياليستها در منطقه و بويژه در
صحه“ تروريسم“عراق به بهانه مبارزه عليه 

ميگذارد و بايد به زير قراردادهای استعماری
حمايت از نقض اصل حق. بگذاردء امضا

  .تعيين سرنوشت خلقها بدست خويش است
حمايت از انتخابات قالبی عراق تائيد آشکار
نقض حقوق بين الملل و موازين برسميت

انتخابات در شناخته شده جهانی است ک
ممالک اشغال شده را نامشروع ارزيابی

نه انتخاباتهای قالبی در زمان اشغال. ميکند
 در ممالک زير سلطه آنها مشروعيتنازيها

داشت و نه انتخابات قالبی آمريکائيها در
ويتنام جنوبی و نه انتخابات تقلبی روسها در
افغانستان و  چکسالواکی و نه انتخاباتهای
قالبی در ممالک افريقائی که زير سلطه
آشکار استعمارگران انگليسی و فرانسوی

عراق راهر کس که انتخابات قالبی . بودند
تائيد کند حامی تجاوز امپرياليست آمريکا به
عراق بوده و دروغهای جرج بوش را در
مورد استقرار دموکراسی و حقوق بشر در
عراق و در خاور ميانه و در سراسر جهان از
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

  ...قطعنامه کنگره حزب کار ايران
  .   قرار دهد

نظر به اينکه اشغال عراق ربطی به دمکراسی
و حقوق بشر نداشته و ندارد و امپرياليسم
آمريکا بر اساس ماهيتش نميتواند چيزی بجز
ويران سازسی زيرساخت جامعه، قتل و خون

  .ريزی و شکنجه و ناامنی به ارمغان آورد
حزب ما در ادامه سياستهای صحيح خويش،

 را قويا محکوم ميکند واشغال عراق و ادامه آن
از مقاومت مردم عراق که از هستی و استقالل
و تماميت ارضی خود به دفاع برخاسته و
امپرياليسم آمريکا و متحدين اش را با بحران

  .جدی روبرو ساخته اند، پشتيبانی ميکند
 دالورانه  مردم عراق را  بخشیِد حزب ما نبر

تی دراز مبارزه ضد امپرياليستی خلقهای گي
تضعيف امپرياليسم غول پيکر آمريکا ارزيابی
کرده و حمايت از اين پيکار ضد استعماری،
مترقی و انقالبی را وظيفه همه کمونيستها،
نيروهای ترقی خواه  و همه آزاديخواهان جهان

   .می داند
حزب ما همصدا با نيروهای استقالل طلب و
ضد امپرياليست عراق، خواهان خروج بی قيد
و شرط همه نيروهای اشغال  گر از خاک
عراق است و نخستين گام برای تحقق تشکيل
حکومت ملی ومستقل و دمکراتيک را در
بيرون ريختن تمامی راهزنان بين الملللی از

  .کشور عراق می داند
حزب ما بر اين باور است که فقط در روند نبرد
آزاديبخش ملی و ضد امپرياليستی درعراق

کمونيستها قادر خواهند بود اعتماداست که  
مردم را جلب کنند و انقالب آزاديبخش را  بدون
واسطه به مرحله بعدی تکامل داده و عراق را

درغير اينصورت پا. در راه سوسياليسم بيافکنند
گرفتن نيروهای ارتجاعی و بنيادگرا مبارزه
انقالبی و ضد امپرياليستی را سرانجام به بيراهه

رد و صدمات جبران ناپذيری به جنبشخواهند ب
  .خواهند زد

حزب ما انتخابات قالبی و مسخره درعراق را
که فاقد هرنوع مشروعيت می باشد، و در
شرايط اشغال خاک عراق و حکومت نظامی و
توسط يک دولت دست نشانده استعماری
صورت می گيرد قويا محکوم ميکند و شرکت

 دليل ودراين مضحکه استعماری را به هر
توجيه ای که صورت گيرد، مشروعيت بخشيدن
به اشغال امپرياليستی عراق و خيانت به منافع

تحريم اين. ملی مردم عراق ارزيابی ميکند
انتخابات و خواست خروج بی قيد و شرط
نيروهای اشغال گر از خاک عراق مهمترين و
صحيح ترين شعار کمونيستها و نيروهای ميهن

  .تپرست درعراق اس
حزب ما از پيکار مسلحانه مردم عراق عليه
نيروهای اشغال گر و کارگزاران ريز و
درشتش دفاع کرده و هرگونه تالش برای تکه
تکه کردن کشور عراق که خواست امپرياليست
آمريکا و صهيونيستهای اسرائيلی است، شديدا

  . محکوم ميکند
حزب ما همدستی ناسيونال شونيستهای کرد به

بارزانی و طالبانی و همچنين حزبزعامت 
حزب کمونيست“تقلبی کمونيست عراق و 

اين شعبه فرقه مسخره منصور“ کارگری عراق
حکمت و جمعيت ها و محافل مذهبی ديگر با
نيروهای اشغالگر و امپرياليستی را محکوم

کرده و اين جريانات را بعنوان خادمان
امپرياليسم و صهيونيسم در عراق و منطقه

تجربه عراق نشان ميدهد که. رزيابی ميکندا
مبارزه با ناسيونال شونيسم، رويزيونيسم،
ترتسکيسم، اکونوميسم از مبارزه با امپرياليسم

    .جدا نيست
زنده باد نبرد رهائيبخش مردم عراق عليه  

  !ارتجاع و امپرياليسم
زنده باد همبستگی  خلقهای ايران و جهان با 

  !مردم عراق
د و شرط نيروهای اشغالگر از خروج بی قي
   !خاک عراق

***** 

و بويژه امپرياليسم آمريکا را بشناسد شايد
نتوان بر وی از نظر معرفتی و آنهم در پرتو
خدمات قابل ارجش ايراد گرفت ولی چنانچه
کسی در قرن بيست يکم پس از شاهد بودن
فجايع مستمر اين امپرياليسم به وی چشم اميد

بندد و خط مشی خود را برای کسب نظر اينب
عفريت بشريت تغيير دهد آنگاه يا يک
کاسبکار نا وارد سياسی است و يا جنايتکاری
است که حقيقت را ميداند ولی آنرا وارونه

  . جلوه ميدهد
بايد پرسيد که اين اقدامات جنجالی و بی نتيجه
و کينه توزانه غير سياسی که بنفع مردم ايران

، چه انگيزه ناسالمی را بايد دوا کندنيست
البقفايده اش چيست؟ رژيمی را که در 

مجاهدين امپرياليستهای آمريکائی بر سر کار
، در ميانآورند در ايران ما دوامی ندارد

، رژيمی دست نشاندهمردم احترامی ندارد
است که بايد برای حفظ خود به راه شاه و

 پشتک نفس اين موضعگيريها و.شيخ برود
وارو زدنهای ناشی از سرگيجه و بن بست

 نفی. نقض غرض استسياسی است و عمال
تفی بر. آرمانهای انقالب شکوهمند بهمن است

بقاِء. و هرگز قابل توجيه نيست. گذشته است
 بی ارزشترين نوع بقاء،بهر قيمت تن دادن

مرده های متحرکی که فاقد حداقل. است
  .   احترامند

  .اد جديد توجه کنيدحال به اسن
 بتاريخ پنجشنبه٥٢٨برنامه مونيتور شماره 

 تا٥٤/٢١ از ساعت  ٢٠٠٥ فوريه ٣
از کانال يک تلويزيون آلمان  دقيقه٣٠/٢٢

  .مطالب زير را منعکس کرد
 گزارش- نقشه های سری دولت آمريکا“
و“  Markus Schmidtمارکوس اشميت “
  .“John Goetzجان گوتس“

   :هدف جنگ ايران
 فيلمنامه مدتهاست که- حمله نظامی به ايران

نوشته شده است و اکنون تدارکات آن انجام
نيروهای ويژه هم اکنون با ماموريت. ميشود

برای اين. از طرف آمريکا مشغول فعاليت اند
منظور سازمان سری وزارت دفاع آمريکا
روی مجاهدين خلق دشمنان خونی رژيم

  .ه استماليان ايران حساب باز کرد
اين سازمان از طرف دولت آمريکا در سال

 و از طرف اتحاديه اروپا از سال١٩٩٧
رده“ سازمان تروريستی“ بعنوان ٢٠٠٢
  .“هم عرض با القاعده. بندی شد

آنگاه بعد از اين توضيح کوتاه با يکی از
  . مصاحبه ميکند“سيا“مامورين سازمان 

  مامورRay Mc Governری مک گاورن  
به چه دليل“: ميگويد“ CIA“يا سابق س

آمريکائيها با سازمانهائی نظير مجاهدين خلق
برای اينکه آنها در محل. همکاری ميکنند

حضور دارند و حاضرند اسب درشکه ما
قبلها برای ما سازمانی تروريستی. شوند
، ليکن حاالامروز هم تروريستی اند. بودند

تروريستهای خود ما هستند و ما در اعزام
  .آنها به ايران تاخيری بخود راه نميدهيم
در اينجا ،همه بندها به پنتاگون ختم ميشود
، در اينجالشگرکشی به عراق تدارک ديده شد

 عمليات مربوط به ايران در٢٠٠٢از پائيز 
 ۶      بقيه  در صفحه ...جريان 

  ...مجاهدين خلق وامپرياليسم
  ). نظامی شاه

در کيفر خواست ما را متهم به ارتباط با“ 
ما ايرانی هستيم و به. بيگانگان کرده اند

تاريخ سرشار از مبارزه و پيکار خود
کشوری را در ودخالت هيچ... افتخار ميکنيم

مورد ميهن خود نميپذيريم و بهمين دليل
ه ما برای بريدن دست بيگانگان واست ک

  . غارتگران امپرياليست مبارزه ميکنيم
....  

، بگذار رگ و پوست مابگذار شکنجه کنند
تا ظلم هست مبارزه. در راه خلق فدا شود

هست و تا مبارزه هست شکست و پيروزی
هست ولی سرانجام پيروزی متعلق به خلق

اين را من نميگويم اين را تاريخ. است
اين را نبرد قهرمانانه خلق ويتنام. ويدميگ

اين را خلقها ميگويند و خلقها. ... ميگويد
  .“حقيقت را ميگويند

نقل از دفاعيه مهدی رضائی گل سرخ(
انقالب ايران در بيدادگاه نظامی رژيم وابسته

  ). به امپرياليسم ايران
  
در پايان جنگ امپرياليسم ناجوانمرد“

 راه انگليسديگری بروز کرد و قدم در
اين کشور استعمار طلب اياالت. گذاشت

متحده آمريکا بود که اکنون در ويتنام برای
ژنرال کائوکی عامل دست نشانده(کائوکی

آمريکا در ويتنام بود که پس از کودتای
امپرياليست آمريکا بر عليه نوکر قبليش

)توفان- آقای نگودين ديم بر سر کار آمد
 ديگر پشتيبانسينه ميزند و در ممالک

کار بجائی کشيد... در ايران. ارتجاع است
اشتباه. که آمريکا طلب سهم خود را ميکرد

عدم توجه به ماهيت) مصدق(دولت وقت 
آمريکا تمام سهم. امپرياليسم آمريکا بود

نفت عربستان سعودی را بخودش اختصاص
داده بود و در مورد ايران نقشه مشابهی

  .“داشت
 مدافعات آقای مسعود رجوینقل از آخرين(

در دادگاه نظامی سری رژيم وابسته به
  ).امپرياليست آمريکای پهلوی

آقای رجوی بدرستی به اشتباه دکتر مصدق
تکيه ميکند که نتوانست ماهيت امپرياليسم

اين عدم شناخت برای. آمريکا را بشناسد
مبارزه ضد استعماری مردم ايران نتايج

مصدق در سالهایحال اگر . وخيمی داشت
 در قرن بيستم قادر نشد ماهيت امپرياليسم٣٠
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

، و طبيعتا مواظبآنها ما را کنترل ميکنند
واحدهای ما در عراق فقط بخش. ما هستند

ما. کوچکی از جنبش ما را تشکيل ميدهند
  .“چند هزار هوادار در ايران داريم

ن مجاهدامبارز: مونيتور ادامه ميدهد
در واشنگتن ورا با آمريکا بهترين تماسها 
  .دارنددر پشت پرده 

  :و سپس در بخش ديگری از برنامه ميآورد
ديداری از شرکت خصوصی گلوبال

زمينه تخصصی اين. Global Optionsاوپشنز
شرکت دادن آموزش نظامی در سراسر

  . جهان است
بر اساس تحقيقات مونيتور اين شرکت برای

هدين فعاليتيافتن مربيان نظامی برای مجا
و با ماموريت از طرف پنتاگون، ميکند

  .   را هماهنگ ميگرداندهای الزمهمکاري
، پاسخدر مورد پرسش نقش واسطه گی آنها

،همکاری. مبهم غير قابل انتظاری ميدهند
، ليکن از، ما همديگر را ميشناسيمبله

پرداخت مستقيم برای خدمات به شرکت
  .“خبری نداريم

 مسئولNeil Livingstoneون نيل ليوينگ است
مجاهدين خلق: گلوبال اوپشنز ميگويد

.مدتهاست که از تروريسم دست کشيده اند
در حقيقت امر مسخره ای بود که آنها را در

در واقع. فهرست تروريستها قرار دهند
.داروی مسکنی برای دولت ايران بود
امتيازاتی برای اينکه مذاکرات را با آنها به

من. ما با مجاهدين کار نميکنيم. دپيش ببرن
، من برايشان درمهمان آنها بودم

بدون چشم )توفان- کنگره آمريکا(کنگره
زيرا که من مدتهاست. تبليغ ميکردمداشت 

مدت سی. مناسبات حسنه ای با آنها دارم
  .“سال

رئيس بخش: تضادی از زبانی قابل استناد
، بهسابق خدمات سری نظامی النگ

گلوبال اوپشنز از طرف: يان کردمونيتور ب
پنتاگون بعنوان رابط تعيين شده است تا
سرپوشی بر همکاری پنتاگون با يک

  .سازمان تروريستی بگذارد
اغلب برای“: ميگويد  Pat Langپات النگ 

.عمليات سری بيک محکم کاری نياز است
ازجمله اينکه اين عمليات به حکومتی که

ت را داده استماموريت انجام اين عمليا
اين از آن جهت مهم است که. ربط پيدا نکند

اگر عمليات با شکست روبرو شد و رو شد
  .بتوانند بگويند که ما نبوديم ديگران بودند

 و اين ديگران گلوبال اوپشنز:پرسشگر
  است؟ 
مـــــ دقيقا همان چيزی است که من ه:النگ

  . شنيده ام
 اين بارولی. آنها مجددا يک سر معامله اند

در طرف صدام حسين نيستند در طرف
  .آمريکا هستند

منافع بازی ، هميشه توِپهميشه قابل استفاده
  .“ها

از کنار اين گزارش پس از روی کار آمدن
مجدد بوش در آمريکا نميتوان براحتی

اين بخشی از سياست آمپرياليسم در. گذشت
ايران است که با چند دست بازی کند تا با

  . آنها ببرديکی از 
علم کردن پس مانده های پهلويها و ساواکيها

 علم کردن کنفرانس برلينی ها،و رستاخيزيها
، علم کردن ناسيونالو رفراندمی ها

شونيستهای کرد ايرانی و کردهای آموزش
و آمريکا به ايران و حتیديده در اسرائيل 

سازمان دادن مهاجرين يهودی ايرانی از
و ورود به سر زميناسرائيل به ايران 

مادريشان که هيچگاه نتوانسته اند تعلق
ورود!!. خاطرشان را به ايران از ياد ببرند

مجاهدين و پاره ای سازمانهای مورد حمايت
 جرججنبش مردمی“حمايت از برای تکميل 

، اوکرائينيزه کردن ايران بنحو شرقی“بوشی
  .است

نجالب اين است که بدانيد نام سازمان مجاهدي
خلق ايران در آلمان نيز در فهرست
.سازمانهای تروريستی قرار گرفته است
سازمان امنيت آلمان بسياری از فعاالن و
هواداران مجاهدين خلق را به بازجوئی
فراخواند و آنها را تحت نظر گرفت و

چنين. فعاليتشان را در آلمان ممنوع ساخت
سازمانی پس از اين که در عراق حاضر به

ری با امپرياليسم آمريکا شد و با آنهاهمکا
حتما(ء کردامضا“ قرارداد آتش بس“

آمريکائيها از مجاهدين ترسيدند و مجبور
شدند با آنها کنار بيايند تا تلفات زيادی متحمل

بيکباره در شهر برلين) توفان-نشوند
جسورانه و با اعتماد به نفس کامل در حالی

 تقاضایکه مهر تروريست بر پيشانيش بود
 بهمن به مناسبت٢٢برگزاری تظاهراتی در 

مين سالگرد انقالب ايران عليه رژيم٢٦
 ٩      بقيه  در صفحه ...یجمهور

  ...مجاهدين خلق وامپرياليسم
اينجا مرکز قدرت جناح موسوم به.  است
برای آنها عراق. افظه کاران نوين استمح

نخستين گام برای سرنگونی قدرتمندان تهران
  .است

...  
آنها اکنون از مرز به ايران برای فعاليتهای

دستگاهای. سری معمولی اعزام ميشوند
 برای اينکه برنامه اتمیردياب نصب کنند

 اهداف حمله را برای.ايران را کنترل کنند
کنند شايد همحمالت هوائی مشخص 

اردوگاههای سری تاسيس کنند و استقرار
يک کمی هم. نيروهای نظامی را کنترل کنند

  . “خرابکاری
ليکن تفاوت بزرگی است، آنها تروريست اند“

که تروريستهای من هستند يا تروريستهای تو
    .“هستند

يکی از کارمندان زن وزارت جنگ آمريکا
دردر مصاحبه خويش اطالعات خود را 

  :مورد مجاهدين چنين بيان ميکند
“Karen Kwiatkowskiکارن کيوياتکفسکی “

 درقبال“  :کارمند سابق پنتاگون می گويد
موقعيکه رياست جمهوری ٢٠٠٢پائيز سال 

،برای حمله به عراق مشغول فعاليت بود
اداره برنامه ريزی ويژه به ايراننظر 

ينمحافظه کاران نوين در ا. معطوف بود
مورد فکر ميکردند که روششان در مورد

در تصور جهانی آنها.  باشد ايران چگونه
ايران از مدتها قبل يک هدف مورد نظر بوده

  .است
پخش فيلمی از(ويديوی آموزشی مجاهدين
از سالهاست که). آموزش نظامی مجاهدين

پنتاگون فشار ميآورد که نام مجاهدين را از
د و آنها را بهفهرست تروريستها حذف کنن

.عنوان نيروی مقاومت به رسميت بشناسند
 آنها متحدين،برای برنامه ريزان جنگ

، آموزش ديده در فنطبيعی هستند
 . “، منضبط و تعليم يافتهخرابکاری

ين خلق حاضرند اقداماتی بکنند که مادمجاه“
خود از انجام آن شرم داريم و ترجيح ميدهيم

لک دقيقا برایمعذا. در موردش سکوت کنيم
  “.چنين ماموريتهائی  از آنها استفاده ميکنيم

محمد محدثين که در گذشته بنحو چندش آوری
افتخار ميکرد از اينکه رژيم جمهوری
اسالمی شهدای مجاهدين را در الی پرچم
آمريکا می پيچد و به خاک ميسپارد و اين را
نشانه نزديکی مجاهدين از بدو امر به

 خويشحبها، در مصانستآمريکائيها ميد
بيشتر در فکر آن است که قيمت مجاهدين را

هر. بازار افزايش دهد “محترم“تجار مانند 
 و هواداران را در ايران باالءچه تعداد اعضا

ببرد ابهت و بهايشان در نزد آمريکائيها
افزايش مييابد و بيشتر روی آنها سرمايه

سرمايهطبيعی است که . گذاری ميکنند
گذاری امپرياليستی بدون طمع و چشمداشت

ای فکر نيست و خوش خيالی است اگر عده
ميکنند مشغول آنند تا سر امپرياليست را کاله
بگذارند و يا حداقل برای فريب اعضايشان
.اين نوع استدالل مسخره را به کار ميگيرند

 آقای محمد محدثين که چوب حراج،بگذريم
بعنوان سخنگوی ميزندرا بر سر مجاهدين 

همکاری با آمريکائيها؟“ :مجاهدين ميگويد

  ...مشک آن است که خود 
 را پيروزی نشان دهند بهترين سند ورشکستگی

  . آنهاست
حوزه های اخذ رای در شرايط اشغال خاک عراق

رسانه. و استقرار حکومت نظامی بکلی خالی بود
های گروهی مجاز نبودند اخبار واقعی انتخابات

صفهای مصنوعی توسط اقليتی. را منتشر کنند
ز را با هنر فيلمبرداری بزرگ کرده و برناچي

، تاروی آنتنهای تلويزيونی جهان ميفرستاند
آنها. حقانيت تجاوز جرج بوش را توجيه کنند

عراقيهای خارج از کشور را با فشار دول
.امپرياليستی به پای صندوقهای رای فرا خواندند
به جز در سوئد که اکثريتی از ناسيونال

مدست امپرياليستها النه کردهشونيستهای کرد و ه
اند و در انتخابات قالبی با دهل و سرنا برای گرم
کردن هياهوی امپرياليستها شرکت کردند در ساير
ممالک جهان عراقيهای شرافتمند عليرغم خطر

از شرکت در اين“ تروريست“متهم شدن به 
انتخابات سازمانيافته و پر خرج و تقلبی دوری

ل امپرياليستی نيز نتوانستتهديدات دو. جستند
در ايران. آنها را به پای صندوقهای رای بياورد

غير دموکراتيک نيز ظاهرا انتخابات دموکراتيکی
صورت گرفت و عراقيهای مقيم ايران ناچار شدند

و مخالفت با“ تروريسم“از ترس متهم نشدن به 
و احزاب شيعه زير“ اياد عالوی“و “ آمريکا“

 در انتخابات“داوطلبانه“دانه و آزا“نفوذ ايران 
معلوم شد در ايران استبدادی.  شرکت کنند

  .انتخابات آزاد هم ميتواند صورت پذيرد
رسانه های جهان که انحصارشان در دست

هاست بيشتر به اين دو انتخابات امپرياليست
 ٧      بقيه  در صفحه ...تکيه“ پرجمعيت“
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

  ...مشک آن است که خود  
 تصاوير مخلوط چند هزار نفری از مشتی. کردند

واجدين و غير واجدين شرکت در انتخابات را
 ميليونی واجدين شرکت در١٥آنهم از جمعيت 

انتخابات سرهم بندی کرده و با همه هنر مکارانه
فيلمبرداری و استعداد دروغپردازيشان به نمايش
گذاردند تا فقط نمائی از شرکت مردم را در

. افکار عمومی جهان بدهندانتخابات به خورد
انتخابات قالبی عراق يک جنگ روانی برای

  .ارتش شکست خورده آمريکا در عراق است
 لندنی“الزمان“مخارج تلويزيون عراق و نشريه 

را در عراق سازمان امنيت عربستان سعودی
پرداخت ميکند که زير نفوذ کامل آمريکا و

ساير نشريات و رسانه های.  انگليس است
گروهی زير کنترل مستقيم قوای اشغالگر هستند تا

چه. جعل سند را از قول مقامات عراقی کامل کنند
فرقی برای امپرياليستهائی که جنگی خانمانسوز و
جنايتکارانه را با دروغ و عوامفريبی آغاز کرده

، ميکند که بر کوه های رياکاری خود تپه هایاند
 دروغ.نندانبار کاز عوامفريبی بيشتری نيز 

شرکت عظيم“ در عراق و يا “موفقيت انتخابات“
 نتيجه منطقی دروغهای“مردم عراق در انتخابات

زيرا. قبلی است و طور ديگری هم نميتواند باشد
با استناد به اين دروغ جديد ميتوان سرنگونی
رژيم صدام حسين را بدست قوای خارجی و

منشاستقبال مردم عراق را از مشتی آدمخوار دد
توجيه کرد و افسانه استقرار دموکراسی در عراق

  .را بر صفحه اول نشريات جهان منتشر ساخت
وزير امور خارجه تازه از راه رسيده آمريکا که
از هول حليم در ديگ افتاده بود با احمق شمردن
مردم جهان تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را

عایاين ادعا مغاير اد.  در صد اعالم کرد٨٠
سفير اردن در آمريکا بود که تحريم کنندگان را به

کميسيون.  در صد کاهش داده بود٤٠رقم 
انتخابات عراق که عقلش از وزير امور خارجه
آمريکا ظاهرا بيشتر است با شرمساری تعداد آنرا

 درصد کاهش داد و٧٠در جريان انتخابات به 
 در صد٦٠پس ازپايان انتخابات آنرا با رقم 

تعداد واقعی به مراتب از اين مقدار. حيح کردتص
آخر مگر امکان داشت که رژيم. نيز کمتر است

دست نشانده عراق اعالم کند تعداد شرکت
 در صد بيشتر نبوده٣٠کنندگان در انتخابات 

است که اکثريت آنها را نيز کردهای خود فروخته
اکثريت مردم عراق اعم از. تشکيل ميدادند
تمند و انقالبی و عرب و ترک و ياکردهای شراف

  . شيعه و سنی در اين انتخابات شرکت نکرده اند
اين واقعيتی است که با هيچ دسيسه ای نميتوان

آواز دسته جمعی و هماهنگ شده. آنرا کتمان کرد
همه رسانه های فريبکار امپرياليستی و ارتجاعی
برای فريب مردم است تا در يک جنگ روانی

ت را که به چنين شبکه اطالعاتیروحيه مقاوم
حال خوب. قدرتمندی مسلح نيست درهم بشکند

است به اسنادی که تا کنون از اين انتخابات قالبی
آموزش و تعمق در. منتشر شده است مراجعه کنيم

اين اسناد برای هموطنان ايرانی ما بسيار مهم و
  .   حساس و سودمند است

    Stern shortnews نشريه اشترن شورت نيوز“
اسرائيلی: انتخابات در عراق “در تحت عنوان “

  “دها نيز مجازند در اخذ رای شرکت کنن
سخنگوی:  نوشت ١٥/٠١/٢٠٠٥در تاريخ “

عراق در خارج ت کشورانتخابامرکزی اداره 
اعالم کرد که در انتخابات عراق کسی بعلت

از حق رای یو يا جنسيت ، نژادیتعلقات مذهبی
  .دمحروم نميشو

برای شرکت در انتخابات عراق کافيست که
.تابعيت عراق را در حال و يا گذشته دارا باشد
وی تاکيد کرد که اين حکم حتی در مورد اتباع

پس از تاسيس دولت. اسرائيلی نيز معتبر است
 هزار يهودی عراقی به اسرائيل١٣٠اسرائيل 
  .“رفته اند

دکانیفرزندانی که پدرانشان عراقی اند و نه کو
  “.که مادرشان عراقی اند دارای حق انتخاب اند

جشن““نشريه اسرائيلی هارث تحت عنوان 
 : نوشت“، انتخاب کننده اسرائيلی“دموکراتيک

از شهر    Ulrich w.Sahmساهم. آقای و
گزارش زير را) توفان-بيت المقدس(اورشليم

  .ارسال کرده است  ntvفا.ت.برای تلويزيون ن
در نشريه  Sami Samoucha وخاآقای سامی سام
 شرح رای دادنش راHaaretz اسرائيلی هارث

بعنوان تبعه اسرائيلی در شهر امان در اردن
هاشمی در جريان انتخابات عراق بطور مفصل

  .بيان کرده است
چيز باعث شگفت زده گی من از چهرههيچ “

پرسشگر ناظران رای گيری در دبستان دخترانه
- پايتخت اردن( شهر اماندر محله صفويه در

من گذرنامه اسرائيلی و سند قديمی. نشد) توفان
 ساله خروج پدر بزرگم را از عراق که با٥٤

 همراه بود“ترک عراق برای هميشه“مالحظه 
به مقامات امنيتی و ناظران انتخاباتی ارائه

  . “کردم
نگاه ناظر سبيلوی انتخاباتی ميان تحقير تا

 چهره متحجر بابا. تعجب تغيير ميکرد
گرانبهاترين سند خانواده من در يک اطاق
کناری گم شد و به من فرمان داد در کنار

پس از پنج دقيقه مرد سبيلو. مامورين باقی بمانم
در حاليکه لبخندی سراسر چهره اش را پوشانده
،بود ظاهر شد و به نگهبانان به عربی گفت

د و رو به من کرده افزو.بگذاريد وارد شود
  ,Welcome، لطفا دنبال من بيائيدخوش آمديد“

“please follow me.  
چهار زن و يک مرد جوان از قبل منتظر من

با يک صميميتی. همه آنها لبخند ميزدند. بودند
که من نظيرش را تا آن هنگام در انجام يک
عمل بروکراتيک نديده بودم و به من صندلی

من فقط يک واژه عراقی. تعارف کردند
 حالت چطور“Aschlonkاشلونک “ميشناختم 

است؟  کارت انتخاباتی و گذرنامه اسرائيلی من
  .ضميمه هم در جيب پيراهنم بود

من ميخواستم بعد از اينکه عراق اعالم کرده
 سال١٨بود که همه عراقی های باالی 

ميتوانند، جنسيت و يا مليت صرفنظر از مذهب
خاباتی سبيلويک ناظر انت. ، رای دهمرای دهند

با صورت افتاده به من نشان داد که انگشتم را
روی يک ابری فشار دهم که در مرکب تيره

رنگ اش بعد از يک“. رنگی غوطه ور بود
 اين را مرکب چی دبستان“ ماه از بين ميرود

  .دخترانه صفويه بر زبان آورد
مسرور از سياه کردن انگشت من تا از رای

د به من يک ورقه اخذدادن مجدد جلوگيری شو
 نام عربی١١١ستر داد که رای به بزرگی يک ُپ

به روی آن نوشته بود و مرا به پشت پرده
  .فرستاد

يکی از. ولی من فقط انگليسی و عبری ميفميدم
نام“گفت که . ناظران انتخاباتی را صدا کردم

و اسم حزب را بر“ حزب را در گوشم بگوئيد
چنانچه“ه گفتم  من معترضان.ورقه رای نوشت

من اسامی را مقايسه کنم تا حزب مورد نظر را
پيدا کنم ساعتها وقت ميگذرد و ساير رای

 وی با انگشت محلی.“دهندگان نا شکيبا ميشوند
را روی ورقه رای نشان داد و من آنرا با
يادداشتم مقايسه کردم و چهار بار عالمت گذاردم

قی کهو آنگاه ورقه اخذ رای را به داخل صنو
بعلت شفافيت محتوايش از بيرون معلوم بود

  .انداختم
برخی عراقی ها حاضر در اطاق به من با
،مهربانی سالم کردند و برای نخستين بار خنديدند

 نيز که در کنار ديس مرکبش ايستادهمرکب چی
سرشار از خوشحالی يک. بود به من خنديد

فقط. تاکسی ميگيرم و رهسپار اسرائيل ميشوم
نگشت سياهم مدتها به من يادآوری ميکند که درا

  .“يک جشن دموکراتيک شرکت کرده ام
اين دو نمونه نشان ميدهد که چه دستهای کثيفی در
کار آرايش کردن يک انتخابات تقلبی و مسخره و

رای. آنهم با چه بيشرمی و وقاحتی دست دارند
زبان. دهنده اسرائيلی دشمن عراق و اعراب است

يداند و لذا نميداند و نميتواند هم بداند کهعربی نم
 نفر نامزدهای قالبی عراقی چه برنامه ای٧٢٠٠
،، حتی قيافه افراد مورد نظرش را نميشناسددارند

در جيبشولی ، نميداند نام آنها را چگونه مينويسند
مصطلح( يک يادداشتی دارد که حکم ورقه تقلب

 از روی.دداربر سر امتحان  را )توفان-“تُن“به 
آن رونويسی و بهتر بگوئيم نقاشی ميکند تا حزب
مورد نظر دولت اسرائيل در عراق بر سر کار

دولت اردن اين اسرائيلی را که تابعيت. بيايد
عراق ندارد به خاک اردن راه ميدهد و برايش
تسهيالت فراهم ميکند تا بطور غير مجاز در رای
هگيری به استناد بندی ساخته و پرداخت

تعداد. استعمارگران در قواعد انتخاباتی رای دهد
 سال٦٠اين افراد با خانواده هايشان پس از حدود 

.ترک خاک عراق تقريبا چند صد هزار نفر است
آنها خود را صاحبان اصلی عراق ميدانند که

و آنوقت اين. توسط اعراب از آنجا رانده شده اند
.نندميخوا“ جشن دموکراتيک“نمايش مضحک را 

اين يهوديها همان کسانی هستند که به کردستان
عراق آمده و زمينهای کردستان را بعنوان عراقی

هم اکنون. ميخرند و با ايران ما همسايه شده اند
زمزمه هائی را مطرح ميکنند که گويا هزاران
خانواده کرد يهودی از ايران به اسرائيل رفته اند

ها هنوز خود راآن. و بطور موقت در آنجا ساکنند
  . ؟!!ايرانی ميدانند

از اين جمله مثالها دو تن ديگر از اسرائيليها
  .هستند که در انتخابات عراق دست داشته اند

دو تن از اين جاسوسان عرب اسرائيلی بنامهای
“احمد ياسين تَختی“ و “نبيل ژرژ يعقوب رزوق“

.توسط نيروهای مقاومت در عراق دستگير شدند
يل تائيد کرد که اين دو نفر در تاريخدولت اسرائ

. از اسرائيل به اردن رفته اند١٤/٣/٢٠٠٤
ربايندگان در قبال آزادی آنها آزادی اسرای شيعه
و سنی را که توسط نيروهای آمريکائی و

بايد پرسيد. متحدينشان اسير شده اند طلب ميکنند
که مگر عراق جنگ زده محل بسربردن ايام

اسرائيلی عرب زبان به آنمرخصی است که دو 
وارد شده اند؟ مگر حکومت دست نشانده عراق

  .اسرائيل را به رسميت شناخته است؟ از کی؟
انتخابات عراق در شرايطی صورت گرفت که بر

 ٨      بقيه  در صفحه ...اساس همه
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اين ناظرين. ماه ژانويه اين امر را بر مال کرد
معدود در کشور اردن توسط همان ناظرين بين

برای نظارت برالمللی آموزشهای الزم را 
حسن انجام انتخابات ديده اند تا کار هدايت
انتخابات و نظارت بر صحت آن از راه دور را

  .ممکن گردانند
همه ارتجاع جهانی متحد شده است تا عراق و

دارای مواد اوليهپس از آن خاورميانه و ممالک 
 سرنوشت همه چيز به موفقيت.را غارت کند

  . آنها در عراق بر ميگردد
در اين محاسبات که دشمنان مردم به مصداق

به انجام“ يارو با کوزه روغنش“محاسبات 
همواره جای نيروی اليزال خلق خالیميرسانند 

مبارزه در عراق بدون وقفه تا طرد عمال. است
  . استعمار ادامه خواهد يافت

انتخابات قالبی عراق نه تنها بيان وحدت عراق
ه ايست کهنيست بلکه نمای کامل تفرق

امپرياليستها و صهيونيستها و ممالک همجوار
عواقب آن در آينده. عراق در آن ايجاد کرده اند

نزاع شيعيان زير نفوذ. بيشتر معلوم ميشود
ايران که به جدائی کردستان تن در نميدهند با
کردهای هوادار اسرائيل و جدائی طلب که
،خواهان حضور امريکائيها در منطقه هستند

 پان ترکيستهای ترکيه بايد در.ازه آغاز ميشودت
 و آمريکائيها و اروپائيها، اسرائيليهاميان کردها

تصميم خويش را بگيرند و سرانجام با يکی از
بندبازی سياسی آنها کار را. آنها همخوابه شوند

سيستانیهللا آيت ا. به ماجراجوئی کشانده است
که تا کنون با نيروهای استعمار همکاری

 و در کار نهضت مقاومتميمانه کرده استص
 با حق ويژه اکرادمردم عراق اخالل کرده است 

که اداره استعماری پل برمر به آنها داده بوده
است بشدت مخالف است و خواهان آن است که

.داشته باشد قانون اساسی عراق رنگ اسالمی
در عين حال تا قبل از انتخابات قالبی عراق

 با شرکت در انتخابات با اينموافقت خود را
استدالل اعالم کرده بود که انتخابات را وسيله
ای ميبيند تا به حضور آمريکائيها در عراق

حتی اکثريت کسانيکه در اين. خاتمه دهد
انتخابات قالبی شرکت کرده اند بجز بخش

، شرکتشان را با اميد خروجبزرگی از کردها
 حتی.کرده اندبيان توجيه و نيروهای آمريکائی 

قطعنامه سازمان ملل از جنبه حقوقی ادامه
حضور نيروهای آمريکائی را وابسته به نظر

ولی ترکيب حکومت جديد. حکومت جديد ميکند
را کدام منافع مشترک تامين مينمايد؟ در عراق

تنها. کوهی از تضاد از زمين سر بر ميآورد
يک جنبش انقالبی و آزاديبخش قادر است

 اين تضادها را به نفع تماميت ارضی وبدرستی
آماج حمله اين. استقالل ملی عراق حل کند

جنبش بايد امپرياليستها و صهيونيستها و دشمنان
آتش مبارزه و مقاومت در. داخلی آنها باشند

.عراق تازه شعله ور و سوزان تر خواهد شد
ايجاد جبهه ای در سراسر جهان برای حمايت از

  . اق جای ويژه ای مييابدمبارزه مردم عر
انتخابات قالبی عراق به ما نشان ميدهد که
امپرياليستها و صهيونيستها تا به چه حد رياکار

  .د، جاعل و تفرقه انداز هستنو عوامفريب
انتخابات قالبی عراق به ما ميآموزد که فريب

 را، امکانات تبليغاتی آنهامانورهای آنها
شی از مبارزهاين کارزار جهانی بخ. نخوريم

روانی و ايدئولوژيک آنها عليه مقاومت و

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

  .مبارزه مردم جهان است
انتخابات قالبی عراق به ما ميآموزد که همه
ادعاهای امپرياليستها برای استقرار آزادی و

،، تحقق حقوق بشر، انتخابات آزاددموکراسی
 آنها.احترام به عقايد مخالف دروغی بيش نيست

  .زمندانه خويش اندفقط در پی منافع آ
انتخابات قالبی عراق به ما ميآموزد که همه
مرتجعين با يکديگر برای چپاول و غارت
.دسترنج زحمتکشان و سرکوب انقالب متحد اند
ما شاهديم که چگونه همه دستجات دشمن هم
  .برای دشمنی با انقالب با يکديگر متحد شده اند

نيستهاانتخابات عراق به ما ميآموزد که رويزيو
مينامند چگونه“ کمونيست“که خود را به دروغ 

يککه با دولت دست نشانده آمريکا در عراق 
 و دردولت استعماری است همکاری ميکنند

عمل نشان ميدهند که رويزيونيسم همدست
  .امپرياليسم و صهيونيسم است

انتخابات قالبی در عراق نشان ميدهد که
قدر از نظرناسيونال شونيستهای کرد تا به چ

سياسی نابينايند و از توانائی درک سمت و سوی
آنها خلق کرد را در. تحوالت آتيه عاجز ميباشند

  .پای اين نابينائی سياسی به قربانگاه ميبرند
انتخابات قالبی عراق نشان داد که نهضت
،مقاومت جسورانه مردم عراق بر اساس مليت

 جنسيت و نژاد متمايز نمی،، مذهبقوميت
وجه تمايز آن با دشمنان بشريت در تحريم. ودش

موفق انتخابات قالبی عراق و مبارزه آزاديبخش
مبارزه .آنها برای رهائی از دست استعمار است

خلقهای عراق يک مبارزه ملی و دموکراتيک
بر ضد ارتجاع خونريز و شوم و کريه

در اين مبارزه هر وسيله ای. امپرياليستی است
اندن و اخراج امپرياليستها وکه در خدمت تار

رهائی مردم عراق بکار آيد مشروع و مجاز
  .است

انتخابات قالبی عراق به ما ميآموزد که تنها راه
  .رهائی ادامه مبارزه تا طرد کامل ارتجاع است

انتخابات قالبی عراق به ما ميآموزد که دشمنان
مردم ايران و منطقه ياران اياد عالوی و همه آن

ستند که اشغال عراق را تائيد کرده وکسانی ه
آنها. انتخابات قالبی آن را دموکراتيک مينامند

آرزوی اين نوع دموکراسی را نيز برای ايران
دموکراسی ايکه بر اجساد صدها هزار. دارند

ايرانی استوار شود و منافع شوم امپرياليستها را
نوع برخورد به اين. مد نظر داشته باشد

 ميان دوست و دشمن در ميهنانتخابات مرز
  .ماست

انتخابات قالبی عراق نشان داد که نيروهای
انقالبی ايران از هم اکنون بايد مرزهای خويش
را با رويزيونيستها و ناسيونال شونيستها که به
همدست امپرياليسم وصهيونيسم در منطقه و از

تاخير. جمله در ايران بدل ميشوند روشن کنند
 عرصه گمراه کردن مردم استمبارزه در اين

فقط مبارزه است که. و عواقب خطرناکی دارد
عرصه جنبش را از سمومات خطرناک پاکيزه
.ميکند و به مردم ديد روشن سياسی ميدهد

  .مماشات با دشمنان مردم خودکشی است
  ٭٭٭٭

  ...مشک آن است که خود 
 موازين برسميت شناخته بين المللی غير

ين چند نمونه ذکر شدهاز هم. دموکراتيک است
 و واردات آدم ازءکه با تقلب در آرا معلوم ميشود

اسرائيل و نه تنها آنها که به زبان عربی مسلطند
بلکه حتی کسانيکه زبان عربی را نيز نميدانند

ء و شرکتتالش بيهوده ای ميکنند تا تعداد آرا
  .کنندگان را افزايش دهند

ت بر انجامهيچ ناظر بين المللی حاضر نشده اس
سازمان ملل. درست انتخابات نظارت مستقيم کند

نظارت مستقيم را به علت وضع نا امن عراق رد
حتی نظار اروپائی نيز حاضر نشدند. کرده است

آنها. دستشان را در اين انتخابات کثيف آلوده کنند
ترجيح دادند در اردن بمانند و به اخبار اسرائيل و

را نشخوار کنند که ايادآنچه . آمريکا گوش دهند
 به“کميسيون انتخابات“عالوی و نظار عراقی 

در محلهای اخذ رای فقط. آنها تحويل ميدهند
همه ميهن. موافقين اشغال عراق حضور دارند

، کرد و ترکمن، شيعهپرستان عراق اعم از سنی
اگر حتی. اين انتخابات تقلبی را تحريم کرده اند

پيش تهيه ء از با آراهمه صندوقهای اخذ رای را
.از اين عمل نميکندشده پر کنند کسی پيشگيری 

نظارت. “خوديهاست“رای گيری در واقع ميان 
بين المللی از راه دور از شهر امان در اردن

بی“همه اين ناظرين جهانی . صورت ميگيرد
 و فاقد شخصيت ظاهرا به دستگاههای“طرف

حتهمه بر ص. هدايت از راه دور متصل اند
مگر ميشد جز. انتخابات از راه دور تاکيد کرده اند

اين از اين آدمهای محترم و بی طرف انتظاری
داشت؟ انتخابات ميان هواداران رژيم دست نشانده
عراق است و نه ميان موافقان ناچيز و اکثريت

اگر با زبان بورژواها سخن. شکننده مخالفان
جا بهپلوراليسم در اين “ مقدس“بگوئيم اصول 

، زيرا که ديگرعمد به فراموشی سپرده شده است
تشخيص مرجع ارزيابی بنا به ،در اين عرصه

مصلحت رژيم عراق و آمريکا ديگر اين اسلحه
خطر اعمال نفوذ معموال در ميان. کارآئی ندارد

احزاب موافق و مخالف وجود دارد و نه ميان
تبرای احزاب چند نفره و برای انتخابا. “خوديها“

مهم است وء آرايش شده طبيعتا  تعداد ظاهری آرا
 که در سرنوشت آنها بهر جهت موثرءنه نسبت آرا

  . نيست
ماموريت بين المللی برای“مسئول سازمان 

که يک کانادائی است با) MIDIميدی(“انتخابات
رش بودن ماسِت اين انتخابات قالبیآگاهی به ُت
راق انتخابات در عکميسيوِن“: اعالم کرد

برای انتخابات تهيه کرد و آفريد که یچارچوب
.“ با قواعد جامعه جهانی مطابقت ميکردبطور کلی

ميبينيم که هيچکدام از اين ناظرين جهانی نميتوانند
از اساسبودن اين انتخابات “ بی عيب و نقص“

   .  را منکر شوندقالبی
 نامزد٤١در روز جمعه يک هفته قبل از انتخابات 

در منطقه“ جمعيت مستقلين“ی حزب انتخابات
صالح الدين از شرکت در انتخابات منصرف

، تبليغات نام نامزدهای انتخاباتی مخفی بود.شدند
اساسا صورت نگرفت، پس چگونه استانتخاباتی 

که شرکت کنندگان در انتخابات از قبل ميدانستند
  که چه کسی را بايد انتخاب کنند؟

وده که حتی دولت دستکار انتخابات آنقدر زار ب
نشانده عراق قادر نشده است تعداد کافی ناظر

کسی حاضر باين خيانت. عراقی دست و پا کند
٢٠نشريه فاينشنال تايمز در پنجشنبه . نشده است

  ...جرج واکرهللا سفر آيت ا
ت آمريکا از و در راسشان امپرياليس

 .عراق و منطقه هستيم
)توفان(حزب کار ايران ٢٠٠۵اول فوريه    

*****  
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  ...گزارش سياسی حزب کار ايران
،که سيمای سياسی جهان ما را ترسيم ميکنند
شرط ارزيابی سياسی درست از جهانی است که

اين تضادهای اساسی. ما را در بر گرفته است
هستند که خصلت تحوالت جهان کنونی را تعيين

،آنچه جنبه مهمی در اين شناخت دارد. مينمايند
ت ماهيت امپرياليسم و مبارزه بی امان باشناخ

بدون قبول. اين ارتجاع سياه تاريخ بشريت است
موجوديت پديده امپرياليسم و شناخت ماهيت
بشدت ارتجاعی آن يک روش تحقيق و بررسی

سيمای  سياسی جهان. علمی مقدور نيست
طوری است که سرمايه داری برای کسب سود

شدن روی آوردهحداکثر و غارتگری به جهانی 
و در اين عرصه نه تنها استثمار طبقه کارگر را

، بلکه به رقابت ميان خويش نيزتشديد ميکند
اين واقعيت است که به تشديد مبارزه. دامن ميزند

از جانب ديگر تجاوز. طبقاتی منجر شده است
امپرياليستی به ممالک مستقل تحت عناوين تقلبی

ضتهای رهائیبه مبارزات خلقهای جهان و نه
بخش جان تازه ای دميده است و آنها را به

مبارزه طبقاتی و. مقاومت وا داشته  است
نهضتهای ملی ضد امپرياليستی دو عامل مهم در

امپرياليستها و. تعيين خصلت کنونی جهان اند
قدرتهای بزرگ برای چپاول جهان و کسب
سهميه بيشتر با يکديگر به رقابت مشغولند و

ن هدف در کار هم اخالل کرده و خويشبرای اي
.را برای ضربه زدن به حريف آماده ميکنند
امپرياليست آمريکا در پی تغيير جغرافيای
سياسی پس از جنگ دوم جهانی است و با اين
انگيزه پا به خاور ميانه ميگذارد و چهره زشت
خويش را به امپرياليست روسيه نشان ميدهد و

ئيل را بياری ميگيرد ودست صهيونيستهای اسرا
نگاه تهديد آميزش را متوجه ممالک عربی و

از اين جهت است که. نهضت فلسطين مينمايد
دسته بنديهای بزرگ جهانی ميان يکديگر و بر
،ضد يکديگر در جهان در حال شکلگيری است

.برميخيزدرقابت و تبانی از ماهيت امپرياليسم 
روسيه وتضادهای اروپا با آمريکا و ژاپن و 

چين و برزيل و هند در سالهای آتی به آنجا منجر
ميشود که فعاليتهای ديپلماتيک تشديد گشته و
بلوک بنديهای سياسی و نظامی جديدی در مقابل
.افسارگسيخته گی امپرياليسم آمريکا بوجود آيد

يا ما قادريمجهان ما آبستن حوادث مهمی است 
پرياليسمبا انقالب از جنگ جلوگيريم و يا ام

 بار ديگر به کام ماجراجوئی و مرگ،جهان را
  .خواهد کشانيد

  
سمت حرکت جهان در همان جهتی است که
حزب ما آنرا در کنگره دوم خود مورد بررسی و

تجربه سه سال گذشته نشان. پژوهش قرار داد
ميدهد که حزب ما در تحليلها و نظريات خويش

 و داليليکی از مبانی. به راه خطا نرفته است
 نظريات حزب ما شناخت از دشمن صحت

 از امپرياليسم و وفاداری به اصل،بطور کلی
مبارزه ايکه. مبارزه طبقاتی در جهان است

سرانجام به ديکتاتوری پرولتاريا در مقابل
اين راه. ديکتاتوری بورژوائی منجر خواهد شد

تکامل محتوم تاريخ است و راه ديگری وجود
  ... .ندارد

 ١٠   بقيه  در صفحه   

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

از حمايتهای مالی 
  سپاسگزاريم

  
   کرون١٥٠رفيقی از نروژ  

   يورو٤٥٠رفقائی از آمريکا 
   يورو٥٠. س.رفيقی از جنوب آلمان س

   يورو٥٠رفيق آرزو 
   يورو٥٠رفيق بابک 
   يورو٢٥رفيق اميد 
  يورو٥٠رفيق نادر 

  
 ٭٭٭٭

  ...انتخابات عراق
 و نه“آمريکا“مورد خروج بی قيد و شرط 

 از عراق با صد تا“امپرياليست آمريکا“
آنها ديده اند که. شرط همراه است

فرمولبنديهای قديمی آنها خريداری ندارد و
جنبش مردم عراق نيز کمر امپرياليسم را در

ن است که از امروز در پیمنطقه ميشکند اي
آنها از رهبری ميپرسندء اعضا. رياکاری اند

که موضع آنها در مورد تهديدات آمريکا و
اسرائيل نسبت به ايران چيست و در صورت
تجاوز به ايران چه تفاوتی بين اين تجاوز و
تجاوز به افغانستان و يا عراق خواهند ديد و

ونيستیتکليف دشمنی آنها با ميهن پرستی کم
و يا کمونيستها چه خواهد شد؟ انتخابات
،عراق خروارها پرسش مطرح کرده است
تجاوز به عراق و افغانستان صدها پرسش
مطرح کرده است و دو راه انتخاب برای
مردم ميماند يا با ارتجاع و امپرياليسم در راه
اسارت و تحقير و نابودی و يا مبارزه

ن امپرياليسممسلحانه آزاديبخش برای تاراند
.     پوزه اش بر خاک بين النحرينماالندن و 

و اين را ارتجاع ميداند و بهمين جهت مردم
عراق را به کرد و شيعه و سنی تقسيم ميکند
و آنها را به جان هم مياندازد و از اين
اختالف تراشی برای دسيسه های خويش

در عراق فقط دو. تئوری و توجيه ميآفريند
طرف مردم و طرف ضد. طرف وجود دارد

 و دشمنسم، همدست امپرياليمردم
، جبههجبهه ميهن پرستان عراق. رياليسمامپ

در.  مردم عراقآزاديبخش و جبهه اسارت
، همهر دو طرف اين جبهه هم کرد هست

، هم مسلمان شيعه و سنیعرب و هم ترک
اين. وریسآهم ، هم مسيحی و هست

امپرياليست است که وحدت مردم را در
اين ديالکتيک. مقابل تجاوزش خلق ميکند

بگذاريد.  اين نميتواند باشدتارخ است و جز
همدستان امپرياليستها در ايران و عراق
عوعو کنند ولی شاهد پيروزی را خلقهای
منطقه به آغوش ميکشند و برخورد به
انتخابات عراق سنگ محک مهمی در تعيين
راه آتی تحوالت منطقه در ميان نيروهای

مرز دوست ودشمن. سياسی منطقه است
ه فريبکارانی کهو چهر. شفاف ميشود

همواره سنگ دموکراسی دروغين را به سينه
ميزدند تا ماهيت دموکراسی طبقاتی را کتمان
کنند بيشتر نمايان ميشود و اين دروسی است
که ما بايد از آن بياموزيم و بديگران

  .بياموزيم
مهم اين است که مردم ميهن ما چشم و گوش
وخود را باز کنند و همدستان اياد عالوی 
جمهوری اسالمی و امپرياليسم آمريکا و

،سلطنت طلبان. انگليس را در عراق بشناسند
، مجاهدين تازه از راه، اکثريتيهاتوده ايها

، ناسيونال شونيستها از هررسيده خلق
، همه و همه، رستاخيزی ها ساواکيها،نوعی

  . دشمنان مردم ايران اند
اين درس مهمی است که هواداران استقالل

، ميهن پرستان ايران بايد، آزادی ايرانيرانا
از آن بگيرند و اين دريوزگان سياسی را

سر مار را قبل از نيش زدن بايد.  کنندءافشا
  .فردا خيلی دير است. کوبيد

٭٭٭٭

  ...مجاهدين خلق وامپرياليسم
اين تظاهرات آمريکائی و. اسالمی کرد 

رژيم"اسرائيل پسند که در حقيقت فقط بر ضد 
و بر ضد حق ايران در استفاده" آخوندی

از انرژی هسته ای و نشان دادن لمت آميزمسا
اينکه جمهوری اسالمی عمده ترين خطر
منطقه و جهان است، برگزار شد تا دل
آمريکائيها را بدست آورد دارای کمی چاشنی
حقوق بشر نوع آمريکائی نيز بود و از نبود
.دموکراسی نوع عراقی در ايران گاليه ميکرد

يت نمايش اينپليس آلمان با فشار سازمان امن
سازمانی را که تا چند لحظه پيش تروريستی

ولی دادگاه. ميدانستند ممنوع اعالم کردند
اداری برلين ساعتی بعد ممنوعيت اين
تظاهرات دو هزار نفره از سراسر جهان را با

  :شرايط زير ملغی کرد
  . نام سازمان مجاهدين خلق بايد حذف شود
نرانیرهبران شناخته شده مجاهدين حق سخ

  .ندارند
به مطبوعات نيز توصيه شد از بکار بردن نام
سازمان تروريستی مجاهدين خوداری کرده و
بجای آن از سازمان اپوزيسيون نام ببرند که

  .هوادار خانم مريم رجوی هستند
باين ترتيب سازمانی که تا ديروز هم عرض

  . القاعده بود بيکباره عابد و زاهد و مسلمانا
ن از معجزات جرج دبليو بوش درحقيقتا انسا

حيرت ميماند و بخود ميگويد نباشد که وی
اگر. همانطور که ميگويد مهدی غايب باشد

، جرج بوش حتما مهدیخمينی خردجال بود
   .منتقم است

حال ما شاهد خواهيم بود که روابط مجاهدين
با ناسيونال شونيستهای کرد ايرانی و سلطنت

، کيهان لندنیادطلبان شونيست آريائی نژ
“شاه“ و “خليفه“سرانجام . حسنه خواهد شد
مردم ايران تنها با اتکا به .به وحدت رسيدند

نيروی اليزال خويش و دست رد به سينه
 امپرياليسم آمريکا و نوکران ريز و درشتش
سرانجام رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
را سرنگون خواهد کرد و در مقابل تجاوز

امپرياليسم به ايران قاطعانه خواهداحتمالی 
ايستاد و در اين نبرد از هيچ فداکاری دريغ

 . نخواهد کرد و جز اين نخواهد بود
  

  ٭٭٭٭
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

نيروی قهر و اجبار غير اقتصادی بکار نميرود 
مسالمت آميز و“ دموکراتيک“بلکه همه چيز 

.ی  انجام ميگيردد نامرئی قهر اقتصادبا بن
سرمايه داری در حاليکه لوح دفاع از حقوق
بشر را به دست چپ گرفته است با پنبه در

خود فروخته رهبران .دست راست سر ميبرد
اتحاديه های کارگری نيز به دلداری کارگران
مشغول شده و به آنها ميگويند که همه سختيها

، چون ممکنرا بپذيرند و صدايشان در نيايد
آنها سيل. است وضعيت از اين هم بدتر شود

عظيم بيکاران را به رخ کارگران شاغل
 و ميگويند خوشحال باشيد که هنوز کار،کشيده
 اتحاديه های کارگری در واقع شرايط.داريد

ذهنی اسارت زحمتکشان را در خدمت سلطه
سرمايه آماده ميکنند و از تشکل طبقه کارگر

  .جلو ميگيرند
همه حقوقی را که طبقه کارگر در اين مدت

کارگران. بدست آورده بود از وی باز ميستانند
را به صورت اجاره ای و روزمزدی استخدام

قاد قراردادهای دستجمعی باکرده و از انع
نمايندگان کارگران و اتحاديه های کارگری

اين موج جديد برده. طفره رفته و سرباز ميزنند
داری مدرن را در زير لوای ايدئولوژی
ليبراليسم بورژوائی نوين و جهانی شدن

جهانی. سرمايه جا ميزنند و از آن دفاع ميکنند
شدن سرمايه يعنی کشف بهترين شرايط
استثمار در جهان که بتوان حداکثر سود را در

  .آن بدست آورد
اين وضعيت مبارزه طبقه کارگر را عليه
.سرمايه داران و سرمايه داری تشديد ميکند
تضاد کار و سرمايه با حدت بيتشری تجلی
کرده و کارگر و سرمايه دار بنحو بارزی در

تضاد امپرياليستها با. مقابل هم قرار ميگيرند
، تضاد اتحاديه های جداگانه سرمايهديگريک

مکمل تضاد کارکه داری و کنسرنها با يکديگر 
ميشوند و بر روی همهستند حادتر و سرمايه 

  .دتاثيرات متقابل ميگذارن
امپرياليستها در تالش برای کسب مناطق نفوذ
بيشتر راهی ندارند که خلقهای اين ممالک را

 مورد ستمدر کنار طبقه کارگر اين کشورها
قرار دهند و منابع اوليه آنها و امکانات

جهانی شدن سرمايه. زندگيشان را غارت کنند
قانون محتوم تکامل سرمايه داری است و در
اين حرکت ناچار است گورکنان خويش را نيز

اين حرکت جهانی سرمايه که. آماده کند
، امنيت آن بعهده ارتش و، تحققتضمين اجراء
ی امپرياليسم است از سوئی بهنيروهای نظام

افزايش بودجه های تسليحاتی سرسام آور منجر
 ديگر موجی از مقاومت درئی، و از سوميشود

يجاداممالک زير سلطه و ستم امپرياليستی 
 اقشار و طبقات گوناگون مردم که.خواهد کرد

از ستم امپرياليستی و هجوم سرمايه جهانی
.خواهند پيوسترنج ميبرند به اين نيروی ملی 

ما با اوج جديدی از جنبشهای ملی و
 که پاسخآزاديبخش روبرو خواهيم بود

مستقيمی به جهانی شدن سرمايه و رقابت با
چنگ و دندان امپرياليستها که با يکديگر برای
،کسب مناطق نفوذ بيشتر مبارزه ميکنند

اين شعار لنين که کارگران جهان و. ميباشد
 شويد به نحو بارزیخلقهای ستمکش متحد

بر اين اساس بايد مبارزه ملی. نمايان ميشود
انقالبی و ضد امپرياليستی در ممالک مورد

  ...گزارش سياسی حزب کار ايران

تسلط بر بازارهای شرق و 
 وضعيت طبقه کارگر

پس از فروپاشی امپراتوری سوسيال امپرياليسم
شوروی که يکی از مراکز بزرگ ضد انقالب

، رقابت شديدی بر سر تقسيم مجددجهانی بود
جهان ميان ممالک امپرياليستی و شرکتهای

اين مبارزه هنوز با. ر گرفته استد فرامليتی
  .شدت بيشتری به پيش ميرود

فروپاشی اردوگاه ضد انقالب روسيه امر مثبتی
بود که ضربه جانانه ای به رويزيونيستهای خائن
وارد آورد و منجر باين شد که بخش بزرگی از
طبقه کارگر از زير نفوذ بختک رويزيونيسم بدر

د جنبشآيند و راه برای جان گرفتن مجد
امروز دست و پا. کمونيستی انقالبی فراهم آيد

زدنهای رويزيونيستها برای ادامه فعاليت بی
دورنما حکم جان کندن دارد که نتايجش از هم
.اکنون در همدستی با امپرياليسم روشن است
ولی اين فروپاشی چهره سياسی جهان را در

  . آرايش نيروها بکلی تغيير داد
اروپای شرقی و مناطق نفوذتصاحب اين ممالک 

سابق شوروی بازارهای بزرگی را در اختيار
.سرمايه داران غرب قرار داده و ميدهد
امپرياليستها نه تنها بر اين بازارها دست يافته

، بلکه مواد اوليه و منابع اين ممالک را نيزاند
  .در اختيار خويش گرفته اند

در کنار اين هجوم امپرياليستی نيروی کار
ارزان قيمت طبقه کارگر اين ممالک که از
هرگونه حقوقی محروم بوده و در شرايط سختی
بسر ميبرند در اختيار سرمايه بين المللی قرار

سرمايه داران بعلت فقدان احزاب. گرفته است
کمونيستی واقعی قدرتمند که طبقه کارگر را
متشکل کرده و آنها را به حقوق خود واقف

بارزه با سرمايه داری فرا بخوانندگردانده و به م
کارگران مليتهای مختلف را عليه هم تحريک

آنها. کرده و سطح دستمزد آنها را تنزل ميدهند
سرمايه های خويش را به مناطقی منتقل نمودند و
هنوز نيز ميکنند که شدت درجه استثمار باالست
و آنها موفق ميشوند بهترين و پر سودترين بهره

جام داده خود را برای رقابت با سايرکشی را ان
همين پراتيک نشان ميدهد که. رقبا مهيا سازند

نيروی کار طبقه کارگر سرچشمه ثروت است و
سرمايه داری از خون کارگران و ارزش اضافه

  .توليد آنها  حق حيات مييابد
اين وضعيت موجب بيکاری در ممالک متروپل

 عفريتطبقه کارگر در اين ممالک توسط. است
بيکاری روزانه تهديد ميشود و عليرغم اينکه
حاضر است با حقوق کمتر و ساعت کار بيشتر
به نفع سرمايه دار کار کند ولی  پايانی بر اين
طمع سرمايه داری در افق زندگی اقتصادی و

به شرايطی که. روزمره کارگران ديده نميشود
،، اوپل، کرايسلر مرسدسکارخانه زيمنس

گن به کارگران تحميل کرده استفولکس وا
نظری بيفکنيد تا مفهوم واقعی تروريسم کور و

سرمايه داران با تهديد  .بی وجدان را درک کنيد
به اينکه کارگر اوکرائينی با حقوق کمتری اين

شار فزيرچنان را “ خودی“کار را ميکند کارگر 
قرار ميدهند تا شرايط کار کارگر اوکرائينی را

در اينجا. بپذيرد“  و دموکراتيکداوطلبانه“

تجاوز دسته بنديهای بزرگ امپرياليستی را با
.مبارزه طبقه کارگر اين کشورها پيوند داد
جريان عظيم مبارزه انقالبی ضد امپرياليستی

زادیيکی از روندهای بزرگ مبارزه برای آ
بشريت خواهد بود که مهرش را به تحوالت آتی

حزب ما بايد ماهيت. جهان عميقا خواهد زد
امپرياليسم را برمال کند و از  جنبشهای انقالبی
ملی در سراسر جهان بر ضد امپرياليسم و

  .   ارتجاع به پشتيبانی برخيزد

 

يارگيری امپرياليستها و 
تقويت پشت جبهه برای 

 تدارک جنگ
ياليستها در پی تسلط بر جهان هستند و اينامپر

تسلط نخست در عرصه رقابت اقتصادی بين آنها
و بتدريج در همه عرصه ها بروز ميکند و
سرانجام بايد تقسيم جهانی که تا کنون ميان
امپراتوری سوسيال امپرياليستی شوروی و
امپرياليستهای غرب به سرکردگی امپرياليسم

بود اکنون بر اساس تناسبآمريکا باتمام رسيده 
در اين. نيروی جديد امپرياليستی تقسيم شود

جاست که دوران رقابت اقتصادی و تيز کردن
شمشيرها به پايان ميرسد و دوران شمشيرکشيها

زيرا تنها زور است که سرانجام. آغز ميگردد
 .تناسب جديد قوا را در جهان برقرار خواهد کرد

د در اين عرصه يکهامپرياليست آمريکا ميخواه
تاز باشد و اعالم نيز نموده است که اجازه
نخواهد داد کسی بر وی از نظر اقتصادی و

اين تهديدی مستقيم عليه ساير. نظامی برتری يابد
امپرياليستهاست و مفهوم آن اين است که
امپرياليست آمريکا به مجرد اينکه احساس کند

سبقتامپرياليست ديگری دارد بتدريج بر وی 
،، با نيروی نظامی و فشارهای اقتصادیميگيرد

خرابکاری و جاسوسی و مبارزه ايدئولوژيک
را که پا را از“ بی ادب“کار آن امپرياليست 

خت وساخواهد گليم خودش بيرون گذاشته است 
اين امری. دايره را بر وی تنگ خواهد کرد

نيست که ساير امپرياليستای ضعيفتر و رقبای
اين است که هر. ساس نکرده باشندآمريکا اح

روز تالش ميکنند مناسبات خود را بر اساس
،، هندوستان، ژاپن، چينوضعيت جديد با روسيه

متحول و تنظيم سازند و دوستان... برزيل و
  .جديدی در عرصه جهان بيابند

برای اين کار امپرياليستها در عرصه رقابت با
درت خود راخود نياز دارند که يارگيری کنند و ق

افزايش دهند در اين جا ما با تضاد و رقابت ميان
.امپرياليستها و نتايج آن در جهان روبرو هستيم

اختالفات آنها، اختالفات اتحاديه اروپا و آمريکا
اخيرا تبليغات ضد چينی با تکيه برروسيه و با  

، سربه اين کشورهاچين خطر تهاجم اقتصادی 
 حاکی از اختالفاتی ژاپن ميليتاريسم بلند کردن

،، روسيه و آمريکااست که ميان  اروپا و آمريکا
.وجود دارد، چين و ژاپن روسيه و اروپا

امپرياليستهای غربی در پی تجزيه روسيه و
آنها دست از سر. هستند تضعيف اين قدرت اتم

، کالينينگراد، روسيه سفيد، چچناوکرائين
 ١١       بقيه  در صفحه...برنخواهند
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

امپرياليستهای اروپائی و به ويژه آلمان بارها 
اعالم کرده اند که مرزهای اروپا را که پس از

 پديد آمده اند“زور“جنگ جهانی اول با 
آن هستند کهآنها خواهان . برسميت نميشناسند

مرزهای جهان به وضعيت قبل از جنگ
جهانی اول يعنی به وضعيت قبل از انقالب

تالش. کبير اکتبر بلشويکی عودت داده شود
، تالش آنها برایآنها برای تجزيه اوکرائين

تجزيه يوگسالوی تالش آنها برای دست اندازی
و)  توفان-کونيگزبرگ سابق(به کالنينين گراد

که امروزه بخشی از خاک روسيهروسيه سفيد 
است همگی در خدمت تحقق سياستی است که

مسلما روسيه بيش از. از آن سخن رانده اند
.ساير کشورها آماج حمله چنين سياستی است
هم امروز از وابستگی تاريخی اوکرائين به
امپراتوری اتريش  و خاندان هابسبورگا سخن

د کهاين سخنان را زمانی ميگوين. ميرانند
ملتهای اروپای شرقی ده ها سال است که يوغ
امپراتوری اتريش را بدور افکنده و ممالک

هم اکنون نبردی برای. مستقلی ايجاد کرده اند
تسلط بر اوکرائين که گذرگاه بزرگ لوله های
انتقال نفت و مواد اوليه روسيه است در گرفته

فاشيستهای همدست هيتلر بيکباره. است
از کار در آمده اند که عليه“ ملیقهرمانان “
در کنار اين. ميرزميده اند“ جنايات استالين“

نبرد اروپا بيست در صد انرژی خويش را از
 در صد٤٠روسيه تامين ميکند و آلمان با 

تامين گاز از شرکت گازپروم روسيه در راس
جريان يافتن اين انرژی از. آنها قرار دارد

له های نفت و گازطريق شبکه وسيع انتقال لو
تناقضات اين. در اوکرائين صورت ميگيرد

 در ايند، رقابت و تبانی آنها را بايممالک
 روسيه متحد اروپا در.چهارچوب شناخت

مبارزه با امريکا ولی رقيب اروپا در تسلط بر
کنترل لوله های انتقال. اروپای شرقی است

نفت و گاز روسيه در اوکرائين به مفهوم خفه
ن روسيه است تا قادر نباشد نفت و گازکرد

خود را در بازار آزاد به فروش رسانده و ارز
.الزم را برای ترميم اقتصاد خويش فراهم آورد

 لوله هایاوکرائين در واقع محل پيچاندن شيِر
بسته شدن اين لوله ها و. انتقال انرژی است

بسته بودن راه چچن و آذربايجان و گرجستان
وسيه را وادار خواهد نمود که برای ر،به ايران

دستيابی به شرق ايران برای رسيدن به دريای
عمان تالش کند و مناسبات خويش را با ترکيه

در عوض امپرياليست. و ايران بهبود بخشد
آمريکا لهستان را تقويت ميکند تا  در اروپای
شرقی موی دماغ  آلمان باشد و نقش ستون

.بهه اروپا بازی کندپنجم آمريکا را در پشت ج
اين يارگيری و بلوک بندی در حال شکلگيری
است و در سالهای آتی جهان را به دسته
بنديهای بزرگ سياسی که در پی تامين منافع

شناخت. استراتژيک خود هستند سوق ميدهد
اين تحوالت در حرکت تاريخی خويش برای
اتخاذ موضع ما کمونيستها در مبارزه طبقاتی

سوسياليسم در شکست حلقه. هم استبسيار م
در مکانی که. امپرياليسم امکان پيروزی دارد

ادامه. (به گره گاه اين تضادها بدل شده است
  ).گزارش در شماره بعد
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کشور در دشمنی با کمونيستها و طبقه کارگر
از همان زمان. به خيانت ملی تن دادند

رياست جمهوری بوريس يلتسين بزرگترين
 را با رشوه خواری ومجتمع های توليدی

همدستی با امپرياليستها و صهيونيستها
خصوصی کردند و  در اختيار طبقه حاکمه

، يعنی در اختيارنوين روسيه شوروی
 صنايع نفت از جمله.تزارهای نوين گذاردند

اين ثروتهای ملی بود که يکشبه خصوصی
 و بر اساس زد وبندهای داخلی و رشوهشد

ل امپرياليسم غرب وخواری در اختيار عما
 بسياری از.صهيونيسم جهانی قرار گرفت

مقامات دولتی و مديريت توليدی و صنايع
کليدی را در هرج و مرج بوجود آمده
جاسوسان دست پرورده آمريکا در اختيار

تجزيه روسيه را کامل کردند و از. گرفتند
.نفوذ آن در اروپای شرقی و آسيا کاستند

سرشکسته گی و غارتامروز پس از سالها 
روسيه بنظر ميرسد که امپرياليسم روس در
صدد آن است که سنگرهای از دست داده را

مبارزه ايکه بر سر. مجددا تسخير کند
شرکتهای نفتی در گرفته با دستگيری و فرار
عمال مستقيم امپرياليستها و صهيونيستها
احساسات ملی را در روسيه تقويت کرده و

رت در دست شخص پوتين رامردم تمرکز قد
روسيه بار ديگر در پی. با رضايت مينگرند

تقويت قوای نظامی خويش است و نميخواهد
وضع طوری شود که عقب ماندگی نظامی و
فنی اش نسبت به ساير امپرياليستها با تاخير

زيرا در آن صورت در بده. همراه باشد
بستانهای جهانی از بخت کمتری برخوردار

، تالشيکی روسيه  به چين و اروپانزد. است
ی با، همکارو ترکيهبرای کنار آمدن با ژاپن 

نوينسياست راهبردی در خدمت ايران 
و به قيمتروسيه برای تقويت سريع  خويش 

 ساير.استفشار بر زحمتکشان روسيه 
امپرياليستها تالش ميورزند در عين تبانی با
روسيه در عرصه جهانی مثال در مورد

، در موارد، سازمان ملل متحدله عراقمسئ
،ديگر نظير ممالک قفقاز يعنی در آذربايجان

، چچن و يا آسيای ميانه و بخشگرجستان
اروپائی روسيه يعنی در روسيه سفيد و
اوکرائين ايجاد تفرقه کرده و روسيه را با
مسايل مشابه آنچه که در صربستان گذشت
ذيرسرگرم نگاهدارند تا هر زمان ضربه پ

تالش امپرياليستها برای بلعيدن. باشد
اوکرائين که بخش غربی آنرا بطور سنتی
،وابسته به امپراتوری اتريش جلوه ميدهند
 ازتالش برای کنترل لوله های انتقال انرژی

نزديکی و دوری امپرياليستهای. روسيه است
اروپائی به روسيه و حوادثی که در روسيه

ايد از اين دريچهدر جريان هستند را فقط ب
خيانت حزب. نگاه کرد و توضيح داد

رويزيونيست روسيه که مبارزه طبقاتی را به
فراموشی سپرده و بجای رهبری انقالبی
طبقه کارگر انقالبی بلشويکی روسيه سازش

مبارزه ملیرهبری طبقاتی را تبليغ ميکند و 
در غارت روسيه را بدست پوتينها داده است

 امپرياليستها و دولت تزاربا موافقت روشن
اين ويژه گی روسيه بايد. نوين روسيه است

  .مورد توجه بلشويکهای روسيه قرار گيرد

  ...گزارش سياسی حزب کار ايران
  

مسئله تبت را عليه چين همواره داغ.  داشت
 تهاجم نگاه ميدارند تا به موقع از آن برای

در کنار مسئله تبت غده. تبليغاتی استفاده کنند
 است که از آن“جزيره تايوان“سرطانی بنام 

 نام“چين ملی“مدتها به عنوان مسخره 
 آمريکا همواره اين جزيرهامپرياليست. ميبردند

را عليه سرزمين مادری چين تحريک ميکند و
وی را تا دندان مسلح ميگرداند تا از آن برای
مقابله با جمهوری خلق چين در زمان

آنها به اختالفات مرزی. ضروری استفاده کند
محاصره چين. چين و هند با سرور مينگرند

شليکن  آت. در دستور کار امپرياليستهاست
چچن در روسيه تا موقعيکه از جانب
امپرياليستهای غرب به آن دامن زده شده و از
جانب امپرياليست روسيه به حق مردم اين
سرزمين بی توجهی شود شعله ور خواهد بود

  .و زمينه هر تحريکی را فراهم ميآورد
امپرياليست آمريکا ميخواهد سرکردگی خويش

گی زمانیاين سرکرد. را بر جهان تحميل کند
تحميل ميگردد که امپرياليست آمريکا بتواند از

،، فرهنگی، نظامی، سياسینظر اقتصادی
 آوری علمی تفوق خويش را به، فنحقوقی

ساير امپرياليستها با استمرار تحميل کند و
مبارزه. تناسب قوا را به نفع خويش تغيير دهد

ای را که امروز در سراسر جهان در گرفته
ضاتی که در اثر اين اختالفات بروزاست و تناق

،، اتحادهای موقتیميکند و بلوک بنديها
اختالفات گذرا و يا دائمی که پيدا ميگردد فقط
با شناخت از اين تضادهای اساسی جهان

سخن بر سر. ميتوان توضيح داد و تفسير کرد
يارگيری امپرياليستها و تقويت پشت جبهه آنها

.ر آينده استبرای تدارک جنگ احتمالی د
مارکسيستها همواره معتقد بوده اند که صلح
وضعيت زمانی  موقتی برای تجديد قوا بخاطر

، صلح تنفستدارک و انجام جنگ بعدی است
، صلح آتش بس موقت تابين دو جنگ است

لزوم تجديد نظر مجدد در آرايش تناسب جديد
ولی فقط با انقالب ميتوان جلوی. نيروهاست

  .اين فاجعه ضد بشری را گرفت ،جنگ جهانی
  

البته بنا بر قانون رشد ناموزون تکامل سرمايه
داری اين امپرياليست آمريکا نخواهد بود که
برای ابد سرکردگی دنيای امپرياليسم را بعهده

مسير تاريخ عکس آنرا ثابت. خواهد داشت
برخورد امپرياليستها با يکديگر. کرده است

ايد با انقالب خويشمحتوم است و کمونيستها ب
سوسياليسم را در شرايط مناسب جهانی در هر
کشوری که امکان تحقق آن ممکن است مستقر
سازند و بايد خود را برای چنين روزی آماده

شناخت از ماهيت امپرياليسم در عين حال. کنند
اعتقاد به انقالب سوسياليستی در کشور واحد
واست و مرزبندی روشنی با رويزيونيسم 

  .   ترورتسکيسم خواهد بود

 ی يهــــــيت روســـوضع
 امپرياليستی

پس از فروپاشی امپراتوری سوسيال
امپرياليستی شوروی رويزيونيستهای اين
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 نگره حزبقطعنامه  ک
   )توفان(کار ايران

درمورد اشغال 
استعماری 
  کشور عراق

  
نظر به اينکه امپرياليسم آمريکا به منظور 

های نفت کشور عراق و چنگ انداختن بر چاه
کنترل کل منطقه خليج فارس و پيش روی
استراتژيک دررقابت با ساير بلوکهای

نظم نوين "  استقرار امپرياليستی درجهت
ه اشغال وحشيانه و ضد بشریب" جهانی

عراق و ويران سازی شيرازه زندگی مردم
  .دست زده است

نظر به اينکه ماهيت اين تجاوز، استعماری و
خالف تمامی موازين برسميت شناخته شده بين

 سازمان)معاهدات (الملللی و کنوانسيون های
  .ملل متحد است

نظر به اينکه جملگی داليل  اشغال عراق
همکاری دولت عراق با القاعده ومبنی بر 

داشتن سالح کشتارجمعی و بمب اتمی، کذب
محض  بوده بطوريکه حتا امروزه در ممالک
متجاوز در ميان دولتمردان آن کسی پيدا
نميشود که  اين اکاذيب جنگ افروزانه را

 ۵     بقيه  در صفحه ... مورد  تائيد

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. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی رسانيد،. نيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمو. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه. زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

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

  مجاهدين خلق و امپرياليسم آمريکا
نخستين پرسش اين است که چه کسی وارث

آيا. سنن انقالبی سازمان مجاهدين خلق است
 سلطنت،در تقسيم ميراث انقالبی مجاهدين
  طلبها و ياران آمريکا نيز شريکند؟

، بهآيا نمايندگی از اين سنن به ريش سفيدی
، به همجواری با شهدا و خانواده آنها وقدمت

  يل سطحی باز ميگردد؟ يا به چنين مسا
آيا رهبری در سازمان مجاهدين خلق ارثی

، وابسته به گروه خونی و يا ژنتيکیاست
  ؟است

ماهيت يک سازمان مگر نه اين است که 
علی االصول بر اساس خط مشی و برنامه
اش تعيين ميگردد؟ اگر چنين است که صد
البته چنين است سازمان کنونی مجاهدين خلق

ويش را وارث سنن انقالبی حنيفنميتواند خ
، بديع، رضائی ها، سعيد محسن هانژادها
راه آنها. و به حساب آورد... ها زادگان

بيراهه ای نيست که مجاهدين کنونی سر در
راه آن نهاده است و امپرياليستها و مرتجعين

  .برايش دست ميزنند
به اين اسناد نظر افکنيد و مضمون آنها را با

.ار مجاهدين امروزی مقايسه کنيدگفتار و کرد
  .بی نياز از هر گونه تفسيری است

برای حزب ما روشن نيست که چگونه ميتوان
ء خود را شستشوی مغزی داد و در بیاعضا

مگر اين نيست که. خبری مطلق نگهداشت
قدرت نيروهای انقالبی در آگاهی مردم و در
آگاهی اعضاء خود آنهاست و بايد باشد؟

نادانی سرچشمه همه مصائبجهالت و 
تشکلی که جهالت را مبنای. اجتماعی است

سياست عملی خويش قرار دهد قادر نخواهد
بود مردم را بسيج کند و آنگاه اساسا لزوم بقاء

  .اش مورد پرسش است
 مرداد برای امپرياليسم٢٨بله کودتای “

آمريکا و انگليس بزرگترين موفقيت بود که
ذل و اوباش تحققبدستياری يک عده ارا

کودتائيکه رکن اصلی آن خواهر شاه. پذيرفت
، و عامل اجرائيش زاهدی و شعبانو هريمن

بی مخها بودند و بعنوان ضربه اوليه فقط
يک فقره چک ده ميليون دالری از طرف

  “...سفارت آمريکا در ايران پخش گرديد
نقل از دفاعيه مجاهد شهيد سعيد محسن در(

 ۵    بقيه  در صفحه     ...بيدادگاه

آرتور ميلر نويسنده مترقی آمريکائی 
  در گذشت

.ياها يعنی به آمريکا بودؤ فرزند يک لهستانی يهودی مهاجر به سرزمين رArthur Millerآرتور ميلر 
 وی زندگی خود را بعد از. در دوران جنگ جهانی اول به دنيا آمد١٩١٥ اکتبر سال ١٧وی در 

، رانندگی کاميون و نويسندگی برایورشکستگی پدرش در بحران اقتصادی آمريکا از راه کارگری
 تامين ميکرد و از همان جا بود که با درد بهره کشی انسان از انسان و رنج“ميشيگان ديلی“نشريه 

“مرگ يک دستفروش“رش بنام اث. طبقه کارگر آمريکا آشنا شد و به حمايت از کمونيسم برخاست
  .ر را از آن خود کردسکه جايزه پوليتبود “ شيوه زندگی آمريکائی“نقدی بيرحمانه نسبت به 

که بيان اختناق و تعقيب) “شیساحرُک“(“تعقيب قرون وسطائی“اثر جاودانی ديگر وی بنام 
 کارتی بود داغ ننگیمکسناتور ، دموکراتها و کمونيستهای آمريکائی در دوران سياه آزاديخواهان

نوع آمريکائی“ گيالنیهللا اآيت “ در اين دوران خفقان که .است که بر جبين امپرياليسم آمريکا ميکوبد
،، آلبرت اينشتين، همفری بوگارت، هوارد فاوست، چارلی چاپلين، آرتور ميلربر قدرت نشسته بود

 ٢   بقيه  در صفحه    ... من و بسياری ديگر چهره های درخشانتوماس، برتولت برشت
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 است که مشک آن
خود ببويد نه آنکه 

  عطار بگويد
در پيرامون انتخابات قالبی عراق و تبليغات

يافته امپرياليستها و دروغين سازمان
  .صهيونيستها و همه ارتجاع منطقه

انتخابات قالبی عراق با نتايج قابل انتظار به پايان
  .رسيد

نهضت مقاومت مردم عراق از اين مبارزه سربلند
شان داد که به جز مشتی خودبيرون آمد و ن

فروخته در کردستان عراق و يا روحانيت خود
فروخته وابسته به ايران کسی در اين انتخابات

١٥اين عده نيز اقليتی در ميان . شرکت نکرد
تمامی. ميليون واجدين شرايط انتخابات بودند

هوچيگری گوشخراش امپرياليستها تا يک برنامه
 ۶ه  در صفحه       بقي...شکست خورده


