
 
 

 

  !ديای جهان متحد شويتارلروپ
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

برگزاری موفقيت 
پلنوم کميته  آميز

حزب کار  مرکزی
  )توفان(ايران

نخستين نشست پلنوم کميته مرکزی پس از کنگره
سوم دراواخر ماه اردیبهشت در فضائی سرشار
از عالقه و اعتقاد و آمادگی غلبه بر مشکالت

ر شد و پس از بحث و تبادل نظر رفقایبرگذا
  . حزبی با موفقيت به کار خویش پایان داد

موضوع بحث این نشست در عرصه ای به
مشکالت فنی کار حزب و چگونگی راه غلبه بر

این مشکالت به بحث و تبادل. آنها محدود ميشد
نظر گذاشته شد تا رفقا در یک مشورت همگانی

برای پيشبرد کارهامناسبترین راه حل ممکن را 
چاپ کتب جدید و انتشار آنها مورد تصویب. بيابند

قرار گرفت و در عين حال پلنوم با تغيير صفحه
اینترنت توفان برای اینکه بتوانيم آثار مارکسيستی
را در آن قرار داده و دسترسی به صفحه توفان را

حزب. برای خوانندگان تسهيل کنيم موافقت کرد
يستی است و بعنوانما یک حزب کمون

مارکسيست لنينيست وظيفه خود ميدانيم که به
تبليغ کمونيسم که در عصر کنونی مفهوم دیگری

توزیع و تبليغ آثار. بجز لنينيسم ندارد بپردازیم
رفيق استالين بویژه از آن جهت که دشمنان
کمونيسم انبانی از دروغ و اتهام بدنبال نام وی

 حزبی تشخيص دادهمياورند از ارجحيتهای کار
ما این مسئوليت را پذیرفته ایم که باین. شد

.تروتسکيستی پاسخ دهيم-دروغهای امپریاليستی
در این راه ما بياری همه هواداران توفان که
ميتوانند به ما در درج آثار رفيق استالين یاری

  .کنند نياز داریم
گزارش رفقا نشان ميداد که در آستانه شصتمين

روزی بشریت بر فاشيسم همه دشمنانسالگرد پي
مارکسيست لنينيست به جعل تاریخ مشغولند و
نقش قطعی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی به

 ٢ادامه در صفحه ...      رهبری حزب کبير

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  قوی تر از همه کيست؟
پيرامون راه يابی تيم ملی فوتبال
ايران به رقابتهای جهانی

  .فوتبال
  

اسالمیتيم “ فوتبال ايران و نه ملیتيم 
٨ در روز چهارشنبه مطابق “فوتبال ايران

ژوئن با پيروزی بر تيم بحرين به مسابقات
هانی فوتبال که در سال آينده در آلمانج

  .فدرال برگزار ميشود راه يافت
مسابقه فوتبال در ایران بر خالف همه
کشورهای جهان به پاس حاکميت عفریت
جمهوری اسالمی صرفا یک پدیده ورزشی

رقابتی. نيست یک اقدام آشکار سياسی است
آشکار ميان توده مردم و حاکميت متحجر

ابتی ميان ترقی و تحجررق. اسالمی است
رقابت و مبارزه ای آشکار ميان استبداد. است

اسالمی و تالش مردم برای تساوی حقوق
زنان با مردان ایران است که آنها را حتی از
شرکت در شادی پيروزی تيم ملی فوتبال
،ایران در آوردگاه آزادی محروم ميکنند
مبارزه ای گاه پنهان و گاه آشکار و بيرحمانه
برای برسميت شناختن تساوی حقوق همه

 که زندگیخلقهای برادر ایران است
دموکراتيک را در سراسر این سرزمين

، مبارزه ایتاریخی برای همه مقدور سازد
برسرفرازانه آشکار و غرور آفرین است تا 

 و غرور ملی، تماميت ارضیميهن استقالل
پان اسالميسم ارتجاعی وکه خاری بر چشم 

امپریاليسم و صهيونيسم و نوکران ،متعفن
برد و. ، تکيه کنددیروز و امروز آنهاست

باخت این تيم هر دو موجب ترس رژیم و
وسيله مبارزه مردم عليه رژیم جمهوری

رژیم جمهوری اسالمی که قادر. اسالمی است
نشد و نبود این ورزش مورد عالقه مردم

گزارش سياسی هيات مرکزی
به) توفان(حزب کار ايران

  )۵(سومين کنگره حزب
دولت جرج بوش از برنامه ای که پس از
انتخاب مجدد خویش در مورد خاور ميانه دارد

وی مدعی است که ميخواهد در. سخن ميراند
، دموکراسی و آزادی، پيشرفتخاور ميانه ترقی

ب رعایت حقوق، وی طالرا به ارمغان آورد
رد تمدن غربوبشر است که آن را دستآ

همين اظهار نظر گویای آن. ومسيحيت ميداند
است که امپریاليست آمریکا تا کنون نقش
دیگری در خاور ميانه ایفاء کرده است و بخاطر
،منافع مستمر امپریاليستيش از رژیمهای فاسد

 نظير شاه، ناقض حقوق بشر ، نوکرصفتمستبد

 سعودیها و سایر شيوخ منطقه استفادهایران و
بياد آوریم مارهائی نظير طالبان و. ميکرده است

در آستين... فدائيان اسالم و القاعده و
.امپریاليستهای انگليس و آمریکا پرورش یافته اند
سرکوب نهضتهای دموکراتيک منطقه نظير جنبش
ملی و دموکراتيک آذربایجان و کردستان ایران با

و فشار کامل و تهدیدات جهانی همينرضایت 
امپریاليستها بوده است که یک کارزار جهانی عليه
این جنبشها در عرصه بين المللی براه انداخته

این اعتراف گویای آن است که امپریاليست. بودند
آمریکا حامی نقض حقوق بشر و سرکوب
آزادیهای دموکراتيک و کشتار انقالبيون و

حال گرگ. ن منطقه بوده استآزادیخواهان در ای
آیا ميشود به این دروغ. درنده توبه کار شده است

  باور کرد؟
   ۴ادامه در صفحه ...      نخستين پرسشی

بزارهای ايدئولوژيک و اقتصادی اعمال نفوذ ا
امپرياليستی در رقابت و تبانی با يکديگر بر ضد 
  طبقه کارگر و خلقهای جهان و دول مستقل

ایران را از تاریخ ورزش ایران حذف کند
يم دارد خود بر موج آن سوار شود و آنراتصم

خود را. تحت نظارت و کنترل خود در آورد
  . ایران دوست و ورزش دوست جا بزند

مبارزه زنان قهرمان ایران تا حق شرکت در
کنار مردان در استادیوم ورزشی را داشته
باشند خود بيک انگيزه مبارزاتی بدل شده است

 را با حضورکه گریبان رژیم جمهوری اسالمی
روز افزون زنان در زندگی اجتماعی گرفته

شایع کرده اند که رفسنجانی خواهان. است
شرکت زنان در استادیوم های ورزشی در کنار

حجاب. مردان حتی بدون حجاب اسالمی است
اسالمی باید به قم و مشهد محدود شود و گویا
فائزه خانم نخستين زن بی حجاب ایران خواهد

٢ادامه  در صفحه ...    اهی بود که ر
   مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ

  ٢٠٠۵ ژوئيه –١٣٨۴ تير – ۶۴ماره ـش

قطعنامه کنفرانس 
 بين المللی

احزاب و سازمانهای 
 -مارکسيست 

لنينيست جهان در 
 باره اشغال عراق

بيش از یکسال است که امپریاليسم آمریکا و
شرکاء کشور عراق را اشغال و از این طریق
دومين ذخایر نفت و گاز طبيعی جهان را در

 که تا-اشغال عراق. قبضه خویش گرفته اند
٣ ادامه در صفحه ... بحال بيش از یکصد
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   ...قوی تراز همه قوی 
این اوضاع حاکی از سردرگمی. آمریکا ميشود

رژیم و سر خویش را به سنگ واقعيت جامعه
آن که ميشکند سر متحجر است و. کوبيدن است
  . نه سنگ خارا

پيروزی تيم ملی فوتبال ایران با شادی و سرور
ین پيروزیا. مردم سراسر ایران روبرو بود
، این پيروزیتنها احساس غرور ملی نيست

 دولتی، بيان نفرت ازپيروزی ایران بر اسالم
.جمهوری منفور اسالمی حاکم بر ایران است
این پيروزی فرصتی مناسب است تا ميليونها
مردم ایران به خيابانها بریزند و با پای کوبی و
شادمانی نشان دهند که رهنمود امام خمينی که

مه را به گریه کردن و عزا گرفتن فراميخوانده
،تا به چه حد ارتجاعی و با طبيعت انسان آزاده

  .و بی عقده در تناقض قرار داردسالم 
در شهرهای بزرگ ایران مردم به خيابانها
ریختند حجاب کثيف اسالمی را که سمبل تحقير
زنان و در عين حال تلقين توحش مردان به

ربيت آنها با این روحيه استانسانهای جامعه و ت
با سرفرازی بدور انداختند و زن و مرد دست
در دست هم به رقصيدن و آتشبازی با صدای

مامورین مخفی و. بلند موسيقی مشغول شدند
آشکار رژیم جمهوری اسالمی به دستور مقامات
باال از حمله به مردم خودداری کردند زیرا

ر ضدخطر طغيان عمومی در چنين شرایط ب
اسالم. رژیم منفور جمهوری اسالمی منتفی نبود

متعصبين. در مقابل ایران شکست ميخورد
مذهبی که از قبرهای قرون وسطی برخاسته
بودند کف بر لب از این همه پایکوبی و شادی
آفرینی بر آسمان چشم دوختند که آیا غضب الهی
نازل ميشود و زمين و زمان را بهم ميدوزد ولی

معلوم گشت خدای آنها. نها بيهوده بودانتظار آ
نيز اسير ابليس است و در این شادمانی شرکت

، شنبهاز آیات عظام و ائمه اطهار جمعه. ميکند
 که اسالم را با سکوت خود لکه دارکشنبهیو 

آنها ترجيح. ميکردند از ترس خبری نبود
ميدادند این گناه کبيره را بخاطر مصالح قابل

 کشدار اسالم ناب محمدی وانعطاف بی حد و
در خدمت مصالح اسالم که سکوت را از ترس
مرگ به حضور در صحنه ترجيح داده بود

  .خفقان بگيرند
بههللا شهرها در دست مردم بود و امت حزب ا

  .سوراخهای موش پناه برده بود
بسياری از خانواده نيروهای سرکوب قلبا از

 اینپيروزی تيم ملی ایران شادمان بودند و در
شادمانی شرکت داشتند و بسيج ارتجاع برای
سرکوب شادمانی مردم ميتوانست به عواقب
وخيمی منجر شود این بود که رژیم نيروهای
خویش را از صحنه بيرون کشيد و در پشت
پرده در حاليکه بخود ميلرزید  و دعای
پيشگيری از زلزله را زیر لب زمزمه ميکرد و

  . آماده تجاوز بودبا تسبيح استخاره ميکرد 
در چند روز قبل از مسابقه فوتبال غالمعلی حداد
عادل رئيس مجلس فرمایشی جمهوری اسالمی
در تاالر رودکی در مراسمی که برای تجليل از

بر پا“  و یهودیزردتشتی ،مسيحیایثارگران “
سرود ای“در قبال خواست مردم که شده بود 

می بجای سرود مسخره جمهوری اسال“ایران
نواخته شود از کوره در رفت  و در حاليکه

٣ادامه در صفحه ...      مردم به احترام

ابتکار عمل برای ممانعت از ترویج آشفته
 نزاعهای درونی هيات، ارزیابی ازفکری
ردم و ارتقاءمرشد مبارزه  حمایت از، حاکمه

 و نظایر آنها وظایفی را در پيش پایسطح آن
حزب گذارده که به تنهائی نميتواند با سرعت

حزب بر این. تحوالت بنحو مطلوب حرکت کند
.نظر بود که این امر نشانه سالمت حزب است
احساس کمبود کادر در زمانيکه بر حجم مسایل

 ميگردد از زندهالزم به طرح و حل آنها افزوده
حال آنکه احزابی که. بودن حزب حکایت ميکند

برای حل در پيش پای خود ندارند و“ مشکلی“
ميرسند قادر نيستند بيماری“ کارها“به همه 

سکون و بی حرکتی خویش را درک کنند و در
،، دسيسه هامسایل جدیدکشف و تعقيب پی 

را مدو نقد به خویش برآیند  توطئه های دشمنان
 نزدیک به یک ميليون مراجعه.نظر قرار دهند

کننده به صفحات سایت توفان درده ماه اخير ما
را بر آن داشت که امکانات خویش را برای بسيج
و تغذیه سياسی عالقمندان و کمونيستها مورد
تجدید نظر قرار دهيم و برای تبليغ مارکسيسم

زیرا توفان به. لنينيسم جنبشی را تدارک ببينيم
زبان بلشویکها به زبان مارکسيست لنينيستها بدل

هيچکس را یارای آن نيست که از. ميگردد
دستآوردهای سوسياليسم و معمار بزرگ آن بدون
واهمه از اتهامات و دروغهای دشمنان حمایت

این امر را همه انقالبيون ميفهمند و ما را بر. کند
شآن ميدارند که متناسب با این شرایط جدید واکن

  .نشان دهيم
حزب در این پلنوم به تقسيم مسئوليت مشخص
برای سيال بودن ارتباطات و سرعت بخشيدن به
کسب اخبار مبادرت ورزید و برای کار خویش

پلنوم بر آن بود که باید. ارجحيتهائی قایل شد
نشریات حزب عالوه بر زبان انگليسی به زبان
آلمانی و فرانسه در حد توانائی حزب منتشر

این وظيفه ای است که ما در قبال رفقای. شود
این یک وظيفه. کمونيست خویش در جهان داریم

انترناسيوناليستی است تا آنها بتوانند در جنگل
گمراه کننده تبليغات امپریاليستی و تروتسکيستی
به اسناد و نظریات کمونيستها در منطقه و هر

  .چه سریعتر دست پيدا کنند
ار این مسایل در عين حالپلنوم حزب در کن

 را مورد ایرانمنطقه و، اوضاع سياسی جهان
مواضع سياسی حزب مورد تائيد. بحث قرار داد

مجدد قرار گرفت و روشن شد که مبارزه
ایدئولوژیک حزب ما تاثيرات مهمی در ميان

احترامی که به حزب ما. اپوزیسيون ایران دارد
.ماست، ناشی از مواضع اصولی حزب ميگذارند

احساس عمومی مردم. احترام شخصی نيست
است که حرف دل خویش را در گفتار ما بازتاب

  .مييابند
حزب در مورد کار ایران سخن گفت و به
پيشنهادات مفيدی دست یافت که همراه با قبول
مسئوليت مسلما به کار حزبی در ایران یاری

  .ميرساند
پلنوم پس از استماع گزارش رفقای حزبی در
عرصه های مختلف کار حزبی و نتایج این

، پس ازفعاليتها با اقدامات مشخص و اميد بخش
استماع گزارش هيات مرکزی از فاصله کنگره
سوم حزب تا کنون و چگونگی پيشبرد مصوبات

  . به کار خویش پایان دادکنگره
  

*****  

  ...برگزاری  موفقيت آميز
بلشویک و رهبر آن رفيق استالين را در پيروزی

.يش ميروندبر فاشيسم کمرنگ کرده و تا نفی آن پ
آنها در پی آنند که از ارتش آزادیبخش اتحاد
جماهير شوروی سوسياليستی ارتشی تجاوزگر و

،، آلمان، کرهاشغالگر بسازند و بر اشغال ژاپن
پرده“  سيتو“و “ ناتو“تحت عناوین  ایتاليا در

استتار بکشند و نازیها و همدستان سابق هيتلر را
 برای.زنندجا باشغال اپوزیسيون مترقی ضد 

مبارزه با این تهاجم جدید بورژوازی امپریاليستی
و روشنفکران مردد و بزدل خرده بورژوا که با
این ُکر همصدا شده اند موجی جهانی در حمایت از
.بلشویسم و رهبر کبير آن استالين بوجود آمده است
نشریات مارکسيست لنينيستهای جهان به انتشار

ی امپریاليستها در موردمقاالتی در افشای دروغها
استالين پرداخته و نقش تاریخی وی را در استقرار

حمایت گسترده خلق. سوسياليسم برجسته کرده اند
 سال پس از درگذشت٥٣ ،روسيه از رفيق استالين

، سرکوب و دسيسه هایافتراآت، عليرغم وی
 تودهنی محکمی بهرویزیونيستها و امپریاليستها

طبيعی است که. ریاليستهاسترویزیونيستها و امپ
حزب ما به تنهائی توانائی مطالعه و ترجمه این

در این عرصه نيز. همه اسناد ارزنده را ندارد
یاران و خوانندگان توفان و، حزب به اعضاء

هوادارانش مراجعه ميکند و از آنها می طلبد که به
اهميت این پيکار عظيمی که برای یکسره کردن

رگرفته است واقف شوند و ما راکار سوسياليسم د
،برای مبارزه با امپریاليستها و تروتسکيستها

 حزب.رویزیونيستها و کائوتسکيستها یاری دهند
بر آن است که بياد انقالب اکتبر و در تجليل از آن

 سالگی پيروزی بر فاشيسم نشستی٦٠در 
، لنين وافشاءگرانه و در تجليل از انقالب اکتبر

 و نيروهای کند و هواداران حزباستالين برپا
 را برای شرکت در آنحقيتجو و پژوهشگر

این سياست را باید همچون سنتی. فرابخواند
کمونيستی در قبال تالشهای دشمنان سوگند خورده
کمونيسم برای تحریف تاریخ جنبش کمونيستی

  . ادامه داد
پلنوم به تقسيم کار اقدام کرد تا تمام بدنه حزب به

ر آمده و از تمام توانائيهای بالقوه حزب وحرکت د
حزب از همه رفقا. هواداران حزب استفاده شود

خواست در این عرصه فعال شوند و از همه
.توانائيهای خویش در خدمت حزب استفاده کنند
پاره ای رفقای حزبی باید از صورت مصرف
کننده به صورت توليد کننده در آیند و روز به روز

خویش را برای ارتقاء توان کار حزبینتایج کار 
حزب در این راه نيز به. نقادانه به بحث بگذارند

نيروی امداد هواداران حزب نياز دارد و آنها را
فرا ميخواند که برای یاری به حزب در عرصه
های گوناگون از تایپ آثار جدید و یا آثار قبلی

 ونيست“ ورد“توفان که به زبان کمپيوتری رایج 
،، کمک مالی، توزیع، ترجمهید تجدید تایپ شوندبا

ارتباط با ایران و منطقه گرفته یا هر پيشنهاد
دیگری که به پيشبرد کارها کمک ميکند اعالم

، مراجعه احزابتحوالت منطقه. آمادگی کنند
برادر و نيروهای انقالبی در سراسر جهان به

برای کسب آخرین اخبار و شناخت ازما حزب 
 پاسخ به نامهوادثی که در منطقه ميگذرد،ماهيت ح

، مسئله خطر تجاوز آمریکاها و پست الکترونيکی
، اتخاذ موضع سریع برای رفعو اسرائيل به ایران

سردرگمی نيروهای انقالبی و در دست گرفتن

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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،از رو ببندند“ فارس کشی“ برای خویش را
مردم رزمنده ایران به ميدان آمدند و در عين

، بر اتحاد خلقهاییرانتکيه بر وحدت ملی ا
ایران متکی شدند و دشمن مشترک این مردم

تيرهایاسالمی را هدف حاکم یعنی جمهوری 
 مردم نشان دادند که.مصمم خود قرار دادند

نيستند جمهوری“ فارس ها“دشمن عمده ما 
بر عليه“ فارس ها“اسالمی است که باید با 

برای آنها مهم نبود که. رزميدحاکميت آنها 
،رهبران جمهوری اسالمی از جمله خامنه ای

،، مال حسنی، مشکينی، خلخالیاردبيلی
.از اهالی آذربایجان اند. ..موسوی تبریزی و

آنها ميدیدند که کاپيتان تيم ملی ایران نيز
سلطه طبقات حاکم بر ایران. آذربایجانی است

مرز قومی نميشناسد و نباید تفرقه ملی را سدی
طبقاتی زحمتکشان و طبقهدر مقابل وحدت 

این خواست طبقه. کارگر قهرمان ایران کرد
حاکمه ایران است تا با ایجاد تفرقه ملی از

، با تبليغ تجزیهسرنگونی خویش جلوگيرد
طلبی مردم را از طغيان عمومی از ترس

و باید با این تبليغات. پاشيدگی ایران بهراساند
هو دیدگاههای ارتجاعی و موذیانه مبارز
.آشکار کرد و آنها را بدون واهمه افشاء نمود
این حس غرور ملی و همبستگی سراسری
شالوده نظامی را در ایران ميریزد که

، دوستی، اعتماد متقابلء احترام متقابلسرمنشا
 حقوق دموکراتيک عادالنه همهمتقابل است و

خلقهای ایران در آن برسميت شناخته ميشود و
، دموکراتيک با حقوق برابرآنها ميتوانند بطور

برادرانه در کنار هم زندگی کنند و سدی محکم
در قبال دسيسه های دشمنان ایران در عصر

، تضعيفجهانی شدن سرمایه که تجزیه ملل
بطورتک آنها را  آنها و سلطه کامل بر تک

، بوجود آورنددر پيش پای خود داردجداگانه 
تلف دردشمنانی که در ایران از مليتهای مخ

شکوه حضور مردم. حکومت ایران نقش دارند
 بشارت دهنده،در جشن بزرگ پيروزی فوتبال

این وضع است که مردم ميهن ما اعم از
، ترکمن و فارس از، بلوچ، عرب، کردآذری

آن برای وحدت خلقهای ایران الهام ميگيرند و
مردم. این همبستگی ملی را عزیز ميدارند

، آذربایجاندور ترکيهفریب تجزیه طلبان مز
، اسرائيل و آمریکا را نخواهندروسيه سابق

، از دوستی وخورد و از تماميت ارضی ایران
برادری ميان خلقهای ایران حمایت خواهند

 مردم ایران این امر را در نفرت خویش.کرد
در تجاوز خمينی به کردستان ایران نشان دادند

نرا درو از آن مبارزه حمایت کردند و سپس آ
بسيج عمومی و داوطلبانه خود برای یاری به
زلزله زدگان بم به نمایش گذاردند و امروز در
یکپارچگی خویش در شادی از پيروزی تيم

 . ملی فوتبال ایران آنرا به نمایش ميگذارند
 باید از هم اکنون مبارزه تبليغاتی عليه رژیم-

جمهوری اسالمی را در آلمان در هنگام
فوتبال در عين حمایت از تيم ملیبازیهای 

قوتبال ایران سازمان داد و در مقابل
دوربينهای خبرنگاران جهان نقش جنایتکارانه

باید با. رژیم جمهوری اسالمی را بر مال نمود
تئوری شکست طلبان که آرزوی شکست تيم
ملی فوتبال ایران را ميکنند و آنرا ترجمان

 ضد“مبارزه“ خویش در “پابرجائی“
جمهوری اسالمی جا ميزنند مبارزه کرد و آنرا

 ایران را،این تئوری شکست طلبانه. افشاء نمود
در پای کينه توزی کور به جمهوری اسالمی
قربانی ميکند و ميخواهد به صرف وجود
حکومت اسالمی در ایران کشور ما به قعر

بزعم آنها چه بهتر، عصر حجر سوق داده شود
،، کسی تحصيل نکندوددانشگاهها بسته شکه 

و پيشرفتهای علمی متوقف آزمایشها و رقابتها
، ایران از نظر وابستگی به مصرف انرژیشود

از غنی سازی اورانيوم دست بکشد و ميله های
، اسرائيل و آمریکا وسوخت اتمی را از روسيه

بخردبه بهای کالن و استعماری روپا ایا 
 هرچه.د را تجدید حيات بخش“قرارداد دارسی“

وضع ایران و مردمش بدتر شود و ایران به قعر
تئوری. تاریخ رود دل آنها بيشتر خنک ميشود

آنها عمال تئوری دشمنی با مردم ایران و با
کشور ایران است تا ادعای دشمنی با حاکميت

با منطق آنها چون زورمان به. کنونی ایران
رژیم نميرسد چه بهتر که سر بر تن مردم ایران

آنها از این. ، چه بهتر که ایران ویران شودباشدن
زاویه برای امپریاليستها جاسوسی ميکنند و
مایلند که بر عليه تيم ملی فوتبال ایران به

بنظر آنها سربلندی. نمایشات مسخره دست بزنند
و پيروزی تيم ملی فوتبال ایران در آوردگاههای

، پس باید جمهوری اسالمی است“بنفع“جهان 
 عمل کرد و آمریکا و اسرائيل خدمت سياستدر

هموطنان ما. خواهان شکست تيم ملی ایران بود
و“ سيا“نباید بدام این خائنين بيفتند که از خزانه 

  .ارتزاق ميکنند“ موساد“
از پيروزی تيم ملی) توفان(حزب کار ایران

فوتبال ایران شادمان است و آن را به همه
ی فوتبال ایران تبریکملتهای ایران و به تيم مل

  .ميگوید
  

*****

مايت از استعمار استپشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر ح

  ...قطعنامه کنفرانی بين النللی
 در–هزار کشته و کلی ضایعات مادی ببار آورده 

اصل ناشی از بحران عمومی سرمایه داری است که
رقابت انحصارات امپریاليستی بر سر تقسيم دو باره

  .جهان را باعث شده است
ال عراق برای امپریاليسم آمریکا، اشغبدون شک

 هدف امپریاليسم آمریکا از.ک داردیاهميت استراتژ
این ماجراجوئی نظامی این است که رقيبان خود را

، کشورها و خلقهای منطقه را به اطاعتکنار زده
  .واداشته و برجهان تسلط یابد

کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانهای مارکسيست
 در دهمين نشست سراسری خود، لنينيست جهان–

اشغال عراق را بشدت محکوم و از مقاومت عادالنه
 کنفرانس.وح مختلف حمایت کردطخلق عراق در س
  :طالب آنست که

 قوای اشغالگر فورا و بدون هرگونه قيد و–الف 
  .شرطی خاک عراق را ترک نماید

 اشغالگران موظفند تا ضایعات خانواده ها و–ب 
را که تا کنون به خلق عراق واردتمام خساراتی 

  .کرده اند جبران نمایند
  کنفرانس بين المللی
  احزاب و سازمانهای

   لنينيست–مارکسيست 
   اکوادور–جهان 

  . ميالدی٢٠٠٤دسامبر 
  

***** 

   ...قوی تراز همه 
،سرود ای ایران برخاسته و با خواندن آن سرود
دشمنی خویش را با رژیم جمهوری اسالمی به
نمایش ميگذاشتند نعره ميزد که این سرود

تبال ایندر روز مسابقه فو. مسخره را قطع کنيد
سرود ای ایران بود که از بلندگوهای استادیوم
فوتبال بگوش ميرسيد و مردم برخاسته و یکصدا

این سرود به مظهر دشمنی مردم. آنرا ميخواندند
اسالمی ایران بدل شده است و ایران با جمهوری

آنوقت جا داشت که به قيافه های مسخره
، قاليباف و، خامنه ایغالمعلی حداد عادل

احمدی نژاد قاتل دکتر سامی و زننده تير خالص
،، کروبیدر اوین که آنرا تير برکت ميناميد

، مصباح و، جنتی، عليزاده، شاهرودیمعين
نگاه...  شرکای آنها حزب توده و راه توده 

  .   ميکردید
این پيروزی نکات آموزنده فراوانی برای جنبش

   .مردم ایران دارد
خيابان آید قوای ارتجاع وقتی نيروی مردم به -

نيروی خلق. در مقابل آن پشه ای بيش نيست
توده ها سازندگان. قدرتمندترین نيروهاست

واقعی تاریخند و تاریخ همواره تاریخ مبارزات
این است راز قدرت توده. طبقات اجتماعی است
  . ای و قویترین نيروها

رژیم جمهوری اسالمی عليرغم همه دستگاههای
ازمانهای اطالعاتی و امنيتيش ازسرکوب و س

توده مردم ميترسد و در نخستين یورش عمومی
ترس رژیم از. مردم درهم شکسته خواهد شد

این توان بالقوه مردم است که ميتواند سازمان
 .یابد و به تير خالص بر ضد رژیم بدل شود

 برای غلبه بر رژیم کافی نيست که آنها نتوانند-
يز نخواهند به اینحکومت کنند و مردم ن

، در عين حال وجود یکحکومت تن در دهند
وضع انقالبی و شور و شوق توده ای انقالبی که

ستگاه امنيتدهمه مردم را به خيابانها آورد و 
 وضعيتی.رژیم را درهم شکند ضروری است

که در مواقع هيجان عمومی بروز ميکند برای
 دشمن و آموزش مردم در کمترینِ تضعيف

 .ت از شرایط الزم استمد
 مبارزه مردم ایران زمانی به پيروزی ميرسد-

که حزب طبقه کارگر ایران قادر باشد این جنبش
مردمی را با سازمان خویش رهبری کند و
رهنمودهای بموقع و شعارهای متناسب با رشد
جنبش را در زمان مناسب برای کسب ابتکار
یعمل طرح نموده و سطح جنبش را در راستا

آزادی و استقالل و استقرار سوسياليسم در ایران
 برای این کار به سازمان و حزب.ء دهدارتقا

نياز هست و این آن راز موفقيت کمونيستها
ميباشد که رژیم با تمام قدرت چه مستقيم و چه
غير مستقيم توسط خرده بورژوازی واهمه زده

وچه در عرصه نظری “ حزبيت“در سرکوب 
 .عملی ميکوشدچه در عرصه 

 جنبش عظيم سراسری مردم ایران از اردبيل و-
تبریز و اروميه تا زاهدان و چاه بهار و حتی بم
ویرانه و از آبادان و اهواز تا مشهد و قوچان و

در. بيرجند در این پایکوبی ملی شرکت کرد
آذربایجان و کردستان عليرغم کوری چشم
 وناسيونال شونيستهای مرتجع و جدائی طلب

، عليرغم تبليغات کور ونوکر آمریکا و اسرائيل
و تسليح فکری“ نفرت ملی“کوبيدن بر طبل 

مشتی متعصب وابسته به امپریاليسم و
ی زنگار گرفتهصهيونيسم جهانی تا شمشيرها
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

 

نياز به بازی این نمایش در آن است که ميخواهند
ران ي، سوریه و فلسطبه بهانه این طرح ایران

مورد تهدید قرار دهند و دخالتهای خویش را در
خاور“ دموکراتيزاسيون“ه بهانه این ممالک ب

 ما با نمونه های.ميانه توجيه کنند
  نوع  آمریکائی در عراق و“دموکراتيزاسيون“

آنها با این سياست به. افغانستان روبرو هستيم
حمایت اسرائيل آمده اند و به این بهانه که
اسرائيل ظاهرا دموکرات و تنها کشور

نبشدموکراتيک منطقه است قصد دارند ج
فلسطين را که گویا دموکراتيک نيست و باید
ساختار حکومتی خویش را عوض کند و ميراث

به تفرقه کشانده... عرفات را بدور اندازد و غيره
آنها در این رابطه. و بنفع اسرائيل متالشی کند

از طرح غير اتمی کردن خاور ميانه حرف
ميزنند و در این ميدان فقط گریبان ایران را که

 حال آنکه هم،اقد بمب اتم است چسبيده اندف
اسرائيل سالهاست بمب اتمی دارد و اخيرا نيز
قصد دارد با خرید زیر دریائيهای مدرن از آلمان
آنها را با موشکهای اتمی مجهز کند و هم
پاکستان که متحد آمریکاست دارای بمب اتمی

عقل سليم می طلبد که نخست این ممالک. است
ند تا اعتماد جمعی در خاور ميانهخلع سالح شو

همين دوگانگی سياست امپریاليست. ایجاد شود
آمریکا در عمل حاکی است که آنچه آنها بنام

بر زبان مياورند پوششی بر“ دموکراسی“
  استبداد در.مقاصد آزمندانه و واقعی آنهاست

ممالک زیر سلطه و عقب نگاهداشته شده جهان
ر دموکراسی درو خاور ميانه آن روی دیگ

ممالک پيشرفته صنعتی سرمایه داری جهانی
شکوفائی دموکراسی در یکی بدون اعمال. است

.استبداد و دیکتاتوری در دیگری مقدور نيست
دموکراسی و سرکوب خونين الزم و ملزوم

مانند فقر و ثروت در جامعه سرمایه. یکدیگرند
تجمل.  داری که الزم وملزوم یکدیگرند

 در ممالک پيشرفته سرمایه داری کهدموکراسی
بر کوهی از رفاه و ثروت اجتماعی استوار

 تنها باین جهت اجازه خودنمائی و جلوه،است
گری را بخود ميدهد که بر  واقعيت سرکوب و
دیکتاتوری و غارت ثروتهای ممالک جهان

امپریاليست آمریکا نميتواند. استوار است
الک بهدموکراسی واقعی را برای این مم

طرح دموکراتيزه کردن خاور. رسميت بشناسد
ميانه یک طرح استعماری برای ادامه حضور
امپریاليسم در منطقه است و باید با آن به مبارزه

این طرح یک طرح استعماری و. برخاست
دخالت جویانه در منطقه است که به بهانه مبارزه
با تروریسم بدترین نوع دیکتاتوریهای فاشيستی

در منطقه مستقر ميسازد و کنترل منطقه رارا 
طرح دموکراسی کردن. بدست ميگيرد

خاورميانه همان طرح سرپوش بر تجاوز
، از جمله به افغانستان وامپریاليستی به منطقه

. و غارت منابع طبيعی این کشورهاستعراق
این طرح در جائی باید عمل کند که از منابع

وليه مهمسرشار انرژی و یا سایر مواد ا
برخوردار بوده و رژیمهایش حاضر نيستند بهر

امپریاليست. دستور امپریاليسم گردن بنهند
آمریکا با طرح دموکراتيزه کردن خاور ميانه
ميخواهد ميدان را از دست رفبای اروپائی خویش
بدر آورد و آنها را به نفع خویش با حضور

هيچ ایرانی. نوکران مستقيم خویش حفظ کند

پرستی نميتواند خنجر خونينی را کهميهن
امپریاليست آمریکا در پس تابلوی دموکراسی بدست
گرفته است و ميخواهد به ميان کتف مردم ایران

امپریاليست آمریکا اگر با. فرو کند نا دیده بگيرد
این شانتاژها و تهدیدها منافعش تامين شود و هيات

ميزحاکمه ایران را در بست مهار کند و بزیر مه
خویش بکشد آنها را یکشبه غسل تعميد داده و قذافی
.وار دموکرات ميخواند و بریش مردم ایران ميخندد
استقرار یک حکومت دموکراتيک در عربستان

هم اکنون بيش. سعودی و کویت از محاالت است
از ده سال است که امپریاليستهای آمریکا در
عربستان سعودی و کویت حضور مستقيم نظامی

آیا این حضور مستقيم کافی نيست تا. دارند
عربستان. دموکراسی در این ممالک استوار گردد

سعودی حتی نام کشورش بنام خانواده سعودی
درآمد حاصله از منابع نفتی این کشور که. است

متعلق به مردم عربستان سعودی است و یک ثروت
.ملی است مستقيما به جيب این خانواده ميرود

عودی همه کاره عربستان سعودی است و باطایفه س
.دست امپریاليست انگلستان بر سر کار آمده است
خانواده سعودی کشور عربستان را بمنزله ملک

عربستان سعودی در. طلق خود در نظر ميگيرد
واقع خصوصی شده است و مردم آن رعایای

تغيير حکومت در عربستان. کليدداران کعبه اند
تغيير نام این کشور را به همراهسعودی باید حتی 

ميلياردها ثروت عربهای فاسد و. داشته باشد
دیکتاتور که ثروتهای ملی مردم عرب را دزدیده اند

با استقرار این مکانيسم. در بانکهای آمریکاست
نامرئی پولهای نفت پرداختی ناچيز شرکتهای
بزرگ نفتی مجددا به ینگه دنيا برميگردد و چاههای

دموکراسی. بستان سعودی خالی ميگرددنفت عر
واقعی در این کشور که باید با آزادی احزاب و
مطبوعات و رسانه های گروهی و یک قوه قضائيه
مستقل و غير شرعی توام باشد ناقوس مرگ منافع

استقرار. امپریاليست آمریکا در عربستان است
دموکراسی و آزادیهای دموکراتيک وارداتی از

ا که گویا بحد اشباع از آن در بنادربازار آمریک
خود دارند تنها یک شوخی مسخره برای

جنایاتی که شریعت اسالم در. عوامفریبی است
عربستان ميکند و از جانب امپریاليستها پرده پوشی
.ميشود ممکن نيست در ایران آخوندی اتفاق بيفتد
ولی مردم جهان از این همه عقب ماندگی رژیم

در عربستان چيزی نميشنوند و نبایدحاکم طالبانی 
عربستان سعودی و پاکستان دو کشوری. بشنوند

بوده اند که اسالم بنيادگرا را در دامان خویش
آنها اعزام هزاران. پرورانده و به آن شير داده اند

هزار بنيادگرای مسلمان را با پول مردم عربستان و
مالکیاری سازمان امنيت پاکستان به افغانستان و م
حکام. افریقائی ممکن ساخته و سازمان داده اند

عربستان سعودی مطمئن ترین متحدین امپریاليستها
در منطقه بوده و در چاههای نفتی و شرکتهای

جرج دبليو بوش. بزرگ امپریاليستی شریک اند
قادر نيست دستی به ترکيب عربستان سعودی و

  . کویت بزند
رت از مرحله کههستند افرادی ماليخوليائی و پ

فریب این تبليغات گسترده را خورده و باین پندار
واهی گرفتارند که گویا ضرورت جهانی شدن
سرمایه الزاما تحقق دموکراسی و حقوق بشر و
آزادی انتخابات را در ممالک خاورميانه می طلبد و

ارتش دموکراسی و، تهاجم این تهاجم امپریاليسم
  ۵ ادامه در صفحه ...     مضامين ليبراليسم

...ابزارهای ايدئولوژيک و اقتصادی
که مطرح است حدود جغرافيائی خاور ميانه

آیا ترکيه و پاکستان و مراکش و ليبی و. است
 خاورميانه محسوبتونس وموریتانی بخشی از

ميشوند؟ بگذریم از اینکه ترکيه خود را اروپائی
ميداند و امریکا نيز این ادعاها را تقویت کرده و
بزور مایل است ترکيه را وارد به اتحادیه اروپا

حال اگر چنين باشد آنوقت باید منتظر بود تا. نماید
ونامع“ پل ولفوویتز“مبتکر این طرح که 

است نقش اساسی در اینوزارت دفاع آمریک
 اروپائی ها و بویژه فرانسویها به.زمينه ایفاء کند

آمریکائيها گوشزد کرده اند که خاور ميانه بزرگ
آنقدر متنوع و دارای شرایط نامتساوی است که با
طرحهای مشابه نميتوان در درون آنها دست بکار

از این گذشته همه ممالک خاور ميانه در. شد
.مپریاليست آمریکا واقع نشده استمنطقه نفوذ ا

 در، تونس و الجزایر ومراکشسوریه و لبنان
آسيای ميانه منطقه نفوذ. منطقه نفوذ فرانسه است
شکست این طرحها از. روسيه محسوب ميگردد

سنگ بزرگی که. هم اکنون روشن است
امپریاليست آمریکا برداشته است برای زدن نيست

عه طلبانه خویش رابرای آن است که اهداف توس
ترس اروپائيها. با رنگهای دیگر متحقق گرداند

این است که اقدامات بدون تعمق بتواند برای
عربستان. امپریاليسم به فاجعه منجر شود

، مصر  و یا ممالک شمال افریقا، پاکستانسعودی
 هر گونه انتخاب آزادی که در،را در نظر بگيریم

 به احتمال قویاین ممالک صورت گيرد نه تنها
قدرت را از طریق دموکراتيک بدست نيروهای
ضد آمریکائی ميدهد بلکه ميتواند قدرت را بدست
مسلمانان افراطی بدهد که ظاهرا آمریکا از نفوذ

دموکراسی به مفهوم رای. آنها وحشت دارد
اکثریت بدون توجه به ماهيت و مضمون سياسی

 را به ذهنآن سابقه انتخابات دموکراتيک الجزایر
متبادر ميسازد که با قدرت نظامی دولت به خون

فراموش نکنيم که در این خاور ميانه. کشيده شد
بزرگ بجز ایران و سوریه و فلسطين بقيه از

 و حتی چاکران امپریاليست، همکاراندوستان
ليبی که تا دیروز. آمریکا محسوب ميشوند

، مستبد و کشوری شرور بود امروزتروریست
 از آنکه عابد و زاهد و مسلمان شده استپس

بصورت کشور نمونه برای آمریکائيها ودیگر 
تروریست دیروز. اروپائيها در آمده است

این ها همه از معجزات. دموکرات امروز است
حال سيل. پيامبر جدیدی بنام جرج بوش است

سرمایه گذاریهای خارجی به ليبی آغاز ميشود و
مریکا در خاور ميانهليبی از طرح دخالت آ
دیگر امپریاليسها از. بيرون گذارده خواهد شد

انجام انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر در ليبی
آنها خواهان آزادی احزاب نيستند. سخن نميرانند

و از دیکتاتور ليبی بعنوان انسان عاقل تجليل به
حتی به نوکران خود دستور ميدهند. عمل ميآورند

ی را بعنوان نمونه های مطلوبکه تحوالت ليب
امپریاليست آمریکا برای تسلط. آمریکا تبليغ کنند

بر ثروتهای خاور ميانه به طرح
خاور ميانه نيازی ندارد زیرا“ دموکراتيزاسيون“

هر دموکراتيزه کردنی مترادف با اخراج قدرتهای
، منافعاستعماری و از جمله آمریکا خواهد بود

ریکا نشان ميدهد که تنهاتاریخی امپریاليست آم
آنها با تقویت دیکتاتورها و سرکوب دموکراسيها

ليکن. قادرند منافع خویش را در منطقه تامين کنند
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

      .خاتمه مييابدتا تحقق خواستهای امپریاليستها 
موکراسی اجتماعی در ایران تنها بااستقرار د

دست همه خلقهای ایران و تحت رهبری طبقه
در غير این صورت. کارگر امکان پذیر است

طبقات دیگر اجتماعی ایران ناچارند بعلت
ماهيت استثماری خویش با ارتجاع جهانی کنار
آمده و در درجه نخست دموکراسی را در پای

  .داین زنا شوئی مشروع قربانی کنن
صهيونيستهای اسرائيل یکی از مشکالت خاور

آنها سالهاست که با نقض روشن. ميانه هستند
، بی توجهی به قطعنامه هایموازین جهانی

سازمان ملل متحد و افکار عمومی مردم جهان
به نقض آشکار حقوق بشر در داخل اسرائيل و

در زندانهای. سراسر کشور فلسطين مشغولند
ر زندانی سياسی جا داده شدهمخوف آنها ده هزا

اند که بنام تروریستهای فلسطينی از حق حيات
آنها سرزمين ملت دیگری را با. محروم شده اند

زور و ارتکاب مستمر جنایت و بربریت وقيحانه
این بربریت قرون وسطائی. ای اشغال کرده اند

صهيونيستها که بربریت مالها را در ایران
حمایت امپریاليستروسفيد کرده است مورد 

امپریاليسم و صهيونيسم مشترکا در. آمریکاست
.همه جنایات در خاور ميانه شرکت دارند
اسرائيل سرمنشاء شرارت و جنایت در خاور

،، ضد دموکراتکشوری است مستبد. ميانه است
آریل شارون رهبر این. نژاد پرست و متجاوز

انتخاب“ دموکراتيک“کشور که در انتخابات 
، همدست است جنایتکار جنگی استشده

فاالنژیستهای لبنانی بوده و در کشتار مردم
 دست“شتيال“ و “صبرا“بيدفاع اردوگاههای 

حکومت اسرائيل یک حکومت. داشته است
وقتی جرج دبليو. تروریستی در منطقه است

بوش از طرح دموکراسی در خاور ميانه سخن
ا پرهيز کردهميراند و از انتقاد به اسرائيل نه تنه

آنرا نمونه کشوری تشریح ميکند که باید برای
، بویهمه دولتهای خاور ميانه به آن تاسی کنند

 تئوری.غهای جدیدش بر مال ميگرددوتعفن در
دمکراتيزه کردن خاورميانه تئوری چنگ اندازی

خلقهای. و تسلط بر منطقه و منابع آن است
ی را عليهمنطقه باید پرچم مبارزه ضد امپریاليست

این تهاجم جدید ایدئولوژیک برافرازند و نشان
، ارتجاعیدهند سرنگونی رژیمهای ضد انقالبی

و هوادار آمریکا در خاورميانه تنها در مبارزه
و استقرار حکومتیبی امان ضد امپریاليستی 

.مردمی متکی بر عدالت اجتماعی مقدور است
تضمين پيروزی چنين مبارزه ای بسيج طبقه

در. ارگر و رهبری حزب طبقه کارگر استک
غير این صورت طبقه کارگر چرخ پنجم عرابه
ای خواهد شد که افسارش را بنيادگرایان مذهبی

این است که یکی از. به کف خواهند گرفت
شاخصهای مبارزه برای استقرار دموکراسی در
منطقه باید مبارزه عليه امپریاليسم و صهيونيسم

زه دموکراتيک از ضدتفکيک مبار. باشد
امپریاليستی و ضد صهيونيستی زمينه انحراف و
رخنه امپریاليستها و صهيونيستها و نوکران

  . داخلی آنها را در جنبشها مهيا ميسازد
دموکراسی برای خاورميانه باید از اسرائيل و
نابودی ایدئولوژی نژادپرستانه صهيونيسم آغاز

 برسميتباید حقوق عادالنه خلق فلسين. شود
دولت صهيونيستی اسرائيل باید. شناخته شود

سرزمين اشغالی فلسطين را ترک کند و بيت

المقدس را تخليه نماید و آبادی نشينهای یهودی را
سه ميليون. در اختيار ملت فلسطين قرار دهند

رانده شدگان فلسطينی بوسيله جنایتکاران
صهيونيست باید به کشور اباء اجدادی خویش

فلسطين باید بتواند همچون کشور. ردندبازگ
ئنمو مطمستقلی امکان زیست  و بقاء دائمی 

اسرائيل باید از خرابکاری در منطقه. داشته باشد
تحریک اکراد ایران و عراق به تجزیه طلبی و
.دشمنی با سایر خلقهای منطقه دست بردارد
اسرائيل باید از حمایت از سلطنت طلبان ایران

فراری و خائن به منافع خلقهای ایراناین دشمنان 
، همههمه این اخالگریها در منطقه. دست بردارد

 دولت،که سابقه طوالنی دارداین تحریکات 
صهيونيستی اسرائيل  را به یک غده سرطانی در
منطقه بدل کرده است که باید با یک جراحی
سریع پيکره منطقه را از وجود صهيونيسم

نطقه را  به زندگینژادپرست پاک کرد و م
سالمت بازگردانيد بطوریکه مذاهب مختلف به
امر خصوصی افراد بدل شوند و مردم منطقه
مستقل از اعتقادات مذهبی در کنار هم زیست

امت“باید به افسانه . مسالمت آميز داشته باشند
که در منطقه بانی فجایع“ ملت یهود“و “ اسالمی

 را بر اساس هویت ملی. بشری اند پایان داددض
ایرانی یهودی. تعلقات مذهبی تعيين نميکنند

،، سنیهمانقدر ایرانی است که زردتشتی
، ایرانی ایرانی، شيعه و یا الئيکهایمسيحی
یک یهودی فلسطينی همانقدر فلسطينی. هستند

است که یک مسيحی و یا مسلمان و یا کمونيست
، فلسطينی است و بر دیگری برتریفلسطينی
فلسطين سرزمين مشترک همه آنهاست و .ندارد

کسی نميتواند کسی را به جرم دارا بودن تعلقات
دوران. گوناگون مذهبی از این سرزمين براند

“ملت یهود“تئوری .  باید به سر رسد“هلوکاست“
یک تئوری صهيونيستی و نژاد پرستانه است که

قوم“بر اساس قصص مذهبی یهودیان را 
  . ميداند“ رنژاد برت“و “ برگزیده

امپریاليست آمریکا که در مورد این غده چرکين و
بدخيم سرطانی سکوت کرده است نميتواند پزشک
حاذق دموکراتی برای رفع بيماری دیکتاتوری

در بهترین حالت. استبدادی در خاور ميانه باشند
آنها سرطان را به همه جا سرایت ميدهند تا سلطه

مه جمهوریهایه. و نفوذ خویش را تقویت کنند
مذهبی چه اسالمی و چه یهودی خطری برای

تحقق. بشریت مترقی و پيشرفت در منطقه هستند
.  دموکراسی در منطقه باید از اسرائيل آغاز گردد

   
يا سرکوب مبارزه با تروريسم
  نهضتهای آزاديبخش

 یکی از ابزارهای جدید “تروریسم“مبارزه با 
، سلطه گری ی تجاوزایدئولوژیک امپریاليسم برا

. ق خود در عرصه جهانی استوو ایجاد تف
 سخن “تروریسم“امپریاليست آمریکا هر کجا از 

ميراند منظورش نهضتهای مقاومت ملی و 
برآمدهای آزادیبخش است که در مقابل 
کولونياليسم مدرن امپریاليستی سينه سپر کرده و 
. برای استقالل و آزادی کشورشان ميرزمند

مپریاليستها هيچگاه اعتراف نخواهند کرد طبيعتا ا
. که بر عليه جنبشهای آزادیبخش مبارزه ميکنند

از زمان . چنين اعترافی آبروی آنها را خواهد برد
  ۶ادامه در صفحه ...      جنگ جهانی اول

...ابزارهای ايدئولوژيک و اقتصادی
است که با هدف استقرار تمدن به این غربی 

آنها مدعی هستند که. ممالک صورت می پذیرد
مظاهر تمدن“مخالفين امپریاليستها مخالفين 

 به طبل“تحجر فکری“ هستند و بعلت “غرب
آنها. تو خالی مبارزه ضد امپریاليستی ميکوبند

رزین صادق ضد امپریاليست و ميهنپرستمبا
 تا زمينهجلوه ميدهند“ کهنه اندیش“ایران را 

کهنه پرستی و استعمارزدگی خویش را از
یاران استعمار در. انظار عمومی پنهان کنند

ایران با خالی کردن مفهوم تمدن از ماهيت
مار بجای استقرارع، با جا زدن استاجتماعی آن

 نفوذ،گی و تحجرتمدن و نفی عقب ماند
توجيهر ميانه وامپریاليستهای غارتگر را در خا

کرده و بر ماهيت غارتگرانه آنها پرده استتار
بنظر آنها تجاوز امپریاليست آمریکا به .ميکشند

عراق برای استقرار دموکراسی و آزادی است
اسالم“و ماهيت این مبارزه مبارزه ای ميان 

 از آن بهاست که باید“ تمدن“و   “سياسی
آنها بر خالف واقعيات مدعی .حمایت برخاست

ميشوند که امپریاليستها تغيير عقيده داده و باین
نتيجه رسيده اند که در شرایط جهانی شدن
سرمایه باید کلک دیکتاتورها را کند و شکلی

بزعم آنها. متناسب با وضع موجود بوجود آورد
امپریاليستها خواهان گسترش دموکراسی و

امين آزادیها و حقوق مدنی و رعایت حقوقت
بشر بوده و ميخواهند انساندوستانه و بی غرض
و مرض به عقب ماندگی اقتصادی این ممالک
پایان دهند و ظاهرا برای خودشان شاخ درست

کردن خاورميانه ناشی“ دموکراتيزه“لذا . کنند
امپریاليستیو خوابنما شدن از این تغيير رای 

 این عقل های کل و پر مدعا و بیباید از. است
خرد پرسيد این چگونه دموکراسی است که حتی
به اعتراف خود شما تحققش به هوا و هوس
.امپریاليستها و رای روزمره آنها بستگی دارد
تکليف این ممالک در آینده که رای امپریاليستها
بر دیکتاتوری آشکار قرار گيرد چه ميشود؟ اگر

رایط دیگری به این نتيجهامپریاليستها در ش
رسيدند که عقب ماندگی برای این ممالک
بهترین دارو و دیکتاتوری بهترین مرحم است

آیا این اعتراف بيان. تکليف این مردم چيست؟
واقعيت رخنه گری و مداخله جوئی و زورگوئی
امپریاليستها نيست که از دیده شما نيز پنهان

 دموکراسی ونمانده است؟ در دنيائی که ارمغان
یا دیکتاتوری آن در دست امپریاليسم باشد
سخنی از دموکراسی و آزادی گفتن ابله شمردن

حال. چنين دنيائی خودش آزاد نيست. مردم است
.آنکه واقعيت کامال خالف این تصور است
جهانی شدن سرمایه مترادف با تشدید اختناق و
سرکوب ملتها و اشغال کشورها ميباشد تا موانع
راه سرمایه گذاریهای بی دردسر  را به بهترین

جهانی شدن سرمایه موجی. وجهی فراهم آورد
از مقاومت مردمی را ایجاد خواهد کرد که باید

دیکتاتوری و خفقان. با تمام قوا سرکوب شود
ابزاری است که امپریاليسم و حکومتهای محلی
.از آن برای اهداف خویش استفاده خواهند کرد

يزه کردن خاورميانه همان نمایشدموکرات
مسخره افغانی و عراقی است که بر خون صدها

حتی ناظران. هزار انسان آزاده بنا شده است
سياسی غربی متفق القولند که نمایش دموکراتيزه

، سوریه و ایرانکردن خاور ميانه به فلسطين
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ن جعليات آنهاستتبليغات امپرياليستها محصول ماشي 

جنگجویان غير“آنها . جنگ نيستند و نميشوند
 وهستند که شکنجه آنها نيز مجاز است“ قانونی

باید با هر وسيله ای آنها را بنام تروریست نابود
ابو“امروز کسی نيست که از فاجعه . کرد

 و بریشچيزی نداند“ گوانتانامو“و یا “ غریب
 ولی.اليستی نخندداین دوروئی امپری

آنها به. امپریاليستها را با حقایق کاری نيست
در ساخت افکار عمومی“ قدرت تکرار“تاثير 
را به سختی“ بد“آنها تروریستهای . مينازند

زیر سایه مشاوران و کارشناسان حقوقی تنبيه
 هزار٥٠زندانهای عراق مملو از . ميکنند

و دویست هزار. است“ بد“تروریست 
در عمليات مسلحانه شرکت“ بد“ریست ترو
از آنها“ بد“ و بيست ميليون تروریست .دارند

  . در عراق حمایت ميکنند
بوش و ریگان و بقيه شرکا از جهاد صليبی عليه
تروریسم سخن ميرانند و ميراندند ولی شکل این
جهاد صليبی در آمریکای جنوبی با عراق

یعليرغم اینکه ماهيت هر دو. متفاوت است
مثال در این جهاد صليبی. آنها یکی است

ساندنيستهای غير مسلمان نيکاراگوئه را ميشود
با تروریستهای ضد انقالبی نيکاراگوئه که در

آموزش ميدیدند“ سيا“هندوراس توسط سازمان 
بطور غير قانونی ازنيز و هزینه های آنها 

خمينیهللا فروش تسليحات به رژیم مسلمان آیت ا
این. به قتل رسانيدسرکوب کرد و  ،تامين ميشد

 بياری غير،جهاد صليبی بر ضد غير مسلمان
ه در زمان ریاست جمهوریمستقيم مسلمان ک

آقای رونالد ریگان اتفاق افتاد بنام ماجرای
مشهور شد و در تاریخ به ثبت“ ایران کنترا“

صليب این جهاد بر ضد مسيحيان. رسيد
  .نيکاراگوئه بود
  رئيس بنياد هریتيجPinesآقای پينز  

Hertitageسازمان نيرومند و متنفذی که  
پرزیدنت ریگان عموما برنامه های اجتماعی و
سياسی خود را بر اساس رهنمودهای
ایدئولوژیک  آن تنظيم ميکرد در مقاله ای در
برخورد به سازمان ملل متحد که خاری در جشم

 بهاین سازمان ملل متحد“: آنها بود عنوان کرد
،لسطينفسازمان آزادیبخش “نهضت هائی مانند 

)پوليساریو(“سازمان آزادیبخش صحرا“یا 
مواضعی تقریبا رسمی داده و آنها را بجای

 اعضاء قابل قبول یک،سازمانهائی تروریستی
، درجامعه بين المللی بشمار آورده است

همين سازمان رژیم های محترمی راصورتيکه 
در زمانی که(ی جنوبیحکومتهای آفریقاچون 

نژاد پرستان بر سر کار بودند و ماندال در زندان
در زمان حکومت( و شيلی ) توفان- بسر ميبرد

) توفان-جنایتکار و کودتائی آگوستينو پينوشه
 و آنها را اعضاءمورد بی احترامی قرار ميدهد
وقتی که سازمان. نامطلوب سازمان ميشمارد

خالف مصالحملل متحد تصميماتی در جهت 
،ایاالت متحده و آزادی جهانی بازرگانی ميگيرد
نباید به مجمع عمومی چنين سازمانی اجازه داده
شود که به صورت یک مجتمع جهانی قانونی و

 the ;نقل از کتاب    (.“مشروع اظهار وجود کند
papers of the Committee on the Present  

Alerting America  Dangersگتن چاپ واشن
  ). ٣٧٣ ص ١٩٨٤

این اظهارات که از زبان مسئوالن و اندیشمندان
حکومت آمریکا بيان ميشود بيان ماهيت تفکر

...ابزارهای ايدئولوژيک و اقتصادی
 که با پيروزی سوسياليسم به آخر رسيد نظام

ن فروپاشيد و خلقهای جهانفرتوت استعمار که
آنها. برای آزادی و استقالل خویش قد علم کردند

در مقابل چه نيروئی از استقالل و تماميت ارضی
کشور خویش دفاع ميکردند؟ طبيعتا در مقابل

، یعنی همان نظامهای بورژوا ليبرالیامپریاليستها
  ولی آیا شما.سرمایه داری در اروپا و آمریکا

طر ميآورید که این رژیمهای سرمایهیکبار به خا
داری به استعمار این ملل اذعان کرده باشند و

، در قتل عام آنها مقصرخود را در غارت آنها
 تاریخ آنها مملو از این اکاذیب است!بدانند؟ هرگز

به“ وحشی“را برای این ملتهای “ نتمد“که 
آزادی و“ و یا برای استقرار ارمغان برده اند

حمایت از ارزشهای دنيای“برای “ دموکراسی
 چگونه.به این ممالک لشگر کشيده اند“ آزاد

ميتوانند دولی که خود را دموکرات و آزادیخواه
دانسته و از حقوق ملل در سازمان ملل متحد
مرتبا سخن ميرانند و اعالميه حقوق بشر را

، و در ممالکشانچندین بار امضاء کرده اند
اعتراف کنند کهه اند مجسمه های آزادی ساخت

کالهبردار و راهزن هستند و ملتهای خویش را
نيز مانند ملل غير خودی تحت ستم قرار ميدهند؟
باید به عقل رجوع کرد و بين ادعاهای پوچ
امپریاليستها و ماهيت روشن اهدافشان تفاوت قایل

پرچم مبارزه ضد تروریسم که آنها برای. شد
 در نهضت همبستگیفریب افکار عمومی و تفرقه

بين المللی و پيوند مبارزه پرولتاریا و خلقهای
تحت ستم از جيب بغلشان در آورده اند امر

آنها در گذشته نيز تجاوزات خویش. جدیدی نيست
در. را با فریبکاریهای دیگری توجيه ميکردند

اینجا جا دارد که از زبان نمایندگان امپریاليست
“تروریسم“ارزه عليه آمریکا درک آنها را از مب

  .برمال کنيم
برداشت حکومت ما از مفهوم تروریسم این است“

که کسی که در برابر ادعاهای ما قد بلند کند
، و چنين آدمی وقتيکهتروریست بالفطره ای است

مورد حمله ما قرار ميگيرد باید درستی این حمله
را با همان اعتقادی که نسبت به کيفرهای آسمانی

  .رد قبول کندوجود دا
، مشمول قوانين حقوقیحمله ما به چنين فردی
، زیرا که این کار مامربوط به جنگ نميشود

.جنگ نيست بلکه یک جهاد مقدس صليبی است
، تروریست کسی است کهبر اساس این برداشت

، مثال از آن نوع ميکندععليه حمله ما از خود دفا
کاری که ساندنيست ها در نيکاراگوا

در نيویورک تایمز Flora Lewis(“.دميکنن
 فوریه٢٣- ٢٢، واینترناشنال هرالد تریبون

١٩٨٦.(  
خوب“مفهوم این سخنان روشن است تروریست 

 تروریستهائی“بد“تروریست های .  دارد“و بد
“خوب“هستند که بر ما هستند و تروریستهای 

تروریستهای ما و. تروریستهائی که با ما هستند
این است تقسيمبندی. اتروریستهای آنه

  . امپریاليستی
 منتشر شده شباهت بی١٩٨٦این سخنان که در 

اندازه ای با همان واژه هائی  دارد که جرج دبليو
بوش در توجيه تجاوز وحشيانه اش به عراق در

در.   بر زبان رانده است٢٠٠٤ و ٢٠٠٣سالهای 
 بر عليه“جهاد صليبی“آنجا نيز سخن از یک 

ه مشمول قوانين حقوقی مربوط بهکسانی است ک

قلدرمنشی و. این امپریاليست خونخوار است
.زورگوئی این امپریاليست واقعا مشمئز کننده است
چنين جانوری نميتواند مظهر و مبشر دموکراسی و

تروریسم دولتی وآزادی باشد بر عکس سرچشمه 
 .خفقان و آزادی کشی است

  اهرمهای اقتصادی نفوذ امپرياليستی
امپریاليستها برای نفوذ در کشورها بنيادها و

، ازموسسات جهانی ساخته و پرداخته اند تا بتوانند
 ممالک درآن،و جهت تحول اقتصادی طریق آنها 

نظم نوین. زیر سلطه را در اختيار خود در آورند
مجموعه ای از سياستهای امپریاليست آمریکاجهانی 

است که در زمينه اقتصادی ليبراليسم نوین را عرضه
کرده و در عرصه نظامی به ارتش مستقل آمریکا و

يم بهــــاین تصم. یا به ارتش ناتو متوسل ميشود
 همواره با کوهی از توجيها ت ایدئولوژیک و،تجاوز

امفریبانه صورتحقوقی و اکاذیب و سيل تبليغاتی عو
این یورش نخست در زیر پوشش موافقتنامه. ميگيرد

ميان شرکتهای.) ای. آ. ام(چند جانبه سرمایه گذاری
فرامليتی و سایر پيمانهای منطقهای سرمایه گذاری

، کنترلدر جهت تسهيل انحصار و صدور سرمایه
منافع تجاری و تامين سودهای کالن بازار سرمایه و
رامليتی و در یک کالم رقيت مللبرای شرکتهای ف
 نتيجه این سياستهای نئو ليبرالی.صورت پذیرفت

بانک. تشدید استثمار طبقه کارگر و غارت ملل است
جهانی و صندوق بين المللی پول در کنار سازمان
تجارت چهانی از ابزارهای نفوذ اقتصادی

آنها کشورهای جهان را. امپریاليستها در جهان هستند
ینکه بهترین و مناسبترین شرایط را برایبرای ا

حضور سرمایه های خارجی فراهم آورند تحت فشار
این شرایط مناسب از نظر موسسات مالی. ميگذارند

و استعماری معنی دیگری ندارند جز اینکه امکانات
کسب سود باالتری برای سرمایه های امپریاليستی در

  .این ممالک فراهم گردد
رایط مناسب بدان معناست کهفراهم شدن این ش

، هزینهدستمزد طبقه کارگر به حداقل ممکن تنزل کند
،، حقوق بازنشستگی، ایمنی کاربيمه های درمانی

قوانين حفظ سالمت. روزهای مرخصی کاهش یابد
.محيط زیست از جانب این دول نادیده گرفته شود
قوانين کار که تا حدودی از حقوق کارگران حمایت

بصورت بنيادی تغيير کنند و اتحادیه هایمی کنند 
، حق اعتصاب از طبقه کارگرکارگری منحل شوند

سلب گردد و طبقه کارگر بی سالح و بيدفاع به کام
  .نهنگان انحصارات جهانی فرو افکنده شوند

 مقدار وام و شرایط،از طریق این ساز و کار 
عرصه، نوع و مقدار سرمایه گذاریها، پرداخت وام

، همه و همهالزم و مناسب برای سرمایه گذاریهای 
از طریق بانک جهانی و صندوق بين المللی پول

امپریاليستها از این وسایل برای هدایت. تعيين ميشوند
روشن است عرصه های. سياست خود سود ميجویند

مناسب سرمایه گذاری آن عرصه هائی خواهد بود که
 سرمایهنه برای کشور مفروض بلکه برای سرمایه

امپریاليستها که سياست جهانی. داران مناسب است
شدن سرمایه را با زور اقتصادی و سياسی تحت نام
ليبراليسم نوین به جلو ميبرند از ابزار سازمان
تجارت جهانی برای زدودن مرزهای جغرافيائی ميان
کشورها و حذف نظارت گمرکی دولتهای ملی نيز

ی و بویژه امپریاليستدول امپریاليست. سود ميجویند
 ٧ادامه در صفحه ...    آمریکا در این ارگانها از
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

...ابزارهای ايدئولوژيک و اقتصادی 
 نفوذ تعيين کننده ای بر خوردار است و
استراتژی مالی خویش را بر این نهادها تحميل

آنها از این ابزارهای اقتصادی برای فشار. ميکند
ره اقتصادی، تحریم و محاصسياسی به ممالک
 این روش استعماری نوین.آنها استفاده ميکنند

است که امکان چنگ اندازی دول استعماری بر
گمرک و واردات بی حساب و صادرات غير قابل
کنترل ممالک مفروض و به ظاهر مستقل را

استعمار در پس پرده الزامات. فراهم ميآورد
سابقا دول دست نشانده. اقتصادی پنهان ميشود

تيار گمرکات خویش را در قبال دریافتاخ
وامهای خارجی در اختيار ممالک امپریاليستی
قرار ميدادند که به فقر و اسارت ملتها منجر

همان سياست در قالب سازمان تجارت. ميشد
جهانی و این بار در خدمت سرمایه های فرامليتی

  .  به اجراء در ميآیند
این. ستتجربه کشور آرژانتين بهترین نمونه ا

کشور سومين بدهکار بزرگ دنيا به صندوق بين
 ميليارد١٠٢مقدار بدهی وی به . المللی پول است
وضع طوری است که بانکهای. دالر ميرسد

آرژانتين قادر به پرداخت پس اندازهای مردم
نيستند و ارزش پول وحشتناک سقوط کرده و
بهای کاالهای مورد نياز عمومی به نحو سرسام

زحمتکشان آرژانتينی باید. فزایش یافته استآور ا
جور سودهای کالن صندوق بين المللی پول را

“نجات کشور“رژیم جدید آرژانتين برای . بکشند
 درصد زیر قيمت٧٠به فروش اوراق قرضه با 

اسمی پرداخته است و طلبکاران را به تعویض
اوراق قرضه با اسناد جدید کم ارزشتر دعوت

ر این سياست اقتصادی دولتحتی اگ. ميکند
آرژانتين که بار بحران را بدوش اکثریت مردم
،آرژانتين منتقل ميکند با موفقيت روبرو شود
هنوز بدهکاری آرژانتين بنا بر اظهار نظر

 در صد توان٨٠ تا ٧٠مطبوعات معتبر جهانی 
آرژانتين. را در بر ميگيرد این کشوراقتصادی 

نی و صندوق بينبه پاس رهنمودهای بانک جها
المللی پول به یک کشور ورشکسته بدل شده

      .است
این اهرمهای اقتصادی ابزاری است که سران

 کشور بزرگ صنعتی جهان در دست٨قدرتمند 
این. دارند تا به خواستهای خویش تحقق بخشند

سران هر چند یکبار بدور هم جمع ميشوند تا نتایج
ایج اجتماعی وسياست جهانی کردن سرمایه و نت

تناسب قوای خویش را در این نشستها بسنجند و
برنامه های مشترک آتيه را بر اساس توافقات یا

جهانی شدن. عدم توافقات خویش تنظيم نمایند
سرمایه بر اساس قانون اساسی تدوین شده سرمایه
داری یعنی موافقتنامه چند جانبه سرمایه گذاری

که) .M.A.I .ای.آ.ام(ميان شرکتهای فرامليتی
مصوب پاره ای ممالک و شرکتهای چند مليتی در
آغاز هزاره سوم بود عملی ميگردد و ميخواهد
دنيا را ميان امپریاليستها به تناسب نيرو تقسيم

مبارزه با جهانی شدن سرمایه اقدامی انقالبی. کند
است زیرا در این مبارزه ميتوان نيات واقعی آنها

 ميگویند بر مال ساخت و نشانو دروغهائی را که
داد که تنها گزینش انسانی در مقابل این هجوم
همه جانبه سرمایه های کشورهای امپریاليستی و
شرکتهای چند مليتی استقرار یک نظام

  ). ادامه دارد....(سوسياليستی است
  

*****

...تخاباتپيوند تحريم ان 
 انصار حزب اهللا و همه چماق داران ریز و درشتش

سد راه دموکراسی، پيشرفت و تکامل جامعه.... و
  . است  باید گورش  را گم کند

حزب مادراولين بيانيه سياسی خود به روشنی بر
تحریم انتخابات تاکيد ورزید و رهنمود داد تامردم در

نرا با سلطنتتحریم انتخابات فعاالنه شرکت کنند و آ
و تهدید به تجاوزشم ، با نفی امپریاليسو رفراندمش

تحریم .ندنو سرنگونی رژیم جمهوری اسالم پيوند ز
موجب تقویت قطب دموکراسی و تضعيف انتخابات

  .جبهه ارتجاع خواهد گشت
نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی و به جلوراندن این
سرکرده فاشيست و قاتل هزاران آزادیخواه و
کمونيست و مبارز ایران،  یکی از کارگردانان

  و قتل۶٠اصلی کشتار های بربرمنشانه سالهای 
عام هزاران زندانی سياسی در تابستان و شهریور

، یکی از طراحان درجه اول سربه نيست کردن۶٧
افراد اپوزیسيون درخارج کشور و قتل های زنجيره
 وای در داخل، عامل اصلی ادامه جنگ هشت ساله

مسبب شکاف های طبقاتی و گسترش فقر ، فحشا و
بدبختی مليونها مردم شریف و زحمتکش ایران

نشانه افالس و درماندگی جمهوری اسالمی...... و
است که می خواهد با این کارت سوخته و منفور بر

  . بحران داخلی و خارجی اش فائق آید
از سویی رد صالحيت دکتر مصطفی معين و سپس

ظر براین امر چيزی نيست جز یک بازی بیتجدید ن
مزه و مسخره انتخاباتی برای گرم کردن تنور
انتخابات  تا بلکه از این طریق توده ها را از کا نال

"اصالح طلبان" مردگان حساب پس داده ای چون 
حکومتی به ميدان بکشانند و مشروعيتی برای این

  .نظام پوسيده کسب نمایند
رسند آیا کارنامه خاتمی در خالل مردم از خود می پ

هشت سال ریاست جمهوریش جز تالش برای نجات
نظام جابرانه اسالمی و هم پيمان با رهبرش علی
خامنه ای در خفه کردن و به بند کشيدن آزادیخواهان
بوده است؟ آیا دکتر مصطفی معين تافته جدا بافته ای
از این دستگاه کثيف است و جز خاتمی عمل خواهد
نمود؟ آیا انتظاری جزاین از دارو دسته های

  ارتجاعی  و آد مخوارخواهد رفت؟ 
بنابراین عجب نخواهد بود که اکنون فضای عمومی
جامعه ایران همانند دوره هشتم انتخابات ریاست
جمهوری، مجلس هفتم شورای اسالمی و انتخابات

مردم کمترین. شورا های شهر، فضای تحریم باشد
تی به شرکت دراین مضحکه انتخاباتیتمایل و رغب

بسياری از شخصيت ها، سازمانها ، محافل.  ندارند
و جمعيت های قانونی و نيمه قانونی داخل کشور از

درميان سازمانها و احزاب. تحریم سخن می گویند
سياسی غير قانونی منهای حزب توده ایران و
همزادش راه توده که همچنان بدنبال اتحاد جبهه ای
با جناحی از رژیم جنایتکار هستند و از مصطفی
معين به دفاع برخاسته اند همه از تحریم انتخابات

  . سخن می گویند
 ليکن بيان تحریم انتخابات و یا سرنگونی رژیم
جمهوری اسالمی خود به خود به معنای انقالب و

عده ای تحت. تحول بسود توده های مردم نيست
از مرز" است همه باهم وحدت کلمه و سي" عنوان 

بندی با امپریالسم و نيروهای استعماری اجتناب می
ورزند و به اشکال مختلف در چشم مردم خاک می

غافل از اینکه دوره وحدت کلمه خمينی  و. ریزند
سياست همه باهم بسر آمده و امروز هر آنکس به هر
دليلی بخواهد به بهانه مبارزه ضد رژیمی از ا فشا و

ه عليه امپریاليستها بویژه امپریاليست آمریکا ومبارز

رژیم صهيونيستی اسرائيل سر باز زند و به این
دشمنان قسم خورده مردم ایران و جهان چراغ سبز
نشان دهد، درصف مبارزان مترقی و انقالبی جایی
نخواهد داشت، دشمن  مردم ایران است باید به

ها وحزب ما با همه سازمان. افشای آن دست زد
احزاب و محافل دمکرات و آزادیخواه و انقالبی که
عليه رژیم جمهوری اسالمی می رزمند و چنين
مبارزه ای را با مبارزه عليه امپریاليسم و تجاوز
به ميهن ما پيوند می زنند  صميمانه همکاری
ميکند و پيکار مشترک درزمينه های مشخص
بینظيربرگزاری آکسيون و ا فشای انتخابات قال

رژیم، دفاع ازحقوق دموکراتيک مردم ایران بویژه
کارگران و زحمتکشان ، دفاع ازحقوق زنان، دفاع
از زندانيان سياسی و همه ستمدیدگان را مثبت و به

  .سود توده های رنج و کار ارزیابی می نماید
تنها با چنين سياستی است که می توان با صف

 ضدمستقل نيروهای انقالبی و ترقی خواه و
امپریاليستی به خلع سالح نيروهای مدافع
امپریاليسم پرداخت وبه تقویت  مبارزه ضد رژیمی

  . و قطب دموکراسی کمر همت بست
  سرنگون باد

  !رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
  مرگ بر امپرياليسم جهانی

  !و در راس آن امپرياليسم آمريکا
  زنده باد سوسياليسم
  !اين پرچم نجات بشريت

  )توفان(ب کارايرانحز
  .شانزده خرداد هشتاد و چهار

***** 

   "...یدموکراس"کدام 
ممالک بالتيک ناچارند بيشتر به. خواهد یافت

دامان آمریکا پناه برند و متحد خویش را در
جمهوری چک در. انگلستان و آمریکا بجویند

آستانه اتخاذ تصميم در باره قانون اساسی اروپا
ميخواهد روش مستقل خویش را برگزیند و از
انجام انتخابات صرفنظر کند ولی بشدت تحت

آرایش سياسی در اروپا برهم.  آلمان استفشار
دولی که ميخواستند ممالک کوچک. ریخته است

خویش را به کام امپریاليستهای بزرگ اروپا
...، بلغارستان و، رومانیبيفکنند نظير مجارستان

حيرت زده در مانده اند که دورنمای کار اروپا به
 که با خصلتشکست اتحادیه اروپا. کجا ميکشد

 شدن سرمایه در تناقض قرار دارد مبارزهجهانی
طبقاتی را تشدید ميکند و بورژوازی امپریاليستی

 و رعایت ادب راارفعاروپا را واميدارد که ت
این. بدور افکند و با زبان گستاخانه سخن بگوید

شکست شکست مثبتی است و باید از آن برای
بسيج مردم و ارتقاء سطح آگاهی آنها استفاده نمود

 دسيسه های کنسرنها و قطبهای مالی را که درو
پی یک مرکز غير قابل کنترل مالی در اروپا بودند

  .برهم زد
*****  

 “سرمايه مالی“
ن مفهوميمضمون ا  ویه ماليش سرمايدايخ پيتار"

 کهیل انحصارهائيد، تشکيتمرکز تول: عبارتست از
ختنيند؛ درآمي آین تمرکز بوجود ميجه رشد ايدر نت

ن آثاري لن("  ا جوش خوردن  بانکها با صنعتيو 
  )٥٦٥منتخب جلد دوم صفحه 

*****
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این قانون اساسی رااز جنبه اخالقی و وجدانی 
و در موردش به بخوانندحتی یکباره هم شده 

مانی افتضاح این دموکراسی ز.پردازندبحث ب
مردم که در“ منتخب“برمال شد که این نمایندگان 

فکری و ترور دستآوردهایتدارک ترور 
 بودند نتوانستند به پرسشهایدموکراتيک آنها

ورد مضمون قانون اساسیمخبرنگاران در 
 روشن شد که.اروپا و محسنات آن توضيح دهند

آنها قانون اساسی اروپا را اساسا مطالعه نکرده
این امر فقط مربوط به سوئد نيست در. ؟!!اند

در آلمان. فرانسه نيز وضع به همين منوال است
در آلمان نمایندگان. نيز وضع به این منوال است

مردم بدون ناراحتی وجدان قانون“ منتخب“
اساسی آلمان را که قانون اساسی دموکراتيکی بود
و پدران این قانون اساسی آنرا بعد از جنگ

ر اساس تجارب تاریخ پرتالطم آلمانجهانی دوم ب
از کار انداختند و قانون اساسیتنظيم کرده بودند 

شکننده واروپا را عليرغم مخالفت ناخوانده 
حاليکه خودشان نيز آنرا درآشکار مردم آلمان 

شگفتا بر این. تصویب کردندنخوانده بودند 
  . دموکراسی معجزه گر

نظر.  استاین عمل از نظر آنها عين دموکراسی
 آنچه فرانسویها و.بی ارزش است“ عادی“مردم 

هلندیها و دانمارکيها و سوئدیها فهميده اند نباید به
روشن است که.  آلمانی سرایت کند“برتر“جامعه 

این توهين مستقيم به مردم آلمان است که سطح
.فکر آنها را نازلتر از سایر ملل اروپا قرار ميدهد

اینده واقعی مردم آلمانولی حاکميت آلمان نم
آنها نماینده کنسرنها و سرمایه های مالی و. نيست

دموکراسی قابل“. بانکی و صنعتی آلمان هستند
 بجای“مجمع تشخيص مصلحت نظام“ و “اعتماد

آنها قانون اساسی را تدوین کرده و خوانده بود و
آنها به. فرمان تصویبش را به آنها داده بود

، قانون اساسی اروپاتصویب بی سرو صدای
مبادا خفتگان را ازکه و هياهو بدون گرد و خاک 

سياست آهسته برو .خواب بيدار کند نياز داشتند
  .آهسته بيا تا گربه شاخت نزند سياست آنها بود

شدن دموکراسی و“ نهادینه“آنها این کار را 
اعمال این. دجا ميزنن“ فرهنگ دموکراسی“

ز این واقعيت است کهحاکی ا“ بمنتخ“نمایندگان 
آنها در شبکه ای از اتخاذ تصميماتی گرفتارند که

“مجمع تشخيص مصلحت نظام“اعضای اصلی 
در مورد آنها تصميم ميگيرند و سپس به این
نمایندگان بی بو و خاصيت که از منافع مردم
حمایت نميکنند ابالغ مينمایند و آنها نيز

ومغز ، بدون  بدون بحث،گوسفندوار در مجلس
این. تنها با دخالت دست به آن رای ميدهند
مجمع“نمایندگان راه دیگری جز اینکه مقلد 

زیرا در.  ندارند، باشند“تشخيص مصلحت نظام
غير این صورت اگر سرشان را در یک تصادف
طبيعی یا آسمانی به زیر آب نکنند در نوبت بعدی
بمنزله افراد غير قابل اعتماد در فهرست

 انتخاباتی احزاب رسمی ظاهر نميشوندنامزدهای
ولی این توام با خسارت. و باید خانه نشين گردند

خانه نشينی به مفهوم صرفنظر. فراوان است
انصراف از، کردن از حقوقهای کالن نمایندگی

دریافت پولهای کالن به آنها پس از خاتمه خدمت
متناسب با دوران نمایندگی آنها و دریافت

و تازه این.  بازنشستگی استحقوقهای کالن
خسارات در کنار خساراتی که در صورت نماینده
نبودن به آنها تحميل ميشود و برایشان محروميت
از مزایای نمایندگی در نزد بانکها و بيمه ها و

 م در فلسطين جنايت عليه بشريت استجنايات رهبران صهيونيس

 "...دموکراسی"کدام 
 خشم خویش را از تو دهنی مردم به حاکميت

امپریاليست آلمان از همه خشمگين تر.  کندپنهان
است و ميخواهد قانون اساسی مردود اروپا را

 با تکبر خارج از،عليرغم نفی آن توسط مردم
آنها با قلدری و. وصفی به همه زورچپان کند

خودپرستی حيرت انگيزی چنين وانمود ميسازند
!.؟“نهضت ادامه دارد“که هيچ اتفاقی نيافتاده و 

 ما کار خود را به پيش ميبریم تا،ر مردمگور پد
ریش و قيچی در دست. چشم شما کور شود

ناگفته. از مردم هيچ غلطی ساخته نيست. ماست
، آنکه براینماند که آنکه چشمش کور ميشود

، آنکه به حيثيت ورای مردم احترام قایل نيست
غرور انسانها وحشيانه تجاوز ميکند و خود را قيم

کهن، آند و به ولی فقيه بدل ميشودمردم جا ميز
به آنها توهين کردهمردم را گوسفند ميشمارد و 

،تحقير روا داشته و مردم را خوار و خفيف ميکند
  .    امپریاليست آلمان است

فطرتا“در سایر ممالک اروپائی بورژوازی 
از ترس مردم حاضر نشد نه واحد“ دموکرات

نظریه نه و“  یورو“کردن پول اروپا را بنام 
که با سرنوشت مردمپيوستن به اتحادیه اروپا را 

 زیرا آنها.به رای مردم بگذاردمربوط است 
، آنهاميدانند که اکثریت مردم اروپا با آن مخالفند

“دموکراسی نهادینه“ميدانند که خيمه شب بازی 
در این عرصه برائی“ فرهنگ دموکراسی“و 

 در اینجا.ندارد و در خدمت منافع آنها نيست
بياری کمونيستها و دموکراتهای واقعی
دموکراسی مردمی در مقابل دموکراسی

در اینجا دیگر سخنی. بورژوائی قرار گرفته است
در ميان“ فرهنگ دموکراسی“از تجاوز به 

دموکراسی“، بورژوازی امپریاليستی پرچم نيست
که همانرا “  نمایندگان مجلسمنتخب

است بدست“ وائیژورپارلمانتاریسم معروف ب“
دموکراسی“ و مدعی است نوع گرفته است

آنها.  نوع بهتر دموکراسی است“منتخب
دموکراسی همگانی“را به “ دموکراسی منتخب“

علت این نوع استدالل.  ترجيح ميدهند“و مستقيم
 منافع“دموکراسی منتخب“روشن است زیرا یک 

مجمع“آنها را بهتر تامين ميکند و از صافی 
 سرمایه داری در طی ده“يص مصلحت نظامتشخ

ها سال کنترل مستقيم ایدئولوژیک و سياسی
نمایندگان بی بو و خاصيت گذشته است و  در

آنها ولی.  است“دموکراسی قابل اعتماد“واقع 
این حقيقت را آنطور که واقعيت دارد به مردم

آنها طبق معمول با زبان دیگری حرف. نميگویند
ل آنها ولی این است که مردماستدال. ميزنند

و درهم کشيدن چهره با تحقير هاکه از آن“ عادی“
 راپيچيدگيهای اجتماعید ميکنند توانائی درک ای

ندارند و این ميتواند به مشکالت و تصميمات
، حال آنکهمنجر شودتوس مردم اشتباه 

نامباید گویا از خطا مصون اند و “ برگزیدگان“
ت چهارده معصوم شيعيانبه فهرسآنها را نيز 
دموکراسی قابل“این است که . اضافه کرد

این مسئوليت خطير را بعهده ميگيرد که“ اعتماد
. کندفکر و باید به جای آنها  کندفکربجای آنها 

 ليکن همين.مرجح است“ عادی“ به “برگزیده“
 مردم که حاضرند قانون“نمایندگان منتخب“

ن سوگنداساسی کشور خودشان را که به آ
وفاداری یاد کرده اند یکشبه به سلطل خاکروبه
بياندازند و در مقابلش از قانون اساسی اروپا

حتی، حتی زحمت آنرا نکشيده اند که حمایت کنند

فراهم ميآورد مبلغ ناچيزی... کارخانجات و
که“ نمایندگان منتخب دموکرات“این . خواهد بود

ر سال از پل گذشته استخرشان برای چها
مرجع تشخيص“ترجيح ميدهند به تصميمات 

تمکين کنند که هم فال است و هم“ نظاممصلحت 
  .تماشا

مردم حس ميکنند که تغيير قانون اساسی اروپا
توطئه است و به ضرر زحمتکشان اروپا و فقط
.در خدمت کنسرنها و قطبهای عظيم مالی است

 بورژوازی اروپامردم اروپا یکپارچه در مقابل
ایستاده اند و دموکراسی خویش را در مقابل

این مبارزه چنانچه. دموکراسی آنها قرار ميدهند
رهبری کمونيستی توسط حزب کمونيست
مارکسيست لنينيستی نداشته باشد که نماینده
استمرار مبارزه و تبادل تجربه نسلهای انقالبی
است در طی زمان با پيروزی پایدار همراه

  . نخواهد بود
هم اکنون مسئله تصویب قانون اساسی اروپا در

نخستين کشوری که. سایر ممالک نيز طرح است
با تقلب در امر انتخاباتی به عنوان نخستين کشور
اروپائی به آن رای مثبت داد اسپانيای سوسيال

هم اکنون نغمه های اعتراضی در. دموکرات بود
برای فریب مردماسپانيا بلند شده است که چگونه 

و تاثير نتایج این انتخابات بر سایر انتخابات
اروپائی که در پيش است در نتایج این انتخابات

  .دست برده اند
 بنيانگذاران اتحادیه٦در فرانسه که یکی از 

اروپا و تدوین کننده قانون اساسی اروپاست
اکثریت مردم عليرغم ساخت و پاخت پاره ای

، با تصویب قانونرژوازیچپنما با حاکميت بو
٤٤٨ این قانون اساسی در.اساسی اروپا مخالفند

 صفحه همراه با ضمائم و١٩١ و  بخش٤، بند
مقدمه منتشر شده است تا نمای دموکراسی

طبيعتا یک فرد عادی وقت. بورژوائی حفظ شود
خواندن دقيق این سند قطور را ندارد تا بفهمد در

م چه هنرفاصله ميان خطوط بر عليه مرد
سالها. قضائی و حقوقی بکار گرفته شده است

حقوقدانان بورژوا و اندیشمندان آنها انجمنها برپا
کرده اند تا قانونهای دموکراتيک بورژوائی
اروپا را که در رقابت با قوانين دموکراتيک

استالينی در مورد- شوروی سوسياليستی لنينی
وانين، ق، مليتها، کودکان، زنانحقوق کارگران

در تحت تاثير آنها تدوین شده بود با... کار و
شرایط امروزی جهانی شدن سرمایه و سياست
بيرحمانه خصوصی سازیها و نئوليبرالی
.غارتگرانه و متجاوز افسارگسيخته منطبق کنند
اصولی را که مادر سایر قوانين اجرائی است و
ميشود در چند صفحه بيان کرد تا برای همه قابل

باشد به چند صد صفحه کشدار کشانده اند تافهم 
ماهيت این. راه هر تفسيری را باز بگذارد

تغييرات در آن است که حقوق مردم و بویژه
، دستآوردهای آنهاکارگران را به حداقل برسانند

را از آنها باز پس بگيرند و روش برده داری
مدرن را این بار بر مبنای قانون مستقر سازند و

و ضد قانون“ تروریست“ی را بنام فهر مخال
، بنام نامی قانون و ملت سر به نيستاساسی
راه ورود مذهب به دولت را از در عقب. نمایند

مالکيت خصوصی بر وسایل توليد را. باز کنند
از حقوق بشر ابزار تجاوز و، جاودانی گردانند

 تجاوز به ممالک مستقل،سرکوب سياسی بسازند
ملل جهان را قانونا حق خودجهان و بهره کشی 
٩ادامه در صفحه ...      و سنت خود جلوه
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دستآوردهای انقالب فرانسه را به گور. دهند

قانونی توجيهبا ، استعمار را مجددا بسپارند
 در یک کالم چهره زشت نظام.ندنکملبس 

سرمایه داری را که در این ممالک نهادینه بود
  . این نظام منطبق گردانندبا محتوی 

اين قانون اساسی فقط مصرف کننده و توليد
، شهروندان مکلف و محق در آنکننده ميشناسد

شهروند اروپا. جای کوچکی را اشغال ميکنند
تنها نيروی کار است که با تاريخ مصرف معين
بدنيا ميآيد و پس از پايان تاريخ مصرف معينش

  .دبه خاکروبه تاريخ سپرده ميشو
دبير جدید حقوق بشر در فرانسه در یک

گویا این“: مصاحبه رادیوئی اظهار داشت
، از قضانخستين بار است که یک قانون اساسی

بدون، یعنی بدون تشکيل قبلی مجلس موسسان
حضور نمایندگان منتخب مردم  از طرف عده

وی. “ای دیپلمات حرفه ای تهيه و تدوین ميگردد
، زیرا در ایرانی بزندحق دارد که چنين حرف

برای تدویندر زیر نفوذ خمينی حتی اسالمی 
قانون اساسی صورت ظاهر را حفظ کردند و

برپا) بجای مجلس موسسان(مجلس خبرگان
حتی در. داشتند تا قانون اساسی را تدوین کند

ایران اسالمی مجلس تدوین قانون اساسی مجلسی
ود کهجداگانه از مجلس سياستمداران حرفه ای ب

اتحادیه اروپا. برای چهار سال انتخاب ميشوند
  .  حتی جسارت آخوندی خمينی را نيز نداشت

لوموند دیپلماتيک به زبان فارسی در ژانویه
 قانون، اروپا در جا ميزند“ تحت عنوان ٢٠٠٤

  : ميآورد“ قانون بازارماساسی برای تکری
اين پيمان که به آن قانون اساسی نام نهاده“

هيچکدام از مشخصه های يک قانون اند،
بویژه در مورد: )تکيه از توفان(اساسی را ندارد

که انتخاب یک(دموکراتيک  روند شکل گيری
و) مجلس مؤسسان را ضروری ميسازد

امکان تناوب پيش بينی خصوصا این که در آن
حقه بازی بزرگ در واقع مربوط به. نشده است

سياستاست که مجموعه  قسمت سوم این سند
های اتحادیه اروپا را همراه با ارائه پيش فرض

نویسندگانش، یک جا گرد های ایدئولوژیکی
 .آورده است

معموال یک قانون اساسی چارچوب اداری تعيين
انتخاب ميان سياست های گوناگون و می کند که

در ارتباط با بحث. گاهی متضاد را ممکن سازد
مادینو مظروف به صورت یکسان و ن ما ظرف

  . داده شده است“با قانون اساسی مطابقت“
 بر همه“رقابت آزاد و تحریف نشده“اولویت 

که(دیگر، وابستگی خدمات دولتی  معيار های
 خوانده می“منافع مشترک“در زبان اتحادیه 

به مقررات آن، تأیيد این که مبادله آزاد )شود
ممنوعيت  را تأمين ميکند،“منافع مشترک“کاال 
نه محدودیت نقل و انتقال سرمایه، استقاللهر گو

....و غيره ) بی .سی. ای(بانک مرکزی اروپا 
همه اینها به عنوان نظریاتی طرح نميشوند که

آنها موافق بود، بلکه به عنوان با) یا نه(می شود 
هدف نظام نامه ای که دارای بار ارزشی همسان

جستجوی صلح یا ارتقاء پيشرفت های علمی و با
  .فنی است

اگر قرار باشد یکی از تأکيدات مورد تردید واقع
می بایست که ابتدا پيمان را مورد تجدید شود،

– ٧حال آن که بر پایهء ماده . نظر قرار داد

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

پس از این“مواد اصالحی احتمالی باید  ٥فصل 
رسيد، که توسط تمام دولت های عضو به امضاء

ن دولت هادر انطباق با مقررات قوانين اساسی آ
معنی است که از  این به این“.قاطعيت پيدا کند

این الیحه برافراطی برخی لحاظ فلسفه  ليبرالی 
یعنی یکی از دولت های :سنگ حک شده است

 گانه می تواند مانع از تغيير در این قرارداد٢٥
احزاب سياسی که این برای. ها گردد

يتوانرا تأیيد می کنند، م) افراطیليبرالی (فلسفه
این یک موضع گيری سلطه تصور کرد که

اما لحن سرمستانه مسئولين دیگر. جویانه است
برای مثال. قابل درک است احزاب سياسی کمتر

می توان از وزیر سابق سوسياليست، خانم
برد که پس از مسخره کردن اليزابت گيگو نام

 اظهار می“آن هائی که اطوار در می آورند“
.ون اساسی اروپائی را نجات دادقان باید“: دارد

حتی این امر برای سوسياليست ها و سوسيال
های اروپائی، یک وظيفه تاریخی و دموکرات

  ““.سياسی است
طبيعی است که تصویب چنين سندی دیگر قابل

هرگز امکان ندارد مجددا همه. تغيير نيست
ممالک اتحادیه را به موافقت با بندها ترميمی و

.یا تغيير بندهای موجود فراخواندیا تکميلی و 
“مالت“ و یا جزیره “استونی“کافی است کشور 

مخالفت کند تا همين قانون اساسی بر مبنای خود
هنر تدوین کنندگان نيز در عين حال. باقی بماند

در این است که مکانيسمی خلق کرده اند که
مردم با رای به آن تصدیق ميکنند که در آینده

درست مانند اینکه کسی به. ندفاقد رای باش
والیت فقيه رای دهد و اندیشيدن را اساسا و یک

  .بار برای هميشه به وی واگذار کند
پرسش این است که بچه سبب بورژوازی فرانسه
و آلمان و سایر ممالک اروپائی بخود اجازه
ميدهند چنين لکه ننگی را به دامان ملتهایشان

وداتی تشکيل شدهاین طبقه از چه موج. بچسبانند
اند؟ مگر اندیشمندان و روشنفکران بورژوا و
بویژه چپنماهای توبه کار و پيروان کارل پوپرها
به ما نميگفتند که این حضرات محترم دروس
دموکراسی را خوب آموخته و در افکارشان
نهادینه شده و با فرهنگ دموکراسی بزرگ شده

يشهو سينه چاک جوامع باز هستند و جنسشان ش
خورده ای ندارند؟ پس چرا این حقه بازیها را

، از چه چيز واهمهاساسا به مغز خود راه ميدهند
پس آیا همه این ادعاها یکشبه دروغ ازدارند؟ 

  کار درآمد؟
در) توفان(حزب ما یعنی حزب کار ایران 

اطالعيه مشترکی که با احزاب برادر خویش و
حزب“که سایر سازمانها امضاء کرد اشاره کرد 

،ما به تشکيل ارتش اروپائی پاسخ منفی ميدهد
حزب ما به قانون اساسی اروپا که تنها بر اساس
منافع انحصارات بزرگ تنظيم شده است پاسخ

، حزب ما به قانون ارتجاعی اروپامنفی ميدهد
، ملل وابسته و خلقهایکه بر عليه خلقهای اروپا

ما حزب سراسر جهان است پاسخ منفی ميدهد،
خواستار همه پرسی برای خلقهای اروپا در

، پاسخ ما به اینمورد قانون اساسی اروپا ميباشد
، همبستگی جهانی و مبارزه طبقاتی جهانیقانون
ما برای جهانی عاری از جنگهای. است

، ما از تمامی کارگران وامپریاليستی ميرزميم
تمامی اقشار دیگر ميطلبيم تا به این قانون روشن

  .“اضح پاسخ منفی بگویندو و

حزب کمونيست آلمان در تحليل خود از مواد این
 مورخ ماه“شفق سرخ“قانون اساسی در نشریه 

این قانون اساسی“ : مينویسد که٢٠٠٤مه 
ارتجاعی است زیرا اصل حاکميت ملی ملل اروپا
را نقض ميکند و حقوق دموکراتيک شهروندان را

یع اساسی ارتجا، این قانونبشدت محدود مينماید
است زیرا که به اوامر سرمایه داری باصطالح

 و اوامر انحصارات بزرگ گروههاینئو ليبرالی
مالی گردن مينهد و مقدماتی با مضمون قانونی
،می آفریند که شرایط زندگی و کار طبقه کارگر

و کارآموزجوانان ، ، جمعيت روستائیبيکاران
 طاقت فرسا و زنان و سالمندان را بشدتدانشجو

، مردمميکند و در اهدافش عليه خلقهای اروپا
  .“بسته  و خلقهای ممالک جهان استواممالک 

در این قانون اساسی بروشنی مطرح ميشود که
ارجحيتاین قانون نسبت به قوانين اساسی ملی 

دارد و باید در تدوین سایر قوانين تبعی این
در عمل در یک.  را منظور نظر داشتارجحيت

کودتای نئوليبرالهای اروپائی همه ممالک اروپا
ابطال قوانين اساسی خویش را بی سر و صدا از
ترس مردم پذیرفته ولی نتایج عملی این تصميم را

این. ریاکارانه از مردم کشورشان پنهان ميکنند
 رااقتصادی نئو ليبرالیقانون اساسی یک اصل 

آورد کهتا حد بند قانون اساسی ارتقاء ميدهد و مي
فعاليت دول عضو و اتحادیه اروپا در برگيرنده
تعهد به پذیرش یک سياست اقتصادی است که
مبتنی بر اصل اقتصاد بازار آزاد همراه رقابت

این اصل به آن مفهوم است که مخالفت. آزاد است
با این سياست خانمان برانداز نئوليبرالی در

 یک،اقتصاد که ما شاهد فجایعش در جهان هستيم
اقدام عليه نظام  حاکم به حساب آمده و اقدامی

حتی. براندازنده و در خور تعقيب جنائی است
حمایت از یک اقتصاد سرمایه داری دولتی و یا
اقتصاد سرمایه داری تحت نظارت دولت که در

 وجود“اقتصاد دولت اجتماعی“گذشته آلمان بنام 
داشت جرم به حساب ميآید و مجرم باید تحت

کار از این نيز بدتر. عقيب قضائی قرار گيردت
سيخته نئوليبرالیارگسافوقتی اساس اقتصاد . است

بمثابه یک اصل قانون اساسی برسميت شناخته
شد پيآمدهای آن این است که حقوق کارگران

،، اخراج کارگران تسهيل ميگرددکاهش مييابد
هزینه های بيمه های درمانی و ایمنی و حقوق

، حق اعتصاب از بينی حذف ميگرددبازنشستگ
، قراردادهای دستجمعی کارگران باميرود

، اشتغالقراردادهای محلی جایگزین ميگردد
 به،دائمی با همه حقوق قانونی مترتب بر آن

 در یک کالم.اشتغال موقت زمانی تبدیل ميگردد
فقدان حقوق و امنيت حقوق بگيران اعم از کارگر

ار نا محدود به سطح یکو یا کارمند با ساعت ک
مزد. بند نامرئی قانون اساسی ارتقاء مييابد
، مالياتکارگران به رقابت گذارده ميشود

کنسرنها به حداقل ميرسد تا توانائی رقابت آنها
 برده داری مدرن و متمدنانه مجلسی.افزایش یابد

مرزهای ملی برای بازارهای ملی و. ميگردد
 نيروی کار برداشتهتردد آزاد سرمایه و کاال و
کاال و، نقل و انتقال ميگردد و مهاجرت آزاد

 آزادانه به همه،فقر.  عملی ميگرددآزادسرمایه 
ممالک اروپائی نقل مکان ميکند و آزادانه در حال

 اروپا بيک اردوگاه بزرگ آزاد. تردد است
١٠ادامه در صفحه ...     کاربرای فقرا بدل
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

گام روشن به عقب و توسل به اسلحه دین برای
م که چگونهاز هم اکنون شاهدی. فریب مردم است

کليسای کاتوليک در مسير تصميمگيریهای دولتی
اعمال نفوذ ميکند و هر روز نقش مخرب تری در

وقتی از ميراث. نقض آزادی انسانها ایفاء مينماید
، درمذهبی سخن ميرود مذهب اسالم در آلبانی

بخشهائی از صربستان و یا کشور روی کاغذ
ورمنظ. نيستمنظور نظر بوسنی هرزه گوین 

تصور نميرود. دربار واتيکان در درجه اول است
برای درک این مطلب نياز به استدالل فراوان

  .باشد
در بخش دوم این قانون اساسی از شان و منزلت

 مربوط به آن بر٦١انسانها سخن ميرود و در بند 
برده داری و کار“روی کاغذ صبور مينویسد 

نحق اخراج کارگراولی “ اجباری ممنوع است
برای کارفرما“ بيکاری موجه“تحت عنوان 

کارگران از حق کار. برسميت شناخته ميشود
محرومند ولی حق اخراج آنها تا حد یک بند قانون

، تا در اثر بيکاری که ناماساسی ارتقاء مييابد
مورد دلخواه کارفرما را نيز بر آن گذارده اند و

 جلوه اش داده اند بهر بردگی و کار“موجه“
باری بدون استفاده از قهر غير اقتصادی تن دراج
آنها از این حد نيز تجاوز کرده اصل برابری. دهد

و حقوق دموکراتيک را چنين تفسير ميکنند که
نميتوان حق اعتصاب را از کارفرمایان دریغ

کارگر و کارفرما هر دو دارای حقوق. داشت
مساویند و الجرم  هر دو از حق  اعتصاب

بقول آناتول فرانس این ریاکاری. برخوردارند
بورژوازی و تدوین قوانين بی محتوی و

قانون“. صوریش را ميتوان چنين تلخيص کرد
در خلوص عاليجنابانه اش بزیر پل خوابيدن را

 بيکسان ممنوع اعالم کردهءبرای فقرا و اغنيا
پذیرش پناهنده و فراری سياسی نيز که در. “است

 مسئوليت کشوری بهشان این ممالک نيست از
مسئوليت اروپائی برای ماستمالی کردن بدل

        . ميشود
پرسش این است که چنين بندهای خطرناکی را
چگونه و با چه جسارت و وقاحتی بورژوازی
اروپا بدون اطالع مردم و شتابزده ميخواهد بدون

مردم اروپا باید. بحث عمومی به تصویب برساند
ز به قوانين اساسی خویشاز هم اکنون این تجاو

را محکوم کرده و خواستار محاکمه رهبران
سياسی کشور خویش شوند که در این دسيسه

زیرا آنها در یک کالهبرداری و گرد و. سهيم اند
خاک کردن عمومی بعنوان ایجاد اروپای بزرگ
در پی فریب آشکار مردمند و ميخواهند یک

.بفروشندکاالی تقلبی را در روز روشن به آنها 
  درصد مردم این کشورها از ماهيت٩٠حداقل 

عليرغم این. این قانون اساسی بی اطالع هستند
دمکراسيهای“مجالس فرمایشی و بقول آنها 

رای به این قانون اساسیبا بی شرمی “ منتخب
آیا نفس این اقدام بی احترامی و. مثبت ميدهند

 به، بی اعتقادی این سياستمدارانتوهين به مردم
مردم و کارگزاری آنها برای غولهای مالی

  نيست؟
پرسش این است که در پس این شتابزدگی چه

  چيزی پنهان است؟
پاسخ این است که جنس تقلبی را باید زود آب کرد
و بی سرو صدا آب کرد تا کسی متوجه محتوی

دموکراسيهای“پاسخ آن است که این . آن نشود
، از آرمانارگر از مردم و طبقه ک“قابل اعتماد

آنها شتابزده اند که وحدت. کمونيسم هراس دارند

  "...دموکراسی"کدام 
گدائی چهره های آرایش شده ممالک. دد ميگر

متروپل را زینت ميبخشد و شهرها را از چهره
یکنواخت و خسته کننده رفاه وآسایش عمومی و
تساوی طلبی و برابری خواهی و عدالت

  .اجتماعی بدر ميآورد
در قانون اساسی اروپا به صراحت مياید که دول
عضو موظفند توانائيهای نظامی خویش را گام به

یک اداره اروپائی برای. گام بهبود بخشند
، پژوهشها و توانائيهای نظامی تاسيستسليحات
 معلوم نيست که تاسيس یک موسسه.ميگردد

مگر. نظامی چه ربطی به قانون اساسی دارد
افزایش تسليحات و توليد وسایل کشتار جمعی از
مرتبه ای باین بزرگی برخوردار است که باید تا

این بند.  قانون اساسی ارتقاء یابدسطح بندی از
قانون اساسی شامل وظایفی ميشوند که در خدمت

، حفظ صلح و شرکت درپيشگيری از بحرانها
 با تمام این.عمليات دفع بحران را در برميگيرد
“تروریسم“ماموریتها ميتوان به مبارزه عليه 

کمک کرد و در عين حال توسط مساعدت یک
 منطقه حاکميت آنها بهکشور ثالث ميتوان در

آنها از این هم. نابودی تروریسم یاری رسانيد
پيشتر رفته مياوردند چنانچه اوضاع جهانی لزوم
عمليات نظامی اتحادیه اروپا را بطلبد شورای

یعنی(وزیران اتحادیه با مصوبات خویش
در این مورد) توفان- مجلسهای ملی نقشی ندارند

ن قانون قانوندر یک کالم ای. تصميم ميگيرد
اساسی نيست شالوده ریزی یک کشور
امپریاليستی بزرگ با همه موسسات سرکوب آن
در عرصه داخلی و خارجی آن است و مبانی
اقتصادی و حقوقی آن ميباشد تا بتواند با سایر
امپریاليستها رقابت خونين نموده و در غارت

این قانون. دنيا سهيم شود و سهم خود را بطلبد
 حتی برای جزئيات و چگونگی کارکرداساسی

بنيادها ميخواهد از مردم رای بگيرد تا برای هر
تجاوزی دست آزاد و باال و توجيه حقوقی مناسب

سخن.  داشته باشد“ابدیت“را از هم اکنون و تا 
  . بر سر صدور چک سفيد است

در مقدمه این قانون اساسی خواست دربار
الهام از پرفسورواتيکان را در نظر گرفته و با 

با الهام از ميراث“: هانتيگتون آمریکائی ميآورند
 و بشردوستانه اروپا بمثابه بانی، مذهبیفرهنگی

آزادی و...تحوالت و ارزشهای عام بشری
هر فرد مطلعی ميداند. “...دموکراسی و برابری

که دستآوردهای ملل اروپا و بویژه فرانسه در
ر این کشور وتدوین حقوق بشر و انقالب کبي

رهبری دوران روشنگری در تناقض آشکار با
ميراث مسيحيت  یعنی همان ارثيه مذهبی قرار

منشور حقوق بشر که انسان را در. داشته و دارد
مرکز توجه خویش قرار ميداد در مبارزه ای بی
امان با کليسای کاتوليک که برای انسانها حقی

ث مذهبیحقوق بشر و ميرا. قایل نبود پدید آمد
قضا، همانگونه متنوحدت چهارگوش مدور است
. در تناقض قرار دارداست که جمهوری با اسالم
 اصل پذیرش جامعه،این منشاء الهام پيشنهادی

عرفی را بزیر سئوال ميبرد و راه نفوذ کليسای
مسيحی را از در عقب برای اعمال نفوذ در امور

اتحادیهدولتی باز ميکند و برای عقيده کليسا در 
این منبع الهام بند. اروپا حق ویژه قایل ميگردد

، روح قانون اساسی است وقانون اساسی نيست
لذا سایر بندهای قانون اساسی و یا قوانين تبعی

 این اصل یک.نباید در تناقض با آن قرار گيرند

بورژوازی اروپا را برای رقابت با آمریکا و ژاپن
قبل از وحدت طبقه کارگر این کشورها عملی

آنها در پی سازماندهی دقيق جبهه ارتجاع. سازند
و ما ميگوئيم درهم شکستن این جبهه. اروپا هستند

هر اردوگاه. جهان استارتجاعی به نفع مردم 
، هر دژ و باروی امپریاليسم که فرو ریزدارتجاع

در خدمت تضعيف ارتجاع و بهتر شدن شرایط
.برای نيروهای انقالبی و رشد مبارزه طبقاتی است
بهمين جهت حزب ما نه تنها از فروپاشی دژ
سوسيال امپریاليسم شوروی شاد شد از درهم

نيز شاد ميشود وشکستن دژ امپریاليسم اروپائی 
آنها که. آنرا پيروزی طبقه کارگر به حساب ميآورد

زانوی غم بغل کرده و از اینکه امپریاليست آمریکا
بی رقيب شده است و دنيای یک قطبی بر جای خود

 عمال نه در جبهه خلقها مقابل،باقی است
 بلکه در جبهه امپریاليستها بر ضد،امپریاليستها

ا با این تئوری هميشه نيرویآنه. یکدیگر ميرزمند
ذخيره امپریاليسم باقی خواهند ماند و از جبهه

آنها همواره. پرواز ميکنند“ بد“به جبهه “ بدتر“
آلت دست سياستهای امپریاليسم خواهند بود و تفکر

هرگز قادر. مستقل آزادیخواهی نخواهند داشت
نيستند اردوگاه کار را در مقابل اردوگاه ضد انقالب

قطب کار و.  مرز قطبها را روشن کنند .ا دارندبرپ
، قطب خلقهای ستمدیده و قطبقطب سرمایه

  .امپریاليسم
 در صد مردم فرانسه با این٥٥ اکثریت عظيم 

قانون اساسی مخالفند و بورژوازی فرانسه و اروپا
با تمام تالش خود برای فریب مردم و استفاده بی

وئی وامان از رسانه های گروهی و دروغگ
.فریبکاری در این امر موفقيتی کسب نکرده است
آلمان دموکرات از ترسش حاضر نيست به همه
پرسی رجوع کند و در این امر همه جناحهای
بورژوازی همصدا هستند و این در حالی است که
بيش از هفتاد در صد مردم آلمان مخالف تغيير

فرهنگ“این است آن . قانون اساسی آلمان هستند
اروپا“ جامعه باز“ که گویا در “وکراسیدم
.ه است بيکباره دستش روميشود شد“نهادینه“

کسانيکه شناختی از دشمن طبقاتی ندارند طبيعتا
، تمایلینميتوانند از قدرت آتش وی با خبر باشند

 آنها.نيز ندارند از این قدرت آتش با خبر باشند
رمامورند که به چشم مردم بطور کلی و طبقه کارگ

  .بطور ویژه خاک بپاشند
در مبارزه برای رد قانون اساسی اروپا که قانون
اساسی نئوليبرالی شرکتهای فرامليتی است مبارزه
نا مساوی و سختی ميان مردم و حکومت فرانسه

،، ارتباطات جهانیهمه قدرتهای مالی. در گرفت
، رسانه های گروهی رسمی وامکانات دیپلماتيک

های دروغپراکنی در یکمطبوعات و دستگاه
قرارطرف و مردم دست خالی در طرف دیگر 

 و این مردم بودند که سيلی محکمی به.گرفتند
، آلمان و لهستان و اسپانيارئيس جمهورهای فرانسه

زیر بغل ژاک شيراک را گرفته بودند تازدند که 
ولی ژاک شيراک همراه با قانون اساسی. نيافتد

این.  فراسه پيروز شدندکنسرنها افتادند و مردم
و باین. پيروزی پيروزی همه مردم جهان است

  حزب ما بمثابه نخستين حزب خارجی بود،جهت
که به ملت فرانسه به حزب برادر مارکسيست

  . لنينيست فرانسه تبریک گفت
بورژوازی فرانسه فورا کارزار تبليغاتی فراوان و

ستنخ. گسترده ای را در سراسر اروپا آغاز کرد
١١ادامه در صفحه   ...       کاسه کوزه ها را
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

است و جائی برای بازی عوامفریبانه دموکراسی 
حال خنجرها هستند که از. پلوراليستی نميگذارد

پرولتاریا. آستينها بيرون ميآیند و سخنگو شده اند
به رهبری احزاب کمونيست باید خود را برای

وزهائی آماده کند و نشان دهد که نه تنهاچنين ر
در مبارزه ایدئولوژیک برنده است در مبارزه
.سياسی نيز کار را به روز قطعی جدال ميکشاند
تحوالت جهانی بسيار سریع پيش ميرود و

شرط. تدارک انقالب نيز باید سریع باشد
پيروزی آن وجود حزب طبقه کارگر است که

. سرعت کسب کندبتواند رهبری جنبش را به
حزب است که ميتواند با انضباط خویش با
کادرهای خویش بر دسيسه های بورژوازی پی
ببرد و مردم را در مبارزه برای زدن ضربه

این کار. کاری به نقاط ضعف دشمن رهبری کند
این است که. از دست افراد و گروهها بر نميآید

تروتسکيستها و کائوتسکيستها فقط ميتوانند در
این عرصه مانند هميشه نقش خرابکار و ستون

، زیرا قدرت آنها نه درپنجم دشمن را ایفاء کنند
برای کسب قدرتسازندگی و ارائه برنامه 

 و در حفظبلکه در تخریبسياسی و حفظ آن 
وضعيت فعلی و پيشگيری از رادیکال شدن

زیرا آنها. جنبش و حمله به کمونيستها خواهد بود
.رمی نداشته اند و نخواهند داشتهيچگاه پالتف

الح ميکروبی کشتارآنها س“ استالينيسم“تئوری 
جمعی بورژوازی در کنار سایر سالحها یعنی

نهادینه شدن“، “آزادیهای بی قيد و شرط“همان 
فرهنگ“و “ دموکراسی ناب“و یا “ دموکراسی
آمریکا“، “سناریوی سفيد و سياه“، “دموکراسی

“ وحشی و افغانی راقیمتمدن و عو اسرائيل 
   است

از رفقای خود در) توفان(  حزب کار ایران
فرانسه خواسته است که در کنار حزب برادر
خویش در پيکار بر ضد نقض حقوق مردم و
کودتای کنسرنها فعاليت کند و مانع شود که
دستآوردهای طبقه کارگر فرانسه به این راحتی

ام بزرگیرد قانون اساسی اروپا گ. نابود گردد
در مبارزه با دسيسه های بورژوازی و حمایت

این آن. از خواسته های اکثریت مردم است
.دموکراسی است که ما خواهان آن هستيم

این. دموکراسی بر عليه سرمایه و بورژوازی
دموکراسی است که باید در ایران ما نهادینه شود

  .و به فرهنگ عمومی بدل شود
نظر سياسی مشکالتشکست اتحادیه اروپا از 

ممالکی در. اتحاد اقتصادی را نيز بدنبال دارد
جهان که ذخایر ارزی خویش را قسما به یورو
تبدیل ميکردند حال مياندیشند که مجددا به دالر

این ضربه بزرگی به امپریاليسم. روی آورند
اروپاست که به مصاف امپریاليسم آمریکا و

 مردم دراز هم اکنون صدای. ژاپن رفته بود
اعتراض به گرانی زندگی از بدو تبدیل ارزهای
ملی به یورو بلند شده است و آنها خواهان آنند که

شکست حقوقی. ممالکشان از یورو چشم بپوشند
و سياسی اروپا اختالفاتی را که تا کنون تحت
الشعاع وحدت اروپا قرار داشت آشکار ميسازد

هانی خودو از نفوذ سياسی اروپا که در مسایل ج
را یک پای دعوا به حساب ميآورد بشدت

مخملين نظيرتمام رنگی “ انقالبهای“. ميکاهد
حوادث اوکرائين که با دورنمای تکيه و پيوستن
به اروپا از روسيه جدا شده بود در دوری باطل
سرگردان ميشود و کشش جدائی طلبانه در

 ٧ادامه در صفحه ...      روسيه کاهش

.اعتراض به این قانون اساسی رساتر ميگردد
مردم بتدریج متوجه ميشوند که قانون اساسی
جدید اروپا قانون اساسی ارتجاعی نئوليبرالی
برای غارت مردم و تشدید درجه استثمار طبقه
.کارگر و تعميق دره ميان فقر و ثروت است
هاین را مردم با گوشت و پوست خود حس کرد

آنها باین جهت به این قانون رای منفی. اند
دادند که مدافع منافع کنسرنهاست و جيب آنها

از روزی که یورو به واحد. را پر ميکند
مشترک پولی اتحادیه اروپا بدل شد قدرت
خرید مردم به نصف کاهش یافت و در عوض
سودهای قطبها و غولهای مالی و صنعتی به

ر حاليکه ميليونهاد. چند برابرافزایش یافت
، سهام بورسها درمردم اروپا بيکار شده اند

حال افزایش است و سودهای کالن شرکتها سر
 از هم اکنون زمزمه تغيير.به آسمان ميکشد

واحد پول اروپا نيز به گوش ميرسد و باید از
اروپای متحد سرمایه. این حرکت حمایت کرد

تنها اروپای. داری یک مجمع ارتجاعی است
متحد سوسياليستی پاسخگوی مشکالت کنونی

  .     است
این نمونه های آموزنده برای آنها که قصدشان
آموزش است نشان ميدهد که ماهيت

فرهنگ“ شده و یا آن “دموکراسی نهادینه“
مکانيسم.  چيست“معروف دموکراسی

دموکراسی بورژوائی تا آن زمان و تا آن حدی
 بورژوازی تامينکارآئی دارد که منافع طبقاتی

“دموکراسی“اگر پا از این حد مجاز . شود
بيرون گذارده شود و به منافع بورژوازی و
نظام سرمایه داری تجاوز شود هر وسيله

هر. تحميق و تقلب و سرکوبی مجاز است
متجاوز گستاخی که به ساحت پاک نظام

 اهانت کرده است“دموکرات سرمایه داری“
به حساب ميآید وتروریست و دشمن بشریت 

ماشين عظيم دروغپردازی رسانه های گروهی
امپریاليستی به کار ميافتند تا وی و یا آنها را
بی ضرر کنند و با جعليات و دروغپردازی

 زیرا اگر حزب.منفرد نمایند“ دموکراتيک“
کمونيستی در کار نباشد که رهبری مبارزه
مردم را در دست گيرد و آلترناتيو حکومت

 و با این جعليات به مقابله برخيزد وباشد
اعتماد مردم را به کف آورد آنگاه ارتجاع
امپریاليستی با سالحهای کشتار جمعی

  .  ایدئولوژیک خویش پيروز ميگردد
این نمونه های آموزنده نشان ميدهد که بحث در

آزادی های بی قيد و“مورد دروغهائی بنام 
فرهنگ“، “دموکراسی نهادینه“، “شرط

یک“ سناریوی سياه و سفيد“، “دموکراسی
.سالح مبارزه ایدئولوژیک بورژوائی است
بورژواها اگر در اهداف خویش شکست
بخورند و در فریب مردم موفقيت نداشته باشند

در. هرگز به خواست مردم تمکين نميکنند
گذشته اگر ميتوانستند این نمای دموکراسی را

اینحفظ کنند از پاس وضعيت اقتصادی 
ممالک بود که دوران بحرانی حاد سرمایه
داری را سپری نميکردند و بورژواها امکان

حال آن ممه را لولو برده. مانور فراوان داشتند
امپریاليستهای آمریکا و ژاپن پشت در. است

ایستاده اند و چين سرمایه داری سر بلند ميکند
و به بازارهای آسيا چنگ انداخته دسته بندیهای

بحرانی عميق. د سياسی به وجود مياوردجدی
جوامع سرمایه داری پيشرفته را در برگرفته

 "...دموکراسی"کدام 
 بر سر ترکها شکاندند که ميخواهند به اتحادیه
اروپا بپيوندد و گویا سکنه اروپا از ترکها واهمه
دارند که اروپا را تسخير کرده و امپراتوری

گویا انگيزه. عثمانی را در آنجا برقرار کنند
 شکست عثمانی در پای دیوارانتقامجویانه از

وین با شبيخون به پاریس و غلبه بر اروپا در پس
پس باید. این تمایل پيوست به اروپا موجود است

اروپای مسيحی را از ترکان مسلمان برحذر
وقتی این دليل را کافی ندیدند مدعی شدند. داشت

که آنها در کار اتحاد اروپا تعجيل کرده اند
حال باید. بزدگی ترسيده اندومردم از این شتا

ترمزها را کمی کشيد و از سرعت اتحاد اروپا
وقتی دیدند این دليل نيز کافی نيست. کاست

مدعی شدند که مردم قانون اساسی اروپا را
.نخوانده بودند و از مزایای آن بی خبر بودند
وقتی دیدند این ادعا خطر آن را دارد تا مردم

ون اساسی مشغول کنند وخود را بيشتر با این قان
، مدعی شدند رای مردمبه ماهيت آن پی ببرند

عليه نخست وزیر فرانسه بوده و نفی آنها صرفا
 وقتی این کار را نيز بيفایده.جنبه محلی دارد

دیدند مدعی شدند که رئيس جمهور فرانسه بحد
کافی در این زمينه تبليغ نکرده است وگرنه مردم

ميگویند دموکراسی. ستندفرانسه عليه اروپا ني
انتخابی مورد هجوم دموکراسی عمومی قرار
گرفته باید ازدموکراسی منتخب به حمایت

   .  این آغاز محو دموکراسی است. برخاست
آنها که برای کتمان دليل واقعی در پی سند سازی
اند با بی شرمی اعالم کردند کار تصویب قانون

رد قانونحال آنکه . اساسی را ادامه ميدهند
اساسی اروپا حتی توسط یک کشور چه برسد به
کشوری که خود هم بنيانگذار اتحادیه اروپا بوده
و هم تدوین کننده قانون اساسی اروپا این قانون

این قانون دیگر از. را از اعتبار مياندازد
این قانون. وجاهت عمومی برخوردار نيست

هدف آنها از این. دیگر سند معتبری نيست
ستراتژی آن است که این قانون اساسی را درا

“نمایندگان منتخب“همه ممالک اروپائی بياری 
مجلس به تصویب رسانده و سپس با دست پر و
وفشار به افکار عمومی مردم فرانسه و هلند 
انگلستان و سوئد و دانمارک و لوکزامبورگ

، آنها راه گزینشخواهان رای گيری مجدد شوند
 آنها.ا در پيش گرفته اندجنگ فرسایشی ر

ميخواهند رای گيری مجدد را آنقدر ادامه دهند
آنها برای. تا  مردم  از رای منفی خویش بگذرند

درست مانند. رای مردم ارزشی قایل نيستند
سلطنت طلبان ایرانی که رای انقالبی مردم ایران
برای انقراض سلسله پهلوی را قبول نداشته به

و ميگویند باید آنقدر رایجر زدن متوسل شده 
گيری را ادامه داد تا رژیم ایران مجددا پادشاهی

آخر این حضرات همه از یک خانواده. شود
  .واحد هستند

،افتضاح این تاکتيک رای گيری تا حد تهوع
موجب اعتراض جمهوری چک و لهستان شده
است زیرا بورژوازی قدرتمند آلمان و فرانسه

.ان قابدستمال استفاده کنندميخواهند از آنها بعنو
آنها ميگویند بچه دليل ما باید در مورد قانونی که
رد شده است و از درجه اعتبار ساقط است
مجددا رای گيری کنيم و این مخارج سنگين را

شکست. به مردم کشور خویش تحميل نمائيم
بورژوازی اروپا  آنها را سراسيمه ساخته است

پا روز به روز درزیرا صدای پرولتاریای ارو
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پيوند تحريم انتخابات 
قالبی و سرنگونی رژيم 

  اسالمی
با مبارزه ضد امپریا ليستی  
سياستی اصولی و انقالبی 

 است
انتخابات اسالمی نهمين دوره ریاست جمهوری
.در بيست وهفتم خرداد ماه برگزار ميگردد

 پيش توسطنمایش مسخره ای که مهره هایش از
شورای نگهبان تعيين شده وهمگی دستشان
تامرفق به خون هزاران انسانهای پراميد و آزاده
آغشته و اینک ماموریت یافته اند بنام جمهوری
  .این ارابه چرک وخون را از سقوط نجات دهند
زمامداران اسالمی از آنجا که تحت شرایط
تاریخی خاصی مجبور به پذیرش نام جمهوری

ند اینک ناچارا هر چهار سال یک بار تنگردید
حکومت" به این نمایش مسخره دهند در حاليکه 

مطلوب ترین نام و زیبنده این نظام" عدل الهی 
  .عنکبوتی است

تناقض اسالميت و جمهوریت چنان عيان است 
موجود ناقص الخلقه . که حاجت به بيان نيست

ای که ننگ تاریخ بشری است وتوده های رنج 
ر ایران را بعد از بيش از دو دهه به این وکا

نتيجه گرانبها رسانده است که اسالم با آزادی و 
جمهوری نمی خواند و رژیم جمهوری اسالمی 

با والیت فقيه اش، با شورای نگهبانش ، با 
مجمع تشخيص مصلحتش ، با مجلس خبرگانش، 

 ٧ادامه در صفحه ...     با سپاه پاسداران و

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."رکسيست لنينيستهای ايران استنشريه ای که در دست داريد زبان ما: 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،.  اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و. 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

 .ن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمگزاف پست مانع از آ

 پيرامون طرد قانون اساسی امپرياليستی اتحاديه اروپا

  ؟“دموکراسی“کدام 
و يا “ دموکراسی قابل اعتماد“، “دموکراسی منتخب“

“همگانیدموکراسی “  

قانون در خلوص عاليجنابانه اش بزير“
 بهءپل خوابيدن را برای فقرا و اغنيا

  .“يکسان ممنوع اعالم کرده است
 آناتول فرانس
.یک آن به مسئله پول واحد اروپا توجه کنيم
نخست ميگفتند که چنانچه یک کشور اروپائی به

وپا نشود کارآن رای ندهد و یا وارد اتحادیه ار
.تمام است و اتحادیه اروپا برهم ميخورد
دانمارک نه تنها نپذیرفت سوئد را هم بدنبال

در دانمارک بزور غير. خویش کشيد
دموکراتيک مجددا رای گيری کردند ولی بازهم
.با اراده مصمم مردم با شکست روبرو شد
بورژوازی اروپا که خودش قربانی تظاهر به

ئی ميشود و کاردش دیگردموکراسی بورژوا
برائی ندارد حال قصد دارد تاکتيک عوامفریبانه
پارلمان را بکار گيرد و مسئله پيوستن به اروپا

مردم قرار دهد و“ منتخب“را به عهده نمایندگان 
از مراجعه به آراء عمومی و یا همه پرسی

زیرا مراجعه به آراء عمومی. صرفنظر کند
يم مردم صرف نظریعنی پيروی از نظریه مستق

از اینکه این اکثریت محق باشد و یا نباشد و آنها
از این مراجعه مستقيم به نظریه مردم واهمه

بورژوازی در اینجا با اسلحه خودش. دارند
بورژوازی. مورد سوء قصد قرار ميگيرد

مورد“ اکثریت“عوامفریب با همان سالح 
م در اینجا پارلمانتاریس.یورش قرار گرفته است

بورژوائی تمامی البسه عوامفریبانه خود را بدور
افکنده و عریان شده است و ماهيت پارلمانتاریسم
بورژوائی را که مورد ستایش خود فروختگان

      . به نمایش گذارده استاست “ چپ“
را از“ همه پرسی“در سوئد ميخواهند قانون 

مردم تغيير“ منتخب“طریق همان نمایندگان 
اتحاد بورژوازی اروپا برای سرکوبدهند و راه 

 ولی مردم.نهضت کارگری را فراهم آورند
دانمارک ،اروپا شاهدند که وضع مردم در سوئد

و انگلستان که واحد پول اروپا را نپذیرفتند به
در. مراتب بهتر از منطقه تحت نفوذ یورو است

این ممالک قدرت خرید مردم به نصف تنزل
ميکند و دامنه فقر محدودنکرده و گرانی بيداد ن

آنها ميبينند که تعویض ارزهای ملی به. است
ارز واحد اروپائی تنها سودهای افسانه ای برای
کنسرنهای اروپائی خلق کرده است که بی توجه
باینکه چند صد ميليون نفر انسان زیر دست و

پای آنها له ميشوند به جلو ميتازند و اشتهای
،در سوئد. کين ميدهندسيری ناپذیر خویش را تس

دانمارک و انگلستان طبقه حاکمه و دولت دست
در دست هم کوشيدند که وحدت اقتصادی با سایر

املکممالک اروپائی را تامين کنند که با شکست 
 فعال در ممالک زیر سلطه یورو.روبرو شد

طبقات حاکمه موفق شده اند با این شگرد موذیانه
ر ظاهری آن بهسطح دستمزدها را بدون تغيي

نصف برسانند و از اعتراض کارگران و
  .کارمندان و خرده بورژوازی جز جلو بگيرند

همه احزاب. در هلند وضع بر همين منوال است
با قبول قانون اساسی اروپای متحد که“ منتخب“

 از، ضد دموکراتيکتربه مراتب عقب مانده تر
قانون اساسی کنونی هلند است و گامی بزرگ به

 حال آنکه اکثریت،قب محسوب ميشود موافقندع
مردم هلند با آن مخالفند ولی مکانيسم تحميق
حاکم در هلند در پی آن است که مردم را با

جنگ، و ، تشویش، ارعاب، تمجيد، تشویقتهدید
در یک کالم جنگ روانی به موضعفرسایشی و 

  . موافقت بکشاند
 از طریقدر هلند راه تائيد قانون اساسی اروپا را

“دموکراسی منتخب“پارلمان بعنوان عبور از 
باز گذارده اند تا رای منفی مردم هلند به قانون

آنها. اساسی اروپا را با این شگرد تغيير دهند
 در صد مردم در٦٠باور نميکردند که بيش از 

 در صد مردم٦٠انتخابات شرکت کنند و بيش از 
.نفی دهندبه قانون اساسی ارتجاعی اروپا رای م
 شگفت،بورژوازی هلند در مقابل این فشار مردم

این نشانه پيروزی. زده ناچار به عقب نشينی شد
دموکراسی بورژوازی آنگونه که بازندگان

این نشانه شکست. انتخابات تبليغ ميکنند نيست
پذیری محتوم این مانورهاست در زمانيکه
نيروی مردمی که خود دموکراسی مستقيم است

در اینجا دموکراسی واقعی در یک. ميدان آیدبه 
 در مصاف،شرایط تبليغاتی نامساوی ریاکارانه

.با دموکراسی صوری ریاکار پيروز شده است
، هم دربورژوازی امپریاليستی هم در هلند

فرانسه و هم در سایر ممالک امپریاليستی نظير
تبليغ ایدئولوژیککارزار آلمان ميکوشد در یک 

خود یک پيروزینفع ست مفتضحانه باز این شک
سرمایهایدئولوژیک در خدمت استحکام نظام 

 باین جهت در اهميت و حقانيت.ایجاد کندداری 
نظام دموکراسی بورژوائی داد سخن ميدهد در

٨ادامه در صفحه  ...  عين اینکه نميتواند
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