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توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

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

ابزارهای ايدئولوژيک و 
اقتصادی اعمال نفوذ 

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

  ان و دول مستقلجه
  زبان مستعار امپرياليسم

نزاع ميان امپرياليستها طبيعتا با همان زبانی صورت
آنها. نميگيرد که ما کمونيستها به افشاء آن مشغوليم

بايد اين نزاع را طوری پيش ببرند که مردم و طبقه
کارگر جهان به ماهيت تضادها و روشهای حل آنها پی

.ت ديگری در لفافه استفاده کنندآنها بايد از کلما. نبرند
اگر امپرياليستها اين کار را نميکردند نه جائی برای
مبارزه ايدئولوژيک باقی ميماند و نه نيازی به درس و

طبيعتا کسيکه ماهيتا دزد و جانی. آموزش سياسی بود
وضد بشر باشد و خود را بهمين نام معرفی کند نيازی

م خودشان خدمت اينمرد. به افشاء جداگانه وی نيست
مشکل زمانی پيش ميآيد که. عفريته ها خواهند رسيد

، عفريته ها و راهزنان خود را طور ديگریجانيها
بغير از آنکه هستند معرفی کنند و به جعل سند و

، آنوقت است که کار شناساندن آنهااستدالل بپردازند
و ما درعرصه جهان با چنين. دشوار ميگردد

  .هستيموضعيتی روبرو 
حزب ما بر آن است که امپرياليستها برای گمراهی
افکار عمومی بيک مبارزه گسترده جهانی با ياری

، ماهوارهدستگاههای تبليغاتی و رسانه های گروهی
دست.. .، کتب و روزنامه ها و، صنعت سينماها

   ٢  بقيه در صفحه... ميزنند تا سياه را

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  ابات و نه عدم شرکتتحريم انتخ
هنوز بر سر نامزد رياست
جمهوری در ايران ميان
دستبنديها و محافل متفاوت
قدرت حاکميت توافقی صورت

  .نگرفته است
هر روز نامی مطرح و سپس حذف ميشود و مورد

جنگ.  قرار نميگيرد“خوديها“توافق اکثريت 
محافل قدرت برای يکدست کردن حاکميت هنوز به

نظام به شکلی از حکومت نياز. رسيده استپايان ن
دارد که در عرصه فعاليتهای داخلی و جهانی آينده

بتواند بهتر و آزادانه تر مانور. دستش باز باشد
، بتواند در مسئله غنی سازی اورانيوم و ياکند

، بتواند با پشت گرمی حرکت کندسازش با آمريکا
خويش را بر واقعيت تحوالت چند سال اخير

   .منطبق کند
آنچه در اين تناقضات به چشم ميخورد بی رنگی
جناح موسوم به اصالح طلب است که دوران
مصرفشان بسر رسيده و به شدت مورد نفرت

در حقيقت کنفرانس برلنيها که. عمومی قرار دارد
مردم فريب بودند با بازی آخرين کارت خويش
ندقمار حاکميت را باختند و به گوشه عزلت رفته ا
  . و به نظام جمهوری اسالمی جان تازه ای دميدند

انتخابات رياست جمهوری از آن جهت برای
حاکميت اهميت دارد که در شرايط داخلی و جهانی

در عرصه داخلی. خاصی برگذار ميگردد
نيروهای انقالبی بشدت ضربه خورده و مضمحل

مذهبی هنوز از توان و-شده اند و نيروهای ملی
 برای مقابله با رژيم برخوردارجسارت الزم

نيستند ولی تالش دارند که به آمريکائيها حسن نظر
خويش را هم در مخالفت با سياست اتمی ايران و

آنها. هم در مخالفت با واليت فقيه نشان دهند

ست که از مرگ يکی از مدت زمانی بيش ني
. سياسيترين و مرتجعترين پاپ های جهان ميگذرد

درجه و شدت تجليل از وی نسبت مستقيمی به خدماتی 
دارد که وی به سرمايه داری و ارتجاع جهانی کرده 

جنازه پاپ فرصتی تاريخی به نيروهای . است
ارتجاعی جهان و از جمله بورژوازی امپرياليستی داد 

جهل و خرافات فرا بخواند و توجه آنها تا مردم را به 
خاصيت اين .  را از مبارزه طبقاتی منحرف گرداند

پاپ که در تحقير زنان و مخالفت با حقوق دموکرتيک 
آنها چهره آفاق بود و دست آخوندهای ايران را در اين 
عرصه از پشت بسته بود و از همه سنتهای قرون 

استعداد وسطائی و ضد کمونيستی حمايت ميکرد در 
. شگفتش در بهره برداری از رسانه های جمعی بود
. وی در اين زمينه درسهايش را خوب ياد گرفته بود

، گوشه اگر تا ديروز نمای تقدس و روحانی مآبی 
، خويشتنداری و پرهيز از جنجال و ، آرامشگيری

اين پاپ لهستانی به نمای ، ، در زمان ویهياهو بود
 حسابشده از وسايل کامل صحنه سازی و استفاده

وی از . ارتباط جمعی و خود پيش اندازی تبديل گرديد
دربار واتيکان . يک وجود قدسی بيک بت اعظم بدل شد

جای هوليوود را گرفت و به همان سبک رسانه های 
آمريکائی به جمع آوری مشتری برای دکان کساد کليسا 

بهر جا که برای تحميق مردم سر ميزد و . پرداخت
، فريب خوردگان را ، فقير مردمان متعصبنوکرانش

برای اين نمايش تماشائی بسيج ميکردند در شيشه 
ضدگلوله با تبليغات از مدتها قبل آماده شد سفر ميکرد و 
از مريدانش سان ميديد و با تکان دست آنها را در اين دنيا 
تسکين داده به صبر و شکيبائی و مسامحه به جای انقالب 

م  فرا خوانده و آنها را به امکانات بی و طغيان بر ضد ظل
مرگش . پايان و زندگی بهشتی در دنيای باقی حواله ميداد

. نيز با همان سياست تحميق و ترويج جهالت همراه بود
همه دستگاه ارتجاع جهانی و غارتگران مال مردم و 
مکندگان خون خلقهای جهان از مدتها قبل انتظار مرگ 

دان آنان برنامه ميريختند تا از انديشمن. وی را ميکشيدند
چه از نظر . جنازه وی بهره برداری تاريخی بنمايند

   ۶ بقيه در صفحه ...فرهنگی و چه از نظر

يکی از نمايندگان جهالت قرون 
وسطائی درگذشت

ميخواهند طيف هواداران اصالح طلبی را به دنبال
.خود برای کنترل بکشند و هدايتشان را بعهده گيرند
چشم آنها بيشتر به مراحم به قدرتهای خارجی دوخته

آنها از طغيان. است تا تکيه به نيروی مردم ايران
مردم که آنرا سيل ميدانند بيشتر هراسناک اند تا از

آيا امپرياليستها. واليت فقيه و تجاوز آمريکا به ايران
ميتوانند بر روی آنها حساب باز کنند؟ اين محاسبه

نظام جمهوری. ی پايه خواهد بودمسلما بسيار ب
اسالمی بر اوضاع سياسی داخلی مسلط است زيرا
در مقابل وی يک اپوزيسيون قدرتمند انقالبی که
.توانائی بسيج مردمی را داشته باشد وجود ندارد

، ترس از تجاوز آمريکا وترس از تجزيه ايران
، ترس از تجاوز اسرائيل بهفلسطينيزه شدن ايران

، ترس از زورگوئیاتمی ايرانتاسيسات 
امپرياليستها که ايران را به عصر حجر پرتاب

  ۵  بقيه در صفحه...ميکنند، ترس از فقدان
   مشـال شــــــ س – م شـدوره شــــ

 ٢٠٠۵  ژوئن–١٣٨۴ خرداد– ۶٣ماره ـش

 تائيد ،تائيد طالبانی
  استعمار است

خبر رسيد که آقای جالل طالبانی به پادشاهی رسيده 
اند و بر کرسی رياست جمهوری عراق پس از 
روزها زورآزمائی با دارو دسته ماليان عراقی تکيه 

در اين ميان سر مسعود  بارزانی که از . زده اند
 اش با طايفه رقيب است و مخالفتهای حتی مسلحانه

. طالبانی در گذشته امر پوشيده ای نيست بی کاله ماند
  .اين وضعيت تا چه موقع دوام مياورد مشخص نيست

مسعود بارزانی مدتی قبل بدون رعايت زبان 
ديپلماتيک با همان ساده انگاری ايلی ابراز داشت که 
استقالل کردها در عراق مقدمه تاسيس کردستان 

 راه تحقق آن نمی بزرگ است و وی مانعی بر سر
رهبر ساده لوحی که قسم های حضرت عباس . بيند

١٠ بقيه در صفحه...اسرائيليها را جدی گرفته 
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کرده اند تا  هر کدام را راحتر بتوانند به زير سلطه
 و به مستعمره واقعی بدلکنترل سرمايه مالی کشيده

حق تعيين سرنوشت آنها حق انتخاب ارباب. کنند
امپرياليستها  که حق خلق فلسطين را. امپرياليستی بود

در تعيين سرنوشت خويش برسميت نميشناسند و با
ياری صهيونيستهای اسرائيلی اشغال سرزمين فلسطين

تالش دارند برای درهم شکستن جبهه، را ادامه ميدهند
ممالکی که ميتوانند در مقابل آنها قد علم کنند به تجزيه

امپرياليست انگلستان حقوق مردم. کشورها بپردازند
، اسپانيا مبارزه مردم باسک راايرلند را لگد مال ميکند

، دولت ترکيه حقوق کردهای ترکيه راسرکوب ميکند
.مستمرا نقض مينمايد و قبرس را اشغال کرده است

هنوز در اشغال امپرياليست آمريکاست وکره جنوبی 
از نقش امپرياليستها در. قصد خروج از آنجا را ندارد

نقض حقوق ملتهای آفريقائی و آسيائی  سخنی نخواهيم
همه. گفت زيرا مجبوريم به عرصه تاريخ وارد شويم

حق ملل در“اين هواداران بيکباره خوابنما شده ی 
يرهای فرتوتخودشان از پ “تعيين سرنوشت خويش

استعمار و غارتگران بين المللی هستند که ملل را بروز
همين تجربه عراق نشان ميدهد که. سياه نشانده اند

، هلند، دانمارک، ژاپننا، انگلستامپرياليستهای آمريکا
برای  اشغال عراق و برخالف نظريات مردم.. . و

آنها سر زمين. عراق به چه جناياتی که دست نميزنند
اق را برای غارت اشغال کرده اند و طبيعتاعر

حق ملل در تعيين سرنوشت“نميتوانند هوادار صميمی 
امپرياليستهای با اين شعار ميخواهند با.  باشند“خويش

تکيه بر مسايل الينحلی که در بسياری از اين ممالک
بعلت سلطه طبقات مرتجع سرمايه داری وجود دارند و

ن بعلت وضعيت جغرافيایخود امپرياليستها تا کنو
سياسی جهان خواهان تثبيت اين وضعيت بوده اند به
تجزيه و تضعيف اين ممالک پرداخته و خدمت هر
بخشی را جداگانه برسند و استقالل جداگانه آنها را
براحتی نابود سازند زيرا کوسه امپرياليسم ماهيهای
کوچک و کوچکتر را راحتر ميتواند در حلقوم خود

 هم اکنون تالشی برای  اجرای اين سياست در.ببلعد
تبليغ. ، چين در حال اجراست، روسيهمورد ايران

 در ايرانی که هرگز چنين نفرتی نه عليه“نفرت ملی“
با... کرد وجود داشته و نه عليه آذری و ترکمن و بلوچ 

 و تامين مالی اين گروههای“نفرت ضد فارس“پرچم 
ن دوره های آموزشیتجزيه طلب و حتی برگذار کرد

برای آنها در اسرائيل و آمريکا در اردوگاههای ويژه و
در آلمان بخشی از سياست آنهاست که با حوصله و با
 . کار دراز مدت و برنامه ريزی شده در پی انجام است

در پس ظاهر آراسته هوا خواهی از جدائی اين ملتها
ی کهاستعمار. در حقيقت هدف استعمار آنها نهفته است

اگر همه اين ملتها با يکديگر و تحت لوای يک نيروی
مترقی متحد باشند برای امپرياليستها مقدور نيست که

آنها فقط از شکل. به آن اهداف محيالنه موفق شوند
. ظاهر برای پنهان کردن مقاصد کثيفشان استفاده ميکنند
کمونيستها که همواره  حق ملل در تعيين سرنوشت

ميت شناخته اند تنها از زمانی از آنخويش را برس
حمايت ميکنند که اين مبارزه عليه غولهای فرتوت

کمونيستها مبلغ. استعمار يعنی امپرياليستها باشد
وحدت دموکراتيک ملل هستند و نه تجزيه استعماری

، برای وحدت پرولتاريای اين مللآنها و برای اين امر
حزب. ميکنند کارگری مبارزه  در تشکل واحد سياسی

واحد طبقه کارگر بيان وحدت انقالبی کارگران مليتهای
گوناگون ايران است که بر وحدت منافع سياسی

درغير. کارگران و نه بر تمايز ملی آنها تکيه ميکند
اين صورت مبارزه ايکه در زير لوای شونيسم ملی
.صورت ميگيرد مبارزه برای آزادی و استقالل نيست

   ٣  بقيه در صفحه...امروزهيچ مبارزه ای 

،، تجاوز به جمهوری دومينيکن، به گرانادابابه کو
ی درتجاوز به لبنان در کنار دخالتهای متجاوزانه سّر

،، آرژانتين، شيلی، فيليپينايران و عراق و اندونزی
 آسمان، ونزوئال، نيکاراگوئه، کلمبيا، برزيلالاگواتم

خراشهای دو قلوی نيويورک مورد هجوم قرار گرفته
رای بقاء خويش به اين تجاوزاتبودند؟ امپرياليسم ب

.نياز دارد و نوع استدالل آنها نبايد ما را بفريبد
 که از جانب آمريکا با“عمليات پيشگيرانه“تئوری 

چهره حق به جانب و مظلوم نمايانه مطرح ميشود
،توجيهی برای آن است که دستش برای هر تجاوزی

بازدر هر وقت که اراده کند و بهر نحو که اراده کند 
 اسناد جعلی در اين زمينه را از طريق.باشد

سازمانهای امنيتی و جاسوسی غير قابل کنترل برای
اين تئوری دست. مردم ميتواند همواره تهيه کند

امپرياليست آمريکا را برای پريدن از باالی سر
اين تئوری تئوری تجاوز و. سازمان ملل باز ميگذارد

تقرار قانونآدمکشی است و از نظر حزب ما اس
  . جنگل بوده و محکوم است

امپرياليستهای اروپائی با اين روش تجاوزکارانه
.امپرياليست آمريکا هستی خويش را در خطر ميبينند
ضعف کنونی آنان ايجاب ميکند که در سازمان ملل با
توسل به قوانين و خواست ممالک عضو اين مجمع

 شدهکه مسحور و مقهور قدرت امپرياليست آمريکا
اند به اين گستاخی و افسارگسيختگی امپرياليست

پافشاری آنها به رای شورای. آمريکا  مهار بزنند
امنيت و يا احترام به تصميمات سازمان ملل و پنهان
کردن خودشان در پشت اين جامعه بين المللی نشانه
ضعف آنها در مقابل آمريکا و در عين حال تضاد و

.ستهای رقبشان در جهان استعدم موافقت آنها با سيا
اين تضاد بر سر مسئله عراق به بهترين نحوی بروز

همين امپرياليستهای اروپائی و در راس آنها. کرد
امپرياليست آلمان به ارتکاب جنايات مشابه در

،، جعل سند کردند، دروغ گفتنديوگسالوی دست زدند
،پلها و مناطق صنعتی و مسکونی را بمباران کردند

، کشور مستقلجنايت عليه بشريت دست زدندبه 
يوگسالوی را به اجزاء خود برای غارت تجزيه

    .کردند
امپرياليستهای اروپا وآمريکا در پی منافع آزمندانه
خويش هستند و هرگز هوادار حق ملل در تعيين

برسميت شناختن چنين حق. سرنوشت خويش نيستند
ياليستی خودو دفاع از آن در حقيقت نفی ماهيت امپر

چاقو. آنها بوده و دستشان را در همه امور ميبندد
تجربه تاريخ نشان داده. نميتوانند دسته خود را ببرد

است که آنها به حقوق دول و ملل هرگز احترامی
تاريخ استعمار تاريخ نقض چنين حقوقی. نگذاشته اند

امپرياليستهای اروپائی که در پی اتحاد با. است
، کشوراز اروپای متحد سخن ميراننديکديگرند و 

ملل در تعيين سرنوشتيوگسالوی را به بهانه حق 
خويش متالشی کردند و از کرواسی و اسلوونی

ممالکی که بدون. مستعمره های آلمان ساخته اند
وابستگی به امپرياليستهای اروپائی امکان ادامه

کوزوو که بهانه اين تجاوز بود هنوز. حيات ندارند
ند بخش تحت الحمايه ناتو برای استقاللی که هرگزمان

بدست نخواهد آورد تالش ميکند و به فاحشه خانه
استقاللی که اگر در. سربازان ناتو بدل شده است

ظاهر بدست آورد عمال عنوان تشريفاتی برای پرده
.پوشی مستعمره بودن اين کشور ساختگی است
 کهوضعيت بوسنی هرزه گوين آنچنان مضحک است
از. کسی آنرا به منزله کشوری مستقل جدی نميگيرد

رای توانائی ادامه حيات وا، ديوگسالوی قدرتمند
قدرت بی رقيب بالکان که بتنهائی ميتوانست از

، مشتی ممالک پراکنده علم کندعاستقالل خود دفا

  ...گزارش سياست هيأت در
يرين که ما به آن ميپردازيم صورت  عرصه های ز

آشنائی با اين شگردهای امپرياليستی ما را در . ميگيرد
حزب ما بايد نه . مبارزه با آنها مسلط و مسلح ميکند

 بشناساند بلکه بايد هر  وتنها اين عرصه هارا بشناسد
آن مترصد باشد تا عرصه های جديد اين مبارزه 

 کشف کند و مردم ايدئولوژيک را با هوشياری به موقع
را به موقع همراه با پيشنهادات راه های مبارزه با آن 

     .         آگاه گرداند
در کنار اين امر امپرياليستها بايد توجيهات تئوريک 

نمونه . تهيه ببيند تا تجاوز خويش را برحق جلوه دهند
های اين تئوريهای عوامفريبانه را ميتوان از جمله در 

  :ان کردعرصه های زير بي
ارزش حقوق بشر نسبت به ارزش برتری “حربه 

حق ملل در “، حربه “حقوق ملل و استقالل ممالک
مبارزه با ديکتاتوری “حربه ، “تعيين سرنوشت خويش

“ ، حربه “و استقرار دموکراسی و انتخابات آزاد
مبارزه عليه “، حربه  “ نسبت به آزادیامنيتبرتری 
  ....و“ تروريسم

،يستی به حقوق مللبرخورد امپريال
سازمان ملل متحد و حق ملل در تعيين

  سرنوشت خويش
سازمان ملل متحد بر اساس حقوق متساوی دول و ملل 

حق حاکميت ملی و تماميت ارضی .  بوجود آمده است
اين ممالک در اسناد سازمان ملل از طرف همه اعضاء 

در حقوقی که برای . آن مورد تائيد قرار گرفته است
نظر گرفته شده است صريحا قيد شده که دول در 

کشوری نميتواند بدون سند و مدرک و بدون تصميم 
سازمان ملل متحد بر اساس موهومات کشور ديگر را 
. مورد تجاوز قرار داده  و خاکش را به توبره بکشد

  .  حق دفاع از خود به روشنی  تعريف شده است
خود ليکن امپرياليست آمريکا اين حق ويژه را برای 

، هر جا و هر طور و هر موقع که اراده اش قايل است
دفاع کند  اش هبر آن تعلق گرفت که از منافع آزمندان

همه اين حقوق برسميت شناخته شده بين المللی را که 
. سنگ بنای سازمان ملل متحد است به زير پا بگذارد

عمليات “برای اين منظور امپرياليست آمريکا تئوری 
اختراع کرده است که مبتنی بر آن را “ پيشگيرانه

ملل  خويش را بر باالی سر قوانين و مقررات سازمان
 که “عمليات پيشگيرانه“ تئوری .متحد قرار ميدهد

امپرياليست آمريکا آن را از خود در آورده است نفی 
 ، تخريب آن و نقض همه مقررات آنسازمان ملل متحد

اوز  بهر است که دست امپرياليست آمريکا را برای تج
جای دنيا که اراده کند با اين استدالل مسخره باز گذارده 

البته اين تئوری پس از واقعه تخريب برج های . است
دو قلوی نيويورک دست امپرياليست آمريکا را بازتر 

ولی ما . کرد و برای افکار عمومی مقبول تر نمود
کمونيستها حق نداريم فراموش کنيم که اين سياست 

 سپتامبر نداشته ١١ت آمريکا ربطی به واقعه امپرياليس
و سياست عمومی امپرياليست آمريکا بوده و خواهد 

، يورش برای کسب مناطق نفوذ و تجاوزگری. بود
، اقتضای غارتگری از ماهيت امپرياليسم برميخيزد

، مگر در تجاوز به کشور کره. طبيعت امپرياليسم است
م شمالی و ، بمباران ويتنا جنوبی ويتنامبه کشور

، سدها و جنگلهای آن با جعل تاسيسات غير نظامی آنها
، تجاوز به کامبوج و ساختن برجهائی از اسکلت و سند

، غير قابل استفاده کردن مزارع و جمجمه انسانها
شرايط مادی هستی مردم اين کشور با بمبهای ناپالم و 

، تجاوز آشکار به پاناما، تجاوز  به الئوسسمی، تجاوز

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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   .خوب و بد بدل ميشود
تجربه تاريخ نشان ميدهد که اين امپرياليستها هستند
که تا کنون حقوق بشر را به زير پا گذارده اند و در

ادعای آنها در حمايت از حقوق. رندآينده نيز ميگذا
،، چين، ممالک اسالمیبشر که آنرا عليه ايران

، کره شمالی علم ميکنند صميمانه نيست برروسيه
اساس کاسبکاری و تبليغات ايدئولوژيک است و

، زيرا همه به اينبهمين جهت نيز برائی ندارد
.امپرياليستی با شک و ترديد مينگرند“ انساندوستی“

سياست برای شستشوی مغزی افکار عمومیاين 
زيرا اگر حقوق بشر جهانشمول و تجزيه بردار. است

نيست نميتوان در عراق و فلسطين و عربستان
سعودی و اردن و مصر ممالک متحد آمريکا با آن
يک برخورد داشت و در ايران و سوريه و چين و

نميتوان قتل. با آن برخورد ديگر کرد... روسيه و
تکارانه خانم زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی تبارجناي

کانادائی در زندانهای ايران را  مورد انتقاد قرار داد
ولی قتل عام دهها خبرنگار صلحدوست جهان را که
در مناطق اشغالی فلسطين که هدف تيرهای هدفمند
صهيونيستهای اسرائيلی قرار ميگيرند و بزير بلدوزر

برنگاران ممالک عربی وميروند و يا قتل هدفمند خ
يا  غير عرب مخالف سياست امپرياليست آمريکا در
عراق را که جنايات امپرياليستها را بر مال ميکنند

کسانی که اين کارنامه ننگين را. زير سبيلی در کرد
در برخورد به حقوق بشر دارند و ثابت کرده اند که
برخوردشان به حقوق بشر کاسبکارانه است مدعی

ند که نبايد حقوق ملل را که در منشور سازمانميشو
کافی. ملل به ثبت رسيده است به رسميت شناخت

است امپرياليست آمريکا مدعی شود در کشور
مفروضی که به ساز آنها نمی رقصد حقوق بشر زير
پا گذارده شده است تا از مشموليت تمام مقررات و

 اينآنوقت امپرياليسم. حقوق بين المللی معاف شود
حق را بخودش بدهد که زير پرچم دروغين حمايت

، مناطقاز حقوق بشر به اشغال اين کشور بپردازد
نفوذ خويش را توسعه دهد و منابع ملی آن کشور

 تئوری نسبيت حق ملل و.مفروض را غارت کند
مطلقيت حقوق بشر  تئوری من در آوردی غارت
کشورهاست  که با رنگ آميزی عوامفريبانه بشر
دوستی پنهان ميشود تا حقوق همه بشرهای اين کشور

به افغانستان و عراق. مفروض را به زير پا بگذارد
  . و فلسطين نگاه کنيد تا واقعيات را بهتر ببينيد

کمونيستها برخوردشان به امر حقوق بشر روشن
اعالميه حقوق بشر يک اعالميه بورژوائی. است

کيت خصوصیاست که بر اساس احترام به اصل مال
اين. بر وسايل توليد و تقدس آن تدوين شده است

اعالميه ايدئولوژيک شيوه توليد سوسياليستی و اصل
مالکيت اشتراکی را نفی ميکند و  طبيعتا نميتواند در

بهمين جهت. اين حدود مورد پذيرش کمونيستها باشد
نيز ممالک سوسياليستی به اين منشور رای ممتنع

نيستها از همين اعالميه تا زمانی کهليکن کمو. دادند
پرچمی برای حمايت از حقوق بشر است  جانبداری
ميکنند و دست امپرياليستها و بورژوازی را در عدم
اجرای اين حقوق و فرار از احترام به حداقل آن باز

مگر غير از اين است که اکثريت شکننده. ميکنند
رمايهحاکميت ممالک جهان مرتجعين هوادار نظام س

 پس چرا حقوق بشر را اجراء نميکنند؟داری هستند؟
که اين کمونيستها هستند که بايد طالب اجرایميبينيم 

بی کم و کسر حقوق بشر باشند و دست امپرياليستها
کمونيستها همين حقوق. را در نقض آن بر مال سازند

بورژوائی تصويب شده را تا آن حد پذيرا هستند که
ای تکامل حقوق بشر آزاد شده از قيدآنرا پايه ای بر

برخوردشان به اين حقوق. و زنجير استثمار ميدانند
،بورژوائی نفی ديالکتيکی و نه نفی نهيليستی آن است

بشريت را به عنوان مالکيت باين مفهوم که مالکيِت
جامعه بشری بر وسايل توليد می طلبند و نه آنطور که

انداخته اند مالکيتبورژواها در منشور حقوق بشر جا 
افراد خصوصِی بر وسايل توليد جايگزين مالکيت

همه ، حق کار را برایبشريت بر وسايل توليد شود
ميخواهند و استثمار و بهره کشی انسان از انسان را
ضد بشری ميدانند و معتقدند که بايد استثمار را از بين

اکمونيستها استفاده از منابع و ثروتهای طبيعی ر. برد
حق مجموعه بشريت دانسته و آن را به حق پاره ای
افراد و شرکتها و قطبهای اقتصادی و يا محافل پر نفوذ

حقوق. محدود نميکنند“ آزادی فردی“مالی به بهانه 
بشر کمونيستی صوری نيست بر مبنای زمينه مادی

با اين مضمون بشری و. تحقق اين حقوق پا ميگيرد
،ونيستها به آن اعتقاد دارند که کم، حقوق بشرانسانِی

 حقوق بشر آنها.مخالفندصد در صد بورژواها 
دستآويزی برای تجاوز و ارعاب و شانتاژ بين المللی

حقوق. است و ابزاری برای مقاصد سياسی آنهاست
بشر آنها برای تائيد مالکيت خصوصی بر وسايل توليد

کمونيستها. و نقض حقوق جامعه بشری و اجتماع است
يد فقط از اين دريچه به مسئله حقوق بشر برخوردبا

در دنيای طبقاتی که مرزها هنوز بر قوت خود. کنند
باقی هستند نميتوان حقوق بشر را ابزاری برای تجاوز

امپرياليستها در پی. و سوء استفاده سياسی کرد
.استفاده ابزاری از حقوق بشر بر عليه بشريت هستند

با اين توهين به حقوق بشربا اين درک از حقوق بشر 
با اين حيله گری و مکر امپرياليستی نسبت به حقوق

در جامعه بدون طبقه که. بشر بايد مبارزه کرد
کمونيستها خواهان استقرار آنند ديگر حقی ضايع

ديگر ميدانی برای تجاوزکاری نيست که از، نميشود
نه. حقوق بشر و يا استحکام مرزها سخن گفت

 و امپرياليستها“نسبيتی“ر کار است ونه  د“مطلقيتی“
با استقرار چنين جامعه انسانی بدون مرز که نقض

 .، مخالفندحقوق بشر به تاريخ و افسانه تعلق داشته باشد
     

مبارزهدستآويز امپرياليستی به عنوان 
حمايت از و “ هاديکتاتوری“با 

“ دموکراسی و انتخابات آزاد“استقرار 
وکراسی بر خالف آنچه انديشمندان مکارمفهوم دم

بورژوازی مدعی ميشوند فقط مفهوم قدرت عددی
نيست و هيچگاه و در هيچ دوره تاريخی نيز نبوده

دموکراسی طبقاتی است و دارای مضمون. است
دموکراسی ناب و. ليبرالی و يا سوسياليستی است
امپرياليستها هر جا که. خالص دروغ بورژوازی است

شان بر اساس همان تعريف قالبی که به افکارمنافع
عمومی تحويل ميدهند به خطر بيفتد بر اساس تعريف

حکومتهای دست نشانده کرزای در. واقعی عمل ميکنند
افغانستان و يا عامل مستقيم استعمار آقای اياد عالوی
در عراق بهترين نمونه های اين دموکراسی

 سپتامبر١١ا کودتای امپرياليستها ب. امپرياليستی هستند
 را“آلنده“در شيلی حکومت منتخب و دموکرات 

، وی را به قتل رساندند و يک ژنرالسرنگون کردند
 هنوز. را بر سر کار آوردند“پينوشه“جنايتکار به نام 

 مرداد که حکومت٢٨خاطره کودتای خائنانه 
دموکرات مصدق و منتخب مردم را سرنگون کردند و

  نوکران بيگانه را بر سر کار آوردند شاه و زاهدی اين
امپرياليستها پيروزی در انتخابات. فراموش نشده است

آزاد بنيادگراهای اسالمی در الجزاير را برسميت
 سلطنت طلبان ايرانی رای مردم ايران را در،نشناختند

سرنگونی رژيم پهلوی که برای هميشه به زباله دان
از اين گونه. يشناسندتاريخ افکنده شده است برسميت نم

   ۴  بقيه در صفحه...نمونه های تاريخی

پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ...گزارش سياست هيأت 
 نميتواند صورت پذيرد که بدون ماهيت و مضمون ضد
امپرياليستی و ضد صهيونيستی مترقی و قابل دفاع

باين جهت ما مبارزه مليتهای گوناگون برای حق. باشد
تعيين سرنوشت را بخشی از مبارزه جهانی ضد

شی از مبارزه، بخامپرياليستی و ضد صهيونيستی
عليه پدرآزاديبخش ضد استعماری و عمومی واقعی 

.  استعمار و در خدمت مبارزه انقالبی پرولتاريا ميدانيم
اينجاست که ماهيت شعارهای استعماری امپرياليستی

کمونيستها بايد با طرح درست مسئله. روشن ميشود
، پيوند آن با مبارزه عمومی ضد امپرياليستی وملی

، با تکيه بر نکات مشترک منافعنيستیضد صهيو
مبارزه طبقاتی  همواره جهت عمده مبارزه بر عليه
بزرگترين ناقضين حقوق ملل و بشر را حفظ کنند و

اين يکی از عرصه های. ماهيت آنها را بر مال نمايند
وظيفه حزب. پيکار حزب ما در سالهای آتی خواهد بود
شمنی آن باماست که ماهيت ناسيونال شونيسم و د

  .انترناسيوناليسم را برمال کنيم
      

مطلقيت حقوق“تئوری امپرياليستی 
نسبيت حقوق ملل و استقالل“ و “بشر

  “ممالک
همه کمونيستها و نيروهای انقالبی جهان با تجربه خود
ميدانند که امپرياليستها و ديکتاتورهای مورد حمايت

 را که در تا به چه حد حتی حقوق بشر بورژوائی،آنها
زير اسناد مربوط به آن صدها امضاء بی بو و خاصيت

همه. گذاشته اند به زير پا گذاشته وميگذارند
، دموکراتها ميدانند که امپرياليستها، انقالبيونکمونيستها

دوره های آموزش شکنجه داشتند و زندانهای محمد
،پينوشه ها، ، سينگمان ری ها، سوهارتوهارضا شاه ها

از... ، جان اسميت ها، چومبه ها ، موبوتوهاويدالها
استدالل در. شکنجه ديدگان و  شکنجه شدگان پر بود

حتی خود آنها نيز. اين مورد تکرار مکررات است
ولی. اذعان دارند که به چنين جناياتی دست ميزده اند

ارتکاب به اين اعمال را با شرايط سياسی آن روزها که
جنبشهای آزاديبخش ،جنبش کمونيستی قدرتمند

توانمندی در عرصه مبارزه وجود داشتند توجيه
آنها مدعی اند که در جنگ سرد توسل به اين. ميکنند

تئوری جنگ سرد. جنايات خالی از اشکال بوده است
  . هر جنايتی را توجيه ميکند

و“ ابو غريب“بايد پرسيد مگر شکنجه های زندان 
..دوس افغانستان و شکنجه در کابل و قن“گوانتانامو“

متعلق به ما قبل تاريخ است؟ اين شکنجه ها سالها پس
،زندان. از سپری شدن دوران جنگ سرد اعمال ميشود

شکنجه و اعدام قانون دنيای سرمايه داری و
مگر رژيم جمهوری اسالمی و. امپرياليستی  است

صهيونيستهای اسرائيلی رژيمهای سرمايه داری
سطينی در سرزمين مادرینيستند؟ ده ها هزار فل

خويش به اسارت نيروی اشغالگر اسرائيل در آمده و
مگر نه. در قفسهای اسرائيل اسيرند و شکنجه ميشوند

اين است که انديشمندان بورژوا تئوری ميسازند که
شکنجه مشروط بر اينکه جان عده ای را نجات دهد
مجاز است و منظورشان اين است که شکنجه انقالبيون

مجاز اعالم و“ تروريستها“قر آوردن به عنوان ُمرا 
مگر نه اين است که حيثيت انسانی خدشه. قانونی کنند

بر دار نيست؟ حال چگونه است که اگر منافع ارتجاع
ايجاب کند حيثيت انسانها و يا حداقل برخی انسانها

آنها اصل. خدشه بردار ميشود و بايد خدشه بردار بشود
يد قرار نميدهند بلکه لزوم آنرا برشکنجه را مورد ترد

.اساس منافع و سود و ضرر خويش تفسير ميکنند
، تحقق حقوق بشر بهشکنجه به خوب و بد بدل ميشود
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راق هستيمماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور ع    

 

در همين اواخر در آلمان فدرال و دموکرات معاون
را که متهم“ هسن“پليس فرانکفورت در ايالت 

بيکیی را تهديد به شکنجه کرده بود و گروگانگير
دستور اکيد داده بود که اين تهديداز مامورين پليس 

بنام“قر آيد در دادگاه  ُمد تا ویکنجراء تکرار و ا را
زيرا هم افکار عمومی. ردندتبرئه ک“ نامی خلق

پخته با شستشوی مغزی راضی بزير پا گذاردن يک
دستآورد بشری و يک ارزش معتبر و غير قابل
انکار حقوقی بود و هم فشار سياستمداران و پدر
قربانی که يک بانکدار آلمانی بود و از تهديد به
شکنجه گروگانگير حمايت ميکردند و هم پای آبرو و

ز دستگاههای امنيتی و سرکوب  درحيثيت يکی ا
، تا حکم دادگاهميان بود که حفظ اعتبار آن الزم بود

که معاون پليس باشدمتهم تبرئه بنفع “ بنام خلق“
 دادگاه بر آن بود که نيت متهم برای.صادر شود

بوده و قصد داشته جان“ انسانی“شکنجه نيتی 
 باين ترتيب شکنجه بخودی.گروگان را نجات دهد

ود زشت و مذموم نيست به نيت شکنجه گر وابستهخ
“ و انسانیشکنجه دموکراتيک“باين ترتيب . است

مثل اينکه ديکتاتورها با نيت. در آلمان مجاز شد
اين همان منطقی است که. شکنجه ميکردند“ بد“

متن“مدعی بود همه شکنجه گران و آدمکشان در 
زيرا ميان دو اردوگاه قابل تبرئه اند “جنگ سرد

“فاجعه ضد بشری“قصدشان پيشگيری از يک 
ژنرال پينوشه حتی باين امر استناد و. بوده است

افتخار ميکرد که از ترس کمونيسم و مبارزه با
ستون پنجم بلشويسم بين الملل مجبور به اين عمل
بوده است و سردبير سابق کيهان لندنی آقای هوشنگ

يهان لندنیوزيری که عمرش را به سر دبير جديد ک
داده است در مزايای چنين منطقی بعنوان وکيل

کشورديکتاتور سابق “ آگوستينو پينوشه“مدافع 
 قلم ميزد و بر روی شکنجه های“آلنده“ و قاتل شيلی

زيرا. دوران منفور پهلوی خط بطالن ميکشيد
  . ساواک شاه نيز در متن جنگ سرد شکنجه ميکرد

ابو“ منطق در مگر امپرياليست آمريکا با همين
 مگر با همين.شکنجه نميدهد“ گوانتانامو“و “ غريب
 اسرائيليها شکنجه را بخشی از قانون اساسی،منطق

اسرائيل نکرده بودند؟ مگر نيت ها طبقاتی نيست؟
البته اين ابزار مبارزه ايدئولوژيک به همين جا ختم

هر روز از اين باغ بری ميرسد تازه تر از. نميشود
مهم اين است که يکبار برای. ری ميرسدتازه ت

هميشه به  اين ابزار شناخت پيدا کرد تا توانست
ماهيت همه سالحهای زنگار آلود ايدولوژيکی را که
امپرياليستها بدست ميگيرند شناخت و آنرا افشاء

آنها که اين تاکتيک امپرياليسم را نتوانند. نمود
تها به همهبشناسند در عمل خواهان تجاوز امپرياليس

.ميشوند“ دموکراسی“ممالک جهان برای استقرار 
هم اکنون نيز امپرياليست آمريکا با همين پرچم

 دموکراسی خواب نفوذ و تجاوز به ممالکدروغيِن
خاور ميانه را ديده است و مشتی سفيه سياسی و يا
مزدور تبليغ ميکنند که امپرياليستها خواهان  استقرار

معلوم نيست که چرا. ميانه اند؟دموکراسی در خاور 
امپرياليستها استقرار اين دموکراسی را از اسرائيل و

  عربستان سعودی شروع نميکنند؟
مگر در اردن و يا مراکش پادشاهی که سالطينش
دستنشاندگان انگليس و فرانسه بودند انتخابات آزاد

آنها سلطنت. برای نوع حکومت صورت گرفته است
حميل کرده اند و اگر مردم اينرا به اين مردم ت

ممالک برای جايگزينی سلطنت با جمهوری که بهر
صورت شکل پيشرفته تر حکومت است به ميدان
آيند با ياری امپرياليستها در اين ممالک دريای خون

امپرياليستها هرگز در سياست خويش تغيير. بپا ميشود
کتا ديروز که برای غارت اين ممال. ماهوی نداده اند
 نوع استبداد حکومتی بود از آن نوع،شکل اعمال قهر

قهر و امروز که نوع کمتر و پوشيده تر استبداد
هر. مطلوبتر است از اين نوع استبداد حمايت ميکنند

،و مستبدی که حامی منافع امپرياليستها باشد رژيم فاسد
بهترين دموکراتهاست و  انتخابات تقلبی درون کشورش

“نارسائيها عليرغم پاره ای “ماتيک با يک ژست ديپل
نبايد در مورد انتخابات آزاد در“انتخابات آزاد بود و يا 

اين ممالک همان مالکهائی را به کار برد که در ممالک
کار توجيه ديکتاتوری را باتمام“ ما بکار ميبرند

 از حلقوم“انتخابات آزاد“ فرياد حمايت از .ميرسانند
 آن نوع انتخاباتی است که منافعامپرياليستها حمايت از

اين سوای آن انتخابات. استراتژيک آنها را تامين نمايد
آزادی است که مردم اين کشورها موافق آن هستند و
ميخواهند به نفوذ امپرياليستها نيز با اين انتخابات آزاد

   .    خاتمه دهند
***** 

  ...بيانيه چهل سال
ايدئولوژيکی حزب توانست نقاب را از آنها دريده و حزب

هرکدام از اين مبارزات ايدئولوژيک و . را پاکيزه نگهدارد
سياسی درون حزبی، همانند تالشهای روزمره ما برای

نينيسم بر روی  ل–درک وبکارگيری بهتر مارکسيسم 
 -واقعيات جامعه اکوادور، اعتقاد ما را به مارکسيسم

  . لنينيسم باثبات رساند
ما همچنين شاهد سرکوب توده ها  توسط دشمن طبقاتی

 Jaime          بوده ايم و رفقای جانباخته ای همچون  
Hartado، Milton  Reyes ،  Jorge      ،Tinoco  ،  Miguel  

 Poz  ،Rosita  Paredes ، Pabalo  Tapia ، Carlos  Castro ،  
Freddy  Arias 

اين رفقا قهرمانان. و ديگران قربانی اين سرکوب شده اند
رفقای جانباخته اعضای رهبری.  انقالب اکوادور هستند

  Washington  Alvarez ،Rafael  Larrea ، Lucioحزب ، 
Tinoco  , Alberto  Pilalot ف آرمان زندگی خود را وق

حزب ما به اين رفقا و.  انقالب در اکوادور کرده بودند
همه مبارزين مردمی که در اعتصابات کارگری، درجنبش
ضبط زمين، و در نبردهای خيابانی جان باخته اند ادای

  .احترام ميکند
ما. اينست چهل سال مبارزه و پيشروی ما در اکوادور

و در اقشارتشکيالت و حضور خود را در سراسر کشور 
حزب ما در اعتراضات. گوناگون مردمی گسترش داده ايم

کارگری، در مبارزات دانشجويان، در مطالباات دهقانان و
معلمان، در جريان مسدود کردن بزرگراه ها توسط مردم
بومی،  در سرودها و فعاليت هنرمندان معتقد به تغييرات 

ه بهبنيادی، و در انديشه دمکراتيک قشر روشنفکری ک
ما همه اين. تحوالت اجتماعی  اعتماد دارند حضور دارد

فعاليت ها را با مبارزه  برای کسب قدرت سياسی و
  . پيروزی انقالبی بهم پيوند ميدهيم

ما آنجائی هستيم که مردم ما زندگی و مبارزه ميکنند و
دوش بدوش آنها پيکارها و اکسيونهای تازه  و نبرد آخرين

ه توده ها را سازماندهی ميکنيم زيرا  بر يعنی قيام مسلحان
اين باوريم که تنها اين سازماندهی ميتواند قدرت ثروتمندان 
را در هم شکند و حاکميت کارگران يعنی سوسياليسم را

  . مستقر نمايد
زنده باد چهلمين سالگرد حزب کمونيست مارکسيست

  لنينيست اکوادور
  زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری

   قدرت توده ای و سوسياليسمبسوی
  حزب کمونيست مارکسيست  لنينيست اکوادور

  کميته مرکزی
  ٭٭٭٭

  ...گزارش سياست هيأت 
اين مبارزه ايدئولوژيک از جمله. سفيد جلوه دهند

هيچ انتخاباتی در ممالک سرمايه داری. فراوان است
،انجام نميگيرد که با شستشوی مغزی همراه نباشد

تخاب آزادهيچ زحمتکشی نميتواند با اراده آزاد به ان
ند زيرا وسايل ارتباط جمعی با دروغ وزدست 

، و با حساب و با برنامه از مدتها قبل بهرياکاری
ياری مذهب و يا عقب مانده ترين غرايز انسانی

 بهنچنانآ، آنچنان به شستشوی مغزی مبادرت ميکند
کنترل افکار عمومی ميپردازد که در يک جنگ

 را از نيروهاینامساوی تمام امکانات تبليغاتی
انتخاب مرحله. راه دوری نرويم. انقالبی ميگيرد

.نخست جرج دبليو بوش تقلب آشکار در انتخابات بود
امپرياليستی که ميخواهد در سراسر جهان انتخابات
آزاد برگذار شود در کشور خودش در انتخابات تقلب

زيرا هدفش احترام به تفوق عددی نيست به. ميکند
اين نفوذ. تصادی و نفوذ کنسرنهاستتفوق قدرت اق

همين. است که ماهيت دموکراسی را تعيين ميکند
جرج بوش در انتخابات دوم عليرغم اينکه دروغ گفته

،، جعل سند نموده بود رياکاری کرده بود،بود
،کشانده بود“ بيهوده“سربازان آمريکائی را به جنگی 

کائیو ميلياردها هزينه برای ماليات دهندگان آمري
،فراهم کرده بود و کسری بودجه ايجاد کرده بود

، خود را بعنوان يکبيکاری را افزايش داده بود
، متقی و معتقد مذهبی جا زدهجاعل و رياکار پارسا

حقيقتا اين.  توانست آراء اکثريت را به کف آوردبود
چگونه آرائی و بر چه اساسی بوجود آمده است؟ آيا

رای دهندگان سخن گفت؟ حقيقتميتوان از اراده آزاد 
انتخاباتانجام ، اين است که مبارزه با ديکتاتوری

، و يا احترام به دموکراسی حرفهائی پوچ درآزاد
اين مقوالت طبقاتی. قاموس امپرياليستها هستند

آن انتخابات. ابزاری برای توسعه طلبی آنها ميباشند
که به حکومتش“ دموکراسی“  و يا آن اصول “آزاد“

،کارت سبز برای قتل عام يک ملت ديگر را بدهد
آزادی جنايات و دموکراسی طبقاتی نوع آمريکائی

 بدهد چنينرأيیچنانچه ملتی آگاهانه چنين . است
ملتی فاشيست و آدمکش است و با رای اکثريت هرگز
نميتوان ارزشهای تاريخ بشری را  که کشتار جمعی

.ام دست زد، به قتل عو قومی را مجاز نميشناسد
چنين قتل عامی از جانب رژيمی صورت ميپذيرد که
ميخواست سالحهای کشتار جمعی را از عراق بر

اين همه تناقض و رياکاری فقط برای اين است. چيند
، مقوالت طبقاتی هستند و بعنوانکه مقوالت فوق

 اين.ابزاری برای فريب افکار عمومی بکار ميروند
ئولوژيک امپرياليستهامقوالت ابزار مبارزه ايد

       :حال به اين نقل قول توجه کنيد. هستند
يک حکومت ديکتاتوری در جهت موافق وقتيکه ات“

، اين حکومت بايد موردبا منافع آمريکا کار کند
، و در صورت لزوم نيز ازعالقه و حمايت ما باشد

البته اين. طرف آمريکا کمک نظامی دريافت دارد
 ناگزير ميشوند اقدام به برقراریقبيل دولتها گاهی

حکومت نظامی کنند تا بتوانند مخالفان خود را که
مانع استقرار نظم ميشوند بازداشت يا زندانی و يا

، آنطور که غالبا ادعاو بعيد نيست گاهی. تبعيد کنند
، مجبور شوند اين مخالفين را مورد شکنجهميشود

 Jane ريک پات جين کيرکسخنان نقل از (“.قرار دهند
Kirkpatrickوزيرو سفير و رئيس هيات نمايندگی

 Lesآمريکا در سازمان ملل متحد به نقل از کتاب 
americains enquete sur un mytheنوشته Leo Sauvage

چنين گفتاری که ).٧٠٠ صفحه ١٩٨٣چاپ پاريس 
مشابه آن را ميتوان به صدها يافت بی نياز از تفسير

                      .است
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

،، نقض آشکار حقوق بشرشکنجه خانم زهرا کاظمی
 تشکلهای، حمايت ازبرنامه غنی سازی اورانيوم

ضد اسرائيل و بسييار مسايل مشابه در عرصه
اين رژيم مورد هجوم. جهانی تحت فشار است

ماهواره ای و تفاسير راديوهایتبليغاتی برنامه های 
بيگانه قرار دارد و مسلما اين تبليغات با توجه به

امپرياليست آمريکا. نارضائی مردم بی اثر نميماند
ميليونها دالر با بی شرمی گستاخانه و عليرغم
مغايرت با کليه قوانين بين المللی برای دخالت در
هامور داخلی ايران رسما بودجه به تصويب رساند
است تا دم نوکران خويش را ببيند و سبيل

مسلما هستند سازمانها. خودفروختگان را چرب کند
و افراد خود فروخته ای که از آمريکا و اسرائيل
پول ميگيرند تا ميهنشان را به زير زنجير اسارت

ما در گذشته پرده از. اين غارتگران بين المللی برند
مونيستحزب ک“روی همدستی سلطنت طلبان و 

برداشته ايم و باز نيزدر اين زمينه “ کارگری ايران
   .برخواهيم داشت

از اين گذشته تشکلهای مشکوک قومی بويژه در
، بلوچستان و خوزستان که فاقد پايگاهآذربايجان

واجتماعی در ايران اند و از منابع امپرياليستی 
، آذربايجان علی، ترکيهاسرائيل( ارتجاعی منطقه

، ايران را تهديد به تجزيه ميکنند وکردهذيه تغ) اوف
ه تالش ميکنند از آب گل آلود دروجود دارند ک

   .منطقه برای خويش ماهی بگيرند
انتخابات ايران در چنين شرايطی برگذار ميشود که
حساسيت ويژه ای در افکار عمومی جهان ايجاد
کرده است و همه نظرها به سمت ايران جلب شده

ئيها تبليغات وسيعی برای دخالت نظامیآمريکا. است
  .در ايران در آمريکا راه انداخته اند

.باين سبب اين انتخابات يک ُبردار جهانی نيز دارد
ترس رژيم جمهوری اسالمی در اين است که نامزد
رياست جمهوری در ايران مورد نفرت عمومی باشد

عدم شرکت مردم. و مردم در انتخابات شرکت نکنند
تخابات و خالی ماندن حوزه های رای گيریدر ان

 ظاهری نظام جمهوری اسالمی را نيز“مشروعيت“
در جهان از آن ميگيرد و مواضعش را در مقابل

نه تنها مواضع. فشارهای بين المللی تضعيف ميکند
رژيم جمهوری اسالمی را بلکه مواضع امپرياليستها

ی راو ساير حاميان بين المللی رژيم جمهوری اسالم
تضعيف ميکند و آب به آسياب اسرائيل و آمريکا

رژيم جمهوری اسالمی به اين انتخابات. ميريزد
قالبی بر زمينه سانسور و فقدان آزاديهای
،دموکراتيک و ممنوعيت حضور احزاب نياز دارد
وی نياز دارد تا نمای دموکراتيک بخود بگيرد و
يک رياست جمهوری به جهان معرفی کند که در

“اکثريت“و با رای “ کانتخابات دموکراتي“يک 
مردم انتخاب شده است  و با اين کار يکی از وسايل
.تبليغاتی امپرياليستهای آمريکائی را بی اثر ميسازد
هر چه باشد انتخابات قالبی ايران به مراتب از
انتخابات قالبی در عراق و افغانستان که در شرايط

ت ميگيرداشغال نظامی و استعماری صور
 در عراق مردم حتی.است“ دموکراتيک تر“

نامزدهای انتخاباتی را نديده بودند و نميشاختند و
و“ سيا“مهم اين بود که . هنوز هم نميشناسند

. و به آنها اعتماد داشتندنها را ميشناختندآ“ موساد“
در ايران مردم اين جانوران اسالمی را ميشناسند و

 رسانه های گروهی ديدهچهرههای زشت آنها را در
.اند و باين جهت حاضرنيستند آنها را انتخاب کنند
اينکه انتخابات ايران آزاد و دموکراتيک نيست بر

اينکه انتخاب فقط از ميان، کسی پوشيده نيست
بر کسی پوشيده نيست ولی ماهيت اين“ خوديهاست“

دموکراتيزه کردن خاور“تخابات با ماهيت سياست نا
فرقی ندارد و دهان وی را خواهدج بوش  جر“ميانه
جمهوری اسالمی با همان اسلحه ای به جنگ. بست

آمريکا ميرود که وی در عراق و افغانستان و
به... عربستان سعودی و کويت و مراکش و اردن و

  .آن متوسل شده است
جمهوری اسالمی واهمه دارد که گزينش يک نامزد

گ به اعتراضاتبدنام  در پاره ای از شهرهای بزر
انتخابات“ مشروعيت“خيابانی و درگيری بيانجامد و 

 رژيم.قالبی را در افکار عمومی به زير پرسش برد
جمهوری اسالمی به آن چيز که کمتر از همه نياز
دارد آن است که متهم شود که پايگاه مردمی نداشته و

  .رژيمی نظير آقايف در قرقيزستان است
د تا حدودی اين نمايشاتمسلما نبايد فراموش کر

انتخاباتی برای بازار گرمی و کشيدن مردم به صحنه
.رژيم ميکوشد از درگيری با مردم پرهيز کند. است

از سخت. به آنها در پاره ای زمينه های امتياز دهد
مجدد و، حتی سخن از استفاده گيريهای خويش بکاهد

و در ميان است  ای ماهوارهآنتهای از رفع ممنوعيت 
کسی بجرم استفاده از اين آنتهای فعال مورد تعقيب

فهميده اند که اينبخوبی ، زيرا آنها نيز قرار نميگيرد
سلطنت طلبان ماهواره“ هخائی“برنامه های مسخره 

جمهوری اسالمیر در خدمت توجيه رژيم ت بيش،ای
مردم برای بذله. ناست تا متزلزل ساختن پايه های آ

گرمی به اين قيافه های بیگوئی و و تمسخر و سر
  .ريش نگاه ميکنند

در مقابل اين نمايشات انتخاباتی مردم متاسفانه بی
خيانت جناح موسوم به اصالح طلبان. تفاوت شده اند

،و کنفرانس برلينی ها که اپوزيسيون تقلبی بودند
 آنها ميدانند که شرکت.مردم را مايوس ساخته است

يآيد و کسانی انتخابآنها در رای گيری به حساب نم
اين است که. ميشوند که بايد از قبل انتخاب شوند

روحيه عدم شرکت در انتخابات در همه ايران به
اين واقعيت را رژيم جمهوری اسالمی. چشم ميخورد
 سال با حکومت٢٦رژيمی که به مدت . نيز ميداند

نظامی در ايران بر سر کار است ممکن نيست اين
رژيم ولی از انفجار اين نيروی. دتحوالت را نشناس

اين است که يونسی وزير. عظيم نارضائی ميهراسد
اطالعات به صراحت اعالم کرده است که تحريم
کردن انتخابات به معنی اقدام بر عليه امنيت کشور و
.مترادف با سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی است

فرق است ميان تحريم. سخنان وی بی ربط نيست
  . عدم شرکت در انتخاباتکردن و 

آن کس که در انتخابات شرکت نميکند يک تصميم
قصد دارد در روز انتهابات در. فردی گرفته است

ولی آنکس. خانه بماند و به پای صندوقهای رای نرود
، نقش فعالی بهکه تحريم ميکند خطابش به مردم است

عهده گرفته است و نه تنها خودش در انتخابات
د از بقيه نيز ميطلبد در انتخابات شرکتشرکت نميکن

، سازماندهی وی برای اين کار اعالميه ميدهد.نکنند
، تبليغ ميکند و برای تماس با مردم ميرود و درميکند

، کار اقناعی ميکند و بدنبالصحنه حضور فعال دارد
اگر کار. نتيجه قابل دسترسی و زودرس است
 کار به نزاعانتخابات قالبی با مشکل روبرو شود و

جناحهای گوناگون حاکميت بکشد وی امکان بسيج
.مردم را برای کشيدنشان به خيابانها پيدا ميکند
مردمی که در جنبش تحريم انتخابات شرکت دارند با
آنها که با يک اقدام فردی در خانه مانده اند فرق

جنبش تحريم خواهان يک نتيجه مثبت و گويا. دارند
  .ش خستگی ناپذيرش استبرای مبارزه و تال
  ۶  بقيه در صفحه...برای جنبش تحريم

  ...تحريم انتخابات
، ترس افتادن از چاله به چاه ولترناتيو حکومتیآ

ها عواملی هستند که“هخائيسم“ترس از ميدانداری 
جمهوریمتاسفانه در اقشاری از مردم به نفع رژيم 

اسالمی و حفظ وضع موجود کار ميکند و مردم را
با يک محافظه کاری محتاطانه ای روبرو ساخته و
.از يکدستی آنها در مبارزه با رژيم جلو ميگيرند
تعيين بودجه برای سرنگونی رژيم جمهوری
اسالمی در کنگره آمريکا بجای اينکه رژيم را
متزلزل کند در خدمت توجيه و تقويت رژيم

مردم ايران حاضر. جمهوری اسالمی خواهد بود
نيستند چماق دست عمال امپرياليستها شوند و در
راه آنها خون دهند و اين است که از قبل شکست و

سلطنت“ رفراندم“بی ثمری برنامه هائی نظير 
 مردم ايران برای سلطنت طلبان تره.پيداستطلبان 

کهم خورد نميکنند اين است که برای آنها ي
جمهوری مترقی تر و از نظر تاريخی پيشرفته تر
مطرح است تا بازگشت به اعماق قرون و زباله دان

  .تاريخ
امپرياليستها با سرمايه گذاريهای فراوان با بسيج
ستون پنجم خويش و استفاده از نارضائی مردم در
ممالکی که جناحهای دزد و فاسد بر سر کار بودند

بای خويش رژيمهای موردتوانستند در رقابت با رق
عالقه خويش را از درون اپوزيسيون موجود آن

بر سر کار“ رنگين“ و “دموکرات“کشورها به نام 
نمونه های اين وضعيت را در اوکراين. آورند

ميبينيم که دزدهای جديد آمريکائی جای دزدهای
،در قرقيزستان. سابق روسی را گرفته اند

تبليغات. ت وضع بهتر از اين نيسگرجستان
امپرياليستی در جهان اينگونه است که گويا يک
روند دموکراتيزه شدن به رهبری نئو ليبرالها در

جهانی شدن سرمايه. جهان در حال گسترش است
فضای.  نياز دارد“ دموکراسی“به جهانی شدن 

تبليغاتی جهانی  به ضرر رژيمهائی نظير جمهوری
  .اسالمی ايران است

آمريکا که در منطقه حضور نظامیامپرياليستهای 
مستقيمی دارند و با تقلب و فشار و آدمکشی
انتخابات تقلبی به مردم افغانستان و عراق تحميل

دموکراتيزه کردن“کرده اند حال پرچم دروغين 
 را به کف گرفته و از عربستان سعودی“خاورميانه

خواهش کرده اند برای حفظ ظاهر نيز شده چند
 انتخاباتی برپا کند تا مانعی بر سرصندوق نمايشی

راه مسخره بودن يورش ايدئولوژيک امپرياليستها
در کويت وضع. از نظر تبليغاتی وجود نداشته باشد

در مراکش. به همان صورت سابق باقی مانده است
 علم شده که با“کميسيون کشف حقيقت“پادشاهی 

هزار و يک شرط پيوند خورده و فاقد هر گونه
 عملی است و اظهارات حقيقتجويان ونتايج

پژوهشگران نبايد پايه های فاسد رژيم دست نشانده
نبايد نامی از جانيان به. مراکش را متزلزل گرداند

.ميان آورد و آنها را مورد تعقيب قرار دهد
کميسيونی برای زدن حرف مفت ايجاد شده است که
برای پاره ای روشنفکران بی بو و خاصيت آخرين

،، کميسيونی برای کتمان حقيقتم تاريخ استکال
، کميسيونی برایکميسيونی برای تظاهر به حقيقت

نظير همان. الپوشانی تاريخ و در سطح ماندن
کميسيون مسخره ای که سلطنت طلبان ايران برای
کتمان جنايات و خيانتها دودمان پهلوی مطرح

همه اين کالشيها بخشی از سياست. ميکنند
  .است“ يزه کردن خاور ميانهدموکرات“

رژيم جمهوری اسالمی بشدت در زمينه قتل توام با
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

با لحن تهديدرا “ شهيد زنده“تغذيه مصنوعی 
ناميد و تهديد کرد“ تروريسم پزشکی“يزی آم
زمان آن فرا خواهد رسيد که مسئولين اين کار“

  .“حساب پس دهند
نامزد سابق رياست جمهوری جمهوريخواهان که
رهبری مسيحی های دست راستی را بعهده دارد

مورد“ Pat Robertsonپات روبرتسون “بنام آقای 
 عنوان“به امر قاضیقتل “را “ تری شايوو„خانم 

تری„کرد و انگشت اتهام را به سوی شوهر خانم 
کامال روشن“بلند کرد و اعالم داشت که “ شايوو

تری„همسر خانم -“  شايوومايکل “است که 
  .“ آرزوی قتل همسرش را ميکرده است-“شايوو

جنبش بنيادگرائی مذهبی در زمان رياست جمهوری
جرج دبليو بوش به جائی رسيده است که دست

خوندهای ايران را از پشت بسته است و آنها را روآ
به نوشته نشريه نيويورک تايمز که. سفيد کرده است

در پيرامون نفوذ بنيادگرايان مذهبی اظهار نظر
 درصد از آموزگاران آمريکائی٣٧کرده است 

ناراحت اند از اينکه بايد در کنار تئوری علمی
ئنات راو کا، خلق شدن انسان تکامل تدريجی بشر

 به عنوان تئوری محتمل ديگر به خوردتوسط خدا
نشريه واشنگتن پست گزارش .دانش آموزان دهند

ميدهد که کار به جائی رسيده است که بسياری از
داروخانه ها حرفه شريف درمان مردم را فراموش
کرده و از فروش داروهای ضد حاملگی و

  .پيشگيری از بارداری خودداری ميکنند
هنگها ميان تمدن و دانش با بربريت مذهبیجنگ فر

و خرافات قرون وسطائی مغلوبه است و حتی بعد
بقول سخنگويان“ تری شايوو„از مرگ خانم 

مسيحيان بنيادگرا که همان حزب اللهی های
آنها در. خودمان باشند تازه شروع شده است

خيابانها راه ميافتند و خويشاوندان همسر خانم
را در روز روشن تهديد به ضرب و“  تری شايوو„

شتم و مرگ ميکنند و مامورين انتظامی آمريکا
شاهد بی طرف اين کارزار ارتجاعی هستند و

  .  نميکنند“لباس شخصی ها“دخالتی در کار آن 
يکی از متخصصين پزشکی سفارشی موسسه 

 .Drدکتر سانيای گوپتا “ بنام “سی ان ان“تبليغاتی 
Sanjay Gupta “ر مقابل شگفتی همه د

 تمام،کارشناسان علمی جهان و دانشگاههای معتبر
دانش عصب شناسی را به زير پرسش کشيد و بی

اين“اعتبار اعالم کرد و با جسارت بر آن افزود که 
رشته علمی  هرگز قادر نيست فاکتهای علمی در
اختيار ما بگذارد که بر اساس آن قوه قضائيه قادر

  .“در مورد مرگ و زندگی باشندبه اتخاذ تصميمی 
 يک دکتر روسی متخصص“فوکس نيوز“گوينده 

را تائيد“ تری شايوو„اعصاب را که  مرگ خانم 
 تشبيه کرد و“حجب دکتر گوالک“کرده بود به 

به“ تری شايوو„نامش را با ياری خويشاوندان 
معلوم شد که چيزی. دکتر فرانکشتين عوض کردند

تهم به روش استالينی بکنندنمانده است که وی را م
را نيز به پای استالين“ تری شايوو„و مرگ 
  .   بنويسند

جرج واکر بوش و فرقه های عجيب و غريب
بشريت و“مذهبی آمريکا ناگهان به پاسداران 

 بدل شدند و اين در حالی است که روزانه“زندگی
  .صدها نفر را در افغانستان و عراق سر ميبرند

سخنرانی پر آب و تاب تبليغاتی جرج بوش در يک 
اساس هر تمدنی بر وظيفه مستکبران “ :بيان کرد

و فراموش “ در حمايت از مستضعفان استوار است
  ١١ بقيه در صفحه...کرد اضافه کند که

  ...تحريم انتخابات
، فرصتهای مانور، تبليغات، آکسيونها زمينه عمليات

بيشتر باز است و اين است که رژيم را ترسانده است
 رژيم عدم.و به دستگيری و سرکوب تهديد ميکند

شرکت مردم را در انتخابات پذيرفته است ولی
  . ت اجتماعی تحريم را نمی پذيردحرک

حزب ما بر آن است که بايد اين انتخابات قالبی را
.تحريم بايد به يک حرکت فعال بدل شود. تحريم کرد

رفقای ما بايد مردم را به عدم شرکت در انتخابات و
مهم اين نيست که رژيم رای به. تحريم آن فرا بخوانند

 در اينصندوقها ميريزد مهم آن است که مردم
عرصه بسيج شده و آموزش سياسی ميبينند و رژيم را
با مشکالت تقلب در انتخابات روبروميسازند و

اين فشار. نميگذارند آب خوش از گلويش پائين رود
از پائين به تضاد در باال منجر ميشود و آنها را به
اشتباه وادار ميکند و اين زمان فرصتهای نيروهای

  .دانقالبی افزون ميگرد
ما در عين حال تبليغ ميکنيم که در شرايط خفقان

،  ممنوعيت آزادی، فقدان احزاب سياسیسياسی
 نبود تشکلها و سازمانهای صنفی و،مطبوعات
خابات آزاد حرفت، وجود زندانيان سياسی، انسياسی

 ايران در اشغال قوای آمريکا نيست که.مفت است
اد کردههمين وضعيت را در عراق و افغانستان ايج

در ايران حاکميت جمهوری اسالمی همان. است
.وضعيت عراق را به مردم ايران تحميل کرده است
رژيم جمهوری اسالمی خود را سد راه هر تحول
دموکراتيک در ايران اعالم داشته است و اين است
که بايد شعار فعال تحريم انتخابات را با نقش و

رژيم سرمايهفعاليت روشنگرانه به شعار سرنگونی 
داری جمهوری اسالمی ارتقاء داد تا روشن شود که

 را بايد شکست تا آب زالل“ضد دموکراتيک“سد 
حزب کار. دموکراسی و آزادی جاری شود

در اين راه گام ميگذارد و از همه می)  توفان(ايران
طلبد در اين عرصه برای ايجاد يک جنبش ضد

  .کنندتحريم فعال باشند و آنرا سازماندهی 
  

***** 

  ...يکی از نمايندگان 
پزشکان وی را جواب کرده بودند ولی الزم بود.   اقتصادی

از تشييع جسد وی حداکثر استفاده از امکانات تبليغاتی را
جنبه اقتصادی همه جانبه را منظور نظربعمل آورد و 

از ماهها قبل نيمرخ و تمام رخ وی را از پنجره باز و. داشت
نيمه باز نشان ميدادند و در سراسر جهان برای تجليل از وی

هر روز توريستهای بيکار . افکار عمومی بسيج ميکردند
زير پنجره بيمارستان پاپ صف ميکشيدند تا شاهد باشند که

اخبار رسانه های.  نفسش در ميآيد يا در نمی آيدآيا پاپ
گروهی در بهترين ساعات شب مملو از اين صحنه سازيها

آنها ميخواستند مذهب کاتوليک را تقويت کنند و نظر . بود
جوانان را که بشدت نسبت به مذهب بی تفاوت شده اند بخود

مارکس مرد زنده باد“: شعار آنها اين بود. جلب نمايند
رسانه های.  و بر اين مبنا برنامه ريزی ميکردند“مسيح

، مطبوعات و سياستمداران از مدتها قبل برای اين گروهی
وقتی وی. ظار نقشه ميکشيدند و آماده ميشدندروز قابل انت

درگذشت دولت ايتاليا برای پذيرش چند صد هزار نفر تشيع
کنندگان جنازه وی بر خالف ادعاهای دروغش که گويا از

. آمادگی کامل داشت،تقبال بی حد مردم غافلگير شده استاس
آنها ميدانستند که سران کشورها را کجا جا دهند و چگونه جا

، آدمها را چگونه رديف کنند تا خيابانها بسته شود ودهند
. و به تشييع جنازه ابهت فراوان دهدصفها طوالنی گردد

.يار خوبی بودبرای دولت ايتاليا هجوم مومنان منبع درآمد بس
ولی عليرغم تبليغات فراوان که گويا چهار ميليون در تشييع
جنازه شرکت کرده اند حاکی از آن نيست که با واقعيت 
منطبق باشد زيرا همه مساحت خيابانهای رم  در پيرامون
ميدان مرکزی واتيکان چهار ميليون متر مربع بازاء هر

  . نفريک متر مربع نيست
ين افراد صرفا بعلت کنجکاوی به تشييعمسلما بخشی از ا

جنازه رفته اند و نه بخاطر اعتقادات مذهبی ولی عليرغم اين 
حتی اگر يک ميليون نفر نيز در اين مراسم شرکت کرده

هجوم اين. باشند از نيروی جهالت عمومی پرده برداشته اند
فريب خوردگان به رم از قدرت مذهب و ريشه های سخت

آداب و رسوم جان سخت قرون حکايت ميکند آن در سنتها و 
و نشان ميدهد که مبارزه با اين قطب ارتجاع تا به چه حد با

اين دشواری در عين حال ناشی از. مشکالت روبرو است
آن است که بورژوازی امپرياليستی به اين نيرو برای مبارزه

، کليسا را تقويت ميکند. با زحمتکشان و عليه آنها نياز دارد
، آنجا که الزم آيد دولت با سياستفاتش را ميپوشاندکثا

مخلوط ميشود و معجونی برای مسموميت عمومی فراهم
تبليغات دروغگين در مورد پاپ بحد تهوع آوری. ميآورد

انتخاب مقام جديدی به اين. زندگی مردم را پر کرده بود
سمت که در آلمان به دشمنی با زنان و حقوق آنها سرآمد

ی از سياه ترين چهره های مذهبی اين کشوراست و يک
محسوب ميشود هرگز مورد تائيد مردم آلمان و بويژه زنان

هنوز کليسای کاتوليک آلمان ماليات مذهبی از. قرار نگرفت
، مالياتی که نتيجه سازش ميان هيتلر و دربارمردم ميگيرد

 بهمين جهت واتيکان همواره در طی جنگ و .اتيکان بودو
جامعه. آن با فاشيستها و نازيها همکاری ميکردبعد از 

در. پيشرفته نميتواند از تفاله های قرون وسطا زندگی کند
 به بيماری ءحاليکه روزانه هزاران نفر در افريقا بعلت ابتال

ايدز جان ميدهند و خانواده ها پاشيده ميشود چه پاپ قبلی و
 بارداریچه پاپ جديد مخالف استفاده از وسايل جلوگيری از
آنها در. هستند و آنرا دخالت در کار خدا جلوه ميدهند

،زمانيکه کنترل رشد جمعيت و توليد مثل را که در آسيا
آفريقا و آمريکای التين به يکی از معضالت جوامع بدل شده
است نادرست و عملی نا صواب بجا ميآورند با کنترل

ريقرشد جمعيت بويژه اگر آفريقائی باشد از ططبيعی 
ويروس ايدز موافقند و آنرا مغايرتی با خواست پروردگار

آخر ويروس ايدز را نيز خدا آفريده است و اگر بد. نميبينند
   ٧ بقيه در صفحه ...وی بر اين . بود نميآفريد

  ...خانم"شهيد زنده 
را بنحو تکانرسانه های گروهی “ بی طرفی“افسانه 

بی، جعل و تزوير از رخسار دهنده ای برمال  کردند
مجريان هفت رنگ و خوش حقوق و مزايای آنهاريش 

 که با رحمت ايزدی دهان به سخن ميگشودندجاری شد
سخن بر سر.  آذين ميبستند“رحيم“را با واژه و نام وی 

رسانه های جمهوری اسالمی نيست بر سر رسانه های
گروهی مذهبی آمريکائی است که در هنگام تجاوز به
عراق رحمت ايزدی را فراموش کرده از جباريت خدا

  .سخن ميگفتند
 يک کشيش خوش“ Randall Terry تری راندال “آقای 

ه و بنيانگذار جنبش دست راستیقيافه و با سوء سابق
که اعضايش بيمارستانهای زنان را“ حق حيات“

محاصره کرده و بر ضد سقط جنين تظاهرات ميکردند
به قتل و آتشسوزی دست“ حق حيات“و برای قبوالندن 

 را به کف آورده“شهيد زنده“سخنگوی خانواده ميزدند 
رسانه های گروهی آمريکا در مورد گذشته. است
خويش“ دموکراتيک“يک اين موجود بر مبنای حق تار

سکوت مطلق کرده اند تا مردم آمريکا متوجه نشوند با
  .چه جانورانی سر و کار دارند

 سخنگوی پارلمانی“ Tom DeLayتوم د الی “آقای 
اکثريت جمهوريخواهان در کنگره آمريکا پايان دادن به
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 ٧                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران   ١٣٨۴  خرداد– ۶٣      شماره 

 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

  ...يکی از نمايندگان  
ارزيابی است که اگر جوانان پرهيزکاری را پيشه کنند و 

دهند و يا فقط به يکتا به عشق قبل از ازدواج تن در ن
همسری قانع بوده و  وفاداری در زندگی مشترک را 

در . هدف قرار دهند آنوقت ويروس ايدز توزيع نميشود
قاموس واتيکان ويروس ايدز ابزاری برای تربيت 

اين مالهای کاتوليک که حتی در مسئله . مذهبی است
 ، ايدز راسقط جنين از مالهای ايران نيز عقب مانده ترند

 و از به حساب می آورندو زناکاران کفاره گناهکاران 
  .کشت و کشتار آن واهمه ای ندارند

در حاليکه در جمهوری اسالمی ايران زنان در پيکار 
شايان تقديری موفق شده اند بسياری از حقوق خويش را 
به رژيم ماليان بقبوالنند و از حق طالق برخوردار 

در زندگی مردم باشند کليسای کاتوليک سعی ميکند 
دخالت روز افزون کند و از طريق قانون اساسی اتحاديه 
اروپا امتيازات از دست داده خويش را مجددا به کف 

 تن از نمايندگان ٥٣ تعداد ٢٠٠٢در فوريه سال . آورد
، صراحتا  که از احزاب گوناگون بودندپارلمان اروپا

را “ ج و طالقمداخالت بارگاه مقدس در امر ازدوا“
آنها با مقاومت خويش نشان دادند که . کوم کردندمح

حاضر نيستند قوانين شرعی واتيکان را به جای قوانين 
عرفی بپذيرند و مثال ازدواج زن و مرد را امری آسمانی 
و ابدی دانسته و طالق را مترادف گناهکاری جلوه داده 
و زنی را که از همسر اولش بعلت ازدواج ناموفق جدا 

زدواج کرده فاحشه خوانده و تکفير کنند و شده و مجددا ا
پاپ با يک تهاجم دورانديشانه . سنگسار نمايند

 طی سخنراانی خويش ١٩٨٨ايدئولوژيک در همان سال 
بعنوان عضو ناظر اتحاديه اروپا در پارلمان اروپا به 
نمايندگان گوشزد کرد که مبحث مسيحيت را از 

اين . گفتگوهای عمومی در سطح اروپا خارج نکنند
سخنرانی يک هشدار به تمام معنا به نمايندگان و دول 

اين ايده را ما در افکار نژاد پرستانه . اروپا بود
نبرد “در کتاب ئی اآمريک“ هانتيگتون“پروفسور 
رسالت “: وی چنين گفت.  نيز پيدا ميکنيم“فرهنگها

مسيحيت اعالم حضور در تمامی عرصه های وجود 
خود ميدانم بر اين نکته تاکيد بنابر اين وظيفه ی . است

چنانچه روزی بنيادهای مذهبی و مسيحی اين : کنم که 
يد قرار بگيرند و به يک باره هرگونه دتر قاره مورد

، ، در آن صورتاستنادی به اخالقيات کنار گذاشته شود
دامنه ی نتايج حاصل به مراتب فراتر از دور ريختن 

ا سخنان خمينی اين سخنان ب. “ميراث اروپا خواهد بود
فرقی ندارد که دخالت ميراث اسالم را در همه عرصه 

پاپ در پی آن بود که اروپای متحد . های وجود می طلبد
را بر اساس ميراث فرهنگی مسيحيت پی نهد و 
دستآوردهای انقالب فرانسه را بدور افکند و ميراث 

  .خوارانش نيز به اين راه ميروند
 مرزهای جغرافيائی و بولدوزر جهانی شدن سرمايه که

فرهنگی را ميکوبد و درهم ميشکند در عين اينکه 
کارخانه پولسازی و غنی کردن برای اقليت ناچيزی در 
جهان است از دهانه عقبش نعش و بی خانمانی و فقر و 

سيل انبوهی از مردمان که . پا برهنگی بيرون ميريزد
اميد به آينده نداشته و در انتظار مرگ زودرسند يک 
نيروی ناآگاه ولی بالقوه معترض را برای طغيان 

مذهب بايد اين مواد انفجاری را . اجتماعی تشکيل ميدهند
جهانی کردن مذهب و تبليغ مسيحيت و . کنترل کند

زندگی آن دنيائی بخشی از سياست و مبارزه 
. ايدئولوژيک سرمايه امپرياليستی در جهان امروز است

جهانی به اين سالح طبقات حاکمه و چاکران سرمايه 
پاپ مکمل راکفلر . اسارت روحی زحمتکشان نياز دارند

سرمايه باين نيروی تخدير . و مورگان و نظاير آنهاست
  . اعتراض انسانی چنگ مياندازد

مذهب بطور کلی نماينده جهالت و در خدمت تحميق 

موسسات مذهبی بنيادهائی هستند که مشتی. مردم است
پرورش ميدهند که از کار توليدی طفيلی را در درون خود 

چه مستقيم و چه غير مستقيم بدورند و در يک کالم با
آنها برای حفظ موقعيت خويش. مفتخوری زندگی ميکنند

اين روحانيون . نياز دارند که به جهل عمومی دامن زنند
خودشان کمتر از مردم عادی به آنچه ميگويند اعتقاد

ی هستند که براه انداخته اندآنها کارفرماهای دکانهائ. دارند
سرمايه های اين . و بايد حداکثر سود ممکن را از آن ببرند

بنيادهای مذهبی دقيقا بر اساس قانون بهره کشی و غارت
سرمايه داری عمل ميکنند و بهمين جهت است که
روحانيون تالش دارند چادر تقدس و استتار بر سر سرمايه

خوانندگان خود را جسته وما برای اينکه . های خود بکشند
گريخته با مسايل پشت پرده واتيکان تا حدودی آشنا کينم به 

  .      پاره ای از واقعيتها اشاره ميکنيم
نشريه زود دويچه سايتونگ بزبان آلمانی در ماه اوت سال

کارمند“     Luigi Mennini نينیلوئيجی ِم“ : نوشت١٩٩٧
 سالگی بدردو٨٧ در سن “ IOR“سابق بانک واتيکان  

پل مارسينکوس “مشترکا با اسقف  “نينیِم“. حيات گفت
Paul Marcinkus  “دستشان در ماجرای ورشکستگی

 و مرگ بانکدار“Banco Ambrosianoبانکو آمبروسيانو “
...آلوده بود“ Robero Calviروبرتو کالوی  “ايتاليائی 

 دستگير شد ولی به علت داليل١٩٨١ در سال “نينیِم“
 واتيکان با ١٩٨٧سال در .  سالمتی آزاد گشتاشی ازن

دستگيری وی مخالفت نمود زيرا بر اساس توافقنامه
 يستندن، مراجع قضائی ايتاليا مجاز واتيکان با دولت ايتاليا

کارمندان موسسات واتيکان را مورد پيگرد حقوقی و
 . “جزائی قرار دهند

که يک“  Paul Marcinkusپل مارسينکوس “آقای اسقف 
اسقف آمريکائی ساکن شيکاگو و از تبار ليتوانی بود همه

 وی توسط.بود“ بانکدار خدا“کاره بانک واتيکان و 
دستگاه عريض و طويل و ملکوتی و بانک مقدس واتيکان
در معامالت بورس که عملی طفيليگرانه برای غارت
دسترنج مردم است و کوچکترين نقش توليدی ندارد به

“بانک خدا“ليون دالر پول سياه از طريق  مي٥٠٠صدور 
دولت ايتاليا که ميخواست ماليات سودهای. دست زد

سرشار از معامالت سود آور بورس را به کف آورد در
مافيا. مقابل ديوار مقدس واتيکان با مشکل روبرو ميشد

و چاقو نميتوانست دسته. لباس روحانی به تن کرده بود
  .  خود را ببرد
ل قبل از ژان پل دوم که در گذشته نزديکژان پل او

،عمرش را با هوچيگری و تبليغات گوشخراش به ما داد
آلبينو “نام واقعی پاپ ژان پل اول . پاپ دربار واتيکان بود

وی که از يک خانواده فقير.  بود“Albino Lucianiلوچيانيز
ايتاليائی منشاء ميگرفت و در دوران کودکيش با زندگی

 و مصيبتهای زحمتکشان آشنا شده بود تا حدیطبقه کارگر
از خمير مايه ديگر بود و فکر ميکرد پس از اينکه با
مشکالت فراوان و در اثر رقابتهای درون کليسا پس از
انتخابات بی نتيجه به عنوان تنها راه حل موجود برگزيده
شده بود توانائی آنرا دارد تا سر از کار دستگاه مافيائی

وی در فکر اصالحات در. توليک بدر آوردکليسای کا
کليسا بود و پاره ای از عناصر مظنون و سوء پيشينه دار
شناخته شده را در فهرست اسامی منتخب خويش برای 

وی به اسنادی . تصفيه و پاکيزگی خويش وارد کرده بود
دست يافت که فقط مطالعه همين اسناد ناچيز تکان دهنده

 آنوقت مافيای مذهبی دست.وی نيز تکان خورد. است
بکار شد تا کک اين موی دماغ را که پا را از گليم خودش

٢٩ و يا در شب ٢٨در غروب . فراتر نهاده بود بکند
 روز پس از انتخاب وی جسدش٣٣ تنها ١٩٧٨سپتامبر 
دليل مرگ نيز ناشناخته. زمان مرگ معلوم نشد. را يافتند

د حال از طريقعمری را که خدا به وی داده بو. ماند
چه دليلی از اين منطق مذهبی. عزرائيل از وی بازميستاند

  .پزشک قانونی جرات بررسی را نيافت. قدرتمندتر است

مطالب جسته و گريخته ايکه شما در اين نوشته حزب 
مورد مطالعه قرار ميدهيد اقتباس از ) توفان(کار ايران 

بنام “ صفحه ايست که تحت عنوان ٤٦٤کتاب جيبی 
برشته “ David A. Yallop يالوپ  .داويد آ“توسط “ خدا

تحرير در آمده و از پر فروشترين کتب وقت سال 
، اين کتاب به زبانهای ايتاليائی. شناخته شده است

، انگليسی و آلمانی و پاره ای زبانهای ديگر فرانسوی
“ توفان“حزب ما به همه خوانندگان . ترجمه شده است

، تکان دهنده و ، هيجان انگيزمطالعه اين اثر مستند
 در اين اثر شما به نقش .روشنگرانه را توصيه ميکند

اين را . کثيف مذهب بعنوان افيون توده ها پی ميبريد
  . خود آنها ميگويند،کمونيستها نمی گويند

 در مبارزه ١٩٧٨نويسنده می آورد که اگر در اکتبر 
نال بيرحمانه و ّسری درون واتيکان جريان داشت کاردي

آلبينو “، دنباله فعاليتهای  پيروز ميشد“Benelliبنلی “
را يعنی همان پاپ ژان اول “ Albino Lucianiلوچيانيز
، مجبور بود استعفاء دهد“  Codyکدی “ آنوقت .ميگرفت

، مقامهای خود را از دست ميداد“  Villotويلوت “
“ نينیِم“ و “De Strobel شتروبل ِد“ ، “مارسينکوس“

واتيکان اخراج ميشد و شايد هم پرونده قتل پاپ از بانک 
 رای کمتر ٩که “  بنلی“ ولی بجای .ژان اول رو ميشد

کارول ويتيال “آورد کاردينالی گمنامی از لهستان بنام 
Karol Wojtylas“ بنلی “  انتخاب شد که نقطه مقابل

Benelli  “بود.  
خاصيت اين انتخاب آن بود که تقلبات و دسيسه ها و 

، ه ها و دخالتها و تجاوزات و کالهبرداريهاتوطئ
 و “Loge P-٢2لژ بد نام پ“ با ،اخاذيها، همکاری با مافيا

ادامه “ سيا“فراماسيونری  و مسئولين امنيتی ايتاليا و 
لژ “.  و آب از آب در خانه خدا تکان نخوردپيدا کند

 همان سازمان دست راستی و مخفی است که بانی “٢پ
تگاه راه آهن بلونيا در ايتاليا بود و بمب گذاری در ايس

ميخواستند اين جنايت را به پای کمونيستها بنويسند که 
در آن زمان مسئول اين حادثه که دستش رو . موفق نشدند

شده بود به سوئيس فرار کرد که به علت فقدان قرارداد 
استرداد مجرمين بين دو کشور قوه مجريه ايتاليا با 

سازمان وی همه . رضايت از تحويل وی خودداری کرد
 عضو داشت که رهبران ٩٦٢. نترل ميکردايتاليا را ک

، ، دانشمندان، نشريات، سازمان امنيت، پليسارتش
 چلی“. وزراء و نمايندگان مجلس را در بر ميگرفت

Gelli “ که تحت تعقيب قرار گرفت و حضورش در 
اروپا خطرناک بود با تغيير چهره اش  تا شناخته نشود 

اومبرتو “ا به موقع برای افتادن آب از آسياب همراه ب
 به اورگوئه رفت و در آنجا بدون هراس از “اوتوالنی

اين فرد مشاور . خطر تحويل به زندگی ادامه داد
 در آرژانتين بود و سازمانی مافيائی نيز در “پرون“

  .آمريکای جنوبی بپا کرده بود
ژان پل دوم وقتی به مسند حکومت کليسای کاتوليک 

 پاپ قبلی و نيات جلوس کرد به همه تحقيات و گزارشات
. و اهداف وی در تغييراتی که در نظر داشت دست يافت

اسرار مالی و سرمايه گذاريهای واتيکان و پولشوئی آنها 
که )  اسقف پل مارسينکوس(“بانکدار خدا“را از طريق 

 وی خبر . ميدانست،در راس بانک واتيکان قرار داشت
کدی “ داشت که پاپ قبلی قصد داشته شارالتانی را بنام

Cody “وی خبردار شد که واتيکان .   از کار برکنار کند
وی خبر داشت که . از جاسوسان فراماسون پر شده است

مذاکراتی ميان پاپ قبلی و دولت آمريکا در مورد 
پيشگيری از افزايش رشد سريع جمعيت بويژه در افريقا 

در ميان بوده و تالشهائی برای طرح نظريه پيشگيری 
که “ Villotويلوت “.  صورت گرفته استاز بارداری 

از اين مذاکرات مطلع بوده است آن را در اختيار پاپ 
وی از چاپ دالرهای تقلبی که از . جديد قرار داده ست

   ٨ بقيه در صفحه ...طريق بانکهای ئاتيکان 
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 ر خدمت تأمين مالیباور کرد که يک برنامه اروپايی د
سازمانی قرار بگيرد که فلسفه آن در تقابل کامل با هدف

دلور و ژاک سانته تعريف  هايی باشد که در گذشته ژاک
احترام متقابل و“، “رواداری و چند گرايی“: کرده بودند

همبستگی با “،“تفاوت های جنسيتی و مذهبی قبول
  .“دی بيانآزا“  و“مردمانی که بی چيز تر از همه هستند

 ی، به تقاضای اکيد رم، برای اروپا الويت قائلاپوس دوا
، از سخنگوی مرکزی اين تشکيالت ١٩٩٣در . شده است

 Giuseppe در رم، از آقای گيوسپه کوريليانو
Corigliano  پرسيدند که آيا بارگاه مقدس، مأموريت

او هم فرياد. کرده است ی محولاپوس دوخاصی را به ا
  اين تعهد بيشتر از هر جايی در زمينه“!اروپا“: رآوردب

خود را نشان می) سقط جنين و کنترل مواليد(جنسيت 
خالف اصول و ی براپوس دودر اين مورد نيز ا. دهد

آن هم به ياری. هدف های اتحاديه اروپا گام بر می دارد
  !نهاد ها واريز کرده اند پولی که همين
   یاپوس دوهزينه مالی ا

 Javier Etchevarriaخاوير اچه واريا“عاليجناب ١٩٩۴ر د
ی در رم، اعضای سازمان را به ايجاداپوس دونماينده ا“ 

غالب در) هدونيسم (“خوشباشی“ يک خط ماژينو عليه
به موازات اين جريان، انجمن. اروپای غربی فراخواند

هايی در سايه فعالند تا در داخل حکومت ها و نهادها نفوذ
 آنها برای رسيدن به اهداف شان کنفرانس های.کنند

متعددی برگزار می کنند يا با افراد فعال ضد سقط جنين 
  .تماس می گيرند

پروژه های متعددی وجود دارند که سازمان های وابسته
ی ساخته و پرداخته اند اما از طرف اتحاديهاپوس دوبه ا

جمع آوری پول از طرف. اروپا تامين مالی می شوند
و بنياد) آلمان(دانوب -، بنياد رن)سوئد(نياد ليمات ب

اين سه.  تحقق يافته است)ICU(ايتاليايی تعاون دانشگاهی 
با توجه به اين که. بنياد ارتباط تنگاتنگی با يکديگر دارند

فعاليت اينان از طريق واسطه ها و سازمان های متعددی
د دنبال می شود، مسؤالن اروپا به دشواری می توانن
تشخيص بدهند که کدام يک از ميان آنان ممکن است در

بنابراين، کامال . ی قرار داشته باشداپوس دوخدمت ا
محتمل است که از طريق اين گونه موازی کاری ها

ی چندين بار کمک مالی دريافت کنند،اپوس دوتشکيالت ا
  !بی آن که کسی متوجه اين قضيه شود

ی را در رم، است که دفترهاي ICU بهترين نمونه
اين. بروکسل، بيروت، هنگ کنگ و مانيل باز کرده است

ی نقشی تعيين اپوس دوبنياد در تامين مالی دانشگاه های ا
)اسپانسر(اين بنياد سازمانده و پشتيبان مالی. کننده دارد

 است و“کنگره های ساالنه  محصالن و دانشجويان“
يری ی تالش می کند در ميان جوانان عضو گاپوس دوا

اتحاديه اروپا نيز پروژه های. کرده آنها را به رم بفرستد
  .بنياد را از نظر مالی تامين می کند

  يو در سطح- سی- دانوب، بنياد ليمات و آی-بنياد رن
. جهان با يکديگر همکاری می کنند، از جمله در فيليپين

، دانشگاه آسيا و اقيانوس١٩٩۵آنها در اين کشور، در 
را (University of Asia and the Pacific /UA&P) آرام

ايجاد کرده اند و همه ی اين ها باز هم به برکت کمک 
  .های اتحاديه اروپا

گاه پيش می آيد که ،یاپوس دوجدا از اقدامات مستقيم ا
اتحاديه ی اروپا، ندانسته، از پروژه هايی در سطح ملی
حمايت می کند که از طرف سازمان های نزديک به آن 

 - ريان پيش برده می شوند، مثْال مرکز رمی اليسج
ادوکدسيونه، لوورو، اينستروتسيونه، اسپورت، بنياد 

 يا انجمن  (FRUI)یخوابگاه های دانشگاهی بين الملل
که  (Actec) بلژيکی همکاری فرهنگی، فنی و پرورشی

 فرانک بلژيک در٧٩۵١۶٣(پول هم دريافت کرده است 
  .رو يو٢٠٠٠٠ معادل -١٩٩۶سال 

اقدام عاجل، در حال حاضر، مراقبت بر وجود شفافيت

 ه بشريت استجنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت علي

  ...يکی از نمايندگان 
وی از . و ابوابجمعی آنها به بازار ميآيد خبر دار شد

کوتاه .  و بانکهای واتيکان با خبر بود“٢لژ پ“رابطه 
کنيم پاپ ژان دوم پس از قتل پاپ ژان اول همه امکانات 
را در دست داشت تا به تغييرات ضروری در دربار 

برعکس . ولی آب از آب تکان نخورد. واتيکان بپردازد
وی زير بغل همه کالهبرداران و شيادان قبلی را گرفت و 

داد تا در خدمت پاپ جديد به کار به آنها امکانات و مقام 
  .گرفته شوند

 سنگر غير قابل “کدی“.  دبير واتيکان باقی ماند“ويلوت“
 و “مارسينکوس“. تسخيرش را در شيکاگو حفظ کرد

 بونيز ِد“ و “De Strobel شتروبلِد“، “نينیِم“هميارش 
De Bonis “ سرنوشت بانک واتيکان را در دست دارند و 

بانکو “عامالتشان با بانک تالش ميورزند که م
 و ارباب و “کالوی“ .رونق داشته باشد“ آمبروسيانو

 اورتوالنی“و  “Gelli چلی“وی يعنی  ٢استادش پ 
Ortolani “و دستشان باز بود تا خيانت در امانت 

در پناه بانک واتيکان ادامه خويش را کالهبرداريهای 
  . دهند

ير نظر پاپ  مستقيما ز“مارسينکوس“نويسنده ميآورد که 
کار ميکند و تنها به وی جوابگو است و لذا ممکن نيست 
پاپ نداند که اين فرد تا به چه حد به لجن آلوده است و در 
کالهبرداريها و سند سازيها و پولشوئيهای مافيا دست 

 و “Benelliبنلی “دو تن از روحانيون . دارد
 خود شخصا به نزد پاپ ژان دوم رفته و “Baggioباجيو“
ا ارائه مدارک از وی عاجزانه درخواست کرده اند که ب
ليکن اين پاپ لهستانی که .  را از کار برکنار کند“کدی“

اين چنين مورد تجليل ارتجاع جهانی قرار ميگيرد قدمی 
اين همان پاپی است که در نيکاراگوئه حاضر . بر نميدارد

 مبارزه “ميشود و صريحا به کشيشهای معتقد به 
 انتقاد ميکند که در سياست دخالت نکنند و “آزاديخواهی

بياری زحمتکشان برنخيزند و در جانب ساندنيستها قرار 
نگيرند و در عوض  به لهستان ميرود و کشيشها را فرا 
ميخواند که نترسند و در مقابل رژيم حاکم مقاومت کنند و 
آنوقت نهضت کارگری لهستان را با کمک گسترده مالی 

خود فروختگی رهبرانش به زير چترو  جهالت سياسی و 
لژ “اين پاپ با سازمانيکه به . کليسای کاتوليک ميکشاند

“ Opus Deiاوپوس دای “نزديکی دارد به نام “ ٢پ
 هزار عضو ٨٠ تا ٦٠ری حدود اين لژ ّس. نزديک است

اين لژ يک . دارد و از نظر کليسا رسما غير قانونی است
ايد بشود آنرا با ش. فرقه مذهبی در درون کليسا است

انجمن حجتيه و يا هيات موتلفه اسالمی و نظاير آنها 
پاپ ژان دوم پس از انتخاب فورا بر سر . مقايسه کرد

گور موسس اين فرقه ّسری مذهبی ظاهر شد و بر گور 
اين . وی نماز گذارد تا به آنها بگويد که ما با شما هستيم

رات علمی  و نشريه و انتشا روزنامه٦٠٠فرقه مذهبی در 
 تاسيسات رسانه های گروهی در سراسر ٥٠و بيش از 

 اعضاء اين فرقه مذهبی .جهان نفوذ و حقوق بگير دارد
که موسسش اسپانيائی است در کابينه فرانکوی 

اوپوس “از طريق تشکيالت . فاالنژيست شرکت داشته اند
 ميليونها دالر از طريق اين موسسه توسط “دای

.  شستشو شده است“٢لژ پ“ و ميلياردرهای اسپانيائی
نشريه لوموند ديپلماتيک به زبان فارسی تحت عنوان 

 اسنادی منتشر ٢٠٠٤ژانويه سال “ زير فشار کليساها“
تشکيالت . کرد که در تائيد نظريات اين کتاب است

 در همکاری مستقيم با پاپ و دربار “اوپوس دای“
   :در اين نشريه ميايد. واتيکان است

 تأسيس شده است، يعنی يک ١٩٩٨در مرکز آموزش “
عاليجناب فيليپ . ايجاد سازمان در فنالند سال پس از

اصلی اين  ی گردانندهاپوس دوژوردان عضو پيوسته ا
ريشه های “او مسؤوليت بسط موضوع . سمينار می باشد

دشوار می توان . بر عهده داشت  را“معنوی اتحاديه اروپا

بيشتر در نحوه ی توزيع کمک های مالی در اروپا و 
گزينه  نظارت بر جداسازی الئيک ميان قدرت سياسی و

  .“های مختلف معنوی و ايمانی است
حال به ماهيت اين تشکيالت مافيائی بيشتر ميتوان پی 

قرار داد و شفافش برد و دشمن طبقاتی را در روشنائی 
  .حال برگرديم به اصل مطلب. کرد

 و “Licio Gelli ليچيو چلی“،  “روبرتو کالوی“
 پای خويش را تا “Umberto Ortolaniاومبرتو اوتوالنی“

زمانيکه ژان اول زنده بود به خاک ايتاليا نگذاشتند ولی 
تا اين پاپ لهستانی بر سر کار آمد حب وطن آنها را 

کالوی پس از انتخاب پاپ لهستانی . دمجددا به رم آور
.  به ايتاليا بازگشت١٩٧٨ در  سال “کارول ويتيال“
 که اسرارش در کالهبرداريهای پاپ اعظم و “کالوی“

انتقال ميليونها دالر به لهستان رو شده بود و از جانب 
بانک مرکزی ايتاليا مورد اتهام بود پس از اينکه 

 “Emilio Alessandriniاميليو آلساندرينی “دادستان 
مسئوليت رسيدگی به کار وی را پذيرفت و شجاعانه در 
پی اثبات فساد بر آمد فراری شد و مافيا نيز بيکار 

 ٢٩ننشست و دادستان شجاع ايتاليائی را در تاريخ 
 در حاليکه در صبح زود در مسير کارش ١٩٧٩ژانويه 

در پشت فرمان اتوموبيل در پشت چراغ قرمز ايستاده 
روبرتو “. با يک عمل تروريستی به قتل رسانيدبود 

توانست با اين کار برای مدت طوالنی نفس “ کالوی 
 وی از همه معامالت بانک واتيکان و .راحتی بکشد

 خبر “باهاما“شرکتهای تابعه آن و از جمله در جزيره 
  . داشت

 در نشستی از “٢لژ پ “رئيس “  ليچيو چلی“
بوط به رشوه خواری همکارانش ميخواهد که اسرار مر

و دزدی در امور اقتصادی و بازرگانی و سياسی  و 
وی اين اخبار را . نظاير آنها را در اختيار وی قرار دهند

بر حسب موقعيت زمان و اهداف سياسی خويش بتدريج 
قرار “ .O.p. او پ“در اختيار يک نشريه جنجالی بنام 

مينو “ بنام “٢لژ پ“ميداد که ناشر آن شخصی از 
 از اين “ليچيو چلی“.  بود“Mino Pecorelliکورللی پ

طريق مخالفين خويش را تحت فشار قرار داده و 
موقعيت خويش را مستحک مينمود و در عين حال 
دستگاه ارعابی پديد آورده بود که هم مورد عالقه مردم 
بعلت افشاءگريهايش بود و هم حساب مخالفين را 

 بنام “ پکورللیمينو“در همان موقع خواهر . ميرسيد
در يک مصاحبه تلويزيونی فاش “ Rosita روزيتا“

آندره “ساخت که سياستمدار کهنه کار ايتاليائی بنام 
که نخست وزير ايتاليا بود باين نشريه “ Andreottiوتی

از “ مينو پکورللی“. افشاءگرانه مساعدت مالی ميکند
اطالعاتی برخوردار بود که از داخل سازمان امنيت 

 منابع وی ولی اعضاء سازمانی .يا منشاء ميگرفتايتال
بودند که بسيار از سازمان اطالعاتی ايتاليا قوی تر 

کار .  خوب پيش ميرفت١٩٧٨کار تا اواسط سال . بودند
دسيسه ها به جائی رسيد که اين روزنامه نگار مزدور 
خود احساس استقالل کرده و خواست تا حدودی نيز به 

در آن زمان دولت ايتاليا . کندحساب خود کسب در آمد 
گازوئيل خانگی را با رنگ آغشته ميساخت تا از 

اين . گازوئيل مربوط به سوخت ماشين قابل تميز باشد
تمايز از آن جهت الزم بود که بهای گازوئيل خانگی که 
برای مصرف عمومی بود پنجاه بار ارزانتر از گازوئيل 

 به رهبری “٢لژ پ“. مورد استفاده وسايل نقليه بود
 بنام “٢لژ پ“  با ياری يکی از اعضاء “ليچيو چلی“
شخصيت که يک “ Brubo Musselliبرنو موسه لی “
طب نفتی در ايتاليا بود موفق شد مقدار قابل توجهی ق

گازوئيل خانگی را بعنوان مصرف خانگی اعالم کرده و 
 در اين عمليات .به پنجاه برابر قيمت به فروش برساند

 که وی نيز “Raffaele Giudiceفائل گيئوديچهرا“ژنرال 
  ٩  بقيه در صفحه... بود“٢لژ پ“عضو 
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سود .   و نيز رئيس پليس مالياتی ايتاليا شرکت داشتند
سرشار از اين تجارت از طريق بانک واتيکان و شعب 

در ژنو شستشو “ Finaفينا “بانکهای سوئيسی و بانک 
“ Raffaele Giudiceرافائل گيئوديچه“ اين ژنرال. ميشد

 سياستمدار کهنه کار ايتاليا “آنروه وتی“سپس با ياری 
که فرمان قتل خبرنگاری را داده بود به رياست پليس 

پس از افشاءگريهای در لفافه توسط . مالياتی ايتاليا رسيد
 مقامات باالی سياسی با وی تماس “مينو پکورللی“

 به وی حق سکوت دادند تا از ش را ديدند وگرفته َدَم
که “ پکورللی“ولی طمع . افشاء بقيه مسايل خوداری کند

زياد شده بود و سرانجام جانش را بر سر آن نهاد انتشار 
و ماهيت صورت اسامی صد نفر اعضاء لژ واتيکان 

 بود که چگونه از يک نازی و فاشيست “٢لژ پ“رئيس 
قمند سرشناس بيکباره رنگ عوض کرده و به يک عال

به کمونيسم تحول يافته است و حال با سازمان جاسوسی 
 وی را به سبک مافيای .همکاری ميکند“ سيا“آمريکا 

. سيسيل هفت تيری در دهانش قرار دادند و شليک کردند
آنتونيو ويسر “ بنام “  پکورللی“ قاتل ١٩٨٣در سال 

Antonio Viezzer “ عضو افسر عاليرتبه سابق که
ايتاليا و عضو   .S.I.Dعات ارتش ضد اطالسازمان 

  .ير شدگ بود دست“٢ پژل“
 که از دست دادگستری ايتاليا “روبرتو کالوی“ولی آقای 

به لندن پناه برده بود آنچنان مورد تعقيب بود و احساس 
خطر ميکرد که حاضر بود لب به سخن بگشايد و اسرار 

مثال معلوم . بانک واتيکان و شرکتهای تابعه را رو کند
ود که اين پدران مقدس که در ذم جلوگيری از بارداری ش

موعظه ميکنند و جلوگيری از بارداری را گناه کبيره 
محسوب کرده که زنان را به آتش جهنم ميسوزاند در 
شرکتهای داروئی توليد قرصهای ضد حاملگی سرمايه 

در لهستان از “ سوليدانش“و يا پولهای . گذاری نموده اند
 اين خطر زبان .داخت ميشده استطريق واتيکان پر

اسکاتلندريارد . به قيمت جانش تمام شد“ کالوی“درازی 
 جسد وی را ١٩٨٢ ماه ژوئن سال ١٨ و ١٧در تاريخ 

که خود را بيکی از پايه های پلهای رودخانه تايمز دار 
علت . زده بود و جسدش در آب تکان ميخورد پيدا کرد

              . رسمی مرگ خود کشی اعالم شد
اسناد تکان دهنده ايکه در مورد اين پاپ منزه و خوشرو 

روشن است . در اين کتاب منتشر شده واهمه انگيز است
که صفحات نشريه ما اجازه نميدهد که بيش از اين در 

هر سندی بهتر از سند . انخاب اسناد دست و دلبازی کند
قبلی است و نگارش مقاله را که بار سنگين انتخاب را 

فقط مطالعه کتاب نامبرده . وش دارد مشکل ميسازدبر د
  .ميتواند برای همه راه گشا باشد

همه  نشريات سلطنت طلب ايران و همه اپورتونيستهای 
ايرانی که وظيفه تحميق مردم را بعهده دارند بجای افشاء 
دربار واتيکان و روشنگری برای مردم در تحت تاثير 

 و ستايش از پاپ فرو تبليغات امپرياليستی به دره تمجيد
حتی جمهوری اسالمی نيز با مصلحت . غلتيده اند

انديشی نابخردانه ای برای وی در حسينيه ارشاد 
سخنرانی گذاشت و خاتمی را برای شرکت در مراسم به 

اين بود که حزب ما . خاک سپاريش عازم به رم کرد
نميتوانست در اين عرصه به وظيفه انقالبی خويش عمل 

  . بيان افشاءگری باز بماندنکند و از
البته کار اين پاپ در اين عرصه پايان نمی پذيرد ما 
نمونه های درخشان عمليات محير العقول ايشان را نيز 

  .به نظر خوانندگان ميرسانيم
، نه و هفت ساله  سه کودک ده١٩١٧ ماه مه ١٣در 

در بخش “  Cova da Iriaکووا دا ايريا “ در دهکدهچوپان 
در اسپانيا چشمانشان به جمال حضرت “ Fatimaفاطمه “

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

؟؟ و اين خبر را به همه اهالی ده !!مريم روشن شد
حضرت مريم چندين بار ديگر نيز برای درهم . رساندند

شکستن شک و شبهه ناباوران بر آنها ظاهر گرديد و 
آخرين ظهور حضرت . آنها را مورد نوازش قرار داد

خاصيت . اکتبر بود ١٣مريم در  پنجمين بار در تاريخ 
اين ظهور حضرت اين بود که از آن تاريخ تا به امرزو 
ميليونها نفر به سقاخانه اين منطقه دخيل ميبندند و برای 
همه امراض غير قابل عالج خويش درخواست درمان 

زائرين نيازی ندارند که برای درمان ايدز بهای . ميکنند
نخانه پول هتل و مهمادر عوض ، گران دارو بپردازند

همه ابهت و . ؟!ميدهند و دعايشان مستجاب ميشود
، همه دانش ژنتيک و زمين جاودانگی دانش بشری

مرز اين دهکده که ميرسد ذليل و ناکارآمد  شناسی به
 همه رسانه های گروهی و مطبوعات .ميگردد

بورژوازی به بهانه آزادی عقيده و عدم سانسور در بوق 
ق و فريب مردم خرافات قرون وسطائی برای تحمي

ميدمند و از روشنفکران الئيک و حسابگر و 
. بورژوائی صدای اعتراضی بر نميخيزد“ آزادانديش“

حال کشيشها نيز از ماليان آموخته اند و حکمت معجزه 
 امام “مقدس“حضرت رضا و يا دخيل بستن به ضريح 

سقاخانه آنها فقط . خمينی را در اسپانيا نيز پيدا ميکنيد
 شفا ميدهد و مسلمانان نميتواند دست به مسيحيان را

بخش درمانی مسلمانان در . دامان حضرت مريم بشوند
از آن تاريخ پول و ثروتی به اين . مشهد مقدس است

فقط نظير آنرا . منطقه سرازير است که ببين و نپرس
چندی پيش آخوندهای . ميتوان در مکه معظمه شاهد بود

و از اينکه دکان ايرانی که دندان طمعشان گرد است 
ديگری در مقابل دکان آنها بلند شده بسيار ناراحت هستند 
بيان کردند که اين سه چوپان زاده صغير حضرت فاطمه 
دختر پيغمبر را ديده اند که ايشان را بجای حضرت مريم 

بقول رندی يکی نيست که به اين . تصور کرده اند
آخوندها ی شارالتان بگويد که حضرت مريم سرش 

آخوندها پيشتر !!. در نبود که نشود وی را شناختچا
رفته ميگويند حتی نام دهکده آنها فاطمه نام دختر محمد 
است که از زمان سلطه اسالم در اسپانيا بر آن گذارده 

کسی چه ميداند شايد حضرت فاطمه برای . (شده است
اين اظهار ). توفان-مرخصی و ييالق به اسپانيا رفته باشد

صبين اسپانيا را برانگيخت و با اعتراض نظر خشم متع
پاپ اعظم که . فراوان مانع شدند که نانشان آجر شود

خطر تهاجم فرهنگی را ديد فورا به قداست شاهدان مريم 
زيرا شخص آقای پاپ ژان پل دوم در تاريخ . تکيه کرد

 کودکانی را که با چشم خود حضرت ١٩٨٨ فوريه ١٥
انيا ديده بودند قديس مريم را در دهکده فاطمه در اسپ

اعالم کرده بود و لذا نميتوانست گستاخی مالهای ايران 
اين نخستين تبليغ خرافات پاپ . را بی جواب بگذارد

“ Münsterمونستر “ وی يک روحانی در شهر ،نيست
کلمنس گراف فن گالن “آلمان فدرال را بنام کاردينال 

Clemens Graf von Galen“ ٢٠٠٤ در دسامبر سال 
سبب اين اقدام آن بود که مراجع . دس اعالم کردمق

 اعالم کردند که در “مونستر“مذهبی در شهر مذهبی 
 ساله اندونزی تبار که به ١٦ يک جوان ١٩٩٥سال 

؟ مبتال بوده است و همه از !بيماری خطرناک آپانديس
وی قطع اميد کرده بودند به خاطر ياری طلبيدن پرستار 

 که وی را شفا دهد “ن گالنف“بيمارستان از کاردينال 
متعاقب اين درمان . بطور غير منتظره ای شفا يافته است

غيبی کميسيون پزشکی تشکيل ميشود و در بيانيه خويش 
تائيد ميکند که شفای بيمار از نقطه نظر پزشکی غير 

حال تنها يک راه قابل توضيح باقی . قابل توضيح است
عجزه بناميم و اثر مانده است و آن اينکه شفای بيمار را م

التماس پرستار و عجز و البه وی از درگاه کاردينال 
 در کشور ٢٠٠٤در ژوئيه .  به حساب آوريم“فن گالن“

پيشرفته آلمان فدرال معجزه ای به وقوع پيوسته که 
در اين . ميتواند هر بيمارستان ورشکسته ای را نجات دهد

در يا اينکه علم پزشکی قا. بيمارستان کسی نميميرد
 مقدس به “فن گالن“بدرمان وی است و يا اينکه کاردينال 
در اين بيمارستان . ياری وی ميآيد و وی را نجات ميدهد

شما به بيمه . همه چيز بر اساس توکل به خدا پيش ميرود
درمانی نياز نداريد کافی است بيمه کليسا شويد تا رستگار 

 آنها نيز که عليرغم همه اين پيشگيريها و. گرديد
، از اعتقاد دورانديشيها جان به جان آفرين تقديم ميکنند

، پای اعتقادشان کامل و از ته دل برخوردار نبوده اند
رجوع کنيد به روزنامه آلمانی زبان و (ميلنگيده است

  ).٢١/١٢/٢٠٠٤وزين زود دويچه تسايتونگ مورخ 
پاپ اعظم در يک اقدام تاريخا بسرآمده با ژست مترقی و 

 پسند حکم مسخره و ننگين دادگاه واتيکان مدرن و جوان
در مورد انديشمند بزرگ گاليله را که زمين را کروی و 
سيار بدور خورشيد ميدانست ملغی ميکند و از مقاومت 
سرسختانه و آبروبر  و پافشاری بر ادعای مسطح بودن 
زمين و مرکز عالم بودن کره خاک آنهم پس از گردش 

ر کره زمين و سفر به ماه با انکارناپذير فضانوردان بدو
اعاده “ظاهر وداع از افکار متحجرانه دست ميکشد و به 

از گاليله و نه محکوميت کليسای کاتوليک دست ! “حيثيت
در حقيقت وی تالش . وی هنوزهم طلبکار است. ميزند

ميکند از کليسای کاتوليک اعاده حيثيت کند و دربار 
با يک دست حکم  وی در حاليکه  .واتيکان را نجات دهد

گاليله را به کف گرفته است با دست ديگر “ اعاده حيثيت“
فرمان خرافات را امضاء ميکند و به همان افکار متعفن 

، ادامه سياست سياست کنونی وی . گذشته متوسل ميشود
  .گذشته است

اين شارالتان سياسی حتی نامزد دريافت جايزه صلح نوبل 
شايستگی هر چه تمامتر وقتی خانم شيرين عبادی با . شد

اين جايزه را از آن خود ساخت موجود مسخره ای بنام 
در لهستان که شکمش را با فريب کارگران و “ لخ والسا“

پولهای ارسالی از تقلبات واتيکان گنده کرده بود اعتراض 
 .کرد که به چه سبب اين جايزه به پاپ تعلق نگرفته است

 صلح و اين حضرت آقا شخصا حاضر نيست بخاطر
خروج سربازان متجاوز لهستانی به خاک عراق به 
خيابانها برود و به اعتراض دست زند  و از دولت لهستان 

ولی زبانش در ، بخواهد که خاک عراق را ترک کند
 . حمايت از داروی مسموم کننده ای بنام مذهب دراز است

وی اگر . پاپ هرگز صلح طلب نيست و نبوده است
 جنگ در عراق اعالم کرد نه از آن مخالفت خويش را با

زيرا جرج بوش خود را . جهت که صلح دوست بود
نماينده خدا جا ميزد و مدعی بود که تجاوز به ساير 
کشورها تکليفی است که مسيحيت بر عهده وی گذارده 

وی مدعی بود که نماينده مسيح در جنگهای روز . است
مد که وی بعنوان رقيب پاپ به ميدان ميآ. صليبی است

جنبش فرقه های . هرگز برای پاپ قابل پذيرش نبود
ارتجاعی مذهبی در آمريکا که از ظهور اين پيغمبر جديد 
حمايت ميکردند نميتوانست به مزاق پاپ اعظم خوش 

وگرنه مگر امپرياليستها در يوگسالوی کم آدم . بيايد
، مگر امپرياليستها در تجاوز نخست به عراق کم کشتند

    قع چه بود؟ابب سکوت پاپ اعظم در آن موآدم کشتند س
وقتی پرونده کشيشهای کاتوليک در آمريکا رو شد که به 
کودکان در طی سالهای مديد تجاوز ميکردند و برای 
خويش حوزه های علميه قم  درست کرده بودند واتيکان 

هيات ژوری . برهبری همين پاپ مومن به ياری آنها آمد
 ميليون دالر برای کليسای ٦/١١٩دادگاه داالس مبلغ 

برای اينکه کار به . کاتوليک خسارت تعيين کرده بود
 ميليون دالر رشوه ٥٠٠جای باريک نکشد واتيکان 

  ١٠   بقيه در صفحه...پرداخت کرد تا از
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

  ...بيانيه چهل سال 
 و تحت پوشش عبارت پردازی های باصطالح چپ 
گرايانه برای ساليانی چند در مبارزه طبقه کارگر رسوخ 

  .  کرده بود اين تولد يک ضرورت بود
اندهی و رهبری کردن انقالب، ما متولد شديم برای سازم

برای پايان دادن به حاکميت بورژوازی و امپرياليسم، 
برای ساختن جامعه کارگران يعنی سوسياليسم و 

سازماندهی و . کمونيسم، ما با اين دورنما فعاليت ميکنيم
انجام پيروزمند انقالب وظيفه ساده ای نيست ولی کار 

قدرتمندی همچون ما بايد دشمنان . غير ممکن هم نميباشد
امپرياليسم و بورژوازی را با تمام تشکيالت دولتی آنها 
که ضامن حاکميت طبقاتی و سرکوب مبارزه کارگران 

اما نيروی کارگران، دهقانان، . است در هم شکنيم
جوانان، مردم بومی، زنان، و مردم شهر و روستا از 

ما به نبردهائی دست زده . نيروی دشمن قدرتمندتر است
  : گذاشته اند  بنمايش  را  توده ای قدرت جنبش که ايم

 و    Bucaram         به حکومتهای   که قيامهای مردمی
Mahuadپايان دادند نمونه ای ازاين نبردها هستند  .  

اينها نمونه هائی هستند که مهر خود را بر جريان مبارزه 
کوبيده اند و بخشی از تجربه تاريخی جنبش بين االمللی 

قه کارگر اند، جنبشی که درمقاطعی ميدانست چگونه طب
حاکميت سرمايه را در هم شکند و دروازه هائی بدنيای 

، ١٩١٧انقالب طبقه کارگر روسيه در . جديد بگشايد
دوران سوسياليسم را گشود، انقالب پيروزمند در چين، 

نمونه هائی از اين جنبش ها .... آلبانی، ويتنام، کوبا، و
 هائی که ما آنها را از آن خود ميدانيم زيرا هستند، جنبش

آنها کوشش و ايده آلهای آزادی برای طبقه کارگر و مردم 
  .  و انقالبيون را بطور مشخص بنمايش ميگذارند

ما انقالبات و مبارزاتی که  پرولتاريا و خلقها در هر 
زمان و هر مکان برای انجام ماموريت بگور سپردن 

.  زده اند را از آن خود ميدانيمسرمايه داری به آن دست
انقالب اجتماعی يک جنبش بين المللی است که در هر 

 -کشوری منجمله کشورهائی که احزاب مارکسيست 
لنينيست ما در نقش واحد متشکل پيشرو عمل ميکنند شکل 

ما برای پيروزی انقالب در . مشخصی بخود ميگيرد
رولتری اکوادور مبارزه ميکنيم و آنرا جزء انقالب پ

ايمان عميق انترناسيوناليستی، ما را، . جهانی ميدانيم
بهمراه احزاب برادر، بسوی کار برای تشکيل کنفرانس 

 لنينيست –بين المللی احزاب و سازمانهای مارکسيست 
سوق داد، کنفرانسی که برای نقطه تمرکز تشکيالت 

 لنينيست های جهان و ابزار رهبری -مارکسيست 
همزمان با . يای بين المللی شکل گرفتمبارزات پرولتار

اين، حزب ما برای تقويت اتحاد در عمل با سازمانها و 
احزاب و جنبش های انقالبی چپ فعاليت ميکند، اتحادی 
که ما آنرا بشکل جبهه مبارزه توده ها بر عليه سلطه 
 . امپرياليسم و برای آزادی ملی و اجتماعی به پيش ميبريم

کار انقالبی، عليرغم خوردن دهه ٤ما در اين مدت 
دشمن در صدد . ضرباتی،  به پيشروی خود ادامه داده ايم

در اين زمينه، دشمن به تالشهای . نابودی ما بوده و هست
آنها عناصر منحط درون حزب . متعددی دست زده است

را بکار گرفتند تا سعی کنند تشکيالت ما را به انشعاب 
لنينيستی منحرف –تی بکشانند و ما را از اصول مارکسيس

  ۴  بقيه در صفحه...کنند اما استحکام 

  ...يکی از نمايندگان 
  . گسترش افتضاحات ممانعت کند

اين است بخش ناچيزی از کارنامه اعمال واتيکان که 
بدست يک پاپ لهستانی و امروز بدست يک پاپ ديروز 

آلمانی که در جوانی عضو سازمان جوانان هيتلر بود
  . خانه از پای بست ويران است. رهبری ميشود

برای نابودی مذهب بايد مبارزه طبقاتی را در همه
عرصه ها تشديد کرد تا جهالت در جهان وجود دارد و

ارد امکانطبقات و مبارزه طبقات در جهان وجود د
.ندارد که بشود ويروس مذهب را برای هميشه بر چيد

حتی ليبرالترين آنها رژواها و، بطبقات ارتجاعی حاکمه
آنها. نيز به مسکن مذهب برای فريب مردم نياز دارند

الزم دارند تا دستگاه عميقا ارتجاعی و قدرتمند مذهب را
ريشه های اين. در خدمت مقاصد خويش بکار گيرند

فه هراس انگيز قدمتی باندازه قدمت بشريت دارد وخرا
  .بايد با آن در متن مبارزه طبقاتی پيکار کرد

  
*****  

يا طالبانی و اعوان و . بارزانی در تضاد کامل است
انصارش فريبکارند که خويشتن را حامی وحدت مردم 

جا ميزنند و يا اينکه از سياست کردستان بزرگ و عراق 
تجزيه عراق دست کشيده اند و با اسرائيليها سرشاخ شده 

ولی در اظهار نظر آنها نشانه ای ديده نميشود که در . اند
مزايا و محسنات وحدت ملی عراق و پاسداری از تماميت 

بيشتر به نظر ميرسد که . ارضی آن سخنی بر زبان آورند
. ان را به نرخ روز خوردن را پيشه ساخته اندسياست ن

، سياست سياست آنها سياست زد و بند بورژوائی است
فقدان .  ماکياوليسم کامل است.فريبکاری و شامبورتی بازی

اين سياست حتی با . اصوليت از سرا پای اين سياست ميبارد
سنتی کردی نيز در “ شفافيت و رو راستیمردانگی، “آن 

 .ار ميگيردتناقض کامل قر
 باشد بر شکنجه مردم عراق “وحدت ملی“کسيکه مظهر 

صحه نميگذارد و از شکنجه “ ابو غريب“در بيغوله 
 هم .اعراب عراق دلش خنک نميشود و آن را تائيد نميکند

 “ابو غريب“ هزار عراقی در زندانهای ٥٠اکنون بيش از 
. بدون کوچکترين توضيحی در چنگ قوای استعمار اسيرند

ئيس جمهور با غيرت و شرافتمند نبايد نسبت به يک ر
بايد . ارتکاب جنايت در مورد هموطنان عربش سکوت کند

خونش به جوش آيد و از قوای استعمارگر بطلبد که فورا 
ولی آقای طالبانی با زندان و . اسرای بيگناه را آزاد سازد

، با ستم بر اعراب شکنجه و اعدام اعراب موافق است
رياست . ا ستم بر ترکمنها موافق است، بموافق است

جمهوری وی که البته دستش را تا مقدار زيادی برای 
تبليغات وسيع و آشکار ناسيوناليستی ميبندد و وادارش 

 در لباس رئيس “وحدت عراق“ميکند زيرجلکی بر ضد 
، تنها ابزاری برای  دسيسه بچيندهمه عراقيهاجمهور 

 وی حاضر . استمنطقه سرکوب خلقهای عراق و خلقهای
شده به چندش آورترين وضعی با دست قوای اشغالگر بر 
تخت سلطنت عراق بنشيند تا بر غارت رايگان منابع زير 

سخنان اين . زمينی مردم عراق به نفع استعمار نظارت کند
ناسيوناليستهای کور بر سر غارت نفت عراق توسط 
م استعمارگران امپرياليست نيست بلکه بر سر حق و السه

آنها برای خود حساب ديگری در . خويش در کرکوک است
سياستی که . منطقه و بر ضد همه خلقهای منطقه بازکرده اند

گليم خويش را فقط از آب بيرون “ميخواهند بر ضد همه 
   .“بکشند

حق تعيين سرنوشت به “طبيعتا افتخاری نيست که شعار 
حق تعيين سرنوشت بدست “به شعار “ دست خويش

 افتخاری نيست که در .بدل شود“ يسم و صهيونيسمامپريال
، ، بر دريائی از خون ميهنپرستان عراقیيک کشور اشغالی

 عنصری را بر ، هزار آزاديخواه عراقی١٣٠بر گورستان 
تخت سلطنت رياست جمهوری بنشانند که ککش هم نميگزد 

.  است برای وی علی السويه است“غير کردی“و آنچه 
رژيمهای دست نشانده در جهان بوده و تاريخ مملو از اين 

ارتش نازيها نه تنها در اسپانيا به سلطنت طلبان . هست
کمک کرد تا رژيم ارتجاعی و دست راستی فرانکو بر 
، کرسی قدرت بنشيند بلکه در تمام ممالک اروپای شرقی

تيک و شمال اروپا نيز عمال خويش را بنام بالجمهوريهای 
امپرياليستها در . مستقر ساخت بر سر کار “نماينده ملت“

ايران نيز رضا خان دست نشانده را همانطور که آورده 
بودند با يک اشاره انگشت برداشتند و در کودتای خائنانه 

 مرداد پسر دست نشانده اش را مجددا بر سر کار ٢٨
. شرم دارد. چنين مقامهائی اساسا افتخار ندارد. آوردند

نگی است که بر پيشانی گماشته امپرياليسم بودن لکه ن
کردهای ناسيونال شونيست منطقه باقی خواهد ماند و خلقها 
و بويژه کمونيستها و انقالبيون منطقه هرگز اين خيانت ملی 
به منافع همه خلقهای منطقه و از جمله منافع تاريخی خلق 

خلقهای انقالبی منطقه با تمام قوا . کرد را فراموش نميکنند
  ١١ بقيه در صفحه...مانع خواهند شد که

  ...طاالبانیتأييد 
  . است و بر سر بود و نبود خلق کرد قمار ميکند

 گزينش طالبانی به رياست جمهوری که جنبه نمادين دارد 
و عرب بايد مظهر تجسم وحدت مردم عراق اعم از کرد 

باشد و بهمين نام نيز به مردم عراق فروخته ... و ترک و 
حال آنکه سياست تجزيه طلبی ناسيونال شونيستهای . شود

کرد با اين انتخاب جور در نمی آيد و با سخنان مسعود 

  ...خانم"شهيد زنده 
 امپرياليست مستکبر آمريکا مردم مستضعف عراق را

بشر دوستی و حقوق. در خون خود غرق کرده است
بشر خواهی امپرياليستی مزورانه و رياکارانه است  و
حزب ما همواره ماهيت اين بشردوستيهای دورويانه

  .بورژوائی را بر مال ساخته است
واتيکان که يکی از مراکز باقيمانده از دوران سياه قرون
وسطا در اروپاست و بورژوازی اروپا آنرا با چنگ و

اسداری از نظامدندان برای تحميق افکار عمومی و پ
ضد بشری سرمايه داری محافظت ميکند مرگ خانم

“قداست حيات“را با جريحه دار شدن “ تری شايوو„
مترادف ساخت و اين در حالی است که اين شرکت
فرامليتی مذهبی سرمايه های عظيم خويش را در
کارخانجاتی به کار انداخته است که داروهای جلوگيری

آنها که تقاضا ميکنند با آخرين. نداز بارداری توليد ميکن
تا روز قيامت“ تری شايوو„تجهيزات علم بشری خانم 

زنده نگاهداشته شود خودشان در مورد زمينگير شدن
پاپ و بهره برداری از آخرين تجهيزات پزشکی سکوت

، آنهم بدون دخالت دست“پاپ مرده“کرده اند زيرا 
اتب بابرای ماشين تحميق کليسای کاتوليک به مر

ايکه به ياری تجهيزات“پاپ زنده“ارزشتر است تا 
  . علمی نمای حيات را بازتاب نمايد

آنجا که سخن بر سر پول و قدرت است اخالقيات و
 به پايان خط ميرسند و به حرف مفت“قداست حيات“

پول داشته باش سر سبيل“از قديم گفته اند . بدل ميشوند
حداقل نقاره“يم که  و ما اضافه ميکن“شاه نقاره بزن

  .“بزن
اين جنگ فرهنگها در آمريکا ادامه سياست تجاوز

ما بايد. امپرياليستی به عراق و مکمل آن سياست است
حقوق“اين تزويرهای امپرياليستی را که خود را مدافع 

 نشان ميدهد به“حق تعيين سرنوشت خلقها“ و “بشر
مريکا درما بايد نشان دهيم که ياران آ. همه بشناسانيم

ايران حاضر نيستند اين سياستهای مزورانه امپرياليستی
 کاخهای،را فاش سازند زيرا آنها نيز بر جهالت عمومی

جرج بوش ضد کمونيست از. طالئی خويش را ميسازند
صدها ليبرال ايرانی و غير ايرانی بهتر نشان داد که
مذهب افيون توده هاست و برای تحميق آنها به کار

ما حداقل از اين بابت از آقای جرج بوش. ميشودگرفته 
اگر ايشان لطف کرده و آب پاکی روی دست. متشکريم

ملت“تجزيه طلبان ايرانی هفت رنگ بريزند و ماهيت 
لو دهند بزرگترين خدمت را بهنيز خويش را “ دوستی

  .کرده اند“ قداست حيات“بشريت و 
٭٭٭٭
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

ح کردها ، حال آنکه خلع سالزير نظرشان خواهد داشت 
مريکائی ها  و اسرائيلی ها که واحدهايش توسط آ

آموزش ديده اند و توانائيهای رزمی خويش را از دست 
زيرا آمريکائيها . نميدهند تنها يک امر موقت خواهد بود

و اسرائيليها هر وقت قصد کنند ميتوانند آنها را تا دندان 
با سالحهای آمريکائی و اسرائيلی مسلح سازند و به 

د و عراق را تا سرحد خدمت منافع مستقيم خويش بگيرن
فقط سر شيعيان است که بی کاله ميماند . تجزيه ببرند

زيرا حمايت تسليحاتی رژيم جمهوری اسالمی ايران از 
باين . آنها بی اشکال و بی سر و صدا نخواهد ماند

اين است که از تفنگ خالی . واقعيت هر دو طرف واقفند
  . خلع سالح هر دو طرف ميترسند

دوين قانون اساسی جديد و تصويب آن که فعال به بهانه ت
بر سر مفاد آن کار به برخوردهای مسلحانه خواهد کشيد 

  . بروز اختالفات را به تاخير انداخته اند
رئيس جمهور دست نشانده اخير عراق که خودشان 
مهمان در اين مقام تشريف دارند نخستين خواستشان اين 

 و به ندترک نکبوده که قوای آمريکا خاک عراق را 
مصداق خرج که از کيسه مهمان بود حاتم طائی شدن 
آسان بود مهمان آقای طالبانی از کيسه مردم عراق 

ايشان در گذشته نيز از مهربانی و انساندوستی . باشند
  .آمريکائيها بسيار سپاسگزار بوده اند

انتخاب طالبانی که نتيجه فشار امپرياليست آمريکا به 
، ر انتصابات اخير استفراکسيونهای برگزيده د

مسلما با محصول يک توافق متزلزل وموقت است ولی 
. مقاومت دولت ترکيه و ايران و سوريه روبرو ميگردد

بر روابط ترکيه با آمريکا و بويژه اسرائيل تاثير 
ميگذارد و دولت ترکيه را از اسرائيل و آمريکا 

انتصاب طالبانی ميان کردها برخالف . دورميگرداند
بيهای ناسيوناليستی که بيشتر جنبه تبليغاتی دارد پايکو

نيز اختالف آفرين است که در شرايط مناسب بروز 
  .خواهد کرد

اين محصول توافق در اکثر شهرهای کرد نشين ايران با 
بی تفاوتی برگزار شد زيرا بسياری از کردهای ايران 
تجزيه طلبی را مترادف کسب حقوق ملی خويش 

 حقوق که ساير نيروهای انقالبی غير تحقق اين. نميبينند
کرد نيز برای آن مبارزه ميکنند و به خاطر آن قربانی 

، ضد داده اند در چارچوب يک ايران دمکراتيک
مهر باطله به همه صهيونيست که ضد امپرياليست و 

، نيز ممکن  زده باشدگونه نظريات ناسيونال شونيستی 
ی ايران شعار استقرار جمهوريهای سوسياليست. است

شعار روشنی است که امر ملی را با امر مبارزه طبقاتی 
پيوند ميزند و راه حل قطعی مسئله ملی و پايان دادن به 

 تبليغات ناسيونال شونيستی و دامن زدن به و“ ستم ملی“
. را مينماياندو خون طلبی و برادر کشی “ نفرت ملی“

ا اين است که به توافق فراکسيونهای گوناگون عراقی ب
امپرياليستهای اشغالگر از اين دريچه بايد برخورد کرد 
و دشمنان مردم ايران را هر چه بيشتر شناخت و افشاء 

برخورد به همه رويدادهای عراق اعم از اشغال . نمود
، انتخابات قالبی در ن، غارت آآن توسط استعمارگران

، نقش ، حقوق بشر آمريکائی، مبارزه مردم عراقآن
، ال شونيست در اسارت مردم عراقکردهای ناسيون

زيونيستهای عراقی با امپرياليسم و حمايت يهمدستی رو
، قتل عام هزاران نفر در نجف حزب توده ايران از آنها

بايد از اين دريچه باشد و مورد ... و فلوجه و سامره و
مبارزه انقالبی مردم عراق برای . قضاوت قرار گيرد

اه فرار برای هيچ رهائی خويش از چنگال استعمار ر
با تشديد اين . کس باقی نگذارده و باقی نخواهد گذاشت

تضاد بايد سره را از نا سره برای آرايش قوای انقالبی 
   .داددر فردای ايران تميز 

  
*****

را ميکنند و عمال نفوذی “ تروريست“و “ بعثی“
را دستگير کرده و کار را خاتمه داده و“ القاعده“
را ميخوابانند و اين اپورتونيستها نفس راحتی“ غائله“

برای فريب “ انقالبی“کشيده پا روی پا انداخته کلمات 
هوادارانشان سرهم بندی ميکنند و از زير اتخاذ

درموزنده باشد و قاطع که برای مردم آموضع صريح 
 وضعيت امروز طوری به پيش ميرود که.ميروند

 را که“توفان“دست همه آن کسانيکه اين شعارهای 
.خواست مردم عراق است نپذيرند به زودی رو ميشود
آخر نميشود مخالف اشغال بود ولی با رياست
جمهوری آقای طالبانی موافقت کرد و به ايشان تبريک 

استعمار بر سر کار آورده و برطالبانی را قوای . گفت
اکنون. سر کار نيز تا منافعش ايجاب کند نگاه ميدارد

در دست“ حق تعيين سرنوشت خلق کرد“سرنوشت 
 و بايد با ساز آنهاامپرياليستها و صهيونيستهاست

  . برقصد
امپرياليستها برای خوش خياالن مذهبی تبليغ ميکنند که

 در عراق ايجاد کردهگويا تعادلی ميان شيعيان و سنيها
.اند و برای اين کار مالکهای مذهبی را بکار ميگيرند

 مالک مذهبی باشد آنوقت کردها نيز سنی،اگر مالک
 عرب هنوز هم اقليتمذهبند و همراه با سنی مذهباِن

 در صد مسلمان شيعه٦٠مردم را در عراق در مقابل 
اگر مالک مذهبی نيست بلکه ملی است. تشکيل ميدهند

آنوقت بايد از عرب و کرد و ترکمن و احتماال آسوری
اين تناقضات در نوع استدالل امپرياليستها . سخن گفت

از آن جهت بروز ميکند که در استدالل برای استقرار
خويش در عراق و وعده های پوچی که ميدادند

  .درمانده اند
واقعيت اين است که پس از تقلب در انتخابات تقلبی و 

اين تقلب و اجبار به اينکه اکثريت را برای شکست در 
، کار انتخاب دولت به بن شيعيان برسميت بشناسند

 اين دولت دست نشانده کنونی تنها در اثر.بست کشيد
فشار امپرياليستهای آمريکائی به وجود آمده است و
کميسييونهای مربوطه نتوانسته اند بر سر اساسی ترين

 برای حفظ آبروی خويش آنها. مسايل به توافق برسند
  .حل اختالفات را به تاخير انداختند

  :اين اختالفات بر سر مسايل زير دور ميزند
، خلعخلع سالح پيشمرگه های کرد طالبانی و بارزانی

جمعيتهای بسيج اسالمی و نظايرسالح سپاه بدر و 
، مسئله کوچ اجباری اعراب از مناطق سابقا کردآنها

ه بهره برداری از منابع ملیمسئل، مال عراقنشين ش
نفت عراق که بزعمی بايد به کردی و عربی تقسيم 
شود يا بر مبنای نظريه ديگر يک ثروت ملی متعلق به

، مسئله تماميت  ارضی عراق وخلقهای عراق است
، مسئله ترکيبتجزيه طلبی کردهای ناسيونال شونيست

دولت و کسب مشاغل مهم دولتی و تقسيم مسئوليتهای 
،، وزارت جنگعيين کننده نظير سازمان امنيتت

، مسئله، وزارت دارائی، وزارت کشوروزارت نفت
، مسئله تصويب قوانين خروج قوای اشغالگرتاريخ 

مسئله  ،قضائی آتی عراق و نقش مذهب در آن
ساخته آمريکا در عراق که“ سيا“سازمان امنيت 

،عراق حق ندارد به ترکيبش دست زند“ مستقل“دولت 
مسئله محاکمه صدام حسين رئيس جمهور قانونی
عراق در يک دادگاه علنی دو سال پس از اشغال

  ...قانون اساسی وتدوين و تصويب ، مسئله عراق
در اين صورت طويل آنچه که مهم است مسئله خلع

اگر کردها و شيعيان به . سالح کردها وشيعيان است
 نفعخلع سالح رضايت دهند اين خلع سالح عمال به

زيرا استرداد اسلحه شيعيان به. کردها تمام ميشود
آمريکائيها آنها را برای هميشه خلع سالح ميکند زيرا

 جمهوریعمالآمريکا همواره به آنها به عنوان 
 آنان ظنين است و بهاسالمی ايران نگريسته وبشدت 

  ...تأييد طاالبانی
  .  يک اسرائيل دوم در منطقه بر پا شود

“وحدت ملی“طالبانی با اين اعتقادات هرگز نماينده 
وی دست نشانده امپرياليسم و استعمار. عراق نيست

است که در يک انتخابات تقلبی منصوب شد و در چانه
مايل به زنی با دارو دسته های مذهبی ماليان عراقی مت

وی به اين. جمهوری اسالمی ايران به اين مقام رسيد
دليل ساده نميتواند نماينده مردم عراق باشد که در
صورت خروج نيروهای استعمارگر از عراق به مدت

وی نماينده يک .  ساعت هم نميتواند بر سر کار بماند٢٤
رژيم پوشالی  و دست نشانده ارتجاع جهانی و منطقه

  . است
ک رژيم ملی و دموکراتيک بر سر کار بوداگر ي

نخستين خواسته اش خروج نيروهای اشغالگر از خاک
عراق و پرداخت خسارتی بود که اين نيرو به کشور 

اگر يک رژيم ملی و. عراق وارد کرده است
دموکراتيک بر سر کار بود جنايات امپرياليست آمريکا

 ماهيت به مراجع جهانی ميکشانيد و“ابو غريب“را در 
ليستها را برامپريا“ دموکراسی طلبی“و “ بشر دوستی“

اگر يک رژيم ملی و دموکراتيک بر سر. مال ميساخت
کار بود بدوستی ملتهای منطقه برای منطقه ای عاری از 

ولی هيچکدام از اين آرزوها تحقق. ستم تکيه می کرد
  . نيافته است

جالب اين است پاره ای سازمانهای ايرانی نظير
 که خيانت به بخش جدائی ناپذير“سازمان اکثريت“

تا ديروز نوکر، سازمانی که ماهيتشان بدل شده است
آخوندها بود و جوانان انقالبی ايران را لو ميداد تا

، سازمانی که به جنبشپاسداران آنها را به قتل برسانند
 که نخست بدرستی به عنوانمسلحانه خلق کرد در ايران 

ی و دموکراتيک مردم ايران درملادامه نهضت 
 پشت، همدستی حزب خائن تودهباکردستان ادامه داشت 

 به رياست ، اکنونکرد و حامی خمينی از کار در آمد
تائيد اين رياست. ی تبريک ميگويدجمهوری آقای طالبان

جمهوری معنای ديگری ندارد جز اينکه بر اشغال عراق
راق صحهبر انتخابات قالبی ع. صحه گذارده شود

، بر ادعاهای امپرياليست آمريکا مبنی برگذارده شود
آنها صحه“ دموکراسی خواهی“و “ بشر دوستی“

که نخستين سازمان“ سازمان اکثريت“ .گذارده شود
ايرانی بود که به بوش پدر نامه فدايت شوم نوشت با 

 تبريک به .بوش پسر در عراق به توافق رسيده است
اليست آمريکاست که درطالبانی چشمک به امپري

در“  سازمان اکثريت“محاسبات خويش جائی نيز برای 
  .نظر گيرند حتی اگر گماشتگی دربار پهلوی باشد

حزب ما از همان روز اشغال خاک عراق توسط
امپرياليستها مطرح ساخت که نيروهای انقالبی بايد
خواهان خروج فوری و بی قيد و شرط استعمارگران از

“متمدن“خواران م، آنها بايد از اين آدشندخاک عراق با
 اين خواستی عادالنه و درست.درخواست خسارت نمايند

ما گفتيم که مردم . بود که ما پيگيرانه آنرا ادامه ميدهيم
عراق حق دارند از هر وسيله ايکه در اختيار دارند

 ما روشن،برای نابودی قوای اشغالگر استفاده کنند
 بهانه های گوناگون و مضحک وکرديم که کسانيکه به

من در آوردی از مبارزه با قوای اشغالگر سر باز ميزنند 
ما ميدانستيم که . دشمنان مردم عراق و منطقه هستند

مبارزه مردم عراق مبارزه ای مستمر بوده و تا نابودی
عراق گور. کامل قوای اشغالگر در منطقه ادامه دارد

سازمانهائی کهاحزاب و . سربازان آمريکائی است
شرمگينانه از اتخاذ موضع صريح سر باز زدند و به
نعل به ميخ کوبيدند بويژه آن جريانهای ناسيونال 
شونيست و يا کسانيکه نانشان در انتقاد به ناسيونال 

، به اين تصور باطل شونيستهای کرد عراقی آجر ميشد
بودند که امپرياليستها در عرض چند روز کلک چند
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 EN  ١٢٣۶اين مقاله در هفته نامه  شماره 
MARCHA ارگان مرکزی حزب کمونيست ، 

 . لنينيست اکوادور،  بچاپ رسيده است–مارکسيست 

 بيانيه
چهل سال مبارزه برای 

هدايت انقالب و 
وی سوسياليسم بس
 پيروزی

پيروزی انقالب اجتماعی که به سلطه امپرياليسم و 
استثمار توسط بورژوازی پايان ميدهد، يک واقعيت 

تشديد بحران در جامعه اکوادور بهمراه تقويت . است
و راديکاليزه شدن مبارزه طبقه کارگر و توده ها 
برای آزادی ملی و اجتماعی، زمان وقوع اين انقالب 

برای هدايت اين روند تحول .  استرا نزديکتر کرده 
اجتماعی به مسير پيروزی، حزب کمونيست 

، مدت چهل PCMLE لنينيست اکوادور -مارکسيست
سال است که مبارزه را به پيش برده و از عهده 
رسالت سازماندهی و رهبری مبارزه طبقه کارگر و 

  .مردم بر آمده است
، تعداد انگشت شماری از ١٩٦٤در اول ماه اوت 

ارکسيست  لنينيست های انقالبی در کنگره موسس م
PCMLE برای تولد حزب طبقه کارگر اکوادور گرد 

اين تولد پاسخی بود به نياز تسليح کارگران . آمدند
اکوادور به سازمان پيشرو خود، سازمانی که ابزار 
. اصلی مبارزه برای دستيابی به آزادی شان است

ونيست قديم بعلت آنکه رهبری اپورتونيست حزب کم
با قراردادن خود در خدمت طبقه حاکمه به اصول 

  ١٠ بقيه در صفحه...انقالبی خيانت کرد

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: انندگانسخنی با خو
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،. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ال داريدارس

 را ياری رسانيد، هزينهدر توزيع اين نشريه ما. زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم
 .گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  “تری شايوو“شهيد زنده 
 کارزاری سياسی٢٠٠٥در اواخر ماه مارس سال 

مذهبی در کشور شيطان زرد برای حمايت از
تاريکترين اعماق پستوهای قرون وسطی در گرفت
تا نمايندگان سياه ترين اقشار مذهبی آمريکا را در

مدن بشری قرار دهند و از اين مردهبرابر ارزشهای ت
.گان برخاسته از قبور تاريخ اعاده حيثيت کنند
عفريتهای سياه مذهبی صليب بدست به جنگ دانش
بشری آمدند و حقوق شهروندی و تمدن بشری را که
بشريت متمدن در طی انقالب کبير فرانسه از چنگ
خونين سلطه کثيف کليسای کاتوليک و نمايندگان خدا

 با قهر انقالبی به کف آورده بودند، روی زمين ویبر
  . به مصاف طلبيدند

 سال پيش به علت١٥سخن بر سر خانمی است که از 
مرگ مغزی به  صورت لخته ای گوشت با ياری
آخرين داروها و تجهيزات دانش بشری به اجبار

 نگهداشته ميشود و در حقيقت در حالت اغمای“زنده“
ف اين است که همسر اين خانمظاهر اختال. دائم است

با استناد به تمايل زنش در زمانی که در قيد حيات
بوده است خواهان پايان دادن به چنين وضعی است
زيرا دانش بشری امکان بازگشت وی را از وضعيت
کنونی به زندگی متعارف ناممکن ميداند و در مقابل

کهگرفته اند قرار “ بيمار“آن مادر و پدر مذهبی اين 
آخرين دستگاههای دانش بشریاز  استفادهاز امتناع 

را قتل عمد به حسابدخترشان “ حيات“برای ادامه 
آورده و معتقدند که بايد صبر کرد تا خدا به عمر

امتناع از بکاربرد. دخترشان به نحو طبيعی پايان دهد
تجهيزات علمی بزعم آنها دخالت در کار خداست ولی

 آن برای ادامه بقاء اين موجوداستفاده بی پايان از
  .دخالت در کار آفرينش محسوب نميشود

 يک امر“روياها و فرصتهای بی پايان“در کشور 
خصوصی بيکباره به شم گرگان سياستمدار به يک
امر جهانی بدل شده است زيرا آنها درک کرده اند که
از اين طريق ميتوانند برای تحميق مردم حداکثر سوء

اين.  را از اين وضعيت بکنند“وکراتيکدم“استفاده 
گرگان سياستمدار که در دستگاه اداری جرج دبليو
بوش و فرقه های مذهبی آمريکائی کمين کرده اند به

برای. بهترين فرصت برای تبليغات دست يافته اند
يک Terri Schiavo“  تری شايوو„آنها جنازه خانم 

 جنازه بيشترآنها به اين. وديعه و موهبت  االهی است
تری„نياز دارند تا به بازگشت سالمتی به خانم 

سالم و با نشاط بدرد آنها“ تری شايوو„. “شايوو
تری„هم اکنون ده ها هزار چنين . نميخورد
-  نفر٣٥٠٠٠ - هائی در آمريکا زندگی ميکنند“شايوو

.که جرج واکر بوش برايشان تره هم خورد نميکند
 در آن است که در“تری شايوو„مزيت اين خانم 

ايالت فلوريدا همان جائی که انتخابات تقلبی بنفع بوش
صورت گرفت و رای مرده ها به حساب آمد و رای
سياهپوستان که آنها را انسان نيز به حساب نميآورند

در همان ايالتی که برادر. ، بستری استحذف گرديد

جرج واکر بوش با روش ديکتاتوری بر دستگاه
يالت حاکم مطلق است و صدای هراداری اين ا

در گلو خفه“ دموکراتيک“معترضی را به نحو 
 فلوريدا بايد سکوی پرش بنفع افکار فرقه های.ميکند

ماليخوليائی مسيحی آمريکائی ميشد که رايشان را در
جرج بوش اين دين. انتخابات به جرج بوش داده بودند

د که خداآنها باطنا دعا ميکنن. را به آنها مديون بود
به همين صورت“ تری شايوو„کند وضعيت خانم 

زيرا چنين وضعی برای“ زجر بکشد“باقی بماند و 
اين آدمکشی توام با شکنجه. آنها نان دانی خوبی است

با رفتار و کردار رسمی و توصيه شده آمريکائی
همخوانی دارد و آب به آسياب جرج دبليو بوش

له نمايندهاشک تمساح جرج بوش بمنز. ميريزد
“تری شايوو„آشکار امپرياليست آمريکا برای خانم 

 مکمل سياست،با سيمای ملکوتی و انسانی
جنايتکارانه آنها در کشتار صدها هزار عراقی و

  .آنها با چهره ارعاب است“ بی ارزش“گرفتن جان 
جرج بوش مسيح وار مرخصی خويش را قطع کرد

کند کهتا به کنگره آمريکا قانونی را تحميل 
دادگاههای آمريکا وادارد شوند به نفع پدر و مادر

در قوه قضائيه دخالت کنند“ تری شايوو„مذهبی خانم 
.و به شکايت آنها برای چندمين بار رسيدگی نمايند

بايد تا. هر چه اين روند بيشتر طول بکشد بهتر است
تنور داغ است نان را پخت و تنور را هميشه داغ نگاه

ايات در افغانستان و عراق در پرتو اينداشت تا جن
اين اقدام صرفنظر از. کمرنگ شود“ انساندوستی“

اينکه يک اقدام سياسی برای تقويت سياهترين گوشه
های تاريخ آمريکاست دخالت مستقيم در امور قوه

محافظه کاران. قضائيه آمريکا نيز محسوب ميشود
رکتهاینوين که همان نمايندگان مستقيم کنسرنها و ش

فرامليتی در آمريکا هستند و دستشان در خون
ی عراق آغشته است“تری شايوو“هزاران هزار 

اصل بورژوائی تفکيک قوا  در آمريکا را به سخره
گرفته و نقش قاطع سياست و قوه مجريه را همانگونه
که همواره کمونيستها ماهيت آن را بر مال کرده اند به

  . نمايش گذاردند
 قوه قضائيه از طريق تارنماهای اينترنتی ونمايندگان

پستهای الکترونيکی به مرگ تهديد شدند و قوه عظيم
مجريه آمريکا و دستگاه تازه ساز مبارزه عليه
تروريسم آن اقدام مقتضی برای يافتن اين تروريستها

آن نظام قضائی که قتل“آنها ميگويند . نکرد و نميکند
 و شايسته“وعيت نداردبيگناهان را تائيد ميکند مشر

  .نابودی و حذف از زندگی سياسی است
،“CNN سی ان ان “هجوم تبليغاتی بلندگوهای 

یام اس ان ب“و “ Fox News فوکس نيوز“
تری„مسئله مرگ و زندگی خانم “  MSNBCسی

را تا سطح يک تراژدی جهانی به سبک“ شايوو
کآنها خود را بي. سناريوهای هوليوودی ارتقاء دادند

 ۶ه   بقيه در صفح...طرف دعوا تبديل کردند و 
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