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 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

سلطنت 
دموکراتيک
حرف مفت 

 است
سلطنت طلب شاه دوست خود را دموکرات جا می

سلطنت طلب شاه دوست مدعی است که بين. زند
ی سلطنتاست و شاه اللهی ها“ دموکرات“وی که 
قت برای بيانآنو .اساسی وجود دارد فرق طلب

اين فرق اساسی اينگونه استدالل می کند که يکی
و ديگری برای می گذارد “احترام“به رای مردم 

يکی سلطنت را. رای مردم تره هم خورد نمی کند
حق طبيعی و ازلی شاه می داند و ديگری که

است آن را به رای مردم می گذارد و“ دموکرات“
. قبول داردودشنظر ختنها حکم تائيد مردم را بر 

حال اگر مردم برای بار سوم نيز شاه را از مملکت
ر زده و مايلند که اين بازی رابيرون کردند آنها جِِ

تا بجائی برسانند که مردم از روی ناچاری به آنها
يکی از همان تاکتيکهای سابق استفاده. رای دهند

می کند و ديگری آن تاکتيکها را فرسوده دانسته و
فرق آنها در اين. رنگ عوض کردن استخواهان 

است که يکی به زور می خواهد سلسله منفوری را
که انقالب مردم منقرض کرده است مجددا بر سر
کار آورد و ديگری می خواهد بر نظر مردم تف

یسوکرام، بريش تاريخ بخندد و با آرايش دکند
ميدان آيد تا آنچه را که سلطنت طلب خواهی به

 چماقش نمی تواند بگيرد اين يکی بهقلچماق بزور
 سلطنت طلب نمی تواند.زور زبانش به کف آورد

زيرا نفس اعتقاد به اين که. ماهيتا دموکرات باشد
مملکت بايد اربابی مفتخور و طفيلی داشته باشند
که بطور ارثی و به علت خويشاوندی خونی زمام

٢ادامه در صفحه ...امور را در دست بگيرد

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

ماندهی جهانی شکنجه و زسا
نقض گسترده و فاحش حقوق 

بشر توسط امپرياليسم
د از انقالب درهای زندان اوين باز شد وبع

در. صدها نفر زندانيان سياسی آزاد گرديدند
بهار آزادی که به نيروی مردم متکی بود رايحه
آزادی سينه های به خفقان نشسته مردم را

چه کسی می توانست تصور. نوازش می کرد
کند که در اسرع کوتاهی از بطن اوين صدها

مردم ما می. ولد شوداوين پنهان و آشکار مت
خواستند مادر اوين را عقيم کنند تا هرگز

سرمايه داری. کودکی از وی متولد نشود
اسالمی که تاب تحمل مبارزه شديد طبقاتی را با
زبان خوش و مانورهای عوامفريبانه نداشت
چهره بی نقاب خويش را در طی زمان ناچارا
اهنشان داد و بتدريج هر گردنکشی در اين دستگ

 گروه مافيائی خويش را با قهر و،امنيت
خشونت و زندان و شکنجه و اعدام مستقر

.شبيه آنچه در قرون وسطی متداول بود. ساخت
هر ارباب فئودالی برای خودش در قلعه اش
زيرزمينهای مخوف و سياهچالهای مرطوب و

اين نمونه. انسانهای به زنجير کشيده داشت
 نمونه،“عدالت“  اجرایمنسوخ قرون وسطائِی

جمهوری سرمايه داری اسالمی قرارآموزش 
 در مدت کوتاهی سخن از ده ها زندان.گرفت

مخفی می رفت که حتی دستگاه بی کفايت
 .قضائی از آن با خبر نبود

دستآورد انقالب شکستن در زندانها بود و
،دستآورد جمهوری اسالم عزيز بنای زندانها

فراموشخانه هایبازهم زندانها و بيغولها و 
  .اسالمی بود

سازشکاران و همه آنها که بوئی از مبارزه
طبقاتی نبرده اند و آنرا نفهميده اند و قادر نيستند
دشمن مردم را بشناسند تبليغ می کردند که تعدد
زندانها و پنهان بودن آنها ناشی از ماهيت

، ناشی از بی تمدنیجمهوری اسالمی است
حال که. امعه مدنی است، ناشی از نبود جاست

 زندانهای“متمدن„معلوم شده امپرياليستها 
مخفی فراوان با توافق رهبران ساير جوامع

اروپائی در سراسر اروپا و آسيا و“ متمدن„
، حال که معلوم شد کهتاسيس کرده اندآفريقا 

 از و تو زردهمه اين رهبران انقالبی نارنجی
ومانی، ر، چکاستونی، ، اوکرائينلهستان

در...  و ليبی و، اردنگرفته تا مصر و سوريه
کتمان واقعيت وجود زندانهای مخفی دست
ءدردست هم  دارند و بر شکنجه وحشيانه اسرا

،ی که اتهاماتشات معلوم نيستبی خبر
بزرگوارانه و متمدنانه به ديده اغماض می

 حال که معلوم شده اثبات جرم الزم،نگرند
 دراز و اعتقادات اسالمینيست تنها داشتن ريش

و يا اتهام به داشتن اعتقادات اسالمی و برچسب
تروريستی برای توجيه اعمال شکنجه کفايت می

و“ جامعه باز„حال که معلوم شده ياران ، کند
شکنجه„به “ ادينه شدن دموکراسیهن„حاميان 

 اعتراضی ندارند و تنها“خوب و انسانی

  مشـال شــــــس  – م شـدوره شــــ
٢٠٠٥  ژانويه  –١٣٨٤ دی – ٧٠ مارهـش

. هستند“انی و غير انسشکنجه های بد„معترض 
 وجود زندانهای مخفی به اسالم وهحال که معلوم شد

جامعه„ و يا “جامعه مدنی„مسيحيت و يا به 
 بلکه ناشی از تشديد مبارزه، بستگی ندارد“عرفی

طبقاتی است و در اين روند بايد انتظار هر جنايتی
 انديشمندان.را از سرمايه داری و امپرياليسم داشت

خفقان گرفته اند و“ جامعه باز„حامی کارل پوپر و 
“جامعه باز„عوامفريبانه حاضر نيستند از تئوری 

 و دشمنان خويش حمايت کنند“زندانهای مخفی„و 
 حال که.را به صالبه بکشند“ جامعه باز„اين 

معلوم شده چنين جناياتی محصول جامعه طبقاتی
، جامعه ای که بر خشونت و جبر طبقه حاکماست

 زبان در قفا کشيده اند و از شده استبر محکوم بنا
بحث فرار می کنند و حاضر نيستند خشونت
وحشيانه طبقه حاکمه را با ذکر داليل بروز آن

سران همه ممالک متمدن اروپائی از. محکوم کنند
آدم دزدی آمريکائيها و تجاوز به مرزهای هوائی

هایگاهء و مخالفان به شکنجه برای بردن اسرا
 حتی امروز که اسرار بر مال.اشته اندمخفی خبر د

، گنجايش آنها و، تاريخ پروازشده شماره هواپيماها
نامهای استتار آنها و محل پرواز آنها را منتشر

شکنجه گاهها نيز چون سرمايه جهانی. کرده اند
  .شده است

آلمان فدرال دموکراتيک يکی از مراکز توزيع و
مالک اروپای برای شکنجه به ساير مءعبور اسرا
 در نزديکی“رامشتاين„فرودگاه . شرقی است

فرانکفورت زير نظر آمريکائيها به اين کار
 در اين فرودگاهها و.مبادرت می ورزد“ پرافتخار„

اسارت گاههای مخفی صدها و هزاران سعيد امامی
ء راو حسين شريعتمداری به کار مشغولند تا اسرا

ا خونسردی دولت آلمان ب.به اعتراف وادارند
ديپلماتيک از زير بار مسئوليت روشنگری و مطلع
کردن افکار عمومی و رسيدگی به اعمال

تو گوئی جريحه دار. خالفکاران شانه خالی می کند
شدن حيثيت انسان مغايرتی با قانون اساسی آلمان
ندارد؟ تو گوئی حقوق بشر يک اصل خدشه ناپذير

  .نيست و ابزار معامله است؟
مونه اخير بايد چشم و گوشها را باز کند تاهمين ن

،“جامعه مدنی„، “حقوق بشر„همه ببينند که 
“نهادينه شدن دموکراسی„، “جامعه باز„، “تمدن„

ابزار ايدئولوژيک اسارت امپرياليستها هستند تا
 اين نمونه ها.مانع شوند که حقايق بر مال گردند

دگینشان می دهد که نوکران امپرياليستها به سا
،نمی توانند منکر شوند که زندان و شکنجه و اعدام

حقوق„قانون جوامع سرمايه داری است و چاشنی 
تنها خاکی است که“ دموکراسی و آزادی„، “بشر

 استثناء و، اين جنايات.به چشمان بشر می پاشند
، قاعده اينناشی از بی توجهی و ناآگاهی نيست
ا آگاهی دقيقجوامع و بخشی از مبارزه طبقاتی و ب

 نوکران.و استتار آگاهانه صورت می گيرد
امپرياليستها قادر نيستند کاسه و کوزه ها را فقط بر

  ٣صفحه  ادامه درسر چند سرباز 
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اين رژيم سلطنتی از رژيم شاه. عراق آغشته است
کمکهای کالن مالی دريافت می کرد و دسترنج

ان را به حلقوم نيروهای دست راستیزحمتکشان اير
اسپانيا می ريخت تا مبادا نيروهای چپ در اسپانيا

مراجعه کنيد به کتاب(قدرت را بر کف گيرند
-علم خواجه دربار محمد رضا شاههللا خاطرات اسدا

وی بخشی از خانواده ارتجاع جهانی و). توفان
اين رژيم. همدست محمد رضا شاه منفور است

امروز مجسمه های ژنرال فرانکویسلطنتی تا به 
، همدست هيتلر و ضد دموکراتفاشيست و ديکتاتور

را که سلطنت را مجددا در اسپانيا بر سر کار آورده
است در ميدانهای شهر برای مجازات و تنبيه و

ارتش. ارعاب مردم استوار نگاهداشته است
شکنجه گر رايا سويل د، گارفاالنژيستهای فرانکو

اين رژيم سلطنتی. ه باقی گذارده استدست نخورد
مانع از آن است که گورهای دسته جمعی

 هزار٣٠جمهوريخواهان گشوده شوند و 
جانباختگان خلق اسپانيا شناسائی شده و با افتخار

اين رژيم سلطنت مبتکر. بخاک سپرده شوند
 در اسپانياست است و“خاوران“گورهای دستجمعی 

وری اسالمی دست سال زودتر از رژيم جمه٧٠
اين رژيم ضد دموکراتيک و مولود .بکار شده است

فاشيسم از خانواده سلطنت منقرض شده ايران در
جشنهای خويش دعوت رسمی به عمل می آورد و
آنها را در کنار ضد دموکراتيک ترين سالطين جهان
جای می دهد تا جبهه جهانی ارتجاع سياه را کامل

اتيک و توهين مستقيم بهاين اقدام ضد دموکر. کنند
اين رژيم سلطنتی به انقالب. ملت بزرگ ايران است

شکوهمند و ضد سلطنتی بهمن و رای مردم ايران
اين رژيم نه تنها دموکرات. بی احترامی می کند

نيست بلکه نمای عوامفريبی در اسپانياست تا بعنوان
از شدت مبارزه طبقاتی بکاهد و“ وحدت ملی“نماد 

عوامفريبی نقش ضد تاريخی خويش رادر خدمت 
، هلند، رژيمهای سلطنتی بلژيک.ايفاء نمايد
.نيز بهترين از اين نيستند...  و، انگلستاندانمارک

آنها نمايندگان استعماری هستند که خفقان و
ديکتاتوری استعماری را به اقصی نقاط جهان هديه
بردند و مردم بومی اين کشورها را که باندازه مردم
کشور ما حق حيات داشتند بيشرمانه و به وحشيانه

آيا. ترين وضعی از دم تيغ بيدريغ استعمار گذراندند
، آدمکشی و نابود کردن بشريتاستعمار و چپاول

 مغايرتی با دموکراسی ندارد؟
گفته می شود همه جمهوريخواهان دموکرات نيستند
و الزاما همه سلطنت طلبان نيز ضد دموکرات

و. بد و خوب در همه جا وجود دارند. بودنخواهند 
ما اضافه می کنيم آری چنين است ما آدمکشهای

، ما فاشيستهایخوب داريم و آدمکشهای بد داريم
.دموکرات داريم و فاشيستهای ضد دموکرات داريم
ما در ميان نازيها آدمخوار جناح چپ داريم و جناح

ما در ميان استعمارگران چپی و. راست داريم
باين جهت جای سلطنت طلبان ايران. راستی داريم

نه در کنار خلق ايران بلکه در کنار فاشيستهای
“چپ“، نازيهای “دموکرات“فاشيستهای ، “خوب“

 چنين جبهه. است“چپ دموکرات“و استعمارگران 
ای برازنده خاندان پهلويست که هنوز از غارت
ثروت مردم ما در آالف و الوف زندگی می کنند و

خاندانی که. حاضر به پس دادن هيچ حسابی نيست
همان شکنجه گران و مفتخوران و انديشمندان بنای
استبداد را در ايران بدور خود جمع کرده و از
توانشان هنوز نيز برای توجيه رژيم سلطنت استفاده
می کنند و در ضمن بدنبال داللهای جديدی نيز در

 ٣حه ادامه در صف...ميان روشنفکران بی 

 موافقيد يا خير مسلما مردم آگاه ميهن ماسلطنت
.نفرت خويش صد بار از سلطنت ابراز می داشتند
اينکه رژيم جمهوری اسالمی از نفرت مردم ايران
نسبت به سلطنت سوء استفاده کرد تا رژيم اسالمی

ه نفرت مردمرا جايگزين آن کند ذره ای نيز از درج
انقالب بهمن. ميهن ما از رژيم سلطنت نمی کاهند

بهر صورت برای روبيدن رژيم سلطنتی و محو
سالطين بود و روی کار آمدن رژيم سرمايه داری
جمهوری اسالمی جنايتکار کمکی به کسب آبرو

ولی سلطنت طلبان اين حکم. برای سلطنت نمی کند
ول ندارندروشن و پاسخ صريح مردم ايران را قب

زيرا فقط به تصميماتی. زيرا ضد دموکرات اند
گردن می نهند که منافع رژيم وابسته به امپرياليسم

توسل آنها به رای مردم و. سلطنت را تامين کند
برچسب اتهام به جمهوريخواهان از اعتقادشان به
 .مردم نيست از کينه ايست که نسبت به مردم دارند

 طلبان مزدور می گوئيم کهما بار ديگر باين سلطنت
 مرداد سال٢٥به رای مردم ايران در روز تاريخی 

سلطنت.  گردن نهيد١٣٥٧ بهمن سال ٢٢ و ١٣٣٢
    .   مرد و قابل برگشت نيست

البته اين سلطنت طلبان کالش که برای آرايش
سلطنت بياد دموکراسی افتاده اند بخوبی واقفند که نه

و نه فرزند خلفشرضا خان قلدر دموکرات بود 
ولی اين آقايان يک. محمد رضا شاه دموکرات بود

 هم از ديکتاتوری رضا خان و هم“دموکرات“شبه 
از ديکتاتوری فرزندش حمايت می کنند و درجه
بيشرمی را تا بجائی می رسانند که ديکتاتوری و
استبداد رضا خانی را که زمينخواريش ماوراء هر

 سال٦٠ دودستی برای قانون بود و نفت ايران را
تقديم امپرياليست انگلستان کرد و قرارداد استعماری

 را تجديد نمود مترقی جلوه داده و استبداش“دارسی“
اين سلطنت طلبان. را نياز جامعه قلمداد می کنند

حاضر نيستند حتی به سخنان خود“ دمکرات“
احترام گذارده و اين پدر و پسر ديکتاتور و خيانتکار

 واشته امپرياليستها را محکوم کنندمافع ملی و گبه من
 همين طفره رفتن از محکوم.ضد دموکرات بنامند

کردن اين پدر و پسر ديکتاتور و ضد دموکرات
 . گر ماهيت ضد دموکراتيک آنهاستءافشا

گفته می شود ما سلطنت دموکراتيکی می خواهيم
خوب است در اين. نظير سلطنت پادشاه اسپانيا

 .چند کلمه ای گفته شودزمينه 
مردم اسپانيا در يک انتخابات دموکراتيک سلطنت
را منقرض کرده و به جای آن جمهوری را

سلطنت طلبان جنايتکار اسپانيا مانند. برگزيدند
سلطنت طلبان ايرانی بزير بار اين تصميم اکثريت
شکننده مردم نرفتند و به رای مردم گردن ننهادند و

، فاشيستهای ايتالياازيهای آلماندر عوض با ياری ن
که از ژنرال فرانکوی فاالنژيست حمايت می کردند
با ياری سربازان مراکشی به قتل عام

 و تا زمانيکه خطرجمهوريخواهان برخاسته
بازگشت جمهوری را احساس می کردند با چکمه
آهنين فاشيستی در اسپانيا حکومت کرده به قتل عام

ام فرانکوی فاالنژيست ومردم پرداخته و سرانج
 موسولينی در آستانه مرگش با ياری-همدست هيتلر

سازمان جاسوسی آمريکا پادشاه کنونی اسپانيا از
سلطنت اسپانيا. خانواده بوربون ها را بدنيا آورد

سلطنت چرک و خون فاشيسم است و با زور و
جنايت و بی احترامی به آراء و عقايد مردم استوار

ن رژيم سلطنتی بر خالف ميل مردماي. شده است
اسپانيا هواداری خويش را از شرکت اسپانيا در
جنگ عراق اعالم داشت و به قتل عام مردم عراق

دست اين رژيم سلطنتی به خون مردم. صحه گذارد

 ...موکراتيک حرفسلطنت د
و هزينه سرسام آور بريز و بپاشهای دربار و توله
های ريز و درشت آنها را به ماليات مردم تحميل کند
و مردم بيچاره جان بکنند و نيازهای شکم و زير
شکم آنها را تامين کنند ضد دموکراتيک ترين
تفکری است که يک فرد در قرن بيست و يکم می

سلطنت يعنی حکومت. اشته باشدتواند به آن اعتقاد د
پيشنهاد پذيرش. آقا باالسرها به اعتبار گروه خونی
 توهين مستقيم به،واليت اين آقا باالسرهای بی مايه

اين. مردم و تحقير و خوار دانستن آنهاست
 برای ابدی کردن پديده ای“دموکرات“شاهدوستان 

.دکه به ابديت پيوسته از تحقير ملتشان نيز ابا ندارن
آنها به سنتهای زنگارگرفته ای استناد می کنند که
.برای شادمانی و شفای جامعه دورانداختنی است
سلطنت شکلی از حکومت است که به گذشته تاريخ
تعلق دارد و اينکه پس مانده های آن هنوز در دوران
جديد باقی مانده است از عتيقه بودن آن ذره ای نمی

 . کاهد
 قياس کاذب و،ریقياس سلطنت با جمهو

زيرا جمهوری می تواند. عوامفريبانه ای است
دموکراتيک و يا ضد دموکراتيک باشد ولی سلطنت
ماهيتا و هميشه در قرن بيستم و بيست و يکم يک

 .حکومت ضد دموکراتيک بوده و خواهد بود
سلطنت طلب ضد دموکرات است زيرا به نيروی

ن تاريخیمردم اعتقادی ندارد به جمهوريت که بيا
ضد دموکرات. نيروی مردمی است اعتقادی ندارد

است برای اينکه می خواهد هر سفيه و هرزه ای به
اعتبار خويشاوندگی خونی بر ميليونها انسان عاقل
حکومت کند و جد اندر جد از کيسه ملت مفتخوری
کند و برای کاری که نکرده حقوق کالن بازنشستگی

با ضيافتهای ملت بر باددريافت کند آنهم بجز اينکه 
.ده و خزانه خالی کن خدمتی به اين کشور کرده باشد
گفته می شود که ما همانقدر جمهوری های ضد
دموکرتيک داريم که سلطنتهای دموکراتيک وجود

از. باين جهت جمهوری و سلطنت همترازند. دارند
.اين بی مايه تر استداللی نمی توان عرضه کرد

ت سلطنتی نه متکی بر ماهيتحکوم“ محسنات“
 به کاستيهایبلکه با اتکا و برتری ماهوی آن سلطنت

همين. جمهوری توضيح داده شده و تعريف می گردد
توضيح. نوع استدالل بيان طفيليگری سلطنت است

 تالی“خوب“ورشکسته آنها اين است که سلطنت 
“دموکرات“سلطنت طلب . است“ جمهوری بد“

 از قياس جمهوری خوب وآنقدر بزدل است که
 سلطنت طلب.طفره می رود“ خوب“سلطنت 

فقط در بازار آشفته فکران و وادادگان“ دموکرات“
. آلود ماهی بگيردسياسی می خواهد از آب گل

سلطنت طلب با شانتاز به شما حمله می کند و مدعی
می شود هر کس سلطنت را به بازی دموکراسی

ننهد دموکراتگردن “ دموکراسی“نگيرد و به 
اين انديشمندان مردم فريب تاريخ را به. نيست

فراموشی می سپارند که مردم ايران يکبار شاه را در
. فرار دادند و وی به ياری سی١٣٣٢ مرداد ٢٥
و کودتای ضد مردمی بر سر کار آمد و بار. ا. آی

 بهمن ريشه٢٢ديگر در انقالب شکوهمند و تاريخی 
 وسلسله پهلوی و شاهنشاهی دراين خاندان را بريدند

پس ما از شما. ايران را برای هميشه منقرض کردند
 به رای مردم احترام“دموکرات“می طلبيم که آقايان 

بگذاريد و يک بار برای هميشه گور سلطنت را
اگر در همان. همانگونه که مردم کندند شما نيز بکنيد

 بهمن صد بار ديگر نيز بطور جداگانه از٢٢روز 
يمژء رمردم ميهن ما رای می گرفتند که با بقا

مهوری اسالمی ايرانَسرنگون باد رژيم سرمايه داری ج  
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 ...سازماندهی جهانی شکنجه
فلمبدستان مزدور. کنند خاطی آمريکائی خراب

کيهان لندنی اين ارگان سياسی سلطنت طلبان مزدور
وزارت جنگ آمريکا ديگر نمی تواندو زبان فارسی 

در توجيه جنايات زندان ابو غريب صفحات کيهان
را کثيف کنند و جنايات جمهوری اسالمی را بهانه
کنند تا آدمکشی در عراق و گوانتانامو را در پرده

رئيس کميسيون نظارت بر“ بولند„اقای „ .بياندازد
فعاليتهای اطالعاتی در مجلس نمايندگان کنگره

 مجلس نمايندگان١٩٨٤ اکتبر ١٨، در جلسه آمريکا
 صفحه ای را بنام٢٤“ جزوه راهنمای„يک 

که“ عمليات روانی در مورد يک نيروی چريکی„
 به عنوان“.C.I.A آ . ای. سی.„ از طرف سازمان

ضد„دستورالعملی برای استفاده چريکهای 
در مبارزه آنها با قوای دولتی نيکاراگوا“ ساندنيست

اين.  به نمايندگان ارائه داد،ه و چاپ شده استتهي
جزوه حاوی اطالعات و راهنمائيهائی دقيق و

،، شانتاژمشروح برای انجام عمليات آدم کشی
و چگونگی بکار“ تخريبی„سازماندهی عمليات 

، و البته مسائل متعددگرفتن آدمکشان حرفه ای است
:ت گفته شده اسن، در آديگری را نيز شامل می شود

بايد به محض ورود به نيروهای ضد دولتی می„
ميدانهای„ مردم را به تمام“  چنين شهر يا دهکده ای

، تا در آنجا دادگاه شهر يا روستا بياورندعمومی
فوق العاده تشکيل داده و ساندنيست ها و

زندان ابو(هواخواهانشان را مورد تحقير قرار دهند
سعی کنند. )توفان-غريب در قلب آمريکای جنوبی

لمان راع، کشيشها و ممعتمدين محل مانند پزشکان
نفرات“ کلک„بخود جلب  کنند و در عوض 

نامطلوب از قبيل افراد پليس يا قضات را بکنند، و
، برای اينکاراگر الزم باشد کسانی کشته شوند

اين آدم دشمن خلق„: توصيه می شود که گفته شود
 .“ده بوبه دشمن اطالعاتی داد„، يا “بود

توصيف“ نفرت انگيز„آقای بولند اين توصيه را 
اظهار“ داونی„، آقائی بنام ، و نماينده ديگرکرد

داشت که اينها درست همان شيوه هائی است که در
نقاط تروريست پرور جهان از قبيل لبنان و سوريه و

، و هميشه مورد اعتراضشود ايران بکار گرفته می
نماينده ديگر اظهار داشتندچندين . ما قرار می گيرد

.ای. سی.جزوه راهنمای „که اين تاکتيکهاِئی که در 
“محکوم کردن„توصيف شده صريحا با سياست “ آ 

وزير امور“ جرج شولتس„تروريسم که توسط آقای 
هدخارجه آمريکا سياست رسمی دولت اياالت متح

نقل از نشريه لوموند(“.اعالم شده است منافات دارد
  ).١٩٨٤ اکتبر ١٩مورخ 

حال خوب است که به بيست سال بعد مراجعه کنيم
چه تغييراتی در ماهيت امپرياليسم آمريکاتا ببينيم 

 در قرن بيستم بود و ما١٩٨٤ سال .ايجاد شده است
امپرياليست. امروز در آغاز قرن بيست و يکم هستيم

آمريکا حداقل از زمان روی کار آمدن جيمی کارتر
قوق بشر را يکی از ارکان سياستاحترام به ح

 .خارجی خويش بيان کرده است
 تحتStephen GREYنگارنده مقاله آقای „ 

ايجاد شکنجه گاه در، زندان های بدون مرز“عنوان 
برگردان مقاله توسط خانم، است“ کشورهای بيگانه

ويدا امير مکری منتشره در ماه آوريل لوموند
 . ست انجام گرفته ا٢٠٠٤ديپلماتيک 

یهمگان از به محاکمه کشيده شدن مسئوولين کودتا“
“نهاد عدالت و آشتی“شيلی و يا عملکرد    در١٩٧٣

را“ سالهای سهمگين“در مراکش که گواهی شاهدان 
با اينهمه علی رغم. کند شادمان اند گرد آوری می

اعمال شکنجه در اين افشاگری های دير هنگام،

 سپتامبر بهانه١١ع وقاي. سراسر جهان ادامه دارد
بردن حکومت قانون در ای شد برای زير سوال

در شرائطی که ارتش امريکا به. کشورهای غربی
مراقبت خود در افغانستان و  زندانی تحت٣٠مرگ 

آ. ای. سی.عراق اعتراف کرده است، سازمان 
 را با فرستادن“شکنجه پيمانکاری“ عمليات

شمال افريقا وزندانيان به سياهچالهای کشورهای 
که در آنجا اعمال شکنجه همچنان خاورميانه ،

 .معمول است، ادامه ميدهد
اين داستان قصه شگفت انگيز هواپيماهای جت

که از کشور آلمان به عنوان خصوصی ای است
 داستان آدم ربايی هايی در. پايگاه استفاده می کنند

خيابانهای اروپا، داستان شکنجه هايی بدتر از آنچه
شده است و در گوانتانامو و ابو غريب ديده

شخصيت هايی که در آن ايفای نقش می کنند
افراد مظنون به عبارت اند از وکيالن، جاسوسان و

و اين همه بدين سبب روی می دهد که. تروريسم
مأموران سابق سازمان همان گونه که يکی از

:مرکزی اطالعات آمريکا يک بار به من گفت
 .“بسيار انعطاف پذير فهومی استحقوق بشر م“

داستان مدت کمی پس از يازده سپتامبر در بعد از
 آغاز می شود در آن٢٠٠١هجده دسامبر سال  ظهر

هنگام يک وکيل سوئدی متخصص در امور
تلفنی با موکلش که) ١(به نام کيل يونسون مهاجرت

 پناهجويی مصری به نام محمد الزری بود مشغول
که ناگهان“ن به ياد می آورد يونسو .گفتگو بود

گفتگوی صدايی شنيده شد که به الزری می گفت به
تلفنی پايان دهد، پليس سوئد بود که آمده بود او را

 .“بازداشت کند
يونسون خواستار آن شده بود که دولت سوئد تضمين

درباره تقاضای پناهندگی الزری به سرعت کند که
  آن بود کهاو نگران. تصميمی گرفته نخواهد شد

موکلش در صورت بازپس فرستاده شدن به قاهره
تبديل شد اما اين مورد. مورد شکنجه قرار بگيرد

به سريعترين مورد اخراج از کشور که آقای
زمينه پناهندگی يونسون در مدت سی سال کار در

الزری و يک مصری ديگر. با آن روبرو شده بود
زداشتشان ازساعت پس از با به نام احمد اجيزه پنج

 .استکهلم به هوا برخاستند) ٢فرودگاه برومای
راز آن شب که به مدت دو سال پوشيده ماند،

هواپيمای آمريکايی در فرودگاه بود و حضور يک
حضور يک تيم از مأموران آمريکايی که دو

مصری را تحويل گرفتند، دستها و پاهايشان مظنون
 نگرا بستند، بر تنشان روپوشهای نارنجی ر

پوشاندند، نوعی ماده مخدر به آنان دادند و سپس به
مأموران اما اين .درون هواپيما انداختندشان

آنان“به گفته يونسون . آمريکايی که بودند
جين به پا سرپوشهای سياه رنگ بر سر و شلوار

به توصيف پليس امنيتی. داشتند بدون اونيفورم
ن عملياتکل اي. “بودند آنان بسيار حرفه ای“سوئد 

روشن بود که پيش از“. کمتر از ده دقيقه زمان برد
 .“کارهايی کرده اند اين هم چنين

.اين رويدادها ماه ها مسکوت نگاه داشته شدند
مأموران آمريکايی سرپوش به سر نيز به هم هويت
رويداد در اما توجه عمومی فزاينده به اين. چنين

 در اينسوئد سبب شد که پارلمان دست به تحقيقی
اسنادی منتشر شده اند که باره بزند و هم اکنون

آنچه را در فرودگاه روی داده و نيز هويت مأموران
در يکی از اين اسناد، آرن. می کنند را تأييد
مدير عمليات اخراج از کشور در) ٣(آندرسون
امنيت سوئد افشا نموده است که در آن شب سازمان

  ٤حه ادامه در صف...هواپيمای مورد 

پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

 ...سلطنت دموکراتيک حرف
 .ه گير نيز هستِلايه و درهم و َصم

می“ بيطرفانه“مشتی عوامفريب پيدا شده اند که 
، ما قيم مردمگويند ما هوادار نظر مردم هستيم

، ما نمی خواهيم برای مردم تعيين تکليفنيستيم
کنيم و بگوئيم که سلطنت را انتخاب کنند و يا

م بگويند ما آن کار راهر چه مرد. جمهوری را
ما از اين عوامفريبان ظاهرا دنباله رو. می کنيم

،نظر مستقل خود شما چيست؟! می پرسيم آقايان
 و توصيه گر کدام نوع حکومتمبلغخود شما 

، مگرهستيد و آنرا برای مردم تبليغ می کنيد؟
شما قيم سلطنت طلبان هستيد که وکالت آنها را

سلطنت طلبان خودشان، مگر بعهده گرفته ايد
را به“ دموکرات“زبان ندارند که مشتی نادان 
شما حضرات که. جلوی گاری خود بسته اند؟

مدعی هستيد به اراده شهروندان جامعه احترام
می گذاريد اعتراف کنيد هوادار نظام سلطنتی
هستيد يا هوادار جمهوری؟ شما کدام يک از اين

ليغ می کنيد وخواستها را و با کدام استدالل تب
ما از شما می. برای جامعه ايران مفيد می دانيد

پرسيم از چه موقع آزادی بيان در نفی سلطنت
طفيلی و منفور و زنگار گرفته از نظر تاريخی

از چه موقع نام. ادعای قيموميت برای مردم است
بهر صورت. سانسور را دموکراسی گذارده اند
وافق و مخالفقبل از انتخاباتی بايد نظريات م

گفته شود و استدالالت به مردم که در اکثريت
خودشان به علت گرفتاريهای روزمره فرصت
ندارند که پيگيرانه و عميق با تحليلهای سياسی

شما آقايانی که به چهره. مشغول شوند ارائه گردد
خويش نقاب دموکراسی زده ايد خود شما هوادار

خواهيدچگونه نظامی هستيد؟ چه چيز را می 
اگر شما جمهوری خواه. برای مردم تبليغ کنيد

واقعی هستيد بهتر است سنگ جمهوری و نه
سنگ سلطنت را به سينه بزنيد و برای سلطنت

 .    طلبان منفور بنام  دموکراسی دل نسوزانيد
“دموکرات“اين است که استناد به اين سلطنتهای 

تنها برای توجيه خيانتها و جنايات خاندان
 منظور سلطنت طلبان نيز همان روی.لويستپه

.کار آمدن و يا روی کار آوردن پهلوی هاست
آنها خجالت می کشند شفافيت بکار برند و بگويند
که منظورشان روی کار آوردن مدعی بی تاج و

سلطنت“واژه . تخت پادشاهی ايران است
، مجرد انتزاعی است بی ربط“دموکراتيک

ی کند ولی استفاده از، براحتی رد را گم ماست
برانگيزاننده خشم خفته مردم“ صفر کيلومتر“نام 

، باين جهت آنها بحثهای انتزاعی راميهن ماست
 . ترجيح می دهند

ولی سلطنت طلبان ضد دموکرات اين اميد را
مردم ايران هرگز ننگ. بگور خواهند برد

ديگر اين سلطنت. سلطنت را تحمل نخواهند کرد
فتخور قادر نخواهند بود ثروتهایطلبان دزد و م

ملی ايران را در پای روسپی های شرقی و
جای. غربی بريزند و خزانه ملت را غارت کنند

آنها در نزد همان اربابشان جرج بوش و آريل
 .شارون است

حقيقت اين است که هر کس که تالش کند جائی
برای سلطنت طلبان در صفوف اپوزيسيون ايران

را از صف اپوزيسيون مترقیباز کند خودش 
، می خواهد تاريخ را بهايران کنار گذارده است

و در جبهه امپرياليستها وعقب برگرداند 
 . ننگش باد. ه می زندصهيونيستها سين

***** 
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم

 

.ناميده اند “نيابت در شکنجه“سيستم را برخی  اين 
ی و انتقال زندانيان تروريست هایدستگير

آمريکاييان نه تنها از مناطق احتمالی به دست
جنگی افغانستان و عراق، بلکه از سراسر دنيا از

 کروآسی ، مقدونيه ، آلبانی ، ليبی ،بوسنی ، جمله
پاکستان ، اندونزی سودان ، کنيا ، زامبيا ، گامبيا ،

 .و مالزی انجام گرفته است
آ  برای اين. ای. سی.اصطالح رسمی ای که 

است) ٤(“حويل فوق العادهت“سيستم ساخته است، 
و هنوز هيچ مقام رسمی آمريکايی مشغول به

ورت علنی سخن نمیسياست به ص خدمتی از اين
آ  که. ای. سی.ولی يکی از مقامات سابق . گويد

گذشته اين سازمان را ترک گفته در ماه نوامبر
است، شرح مفصل و بی طرفانه ای از عمليات به

که در پايان دهه) ٥(مايکل شوير. است دست داده
 سرپرستی يک واحد مأمور پيگرد اسامه١٩٩٠

 مصاحبه ای با يکالدن را بر عهده داشته در بن
)٦(فور برنامه راديويی بی بی سی به نام فايل آن

تأييد کرده است که مورد سوئد بخشی از يک
 .است سيستم بسيار فراگيرتر بوده

آ  بدين سبب روش تحويل. ای. سی.“به گفته شوير
 قوه-که در حالی که از کاخ سفيد  را ابداع نمود

 اعده برخورد دستور رسيده بود که با الق–مجريه 
شود، دست سازمان درباره رفتار با تروريستهای

و بردن رويه دستگير کردن. دستگيرشده بسته بود
افراد به کشورهای ثالث بدين سبب پديد آمد که قوه

و متالشی کردن مجريه وظيفه از کار انداختن
سلولهای تروريستی و بازداشت کردن تروريستها

آ  به. ای. سی.ی که هنگام و. را به ما سپرده بود
نوبه خود از سياستگذار پرسيد، می خواهيد اينها

شنيد که اين کار بر عهده خود را کجا ببريد، پاسخ
بدين ترتيب ما اين سيستم را بوجود. شماست

کشورهايی که در پی متهمان يا آورديم که به
محکومان به ارتکاب جرايم هستند ، ياری

يداد که اين افراد راسيستم اجازه م اين. ميرساند
در خارج دستگير کنيم و به کشوری که در آن

 .پيگرد قانونی بودند باز گردانديم تحت
 يک هواپيمای خصوصی برای افراد

 مظنون
، وکيل و از اعضای) ٧(خانم باربارا اولشانسکی

از جمله کسانی است که) ٨(حقوق اساسی مرکز
 می تحقيق “تحويل فوق العاده“در باره سيستم 

کنند، هم با مطالعه موارد مشخص و هم در باره
اياالت او معتقد است که. نحوه توجيه حقوقی آن

متحده نه فقط کشورهای ثالث را برای بازجويی
زندانهای برون زندانيان به کار می گيرد، بلکه
آ  اداره. ای. سی.مرزی خود را نيز که به دست 

ه گفتهب. برد می شوند، بدين منظور به کار می
 سال آمريکا١٠٠اولشانسکی به مدت بيش از

حقوقی اياالت فراريان را در خارج از قلمرو
متحده دستگير می نمود و برای دادرسی به اياالت

رئيس جمهوری سابق .متحده باز می گرداند
پاناما، نوريه گا نمونه ای برجسته از اين دست

 از نوع عادی“تحويل“ اين رويه به). ٩(بود
 .ت داشتشهر

آ  نبرد با القاعده را. ای. سی.اما از هنگامی که 
 سپتامبر به بعد، مفهوم١١بويژه از آغاز نمود و

زندانی  پديد آمد، که بنا بر آن“تحويل فوق العاده“
را نه برای بازگرداندن به آمريکا، بلکه برای

خانم. دستگير می کنند انتقال دادن به جای ديگر
ل رويه تحويل در حدود سالاعما“وکيل می گويد 

اياالت متحده همواره به هر . آغاز شد١٨٨٠

  ...سازماندهی جهانی شکنجه
قرار داده نشده بوده نياز در اختيار مقامات امنيتی

آ  روی. ای. سی.سبب مقامات سوئدی به  و بدين
عاقبت ما پيشنهاد دوستان“او گفته است .  اند آورده
آ  را. ای. سی.يمان در سازمان همتای خود ئآمريکا

اپيمايی کهترتيب توانستيم به هو پذيرفتيم و بدين
اجازه پرواز مستقيم بر فراز سراسر اروپا را

می توانست با سرعت بسيار حکم اخراج داشت و
 .“را اجرا نمايد، دسترسی پيدا کنيم

دولت سوئد به هنگام موافقت با انتقال دو زندانی به
کوشيده بود تضمين های ديپلماتيک به دست مصر

نخواهند آورد مبنی بر اين که اين دو نفر شکنجه
شد و ديپلماتهای سوئدی خواهند توانست به طور

 .کنند مرتب در قاهره با آنان مالقات
اما سوئد هرگز شکايتهای زندانيان را درباره

مقامات. با ايشان شده بود، علنی نکرد رفتاری که
ملل دولت به پارلمان و يکی از کميته های سازمان

اما.  نداشتندگفتند که زندانيان در اين باره شکايتی
همان نخستين باری که در در واقع، اين دو مرد از

زندان قاهره مالقات شدند، زبان به اعتراض به
.شديدی که تحمل کرده بودند گشودند شکنجه های

يونسون می گويد که موکلش محمد الزری به مدت
او می. ماه تقريبا پيوسته زير شکنجه بوده است دو

يک سلول ه بود او را درالزری شکنجه شد“: گويد
بسيار کوچک و بسيار سرد نگاه می داشتند و

ای که او در دردناکترين شکنجه. کتکش می زدند
معرض آن قرار گرفته بود، شکنجه الکتريکی بود

نقاط حساس بدن او که طی آن بارها به همه
اين کار زير نظر يک. الکترود وصل می کردند

 پزشک انجام می شد
يونسون، محمد الزری، اکنون آزاد شدهموکل آقای 

او هيچ گاه قانونا به هيچ جرمی متهم نشده .است
دارد و اما هنوز نه اجازه خروج از مصر را. است

.نه حق دارد علنا از دوران زندانش سخن بگويد
حميده. در مصر است احمد اجيزه هنوز در زندانی

شليبای ، مادر اجيزه، پسرش را چندين بار در
او در مصاحبه ای در. است دان مالقات کردهزن

قاهره درباره نحوه رفتار با پسرش به ما چنين
مصر رسيد، سرپوش به سر و وقتی به“: گفت

او را به. دستبند به دست به ساختمانی بردندش
.زيرزمينی در پايين پله ها هدايت کردند تأسيساتی

 وقتی که. سپس بازجويی و شکنجه را شروع کردند
 سؤالها جواب می داد با او کاری نداشتند، ولیبه

دانم به او همين که در جواب سؤالی می گفت نمی
.شوک الکتريکی وارد می کردند و کتکش می زدند

بدون. برهنه بود  او در يک ماه نخست بازجويی
تقريبا به حد. هيچ لباسی حتی يک تکه لباس زير

 .“بود مرگ منجمد شده
مأموران آمريکايی در اين موردتأييد اين مطلب که 

نقش داشته اند و تأييد شکنجه ای که در سوئدی
 مراحل بعدی انجام شده است، برای نخستين بار
دليلی عينی بر امری که از مدتها پيش ظن آن می

سپتامبر به بعد اين که از يازده: رفت به دست داد
اياالت متحده در سازماندهی قاچاق زندانيان در

تحقيقات روزنامه. است ن دست داشتهسطح جها
نگاران و مقامات رسمی در سراسر جهان اين امر

است که اياالت متحده به طور را روشن ساخته
مرتب به سازماندهی بازپس فرستادن فعاالن

به کشورهايی در جهان عرب و سياسی اسالمگرا
در اين مناطق. خاور ميانه مشغول بوده است

الت متحده در به زنداندر ايا روشهای ممنوع
.افکندن و بازجويی اين فعاالن امکان اجرا می يابند

اقدامی که برای بازگرداندن فرد الزم بود تا او در
.دادگاهی امريکائی محاکمه شود، دست می زد برابر

قانونی هدف اين بود که اين افراد در يک دادگاه
امروزه کل اين انديشه واژگونه شده. محاکمه شوند

العاده را داريم که معنايش کنون ما تحويل فوقا. است
اين است که اياالت متحده مردم را دستگير می کند و

کشورهايی می فرستد که در آنجا زير شکنجه به
اطالعاتی افراد به قصد تخليه. بازجويی می شوند

تحويل داده می شوند بدون اين که در نهايت
 دادخواهی ای در کار باشد

ور درباره تحويل اين است کهيک کشف شگفت آ
سازمانهای آمريکايی اغلب آ  و ديگر. ای. سی.

برای انتقال زندانيان از هواپيماهای جت خصوصی
گزارش سری پروازهای يکی از. کنند استفاده می

 اين هواپيما. اين هواپيماها به دست من رسيده است
دورپرواز است، که به) ١٠(يک گالف استريم پنج 

از سال. باشد سد در کانون اين آمد و شدهانظر می ر
 مقصد در٤٩ به بعد اين هواپيما به بيش از ٢٠٠١

و به چهار گوشه جهان سر خارج اياالت متحده رفته
از جمله می توان از سفرهای مکرر آن. کشيده است
مصر، عربستان سعودی، مراکش و به اردن،

متحدهدر همه اين مقصدها اياالت . ازبکستان نام برد
اعاده زندانيان به کشورهای متبوعشان پرداخته به

 .است
.رديابان از اين هواپيمای سفيد رنگ عکس گرفته اند

غير از شماره هواپيمايی کشوری آمريکا عالمت به
اواخر ديگری بر خود ندارد و اين شماره تا همين

من اسنادی ديده ام که نشان می.  بود“ پ٣٧٩ان “
در سوئد برای جابجا ٢٠٠١بر سال دادند که در دسام

.کردن دو تبعه مصر، همين هواپيما به کار رفته است
 در کراچی٢٠٠١همچنين در اکتبرسال  اين هواپيما

پاکستان، هنگامی که شاهدان، گروهی از مردان
پوش را ديدند که يک مظنون ديگر به تروريسم نقاب

حرکت را درون هواپيمايی که به سوی اردن در حال
 .بود، می انداختند ، ديده شده است

، يک مأمور مخفی سابق)١١(به گفته رابرت بائر
گزارش پروازها را ديده است، آ ، که. ای. سی.

هواپيمای جت گلف استريم به طور قطع در تحويل
او می گويد مقصد نهايی اين. نقش دارد زندانيان

اعمال می پروازها مکان هايی اند که شکنجه در آنها
بائر که تا زمان خروجش از سازمان در ميانه. شود
در خاور ميانه، برای  سال٢١، به مدت ١٩٩٠دهه 

آ  کار کرده است، می گويد که هواپيماهای. ای. سی.
دست برای سازمان مفيد بودند، غيرنظامی از اين

همچنين “.چون نشانه های نظامی بر خود نداشتند
ی غيرواقعی بهمی توان به نام شرکتها اينها را

 می توان به سرعت آنها را به راه. حرکت در آورد
اگر شناسايی شدند، می توان در عرض يک. انداخت

اگر الزم. کرد شب آنها از کار انداخت و پياده شان
اين. شد، می توان هواپيمای ديگری جانشين آنها کرد

عادی و معمولی انجام می کارها همه به طور
 تحويل، تنها فرستادن تروريستهابه نظر بائر.“شوند
کشورهايی مانند مصر به قصد محبوس نگاه به

به داشتن آنان در زندانهای آنجا نيست، بلکه گاه
هر کشوری. معنای ناپديد ساختن کامل آنها نيز هست

او می گويد. دارد در اين زمينه ارزش ويژه خود را
اگر زندانی را به اردن بفرستيد بهتر بازجويی“
مثال به مصر بفرستيدش احتمال اين اگر. واهد شدخ

 .هست که ديگر هيچ وقت دوباره چشمتان به او نيفتد
.“در سوريه نيز وضع به همين منوال است

  ٥ادامه در صفحه ...کشورهايی مانند
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

 

 ...سازماندهی جهانی شکنجه
متحده هستند، اما  سوريه در ظاهر دشمنان اياالت
ن اسالمگرا، آناندر جنگ پنهان عليه فعاال

در خاور“. باقی مانده اند همچنان متحد امريکا
ميانه يک اصل ساده وجود دارد، دشمن دشمن من،

.کارها اين طور انجام می شوند .است دوست من
 همه اين کشورها به نحوی گرفتار بنيادگرايی

چندين سال بود که. “اسالمی و اسالم سياسی اند
همکاری در يشنهادسوريها به اياالت متحده پ

دست کم تا“ .مبارزه با اسالمگرايان را داده بودند
ما کال از. پيشنهادها رد می شدند  سپتامبر اين١١

 مصريها و سوريها پرهيز می کرديم، چرا که آنان
بائر بر اين گمان. “بسيار خشن و بی رحم بودند

 ءآ  به انحا. ای. سی.است، که سالها است که 
١١يان می پردازد، اما از انيل زندگوناگون به تحو

تفاوت کرده و به سپتامبر به بعد ابعاد قضيه بکلی
به. صورت فراگير و سيستماتيک درآمده است

نفر به دست اياالت متحده گفته بائر احتماال صدها
.گرفتار و به زندانهای خاور ميانه گسيل شده اند

ناموزندانيان از شمار آنانی که به گوانتا شمار اين
 ١١ او می گويد“ .فرستاده شده اند ، بيشتر است

سپتامبر توجيهی شد برای به دور افکندن
زمين به پايان آنچه ما در مغرب. کنوانسيون ژنو

 .“عنوان حکومت قانون می شناختيم
 ، در درون“تحويل“از ديدگاه برخی از مدافعان 

اياالت متحده ، هدف از اين کار تنها ريشه دولت
 ديگر برای اياالت. دن تروريسم است کن کر

متحده اهميتی ندارد که بعد از پس فرستادن زندانی
چه روی می يا مظنون به تروريسم مثال به مصر

اما مورد يک مظنون استراليايی به نام. دهد
جمع آوری ممدوح حبيب، دال بر اين است که

“تحويل“اطالعات نيز يکی از اهداف عمليات 
اعمال شکنجه  که ممکن است بااطالعاتی .است

هايی که مأموران آمريکايی حق دست يازيدن
حبيب مدير يک. شوند بدانها را ندارند، جمع آوری

کافی شاپ در شهر سيدنی استراليا بود، که يک ماه
سپتامبر در پاکستان در نزديکی مرز ١١پس از 

 حبيب اگر چه تبعه استراليا. افغانستان دستگير شد
 کمی پس از دستگيری، به مأمورانبود، مدت

هواپيما آمريکايی تحويل داده شد و اينان او را با
وکيل آمريکايی او پروفسور جو. به قاهره بردند

دادگستری مک از اعضای مرکز) ١٢(مرگاليس
در دانشگاه شيکاگو شرح می دهد که )١٣(آرتور

 .شکنجه شده بود حبيب به مدت شش ماه پيوسته
اين شکنجه به بيان در نمی“ويد مرگاليس می گ

حبيب توصيف می کند چگونه مرتبا آقای. آيد
او را به درون .مورد ضرب و شتم قرار می گرفته

می برده اند و دستبند می زده اند و اتاق را به اتاقی
هنگامی که آب تدريج پر از آب می کرده اند تا

می توانيد. درست به زير چانه اش می رسيده
که توانايی گريختن د که با علم به اينتصور کني

نداريد، اين کار چه وحشتی می تواند در شما ايجاد
.ديگر او را از ديواری آويخته اند يک بار. کند

 زير پايش طبلی بوده که از ميان آن ميله ای فلزی
هنگامی که از طبل جريان برق. گذرانده بودند

چارنا عبور می داده اند او تکانی می خورده و
پاهايش جا به جا می شده اند، و آويخته از دستها

اين کار را تکرار آن قدر. بر جای می مانده است
به گفته. “می کردند که او از هوش می رفته

بازجويی ای حبيب به همکاری با چنين“مرگاليس 
اش با القاعده اعتراف نمود و هر سندی را که پيش

 .“گذاشتند بی درنگ امضا کرد رويش
سپس حبيب دوباره در اختيار مقامات آمريکايی

او نخست به افغانستان پس فرستاده .گذاشته شد
شد و سپس به گوانتانامو فرستادندش و در اين

اعتراف نامه هايی که در مصر امضا مرحله
کرده بود در دادگاههای نظامی عليه او مورد

به گفته مرگاليس دادگاههای. قرار گرفتند استفاده
 ادله به دست) ١٤(نگری در مقام جنگجو يانباز

آمده در مصر را مبنای تصميم خود بر در
 پس. بازداشت نگاه داشتن آقای حبيب قرار دادند

از اعتراضهای علنی مرگاليس و ديگران به
 شکنجه شدن حبيب عاقبت در ژانويه او را از
گوانتانامو آزاد کردند و با هواپيما به کشورش

اعالم داشت دولت استراليا. رداندنداستراليا باز گ
.که هيچ دادخواستی عليه او صادر نخواهد شد

را به همدستی با گرچه مقامات امنيتی همچنان او
 .القاعده متهم می نمايند

بيشتر زندانيانی که اياالت متحده به زندانهای
ميانه فرستاده است، امکان آن را ندارند که خاور

زندان ا که با ايشان درداستان خود يا رفتاری ر
اما يک تبعه کانادا که. شده است، برمال کنند

تحويلش داده آمريکاييان به زندانی در سوريه
داستان او. بودند ، اکنون آزادی سخن گفتن دارد

که زندانيان به خارج تأييدی است بر اين ادعا
فرستاده می شوند تا در آنجا مورد پرسش قرار

کيل وقتی که از راه می رسندو به قول يک. گيرند
 .يک دستورالعمل بازپرسی هم همراهشان است

ماهر ارار يک تکنيسين تلفن همراه از اهالی شهر
 او از٢٠٠٢در سپتامبر سال . کاناداست اتاوای

 تعطيالت در تونس به کشور خود باز می گشت و
قرار بود که هواپيمايش را در فرودگاه جی اف

 او بارها از) ١٥(.کی نيويورک عوض کند
آمريکا ديدن کرده و در آنجا کار کرده بود و به

برايش همين سبب انتظار نداشت که دردسری
اما او را به کناری کشيدند و به يک. پيش بيايد

بازداشتگاه اداره اتاق بازجويی و سپس به
مهاجرت موسوم به بازداشتگاه متروپوليتن در

 .بردند) ١٤(بروکلی
يل بازداشت او اطالعاتی ميباشدروشن شد که دل

.در اختيار اياالت متحده قرار داده است که کانادا
 کانادا خود مشغول تحقيقاتی سری درباره يک

چنين به نظر. مظنون به تروريسم در اتاوا بود
مرد را به می رسيد که آقای ارار يک بار نام اين

عنوان آشنايی که در صورت ضرورت بتوان با
يک آپارتمان فت ، در قرارداد اجارهاو تماس گر

ماهر ارار اگر چه در اصل. ذکر کرده بوده است 
شهروند کانادا نيز بود و تابعيت سوری داشت اما

.هفده سال ميشد که در اين کشور زندگی می کرد
از اين که بايد به اين پرسشها در بنابراين او

در حالی که. نيويورک پاسخ دهد، متعجب بود 
را می شد به راحتی در کشور خود او، در مسأله

 .اتاوا ، فيصله داد
دوازده روز پس از نخستين بازداشت در جی اف

در ساعت سه بامداد بيدار کردند تا کی، ارار را
به او بگويند که از آمريکا به جای ديگری منتقل

او را با خودرو به نيوجرزی بردند و. شود می
 واپيمای جتهمچنان در زنجير، سوار يک ه

وقتی که من را سوار اين“. خصوصی کردند
 هواپيمای جت خصوصی با صندليهای چرمی اش
کردند، به فکر افتادم که مگر من کيستم که با من

قدر برايشان يعنی اين. اين طور رفتار می کنند
اهميت دارم ؟ چه نوع اطالعاتی می توانم در

ر است؟اينجا چه خب اختيارشان بگذارم ؟ فکر کردم
وقتی شام لذيذ و مفصلی هم به من دادند ، به ياد سنت

افتادم که در آن پيش از سر بريدن گوسفند عيد قربان
فکر بودم تمام مدت در اين. قربانی به آن غذا می دهند

چون فهميده بودم. که چه کار کنم که شکنجه ام ندهند
من به آنجا اين است که برای که تنها دليل فرستادن

صد در صد از اين. ب اطالعات شکنجه ام بدهندکس
 .مطمئن بودم موضوع

هواپيما پس از دو توقف برای سوختگيری به امان در
رسيد و سپس او را از راه زمينی به مرکز پليس اردن

گويد که در ارار می. مخفی سوريه در دمشق بردند
آنجا او را در سلولی کمی بزرگتر از يک تابوت جای

.ده ماه در همانجا نگاه داشتند ه مدت بيش ازدادند و ب
.نگرانی او از شکنجه شدن به زودی به حقيقت پيوست

بازجو پرسيد می دانی اين چيست گفتم بله کابل است“
دست راستم را باز. او گفت دست راستت را باز کن و

آنقدر شديد بود که درد. کردم و او ديوانه وار مرا زد
بعد او به من گفت دست چپم. من شروع به گريه کردم

بازش کردم و ضربه او به جای دست را باز کنم و من
وقتی فکر. بعد از من سوالهايی کرد. به مچم خورد

گاهی. کرد حقيقت را نمی گويم دوباره می زد می
گذاشت که وقتها من را يکی دو ساعت در اتاقی می

در آن صدای کسانی را که زير شکنجه بودند ، می
 .“دمشني

ماهر ارار سه روز مانده به يک سال پس از زندانی
سوريه آزاد شد و با هواپيما به اتاوا شدن در

هرگز نه در سوريه و نه در کانادا او. بازگردانده شد
در کانادا. رسما و قانونا مورد اتهام قرار نگرفت

سياسی برانگيخت و مورد او اعتراضهای گسترده
 اين زمينه در حال انجاماکنون يک تحقيق دولتی در

 .شدن است
ارار نيز مانند بسياری ديگر از قربانيان امروزی

.اثری از جراحت جسمانی بر خود ندارد  ، شکنجه
آثاری بر بازجويان حرفه ای زرنگتر از آنند که چنين

زخمهای ارار بيشتر روحی اند با وجود. جای بگذارند
 در کانادعفو بين الملل رئيس) ١٥(اين الکس نيو 

مجاب شده که ارار درباره رفتاری که با وی شده،
من به. به چند دليل باور می کنم“. گويد راست می

سال در طی اين همه. تفصيل با او مصاحبه کرده ام
که از همکاری من با عفو بين الملل می گذرد، بارها با

اينجا در کانادا، در رهايی يافتگان از شکنجه،
با کسانی که. هندگان مصاحبه کرده اماردوگاههای پنا

زندان رها شده بودند و به نظرم می آيد که تازه از
مصاحبه های آنچه بر او گذشته با چيزهايی که من در

ديگر ديده و آموخته ام همخوانی دارد و باور کردنی
 .“است

 است“تحويل فوق العاده“چه کسی مسوول اين سيستم 
در واشنگتن اجازه آنکدام يک از صاحبان قدرت  و

در (١٦) من به شهر فالز چرچ. را صادر کرده است
ويرجينيا که محل اقامت مايکل شوير است، رفتم تا از

درباره تاکتيکهای جنگ عليه او اطالعات بيشتری
تروريسم بگيرم و بپرسم چرا به هنگام رياست او بر

آ ، تاکتيکی به نام. ای. سی.اسامه بن الدن در  واحد
با شوير اغلب.  عليه القاعده ايجاد شد“تحويل“

او هنگامی. صراحت بسيار اظهار عقيده کرده است
مستعار آ  کار می کرد با نام. ای. سی.که در 

. دو کتاب انتقادآميز درباره القاعده نوشت“ناشناس“
اما. است) ١٧(امپراتوری عنوان دومين کتاب تکبر

ربارههرگز باچنين صداقت و بی طرفی ای د
 .اهميت سخن نگفته بود موضوعی چنين پر

 با“تحويل“شوير تأکيد می کند که تک تک عمليات 
  ٦ادامه در صفحه ...حقوقدانان انجام  تأييد
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

داليل اصلی اين شکست پشتيبانی مان از
 .“جهان اسالم استديکتاتوريهای 

اما او می گويد که کار ديگری با اين زندانيان نمی
گزينه های اياالت متحده بسيار محدود. کرد شود
تروريستها به سياستمداران نمی خواهند که. اند

اياالت متحده بازگردانده شوند، تا در دادگاههای
ما در بسياری“. رسيدگی شود آمريکا به کار آنها

ی که در سراسر دنيا درگير آنهااز موقعيتهاي
و گاه ناچاريم با. انتخاب چندانی نداريم هستيم،

 تا هنگامی که سياست. “ابليس همدست شويم
گزاران آمريکايی تکليف مسأله رفتار با زندانيان

تعيين نکرده را در چارچوب نظام حقوقی آمريکا
جز آن که آنچه“آ  چاره ای ندارد . ای. سی.اند، 

 .“است، انجام دهد ا امکانات موجود شدنیرا که ب
بنا بر تخمين شوير، شمار کل تروريستهای سنی

آ  در حدود. ای. سی.شده به دست  تحويل داده
اما ديگران از جمله رابرت بائر.  نفر است١٠٠

آنان بر اين. شمار آنها بسيار بيشتر است بر آنند که
توزار  سپتامبر١١گمان اند که در جهان پس از 

دفاع آمريکا تحت رياست دانلد رامزفلد هم به نوبه
زندانيان در اطراف و خود وارد کار جابجا کردن

اکناف دنيا شده است و نظاميان آمريکايی صدها
 .زندانهای خاور ميانه منتقل کرده اند زندانی را به

آ  از سخن گفتن. ای. سی.هم وزارت دفاع و هم 
.خودداری می کنندو توجيه آن  “تحويل“از سيستم 

نايب رئيس) ١٨(در عوض من با خانم دنيل پلتکا
که يک مؤسسه) ١٩(امريکن اينترپرايز  انستيتوی

 تحقيقاتی هم فکر و هم جهت با دولت بوش است،
او پيش از اين کارمند عالی رتبه.صحبت کردم 

گويد او می. کميته روابط خارجی سنا بوده است
روش سوريه و. “ستممن چندان هوادار شکنجه ني“

امنيتی شان را نيز مصر در اداره زندانها يا نظام
او مايل نيست تاکتيکهای اين. تأييد نمی کند

تأييد کند، با وجود اين می کشورها را از همه نظر
بدبختانه گاهی در جنگ ضرورت ايجاب“: افزايد 
دست به کارهايی بزنيم که انزجار بيشتر می کند،

 منظور.  شريف را برمی انگيزندانسانهای خوب و
من اين نيست که اياالت متحده به طور عادی دست

کنم با چون فکر نمی. به چنين کارهايی می زند
هيچ معياری بتوان گفت که اين رويه به صورت

وجود اين اگر در با. عادی و معمولی در آمده است
يک زمان معين ضرورتی مطلق، کشف کردن

را کشف کرد و اين  بايد آنچيزی را ايجاب کند،
کار را نمی توان در تفريحگاه های ويژه سالمندان

 .انجام داد
اما از جنبه اخالقی و تاکتيکی گذشته، اين عمليات

پلتکا می گويد که. نظر قانونی چه حکمی دارند از
پرسشهايی چون حقوقدان نيست نمی تواند به چنين

 سازمانبنا بر کنوانسيون منع شکنجه. پاسخ دهد
متحده و تأييد ملل متحد که به تصويب اياالت

چنانچه داليل محکمی“پرزيدنت بوش هم رسيده، 
فردی در کشوری در معرض وجود داشته باشد که

خطر شکنجه قرار خواهد گرفت، هيچ دولتی نبايد
سوی آن کشور اخراج نمايد و يا به آن فرد را به

 هر ساله. “آن کشور باز گرداند و يا مسترد دارد
وزارت امور خارجه اياالت متحده نقض حقوق
 بشر و شکنجه در کشورهايی مانند مصر، سوريه
و عربستان سعودی را به تفصيل گزارش و

 به عنوان مثال در گزارش سال. محکوم می کند
شکنجه امری عادی“گذشته درباره کشور مصر، 
 .“و مداوم توصيف شده است

 ...سازماندهی جهانی شکنجه
در سازمان مرکزی اطالعات يک“. می شده اند

يکی از بخشهای .حوزه حقوقی بزرگ هست
 حقوقی دروزارت دادگستری به کار تفسير

و يک. پردازد  ارتباط با کارهای اطالعاتی می
تيم حقوقی نيز در شورای ملی امنيت مشغول به

اين حقوقدانان به در تمام موارد. کار است
نحوی نقش خود را ايفا کرده اند و امضای خود

.به موضوع گذاشته اند را پای اسناد رسيدگی
تيجهاين انديشه که اين عمليات خود سرانه و ن

.“نفر است، بکلی پوچ است خيالپردازيهای يک
او به ياد می آورد که هنگامی که در زمان

الدن، چنين عملياتی را رياستش بر واحد بن
سازماندهی می کرد، قدرت تصميم گيری با

.يا معاون او بود مدير اطالعات مرکزی
بنابراين مسووالن شماره يک و دو جامعه“

نهايی را امضا می داطالعاتی بودند که سن
  .“کردند

شدن خطر بدرفتاری نبايد به برانگيخته
 احساسات بيانجامد

شوير می گويد که در تک تک مواردی که
انجام می شد، او به اطمينان عمليات تحويل

افراد مزبور استحقاق آن“کامل رسيده بود که 
که زندگی آزاد در اجتماع داشته را نداشتند

اه همواره پيش می آيد و ممکناشتب“اما . “باشند
در کار. بی گناهانی هم گرفتار شوند است

جاسوسی و اطالعاتی محال است که هيچ
کار هرگز تفننی و از سر بی. ندهد اشتباهی رخ

موضوع بی اندازه جدی. قيدی انجام نمی شد
.اشتباه کرده بوديم، کاری نمی شد کرد اگر. بود

 .“ ما بودنداما شواهد و مدارک راهنمای عمل
هنگامی که از شوير درباره خطر شکنجه شدن

پرسيدم، او چندان دستخوش دودلی اين افراد
لب مطلب اين است که جمع آوری کسانی“. نشد

داريد در عملياتی که ممکن بوده به که اطمينان
کشته شدن آمريکاييان بينجامد، نقش داشته اند،

 بگيرند،می خواسته اند در آنها نقشی بر عهده يا
احتمال پرسيدم حتی اگر. “کاری ارزنده است

ما نبوديم که“شکنجه شدنشان برود؟ پاسخ داد 
نظر من اين آنها را شکنجه می داديم و به

تصويری که ما از شکنجه در مصر و عربستان
زيادی متأثر از سعودی ترسيم می کنيم، تا حد

رياکارانه است که. جلوه های هاليوودی است
کسانی که تروريست ه رفتار مصريان بادربار

اما رفتار اسرائيلی. هستند، ابراز نگرانی کنيم
در اسرائيل تروريست تلقی ها را با کسانی که

حقوق بشر مفهومی. محکوم نکنيم می شوند،
اين مفهوم بستگی به. است بسيار انعطاف پذير

آن دارد که در يک روز معين تا چه اندازه می
 .“به خرج دهيد ریخواهيد رياکا

برای اين که انصاف را در حق شوير رعايت
بايد بگويم که اين احتمال که کرده باشم،

 به عنوان يک تاکتيک دراز مدت در“تحويل“
از يک. شود مايه دل نگرانی اوست نظر گرفته

ديدگاه استراتژيک او بر آن است که رژيمهايی
مصر و اردن، از جمله داليل به وجود مانند

 بنابراين از. آمدن فعاليت اسالمگرايانه هستند
نظر استراتژيک همکاری نزديک با اين رژيم

 دستگيری هر يک از اين“. ها بی معنی است
.زندانيان يک موفقيت تکنيکی به شمار می رود

يکی از اما از نظر استراتژيک ما بازنده ايم و

 را امری“تحويل“ان با اين تفاصيل چگونه می تو
هيچ. پاسخ اين پرسش را کسی نمی داند. دانست قانونی

برای کس در وزارت دادگستری در اين باره حرفی
بنا بر اين فعال توجيه حقوقی آمريکاييان. گفتن ندارد

اما شانه خالی. دولتی است برای اين امر جزء اسرار
“تحويل“کردن مقامات رسمی واشنگتن از دفاع از 

با خطر فزاينده اجبار به حساب پس دادن در تماالاح
خطر تعقيب گذشته از. برابر دادگاهها بی ارتباط نيست

قانونی در دادگاههای آمريکا، تحقيقات قضايی درباره
آ  در خاک. ای. سی.شده به دست  چند آدم ربايی انجام
 آلمان يکی از پايگاههای عملياتی. اروپا آغاز شده است

آ  برای تحويل. ای. سی. جتی بوده است که هواپيماهای
پروازی که من ديده برنامه های. زندانيان به کار برده

ام، نشان می دادند که هواپيمای جت گلف استريم و يک
رفته بود، ديگر که برای تحويل به کار ٧٣٧بويينگ 

 .اند بارها در فرودگاه فرانکفورت توقف کرده
 ياايتال آدم ربايی آمريکايی در

در آلمان يک تحقيق قضايی درباره مورد خالد المصری
، که مدعی) ٢٠(شهروند آلمانی ساکن شهر اولم يک

اسکوپيه  در شهر٢٠٠٣ دسامبر سال ٣١است در روز 
او. کشور مقدونيه ربوده شده، در جريان است) ٢١(

از ربوده شدن با هواپيما به ادعا می کند که سه هفته پس
 شده و به زندانی آمريکايی برده شده کهافغانستان منتقل 

در آنجا بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته است
کنار جاده ای در وعاقبت چهار ماه بعد آزاد شده و در

در آغاز ادعاهای او به. کشور آلبانی رهايش کرده اند
اما برنامه های. و باورنکردنی می آمدند نظر ديوانه وار

رسيده  هواپيمايی به دست منپروازی که از منابعی در
اند، داليل روشنی به دست می دهند، مبنی بر اين که در

آ. ای. سی .٧٣٧بويينگ ، ٢٠٠٤ ژانويه سال ٢٣روز 
اسناد من. برای انتقال او به اسکوپيه به کار رفته است

دهند که هواپيما از مايورکا به اسکوپيه رفته نشان می
در بغداد، به ز توقفیاست و از آنجا المصری را پس ا

چنين شواهدی ممکن است سازمان. کابل برده است
همتايان آلمانی در آ  را در رابطه اش با. ای. سی.

چرا که آلمانيها ممکن است. موضع دشواری قرار دهد
مورد المصری را به عنوان يک آدم ربايی ناچار شوند

 .خالف قانون ارزيابی کنند
 يقی قضايی درباره ربوده شدندر ايتاليا نيز اکنون تحق

يک فرد مظنون به فعاليت در القاعده در روز روشن در
می رود که ظن آن. شهر ميالن در جريان است

موران آمريکايی به طرزی باورنکردنی بدون هيچام
در خيابانهای يکی از اجازه قانونی يک مظنون را

 .نزديکترين متحدان اروپاييشان دستگير کرده باشند
 يک مصری به نام٢٠٠٣ فوريه سال ١٦نيمروز در 

ميالن طی آنچه) ٢٢(در خيابان گوئرزونای  ابو عمر
خانه اش تا که قرار بود، يک پياده روی ده دقيقه ای از

يک شاهد عينی می گويد که. مسجد محل باشد، ناپديد شد
کاميونی را در پياده رو نگاه سه مرد سفيدپوست که
ابو مقامات ايتاليايی. تگير کرده اندداشته بودند او را دس

عمر را تحت نظر داشته اند، اما داشتن هر گونه نقشی
ظن آن می رود که. می کنند را در ناپديد شدن او انکار

موران آمريکايی گرفته و به پايگاه هوايیااو را م
برده و با هواپيما به مصر منتقل) ٢٣(آويانو  آمريکايی
 .کرده باشند

 معاون دادستان ميالن و قاضی) ٢٤(و اسپاتارو آرماند
مسؤول تحقيق در اين مورد، فعال از متهم کردن

مورد را به عنوان اما اين. آمريکاييان خودداری می کند
يک آدم ربايی مورد بررسی قرار می دهد و اطمينان

از او پرسيدم اگر. اکنون در مصر است دارد که ابوعمر
  ٧ادامه در صفحه ...روشن شود که آمريکاييان
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

.قوانين ضد تروريسم آنها اعتبار عمومی ندارد .گذارند
برای مخالفان نظامی در نظر گرفته شده است که آن نظام

 .  بر تروريسم بورژوائی استوار است
 ماه٢٦/٢٧روزنامه زود دويچه تسايتونگ در شماره 

 از قول يکی از نمايندگان مجلس٢٠٠٥نوامبر سال 
ی اند زيراپروازهای غير قانون“: فدرال آلمان نوشت

اسراء به کشورهائی تحويل داده می شوند که مظنون به
 .“اعمال شکنجه اند

الم کرد که اقدامات غير قانونی و ضدعشورای اروپا ا“
درهيچ يک از ممالک عضو يا ناظر شورای“انسانی 

حتی اگر اين امر مربوط به“ اروپا تحمل نخواهد شد
 .“اسرای متهم به عمليات تروريستی باشد

همين آقايان معترض که برای فريب افکار عمومی فرياد
می زنند وزير کشور آلمان آقای اتو شيلی که شريک دزد

رياکاری. و رفيق قافله بوده است را به صالبه نمی کشند
بورژوازی را در اين گونه مثالها به بهترين وجهی می

 .توان ديد
ولی همين منتقدين حاضر نيستند بر عليه آمريکا و
اسرائيل که دائما به نقض حقوق بشر می پردازند
قطعنامه صادر کرده و آنها را در رسانه های گروهی

آنها بهترين روابط را با همين. خويش مرتبا محکوم کنند
دموکراسی“رژيمهای شکنجه گر در مصر و اردن و 

 .دارند“  تازه تاسيس اروپاهای
مپرياليسم و ااينها کسانی هستند که حاضرند از تروريسِم

صهيونيسم چشم بپوشند ولی مردم جان به لب رسيده ای
را که عليه نيروهای اشغالگر در کشورشان می رزمند

هر بیُم“ اسالم سياسی“تروريست بنامند و با القاب 
.بزنند و فرمان قتلشان را صادر کنند اعتباری بر آنها

ازنوکران اين امپرياليستها و صهيونيستها در ايران حتی 
انتشار اخبار مربوط به اين جنايات ضد بشری طفره می
روند و تالش می کنند تا آن را با سکوت برگذار کنند و

 همه اين.راه نياندازند“ جار و جنجال“پيرامون آن 
جريانها از جمله سلطنت طلبان ايرانی شريک جرم اين
جنايتکاران هستند و همين سياست را که در گذشته در

اء کرده اند می روند که به خيال خودشان درايران اجر
آيا حمايت از حقوق بشر نبايد بزعم آنها. آينده اجراء کنند

چنين مفهومی داشته باشد که از حقوق انسانهای مخالف
نيز بايد حمايت کرد؟ مگر می شود از سعيد امامی انتقاد

، حسين شريعتمداری و، از مصباح يزدی انتقاد کردکرد
،د را افشاء نمود ولی در مورد رامز فلداحمدی نژا

 و نظاير آنها خفقان، آريل شارون، جرج بوشچنئی
. سکوت عالمت رضايت است، اينگرفت؟ اين خفقان

باين جهت همه اتهاماتی که به امپرياليستها و
صهيونيستهای تروريست وارد می شود به نوکران بومی

امیآنها همه ح. آنها درايران نيز وارد می شود
...، اعدام خوب و، شکنجه خوب انسانیتروريسم خوب“
 . هستند“

 نوامبر سال٢٥روزنامه زود دويچه تسايتونگ مورخ 
 در مورد اين اعمال زشت و ضد انسانی می٢٠٠٥
يکصاحب سی آمريکا وسابقا سازمان جاس“: نويسد

. تاسيس شده بود٥٠ئی بود که در سالهای شرکت هواپيما
آ  کرايه. ای. سی .بعدها. “Air Americanاير آمريکن “

پريمر“کردن هواپيما را ترجيح داد و از شرکتی بنام 
 Premier Executive سرويساکسکوتيو تراسپورت 

Transport Services “)PETS( .اين يک هواپيمای بوئينگ
حروف بی.  بود P ٣١٣ N با نشانیBBJ بی بی جی ٧٣٧

 Boeingس جت بی جی بيان اختصاری بوئينگ بيزين
Business Jets  “تا کنون. رازنده آن بودبود که نام ب

از هواپيما برای. مربوط به زد و بندهای کثيفی می شد
آدم ربائی استفاده می کردند که بعدا آنها را شکنجه  می

٢٠٠٤ دسامبر ١٣ سپتامبر تا ١١در فاصله . کردند
٨ادامه در صفحه    ...بار١٩.آ. ای. سی.هواپيمای 

مملو از، بخشی از زندگی و تولد آن بر می گردد
  .چرک و خون امپرياليسم است

ژيلتاگر يک فرد مستاصل و زير فشار يک تيغ 
، سوار هواپيما شود و خلبان هواپيما را بابردارد

تا خواست کوچکی را انجامتيغ ژيلت تهديد کند 
هواپيما ربائی و گروگانگيریرا نام اين عمل دهد 

می گذارند و گروگانگير را اگر جان سالم بدر برد
 رسانه های گروهی.تا آخر عمر در زندان ميتپانند
 دستشان فلج نشده مقالهجهان در اين زمينه تا مچ

پشت مقاله در محکوميت تروريست و تروريسم
اگر اين تروريست مو سياه و مسلمان. می نويسند

هم باشد و دست بر قضا ريش و سبيلی هم داشته
حال اگر چند نفر. باشد جرمش چند برابر است

 با،مسلح و نقابدار که به خود اودکلن زده اند
ز باشند  و هواپيمایآخرين سالحهای نظامی مجه

شخصی عمليات را نيز با خودشان بياورند و يک
متهمی را که حتی جرمش نيز بر اساس مالکهای
قضائی خودشان ثابت نشده است گروگان بگيرند و

، جنايتبه شکنجه گاه ببرند نام آن تروريسم نيست
محسوب نمی شود و نقض حقوق بشر و لکه دار

نام آن را.  نمی آيدکردن حيثيت انسانی به حساب
می گذارند حفظ امنيت ملی و مبارزه عليه

وزير کشور آلمان فدرال که کشوری. تروريسم
متکی بر جامعه مدنی و متکی بر قانون است و
همه اين محسنات برشمرده را برای انسانهائی که
شکاکند بر کاغذ صبور نوشته نگاشته و در مجلس

 ربودن يک،آلمان نيز به تصويب رسانده است
تبعه آلمانی را توسط تروريستهای سازمان

از افکار عمومی برخالف قانون اساسی. ا.آی.سی
آلمان پنهان نگاهداشته و صدای هميشه بلندش نيز

ماجرا از آنجا رو شده است که هم. در نيامده است
دوستان و هم خانواده فرد مفقود االثر فعال شده اند

مورين شکنجهو در ضمن نيز معلوم شده ما
 فرد عوضی را به علت تشابه نامی بجای،آمريکا

ربوده اند و شکنجه داده اند تا وی را“ اصلی“فرد 
، اين آدماين شکنجه گران جهانی. ر آورندُقُم

ربايان جهانی که حتی در کشور آلمان به اتباع
 در تحت توجهات آقای اتوآلمانی رحم نمی کنند

ل از پيگرد قانونیشيلی وزير کشور آلمان فدرا
آدم ربائی توسط تروريستهای. مصون هستند

آنها هم. آمريکائی ظاهرا جرم محسوب نمی شود
غير مسلمانند و هم آمريکائی و همين دو دليل کافی
است که از جناياتشان محسنات ساخت و آنها را از

به. گزند قانون و اخالق و وجدان در امان داشت
مه داد تا به شکنجه غيرآنها خمينی وار امان نا

در فرهنگ امپرياليستها غير. خوديها ادامه دهند
مسلمان تروريست نيست و اگر تروريست شده
.است نيز در اثر معاشرت با مسلمان بوده است
امپرياليستها مترصدند که تئوری جنگ فرهنگهای
آقای ساموئل هانتيگتون را در همه عرصه ها پياده

که وزير کشور آلمان موظفجالب اين است . کنند
ولی وی. است که از امنيت اتباع آلمانی حمايت کند

ترجيح داده است که بر دزديدن اين تبعه آلمانی که
وزير. مسلمان بوده است بزرگوارانه چشم ببندد

کشور با اين رفتار خود تائيد کرده است اتباع
دولت آلمان ميان آلمانی های. آلمانی دو درجه اند

.فرق می گذارد“ غير اصيل“و آلمانی های اصيل 
اين تفکر. مسلمانان از زمره اتباع غير اصيل اند

اين. يادآور تفکر نژادپرستانه هيتلری است
تناقضات و نقض حقوق بشر ناشی از آن است که
،همه دول بورژوازی ميان خوديها و غير خوديها
ميان هم طبقاتی و بيرون طبقاتی ها فرق می

 ...سازماندهی جهانی شکنجه
اند آيا اين عمل جرم به  در اين کار دست داشته

او در پاسخ گفت اگر چنين. حساب خواهد آمد
شديد حاکميت ايتاليا و مطلقا باشد اين عمل نقض
 .غير قانونی است

-------------------- 
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Anderson ،٤- Extraordinary rendition ،٥- 

Micheal Scheuer ،٦-File on ٨ ,٤ février ٢٠٠٥ 
٧- Barbara Olshansky ،٨- Centre for 

Constitutional Rights ،مامور » مرد قدرتمند پاناما -٩ ،
اقاچاق مواد مخدر دست  آ  که در. ای. سی.سابق سازمان 

 دستگير و ١٩٩٠ ژانويه ٣داشت ژنرال نوريه گا در روز 
، که در طی آن » هدف عادالنه « چارچوب عمليات  به در

او . به فلوريدا منتقل شد اياالت متحده پاناما را اشغال نمود ،
 به ١٩٩٢سپس در شرائطی مشکوک محاکمه و در ژوئيه 

 -١١، Gulfstream V -١٠، زندان محکوم شد  سال٤٠
Robert Baer ،١٢- Joe Margulies ،١٣- 

MacArthur Justice Centre ،١٤- Combatant 
status review tribunals ،در غلطيدن « به مقاله  -١٥

در لوموند ديپلماتيک فوريه  »کانادا به سمت حکومت پليسی 
 Metropolitan Detention -١٤،  مراجعه نمائيد٢٠٠٥

Centre in Brookly ،١٥- Alex Neve ،١٦- Fall’s 
Church ،١٧- Imperial Hubris ،١٨- Danielle 
Pletka ،١٩- American Enterprise Institute ،٢٠- 

Ulm ،٢١- Skopje ،٢٢- Via Guerzona ،٢٣- 
Aviano ،٢٤- Spataro. 

ما مقاله لوموند ديپلماتيک را عليرغم طويل بودن
آن منتشر کرديم تا خوانندگان ما ببينند که اين

اين.  نيست ما کمونيستها“پوچ“حقايق ادعاهای 
مقاله به جزئيات و موارد مشخص پرداخته است
و نشان می دهد که چگونه مسئولين امر در
امريکا برای ارتکاب به جنايت استدالل اختراع
می کنند و چگونه تمام مراجع قضائی برای يافتن

شکنجه در. راههای در رو دست بکار می شوند
همه. قاموس امپرياليستها مکانيسم و سيستم دارد

حقوق بشر برای. جانبه و عميقا فکر شده است
حد انعطاف آنرا. امپرياليستها انعطاف پذير است

.منافع سرمايه داری انحصاری تعيين می کند
محسوب می شود“ بشر“فردی که در آمريکا 

ولی عقايدش با عقايد رسمی در تضاد است با
تبديل شده“ غير بشر“يک نقل و انتقال هوائی به 

اين نقض. می شود حقوقش را زير پا گذاردو 
حقوق بشر مانند همان عدم پرداخت حقوق معوقه

اگر می شود کارگر را. کارگران در ايران است
، بطريقبا نپرداختن حقوق گرسنه نگاه داشت

اولی می شود ساير حقوق وی را نيز زير پا
حقوق بشر برای امپرياليستها خوب و بد. گذارد

آنها حتی يک.  جهت فاشيستی استدارد و بهمين
تا. ..، کاناداشبکه تارعنکبوتی در جهان از سوئد

مصر و اردن و سوريه گسترده و اختراع کرده
اند که مبتنی بر آن بشود حقوق انسانها و حيثيت

آنها نقض. آنها را به نحو بارزی زير پا گذارد
حقوق بشر و حيثيت انسانی را سامان جهانی داده

ن تجاوز ضد بشری بر خالف ادعایاي. اند
 سپتامبر١١نويسنده لوموند ديپلماتيک تنها از 

مبارزه ساندنيستها در. آغاز نشده است
نيکاراگوئه و يا مبارزه ايرانی ها در ايران در
زمان مصدق و يا کمونيستهای اندونزی در زمان
سوکارنو و کشتار آنها با روی کار آمدن

دم شيلی در زمان آلندهسوهارتو و يا مبارزه مر
و قتل عام آنها با روی کار آمدن پينوشه توسط

 سپتامبر صورت١١کودتا همه و همه قبل از 
تاريخ جنايات امپرياليسم به پيدايش. گرفته است
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مورد توجه اند حتی مدعی است که آلمان
برای پروازهای سوی“ مرکز آمادگی“

وی نيز طبيعتا مدارک قابل اتکائی. زندانهاست
 .دندار

نارضائی در نزد سياستمداران اروپائی رشد می
وزارت امور خارجه دانمارک از آمريکا. کند

تقاضا کرد فضای هوائی دانمارک را برای
پروازهائی که با پيمانهای بين المللی در تناقض

برخی نيز. قرار دارند مورد استفاده قرار ندهد
رهبر حزب دموکرات. در برلين ناراضی اند

 معلوم شود گزارشات مبنیاگر“د گفت های آزا
بر اينکه سازمان جاسوسی آمريکا اسراء را از
طريق فرانکفورت به ممالکی منتقل کرده اند که
مشکوک به استفاده از شکنجه هستند نقض
.“سنگين حقوق آلمان و حقوق بين الملل است

وی از دولت آلمان خواست که در اين زمينه از
درخواست کند که دردولت آمريکا شفافيت 

صورت لزوم استفاده از فضای هوائی و
 .فرودگاههای آلمان را ممنوع اعالم کند

آ. ای. سی.البته در اين فاصله هواپيما های 
 Nصاحب جديد و شماره جديدی دارند بوئينگ  

٤٤٧٦ S(Boeing)و    N ٨٠٦٨ V(Gulfstream)
اين هواپيمای جت در سال گذشته. گلف استريم

 .ار در فانکفورت فرود آمده استدوب
.سی.دبير “  Porter Gross پورتر گروس “آقای 
آ  در طی يک مصاحبه مطبوعاتی واژه. ای

زشت شکنجه را از خود دور کرد و افزود
 شکنجه کار برد.آژانس شکنجه نمی دهد“

 .و اتهامات را منکر شد“ ندارد
ما از امکانات قانونی برای مسب اطالعات“

 ما آنرا با تعداد زيادی.ستفاده می کنيمقطعی ا
روشهای نوآورانه و منحصر به فرد به انجام

 .“می رسانيم
بر اساس نظريه بسياری از حقوق دانان جهان و
گروههای حقوق بشر اين روشها هيچ چيز
ديگری نيست جز سوء رفتارهای هدفمند و

 Waterواتر بوردينگ “بدون شک : محکوم
Boarding “)به گفته) ه آب کشيدنبه عرص

رئيس سازمان“  Kenneth Rothکنث روته “
نظارت برحققوق بشر شکنجه محسوب می شود
عليرغم اينکه دولت از ناميدن صحيح آن

 .“اجتناب می کند
 يک تحقيقات داخلی٢٠٠٤حتی در اوايل سال 

روشهای“آ  بيان کرده که اين . ای. سی.
د و هستنللناقض حقوق بين الم“ نوآورانه

پيمانهائی را که خود اياالت متحده آمريکا
 .امضاء کرده اند زير پا می گذارند

 Johnجان هلگرسون “در گزارشی به قلم 
Helgerson   “بهر ترتيب بازرس کل سازمان

، از استعمال کلمه تحريکجاسوسی آمريکا
آميز شکنجه خودداری می شود ولی ده تکنيک

آ. ای. سی.بازجوئی خشن را که به مامورين 
 در برخورد به٢٠٠٢برخالف نظاميان از سال 

، می شودمظنونين به ترور موکدا اجازه داده اند
“ يا رفتار تحقيرآميز، غير انسانیوحشتناک“

اين نقض پيمان ژنو در رابطه با رفتار با. ناميد
بوش تالش.  است١٩٤٩اسرای جنگی از سال 

تيبکرده از دست اين مشکل الينحل باين تر
فرار کند که مظنونين به همکاری با القاعده را

“جنگجويان دشمن“از موقعيت نازلی مثال 
 و اسرائ را در اردوگاههای.برخوردار گرداند

در اين زندانها. مخفی در خارج زندانی نمايد
اصول مقدس قانون اساسی آمريکا کاربرد

جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

 ...سازماندهی جهانی شکنجه
در فرودگاه آمريکائی فرانکفورت نشست و

 .برخاست کرده است
آ  بعضی وقتها نيز اسراء را با. ای. سی.

Gulf Sreamهواپيماهای دو متوره گل استريم 
١٤  که در اين نوع اش جا برای PETSوابسته به 

هواپيما تجارتی. نفر دارد حمل و نقل می نمود
٢در فاصله زمانی   P ٣٧٩ N عالمتسفری با
 هفت بار در٢٠٠٣ دسامبر ٦ تا ٢٠٠٣ژانويه 

از اين. فرانکفورت نشست و برخاست کرده است
هواپيمای نوع گلف استريم قبل از چندين سال

آ  استفاده شده است تا دئ. ای. سی.پيش توسط 
نفر متقاضی پناهندگی مصری را از استکهلم به

رين سوئدی بعدها گزارش دادندمامو. قاهره ببرند
آ. ای. سی.که آنها مشترکا با مامورين روپوشيده 
اغلب اين. در عرصه هواپيما نشسته بوده اند

 درDullesهواپيماها نخست از فرودگاه ديولس 
واشنگتن به پرواز در آمده و سفرش را جائی
اکيدا محرمانه و پوشيده در فرودگاهای نظامی

چه کسی. ه پايان رسانده استآمريکا در جهان ب
  P ٣٧٩ Nو چه چيز به غير از اين با  هواپيمای

منتقل ميشده است؟ اسرار فراوانی در مورد
آ  با نا اطمينانی وجود. ای. سی.هواپيماهای 

مامورين در وين در اين روزها تحقيقاتی را. دارد
در مورد پرواز مشکوکی از فرانکفورت به

. آغاز کرده اند٢٠٠٣يه آذربايجان را در ژانو
اين پرواز از فراز فضائی جمهوری اسالمی

فرمانده نيروی. بوده است) توفان-اتريش(آلپ
مشکوک  Erich Wolfهوائی اتريش اريش ولف 

است که در اين هواپيما اسراء را نقل و انتقال می
 .فقط حدس است و نه بيشتر. کرده اند

مطوئن اين است که سرويسهای آمريکائی
زندانهای مخفی را بی آزار جلوه داده و آنها را

اسالميست های.  می نامند“مکان های سياه“
مشکوک در اين زندانها نگهداری و شکنجه می

اکثر قربانيان شکنجه احتماال از طريق. شوند
بسياری از فرودگاههای. هواپيما آورده شده اند

آ  مورد. ای. سی.اروپا توسط هواپيماهای 
،از اين نظر استونی. ه قرار گرفته انداستفاد

 سازمانهای.اسکاتلند در راس همه قرار دارند
 نشست و برخاست هوائی٢١٧حقوق بشر از 
آ  را. ای. سی.اسپانيا ده پرواز . گزارش می هند

  ثبت کردهMallorca در مالورکا  Palmaدر پالما 
 .است

 پرواز مشکوک را مورد تحقيق٣١شورای اروپا 
ر داده است که از فرودگاههای نظامی آمريکاقرا

در رامشتاين در ايالت فالتس آلمان فدرال پرواز
 .کرده اند

،اينکه در هواپيماهای سازمان جاسوسی اسلحه
تجهيزات و همچنين مظنونين ربوده شده منتقل

مامورين. شده اند در اکثر موارد روشن نيست
آنها. آلمان هم در تاريکی دست و پا می زنند

بطور عنده به بريده های روزنامه در مورد
پروازهای مشکوک دسترسی دارند همچنين
فهرستهائی از نشست و برخاست هواپيماها در
پايگاههای هوائی رامشتاين در فرانکفورت وجود

 .، ولی بيش از اينها چيزی نيستدارد
.سی.برای پروازهای “ چهار راه مهم“آلمان يک 

فته روزنامه نگار انگليس اين گ.آ  است. ای
 می باشد که بسدت“ Stephen Greyاشتفن گری “

سرگرم رسيدگی به ريودن اسالميستها ی
گری که گزارشاتش در آمريکا هم. مشکوک است

با. سنای آمريکا می خواهد اين امر را تغيير دهد. ندارند
؟؟ در ماه اکتبر امسال!! رای ٩ رای در مقابل ٩٠

مک کين“سناتورها ابتکار نماينده جمهوريخواه آقای 
Mc Cain  “را مورد تائيد قرار دادند مبنی براينکه

غير انسانی و تحقير آميز يا، فتار وحشتناکر“
 زندانيانی که در تحت پوشش آمريکا قرار“مجازات

ل از اينکه اين ابتکار به قانوناما قب. دارند ممنوع است
بدل شود بايد مجلس نمايندگان آمريکا که اکثريتش

دقيقا. جمهوريخواهان هستند اين پيشنهاد را تصويب کند
آ  آشکارا. ای. سی.همين امر است که آقای گروس دبير 

در همکاری با معاون رياست. تالش می کند متوقف کند
 آ  تالش می کند با.ای. سی.جمهوری آقای چنئی رئيس 

آ  را از اين قاعده. ای. سی.يک مصوبه فوق العاده 
 .مستثنی کند

در شرايط اضطراری کاخ سفيد به روشهای نوآورانه
توسل خواهد جست و بطور منحصر به فرد در زمان

نقل. (“رياست جرج بوش تصويب اين قانون را وتو کند
 ).٢٠٠٥ نوامبر ٢٥از زود دوچه تسايتونگ 

 
***** 

 ...دونوع برخورد 
 

. ربط می کوشند که از زير بار مسئوليت شانه خالی کنند
ه نشريات آنها آخر نمی فهمد که در شرايطخوانند

 . مشخص کنونی چه کاری را در عمل بايد انجام دهد
حزب. نمونه اين امر را ما در عراق می بينيم

رويزيونيست عراق که برادرتوامان حزب توده ايران
است اشغال عراق را توسط قوای اشغالگر امپرياليستی

اين. زيابی می کندمورد تائيد قرار داده و آنرا مثبت ار
حزب خيانتکار با حکومت دست نشانده عراق همدست
است و می خواهد به يک حکومت استعماری و پوشالی

 رژيم حاکم در.بزند“ کمونيستی“دست نشانده چاشنی 
عراق جرات ندارد از منطقه امن آمريکائی نشين بيرون

اين رژيم پوشالی خواهان ترک قوای اشغالگر از. بيايد
رش نيست و  برعکس از اربابش می خواهد تا درکشو

.عراق باقی بماند و آنها را از ترس انتقام مردم حفظ کند
اين رژيم پوشالی دو روز نيز بدون ارتش اشغالگر

چنين ننگ. خارجی نمی تواند در عراق بر سر پا بماند
عظيمی را توده ايهای عراقی با جان خريده اند و به آن

 آنها در تمام انتخابات قالبی شرکت.افتخار می کنند
آنها مبارزه مشروع و. کردند و به مردم دروغ گفتند

انقالبی نيروهای مقاومت را که جسورانه برای آزادی
کشورشان از دست قوای بيگانه مبارزه می کنند ما نند

تروريست می خوانند و بجای. ا. آی. گماشتگان سی
 عراق مبارزه میمبارزه با قوای استعمار عليه مردم

. خود را کمونيست نيز جا می زند،چنين لکه ننگی. کنند
مضحک وضعيت احزاب رويزيونيست است که از
خجالت دم فرو بسته و فقط به تکرار سخنان حزب خود

آنها حاضر. فروخته رويزيونيستهای عراقی مشغولند
نيستند اين عامل امپرياليست و مدافع استعمار را از

وقتی توده های رده پائين اين. اخراج کنندصفوف خود 
احزاب به اين روش معترض می شوند و می خواهند که

، اين احزاباز مبارزه مردم عراق حمايت شود
رويزيونيست و از جمله حزب توده ايران به اين بهانه که
ما نظر حزب برادر را در چارچوب مناسبا ت دوگانه و

از زير بارن می کنيم بيا“ انترناسيوناليسم پرولتری“
         .   فرار می کنند موضعگيری مشخص

اين تفاوت در برخورد ميان نيروهای انقالبی و نيروهای
مسلما در فردای پيروزی مردم عراق. ضد انقالبی است

١١ادامه در  صفحه     ...   که فرا خواهد رسيد 
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 ...ونزوئال کشوری مستقل
ه هوادارانش را بهمدست فاشيستها کشنده ايکه ک

تالش احزاب برادر. و امپرياليستها بدل می کند
در بحثهای دراز مدت در سطح آمريکای التين و
در سطح جهانی برای اينکه از سقوط اين رفقای
سابق جلوگيرش شود بجائی نرسيد و سرانجام
کنفرانس احزاب مارکسيست لنينيست آنها را از

سندی که در زير منتشر. ردصفوف خود اخراج ک
شده است سند مصوبه نشست احزاب برادر در

ما نظر شما را به مطالعه. ماه اکتبر امسال است
   :اين سند جلب می کنيم

 

در مورد اوضاع در 
 ونزوئال

 درنشست های مختلف کنفرانس بين المللی
احزاب و سازمانهای مارکسيست لنينيستی و در

اوضاع کشور ونزوئال وبطن مباحث گوناگون،  
موضع گيری و حرکات حزب پرچم سرخ مطرح

 .شد
برخورد به اين مسئله ما را بسوی تجزيه و تحليل
اوضاع سياسی در ونزوئال و همچنين بررسی
روابط احزاب برادر واصول حاکم بر خود

 . کنفرانس سوق داد
باين مسئله تا کنون بشيوه ای مشخص که روی

انبه تمرکز کرده و نتايجیپديده بصورتی چند ج
 . از آن استخراج کند برخورد نشده بود

در ضمن، وقايع در ونزوئال دارند سريعا شکل
ميگيرند و اهميت آنها از ورای مرز های کشور
عبور کرده و بر سياستهای جهانی  بخصوص در

باين دليل، دهمين. آمريکای التين تاثير ميگذارند
المللی احزاب ونشست سراسری  کنفرانس بين 

سازمانهای مارکسيستی لنينيستی عهده دار وظيفه
بررسی اين مسئله و اتخاذ موضع در مورد آن

 . شد
  در ونزوئال روندی سياسی و اجتماعی در-١

حال گسترش است که ميليونها نفر از توده ها ،
کارگران ، دهقانان ، جوانان ، تمام طبقات

 هایاجتماعی و احزاب مختلف  و تشکل
 . اجتماعی و سياسی در گير آن هستند

اين روند سالهاست که شکل گرفته اما  اخيراعمق
و گسترش آن  ابعاد توده ای و مخاصمت آميز

اين شرايط  از ما پرولتاريای. بخود گرفته است 
انقالبی ، مردان  و زنان چپ، آزادی خواهان
،ميهن پرستان و مبارزان اجتماعی ميطلبد که در

ن روند شرکت کرده ، نقطه نظرات خود رااي
بيان داريم، و مهمتر از همه همبستگی و حمايت
از نيروهای مترقی که با امپرياليسم آمريکا و
اليگارشی در ونزوئال در گير هستند را بنمايش

 . بگذاريم
  تشديد بحرانهای مختلفی که ونزوئال  آنها را-٢

 نتايجیتجربه کرد در  طی کمی بيش از ده سال
از قبيل از هم پاشيدگی و سردرگمی سياسی
احزاب سنتی و بسيج توده ای  بر عليه استثمار  و

 .  امپرياليستی را  در برداشت-ستم بورژوا
COPEI و AD)  سوسيال های مسيحی ها و

، احزابی که خود از) سوسيال دمکراتها 
اوليگارشی ونزوئال سر چشمه ميگرفتند و متناوبا

اسی  را در دست داشتند، از اين بحرانهاقدرت سي

نوکران امپرياليست آمريکا هستندسازمانهای سلطنت طلب 

به لرزه افتاده و از فساد تا مغز استخوان پوسيدند
.(*)و توسط حرکات توده ای از کار برکنار شدند

سياستهای نئو ليبرالی که توسط  امپرياليستها و
متحدانش، سرمايه داری بزرگ ونزوئال، تشويق

شديدميشد بحران را تيزتز نموده و وابستگی را ت
 .ميکرد

سياستهای خصوصی سازی، سرکوب و فريب، و
غير صنعتی کردن کشور موجب تشديد بيکاری
عمومی و فقر در بين کارگران شده و نارضايتی
و کوشش برای تغيير در بين توده ها و جوانان را

 . دامن زده است
  از وقايع خونين معروف به کاراکازو در-٣

، تا١٩٩٢ال  وقيام ارتش در س١٩٨٩فوريه 
کنون مبارزه مهمی بوسيله توده های کار و

هدف اين.  جوانان در ونزو ئال پيش رفته است
مبارزات  شکست دادن دولت و ايجاد تغييرات

 .اجتماعی بود
مبارزه مردم ونزوئال  نمودار سياسی و اجتماعی
مهمی داشت که در اعتصابات کارگران، نبرد

ده بر عليه فساد،های خيايانی جوانان، بسيج عم
اکسيونها برای آزادی و دموکراسی، جستجو
برای بديل های سياسی، شکل گيری گروهبندبها
و اتحاد های مردمی، ودر شرکت در انتخابات با

ما می توانيم. نامزدهای انتخاباتی خود تجلی يافت
بدون کوچکترين اشتباهی تائيد نمائيم که جامعه

ومی در مبارزهونزوئال دستخوش يک برآمد عم
توده ها ست و شهرها و روستاها صحنه مصاف
بين آزاديخواهی پائينی ها و سياستهای ضد
مردمی و ضد ملی بورژوازی و امپرياليسم بوده

 . اند
 بخش مهمی از مردم١٩٩٨  در سال -٤

ونزوئال، نيروهای آزاديخواه و احزاب و
سازمانهای چپ با آلترناتيو متفاوتی در انتخابات
شرکت کردند، آنها از نامزدی کلنل هوگو چاوز
بعنوان يک آلترناتيو متفاوت از احزاب سياسی

 کلنل هوگو١٩٩٢در سال . سنتی حمايت کردند
چاوز يک قيام نظامی بر عليه حکومت کارلوس
آندرس پرز را رهبری کرد که در اثر آن مورد
.تعقيب گرفت و برای چندين سال به زندان افتاد

يندگی بخش عمده ای از مردم  ونزوئال واو نما
نظاميان انقالبی که بر عليه فساد وسياستهای فقر
.آور اليگارشی بپا خاسته بودند را بعهده داشت
چاوز اميد و انتظارمردم به تغيير را با خود

 . همراه داشت
چاوز حرکتی مبارزه جويانه بر عليه فساد و

 عليهامتيازطلبی در جامعه، مصافی علنی بر
احزاب رايج، برچيدن نابرابری اجتماعی، و
برخورد با مشکالت بزرگ مردم ونزوئال را

فرسودگی و بی اعتباری احزاب. پيشنهاد کرد
بورژوائی و افزايش مبارزات اجتماعی، در
مسير آلترناتيو پيشنهادی چاوز بکار گرفته شد و

اين. او در همان دور اول در انتخابات پبروز شد
ی اميد و انتظار بزرگی به تغيير را در دلپيروز

مردم ونزوئال و آنسوی مرزها، بويژه در
 .آمريکای التين را زنده کرد

 در حکومت، چاوز چندين تغيير اجتماعی را-٥
پيشنهاد نمود، او فراخوان تشکيل مجلس موسسان
را داد و از اين طريق برخی از دستاورد های

چند اصل. ينه نموداجتماعی را برای توده  نهاد
دمکراتيک و تا درجه ای راههای جديدی برای
تغيير در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم

قانون اساسی جديد نظام اجتماعی را. پديدار شدند
تغيير نميدهد، موسسات سرمايه داری مانند
اصول سياسی همچنان تقديس شده اند، اما
وقپيشرفتهای مهمی در قوانين ونزوئال و حق

دمکراتيک سياسی و آزاديهای عمومی بوجود
 .آمده است

  دولت  چاوز  بر روی منابع مادی و درآمد-٦
دولت اين. حاصله از نفت حساب کرده و می کند

درآمد را در جهت بهره مند کردن فقيرترين قشر
جامعه بکار گرفته و موفق شده است که  پايگاه

              .          اجتماعی خود را گسترش دهد
دولت چاوز برای ريشه کن کردن بيسوادی، برای
تقويت مدارس دولتی و قابل دسترس کردن آن
برای ميليونها  ونزوئاليی که از اين امکان
برخورردار نبودند، برای تهيه امکانات بهداشتی
برای توده ها، و برای اجرای اصالحات ارضی

نهای دولتی غير مولد و زمينداران بزرگکه زمي
را تحت تاثير قرار ميدهد دست به يک کارزار

 .زده است
  چاوز با بوجود آوردن يک حزب سياسی-٧
و متحد شدن) ٥جنبش بوليواری جمهوری ( بنام

با سازمانهای ديگر توانست در انتخابات پيروز
اين حزب ابزار حکومت و يا ابزار رهبری. شود

اين حزب در تشتت فکری و فساد. ا نيستتوده ه
برای پيشبرد روند اجتماعی و. غرق شده است

سياسی که در ابعاد وسيع در حال گسترش است
ظرفيت و امکاناتات بقيه احزاب و سازمانهای
چپ، سازمانهائی  که در دولت شرکت دارند،

 .    ناچيز است
چاوز  سطح ارتباط خوبی با مردم و جوانان بر

ر کرده و خود  رهبر بالمنازع و موفق اينقرا
 .   روند ميباشد

  دولت  چاوز  ماهيت اقتصادی و سياسی-٨
رژيم  ونزوئال را تغيير نداده است، ولی تا درجه
ای  بر روی منافع سرمايه داران بزرگ و
امپرياليسم اثر گذاشته و  به فقير ترين قشر جامعه

 .   توجه نشان ميدهد
قاطع با طرح کلمبيا، طرحچاوز بصورتی 

مناطق تجارت آزاد آمريکا، و جنگ عراق
مخالفت نموده و نقش بسيار مهمی در جهت دفاع
از منافع کشورهای توليد کننده نفت در سازمان

.                                   اوپک  ايفا کرده است
ه به توطئه های امپرياليسم و عليرغم ميلبا توج

اليگارشی و ارتجاعيون ونزوئال، چاوز  پرچم
کمک های بالعوض و دوجانبه  به انقالب کوبا

.                                       را برافراشته است
اين حقايق خشم سرمايه داران آمريکايی، دولت

ب سنتیيانکی آمريکا، سرمايه داران و احزا
ونزوئال، و ارتجاعيون که از همان ابتدای آغاز
حکومت  چاوز  شروع به تدارک حمله وحشيانه
.برای برکناری او کرده اند را بر انگيخته است
آنها  توانستند بخش قابل توجهی از قشر ميانی
جامعه، روشنفکران، و بخشی از طبقه کارگر را

شار جامعهاين اق. بر عليه چاوز وارد صحنه کنند
که  تمايل شديدی به وجود امنيت نشان ميدهند
نگران قدرت گيری طبقات محروم جامعه اند و
نارضايتی شان از بحرانی که جامعه ونزوئال را

 .تکان ميدهد تغذيه ميکند
توطئه های امپرياليسم دارد بهر شکل ممکن، چه

 ١٠ادامه در صفحه ... قانونی و چه غير
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 چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

 . هم به شکست انجاميد
ن  چاوز  با تالشی همه جانبه، با استفاده ازمخالفا

ماده ای در قانون اساسی، اصرار به برگزاری
اين. رفراندم داشتند تا از او سلب مسئوليت کنند

 انجام شد و  چاوز بار٢٠٠٤رفراندم  در آگوست 
ديگر  توسط اکثريت قريب به اتفاق جامعه مورد

شهاینيروهای ارتجاعی از تال. تاييد قرار گرفت
خود برای حفظ منافع امپرياليستها و اليگارشی

 .  دست بر نداشته اند و باين تالشها ادامه ميدهند
توده های مردم، ميهن پرستان ، آزاديخواهان، و
نيروهای چپ انقالبی  به پيشروی خود ادامه داده

 . و از روند تغييرات دفاع مينمايند
پرياليسمدر ونزوئال مبارزه ای عظيم  بر عليه ام

در گرفته و ما پرولتاريای انقالبی از اين شرايط
جهت پشتيبانی از کارگران، جوانان و دولت
چاوز، در سطحی که او يک سياست ميهن پرستانه

 .و دمکراتيک را دنبال ميکند، استفاده می کنيم 
  دولت  چاوز  با آمريکا و سياستهای-١٠

ست کهروشن ا. امپرياليستی  آن مخالفت ميکند
اين تقابل جنبه مشخص وابستگی را احاطه کرده
است وحوزه هائی که انحصارات بين المللی در آن
کار خود را دنبال ميکنند  دست نخورده باقی مانده

 . است
بهر حال ، با توجه به ديدگاه دولت  چاوز  نسبت
به منافع ملی ونزوئال، می توان دولت او را دولتی

.                     صيف کردملی  و ميهن پرست تو
 انتخابات٧حکومت چاوز، حکومتی است که در  

مشروعيت يافته و هر بار از طرف  خواست
.           اکثريت قاطع مورد تائيد قرار گرفته است

 لنينيست ها اين امر کامًال-برای ما  مارکسيست
ر  ونزوئال انقالبی صورتروشن است که د

نگرفته است چه برسد به يک انقالب اجتماعی
 .  پرولتری

سخن بر سر يک جريان دمکراتيک انقالبی است
که دارد  ميليونها انسان را سازماندهی ميکند و

.پيش رود ميتواند بسوی يک انقالب اجتماعی
برای عملی کردن اين ماموريت بايد شرايط ذهنی

ا مشخصا رهبری سياسی و ايدرا بسط داد ت
ئولوژيک حزب طبقه کارگر در يک پروسه

 . انقالبی کسب قدرت سياسی  اعمال شود
  وقايع جاری در  ونزوئال در يک شرايط بين-١١

المللی اتفاق ميافتد که ميتوان آنرا شرايط بهبود
پيشروی جنبش انقالبی طبقه کارگر و توده ها و

 . يسم توصيف نمودشرايط بحران آشکار امپريال
وقايع و حوادث جاری در ونزوئال  دارای اهميت

طبقات. عمده بويژه در آمريکا جنوبی است
حاکمه، مرتجعين و فرصت طلبان دولت  چاوز
را دولتی کمونيست، دست نشانده فيدل کاسترو و

ما. ديکتاتور و ضد دمکراتيک  توصيف می کنند
نيروهایتوده های مردم، کارگران و جوانان، 

پيشرو و آزاديخواه، انقالبيون و کمونيست ها،
مبارزه مردم ونزوئال را درک کرده و آنرا بخشی

 .      از مبارزه خود جهت کسب آزادی ميدانيم
  در اين وقايع و حوادث، حزب پرچم سرخ-١٢

اين حزب دولت  چاوز  را. فعاالنه شرکت دارد
و ليبرالیآلت سرمايه مالی و طرفدار سياستهای نئ

ارزيابی می کند و بر اين عقيده است که اين
رنجش اجتماعی است که موجب انتقام جويی قشر
فقرزده جامعه شده و مردم ونزوئال را به درگيری

 . تحريک ميکند
حزب پرچم سرخ مدعی است که  اين حکومت
ضد دمکراتيک وطرفدار فاشيسم چاوز است که

ی شبه نظامیعوام فريبی، پوپوليسم، گروه ها

، و نيروهای مسلح را برای)گروه های بوليواری(
 .سرکوب بکار ميگيرد

اين حزب در انتخابات که در آن  رياست جمهوری
که" آرياس " چاوز تاييد شد شرکت کرده و از 

نامزد يانکی ها، دست راستيها  وارتجاع است
   .                                             حمايت کرد

حزب چرچم سرخ در جريان کودتای  آوريل
 نقش مهمی ايفا کرده و بخشی از توطئه٢٠٠٢

اين حزب همدست. برای سرنگونی چاوز بود
و هميار بوروکراسی" عمل دمکراتيک"

 .درانتخابات  اتحاديه های کارگری  شد
 انها در جريان تعطيلی کارخانجات توسط  رؤسا

 . حضور فعال داشتند٢٠٠٣ان  در سال و مدير
"هماهنگی ملی اپوزيسيون"اين حزب عضو 

در تمام اين فعاليت ها بطور عينی با. است
و سفارت" سازمان  سيا "سياستهای امپرياليسم ، 

آمريکا، سرمايه داران بزرگ، اتاق بارزگانی و
بانکها، اليه های باالئی کليسای کاتوليک، حزب

 و سوسيال دموکراسی همراهسوسيال  مسيحی
.      اين حزب با دشمنان مردم همراه است. ميباشد
  ما انقالبيون پرولتری مسئوليت سازماندهی- ١٣

در اين مسير ما. و عملی ساختن انقالب را داريم
سعی ميکنيم که کارگران و اقشار ديگر را از

 سياسی و هدايت آنها بسوی مبارزهطريق آموزش
ما اينکار را. اجتماعی و سياسی سازماندهی کنيم

در يک روندی مداوم که بما امکان انباشتن نيرو و
مقابله پيروزمندانه بر عليه امپرياليسم و سرمايه
داری در جهت شکست کامل  آنها و ساختن

روند انباشتن نيرو.  ساختمان سوسياليسم را بدهد
اين امر دخالت فعال ما. له ساده ای نيستمسئ

کمونيست ها در زندگی اجتماعی و سياسی توده ها
را طلب ميکند، ما بايد جنبش اجتماعی و روابط
بين نيروها را در مد نظر داشته باشيم، سياست
متحد کردن  تمام طبقات و اقشار اجتماعی عالقمند

 با هدفبه انقالب را دنبال کنيم، با نيروهای ديگر
مقابله با دشمن اصلی به توافق برسيم و بر آن تعهد

در تمام اين فعاليت ها، ما انقالبيون. ببنديم
پرولتری حرکت را از منافع طبقه کارگر و توده
های مردم و از موضع مارکسيستی لنينيستی
شروع ميکنيم و مراقب هستيم که در راه هدفمان

 نميتوانيم خودتحت هيچ شرايطی ما. اشتباه نکنيم
را در کنار امپرياليست ها و طبقات حاکمه و رو

 .   در روی خلق قرار دهيم
  اين امر بر همه افراد و سازمانها کامًال-١٤

روشن است که امپرياليسم آمريکا، دولت بوش و
تمام دستگاههای کنترل و جاسوسی آن دارد بر
عليه دولت  چاوز توطئه چينی ميکند و همه

.  ات و شيوه ها را در اين جهت بکار ميگيردامکان
اين امر نيز بر همگان واضح است که اتاق
بارزگانی حافظ منافع سرمايه داران بزرگ بوده و

  ابزار دستAD    وCOPEIاحزاب  سابقه دار 
 .         طبقات حاکمه می باشند

حزب پرچم سرخ نه تنها بر عليه دولت  چاوز
ه بطور صريح  با ارتجاعيونمبارزه می کند  بلک

اين. ونيروهای  طرفدار امپرياليسم متحد شده است
نيروهای هماهنگ کننده"حزب عضو 

 .است"  اپوزيسيون
  ماهيت بين المللی طبقه کارگر، مبارزه بر-١٥

عليه امپرياليسم و سرمايه داری، و اهداف کوتاه و
ميان مدت و استراتژيک پرولتاريای انقالبی،

کمونيست کشور مشخص را به واحدیحزب  
 . برای انقالب جهانی تبديل ميکند

 ١١ادامه در صفحه ...يک حزب مارکسيست

 ...لونزوئال کشوری مستق
بخش برزگی از اين. قانونی، صورت ميگيرند

سياست توطئه توسط رسانه های گردن کلفت،
مطبوعات، و راديو و تلويزيون به پيش ميرود که
ساعتهای متوالی اخبار جعلی ميسازند و به چاوز

آنها با تحريک. و دولت و برنامه آن حمله ميکنند
هستندو نفوذ در سرباز خانه ها، در پی سربازانی 

که حاضر به مبارزه آشکار برعليه چاوز بوده  و
آنها سعی دارند.  بعنوان سرنيزه بکار گرفته شوند

که نيروهای مسلح کشور را بشورش بکشند و باين
ترتيب به چاوز ضربه وارد کنند واز طريق شکل
دادن، نابود کردن، و باز سازماندهی اتحاد های

يروهای دستاجتماعی  قصد متحد کردن ن-سياسی
در راس اين. راستی و ارتجاعی را دارند

قرار دارد که جامعه" اطاق بازرگانی"اپوزيسيون 
تجاری و بانکداران  و اليه باالئی کليسای

احزاب سنتی،. کاتوليک را نمايندگی ميکند
بوروکراسی اتحاديه ها، مرتدين گروههای چپ، و
بعضی از سازمانهای سابقا چپ  در اين

 .يون دست دارنداپوزيس
،"سازمان سيا"دولت بوش، سفارت آمريکا و 

اربابان پشت صحنه هستند که حرکات ارتجاعيون
کوبائيان. ونزوئال را رهبری و اداره ميکنند

فراری و شبه نظاميان کلمبيايی هم بخشی از
نيروهائی هستند که شديدا بر ضد چاوز حرکت

 . ميکنند
کارگران،در طرف مقابل، توده های مردم، 

دهقانان، بيکاران،  قشرهای تحت ستم، واليه های
وسيعی از  جوانان  قرار دارند که برنامه های

در ونزوئال هم. دولت چاوز را از آن خود ميدانند
اکنون  روند سياسی و اجتماعی عميقی در حال
شکل گرفتن است که جامعه را قطب بندی کرده

 ها، در حوزهمبارزه  خود را در تمام جبهه. است
برخورد عقايد، در تقابالت سياسی، و درگردهم

.               آئی در خيابانها و پالزاها  نشان ميدهد
١٩٩٨  اين تقابل سياسی و اجتماعی از سال -٩

در حال گسترش بوده و دارد در سطوح و جبهه
در جبهه انتخابات،  تا. های مختلف به پيش ميرود

 انتخابات برگزار کرده است٦لت  چاوز  بحال دو
که در هريک از آنها پشتيبانی مردم از دولت خود

چاوز فراخوان. را بعرصه نمايش گذاشته است
تشکيل مجلس موسسان را داده و منشور سياسی

انتخابات رياست. جديدی را تشريح کرده است
جمهوری جديدی به چاوز تحميل شد که او باز هم

او جامعه. اکثريت جامعه قرار گرفتمورد تاييد 
را بر اساس گروه های بوليواری متشکل ميکند و
باين ترتيب برای حکومتش حمايت مردمی کسب

 .  مينمايد
مخالفان او در تمام اين فعاليتها و انتخابات شرکت
کرده ولی هربار با شکست مفتضحانه ئی روبرو

                     .                                 شده اند
سازمان"  دولت آمريکا و ٢٠٠٢در آوريل سال 

مقام های باالی کليسا ، اطاق بازرگانی" سيا 
ونزوئال، بهمراه گروهی از افسران، کودتايی بر
عليه  چاوز  تدارک ديدند و او را  دستگير کرده و

توده های فقير.  دولت جديدی تشکيل دادند
ان  مسلح  کودتا را شکست دادهکاراکاس و سرباز

 .و حکومت چاوز را بقدرت برگرداندند
،  روسا و٢٠٠٣  و  ژانويه ٢٠٠٢در دسامبر 

مديران کارخانجات را به تعطيلی کشاندند تا
اقثصاد ونزوئال را ورشکست کنند و بدينوسيله
دولت چاوز را سرنگون نمايند ولی اين کوشش ها
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 ١١                                                   صفحه                           توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران  ١٣٨٤ دی – ٧٠      شماره 

 پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است 

چيز سياه و تيره و تار است، و اياالت متحده به هدف
 اما چنين ارزيابی يی به باور او“.خود خواهد رسيد

 رفيق“.نقشه سياسی عراق را در نظر نمی گيرد“
 بااسخنگوی حزب برادر در مالقاتی که اخير

نمايندگان کميته مرکزی حزب مان داشت، به ابعاد
مند سياسی نيروهای مردمی وگوناگون مبارزه هدف

مترقی عراق در جهت تامين نقش مردم در تعيين
مسير آينده اين کشور و رفع اشغال آمريکا از آن

رفيق سالم علی متذکر شد که بسياری از. اشاره کرد
نيروهای جزم انديش و افراطی از درک هدفمندی
اين کوشش ها و ثمربخشی آن در مبارزه دشوار

در جريان اين مالقات موازنه. زندمردم عراق عاج
نيروهای سياسی در عراق و احتمال برخی صف
بندی های ائتالفی جديد در انتخابات آتی مورد بحث

 . “و تبادل نظر قرار گرفت
ظاهرا آقای سالم علی يکجانبه به مسايل نگاه نمی
کند وبهمين جهت نيز برخالف نظريه همه

دارد که اوضاعکارشناسان منطقه وجهان اعتقادی ن
وی از امپرياليست اشغالگر آمريکا. تيره و تار است

که با دروغ برای اشغال خاک عراق آمده است
سخنی نمی راند و طوری اظهار نظر می کند که
گويا امپرياليستها برای نجات مردم عراق آمده و

برای. هدفشان استقرار دموکراسی در عراق است
آمريکا وجود خارجیايشان و حزبشان امپرياليست 

.ندارد آنچه وجود خارجی دارد دولت آمريکاست
گويا آنها پس از رسيدن باين اهداف خاک عراق را

اين مدعی کمونيست. داوطلبانه ترک خواهند کرد
يکبار هم از مردم عراق نمی خواهد که بر عليه
امپرياليستهای اشغالگر بپاخيزند و ارتش اشغالگر و

 بريزند و سربازان استعمار را بامتجاوز را به دريا
هر وسيله ای که دارند و بدست می آورند به

رويزيونيستها. موثرترين وضعی بديار عدم بفرستند
 اساس،تالش می کنند تا با بازی با کلمات بی معنی

اشغال عراق را توسط يک نيروی استعماری در
به“: حال اين نمونه را در نظر بگيريد. پرده بگيرند

عاد گوناگون مبارزه هدفمند سياسی نيروهایاب
مردمی و مترقی عراق در جهت تامين نقش مردم در
تعيين مسير آينده اين کشور و رفع اشغال آمريکا از

 فقط با مبارزه عليه“رفع اشغال“. “آن اشاره کرد
اشغالگر امکان دارد و مبارزه هدفمند مردم عراق

 رهائيبخش درنيز بايد با هدف حفظ استقالل ملی و
جهت اخراج قهرآميز دشمن ددمنش تا دندان مسلح

فقط اين مبارزه موثر است که اشغالگر را. باشد
ولی. بيرون می ريزد و اشغال را مرتفع می سازد

همدستی با اشغالگر“ رفع اشغال“رويزيونيستها از 
آنها در جبهه مردمی نيستند که. ورد نظر دارندمرا 

آنها در. عراق مبارزه می کنندهدفمند برای رهائی 
جبهه ضد انقالب و استعمارگران قرار دارند و

خروج سربازان. ندارند“ رفع اشغال“تمايلی هم به 
آمريکائی مرگ همه همدستان قوای اشغالگر در

 .عراق است
همواره گفته است وباز هم) توفان(حزب کار ايران

تکرار می کند که رويزيونيست همدست امپرياليست
است و بدون مبارزه عليه رويزيونيسم مبارزه عليه

حال اين برخورد. امپرياليسم موفق نخواهد بود
کمونيستی مارکسيست لنينيستها را در ونزوئال با

 .برخورد رويزيونيستها در عراق مقايسه کنيد
ننگ و نفرت بر خائنين به مردم و پرگوهای

            . عوامفريب
***** 

 

ای دوفعاليتهای سياسی حزب پرچم سرخ ، بحث ه
جانبه، همه جانبه و از نوع منطقه ای و حتی  در

آن بحث ها بما. سطح کنفرانس صورت گرفته است
 .در درک بهتر واقعيات ها کمک کرد

دهمين نشست سراسری کنفرانس احزاب و
سازمانهای مارکسيستی لنينيستی، با مورد بحث قرار
دادن اين مسئله، همبستگی خود را با مردم ونزوئال

دفاع از حق حاکميت و تعيين سرنوشت خويشدر 
ابراز نموده و دخالت امپرياليسم آمريکا و سياست

دهمين نشست. ارتجاعی اليگارشی را رد می نمايد
سراسری کنفرانس همچنين اين باورعميق را ابراز
داشت که طبقه کارگر و توده های مردم راه آزادی

به نيرویملی و اجتماعی خود را پيدا خواهند کرد و 
 .پيشروی خود، حزب پرولتری، مجهز خواهند شد

دهمين نشست سراسری کنفرانس احزاب و
 سازمانهای مارکسيستی لنينيستی   

  ٢٠٠٤اکوادور ، دسامبر 

 (Partido Social Cristiano) , Social 
Christian Party  - COPEI)٭((Comite de 

Organizacion Politica Electoral 
Independente)
 (Accion Democratica)   , Democratic 
Action Party  -   AD 
بمدت چهار دهه، رئيس جمهور متناوبا از اين دو
حزب برگزيده ميشد و از نظر سياسی عمال يک

داره امور را در ونزوئال در دستسيستم دو حزبی ا
، چاوز نامزد های رياست١٩٩٨در سال .  داشت

جمهوری اين دو حزب را در انتخابات شکست داد
 ).توفان(

***** 

 ...ونزوئال کشوری مستقل
 لنينيست رزمنده ای مصمم برای انترناسيوناليسم

 . پرولتری است
ماهيت طبقاتی حزب انقالبی پرولتاريا اين حق را

نه دست به تحليلبرای حزب مطالبه ميکند که فعاال
اوضاع جهانی بزند، که در سرنوشت طبقه کارگر
و مردم همه کشورها شرکت کند، که همبستگی و
حمايت خود را  از مبارزان راه آزادی و
دمکراسی بيان دارد، که نيروهايش را برای
مبارزه بر عليه امپرياليسم در کشورش و در سطح

 .جهانی به کارگران و مردم ملحق نمايد
ا ، احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده کنفرانسم

 . بين المللی اساسا اين وظيفه را انجام ميدهيم
در مورد مشخص ونزوئال، صدای انقالبيون
پرولتری تجاوز امپرياليسم وتالش آن در جهت
سرنگونی قهر آميز حکومت دمکراتيک چاوز را
قاطعانه محکوم کرده و به مردم ونزوئال در

انانه شان برای حق تعيين سرنوشت ومبارزه قهرم
دفاع از حق حاکميت خود درود فرستاده و از آنها

 . حمايت بعمل آورده است
 انجام وظائف انترناسيوناليستی توسط احزاب-١٦

مارکسيست لنينيست به معنای دخالت در اتوريته
هيچ يک از اين احزاب در تدوين سياست انقالبی

 . در کشور خودشان نيست
صورت بروز اختالف با  نظرات و مواضعدر 

حزب برادر در کشوری، الزم است که برای
روشن شدن مسائل به يک بحث دوستانه، رک و

کسی نمی. پوست کنده، و برادرانه دست زده شود
تواند حزبی را به قبول سياستی در مورد کشورش
مجبور کند، و بهمين ترتيب هم کسی نمی تواند

زمانهای ديگر را بدون تحقيقنظرات  احزاب و سا
ما کمونيستها می توانيم و بايد. و بررسی رد نمايد

ارزيابی و مواضع کليدی خود را به مناظره
ما وظيفه داريم از مارکسيسم لنينيسم و. بگذاريم

کاربرد آن در مبارزه انقالبی دفاع کرده و بين
مواضع خود و مواضع  اپورتونيسم و رويزونيسم

اين هم يکی از پراتيک های. نيممرز بندی ک
 .سازگار با انترناسيوناليسم پرولتری است

 در اين زمينه، اصول کنفرانس بين المللی بيان
 : ميدارد که 

مسائل روشن هستند، جنبش ما و کنفرانس" 
عمومی به مقررات هر يک از احزاب عضو
احترام می گذارد و بايد مورد احترام مقررات

بهمين ترتيب هم احزاب. گيرداحزاب عضو قرار 
و سازمانهای ما مقررات همديگر را برسميت

همزمان بايد. شناخته و مورد احترام قرار ميدهند
ديگران هم مقررات را برسميت شناخته و مورد

اما  اين امر نيز  بايد  کامال. احترام قرار دهند
روشن باشد که که اتخاذ نظر درمورد مسائل بين

ئل کشوری مشخص، بيان نظرالمللی و مسا
درمورد شرايط و کار، وفرموله کردن انتقادها و يا
.تصميم گيريهای جمعی  اعمالی نادرست نيستند
بلکه بر عکس بايد به عنوان حقوق و مسئوليتها در

 .            نظر گرفته شوند
به اين طريق، هر حزب می تواند سياستهای حزب

نتقاد قرار داده وديگر در کشور خود را مورد ا
چگونگی اجرای تصميمات جمعی را زير

اين ها حداقل شروط يک جنبش. نظرداشته باشد
بين المللی است و نبايد به عنوان دخالت در مسائل

 .   "داخلی يکديگر مورد تلقی قرار گيرد
 در ارتباط با وضعيت سياسی در ونزوئال و-١٧

 ...دو نوع برخورد
ن رسيدگیمردم قهرمان عراق به حساب اين خائني

 .خواهند کرد
حال به سندی که حزب توده ايران در دفاع از يک
حزب وابسته به  امپرياليسم و استعمار تحت نام

 با رفيق سالم علی يکی از“نامه مردم“مصاحبه 
 آبان منتشر کرده٢رهبران اين حزب در روز 

 .است توجه کنيد
٢٣رفراندوم قانون اساسی دائمی عراق، در روز “

اه، در شرايطی، که اکثر مناطق جنوبی ومهرم
مرکزی کشور در چنگال تروريسم کور و اشغال
ارتش های بيگانه زخم های عميقی را تحمل کرده

به گزارش خبرگزاری های. است، برگزار شد
 درصد از مردم عراق در اين٦٣جهان بيش از 

رفراندوم شرکت کردند و اين به نوبه خود، در
 ده ها نفر از مردم بيگناه توسطشرايطی که روزانه

بمب ها و شليک تفنگ های مرگبار تروريست ها
به قتل مى رسند، نشان از عزم زحمتکشان عراق و
نيروهای سياسی ميهن دوست و مردمی اين کشور
برای جا انداختن روند سياسی، به عنوان تنها راه
ممکن برای نجات عراق از موقعيت دشوار و

 اگر امضای.“شرايط موجود استبغرنج کنونی در 
حزب توده ايران در زير آن نبود هر خواننده ای
فکر می کرد که اين نقل قول از ديک چنئی و يا

 .دونالد رامزفلد است
.... 

 رفيق سالم علی، عضو کميته مرکزی و سخنگوی
 در اين باره اظهاراحزب کمونيست عراق اخير

اه کنيد، همهاگر شما يکجانبه به اوضاع نگ“: داشت
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ونزوئال کشوری
مستقل و موی 
دماغی برای 
 امپرياليسم

تا چندی پيش حزب برادر“ حزب پرچم سرخ“
ما و عضو کنفرانس جهانی احزاب مارکسيست

 اين حزب نيز.محسوب می شدلنينيست جهان 
مانند ساير احزاب برادر هميشه مورد احترام

 روشن.قرار داشت) توفان(حزب کار ايران 
است که همبستگی احزاب برادر و احترام
متقابل آنها نسبت بيکديگر ناشی از اعتقاد متقابل

هر. آنها به نظريه علمی مارکسيسم لنينيسم است
ه باشدکس به مارکسيسم لنينيسم اعتقادی نداشت

هرگز نميتواند نام پرافتخار کمونيست را برخود
 .بنهد

.اين شرط طبيعتا شرط الزم است و نه کافی
يک مارکسيست لنينيست بايد بتواند اين اصول
اساسی را با تجربه اندوزی از مبارزه طبقاتی و
ارتقاء دانش علمی خويش در عرصه عمل نيز

هماناين امر براحتی از . بدرستی بکار بگيرد
روز نخست مقدور نيست ولی کمونيستها هرگز
از مشکالت راه نهراسيده اند و از ميانه راه

 .برنگشته اند
رفقای سابق ما در عرصه ارزيابی از تحوالت
ونزوئال به بيماری ارتجاعی تروتسکيستی دچار

  ٩ادامه در صفحه    ...بيماری. آمده اند

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نهادات خودرا برای مانظريات و پيش. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،. مرسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمندي

 .هزينه گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

 خورد متفاوتدو نوع بر
 بر سر کار است که عليرغمدر ونزوئال حکومتی

اينکه از مناسبات سرمايه داری حمايت می کند و
عليرغم اينکه نتوانسته و نمی تواند بندهای وابستگی
اقتصادی خويش را از کنسرن ها و سرمايه های
مالی امپرياليستی ببرد از نقطه نظر سياسی اين

نمونه های حکومت دکتر. حکومت مستقل است
،، سوکارنو در اندونزیانمحمد مصدق دراير

، در الجزاير، بن بالجمال عبدالناصر در مصر
، آربنس در گواتماال و نظاير آنهاالنده در شيلی

حکومتهائی هستند که گرچه در چنبره تارهای
سرمايه مالی جهانی گرفتارند و باين مفهوم و تنها
به اين مفهوم از نظر اقتصادی وابسته به حساب می

 نظر سياسی حکومتهای مستقل محسوبآيند ولی از
می شوند زيرا تابع ديکته امپرياليستها نيستند و
سياستهای خويش را بر اساس اوامر امپرياليستها

البته همواره اين مبارزه ميان حفظ. تدوين نمی کنند
استقالل ملی و هجوم سرمايه های مالی و فشارهای

ت نيزسياسی امپرياليسم وجود دارد و تا طبقات هس
وجود خواهد داشت ولی مسلم است که حکومتهائی
که فاقد استقالل سياسی اند سريعتر در تار و پود
سرمايه جهانی گير کرده و به اميال امپرياليستها
گردن می نهند ليکن تمام اين واقعيتها ناقض آن
نيست که حکومتهای مستقل در جهان وجود دارند و

 حکومتهای مستقلپيدايش اين. وجود خواهند داشت
خود ثمره مبارزه طبقاتی و مبارزه ملل برای کسب

هواداران امپرياليسم و. آزادی و رهائی ملی است
يا نافيان تئوری امپرياليسم طبيعتا نه به توسعه طلبی
و سرکرده گرائی امپرياليستها برای غارت جهان و
نابودی استقالل ملل معتقدند و نه به پديده ای بنام

ات رهائيبخش و برای کسب و يا حفظمبارز
اين جريانات ارتجاعی در عمل. استقالل ملی

ما. هميشه در همه ممالک متحد امپرياليستها هستند
حزب کمونيست کارگری“در ايران با نمونه 

همه.  در همه انواع و اقسامش روبرو هستيم“ايران
هواداران نظريه ارتجاعی منصور حکمت همدستان

ا هستند و از تجاوزات امپرياليستیامپرياليسته
 .حمايت می کنند

ترتسکيستها نيز از جمله جريانات ارتجاعی هستند
که بر عليه استقالل ملی قد علم کرده آنرا

 و در عمل هميشهجلوه می دهند“ راستروانه“
 .همدست امپرياليستها و فاشيستها بوده اند

يتهایاين مقدمه را از آن جهت گفتيم تا از نظر واقع
موجود روشن کرده باشيم که چرا بخشی از
بورژوازی اين ممالک در مقابل تهاجم و زورگوئی

رژيم حاکم چاوز در. امپرياليستها مقاومت می کنند
اين رژيم نماينده. ونزوئال از اين زمره رژيمهاست

پرولتاريای ونزوئال نيست ولی سياستی را در پيش

خواستگرفته است بخشا در جهتی است که 
در عوض. پرولتاريا نيز به حساب می آيد

امپرياليستها می کوشند ونزوئال را به مستعمره
با راه انداختن اعتصابات. رسمی خويش بدل سازند

، با انجام کودتایارتجاعی و به نفع امپرياليسم
نظامی که هر بار با مقاومت سرسختانه مردم درهم

چاوز را تالش کرده اند حکومت شکسته شده است
همين نفس شکست امپرياليستها در. سرنگون کنند

 موجی از مبارزه ضد امپرياليستی در،ونزوئال
امريکای التين بوجود آورده است که توده های مردم

ما با اين مبارزات در برزيل. را به خيابان می آورد
 .روبرو بوده ايم... و مکزيک و آرژانتين و

ستی در نتيجهدر صفوف جنبش مارکسيست لنيني
حزب. برخورد به پديده ونزوئال اختالفی بروز کرد

 که سابقا در مواضع مارکسيستی“پرچم سرخ“
لنينيستی قرار داشت در کنار نيروهای تروتسکيستی
و ارتجاعی بياری امپرياليستها و اليگارشی ونزوئال
رفت و تالش کشور ونزوئال را برای حفظ استقالل

 اين حزب عمال به چرخ.ملی به فراموشی سپرد
جنبش جهانی مارکسيستی. پنجم امپرياليستها بدل شد

لنينيستی نمی توانست وجود چنين دمل چرکينی را
در درون خود تحمل کند و به گمراهی بسياری

سکوت. کمونيستهای صديق ونزوئال ياری رساند
توام با رضايت و يا سکوت حساب شده می توانست

ينيستها بويژه در آمريکایبه حيثيت مارکسيست لن
ل–نشست عمومی احزاب م . جنوبی لطمه بزند

جهانی تصميم گرفت نه تنها اين حزب را پس از
بحثها و تالشهای فراوان برای نجاتش از صفوف

نظری مهمی را نيز ، بلکه مبارزهخود اخراج کند
عليه وی در ونزوئال سازمان داده به کارگران و

نيد که اين جريان کوچکتري ونزوئال بگونزحمتکشا
 . ل ندارد-قرابتی با م

برای مارکسيست لنينيستها آنچه مهم است اعتقادات
“انترناسيوناليسم پرولتری“نظری است و نه آن نوع 

چنين. که بر هيچ زمينه علمی متکی نباشد
ند مافيائی بيک زد و“ انترناسيوناليسم پرولتری“

.ی ندارد که با مارکسيسم لنينيسم قرابتاست
همبستگی جهانی تنها بين مارکسيست لنينيستها

اين. مستقر است و نه با دشمنان مارکسيست لنينيست
 .بنظر ما نوع درست برخورد کمونيستی است

آنها. رويزيونيستها ولی نوع برخورد ديگری دارند
بخاطر دشمنی با مارکسيسم لنينيسم همواره با

اء به فرماليسم، ليبرالی و اتکبحثهای ژورناليستی
تالش ميکنند از زير بار رهنمود خاص و بيان
نظريات روشن بخاطر آگاهی توده های مردم فرار

کلی و نامفهوم و قطار  با جمله پردازيهای.کنند
 ٨ادامه در صفحه ... کردن واژه های بی
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