
 
 

 

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

جبهه متحد يهودی 
ستيز احمدی نژاد و

  آريل شارون
  

احمدی نژاد بازهم دست گل جديدی به آب داده است
و اين آنگونه که گمانه زنی می شود نشانه سياست

ی اين سخنان را بايا اينکه و. و کياست وی نيست
تعمق احمقانه اسالمی بيان می کند تا در ميان
نيروهای عقب مانده عرب از حمايت گسترده
برخوردار شود و جای پا باز کند و اين موئلفه جديد
را در معامالت سياسی به عنوان عامل فشار مورد
استفاده قرار دهد و يا اينکه اين گفتار صرفا از

دی ستيزی صرف است وروی کينه توزی و يهو
در. دارد) توفان-مدينه امروز(ريشه در وقايع يثرب

هر دو صورت تفاوتی در شدت حماقت سياسی و
زيرا آن نيروی. خسران آن برای ميهن ما نمی کند

مذهبی در ايران که سياست کاربردی طوالنی
خويش را بر روی عقب مانده ترين نيروهای

ه قرار دهد ومتعصب مذهبی و يهودی ستيز منطق
، دربر روی آنها ساده لوحانه حساب باز کند

سياست به جای آنکه به جلو نگاه کند به عقب چنگ
.اندازد چاه سرنگونی خويش را حفر می کند
روزی نيز خواهد رسيد که بشدت از دست همين
نيروهای سياه مذهبی ضربات شکننده خواهد خورد

مرتجعو در باالی دست نظريات ارتجاعی آنها 
سياه تری عرض اندام خواهد کرد که هدايت کل
آنها را حتی عليه احمدی نژادها به عهده خواهد

تجربه تضاد طالبان در افغانستان با. گرفت
جمهوری اسالمی و يا جناح سياه خاتمی با جناح

کليد. سياه ترمصباح يزدی هنوز در مقابل ماست
هدايت اين جريانهای ارتجاعی در دست تهران
نخواهد بود و سرانجام در دست امپرياليسم و

باين دليل ساده که. صهيونيسم قرار می گيرد
ارتجاع سياه متحد بالقوه و طبيعی امپرياليسم و
صهيونيسم است و از همکاری با آنها گريزی

،قش ارتجاعی جمهوری اسالمینما شاهد . نيست
   ٢ادامه در صفحه ...،عربستان سعودی

  بـپـيونديدبه حزب طبقه کارگر ايران

   بی آبرو شرمنده نمی شود
  همه کارم زخودکامی به بد نامی کشيد آخر“

  حافظ   “نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها

نخست شکنجه اسراء در زندان ابو غريب در
ليست آمريکا وعراق بود که آبروئی برای امپريا

.رژيم دست نشانده اش در عراق باقی نگذاشت
جالل طالبانی که آن روز هنوز رئيس جمهور دست

، مهر تائيد بر جناياتنشانده عراق نشده بود
وآمريکائيها در عراق زد و از رفتار نمونه 

 با مردم عراق سخنآمريکائیدوستانه سربازان 
 می کرد ولیدنيا به اين همه جنايت اعتراض. راند

رژيم دست نشانده عراق اين جنايات را مورد تائيد
کيهان لندنی در ايران که سخنگوی. قرار می داد

فارسی زبان رامزفلد است معترض بود که چرا
گزارشات يک سرباز خاطی آمريکائی اين همه در

  .دنيا سر و صدا کرده است
حال ديگر سخن از زندان ابوغريب نيست از ده ها

آشکار و نهان امپرياليسم، ن بزرگ و کوچکزندا
در سراسر جهان است که مبارزان راه آزادی و
استقالل ممالک را در آن شکنجه کرده و سر به

ما آن روز گفتيم و امروز هم تکرار. نيست می کنند
، زندان و شکنجه ومی کنيم که نقض حقوق بشر

استثناء نيست. اعدام قانون دنيای امپرياليسم است
  .قاعده است

امپرياليست آمريکا برای پی ريزی اين نظام
شکنجه و آدمکشی حتی کارشناسان حقوقی خويش
را به ياری گرفته تا تحقيق کنند از نظر حقوقی تا
چه حد استعمال شکنجه مغايرتی با کنوانسيون ژنو

خانم کونداليزا رايس وزير امور خارجه. دارد
چ آمريکائیآمريکا حتی سوگند می خورد که هي
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حق ندارد کسی را چه در داخل و چه در خارج
آمريکا شکنجه کند و اقدامات آمريکائيها در

 در چهارچوب پيمانهای ژنوءبرخورد به اسرا
 دروغی بر ساير دروغهای،البته اين ادعا. است

ست و با پوزخند عمومی روبرو می افزوده آمريکا
د تغييراکنون استراتژی آمريکا در اين مور. شود

  . کرده است
 آمريکائيها کسی را در خاک آمريکا شکنجه نمی-١

،برای اين کار آنها را به خارج خاک آمريکا. دهند
، منطقه اشغالی در خاک کوبا“ بایگوانتانامو“به 

   ٣ادامه در صفحه ...، ، رومانیافغانستان

ابود ساختکمونيسم را نمی توان ن  

  پيام کنگره سوم حزب به کارگران
چاره رنجبران وحدت و 

  تشکيالت است
  رفقای کارگر

به منزله حزب واحد طبقه) توفان(حزب کار ايران
ن بهترين درودهای خويش را نثار شماکارگر ايرا

ميکند و از مبارزه خستگی ناپذير و مستمر شما در
  .راه حقوق صنفی و سياسی خويش حمايت ميکند

ما شاهديم که سرمايه داران چه در قالب اسالمی با
تئوريهای عوامفريبی مذهبی و چه در قالب پوشش

ر وماهيتا سرمايه دارانه عمل نموده و س نئو ليبرالی
 کار شما را به غارتیپا يک کرباسند و نيرو

   ٧ ادامه درصفحه .ميبرند

در اين. ما در عصر امپرياليسم زندگی می کنيم
عصر دشمنان بشريت تصميم دارند که دنيا را
مجددا ميان خويش نخست از راه فشار اقتصادی و

پايش بيافتد از طريق فشار سياسی و زورزمانی که 
امپرياليستها با فرو ريختن ديوار. نظامی تقسيم کنند

برلن و امپراتوری سوسيال امپرياليستی روسيه
برژنفی به گوشت قربانی شرق دست يافته اند که بر
.سر تقسيم غنايم جنگ سرد با هم مشغول رقابت اند
 اينهر کس می کوشد که سهم بيشتری از گوشت

امپرياليستها برای. گوسفند قربانی به کف آورد
، و، نيروی کار ارزان قيمتکسب بازارهای فروش

مواد اوليه به گسترش و تهاجم مشغولند و با سياست
جهانی کردن سرمايه و گشودن دژهای ملی و درهم
کوبيدن استقالل ملل در پی آن هستند تا سلطه

جهان را کاالئیسرمايه را بر همه جا حاکم کنند و 
  . نمايند

 موانعی به چشم می،در اين تالش امپرياليستها
  .خورد که بايد آنها را از سر راه خويش بردارند

امپرياليستها می دانند که چپاول و غارتگری آنها با
مقاومت خلقهای تحت سلطه روبرو خواهد شد و
نهضتهای آزاديبخش و مقاومت در قبال هجوم آنها

خشونت امپرياليسم و. ر خواهند خواستبه مقابله ب
سرکرده گرائی وی موجی از ميهن پرستی و تالش
برای حفظ استفالل ملی در ميان خلقهای جهان

نفس وجود امپرياليسم مترادف با. ايجاد خواهد کرد
اين. رشد جنبشهای آزاديبخش و ميهن پرستانه است

رجنبشها باين دليل که امپرياليسم را مورد هدف قرا
می دهند در عين حال متحد پرولتاريای درون

امپرياليستها می. کشورهای متروپل خواهند بود
کوشند از نظر ايدئولوژيک نوکران خويش را به

، با نفیميدان بفرستند که با نفی وجود امپرياليسم
نهضتهای آزاديبخش و ميهن پرستی کمونيستی راه

سعهرا برای نفوذ امپرياليستها تحت عنوان تو
 ما با نمونه. هموار کنند“جامعه مدنی“ و “تمدن“

اين تجربه در افغانستان و عراق روبرو هستيم و
چهره های شناخته شده نوکران امپرياليسم را در

  .اين مناطق بخوبی ديده ايم
امپرياليستها در عين حال می دانند که کمونيستها
پيگيرترين و انقالبی ترين نيروهای ضد سرمايه

 هستند که در مقابل اين، ضد امپرياليستییدار
دسيسه ها مقاومت کرده و نقش امپرياليستها را

آنها چون با نيت تشديد استثمار و. افشاء می کنند
استعمار به جهان و بشريت هجوم می برند واقفند

آنها. که زمينه عينی مقاومت را ايجاد خواهند کرد
يروهایمترصدند که با سرکوبی کمونيستها آن ن

انقالبی را که نقش آگاهی دهنده به جنبش کارگری
.و نهضتهای استقالل طلبانه دارند درهم شکنند

   ۶ادامه در صفحه ...امروز کمونيستها 
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صرف چنين انديشه و عملی جنايت. وی بر می آيد
  . عليه بشريت است

صهيونيستها ولی مشکلشان هرگز کشتار قومی
کسی که وجدانش از کشتار قومی معذب. نيست

باشد با تجربه از اين امر هرگز خودش مرتکب
ولی اسرائيليها خود با بی. کشتار قومی نمی شود

می متوسل شده و عرب کشی وشرمی به کشتار قو
آنها اگر دلشا ن از. فلسطينی کشی را باب کرده اند

ن ميليو٢٥ر گرفته بود بايد از جنايات نازيها ُگ
 مگر آنها که با.انسان شوروی نيز سخن می راندند

فداکاری خويش درهای اردوگاههای مرگ نازيها
، سوسيال دموکراتها ورا گشودند و کمونيستها

؟را نجات دادند انسان به حساب نمی آينديهوديان 
ولی برای صهيونيسم کاسبکار صرف ندارد که قتل
عام يهوديان را تحت الشعاع يک جنايت بزرگتری

. ميليون انسان را در بر می گيرد٢٥قرار دهد که 
رياکاری امپرياليستها و صهيونيستها از اين جا
روشن می شود که تنها برای رقم شش ميليون

،ب جداگانه ای باز می کنند و اسرای جنگیحسا
اسيران کمونيست و سوسيال دموکرات و فعالين

همين رياکاری. کارگری را به حساب نمی آورند
مجمع. از ماهيت ضد بشری آنها پرده بر می دارد

عمومی سازمان ملل متحد تصميم گرفته بود که
پس از. صهيونيسم مترادف با نژاد پرستی است

گ سرد با فشار اسرائيل اين مصوبه بهپايان جن
حال آنکه در ماهيت. زور و تهديد پس گرفته شد

.نژادپرستانه صهيونيسم ذره ای تغيير نکرده است
نفی عملی کشتار. با رنگ نمی توان ننگ را زدود

 انقالبی ميليون انسان شوروی و غير يهودياِن٢٥
در اسارتگاههای نازی برای آن است که برای

نيستها فقط يهوديان انسانهای برگزيده اند وصهيو
صهيونيسم تئوری نژاد پرستی. بقيه داخل آدم نيستند

باقی می ماند حتی اگر احمقی نژاد با نفی جنايات
نازيها ميدان عوامفريبی را برای آريل شارون و

آنها همانقدر برای قربانيان. جرج بوش باز بگذارد
ه احمدی نژاد و يا نازيها دل می سوزانند کيهودِی

جنازه. آريل شارون و جرج بوش دل می سوزانند
 نازيها برای آريل شارون و جرجِ  قربانیِ يهودی

بوش هزار بار با ارزشتر و با صرفه تر است تا
  .زنده شش ميليون از آنها

تکيه صهيونيستها و امپرياليستها بر جنايات نازيها
 برهر وقت سخن. با حسابگری صورت می گيرد

سر باج گيری از آلمان و مهار کردن اين
آمريکا و، پای قربانيان يهودی را امپرياليست است

 هر روز بهانه ای جور.به ميان می کشنداسرائيل 
 اخاذی،می کنند تا از آلمان از نظر مالی قدرتمند

کنند و در اين رابطه است که افزايش تعداد قربانيان
ی سپردنيهودی از يک طرف و به فراموش

قربانيان نازيها در شوروی از طرف ديگر اهميت
اين دو موضوع دو روی يک سکه. پيدا می کند

حمله امپرياليستها. سياست امپرياليستی هستند
وصهيونيستها به احمدی نژاد نيز با اين انگيزه
صورت می گيرد که باعث کندی حربه اخاذی آنها

  . نسازدنشود و مهار امپرياليست آلمان را مختل
آخر صهيونيستها خودشان به اعمالی در فلسطين
.متوسل می شوند که روی نازيها را سفيد کرده اند
اگر تاريخ را با درستی بنويسيم بايد تاکيد نمائيم که
اين امپرياليستها و قبل از همه امپرياليست آمريکا
به ياری کمپانی فورد و اوپل و جنرال موتور بودند

قبل از جنگ نازيها را از نظرکه نه تنها در 
   ٣ادامه در صفحه ...تسليحاتی و مواد 

ما.  گذراندندجهان و ساختمان سوسياليسم از دم تيغ
.از کشتار لهستانيها سخن به ميان نمی آوريم
صهيونيستها و امپرياليستها در جهان طوری جلوه
می دهند که جنگ جهانی دوم نه برای تقسيم مجدد
جهان با هدف نابودی اتحاد شوروی و ضربه زدن

بلکه فقط برای نابودی يهوديان آغاز، به سوسياليسم
 محض برای کتمانطبيعتا اين يک دروغ. شد

در متن و حجم تبليغات امپرياليستی و. حقايق است
صهيونيستی از کشتار جمعی سرمايه داری نازيسم
در خاک اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و قتل

 ميليون انسان شوروی کمتر سخن می رود٢٥عام 
، حال آنکه تذکرو اسنادش کمتر به چشم می خورد

 اهميتتر از کشتار يهوديانو تکيه به اين جنايت کم
 ميليون يهودی٦ ولی در عوض از نابودی .نيست

تمام صفحات رسانه های گروهی که در دست
تو گوئی جان انسانها بی. صهيونيستهاست پر است

قتل. ارزش است و تنها جان يهوديها ارزش دارد
 ميليون٦ ميليون انسان شوروی در پرتو کشتار ٢٥

ت رسانه های صهيونيستیيهودی با زور تبليغا
.براحتی حذف می شود و عمال انکار می گردد
پرسش اين است که اين چگونه تالشی برای افشاء
نازی هاست؟ اين چگونه ادعای بی غرضی و
احترام به همه جانباختگان بر ضد نازيها و قربانيان

رياکاری از. تجاوز و شکنجه نازيها می باشد
 برای يهوديان قربانیسراپای اين اشک تمساح وار

يهوديان قربانی بمثابه ابزار تبليغاتی. می بارد
مجددا قربانی سوء نيت و ددمنشی سرمايه داری

  .  می گردند
البته بسياری از محققين از جمله روژه گارودی با
ديده شک و ترديد به رقم شش ميليون قربانيان
يهودی توسط نازيها نگاه می کنند زيرا که در اين

ردوگاهها نه تنها يهوديان بلکه کمونيستها وا
اسير... سوسيال دموکراتها و کارگران سنديکائی و

بودند که ربطی به يهوديان نداشتند و در محاسبات
.صهيونيسم اين عامل مهم اساسا به حساب نمی آيد
بسياری از همين يهوديان به جرم فعاليت کمونيستی

رآمده بودند وو همکاری با بلشويکها به اسارت د
ولی صهيونيستها را با واقعيت. مجازات می شدند

آنها به رقم شش ميليون چسبيده اند و. کاری نيست
 تا ده٨اگر رويشان می شد حتی اين رقم را به 

احمدی نژاد برای افسانه. ميليون هم می رساندند
نشان دادن جنايت نازيها از همين ضعف سياست

مبالغه مشغولند استفادهصيهونيستها که به جعل و 
  . می کند

اساسا نبايد مهم باشد که تعداد يهوديان به قتل رسيده
تعداد اجساد. صد هزار نفر بوده و يا شش ميليون

نبايد تنها بيانگر ماهيت يک جنايت جنگی به حساب
حتی اگر ده نفر را صرفا به علت تعلقات قومی. آيد

از روز نخست که انتخابش تعلقاتی، به قتل برسانند
، بنظر نبوده استافراد آن قومهرگز در يد اختيار 

مهم هم. ما يک جنايت بشری محسوب می شود
، به کوليها تعلق داشتهنيست که آنها يهودی باشند

 چنين انديشه ای در اساس.باشند و يا مسلمان باشند
خويش بيمارگونه است و از تئوريهای سرمايه

، با کشتن يهوديانداران نازی بر می آمده تا
بلشويکها را که پيروان مارکس يهودی بودند نيز

 بلشويسم مترادف يهودی،در زمان نازيها. نفله کنند
کشی قرار می گرفت و سرمايه داری کينه ضد
کمونيستی خويش را در زير پوشش يهودی ستيزی
.برای بسيج خرده بورژوازی به کار می گرفت

داری و تئوريهایيهودی کشی از ماهيت سرمايه 

  ... ستيزیجبهه متحد يهود
ياران اسامه بن الدن در کشتار مردم صربستان و
همدستی با امپرياليسم و صهيونيسم در تجزيه

اين تجربه را هميشه تروريسم. يوگسالوی بوديم
کور به ما نشان داده است که اسلحه انحرافی در

از اين اسلحه همان اندازه. مبارزه اجتماعی است
ت استفاده کنند کهمی توانند نيروهای مخالف حاکمي

سازمانهای امنيتی و پليس و گروههای جنايتکار و
مهمتر از همه امپرياليستها و صهيونيستها برای

امپرياليست. نيات خويش آنرا به کار می برند
آمريکا حتی اين امر را توسط آقای نگروپونته سفير
وقت اياالت متحده آمريکا در آمريکای جنوبی و

  . داده استعراق امروز سازمان
ناگفته پيداست که حزب ما با اين شيوه مبارزه سر

نتايج اين روش در مجموع. سازش نداشته و ندارد
  . منفی و انحرافی است

احمدی نژاد بنظر ما احمقی نژاد باقی می ماند زيرا
بهر صورت استعداد شگرفی در اتخاذ سياستهای

جوی به نتاي. بی دورنما و احمقانه و جنجالی دارد
آتی گفتارش با هر نيتی که بيان کرده باشد نمی

وی نسنجيده دهان باز می کند و ابعاد. انديشد
  .ادعاهايش برايش روشن نيست

احمدی نژاد به نفی کشتار قومی يهوديان پرداخته
،وی اين کشتار را که بر اساس تصاوير. است

،، شهود عينیاسناد همه دول شريک در جنگ
، و اسناد سری، سخنرانی هالنی، انتشارات عفيلمها

تراف شرکت کنندگان در اين جنايتع، اخود نازيها
به اثبات رسيده است براحتی نفی میعليه بشريت 

احمدی نژاد تاريخ را به سبک دروغپردازانه. کند
.تونی بلر و آريل شارون می نويسد، جرج بوش

وی با تکيه به نظريات روژه گارودی فرانسوی که
 عضو حزب رويزيونيست فرانسه بود ودر گذشته

سپس مسلمان شد و کتابی بر عليه دروغهای
اسرائيليها منتشر کرد و به همين جهت در فرانسه

 مدعی می، محاکمه و محکوم شد“دموکراتيک“
 ميليون يهودی به کوره های٦شود که هرگز 

آدمسوزی و اطاقهای گاز اعزام نشده اند و
،برگن بلزن،، داخائوويتش، آشاردوگاههای تربلينکا

گنجايش اين .... ، مات هاوزن، بوخن والدمايدانک
مقدار انسان را نداشته و ندارد و اين اسارتگاهها

اين مبالغه زمانی ابعاد غير. مملو از آنها نبوده است
واقعی خويش را نشان می دهد که در نظر بگيريم
که بسياری غير يهوديها و اسرای جنگی نيز در اين

پس گنجايش اين. اردوگاهها بسر می برده اند
اسارتگاهها بايد خيلی بيش از شش ميليون نفر بوده
باشد که بر هيچ مبنای منطقی و تاريخی استوار

روژه گارودی اين مبالغه را رياکاری. نيست
  .صهيونيستها معرفی می کند

احمدی نژاد نيز از اين رياکاری صهيونيستها که
ری و تقلبش به چشم يهوديان میاساسا دود رياکا

رود سوء استفاده می کند و عمال جنايات نازيها را
که صرفنظر از درجه کميت آن يک واقعيت

در اينجا. غيرقابل انکار است تخطئه می نمايد
ی مطرح نيست کيفيت اين رذالت و جنايتمورد کٌم

  . ددمنشانه مطرح است
 ميليون انسان٢٥در زمان جنگ جهانی دوم 

٦شوروی برای آزادی بشريت جان باختند که تنها 
بقيه. ميليون از آنها سربازان ارتش سرخ بودند

 غير نظامی بودند که ارتشهایی انسانها،آنها
اشغالگر اروپا و نه تنها آلمان به رهبری نازيهای
آلمانی برای ضربه زدن به نخستين دولت پرولتری

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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آنها نام شکنجه را تعزير اسالمی. ای در کار نيست
در ايران هم زندانهای نهان و متعدد. گذارده اند
در ايران هم به ادعای رژيم زندانی. وجود دارد

رزمندگان“سياسی وجود ندارد و همه مخالفين 
ن اسير جنگیحداقل در ايرا. هستند“ غيرقانونی

وجود داشته و  متهم سياسی را با برچسب
جنايتکاری از حقوق يک جنايتکار بهره مند می

در آمريکا اين لطف را نيز از اسير جنگی و. کنند
  .دريغ می کنند“ تروريست“يا 

رياکاری و مضحکه بودن کار آمريکائيها در اين
و يا“ رزمندگان دشمن“ء و است که چرا اين اسرا

را در خود آمريکا“ دگان غير قانونیرزمن“
اگر رفتار آمريکائی ها با آنها. نگهداری نمی کنند

انسانی و قانونی است چرا اين رفتار را در درون
، چرا هزينه سنگينخاک آمريکا اعمال نمی کنند

نقل و انتقاالت آنها را از اين سر دنيا به آن سر دنيا
باشد خدائین. از چه می ترسند؟. ؟متقبل می شوند

ناکرده امپرياليستهای متمدن آمريکا سخنانی را
تحويل مردم می دهند که خودشان به آن اعتقادی
ندارند؟ نباشد که خدای نا کرده دروغ می گويند و
اين همه مشکالت را برای دروغ پوشانيهای خويش
می پذيرند؟ اگر کتک زدن و در آب فرو کردن تا

ر آنها شکنجه نيستمتهم احساس خفگی کند و نظاي
،، اردنيهاچرا اين کار شريف را بعهده مصريها

 رنگارنگ لهستان و“انقالبی“مراکشيها و يا دول 
آيا. استونی و رومانی و نظاير آنها می گذارند؟

بهتر نيست که خودشان اين شغل شريف را انجام
  .دهند؟

از روزيکه اين سياست نوين نقض حقوق بشر را
مريکائی اختراع کرده اند قربانيانامپرياليستهای آ

 از.، قربانيان شکنجه گران خودی هستندشکنجه
روزی که صدام حسين سرنگون شد و در شکنجه

، وظيفه اين کارخانه های حزب بعث را بستند
بعهده زير زمينهای نهان وزارت کشور عراق
محول شده است تا در زيززمينها در خدمت

ر روی زمين صدام راآمريکائيها شکنجه کنند و د
 رژيم دست.بخاطر نقض حقوق بشر محاکمه نمايند

...نشانده عراق به رهبری طالبانی و جعفری و
شاگردان با استعدادی در مکتب آموزش نقض

مطبوعات. حقوق بشر بنحو آمريکائی بوده اند
جهان بتدريج دست به افشاء گری در مورد جنايات

      .آمريکائيها در عراق می زنند
در ساختمانی که به وزارت کشور متعلق است در

 نفر١٧٣  ،٢٠٠٥ نوامبر سال ١٩روز يکشنبه 
.زندانی کشف شدند که بشدت شکنجه شده بودند

Bayan Jabrوزير کشور عراق آقای بيان جبر 
تکذيب کرد که در زيرزمينهای وزارت کشور

ليکن تائيد. دسته دسته زندانيان را شکنجه می دادند
تو گوئی. د که فقط هفت نفر را شکنجه کرده اندکر

کاهش تعداد نفرات از زشتی و توحش جامعه مدنی
که آمريکائی ها در عراق مستقر ساخته اند می

ايشان ولی انکار کرد که سنی ها را در زير. کاهد
وی مدعی شد که آنها. زمين شکنجه می کردند

به هستند که  از ممالک عربی خارج ئیتروريستها
عراق آمده اند و مدارک شناسائی پاره ای از آنها را

از. که بايد ادعای ايشان را ثابت کنند ارائه کرد
هفت نفری که شکنجه شده اند يک نفرشان شيعه
است که تروريست محسوب می شود و با سنيها

وزير کشور افزود که. همکاری داشته است
اونشهيچکس در زندانها به قتل نرسيده است و  مع

   ۴ادامه در صفحه ... حسين کمال اضافه

پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

  ...جبهه متحد يهود ستيزی
،راهبردی برای حمله به شوروی تقويت می کردند
بلکه حتی بعد از جنگ نيز از تعقيب آنها در آلمان

فنظر کرده آنها را برای مبارزه عليهرغربی ص
جاسوسیکمونيسم بر سر کار آورده و کارشناسان 

و علمی آنها را به آمريکای جنوبی به ياری دربار
واتيکان از راه رم فراری داده و بسياری را که

الت متحدهاتجربه مبارزه با کمونيسم داشتند به اي
 اين دستهای کثيف حال منتقد احمدی.آمريکا بردند
هر دو. احمدی نژاد با آنها فرق ندارد. نژاد هستند

  .ی هستندنافی جنايات ضد بشر
رفتاری که امپرياليستها و صهيونيستها در برخورد
به جنايت نازيها در زمان جنگ جهانی دوم دارند
رفتاری رياکارانه است و اين امر از ديد افکار
عمومی مردم جهان پنهان نمی ماند اين است که آب
به آسياب نازيها و يهودی ستيزان می ريزد و برای

جهان در طيف راستاحمدی نژادها در سراسر 
هم اسالم بنيادگرای. متحد طبيعی جستجو می کند

مرتجع و هم امپرياليسم و صهيونيسم از زوايای
متفاوت به نتايج عملی واحد می رسند و آن ايجاد
دنيائی نا امن برای يهوديان و زمينه ای مهيا برای

زيرا جائی که حقيقت به. نفی جنايات نازيهاست
رياکاری ميدان پيدا کند هر آنچهگور سپرده شود و 

که واقعيت انکار ناپذير است نيز براحتی به زير
اين آريل شارون قاتل صبرا و. سئوال می رود

شتيال و جرج بوش دروغگو قاتل مردم افغانستان و
عراق است که به آسياب احمدی نژادها آب می

يهودی فقط زمانی در جهان کنونی می تواند. ريزند
يش را حفظ کند که به طبقه کارگرامنيت خو

نزديک شود و بر عليه امپرياليسم و صهيونيسم به
توسل به تئوريهای نژاد برتر. مبارزه برخيزد

سايرين را نيز تشويق می کند که به برتری قوم و يا
. های را با هوی بدهندنژاد خويش بيانديشند و پاسِخ

دامناين روش به تفرقه ميان طبقه کارگر و خلقها 
می زند و هميشه دست دشمنان انسانيت را در ادامه

مظلوم نمائی. سلطه خويش باز می گذارد
 ميليون يهودی٦صهيونيستها و پيش کشيدن کشتار 

 ميليون انسان شوروی و ابزار٢٥و کتمان کشتار 
سازی از جنازه يهوديان و قربانيان نازی برای
قانهاخاذی و زورگوئی در جهان از تبليغات احم

احمدی نژاد به مراتب خطرناک تر و منزجر کننده
  .تر است

يک طنز نويس آلمانی که يهودی است به کنايه در
انتقاد به احمدی نژاد در لفافه به اين نکته ظريف

 از جانب“هلوکاست“اشاره کرده است که نفی 
احمدی نژاد وجدانهای حفته در اروپا را از آن

 که،يش اسرائيل راجهت معذب کرده است که پيدا
“شر“بورژوازی اروپا آنرا خالصی خويش از 

 تنها با نفی،تلقی می کرديهوديان مسئله 
بزير پرسش برده و طرح موضوعی“ هلوکاست“

را که از نظر اروپائيان پرونده اش بسته شده بود
 زيرا آنگاه اين،مجددا در دستور کار قرار می دهد
ستيزی در اروپاواقعيت برمال می شود که يهودی 

ريشه کهنه تری از دوران تسلط نازيها داشته و
احمدی نژاد حرف دل خيليها از اين آقايان. دارد

نازيها بر آنچه بوده. معترض را بيان داشته است
است بنا کردند و نه اينکه اختراع جديدی کرده

همين يهودی ستيزی در اروپا موئلفه مهمی. باشند
باين جهت.  اسرائيل استدر توجيه پيدايش کشور

خيلی ها خوشحالند که اسرائيل در فلسطين تاسيس
 را“مسئله يهود“آنها . شده و نه مثال در قلب اروپا

باين ترتيب از سر خود باز کرده اند در عين
.اينکه يهودی ستيزی را به زير خاکستر برده اند

از جانب احمدی نژاد جنبه“ هلوکاست“نفی 
لب اروپا و قوم کشی آنها رايهودی ستيزی در ق

برجسته تر می کند و پای همه را و نه تنها آلمان
و اتريش بلکه ايتاليا و لهستان و فرانسه و بلژيک

ديوانه ای. و ديگران را نيز به ميان می کشد
سنگی در چاه می اندازد که صدها عاقل از

  .درآوردنش عاجزند
ولی همين آقای احمدی نژاد که به نفی

 پرداخته و به يهودی ستيزی دامن“کاستهلو“
“هلوکاستی“می زند به روی خود نمی آورد که 

که رژيم جمهوری اسالمی بر سر مردم ايران
.آورده است از همين زمره جنايات جنگی است
وی که فاقد قدرت تميز است و احساسی نسبت به
قتل عام يهوديان ندارد نمی تواند در عين حال

را که در ايران ايجاد کرده“  اسالمیهلوکاست“
برای احمدی نژادها“ هلوکاست“.  درک کنداست

 جمهوری اسالمی.هميشه رحمت االهی است
بايد بداند که مردم دمار از روزگارش در می

دماری آنچنانی که احمدی نژادها قدرت. آورند
  .را بازيابند“ هلوکاست“تشخيص 

         
*****

  ...بی آبرو شرمنده 
، مراکش، سوريه، اردن، مصر، استونیلهستان

فراموش نکنيم که ممالک اخير از. می برند... و
جمله کشورهائی هستند که بايد در چهارچوب
دموکراسی برای خاور ميانه بزرگ دموکراتيزه

دموکراتيزه شدن در قاموس امپرياليسم اين. شوند
است که نخست وظايف اعمال شکنجه را از دوش

باين مفهوم سخنان. متحدين آمريکائی خود بر دارند
  .می شود“  محضحقيقت“انم کوندليزا رايس خ
. آمريکائيها اسراء را شخصا شکنجه نمی کنند-٢

آنها اين کار کثيف را به عهده پادشاه اردن و
مراکش می گذارند و خودشان ناظر صحنه بوده و
نتايج بازجوئی را مورد استفاده قرار می دهند و
باين ترتيب اعترافات زير شکنجه بر خالف همه

انين متمدنانه بشری برای آنها مدارک قابلقو
 .استناد می شود

روش“ هر جا امپرياليست آمريکا در مورد -٣
دچار تناقض شود“ ء رفتارسو“ و “بازجوئی

آنها. تعريف خويش را از شکنجه تغيير می دهد
اعمال خشونت را تا لحظه ايکه منجر به قتل يا
منجر به نقص عضو نشود شکنجه به حساب نمی
آورند و باين جهت بر اساس اين تعريف جديد خانم

را گفته“ حقيقت“وزير امور خارجه آمريکا عين 
 .است
 اگر عليرغم همه اين توجيهات بازهم مواردی-٤

از تناقض پيدا شد آنوقت متوسل به تعريف
واژه“ رزمنده دشمن“.  می شوند“رزمنده دشمن“

توان در آورده ايست که مبتنی بر آن می خوداز 
همه حقوقی را که شامل يک اسير جنگی و يا حتی
.يک جنايتکار می شود از وی سلب کرد
امپرياليستها هر مبارز انقالبی را با مهر تروريست
از همه حقوق برسميت شناخته شده انسانی محروم

 .می کنند
کاری که امپرياليستهای آمريکائی می کنند
ریکوچکترين تفاوتی با جنايات رژيم جمهو

در ايران هم ادعا می شود شکنجه. اسالمی ندارد
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

نماينده حزب اسالمی عراق درخواست رسيدگی
را بين المللی در مورد شرايط زندانهای عراق

يک بيانيه اضافه کرد که اعالموی در . مطرح کرد
انجام  اين رسيدگی توسط ابراهيم جعفری نخست
وزير عراق حاکی است که وی به مسئله پی برده
است ولی به علت سنگينی اتهامات و رفتار

 رسيدگی بين المللی ضروری،سيستماتيک آشکار
با تائيد دولت آمريکا دولت عراق رسيدگی. است

  .بين المللی را رد کرد
آمريکائيها که فشار جهانی را بر روی دولت دست

و به. نشانده عراق ديدند فورا دست بکار شدند
مصداق شاهد روباه دمش است اعالم کردند به
تالشهای دولت در بغداد مبنی بر روشن کردن

البته انتظار. اتهامات شکنجه اطمينان کامل دارند
در روز. ديگری هم از آمريکائيها نمی رفت

 با توجه به خواست٢٠٠٥ نوامبر ٢٣ارشنبه چه
“Adam Ereliآدم ارلی“تحقيقات بين المللی آقای 

،سخنگوی اداره خارجی آمريکا اظهار داشت
.مسئوليت در اين مورد بعهده دولت عراق است

موضع ما اين است که دولت عراق اقدامات“
.“ضروری و مورد تائيد را آغاز کرده است

مايت می کند تا مسايل کامالآمريکا از بغداد ح
اينها ماجراهائی نيستند که شورای. روشن شوند

باين. امنيت سازمان ملل در باره شان تصميم بگيرد
ترتيب نقض آشکار حقوق بشر در يک مملکت
اشغالی دارای آن چنان اهميتی نيست که جامعه
جهانی نسبت به آن واکنش نشان داده پای

  . ميان کشدامپرياليست آمريکا را به
ولی جامعه جهانی که مستمرا مورد يورش
خصمانه و بيشرمانه امپرياليست آمريکاست با اين

آقای کوفی عنان رئيس. نظر آمريکا موافق نيست
سازمان ملل متحد “:سازمان ملل متحد ابزار داشت

همواره به استمرار نقض حقوق بشر در عراق و
گی بهقبل از هر چيز  فقدان دادگاههای رسيد

  .“شکنجه زندانيان اشاره کرده است
افشاءگريهای اخير در مورد روشهای بيرحمانه
بازپرسی موجب شده است که مامورين فعال و

روش آمريکا در“ آ . ای. سی.“سابق سازمان 
قاد قرارانيان را بشدت مورد انتدبرخورد با زن

ای بی سی“فرستنده تلويزيونی آمريکائی . دهند
ABC “ر داشت حداقل در يک مورد روشناظها

.است که متهم در حين بازجوئی کشته شده است
 Bobباب بير “ آقای “آ . ای. سی.„نماينده سابق 

Bear“ اظهار داشت که اين روشهای بازجوئی 
شکنجه“.  بشدت پرسش برانگيزند،کسب اعتراف

بايد به آن حدی سخت و کافی باشد تا بشود بهر
سازمان عفو بين الملل از. “اعترافی دست يافت

.سی.اتحاديه اروپا خواست تا به زندانهای مخفی 
  .    آ  در اروپا رسيدگی کنند. ای

آقای باب بير اشاره کرد که اين روشهای شکنجه از
کتک با کف دست برای ضربه وارد آوردن به معده
شروع می شوند و به شکنجه ايستاده  و

شکنجه ايستاده. ندتيربارانهای تصنعی ختم می گرد
باين نحو است که زندانی بايد با دستها و پاهای در

يک روش هم.  ساعت سراپا بايستد٤٠زنجير 
زندانی مجبور می شود عريان.  است“سلول سرد„

در سرمای ده درجه در سلول بايستد و بطور مرتب
واتر“بدتر از همه . بر رويش  آب سرد می ريزند

اسير را از سر.  استWater Boarding„  ردينگوب
سرش را. آويزان می کنند و بيک تخته می بندند

به. درون نوعی نايلون از سلولز وارد می کنند

  ...بی آبرو شرمنده 
 کرد که در آينده رياست واحد برای زندانها بوجود

واژه جديد برای(خواهد آورد تا جلوی بد رفتاری
  .گرفته شود) توفان–شکنجه 

کمال حسين جانشين وزير داخله عراق به ديدار
 اسرای عراقی در زير زمينهای وازرت١٧٣

شور رفت و اعتراف کرد که آثار بدرفتاری وک
يک يا دو. ضرب و شتم را بر بدن اسراء ديده است

پوست برخی را در. نفر از اسراء لمس بودند
ءبه همه اسرا. جاهای مختلف بدنشان کنده بودند

  . گرسنگی داده بودند
ناگفته نماند که مجلس اعال انقالب اسالمی

ت پروده رژيمبزرگترين حزب شيعه عراق و دس
جمهوری اسالمی است که کنترل بر وزارت کشور

وزير کشور عراق عضو اين. را در دست دارد
شبه نظاميان بدر که توسط سپاه. حزب است

پاسداران ايران آموزش ديده اند در اين فاصله
دارای کماندوهای ويژه پليس هستند که سرخود

ن و مانند هما، شکنجه می دهندزندانی می کنند
رفتاری که سعيد امامی ها در ايران داشتند در
عراق به پيروی از آن مشغولند و زير زمينهای
وزارت کشور رژيم دست نشانده عراق را تحت
نظارت امپرياليست آمريکا برای اين کار برگزيده

  .اند
اتحاديه اروپا در خواست کرد که هر چه زودتر
ليناتهامات مربوط به شکنجه روشن شود و مسئو

در بيانيه رياست اتحاديه اروپا. امر مجازات گردند
ما منتظر نتايج„ :در پنجشنبه گذشته آمده است

سريعتر تحقيقات اعالم شده توسط دولت عراق
  .“هستيم

عميقا نگرانی خويش را در اين“اتحاديه اروپا 
چنين تجاوزاتی آنهم دراتفاق مورد ابراز داشته که 

 صورت گرفتهلتيک ساختمان تحت نظر دو
ما از دولت عراق می طلبيم“: آنها  افزودند. “است

که رسيدگی کنند که از اين قبيل مسايل در ساير
چنين. تاسيسات امور زندانها نتواند پيش بيايد

   .“رفتاری قابل پذيرش نيست
قبال حزب سنی اسالمی در عراق اتهامات سنگينی
ترا متوجه حکومت بغداد که متشکل از اکثري

حتی در ساير زندانهای متعلق به. شيعه است نمود
حزب. وزارت کشور با اسراء رفتار سوء دارند

.سنی اسالمی مدارک زيادی از اين بابت ارائه داد
ما از مدتها قبل“: سخنگوی اين حزب اظهار داشت

، عکسها و سی دی ها که نشاناين اسناد را داريم
  ما. دهندمی دهند سنی ها را چگونه شکنجه می

اين اسناد را هم برای حکومت و هم برای سازمان
  . “ملل متحد ارسال کرده ايم

ابراهيم جعفری نخست وزير عراق در اين فاصله
با چهره ملکوتی  وعده داد که يک کميسيون تحقيق
بوجود آورد و حساب همه آن کسانی را که شکنجه

ليکن حزب اسالمی عراق که حزب. کرده اند برسد
.زرگ سنيان است اين وعده را کافی نمی داندب

-Iyad alاياد ال ثمراعی “سخنگوی اين حزب آقای 
Samarrai “اعالم کرد در گذشته نيز در موارد

مشابه نظير چنين کميسيونهائی به تعداد زياد تشکيل
وی خواهان رسيدگی. شده که نتيجه ای نداشته است

وی. دتوسط يک کميسيون تحقيقات بين المللی ش
ما معتقديم که مسئوليت اين امر در همان“: افزود

  .“باالها در درون دولت است
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم

نيز  مانند“ Louise Arbourلوئيزه آربور “

محض اينکه بر رويش آب می ريزند تصور می
و به حرف. کند که می خواهند در آب خفه اش کنند

  . می آيد
روشهای„اين روشهای آمريکائی شکنجه بنام 

معروف است  و در“ تهتوسعه يافبازجوئی 
در آسيا و اروپای شرقی بکار میزندانهای مخفی 

تنده تلويزيونیسدر مقابل فر“ آ . ای. سی“. روند
از بيان هرگونه تفسيری“ ABCای بی سی  “

  .خودداری کرد
دبير سازمان عفو بين الملل خانم ايرنه خان از
اتحاديه اروپا درخواست کرد در مورد زندانهای

.در اروپای شرقی تحقيق کند“ آ . ای. سی“مخفی 
ما از خودمان می پرسيم که آيا منظور کشور
لهستان است و آيا دولت لهستان عليه اين امر

روزنامه واشنگتن پست در. اقدامی خواهد کرد
“ا. ای. سی“اوايل ماه نوامبر گزارش داد که 

 زندان مخفی معروف به مکانهای سياه٨حداقل 
.دارا می باشد“  black sites   زايتبالک س“

بسياری“، افغانستان و مکان آنها در تايلند
سو ظن“ .هستند“ دموکراسی های اروپای شرقی

 Human Rights Watchسازمان  ديده بان حقوق بشر 
(HRW) “  آنرااين دولت به دولت لهستان است که

     .تکذيب کرد
ايرنه خان رئيس سازمان عفو بين الملل در لندن

٥٠٠در اين پايگاه از سالها پيش “: اظهار داشت
نفر متهم به ترور بدون روشن کردن موارد اتهام و

گوانتانامو. تشکيل دادگاه به اسارت گرفته شده اند
بخوانيد(تنها بخش آشکار قله کوه يخ بدرفتاری

، يک حلقه ازبا زندانيان است) توفان-شکنجه
ائی آمريکا پايگاه هوکه اردوگاههای اسارت است
، زندانها در عراق و سايردر بگرام در افغانستان

  . تاسيسات سری را در بر می گيرد
هم اکنون در اعتراض به شکنجه زندانيان در
گوانتانامو اسرای اين زندان در اعتصاب غذا بسر

وکيل آنها اعالم کرده است که جان آنها. می برند
Thomas Wilner آقای توماس ويلنر. در خطر است

-Fawzi alوکيل اسير کويتی بنام فوضی االوداح 
Odahدر واشنگتن اعالم کرد عليرغم اينکه به وی  

از ماه سپتامبر دستگاه ارتزاق مصنوعی وصل
بر اساس اظهارات. کرده اند مرتب وزن کم می کند

 اوت در٨وکيل ايشان آقای االودح از تاريخ 
 دستاعتراض به شرايط زندان به اعتصاب غذا

 کيلو بود و حال٥١در ماه اکتبر وزنش . زده است
اين وضع حاکی از آن.  کيلو رسيده است٥/٤٤به 

در. است که ارتزاق اجباری وضعيت روشنی ندارد
 نفر از اسرای گوانتانامو در٣٥ماه نوامبر 

 نفر از آنها٢٤اعتصاب غذا بسر ميبردند که به 
  .غذای اجباری خوراندند

کا دونالد رامزفلد همچنان بعلتوزير جنگ آمري
روشهای شکنجه ای که سربازان آمريکائی به کار

بر اساس داده های. می برند تحت فشار است
٢٠٠٢پنتاگون حقوق دانان ارتش در اواخر سال 

روشهای بازجوئی را که مورد تائيد رامزفلد بود
  .مورد انتقاد قرار دادند

نرالی دربه گفته يک کارشناس حقوقی با رتبه ژ
مصاحبه مطبوعاتی کارشناسان حقوقی نگرانی
خويش را پيرامون پاره ای روشهای بازجوئی
ابراز داشته اند زيرا اين روشها نقض آشکار

بهمين جهت کارشناسان. کنوانسيون ژنو  است
 ضد اين٢٠٠٢حقوقی ارتش آمريکا در اواخر سال 

   ۵ادامه در صفحه ... روشهای بازجوئی
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زه با امپرياليسم جدا نيستمبارزه با تروريسم از مبار   

 

  ...منده بی آبرو شر
 که توسط رامزفلد در رابطه با مظنونين به ترور
در اسارتگاه گوانتانامو داده بوده است بصورت

 . داخلی به اعتراض برخاسته اند
در موارد جداگانه در مورد اسرائی که در
افغانستان اسير شده و در گوانتانامو بسر ميبرند
روشهائی برای اعتراف بکار گرفته بودند که در

رامزفلد در. ئين نظامی آمريکا جائی ندارندآ
 فهرستی از اين روشها را٢٠٠٢دسامبر سال 

مورد تصويب قرار داد که بايد در مورد اسرای
القاعده که از عمليات آتی تروريستی با خبرند بکار

اينکه از کجا می شود فهميد چه کسی از. برده شود
عمليات تروريستی آتی با خبر است در فهرست

خود اين اطالعات را نيز. تعريفی داده نمی شود
  .می شود توسط شکنجه بدست آورد

“Larry DiRitaالری دی ريتا “سخنگوی پنتاگون 
مدعی شد استفاده از روشهای بازجوئی ويژه بطور

تنها در موارد جداگانه، بلکه سيستماتيک نبوده است
  .؟؟؟!!!از آن استفاده می شده است

از پاسخ باين پرسش که چه نوعنماينده پنتاگون 
روشهای بازجوئی مورد استفاده قرار می گرفته

 رامزفلد در٢٠٠٣در سال . است خودداری کرد
تحت فشار حقوقدانان ارتش کميته ای را مامور کرد

پس از. که در مورد قانونيت اين اوامر تحقيق کند
روشهائی. آن قدری از شدت اين روشها کاسته شد

ه فقط در همان مراحل نخست موردوجود داشت ک
وی اشاره کرد که. استفاده بودند و سپس قطع شدند

اسرای منتسب به القاعده در گوانتانامو در کوبا و
يا مبارزان طالبان بر اساس درک اياالت متحده
آمريکا اسرای جنگی نيستند و کنوانسيون ژنو در

  .موردشان کاربرد ندارد
، يعنیآمريکائی“ سانیان“کار افتضاح شکنجه های 

شکنجه هائی که بنا بر تعريف کارشناسان حقوقی
وزارت جنگ دردناک بوده ولی مقدار کم آن
مغايرتی با نقض کنوانسيون ژنو ندارد به جائی
رسيده است که کنگره آمريکا ناچار شده است قانون

البته هنوز. منع شکنجه را به تصويب برساند
 ولی از هم اکنون.تصويب قطعی آن روشن نيست

جرج بوش رئيس جمهور آمريکا که می خواهد از
خاور ميانه بزرگ ممالک دموکراتيک بسازد تهديد
کرده است که از حق وتوی خويش برای طرد اين

  . قانون استفاده خواهد کرد
آقای بوش و جانشينش ديک چنئی برای جلوگيری

بر اساس. از تصويب اين قانون همه کار می کنند
ارش نيويورک تايمز آقای چنئی مدعی است کهگز

است و“ شل و ول“داده های کميته ضد شکنجه 
و مامورين سرويسفقط به نا اطمينانی سربازان 

 حداقل در خارج بايد به.منجر می شوندمخفی 
 اجازه داد در خارج از قانون“ا. آی. سی“سازمان 
افراد مورد اعتماد چنئی اظهار داشتند. رفتار کند

 افراد وزارت،که در مذاکرات مربوط به بحران
“لت و پار“دفاع به سختی موردحمله قرار گرفته و 

جانشين“ واشنگتن پست از چنئی بنام .شده اند
حال آقای جرج.  ياد می کند“هور شکنجهرئيس جم

بوش بايد به افکار عمومی توضيح دهد که چرا
رفتاری“بطور مرتب  اطمينان می دهد شکنجه 

و بهيچوجه بخشی از جان و... ير آمريکائیغ
 و می خواهد قانون ضد شکنجه“هستی ما نيست

سازمان ديده بان حقوق بشر اظهار. را وتو کند
میآمريکا تنها حکومت جهان است که “ :کرد

 مجازبد رفتاری قانونی با اسراء راخواهد 

پايگاه نظامی آمريکا در گوانتانامو بای بسر می 
بر. وضعيت حقوقی آنها نا مشخص است. برند

راد اسير جنگی انداساس موافقتنامه ژنو يا اين اف
که بايد مانند اسير جنگی با آنها رفتار کرد و پس از
خاتمه جنگ آزادشان نمود و يا جنايتکارند که بايد
جرمشان را به آنها تفهيم کرد و مانند يک جنايتکار

امپرياليست. از حقوق قانونی برخوردارشان کرد
ء حقوقیآمريکا با تعريفهای من در آوردی يک خال

 کرده است و در اين خال اين حق را بخود میايجاد
آنها را. دهد که با اين اسراء مانند حيوان رفتار کند

شکنجه دهد و شکنجه را از نظر حقوقی و مغاير
همه قوانين شناخته شده جهانی طور ديگری تعريف

با اين شگرد سياسی فرد اسير را در دست. نمايد
ه داشت و تانظاميان آمريکائی می شود تا ابد نگا

اتفاق“ عمل خالفی“ابد شکنجه کرد بدون آنکه 
آنها سوگند ياد می کنند که خودشان. افتاده باشد

کسی را بر اساس تعريفی که از شکنجه کرده اند
ولی اگر آنها خود ناظر شکنجه باشند. شکنجه نکنند

،و شکنجه گر غير آمريکائی از اهالی رومانی
به. ..، اردن ومصر، ، سوريه ، اندونزیلهستان

ئی ها بر اساسا، آمريکشکنجه مبادرت ورزد
آنوقت حيثيت. تعاريفشان جرمی مرتکب نشده اند

حقوق بشر به زير پا. انسانی لکه دار نشده است
اگر بر اساس تعريف همه. گذارده نشده است

، امپرياليستمخالفان آمريکا ضد بشر به حساب آيند
، نه در شکنجه وندانآمريکا حقوق بشر را نه در ز

نه در کشتارهای جمعی با سالحهای کشتار جمعی
رونالد رامزفلد وزير جنگ. زير پا نگذارده است

“Adelaideاداليد “آمريکا در ديدارش از شهر 
در استراليا اظهار داشت که رفتار با اسرای

برخورد مظنونين به. است“ عالی“گوانتانامو بای 
اری شکايت کنند به آنهاترور که در مورد بد رفت

  .ياد داده شده است
در مورد تاثيرات اعترافاتی که با زور شکنجه
نوع آمريکائی گرفته می شود شاهد زير بسيار

  .آموزنده است
يکی از اسرای القاعده را آنقدر شکنجه دادند
تااعتراف کند که با صدام حسين همکاری داشته

٢٠٠٥بر  نوام٦نشريه نيويورک تايمز در . است
اسنادی را در اين زمينه منتشر کرد که بر مبنای آن

 از اين٢٠٠٢در اسناد پنتاگون در فوربه سال 
از جانب کارشناسان“اعتراف زير شکنجه بعنوان 
امری. ياد می شد“ بعنوان دروغ ارزيابی شده بود

که حتی به گواه  کارشناسان دروغ به حساب می
 قبل از حمله بهآمد در هشت ماه بعد و پنج ماه

.عراق بعنوان واقعيت غير قابل انکار مطرح شد
ما مطلع شده ايم که“ :جرج بوش مدعی شد

ب را يادماعضاء القاعده در عراق طرز ساختن ب
می گيرند و طرز استفاده از سم و گاز را می

نظر“ Carl Levinکارل لوين “سناتور . “زندوآم
. لب کرده استج نشريه نيويورک تايمز را به اسناد

اين“ Carl Levinکارل لوين “به گفته سناتور 
حقيقت نشان می دهد که رژيم جرج بوش خودش
در اسناد دست برده است و آنها را مطابق ميل خود

،اين ادعاهای مورد استناد. تنظيم کرده است
“Ibn el Sheich el Libiابن الشيخ ال ليبی “ادعاهای 

لقاعده بوده است میکه يکی از اعضای برجسته ا
در اسناد.  دستگير شد٢٠٠١وی در سال . باشند

بازجوئی از اين فرد خدمات سری جاسوسی
   ۶ادامه در صفحه ...“: گزارش می دهد

واشنگتن پست وتوی جرج بوش را. “بشمرد
    .“ومت آمريکا دانستورشکستگی اخالقی حک“

دفتر آقای چنئی جانشين رياست جمهوری در
آمريکا بر اساس اظهارات يک کارمند عاليرتبه
وزارت امور خارجه آمريکا مسئوليت اوامر شبه

  .انگيز را بعهده دارد
اين اوامر منجر به شکنجه اسراء در عراق و

الرنس ويلکرسون“سرهنگ . افغانستان شده اند
Lawrence Wilkerson “ ناشنال پوبليک“به فرستنده

اظهار داشت که“ National Public Radioراديو 
شخص وی يک سری يادداشتها و دستورات در

رد پا. مورد رفتار شبهه انگيز با اسراء يافته است
از طريق دفتر وزير دفاع آمريکا آقای رونالد

آقایرامزفلد مستقيما به ستاد جانشين رئيس جمهور 
 ,ht / Quelle: sda / Freitagمنبع خبر. (چنئی می رسد
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 وزير خارجه اسبق آمريکاويلکرسون رئيس ستاد
بر اساس اظهارات وی از. آقای کالين پاول بود

جانب وزير امور خارجه وظيفه رسيدگی به شکنجه
.زندانيان را پس از انتشار علنی آن بعهده گرفته بود

 Davidداويد آدينگتون “ويلکرسون آقای 
Addington “مشاور سابق حقوقی آقای چنئی را

 شکنجه را از نظر حقوقیمتهم کرد که توسل به
چنئی آقای آدينگتون. موردحمايت قرار داده است

لويس“را در چند روز قبل بعنوان جانشين آقای 
که استعفا داده بود به ستادش“ Lewis Libbyليبی 

ويلکرسون در راديو اظهار داشت که. دعوت کرد
همکاران چنئی می خواستند از شورای امنيت ملی

از جمله اينکه. نرا نابود نمايندجاسوسی کنند و آ
آنها نامه ای را که شورا ضرورت تقويت نيروهای
نظامی آمريکا در عراق را تائيد می کند از جرج

روزنامه واشنگتن پست در. بوش پنهان نگاهداشتند
هفته گذشته گزارش داد که جانشين رياست
جمهوری در چندی قبل در سنا موافقت خويش را

راز داشت که سازمان جاسوسی آمريکابا اين امر اب
در ماموريتهای خارج از آمريکا در مبارزه عليه

  .تروريسم از ممنوعيت انجام شکنجه معاف شود
نمايندگان سازمان ملل متحد از حکومت آمريکا در
خواست کردند که به آنها اجازه دهد از اسارتگاه

ولی اين کار. گوانتانامو بای بازديد به عمل آورند
اگر آمريکا به کار ضدانسانی و خالفی. عملی نشد

متوسل نشده باشد بچه دليل بايد از بازديد زندانها
  بهراسد؟    

کارشناسان سازمان ملل متحد از بازديد اردوگاه
زيرا اياالت متحده. گوانتامو بای صرفنظر کردند

آمريکا مانع شد که آنها بدون حضور ماموران
 چنگال آمريکا مالقات وآمريکائی با اسيران در

پنج کارشناس سازمان ملل در ژنو. صحبت کنند
ما بشدت سرخورده ايم که اياالت“: اعالم کردند که

ار از اسراءدمتحده آمريکا شرايط معمولی برای دي
بدون نظارت آمريکائيها بر سخنان. “را نمی پذيرند

ء يک داوری قابل اعتماد و عينی امکان پذيراسرا
 از آمريکا می٢٠٠٢ازمان ملل از سال س. نيست

طلبد که اجازه دهد تا آنها از اسرای گوانتانامو بای
آمريکائيها سرانجام دعوت کردند که در. ديدار کنند

 دسامبر نمايندگان سازمان ملل از٦تاريخ 
گوانتانامو بازديد کنند ليکن صحبتهای طرفين بايد

 انجامزير نظر مامورين و زندانبانان آمريکائی
کاری که شاه ايران با نمايندگان صليب سرخ. گيرد

  . جهانی در ايران در هنگام بازديد از زندانها نکرد
 در٢٠٠٢ نفر متهمين به ترور از ژانويه ٥٠٠
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

  ...کمونيسم را نميتوان
  . آماج حمله آنها قرار گرفته اند

برای اين کار همزمان با تئوريهای کارل پوپر
بدر آورده و علمورشکسته که آنرا از گور تاريخ 

استالين را“ جنايات“کرده اند پرچم مبارزه با 
برافراشته اند و امروزه می خواهند با تصويری از
سناريوی سياه،  نهضت انقالبی جهانی کمونيستی

 باهر آنچه دروغ و دغل دارند. را به لجن بکشند
ياری رويزيونيستها و تروتسکيستها سرهم بندی

ه خورد افکار عمومیکنند و جرج بوش وار ب
کمونيسم ايجاد همان“ جنايات“ مبارزه با .دهند

فضای تفتيش عقايد است که در دوران مک کارتی
در آمريکا ايجاد کردند و امروزه به بهانه مبارزه

 در همه جهان فضائی از ترور و“یاسالم سياس“با 
  .خفقان با ياری دوستان بوميشان مستقر می کنند

جديد سياه امپرياليستها زمينهدر اين سناريوی 
کشتار قومی کمونيستها را به صورت ذهنی آماده

نخستين گامهای آن با بهتان به رفيق. می کنند
، به زير پرسش بردن ماهيت انقالب اکتبراستالين

و احزابيلی ئاز جانب کمونيست نماهای اسرا
حال پرده دوم اين ،رويزيونيستی فراهم شده است

 اگر تا ديروز سخن بر.زی می شودنمايشنامه با
کار اين مبارزه، سر افسانه استالنيسم بود

ايدئولوژيک به نفی لنينيسم کشيد و شعار بازگشت
به مارکس مطرح شد و حال امپرياليستها مشتهای
خويش را بازکرده اند و فرياد می زنند که ريشه

 پس.در ماهيت کمونيسم است“ جنايات“همه اين 
نسل آن کمونيستهائی. ونيستها را برچيدبايد نسل کم

که تا کنون توبه نکرده اند و بنظر آنها به ايده سنتی
کمونيست کشی موانع راه. کمونيسم اعتقاد دارند

.جهانی شدن سرمايه را نيز بر طرف می کند
سياست راهبردی امپرياليستها و بورژوازی روشن

ا بهاين وظيفه ننگين را شورای اتحاديه اروپ. است
آگاهی عمومی از“عهده گرفته است و مدعی است 

.“های کمونيستی بسيار پايين است جنايات رژيم
امپرياليستها بر آنند تا کارزاری تبليغاتی عليه

از آغاز اين تبليغات تا. کمونيستها را آغاز کنند
مترادف خواندن آنها با تروريسم و سپس حذف

ازفيزيکی آنها به عنوان حفظ و حمايت 
راه زيادی به نظر آنها“ آزادی“و “ دموکراسی“

  .نخواهد بود
البته رويزيونيستها و سوسيال دموکراتها اين وظيفه
را دارند که برای طبقه کارگر الالئی گفته و آنها را

دارودسته های.  خلع سالح کنند،با به خواب کردن

، توگوئی آدم دزدی و آدمکشیزشتی متشبث شود
 که آمريکائيها دارا میستيحق طبيعی ويژه ا

ت و حقارت دولت مقدونيهئ اين نشانه دنا.باشند
نيزهست که استقالل خويش را در مقابل قدرت
برتر از دست داده است و  بار حقارت را بر دوش

اين اقدام دولت مقدونيه در عين. خود پذيرفته است
حال سيلی محکمی به گوش دولت آلمان فدرال است

که حتی برای اتباع دولت آلمان نيزو نشانه آن است 
  .پشيزی ارزش قايل نيست

اين آن جامعه مدنی است که آمريکائيها در جهان
اين همان دموکراسی آمريکائی است. پی ريخته اند

اين دستآورد آمريکای. که بايد نهادينه شود
اسالم“امپرياليست است که در مبارزه با باصطالح 

  .ان آورده است برای بشريت به ارمغ“سياسی
.امپرياليسم موجوديتش با حقوق بشر منافات دارد
يک هوادار صميمی حقوق بشر نمی تواند ضد

  .   امپرياليست نباشد
*****

  ...بی آبرو شرمنده 
،ممکن است که جزئيات بيشتری را نشناسد
محتملتر اين است که وی با هدف به تحقيقگران

 . “اطالعات عوضی داده است
تی کالين پاول وزير امور خارجه اسبق آمريکا باح

اعتماد به اين اسناد در مقابل شورای امنيت سازمان
 به ادعاهای دروغين ال٢٠٠٣ملل متحد در فوريه 

وی در سخنان خود به خطری که. ليبی استناد کرد
.از جانب عراق دنيا را تهديد می کند اشاره کرد

 ادعاها فاصلهکالين پاول در اين فاصله از اين
گرفت و تاسف خويش را از حضورش در شورای

 .امنيت سازمان ملل اظهار داشت
اين وضعيتی است که امپرياليست آمريکا در جهان

قانون شکنجه و نقض حقوق بشر. ايجاد کرده است
جهانی شده است و درست کردن کاله شرعی برای
شکنجه و نقض حقوق بشر در حد خود بی نظير

ندهای ايران بايد بيايند در مکتبآخو. است
امپرياليستها روشهای مدرن کاله شرعی را

يک نويسنده آلمانی در نشريه زوددويچه. بياموزند
تسايتونگ در ارتباط با دزديدن يک تبعه آلمانی

خطراتی“: توسط آمريکائيها چه خوب نوشته است
.ناشی می شوند بخوبی آشکارندمال عکه از اين ا
ا انديشه ای را در سراسر جهاندولت آمريک

گسترده است مبنی بر اينکه برای مبارزه عليه
اين. قواعد نوينی الزم است“ سايه وار“دشمن 

پيشنهادات قدرتمندترها ضعيفترها را نيز مدتها در
پليس مقدونيه چگونه  باين نتيجه. برگرفته است

رسيده است که اجازه دهد يک آلمانی براحتی مفقود
 تحويل دهد بدون“.ا. آی. سی“وی را به ، شود

، بدون آنکهآنکه سفارت آلمان را در جريان بگذارد
به وی اجازه دهد وکيل بگيرد و يا به خانواده اش

 تبارش،شايد به علت اينکه آقای المصری. تلفن کند
عرب است و مامورين بر اين باورند که وی با

لاينجاست که يک اتصا. تروريستها مرتب است
وی ديگر شهروند نيست: کوتاه در مغز پديد می آيد

 که بر اساس داده های قدرتمندترهاتهديد استبلکه 
مامورين مقدونيه مورد. بايد سر به نيست شود

المصری بيگناه برايشان الينحل بود و باين جهت به
 تا١٠مورخ (“متوسل شدند“ .ا.آی.سی“مامورين 
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يه که ظاهرا بايد کشور مستقلی باشدمامورين مقدون

و بر اساس قوانين مستقل حقوقی خودش رفتار کند
راهزنانه ياری می کنند تا يک تبعه آلمان توسط

اين تبعه آلمان برای. سازمان سيا دزديده شود
استفاده از مرخصيش به مقدونيه رفته بود و سر از

قواعد“اين روابط همان . افغانستان در می آورد
مافيائی است که آمريکائيهای قويتر به همه“ وينن

  خوار و فاقد غرورممالک ضعيفتر و حقيرتر و
جالب اين است که مامورين. ملی تحميل کرده اند

مقدونيه اين امر را کامال بديهی می دانند که به نفع
آمريکا آدم دزدی کنند و تبعه يک کشور ثانی را

 امپرياليسم رابيک کشور ثالث تحويل دهند و نيات
آدمربائی به پاس حمايت آمريکا به امری. بر آورند

هيچکس بر. بديهی و جهانی و دولتی بدل شده است
فردای خود واقف نيست زيرا امنيت امپرياليستی در

ردامپرياليست آمريکا می ُب. جهان حکومت می کند
، مخالفش را در هر جای جهان اسيرو می دوزد

د و سر به نيست می نمايددهمی کند و شکنجه می 
 دولت مقدونيه.و کسی از اين امر با خبر نمی شود

با اشاره آمريکا کليه حقوق شهروندی و انسانی
تو گوئی آمريکا پليس. المصری را نقض می کند

، ارباب جهان بوده و حق دارد بهر عملجهان

ديگری نيز هستند که وظيفه فريب روشنفکران بی
ه می گيرند و مانند همان کاری که درمايه را بعهد

عراق کردند و مردم عراق را فرا خواندند که با
امپرياليستها برای استقرار يک جامعه مدنی مبارزه
کنند اين تعبير خواب را برای مردم ساير جوامع
مورد تجاوز و قربانی تهاجم امپرياليستی به ارمغان

فه وهر کس تارسيدن قصاب فقط به وظي. می برند
مسئوليت محدود و تعيين شده خويش نظر دارد و آن
بخشی را که جزئی از کل سياست امپرياليستی است

  .متحقق می کند
،ميکيس تئودراکيس کمونيست پرآوازه يونان

آلکسی“و “ زد“هنگهای جاودانی سازنده آ
 به اين نقش کثيف توجه کرده و صدای“ورباسز

ما متن. اعتراض خويش را بلند نموده است
اطالعيه وی را که توسط يکی از عالقمندان به
مسايل سياسی به فارسی برگردانده شده و به دفتر

ما از. حزب ما ارسال گرديده است منتشر می کنيم
درج نام وی با تاکيدی که خودمان بر احتياط داريم

ولی سند ترجمه وی بايد چشم و. خودداری کرده ايم
همه آن. دگوش هر کمونيستی را بگشاي

کمونيستهائی که عليرغم فشارها و تهديدات توبه
، به لنينيسمنکرده اند و هنوز به انقالب کبير اکتبر

به ساختمان سوسياليسم و معمار بزرگ آن رفيق
آن کمونيستهای مومنی که. استالين ايمان دارند

رهائی بشريت در جنگ جهانی دوم را از چنگ
رد رهبری حزبعفريت خون آشام نازيسم دستآو

بزرگ بلشويک شوروی و رهبرش رفيق استالين
حال بايد نقاب دشمن خون آشام طبقاتی را. می دانند
بايد نشان داد که جريانهائی که با سياست. برداشت

علنی گرائیتبليغ و ترويج با “ عسس بيا مرا بگير“
به صحنه سازيهای پوچ و مردم فريب مشغولند تا

 برای اين قصاب ها آمادهچه حد زمينه الزم را
  .  کرده اند

  
ی اطالعيه ميکيس تئودوراکيس، آهنگساز پرآوازه“

يونانی در مورد طرح اتحاديه اروپا عليه
  ها کمونيست

  “قهرمانان همتراز جنايتکاران“
شورای اروپا تصميم گرفته است تاريخ را عوض

اين نهاد قصد دارد اقدام خود را با يکی کردن. کند
ن و قربانيان، قهرمانان و جنايتکاران،متجاوزا
ها و آوران، کمونيست بخشان و يورش رهايی
  .ها انجام دهد نازی

ترين دشمنان شورای اروپا معتقد است که اصلی
اند که ها، جنايتکارانی نازيسم، يعنی کمونيست

شورای اروپا امروز نگران. ها هستند همتراز نازی
 جهانیو معترض است، در حالی که جامعه

ها را محکوم نمود، چنين محکوميتی هنوز هيتلری
به همين خاطر. ها نشده است نصيب کمونيست

کند که در اجالس وسيع شورای اروپا پيشنهاد می
چنين)  بهمن٧ تا ۴( ژانويه ٢٧ تا ٢۴خود از 

  .محکوميتی صورت بگيرد
آگاهی عمومی از“شورای اروپا گفته است که 

 و از“نيستی بسيار پايين استهای کمو جنايات رژيم
اين موضوع اظهار نگرانی کرده است که هنوز

اند و احزاب کمونيست در برخی کشورها قانونی“
  “.اند اشان از جنايات اظهار ندامت نکرده  برخی

به عبارت ديگر، شورای اروپا پيشاپيش زير فشار
های اروپا را که هنوز توبه قرار دادن کمونيست

نمايد، همانگونه که جالدان عالم میاند، ا نکرده
 از٭گران در ماکرونيسوس گشتاپو و شکنجه

    ٧ادامه در صفحه  ... ها کمونيست
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

کميسيونهای هنگفت در هنگام انعقاد قراردادهای
ی و صنايع وبازرگانی در همه عرصه های واردات

، واردات، قاچاق انسان و مواد مخدرتسليحاتی
بدون گمرک و بصورت قاچاق و بهره مند شدن از
مزايای اين راهزنيها همه جناحهای رژيم جمهوری

اين پديده تنها يک پديده. اسالمی را در بر می گيرد
پديده ای است. برتابيده از جمهوری اسالمی نيست

 که مبتنی بر تقدسکه از نظام سرمايه داری
مالکيت خصوصی بر وسايل توليد است سرچشمه

آب روان سرمايه بر اساس قانون عمومی. می گيرد
جاذبه عمومی به سوی گودالی سرازير می شود که

آنجا که. در آن موفق به کسب سود حداکثر شود
 اسالم عزيز در ترويج فساد و فحشاء وسود حداکثِر

مالهای مسلمان کاله، اجاره ناموس مردم باشد
 طرحشرعی خانه های عفاف و صيغه اسالمی را

ازء استفتا. کرده و فتوای آزادی آن را می گيرند
مراجع تقليد مرهمی بر آسودگی وجدان جنايتکاران
و راهزنان در قدرت و پاسداران اين نظام متعفن

    .است
تنها مرگ رژيم جمهوری اسالمی بويژه و نظام

 پايان فساد و تباهی و، عمومسرمايه داری در
  .دزدی و قاچاق و آغازی برای رهائی انسان است

  
سرنگون باد رژيم دزد و فاسد سرمايه داری

  !جمهوری اسالمی
زنده باد نبرد کارگران و زحمتکشان برای آزادی و

  !سوسياليسم
  

*****  
  

  ...رامون فساد در پي
 های افسانه ای دست يافته که امپراطوری سرمايه
هايش مرزهای ايران را پشت سرگذاشته و با

  .سرمايه های فراملی درهم آميخته شده است
نظربه اينکه مافيای قدرت اختاپوس وار در پهنه
جامعه گسترده شده و تمام شريان های کليدی

ت پوشش بنيادرا تح)  نظامی– سياسی -اقتصادی(
 در“الحسنه صندوق های قرض“، "خيريه " های 

چنگال های مخوف خويش قرار داده است و
بانکها، هتل ها، کارخانجات اتومبيل سازی، صنايع
نفت، صنايع شيميائی، دارو سازی، و لوازم
مصرفی توسط بنيادهای ضد مردمی در اختيار

  .مافيای قدرت می باشد
ده اين مافيای قدرت هاشمینظر به اينکه پدر خوان

رفسنجانی است، که با خصوصی سازی صنايع
ملی از جمله صنعت نفت بر بخش عظيمی از
ثروت های متعلق به مردم ايران مالکيت دارد و
همراه با برادران، فرزندان و بستگان درجه اول
خويش در رأس هرم قدرت قرار گرفته و اليگارشی

  .ی کندمالی در ايران را فرماندهی م
نظر به اينکه بخش اعظم صنايع کشور در قالب
صنايع خصوصی متعلق به اين خاندان می باشد و

دی"بزرگترين کارخانه مونتاژ اتومبيل کره ای 
، دهها)ايرن کيش ( ، عظيم ترين خط هوائی "وو

هزار هکتار باغهای پسته و انحصار صادرات يکی
ا سرمايهاز بزرگترين محصوالت ايران به خارج  ب

 ميليون دالر، کنترل برخی از اسکله های٧۶۴
مناطق آزاد اقتصادی در خليج فارس که با قاچاق
–محصوالت ميليونها دالر به حيب می زنند 
مالکيت هتل های افسانه ای کيش، دوبی، گوا و
تايلند، انحصار بازار ارز کشور با درآمد ساالنه

نده مترو با ميليارد دالر، شرکت ساز۵ تا ٣بين 
 ميليون دالر٧٠٠ميليونها دالر سرمايه که تا کنون 

هزنيه دربرداشته است، از جمله اقالمی هستند که
در مالکيت خصوصی سلطان  بالمنازع، شيخ

  . فاميل می باشد۵٠رفسنجانی معروف به 
نظر به اينکه تنها يک نمونه کوچک از ثروت اين

سرمايه ایمافيای قدرت بنياد مستضعفان است با 
 ميليارد دالر و  با وسعت عظيمی که١٠بالغ بر 
  .  هزار کارگر می باشد۴٠٠بيش از 

نظر به اينکه اين بنياد غول پيکر در اختيار
بزرگترين کالهبردار قرن آقای رفيق دوست بود که

مالک بلوک(اخيرًا با رياست خويش بر بنياد نو 
 مسئول واردات محصوالت-های ساختمانی

،  قادر شد)ئی، شکر و مصالح ساختمانیدارو
  . ميليون دالر ديگر به جيب بزند٢٠٠

نظر به اينکه ابعاد غارتگری های هزار فاميل
بقدری کالن است که به تصوير) مافيای قدرت(

کشيدن فقط بخش افشاء شده اين دزدی و اختالس
  . ها، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد

ء ارتشاء و اختالسحزب ما بر آن است که سرمنشا
و دزدی و فحشاء و اعتياد در ماهيت رژيم جمهور

در واقع اشاره به گوشه ای از اين. اسالمی است
يغماگری ها بيانگر کوه ظلم و ستمی است که توسط
اين دژ زالوصفت سرمايه، بر نيروی رنج و کار

  .کشورمان وارد می گردد
میوظيفه خطير خود ) توفان(لذا، حزب کار ايران

داند که در راستای سرنگونی اين رژيم فساد و
ارتشاء پرونده های غارتگرانه سردمداران سراپا
فاسد نظام چرک و خون را هر چه گسترده تر

  .برمال گرداند
اخذ، حزب ما تاکيد می کند که رشوه خواری

  ...کمونيسم را نميتوان
  .خواستند توبه کنند  می

سردمداران اتحاديه اروپا شايد به زودی تصميم
بگيرند که احزاب کمونيست را غيرقانونی اعالم

روی امثال هيتلر و هيملرنمايند و درها را به 
دانيم که اين دو هم با ممنوع ما خوب می. بگشايند

کردن احزاب کمونيست و زندانی کردن
  .ها آغاز کردند کمونيست
ها سرانجام در خون قربانيان خود غرق اما نازی

 ميليون نفر از٢٠شدند و در ميان اين قربانيان 
جمعيت اتحاد شوروی سوسياليستی و صدها هزار

های مقاومت ملی کمونيست بودند که رهبری جنبش
  .را در يونان و تمام اروپا به دست گرفتند

باری، آقايان مسئول در شورای اروپا برای تجديد
اند دارند هايی که تاريخ و مردم محکوم کرده روش

جنبند، چرا که برادر بزرگشان که اياالت دير می
 را و ازمتحده باشد به طرق هيتلری مردم کشورها

کند، کشوری که به عام می جمله عراق را قتل
های آمريکايی در آن ای تبديل شده و زندان ويرانه

گناه هايی که هر روز هزاران بی شمارند، زندانی بی
  .کنند را به بدترين وجهی شکنجه می

جالب است که شورای اروپا هيچ چيز برای گفتن
 در عراقدر رابطه با جنايات عليه بشريت آمريکا

  .اش مانند گوانتانامو ندارد های هيتلری و زندان
توان باور کرد که شورای اروپای از چگونه می

سويی خود را مدافع حقوق بشر بداند و از سوی
های دهد تا انسان  اجازه “سيا“ديگر به هواپيماهای 

محروم از هر گونه حقی را برای شکنجه به
  ؟های ويژه در اروپا بياورد زندان

تواند از نقض حقوق بشر شکايت شورای اروپا نمی
های کند در حالی که در خاک خود تأسيس زندان

حقوق را تحمل های بی ی انسان ويژه و شکنجه
شمار دادگاه عدالت تاريخ روزی جنايات بی. کند می

برادر بزرگ را، از ويتنام تا شيلی و از آمريکای
 و درجنوبی تا عراق، به قضاوت خواهد نشست

چنين روزی آقايان شورای اروپا به عنوان
  .همدستان وی در آن حضور خواهند داشت

تر به نام ام که بيش من امروز متأسفانه وادار شده
پس به نام رفقای. مردگان حرف بزنم تا زندگان

های کمونيستم، به نام آنانی که گشتاپو به اردوگاه
ی اعدامها مرگ فرستاد، به نام آنانی که به جوخه

کوبيده شود و آزادی به سپرده شدند تا نازيسم درهم
“آقايان“کف آيد، من فقط يک کلمه خطاب به اين 

  !باد شرمتان: دارم
  ميکيس تئودوراکيس

  ٢٠٠۵ دسامبر ٢۶ –آتن 
ست که  ای يونانی  ماکرونيسوس نام جزيره٭ 

ها و اعضای جنبش مقاومت ضدهيلتری  کمونيست
  .“بودندرا در آن حبس کرده 

 و نه از راست بهيچوجه“چپ“کمونيسم را نه از 
کمونيسم ريشه در طبقه. نمی توان نابود ساخت

نه دسيسه های ديکتاتورهای. بالنده کارگر دارد
 جنگ جهانی اول و نه جنگ جهانی دوم، نهاروپا

و نه رويزيونيستها و امپرياليستها و صهيونيستها
بود اين آرمانهيچکدام قادر نبودند و نخواهند 

همين مبارزه بی امان. بزرگ بشری را نابود کنند
ما و رفقای ما در سراسر جهان حاکی از قدرت

   .اليزال مارکسيسم لنينيسم است
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  چاره رنجبران وحدت
هها از پرداخت حقوق شما درما ما شاهديم که آنها

ازاء کاری که کرده ايد خودداری ميکنند و به روی
خويش نميآورند که آخر اين انسانهای زحمتکش

وشت شماسرن. چگونه بايد شب را به روز برسانند
برای آنها بی تفاوت است و حقوقی برای انسانهای

  . کارگر قايل نيستند
 جمهوری اسالمیما شاهديم که رژيم سرمايه داری

عليه طبقه کارگر بهاجحافات سراسر ايران به در 
نفع سرمايه داران مشغول است و تالش ميکند با

 شدت استثمار،تعرض همه جانبه به حقوق کارگران
تقليل ، کارگران را با افزايش ساعات کاراِرنيروی ک

برقراریدستمزدها، مستقيم و غير مستقيم 
کارگران را دستهحاليکه در  قراردادهای موقت

دسته، از شمول قانون کار خارج ساخته و دست
کارفرمايان را در اخراج آنها بدون پذيرش هيچ گونه

   .، افزايش دهدباز ميگذارندمسئوليتی 
 که سرنوشت خانواده های شما برای آنهاما شاهديم

“هموطنان“ بی تفاوت است و به آنچه نمی انديشند به
است زير سرمايه داران در ممالک کارگرخويش

وطن آنها کيف پولشان. زير سلطه فاقد وطن اند
ولی همين سرمايه داران در ممالک متروپل از. است

نيروی وطنپرستی برای گوشت دم توپ کردن
ما شاهديم که گرانی بيداد .ان استفاده ميکنندکارگر

ميکند و اين افزايش حداقل هزينه زندگی تاثيرات
ما .مخربی در زندگی شما و خانواده شما دارد

شاهديم که رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی با
الهام از سازمان تجارت جهانی و قانون هجوم و

دگی شماتوسعه سرمايه برای جهانی شدن به حريم زن
تجاوز کرده و با خصوصی سازی کارخانه ها و

  ٨ادامه در صفحه...واحدهای توليدی دست
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گونیمبارزات شما در سالهای گذشته شکلهای گونا
اين مبارزه شامل اشکال مسالمت آميز، بخود گرفت

تجمع و تحصن بود، ، اعتصابنامه نگاریاز جمله 
تا اينکه در تحول خويش صورت حادتر و مصممتر

 و مسدود کردن جاده ها و حتی راه پيمائیاز جمله
عليرغم. مقابله با مامورين سرکوب بخود گرفت

يشات اول ماهشعارهای ضد سرمايه داری که در نما
مه در صفوف شما مشهود بود بايد اذعان کرد که
مبارزه طبقه کارگر ايران چه در عرصه اقتصادی و

رژيم. چه عرصه سياسی از پراکندگی در رنج است
 و“خانه کارگر“جمهوری اسالمی از طريق 

 تالش ميکند پايش مبارزات و“شوراهای اسالمی“
ازمانهای ضداين س. فعاليتهای شما را کامل کند

کارگری نه تنها وظيفه دارند بر فعاليتهای شما
نظارت داشته و عناصر آگاه را شناسائی کرده و

، در عين حالبرحق شما را تخطئه کنند خواستهای
وسيله آزاد جلوه دادنموظفند اين تشکلها را 

فعاليتهای کارگری در عرصه جهانی نشان داده و
گران ايران به سازمانآنها را بعنوان نمايندگان کار
مبارزه شما برای آنکه. جهانی کار معرفی نمايند
، مستقل از رژيم جمهوریتشکلهای مستقل کارگری

شوراهای“و “ خانه کارگر“اسالمی و در مقابل 
 بوجود آيد يک مبارزه برحق است که“ کاراسالمی

  .شما را به خواستهای خويش نزديک تر ميکند
از مبارزه کارگران ايران) توفان(حزب کار ايران

،برای ايجاد تشکلهای مستقل حرفه ای کارگران
برای ايجاد اتحاديه های کارگری حرفه ای و

  .سراسری حمايت ميکند
بر آنست که دوران تبليغ) توفان(حزب کار ايران

در“ شوراهای کارگری“نظريه های انحرافی تشکيل 
هایبرای مطالبه خواستمقابل اتحاديه های کارگری 

صنفی که ماال مخدوش کردن اهداف طبقه کارگر و
به گمراه فرستادن اين طبقه در دوران انقالب بود به

آشفته فکران با مخدوش کردن. پايان رسيده است
سطوح مبارزه و تفکر اکونوميستی خويش ضربه
بزرگی به مبارزه طبقه کارگر ايران زدند و هنوز هم

کارگران بايد. ندميزن“ کارگر دوستی“در پس نقاب 
برای تاسيس اتحاديه های صنفی اقتصادی و مستقل
خود برای بهبود شرايط زندگی اقتصاديشان مبارزه

اتحاديه های کارگری وسيله مبارزه برای بهبود. کنند
شرايط زندگی کارگران در بستر نظام موجود

، اتحاديه های کارگری ابزارسرمايه داری است
  .  حفظ آن نيستندکسب قدرت سياسی و يا 

مبارزه برای ايجاد سازمانهای مستقل کارگری هرگز
به معنای مبارزه مستقل از حزب طبقه کارگر ايران

خطر ديگری. و مستقل از سياست سوسياليستی نيست
که در کنار سرکوب رژيم جمهوری اسالمی جنبش
کارگری ايران را تهديد ميکند نفوذ فلج کننده افکار

ليستی و اکونوميستی در پاره ایآنارکو سنديکا
مدعيان حمايت از طبقه کارگر است که بجای تکيه

 حزبيت و نقش عنصر آگاهی سوسياليستی در بر
 کارگران را به قيام عليه حزب و،جنبش کارگری

و باميخواند ا فر“ دستگاه بروکراتيک“رهبری و 
کارگر“سينه زدن به دنبال کارگران و تبليغ روحيه 

و گذاردن هندوانه به زير بغل فعالين “پرستی
 رهبری حزب را و نقش عامل ايدئولوژيک،کارگری

به صفر رسانده و کارگران را توسط فعالين کارگر
.خويش بسيج ميکنند  عليه سازمان سياسی،منحرف

اين هر دو عامل نقش مهمی در پراکندگی و بيراهه
مهم اين نيست که اين. بردن جنبش کارگری دارد

  يا کارگرانی“کارگر پرست“  روشنفکراِن،عالينف
.ارتقاء يافته اند“ روشنفکر پرستی“باشند که به مقام 

 جنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت عليه بشريت است

 ...چاره رنجبران وحدت
 سرمايه داران خونخوار داخللی و در آينده نزديک
سرمايه داران کالن خارجی را در غارت نيروی کار

  .شما باز ميگذارد
میما شاهد آنيم که رژيم سرمايه داری جمهوری اسال

با تجاوز به قانون کار قصد دارد آن حداقلی را که
انقالب شکوهمند بهمن در اختيار شما قرار داده بود
پس بگيرد و شما را در مقابل تجاوزات سرمايه بدون

  .حامی قانونی قرار دهد
ما شاهد آنيم اعتراضات شما که طبيعی ترين بازتاب
در قبال گرسنگی و بی حقوقی است با سرکوب
وحشيانه قوای انتظامی و پاسداران و بسيجيان

  .روبروست
ما شاهديم که در قبال اين جنايت ضد بشری همه
بورژواهای ايران خاموشند و از اعتراض به نقض

يده جامعهحقوق بشر که شامل حال اکثريت ستمکش
، زيرا تحققايران ميشود شانه خالی ميکنند

خواستهای شما برای هيچيک از اقشار بورژوازی
 جناح موسوم به اصالح طلبان.ايران خوشآيند نيست

حکومتی همانقدر بر شما ظلم روا ميدارد که جناح
  .  موسوم به اقتدارگريان و نظاير آنها
  حزب ما از مطالبات شما در زمينه 

شت کارگران اخراجی بر سرکار خود حمايتبازگ
اخراج کارگران حربه سرمايه داران برای. ميکند

افزايش استثمار و تهديد کارگران و تحريک آنها عليه
يکديگر است و برای مبارزه با پراکندگی و تقويت
روحيه برادری کارگران بايد با اين اخراجها مبارزه

  .کرد
ای موقت است که باحزب ما  خواهان لغو قرارداد ه

کارگران منعقد ميشود تا آنها را از هرگونه حق
ما با اين خواست شما همصدا. قانونی محروم سازند

هستيم و می طلبيم که بايد با همه کارگران
  .قراردادهای رسمی بسته شود

ما نيز مانند شما خواهان انحالل شرکت های
پيمانکاری فروش نيروی کار که شرکتهای مدرن

رده داری هستند ميباشيم زيرا اين شرکتها هيچگونهب
امنيت شغلی و آينده مطمئنی برای شما فراهم

  .نميکنند
خواستار پرداخت حقوق) توفان(حزب کار ايران

معوقه کارگران با بهره ايکه به آن در اين مدت تعلق
  .گرفته است ميباشد
خواهان افزايش دستمزد) توفان(حزب کار ايران

ه نسبت سطح رشد تورم و افزايش هزينهکارگران ب
زندگی ميباشد تا يک زندگی انسانی برای آنها فراهم

  .شود
خواهان تضمين امنيت شغلی) توفان(حزب کار ايران

کارگران از نظر قانونی است عليرغم اينکه به
“کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من“مصداق 

 وحدتميداند که بزرگترين عامل تضمين اين امنيت
  .و تشکيالت خود کارگران است

از اينکه روز اول ماه مه به) توفان(حزب کار ايران
روز رسمی طبقه کارگر در ايران تبديل شده و

  .تعطيل رسمی اعالم شود حمايت ميکند
از مبارزه کارگران و بويژه) توفان(حزب کار ايران 

نفتگران ايران برای ممانعت از خصوصی سازی
  .های توليدی حمايت ميکندصنايع و واحد

حزب ما از اصل حق دارا بودن آزادانه تشکلهای
بعنوانکه ، مستقل از تشکلهای دولتی مستقل کارگری

حمايت ميکند و خواهانهستند بازوهای پايش رژيم 
يک تشکل سراسری حرفه ای کارگری در ايران

  . ستا
  کارگران عزيز

مهم ماهيت سياستی است که آنها از آن پيروی
  .  ميکنند

کارگران ايران را از اين) توفان(حزب کار ايران 
طبقه کارگر که دلمشغولی خرده روغينددوستداران 

مبارزه منضبط عليه نظامبورژوازی و هراس از 
سرمايه داری و امکان استقرار سوسياليسم را در پس

و در واقع فرار از مبارزه“ کارگر دوستی“نقاب 
، برحذر ميدارد و معتقد است کهپنهان ميکنندجدی 

طبقه کارگر بدون تشکيالت مستقل سياسی هرگز به
نيروی مستقل بدل نميگردد و بدون اين نيروی مستقل

 کمونيستی امکان ندارد که اتحاديه کارگریسياسی
بتواند تحت تاثير رهنمودهای کمونيستی قرار گرفته
و مبارزه اقتصادی خويش را به بستر مبارزه عمومی

ترغيب اتحاديه های کارگری. طبقه کارگر سوق دهد
 گيری و نزديکی به حزب عمال به حرفجانب برای

ين دوستانطبقه کارگر از دست ا. پوچ بدل ميگردد
تمام تجربه. دروغين بيشترين لطمات را خواهد ديد

  .تاريخ مبارزه کارگری گواه اين واقعيت است
طبقه کارگر ايران نيازمند حزب قدرتمند کارگری

بدون حزب و حزبيت مبارزه طبقه. خويش است
بزرگکارگر از هيچ مسيری موفق نخواهد شد به 

 سوسياليسم.راه آزادی و استقالل و پيروزی برسد
، کسب بدون حزب کارگران، رهبریبدون حزب

، حفظ دستآوردهای انقالبقدرت سياسی بدون حزب
ماليخوليای.  نان پختن بدون خمير است،بدون حزب

    .روشنفکری است
به،حال که حزب توده ايران پس از غلبه رويزيونيسم

منجالب خيانت به مارکسيسم لنينيسم در غلتيد و به
، حزب کارياليسم روس در ايران بدل شدعامل امپر

بمنزله ادامه دهنده سنتهای انقالبی) توفان(ايران
حزب توده ايران پرچم اين مبارزه را بدست گرفته و

طبقه کارگر در ايران آنرا حملقطعی تا پيروزی 
  *****.خواهد کرد

  
تائيد مخدوش بودن انتخابات 

  عراق
ی انتخاباتاين نقل قولها را در مورد پيش شرطها

  .آزاد بخوانيد و لذت ببريد
به پای صندوق رفتن و رای مخفی را در صندوق“

انداختن و شمارش صحيح و شرافتمندانه آن آراء تنها
بخشی از لوازم و ضروريات انتخابات آزاد و
راستين است و بدون رعايت اصول ابتدائی آزادی و
حقوق شهروندی به عنوان پيش شرطهای انتخابات

اد هرگز نميتوان هيچ نوع انتخاباتی را مشروع وآز
مثال اگر آزادی بيان وجود. آزاد و راستين ناميد

نداشته باشد و کانديدائی نتواند در کمال آزادی نقطه
نظرات خود را با انتخاب کنندگان در ميان بگذارد و
آزادانه از حکومت انتقاد کند يا احتماال از تفاوتهای

 وقت و ديگر نامزدهای رقيب بیخود را با حاکمان
، اين چنين انتخاباتی مخدوش وپروا بيان کند

  .قالبيست
اگر مطبوعات از آزادی کامل برخوردار نباشند و
نتوانند نقطه نظرهای نامزدهای گوناگون را در
مراحل مبارزه انتخاباتی گزارش دهند و سپس در
،باره آنها آزادانه به بحث و اظهار نظر بپردازند

  .تسچنين انتخاباتی مخدوش و قالبي
اگر کانديدهای انتخاباتی نتوانند آزادانه مردم را به

، به راه پيمائی و اجتماعاتگفتگوجلسات بحث و 
  .بزرگ دعوت کنند
  ٩  ادامه در صفحه
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،و اين چنين تجمعاتی به هر دليل امکان پذير نباشد
  .چنين انتخاباتی مخدوش و قالبيست

ر شهروندی که از شرايط قانونیاز همه مهمتر اگ
سن و محل اقامت و مليت برخوردار است به هر
دليل  و بهانه از نامزد شدن برای هر مقامی منع شود

  . “چنين انتخاباتی مخدوش و قالبيست
خواننده غافل منطقا فکر. نقل و قول جالبی است

ميکند بر  اين مبنا نه انتخابات افغانستان آزاد و
 نه انتخابات قالبی در عراقصحيح بوده و
ولی نويسنده اين تعريف نه نظر به. مشروعيت دارد

برای وی اتفاقا. افغانستان دارد و نه نظر به عراق
انتخابات آزاد و مشروع همان نوع انتخاباتی است که

اگر به وی. در افغانستان و در عراق انجام شده است
عريف شمابگوئيد که شرايط انجام آن انتخابات با ت

همخوانی ندارد و بر اساس تعريفی که سياه روی
سفيد به خورد مردم می دهيد اين انتخابات قالبی و

چون وظيفه. مخدوش بوده اند برايش مهم نيست
آنها موظف به پخش. کيهان لندنی بيان واقعيت نيست

آنها هر انتخاباتی را که. دروغ و جعل اخبارند
امپرياليسم نباشد قالبیمنطبق بر منافع استعمار و 

انتخابات در عراق اشغالی و در افغانستان. می دانند
اشغالی در زير سلطه سر نيزه قوای اشغالگر مظهر

اين حرفها را در. مجسم دموکراسی و آزادی است
گذشته هيتلر با اشغال ممالک اروپای غربی و شرقی

در همه ممالک زير سلطه خويش انتخابات. ميزد
 کيهان لندنی پا جای پای بوش و هيتلر.ردک“ آزاد“

کيهان لندنی در اين نوع عوامفريبی فقط. می گذارد
روی به جمهوری اسالمی دارد حال آنکه انتخابات
قالبی و مخدوش جمهوری اسالمی صدها بار

از انتخابات عراق“ دموکراتيک تر و آزادانه تر“
 هزار اسرائيلی نيز در١٠٠است که از فرط آزادی 

 و بضرب گلوله قوای اشغالگرآن شرکت کرده اند
مردم عراق حتی نامزدهای. برگذار می شود

انتخاباتی را تا کنون نديده اند و چهره های آنها را
 نامزدهای گمنام انتخاباتی در عراق.نمی شناسند

هيچ. مخفی هستند و زير زمينی کار می کنند
.استميتينگی برای معرفی نامزدها برگذار نشده 

نامزدها از ترس مردم تصاوير خود را منتشر نمی
مسخره آن است که آنها در منطقه تحت نظارت. کنند

قوای اشغالگر بدور از مردم تشکيل جلسه می دهند و
تحت حفاظت آنها بدستشوئی می روند قضای حاجت

حال نحوه. می کنند تا فکرشان آزادانه کار کند
ت را مورد داوریداوری در مورد دو نوع انتخابا

 شبيه دوگانگی اخالقی،اين دو دوزه بازی. قرار دهيد
،امپرياليستها و صهيونيستها در برخورد به شکنجه

آنها.  حقوق ملل و نظاير آنها استحقوق بشر،
براحتی برای حفظ منافع ارتجاعی خويش معيارهای

آخر از. داوری را از امروز به فردا عوض می کنند
  آنها می توان انتظار ديگری داشت؟  نوکر سر بزير 

اين دارو دسته کيهان لندنی همان کسانی هستند که
آرزو می کنند بار ديگر در ايران بر مسند قدرت

از. جلوس کنند تا تتمه خون مردم ايران را نيز بمکند
گماشته های ارتجاع و امپرياليسم انتظار ديگری نمی

  .توان داشت
تا١١نی سلطنت طلب مورخ نقل از نشريه کيهان لند(

  ).٨٤ فروردين  ١٧
 

*****  
 

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

  ...همدستان امپرياليسم
يند حرفهای امروزشان با حرفهای که بگو

 از١٣٥٧مصلحتی در فردای انقالبشان در 
چه موقع اين تغيير. زمين تا آسمان فرق دارد

نظر در جريان يک بحث روشن و آشکار
مارکسيستی لنينيستی بوجود آمده است و بچه
دليل اين تغيير نظر بوجود آمده است بر کسی

ر جلکی وآنها ترجيح می دهند زي. معلوم نيست
را“ ايدئولوژيک“با ايجاد فضای مسموم مبارزه 

 تا کسی نتواند منطق تحوالتبه پيش ببرند
 ناسالمی و مشکوک.نظرياتشان را تعقيب کند

بودن نظريات آنها در اين نيست که آنها از
امروز به فردا مخالف نظريه لنين در مورد

 شده“امپرياليسم آخرين مرحله سرمايه داری“
مشکوکی نظريات آنها در اين است که .اند

برگرداندن جهت مبارزه ضد امپرياليستی عليه
مبارزه“مبارزان ضد امپرياليست و انقالبی را 

منطق آنها اين است که. جا می زنند“ با پوپوليسم
بهترين روش در حمايت از امپرياليسم و
.صهيونيسم ايراد اتهام و ارعاب ديگران است

ول پديده علمی امپرياليسم درولی اهميت عدم قب
امپرياليست. عدم استعمال واژه آن نيست

همانگونه که لنين توصيف کرده ويژه گيهائی
دارد که در ارزيابيهای سياسی بايد به آن توجه

چه گونه می شود ماهيت دو جنگ جهانی. کرد
را که امپرياليستها آغاز کردند نفی کرد و

 همه، صبحانهبراحتی زدن ريش و سبيل قبل از
 و“دولتهای ارتجاعی“اين رخدادها را به گردن 

سياست“ و يا اخيرا به گردن “دول غربی“يا 
نظم نوين امپرياليستی خود.  گذاشت“نظم نوين

معلول ماهيت سرمايه داری انحصاری
تجاوزکارانه و غارتگرانه و سلطه جويانه و
.توسعه طلبانه امپرياليسم است و نه بر عکس

یها رسانه و دولتها“:  می توان نوشت کهچگونه
یاسالم جريانات از خود دفاع توجيهی برای غرب
 تا اند آشيده پيش رای اسالم فاندمانتاليسم مقوله
 از رای سياس اسالمی غرب ضدی ها شاخه بتوانند
 لاه وی غرب ) توفان-طرفدار (پروی ها شاخه
و توضيح نداد“ آنند جدا آن سازش و بست و بند
در“ غربی ها“ دليل اين سياست رياکارانه که

را“ غربی ها“به چه دليل نبايد سخنان . چيست؟
“غربی ها“قابل اعتماد دانست؟ به چه دليل 

“طالبانها“کنند و حاضرند با  رنگ عوض می
تا به“ حککا“به چه دليل همه جا کنار آيند؟  در

 ايناين مسئله را نمی فهميده است؟ آياامروز 
ست و يا سياست جديد ا ها“غربی“سياست 

پرسش در پس پرسش ؟هميشگی آنها بوده است
 قادر نيست به اين همه مسايل اساسی“حککا“و 

آيا ما با انبوهی از اتفاقات بی رابطه. پاسخ دهد
با يکديگر روبرو شده ايم؟ هيچ نظم منطقی ميان
سياست غربيها با ماهيت آنها نيست؟ غربی ها

 با شعور و بی شعور دارند؟ وخوب و بد دارند؟
ءيا اينکه نفی ماهيت امپرياليسم است که سرمنشا
  همه اين تناقضات و بی ربط گوئيها می شود؟

شما وقتی از برخورد به امپرياليسم چشم
، شما وقتی امپرياليسم را منزه کرديد وپوشيديد

صرفامرتد و خائن  کائوتسکِیکارل آن را مانند 
محدود کرديد آنگاه بايد معينی “تسياس“به 

منطقا مبارزات ملی و رهائيبخش ملتها و
مقاومت دول مستقل را در مقابل امپرياليسم نيز

.نفی کنيد و عمال به همدست امپرياليسم بدل شويد
 اين حزب در مورد مبارزاتاين کاری است که

در،  ايران چه در حال و چه در گذشتهمردم
دهد و حزب کارعراق و افغانستان انجام می 

اين سياست را تا اعماقش افشاء) توفان(ايران
ولی تضادهای جهان مطابق نظريات. نموده است

و تئوريهای ارتجاعی و من در آوردی منصور
اين است که اين حزب در .حکمت رشد نمی کند

عمل دچار مشکل می گردد و به تناقض گوئی
دچار می شود و سعی می کند در اسناد خود با

سباندن صفات نکوهيده به آمريکا مشکالتچ
خويش را با خاک پاشيدن به چشم مردم حل کند
و ماهيت امپرياليست آمريکا را در هاله ای از

حال آنکه مشکل. واژه های رد گم کن بپوشاند
پديد آمده در اين نيست که سياست آمريکا يا

، مشکل ازغرب ارتجاعی و تجاوزکارانه است
بهشود که ما نتوانيم توضيح دهيم  آن جا پيدا می

اين سياست ارتجاعی و تجاوزکارانهچه دليل 
 امپرياليست آمريکا از آن سربه چه دليلاست و 

دنيا آمده و به عراق و افغانستان حمله کرده است
و به چه دليل اسالم به سياسی و غير سياسی بدل

 اينجاست که.شده و به خوب و بد تقسيم می شود
يکی بر آن. زيابی ها روشن می شودعيار ار

است که امپرياليست آمريکا به مثابه نيروی
استعماری برای اشغال اين کشورها و تامين
منافع آنی و آتی خويش آمده است و ديگری معتقد
است که هدف دولت آمريکا از تجاوز به عراق

و استقرار مدنيت و“ اسالم سياسی“مبارزه با 
ر شالوده آن مبارزه طبقاتیدنيای آزاد است تا ب

با اين درک از. توسط آنها به راحتی انجام گيرد
، با اين درک کهمحسنات تجاوز آمريکا به عراق

تجاوز امپرياليسم به تشديد مبارزه آشکار و منظم
و مرزبندی شده طبقاتی دامن می زند طبيعی
بنظر می رسد که اين عده توجيهات تئوريک

در عراق و ادامهاليست برای حمايت از امپري
 زيرا حضور.پيدا کننداقامت آنها در عراق 

بنفع مبارزه“دائمی امپرياليستها در عراق 
مشکل ديگر اينکه حزب کار .است“ طبقاتی
ول کن نيست و ماست خور آنها را) توفان(ايران

چسبيده است و تا می تواند به افشاء آنها مشغول
 از زير ضرباتاين بيچاره ها نمی توانند. است

ما با اين. ايدئولوژيک حزب ما فرار کنند
ارزيابی و روشنگری در مقدمه بحثمان شما را
به نمايش تناقض گوئی ها و عوامفريبيهای
پيروان منصور حکمت که نمايشنامه خويش را
برای فريب افکار عمومی و پيروانشان بر صحنه

  .   آورده اند دعوت می کنيم
 توانند غول چشمگيرآنها گرچه که نمی

انحصارات را در زير لچک تئوريهای ناچيز و
 آنها گرچه،بی ارزش منصور حکمت پنهان کنند

نمی توانند تابوت بزرگ مرگ دوران رقابت
 سر بلند کردن قيمتهای انحصاری را در آزاد و

زير تئوری های سخيف منصور حکمت پنهان
دهلشگرکشی گسترتوانند  ، آنها گرچه نمیکنند

سرمايه های جهانی امپرياليستی را با شعار نظم
، سازمان تجارت جهانی در، نئو ليبراليسمنوين

زير چادر دعواهای محلی و قومی کردهای
متعصب و کردهای مدرن بر سر پوشيدن مينی

 ولی از همه اين،ژوپ در عراق پنهان کنند
حقايق و واقعيتهای بسيار ديگری که آنها کتمان

  ١٠ادامه در صفحه ... ز می کنند ا
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

،امپرياليستی را اتفاقی می دانند و بدتر از همه
ه ماهيتشان طبيعتا بهامپرياليستها با بی توجهی ب
امپرياليستهای آلمان و. خوب و بد بدل می شوند

فرانسه که راهی بغداد نشدند امپرياليستها بد ولی
امپرياليستهای آمريکا و ايتاليا و انگليس که برای

به بغداد رفته اند“ تروريسم“مبارزه با 
 زيرا اين امپرياليستها.امپرياليستهای خوب هستند

ر اساس تئوريهای حکمتيسم نخستمی خواهند ب
 برایرا در عراق بنا کنند“ مدنی“شالوده جامعه 
.را خلع سالح نمايند“ تروريستها“اين کار بايد 

 عجيب غريب و فاقددر فرهنگ اين جمعيِت
هويت تاريخی و بی شناسنامه  کلمه ای هم در
مورد مبارزات رهائيبخش مردمی که

، آنهابينيدسرزمينشان اشغال شده است نمی 
منکر حق ملتها برای تعيين سرنوشت خويش
هستند و مقاومت طبيعی ملتها را در مقابل قوای

آنها مقوله ای بنام. نفی می کنندگر الاشغ
 را در دوران امپرياليسم قبول“استقالل ملی“

 با“قبيله ای و متعصب“عراق . ندارند
، آنطور که اين“عرب سوسمارخور“مردمان

 شايسته آزادی و،م می کنندرسيتحضرات 
مقاومت خلقها عليه امپرياليسم. استقالل نيستند

برای آنها جوششی ارتجاعی و عقبگردی در
بوی تعفن.  سرمايه داری است“مدرنيته“ه مقابل

اکونوميسم از سراسر تحلييلهای آنها بيرون می
طبيعی است که ديالکتيک مارکسيستی به ما. زند

 رهائيبخش قطب مقابلمی آموزد که جنبشهای
امپرياليسم هستند و بی اعتقادان به موجوديت
جنايتکارانه امپرياليسم طبيعتا نمی توانند از قطب

در ارزيابی نظريات اين. ديگری سخن رانند
جمعيت نبايد بر سطح کلمات باقی ماند بايد به کنه
کلمات آنها فرو رفت و ديد که چگونه برای

ب جداگانه باز کرده و درامپرياليسم آمريکا حسا
حقيقت در قطب و جبهه آمريکا با دشمنان

آنها مددکار. امپرياليسم مبارزه می کنند
کسی که ماهيت امپرياليسم را. امپرياليسم هستند

شناخته باشد می داند که آزادی مردم عراق در
درجه نخست مشروط به شکست مفتضحانه

کسی که ماهيت. امپرياليست آمريکاست
پرياليست را شناخته باشد می داند که سرنگونیام

رژيمهای دست نشانده و مرتجع در جهان و
مجازات دشمنان حقوق بشر نظير پينوشه که در
کنف حمايت امپرياليستها تا روز مرگ راحت
زندگی خواهد کرد شکست امپرياليسم و در درجه
.نخست قدرتمندترين امپرياليست جهان است

رياليسم را نشناخته باشد نمیکسی که ماهيت امپ
فهمد که يکی از تضادهای کنونی دنيای ما را
تضاد مردم جهان با اين دشمن بشريت تشکيل می
دهد و ما هر روز در سراسر جهان شاهد اين
مبارزه روزمره و آشکار مردم جهان عليه آنها

اين تضاد چهره سياسی جهان ما را ترسيم. هستيم
.رزه طبقاتی جهانی استمی کند و شکلی از مبا

فرار از مبارزه با امپرياليسم نتيجه اش ايجاد
مخدوش کردن ماهيت. زمينه همدستی با آن است

امپرياليستی دولت آمريکا برای اتخاذ موضعی
ارتجاعی عليه همه خلقهائی است که عليه تجاوز
و بربريت استعمارگران بپا خاسته اند و با حداقل

 دارند به امر مقدس وابزاری که در اختيار
     .   شرافتمندانه مقاومت برحق خدمت می کنند

بعدنوز هم پيروان تئوريهای منصور حکمت ه
از برمال شدن اين همه جنايات امپرياليست
آمريکا در جهان به علل ماهوی اين پديده

، ماهيت وی را به مردم جهان نشاننپرداخته
 چرا اين پديدهد کهنکن د و روشن نمینده نمی

،، ضد تمدن بشری، استعمارگر، اشغالگرمتجاوز
جنبش سياسی ايران فراموش. ارتجاعی است

 خصلت مبارزه کنونینکرده است که اين جريان
را مبارزه ميان مدنيت آمريکا و بربريت

ا از تجاوز امپرياليستهاآنه. زد می اسالميستها جا
 درآنها. و می کنندد نکرد به افغانستان دفاع می

 بر عليه نيروهایاينترنت به زبان های خارجی
مقاومت عراق که برای آزادی ميهنشان از قيد

تاد دنکر  تبليغ میاستعمارگران بپا خاسته اند
جلوی امداد به آنها را به بهانه مبارزه عليه

. بگيرند“اسالم سياسی“تروريسم و واژه مسخره 
خريدن خطرآنها با انسانهای شرافتمندی که با 

جانی برای خود به جمع آوری کمک مالی برای
جنبش مقاومت عراق مشغولند درگير می شدند و
فريادهای عسس بيا اين ها را بگيرشان بر آسمان

عراق در کنار نيروهای آمريکائی و ا درآنه. بود
، هاحزب توده عراق و اياد عالویانگليسی و 
يکائيهاخودشان را در حمايت از آمرتلويزيون 

 و عليه جنبش مقاومتراه انداخته بودند
د ونداد د و اعالميه مینکرد خرابکاری می

د و اوباش هوادارنکرد می جنبش بيکاران درست
د که برای آزادی مينینخويش را راه انداخته بود

 خويشکاراته و حمله به مخالفين ژوپ با آموزش
الفعاليت کنند و به آن اعم “اسالم سياسی“عليه 

زمان تجاوز ا درآنه. دنکرد زشت افتخار می
مپرياليستها به افغانستان و عراق سمينار وا

و شيخ دننشستهای فراوان برگزار کرد
 و فتوا دادندنداختندراه ارا به  خويشاالسالمهای 

وعراق  که چرا بايد از مدنيت آمريکا در
 چرا بايد سناريوی سفيد ،حمايت کردافغانستان 
 چرا،ر دست گرفت و حلوا حلوا کردرا بر س

 را نجات داد تا بشود سر“مدنيت“نخست  ديبا
را درفرصت و با خيال راحت مبارزه طبقاتی 

آنها به. ؟!چتر حمايت امپرياليستها به پيش برد
شما اين  پيشنهاد مسخره و پوچ را می کردند که
از مبارزه برای کسب قدرت سياسی در عراق

ياليستها و نوکران محليشان بودکه در اشغال امپر
دست بر داريد زيرا بزعم آنها در عراق دولتی
بر سر کار نيست تا بشود قدرت سياسی را از
دستش خارج کرد و يا برای تصرف قدرت

آنها بهمين راحتی با يک گردش. سياسی جنگيد
 کار انقالب عراق و مبارزه،ارتجاعی قلم

شغالگر حلرهائيبخش مردم را عليه نيروهای ا
برای آنها امپرياليستها و صهيونيستها و. کردند

نوکران محليشان قدرت سياسی حی و حاضر در
قدرتهای نامرئی و مرموز. صحنه سياست نبودند

با اين تئوری استعماری آنها مردم را برای. بودند
آنها می. سازش با قوای اشغالگر آماده می کردند

عليهخواستند جلوی مقاومت مردم را 
امپرياليستها و صهيونيستها با اين تئوريهای شبه

بولدزر مقاومت قهرمانانه. مارکسيستی بگيرند
خلقهای عراق آنها را به زير خود کشيد و له کرد

آنها به. و حال آنها را به دست انداز انداخته است
پيشدارای  مبارزه طبقاتی همه می آموختند انجام

ه تا زمان استقرارهائيست به اين مفهوم کشرط 
بايد از مبارزه طبقاتی که شکل  “جامعه مدنی“

روشن اش در عراق مبارزه ملی است چشم
تنها پس از اينکه امپرياليستها توسط . پوشيد

 را در“جامعه مدنی“رژيم دست نشانده خويش 
   ١١ادامه در صفحه ... عراق مستقر 

  ...همدستان امپرياليسم
 غول کريه المنظر امپرياليست آمريکا فرشته ای
متمدن و بزک کرده می سازند که هدفش مبارزه

و استقرار رژيمهای سکوالر“ سياسیم اسال“با 
و مدرن و دموکرات و مترقی در سراسر جهان

امپرياليست بی وجدان و جنايتکار آمريکا. است
کباره با تئوريهای ارتجاعی حکمتيسم غسلبي

حال(“مدرنيته“تعميد می شود و بصورت نماينده 
ما با ماهيت اين واژه های فاقد محتوای طبقاتی

در آمده که) توفان- در اين مقاله کاری نداريم
 و استقرار حقوقهدفش نهادينه کردن دموکراسی

در يک کالم . استدر سراسر جهانبشر 
افی بزرگ همه نتايج منطقی ایحکمتيسم به ن

بدل می شود که از تکامل سرمايه داری دوران
رقابت آزاد به سرمايه داری عصر انحصارات

تقسيم جهان بر اساس منافع. منجر می شود
انحصارات و تقسيم مجدد آن بر اساس توازن
جديد نيروی اقتصادی و سياسی و نظامی

گ انکار جهان که منجر به دو جنامپرياليستهاِی
ناپذير جهانی شده برای آنها اتفاقات گذرا و نه

باين. قاعده دوران حضور امپرياليستها بوده است
، دشمنان واقعيت وجهت آنها دشمنان لنينيسم

درماندگان تحليل مشخص از شرايط مشخص
بوده و هر روز و هر شب يا به سلطنت طلبان

دهند و يا در بستر جرج بوش و آريل کام دل می
 و از آزادی بی قيد و شرط در اينشارون هستند

بستر برای جرج بوش و آريل شارون صميمانه
  .دفاع می کنند

انکار ماهيت تجاوزکارانه و ارتجاعی امپرياليسم
در دو قرن اخير فقط زمينه همدستی و همکاری
با امپرياليستهاست و اين کاری است که
حکمتيستها در زير تئوری مسخره و من در

هر روز به“ سناريوی سفيد و سياه“آوردی 
 هر عنصر روشن بين سياسی.رسانند انجام می

 حکمتيسم به“مشتی مندلی“می بيند که ماشين 
گل نشسته و قادر نيست حوادث دنيای کنونی را

آنها ديگر نمی توانند با هجوم واژه. توضيح دهد
حمايت“، “و شرط آزاديهای بی قيد“هائی نظير 
،“مخالفت با حکم اعدام“، “ جنسیاز آزادی

آزادی“ بعنوان کالم آخر، “منشور حقوق بشر“
بازگشت به“، “و يا همجنسگرائیبازی  همجنس
سناريوهای“، و پدر بزرگ مارکس“ مارکس

حق ويژه برای ناسيونال“، “سفيد و سياه
،“دشمنی با ميهنپرستی“، “شونيستهای کرد

اسيوناليسمتبليغات کسموپليتنيسم به جای انترن
بازاری از آشفته فکری و خوراک.. . وپرولتری

تبليغاتی برای روشنفکران خرده بورژوا فراهم
تئوريهای. آن ممه را ديگر لولو برده است. آورند

پوچ حکمتيسم سرش بر سنگ واقعيت مبارزه
طبقاتی خورد شده است و بی مغزی آنها را همه

  .به رايگان می بينند
 همين بی،تحليلهای روزشمشکل حکمتيسم در 

ماشين. دورنمائی و عدم شناخت واقعيت است
ر آنها به گل نشسته است و هر چه گاز میچپن

بهمين جهت.  می کند“بگسوات“دهند فقط 
امپرياليستها در همه مبارزات اجتماعی دنيای
امروز متحدين بالقوه آنها هستند و نه آماج

يست را درآنها صفت علمی امپريال. مبارزه آنها
باره سرمايه داری آمريکا و آلمان و فرانسه و

از. انگليس و ايتاليا و نظاير آنها بکار نمی گيرند
عموميت اين قانون عام سرمايه داری که شرط

آنها سياستهای. هر تحليل علمی است گريزانند
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است 

پيام کنفرانس بين المللی احزاب
 -و سازمانهای مارکسيست

لنينيست جهان به اتحاديه ميهن
پرستان عراقی و به تمام جنبش

  مقاومت عراق
ایکنفرانس بين المللی احزاب و سازمانه

 لنينيست جهان در اين يازدهمين-مارکسيست
نشست سراسری خود به مقاومت دالورانه ميهن
پرستان عراق در قبال اشغالگران امپرياليست

  .درود می فرستد... آمريکای شمالی و شرکاء
 با وجود بمبارانها و کينه ورزيها-اين مقاومت شما
 بی وقفه افزايش يافته و تقويت می-و شکنجه ها

  .ودش
ترديد نداريم که امپرياليسم آمريکا قادر نخواهد شد

 خودتا باصطالح دموکراسی و اين پهلواناِن پنبه اِی
  .را به شما تحميل نمايد

مبارزه قهرمانانه شما از حمايت و پشتيبانی فعال
 لنينيستها در سراسر–کمونيستها و مارکسيست 

  .جهان برخوردار است
، خلقهای تحتمی برندخلقهائی که در اشغال بسر 

، طبقه کارگر و نيروهای مقاومت در قبالستم
امپرياليسم و در مبارزه بر عليه اقدامات امپرياليسم

، منافع واحدیآمريکا در جهت تسلط بر جهان
  .دارند

 آزادی و پيروزی،برای کارگران و خلقهای جهان
خلق عراق و مقاومتی که در قبال امپرياليسم می

  .اهميت دارد، خيلی کند
مبارزه شجاعانه شما باعث خواهد شد تا امپرياليسم

همدستانشان در بغداد با شکست... آمريکا و شرکاء
  .فاحشی روبرو شده و نقره داغ شوند
، فقط برای خودعراق با اين مقاومت توده ای

، اين مبارزه به خاطر منافع سايرمبارزه نمی کند
 جنگهایخلقها نيز می باشد که مورد تهديد

  .قرار گرفته اندامپرياليسم آمريکا “ پيشگيرانه“
  زنده باد مقاومت عراق

  آزادی برای همه زندانيان سياسی
-مرگ بر امپرياليسم آمريکا و شرکای اروپائيش

   . ميالدی٢٠٠٥اکتبر 
*****  

قطعنامه کنفرانس بين المللی 
احزاب و سازمانهای 

   لنينيست جهان–مارکسيست 
پيرامون وضعيت زندگی و 

  رانتالش طبقه کارگر در اي
طبقه کارگر ايران در وضعيت دشواری بسر می

ماههای. برد و با مشکالت زيادی روبروست
 که– در مواردی بيش از يک سال –متمادی است 

.دستمزد بسياری از کارگران پرداخت نشده است
– با اعمال استبداد مذهبی –از سوئی رژيم ماليان 

کارگران ايران را مرتب و در تمام سطوح تحت
، مورد ضرب و شتم قرار می دهدار می گذاردفش

همدستی آخوندها با –و از طرف ديگر کارفرمايان 
 بکار استثمار بيشرمانه کارگران در سراسر–

 ...کشور مشغولند
کنفرانس بين المللی احزاب و سازمانهای

 لنينيست جهان و در يازدهمين نشست–مارکسيست 
انسراسری خود شرايط دشوار زندگی کارگر

، بر پيوند و همبستگیايران را مورد بحث قرار داد
خود با طبقه کارگر ايران تاکيد ورزيد و به بانيان

  ...سياستهای ضد کارگری در ايران هشدار داد
، اقدامات ارتجاعی رژيم اسالمی کنفرانس-الف

  .ايران در قبال کارگران را بشدت محکوم می کند
ايران جهت از مبارزه کارگران ، کنفرانس–ب 

، ازدستيابی به مطالبات خود در اين شرايط دشوار
،مبارزه آنها برای دريافت فوری تمام حقوق معوقه
بخاطر لغو کار موقتی و حصول حق قرارداد
دستجمعی کار و حق تاسيس و تشکل در

  .پشتيبانی می کند... سنديکاهای مستقل
 از تمام مردم ايران می خواهد که از،کنفرانس

 طبقه ای که می رزمد تا به حق و–ران ايران کارگ
  . حمايت نمايند–ايل آيد نحقوق خود

کنفرانس به طبقه کارگر و خلق ايران اطمينان می
دهد که از مبارزه آنها به خاطر استقالل ملی و از
مقاومتشان در فبال تهديد و تعرض امپرياليسم

پشتيبانی کرده و در اين راه از.. .ءآمريکا و شرکا
  .هيچ کوششی دريغ نخواهد ورزيد

    ميالدی٢٠٠٥ اکتبر –اروپا 
*****

  ...همدستان امپرياليسم
اند به مبارزه با هياتساختند کمونيستها موظف 

جامعه„قبل از استقرار اين . حاکمه دست بزنند
کمونيستها بايد با هيات حاکمه و“ مدنی

“جامعه مدنی„امپرياليستها برای استقرار 
اين بود شکل مشخص مبارزه. همکاری کنند

،اين تئوری. طبقاتی شما که آنرا تبليغ می کرديد
اين. ستتئوری همکاری با استعمار بوده و ه

؟دهيد تحريفات مارکسيسم را چگونه پاسخ می
شايد شما مانيفست حزب صهيونيست را خوانده
از ايد و نه بيانيه حزب کمونيست را شايد شما

کارل مارکس فقط يهودی بودنش را درک کرده
  . ايد

اينکه اين تشکل هوادار حضور امپرياليستها در
عراق است و خواهان خروج بی قيد و شرط و
فوری آنها از عراق نيست و اينکه طالب آن
نيست که امپرياليستها به مردم عراق خسارت

، اينکه اين تشکلبدهند و خاک آنها را ترک کنند
با بی شرمی دو پهلو صحبت می کند و حاضر
نيست از مبارزه قهرمانانه مردم عراق در مقابل
خصم اشغالگر حمايت بی قيد و شرط بکند و

مپرياليسم را عليرغم همهمبارزه با ا
رياکاريهايش تاکنون در مورد تبليغ

با صدها قيد و“ آزاديهای بی قيد و شرط“شعار
، نشان می دهد که آنها درشرط گره زده است

هر کس در شرايط کنونی در. کنار اشغالگرانند
عراق نافی شعار خروج بی قيد و شرط

تاشد همدسبامپرياليستها واستعمارگران اشغالگر
   .راه ديگری وجود ندارد. آنهاست

 نيز نمی تواند هوادارانش را برای“حککا“
آخر روزی بايد. مدتهای زياد تعليف کند

امپرياليست آمريکا خاک عراق را حتی برای
آنوقت تکليف. حفظ ظاهر هم شده ترک کند

وضعيت همه همدستان امپرياليستها معلوم خواهد
 جاسوسانمردم قهرمان عراق همه اين. شد

استعمار را به سزای اعمل زشتشان خواهند
 که“حککا“رهبری . آن روز دور نيست. رسانيد

همدست استعمار است وضع بهتری نخواهد
  . داشت

  
*****

  

  پيام کنگره حزب به زندانيان سياسی
  

  گی ما عدم ماست               ما زنده بر آنيم که آرام نگيريم    موجيم که آسود
آنجا که بندی است، تالشی است برای. آنجا که زور هست ،  مبارزه هست. تاريخ بشری همواره حاکی از مبارزات زحمتکشان و توده های ستمديده می باشد

  .تاريخ ميهنمان ايران نيز همواره گواه صادقی بر اين حکم می باشد. رهائی از بند
عميق سياسی و اقتصادی غوطه می خورد و عطش سيراب نشدنی اش در آشاميدن خون بی گناهان ی که رژيم جمهوری اسالمی در بحرانهایاکنون در شرايط 

.ندهرروز افزون می گردد، همانند رژيم مزدور پهلوی زندانيان سياسی را  به مثابه گروگان می نگردد و هروقت  که اراده کرد، می تواند آنان را به قتل برسا
ليکن مبارزات زندانيان سياسی درچند سال اخير در قالب اعتصاب غذا و اشکال ديگر مبارزاتی نشان داده که نيروی آزاديخواهان و بويژه کارگران و

   زندان  وزحمتکشان جامعه را با هيچ سالحی واز همه مهمتر با سالح زندان و شکنجه و اعدام نمی توان درهم شکست و نبرد تا درهم شکستن رژيِم
  .ی جمهوری اسالمی ادامه خواهد يافت جهــــشکن

سومين کنگره حزب ما به زندانيان سياسی ايزان درود می فرستد و از پيکارشان عليه  رژيم  خفقان و جنايتکار اسالمی، عليه ارتجاع و امپرياليسم  برای
  .خواستها و حقوق دموکراتيک پشتيبانی ميکند

،ی بی قيد و شرط همه زندانيان سياسی ايران است و برپيوند مبارزه اين عزيزان دربند با مبارزات کارگران، زحمتکشان، روشنفکران حزب ما خواهان آزاد
  .، آموزگاران و و ساير اقشار مردم  ايران  که برای سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی می رزمند، پای ميفشارددانشجويان

  !ود به زندانيان سياسی ايران در
  !مرگ بر رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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قطعنامه کنگره سوم حزب کار 
  )توفان(ايران

پيرامون فساد در 
 سرمايه داری نظام

 جمهوری اسالمی
  

– اختالس و کالهبرداری –پديده دزدی و ارتشاء 
فساد و قاچاق امری مرسوم و نهادينه شده در نظام

ابعاد گسترده جلوه های اين. سرمايه داری می باشد
ه جمهوری اسالمیپديده شوم درنظام سرمايه داران

ايران فراتر از مرزهای متعارف و معمولی
مناسبات سرمايه داری می رود و بقدری افزون می
باشد که دست اندر کاران نظام را مجبور به بازتاب

کمتر رسانه خبری. گوشه هايی از آن نموده است
را می توان يافت که روزانه اخبار اين گونه

سط مقاماتغارتگری های بی حد و حساب تو
درجه اول نظام ، آقازاده های هزار فاميل و اعوان

  .انصارشان در آن درج نگرديده باشد
نظر به اينکه مردم ايران هرگز خاطره اختالس

برادرزاده( ميليارد ريالی محسن رفيق دوست ١٢٣
 رئيس-رفسنجانی، فرمانده سابق سپاه پاسداران 

ز دالر، و کشف چمدان مملو ا) بنياد مستضعفان
های سبز فرزند حاکم زرخيز خراسان، حاکم مطلق

١۵با سرمايه ای بالغ بر ( بنياد قدس رضوی 
"نمک ناشناس"که توسط ماموران ) ميليارد دالر

  .برمال گرديد، را از ياد نخواهند برد 
نظر به اينکه ما فيای قدرت با سحرافسون گری

   ٧ادامه در صفحه ...،مذهب اسالم به ثروت 

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی. تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از . ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد،. رسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .هزينه گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

مپرياليسم و حکمتيسما

همدستان امپرياليسم و 
عراقاستعمار در   
  :نقل قولی از ديروز

 جدال با اسالمآمريکا وارد بنظر من“
اين يک جنگ قدرت. سياسی شده است

اين کشمکش منطقا به تضعيف. است
  .اسالم سياسی منجر ميشود

جنگ افغانستان بر سر تجديد تعريف... 
نقل(“رابطه غرب با اسالم سياسی است

از گفتار منصور حکمت در انترناسيونال
   .)١٣٨٠ مهر ٢٠هفتگی 

  :نقل قولی از امروز
یبرای غربی ها رسانه و دولتها“

یاسالم جريانات از خود دفاع توجيه
 پيش رای اسالم فاندمانتاليسم مقوله
 ضدی ها شاخه بتوانند تا اند آشيده
یها شاخه از رای سياس اسالمی غرب
 سازش و بست و بند اهل وی غرب پرو
 یغربی اقدرته سياست اين .آنند جدا آن
 مخرب تاثيرات بايد .آرد افشاء بايد را
یاسالم تروريسم دامنه گسترش در ان
 نشان خاطر مردم به رای سياس اسالم و

 وی اسالمی بنيادگراي آشيدن پيش .آرد
 بقاءی برای راه “بد و خوب “اسالم يا

 .استی سياس اسالمی ارتجاع جنبش
به قادر غرب حمايت بدونی سياس اسالم

ت و از مردم آزاديخواه وبقاء نيس
سكوالريسم و سوسياليسم بسرعت

یسياس دفتر (“.شكست خواهد خورد
اوت ٥ ايرانی آارگر آمونيست حزب

٢٠٠٥.(  
 کمونيست حزبی سياس دفتر پالتفرم“اخيرا 
٥در “ یاسالم تروريسم عليه ايرانی کارگر

اين پالتفرم.  منتشر شده است٢٠٠٥اوت سال 
تنها حرفهای.  نداردحرف جديدی برای گفتن

ارتجاعی گذشته را با البسه نوينی به بازار آورده
هدفش از اين کار باز گذاردن راه عقب. است

نشينی همراه با عقب نشينی سربازان آمريکائی

از عراق است و در ضمن می خواهد به
اعتراض دامنه دار مردم و پيروان حزبش که

تعمار وشاهد اين تناقضگوئيها و همدستی با اس
امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه و در بين

حزب کار. ايرانيان هستند گرد تسکين بپاشد
برای اينکه نشان دهد اين جريان) توفان(ايران

ارتجاعی تغيير ماهيت نداده و تنها مترصد تغيير
  .رنگ است به تشريح نظريات آنها می پردازد

در اين نقل قول دوم روشن شده است که تحليل
نخست رهبر گمراه آنها در مورد برخورد

خطا از کار در آمده“ اسالم سياسی“آمريکا با 
 ولی اين حزبی که مدعی شفافيت است واست

علنی گرائی را در راس خدمات خويش به دشمن
طبقاتی قرار داده است به روی خويش نمی آورد
به اين اميد که ادعای قديمی آنها به گورستان

 شود و کسی از آنها بازخواستفراموشی سپرده
در اين نقل قول دوم روشن شده. به عمل نيآورد

است که سخنی نه تنها از امپرياليست آمريکا در
 نيز“آمريکا“ بلکه واژه ،ميان نيست سهل است

 دولتها“واژه های کلی تر و بی هويت تر نظير  با
 و“قدرتهای غربی“  و يا“ یغربی ها رسانه و

  .جايگزين شده است“ حمايت غرب“يا 
روح نقل قول دوم انتقاد از دوستی است که نياز

 به وی توصيه می“حککا“به راهنمائی دارد و 
را تضعيف کند و نه“ اسالم سياسی“کند که 
اين تناقضات و آشفته فکريها از کجا. تقويت

ناشی می شود؟ حزب ما می کوشد به آن پاسخ
 تشکيالتدهد و چشم و گوش مردم را نسبت باين

  .باز کند
پيروان منصور حکمت اعتقادی ندارند که پديده
ای بنام امپرياليسم که ناشی از تکامل نظام
سرمايه داری است و صحتش از نظر علمی و

وجود، تجربه تاريخی به اثبات رسيده است
آن چه را که بشريت متمدن هر روز و. دارد

هر لحظه در عرصه جهان شاهد است و حس
. منکر می شود“اککح“، جريانی به نام می کند

آنها برای فريب مريدانشان به اين دروغ متوسل
می شوند که پرهيز آنها از استفاده از واژه
امپرياليسم بعلت سوء استفاده پوپوليستها از آن

آنها. استدالل سخيف و بزدالنه ايست. است
،واهمه دارند از اينکه بگويند با لنينيسم مخالفند

 واحد رادر کشور  سوسياليستیانقالب ه نظري
، اعتقادی به بروز رويزيونيسم درقبول ندارند

شوروی عليه هيتلر نازی، جنگ شوروی ندارند
را نه جنگی آزاديبخش عليه عفريت فاشيسم
بلکه جنگی برای تقسيم مجدد جهان می دانند

  ٩ادامه در صفحه ...  آنها هراس دارند.. .و
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