
 
 

 

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

گزارش سياسی هيات مرکزی 
به ) توفان(حزب کار ايران

  )٢(سومين کنگره حزب

تضاد 
امپرياليستها و 
برتری جوئی 
امپرياليست 
 امريکا

تفوق فنآوری امپرياليست آمريکا 
 و تالش برای حفظ اين تفوق

ليست آمريکا حقيقتا از نظر دانش علمی وامپريا
،، فضانوردی، ژنتيک، بيو شيمیتکنولوژيک

بر...  و، تسليحاتیالکترونيک و ريزپردازنده ها
تنها حجم فزاينده. ساير امپرياليستها سر است

کسب جوايز نوبل در عرصه های دانش بشری
توسط محققين و انديشمندان آمريکائی که بهترين

دال بر اين امر،  را جذب ميکندمغزهای جهان
ما اين پيشرفت تکنولوژيک را در عرصه. است

امپرياليست. نظامی و تسليحاتی نيز شاهديم
آمريکا بعنوان بی وجدان ترين نيروی ارتجاعی

، غول، براترين، دقيقترين مخرب ترين،جهان
تهيهآساترين نيروی تسليحاتی تاريخ بشريت را 

 اين.فراغ بال استفاده کندديده است تا از آن با 
امپرياليست بدون واهمه برای آزمايش اختراعات

خود و بررسی نتايج اين اختراعات  و ساخته های
از انسانها به عنوان خرگوش آزمايشگاهی در

بکار بردن سالحهای. سطح وسيعی استفاده ميکند
 و، افغانستانضد انسانی در تجاوز به يوگسالوی

  ٢بقيه در صفحه   .         ..عراق زنده ترين

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

 با رفيق “توفان“ى  هيأت تحريريهىبهمصاح
مزدک مجلسی در مورد چگونگی شرکت حزب ما 

 در يک گردهمائی بين المللی
س ـ  رفيق مزدک، اطالع يافتيم که شما

)توفان(سرپرستی هيأت نمايندگی حزب کار ايران
در گرد همائی اخير کنفرانس بين المللی احزاب و

ن را که ـ لنينيست جهامارکسيستهاى سازمان
 ميالدی در کشور  ِاکوادور٢٠٠٤در ماه دسامبر 

.در آمريکای جنوبی برگزار شد، به عهده داشتيد
توضيح بدهيد که" توفان"لطفًا برای خوانندگان 

علت تشکيل اين گرد همائی چه بوده است؟ چه
اهدافی را دنبال می کرد و چه کسانی در آن

  شرکت داشتند؟   
ه کرديد، گرد همائی اخيرج ـ همان طور که اشار

م ـ لهاى کنفرانس بين المللی احزاب و سازمان
يکی از کشورهای ساحلی(جهان در ِاکوادور 

.برگزار شد) اقيانوس آرام در آمريکای التين
تاريخا نيز تأسيس کنفرانس بين المللی احزاب و

.ل در همين کشور صورت گرفت- سازمانهای م
  ير چه بود؟ حال علت تشکيل گرد همائی اخ

ببينيد، اين يک گردهمائی متعارف بود و از پيش
چون اين. در دستور کار کنفرانس قرار داشت

هاىکنفرانس بين المللی، عالوه بر نشست
هاى، سميناراىمنطقههاى ، نشستسنديکائی

و تبليغاتی ومداوم مطبوعاتی هاى ، فعاليتنوبتی
متنوع فرهنگی و هنری وهاى سوای برنامه

آنهم به طور... .ی تابستانی برای جواناناردو
منظم، سالی يک بار هم نشست سراسری دارد ـ

  .از اين دست بودگردهمائی اخير 
شرکت کنندگان امسال ـ با احتساب حزب ما جمعًا

( کشور جهان ١٤ حزب و سازمان از١٤
در) آفريقائی، آسيائی، اروپائی و آمريکائی

بعضی. ندنشست سراسری کنفرانس شرکت داشت
  .ـ به دالئل مختلف ـ غائب ماندند

 ماه فوريه رئيس جمهور آمريکا به٢٣در روز 
مردم. شهر ماينس در آلمان فدرال وارد شد

آلمان به ويژه مردم شهر ماينس با نفرت فراوان
ردنداز حضور چنين مهمان نا خوشآيندی ياد ک

از روزها قبل از ورود وی موج. و ياد ميکنند
اعتراض و نارضايتی از اقدامات تضييقی پليس
.آلمان خشم مردم را صد چندان کرده بود
زندگی عادی شهروندان ماينس در هم ريخته

همه مردم معترضند که به چه دليل چنين.بود
  .عنصر منفوری به آلمان دعوت شده است

 صدراعظم آلمان فدرال“ارهارد شرودر“وقتی 
با نيت استقبال از بوش به سمت پلکان هواپيمای
بوش راهی شد مامور امنيتی آمريکائی در
خاک آلمان جلويش را گرفت و اين يک توهين

  .آشکار به کشور آلمان بود
شعار مردم اين بود که حضور بوش خوش آيند

  .ما نيست
دولت آلمان برای حفظ جان بزرگترين

قرن بيست و يکم در شهر ماينس عمالتروريست 
غواصان در. حکومت نظامی اعالم کرده بود

،قعر رودخانه راين در جستجوی بمب بودند
سرپوشهای آهنی فاضل آبهای شهر را از ترس
اينکه کسی سری از اين کانالها بدر نياورد جوش

، مدارس را تعطيل نمودند و کارگرانکرده بودند
کردند که مرخصيیو کارمندان را مجبور 

تمام وسايل نقليه به شعاع چند ده. اجباری بگيرند
کيلومتر از حرکت باز مانده بود و فرود
هواپيماها با تاخير فراوان همراه بود و به کسب و

مردمی که خانه. کار مردم صدمه فراوان ميزد
هايشان رو به خيابان بود و پنجره های آنها

ود حقمشرف بر مسير حرکت جرج بوش ب
همه اين. نداشتند پنجره های خويش را باز کنند

اقدامات ضد دموکراتيک و ضد قانون اساسی
آلمان به خاطر سفر مردی صورت ميگرفت که
قصد داشت در اروپا برنامه جديد جنگی خويش

  ٧درصفحه   بقيه...را به اطالع

 گزارشی از سفر بوش به شهر ماينس

نفرت مردم اروپا از امپرياليست 
 آمريکا

اهداف اين گردهمائی پرسيديد؟ برایى درباره
“ حرفیرپ"به من اجازه بدهيد تا کمی به آن پاسخ 

هاىحجم کار و اهميت نشستى کنم و بدوًا درباره
احزاب وسراسری کنفرانس بين المللی 

م ـ ل جهان نکات الزمی را به اطالعهاى سازمان
طرز کار وى برسانم ـ درباره" توفان"گان خوانند

اهداف کنفرانس به طور کلی و پس از آن می رسيم
  . گردهمائی اخير ـ که خيلی مهم استبه ويژه گی

سراسریهاى اين نشست در. خالصه می گويم
دو گردهمائیى بيالن کار کنفرانس در فاصله

مورد! از سير تا پياز: ساالنه ـ به قول معروف
 نوعی رسی قرار می گيرد ـ که خودبحث و بر

  ٤بقيه درصفحه   ...حسابرسی جمعی

   مشـشــــال ــ س – م شـدوره شــــ
٢٠٠۵ آوريل –١٣٨۴ دينقرور– ۶١ماره ـش

 پيام نوروزی
نوروز مبارک 

  !باد
نوروزی. بارديگر نوروز تازه ای فرا ميرسد

که در اثر سياستهای رژيم مستبد و غارتگر
جمهوری اسالمی، اکثريت مردم شريف

نمی توانند جامه نو برتنوزحمتکش ايران 
کنند و خود را با نو نوارکردن طبيعت

سالی نو و نوروز تازه ای که. هماهنگ سازند
سفره اکثريت مردم ايران ازبرکت رژيم
سرمايه داری جمهوری اسالمی خالی تر
ازگذشته است ووضعيت اقتصادی مردم نه

  ۶بقيه درصفحه   ... تنها به بهبودی



٠  

 ٢                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران   ١٣٨۴ يندفرور – ۶١      شماره 

 

يرد باين وسيله امپرياليست آمريکا قادرآنها را بپذ
ميشود چه در مورد پرداخت غرامت به يهوديان

، چه در مورد شرکتهای نفتی وتحت تعقيب نازيها
 رقبا، چه در مورد شرکتهای شيميائی وتسليحاتی

داروئی ممالک اروپائی اقتدار خويش را به نمايش
بگذارد و آنها را به تمکين به خواستهای آمريکا

اين همان دموکراسی و آزادی. مجبور کند
،، آزادی امر و نهی، آزادی زورآمريکائی است

هم اکنون آمريکا در. ادی پذيرش نيات قلدرهاآز
پی آنست که با ايجاد ساز و کارهای حقوقی در
جهان که سر نخ کنترل آن در دست امپرياليست
آمريکاست يک عامل جديد و موثر فشار و تهديد

اقتصادی به دول و شرکتهای فرامليتیمالی و 
در اين اواخر ما با فشار .رقيب فراهم آورد

که ، روسهائیآمريکائی ها به روسها روبرو هستيم
 تالش دارند تا منابع نفتی خويش را ازبا مشقت

زير نفوذ عمال صهيونيسم و امپرياليسم که در
زمان سلطنت بوريس يلسين بياری امپرياليستها و

 بيرون،هی برای خويش مصادره کردندرشوه د
دادگاههای آمريکا در حمايت از يکی از. بکشند

 Bruce “ بروس ميزامور“جاسوسان خويش بنام 
Misamore  يوکس“که در راس  شرکت“  Yukos

بوده و در تمام غارتگريها و اختالس مالياتی و
دزديها شرکت  داشته است با توسل به امکانات

،ويش با حق ويژه قايل شده اندحقوقی که برای خ
برخاسته است و در امور داخلی روسيه با
.اهرمهای قدرتمند اقتصادی دخالت ميکند
امپرياليست آمريکا خودش البته هيچ قانون بين
المللی را برسميت نميشناسد و عليرغم اينکه در
دادگاه الهه در هلند بعلت حمله راهزنانه به اسکله

خليج فارس در زمان جنگهای نفتی ايران در 
ايران و عراق و آنهم در همدستی اش با صدام
حسين و بدون اينکه مستقيما و رسما طرف منازعه
،با ايران باشد و به ايران اعالن جنگ داده باشد
محکوم شده است ولی از پرداخت غرامت به ايران
بی شرمانه سرباز ميزند و حال آنکه هر سلطنت

که مال مردم ايران را سالهاطلب خود فروخته ای 
در زمان سلطنت ننگين پهلويها غارت کرده است
ميتواند با کسب تابعيت آمريکا عليه دولت ايران
اعالم جرم کند و تقاضای خسارت حتی برای

با مدارک. زمانيکه آمريکائی نبوده است بنمايد
جعلی با تائيد روشن دادگاههای آمريکائی که

 هاشمی شاهرودی درستمشابه آنرا در ايران
کرده است ميليونها دالر از ذخاير بسته شده  ايران
در آمريکا را که در اثر خيانت سلطنت پهلوی
بعنوان گروگان در نزد آمريکائيها بوده است

ماشين قضائی آمريکا يک نظام. دريافت نمايد
حقوقی برای قانونی سازی شانتاز و تهديد و

ن دستگاه قضائی وقتیاي. راهزنی بين المللی است
 ميشود و خونش به جوش ميآيد که“دادگستر“

کسی به حريم مالکيت خصوصی بر وسايل توليد
در داخل خاک آمريکا تجاوز کند آنوقت است که
کار و بارش با دستگاه قضائی ميافتد و ميرود آنجا

آری برای آفتابه دزدی اين. که عرب نی بياندازد
ست و خواهان اجرایدستگاه دادگستری هشيار ا

 نزاع بر سر ميلياردها دالر قانون ولی زمانيکه
غارت ممالک و ثروتهای ساير ملل است اين
.دستگاه قضائی سياسی از هر دو چشم نابيناست
حتی حق مالکيت خصوصی که اين چنين در باره
تقدس و معجزاتش تبليغ ميکنند زمانيکه حق

يشود آنراسايرين باشد حقی قابل اغماض است و م
  ٣بقيه در صفحه        ...        .لگد مال کرد

  .جهانی است
، نظامی واروپائيها برای مقابله با قدرت سياسی
ميان خويش اقتصادی آمريکا ناچارند که وحدت

در شرايط، در غير صورت تقويت کنندرا 
.لقمه چپ امپرياليست آمريکا خواهند بود کنونی

اتحاديه اروپا و تالش امپرياليستهای آلمان و
فرانسه برای ايجاد ارتش جداگانه ای از پيمان
ناتو و يا ايجاد ارتش حرفه ای بجای نظام وظيفه
. عمومی در آلمان از اين منشاء سرچشمه ميگيرد
ولی افزايش تسليحات امپرياليستی فقط برای

ابت بين امپرياليستها با نيت تسلط بر بازاررق
امپرياليستها با تسليح. فروش و مواد اوليه نيست

خويش و قدرتمندتر نشان دادن خويش نسبت به
آنچه واقعا هستند به جنگ روانی دست ميزنند و

ه، پابرهنشان، زحمتکقصد دارند طبقه کارگر
، خلقهای زير سلطه و ملتها و دول جهان راگان
اين قدرت نمائی امپرياليستها ناشی از. رسانندبت

ترس آنها از مبارزات انقالبی طبقه کارگر و
زيرا قويترين نيروی جهان. خلقهای جهان است

توده هائی که تاريخ را. نيروی اليزال مردم است
اين. ساخته و پس از اين نيز آنرا خواهند ساخت
شتنامپرياليستها هستند که از ما ميترسند و خوي

.را برای روز قطعی نبرد تا دندان مسلح ميکنند
،چين، تجربه شکست آنها در شوروی استالينی

،شيلی، ، کوبا ، کره، الئوس، کامبوجويتنام
،، تانزانيا، ليبیلجزايرا ،، نيکاراگوئهونزوئال
 و غيره و در کشور اشغالی عراق گواهزامبيا

  .صحت ارزيابی ماست
يژه امپرياليست آمريکاقدرت امپرياليستها و بو

جنبه تاکتيکی دارد و بايد در مبارزه نيروهای
انقالبی برای پرهيز از ماجراجوئی به حساب آيد
ولی از جنبه راهبردی اين قدرت توخالی است و
سرنوشت شکستش در همان بدو تولدش با زندگی

باين جهت امپرياليسم ببر. وی پيوند خورده است
است که پاهای گلين، غول مهيبی کاغذی است

 و نبايد از مبارزه با آن واهمه ای به دل راهدارد
امپرياليسم در “ عفريت مهيب“اين . داد

محاصره طبقه کارگر انقالبی جهان و خلقهای
  .گيتی خرد خواهد شد

ماشين قضائی امپرياليست آمريکا 
 عامل مهم فشار و تهديد

بناامپرياليسم آمريکا يک نظام قضائی در آمريکا 
کرده است که به علت تفوق نظامی و اقتصاديش
در عرصه جهان قادر ميشود تصميمات اين
دادگاهها را در سراسر جهان با تهديد به اجراء

ساير ممالک امپرياليستی در مقابل اين. بگذارد
فشار و شمشير دموکلس تهديدهای قضائی

آنها قانونی در کنگره آمريکا. آمريکا فلج شده اند
ورد همه جهان به تصويب ميرسانند و ازدر م

همه ممالک می طلبند به ا ين تصميمات کنگره
محاصره اقتصادی ايران و. آمريکا تمکين کنند

عراق و کوبا و کره شمالی و ليبی و نيکاراگوئه
و لهستان و شوروی در گذشته و غيره و غيره از
اين قبيل تصميمات بوده و در پاره ای موارد

هر شرکت و يا دولتی که با ممالک. دهنوز هستن
تحريم شده معامله کند مورد غضب امپرياليست
آمريکا قرار گرفته و خودش مورد تحريم و فشار

هيچ. سياسی و اقتصادی آمريکا قرار ميگيرد
شرکتی در جهان نميتواند بر اساس اراده آزاد
خود عمل کند و بايد خواسته های آمريکا و ديکته

  ...گزارش سياسی هيئت مرکزی
هم اکنون بودجه نظامی.  نمونه های آن هستند

امپرياليست آمريکا از بودجه اکثريت ممالک آفريقا
اين برتری نظامی و. در مجموع فزونتر است

شقاوت در بکارگيری ضد انسانی و وحشتناک آن
يستمهمترين عامل تحميل سرکردگی امپريال

امپرياليست آمريکا برای. آمريکا بر جهان است
حفظ اين برتری در تالش است تا کنترل منابع

زيرا بهر. انرژی جهان را در اختيار خويش بگيرد
صورت اين راز پنهانی نيست که سرانجام ذخاير

آن کشوری. فسيلی انرژی روزی به پايان ميرسند
اشدکه در آن زمان بيشترين ذخاير را داشته ب

منابع انرژی جهان شيشه. حرف آخر را ميزند
اين منابع ميتواند ولی. عمر همه امپرياليستهاست

زندگی ميلياردها انسان روی زمين را رنگ
آسايش زند و پيشرفت بشريت مترقی را در دنيای

امپرياليست آمريکا. بدون امپرياليسم تامين نمايد
نگتوسط کنسرنهای نفتی خويش به اين ذخاير چ

آنها را با بهای کم غارت کرده به آمريکا. مياندازد
انتقال داده و در چاههای نفت به ته رسيده خود و يا
در انبارهای ساخته شده برای روز مبادا ذخيره

در عين حال کنترل چاههای نفت بويژه. ميکند
چاههای نفت ممالک پيرامونی خليج فارس که از

الکموستان و م، هند، چين ژاپنطريق آنها سوخت
، در دست گرفتن شيشه عمراروپائی تامين ميشود

حضور. ممالک اروپائی و همه رقبای آمريکاست
نظامی امپرياليست آمريکا و انگليس در قفقاز
برای غارت نفت بحر خزر و کنترل راههای انتقال

 و، چچننفت از طريق گرجستان و آذربايجان
 برای انتقالاشغال افغانستان اوکرائين و ،ترکيه
نع نفت آسيای ميانه از طريق افغانستان وابدون م

، همدستی با نظاميانپاکستان به ممالک صنعتی
اندونزی در سوماترا برای کنترل منابع انرژی در

، نيجريه برایاندونزی، اعمال نفوذ در سودان
، کنار آمدن با ليبی و الجزاير و انجامکنترل نفت

در ونزوئال“ همه پرسی“کودتای آمريکائی بنام 
،که خوشبختانه با شکست مفتضحانه روبرو شد
تسلط و کنترل بر اوکرائين به خاطر شبکه وسيع

انتقال نفت روسيه به اروپا و راههایلوله های 
همگی...  وبه بازارهای اروپاآنها عبور مواد اوليه 

اقداماتی برای حفظ سرکردگی خويش از طريق در
کنترل نفت و گاز و. فت استدست گرفتن اهرم ن

دستيابی به چاههای نفت نقش اساسی را در سياست
امپرياليست آمريکا برای حفظ منافع اقتصادی حال

  .و آينده و مهار کردن رقبای خويش ايفاء ميکند
برای اينکه امپرياليست موفق شود اين وضعيت را
حفظ کرده و يا بنفع خويش بهبود بخشد بايد رقبای

 ضعيفتر و ضعيفتر نمايد و مناطق نفتخويش را
.خيز را به زير سلطه نظامی خويش در آورد
تالشهای امپرياليستهای آمريکا و انگليس و حتی
اروپای غربی برای تضعيف روسيه و تجزيه هر
چه بيشتر اين کشور و ياری به درگيريهای داخلی

برای. آن از اين سياست سرچشمه ميگيرد
ابل قدرت امپرياليست آمريکا بهاروپائيها که در مق

نظر لطف مسکو نياز دارند و از اين جهت با اين
امپرياليست به مماشات مشغولند يک روسيه

 مرجحتر از تزارهای جديد،ضعيف و وابسته
حمايت آنها از آمريکا در تغييرات. قدرتمند است

حمايت و، سياست دو پهلوی آنها در زمينه قفقاز
، دخالت مستقيم آنها در مردم چچنمبارزهانتقاد از 

روسيه سفيد و اوکرائين همگی در خدمت سياست
رقابت و تبانی امپرياليستها با يکديگر در عرصه

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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آمريکا روبرو شده و وادار ميگردد که نفت خود
ما با اين. را بر اساس دالر به فروش برساند

روش آمريکا در عراق روبرو بوديم و ديديم که
چگونه به خاطر اين اقدامات مستقالنه رژيم

 نيزاز زمانی. عراق صدام حسين را تنبيه کردند
که رژيم ايران بر سر تبديل ذخاير ارزی خويش
از دالر به يورو سخن ميراند و در اين عرصه
گامهای کوچکی نيز برداشته است همان نغمه
های هميشگی و تهديد آميز امپرياليست آمريکا

آمريکا ميخواهد که هنوز که. به گوش ميرسد
  .اول کار است گربه را دم حجله بکشد

ستها در يورش به تضاد امپريالي
 عراق

قبل از تجاوز امپرياليست آمريکا و انگليس به
، رژيم صدام حسين بيتشرين قراردادهایعراق

،، آلماننان و آبدار را با امپرياليستهای فرانسه
اشغال غير. ، ايتاليا و چين بسته بودروسيه

قانونی و استعماری عراق باعث شده است که
ته را نخست توسطآمريکائيها قراردادهای گذش

پل برمر حاکم آمريکائی عراق و سپس توسط
نوکر بوميشان اياد عالوی نخست وزير دست
نشانده عراق لغو کنند و قراردادهای پر آب و

،“بکتل“نانی با شرکتهای آمريکائی 
از همان. ببندند.. .و“ موتوروال“، “هاليبرتون“

 نفت عراق را،روز نخست ورود آنها به عراق
ايگان بار کشتيهای غول پيکر نفتیبه ر

، سياستآمريکائی ميکنند و عازم آمريکا ميشوند
آنها خصوصی کردن صنايع نفت در عراق

 از اين همه غنيمت بدست آمده به.است
امپرياليستهای پر اشتهای اروپائی هيچ چيز

بی جهت نيست که آب دهان. نميرسد
  . آنها براه افتاده است“انساندوستی“

گ نخست آمريکا عليه عراق کميسيوندر جن
پرداخت غرامت جنگی که بودجه خود آن
کميسيون سرسام آور است به افراد حقيقی و
حقوقی از ثروت مردم عراق غرامتهای سنگينی

 شرکت هاليبرتون:پرداخت از جمله اين شرکتها
، موبايل ميليون دالر٧، بکتل ميليون دالر١٨
لهسِت، ِنيون دالر ميل٢/١، شل  ميليون دالر٣/٣
، ميليون دالر٨/٣، پپسی   ميليون دالر٦/٢

١١، شراتون  ميليون دالر٣/١فيليپ موريس 
 و٣٢١٠٠٠، کنتکی فريد چيکن ميليون دالر

 دالر خسارت دريافت١٨٩٤٤٩يواس . توی ر
پس ميبينيم که هدف برخالف. داشته اند

 استقرار“ متمدن“سوگندهای دروغ بورژواهای 
 دموکراسی در عراق و دلسوزی برایآزادی و

و بنيادگرائی“ تروريسم“حقوق بشر و مبارزه با 
 بلکه سخن بر سر غارت و چپاول،نيست. ..و

سخن بر سر. عراق برای چندين نسل است
آدمخوارانی است که از راه رسيده اند و

، دستآوردهای آنميخواهند ملتی را غارت کنند
به فقر و گرسنگی راملت را از بين ببرند و آنها 

   .محکوم کنند
گره گاههای تضادهای امپرياليستی به مناطق
نفت خيز و در درجه اول به مناطق تعيين کننده

خليج فارس هم. استراتژيک منتقل گشته است
 در.اکنون گره گاه تضادهای امپرياليستی است

مسئله يورش وحشيانه و ضد بشری امپرياليست
يلی از دروغ و جعل سندآمريکا در زير لوای س

و رياکاری بود که تضادهای امپرياليستها
اروپائی با آمريکا و روسيه و چين و ژاپن آشکار

امپرياليستهای فرانسه و آلمان و بويژه فرانسه. شد
رهبری جناح مخالف آمريکا را بعهده گرفتند و
عليرغم خرابکاری امپرياليست آمريکا در اتحاد

،، پرتقال، ايتاليا نظير اسپانيااروپا و جلب ممالکی
اين... ، لهستان و، انگليس، دانمارکهلند

امپرياليستها موفق شدند چهره امپرياليست آمريکا
، افکار عمومی جهان را بر عليهرا به لجن کشيده

آنها تحريک کرده و زير پای متحدين آمريکائی در
 طبيعتا روسيه و چين.اروپا را به تدريج جارو کنند

ه منافع دارز مدتی در عراق داشته و دارندک
نميتوانستند در اين نزاع بی تفاوت بمانند و مخالفت

ژاپن عليرغم اينکه. خويش را با آن اعالم داشتند
ظاهرا از مواضع امپرياليست آمريکا از روی
ترس حمايت نمادين ميکند ليکن از يک  پشتيبانی

الکی کهبتدريج مم. جدی تا کنون پرهيز کرده است
در اثر فشار امپرياليست آمريکا در نخستين سال

، خاک عراق راتجاوز به عراق کوتاه آمده بودند
 نمونه اين چنين مملکتی کشور.ترک ميکنند

لهستان است که نخست از ترس تاريخی نسبت به
آلمان و روسيه و به طمع کسب قراردادهای نان و

ش راهآبدار مانند سگ مطيعی به دنبال جرج بو
افتاد ولی در عمل متوجه شد که قراردادهای نان
آبدار قبل از تجاوز رسمی به عراق ميان شرکتهای
آمريکائی تقسيم شده و امپرياليست آمريکا حتی
حاضر نيست استخوانهای ته مانده اش را برای
ليس زدن به جلوی تازه بدوران رسيده های

 عضواين رهبران لهستانی همگی. لهستانی بيفکند
لهستان بوده اند که يک از“ کمونيست“حزب 
  .اند  فردا ظاهرا تغيير ماهيت دادهبهامشب 

تجاوز به عراق يک اقدام آگاهانه و بخشی از
آنها از. سياست راهبردی امپرياليست آمريکا بود

را جا“ اقدامات پيشگيرانه“اين طريق تئوری 
 تجاوزات بعدی آمادهرایب انداختند و زمينه را

آنها با دروغ و دغل و رياکاری و بدون. ساختند
کوچکترين شرمساری به جهان نشان دادند که ما
ءنيات و مقاصد خود را بهر بهانه ای که باشد اجرا
ميکنيم و نه از کسی شرم داريم و نه از کسی

 گزينش آگاهانه اين سبک برخورد با. ميترسيم
هدف ايجاد ترس در همه ممالک و سياست ارعاب

اين سياست. و شانتاژ بين المللی صورت ميگيرد
آنها از اين گذشته. را امپرياليستها پياده کرده اند

،مکانهای استراتژيک جهان را از نظر سياسی
نظامی و اقتصادی در دست گرفته اند و امکان
.ندارد با زبان خوش اين مناطق را ترک کنند

ا منابعآمريکائيها از هم اکنون منابع نفتی جهان ر
و“ تمدن“نفتی آمريکا ميدانند که در خدمت 

 قبول آنها ودرموو ارزشهای “ دموکراسی“
دزدی.  آمريکائی ميباشد“ سبک و روش زندگی“

نفت توسط امپرياليستهای آمريکائی دستخوشی
دريافت“ تروريسم“است که در مقابل مبارزه با 

 ساير امپرياليستها“امنيت“ند و و در اين رميکنند
 دزدی نفت که ظاهرا بايد.نمايندرا نيز تامين مي

اعتقادات مذهبی يک کار غير اخالقی و متضاد با
با توجيهه جبران فداکاری. آقای جرج بوش باشد

.آمريکائی ها برای نجات جهان صورت ميگيرد
بهائی است که مردم عراق بايد برای

“انتخابات آزاد“و “ آزادی“، “دموکراسی“
بايد اين منابع“ ارزشها“رای بقاء اين ب. بپردازند
در“ یمترق“ع امپرياليست آمريکا و دول فرا بن
.شرق تصاحب کرد“ توحش“و “ بربريت“قبال 

اين است. مناطق نفت خيز حريم امنيت آمريکاست
مبارزه برای اخراج بی قيد و شرط امپرياليستکه 

  ۴بقيه در صفحه   ...         آمريکا از عراق 

پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ...گزارش سياسی هيئت مرکزی
اروپائی ها نيز در پی آن هستند تا توسط اتحاديه
اروپا در اين عرصه بدل اش را بسازند تا بتوانند

آنها قادر شده اند با. متقابال به تهديد رقيب بپردازند
ادگاههای در د“مايکرو سافت“محکوم کردن 

اروپائی و اجبار وی به برمال کردن پاره ای
اسرار فنی خويش به اين بهانه که امکان رقابت

ممکن گردد ضربه شصتی به آمريکا نشان“ سالم“
 بايد در آينده نزديکی شاهد سيل شاکيان.دهند

.اروپائی از اتباع حقيقی و حقوقی آمريکائی بود
  .آنچه که عوض دارد گاليه ندارد

د يورو و دالرتضا  
مدتها چنين بوده است که دالر پول معادل جهانی

هر. برای معامالت بين المللی محسوب ميشده است
جنسی که بخواهد در عرصه بين المللی خريد
فروش شود بايد ارزش آن نخست بر اساس دالر

اين سلطه دالر بر بازار جهانی و. تعيين گردد
  .ستن استبازار انرژی فسيلی در حال درهم شک

آمريکا با کسری هنگفت موازنه پرداختها در
عرصه بازرگانی و کاهش نرخ  برابری دالر در
قياس با ساير ارزهای خارجی و به ويژه يورو در

 در صد ارزش خود٣٠ سال گذشته ٤حاليکه در 
را در مقابل يورو پول واحد اروپائی از دست داده

 سايراست بار فشارهای اقتصادی خويش را بدوش
آمريکا حکم کشوری را دارد. ممالک منتقل ميکند

که خرجش از دخلش بيشتر شده و به عدم موازنه
حال بايد با وامگيری از. پرداختها دچار آمده است
بايد دالر بيشتری برای. ممالک ديگر زندگی کند
آمريکا مجبور.  بپردازد،اجناسی که وارد ميکند

الر را کاهشاست برای صادراتش نرخ برابری د
تضعيف دالر. دهد و هر روز آنرا ضعيفتر نمايد

صادرات کشورهای حوزه يورو را به آمريکا
آمريکا. کاهش داده و به اقتصاد آنها ضربه ميزند

ميکوشد با کاهش ارزش دالر و ايجاد کسر هنگفت
بودجه در عرصه بازرگانی و افزايش بدهکاريهای

ار بلکه حتیخويش نه تنها به حساب ممالک طلبک
به حساب ممالکی زندگی کند که ذخاير ارزی
فراوانی از دالر دارند که بيکباره فاقد ارزش اوليه
شده و نميتوانند به همان ميزان نخستين به کاالی

امپرياليست آمريکا با اين سياست. معادل بدل شوند
مالی بهای نفت را که بر اساس ارزش دالر تعيين

ده و ممالک صاحب نفت راميشود به حداقل رسان
به ورشکستگی سوق ميدهد زيرا بهای نفت را با

عليرغم اينکه به ظاهر چنين. کاغذ پاره ميپردازد
است که بهای نفت افزايش يافته است ولی در مقابل
آن ارزش دالر در حال تنزل است و اين خواست

  .  سياست مالی امپرياليست آمريکاست،غارتگرانه
دهند که دول چين و ژاپن تنها درمطبوعات خبر مي

 ميليارد دالر در وامهای٢٠٠ مبلغ ٢٠٠٣سال 
دولتی آمريکا سرمايه گذاری کرده و بويژه ژاپن

ريختن اين. ذخاير ارزی فراوان دالری دارد
دالرها به بازار بورس نرخ برابری دالر را بيشتر
کاهش خواهد داد و به ضرر ممالکی است که

شايعات مربوط. ان دالر هستنددارای ذخاير فراو
به اين امر که نه چينيها و نه ژاپنيها حاضر نيستند
برای کاهش کسری موازنه پرداختهای آمريکا به
صدور سرمايه به آمريکا بپردازند وضعيت
اقتصادی ممالکی را که بر اساس دالر زندگی

  . ميکنند وخيم تر کرده است
يش راهر کشوری که تالش کند ذخاير ارزی خو

از دالر به يورو بدل کند با تهديد امپرياليست
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

 

ء ظن نسبت به سياست آمريکا آنها راشک و سو
 آمريکا در عين.به مخالفت با آمريکا ميکشاند

اينکه رسما خواستار سرنگونی رژيم جمهوری
اسالمی است و اين مانع اساسی نزديکی رژيم

 با اروپا که چنينجمهوری اسالمی به آمريکاست
خواستی را در برنامه خود قرار نداده و در پی
ادامه سياستهای اقتصادی گذشته و کنار آمدن با

از .رژيم جمهوری اسالمی است مخالف ميباشد
اين گذشته ممالک اروپائی در برخورد به مسئله
اشغال سرزمين فلسطين سياست قلدرمنشانه

هند و با حمايتاسرائيل را مورد تائيد قرار نميد
بی قيد وشرط آمريکائيها از اسرائيل که منطقه را

آنها در. به کلی نا امن کرده است موافقتی ندارند
کردن خاور ميانه نيز با“ دموکراسی“مورد 

  .سوء ظن به آمريکا مينگرند
  ).ادامه در شماره آينده(
  

*****  

  . هستند که بايد آنها را جدی گرفت
و پيشنهاداتها بعد از اين مراحل، نوبت به طرح

  .ميرسدها و قطعنامهها  تهيه و تدوين پيامعملی
با اين توضيحات، ميتوان اهداف گردهمائی اخير

م ـ لهاى کنفرانس بين المللی احزاب و سازمان
.لب کلی آن ـ به وضوح تشخيص داداجهان را در ق

  .من اين طور فکر می کنم
حال می رسيم به ويژه گی گردهمائی اخير ـ که فوقًا

در اين گردهمائی، از قضا. بدان اشاره کردم
اضافی هم بود که می بايست بر طرف" معضلی"

  .شود ـ و شد
و" ونزوئال"مسئله مربوط ميشد به اوضاع و احوال 

خالت آشکار امپرياليسم آمريکا در امور داخلی ايند
بگذريم از اين که دخالت بی شرمانه. کشور التين

امپرياليسم آمريکا به خصوص ـ در کار ديگران ـ
  . اصًال تازگی ندارد
 ميالدی بود که امپرياليسم١٩٩٢ببينيد، از سال 

آمريکا ـ خيلی راحت تر از دوران رقابت اردوگاهی
 را فعال کرد،“سيا“از رو بست، سازمان ـ شمشير 

از جمله چاقوکشان (اىشماری از آدم کشان حرفه
و در پی را به کار انداخت ) کوبائی مقيم آمريکا

منافع استراتژيک خود در منطقه ـ برخالف تمام
بين المللی ـ با هم دستیى موازين شناخته شده
کارفرمايانى  و اتحاديهحکومت سر سپرده

عمًال در سرکوب تظاهرات مسالمت آميز! ئالوونز
)پايتخت ونزوئال(صدها هزار تن از مردم کاراکاس 

حضوريافته و آشکارا دست به ترور و خراب کاری
چرا؟ چون مردم ونزوئال از فقر و. در اين کشور زد

از دست حکومتی سرسپرده... بی کاری و دربدری
پایکه منافع ملی ونزوئال و خلق ونزوئال را به 

انحصارات آمريکائی، به پای بانک جهانی و
صندوق بين المللی پول قربانی می کرد بستوه آمده و
يک پارچه با امپرياليسم آمريکا و دولت سرسپرده،
با بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و

بورژوازی(کارفرمايان ونزوئال ى اتحاديه
  .مستقيمًا سر شاخ شدند) کمپرادور
ممتازهاى دا کرد و باعث نگرانی گروهکار بيخ پي

 بخش قابل توجهی از.در سطح ملی و بين المللی شد
، به سمت)خاصه نيروی زمينی(ارتش ونزوئال 

تا جائی که يکی از فرماندهان. مردم متمايل گرديد
 ـفقيراى نيروی زمينی ـ سرهنگ چاوز از خانواده
 چاوز.طغيان کرد و به صفوف مردم پيوست

 خوبی بود و از نزديک با درد و رنج مردمسخنران
در نيروی زمينی و در. کشور خود آشنائی داشت

ميان سربازان و درجه داران و افسران جوان هم
  .خيلی محبوب بود

هاىحضور چاوز در صفوف مردم، آرايش نيرو
 در جغرافيای سياسی ونزوئال را به سود متقابل

سی، چاوز به لحاظ سيا.خلق ونزوئال تغيير داد
گرايشی ملی داشت و شديدًا با دخالت امپرياليسم
.آمريکا در امور داخلی ونزوئال مخالفت می ورزيد

قهرآميزى نامبرده با مبارزه! بد يا خوب و بهر علت
خلق در قبال ارتجاع و امپرياليسم سازگاری نداشت

  . را ترجيح می داد"مسالمت "و راه
اق خلق زحمتکشچاوز توانست اکثريت قريب به اتف

ونزوئال ـ از کارگران و دهقانان گرفته تا بيشتر
 مردم فقير در سراسر جوانان و روشن فکران و
او آشکارا با حضور و. کشور را با خود همراه نمايد

دخالت امپرياليسم آمريکا در امور داخلی ونزوئال به
اوپوزيسيونهاى نيروى مخالفت برخاست و از همه

ير قانون اساسی موجودــای تغيدعوت کرد تا بر
  ٥بقيه در صفحه      ...به

   ...سياسی هيئت مرکزیگزارش 
  .       يک خواست مترقی است
 در عراق“انتخابات آزاد“طبيعی است که  انجام 

در زير سلطه قوای اشغالگر حتی اگر نقاب
سازمان ملل متحد نيز به آن بزنند و همه رسانه
های امپرياليستی و نوکرانشان در دنيا نيز برايشان

ابات قالبیدست بزنند و هورا بکشند باز يک انتخ
باقی ميماند که نتايجش از هم اکنون مانند انتخابات
تقلبی توسط آمريکا در ويتنام جنوبی بخوبی
پيداست و هيچ نيروی مترقی و دموکرات نميتواند

در اين جا مراجع تقليد. آنرا به رسميت بشناسد
شيعيان در عراق و يا نيروهای متشکل شيعه

.ء نمايندمذهب ميتوانند يک نقش مهم ايفا
درخواست آنها از مردم عراق تا در انتخابات

 است وخيانت ملیاستعماری شرکت کنند يک 
نشانه آن است که مذهب در سياسِت بنفع آمريکا
خيلی خوب هم شرکت ميکند و نشانه همدستی اين

، صهيونيسم و ارتجاعرهبران مذهبی با امپرياليسم
يا محکوماست و بايد از جانب نيروهای مترقی قو

اين عمل نشان خواهد داد که روحانيت تا به. شود
چه حد ارتجاعی و ضد انقالبی و غير قابل اعتماد

همه قراردادهائی که حکومت فعلی عراق و. است
بدر“ انتخابات آزاد“يا حکومت قالبی که از دل آن 

با هر شخص حقوقی و يا حقيقی امضاء کنندميآيد 
مبارزه مردم.   استقراردادی استعماری و باطل

عراق بر عليه امپرياليستها با هر شيوه و روشی
که انجام گيرد تا اين آدمخواران جنايتکار ضد بشر
خاک عراق را ترک کنند مبارزه ای مشروع و

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

کمراين شکست . مربوط به عراق نخواهد شد
نه تنها خلقها. اين امپرياليست را در جهان ميشکاند
، نه تنها طبقهو طبقه کارگر جهان قد بلند ميکنند

، نه تنها جنبش انقالبیکارگر آمريکا به ميدان ميايد
و دموکراتيک در عرصه جهان  اعتالء پيدا کرده

 بلکه ساير امپرياليستها را نيز به،و اوج ميگيرد
ازد تا با استفاده از ضعف آمريکاجان آمريکا مياند

مقاصد و نيات خويش را بانجام برسانند و ادعای
تقسيم مجد جهان را بر اساس تناسب نيروی جديد

باين جهت شعار خروج فوری و بی. مطرح نمايند
قيد و شرط امپرياليست آمريکا از عراق يک شعار

از اين گذشته. انقالبی و استراتژيک است
ريکا قصد دارد با برگذاری يکامپرياليست آم

انتخابات قالبی و روی کار آوردن يک رژيم دست
تجاوز استعماری خويش را“ دموکراتيک“نشانده 

با تاخير مجاز و مشروع جلوه دهد و تائيديه ای از
دست اين حکومت دست نشانده برای ضرورت اين

امپرياليستهای اروپائی که. تجاوز بدست آورد
ستند خرسندی خويش را از چنينشاهد اين خطر ه

  .انتخاباتی به سختی اعالم ميکنند
اروپا نه فقط بر سر اشغال عراق که منافع خويش

 در،را در خطر ميبيند با آمريکا اختالف نظر دارد
برخورد به مسئله ايران و تهديدات آمريکا نيز

ايران. نميتواند با امپرياليست آمريکا همراهی کند
الکی است که با نشستن بر دريایيکی از نادر مم

نفت و گاز هنوز اوامر امپرياليست آمريکا را
تمکين نميکند و تا روزيکه به زير سلطه سياسی
امپرياليست آمريکا نرفته است برای تامين انرژی
.ممالک اروپائی روزنه اميد محسوب ميگردد
تجاوز به ايران صرف نظر از عواقب غير قابل

منطقه خطری جدی برای منافعپيشبينی آن برای 
ست و اين، چينيها و روسهااقتصادی اروپائيها

 ...ی ی هيأت تحريريه مصاحبه
اجرائی وهاى اقدامات به عمل آمده، روش.  است

به کار رفته در مسير تحقق مطلوبهاى تاکتيک
مشترک ما، يعنی نشاندن جوهر مارکسيسم ـ

اجتماعیى  زندههاىلنينيسم در بطن و متن جنبش
... جنبش کارگری در سطوح ملی و بين المللی و

نواقص. اينها همه با دقت زيادی ارزيابی ميشود
فنی ـ به تناسب امکانات   موجود ـ ترميم شده و

تا جائی که.... معايب مورد انتقاد قرار می گيرند
معلوم شود که ِاشکال از کجا آب می خورد؟

به" بيالن " مالحظه می کنيد که بررسی يک 
تنهائی، از ديدن و فهميدن نواقص گرفته تا رفع

 و باالخره!احتمالیهاى ابهامات و افراط و تفريط
اىاصوًال کار ساده... .ممکن وهاى يافتن راه حل

 گزارش،سنديکائی هستفعاليتهای گزارش . نيست
از سراسر جهان،ها انفرادی احزاب و سازمان

بگزارش مناطق بحرانی و يا مسايلی که احزا
معينی رادر يک منطقه در بر ميگيرند و سپس

سطح تا هماهنگیى توضيحات مشروح کميته
اطالعات واحدی را ايجاد کرده و زمينه را برای

اين اقدام به انتقال. بحث و تبادل نظر آماده کند
  .تجارب مبارزه بسيار ياری ميرساند

تازه بعد از رسيدگی به کار ترازنامه ساالنه و
 قوت و ضعف آن نوبت به بحث وداوری نقاط

تبادل نظر، به اتخاذ تصميمات سياسی و تاکتيکی
هاىواحد، تاکتيک" زبان"برای يافتن . ميرسد

ـ متناسب با اشکال متنوع سياسی مشترک
طبقاتی در سطح ملی و بين المللی ـ کلیى مبارزه

کار ميشود، از تجزيه و تحليل مسائل جاری جهان
عيت سرمايه و سرمايه داریگرفته تا بررسی موق

 واقفيد که اين.پيشرفته و پس ماندههاى در کشور
کارگر درى کار برای درک مطالبات فوری طبقه

ىسطح ملی و منافع استراتژيک اين طبقه به مثابه
در سطح بين المللی، برای درک" کل واحد"يک 

در قبال ارتجاع وها خلقى موضوع مبارزه
هاى نيازمندی،زنانى ژهامپرياليسم، مطالبات وي

جوانان و روشن فکران، حق و حقوق سالمندان و
 سخن بر سر.دارداى اهميت فوق العاده...... 

 احزاب وىچگونگی حضور سازمان يافته
مردم،ى روزمرهى م ـ ل در مبارزههاى سازمان

بر سر افزايش توان و کارآئی انفرادی احزاب و
رانس درم ـ ل در سطح ملی و کنفهاى سازمان

سطح بين المللی است ـ اين مسايل مسايل مهمی
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

  ...ی ی هيأت تحريريه مصاحبه
مشترکیى مبارزه!  سود مردم ـ بدون توسل به قهر

 فراخوان مسالمت آميز چاوز با نظر.را آغاز کنند
مترقی ونزوئال ـ ملیهاى نيروى مساعد مردم و همه

ا هردولت وقت و ب. و کمونيست ـ روبرو شد
 و در واقع با تحقير خلقدرست يا غلطیى محاسبه

و خود بزرگ بينی و اعتماد بی پايان به قدرت
 انتخابات رياستامپرياليست آمريکا“ سحر آميز“

در اين انتخابات چاوز ـ. جمهوری را به راه انداخت
بعد از يک بار دستگيری و زندان به عنوان يک

پوزيسيون اومتحدى از طرف جبهه! افسر ياغی
کانديد و بر خالف انتظار امپرياليسم آمريکا و حکام

 بصورت دموکراتيک با اکثريت!داخلیى سرسپرده
نيرومندی به عنوان رئيس جمهور ونزوئال برگزيده

چنين پيروزی شکننده ای نميتوانست خشم. شد
.امپرياليستها و نيروهای ضد انقالبی را بر نيافروزد

ميز و دموکراتيک خلقاين انتخابات مسالمت آ
حال آن که! را بر انگيخت" آقايان"ونزوئال خشم 

چاوز به عنوان يک شخصيت ملی، اصًال قصد
نداشت که ساختار اقتصاد سرمايه داری ونزوئال را

با" متحد"هاى حتا کمونيست. تغيير دهد و نداد
ىفوق الذکر را هم   ـ برای ادارهى  در جبههيشخو

 معذالک، برای.زی نگرفتکشور ـ چندان به با
تغيير قانون اساسی کشور يک همه پرسی ملی را

بر مبنای. مجلس مؤسسان درست کرد. سازمان داد
قانون اساسی جديد ـ به سود مردم ـ کارهای

قانون کار را تغيير داده و. اصالحی زيادی انجام داد
اجتماعی برای کارگران و زحمتکشان بههاى بيمه

ی فعاليت حزبی و سنديکائی را آزاد.وجود آورد
 وضع.آحاد مردم به رسميت شناختى برای همه

کوچه و خيابان. فقير نشين را بهبود بخشيدهاى محله
هاى مدارس و بيمارستان.را ترميم کردها و جاده

 بين المللیى در عرصه.دولتی زيادی به وجود آورد
را دراى نيز چاوز بی کار نماند و ديپلماسی تازه

 ديپلماسی سنتی ونزوئال ـ يعنی.گرفتپيش 
سرسپردگی به امپرياليسم آمريکا را به کلی مردود

روابط خود را با ديگر کشورهاـ خاصه با. شمرد
آمريکای التين ـ بر مبنای منافع ملیهاى کشور

 برای اولين بار با کوبا روابط.ونزوئال تنظيم کرد
اتمالق  به    دوستانه برقرار کرد و دو مرتبه

امپرياليسم آمريکا   با سرکردگی  . رفت  کاسترو
ى صادر کننده  هاى کشور ـ گروه" اُوپک" در 
  ... به مخالفت برخاست و نفت ـ

اين اقدامات چاوز ـ در داخل و هم در خارج ـ اصًال
به مذاق امپرياليسم، به مذاق بانک جهانی و صندوق

ونزوئالکارفرمايان ى بين المللی پول و اتحاديه
خوش نيامد و با توسل به عواملی که پيشتر بدانها
اشاره کردم، دسته جمعی به پای سرنگونی دولت

آنها نميتوانستند بپذيرند که تجربه. ملی چاوز رفتند
کودتائی به. چاوز در آمريکای جنوبی پيرو پيدا کند

خلقى راه انداختند که با هوشياری و مبارزه
ئی به صورتتف سر باالونزوئال دفع شد و مثل 
رهبر جنايتکار کودتا به. طراحان آن فرو افتاد

آنوقت. فرار کرد“ دموکرات و آزاديخواه“آمريکای 
ماشينهای خرابکاری به کار افتاد تا اقتصاد ونزوئال
را خراب کرده کشور را به ورشکستگی کشانده با
ايجاد تزلزل و جنگ روانی از طريق هزينه های

 ها در“توده“های جاسوسی و کشيدن گزاف سازمان
شعار اين. صحنه رژيم ملی چاوز را سرنگون کنند

عمال امپرياليسم و طبقه حاکمه ونزوئال بر حسب
 معروف بود تا پادشاهی“همه پرسی“تصادف همان 

خلق قهرمان ونزوئال با. برای ونزوئال پيدا کنند
“همه پرسی“تودهنی محکمی به طراحان 

 ارتجاع ونزوئال را که همه زورشآمريکائی جبهه
 باز هم چاوز پيروز.را زده بود به شکست کشانيد

 .گرديد
کنفرانس با هوشياری تمام و به ياری احزاب برادر
ما در منطقه حوادث داخلی ونزوئال را از نزديک

ضد امپرياليستیى دنبال کرد و نسبت به مبارزه
چاوز در اوضاع وخلق ونزوئال و ميهن دوستی 

احوال کنونی جهان حساس شد و بعد از کلی
هاىممتد در زمينههاى مطالعه و مباحثه و مشورت

مختلف ـ وفادار نسبت به اصول لنينيستی خود ـ از
ضد امپرياليستی خلق ونزوئال و ميهنى مبارزه

 اما،.دوستی چاوز و يارانش دفاع کرده و ميکند
ـ عضو کنفرانس بين" پرچم سرخ ونزوئال“حزب 

ضد امپرياليستی خلقى المللی ـ که اصًال به مبارزه
 در شرايط موجودو استقالل ملی و ميهن دوستی

خرج خود را از بقيه با يک برداشت! باور ندارد
تروتسکيستی از مبارزه طبقاتی و تحوالت منطقه
جدا کرد و در واقع با مارکسيسم ـ لنينيسم وداع

زاب وگفت و پشت به کنفرانس بين المللی اح
يعنی به" خود"م ـ ل جهان به راه هاى سازمان

دنبال امپرياليسم آمريکا و بانک جهانی و صندوق
کارفرمايان بومی رفتى بين المللی پول و اتحاديه

و رسمًا با اينان برای سرنگونی دولت ملی و ضد
امپرياليستی چاوز وارد زد و بند و اتحاد گرديد ـ

 معضلی بود کهاين. که باعث تأسف همگان شد
کنفرانس در گردهمائی اخير خود ـ بر اساس

هماهنگی ـ بدانى گزارش دقيق و مستند کميته
 ببينيد، کنفرانس نمی خواست ـ به هيچ.پرداخت

خويش در تضاد و تناقضاى وجه ـ با اصول پايه
 پس به خاطر پاکيزگی.قرار بگيرد و نگرفت

دئولوژيکمارکسيسم ـ لنينيسم و اعتبار سياسی و اي
جهان و درهاى و خلقکارگر ى خود در نزد طبقه

نزد خلق ونزوئال به طريق اولی، انحراف حزب
 و نشانرا قويًا محکوم کرد" پرچم سرخ ونزوئال"

داد که پرچم تروتکيسم هميشه زرد بوده و
.تروتکسيتها سر از النه امپرياليستها بدر ميآورند

مردودکنفرانس مواضع ارتجاعی اين حزب را 
در مقابل برای خلق ونزوئال پيام همبستگی. شمرد

ميهنی و ضد امپرياليستی چاوزى فرستاد و مبارزه
 البته اين تصميم ما به.را مورد تحسين قرار داد
ما با اين نوع نادرست. سادگی صورت نگرفت

برخورد به مبارزه ضد امپرياليستی از نشست قبلی
پرچم“م تا حزب روبرو بوديم و تالش فراوان کردي

.از اشتباهات خويش دست بردارد“ سرخ ونزوئال
متاسفانه پافشاری آنها بر مواضع غلط نشان داد که
ريشه اختالفات ما با آنها در عدم درکشان از شرايط
مشخص ونزوئال نيست بلکه بر سر قبول يا رد

آنگاه نميشد که با دشمنان لنينيسم در. لنينيسم است
 گرفت و به سمت خلقيک صف واحد قرار

   . ونزوئال شليک کرد
تشکيل اين کنفرانس راى س ـ لطفًا تاريخچه

توضيح داده و بگوئيد که آيا هدف از اين کنفرانس
تشکيل يک انترناسيونال جديد توسط احزاب برادر

فقط برای تبادل نظر بر پا شدهکه  است و يا اين
  است؟ 

کنفرانس پا سال پيش ـ وقتی که اين ١٠ج ـ ببينيد 
به" فقط"ئی که بيشتر و يا هاگرفت ـ بودند گروه

 حال آن که!بحث فکر ميکردند" کلوب"ايجاد يک 
بقيه ـ بدون مخالفتی اصولی با بحث و تبادل نظر
در ميان احزاب ـ تشکيل کنفرانس را برای رسيدن

به يک دورنما يا يک ارگان ايدئولوژيک ـ سياسی
نظری بر سر هميناى زهدر مبار. الزم می دانستند

بود که به مرور" کنفرانس"دو طرز تلقی متمايز از 
جا خالی کرده و از ميدان بدر" کلوب"هواداران 

کرد و از" بحث" چون تا ابد که نمی شود .رفتند
مبارزه طفره رفت؟ هر بحثی بايد سرانجامی داشته
باشد و برای راهيابی و برداشتن موانع از پيش پای

بحث فقط برای.  کسب قدرت سياسی باشدانقالب و
بحث و امری در خود نيست برای يافتن اسلحه

به عالوه، بحث. قدرتمندی برای نابودی دشمن است
به کلی بی"!  بحث و تبادل نظر"و تبادل نظر برای 

در بحث و تبادل نظر بايد هدِف معلومی. معنی است
دالئل و. داشت و دور نمای مشخصی را دنبال کرد

نسوجود دارد مبنی بر اين که کنفرااى شواهد زنده
١٠طبقاتی در ى بين المللی دراشکال متنوع مبارزه

ى اخير ـ در سطح ملی و همچنين در عرصهسال
  .  نبوده و نيست طرف بیبين المللی ـ اصًال 

کنفرانس مارکسيسم ـ. چند نمونه برايتان می آورم
با اينلنينيسم را راهنمای خود قرار داده و 

پرافتخار ايدئولوژيک است که به" شناسنامه"
.به مسائل جاری جهان می پردازد.  می نگردکائنات

از. اجتماعی حضور می يابدى زندههاى در جنبش
ىو منافع استراتژيک طبقهها مطالبات فوری خلق
 در مسير استقرار ديکتاتوری.کارگر دفاع می کند

هاى در کشورپرولتاريا به خاطر بنای سوسياليسم
  : در اين راستا، کنفرانس.جداگانه پيش می رود

 سرمايه داری راى الف ـ مرتب خصلت ميرنده
گوشزد کرده و کارگران و زحمتکشان را به يک

حزبی در قبال بورژوازیى سازمان يافتهى مبارزه
  .تشويق می کند
هاملتى همبستگی دارد و از مبارزهها ب ـ با خلق

  .امپرياليسم حمايت می کنددر قبال ارتجاع و 
امپرياليستی، با رقابتهاى ج ـ با اشغالگری و جنگ

 سرسالطين مالی ـ صنعتی بر سر تقسيم مجدد جهان
  . ستيز دارد
يوگسالوی و تقسيم افغانستان توسطى د ـ تجزيه

  .پيمان ناتو را مردود ميداند
ح ـ اشغال عراق توسط امپرياليسم آمريکا و شرکاء

  .يکندرا محکوم م
ميرساند که کنفرانس اهدافی معلوم واينها همه 

دورنمای ايدئولوژيک ـ سياسی مشخصی را دنبال
به عالوه، برخورد قاطعی که در. کرده و ميکند

پرچم سرخ"گردهمائی اخير با مواضع حزب 
نشان ميدهد که کنفرانس نسبت به. کرد" ونزوئال

دیانحراف ايدئولوژيک در درون خود حساسيت زيا
معذالک، هنوز نمی شود از يک. دارد

ـ آن طور که شما بدان اشاره کرديد ـ" انترناسيونال"
اما، سير تاکنونی کنفرانس ـ در گفتار. صحبت کرد

و اين. و هم در کردار ـ خيلی اميدوار کننده است
  .مسئله، برای حزب ما اهميت زيادی دارد

ادرئی صهاقطعنامهو ها س ـ در اين نوبت چه پيام
  شد؟

.زياد بودندها و قطعنامهها ج ـ طبق معمول، پيام
آنها را در زمان مقتضی ـى ترديد ندارم که شما همه

 زبان٣  از" ترجمه"بعد از پايان کار نسبتًا سنگين 
انگيسی، فرانسه و اسپانيائی به فارسی ـ به اطالع

همين قدر. خواهيد رسانيد" توفان"خوانندگان منتظر
کنفرانس بين المللی احزاب ومی گويم که 

م ـ ل جهان در گرد همائی اخير خود،هاى سازمان
سوم حزب ما نيز پيام فرستاد ـ کهى برای کنگره
  ٦بقيه درصفحه   ...حتمًا اطالع
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

.خود ادامه داده و ميدهدى زياد ـ به مبارزه
ـ بر اثر افتها  سرسختی ما مارکسيست ـ لنينيست

دارد" مايه"کافی ى مداوم ـ به اندازههاى و خيز
که بورژوازی قادر به درهم کوبيدن آن نباشد و

ها فشارىبی جهت نيست که با وجود همه. نيست
گاه و بی گاه اعتبار حزبهاى و ترورها و تهديد

برادر ما در ميان مردم ِاکوادور ـ در سطوح
ان در شهر ومختلف ـ از کوچه، بازار و خياب

اداری وهاى و نهادها روستا گرفته تا سنديکا
بيش از پيش باال... محلی وهاى آموزشی و انجمن

چند نماينده کنونی پارلمان متعلق به. گرفته است
حزب حضور نيرومندی در. حزب برادر ما هستند

در. کارگری و فرهنگيان کشور داردى اهسنديکا
و با اکثريتشرکت کرده ها انتخابات شهرداری

هاىقابل انتظاری شهرداری يکی از شهر" غير"
 هزار١٣٠پر جمعيت کشور را ـ شهری با قريب 

نفر جمعيت ـ به دست گرفته و برای اولين بار يک
ارگان نسبتًا موثر بومی را در خدمت خلق به کار

 سال پيش ـ٤در همين شهر بود که . انداخته است
ىبرجستهى ها يکی از کادر“ناشناس"عوامل 

به. حزب برادر ما را ناجوانمردانه ترور کردند
نمايندگان احزاب و( ، ما "کنفرانس"نام 

را به اين شهر دعوت) م ـ ل جهانهاى سازمان
کردند تا در مراسمی با حضور مردم محلی در

در اين مراسم، از روی. مرکز شهر شرکت نمائيم
.ی شدپرده بر دار جانباختهياد بود رفيق ى مجسمه

به اين مناسبت کنفرانس پيامی برای مردم دالور
اين شهر تدوين کرد که توسط يکی از رفقا خوانده

در ميان خروش فقيران شهر هر حزب و. شد
بود يادى سازمانی تاج گلی به پای اين مجسمه

هاىاسامی کشوراى بر سنگ نبشته. گذاشت
حاضر در اين مراسم به ياد ماندنی و انسانی و

حزب ما ـ حزب کار .البی حک شده استانق
ـ افتخار دارد که به نام خلق و) توفان(ايران
.کارگر ايران در اين مراسم حضور داشتى طبقه

.از ما برای مراسم ديگری هم دعوت به عمل آمد
فرهنگی وهاى رفقای حزب برادر ما ـ کادر

دانشگاهی ـ در انتخابات داخلی سنديکای فرهنگيان
قابل تصوری" غير"ا اکثريت باز هم ِاکوادور ب

.رهبری اين سنديکای قديمی را به دست آوردند
در مراسمی با انبوه فرهنگيان ِاکوادور، حضور

به(م ـ ل جهانهاى نمايندگان احزاب و سازمان
 درخروش شوقیاعالن شد که ) طور انفرادی

حزب ما ـ حزب کار. ميان حضار به پا کرد
ر دارد که به نام خلق وـ افتخا) توفان(ايران
  .کارگر ايران در اين مراسم حضور داشتى طبقه

س ـ جمع بندی هيأت نمايندگی حزب ما از اين
کنفرانسهاى گردهمائی چيست و دورنمای فعاليت

  ميکند؟ را چطور ارزيابی
هيأت) جمع بندی(ج ـ گزارش تفصيلی سفر

ىنمايندگی حزب ما، قبًال در اختيار دبيرخانه
 اينها را که من برايتان.حزب قرار گرفتهمرکزی 

که ارزيابی از آن است ـ" تلخيصی"بيان داشتم 
هيأت نمايندگی حزب ما از دورنمای کنفرانس را

  .نيز در بر می گيرد
رفيق از اينکه وقت گرانبهای خود را در اختيار ما

نشان دهيد“ توفان“گذاشتيد تا به همه خوانندگان 
لنينيستها يک مبارزه -که مبارزه مارکسيست 

 و جبهه بزرگ کارگران، زحمتکشانجهانی است
.و خلقهای جهان را در بر ميگيرد، سپاسگزاريم

  .پيروز باشيد
***** 

   ...ی ی هيأت تحريريه مصاحبه
ىيکی درباره: هااز مهم ترين قطعنامه. داريد

محکوميت مجدد اشغال عراق توسط امپرياليسم
مريکا و شرکاء بود، به مثابه يک عاملآ

استراتـژيک برای امپرياليسم آمريکا، که می خواهد
از اين طريق رقبای خود را پس زده و بر جغرافيای

ى درباره.داشته باشد" واحد"ى سياسی جهان سلطه
در قبال اشغالگرانمبارزات خلق فلسطين 

صيهونيست به خاطر آزادی و استقالل ملی و
ىدر باره. ک دولت مستقل فلسطينیتأسيس ي
خلق ونزوئال و ميهن دوستی چاوز در قبالى مبارزه

ىدرباره. امپرياليسم مداخله جو و متجاوز آمريکا
ىدرباره .محکوميت جنگ داخلی در ساحل عاج

ىبه مثابه" اروپای متحد"مردود بودن قانون اساسی 
  .يک ابر قدرت امپرياليستی
ر ِاکوادور چطور است؟س ـ وضع حزب برادر ما د

مثل اين که يکی از پر نفوذ ترين احزاب م ـ ل در
  آمريکای التين به شمار می رود؟ 

ج ـ حق با شماست، اين حزب يکی از احزاب قديمی
اين حزب، در. و با نفوذ در آمريکای التين است

منطقه و هم در مبارزات جاری مردم ِاکوادور
ور؟ اين مسئلهچط. حضور نسبتًا نيرومندی دارد

اگر اجازه بدهيد، می خواهم چند. اهميت زيادی دارد
جمله هم ـ بيشتر به خاطر حضور ذهن خوانندگان ـ

ببينيد،. شرايط دشوار منطقه بگويمى درباره
کشورهای التين ـ بغل گوش امپرياليسم آمريکا ـ

امپرياليسم آمريکا به کشورهای. وضع خاصی دارند
و! خود می نگرد"  پدریارث"التين به عنوان 

خيلی زور ميزند که با اين کشورها نوعی روابط
به لحاظ اقتصادی،! داشته باشد" ارباب ـ رعيتی"

التين احتياج مبرمیهاى آمريکای شمالی به کشور
دارد ـ به خاطر منابع سرشار طبيعی مثل مس، آهن،

در خشکی و( نيکل، ُکرم، طال، نقره نفت و گاز و
صنعتی وهاى به خاطر دانه) هم در دريا 

نمونههاى  به خاطر جنگل.محصوالت کشاورزی
به. برای صنايع چوبی و داروئی و کاغذ سازی

به. استراتژيک نيروی کار ارزانى خاطر ذخيره
هاىلحاظ امنيتی نيز کشورهای التين ـ در کرانه

امپرياليسم آمريکا اهميت حياتیاقيانوس آرام ـ برای 
روست که سرويس امنيتی آمريکا ـاز اين . دارند

رسمیهاى  ـ تا مغز استخوان ارگان“سيا“
!التين نفوذ کرده و دست بردارهم  نيستهاى کشور

زمينی، هوائی(غالب دولت مردان و اميران نظامی 
باال می آيند" سيا " ، با صالحديد قبلی )و دريائی

حساسيت آمريکا نسبت به. ميشوند"!!  انتخاب"و
 ـ خاصه در دوران رقابتالتينهاى کشور

به خاطر. اردوگاهی نيز ـ بر کسی پوشيده نيست
"کندی در آمريکا"داريد که در زمان زمام داری 

بود که دعوای طرفين بر" خروشچف در شوروی"و
 .به جاهای باريک کشيد" کـوبا"سر 

مالحظه می کنيد که کار کردن در ميان مردم و در
ا پرچم مارکسيسم ـيک چنين شرائطی، آن هم ب

حزب برادر. هم دشوارتر است" دشوار"از . لنينيسم
 سال سابقه ـ موفق شده تا با تلفيق٤٠ما ـ با 
فعاليت علنی و مخفی در سطوح مختلف،ى زيرکانه

محبوبيت. مندی در جامعه داشته باشدوحضور نير
در نزد خلق زحمت کش و در صفوفاى فوق العاده

البته، خطر.  به دست آوردکارگر ِاکوادورى طبقه
امنيتی هم بيکارهاى سرويس. هميشه وجود دارد

از رفقای ما را به دام ینيستند و تا کنون تعداد
  .نداانداخته و ترور کرده

در مقابل، حزب برادر ما نيز ـ با هوشياری خيلی

   ...پيام نوروزی
.رائيد بلکه بيش از پيش رو به وخامت رفتنگ

درسال گذشته پيکار بی امان کارگران، فرهنگيان،
پرستاران، دانشجويان، زنان و جوانان سراسر
کشور عليه کليت نظام پس مانده اسالمی ادامه يافته
و فرياد نان، آزادی و عدالت اجتماعی روشن تر

 پوسيدهوبلند تر از هرزمان نواخته شد وارکان رژيم
سال نو و نوروز درشرايطی. را به لرزه درآورد

فرا ميرسد که مردم ايران با تجربه شخصی حود پی
به دروغ و تزوير جناح های رنگارنگ رژيم بردند
و به اين نتيجه منطقی رسيدند که کار، نان، مسکن،
آزادی و رفاه نسبی اقتصادی و رفع تبعيض های

م سرمايه داریاجتماعی درکادر جناح های رژي
اسالمی غير ممکن است و لذا نخستين گام برای نيل
به مطالبات انسانی فوق برانداختن نظام گنديده و

  .مرتجع حاکم است
سال نو و نوروز درشرايطی فرا ميرسد که
امپرياليست آمريکا اين بزرگترين تروريست دولتی
جهان آهنگ آن کرده که تحت لوای مبارزه با

ری اسالمی، غنی سازی اورانيوم وتروريسم جمهو
افکار عموی جهان را برای..... توليد سالح اتمی و

تجاوز به ايران آماده کند وسر انجام به اهداف شوم
خود که همانا کنترل منابع نفتی ايران است دست

ليکن تجربه اشغال عراق وويران سازی. يابد
شيرازه زندگی مردم نشان ميدهد که رهائی مردم

جمهوری اسالمی تنها توسط خود ان از زندان اير
است و ذره ای مردم و اتکا به نيروی خويش ميسر

توهم به دروغ پردازی های  امپرياليست آمريکا و
 افتادن است وچاه به چالهکوچک ابدال هايش از 

مخملی،" انقالبات" راه نجات مردم ايران راه . بس
راه انقالبنيست، بلکه ... لبنانی و اوکرائينی و

تنها با سوسياليسم است که می. سوسياليستی است
توان به همه اين ناهنجاری ها پاسخ داد و نوروزی
.برپا نمود که برازنده بهار و هماهنگ با آن است
نوروز سوسياليستی ايران ازسرپنجه کارگران
قهرمان ايران و همه زحمتکشان دربند طلوع خواهد

  ٨بقيه درصفحه   ... کرد،

  ...پيام کنفرانس بين المللی
 گرچه دائما تحت–آنها . ، بر ما پوشيده نيستمسير 

 از زمان ديکتاتور خونخوار محمد رضا–فشارند 
پهلوی خادم امپرياليسم آمريکای شمالی گرفته تا

اب! آخوندهای بنيادگرای اسالمی در شرايط امروز
،، تحمل حبس و زندان و انواع فشارهاوجود کشتارها

– با سرسختی –) توفان(رفقای حزب کار ايران
آرمانهای خود را دنبال کرده و هرگز از مبارزه

  .بخاطر سوسياليسم دست نکشيده اند
 احزاب و سازمانهای عضو–باين خاطر است که ما 

و از اين) اکوادور( از اين محل–کنفرانس 
 جايی که مبارزات توده ای–) مريکای التينآ(منطقه

در آن پا گرفته و گشايشی در کار انقالب بوجود
، برای رفقای ايرانی اين پيام همبستگی را...آمده

فرستاده و از آنها ميخواهيم که با قاطعيت تمام  به
چندان هم دور انقالب –مبارزه خود ادامه دهند 

  .نيست
  .پيروز باشيد

اسری کنفرانس بين المللی احزابدهمين نشست سر
 لنينيست جهان در–و سازمانهای مارکسيست 

  .اکوادور
*****  
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

  ...گزارشی از سفر بوش 
  .همگان برساند

 که آنرا همراه خودبوش را با ماشين ضد گلوله
از آمريکا آورده بود از طريق تونل ضد گلوله
ايکه در شهر ماينس برای ورود وی به قصر

  با مخارج گزاف ساخته بودند“کورفورستن“
به محل سخنرانی و حضور مدعوين منتخب

  .بردند
در اين سخنرانی وی بدروغ اعالم کرد که با

توافقصدراعظم آلمان تنها بر سر مسايل مورد 
حال آنکه نتيجه اين مذاکره. به بحث نشسته است

نشان ميدهد که نه تنها مسايل مورد اختالف به
قوت خود باقی است بلکه بر کوه اختالفات

، فشار بهمسايل جديدی از جمله تجاوز به ايران
 امپرياليست.چين و روسيه نيز افزوده شده است

ر آيد وآلمان نتوانست با امپرياليست آمريکا کنا
  .بيش از اين هم نميشد انتظار داشت

سپس جرج بوش به پايگاه نظامی آمريکا رفت
که خانواده سربازان حاضر در عراق حضور
دارند و با نطقهای احساساتی و سراپا دروغ و
فريبکاری تالش وافر کرد تا آنها را برای
قربانی شدن در پای منافع انحصارات آمريکائی

نوان مسيح نجاتبخش به عرصهوی بع. آماده کند
آمد و ده فرمان رستگاری را به گوش قربانيان

  . خويش رسانيد
بوش به اروپا آمده بود تا به آنها بگويد که قصد
.دارد سياستهای گذشته خويش را ادامه دهد

  .     تغيير در لحن وی تغيير سياست وی نيست
اين همه اقدامات امنيتی برای آن بود که دولت

ن از نفرت مردم و خشم آنها نسبت به اينآلما
تروريست قرن آگاه بود و واهمه داشت که خون
وی در آلمان بر سنگ فرشها جاری شود و

  .زمين را نجس کند
،، معترضاز مدتها قبل نيروهای مترقی
، نيروهای ضدآزاديخواه و بشردوستان آلمانی

جنگ جبهه وسيعی برای اعتراض به سفر جرج
  .دادندبوش ترتيب 

از جمله احزابی بود که) توفان(حزب کار ايران
فعاالنه در تدارک اين نمايشات از هر نظر چه

شرکت داشت و با، چه مادی و چه مالی معنوی
پخش هزاران اعالميه فارسی و آلمانی مردم
آلمان را در جريان نظريات کمونيستهای ايران

اعالميه. در مورد امپرياليست آمريکا گذارد
 بوش به اروپا سخنهللاحزب ما که از سفر آيت ا

ميراند بسيار مورد توجه نيروهای مترقی قرار
آنها ميديدند که کمونيستهای ايران به. گرفت

همدردی با نيروهای مقاومت در عراق برخاسته
و خواهان خروج بی قيد و شرط و فوری
نيروهای تجاوزگر استعماری از عراق هستند و

يستها و نيروهای ارتجاعی رادروغهای امپريال
در مورد مخدوش کردن ماهيت آزاديبخش

اين. نهضت مقاومت خلق عراق برمال ميکنند
 برای نيروهای، از کشور ما ايرانپيام از منطقه

 .  مترقی اروپا بسيار اميد بخش بود
آنها ميديدند که کمونيستهای کشوری که جرج

کهبوش با افسارگسيختگی خويش تهديد ميکند 
به کشورشان حمله کرده و خاک ايران را مانند

آزاديخواهی و دموکراسی“عراق به توبره های 
 نوع آمريکائی بکشد از اين تهديدهای“خواهی

پر هياهو واهمه نميکنند و حاضرند از استقالل
  .و حيثيت کشورشان دفاع کنند

آلمانها ديدند که کمونيستهای ايران مسئله

ار جمهوری اسالمی را باسرنگونی رژيم جنايتک
دست توانای مردم ايران و نه عمال امپرياليسم و
صهيونيسم بدرستی و کمونيستی مطرح ميکنند و
معتقدند که مبارزه برای سرنگونی رژيم جمهوری
اسالمی جدا از مبارزه برای حفظ تماميت ارضی

  . و استقالل ملی ايران نيست
ستفاده ازآلمانها ديدند که کمونيستهای ايران ا

انرژی صلح آميز هسته ای را همانگونه که در
قرار داد منع گسترش سالحهای هسته ای به

ء اکثريت قريب به اتفاق ممالک جهان رسيدهامضا
، آنرا دستآورد مردم ايراناست حق ايران ميدانند

دانسته و بر ادامه سياست دستيابی به فنآوری
بطی بهاين دستآورد ر. هسته ای پای ميفشارند

  .رژيم جمهوری اسالمی ندارد
شرکت ايرانيها در اين نمايشات اعتراضی ارزش
ويژه ای داشت و مشت محکمی بر دهان

، مجاهديندريوزگان سياسی نظير سلطنت طلبان
اياد“ اکثريتی هائی که برای –، توده ای جاسوس
دست زده و تجاوز“ سيا“جاسوس “ عالوی

جنايتکارانه امپرياليست آمريکا را به کشور
مستقل عراق مورد تائيد قرار ميدهند و سعی

جرج بوش بايد. ، ميباشدميکنند آنرا تئوريزه کنند
ميديد که ايرانی ها فقط اين اقليت ناچيز گوش به

ايرانيها. زنگ و يا گوش به فرمان وی نيستند
تحمل نخواهند کردننگ اشغال ايران را هرگز 

همانگونه که در طی  تاريخ ايران آنرا تحمل
  . نکرده اند

نماينده واقعی مردم ايران) توفان(حزب کار ايران
و صدای مردم ايران در اين نمايش اعتراضی

بهمين علت نيز در يک چشم بهمزدن اعالميه. بود
.های حزب ما سر دست چون ورق زر رفت

کننده در اين نمايش هزار شرکت ١٥حزب ما به 
اعتراضی که بخش بزرگ بسياری از آنها بعلت

قادر نشد، راه آهن مسدود کردن بزرگ راهها
خود را به شهر ماينس برساند تصوير روشنی از
نقش جرج واکر بوش اين نماينده کريه المنظر

ما در اطالعيه خويش به. امپرياليستی نشان داد
   :زبانهای فارسی و آلمانی آورديم

اين رئيس جمهور نماينده امپرياليست آمريکاست“
و ميخواهد سياست تجاوزکارانه خويش را در همه

تهديدهای اين امپرياليست. جهان ادامه دهد
خونخوار و بويژه تهديدهای اخيرش عليه ميهن ما
ايران و دستآوردهای خلقهای ما که متعلق به همه
همردم کشور ماست و نه مشتی حاکم مرتجع ک
موقتا بر قدرت سياسی تکيه زده اند به ملتهای

از ملتهای. جهان هشدار ميدهد که به هوش باشند
جهان ميطلبد که يکپارچه در مقابل اين تهديدها بپا
خيزند و اين بزرگترين خطر کنونی برای صلح
.جهان و بشريت را به جای خود بنشانند
امپرياليست آمريکا دشمن شماره يک بشريت

  .است
خلق قهرمان عراق در شرايط کنونی پرچم اين
مبارزه ملی و ضد استعماری را عليه اين
امپرياليسم در دست دارد و گور قوای اشغالگر را

تبليغات امپرياليستها برای. در عراق خواهد کند
آنکه مبارزه توده ای و مقاومت ملی مردم عراق
را که حدود دو سال است در جريان است تحريف

و به لجن بکشند در طول زمان ماهيتکرده 
آنها در تبليغات. رياکارانه خويش را نشان ميدهد

خويش نيروی مقاومت مردم عراق را به
 حال آنکه امپرياليست .متهم ميسازند“ تروريسم“

آمريکا خود بزرگترين تروريست و راهزن جهانی

است که حق حاکميت و تماميت ارضی کشورها
  . يکندو ملتها را تهديد م

سياست امپرياليستها نشان ميدهد که مبارزه عليه
تروريسم از مبارزه عليه امپرياليسم و

  . صهيونيسم جدا نيست
 تروريسم.، خير و شر نداردتروريسم خوب و بد

آمريکائی همانقدر جنايتکارانه است که
رئيس جمهوری که فقط. تروريسم صهيونيستها

ريب مردمبه بزرگی قدرت دروغهايش در پی ف
متکی بود با اين کارش نشان ميدهد که از مردم

  . جهان ميترسد
بايد مردم جهان را عليه امپرياليستها و به ويژه
امپرياليست آمريکا در يک جبهه وسيع

  .   دموکراتيک و آزاديخواهانه بسيج کرد
نيروهای مترقی جهان بايد برای خروج بی قيد و

راق مبارزهشرط نيروهای استعماری از خاک ع
مردم عراق برای حق تعيين سرنوشت. کنند

خويش به قيم نيازی ندارند و انجام يک انتخابات
قالبی برای روی کار آوردن يک دولت

 سياسی نيز راه نجاتی برای“مشروع“
  .امپرياليست آمريکا و انگلستان نيست

، ترکيه و، عراقخلقهای منطقه در ايران
اليستهای آمريکائی رافلسطين بايد قلم پای امپري

در منطقه بشکنند و استراتژی امپرياليست
شکست. آمريکا را با شکست روبرو سازند

امپرياليست آمريکا در منطقه يک شکست
  .استراتژيک و دارای ابعاد تاريخی است

به مسافرت جرج بوش) توفان(حزب کار ايران
به اروپا که با نيت غارتگرانه صورت ميگيرد

و اعالم ميکند که با تمام قوا عليهمعترض است 
خوشخيالی امپرياليست آمريکا برای تجاوز به

سرنگونی رژيم ارتجاعی و. ايران مبارزه ميکند
تروريستی جمهوری اسالمی وظيفه مردم ايران

، متجاوز واست و نه يک رژيم ارتجاعی
جهانی که دستش به خون مردم عراقتروريست 

ود اين وظيفه را به ما خ.و فلسطين آغشته است
نحو احسن در خدمت حفظ دستآوردهای مردم

امپرياليستها بايد. ميهنمان انجام خواهيم داد
خوابش را ببيينند که سلطنت جنايتکارانه پهلوی

جمهوری. را مجددا در ايران بر سر کار آورند
آتی ايران ديگر يک جمهوری مذهبی نخواهد

نی وبود بلکه بيک جمهوری مترقی و انسا
انقالبی که يک جمهوری سوسياليستی است

، تاريخ را بايد به جلو سوقء خواهد يافتارتقا
داد و نه به عقب و اين جمهوری بر گور
جمهوری اسالمی و سلطنت و متحدين

  امپرياليستی آنها جشن ميگيرد
  .  “٢٠٠٥اول فوريه  )توفان(حزب کار ايران

مپرياليستدر اين ميان هواداران تجاوز نقابدار ا
آمريکا به ايران نيز در کنار فريادهای جرج
بوش که نعره تجاوز به ايران را سر ميداد اعالم
ميکردند که آنها نيز سرنگونی رژيم جمهوری

هر انسان سياسی که. اسالمی را ميطلبند
دوروزی به مکتب سياست رفته باشد ميفهمد که
اين سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی آن

ای نيست که کمونيستهای ايرانسرنگونی 
اين سرنگونی  در هنگام نمايش. مطرح ميکنند

اعتراضی عليه بوش که در بوق جنگ با ايران
و سرنگونی رژيم ايران ميدمد دعوت از بوش

سرنگونی رژيم. برای حمله به ايران است
جمهوری اسالمی بدون مبارزه عليه امپرياليسم

  ٨بقيه درصفحه   ...و صهيونيسم 
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در چنين مواردی نظريات: ولی فقيه
گوناگون است برخی از مجتهدين که من

آنان هستم بر اين نظرند که نيز از زمره
 از قول نصاری شهادتين را برمسلمه بايد

 و حکم صيغه را جاری سازدزبان آورده و
که خدائی نا کرده مشکلی پيش نيايد و

  .عرش الهی نلرزد
آيا جايز است که در: پرسشگر توفانی

چنان وضعيت حساسی مسلمه موجب
رنجش خاطر و شگفتی نصاری شود که

از نيتش بکشاندانصراف  چه بسا وی را به
و موجبات رنجش خاطر طرفين را فراهم

نيست که مسلمه فقط درآيا مجاز . آورد
 دلش نيت کند و آنرا بر زبان جاری نسازد؟

 در آنصورت حکم!هللاستغفرا: ولی فقيه
سنگسار بيدرنگ بعد از انجام فعل بايد

  .اعمال شود
مجازات شخص نصاری: پرسشگر توفانی

  چيست؟
فرد نصاری بايد فورا توسط: ولی فقيه

 دستگير شده و به اشد مجازاتدرانابر
  .برسد

همانطور که جنابعالی: رسشگر توفانیپ
مستحضريد وزير امور خارجه آلمان آقای
يوشکا فيشر که سراپا مسيحی و حتی بر
اساس شايعاتی يهودی است با يک بانوی

 دوستی نزديکايرانیمسلمان و بی حجاب 
“گرل فرند“پيدا کرده و به قولی اين بانو

ء عام ظاهرو با ايشان در مالايشان است 
پيروزمندانه حتی ، و به اين دوستیشده
 شواهد نيز حاکی از آن. ميکندنيزظاهر ت

.نيست که خطبه صيغه جاری شده باشد
پرسش اين است که به چه مناسبت برادران
حزب اللهی يوشکا فيشر را در هنگاميکه
در ايران حضور داشت دستگير نکرده و
به سزای اعمالش نرساندند و دستور

ءر مورد وی به اجراپروردگار را د
؟ آيا صحت دارد که سياست ولینگذاشتند

فقيه ماکياوليستی است و اسالمش مانند
آچار فرانسه است که بهر پيچ و خمی
ميخورد؟ مبنايش فرصت طلبی و رنگ
عوض کردن و رياکاری و دوروئی بجای

  اصوليت است؟ 
جالد! بنام خداوند بخشنده مهربان: ولی فقيه

  .تا فضولی زيادی نکند بزن گردنش را
  

                      *****  
 

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

   ...گزارشی از سفر بوش
در غير اين صورت. مطرح نيست و بی معناست

اين سياست سرنگونی مکمل سياست سرنگونی
  . جرج دبليو بوش است

بوش گم“: وقتی نمايش دهندگان فرياد ميزدند
بوش“، “ ات برگردهبوش به خان“، “شو

=متروريس“، “ در جهانتروريست شماره يک
اق را بدون قيد وخاک کشور عر“ ،“امپرياليسم

 اين“دستت از ايران کوتاه باد“، “شرط ترک کن
ياران نقابدار امپرياليسم و صهيونيسم هوار
ميکردند که سرنگون باد جمهوری اسالمی و چه

دلشان. کسی بود که نفهمد درد دل اين عده چيست
آمريکائی يکذره شده و دعا ميکنند“ تمدن“برای 

هرن ناجی بشريت امپرياليست آمريکا بعنواکه 
اسالم“چه زودتر در يک سناريوی سفيد بر 

  .در ايران فائق آيد“ سياسی
جرج بوش در اروپا ديد که در دريائی از نفرت
شناور است و عليرغم تمام تبليغات دروغين

 مردم اين کشورها،ميزبانان امپرياليستی بوش
جبهه وسيع مبارزه عليه امپرياليسم را سازمان

کت عظيم جوانان در اين تظاهراتشر. ميدهند
، اميد بخش و نشانه آن بود که آينده ازشگفت آور

آن ماست و نه ياران امپرياليستها  و
 .   صهيونيستها

  مرگ بر امپرياليست آمريکا دشمن شماره يک
  .بشريت

دست امپرياليست آمريکا از ايران و عراق کوتاه
  باد

ليستها وما خواهان خروج بی قيد و شرط امپريا
در راسشان امپرياليست آمريکا از عراق و

  .منطقه هستيم
  

  ٭٭٭
 

  ...پيام نوروزی
و جز.  نوروزی که ازظلم و ستم آثاری نيست

نوروز را و حزب ما سال نو. اين نخواهد بود
به همه مردم ايران تهنيت ميگويد و برايشان
درپيکار عليه رژيم فاشيستی جمهوری
،اسالمی، امپرياليسم و مرتجعين رنگارنگ

پيروز باد نوروز.  پيروزی آرزومند است
  !نخلقهای ايرا

 !سرنگون باد رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی
مرگ بر امپرياليست آمريکا و نوکران ريز و

  )  توفان(حزب کارايران!      درشتش
   ١٣٨٣اسفند 

  ٭٭٭٭

  ...شکست در سياست
نماينده کيهان لندنی در ميان آنهاما ميپرسيم آيا 

نبوده است؟ وی در حمايت از اين عفريت خود
فروخته در کيهان لندنی ارگان سياسی سلطنت

 در ستون٨٣ بهمن ٢١ تا ١٥طلبان ايرانی مورخ 
 های جعلی“يک هفته با خبر“بی سر و ته  

گمان من بر اين است که دکتر اياد... “: مينويسد
م نخست وزيری را در دستعالوی همچنان مقا

خواهد داشت و يک دولت ائتالفی ملی سکوالر
عالوی مصمم. اداره امور را عهده دار خواهد بود

است با مشارکت دادن همه طوايف و احزاب
عراقی و گزينش وزرای کاردان بدون توجه به
مذهب و نژادشان آشتی ملی و همبستگی را در

  . “کشورش به يک واقعيت تبديل کند
حال معلوم نيست آقای اياد عالوی با کدام شگرد

ء نخستدموکراتيک ميتواند با اين ترکيب آرا
نباشد که از پرده سوم آقای. وزير عراق شود

نوری زاده با خبر باشد؟ همه اين تبليغات پوچ
برای بسيج عراقيهای دو دل و حمايت از
انتخاباات تقلبی عراق با شکست مفتضحانه روبرو

  . تشده اس
گزارشگر مطلع کيهان لندنی پس از اينکه تعداد
نمايندگان صاحب کرسی گروه های هوادار

 نفر که بدروغ اعالم١٣٧جمهوری اسالمی را از 
 بدروغ تقليل ميدهد و، نفر١٣٢شده بودند را به 

وء را با قدرت بی نظير تخيل خودش ترکيب آرا
واه تا از آنها ترکيب دلخميکند کم و زيادتردستی 

خويش را بدست آورد سرانجام با دسترسی به علم
: ضمير و مکنونات قلبی مينويسدّرغيب و ِس

ربعضی از نزديکان آقای سيستانی نيز از دکت“
حسين شهرستانی دانشمند اتمی عراق به عنوان

تقادعنامزد مورد نظر او صحبت ميکنند اما من ا
دارم دل آقای سيستانی با عالوی است که يک

عه سکوالر و دولتمردی قابل و مورد اعتمادشي
کيهان لندنی.(“همه طوايف و احزاب عراقی است

وی در اينجا). ١٣٨٣ اسفند ٥ بهمن و ٢٩مورخ 
آرزوی پل برمر و رامزفلد و خودش را از زبان

رژيم دست نشانده. دل آقای سيستانی بيان ميکند
،حاکم در عراق يعنی همين آقای اياد عالوی

همه صنايع کليدی! حدت ملی عراقمظهر و
عراق را به مالکيت خصوصی در آورده و در
اختيار امپرياليستها در عراق گذاشته است تا

دامنه کامل خيانت اين رژيم. ميتوانند غارت کنند
از هم اکنون. پس از سرنگونيش روشن ميشود

روشن شده است که آمريکائيها بعد از بکار
برای استخراج نفت عراقانداختن تلمبه های نفت 
کنتورهای تعيين مقدار(از نصب شمارشگر

خودداری کرده اند تا حساب) توفان-استخراج نفت
اين امر حتی مورد. و کتابی در کار نباشد

اعتراض سازمان ملل قرار گرفته است که خودش
بازار بده و. ريشش در غارت عراق گرفتار است

در عراقبستان زير رهبری اياد عالوی خائن 
سلطنت طلبان ايران خواهان چنين. ادامه دارد

.حکومتی به رهبری نظام پادشاهی در ايران اند
،خبرنگار کيهان لندنی حامی اين مافيای قدرت

 اين.حامی تجاوز آمريکا و اسرائيل به ايران است
دارو دسته های خائن کسانی هستند که از انتخابات

فه نيروهایقالبی عراق حمايت ميکنند و وظي
آنها. انقالبی ايران است که آنها را برمال کنند

توصيه گران چنين بالئی بر سر مردم ايران
بايد همگان را از اين جانوران برحذر. هستند
  .داشت

٭٭٭٭

استفسار از 
  ولی فقيه

 چنانچه!حضرت ولی فقيه: پرسشگر توفان
يک مسلمه با يک نصاری مذکر نزديکی کند

  .چه حکمی در حق وی جايز است
، در چنينالرحمن و الرحيمهللا بسم ا: ولی فقيه

موردی بايد حکم سنگسار در مورد مسلمه
  .جاری شود تا روح ائمه اطهار شاد گردد

آيا راه ديگری برای: پرسشگر توفانی
  ممانعت از اجرای اين حکم وجودندارد؟

مرد نصاری بايد به دين مبين: ولی فقيه
اسالم مشرف شود و از مزايای اين دين بهره

  .مند گردد
آيا جاری ساختن حکم: پرسشگر توفانی

 مجاز است و  صيغه از زبان نصاری
  .ندمشکل را مرتفع ميک

يغه جاری شودصچنانچه حکم : ولی فقيه
  .مانعی برای انجام فعل باقی نميماند

حال اگر نصاری از بيان: یپرسشگر توفان
شهادتين خودداری کرد و از جاری ساختن
حکم صيغه نيز سر باز زد تکليف مسلمه

  چيست؟
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  ...شکست در سياست
بعلت ايجاد. جه انتخابات جنگ قدرت در گرفته استنتي

ثبات در کشوری که از اعمال قهر  متزلزل است
ميخواهند قبل از اعالم نتيجه انتخابات به مردم با تقسيم
جديد قدرت در پس پرده تا حد ممکن رو دست هم بلند

، در غير اين صورت آشفته گی وشوند و کنار بيايند
دموکرات و“دول . “ ميشودء قدرت همه جا گيرخال

 اروپائی که خوشبختانه دموکراسی در“متمدن
 نيز برای محکم کاری وشده است“ نهادينه“ممالکشان 

در باغ سبز نشان دادن به آمريکا و شرکت در سهام
غارت مردم عراق به اين انتخابات تقلبی صحه گذارده

  .گذاردند
 درچاپ آلمانDie Welt نشريه دست راستی دی ولت 

 دول اتحاديه-بروکسل“:  نوشت٢٠٠٥ فوريه سال ٨
اروپا صرفنظر از مواضعشان در مورد جنگ عراق

انتخابات پارلمان عراق تجليل کردند و آماده گیاز 
وزرای. الم داشتندعسازی عراق ابازخويش را برای 

خارجه اتحاديه اروپا در روز دوشنبه در بروکسل از
،ستای تحقق دموکراسیگام نخست مردم عراق در را“

 باين ترتيب اروپا نيز در.سخن گفتند“ آزادی و صلح
روز روشن در قبال چشمان حيرت زده مردم جهان با
خونسردی بيرحمانه ای بر زير نتايج قالبی انتخابات

چقدر برای چرب کردن سبيل. ء گذارداستعماری امضا
امپرياليستهای اروپائی الزم بود تا بر اين ننگ صحه

ء بابولی اين نتايج آرا. بگذارند بر ما معلوم نيست
خود فروخته به آمريکاعراقی طبع ايران و شيعيان 

. و اين بود که بايد پرده دوم نمايشنامه بازی ميشدنبود
لذا روحانيت مکار شيعه ساکت ننشست و نخواست به

، آنهماين سادگی اجازه دهد که سرشان را کاله بگذارند
آنها.  عمامه آنها را در زيرش پنهان کندکالهی که همه

از معجزه فرا رسيدن ماه محرم و شهادت امام حسين و
حضور زنجيرزنان و قمه زنان در صحنه استفاده

 اياد عالوی را دفع کرده-کردند تا فشار محور رامزفلد
و سياست پافشاری بر تقلب در تقلب را با تهديد به

کست روبروشورش در ماه عزاداری محرم با ش
کميسيون بی. سازند و ظاهرا در اين امر موفق شدند

طرف انتخابات بار ديگر شرمگينانه بر صحنه حاضر
را به اطالع همگان !! قطعیشد و اين بار نتايج 

درحاليکه در بار گذشته نيز چنين جلوه ميداد. رسانيد
حال. که نتايج قطعی را به اطالع همگان رسانده است

 انتخابات اعالم شود“قطعی تر“ين نتايج چه موقع آخر
در زمان. به زور و تهديد طرفين قدرت بستگی دارد

اعالم نتايج قطعی در بار نخست حتی ترکيب دولت را
نيز اعالم کرده بودند و نقش تعيين کننده را به کردها
واگذار کردند که گويا بدون نظر آنها هيچ تصميمی قابل

“شاه“ اين کردها بودند که به سخن ديگر. ء نيستاجرا
را تعيين ميکردند و نقش کليدی داشته و نقش معمار

حال بيکباره اکراد. تعيين اکثريت را بازی ميکردند
در اين. هيچکاره شده اند و بايد بر آينده خويش بلرزند

جا بود که عمر سياست تقلب در تقلب با شکست
تقلبی درء حتی مطابق آرا. مفتضحانه ای به پايان رسيد

 درصد٤١ نفر در انتخابات که ٥  ٨٧٦ ٣٨٨ صندوقها
مطابق همين آمار. مردم عراق است شرکت نکرده اند

 درصد مردم عراق آنطور که٤١تقلبی نميتوانند 
سنيها در. بدروغ تبليغ ميکنند فقط شامل سنی ها باشند

 درصد٢٨ درصد هستند و لذا بايد ١٣عراق فقط 
 ها و ساير مذاهب و يا اقوام وسايرين اکراد و شيعه

اين آمار تقلبی نشان ميدهد که جبهه. اقليتها باشند
مقاومت بر اساس قوميت و مذهب متمايز نميشود و
همه ميهنپرستان عراقی اعم از کرد و عرب و ترک و
شيعه و سنی و مسيحی در تحريم انتخابات شرکت

آنهااين را ما نميگوئيم آمار تقلبی خود . داشته اند

 ران امپرياليست آمريکا هستندسازمانهای سلطنت طلب نوک

  . ميگويند
  از همه جا مانده و از همه جا رانده

انتخابات عراق در عين حال تمايز روشنی ميان
حزب توده ايران. دوستان و دشمنان انقالب کشيد

مسرورانه و با شهامت در تائيد اين انتخابات استعماری
 روز تمام و نه کمتر و١١در تحت سلطه خارجی که 
و با حضوروهمند بهمن نه بيشتر قبل از انقالب شک

، اولين انتخابات اين کشور در دوره پسگسترده خود
 و باين ترتيب به حزب“از صدام را برگزار کردند

برادرش که به خيانت خود به مردم عراق و همدستی
.با امپرياليستها و اياد عالوی افتخار ميکند دلگرمی داد
حزب رويزيونيست عراق که برادر حزب توده ايران
است در همدستی با اياد عالوی اين عامل سازمان

به فريب مردم عراق مشغول شد و حزب توده“ سيا“
ايران نيز به وی برای اين همکاری تبريک گفت و

.رار داداشغال امپرياليستی عراق را مورد تائيد ق
مبارزين عراق تا کنون ده ها نفر از اين خائنين را به

ش که تحت نام دروغينسزای اعمال جنايتکارانه خوي
ما برای آنها. کمونيست صورت ميگيرد رسانده اند

:برگزار شد نوشتموفقيت فراوان و فعاليت پربارتر 
در)  ژانويه٣٠( بهمن ماه١١مردم عراق در روز “

، و درشرايط بس بغرنج و بی سابقه اشغال خارجی
، کشور را فرا گرفتهحالی که موجی از آتش و خون

حزب برادر توده. آرزو ميکنيممتی تاريخي، با شهابود
ايها در عراق بعد از اينکه به بهترين وجهی مورد بهره
برداری استعمار قرار گرفت و به همه انواع خيانتها تن
در داد و کسی ديگر حاضر نبود بر جنازه اش اشک
غمی بريزد مانند حزب اصليش در ايران مورد

ء و اعضاپاکسازی ارتجاع قرار خواهد گرفت و
 خوش خيالش از دم تيغ تيزکادرهای فريب خورده و 
اين حزب خود فروخته چون. ارتجاع خواهند گذشت

قابدستمالی از طرف ارتجاع به زباله دان تاريخ خواهد
در. بايد منتظر تحوالت بعدی در عراق بود. افتاد

زمانيکه هنوز پرده نخست تقلب بازی ميشد سلطنت
شن گرفتند زيرا هم قوای استعمارطلبان ايرانی نيز ج

را در عراق پيروزمند ميديدند و در روياهای خويش
سربازان آمريکائی را در ايران تصور ميکردند و هم
نقش جمهوری اسالمی در عراق را نقش بر آب ميديدند

 مانور آمريکا و اياد عالوی سرشاد“موفقيت“و از 
ندين بار بهآنها از شوق اين پيروزی استعمار چ. بودند

زير سلطه استعمار و صحت انتخابات تقلبی عراق
درء های خويش را گذاردند و انگشتان خويش را امضا

حال که. به رنگ آبی در آوردندهمدردی با آمريکائيها 
پرده دوم بازی ميشود گيج شده و نميدانند که چه

“دموکراتيک“آيا هنوز انتخابات . موضعی اتخاذ کنند
ناميد و يا بايد از هم“ دموکراتيک“ود عراق را ميش

همين مشکل سلطنت. ؟اکنون در پی دبه در آوردن بود
طلبان مشکل سازمان مجاهدين خلق نيز ميباشد و در
آينده نزديک به مشکل کردهای خود فروخته و همدست

واقعا. امپرياليست و استعمار در عراق نيز بدل ميگردد
 که نفوذ جمهوریاگر سير حوادث در جهتی سير کند

اسالمی در عراق افزايش يافته و با فروش نفت عراق
به آمريکا سازش ايران و آمريکا کامل شود اين
خودفروخته گان ايرانی چه خاکی به سرشان خواهند

بديهی است کهمبارزه جبهه ميهن پرستان عراق. کرد
که برای رهائی عراق از چنگال استعمار مبارزه ميکند

اينها از همه جا مانده.  را تشديد خواهد کرداين تضادها
و از همه جا رانده شدگان اند و بر نيروهای انقالبی

  .است که نگذارند بيکباره رنگ عوض کنند
  ورقی بر حافظه تاريخ

ولی خوب است که مجددا به تقلب نخستين برگرديم و

.برسانيم“ توفان“اسنا د جديدی را به اطالع خوانندگان 
نوع عراقی که اين چنين مورد تائيدانتخابات 

رويزيونيستها و عمال امپرياليست است در حد خود
تاريخ مبارزه مردم سراسر از. منحصر به فرد نيست

اين گونه جعلهای تاريخی است که ما به دو نمونه آن
  :اسنا ميکنيم

 نشريه نيويورک تايمز١٩٦٧ سپتامبر سال ٤در 
شی رژيم دست نشاندهگزارشی در مورد انتخابات فرماي

امپرياليست آمريکا در سرزمين اشغال شده ويتنام در
٨٣مبتنی بر اين گزارش . بخش جنوبی آن منتشر کرد

در صد مردم ويتنام جنوبی در انتخابات دموکراتيک و
، آنطور که رژيم دست نشانده آمريکا ادعا ميکرد،آزاد

رسانه.  شرکت کردندجاب انگيزعابطور گسترده و 
امپرياليستی مملو از خبر “دموکرات“و “ آزاد“ای ه

 در ويتنام جنوبی بود“انتخابات دموکراتيک“پيروزی 
يت اشغال ويتنام توسط امريکا صحهمشروعکه بر 
آمريکائيها از گزارش نيويورک تايمز. ميگذاشت

عليرغم“ و نتايج انتخابات را !“شگفت زده شده“
عليه انتخاباتاينکه ويت کونگ کارزاری تروريستی 

 به مثابه حمايت عظيم از سياست“به پيش می برد
 وآمريکا در ويتنام جنوبی توسط مردم تلقی کردند

آيا شباهتی بين اين دو موضعگيری. اظهار شادی نمودند
امپرياليستها در مورد عراق و ويتنام کشف نميکنيد؟ آيا
شباهتی ميان سرنوشت امپرياليست آمريکا در ويتنام و

:نشريه فوق نوشت. راق کشف نخواهيد کرد؟ع
نمايندگان آمريکا غافلگيری و خرسندی خويش را از“

رياست حضور گسترده شرکت کنندگان در انتخابات
در ويتنام جنوبی  عليرغم تهديد تروريستهاجمهوری 

، نشريه نيويورک تايمز“دابراز داشتنبرای تخريب آن 
 و ناتوانیاباتانتخگستردگی “: از قول خودش افزود

ويت کونگ در ممانعت از انجام انتخابات  دو واقعيت
.“برجسته ارزيابی کنونی ما در باره انتخابات است

حال به نکاتی درمورد انتخابات دانمارک در سال
در.  در تحت سلطه اشغالگران نازی توجه کنيد١٩٤٣
همانند" آزاد و دمکراتيکی" انتخابات ١٩٤٣ مارس ٢٣
عراق،  تحت فرماندهی هيتلر فاشيست" بات آزادانتحا" 

دولت دست نشانده. در دانمارک نيز صورت گرفت
اسکاونيوس دانمارک همچون دولت آقای اياد عالوی در
عراق با کارگردانی رژيم نازيست آلمان با هياهوی
آزاديخواهی و مشروعيت بخشيدن به اشغال فاشيستی به

طبق تصميم دولت. داجرای انتخابات پارلمانی دست ز
دانمارک که مستقيما از طرف آلمانها ديکته ميشد، آن
دسته از احزاب و سازمانها که مخالف اشغال و عليه
سلطه آلمان بودند و به اشکال مختلف عليه قوای بيگانه
  .می رزميدند، از شرکت در اين انتخابات محروم گشتند
 وتو گوئی مردم دانمارک عليه اشغال کنونی عراق

های" تروريست" تو گوئی. جرج واکر بوش ميرزميدند
 اکنون عليه،دانمارکی ضد اشغال و ضد هيتلر فاشيست

شگفتا. امپرياليست آمريکا و بوش فاشيست می رزمند
حزب قهرمان کمونيست!  از اين همه تشابه تاريخی

دانمارک که يکی از پيگيرترين نيروهای ضد فاشيست
 اعالن گشت و به فعاليت ممنوع١٩٤١بود از سال 

اين حزب طبيعتا نمی توانست. مخفی روی آورد
درانتخابات شرکت جويد زيرا ضد اشغالگران بود و از
همين روی از شرکت درانتخابات محروم گشت و حال
اين موضعگيری تاريخی همه کمونيستها را با
موضعگيری حزب خائن توده ايران و حزب

تنی اين حزب توده ايرانرويزيونيست عراق که برادر 
است و همدستی با استعمار و اشغالگران را توصيه

  آيا احساس تهوع نميکنيد؟. ميکند قياس کنيد
  ١٠بقيه درصفحه   ...  درانتخابات دانمارک
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

.سنی مذهب انتخابات را عمال در کل تحريم کردند 
سه چهارم عراقی ها که در خارج از عراق زندگی
ميکنند و برای آنها از نظر امنيتی مشکلی وجود

 انتخابات با پا شرکت کرده اند يعنی بهندارد در
  .“محلهای اخذ رای نرفته اند

  انتخابات در شهر ارواح
٢/١ مينويسد “ ساعته کورير٢٤نشريه اتريشی “

، فقطميليون عراقی که در خارج زندگی ميکنند
 اينکه از اين تعداد.“ نامنويسی کرده اند٢٨٠٠٠٠

رایچند نفر از ترس متهم نشدن به تروريسم در 
گيری شرکت کرده و چه نوع رائی داده اند روشن

  .نيست
متعلق به“ نامه مردم“يکی از نشرياتی که در کنار 

ماموريت داشت انتخابات تقلبیحزب توده ايران 
عراق را وارونه جلوه دهد کيهان لندنی ارگان سياسی
سلطنت طلبان و زبان غير رسمی پنتاگون در ايران

ل صفحه دوم ارگان خودآنها در ستون او. است
برگه های“:  نوشتند١٣٨٣ بهمن ٢١ تا ١٥مورخ 

١٢٦٤٢رای در کشور سوئيس چاپ شده بود و 
مامور هيات عالی مستقل نظارت بر انتخابات با
گذراندن دوره ويژه آموزشی وظيفه داشتند بر سالمت

همان نشريه در چند ستون. “انتخابات نظارت کنند
هيات عالی“:  مينويسد٨ن بعد در همان صفحه ستو
، صحت و سالمت انتخاباتمستقل نظارت انتخابات

٦٢٦٤٢ اين هيات .و نتايج آن را زير نظر داشت
مامور برای نظارت بر انتخابات داشت که همگی

 تن از١٢٨. آنها دوره آموزشی ويژه ای گذرانده اند
اين ماموران نمايندگی سازمانهای مختلف بين المللی

تانهای هيجده گانه عراق به عهده دارند ورا در اس
عالوه بر آنها احزاب مختلف شرکت کننده در
انتخابات نيز هر کدام ناظرهای خاص خودشان را

يکی از قلمبدستان. “پای صندوقهای رای گماشتند
کيهان لندنی بنام عليرضا نوری زاده که بندباز
ماهری است و سرش به همه جا بند است و اخبار

موثقش موجب خنده و سرگرمی خوانندگانغير 
کيهان لندنی است در روده درازی و خود ستائی

 در تحت“يک هفته با خبر“تهوع آورش در ستون 
حمايت نيروهای امريکائی و انگليسی و لباس
شخصيهای اسرائيلی اخبار جعلی زير را مخابره

در بعقوبه مرکز استان رمادی که بنا به“: کرده است
ی الجزيره قرار بود کسی به پای صندوقهایپيش بين

همين پيش بينی را در رابطه با فلوجه و.(رای نرود
کرد و، هزاران شيعه و سنی) تکريت نيز کرده بودند

عرب و آشوری و ترکمان به پای صندوقهای رای
  .رفتند تا نمايندگان خود را برگزينند

...  
ردمدر عبور از حوزه های رای گيری می بينيم که م

چه آرام و با نظم بازرسيهای بدنی و تامل در اوراق
بيش. هويتشان را بدون هيچ اعتراضی تحمل ميکنند

 ناظر بين المللی١٣٠ ناظر محلی و ٢٥٠٠٠از 
انتخابات را زير نظر دارند و در همه حوزه های
رای گيری نمايندگان احزاب و گروههای شرکت

ادا به حق کسیکننده در انتخابات حضور دارند تا مب
  .“تجاوزی صورت گيرد

در همين چند جمله بی سر و ته تعداد ناظران آموزش
 نفر افزايش٦٢٦٤٢نفر بيکباره به  ١٢٦٤٢ديده از 

يافته و چون تعداد اين ارتش انبوه ناظرين کمی شک
 نفر٢٥٠٠٠برانگيز است آنرا در چند سطر بعد به 

یدر حاليکه همه خبرگزاريها. تقليل ميدهند
دروغگوی جهان مکان نظار بين المللی را در امان
پايتخت اردن اعالم کرده اند که از راه دور انتخابات

، کيهان لندنی اين استعداد عوامفريبیرا کنترل ميکنند

 ...شکست در سياست
 حزب قانونی که از سياستهای آلمان و از جبههپنج 

 دولتبلغارستان، فنالند، کراسی، رومانی، اسلواکی و
دست نشانده چين تحت اشغال ژاپن امپرياليستی که در
مجموع بلوک قدرتمند جبهه فاشيسم ايتاليا، آلمان و
مجارستان را تائيد ميکردند و مخالف مبارزه،

-بخوانيد رزمندگان ضد اشغال عراق"(تروريستها"
عليه قوای اشغالگر بودند، مجموعا صاحب) توفان

ب نازيست دانمارکحز.  رای گرديدند١٨٩٨٣٦٩
 رای گرديد و اقليت آلمانی تبار در٦٧ ٩٦٨صاحب 

  .دانمارک اساسا در انتخابات شرکت نکرد
 جالب توجه اينکه در خالل اين انتخابات همانند
انتخابات عراق، عمليات مسلحانه ای عليه کارپردازان

اين عمليات. فاشيست و قوای اشغالگر صورت گرفت
عمليات“ جريان دارد، بعنوان همانند آنچه در عراق

محکوم و به شدت “تروريستی و ضد قانون و ضد نظم
دولت مزدور دانمارک بعنوان بلند.  سرکوب می گرديد

آزاد ترين انتخاباتگوی تبليغاتی فاشسيت هيتلری از 
 سخن ميگفت و همانند اياد عالوی ايندمکراتيک

گماشته جرج واکر بوش اعالن داشت که که تعداد
 درصد بوده٨٩٫٥شرکت کنندگان درانتخابات بيش از 

ليکن شش ماه از انتخابات دانمارک اشغالی. است
نگذشته بود که دولت کارگزار دانمارک در اوت

 ساقط گرديد و ژنرال آلمانی هرمان فن هانه کن١٩٤٣
Hermann von Hannekenخود مستقيما زمام امور را 

ذار و هم مجریدر دست گرفت، خود را هم قانون گ
روشن نيست دولتی که نزديک به. قانون اعالن داشت

 مردم را با خود داشت چگونه بعد ازء درصد آرا٩٠
  شش ماه بيکباره سقوط کرد؟

"آزاد" الزم به اثبات نيست که که انتخابات 
درچارچوب نيروی اشغالگر آنطور که در دانمارک و

، دمکراتيک رخ داد نمی توانست آزاد١٩٦٧ويتنام در 
.و پايدار باشد و از همين رو ديری نپائيد و فرو پاشيد
اينگونه انتخا بات فاقد هرگونه  اعتبار وارزش سياسی
اند و تاريخ بطالن اين گونه شعبده بازيها را به اثبات
رسانده و انتخابات قالبی عراق ار اين قاعده مستثنی

ممالکادعای امپرياليستها که گويا در . نخواهد بود
صورت گيرد حاکی از“ آزاد“اشغالی ميتواند انتخابات 

آلبانی، ، يونانآن است که گويا در زمانيکه يوگسالوی
يها خون ميريختند ميشدز فرانسه زير چکمه های ناو

. حکومتهای منتخب مستقر ساختدر اين ممالک
حاميان انتخابات تقلبی در عراق اشغالی در حقيقت

  Georgeرج گالووی ج .همدستان هيتلرند
Gallowayنماينده حزب کارگر انگليس انسان 

شرافتمندی است که از حزب کارگر انگلستان اخراج
دليل اخراجش اين بود که پس از رو شدن. شده است

شکنجه های اسرای عراقی به سربازان انگليسی هشدار
 اخراج.“ های غير قانونی پيروی نکننداز فرمان“داد 

ادامه سياست شکنجه و اجرای فرامينوی دليلی بر 
وی در مورد انتخابات عراق. نامشروع می باشد

 مخدوش.اين انتخابات مسخره است“: اظهار داشت
انتخابی که در شرايط اشغال نظامی قدرت. است

، از نقطه نظر تعريف کامال ابهامخارجی برگزار شود
 ليکن انتخاباتی که در چنين شرايطی.انگيز است

اساسا از نظر. ار ميشود بهيچوجه قابل تائيد نيستبرگز
، آنهم درعينی برگزاری انتخابات غير ممکن است

ی که جنگی ميان قوای اشغالگر و رزمندگانشرايط
.مقاومت با همه جوانبش در اين کشور در جريان است

 در صد را تشکيل٤٠که تقريبا ... مردم مسلمان سنی
در مورد نحوه و شيوه عميقا از ترس واقعی ،ميدهند

کار قوای اشغالگر که تالش ميکنند کشور را در امتداد
مردم عرب. ند، رنج ميبرمرزکشی مذهبی تجزيه کنند

ء کند نظار بين المللی دررا دارد که در خواننده القا
خاک عراق و بر سر صندوق های انتخاباتی حضور

اورشان شود که اين انتخابات تقلبیدارند تا مردم ب
البته حضور نظار بين المللی که با. نبوده است

امپرياليستها همکاری ميکنند و گزارش مخدوش ميدهند
حتی اگر واقعا چنين نظاری بر. امر جديدی نيست

باالی سر صندوقها شب را به روز و روز را به شب
 بازهمميرساندند و تحمل اين ده روز خطر را ميکردند

واقعيت اين. در نتيجه تقلبی اين انتخابات تاثيری نداشت
است که هيچ ناظر بين المللی حاضر نشد اين ننگ را

همه نظار جهانی در هتلهای. بپذيرد و به عراق برود
آقای هرنر کيرشنر در. امان در پی خوشگذرانی بودند

گزارشی که در مورد انتخابات عراق نوشته است در
مثال در تکريت حتی“: نی نشين می آوردبخشهای س

 که بتواند کارش را شروعيک حوزه انتخاباتی هم نبود
ءحتی در شهرهائی با حوزه انتخاباتی تعداد آرا. کند

مثال در سامره که شهری. توجهی وجود نداشتقابل 
 رای به١٤٠٠ نفر جمعيت است فقط ٢٠٠٠٠٠بيش از 

د مامورينصندوق ريخته شده است که برابر تعدا
بخش فارسی بی بی. “انتظامی حاضر در محل است

بيش از يک“ ژانويه خود آورد که ٢٢سی در گزارش 
ميليون عراقی دارای حق رای هستند اما تا روز
پنجشنبه چهارمين روز ثبت نام  کمتر از يک دهم
عراقی هايی که در خارج از کشور زندگی ميکنند

نشريه“ .“سی کردندبرای شرکت در انتخابات نام نوي
٢٠٠٥ مورخ سه شنبه اول فوريه “اخبار کورير

 ميليون عراقی مقيم خارج که٢/١“: نوشته است که از
ء خويش را بهدرست از روز جمعه ميتوانستند آرا

 هزار نفر برای انتخابات ثبت٢٨٠صندوق بريزند فقط 
 همان خبرگزاری بی بی سی برخالف.“نام کرده اند

اعزامی کيهان“ متعهد و صميمی“نده دروغهای نماي
لندنی که سابقا از مريدان خامنه ای و خاتمی و حامی

اما در“: نمايش مسخره کنفرانس برلن بود گزارش داد
شهرها و مناطق سنی نشين شمال و غرب بغداد از

، رمادی و سامرا تعداد کمی حوزه اخذ رایجمله فلوجه
.“چشم نميخوردباز بود و نشانی از رای دهندگان به 

آنچه را که گزارشگران بی بی سی با هفت هشت تا
چشم نديده اند آقای نوری زاده که شخص بسيار مطلعی
هستند با چشم بيطرفی بياری عمال سازمانهای

نشريه اينترنتی“. جاسوسی آمريکا و اسرائيل ديده اند
که فقط“:  گزارش ميدهد٢٠٠٥ فوريه ٨ در “اشپيگل

 بعلت وضعيت نادهی  شرايط رای هزار واجدين١٥
امن در بارتال در نزديکی موصل نتوانسته اند در

در همان نشريه از قول همان. “انتخابات شرکت کنند
هيات نظار معروف که ناظر صحت و سالمت

 و اطرافش بسياریدر موصل“: انتخابات هستند ميآيد
 قصد در روز انتخابات  بهءاز ناظرين از ترس سو

به نظر آنها اين دليل آن است که. فرار کرده انديکباره 
 حوزه٣٣٠از . بسياری از مردم نتوانستند انتخاب کنند

.های انتخاباتی محلی فقط يک سوم آنها باز بودند
بسياری از حوزه های انتخاباتی از جانب نيروهای

ء موجود بهمسلح غارت شدند و صندوقهای رای و آرا
نتخابات نمايندگان سنی ها درست بعد از ا.غارت رفت

و اقليت مسيحی در مورد نادرستی انتخابات شکايت
سايه“:  نوشت“نشريه اينترنتی دی پرسه“ .“کردند

 کردهایاداردستگاه سنگين اتهام تقلب در انتخابات بر 
 آسوری های مسيحی.در منطقه اربيل سنگينی ميکند

 نداده اخذ رایاجازهآنها کردها را متهم ميکنند که به 
 آسوری از حق انتخاب کردن١٠٠٠٠٠اند بطوريکه 

عين همين اتهامات در منطقه. “محروم شده اند
جبهه عراقيهای“کرکوک وجود دارد بطوريکه 

١١بقيه درصفحه   ...  که به ترکيه“ ترکمن
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

 برنده گان انتخابات تقلبی 
 تا١٧همين نويسنده بسيار مطلع در کيهان لندنی مورخ 

 با دست داشتن به اسرار و خبرهای دست٨٣ ديماه ٢٣
انقالب اسالمی عراقمجلس اعالی “: اول می نويسد
اين گروه بيشترين بودجه. العزيز حکيمدبه رهبری عب

را برای فعاليتهای خود و تبليغات انتخاباتی در اختيار
که ظاهرا(به گفته يکی از مسئوالن امنيتی عراق. دارد

 -خبرنگار کيهان لندنی مورد اعتماد کامل وی است
٣٥تا  ٢٥به طور متوسط مجلس اعال ماهيانه  ) توفان

ميليون دالر از جمهوری اسالمی کمک دريافت
  “...ميکند

 اين خبرنگار مطلع ماهيت حزب الدعوه،در مقاله فوق
را که از رژيم جمهوری اسالمی کمک مالی ميگيرد و

٦٠بدست سازمان اطالعات و امنيت کشور در دهه 
تشکيل شده است بر مال ميکند و سپس گوشه اشاره ای

ی رئيس کنگره ملی عراق دارد کههم به احمد الشلب
اين. دزدی مشهور و همدست جمهوری اسالمی است

 عراق اکثريت مطلق“دموکراتيک“ملغمه در انتخابات 
آنوقت چنين. آرا را در پرده دوم بدست آورده است

حکومت و انتخاباتی مورد تائيد کيهان لندنی و متحدين
 عاملتوده ايش است؟ نويسنده فوق سپس در تجليل از

استعمار اياد عالوی داد سخن داده است و وی را
به حساب... ، مترقی مستقل هوادار تفاهم ملی والئيک

بر اساس اين تحليلها منطقا نبايد اين. آورده است
.انتخابات قالبی در عراق مورد تائيد کيهان لندنی باشد

ولی ما شاهديم که آنها بدستور آمريکا به جعل حقايق 
 حتی اگر اين اکاذيب به نفع جمهوری اسالمی،مشغولند

 آقای اياد“تفاهم ملی“اما اين حرکت . ايران تمام شود
عالوی از امکانات تبليغاتی و مالی فراوانی برخوردار
است که خبرنگار کيهان لندنی در موردش سکوت
ميکند و مجددا به بيماری دموکراتيک و مصلحتی

اياد عالوی ازدارو دسته . فراموشی دچار ميشود
National Endowment for Democracy وNational 

Democratic Institute for International Affairs و  
Republican  Institute  در آمريکا ده ها ميليون کمک

مالی دريافت کرده است تا در اين انتخابات
، با تطميعبا دادن رشوه به سران عشاير“ اتيککردمو“

اين موسسات آمريکائی همان. يروز شوندو تهديد پ
موسساتی هستند که از اين گونه کمکهای مالی غير

.، اوکرائين و ونزوئال کردنددولتی به انتخابات هائيتی
 در بخش پاروناما در تاريخ“نشريه اينترنتی اشترن“

شايعاتی وجود دارد که اياد“:  می نويسد١٤/٢/٢٠٠٥
 رشوه دادهقبايلعالوی برای کسب رای به روسای 

که البته از دلقکی مانند وی بيش از اين نبايد. “است
  .انتظار داشت

خبرنگار نشريه“  Mc Geoughمک گاف “آقای 
از“   Sidney Morning Heraldسيدنی مونينگ هرالد “

قول شاهدان عينی مينويسد که آقای اياد عالوی اسرای
ن ازعراقی را در حاليکه چشمبند داشته و دستانشا

پشت بسته بوده است با هفت تير شخصا با دستان
خويش در مقابل مامورين انتظامی به قتل رسانده

).٢٠٠٤ دسامبر ٤نقل از منالوگ مورخ .(است
مشهور است که وی در توصيه به ويرانگران شهر

  .“!له شان کنيد“فلوجه گفته است 
همين آقای عالوی به نقل از نشريه فاينشنال تايمز

Financial Times استيو“ به قلم ٢٠٠٥ ژانويه ١٠
در پايان يک مصاحبه مطبوعاتی“ Steve Negusنگوس 

نمايندگان رسانه های گروهی عرب زبان را به اطاق
“خبرهای خوب“پشتی فراخوانده و بهر کدام برای 

  . صد دالر دستخوش داده است
٨بقيه درصفحه   ...

شونيست و توده ای و اکثريتيهای رويزيونيست حقيقتا
 درحق راعده بايد اين اين انگيز است منطقا نفرت 

کشور ما ايران برای همه يهوديانی که خاک ايران را
ترک کرده و نظير رئيس جمهور کنونی اسرائيل و
منشه امير و نظاير آنها ميهن ما را به بمباران و
ويرانی تهديد ميکنند قايل شوند و سرنوشت مردم

.ونيست بسپارندايران را بدست اين جنايتکاران صهي
به آنهارا “ دموکراتيک“حزب ما اين درک جديد 

  . تبريک ميگويد
 هزار واجدين اخذ رای٢٢ء  آرا،ءمضحک ترين آرا

 رای“حزب اسالمی عراق“سنی مذهب است که به 
جالب اين است که اين حزب اساسا انتخابات. داده اند

را تحريم کرده بود و هوادارانش در انتخابات شرکت
ردند ولی رژيم دست نشانده عراق نام اين حزب رانک

از روی ورقه های رای حذف نکرد و باين ترتيب در
ورقه رای نام احزاب و افرادی به چشم ميخورد که

طبيعی است. اساسا در انتخابات حضور نداشته اند
ء مخدوش استکه در هر کشور دموکراتيکی اين آرا
 در کشور تحتو انتخابات باطل اعالم ميگردد ولی

ابات مخدوش اعتبار داردخاشغال عراق نه تنها انت
برای افزايش هزار رای را نيز ٢٢بلکه تعداد اين 

 درصد به حساب٥٩رقم در درصد شرکت کنندگان 
 آيا آقای نوری زاده مطلع در اخبار.)همانجا(نددآور

  موثقش اين حقايق را نديده است؟
يک نشريه که “نشريه اخبار بی وقفه کورير“

 مورد انتخابات٢٠٠٥ فوريه ١٤اتريشی است در 
 ميليون واجدين٣/١که از  “موصل نوشته است 

 هزار نفر در انتخابات٢٢٠شرايط در موصل فقط 
اين نشريه دليل عدم شرکت. “شرکت کرده اند

سايرين را در انتخابات قالبی واهمه از موشک و
تازه همين. تترور و نه تحريم انتخابات جلوه داده اس

 هزار نفر نيز سر از سيصد صندوقی درآورده٢٢٠
مامور. “آنها را وارونه مهمور کرده بودند“اند که 

بی سواد متقلب در حقيقت فراموش کرده است پس از
پر کردن صندوقهای رای  نوار کنترل را بدرستی بر
در آن ببندد و نه بر ته آن و سپس آنرا مهمور کند تا

وی  بدرستی. ردن مجددش مقدور نباشدامکان باز ک
چه فرقی“ حماسه انتخاباتی“فکر  کرده که برای اين 

 بی سر و ته در صندوقهائی انداختهءميکند که آرا
 ته صندوقها مهمور شده،شوند که بجای در آنها

خبرنگار. انتخابات قالبی که سر و ته ندارد. است
منیکيهان لندنی که از وی سخن رفت و بارها دش

خويش را با احزاب شيعه هوادار جمهوری اسالمی
 به مجاهدين خلق در عراقايران اعالم کرده است و

است و مدعی بوده و هست کهو ناسزا گفته تاخته 
عراق سراسر مملو از پاسداران رژيم جمهوری
اسالمی است و در عين حال از تجاوز امپرياليستها

د نفرتبه عراق حمايت کرده و در نتيجه مور
ر موردنيز ميباشد دنهضت مقاومت مردم عراق 

به عنوان“: وضعيت خودش در عراق مينويسد
 و خيلی- ويژه صدای آمريکا به اينجا آمده ام تحليلگر

طبيعی است که بايد هزارگونه احتياط کنم تا چشم
، همسر و مادر ونامحرمان واليت فقيه به من نيفتد

.بايد در نظر داشتفرزندان دوستان گران را نيز 
با گروهی حرکت ميکنم که پوشش وچنين است که 

  ).تکيه از توفان(.“ آنهاستحمايت کامل نصيب
اين نويسنده و خبرنگار مطلع که خبرهايش موثق
است جمالت را پيچانيده تا در البالی آنها حقايق را
مستور کند تا کسی متوجه نشود که وی در زير چتر

و سازمانهای جاسوسی آمريکاحفاظت ارتش آمريکا 
و اسرائيل به عراق رفته است و از ديد آنها اخبار

   .جعلی را به خورد مردم ايران ميدهد

  ...شکست در سياست
، ادعا ميکند که کردها سهم انتخاباتینزديک هستند

، در حاليکهم افزايش داده اندآد“ واردات“خود را با 
مناطق غير کرد تعداد کمی ورقه های اخذ رای دريافت

هيات نظارت انتخاباتی در بغداد ميخواهد به. کرده اند
 البته ادعای اين رسيدگی ها.“اين اتهامات رسيدگی کند

برای تسکين افکار عمومی است و نوش داروی پس از
  .مرگ سهراب خواهد بود

رسما به تقلبات انتخاباتی در کرکوک کهدولت ترکيه 
اجرای“توسط ناسيونال شونيستهای کرد که مدعی 

هستند انجام شده است اعتراض کرد و“ دموکراسی
اظهار داشت که ترکيب پارلمان عراق بيان ترکيب

البته ارتش. “واقعی اقشار اجتماعی در عراق نيستند
البی بی دردآمريکا در ماه ديماه برای اينکه انتخابات ق

ارتش“: ء شود بيانيه ای صادر کرد و نوشتسر اجرا
آمريکا خود را برای پاکسازی مناطق مختلف موصل
آماده ميکند و الزم است مردم اين شهر از موصل

  .“خارج شوند
بالگردهای ارتش“: راديوی آزاد عراق خبر داد

آمريکا در روزهای پايانی هفته گذشته بارها مناطق
ديد، النصر و البرموک واقع در بخش جالوحده، الميثاق

    .“شهر موصل را بمباران کردند

باور ميکنيد که آنوقت در چنين
شرايطی بايد در موصل انتخابات

  آزاد برگزار شود؟
در گزارش آقای نوری زاده که فرد مطلعی از
قلمبدستان کيهان لندنی ارگان فارسی زبان پنتاگون

ن اسرائيل برای شرکتاست از حضور عظيم يهوديا
در انتخابات عراق کوچکترين سخنی به ميان نيامده

جای شگفتی است که اين فرد مطلع که. است
اطالعاتش هميشه موثق است چگونه بر اين امر مهم
که حتی دولتمردان اسرائيلی نيز آنرا اعالم کرده اند

آيا اين فراموشی بر ايشان قابل. چشم پوشيده است
 نباشد که از محافظين اسرائيلی خويشبخشايش است؟

 خدائی نکرده هراس داشته باشد؟ بنيامين بن،در عراق
  وزير سابق جنگBenjamin Ben Eliezerاليزر  

 سالگی خاک عراق را به عنوان يهودی١٢اسرائيل در 
اين آقای اسرائيلی و صهيونيست. ترک کرده است

 عراقیسوگند خورده و قاتل هزاران عرب فلسطينی و
بر اساس قانون... و مصری و لبنانی و سوری و

 مصوب پل برمر مامور استعمار،استعماری انتخابات
 دارای حق،و نوکرش اياد عالوی مسلمانان شيعه حاکم

رای در کشور عراق است و ميتواند به عنوان يک
درست، تعجب نکنيد. عراقی اصيل در عراق رای دهد

ئيل که دستش به خونوزير جنگ اسرا. فهميده ايد
اعراب تا آرنج آغشته است حق تعيين سرنوشت مردم
عراق را بر اساس شرايط انتخاباتی مصوب  پل برمر
اين مامور استعمار دارد و حکومت موقت دست نشانده
استعمار که حتی حاميان جمهوری اسالمی ايران نيز

  . در آن حضور دارند به اين امر اعتراضی ندارند
 ژانويه٢٨ در تاريخ “ناوين مقاالت اسرائيلیع“نشريه 
 هزار نفر اسرائيلی ميتوانند٢٤٠“ : مينويسد که٢٠٠٥

اين اسرائيليهای عراقی. در انتخابات عراق شرکت کنند
ميتوانند در پايتخت اردن حکومت مورد عالقه خود در

يکی از اين. “عراق را بطور دموکراتيک انتخاب کنند
حماسه“اين دست آورد . اليزر استاسرائيليها آقای بن 

که هم مورد تائيد آخوندهای بادر عراق “ انتخابات
، همهعمامه و بی عمامه جمهوری اسالمی

،، سازمان مجاهدين خلق“متمدن“ی امپرياليستهِا
، سلطنت طلبان ناسيونالکردهای ناسيونال شونيست
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پيام کنفرانس بين 
المللی احزاب و 

سازمانهای 
 –مارکسيست 

لنينيست جهان به 
سومين کنگره حزب 

  )توفان(کار ايران
بين المللی دهمين نشست سراسری کنفرانس

 لنينيست–احزاب و سازمانهای مارکسيست 
 از برگزاری سومين کنگره،جهان در اکوادور
بمثابه پيشاهنگ رزمنده) توفان(حزب کار ايران

و انقالبی پرولتاريا در ايران بسيار مسرور شده
احزاب و. و به کنگره شما درود ميفرستد

سازمانهای عضو کنفرانس اميد دارند که اين
 با–گردهمائی مهم کمونيستهای ايرانی بتواند 

، با تحليلتحليل مسايل بغرنج در ايران امروز
 پيشرفت–طور کلی مسايل منطقه خود و جهان ب

 لنينيسم را تضمين کرده و در کار–مارکسيسم 
خود به نتايجی برسد که باعث تقويت حزب
برادر ما گشته تا برای انقالب و سوسياليسم

  .نيرومندتر گردد
حزب کار(قاطعيت رهبران حزب برادر ما 

، درو همه اعضاء اين حزب بطور کلی) ايران
اليسم و تجربهمبارزه برای دموکراسی و سوسي

۶ در صفحه   بقيه  ...وافرشان در اين

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان." استنشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی رسانيد،. ن ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جها. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه. زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

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

 شکست در سياست
“تقلب در تقلب“

ی و با حضورجمعانتخاب کنندگان با شهامتی “
غيرمنتظره خود بپای صندوقهای رایگسترده 

آمدند و دست ردی بر سينه تروريستها در يک
انتخابات. اقدام جسورانه دسته جمعی زدند

شاخص يک پيروزی تاريخی نبرد برای
دموکراسی و نقطه عطفی برای عمليات خونين

آمريکا در هزاران فرسنگنظامی و طوالنی 
  .“دورتر از سرزمين آمريکا بود

اين ادعا مربوط به انتخابات تقلبی! اشتباه کرديد
 سال پيش است و بر٣٧، مربوط به عراق نيست

ميگردد به انتخابات تقلبی آمريکائيها در ويتنام
آزادیمردمش در يک نبرد آزاديبخش جنوبی که 

و تودهنی خويش را با افتخار بدست آوردند
مهمی به امپرياليست تروريست آمريکا زده و
- نقطه عطفی در تجاوز و دروغپردازی تروريست

 در جنوب“دموکرات و متمدن“امپرياليستهای 
   .شرقی آسيا فراهم آوردند

  !افتخار بر خلق قهرمان ويتنام
مرگ بر تروريستهای امپرياليست آمريکا و

  .متحدينش
  

دو پرده نمايش
لبی عراق با حمايت روحانيت شيعه درانتخابات تق

همانگونه. همکاری با امپرياليسم آمريکا به پايان رسيد
که انتظار ميرفت امپرياليستها پس از اينکه امضاء

 تقلبی را از روحانيت شيعه گرفتند وانتخاباِتِ درستی 
پس از اينکه در همکاری با جمهوری اسالمی و

ليستی در بوقارتجاع عراق و رسانه های امپريا
تبليغاتی دميدند که گويا در عراق اکثريت مردم در
انتخابات شرکت کرده و انتخابات دموکراتيکی برگزار

، شيعيان پيرو سيستانی را به کلی بازی دادند،شده است
رو دستی را که از امپرياليستها خورده اندبايد آنها حال 

 به جربا خفت بپذيرند در غير اين صورت آنها را متهم
شيعيان. زدن و ناتوانی برای قبول دموکراسی ميکنند

ء اعالم کردند کههوادار ايران فورا پس از شمارش آرا
نتايج. ء را از آن خود کرده اندآنها اکثريت مطلق آرا

انتخابات قالبی عراق که عليرغم تقلبات بنا به گزارش
AFPبسياری از خبرگزاريهِا جهان و از جمله آ ف پ 

به نفع شيعيان بهء  نماينده با اکثريت مطلق آرا١٤٠ با
مجلس دست نشاندهاتمام رسيده بود و آنها را صاحب 

 پس از سه روز تاخير و نزاع پشت پردهميکردعراق 
و تهديد شيعيان و پس از مشورت با رامزفلد که با

بدبختی در عراق حضور پيدا کرد با ترکيب آراءی
 معلوم گشت روحانيتمورد توافق وی علنی شد و

شيعه همدست امپرياليست آمريکا در عراق انتخابات را
باخته است و به نماينده ١٣٧ء و با  درصد آرا٤٨با 

البته رسانه های. تنهائی هيچ غلطی نميتواند بخورد
 در صد آراء٤٨گروهی از پيروزی شيعيان که گويا 
،ء در صد آرا٤٨را بدست آورده اند سخن ميرانند ولی 

زيرا اين روحانيت. ء استاکثريت آراء نيست اقليت آرا
قادر نيست آنطور که مردم را فريب ميداد در مقابل
رای اکثريت کردها و اياد عالوی ها خواهان خروج
امپرياليستها از خاک عراق شده و نخست وزير مورد

و با اين نگرش حال اکثريت. نظر خود را انتخاب کند
نيست در دست و متزلزل  دو دلنء در دست شيعياآرا

در اين مانور. الوی های يکدل استاکراد و ع
انتخاباتی آنکه باخته است شيعيان عراق هستند و حال
.بايد ننگ و خفت همکاری با آمريکا را بپذيرند
جمهوری اسالمی که دل فراوانی به نوکران شيعه خود

عمال اياد. در عراق بسته بود کامال بور شده است
الوی توانسته اند در نتايج انتخابات تقلبی مجددا تقلبع

اين پرده اول. کنند تا اکثريت مطلق با شيعيان نشود
ولی در زمانی که. نمايشنامه انتخابات تقلبی بود

اکثريت مردم عراق در انتخابات شرکت نکرده اند و
مبارزه انقالبی مردم عراق عليه قوای اشغالگر برای

د استعمارگران ادامه دارد اين تقلبآزادی عراق و طر
جديد و رو شدن دست روحانيت شيعه که مشروعيت

 کرده است موجی از نارضايتیءاشغال عراق را امضا
در ميان شيعيان ايجاد خواهد کرد که به جبران کاله
گشادی که سرشان رفته است جبهه جنبش مقاومت را

ی ارادهاز هم اکنون نا موفقی و ب. تقويت خواهند کرد
گی و فلج بودن حکومت موقت روشن است و اين امر
.فقط به نيروی مقاومت مردمی قدرت ميدهد

 تحت١٨/٢/٢٠٠٥خبرگزاری روسيه نووستی در 
هيچکدام“اعالم کرد که “  سازش واجب است“عنوان 

ء را بدست نياوردهاز اين احزاب در مجلس اکثريت آرا
ديگر را ضرورو از اين جهت کنار آمدن با يک“ اند

اين خبرگزاری ولی اشاره کرد که مشکل بتوان. دانست
وضعيت ثباتی در عراق با اين ترکيب پارلمانی ايجاد

نتايج انتخابات عراق بايد ده روز پس از آن اعالم. کرد
ء بهميشد ولی چون در پشت پرده بر سر نتايج آرا

وتوافق نرسيدند منتظر شدند تا رامزفلد به عراق بيايد 
اکثريتشيعه را به مطلق با توافق وی رای اکثريت 

عادل الخيار کارشناس. آتی تقليل دهند مجلس نسبی
پيرامون اين تاخير در“امور سياسی در بغداد  در 

اعالم نتيجه انتخابات با لبخند پر معنا بيان داشت که در
٩بقيه در صفحه  ...    پس پرده بر سر اعالم

Toufan        حساب بانکی 
Postbank Hamburg 
BLZ:20110022KontoNr.:573302600  
Germany 

  96580346-069آلمان)فاکس(شماره دورنگار

  org.toufan.www.       صفحه توفان در شبکه جهانی اينترنت      org.toufan@toufanنشانی پست الکترونيکی  

Workers of all country 
unite! 

Toufan

توفان
Central Organ of the 

Party of Labour of Iran
 

No. 61 –  April 2005 

Toufan        آدرس 
Postfach 103825 
60108 Frankfurt  
Germany 


