
 
 

 

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

گزارش سياسی هيات مرکزی 
به سومين ) توفان(حزب کار ايران

  )٦(کنگره حزب

يدئولوژيک و اابزارهای 
اقتصادی اعمال نفوذ 

امپرياليستی در رقابت و 
تبانی با يکديگر بر ضد 
طبقه کارگر و خلقهای 

  لدول مستقجهان و 
  

 مکمل مبارزه،ابزار کودتای خزنده
  ايدئولوژيک امپرياليستها ست

يکی از روشهائی که  در درجه نخست امپرياليست
اين. آمريکا مورد استفاده قرار داد کودتای خزنده است

نخست فشار. کودتا بر چندين ستون استوار است
 هجوم ديگرو، سپس فشار سياسی، اقتصادی

، تبليغاتی از طريق شبکه اينترنتايدئولوژيک و 
،، ايستگاههای راديوئی و رسانه های همگانیماهواره

سازمانهای عظيم جاسوسی و بر پائی سيستم مخابرات 
مستقل زير لوای تبادل خبر از طريق افراد عالقمند غير
حرفه ای به رشته مخابرات و يا خبرنگاران و

ه جا حضورفيلمبرداران آماتور که هميشه سربزنگاه هم
داشت و حاتم طائی وار فعال دارند و بدون چشم

ازجيبشان بنفع امپرياليسم خرج کرده و از مال پدری
، را ديوانه وار به جان ميخرند“خطرمرگ“ميخورند و 

کاالهائيکه مردم سالهاوسيع  توزيعتوزيع پول و يا و يا 
 برای جلب افکار عمومیه اندبعلت کمبود طالب آنها بود

ايجاد تزلزلجنگ روانی و ری سياهی لشگر، ومع آو ج
  ....در ارکان دولتی و دادن

  ٢                                   ادامه در صفحه 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

بيانيه در مورد انتصاب 
 محمود احمدی نژاد

گزينش بر سر چه بود؟ رياست جمهوری يا مشروعيت رژيم
دست پنهان واليت فقيه با قدرت و مهارت هر
چه تمامتر و با برنامه حسابشده شهردار حزب

، مريد و نوکر وفادار، پاسدار سابقاناللهی تهر
خويش را با تقلب آشکار در خدمت منافع و

در اينجا. مصالح اسالم بر سرکار آورد
صالحيت واقعی نامزدها مطرح نيست درجه

،هللادر زمان ظل ا. وفاداری آنها مطرح است
، خورشيدبزرگ ارتشداران فرمانده آريا مهر

رد بيسوادیانتقاد ميشد که بچه دليل ف ،تابان
مانند اسداله علم رئيس دانشگاه پهلوی شيراز

، علی امينی نخست وزير وقت اعالمشده است
 و نهکرد صالحيت را بر اساس درجه وفاداری

 علم همواره. تعيين ميکنندبر اساس کيفيت علمی
وی معروف. غالم حلقه بگوش و چاکر شاه بود

 و يکی از بارمسراح، خواجه به قواد دربار
سابقه ترين خانواده های جاسوس امپرياليست

چه عنصری با .فرتوت انگلستان در ايران بود
اين کارنامه سياه بهتر از وی ميتوانست به
رياست دانشگاه منصوب شود و مورد عنايت

در دربار خامنه ای نيز. ملوکانه قرار گيرد
جناح. همان قوانين دربار پهلوی  جاری است

هم. ار با يک تير دو نشان زدولی فقيه با اين ک
 جناح کروبی و رفسنجانیّرخودش را از َش

خالص کرد و هم مريدان وفادار خويش را بر
سپاه پاسداران و بسيج در کنار. سر کار آورد

سازمانهای تروريستی اسالمی نظير موتلفه
اسالمی و انجمن حجتيه و نظاير آنها در صدد

ولی فقيه آگاه. ايجاد يکپارچگی در رژيم هستند

  . انتخاب بر سر مشروعيت رژيم
شرکت در انتخابات رياست جمهوری بر خالف
آنچه که توده ايها و ملی مذهبيها بيان ميکنند انتخاب
ميان نامزدهای غربال شده شورای نگهبان

شرکت در اين انتخابات. جمهوری اسالمی نيست
به مفهوم قطع اختيارات ولی فقيه و توسعههرگز 

سخن بر سر انتخاب. دموکراسی در ايران نيست
، سخن بر سر مشروعيت بخشيدن بهصالح نيست

 توده ايها که خود اين.يم جمهوری اسالمی استژر
 و رهبرشان کيانورِیئيد قرار دادهارژيم را مورد ت

جاسوس تا لب گور مدافع اين رژيم ضد مردمی بود
راه ديگری ندارند که تا لب گور از اين رژيم ضد
مردمی و دادن وجاهت مطلوب و مشروع به آنها

ملی مذهبيهای که محلل روی کار آمدن. فعاليت کنند
مالها بودند با مشروعيت دادن به اين رژيم از همان
فردای انقالب زمينه استقرار اختناق را در ايران

در تائيد اين نظامفراهم کرده و تا به امروز نيز 

وقتی نامزد مطلوب آنها مورد تائيد تاکتيکی. ميکوشند
خامنه ای با حکم مستبدانه حکومتی قرار گرفت
بيکباره ماهيت اين انتخابات دموکراتيک شد و از
مردم خواستند که در آن شرکت کنند و وقتی که نامزد
آنها را با فضاحت بدور افکندند بيکباره انتخابات غير

صرفنظر از اينکه مخالفين. وکراتيک از کار درآمددم
وموافقين چه ادعاهائی دارند شرکت در انتخاب نهمين
دوره رياست جمهوری دادن رای به مشروعيت رژيم
جمهوری اسالمی به رهبری ولی فقيه بود و اين ننگ

مردم ايران اين. را با هيچ رنگی نميتوان پوشانيد
هر خسارتی که اين. کنندخيانتها را هرگز فراموش نمي

مالها در اين دوره جديد به مردم ايران بزنند با
موافقت کامل احزاب و گروههای شرکت کننده در اين
 .انتخابات بوده است و به پای آنها نيز نوشته خواهد شد

شرکت در انتخابات مشروعيت بخشيدن به رژيم 
شرکت در انتخابات تائيد آن . است جمهوری اسالمی

که حق تعيين سرنوشت خويش را بدست مالها است 
  ٨ادامه در صفحه ... بدهيم و اجازه

) توفان(بيانيه هيات مرکزی حزب کار ايران 
 در مورد انتخابات رياست جمهوری در ايران

   پنهان خامنه ای در تقلبات انتخاباتی آشکار استدست

بود که در اينجا پای منافع کل نظام در ميان است و
بقول دری نجف آبادی وزير سابق اطالعات در
زمان قتلهای زنجيره ای هر کس در قايق نظام
سوراخی ايجاد کند آن قايق را با همه سرنشينانش

انتقاد به نظام و رو کردن دست. غرق خواهد کرد
 شد که مسئوليت مستقيمنظام منجر به بحران خواهد

  ٦ادامه در صفحه ...                         آن
   مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ

  ٢٠٠٥ اوت –١٣٨٤ مرداد – ٦٥ مارهـش
پيام همبستگی به کنگره  سوم حزب کار ايران 

  )توفان(
  EMEP)(پيام حزب کار ترکيه 

 ٢٠٠٤نوامبر 
   مرکزی به کميته

  )توفان(حزب کار ايران حزب کار ايران به کنگره سوم 
  رفقای عزيز،

ما مطلع شده ايم که شما در تدارک کنگره سوم حزبتان در 
زمانی هستيد که وقايع مهمی در جهان و خاورميانه در حال 

با احساسات انقالبی مان به کنگره شما که نيروبخش . وقوع اند
ايران است ، مردمی که بين مبارزه آزاديخواهانه مردم 

محاصره امپرياليسم و دولت ارتجاعی آخوندی گرفتار شده اند، 
  .درود ميفرستيم

هيچ شکی وجود ندارد که مردم ايران که عظمت و شرافت 
خودرا بعنوان يک خلق در سرنگونی ديکتاتوری شاه به نمايش 

گذاشتند به يک مبارزه سرسختانه  عليه تدارک آمريکا برای 
ما برای کنگره شما . ال و تجاوز به ايران دست خواهند زداشغ

  ١٠ادامه در صفحه ... که نيروبخش مبارزه عليه
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 بورژوائی، مجازات قاتلين ، تحقق حقوق بشرو حرفه ای
قتلهای سياسی به نمايشات خيابانی پرداخته و آماده اند حتی
برای تحقق اين خواستهای دموکراتيک بورژوائی قربانی 

 ،سرخوردگی آنها از حرکت اصالح طلبان حکومتی. دهند
تانهای سياسی و افراد مشکوک راخطر اين را که شارال

اين . به صف نخست رهبری پرتاب کند محتمل کرده است
رهبران سالهاست که برای چنين روزهائی آموزش ديده

تشبثات ضد انقالب طرد شده امپرياليستی برای . اند
سرنگونی ضد انقالب سياه و حاکم داخلی نخست با نفی

همه“و يا “ سیهمه پر“دست آوردهای انقالب زير عنوان 
صورت ميگيرد تا راه را برای نفی تصميم انقالبی “ با هم

پهلوی و به گور منفور مردم ايران در انقراض دودمان 
آنها تبليغ . هموار کندسپردن سلطنت در ايران مجددا 

ميکنند که خلع شاه و شاهنشاهی از ايران دموکراتيک 
بايد در يک انتخابات . نبوده و مورد قبول نيست

دموکراتيک زير نظر آمريکا و اروپا از طريق سازمان
ملل متحد و ساير مراجع جهانی مورد تائيد آنها از جمله

بخت سلطنت را بار ديگر ... ی لهستانی و “لخ والسا“
و آنقدر آزمود تا مردم از خستگی استفراغ خويش. آزمود

آنها چنين جا ميزنند که گويا اين . را دوباره نوش جان کنند
، مراجع جهانی امپرياليستی و نوکران کراواتی آنها

 بی طرف و دموکرات هستند و،غارتگر ومداخله جو
قلبشان برای آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در

آنها عاشق چشم ابروی زيبای ايرانی ها. ايران ميزند
سلطنت طلبان و اين مراجع جهانی غارتگر و. هستند

ن را در سرکوب ملتها ديده ايم استعمار طلب که رفتارشا
به رای مردم ايران هرگز اهميت نميدهند و اين رای را تا

طبيعتا . زمانيکه به نفعشان نيست برسميت نخواهند شناخت
اين همه پرسی يا رفراندم سلطنتی بايد در شرايطی
صورت گيرد که نيروهای انقالبی امکان بسيج و تبليغات 

   .کافی نداشته باشند
ز تسليم به موقع و حسابشده ارتش در زمان انقالب بهآنها ا

آخوندها تا از تعميق و گسترش انقالب و پيگيری آن
ممانعت کنند تا رهبری آخوندها در آن تامين شود بسيار

امکانات آنها در مقابل تجهيزات عظيم جهانی . آموخته اند
نوکران امپرياليست که مشتی روشنفکر مايوس و آواره و

 را فريب داده و با رهبران ايرانی تبار آمريکائی بيکاره
شده و آموزش ديده به ايران ميآيند ذره ای در مقابل

مسلما عوامل خود فروخته و کارکشته دشمن. درياست
تالش خواهند کرد بخشی از اپوزيسيون داخل ايران چه

مذهبی را-مراجع روحانی و چه مراجع و شخصيتهای ملی
 تا جائی پيش خواهند رفت تا بخشی ازحتی آنها. جلب کنند

حاکميت را با وعده امان نامه و حفظ مذهب و احترام به 
مذهب که بيکباره از سنن غير قابل انکار و ژنتيکی مردم 

خواست آنگونه . ايران خواهد شد به سوی خود بکشند
که مرز تمايزی با سلطنت طلبان نکشد و“ همه پرسی“

را طرح نکند يکمردمی گزينش جمهوری الئيک حداقل 
“همه پرسی“ خواست آنگونه .خواست امپرياليستی است

که جمهوری غير مذهبی را درمقابل حکومت واليت فقيه 
دورنمای اين حرکتکنونی طرح نمايد ولی در پيرامون 

خواستالل شود و آنرا مسکوت بگذارد و در مقابل 
زحمتکشان و کارگران و عدالت اجتماعی از هم اکنون 

يک خواست ليبرالی و ضد منافع اکثريت مردمسکوت کند 
خواست آنگونه، ايران يعنی زحمتکشان شهر و روستاست

که تکليفش را با امپرياليستهای جنايتکار که“ همه پرسی“
“دنيای آزاد“و ارزشهای “ حقوق بشر“درگير پياده کردن 
زير نظر“ انتخابات آزاد“د و ميخواهند در عراق هستن

نند ودر کشور تحت اشغال برقرار ک“  بين المللیمراجع“
امضاء کنندگان شاهپرست طرح زير جلکی آنها را در

هپوشاند“ دنيای آزاد“ و “ مراجع بين المللی“هاله ای بنام 
اند خواست مردم ايران و نيروهای مترقی و دموکرات

  ٣ادامه در صفحه ... نيست و نميتواند مورد

اين موافقتنامه را بيکباره از داخل کشوها و بايگانی های 
خاک خورده بدر مياورند و نمايندگان اروپا و لهستان را 

آنها در همه عرصه ها کار را به . راهی اوکرائين ميکنند
ند و در شرايط مناسب ابزار مناسب آن شرايط پيش ميبر

در اينجا نزاع بر سر تفوق در اروپای . را بر ميگزينند
شرقی و تسلط برای بازارهای آن ميان روسيه و اروپا و 

مردم آلت دست اين سياست ميشوند و قربانی . آمريکاست
 خوب است که باسنادی .هستند“ رفراندم“و “ دموکراسی“

 آسوشيتد پرس منتشر شده است و نشريه که اخيرا از جانب
 دسامبر ١٧  خود مورخ ٩٤٧ در شماره “شهروند“

  . درج کرده است توجه کنيم٢٠٠٤
 ميليون دالر به ٦٥ بوش در دو سال گذشته بيش از دولت“

 کمک رسانده است، تا کراينوا در ی سياسیسازمانها
کراين، ويکتور يوشچنکو با ورهبر مخالفان دولت ا

 تماس برقرار کند و در عين حال کمک مريکاآرهبران 
 دهندگان یرا برگزار شده در ميان ی هایشود تا نظرسنج

 ینشان دهد که يوشچنکو برنده انتخابات رياست جمهور
  .ماه گذشته بوده است

....  
 مانند ی اغلب موارد، اين کمکها از طريق سازمانهايدر
 و متحد با همسو یيا گروه ها" یبنياد کارنگ"
 آمريکا که آموزش در یهوريخواهان و دمکرات هاجم

 حقوق ی کنند، يا فروم های میسازماندهامور انتخابات را 
 منابع ی دهند و يا به وسيله بعضی را تشکيل میبشر
  . مستقل ارسال شده استیخبر
......  
 گذرا و سريع به اسناد و مصاحبه ها نشان مي دهد ینگاه

ين ئکراو در ایکمک مال و پولکه آمريکا تا چه اندازه 
در اين زمينه ريچارد بوچر، . مصرف کرده است

 ما یکمک مال" : گويدی آمريکا مخارجه وزارت یسخنگو
 به ی روندی رسد، بلکه طیبه دست خود کانديداها نم

 شود تا يک انتخابات یانستيتوها و نهادها پرداخت م
  .."منصفانه و آزاد برگزار گردد

...  
آمريکا يک گروه از کارشناسان اين  امور خارجه وزارت

 خود را ی کمک مالدالر ميليون ٤٨وزارت خانه و بالغ بر 
در " ی دمکراسیبرقرار " ی برنامه های اجرایبرا

 ی ملموسسه"  در اختيار ٢٠٠٣جهان، در سال 
گذارده   National Democratic Institute" یدمکراس
لبرايت  مادلين آآمريکاوزير امور خارجه سابق . است

را به عهده " ی دمکراسی ملموسسه"رياست هيئت مديره 
  “....دارد

کمکهای مالی آمريکا به گروه های مخالف “نقل از مقاله (
ت کلی مفسر آسوشيتد پرس  نوشته ِم“دولت اوکرائين

  ).٢٠٠٤ ماه دسامبر ١٧منتشره در نشريه شهروند 
در مورد ايران نيز امپرياليست آمريکا در دستگاه 

 و ماشين دولتی رسوخ کرده ، در دستگاه سرکوبمتحکو
است و با اتکاء به حضور سنتی تاريخی آنها در ايران از 

در کنار امپرياليست آمريکا . نفوذ زيادی برخوردار است
، آلمان و صهيونيستهای امپرياليستهای فرانسه و انگلستان

، دشمنان مردم اسرائيل نيز عوامل خويش را دارا ميباشند
ن از امکانات ماهواره ای و تبليغاتی که امپرياليستها ايرا

رژيم جمهوری . در اختيارشان گذارده اند برخوردارند
اسالمی به خاطر ماهيت ارتجاعی و خيانتهای متعدد ضد 
ملی بشدت مورد نفرت عمومی است و از پايگاه طبقاتی 
. نازکی در ايران برخوردار است که متشکل و مسلح است

 آخوندها ی خريده شده فورا ،ز بحراندر صورت برو
مردم . تغيير روش داده و بسياری از آنها فراری ميشوند

، استقالل و عدالت  دموکراسی،ايران حداقل خواهان آزادی
اجتماعی اين خواسته های اساسی انقالب شکوهمند بهمن 

آنها بارها برای .  تحقق ببخشندنهستند که نتوانستند به آ
، آزادی تشکلهای سياسی ی بيان و عقيده، آزادرفع سانسور

  گزارش سياسی هيأت مرکزی...
رشوه و خريدن و اجير کردن برخی از مهره های ضعيف 
حاکميت با وعده تامين آتی زندگی آنها و دادن امان نامه به 

 از دزدها و “قهرمانان ملی“ خريدن و ساختن ،آنها
 از راه ،عناصر تحت تعقيب و ناراضی و آماده خيانت

تبليغات و شرفيابی خدمت روسای ممالک بزرگ 
 اجير کردن پاره ،امپرياليستی و ابراز تمکين نسبت به آنها

ای روشنفکران آشفته فکر و خود فروخته با هندوانه 
قويت غول خفته اندوويدوآليسم گذاردن به زير بغل آنها و ت

در آنها با اين شگرد که آثار بی ارزش آنها شايسته دريافت 
جايزه نوبل است و حاکميت غير دموکراتيک تا کنون مانع 
بوده است که بشريت به اين استعدادهای خفته و سرکوب 

 بزرگ کردن آدمهای بی شخصيت و ،شده آنها پی برد
 آنها تا به موقع به جبهه کودتا ايجاد اعتبار بين المللی برای

دخالت مستقيم سياستمداران امپرياليست در امور ، بپيوندند
، جلو انداختن سازمان ملل برای آماده داخلی اين ممالک

، وارد کردن هزاران هزار آدمهای سازی افکار عمومی
تعليم ديده و آماده از خارج که تشخيص آنها از ساکنين 

 و ايجاد يک سازمان قدرتمند بومی به سختی مقدور است
، فعال کردن مهره های خفته برای موازی با دولت حاکم

خرابکاری در درون و گردش به موقع برای تکميل جنگ 
، استفاده از نقاط ضعف حريف و شناسائی روانی

، آرزوها و اميال مردم و تبليغ تحقق آرزوهای خواستها
ی در ساختن بهشت برين در صورت پيروزوعده آنها و 

، آمادگی تجاوز مسلحانه انتخابات و يا کسب قدرت سياسی
 به دولت مرکزی در داخل، ، فشار تجزيه طلباناز خارج

پاره ای از اقداماتی است ... بمب گذاری و ايجاد رعب و
که تا کنون توسط امپرياليستها انجام شده و در آينده نيز 
 انجام خواهد شد تا حکومتهای مترقی و يا حکومتهای
ارتجاعی ديگر را که زير نفوذ مستقيم آنها نبوده بيک 
امپرياليست رقيب سواری ميدهند بی ضرر و سترون 

اين کودتا برای آنها کم خطر است زيرا از پائين با . نمايند
 و از باال ، متشکل و مصمم،فشار حداقلی سازمانيافته

. توسط همه امکاناتی که از آن ياد شد بکار گرفته ميشود
اين است که از همان لحظه نخست جنبش اعتراضی مهم 

که از همه امکانات تجهيزاتی و مالی خارجی برخودار 
است با سرايت دادن بيماری ايدئولوژی ليبراليسم 

قدرت گرفتن “ خطر“بورژوائی و زمين گير کردن مردم 
نيروهای انقالبی و يا کمونيستی را به حداقل رسانده و آنها 

 انقالب“نگ روانی و تبليغاتی با  ج.را منفرد ميکنند
، انقالب “، سبز و آبی و صورتیانقالب زرد“ و “نارنجی

 ز ميشود چون برای فريبا آغهمه رنگها بجز رنگ سرخ 
ها نيز با نيرنگها بيشتر در “ رنگ “از جنبه بصری،

رنگ مد شده را بهتر از صد نطق رنگ شده . اميزندمي
سب قدرت سياسی در روند ک. ميتوان فهميد و سرتکان داد

عرصه هائی جريان مييابد که از دسترسی طبقه کارگر 
ئی هاست و فشار مشتی ، اين نبرد در سطح باالخارج است

پائينيهای سازمانيافته و هميشه بيکار در صحنه فشار 
 فرماندهی ،ضد انقالب. کنترل شده برای تهديد رقيب است

نات برای  قدرتمند و واحدی دارد و از همه امکاجهانی و
 و منفور برخوردار دپيروزی و انفراد حاکميتهای مستب

 اين روشی است که امپرياليستها تا کنون با موفقيت .است
البته نه در همه جا اعمال کرده و در آينده نيز اعمال 

البته اگر چنين روشی طوالنی شود و يا با موفقيت . ميکنند
عراق اتفاق همراه نباشد از تجاوز مستقيم نظير آنچه در 

افتاد و يا تجاوز سرپوشيده  و عبور دادن هزاران نفر از 
مرزهای غير قابل کنترل به داخل کشور مفروض نظير 
رويدادهای رومانی بياری مجارها و يوگسالوها نيز 

در يوگسالوی تمام تعهدات مشترک . رويگردان نيستند
که شرط “ در اروپا همکاری و امنيت کنفرانس برای “

 برسميت شناختن تماميت ارضی و حاکميت ملی اجرايش
اين کشورها بود لگد مال ميشود ولی در مورد اوکرائين 

باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايرانَسرنگون   
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اين فراخوان سياه سلطنت شتابزده و ناخواسته به زير 
طلبی امضاء بگذارد اعتبار خويش را از دست ميدهد و 
بايد از هم اکنون افشاء گردد تا نتواند در روند اوکرائينيزه 
کردن ايران در خدمت امپرياليستها و سلطنت طلبان 

، مسخره تر از همه نقش پاره ای روشنفکران. حنجره بدرد
گان و شاعرانی است که ، فيلمسازان و نويسندکارگردانان

. صد تا معلق زنده اند و از هول حليم در ديگ افتاده اند
اينها در تشويق مردم به اين خيانت ملی سينه سپر کرده اند 
و نمی فهمند که با اين کار به خود کشی سياسی دست زده 

آنها با چند صله و . اند و تا حنجره در لجن فرو رفته اند
وی شده اند و در ستايش شاه قلم درهم نمک گير دربار پهل

  .ميزنند
ما با اين نمونه های جمع آوری امضاء و هياهوهای 
امپرياليستی که نخست زمينه مسالمت آميز را برای 

“ شخصيت“، با اين خونريزی خشونت بار آماده ميکند
 برای نخستين بار نيست که به سازی بی شخصيتها

در ،  ويتنامدر. صورت موفق و يا ناموفق روبرو هستيم
شيلی با پيش انداختن زنان بورژوازی حامی پينوشه و 

در ، قابلمه بدست که جنبش قاشق زنی راه انداخته بودند
 در ونزوئال ،، يوگسالوی سابق، آلمان شرقیرومانی

جنبش بورژواهای وابسته و همدستان امپرياليست عليه 
تای خائنانه امپرياليست دکه کو“ چاوس“حکومت ملی 

، ، در گرجستانکا را به حمايت مردم در هم کوبيدآمري
اين .  و پاره ای ممالک ديگر روبرو بوده و هستيماوکرائين
 کردن امپرياليستی با هدف استقرار “اوکرائينيزه“سياست 

تسلط امپرياليسم و روی کار آوردن مهره های خود 
فروخته آنها در مبارزه با رقيب امپرياليستی و يا رژيمهای 

اين سياست . وب برای امپرياليستها صورت ميگيردنامطل
از مدتها قبل با برنامه ريزی طوالنی همراه با کار دراز 

 در “ايون ايلی يسکو“تجربه . مدت تبليغاتی آماده ميشود
رومانی که وی را سالها در الی پوست پياز نگهداشته 

احمد “، “اياد عالوی“، در يوگسالوی“ چيجنجي“، بودند
و و رئيس جمهور آمريکائی عراق “ سيا“ال  عم“الشلبی

 “غازی عجيل الياور“دانشجوی سابق عراقی در آمريکا 
که بيکباره يادش آمده بايد کت وشلوار و کراواتش را با 

 دانشجوی گرجی “ساکا شويلی “،لباس عربی عوض کند
در مقابل .... آموزش ديده و تبعه آمريکا در گرجستان و

 چشم خود را بر اين واقعيات  کوته فکری است که،ماست
  .  ببنديم

  :حال به تجربه فراموش شده ويتنام بنگريم
تشديد جنبش آزاديبخش ملی در هندوچين منافع امنيتی “

آمريکا را در خاور دور در معرض خطری جدی قرار 
يک ويتنامی “ نگوين ديم“،  در پی اين اعالم خطر.“ميدهد

“ ليک وود“ شهر تبعه آمريکا که از سالها پيش مقيم در
نيوجرسی بود و تحت نظر سرهنگ النسديل آمريکائی 

، با فاصله را در ويتنام اداره ميکرد“ سيا“يک گروه محلی 
کوتاهی اول به نخست وزيری و بعد به رياست جمهوری 
ويتنام رسيد و اندکی پس از آن تمام اختيارات ديکتاتوری 

ون ، ليندن جانسدرست در همان موقع. را قبضه کرد
 – شد  آمريکای که بعدا رئيس جمهور-سناتور متنفذ کنگره

را “ نگودين ديم“در سخنرانی معروفی در کنگره 
تقوای جرج “ خواند و توضيح داد که او “چرچيل آسيا“

، شجاعت آندريو جاکسن و کاردانی فرانکلين واشنگتن
اسناد (.“روزولت را يکجا در خود گرد آورده است

 Pentagone Papers آمريکا   محرمانه وزارت دفاع 
 ص ١٩٧١منتشره در شماره ويژه نيويورک تايمز سال 

٢٧  .(  
را ارتش آمريکا پس از شکستهای “ آسياچرچيل “همين 

متناوب در ويتنام با يک کودتا سرنگون کرد و به قتل 
تجربه ويتنام را امپرياليستها مجددا در شرايط . رسانيد

  .فته اندجغرافيای سياسی جهان بکار گر
با اين روش فقط حزب طبقه کارگر و در ايران حزب کار 

که مظهر حافظه تاريخی طبقه کارگر ايران ) توفان(ايران
است ميتواند مبارزه کند و با کياست در رهبری مبارزه 

بايد با تقويت . مردم آنها را به سر منزل مقصود برساند
حزب طبقه کارگر فرمان رهبری جنبشهای مردمی و 

نزاع بر سر کسب . رضائی عمومی را به چنگ آوردنا
رهبری جنبشهای اعتراضی و در بسياری موارد برحق 

اگر در اين مبارزه ضد انقالب موفق به رهبری . است
مبارزات مردم شود آنها را به بيراهه برده و مدت اسارت 

بايد طرح کودتای خزنده را با . مردم ما را افزايش ميدهد
ی طبقه کارگر و زحمتکشان به عکس کياست و سازمانده

آن بدل کرد و بورژوازی همدست امپرياليسم را منفرد 
نمونه ونزوئال که بسيج مردمی را در مقابل . گردانيد

دسيسه امپرياليستی قرار داد و جبهه ارتجاع را درهم 
  .  شکست تجربه موفقی است

  
“هانتيگتون“ ی“نبرد فرهنگها“تئوری 

من زدن به جدالهای، داومبارزه با اسالم
  مذهبی

برخورد ميان تمدنها بزرگترين خطر برای صلح جهانی “
يک نظمی که مبتنی بر تمدن های جهانی باشد . است

مطمئن ترين حافظ برای جلوگيری از جنگ جهانی 
  ).، نبرد فرهنگهانقل از کتاب هانتيگتون(.“است

پروفسور هانتيگتون استاد يهودی دانشگاه هاروارد 
نبرد “در چند سال پيش با انتشار کتابش در مورد آمريکا 

، ، هندو، بودا با اسالممبارزهذهنی سنگ “ رهنگهاف
کنفوسيوس که بنظر وی تمدنهای عقب افتاده و دشمنان 

وی پيشگوئی کرد که پس . تمدن غرب هستند را بنا نهاد
جهان ) توفان-بخوانيد رويزيونيسم(از نبرد با کمونيسم
رای نبرد با اسالم و ساير اديان که غرب بايد خود را ب

گويا در پی تهاجم فرهنگی به ارزشهای معتبر عمومی 
تئوری جنگ صليبی عليه اسالم . غربی هستند آماده کند

ويژ “وی از . برای نخستين بار از اين مرجع برخاست
 که آنرا در سخن راند“ گی عصر پس از جنگ سرد 

در پس هر کدام البته . قالب تئوريهای خويش بيان داشت
از اين پرچمهای مذهبی که آقای هانتيگتون افراشته بود 

، هندوستان که ميتوانستند اپنژ، چهره های ممالک چين
احتماال رقبای سختی برای امپرياليستهای غربی شوند 

دنيای اسالم از آن جهت مطرح ميشد که بازار . پنهان بود
 در بر فروش عظيمی را از اندونزی تا اروپا و آفريقا

ميگرفت و بزرگترين منابع نفت و گاز جهان را در خود 
ايجاد رعب نسبت به ممالک مسلمان در . پنهان داشت

، ساختن لولوئی از اسالم برای افکار عمومی مردم غرب
آنها طبيعتا کار امپرياليستها و بويژه امپرياليست آمريکا 

 ميکرد  و توجيه را برای سياست تهاجمی بعدی تسهيل
ا افکار عمومی از سالها قبل برای چنين روزهای زير

 اين .مهيا شده بود“ نبرد فرهنگها“با تئوری اضطراری 
لشگر کشی عليه اسالم زمانی صورت ميگرفت که 
امپرياليستها با مسلمانان بنيادگرای طالبان در افغانستان و 
يا در عربستان سعودی و يا حتی در الجزاير و پاکستان 

.  را داشتند و از آنها حمايت ميکردندبهترين مناسبات
امپرياليستهای اروپائی با تئوريهای هانتيگتون که برای 
توجيه سرکردگی آمريکا اختراع شده و زمينه ذهنی 

مهيا ميسازد را “ پيشگيرانهاقدامات “پذيرش سياست 
آنها همه را برحذر ميدارند از اينکه اسالم . موافق نيستند

اين سياست . برابر قرار دهندرا الزاما با تروريسم 
نابخردانه صدها ميليون مسلمان جهان را عليه 

آنها به صراحت می گويند که . امپرياليستها برمی انگيزد
آنها می . مبارزه با تروريسم به مفهوم جنگ تمدنها نيست

خواهند در اين مبارزه عليه تروريسم ممالک اسالمی را 
  ٤ صفحه ادامه در... واقعيت. نيز شرکت دهند

پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  رکزیگزارش سياسی هيأت م...
برگذاری چنين انتخابات فرضی و.   تائيد حزب ما باشد

خوشخياالنه در حاليکه قدرت سياسی و اهرمهای
سرکوب در دست رژيم است توهمی بيش نيست چنانچه
مردم مجددا رای به بر چيده شدن نظام سرمايه داری
جمهوری اسالمی و يا طرد مجدد سلطنت بپردازند و

حداقل جمهوری دموکراتيک جمهوری سوسياليستی و يا 
و انقالبی مردمی را طلب کنند آنگاه بوقهای تبليغاتی به 

تجزيه.  صدا در ميآيد که در انتخابات تقلب شده است
طلبان کرد و آذری و عرب و بلوچ که نوکر جرج دبليو 
بوش و آريل شارون هستند تهديد به جدائی خواهند کرد

ومانی و کويت مانند ر. و جنگ روانی آغاز خواهد شد
 را از بيمارستانها و يا قبرستانها با ياری“مرده ها“

 به“شهدا“افراد سازمان امنيت داخلی و يا خارجی بنام 
.خيابان ميآورند و به تحريک افکار عمومی ميپردازند

،“چپ“سازمانهای صهيونيست ساخته ی 
رويزيونيستهای همدست امپرياليست با وعده اشغال چند

در خدمت“ آبدار با پشتک وارو زير عنوان مقام نان و
 تسليم طلبی خويش“  در شرايط خطير کنونیمنافع ملی

  . را توجيه خواهند کرد
در مورد ايران کادرهای سياسی آموزش ديده دانشگاهی
.توسط آموزگاران آمريکائی در آمريکا حضور دارند
آنها در پی آن هستند که نخست يک جنبش ليبرالی در

ناراضی و سرخورده از جنبش اصالح طلبی ايران 
جمع آوری امضاء برای رفراندم بی. بوجود آورند

دورنما که معلوم نيست چند هزار تای آن جعلی و از
طرح، همين نوع مرده های از قبر در آورده است

شعارهای ليبرالی و کنار گذاردن خواستهای زحمتکشان
 صورت“همه پرسی“با اين دستآويز که نخست بايد 

،گيرد و شعارهائی طرح شود که مقبوليت عمومی دارد
از زير طرح خواستهای عدالت اجتماعی و حقوق

و طرح مسئله ملیرد به امپرياليسم وزحمتکشان و برخ
 آنها از استراتژی .فرار ميکنندو حقوق خلقها در ايران 

ورشکسته گذشته خود که ميگفتند انتخاب نوع حکومت
از تغيير رژيم محول کرد به استراتژیرا بايد به بعد 

بر. جديدی متوسل شده اند که ماهيتا با قبلی فرقی ندارد
نظام“اساس اين استراتژی فراخوانی مبتنی بر 

 در“اکثريت“ با حکومت “دموکراسی ليبرالی
چهارچوب اعالميه حقوق بشر علم ميشود که در مورد

ه اساسآينده حکومت ايران يعنی ماهيت قدرت سياسی ک
اين فراخوان از. هر تحولی است سکوت ميکند

، شاهپرستی دم نميزند که موجب انزجار عمومی است
بلکه در عمل داربست حکومت سلطنتی را پی ريزی 

  . ميکند
فراخوانهائيکه تمايز روشنی با نظام منفور سلطنت که
،انقالب شکوهمند بهمن آنرا طرد کرده است نکشد

تقالل ايران و تماميت ارضی ايران  به اسهائيکه فراخوان
اشارهو نقش امپرياليسم و صهيونيسم بعنوان خطر بالقوه 

 زحمتکش، فراخوانهائيکه به اکثريتای نداشته باشد
جامعه ايران تکيه نکند و از بدو امر دموکراسی

، فراخوانی امپرياليستی را تبليغ کند–مشکوک ليبرال 
برسميتان را ردهای انقالب ايروکه نخواهد دستآ

شناخته آنرا با نفی ديالکتيکی و نه نيهيليستی در جهت
تکامل دهد و جمهوری منفور جمهوری اسالمیتاريخی 

را به يک جمهوری دموکراتيک مردمی بدل کرده و
، فراخوانی که چشم به گذشته داشته باشد تا بهارتقاء دهد

،، فراخوانی در خدمت دشمنان مردم ايرانآينده
فراخوانی جرج بوشی و رامز، نی سلطنت طلبیفراخوا
نی است که در فراخوا،، فراخوانی عقب ماندهفلدی

و عجيب نيست که تونی بلر .  مردم ايران نيستخدمت 
و جک استراوو و رامزفلد و کالين پاول و آريل شارون

 هر فرد معتبری که،و فرح ديبا نيز آنرا امضاء کنند
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 آن وسخن ميرانيم بر سر اساس مذهب اسالم و ماهيت
مضمون اين . تقابلش با تمدن و علم و حقوق بشر نيست

و به پندار مشتی گمراه و متوهم ، مبارزه مذهبی نيست
 اسالم در قاموس.ميان تجدد و سنت نميباشد تضاد

امپرياليسم  خوب است اگر در خدمت اهداف
امپرياليستها برای به بند کشيدن ملل و کشتار

ه کار رود و اسالم بدکمونيستها و نيروهای مترقی ب
است اگر وسيله ای برای اخالل در کار سياست و
برنامه امپرياليستها و بعنوان وسيله يا پوسته ای برای 

آنوقت اين. مبارزه با آنها مورد استفاده قرار گيرد
اسالم تروريست است و بار تهاجم فرهنگی عقب مانده

ريشه، تسخير جهان و داشته و هدفش نابودی غرب
. شيوه زندگی آمريکائی و يا غربی استن کردن ک

. ، ضد تمدن و آدمخوار است، ضد مدنيتضد زن
آنوقت. باين ترتيب پيروزی اسالم پايان تاريخ است

اسناد ومدارک و فيلمهای اين ددمنشی اجازه مييابند از 
آرشيوهای ده سال پيش بيرون بيايند و به افکار

يغات جنگ صليبی ريشه تبل. عمومی نشان داده شوند
ايجاد فضای رعب و. جرج بوش در همين نهفته است

وحشت برای زائيدن دنيائی از خون و دهشت بی
، برای جهانی کردن جنايات امپرياليستی و قلع وپايان

  .قمع جهان
پس ماهيت نزاع که هم اکنون در گرفته است بر سر
نفس اسالم نيست بر سر آن است که ديگر اين اسالم

حتی امروز. نب امپرياليستها قابل کنترل نيستاز جا
.مورد احترام آمريکائيهاست“ خوب“نيز اسالم 

پيچيدگی برخورد به مقاومتهائی که پوسته اسالمی و
  .پايه توده ای دارند نيز از همين جاست

در اين جاست که برخورد به حرکتهائی که در زير
تپوسته اسالمی هستند بايد با دقت و احتياط صور

فرق است ميان آن حرکت ارتجاعی اسالمی در. گيرد
الجزاير که با اکثريت خويش در يک انتخابات 
دموکراتيک قصد دارد قدرت سياسی را به کف آورد و
فاجعه بيافريند با آن جنبش اسالمی که بطور مسلح 
برای اخراج صهيونيستها و يا امپرياليستها از

را بايد دولتحرکت نخست . کشورشان مبارزه ميکنند
ولی اسلحه کشی. الجزاير با تمام قدرت سرکوب کند

بر روی بخشی ازجنبش مقاومت که حتی اگر با پوسته
و يا در، اسالمی در عراق عليه دشمنان بشريت بجنگد

،لبنان با اشغال کشورشان توسط اسرائيل مبارزه کنند
همدستی با امپرياليست آمريکاست که بزرگترين مدافع

ين حکومتهای جهان است و به عراق رفته تا سياهتر
مردم اين کشور را به فقر و فالکت بکشاند و غارت

 اين است که کمونيستها مجاز نيستند بدون برخورد.کند
مشخص به شرايط مشخص به احکام کلی در اين

 زمينه متوسل
کمونيستها بايد ماهيت نبردی را که در عراق.  شوند

اين نبرد نبردی ضد. ددر گرفته است مشخص کنن
استعماری و عليه امپرياليستهای آدمخوار و متجاوز و
ضد بشر و ضد تمدن است که برای غارت عراق به

خواسته مردم عراق که خواهان خروج. منطقه آمده اند
بی قيدو شرط استعمارگران است يک خواسته عادالنه

نه تنها بايد استعمارگران را. و قابل پشتيبانی است
دريا ريخت بلکه بايد همدستان اين نيروهای ب

.استعماری را در عراق بشدت مجازات کرد
کمونيستها بايد در اين متن مبارزه کنند و
تالش کنند که رهبری مبارزه پيگير ضد

هر نوع همکاری. امپرياليستی را به کف آورند
با امپرياليستها و حکومت دست نشانده آنها با دستآويز

“مبارزه با اسالم سياسی“و يا “ تمدن“ا و ي“ مدنيت“

همدستی خائنانه با امپرياليستها و سياستی ضد کمونيستی و 
 و عمال زمينه محول کردن رهبری جنبش ارتجاعی است

  .را به متعصبين مذهبی فراهم مياورد
. روش کمونيستها در برخورد به مذهب روشن است

افيون توده کمونيستها مذهب را و نه تنها مذهب اسالم را 
مذهب همواره در تاريخ مبارزه طبقاتی در . ها ميدانند

عصر جديد وظيفه خلع سالح روحی زحمتکشان را بعهده 
ولی آيا هر حرکت مذهبی در تمام سير تاريخ . داشته است

و در تمام موارد چنين نقشی را ايفاء کرده است؟ مسلما 
مان مگر ميشود ارزيابيها را در خارج از ز. چنين نيست

  ومکان انجام داد؟
در ميهن ما ايران در گذشته جنبشهای ايرانی ضد قوم 

 و انشعاب از مذهب رسمی به “الحاد“تازی با پرچم 
. مبارزه با نيروهای اشغالگر و غارتگر و ظالم پرداختند

، پيروان خرم دکيانز، پيروان پاک دينی مپيروان دين مانی
ی ايدئولوژيکی ، بابيه همه وهمه پرچمها، شيعياندينان

بودند که در تحت لوای دين جديد تيشه به ريشه افکاری 
، ، تسلطميزدند که مذهب رسمی با اتکاء به آن اشغال

می داد و عيت رو، ظلم و بيدادگری خويش را مشغارت
پاپ های کليسا در اروپا . حضور خويش را توجيه ميکرد

ی و خلفا اسالم در ممالک زير سلطه  اسالم از حربه فکر
اين . مذهب برای ادامه تسلط خويش استفاده ميکردند

شرايط می طلبيد که طبقه محکوم نيز با پرچم تجديد نظر 
 اساس ايدئولوژيک اسارت خويش را آماج ،در مذهب

شکل مبارزه اين جنبشها مذهبی بود و از . حمله قرار دهد
تصور اينکه . نظر تاريخی جز اين نيز نميتوانست باشد

نها پيش در آغاز پيدايش فئوداليسم شعارهای جنبشی در قر
  . اشی از سفاهت است ن،سوسياليستی بدهد

امروز  شايد بتوان در جهانی که ما را در برگرفته است به 
ما . اين واقعيت تاريخی اشاره کرد و از روح آن آموخت

همواره گفته وميگوئيم که وظيفه ما ارزيابی مشخص از 
  . به چه معناستاين گفته . شرايط مشخص است

گفته ميگردد که مذهب اسالم در ممالک مسلمان رو به 
رشد است و چنانچه انتخابات آزاد در اين کشورها برگذار 
شود در اکثر قريب باتفاق آنها حکومتهای  مذهبی پيروز 

و از آنجا که بنيادگرايان مذهبی بشدت ضد غربی . ميشوند
اه سياستهای اند و آمريکا آنها را مانع مهمی بر سر ر
بنيادگرايان .  خويش ميبيند کمر به نابودی آنها بسته است

، دشمنی مذهبی به تروريسم و عقب ماندگی و زن ستيزی
با حقوق بشر و دموکراسی و آزادی وحقوق دموکراتيک و 

   .مدنيت متهم ميشوند
البته اين اتهامات به بنيادگرايان مذهبی که جمع وسيعی از 

تعصب و يا کمتر متعصب اسالمی جنبشهای کم و بيش م
را در بر ميگيرند بی پايه نيست و نميتوان آنها را ناديده 

ولی کمونيستها در تحليلهای خويش نبايد فقط به اين . گرفت
ما کمونيستها در برخورد به پديده ها . جنبه ها توجه کنند

آنها را ديالکتيکی در روند تاريخی تکاملشان مورد 
م تغييراتشان را در نظر ميگيريم  تا ارزيابی قرار ميدهي

آيا ميتوان با اين . تصوير درستی از آنها به کف آوريم
دستآويز اشغال و غارت ممالک اسالمی را توجيه کرد؟ آيا 

، حتی اين تائيد تاريخ خونبار استعمار در سراسر جهان
  جهان غير مسلمان نيست؟

يه های يک نگاه به اين جنبشهای اسالمی نشان ميدهد که پا
اساسی آنها را نه طبقات حاکم بلکه طبقات محکوم و تحت 

زمانيکه هنوز از شکست سوسياليسم و . ستم تشکيل ميدهند
خيانت رويزيونيستها سخنی در ميان نبود احزاب انقالبی و 
کمونيستی قادر شده بودند رهبری مبارزه زحمتکشان را 

متشکل به کف آورند و آنها را عليه طبقات حاکمه مرتجع 
احزاب کمونيستی مانع ميشدند که مذهب به . و بسيج کنند

عنوان حربه خلع سالح روحی زحمتکشان به کار گرفته 
  ٥ادامه در صفحه ...                 سوسياليسم. شود

  گزارش سياسی هيأت مرکزی...
متحد آمريکا همواره در ِ  آن است که اين ممالک اسالمی 

مبارزه با نيروهای انقالبی و آزاديبخش متحد آمريکا بوده 
مبارزه با تروريسم نيز که حدود و ثغور آن روشن . اند

نيست وتعريفش به منويات ملوکانه جرج دبليو بوش وابسته 
از نظر امپرياليسم هر . ين قماش استاست نيز از هم

واقعا ه ک، صرفنظر از اينمخالفی تروريست است
از همان نظر هر نهضت مقاومتی . تروريست باشد يا نباشد

نهضت تروريستی است زيرا به ديکته امپرياليسم تمکين 
ترغيب به جنگ صليبی گرچه که در ممالک . نميکند

انی کردن متروپل افکار عمومی متوحش را برای قرب
، تفتيش ، نقض حقوق دموکراتيکآزادی در پای امنيت

  اختناق و تجاوز و توسعه طلبی “هموج“عقايد و گسترش 
به خارج مهيا ميسازد ولی  اين خطر را دارد که سران 
ممالک اسالمی که هم مورد نفرت مردم هستند و هم دست 
حمايت امپرياليستها از پشتشان برداشته ميشود را در 

اين . کشان به انزوا بکشاند و در خطر سقوط قرار دهدممال
امر را اروپائيها بهتر درک کرده اند و عليرغم اينکه 
تروريسم را بهانه قرار داده تا بخشا حقوق دموکراتيک را 
در ممالک متروپل نقض کرده سيستم پليسی حاکم کرده و 
اختيار را به سازمانهای امنيتی برای سرکوب جنبش 

، گوشزد ميکنند که مبارزه  کارگری بدهندانقالبی و
، همراه با تبليغات نابجا باعث تقويت نادرست و شتاب آلود

تروريسم است که الزاما عمليات تروريستی را فقط منظور 
 منظور نظر نداشته بلکه جنبشهای مقاومت مردمی را نيز 

اين اختالف را در برخورد اروپائيها با آمريکائيها . دارند
له عراق ميبينيم که با پيشگوئی آلمان در مسئ

بخوانيد نهضت مقاومت ضد استعماری مردم (“تروريسم“
در عراق پس از حمله آمريکا و اشغال خاک ) توفان-عراق

  .شده استنيز تقويت اين کشور نه تنها برطرف نشده بلکه 
قهر و آشتی امپرياليستها نسبت به اسالم به مصالح آنی و 

گردد و نه اينکه آنها اساسا مذهب را افيون آتی آنها بر مي
توده ها دانسته و هرگز حاضر نيستند برای فريب مردم از 

تجربه تجاوز به عراق و رسالت . اسلحه مذهب سود جويند
پيامبر خود ناميده ی بنام جرج بوش تا در دفاع از 
مسيحيت و برپائی يک جنگ صليبی تمام عيار عليه 

کند بهترين نمونه اين رياکاری مسلمانان قبول مسئوليت 
امپرياليستها هرگز از اينکه در عربستان سعودی . است

دست و گردن ميزدند و ميزنند و حقوق بشر را رعايت 
نميکردند و نميکنند و منصفانه بنگريم رژيم مالهای ايران 

  بودند  و هستند نگرانی “انقالبی و مترقی“در مقابل آنها 
ا از اينکه پاکستان حکومت مذهبی آنه. وجدانی نداشته اند

 هنديهای“ را در مقابل “پاکی“ايجاد کرده بود و کشور 
 تاسيس نموده و قوانين اسالمی را اجراء ميکرد و “نجس

زير بغل بنيادگرايان طالبان را گرفته بود هرگز احساس 
با ياری همين مسلمانان مرتجع حزب ، ناراحتی نکردند

ونزی يک ميليون کمونيست را اللهی بود که در کودتای اند
. به قتل رساندند و اجساد آنها را به رودخانه ها افکندند

، عقب ، ضد بشری، ضد انقالبیاينکه اين رژيمها مرتجع
مانده بودند ظاهرا در درجه چندم اهميت قرار داشت و 
تهديدی برای تمدن غرب به حساب نيامده و خطر تهاجم 

م بود که همواره ابزار همين اسال. فرهنگی هرگز نداشتند
مبارزه امپرياليسم عليه کمونيسم و طبقه کارگر محسوب 

، يار اين اسالم هرگز برای امپرياليسم خطرناک نبود. ميشد
اسالم زمانی برای امپرياليستها . و ياور امپرياليسم بود

خطرناک شد که تاريخ مصرف آن در مبارزه با کمونيسم 
ا رقيب سوسيال و نيروهای انقالبی در مبارزه ب

حال . امپرياليستی خويش اتحاد شوروی به پايان رسيد
“ سرخر“ديگر اسالم . ديگر به نيروی اسالمی نيازی نبود

  .  و بايد تکليفش روشن ميشدو مزاحمت ايجاد ميکردبود 
اين تجارب نشان ميدهد که مضمون نزاع کنونی  که از آن 
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

هيچ انسانی از کشتن خودش . برايشان فراهم آورده اند
مسرور نيست ولی بايد ديد چه شرايط غير انسانی و 
ددمنشانه ای به وی تحميل شده است که وی حاضر است از 

وقتی زندگيش همه ، پر ارزشترين دارائيش صرفنظر کند
و صهيونيسم ارزشهای زندگی کردن را از دست بدهد 

وامپرياليسم چنين محيطی را و نه تنها در فلسطين بلکه در 
افغانستان و عراق به مردم تحميل کنند که راهی برای آنها 

راهی برای آنها ، جز توسل به آخرين وسيله نجات نگذارند
نميماند تا با انتحار خود ضربه ای جانانه به دشمنان بشريت 

 امپرياليستها و صهيونيستها جنايت کاران واقعی. وارد آورند
ريشه اقدامات اين قربانيان ترورهای امپرياليستی و . هستند

دولتی در مذهب اسالم نيست گرچه که ميتواند پرده ذهنی 
، ريشه اين اقدامات در بيعداليتهای توجيهات آنها باشد

، ، غارتگريهااجتماعی است و تا زمانيکه اين بيعدالتيها
 ه دارد جنبشهای اسالمی از هر رنگستمها و چپاولها ادام

در شرايط فقدان جنبش قدرتمند کمونيستی امکان که باشند 
 اين جنبشها در ممالک .دارندو جذب توده های مردم را  ءبقا

غير اسالمی مسلما رنگ ديگر و چه بسا رفرميستی بخود 
اينجا سخن بر سر علت ومعلول است و نه بافتهای . بگيرند

هر کس که اين تحليل مارکسيستی را .  ذهنیتبليغاتی بی پايه
نفهمد به بلندگوی تبليغاتی صهيونيسم و امپرياليسم بدل 

کمونيستها در تحليلهای خويش بايد ريشه مسايل . خواهد شد
 ماهيت حرکت آنها را صرف نظر از گزينش  را بيابند و

در اين جا سخن بر سر رابطه . شکل مبارزه تشخيص دهند
اگر صهيونيستهای اسرائيلی مناطق . تعلت و معلول اس

اشغالی فلسيطين را ترک کنند مسلما قربانی عمليات انتحاری 
اين صهيونيسم و امپرياليسم است که . فلسطينيها نخواهند شد

با ايدئولوژی ضد بشری خويش و برای تامين حداکثر سود و 
غارت جهان مردمان خويش را بدون واهمه قربانی ميکند و 

دو جنگ جهانی و صدها . وشت دم توپ ميسازداز آنها گ
جنگ منطقه ای در سراسر جهان به رهبری اين دشمنان 
بشريت گواه ماهيت ايدئولوژی ضد بشری و درندگی 

امپرياليستها و صهيونيستها با موذيگری ريشه . آنهاست
عمليات انتحاری را به اسالم منتسب ميکنند تا بر جنايات و 

ا و استبداد وحشيانه خود پرده استتاری ، چپاولگريهبيعدالتيها
، ، حال آنکه تاريخ مملو از عمليات انتحاری استبکشند

فداکاری و از جانگذشتگی خلقها که برای رهائی خويش از 
، امری که کوچکترين يوغ سبعانه استعمار مبارزه کرده اند

در اين جا سخن بر سر يک . ربطی هم به اسالم نداشته است
ما کمونيستها مبارزه با مذهب را . وژيک استمبارزه ايدئول

از مبارزه طبقاتی جدا نميسازيم چون گزينش روش نادرست 
مبارزه ما را به نتايج عکس ميرساند و شاديبخش دشمن 

  .است
. فاشيستها با تحليل مشخص از شرايط مشخص کاری ندارند

آنها ميگويند چون مثال اکثريت خلقی به بنيادگرايان مذهبی 
يدهد قتل عام آنها توسط امپرياليستها و نيروهای رای م

.  و عملی مترقی است، مجاز استاشکالی ندارد“ متمدن“
 و ، به تحليل طبقاتی کاری ندارندفاشيستها به مبارزه طبقاتی

فقط شکل مذهبی يک مبارزه را برای توجيه سالخی آنها 
برای آنها سيمای سياسی جهان کنونی را . کافی ميدانند

 آدمخوار “اسالم سياسی“ با “متمدن“ه آمريکای مبارز
ريشه اين تفکر ارتجاعی در اين است که . تشکيل ميدهد

، دموکرات و آزاديخواه ، متمدنامپرياليسم را ماهيتا مترقی
ميداند که برای همه دموکراسی و آزادی و ثروت به ارمغان 

گويا امپرياليسم چشم به تماميت ارضی ممالک . ميآورد
قصد ندارد منابع اوليه آنها را غارت کند و رژيمهای ، ندارد

 امپرياليسم بشر .دست نشانده در اين ممالک بر سر کار آورد
دوست است و ميخواهد با لشگر کشی و مايه گذاشتن از 

به همه درس دموکراسی . جيبش دنيا را بهشت برين کند
 ، اقتصاد آنها را تقويت کند اين ممالک را توسعه دهد تابدهد

 در ماهيت اين .حتی از امپرياليستها نيز سبقت بگيرند
تئوريها امپرياليسم فرشته است و مخالفين امپرياليسم مشتی 

 را نفهميده اند و “اين حقايق روشن“سفيه هستند که تا کنون 
نسبت به اين همه مهربانی و الطاف بی پايان امپرياليسم 

شر دوست ناشکری ميکنند و به امپرياليستهای دلسوز و ب
باين جهت آنها استفاده . بی احترامی کرده توهين رواميدارند

  .از مقوله امپرياليسم و صهيونيسم را ممنوع اعالم ميکنند
کمونيستها بر اين نظرند که مثال اگر مبارزه آزاديبخش 
مردم عراق پوسته مذهبی نيز بخود بگيرد در ماهيت 

مپرياليسم استقالل طلبانه اين جنبش که ضربه کاری به ا
وارد کرده وی را از منطقه بيرون ميکند و در مقياس 
جهانی اهميت استراتژيک دارد تاثيری ندارد و اين اقدام 

مسلما فرق است ميان . مردم عراق يک اقدام انقالبی است
آن رهبران مذهبی که اشغال عراق را تائيد کرده و برای 

ک کشور  توسط آمريکائيها در ي“انتخابات آزاد“برگزاری 
اشغالی سينه ميزنند و مردم را فريب ميدهند و با يک من 
عمامه همدست امپرياليسم هستند و آن رهبران مذهبی که 
اسلحه بدست بر عليه اشغالگران و متجاوزين استعمارگر 
ميرزمند و خواهان تعيين سرنوشت کشورشان بدست 

آن مراجع مذهبی که در مورد قتل عام . خودشان هستند
لوجه سکوت کرده اند ننگ تاريخ عراق هستند ولی مردم ف

  .  در واقع مسلمانند
روشن است که اين وظيفه نيروهای کمونيستی و انقالبی 
است که  با پرچم خويش به ميدان آمده و رهبری  مبارزه 
آزاديخواهانه خلق عراق را بعهده گيرند و مانع شوند که 

. کشيده شودجنبش استقالل طلبانه مردم عراق به بيراهه 
هيچ نيروی انقالبی نميتواند بر غارت و تجاوز امپرياليستی 
به کشوری مفروض به صرف اينکه مردم اين کشور نوع 
خاصی از مذهب را برای خويش برگزيده اند صحه 

مبارزه در عراق مبارزه مذهبی نيست مبارزه ای . بگذارند
. ماهيتا آزاديبخش و استقالل طلبانه و ضد استعماری است

برای . اين نکات است که در تحليل بايد برجستگی پيدا کند
طرد امپرياليسم و صهيونيسم از ممالک تحت سلطه 
اشغالگران استفاده از هرگونه وسيله ابراز مقاومت و 

خلقهای جهان حق . سرکوبی دشمن مشروع و قابل فهم است
دارند گور اين دشمنان وهمدستان داخلی آنها را به 

  . ادامه دارد. ... ممکن بکنندعميقترين وجه
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  گزارش سياسی هيأت مرکزی...
 توانسته بود آن پرچم ارزشمند ايدئولوژيک را برافرازد

که دنيائی که آنها بايد برایو به زحمتکشان نشان دهد 
، دنيائی که به رهائی آنها منجر ميشودآن مبارزه کنند

کار به جائی رسيده بود که. نامش دنيای سوسياليسم است
بسياری از مذهبيون نيز با پذيرش ضرورت زمان و

 مذهب و،اعتبار و محبوبيت جهانی سوسياليسم
ای سوسياليسم را مخلوط کرده و از آن معجونی بر

سازمان مجاهدين“رهائی ستمديده گان ميساختند نمونه 
 در ايران و کشيشهای مدافع تئوری رهائی در“خلق

آنها ناچار بودند برای. آمريکای جنوبی از اين قبيل اند
اينکه در ميان زحمتکشان منفرد نشوند راه نجاتی برای 

واژه. مذهب بجويند و يک ديد التقاطی را اختراع کنند
اين . ستهای اسالمی از همين جا منشاء ميگيردمارکسي

وضعيت تا زمانيکه آرمان و ايده آل سوسياليسم مشعل
فروزان راه آينده زحمتکشان بود و به آنها نيرو وقدرت

 همچنان برقرار،ميبخشيد و به آينده اميدوار ميساخت
با خيانت رويزيونيستها به کمونيسم و همدستی آنها. بود

و با فرو پاشی کانون دروغين زحمتکشانبا امپرياليسم 
در امپراتوری سوسيال امپرياليستی شوروی برای
کسانيکه اين دنيای دروغين رويزيونيستی را سوسياليسم

 اين دنيای ،می پنداشتند که تعدادشان در جهان کم نبود
، اين جامعه آرمانی قابلرنماو، اين دآرمانی و ايده آل

ارج شد و به افسانه هادسترسی از دنيای واقعيت خ
،زحمتکشان. پيوست که هرگز قابل دسترسی نخواهد بود

ء نيرو و الهام خويش شاملتهای زير سلطه بيکباره سر من
. و به ياس و سرخورده گی دچار شدندرا از دست دادند

در حالی که ستم طبقاتی و ملی نه تنها بر جای خود باقی
ه بود و آنها شدبا شکست کمونيسم تشديد نيزوحتی بود 

آنها شاهد بودند که دشمنان. آنرا روزانه حس ميکردند
، ستم و آنها جری تر شده و بی شرمانه تر عمل ميکنند

 آنوقت بود که زمينه ذهنی که.استثمار را تشديد ميکنند
از دنيای واقعی فانی به دنيای موهوم باقی پناه ببرند و
ایسرچشمه نيرو و الهام خويش را از نيروه

اينجا بود. ی آن دنيا طلب کنند آماده شدءالطبيعه ماورا
دموکراسیبازگشت به که در آنان “ الحاد مذهبی“که 

به پشت کردن به اين، به عدالت بنيادی، قبيله ای مذهب
دنيای فانی و بنای کاخ آرزوهايشان در دنيای باقی تجلی

، هر لغزشی آنها، هر سرخوردگیميکرد قدرت گرفت
ءتر متقاعد ساخت که بيک ذهنيت نوين قابل اتکارا بيش

.ء بود مذهب برای آنها اين داربست قابل اتکا.نياز دارند
فقرا، ، بازنده گانگانه ، سرخوردسيلی از پابرهنه گان

،  کوخ نشينان به، از همه جا رانده شده هاو بی چيزان
، در کنار آنهااين جنبش پيوستند و آماده فداکاری شدند

 از روشنفکران مايوس که دورنمای خويش را درسيلی
در ذم سوسياليسم کتابها سياهمبارزه از دست داده بودند 

کردند به همدستی با ليبراليسم نوين بورژوازی و
به اسلحه مذهب رویامپرياليسم پرداختند و پاره ای 

جديدی در يک“ لحدينم“آوردند و انديشمندان مذهبی و 
هر دو اين قشر از. گرديدندشرايط اجتماعی نوين 

باين. روشنفکران در پيدايش چنين شرايطی مقصرند
جهت است که در برخورد به حرکتهای توده ای اسالمی

ء کرد ونميتوان فقط به ديدن پوسته اسالمی آن اکتفا
 و ترکيب طبقاتی و، عملکردنهاخواستها و شعارهای آ

شرايط پيدايش و تحول تاريخی آنها را از نظر
، آنها را از شرايط زمان و مکان منتزع کرد وفروگذارد

 و باصطالح همه را بيک چوب بدوناظهار فضل نمود
نميتوان  باين . تحليل مشخص از شرايط مشخص راند

مهم بی توجه بود که داوطلبان عمليات انتحاری
فلسطينيها خود قربانی شرايط غير انسانی و جنايتکارانه

تهای اسرائيلی و امپرياليستها ای هستند که صهيونيس

  دانمارک...م همبستگیپيا
  . منطقه تقويت کرده است

دو حزب مارکسيست ــ لنينيست ما که در اين
مبارزه بطور استوار متحد اند برای شکست
امپرياليسم و همدستانش و همچنين ارتجاع

  .محلی پيکار ميکنند
  رفقای عزيز،

حزب کار ايران و کنگره سوم آن برای متحد
گر و تودهکردن و رهبری نمودن طبقه کار

های زحمتکش ايران بسوی سوسياليسم و آينده
ای بهتر، مبارزه را بر پايه تئوری شکست
  .ناپذير مارکسيسم ــ لنينيسم استوار نموده است

ما با اعتماد به اينکه روابط آبديده شده بين دو
مان بيشتر تقويت خواهند شد برای شما حزب

  .آرزوی پيروزيهای بيشتری در آينده داريم
 ! زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

  ! زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
 ! با شکوه باد مارکسيسم ــ لنينيسم

از طرف کميته مرکزی حزب کارگران
  )A PK(دانمارک

دروته گرانا، دبير اول   کپنهاک، نوامبر
٢٠٠٤  

*****
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

دست هم از قدرت معجزه و نه تنها در ايران بلکه در
اين پول سرشار و بی حساب. همه جهان برخوردارند

بسيج قشر روشنفکر.  آنها در انتخابات بوديار و ياور
برای خدمت به اين سياست رژيم بخشی از سياست

اين روشنفکران گمراه بايد با نظريه. راهبردی رژيم بود
 به ميدان ميآمدند و مردم را“بد و بدتر“انتخاب ميان 

برای شرکت در انتخابات با اشاره به لولوی احمدی نژاد
به آنها می قبوالندند که اين دوربايد . تشويق ميکردند

باطل پايانی ندارد و بايد در دايره انتخاب و مشروعيت
از چاله به چاه. بخشيدن به اين نظام تا ابد سرگردان بود

،اين سرنوشت محتوم مردم است. افتاد و از چاه به چاله
 و بايد به اين قانون حفظ نظام تمکيناين قانون است

ان رژيم براه افتادند و جار زدند کهآنوقت انديشمند. کرد
.اياالناس به وبا رای دهيد. وبا از طاعون بهتر است

مشتی روشنفکران گمراه که گوئی وظيفه فريب مردم را
، کيابه عهده گرفته اند نظير محمود دولت آبادی

،، عمادالدين باقی، عبدالکريم سروش، مخملبافیرستم
جناح توده(وئی، علی عمرانیهاج، م، کديوراشکوری

بياری  ...و) جناح توده ای(، بابک امير خسروی)ای
رژيم جمهوری اسالمی آمدند و بنفع اين رژيم بنای
تبليغات را گذاشتند و مردم را دعوت کردند که به
مشروعيت اين رژيم رای دهند و در انتخابات شرکت

و ای ه، عامل قتلهای زنجيرتوگوئی رفسنجانی. کنند
، توگوئی رفسنجانی مسئولنيستا قاتل فروهره

خصوصی سازيها و سياست نئو ليبرالی امپرياليستها در
را، تو گوئی رفسنجانی نفت ملی شده ايران ايران نيست

خصوصی نکرده و به حلقوم خانواده اش فرو نکرده
، توگوئی رفسنجانی قاتل تحت تعقيب بين المللیاست
انان ايران، توگوئی رفسنجانی مسئول کشتار جونيست
، تو گوئی رفسنجانیبا عراق نيستجنگ ادامه در 

، تو گوئی فسادمسئول ترورهای خارج از کشور نيست
و ارتشاء در زمان حکومت ايشان به اوج خويش نرسيده

رفسنجانی آن کسی نيست که بعلت بدنامی هم. بوده است
اکنون ولی فقيه بر نقاط ضعفش دست گذارده و پرونده

بر مال ميکند و بر ضد وی ميليونها اعالميهاعمالش را 
رفسنجانی لجن تر از آن. افشاء گرانه منتشر شده است

.است که احمدی نژادها وی را متهم ميسازند
افشاءگريهای ولی فقيه بر ضد رفسنجانی در حقيقت

رفسنجانی .تبرئه رفسنجانی وکتمان حقايق واقعی است
سياست خصوصیهنوز به قدرت نرسيده اعالم کرد که 

سازی را ادامه ميدهد و با امپرياليستهای آمريکا و اروپا
کنار ميآيد به اميد اينکه جاسوسهای امپرياليستها و
دستگاههای ارتباط جمعی آنها در اين انتخابات بياری

، وی اعالم کرد مسئله بحران هسته ایرفسنجانی بيايند
به ضرردر روابط با خارج را به نفع امپرياليستها و 

رفسنجانی با اعالم هدفهای. منافع ايران حل خواهد کرد
خيانتکارانه ای که در پيش داشت در واقع به بيان اين
اظهارت برای فردای فرارش از ايران و اقامتش در

اقشار اجتماعی ياران رفسنجانی آن .کانادا نياز دارد
، خويشهستند که در اين دوره به االف و الوفی رسيده

سته و حال برای حفظ امنيت خويش بياد امنيترا ب
و اجرای قانون افتادهو احترام به حقوق مدنی جامعه 

 آنها ناله شان از بی قانونی و خود سری بلند است و.اند
آرزو ميکردند با روی کار آمدن رفسنجانی يک گذار بی

همه آنها. در و سر برای چاپيدن مردم فراهم شود
ل يک نيروی مستقل بعنوان بديلمخالف انقالب و تشکي

آنها ترجيح ميدهند از ترس انقالب. اين نظام هستند
بدامان رفسنجانی پناه برند تا وضع کنونی خويش را

در حاليکه رفسنجانی به خواستهای اين اقشار. حفظ کنند
و طبقات اجتماعی تکيه ميکند احمدی نژاد تکيه را بر

...               دیفقرا گذاشته و از رشوه خواری و دز
  ٧صقحه  بقيه در                                    

  ...بيانيه در مورد انتصاب
به کردن کسانی است که بعنوان معترض و منتقد

آن کس که بايد از خالی بندی. به ميدان آمده اند
سياسی دست بردارد و مطيع رهبری شود

–، ملی جناحهای مسخره موسوم به اصالح طلبان
، کارگزاران سازندگی و پادوهای آنهامذهبيها

نظير توده ايها هستند که تا به امروز در تحکيم
زيرا قدرت واقعی سياسی در. رژيم کوشيده اند
،، در دست سازمان امنيت رژيمدست رهبری

، نيروهای انتظامی و ديگرانسيجيهاب، پاسداران
معترضين به تقلبات انتخاباتی حرفهايشان. است
رزِِ“ و بقولی فقط ،ون پشتوانه عملی استبد

در.  و از دستشان کاری ساخته نيست“ميزنند
ميدان سياست آنکس حرفش خريدار دارد و مورد
توجه قرار ميگيرد که زور دارد و در صورت
لزوم زورش را برای پيشبردن حرفش و هدفش

نه رفسنجانی زور دارد و نه. بکار ميگيرد
يرا آنها ميدانند که چنانچهز. کروبی و نه سايرين

از زور ضعيف و پراکنده ای  که برخوردارند
ياری بگيرند مجموعه نظام به خطر ميافتد و
امکان پيروزی فوری را نيز ندارند اين است که
مهره بازی دست رهبر هستند که هر جا الزم شده

بازی کرده و آنها را به کار گرفته و با حيثيتشان
.ها را به چاه مستراح مياندازدپس از استعمال آن

رژيم جمهوری اسالمی در اين انتخابات با تجربه
اندوزی از انتخابات رياست جمهوری در دودوره

 خود را برای يک تقلب گسترده آماده کرده،اخير
وی فقط نياز به آن داشت که برای اين. بود

انتخابات که نتايجش از قبل معلوم بود مشروعيت
در اينجا سخن بر سر. آوردسياسی فراهم 

مشروعيت سياسی بخشيدن به رژيم است و نه
اقدام رژيم در انجام. انتخاب آزاد ميان بد و بدتر

تقلبات گسترده و آشکار نشانه آن است که آنها از
بی آبروئی و برمال شدن نقششان در اين زمينه

برای آنها مهم نيست که مردم دنيا. ابائی ندارند
ه انتخابات در ايران تقلبی بودهواقف شوند ک

،در آمريکابی بودن انتخابات ل، مگر تقاست
، در اردن و يا مصر وعراق و يا افغانستان

عربستان سعودی و ليبی و نظاير آن نقش مهمی
باج دادن اقتصادی و تمکين به بازی ميکند؟

خواستهای امپرياليستها کثيفترين آلودگيها را بر
ز آدمخواران مبشرانطرف کرده و يکشبه ا

مهم آن است که اکثريتی از. حقوق بشر ميسازند
مردم در انتخابات شرکت کنند تا دست رژيم برای

، تا رژيم بتواند خويش را مشروع وتقلب باز باشد
منظره. نظام خود را مورد اعتماد مردم قلمداد کند

ای را تجسم کنيد که جنبش فعال تحريم انتخابات
ميشد که کسی در روز جمعه ازمنجر به وضعی 

منزل خود بيرون نِمآمد و حوزه های اخذ رای
آنوقت مهم نبود که اين رژيم در. خالی بود

انتخابات تقلب کرده است و يا خير مهم آن بود که
مردم در انتخاب ميان مشروعيت و عدم
مشروعيت رژيم رای به عدم مشروعيت آن داده

آنها نه. ا نخورده انداند و فريب قاقا لی لی رژيم ر
تنها مو بلکه پيچشش مو را ديده اند و به بصيرت

عمال رژيم نيز اين. سياسی خويش رای داده اند
را ميدانستند و لذا بی تفاوت نظاره گر مسايل

عمال رژيم راه افتادند تا با تبليغات خويش. نشدند
بازار انتخاباتی را گرم کنند و مرحله نخست

که مشروعيت بخشيدن به رژيمسياست خويش را 
پول نفت که بی حساب از آن. باشد فراهم آورند

برای انتخابات خرج کردند حاکی از آن است که
زور و پول برادر تنی يکديگر هستند و دست در

پيام همبستگی به کنگره  سوم حزب
   )توفان(کار ايران 

  

سازمان انقالب 
مارکسيست ــ لنينيست 

  نروژ
  رفقای عزيز،

  
مارکسيست ــ لنينيست های نروژ به کنگره

 درود ميفرستد)توفان( حزب کار ايران سوم 
وفقيتو برای  حزب و مبارزين آن آرزوی م

  .در همه صحنه های کار دشوارشان را دارند
ايران از نظر جغرافيائی و استراتژيکی در

"خطوط آتش"يکی از مناطق عمده 
بدون انقياد ايران. امپرياليستی قرار دارد

نميتوان استراتژی امپرياليستی کنترل کامل
خاورميانه،  قفقاز، و دريای خزر را عملی

رای تماميت ارضیبنا براين مبارزه ب. کرد
ايران بخش جدا ناپذير مبارزه امپرياليستی

  .مردم ايران است
پس از حمله بربر منشانه امريکا و انگليس به
عراق و مشکالت فراوانی که جنبش مقاومت
ملی ميهن پرستانه مردم عراق برای آنها
ايجاد کرده است ايران حائز اهميت بمراتب

ئی شدهبيشتری برای تجاوزکاران آمريکا
بهمين دليل است که ايران را بطور. است

.آشکار مورد تهديد حمله نظامي قرار ميدهند
ما مطمئن هستيم که اگر آمريکا به ايران حمله
کند توسط خشم قاطعانه مردم ايران نابود

  .خواهد شد
کشور ايران هم اکنون در دست يک رژيم
متعلق به گذشته از مذهبيون سرکوبگر است،

"ضد غرب"که سعی ميکند خود را رژيمی 
اما اين رژيم،. جابزند" ضد امپرياليست"و 

اگر اشتباه نکنيم، مشتاقانه در پی پياده کردن
انواع رفرمهای بازار آزاد است وطرح
.خصوصی سازی صنايع ملی را دنبال ميکند
رژيم ايران همچنين به کمپانيهای استثمارگر

 امتيازاتچندمليتی مانند اشتات اويل نروژ
  .فراوانی را پيشنهاد ميکند

کمونيستهای ايران وظيفه عالی، سنگين افشاء
و نقاب افکنی از رژيم جمهوری اسالمی را
بعهده گرفته و هم زمان از استقالل و تماميت
ارضی ايران دفاع مينمايند و از مردم همسايه
عراق که هرروز با امپرياليسم و دستياران آن

 برميخيزند، حمايتبمقابله مسلحانه
  .انترناسيوناليستی ميکنند

در طوالنی مدت، انقالب وسوسياليسم تنها
بديل برای مردم خاورميانه و ساير کشورهای

  . جهان است
ما احساس اطمينان ميکنيم که مارکسيست ــ
لنينيست های ايران با شهامت، هوشياری، و

  .پختگی به مبارزه خود ادامه خواهند داد
 !  اد امپرياليسمسرنگون ب

  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
  از طرف دبيرخانه  سازمان انقالب،ياست

  مارکسيست ــ لنينيست نروژ 
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

  ...بيانيه در مورد انتصاب
وی.  رفسنجانيها و خانواده اش پرده بر ميدارد

 هزار تومانی را از٢٥ هزار و ٥٠بخششهای 
جانب رقبا به باد سخره گرفته و چون پشتش به

 مطمئن استکوه احد است و از انتخاب خويش
مدعی است که برای تبليغات انتخاباتی پولهای
باد آورده ندارد و اگر هم داشته باشد آنرا به فقير

، وی از همان روشهایو فقرا  و به مردم ميدهد
شناخته شده بنيادگرايان اسالمی در سراسر جهان
استفاده ميکند که يک شبکه موازی با دولت برای

ورفع مشکالت  وعه جاممساعدت به نيازمندان 
آنها بوجود مياورند و نظر مساعد آنهامايحتاج 

 با الهام از اين سياست.جلب ميکنندبخود را 
است که ديگهای غذای نذری را در جنوب تهران

وی بر اجرای عدالت. براه انداخته است
اجتماعی و تساوی طلبی خرده بورژوائی تکيه

اریميکند و قدرت بسيج اين واژه ها را بي
وی که عنصری ماهيتا ضد ايرانی و. ميگيرد

حزب اللهی متحجر است به غرور ملی تکيه
کرده و مدعی ميشود که هرگز تسليم زور آمريکا
و اروپا نخواهد شد و به تعليق غنی سازی

اين سخنان در ايران. اورانيم تن نخواهد داد
وی همراه رهبر. بازتاب مثبتی ميان مردم دارد

امپرياليستها در عراق و افغانستاناز جنايات 
سخن ميراند و اين آن حقايقی است که مردم

اين است. ايران به چشم خويش شاهد آن هستند
که وی نيز در عين اينکه نماينده جناح راست

خرده“ چپ“افراطی است با ادعاهای 
 اقشاری از مردم را به دنبال خويش،بورژوائی
  .ميکشد

سياست دورانديشانه ایبهر صورت ولی فقيه با 
سر رقبای خويش را در اين مبارزه بزير آب
کرد و آنها را از حيز انتفاع افکند و مالک

البته خوشحيالی محض است اگر. الرقاب شد
تصور شود که موج اعتراض چه در باال و چه

  .در پائين فرو کش خواهد کرد
حزب ما از همان روز نخست اعتقادی نداشت

نجانی بدور دوم برای آن است کهکه کشاندن رفس
وی را“  و دموکراتيکآزاد“در يک انتخابات 

برياست جمهوری رسانده و مردم را وادار کنند
بيانيه“ما در . ميان بد و بدتر يکی را برگزينند

در مورد) توفان(هيات مرکزی حزب کار ايران 
سیمورخ “ انتخابات رياست جمهوری در ايران

:و هشتاد و چهار نوشتيمخرداد هزار وسيصد 
پاره ای از مفسرين بر اين نظرند که از همان“

روز نخست قرار بر اين بوده است که هاشمی
رفسنجانی برياست جمهوری برسد زيرا اين امر
نه تنها دهن کجی به مردمی است که وی و
خانواده اش را حتی به مجلس ششم نيز راه ندادند

 اين قاتل تحتبلکه حمايت از جنايتهای جهانی
تائيد بر قتلهای زنجيره. تعقيب بين المللی است

آنها بر آنند که قراردادن موجود کريه. ای است
ای بنام احمدی نژاد در مقابل وی با همين انگيزه
صورت گرفته ا ست تا در دور بعدی انتخابات
نيز مردم از وحشت روی کار آمدن احمدی نژاد

تضاد ميان رقبا. به هاشمی رفسنجانی رای دهند
و اختالفات روسا بيشتر از آن است که ترسيم

  .“چنين صحنه ای را ميسر سازد
نوع فعاليت انتخاباتی نشان ميداد که رژيم در پی
کشاندن مردم به صحنه با هدف ايجاد مشروعيت

برای آنها که در دور نخست. برای خويش است

تالش برای خلق يک بديل سياسی مستقل و انقالبی همراه
، اگر بدون دورنما و کورسان در دستور کار قرارنباشد
 همواره اسلحه ای در دست ارتجاع برای ادامهگيرد

 ممکن است در يک شرايط استثنائی.تسلط خويش است
تاريخی که از قبل قابل پيشگوئی نيست تن دادن به اين

قابل توجيه باشد ولی بهر صورت در شرايط“ ننگ“
کنونی ايران توسل به اين وسيله نه تنها به نيروهای

 نميکند بلکه ضربه سرسامانقالبی و دموکرات کمکی
 با همين تئوری است که.آوری به جنبش مردم خواهد زد

قرنهاست در آمريکا نيروهای مترقی را وادار ميکردند
ميان نظام تک حزبی و بظاهر دو حزبی آمريکا يکی را

اين تئوری تنها بمفهوم استمرار. بر ديگری ترجيح دهند
.يمت استو بقاء ارتجاع و حفظ وضع موجود بهر ق

حمايت از اين تئوری يعنی کسی خودش را لخت و عور
به ميان گرداب خطرناک و مهلک بيفکنند باميد اينکه

يعنی در خدمت حاکميت و. روزی به ساحل نجات برسد
يعنی مردم را سرگرم کند و. تامين ادامه تسلط وی بر آيد

يعنی وظيفه آموزش. چهار سال از عمرشان را تلف نمايد
بی مردم و روشنگری را به گور بسپارد وانقال

روشنفکری شود که جيره خوار دستگاه است و آرزويش
آن است که آب باريکه ای داشته باشد تا کرکسوار زندگی

همين. از کنار سفره حاکميت استخوانی به وی برسد. کند
امر است که در بسياری ممالک سرمايه داری موجب

بی نتيجه گی رای خويششده که اکثريت مردم چون به 
در کشور. پی برده اند اساسا در انتخابات شرکت نميکنند

آمريکا بعيد است که شرکت کنندگان در انتخابات از مرز
اين بی تفاوتی نسبت به سرنوشت.  در صد بگذرند٥٠

خويش معلول گزينش سياست انتخاب ميان بد و بدتر
ودهحزب ت. اين محصول خيانت روشنفکران است. است

ايران در اين عرصه گوی را از ساير رقبا ربوده است و
طبيعتا در فردای انقالب ايران بايد پاسخگوی مردم ايران

  .باشد

  
  برون رفت از گرداب

روشنفکر دمدمی مزاج که برای شرکت در انتخابات و
گزينش رفسنجانی گريبان ميدريد حال مايوس شده و کنج

م فحاشی خواهد کرد وعزلت را انتخاب ميکند و به مرد
پر مدعا باقی ميماند و حاضر نيست مسئوليت اخالقی

  .خيانت خويش را بعهده گيرد
شرايط. آبستن حوادث مهمی خواهد بود جامعه ايران

.خارجی و داخلی دستخوش تغييرات بزرگی شده است
نيروهای انقالبی ايران بايد در گرد حزب طبقه کارگر

به نيروئی مهم در تغيير وگرد آيند و ) توفان(ايران
فقط نيرو و قدرت است که. تحوالت آينده ايران بدل شوند

فقط با. ميتواند عامل مهم و موثر در تحوالت ايران باشد
نيرو است که ميتوان نقش بازی کرد و ابتکار عمل را

فقط حزب سياسی مستقل کارگری يعنی. بدست گرفت
 برنامه و خطحزب کمونيستی است که ميتواند بر اساس

و مشی خويش راه صحيح را به مردم نشان دهد و آنها را
از اين گرداب اسالمی با شکستن زنجيره های دست و پا
گير نظام ارتجاعی و عقب مانده فعلی نجات دهد و آنها

، ايناين بحرانها تمامی ندارد.  را به ساحل نجات برساند
ين سايه، احاکميت تمامی نداردو تضادهای اختالفات 

، اين هلهله رقاصان سياسی و مذبذبانروشنهای سياسی
،، زوزه اين نادمين شکنجه نشدهتمامی ندارددر صحنه 

اين هواداری از اين نامزد يا نامزد رقيب تا ابد تمامی
، اين ملعبه دست دشمنان بودن و فريب دائمی آنهاندارد

اينبرای پايان دادن به . را خوردن تا ابد تمامی ندارد
  کابوس شوم محتوميت

  ٨                                بقيه در صقحه  

بی آبروئی گزينش احمدی نژاد را بدون اينکه
شان بگزد بجان خريده بودند چه فرقی ميکرد کهکک

آب که از سرما“در بار دوم بهمان شگرد به مصداق 
آنها. متوسل نشوند“ گذشته چه يک نی چه صد نی

که در دوره نخست تقلب انتخاباتی را با غرولند و يا
 نميتوانستند در،با سکوت و سر بزيرانه  پذيرفتند
 مورد مصرفدور دوم استفاده از همان شگرد

آنها مجبور بودن و هستند. هميشگی را محکوم کنند
.“خودم کردم که لعنت بر خودم باد“که بپذيرند که 

انتخاب احمدی نژاد برای رهبر خالصی از دست
کار کودتای نظامی در. رفسنجانی را نيز بدنبال دارد

 بطوريکه،شرايط حکومت نظامی پس از انقالب
بقاتی خويش را بر اساسمرزهای منافع گروهی و ط

تناسب قوای موجود در حاکميت يکبار برای هميشه
تعيين کنند و ميزان نفوذ و قدرت دسته بنديهای
حاکميت را روشن نمايند فعال در اين نبرد بپايان

البته همه اين حسابها بدون در نظر. رسيده است
نيروی مردم است که سرانجام. گرفتن مردم است
ليف نهائی را روشن ميسازد و اينميزان تعيين تک

دسته بنديهای مافيای نميتوانند بر مردم تکيه کنند و
زيرا ماهيت همه. نيروی مردم را بسيج کنند

اعمالشان ناشی از ترس از مردم و فريب مردم
آنها ميخواهند بهر قيمت شده بر مسند قدرت. است

  .سياسی بمانند و از مزايای آن بهره مند شوند

  
  امپرياليستهاحساب 

البته امپرياليستها انتخاب رفسنجانی را ارجحتر
زيرا از طرفی شيشه عمر وی بنام. ميدانستند

جنايتکار تحت تعقيب در عرصه جهانی همواره در
دست آنها بود و هر روز اراده ميکردند پرونده
ميکونوس وی را فعليت ميبخشيدند و از وی باج

ی وی در خارجميخواستند و هم سرمايه های دزد
که بقول خودش آنرا برای روز مبادا و يک انقالب
اسالمی ديگر ذخيره کرده است زير سرپرستی

امپرياليستها با رفسنجانی. امپرياليستها قرار داشت
مانند مارکوس فيليپينی رفتار خواهند کرد و اموالش
را ضبط ميکنند و نه مانند محمد رضا شاه تا ميراث

لذا رفسنجانی. ای وی متمتع شوندخورانش از دزديه
از دو نظر تحت فشار بود و گرفتن امتياز از جانب

وی به امپرياليستها وعده ميکرد. وی آسانتر مينمود
، به سازمان تجارتکه نفت ايران را بکام آنها بريزد

، همه چيز را در ايران خصوصی کندجهانی بپيونند
خاب احتماليشامپرياليستها به وی فقط پس از انت... و

دو ماه وقت دادند و به رقيبش آقای احمدی نژاد
آنها اعالم کردند در. کوچکترين مهلتی ندادند

صورت انتخاب احمدی نژاد شمشيرها را از رو
.بسته و خود را برای فشار به ايران آماده ميکنند
ظاهرا اين تهديدات و حمايتها از رفسنجانی با

مپرياليستها دراينسياست ا. موفقيت همراه نبود
با شکست “ليبرالها“مرحله برای همکاری با 

روبرو شد آنها بايد خود را برای سازش با محافظه
سياست جناح موسوم به محافظه. کاران آماده کنند

امپرياليستها بايد بقاء اين. کاران نيز روشن است
نظام را تائيد کنند و از اقدامات مشخص برای

آن وقت باب رسمی. ردارندسرنگونی رژيم دست ب
  .مذاکرات باز خواهدشد

  

  گزينش ميان بد و بدتر
اين تئوری گزينش ميان بد و بدتر اگر از شرايط

، اگر باتاريخی و از متن مبارزه سياسی جدا شود
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   ... بيانيه هيأت مرکزی حزب
 بدهيم که آنها برای ما تعيين تکليف کنند و تصميم

،اساس برسميت شناختن انتخابات استصوابی. بگيرند
دادن امتياز به مالها و پذيرش صغير بودن واجدين

شرکت در انتخابات پاسخ. تشرايط انتخاباتی اس
نادرست به سياست راهبردی رژيم است که ميکوشد
  . مردم را در تنگنای انتخاب ميان بد و بدتر قرار دهد

فراخواندن به شرکت و عدم تحريم انتخابات تنها
نوکری برای طبقات حاکمه و پيشنهاد برای همکاری
دو بادمجان دور قابچينی و کسب اعتماد نزد آنها و خو
.فروشی و اعالم وفاداری نسبت به آنها نيست
فراخواندن برای حضور در انتخابات يعنی دادن
ابتکار عمل بدست طبقه حاکمه تا با تکيه بر
مشروعيت ناحقی که در اثر حضور مردم پيدا خواهد
کرد تقسيم پشت پرده آراء را بر اساس تناسب نيرو و

کس را کهمصالح طبقاتی بنفع خود تقسيم کند و هر 
مايل بود از صندوق معجزه انتخاباتی بدر آورد و
ايران را برای هر سازش خائنانه با امپرياليستها بر

شرکت در انتخابات يعنی. ضد منافع ملی آماده سازد
.دادن چک سفيد به آخوندها برای قربانی کردن ايران
شرکت در انتخابات يعنی حمايت از دست پنهان که در

 .  هوری اسالمی استپشت نظام جم
ايجاد. پاسخ درست همان تحريم فعال انتخابات است

جنبشی است که مردم را به عدم شرکت در انتخابات
،، پخش شبنامهدرگيری در بحث. تشويق کند
 و دادن رهنمودتلفنیوسيع ، آکسيونهای شعارنويسی

که مردم را از شرکت در انتخابات برحذر دارد از
 .ست که ميتوان به آن توسل جستجمله فعاليتهائی ا

 نامزدهای اصلح
انتخابات رياست جمهوری در جمهوری اسالمی ايران
با افتضاحی که شايسته اين رژيم است بدور دوم گذر

از صندوقهای معجزه اسالمی دو نفر سر. کرد
درآوردند که بقول آقای کروبی يکی از نامزدهای

هبانرياست جمهوری که صالحيتشان را شورای نگ
بارها مورد تائيد قرار داده است فاقد حداقل آراء الزم

  .اين عنصر تقلبی فعال  شهردار تهران است. بوده اند
تقلب“ مردمساالری اسالمی“به سخن ديگر در نظام 
، تقلب است که مشروعيتدر انتخابات مجاز است

اين اخالق آلوده با ماهيت دوگانه هميشه. ميبخشد
 اين فعل.مذهبی بوده استوصف حال دربارهای 

مجاز ميتواند با چاشنی دروغ و دغل و جعل سند نيز
، دروغگوئی، سند سازی، رياکاریتقلب. همراه باشد

تا زمانيکه بنا بر تصميم ولی فقيه و مرجع تشخيص
مصلحت نظام به صالح نظام باشد مجاز است و مانعی

ابات انتخابات ايران شبيه انتخ.در انجام اين فعل نيست
آمريکا شده است و خامنه ای با جرج بوش به رقابت

  .برخاسته است
وی يک پرووکاتور ضد. رفسنجانی را همه ميشناسند

، ادامه دهنده جنگ، رابط با مک فارلينکمونيست
تجاوزکارانه به عراق و مسئول شهادت صدها هزار

در شبنامه هائيکه جناحهای .جوانان ميهن ما است
وی منتشر کرده اند از ثروت افسانهمخالف اش عليه 

همه ميدانند که پدر رفسنجانی. ای وی سخن ميرود
رضا خان ميرپنج نبود که حتی نتواند حقوق ماهيانه
خويش را از ژنرال آيرون سايد سرموقع دريافت کند

، وی رضا خانکه از گرسنگی به مرگ طبيعی نميرد
ذارد کهنبود که ارث وميراثی برای ورثه خود باقی نگ

و فقر در لس آنجلس به و کاری امروزه از بی کس
 رفسنجانی از پدرش.بروند“ سيا“گدائی سازمان 

اسالم ناب محمدی را ارث برد که تا بحال گنج بی
وی با اجرای سياست خصوصی. پايانی بوده است

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

پيام همبستگی به کنگره  سوم حزب
  )توفان(کار ايران 

رگران پيام حزب کا
  دانمارک

  )توفان(حزب کار ايران به کميته مرکزی 
  رفقای عزيز،

بمناسبت برگزاری مسرت بخش کنگره سوم
حزب کار ايران ،  من درودهای کمونيستی
خود را از طرف کميته مرکزی حزب

و) A PK(کمونيست کارگری دانمارک 
کمونيست ها و انقالبيون کشورمان به شما

ن آرزوی موفقيتارسال ميدارم و برايتا
  !دارم

حزب کار ايران تحت شرايط دشوار داخلی و
خارجی بدفاع از منافع عالی طبقه کارگر ،
انقالب، و سوسياليسم برخاسته و به ترويج

مانورهای رژيم بی آبرو. آنها دست زده است
و ضد مردمی تهران و دسيسه های
امپرياليسم آمريکا در منطقه خاورميانه، در

 خارق العاده ای را بردوشخواست های
حزب و رفقای شما گذاشته است و شما به
شهامت و قاطعيت تمام به آنها پاسخ داده و
پرچم سرخ مارکسيسم ــ لنينيسم را برافراشته

  .نگهداشته ايد
انقالب ضد شاه در ايران ضربه سنگينی بر

 در کشور شما و کل منطقهامپرياليسم آمريکا
جنگ عليه"های مسخره به بهانه . وارد آورد
و از" سالح های کشتار جمعی"و " تروريسم

طريق جنگ در افغانستان و عراق و اشغال
فلسطين و به هدف کنترل مردم خاورميانه و
منابع ثروت

 بکمک همدستانشامپرياليسم آمريکاآنها، 
صهيونيسم و خرده امپرياليسم دانمارک

  ٥ادامه در صفحه ... حضور خود را در

  ...بيانيه در مورد انتصاب
سرنوشت بايد به آشفته فکری ايدئولوژيک پايان

، بايد با، بايد به دشمنی با حزبيت پايان دادداد
گزينش نظام سوسياليستی برهبری حزب طبقه

تها را بدور اينکارگر ايران به ميدان آمد و کمونيس
از تجربه اين. منبع الهام بسيج و جلب نمود
بايد توجه کرد که. انتخابات قالبی بايد درس گرفت

مردم را در فقدان حضور حزب طبقه کارگر ميتوان
.بارها و بارها فريب داد و يا خانه نشين کرد

، گذاردن نقطه پايانی بر بیحضور مردم در خيابان
ز طريق حزب طبقه کارگرپايانی سرنوشت فقط ا

از اين تجربه تا دير نشده. ت که ميسر ميگردداس
است بيآموزيم و درجهت تقويت حزب واحد طبقه
کارگر ايران بر اساس مارکسيسم لنينيسم  گام بر
داريم راه نجات ديگری بجز فرو رفتن در گرداب
سرمايه داری اسالمی و غير اسالمی و وابستگی به

  .رار مکرر تاريخ نيستامپرياليسم و تک
 

  )توفان(حزب کار ايران
  چهارم تير هزار سيصد و هشتاد و چهار
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سازی صنايع با دست انداختن به چاههای ملی شده
ت خصوصی خويشصنعت نفت ايران آنها را به مالکي

مانند شيوخ عربستان سعودی و امارات و کويت در
.آورده و بيکی از سالطين نفت جهان بدل شده است
باغهای پسته وی و صادرات بی رقيب آن همراه با
سرمايه گذاريهای اين سلسله در اروپا و آمريکا و کانادا
.از وی يک چهره سرشناس بين المللی ساخته است

ع و شرکتهای سود آور در زير نفوذبسياری از صناي
رفسنجانی آمر قتلهای زنجيره. خانواده رفسنجانی است

ای همان عاليجناب سرخپوشی است که بجرم همدستی
با تروريسم جهانی توسط پليس بين الملل تحت تعقيب

وی دستش به خون جوانان و مبارزان. جنائی است
ی ازدر حاليکه اکبر گنجی يک. ميهن ما رنگين است

منتقدين سرسخت وی در زندان چوب افشاءگريهای
خويش در مورد رفسنجانی اين عاليجناب سرخپوش و
فالحيان اين عاليجناب خاکستری و رهبر هر دوی آنها

 برای جهيدنکوسه مرد قاتل ، اينخامنه ای را ميخورد
در. بر مسند رياست جمهوری دور خيز کرده است

ه ميليون شناسنامه امواتکنار وی احمدی نژاد بياری س
با شگرد تمديد زمان اخذ رای موفق شد بعنوان کريه

به نفربا سرعت برق ، ترين نامزدهای مورد تائيد آقا
 راسايرينو و معين و قاليباف دوم ارتقاء يابد و کروبی 

در توصيف اين چهره کريه مردم. سر بگذاردت شپ
نوانوی بع. ايران داستانهای چندش آوری ميگويند

معاون آخوند محسنی اژه ای در کشتار زندانيان سياسی
شرکت داشته و باعتراف خودش هزار نفر را کشته

وی در حاليکه به تيرباران شدگان تير خالص. است
پس از اينکه. ميزده است آنرا تير برکت ميناميده است

شهردار تهران شد آهنگ آن کرد که همه ميادين شهر
ن شهدا بدل کند و دستور داد درتهران را به گورستا

تهران از ماليات مردم صدها سقاخانه بسازند که به
اين موجود. آبريزگاههای عمومی بدل شده است

استثنائی که وی را از گور تاريک به جهان قرن بيست
و يکم پرت کرده اند ميخواست از جماران بزرگراهی

واندبرای روز ورود امام زمان بکشد تا امام زمان بت
بيچاره نميداند که. بدون مانع و سريع رفت و آمد کند

امام زمانی که وی بايد در انتظار وی باشد سوار بر
اسب سفيد و نه سوار بر کاديالک ميآيد و اسب سفيد

اگر تصور ميکنيد که اين آدم. نيازی به بزرگراه ندارد
متحجر است و تعصب مذهبی ديدگان بصيرت وی را

سخت در اشتباهيد زيرا کسيکه ازکور کرده است 
 هراسی ندارد و در انتخابات تقلب ميکند و“آتش جهنم“

به مردم آشکارا دروغ ميگويد و شناسنامه اموات را با
 جرج دبليو بوش در فلوريدا برایآموزش از برادِر

شادی روان مرده ها بکار ميگيرد نميتواند حتی مسلمان
چشمان. جدان استوی فاقد و. متعصب و معتقدی باشد

بصيرت وی بر زندگی دنيوی و فانی دوخته است و نه
به تمام، وی يک متظاهر مذهبی بر دنيای باقی و نسيه

  .ست و شعبده باز سياسی اامعن
در کنار اين دو موجوديکه بهترين نمايندگان واقعی
رژيم جمهوری اسالمی هستند بايد از آقای دکتر

صيت اصالح طلبان ومصطفی معين نامزد بی بو و خا
اين موجود ذليل. حزب توده و ابراهيم يزدی نام برد

پس از اينکه مانند قابدستمالی برای فريب عمومی مورد
استفاده همه جانبه ولی فقيه مستبد و احمدی نژادهای
نوچه رهبر قرار گرفت و کوشيد برای اين نظام توليد

تخاباتمشروعيت الزم را نمايد و با داغ کردن تنور ان
بر تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بيافزايد و
انتخابات تقلبی را عين دموکراسی واقعا موجود جا بزند
در نهايت سرافکندگی پس از اينکه موجبات طهارت

اين. رهبری را فراهم  کرد به سطل زباله افکنده شد
  ٩ادامه در صفحه ... موجود بيچاره برگ
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  ...بيانيه هأت مرکزی حزب
آخر خيانت گروه موسوم به اصالح طلبان بود که 

  .بازی شد و نقش فريب مردم را بعهده گرفت
برای رژيم جمهوری اسالمی که از همان لحظه
نخست بدنبال يک رئيس جمهور معتقد به نظام بود و
همه آنها را ازصافی شورای نگهبان رد کرده بود مهم

هی درآن بود که در دور اول انتخابات جمعيت انبو
اين انتخابات شرکت کند و بازار انتخاباتی داغ گردد
تا آنها بتوانند مشروعيت نظام اسالمی را به رخ مردم

شرکت. ايران و دول ممالک اروپا و آمريکا بکشند
در انتخابات صحه بر مشروعيت رژيم جمهوری

پس از اينکه بازيگران اين نقش. اسالمی بود
د حال بايد اين پردهمشروعيت نظام را تائيد کردن
ديگر نميشود وسط. نمايش را تا به آخر بازی نمايند

کار دبه در آورد و مدعی شد که من چون انتخاب
نشده ام مشروعيت اين نظام مورد پرسش قرار

مصطفی معين و جناح موسوم به اصالح. ميگيرد
  .طلبان اين نقش را بخوبی بازی کردند

 
برگزاری انتخابات به 

  عراقی  -نی نوع افغا
کسانيکه دور نخست انتخابات را از طريق صدا و
سيمای رژيم جمهوری اسالمی تعقيب کردند متفق

 در صد مردم در انتخابات شرکت٦٠القولند که 
ولی کسانيکه اين سختی را تحمل کرده و. داشته اند

در شهرها بمنزله شاهد عينی گشته تا از ميزان واقعی
٣٠وند بر اين نظرند که تنها مشارکت مردم با خبر ش

در صد از مردم در اين انتخابات شرکت کرده اند و
.در حوزه ها اکثرا تعداد معدودی حضور داشته اند
از اين سی درصد فقط ده درصد حاميان محکم و يا

تصاوير رسانه. متزلزل و مصلحت انديش رژيم اند
های گروهی رژيم جمهوری اسالمی يا مونتاژ

دوره خاتمی بوده و يا از مناطقیانتخابات 
فيلمبرداری شده که با صحنه سازی رژيم و آوردن
افراد با اتوبوس از شهرهای اطراف تهران به کمک
شهرداری بايد ازدحام جمعيت را برخ جرج بوش و

مانند حسينيه ارشاد و پاره ای. اروپا ميکشيده است
بايد مردم شهرستانها متقاعد ميشدند که. مساجد

.هرانيها بطور انبوه در انتخابات شرکت کرده اندت
برای رژيم در درجه اول تظاهر به مشروعيت و
هوچيگری و تبليغات و عوامفريبی نقش اساسی را

اگر کسی نداند. بازی ميکرده و مطرح بوده است
خود مسئولين امر بخوبی واقفند و يا حداقل پس از

ده روشنشمارش و خواندن آرای به صندوق ريخته ش
شده اند که فقط بيست در صد مردم و بويژه جوانان

هر شرکت دربا سنين کم آنهم برای دريافت ُم
انتخابات در شناسنامه خويش تا در آينده مشمول
تضييقات جمهوری اسالمی نگردند در اين انتخابات
.همراه با ده درصد حاميان رژيم مشارکت داشته اند

يک نوع تفتيش“  اسالمیمردمساالر“اين اقدام نظام 
دموکراسی“عقايد و ترور فکری و در واقع نوعی 

پس به جرات ميتوان گفت حداقل.  است“اجباری
بخشی از اين بيست در صد از آراء مردم را رژيم با

از روی. فشار و تهديد و شانتاژ به کف آورده است
تعداد آراء باطله و ممتنع که هرگز تعداد واقعيش

د ميتوان بدقت تعداد کسانی را که در اثراعالم نميشو
فشار و تهديد رژيم به پای صندوقهای رای رفته اند

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

جالب اين است که رژيم از هولش بريده. تخمين زد
فيلمهای انتخابات دور هفتم رياست جمهوری را در
رسانه های گروهی نشان داده و فراموش کرده بود

از اين. ندنوشته های روی صندوقهای رای را سياه ک
، ساعت محلهای اخذ رایگذشته در ساعت ده صبح

 و اين دليل بعد از ظهر را نشان ميداده است٥ ساعت 
مضاعفی بر غير واقعی بودن مشارکت عظيم مردم در
انتخابات بوده و نشانه جعل سند و استفاده از فيلمهای

حقيقتا قانون. انتخابات دوره های گذشته بوده است
ين در انتخابات ايران در بيان رابطه سرعتنسبيت اينشت

و زمان بار ديگر صحت خويش را و اين بار بهتر از
آش بقدری شور است که. هر بار ديگر نشان داده است

سرهم. صدای رقبا و حاميان نظام را نيز در آورده است
بندی انتخابات و تعيين تعداد آراء که مملو از تناقض

جمهوری اسالمی را بردهاست آبروی نظام دروغگوی 
انتخابات ايران بهمان اندازه ای دموکراتيک و. است

از. آزاد بود که انتخابات افغانستان و عراق آزاد بودند
اين جنبه هرگز نميتوان ماهيت ضد دموکراتيک

  .انتخابات ايران را به نقد کشيد
  

عوامل مشدد شرکت 
بيست درصد از مخالفين 
د؟در انتخابات تقلبی کدامن

ما يکی از اين عوامل را که شرکت اجباری در انتخابات
اين. برای ثبت مهر در شناسنامه مردم است بر شمرديم

عامل بويژه برای جوانان که آينده را هنوز در پيش پای
ولی در اين زمينه ميتوان. دارند نقش مهمی بازی ميکرد

  .   به عوامل ديگری نيز اشاره کرد
 شده است تا مردم حتی در حدعوامل ديگری که موجب

بيست درصد در انتخابات شرکت کنند يکی تجاوز
، آنها شاهد بالیامپرياليستها به افغانستان و عراق است

خانمانسوزی هستند که امپرياليستها در عراق و
، آنها ميهراسندافغانستان بر سر اين مردم نازل کرده اند

بات موجب ترغيبکه مبادا بی تفاوتی آنها نسبت به انتخا
نظام جمهوری. امپرياليستها برای حمله به ايران شود

اسالمی نيز اتفاقا به اين امر مهم تکيه ميکند و از
خطرناک بودن اوضاع منطقه و خطر تجاوز به ايران
.چنانچه مشروعيت نظام بزير سئوال رود سخن ميراند

در شرايط": وزير اطالعات رژيم جنايتکاران می گويد
 العاده حساسی قرار داريم که بطور کامل سرنوشتفوق

هيچ. و مقدرات کشور به انتخابات گره خورده است
انتخاباتی تا اين درجه مقدرات کشور را به دست نگرفته

 حقيقتا که مقدرات جمهوری اسالمی به اين امر".است
گره خورده است که تا چه حد قادر است نفرت عمومی

ا مشروعيت بخشيدن به رژيممردم از اين رژيم را ب
 .جبران کند

 در تمام زمان انتخابات صدا و سيمای جمهوری
اسالمی سرود ای ايران را پخش ميکرد و به احساسات

امپرياليست آمريکا در. ميهنپرستانه مردم تکيه مينمود
زندانهای بکرام و کابل و ابوغريب به اجرای کامل

است و با اين آمريکائی مشغول نوعرعايت حقوق بشر 
کارنامه ننگين رژيم جمهوری اسالمی را متهم به نقض

، مردم نميتوانند به صميميتحقوق بشر ميکند
اين همه جنايت در جهان واز امپرياليست آمريکا پس 

١٣٣٢تجربه تلخ کودتای خائنانه بيست و هشت مرداد 
مردم شاهدند که امپرياليستها و.  بديده سوء ظن ننگرند

تها مانع از آنند تا ميهن ما ايران بتواند بهصهيونيس

فنآوری اتمی دست يابد و از حق طبيعی و قانونی خويش
بهره مند شود و اين در حالی است که آنها از رژيمهای

 کالهک اتمی که خلقهای منطقه را٢٠٠اسرائيل با 
تهديد ميکند حمايت کرده و از رژيم پاکستان صاحب

ران که آدمخواران طالبان رابمب اتمی در همسايگی اي
.در دامن خويش پرورش داده است جانبداری ميکنند
مردم ميهن ما برای دستيابی به علم و دانش مدرن
امروزی مبارزه ميکنند و آن را به عنوان آرمان ملی هر

آنها موافق رفتن به قهقرا نيستند و اين. ايرانی مينگرند
د آميزاست که تبليغات و لحن آمرانه و تهدي

امپرياليستهای ضد بشر بر افکار عمومی مردم ايران
تاثيرات معکوس ميگذارد و بنفع رژيم جمهوری اسالمی

تبليغات امپرياليستها موجب نفرت عمومی. تمام ميشود
اين دلسوزی امپرياليستی باعث. مردم ايران ميشود

ميشود که مردم از ترس مار امپرياليستی به عقرب
مردم در عين حال. سالمی پناه برندغاشيه جمهوری ا

شاهدند که تلويزيونهای ماهواره ای ضد انقالب لس
 و راست که دريوزگان“چپ“آنجلسی با نقاب های  

متعفن و وابسته به امپرياليستها و صهيونيستها هستند
چگونه تالش ميکنند خود را بعنوان بديل رژيم جمهوری

م انتخابات فرااسالمی مطرح کنند و مردم را به تحري
نفرت از اين دارودسته و ترس از آنها مردم. ميخوانند

.را بيشتر به سوی رژيم جمهوری اسالمی سوق ميدهد
در کنار تجزيه“ یهخائ“شرکت اين دارودسته های 

طلبان وابسته به بيگانه که در شيپور تجزيه طلبی و تبليغ
 ميدمند عواملی هستند که“فارس کشی“نفرت ملی و 

ط به نفع رژيم جمهوری اسالمی کار کرده و زمينه رافق
برای بهره برداری اين رژيم مهيا ميسازند، اينها از
جمله عوامل بازدارنده ای هستند که مانع از آن شده اند
تا فقط ده در صد و چه بسا کمتر از آن در انتخابات

حتی در ميان آن ده در صد بعدی که پايگاه. شرکت کنند
توانميواقعی کمتر “ مومنان“شکيل ميدهند از رژيم را ت

 زيرا اين افراد مسلما تمايلی به ادامه.سراغ گرفت
حکومت مشتی عوامفريب و شارالتان سياسی تحت لوای
مذهب ندارند تا با شرکت خود در انتخابات به آنها

در بين اين ده درصد بخش. مشروعيت مذهبی بدهند
ل باد آورده نفتبزرگ از آن کسانی است که از پو

آنها بپای صندوقهای رای ميروند زيرا. ارتزاق ميکنند
آنها لشگر. آينده آنها به اين فساد بی انتها وابسته است

بنيادهای اسالمی رژيم. مفت خوران و چپاولگران هستند
١٥از بنياد مستضعفان گرفته تا بنياد شهيد و يا بنياد 

ام و نظاير آنها باخرداد و انواع و اقسام کميته های ام
کنترل سرمايه های ملی و بکار انداختن آنها برای بذل و

 نيازمند و يا وابستهبخشش و توزيع رشوه و تطميع مردمِِ
به نظام جمهوری اسالمی نقش مهمی در بسيج اينگونه
مردم بازی ميکنند و آسان تر ميتوانند آنها را با ترتيب

به پای صندوقهایدادن امکانات مسافرت و سازماندهی 
  .رای بياورند

  

 نقش امپرياليستها
يستهای اروپائی از هول حليم درالدر اين ميان امپری

ديگ افتادند و مشارکت مردم در انتخابات را نخست تا
 در صد٥٥ و سرانجام تا ٦٠ در صد و سپس تا ٧٠

.اعالم نموده با رژيم جمهوری اسالمی هم آوا گشتند
بت با امپرياليست آمريکا ميفهمند کهزيرا آنها نيز در رقا

دکترای مشروعيت به رژيم جمهوری اسالمی بخشيدن
چوبی است که آنها الی چرخ سياست خارجی جرج

آنها نيز مايلند مانند. واکر بوش در مورد ايران ميگذارند
  ١٠ادامه در صفحه ... رژيم جمهوری اسالمی
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  کيالت استچاره رنجبــــران وحدت و تشـــ 

  ...بيانيه هيأت مرکزی حزب
بی را به عنوان مظهر دموکراسی جا اين انتخابات تقل

.البته در يک مورد نميتوان به آنها ايراد گرفت. زنند
اگر انتخابات افغانستان و عراق و کويت و عربستان

دموکراتيک به... سعودی و پاکستان و مصر و اردن و
حساب آيد آنوقت نامردی است انتخابات تقلبی ايران را

ليستهای اروپائی درامپريا. غير دموکراتيک نماياند
جعل سند اصوليتر رفتار ميکنند تا امپرياليست آمريکا و

  .انگليس
اين بازی اروپائيها با جفتک انداختن کروبی که دست
اندرکاران انتخابات و تقلبات آنها را در نامه خود به
رهبر رو کرد با مشکالت روبرو شد وموجب گشت که

از اتهام به کروبیخامنه ای با لحن تهديد آميز و مملو 
امپرياليستهای. بتازد و وی را به جای خود بنشاند

اروپا حيران مانده اند که دروغهای ابتدائی خويش را
در مورد شرکت عظيم مردم در انتخابات رياست

آنها همين روش خائنانه را. جمهوری چگونه ترميم کنند
در مورد انتخبات قالبی افغانستان و عراق به کار

  .بردند
         

 گزينش ميان بد و بدتر
پاره ای از مفسرين بر اين نظرند که از همان روز
نخست قرار بر اين بوده است که هاشمی رفسنجانی
برياست جمهوری برسد زيرا اين امر نه تنها دهن
کجی به مردمی است که وی و خانواده اش را حتی
به مجلس ششم نيز راه ندادند بلکه حمايت از

ی جهانی اين قاتل تحت تعقيب بين المللیجنايتها
آنها بر آنند. تائيد بر قتلهای زنجيره ای است. است

که قراردادن موجود کريه ای بنام احمدی نژاد در
مقابل وی با همين انگيزه صورت گرفته ا ست تا در
دور بعدی انتخابات نيز مردم از وحشت روی کار

.ای دهندآمدن احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی ر
تضاد ميان رقبا و اختالفات روسا بيشتر از آن است

ولی مسلما. که ترسيم چنين صحنه ای را ميسر سازد
کسانی در ميان هيات حاکمه و هوادران نظام از
جمله حزب توده ايران پيدا ميشوند که مجددا مردم را
به شرکت در انتخابات فرا بخوانند و آنها را به

چنين سياستی. بدتر تشويق کنندانتخاب ميان بد و 
دعوت مردم به انصراف از به کف آوردن ابتکار
عمل و انديشه مستقل و سازمايابی مستقل است تا
روزی بتوانند بعنوان بديل اين جانوران به ميدان

 مردم ايران را با،اين دشمنان مردم ايران. آيند
روحيه سازش و بی اراده گی پرورش ميدهند و آنها

حال. ه تسليم در برابر قضا  و قدر فرا ميخوانندرا ب
آنکه بايد از مردم خواست که پرچم جنبش تحريم را
بلندتر برافرازند و با نرفتن به خيابانها وماندن در

اين شکست. خانه پاسخ دندان شکنی به رژيم بدهند
نه تنها روحيه رژيم و دست اندرکاران حکومت را

ها افزايشنانی را بر آفشار جهبلکه ، درهم ميشکند
 روزنه های فراوانی برای اعتراض مردمیداده و
مردم جسورتر شده و جبهه مقاومت ضد. ميگشايد

اين امر به تشديد تضادهای. رژيم تقويت ميگردد
حاکميت منجر گشته و خانه آنها را مانند مقوا مانند
 .همان خانه های مقوائی دودمان پهلوی برهم ميريزد

ينش ميان بد و بدتر دشمنان مردم ايران وحاميان گز
  .خائين به ميهن ما ايران هستند

پيش به سوی تحريم همه جانبه و فعاالنه انتخابات
  .دوره دوم رياست جمهوری تقلبی

  )توفان(حزب کار ايران
***** 

 

  ...ماهيت سالحهای  دستجمعی
  . نقد کشيدبه“ انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد “

دموکراسی هميشه طبقاتی بوده و تا زمانيکه طبقات
و پس از حذف طبقات نيز. وجود دارد طبقاتی ميماند
زيرا در جامعه ايکه خفقان. دموکراسی زايل ميشود

در زمان. نيست دموکراسی حرف پوچی خواهد بود
محمد رضا شاه نيز دموکراسی برای خوديها وجود

 را ميشناسيد که از خفقانکدام سلطنت طلبی. داشت
،سلطنت طلبان. عمومی در زمان شاه شاکی باشد

، نوکران امپرياليستها و مذهبيها هرگزساواکيها
بخاطر بيان نظريات و اعتقادات شخصی خويش

گر، دفاع از شاهنشاه آريا مهر بزمورد تعقيب نبودند
شما ميتوانستيد. ارتشداران جرم محسوب نميشد

 وی و پدرش منتشر کنيد و تاروزنامه در مدح
ميتوانيد دروغ بار مردم نمائيد همانطور که اين کار

بين خوديهای آنها دموکراسی برقرار. را ميکردند
اين مردم ايران بودند که بايد ديکتاتوری شاه که. بود

در عين حال دموکراسی برای چپاولگران و مرتجعين
  . بود تحمل کنند

ن دموکراسی از ماهيتدر پس اين تهی کردن مضمو
طبقاتی آن که هميشه با حساب مردم صورت ميگيرد

آزاديهای بی قيد“و در سالهای اخير نيز تحت عنوان 
به جنگ مارکسيسم لنينيسم آمده است امر“ و شرط

ديگری پنهان است که مرتجعين آنرا بر زبان
آنها. نميآورند ولی برای تحقق آن تالش ميکنند

عدد احزاب مترادف ميکنند که بايددموکراسی را با ت
تعويض دولتها. در يک بازی انتخاباتی شرکت کنند

را در هر چهار سال به چهار سال و يا انتخابات
نمايندگان مجلس را که نامزدهای اين احزاب هستند و
از هفتاد صافی مرئی و نامرئی بررسی و نظارت
گذشته اند و در دوران عضويت در سازمانهای

 و، تمکينن اين احزاب آزمايش چاکرمنشیجوانا
،وفاداری خويش را به نظام با سربلندی پس داده اند
برای هر دوره پارلمانی مظهر مجسم دموکراسی جا

طبيعی است که تغيير ترکيب نمايندگان. ميزنند
مجالس و يا کابينه دولتها به مفهوم تغيير نظام

 سنتصدها  نوع از اين احزاب بی. اجتماعی نيست
و يا با سنت اگر به مرگ طبيعی و يا غير طبيعی نيز
بميرند و رنگ عوض کنند و در هم ادغام شوند
هرگز کوچکترين تزلزلی در ارکان نظام حاکم

بر عکس بازی ورق. سرمايه داری نمی افتد
بورژوازی استلحظه ای نشانه قدرت “ دموکراسی“

وازی در زمان ضعف بهژ، بورو نه ضعف آن
و سرکوب آشکار روی ميآورد و حکومتسم فاشي

بود و نبود اين احزاب حقيقتا نظامی اعالم ميکند،
اهميت عملی حضور آنها در. علی السويه است

صحنه فقط در نقش بازيگری ماهرانه و در در درجه
اين احزاب متعدد. قدرت فريبکارانه آنها نهفته است

رلمانی کههمه سوگند ياد کرده اند که به دموکراسی پا
همان دموکراسی بورژوائی باشد و دموکراسی را

آنها. برای خوديهای بورژوا تامين نمايد وفادار بمانند
سوگند ياد کرده اند که از قانون اساسی خويش که
همان قانون اساسی نظام سرمايه داری را جاودانی

دشمنان“، “تروريست“کرده و دشمنان آنرا 
، ميزند با چنگ و دندان جا“دموکراسی و جامعه باز

، دستگاه سازمان امنيت، نيروی نظامی،با ارتش
ساز و کاری که آنها برپا. حمايت کنند... قضائی و

داشته اند برای حفظ نظام سرمايه داری و
دستگاههائی برای فريب مردم است تا به ماهيت

  ١١ادامه در صفحه ...  طبقاتی دموکراسی پی
  

  ترکيه... پيام همبستگی 
 تدارک اشغال امپرياليستی و رژيم ارتجاعی مالها است

  .و آنرا تقويت خواهد کرد پيروزی آرزو ميکنيم
کشورکنگره شما زمانی برگزار ميشود که  رفقای عزيز،

ايران بهمراه کشورهای ديگرمنطقه و بدنبال اشغال کشور
همسايه مان عراق بعد از افغانستان تحت تهديد تجاوز
است و ما بر اين باور هستيم که اين کنگره دوستی بين 
مردم و همچنين مبارزه شان برعليه تجاوز امپرياليستی 

کنگره شما که تحت شرايط اشغال. را تقويت خواهد کرد
مپرياليستی منطقه و حکمرانی دولت ارتجاعی ــ مذهبیا

ايران برگزار ميشود مسلمًا برروحيه و توانائی مبارزه 
مردم منطقه و از آن جمله کارگران و زحمتکشان ايران

ما بر اين باور هستيم که کنگره شما. اثر خواهد گذاشت
سهم بسزائی در حل مسائل امروز خواهد داشت، مسائلی

به بهره گيری ازمارکسيسم ــ لنينيسم را تحت که نياز 
شرايط کنونی که امپرياليسم  با توسل به قهر، اشغال،

 به مبارزه برای تقسيم امپرياليستی در جهان بويژه،ترور
نقش .در خاورميانه مبادرت ورزيده است را تشديد ميکند

احزاب برادر در درست جهت دادن مبارزه مردم
مپرياليسم، سرکوب و استثمار صدخاورميانه بر عليه ا

تنها نيروئی که ميتواند نظم نوين جهانی . افزون شده است
و سياستهای سرکوبگرانه و استثماری حاصل از آن را
نقش بر آب کند همانا احزاب انقالبی هستند که سوسياليسم
علمی و همبستگی بين المللی بين خود را چراغ راهنمای

ا عاملی که ميتواند ضامن آن باشد تنه .خويش قراد داده اند
که واکنش شديد مردمی و ادامه مقاومتی که بر عليه
اشغال توسط آمريکا در جريان است را با خصلتی ضد
امپرياليست و دمکراتيک و مردمی به پيش سوق دهد در

اعتقاد ما به.  گير شدن احزاب برادر در اين جريان است
  . استجهت گيری شما در اين راستا راسخ

ما موظف هستيم که با شکافتن و افشای رفقای عزيز،
عوامفريبی و دسيسه های امپرياليسم آمريکا جنبش 
ضدامپرياليستی توده ها را قاطعانه با هدف استقرار
دمکراسی برای مردم آزاده ای که از دولتهای مذهبی، 

ــ.  ارتجاعی و ديکتاتوری رنج ميبرند را ، ادامه دهيم
صلح و آزادی  برای مردم بهمپرياليسم  امسلم است

ارمغان نخواهد آورد چونکه خود سرچشمه گرسنگی، فقر
و استبدادی است که طبقه کارگر و مردم از آن رنج

بدبختی و خشونتی که مردم افغانستان تجربه کرده. ميبرند
شقاوت و بيرحمی اعمال شده بر. اند برهمه آشکار است

ما. نين  امپرياليسم استمردم عراق بيانگر چهره خو
شاهد سرکوب مردم فلسطين بوده و هستيم،  سرکوبی که

مردم ايران هم. صهيونيسم اسرائيل آنرا حق خود ميداند
جنبش . تی هستند امپرياليسدر زير تهديد تجاوزات 

کارگران و توده های مردم نيروئی است که اين تهديد را
نائی رهبری تنها نيروئی که توا. خنثی و پوچ ميکند

مبارزه ضد امپرياليستی و دمکراتيک بر عليه امپرياليسم 
و ارتجاع محلی را دارد حزب کار ايران است، حزب
انقالبی شما که سرچشمه توانائی و استحکام آن مارکسيسم

  .ــ لنينيسم است
کنگره شما مبارزه مردم ايران و منطقه را تقويت کرده و

با برگزاری کنگره. ن ميکندراه مبارزه را برای آنها روش
شما، طبقه کارگر و مردم ايران که رهبران انقالبی چون 
حميد رضا چيتگر را در دامان خود پرورش داده اند

  .بيشتر نيرو خواهند گرفت
بار ديگر ما به کنگره شما تبريک گفته و بر اين باورمان
تأکيد ميکنيم که اين کنگره نه فقط به طبقه کارگر ايران و

ليت ها و نژادهای گوناگون ايرانی بلکه به مردم جهانم
  .قدرت می بخشد

  دفتر روابط بين المللی 
 از طرف کميته اجرائی مرکزی 

***** 
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  ...مماشات با دشمنان
در سمتگيری تاريخی و جهت) نتوفا( ايران

يابی روشن اين بيانيه است که از هم اکنون با
دورانديشی و استحکام الزم و با تکيه بر احکام
درست و قابل احترام و آزموده شده در پيکار
طبقاتی که در طی بيانيه خويش آنها را بطور
منطقی بميان کشيده و بر ميشمرند صف خلق و

مردمنقابدار دشمنان ، صف دوستان و ضد خلق
، صف همدستان امپرياليستها و  مبارزانايران

، صف مبارزانواقعی ضد امپرياليست
ازبرای اجتناب آزاديخواه و دموکرات که 

 ميرزمند و از شعارمستعمره شدن ايران
، دموکراسی و عدالت اجتماعی، آزادیاستقالل

که علی االصول خواستهائی ماهيتا غير
ند دفاع ميکنند را از آن مبارزانکمونيستی هست

دروغين که با امپرياليستها و بويژه امپرياليست
آمريکا در تماس هستند و ازجانب آنها و
متحدينشان در منطقه يعنی صهيونيستها از هر

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

در کنار ما قرار دارند بطوريکه اين نيروهای سياه
حتی جسارت آنرا را ندارند با صراحت با گفته های

بايد. آريل شارون وجرج بوش به موافقت برخيزند
نقش اين جريانهای منحرف و دشمن را برای مردم

، با آنها به پيکار بی امان دست زد تاروشن ساخت
 تا.، تا سره از ناسره تميز داده شوددستشان رو شود

هر گونه مماشات. مردم نقش مزورانه آنها را ببينند
 هرگونه حسابگريهای،با اين دشمنان مردم

تاجرمنشانه خرده بورژوائی خيانت به آينده مردم
میدر تشديد اين مبارزه جبهه مرد. ايران است

تقويت ميشود و اين دشمنان مردم هر روز بيشتر از
فرار از مبارزه با. روز پيشين رسواتر خواهند شد

امپرياليستها برای، فراخواندن امپرياليسم آمريکا
حمله به ايران به بهانه تحقق حقوق بشر و استقرار

، حمايت از اشغال عراق و افغانستان ودموکراسی
 آن زمينه هائی،ها در منطقهتبديل شدن به بلندگوی آن

روشنی هستند که بايد با اتکاء بر آنها و  معطوف
نمودن نظر مردم به آنها نقش اين خائنين به مردم
ايران را به مثابه ستون پنجم امپرياليستها و

  .صهيونيستها در ايران برمال کرد
با الهام از اين اعتقادات) توفان(حزب کار ايران

برده را گامی مثبت در جهتیاست که بيانيه نام
صحيح ارزيابی کرده و اعتقاد راسخ دارد که چنين
برخوردهائی به پاکيزگی مبارزه ياری رسانده در

، در خدمت مردم ايران و درخدمت طبقه کارگر
  .خدمت خلق ستمديده کرد است

  
****  

  

پيام همبستگی به کنگره  سوم
  )توفان(حزب کار ايران 

  
   از هندوستانپيام رفقای براادر

  
  ،)توفان(حزب کار ايران رفقای 

  
با شادی فراوان درودهای برادرانه خود را از
.هندوستان به کنگره سوم حزب شما ارسال ميداريم
ما اطمينان داريم که کنگره شما مشعلی هدايت گر
خواهد بود برای دمکراسی انقالبی و سوسياليسم

بين مردم. برای طبقه کارگر و مردم  برادر ايران
دو کشور ما پيوندهای کهن و دوستی فراوانی وجود
دارند و در آينده هم بدون شک رشته های همبستگی
 .در مبارزه برای رهائی خلقهايمان رشد خواهند کرد
ما برای شما در کار کنگره سوم حزبتان آرزوی

  .موفقيت داريم
  !کارگران و زحمتکشان جهان متحد شويد

  دوستاندمکراسی انقالبی، هن
  ٢٠٠٤ اکتبر ١٥

*****  
  سپاسگزاری
  از ارسال کمکهای شما سپاسگزاريم

   يورو٣٠حسين 
   يورو٢٠رفيقی از آلمان 

   يورو٢٥کمک مالی 
   يورو١٠٠کمک به حساب بانکی 

   يورو٤٠رفيق باغدانيان توسط پست 
   يورو٥٠. س.رفيقی از جنوب آلمان ن

*****

  . جهت حمايت ميشوند جدا ميسازد
اين بيانيه حاکی از آن است که متحدين امپرياليستها

طقه نميتوانند دوستان واقعیو ستون پنجم آنها در من
اين. خلقهای ايران و از جمله خلق کرد ايران باشند

بيانيه گواه آن است که اپورتونيستها و دودوزه بازان
ه ميروند و اشغالرکه از برخورد با امپرياليستها طف

استعماری عراق را زير جلکی و بزدالنه تائيد
بدستافغانستان “ آزادی و استقالل“ميکنند و از 

 نميتوانند در صف خلقهایامپرياليستها سخن ميگويند
ايران قرار گيرند که برای يک ايران مستقل و
.دموکراتيک و نه الزاما سوسياليستی پيکار ميکنند
اين هواداران اشغال ايران توسط قوای اشغالگِر

تنها دشمنی خويش را نه تنها، با اين کار امپرياليستها
که با خلقهای منطقه به معرضبا خلقهای ايران بل
اهميت اين اتخاذ موضع اصولی. نمايش گذارده اند

بنظر ما در اين است که از هم اکنون در آستانه
تحوالتی که در منطقه در حال تکوين است به تشديد
.مبارزه و تمايز خطوط اين جبهه ها پرداخته است
.به اهميت پاکيزگی در مبارزه ملی پی برده است

يروئی در ايران قادر نيست با دفع الوقت ازهيچ ن
ما. زير بار موضعگيری در اين زمينه فرار کند

بارها گفته و تکرار ميکنيم که برخورد به مسئله
اشغال استعماری عراق يک امر تعيين کننده در
.تعيين ماهيت نيروهای اپوزيسيون ايران است
سلطنت طلبان ناسيونال شونيست آريا مهری و

 ايران، حزب، حزب کمونيست کارگریکیساوا
، مجاهدين خلقاکثريتفدائيان ، سازمان توده ايران

 و جمهوری اسالمیناسيوناليستهای قومی، ايران
 و همه آن نيروهای اپورتونيستی که با آدمکشیايران

در عراق و فردا در ايران مشکلی ندارند و چشمشان
خته اند ورا به دالرهای سبز امپرياليست آمريکا دو

بر  تعليمات نظامی کردهای ناسيونال شونيست در
اردوگاههای آمريکا برای خرابکاری در ايران چشم

“شاه مسعود“پوشيده اند و در آرزوی  ايفای نقش 
در ايران روز شماری ميکنند در صف واحدی قرار

ياران امپرياليستها و صهيونيستها در منطقه. دارند
ند و نيروهای انقالبیدشمنان مردم ايران هست

موظفند از هم اکنون با تمام قوا اين چهره های
کارزار بايد با. نقابدار را به مردم ايران بشناسانند

 فردا،منتهای قدرت از هم اکنون صورت پذيرد
  .خيلی دير است

بر سر، در اينجا سخن بر سر مبارزه طبقاتی نيست
مبارزه ای نيست که فقط بيک طبقه خاص محدود

بر سر. استو عمومی بر سر مبارزه ملی . شود
آنگونه مبارزه ايست که فقط منافع طبقاتی پرولتاريا
در مقابل منافع بورژوازی و تعيين تکليف در مورد

، مبارزه ای را مطرحآنرا مد نظر قرار نداده است
مردمقريب باتفاق اکثريت با سرنوشت ميکند که 

ير پرولتریايران حتی اقشار و طبقات غميهن 
اشغال ايران توسط امپرياليستها. مربوط ميگردد

برهبری امپرياليست آمريکا فقط منافع طبقه کارگر
منافع ساير طبقات بجز. ايران را به خطر نمياندازد

اين. مشتی عمله و اکره استعمار را به خطر مياندازد
است که در قبال تجاوز امپرياليستی و يا حمايت از

ياليستی بايد به ايجاد جبهه وسيعی ازتجاوز امپر
کارزار تبليغاتی دست زد و مردم ايران را مورد
خطاب قرار داد و نقش اين نيروهای ارتجاعی را

   .برای آنها روشن کرد
، مردمی که چندين قيام وخلقهای قهرمان ايران

برای زندگیانقالب شکوهمند را در تاريخ ايران 
گذارده اند در صف ماپشت سرروشن و شرافتمندانه 

 مردم مترقی جهان و طبقه کارگر جهانی.قرار دارند

  ...ماهيت سالحهای  دستجمعی
مبارزه“هميشه اين نمای عوامفريب .  نبرند

 و“آزادی انتقاد“ و “آزاد بين افکار گوناگون
آنها به اين.  ميشود“غلبه اکثريت بر اقليت حفظ“

خطای باصره در مبارزه رياکارانه خويش نياز
برای آنها رنگ عوض کردن و تغيير. دارند

کرسی قدرت از حزب جمهوريخواه به دموکرات
س برعکس و مجددا تکرار اين بازیو  سپ

 در صد مردم در٤٠ تا ٢٥بطوريکه فقط 
انتخابات برنامه ريزی شده شرکت ميکنند عين

در اين نظامات نظريات واقعی. دموکراسی است
اين نظامات. مردم هرگز مود توجه قرار نميگيرد

در پی نظرسازی عمومی بر ميآيند و  ماشين
ش را با ياریبزرگ افکار عمومی سازی خوي

باالترين درجه فنآوری مدرن و کارشناسان خبره
به کار ميگيريند تا  مغزها را از نظريات خاصی

، از بروزآنها سانسور را ارتقاء داده اند. پر نمايند
 و، بيان افکار را منع نميکنندافکار جلو نميگيرند

از اين طريق ناشيانه و عقب مانده که متعلق به
رهای عقب مانده و نزديک بينممالک ديکتاتو

 متهم نميسازند و ناشايستخود را به مستبداست 
آنها انگشتشان را برای امر. و انگشت نما نميکنند
مردم  تا با خنده نمکين بهديگری نياز دارند

آنها متمدن اند گامی به جلوحواله دهند حيرت زده 
را بطور علمی ازکار اقب و، همه عگذارده اند
 و بهترينيده اند و بررسی نموده اندقبل سنج

، آنها برای اين کار دانشگاه وگزينه را يافته اند
کارشناس دارند که به همه اسرار دولتی و در

نفس، آنها صورت لزوم غير دولتی راه دارند
، خود محتوی مغزها راتفکر را عقيم ميکنند

، صنعت افکار سازی و تحميقگریشستشو ميدهند
ميگيرند تا دروغگوی بزرگی نظيررا به خدمت 

با رای اکثريتی کهفقط بلر و جرج بوش مجددا 
حتی اگر ايندر رای گيری شرکت کرده است 

بر سر کار نفر از هزار نفر باشد ٥٠١اکثريت 
 آن وقت پرده دوم نمايشنامه بازی ميشود.آيد

صنعت دروغپردازی که آنرا صنعت حقيقت ياب
کار ميافتد تا دروغو حقيقت گو ناميده اند ب

ديگری را سرهم بندی کند و در اهميت
دموکراسی و خواست اکثريت مردم آمريکا و
انگليس برای ادامه قتل عام مردم عراق و شايد

داد... ايران و سوريه و فلسطين و چين و هند و
  سخن

*****
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مماشات با 
دشمنان خلقهای 
 ايران جايز نيست
در پيرامون بيانيه سازمان کارگران 

  انقالبی ايران
 

 ژوئن٣٠  مطابق با١٣٨٤ تيرماه ٩در تاريخ 
کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ٢٠٠٥
 بيانيه مسئوالنه ای منتشر کردگر راه کار-ايران

که جا دارد همه نيروهای انقالبی ايران در قبال
  .آن به اظهار نظر مبادرت ورزند

،اهميت اين بيانيه تنها در اتخاذ مواضع درست
، دردر بيان روشن ماهيت ارتجاعی امپرياليسم

 ميان مبارزه دموکراتيکديالکتيکیبيان رابطه 
در بيان اهميت نقش، تی ضد امپرياليسو مبارزه

توده های مردم در پيکار دموکراتيک و توسل
به نيروی آنها برای سرنگونی رژيم جمهوری

و ماهيت، در بيان روشن نقش اسالمی
ناسيوناليسم ارتجاعی قومی که دشمن همه

، در بيان نوع برخوردخلقهای منطقه است
کمونيستها به حل مسئله ملی بطور کلی و حل

.ی در ايران بطور مشخص نيستمسئله مل
اهميت اين بيانيه تنها در اين نيست که بطور
اصولی بيک همکاری سياسی چندين ساله آنهم
،بطور مسئوالنه و پس از مذاکره و رفع ابهام

اهميت اين بيانيه بنظر. جسورانه خاتمه ميدهد
  ٩ادامه در صفحه ...      حزب کار

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."ريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران استنش: 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،. ارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدم. ارسال داريد
انيد، هزينهدر توزيع اين نشريه ما را ياری رس. زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

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

ماهيت سالحهای کشتار جمعی ايدئولوژيک 
  بورژوازی

مبارزه ايدئولوژيک يکی از سالحهای
با. کشتار جمعی بورژوازی عليه پرولتاريا ست

،اين سالح که ميشود آنرا با بمبهای بيولوژيک
شيميائی و ميکروبی مقايسه کرد بورژوازی تالش

 و وی را کودنريا را بخورداتميکند مغز پرول
،، جعل تاريخ حيله گری،اين راهدر . نمايد

، تئوری، سکوت محيالنه، جعل سنددروغگوئی
بافی که با واقعيت در تناقض کامل است بياری
روشنفکران و قلمبدستان مزدور و يا فريب
خورده ايکه همواره سطح فرهنگی متوسط و

 به منافع طبقاتید و يا از راه اشتباهپائينی داشتن
خويش پشت کرده بودند مجاز است و به کار

در هر انقالبی چنين مزدوران و گمراهانی. ميآيد
که به راه عوضی آمده بودند يافت ميشوند که پس

طلبکاران“، “منتقدين“از شکست انقالب به خيل 
 افزوده ميگردند که تالش“از انقالب و مردم

 را با يورشدارند دانش سطحی و شعاری خويش
اگر آنها کمونيسم را. به اصل علم توجيه کنند

نفهميده بودند نه از آن جهت بود که شعور را با
شعار جايگزين کرده و به کمونيست بودن تظاهر

، ژست ميگرفتند و خود، فخر ميفروختندميکردند
جلوه ميدادند و به نرخ روز و مد“ مترقی“را 

هت که شعور بلکه از آن جروز نان ميخوردند
آنها هميشه کامل بوده و اين علم سوسياليسم است

 مارکس و“پرت و پالهای“که علم نيست و 
انگلس و لنين و استالين و ساير بزرگان کمونيسم

ايراد به. است که آنها را به گمراه برده است
، به اصل علممعرفت و منشاء طبقاتی آنها نيست

ر دلبخواه آنها، ايراد به واقعيتی است که ديگاست
،  آنها، اشکالی نداشته اندآنها عقل کل اند. نيست

.هم در گذشته محق بوده اند و هم در حال حاضر
اين افراد که با دو تا رمان حتی غير کمونيستی

 و هرگز مطالعه کمونيستیشده اند“ کمونيست“
نداشته و تاريخ جنبش کارگری را مطالعه نکرده

ويش را در آئينه زماناند تا چهره های نظير خ
. خود را نوآور نيز به حساب ميآورند،بنگرند

خيانتهای امروز آنها ادامه پرمدعائی
، اشتباهات گذشته و، بی سوادیروشنفکرانه

،مجددا نان به نرخ روز خوردن گذشته آنهاست
نيزگذشته هر بيماری آنهاست که در نتيجه منطقی 

  .به آن مبتال بوده اند
سالحهای مبارزه که اين عدهيکی از اين 

“فرهنگ دموکراسی“در دست دارند تئوری 
اين تئوری در آشپزخانه ايدئولوژيک. است

امپرياليستها و سازمانهای جاسوسی آنها پخته
ميشود و با دست رسانه های گروهی و ماشين
تبليغاتی آنها و روشنفکران و قلمبدستان چاکر

 پخش و شبانهامپرياليسم در سراسر جهان توزيع و
روز تا حد تهوع آوری تکرار ميگردد تا جا بيفتدد و

بر مبنای اين تئوری ممالک متمدن. ملکه ذهن شود
،  اسرائيل و اين آخريهااروپا و آمريکا و استراليا

 دارای فرهنگ دموکرسی اند وعراق و افغانستان
 ...، فلسطين، ونزوئال، اکوادورممالکی نظير ايران

ممالکی هم هستند که خيلی سريع. رهنگفاقد اين ف
، اينان عبارتندرا آموخته اند“ فرهنگ دموکراسی“

، جمهوريهای، اوکرائين، قرقيزستاناز گرجستان
همراهرا “ غير دموکرات“بالتيک که فراريان نازی 

در“ دموکرات“ و اين بار بنام “سيا“با جاسوسان 
   . بر سر کار آورده اندهاآنجا

 لزوم ديکتاتوريهای حامی خويشامپرياليستها
 در“فرهنگ دموکراسی“را با فقدان درک و وجود 

اين ممالک توجيه ميکنند تا در بازتاب بيرونی
  .تناقضی در اعمالشان مشاهده نگردد

اينکه مردم در ونزوئال مانع کودتای آمريکائی شدند
 رئيس جمهور وقت“چاوز“و به حمايت از 

 ايران شاه را از ايرانبرخاستند و يا اينکه مردم
بيرون کردند و دست امپرياليستها را از ايران کوتاه
نمودند و يا اينکه مردم فلسطين و عراق برای آزادی

فرهنگ“خويش ميرزمند همه ناشی از فقدان 
 در حقيقت“فرهنگ دموکراسی“. است“ دموکراسی

هر کس نوکر. مترادف با نوکری آمريکاست
ست و چنانچه با هيچا“ دموکرات“آمريکاست 

چسبی نشود صفت دموکراسی را به وی الصاق کرد
 در کشورش“فرهنگ دموکراسی“آنوقت فقدان 

 بزعم آنها و.ضرورت جنايات وی را توجيه ميکند
نوکران ايدئولوژيکشان در ايران ما ايرانيها چون

تيمفنداريم و يا آنرا ياد نگر“ فرهنگ دموکراسی“
نخست بايد در. ر هستيماليق حکومتهای ديکتاتو

فرهنگ“ “حامد کرزای“ و يا “اياد عالوی“خدمت 
 تا مغزهايمان به فکرد بگيريمارا ي“ دموکراسی
در حقيقت سالحهای کشتار جمعی .انقالب نيفتد

نهادينه“، “یفرهنگ دموکراس“بورژوازی نظير 
 زيرا.برای شستشوی مغزی است“ شدن دموکراسی

حتی. ی خويش را داردهر طبقه اجتماعی دموکراس
در يونان باستان که همه ياد گرفته اند معنی واژه
دموکراسی را از آن با اظهار فضل فراوان عاريه

  محسوب“آدم“بگيرند هرگز بردگان که داخل 
نميشدند و شهروند آتن نبودند دارای حق رای نبوده

دموکراسی باستانی يونان. و سرکوب ميشدند
دموکراسی سنای.  بود“هاخودي“دموکراسی برای 

.رم و قوانين تاريخی آن نيز برای طبقه حاکمه بود
علم کمونيسم اين واقعيت را کشف کرد و لنين به
بهترين وجهی آنرا در آثار تاريخی جاودانی اش

  ١٠ادامه در صفحه ... ،“دولت و انقالب“
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