
 
 

 

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

فرخنده باد اول ماه
  !مه

جشن اول ماه مه، روز بين المللی کارگران فرا می
اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی. رسد

پرولتاریای جهان در پيکار با بورژوازی است، در
 بخاطر رهائی ده ها و صد ها مليونپيکار

.زحمتکش از گرسنگی و بينوائی و ستمدیدگی است
در این پيکار دو جهان متضاد در برابر هم ایستاده

جهان استثمار و. جهان سرمایه و جهان کار: است
جهان جنگ  و.  بردگی و جهان برادری و برابری

  .جهان  صلح و آزادی. فاشيسم
رزه طبقه کارگر عليهجهان سرمایه، مبا در

انحصارها و دولت های سرمایه داری نئوليبرال
و. بخاطر دفاع از حقوق خود اوج ميگيرد

بورژوازی چنانکه درماهيت اوست ميکوشد نتایج
حاصل از بحران اقتصادی را بر دوش طبقه کارگر

اعتصابات عظيم و مليونی جوانان. بگذارد
نها بافرانسوی در هفته های اخير و پيوند آ

کارگران و مقابله با تعرض بورژوازی امپریاليستی
به حقوق آنها نشانه آنست که مبارزه طبقاتی نه تنها
درشکل اقتصادی بلکه در اشکال سياسی آن نيز

 .شدت مييابد و دامنه و سيعتری ميگيرد
اکنون درشرایطی به استقبال جشن اول ماه مه

ه خطر اتمیميرویم  که امپریاليسم آمریکا به بهان
ایران به شورای  ایبا ارجاع پرونده هسته ایران و

امنيت سازمان ملل، آهنگ آن دارد تا با تحریم
اقتصادی و سپس تجاوز نظامی به کشور ما و
چنگ انداختن بر چاه های نفت و سایر منابع طبيعی
سرکردگی خود رابر سایر رقبای امپریاليستی

ر سر تقسيم مجددرقابت لجام گسيخته ب. اعمال کند
جهان بين بلوک های امپریاليستی به شدت ادامه

  .  دارد
جشن اول ماه مه درزمانی برگزار ميشود که
درکشور بالدیده ما کابوس استبداد و فاشيسم مذهبی

طبقه کارگر از کليه حقوق. همچنان مسلط است
اجتماعی  خویش محروم است، قانون کار، بيمه

تحادیه های کارگری فقطاجتماعی، حق تجمع در ا
  ٢ادامه در صفحه ... کلماتی بر روی کاغذ 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

   و تاکتيک کمونيستها“سازمانهای غير دولتی“
  بی تاثيری حقوق بشر خواهی امپرياليستی

امپریاليستها برای بشر حقوقی به رسميت نمی
تنها مالکی که آنها برای ارزش گذاری. سندشنا

اگر فردی. دارند درجه بهره دهی هر فرد است
توانائی سوددهی داشته باشد و زنجير اسارت
امپریاليستها و سرمایه داران را به گردن بگيرد

.ید از حقوقش دفاع کردااست و ب“ خوبی“بشر 
ارتجاع بين المللی حقوق بشر را فقط بر مبنای

، تعریف واقتصادی و سياسی خویش تعيينمنافع 
بشر برای امپریاليستها وحقوق . تفسير می کند

،سرمایه داران یک اصل خدشه ناپذیر نيست
ابزاری برای فشار سياسی و تبليغات ضد بشری

امپریاليستها برای جان بشر ارزشی قایل. است
هم. نيستند تا برای حقوقش ارزشی قایل باشند

سيسه های امپریاليستی برایاکنون در اثر د
غارت منابع اوليه افریقا از نفت نيجریه گرفته تا
طالی کنگو و یا الماس آفریقای جنوبی و یا

، همآنگوال روزانه هزاران نفر به قتل می رسند
اکنون امپریاليستهای آمریکا و متحدینش در

   متـــــل هفاــ س – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠۶ مه –١٣٨۵ اردیبهشت–٧۴ مارهـش

  دليل تراشی مسخره برای توجيه خيانت ملی

عراق و افغانستان به شکنجه و آدمکشی مشغولند
 و مبارزه با“دموکراسی“ از و نام آنرا حمایت

آمریکائيها بر سر. گذارده اند“ اسالم سياسی“
مردم فلوجه بمبهای شيميائی و فسفر سفيد که
سالحهای کشتار جمعی است پرتاب کرده اند و
در زندانهای علنی و مخفی خویش به شکنجه

 آنها در.مبارزان عراقی و افغانی مشغولند
ماوراء سيستمسراسر اروپا و آمریکا نظامی 

حقوقی ممالک برای اعمال شکنجه با آخرین
روشهای پيشرفته خلق کرده اند که همه دول

،، ایتاليامدعی حمایت از حقوق بشر نظير آلمان
،، بلغارستان، رومانی، سوئد، اتریشسوئيس
در آن...  ممالک بالتيک و،، اوکرائينلهستان

ئیحقوقدانان پنتاگون و مقامات قضا. دست دارند
آمریکائی تمام مغزهای بيمار خویش را بکار
گرفته اند تا تعریف جدیدی از شکنجه بيافرینند
که به موجب آن اعمال شکنجه از نظر تعریف
قضائی اشکالی نداشته باشد و دروغگوهای نظام

٢ادامه در صفحه ... سرمایه داری آمریکا

مطبوعات جهان اعالم کردند که دولت آمریکا برای
سرنگونی رژیم ایران با تجربه اندوزی از انجام

نظير انقالب نارنجی و یا“ انقالبات رنگين“
درگ و بهتر بگوئيم انقالبات هفت رنصورتی 

 ميليون دالر در نظر گرفته٨٠ ،اروپای شرقی
،امپریاليسم آمریکا در عرصه های تبليغاتی. است

، تجهيزاتی و مالی به اپوزیسيون ایرانتدارکاتی
مانند خود فروختگان عراقییاری می رساند تا آنها 

می“ کنگره ملی عراق“آنچه را که آنها نظير 
ينه را برایزمناميدند در خارج فراهم آورند و 

و سرنگونیآمریکا به ایران پنهان ورود ارتش 
  .فراهم آورندرژیم جمهوری اسالمی 

پس از این خبر داغ بوی کباب شامه اپوزیسيون خود
فروخته ایران را که سابقا نيز از این منابع
امپریاليستی و صهيونيستی ارتزاق می کردند تيز

،انقالبیهمه نيروهای ) توفان(حزب کار ایران. کرد
دموکرات و ميهنپرست ایران را فرا خواند تا در
طی اطالعيه ای مواضع خویش را در مورد این
سياست اعالم کنند و با محکوم کردن آن خط روشنی

روشن. ميان مردم ایران و نوکران اجانب بکشند
کنند که سرنگونی رژیم سرمایه داری و ارتجاعی

د وظيفه وجمهوری اسالمی ایران تنها می توان
محصول فعاليت جانفشانانه و فداکارانه مردم ایران

ما اعالم کردیم که دریافت کمک مالی از. باشد
، صهيونيسم و ارتجاع جهانی را مغایرامپریاليسم

منافع مردم ایران دانسته و کسانی را که این ننگ را
می پذیرند خائن به مردم و طبقه کارگر ایران می

سوسان و ستون پنجم ارتجاع دراین عده جا. دانيم
ایران هستند و خود فروختگانی محسوب می شوند

این. که به آنچه نمی اندیشند منافع مردم ایران است
اتخاذ موضع روشن طبيعتا دست بسياری از این
اپوزیسيون تقلبی را رو می کند و آنها را وادار

عدم. خواهد کرد که به اتخاذ موضع صریح بپردازند
 موضع نيز اتخاذ موضع است زیرا دریافتاتخاذ

این خوش. کمک از ارتجاع را تائيد ضمنی می کند
خيالی است که عده ای تصور کنند که با برگذاری
سکوت گریبان خویش را از بيان مواضع رسمی

از همه آنها) توفان(حزب کار ایران. رها ساخته اند
.خواهد خواست تا تکليف خویش را روشن کنند

از همه مردم ایران می) توفان(کار ایرانحزب 
، تشکلها،احزاب. خواهد که به این مهم توجه کنند

ه ها و سازمانهائی که از زیر بار این اتخاذوگر
موضع شانه خالی می کنند جریانهای ناپاکی هستند

 بر نيروهای.که باید چهره آنها را بر مال ساخت
گر اینانقالبی ایران است که با هشياری نظاره 

مسئله باشند و این نوع داوری را اشاعه داده به
در همه آکسيونها که برای. داوری عمومی بدل کنند

دفاع از حقوق بشر و مبارزه با نقض و نفی
آزادیهای دموکراتيک و یا حمایت از زندانيان

   ٧ادامه در صفحه  ... سياسی و نظایر

  بوی کباب به مشام دريوزگان سياسی رسيده است
 ميليون دالر برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی بودجه در نظر٨٥امپریاليستهای آمریکا با بی شرمی 

 جمهوری اسالمی کسی در ایران وخارجالبته روشن است که بجز مشتی وابستگان به رژیم. گرفته اند
ولی در. ت بگذاردت رژیم جمهوری اسالمی قطره اشکی بریزد و نماز مّيایران پيدا نمی شود که بر مّي

عين حال مردم ایران خواهان آن هستند که این رژیم را با اراده و تصميم و فداکاری توده های مردم ایران
منابع طبيعی ما مسلط شده و سرنوشت خلقهای ایران را در دستو نه اجانب که می خواهند مجددا بر 

 سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی باید گامی.ایندم، سرنگون نخویش بگيرند و سرنوشت ما را تعيين کنند
، دموکراسی و استقالل و عدالت اجتماعی به مفهوم تحقق خواستهای زحمتکشان ایراندر جهت آزادی

 از خون آزادیخواهان ایرانق به خون آغشته امپریاليستهافستها با دستهای تا به مراین آرزوها و خوا. باشد
این است که تنها در یک مبارزه ضد امپریاليستی و ضد صهيونيستی سرنگونی رژیم. و جهان عملی نيست

  .جمهوری اسالمی برای تحقق خواستهای برشمرده ممکن است
   ٨ادامه در صفحه  ... ،ر انقالبی نيستشعار سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی یک شعا
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را بدزدند و در خارج از آلمان شکنجه دهند و
حتی مامورین آلمانی با خرج دولت آلمان به این

 آنها نظارتممالک مسافرت کنند بر شکنجه
، بازپرسی خویش را کامل کنند و بر اساسنمایند

... اندازند وماطالعات بدست آمده سایرین را بدا
هيچ کس نمی پرسد بچه دليل آدمربائی

، هيچکس نمی پرسد بچهآمریکائيها مجاز است
دليل شکنجه کردن و استفاده از اعترافات زیر

 کادرآنروز که این اسناد در. شکنجه مجاز است؟
اختالفات درونی بروز می کند محصولی جز چند
روزی خبرهای داغ و جنجالی به دنبال ندارد و
اصل مسئله در چاه بی انتهای تحقيقات
موشکافانه بروکراسی سرنگون و برای هميشه

این اعمال هيچ پيآمد سياسی و یا. مفقود می گردد
  . کيفری ندارد و هيچکس مجازات نخواهد شد

این سياهه را با اعمال جنایاتی کهمی توان 
آلمانها در یوگسالوی انجام دادند و یا آمریکائيها
...در افغانستان و عراق و آمریکای جنوبی و

انجام داده و می دهند کامل کرد ولی همه و همه
این موارد تنها گویای آن هستند که تکيه به حقوق

حقوق بشر. بشر الزاما عالقه به تحقق آنها نيست
بدون روشن کردن علل نقض آن و بدون حمایت
از تجزیه ناپذیری آن و اعتبار جهانشمول آن فقط
ابزاری برای اعمال فشار سياسی و رام کردن

همين روش ریاکارانه. دولتهای مخالف است
کاذب را“ بشردوستان“است که اعتبار گفتار این 

   .به صفر می رساند
  استفاده از بشر بر ضد بشرء سو
 روزانه شاهدیم که دول امپریاليستی از اصولما

قابل احترام حقوق بشر فقط استفاده ابزاری می
آنجا که الزم است به رژیم جمهوری. کنند

اسالمی برای کسب امتيازات بيشتر فشار وارد
 فورا بشر برایشان عزیر می شود و بياد،آورند

این نوع. نقض حقوق بشر در ایران می افتند
اجرای حقوق بشر در ایران برایحمایت از 

 ماهيت آن برای به،رعایت حقوق بشر نيست
حداقل از. اسارت گرفتن خلقهای ایران است

 مرداد به بعد در ایران٢٨زمان کودتای 
وحشيانه ترین شکنجه ها رواج داشت و زیر
نظر مسئولين آمریکائی و اسرائيلی صورت می

ی، ولی این وجدانهای سودپرست جهانگرفت
هرگز دلشان برای سرنوشت انسانهای در بند در

مگر جمهوری. ایران در زمان شاه فشرده نشد
اسالمی کار دیگری بجز آنچه امپریاليستها می

وی شکنجه را در قانون. کنند انجام داده است
اساسی برای گرفتن اعتراف غير مجاز اعالم
کرده است ولی استفاده از ادوات فشار و زجر و

تاله در زندانهای هولناک جمهوریآالت ق
اسالمی را با تعریف جدید فقه اسالمی تعزیر

بنظر آنها تعزیر شکنجه. نامگذاری کرده است
آقای بوش باید از(نيست و هدف ارشادی دارد

خوب چه فرقی می). توفان− آخوندها یاد بگيرد
کند که این تغيير تعریف شکنجه را فردی از

ای فقه ای و علميه قمفارغ التحصيالن حوزه ه
انجام دهد یا از فارغ التحصيالن دانشگاه

رژیم جمهوری اسالمی حاضر. هاروارد آمریکا
است به سر جرج بوش قسم بخورد که در ایران
هيچ مقام رسمی شکنجه نمی کند و در زندانهای

، باین دليلرسمی کشور زندانی سياسی نداریم
زمانهایساده که زندانهای غير رسمی و یا سا

شکنجه و اطالعات غير رسمی از نظر حقوقی
  ٣ادامه در صفحه ... زیر مسئوليت 

  ...سازمانهای غير دولتی
ند در جلوی و متحدینشان هر لحظه بتوان

دوربينهای رسانه های گروهی ظاهر شوند و با
قسم حضرت عباس منکر اعمال شکنجه در
آمریکا و نسبت به زندانيان و اسرای جنگی

آنها برای زندانيان اعم از سياسی و یا.  گردند
اسير جنگی تعریف جدیدی آفریده اند تا بر مبنای
تعاریف من در آوردی آنها بشود از کنار کليه
پيمانهای بين المللی و تعهد به اجرای آنها فرار

وقتی شما زندانی سياسی و یا اسير جنگی. کرد
خارج از حریم“، “غيرقانونی“را ملقب به 

، وقتی اصل بشر بودن وی راکردی“  قانون
مورد پرسش قرار دادی آنوقت نه حقوق بشر
شامل حال وی می گردد و نه رفتار فراقانونی

از نظر. د اعتراض قرار گيردمی تواند مور
 ولی آیا در،نمی رود“ مو الی درزش“تعاریف 

یکنيز وضع طوری است که زندگی واقعی 
درد شکنجه را حس نمی“ غيرقانونی“زندانی 

کند؟ توهين را حس نمی کند؟ بی حقی و
اساسا کسانيکه روز. زورگوئی را حس نمی کند؟

و شبشان در خدمت این است که چگونه با
گردهائی که عقل جن نيز به آنها قد نمی دهد ازش

زیر بار مسئوليتهای انسانی شانه خالی کنند و
مخالفين خویش را به فجيعترین وضعی با برنامه
های حساب شده نابود نمایند هرگز نمی توانند از
.بشریت دفاع کنند چه برسد از حقوق بشریت
آنها خفاشان خطرناکی هستند که باید از آنها

آنها. پرهيز کرد و باید سرشان را به سنگ کوبيد
غارتگرانه خود ارزش قایل“ حقوق“تنها برای 

  .اند نه برای حقوق بشر
دولت صهيونيستی اسرائيل سالهاست بطور غير

، ترور، اعدامشکنجه، قانونی به تاراندن
فلسطينيها اشغال دارد و حقوق بشر را با همه

ستها زیر پا میتوان خویش با حمایت امپریالي
گذارد ولی هيچ یک از این مدعيان دغدغه دار

، اسحقحقوق بشر حاضر نيستند مناحم بگين
 آریل شارون را به پای ميز و، نتانياهورابين

این. کشندمحاکمه بين المللی بکشانند و یا ِب
برخورد ریاکارانه به حقوق بشر نشانگر ماهيت

ليسم کاناداامپریا. جنایتکارانه امپریاليستهاست
بدرستی از قتل فجيع خانم زهرا کاظمی وجدانش
معذب است و می خواهد پای مرتکبين این جنایت

پرسشی که برای. را به مراجع بين المللی بکشاند
همه می ماند این است که چنانچه خانم زهرا
کاظمی برای تلویزیون الجزیره کار می کرد و

ه یکدر زندان ابو غریب در اثر شليک گلول
آمریکائی به قتل رسيده بود باز“ خاطی“سرباز 

هم دولت کانادا حاضر بود پای آمریکا را به
مراجع بين المللی بکشاند؟ اگر خانم زهرا کاظمی
در سر زمين فلسطين مانند بسياری خبرنگاران

بدست سربازانکه انساندوست و جسور غربی 
اسرائيلی با سوء نيت به قتل رسيدند و یا

دوزرهای آقای شارون لهلایشان در زیر بوبدنه
می شد بازهم امپریاليست کانادا حاضر بود کار
را به مراجع بين المللی بکشاند؟ مسلما حاضر

 باین دليل ساده که این وقایع بارها تکرار.نبود
شده و این دول فریبکار براحتی از روی آن

  .گذشته و اخبارش را خفه کرده اند
 که خود را مخالف تجاوزدولت آلمان فدرال

آمریکا به عراق نشان می داد و به نقض حقوق
بشر اعتراض می کرد زیر جلکی با شکنجه
گران آمریکائی همکاری می کرد تا اتباع آلمانی

 ...اول ماه مه  
 طبقه کارگر ایران  که نعم مادی زائيده رنج. است

و زحمت او است خود دربينوائی و گرسنگی
.زندگی ميگذراند وزیر خط فقرادامه حيات ميدهد
جمهوری اسالمی با الهام از سياستهای صندوق بين

پول و بانک جهانی کوشيده و ميکوشد برایالمللی 
غارتگران داخلی و بين المللی امنيت و برای
کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران ناامنی  و

سرکوب کارگران به شدت .فقر و فالکت توليد کند
ادامه دارد وعليرغم این اما کارگران ایران هرگز
از پای ننشسته اند و مبارزه عليه خصوصی سازی،
اخراج دسته جمعی و برای دریافت حقوق معوقه و
اضافه دستمزد و برای تشکيل سندیکای مستقل

اعتصاب عمومی. دامنه وسيعتری یافته است
کارگران و زحمتکشان در کردستان و پيکار
درخشان کارگران شرکت واحد تهران و ده ها
اعتصاب ریز و درشت کارگری در سراسر ایران

 کارگر رزمنده است و ایننشان از این است که
که برایبل، طبقه کارگر است که نه تنها برای خود

سایر اقشار تحت ستم اجتماع بهروزی و زندگی
  .انسانی را به ارمغان خواهد آورد

آنچه طبقه کارگر ایران باید در جش اول ماه مه بر
گزار کند مربوط است به مبارزه در زیر شعار

رکار خود، مبارزهبازگشت کارگران اخراجی برس
عليه سياست اخراج سازی کارگران، مبارزه عليه
خصوصی سازی صنایع و واحد های توليدی بویژه
صنایع نفت، مبارزه در زیر شعار آزادی بی قيد و
شرط همه کارگران و سایر مخالفين سياسی از
زندان، مبارزه برای دریافت حقوق معوقه، مبارزه

 سطح رشد تورم وبرای اضافه دستمزد به نسبت
افزایش هزینه زندگی، مبارزه برای تضمين امنيت
شغلی که عامل تضمين این امنيت وحدت و
تشکيالت خود کارگران است، مبارزه برای حق
دارا بودن آزادانه تشکلهای مستقل کارگری، مستقل
از تشکلهای دولتی، افشای کاربدستان رژیم در زیر

ریاليسم است،شعار سرکوب کارگران خواست امپ
مبارزه در زیر شعار خواست خروج فوری و بی
قيد و شرط اشغالگران امپریاليست از خاک عراق
و افغانستان  و محکوم کردن رژیمهای دست نشانده
و استعماری و مبارزه در زیر شعار اتحاد و
همبستگی  کارگران و خلقهای سراسر جهان عليه

  .می مللتجاوزات امپریاليستی و تهدیدات نظا
بدیهی است که هيچ یک از اینها نه با مزاج
جمهوری اسالمی سازگار است و نه با مزاج
اپوزیسيون ارتجاعی و وابسته به آمریکا و اسرائيل

  .که مشوق تجاوز نظامی به ایرانند
حزب ما به کارگران ایران و جهان اول ماه مه را
شاد باش ميگوید و ایقان دارد که پيروزی اردوی

ر بر سرمایه تنها ازطریق وحدت و تشکيالت وکا
رهبری حزب سياسی و تنها ازطریق انقالب و
راهی که لننيسم  نشان ميدهد ميسر خواهد گشت و

سوسياليسم تنها راه رهائی. جز این نخواهد بود
  .بشریت است

  ! درود به طبقه کارگر قهرمان ایران
ه درود به طبقه کارگر جهانی و همه خلقهای شيفت

 !آزادی و استقالل
  !زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری
 )توفان(حزب کارایران

  
 ١٣٨٥اردیبهشت 

*****  

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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ئی نسبتاهداف سو“ بشردوستی“که گویا بعلت 
آنها این قدرتها را نه دشمنان بلکه. به آنها ندارند

دوستان مردم ایران تصور می کنند و افکار
اندیشمندان این نظامها را که برای اسارت ملتها

 زیادیساخته و پرداخته شده است تا حدود
اتکاء این عده به نظریات. نشخوار می کنند

ارتجاعی کارل پوپر نشانه روشنی از تحميق
این سازمانها در عين مبارزه برای. شدن آنهاست

کسب حقوق دموکراتيک عمومی و احترام به
امنيت و قانون و برسميت شناختن صوری

 همواره،بسياری از حقوق انسانی بورژوائی
ن رهبری انقالبی خطربعلت ضعف و نقصا

انحراف و سقوط را نيز در بطن خویش دارا
این وضعيتی است که نيروهای سياسی. هستند

در ممالکی که حاکميت غير پرولتری با ابزار
استبدادی و خارج از متن قانون حکومت می کند

  .     روبرو هستند
استراتژی امپریاليستها در سالهای اخير بر این

که در ممالک رقيب به ایجادمستقر شده است 
سازمانهای غير دولتی بپردازند و یا با استحاله و
نفوذ در این سازمانها آنها را در تحت اختيار

حزب ما این سياست. خویش در آورند
امپریاليستها را در گزارش سياسی خویش به

 آشکار ساخت١٣٨٣کنگره سوم حزب در سال 
  :و نوشت

٦٥ه بيش از  بوش در دو سال گذشتدولت“
کراینوا در ی سياسیميليون دالر به سازمانها

کمک رسانده است، تا رهبر مخالفان دولت
آمریکاکراین، ویکتور یوشچنکو با رهبران وا

تماس برقرار کند و در عين حال کمک شود تا
یرا برگزار شده در ميان ی هاینظرسنج

دهندگان نشان دهد که یوشچنکو برنده انتخابات
  . ماه گذشته بوده استیجمهورریاست 

....  
 اغلب موارد، این کمکها از طریقدر

ییا گروه ها" یبنياد کارنگ" مانند یسازمانهای
ی و متحد با جمهوریخواهان و دمکرات هاهمسو

آمریکا که آموزش در امور انتخابات را
ی حقوق بشریها  کنند، یا فرومی میسازمانده

منابع یه بعض دهند و یا به وسيلیرا تشکيل م
  . مستقل ارسال شده استیخبر
......  
 گذرا و سریع به اسناد و مصاحبه ها نشانینگاه

ی و کمک مالپولمي دهد که آمریکا تا چه اندازه 
در این زمينه. ين مصرف کرده استئکراودر ا

 آمریکاخارجه وزارت یریچارد بوچر، سخنگو
 ما به دست خود کاندیداهایکمک مال" : گویدیم
 انستيتوها و نهادهابه ی روندی رسد، بلکه طینم

 شود تا یک انتخابات منصفانه و آزادیپرداخت م
  .."برگزار گردد

...  
 امور خارجه آمریکا یک گروه ازوزارت

٤٨کارشناسان این وزارت خانه و بالغ بر 
ی اجرای خود را برای کمک مالدالرميليون 

ان،در جه" ی دمکراسیبرقرار " یبرنامه ها
ی ملموسسه"  در اختيار ٢٠٠٣در سال 
 National Democratic" یدمکراس

Institute  وزیر امور خارجه. گذارده است
 مادلين آلبرایت ریاست هيئت مدیرهآمریکاسابق 

  “....را به عهده دارد" ی دمکراسی ملموسسه"
کمکهای مالی آمریکا به گروه“نقل از مقاله (

ت کلی نوشته ِم“های مخالف دولت اوکرائين

 

مفسر آسوشيتد پرس منتشره در نشریه شهروند
  ).٢٠٠٤ ماه دسامبر ١٧

اخيرا نشریه اشپيگل در آلمان اسناد بيشتری در
این زمينه منتشر ساخته است پرده از دسيسه
هائيکه در یوگسالوی چيده شده بوده است
برداشته است و در این اسناد نشان می دهد که

یعنی حال(“وقتشه“ام خود را چگونه جنبشی که ن
−وقتش رسيده تا یوگسالوی را تجزیه کنيم

از کمکهای بيدریغ سازمان جاسوسی) توفان
  .آمریکا برخوردار بود

را به“ !وقتشه“اما هزینه سفر فعاالن “
“وست مينستر“صربستان بنياد انگليسی 

 این جنبش حاال دیگر ساختاری داشت.پرداخت
ر بر می گرفت و دارایکه همه اوکرائين را د

مرحله حمله فرا. یک استراتژی مشخص بود
به هزینه“ !وقتشه“ نفر از جوانان ٣٢٠. رسيد

در اردوگاهی در سواحل کریمه“ خانه آزادی“
 در ميان فعاالن افراد مختلفی وجود.گرد آمدند

در طول. از آرمانخواه گرفته تا عملگرا. داشتند
وارد جدی تمرینروز رویداهای احتمالی برای م

 باید بين آنان پخش)دفترچه(می شد و بروشور
در این بروشورها دستورالعمل هایی در. می شد

باره عضویت سی و پنج هزار نفری وجود داشت
که در صورت لزوم باید به سوی شهر کيف
سرازیر می شدند تا کار تعویض قدرت را پایان

همه باید رنگ: رنگ انقالب مشخص شد. دهند
  . ارنجی به تن داشته باشندن

 در سواحل کریمه“!وقتشه“در حاليکه اعضای 
 های نارنجی)پيراهن آستين کوتاه(با تی شرت

عکس می انداختند تا در سایت جنبش در اینترنت
در شهر کيف هنوز یک استراتژ. منتشر شود

یوشچنکو نامزد انتخاباتی. معين وجود نداشت
ست سفير آمریکاجان هرب. اپوزیسيون مردد بود

در اوکرائين در یک محفل خصوصی نگرانی
عميق خود را ابراز کرد و گفت معلو م نيست با

  .“این مرد بتوان رژیم را عوض کرد
اشپيگل می نویسد که این سناریو قبال در

 شده بود تا کلک شواردنادزهءگرجستان اجرا
  .خائن را که تاریخ مصرفش تمام شده بود بکنند

ما پاسخ شواردنادزه را با یک ضربهلومایا ا“
در“ همرژیم خودکا“ وی آشکارا از یک .داد

گرجستان حرف زد و همانگونه که با
سرمایه دار آمریکای و یکی از(سوروس
 یاری دهندگان مالی جان کری درن واهوادار

 به، توافق کرده بود)توفان− انتخابات آمریکا
تخاباتآماده کردن مقدمات نظر سنجی پس از ان

 با پولهای سوروس٢٠٠٣در ژوئن . پرداخت
یک آموزش سه روزه در مورد انقالب مسالمت

بيش از هزار نفر فعاالن جنبش. آميز برگزار شد
در شهری در پانزده کيلومتری“ !کافيست“

 بيش از هر چيز نمایش یک.تفليس گرد آمدند
فيلم. فيلم به شدت برجوانان گرجستان اثر گذاشت

از پتر آکرمن که“ !ور را سرنگون کنيددیکتات“
 در یوگسالویسویچوگزارش سرنگونی ميلو

این نمایش یک احساس این همانی به وجود. است
آورد که می شود عين همان سناریو را در تفليس

، نه چندان دور از پایتختدر اینجا. نيز پيش برد
اتحاد شوروی و ، پلی بين نوادگانگرجستان

راسی در سواحل شرقی آمریکااستراتژهای دمک
  .زده شد
، “!دیکتاتور را سرنگون کنيد“مولف فيلم  آکرمن
   ۴ادامه در صفحه ... مرکز بين“رئيس 

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

 ...سازمانهای غير دولتی
نيزدولت قانونی نيستند و حتی دولتمردان ایرانی 

مسئوليت این تشکيالتهای موازی را بعهده نمی
 پس.گيرند و یا خود را بی خبر جلوه می دهند

  . شندهمه این آقایان از یک قما
به همين دليل است که وقتی خبری شنيده می شود
که رهبران این ممالک خواهان اجرای حقوق
بشر در ایران هستند و یا وقتی نمایندگان این
ممالک ایران را در کميسيون حقوق بشر سازمان
ملل متحد با گذراندن قطعنامه محکوم می کنند

زیرا مملو از. این خبر چنگی به دل نمی زند
زیرا نشانه دوستی با. وروئی و ریاکاری استد

مردم ایران. بشریت و بویژه خلق ایران نيست
نيز چنين احساسی دارند و این مانورهای
امپریاليستی را جدی نمی گيرند و به آن می

این پدرسوخته ها“ :مردم ایران می گویند. خندند
فکر خودشان هستند و نه فکر ما و معلوم نيست

این فضای. “ در سر می پرورانندچه نقشه ای
این جو از یک نظر. عمومی در ایران است

مثبت است که مردم را متکی بر نيروی خودشان
می کند و می فهمند که اگر تغييری بخواهد
صورت پذیرد باید با تکيه بر قدرت آنها و نه

این جو یک جنبه منفی نيز. قوای اجنبی باشد
سازمانهای غير“دارد که زمينه را برای رشد 

 مشکوک که فعال در پی تبليغ سياست“دولتی
  .نافرمانی مدنی بی اسلحه هستند می گشاید
  سازمانهای غير دولتی و نقش امپریاليستها

سازمانهای غير دولتی اساسا از نظر مضمون
خواستها و ترکيب طبقاتی خود سازمانهای
بورژوائی هستند که تالش می کنند اقشار وسيعی

ده بورژوازی و جریانهای رفرميستی و یااز خر
تحت تاثير افکار آنارکو سندیکاليستی کارگری

آنها که نماینده افکار. را بدور خود جمع کنند
بورژوای هستند عالقمندند که خود را نماینده
همه مردم جلوه دهند و رهبری مبارزه مردم را

بيان خواستهای عمومی تمام خلقی. به کف آورند
 مشترک بسياری نيروهای دموکراتيککه فصل

است و زمينه مادی در جامعه دارد به این توهم
برای آنها اسارت یک نویسنده یا. دامن می زند

 حال آنکه بيکار،روشنفکر پایان جهان است
کردن صدها کارگر و یا محاکمه ده نفر از آنها
.را در ضمير خود چه بسا که ثبت هم نمی کنند

ا هنجارهای از پيش آمادهاین سازمانها ب
ایدئولوژیک بيک نوع تفکر تقليدی و از پيش
ساخته شده خو گرفته اند که باین توهم گرفتارند
که گویا افکار آنها منحصر بفرد بوده و ناشی از

 آنها به نادانی و یا از.آنهاست“ آزادی اندیشه“
روی سوء نيت مدعی اند که گویا نظریاتشان

“خلوص“ده و از درجه غير ایدئولوژیک بو
ما در اینجا قصد نداریم. باالئی برخوردار است

باین بحث علمی مارکسيستی لنينيستی وارد شویم
ولی همينقدر. که سرچشمه افکار در کجاست

اشاره می کنيم که این سازمانها به علت ماهيت
طبقاتی سازشکارانه خویش و حتی حضور

ها تمایلفعالين رفرميست و غير انقالبی در آن
زیادی دارند که مبارزه توده ها را به مسيرهائی
و مجاری ای بکشانند که امکان انتقال قدرت را

 این. فراهم آورد“مسالمت آميز“به صورت 
سازمانها با این تفکر بجای تکيه بر مردم چشم
به قدرتهای خارجی داشته و فاقد شناخت علمی

ایه داریآنها نظامهای سرم. از این قدرتها هستند
ارزیابی کرده“ دموکراتيک“و امپریاليستی را 
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

، اروپای شرقی ميانه وکشورهای ساحل خزر
آنان. ندمدیترانه می آیمناطق شرقی دریای 

،همفکران خود را از کشورهای آذربایجان
.روسيه سفيد و هم چنين لبنان نمایندگی می کنند

  .روی هم چهارده گروه از یازده کشورند
پرداخته“ خانه آزادی“هزینه این گردهمایی را 

 شروع می شود که٩جلسات صبح ساعت . است
.همگی در آن سر ساعت حضور می یابند

 بسته بر سر راه هایموضوع پشت درهای
چگونه نيروی. انقالبی به سوی دمکراسی است

بدیل می تواند خود را در عصر جهانی شدن به
بهترین شکل و به شيوه مسالمت جویانه عليه
قدرت سرکوبگر دولتی سازماندهی کند؟ تا چه
اندازه امکان پيروزی چریکهای بدون اسلحه
گرواقعی است؟ اگر زمانی حکومت های سرکوب
، آیاعليه نيروهای مخالف حمام خون راه بيندازند

وجود) برنامه ب(امکان پيشبرد یک برنامه دیگر
  “...دارد؟

این اعترافات در نشریه وزین اشپيگل کامال در
.تائيد نقطه نظریات حزب ما در کنگره سوم است

، در شرایطامپریاليستها در رقابت با یکدیگر
لوبترین نوعجهانی شدن سرمایه بدنبال مط

حکومتی می گردند که مانع راه توسعه طلبی آنها
 بازار فروش و نيروی ارزان کار و مواد.نباشد

اوليه در این ممالک بحد کافی برای مقسمين
آنها بر سر تقسيم مناطق نفوذ تصميم. وجود دارد

می گيرند و از این روشها برای نفوذ در مناطق
  .مورد پایش حریف بهره می جویند

“دموکراتيک“و “ انقالبی“الفاظ و القاب 
حرفهای مفتی بيشتر نيستند زیرا این دموکراسی
نه در اوکرائين به چشم می خورد نه در ممالک
  .بالکان که هنوز در اشغال هستند و نه در قفقاز

امپریاليستها برای نفوذ در خاور ميانه نمی توانند
مومزیرا ع. به راحتی سایر ممالک گام بردارند

مردم مسلمان این منطقه جنایات اسرائيل را به
.رسميت نمی شناسند و بشدت ضد صهيونيسم اند
هر حرکتی که بخواهد در این مناطق بوجود آید
.نمی تواند مبارزه با صهيونيسم را کنار بگذارد
  .زیرا در غير این صورت دستش رو می شود

امپریاليست آمریکا فعال سرگرم جمعبندی از
آنها. ياتش در آسيای ميانه و لبنان استتجرب

سوریه را هدف قرار داده اند و پاره ای از
دولتمردان سابق آنرا با دادن امان نامه نظير

آنها با بکارگيری .عبدالسالم خدام خریده اند
سلطنت طلبان و مجاهدین ضد خلق که هم
آغوشی با جرج بوش را پذیرفته اند کاری از

  .ر پی روشها و ابزار جدیدندپيش نبرده اند و د
یکی از این ابزار جدید دخالت آشکار در امور
داخلی سایر کشورها در تناقض با همه حقوق
.برسميت شناخته شده بين المللی است
امپریاليست آمریکا به وضوح بيان می کند که

“اپوزیسيون ایران“قصد دارد با دست و دلبازی 
 سرنگونیتارا مورد حمایت مالی قرار دهد 

 برای.رژیم جمهوری اسالمی را تدارک ببينند
 در کميسيون روابط ميليون دالر٧٥این کار 

خارجی سنای آمریکا بيان شده و  در کميسيون
  . بودجه سنای آمریکا نيز طرح شده است

، گروه ها و برنامهاین حمایت مالی شامل افراد
تصویری و صدائیهای رسانه های گروهی 

حمایت از“ه در زیر نقاب خواهد شد ک
. صورت می گيرد“دموکراسی در ایران

امپریاليستها البته از بورس تحصيلی برای

...سازمانهای غير دولتی  
در واشنگتن و“  المللی مبارزات بدون خشونت

عضو شورای آمریکا در مسایل سياست خارجی
ون وی معتقد است مقاومت بد.و بين المللی است

جعبه ابزار و یک نوع زرادخانه“خشونت یک 
است که برای آن اهداف استراتژیک“ تسليحاتی

، است“مناطق کليدی“که مد نظر آمریکا در 
از دید. بخوبی می تواند مورد استفاده قرار گيرد

.آمریکا گرجستان یکی از مناطق کليدی است
دست کم این حقيقت از زمانی معلوم شد که از

 یک خط لوله انتقال نفت دو و نيم٢٠٠٥سال 
ميليارد یوروئی از دریای خزر به سوی غرب به

  .)تکيه از توفان(“کار افتاد
مجله اشپيگل که در مقاله خویش نقش

بخوانيد(نکرد“ دموکراتيزه“امپریاليستها در 
 اروپای شرقی و قفقاز و)توفان−پائيدن و غارت

 کرده وآسيای ميانه و خاورميانه را بخوبی برمال
  :در خاتمه می آورد

کنفرانسهایی وجود دارند که رسانه های جهانی“
کمتر از آنها یاد می کنند زیرا بزرگان مشهور

یا حال و هوایشان. سياست در آن شرکت ندارند
جنجالی نيست و یا از همان لحظه نخست چندان

با این همه این. سکسی به نظر نمی آیند
 دارند تا جهان را با خودکنفرانسها توانائی آن را

  .تغيير دهند
یکی از این گرد همائی های انقالبی در ماه ژوئن

...در آلبانی.  در حاشيه اروپا برگذار شد٢٠٠٥
این گردهم آئی از سوی مهمترین سازمانهای

“٦ام آی “، ی آمریکا“سيا“امنيتی مانند سازمان 
.روسيه کنترل می شد“ اس دبليو آر“نگلستان و ا
ها می دانند در اینجا خطوط اصلی طراحی میآن

و دست کم آمریکایان می خواهند بر. شوند
، چراشرکت کنندگان پشت صحنه تاثير بگذارند

که مردم آمریکا بخش بزرگی از هزینه این گرد
  .همایی را با ماليات شان پرداخته اند

همه چيز بر سر بازی بزرگ سياست جهانی
، آزادی هایردنبر سر دموکراتيزه ک: است
، و از این راه تعيين محدوده منافع قدرتهاینوین

 از چه راه به بهترین شکل می توان.بزرگ
حاکمان سرکوبگر و خودکامگان را از اروپای

تکيه از(شرقی تا آسيای مرکزی و خاور ميانه
 تا چه اندازه می، از قدرت خلع کرد؟)توفان

 دا وتوان انقالب های بدون خشونت را گسترش
سازماندهی کرد؟ کدام الگوها در این مبارزه
همواره تکرار می شوند؟ بيش از هر چيز باید
در این باره صحبت شود که فعاالن موفق در
کشورهای دیگر چه می توانند به کسانی که هنوز

، یادتحت حکومت خودکامگان زندگی می کنند
  .بدهند

اده میکسانی که در فرودگاه تيرانا از هواپيما پي
مجموعه متنوعی از زنان و مردان بيست. شوند

برخی کت. و پنج تا سی و پنج ساله هستند
برخی کت و. وشلوار خاکستری به تن دارند

از زنان جوان، برخی شلوار جين و کت بافتنی
مانند آخرین کاتالوگ های مد دوران هيپی ها

ولی اکثر زنان مانند روسای. لباس پوشيده اند
تقریبا همگی یک کامپيوتر.  حال هستندجوان با

شماری از آنان از جنبش. دستی با خود دارند
، جنبش حقوق شهروندییوگسالوی“ مقاومت“
گرجستان و جنبش دانشجوئی“ !کافيست“
 بقيه جوانان از.اوکراین هستند“ !وقتشه“

دانشجویان ایرانی نيز برای رد گم کردن حرف
می زنند ولی هدف آنها در درجه نخست ایجاد
سازمانهای موثری برای براندازی رژیم
جمهوری اسالمی و یا تحت فشار قرار دادن آنها

خانم کوندوليزا. رای کسب امتيازات بيشتر استب
رایس وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت

با وزارت خزانه داری در تماس بوده“: که وی
و کوشش می کند که با رفع موانع حقوقی موجود
به دولت آمریکا این امکان را بدهد که به
سازمانهای غير دولتی ایران برای ترویج

یک مقام .“ کشور کمک کنددموکراسی در این
:ارشد وزارت امور خارجه آمریکا افزود

نمایندگان وزارت امور خارجه آمریکا در لس“
آنجلس با فعاالن ایرانی در باره کمک به حرکت

 نه.“های آزادیخواهانه مذاکره خواهند کرد
امپریاليستها و نه صهيونيستها و نه این
اردریوزگان سياسی که ظاهرا برای استقر

دموکراسی در ایران مبارزه می کنند جرات و
جسارت و شرافت آنرا ندارند که در مقابل مردم
از این عمل خویش دفاع کنند و با صدای رسا
اعالم نمایند که از دشمنان مردم ایران پول

مگر نه این است آنگونه که ادعا. اخاذی می کنند
می شود این پولها برای تحقق دموکراسی و

 ایران است؟ پس کتمان آن توسط یاری“آزادی“
دهندگان و یاری شوندگان چه مفهومی می تواند

“دموکراسی“کسانيکه برای استقرار . دارا باشد؟
 نباید از مردم ایران،در ایران مبارزه می کنند

از هواداران“ که متهمشان کنند شرم داشته باشند
 پول دریافت می کنند،“دموکراسی برای ایران

س باید با سينه های سپر کرده به اینبرعک
ولی این دریوزگان. فعاليت خویش افتخار کنند

سياسی و اربابانشان حاضر نيستند فهرست
، گروه هاتلویزیونها ، رادیو واسامی این نشریات

که“ اپوزیسيونی“.  را برمال کنند...  و فعالين و
زنند و شيشهرقم مخفيانه هویتش را امپریاليستها 

، بر فرض محالش بدست امپریاليستها باشدعمر
در ایران بر سر کار آید فقط می تواندروزی اگر 

 و خواستهایآلت دست همان امپریاليستها باشد
 این رژیم دست نشانده.آنها را متحقق نماید

نماینده خلق ایران هرگز نخواهد بود و باید از هم
 حزب ما.ء گری قرار گيرداکنون مورد افشا

ا اعالم کرده و مجددا بر آن تکيه می کند کهباره
اخذ هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از
امپریاليستها و صهيونيستها در راه اسارت جدید
کشور ایران خيانت به ایران و مردم کشور

چنين سازمانهائی از نظر حزب ما خائن. ماست
،کيهان لندنی، آیا سلطنت طلبان. و جنایتکارند

 ککا یعنی پيروا ن حکمتيسممجاهدین و حزب
نيز حاضرند زیر چنين اسنادی را امضاء کنند؟

کيهان لندنی. بنظر ما این کار را نخواهند کرد
سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمریکا و
زبان سياسی سلطنت طلبان ایران در فوریه

بنابر این هر نوع چاره“:  می نویسد٢٠٠٦
زی است وجوئی صرفا وظيفه ایرانيان برونمر

، تبادل نظر و سرانجام تشکلبحث آزاد. بس
سازمانی در پيرامون یک ساختار دمکراتيک و
شفاف وظيفه غير قابل انکاری است که تاریخ بر
عهده این جمع از ایرانيانی نهاده است که در
آزادی کامل در کشورهای دمکراتيک زندگی می

د و بزعم کيهان لندنی ها این تشکل نو بنيا.“کنند
و“ اتحاد شمال افغانستان“تخيلی باید نقش 

 ۵ادامه در صفحه ... “کنگره ملی عراق“
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نداده که فارسها کمترین جمعيت را در ایران
علق به آذربایجانیو بيشترین جمعيت مت دارند
 و اعراب خوزستان، ترکمنها، بلوچها، کردهاها

بی شک در آینده که دولت ایران سرنگون. است
شود این گروهها در آینده ایران نقش مهمی ایفاء

 فعال کار این گروه های وابسته به.“خواهند کرد
  . امپریاليسم بمب گذاری در اهواز است

وصيه می کند کهمدیر این موسسه امپریاليستی ت
بر روی گروههای ناسيونال شونيست ایران

“نفرت ضد فارس“سرمایه گذاری شود و تئوری
 یکی.برای آدمکشی و جنگ داخلی ترویج گردد

نيست باین حضرت آقا بگوید بتو چه مربوط
است که کدام ملت در ایران بتنهائی اکثریت است
یا نيست؟ خود خلقهای ایران با این امر مشکلی
 . ندارند ولی آمریکائيها با آن مشکل پيدا کرده اند

این سياست تفرقه افکنی و خرابکارانه
،امپریاليست آمریکا در سرزمينهای روسيه سفيد
بوليوی و ونزوئال با شکست مفتضحانه ای

مضحک این است که عمو سام. روبرو شده است
دستش را در النه خرس کرده و می خواهد همين

مجلس. ا در روسيه پياده کندپرده نمایش ر
٢٤روسيه دوما به گزارش مطبوعات در 

 قانونی را به تصویب رسانيد که٢٠٠٥دسامبر 
.پائيدن سازمانهای غير دولتی را واجب دانست
این سازمانها همان هائی هستند که هزینه شان

تامين می شود“ ماليات دهندگان آمریکای“توسط 
دموکراسی و ربطی به استقرار نو کوچکتری

و امنيت و قانون و حقوق بشر در روسيهآزادی 
آموزگار بزرگ آنها که عمو سام باشد. ندارند

کارنامه اش در این عرصه سياه است پس تکليف
این سازمانها. نوکرانش از هم اکنون روشن است

در عمل نيروهای نفوذی امپریاليسم آمریکا و
 و میاروپا برای ایجاد تزلزل در روسيه بوده

خواهند با تجزیه بيشتر آن کشور در متن
تضادهای بينابينی امپریاليستی به منابع عظيم
مواد اوليه این کشور بدون موانع بزرگ

دولت روسيه می خواهد این. دسترسی پيدا کنند
ابزار فشار سایر امپریاليستها را از طریق

  .نظارت و پایش منابع مالی آنها بی ضرر کند
ان امپریاليستها از همه امکاناتدر مورد ایر

نخست باید روشنفکران. خویش استفاده می کنند
خود فروخته و توابی پيدا کرد که در ستایش
دموکراسی و آزادیخواهی و احترام به حقوق
بشر آمریکائی قلمفرسایی کنند و بر ضد

شمشير از غالف بيرون “توتاليتر“رژیمهای 
بقاتی و ضدکشيده و یک تهاجم فرهنگی غير ط

هجوم فرهنگی با این .کمونيستی را براه اندازند
 به،نوع اندیشمندان آمریکا پرست و گمراه

روشنفکران انقالبی ایران با تيرهای زهرآلود از
جعبه ابزار و یک نوع زرادخانه“همان 
گلوله های آنها با. صورت می گيرد“ تسليحاتی

جامعه“، “پسا مدرن“، “حقوق بشر“پوششهای 
نافرمانی“، “نهادینه شدن دموکراسی“، “باز

،“تکفير خشونت“، “رفراندم“، “مدنی
،“اسالم سياسی“، مبارزه با “استالينيسم“
جنبش“، “آزادیهای بی قيد و شرط“

          . مزین شده است... و ، “همجنسگرائی
، منع قلدرمنشانه ایرانتهدید به تجاوز به ایران

 در این رابطهاز آموزش فناوری هسته ای و
بسيج مشتی ابله سياسی در حمایت از تجاوز به
ایران و تمکين ایران به اراده امپریاليسم و

 زمينه های الزم برای،پذیرش نيات شوم آنها

 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

 ...سازمانهای غير دولتی
 در ایران ایفاء کند و از این حمایتهای هنگفت را

مالی که آب دهان را براه می اندازد برخوردار
ما اضافه می کنيم این سازمان آن چنان. شود

گرفتن کمک مالی ازشفاف نخواهد بود که به 
     .اعتراف کند“ سيا“سازمان 

یک امر نباید از دیده فرو افتد و آن اینکه تصميم
جدید امپریاليست آمریکا در عمل کار مبارزانی
را که شرافتمندانه برای تحقق دموکراسی و
اجرای حقوق بشر در ایران مبارزه می کنند

راین سياست امپریاليستها ابزا. سخت خواهد کرد
سرکوب جدیدی بدست رژیم جنایتکار حاکم در
ایران می دهد تا هر نغمه مخالفتی را در نطفه

این سياست امپریاليستی نقض غرض. خفه کند
است و اساسا به همين منظور نيز مطرح می

  .   شود
  تاکتيکهای امپریاليسم درایران

یکی از روشهائی که امپریاليستها در مورد ایران
اند تحریکات و اغتشاشات قومیدر پيش گرفته 

آنها بر روی تشکلهای ناسيونال شونيست. است
، کرد و عرب در غرب ایران حساب بازآذری

نفرت“ آنها می خواهند با دامن زدن به .کرده اند
 که ایدئولوژی امپریاليستی برای“ضد فارس

توجيه تجزیه طلبی است و تربيت مشتی اراذل و
و نفرت پروری بهاوباش با روحيه آدمکشی 

خيال خویش جنبشی در این مناطق در زیر نفوذ
، صهيونيستها و پان ترکيستها بوجودامپریاليستها

آورند که از طریق تجزیه ایران به نيات شوم
 نشریات جهانی خبر.امپریاليستها تحقق بخشند

دادند که کميسيون سوم سازمان ملل متحد
 به١٣٨٤ جمهوری اسالمی را در اوایل ماه آذر

نکته. سبب نقض حقوق بشر محکوم کرده است
ای که در این اعالميه بی غرض و مرض برای
نخستين بار جلب نظر می کند درخواست این

تبعيض عليه“نکته است که جمهوری اسالمی به 
گروههای قومی و زبانی و نقض حقوق اقليتها

،، یهودیها، مسيحيان، بلوچها، اکرادشامل اعراب
 در این دلسوزی.“پایان دهد... ان سنی ومسلمان

امپریاليستها جای ناسيونال شونيستهای آذری
خالی است زیرا امپریاليستها هم فهميده اند که این
ملت یک پای حکومت در تاریخ ایران بوده و
هست و در سرکوب سایر ملل نقش بسيار فعالی

  .داشته و دارد
ان دل میآمریکائی که برای اقليتهای ملی در ایر

سوزاند و در آمریکا اردوگاههائی برای آموزش
آنها گشوده است که با کارشناسان آمریکائی

 حقوق ولی همزمانزندگی مشترکی داشته باشند
 و سفيدان فقيراقليتهای اسپانيائی تبار و سياهان

حتی در.  را برسميت نمی شناسدآمریکائی
جریان توفان کاترینا زیر چشمی نابودی شهر

  .نيواورلئان سياهپوش نشين را نظاره کرد
همين نکته ظریف حاکی از سياست مزورانه
امپریاليستها در مورد نقض حقوق بشر است که
از آن به منزله ابزار سياسی و سلطه گری

و یا اینکه انستيتوی اینتر پرایس. استفاده می کنند
آمریکا به مدیریت مایکل لدین در آخرین

کرده است هندوانه بزرگیگزارشی که منتشر 
زیر بغل ناسيونال شونيستهای آذری تجزیه طلب

...“  :قرار داده  و با لحنی دلسوزانه نوشته است
با وجود اینکه ایران از گروههای مختلف قومی

، هنوز بوش این را تشخيصتشکيل شده است

اقدامات فرهنگی. خدمت به استراتژی آنهاست
باید با تهدیدات نظامی همراه باشد تا روان مردم

 تاثير تبليغاتایران را متزلزل کند و بيشتر تحت
وارد کردن عمال. جاسوسان امپریاليسم قرار دهد

اسرائيلی ایرانی تبار که مسلط به زبان فارسی
اند به ایران و حتی ایرانيهای آموزش دیده در
آمریکا و آمریکائی هائی که بيکباره عالقمند به
آموزش زبان فارسی و کردی و آذری شده اند و

 شواهدی در،ی کننددر ميان ایرانی ها زندگی م
منابع خبری اطالع می. این عرصه ها هستند

دهند که ارتش آمریکا از هم اکنون در پی آن
است که داوطلب برای ارتش آمریکا جستجو و

یکی از شروط تقاضای خدمت در. استخدام کند
حتی ما. ارتش آمریکا دانستن زبان فارسی است

هبا موارد مشابه در آلمان روبرو هستيم ک
.بيکباره عالقه به زبان فارسی افزایش یافته است
حمایت اپوزیسيون خود فروخته ایران در خارج
از کشورکه همه گونه امکانات تبليغاتی و مالی
در اختيارش می گذارند با برچسبهای رنگ

ضد اسالمی نظيرو یا “ مجاهدین“اسالمی مانند 
در تکميل و “حزب کمونيست کارگری ایران“

شنيهای ترش و شيرین به این سياستزدن چا
امپریاليستها کاسبکارانه با چند. عمومی است

دست برای تحوالت آتی ایران بازی می کنند و
  .تهيه می بينند

امپریاليستها هرگز مخالفتی با سرکوب نيروهای
انقالبی ایران توسط رژیم جمهوری اسالمی

سرکوب مبارزان به بهانه نفی. ندارند
و نابودی آن وسيله ای است که“ تروریسم“

امپریاليستها و رژیم جمهوری اسالمی در استفاده
  .اش توافق کامل دارند

همين روش ضد دموکراتيک و مستبدانه رژیم
جمهوری اسالمی در درون ایران موجی از
مخالفت و مقاومت ایجاد می کند که ریشه اش نه
در دسيسه های امپریاليسم بلکه در ماهيت ضد

راتيک و ضد بشری رژیم جمهوریدموک
حمایت از رژیم سرمایه. اسالمی نهفته است

داری که حتی از پرداخت حقوق معوقه کارگران
، مخالفت با ایجاد تشکلهای مستقلطفره می روند

کارگری غير اسالمی و ممانعت از پيدایش یک
تشکل گسترده سراسری کارگری، نقض مستمر

دان قانونيت درحقوق بشر و امنيت عمومی و فق
، نقضفعال مایشائی مشتی آقازادهکشور و 

از زمينه های.. .حقوق زنان و خلقهای ایران و
مادی در درون جامعه است که مقاومت توليد می

این مقاومت رژیم جمهوری اسالمی را آماج. کند
طبيعتا این مبارزه. مبارزه خویش قرار می دهد

ظفند ازمبارزه بر حقی است و کمونيستها مو
همه گونه اقامات اعتراضی بر ضد ستمگری و
.استبداد برای دموکراسی و آزادی حمایت کنند
این عامل مهم را نباید در محاسبات سياسی نادیده
گرفت و زمينه مبارزه فعالين سياسی را خشک

،گسترش چنين تشکلهای دموکراتيک. کرد
، امدادی و نظایر آنها حتی، فرهنگیبشردوستانه

فا از این جهت که بخشی از انسانها راصر
اجتماعی عادت میفعاليتهای متشکل کرده به 

    .دهد مفيد است و باید در پی تشکيل آن بود
در کنار این واقعيت ها که ما بر شمردیم باید

  .  تاکتيک صحيح مبارزه را انتخاب کرد
  تاکتيک مبارزه ما

دشمنان مردم ایران هميشه در پی دسيسه و
   ۶ادامه در صفحه ... ، آنها ه هستندتوطئ
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

.ابزار اعمال نظریات توده بنمائيمدموکراسی را 
عمده تکيه بر کارگران و زحمتکشان است و

سازمانهای غير. برجسته کردن خواستهای آنها
قراردولتی نيز باید در سایه مبارزات توده ای 

گيرند و به آنها تمکين کنند و نه آنکه در مقابل
آنها ایستاده و بخواهند بعنوان موجوداتی مستقل

  . بر باالی سر این جنبشها قرار گيرند
در این عرصه باید با تکيه بر حقوق کارگران و
،زحمتکشان و تبدیل آن به خواستهای عمومی
پيوند این مبارزات بویژه مبارزات سازمانهای

با مبارزه بر ضد سلطنت وغير دولتی 
امپریاليسم و صهيونيسم دست جاسوسان دشمن

مسلما در این سازمانها در اکثریت. را برمال کرد
خود افراد آرمانخواه و شرافتمندی حضور دارند
که برای ایرانی آزاد و آباد و شکوفان و
دموکراتيک مبارزه می کنند ولی آنها الزاما

ل عمال خریده شده و تبليغاتمصونيتی در مقاب
گسترده و وسيع امپریاليستها با امکانات عظيمی

این وظيفه کمونيستها و. که دارند نخواهند داشت
نيروهای انقالبی و دموکرات ایران است که از
هم اکنون این سوراخهای نفوذی را با نوع
تبليغات خویش و کارزار مبارزاتی که به وجود

ما قادریم با تکيه به نيروی. می آورند خنثی کنند
توده ای و بسيج آنها در مقابل دسيسه های
امپریاليستی و جاسوسان آنها ایستادگی کنيم و

  .سياستهای خویش را اعمال نمائيم
 سازمانهای غير دولتی در ایران اکثرا در زمان
ریاست جمهوری خاتمی تاسيس شدند و رهبری

.طلبان بودآنها در دست جناح موسوم به اصالح 
بنا بر آماری که توسط مقامات حکومتی منتشر

 سال حکومت خاتمی به بيش٨شده تعداد آنها در 
جناح. از ده هزار سازمان می رسيده است

مذکور از این ابزار جدید که خود را بر ضد
خشونت نشان می داد و از روش نافرمانيهای
مدنی استفاده می کرد ابزاری برای مبارزه با

این. بودساخته “ محافظه کاران“ح موسوم به جنا
سازمانها از جنبه ای از مشارکت مردم در زمينه
های مختلف فعاليتهای اجتماعی و فعاليت آنها
پرده بر می داشت که بسيار مثبت بود و پاره ای
از آنها که زیر نفوذ مستقيم اصالح طللبان بودند
در عين حال که برای کسب حقوق بيشتر برای

نيزرا  حکم ترمزی ندمبارزه می کرد“ خودیها“
در ميان نيروهای انقالبی ایران و بویژه در ميان

 تا شور وندجوانان و دانشجویان ایران داشت
به موقع مهارهيجان پاک و فداکارانه آنها را 

در کنار این سازمانهای غير. دنبخوابانکرده و 
 محافظه کاران نيز ده ها،دولتی اصاح طلبان

نوع سازمانهای مذهبی غير دولتی توسط عمال
خویش برپا کرده بودند که از آنها برای مواقع
.اضطراری و سرکوبگری استفاده می کردند
آقای جواد آرین منش یکی از اعضای فراکسيون
آبادگر مجلس در بحث مربوط به سازمانهای غير
دولتی که در ایران نيز همزمان با تحوالت

:کنش روسيه طرح شده است گفتاوکرائين و وا
،دولت به جای حمایت از نهادهای غير دولتی“

از هيات های مذهبی و انجمنهای دینی و
 این عضو کميسيون.“فرهنگی حمایت کند
مسئله این جاست که در“ :فرهنگی مجلس افزود

 جوان در قالبییکی دو سال اخير تعداد
رااساسنامه ای دور هم جمع می شوند و اسم آن 

NGOمی گذارند و بعضا به فعاليتهایی دست 
مجلس. “می زنند که رنگ و بوی اسالمی ندارد

 ...سازمانهای غير دولتی
همواره می خواهند با نفوذ در صفوف ما توسط
عمال خویش در پی استحاله و تشتت فکری در

وف مردم رافميان ما بر آمده و رهبری ص
.ها بعهده بگيرندنبرای بيراهه بردن آ

امپریاليستها و مرتجعين با برنامه ریزی و
گری و تجربه اندوزی از همه مواردحساب

مشابه در جهان در پی آن هستند که به نيات شوم
خود جامه عمل بپوشانند و ارتجاع مذهبی حاکم

این همان. در ایران این اقدام را تسهيل می کند
این. مبارزه طبقاتی است که ما باید به پيش بریم

تحریکات و اقدامات دوراندیشان امپریاليستی
ز سختی مبارزه و مشکالتی است که ماحاکی ا

این دسيسه ها ضرورت. باید بر آنها غلبه کنيم
وجود حزب طبقه کارگر و زمينه های فعاليت
آن را به ما نشان می دهد تا با هشياری در این
عرصه عمل کنيم و همه این عوامل را در
.ارزیابيهای خویش مورد توجه قرار دهيم

روی قدرتمندی نباشيم تاطبيعتا تا زمانيکه ما ني
بتوانيم با نيروی خویش در مانورهای اجتماعی

، خطر انحرافتاکتيکهای موثر بکار بریم
  .جنبش منتفی نيست

مسلما زمينه مادی نقض حقوق دموکراتيک و
از جمله ممالکیآزادیهای اساسی در این ممالک 

، بی نقض حقوق بشر.موجود استنظير ایران 
 و فقدان امنيت،عی و فردیتوجهی به امنيت جم

 اموال عمومی، تشدیدء و غارتگریارتشا
 نقض مستمر قانون از طرف،اختالفات طبقاتی

، سرکوبشخصيتها و بزرگان حاکميت
، تبليغ، نقض حقوق زنان و کودکانبيرحمانه

،خرافات و رواج جنایات در اعماق جامعه
، جایگزینی جامعه دروغ وسقوط اخالقی جامعه

و شيادی و فکر خود بودن بجای جامعهتظاهر 
شرافت، ، حقيقتای استوار بر ستونهای شفافيت

،یعدالت اجتماع، ، احترام متقابل غرورو
در متن این جوامع... رجحان منافع جمعی و

وجود دارد و از طرف حاکميت به مردم تحميل
  .می گردد

رژیم جمهوری اسالمی آلوده به تمام این کثافات
ی هست و در بطن جامعه نيرویقرون وسطائ

.مقاومت عليه خویش را پرورانده و می پروراند
مردم ایران به حق و بدرستی در کمين نشسته
اند تا در فرصت مناسب دمار از روزگار این

، انتقام این مردم منطقهشيادان خبيث بدر آورند
.، انتقامی خونين استرا به لرزه خواهد آورد
که امپریاليستها نيز براین زمينه مادی است 

این که خواستهای. روی آن حساب باز کرده اند
مردم ميهن ما برای تحقق حقوق بشر و
دموکراسی و آزادی و امنيت و عدالت اجتمای و

برحق است و باید... قانونيت و قانونمداری و
.مورد حمایت قرار بگيرد بر کسی پوشيده نيست

 رهبریاین جاست که مبارزه ای سخت بر سر
مضمون بخشی از. این مبارزات در می گيرد

مبارزه آتی ما کسب رهبری در عرصه
دموکراتيک این حرکتهای اعتراضی در
سازمانهای غير دولتی است و مهمتر از آن
اینکه ما باید در سازمانهای توده ای نفوذ کنيم
باید جنبش کارگری را تقویت کرده سازمان

،ی غير دولتیپاسخ ما به سازمانها، دهيم
سازمانهای توده ای است که سمت و سوی

باید جنبش برای استقالل و. کمونيستی پيدا کنند

ایران همه این سازمانهای غير دولتی را
سازمانهای برای براندازی ارزیابی می کند و
روش امپریاليستها در اروپای شرقی نيز عمال به

آقای کيوان صميمی. این استدالل قوت داده است
یه نامه در سرمقاله این ماهنامه اظهارمدیر نشر
به منظور ناکارآمد سازی سازمانهای“: می کند

، آنها می خواهند هزینه فعاليت درغير دولتی
چند نمونه از این زمينه ها را به شدت باال ببرند
تا به زعم خود سایر جوانان و فعالين اجتماعی

، خود بخود به این قبيل نهادهادر سطح کشور
ضمنا روش هميشگی حفظ شکل. ک نشوندنزدی

و تغيير محتوا در خصوص سازمانهای غير
دولتی ها هم بکار گرفته شده و به منظور آزاد
،نشان دادن فعاليت در زمينه نهادهای مدنی
سازمانهای غير دولتی های بدلی و حکومت ساز
هم تاسيس گردیده و بدیهی است که نام

وی. “ه آن استبيشتر برازندسازمانهای دولتی 
سعی می کنند با بهره “:در ادامه سخنانش افزود

گرفتن از مقداری تئوری پردازی در باب
، کانونآمریکائی بودن اکثریت انجمن های مدنی

، تشکل، نهادهای حقوق بشرهای روشنفکری
، دست اندرکاران سایت هاهای روزنامه نگاران

اتو در یک کالم سازمانهای غير دولتی و اقدام
، ارتباط سازمانهایرنگ باخته دیگری از قبيل

غير دولتی داخل با سازمان ها و انجمن های
ط مشکوک وامشابه خارج از کشور را یک ارتب

 .“نا مشروع جلوه دهند
همين نکته نشان می دهد که چگونه هر جا که
پای امپریاليستها باز می شود نهال دموکراسی

واره بنفعامپریاليسم هم. سرکوب می گردد
  . ارتجاع کار می کند

نوکران امپریاليستها هم اکنون به راه افتاده اند تا
جنبشهای امضاء جمع کنی برای رفراندم که می
خواهد شاه را زیر لوای حمایت از دموکراسی بر

نه اینکه همه. سر کار آورد به وجود آورند
امضاء کنندگان آن الزاما از سازمانهای جاسوسی

يرند و یا مخارج سفرشان راپول می گ
آمریکائيها برای شرکت در کنفرانسهائی در
جزیره کيش و یا دوبی بعهده می گيرند و نه
اینکه به همه اقدامات آنها باید سادلوحانه نگاه

،استراتژهای آنانمسلم است که ، ولی کرد
مبتکران آنها عمال سازمانهای جاسوسی هستند

وردارند و در متنکه از همه امکانات مالی برخ
همان سياست تحليل شده ما در باال برای

برای خنثی کردن آنها. امپریاليستها کار می کنند
باید به بسيج کارگران و زحمتکشان با خواستهای

، باید رهبری مبارزه برایسياسی آنها دست زد
، آزادی و تحقق حقوق بشر و تساویدمکراسی

ی ایران راحقوق زنان با مردان و حقوق خلقها
باید هجوم تبليغاتی گسترده و. به دست گرفت

وسيعی را عليه این سازمانهای کاذب آغاز کرد و
در جریان یک بحث گسترده از آنها خواست که
مبارزاتشان را با مبارزه طبقه کارگر پيوند دهند
و مرزهایشان را با امپریاليسم و صهيونيسم و

به اینسلطنت طلبی روشن نمایند دامن زدن 
بحثها در درون این تشکلها عيار آنها را برمال
می کند و از هم اکنون دسيسه هائی را که برای
اشغال ایران با دستان ابلهان سياسی کشيده اند

  .  خنثی کرد
بخاطر آوریم که امپریاليستها ميانه خوبی با
کسانيکه دست آنها را در ابوغریب و گوانتانامو

   ٧ ادامه در صفحه  .... باز کنند ندارند
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

جاسوسی برای آلمان و پول گرفتن از آلمان همراه
ساخت تا لنين را به جاسوسی برای آلمان متهم کند و
شعار صلح طلبی بلشویکها را بی اعتبار نماید و

ولی طبقه کارگر. ه دهدجنگ امپریاليستی را ادام
روسيه هرگز این اتهام را نپذیرفت و تجربه تاریخ

لنين نيز عبور اجباری. نيز نظریه لنين را ثابت کرد
در یک قطار در بسته در مسير جبهه جنگ برای
ورود به فنالند را که تنها با اجازه دولت آلمان

وی ورودش را به. مقدور بود هرگز مخفی نکرد
 شرمساری و پنهانکاری جشن گرفت وفنالند بدون

به ميان هزاران هزار مستقبلين کارگر و بلشویک
شوراها از وی استقبال کردند و با روی خوش. رفت

وی برای آنها نظریه آوریل خویش. وی را پذیرفتند
حال این وضعيت را با. را به ارمغان آورده بود

سرنوشت غم انگيز چند تا تشکل فکسنی ایرانی که
 به تن کرده اند و با“اپوزیسيون“باس مندرس ل

چنگ و دندان در پی کتمان وابستگی مالی خویش به
سلطنت طلبان. ارتجاع جهانی هستند مقایسه کنيد

ایرانی پول گرفتن از اجنبی را اساسا ننگ نمی دانند
آقای گنجی. تا ناچار باشند به لنين متوسل شوند

ه و یکی ازوزیر سابق آموزش و پرورش زمان شا
بنيانگذاران و ارکان حزب رستاخيز در ایران حتی

افتخار می“ سيا“به پول گرفتن خویش از سازمان 
مدعی می“ سيا“ وی برای توجيه اخاذیش از .کرد

نيز ازایران و جبهه ملی ایران شد که حزب توده 
قدرتهای خارجی پول گرفته اند و حتی با توسل به

لين و دانشجویاندروغ پای کنفدراسيون محص
همه سرشانگویا ایرانی را نيز به ميان می کشيد که 

ه است، وی نمی توانست بابه آخور اجانب بند بود
افق دید محدودش تصور کند که جنبش توده ای
دانشجوئی ایران در خارج از کشور بر روی پای
خویش استوار بود و به نيروی خویش متکی بود و

شتگی مبارزه دموکراتيک وبا فداکاری و از خود گذ
حاال  امری که. ضد امپریاليستی را به پيش می برد

برای آنها خوب بوده چرا باید برای آقای گنجی و
هدف“سلطنت طلبان بد باشد؟ بنظر آقای گنجی 

.را توجيه می کند“ ضد انقالبی“وسيله “ انقالبی
دکتر مدنی نيز اعتراف می کرد که از سازمان

. تا در ایران انقالب کندته استپول گرف“ سيا“
امروز نه از دکتر مدنی خبری هست و نه از انقالب

کيسه“ سيا“مدنی در ایران ولی کمکهای سازمان 
 شاپور بختيار.های برخی را متورم ساخته است

اساسا پول نگرفتن از ارتجاع را مغایر کار سياسی
می دانست و از اینکه از دولت عراق پول می گرفته

مدعی بی تاج و. ت احساس شرمساری نمی کرداس
تخت پادشاهی ایران نيز از کمکهای همه جانبه

 و آنرا تکذیب نمیبرخوردار است“ سيا“سازمان 
.است“ تخدا دهد برک“سياست وی به مصداق . کند

البته نباید فراموش کرد که همه این دارودسته های
را ضدنام برده شده اساسا نه آمریکا و نه اسرائيل 

آنها نه از امپریاليسم. می دانندر انقالبی و جنایتکا
برای آنها. صحبت می کنند و نه از صهيونيسم

امپریاليسم و صهيونيسم ناجيان بشریت اند و پول
بختيار نام این. گرفتن از آنها را قبيح نمی دانند

کمکها را وام موقت می گذاشت و خوش حسابانه
قالب ایران اصل و فرعمدعی بود پس از پيروزی ان

آن را به امپریاليستها برمی گرداند که نه آنها
  .متضرر شوند و نه ما مدیون کسی باشيم

اگر سلطنت طلبان نوکر امپریاليسم در ایران اخاذی
از اجنبی را درست می دانند و در این راستا هرگز

، هستندنيز خویش را انقالبی به حساب نمی آورند
   ٨امه در صفحه اد.. تشکلهائی در

  ... دليل تراشی آ
وميت دریوزگانی کهنها صورت می گيرد باید محک

از ارتجاع جهانی پول می گيرند مستتر باشد تا دست
تنها فراخواندن و درخواست کافی. آنها باز گردد

نيست باید در عمل آنها را به اتخاذ موضع روشن
این را خلق و طبقه کارگر ایران از. سياسی واداشت

  . این را آینده از ما می طلبد. ما می طلبد
بر) توفان(حزب کار ایرانگفتگوئی را که 

سرگرفتن کمک از ارتجاع جهانی و بطور مشخص
از آمریکا مطرح کرد بهر صورت تاثير خود را

آن جریانهای مشکوکی که از آمریکا و. گذارده است
اسرائيل پول می گيرند و برای آنها جاسوسی می
کنند جرات آنرا نکردند که به اعالم موضع صریح

لمبدستان مزدوری را که اجيربپردازند و برعکس ق
کرده اند با نام مستعار به عرصه شبکه اینترنت

 دریافت“درستی“ ،فرستادند تا بزدالنه با نام تقلبی
همين امر که. کمک از امپریاليستها را تئوریزه کنند

تشکلی خودش جسارت آنرا ندارد از پول گرفتنش
زاز آمریکا و اسرائيل جسورانه دفاع کند و آنرا ا
چشم مردم پنهان می کند گواه خيانتکاری و عذاب

، گویاترین سند محکوميت ویوجدان وی است
در. نشان شرمساری و احساس گناه وی است. است

غير این صورت اگر هستند تشکلها و عناصری که
و“ انقالبی“این اقدام خائنانه را با منطق خویش 

مانندصحيح ارزیابی می کنند به چه جهت 
آنها باید به.  به ميدان می آیندبا نقابستها تروری

 بپردازند تا“نجات بخش انقالبی“تبليغ این نظریه 
چه اشکالی دارد که همه. همه به آن تاسی جویند

 ...سازمانهای غير دولتی
بخاطر آوریم که امپریاليستها کنترل اعصاب 
خویش را از دست می دهند اگر به آنها تذکر داده 

حقوق بشر تجزیه بردار نيست و شود که 
و زندانيان  و ابو غریب زندانيان گوانتانامو

سياسی زندانهای مخفی در عراق و افغانستان و 
ای کشتی آمریکا همانقدر باید از بر عرشه ه

حقوق بشر برخوردار باشند که زندانيان ایرانی 
که در بيغولهای رژیم جمهوری اسالمی بسر می 

بخاطر آوریم که امپریاليستها و نوکرانشان . برند
دهانشان از خشم کف خواهد کرد اگر نشان دهيم 
که آنها شکنجه گرند و در جهان بطور منظم و 

. اندهی شکنجه و آدمربائی مشغولنددقيق به سازم
“  گارنگیبنياد“این تذکرات تودهنی محکمی به 

وزیر  متعلق به " ی دمکراسی ملموسسه" و
مادلين آلبرایت خانم  آمریکاامور خارجه سابق 
این سياست سياست حمایت از . یهودی خواهد بود

این سياست . شفافيت و مبارزه با ریاکاری است
نکاری صهيونيستهای نژاد سياستی است که پنها

پرست اسرائيلی را در مخفی کردن بمبهای اتمی 
خویش برمال می کند و خطر استفاده آنها از بمب 

اد ژ، ناتمی را توسط دولتی ماهيتا ارتجاعی
 بر ضد ملتهای جهان و مردم پرست و اشغالگر

کشيدن مرز تمایز و . ایران قویا متذکر می شود
ر و سازمانهای شفاف با سلطنت طلبان مزدو

 خود فروخته  سلطنت طلب ساخته و روشنفکران
، اسماعيل خوئی و ی شاهپرست نظير باقر پرهام

با امپریاليستها و صهيونيستها .. .ميرفطروس و 
و نوکران بومی آنها در ایران و یا در جای دیگر 

بخاطر . از اهميت ویژه ای برخوردار است
 ١١ صفحه ادامه در... آوریم که امپریاليستها 

 مسلما،با این اخاذی فراگير. پول بگيرند“ سيا“از
. کساد نمی شود“انقالبی“کار این نوع سازمانهای 

٨٠ه بيشتر از منبع مالی وسيعی دارد ک“ سيا“
 و نباید آنها از این بترسند که مبادا باميليون است

پول کمتری“  بخش انقالبینجات“تبليغ این نظریه 
پس می بينيم که این عده هدفشان نه. به آنها برسد
، و نه سرنگونی رژیم جمهوری اسالمینجات ایران

تامين حقوق. ، هدف آنها همان پول است و بساست
نه سازمان مجاهدین خلق حاضر. تبازنشستگی اس

حزب کمونيست“به محکوميت این خيانت است و نه 
  .و مریدان قد و نيم قد حکمتيسم“ کارگری ایران

  . حال به تئوریهای این دریوزگان سياسی بپردازیم
گفته می شود که لنين نيز برای انجام انقالب در

و از اینجا نتيجه. روسيه از آلمانها کمک مالی گرفت
می گيرند کاری که برای لنين صواب بود نمی تواند

اگر انقالبی بزرگی نظير. برای ما نکوهيده باشد
لنين از آلمانها پول می گرفت چرا ما انقالبيهای
کوچک از جرج بوش و یا آریل شارون پول

  .هر کس به فراخور قد خود. نگيریم؟
نخست اینکه هيچگونه سندی مبنی بر اینکه لنين از

انها پول گرفته است بجز اتهامات تزارها موجودآلم
نيست و لذا استناد به سندی که موجود نيست نمی

تنها سندیکه. تواند خيانت آشکاری را توجيه کند
وجود دارد این است آلمانها که در جنگ اول جهانی
درگير جنگ با روسها بودند به لنين و یارانش که

انقالبخواهان رفتن به روسيه برای رهبری 
سوسياليستی و برقراری صلح بودند در قطاری در
بسته از آلمان به فنالند اجازه عبور دادند تا آنها به

در پشت جبهه روسيه“ خرابکاری“ با آلمان هاخيال 
سربازان به فرار از جبهه ها و پایان“ تحریک“و 

با طرح خواستهای بلشویکها در قالبدادن به جنگ 
يه را از دوش آلمانهافشار جبهه روس ،صلح

 آلمانها سياست بلشویکها را که فشار به.بردارند
تزار برای پایان دادن به جنگ بود می دانستند و به
خيال خودشان در پی آن بودند که از این فرصت
تاریخی که خواست بلشویکها و ابتکار آنها بود برای

آنها لحظه ای هم. تضعيف جبهه شرق استفاده کنند
می کردند که ممکن است با گردن نهادن بهتصور ن

این خواست بلشویکها تئوری لنين برای استقرار یک
جامعه سوسياليستی که پایگاهی برای نجات بشریت
و تضعيف امپریاليسم و ارتجاع در تمام جهان می
.باشد متحقق شود و صحت خویش را نشان دهد

، تضعيفهدف آلمانها کمک به انقالب روسيه نبود
از این گذشته لنين که از این تضاد. بهه شرق بودج

استفاده کرد به صورت جاسوس آلمانها در نيامد که
اطالعات جنگی و پشت جبهه روسيه را در اختيار
امپریاليستها و جاسوسان آنها بگذارد و تقاضای

 و یا سياست آلمانها را دربيشتر نماید“ کمک مالی“
ها سياست مستقل وسياست بلشویک. روسيه پياده کند

انقالبی خودشان بود و نه آلت فعل شدن سياست
دیگر اینکه بلشویکها آن چنان نيروی عظيم و. آلمان

قدرتمند و با وجه در روسيه بودند که حتی یک
دولت قدرتمند خارجی در گير جنگ نظير آلمانها
نيز روی آنها حساب باز می کردند و اعزام رهبران

از طریق فنالند به پشت جبهه رابلشویکها در اروپا 
این. فرجی در کار خویش به حساب می آوردند

بلشویکها نبودند که خود را بزرگ و توانا و مورد
، این آلمانها بودند که اینحمایت مردم می پنداشتند
بلشویکها آلترناتيو قدرت. حقایق را درک کرده بودند

ا ازتزاریسم همين مسافرت لنين و یارانش ر. بودند
آلمان به فنالند در یک قطار در بسته که عبورش
اجبارا با موافقت دولت آلمان مقدور بود با اتهام
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 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است 

  ...دليل تراشی 
اپوزیسيون ایران که می خواهند هم از آخور

 هم انقالبی باشند و هم.بخورند و هم از توبره
 وگرنه واقعا مسخره نيست.“سيا“هوادار سازمان 

لنين“ پول گرفتن“فقط “ لنينيسم“که کسی از همه 
“لنينيسم“وقتی . را از امپریاليسم آلمان آموخته باشد

از آلمانها“ پول گرفتن“و “ مسافرت با قطار “به
  .خالصه شود تکليف بقيه مسایل روشن است

این درست مانند آن است که خائنی برای توجيه
همکاریش با ساواک و ارتجاع مدعی شود همکاری
،و ائتالف با ارتجاع نه تنها جرم و خيانت نيست

هر آدم. ، تاکتيک مبارزه استخدمت نيز هست
رای کسب قدرت سياسی باید حاضر باشدسياسی ب

هر کس در امر. امتيازاتی بدهد و امتيازاتی بگيرد
مصالحه چپروانه برخورد کند از سياست هيچ چيز

و آنوقت در تقویت استداللش بگوید. نفهميده است
که مائوتسه دون با چانکایچک مصالحه کرد و یا
 ولنين در صلح برست ليتوفسک با آلمانها کنار آمد

یا استالين با هيتلر در جنگ جهانی دوم قرار داد
حال چراغی که به خانه. عدم تجاوز منعقد کرد

  .رواست به مسجد حرام است
مضحک بودن این استدالل که تنها استدالل کسی
است که می ترسد مواجب ماهانه اش از سازمان

 بتاخير افتد در قياسهای مع“موساد“و “ سيا“
تالش) توفان(حزب کار ایران. دالفارق اش می باش

کرد در جبهه رنگارنگ اپوزیسيون ایران تشکلهای
نظير حزب کمونيست چين به رهبری مائوتسه

، حزب کمونيست بلشویک شوروی بهتونگ
 و استالين، دولت بلشویکی شوروی بهرهبری لنين

رهبری لنين و سپس استالين را پيدا کند تا در
ستها و صهيونيستها فراشمذاکره مشترک با امپریالي

از ورودش به اطاق انتظار با بی“ موساد“و “ سيا“
 هر چه حزب ما.احترامی و خفت جلوگيری نکند

صحنه ای را تصور کنيد. بيشتر گشت کمتر یافت
که چهار تا آدمک به دفتر سازمان امنيت زمان شاه
و یا واواک زمان جمهوری اسالمی و یا استخبارات

ی آمریکا  و موساد اسرائيل مراجعهعراق و یا سيا
، استالين و مائوتسهمی کنند و با استناد به لنين

کمکهای بی قيد و شرط مالی وتونگ خواهان 
امتياز. تسليحاتی و تدارکاتی به خودشان می گردند

آنوقت مامورین مار!!. می دهند و امتياز می گيرند
در“ موساد“و یا “ سيا“خورده افعی شده سازمان 

 حتی آنهامورد سفاهت این عده چه فکر می کنند؟
  .نمی توانند به بی ریشی این آدمکها بخندند

پشيزی“ تئوریک“روشن است که این استدالالت 
برای انقالب ایران و طبقه کارگر ایران ارزشی

 این شبه استدالالت را که با زور قيچی و.ندارد
چسب از البالی آثار مارکسيستی بصورت گزینشی
کنار هم قرار داده اند تا مردم را بفریبند برای آن
است که اخاذی از اجانب را به ضرر مردم ایران

، ادامهتشکلهائی که بود و نبودشان. توجيه کنند
حياتشان وابسته به وجود این کمکها از منابع
ارتجاع جهانی است هرگز نمی توانند تشکلهای

همواره شيشه.  و با مغز خود بياندیشندمستقلی باشند
عمر این تشکلها در دست ارتجاع جهانی باقی می
ماند که هر لحظه اراده کند آنها را تحت فشار قرار
داده از آنها فقط امتياز می گيرد و آنها را به

مسخره است. جاسوسی و خرابکاری وا می دارد
اگر کسی به این پندار کودکانه دچار باشد که سر

گذارده و پس از پيروزیارتجاع جهانی را کاله 
انقالب ایران و کسب قدرت سياسی به عکس آنچه

کوه اسنادی. تا کنون عمل می کرد اقدام خواهد کرد

قه کارگر ایراناخاذی کند خائن به مردم ایران و طب
چنين تشکلهای جاسوس جرات ندارند در. است

مقابل مردم ایران ظاهر شوند و پول گرفتنشان را
آنها با وجدان معذب. از اجانب اعالم و توجيه کنند
مالع، چون باطنا از ااین نوکری را کتمان می کنند

از همين روست که این پرسش. خویش شرمسارند
 وجودی این تشکلهابرای ما طرح می شود علت

اساسا برای چيست؟ هویت سياسی آنها کدامست؟
کسب قدرت سياسی را به چه منظور می خواهند و

  .چه اهدافی را دنبال می کنند؟
همه آزادیخواهان را فرا) توفان(حزب کار ایران

می خواند از تشکلهای سياسی ایران بطلبند که در
سرائيل و، ازیر سندی که گرفتن پول را از آمریکا

خيانت به خلقهای ایران و منطقهرا ارتجاع جهانی 
و خيانت به طبقه کارگر ایران می دانند امضاء

  .کنند
 

*****  

ختيار امپریاليستها قرار داده اند اکه این تشکلها در
آنقدر شکننده است که انتشار آنها به طغيان درون
ایران منجر می شود و خلق ایران آنها را برای

آنها مجبورند هميشه زیر شمشير.  می روبدهميشه
دموکلس تهدید امپریاليستها و صهيونيستها امتياز

.امتيازات بمراتب بيشتری از شاه و مالها. بدهند
بگذریم از اینکه چنين نيروهائی که متکی به نيروی
خویش نيستند و مورد احترام مردم نمی باشند اساسا

ب قدرت سياسیقادر نخواهند بود در ایران به کس
  .موفق شوند

تنها نيروئی می تواند از عمليات تاکتيکی و سياست
.تاکتيکی سخن براند که یک نيروی اجتماعی باشد
بتواند مهره های خویش را چون اهرمهای قدرت و

با. فشار سياسی در عرصه مذاکرات جابجا کند
عده ای. دست خالی که نمی شود بانک را زد

و خالی بندی را با تاکتيکبيچاره سياسی بلوف 
برای بلوف زدن نياز به پول. عوضی گرفته اند

آدمهای آس و پاس هم می توانند بلوف بزنند. نيست
تکاء به نيروی اجتماعی واولی تاکتيک تنها با 

با ارتش. حرکت آنها در عرصه سياسی مقدور است
  .بی لشگر نمی شود به جنگ رفت

ر ضد تجاوزارتش آزادیبخش ویتنام سالها ب
امپریاليستها در ویتنام جنگيد و سرانجام با
امپریاليستها برای پایان دادن به جنگ بر سر ميز

مصالحه ای که در پاریس انجام شد. مذاکره نشست
.تائيد شکست ارتش متجاوز آمریکا در ویتنام بود
سندی که بامضاء رسيد سند تسليم ارتش متجاوز

بين دو نيروئی به انجاماین مصالحه در . آمریکا بود
.می رسيد که از توانائيهای خویش با خبر بودند

حال. مضمون این مصالحه آزادی مردم ویتنام بود
خنده دار است که کسی سر و کله اش پيدا شود از
تمام روند این مبارزه قهرمانانه قهرآميز چند ده ساله
فقط همان ميز مذاکره را ببيند که یک طرفش هنری

.جر نشسته است و فقط همين را بزرگ کندکيزین
حزب“حال این وضعيت را با هيات نمایندگی مثال 

سازمان مجاهدین“و یا “ کمونيست کارگری ایران
مقایسه کنيد که بدفتر موساد و یا سيا“ خلق ایران

مراجعه کرده اند و خواهان مذاکره با جرج بوش و
ین آنها را به آبدارخانه ا.آریل شارون هستند

ساختمانها نيز راه نمی دهند چه برسد به ميز
آنها می دانند که این بيچاره ها از روی. مذاکره

، آسناچاری برای گرفتن حقوق تقاعدشان آمده اند
، مردم ایران، پایگاه اجتماعی ندارندو پاس هستند
ک وارو زدنت، قدرت آنها در پشبه آنها مظنوند

نهای جاسوسی بهبا این شناخت این سازما. آنهاست
این تشکلهای ایرانی صورتی از درخواستهای
خویش را می دهند که آنها باید آنرا در ميان

 و“اسالم سياسی“، از اپوزیسيون ایران تبليغ کنند
“دموکراتيک بودن اسرائيل“ و “مدنيت آمریکا“

 و سپس پس از خوشرقصی آنها درسخن بگویند
به جلویشانسيرک سياست جهانی تکه ای استخوان 

این اپوزیسيون مسخره. پرت می کنند تا تناول کنند
ایرانی به آنچنان خود بزرگ بينی بيمارگونه ای
دچار شده و چنان بوی کباب پول مشامش را
تحریک کرده که نمی فهمد وی نه با جنبش

 با جنبش آزادیبخش کامبوج وه، نآزادیبخش ویتنام
یر و فلسطين و نه با جنبش آزادیبخش الجزاالئوس

آنها را در بهترین حالت با کورش. قابل مقایسه است
الشائی و سيروس نهاوندی و فيروز فوالدی و

  .سياوش پارسانژاد می توان قياس کرد
بار دیگر اعالم می کند که) توفان(حزب کار ایران

هر کس بهر عنوان و بهانه ای از ارتجاع جهانی

 ...بوی کباب
نيز شعاری است که حتی مورد حمایت ضد انقالب 

 امروز تنها شعار سرنگونی رژیم.استقرار گرفته 
 جمهوری اسالمی که در عين حالسرمايه داری

سرنگونی طبقات و امپریاليسم و صهيونيسم را در
 است و بایدنهاد خویش مستتر دارد شعاری انقالبی

آن. در مقابل شعار جرج دبليو بوش تبليغ شود
جریانهای اپوزیسيون ایران که این خط تمایز خویش
را با شعارهای امپریاليستی مشخص نمی کنند دیر

  .یا زود باید در جبهه امپریاليستها بجنگند
این اقدامات امپریاليست آمریکا دخالت لجام گسيخته

ک است و ما هرگز نمیدر امور داخلی سایر ممال
حق دخالت در امور داخلی“توانيم با این نظریه 

.را به رسميت بشناسيمموافق باشيم و آن“ سایرین
 شعاری است که،شعار حق تعيين سرنوشت خلقها

با دست“و نه “ با دست خویش“تکيه را 
 بهمين جهت نيز ما از.می گذارد“ امپریاليستها

سخن می“ خلقهاخود تعيينی سرنوشت حق “شعار 
یعنی مبارزه با دخالت“ خود تعيينیحق “ این .رانيم

روشندر مغایرت امپریاليستهاست که بی شرمانه 
با همه مقررات و پيمانها و منشور سازمان ملل

  . قرار داردمتحد
اگر برای مثال دولت کوبا چنين بودجه ای را برای
،تغيير رژیم نيکاراگوئه به تصویب می رسانيد

ن بلندگوهای تبليغاتی امپریاليستهای امریکائی واکنو
گوش فلک را کر می کرد که... اروپائی و آسيائی و

.کوبا در امور داخلی سایر کشورها دخالت می کند
از نظر امپریاليستها هر نوع اقدام غير قانونی و
مغایر با مقررات و هنجارها و سنن جهانی مجاز

مپریاليستاست چنانچه منافع بی حد و مرز ا
با این منطق چماق نمی توان. آمریکا را تامين کند

  .موافقت کرد
امپریاليستها اخيرا دولت جمهوری اسالمی را به

منظورشان این. متهم کرده اند“ بانک تروریستها“
است که جمهوری اسالمی به جنبشهائی که مورد
توافق و موافقت امپریاليستها نيستند یاری مالی می

 سازمان حماسظور آنها در درجه نخستمن. رساند
کسی منطق. در لبنان استهللا در فلسطين و حزب ا

قراضه امپریاليستی را نمی تواند درک کند اگر به
اگر یاری مالی به. ماهيت امپریاليستها واقف نباشد

دخالت در امورتروریستی و هللا حماس و حزب ا
داخلی کشورهای دیگر به حساب می آید به چه دليل

 ٩ادامه در صفحه... دام امپریاليست اق
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 ...بوی کباب
 اگر؟ و یا نباید داشته باشدآمریکا چنين ماهيتی ندارد

کمک مالی از جانب امپریاليستها صورت پذیرد بر
 دخالت در امور داخلی،اساس همان منطق قراضه

سایرین محسوب نمی شود و حالل بوده و ماهيت
خدمتی در راهبلکه ، تروریستی نيز نخواهد داشت

 ولی چنانچه که.است“ آزادی“و “ دموکراسی“
یاری دهنده تروریست ووضعيت عکس آن باشد 

ما سالهاست با این منطق و زبان. مداخله گر است
تا زمانيکه این زبان قادر به. امپریاليستی آشنا هستيم

تکلم باشد جز نحوست برای بشریت از آن بيرون
  .نجهد

ی آمریکا که در کنار تهدید بهاز زمان طرح پيشنهاد
تجاوز و نفی حق قانونی ایران در غنی کردن
،اورانيوم برای مصارف صلح آميز مطرح شده است
عمال و نوکران امپریاليستها در ایران بوی کباب به

موجود مسخره ای که از. مشامشان رسيده است
عياشيهای شبانه اش مرخصی گرفته و خویش را

ت پادشاهی ایران می نامد ناگهانیمدعی بی تاج و تخ
)توفان- بخوانيد پوليش(“رق ملی اشِع“فعال شده و 

ل کرده و با محافل حامی خویش که وابستگانُگ
 به سخنرانی مشغول است و ازهستند“ سيا“سازمان 

یک دانشگاه سفارشی به دانشگاه سفارشی دیگر می
رود و نظریات بی سر و ته و ضد ایرانيش در

 فرمایشی و وزین آمریکائی و اروپائیمطبوعات
تجلی یافته و وی را مانند باد کنکی باد می کنند تا
یک اپوزیسيون ساختگی که توانائی حيات بدون یاری

مامور امنيتی سابق آقای. آمریکا ندارد ساخته شود
پرویز ثابتی به عنوان مشاور وی در کنارش است و

بط سابق بااز توصيه های آقای داریوش همایون را
اسرائيل و یکی از موسسين و معماران حزب

  .نيز برخوردار است“ رستاخيز“فاشيستی 
شاهپرستان بر وزن آفتابپرستان رهنمود گرفته اند که
جلسات سخنرانی بر گذار کنند و خود را فعال نشان
دهند تا از این مبلغ مقادر زیادی به جيب مدعی بی

خنده دار. ر شودتاج و تخت پادشاهی ایران سرازی
این است که این ساواکيها و مزدوران سلطنت طلب

 مارس روز جهانی زنان جلسات٨برای روز 
اگر کسی در زمان استبداد. سخنرانی ترتيب می دهند

شاه در ایران در مورد روز جهانی زن سخنرانی می
کرد و یا نشست و نمایشات تجليلی برگذار می کرد

 پرویز ثابتی مشاور پسرسر و کارش با همين آقای
شاه بود که دستور می داد تا ناخش را بکشند و به وی

آقای داریوش همایون نيز در. آب جوش تنقيه کنند
 به تکفير این روز کمونيستی می“رستاخيز“

روز آزادی زن برای دیکتاتور منفور سابق. پرداخت
سازمانها زنان شه ساخته این روز.  دی بود١٧روز 

اینکه. ی روز واقعی جهانی زن جا می زدندرا به جا
 مارس می افتند نه از٨ آذر و یا ١٦آنها امروز بياد 

 بلکه حس کرده اند که می توانند،روی اعتقاد آنهاست
برای فریب نسلی که در آن دورانها وجود نداشته

سياست. است اسباب فریب نوینی سر هم بندی کنند
 عوامفریبیکنونی آنها ادامه سياست سرکوب و

   .گذشته آنهاست
همانگونه که بارها گفته است) توفان(حزب کار ایران

هرگونه گرفتن کمک از امپریاليستها و صهيونيستها
بی قيد“را به هر بهانه ایکه باشد و حتی اگر با توجيه 

،مزین شده باشد محکوم کرده و هر گروه“ و شرط
، حزب و شخص حقيقی و یا حقوقی، سازمانتشکل

دشمن مردم ایران و را که به این ننگ تن در دهد
چنين تشکلی و یا فردی. طبقه کارگر ایران می داند

جاسوس کثيف امپریاليستها و صهيونيستها است و

 پرياليست آمريکا هستندسازمانهای سلطنت طلب نوکران ام

حزب کار. باید با آنها به مثابه جاسوس برخورد کرد
در گذشته نيز همين نظر را داشته و) توفان(ایران

ا در هر دوره ای کهدریافت چنين کمکهای ننگينی ر
افکار عمومی از برخورد. بوده باشد محکوم می کند

که هم ضد“ حزب کمونيست کارگری ایران“ما به 
د ایرانی است و هم دریافت کمککارگری و هم ض

از امپریاليستها و اسرائيل را توصيه کرده است
  .واقفند

حزب ما حتی دریافت کمکهای مالی را از رژیم
سين در گذشته عملی محکوم میالبکر و صدام ح

حزب ما با. دانست و به آن برخورد کرده است
وجدان آسوده و با سربلندی می تواند در مقابل خلق و
طبقه کارگر ایران ظاهر شود و بگوید که همواره
متکی به نيروی خویش بوده است و کارنامه اعمالش

  .از این نظر روشن است
ایر گروههای ایرانیالبته حزب ما انتظار دارد که س

نيز به زیر این سند امضاء بگذارند و تائيد کنند که به
همين واقعيت که پاره ای. چنين ننگی تن در نداده اند

گروهها و تشکلها در پرده پوشی چنين رفتاری می
کوشند حاکی از احساس گناه و شرمساری آنها در

امروز با وضعيت جدیدی که. مقابل مردم ایران است
پریاليستها فراهم ساخته اند زمينه ای فراهم شدهام

است که یک بار برای هميشه نيروهای انقالبی ایران
تکليفشان را با دریوزگان سياسی که با کيسه گدائی به

 و یا استخبارات“موساد“، “سيا“سراغ سازمان 
  .عراق می رفتند و می روند تعيين کنند
 امپریاليستها درمبارزه با این اقدامات مداخله جویانه

ایران با طرح چنين اطالعيه و قطعنامه درونی آغاز
باید همه اپوزیسيون ایران روشن کند که. می شود

.برخوردش به ماهيت این دریوزگان سياسی چيست
این یک مبارزه مشخص ضد امپریاليستی و ضد

 .صهيونيستی خواهد بود
  

***** 

يماری سربازانراز این جنایت توسط ب. آلوده ساختند
   .ایتاليائی افشاء شد

نفرت“آنها در قبل از تجزیه یوگسالوی با تبليغات 
آغاز کردند و به صربها به عنوان آدمهای“ ملی

تنبلی که مفت می خورند و مفت می خوابند و مال
، این نوع تبليغات.واتها را می چاپند حمله نمودندکُر

 آلمانها آنراتبليغات نازیها در حذف یهودیان بود که
بکار می گرفتند و“ راسالوپست ت“مجددا عليه نژاد 

شبيه آنرا امروز ما توسط نوکران جمهوری
آذربایجان و سازمانهای جاسوس ترکيه در ایران می

واتها از نژاد آریاآنها تبليغ می کردند که کُر. بينيم
حقيقت ولی این بود که. هستند و منشاء ایرانی دارند

 فداکاری تمام دستآوردهای صنعتیملت صرب با
خویش را برای نزدیکی به اروپا در آن زمان که
کشور واحدی بودند در کرواسی و اسلونی برپا

زیرا آنها از اقتصاد واحد برخوردار. ساخته بود
بودند و مهم آن بود که کارخانه ها از نظر منافع

همين. اقتصادی در مقياس یوگسالوی ساخته شوند
سازمانهای غير“طرف امپریاليستها و امر از 

آمریکا ساخته وسيله مبارزه ایدئولوژیک“ دولتی
یوگسالوی. برای تجزیه یوگسالوی قرار گرفت

کشوری بود که ضربات شدیدی به فاشيستها وارد
کرده بود و مورد کينه و نفرت امپریاليست آلمان

 مسئول سازمانهای جاسوسی و“کينکل“. قرار داشت
“گنشر“ر امور خارجه آلمان که پس از سپس وزی

وزیر قبلی بر روی کار آمده بود به صراحت بيان
کرد که آنها نمی توانند مرزهای را که پس از جنگ

در جهان) توفان-بخوانيد انقالب اکتبر(جهانی اول 
آلمانها بر خالف. پدیدار شده است برسميت بشناسند

ا باکه آنر“ همکاری و امنيت اروپا“قرارداد 
یوگسالوی به امضاء رسانده و مرزهای یوگسالوی
را برسميت شناخته بودند وقتی تناسب قوای طبقاتی
در عرصه جهان تغيير کرد به راحتی خوردن یک
آب هویج از امروز به فردا اعالم کردند که
کشورهای کرواسی و اسلوونی را بمنزله کشورهای

ند تا بتوانند بدونسانمستقل برسميت می ش
کوچکترین مانع حقوقی و با بی شرمی به آنها کمک

 صدها کاميون.، و تدارکاتی برسانند، نظامیمالی
نظامی و سالحهای را که بعد از مصادره آلمان

 و“رـّيـخ“شرقی بدست آورده بودند با یاری افراد 
به کرواسی فرستادند که در“ خصوصی“شرکتهای 

یزمان خود افتضاح آن بعلت مشکالت گمرک
برمالماموران بی خبر در مرزهای جنوبی آلمان 

امپریاليست اروپا یوگسالوی را تجزیه کرد زیرا. شد
ملتهای کوچک که به تنهائی امکان ادامه بقاء را

هم. ندارند بهتر می شود به بند کشيد و قورت داد
اکنون ممالکی نظير بوسنی هرزگوین و یا کوزوو

 به فاحشه خانهتنها بر صفه کاغذ وجود دارند و
اسلوونی و. اروپا و انبار مواد مخدر تبدیل شده اند
زیمنس و. کرواسی مستعمره امپریاليستها هستند

  .دوچه بانک همه کرواسی را در دست دارند
ميلوسوویچ این امر را می دانست و باین جهت عليه

وی را عليرغم اینکه نياز به معالجه. آن مبارزه کرد
کردند تا زودتر و قبل از پایانقلب داشت درمان ن

پيشنهاد روسيه را که. آخرین دفاعيه اش بميرد
حاضر بودند وی را برای معالجه بپذیرند نپذیرفتند و

زندان شونينگنسرانجام وی را در 
)Scheveningen (شهر الهه کشتندواقع در حومه .

جالب آن است که روزنامه فرانکفورتر روند شاو
خبر داد که یکی از شهود ٠٧/٠٣/٢٠٠٦مورخ 

 Milan  دادگاه ميلوسوویچ بنام آقای ميالن بابيچ
Babic١٠ادامه در صفحه ... به  که یکماه قبل  

  ...ما قتل زبونانه 
قرارداد تسليم یوگسالوی بود صحه بگذارد و باین 

جهت پيمان تجاوزکار ناتو بيشرمانه و جنایتکارانه با
 برای،یاری حزب اللهی های القاعده ی مسلمان

 عليرغم محاصره یوگسالوی توسط،کشتار صربها
“مخفيانه“ا اسلحه  ب، کشتيها و نيروهای نظامی ناتو

وارد بالکان شده و در تحت نظر آمریکائی ها در
، در آلبانی در اردوگاههای تعليماتی“تيرانا“شهر 

دوره آدمکشی دیده و برای کشتن صربها و بریدن
در کنار آنها. سرهای آنها به یوگسالوی اعزام شدند

سازمانهای دست پرورده نازیهای آلمان و مزدوران
ب بگيران دست راستی از اقصی نقاطو جيره مواج

جهان حضور داشتند که لشگر کشی آلمان را به
مردمی و غير“یوگسالوی تقویت می کردند و چهره 

 از این طریق بود که.به آن می داند“ نظامی
امپریاليست آلمان موفق شد به یک جنایت بزرگ

،مناطق مسکونی را بمباران کرد. جنگی دست بزند
، تصاویر جعلی در دروغ پرداختبه پخش اخبار

رسانه های گروهی نشان داد تا افکار عمومی را
اقدامات جرج. برای تجاوز به یوگسالوی آماده کند

بوش و تونی بلر در حمله به عراق تنها تصویر کج و
معوجی و رونویسی ناشيانه ای از نقشه های
.حسابشده ناتو در تجاوز به یوگسالوی بود

،بر خالف همه پيمانهای جهانی پلهاامپریاليستها 
بمبهایرا هدف ها  کارخانه ،سفارتخانه های خارجی

قرار دادند و برای نخستين بار از گلوله هایخویش 
رادیو آکتيو برای نابودی تانکهای یوگسالوی استفاده

 و سرزمين یوگسالوی را برای ميلياردها سالنمودند



٠  

 ١٠         صفحه                                                                     توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران  ١٣٨۵ ارديبهشت – ٧۴      شماره 

  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

قتل بزدالنه ميلوسوویچ را) توفان(حزب کار ایران
 بيان روشن نقض حقوق بشر و،در زندان الهه

محتوی واقعی آن ارزشهای می داند که امپریاليستها
آنها مسلما جام شرابهای. باطنا به آن اعتقاد دارند

  . خویش را برای مرگ ملوسوویچ سرکشيده اند
این تجربه باید به ما بياموزد که امپریاليستها تا به چه

 بابه چه حد تا حد ریاکار و خطرناک هستند و
سرنوشت ملتها در جهت منافع اقتصادی و سياسی

این تجربه باید کينه ما را به. خویش بازی می کنند
امپریاليستها و همدستان بومی آنها افزایش دهد و

  . لحظه ای نيز ما را از افشاء مستمر آنها باز ندارد
  

*****

خلقهای جهان و از جمله خلق ایران و فلسطين می
  .رزمد

اليستهای آمریکائی و متحدین آشکار وتالش امپری
نهان آنها خلق عراق را با فعاليتهای جوخه های
مرگ از نوع آمریکای جنوبی به تفرقه بکشانند تا

آنها تالش می کنند. بحال با شکست روبرو شده است
شيعيان بر ضد سنييان و هر دو را بر ضد مسيحيان
زو کردها تحریک کنند برای آنکه فضائی مملو ا
تافقدان امنيت بوجود آورند تا دستاویزی باشد که 

  . توجيه نماید عراق را در آنهااقامت ادامه 
آنها تالش می کنند ثابت کنند که خلق عراق خلقی
مسلوب االراده است و خودش نمی تواند در مورد

این وضعيت ادامه اقامت. سرنوشتش تصميم بگيرد
ا به اینآنه. قوای اشغالگر را ضروری می سازد

 .شبه استدالالت برای فریب خلق خودشان نياز دارند
همين واقيعت به تنهائی نشان می دهد که تا به چه
حد امپریاليستها از افکار عمومی و خلقهای جهان

دقيقا بهمين دليل تالش می کنند همه چيز. هراسناکند
تالش می کنند مبارزه. را منکر شوند و جعل کنند

عراق را بمنزله اقدامات جداگانهقهرمانانه مردم 
سه سال. مشتی تروریستهای وارداتی جا زنند

مبارزه بی امان که هر روز قویتر می شود برای
امپریاليستهای. این توهمات جائی نمی گذارد

آمریکائی مبارزه ایدئولوژیکی را عليه جنبشهای
آزادیبخش به پيش می برند که مبتنی بر اتهام

د هرنآنها می خواه.  جنبشهاستتروریستی بر این
کس را که بر عليه آمریکا برمی خيزد بعنوان

آنها می خواهند این را جا. تروریست بی اعتبار کنند
بيندازند که مبارزه آزادیبخش مبارزه تروریستی

  . است
واقعيت این است که رژیم پوشالی کنونی در عراق

 ساعت هم نمی٢٤بدون حمایت قوای اشغالگر حتی 
  .تواند بر سر قدرت بماند

خلق عراق مجاز است و می خواهد در آزادی
زندگی کند و خودش در مورد سرنوشتش تصميم

  .بگيرد
خلقهای ایران در جانب مردم عراق هستند و
مشترکا برضد کارزار اتهام زنی و تالشهای
زورگویانه امپریاليسم جهانی و در راسشان

  . کردامپریاليسم آمریکا مقاومت خواهند
ما باید. محکوم کردن تجاوز امپریاليستی کافی نيست

مردم را عليه این سياست بسيج کنيم و افکار عمومی
جهانی فراهم آوریم و باین ترتيب ماهيت امپریاليسم

  . را برمال کنيم
تنها مرگ است که امپریاليسم را از طمع سود
.ورزی و انگيزه جنایتکارانه اش نجات می دهد

م باین مفهوم امپریاليستها را نيز نجاتتالش کني
  .  دهيم

در خاتمه درخواست حزبمان را تکرار می کنيم و
  .معتقدیم که باید این خواستها به عمل در آیند

خروج فوری و بی قيد و شرط  کليه
.قوای اشغالگر امپرياليستی از عراق
پرداخت غرامت به مردم عراق به

ورتجبران جناياتی که عليه آنها ص
  .گرفته است

فراخوانی يک دادگاه جهانی برای
افشاء جنايت امپرياليست آمريکا و

  .محکوميت وی
  ).توفان(حزب کار ايران

  ...ما قتل زبونانه 
این زندان منتقل شده بود نيز خود را در این زندان

این نخستين خود کشی زندان. نفرین شده کشت
قایآ. نيست و نبود) Scheveningen(شونينگن 

  کهSlavko Dokmanovicاسالوکو دوکمانوویچ 
 نيز در،یکی دیگر از شهود دادگاه ميلوسوویچ بود

.این زندان بدنام چندی قبل خود کشی کرده بود
عليرغم این همه خودکشيها مامورین نگهبانی زندان

پيدایش. اقدامی برای ممانعت از آن نکرده بودند
 تواند به انجامچنين وضعيتی در هر زندان عادی می

اقدامات ضروری و تجهيزاتی منجر شود ولی در
مورد این زندان نفرین شده و بدنام کافيست که بر آن

  . پرده فراموشی کشيد
معلوم می شود دادگاه الهه برای آدمکشی زندانهای
ویژه ای نيز دارد که بهمان سبک قتلهای زنجيره ای

ید در زماناگر بخاطر بياور. در ایران عمل می کنند
کودتائی که بنام انقالب نارنجی در اوکرائين کردند
بيش از حد و مرز در مورد افسانه ای نعره می زند
که از زهر دادن به رهبر اپوزیسيون اوکرائين

امری که هرگز ثابت نشد و معلوم. صحبت می کرد
نگردید که در اثر کدام نوع از امراض مقاربتی

 و نوکر آمریکا کریه“کياست“چهره این رهبر با 
حال بحث بر سر قتل سومی است که در. شده است

یک زندان وابسته به دادگاه الهه و مربوط به
سازمان ملل متحد انجام می گيرد و به سادگی از

قتل. کنار آن رد می شوند و آنرا ماستمالی می کنند
سه انسان ارزش آن همه داد و قال در مورد چهره

  .شانده اوکرائين را نيز نداردکریه رهبر دست ن
دچار بود و دادگاه به این اميلوسوویچ به نارسای قلبی

صدها جنایتکار جنگی نظير پينوشه و. امر واقف بود
باقيمانده نازیها را با مدارک جعلی پزشکی از
محاکمه معذور و معاف کرده بودند ولی ميلوسوویچ
که بيماریش حقيقی بود باید تا سرحد مرگ تحت
فشار قرار می گرفت تا آنها زودتر از شرش خالص

 مرآز درمانی باآولف٢٠٠٥ در نوامبر سال. شوند
)Bakulev Medical Center  (  از یهيئتمسكو

شهر الهه در هلندمتخصص روسی را به  دآترای 
بعملپزشکی یچ معاینه و تا از ميلوسواعزام کرد

در گزارش خویش به پزشكی گروهاین . آورد
تاآيدوری و فوری بودن درمان ميلوسوویچ ضر
 درآنها برای نجات جان ميلوسوویچ یک .آرد

الهه فرستادند تا ميلوسوویچ دادگاهخواست آتبی به 
خانواده.  معالجه به مسكو بفرستند  برایرا

ميلوسوویچ در مسکو درخواست این اقدام انسانی را
دولت روسيه. از دولت روسيه به عمل آورده بود

تعهد کرده بود که ميلوسوویچ را در روسيه درمان
 فوریه وی را بدادگاه الهه برای٢٣کند و در تاریخ 

دادگاه به این درخواست. ادامه محاکمه برگرداند
انسانی پاسخ رد داد زیرا از ميلوسوویچ سالم بشدت

  . هراسناک بود
یچ نه تنهاون ترتيب مسئوليت مرگ دآتر ميلوسوایب

پيمانعضو  امپریاليستهای و ی جنگنكارابعهده جنایت
 در آن سهيمنيز الهه بلكه مسئوالن دادگاه ،ناتو است
،) Patrick Robinson( پاتریك رابينسون . هستند

، لين ) O – Gon Kwan(  گون  آوان -او 
کسانی هستند کهنيز ) Lain Bonomy( بونومی 

لینمی توانند شانه خویش را از زیر بار مسئوليت خا
   .در این جنایت دست دارندآنها نيز . کنند

بنظر ما این اقدام حسابشده و غير قابل انتظار حکم
شونينگنقتل رهبر سابق یوگسالوی در زندان بدنام 

)Scheveningen (می باشد که برخالف همه
  . هنجارها و پيمانهای بين المللی است

  ...گزارشی از فعاليت حزب
          .برگذار کردند“ آزاد“باصطالح انتخابات 

تهای اشغالگر مبارزان مقاومت راآنها بعنوان قدر
 و“  جهانی یهودی بلشویسملينفعا“، “تروریست“

،، به اسارت گرفتند، آنها را دزدیدندناميدندغيره 
حقوق بشر بشدت از. شکنجه کردند و اعدام نمودند

طرف آنها در دوران حکومت وحشتشان بزیر پا
  .گذارده شد

“انهاارزشها و آرم“آنها هميشه خویش را در پس 
د که آنها را تا حد تهوع روزانه تکرار می کردندخو

تا خود را موجودی بهتر و پر ارزشتر جلوه دهند
  .پنهان می کردند

جنایتکاران آنروز جنگی بمب اتم بر سر ژاپن
، بمبهای ميکروبی در جنگ کره بکارنيافکندند
گلوله. ، بمب ناپالم در ویتنام بکار نگرفتندنبردند

آکتيو در جنگ اول خليج عليه مردمهای رادیو 
عراق و در جنگ یوگسالوی عليه صربها بکار

اردوگاههای آنها نام ابوغریب و گوانتانامو. نگرفتند
  .، ماتهاوزن و داخائو بوداسمشان آشویتس. نداشتند

، بيرحمجنایتکاران امروزی هزار بار خطرناکتر
باید. ترو ریاکارتر از جنایتکاران آنروزی هستند
  . آنها را بر نيمکت های دادگاه نورنبرگ  نشاند

امپریاليستهای آمریکای با دروغهای بی شرمانه ی
گوناگون و فراوان یک کشور مستقل را اشغال کرده

آنها تالش می ورزند همچنان عراق را در زیر. اند
نظارت خویش داشته باشند امری که هرگز به آن

نند همه پيمانها وآنها تالش می ک. موفق نخواهند شد
قرار دادهای جهانی را بر اساس هوا و هوس خویش

آنها می. و به مصداق حق با قویتر است تفسير کنند
خواهند کليه ملل جهان را به برده های خویش تبدیل

این آرزو به پاس مبارزه مقاوم و اراده خلقها. نمایند
تا در آزادی و سربلندی زندگی کنند به کابوس آنها

  .ل می گرددبد
تجربه مبارزه در عرصه جهان به ما نشان می دهد 

چنانچه خلقی مصمم باشد عليه استعمارگران نوین
، آنها تنها در درون تابوتهای خویش عقببرزمد

در عراق خلق عراق عليه قدرت. نشينی خواهند کرد
اشغالگر برای آزادی و حق تعيين سرنوشت خویش

ه است و باید هراین مبارزه عادالن. می رزمد
خلق عراق از. سازمان دموکراتی از آن حمایت کند

این حق مشروع برخوردار است با تمام امکاناتی که
، دشمنان، جاسوسان و ستون پنجمدر اختيار دارد

.قوای اشغالگر و تروریسم جهانی را در هم بشکند
،بيرحمی این نبرد توسط قدرت جنایتکارانه

.ی به وی تحميل شده استامپریاليستی و تروریست
پيروزی بر این قدرت تيره و جنایتکار دارای یک
بعد تاریخی است و برای استقالل سایر ممالک این

باین مفهوم. جهان از اهميت بزرگی برخوردار است
خلق عراق در عين حال در خدمت منافع سایر
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  ه تأمين سرکردگی طبقه کارگر استپيروزی مبارزه ملی مشروط ب 

مغایرتی با حقوق بشر و توهين به حيثيت انسانی
به اعتبار نژاد“ کنسرن کرات“یک آمریکائی . ندارد

و کيف پولش مجاز به هر عملی خواهد بود که در
نزد ميليارد مردم کره خاک جنایت بيرحمانه عليه

 پول و نفوذ سياسی و.بشریت محسوب می شود
.اران می کاهدقلدری و تبليغات از بوی تعفن جنایتک

ابراز“ هلوکاست“پيدایش از “ کنسرن کراسی“
انزجار می کند ولی با آن جليقه اتو کشيده و سفيدش
حاضر نيست هلوکاستهائی را که امپریاليستها در

دههدو ، عراق و افغانستان در همين یوگسالوی
، اظهار نفرت کند و به کرده انداخير ایجاد

  . دادخواهی برخيزد
حمله امپریاليستها به عراقبعد از “ اسیکنسرن کر“

به حمایت از این جنایت ضد بشری پرداخت به زیر
، این حمله راهمه دروغهای آمریکا امضاء گذاشت

“اسالم سياسی“واژه من در آوردی در مبارزه عليه 
، مردم عراق را اراذل و اوباشمثبت تلقی کرد

، سپس نام تروریست بر آنها نهاد و بعداخواند
بنيادگرائی اسالمی را مسبب فجایع عراق جلوه داد و

 واینکه شکست آمریکا در عراق روشن شدپس از 
زبان اعتراض ميان خود هياتهای حاکمه امپریاليستی

آنگاه با، افزایش یافت و در مطبوعات نيز درج شد
احتياط از مبارزه مردم عراق به عنوان شورشگران

بان با جرج بوشو تروریستها نام برد ولی همز
خواهان آن نيست که امپریاليستها سرزمين اشغالی
عراق را فورا و بدون قيد و شرط ترک کرده و
خسارت این جنایت تاریخی را به مردم عراق

ریاکارانه خواهان“ کنسرن کراسی“. پرداخت کنند
اقامت دائمی امپریاليستها و صهيونيستها در عراق

را“ کار تروریستها“است تا آنطور که می گویند 
 آنها خاک عراق را“خلع سالح“بسازند و پس از 

 این ریاکاران ارزشی برای خلقهای.؟!!ترک کنند
بنظر آنها مردم عراق صالحيت. عراق قایل نيستند

.تصميم گيری در مورد سرنوشت خودشان را ندارند
آنها چون. امپریاليستها باید برای آنها تصميم بگيرند

 برای، یا از خشم مردم می هراسندشرم دارند و
توجيه ادامه اقامت آمریکائيها در عراق سند جعل
می کنند و بر ادعاهای دروغين جرج بوش صحه

روشن است که هر کس هوادار خروج. می گذارند
بی قيد و شرط و فوری امپریاليستها از خاک عراق
نباشد و درخواست پرداخت غرامت به مردم عراق

د همدست امپریاليستها در منطقه استرا مطرح نکن
و با هيچ حقه بازی و راه انداختن دسته های مدرن و

 و یا  سياست مسلمان ستيزی“مينی ژوپ پوش“
در. قادر نخواهد بود چهره کریه خویش را بپوشاند

ایران ما دارودسته های سلطنت طلب و حزب
، حزب توده)حزب کمونيست کارگری ایران(ککا

  .ین قماشنداز اایران 
  

***** 

گور می فرستد و مانع عظيمی خواهد بود تا آنها
،بتوانند از ابزار تجربه شده خویش در اوکرائين

روشن است که عالقه. در ایران نيز استفاده کنند
ری اجنبی فرقایرانيان به دموکراسی با نوک

مردم ایران پس از انقالب شکوهمند بهمن. دارد
نمی خواهند دموکراسی نوع آمریکائی و محمد

مبارزه. رضا شاهی در ایران مجددا مستقر شود
برای دموکراسی برای آنکه از مداومت
برخوردار بوده و ماندگار باشد باید با مبارزه

  . ضد امپریاليستی و صهيونيستی تلفيق گردد
این تجربه به ما می آموزد که ماهيت سازمانهای
غير دولتی را بيشتر در زیر ذره بين بگيریم و
سياست انقالبی و درستی در برخورد با آنها که
در زیر ساطور فشار جمهوری اسالمی بدامان

ما به همه. عمو سام رانده می شوند اتخاذ کنيم
انقالبيون ایران توصيه می کنيم در عين مبارزه
برای رفع ستمگری و مبارزه برای تحقق حقوق
شهروندی و بشری یک لحظه نيز نباید از مبارزه
با شاهپرستان و سلطنت طلبان و یاران

دیوار چين. امپریاليستها و صهيونيستها غافل شد
مرزهای این دو نوع مبارزه را از هم جدا نکرده

آن سازمان غير دولتی که از اتخاذ موضع. است
د نقش امپریاليستها در عراق ودر مور

، از نقش صهيونيستها دریوگسالوی و افغانستان
، آرزوی تجاوزفلسطين شانه خالی می کند

، با غنیامپریاليستها را به ایران می پروراند
کردن اورانيوم در داخل ایران که حق قانونی
ماست برای رضایت امپریاليستها مخالفت می

 جهانی آدمخوارانههکند و مرز روشنی با جب
، بيشتر مزدور بيگانه است تا دلسوز مردمندارد
هم اکنون تشکالتی که زیر پرچم رفراندم. ایران

گرد آمده اند تا سلطنت طلبان را بر سر کار
آورند و خویشتن را زیر نقاب مزورانه
دموکراسی خواهی پنهان کرده اند سرشان به
یبمنابع امپریاليستی بند است و عناصر فر

خورده آن باید هرچه زودتر خویشتن را از این
  .تار عنکبوتی برهانند

برخورد به سازمانها غير دولتی در ایران فصل
جدیدی را در مبارزه باز می کند و فعليت آن
روزانه بيشتر نمایان می شود این است که حزب
ما باید بيشتر تحوالت آن را زیر نظر داشته باشد

مسئله برخورد .نظر بپردازدو به موقع به اظهار 
،، به افغانستانبه تجاوز امپریاليستها به عراق

برخورد به مسئله اسرای گوانتانامو و حقوق
ی آمریکائیئآدمرباموضعگيری در مورد ، آنها

، مسئلهآنها در جهاناسرای ها و شکنجه 
فلسطين و جنایات اسرائيل در سرزمين اشغال

ی به مردم صلح قالبلشده فلسطين و تحمي
، مسئله حق ایران در غنی سازیفلسطين
از جمله مسایلی هستند که سازمانهای.. .اورانيوم

سالم و صميمی غير دولتی نمی توانند بی تفاوت
اتخاذ موضع در این زمينه ها. از کنار آن بگذرند

و بسيج مردم بر محور این سياستها مالک
روشنی برای تعيين ماهيت چنين سازمانهائی

مبارزه بر ضد استبداد و حکومت خرافات. است
و تالش برای استقراردموکراسی و تحقق حقوق
بشر را نمی توان از مبارزه عليه صهيونيسم و
امپریاليسم در جهان و سلطنت طلبان و مجاهدین

این است. و نظایر آنها در ایران جدا ساخت
  .رهنمود حزب ما و مبنای داوری ما

  
*****  

، کارتل و يا رننِسُک“
  “ کراسیتراست

و یا“ کارتل کراسی“مانند “ کنسرن کراسی“
وضعيتی“ کراسی دمو“بر وزن “ تراست کراسی“

ته پوشيده و خودکه دیوی لباس فرشرا توصيف کنند 
را هفت قلم بزک کرده و با چندین منشورهای خوش
خط و الوان بزیر بغل به رجز خوانی مشغول است

واتی با دستکشهای سفيد وامشتی کرو  وصف حال 
 در،را توصيف کندجليقه های مرتب و اتو کشيده 

گنجشک راحاليکه اودکلنی به خود زده اند دالالنه 
جا زنند و خود را مبرا از خطابه مشتری بجای بلبل 

مدعیو زبانبازانه  جلوه دادهو مصون ازاشتباه 
با“ شارون کراسی“و “ جرج بوش کراسی“شوند 

که در نوکریزیرا . دارداساسی فرق “ مال کراسی“
جرج بوش و آریل شارون مبلغ گزافی نصيب
سرسپردگان  و دریوزگان سياسی می شود و حال

تخور و پاچه ورماليده تنها میآنکه از مالی شيعه مف
 را نمی دزدی اشتوان تقاضای جان کرد ولی مال

  . شود گرفت
وصف حال“ نوکر کراسی“و یا “ کنسرن کراسی“

کذب و تقلبآن دریوزگانی است که انتخابات سرپا 
را در ایران تکفير کرده ولی برای انتخابات مملو از

ستان، عرب، پاکستانخدعه و نيرنگ در افغانستان
، کویت و عراق اشغالی هورا، اردن هاشمیسعودی
 دست می زنند و زبان به تملق و تمجيد داشته،کشيده

و با پر روئی فراوان به تبليغ مثبت برای آن مشغول
“دموکراسی“بر وزن “ کنسرن کراسی“. می شوند

وصف حال خود فروختگانی است که چهره
،ت استمشتریهای بی چهره آنها برایشان بی تفاو

آنها از استخبارات. تفاوت در بزرگی جيب آنهاست
دوستداران آمریکائی“عراق پول گرفته تا به محافل 

جان شيفتگان دموکراسی و“و یا “ خاور ميانه
 هر که.رسيده اند“ آزادی برای خاور ميانه بزرگ

هر چه بی چهره تر باشد و. پول دارد سوار است
  . دست و دل بازتر ارجحتر است

وصف حال کسانی است که“ کنسرن کراسی“
جانشان از ولی فقيه اسالمی بسر رسيده و از

 زنی به دنبال مشتی عمامه به سر زبانهخرافات سين
بلند استاضشان راعتشکایتشان به هوا  و صدای 

 وتاج به سر“ مدرن“قهای ـُـولی خود در پشت ف
جرج بوشها و آریل شارونها صف کشيده و دو دستی

ه می زنند و آرزوی قيم جدیدی برای مردم ایرانسين
   .می کنند

وصف“ دموکراسی“بر وزن “ کنسرن کراسی“
سی است که نقض حقوقحال آن شارالتانهای سيا

بشر را در ایران می بينند ولی حاضر نيستند بپذیرند
که امپریاليستها و صهيونيستها نيز ماهيتا شکنجه

 از قربانيان نظامگرند و جهان دیروز و امروز مملو
حاضر نيستند ببينند که ابعاد. مسلط آنها می باشد

بارگاه شکنجه و نقض حقوق بشر آنها در سراسر
قاره های جهان با آگاهی و مدرنيته تمامتر گسترده

حاضر نيستند بپذیرند که ریاکاری و دو. شده است
روئی امپریاليستها و صهيونيستها حد و مرزی ندارد

نها از ماهيت جنایتکارانه آنها بر میو جنایات آ
.خيزد و نه اینکه اتفاقات جداگانه و مجرد است
حاضر نيستند بپذیرند که ادعای بشر دوستی آنها
صرفا پردازش ابزاری سياسی برای اعمال فشار و
باج خواهی است و هرگز نشئه ای از انساندوستی

ائیبنظر آنها شکنجه آمریک. در نهاد آنها نهفته نيست

  
 ...سازمانهای غير دولتی

از شرکت در نمایشات عظيم جهانی بر ضد
جهانی شدن سرمایه و سخنرانی در این
ميتينگهای عظيم جهانی بمنزله بدیل سازمانهای
غير دولتی هوادار امپریاليسم بشدت نگران و
ناخشنوداند و می فهمند که چنين مرزبندی شفافی

.آنها خواهد بودپاسخ روشنی به دسيسه های 
چنين مواضعی بخت امپریاليستها و نوکران
بومی آنها را در نقض حقوق ملتهای ایران به
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ما قتل زبونانه ميلوسوويچ 
را توسط امپرياليستهای 

محکوم می کنيم“ دموکرات“
  ، خبر کوتاه بود“
  “دامشان کردندعا

مرگ دکتر اسلوبودان ميلوسوویچ دردناک ولی غير
وی که رئيس جمهور سابق یوگسالوی.  نبودمنتظره

بود با دسيسه امپریاليستها و در راسشان امپریاليست
آلمان سقوط کرد و بدست جاسوسی بنام چينچيج که
برای مقامات آلمانی کار می کرد و به ریاست
جمهوری یوگسالوی رسيده بود شبانه به دادگاه

  .مسخره الهه تحویل داده شد
یچ تا لحظه آخر با توانائی هایاسلوبدان ميلوسوو

خویش و از جائی که حقيقت را در جانب خویش
داشت دادگاه مسخره و نمایشی الهه را دست انداخت
و شهود فرومایه و خود فروخته ای را که برای
محکوميت ميلوسوویچ بسيج کرده و ساخته بودند در

 و لجنمال کرد که دولتهایءصحن دادگاه چنان افشا
 شده بودند تا“خدا“يستی اروپا دست بداما ن امپریال

جان وی را بگيرد و آبروی امپریاليستها را حفظ
قضات دادگاه کوچکترین مدرکی دال بر. نماید

اتهاماتی که به ميلوسوویچ وارد می کردند نتوانستند
ارائه دهند و هين امر مورد تائيد همه مطبوعات

 از جسارتو سر انجام که واقعبين جهان قرار داشت
ميلوسوویچ جانشان بر لبشان رسيده بود وی را در
 .زندان زبونانه به قتل رساندند و از وی انتقام ستاندند
ميلوسوویچ گناهش این بود که از وحدت یوگسالوی
دفاع می کرد و عليه دسيسه امپریاليستها برای تجزیه

وی حاضر نشد به زیر سند. یوگسالوی بپاخاست
  ٩ادامه در صفحه   ... که“ هرامبولي“ننگين 

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
ودرا برای مانظريات و پيشنهادات خ. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

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

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

 گزارشی از فعاليت حزب در شهر تاريخی نورنبرگ بر ضد جنگ امپرياليستی و اشغالگرانه 

زنده باد مبارزه مردم عراق عليه امپرياليسم و 
  نهاسالحهای کشتار جمعی آ

هر ساله در آغاز سال نو ایرانی بمناسبت اشغال
اليستها آکسيونهای متفاوتیکشور عراق توسط امپری

١٨در سراسر دنيا انجام می گردد، بدین مناسبت در 
“ائتالف ضد جنگ“مارس امسال نيز توسط  تشکل 

که در عين حال ائتالف ضد جنگی بر ضد تهدید
ایران است در شهر نورنبرگ آلمان جهت اعتراض

حزب کار. به اشغال کشور عراق انجام گرفت
 فعاليتها شرکت داشت و نظردر این) توفان(ایران

نيروهای انقالبی منطقه را به گوش مردم جهان
در این) توفان(شرکت حزب کار ایران. رسانيد

زیرا نيروهای. فعاليتها بسيار مثبت و آموزنده است
ائتالف می دیدند که یک نيروی انقالبی از منطقه به
ارزیابی از اوضاع منطقه پرداخته دروغهای

 را بر مال ساخته و هرگز به علتامپریاليستها
تجاور عراق به ایران با مردم عراق دشمنی نداشته
و مبارزه انقالبی آنها را بر ضد اشغالگران آدمخوار

  . و تروریست مورد تائيد قار می دهند
فعاليتهای متفاوتی از. دامنه این فعاليتها وسيع بود

 پخش اعالميه همراه با قرائت،جمله نمایشگاه عکس
بيانيه های تشکالت عضو ائتالف ضد جنگ انجام
گرفت که در این راستا اعالميه حزب کار ایران نيز

  .قرائت گردید
امپریاليست آلمان که به ظاهر مخالف تجاوز آمریکا
به عراق بوده است در عمل هدفهای استراتژیک را
برای نابودی به اطالع ارتش آمریکا می رسانده

 اخبار و اطالعات کسب شدهجاسوسان آلمانی. است
را مرتب در اختيار مقامات آمریکای قرار می داده

پليس عراق توسط دولت سوسيال دموکرات. اند
و امروز نيز. آلمان آموزش سرکوب می یافته است
، جمع آوریهمکاری با نيروهای انقالبی در عراق

کمک برای آنها و یا تبليغ نظریات آنها یاری به
سوب شده و فعالين انقالبی بعنوانتروریستها مح

در این. يرندگتروریست موورد تعقيب قرار می 
حزب کمونيست کارگری“عرصه در شبکه اینترنت 

در همه سایه روشنهای ارتجاعی آن بشدت“ ایران
فعال است و مردم را از دادن کمک به مبارزان

با. طرد امپریاليستها برحذر می داردعراق برای 
 سياست است که امپریاليست آلمان همانتوجه به این

روش شناخته شده ریاکاری بورژوازی را به کار
و“ دموکراسی“می گيرد تا از یک طرف ظاهر 

 شود و از جانبظحف“ ن و اجتماعاتزادی بياآ“
در این راستا . امکان عملی آن به حداقل برسددیگر

آنها به شگرد جدیدی دست زدند که باید مورد توجه
  .   های انقالبی در آینده قرار گيردنيرو

جالب توجه اینکه جهت اجرای آکسيون نماینده
لرنس( ائتالف ضد جنگ اجازه محلی را بنام 

که در مرکز شهر می باشد گرفته بود و تمام) کرشه
تبليغات با نام این محل انجام گرفته بود ولی پليس دو
روز قبل از آکسيون به نماینده ائتالف ضد جنگ
اعالم می کند که در این محل نمی توانيد آکسيون
خود را باجرا در بيآورید و بجای آن یک محل

در) واسر تورم ( دیگری را با بزرگواری در 
هدف پليس روشن است. اختيار آنها قرار می دهند

زیرا در عرض دو روز امکان ندارد جهت تبليغات
ورا معکوس کرد و آدرس محل تجمع را تغيير داد 

هيچ نيروی انقالبی به علت. به اطالع همه رسانيد
محدودیتهای مالی و تضييقات پليسی این امکان را
ندارد که این فشار را تحمل کرده و خود را با

 نقشه پليس باهمتاسفان. شرایط جدید منطبق کند
موفقيت انجام شد و نيروهای ائتالف نتوانستند با

دگی جنبشسازماندهی مناسب و وسيع ازپراکن
دموکراسی بورژوای تحقق. اعتراضی جلوگيرند

یافت و از نظر حقوق بورژوائی که یک حقوق
حال اگر. طبقاتی است نمی توان بر آن ایراد گرفت

یک حکومت انقالبی چند ده نفر جاسوس آمریکای
را که کمکهای مالی دریافت می کنند و حمایت

م میتبليغاتی دارند متفرق کند اساس جهان بر ه
. می شودیریزد و نرمهای جهانی لگدمال شده تلق

  .  بر این شيوه استدالل باید تف انداخت
اعالميه زیر را بزبان) توفان(حزب کار ایران

  . قرائت کرد که مورد توجه قرار گرفتآلمانی 

  
زنده باد مبارزه مردم 
عراق عليه امپرياليسم 

و سالحهای کشتار 
 جمعی آنها

نورنبرگ گرد آمده ایم که بيادما امروز در شهر 
آوریم که پس از جنگ جهانی دوم بسياری
جنایتکاران جنگی در یک دادگاه بين المللی محاکمه
شدند و بدانيم که جنایتکاری بدون عاقبت باقی نمی

  .ماند
  .آنها انسانهای زنده را با گاز سمی به قتل رساندند

  .آنها کارزار ضد نژاد سامی را سازمان دادند
، آنهاآنها به کشورهای آزاد و مستقل تجاوز کردند
ه شانرا غارت کردند و نوکران بومی دست نشاند

را بمنزله سگهای زنجيری بر سر قدرت آوردند و
      ١٠ادامه در صفحه  ...در این ممالک 
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