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 تضاد در سازمان تجارت جهانی
امپرياليست آمريکا عليرغم اينکه خودش عضو
سازمان تجارت جهانی است و موظف است

ش را بر روی کاالهای سايردروازهای خوي
اعضای اين سازمان بگشايد حاضر نيست
فوالد اروپا را به آمريکا راه دهد و اخيرا نيز
برای چينيها محدوديتهای وارداتی قايل شده

امپرياليست آمريکا قراردادی را که. است
امضاء کرده است و از همه ميطلبد به اجرای

تی تصميمح.  نميکندءآن اقدام کنند خودش اجرا
دادگاه سازمان تجارت جهانی نيز که آمريکا را
مجرم شناخته و به جبران اين عمل اروپائيها را

استفاده“ جوئیتالفي“نيز مجاز دانسته از حق 
و ورود کاالهای مشابه آمريکائی راکنند 

در سياست امپرياليست آمريکاممنوع کنند 
 سازمان تجارت جهانی در.تغييری نداده است

ی صادره خود مجازاتهای اروپائيها بر عليهرا
آمريکا با ايجاد سدهای گمرکی بويژه در مورد
کاالی ورقه های فوالدی را واجب دانسته است

دولت آمريکا به صنايع. و تائيد کرده است
فوالد بطور غير مستقيم کمک ميکند تا
توليداتشان در سطح جهانی بويژه در مقابل

اين اقدام.  رقابت باشدکاالهای اروپائی قابل
آمريکائيها مغاير اصولی است که آنرا به

 ٢ بقيه در صفحه    ... رسميت شناخته

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

صنايع مستقل هسته ای يک آرمان ملی 
نبايد به باج خواهی امپرياليسم  است

تمکين کرد
در پيرامون سياست قاقا لی لی
امپرياليستهای اروپائی و لولو خرخره

  .شدن امپرياليست آمريکا
 خانم٢٠٠٥ ماه مارس ١١در روز جمعه 

کوندليزا رايس وزير امور خارجه جديد آمريکا
 را مبنی براينکه“نيويورک تايمز“خبر نشريه 

يها و آمريکائيها بر سر برخورد به رژيماروپائ
  .مالها به توافق رسيده اند تائيد کرد

بر اساس اين توافق جديد امپرياليست آمريکا
قدری در لحن جاهالنه و قلدرمنشانه و
زورگويانه خويش تغيير ميدهد و برای جلب
نظر رژيم ايران مقداری قاقا لی لی جلوی

پياده شوند وآخوندها ميريزد تا از خر شيطان 
اروپائيها. راه سازششان با آمريکا هموار گردد

نيز به رژيم ماليان با اشاره به امپرياليست
آمريکا ميگويند يا تسليم شو يا ميدهيم لولو

  .بخوردت
   

دولت ايران از زمان رژيم سابق به قرار داد
منع گسترش سالحهای اتمی پيوسته است و بر

...ئيل و آمريکا وخالف هند و پاکستان و اسرا
به. بزير اين قرار داد امضاء گذارده است

موجب اين قرارداد ايران تعهد ميکند که از
اين خودداری. ساختن بمب اتمی خودداری کند

ايران تا لحظه ای اعتبار دارد که ايران هنوز به
تعهدات خود عمل کرده و عضو اين مجمع

چنانچه ايران از عضويت اين سازمان. باشد
خارج شود و امضاء خويش را پس بگيرد نظير
آنچه کره شمالی در جهت منافع ملی اش انجام

در بيروت رفيق حريری نخست وزير سابق
 در اثر انفجار يک٢٠٠٥ فوريه ١٤لبنان در 

انفجار بمبی به اين. بمب قدرتمند به قتل رسيد
 به موقع و با کارکشتگی کار يک،قدرت و دقت

گروه تروريستی متعارف نيست و نميتواند
اين انفجار با دقت نظامی صورت گرفته. باشد
اين انفجار بايد از مدتها قبل برنامه ريزی. بود

در اين جا دست دول. و تدارک ديده شده باشد
تروريستی که از آستين خونينشان خون ملتهای

ترور رفيق. جهان ميچکد بيرون آمده است
ز استراتژی امپرياليست آمريکاحريری بخشی ا

در.  خاور ميانه است“دموکراتيزه کردن“برای 
 منطقه“آمريکانيزه کردن“يک کالم سياست 

  .است
هنوز خون  رفيق حريری بر سنگفرشهای شهر
بيروت خشک نشده بود که گروه های از پيش

،، با هزاران پرچم از پيش آماده شدهآماده شده
.ه شده به ميدان آمدندبا شعارهای از پيش آماد

شب را در چادرهائی به سر بردند که در همان
کارخانه هائی توليد شده بودند که چادرهای

 در“تفليس“ و “اوکرائين“ در “کيف“
، خرجشان و را ارسال کرده بودند“گرجستان“

معلوم الحاِلآب و غذايشان را گروههای خيريه 
ی عمومی، مستراحهاتدارکاتی به موقع ميرساندند

نيز فورا تعبيه شدند تا حاضرين به فقدان تمدن
متهم نشوند چنانچه سراپای  محيط زيست خويش

، تا اين مردم هميشه در صحنه برایرا آلوده کنند
گروهی امپرياليستی هميشه در اخبار رسانه های

و عليه سوريه واشند حضور داشته بخيابانها 
ای ساختگی، مصاحبه هدولت لبنان تظاهرات کنند

از آدمهای دست چين شده بنام بيان افکار عمومی
تا تحميق مردمدر لبنان بر سر آنتنها فرستاده شد 

امپرياليستها و در راسشان. جهان کامل شود
امپرياليست آمريکا که از قبل از خبر ترور رفيق
حريری توسط اسرائيليها با خبر بودند در پس پرده

ن اينکه پژوهشیای از اشک تمساح فورا بدو
، زرع نکرده پاره کردند وصورت گرفته باشد

مدعی شدند که دولت سوريه در اين ترور دست
داشته است و فورا با همان لحن تهديد آميز و

خواهان تخليه لبنان شده و مخالفت“ محقانه“
اصولی خويش را عليه قوای اشغالگر و نقض

اينکه. ؟؟!!استقالل لبنان اعالم داشتند
پرياليستهای آمريکائی اين علم غيب را از کجاام

  ٨    بقيه در صفحه   ... دارند که تحقيق

  در بيروت“نسينما رکس آبادا“

داد آنگاه ايران حق دارد به توليد بمب اتمی نيز
  .مبادرت ورزد

در مقابل اين تعهدی که ايران به آژانس جهانی
، از ايننظارت بر فعاليتهای هسته ای سپرده است

دن اورانيومحق برخوردار است که به غنی کر
دست زده و فنآوری هسته ای را بياموزد و در

 از پشتيبانی و حمايتهای فنی حتیاين راستا
منطبق بر نص صريح قراردادانس نيز ژآ

 اين حق را قرارداد منع گسترش.برخوردار باشد
سالحهای هسته ای برای همه اعضاء خود که

  ۵ بقيه در صفحه  ...غالب آنها از ممالک

   مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠۵ مه –١٣٨۴ارديبهشت – ۶٢ماره ـش

  خجسته  باد اول ماه مه
  روز اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان

روز اول ماه مه، روز نمايش اتحاد کارگران سراسر جهان 
روزی که کارگران همه . مايه داران فرا  ميرسددرمقابل سر

کشورها سوای رنگ، مليت و مذهب فراررسيدن زندگی 
آگاهانه خويش را در پيکار بخاطر رهائی از بيکاری، 

در اين . گرسنگی، استثمار و بينوائی جشن ميگيرند
پيکارمشترک دوجهان در برابر هم ايستاده اند، جهان سرمايه 

تثمار وبردگی، جهان برابری و و جهان کار، جهان اس
  . برادری

خواست همه کارگران جهان محو و نابودی استثمار و بنا 
نهادن جهانی بری از جنگ، فاشيسم، شونيسم، ناسيوناليسم، 
فقر و فحشا و همه آن مظاهر وجودی نظام انگلی سرمايه 

  .داری است
 اول ماه مه می رويم که رژيم امسال در شرايطی به استقبال

 ٧بقيه در صفحه  ... کارگری رمايه داری و ضدس
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 و متخلف را تعريف کردندو قواعد طرح کردند
و از ممالک غير صنعتی و آنوقت راه ميافتند

توسعه نيافته سه قاره و حتی ممالک کمتر
توسعه يافته قاره اروپا حق السهم هوای آنها را
که قبال به آنها بر مبنای تعريف داده بودند در

ا بخوداجازهطی قراردادی ميخرند و بر اين مبن
ميدهند که بيشتر حق السهم هوا داشته باشند تا
قادر باشند بطور مجاز و قانونی هوای خويش

اين شبيه همان فروش کليه و. را آلوده کنند
نخست حق. اعضاء بدن انسانهای فقير است

 که بسيار،داشتن کليه را به رسميت ميشناسند
انرايگ سپس حق اهداء کليه .طبيعی جلوه ميکند

بعنوان عملی انسانی تبليغ ميکنند تا جایرا 
و آنوقتخويش را در افکار عمومی باز کند 

بصورت غير رايگان عمال وحق فروش کليه 
حتی ميشود برای. ی خود مستقر شده استدبخو

همه اعضاء بدن بر طبق قانون بازار نرخ تهيه
وقتی. کرد و بهای فروش انسان را تعيين نمود

اال شدند براحتی ميتوانند به بازاراعضای بدن ک
بورس روند و توسط شرکتهای خصوصی ارائه
شوند و برای تهيه آنها کارمند استخدام کنند و به
عنوان سفرای حسن نيت به آسيا و افريقا و

  . آمريکای جنوبی بفرستند
در مورد هوا نيز که مانند آب و کليه به کاال بدل

ارزه ایبزودی مب. ميشود وضع چنين است
برای خريد حق السهم آنهائی که هوايشان را
کمتر آلوده کرده اند در ميگيرد و اين  به ميدانی

 در راه توليد رقيب مانعِ ايجادبرای رقابت و 
 افزايشِ مانع به هواِ مانع بدل ميشود که 

سهام هوا بتدريج وارد. توليدش بدل شده است
صلامپرياليستها ا. بازار بورس خواهد شد

مالکيت بر آب و هوا و اعضاء بدن را جا
مياندازند و اين در حالی است که حق مالکيت
بر خاک را که تماميت  ارضی ممالک باشد

امپرياليستها با طرح. بزير پرسش ميبرند
برسميت شناختن سرمايه های معنوی و حق
امتياز در اين مورد با تحقيقات وسيع در دانش

ياهان و داروهای، به کشف ژنهای گژنتيک
جهان پرداخته و آنها را بنام شرکتهای خويش به

، مالک آنها ميشوند و حقی را بهثبت ميرسانند
خود متعلق ميدانند و بتوليد انبوه آنها دست

دهقان هندی که زير چرخ رقابت خورد. ميزنند
ديگر عمال مالک ادويه جات و گياهان، ميشود

سنتی چند گياهی هایو، و از دارخود نيست
هزارساله نميتواند در بازار آزاد با فروش آن

های، زيرا امتياز استفاده از اين ژن استفاده کند
امپرياليستها بطور قانونی وگياهی را 

 و از حقوقیدموکراتيک بنام خود ثبت کرده اند
برخوردارند و توليدات انبوهشان در تحت
توجهات سازمان تجارت جهانی که کشتی کشتی

 بازار هندوستان وارد ميشود همه عطاريهایبه
هندی را زير چرخهای دموکراتيک خويش له
ميکند و خونشان را کود زمينهای متروکشان

اگر هندوستان مقررات سازمان. خواهد کرد
تجارت جهانی را بپذيرد ديگر مجاز نيست به
توليداتی دست زند که تاريخا و سنتا در

و بايد به همانهندوستان توليد ميشده است 
.کشت سنتی که قابل رقابت نيست اکتفا کند
دهقان هندی باالی سر مزرعه سنتی خويش
جان ميدهد و کليه اش وارد بورس عرضه

هيچ چيز نيست که بی. اعضای بدن ميگردد
 ٣در صفحه    بقيه ... فايده از بين

آيا برای اين. ساير ممالک جلوه داده ميشود
رياکاری و خون آشامی ميتوان واژه مناسب
يافت؟ البته زمان اکنون بنفع امپرياليستها کار

انها ميتوانند اين جنگ زرگری را ده. ميکند
ها سال ادامه دهند و از کنفرانسی به کنفرانس

 ایتازه “دموکراتيک“، پيشنهادات ديگر روند
یرا به بحث بگذارند و به جمعبندی جديد

برسند و سپس اين بحث دموکراتيک و آزادانه
ادامهتا روز قيامت را در مطبوعات خود 

زيمباوه ای ودهند تا آخرين دهقان هندی و يا 
آرژانتينی از پای در آيد و خود را بدار بزند
تا کشاورزی ممالک عقب نگهداشته شده به

رزی ممالک قدرتهای بزرگ بدلزائده کشاو
شکمهای گرسنهِ  عظيم ِ آنوقت اين بازار. شود

را امپرياليستها در رقابت و تبانی با هم ميان
خويش تقسيم ميکنند و از معامله پرسودش

  .سهام بورسهايشان را ترقی ميدهند
  

افسانه حفظ محيط زيست و 
 رقابت امپرياليستها

رد محيط در مو“کيوتو“اکنون با قرارداد 
زيست مسئله جديدی را طرح کرده اند و چنين

پس. مينمايانند که دلشان برای جهان ميسوزد
بحث از خصوصی کردن آب اين مايع حيات

 آن نزاع بهِ که هنوز برای تسلط بر بازار
 بحث بر سر فروش هوا،پايان نرسيده است
بورژوازی همه چيز را به. شروع شده است
ث بر سر اين است کهبح. کاال بدل ميکند

چگونه ميشود هوا را به کاال تبديل کرد و آنرا
به همه مردم از طريق دولتهای امپرياليستی

امپرياليستها. فروخت و از فروش آن سود برد
حق خريد و فروش هوا را نيز برای خود

هوا به کاال بدل ميشود و. قانونا تامين کرده اند
آنها. ددميتواند به مالکيت خصوصی بدل گر

 گام به گام پيش،برای تحقق اين استراتژی
آنها نخست بطور بزرگوارانه ای در. ميروند

مجامع جهانی برای همه ممالک جهان حق
السهمی از هوائی که تا کنون ميشد آزادانه آنرا

به همه. به ريه ها فرو داد قايل ميشوند
ميگويند که به هوش باشيد شما دارای حقوقی

.ا ديروز از وجود آن بی خبر بوديدهستيد که ت
چه کسی است. بايد حق خود را بدست آوريد

که از اين واژه های زيبا ناراحت شود  و با
کسی از اين بذل و!!  بد گمانی در آن بنگرد؟

بخششی از. بخشش ظاهرا صدمه ای نميبيند
به آنها ميگويند که شما. کيسه خليفه است

با حقوق سايرين و برابر ،دارای حقوقی هستيد
آنها. نبايد اجازه دهيد حق شما ضايع شود

نميگويند که با اين سياست حاتم طايی آهنگ
.آن دارند هوای مفت و مجانی را پولی کنند
در اين گام هدف از اين سياست جا انداختن
ابزاری انتزاعی است که در بطن خود شالوده
بی حقی و ساختن ميزانی مصنوعی برای

آنها. الوده تبعيض واقعی را بنا مينهدريختن ش
به عنوان قهرمانان حمايت از محيط زيست به
ميدان ِمی آيند و ميگويند که هوای تنفس مردم

، هر انسان وجهان را نبايد آلوده ساخت
وقتی اين حق. کشوری حق استنشاق دارد

توخالی را بزرگوارانه و بدون ضرر تقسيم
قانون نوشتند“ حقوق“کردند و برای حفظ اين 

  ...گزارش سياسی هيئت مرکزی
     . و به زير اسنادش امضاء گذارده اند

اروپا و آمريکا بر سر يارانه های دولتی به
دهقانان ممالک خويش تا آنها را از نظر توانائی

صه جهانی پروار کرده به جانرقابت در عر
 و دهقانان ممالک تحت سلطه و ممالک رقيب

بر.  اختالف دارند، بيفکنند“دنيای سوم“يا  
 دول،اساس موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

عضو مجاز نيستند که در امور اقتصادی کشور
خويش اعمال نفوذ و دخالت کرده و با دادن

هقانان ويارانه جلوی رقابت آزاد ميان د
امپرياليستها و. محصوالت کشاورزی را بگيرند

دولت“نوکرانشان هميشه هوار ميکشند که 
سياست تا باين ترتيب “کارفرمای خوبی نيست

راخويش را توجيه کرده و آنخصوصی سازی 
 و بر جان وبه اتمام برساننددر تمام عرصه ها 

دولتهای. مال و ناموس مردم مسلط شوند
.نمايندء ز نقش کارگزار آنها را ايفابورژوائی ني

کهخودی  يارانه به دهقانان ِ ولی در مورد دادن
دولت در امورو گستاخانه دخالت مستقيم 

اقتصادی  است عکس داروئی را که برای
 برایتجويز ميکنندی جهان پرولتاريا و خلقها 

نه اروپا گوشش. مصرف خود استفاده مينمايند
 است و نه آمريکا ولی هربه اين حرفها بدهکار

دو اين گروهبنديهای امپرياليستی از ساير
اعضاء سازمان تجارت جهانی ميخواهند که اين
اصل را صميمانه و بدون رياکاری و ناديده
گرفتن پيمانهای سازمان تجارت جهانی اجراء
کنند و حتی اجرای اين اصل يکی از شرايط

ر ايرانما د. پذيرش به اين سازمان جهانی است
اين اصل را بنام اصل تعديل اقتصادی در زمان
.رياست جمهوری رفسنجانی شاهد بوده ايم
حمايت از دهقانان خودی و توليد محصوالت

 آنهم توسط،کشاورزی در ممالک امپرياليستی
دول قدرتمند و دو غول بزرگ اقتصادی در

، بدون مرز و بدون گمرک، در جهانیجهانی
 مفهوم،نين سرمايه جهانی مطيع قوادر جهان

ديگری جز فقر و بدبختی و بی خانمانی دهقانان
ممالکی که در حيطه حمايت اقتصادی اين دو

 ندارد و نخواهد،غول بزرگ اقتصادی نيستند
، افريقائی وهيچ دهقانان آسيائی. داشت

آمريکای التينی نميتواند با محصوالت ارزان
و فن آوری دولتی نهاقيمت و انبوه که با يار

ناشی از دانش ژنتيک تهيه شده است رقابت
نزاع غولهای آمريکا و اروپا که همه. کند

بندهای موافقتنامه های بين المللی را که به نفع
 برای کنترل و،شان نيست پايمال ميکننددخو

آنها. نظارت بر غذای مردم جهان است
ميخواهند انحصار تغذيه مردم جهان را به چنگ

آب و غذا و،  در کنار منابع انرِژیآورند و
آنها. هوای مردم را در اختيار خود بگيرند

ميخواهند تصميم بگيرند که به کدام کشور غذا
،انحصار غذای مردم جهان. بدهند و يا ندهند

ابزار ديگر تسلط آنها بر جهان و تهديد ملتهای
در متن اين استراتژی است که آنها. جهان است

اده اند و جالب اين است که هربه جان هم افت
کدام ديگری را متهم ميکنند که با اين سياست
تهاجمی دهقانان ممالک تحت سلطه و عقب

پرچم مبارزه اين. مانده را بروز سياه مينشانند
دو هيوالی خون آشام با يکديگر برای کسب

 دلسوزی،منافع بيشتر و کسب برتری در جهان
انسانی دهقانانرياکارانه و حمايت از حقوق 

ری اسالمی ايرانَسرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهو  
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.اين کار يک ميليارد يورو در نظر گرفته اند
امپرياليستهای اروپائیتشديد فعاليتهای فضائی 

تا عقب ماندگی خويش را جبران کنند در
فعاليتهای علمی فضائی آنها و ارسال موشک
و ماهواره به ساير اقمار منظومه شمسی

  .مشهود است
امپرياليستهای اروپائی در عرصه هواپيما
سازی و نقل و انتقال مسافرين به صورت
اقتصادی از رقيب آمريکائی خويش پيشی

ته اند و توانسته اند با ساختن هواپيماهایگرف
غول پيکر ايربوس بازار فروش هواپيما را از
دست رقيب آمريکائی خويش که شرکت
.هواپيما سازی بوئينگ است بدر آورند
تالشهای شرکت بوئينگ در اين چند سال
اخير  برای کسب رتبه اول در اين زمينه با

  . موفقيت روبرو نبوده است
  

 عرصه برخورد تضاد در
 امپرياليست آمريکا و ساير

امپرياليستها به سازمان ملل 
متحد و چگونگی استفاده 
 ابزاری از آن 

در اين زمينه بايد تاريخ را از غبار فراموشی  
بزدائيم و افکار مردم را به رويداهای تاريخی 

ايروينگ . و تجزيه وتحليل آنها جلب کنيم
Irving Kristol  ويژه  مشاور کريستول
پرزيدنت ريگان در سخنرانی در مجمع 

در نيويورک “ کنفرانس برای يک جهان آزاد“
برخورد و ارزيابی امپرياليست آمريکا را به 
. سازمان ملل متحد بيان کرد و ابراز داشت

مسئله قابل توجه ديگر برای “: وی گفت
، ، مسئله سازمان ملل متحد استاياالت متحده

 ، بلکه بيمعنی استکه نه تنها سازمانی بکلی
. از نظر سياست آمريکا زيانبخش نيز هست

، که در آغاز سازمان کار اساسی اين سازمان
، اين بوده است که مثبت و بدرد بخوری بود

اگر . چيز مزخرفی را بنام جهان سوم بيافريند
سازمانی بنام سازمان ملل متحد وجود نداشت 

هم وجود “ جهان سوم“اين واحد مزخرف 
و حاال که اصوال وجود جهان سوم . تنميياف

، يکی از برای ديپلماسی ما مايه درد سر است
عناصر مهم سياست خارجی ما ميبايد اين باشد 
که در درجه اول اين سازمان را هر قدر 

، و بعد هم ممکن باشد بی اثر و کوچک کنيم
به نقل از ( “احتماال حسابش را بکلی برسيم

 The Transatlantic Crisis  تابک
). ١٩٨٢نيويورک   چاپ 

 معاونA. Lichensteinليشنشتين    . آقای آ
هئيت نمايندگی اياالت متحده در سازمان ملل

: اظهار داشت١٩٨٣ سپتامبر ١١متحد در 
، اگر سازمان ملل متحدهمين است که هست“

، بهتر است فکر ديگریبا ما موافق نيست
 etنقل از کتاب  (“برای خودش بکند

dictatures   ONU نوشتهM. Lininger 
Goumarz ٤٨ ص ١٩٨٤ چاپ پاريس.(  

سخنگويان امپرياليست آمريکا نه تنها اين
مطالب را بيان کرده اند سهل است به آن عمل

سازمان ملل فقط تا آن حدوديکه. نيز نموده اند
منافع آزمندانه امپرياليست آمريکا را تامين کند

ين المللیو يا سرپوشی بر غارت و چپاول ب
وی باشد مورد تائيد امپرياليست آمريکاست

در غير اين صورت تمام تالش خويش را به
کار ميبرد تا به عمر اين سازمان جهانی خاتمه

آمريکا يگانه کشوری است که بزرگترين. دهد
آمريکا در. بدهکاری را به سازمان ملل دارد

کنار اسرائيل تنها ممالکی هستند که با صراحت
رات و پيمانهای اين سازمان را لگد مالمقر

تالش امپرياليست آمريکا تا با جعل سند. ميکنند
و دروغپردازی جواز تجاوز استعماری خويش
را به عراق از سازمان ملل متحد بگيرد با

ممالک جهان به زير بار. شکست روبرو شد
زورگوئی و دروغگوئی امپرياليستهای آمريکا

ين بود که امپرياليستا. و انگلستان نرفتند
آمريکا عليرغم مخالفت ممالک جهان و دبير کل

از آن تاريخ. سازمان ملل به عراق تجاوز کرد
تضادی بزرگ ميان همه ممالک جهان و
امپرياليستهای آمريکا و انگليس بروز کرده

"جهان سوم"در کنار اين تضاد ممالک . است
با)تو بخوان ممالک عقب نگه داشته شده(
 بايد تضاد ممالک،درهای بين المللیقل

امپرياليستی را بر سر ماهيت و نقش سازمان
تقريبا بجز امپرياليست. ملل برجسته کنيم

آمريکا ساير ممالک جهان ترجيح ميدهند که
اهرم سازمان ملل را در دست داشته باشند تا
بتوانند به لجام گسيخته گی امپرياليست آمريکا

اين نزاع باين صورت. دلگام ديپلماتيک بزنن
بروز ميکند که امپرياليستهای کوچکتر
ضرورت موجوديت سازمان ملل را حس
ميکنند و برای آن بخاطر حفظ منافع خود
احترام قايلند و تمايلی نشان نميدهند که بيکباره

آنها مثال از اين ابزار. آنرا بی اعتبار کنند
دارند بااستفاده ميکنند تا آمريکا  و انگليس را وا

به ميان کشيدن پای سازمان ملل به عراق و
دادن رهبری به آنها سهم غارت ساير
امپرياليستها تامين شود و منابع و ثروتهای مردم

سازمان. عراق ميان آنها منصفانه تقسيم گردد
ملل متحد و احترام مشکوکی که امپرياليستهای
اروپائی به آن ميگذارند بر اساس منافع آنها و

ما. ضاديست که با امپرياليست آمريکا دارندت
کمونيستها در عين شناخت از ماهيت سازمان
ملل متحد و اينکه بشدت در زير نفوذ
امپرياليستها بوده و از آن بخاطر ابزار سلطه
جوئی خويش در سر بزنگاه استفاده کرده و
ميکنند وجود اين سازمان را نسبت به نبود آن

 و معتقديم که سکویمثبت ارزيابی ميکنيم
خطابه ديپلماتيکی برای بيان خواستهای ممالک

  .   است“دنيای سوم“

تضاد امپرياليستها برسر عضويت 
 در شورای امنيت و حق وتو

هم اکنون امپرياليست آلمان و ژاپن تالش ميکنند
به عضويت دائمی سازمان ملل در آيند و حتی

هاين عرصه مبارز. از حق وتو برخودار شوند
جديد متناسب با منافع جهانی امپرياليستهای

آنها نميخواهند شاهد آن. ژاپن و آلمان است
باشند که با زور آمريکا تصميماتی در سازمان
ملل اتخاذ ميشود که منافع امپرياليست آلمان را

از اين گذشته اشغال يک کرسی. لگد مال ميکند
دائمی در شورای امنيت سازمان ملل و دارا

 حق وتو اين امکان را به آلمان ميدهد کهبودن
از نفوذ بيشتری در ميان ساير ممالکی که فاقد

  ۴ بقيه در صفحه  ...اين امتياز هستند

پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ...گزارش سياسی هيئت مرکزی
ليه ونخست پوستش را ميکنند و سپس ک. برود

.ساير اعضاء بدرد بخور بدنش را حراج ميکنند
سرمايه داری. انسان اقتصادی ظهور مييابد

. کارش را خوانده است تا آخِر،جهانی شده
امپرياليستها قانون خويش را به همه تحميل

همين سرنوشت در انتظار ساير ممالک. ميکنند
  .است

روزی خواهد رسيد که سرمايه داری کپسولهای
 غير آلوده را برای استشاق مردمهوای

از هم اکنون. شهرهای بزرگ به فروش برساند
فروشی را بر بينی مردم“ پوزه بندهای“

جامعه.  اين گام نخست است.مشاهده ميکنيم
ايکه توليدش بر اساس هرج و مرج و با انگيزه

، جامعه ايکه سود آوریکسب سود حداکثر باشد
رفع نه باشد و قانون اساسی تکامل آن

نيازمنديهای مادی و معنوی انسانها و اقتصاِد
 سوسياليستی وضعی بهتر از اين پيدای بانقشه

 به مصرف بيمارگونه و تشويق. نخواهد کرد
توليد بيمارگونه بدون توجه به نياز بازار و فقط

 آينده سياهی را برای،برای کسب سود حداکثر
فقطاستنشاق هوای آزاد . بشريت ترسيم ميکند

  .در سوسياليسم مقدور است
   

تضاد در عرصه پژوهشهای 
  فضائی و تسلط بر آسمانها

يکی از عرصه های سخت رقابت
امپرياليستهای اروپائی با آمريکا جنگ بر سر

تسلط بر فضا به معنی. چيره گی بر فضا است
دست يابی به اطالعاتی است که انصراف از آن

کسی که. برای رقيب اروپائی مرگ آور است
، ميتواند توسط ماهوارهبر فضا دست پيدا کند

های خويش از ممالک ديگر عکسبرداری
، به شرايط جغرافيائی و نظامی آنها پیکرده
، پستهای، تلفنهای آنها، امواج راديوئی آنهابرده

 را... ، برنامه های تبليغاتی والکترونيکی
کنترل نموده و يک سازمان جاسوسی کامل

ی مسايل نظامی و اقتصادی و علمی برافضائی
 آمريکائی ها تا اين.وجود آورد  بهو آموزشی 

لحظه در اين عرصه بر ديگران پيشی گرفته اند
و در نظر دارند مانع شوند تا ديگران به حد

آنها تهديد ميکنند که. موفقيتهای آنها نايل شوند
ماهواره های رقيب را در فضا از کار خواهند

حهای مربوطه را برای اين کارانداخت و سال
ماهواره های فضائی در. توليد کرده اند

برخوردهای نظامی آينده از اهميت ويژه ای
برخوردار است زيرا نه تنها ميشود توسط آنها
،نقل و انتقاالت نيروهای نظامی را کنترل نمود
بلکه ميشود توسط اين ماهواره ها با نشانه

نهای مهم مکا،گذاری و هدايت موشکها
 تلفنهای.استراتژيک رقيب را تخريب کرد

...همراه را کنترل نمود و يا از کار انداخت و
در جنگ نخست در عراق و در تجاوز اخير به
عراق اهميت اين سالحها و نقش ماهواره ها

اروپا ميخواهد در مقابل. روشن شده است
سيستم هدايت ماهوارهای  فضائی آمريکا  بنام

Galileoگاليه “، سيستم “  GPS  جی پی اس“
 خود را بنا کند تا بکلی با گسترده گی بدور“

کره زمين وابستگی خويش را به سيستم هدايت
ماهواره ای امريکا در اين عرصه تا سال

اروپائی ها برای تدارک.  از ميان ببرد٢٠٠٨
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

 

اين تضاد فقط در عرصه ديپلماتيک ظهور
دادگاهتاسيس ، اتحاديه اروپا در پی نميکند

کيفری جهانی است که همه ممالکی که سند
 متعهد ميشوند از ارتکاب ميکنندءآنرا امضا

به جرايمی که جنايت عليه بشريت محسوب
اين دادگاه ميتواند.  خودداری کنندميگردد

ءسربازان کشوری را که اين سند را امضا
نموده است با همين اتهام بر صندلی دادگاه

 گرچه که تاسيس اين دادگاه برای.دبکشانن
تامين منافع امپرياليستهاست وميخواهند
مخالفين خويش را با ظاهری آراسته و بعنوان

 ما با-کشانندمجرم جنائی بپای ميز محاکمه ب
نمونه مسخره و قالبی آن هم اکنون در الهه
در برخورد به اسلوبدان ميلوسوويچ روبرو

 ولی از جانب ديگر امپرياليستهای-هستيم
اروپائی قصد دارند به افسارگسيختگی و
جنايتکاری امپرياليست آمريکا مهار زده و تا
ميتوانند بر سر راه جنايات بيشمار آنها عليه

، زيرا ميدانند که  اين مانع ايجاد کنندبشريت
نيز خانه آنها دِرجلویِ  آينده شتر ميتواند در 

آنها فقط با جناياتی موافق هستند که. بخوابد
خودشان در نتيجه منافع آزمندانه شان عليه

تجارب استفاده از بمب. بشريت مرتکب شوند
، استفاده از بمباتم در هيروشيما و ناکازاکی

،ی برای نخستين بار در جنگ کرهميکروب
 بمبهای،استفاده از بمب ناپالم و نيتريوم

 و ساير بمبهای شميائی وخوشه،آتشزای فسفر
 که حداقل، کامبوج و الئوسای در ويتنام

 هزار هکتار جنگل را به تمامی نابود٥٦٨
، خوشه ای وکرد، استفاده از بمبهای صوتی

فاده از بمبها و، استناپالم و گازی در افغانستان
گلوله های راديو آکتيو در يوگسالوی و جنگ

، استفاده از گازهای سمی و بمبنخست عراق
ناپالم بدست صدام حسين عليه ايران و

نشان ميدهد که اين.  .مبارزان کرد عراقی و
شتر ممکن است اگر مهار نشود روزی نيز

  ِ آنها.  خانه اروپائی ها بخوابددِرجلوی
د معينیعامپرياليست آمريکا به قواميخواهند 

همه ميدانند که رفتار .از بازی موظف گردانند
امپرياليستهای استعمارگر در بمباران شهر

 هزار نفری فلوجه و کشتار بيش از٤٠٠
 هزار مردم عادی در عراق جنايت عليه١٣٠

رفتار امپرياليستهای آمريکائی. بشريت است
، قندوس وامو، گوانتاندر زندانهای ابوغريب

ساير زندانهای مخفی و علنی در عراق و
افغانستان و بر روی کشتيهای آمريکائی در
دريای آزاد رفتاری جنائی و مستوجب محاکمه

 ولی،علنی در يک دادگاه بين المللی است
امپرياليست آمريکا با خيال راحت به اين
جنايات بيشمار توسل ميجويد و ککش هم

  .نميگزد
پا خواهان مجازات مرتکبين بهالبته ارو

زيرا اگر چنين بود. جنايت عليه بشريت نيست
بايد در درجه اول تمام کسانی را که با يک
دروغ زمينه تجاوز ناتو به يوگسالوی را
فراهم کرده بودند محاکمه ميکرد و مسئوليت
قتل عام مردم کوزوو توسط هواپيماهای ناتو

کسولی آنها برع.  را بعهده ميگرفت
ميلوسوويچ را که از استقالل يوگسالوی دفاع

“رامبوليه“کرد و سند رقيت يوگسالوی را در 
امضاء نکرد جنايتکار جنگی معرفی کرده اند

دادگاه. که سندی برای محکوميت وی ندارند
کيفری جهانی مرجعی برای مجازات

اصد، دادگاهی برای پيشبرد مقجنايتکاران نيست
و تائيد چنين. ئی استامپرياليستهای اروپا

مرجع يک طرفه ای مانند آن ميماند که کسی
.طناب دار را به گردنش خودش بياندازد
امپرياليستهای اروپائی نيز در حقيقت اين مرجع
جهانی را ساخته و پرداخته اند تا در کنار مهار

، عناصر نامطلوب در سايرزدن به آمريکا
روند بهممالکی را که زير بار سلطه آنها نمي

تهديد و بپای ميز محاکمه بعنوان جنايتکار
دادگاه کيفری. جنگی کشاندن سر به نيست کنند

جهانی در واقع يک ابزار تجاوز ايدئولوژيک
، ابزار حسابگری وامپرياليستهای اروپائی است

  .معامله گری است نه دفاع از حقوق بشر
   

تضاد بر سر ورود ترکيه به 
 اتحاديه اروپا

يکی از متحدين پر و پا قرص و موردترکيه 
سال٤٠اين دولت حدود . اعتماد آمريکاست

است تالش ميکند که به اتحاديه اروپا بپيوندد و
هر روز از طرف اين اتحاديه با مشکالت
.وموانع و خواستهای جديدی روبرو ميشود
آخرين شگرد اروپا وعده پذيرش ترکها برای

هم  مشروط، آن سال ديگر است١٥مذاکره در 
بر اينکه در اين مدت به ساز اروپا صميمانه

،ترکيه مشکل حل مسئله کردها را دارد. برقصد
در آسيای مرکزیفراوان نفوذ اين کشور دارای 

 و سياست پان ترکيستی توسعه طلبانه ایاست
اسالميستهای رو. را در تاريخ خود داشته است

به رشد ترکيه در عين حال توانسته اند پان
اسالميسم را با پان ترکيسم ملهم از امپراتوری
عثمانی مخلوط کرده و از آن معجونی برای

کشور مستقل، اشغال هويت خويش بسازند
،  چشم  داشت تاريخی به آذربايجان ايرانقبرس

، اشتهای بلعيدن)آران(و جمهوری آذربايجان
خاکبخشی از چاههای نفت کرکوک و بلعيدن 

ت توسعه طلبانه اين کشور، همه از سياسعراق
ترکيه با تمام ممالک. در منطقه حکايت دارند

همجوارش در تنش بسر ميبرد و با آنها روابط
حسنه ندارد، اين کشور غالم حلقه بگوش

، در افغانستان و حتیآمريکا در جنک کره
. بوده و هستعراقبطور بی سر و صدا در 

باتضاد با سوريه بر سر منابع آب و همدستی 
 ترکيه را به يک عامل،اسرائيل در منطقه

تحريک  و غير قابل محاسبه برای اروپا تبديل
حضور چندين ميليون تبعه ترکيه در. کرده است

اروپا که هم هويت اسالمی خويش و هم هويت
ترکی خويش را با چنگ دندان و با ايجاد

 ملی حفظ ميکنند عوامل نگرانی آور“گتوهای“
اگر ترکها. پا به حساب ميآيندبرای امنيت ارو
، به معنی اروپائی شدن کردها نيزاروپائی شوند

هست و اگر کردها اروپائی به حساب آيند بايد
استدالالتی يافت که عراقيها و ايرانی ها بهر
صورت نميتوانند با داشتن چندين ميليون سکنه

 در حقيقت در. اروپائی به حساب آيند،کرد
 ميشود که معلوم نيست بذری کاشته،منطقه

همه. محصول آن در ده سال آينده چگونه باشد
  ۵ بقيه در صفحه  ...چيز با احتماالت

  ...گزارش سياسی هيئت مرکزی
 برخوردار گردد و به نسبت اتخاذ موضع در
سازمان ملل بنفع اين يا آن گروه از آنها تقاضای

و برای آلمانحق وت. دنامتيازات بيشتری بک
موقعيت وی را در عرصه ديپلماتيک تقويت

، و حتی تا حدودی وی را از فرانسهميکند
 اين حق وتو اين امکان را به.ازدسمستقل مي

آلمان ميدهد تا به عنوان حامی منافع ممالک
با استفاده از اسلحه حق وتو به“ جهان سوم“

نليکن امپرياليست آمريکا با دادن چني. ميدان آيد
هم. حقی به آلمانها به مخالفت برخاسته است

اکنون ما با عرصه جديدی از بروز تضاد اروپا
.با آمريکا در سازمان ملل روبرو هستيم
امپرياليست آمريکا تمام تالش خويش را برای
بی اعتبار کردن سازمان ملل متحد به کار

  .ميبرد
مغامپرياليست ژاپن برای نخستين بار علير

قانون اساسی پاسيفيستی پس ازجنگاينکه يک 
 آن٩جهانی دوم  به تصويب رسانده و در  بند 

قيد کرده که قهر نظامی برای حل اختالفات
ممنوع است و بر اين اساس حق ندارد سرباز
به خارج ژاپن برای دخالت در امور داخلی

، به بهانه اعزام سرباز بهساير ملل بفرستد
با موافقت و “هدف صلحجويانه“عراق با 

امپرياليست آمريکا زمينه را برای ميليتاريسم
.فراهم آورده استاقيانوس آرام  منطقه ژاپن در 

آنها  خط مشی دفاعی خويش را در ماه دسامبر
بر اين.  برای ده سال آينده تعيين کردند٢٠٠٤

ماموريتهای بين“اساس ژاپن ميتواند در 
. شرکت کند“حفظ صلح جهانی“ برای “المللی

اين همان بوی تعفن جنگ است که ميخواهند
ژاپن تصميم. بنام صلح به مردم جهان بفروشند

.گرفت محدوديتهای صدور اسلحه را تسهيل کند
ژاپن اين تغيير سياست خويش را مربوط به
مبارزه عليه تروريسم و وضعيت سياسی
جغرافيائی جهان دانسته و نام ارتش خويش را

آنها به. هاده است ن“ارتش دفاع از خود“
صراحت جمهوری خلق چين و کره شمالی را
خطری برای امنيت ژاپن اعالم کرده و در پی
افزايش سريع بودجه نظامی و تقويت ارتش و

حتی سخن بر سر. قوای تسليحاتی خويشند
عمليات پيشگيرانه و موشکهای دورپرواز

امپرياليست آمريکا به ميليتاريستهای. است
.محاصره چين و روسيه نياز دارندژاپنی برای 

ژاپن نيز خواهان حق وتوست تا بتواند موقعيت
  .خويش را از هر نظر تثبيت نمايد

ما در. برای کمونيستها وضعيت روشن است
عين اينکه برای هيچ کشوری حق وتو را
برسميت نميشتاسيم معتقديم همه ممالک بايد از

ا در، محقوق و احترام مساوی برخوردار باشند
ملل در خدمت عين اينکه ميدانيم ابزار سازمان

مطامع امپرياليستها قرار گرفته و در آينده نيز
ميگيرد و تجارب تلخ کنگوی لومومبا تکرار

اين سازمان وجوِد بوِدميگردد ولی با وجود اين 
 زيرا اين تريبون. آن ترجيح ميدهيمنبودرا به 

رء بيشتهنوز ميتواند محملی  برای افشا
   .امپرياليسم باشد

ابزار دادگاه کيفری جهانی در 
 خدمت کيست؟
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

  ...گزارش سياسی هيئت مرکزی
بذر.  و ريسک و قبول خطر همراه است
اگر. اختالفات جديد در منطقه کاشته ميشود

ترکها اروپائی اند تکليف اين روح قانون اساسی
ی را عمال تابع ترکيه ميداندترکيه که هر ترک

آيا ممالک آسيای مرکزی و قفقاز به. چه ميشود
صرف ريشه ترکی از جمله چچن ها نيز
اروپائی هستند؟ خط تمايز را از کجا بايد کشيد؟
مالکهای حقوقی و سياسی بايد مجددا و با

تکليف ميليونها پناهنده. احتياط تعريف شوند
وپا از عراق وايکه وارد خاک ترکيه يعنی ار

تکليف. ايران و سوريه ميشوند چه ميشود
پيمانهای نظامی ترکيه با اسرائيل و تکليف
توافقات مرزی با ايران بر سر مسئله امنيت
مرزی و بسياری قراردادهای موجود ديگر چه
ميشود؟ ترکيه متحد آمريکاست و آمريکا
ميخواهد هر طور شده ترکيه را بعنوان

 در اروپا نگهدارد واستخوان الی زخم
عضويت در اتحاديه اروپا را بعنوان رشوه
برای خدمات ترکيه در ساير نقاط جهان به وی

برخورد دول اروپائی به ترکيه. ارزانی کند
آنطور که ادعا ميشود ترس از مذهب اسالم

، سياست، ترس از نفوذ آمريکا در اقتصادنيست
عمگر تعداد اتبا. و امنيت نظامی اروپاست

مسلمان انگليسی و يا فرانسوی کم هستند که
حال مسلمانان ترکيه توليد اشکال بنمايند؟ مگر
آلبانی و بوسنی هرزه گوين مسلمان نيستند و
بخشی از اروپا محسوب ميشوند؟ پاره ای از
احزاب اروپائی اميدوارند با جلب ترکيه به

، ايناروپا باعث جدائی آنها از آمريکا شوند
تسهيالتی فراهم ميکنند و برای آنهااست که 

بويژه ميخواهند نقش ارتش کماليستی ترکيه را
آمريکا است به حداقلمتکی بر در صد  که صد
يهدآنها ترکيه را با وعده پذيرش اتحا. دبرسانن

اروپا به يک جنگ فرسايشی ميکشانند و هر
روز مطالبات جديدی مطرح خواهند کرد تا

. اميال خود گردانندبورژوازی ترک را مطيع
ترکيه. آنها مشغولند تا با پنبه سر ترکيه را ببرند

متهاوکشانده اند که برای حک“ گردابی“را به 
، آينده ای تاريک وبحران زاستبشدت ترکيه 

ناروشن دارد و آنها در لبه پرتگاه تجزيه قرار
تبليغات ومهيبی برای شکست اين  و ميدهد

شدن آنها خواهد“ اروپائی“ ساله ٤٠سياست 
 با اين شکست خطر افزايش نفوذ مسلمانان.بود

آنها را به، راديکال درترکيه تشديد ميگردد
، پان ترکيستها را مجبورايران نزديکتر ميکند

ميکند در سياستهای خويش در مورد ايران و
 ميانه و قفقاز تجديدیسوريه و اسرائيل و آسيا

ق درنظر کنند، مسلما تحوالت آتی عرا
سرنوشت سياست ترکيه که با ترديد به اقدامات

 نگاه درعراقاسرائيليها و آمريکائيها و اکراد
 پاره ای از محافل.خواهد داشتتاثير  ،ميکند

 سابقا يونانی نشين“ازمير“اروپائی حتی 
 را بخشی)کنستانيپولسقسطنطنيه يا (واستانبول

ااز اروپا به حساب ميآورند و مرزهای اروپا ر
تا درون خاک ترکيه به مرزهای امپراتوری

مسئله ارمنستان و. ميکنند روم شرقی نزديک 
کردستان و قبرس اشغالی و مناطق سابقا يونانی

اریي، قتل عام ارامنه که در بسنشين ترکيه
مجالس اروپا بعنوان جنايت عليه بشريت ناميده

  ١١ بقيه در صفحه  ... چوِنشده است

  ...ته ای يکصنايع هس
 اين حق جز.هستند قايل شده است“ دنيای سوم“

الينفک پيمان منع گسترش سالحهای هسته ای
بدون برسميت شناختن اين حق کل پيمان از. است

نظر حقوقی بزير پرسش ميرود و فاقد اعتبار
قانونی است و لذا پايبندی به موارد مندرجه در آن

 .الزامی نيست
  

ه خودش اين پيمان را امضاءامپرياليست آمريکا ک
نکرده است و مضافا از صهيونيستهای اسرائيلی

امضاء اين پيمان تن در نداده اند حمايت  که به
ميکند ايران را تحت فشار گذاشته که از اين حق
برسميت شناخته شده خود منصرف شود و ديکته

در يک کالم. امپرياليست آمريکا را بپذيرد
ور ميگويد و درخواستهايشامپرياليست آمريکا ز

نه تنها غير قانونی و ضد موازين برسميت
شناخته شده بين المللی است بلکه بر ضد منافع

ليکن رژيم جمهوری. ملی ايران نيز هست
اسالمی که از ايدئولوژی مذهبی تغذيه ميکند و با

خط باطلی بر“ امت اسالمی“طرح مسايلی نظير 
خواهر و“قوالت ، با طرح مميکشد“ مليت“مقوله 
 نافی موجوديت طبقات و خلقهای ايران“برادر
در مقابل“ اسالمی“ صفت ، با طرح است

،ايران قايل نيستکشور ما  حقوقی برای ،“ملی“
رژيمی که پان اسالميسم را به جای ميهنپرستی
مستقر ساخته است ماهيتا قادرنيست از منافع ملی

 شناختهبرسميتبعلت حقوق که ، منافعی ميهن ما
کدام بنوبه خويش هرکه برابر ملل و دول شده و 

از آن برخوردارند، از حقوقی که در عرصه
جهانی مردم محصور در جغرافيای ايران دارند

اين رژيم ابزار“ ايران دوستی“ .حمايت کند
است که از آن برایوی تحکيم حاکميت اسالمی 
 بنا بر تشخيص مصلحتفريب افکار عمومی

 هر وقت فشار امپرياليستها.تفاده ميکند اسرژيم 
و“ ميهن پرستی“زياد شود فورا آخوندها ياد 

همين نمونه دشمنی آنها با سنت. ميافتندمنافع ملی 
شب چهارشنبه سوری و يا جشن ملی نوروز
باستانی که آنرا بی احترامی به محرم و صفر

ولی. عنوان کرده اند از جمله اين مقوالت اند
مپرياليسم به ايران نفی حقوق برسميتزورگوئی ا

شناخته شده ايران در تمام جوامع بين المللی است
که مستقل از ماهيت رژيم کنونی ايران انجام

مگر رژيم کره شمالی رژيم مذهبی است. ميپذيرد
ولی امپرياليست آمريکا موجوديتش را مانند

اين را مردم ايران فهميده اند. گذشته تهديد ميکند
ا هوشياری سياسی قادر شده اند اين تمايز راو ب

ميان مصالح کشور ما ايران و ماهيت رژيم
آخوندی بخوبی تشخيص دهند و حاضر نيستند

 . زير بار حرف زور بروند
  

مدعی اند که ما ايرانيها“ چپ“عده ای از منظر 
چون منافع ملی مقوله ای بورژوائی است نبايد تا

ر قدرت تکيه نداده استزمانيکه پرولتاريا بر سري
از منافع ملی سخن گوئيم و پس از روی کار آمدن
پرولتاريا نيز سخن از منافع ملی بی مورد است
زيرا ما آنگاه از منافع پرولتاريائی سخن ميرانيم و

آنگاه تکيه به منافع ملی در ايران را. نه ملی
اين تفکر. جا ميزنند“  ناسيونال شونيسم“وسوسه 

زلزل ايدئولوژيک و هراس از اتخاذکه ت“ چپ“
موضع گيری روشن سياسی را در پشت هياهوی

سراپا آلوده بهاتهام و برچسب زنی پنهان ميکند 

ويروس تروتسکيسم است و مبارزه ملی ملتها و
مقاومت دولتها را در مقابل توسعه طلبی
امپرياليستها در جهان کنونی نفی کرده و به وجود

.لتها و امپرياليستها قايل نيستتضاد اساسی ميان م
با اين نگرش چون در کشور ما ايران رژيم
جمهوری اسالمی بر سر کار است ما کمونيستهای
ايرانی نبايد از حق ايران در تعيين مرزهای
دريائی دريای خزر سخن بگوئيم که گويا در آن

، اگرصورت امری ناسيوناليستی خواهد بود
رياليستها وامارات عربی با حمايت امپ

قصد تجاوز به ايران و اشغال جزايرصهيونيستها 
، جزايریسه گانه ايرانی را در خليج فارس کردند

که عمرشان از عمر امارات ساخته و پرداخته
، آنگاه ما نبايداستعمار انگلستان بيشتر است

صدايمان از گلو در آيد و نوع موضعگيری رژيم
که در آنجمهوری اسالمی را به نقد بکشيم 

 پس.دچار شده ايم“ ناسيونال شونيسم“صورت به 
باشيم و“ انترناسيوناليست“به زعم آنها بهتر است 

را به جمهوريهای زير نفوذخزر “ شور“آبهای 
گازهای“و امپرياليستهای غربی و روسها ببخشيم 

به امارات متحده عربی تقديمخليج فارس “ متعفن
“فارس“ردن واژه حتی از منظر آنها بکارب. کنيم

حرام است و بهتر آن است کهفعلی به دنبال خليج 
کرده و در خدمت پان عربيستها تحريف تاريخ را

اين تئوری. ء کنيماکتفا“ خليج“به بيان واژه 
 دست کمونيستها را در انتقاد از،“چپ“پردازی 

ء گری مارژيم جمهوری اسالمی ميبندد و کار افشا
ت ميکشاند و از توده مردمکمونيستها را به بن بس

اين استدالل مدعی است از آنجا که. منزوی ميکند
رژيم جمهوری اسالمی نه حافظ منافع ملی و نه
حامی زحمتکشان است پس نقد ما از اين رژيم

“داهيانه“در اين ادعاهای . انتظاری بيهوده است
فقط جای عامل ذهنی و نقش مردم و نقش عنصر

اينجاست که. يم خالی استآگاهی بخش که ما باش
ويروس تروتسکيستی به راست به اکونوميسم کامل

فرزند حالل زاده آن“ چپ“سقوط ميکند و از 
بديهی است که حزب کار.  زاده ميشودراست
هرگز دست خويش را در اين مبارزه) توفان(ايران

 . با تاکتيکهای ناروا نميبندد
  

یخوشبختانه خواست غنی کردن اورانيوم برا
تامين امنيت و آسايش و آتيه نسل آينده اين سرزمين
بيک آرمان ملی به يک خواست عمومی بدل شده

مردم ايران بخوبی و با هشياری تفاوت ميان. است
منافع ملی و ماهيت رژيم مالها را فهميده اند و اين

 باما “ تئوريسينهای“دو مسئله را مانند برخی از 
.از هم تميز ميدهندهم مخلوط نميکنند و بخوبی 

اينکه غنی کردن اورانيوم حق ايران است ربطی
به رژيم جمهوری اسالمی و ماهيت رژيم حاکم

حتی اگر رژيم سلطنت و يا جمهوری الئيک. ندارد
،و يا کمونيستی نيز بر ايران حاکم شود اين حق

اين يک حق دموکراتيک. حق ايران باقی ميماند
ا زور از ايران دريغجهانی است و نميشود آنرا ب

فقط نوکران صهيونيسم و امپرياليسم در پی. کرد
آنند که حقوق ملتها و دول جهان را به نيات شوم
امپرياليستها و صهيونيستها گره زنند و فتوای آنها

سياست حزب. را برای صدور چنين حقوقی بطلبند
مورد حمايت مردم ايران است و) توفان(کار ايران

وريم که بسياری از نيروهایما بسيار مسر
اپوزيسيون مترقی نيز گرچه با تاخير ولی سرانجام

۶ بقيه در صفحه  ...با غلبه بر ترديدهای
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

نه آب کافی بايد کار کند تا بتواند هزينه خريدن
نيروی برقی را که امپرياليستها در اسرائيل توليد

اين همان. ميکنند از قوت اليموت خويش بپردازد
 است که ميخواهند“دارسی“قرارداد معروف 
اين همان ادامه. ان تحميل کنندبار ديگر به اير

سياست خيانت رضا شاه و محمد رضا شاه است
که منابع سوخت ايران را در اختيار امپرياليستها

جنبش مردمی که اينک در ايران. قرار دادند
برخاسته است شبيه مبارزه برای ملی شدن

مردم ايران هرگز نبايد. صنايع نفت ايران است
پرياليستها رفته و تسليمبه زير ساطور تهديد ام

پذيرش، يعنی تسليم يعنی مرگ. آنها شوند
 مرداد و٢٨، يعنی تائيد کودتای خائنانه استعمار

  . برای ابد“دارسی“تمديد قرارداد 
ما همانگونه که صنايع نفت خويش را ملی کرديم
.صنايع هسته ای خويش را نيز ملی خواهيم کرد

به متعلق ، هر دو اين منابع سوخت و انرژی
  .  خلقهای ايران است

امپرياليستها ميگويند که حاضرند به ايران
  . های اقتصادی دهند“امتياز“

 .حقيقتا معامله مسخره ايست

ها اين است که“امتياز“يکی از اين به اصطالح 
ايران قطعات يدکی ناوگان هوائی خويش را از

آيا خريد وسايل يدکی از آمريکا. آمريکايها بخرد
های آنرا باندازه خون پدرش ترقی داده استکه ب

و در آينده نيز ترقی خواهد داد و يا از فروش آن
سر بزنگاه و بر اساس منافع امپرياليستی اش

 به ايران“امتيازی“خودداری خواهد کرد 
ادامه همان“ امتياز“محسوب ميشود؟ آيا اين 

سياست وابستگی سنتی نيست؟ آيا اين واقعا لطفی
ن است و يا لطفی به شرکتهای هواپيمائیبه ايرا

 به ايران است يا“امتياز“آمريکا؟ آيا اين دادن 
يک تجارت نابرابر و غارتگرانه با ايران
عليرغم اين که ميدانند که عدم فروش اين وسايل

را، جان ايرانيها يدکی به ايران جان مردم عادی
ندازند و اين امر بايد ماهيتا با تحققبه خطر ميا

حقوق بشر و انساندوستی ادعائی آنها در تناقض
  باشد؟

از اين گذشته امپرياليستها برای همين معامله
سخنگوی دولت. مسخره نيز شروطی دارند

بدين“: آمريکا به روزنامه تايمز توضيح داد
وسيله ما روشن ميکنيم که ما به اروپائيها
یميپيونديم باين نحو که ما به ايرانيها داليل مثبت

ارائه ميدهيم تا از برنامه های خويش منصرف
از جمله اين داليل مثبت يکی فروش. “ شوند

مجدد وسايل يدکی هواپيماهای غير نظامی برای
ليکن در اين مورد“. ناوگان فرسوده ايران است

مفهوم. “نيز مورد به مورد بايد بررسی شود
حتی فروش اين وسايل يدکی. جمله روشن است

روی هواست“ امتيازات“ و از جمله نيز مشروط
  .است

امپرياليستها ميگويند که حاضرند از تالش ايران
برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی حمايت

آمريکا حاضر است پذيرش ايران را. کنند
در بهترين حالت حمايت از اين. توصيه کند

پذيرش اگر در آينده سنگی در راهش نياندازند
ايران بايد از سيلی نقد. کشدچندين سال طول مي

غنی کردن اورانيوم فورا دست بشويد و در
 که شايد-عوض حلوای نسيه امپرياليستها را 

.  در چند سال آينده تناول کند-بشود و شايد نشود 
 .حقيقتا معامله مسخره ايست

  ...صنايع هسته ای يک
مردم ايران فهميده.  خويش باين سياست پيوسته اند

اند که هر کس حرف زور امپرياليستها و
ليسم وصهيونيستها را بپذيرد و تسليم شانتاژ امپريا

فشار آنها شود راه را برای فشارهای بيشتر و
تسليم ننگين تر فراهم آورده است و سرانجام ناچار

  .  است به مستعمره شدن ايران تن در دهد
، چون از مردم بيشترآخوندها  چون ضد مردمند

از امپرياليستها ميهراسند در ميان دو سنگ آسياب
پرياليسم يک تسليم به خواستهای ام.گير کرده اند

خيانت آشکار ملی است و مردم را عليه آنها بر
ميانگيزد و سرنگونی آنها را تسريع ميکند و

 زمينه هر،مقاومت در مقابل خواست امپرياليستها
گونه توطئه عليه آخوندها را  نظير دسيسه

و نظاير آنها تا تجاوز مستقيم“ رفراندم“
ان و کردن اير“اوکرائينيزه“امپرياليستی و  

   .باز ميگذارد“ کاله مخملی هاانقالب “
، عجزآخوندها هر چه به آمريکائيها اشاره ميکنند

 و چشمک ميزنند که از سياستو ناله مينمايند
سرنگونی آنها دست بر دارند تا آنها بهر خيانتی تن
در دهند آمريکا راضی نميشود زيرا ميبيند که
هرژيمی که بر مردم خودش تکيه ندارد و ب
دريوزه گی مشغول است به قيمت ارزانتری قابل
سرنگونی است چرا آنها هزينه بيشتری را برای

آنها در عوض. ضربه فنی کردن آنها بعهده بگيرند
  .فشارهای تبليغاتی خويش را افزايش ميدهند

آنها مدعی شده اند که اگر ايران از سياست غنی
ردکردن اورانيوم برای هميشه چشم بپوشد و بپذي

که از حق برسميت شناخته شده اش در قرارداد
منع گسترش سالحهای هسته ای منصرف شده
است و فقط پاره ای از بندهای آمريکا پسند اين
قرارداد را قبول دارد آنوقت آنها حاضرند به ايران
ميله های سوخت نيروگاه هسته ای را به فروش

  . رسانند
 .حقيقتا معامله مسخره ايست

ن از سياست غنی کردن اورانيوم برایاگر ايرا
هميشه دست بردارد و بپذيرد که فن آوری هسته
ای را نياموزد آنوقت تا ابد وابسته به امپرياليسم
است و بايد با بهای گزاف ميله های سوخت هسته

هر وقت آنها از فروش آن. ای را از آنها بخرد
خود داری کردند نيروگاه اتمی ايران به ويرانه ای
بدل خواهد شد و سرمايه های ملی ايران که هزينه

تازه پذيرش اين شانتاژ. آن شده است بر باد ميرود
از کجا معلوم که با شانتاژهای ديگر همراه نباشد و
ايران مجبور نگردد که از بسياری از حقوق
برسميت شناخته خويش چشم بپوشد؟ کدام تضمينی

سخرهمانع اين سياست است؟ از اين گذشته م
نخواهد بود که ما برای کاری که خود قادر به
انجام آن هستيم تالش نکنيم و از آن صرفنظر کنيم
و هزينه گزافی از ثروت ملی ايران را در جيب
امپرياليستها بريزيم تا آنها آن کار را برای ما انجام

آيا هيچ. دهند و ريش و قيچی را بدست آنها دهيم
ند؟ نيت چنين فشاریديوانه ای اين کار را ميک

يعنی اجبار به گزينش ميان طاعون و وبا که هرگز
زيرا تاريخ را ما. نبايد به زير بار آن رفت

 .مينويسيم و نه امپرياليستها و نوکرانشان
  

در حقيقت امپرياليستها ميخواهند که ايران را در
 پس از اتمام ذخاير نفت و،آينده نه چندان دور

نرژی و فروش آن به از نظر مصرف ا،گازش
ملتی که نه نفت دارد و نه گاز و. خود وابسته کنند

مسخره نه از اين جهت که سيلی نقد به از حلوای نسيه
شتهه اين عفريت کارُکمسخره نه از اين جهت ک. است

وعده قاقا لی لی نسيه به ايران ميدهد که صنار ارزش
پيوستن بهاساسا ، مسخره از آن جهت است که ندارد

سازمان تجارت جهانی در خدمت منافع ملی ما نيست
 پيوستن به اين.جا ميزنند“ امتياز“که موافقت با آن را 

سياهسازمان نه تنها طبقه کارگر ايران را به روز 
شهر و روستا را به بردهشان ک، نه تنها زحمتمينشاند

گان کنسرنها و شرکتهای فرامليتی جهانی بدل کرده و
رژيم ايران را به کارگزار مستقيم و گماشته سرمايه

 ملی ايران را نيزرانامايه در، سجهانی بدل ميسازد
در زير هجوم سرمايه امپرياليستی خورد خواهد کرد و

مايه داری نيست که از حق حيات درهيچ فرد سر
ايران برخوردار باشد مگر اينکه به ادغام سرمايه اش

ما با اين نمونه های. با سرمايه خارجی تن در دهد
رقابت افسارگسيخته و بلعيدن سرمايه های کوچک و
بومی در سراسر جهان روبرو هستيم و نتايج شوم آنها

يه در عينجنبش ضد جهانی شدن سرما. را ديده ايم
حال جنبشی بر ضد سازمان تجارت جهانی است که
ابزار روشن اين نظام جديد استعماری است و هم

  . اکنون در سراسر جهان در حال گسترش است
باين جهت وعده پيوستن به سازمان تجارت جهانی
وعده بردن مردم ما به سالخ خانه امپرياليستهاست و

 حاضرند برای منافعتنها سرمايه داران کالن ايران که
سرمايه های خصوصی خويش منافع عمومی مردم
ايران را قربانی کنند و نفت و  گاز و ساير منابع ملی
ايران را از مالکيت دولتی و عمومی به مالکيت

     .خصوصی بدل کنند با اين سياست موافقند
اين امتياز امپرياليستی امتيازی به سرمايه داران کالن

  .ی به مردم ايران“امتياز“ و نه در ايران است
بايد مانع شد که رژيم جمهوری اسالمی خيانت خويش
را به منافع مردم ايران بنام گرفتن امتيازات از

 آنها جا“به عقب نشينی وادار ساختن“امپرياليستها و 
  .بزند

خواهان آن است که مردم) توفان(حزب کار ايران
پيشرفته مسلطکشور ما به دستآوردهای مدرن و فنون 

دستيابی.شوند تا بتوانند به وابستگی ايران خاتمه دهند 
به فنآوری اتمی از اين زمره است و امپرياليستها حق
ندارند از سياست غنی کردن اورانيوم در ايران

اين حق برسميت شناخته شده ايران در. ممانعت کنند
  . پيمان منع گسترش سالحهای اتمی درج شده است

 است که اخيرا در مسابقه جهانی زيبائیجالب اين
 خانمی از اسرائيل بنام،خانمهای متاهل در اسرائيل

 که تبار ايرانی دارد زيباترين زن متاهل“سيما بخار“
جايزه نقدی اين خانم زيبا رو. جهان شناخته شده است

، از آنجائيکه بنظر ميرسد که ايشان بسيار خانمبه کنار
اليستها و صهيونيستها ازبا بخاری باشند امپري

شهرتشان فورا استفاده کرده و ايشان را به مسئوليت
اردهم در سازمان تجارت جهانی برگنمايندگیتبليغاتی 

 ايشان با تسلط بر زبان فارسی و در صورت تسليم.اند
ماليان به شرايط آمريکائيها مسلما يکی از پاهای

ون حجاب صد البته بد-استوار هيات مذاکره کنندگان 
 با نمايندگان رژيم-اسالمی ولی با تابعيت اسرائيلی 
اين شگرد جديد و. جمهوری اسالمی در ايران هستند

حسابشده امپرياليستی به اين مفهوم است که رژيم
جمهوری اسالمی با تسليم نخستين بايد به تسليم بعدی
نيز گردن نهد و برای پيوستن به سازمان تجارت

گان اسرائيل بطور غير مستقيم واردجهانی با نمايند
و اين تازه. مذاکره شود و آنها را به رسميت بشناسد

آغاز کار است زيرا اين قصه سر دراز خواهد داشت
٧ بقيه در صفحه  ...و عواقبش برای مردم
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ينيسمزنده باد مارکسيسم ــ لن   

  ...صنايع هسته ای يک 
  .   منطقه و ايران به شدت زيانبار است

ستچنانچه رژيم جمهوری اسالمی به سيا
تسليم در قبال امپرياليسم تن در دهد يک گام
.به سرنگونی کامل خويش نزديکتر شده است
اين رژيم قادر نيست در قبال فشارهای بين
المللی مقاومت کند زيرا به مردم ميهن ما

  .متکی نيست
تنها راه مقاومت موثر در مقابل شانتاژ

، آزادی کليه، سياست عفو عمومیامپرياليستها
، آزادی احزاب و سازمانهایيان سياسیزندان

، آزادی مطبوعات،سياسی و حرفه ای
مجازات غارتگران اموال عمومی و کسانيکه
دستشان به خون مردم آغشته شده است و

،، جدائی دين از دولتمحاکمه علنی آنها
اعتماد به مردم و بويژه طبقه کارگر و ساير

ه بابايد مردم را برای مقابل. زحمتکشان است
ليکن. دسيسه های امپرياليستها مسلح ساخت

اين اقدامات با ماهيت رژيم حاکم بر ايران
منافات دارد اين است که رژيم در بن بست
سياسی گير کرده است و چاره ئی ندارد که
مرتب به امپرياليستها برای بقاء خودش تکيه

  .کند و به آنها باج دهد
تآوردفنآوری هسته ای حق ايران است و دس

  .مردم ميهن ماست
هستند نيروهای جاسوس و همدستان
امپرياليسم و استعمار که با دستيابی ايران بهر

بزعم آنها بهتر. فن پيشرفته و مترقی مخالفند
است ايران به عصر حجر سقوط کند زيرا

اين تفکر. مالها در ايران بر سر کارند
ارتجاعی نميفهمد که نابود کردن ابزار توليد

ای مبارزه با سرمايه داری آنگونه که دربر
نيمه دوم هزاره قبل در ميان طبقه کارگر
.معمول بود در عصر کنونی ارتجاعی است

طبقه. تاريخ را نميتوان به عقب برگردانيد
کارگر و نيروهای مترقی نميتوانند که آنچه را
که به خود آنها تعلق دارد و دستآورد مبارزه

و جاسوسی و نشانهآنهاست با بمبگذاری 
گذاری برای انهدام آنها توسط جاسوسان
امپرياليستها و صهيونيستها از بين ببرند و

عليه رژيم جمهوری“ پيگير“آنرا مبارزه 
اين مبارزه با رژيم. اسالمی وانمود سازند

جمهوری اسالمی نيست همدستی و دلسوزی
مجاهدين اگر. برای منافع امپرياليستهاست

ال خود فروخته خويش را که درصدها نفر عم
عراق در کالسهای آموزشی جاسوسی توسط
نيروهای اشغالگر آمريکائی و افسران و
کارشناسان ايرانی و يا آمريکائی مسلط به

و يا“ بريده“زبان فارسی آموزش ديده اند بنام 
به ايران بفرستند باز هم نخواهند“ خائن“

بی بهتوانست در اراده مردم ما برای دست يا
بقاء ميهن. فنآوری هسته ای خللی وارد سازند

ما به تسلط بر فنون نوين وابسته است و مردم
ما با و يا بدون جمهوری اسالمی آنرا فرا

ولی از هم اکنون بايد برای. خواهند گرفت
مردم ايران روشن کرد که سلطنت طلبان
،آريائی ناسيونال شونيست خود فروخته

وآمريکائی شده  سازمان مجاهدين خلق
، ناسيونالپيروان صد رنگ منصور حکمت

شونيستهای کرد تجزيه طلب همراه با
سازمانهای جاسوسی قومی از عرب گرفته تا

 در خدمت منافع امپرياليستهابلوچ و يا آذری 

و صهيونيستها قدم ميزنند و با آنها عليه خلقهای
 .ايران همصدا شده اند

  
در فضائی که اين مبارزه برای تحقق اين
آرزوی ملی جريان دارد جای يک رهبری
انقالبی کمونيستی توانمند خاليست تا بتواند
سکان رهبری اين خواست ملی را به کف

رژيم. گرفته و به اين آرمان ملی تحقق بخشد
جمهوری اسالمی که در پی حفظ قدرت خويش

های حاضر است در اين عرصه آرمان،است
مردم ميهن ما را در پای سازش با امپرياليسم

حزب ما بايد برای تحقق اين. قربانی کند
خواست ملی مبارزه کند و با تبديل اين خواست
به يک نيروی مادی در ميان توده ها رژيم
مالها را در مخمصه بيشتری بيفکند و به بن

از هم اکنون اين آخوندهای. بست بکشاند
شار را بيشتر پيچانده و هرجنايتکار مهره ف

حمله. گردهمآئی مردم را فورا سرکوب ميکنند
جنون آسای آنها در روز زن به تظاهرات زنان

 ماه مارس  واکنش٨در پارک الله در روز 
“تحريکات“عصبی آنها نسبت به 

امپرياليستهاست و کسانيکه به مردم تکيه
ندارند و از هم اکنون از ترس قالب تهی نموده

ند و هر جنبش عادالنه اعتراضی را دستا
دراز شده امپرياليسم ميبينند طبيعتا قادر نيز
نخواهند بود در مقابل فشارهای امپرياليسم
مقاومت کنند و ناچارند با سرافکندگی جام زهر
را مجددا و به سالمتی امپرياليسم و صهيونيسم
.سر بکشند و به منافع ملی ايران خيانت کنند

ه ها حاکی از تالش رژيم برای کنارهمه نشان
 .آمدن با امپرياليستهاست

  
ليکن ماهيت مبارزه ايکه از طرف مردم در
گرفته است تفاوتی با ماهيت مبارزه ايکه برای
ملی شدن صنعت نفت در ايران درگرفت

در آن روز دربار و روحانيت در يک. ندارد
طرف و مردم ايران و بويژه طبقه کارگر

امروز نيز چنين. طرف ديگر بودايران در 
وضعی در افق مبارزات خلقهای ايران به چشم

 و در مقابلش“جبهه استعمار طلبان“. ميخورد
جبهه. “جبهه مردمی مبارزه بر ضد استعمار“

ميهنپرستان ايرانی اعم از آذری و کرد و
 مخالفين تجاوزفارس و عرب و بلوچ و

 دست، مخالفين دولتامپرياليستها به عراق
نشانده عراق که منابع ملی عراق را خصوصی
،ميکند و در اختيار امپرياليستها ميگذارد
حاميان مبارزه مردم ستمکشيده مردم فلسطين

مخالفين عدمعليه صهيونيستهای اسرائيلی و 
ايران در يکاوری هسته ای ندستيابی به ف

، مدرنامپرياليستطرف و  جبهه هواداران 
 در امپرياليسم و صهيونيسمجبهه دنباله روان

 . راه ميانه ای وجود ندارد. طرف ديگر
  

امروز حق ساختن نيروگاههای هسته ای و
 يک،تامين سوخت آنها با تکيه بر نيروی خود

آرمان ملی ايرانيان است و بايد از آن حمايت
اين خواست ربطی به رژيم جمهوری. کرد

استاتفاقا تضمين تداوم اين سي. اسالمی ندارد
و سياست عدم وابستگی به امپرياليسم و
صهيونيسم از سرنگونی رژيم جمهوری

  .اسالمی ميگذرد

*****

  ...خجسته باد اول ماه مه
 هزار تومان در ١٢٢ جمهوری اسالمی حداقل دستمزد کارگران را 

 دالر در روز تعيين نمود درحالی که طبق بر ۴ماه يعنی برابر با 
آورد کارشناسان اقتصادی خود رژيم جمهوری اسالمی حتا اگر 

 هزار تومان اعالم ميشد بازهم کارگران ٣٠٠حقوق کارگران مبلغ 
حد اقل دستمزد با توجه به سطح تورم . زير خط فقر قرار می گرفتند

 هزار تومان باشد که متاسفانه چنين ۴٠٠و گرانی کمرشکن بايد 
نيست و کارگر ايرانی با توجه به اين وضعيت فالکتبار به سختی می 

او و . ر روز برآيدتواند از پس مخارج  يک وعده غذای گرم د
خانواده اش مجبورند با توجه به اجاره های سرسام آور دربيغوله های 
حلبی آبادها زندگی کنند و امکان ابتياع پوشاک، دارو و وسايل اوليه 
. زندگی را ندارد و فقر و گرانی هر روز بيشتر حلقومش را ميفشارد

انگيختن طبيعتا چنين شرايط غير قابل تحملی نمی تواند موجب بر
خشم و تنفر کارگران نسبت به جمهوری اسالمی اين نماينده سيستم 
. کل نظام سرمايه داری ايران و آقازاده های  دزد و مفتخور نگردد

اعتراضات اميد بخش کارگران در سالهای اخير برای دريافت حقوق 
معوقه و اضافه دستمزد، پيکار عليه خصوصی سازی کارخانجات و 

مبارزه برای تشکيل سازمانهای حرفه ای  مستقل از اخراج سازيها، 
با قاطعيت ادامه داشته و لقمه های چرب و نرم سرمايه ... دولت و

ترس از اوج گيری اعتصاب . داران آميخته با زهر ترس بوده است
  .سياسی عمومی کارگران ايران و مختل شدن کل چرخ توليد جامعه

ر انقالبی است، بيش از هر طبقه طبقه کارگر ايران در اثر اينکه تا آخ
ديگر تشکل می پذيرد، با مترقی ترين رشته اقتصاد يعنی صنعت سر 
و کار دارد و رشد او با رشد صنعت همراه است، ايدئولوژی او يعنی 

 لننيسم يگانه ايدئولوژی علمی و تا آخر انقالبی است، -مارکسيسم
 اين طبقه تجارب او در مبارزه بيش از هر طبقه ديگر است بحق

رسالت و شايستگی رهبری انقالب ايران را دارد و چنين انقالبی 
ليکن تجربه مبارزات . چيزی جز انقالب سوسياليستی نمی تواند باشد

کارگران ايران و جهان ثابت کرده است که شرط موفقيت طبقه کارگر 
طبقه کارگر . در مبارزه عليه بورژوازی وحدت و تشکيالت است

تمرش به حزب واحد لنينی احتياج دارد و بدون درمبارزات مس
پيوستن به چنين حزبی نمی توان از پيروزی نهائی بر بورژوازی 

زيرا پيکار خود جوش و صنفی کارگران خود به خود . سخن گفت
ناظر بر نابودی سيستم سرمايه داری نبوده و در ماهيت خود مبارزه 

  .ايه داریای است اساسا رفرميستی و قابل تحمل برای سرم
برای رهائی از قيد ارتجاع، سرمايه داری و امپرياليسم و جلوگيری 
از جنگهای خونين و غارتگرانه راهی بجز انقالب  سوسياليستی باقی 

نفی عنصر قهر و منع توده های لگد کوب شده از قيام و . نمانده است
 انقالب بر عليه توحش و بربريت جهان سرمايه، به معنی تائيد اوضاع

فبار کنونی و جبهه سائی درمقابل آن است و بی ترديد چنين امری َسَا
، فاصله عميق بين محافل سوسيال رفرميستی نظير آنارکوسنديکاليسم

 لننيسم  را بنمايش می -، سوسيال دموکراتيسم و مارکسيسمتروتسکيسم
  .گذارد

تنها درسايه مبارزات توده ای به رهبری پرولتارياست که ميتوان 
ياليستها و مرتجعين را به عقب نشينی واداشت و به آزاديهای امپر

تا مبارزه وجود دارد شکست و . سياسی و رفاه اقتصادی نائل آمد
ليکن حرکت تاريخ بسوی پيروزی . پيروزی نيز موجود است

 لننيسم نيروی -مارکسيسم. پرولتاريا و آينده ای روشن و تابناک است
ابت کرده و جنبش های کارگری و جوان و آينده ساز خود را باز ث

کمونيستی بيش از پيش در سراسر گيتی مقتدرتر و نيرومند تر به 
صحنه خواهند آمد و امپرياليسم و مرتجعين با شکست و رسوائی 

  .کامل روبرو می گردند
کارگران جهان تنها از طريق اتحاد و پيکارهای بی امان بر عليه 

 و تنها از طريق انقالب و راهی سرمايه داری و امپرياليسم جهانی  
که لننيسم نشان ميدهد قادرند قدرت سياسی را به کف گرفته و آينده 

اين راه رهائی . تابناک بشری را با دستان پرتوان خود رقم زنند
بشريت و راه تحقق حقوق بشر برای همه کارگران و زحمتکشان 

  .است
 خجسته باد اول ماه مه روز نمايش پر قدرت اتحاد

  !کارگران جهان
  ! سرنگون باد رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی

***** 
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وابسته به دمشق و البته هيات حاکمه لبنان که
تئوری(انگشت اتهام به سوی اسرائيل و آمريکا

شرکت عوامل القاعده در اين جنايت نيز از سوی
،در قتل حريری کشيده اند) همينها عنوان ميشود

فرانسه و آمريکا و اسرائيل لبنانيها در کناراغلب 
 از کشورهای عربی ترديدی در حضورو بعضی

استخبارات سوريه در اين جنايت بزرگ
 .)همه تکيه ها بر دروغ ها از توفان است(“ندارند

اين دروغهای کيهان لندنی بخشی از برنامه
تدارک ديده شده اسرائيليها و آمريکائيها برای
پخش اکاذيب در جهان و فريب افکار عمومی

ی امپرياليستی برایاست و در متن سياست عموم
  .صورت ميگيرد“ دموکراتيزه کردن خاور ميانه“

نه تنها دولت سوريه حتی دولت لبنان نيز اين
اتهامات بی شرمانه صهيونيستها را قويا رد

ليکن امپرياليستها که خون ميخواستند و. کردند
جنازه ميطلبيدند برای ايجاد دريای خون به

 بيروت را مجدداتحريکات خويش ادامه ميدادند تا
دولت سوريه و لبنان با. به ويرانه بدل سازند

خونسردی تالش کردند که اين توطئه های بی
شرمانه را بی اثر کنند و سياست مداراگرانه ای را
در پيش گرفتند تا ضد انقالب اسرائيلی دست
خودش را بيتشر رو کند و صف فريب خوردگان

  .از اراذل و اوباش جدا شود
 ها که از“دروزی“ رهبر اقليت “جمبالطوليد “

مخا لفين دولت لبنان است و عمر بی ثمرش را در
زنباره گی و در کلوپهای آنچنانی بيروت با شب
زنده داری و عياشی گذرانده و به دون ژوئن لبنان
مشهور است با اشاره امپرياليست فرانسه خواهان

“عمر کرامی“ و “اميل لحود“کناره گيری دولت 
 را“اياد عالوی“ده و يک دولت انتقالی از نوع ش

لحظه ايکه من“: وی گفت. در لبنان پيشنهاد کرد
مردم عراق در چند هفته پيش برایشاهد حضور 

دم آغازی برای دنيای نوينبوشرکت در انتخابات 
 نا گفته پيداست اين عنصری که.“اعراب بود

يکاشغال عراق را تائيد ميکند نميتواند دوستدار 
  .لبنان مستقل باشد

 با احترام به نظر مجلس و برای“عمر کرامی“
کاهش وضعيت بحرانی استعفاء داد و دولت
سوريه نيز پذيرفت تا به اجرای توافقنامه طائف

 که عقب نشينی نيروهای١٩٨٩منعقده در سال 
  .سوريه را توصيه ميکرد بپردازد

هب“در اين فاصله همه استعمارگران با فريادهای 
سوريه يک نيروی“، “اشغال لبنان پايان دهيد

کاله“به ياری اپوزيسيون “ اشغالگر است
و فاالنژيستهای از تخم در آمده بيروت“ لیممخ

  .آمدند
مسخره نيست که دولت اشغالگر اسرائيل که
سرزمين فلسطين را اشغال کرده و مردم آنجا را

ی، دولتی که بلنديهابه قتل رسانده و يا ميتاراند
جوالن را که بخش جدا ناپذير خاک سوريه است
غصب نموده و استقالل سوريه را مورد تهديد

و خاتمه اشغال لبنان لقرار ميدهد خواهان استقال
لبنان باشد؟ مسخره نيست که امپرياليست آمريکا
که خاک عراق و افغانستان را اشغال کرده و
استقالل اين کشور را لگد مال نموده و مانند

سرائيل برای قطعنامه های سازمان ملل وا
استقالل ملل تره هم خورد نميکند خواهان پايان

  اشغال لبنان باشد؟
در هيچيک از اين خواستها صداقت و صميميت

طبيعی است که بايد به اشغال لبنان خاتمه. نيست
داده شود ولی نه فقط به اشغال لبنان بلکه به اشغال

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

  ...سينما رکس آبادان"
 نکرده تروريستها را يافته اند فقط کيهان لندنی
ميداند زيرا آنها نيز که در بيروت حضور نداشتند
فورا با  الهام از همان منابع اسرائيلی و آمريکائی

ان فهميدند که رفيق حريری رابا هوش سرشارش
  .سوری ها کشته اند

تنها دامنه وسيع تبليغاتی و تدارک پشت پرده ايکه
برای حمله به سوريه صورت ميگيرد حاکی از آن
است که در اين ترور دستهای دول تروريستی
اسرائيل و آمريکا در کار بوده که نقشه اين ترور

  .را مدتها پيش کشيده بوده اند
رور رفيق حريری يادآور فاجعه سينماحادثه ت

رکس آبادان در ايران در آستانه انقالب بهمن است
که آخوندها با توسل به اين جنايت و کشتار مردم
بيگناه با تحريک احساسات عمومی موجی از
اعتراض عليه رژيم شاه بپا کردند و بر موج

اين روش دسيسه. اعتراض مردم سوار گرديدند
 بيروت مورد استفاده اسرائيليها امروز در،گری

قرار گرفته است تا از آن ابزاری برای کودتای
اين. خزنده و اخراج سوری ها از لبنان بسازند

ترور بايد ابزاری ميشد تا کودتای خزنده
مشتی خود.  را در بيروت تکرار کنند“اوکرائين“

فريفته و خود فروخته و مشتی فريب خورده را
در لبنان“ انقالب کاله مخمليها“بسيج کنند و يک 

“فرنجيه“  آقای .راه بياندازندبا فشار بين المللی ب
سرکرده اپوزيسيون هوادار امريکا در نطق

سياست“: خويش اعالم کرد که در پاسخ به
دول سوريه و لبنان ما“ تروريستی و جنايتکارانه

 انتفاضه مسالمت آميز وبه يک“را مخالفين 
.لبنان فرا ميخوانيم“ ستقالل دموکراتيک برای ا

اگر دولت لبنان دولت بيش از حد دموکراتی نبود
حتما اپوزيسيونی را که بی شرمانه بطور رسمی
يک دولت قانونی و منتخب مردم را دهان دريده

 دهنه ميزد و به وی نشانميخواند“ جنايتکار“
ميداد که چنين دموکراسی نابی حتی در آلمان

نه در آلمان و نه در. داردفدرال نيز وجود ن
“گرهارد شرودر“فرانسه کسی حق ندارد دولت 

 بخواند و راست“جنايتکار“ را “شيراک“و يا 
“فرنجيه“ولی آقای . راست در خيابانها بگردد

پشتش به مسيحيهای فاالنژ لبنان به مارونی ها
گرم است و دهانش را بيشتر از دهان يک

انتفاضه“ .اپوزيسيون دموکرات باز ميکند
نام مستعار کودتا و اعالن جنگ“ مسالمت آميز

برای کسب قدرت سياسی است و هر دولت قانونی
بايد با هر وسيله ايکه در اختيار دارد کودتای

 را که ميخواهند قدرت سياسی را با گرانهتوطئ
امپرياليستها نيز. کودتا کسب کنند در هم شکند
ه مسالمتانتفاض“فورا حمايت خود را از اين 

اعالم داشته و خواهان خروج بی قيد و“ آميز
  .شرط سوريه از لبنان شدند

نويسنده جاعل کيهان لندنی که معرف حضور همه
يک هفته“ايرانيهای آزاديخواه است در ستون 

فورا به نقل اين جعليات در حمايت از“  خبر
 و گزارشامپرياليست جهانخوار آمريکا دست زد

نان مانند گزارشات جعليش درجعلی در مورد لب
  :مورد عراق منتشر کرد

قتل حريری همه لبنان را عليه سوريه يکصدا“
آن جمع وابسته به سوريه که حکومت را در(کرد

دست دارند چنان بی آبرو شده اند که سرنوشتی
بهتر از حکومت ويشی در دوران فرانسه

تا کنون به غير از جمهوری) نخواهند داشت
ه و چند حزب و دسته لبنانیسورياسالمی و 

ن نيز بايد خاتمه دادهفلسطين و عراق و افغانستا
آنها که فقط به خاتمه اشغال لبنان تکيه کرده. شود

و حامی اشغال افغانستان و عراق  و فلسطين و
ايران هستند نيروهای سياه و ارتجاعی منطقه و

“استقالل طلبی“جهان هستند و هرگز نبايد 
  .مزورانه آنها کسی را بفريبد

 اشغالما کمونيستها خواهان پايان دادن بهر
استعماری هستيم و استقالل ملتها برای حق تعيين
سرنوشت خويش را آنهم نه بدست امپرياليسم
بلکه در مبارزه عليه امپرياليسم برسميت

از اين گذشته دولت لبنان هرگز از. ميشناسيم
نيروهای سوری نخواسته است که خاک لبنان را

آنها به نيروهای سوری به عنوان. ترک کنند
معلوم نيست.  تثبيت در لبنان نگريسته اندعامل

که به چه مناسبت درخواست مصنوعی و خالی
از“ سيا“ جاسوس “اياد عالوی“از تفسير  

 که از آن سرآمريکائی اشغالگر استعمارگران 
ودنيا آمده اند برای اقامت دائم در عراق 
فراخواندن آنها به قتل عام مردم عراق بنام

و موجه امری طبيعی “عراقموقت حکومت “
است و منجر به حضور غير موجه امپرياليستها
ودر منطقه ميشود ولی رضايت دولت لبنان 

نيروهایمحدود از حضور اکثريت مردم لبنان 
چه از نظر تعداد و چه از نظر محلسوری 

مگر. استقرار امری غير موجه محسوب ميشود؟
امپرياليست آمريکا قيم مردم لبنان است؟ مگر
امپرياليست آمريکا محق است که بجای دولت
لبنان تصميم بگيرد؟ اتفاقا اشغال لبنان از جانب
سوريه که در همسايگی و ديوار به ديوار لبنان
قرار دارد واکنش طبيعی سوريها در مقابل اشغال

زيرا سوريها. غير قانونی بلنديهای جوالن است
انند تافقط از طريق بلنديهای موجود در لبنان ميتو

.حدودی تعادل نظامی در منطقه را تامين کنند
اشغال لبنان از جانب سوری ها وسيله ای برای
.ممانعت از اشغال همه سرزمين سوريه است
ريشه اشغال لبنان را بايد در اشغال فلسطين و

فراموش نکنيم که. بلنديهای جوالن جستجو کرد
تاين صهيونيستهای اسرائيلی با اطالع و موافق

 به لبنان١٩٨٢ ژوئن ٦آمريکائيها بودند که در 
به بهانه پاکسازی فلسطينيها تجاوز کردند و شهر
بيروت را محاصره ومدتها بمباران نموده و با
خاک يکسان کرده و فلسطينيها را از لبنان
تاراندند و مردم لبنان را قتل عام کردند و در اين

ليتی بهعمليات از حمايت نيروهای اعزامی چند م
رهبری  تفنگداران آمريکائی برخوردار شدند و

 نفر از سربازان٢٥٠بهمين علت بود که 
آمريکائی جان خويش را در يک عمليات
متهورانه انتحاری در بيروت از دست دادند و با
فشار مردم لبنان ناچار شدند با سرشکستگی خاک

  .لبنان را ترک کنند
 اين است که باحساب امپرياليستها و صهيونيستها

اخراج سوريها از لبنان و روی کار آوردن يک
اياد“رژيم دست نشانده نظير رژيم جاسوس 

 در“حامد کرزای“ در عراق و يا “عالوی
، پشت سوريه را تحت فشار قرار داده،افغانستان

 آنها را بهجبهه مبارزان فلسطينی را خالی کرده
 حزبوسازش با صهيونيستهای اسرائيل واداشته 

لبنان را که متحد رژيم جمهوری اسالمی هللا ُا
از ترس حمالت تالفيجويانه در صورت است

ترور رفيق. خلع سالح کندتجاوز به ايران 
حريری برای اين صورت گرفت که جنبش

٩ بقيه در صفحه  ...فلسطين سرکوب
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  ...سينما رکس آبادان"
نهای شود و تدارک فشار بر ايران و يا بمبارا

موضعی مکانهای توليدی و تحقيقاتی ايران توسط
اسرائيل بدون واهمه از اين تالفی جوئی حزب

که از ياری مالی و تسليحاتی جمهوریلبنان هللا ا
 ايران.عملی شوداسالمی برخوردار است 

هللاموشکهای برد کوتاه و ميانی در اختيار حزب ا
ميتواند  عليه رژيملبنان قرار داده است که 

سرائيل  نشانه رود و تاسيسات اتمی آنها را نابودا
بجنگ تا“: سياست رژيم ايران اين است. کند
که سفير بی جهت نيست. “، بزن تا بزنيمجنگيمب

 که“ديويد ساترفيلد“سابق آمريکا در لبنان آقای 
امروز معاون وزير خارجه آمريکاست با دخالت

زايدآشکار در امور داخلی لبنان و با بی شرمی 
والوصفی دولت لبنان را متهم کرد که شخص وی

به توانائی ارتش لبنان برای حفظ امنيتنسبت 
 کهکشور و استقرار در مناطق جنوب لبنان

لبنانهللا منظورش در حقيقت سرکوب حزب ا
وی با اين عبارات تحريک آميز. ترديد دارداست 

ميخواهد احساسات مردم لبنان را بر ضد يکديگر
و جنگ داخلی و برادر کشی در لبنانبشوراند 
و باز هم بی جهت نيست که. ايجاد کند

به ترور“ اعتراض“امپرياليستهای آمريکائی در 
 وحريری سفير خود را از لبنان احضار کرده اند

 دستيار وزير امور“ويليام برنز“در عوض 
خارجه آمريکا را برای تشيع جنازه قربانی

اين رد گم کردن. دخويش به بيروت اعزام کردن
ها و تحريکات نميتواند چهره بانيان آتش زدن

  .سينما رکس بيروت را آرايش کند
چند هزار لبنانی مسيحی و دروزی و حاميان
فرانسه و آمريکا و جاسوسان اسرائيلی با بسيج و
تحريک احساسات مردم با شعارهای از قبل

به“ خاک لبنان را ترک کنسوريه “تعيين شده 
ن آمدند و دوربينهای تلويزيونی جمعيت چندميدا

هزار نفره را که اقليت ناچيزی در لبنان هستند
 اين دوربين چيها.چند صد برابر نشان ميداد

استقبال“همان هائی هستند که در عراق 
 مردم عراق را از حضور قوای“ميليونی

اشغالگر به خورد افکار عمومی جهان دادند و از
م عراق در انتخابات قالبیحضور ميليونی مرد

تهيه. عراق اخبار همراه با تصوير منتشر کردند
.فيلمهای قالبی فقط هنر جمهوری اسالمی نيست
جمهوريهای مذهبی غير اسالمی نوع جرج بوش
نيز دوره های هاليوود را ديده اند و در اين

اين کاله مخمليهای. عرصه کارُکشته شده اند
حهای قتاله به کارگرانمتمدن لبنانی مسلح به سال

سوری که در بيروت کار ميکردند حمله ور شدند
و کاميونهای سوريه را آتش زدند تا کار به جنگ
داخلی بکشد و شبه نظاميان مسيحی مسلسلهای
.خويش را از پستوهای خانه خويش بدر آورند
اينها همان هائی هستند که بياری آريل شارون در

 مسلحانه با١٩٨٢ل زمان اشغال لبنان در سا
همدستی سربازان اسرائيلی به اردوگاههای

حمله“ شتيال“و “ صبرا“آوارگان فلسطينی در 
ک و زن و پير ودور شدند و هزاران نفر کو

اين تروريستها. را قتل عام نمودندفلسطينی جوان 
ولی تا کنون. در آدم کشی يد طوالئی دارند

اين توطئهسياست هشيارانه دولت لبنان و سوريه 
  .امپرياليستها و صهيونيستها را بر هم زده است

لبنان پشت جبهه مبارزه عليه ايران و مانع
بزرگی بر سر راه نيات شوم امپرياليستها در

ترور حريری که مهره آمريکائيها. منطقه است

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

بود قربانی کردن يک پياده نظام بی مصرف بود
که جسدش ارزش راهبردی برای امپرياليست

امپرياليستهای آمريکا برخالف. مريکا داشتآ
انگلستان همواره مهره های از دور خارج شده
خويش را با بزرگواری برای نيات شوم آينده
خويش قربانی ميکنند و برای جانشان ارزشی

  .قايل نيستند
بنظر حزب ما خروج سوريه از لبنان و فشار بر
سوريه در متن سياست امپرياليستها و

تها برای فشار  و حمله ضربه ای بهصهيونيس
، بخشینيروگاههای هسته ای ايران انجام ميگيرد

  . خاورميانه است“آمريکائيزه کردن“از سياست 
دبيرکل سازمان ملل“ کوفی عنان“حال آقای 

 دست به تهديد زده است و ميگويد کهمتحد
سوريه بايد قطعنامه شورای امنيت را برسميت

را ترک کند وگرنه چنين وشناخته و خاک لبنان 
در عين حال يک گروه تحقيق. چنان خواهد شد

ايرلندی را برای رسيدگی حادثه ترور رفيق
طبيعی است.  حريری به لبنان اعزام کرده است

که اين اقدامات ناقض حق حاکميت ملی لبنان
.است و با فشار بين المللی صورت ميگيرد

يقات يکچگونه ميشود به نتيجه رسيدگی و تحق
گروه کارشناس ايرلندی اعتماد کرد؟ مگر شبيه
اين گروههای تحقيق در يوگسالوی حضور

بر ميداشتند“ اوچکا“نداشتند که پرده از جنايات 
پخش آنو دول اروپائی و در راسشان آلمان از 

خودداری کرده عکسش را مدعی شده و و تجزيه
حق تعيين“يوگسالوی را در زير پوشش 

  ؟کامل ميکردند“ تهاسرنوشت مل
آمريکائيها و اسرائيليها خواهان اجرای قطعنامه

دو کشوری که. شورای امنيت سازمان ملل هستند
خودشان به رای شورای امنيت سازمان ملل تن
در نميدهند و قطعنامه های آن را بی ارزش

 سخن ميرانند١٥٥٩آنها از قطعنامه . ميدانند
اين قطعنامهبدون آنکه روشن کنند که مضمون 

  .چيست
،در لبنان اقليتهای مذهبی مسلمانان دروزی

، سنی در کنار مسيحيان مارونی زندگیشيعه
تعداد فرقه ها و گروهای مذهبی به رقم. ميکنند
قانون اساسی لبنان اشغال مقامات.  ميرسد١٨

دولتی را بر اساس تعلقات مذهبی تعيين کرده تا
 جنگ داخلی سال١٧. وحدت ملی لبنان حفظ شود

و ويرانی بيروت اين بهشت خاورميانه تن مردم
اين وحدت محصول توافق. لبنان را ميلرزاند

مذاهب و احزاب در لبنان بوده است و در شرايط
بر اساس اين. کنونی جز اين نيز نميتواند باشد

قانون اساسی بايد رئيس دولت سنی باشد و
با فشار. شيعيان معاون وی را تعيين کنند

امپرياليستهای آمريکا و فرانسه که نفوذ
استعماری در لبنان دارد قطعنامه ای در شورای
امنيت به تصويب رسيده است که حتی اپوزيسيون
ميهنپرست لبنان نيز با آن موافق نيست زيرا

  .منجر به تجزيه لبنان و تثبيت اسرائيل ميشود
بر خالف آنچه دستياران امپرياليستها و

 در جهان تبليغ ميکنند و از جملهصهيونيستها
 اين قطعنامه،کيهان لندنی در ايران مبلغ آن است

فقط خواهان خروج نيروهای سوريه از لبنان
اين قطعنامه از دولت لبنان می طلبد که. نيست

را خلع سالح کند که اگر بههللا نيروهای حزب ُا
جنگ داخلی منجر نشود به نفع صهيونيستهای

جبهه شمال آنها بی خطر خواهداسرائيل است که 
  .شد

لبنان بر خالف تبليغات صهيونيستها وهللا حزب ا
امپرياليستها و نوکرانشان در جهان يک گروه

 اين حزب.تروريستی شامل چند ده نفر نيست
مذهبی از نيرو و نفوذ عظيمی در لبنان برخوردار
است و همانطور که نشان داد ميتواند بيش از يک

 به خيابانها بکشد که برای پيشبردميليون نفر را
.خواستهای خود برای هر فداکاری آماده اند
امپرياليستهای آمريکا حسابگرانه اين نيروی پر
نفوذ و بهر تقدير مورد احترام مردم لبنان را
بعنوان يک گروه تروريستی در صورت اسامی

در زمانی که. تروريستهای جهان قرار داده اند
مل با نقش ارتجاعی خويش ازو جنبش اهللا حزب ا

پشت به جنبش ملی فلسطين خنجر ميزدند و
ميخواستند اين جنبش ملی را به حد يک جنبش

نظر مذهبی بکشانند و وحدت ملی مردمگ نت
 تروريست و متعصب به،فلسطين را برهم زنند

حساب نميآمدند ولی از زمانيکه موی دماغ
ن با آنهاامپرياليست آمريکا در منطقه شده و آبشا

در يک جوی نميرود به رتبه تروريست ارتقاء پيدا
وضعيت آنقدر مسخره است که.  کرده اند

امپرياليست فرانسه و حتی اروپا حاضر نشدند اين
لبنان راهللا نظر آمريکائيها را بپذيرند و حزب ا
 اين نيرو.بعنوان گروه تروريستی عنوان کنند
بنان بوده ونيروئی است که پر نفوذ ترين نيروی ل
آمريکا و. معاون نخست وزير را تعيين ميکند

اسرائيل با قطعنامه شورای امنيت ميخواهند ارتش
مسلح بفرستند تا خيالهللا لبنان را به جنگ حزب ا

لبنان اسرائيل از مرزهای شماليش راحت شود و
در يک جنگ داخلی با شرکت سوريه و ايرانرا 

 هر چقدر.داننو ساير ممالک عربی در گير گرد
“امنيت“بيشتر در اين ميان کشته شوند و 
 بيشترمرزهای شمالی اسرائيل تامين شود
حزب. صهيونيستهای اسرائيلی مسرور ميگردند

چه ما خوشمان بيايد و چه خوشمان نيايدلبنان هللا ا
به علل تاريخی که پرداختن به آن از حوصله اين

لبنان اکثريت مردم مورد احتراممقاله خارج است 
است زيرا اين سازمان سازمانی بوده که
بطورعمده در زمان اشغال بيست ساله خاک لبنان
توسط صهيونيستهای اسرائيل از استقالل و
تماميت ارضی لبنان دفاع کرده است و رهبری
.مبارزه ملی را در اين کشور به کف گرفته است
فاالنژهای مسيحی همواره همدست صهيونيستهای

و امپرياليست آمريکا بودند و در ايناسرائيلی 
مبارزه ملی عليه اشغالگری اسرائيل شرکتی
.نداشتتند و از استقالل لبنان به حمايت برنخواستند
کمونيستها نيز يا ضعيف بودند و يا متاسفانه فريب

خالد“خورده و در تحت تاثير رويزيونيستهای 
 سوريه در بوق همزيستی مسالمت آميز“بکتاشی
هللايدند و ميدان را برای کسب رهبری حزب اميدم

هللاين مبارزه بيست ساله حزب ا. خالی کرده بودند
در اخراج اسرائيل نقش مهمی در ساختن افکار

  .عمومی مردم لبنان ايفاء کرده است
،لبنانهللا آيا ميتوان بدون به حساب آوردن حزب ا

، بدون توجه به اکثريتبدون برسميت شناختن آن
مردم لبنان صرفنظر از چند هزارافکار عمومی 

که پس از بيست سالامپرياليستها توسط بسيج شده 
به وضعيت لبنانتازه بياد استقالل لبنان افتاده اند 

  !سامان داد؟ هرگز
 برای برهم زدن اوضاع لبنان و١٥٥٩قطعنامه 

کشت و کشتار تدوين شده است و فاقد اعتبار است
١٠حه   بقيه در صف...و بايد با اجرای
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

-بدرستی وقعی به قطعنامه امپرياليستی 
سازمان ملل شورای امنيت ١٥٥٩صهيونيستی 

نميگذارد و فقط مبنای کارش را قطعنامه طائف
قرار داده است که خواهان عقب نشينی نيروهای
سوريه تا نزديکی مرز مشترک با لبنان و نه

  .خروج قطعی از لبنان است
ما ايرانيها نيز حاضر نخواهيم شد قطعنامه های
شورای امنيتی را که منافع ملی ايران را در نظر

ذيريم و مثال از سياست غنی کردننگيرد بپ
  .اورانيوم برای مصارف صلح آميز دست بشوئيم

“عمر کرامی“با توجه به اين وضعيت است که 
مجددا پس از اينکه ده روز پيش استعفاء داده بود
به نخست وزيری لبنان توسط همان مجلسی که

“اميل لحود“استعفايش را پذيرفته بود با توصيه 
ان بنحو دموکراتيک انتخابرئيس جمهور لبن

.ميشود و خواهان حکومت وحدت ملی ميگردد
حتی اپوزيسيون غير وابسته لبنان نيز فهميده است
که راهی بجز اين نيست و هر پيشنهاد ديگری کژ
راهه ای برای تجزيه لبنان و تائيد سياست

 البته.ر ميانه استوخا“ دموکراتيزه کرن“
 با اين تصميم“جيهفرن“اپوزيسيون وابسته نظير 

به مخالفت برخاسته و  مدعی شده است که اين
.“احساسات عمومی را تحريک ميکند“کار 

معنای اين حرف آن است که اپوزيسيون کودتاگر
به عمليات تخريبی و ايجاد تزلزل و تشويق به
خرابکاری ادامه ميدهد و اين کار را حق

نالبته مردم لبنا. دموکراتيک خويش جا ميزند
چنين صداهای خارج از متن را بزودی خفه

اين اپوزسيسون اسرائيلی و. خواهند کرد
“الحيات“آمريکائی در نشريه خويش در لندن بنام 
  .به اين انتخاب طبيعی معترض شده است

 به نمايندگان مجلس هشدار داد که“عمر کرامی“
راه وحدت لبنان را حفظ کنند و از کودتا و تخريب

يا راه قبول حکومت وحدت ملی و. دست بردارند
 نفر از نمايندگان٧١. يا راه فروپاشی وحدت لبنان

  . نفر به وی رای دادند١٢٨از 
اين پيروزی مردم لبنان هنوز به آن مفهوم نيست
که کودتاگران و عمال امپرياليستها و صهيونيستها

مبارزه. از دسيسه و توطئه دست برخواهند داشت
گرفته است بر متن شطرنجیايکه در لبنان در 

، سياست تجاوز بهعمل ميکند که اشغال عراق
، سرکوب نهضت، سرنگونی رژيم سوريهايران

، و تقويتفلسطين و تثبيت صهيونيستهای اسرائيل
و تثبيت ديکتاتورهای مرتجع ممالک عربی را با

 در بر“انتخابات دموکراتيک“يک آرايش مسخره 
ا جدا از کل ارزيابینميتوان اين جزء ر. ميگيرد
  .کرد

حال وضعيت نوکران امپرياليستها از جمله کيهان
لندنی را مجسم کنيد که از فردا بايد استفراغ

گزارشگر. خويش را مجددا نوش جان کنند
 ديگر نميتواند، حالجاعلش از بغداد و بيروت

  :بنويسد
قتل حريری همه لبنان را عليه سوريه يکصدا“

 به سوريه که حکومت را درآن جمع وابسته(کرد
دست دارند چنان بی آبرو شده اند که سرنوشتی
بهتر از حکومت ويشی در دوران فرانسه

تا کنون به غير از جمهوری) نخواهند داشت
ه و چند حزب و دسته لبنانیاسالمی و سوري

وابسته به دمشق و البته هيات حاکمه لبنان که
تئوری(کاانگشت اتهام به سوی اسرائيل و آمري

شرکت عوامل القاعده در اين جنايت نيز از سوی
،در قتل حريری کشيده اند) همينها عنوان ميشود

  ...سينما رکس آبادان"
  . آن مبارزه کرد

 دسيسه ديگری را نيز بطور١٥٥٩ولی قطعنامه 
غير مستقيم در بدنبال خود پنهان کرده است که
در گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در ضميمه
سخنرانيش است مشهود بود و آن اينکه

 هزار آوارگان٣٥٠درخواست ميشود که 
  .را به تابعيت لبنان در آوردفلسطينی 

چنين در خواستی عواقب فراوان در منطقه دارد
زيرا در کشور چهار ميليونی لبنان افزودن صدها
هزار رای به اقليت سنی که افزايش ده درصد
آراء را بهمراه دارد بافت قدرت و سند وحدت
لبنان را برهم زده و شرايط غير قابل پيش بينی

اهد کرد که ثبات منطقه را بهدر لبنان ايجاد خو
اين حق زير پرسش ميبرد و از اين گذشته

آوارگان فلسطينی را همراه با اميدشان به
بازگشت به سرزمين اشغال شده مادری خويش از

اين درخواست به فلسطينيها. آنها سلب ميکند
ميگويد فراموش کنيد که روزی به سرزمينهای

را بپذيريد و از، تابعيت لبنان اشغالی بازگرديد
حمايت مبارزه آزاديبخش مردم فلسطين دست

 اين درخواست در حقيقت بر عليه مردم.برداريد
فلسطين و در تائيد اشغال کشور فلسطين توسط

اين خواست. صهيونيستهای اسرائيل است
حتی. امپرياليستی مورد تائيد هيچ لبنانی نيست

اپوزيسيون لبنان نيز با بازگشت آوارگان
لسطينی موافق است زيرا آنرا شرط حل ريشهف

اين اسرائيل. ای مسئله فلسطين در منطقه ميداند
است که حاضر نيست حقوق بشر و قطعنامه های
سازمان ملل متحد را بپذيرد و مانع از بازگشت
.مردم واقعی فلسطين به سرزمين مادريشان نشود
صهيونيستهای اسرائيلی خواهان هرج و مرج در

قطعنامه.  و  فروپاشی لبنان هستندمنطقه
 که يک قطعنامه تحميلی است١٥٥٩ارتجاعی 

  .مورد تائيد هيچ لبنانی نيست
انقالبی“مردم لبنان به اين امر واقفند و چند تا 

 نميتوانند افکار عمومی را در لبنان“لیمکاله مخ
هللابهمين جهت بود که وقتی حزب ا. تغيير دهند

به ن اراذل و اوباش لبنان برای مبارزه با اي
نمايش خيابانی دست زد و از مردم لبنان دعوت
،کرد که برای وحدت لبنان و امنيت و ثبات آن
برای نفی و طرد دخالت بيگانه در امور داخلی
لبنان و برای دوستی با کشور همسايه شان

 بيش از يک ميليونسوريه به خيابانها بيايند
ودند به خيابانهالبنانی که آماده هرگونه نبردی ب

آمدند و تمام آسمانخراشهای مقوائی تبليغاتی
.امپرياليستها و صهيونيستها را فرو پاشاندند
بطوريکه در تنبان آقای جرج بوش و خانم
کوندليزا رايس کک افتاد و فورا بر اساس
گزارش نيويورک تايمز آقای بوش با اکراه اعالم

 صورترا ازهللا کرد که بايد نام سازمان حزب ا
 و وی رادراسامی سازمانهای تروريستی حذف ک

هيچ. عامل مهمی در ثبات لبنان به حساب آورد
درهللا سياستی را بدون در نظر گرفتن حزب ُا

امپرياليست آمريکا. لبنان نميتوان به پيش برد
ناچار شد در اين عرصه از سياست رسمی
صهيونيستها فاصله گرفته و به سياست اروپائی

اين البته تنها. يژه فرانسويها بپيونددها و بو
“دموکراتيزه کردن“شکست بوش در سياست 

خاورميانه که سياستی استعماری برای کنترل
  .منطقه و حمايت از اسرائيل است نخواهد بود

با توجه به اين وضعيت است که دولت سوريه

لبنانيها در کنار فرانسه و آمريکا و اسرائيلاغلب 
و بعضی از کشورهای عربی ترديدی در حضور
استخبارات سوريه در اين جنايت بزرگ

.)استهمه تکيه ها بر دروغ ها از توفان (“ندارند
آيا با خواندن اين جعليات حالت تهوع به شما دست

  .نميدهد؟
يک نويسنده شرافتمند و مردمی اگر به چنين
اشتباهی تن در داه بود آرزو ميکرد  زمين دهان باز
کند و وی را بميان بکشد و ببلعد ولی از نويسندگان
استعماری کيهان لندنی اين ارگان سياسی سلطنت

ر رسمی وزارت جنگ آمريکاطللبان و زبان غي
  .منتشره به زبان فارسی چه انتظاری ميتوان داشت

وقتی نمايش عظيم مردم لبنان بر عليه امپرياليست
آمريکا مانند پتکی بر فرق جرج بوش و نوکرانش
خورد همه نيروهای مادی و معنوی خويش را در
منطقه بياری گرفتند تا نمايش عظيم متقابلی از نظر

.بنفع خود و بر ضد مردم لبنان علم کنندتبليغاتی 
تلويزيون کانال يک آلمان که شرم و حيا را بدور
انداخته بود از تظاهرات بيش از يک ميليون نفر
دوستداران رفيق حريری شامل دروزيها و مسيحی

؟؟ سخن گفت که خواهان!!ها و تعدادی سنی ها
لبنان و خروج نيروهای سوريه و“ استقالل“

کانال دوم.  دولت قانونی لبنان هستنداستعفای
تلويزيون آلمان که درجه وقاحتش از رقيبش کمتر

 هزار نفر تخفيف داد و تعداد شرکت٣٠٠بود 
کنندگان در تظاهرات را به هفتصد هزار نفر تقليل

وقتی اخبار از تلويزيون سوئد پخش شد هفتصد. داد
هزار نفر به سيصد هزار نفر تنزل پيدا کرد و

١٠٠رقم “ ايرو نيوز“انجام  کانال مشترک سر
 به عنوان رقم واقعی اعالم کرد که دوهزار نفر را

.برابر تعداد واقعی هواداران آمريکا در لبنان بودند
 است که امپرياليست آمريکا“دموکراسی“اين همان 

جامعه ای. خوابش را برای خاور ميانه ديده است
.فکار عمومیمملو از دروغ و رياکاری و فريب ا

.اين خود فروختگان خواهان استقالل لبنان نيستند
آنها خواهان آقائی امپرياليست آمريکا در منطقه

فاالنژيستهائی هستند که دوباره سر از تخم. هستند
     .  بدر آورده اند

مردم لبنان خواهان کوتاه شدن دست امپرياليستها و
آن هستندآنها خواهان . صهيونيستها از لبنان هستند

اين. که کسی در اوضاع داخلی لبنان دخالت نکند
.دخالت شامل امپرياليستها و صهيونيستها نيز ميشود
کمونيستها فقط در متن يک چنين مبارزه عادالنه ای
است که ميتوانند برای کسب رهبری جنبش مردم

و همه نيروهایهللا تالش کنند و کار را بر حزب ا
عليه آرمانهای مردم رماهيتا ارتجاعی که روزی ب

و مبارزه ملی را به بيراههعمل خواهند کرد 
مردم لبنان پاسخ دسيسه. ميکشند سخت گردانند

گران را با اسلحه داده و دهان ياوه گويان را با
سرب داغ پر خواهند کرد و از دسيسه های

  .موفق باشند. امپرياليستها باکی نخواهند داشت
 ٭٭٭٭

  از حمايتهای مالی شما سپاسگزاريم
   يورو٥٠. س.رفيقی از جنوب آلمان ن

   يورو١١٠. س.رفيق ن
   تومان٣٢٠٠٠٠کميته اسفند  

   تومان١٥٠٠٠٠کميته يايا پورسعادت 
   تومان١٣٥٠٠٠)  بهمنی(حوزه رفيق چيتگر

  يورو١٠٠ريه توفان از فنالند خوانندگان نش
   کرون٢٥٠رفيق الف الياسی سوئد  

  . يورو٥٠از جنوب آلمان . ی. رفيق الف
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

  ...بکار بردن سالح شيميائی 
استفاده ازبمبهای ناپالم در ويتنام و کامبوج. نيست

در تمام گزارشهای مخبرين جرايد و رسانه های
در همان سالها دادگاه. گروهی تائيد شده است

ه جنايات آمريکا در ويتنام وجهانی رسيدگی ب
کامبوج به مسئوليت ژان پل سارتر و برترانراسل
فيلسوفان معاصر فرانسوی و انگليسی و
نويسندگان بنامی نظير وايس آلمانی اين جنايت

هنوز. وحشيانه عليه بشريت را محکوم کردند
تصاويری را که بدنهای پاره پاره شده کودکان

 بمبهای ناپالم به وضعويتنامی را که در اثر اين
فجيعی در آمده اند رسانه های گروهی جهان

ديگر نميشود اين. همچون سند زنده نشان ميدهند
جنايت عليه بشريت و نقض آشکار حقوق بشر و
دموکراسی و آزادی را توسط امپرياليست آمريکا

  . کتمان کرد
جنايات در فلوجه نشان ميدهد که حتی حکومت

ا در عراق نيز نتوانسته بر ايندست نشانده آمريک
اين نشانه آن است که. همه جنايت چشم فرو بندد

ماهيت امپرياليسم تغيير نميکند و توبه گرگ مرگ
  .است

 Nguyen Trong Nhan نگوين ترونگ نان“
واين“قاضی  “: نماينده قربانيان اظهار داشت

 چشمان خويش را بر حقايق همه دانسته“اشتاين
   .“بسته است

نميشود ثابت“ :اضی آمريکائی مدعی شده بودق
کرد که رابطه ای ميان بيماری و معلوليت ويتناميها

  .“با سم شيميائی وجود دارد
وزير دادگستری آمريکا قبال در خواست کرده بود“

اگر بنا. که ادعانامه قربانيان جنگ ويتنام رد شود
شود که چنين راهی حقوقی برای مخالفين سابق

نوقتآ، ام با ادعاهای مشابه گشوده شودجنگ ويتن
 برای رهبری جنگ آمريکاس جمهورئيقدرت ر

آيا اين جمالت. “.بنحو خطرناکی محدود خواهد شد
سبعانه و غير انسانی آنهم از دهان وزير دادگستری
آمريکا تکان دهنده نيست و وجدان بشريت را

  معذب نميکند؟ 
ه مرتب ازدستگاه به ظاهر مستقل قضائی آمريکا ک

جانب سينه چاکان امپرياليستها به رخ ما کشيده
ميشود ماهيت غير مستقل و سياسی خويش را به

“بيطرف و مستقل“قاضی . بهترين وجهی نشان داد
نقض حقوق بشر دررسيدگی به آمريکائی بجای 

نايت عليه بشريت بهويتنام و رسيدگی به اين ج
ه وزارتاستدالل خنده آوری متوسل شد تا خواست

آمريکا را) توفان-بخوانيد بيدادگاه(“دادگستری
 وزير جنايتکار دادگستری.صورت تحقق بخشد

آمريکا نه تنها اين جنايت را در ويتنام محکوم نکرد
سهل است استفاده مجدد از اين روش و جنايت را
برای موارد آتی توصيه نمود و آنرا منشاء قدرت و

پس جنايت. يدسياست رئيس جمهور آمريکا نام
عليه بشريت در قاموس امپرياليسم استثناء نيست

وزير دادگستری آمريکا نظر به. قانون است 
برای رفع ارتکاب به جنايت. جنايت فلوجه داشت

عليه بشريت و ممانعت از نقض حقوق بشر بايد
امپرياليستها نه مدافع. امپرياليسم را نابود ساخت

راسی و آزادی وحقوق بشرند و نه خواهان دموک
برای هيچ ملتی نيز چنين هدايائی ندارند که همراه

امپرياليستها چهار سوار سرنوشتند که جز. بياورند
مرگ و طاعون و فقر و بدبختی و خانه خرابی و
غارت و چپاول چيز ديگری برای عرضه کردن

  .مرگ بر اين دشمنان بشريت.  ندارند
*****

پاره  و خصوصی سازی در صنايع و از جمله
صنايع نفت پرداخت و از اين طريق مبارزه

 طبقه کارگر را عليه خويش يعنی عليهمتشکل
دولت حاکم که به عنوان کارفرما ظاهر ميشد به
يک مبارزه سنديکائی و صنفی صرف عليه

زيرا روشن. سرمايه داران خصوصی بدل نمود
است که هر مبارزه صنفی طبقه کارگر بر ضد
کارفرما که در شکل دولت ظاهر ميشود در

رو در رویصورت مقاومت دولت بيک مبارزه 
سياسی با دولت بدل ميگردد و اين امر برای

  .حاکميت خطر آفرين بود
برای مقابله با اين سياست بايد سياست خصوصی
سازی صنايع نفت ايران را افشاء نمود و اعالم
کرد که اين سياست در متن جهانی شدن سرمايه
برای تسخير بازارهای ايران و استثمار وحشيانه

بايد نشان داد. ان انجام ميگيردطبقه کارگر اير
، صندوقکه اين سياست خواست بانک جهانی

بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی است تا
  . ميهن ما ايران را به زنجير اسارت بکشند

اعالم ميدارد هرگز) توفان(حزب کار ايران 
،مالکيت خصوصی افراد حقيقی  يا حقوقی

ع ملی از جمله نفتمناب ايرانی و يا اجنبی را بر
برسميت نميشناسد و با تمام نيرو برای تجهيز
زحمتکشان تا درهم شکستن اين سياست بپا

   .ميخيزد
*****  

  ... سوم قطعنامه کنگره
اين اصل قانون اساسی سجده جمهوری اسالمی در

پذيرش اين اصل از جمله. مقابل امپرياليستهاست
يکی از شرايط امپرياليستها برای موافقت با ورود
جمهوری اسالمی ايران به سازمان تجارت جهانی

         .بوده است
با فشار بانک جهانی و صندوق بين المللی پول بود

ازی و واگذاری صنايع بهکه خصوصی س
وابستگان رژيم و آقازاده های آنها در زمان

سردار“رياست جمهوری رفسنجانی  زير پرچم 
  . شروع شد“ تعديل اقتصادی“و “ سازندگی

بايد نخست جبهه قدرتمند کارگری درهم شکسته
آنها صنايع نفت را پاره پاره کرده و هر. ميشد

.سپردندبخش را به يکی از مهره های رژيم 
سوابق نفتگران با تجربه را بازخريد و آنها را
بازنشسته کردند تا نيروی مقاومت نفتگران را
درهم شکنند و راه خصوصی سازی صنايع نفت

مديران رده باالی اين صنعت هر. را هموار سازند
، مسئوليتيک با تاسيس يک  شرکت پيمانکاری
ين و از ابخشی از صنعت نفت را بعهده گرفتند

طريق کارگران بازنشسته را به صورت قراردادی
در حقيقت اين. و پيمانکاری بکار گماردند

کارگران از هيچ حقوق و مزايای قانون کار
باين ترتيب دولت جمهوری. برخوردار نيستند

اسالمی ميخواهد وحدت طبقه کارگر را درهم
با ورود ايران به سازمان تجارت جهانی و. شکند

ط آن به آسانی تمام اين شرکتهایپذيرش شراي
خصوصی که شاهرگ اقتصادی ايران هستند در
اختيار سرمايه های خارجی قرار ميگيرند که

  . عواقب آن بر کسی پوشيده نيست
از اين پس منابع نفت ايران متعلق به مردم ايران

است که هر چهخصوصی ، متعلق به افراد نيست
آنها مختارند. دخواستند با مالکيتهای خويش ميکنن

که خواستند بر سر اموال“ بالئی“تا هر 
به امر خصوصی بوده و خصوصی خود که ديگر 

درآمد نفت نيز در. کسی مربوط نيست بياورند
کشور ما به جيب سرمايه داران خصوصی نظير
آنچه هم اکنون در ممالک عربی معمول است يعنی
به جيب شيوخ عرب سرازير ميشود که به

.ی بانکی آنها واريز خواهد گرديدحسابها
خصوصی سازی نفت در عين حال نقض قانون
ملی شدن صنعت نفت ايران است که با مبارزات
.خونين مردم ايران در آغاز دهه سی به کف آمد
نقض قانون ملی کردن صنايع نفت باز گذاشتن
دست سرمايه داران خصوصی است تا بار ديگر

خاک ميهن ما باز کنندرا به داخل  ها“دارسی“پای 
.و قراردادهای استعماری را با آنها منعقد نمايند
چنين خيانتی که در عرض اين چند سال عليرغم
مبارزه ومقاومت طبقه کارگر ايران در حال انجام
.است تا کنون در تاريخ ايران سابقه نداشته است
هم اکنون ما با نمونه خصوصی سازی صنايع نفت

عراق پس از تجاوز امپرياليستدر کشور اشغالی 
آمريکا روبرو هستيم که سرنوشت آنها بدست

  .  کنسرنهای بزرگ نفتی امپرياليستها افتاده است
همبستگی و تشکل کارگران پيشرو صنايع نفت
ايران همواره خاری در چشم رژيمهای فاسد ضد

اين. کارگری جمهوری اسالمی بوده است
من ضربه آخر راهمبستگی باالخره در انقالب به

به رژيم محمد رضا شاه وارد آورد و آنرا
رژيم جمهوری اسالمی با. سرنگون ساخت

آموزش از اين تجربه و چاره جوئی برای ممانعت
از  برآمد مجدد و يکپارچه طبقه کارگر به پاره

  ... مرکزیگزارش سياسی هيئت
 شمشير دموکلسی بر باالی سر دولت ترکيه
در نوسان است بدون آنکه امپرياليستها واقعا
دلشان برای ارامنه و يا اکراد و يا يونانيها

نقشه ارمنستان بزرگ  و.  سوخته باشد
کردستان مستقل بزرگ به رخ دولت ترکيه
کشيده ميشود وترکيه را به سمت تجزيه و

ترکيه بايد تا آستانه ورود. بحران سوق ميدهد
از اين دريچه است که. به اروپا جان تهی کند

بايد تضادهای ترکيه با اتحاديه اروپا و تضاد
ممالک اروپائی را با يکديگر بر سر عضويت
ترکيه در اروپا ديد و آينده بحرانی ترکيه در

ترکيه در. منطقه را مورد ارزيابی قرار داد
 امپرياليستی کمر خمزير بار وامهای سنگين

، وضعيت اقتصادی آن بشدتکرده است
اين وضعيت نامتعادل ترکيه را. خراب است

 ايرانمجبور کرده است تا به روسيه و
نزديک شده و مشکالت خويش را با سوريه

 بنظر ميآيد که در کنار هوادران.حل کند
نظريه پيوستن به اروپا  نظريه جديدی جان

 ترکيه در کوره بحرانیميگيرد که از تجزيه
که در راه است ميهراسد و راه نجات ترکيه را
نه در نزديکی به ا روپا و آمريکا بلکه در
.نزديکی به ايران و روسيه و سوريه ميبيند
نقش ناروشن امپرياليست آمريکا و
صهيونيستهای اسرائيل در کردستان عراق

منطقه. اين روند تحول را تسريع ميکند
ه در آتش تحوالت ميسوزد و آبستنخاورميان

)توفان(حز ب کار ايران. حوادث مهمی است
با ارزيابی از اين وضع برای همکاری با
کمونيستهای منطقه و از جمله ترکيه اهميت

  )ادامه دارد  ( .ويژه ای قايل است

*****
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قطعنامه کنگره سوم حزب 
  )توفان(کار ايران

 در مورد 
خصوصی سازی 
  صنايع نفت

  
،صنايع مادرسياست خصوصی سازی 

بازرگانی و بهره برداری از منابع طبيعی از
جمله صنايع نفت از جانب رژيم جمهوری
اسالمی و زمينه سازی برای حراج آنها
همچنان از چندين سال پيش بدون وقفه ادامه
داشته و موذيانه و بتدريج به پيش برده

رژيم جمهوری اسالمی حتی برای. ميگردد
،ه اين خيانت ملیچهره قانونی بخشيدن ب

مصوبه ای را به تصويب مجمعاخيرا 
 برخالف مصلحتتشخيص مصلحت رژيم

 رسانده که مالکيت و مديريت مردم ايران
 قانون اساسی٤٤بخشهای مذکور در اصل 

مطابق اين اصل که. مجاز شمرده شده است
يکی از دستآوردهای انقالب شکوهمند بهمن

،ده صنايعمجاز نبود که بخش عم، دولت بود
، موسسات توليدی و بازرگانی را دربانکها

، تا از ايناختيار بخش خصوصی قرار دهد
طريق سرمايه های خارجی نتوانند سرنوشت

، صنايع و تجارت را در دستمنابع طبيعی
گيرند و کشور ايران را به مستعمره خويش

  .بدل سازند
١١ بقيه در صفحه...در حقيقت تغيير

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. يستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمون. 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. ابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديمزيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پ

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

لوجه توسطبکاربردن سالح شيميائی در ف
  آمريکا

 ارتکاب به جنايت عليه بشريت و قانون نظام امپرياليستی است
امپرياليست درنده خوجنايت و قتل عامی را که 

اين. آمريکا در فلوجه آفريد غيرقابل توصيف است
حاميان دروغين تمدن و حقوق بشر برای رسيدن
به اهداف شوم و ضد بشری خود درعراق حتا
ازبکار بردن سالح ممنوعه شيميائی نظير گاز
سناپ و ناپالم دريغ نورزيدند و اکنون اسنادی

 اين جنايت بشری گرءانتشار يافته است که افشا
اين سند در نشريه پرولترن ارگان حزب. است

 درج گرديد٢٣  مارس ١١کمونيست سوئد شماره 
 انتشار“توفان“و حزب ما چکيده اين سند را در 

گر جرياناتی باشد که از درگاه جرجءميدهد تا افشا
واکربوش اين  آدمکش حرفه ای و نماينده

مردم ايرانتروريست دولتی آمريکا طلب رهائی 
  !ننگشان باد. را دارند

در اثر فشار و افشای نيروهای مقاومت و
همينطور شکايات بازماندگان فلوجه مبنی بر
استفاده از سالح شيميائی  توسط ارتش آمريکا،
دولت دست نشانده عراق را بر آن داشت تا جهت
-تحقيق و بررسی اين اتهامات، دکتر خاليد اش

هداشت را راهی فلوجه کند وشيخلی نماينده وزير ب
تحقيقاتی که. گزارشی دراين مورد تهيه نمايد

توسط تيم پزشکی به سرپرستی دکتر خاليد
صورت گرفت نشان ميدهد که آمريکا در حمله به
فلوجه از سالح های غيرقانونی و خالف توافقنامه

گزارش بررسی. های بين المللی سود جسته است
 درفلوجه دريک مصاحبهاستفاده از سالح شيميائی

.مطبوعاتی توسط خاليد اش شيخيلی ارائه گرديد
وی اظهار داشت که مردم شهر فلوجه همچنان از
تاثيرات سالح شيميائی که موجب امراض مختلفی

  .گرديده است، رنج می برند
 درمورد سئوالی مبنی بر بکار بردن سالح اتمی

اشت کهدر فلوجه توسط آمريکا، دکتر خاليد بيان د
او چنين مسئله ای را در حمله به فلوجه منتفی نمی

زيرا شواهد نشان می دهد تمامی طبيعت سبز. داند
در فلوجه نابود شده و صد ها سگ و گربه  در اثر

وی در اين. اين قبيل گازهای سمی از بين رفته اند
کنفرانس قول داده است که نتيجه تحقيقات خود را

مسئول درعراق و خارجدراختيار سازمان های 
  .کشور قرار  دهد

در طی درگيريهای فلوجه، مردم شهر مکررا از
ذوب شدن اجساد خبر داده اند که اين امر نشانه
.استفاده از ناپالم، سم کوکتايل حاوی ليستيرن است

١٩٨٠شايان ذکر است که سازمان ملل درسال 
استفاده از ناپالم را عليه غيرنظاميان ممنوع اعالن

ليکن آمريکا چنين قطعنامه ای را به. داشت

رسميت نشناخت و امروز تنها کشوری است که
  .همچنان از اين گاز سمی سود می جويد

جنايت در فلوجه نه نخستين جنايت امپرياليست
اگر به بايگانی تاريخ. آمريکا و نه آخرين آن است

مراجعه کنيم مشاهده خواهيم کرد که نام ننگين اين
اليست با جنايت همراه است و دستانش بهامپري

  .خون ميليونها مردم جهان رنگين گشته است
 در“زود دويچه تسايتونگ“نشريه آلمانی زبان 

 خويش خبر٢٠٠۵ مارس سال ١٣ و ١٢شماره 
نخستين شکايت قربانيان بمبهای شيميائی“داد که 

آمريکائيها در ويتنام از کارخانه توليد کننده اين
دادگاهی در شهر نيويورک در آمريکا ردمواد در 

  .  “شد
امپرياليست آمريکا در زمان تجاوزجنايتکارانه اش
به ويتنام بنا به گفته همه دانسته اين نشريه

اجنت اورانجس“ميليونها چليک گاز سمی “
Agent Oranges “بر جنگلهای ويتنام پاشيده

 اهميت اين.“است تا برگ درختان را نابود کند
از نظر نظامی برای سربازان متجاوزامر 

آمريکائی اين بوده است که آنها با اين کار از
استتار سربازان ارتش آزاديبخش ويتنام در پناه

امپرياليست. جنگلها و درختان ممانعت ميکردند
آمريکا با اين کار صدها هزار هکتار زمينهای
زراعتی و جنگلها و منابع آبی در ويتنام و کامبوج

نابود و آلوده ساخته و شرايط هستی مردم ويتنامرا 
همين نشريه. و کامبوج را نابود کرده است

 ريزش برگها دارایاز آنجائيکه اين سمِِ“: مينويسد
مواد سمی دی اوکسين است بيش از يک ميليون

 از تاثيرات آن رنج ميبرند و بخشینفر مردم ويتنام
 قربانی٢۶. به سختی بيمار بوده و عليل شده اند

ويتنامی و جمعيت اين قربانيان شاکيانی بوده اند که
در يک سال قبل در نيويورک بر ضد شرکت توليد

 Dowکننده گان اين سم بنامهای داو شميکال 
Chemical مونسانتو ،Monsantoو بسياری 

ديگر اعالم جرم کرده و خواسته اند که مسئوليت
  “.دتاثيرات سم توليد شده را بعهده بگيرن

 Jack واين شتاين. قاضی مربوطه آقای جک ب
B. Weinstein در بروکلين اين خواست 

قربانيان جنايت آمريکا در ويتنام را با خونسردی
  .رد کرد

اين واقعيت که امپرياليست آمريکا با نقض کليه
قوانين بين المللی و هنجارهای انسانی به نقض

 بهحقوق بشر در ويتنام و کامبوج پرداخته و
جنايت عليه بشريت دست زده است از نظر تاريخ
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