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، ما مخالف استثمار فکری و شستشوی مغزی وجدان بشری هستيم
 و لذا باید مذهب را از دولت و انها توسط کهنه پرستان ميباشيمانس

این . آموزش جدا کرد و آزادی تبليغات مذهبی را برسميت شناخت
ارزشها ارزشهای عالی بشری است که باید جای شایسته خویش را 

ما به حقوق بشر انتزاعی و مجرد و . در اعالميه حقوق بشر پيدا کنند
باید . حقوق بشر باید معين و مشخص باشد. ریمافسانه ای اعتقادی ندا

حق ميليونها شهروند زحمتکش را بپذیرد و در جهت تحققش 
  .   تضمينهای الزم را فراهم کند
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به ) توفان(گزارش سياسی هيات مرکزی حزب کار ايران
  سومين کنگره حزب

 

 سيمای سياسی جهان
  

  ! رفقای عزيز
تضادهای اساسی که منظره عمومی سياسی جهان را ترسيم ميکنند 
همان تضادهائی هستند که ما در کنگره گذشته در کنگره دوم حزب 

ر این تضادهای د. در گزارش سياسی  بيان داشتيم) توفان(کار ایران
آگاهی به ماهيت این تضادها و . اساسی تغييری پدید نيامده است

شناخت مبارزه این اضداد که سيمای سياسی جهان ما را ترسيم 
شرط ارزیابی سياسی درست از جهانی است که ما را در بر ، ميکنند

این تضادهای اساسی هستند که خصلت تحوالت جهان . گرفته است
، آنچه جنبه مهمی در این شناخت دارد. مينمایندکنونی را تعيين 

شناخت ماهيت امپریاليسم و مبارزه بی امان با این ارتجاع سياه 
بدون قبول موجودیت پدیده امپریاليسم و شناخت . تاریخ بشریت است

ماهيت بشدت ارتجاعی آن یک روش تحقيق و بررسی علمی مقدور 
ایه داری برای سيمای  سياسی جهان طوری است که سرم. نيست

کسب سود حداکثر و غارتگری به جهانی شدن روی آورده و در این 
، بلکه به رقابت عرصه نه تنها استثمار طبقه کارگر را تشدید ميکند

این واقعيت است که به تشدید مبارزه . ميان خویش نيز دامن ميزند
از جانب دیگر تجاوز امپریاليستی به ممالک . طبقاتی منجر شده است

تقل تحت عناوین تقلبی به مبارزات خلقهای جهان و نهضتهای مس
رهائی بخش جان تازه ای دميده است و آنها را به مقاومت وا داشته  

مبارزه طبقاتی و نهضتهای ملی ضد امپریاليستی دو عامل مهم . است
امپریاليستها و قدرتهای بزرگ . در تعيين خصلت کنونی جهان اند
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سهميه بيشتر با یکدیگر به رقابت برای چپاول جهان و کسب 
مشغولند و برای این هدف در کار هم اخالل کرده و خویش را برای 

امپریاليست آمریکا در پی تغيير .  ضربه زدن به حریف آماده ميکنند
جغرافيای سياسی پس از جنگ دوم جهانی است و با این انگيزه پا به 

پریاليست روسيه خاور ميانه ميگذارد و چهره زشت خویش را به ام
نشان ميدهد و دست صهيونيستهای اسرائيل را بياری ميگيرد و نگاه 

از . تهدید آميزش را متوجه ممالک عربی و نهضت فلسطين مينماید
این جهت است که دسته بندیهای بزرگ جهانی ميان یکدیگر و بر 

، رقابت و تبانی از ضد یکدیگر در جهان در حال شکلگيری است
تضادهای اروپا با آمریکا و ژاپن و . ليسم برميخيزدماهيت امپریا

روسيه و چين و برزیل و هند در سالهای آتی به آنجا منجر ميشود که 
فعاليتهای دیپلماتيک تشدید گشته و بلوک بندیهای سياسی و نظامی 
. جدیدی در مقابل افسارگسيخته گی امپریاليسم آمریکا بوجود آید

يا ما قادريم با انقالب از ت جهان ما آبستن حوادث مهمی اس
 بار ديگر به کام ،جنگ جلوگيريم و يا امپرياليسم جهان را

  .ماجراجوئی و مرگ خواهد کشانيد
سمت حرکت جهان در همان جهتی است که حزب ما آنرا در کنگره 

تجربه سه سال گذشته . دوم خود مورد بررسی و پژوهش قرار داد
 نظریات خویش به راه خطا نشان ميدهد که حزب ما در تحليلها و

یکی از مبانی و دالیل صحت نظریات حزب ما شناخت . نرفته است
 از امپریاليسم و وفاداری به اصل مبارزه ،از دشمن بطور کلی
مبارزه ايکه سرانجام به ديکتاتوری . طبقاتی در جهان است

. پرولتاريا در مقابل ديکتاتوری بورژوائی منجر خواهد شد
  .محتوم تاریخ است و راه دیگری وجود ندارداین راه تکامل 

 تسلط بر بازارهای شرق و وضعيت طبقه کارگر
پس از فروپاشی امپراتوری سوسيال امپریاليسم شوروی که یکی از 

، رقابت شدیدی بر سر تقسيم مراکز بزرگ ضد انقالب جهانی بود
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ما ميگوئيم بهره کشی انسان از انسان . اندیشمندان بورژوای آنها باشد
ما . مغایر حقوق بشر است و باید آنرا به شيوه علمی ملغی ساخت

اعتقاد نداریم که به اسارت گرفتن بشر را ميشود با تئوریهای 
، ولی توجيه کرد“  بازارآزادی بازرگانی و آزادی اقتصاد“ارتجاعی 

بورژواها زندگی خویش را بر اساس بهره کشی و تقدس مالکيت 
خصوصی بر وسایل توليد برپا ساخته اند و لذا مخالف برچيدن این 

آنها بشرهائی را دوست دارند که برده باشند و بهره کشی . ستم هستند
 سر آنها به بشرهای. را مجاز شمرند و مکيدن خونشان را تحمل کنند

ما . بشردوستی آنها طبقاتی و بورژوائی است. براه نياز دارند
ميگوئيم در کنار همه حقوقی که بشرها در طی تاریخ کسب کرده اند 
باید این حقوق بر شمرده را نيز به حقوق بشر افزود و اعالميه آنرا 

بشر حق دارد که سوسياليسم را . بر این اساس مجددا تدوین کرد
این انکار . ميه کنونی حقوق بشر آنرا انکار ميکنداعال. انتخاب کند

دموکراتيک نيست زورگوئی بورژوائی است که حق انتخاب را از 
حقوق بشری که ما . انسانها به بهانه احترام به حقوق بشر سلب ميکند

خواهان آن هستيم باید ستم ملی را برافکند و برای همه ملتها حقوق 
 نباید ميان زن و مرد در هيچ زمينه این حقوق بشر. برابر قایل شود

حقوق بشری که ما به آن معتقدیم باید حق . ای تبعيض قایل شود
پناهندگی سياسی را به رسميت بشناسد و از راهروان آزادی طبقه 

حقوق بشری که ما به . کارگر و خلقهای تحت ستم حمایت نماید
 برسميت رسميت ميشناسيم باید حق تامين اجتماعی را برای انسانها

حق اعتراض و اعتصاب کارگران را . شناخته و آنرا عملی نماید
، حق استراحت و مرخصی را برای شهروندان برسميت بپذیرد
حقوق بشری که ما می طلبيم .  و از نظر قانونی تضمين کندبشناسد

، حق آموزش اجباری رایگان باید استفاده از خدمات رایگان بهداشتی
. ميت شناخته و آنرا تضمين نمایدرا برسو تحصيالت عالی 

ارزشهای عالی بشری دستآوردهای مبارزه طوالنی زحمتکشان است 
، احزاب برخوردار باشند و ، اجتماعاتکه باید از حق آزادی بيان

ما خواهان آزادی . هيچکس و در هيچ کجا متعرض آنها نگردد
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به آن عمل نکرده و از ... ، چانکایچک ونگمان ریي، سنگودین دیم
حتی امروز نيز . جان و دل برای تحقق حقوق بشر فعاليت نکرده اند

 پيگرد ميکوشند جنایتکارانی نظير پينوشه را با مکر و حيله از
ما ميگوئيم بورژواها حقوق بشر را وسيله . قانونی برهانند

عوامفریبی برای انقياد ملل کرده اند و کسی که به حقوق بشر و ملل 
متوسل ميشود ولی در مورد این دغلکاری امپریاليستها و بورژواها 
سکوت ميکند و فرق خود را با امپریاليستها و عمالشان نشان نميدهد 

جهان . ما ميگوئيم باید حقوق بشر را ارتقاء داد.   داردریگی در کفش
به سمت تحول و تکامل پيشرفته و نميتوان فقط به لوحه کورش در 
مورد حقوق بشر و یا دستآوردهای انقالب آمریکا و فرانسه قناعت 

امروز بشریت انقالبات کبير اکتبر در روسيه و چين را پشت . ورزید
 این ممالک در زمانی که سوسياليستی قانون اساسی. سرگذاشته است

حقوقی بشری که امروز باید . بودند حقوق شهروندان را معين نمودند
مالک ما قرار گيرد نميتواند به این سابقه غنی تاریخی متکی نباشد و 

بشر غير طبقاتی . بشر غير طبقاتی موجود نيست. از آن الهام نگيرد
بشر تنها .  کره مریخ استبشری مستقل و جدا از اجتماع و بشری از

هر انسانی . ، بشر دارای عالئق اجتماعی استدر اجتماع مفهوم دارد
بيکاری . حق کار دارد و این حق باید برای وی هميشه تضمين گردد

دشمن بشریت است و کسانيکه انسانها را از حق کار محروم ميسازند 
 از حقوق یک آنها در واقع. نميتوانند مدافعان واقعی حقوق بشر باشند
باید این حق برای همه انسانها . اقليت ناچيز استثمارگر حمایت ميکنند

به رسميت شناخته شود تا آنها دارای تامين زندگی باشند و با هراس 
هيچ انسانی را نميشود از کار بيکار ساخت . شب را به روز نياورند

 و به گرسنگی محکوم کرد و خانواده اش را متالشی ساخت و مرگش
 حقوق این کار نکوهيده را ولی هواداران بورژواِی. را تسریع کرد

بشر انجام ميدهند و هيچيک از سينه چاکان آنها به این امر اعتراضی 
حقوق .  بر روی این واقعيت پرده ای از استتار ميکشند، آنهاندارد

آنها برای حقوق بشری . ، بشر دوستی آنها صوری استبشر آنها
 تا ابد در خدمت سرمایه داران و مفسران گریبان ميدرند که
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در گرفته  مجدد جهان ميان ممالک امپریاليستی و شرکتهای فرامليتی
  .این مبارزه هنوز با شدت بيشتری به پيش ميرود. ستا

فروپاشی اردوگاه ضد انقالب روسيه امر مثبتی بود که ضربه جانانه 
ای به رویزیونيستهای خائن وارد آورد و منجر باین شد که بخش 
بزرگی از طبقه کارگر از زیر نفوذ بختک رویزیونيسم بدر آیند و 

. ونيستی انقالبی فراهم آیدراه برای جان گرفتن مجدد جنبش کم
امروز دست و پا زدنهای رویزیونيستها برای ادامه فعاليت بی 
دورنما حکم جان کندن دارد که نتایجش از هم اکنون در همدستی با 

ولی این فروپاشی چهره سياسی جهان را در . امپریاليسم روشن است
  . آرایش نيروها بکلی تغيير داد

قی و مناطق نفوذ سابق شوروی تصاحب این ممالک اروپای شر
بازارهای بزرگی را در اختيار سرمایه داران غرب قرار داده و 

، بلکه مواد امپریاليستها نه تنها بر این بازارها دست یافته اند. ميدهد
  .اوليه و منابع این ممالک را نيز در اختيار خویش گرفته اند

مت طبقه کارگر در کنار این هجوم امپریاليستی نيروی کار ارزان قي
این ممالک که از هرگونه حقوقی محروم بوده و در شرایط سختی 

سرمایه . بسر ميبرند در اختيار سرمایه بين المللی قرار گرفته است
داران بعلت فقدان احزاب کمونيستی واقعی قدرتمند که طبقه کارگر 
را متشکل کرده و آنها را به حقوق خود واقف گردانده و به مبارزه با 
سرمایه داری فرا بخوانند کارگران مليتهای مختلف را عليه هم 

آنها سرمایه های . تحریک کرده و سطح دستمزد آنها را تنزل ميدهند
خویش را به مناطقی منتقل نمودند و هنوز نيز ميکنند که شدت درجه 
استثمار باالست و آنها موفق ميشوند بهترین و پر سودترین بهره 

. خود را برای رقابت با سایر رقبا مهيا سازندکشی را انجام داده 
همين پراتيک نشان ميدهد که نيروی کار طبقه کارگر سرچشمه 
ثروت است و سرمایه داری از خون کارگران و ارزش اضافه توليد 

  .آنها  حق حيات مييابد
طبقه کارگر . این وضعيت موجب بيکاری در ممالک متروپل است

کاری روزانه تهدید ميشود و عليرغم در این ممالک توسط عفریت بي
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اینکه حاضر است با حقوق کمتر و ساعت کار بيشتر به نفع سرمایه 
دار کار کند ولی  پایانی بر این طمع سرمایه داری در افق زندگی 

به شرایطی که کارخانه . اقتصادی و روزمره کارگران دیده نميشود
گران تحميل ، فولکس واگن به کار، اوپل، کرایسلر مرسدسزیمنس

کرده است نظری بيفکنيد تا مفهوم واقعی تروریسم کور و بی وجدان 
سرمایه داران با تهدید به اینکه کارگر اوکرائينی با   .را درک کنيد

شار  فزیرچنان را “ خودی“حقوق کمتری این کار را ميکند کارگر 
داوطلبانه و “قرار ميدهند تا شرایط کار کارگر اوکرائينی را 

در اینجا نيروی قهر و اجبار غير اقتصادی . بپذیرد“ تيکدموکرا
 دمسالمت آميز و با بن“ دموکراتيک“بکار نميرود بلکه همه چيز 

سرمایه داری در حاليکه لوح . ی  انجام ميگيرددنامرئی قهر اقتصا
دفاع از حقوق بشر را به دست چپ گرفته است با پنبه در دست 

ه اتحادیه های کارگری نيز به  رهبران خود فروخت.راست سر ميبرد
دلداری کارگران مشغول شده و به آنها ميگویند که همه سختيها را 

، چون ممکن است وضعيت از این هم بپذیرند و صدایشان در نياید
 ،آنها سيل عظيم بيکاران را به رخ کارگران شاغل کشيده. بدتر شود

های کارگری اتحادیه . و ميگویند خوشحال باشيد که هنوز کار دارید
در واقع شرایط ذهنی اسارت زحمتکشان را در خدمت سلطه سرمایه 

  .آماده ميکنند و از تشکل طبقه کارگر جلو ميگيرند
همه حقوقی را که طبقه کارگر در این مدت بدست آورده بود از وی 

کارگران را به صورت اجاره ای و روزمزدی استخدام . باز ميستانند
ادهای دستجمعی با نمایندگان کارگران و کرده و از انعقاد قرارد

این موج جدید . اتحادیه های کارگری طفره رفته و سرباز ميزنند
برده داری مدرن را در زیر لوای ایدئولوژی ليبراليسم بورژوائی 

جهانی . نوین و جهانی شدن سرمایه جا ميزنند و از آن دفاع ميکنند
در جهان که بتوان شدن سرمایه یعنی کشف بهترین شرایط استثمار 

  .حداکثر سود را در آن بدست آورد
این وضعيت مبارزه طبقه کارگر را عليه سرمایه داران و سرمایه 

تضاد کار و سرمایه با حدت بيتشری تجلی کرده . داری تشدید ميکند
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 آدمهای پراکنده و عقل کل هائی که همواره نازا .حزبيت مبارزه کند
برای این جمهوری قابل . بوده اند برای این جمهوری خطری ندارند

حزب ما مصمم است که با این انحراف خطرناک در جنبش . تامل اند
  .بش می انجامد مبارزه کندکارگری که به سترون کردن این جن

  
و برخورد کمونيستی به ) توفان( حزب کار ايران 
  مقوله حقوق بشر

کسانيکه با نظریات حزب ما آشنا هستند ميدانند که برخورد ما به 
ما آنرا بارها در نشریات خود . اساس مسئله حقوق بشر چگونه است

الميه بنظر ما اعالميه جهانی حقوق بشر یک اع. تشریح کرده ایم
در این اعالميه حقوقی برای بشر منظور . ماهيتا بورژوائی است

نظر قرار گرفته است که در خدمت منافع بورژوازی و نظام مورد 
در این اعالميه اصل را بر این گذاره که نظام . تمایل وی باشد

اقتصادی باید نظامی باشد که اصل مالکيت خصوصی بر وسليل 
منشاء یافته از مالکيت  بورژوائی ، فردگرائیتوليد را بپذیرد

طبيعتا . منافع جمعی انسانها قرار دهدرا در مقابل خصوصی 
کمونيستها اصل . کمونيستها نميتوانند با چنين اصلی موافق باشند

مالکيت اشتراکی بر وسایل توليد را اصلی عاليتر و مترقی تر از 
روشن پس . مالکيت بورژوائی بر وسایل توليد به حساب ميآورند

است هر اعالميه و خواستی که  بخواهد اعالميه جهانی حقوق بشر 
مبنای تعيين حکومت آینده ایران قرار دهد از هم اکنون ماهيت ضد 
دموکراتيک خویش را رو کرده و نشان داده است که حق کمونيستها 

“ بشر دوستی“را در انتخاب نوع حکومت با موذیگری و نقاب 
رد کمونيستها به مسئله حقوق بشر مانند برخو. پایمال ساخته است

ما در عين اینکه هرگز . برخورد آنها به هر مسئله دموکراتيکی است
نافی نيهيليستی حقوق بشر بورژوائی نيستيم و برای تحقق آن از جان 

 ميکينم که نه در ءو دل مبارزه ميکنيم و حتی بورژواها را افشا
 و نه در گوانتانامو و نه در عراق و نه در افغانستان و نه در آمریکا

، تور، سوهامحمد رضا شاه، ، آریل شارون، جان اسميتنزد پينوشه
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بکار برند تا این سازمانهای غير حزبی در آن اع خود را برای اقن
ا نزدیک شده و از روی رضا و یکارهای خود با حزب پرولتار

 بهمين جهت است که لنين .رغبت رهبری سياسی آنرا قبول نمایند
عاليترین شکل تجمع طبقاتی “ميگوید حزب عبارت است از 

رهبری و کليه اشکال دیگر تشکيالتی زحمتکشان باید “ پرولترها
  ).١٢لنينيسم چاپ فارسی صفحه راجع به اصول ( “سياسی آن باشد

انحرافی وجود دارد که انحراف سندیکاليستی است و از کارگر 
صرفنظر از اینکه به کدام ایدئولوژی بورژوای آلوده باشد بت اعظم 
ساخته در مقابلش سجده ميکنند و ساده لوحانه تصور ميکنند که 

 آنها .انقالبی بودنیعنی ، ی مترقی بودن یعن،رف کارگر بودنِص
سوسياليست شدن تعداد معدودی کارگران را که خود محصول صد 
سال مبارزه گذشته جنبش کمونيستی ایرانند و خود در اثر مطالعه 
علمی آثار کمونيستی و در همکاری و همياری با روشنفکران 

مه طبقه   به حساب ه،کمونيست به حقانيت کمونيست پی برده اند را
کارگر گذارده و چنين جلوه ميدهند که گویا بدون وجود تشکيالت 
کمونيستی امکان آموزش و بسيج و مبارزه موثر طبقه کارگر تا 

کافيست . کسب قدرت سياسی و حفظ این قدرت امکان پذیر است
آنها نقش عامل . کارگر بود تا در مقابل هر انحرافی مصون ماند

آنها در پس پرده .  را به صفر ميرسانندآگاهی در مبارزه کارگران
 “توده پرستی“تئوریهای رنگ باخته و ارتجاعی اکونوميستی 

آنها جنبش کارگری را .  دشمنی با حزبيت را تبليغ ميکنند،کارگری
به گمراهی ميکشند تا ابد چرخ پنجم مبارزه سياسی بورژوازی باشد 

 نيز راه و امر مهم کسب قدرت سياسی را هرگز به مخيله خویش
   .  ندهد

آنارکو سندیکاليسم و سایر انحرافات کارگر پرستی ضد کمونيستی 
تنها در خدمت اسارت طبقه کارگر و حفظ وضع استثماری موجود 

این رهبران سندیکائی ضد کمونيست و ضد حزب عمال در . است
زیرا . همان راهی گام ميگذارند که خوش آیند جمهوری اسالمی است

، با  امروز به این نتيجه رسيده است که با تشکلهاجمهوری اسالمی
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. و کارگر و سرمایه دار بنحو بارزی در مقابل هم قرار ميگيرند
د اتحادیه های جداگانه سرمایه ، تضاتضاد امپریاليستها با یکدیگر
هستند مکمل تضاد کار و سرمایه که داری و کنسرنها با یکدیگر 

  .دميشوند و بر روی هم تاثيرات متقابل ميگذارنحادتر 
امپریاليستها در تالش برای کسب مناطق نفوذ بيشتر راهی ندارند که 
 خلقهای این ممالک را در کنار طبقه کارگر این کشورها مورد ستم
. قرار دهند و منابع اوليه آنها و امکانات زندگيشان را غارت کنند

جهانی شدن سرمایه قانون محتوم تکامل سرمایه داری است و در این 
این حرکت . حرکت ناچار است گورکنان خویش را نيز آماده کند

، امنيت آن بعهده ارتش و ، تحققجهانی سرمایه که تضمين اجراء
يسم است از سوئی به افزایش بودجه های نيروهای نظامی امپریال

 دیگر موجی از ئی، و از سوتسليحاتی سرسام آور منجر ميشود
 .یجاد خواهد کردامقاومت در ممالک زیر سلطه و ستم امپریاليستی 

اقشار و طبقات گوناگون مردم که از ستم امپریاليستی و هجوم 
ما با . وستسرمایه جهانی رنج ميبرند به این نيروی ملی خواهند پي

اوج جديدی از جنبشهای ملی و آزاديبخش روبرو خواهيم 
 که پاسخ مستقيمی به جهانی شدن سرمایه و رقابت با چنگ و بود

دندان امپریاليستها که با یکدیگر برای کسب مناطق نفوذ بيشتر 
این شعار لنين که کارگران جهان و خلقهای . ، ميباشدمبارزه ميکنند

بر این اساس باید . نحو بارزی نمایان ميشودستمکش متحد شوید به 
مبارزه ملی انقالبی و ضد امپریاليستی در ممالک مورد تجاوز دسته 
بندیهای بزرگ امپریاليستی را با مبارزه طبقه کارگر این کشورها 

جریان عظيم مبارزه انقالبی ضد امپریاليستی یکی از . پيوند داد
ت خواهد بود که مهرش روندهای بزرگ مبارزه برای آزادی بشری
حزب ما باید ماهيت . را به تحوالت آتی جهان عميقا خواهد زد

امپریاليسم را برمال کند و از  جنبشهای انقالبی ملی در سراسر جهان 
  .   بر ضد امپریاليسم و ارتجاع به پشتيبانی برخيزد
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يارگيری امپرياليستها و تقويت پشت جبهه برای 
 تدارک جنگ 

در پی تسلط بر جهان هستند و این تسلط نخست در امپریاليستها 
عرصه رقابت اقتصادی بين آنها و بتدریج در همه عرصه ها بروز 
ميکند و سرانجام باید تقسيم جهانی که تا کنون ميان امپراتوری 
سوسيال امپریاليستی شوروی و امپریاليستهای غرب به سرکردگی 

 بر اساس تناسب نيروی امپریاليسم آمریکا باتمام رسيده بود اکنون
در این جاست که دوران رقابت . جدید امپریاليستی تقسيم شود

اقتصادی و تيز کردن شمشيرها به پایان ميرسد و دوران 
زیرا تنها زور است که سرانجام تناسب . شمشيرکشيها  آغز ميگردد

  .جدید قوا را در جهان برقرار خواهد کرد
عرصه یکه تاز باشد و اعالم نيز امپریاليست آمریکا ميخواهد در این 

نموده است که اجازه نخواهد داد کسی بر وی از نظر اقتصادی و 
این تهدیدی مستقيم عليه سایر امپریاليستهاست و . نظامی برتری یابد

مفهوم آن این است که امپریاليست آمریکا به مجرد اینکه احساس کند 
، با نيروی ردامپریاليست دیگری دارد بتدریج بر وی سبقت ميگي

، خرابکاری و جاسوسی و مبارزه نظامی و فشارهای اقتصادی
را که پا را از گليم “ بی ادب“ایدئولوژیک کار آن امپریاليست 

خت و دایره را بر وی تنگ ساخواهد خودش بيرون گذاشته است 
این امری نيست که سایر امپریاليستای ضعيفتر و رقبای . خواهد کرد

این است که هر روز تالش ميکنند .  باشندآمریکا احساس نکرده
، ، ژاپن، چينمناسبات خود را بر اساس وضعيت جدید با روسيه

متحول و تنظيم سازند و دوستان جدیدی در ... ، برزیل وهندوستان
  .عرصه جهان بيابند

برای این کار امپریاليستها در عرصه رقابت با خود نياز دارند که 
ا افزایش دهند در این جا ما با تضاد و یارگيری کنند و قدرت خود ر

.  رقابت ميان امپریاليستها و نتایج آن در جهان روبرو هستيم
اخيرا روسيه و اختالفات آنها با  ، اختالفات اتحادیه اروپا و آمریکا

به این چين تبليغات ضد چينی با تکيه بر خطر تهاجم اقتصادی 
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، سازمانی است که بر در حزب طبقه کارگر بعنوان سازمان رهبر
سایر سازمانهای موجود طبقه کارگر رهبری خویش را اعمال 

 فعاليت کارگران در اتحادیه کارگری فقط تالش آنها در یکی .ميکند
ی مبارزه و در یکی از سازمانهای متعدد طبقه کارگر از عرصه ها

کمونيستها باید در درون اتحادیه ها  به طبقه کارگر یاری . است
رسانند که بتواند خواستهای معيشتی و رفاهی را که حتی بدون 
حضور کمونيستها هر روز و هر ساعت ضرورتش را احساس 

 باید پيشروان طبقه کمونيستها. ميکند طرح کند و برایش مبارزه نماید
را جلب کنند و نشان دهند که برای کسب قدرت سياسی و رهبری 

آنها باید بتوانند ميان . سياسی مبارزه به حزب طبقه کارگر نياز است
انها باید تالش . مبارزه حرفه ای و سياسی طبقه پيوندی ایجاد کنند

 فرا کنند اتحادیه های کارگری را به هواداری  از حزب طبقه کارگر
 اهميت تشکيالت سياسی را برای طبقه کارگر مطرح کنند و ،بخوانند

آگاهی سوسياليستی را که از آسمان چون وحی نازل نميشود به ميان 
، از سازمانهای وقتی ما از سازمانهای مستقل کارگری. آنها ببرند
 حمایت ميکنيم منظورمان این است که اتحادیه های حرفه غير حزبی

ر باید جدا از تشکلهائی باشند که رژیم برای کارگران ای طبقه کارگ
کارگران باید اتحادیه . بنام شوراهای اسالمی ساخته و پرداخته است

هائی ایجاد کنند که رهبری آنها را کارگران خود فروخته وابسته به 
این امر جایگزین حزب نيست و جای . رژیم در دست نداشته باشند

کارگران . را نيز هرگز نميگيردجنبش برای کسب قدرت سياسی 
ميتوانند هسته های مخفی برای پيشبرد خواستهای کار حرفه ای 
ایجاد کنند ولی هيچکدام از این اقدامات جای حزب و تشکل مستقل 

رفيق . سياسی طبقه کارگر را که وظایف دیگری دارد نميتواند بگيرد
تاریا حزب عاليترین شکل تشکيالت طبقه پرول“: استالين می گفت

البته معنای این مطلب آن نيست که سازمانهای غير حزبی از . است
قبيل اتحادیه های کارگری و کئوپراتيفها و غيره باید رسما مطيع 

، که داخل مقصود فقط اینستکه اعضای حزب. رهبری حزب باشند
در این سازمانها بوده و در آن بالتردید دارای نفوذند تمام مساعی 
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کارگر همه چيز و حزب “. کمونيستی و اکونوميستی دامن زده است
، “ چيز و نيروی ذهنی هيچ چيزنيروی عينی همه“ ،“هيچ چيز

. این هاست شعار این منحرفين“ جنبش همه چيز و تئوری هيچ چيز“
از تبليغات آنها  چنين فهميده ميشود که کارگران باید بخودشان اعتماد 

، توليد را خودشان بگردانند و فعاليت خویش را در کادر مبارزه کنند
آنها نقش . ود کنندیه ای که گویا همه چيز است محددصنفی و اتحا

عنصر آگاه را در رهبری طبقه کارگر به صفر ميرسانند و این نوع 
تبليغات دقيقا از جانب کسانی دامن زده ميشود که خودشان در گذشته 
بيشترین ضربه ها را با درک غلط از نقش و اهميت حزب و رهبری 

در اینها . و مدیریت و دیکتاتوری پرولتاریا به طبقه کارگر زده اند
عين حال بازتاب و درک راست رونه از تفکر چریکی است که 
شعار را بجای شعور ميگذاشت و با تفنگ بر دست کتاب را لعنت 

و ميخواست قهرمانانه ، حزب را مظهر بروکراتيسم جا زده کرده
اراده گرائی . موتور بزرگ را با نيشهای کوچک به حرکت در آورد

آنها کفاره گناهان گذشته خود . ندهميشه به قعر اکونوميسم سقوط ميک
از نظر کمونيستها مبارزه طبقه . را با گناهان جدیدی جبران ميکنند

کارگر در کادر اتحادیه های حرفه ای مبارزه ای برای بهبود شرایط 
زندگی آنها در کادر نظام حاکم است یعنی مبارزه ای در چارچوب 

ری انقالب و یا اتحادیه کارگری ارگان رهب. نظام استثماری است
ابزار کسب قدرت سياسی و ارگان رهبری اقتصاد پس از کسب 

اتحادیه کارگری در برگيرنده قشر عظيم و توده . قدرت سياسی نيست
اکثریت طبقه کارگر است که فقط برای بهبود شرایط زندگی خویش 
و نه الزاما استقرار جامعه سوسياليستی و دیکتاتوری پرولتاریا 

 اتحادیه کارگری هدفش جلب پيشاهنگ پرولتاریا .مبارزه ميکند
یت طبقه کارگر را به ر، بلکه ميکوشد اگر نه همه بلکه اکثنيست

اتحادیه صنفی کارگران ابزار . حول منافع صنفی وی متشکل گرداند
اتحادیه کارگران بنا بر . مبارزه کارگران در عرصه اقتصادی است

د نماینده کارگران ترکيب و ماهيت وظایف خویش هرگز نميتوان
جای کارگران کمونيست . کمونيست و ستاد پيشاهنگ پرولتاریا باشد
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 از اختالفاتی است که  حاکی، سر بلند کردن ميليتاریسم ژاپنکشورها
، چين و ژاپن ، روسيه و اروپا، روسيه و آمریکاميان اروپا و آمریکا

امپریاليستهای غربی در پی تجزیه روسيه و تضعيف این . وجود دارد
، ، روسيه سفيد، چچنآنها دست از سر اوکرائين. قدرت اتمی هستند

اره داغ مسئله تبت را عليه چين همو. کالينينگراد برنخواهند داشت
در . نگاه ميدارند تا به موقع از آن برای تهاجم تبليغاتی استفاده کنند

 است که از آن “جزیره تایوان“کنار مسئله تبت غده سرطانی بنام 
امپریاليست آمریکا .  نام ميبردند“چين ملی“مدتها به عنوان مسخره 

همواره این جزیره را عليه سرزمين مادری چين تحریک ميکند و 
ا تا دندان مسلح ميگرداند تا از آن برای مقابله با جمهوری خلق وی ر

آنها به اختالفات مرزی چين و . چين در زمان ضروری استفاده کند
محاصره چين در دستور کار . هند با سرور مينگرند

ليکن  آتش چچن در روسيه تا موقعيکه از جانب . امپریاليستهاست
ده و از جانب امپریاليست امپریاليستهای غرب به آن دامن زده ش

روسيه به حق مردم این سرزمين بی توجهی شود شعله ور خواهد 
  .بود و زمينه هر تحریکی را فراهم ميآورد

امپریاليست آمریکا ميخواهد سرکردگی خویش را بر جهان تحميل 
این سرکردگی زمانی تحميل ميگردد که امپریاليست آمریکا . کند

 ، فن، حقوقی، فرهنگی، نظامیاسی، سيبتواند از نظر اقتصادی
آوری علمی تفوق خویش را به سایر امپریاليستها با استمرار تحميل 

مبارزه ای را که امروز . کند و تناسب قوا را به نفع خویش تغيير دهد
در سراسر جهان در گرفته است و تناقضاتی که در اثر این اختالفات 

، اختالفات گذرا و یا ، اتحادهای موقتیبروز ميکند و بلوک بندیها
دائمی که پيدا ميگردد فقط با شناخت از این تضادهای اساسی جهان 

سخن بر سر یارگيری امپریاليستها . ميتوان توضيح داد و تفسير کرد
. و تقویت پشت جبهه آنها برای تدارک جنگ احتمالی در آینده است
قتی مارکسيستها همواره معتقد بوده اند که صلح وضعيت زمانی  مو

، صلح تنفس برای تجدید قوا بخاطر تدارک و انجام جنگ بعدی است
، صلح آتش بس موقت تا لزوم تجدید نظر مجدد بين دو جنگ است
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ولی فقط با انقالب ميتوان جلوی . در آرایش تناسب جدید نيروهاست
  . این فاجعه ضد بشری را گرفت،جنگ جهانی

یه داری این امپریاليست البته بنا بر قانون رشد ناموزون تکامل سرما
آمریکا نخواهد بود که برای ابد سرکردگی دنيای امپریاليسم را بعهده 

برخورد . مسير تاریخ عکس آنرا ثابت کرده است. خواهد داشت
امپریاليستها با یکدیگر محتوم است و کمونيستها باید با انقالب خویش 

مکان سوسياليسم را در شرایط مناسب جهانی در هر کشوری که ا
تحقق آن ممکن است مستقر سازند و باید خود را برای چنين روزی 

شناخت از ماهيت امپریاليسم در عين حال اعتقاد به . آماده کنند
انقالب سوسياليستی در کشور واحد است و مرزبندی روشنی با 

  .   رویزیونيسم و ترورتسکيسم خواهد بود

 وضعيت روسيه امپرياليستی
اتوری سوسيال امپریاليستی شوروی پس از فروپاشی امپر

رویزیونيستهای این کشور در دشمنی با کمونيستها و طبقه کارگر به 
از همان زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسين . خيانت ملی تن دادند

بزرگترین مجتمع های توليدی را با رشوه خواری و همدستی با 
 طبقه امپریاليستها و صهيونيستها خصوصی کردند و  در اختيار

 .، یعنی در اختيار تزارهای نوین گذاردندحاکمه نوین روسيه شوروی
 و صنایع نفت از جمله این ثروتهای ملی بود که یکشبه خصوصی شد

بر اساس زد وبندهای داخلی و رشوه خواری در اختيار عمال 
 بسياری از .امپریاليسم غرب و صهيونيسم جهانی قرار گرفت

يدی و صنایع کليدی را در هرج و مرج مقامات دولتی و مدیریت تول
تجزیه . بوجود آمده جاسوسان دست پرورده آمریکا در اختيار گرفتند

. روسيه را کامل کردند و از نفوذ آن در اروپای شرقی و آسيا کاستند
امروز پس از سالها سرشکسته گی و غارت روسيه بنظر ميرسد که 

 دست داده را امپریاليسم روس در صدد آن است که سنگرهای از
مبارزه ایکه بر سر شرکتهای نفتی در گرفته با . مجددا تسخير کند

دستگيری و فرار عمال مستقيم امپریاليستها و صهيونيستها احساسات 
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 دال بر ،ای بمبارانهای آمریکا و اسرائيل در ایرانتعيين هدفه
همدستی مجاهدین در عراق با عوامل سازمان جاسوسی آمریکا 

باین جهت این تشکل خویشتن را از جبهه نيروهای مخالف  .ميباشد
ارتجاع و امپریاليسم خارج کرده و در خدمت مطامع آزمندانه آنها 

از فهرست ارج شدن خبرای تالش این سازمان . قرار داده است
ئی ها بر اساس منافع خویش ااسامی سازمانهای تروریستی که آمریک

 حرکتی تسليم طلبانه و خفت انگيز و غير قابل توجيه ،اندتعيين کرده 
   .است

ء مستقل این سازمان برای آنوقت این پرسش مطرح است که لزوم بقا
 چيست؟ ضرورت وجودش در چيست؟ مرز تمایزش با سایر اقشار

ضد انقالبی و گماشته امپریاليست و صهيونيست در کجاست؟ چگونه 
چنين سازمانی که با این اقداماتش جز نفرت عمومی در ایران برای 

 قادر است در فردای انقالب ایران در ،خویش توشه ای مهيا نميکند
کار . صحنه ظاهر شود و ادعای کسب قدرت سياسی را داشته باشد

 نء آتمام است و هيچ ضرورتی برای بقاچنين سازمانی بنظر ما 
  .وجود ندارد

  
کمونيستها و وضعيت کارگران و خطر انحراف 

  سنديکاليستی و آنارشيستی
، رادیکالتر شدن شعارهای در ایران عليرغم اعتالء جنبش کارگری

، هنوز این جنبش حالت تعرضی آنها و حضور بيشتر آنها در صحنه
در ایران و چه در  يتی چهدر چنين وضع. به خود نگرفته است

خارجه با این خطر فکری روبرو هستيم که عده ای از روشنفکران 
و فعالين سرخورده در جنبش کارگری اهميت حزب را در رهبری 

طبقه کارگر به صفر رسانده و نقش کارگران غير حزبی را که گویا  
بدون حزب و آگاهی سوسياليستی قادرند آزادی خود را از سرمایه 

وجود پاره ای شعارهای سوسياليستی . ی بگيرند به اوج ميرساننددار
در راهپيمائيهای اعتراضی کارگران در ایران که توسط کارگران 
حزبی و یا سابقا حزبی و آگاه صورت گرفته است به ا ین توهم ضد 



 124

رویزیونيستهای عراقی با امپریاليستها و صهيونيستها در قتل عام 
مردم عراق سهيمند و رویزیونيستهای ایرانی از استعمار 

و مردم قهرمان عراق . امپریاليستی در عراق حمایت ميکنند
ستها را به صالبه ميکشند و به سزای اعمال خيانتکارانه رویزیوني

یک لحظه نيز نباید این مبارزه ضد رویزیونيستی را . شان ميرسانند
رویزیونيستها ستون پنجم بورژوازی امپریاليستی در . ترک کرد

 حکم “حزب کمونيست کارگری ایران“اما . جنبش کارگریند
ال و عربده های ضد اسالمی را دارد که با ظاهر رادیک“ شانتيونیِا“

روی آوران به جنبش وظيفه رخنه در جنبش انقالبی را داشته و باید 
، آنها را به آشفته فکری دچار سازد، کمونيستی را به گمراه بکشاند

، اسنادی که امپریاليستها در تاریخهای جعلی و دروغ بخوردشان دهد
ا بيرون آرشيوهای خویش برای این روزها پنهان کرده بودند ر

بکشند و بنام نوآوری بخورد مردم دهند و سر انجام بعنوان یک پای 
معامله برای حفظ ظاهر دموکراتيک تحوالت آتيه به ميدان آیند و با 

جای . سلطنت طلبان و توده ایها در یک سناریوی سفيد همبستر شوند
 با آن سابقه انقالبی و ضد “سازمان مجاهدین خلق“شگفتی است که 

ليستی در دریائی از خون مبارزان ضد امپریاليست و ضد امپریا
صهيونيست و ضد نظام سلطنتی بدره ای سقوط  کرده است که از 

 فرقه ای ضد ،سازمانی که روزی مورد احترام مردم ميهن ما بود
. انقالبی و جاسوس امپریاليست و ارتجاع در منطقه بجای مانده است

 جمهوری اسالمی توجيه گر هيچ بهانه تئوریک در دشمنی با رژیم
چنين روشی مغایر اهدافی . همدستی با امپریاليسم و استعمار نيست

 در راه آن آرمانپرستانه به شهادت ،است که مجاهدان این راه
، جانباختگان مبارز ضد آنها جانباختگان راه آزادی ایران. رسيدند

نزدیکی و حتی همکاری با . امپریاليست و ضد صهيونيست بودند
امپریاليستها توهين به این گذشته افتخار آميز است و مسلما از جانب 

اسناد و اعترافات غير قابل انکار . مجاهدان انقالبی بی پاسخ نميماند
 در انتخاب و انتقال “سازمان مجاهدین خلق“موجود مبنی بر نقش 

اطالعات پيرامون پژوهشهای اتمی ایران به آمریکا و باین ترتيب 
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ملی را در روسيه تقویت کرده و مردم تمرکز قدرت در دست شخص 
روسيه بار دیگر در پی تقویت قوای . پوتين را با رضایت مينگرند

ویش است و نميخواهد وضع طوری شود که عقب ماندگی نظامی خ
. نظامی و فنی اش نسبت به سایر امپریاليستها با تاخير همراه باشد

زیرا در آن صورت در بده بستانهای جهانی از بخت کمتری 
، تالش برای کنار نزدیکی روسيه  به چين و اروپا. برخوردار است

سياست راهبردی در خدمت ی با ایران ، همکارو ترکيهآمدن با ژاپن 
و به قيمت فشار بر نوین روسيه برای تقویت سریع  خویش 

 سایر امپریاليستها تالش ميورزند در عين .استزحمتکشان روسيه 
، تبانی با روسيه در عرصه جهانی مثال در مورد مسئله عراق

، در موارد دیگر نظير ممالک قفقاز یعنی در سازمان ملل متحد
، چچن و یا آسيای ميانه و بخش اروپائی روسيه تان، گرجسآذربایجان

یعنی در روسيه سفيد و اوکرائين ایجاد تفرقه کرده و روسيه را با 
مسایل مشابه آنچه که در صربستان گذشت سرگرم نگاهدارند تا هر 

تالش امپریاليستها برای بلعيدن اوکرائين که . زمان ضربه پذیر باشد
ته به امپراتوری اتریش جلوه بخش غربی آنرا بطور سنتی وابس

.  از روسيه است، تالش برای کنترل لوله های انتقال انرژیميدهند
نزدیکی و دوری امپریاليستهای اروپائی به روسيه و حوادثی که در 
روسيه در جریان هستند را فقط باید از این دریچه نگاه کرد و 

تی را خيانت حزب رویزیونيست روسيه که مبارزه طبقا. توضيح داد
به فراموشی سپرده و بجای رهبری انقالبی طبقه کارگر انقالبی 

مبارزه ملی رهبری بلشویکی روسيه سازش طبقاتی را تبليغ ميکند و 
در غارت روسيه را بدست پوتينها داده است با موافقت روشن 

این ویژه گی روسيه . امپریاليستها و دولت تزار نوین روسيه است
  .کهای روسيه قرار گيردباید مورد توجه بلشوی

امپریاليستهای اروپائی و به ویژه آلمان بارها اعالم کرده اند که 
 پدید آمده اند “زور“مرزهای اروپا را که پس از جنگ جهانی اول با 

آنها خواهان آن هستند که مرزهای جهان به . برسميت نميشناسند
ب وضعيت قبل از جنگ جهانی اول یعنی به وضعيت قبل از انقال



 10

تالش آنها برای تجزیه . کبير اکتبر بلشویکی عودت داده شود
، تالش آنها برای تجزیه یوگسالوی تالش آنها برای دست اوکرائين

و روسيه سفيد که )  توفان-کونيگزبرگ سابق(اندازی به کالنينين گراد
امروزه بخشی از خاک روسيه است همگی در خدمت تحقق سياستی 

مسلما روسيه بيش از سایر کشورها . انداست که از آن سخن رانده 
هم امروز از وابستگی تاریخی . آماج حمله چنين سياستی است

اوکرائين به امپراتوری اتریش  و خاندان هابسبورگ ها سخن 
این سخنان را زمانی ميگویند که ملتهای اروپای شرقی ده ها . ميرانند

ممالک سال است که یوغ امپراتوری اتریش را بدور افکنده و 
هم اکنون نبردی برای تسلط بر اوکرائين که . مستقلی ایجاد کرده اند

گذرگاه بزرگ لوله های انتقال نفت و مواد اوليه روسيه است در 
از “ قهرمانان ملی“فاشيستهای همدست هيتلر بيکباره . گرفته است

در کنار این . ميرزميده اند“ جنایات استالين“کار در آمده اند که عليه 
د اروپا بيست در صد انرژی خویش را از روسيه تامين ميکند و نبر

 در صد تامين گاز از شرکت گازپروم روسيه در راس ۴٠آلمان با 
جریان یافتن این انرژی از طریق شبکه وسيع انتقال . آنها قرار دارد

تناقضات این . لوله های نفت و گاز در اوکرائين صورت ميگيرد
 . در این چهارچوب شناختدا را بای، رقابت و تبانی آنهممالک

روسيه متحد اروپا در مبارزه با امریکا ولی رقيب اروپا در تسلط بر 
کنترل لوله های انتقال نفت و گاز روسيه در . اروپای شرقی است

اوکرائين به مفهوم خفه کردن روسيه است تا قادر نباشد نفت و گاز 
الزم را برای ترميم خود را در بازار آزاد به فروش رسانده و ارز 

 لوله اوکرائين در واقع محل پيچاندن شيِر. اقتصاد خویش فراهم آورد
بسته شدن این لوله ها و بسته بودن راه . های انتقال انرژی است

 روسيه را وادار خواهد ،چچن و آذربایجان و گرجستان به ایران
 نمود که برای دستيابی به شرق ایران برای رسيدن به دریای عمان

در . تالش کند و مناسبات خویش را با ترکيه و ایران بهبود بخشد
عوض امپریاليست آمریکا لهستان را تقویت ميکند تا  در اروپای 
شرقی موی دماغ  آلمان باشد و نقش ستون پنجم آمریکا را در پشت 
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، شاعرروشنفکران ، سلطنت طلبان معلوم الحال و زنگارگرفته
ر، مایوس و واداده و دوزو م“ فرهيخته“، کارگردان ، محققنویسنده

، گرداندگان کيهان لندنی ارگان “رفراندمی“رنگ عوض کرده ی  
، سياسی سلطنت طلبان و زبان غير رسمی وزارت جنگ آمریکا

رنگ و در تمام دارو دسته های “ حزب کمونيست کارگری ایران“
سازمان فدائيان “، “حزب توده ایران“،  آنمنصور حکمتیوارنگ 
، بلوچ و عرب و ، تجزیه طلبان ناسيونال شونيست آذری“اکثریت

 در اردوئی قرار دارند که تجاوز “حزب دموکرات کردستان ایران“
ضد بشری و وحشيانه امپریاليستها به عراق را تائيد کرده از 

راسی ضد بشری استعمار استقبال نموده و آرزو ميکنند که این دموک
امپریاليستی را که دستش به خون بيش از صد و بيست هزار مبارز 

خيانتی از . و ميهنپرست عراقی آلوده است به ایران نيز قدم رنجه کند
این عده ستون پنجم . این عریان تر در تاریخ ایران بيسابقه است

طبيعی است که سلطنت طلبان در . امپریاليست در ایران هستند
شستن بر مسند حکومت اند تا دمار از روزگار نيروهای آرزوی ن

که از انقالب  “حزب دموکرات کردستان ایران“، مترقی بدر آورند
، مضمون مبارزه ضد امپریاليستی و دموکراتيک رویگردان شده

خویش را متاسفانه بدور افکنده در همدستی با امپریاليست و 
 به رهبری “کومله“ توامان با دارو دستهصهيونيستهای اسرائيلی 

در فکر تجزیه ایران است و بعنوان یک نيروی تجزیه مهتدی هللا عبدا
. طلب و ناسيونال شونيست ضد انقالبی باید مورد افشاء قرار گيرد

حزب دموکرات کردستان ایران به عبث فکر ميکند که ميتواند خلق 
کرد را برای قتل عام سایر خلقهای ایران دست در دست امپریاليسم 

را در ایران “ اتحاد شمال“ صهيونيسم آماده سازد و نقش کثيف و
 گمراه کردن خلق کرد و ، هر مماشاتی با این دارو دسته.بازی کند

قربانی کردن منافع این خلق در پای مطامع امپریاليستها و 
. تکليف توده ایها و اکثریتيها روشن است. صهيونيستهاست

فته و پيشگوئی کرده ایم همدست رویزیونيسم همانگونه که ما بارها گ
. امپریاليسم است و ما با این واقعيت در عراق روبرو هستيم
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همبستگی ملی و اعتماد متقابل ملل که داوطلبانه و دموکراتيک با 
 با هم زندگی مشترکی را بکنند حقوق مساوی بتوانند در کنار هم و

کنگره باید به این امر مهم توجه کند و برای سالهای . یاری ميرساند
آتی در زمينه های تبليغاتی و سازمانی و سياسی و ایدئولوژیک برای 

  .پرتو افکنی بر این مسئله گام بردارد
          

  کمونيستها و اپوزيسيون ضد انقالبی
زیسيون امپریاليستی و ضد انقالبی را حزب ما در گذشته چهره اپو

حزب ما مفتخر است که لحظه ای نيز از . همواره نشان داده بود
افشاء سلطنت طلبان مرتجع و همدست امپریاليست و جاسوسان 

این مبارزه همه جانبه با این . باز نایستاده است“ موساد“و “ سيا“
 مبارزه باید نقش در این. دشمنان مردم باید همه جانبه ادامه پيدا کند

 “دموکراسی ناب“فرصت طلبان بيعملی را که به بهانه حمایت از 
جالدان رژیم سلطنت را مجلسی ميکنند و آرایش ميدهند به همه مردم 

حزب ما . نشان داد تا نام ننگينشان در خاطره ها همواره باقی بماند
جنگ در اثر . این وظيفه مهم را انجام داده و باز انجام خواهد داد

استعماری در عراق و کشتار بيش از صد و بيست هزار عراقی 
بدست نيروهای استعمار در این کشور ماهيت نوکران استعمار در 

در کنار این مسئله نقض حقوق برسميت شناخته . ایران بر مال شد
شده ایران در مسئله استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای و 

ليستی و جاسوسان بی شرم موضعگيری خائنانه عناصر امپریا
امپریاليست آمریکا در عراق و تهدید ایران به جنگ و سرکوب 
. باعث شد که اوپوزیسيون ایران به اتخاذ موضع سياسی بپردازد

روشن بود که گماشتگان امپریاليست و صهيونيست در ایران راهی 
ندارند تا چاکرمنشی خویش را نسبت به اربابان خویش بيشتر نمایان 

این دو پيچ تاریخی تفاله های انقالب ایران را بر روی آب . ندساز
تجاوز به عراق و مسئله استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای . آورد

در کنار مسایل سابق بدو مالک مهم داوری در برخورد به ماهيت 
  .  سازمانهای اپوزیسيون ایران بدل شده است
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این یارگيری و بلوک بندی در حال شکلگيری . جبهه اروپا بازی کند
 جهان را به دسته بندیهای بزرگ سياسی که است و در سالهای آتی

شناخت این . در پی تامين منافع استراتژیک خود هستند سوق ميدهد
تحوالت در حرکت تاریخی خویش برای اتخاذ موضع ما کمونيستها 

سوسياليسم در شکست حلقه . در مبارزه طبقاتی بسيار مهم است
ه گاه این تضادها در مکانی که به گر. امپریاليسم امکان پيروزی دارد

  .بدل شده است

تضاد امپرياليستها و برتری جوئی امپرياليست 
 امريکا

تفوق فنآوری امپرياليست آمريکا و تالش برای حفظ 
 اين تفوق

، بيو امپریاليست آمریکا حقيقتا از نظر دانش علمی و تکنولوژیک
، ، الکترونيک و ریزپردازنده ها، فضانوردی، ژنتيکشيمی

تنها حجم فزاینده کسب . بر سایر امپریاليستها سر است. .. وتسليحاتی
جوایز نوبل در عرصه های دانش بشری توسط محققين و اندیشمندان 

دال بر این امر ، آمریکائی که بهترین مغزهای جهان را جذب ميکند
ما این پيشرفت تکنولوژیک را در عرصه نظامی و تسليحاتی . است

 بعنوان بی وجدان ترین نيروی امپریاليست آمریکا. نيز شاهدیم
، غول آساترین ، براترین، دقيقترین مخرب ترین،ارتجاعی جهان

تهيه دیده است تا از آن با فراغ بال نيروی تسليحاتی تاریخ بشریت را 
 این امپریاليست بدون واهمه برای آزمایش اختراعات و .استفاده کند

نسانها به عنوان ساخته های خود و بررسی نتایج این اختراعات از ا
بکار بردن . خرگوش آزمایشگاهی در سطح وسيعی استفاده ميکند

 و عراق ، افغانستانسالحهای ضد انسانی در تجاوز به یوگسالوی
هم اکنون بودجه نظامی امپریاليست . زنده ترین نمونه های آن هستند

این . آمریکا از بودجه اکثریت ممالک آفریقا در مجموع فزونتر است
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 نظامی و شقاوت در بکارگيری ضد انسانی و وحشتناک آن برتری
. مهمترین عامل تحميل سرکردگی امپریاليست آمریکا بر جهان است

امپریاليست آمریکا برای حفظ این برتری در تالش است تا کنترل 
زیرا بهر صورت . منابع انرژی جهان را در اختيار خویش بگيرد

یر فسيلی انرژی روزی به این راز پنهانی نيست که سرانجام ذخا
آن کشوری که در آن زمان بيشترین ذخایر را داشته . پایان ميرسند

منابع انرژی جهان شيشه عمر همه . باشد حرف آخر را ميزند
این منابع ميتواند ولی زندگی ميلياردها انسان روی . امپریاليستهاست

زمين را رنگ آسایش زند و پيشرفت بشریت مترقی را در دنيای 
امپریاليست آمریکا توسط کنسرنهای . دون امپریاليسم تامين نمایدب

آنها را با بهای کم غارت . نفتی خویش به این ذخایر چنگ مياندازد
کرده به آمریکا انتقال داده و در چاههای نفت به ته رسيده خود و یا 

در عين حال . در انبارهای ساخته شده برای روز مبادا ذخيره ميکند
ای نفت بویژه چاههای نفت ممالک پيرامونی خليج فارس کنترل چاهه

الک اروپائی م، هندوستان و م، چين ژاپنکه از طریق آنها سوخت
، در دست گرفتن شيشه عمر ممالک اروپائی و همه تامين ميشود

حضور نظامی امپریاليست آمریکا و انگليس در . رقبای آمریکاست
ههای انتقال نفت از قفقاز برای غارت نفت بحر خزر و کنترل را

اشغال  اوکرائين و ، و ترکيه، چچنطریق گرجستان و آذربایجان
نع نفت آسيای ميانه از طریق افغانستان اافغانستان برای انتقال بدون م

، همدستی با نظاميان اندونزی در و پاکستان به ممالک صنعتی
سوماترا برای کنترل منابع انرژی در اندونزی، اعمال نفوذ در 

، کنار آمدن با ليبی و الجزایر و ، نيجریه برای کنترل نفتانسود
در ونزوئال که خوشبختانه “ همه پرسی“انجام کودتای آمریکائی بنام 

، تسلط و کنترل بر اوکرائين به با شکست مفتضحانه روبرو شد
انتقال نفت روسيه به اروپا و راههای لوله های خاطر شبکه وسيع 

همگی اقداماتی برای ...  و بازارهای اروپابهآنها عبور مواد اوليه 
. حفظ سرکردگی خویش از طریق در دست گرفتن اهرم نفت است

کنترل نفت و گاز و دستيابی به چاههای نفت نقش اساسی را در 
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بدور از زد و بندهای سياسی موافقيم و در این راه مبارزه صميمانه 
ما تشکلهای ناسيونال شونيستی را که بوجود آمده و خواهان . ميکنيم

تجاوز امپریاليسم به ایران هستند و در مقابل نقض حقوق سایر ملل با 
خونسردی سنگدالنه ای سکوت کرده اند و با تبليغ نفرت ملی سنگ 

يزنند ارتجاعی و پایگاه دشمن ملی و طبقاتی جدائی را به سينه م
“ ملی گرایان“شرکت رفقای آذری ما در این مجامع . ارزیابی ميکنيم

فقط باید در خدمت افشای این تشکلها و نشان دادن ماهيت ارتجاعی 
ما باید به ستمکشان ملتهای تحت ستم و هواداران آنها . آنها باشد

اليستی ایران متحد را گزینه سوسياليستی و جمهوریهای سوسي
عرضه کنيم تا دست ناسيونال شونيستهای ارتجاعی و عمال پوشيده 

هرگز شرکت . را رو کنيم... امپریاليسم و ارتجاع و صهيونيسم و 
کمونيستها در این مجامع ماهيتا ارتجاعی برای تقویت و برسميت 
شناساندن آنها و مسامحه و مماشات  و برخورد دوستانه و بحث 

این سازمانها سازمانهای زرد و . نيست با آنها “کراتيکدمو“
ارتجاعی هستند که باید سرشان را مانند مار تا لحظه ایکه نيششان را 

مظهر  افراشتن پرچم سوسياليسم به منزله. نزده اند به سنگ کوبيد
 مرحمی  ،طبقه کارگر همه این ملتها و همبستگی اتحاد و برادری 

 طوالنی آنها که ناشی از ستم ملی است است که بر زخمها و آالم
  . گذارده ميگردد و به این آالم بطور قطعی پایان ميدهد

 “ ملی–تشکلهای کمونيستی “جنبش کمونيستی ایران بستر تعدد 
تمایز ملی نباید در وحدت طبقه کارگر موجب نفاق . نميتواند باشد

حزب طبقه کارگر به حزب واحد طبقه کارگر ایران یعنی به . شود
در مقابله با  تفرقه ملی باید سازمانهای . نياز دارد) توفان(کار ایران

 واحد، توده ای واحد را برای همه خواستهای ، حرفه ایصنفی واحد
ملل گوناگون ایران ، دموکراتيک و حرفه ای و حتی ملی سياسی

 انقالبيون کليه،  کليه آزادیخواهان و دموکراتهای ایران.ایجاد کرد
کسب حق داشته باشند با ستمدیدگان خلقهای ایران برای  یدایران با

 مبارزه بر .مشترک کنند مبارزهدر سازمانی واحد حقوق ملی آنها 
این امر به .  مبارزه مشترک همه این خلقهاست،ضد ستم ملی



 120

کنونی کشور ما هرگز به صالح نيست و حزب ما از این دریچه به 
 حق ملل در تعيين سرنوشت خویش. امر مسئله ملی در ایران مينگرد
به این حق نيز کمونيستها ، برخورد اساسا یک حق دموکراتيک است

ک  برخورد کمونيستها نسبت به سایر حقوق دموکراتيمستثنی از
 حقوق دموکراتيک تابعی از مصالح مبارزه طبقاتی بوده و .نميباشد

خواهد بود و باید تنها از دریچه نابودی بهره کشی انسان از انسان و 
وع خود از چنگال بربریت سرمایه داری رهائی بشریت در مجم
 که مبنای “ق دموکراتيکیح“کسب آنچنان . مورد نظر قرار گيرد

نابودی دموکراسی پيگير و بالنده بطور کلی باشد ابزاری برای 
این است که این حق ملی را . سرکوب دموکراسی بطور کلی است

ز حمایت از تجاو. نميتوان به بهای سرکوب ملت دیگری کسب کرد
، تجاوز به امپریاليستها به عراق نقض حق حاکميت ملل است

، اشغال سرزمين فلسطين نقض افغانستان نقض حاکميت ملل است
، اشغال قبرس نقض حاکميت ملل است و ما حاکميت ملل است

 بنحو شاهدیم که تجزیه طلبان ایرانی پایشان در همه این موارد
 ، ازکسب آزادی و استقاللآنها از حقوق ملتها برای . نگد ميلبارزی

 آنطور که مدعی آن هستند در همه ،حق خود تعيينی سرنوشت ملل
 بلکه دقيقا برعکس خواهان آنگونه ،جا و در همه موارد دفاع نميکنند

دفاع از حقوق مللی هستند که فقط در خدمت منافع تنگ ملی خودشان 
 و به ضرر همه ملل دیگر و حتی در دشمنی با سایر ملل و در

این امر شارالتانيسم . همدستی با امپریاليسم و صهيونيسم قرار گيرد
سياسی و نشانه فقدان اصوليت و نشانه ناسيونال شونيسم کور و 

همه نيروهای . خطرناکی است که در منطقه فاجعه انگيز است
مترقی و انقالبی ایران باید به این مماشات اپورتونيستی و فرصت 

ای آگاهی کسانيکه فریب این تبليغات ناسيونال طلبانه پایان دهند و بر
از . شونيستی کور را ميخورند به مبارزه گسترده و بی امان بپردازند

  . این امر راه گریزی نيست
این وظيفه را آغاز کرده و بدون واهمه )  توفان(حزب کار ایران 
ما فقط با وحدتی انقالبی و شفاف و اصولی و . ادامه خواهد داد
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سياست امپریاليست آمریکا برای حفظ منافع اقتصادی حال و آینده و 
  .مهار کردن رقبای خویش ایفاء ميکند

پریاليست موفق شود این وضعيت را حفظ کرده و یا برای اینکه ام
بنفع خویش بهبود بخشد باید رقبای خویش را ضعيفتر و ضعيفتر 
. نماید و مناطق نفت خيز را به زیر سلطه نظامی خویش در آورد

تالشهای امپریاليستهای آمریکا و انگليس و حتی اروپای غربی برای 
شور و یاری به تضعيف روسيه و تجزیه هر چه بيشتر این ک

برای . درگيریهای داخلی آن از این سياست سرچشمه ميگيرد
اروپائيها که در مقابل قدرت امپریاليست آمریکا به نظر لطف مسکو 
نياز دارند و از این جهت با این امپریاليست به مماشات مشغولند یک 

.  مرجحتر از تزارهای جدید قدرتمند است،روسيه ضعيف و وابسته
، سياست دو پهلوی آنها در ا از آمریکا در تغييرات قفقازحمایت آنه

، دخالت مستقيم آنها در مبارزه مردم چچنحمایت و  انتقاد از زمينه 
روسيه سفيد و اوکرائين همگی در خدمت سياست رقابت و تبانی 

  .امپریاليستها با یکدیگر در عرصه جهانی است
و اقتصادی آمریکا ، نظامی اروپائيها برای مقابله با قدرت سياسی

در ، در غير صورت تقویت کنندميان خویش را  ناچارند که وحدت
 اتحادیه اروپا .لقمه چپ امپریاليست آمریکا خواهند بودشرایط کنونی 

و تالش امپریاليستهای آلمان و فرانسه برای ایجاد ارتش جداگانه ای 
ومی در از پيمان ناتو و یا ایجاد ارتش حرفه ای بجای نظام وظيفه عم

  . آلمان از این منشاء سرچشمه ميگيرد
ولی افزایش تسليحات امپریاليستی فقط برای رقابت بين امپریاليستها 

امپریاليستها با . با نيت تسلط بر بازار فروش و مواد اوليه نيست
تسليح خویش و قدرتمندتر نشان دادن خویش نسبت به آنچه واقعا 

، صد دارند طبقه کارگرهستند به جنگ روانی دست ميزنند و ق
، خلقهای زیر سلطه و ملتها و دول جهان را گانه ، پابرهنشانزحمتک
این قدرت نمائی امپریاليستها ناشی از ترس آنها از . بترسانند

زيرا قويترين . مبارزات انقالبی طبقه کارگر و خلقهای جهان است
توده هائی که تاريخ . نيروی جهان نيروی اليزال مردم است
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این . اخته و پس از اين نيز آنرا خواهند ساخترا س
امپریاليستها هستند که از ما ميترسند و خویشتن را برای روز قطعی 

، تجربه شکست آنها در شوروی استالينی. نبرد تا دندان مسلح ميکنند
، ، ونزوئالشيلی، ، کوبا ، کره، الئوس، کامبوجویتنام، چين

 و غيره و در کشور ، زامبياا، تانزاني، ليبیلجزایرا ،نيکاراگوئه
  .اشغالی عراق گواه صحت ارزیابی ماست

قدرت امپریاليستها و بویژه امپریاليست آمریکا جنبه تاکتيکی دارد و 
باید در مبارزه نيروهای انقالبی برای پرهيز از ماجراجوئی به 
حساب آید ولی از جنبه راهبردی این قدرت توخالی است و سرنوشت 

باین . بدو تولدش با زندگی وی پيوند خورده استشکستش در همان 
، غول مهيبی است که پاهای گلين جهت امپریاليسم ببر کاغذی است

عفریت “این .  و نباید از مبارزه با آن واهمه ای به دل راه داددارد
امپریاليسم در محاصره طبقه کارگر انقالبی جهان و خلقهای  “ مهيب

  .گيتی خرد خواهد شد
  

ئی امپرياليست آمريکا عامل مهم فشار و ماشين قضا
  تهديد

امپریاليسم آمریکا یک نظام قضائی در آمریکا بنا کرده است که به 
علت تفوق نظامی و اقتصادیش در عرصه جهان قادر ميشود 
تصميمات این دادگاهها را در سراسر جهان با تهدید به اجراء 

ار و شمشير سایر ممالک امپریاليستی در مقابل این فش. بگذارد
آنها قانونی در کنگره . دموکلس تهدیدهای قضائی آمریکا فلج شده اند

آمریکا در مورد همه جهان به تصویب ميرسانند و از همه ممالک 
محاصره . می طلبند به ا ین تصميمات کنگره آمریکا تمکين کنند

اقتصادی ایران و عراق و کوبا و کره شمالی و ليبی و نيکاراگوئه و 
 و شوروی در گذشته و غيره و غيره از این قبيل تصميمات لهستان

هر شرکت و یا دولتی که با . بوده و در پاره ای موارد هنوز هستند
ممالک تحریم شده معامله کند مورد غضب امپریاليست آمریکا قرار 
گرفته و خودش مورد تحریم و فشار سياسی و اقتصادی آمریکا قرار 
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  !رفقا
امروز باید در برخورد به مسئله ملی از بيان جمله پردازیهای کلی 

زیرا مسئله ملی در ایران پس از حمله امپریاليستها . خودداری کرد
 و به عراق و پس از نقض حقوق ملل توسط امپریاليستها در جهان

، پس از برافراشتن “متروریس“توجيه آن به بهانه مبارزه عليه 
 مفهوم ، برای تجاوز دلبخواه بهر کشور“هاقدامات پيشگيران“تئوری 

هيچ کمونيستی نميتواند بر این . مشخص خویش را پيدا کرده است
 چشم خویش را ببندد و طوری اظهار نظر کند که ،مسایل حاد روز

ب و اینکه گوئی در جهان اتفاقی نيافتاده است نه سيخ بسوزد و نه کبا
  .و همه چيز برمنوال سابق است

بر این اساس حزب ما بر آن است که همه کمونيستها باید  حل مسئله 
ملی را از نقطه نظر منافع عمومی مبارزه انقالبی ضد امپریاليستی و 

هر جنبش ملی گرایانه که . ضد صهيونيستی مورد بررسی قرار دهند
اهد حل مسئله ملی را جدا از مبارزه عمومی انقالبی و ضد بخو

امپریاليستی و ضد صهيونيستی و جدا از این متن بصورت انتزاعی 
طرح کند جنبشی ارتجاعی و همدست امپریاليسم است و باید با آن 

کمونيستها هرگز برای بورژواهای . مبارزه کرده و آنرا افشاء نمود
ستشان به بهانه ملی گرائی در چپاول ستمگر مليتهای تحت ستم تا د

ملتی که . زحمتکشان ملت خودی باز باشد چک سفيد صادر نميکنند
بخواهد در همدستی با امپریاليسم و صهيونيسم تدارک قتل عام ملت 
دیگری را ببيند و به نفرت ملی دامن زند نه تنها خودش آزاد نيست 

وی را نيز به آینده بلکه در جبهه ای قرار گرفته است که آزادی خود 
  .ای دور و نه اگر نامعلوم موکول ميکند

کمونيستهای ایران  باید مسئله مبارزه ضد امپریاليستی و ضد 
صهيونيستی را با حل مسئله ملی و سرنگونی رژیم جمهوری 

کمونيستها باید در عين برسميت شناختن حق هر . اسالمی پيوند زنند
تا سر حد جدائی روشن کنند ملتی برای تعيين سرنوشت خویش حتی 

که خودشان هوادار وحدت ملل و همبستگی طبقه کارگر این ملل در 
باید روشن کند که امر جدائی در شرایط . مقابل دشمن مشترک اند
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همدستی با امپریاليست و صهيونيست نيست و توجيه گر تدارک 
  .کشتار قومی نميباشد

از این جهت است که حزب ما به مبارزه ایدئولوژیک در راه پاکيزه 
 برای همه ، زیرا این مبارزهگی مارکسيسم لنينيسم تکيه ميکند

نيروهای انقالب و بویژه کمونيستها و اعضای حزب ما راه 
،  در غير این صورت عرصه را بر پيدایش خروشچفها.گشایست
، ترکمن باشی ها ، نظربایف، پوتينها، گورباچفها، یلتسينهابرژنفها

، اسکندری ، تيتوها، کادارها، گومولکاها، نوتنی ها، علی اوف هاها
  .  نوری ها ویا سایر خائنين باز کرده ایم، کيا، رادمنش هاها

کنگره حزب ما بر آن است که باید تهاجم ایدئولوژیک بورژوازی و 
خرده بورژوازی را به حزب و حزبيت شناخت و خویش را برای 

بسياری از این سخنان دشمنان و یا منحرفين . مبارزه با آن آماده کرد
جنبش کمونيستی نه تنها . از مارکسيسم لنينيسم سخنان تازه ای نيست

در تئوری حتی در عمل ورشکستگی آنها را ثابت کرده و بدور 
افکنده است ليکن این نظریات انحرافی باز بهر علت که باشد مطرح 

حزب ما باید در آینده در خدمت پاکيزه گی مارکسيسم لنينيسم . ميشود
، در مقابل حزب“ جبهه“، مسئله گزینش ، حزبيتبه اهميت حزب

روشن ، راف آنارکو سندیکاليستی در فعالين جنبش کارگریانح
، بحث مربوط به شوراها کردن تفاوتهای مبارزه حرفه ای اتحادیه ها

، نقش حزب در این امرونقش آنها و سردرگمی نيروهای انقالبی در 
، معنا و رابطه با این دو مقوله و سپس ماهيت دیکتاتوری پرولتاریا

 لنينی حزبی و مبارزه با فراکسيونيسم موازین، مفهوم سوسياليسم
رویزیونيسم و همدستی خيانت بروز و ، برای حفظ اراده آهنين حزبی

مسلما در عرصه پيکار اجتماعی دشمنان . آن با امپریاليسم باز کند
طبقه کارگر به فعاليت در جهت ایجاد انحرافات جدید نيز همت 

 ترتيب برخورد و ميگمارند که حزب ما باید با توجه به اولویتها
   .  افشاء آنها بعهده گيرد

  
  کمونيستها و مسئله ملی در ايران
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 نميتواند بر اساس اراده آزاد خود عمل هيچ شرکتی در جهان. ميگيرد
کند و باید خواسته های آمریکا و دیکته آنها را بپذیرد باین وسيله 
امپریاليست آمریکا قادر ميشود چه در مورد پرداخت غرامت به 

 ، چه در مورد شرکتهای نفتی و تسليحاتییهودیان تحت تعقيب نازیها
ئی ممالک اروپائی رقبا، چه در مورد شرکتهای شيميائی و دارو

اقتدار خویش را به نمایش بگذارد و آنها را به تمکين به خواستهای 
، این همان دموکراسی و آزادی آمریکائی است. آمریکا مجبور کند

هم . ادی پذیرش نيات قلدرها، آز، آزادی امر و نهیآزادی زور
اکنون آمریکا در پی آنست که با ایجاد ساز و کارهای حقوقی در 

که سر نخ کنترل آن در دست امپریاليست آمریکاست یک جهان 
عامل جدید و موثر فشار و تهدید مالی و اقتصادی به دول و 

در این اواخر ما با فشار  .شرکتهای فرامليتی رقيب فراهم آورد
 تالش که با مشقت ، روسهائیآمریکائی ها به روسها روبرو هستيم

ذ عمال صهيونيسم و دارند تا منابع نفتی خویش را از زیر نفو
امپریاليسم که در زمان سلطنت بوریس یلسين بياری امپریاليستها و 

دادگاههای .  بيرون بکشند،رشوه دهی برای خویش مصادره کردند
بروس “آمریکا در حمایت از یکی از جاسوسان خویش بنام 

   “یوکس“ که در راس  شرکت Bruce Misamore “ ميزامور
Yukos غارتگریها و اختالس مالياتی و دزدیها  بوده و در تمام

شرکت  داشته است با توسل به امکانات حقوقی که برای خویش با 
 برخاسته است و در امور داخلی روسيه با ،حق ویژه قایل شده اند

امپریاليست آمریکا خودش . اهرمهای قدرتمند اقتصادی دخالت ميکند
د و عليرغم اینکه در البته هيچ قانون بين المللی را برسميت نميشناس

دادگاه الهه در هلند بعلت حمله راهزنانه به اسکله های نفتی ایران 
در خليج فارس در زمان جنگ ایران و عراق و آنهم در همدستی اش 
با صدام حسين و بدون اینکه مستقيما و رسما طرف منازعه با ایران 

 از  محکوم شده است ولی،باشد و به ایران اعالن جنگ داده باشد
پرداخت غرامت به ایران بی شرمانه سرباز ميزند و حال آنکه هر 
سلطنت طلب خود فروخته ای که مال مردم ایران را سالها در زمان 
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سلطنت ننگين پهلویها غارت کرده است ميتواند با کسب تابعيت 
آمریکا عليه دولت ایران اعالم جرم کند و تقاضای خسارت حتی 

با مدارک جعلی با تائيد . بوده است بنمایدبرای زمانيکه آمریکائی ن
روشن دادگاههای آمریکائی که مشابه آنرا در ایران هاشمی 
شاهرودی درست کرده است ميليونها دالر از ذخایر بسته شده  ایران 
در آمریکا را که در اثر خيانت سلطنت پهلوی بعنوان گروگان در 

قضائی آمریکا یک ماشين . نزد آمریکائيها بوده است دریافت نماید
نظام حقوقی برای قانونی سازی شانتاز و تهدید و راهزنی بين المللی 

 ميشود و خونش به جوش “دادگستر“این دستگاه قضائی وقتی . است
ميآید که کسی به حریم مالکيت خصوصی بر وسایل توليد در داخل 
خاک آمریکا تجاوز کند آنوقت است که کار و بارش با دستگاه 

آری برای آفتابه . افتد و ميرود آنجا که عرب نی بياندازدقضائی مي
دزدی این دستگاه دادگستری هشيار است و خواهان اجرای قانون 
ولی زمانيکه نزاع بر سر ميلياردها دالر غارت ممالک و ثروتهای 
. سایر ملل است این دستگاه قضائی سياسی از هر دو چشم نابيناست

نين در باره تقدس و معجزاتش حتی حق مالکيت خصوصی که این چ
تبليغ ميکنند زمانيکه حق سایرین باشد حقی قابل اغماض است و 

  .ميشود آنرا  لگد مال کرد
اروپائی ها نيز در پی آن هستند تا توسط اتحادیه اروپا در این 
. عرصه بدل اش را بسازند تا بتوانند متقابال به تهدید رقيب بپردازند

 در دادگاههای “مایکرو سافت“کوم کردن آنها قادر شده اند با مح
اروپائی و اجبار وی به برمال کردن پاره ای اسرار فنی خویش به 

ممکن گردد ضربه شصتی به “ سالم“این بهانه که امکان رقابت 
 باید در آینده نزدیکی شاهد سيل شاکيان اروپائی .آمریکا نشان دهند

ه عوض دارد گالیه آنچه ک. از اتباع حقيقی و حقوقی آمریکائی بود
  .ندارد

 تضاد يورو و دالر
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سرمایه گذاری امپریاليستها و صهيونيستها بر روی . را به عمل آورد
درخواستهای سازمانهای انقالبی . آنان فاقد تاثيرات دراز مدت است

غير ایرانی و بویژه اروپائی تا اسناد حزبی ما را در مورد این عده 
در اختيار داشته باشند حاکی است که چه دستهای ناپاکی برای 

بزرگ کردن این جریان ناپاک و خطرناک در پشت مشهور کردن و 
حزب ما مفتخر است که ضربه قطعی را به این . پرده فعال هستند

تشکل وارد کرده و در آینده نيز به مبارزات سياسی ایدئولوژیک 
خویش عليه این ویروس بورژوا ليبرالی ادامه خواهد داد ودر پيکار 

هم اکنون .  بکار ميگيرد ل  تمام مساعی خود را-برای  پاکيزگی م 
مبارزان انقالبی عراقی فعالين این جریان مشکوک را همراه با توده 
ای های عراقی در متن رزم آزادیبخش و انقالبی بدیار عدم 

این سرنوشت همه خائنين به خلق و همدستان استعمار و . ميفرستند
  .امپریاليسم است

 لنينيسم به مبارزه با البته مبارزه حزب ما برای پاکيزه گی مارکسيسم
حزب ما آن نظریات انحرافی را . این جریان منحرف محدود نميشود

نيز که به مماشات با سوسيال شونيستهای کرد ایرانی و آذری 
پرداخته بودند و ميپردازند به باد انتقاد گرفت و درک کمونيستی خود 

حزب ما طرح کرد که . را در بر خورد به مسئله ملی نشان داد
 و منتزع از متن ، ابدیونيستها مسئله ملی را چيزی قائم بالذاتکم

. مبارزه عمومی انقالبی مردم و در دشمنی با طبقه کارگر نميبينند
مسئله ملی همواره جزئی از مسئله عمومی مبارزه انقالبی ضد 
امپریاليستی و پرولتاریائی جهانی است و فقط در پرتو این امر است 

کمونيستها هرگز جاده صاف کن . د کردکه باید به آن برخور
آنها هوادار پيکار . بورژوازی ملتهای تحت ستم نيستند و نبوده اند

مشترک پرولتاریای همه ملل ساکن ایران و از جمله بر عليه ارتجاع 
، ، عربمرتجع و ضد انقالبی کرد. بورژوازی هر ملت معينی هستند

تجع فارس و یا بلوچ آذری همانقدر ضد انقالبی و مرتجع است که مر
تعلق به مليت تحت ستم هرگز مجوزی برای . ضد انقالبی ميباشد
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 که نفی ماهيت طبقاتی مقوالت اجتماعی و طبقاتی “شرط
 نفی دیکتاتوری ،، نفی ماهيت طبقاتی دولت“آزادی“، “دموکراسی“

ابه سازمان مستقل طبقاتی در  طبقه کارگر بمث، نفی حزبپرولتاریا
، از این گونه ایدئولوژی و سازمان است، عرصه های سياست

 ما نشان دادیم که تئوری مضحک و من .تئوریهای ارتجاعی ميباشد
عميقا ارتجاعی است یک تئوری “ سفيد و سياهسناریوی “در آوردی 

که هدفش باز کردن راه برای همدستی با صهيونيسم و امپریاليسم و 
مه متحدان آنها در ایران از جمله سلطنت طلبان و رویزیونيستهای ه

ما نشان دادیم که این عده ضد سوسياليسم .  اکثریتی است–توده ای 
هستند و اساسا بجز رونویسی از آثار دشمنان سوسياليسم چيزی 

کتب مباحث . بعنوان اهداف تئوریک خویش عرضه نکرده اند
م نه تنها نسخه برداری از حرفهای درونی آنها در زمينه سوسياليس

، مجموعه ای از تکراری ضد کمونيستهاست و چيز نوی نيست
که نشان ميدهد این عده اگر بر دروغ وجعل و تزویر و تحریف است 

ماهيتشان تردید نکنيم تا به چه حد از دانش کمونيسم بدورند و تا به 
ن به مارکس فرار آنها از لني. چه حد درک نازلی از کمونيسم دارند

همين فرار فاجعه . فرستادن افراد صدیق بدنبال نخود سياه است
را آفریده  که این بيچاره ها را در “ سناریوی سفيد و سياه“تئوری 

 کار .توضيح مبارزه انقالبی مردم عراق دچار دست انداز کرده است
آنها در کارزارهای ضد کمونيستی آنها هر روز زارتر ِ   زار ِ

 روز بينش ناتوانی ليبراليسم بورژوائی و ژورناليسم هر. ميشود
سترون منصور حکمتی در برخورد با صخره خلل ناپذیر مارکسيسم 

ماهيت افکار ، لنينيسم عيار قالبی خویش را بهتر بروز ميدهد
انحرافی آنها در یک کالم دشمنی موذیانه و پنهانی و بزدالنه با 

افتخارآميز دوران ساختمان دشمنی با سی سال تجربه . لنينيسم است
سوسياليسم در شوروی توسط معمار بزرگ سوسياليسم رفيق استالين 

این جریان انحرافی در اثر . کبير این رهبر استثنائی تاریخی است
مبارزه حزب ما چه در عرصه ایران و چه در منطقه و چه در جهان 
 بکلی ورشکسته شده است و باید برای اضمحالل آن حداکثر کوشش
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مدتها چنين بوده است که دالر پول معادل جهانی برای معامالت بين 
هر جنسی که بخواهد در عرصه بين . المللی محسوب ميشده است

المللی خرید فروش شود باید ارزش آن نخست بر اساس دالر تعيين 
 انرژی فسيلی در حال این سلطه دالر بر بازار جهانی و بازار. گردد

  .درهم شکستن است
آمریکا با کسری هنگفت موازنه پرداختها در عرصه بازرگانی و 
کاهش نرخ  برابری دالر در قياس با سایر ارزهای خارجی و به 

 در صد ارزش خود را ٣٠ سال گذشته ۴ویژه یورو در حاليکه در 
شارهای در مقابل یورو پول واحد اروپائی از دست داده است بار ف

آمریکا حکم . اقتصادی خویش را بدوش سایر ممالک منتقل ميکند
کشوری را دارد که خرجش از دخلش بيشتر شده و به عدم موازنه 

حال باید با وامگيری از ممالک دیگر . پرداختها دچار آمده است
.  بپردازد،باید دالر بيشتری برای اجناسی که وارد ميکند. زندگی کند

ت برای صادراتش نرخ برابری دالر را کاهش دهد آمریکا مجبور اس
تضعيف دالر صادرات کشورهای . و هر روز آنرا ضعيفتر نماید

. حوزه یورو را به آمریکا کاهش داده و به اقتصاد آنها ضربه ميزند
آمریکا ميکوشد با کاهش ارزش دالر و ایجاد کسر هنگفت بودجه در 

 نه تنها به حساب عرصه بازرگانی و افزایش بدهکاریهای خویش
ممالک طلبکار بلکه حتی به حساب ممالکی زندگی کند که ذخایر 
ارزی فراوانی از دالر دارند که بيکباره فاقد ارزش اوليه شده و 
. نميتوانند به همان ميزان نخستين به کاالی معادل بدل شوند

امپریاليست آمریکا با این سياست مالی بهای نفت را که بر اساس 
ر تعيين ميشود به حداقل رسانده و ممالک صاحب نفت را ارزش دال

به ورشکستگی سوق ميدهد زیرا بهای نفت را با کاغذ پاره 
عليرغم اینکه به ظاهر چنين است که بهای نفت افزایش . ميپردازد

یافته است ولی در مقابل آن ارزش دالر در حال تنزل است و این 
  . ت آمریکاست سياست مالی امپریاليس،خواست غارتگرانه

 مبلغ ٢٠٠٣مطبوعات خبر ميدهند که دول چين و ژاپن تنها در سال 
 ميليارد دالر در وامهای دولتی آمریکا سرمایه گذاری کرده و ٢٠٠
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ریختن این دالرها به . بویژه ژاپن ذخایر ارزی فراوان دالری دارد
بازار بورس نرخ برابری دالر را بيشتر کاهش خواهد داد و به 

شایعات . لکی است که دارای ذخایر فراوان دالر هستندضرر مما
مربوط به این امر که نه چينيها و نه ژاپنيها حاضر نيستند برای 
کاهش کسری موازنه پرداختهای آمریکا به صدور سرمایه به آمریکا 
بپردازند وضعيت اقتصادی ممالکی را که بر اساس دالر زندگی 

  . ميکنند وخيم تر کرده است
ی که تالش کند ذخایر ارزی خویش را از دالر به یورو هر کشور

بدل کند با تهدید امپریاليست آمریکا روبرو شده و وادار ميگردد که 
ما با این روش آمریکا . نفت خود را بر اساس دالر به فروش برساند

در عراق روبرو بودیم و دیدیم که چگونه به خاطر این اقدامات 
از زمانی نيز که . ين را تنبيه کردندمستقالنه رژیم عراق صدام حس

رژیم ایران بر سر تبدیل ذخایر ارزی خویش از دالر به یورو سخن 
ميراند و در این عرصه گامهای کوچکی نيز برداشته است همان 
. نغمه های هميشگی و تهدید آميز امپریاليست آمریکا به گوش ميرسد

  .دم حجله بکشدآمریکا ميخواهد که هنوز که اول کار است گربه را 

 تضاد امپرياليستها در يورش به عراق
، رژیم صدام قبل از تجاوز امپریاليست آمریکا و انگليس به عراق

، حسين بيتشرین قراردادهای نان و آبدار را با امپریاليستهای فرانسه
اشغال غير قانونی و . ، ایتاليا و چين بسته بود روسيه،آلمان

ه آمریکائيها قراردادهای گذشته استعماری عراق باعث شده است ک
را نخست توسط پل برمر حاکم آمریکائی عراق و سپس توسط نوکر 
بوميشان ایاد عالوی نخست وزیر دست نشانده عراق لغو کنند و 

، “بکتل“قراردادهای پر آب و نانی با شرکتهای آمریکائی 
از همان روز نخست ورود . ببندند.. .و“ موتوروال“، “هاليبرتون“
 نفت عراق را به رایگان بار کشتيهای غول پيکر نفتی ،ا به عراقآنه

، سياست آنها خصوصی آمریکائی ميکنند و عازم آمریکا ميشوند
 از این همه غنيمت بدست آمده به .کردن صنایع نفت در عراق است
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این تئوریهای منحرف را از پوسته حرافی های روشنفکرانه سياسی 
و به سالخی و حمایت آنها را از امپریاليسم و صهيونيسم  آورد بدر

فرستادن کمونيستها و خوار شمردن دشمن طبقاتی را از کنه نظریات 
آنها بيرون کشيد و نشان داد که آنها مامورند تا به ایجاد آشفته فکری 
و تکرار مکررات نسخه های ضد کمونيستی محافل زرد امپریاليستی 

“ یکمونيست“غزعبالت مردود را بعنوان نوآوری دست زده و این 
این جریان آلوده عده ای از جوانان مبارز صدیق راه . طرح کنند

طبقه کارگر را به ویروس افکار ليبرالی خویش مبتال کرد که 
تاثيرات مخرب آن هنوز در ميان بقایای آنها به چشم ميخورد و زمان 

منصور .  خشک کردفراوان می طلبد تا ریشه آن را برای هميشه
 عمرش به پایان رسيد ، بانی این تئوریهای ليبرال امپریاليستیحکمت

 هنوز زهر خود را به جنبش “حکمتيسم“ولی بيماری العالج 
توانست ) توفان(حزب کار ایران. کمونيستی ایران و منطقه می ریزد

، در عرصه سياسی ماهيت اکونوميستی تزهای آنها را بر مال کند
ا را با لنينيسم و همدستی آنها را با امپریاليسم با نفی دشمنی آنه

 حزب ما نشان داد که این عده با .دهتئوری امپریاليسم لنين نشان د
سياست علنيگرائی برای بدام انداختن مبارزان راه رهائی طبقه 

، این عده با ایران و ایرانی دشمن اند و هر کارگر فعاليت ميکنند
ریاليسم را ارتجاعی ارزیابی کرده و آمریکا مبارزه ملی بر عليه امپ

 ما نشان .ميدانند که باید از آنها حمایت کرد“ متمدن“را کشوری 
، افغانستان و عراق از استعمار دادیم که این عده در یوگسالوی

 ما نشان دادیم که ميهنپرستی در قاموس این خود .حمایت ميکنند
نها با تبليغات خود فروختگان ترتسکيست هرگز مفهومی ندارد و آ

زمينه ایجاد یک ستون پنجم ذهنی در ایران را در زیر لوای دروغين 
بخوانيد کسموپوليتنيسم که همان جهان وطنی (“انترناسيوناليستی“

 ما نشان دادیم که تئوریهای من در . فراهم ميآورند)توفان-باشد
 تئوریهای کهنه دشمنان مارکسيسم آوردی و پوچ آنها مستخرجی از

و هرگز بر مبنای تحليل طبقاتی و اعتقاد به مبارزه  است ملنينيس
و  زادیهای بی قيد“ تئوریهای ارتجاعی . طبقاتی استوار نيست



 114

برای چنين رزم مهمی طبقه کارگر به وجود حزب پيشاهنگ نياز 
ما به وجود ستاد فرماندهی یعنی حزب طبقه کارگر نياز داریم . دارد

تا ارتش کارگران و زحمتکشان را عليه طبقه حاکمه و امپریاليستها و 
تبليغ در مورد اهميت حزب طبقه کارگر . دصهيونيستها رهبری کن

یکی از زمينه های مبارزه با افکار خرده بورژوائی و انحرافی در 
باین جهت باید بر این واقعيت تکيه کرد . جنبش کمونيستی ایران است

که طبقه کارگر بدون تشکل سياسی هيچ چيز نيست و چرخ پنجم 
  . آیدگاری فعاليت سياسی طبقه بورژوازی به حساب مي
، آرایش گوناگونی دشمنان طبقه کارگر نقابهای گوناگونی دارند

، زبانهای گوناگونی بکار ميبرند و همه این شگردها برای آن ميکنند
است تا مبارزه کمونيستها در حزب طبقه کارگر را به کجراه برده و 

) توفان(مانع شوند حزب کمونيست و بطور مشخص حزب کار ایران
  .سی را در ایران به کف آوردبتواند قدرت سيا

 آموزشی به همه ،مبارزه حزب ما با انحرافات ایدئولوژیک
اهميت این مبارزه در این است . کمونيستها و انقالبيون ایران است

که رفقای ما در هر کجای دنيا که ساکن باشند با خواندن نظریات ما 
با جهت درست را یافته و باصطالح خط پيدا کرده از نظر واحدی 

استدالالت منطقی مشابه ای به دفاع برخاسته و تاثير قطعی در 
نظریات حزب ما قطبنمای کمونيستها . جنبش انقالبی ایران ميگذارند

بدون این قطبنما کشتی مبارزه در توفان حوادث به . در مبارزه است
مبارزه در عرصه ایدئولوژیک یکی از ارکان . کجراه خواهد رفت
  .  فقای ما باید این امر را جدی تلقی کنندر. مبارزه حزب ماست
این امر را جدی گرفت و توانست بر این ) توفان(حزب کار ایران
که توسط جریان “ حزب کمونيست کارگری ایران“ء اساس به افشا

منصور حکمت بوجود آمد و از کمکهای مالی صهيونيستهای ناپاک 
امپریاليستهای اسرائيل برخوردار است و از همه امکانات تبليغاتی 

 .، بپردازداستفاده ميکند، آمریکا و منطقه در اروپاآمریکا و انگليس 
حزب ما  نخست آنها را در عرصه ایدئولوژیک شکست داد و 

، آنگاه نتایج ماهيت تئوریهای ارتجاعی و ليبرالی آنها را بر مال کرد
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بی جهت نيست . امپریاليستهای پر اشتهای اروپائی هيچ چيز نميرسد
  .آنها براه افتاده است “انساندوستی“که آب دهان 

در جنگ نخست آمریکا عليه عراق کميسيون پرداخت غرامت جنگی 
که بودجه خود آن کميسيون سرسام آور است به افراد حقيقی و 
حقوقی از ثروت مردم عراق غرامتهای سنگينی پرداخت از جمله 

،  ميليون دالر٧، بکتل ميليون دالر١٨ شرکت هاليبرتون :این شرکتها
  ميليون ۶/٢ لهسِت، ِن ميليون دالر٢/١، شل  ميليون دالر٣/٣موبایل 
،  ميليون دالر٣/١، فيليپ موریس  ميليون دالر٨/٣، پپسی دالر

.  و توی ر٣٢١٠٠٠، کنتکی فرید چيکن  ميليون دالر١١شراتون 
پس ميبينيم که .  دالر خسارت دریافت داشته اند١٨٩۴۴٩یواس 

 استقرار “ متمدن“ای هدف برخالف سوگندهای دروغ بورژواه
آزادی و دموکراسی در عراق و دلسوزی برای حقوق بشر و مبارزه 

 بلکه سخن بر سر غارت و ،نيست. ..و بنيادگرائی و“ تروریسم“با 
سخن بر سر آدمخوارانی است . چپاول عراق برای چندین نسل است

، دستآوردهای که از راه رسيده اند و ميخواهند ملتی را غارت کنند
   .ملت را از بين ببرند و آنها به فقر و گرسنگی محکوم کنندآن 

گره گاههای تضادهای امپرياليستی به مناطق نفت خيز و 
در درجه اول به مناطق تعيين کننده استراتژيک منتقل 

خليج فارس هم اکنون گره گاه تضادهای . گشته است
 در مسئله یورش وحشيانه و ضد بشری .امپرياليستی است

يست آمریکا در زیر لوای سيلی از دروغ و جعل سند و امپریال
ریاکاری بود که تضادهای امپریاليستها اروپائی با آمریکا و روسيه و 

امپریاليستهای فرانسه و آلمان و بویژه . چين و ژاپن آشکار شد
فرانسه رهبری جناح مخالف آمریکا را بعهده گرفتند و عليرغم 

اتحاد اروپا و جلب ممالکی نظير خرابکاری امپریاليست آمریکا در 
این ... ، لهستان و، انگليس، دانمارک، هلند، پرتقال، ایتاليااسپانيا

، امپریاليستها موفق شدند چهره امپریاليست آمریکا را به لجن کشيده
افکار عمومی جهان را بر عليه آنها تحریک کرده و زیر پای متحدین 

 طبيعتا روسيه و چين که .ندآمریکائی در اروپا را به تدریج جارو کن
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منافع دارز مدتی در عراق داشته و دارند نميتوانستند در این نزاع بی 
ژاپن عليرغم . تفاوت بمانند و مخالفت خویش را با آن اعالم داشتند

اینکه ظاهرا از مواضع امپریاليست آمریکا از روی ترس حمایت 
. رهيز کرده استنمادین ميکند ليکن از یک  پشتيبانی جدی تا کنون پ

بتدریج ممالکی که در اثر فشار امپریاليست آمریکا در نخستين سال 
 نمونه .، خاک عراق را ترک ميکنندتجاوز به عراق کوتاه آمده بودند

این چنين مملکتی کشور لهستان است که نخست از ترس تاریخی 
نسبت به آلمان و روسيه و به طمع کسب قراردادهای نان و آبدار 

سگ مطيعی به دنبال جرج بوش راه افتاد ولی در عمل متوجه مانند 
شد که قراردادهای نان آبدار قبل از تجاوز رسمی به عراق ميان 
شرکتهای آمریکائی تقسيم شده و امپریاليست آمریکا حتی حاضر 
نيست استخوانهای ته مانده اش را برای ليس زدن به جلوی تازه 

 این رهبران لهستانی همگی .بدوران رسيده های لهستانی بيفکند
 فردا بهلهستان بوده اند که یک از امشب “ کمونيست“عضو حزب 

  .اند ظاهرا تغيير ماهيت داده
تجاوز به عراق یک اقدام آگاهانه و بخشی از سياست راهبردی 

اقدامات “آنها از این طریق تئوری . امپریاليست آمریکا بود
 تجاوزات بعدی آماده رایب را جا انداختند و زمينه را“ پيشگيرانه
آنها با دروغ و دغل و ریاکاری و بدون کوچکترین . ساختند

شرمساری به جهان نشان دادند که ما نيات و مقاصد خود را بهر 
ء ميکنيم و نه از کسی شرم داریم و نه از کسی بهانه ای که باشد اجرا

  گزینش آگاهانه این سبک برخورد با هدف ایجاد ترس در. ميترسيم
. همه ممالک و سياست ارعاب و شانتاژ بين المللی صورت ميگيرد

آنها از این گذشته مکانهای . این سياست را امپریاليستها پياده کرده اند
، نظامی و اقتصادی در دست استراتژیک جهان را از نظر سياسی

. گرفته اند و امکان ندارد با زبان خوش این مناطق را ترک کنند
 اکنون منابع نفتی جهان را منابع نفتی آمریکا ميدانند آمریکائيها از هم

و ارزشهای مود قبول آنها و “ دموکراسی“و “ تمدن“که در خدمت 
دزدی نفت توسط .  آمریکائی ميباشد“ سبک و روش زندگی“
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 مواضع و وظيفه آن در ،جنبش کمونيستی
  ايران

 
 دفاع از پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم

وظيفه مهمی که حزب ما دارد مبارزه بی وقفه برای پاکيزه گی 
این وظيفه اساسی را فقط حزب طبقه کارگر . مارکسيسم لنينيسم است

بارزاتی که دارد ميتواند به با تسلطی که به دانش کمونيسم و تجربه م
  .انجام برساند

حزب طبقه کارگر در محيط طبقاتی زندگی ميکند و بر اساس قانون 
ماتریاليسم دیالکتيک از این محيطی که وی را در بر گرفته است 

 گلوله های تلخ هر روز مورد حمالت بی امانِِ. متاثر ميگردد
ین محيط خرده اعضای حزب در ا. وشيرین تبليغات بورژوازی است

بورژوائی چه بسا تحت تاثير این تبليغات مستمر ایدئولوژیک قرار 
، ، از سختی و صعب العبوری راه بهراس افتادهگرفته مرعوب شده

اعضاء جدید و بی . و از پای بيفتنددچار یاس و سرخورده گی شده 
، حتی اعضاء با تجربه حزب و هواداران آن که جای خود دارند

 ممکن است مانورهای بورژوازی را نشناسند و ی تجربه تر حزب
این مبارزه . نتوانند بدل تاکتيکهای متنوع آنها را به موقع بکار برند

بيرحمانه طبقاتی ایدئولوژیک که در بيرون از حزب جاری است در 
از این گذشته مبارزه . درون حزب تاثيرات خودش را باقی ميگذارد

 با ماشين غول آسای تبليغاتی و عظيم ایدئولوژیک بورژوازی همراه
 مجموعه جنبش کارگری و کمونيستی را ،امکانات نا محدود مالی

، مقاومت در مقابل این یورش. مورد یورش وحشيانه قرار ميدهد
، بسيج ایجاد مصونيت در طبقه کارگر و راهروان راه آزادی وی

 طبقه کارگر و کادرهای فعال آن برای ضربه متقابل و افشاء دشمن
  .است) توفان(وظيفه مهم حزب طبقه کارگر یعنی حزب کار ایران
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، به قاچاق جنسی حزب ما باید به برده فروشی زنان و کودکان
ت اعتراض کند و نقش حاکميت را در این عرصه که احساسا

  .عمومی را بر می انگيزد بر مال کند
حزب ما  باید مسئله اعتياد جوانان و نقش حاکميت در قاچاق مواد 

  .مخدر و ترویج مواد مخدر بر مال کند
حزب ما باید نظارت حاکميت و دخالت آنها را در امور زندگی 
خصوصی مردم محکوم کرده و مانع شود که برای اوقات فراغت 

  .ان را بگمارندمردم گرازهای نگهب
، قتل و ، فقر بدبختیحزب ما باید نشان دهد که این رژیم عامل فالکت

، سقوط حشاء ، ف، فروش اعضاء بدن، خود کشیآسيبهای اجتماعی
، فقدان امنيت ،دروغ و دغلاخالق اجتماعی دامن زدن به ریاکاری

  .در ایران است.. .
ستن حزب ما باید برای تحقق حقوق بشر و ارتقاء آن و شک

  .محدودیتهای بورژوائی آن مبارزه کند
حزب ما باید نقش رژیم جمهوری اسالمی را در برخورد به حق 

، در برخورد ایران در مسئله دستيابی به فن آوری انرژی هسته ای
به عقب نشينی اش در مورد حقوق ایران در بحر خزر و خليج فارس 

 ی ملیدر برخوردش به خصوصی سازیها و برباد دادن ثروتها
  .برمال کند

از مبارزه و خواستها و مطالبات  حز ما باید در راس کار خویش
طبقه کارگر ایران بدون توجه به تعلقات قومی آنها به دفاع برخيزد و 

، به نقض هر چه بيشتر و روزانه  بی خانمان کردن کارگرانبه
، به ، به بيکار کردن آنها، به نپرداختن حقوق معوقه آنهاحقوق آنها
  . اعتراض کنداخراج آنها

حزب ما عليرغم اینکه برای استقرار سوسياليسم مبارزه ميکند در 
عرصه دموکراتيک از هر خواست دمکراتيک مردمی و ضد 
استبدادی برای کسب امتيازات بيشتر جهت سرنگونی جمهوری 
اسالمی و درهم شکستن دستگاه فاسد روحانيت برای استقرار یک 

  .اتيک در ایران حمایت ميکندجمهوری مردمی و دمکر
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امپریاليستهای آمریکائی دستخوشی است که در مقابل مبارزه با 
 سایر “منيتا“ند و و در این ردریافت ميکنند“ تروریسم“

 دزدی نفت که ظاهرا باید یک کار .نمایندامپریاليستها را نيز تامين مي
اعتقادات مذهبی آقای جرج بوش باشد با  غير اخالقی و متضاد با

توجيهه جبران فداکاری آمریکائی ها برای نجات جهان صورت 
، “دموکراسی“بهائی است که مردم عراق باید برای . ميگيرد

باید “ ارزشها“برای بقاء این . بپردازند“ ابات آزادانتخ“و “ آزادی“
در قبال “ یمترق“ع امپریاليست آمریکا و دول فاین منابع را بن

 مناطق نفت خيز حریم .شرق تصاحب کرد“ توحش“و “ بربریت“
مبارزه برای اخراج بی قيد و این است که . امنيت آمریکاست

قی يک خواست متر شرط امپرياليست آمريکا از عراق 
  .       است

 در عراق در زیر سلطه قوای “انتخابات آزاد“طبيعی است که  انجام 
اشغالگر حتی اگر نقاب سازمان ملل متحد نيز به آن بزنند و همه 
رسانه های امپریاليستی و نوکرانشان در دنيا نيز برایشان دست بزنند 

از هم و هورا بکشند باز یک انتخابات قالبی باقی ميماند که نتایجش 
اکنون مانند انتخابات تقلبی توسط آمریکا در ویتنام جنوبی بخوبی 
پيداست و هيچ نيروی مترقی و دموکرات نميتواند آنرا به رسميت 

در این جا مراجع تقليد شيعيان در عراق و یا نيروهای . بشناسد
درخواست . متشکل شيعه مذهب ميتوانند یک نقش مهم ایفاء نمایند

اق تا در انتخابات استعماری شرکت کنند یک آنها از مردم عر
 است و نشانه آن است که مذهب در سياسِت بنفع آمریکا  خيانت ملی

خيلی خوب هم شرکت ميکند و نشانه همدستی این رهبران مذهبی با 
، صهيونيسم و ارتجاع است و باید از جانب نيروهای امپریاليسم

داد که روحانيت تا به این عمل نشان خواهد . مترقی قویا محکوم شود
همه . چه حد ارتجاعی و ضد انقالبی و غير قابل اعتماد است

قراردادهائی که حکومت فعلی عراق و یا حکومت قالبی که از دل 
با هر شخص حقوقی و یا حقيقی امضاء بدر ميآید “ انتخابات آزاد“آن 

مبارزه مردم عراق بر .  کنند قراردادی استعماری و باطل است
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مپرياليستها با هر شيوه و روشی که انجام گيرد تا عليه ا
اين آدمخواران جنايتکار ضد بشر خاک عراق را ترک کنند 

شکست امپرياليست  .مبارزه ای مشروع و قابل فهم است
آمريکا در عراق يک شکست استراتژيک است و فقط 

این شکست کمر این امپریاليست را . مربوط به عراق نخواهد شد
، نه تنها خلقها و طبقه کارگر جهان قد بلند ميکنند. کانددر جهان ميش

، نه تنها جنبش انقالبی و نه تنها طبقه کارگر آمریکا به ميدان مياید
 بلکه ،دموکراتيک در عرصه جهان  اعتالء پيدا کرده و اوج ميگيرد

سایر امپریاليستها را نيز به جان آمریکا مياندازد تا با استفاده از 
قاصد و نيات خویش را بانجام برسانند و ادعای ضعف آمریکا م

باین . تقسيم مجد جهان را بر اساس تناسب نيروی جدید مطرح نمایند
جهت شعار خروج فوری و بی قيد و شرط امپریاليست آمریکا از 

از این گذشته . عراق یک شعار انقالبی و استراتژیک است
بات قالبی و امپریاليست آمریکا قصد دارد با برگذاری یک انتخا

تجاوز “ دموکراتيک“روی کار آوردن یک رژیم دست نشانده 
استعماری خویش را با تاخير مجاز و مشروع جلوه دهد و تائيدیه ای 
از دست این حکومت دست نشانده برای ضرورت این تجاوز بدست 

امپریاليستهای اروپائی که شاهد این خطر هستند خرسندی . آورد
  .باتی به سختی اعالم ميکنندخویش را از چنين انتخا

اروپا نه فقط بر سر اشغال عراق که منافع خویش را در خطر ميبيند 
 در برخورد به مسئله ایران و تهدیدات ،با آمریکا اختالف نظر دارد

ایران یکی از . آمریکا نيز نميتواند با امپریاليست آمریکا همراهی کند
 و گاز هنوز اوامر نادر ممالکی است که با نشستن بر دریای نفت

امپریاليست آمریکا را تمکين نميکند و تا روزیکه به زیر سلطه 
سياسی امپریاليست آمریکا نرفته است برای تامين انرژی ممالک 

تجاوز به ایران صرف نظر . اروپائی روزنه اميد محسوب ميگردد
از عواقب غير قابل پيشبينی آن برای منطقه خطری جدی برای 

ء ظن ست و این شک و سو، چينيها و روسها اروپائيهامنافع اقتصادی
 آمریکا .نسبت به سياست آمریکا آنها را به مخالفت با آمریکا ميکشاند
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اینکه ارتشهای بورژوائی این اعمال زشت را در یوگسالوی عليرغم 
، عراق و گوانتانامو و بسياری ممالک ، افغانستاندر بخش کوزوو

، ما از حقوق بشر حتی زیر نظارت و کنترل آنها برقرار ساخته اند
با مضمون بورژوائی آن دفاع ميکنيم عليرغم اینکه اکثریت ممالک 

ر اساس اسناد سازمان ملل متحد و سرمایه داری بورژوائی جهان ب
ما . سازمانهای عفو بين الملل این اصول را به زیر پا ميگذارند

خواهان ارتقائ این حقوق به سطح باالتری هستيم و بهمين جهت 
در . کمونيستها پيگيرترین مبارزان راه دموکراسی و حقوق بشرند

هيچيک از ممالک سرمایه داری جهان از سلطنتی گرفته تا 
، در هيچ مهوریهای دموکراتيک حقوق زنان با مردان برابر نيستج

سياسی ، مخالف داردیک از این ممالک جرم سياسی تعریفی ن
 در هيچکدام از این ،معدوم ميگرددتروریست با مهر همواره 

کشورها حقوق زحمتکشان در قانون اساسی تضمين نشده است ولی 
  و نارسائيهای طبيعی ما کمونيستها برای رفع تمام این کمبودها

دولت سرمایه داری جمهوری . جوامع سرمایه داری مبارزه ميکنيم
اسالمی نيز از این قانون مستثنی نيست و حزب ما با این رژیم 

جالب آن است . ارتجاعی با همه نيرو تا سرنگونی آن مبارزه ميکند
که همه اپوزیسيون غير کمونيست از بيان این واقعيت که رژیم 

ی اسالمی سرمایه داری است گریزان است و در مورد جمهور
  . ماهيت این رژیم به مردم ایران دروغ ميگوید

  .حزب ما باید از لغو قراردادهای استعماری و ابطال آنها حمایت کند
  .حزب ما باید خواهان جدائی دولت و آموزش از مذهب باشد

آنها را حزب ما باید با سياست زن ستيزی حاکميت اسالمی مبارزه و
  . کندءافشا

حزب ما باید با سنگسار و اجرای حکم اعدام در ایران به مقابله 
  .برخيزد

حزب ما باید با آدمربائی و شکنجه کردن در جمهوری اسالمی 
  . مبارزه کند
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 است و از زمين تامين حقوق زحمتکشان هنوز گرمابخش جامعه
ایران هنوز آرام ،  سال بعد از انقالب بهمن٢۶این است که . ميجوشد

ایران ما آبستن . نگرفته و آخوندها سر راحت بر زمين نگذاشته اند
ایران . انقالب جدیدی است تا وظایف انقالب قبلی را به پایان برساند

   .هنوز در شرایط اضطراری بسر ميبرد
  

  د حزب ما شيوه مبارزه و رهنمو
، مبارزه ، برای رفع ستم ملیمبارزه برای آزادیهای دموکراتيک

، مبارزه با همه ، مبارزه برای حقوق زنان و کودکانعليه امپریاليسم
مظاهر ستم و استبداد حاکميت و برچيدن حقوق مدنی و آزادیهای 

، مبارزه ، مبارزه برای حقوق کارگران و زحمتکشاندموکراتيک
 بشر حتی با مضمون بورژوائی آن در دستور کار برای تحقق حقوق
ما برای کسب هر سنگری از هيات حاکمه و کسب . حزب ما ميماند

حزب ما برای تحقق عميقترین . هر امتيازی مبارزه ميکنيم 
خواستهای دموکراتيک که در برگيرنده حقوق و خواستهای طبقه 

بارزه  این اکثریت مردم کشور ما هستند م،کارگر و زحمتکشان
مبارزه دموکراتيک برای حزب ما پایان خط نيست آغاز آن . ميکند

است آغاز روندی است که در طی آن مبارزه طبقاتی عميقتر گردد و 
آغازی است که زمينه یک . آگاهی و تشکل طبقاتی گسترش یابد

مبارزه آشکار و عميق و شفاف و پيگير و گسترده طبقاتی را فراهم 
مبارزه دموکراتيک بورژوائی نفی دیالکتيکی برخورد ما به . آورد

آن است به این مفهوم که با برسميت شناختن عناصر رشد یابنده این 
پدیده و تکيه به مولود نوینی که از بطن آن زائيده ميگردد عناصر 
ميرنده را بدور افکنيم و دموکراسی بورژوائی ليبرالی را به 

این امر قطبنمای ما . م دهيءدموکراسی پرولتری سوسياليستی ارتقا
ما نيهيليست نيستيم که . در عرصه مبارزه دموکراتيک است

ارزشهای دموکراسی بورژوائی را که حتی خود آنها از نقطه نظر 
منافع طبقاتيشان دیگر حاضر نيستند همه جانبه در عمل برسميت 

ما با شکنجه و تجاوز مخالفيم . شناخته و پياده کنند بدور افکنيم
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در عين اینکه رسما خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی است 
و این مانع اساسی نزدیکی رژیم جمهوری اسالمی به آمریکاست با 

نامه خود قرار نداده و در پی ادامه اروپا که چنين خواستی را در بر
سياستهای اقتصادی گذشته و کنار آمدن با رژیم جمهوری اسالمی 

از این گذشته ممالک اروپائی در برخورد به  .است مخالف ميباشد
مسئله اشغال سرزمين فلسطين سياست قلدرمنشانه اسرائيل را مورد 

ئيها از اسرائيل تائيد قرار نميدهند و با حمایت بی قيد وشرط آمریکا
آنها در مورد . که منطقه را به کلی نا امن کرده است موافقتی ندارند

  .کردن خاور ميانه نيز با سوء ظن به آمریکا مينگرند“ دموکراسی“

 تضاد در سازمان تجارت جهانی
امپریاليست آمریکا عليرغم اینکه خودش عضو سازمان تجارت 

ا بر روی کاالهای جهانی است و موظف است دروازهای خویش ر
سایر اعضای این سازمان بگشاید حاضر نيست فوالد اروپا را به 
آمریکا راه دهد و اخيرا نيز برای چينيها محدودیتهای وارداتی قایل 

امپریاليست آمریکا قراردادی را که امضاء کرده است و . شده است
حتی .  نميکندءاز همه ميطلبد به اجرای آن اقدام کنند خودش اجرا

تصميم دادگاه سازمان تجارت جهانی نيز که آمریکا را مجرم شناخته 
و به جبران این عمل اروپائيها را نيز مجاز دانسته از حق 

و ورود کاالهای مشابه آمریکائی را استفاده کنند “ جوئیتالفي“
 .در سياست امپریاليست آمریکا تغييری نداده استممنوع کنند 

ادره خود مجازاتهای اروپائيها بر سازمان تجارت جهانی در رای ص
عليه آمریکا با ایجاد سدهای گمرکی بویژه در مورد کاالی ورقه های 

دولت آمریکا به . فوالدی را واجب دانسته است و تائيد کرده است
صنایع فوالد بطور غير مستقيم کمک ميکند تا توليداتشان در سطح 

این اقدام . ابت باشدجهانی بویژه در مقابل کاالهای اروپائی قابل رق
آمریکائيها مغایر اصولی است که آنرا به رسميت شناخته و به زیر 

  .اسنادش امضاء گذارده اند
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اروپا و آمریکا بر سر یارانه های دولتی به دهقانان ممالک خویش تا 
آنها را از نظر توانائی رقابت در عرصه جهانی پروار کرده به جان 

 “دنيای سوم“تحت سلطه و یا  ممالک رقيب و دهقانان ممالک 
 ،بر اساس موافقتنامه سازمان تجارت جهانی. بيفکنند اختالف دارند

دول عضو مجاز نيستند که در امور اقتصادی کشور خویش اعمال 
نفوذ و دخالت کرده و با دادن یارانه جلوی رقابت آزاد ميان دهقانان 

نشان هميشه امپریاليستها و نوکرا. و محصوالت کشاورزی را بگيرند
 تا باین ترتيب “دولت کارفرمای خوبی نيست“هوار ميکشند که 

 در تمام راخویش را توجيه کرده و آنخصوصی سازی سياست 
 و بر جان و مال و ناموس مردم مسلط به اتمام برسانندعرصه ها 

ولی . نمایندء دولتهای بورژوائی نيز نقش کارگزار آنها را ایفا. شوند
و گستاخانه که دخالت مستقيم خودی انه به دهقانان در مورد دادن یار

دولت در امور اقتصادی  است عکس داروئی را که برای پرولتاریا 
.  برای مصرف خود استفاده مينمایندتجویز ميکنندی جهان و خلقها 

نه اروپا گوشش به این حرفها بدهکار است و نه آمریکا ولی هر دو 
سایر اعضاء سازمان تجارت این گروهبندیهای امپریاليستی از 

جهانی ميخواهند که این اصل را صميمانه و بدون ریاکاری و نادیده 
گرفتن پيمانهای سازمان تجارت جهانی اجراء کنند و حتی اجرای این 

ما در . اصل یکی از شرایط پذیرش به این سازمان جهانی است
ایران این اصل را بنام اصل تعدیل اقتصادی در زمان ریاست 

حمایت از دهقانان خودی و توليد . هوری رفسنجانی شاهد بوده ایمجم
 آنهم توسط دول ،محصوالت کشاورزی در ممالک امپریاليستی
 بدون مرز ، در جهانیقدرتمند و دو غول بزرگ اقتصادی در جهانی

 مفهوم ، مطيع قوانين سرمایه جهانی، در جهانو بدون گمرک
 دهقانان ممالکی که در حيطه دیگری جز فقر و بدبختی و بی خانمانی

 ندارد و ،حمایت اقتصادی این دو غول بزرگ اقتصادی نيستند
، افریقائی و آمریکای التينی هيچ دهقانان آسيائی. نخواهد داشت

 دولتی و فن نهانميتواند با محصوالت ارزان قيمت و انبوه که با یار
غولهای نزاع . آوری ناشی از دانش ژنتيک تهيه شده است رقابت کند
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،  برای ایجاد فضای ارعاب، حتی اعدام خردساالندر مالء عام
 و قطع دست و پا و در آوردن چشم و تکفير سنگسار وحشيانه زنان

 بر این فهرست  و  استاز ابزار سرکوب حکومت  اسالمی در ایران
سياهکاری رژیم ميتوان صفحات عدیده افزود و تا سرنگونی رژیم 

  .سرمایه داری جمهوری اسالمی پایانی بر آن نخواهد بود
در مقابل این همه فجایع مردم ایران و بویژه طبقه کارگر سکوت 

در این سالهای اخير موجی از اعتصابات و اعتراضات . نکرده است
کارگران برای کسب حقوق .  رژیم را به لرزه انداختکارگری پيکر
، برای مبارزه با خصوصی ، برای ممانعت از اخراجمعوقه خود

 برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری به خيابانها ،سازی صنایع 
در کنار مبارزات کارگری که برای کسب و حفظ حقوق . آمدند

قل قانون کار خویش مبارزه ميکردند و ميخواستند که به این حدا
، آموزگاران موجود احترام گداشته شود و مورد دستبرد قرار نگيرد

 جنبش دانشجوئی و .به پيکاری بی امان دست زدندو دانشجویان نيز 
روشنفکری از زیر تنه سنگين عفریت رفرميستی حجاریانها بدر آمد 

جنبش زنان برای تحقق . و به جستجوی راه های دیگر بر آمده است
ویش همچنان مانند مشعلی فروزان شعله ميدهد و حقوق خ

، روزنامه نگاران فراوانی در راه کسب  ، نویسندگانروشنفکران
حقوق دموکراتيک به بيغوله های رژیم جمهوری اسالمی افتاده اند 

امروزه بجای زندان رسمی . که کسی از محلهای مخفی آن خبر ندارد
هر . اوین برپا شده استاوین صدها زندانهای پنهان و غير قانونی 

بنيادی مانند سالطين قرون وسطی برای مبارزه با مردم زیرزمينها 
و بيغوله ها و شکنجه خانه های خصوصی خویش را برپا کرده 

شکنجه گری نيز در دوران جمهوری اسالمی خصوصی شده . است
ليکن این همه سرکوب و ددمنشی نشانه مقاومت مردم و جنبش . است

از آنجا که انقالب شکوهمند بهمن .  توسعه مردم استرو به اوج و
نتوانست به همه دست آوردهای خویش دست یابد و روند رشد 

، سلطنت طلبان و طبيعی آن با نقشه شاه و امپریاليسم بياری ارتش
، دموکراسی و عدالت اجتماعی و  خواست آزادی،روحانيت بریده شد
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رای تامين حداقل فروش کودکان و دختران و همسران ب، قدرت
زندگی ، اشتغال چند گانه برای تامين مخارج سرسام آور زندگی

مال و ناموس مردم و  ، تجاوز به، زورگوئیهمراه با فقدان امنيت
تبرئه ماموران و سرسپردگان خاطی رژیم موجی از بی اعتمادی و 

، موازین برسميت شناخته فقدان امنيت در جامعه ایجاد کرده است
، تجاوز به ویش را به بربریت قصاص اسالمی ميدهندعرفی جای خ

حقوق زنان و زن ستيزی یکی از ارکان ایجاد رعب و وحشت و 
، شکنجه  تجاوز به حقوق بشر.دشمنی با نيمی از جمعيت ایران است

، دزدیدن و سر به نيست کردن مخالفين و منتقدین در در زندانها
یم حتی از برمال رژ. جهان کنونی مشابه خویش را جستجو ميکند

، کوب مطبوعات و حقوقدانانر، سآدم دزدی. شدن آن نيز باکی ندارد
، برپائی دادگاههای مسخره و نقض آشکار قوانين خود ساخته 

 موازین برسميت شناخته بين المللی حداقلبر اساس حتی ساختگی که 
، حمایت از قاتلين و متخلفان و جانيان بخصوص اگر با نيست

ی داشته باشند از چشم مردم وند باشند و سر و سّرحاکميت خویشا
دزدیها و غارتهای هر دو جناح حاکميت حد و مرزی . پنهان نيست

آنها با ميهن ما ایران مانند نيروهای اشغالگر رفتار ميکنند . ندارد
زیرا به خوبی آگاهند که عمرشان کوتاه است و ميخواهند تا ميتوانند 

هر چه باشد آنها تجربه . ی داشته باشندبرای روز مبادا اندوخته دزد
که طبقه “ آقازاده ها“مردم از . سلطنت طلبان را در پشت سر دارند

دادگاههای . جدید غارتگر و خویشاوند حاکيت هستند سخن ميرانند
قالبی برای سر پوش گذاردن به دزدیهای آنها تا فشار افکار عموی 

 کميسيونها و رشوه .را کاهش دهند به موضوعات روز بدل شده است
هائيکه دست اندرکاران تجارت خارجی در هنگام انعقاد قراردادهای 
. اسارت آور از شرکتهای فروشنده ميگيرند یک امر رایج است

، ، رفسنجانی، مرعشیفرزندان و خویشاوندان خانواده های خامنه ای
، ، خزعلی، فالحيان، الریجانی، الری، جنتی، ناطق نوریطبسی

به جان و مال و ناموس مردم .. ..، شریعتمداری صباح م،مشکينی
هنوز روش اعدام . مسلطند و از حمایت قانون اسالمی برخوردارند
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آمریکا و اروپا که همه بندهای موافقتنامه های بين المللی را که به 
نفع خوشان نيست پایمال ميکنند برای کنترل و نظارت بر غذای 

آنها ميخواهند انحصار تغذیه مردم جهان را به . مردم جهان است
آب و غذا و هوای مردم را در ، چنگ آورند و در کنار منابع انرِژی

آنها ميخواهند تصميم بگيرند که به کدام کشور .  بگيرنداختيار خود
 ابزار دیگر تسلط ،انحصار غذای مردم جهان. غذا بدهند و یا ندهند

در متن این استراتژی است . آنها بر جهان و تهدید ملتهای جهان است
که آنها به جان هم افتاده اند و جالب این است که هر کدام دیگری را 

 دهقانان ممالک تحت سلطه و ، این سياست تهاجمیمتهم ميکنند که با
پرچم مبارزه این دو هيوالی خون . عقب مانده را بروز سياه مينشانند

 ،آشام با یکدیگر برای کسب منافع بيشتر و کسب برتری در جهان
دلسوزی ریاکارانه و حمایت از حقوق انسانی دهقانان سایر ممالک 

کاری و خون آشامی ميتوان واژه آیا برای این ریا. جلوه داده ميشود
انها . مناسب یافت؟ البته زمان اکنون بنفع امپریاليستها کار ميکند

ميتوانند این جنگ زرگری را ده ها سال ادامه دهند و از کنفرانسی 
 را به  ای تازه “دموکراتيک“، پيشنهادات به کنفرانس دیگر روند

ین بحث  برسند و سپس ایبحث بگذارند و به جمعبندی جدید
ادامه دهند تا روز قيامت دموکراتيک و آزادانه را در مطبوعات خود 

زیمباوه ای و آرژانتينی از پای در آید و تا آخرین دهقان هندی و یا 
خود را بدار بزند تا کشاورزی ممالک عقب نگهداشته شده به زائده 

آنوقت این بازار عظيم . کشاورزی ممالک قدرتهای بزرگ بدل شود
 گرسنه را امپریاليستها در رقابت و تبانی با هم ميان خویش شکمهای

تقسيم ميکنند و از معامله پرسودش سهام بورسهایشان را ترقی 
  .ميدهند

  
  افسانه حفظ محيط زيست و رقابت امپرياليستها

 در مورد محيط زیست مسئله جدیدی را “کيوتو“اکنون با قرارداد 
پس . لشان برای جهان ميسوزدطرح کرده اند و چنين مينمایانند که د

بحث از خصوصی کردن آب این مایع حيات که هنوز برای تسلط بر 



 26

 بحث بر سر فروش هوا شروع ،بازار آن نزاع به پایان نرسيده است
بحث بر سر . بورژوازی همه چيز را به کاال بدل ميکند. شده است

 همه این است که چگونه ميشود هوا را به کاال تبدیل کرد و آنرا به
مردم از طریق دولتهای امپریاليستی فروخت و از فروش آن سود 

امپریاليستها حق خرید و فروش هوا را نيز برای خود قانونا . برد
هوا به کاال بدل ميشود و ميتواند به مالکيت . تامين کرده اند

 گام به گام پيش ،آنها برای تحقق این استراتژی. خصوصی بدل گردد
 بطور بزرگوارانه ای در مجامع جهانی برای آنها نخست. ميروند

همه ممالک جهان حق السهمی از هوائی که تا کنون ميشد آزادانه 
به همه ميگویند که به هوش . آنرا به ریه ها فرو داد قایل ميشوند

باشيد شما دارای حقوقی هستيد که تا دیروز از وجود آن بی خبر 
ی است که از این واژه چه کس. باید حق خود را بدست آورید. بودید

کسی از این !!  های زیبا ناراحت شود  و با  بد گمانی در آن بنگرد؟
. بخششی از کيسه خليفه است. بذل و بخشش ظاهرا صدمه ای نميبيند

 برابر با حقوق سایرین ،به آنها ميگویند که شما دارای حقوقی هستيد
که با این آنها نميگویند . و نباید اجازه دهيد حق شما ضایع شود

سياست حاتم طایی آهنگ آن دارند هوای مفت و مجانی را پولی 
در این گام هدف از این سياست جا انداختن ابزاری انتزاعی . کنند

است که در بطن خود شالوده بی حقی و ساختن ميزانی مصنوعی 
آنها به عنوان . برای ریختن شالوده تبعيض واقعی را بنا مينهد

حيط زیست به ميدان ِمی آیند و ميگویند که قهرمانان حمایت از م
، هر انسان و کشوری هوای تنفس مردم جهان را نباید آلوده ساخت

وقتی این حق توخالی را بزرگوارانه و بدون . حق استنشاق دارد
قانون نوشتند و قواعد “ حقوق“ضرر تقسيم کردند و برای حفظ این 

و از   ميافتند و متخلف را تعریف کردند آنوقت راهطرح کردند
ممالک غير صنعتی و توسعه نيافته سه قاره و حتی ممالک کمتر 
توسعه یافته قاره اروپا حق السهم هوای آنها را که قبال به آنها بر 
مبنای تعریف داده بودند در طی قراردادی ميخرند و بر این مبنا 
د بخوداجازه ميدهند که بيشتر حق السهم هوا داشته باشند تا قادر باشن
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آنکه کمونيستها و از جمله حزب ما خواهان آن است که انقالب ایران 
ق شود و صنایع دولتی در اختيار یک دولت پرولتری قرار تعمي
  .همه مسئله بر ميگردد بر سر کسب قدرت سياسی. گيرد

اندیشمندان بورژوازی از آنجهت به این بحث دامن ميزنند که قصد 
دارند برای انجام این تغييرات در ایران یک پشتوانه اجتماعی پيدا 

 قدرت که همه امکانات از نفرت مردم نسبت به مافيای در. کنند
 سود ميجوید ،عمومی را در خدمت منافع محافل معينی بکار ميگيرد

تا سياست خصوصی سازی را که ویرانی زندگی اکثریت مردم 
ایران است جا بياندازد و شروط سازمان تجارت جهانی را متحقق 

حزب ما باید ماهيت اقتصاد دولتی را که کمونيستها مورد . گرداند
د و خصوصی سازیها  و تاراج منابع ملی را روشن سازد نظر دارن

و مخالفت آشکار خویش را با آن سياستهای استعماری و استثماری 
حزب ما باید مبلغ تعميق خواستهای  . برای آگاهی عمومی ابراز دارد

. انقالب و پيشبرد آن و ارتقاء دستآوردهای سرکوب شده آن باشد
وائی و مشتی فریب خورده خصوصی سازی که اندیشمندان بورژ

پهلوی  ، حتی از دورانسياسی در همکاری با امپریاليسم تبليغ ميکنند
تنها .  و بشدت ارتجاعی و ویرانگرانه استنيز قدمی عقب تر است

اقتصاد دولتی در تحت رهبری حزب طبقه کارگر راه گشای بن بست 
  . اقتصادی و سياسی کنونی در ایران است

مبارزه مردمدر عرصه اجتماعی و   
افزایش فحشاء به علت فقر خانواده ها از محصوالت رژیم جمهوری 

برای نخستين بار مسئله زنان و کودکان خيابانی در . اسالمی است
افزایش قتل و . ایران بيک معضل بزرگ اجتماعی بدل شده است

غارت و دزدی و خود کشی در ميان جوانان و اعتياد رو به افزایش 
يکاری و بی دورنمائی به رشد سقوط سهمگين اخالقی آنها و مسئله ب

جامعه در دوران تسلط جمهوری سرمایه داری اسالمی انجاميده 
، تجارت اعضاء بدن ، تجارت دختران ایرانی در امارات عربیاست

نيازمندان جامعه برای تامين حداقل زندگی توسط مافيای اسالمی در 
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انقالب اکتبر به این همه اکاذیب . یک خانه مقوائی درهم ميریزد
، به تحریکات و تبليغات آنها پایان داد و نشان داد که بورژواها

گونه با اقتصاد با برنامه سوسياليستی ميتوان به جهشهای عظيم چ
 ليبراليسم .بهبود بخشيددست زد و شرایط زندگی توده های مردم را 

با خيانت . بورژوائی در عرصه تئوریک به ورشکستگی رسيد
رویزیونيستها و اینکه مشتی مافيای در قدرت امکانات دولتی را در 
خدمت منافع مافيائی گروه های شریک در قدرت بکار گرفتند و 

، روح ساختمان بزرگ و اعجاب انگيز سوسياليسم را تخریب کردند
ه تبليغات امپریاليستها برای تخطئه اقتصاد دولتی بطور تازه ای ب

اندیشمندان بورژوا به ميدان . دميدندکلی و اقتصاد سوسياليستی بویژه 
آمده اند تا در مزایای اقتصاد غير دولتی به این بهانه که دولت 

، سخن گویند و زمينه را برای خصوصی کارفرمای خوبی نيست
ما هر روز شاهدیم که این کارفرماهای  .سازی در ایران فراهم آورند

چگونه شرکتها را بورشکستگی ميکشانند و “ خوب“خصوصی 
، ما هر روز شاهدیم که این کارگران را به خيابانها ميریزند

مایان خصوصی رنه کارفوچگ“ خوبتر“کارفرمایان خصوصی 
به بهانه را  را ميبلعند و فربه تر ميشوند و هزاران کارگر“ خوب“

کردن توليد بيکار کرده به قعر دره فقر پرتاب ميکنند ولی در عقالئی 
عوض سهام آنها در بازارهای بورس سرسام آور ترقی کرده و 

در . خوش بختی یکی بر بدبختی دیگری بنا ميشود. افزایش مييابند
این جبهه هم سلطنت طلبان ایرانی در خارج ایران و هم بخشی از 

نها در بحثهای خویش این اصل مهم آ. بورژوازی در ایران نافع اند
را که دولت در دست کيست و توليد با چه هدفی صورت ميگيرد 

آنها دولت سوسياليستی را در کنار دولتهای مافيائی . کتمان ميکنند
نظير دول ممالک سابقا رویزیونيستی و یا آخوندهای ایران ميگذارند 

 ارزی از که اقتصاد دولتی را اقتصادی در خدمت دریافت ذخایر
ی سرسام آور ، کسب امتيازات دولتی و گرفتن کميسيونهادرآمد نفت

و خارج کردن ثروت و پول نقد از در زدو بند با شرکتهای خارجی 
آنها ميخواهند چرخ تاریخ را به عقب برگردانند حال . کرده اندایران 
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این شبيه همان . بطور مجاز و قانونی هوای خویش را آلوده کنند
نخست حق داشتن . فروش کليه و اعضاء بدن انسانهای فقير است

 سپس حق . که بسيار طبيعی جلوه ميکند،کليه را به رسميت ميشناسند
بعنوان عملی انسانی تبليغ ميکنند تا جای خویش  را رایگاناهداء کليه 

بصورت غير و آنوقت حق فروش کليه می باز کند را در افکار عمو
حتی ميشود برای همه . ی خود مستقر شده استدبخورایگان عمال و 

اعضاء بدن بر طبق قانون بازار نرخ تهيه کرد و بهای فروش انسان 
وقتی اعضای بدن کاال شدند براحتی ميتوانند به بازار . را تعيين نمود

ارائه شوند و برای تهيه بورس روند و توسط شرکتهای خصوصی 
آنها کارمند استخدام کنند و به عنوان سفرای حسن نيت به آسيا و 

  . افریقا و آمریکای جنوبی بفرستند
در مورد هوا نيز که مانند آب و کليه به کاال بدل ميشود وضع چنين 

بزودی مبارزه ای برای خرید حق السهم آنهائی که هوایشان را . است
ند در ميگيرد و این  به ميدانی برای رقابت و ایجاد کمتر آلوده کرده ا

مانع در راه توليد رقيب بدل ميشود که مانع هوا به مانع افزایش 
سهام هوا بتدریج وارد بازار بورس خواهد . توليدش بدل شده است

امپریاليستها اصل مالکيت بر آب و هوا و اعضاء بدن را جا . شد
حق مالکيت بر خاک را که تماميت  مياندازند و این در حالی است که 

امپریاليستها با طرح . ارضی ممالک باشد بزیر پرسش ميبرند
برسميت شناختن سرمایه های معنوی و حق امتياز در این مورد با 

، به کشف ژنهای گياهان و داروهای تحقيقات وسيع در دانش ژنتيک
، دجهان پرداخته و آنها را بنام شرکتهای خویش به ثبت ميرسانن

مالک آنها ميشوند و حقی را به خود متعلق ميدانند و بتوليد انبوه آنها 
دیگر ، دهقان هندی که زیر چرخ رقابت خورد ميشود. دست ميزنند

 گياهی هایو، و از دارعمال مالک ادویه جات و گياهان خود نيست
، سنتی چند هزارساله نميتواند در بازار آزاد با فروش آن استفاده کند

امپریاليستها بطور های گياهی را متياز استفاده از این ژن زیرا ا
 و از حقوقی قانونی و دموکراتيک بنام خود ثبت کرده اند

برخوردارند و توليدات انبوهشان در تحت توجهات سازمان تجارت 
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جهانی که کشتی کشتی به بازار هندوستان وارد ميشود همه 
یش له ميکند و عطاریهای هندی را زیر چرخهای دموکراتيک خو
اگر هندوستان . خونشان را کود زمينهای متروکشان خواهد کرد

مقررات سازمان تجارت جهانی را بپذیرد دیگر مجاز نيست به 
توليداتی دست زند که تاریخا و سنتا در هندوستان توليد ميشده است و 

دهقان هندی . باید به همان کشت سنتی که قابل رقابت نيست اکتفا کند
سر مزرعه سنتی خویش جان ميدهد و کليه اش وارد بورس باالی 

هيچ چيز نيست که بی فایده از بين . عرضه اعضای بدن ميگردد
نخست پوستش را ميکنند و سپس کليه و سایر اعضاء بدرد . برود

سرمایه . انسان اقتصادی ظهور مييابد. بخور بدنش را حراج ميکنند
امپریاليستها قانون . ده است کارش را خوان تا آخِر،داری جهانی شده

همين سرنوشت در انتظار سایر . خویش را به همه تحميل ميکنند
  .ممالک است

روزی خواهد رسيد که سرمایه داری کپسولهای هوای غير آلوده را 
از هم اکنون . برای استشاق مردم شهرهای بزرگ به فروش برساند

 این گام .يمفروشی را بر بينی مردم مشاهده ميکن“ پوزه بندهای“
جامعه ایکه توليدش بر اساس هرج و مرج و با انگيزه . نخست است

، جامعه ایکه سود آوری قانون اساسی تکامل کسب سود حداکثر باشد
رفع نيازمندیهای مادی و معنوی انسانها و اقتصاد با باشد و نه  آن

تشویق به . نقشه سوسياليستی وضعی بهتر از این پيدا نخواهد کرد
يمارگونه و توليد بيمارگونه بدون توجه به نياز بازار و فقط مصرف ب

.  آینده سياهی را برای بشریت ترسيم ميکند،برای کسب سود حداکثر
  .استنشاق هوای آزاد فقط در سوسياليسم مقدور است

تضاد در عرصه پژوهشهای فضائی و تسلط بر 
 آسمانها

 با آمریکا یکی از عرصه های سخت رقابت امپریاليستهای اروپائی
تسلط بر فضا به معنی دست . جنگ بر سر چيره گی بر فضا است

یابی به اطالعاتی است که انصراف از آن برای رقيب اروپائی مرگ 
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همان کاری که انگليسها قبل از ملی شدن . آنها را درهم شکنند
رگران صنعت نفت در ایران ميکردند و برای مقابله با اعتصاب کا

شرکت نفت از هندوستان کارگر برای راه اندازی تصفيه خانه نفت 
شرکت نفت انگليس خودش در ایران یک نوع . آبادان وارد مينمودند
این امر هم در خدمت بهره کشی بيشتر و هم . حکومت مرکزی بود

صاحبان ثروتهای . در خدمت سرکوب جنبش کارگری قرارداشت
ا مردم ایران بودند بزودی به چند سرمایه ملی ایران که تا کنون قانون

گذار شکم گنده ایرانی و آمریکائی و انگليسی و فرانسوی و نظایر 
آنها بدل ميشوند که بر اساس فلسفه ليبراليسم بورژوائی و احترام به 

“ مال“هویت فردی و اهميت اندوویدوآليسم بورژوائی حق دارند 
 است و بر “متمدن تر“ی که خود را در اختيار سرمایه دار غير ایران
زیرا چنين خدمتی خدمت به . فنون مدرن دسترسی دارد قرار دهد

 بشریت است که مانع از آن است چند “نتمد“ و “ جامعه مدنی“
 عوامل مهم و سازنده در تحوالت و ترقيات “بو گندو“مسلمان 

ادعای “ راهزنانه“بشریت غرب را در ید سلطه خود بگيرند و 
استحقاق تصاحب “ بشر متمدن“ را داشته باشند که مالکيت چيزی
  .شده است“ خلق“برای ابناء بشر “ خدا“ و از طرف آنرا را دارد

رژیم جمهوری اسالمی برای باز کردن دروازه های ایران تا 
، ناچار امپریاليستها بتوانند با تسهيالت فراوان به غارت بپردازند

این ایدئولوژی چيز دیگری . بر ایجاد زمينه ذهنی الزم تکيه کنداست 
 ایدئولوژی ،ليبراليسم. نيست جز ایدئولوژی ليبراليسم بورژوائی

سرمایه داران است و طبيعتا با اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی 
 خصوصی سازی ،آنها در مقابل اقتصاد دولتی. مخالف ميباشد

به و بط بازرگانی و غيره را قرار ميدهند ا، بانکها و روکارخانه ها
تا قبل از انقالب . نکوهش سوسياليسم و دستآورهای آن ميپردازند

سوسياليستی اکتبر تبليغ ميکردند که کارخانه بدون سرمایه دار اساسا 
حرفهای مارکس و انگلس فقط تئوری و بر . قادر به توليد نيست

اگر مالکيت خصوصی بر وسایل توليد حذف شده و . روی کاغذ است
مستقر شود اقتصاد مانند ) دولت پرولتری(تیبجای آن مالکيت دول
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همه .  صنایع خصوصی را به ورشکستگی کامل ميکشاند،ممالک
ایمنی کار از بين . حقوق طبقه کارگر از وی بازستانده ميگردد

. ، بيمه های درمانی به خدمتی بدون محتوی بدل ميگرددميرود
و پيمانهای دستجمعی با کارگرا ن جایش را به قرار دادهای موقتی 

کارگران فقط اجاره داده به ، از نظر زمانی محدود واگذار ميکند
برده . ی محروم گردندنميشوند تا قانونا از حق هرگونه حمایت قانو

تنها . داری متمدنانه و مدرن جای برده داری عهد عتيق را ميگيرد
آن عرصه های توليد پا ميگيرد که در خدمت کسب سود حداکثر 

ن است که صنایع مواد غذائی در دست از هم اکنون روش. است
، از هم اکنون روشن است امپریاليستهای اروپائی و آمریکائی است

که صنایع داروئی در دست امپریاليستهای اروپائی و آمریکائی 
از هم اکنون روشن ، ، صنایع نساجی در دست چينيها قرار دارداست

ب را است که امپریاليسم حتی آب مردم را به چنگ آورده و آ
انحصاری کرده و به مصداق این ضرب المثل ایرانی که از آب کره 

 در کنار کوکاکوال و فانتا در بطری کرده و به همه ، آب را ميگيرند
، اورانيوم و امپریاليستهای برای معادن مس سرچشمه. ميفروشند

     .نفت و گاز ایران خوابهای طالئی دیده اند
 مس و معادن مواد اوليه موجودیت  مسلما بجز نفت و گاز ودر ایران

و توسعه هيچ صنعتی نميتواند مورد عالقه امپریاليستها و سرمایه 
اقتصاد ایران اساسا بر اساس این دو زمينه شکل . های خارجی باشد

نفت و گاز باید خصوصی شود و از کنترل دولت بدر . خواهد گرفت
گور تاریخ امر ملی شدن را باید بمثابه یک خاطره خوش به . آید

خصوصی سازی نفت  و گاز امکان سرکوب کارگران نفت . سپرد
را افزایش داده است و ما ميبينيم که با چه شگردی دارند نخست 

، شرکت نفت را کارخانه های تابع شرکت نفت را خصوصی کرده
به اجزاء خود تقسيم کرده  وکارگرانش را اخراج ميکنند آنها برای 

و کارگران خارجی را به تصاب شکن عنی اایرا مبارزه با کارگران
ایران ميآورند تا در رقابت با کارگران ایرانی شرکت نفت در 
شرکتهای خصوصی کار کنند و وحدت طبقه کارگر و قدرت مقاومت 
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، ميتواند توسط ماهواره کسی که بر فضا دست پيدا کند. آور است
، به شرایط کرده های خویش از ممالک دیگر عکسبرداری

، ، تلفنهای آنها، امواج رادیوئی آنهابردهجغرافيائی و نظامی آنها پی 
 را کنترل نموده و ... ، برنامه های تبليغاتی وپستهای الکترونيکی

 برای مسایل نظامی و اقتصادی یک سازمان جاسوسی کامل فضائی
 آمریکائی ها تا این لحظه در این .وجود آورد  بهو علمی و آموزشی 

ر دارند مانع شوند تا عرصه بر دیگران پيشی گرفته اند و در نظ
آنها تهدید ميکنند که . دیگران به حد موفقيتهای آنها نایل شوند

ماهواره های رقيب را در فضا از کار خواهند انداخت و سالحهای 
ماهواره های فضائی در . مربوطه را برای این کار توليد کرده اند

نه برخوردهای نظامی آینده از اهميت ویژه ای برخوردار است زیرا 
تنها ميشود توسط آنها نقل و انتقاالت نيروهای نظامی را کنترل 

، بلکه ميشود توسط این ماهواره ها با نشانه گذاری و هدایت نمود
 تلفنهای . مکانهای مهم استراتژیک رقيب را تخریب کرد،موشکها

در جنگ نخست در ... همراه را کنترل نمود و یا از کار انداخت و
ير به عراق اهميت این سالحها و نقش ماهواره عراق و در تجاوز اخ
اروپا ميخواهد در مقابل سيستم هدایت . ها روشن شده است

گاليه “، سيستم “  GPSجی پی اس  “ماهوارهای  فضائی آمریکا  بنام 
Galileo “ خود را بنا کند تا بکلی با گسترده گی بدور کره زمين 

ی امریکا در این وابستگی خویش را به سيستم هدایت ماهواره ا
اروپائی ها برای تدارک این .  از ميان ببرد٢٠٠٨عرصه تا سال 

تشدید فعاليتهای فضائی . کار یک ميليارد یورو در نظر گرفته اند
امپریاليستهای اروپائی تا عقب ماندگی خویش را جبران کنند در 
فعاليتهای علمی فضائی آنها و ارسال موشک و ماهواره به سایر 

  .ظومه شمسی مشهود استاقمار من
امپریاليستهای اروپائی در عرصه هواپيما سازی و نقل و انتقال 
مسافرین به صورت اقتصادی از رقيب آمریکائی خویش پيشی گرفته 
اند و توانسته اند با ساختن هواپيماهای غول پيکر ایربوس بازار 
فروش هواپيما را از دست رقيب آمریکائی خویش که شرکت هواپيما 
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تالشهای شرکت بوئينگ در این چند . زی بوئينگ است بدر آورندسا
سال اخير  برای کسب رتبه اول در این زمينه با موفقيت روبرو 

  .    نبوده است
  

تضاد در عرصه برخورد امپرياليست آمريکا و ساير 
امپرياليستها به سازمان ملل متحد و چگونگی 

  استفاده ابزاری از آن 
اریخ را از غبار فراموشی بزدائيم و افکار مردم در این زمينه باید ت

  . را به رویداهای تاریخی و تجزیه وتحليل آنها جلب کنيم
  مشاور ویژه پرزیدنت ریگان در  Irving Kristolایروینگ کریستول

در نيویورک “ کنفرانس برای یک جهان آزاد“سخنرانی در مجمع 
زمان ملل متحد بيان برخورد و ارزیابی امپریاليست آمریکا را به سا

مسئله قابل توجه دیگر برای ایاالت “: وی گفت. کرد و ابراز داشت
که نه تنها سازمانی بکلی ، ، مسئله سازمان ملل متحد استمتحده

کار .  از نظر سياست آمریکا زیانبخش نيز هست، بلکهبيمعنی است
، ، که در آغاز سازمان مثبت و بدرد بخوری بوداساسی این سازمان

اگر . ن بوده است که چيز مزخرفی را بنام جهان سوم بيافریندای
سازمانی بنام سازمان ملل متحد وجود نداشت این واحد مزخرف 

و حاال که اصوال وجود جهان سوم . هم وجود نمييافت“ جهان سوم“
، یکی از عناصر مهم سياست برای دیپلماسی ما مایه درد سر است

 درجه اول این سازمان را هر قدر خارجی ما ميباید این باشد که در
، و بعد هم احتماال حسابش را بکلی ممکن باشد بی اثر و کوچک کنيم

 چاپ نيویورک The Transatlantic Crisisبه نقل از کتاب  ( “برسيم
١٩٨٢ .(  
 معاون هئيت نمایندگی ایاالت A. Lichensteinليشنشتين    . آقای آ

:  اظهار داشت١٩٨٣تامبر  سپ١١متحده در سازمان ملل متحد در 
، ، اگر سازمان ملل متحد با ما موافق نيستهمين است که هست“

 etنقل از کتاب  (“بهتر است فکر دیگری برای خودش بکند

 103 

مسلما . توليد و سود دهی آن برای سرمایه بين المللی خواهد شد
 و بورژوازی تکنوکرات که در  بازار“محترم“بخشی از تجار 

سرمایه خارجی باین همه . قدرت شریک و سهيم اند تجزیه ميگردند
سرمایه خارجی ميرود تا امنيت خویش را نه . مفت خور نياز ندارد

بطور موقت بلکه بطور استراتژیک در ایران تامين کند و برای این 
ابل کار به یک طبقه همدست امپریاليسم و صميمی و پرنفوذ و ق

دولت ایران باید به کارگزار رسمی امپریاليسم . اعتماد نياز دارد
یعنی باید مانند سگ . تبدیل شود تا کارها بدون مانع بتواند بگردد

پاسبان مواظب باشد که به سرمایه امپریاليستی در ایران صدمه ای 
باید در . نخورد و نيروی کار الزم برای بهره کشی هميشه آماده باشد

نافع امپریاليسم قوانين نوینی را تدوین و تصویب کند و به خدمت م
چنين دولتی تائيدیه . اجرای بی برو برگرد آن نظارت نماید

، گسترش ، نقض حقوق بشرامپریاليسم را برای سرکوب مردم
، تيرباران و سرکوب اعتصابات کارگری و تمایالت ملی در زندانها

حقق جهانی کردن سرمایه  سازمان تجارت جهانی با ت.جيب بغل دارد
 از نظر سياسی ارتجاع محض را ،از نظر اقتصادی در مملکت ما

، ارتجاعی که با دست عناصر بومی به همراه ميآورد نيز با خود
زیرا این . منافع امپریاليستها و شرکتهای چند مليتی را تامين کند

هرگز این نيت را ندارد . سازمان در پی توسعه و پيشرفت ملل نيست
 آنها در پی غارت و ایجاد بهترین .بتراشد“ شاخ“که برای خودش 

شرایط بهره کشی هستند و برای تامين چنين شرایط بربرمنشانه ای 
  .از هيچ بربرمنشی فروگذار نخواهند کرد

، صندوق  خصوصی سازی ها در خدمت  سازمان تجارت جهانی
جنبه خصوصی سازیها فقط . بين المللی پول و بانک جهانی هستند

،  خصوصی سازی نظارت دولت را بر توليد و ایدئولوژیک ندارند
 ميبرد و دست سرمایه دار در نتوزیع و ماليات و نوع توليد از بي

خصوصی سازی درجه . استثمار باز ميگذاردو شدت چگونگی 
استثمار را افزایش ميدهد و در رقابت با کاالهای خارجی و یا 

شيانه تر در ممالک مجاور و یا سایر سرمایه گذاریهای مناسبتر و وح
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ولی گویا . در اختيار دولت است. عموم درآید یعنی دولتی شده است
در ایران برای خصوصی کردن اموال عمومی فرهنگ لغات جدیدی 

و صرفنظر از ماهيت این حرکت دولت روشن است . خلق کرده اند
نزاع حقوقی امر خصوصی کردن سرمایه های ملی و عمومی در 

صنایع کليدی و حياتی . این امر یک خيانت ملی است. ميان است
جامعه را که بهمه مردم تعلق دارد به مالکيت خصوصی مشتی 

      . آقازاده حکومتی در ميآورند
حميل سازمان تجارت جهانی به دولت ایران خواستهای خویش را ت

، ممانعت از پيدایش ، سرکوب کارگران، تغيير قانون کارميکند
، ممانعت از تاسيس سازمانهای اتحادیه های مستقل کارگری از دولت

، ایجاد ، مبارزه با تشکل کمونيستیسياسی ضد استثمار و بهره کشی
، بی توجهی به شرایط و محيط امن برای سرمایه گذاریهای خارجی

 آزادانه ارز بدون، خروج ک نرخی کردن ارز، یامنيت محيط زیست
، تامين برق و آب و زمين دولتی توسط سرمایه های خارجینظارت 

، ورود بدون گمرک صنایع پيش ساخته برای این سرمایه ها
 خصوصی سازی همه صنایع و ،امپریاليستی برای استقرار در ایران

الم تبدیل و در یک ک، آزادی اخراج کارگران از کارخانه ها شرکتها
  .دولتهای ملی به کارگزاران امپریاليستی

با نفوذ سرمایه های فرا مليتی در ایران آرایش بورژوازی ایران 
بخشی از این بورژوازی با سرمایه خارجی ادغام . تغيير خواهد کرد

. خواهد شد و به مدافع بومی سرمایه خارجی بدل خواهد گردید
، هژبر یزدانی ها  هائیضا، ر، خرم ها، ثابت پاسال هاخيامی ها

. جای خود را به بخش دیگری از مکالها و معممين نوین خواهند داد
بورژوازی کمپرادور نوینی در ایران سر بلند خواهد کرد که مستقيما 
بدتر از زمان شاه چماق سرکوب ارتجاع امپریاليستی خواهد بود و 

تقسيم مناطق کشور را بر اساس منافع سرمایه خارجی ميان خویش 
برق و آب و صنایع زیربنائی کشور باید از راه اخذ . خواهند کرد

ماليات از مردم در خدمت این سرمایه های غارتگر ترميم و 
قوای انتظامی و سرکوب در خدمت تامين امنيت . نگهداری شود
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سخنگویان امپریاليست آمریکا نه تنها این مطالب را بيان کرده اند 
سازمان ملل فقط تا آن حدودیکه . سهل است به آن عمل نيز نموده اند

منافع آزمندانه امپریاليست آمریکا را تامين کند و یا سرپوشی بر 
غارت و چپاول بين المللی وی باشد مورد تائيد امپریاليست 
آمریکاست در غير این صورت تمام تالش خویش را به کار ميبرد تا 

آمریکا یگانه کشوری است . انی خاتمه دهدبه عمر این سازمان جه
آمریکا در کنار . که بزرگترین بدهکاری را به سازمان ملل دارد

اسرائيل تنها ممالکی هستند که با صراحت مقررات و پيمانهای این 
تالش امپریاليست آمریکا تا با جعل سند . سازمان را لگد مال ميکنند

 را به عراق از و دروغپردازی جواز تجاوز استعماری خویش
ممالک جهان به زیر . سازمان ملل متحد بگيرد با شکست روبرو شد

بار زورگوئی و دروغگوئی امپریاليستهای آمریکا و انگلستان 
این بود که امپریاليست آمریکا عليرغم مخالفت ممالک جهان . نرفتند

از آن تاریخ تضادی . و دبير کل سازمان ملل به عراق تجاوز کرد
ن همه ممالک جهان و امپریاليستهای آمریکا و انگليس بزرگ ميا

در کنار این تضاد ممالک جهان سوم با قلدرهای . بروز کرده است
 باید تضاد ممالک امپریاليستی را بر سر ماهيت و نقش ،بين المللی

تقریبا بجز امپریاليست آمریکا سایر . سازمان ملل برجسته کنيم
م سازمان ملل را در دست داشته ممالک جهان ترجيح ميدهند که اهر

باشند تا بتوانند به لجام گسيخته گی امپریاليست آمریکا لگام 
این نزاع باین صورت بروز ميکند که . دیپلماتيک بزنند

امپریاليستهای کوچکتر ضرورت موجودیت سازمان ملل را حس 
ميکنند و برای آن بخاطر حفظ منافع خود احترام قایلند و تمایلی نشان 

آنها مثال از این ابزار استفاده . يدهند که بيکباره آنرا بی اعتبار کنندنم
ميکنند تا آمریکا  و انگليس را وادارند با به ميان کشيدن پای سازمان 
ملل به عراق و دادن رهبری به آنها سهم غارت سایر امپریاليستها 
 تامين شود و منابع و ثروتهای مردم عراق ميان آنها منصفانه تقسيم
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سازمان ملل متحد و احترام مشکوکی که امپریاليستهای . گردد
اروپائی به آن ميگذارند بر اساس منافع آنها و تضادیست که با 

ما کمونيستها در عين شناخت از ماهيت . امپریاليست آمریکا دارند
سازمان ملل متحد و اینکه بشدت در زیر نفوذ امپریاليستها بوده و از 

ه جوئی خویش در سر بزنگاه استفاده کرده و آن بخاطر ابزار سلط
ميکنند وجود این سازمان را نسبت به نبود آن مثبت ارزیابی ميکنيم 
و معتقدیم که سکوی خطابه دیپلماتيکی برای بيان خواستهای ممالک 

  .   است“دنيای سوم“

تضاد امپرياليستها بر سر عضويت در شورای امنيت 
 و حق وتو

لمان و ژاپن تالش ميکنند به عضویت دائمی هم اکنون امپریاليست آ
این عرصه . سازمان ملل در آیند و حتی از حق وتو برخودار شوند

مبارزه جدید متناسب با منافع جهانی امپریاليستهای ژاپن و آلمان 
آنها نميخواهند شاهد آن باشند که با زور آمریکا تصميماتی در . است

ریاليست آلمان را لگد مال سازمان ملل اتخاذ ميشود که منافع امپ
از این گذشته اشغال یک کرسی دائمی در شورای امنيت . ميکند

سازمان ملل و دارا بودن حق وتو این امکان را به آلمان ميدهد که از 
نفوذ بيشتری در ميان سایر ممالکی که فاقد این امتياز هستند 

ین یا برخوردار گردد و به نسبت اتخاذ موضع در سازمان ملل بنفع ا
حق وتو برای آلمان . آن گروه از آنها تقاضای امتيازات بيشتری بکتد

، و حتی تا موقعيت وی را در عرصه دیپلماتيک تقویت ميکند
 این حق وتو این امکان را .ازدسحدودی وی را از فرانسه مستقل مي

با “ جهان سوم“به آلمان ميدهد تا به عنوان حامی منافع ممالک 
ليکن امپریاليست آمریکا با .  حق وتو به ميدان آیداستفاده از اسلحه

هم اکنون ما با . دادن چنين حقی به آلمانها به مخالفت برخاسته است
عرصه جدیدی از بروز تضاد اروپا با آمریکا در سازمان ملل 

امپریاليست آمریکا تمام تالش خویش را برای بی . روبرو هستيم
  . ميبرداعتبار کردن سازمان ملل متحد به کار
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المی در تسليم شرم مبارزه برای لغو قراردادی که رژیم جمهوری اس
آور خویش با امپریاليستها بامضاء رسانده است زمينه مناسبی برای 

زیرا حزب . بسيج مردم عليه عليه امپریاليسم و ارتجاع داخلی است
، تجاوز و تعدی به ، جاسوسی آنهاما بر آنست دیکته امپریاليستها

 پایان ء این قرارداد نه تنها به، تهدید و ارعاب آنها با امضاایران
این زورگوئی و قلدرمنشی و . نرسيده بلکه تازه آغاز شده است

شانتاژ بين المللی به غرور ملی مردم ميهن ما صدمه زده و زمينه را 
حزب ما باید بعنوان نخستين تشکلی . برای بسيج آنها فراهم ميآورد

که ماهيت استعماری این قرارداد را برمال ساخت شعارهای بسييج 
ابطال این . سبی را برای رزم سياسی خویش برگزیندکننده و منا

قرارداد خواست عمومی مردم ایران است و حزب ما از هم اکنون 
  .اعالم ميکند که این قرارداد استعماری را برسميت نميشناسد

 قانون اساسی ۴۴مجمع تشخيص مصلحت رژیم بر خالف اصل 
رگانی ، نهادهای باز درصد سهام بنگاه ها ۶۵جمهوری اسالمی 

 این بدان مفهوم .دولتی را به بخش خصوصی تصویب کرده است
است که یکی از ارکانهای اقتصادی نظام که بخش دولتی باشد 

 قانون اساسی ۴۴بتدریج در بخش خصوصی ادغام ميگردد و از بند 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام آقای . چيزی باقی نخواهد ماند

وخامت اوضا ع گردیده است محسن رضائی که متوجه انتقادات و 
 آمده است که ۴۴ در صدر اصل “ :در توجيه نقض این اصل ميآورد

. این نوع  فعاليتها جزء مالکيت عمومی است و در اختيار دولت است
باین ترتيب یکی از ارکان . “اما نگفته که جزء مالکيت دولت است

 بخودی خود  تکيه شده بودن به آ۴۴اقتصادی نظام که در اصل 
جزء ....  در صد بنگاه ها و۶۵زیرا اگر . حذف و نامرئی ميشود

 در صد بقيه آن ٣۵مالکيت عمومی است و بدولت ربطی ندارد پس 
نيز جزء مالکيت عمومی است و به دولت ربطی ندارد و با استناد به 

را خصوصی اعالم ... ها ودا، نهاین استدالل ميتوان همه بنگاه ها
ت عمومی و یا ملی در وجود دولت بعنوان در همه دنيا مالکي. کرد

اگر جنگلها ملی شود و به مالکيت . نماینده عموم و ملت تجلی ميکند
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نيز بر این نظریم که حاکميت کنونی نتوانسته است اسالم واقعی را 
ر ایران پياده کند ولی این شکست روحانيت را در استقرار اسالم د

مذهبيها و شاهپرستان به شمار -واقعی در ایران سند حقانيت ملی
وظيفه ما کمونيستهاست که نشان دهيم اسالم واقعی آن . نميآوریم

اسالمی که . است که در افغانستان و عربستان سعودی اجراء ميشود
به علت سطح رشد فرهنگ مردم و درجه در ایران اجراء ميشود 

تکامل اجتماع ما نميتواند بيش از این ماهيت ارتجاعی و ضد بشری 
، از جنبه ، اسالم در ایران صرفا از این جنبهخویش را نشان دهد

از . درجه غلظت عقب ماندگی و ارتجاعی خویش اسالم واقعی نيست
لی فراموش و. این نقطه نظر اسالم در ایران اسالم واقعی نيست

نکنيم که وظيفه ما کمونيستها در درجه نخست مبارزه ضد مذهبی و 
، ما تسلط مذهب را ناشی از جهالت اجتماع و ناشی ضد خدا نيست

واقعيت وجود طبقات ستمگر در جامعه ناشی از از عقب ماندگی و 
 این است که باید مضمون فعاليت را بر مبارزه طبقاتی و .ميدانيم

ی قرار داد و انتقاد به مذهب و نفی آن نيز باید از کسب قدرت سياس
  . این دریچه صورت گيرد

 در عرصه اقتصادی
...  و ، پتروشيمی، مس، گازدر کنار خصوصی سازی صنایع نفت

که منابع طبيعی ایران را از کنترل دولت خارج کرده در اختيار 
صاحبان صنایع خصوصی که از وابستگان به مافيای قدرت در 

در مسئله  انرژی ، رژیم جمهوری اسالمی  هستند ميگذاردایران
بر اساس اطالعات . هسته ای نيز به خيانت بزرگتری دست زده است

منتشر شده گویا آنها آینده تامين انرژی ایران را به حراج 
امپریاليستها گذارده و پذیرفته اند سوخت نيروگاههای هسته ای را با 

تی بخرند و ميهن ما را از این نظر تا بهای گران از ممالک امپریاليس
چنين خيانتی مانند خيانتی است که . ابد وابسته به اميال آنها گردانند

رضا شاه قلدر با یک حکم تهدید آميزش به تمدید قرار داد نفت 
حزب ما بر آنست که .  سال آینده اقدام کرد۶٠ برای “دارسی“
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امپریاليست ژاپن برای نخستين بار عليرم اینکه یک قانون اساسی 
 ٩پاسيفيستی پس ازجنگ جهانی دوم  به تصویب رسانده و در  بند 

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

هدف “، به بهانه اعزام سرباز به عراق با ستدسایر ملل بفر
 و با موافقت امپریاليست آمریکا زمينه را برای “صلحجویانه

آنها  خط . فراهم آورده استاقيانوس آرام  منطقه ميليتاریسم ژاپن در 
 برای ده سال آینده ٢٠٠۴مشی دفاعی خویش را در ماه دسامبر 

 “ماموریتهای بين المللی“ر بر این اساس ژاپن ميتواند د. تعيين کردند
این همان بوی تعفن جنگ .  شرکت کند“حفظ صلح جهانی“برای 

ژاپن تصميم . است که ميخواهند بنام صلح به مردم جهان بفروشند
ژاپن این تغيير . گرفت محدودیتهای صدور اسلحه را تسهيل کند

سياست خویش را مربوط به مبارزه عليه تروریسم و وضعيت 
ارتش دفاع “ائی جهان دانسته و نام ارتش خویش را سياسی جغرافي

آنها به صراحت جمهوری خلق چين و کره .  نهاده است“از خود
شمالی را خطری برای امنيت ژاپن اعالم کرده و در پی افزایش 

حتی . سریع بودجه نظامی و تقویت ارتش و قوای تسليحاتی خویشند
. واز استسخن بر سر عمليات پيشگيرانه و موشکهای دورپر

امپریاليست آمریکا به ميليتاریستهای ژاپنی برای محاصره چين و 
ژاپن نيز خواهان حق وتوست تا بتواند موقعيت . روسيه نياز دارند

 .خویش را از هر نظر تثبيت نماید
ما در عين اینکه برای هيچ . برای کمونيستها وضعيت روشن است

همه ممالک باید از کشوری حق وتو را برسميت نميشتاسيم معتقدیم 
، ما در عين اینکه ميدانيم حقوق و احترام مساوی برخوردار باشند

ملل در خدمت مطامع امپریاليستها قرار گرفته و در  ابزار سازمان
آینده نيز ميگيرد و تجارب تلخ کنگوی لومومبا تکرار ميگردد ولی با 

 زیرا .این سازمان را به نبود آن ترجيح ميدهيموجود وجود این بود 
            .ء بيشتر امپریاليسم باشداین تریبون هنوز ميتواند محملی  برای افشا
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 ابزار دادگاه کيفری جهانی در خدمت کيست؟
، اتحادیه اروپا در این تضاد فقط در عرصه دیپلماتيک ظهور نميکند

دادگاه کيفری جهانی است که همه ممالکی که سند آنرا تاسيس پی 
هد ميشوند از ارتکاب به جرایمی که جنایت عليه  متع ميکنندءامضا

این دادگاه ميتواند سربازان . بشریت محسوب ميگردد خودداری کنند
ء نموده است با همين اتهام بر کشوری را که این سند را امضا

 گرچه که تاسيس این دادگاه برای تامين منافع .دصندلی دادگاه بکشانن
 خویش را با ظاهری آراسته و امپریاليستهاست وميخواهند مخالفين

 ما با نمونه مسخره و -بعنوان مجرم جنائی بپای ميز محاکمه بکشانند
قالبی آن هم اکنون در الهه در برخورد به اسلوبدان ميلوسوویچ 

 ولی از جانب دیگر امپریاليستهای اروپائی قصد دارند -روبرو هستيم
مهار زده و تا به افسارگسيختگی و جنایتکاری امپریاليست آمریکا 

، ميتوانند بر سر راه جنایات بيشمار آنها عليه بشریت مانع ایجاد کنند
. نيز بخوابد خانه آنهاآینده در زیرا ميدانند که  این شتر ميتواند در 

آنها فقط با جنایاتی موافق هستند که خودشان در نتيجه منافع آزمندانه 
 بمب اتم در تجارب استفاده از. شان عليه بشریت مرتکب شوند

، استفاده از بمب ميکروبی برای نخستين بار هيروشيما و ناکازاکی
 بمبهای آتشزای ،، استفاده از بمب ناپالم و نيتریومدر جنگ کره

، کامبوج و  و سایر بمبهای شميائی وخوشه ای در ویتنام،فسفر
 هزار هکتار جنگل را به تمامی نابود کرد، ۵۶٨ که حداقل الئوس

، ، خوشه ای و ناپالم و گازی در افغانستانبمبهای صوتیاستفاده از 
استفاده از بمبها و گلوله های رادیو آکتيو در یوگسالوی و جنگ 

، استفاده از گازهای سمی و بمب ناپالم بدست صدام نخست عراق
نشان ميدهد که این .  .حسين عليه ایران و مبارزان کرد عراقی و
 نيز در خانه اروپائی ها شتر ممکن است اگر مهار نشود روزی

آنها ميخواهند امپریاليست آمریکا به قواد معينی از بازی . بخوابد
همه ميدانند که رفتار امپریاليستهای استعمارگر در  .موظف گردانند
 هزار ١٣٠ هزار نفری فلوجه و کشتار بيش از ۴٠٠بمباران شهر 

ليستهای رفتار امپریا. مردم عادی در عراق جنایت عليه بشریت است
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ما خواهان آن هستيم که مردم در تحريم . انتخابات است
، انتخابات فعاالنه شرکت کنند و آنرا با سلطنت و رفراندمش

 به تجاوزش و سرنگونی رژيم و تهديدم با نفی امپرياليس
 سياست تحريم فعال انتخابات .جمهوری اسالم پيوند زند

 سياست رژيم جمهوری اسالمی به منظور مشروعيت ءافشا
  .  بخشيدن تبليغاتی به خويش است

حرب ما بر آن است که آنچه خطر تجاوز امپریاليست آمریکا را به 
علی و پر سرو ایران به صفر ميرساند برگزاری یک انتخابات ج

، صدا نيست که بهر صورت به این رژیم مشروعيت نخواهد بخشيد
، ایجاد هسته های مقاومت ، تسليح مردم استتکيه به مردم استبلکه 

برای جنگ شهری و تدارک برای دفاع از شهرها و حيثيت مردم 
 . و در عين حال تکيه بر دوستی با مردم منطقه است.کشور ماست

اند با رهبری آخوندهای جمهوری اسالمی که به این مبارزه نميتو
دفاع از . جای ایران در پی حفظ و بقاء خود هستند صورت گيرد

تماميت ارضی ایران در مقابل استعمار با رهبری توانای حزب طبقه 
  .کارگر ایران ميتواند تحقق پذیرد و ال غير

نکته دیگری که ذکرش از اهميت برخوردار است تالشی است که 
مذهبی ها و شاهپرستان و هواداران امپریاليسم و ارتجاع به -ملی

عمل ميآورند تا مجددا مذهب را که مورد طرد مردم قرار گرفته 
مجددا . است و بسياری به ماهيت آن پی برده اند مجددا مجلسی کنند

آنها تبليغ ميکنند که . این افيون را برای تخدیر مردم بخورد آنها دهند
روحانيت مترقی و پيشرفته و روحانيت . وع استروحانيت بر دو ن

آنها  مدعی ميشوند که آنچه خمينی انجام داده است و . قشری
مریدانش آنرا به کمال رسانده اند اسالم نيست و با اسالم سرسوزنی 

این روش تحميق برای آن است که از اسلحه . خویشاوندی ندارد
پيش است برای خلع مذهب در ایران آینده و پس از انقالبی که در 

. سالح روحی زحمتکشان و تحميق مردم دوباره استفاده کنند
 مذهبی هميشه چشم به عقبگاه تاریخ دارند و قادر –نيروهای ملی 

البته ما کمونيستها . نيستند بند ناف خویش را از ارتجاع مذهبی ببرند
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، مسئله اسکله های آزاد و بودجه ، حل مسئله ملی در ایرانقانون کار
 و برخورد به حقوق و نظام مالياتیمذهبی مبهم بنيادهای رنگارنگ 

، برخورد مدنی و دموکراتيک مردم و آزادیهای سياسی و اجتماعی
 و نظایر آنهابه شورای نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت رژیم 

آنچه به روشنی ميتوان به آن تکيه کرد آن است که  . چيست؟
هيچکدام از این جناحهای عجيب و غریب مدافع منافع کارگران و 

آنها حتی از منافع قشرعظيمی از . زحمتکشان شهر و روستا نيستند
 ادارات و ، کارمندانخرده بورژوازی ایران نظير روشنفکران

آنها زن . زگاران حمایت نميکنندکارخانجات دولتی و غير دولتی، آمو
این بخش . ستيز و ضد علم هستند و به دشمنی با جوانان برخاسته اند

 ميليون رای است و بيش از دو سوم جمعيت ایران را ۴٠شامل 
عمال جناحهای ارتجاعی حاکميت در پی تقسيم قدرت . تشکيل ميدهد

ا که آنها سنگی ر. در ميان خویش و تامين آینده گروه خویش ميباشند
برای زدن بر سر مردم بلند کرده بودند حال بر پاهای خود آنها 

  .ميافتد
خامنه ای در نماز عيد فطر امسال در باره اهميت انتخابات دوره نهم 
ریاست جمهوری و سياستی که باید در پيش گرفته شود در عين تائيد 

واند همه نامزدها اظهار داشت که باید کسی را به پيش انداخت که بت
وی دست خود را رو کرد و اظهار . حداکثر آراء را به کف آورد

راهبرد اساسی که باید مورد توجه و عمل همه قرار گيرد “: داشت
 لتالش برای حضور حداکثر مردم در این انتخابات است تا به فض

رگزاری یکی از بهترین و پرشورترین انتخابات بار دیگر بالهی با 
شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسالمی حماسه ای ملی آفریده 

 وی اميدوار است با شرکت .“و ملت سرافراز ایران مایوس گردد
وسيع مردم و تقلب در انتخابات مشروعيت جهانی کسب کند و بتواند 
کاالی جمهوری اسالمی را بعنوان یک انتخاب آزاد و در شرایط 

طر تجاوز آمریکا به و با این کار خ. دموکراتيک به جهانيان بفروشد
رژیم جمهوری اسالمی به چنين مشروعيت . ایران را دفع نماید
 تحريم ،شعار حزب ما در اين زمينه. تبليغاتی نياز دارد
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، قندوس و سایر ، گوانتاناموآمریکائی در زندانهای ابوغریب
زندانهای مخفی و علنی در عراق و افغانستان و بر روی کشتيهای 
آمریکائی در دریای آزاد رفتاری جنائی و مستوجب محاکمه علنی 

 ولی امپریاليست آمریکا با خيال ،در یک دادگاه بين المللی است
  .بيشمار توسل ميجوید و ککش هم نميگزدراحت به این جنایات 

. البته اروپا خواهان مجازات مرتکبين به جنایت عليه بشریت نيست
زیرا اگر چنين بود باید در درجه اول تمام کسانی را که با یک دروغ 
زمينه تجاوز ناتو به یوگسالوی را فراهم کرده بودند محاکمه ميکرد 

واپيماهای ناتور ا بعهده و مسئوليت قتل عام مردم کوزوو توسط ه
ولی آنها برعکس ميلوسوویچ را که از استقالل یوگسالوی .  ميگرفت

 امضاء نکرد “رامبوليه“دفاع کرد و سند رقيت یوگسالوی را در 
جنایتکار جنگی معرفی کرده اند که سندی برای محکوميت وی 

دادگاه کيفری جهانی مرجعی برای مجازات جنایتکاران . ندارند
و . اصد امپریاليستهای اروپائی استدادگاهی برای پيشبرد مق، نيست

تائيد چنين مرجع یک طرفه ای مانند آن ميماند که کسی طناب دار را 
امپریاليستهای اروپائی نيز در حقيقت این . به گردنش خودش بياندازد

مرجع جهانی را ساخته و پرداخته اند تا در کنار مهار زدن به 
وب در سایر ممالکی را که زیر بار سلطه آنها ، عناصر نامطلآمریکا

نميروند به تهدید و بپای ميز محاکمه بعنوان جنایتکار جنگی کشاندن 
دادگاه کيفری جهانی در واقع یک ابزار تجاوز . سر به نيست کنند

، ابزار حسابگری و معامله ایدئولوژیک امپریاليستهای اروپائی است
  .گری است نه دفاع از حقوق بشر

   
  تضاد بر سر ورود ترکيه به اتحاديه اروپا 

این . ترکيه یکی از متحدین پر و پا قرص و مورد اعتماد آمریکاست
سال است تالش ميکند که به اتحادیه اروپا بپيوندد و ۴٠دولت حدود 

هر روز از طرف این اتحادیه با مشکالت وموانع و خواستهای 
پذیرش ترکها برای آخرین شگرد اروپا وعده . جدیدی روبرو ميشود

، آنهم  مشروط بر اینکه در این مدت  سال دیگر است١۵مذاکره در 
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ترکيه مشکل حل مسئله کردها را . به ساز اروپا صميمانه برقصد
 و استدر آسيای مرکزی فراوان نفوذ این کشور دارای ، دارد

. را در تاریخ خود داشته استسياست پان ترکيستی توسعه طلبانه ای 
های رو به رشد ترکيه در عين حال توانسته اند پان اسالميست

اسالميسم را با پان ترکيسم ملهم از امپراتوری عثمانی مخلوط کرده 
کشور مستقل ، اشغال و از آن معجونی برای هویت خویش بسازند

،  چشم  داشت تاریخی به آذربایجان ایران و جمهوری قبرس
ت کرکوک و بلعيدن ، اشتهای بلعيدن چاههای نف)آران(آذربایجان
، همه از سياست توسعه طلبانه این کشور در خاک عراقبخشی از 

ترکيه با تمام ممالک همجوارش در تنش بسر . منطقه حکایت دارند
ميبرد و با آنها روابط حسنه ندارد، این کشور غالم حلقه بگوش 

بطور بی سر و صدا در ، در افغانستان و حتی آمریکا در جنک کره
تضاد با سوریه بر سر منابع آب و همدستی با .  و هست بودهعراق

 ترکيه را به یک عامل تحریک  و غير قابل ،اسرائيل در منطقه
حضور چندین ميليون تبعه . محاسبه برای اروپا تبدیل کرده است

ترکيه در اروپا که هم هویت اسالمی خویش و هم هویت ترکی 
ملی حفظ ميکنند  “گتوهای“خویش را با چنگ دندان و با ایجاد 

اگر ترکها . عوامل نگرانی آور برای امنيت اروپا به حساب ميآیند
، به معنی اروپائی شدن کردها نيز هست و اگر کردها اروپائی شوند

اروپائی به حساب آیند باید استدالالتی یافت که عراقيها و ایرانی ها 
ئی به  اروپا،بهر صورت نميتوانند با داشتن چندین ميليون سکنه کرد

 بذری کاشته ميشود که معلوم ، در حقيقت در منطقه.حساب آیند
همه چيز با . نيست محصول آن در ده سال آینده چگونه باشد

بذر اختالفات جدید در . احتماالت و ریسک و قبول خطر همراه است
اگر ترکها اروپائی اند تکليف این روح قانون . منطقه کاشته ميشود

آیا . ی را عمال تابع ترکيه ميداند چه ميشوداساسی ترکيه که هر ترک
ممالک آسيای مرکزی و قفقاز به صرف ریشه ترکی از جمله چچن 
ها نيز اروپائی هستند؟ خط تمایز را از کجا باید کشيد؟ مالکهای 

تکليف ميليونها . حقوقی و سياسی باید مجددا و با احتياط تعریف شوند
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وحش که ترسيم کردیم و منظره ای از جناحبندیهای مافيائی حاکميت 
 حاشيه های افراطی جناح راست افزوده ،در اختيار ما ميگذارد

هر روز عده ای نامی . ند که مخالف علی الریجانی هستندميشو
“ بنياد غدیر“. برخود ميگذارند و برای بقيه خط و نشان ميکشند

حجتيه به ميدان ميآید و یا هاشمی شاهرودی تشکيالت اطالعاتی و 
 و با تشکيالت شورای نگهبان و انتظامی خویش را بنا ميکند

 دسته ها و گروه ها بر سر پاسداران در ميافتد، ولی اختالف این
غارت و کسب دامنه نفوذ هر چه باشد از نظر طبقاتی ميتوان همه 
آنها را در یک دیگ ریخت و گفت در پس این مبارزه بين جناحها و 

 بنظر ميرسد ، اهرم اساسی قدرت،دسته های مختلِف مافيای اسالمی
بوط که در دست سرمایه داری کالن تجاری بازار و تکنوکراتهای مر

جناحی که طالب خصوصی سازی سرمایه های . به این جناح است
 از بازار و پيوستن به سازمان تجارت جهانی و زدائی ، نظمدولتی

 و بازار خصوصی سازی بانکهاو ورود به شبکه ، تعدیل اقتصادی
بورس است عمال از سياست نئو ليبرالی محافظه کاران امپریاليستی 

 نفوذ مالی فراوان و سرمایه گذاریهای رفسنجانی با. حمایت ميکند
کالن در عرصه نفت و تجارت کالن و مقاطعه کاریهای بزرگ 

وی . دولتی نمایندگی این بخش از سرمایه داری را بعهده گرفته است
با سياست شل کن سفت کن ميخواهد قيمت خویش را افزایش دهد و 

 رسما به این عاليجناب سرخپوش هنوز. تنور انتخاباتی را داغ کند
ميدان نيامده است و در پشت پرده مشغول چانه زنی و سنجيدن نرخ 

، بر سر ، بر سر حفظ خود استدعوا بر سر بقا است. بازار است
برای ارزیابی . ایجاد محافل قدرت برای غارت راحت تر است

طبقاتی باید دید که هر کدام از این دسته ها  در شعارها و برنامه 
م طبقه اجتماعی را مد نظر دارند و ماال منافع های خود منافع کدا

خواستهای سياسی و اقتصادی آنها در . کدام طبقه را  تامين ميکنند
مثال برخورد به امر . ماهيت خویش و نه در ادعاهای آنها چيست؟

، پيوستن به خصوصی سازیها از جمله در مسئله سرمایه ملی ما نفت
، سرمایه گذاری خارجی، می، مسئله انرژی اتسازمان تجارت جهانی
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افزایش بهای . برای مناسبتهای ضروری به ميدان ميآیند نياز دارند
  .  نفت امکان تنفس ارتجاع مذهبی را افزایش ميدهد

ده ها نام و گروه و دسته به ميدان آمده اند ولی ماهيت همه این گروه 
ها که امروز بعلت شرایط پدید آمده رو شده است در خدمت حفظ 

آنها . اسالمی و این نه به مفهوم حفظ اسالم استرژیم جمهوری 
ميخواهند قدرت سياسی را برای غارت و مال اندوزی حفظ کنند و 

در این راه با امپریاليستها در درجه اول . اسالم وسيله فریب آنهاست
خيانت در مسئله . آنها خواهان کنار آمدن با آمریکا هستند. کنار ميآیند

ن در مسئله افغانستان و عراق نشانه های ، کنار آمدانرژی هسته ای
  .این عقب نشينی آنهاست

جناح معروف به راست که قدرت را در دست دارد متشکل از جامعه 
، جمعيت موتلفه و جامعه حوزه علميه قم ، جامعه مدرسينروحانيت

اسالمی مهندسين  است که ظاهرا با انتخاب غالمعلی حداد عادل به 
جناحی که خود را اصولگرا در جناح . تریاست جمهوری موافق اس

راست ميداند و شامل جمعيت ایثارگران و ائتالف آبادگران است 
مخالف ریاست جمهوری علی اکبر والیتی است که عضو جمعيت 
موتلفه اسالمی است و این در حالی است که ميگویند سنت گران و 
ر عمل گران جناح راست موافق نامزدی عل اکبر والیتی دست اند

ظاهرا . کار ترورهای خارج از کشور برای ریاست جمهوری هستند
گفته ميشود که سياست مداران جوانتر جناح راست از علی الریجانی 
مسئول سابق صدا وسيما جمهوری اسالمی دفاع ميکنند این سياست 
مداران جوان گروه های وابسته به سپاه پاسداران هستند و افراطيهای 

ی الریجانی هستند و موافق محمود احمدی جناح راست مخالف عل
نژاد قاتل دکتر سامی ميباشند از این جمله اند دارو دسته حسين 

 در کنار اینها سروکله ارزشگران پيدا ،شریعتمداری در نشریه کيهان
ميشود که مخالف اصولگرایان اند و مدعی اند که آنها از عدم 

این . ه کرده اندحضور اصولگرایان برای تصاحب قدرت سوء استفاد
ها موافق علی اکبر والیتی  و مخالف احمدی نژاد هستند در حاليکه 

باین باغ . ایثارگران از احمدی نژاد و حداد عادل حمایت ميکنند
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وپا از عراق و ایران و سوریه پناهنده ایکه وارد خاک ترکيه یعنی ار
تکليف پيمانهای نظامی ترکيه با اسرائيل و تکليف . ميشوند چه ميشود

توافقات مرزی با ایران بر سر مسئله امنيت مرزی و بسياری 
قراردادهای موجود دیگر چه ميشود؟ ترکيه متحد آمریکاست و 

 در آمریکا ميخواهد هر طور شده ترکيه را بعنوان استخوان الی زخم
اروپا نگهدارد و عضویت در اتحادیه اروپا را بعنوان رشوه برای 

برخورد دول . خدمات ترکيه در سایر نقاط جهان به وی ارزانی کند
، اروپائی به ترکيه آنطور که ادعا ميشود ترس از مذهب اسالم نيست

. ، سياست و امنيت نظامی اروپاستترس از نفوذ آمریکا در اقتصاد
ع  مسلمان انگليسی و یا فرانسوی کم هستند که حال مگر تعداد اتبا

مسلمانان ترکيه توليد اشکال بنمایند؟ مگر آلبانی و بوسنی هرزه 
گوین مسلمان نيستند و بخشی از اروپا محسوب ميشوند؟ پاره ای از 
احزاب اروپائی اميدوارند با جلب ترکيه به اروپا باعث جدائی آنها از 

تسهيالتی فراهم ميکنند و بویژه  برای آنها، این است که آمریکا شوند
متکی بر در صد  ميخواهند نقش ارتش کماليستی ترکيه را که صد

آنها ترکيه را با وعده پذیرش اتحایه . دآمریکا است به حداقل برسانن
اروپا به یک جنگ فرسایشی ميکشانند و هر روز مطالبات جدیدی 

.  اميال خود گردانندمطرح خواهند کرد تا بورژوازی ترک را مطيع 
“ گردابی“ترکيه را به . آنها مشغولند تا با پنبه سر ترکيه را ببرند

، آینده ای بحران زاستبشدت متها ترکيه وکشانده اند که برای حک
این  و تاریک و ناروشن دارد و آنها در لبه پرتگاه تجزیه قرار ميدهد

 شدن آنها “اروپائی“ ساله ۴٠تبليغات و سياست مهيبی برای شکست 
 با این شکست خطر افزایش نفوذ مسلمانان رادیکال .خواهد بود

، پان آنها را به ایران نزدیکتر ميکند، درترکيه تشدید ميگردد
ترکيستها را مجبور ميکند در سياستهای خویش در مورد ایران و 

 ميانه و قفقاز تجدید نظر کنند، مسلما یسوریه و اسرائيل و آسيا
 در سرنوشت سياست ترکيه که با تردید به تحوالت آتی عراق

تاثير  ، نگاه ميکند درعراقاقدامات اسرائيليها و آمریکائيها و اکراد
 سابقا یونانی “ازمير“ پاره ای از محافل اروپائی حتی .خواهد داشت
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 را بخشی از اروپا به )کنستانيپولسقسطنطنيه یا (نشين  واستانبول
 تا درون خاک ترکيه به مرزهای حساب ميآورند و مرزهای اروپا را

مسئله ارمنستان و کردستان . ميکنند امپراتوری روم شرقی نزدیک 
، قتل عام ارامنه و قبرس اشغالی و مناطق سابقا یونانی نشين ترکيه

اری مجالس اروپا بعنوان جنایت عليه بشریت ناميده شده يکه در بس
ر نوسان  چون شمشير دموکلسی بر باالی سر دولت ترکيه داست

است بدون آنکه امپریاليستها واقعا دلشان برای ارامنه و یا اکراد و یا 
نقشه ارمنستان بزرگ  و کردستان مستقل .  یونانيها سوخته باشد

بزرگ به رخ دولت ترکيه کشيده ميشود وترکيه را به سمت تجزیه و 
 .ترکيه باید تا آستانه ورود به اروپا جان تهی کند. بحران سوق ميدهد

از این دریچه است که باید تضادهای ترکيه با اتحادیه اروپا و تضاد 
ممالک اروپائی را با یکدیگر بر سر عضویت ترکيه در اروپا دید و 

ترکيه در . آینده بحرانی ترکيه در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد
، وضعيت زیر بار وامهای سنگين امپریاليستی کمر خم کرده است

این وضعيت نامتعادل ترکيه را . دت خراب استاقتصادی آن بش
 ایران نزدیک شده و مشکالت مجبور کرده است تا به روسيه و

 بنظر ميآید که در کنار هوادران نظریه .خویش را با سوریه حل کند
پيوستن به اروپا  نظریه جدیدی جان ميگيرد که از تجزیه ترکيه در 

 نجات ترکيه را نه در کوره بحرانی که در راه است ميهراسد و راه
نزدیکی به ا روپا و آمریکا بلکه در نزدیکی به ایران و روسيه و 

نقش ناروشن امپریاليست آمریکا و صهيونيستهای . سوریه ميبيند
منطقه . اسرائيل در کردستان عراق  این روند تحول را تسریع ميکند

 حز. خاورميانه در آتش تحوالت ميسوزد و آبستن حوادث مهمی است
با ارزیابی از این وضع برای همکاری با ) توفان(ب کار ایران

   .کمونيستهای منطقه و از جمله ترکيه اهميت ویژه ای قایل است
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اطالعاتی و امنيتی و نظامی را نيز ایجاد کرده است بطوریکه سگ 
وقتی پاسداران به صرف داشتن اسلحه در . صاحبش را نميشناسد

 دارند و باین اتکاء بهمه دست سازمان اطالعاتی و زندانها خود را
زور ميگویند و بر باالی حتی قوانين خودشان قرار ميگيرند سران 
مافيای مذهبی هرکدام برای زورگوئی و ایجاد امنيت برای خود و 

وقتی موازین .  امپراتوری مسلح خویش را ایجاد کرده اند،نفی قانون
ارده شود و قوانين معتبر و قابل احترام عمومی مستمرا بزیر پا گذ

وقتی قانونی برای . امنيت عمومی و احساس امنيت نيز از بين ميرود
، هر حمایت عمومی که همه در مقابل آن یکسان باشند در ميان نباشد

 سنگ بنای مشترک .کس در پی دفاع از امنيت و جان خود است
این وضعيت عناصر حاکميت را نيز در . جامعه برهم ميریزد

جامعه مدنی به . ان ومال خود ایمن نيستهيچکس به ج. برميگيرد
دیگر قانون حامی کسی . دوران امنيت قبيله ای و طایفگی بر ميگردد

سخن . نيست بلکه هر کس بيشتر پسر و عمو دارد حاکم مطلق است
اکنون بر سر آن است که کدام گروه در قدرت چه بخشی از قدرت 

قبای مافيائی از اقتصادی و سياسی را از آن خود کند تا در مقابل ر
نزاع . امنيت بيشتر و یا کامل برخوردار باشد حرفش برو داشته باشد

بر سر این است که بعلت افزایش بهای نفت و افزایش در آمد ارزی 
هر بخش از این مافيا اهرمهای . ایران سهم هر گروهی چقدر است

اعمال نفوذ خویش را دارد و بر عليه دیگران پرونده سازی ميکند و 
نقدر موضوعهای داغ  برای پرونده سازی وجود دارد که آنها وقت آ

جمع آوری مدارک دزدیهای و رشوه خواریها و جنایتکاری متقابل 
این وضعيت پس از شکست جنبش دوم خرداد که جناح . را ندارند

راست یکه تاز ميدان شده است و بدون ترس ميتازد تسریع شده 
ا ه، آنها را به عقب رانده بودحضور فعال جنبش دو خرداد آن. است

 ليکن اکنون ميخواهند بدون ترس و واهمه از خشم مردم ميترسيدند
، حداکثر چپاول در حاليکه ميدان را برای جوالن خویش خالی ميبينند

 آنها به این بذل و بخششها از در آمد نفت برای .را به عمل آورند
زد بيکارانی که چسباندن عناصر مفتخور بسيج و سپاه و تامين دستم
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آخوندی که از عذاب جهنم باکی نداشته باشد ارکان دین و . ميدهند
اعتقاد ادعائی را به زیر پرسش برده است و این دقيقا امری است که 

  : چه خوب آورده اند. در ایران شاهد آن هستيم
  کاين همه قلب و وئيا باور نمی دارند روز داوری           گ

  .        دغل در کار داور می کنند
شکست جناح موسوم به اصالح طلبان به رهبری خاتمی یک نتيجه 
دیگر نيز به بار آورده است و آن وضعيت هرج و مرج غير قابل 

جناح سياه مسلط حاکم . کنترل کنونی و مملکت شتر گاو پلنگ است
ال به جان خود افتاده که خياليش از جانب رقيب راحت شده است ح

وحدت صوری آنها در مقابل جناح رقيب بيکباره درهم شکسته . است
و تضادهای مافيائی ناشی از غارتگری و سلطه جوئی ميان آنها و 
بویژه دور برداشتن سپاه پاسداران برای یک کاسه کردن قدرت 

  .افزایش یافته است
این قوه .  نيستقوه قضائيه در ایران مرکز دادگستری و تظلم خواهی

که در تمام جهان سرمایه داری بر اساس حفظ و حراست از تقدس 
مالکيت خصوصی بر وسایل توليد بوجود آمده و قوانين آن نيز بر 
همين اساس تشکيل شده است در ایران ابزار سرکوب عمومی و 

قوه قضائيه ابزاری . حتی سرکوب هواداران ناهمخوان نظام است
 جناحبندیهای داخل حکومت است تا بتوانند برای تسویه حسابهای

نفوذ دسته مافيائی خویش را گسترش دهند و از امتيازات دولتی و 
  .ذخيره ارزی ناشی از درآمد کالن نفت بيشتر بهره مند گردند

تضاد قوه قضائيه با شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی و سپاه 
ی و نظامی خود ، هر کدام در پی ایجاد نيروی اطالعاتپاسداران
، ریشه این امر در این است که دولت ميخواست که وزارت هستند

خانه ها و بنيادها بودجه خویش را خودشان تامين کنند و اینکه سپاه 
پاسداران دارای فرودگاه و بندر برای ورود و خروج کاال و قاچاق 
به داخل کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی است ناشی از هرج و 

ملوک و الطوایفی .  که خود دولت خاتمی باعث آن استمرجی است
در قدرت مذهبی و سياسی ملوک الطوایفی در اقتصاد و سازمانهای 
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ابزارهای ايدئولوژيک و اقتصادی اعمال نفوذ 
امپرياليستی در رقابت و تبانی با يکديگر بر 
 ضد طبقه کارگر و خلقهای جهان و دول مستقل

ليسمزبان مستعار امپريا  
نزاع ميان امپریاليستها طبيعتا با همان زبانی صورت  نميگيرد که ما 

آنها باید این نزاع را طوری پيش . کمونيستها به افشاء آن مشغوليم
ببرند که مردم و طبقه کارگر جهان به ماهيت تضادها و روشهای 

. آنها باید از کلمات دیگری در لفافه استفاده کنند. حل آنها پی نبرند
ر امپریاليستها این کار را نميکردند نه جائی برای مبارزه اگ

. ایدئولوژیک باقی ميماند و نه نيازی به درس و آموزش سياسی بود
طبيعتا کسيکه ماهيتا دزد و جانی وضد بشر باشد و خود را بهمين نام 

مردم خودشان خدمت . معرفی کند نيازی به افشاء جداگانه وی نيست
، مشکل زمانی پيش ميآید که جانيها. د رسيداین عفریته ها خواهن

عفریته ها و راهزنان خود را طور دیگری بغير از آنکه هستند 
، آنوقت است که کار معرفی کنند و به جعل سند و استدالل بپردازند

و ما در عرصه جهان با چنين . شناساندن آنها دشوار ميگردد
  .وضعيتی روبرو هستيم

اليستها برای گمراهی افکار عمومی حزب ما بر آن است که امپری
بيک مبارزه گسترده جهانی با یاری دستگاههای تبليغاتی و رسانه 

.. .، کتب و روزنامه ها و، صنعت سينما، ماهواره هاهای گروهی
این مبارزه ایدئولوژیک از . دست ميزنند تا سياه را سفيد جلوه دهند

. صورت ميگيردجمله در عرصه های زیرین که ما به آن ميپردازیم 
آشنائی با این شگردهای امپریاليستی ما را در مبارزه با آنها مسلط و 

 بشناساند  وحزب ما باید نه تنها این عرصه هارا بشناسد. مسلح ميکند
بلکه باید هر آن مترصد باشد تا عرصه های جدید این مبارزه 
ایدئولوژیک را با هوشياری به موقع کشف کند و مردم را به موقع 

     .         همراه با پيشنهادات راه های مبارزه با آن آگاه گرداند
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در کنار این امر امپریاليستها باید توجيهات تئوریک تهيه ببيند تا 
نمونه های این تئوریهای . تجاوز خویش را برحق جلوه دهند

  :عوامفریبانه را ميتوان از جمله در عرصه های زیر بيان کرد
وق بشر نسبت به ارزش حقوق ملل و ارزش حقبرتری “حربه 

، “حق ملل در تعيين سرنوشت خویش“، حربه “استقالل ممالک
مبارزه با دیکتاتوری و استقرار دموکراسی و انتخابات “حربه 
مبارزه عليه “، حربه  “ نسبت به آزادیامنيتبرتری “ ، حربه “آزاد

  ....و“ تروریسم

ل  سازمان مل،برخورد امپرياليستی به حقوق ملل
 متحد و حق ملل در تعيين سرنوشت خويش

سازمان ملل متحد بر اساس حقوق متساوی دول و ملل بوجود آمده 
حق حاکميت ملی و تماميت ارضی این ممالک در اسناد .  است

. سازمان ملل از طرف همه اعضاء آن مورد تائيد قرار گرفته است
 شده که در حقوقی که برای دول در نظر گرفته شده است صریحا قيد

کشوری نميتواند بدون سند و مدرک و بدون تصميم سازمان ملل 
متحد بر اساس موهومات کشور دیگر را مورد تجاوز قرار داده  و 

حق دفاع از خود به روشنی  تعریف شده . خاکش را به توبره بکشد
  .  است

، هر ليکن امپریاليست آمریکا این حق ویژه را برای خود قایل است
ر و هر موقع که اراده اش بر آن تعلق گرفت که از جا و هر طو
دفاع کند همه این حقوق برسميت شناخته شده بين  اش همنافع آزمندان

. المللی را که سنگ بنای سازمان ملل متحد است به زیر پا بگذارد
را “ عمليات پيشگيرانه“برای این منظور امپریاليست آمریکا تئوری 

 آن خویش را بر باالی سر قوانين و اختراع کرده است که مبتنی بر
 “عمليات پيشگيرانه“ تئوری .ملل متحد قرار ميدهد مقررات سازمان

که امپریاليست آمریکا آن را از خود در آورده است نفی سازمان ملل 
 است که دست امپریاليست ، تخریب آن و نقض همه مقررات آنمتحد

کند با این استدالل آمریکا را برای تجاوز  بهر جای دنيا که اراده 
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آنها سرمایه کالن تجاری را که با حاکميت در آميخته . و قمع کنند
، زیرا در هرج و مرج است به سرمایه داری صنعتی ترجيح ميدهند
، آنها عليرغم اول دارندو عدم امنيتی که ایجاد ميکنند بهتر امکان چپ

 مذهبيها نيز از انقالب واهمه دارند و از توده –اینکه ميدانند ملی 
مردم بيشتر تا از مالها ميترسند و حتی تالش دارند تا طعام فاسد 
مذهب را دوباره با ادویه جدید قابل بلع نمایند با آنها شدیدا برخورد 

، تيشان با آمریکائيها زیرا ميترسند که آنها بعلت روابط سن،ميکنند
 و تمایلشان به ایجاد امنيت برای شان ملیو روغن  رنگبعلت 

سرمایه و مالکيت خصوصی بطور کلی و احترام به قانون و امثالهم 
. بيشتر مورد توجه امپریاليست آمریکا قرار گرفته و رقيب آنها شوند
 در حاليکه این جناح ارتجاع سياه که هوادار بلبشو و هرج و مرج
می باشد مایل است که ابتکار کنار آمدن با آمریکا را خودش بدون 

  و با اطمينانی که به جناح خودیها دارد در دست “سرخر“داشتن 
این همان تئوری خامنه ای بود که ميگفت ما  با اصالحات . بگيرد

مخالف نيستيم ولی باید رهبری آن در اختيار ما باشد که بتوانيم آنرا 
صالحات باید از باال و با کنترل صورت گيرد و نه ا. کنترل کنيم

اینکه فرمانش بعلت فشار از پائين و سرگيجه گرفتن پاره ای از 
دقيقا همين کار را برای نزدیکی . یاران در باال از دست ما بدر رود

آنها با شعار مرگ بر آمریکا به ميدان . به آمریکا و اروپا ميکنند
، خلع سالح الح طلبان را خنثی کردهميایند تا جناحهای هوادار اص

کنند و به آمریکائی ها بفهمانند که صاحب اصلی کسانی نيستند که 
انتخاباتها  انتخابات را برده اند بلکه ما هستيم که هر وقت اراده کنيم

آنها برای آمریکا ناز و عشوه ميآیند و بخود فروشی . را ميبریم
ن با آمریکا را خود در دست آنها ميخواهند رهبری کنار آمد. مشغولند

آنها در پی حفظ قدرت سياسی خویش هستند و نه آنطور . داشته باشند
 که ظاهرا باید با “اسالم ناب محمدی“که مدعی اند در پی تحقق 

روسپی ساختن زن مسلمان و فروش آنها و رشوه خواری و دزدی و 
علی االصول و بر اساس .... دروغگوئی و غارت مال مردم و

شواهد همه بر عکس آن شهادت . یات خودشان مخالف باشندروا
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 : و با اشاره به اینکه“...از انقالب هم ميترسيم. ب نيستيمالدنبال انق
، در دست گرفتن اسلحه و چشم اميد به ، خانه نشينیسه راهبرخی “

اظهار “ خارجی را به عنوان جایگزین های اصالحات اعالم ميکنند
قانونی در ، ن به عنوان کسی که ميخواهم کار سياسیم“ :داشت

اعالم ميکنم نميتوانم خانه بنشينم چون نسبت به مردم و ، کشور بکنم
حه به دست نميگيرم چون معتقدم  اسل،جامعه احساس تعهد ميکنم

 بنابر این راهی ،خطرش بيشتر است و به خارجی هم اعتماد نميکنم
سخت است ولی باید تالش کرد و اميدوار . جز ادامه اصالحات ندارم

 سخنان روشنی است که .“، ما در جبهه مشارکت بر این باوریمبود
از توده ها ترس . در آن جائی بر تکيه به جنبش توده ای مردم نيست

  .ء و اعتال جنبش آنها را به محافظه کاران نزدیک ميکندو ارتقا
شکست جنبش دو خرداد موجی از سرخوردگی و یاس در ميان مردم 

طبيعی است که این وضعيت توانست سه نوع روحيه . پراکنده است
یکی روحيه انقالبی و رادیکال که تنها با . را در ایران تقویت کند

يشود این رژیم را از کار انداخت و اقليتی نيز خواهان توسل به قهر م
، تجاوز آمریکا از خارج به عنوان انتخاب ميان بد و بدتر گردیدند

 یاد “خانه نشينها“که رمضان زاده از آنها بعنوان اکثریت خاموش 
، اميد جنایت آمریکا در عراق. ولی به کار خود مشغول شدميکند 

برهم زد و بسياری بر توهم خویش را فریب خورده  دشمن دوستان
غلبه که تجاوزش ماهيت رهائيبخش دارد نسبت به امپریاليسم آمریکا 

حتی سلطنت طلبان خواهان تجاوز امپریاليست آمریکا به . کردند
 جرات ندارند آشکارا سنگ تجاوز ،ایران و قتل عام مردم ایران

  .دآمریکا به ایران را پس از افتضاحات عراق به سينه بزنن
پس از عقب نشينی رهبران مزور و شکست جنبش دوم خرداد جناح 
مسلط حاکميت در یک انتخابات قالبی بياری مجلس خبرگان و تحریم 
انتخابات از جانب مردم شوراهای شهر و اکثریت مجلس هفتم را از 

حال این ارتجاع سياه با در دست داشتن کليه قوه ها به . آن خود کرد
آنها در درجه اول قصد دارند جناحهای . جنگ مردم آمده است

 مذهبی ها قلع –موسوم به اصالح طلب حاکميت را بکلی مانند ملی 
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البته این تئوری پس از واقعه تخریب برج . مسخره باز گذارده است
های دو قلوی نيویورک دست امپریاليست آمریکا را بازتر کرد و 

ولی ما کمونيستها حق نداریم . برای افکار عمومی مقبول تر نمود
 ١١فراموش کنيم که این سياست امپریاليست آمریکا ربطی به واقعه 

پتامبر نداشته و سياست عمومی امپریاليست آمریکا بوده و خواهد س
، یورش برای کسب مناطق نفوذ و غارتگری از تجاوزگری. بود

مگر . ، اقتضای طبيعت امپریاليسم استماهيت امپریاليسم برميخيزد
، بمباران ویتنام  جنوبی ویتنام، به کشوردر تجاوز به کشور کره

، سدها و جنگلهای آن با جعل  آنهاشمالی و تاسيسات غير نظامی
، تجاوز به کامبوج و ساختن برجهائی از اسکلت و جمجمه سند

، غير قابل استفاده کردن مزارع و شرایط مادی هستی مردم انسانها
، تجاوز آشکار  به الئوساین کشور با بمبهای ناپالم و سمی، تجاوز

، هوری دومينيکن، تجاوز به جم، به گرانادابه کوبابه پاناما، تجاوز 
ی در ایران و عراق تجاوز به لبنان در کنار دخالتهای متجاوزانه سّر

، ، کلمبيا، برزیلالا، گواتم، آرژانتين، شيلی، فيليپينو اندونزی
 آسمان خراشهای دو قلوی نيویورک مورد ، ونزوئالنيکاراگوئه

هجوم قرار گرفته بودند؟ امپریاليسم برای بقاء خویش به این 
تئوری . ت نياز دارد و نوع استدالل آنها نباید ما را بفریبدتجاوزا

 که از جانب آمریکا با چهره حق به جانب و “عمليات پيشگيرانه“
مظلوم نمایانه مطرح ميشود توجيهی برای آن است که دستش برای 

، در هر وقت که اراده کند و بهر نحو که اراده کند باز هر تجاوزی
 زمينه را از طریق سازمانهای امنيتی و  اسناد جعلی در این.باشد

این . جاسوسی غير قابل کنترل برای مردم ميتواند همواره تهيه کند
تئوری دست امپریاليست آمریکا را برای پریدن از باالی سر 

این تئوری تئوری تجاوز و آدمکشی است . سازمان ملل باز ميگذارد
  . وم استو از نظر حزب ما استقرار قانون جنگل بوده و محک

امپریاليستهای اروپائی با این روش تجاوزکارانه امپریاليست آمریکا 
ضعف کنونی آنان ایجاب ميکند که . هستی خویش را در خطر ميبينند

در سازمان ملل با توسل به قوانين و خواست ممالک عضو این 
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مجمع که مسحور و مقهور قدرت امپریاليست آمریکا شده اند به این 
پافشاری . سارگسيختگی امپریاليست آمریکا  مهار بزنندگستاخی و اف

آنها به رای شورای امنيت و یا احترام به تصميمات سازمان ملل و 
پنهان کردن خودشان در پشت این جامعه بين المللی نشانه ضعف آنها 
در مقابل آمریکا و در عين حال تضاد و عدم موافقت آنها با 

ین تضاد بر سر مسئله عراق به ا. سياستهای رقبشان در جهان است
همين امپریاليستهای اروپائی و در راس . بهترین نحوی بروز کرد

آنها امپریاليست آلمان به ارتکاب جنایات مشابه در یوگسالوی دست 
، پلها و مناطق صنعتی و ، جعل سند کردند، دروغ گفتندزدند

، ، به جنایت عليه بشریت دست زدندمسکونی را بمباران کردند
    .کشور مستقل یوگسالوی را به اجزاء خود برای غارت تجزیه کردند

امپریاليستهای اروپا وآمریکا در پی منافع آزمندانه خویش هستند و 
برسميت . هرگز هوادار حق ملل در تعيين سرنوشت خویش نيستند

شناختن چنين حق و دفاع از آن در حقيقت نفی ماهيت امپریاليستی 
چاقو نميتوانند دسته . شان را در همه امور ميبنددخود آنها بوده و دست

تجربه تاریخ نشان داده است که آنها به حقوق دول و . خود را ببرد
تاریخ استعمار تاریخ نقض چنين . ملل هرگز احترامی نگذاشته اند

امپریاليستهای اروپائی که در پی اتحاد با یکدیگرند و . حقوقی است
ملل  کشور یوگسالوی را به بهانه حق ،از اروپای متحد سخن ميرانند

در تعيين سرنوشت خویش متالشی کردند و از کرواسی و اسلوونی 
ممالکی که بدون وابستگی به . مستعمره های آلمان ساخته اند

کوزوو که بهانه . امپریاليستهای اروپائی امکان ادامه حيات ندارند
ی استقاللی که این تجاوز بود هنوز مانند بخش تحت الحمایه ناتو برا

هرگز بدست نخواهد آورد تالش ميکند و به فاحشه خانه سربازان 
استقاللی که اگر در ظاهر بدست آورد عمال . ناتو بدل شده است

عنوان تشریفاتی برای پرده پوشی مستعمره بودن این کشور ساختگی 
وضعيت بوسنی هرزه گوین آنچنان مضحک است که کسی . است

، از یوگسالوی قدرتمند.  مستقل جدی نميگيردآنرا به منزله کشوری
رای توانائی ادامه حيات و قدرت بی رقيب بالکان که بتنهائی اد
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این روش وی باعث بی اعتباری وی در نزد مردم شد و توهم . راند
عناصر پيگير در . مردم نسبت به مدعيان اصالح طلبی فرو ریخت

جنبش اصالح طلبی که به مقاومت دست زدند قلع و قمع شده و به 
سعيد ، سرکوب شدند و یا به سازش تن در دادند و فتادندزندان ا

حجاریان یکی از تئوریسينهای دست راستی اصالح طلبی برای 
 تقالی چندی بعمل آورد ولی در عمل دید که با ،نجات این مرده

 و انتقاد به تندروی های  خودیها “اصالحات در اصالحات“تئوری 
ا نجات دهد و کسی را در روند اصالحات دیگر قادر نيست چيزی ر

عدم شرکت مردم . فریب دهد این بود که رنگ واقعی به خود گرفت
در انتخابات مجلس هفتم و شوراهای شهری بهترین تو دهنی به 

آنها که در زمان بسيج و حضور مردم در . نمایش اصالح طلبان بود
صحنه و در شرایط شکست روحيه جناح موسوم به انحصار طلبان 

دن به اقدامات اصالحی با تکيه بر این نيرو را جسارت دست ز
 بدرستی ، بيعرضه گی و بی دورنمائيشان ضعف و ترسشان،نداشتند

از جانب حریف شناخته شد و مورد حمالتی قرار گرفتند که امکان 
مشکل این جناح در آن بود که یا . دفاع از خود را از آنها سلب کرد

می را با خود جمهوری باید با فشار مردم قانون جمهوری اسال
اسالمی بدور ميافکند و یا باید برای حفظ نظام در جا و مرحله ای به 

  . درجا زدن ميپرداخت
این جناح از توده مردم بيشتر ميترسيد تا از والیت مطلقه فقيه و 

ر فقط ُغ. بعلت این تناقض و بی دورنمائی توانائی رهبری نداشت
این سترونی واقف بود و به ميزد و جناح هشيار مسلط حاکميت بر 

موقع ضربات کاری را یکی پس از دیگری به آنها وارد کرد تا به 
آنها عليرغم در دست داشتن قوه مجریه و . اجزاء خود تبدیل بشوند

مقننه و اکثریت توده مردم و حمایت بين المللی هيچ غلطی نتوانستند 
. اد داشتندبکنند زیرا به تحوالت از درون رژیم با حفظ نظام اعتق

 رمضان زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پاسخ  هللاعبدا
به این پرسش مبنی بر اینکه چرا اینقدر به اصالح طلبی اصرار 

ما به “: صریحا اعالم کرد، آیا راه های دیگری وجود ندارد؟ دارید
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 طرد امپریاليسم و برای. که در تحليل باید برجستگی پيدا کند
صهيونيسم از ممالک تحت سلطه اشغالگران استفاده از هرگونه 
. وسيله ابراز مقاومت و سرکوبی دشمن مشروع و قابل فهم است

خلقهای جهان حق دارند گور این دشمنان وهمدستان داخلی آنها را به 
  .     عميقترین وجه ممکن بکنند

  

 پيرامون وضعيت ايران
 در عرصه سياسی

ولت خاتمی همانگونه که حزب ما پيشگوئی کرده بود به پایان خط د
این دولت از روز نخست برای این بر سر کار . و به بن بست رسيد

خود خاتمی هم . نيامده بود که در ایران اصالحات دموکراتيک نماید
 آذر ١۶در اعترافات اخيرش در مقابل دانشجویان در روز تاریخی 

اصالحات در درون نظام بوده است و اصال اعتقاد بنده به “: گفت
جمهوری اسالمی را دستآورد بزرگ مردمی ترین انقالب یعنی 

روی کار آمدن خاتمی ناشی از فشار  . “...انقالب خودمان می دانم
از پائين بود که در باال بخشی از اندیشمندان حاکميت را به چاره 

ی ميخواستند جناح راست مدعيان اصالح طلب. جوئی وا داشته بود
برای نجات نظام در مجموع به دادن پاره ای امتيازات به مردم 

ولی مردم با هر امتيازی که ميگرفتند جری تر ميشدند و . اکتفاء کنند
خاتمی که . بيتشر آماده بودند که برای تغييرات اساسی فداکاری کنند

نقش ترمز و فریب مردم را بازی ميکرد از همان پایان دوره نخست 
یاست جمهوریش اعالم کرد که وی هوادار حفظ نظام است و فقط ر

جناح . با تغييراتی موافق است که در چارچوب نظام صورت گيرد
موسوم به محافظه کار و یا انحصار طلب و یا راست سنتی و یا 
اقتدارگرا به وی حالی ساخت که دست از ناپرهيزی بردارد که 

خاتمی بتدریج . بر باد دهدممکن است این جنبش از پائين همه را 
بطور رسمی از بقاء نظام و اهميت حفظ جمهوری اسالمی سخن 
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، مشتی ممالک پراکنده علم کرده  کندعميتوانست از استقالل خود دفا
اند تا  هر کدام را راحتر بتوانند به زیر سلطه کنترل سرمایه مالی 

حق تعيين سرنوشت آنها حق . دکشيده و به مستعمره واقعی بدل کنن
امپریاليستها  که حق خلق فلسطين را . انتخاب ارباب امپریاليستی بود

در تعيين سرنوشت خویش برسميت نميشناسند و با  یاری 
، صهيونيستهای اسرائيلی اشغال سرزمين فلسطين را ادامه ميدهند
ل تالش دارند برای درهم شکستن جبهه ممالکی که ميتوانند در مقاب

امپریاليست انگلستان . آنها قد علم کنند به تجزیه کشورها بپردازند
، اسپانيا مبارزه مردم باسک را حقوق مردم ایرلند را لگد مال ميکند

، دولت ترکيه حقوق کردهای ترکيه را مستمرا نقض سرکوب ميکند
کره جنوبی هنوز در اشغال .  مينماید و قبرس را اشغال کرده است

از نقش . ریکاست و قصد خروج از آنجا را نداردامپریاليست آم
امپریاليستها در نقض حقوق ملتهای آفریقائی و آسيائی  سخنی 

همه این . نخواهيم گفت زیرا مجبوریم به عرصه تاریخ وارد شویم
حق ملل در تعيين سرنوشت “هواداران بيکباره خوابنما شده ی 

ران بين المللی خودشان از پيرهای فرتوت استعمار و غارتگ “خویش
همين تجربه عراق نشان . هستند که ملل را بروز سياه نشانده اند

  و، هلند، دانمارک، ژاپننا، انگلستميدهد که امپریاليستهای آمریکا
برای  اشغال عراق و برخالف نظریات مردم عراق به چه .. .

آنها سر زمين عراق را برای غارت اشغال . جنایاتی که دست نميزنند
حق ملل در تعيين “اند و طبيعتا نميتوانند هوادار صميمی کرده 

امپریاليستهای با این شعار ميخواهند با .  باشند“سرنوشت خویش
تکيه بر مسایل الینحلی که در بسياری از این ممالک بعلت سلطه 
طبقات مرتجع سرمایه داری وجود دارند و خود امپریاليستها تا کنون 

 جهان خواهان تثبيت این وضعيت بعلت وضعيت جغرافيای سياسی
بوده اند به تجزیه و تضعيف این ممالک پرداخته و خدمت هر بخشی 
را جداگانه برسند و استقالل جداگانه آنها را براحتی نابود سازند زیرا 
کوسه امپریاليسم ماهيهای کوچک و کوچکتر را راحتر ميتواند در 

 این سياست در هم اکنون تالشی برای  اجرای. حلقوم خود ببلعد
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 در “نفرت ملی“تبليغ . ، چين در حال اجراست، روسيهمورد ایران
ایرانی که هرگز چنين نفرتی نه عليه کرد وجود داشته و نه عليه 

 و تامين مالی “نفرت ضد فارس“با پرچم ... آذری و ترکمن و بلوچ 
این گروههای تجزیه طلب و حتی برگذار کردن دوره های آموزشی 

 در اسرائيل و آمریکا در اردوگاههای ویژه و در آلمان برای آنها
بخشی از سياست آنهاست که با حوصله و با کار دراز مدت و برنامه 

  . ریزی شده در پی انجام است
در پس ظاهر آراسته هوا خواهی از جدائی این ملتها در حقيقت هدف 

کدیگر استعماری که اگر همه این ملتها با ی. استعمار آنها نهفته است
و تحت لوای یک نيروی مترقی متحد باشند برای امپریاليستها مقدور 

آنها فقط از شکل ظاهر . نيست که به آن اهداف محيالنه موفق شوند
  . برای پنهان کردن مقاصد کثيفشان استفاده ميکنند

کمونيستها که همواره  حق ملل در تعيين سرنوشت خویش را 
ی از آن حمایت ميکنند که این برسميت شناخته اند تنها از زمان

. مبارزه عليه غولهای فرتوت استعمار یعنی امپریاليستها باشد
کمونيستها مبلغ وحدت دموکراتيک ملل هستند و نه تجزيه 

، برای وحدت پرولتاريای استعماری آنها و برای اين امر
. اين ملل در تشکل واحد سياسی کارگری مبارزه ميکنند

بيان وحدت انقالبی کارگران حزب واحد طبقه کارگر 
مليتهای گوناگون ايران است که بر وحدت منافع سياسی 

درغير این . کارگران و نه بر تمايز ملی آنها تکيه ميکند
صورت مبارزه ایکه در زیر لوای شونيسم ملی صورت ميگيرد 

هيچ مبارزه ای امروز نميتواند . مبارزه برای آزادی و استقالل نيست
 بدون ماهيت و مضمون ضد امپریاليستی و ضد صورت پذیرد که

باین جهت ما مبارزه مليتهای . صهيونيستی مترقی و قابل دفاع باشد
گوناگون برای حق تعيين سرنوشت را بخشی از مبارزه جهانی ضد 

و عمومی ، بخشی از مبارزه واقعی امپریاليستی و ضد صهيونيستی
 خدمت مبارزه عليه پدر استعمار و درآزادیبخش ضد استعماری 

  .  انقالبی پرولتاریا ميدانيم
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، به همه درس دموکراسی بدهد. از جيبش دنيا را بهشت برین کند
اقتصاد آنها را تقویت کند این ممالک را توسعه دهد تا حتی از 

ریها امپریاليسم  در ماهيت این تئو.امپریاليستها نيز سبقت بگيرند
این “فرشته است و مخالفين امپریاليسم مشتی سفيه هستند که تا کنون 

 را نفهميده اند و نسبت به این همه مهربانی و الطاف “حقایق روشن
بی پایان امپریاليسم ناشکری ميکنند و به امپریاليستهای دلسوز و 

ا باین جهت آنه. بشر دوست بی احترامی کرده توهين رواميدارند
  .استفاده از مقوله امپریاليسم و صهيونيسم را ممنوع اعالم ميکنند

کمونيستها بر این نظرند که مثال اگر مبارزه آزادیبخش مردم عراق 
پوسته مذهبی نيز بخود بگيرد در ماهيت استقالل طلبانه این جنبش 
که ضربه کاری به امپریاليسم وارد کرده وی را از منطقه بيرون 

ياس جهانی اهميت استراتژیک دارد تاثيری ندارد و ميکند و در مق
مسلما فرق است ميان . این اقدام مردم عراق یک اقدام انقالبی است

آن رهبران مذهبی که اشغال عراق را تائيد کرده و برای برگزاری 
 توسط آمریکائيها در یک کشور اشغالی سينه ميزنند “انتخابات آزاد“

ک من عمامه همدست امپریاليسم و مردم را فریب ميدهند و با ی
هستند و آن رهبران مذهبی که اسلحه بدست بر عليه اشغالگران و 
متجاوزین استعمارگر ميرزمند و خواهان تعيين سرنوشت کشورشان 

آن مراجع مذهبی که در مورد قتل عام مردم . بدست خودشان هستند
فلوجه سکوت کرده اند ننگ تاریخ عراق هستند ولی در واقع 

  .  لمانندمس
روشن است که این وظيفه نيروهای کمونيستی و انقالبی است که  با 
پرچم خویش به ميدان آمده و رهبری  مبارزه آزادیخواهانه خلق 
عراق را بعهده گيرند و مانع شوند که جنبش استقالل طلبانه مردم 

هيچ نيروی انقالبی نميتواند بر غارت و . عراق به بيراهه کشيده شود
امپریاليستی به کشوری مفروض به صرف اینکه مردم این تجاوز 

کشور نوع خاصی از مذهب را برای خویش برگزیده اند صحه 
مبارزه در عراق مبارزه مذهبی نيست مبارزه ای ماهيتا . بگذارند

این نکات است . آزادیبخش و استقالل طلبانه و ضد استعماری است
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این . ک کنند مسلما قربانی عمليات انتحاری فلسطينيها نخواهند شدتر
صهيونيسم و امپریاليسم است که با ایدئولوژی ضد بشری خویش و 
برای تامين حداکثر سود و غارت جهان مردمان خویش را بدون 

دو جنگ . واهمه قربانی ميکند و از آنها گوشت دم توپ ميسازد
 سراسر جهان به رهبری این جهانی و صدها جنگ منطقه ای در

دشمنان بشریت گواه ماهيت ایدئولوژی ضد بشری و درندگی 
امپریاليستها و صهيونيستها با موذیگری ریشه عمليات . آنهاست

، انتحاری را به اسالم منتسب ميکنند تا بر جنایات و بيعدالتيها
، حال آنکه چپاولگریها و استبداد وحشيانه خود پرده استتاری بکشند

، فداکاری و از جانگذشتگی اریخ مملو از عمليات انتحاری استت
خلقها که برای رهائی خویش از یوغ سبعانه استعمار مبارزه کرده 

در این جا . ، امری که کوچکترین ربطی هم به اسالم نداشته استاند
ما کمونيستها مبارزه با . سخن بر سر یک مبارزه ایدئولوژیک است

اتی جدا نميسازیم چون گزینش روش مذهب را از مبارزه طبق
نادرست مبارزه ما را به نتایج عکس ميرساند و شادیبخش دشمن 

  .است
آنها . فاشيستها با تحليل مشخص از شرایط مشخص کاری ندارند

ميگویند چون مثال اکثریت خلقی به بنيادگرایان مذهبی رای ميدهد 
، اشکالی ندارد“ متمدن“قتل عام آنها توسط امپریاليستها و نيروهای 

، به فاشيستها به مبارزه طبقاتی.  و عملی مترقی استمجاز است
 و فقط شکل مذهبی یک مبارزه را برای تحليل طبقاتی کاری ندارند

برای آنها سيمای سياسی جهان . توجيه سالخی آنها کافی ميدانند
 آدمخوار “اسالم سياسی“ با “متمدن“کنونی را مبارزه آمریکای 

ریشه این تفکر ارتجاعی در این است که امپریاليسم . تشکيل ميدهد
، دموکرات و آزادیخواه ميداند که برای همه ، متمدنرا ماهيتا مترقی

گویا امپریاليسم چشم . دموکراسی و آزادی و ثروت به ارمغان ميآورد
، قصد ندارد منابع اوليه آنها را به تماميت ارضی ممالک ندارد

 .شانده در این ممالک بر سر کار آوردغارت کند و رژیمهای دست ن
امپریاليسم بشر دوست است و ميخواهد با لشگر کشی و مایه گذاشتن 
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. اینجاست که ماهيت شعارهای استعماری امپریاليستی روشن ميشود
، پيوند آن با مبارزه عمومی کمونيستها باید با طرح درست مسئله ملی

، با تکيه بر نکات مشترک منافع ضد امپریاليستی و ضد صهيونيستی
رزه بر عليه بزرگترین مبارزه طبقاتی  همواره جهت عمده مبا

ناقضين حقوق ملل و بشر را حفظ کنند و ماهيت آنها را بر مال 
این یکی از عرصه های پيکار حزب ما در سالهای آتی . نمایند

وظيفه حزب ماست که ماهيت ناسيونال شونيسم و دشمنی . خواهد بود
  .آن با انترناسيوناليسم را برمال کنيم

      
 و “قيت حقوق بشرمطل“تئوری امپرياليستی 

  “نسبيت حقوق ملل و استقالل ممالک“
همه کمونيستها و نيروهای انقالبی جهان با تجربه خود ميدانند که 

 تا به چه حد حتی ،امپریاليستها و دیکتاتورهای مورد حمایت آنها
حقوق بشر بورژوائی را که در زیر اسناد مربوط به آن صدها 

همه . ه زیر پا گذاشته وميگذارندامضاء بی بو و خاصيت گذاشته اند ب
، دموکراتها ميدانند که امپریاليستها دوره های ، انقالبيونکمونيستها

، ، سوهارتوهاآموزش شکنجه داشتند و زندانهای محمد رضا شاه ها
، جان ، چومبه ها ، موبوتوها، ویدالهاپينوشه ها، سينگمان ری ها

استدالل در .  پر بوداز شکنجه دیدگان و  شکنجه شدگان... اسميت ها
حتی خود آنها نيز اذعان دارند که . این مورد تکرار مکررات است
ولی ارتکاب به این اعمال را با . به چنين جنایاتی دست ميزده اند

 جنبشهای ،شرایط سياسی آن روزها که جنبش کمونيستی قدرتمند
. آزادیبخش توانمندی در عرصه مبارزه وجود داشتند توجيه ميکنند

ها مدعی اند که در جنگ سرد توسل به این جنایات خالی از اشکال آن
  . تئوری جنگ سرد هر جنایتی را توجيه ميکند. بوده است

 و “گوانتانامو“و “ ابو غریب“باید پرسيد مگر شکنجه های زندان 
متعلق به ما قبل تاریخ است؟ .. شکنجه در کابل و قندوس افغانستان

پری شدن دوران جنگ سرد اعمال این شکنجه ها سالها پس از س
شکنجه و اعدام قانون دنيای سرمایه داری و ، زندان. ميشود
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مگر رژیم جمهوری اسالمی و صهيونيستهای . امپریاليستی  است
اسرائيلی رژیمهای سرمایه داری نيستند؟ ده ها هزار فلسطينی در 
سرزمين مادری خویش به اسارت نيروی اشغالگر اسرائيل در آمده 

مگر نه این است که . ر قفسهای اسرائيل اسيرند و شکنجه ميشوندو د
اندیشمندان بورژوا تئوری ميسازند که شکنجه مشروط بر اینکه جان 
عده ای را نجات دهد مجاز است و منظورشان این است که شکنجه 

مجاز اعالم و “ تروریستها“قر آوردن انقالبيون را به عنوان ُم
است که حيثيت انسانی خدشه بر دار نيست؟ مگر نه این . قانونی کنند

حال چگونه است که اگر منافع ارتجاع ایجاب کند حيثيت انسانها و یا 
. حداقل برخی انسانها خدشه بردار ميشود و باید خدشه بردار بشود

آنها اصل شکنجه را مورد تردید قرار نميدهند بلکه لزوم آنرا بر 
شکنجه به خوب و . يکننداساس منافع و سود و ضرر خویش تفسير م

   .، تحقق حقوق بشر به خوب و بد بدل ميشودبد بدل ميشود
تجربه تاریخ نشان ميدهد که این امپریاليستها هستند که تا کنون حقوق 

ادعای آنها در . بشر را به زیر پا گذارده اند و در آینده نيز ميگذارند
، ، چين، ممالک اسالمیحمایت از حقوق بشر که آنرا عليه ایران

، کره شمالی علم ميکنند صميمانه نيست بر اساس کاسبکاری روسيه
، زیرا و تبليغات ایدئولوژیک است و بهمين جهت نيز برائی ندارد

این . امپریاليستی با شک و تردید مينگرند“ انساندوستی“همه به این 
زیرا اگر حقوق . سياست برای شستشوی مغزی افکار عمومی است

تجزیه بردار نيست نميتوان در عراق و فلسطين و بشر جهانشمول و 
عربستان سعودی و اردن و مصر ممالک متحد آمریکا با آن یک 

با آن ... برخورد داشت و در ایران و سوریه و چين و روسيه و
نميتوان قتل جنایتکارانه خانم زهرا کاظمی . برخورد دیگر کرد

ن را  مورد انتقاد خبرنگار ایرانی تبار کانادائی در زندانهای ایرا
قرار داد ولی قتل عام دهها خبرنگار صلحدوست جهان را که در 
مناطق اشغالی فلسطين که هدف تيرهای هدفمند صهيونيستهای 
اسرائيلی قرار ميگيرند و بزیر بلدوزر ميروند و یا قتل هدفمند 
خبرنگاران ممالک عربی و یا  غير عرب مخالف سياست 
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ء کرد و خواستها اسالمی نميتوان فقط به دیدن پوسته اسالمی آن اکتفا
 و ترکيب طبقاتی و شرایط پيدایش و تحول ، عملکردنهاو شعارهای آ

، آنها را از شرایط زمان و مکان تاریخی آنها را از نظر فروگذارد
 و باصطالح همه را بيک چوب بدون هار فضل نمودمنتزع کرد و اظ

نميتوان  باین مهم بی توجه . تحليل مشخص از شرایط مشخص راند
بود که داوطلبان عمليات انتحاری فلسطينيها خود قربانی شرایط غير 
انسانی و جنایتکارانه ای هستند که صهيونيستهای اسرائيلی و 

هيچ انسانی از کشتن خودش . امپریاليستها برایشان فراهم آورده اند
مسرور نيست ولی باید دید چه شرایط غير انسانی و ددمنشانه ای به 
وی تحميل شده است که وی حاضر است از پر ارزشترین دارائيش 

وقتی زندگيش همه ارزشهای زندگی کردن را از ، صرفنظر کند
دست بدهد و صهيونيسم وامپریاليسم چنين محيطی را و نه تنها در 

ين بلکه در افغانستان و عراق به مردم تحميل کنند که راهی فلسط
راهی برای آنها ، برای آنها جز توسل به آخرین وسيله نجات نگذارند

نميماند تا با انتحار خود ضربه ای جانانه به دشمنان بشریت وارد 
ریشه . جنایت کاران واقعی امپریاليستها و صهيونيستها هستند. آورند

انيان ترورهای امپریاليستی و دولتی در مذهب اسالم اقدامات این قرب
، ریشه این نيست گرچه که ميتواند پرده ذهنی توجيهات آنها باشد

، اقدامات در بيعداليتهای اجتماعی است و تا زمانيکه این بيعدالتيها
، ستمها و چپاولها ادامه دارد جنبشهای اسالمی از هر غارتگریها

 ءن جنبش قدرتمند کمونيستی امکان بقادر شرایط فقدا که باشند رنگ
 این جنبشها در ممالک غير اسالمی .دارندو جذب توده های مردم را 

اینجا سخن بر . مسلما رنگ دیگر و چه بسا رفرميستی بخود بگيرند
هر کس . سر علت ومعلول است و نه بافتهای تبليغاتی بی پایه ذهنی

ی تبليغاتی صهيونيسم و که این تحليل مارکسيستی را نفهمد به بلندگو
کمونيستها در تحليلهای خویش باید ریشه . امپریاليسم بدل خواهد شد

مسایل را بيابند و  ماهيت حرکت آنها را صرف نظر از گزینش 
در این جا سخن بر سر رابطه علت و . شکل مبارزه تشخيص دهند

اگر صهيونيستهای اسرائيلی مناطق اشغالی فلسيطين را . معلول است
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با خيانت رویزیونيستها به کمونيسم و .  همچنان برقرار بود،ميساخت
همدستی آنها با امپریاليسم و با فرو پاشی کانون دروغين زحمتکشان 

ل امپریاليستی شوروی برای کسانيکه این در امپراتوری سوسيا
دنيای دروغين رویزیونيستی را سوسياليسم می پنداشتند که تعدادشان 

، این رنماو، این د این دنيای آرمانی و ایده آل،در جهان کم نبود
جامعه آرمانی قابل دسترسی از دنيای واقعيت خارج شد و به افسانه 

، ملتهای زحمتکشان.  بودها پيوست که هرگز قابل دسترسی نخواهد
 و ء نيرو و الهام خویش را از دست دادندشازیر سلطه بيکباره سر من

 در حالی که ستم طبقاتی و ملی .به یاس و سرخورده گی دچار شدند
با شکست کمونيسم تشدید نيز وحتی نه تنها بر جای خود باقی بود 

د که دشمنان آنها شاهد بودن. ه بود و آنها آنرا روزانه حس ميکردندشد
، ستم و استثمار را آنها جری تر شده و بی شرمانه تر عمل ميکنند

 آنوقت بود که زمينه ذهنی که از دنيای واقعی فانی به .تشدید ميکنند
دنيای موهوم باقی پناه ببرند و سرچشمه نيرو و الهام خویش را از 

د که اینجا بو. ی آن دنيا طلب کنند آماده شدءالطبيعه نيروهای ماورا
، دموکراسی قبيله ای مذهببازگشت به که در آنان “ الحاد مذهبی“

به پشت کردن به این دنيای فانی و بنای کاخ به عدالت بنيادی، 
، هر آرزوهایشان در دنيای باقی تجلی ميکرد قدرت گرفت

، هر لغزشی آنها را بيشتر متقاعد ساخت که بيک ذهنيت سرخوردگی
ء  مذهب برای آنها این داربست قابل اتکا.ء نياز دارندنوین قابل اتکا

فقرا و بی ، ، بازنده گانگانه ، سرخوردسيلی از پابرهنه گان. بود
،  کوخ نشينان به این جنبش پيوستند ، از همه جا رانده شده هاچيزان

، در کنار آنها سيلی از روشنفکران مایوس که و آماده فداکاری شدند
در ذم سوسياليسم ت داده بودند دورنمای خویش را در مبارزه از دس

کتابها سياه کردند به همدستی با ليبراليسم نوین بورژوازی و 
به اسلحه مذهب روی آوردند و امپریاليسم پرداختند و پاره ای 

جدیدی در یک شرایط اجتماعی نوین “ لحدینم“اندیشمندان مذهبی و 
یطی هر دو این قشر از روشنفکران در پيدایش چنين شرا. گردیدند
باین جهت است که در برخورد به حرکتهای توده ای . مقصرند
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اق را که جنایات امپریاليستها را بر مال امپریاليست آمریکا در عر
کسانی که این کارنامه ننگين را در . ميکنند زیر سبيلی در کرد

برخورد به حقوق بشر دارند و ثابت کرده اند که برخوردشان به 
حقوق بشر کاسبکارانه است مدعی ميشوند که نباید حقوق ملل را که 

کافی . ميت شناختدر منشور سازمان ملل به ثبت رسيده است به رس
است امپریاليست آمریکا مدعی شود در کشور مفروضی که به ساز 
آنها نمی رقصد حقوق بشر زیر پا گذارده شده است تا از مشموليت 

آنوقت امپریاليسم این . تمام مقررات و حقوق بين المللی معاف شود
حق را بخودش بدهد که زیر پرچم دروغين حمایت از حقوق بشر به 

، مناطق نفوذ خویش را توسعه دهد و منابع ین کشور بپردازداشغال ا
 تئوری نسبيت حق ملل و .ملی آن کشور مفروض را غارت کند

مطلقيت حقوق بشر  تئوری من در آوردی غارت کشورهاست  که با 
رنگ آميزی عوامفریبانه بشر دوستی پنهان ميشود تا حقوق همه 

به افغانستان و . اردبشرهای این کشور مفروض را به زیر پا بگذ
  . عراق و فلسطين نگاه کنيد تا واقعيات را بهتر ببينيد

اعالميه . کمونيستها برخوردشان به امر حقوق بشر روشن است
حقوق بشر یک اعالميه بورژوائی است که بر اساس احترام به اصل 

این . مالکيت خصوصی بر وسایل توليد و تقدس آن تدوین شده است
ژیک شيوه توليد سوسياليستی و اصل مالکيت اعالميه ایدئولو

اشتراکی را نفی ميکند و  طبيعتا نميتواند در این حدود مورد پذیرش 
بهمين جهت نيز ممالک سوسياليستی به این منشور . کمونيستها باشد

ليکن کمونيستها از همين اعالميه تا زمانی که . رای ممتنع دادند
جانبداری ميکنند و دست پرچمی برای حمایت از حقوق بشر است  

امپریاليستها و بورژوازی را در عدم اجرای این حقوق و فرار از 
مگر غير از این است که اکثریت . احترام به حداقل آن باز ميکنند

شکننده حاکميت ممالک جهان مرتجعين هوادار نظام سرمایه داری 
که این  پس چرا حقوق بشر را اجراء نميکنند؟ ميبينيم هستند؟

ونيستها هستند که باید طالب اجرای بی کم و کسر حقوق بشر کم
کمونيستها . باشند و دست امپریاليستها را در نقض آن بر مال سازند
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همين حقوق بورژوائی تصویب شده را تا آن حد پذیرا هستند که آنرا 
پایه ای برای تکامل حقوق بشر آزاد شده از قيد و زنجير استثمار 

به این حقوق بورژوائی نفی دیالکتيکی و نه نفی برخوردشان . ميدانند
بشریت را به عنوان  ، باین مفهوم که مالکيِتنهيليستی آن است

مالکيت جامعه بشری بر وسایل توليد می طلبند و نه آنطور که 
بورژواها در منشور حقوق بشر جا انداخته اند مالکيت افراد 

ر وسایل توليد خصوصِی بر وسایل توليد جایگزین مالکيت بشریت ب
 ميخواهند و استثمار و بهره کشی انسان همه ، حق کار را برایشود

از انسان را ضد بشری ميدانند و معتقدند که باید استثمار را از بين 
کمونيستها استفاده از منابع و ثروتهای طبيعی را حق مجموعه . برد

ی بشریت دانسته و آن را به حق پاره ای افراد و شرکتها و قطبها
محدود “ آزادی فردی“اقتصادی و یا محافل پر نفوذ مالی به بهانه 

حقوق بشر کمونيستی صوری نيست بر مبنای زمينه مادی . نميکنند
 حقوق با این مضمون بشری و انسانِی. تحقق این حقوق پا ميگيرد

صد در صد ، بورژواها  که کمونيستها به آن اعتقاد دارند،بشر
دستآویزی برای تجاوز و ارعاب و شانتاژ  حقوق بشر آنها .مخالفند

حقوق بشر . بين المللی است و ابزاری برای مقاصد سياسی آنهاست
آنها برای تائيد مالکيت خصوصی بر وسایل توليد و نقض حقوق 

کمونيستها باید فقط از این دریچه به . جامعه بشری و اجتماع است
 مرزها هنوز بر در دنيای طبقاتی که. مسئله حقوق بشر برخورد کنند

قوت خود باقی هستند نميتوان حقوق بشر را ابزاری برای تجاوز و 
امپرياليستها در پی استفاده ابزاری . سوء استفاده سياسی کرد

با این درک از حقوق . از حقوق بشر بر عليه بشريت هستند
بشر با این توهين به حقوق بشر با این حيله گری و مکر امپریاليستی 

در جامعه بدون طبقه که . وق بشر باید مبارزه کردنسبت به حق
دیگر ، کمونيستها خواهان استقرار آنند دیگر حقی ضایع نميشود

ميدانی برای تجاوزکاری نيست که از حقوق بشر و یا استحکام 
 و “نسبيتی“ در کار است ونه “مطلقيتی“نه . مرزها سخن گفت
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البته این اتهامات به بنيادگرایان مذهبی که جمع وسيعی از جنبشهای 
م و بيش متعصب و یا کمتر متعصب اسالمی را در بر ميگيرند بی ک

ولی کمونيستها در . پایه نيست و نميتوان آنها را نادیده گرفت
ما کمونيستها در . تحليلهای خویش نباید فقط به این جنبه ها توجه کنند

برخورد به پدیده ها آنها را دیالکتيکی در روند تاریخی تکاملشان 
رار ميدهيم تغييراتشان را در نظر ميگيریم  تا مورد ارزیابی ق

آیا ميتوان با این دستآویز اشغال . تصویر درستی از آنها به کف آوریم
و غارت ممالک اسالمی را توجيه کرد؟ آیا این تائيد تاریخ خونبار 

  ، حتی جهان غير مسلمان نيست؟استعمار در سراسر جهان
دهد که پایه های اساسی یک نگاه به این جنبشهای اسالمی نشان مي

آنها را نه طبقات حاکم بلکه طبقات محکوم و تحت ستم تشکيل 
زمانيکه هنوز از شکست سوسياليسم و خيانت رویزیونيستها . ميدهند

سخنی در ميان نبود احزاب انقالبی و کمونيستی قادر شده بودند 
رهبری مبارزه زحمتکشان را به کف آورند و آنها را عليه طبقات 

احزاب کمونيستی مانع ميشدند که . مه مرتجع متشکل و بسيج کنندحاک
مذهب به عنوان حربه خلع سالح روحی زحمتکشان به کار گرفته 

سوسياليسم توانسته بود آن پرچم ارزشمند ایدئولوژیک را . شود
برافرازد و به زحمتکشان نشان دهد که دنيائی که آنها باید برای آن 

به رهائی آنها منجر ميشود نامش دنيای ، دنيائی که مبارزه کنند
کار به جائی رسيده بود که بسياری از مذهبيون نيز . سوسياليسم است

 ،با پذیرش ضرورت زمان و اعتبار و محبوبيت جهانی سوسياليسم
مذهب و سوسياليسم را مخلوط کرده و از آن معجونی برای رهائی 

 در ایران و “قسازمان مجاهدین خل“ستمدیده گان ميساختند نمونه 
. کشيشهای مدافع تئوری رهائی در آمریکای جنوبی از این قبيل اند

آنها ناچار بودند برای اینکه در ميان زحمتکشان منفرد نشوند راه 
واژه . نجاتی برای مذهب بجویند و یک دید التقاطی را اختراع کنند

این وضعيت تا . مارکسيستهای اسالمی از همين جا منشاء ميگيرد
نيکه آرمان و ایده آل سوسياليسم مشعل فروزان راه آینده زما

زحمتکشان بود و به آنها نيرو وقدرت ميبخشيد و به آینده اميدوار 
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خارج از زمان مگر ميشود ارزیابيها را در . مسلما چنين نيست
  ومکان انجام داد؟

در ميهن ما ایران در گذشته جنبشهای ایرانی ضد قوم تازی با پرچم 
 و انشعاب از مذهب رسمی به مبارزه با نيروهای اشغالگر و “الحاد“

، پيروان پاک دینی پيروان دین مانی. غارتگر و ظالم پرداختند
مه پرچمهای ، بابيه همه وه، شيعيان، پيروان خرم دیناندکيانزم

ایدئولوژیکی بودند که در تحت لوای دین جدید تيشه به ریشه افکاری 
، ظلم و ، غارت، تسلطميزدند که مذهب رسمی با اتکاء به آن اشغال

می داد و حضور خویش را توجيه عيت روبيدادگری خویش را مش
پاپ های کليسا در اروپا و خلفا اسالم در ممالک زیر سلطه  . ميکرد

 حربه فکری مذهب برای ادامه تسلط خویش استفاده اسالم از
این شرایط می طلبيد که طبقه محکوم نيز با پرچم تجدید . ميکردند

 اساس ایدئولوژیک اسارت خویش را آماج حمله ،نظر در مذهب
شکل مبارزه این جنبشها مذهبی بود و از نظر تاریخی جز . قرار دهد

بشی در قرنها پيش در آغاز تصور اینکه جن. این نيز نميتوانست باشد
  . اشی از سفاهت است ن،پيدایش فئوداليسم شعارهای سوسياليستی بدهد

امروز  شاید بتوان در جهانی که ما را در برگرفته است به این 
ما همواره گفته . واقعيت تاریخی اشاره کرد و از روح آن آموخت

. وميگوئيم که وظيفه ما ارزیابی مشخص از شرایط مشخص است
  . این گفته به چه معناست

گفته ميگردد که مذهب اسالم در ممالک مسلمان رو به رشد است و 
چنانچه انتخابات آزاد در این کشورها برگذار شود در اکثر قریب 

و از آنجا که . باتفاق آنها حکومتهای  مذهبی پيروز ميشوند
ی بنيادگرایان مذهبی بشدت ضد غربی اند و آمریکا آنها را مانع مهم
.  بر سر راه سياستهای خویش ميبيند کمر به نابودی آنها بسته است

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

   .متهم ميشوند
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ون مرز که نقض امپریاليستها با استقرار چنين جامعه انسانی بد
      .، مخالفندحقوق بشر به تاریخ و افسانه تعلق داشته باشد

     
مبارزه با دستآويز امپرياليستی به عنوان 

دموکراسی “استقرار حمايت از  و “ هاديکتاتوری“
  “    و انتخابات آزاد

مفهوم دموکراسی بر خالف آنچه اندیشمندان مکار بورژوازی مدعی 
رت عددی نيست و هيچگاه و در هيچ دوره ميشوند فقط مفهوم قد
دموکراسی طبقاتی است و دارای مضمون . تاریخی نيز نبوده است

دموکراسی ناب و خالص دروغ . ليبرالی و یا سوسياليستی است
امپریاليستها هر جا که منافعشان بر اساس همان . بورژوازی است

فتد بر تعریف قالبی که به افکار عمومی تحویل ميدهند به خطر بي
حکومتهای دست نشانده کرزای . اساس تعریف واقعی عمل ميکنند

در افغانستان و یا عامل مستقيم استعمار آقای ایاد عالوی در عراق 
امپریاليستها با . بهترین نمونه های این دموکراسی امپریاليستی هستند

 “آلنده“ سپتامبر در شيلی حکومت منتخب و دموکرات ١١کودتای 
، وی را به قتل رساندند و یک ژنرال جنایتکار به ردندرا سرنگون ک

 ٢٨ هنوز خاطره کودتای خائنانه . را بر سر کار آوردند“پينوشه“نام 
مرداد که حکومت دموکرات مصدق و منتخب مردم را سرنگون 
کردند و شاه و زاهدی این نوکران بيگانه را بر سر کار آوردند 

زی در انتخابات آزاد امپریاليستها پيرو. فراموش نشده است
 سلطنت طلبان ،بنيادگراهای اسالمی در الجزایر را برسميت نشناختند

ایرانی رای مردم ایران را در سرنگونی رژیم پهلوی که برای 
از . هميشه به زباله دان تاریخ افکنده شده است برسميت نميشناسند

لک هيچ انتخاباتی در مما. این گونه نمونه های تاریخی فراوان است
، هيچ سرمایه داری انجام نميگيرد که با شستشوی مغزی همراه نباشد

ند زیرا ززحمتکشی نميتواند با اراده آزاد به انتخاب آزاد دست 
، و با حساب و با برنامه از وسایل ارتباط جمعی با دروغ و ریاکاری

مدتها قبل به یاری مذهب و یا عقب مانده ترین غرایز انسانی آنچنان 
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 به کنترل افکار عمومی نچنانآ، ی مغزی مبادرت ميکندبه شستشو
ميپردازد که در یک جنگ نامساوی تمام امکانات تبليغاتی را از 

انتخاب مرحله نخست . راه دوری نرویم. نيروهای انقالبی ميگيرد
امپریاليستی که . جرج دبليو بوش تقلب آشکار در انتخابات بود

د برگذار شود در کشور ميخواهد در سراسر جهان انتخابات آزا
زیرا هدفش احترام به تفوق عددی . خودش در انتخابات تقلب ميکند

این نفوذ است که . نيست به تفوق قدرت اقتصادی و نفوذ کنسرنهاست
همين جرج بوش در انتخابات دوم . ماهيت دموکراسی را تعيين ميکند
وده ، جعل سند نم ریاکاری کرده بود،عليرغم اینکه دروغ گفته بود

، و کشانده بود“ بيهوده“، سربازان آمریکائی را به جنگی بود
ميلياردها هزینه برای ماليات دهندگان آمریکائی فراهم کرده بود و 

، خود را ، بيکاری را افزایش داده بودکسری بودجه ایجاد کرده بود
 ، متقی و معتقد مذهبی جا زده بودبعنوان یک جاعل و ریاکار پارسا

حقيقتا این چگونه آرائی و بر . اکثریت را به کف آوردتوانست آراء 
چه اساسی بوجود آمده است؟ آیا ميتوان از اراده آزاد رای دهندگان 

انتخابات انجام ، سخن گفت؟ حقيقت این است که مبارزه با دیکتاتوری
، و یا احترام به دموکراسی حرفهائی پوچ در قاموس آزاد

طبقاتی ابزاری برای توسعه طلبی این مقوالت . امپریاليستها هستند
که به “ دموکراسی“  و یا آن اصول “آزاد“آن انتخابات . آنها ميباشند

، آزادی حکومتش کارت سبز برای قتل عام یک ملت دیگر را بدهد
چنانچه ملتی . جنایات و دموکراسی طبقاتی نوع آمریکائی است

 و با رای آگاهانه چنين رائی بدهد چنين ملتی فاشيست و آدمکش است
اکثریت هرگز نميتوان ارزشهای تاریخ بشری را  که کشتار جمعی و 

 چنين قتل عامی از .، به قتل عام دست زدقومی را مجاز نميشناسد
جانب رژیمی صورت ميپذیرد که ميخواست سالحهای کشتار جمعی 

این همه تناقض و ریاکاری فقط برای این است . را از عراق بر چيند
، مقوالت طبقاتی هستند و بعنوان ابزاری برای فریب که مقوالت فوق

 این مقوالت ابزار مبارزه ایدئولوژیک .افکار عمومی بکار ميروند
       :حال به این نقل قول توجه کنيد. امپریاليستها هستند
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بيافریند با آن جنبش اسالمی که بطور مسلح برای اخراج 
حرکت . صهيونيستها و یا امپریاليستها از کشورشان مبارزه ميکنند

ولی اسلحه . نخست را باید دولت الجزایر با تمام قدرت سرکوب کند
کشی بر روی بخشی ازجنبش مقاومت که حتی اگر با پوسته اسالمی 

و یا در لبنان با اشغال ، در عراق عليه دشمنان بشریت بجنگد
، همدستی با امپریاليست کشورشان توسط اسرائيل مبارزه کنند

افع سياهترین حکومتهای جهان است و آمریکاست که بزرگترین مد
به عراق رفته تا  مردم این کشور را به فقر و فالکت بکشاند و 

 این است که کمونيستها مجاز نيستند بدون برخورد .غارت کند
مشخص به شرایط مشخص به احکام کلی در این زمينه متوسل 

 کمونيستها باید ماهيت نبردی را که در عراق در گرفته است. شوند
این نبرد نبردی ضد استعماری و عليه امپریاليستهای . مشخص کنند

آدمخوار و متجاوز و ضد بشر و ضد تمدن است که برای غارت 
خواسته مردم عراق که خواهان خروج بی . عراق به منطقه آمده اند

قيدو شرط استعمارگران است یک خواسته عادالنه و قابل پشتيبانی 
گران را بدریا ریخت بلکه باید همدستان نه تنها باید استعمار. است

. این نيروهای استعماری را در عراق بشدت مجازات کرد
کمونيستها بايد در اين متن مبارزه کنند و تالش کنند که 

هر . رهبری مبارزه پيگير ضد امپرياليستی را به کف آورند
نوع همکاری با امپریاليستها و حکومت دست نشانده آنها با دستآویز 

همدستی “ مبارزه با اسالم سياسی“و یا “ تمدن“و یا “ دنيتم“
 و خائنانه با امپریاليستها و سياستی ضد کمونيستی و ارتجاعی است

عمال زمينه محول کردن رهبری جنبش را به متعصبين مذهبی فراهم 
  .مياورد

کمونيستها . روش کمونيستها در برخورد به مذهب روشن است
مذهب . اسالم را افيون توده ها ميدانندمذهب را و نه تنها مذهب 

همواره در تاریخ مبارزه طبقاتی در عصر جدید وظيفه خلع سالح 
ولی آیا هر حرکت مذهبی . روحی زحمتکشان را بعهده داشته است

در تمام سير تاریخ و در تمام موارد چنين نقشی را ایفاء کرده است؟ 
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و مزاحمت بود “ سرخر“دیگر اسالم . به نيروی اسالمی نيازی نبود
  .  و باید تکليفش روشن ميشدایجاد ميکرد

این تجارب نشان ميدهد که مضمون نزاع کنونی  که از آن سخن 
م و ماهيت آن و تقابلش با تمدن و ميرانيم بر سر اساس مذهب اسال

و به ، مضمون این مبارزه مذهبی نيست. علم و حقوق بشر نيست
 اسالم .ميان تجدد و سنت نميباشد تضادپندار مشتی گمراه و متوهم 

در قاموس امپریاليسم  خوب است اگر در خدمت اهداف امپریاليستها 
ای مترقی به کار برای به بند کشيدن ملل و کشتار کمونيستها و نيروه

رود و اسالم بد است اگر وسيله ای برای اخالل در کار سياست و 
برنامه امپریاليستها و بعنوان وسيله یا پوسته ای برای مبارزه با آنها 

آنوقت این اسالم تروریست است و بار . مورد استفاده قرار گيرد
، تسخير تهاجم فرهنگی عقب مانده داشته و هدفش نابودی غرب

 . شيوه زندگی آمریکائی و یا غربی استریشه کن کردن ن و جها
باین ترتيب .  ، ضد تمدن و آدمخوار است، ضد مدنيتضد زن

آنوقت اسناد ومدارک و فيلمهای این . پيروزی اسالم پایان تاریخ است
ددمنشی اجازه مييابند از آرشيوهای ده سال پيش بيرون بيایند و به 

ریشه تبليغات جنگ صليبی جرج . افکار عمومی نشان داده شوند
ایجاد فضای رعب و وحشت برای زائيدن . بوش در همين نهفته است

، برای جهانی کردن جنایات دنيائی از خون و دهشت بی پایان
  .امپریاليستی و قلع و قمع جهان

پس ماهيت نزاع که هم اکنون در گرفته است بر سر نفس اسالم 
سالم از جانب امپریاليستها قابل نيست بر سر آن است که دیگر این ا

مورد احترام “ خوب“حتی امروز نيز اسالم . کنترل نيست
 پيچيدگی برخورد به مقاومتهائی که پوسته اسالمی و .آمریکائيهاست

  .پایه توده ای دارند نيز از همين جاست
در این جاست که برخورد به حرکتهائی که در زیر پوسته اسالمی 

فرق است ميان آن حرکت . احتياط صورت گيردهستند باید با دقت و 
ارتجاعی اسالمی در الجزایر که با اکثریت خویش در یک انتخابات 
دموکراتيک قصد دارد قدرت سياسی را به کف آورد و فاجعه 
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یک حکومت دیکتاتوری در جهت موافق با منافع آمریکا  وقتيکه ات“
، و در  و حمایت ما باشد، این حکومت باید مورد عالقهکار کند

البته . صورت لزوم نيز از طرف آمریکا کمک نظامی دریافت دارد
این قبيل دولتها گاهی ناگزیر ميشوند اقدام به برقراری حکومت 
نظامی کنند تا بتوانند مخالفان خود را که مانع استقرار نظم ميشوند 

نطور که ، آو بعيد نيست گاهی. بازداشت یا زندانی و یا تبعيد کنند
، مجبور شوند این مخالفين را مورد شکنجه قرار غالبا ادعا ميشود

وزیرو Jane Kirkpatrick پاتریک  جين کيرکسخنان نقل از (“.دهند
سفير و رئيس هيات نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد به نقل از 

  Leo Sauvage نوشتهLes americains enquete sur un mytheکتاب 
چنين گفتاری که مشابه آن را  ).٧٠٠ صفحه ١٩٨٣س چاپ پاری

                      .ميتوان به صدها یافت بی نياز از تفسير است
در همين اواخر در آلمان فدرال و دموکرات معاون پليس فرانکفورت 

ی را تهدید به شکنجه کرده  گروگانگيررا که متهم“ هسن“در ایالت 
را تور اکيد داده بود که این تهدید دسبيکی از مامورین پليس بود و 

تبرئه “ بنام نامی خلق“قر آید در دادگاه  ُمد تا ویکنجراء تکرار و ا
زیرا هم افکار عمومی پخته با شستشوی مغزی راضی بزیر . کردند

پا گذاردن یک دستآورد بشری و یک ارزش معتبر و غير قابل انکار 
انی که یک بانکدار حقوقی بود و هم فشار سياستمداران و پدر قرب

آلمانی بود و از تهدید به شکنجه گروگانگير حمایت ميکردند و هم 
پای آبرو و حيثيت یکی از دستگاههای امنيتی و سرکوب  در ميان 

تبرئه بنفع “ بنام خلق“، تا حکم دادگاه بود که حفظ اعتبار آن الزم بود
 نيت متهم  دادگاه بر آن بود که.صادر شودکه معاون پليس باشد متهم 

بوده و قصد داشته جان گروگان را “ انسانی“برای شکنجه نيتی 
 باین ترتيب شکنجه بخودی خود زشت و مذموم نيست به .نجات دهد

 و شکنجه دموکراتيک“باین ترتيب . نيت شکنجه گر وابسته است
“ بد“مثل اینکه دیکتاتورها با نيت . در آلمان مجاز شد“ انسانی

همان منطقی است که مدعی بود همه شکنجه این . شکنجه ميکردند
 ميان دو اردوگاه قابل تبرئه “متن جنگ سرد“گران و آدمکشان در 
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.   بوده است“فاجعه ضد بشری“اند زیرا قصدشان پيشگيری از یک 
ژنرال پينوشه حتی باین امر استناد و افتخار ميکرد که از ترس 

لل مجبور به این کمونيسم و مبارزه با ستون پنجم بلشویسم بين الم
عمل بوده است و سردبير سابق کيهان لندنی آقای هوشنگ وزیری 
که عمرش را به سر دبير جدید کيهان لندنی داده است در مزایای 

دیکتاتور سابق “ آگوستينو پينوشه“چنين منطقی بعنوان وکيل مدافع 
 قلم ميزد و بر روی شکنجه های دوران “آلنده“ و قاتل شيلیکشور 
زیرا ساواک شاه نيز در متن جنگ . پهلوی خط بطالن ميکشيدمنفور 

  . سرد شکنجه ميکرد
و “ ابو غریب“مگر امپریاليست آمریکا با همين منطق در 

 اسرائيليها شکنجه ، مگر با همين منطق.شکنجه نميدهد“ گوانتانامو“
را بخشی از قانون اساسی اسرائيل نکرده بودند؟ مگر نيت ها طبقاتی 

. بته این ابزار مبارزه ایدئولوژیک به همين جا ختم نميشودنيست؟   ال
مهم این . هر روز از این باغ بری ميرسد تازه تر از تازه تری ميرسد

است که یکبار برای هميشه به  این ابزار شناخت پيدا کرد تا توانست 
ماهيت همه سالحهای زنگار آلود ایدولوژیکی را که امپریاليستها 

آنها که این تاکتيک . خت و آنرا افشاء نمودبدست ميگيرند شنا
امپریاليسم را نتوانند بشناسند در عمل خواهان تجاوز امپریاليستها به 

هم اکنون . ميشوند“ دموکراسی“همه ممالک جهان برای استقرار 
 دموکراسی خواب نيز امپریاليست آمریکا با همين پرچم دروغيِن

دیده است و مشتی سفيه نفوذ و تجاوز به ممالک خاور ميانه را 
سياسی و یا مزدور تبليغ ميکنند که امپریاليستها خواهان  استقرار 

معلوم نيست که چرا امپریاليستها . دموکراسی در خاور ميانه اند؟
استقرار این دموکراسی را از اسرائيل و عربستان سعودی شروع 

  نميکنند؟
ندگان مگر در اردن و یا مراکش پادشاهی که سالطينش دستنشا

انگليس و فرانسه بودند انتخابات آزاد برای نوع حکومت صورت 
آنها سلطنت را به این مردم تحميل کرده اند و اگر مردم . گرفته است

این ممالک برای جایگزینی سلطنت با جمهوری که بهر صورت 
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يها در این اختالف را در برخورد اروپائيها با آمریکائ. منظور دارند
بخوانيد نهضت (“تروریسم“مسئله عراق ميبينيم که با پيشگوئی آلمان 

در عراق پس از حمله ) توفان-مقاومت ضد استعماری مردم عراق
تقویت آمریکا و اشغال خاک این کشور نه تنها برطرف نشده بلکه 

      .شده استنيز 
آنها بر قهر و آشتی امپریاليستها نسبت به اسالم به مصالح آنی و آتی 

ميگردد و نه اینکه آنها اساسا مذهب را افيون توده ها دانسته و هرگز 
تجربه . حاضر نيستند برای فریب مردم از اسلحه مذهب سود جویند

تجاوز به عراق و رسالت پيامبر خود ناميده ی بنام جرج بوش تا در 
دفاع از مسيحيت و برپائی یک جنگ صليبی تمام عيار عليه 

. ل مسئوليت کند بهترین نمونه این ریاکاری استمسلمانان قبو
امپریاليستها هرگز از اینکه در عربستان سعودی دست و گردن 
ميزدند و ميزنند و حقوق بشر را رعایت نميکردند و نميکنند و 

انقالبی و “منصفانه بنگریم رژیم مالهای ایران در مقابل آنها 
آنها از اینکه . ه اند  بودند  و هستند نگرانی وجدانی نداشت“مترقی

 را در “پاکی“پاکستان حکومت مذهبی ایجاد کرده بود و کشور 
 تاسيس نموده و قوانين اسالمی را اجراء “نجس هندیهای“مقابل 

ميکرد و زیر بغل بنيادگرایان طالبان را گرفته بود هرگز احساس 
با یاری همين مسلمانان مرتجع حزب اللهی بود که ، ناراحتی نکردند

کودتای اندونزی یک ميليون کمونيست را به قتل رساندند و در 
، ضد اینکه این رژیمها مرتجع. اجساد آنها را به رودخانه ها افکندند

، عقب مانده بودند ظاهرا در درجه چندم اهميت ، ضد بشریانقالبی
قرار داشت و تهدیدی برای تمدن غرب به حساب نيامده و خطر 

 همين اسالم بود که همواره ابزار .تهاجم فرهنگی هرگز نداشتند
این . مبارزه امپریاليسم عليه کمونيسم و طبقه کارگر محسوب ميشد

، یار و یاور امپریاليسم اسالم هرگز برای امپریاليسم خطرناک نبود
اسالم زمانی برای امپریاليستها خطرناک شد که تاریخ مصرف . بود

ر مبارزه با رقيب آن در مبارزه با کمونيسم و نيروهای انقالبی د
حال دیگر . سوسيال امپریاليستی خویش اتحاد شوروی به پایان رسيد
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در الجزایر و پاکستان بهترین مناسبات را داشتند و از آنها حمایت 
امپریاليستهای اروپائی با تئوریهای هانتيگتون که برای . ميکردند

توجيه سرکردگی آمریکا اختراع شده و زمينه ذهنی پذیرش سياست 
همه را آنها . مهيا ميسازد موافق نيستندرا “ پيشگيرانهاقدامات “

. برحذر ميدارند از اینکه اسالم را الزاما با تروریسم برابر قرار دهند
این سياست نابخردانه صدها ميليون مسلمان جهان را عليه 

آنها به صراحت می گویند که مبارزه با . امپریاليستها برمی انگيزد
آنها می خواهند در این . تروریسم به مفهوم جنگ تمدنها نيست

واقعيت . تروریسم ممالک اسالمی را نيز شرکت دهندمبارزه عليه 
متحد آمریکا همواره در مبارزه با ِ آن است که این ممالک اسالمی 

مبارزه با . نيروهای انقالبی و آزادیبخش متحد آمریکا بوده اند
تروریسم نيز که حدود و ثغور آن روشن نيست وتعریفش به منویات 

از .  نيز از همين قماش استملوکانه جرج دبليو بوش وابسته است
واقعا ه ک، صرفنظر از ایننظر امپریاليسم هر مخالفی تروریست است

از همان نظر هر نهضت مقاومتی نهضت . تروریست باشد یا نباشد
ترغيب به . تروریستی است زیرا به دیکته امپریاليسم تمکين نميکند

ا جنگ صليبی گرچه که در ممالک متروپل افکار عمومی متوحش ر
، ، نقض حقوق دموکراتيکبرای قربانی کردن آزادی در پای امنيت

  اختناق و تجاوز و توسعه طلبی به “هموج“تفتيش عقاید و گسترش 
خارج مهيا ميسازد ولی  این خطر را دارد که سران ممالک اسالمی 
که هم مورد نفرت مردم هستند و هم دست حمایت امپریاليستها از 

را در ممالکشان به انزوا بکشاند و در خطر پشتشان برداشته ميشود 
این امر را اروپائيها بهتر درک کرده اند و عليرغم . سقوط قرار دهد

اینکه تروریسم را بهانه قرار داده تا بخشا حقوق دموکراتيک را در 
ممالک متروپل نقض کرده سيستم پليسی حاکم کرده و اختيار را به 

،  انقالبی و کارگری بدهندسازمانهای امنيتی برای سرکوب جنبش
، همراه با تبليغات نادرست و شتاب آلودگوشزد ميکنند که مبارزه  

نابجا باعث تقویت تروریسم است که الزاما عمليات تروریستی را 
 فقط منظور نظر نداشته بلکه جنبشهای مقاومت مردمی را نيز 
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شکل پيشرفته تر حکومت است به ميدان آیند با یاری امپریاليستها در 
امپریاليستها هرگز در سياست . خون بپا ميشوداین ممالک دریای 

تا دیروز که برای غارت این ممالک . خویش تغيير ماهوی نداده اند
 نوع استبداد حکومتی بود از آن نوع قهر و امروز ،شکل اعمال قهر

که نوع کمتر و پوشيده تر استبداد مطلوبتر است از این نوع استبداد 
تبدی که حامی منافع امپریاليستها هر رژیم فاسد و مس. حمایت ميکنند

باشده بهترین دموکراتهاست و  انتخابات تقلبی درون کشورش با یک 
انتخابات آزاد بود و “ نارسائيها عليرغم پاره ای “ژست دیپلماتيک 

نباید در مورد انتخابات آزاد در این ممالک همان مالکهائی را به “یا 
ار توجيه دیکتاتوری را ک“ کار برد که در ممالک ما بکار ميبرند

 از حلقوم “انتخابات آزاد“ فریاد حمایت از .باتمام ميرسانند
امپریاليستها حمایت از آن نوع انتخاباتی است که منافع استراتژیک 

این سوای آن انتخابات آزادی است که مردم این . آنها را تامين نماید
ها نيز با این کشورها موافق آن هستند و ميخواهند به نفوذ امپریاليست

  .    انتخابات آزاد خاتمه دهند
  
  امپرياليستی  برای خاورميانه“ دموکراسی“

دولت جرج بوش از برنامه ای که پس از انتخاب مجدد خویش در 
وی مدعی است که ميخواهد در . مورد خاور ميانه دارد سخن ميراند

، د، دموکراسی و آزادی را به ارمغان آور، پيشرفتخاور ميانه ترقی
رد تمدن غرب ووی طالب رعایت حقوق بشر است که آن را دستآ

همين اظهار نظر گویای آن است که امپریاليست . ومسيحيت ميداند
آمریکا تا کنون نقش دیگری در خاور ميانه ایفاء کرده است و بخاطر 

، ، نوکرصفت، مستبدمنافع مستمر امپریاليستيش از رژیمهای فاسد
ه ایران و سعودیها و سایر شيوخ منطقه  نظير شاناقض حقوق بشر 

بياد آوریم مارهائی نظير طالبان و فدائيان . استفاده ميکرده است
در آستين امپریاليستهای انگليس و آمریکا ... اسالم و القاعده و
سرکوب نهضتهای دموکراتيک منطقه نظير جنبش . پرورش یافته اند

با رضایت و فشار ملی و دموکراتيک آذربایجان و کردستان ایران 
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کامل و تهدیدات جهانی همين امپریاليستها بوده است که یک کارزار 
این . جهانی عليه این جنبشها در عرصه بين المللی براه انداخته بودند

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

حال گرگ درنده توبه کار شده . هان در این منطقه بوده استآزادیخوا
  آیا ميشود به این دروغ باور کرد؟. است

. نخستين پرسشی که مطرح است حدود جغرافيائی خاور ميانه است
آیا ترکيه و پاکستان و مراکش و ليبی و تونس وموریتانی بخشی از 

 را اروپائی خاورميانه محسوب ميشوند؟ بگذریم از اینکه ترکيه خود
ميداند و امریکا نيز این ادعاها را تقویت کرده و بزور مایل است 

حال اگر چنين باشد آنوقت باید . ترکيه را وارد به اتحادیه اروپا نماید
ون وزارت دفاع امع“ پل ولفوویتز“منتظر بود تا مبتکر این طرح که 

 بویژه  اروپائی ها و.آمریکاست نقش اساسی در این زمينه ایفاء کند
فرانسویها به آمریکائيها گوشزد کرده اند که خاور ميانه بزرگ آنقدر 
متنوع و دارای شرایط نامتساوی است که با طرحهای مشابه نميتوان 

از این گذشته همه ممالک خاور ميانه . در درون آنها دست بکار شد
، سوریه و لبنان. در منطقه نفوذ امپریاليست آمریکا واقع نشده است

آسيای ميانه .  در منطقه نفوذ فرانسه استس و الجزایر ومراکشتون
شکست این طرحها از هم . منطقه نفوذ روسيه محسوب ميگردد

سنگ بزرگی که امپریاليست آمریکا برداشته . اکنون روشن است
است برای زدن نيست برای آن است که اهداف توسعه طلبانه خویش 

 اروپائيها این است که ترس. را با رنگهای دیگر متحقق گرداند
. اقدامات بدون تعمق بتواند برای امپریاليسم به فاجعه منجر شود

، مصر  و یا ممالک شمال افریقا را در ، پاکستانعربستان سعودی
 هر گونه انتخاب آزادی که در این ممالک صورت گيرد ،نظر بگيریم

نه تنها به احتمال قوی قدرت را از طریق دموکراتيک بدست 
های ضد آمریکائی ميدهد بلکه ميتواند قدرت را بدست مسلمانان نيرو

دموکراسی . افراطی بدهد که ظاهرا آمریکا از نفوذ آنها وحشت دارد
به مفهوم رای اکثریت بدون توجه به ماهيت و مضمون سياسی آن 
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 ومبارزه با “هانتيگتون“ ی“نبرد فرهنگها“تئوری 
  ، دامن زدن به جدالهای مذهبیاسالم

یک . برخورد ميان تمدنها بزرگترین خطر برای صلح جهانی است“
نظمی که مبتنی بر تمدن های جهانی باشد مطمئن ترین حافظ برای 

، نبرد نقل از کتاب هانتيگتون(.“جلوگيری از جنگ جهانی است
  ).افرهنگه

پروفسور هانتيگتون استاد یهودی دانشگاه هاروارد آمریکا در چند 
ذهنی سنگ “ رهنگهانبرد ف“سال پيش با انتشار کتابش در مورد 

کنفوسيوس که بنظر وی تمدنهای عقب ، ، هندو، بودا با اسالممبارزه
وی پيشگوئی کرد که . افتاده و دشمنان تمدن غرب هستند را بنا نهاد

جهان غرب باید ) توفان-بخوانيد رویزیونيسم( کمونيسمپس از نبرد با
خود را برای نبرد با اسالم و سایر ادیان که گویا در پی تهاجم 

تئوری . فرهنگی به ارزشهای معتبر عمومی غربی هستند آماده کند
. جنگ صليبی عليه اسالم برای نخستين بار از این مرجع برخاست

 که آنرا در  سخن راند“ویژ گی عصر پس از جنگ سرد “وی از 
البته در پس هر کدام از این . قالب تئوریهای خویش بيان داشت

پرچمهای مذهبی که آقای هانتيگتون افراشته بود چهره های ممالک 
، هندوستان که ميتوانستند احتماال رقبای سختی برای اپنژ، چين

 دنيای اسالم از آن جهت مطرح. امپریاليستهای غربی شوند پنهان بود
ميشد که بازار فروش عظيمی را از اندونزی تا اروپا و آفریقا در بر 
ميگرفت و بزرگترین منابع نفت و گاز جهان را در خود پنهان 

ایجاد رعب نسبت به ممالک مسلمان در افکار عمومی مردم . داشت
، ساختن لولوئی از اسالم برای آنها طبيعتا کار امپریاليستها و غرب

 و آمریکا را برای سياست تهاجمی بعدی تسهيلبویژه امپریاليست 
 ميکرد زیرا افکار عمومی از سالها قبل برای چنين روزهای توجيه 

 این لشگر کشی .مهيا شده بود“ نبرد فرهنگها“با تئوری اضطراری 
عليه اسالم زمانی صورت ميگرفت که امپریاليستها با مسلمانان 

ربستان سعودی و یا حتی بنيادگرای طالبان در افغانستان و یا در ع



 78

یک ویتنامی تبعه آمریکا که از سالها پيش مقيم “ نگوین دیم“، خطر
نيوجرسی بود و تحت نظر سرهنگ النسدیل “ ليک وود“در شهر 

، با فاصله را در ویتنام اداره ميکرد“ سيا“آمریکائی یک گروه محلی 
کوتاهی اول به نخست وزیری و بعد به ریاست جمهوری ویتنام 

. ارات دیکتاتوری را قبضه کردرسيد و اندکی پس از آن تمام اختي
 که بعدا -، ليندن جانسون سناتور متنفذ کنگرهدرست در همان موقع

 در سخنرانی معروفی در کنگره – شد  آمریکایرئيس جمهور
تقوای “ خواند و توضيح داد که او “چرچيل آسيا“را “ نگودین دیم“

، شجاعت آندریو جاکسن و کاردانی فرانکلين جرج واشنگتن
اسناد محرمانه وزارت (.“ را یکجا در خود گرد آورده استروزولت

  منتشره در شماره ویژه نيویورک Pentagone Papers دفاع آمریکا   
  ).  ٢٧ ص ١٩٧١تایمز سال 

را ارتش آمریکا پس از شکستهای متناوب در “ آسياچرچيل “همين 
ا تجربه ویتنام ر. ویتنام با یک کودتا سرنگون کرد و به قتل رسانيد

امپریاليستها مجددا در شرایط جغرافيای سياسی جهان بکار گرفته 
  .اند

با این روش فقط حزب طبقه کارگر و در ایران حزب کار 
که مظهر حافظه تاریخی طبقه کارگر ایران است ) توفان(ایران

ميتواند مبارزه کند و با کياست در رهبری مبارزه مردم آنها را به 
ید با تقویت حزب طبقه کارگر فرمان با. سر منزل مقصود برساند

. رهبری جنبشهای مردمی و نارضائی عمومی را به چنگ آورد
نزاع بر سر کسب رهبری جنبشهای اعتراضی و در بسياری موارد 

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

باید طرح کودتای خزنده را با کياست و سازماندهی . فزایش ميدهدا
طبقه کارگر و زحمتکشان به عکس آن بدل کرد و بورژوازی 

نمونه ونزوئال که بسيج مردمی . همدست امپریاليسم را منفرد گردانيد
را در مقابل دسيسه امپریاليستی قرار داد و جبهه ارتجاع را درهم 

   . شکست تجربه موفقی است
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سابقه انتخابات دموکراتيک الجزایر را به ذهن متبادر ميسازد که با 
فراموش نکنيم که در این . خون کشيده شدقدرت نظامی دولت به 

، خاور ميانه بزرگ بجز ایران و سوریه و فلسطين بقيه از دوستان
ليبی .  و حتی چاکران امپریاليست آمریکا محسوب ميشوندهمکاران

، مستبد و کشوری شرور بود امروز پس از که تا دیروز تروریست
شور نمونه بصورت کآنکه عابد و زاهد و مسلمان شده است دیگر 
تروریست دیروز . برای آمریکائيها و اروپائيها در آمده است

این ها همه از معجزات پيامبر جدیدی بنام . دموکرات امروز است
حال سيل سرمایه گذاریهای خارجی به ليبی آغاز . جرج بوش است

ميشود و ليبی از طرح دخالت آمریکا در خاور ميانه بيرون گذارده 
پریاليسها از انجام انتخابات آزاد و رعایت حقوق دیگر ام. خواهد شد

آنها خواهان آزادی احزاب نيستند و از . بشر در ليبی سخن نميرانند
حتی به . دیکتاتور ليبی بعنوان انسان عاقل تجليل به عمل ميآورند

نوکران خود دستور ميدهند که تحوالت ليبی را بعنوان نمونه های 
ریاليست آمریکا برای تسلط بر امپ. مطلوب آمریکا تبليغ کنند

خاور ميانه نيازی “ دموکراتيزاسيون“ثروتهای خاور ميانه به طرح 
ندارد زیرا هر دموکراتيزه کردنی مترادف با اخراج قدرتهای 

، منافع تاریخی امپریاليست استعماری و از جمله آمریکا خواهد بود
 سرکوب آمریکا نشان ميدهد که تنها آنها با تقویت دیکتاتورها و
ليکن نياز . دموکراسيها قادرند منافع خویش را در منطقه تامين کنند

به بازی این نمایش در آن است که ميخواهند به بهانه این طرح 
را مورد تهدید قرار دهند و دخالتهای ن ي، سوریه و فلسطایران

خاور ميانه “ دموکراتيزاسيون“خویش را در این ممالک به بهانه 
  نوع  آمریکائی در “دموکراتيزاسيون“ با نمونه های  ما.توجيه کنند

آنها با این سياست به حمایت . عراق و افغانستان روبرو هستيم
اسرائيل آمده اند و به این بهانه که اسرائيل ظاهرا دموکرات و تنها 
کشور دموکراتيک منطقه است قصد دارند جنبش فلسطين را که گویا 

 حکومتی خویش را عوض کند و دموکراتيک نيست و باید ساختار
به تفرقه کشانده و بنفع ... ميراث عرفات را بدور اندازد و غيره
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آنها در این رابطه از طرح غير اتمی کردن . اسرائيل متالشی کند
خاور ميانه حرف ميزنند و در این ميدان فقط گریبان ایران را که 

لهاست بمب  حال آنکه هم اسرائيل سا،فاقد بمب اتم است چسبيده اند
اتمی دارد و اخيرا نيز قصد دارد با خرید زیر دریائيهای مدرن از 
آلمان آنها را با موشکهای اتمی مجهز کند و هم پاکستان که متحد 

عقل سليم می طلبد که نخست این . آمریکاست دارای بمب اتمی است
. ممالک خلع سالح شوند تا اعتماد جمعی در خاور ميانه ایجاد شود

گانگی سياست امپریاليست آمریکا در عمل حاکی است که همين دو
بر زبان مياورند پوششی بر مقاصد “ دموکراسی“آنچه آنها بنام 

  استبداد در ممالک زیر سلطه و عقب .آزمندانه و واقعی آنهاست
نگاهداشته شده جهان و خاور ميانه آن روی دیگر دموکراسی در 

شکوفائی . ی استممالک پيشرفته صنعتی سرمایه داری جهان
دموکراسی در یکی بدون اعمال استبداد و دیکتاتوری در دیگری 

. دموکراسی و سرکوب خونين الزم و ملزوم یکدیگرند. مقدور نيست
مانند فقر و ثروت در جامعه سرمایه داری که الزم وملزوم 

تجمل دموکراسی در ممالک پيشرفته سرمایه داری که بر .  یکدیگرند
 تنها باین جهت اجازه ، ثروت اجتماعی استوار استکوهی از رفاه و

خودنمائی و جلوه گری را بخود ميدهد که بر  واقعيت سرکوب و 
. دیکتاتوری و غارت ثروتهای ممالک جهان استوار است

امپریاليست آمریکا نميتواند دموکراسی واقعی را برای این ممالک به 
ه یک طرح طرح دموکراتيزه کردن خاور ميان. رسميت بشناسد

استعماری برای ادامه حضور امپریاليسم در منطقه است و باید با آن 
این طرح یک طرح استعماری و دخالت جویانه . به مبارزه برخاست

در منطقه است که به بهانه مبارزه با تروریسم بدترین نوع 
دیکتاتوریهای فاشيستی را در منطقه مستقر ميسازد و کنترل منطقه 

طرح دموکراسی کردن خاورميانه همان طرح . را بدست ميگيرد
، از جمله به افغانستان و سرپوش بر تجاوز امپریاليستی به منطقه

این طرح در جائی .  و غارت منابع طبيعی این کشورهاستعراق
باید عمل کند که از منابع سرشار انرژی و یا سایر مواد اوليه مهم 
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تشویق مردم به این خيانت ملی سينه سپر کرده اند و نمی فهمند که با 
جن فرو این کار به خود کشی سياسی دست زده اند و تا حنجره در ل

آنها با چند صله و درهم نمک گير دربار پهلوی شده اند و . رفته اند
  .در ستایش شاه قلم ميزنند

ما با این نمونه های جمع آوری امضاء و هياهوهای امپریاليستی که 
نخست زمينه مسالمت آميز را برای خونریزی خشونت بار آماده 

ستين بار  برای نخسازی بی شخصيتها“ شخصيت“، با این ميکند
در ، در ویتنام. نيست که به صورت موفق و یا ناموفق روبرو هستيم

شيلی با پيش انداختن زنان بورژوازی حامی پينوشه و  قابلمه بدست 
، ، آلمان شرقیدر رومانی، که جنبش قاشق زنی راه انداخته بودند

 در ونزوئال جنبش بورژواهای وابسته و همدستان ،یوگسالوی سابق
تای خائنانه دکه کو“ چاوس“ت عليه حکومت ملی امپریاليس

، ، در گرجستانامپریاليست آمریکا را به حمایت مردم در هم کوبيد
این سياست .  و پاره ای ممالک دیگر روبرو بوده و هستيماوکرائين

 کردن امپریاليستی با هدف استقرار تسلط امپریاليسم و “اوکرائينيزه“
خته آنها در مبارزه با رقيب روی کار آوردن مهره های خود فرو

امپریاليستی و یا رژیمهای نامطلوب برای امپریاليستها صورت 
این سياست از مدتها قبل با برنامه ریزی طوالنی همراه با . ميگيرد

 در “ایون ایلی یسکو“تجربه . کار دراز مدت تبليغاتی آماده ميشود
، دندرومانی که وی را سالها در الی پوست پياز نگهداشته بو

 عمال “احمد الشلبی“، “ایاد عالوی“، در یوگسالوی“ چيجنجي“
و دانشجوی سابق عراقی در و رئيس جمهور آمریکائی عراق “ سيا“

 که بيکباره یادش آمده باید کت وشلوار “غازی عجيل الياور“آمریکا 
 دانشجوی “ساکا شویلی “،و کراواتش را با لباس عربی عوض کند

در مقابل .... ه آمریکا در گرجستان وگرجی آموزش دیده و تبع
  .   کوته فکری است که چشم خود را بر این واقعيات ببندیم،ماست

  :حال به تجربه فراموش شده ویتنام بنگریم
تشدید جنبش آزادیبخش ملی در هندوچين منافع امنيتی آمریکا را در “

 در پی این اعالم .“خاور دور در معرض خطری جدی قرار ميدهد
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انتخاب نوع حکومت را باید به بعد از تغيير رژیم محول کرد به 
بر . استراتژی جدیدی متوسل شده اند که ماهيتا با قبلی فرقی ندارد

 “نظام دموکراسی ليبرالی“اساس این استراتژی فراخوانی مبتنی بر 
يشود  در چهارچوب اعالميه حقوق بشر علم م“اکثریت“با حکومت 

که در مورد آینده حکومت ایران یعنی ماهيت قدرت سياسی که اساس 
این فراخوان از شاهپرستی دم نميزند . هر تحولی است سکوت ميکند

بلکه در عمل داربست حکومت ، که موجب انزجار عمومی است
  . سلطنتی را پی ریزی ميکند

فراخوانهائيکه تمایز روشنی با نظام منفور سلطنت که انقالب 
 به هائيکه ، فراخوانشکوهمند بهمن آنرا طرد کرده است نکشد

استقالل ایران و تماميت ارضی ایران و نقش امپریاليسم و 
، فراخوانهائيکه اشاره ای نداشته باشدصهيونيسم بعنوان خطر بالقوه 

 زحمتکش جامعه ایران تکيه نکند و از بدو امر به اکثریت
، فراخوانی که تی را تبليغ کند امپریاليس–دموکراسی مشکوک ليبرال 

برسميت شناخته آنرا با نفی ردهای انقالب ایران را ونخواهد دستآ
تکامل دهد و جمهوری دیالکتيکی و نه نيهيليستی در جهت تاریخی 

منفور جمهوری اسالمی را به یک جمهوری دموکراتيک مردمی 
د تا به ، فراخوانی که چشم به گذشته داشته باشبدل کرده و ارتقاء دهد

، فراخوانی سلطنت ، فراخوانی در خدمت دشمنان مردم ایرانآینده
 ،، فراخوانی عقب ماندهفراخوانی جرج بوشی و رامز فلدی، طلبی
و عجيب نيست که .  مردم ایران نيستنی است که در خدمت فراخوا

تونی بلر و جک استراوو و رامزفلد و کالين پاول و آریل شارون و 
 هر فرد معتبری که شتابزده و ،ا امضاء کنندفرح دیبا نيز آنر

ناخواسته به زیر این فراخوان سياه سلطنت طلبی امضاء بگذارد 
اعتبار خویش را از دست ميدهد و باید از هم اکنون افشاء گردد تا 
نتواند در روند اوکرائينيزه کردن ایران در خدمت امپریاليستها و 

همه نقش پاره ای مسخره تر از . سلطنت طلبان حنجره بدرد
، فيلمسازان و نویسندگان و شاعرانی است ، کارگردانانروشنفکران

اینها در . که صد تا معلق زنده اند و از هول حليم در دیگ افتاده اند
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دستور امپریاليسم برخوردار بوده و رژیمهایش حاضر نيستند بهر 
امپریاليست آمریکا با طرح دموکراتيزه کردن خاور . گردن بنهند

ميانه ميخواهد ميدان را از دست رفبای اروپائی خویش بدر آورد و 
هيچ . آنها را به نفع خویش با حضور نوکران مستقيم خویش حفظ کند

 ایرانی ميهنپرستی نميتواند خنجر خونينی را که امپریاليست آمریکا
در پس تابلوی دموکراسی بدست گرفته است و ميخواهد به ميان کتف 

امپریاليست آمریکا اگر با این . مردم ایران فرو کند نا دیده بگيرد
شانتاژها و تهدیدها منافعش تامين شود و هيات حاکمه ایران را در 
بست مهار کند و بزیر مهميز خویش بکشد آنها را یکشبه غسل تعميد 

.  وار دموکرات ميخواند و بریش مردم ایران ميخنددداده و قذافی
استقرار یک حکومت دموکراتيک در عربستان سعودی و کویت از 

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

ر این ممالک آیا این حضور مستقيم کافی نيست تا دموکراسی د
عربستان سعودی حتی نام کشورش بنام خانواده . استوار گردد
درآمد حاصله از منابع نفتی این کشور که متعلق به . سعودی است

مردم عربستان سعودی است و یک ثروت ملی است مستقيما به جيب 
طایفه سعودی همه کاره عربستان سعودی است و . این خانواده ميرود
خانواده سعودی . ت انگلستان بر سر کار آمده استبا دست امپریاليس

عربستان . کشور عربستان را بمنزله ملک طلق خود در نظر ميگيرد
سعودی در واقع خصوصی شده است و مردم آن رعایای کليدداران 

تغيير حکومت در عربستان سعودی باید حتی تغيير نام این . کعبه اند
ها ثروت عربهای فاسد و ميليارد. کشور را به همراه داشته باشد

دیکتاتور که ثروتهای ملی مردم عرب را دزدیده اند در بانکهای 
با استقرار این مکانيسم نامرئی پولهای نفت پرداختی . آمریکاست

ناچيز شرکتهای بزرگ نفتی مجددا به ینگه دنيا برميگردد و چاههای 
دموکراسی واقعی در این . نفت عربستان سعودی خالی ميگردد

ر که باید با آزادی احزاب و مطبوعات و رسانه های گروهی و کشو
یک قوه قضائيه مستقل و غير شرعی توام باشد ناقوس مرگ منافع 
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استقرار دموکراسی و . امپریاليست آمریکا در عربستان است
آزادیهای دموکراتيک وارداتی از بازار آمریکا که گویا بحد اشباع از 

یک شوخی مسخره برای عوامفریبی آن در بنادر خود دارند تنها 
جنایاتی که شریعت اسالم در عربستان ميکند و از جانب . است

امپریاليستها پرده پوشی ميشود ممکن نيست در ایران آخوندی اتفاق 
ولی مردم جهان از این همه عقب ماندگی رژیم حاکم طالبانی . بيفتد

عودی و عربستان س. در عربستان چيزی نميشنوند و نباید بشنوند
پاکستان دو کشوری بوده اند که اسالم بنيادگرا را در دامان خویش 

آنها اعزام هزاران هزار بنيادگرای . پرورانده و به آن شير داده اند
مسلمان را با پول مردم عربستان و یاری سازمان امنيت پاکستان به 

حکام . افغانستان و ممالک افریقائی ممکن ساخته و سازمان داده اند
ربستان سعودی مطمئن ترین متحدین امپریاليستها در منطقه بوده و ع

جرج . در چاههای نفتی و شرکتهای بزرگ امپریاليستی شریک اند
دبليو بوش قادر نيست دستی به ترکيب عربستان سعودی و کویت 

  . بزند
هستند افرادی ماليخوليائی و پرت از مرحله که فریب این تبليغات 

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

است که با هدف مضامين ليبراليسم غربی ارتش دموکراسی و تهاجم 
آنها مدعی هستند که . داستقرار تمدن به این ممالک صورت می پذیر

 هستند و بعلت “مظاهر تمدن غرب“مخالفين امپریاليستها مخالفين 
.  به طبل تو خالی مبارزه ضد امپریاليستی ميکوبند“تحجر فکری“

کهنه “آنها مبارزین صادق ضد امپریاليست و ميهنپرست ایران را 
ا  تا زمينه کهنه پرستی و استعمارزدگی خویش رجلوه ميدهند“ اندیش

یاران استعمار در ایران با خالی کردن . از انظار عمومی پنهان کنند
مار بجای ع، با جا زدن استمفهوم تمدن از ماهيت اجتماعی آن

 نفوذ امپریاليستهای ،استقرار تمدن و نفی عقب ماندگی و تحجر
توجيه کرده و بر ماهيت غارتگرانه آنها ر ميانه وغارتگر را در خا
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“ دنيای آزاد“ و “ مراجع بين المللی“جلکی آنها را در هاله ای بنام 
واست مردم ایران و نيروهای مترقی و دموکرات نيست ه اند خپوشاند

برگذاری چنين انتخابات .  و نميتواند مورد تائيد حزب ما باشد
فرضی و خوشخياالنه در حاليکه قدرت سياسی و اهرمهای سرکوب 
در دست رژیم است توهمی بيش نيست چنانچه مردم مجددا رای به 

می و یا طرد مجدد بر چيده شدن نظام سرمایه داری جمهوری اسال
سلطنت بپردازند و جمهوری سوسياليستی و یا حداقل جمهوری 
دموکراتيک و انقالبی مردمی را طلب کنند آنگاه بوقهای تبليغاتی به 

تجزیه طلبان کرد و .  صدا در ميآید که در انتخابات تقلب شده است
آذری و عرب و بلوچ که نوکر جرج دبليو بوش و آریل شارون 

. ید به جدائی خواهند کرد و جنگ روانی آغاز خواهد شدهستند تهد
 را از بيمارستانها و یا قبرستانها با “مرده ها“مانند رومانی و کویت 

 به خيابان “شهدا“یاری افراد سازمان امنيت داخلی و یا خارجی بنام 
سازمانهای . ميآورند و به تحریک افکار عمومی ميپردازند

یزیونيستهای همدست امپریاليست ، رو“چپ“صهيونيست ساخته ی 
در “با وعده اشغال چند مقام نان و آبدار با پشتک وارو زیر عنوان 

 تسليم طلبی خویش را “  در شرایط خطير کنونیخدمت منافع ملی
  . توجيه خواهند کرد

در مورد ایران کادرهای سياسی آموزش دیده دانشگاهی توسط 
آنها در پی آن هستند . ندآموزگاران آمریکائی در آمریکا حضور دار

که نخست یک جنبش ليبرالی در ایران ناراضی و سرخورده از 
جمع آوری امضاء برای رفراندم . بوجود آورند جنبش اصالح طلبی 

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

همه “ن خواستهای زحمتکشان با این دستآویز که نخست باید گذارد
 صورت گيرد و شعارهائی طرح شود که مقبوليت عمومی “پرسی
، از زیر طرح خواستهای عدالت اجتماعی و حقوق زحمتکشان دارد

و طرح مسئله ملی و حقوق خلقها در ایران رد به امپریاليسم وو برخ
سته گذشته خود که ميگفتند  آنها از استراتژی ورشک.فرار ميکنند



 74

مراجع جهانی غارتگر و استعمار طلب که رفتارشان را در سرکوب 
ملتها دیده ایم به رای مردم ایران هرگز اهميت نميدهند و این رای را 

طبيعتا این . تا زمانيکه به نفعشان نيست برسميت نخواهند شناخت
راندم سلطنتی باید در شرایطی صورت گيرد که همه پرسی یا رف

  . نيروهای انقالبی امکان بسيج و تبليغات کافی نداشته باشند
آنها از تسليم به موقع و حسابشده ارتش در زمان انقالب به آخوندها 
تا از تعميق و گسترش انقالب و پيگيری آن ممانعت کنند تا رهبری 

امکانات آنها در مقابل . ه اندآخوندها در آن تامين شود بسيار آموخت
تجهيزات عظيم جهانی نوکران امپریاليست که مشتی روشنفکر 
مایوس و آواره و بيکاره را فریب داده و با رهبران ایرانی تبار 
آمریکائی شده و آموزش دیده به ایران ميآیند ذره ای در مقابل 

د مسلما عوامل خود فروخته و کارکشته دشمن تالش خواهن. دریاست
کرد بخشی از اپوزیسيون داخل ایران چه مراجع روحانی و چه 

حتی آنها تا جائی . مذهبی را جلب کنند-مراجع و شخصيتهای ملی
پيش خواهند رفت تا بخشی از حاکميت را با وعده امان نامه و حفظ 
مذهب و احترام به مذهب که بيکباره از سنن غير قابل انکار و 

خواست آنگونه .  به سوی خود بکشندژنتيکی مردم ایران خواهد شد
حداقل که مرز تمایزی با سلطنت طلبان نکشد و “ همه پرسی“

را طرح نکند یک خواست مردمی گزینش جمهوری الئيک 
که جمهوری غير “ همه پرسی“ خواست آنگونه .امپریاليستی است

مذهبی را درمقابل حکومت والیت فقيه کنونی طرح نماید ولی در 
ای این حرکت الل شود و آنرا مسکوت بگذارد و در دورنمپيرامون 

خواست زحمتکشان و کارگران و عدالت اجتماعی از هم مقابل 
یک خواست ليبرالی و ضد منافع اکثریت مردم اکنون سکوت کند 

همه “خواست آنگونه ، ایران یعنی زحمتکشان شهر و روستاست
گير پياده که تکليفش را با امپریاليستهای جنایتکار که در“ پرسی

د و در عراق هستن“ دنيای آزاد“و ارزشهای “ حقوق بشر“کردن 
در کشور “ مراجع بين المللی“زیر نظر “ انتخابات آزاد“ميخواهند 

نند و امضاء کنندگان شاهپرست طرح زیر تحت اشغال برقرار ک
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بنظر آنها تجاوز امپریاليست آمریکا به عراق  .پرده استتار ميکشند
برای استقرار دموکراسی و آزادی است و ماهيت این مبارزه مبارزه 

است که باید از آن به حمایت “ تمدن“و   “اسالم سياسی“ای ميان 
آنها بر خالف واقعيات مدعی ميشوند که امپریاليستها تغيير  .برخاست

اند که در شرایط جهانی شدن سرمایه عقيده داده و باین نتيجه رسيده 
باید کلک دیکتاتورها را کند و شکلی متناسب با وضع موجود بوجود 

بزعم آنها امپریاليستها خواهان گسترش دموکراسی و تامين . آورد
آزادیها و حقوق مدنی و رعایت حقوق بشر بوده و ميخواهند 
ین انساندوستانه و بی غرض و مرض به عقب ماندگی اقتصادی ا
لذا . ممالک پایان دهند و ظاهرا برای خودشان شاخ درست کنند

و خوابنما کردن خاورميانه ناشی از این تغيير رای “ دموکراتيزه“
باید از این عقل های کل و پر مدعا و بی . امپریاليستی استشدن 

خرد پرسيد این چگونه دموکراسی است که حتی به اعتراف خود شما 
. مپریاليستها و رای روزمره آنها بستگی داردتحققش به هوا و هوس ا

تکليف این ممالک در آینده که رای امپریاليستها بر دیکتاتوری 
آشکار قرار گيرد چه ميشود؟ اگر امپریاليستها در شرایط دیگری به 
این نتيجه رسيدند که عقب ماندگی برای این ممالک بهترین دارو و 

آیا این .  مردم چيست؟دیکتاتوری بهترین مرحم است تکليف این
اعتراف بيان واقعيت رخنه گری و مداخله جوئی و زورگوئی 
امپریاليستها نيست که از دیده شما نيز پنهان نمانده است؟ در دنيائی 
که ارمغان دموکراسی و یا دیکتاتوری آن در دست امپریاليسم باشد 

چنين . سخنی از دموکراسی و آزادی گفتن ابله شمردن مردم است
حال آنکه واقعيت کامال خالف این تصور . يائی خودش آزاد نيستدن

جهانی شدن سرمایه مترادف با تشدید اختناق و سرکوب ملتها . است
و اشغال کشورها ميباشد تا موانع راه سرمایه گذاریهای بی دردسر  

جهانی شدن سرمایه موجی از . را به بهترین وجهی فراهم آورد
اهد کرد که باید با تمام قوا سرکوب مقاومت مردمی را ایجاد خو

دیکتاتوری و خفقان ابزاری است که امپریاليسم و حکومتهای . شود
دموکراتيزه . محلی از آن برای اهداف خویش استفاده خواهند کرد
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کردن خاورميانه همان نمایش مسخره افغانی و عراقی است که بر 
ن سياسی حتی ناظرا. خون صدها هزار انسان آزاده بنا شده است

غربی متفق القولند که نمایش دموکراتيزه کردن خاور ميانه به 
خاتمه تا تحقق خواستهای امپریاليستها ، سوریه و ایران فلسطين
         .مييابد

استقرار دموکراسی اجتماعی در ایران تنها با دست همه خلقهای 
در غير این . ایران و تحت رهبری طبقه کارگر امکان پذیر است

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

  .در پای این زنا شوئی مشروع قربانی کنند
آنها . صهيونيستهای اسرائيل یکی از مشکالت خاور ميانه هستند

قطعنامه ، بی توجهی به سالهاست که با نقض روشن موازین جهانی
های سازمان ملل متحد و افکار عمومی مردم جهان به نقض آشکار 

در . حقوق بشر در داخل اسرائيل و سراسر کشور فلسطين مشغولند
زندانهای مخوف آنها ده هزار زندانی سياسی جا داده شده اند که بنام 

آنها سرزمين . تروریستهای فلسطينی از حق حيات محروم شده اند
با زور و ارتکاب مستمر جنایت و بربریت وقيحانه ملت دیگری را 

این بربریت قرون وسطائی صهيونيستها که . ای اشغال کرده اند
بربریت مالها را در ایران روسفيد کرده است مورد حمایت 

امپریاليسم و صهيونيسم مشترکا در همه . امپریاليست آمریکاست
اء شرارت و اسرائيل سرمنش. جنایات در خاور ميانه شرکت دارند

، ، ضد دموکراتکشوری است مستبد. جنایت در خاور ميانه است
آریل شارون رهبر این کشور که در انتخابات . نژاد پرست و متجاوز

، همدست انتخاب شده است جنایتکار جنگی است“ دموکراتيک“
فاالنژیستهای لبنانی بوده و در کشتار مردم بيدفاع اردوگاههای 

حکومت اسرائيل یک .  داشته است دست“شتيال“ و “صبرا“
وقتی جرج دبليو بوش از طرح . حکومت تروریستی در منطقه است

دموکراسی در خاور ميانه سخن ميراند و از انتقاد به اسرائيل نه تنها 
پرهيز کرده آنرا نمونه کشوری تشریح ميکند که باید برای همه 
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رژیم جمهوری اسالمی به خاطر . اختيارشان گذارده اند برخوردارند
بشدت مورد نفرت ماهيت ارتجاعی و خيانتهای متعدد ضد ملی 

عمومی است و از پایگاه طبقاتی نازکی در ایران برخوردار است که 
 آخوندها ی خریده ،در صورت بروز بحران. متشکل و مسلح است

مردم . شده فورا تغيير روش داده و بسياری از آنها فراری ميشوند
، استقالل و عدالت اجتماعی  دموکراسی،ایران حداقل خواهان آزادی

سته های اساسی انقالب شکوهمند بهمن هستند که نتوانستند این خوا
، آزادی بيان و آنها بارها برای رفع سانسور.  تحقق ببخشندنبه آ
 ، تحقق حقوق بشر، آزادی تشکلهای سياسی و حرفه ایعقيده

بورژوائی، مجازات قاتلين قتلهای سياسی به نمایشات خيابانی 
ین خواستهای دموکراتيک پرداخته و آماده اند حتی برای تحقق ا

سرخوردگی آنها از حرکت اصالح طلبان . بورژوائی قربانی دهند
 خطر این را که شارالتانهای سياسی و افراد مشکوک را ،حکومتی

این رهبران . به صف نخست رهبری پرتاب کند محتمل کرده است
تشبثات ضد . سالهاست که برای چنين روزهائی آموزش دیده اند

ده امپریاليستی برای سرنگونی ضد انقالب سياه و انقالب طرد ش
همه “حاکم داخلی نخست با نفی دست آوردهای انقالب زیر عنوان 

صورت ميگيرد تا راه را برای نفی تصميم “ همه با هم“و یا “ پرسی
پهلوی و به گور منفور انقالبی مردم ایران در انقراض دودمان 

 آنها تبليغ ميکنند که خلع .هموار کندسپردن سلطنت در ایران مجددا 
. شاه و شاهنشاهی از ایران دموکراتيک نبوده و مورد قبول نيست

باید در یک انتخابات دموکراتيک زیر نظر آمریکا و اروپا از طریق 
لخ “سازمان ملل متحد و سایر مراجع جهانی مورد تائيد آنها از جمله 

و آنقدر . ودبخت سلطنت را بار دیگر آزم ... ی لهستانی و “والسا
. آزمود تا مردم از خستگی استفراغ خویش را دوباره نوش جان کنند

آنها چنين جا ميزنند که گویا این مراجع جهانی امپریاليستی و نوکران 
 بی طرف و دموکرات هستند و ،، غارتگر ومداخله جوکراواتی آنها

. قلبشان برای آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران ميزند
سلطنت طلبان و این . آنها عاشق چشم ابروی زیبای ایرانی ها هستند
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....  
بنياد " مانند ی اغلب موارد، این کمکها از طریق سازمانهایدر

 و متحد با جمهوریخواهان و دمکرات همسو ییا گروه ها" یکارنگ
 کنند، ی میسازمانده آمریکا که آموزش در امور انتخابات را یها

 ی دهند و یا به وسيله بعضی را تشکيل می حقوق بشرییا فروم ها
  .ل ارسال شده است مستقی خبرمنابع
......  
 گذرا و سریع به اسناد و مصاحبه ها نشان مي دهد که آمریکا ینگاه

در . ين مصرف کرده استئکراو در ای و کمک مالپولتا چه اندازه 
 : گویدی آمریکا مخارجه وزارت یاین زمينه ریچارد بوچر، سخنگو

 به ی روندی رسد، بلکه طی ما به دست خود کاندیداها نمیکمک مال"
 شود تا یک انتخابات منصفانه و آزاد یانستيتوها و نهادها پرداخت م

  .."برگزار گردد
...  

 امور خارجه آمریکا یک گروه از کارشناسان این وزارت وزارت
 ی اجرای خود را برای کمک مالدالر ميليون ۴٨خانه و بالغ بر 

 در ٢٠٠٣در جهان، در سال " ی دمکراسیبرقرار " یبرنامه ها
  National Democratic Institute" ی دمکراسی ملموسسه" يار اخت

 مادلين آلبرایت ریاست آمریکاوزیر امور خارجه سابق . گذارده است
  “....را به عهده دارد" ی دمکراسی ملموسسه"هيئت مدیره 

کمکهای مالی آمریکا به گروه های مخالف دولت “نقل از مقاله (
سوشيتد پرس منتشره در نشریه ت کلی مفسر آ نوشته ِم“اوکرائين
  ).٢٠٠۴ ماه دسامبر ١٧شهروند 

، در در مورد ایران نيز امپریاليست آمریکا در دستگاه حکومت
 و ماشين دولتی رسوخ کرده است و با اتکاء به دستگاه سرکوب

. حضور سنتی تاریخی آنها در ایران از نفوذ زیادی برخوردار است
، آلمان اليستهای فرانسه و انگلستاندر کنار امپریاليست آمریکا امپری

، دشمنان و صهيونيستهای اسرائيل نيز عوامل خویش را دارا ميباشند
مردم ایران از امکانات ماهواره ای و تبليغاتی که امپریاليستها در 
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ای جدیدش غهو، بوی تعفن دردولتهای خاور ميانه به آن تاسی کنند
 تئوری دمکراتيزه کردن خاورميانه تئوری چنگ .بر مال ميگردد

خلقهای منطقه باید پرچم . اندازی و تسلط بر منطقه و منابع آن است
مبارزه ضد امپریاليستی را عليه این تهاجم جدید ایدئولوژیک 

، ارتجاعی و برافرازند و نشان دهند سرنگونی رژیمهای ضد انقالبی
 در خاورميانه تنها در مبارزه بی امان ضد هوادار آمریکا

و استقرار حکومتی مردمی متکی بر عدالت اجتماعی امپریاليستی 
تضمين پيروزی چنين مبارزه ای بسيج طبقه کارگر و . مقدور است

در غير این صورت طبقه کارگر . رهبری حزب طبقه کارگر است
ان مذهبی به چرخ پنجم عرابه ای خواهد شد که افسارش را بنيادگرای

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

تفکيک مبارزه دموکراتيک از ضد امپریاليستی و . صهيونيسم باشد
ضد صهيونيستی زمينه انحراف و رخنه امپریاليستها و صهيونيستها 

  . ها را در جنبشها مهيا ميسازدو نوکران داخلی آن
دموکراسی برای خاورميانه باید از اسرائيل و نابودی ایدئولوژی 

باید حقوق عادالنه خلق فلسين . نژادپرستانه صهيونيسم آغاز شود
دولت صهيونيستی اسرائيل باید سرزمين . برسميت شناخته شود

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

رانده شدگان فلسطينی بوسيله جنایتکاران صهيونيست باید به کشور 
فلسطين باید بتواند همچون کشور . اباء اجدادی خویش بازگردند

اسرائيل . مستقلی امکان زیست  و بقاء دائمی و مطوئن داشته باشد
اری در منطقه تحریک اکراد ایران و عراق به تجزیه باید از خرابک

اسرائيل باید از . طلبی و دشمنی با سایر خلقهای منطقه دست بردارد
حمایت از سلطنت طلبان ایران این دشمنان فراری و خائن به منافع 

، همه این همه این اخالگریها در منطقه. خلقهای ایران دست بردارد
 دولت صهيونيستی اسرائيل  را به ،ردکه سابقه طوالنی داتحریکات 

یک غده سرطانی در منطقه بدل کرده است که باید با یک جراحی 
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سریع پيکره منطقه را از وجود صهيونيسم نژادپرست پاک کرد و 
منطقه را  به زندگی سالمت بازگردانيد بطوریکه مذاهب مختلف به 

ادات امر خصوصی افراد بدل شوند و مردم منطقه مستقل از اعتق
باید به افسانه . مذهبی در کنار هم زیست مسالمت آميز داشته باشند

 بشری دکه در منطقه بانی فجایع ض“ ملت یهود“و “ امت اسالمی“
.  هویت ملی را بر اساس تعلقات مذهبی تعيين نميکنند.اند پایان داد

، ، مسيحی، سنیایرانی یهودی همانقدر ایرانی است که زردتشتی
یک یهودی فلسطينی . ، ایرانی هستند ایرانیيکهایشيعه و یا الئ

همانقدر فلسطينی است که یک مسيحی و یا مسلمان و یا کمونيست 
 فلسطين .، فلسطينی است و بر دیگری برتری نداردفلسطينی

سرزمين مشترک همه آنهاست و کسی نميتواند کسی را به جرم دارا 
دوران . دبودن تعلقات گوناگون مذهبی از این سرزمين بران

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

  . ميداند“ نژاد برتر“و “ قوم برگزیده“یهودیان را 
امپریاليست آمریکا که در مورد این غده چرکين و بدخيم سرطانی 

تی برای رفع سکوت کرده است نميتواند پزشک حاذق دموکرا
در بهترین حالت . بيماری دیکتاتوری استبدادی در خاور ميانه باشند

آنها سرطان را به همه جا سرایت ميدهند تا سلطه و نفوذ خویش را 
همه جمهوریهای مذهبی چه اسالمی و چه یهودی . تقویت کنند

تحقق . خطری برای بشریت مترقی و پيشرفت در منطقه هستند
    .      باید از اسرائيل آغاز گردددموکراسی در منطقه

   
  يا سرکوب نهضتهای آزاديبخش مبارزه با تروريسم

 یکی از ابزارهای جدید ایدئولوژیک “تروریسم“مبارزه با 
ق خود در عرصه و، سلطه گری و ایجاد تفامپریاليسم برای تجاوز

 سخن ميراند “تروریسم“امپریاليست آمریکا هر کجا از . جهانی است
 و برآمدهای آزادیبخش است که نهضتهای مقاومت ملی منظورش

در مقابل کولونياليسم مدرن امپریاليستی سينه سپر کرده و برای 
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 ئی هاست و فشار مشتی پائينيهای سازمانيافته و هميشه بيکار درباال
 ،ضد انقالب. صحنه فشار کنترل شده برای تهدید رقيب است

 قدرتمند و واحدی دارد و از همه امکانات برای فرماندهی جهانی و
 این . و منفور برخوردار استدپيروزی و انفراد حاکميتهای مستب

روشی است که امپریاليستها تا کنون با موفقيت البته نه در همه جا 
البته اگر چنين روشی . يز اعمال ميکننداعمال کرده و در آینده ن

طوالنی شود و یا با موفقيت همراه نباشد از تجاوز مستقيم نظير آنچه 
در عراق اتفاق افتاد و یا تجاوز سرپوشيده  و عبور دادن هزاران نفر 
از مرزهای غير قابل کنترل به داخل کشور مفروض نظير 

نيز رویگردان رویدادهای رومانی بياری مجارها و یوگسالوها 
 کنفرانس برای “در یوگسالوی تمام تعهدات مشترک . نيستند

که شرط اجرایش برسميت شناختن “ در اروپاهمکاری و امنيت 
تماميت ارضی و حاکميت ملی این کشورها بود لگد مال ميشود ولی 
در مورد اوکرائين این موافقتنامه را بيکباره از داخل کشوها و 

ه بدر مياورند و نمایندگان اروپا و لهستان بایگانی های خاک خورد
آنها در همه عرصه ها کار را به پيش . را راهی اوکرائين ميکنند

. ميبرند و در شرایط مناسب ابزار مناسب آن شرایط را بر ميگزینند
در اینجا نزاع بر سر تفوق در اروپای شرقی و تسلط برای بازارهای 

مردم آلت دست این سياست . آن ميان روسيه و اروپا و آمریکاست
 خوب است که .هستند“ رفراندم“و “ دموکراسی“ميشوند و قربانی 

باسنادی که اخيرا از جانب آسوشيتد پرس منتشر شده است و نشریه 
 درج ٢٠٠۴ دسامبر ١٧  خود مورخ ٩۴٧ در شماره “شهروند“

  .کرده است توجه کنيم
ر به  ميليون دال۶۵ بوش در دو سال گذشته بيش از دولت“

 کمک رسانده است، تا رهبر مخالفان کراینوا در ی سياسیسازمانها
 تماس برقرار آمریکاکراین، ویکتور یوشچنکو با رهبران ودولت ا

 برگزار شده در ی هایکند و در عين حال کمک شود تا نظرسنج
 دهندگان نشان دهد که یوشچنکو برنده انتخابات ریاست یراميان 
  .است ماه گذشته بوده یجمهور
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 بزرگ کردن آدمهای بی شخصيت و ایجاد اعتبار بين المللی ،برد
دخالت مستقيم ، برای آنها تا به موقع به جبهه کودتا بپيوندند

، جلو انداختن سياستمداران امپریاليست در امور داخلی این ممالک
، وارد کردن هزاران سازمان ملل برای آماده سازی افکار عمومی

هزار آدمهای تعليم دیده و آماده از خارج که تشخيص آنها از ساکنين 
بومی به سختی مقدور است و ایجاد یک سازمان قدرتمند موازی با 

، فعال کردن مهره های خفته برای خرابکاری در درون دولت حاکم
، استفاده از نقاط ضعف و گردش به موقع برای تکميل جنگ روانی

، آرزوها و اميال مردم و تبليغ تحقق یف و شناسائی خواستهاحر
ساختن بهشت برین در صورت پيروزی در وعده آرزوهای آنها و 

، ، آمادگی تجاوز مسلحانه از خارجانتخابات و یا کسب قدرت سياسی
 به دولت مرکزی در داخل، بمب گذاری و ایجاد فشار تجزیه طلبان

است که تا کنون توسط امپریاليستها پاره ای از اقداماتی ... رعب و
انجام شده و در آینده نيز انجام خواهد شد تا حکومتهای مترقی و یا 
حکومتهای ارتجاعی دیگر را که زیر نفوذ مستقيم آنها نبوده بيک 

این . امپریاليست رقيب سواری ميدهند بی ضرر و سترون نمایند
شار حداقلی کودتا برای آنها کم خطر است زیرا از پائين با ف

 و از باال توسط همه امکاناتی که از ، متشکل و مصمم،سازمانيافته
مهم این است که از همان لحظه نخست . آن یاد شد بکار گرفته ميشود

جنبش اعتراضی که از همه امکانات تجهيزاتی و مالی خارجی 
برخودار است با سرایت دادن بيماری ایدئولوژی ليبراليسم بورژوائی 

قدرت گرفتن نيروهای انقالبی و یا “ خطر“ير کردن مردم و زمين گ
 جنگ روانی .کمونيستی را به حداقل رسانده و آنها را منفرد ميکنند

، سبز و آبی و انقالب زرد“ و “ نارنجیانقالب“و تبليغاتی با 
ز ميشود چون ا آغ، انقالب همه رنگها بجز رنگ سرخ “صورتی

نيز با نيرنگها بيشتر در ها “ رنگ “ از جنبه بصری،برای فریب
رنگ مد شده را بهتر از صد نطق رنگ شده ميتوان فهميد . اميزندمي

روند کسب قدرت سياسی در عرصه هائی جریان . و سرتکان داد
، این نبرد در سطح مييابد که از دسترسی طبقه کارگر خارج است
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طبيعتا امپریاليستها هيچگاه . استقالل و آزادی کشورشان ميرزمند
. اعتراف نخواهند کرد که بر عليه جنبشهای آزادیبخش مبارزه ميکنند

از زمان جنگ جهانی اول . واهد بردچنين اعترافی آبروی آنها را خ
که با پيروزی سوسياليسم به آخر رسيد نظام فرتوت استعمار کهن 
فروپاشيد و خلقهای جهان برای آزادی و استقالل خویش قد علم 

آنها در مقابل چه نيروئی از استقالل و تماميت ارضی کشور . کردند
یعنی همان ، خویش دفاع ميکردند؟ طبيعتا در مقابل امپریاليستها

  ولی آیا .نظامهای بورژوا ليبرالی سرمایه داری در اروپا و آمریکا
شما یکبار به خاطر ميآورید که این رژیمهای سرمایه داری به 

، در قتل استعمار این ملل اذعان کرده باشند و خود را در غارت آنها
  تاریخ آنها مملو از این اکاذیب است که!عام آنها مقصر بدانند؟ هرگز

 و یا برای به ارمغان برده اند“ وحشی“را برای این ملتهای “ نتمد“
حمایت از ارزشهای دنيای “برای “ آزادی و دموکراسی“استقرار 

 چگونه ميتوانند دولی که خود .به این ممالک لشگر کشيده اند“ آزاد
را دموکرات و آزادیخواه دانسته و از حقوق ملل در سازمان ملل 

رانند و اعالميه حقوق بشر را چندین بار امضاء متحد مرتبا سخن مي
اعتراف کنند ، و در ممالکشان مجسمه های آزادی ساخته اند کرده اند

که کالهبردار و راهزن هستند و ملتهای خویش را نيز مانند ملل غير 
خودی تحت ستم قرار ميدهند؟  باید به عقل رجوع کرد و بين 

. وشن اهدافشان تفاوت قایل شدادعاهای پوچ امپریاليستها و ماهيت ر
پرچم مبارزه ضد تروریسم که آنها برای فریب افکار عمومی و 
تفرقه در نهضت همبستگی بين المللی و پيوند مبارزه پرولتاریا و 
. خلقهای تحت ستم از جيب بغلشان در آورده اند امر جدیدی نيست

توجيه آنها در گذشته نيز تجاوزات خویش را با فریبکاریهای دیگری 
در اینجا جا دارد که از زبان نمایندگان امپریاليست آمریکا . ميکردند

  . برمال کنيم“تروریسم“درک آنها را از مبارزه عليه 
برداشت حکومت ما از مفهوم تروریسم این است که کسی که در “

، و چنين برابر ادعاهای ما قد بلند کند تروریست بالفطره ای است
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 ما قرار ميگيرد باید درستی این حمله را با آدمی وقتيکه مورد حمله
  .همان اعتقادی که نسبت به کيفرهای آسمانی وجود دارد قبول کند

، مشمول قوانين حقوقی مربوط به جنگ حمله ما به چنين فردی
، زیرا که این کار ما جنگ نيست بلکه یک جهاد مقدس نميشود

که عليه ، تروریست کسی است بر اساس این برداشت. صليبی است
، مثال از آن نوع کاری که ساندنيست ها  ميکندعحمله ما از خود دفا

 در نيویورک تایمز Flora Lewis(“.در نيکاراگوا ميکنند
  ).١٩٨۶ فوریه ٢٣-٢٢، واینترناشنال هرالد تریبون

.  دارد“خوب و بد“مفهوم این سخنان روشن است تروریست 
ر ما هستند و  تروریستهائی هستند که ب“بد“تروریست های 

تروریستهای ما .  تروریستهائی که با ما هستند“خوب“تروریستهای 
  . این است تقسيمبندی امپریاليستی. و تروریستهای آنها
 منتشر شده شباهت بی اندازه ای با همان ١٩٨۶این سخنان که در 

واژه هائی  دارد که جرج دبليو بوش در توجيه تجاوز وحشيانه اش 
در آنجا .   بر زبان رانده است٢٠٠۴ و ٢٠٠٣ی به عراق در سالها
 بر عليه کسانی است که مشمول “جهاد صليبی“نيز سخن از یک 

جنگجویان “آنها . قوانين حقوقی مربوط به جنگ نيستند و نميشوند
 و باید با هر وسيله هستند که شکنجه آنها نيز مجاز است“ غير قانونی

روز کسی نيست که از فاجعه ام. ای آنها را بنام تروریست نابود کرد
 و بریش این دوروئی چيزی نداند“ گوانتانامو“و یا “ ابو غریب“

آنها به  .  ولی امپریاليستها را با حقایق کاری نيست.امپریاليستی نخندد
آنها . در ساخت افکار عمومی مينازند“ قدرت تکرار“تاثير 

سان را به سختی زیر سایه مشاوران و کارشنا“ بد“تروریستهای 
 هزار تروریست ۵٠زندانهای عراق مملو از . حقوقی تنبيه ميکنند

در عمليات مسلحانه “ بد“و دویست هزار تروریست . است“ بد“
از آنها در عراق “ بد“ و بيست ميليون تروریست .شرکت دارند
  . حمایت ميکنند

بوش و ریگان و بقيه شرکا از جهاد صليبی عليه تروریسم سخن 
دند ولی شکل این جهاد صليبی در آمریکای جنوبی با ميرانند و ميران

 69 

ميگویند بر مال ساخت و نشان داد که تنها گزینش انسانی در مقابل 
این هجوم همه جانبه سرمایه های کشورهای امپریاليستی و شرکتهای 

  .چند مليتی استقرار یک نظام سوسياليستی است
  

 مکمل مبارزه ايدئولوژيک ،ابزار کودتای خزنده
  امپرياليستها ست

یکی از روشهائی که  در درجه نخست امپریاليست آمریکا مورد  
این کودتا بر چندین ستون . استفاده قرار داد کودتای خزنده است

  دیگرو، سپس فشار سياسی، نخست فشار اقتصادی. استوار است
، ، ماهوارههجوم ایدئولوژیک و تبليغاتی از طریق شبکه اینترنت

سازمانهای عظيم ،  همگانیایستگاههای رادیوئی و رسانه های
جاسوسی و بر پائی سيستم مخابرات مستقل زیر لوای تبادل خبر از 
طریق افراد عالقمند غير حرفه ای به رشته مخابرات و یا 
خبرنگاران و فيلمبرداران آماتور که هميشه سربزنگاه همه جا 
حضور فعال دارند و بدون چشم داشت و حاتم طائی وار ازجيبشان 

 “خطرمرگ“ریاليسم خرج کرده و از مال پدری ميخورند و بنفع امپ
وسيع  توزیعتوزیع پول و یا و یا ، را دیوانه وار به جان ميخرند

 برای جلب ه اندکاالهائيکه مردم سالها بعلت کمبود طالب آنها بود
ایجاد جنگ روانی و ری سياهی لشگر، وافکار عمومی و جمع آ

 و خریدن و اجير کردن برخی در ارکان دولتی و دادن رشوهتزلزل 
از مهره های ضعيف حاکميت با وعده تامين آتی زندگی آنها و دادن 

 از دزدها و “قهرمانان ملی“ خریدن و ساختن ،امان نامه به آنها
 از راه تبليغات و ،عناصر تحت تعقيب و ناراضی و آماده خيانت

ن شرفيابی خدمت روسای ممالک بزرگ امپریاليستی و ابراز تمکي
 اجير کردن پاره ای روشنفکران آشفته فکر و خود ،نسبت به آنها

فروخته با هندوانه گذاردن به زیر بغل آنها و تقویت غول خفته 
اندوویدوآليسم در آنها با این شگرد که آثار بی ارزش آنها شایسته 
دریافت جایزه نوبل است و حاکميت غير دموکراتيک تا کنون مانع 

به این استعدادهای خفته و سرکوب شده آنها پی بوده است که بشریت 
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جهانی و این بار در خدمت سرمایه های فرامليتی به اجراء در 
  .  ميآیند

این کشور سومين بدهکار . تجربه کشور آرژانتين بهترین نمونه است
 ١٠٢مقدار بدهی وی به . بزرگ دنيا به صندوق بين المللی پول است

وضع طوری است که بانکهای آرژانتين قادر به . ميليارد دالر ميرسد
پرداخت پس اندازهای مردم نيستند و ارزش پول وحشتناک سقوط 

مورد نياز عمومی به نحو سرسام آور افزایش کرده و بهای کاالهای 
زحمتکشان آرژانتينی باید جور سودهای کالن صندوق . یافته است

“ نجات کشور“رژیم جدید آرژانتين برای . بين المللی پول را بکشند
 درصد زیر قيمت اسمی پرداخته است ٧٠به فروش اوراق قرضه با 

 جدید کم ارزشتر و طلبکاران را به تعویض اوراق قرضه با اسناد
حتی اگر این سياست اقتصادی دولت آرژانتين که بار . دعوت ميکند

بحران را بدوش اکثریت مردم آرژانتين منتقل ميکند با موفقيت 
، هنوز بدهکاری آرژانتين بنا بر اظهار نظر مطبوعات روبرو شود

را در بر  این کشور در صد توان اقتصادی ٨٠ تا ٧٠معتبر جهانی 
آرژانتين به پاس رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بين . ميگيرد

      .المللی پول به یک کشور ورشکسته بدل شده است
 کشور ٨این اهرمهای اقتصادی ابزاری است که سران قدرتمند 

بزرگ صنعتی جهان در دست دارند تا به خواستهای خویش تحقق 
نتایج این سران هر چند یکبار بدور هم جمع ميشوند تا . بخشند

سياست جهانی کردن سرمایه و نتایج اجتماعی و تناسب قوای خویش 
را در این نشستها بسنجند و برنامه های مشترک آتيه را بر اساس 

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

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

مبارزه با جهانی شدن سرمایه اقدامی انقالبی است . نيرو تقسيم کند
يات واقعی آنها و دروغهائی را که زیرا در این مبارزه ميتوان ن
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. عليرغم اینکه ماهيت هر دوی آنها یکی است. عراق متفاوت است
مثال در این جهاد صليبی ساندنيستهای غير مسلمان نيکاراگوئه را 
ميشود با تروریستهای ضد انقالبی نيکاراگوئه که در هندوراس 

بطور نيز ینه های آنها آموزش ميدیدند و هز“ سيا“توسط سازمان 
تامين خمينی هللا غير قانونی از فروش تسليحات به رژیم مسلمان آیت ا

این جهاد صليبی بر ضد غير . به قتل رسانيدسرکوب کرد و ، ميشد
 بياری غير مستقيم مسلمان که در زمان ریاست جمهوری ،مسلمان

ور شد مشه“ ایران کنترا“آقای رونالد ریگان اتفاق افتاد بنام ماجرای 
صليب این جهاد بر ضد مسيحيان . و در تاریخ به ثبت رسيد

  .نيکاراگوئه بود
  سازمان نيرومند و Hertitage  رئيس بنياد هریتيج  Pinesآقای پينز  

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

سازمان “این سازمان ملل متحد به نهضت هائی مانند “: عنوان کرد
) پوليساریو(“سازمان آزادیبخش صحرا“، یا لسطينفآزادیبخش 

 ،مواضعی تقریبا رسمی داده و آنها را بجای سازمانهائی تروریستی
، در ين المللی بشمار آورده استاعضاء قابل قبول یک جامعه ب

حکومتهای همين سازمان رژیم های محترمی را چون صورتيکه 
در زمانی که نژاد پرستان بر سر کار بودند و ماندال (آفریقای جنوبی

در زمان حکومت جنایتکار و ( و شيلی ) توفان-در زندان بسر ميبرد
 و ر ميدهدمورد بی احترامی قرا)  توفان-کودتائی آگوستينو پينوشه

وقتی که سازمان ملل . آنها را اعضاء نامطلوب سازمان ميشمارد
متحد تصميماتی در جهت خالف مصالح ایاالت متحده و آزادی 

، نباید به مجمع عمومی چنين سازمانی جهانی بازرگانی ميگيرد
اجازه داده شود که به صورت یک مجتمع جهانی قانونی و مشروع 

 the papers of the Committee ;کتاب    نقل از (.“اظهار وجود کند
on the Present  Alerting America  Dangers چاپ واشنگتن 

  ). ٣٧٣ ص ١٩٨۴
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این اظهارات که از زبان مسئوالن و اندیشمندان حکومت آمریکا بيان 
قلدرمنشی و . ميشود بيان ماهيت تفکر این امپریاليست خونخوار است

چنين جانوری . ا مشمئز کننده استزورگوئی این امپریاليست واقع
نميتواند مظهر و مبشر دموکراسی و آزادی باشد بر عکس سرچشمه 

 .تروریسم دولتی و خفقان و آزادی کشی است

 اهرمهای اقتصادی نفوذ امپرياليستی
امپریاليستها برای نفوذ در کشورها بنيادها و موسسات جهانی ساخته 

تحول اقتصادی و جهت تحول آنها ، از طریق و پرداخته اند تا بتوانند
نظم . اقتصادی در ممالک زیر سلطه را در اختيار خود در آورند

نوین جهانی مجموعه ای از سياستهای امپریاليست آمریکا است که 
در زمينه اقتصادی ليبراليسم نوین را عرضه کرده و در عرصه 

 این .نظامی به ارتش مستقل آمریکا و یا به ارتش ناتو متوسل ميشود
تصميم به تجاوز همواره با کوهی از توجيها ت ایدئولوژیک و 

این . حقوقی و اکاذیب و سيل تبليغاتی عوامفریبانه صورت ميگيرد
یورش نخست در زیر پوشش موافقتنامه چند جانبه سرمایه 

ميان شرکتهای فرامليتی و سایر پيمانهای .) ای. آ. ام(گذاری
، يل انحصار و صدور سرمایهمنطقهای سرمایه گذاری در جهت تسه

منافع تجاری و تامين سودهای کالن برای  کنترل بازار سرمایه و
 نتيجه .شرکتهای فرامليتی و در یک کالم رقيت ملل صورت پذیرفت

این سياستهای نئو ليبرالی تشدید استثمار طبقه کارگر و غارت ملل 
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در کنار سازمان . است

تجارت چهانی از ابزارهای نفوذ اقتصادی امپریاليستها در جهان 
آنها کشورهای جهان را برای اینکه بهترین و مناسبترین . هستند

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

امکانات کسب سود باالتری برای معنی دیگری ندارند جز اینکه 
  .سرمایه های امپریاليستی در این ممالک فراهم گردد
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فراهم شدن این شرایط مناسب بدان معناست که دستمزد طبقه کارگر 
، ، ایمنی کار، هزینه بيمه های درمانیبه حداقل ممکن تنزل کند

قوانين حفظ . ، روزهای مرخصی کاهش یابدحقوق بازنشستگی
قوانين کار . زیست از جانب این دول نادیده گرفته شودسالمت محيط 

که تا حدودی از حقوق کارگران حمایت می کنند بصورت بنيادی 
، حق اعتصاب از تغيير کنند و اتحادیه های کارگری منحل شوند

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

نوع و ،  مقدار وام و شرایط پرداخت وام،از طریق این ساز و کار 
عرصه های الزم و مناسب برای سرمایه ، مقدار سرمایه گذاریها

، همه و همه از طریق بانک جهانی و صندوق بين المللی پول گذاری
امپریاليستها از این وسایل برای هدایت سياست خود . تعيين ميشوند
ست عرصه های مناسب سرمایه گذاری آن روشن ا. سود ميجویند

عرصه هائی خواهد بود که نه برای کشور مفروض بلکه برای 
امپریاليستها که سياست جهانی . سرمایه سرمایه داران مناسب است

شدن سرمایه را با زور اقتصادی و سياسی تحت نام ليبراليسم نوین 
ن مرزهای به جلو ميبرند از ابزار سازمان تجارت جهانی برای زدود

جغرافيائی ميان کشورها و حذف نظارت گمرکی دولتهای ملی نيز 
دول امپریاليستی و بویژه امپریاليست آمریکا در این . سود ميجویند

ارگانها از نفوذ تعيين کننده ای بر خوردار است و استراتژی مالی 
آنها از این ابزارهای اقتصادی . خویش را بر این نهادها تحميل ميکند

، تحریم و محاصره اقتصادی آنها  فشار سياسی به ممالکبرای
 این روش استعماری نوین است که امکان چنگ .استفاده ميکنند

اندازی دول استعماری بر گمرک و واردات بی حساب و صادرات 
. غير قابل کنترل ممالک مفروض و به ظاهر مستقل را فراهم ميآورد

سابقا دول . هان ميشوداستعمار در پس پرده الزامات اقتصادی پن
دست نشانده اختيار گمرکات خویش را در قبال دریافت وامهای 
خارجی در اختيار ممالک امپریاليستی قرار ميدادند که به فقر و 

همان سياست در قالب سازمان تجارت . اسارت ملتها منجر ميشد


