
 
 

 

  !ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

تخريب در جنبش صلح در زير 
به نفع “ جبهه سوم“لوای 

امپرياليسم و صهيونيسم 
  جهانی

  
سياست صحرای کربال يا سند سازی ناشی از

  بيچارگی سياسی
تفاده از انرژیپاره ای نيروهای سياسی که در امر اس

هسته ای به صورت مسالمت آميز سردرگم اند و
استداللی برای مردم ندارند ناچارند سند سازی کنند و
مستمرا به همان دروغهائی متوسل شوند که امپریاليسم و

آنها در بيانيه ها و اعالميه. صهيونيسم متوسل می شوند
 برهای خویش از این حق مسلم ایران که باید مجاز باشد

اساس حقی که قرارداد منع گسترش سالحهای اتمی در
اختيارش قرار داده تا از انرژی هسته ای بصورت صلح
آميز استفاده کند سخنی نمی گویند و از کنار برسميت
شناختن این حق مسلم ایران فرار می کنند و فقدان نظر
خویش را در پس همان دروغهای شاخدار آریل شارون

ايرانن می نمایند و مدعی می شوند که و جرج بوش پنها
آنها.  هستندمخالف بمب اتمی و آنها بمب اتمی می سازد

با تجاهل خود را به کوچه علی چپ می زنند که گویا
 با استفاده صلح آميز از انرژی هسته،ساختن بمب اتمی

برای. ای در نيروگاههای اتمی کوچکترین فرقی ندارد
ياسی که با حقيقت بيگانه انداین بزدلها و دروغگوهای س

سرنوشت آینده  سوخت انرژی ميهن ما ایران پس از
پایان نفت و گاز و بطریق اولی سرنوشت نسلهای بعدی

آنها ترجيح می دهند که. ایران کوچکترین ارزشی ندارد
ميهن عزیز ما همواره در زیر یوغ استعمار بيگانه باقی

آنها. دست یابندبماند و نتواند به استقالل اقتصادی 
اگر به. هستند“ دارسی“مریدان نوین و متمدن قرارداد 

آنها صدها بار دیگر نيز بگوئيد نظر شما در مورد حق
برسميت شناخته ایران و همه ممالک جهان در استفاده

 باز بی رابطه و،صلح آميز از انرژی هسته ای چيست
.هستندبزدالنه به شما می گویند که آنها مخالف بمب اتم 

نباید فکر کرد که آنها زبان فارسی را نمی فهمند و یا
آنها مامورند و معذور و! گوشهایشان سنگين است؟ خير

یا اپورتونيستهای پوست کلفتی هستند که بهر وسيله ای
٢ادامه در صفحه  ...  متشبث می شوند تا از زیر

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

حمايت از مبارزه مردم در آذربايجان مکمل 
 است“نفرت ملی“دامن زدن بهمبارزه برضِد

بی١٣٨٥ مورخ اول خرداد “ایران“نشریه دولتی 
 به مردم ترک،وجه به احساسات ملل غير فارست

این کار. زبان آذربایجان توهين روا داشته است
زشت نمی تواند مورد حمایت حزب ما که همواره
از تساوی حقوق ملل ایران پشتيبانی کرده است قرار

ما این اقدام نکوهيده را در اولين اطالعيه. گيرد
  . یم محکوم نمود١٣٨٥حزب مورخ  سوم خرداد 

این اقدام رژیم جمهوری اسالمی موجی از اعتراض
 بوجود، اروميه و تهراندر آذربایجان و بویژه تبریز

آورد و مردم به خيابانها ریخته خواهان مجازات
مردم آذربایجان و. روزنامه و برخورد به آن شدند

دانشجویان بدرستی خواهان استعفای وزیر ارشاد
زنامه فاشيستی توقيفرو“بودند و شعار می دانند 

وزیر ارشاد اسالمی که جلوی آزادی. “باید گردد
بيان را گرفته و حتی تارنماهای سازمانهای سياسی

، کوچکترینرا با صافی سانسور مزین کرده است
 بازرسی تارنماهائی که به صورتگامی در جهت

جوک به ملتهای ایران توهين های بی شرمانه روا
 ولی رژیم جمهوری اسالمی.می دارند برنمی دارد

به جای اینکه به درخواست منطقی مردم آذربایجان
پاسخ دهد مشتی رجاله و قوای سرکوبگر را به
ميدان فرستاد تا آنها را سرکوب کرده و جنبش را

آنها با شليک گلوله و ضرب و شتم. متوقف کنند
این. معترضين تعدادی زخمی و کشته بجا گذاشته اند

ت آميز رژیم به مقاومت بيشتر مردمسياست خشون
دامن زد و بسياری به حمایت از تظاهر کنندگان
برخاستند و مظاهر قدرت سياسی و مالی رژیم را به

  . آتش کشيدند
امسال صد سال از انقالب بزرگ مشروطيت ایران
می گذرد در آستانه چنين انقالب بزرگی توهين به

   مل هفتـــــاــ س – م شـدوره شــــ
 ٢٠٠۶ژوئيه  – ١٣٨۵تير  –٧۶ مارهـش

دسيسه صهيونيستها عليه تيم فوتبال ايران در مسابقات 
  جهانی فوتبال در شهر نورنبرگ

ب بررگخلق ترک زبان توهين مستقيم به انقال
انقالبی که خلق قهرمان. مشروطيت ایران است

آذربایجان. آذربایجان در آن نقش اساسی بازی کرد
.به نقطه عطف تاریخ مشروطيت ایران بدل شد
رژیم جمهوری اسالمی بجای تجليل از سالگرد

 کينه خلق آذربایجان را بدل،انقالب مشروطيت
اینگرفته و می خواهد نقش ارتجاعی روحانيت در 

انقالب را که سرانجام به اعدام آخوند مرتجع قرون
پرده پوشینوری منجر شد هللا وسطائی شيخ فضل ا

کرده و انتقام زخمی را که از این انقالب خورده
،تحریکات عليه مردم آذربایجان. است بگيرد

تدارکی برای ممانعت از برگزاری جشن بزرگ
مشروطيت است که چون خاری بر چشم روحانيت

همين اقدام خائنانه جمهوری اسالمی. رو می رودف
،که سنتهای انقالبی مردم ایران را خوار می شمارد
زمينه ای می گردد تا ارتجاع ناسيونال شونيسم از
آن به سود امپریاليستها و صهيونيستها و سلنت

ارتجاع اسالمی قادر نيست. طلبان استفاده کند
 انقالبی مردمخلقهای ایران را با تکيه بر سنتهای

،ایران بر ضد تجاوز افسارگسيخته بيگانه بسيج کند
. توده مردم ایران می ترسدزیرا این ارتجاع سياه از 

رژیم پان اسالميست جمهوری اسالمی مخالف آن
.است که از قهرمانان ملی ایران تجليل به عمل آید
،برای آنها چاقوکشان اسالمی نظير نواب صفوی

می و تروریستهای اخوان المسلمين و اماعبد خدائی
 همين.هستند“ قهرمانان ملی“ ،و موتلفه اسالمی

 به،سياست ضد ملی و دشمنانه با مردم ایرانزمين
آنجا منجر می شود که ناسيونال شونيستها از هر قوم

 در آستانه تجاوز امپریاليستی زمينه رشد و،و مليتی
  ۶فحه  ادامه در ص...  بروز پيدا کنند و موذیانه

دولت اسرائيل از فدراسيون فوتبال جهانی خواست
از شرکت تيم ملی فوتبال ایران در جام جهانی

آنها حمله به تيم ملی. فوتبال در آلمان جلوگيری کند
ایران را که نفس بقاء اش در ایران دستـاورد مبارزه
،مردم ایران عليه نظام جمهوری اسالمی بوده است
.مخالفت با رژیم جمهوری اسالمی جا می زنند
صهيونيستهای اسرائيل عمال همان سياستی را اعمال

المی  از ته قلب به آنمی کنند که رژیم جمهوری اس
تيم ملی فوتبال ایران همواره چون. رضایت دارد

خاری به چشم رژیم جمهوری اسالمی فرو رفته
آنها همواره شاهد آن بوده اند که تجمع مردم. است

در ورزشگاههای فوتبال و پيروزی تيم ایران در
رقابتهای ورزشی به صحنه مبارزه عليه رژیم

  .ه استجمهوری اسالمی بدل شد
استدالل صهيونيستها این بود که احمدی نژاد واقعيت
هولوکاست را افسانه خوانده است و به خاطر این
اظهار نظر احمدی نژاد باید تيم ملی فوتبال ایران را
تنبيه کرد و آنها را از شرکت در بازیهای جهانی

این پيشنهاد بقدری مسخره بود. فوتبال محروم کرد
روئی در جهان به حمایت از آنکه هيچ دولت و ني

.برنخواست و به ریش صهيونيستهای اسرائيل خندید
با فشار صهيونيستها به دولت آلمان تا از ورود تيم
فوتبال ایران به آلمان جلوگيرند کارشان به مسخره

زیرا طبيعتا افکار عمومی مردم. گی کامل رسيد
فشار صهيونيسم. آلمان را عليه خویش برانگيختند

جهانی بر این قرار گرفت که از بازی آزمایشی
سایر تيمهای قدرتمند فوتبال جهانی در آستانه جام

تا بخت تيم ایران. جهانی با تيم ایران ممانعت کنند
آنها در این. برای صعود به مرحله باالتر کاهش یابد

خرابکاری در بازی تيم فوتبال. امر موفق شدند
برعکس هر. داردایران ربطی به احمدی نژاد ن

پيروزی تيم ملی ایران تودهنی روشنی به رژیم
آخوندهاست که همواره در صدد آن بودند که فوتبال
را درایران از بين برده و از ورود زنان به

شرکت زنان در. استادیومهای ورزشی جلوگيرند
مسابقات فوتبال و بازی فوتبال بيک پرچم مبارزه

پيروزی. ل شده استعليه رژیم جمهوری اسالمی بد
و تقویت تيم ملی فوتبال ایران اقدامی ضد رژیمی و
در جهت تمایالت و احساسات سوزان مردم ایران
است که حيثيت آنها توسط امپریاليستها و

رژیم جمهوری اسالمی. صهيونيستها تحقير می شود
ایران هراسان است که مبادا تيم فوتبال ایران به

 یابد که وی قادر نباشدموفقيتهای چشمگيری دست
.احساسات عمومی مردم ایران را کنترل کند
صهيونيستها در واقع در همان مسيری حرکت می

      ٨ادامه در صفحه ... کنند که پان اسالميستها
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آنها می ترسند در مورد غنی سازی. اشاره می کنند
آنها. اورانيوم که حق مسلم ایران است اظهار نظر کنند

در این عرصه حتی از امپریاليستها که برای عوام فریبی
این حق را برای ایران برسميت شناخته اند ،و در حرف

فقط اسرائيليها تا کنون این حق را. یک گام هم عقب ترند
    .در کالم برسميت نشناخته اند

  افسانه همترازی فيل و فنجان
هيوالئی با همه امکانات نظامی و سالحهای کشتار

نتایج تکان. جمعی اش قصد دارد به ایران حمله کند
سخن. ن حمله از هم اکنون روشن استدهنده و وخيم ای

بر سر تغيير رژیم جمهوری اسالمی و جایگزینی آن با
سخن بر سر نابودی ایران. یک رژیم دموکراتيک نيست

سخن بر. و ميليونها ایرانی غير نظامی و بی دفاع است
حزب کمونيست“سر این نيست که شعبده بازان 

میریکا طرح می کنند که گویا تروریسم آم“ کارگری
، سخن بررا نابود کند تروریسم جمهوری اسالمی خواهد

بدستسر نابودی زیر ساختهای جامعه ایران 
 باید کور و یا شارالتان.استتروریستهای امپریاليستی 

سياسی بود که چنين جلوه داد که گویا ایران خطری برای
صلح جهانی است و تنها نابودی ایران تضمين کننده

کيهان لندنی سلطنت طلب در. خواهد بودصلح در جهان 
 خود در١٣٨٥ خرداد ٣ اردیبهشت تا ٢٨نشریه مورخ 

در“: تائيد نظریات مریدان منصور حکمت می نویسد
 تردیدی وجود ندارد که رژیمن هيچ کس کوچکترینذه

، به سالحهایاسالمی در پی آن است که برای بقای خود
ایل فرستادن آنها، به ویژه سالح اتمی و وسکشتار جمعی

روی هدفهای که بيرون از حيطه امنيت ملی تاریخی
این همان تبليغاتی است که در. “، دست یابدایران است

چند سال اخير امپریاليستها و بویژه صهيونيستهای
تا از ایران دیوی. اسرائيل مدام به آن توسل می جویند

د تابه بزرگنمائی مبادرت کنن. بيش از آنچه هست بسازند
هيوالی آمریکا و صهيونيسم اسرائيل در سایه آن پنهان

:مسئولين کيهان لندنی می آورند. شود و از نظر بيفتد
...، مردم جزیره بریتانيا در گذشته نه چندان دور“

ناسيونال“تهدیدی را که به وسيله هيتلر و نظریه 
نخبگانی.  وجود داشت دست کم گرفتنداو“ مزسوسيالي

ظر صاحب نظرانی را که خواستار توجه وبودند که ن
تاریخ... مقابله فوری به خطر هيتلر بودند رد می کردند

 آنها سعی دارند به.“ثابت کرد که آنها اشتباه می کردند
همه القاء کنند که ایران را باید به سرنوشت آلمان نازی

 همسنگ،خطر ایران. دچار ساخت و به ایران حمله کرد
 ایران“خطر“. جنگ جهانی دوم استخطر نازیها در 

بمب اتمی وی“ خطر“دیگر بر خالف تبليغات رایج 
، نفس بنيادگرائی مذهبی خطرناک است که بایدنيست

  .آنرا با حمله به ایران از بين برد
آن قدرتی که در جهان صلح جهانی را تهدید می کند و
بخود اجازه می دهد با قلدری برای تحقق منافع

امپریاليستی اش ممالک جهان را تهدید کند واستراتژیک 
همه مقررات و توافقنامه های جهانی را بزیر پا بگذارد و
به ریش حقوق ملل پوز خند زند و به صراحت این

امنيت“سياست آمرانه خویش را توجيه نماید و به بهانه 
، نامشهمه ممالک را تهدید و سرکوب نماید“ ملی

کومت خالی بند جمهوریامپریاليست آمریکاست نه ح
اسالمی که قدرتش قابل مقایسه با توان نظامی جبهه

این. مشترک امریکا و اروپا و اسرائيل نيست
امپریاليست است که دارای بمبهای اتمی و هيدروژنی و
نویترونی و صوتی و مينياتوری اتمی و شيميائی و
ميکروبی و سایر سالحهای تخریبی با قدرت باال و

این امپریاليستها. مهيب کشتار جمعی استسالحهای 
هستند که از قدرت عظيم تبليغاتی برخوردار بوده و با

  ٣ادامه در صفحه  ...  رسانه های قدرتمند تبليغاتی

 ایران است برای فرار از“کمونيست کارگری“حزب 
ه خود ساخته که با واقعيت ربطیاین بحث بيک واژ

ندارد متوسل می شود و به جنگ آسياب بادی می رود و
برای این. اعضایش را با این جعليات تعليف می کند

جریان حق برسميت شناخته شده ایران در استفاده
“بحران اتمی“مسالمت آميز از انرژی هسته ای تنها 

م اتمیسالحهای موهوخطر ناميده می شود و مرتب از 
ایران در تائيد حرفهای کونداليزا رایس و آریل شارون

همين رفتن به جنگ آسياب بادی از ترس. سخن می راند
حقيقتا.  پرده بر می داردآنهاادعاهای  بی محتوی بودِنو 

چه نيازی هست که بجای اظهار نظر در مورد حق
مشروع ایران و درخواست اجرای صریح و روشن

گسترش سالحهای اتمی به این جعلياتموافقتنامه منع 
متوسل شویم و از بحرانی سخن برانيم که تنها از نظر
صهيونيسم جهانی و امپریاليسم جهانی بحران است؟ این

این جعلياتی است که آنها با برچسب. بحران آنهاست
 می سازند تا سياستهای توسعه طلبانه خویش“بحران“

تاسيسات“ریاتشان از آنها در نظ. را به اجراء بگذارند
و نه از تاسيسات هسته ای“ هسته ای جمهوری اسالمی

کشور ایران سخن می گویند توگوئی پس از سرنگونی
رژیم جمهوری اسالمی مالها تاسيسات اتمی ایران را در
جيبهای گشاد عبای خود مخفی کرده  به لندن نزد آنها می

فهمنداین جاعلين ضد ایرانی و وطن فروش نمی . برند
،هيچکدام از تاسيسات ایران چه در عرصه صنایع نفت

،، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، فلزاتپتروشيمی
، و اراک، معادن اورانيوم یزدماشين سازی تبریز

اموال...  تاسيسات زیر بنائی کشور و،دانشگاهها
خصوصی جمهوری اسالمی و مالها نيست و نبوده

ِ و دیگر اقشار ارگرطبقه کدستآوردهای اینها ، است
که از ثروت مادی و معنوی خویشایران است  خلقهای 

.آنها را بنا کرده اند و از جان دل از آنها حفاظت می کنند
دستآوردهای. حاصل دسترنج صدها ساله آنها می باشد

خلق ایران را به نام اموال جمهوری اسالمی ثبت کردن
وسط اسرائيلصدور جواز اخالقی بمباران هوائی آنها ت

برای کسانيکه ضد ایرانی هستند مشکل است منابع. ستا
این مزدوران. و منافع ایرانی را به رسميت بشناسند

اسرائيلی از هم اکنون در پی ایجاد افکار عمومی کاذب
هستند تا نابودی این تاسيسات را توسط بمب افکنهای
اسرائيل نابودی اموال آخوندها و نابودی ریشه های

به فرهنگ لغات آنها دقت کنيد.  جا بيندازند“حرانب“
نا گفته روشن است که. فرهنگشان فرهنگ عبری است

رژیمهائی اعم از سلطنتی و اسالمی و ستون پنجمهائی
 ایران رفتنی اند ولی“کمونيست کارگری“نظير حزب 

این. مردم ایران زنده اند و کشور ایران باقی ماندنی است
ستآوردهای خلقهای ایران بهر قيمتاست که باید از د

این دستآوردها در مالکيت عمومی مردم. حمایت نمود
.این تاسيسات متعلق به مالها نيستند. ایران قرار دارند

ولی  این گماشتگان صهيونيسم هدفشان مشوب کردن
، نهنه ایران“: به این خواست آنها توجه کنيد. افکار است

 نباید سالح اتمی داشتهآمریکا و نه هيچ کشور دیگری
پروژه اتمی جمهوری اسالمی باید فورا متوقف. باشد
قياس باید ميان دو کشوری انجام شود که هر دو. “..شود

نه ميان کشوری که فاقد بمب اتمی و. بمب اتمی دارند
این قياس مع. کشوری که دارای صدها بمب اتمی است

می کند کهلم حکم اعقل س. الفارق برای فریب مردم است
ایران فاقد بمب اتمی با آمریکای دارای صدها بمب اتمی

، بلکه اسرائيل دارای بمب اتم با آمریکامقایسه نشود
 ولی نيت نگارندگان این بيانيه ارتجاعی.مقایسه شود

آنها بجای اظهار نظر. ء دروغ در افکار عمومی استالقا
ومدر مورد حق مسلم ایران پيرامون غنی سازی اوراني

پروژه“بخاطر تامين انرژی ایران برای نسلهای آینده به 
 که پروژه ای موهومی است“اتمی جمهوری اسالمی

  ...تخريب در جنبش
و امر ماهيتاآنها د. بار اتخاذ موضع روشن فرار کنند

متفاوت را از ترس اتخاذ موضع صریح عمدا مخلوط می
آنها با این جعليات از بيان نظر خودشان به مردم. کنند

ایران فرار می کنند و سرانجام نمی گویند که آیا ایران
دارای حقوق مسلمی در عرصه جهانی و در موافقتنامه
نهای بين المللی بطور کلی هست یا نيست؟ آنها روش
نمی کنند که امپریاليستها و صهيونيستها بچه مناسبت از
.این حقوق برخوردارند و ایران نباید برخوردار باشد

که“ حزب کمونيست کارگری“جریان معلوم الحالی بنام 
 بنفع امپریاليست آمریکا و صهيونيسم“جبهه سومی“یک 

اسرائيل علم کرده است تا در جنبش صلح خرابکاری
 ترجيح،اظهار نظر صریح در این عرصهبجای ، کند

:می دهد  سری به صحرای کربال بزند و مدعی شود
خلع، طرفداران ، آزادیخواهاناین جبهه سکوالرها“

، مخالفين ميليتاریسم دولتیسالح اتمی همه کشورها
باید از. می باشد“ ...،، مخالفين تروریسم اسالمیآمریکا

الح اتمی همهخلع سآنها پرسيد که طرح بی معنای 
 گمنام و با نام مستعار چه ربطی به ایرانیکشورهای

باید از آنها پرسيد که به چه. دارد که فاقد بمب اتمی است
دليل این جریان ساخته و پرداخته دست اسرائيل از خلع
سالح اتمی موهومی ایران یاد می کند ولی خلع سالح

را در پشت اظهار نظرهای کلی می اتمی اسرائيل
“متمدن و مترقی“باید از آنها پرسيد این جریان . پوشاند

به چه دليل با فنآوری هسته ای و فنون مدرن علمی در
در عرصهو عرصه استفاده صلح آميز از نيروی اتمی 

 باید از.تهيه انرژی و علوم پزشکی و غيره مخالف است
آنها پرسيد که منابع آنها مبنی بر این ادعا که ایران بمب

از“ موساد“و “ سيا“ی دارد بغير از سازمان اتم
آیا این مخالفت با خلع سالح اتمی دشمنی باکجاست؟ 

کشورهائی نيست که فاقد این توانائی ها بوده و برای
کسب آن در حال تالشند؟ روشن نيست که ضرورت
وجود این بی شناسنامه ها ی بزدل و بيچاره سياسی که

ای مردم را ندارندجرات اظهار نظر روشن سياسی بر
  .برای چيست؟

  “مسلم تر“حقوق مسلم و حقوق 
پاره ای از آنها برای فرار از موضع گيری مشخص به

حقوق بشر“گرد و خاک مشغولند و به شما می گویند که 
 ماست و یا“تشکل حق مسلم“ ماست و یا “حق مسلم

معلوم.  ماست“تساوی حقوق زن و مرد و حق مسلم“
 که تا به این حد برای کسب حقوق مسلمنيست که این عده

شان فعاليت می کنند و حساسند و همه این حقوقهای مسلم
را بدرستی برسميت می شناسند به چه دليل حاضر نيستند
برای کسب حق مسلم دیگرشان از امپریاليسم و

مگر استفاده صلح آميز از. صهيونيسم مبارزه کنند
 نيست که همهانرژی هسته ای حق مسلم مردم ایران

موافقتنامه های بين المللی بر آن صحه گذارده است؟
 زیاد هم مسلم نيست و یا،ظاهرا برای برخی حقوق مسلم

اینکه حقوق ها به مسلم  و مسلمتر تقسيم می شوند و تنها
 آنها طالب بردگی.حمایت کرد“ مسلمتر“باید از حقوق 

رت عينایران و پذیرش یوغ استعمارند و این پذیرش اسا
آزادیهای سندیکائی و“ و یا “حقوق بشر“استقرار 

. قلمداد می شود و باید مرجح شناخته شوند“دموکراتيک
آنها که از حمایت حقوق مشروع ایران به بهانه حضور
رژیم ارتجاعی و سرکوبگر سرمایه داری جمهوری

 نمی توانند در ادعای طلب سایر،اسالمی طفره می روند
 ایران صميميت داشته باشند و جلبحقوق مسلم مردم

آنها فقط خجالت می کشند آمریکا را رسما. اعتماد کنند
  . به ایران دعوت کنند

  در خدمت جنگ روانی امپرياليستها و صهيونيستها
جریان مسخره ای که حامی اسرائيل و امپریاليسم بنام

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران



  - ٣ -                               صفحه                          توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                   ١٣٨۵ تير – ٧۶شماره 

دخالت در سرنوشت مردم کشورتان در مبارزه بی امان
چهره آنها را از. عليه امریکا و اسرائيل منع می کنند

امپریاليست و نه اسرائيلآنجا بشناسيد که نه آمریکا را 
آنها را از آنجا بشناسيد که چهره .را صهيونيسم می دانند

ميان رژیم جمهوری اسالمی و کشور ایران فرقی نمی
   . گذارند

آنها برای حذف جمهوری اسالمی خواهان حذف مردم
  .ایران هستند

  ماهيت اين جنگ چيست
ماهيت این جنگ به ماهيت اهداف این جنگ بر می

در یک طرف امپریاليسم خونخوار و جهانخوار. گردد
رار دارد که می خواهد بر جهان مسلط شود وآمریکا ق

در طرف دیگر یک رژیم ارتجاعی اسالمی که حقوق
آنچه مسلم. دموکراتيک مردم ایران را سرکوب می کند

است این است که این رژیم جمهوری اسالمی نيست که
، این امپریاليستخطری برای صلح جهانی است

ان که حقآمریکاست که غنی سازی اورانيوم را در ایر
 به توسعه مناطقاکشور ماست دستاویز قرار داده تمسلم 

این امپریاليست آمریکاست که همه. نفوذ خود بپردازد
پژوهشهای هسته ای را چه در عرصه دانشگاهی و چه
در عرصه صنعتی در ایران محکوم می کند و تحصيل
دانشجویان ایرانی را در رشته فيزیک اتمی ممنوع می

امپریاليست آمریکاست که طلب می کند تااین . داند
  . صنایع شيميائی و بيولوژیک در ایران تعطيل شوند

واژه علمی و شناخته شده“ حزب کمونيست کارگری“
 و برای تحریف ماهيترا استعمال نمی کندامپریاليسم 

“ميليتاریسم دولت آمریکا و متحدینش“جنگ به کلمات 
یکا و متحدینش کهنظاميگری دولت آمر. متوسل می شود

می تواند گذرا و نه ماهوی باشد در عين اینکه گواه آن
برای... ، استراليا و، اروپااست که ماشين جنگی آمریکا

نابودی ایران و نه جمهوری اسالمی ایران آماده می
معيوب ارزیابی از پدیده ای است که جنگبيان ، شوند

 نهفتهطلبی و توسعه گری و تقسيم جهان در طبيعت آن
 امپریاليست آمریکا نه از ره کينه بهنيش عقرِب. است

جرج.  بلکه ناشی از طبيعت آن است،جمهوری اسالمی
بوش بعنوان نماینده امپریاليسم با چنگيزخان و آتيال و

ماهيت امپریاليست آمریکا صرفا. حتی ناپلئون فرق دارد
این تحریف برای کسب حيثيت از. نظاميگری وی نيست

  . هيوالستاین 
تهدید آمریکا برای تجاوز به ایران بر خالف تبليغات

 آنطور که ماموران“خطر اسالم سياسی“دروغگوها از 
ستون پنجم آمریکا و اسرائيل تبليغ می کنند ناشی نمی
شود از ضرورت توسعه سرمایه  و کوبيدن موانع راه

لشگر کشی. گسترش آن در منطقه ناشی می شود
“دلسوختگی“یکا به منطقه ناشی از امپریاليست آمر

 در ایران و“حقوق بشر“امپریاليسم برای عدم اجرای 
اجرای شکنجه های قرون وسطائی در زندانهای

ما ایرانیِ   زیرا حقوق بشر.  ایران نيست“گوانتاناموئی“
این. ها هيچوقت برای امپریاليستها ارزش نداشته است

المی حکومتیورش تجاوزکارانه ناشی از ماهيت اس
عربستان سعودی و پاکستان و امارات. ایران نيست
 و کویت این متحدین بی برو، افغانستانمتحده عربی

برگرد ماشين جنگی امپریاليست آمریکا بمراتب  از
این. ایران اسالمی تر و بنيادگراتر و ارتجاعی ترند

“هيوالی“کوبيدن بر طبل جنگ ناشی از این نيست که 
برای آغاز جنگ جهانی و تهدیدی مهيبایران خطری 

برای صلح جهانی است و یا اینکه ایران بر خالف
بين الملل حمایت می“ تروریسم“؟ از !آمریکا و اسرائيل

ایران سد راه توسعه بی مانع واقعيت این است که . کند
ایران امنيت سرمایه.  سرمایه جهانی در منطقه است
ابع اوليه ایران که موردمن. جهانی را به خطر می اندازد

نياز امپریاليستهاست هنوز به دست بانک جهانی و

 

صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی نيافتاده
است تا خصوصی شود و توسط سرمایه هنگفت بين

ایران حتی اگر تمام برنامه های هسته. المللی بلع گردد
به اینای مسالمت آميز خویش را نيز بدور بياندازد و 

، همانگونه که در مورد قبولخيانت ملی تن در دهد
پرونده الحاقی تن در داد، باز امپریاليست آمریکا دست

 حتی اگر رژیم ایران توسط طبقه کارگر.بردار نيست
ایران سرنگون شود و یا یک حکومت کمونيستی در
ایران بر سر کار آید باز امپریاليست آمریکا دست بردار

ه های تهدید آميزش را عليه یک حکومتنيست و نعر
انقالبی صدها بار رساتر ساخته در پی جعل مدارک

، حتی اگر در ایران یکجدید برای تجاوز بر می آید
بورژوا دموکراتيکی نظير ونزوئال بر سر کار آیدرژیم 

باز آمریکا دست بردار نيست و به کودتا و جنگ دست
 پنجم صهيونيستهازیرا بر خالف آنچه ستون. خواهد زد

 مبارزه ایکه در خاورميانه در،در ایران تبليغ می کنند
ميليتاریسم“و “ اسالم سياسی“گرفته است نزاع ميان 

دو“، “دو قطب ارتجاعی“و یا مبارزه ميان “ آمریکائی
اگر در ایران یک قطب انقالبی. نيست“ قطب تروریسم

قمه ای نيزنيز بر سر کار آید از ولع غارت امپریاليستی ل
این. کاسته نخواهد شد و تازه خطر جنگ تشدید می شود

تئوریهای ارتجاعی پوششی بر ماهيت جنگی است که
.می رود تا از صورت بالقوه به صورت بالفعل در آید
امپریاليست آمریکا خواهان تثبيت شرایطی در ایران و
منطقه است که منافع استراتژیک وی را از نظر سياسی

جنگ طلبی امپریاليست آمریکا. دی تامين کندو اقتصا
و“ تروریسم اسالمی“برخالف عوامفریبان در دشمنی با 

امپریاليست آمریکا در منطقه. نيست“ اسالم سياسی“یا 
می خواهد منابع سوخت منطقه. منافع استراتژیک دارد

را در چنگ خویش بگيرد و سایر رقبا یعنی اروپا و چين
واهد مانع شود تا پشتوانه دالرمی خ. را کنترل کند

،آمریکا که نفت منطقه است با تبدیل بهای نفت به یورو
اعتبار جهانی خویش را از دست داده و به یک تکه کاغذ

وی می خواهد منابع اورانيوم مهم و. پاره بدل شود
استراتژیک ایران را مانند زمان شاه و یا مس سرچشمه

يست آمریکا به ایرانامپریال. را در دست داشته باشد
با این سياست است که.    بدون ایرانی عالقمند است

مامورین خویش را می فرستد تا در یک جنگ روانی نا
برابر در مورد ماهيت جنگ دروغ پراکنی کنند و در
مردم القاء کنند که تجاوز آمریکا به ایران نجات بشریت

 خواهدایرانيها را کامياب. است و ممانعت از جنگ است
در خانه هر کس یک سطل نفت تحویل می“ساخت و 

فرصتیک “ انقالبيون“و گویا این حمله به  .“هند
تاریخی می دهد تا رژیم جمهوری اسالمی را سرنگون

این افسانه ها. بسازند“ یک دنيای بهتر“ و از ایران کنند
حزب کمونيست کارگری“ستون پنجمی در ایران بنام را 

بسطانی ضد ایرانی و وطن فروش است که سازم“ ایران
 تا خطر موهوم ایران را با خطر واقعی.می دهد

آنها، امپریاليست متجاوز و جنایتکار آمریکا همسنگ کند
 باید در،همتراز کنندفنجان  را با فيلناچارا برای آنکه 

 بادکنکی بدمند تا به بزرگی فيل شود و این فيل رافنجاِن
دام عقل سالمی قبول می کند کهوگرنه ک. هوا می کنند

این ایران است که دنيا را به لبه پرتگاه جنگ جهانی
بزرگ و خطرناکهای “ قطب“کشانده است و یکی از 

 و همه بشریت را به مرگ تهدید میارتجاع جهانی است
 جنگ، کدام عقل سالمی می پذیرد که جنگ کنونی.کند

 و ماجهانی ميان دو قطب بزرگ ارتجاع جهانی است
ایرانی ها با آن کاری نداریم و در آن دخالتی نخواهيم

، دعوای بوش با خامنهاین دعوا به ما مربوط نيست. کرد
 به ریش چنين تئوریهای ارتجاعی باید خندید که.ایست

حتی واضعين آنها نيز به آن در ته دل خویش اعتقادی
  ۴ادامه در صفحه  ...  چنين قطب سازیهای. ندارند

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

 ...تخريب در جنبش
بخشی،  در پی ساختن افکار عمومی و جعليات هستند

اپوزیسيون خود فروخته ایران را خریده اند تاناچيز از 
این امپریاليست است که این بمبها. شان یار جمع کنندبرای

را در جنگ کره و ویتنام و در جنگ جهانی دوم بکار
برده و استفاده آنرا توسط صدام حسين عليه ایران مجاز

این امپریاليست است که به هيچ قيد اخالقی. دانسته است
متکی نيست و با بيرحمانه ترین وضعی به کشتار انسانها

تاها و حمایت از شکنجه گران دست زده و میو کود
این ایران نيست که آمریکا را با موشکهای فکسنی. زند

شهاب و شمشيرهای شکسته و بمبهای نساخته اتمی و
شيميائی و بيولوژیک و رجزخوانيهای بی موقع تهدید

که جهان را به ورطهایران نيست کشور ، این می کند
، این امپریاليستشاندجنگ خانمانسوز و ویرانی می ک

آمریکاست که به بهانه خطر موهوم ساختن بمب اتم
 شمشيرهای،در ده سال آیندهآنهم احتماال  ،توسط ایران

.خویش را برای گسترش مناطق نفوذ خویش تيز می کند
افسانه همترازی فيل و فنجان کشيدن پرده استتار بر

پریاليسم درمقاصد امپریاليستها  و کم بها دادن به مقام ام
آنها که این تئوریها را برای فریب. این ارزیابی است

افکار عمومی ساخته اند و تالش دارند تا در واقع از
شدت مبارزه مردم ایران عليه امپریاليست آمریکا و
صهيونيسم اسرائيل بکاهند خودشان اعتراف می کنند که
یلچنانچه جنگ در گيرد این ایران است که به ویرانه تبد

این مردم ایرانند که به صورت ميليونی به قتل. می شود
 ميليون انسان است که به٧٠این سرنوشت . می رسند

قعر تاریکی کشيده می شود و به عصر حجر پرتاب می
پس اگر چنين است که صد البته چنين است آنوقت. گردد

 نمی تواند قابل قياس و یکسانفنجان با آن  فيلخطر این
 کشور،قت جمهوری اسالمی در خطر نيستآنو. باشد

آنوقت ما از آنها می. ایران است که در خطر است
خواهيم که لطفا درجه و شدت خرابی ای احتمالی را که
ایران در لس آنجلس و یا شيکاگو و نيویورک باعث خواد

“فنجان“شد به ما تخمينا نشان دهند تا ما بپذیریم که این 
همترازاست و بشریت را خطرناک  صلح جهانیبرای 

باید کسی ماليخوليا داشته باشد. امپریاليستها تهدید می کند
جنگ که در گرفت خشک. که این همه خيالپردازی کند

موشکهای هوشمند امپریاليستها. و تر با هم می سوزد
هنوز آنقدر هوشمند نيستند تا سرکردگان و اندیشمندان

ستچين و پيدا وبنيادگرایان مذهبی را جستجو کرده د
نابود نموده و پولهای نقدشان را به حساب مردم ایران
.واریز نمایند و نيروهای انقالبی را بر سر کار آورند
ولی آنها آنقدر هوشمند هستند که در کنار نابودی

، سایر تاسيسات صنعتی و غيرتاسيسات هسته ای ایران
گراههااعم از پلها و بيمارستانها و بزرصنعتی ایران را 

که بازسازی دوباره آنها ثروت فراوان به جيبهای
 تشخيص دهند وامپریاليستها سرازیر می کندشرکتهای 

، افغانستان و عراقمانند تاسيسات مشابه در یوگسالوی
آن سازمانهای سياسی ایرانی که بر. آنها را نابود کنند

این حقایق چشم می پوشند و به ابعاد فاجعه ای که
ستها و صهيونيستها می توانند در ميهن ما بوجودامپریالي

آورند و آنرا کتمان می کنند و یا توجه کافی به آن مبذول
آنها. نمی دارند یا ابله سياسی اند و یا مامور و معذورند

 هوا می کنند درفيل آمريکا را در مقابل  ايران“فيل“که 
برای توجيه تجاوز. پی توجيه تجاوز آمریکا هستند

یکا قبول کرده اند که بجای جرج بوش و کالين پاولآمر
خودشان دروغ و دغل دست پا کنند و این جعليات را به

چهره این عده را. خورد افکار عمومی مردم جهان بدهند
اسالم“ نزاع از“ دو قطب“از آن جا بشناسيد که از نزاع 

قطب“نزاع دو از “ ميليتاریسم آمریکا“و “ سياسی
سخن“ تمدن“و “ بربریت“ جنگ ، از “تروریسم
 چهره آنها را از آنجا بشناسيد که شما را از.ميرانند
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  خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيمماخواهان  

برای رهائی  ون ميان مبارزات مردم ایرااین در “
در. آزادی نقش برجسته و تعيين کننده ای ایفاء می کند

ایران سالهاست یک جنبش اجتماعی وسيع عليه حکومت
اسالمی و برای رسيدن به آزادی و برابری در جریان

پيروزی اين جنبش بر جمهوری اسالمی يک. است
- پاسخ موثر و تعيين کننده ای به دخالتگريهای سياسی

 و با صطالحيکا برای تغيير حکومتنظامی آمر
و تحميل حکومتهای دست ساز“ صدور دموکراسی“

از بيانيه حزب(“ارتجاعی به جوامع دیگر خواهد بود
   ).تکيه همه جا از توفان(، )کمونيست کارگری

جنبش اجتماعی در ایران که مخالف رژیم جمهوری
اسالمی است از بدو انقالب وجود داشته است و همواره

ای آزادیهای دموکراتيک و رهائی از چنگال جمهوریبر
این جنبش. اسالمی جنگيده است و قربانی داده است

همان جنبشی است که مدتها بعلت فقدان رهبری قدرتمند
کمونيستی در ایران فریب استحاله چيها را خورد و

این جنبش فاقد تشکل سراسر و. بتدریج از آنها دل برکند
برآمدش در شرایط عادی مسلما. تانضباط انقالبی اس
این جنبش هرگز بيان نکرده است که. سرکوب می شود

در صورت تجاوز آمریکا به ایران و نابودی هستی
. منصور حکمت می شود“جبهه سوم“ایرانيان عضو 

حساب باز کردن بر روی جنبش موهومی فقط یک اقدام
ولی در این گفتار تدوین کنندگان. عوامفریبانه است

 واقعيت دیگری کتمان شده که“جبهه سوم“برنامه این 
تدوین. آنرا به حساب مردم بيچاره ایران می گذارند

پاسخ“کنندگان این سند به صراحت می گویند که برای 
نظامی-موثر و تعيين کننده ای به دخالتگريهای سياسی

در این جا سخنی از. باید رژیم را تغيير داد“ آمريکا
جنبش آزادیخواهانه ملتی که قرنها برایبسيج مردم و 

 در مقابل امپریاليسم و،استقاللش رزميده است
، سخن بر سر این است که آن جنبشصهيونيسم نيست
را به سمت همدستی با امپریاليستها“ اجتماعی مفروض

وضعيتی. و اسرائيلی ها سوق دهيم تا نجات پيدا کنيم
ریاليسم جهانیدارد تصویر می شود که ماشين جنگی امپ

به ایران حمله کرده است و ما باید در عوض مقاومت در
.همدستی با امپریاليستها به تغيير حکومت بپردازیم

 وموثر و تعيين کننده بودهآنوقت پاسخ ما به زعم آنها 
ماشين جنگی امپریاليستها به دخالتگریهای خویش خاتمه

 رژیمهم. می دهند و به خانه های خویش بر می گردند
سرنگون شده است و هم جلوی تجاوز و دخالتگری

آیا مطالعه این همه. نظامی گرفته شده است-سياسی
شگفت“ انقالبی“آسمان ریسمان بافی برای توجيه خيانت 

   آور نيست؟
در“ غير مارکسيستی“سلطنت طلبان نيز با زبانی 

 از“ککا.ح“حاليکه ناچارند برای رد گم کردن مانند 
 مایه بگذارند بسيار روشن“جنبش“ و “لتم“، “مردم“

سخن می گویند و امپریاليستها را به تجاوز به ایران و
ما باید با صراحت“ :نابودی ایرانيان دعوت می کنند

کامل و استحکام بيان به دنيا اعالم کنيم که جز تغيير
رژیم در ایران هيچگونه راه حل دیگری نه به سود

از مدت می تواند به صلح وایرانيان است و نه در در
کيهان لندنی(“آرامش در جهان و در منطقه کمک کند

  :ویا در جای دیگر). ١٣٨٥ خرداد ٣ اردیبهشت تا ٢٨
از آنجا که نظام جمهوری اسالمی برای صلح جهانی و“

، منشورمی و واقعی استئآرامش منطقه یک خطر دا
سازمان ملل متحد صریحا چنين اختياری را به شورای

، براندازی نظام جمهوری اسالمی باامنيت داده است
آراء ملت ایران و با کمک اعضاء دائمی شورای امنيت

 وهاز طریق مراجعه به آراء عمومی سالمترین شيو
برخورد با این سرطان سياسی در قلب خاورميانه

خوانندگان توجه دارند که بيچاره ملت و). همانجا(.“است
  . نبودن عریضه عنوان می شودرای وی فقط برای خالی

 ...ب در جنبشتخري
تجاوز نظامی و بربرمنشانه به.  ارتجاعی تازه گی ندارد

قطب خطرناک صدام" عراق نيز تحت لوای مبارزه با 
سالحهای کشتار جمعی“که صلح جهانی را با " حسين
  .انداخته بود، صورت گرفت" خطر"  به “اش

  جبهه موهوم سوم
 سخن می رانند که“جبهه سومی“آنها مرتب از تشکيل 

آنها می. گویا در جریان دعوای دو دزد برنده است
“جبهه موهومی سوم“خواهند چنين جلوه دهند که گویا 

در ميان دعوای دو دزد سر می رسد و غنایم راآنها 
برای خویش می برد و سر جمهوری اسالمی و
امپریاليستهای جهان و آمریکا و صهيونيسم اسرائيل را

“جبهه سوم“وه می دهند که آنها چنين جل. کاله می گذارد
قدرت است و تنها مترصد موهومی آنها در آستانه

ریاليست آمریکاست تا قدرت سياسیپتلنگری از جانب ام
 و بر سر کار آید و آنوقترا از دست آخوندها گرفته

گوشی تلفن را بردارد به کوفی عنان و جرج بوش تلفن
.گردیدبه خانه های خود بر!  تجاوز موقوفکرده بگوید

و اضافه کند حال که یک رژیمی در ایران سر کار است
 و ازمردم ایران را اجراء می کند“ مسلمتر“که حقوق 

حق مسلم مردم ایران گذشته است، لطفا به خانه های
آیا واقعا نباید به حال زار و نزار این. خویش برگردید

  ابلهان سياسی گریست؟ 
 شما در آستانه قدرت“جبهه سوم“باید پرسيد که اگر این 

است به چه دليل قدرت سياسی را به کف نمی گيرد و این
رژیم سفاک جمهوری اسالمی را سرنگون نمی کند تا
آنها قادر نباشند در جهت خيانت ملی گامهای بزرگتری
بردارند و از حقوق مسلم مردم ایران یکی بعد از دیگری

ردم ایرانصرفنظر کنند؟ آیا این تاخير شما خيانت به م
  نيست؟

باید پرسيد که اگر این جبهه قدرتمند سوم موهومی شما
در آستانه قدرت است و با ُپخی رژیم جمهوری اسالمی
را سرنگون می کند به چه دليل کار را تمام نمی کنيد تا
حداقل به خيال خودتان از تجاوز امپریاليستها به ایران

  جلوگيری کرده باشيد؟
ین جبهه موهومی سوم را برای اینحقيقت این است که ا

ساخته اند که مردم را از مبارزه عليه امپریاليسم متجاوز
“انقالبی“باز دارند و از شدت این مبارزه بکاهند و آب 

مگر می شود با سياست.  بریزندامپریاليستهابه آسياب 
 مردم“نه قم خوبه و نه کاشون لعنت به هر دو تاشون“

 نظاره گری تشویق کرد و آنها راایران را به بيعملی و
 ابتکار عمل را از،پی نخود سياه و موهومات فرستاد

دست آنها گرفت و آنها را به عدم مداخله در سرنوشت
سياسی خویش دعوت کرد؟ و آنوقت دست تبليغات
امپریاليستها را باز گذاشت تا به این بهانه های ابلهانه

قعی ضد از ایجاد یک جبهه بزرگ وا“انقالبی“
امپریاليستی و ضد صهيونيستی عليه تجاوز به ایران جلو
گيرند؟ اخالل در مبارزه متحد و گسترده ضد
امپریاليستی و بخاطر صلح خدمت روشن به ارتجاع و
امپریاليسم و اتفاقا تحکيم رژیم جمهوری اسالمی است
که تهدیدات امپریاليستها را بهانه فشارهای داخلی خویش

، حمایت از صلح کهممانعت از جنگ. ستقرار داده ا
نقش بزرگ بازدارنده در تحقق سياستهای امپریاليستی

می کند سياستی است که بنفع مبارزات مردمکرده و ایفاء 
 سياست تير هوائی به آمریکا.ایران و آینده کشور ماست

و تير زمينی به جمهوری اسالمی سياست تيری است که
  . ان نشانه گرفته می شودبه قلب مبارزات مردم ایر

جبهه تخيلی است.  آنها وجود خارجی ندارد“جبهه سوم“
که آنها می خواهند برای باز کردن راه امپریاليستها به

اطالعيه تشکيل“باین رهنمود آنها در . ایران تاسيس کنند
:توجه کنيد“ جبهه سوم در برابر دو قطب تروریستی

: در سند خود در تائيد همين سياست می آورد“ککا.ح“
حمایت از مبارزات مردم ایران برای رهائی و آزادی و“

برقراری حکومتپيروزی آن بر جمهوری اسالمی و 
 در مقابله بامستقيم خود مردم گام تعيين کننده ای

اسالمی و ضربه قاطعی به تروریسم قلدرمنشی آمريکا
تکيه از(.“در منطقه خاورميانه و در جهان خواهد بود

  ).توفان
برای مقابله با قلدرمنشی. مضمون گفتار آنها روشن است

آمریکا مردم ایران باید با مبارزات مستقيم خویش در
درجه نخست رژیم جمهوری اسالمی را سرنگون کنند تا

ل وپيام این یاران اسرائي. مانع تجاوز آمریکا شوند
فرستادن بخشی از ناراضيان و. محاسبه آنها روشن است

 و“مردم ایران“منتقدین به جلوی گلوله پاسداران بنام 
هموار کردن راه ورود سربازان ،“اتحاد شمال“

شوخی است اگر کسی بخواهد به. آمریکائی به ميهن ما
مردم ایران القاء کند که تو گوئی رژیم جمهوری اسالمی

الواسطه سقوط قرار دارد و در شرایط تجاوزدر آستانه ب
امپریاليستها به  ایران مبارزات مردم ایران در جهتی
.خواهد بود که رژیم جمهوری اسالمی را سرنگون کند
این تئوری من در آوردی نه تنها از نظر سياسی ابلهانه

 با واقعيت روز جامعه و با آشنائی با روحيه مردم،است
  .ض فاحش قرار داردایران نيز در تناق

و استفاده، به تاخير انداختن آن سياست ممانعت از جنگ
 راه،بسيج توده های مردم در این جهتاز فرصت برای 
.با امپریاليسم و جمهوری اسالمی استصحيح مبارزه 

در صحنه. بر ویرانه های ایران نمی توان انقالب کرد
 امورسياسی ایران نيروی مستقل سومی که بتواند زمام

را بالواسطه به کف آورد و بعنوان مهره قابل محاسبه ای
این. در شطرنج سياسی مطرح باشد حضور واقعی ندارد

 است“ککا.ح“تصور فقط در مغزهای پوسيده رهبران 
چهار تا. که به وطن فروشی خویش افتخار می کنند

نصفی آدم فاقد پایگاه توده ای و گمنام نمی توانند جبهه
توده هائی که فقط در ذهن آنها وجود دارندسومی از 
حقيقتا قدرت تخيل خارق العاده ای برای چنين. خلق کنند

با افسانه سرائی که نمی توان. رویاهائی الزم است
نه نيروهای سياسی و نه مردم ایران. تاکتيک معين کرد

در پس فردای فاجعه. این قصه گوها را جدی نمی گيرند
تا مورد پرسش و“ انقالبی“کجایند این حضرات 

 فعاليت تخریبی آنها در.بازجوئی مردم ایران قرار گيرند
.بهترین حالت همدستی با امپریاليسم و صهيونيسم است

 بارها اعالم کرده است که تعلق خاطری به“ککا. ح“
ميهنپرستی را مذموم شمرده و از. ایران ندارد
رای اینب. حمایت کرده است) جان وطنی(کسموپليتنيسم

منحرفين طبيعتا هرگز نمی تواند مفهوم استقالل و
مبارزه ملی و منافع ملی و تماميت ارضی معنی داشته

آنها از نظر نظری نيز همدست امپریاليسم و. باشد
 آنها جبهه ای برای“جبهه سوم“. صهيونيسم هستند

خرابکاری در مبارزه جهانی ضد جنگ و جنبش جهانی
  .   صلح است

روشن است تئوری جبهه موهوم سوم تئوریحقيقت 
انقالبی نماهای سترونی است که باکره گی سياسی خویش
را به معرض تماشا گذارده اند و چون پيردختران باکره
ناکامی می مانند که در گورستان سياسی در کنار
.سربازان آمریکائی در ایران بخاک سپرده خواهند شد

ت زندگی با افتخار را درهستند که لذ“ بی گناهانی“آنها 
 و ذکرگيری منزه طلبی وپای قالبهای دست و پاگير

آنها همه در عين پاکيزه گی در. بيعملی دفن کرده اند
لی به سرگورستانهای سياسی پوسيده اند و نمی توانند ُگ

  .این ملت زنند
نيروهای انقالبی ایران که متاسفانه فاقد تشکل قدرتمند و

عتماد توده ای و در عوض دچارسراسری  و مورد ا
  ۵ادامه در صفحه  ...  پراکندگی و آشفته فکری
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آمریکا به تجاوز به ایران و احتمال بمباران دستآوردهای
خلق ما و کشتار ميليونها مردم ميهن ما را توسط جنگنده
های آمریکائی و اسرائيلی و پرتاب بمبهای سمی و اتمی

 جا می زنند و نه“جنگ تروریستها“ با بيشرمی آنها را
تهدید ماشين جنگی امپریاليست آمریکا و سایر

یعنی. امپریاليستهای جهانی عليه مردم ستمدیده ایران
القاء می کنند که کشور ایران نيز خواهان جنگ تن به تن

، هر دو تروریست هستند و هل من مبارزبا آمریکاست
جنگ طلب اند، آنکه خواهان می طلبند، هر دو یکجور

تحقق حقش است همتراز کسی است که منکر حقوق ملل
، عراق گرفته تاآنکه خاور ميانه را از افغانستان. است

فلسطين به خاک و خون کشيده است با ایرانی که به کسی
تجاوز نکرده است بيک اندازه برای صلح جهان

 و گفتارآنگاه باین دروغ نيز قانع نيستند. خطرناک است
منصور حکمت را از گور بيرون می کشند و مدعی می
شوند که نباید کاری کرد که جنگ در نگيرد و شرایط

باید کاری کرد تا جنگ در. قبل از جنگ باقی بماند
این موضع یعنی موضع. بگيرد و اوضاع عوض شود
 است و ادامه“پاسيفيستی“حفظ وضع موجود برای آنها 

ولی. استوضع قبل از جنگ ظ حف، یعنی وضع موجود
-بخوانيد جاسوسی(بنظر آنها موضع فعال و کمونيستی

این است که رژیم جمهوری اسالمی را به کمک) توفان
سرنگون کنيم و از این طریق) توفان-کدام مردم(مردم

کسی که فقط چهار عمل!.  بجنگيم؟دو قطبعليه هر 
يکاصلی را بلد باشد می فهمد که سخن فقط بر سر 

حزب کمونيست“این رهنمود رهبری .  بيشتر نيستقطب
رهنمود بمب گذاری و خرابکاری و“ کارگری ایران

 و جنبشتفرقه افکنی در مبارزه وسيع ضد امپریاليستی
 آنها شرایط کنونی عراق را به.در جهان استصلح 

شرایط قبلی عراق ترجيح می دهند و بهمين جهت نيز
و فوری استعمارگران ازخواهان خروج بی قيد و شرط 

آنها برای ایران نيز خواب عراق را می. عراق نيستند
و در شرایط اشغال ایران توسط امپریاليستها. بينند

اعضاء این جریان بعنوان سگهای شکاری استعمارگران
    .بدنبال مبارزان خواهند گشت

  جبهه سوم سلطنت طلبان
با زیرکیآنها . سلطنت طلبان دارای جبهه سومی هستند

فهميده اند که باید خود را مخالف تجاوز امپریاليست
، آنها باید از حق مسلم ایرانآمریکا به ایران نشان دهند

.در استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای حمایت کنند
آنها هم در خارج. آنها به این پشتوانه اخالقی نياز دارند

که امپریاليستهاو هم در ایران با توانائی های مالی و فنی 
در اختيارشان قرار داده اند و هم دارا بودن چهره های
سرشناس سنتی و کادرهای اجرائی بيش از سایرین از

آنها تنها می توانند از نظر. تجاوز به ایران سود می برند
تئوریک آن بدیل سياسی باشند که پس از به قدرت

.رندرسيدن در ایران به جریان جنگ نقطه پایانی بگذا
زیرا آنها بمنزله گماشتگان امپریاليسم حاضرند بزیر هر
.سند ننگينی صحه بگذارند تا در ایران بر سر کار آیند
این عده در عين اینکه به مخالفت با تجاوز آمریکا
پرداخته اند تا چهره خویش را در مقابل مردم ایران حفظ
نمایند باطنا بخت خویش را در تجاوز امپریاليستها به

نشستهائی که برگذار می کنند در. ایران جستجو می کنند
آنها به جنایت و خيانتهای. خدمت تائيد رژیم پهلویست

رژیم گذشته صحه می گذارند و مانع آن می شوند تا در
، آنها ماهيتمورد این گذشته ننگين سخن برده شود

حزب“امپریاليستها و صهيونيستها را نه با الفاظ 
بلکه با فرهنگ لغات ليبراليسم نو“ ریکمونيست کارگ
  .کتمان می کنند

تاکتيک آنها این است که با اپوزیسيون ضد سلطنت التقاط
آنها در. کنند تا آلودگيهای گذشته آنها کمتر به نظر آید

 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

 ...تخريب در جنبش
 و بی دورنمائی سياسی هستند تنها می توانند و باید بر
اساس واقعيات بر متن مبارزه برای دفع تجاوز
امپریاليسم در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی

 امپریاليسم آمریکا ازدفع تجاوز. ایران گام بردارند
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی نمی گذرد ما که باید
از تجربه بيآموزیم با این فاجعه در عراق روبرو بودیم و
هستيم که سرنگونی صدام حسين به سلطه امپریاليسم

سرنگونی رژیم. آمریکا خاتمه نداد و نمی تواند بدهد
سم وجمهوری اسالمی از راه دفع تجاوز امپریالي

:استالين به نقل از لنين می گفت. صهيونيسم می گذرد
، آنرا بهدر کار باید حلقه اصلی زنجير را به دست آورد“

، به طرف خود بکشيم و از طریق کشيدنچنگ گيریم
.حلقه اصلی تمام زنجير را بدست آورده و به جلو رویم
تاریخ جنبش انقالبی نشان داده است که این تنها تاکتيک

 در اینجا ما فقط در عرصه بحث تئوریک.“ح استصحي
حرکت نمی کنيم بلکه با یک مسئله عملی روبرو هستيم

چنين مبارزه. که باید به حل آن به بهترین نحو نایل شویم
ای واقعبيانانه و مطلوب مردم بوده و موجبات اعتماد آنها

هيچ ملتی به همدستان دست نشانده. را فراهم می کند
تها و متجاوزان و صهيونيستها تمکين نخواهدامپریاليس

نمی توان این دو مبارزه را هم سطح نموده از هم. کرد
جدا کرده و بدون توجه به واقعيت جامعه ایران تيرهای

آنها که شما را ماجراجویانه. هوائی و بادی شليک کرد
به جنگ مسلحانه داخلی به نفع امپریاليستها دعوت می

ليات یک جنبش مسلحانه توده ایکنند منظورشان عم
مردمی نيست که در لحظه کنونی در ایران حضور

آنها شما را عمال به عمليات. اجتماعی بالفعل ندارد
تروریستی و تخریبی در پشت جبهه مبارزه با قوای

آنها شما. متجاوز و  سربازان آمریکائی دعوت می کنند
نگونیرا به عملياتی فرا می خوانند که منجر به سر

رژیم جمهوری اسالمی نمی گردد ولی راه ورود
خوب. امپریاليستها از همه قماش آنها را هموار می کند

 را“حزب کمونيست کارگری“است یکبار این رهنمود 
به اعضایش مورد مطالعه قرار دهيد و مضمون واقعی
نوشته آنها را از پوسته های عوامفریبانه اش بزدائيد

  . آن روشن می شودآنوقت عيار ناپاک 
حزب ما با این فراخوان در واقع در برابر تروریسم“

دولتی غرب و ادعاهای ضد تروریسم اسالمی اش راه
حل جهان متمدن را قرار ميدهد، و باین ترتيب تنها به
عنوان مخالف حمله نظامی ظاهر نميشود بلکه اثباتا

تنها مخالفت با جنگ. اعالم ميکند چه باید کرد
ستها کافی نيست، این بقول منصور حکمتتروری

موضعی پاسيفيستی است که حد اکثر خواهان بازگشت
در شرایط حاضر. دنيا به وضعيت قبل از جنگ است

محکوم کردن و برسميت نشناختن و طرد و منزوی
 و کمک به مردم ایران برای کردن جمهوری اسالمی

سرنگونی آن در این دوره یک وجه تمایز مهم بين
موضع پاسيفيستی و موضع فعال کمونيستی در برخورد

این یک وجه تمایز مهم بين. به دوقطب تروریستی است
نيروهائی است که ميخواهند فقط جلوی جنگ را بگيرند
و به وضعيت موجود دنيا رضایت داده اند و نيروهائی

 انسانی تر و بهتر، دل ميخواهند این شرایط دنياتهکه از
ما ميتوانيم و باید با در پيش گرفتن. شودو عادالنه تر 

 از دل این یک سياست اکتيو و تعرضی در سطح دنيا
شرایط با سرنگونی جمهوری اسالمی و یا الاقل با یک

، سرنگونی طلبانه در ایران جنبش قوی و تعرضی
شناخته شده و مورد حمایت افکار عمومی و سازمانهای

  .“مترقی در سطح جهانی بيرون بيائيم
این. در مورد این نقل قول می توان کتاب ها نوشت

ستون پنجمی های امپریاليسم و صهيونيسم تهدیدات

 برخوردارند تا با“سيا“عين حال از کمکهای سازمان 
در جهتپرداخته و “ سازمانهای غير دولتی“نفوذ در 

جبهه سومی.  کردن جامعه ایران بکوشند“رائينيزهاوک“
نه جمهوری اسالمی و نه جنگ“که آنها زیر لوای 

 باز کرده اند تنها نيروی سومی است که از نظر“آمریکا
جبهه سوم. تئوریک بالقوه دورنمای کسب قدرت را دارد

مردم ایران یکبار برای. آنها با مردم ایران کاری ندارد
ولی سلطنت طلبان این.  طرد کرده اندهميشه سلطنت را

رای اکثریت شکننده مردم ایران را برسميت نمی
اتخاذ مواضع جدید آنها و توصيه های آنها به. شناسند

آمریکا تنها جنبه مصرف داخلی برای ایران و جلوگيری
از انفراد آنها دارد و نه واقعا از این نظر که آنها واقعا

آنها در. ا به ایران هستندمخالف تجاوز امپریاليسته
شرایط کنونی هوادار جهت باد اند و باد در ایران به
صورت امپریاليستها و صهيونيستها می وزد و ميليونها
مردم ایران آماده اند در مقابل تجاوز امپریاليستها بایستند

  .از نابودی و اشغال کشورشان جلوگيرند
  تاکتيک درست مبارزه انقالبی

ه را باید بر اساس واقعبينی و نه بر اساستاکتيک مبارز
آنکس که. ذهنيگری و نابينائی سياسی معين ساخت

هوادار صلح است باید برای ایجاد شرایطی مبارزه کند
که مانع شود تا امپریاليست آمریکا اساسا به ایران تجاوز

ایران را به ویرانه. کند و از مردم ایران قتل عام نماید
ونی ایران صد ها بار ارجحتر است ازوضع کن. بدل کند

وضع مشابهی که در عراق پس از اشغال آن کشور پيش
آمده و مردم بيچاره عراق را ده ها سال از قافله تمدن به

ایران هم اکنون  وضع مردم ،عقب پرتاب کرده است
جمهوری اسالمی صدهامرگ آور  در زیر ساطور حتی

نهای آمریکائیبار ارجحتر از وضعی است که بمب افک
 نابودی شرایطه بمبهای اتمی مينياتوری ببا استفاده از

 موجب مرگ ميليونها نفر را،مادی هستی مردم ميهن ما
، بتاخيرجلوگيری از جنگ. فراهم آورنددر حال و آینده 

،  فشار به امپریاليستها از، کسب فرصتانداختن آن
ميانو کار روشنگرانه ترویجی در طریق افکار عمومی 

ایرانيان در داخل کشور در مورد خطر امپریاليسم و
شناساندن چهره های دشمنان مردم ما و ماهيت ضد
.دموکراتيک جمهوری اسالمی و حقوق قانونی کشور ما

باید. تاکتيک درست مبارزه است که باید در پيش گرفت
تکيه را بر بسيج مردم عليه امپریاليسم آمریکا که مسبب

باید نشان داد. نگيزنده جنگ است قرار دادو بانی و برا
که رژیم جمهوری اسالمی نمی تواند ازحقوق و منافع
ملی ایران حمایت کند و این مردم ایران هستند که باید به

شعار های. نيروی خود و رهبری انقالبی اعتماد کنند
موهومیضد رژیمی و همسنگ کردن خطر “ انقالبی“

اليسم جهانی و صهيونيسم در امپریواقعیایران با خطر 
 در شرایطی که ایران،تظاهرات جهانی جنبش صلح

تحت خطر بمباران و تجاوز احتمالی و نابودی
 به!نه“ طبيعتا آن وزنی را ندارد که شعار ،قراردارد

 و بویژه امپریاليست“جهانیاستعمار و امپریاليسم 
شعاری که به مبارزه مردم ایران. آمریکا خواهد داشت

در تظاهرات جنبش صلح تنها باید خطر. خدمت می کند
هر کس که این. تجاوز آمریکا به ایران را برجسته کرد

آرایش قوا را نبيند به نفع طرف قویتر وارد کارزار شده
.ی نخواهد داشتئاست و در این جنبش ضد اشغال جا

  .این عده هواداران شرمگين تجاوز آمریکا به ایرانند
 یا حتی تهدید به تجاوز دستاویزی درحمله آمریکا و

دست جمهوری اسالمی است تا فضای تنفس اجتماعی را
، منتقدین خویش را بهدر درون ایران تنگ تر کند

اسارت گرفته و به بند بکشد و پيچ و مهره های استبداد
پس تهدیدات امپریاليستها و صهيونيستها به. یت کندورا تق

 ۶ادامه در صفحه ... رینفع ارتجاع ایران است و سا
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست 

اقدام این عده بطور عينی خرابکارانه. در دست گرفته اند
در عمل نيز یا ناچارند به جنبش صلح بپوندند و در. است

این کادر ماهيت رژیم جمهوری اسالمی را افشاء کنند و
ریاليستها بگذارند و یا تظاهراتتکيه را بر دفع خطر امپ

مستقل خود را در حمایت از آمریکائيها و اسرائيليها با
آنوقت در ميان ایرانيانی. حمایت تبليغاتی آنها برپا دارند

که جيره  مواجب بگير اسرائيل نيستند ودر ميان خلق
  . ایران بی آبرو می شوند

  آيا خطر جنگ واقعی است
کنونی عليه ایران منتفیبنظر ما خطر جنگ در وضع 

نيست و از نياز سياست جهانی شدن سرمایه امپریاليستی
ولی این خطر هنوز به عنوان یک امکان. ناشی می شود

.وجود دارد که می تواند به واقعيت بدل شود و یا نشود
اگر رژیم جمهوری اسالمی به خواستهای امپریاليست

ر جنگآمریکا بدون مقاومت تن در دهد طبيعتا خط
منتفی می گردد آنها قادر خواهند بود مثل سابق حقوق
بشر را بدون اعتراض جهانی به زیر پا بگذارند و

ولی بهر. نيروهای انقالبی را در سينه دیوار قرار دهند
صورت عوامل بازدارنده ای نيز وجود دارند که این

این عوامل مبارزات. خطر را به تاخير می اندازند
دم در عراق و افغانستان است که باتالقیقهرمانانه مر

  .برای نيروهای اشغالگر فراهم آورده است
یکی دیگر از عوامل مهم بازدارنده که مورد خوشایند
جاسوسهای امپریاليستها و صهيونيستها نيست یکپارچگی
مردم ایران برای مقاومت در مقابل تجاوز آمریکاست و

سابقه مردم واین عزم جزم را تظاهرات ميليونی بی 
اظهارات آنها در ماههای اخير و گزارشات رسيده از

مردم ایران حاضر نيستند ننگ. ایران نشان می دهد
اسارت را بپذیرند و از غنی کردن اورانيوم و پژوهش

آنها نمی خواهند آینده تامين. در این زمينه دست بردارند
دهندانرژی کشورشان را در ید اختيار امپریاليستها قرار 
  .و تا ابد به آنها وابسته باشند و به ساز آنها برقصند

عامل مهم دیگر افکار عمومی مردم جهان در حمایت بی
مردم منطقه خاور ميانه و. سابقه از مردم ایران است

 در مقابل این تجاوز، ترکيه و پاکستانآسيای مرکزی
حضور جنبش. بربرمنشانه سکوت اختيار  نخواهند کرد

 مترقی صلح در مخالفت با تجاوز جهانی و،گسترده
، آسيا و آفریقا، اروپاامپریاليست آمریکا در داخل آمریکا

و آمریکای التين در ماههای گذشته بهترین گواه فشاری
  . است که به امپریاليستها وارد می شود

.فراموش نکنيم که جبهه امپریاليستها نيز متحد نيست
 بزرگ و کوچک جهانیتضاد امپریاليستها و قدرتهای

در سایه فریادهای امپریاليست آمریکا قرار گرفته است و
ليکن در پس پرده بر سر تقسيم غنایم. جلب نظر نمی کند

و خطرات ناشی از این حمله یقه هاست که دریده می
دولتهای چين و روسيه مخالفت خویش را علنا. شود

غيردولت آلمان مخالفت خویش را . ابراز داشته اند
، دول منطقه مخالف حمله آمریکا بهمستقيم بيان می کند

ایران هستند زیرا که مسندهای قدرت آنها نيز متزلزل
 و اقتصاد آنها بر هم می ریزد و این ابعادمی شود

خسارت احتمالی وارده به منافع آمریکا را بسيار افزایش
  . می دهد

المیفقدان یک بدیل امپریاليستی در مقابل جمهوری اس
نه مجاهدین. در عرصه ایران عرض اندام می کند

خود فروخته با دکان، نه سلطنت طلبان ورشکسته
این (“حزب کمونيست کارگری ایران“رفراندمشان و نه 

“کمونيستی“بعنوان بدلی ) آخری که حقيقتا جوک است
نمی توانند در حد احمد چلبی نيز نقش بازی کنند و مورد

وضعيت پس از فاجعه. قرار بگيرنداحترام مردم ایران 
  . برای این عروسکها قابل کنترل نيست

پيشبينی نتایج جنگ برای کارشناسان امپریاليستها بسيار
بغرنج و ناگوار است و عواقب آن برای آنها بسيار

لنگش کنهای. ناخوشایند و هراس انگيز بنظر می رسد

 ...تخريب در جنبش
 حقوق مردم ایران را که حق مسلم آنهاست به خطر می

امپریاليسم در سرکوب جنبش مردم ایران همدست. اندازد
 تهدیدهر چه خطِر. صهيونيسم و پان اسالميسم است

بيشتر شود تضييقات و فشار و سرکوب جمهوری
سالمی بنا برجمهوری ا. اسالمی افزونتر می گردد

ماهيت خویش قادر نيست یک مبارزه ضد امپریاليستی و
بسيج عمومی وی متکی بر. دموکراتيک را سازمان دهد

استقرار وسيعترین آزادیهای دموکراتيک نيست که
تضمين یک مبارزه مدام و مستمر و قدرتمند ضد

آنها به خفقان متوسل می شوند و فکر. امپریاليستی است
از این راه امکان مقاومت خویش را در مقابلمی کنند که 

نيروهای انقالبی باید. امپریاليسم افزایش می دهند
خواهان دموکراسی وسيع باشند که ضامن محکم مبارزه

مردم ایران را باید در جهتی. ضد امپریاليستی خواهد بود
بسيج کرد که خواهان مبارزه بر ضد استعمار و

 و ممانعت ازفع ملی شان، حمایت از مناامپریاليسم 
برای مردم ایران برخالف. نابودی کشورشان باشند

مردم. وطنفروشان تماميت ارضی ایران مطرح است
در. ایران به دستآوردها فنی و علمی ميهنشان عالقمندند

این راستا باید مطرح کنند که تحقق حقوق دموکراتيک به
 آنکس.تقویت مبارزه ضد امپریاليستی یاری می رساند

که حقوق دموکراتيک و خواستهای زحمتکشان را
سرکوب می کند در راه مبارزه ضد امپریاليستی مانع

رژیم. ایجاد کرده و این جبهه را تضعيف می نماید
  .  جمهوری اسالمی در راس این سرکوبی قرار دارد

نيروهای سياسی ایران نسبت به سرنوشت مردم ميهنشان
ایران ویران موجب وجد. ندنمی توانند بی تفاوت باش

.حزب ما نيست و بشدت حزب ما را نگران می کند
حزب ما فریب وعده سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی

حزب. و استقرار دموکراسی نوع آمریکای را نمی خورد
ما درک می کند که هرگز سخن بر سر سرنگونی رژیم

، بر سر نابودی زیربنایجمهوری اسالمی نيست
 لذا واقعبينی انقالبی.ایران استمردم نابودی اقتصادی و 

حکم می کند وظيفه نيروهای انقالبی ایران تقویت جنبش
لبه تيز این مبارزه عليه امپریاليست. صلح در جهان است

دستهای امپرياليست آمريکا از ايران کوتاه. آمریکاست
جنبش صلح نيز در. این شعار مهم این فعاليتهاست. باد

ین واقعيت را درک کرده است و در همه جاهمه جهان ا
که“ حزب کمونيست کارگری“در مقابل خرابکاری 

 ایران دوستچه موقعاینها از (مامورند به عنوان ایرانی
 در این جنبشها خرابکاری کنند و عامل)نفاتو-شده اند

،مهم بازدارنده جنگ و تجاوز به ایران را تضعيف کنند
. به سينه آنها می زندایستادگی می کند و دست رد

حزب کمونيست“سلطنت طلبان، سازمان مجاهدین  و 
 تالش می کنند تفرقه افکنانه حرکت دومی در“کارگری

مقابل جنبش صلح ایجاد کنند و جنبش صلح را به افتراق
بکشانند و مانع شوند که مردم جهان و بویژه ایرانی ها

ن جنبش راباین جنبش بپيوندند و نقش مهم بازدارنده ای
این تالش. در تجاوز آمریکا به ایران تضعيف کنند

خائنانه آنها با شکست قطعی روبرو شده است و در آینده
  .نيز روبرو می شود

رفقای ما باید مسئله سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی
ایران را به صورت ترویجی و در متنی روشنگرانه به

ج از کشورافکار عمومی و در ميان ایرانيان در خار
بيان کنند و توضيح دهند که سرنگونی این رژیم ضد
دموکراتيک از مجرای مبارزه بر ضد تجاوز

آنچه در دستور کار تبليغاتی. امپریاليستی می گذرد
قراردارد  مخالفت آشکار و بی شبهه عليه خطر تجاوز و

شعارهای بی پشتوانه و به ظاهرا انقالبی که. جنگ است
شخص قصد آن دارد با یک دست صددر یک مبارزه م
 سنگ بزرگی است که با هدف نزدن،تا هندوانه بلند کند

بهمریدان منصور حکمت و الهامگيران از آریل شارون 
آن اندازه قدرت ندارد تا جرج بوش را قانع کند و به این

  .خطر بکشاند
این عوامل بازدارنده جنگ را به تاخير می اندازند و چه
بسا در شکل سياست نفوذی امپریاليستها نقش مهمی ایفاء

نيروهای. زمان به نفع نيروهای انقالبی کار می کند. کنند
 در جنبش صلح وانقالبی ایران باید با شرکت وسيع

، به تشویق مردم ایران که ازفراخواندن مردم باین جنبش
 بپردازند از مبارزهحقوق ملی خویش به دفاع برخيزند

تا عراق دومی در منطقه دست استعمار آنها برای قطع
حمایت از جنبش صلح یک اقدام. ایجاد نشود حمایت کنند

انقالبی است و خرابکاری در آن با دست عمال
رفقای ما موظفند نقش این. هيونيسم صورت می گيردص

  .عمال را در نزد جنبش صلح برمال کنند
  

*****  
  

 ...حمايت از مبارزه مردم در آذر
. پرچم حمایت از سنتهای ملی را به کف گيرند
رژیم پان اسالميست ایران که بطور عمده مرکب از

 فارسها و آذربایجانی هاست،دو مليت بزرگ ایران
،، باقر خانهرگز قدمی در راه تجليل از ستارخان

ليه، بابک خرمدین که ع، علی مسيوحيدر عمواغلی
خلفا برای طرد قوای اشغالگر عرب از ایران

بابک خرمدین مظهر تفرقه.  بر نمی دارد،جنگيد
 بيان مجسم وحدت همه ایرانی ها در،ایران نيست

مقابل دشمن متجاوز خارجی و مشخصا امروز عليه
کار به جائی می رسد. امپریاليسم و صهيونيسم است

رزهکه نوکران جاسوس جمهوری آذربایجان مبا
بابک خرمدین این قهرمان بزرگ ایرانی عليه
اشغال کشور ما توسط اعراب را آنهم در قبل از
پيدایش مناسبات سرمایه داری در جهان به عنوان

 ملت آذربایجان برای جدائی از“؟!مبارزه ملی“
 و تبليغجا می زنند“ ستم فارس“ایران و مقابله با 

. نمی آوردمی کنند و رژیم جمهوری اسالمی دم بر
حال آنکه بابک خرمدین سمبل مبارزه ایران بر ضد

مسئول مستقيم این. اشغال ایران توسط اعراب است
دروغگوئی و تحریکات و وضعيتی که بوجود آمده
است رژیم پان اسالميست جمهوری اسالمی می
باشد که یک رژیم فرا مليتی در ایران است و باید

     .توسط خلقهای ایران سرنگون شود
تفرقه قومی سياستی است که رژیم جمهوری

از همان بدو“ امت اسالمی“اسالمی در زیر عبای 
 در پيش گرفت وانقالب ایران به زعمامت خمينی

عليه خلق کرد اعالم جهاد کرد و خواستهای دیگر
خلقهای ایران را در خوزستان و ترکمن صحرا و

رژیم جمهوری اسالمی. بلوچستان سرکوب نمود
ظهر تفرقه و نفاق قومی در ایران است و امروزهم

از این نفاق امپریاليستها و صهيونيستها استفاده می
این رژیم آنطور که با ریاکاری عنوان می. کنند

شود یک رژیم ناب فارس و یا ترک و یا بلوچ
رژیمی است که دولت طبقه حاکمه ایران. نيست

نساناست که به حفظ نظام بهره کشی انسان از ا
عالقمند است و می خواهد منابع ایران را در خدمت
مصالح خصوصی سرمایه داران فرا مليتی صرف

ابلهانه است اگر مدعی شویم که در ایران. کند
 حکومت می کنند و نماینده طبقه حاکمه“فارسها“

ایران اند و سایر خلقهای ایران فاقد وسيله توليد بوده
 ورار دارندق“ فارس“و در خدمت بورژوازی 
   .توسط آنها استثمار می شوند

٧ادامه در صفحه ... اگر تصور نادرستی است
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

مسئول مستقيم چنين. هدف خویش قرار دهند
نابسامانی در ایران رژیم ضد دموکراتيک جمهوری
سرمایه داری اسالمی است که با سياست ارتجاعی
خویش آب به آسياب تفرقه افکنان و عمال بيگانه می

  . ریزد
هبری انقالبی در اعتراضاتمتاسفانه کمبود این ر

اخير در عين اینکه خشم مردم و آمادگی برای
فداکاری در ميان آنها کامال مشهود بود بچشم می

بر عکس نيروهای ارتجاعی و فاشيستی. خورد
، جاسوسان، گرگهای خاکسترینظير پان ترکيستها

، عمال امپریاليسمجمهوری آذربایجان و دولت ترکيه
به صورت سازمانيافتهکله شان و صهيونيسم سر و 

پيدا شد و بجای آنکه رژیم جمهوری اسالمی و طبقه
، فارسها وروسها“حاکمه را مورد حمله قرار دهند 

را بعنوان دشمنان مردم آذربایجان معرفی“ ارامنه
کرده و نفرت ملی را که باید به کشتار قومی منجر

آنها می. جار زدندشود به جای نفرت طبقاتی 
 خاتمه داده شود  و نه“سلطه فارسها“ستند که به خوا

آنها با یک. به سلطه رژیم جمهوری اسالمی
جمهوری اسالمی آذری برای سرکوب سایر خلقها
موافقند زیرا جز آذری برتر و غير آذری پست تر
گویا در این جهان برای این مجانين انسان دیگری

ع تقسيموجود ندارد و جوامع را باید بر اساس این نو
  .بندی اجتماعی تعریف کرد

 و دامن زدن به نزاع“نفرت ملی“اندیشه تبليغ 
 در ایران سابقه“ترک و ارمنی“، “ترک و فارس“

حزب توده ایران آنروزها که. طوالنی دارد
کمونيستی بود و به منجالب رویزیونيسم خروشچفی
سقوط نکرده بود با فعاليت انقالبی و فداکارانه تالش

د عليه این توطئه کارفرمایان و طبقه حاکمهمی کر
که با ایجاد نفاق در ميان طبقه کارگر مانع وحدت

حزب توده ایران توانست. آنها می شد مبارزه کند
این توطئه ارتجاعی را در مازندران و آذربایجان و
تهران در هم شکند و وحدت درخشان طبقه کارگر

رزميدندرا که بر ضد دشمنان مشترک طبقاتی می 
حزب توده. در عرصه سياسی و صنفی فراهم آورد

، وارطان ساالخانيان،ایران از آرسن آوانسيان
 در کنار فریدون ابراهيمی و دکترتریشکوچک شو

تقی ارانی نام می برد و آنها را بيکسان ارج می
خون فرزندان خلقهای و اقليتهای ایران در. گذارد

زادی ایران جارینهر واحد مبارزه طبقاتی برای آ
در حاليکه ارتجاع داخلی در همدستی با ارتجاع. بود

جهانی پرچم آدمکشی ملی و ایدئولوژی نفرت ملی
را که یک ایدئولوژی فاشيستی و نازیستی است تبليغ

، کمونيستها از همبستگی بين المللی سخنمی کرد
 وقتی جنبش دموکراتيک خلق آذربایجان و.می گفتند

 سرکوب قرار گرفت هزاران نفرکردستان مورد
داوطلبان و کمونيستهای غير آذری و کرد در جبهه

، بر ضددموکراسی برای آزادی ایرانی دموکراتيک
 و بر سرشيوه توليد عقب مانده فئوداليسم جنگيدند

  .آرمانهای خویش جان باختند
، ایدئولوژی آن دسته های“ملی نفرت“تبليغ 

الپوشانی کردنارتجاعی قومی است که در پی 
مبارزه طبقاتی اند و به دنبال وسيله ای می گردند تا
با تحریک پست ترین غرایز حيوانی به تجزیه ایران

امپریاليستها و صهيونيستها و محافل. دست بزنند
ارتجاعی معينی که سرشان به اجانب بسته است
ناچارند این پرچم را برای توجيه ضرورت خویش

های ایران همواره برای وحدتکمونيست. برافرازند
دموکراتيک خلقهای ایران مبارزه کرده و مبارزه

توهين بهر خلقی ارتجاعی است و باید با. می کنند
      ٨ادامه در صفحه ... فرا. آن مبارزه شود

  ...حمايت از مبارزه مردم در آذر
تبليغ شود که این رژیم جمهوری اسالمی تنها به

می مردم آذربایجان توهين کرده است و یا توهين
این رژیم جمهوری اسالمی تنها به مردم. کند

، نفس وجود چنين رژیمیهين نمی کندآذربایجان تو
از روزیکه. توهين به بشریت و تمدن تاریخ است

این رژیم بر سر کار آمده است بطور مستمر به
سایر ادیان و اعتقادات و باورهای مردم در ایران و

به خلق کرد. به همه خلقهای ایران توهين کرده است
،، به اهل سنت توهين کرده استتوهين کرده است

به نيمی از جمعيت ایران یعنی زنان ایران توهين
کرده است بدون آنکه ميان زن فارس و یا آذری و

این رژیم بورژوا تاجر فرا. کرد تفاوتی بگذارد
مليتی کارش توهين و سرکوب طبقه کارگر ایران
صرفنظر از اینکه بکدام مليتی تعلق داشته باشند و

 می، باشنددارای کدام مذهب رسمی و یا غير رسمی
باشد و روز بروز به شدت فشار خود و سرکوب

نفس این رژیم. کارگران و روشنفکران می افزاید
.، توهين به دانش بشری استخود توهين به تحوالت

در این توهين گسترده همه طبقات ارتجاعی حاکم در
هيچ قوم و مليتی نمی تواند. ایران شرکت دارند

همکاری با رژیمخودش را مبرا از خطا و عدم 
جدا کردن حساب. جمهوری اسالمی جا بزند

،آذربایجانی ها مرتجع از این رژیم سرکوبگر
همدستی با مرتجعين آذری در سرکوبی سایر
.خلقهای ایران و از جمله خلق آذربایجان است
مبتکرین این تبليغات خود بزرگترین دشمنان مردم
  .آذربایجان و به ویژه طبقه کارگر آذربایجان هستند

اینکه چنين توهينی به اعتراض ده هزار نفر در
نتبریز منجر می شود صرفا ناشی از نفس توهي

ناشی از وضعيت نابسامان و خفقانی است که. نيست
رژیم جمهوری اسالمی در این مدت برای مردم در
.همه ایران و نه تنها در آذربایجان فراهم آورده است
مگر وضع کردها و یا بلوچها بهتر است؟ مگر این
مالحسنی مرتجع و جنایتکار آذری نيست و نبود که

ساخت و به آن نيزاز کشته کردها در نقده پشته 
افتخار می کرد و این در حالی بود که پسرش بنام
چریک فدائی خلق در کنار فرزندان سایر خلقهای
ایران عليه رژیم جمهوری اسالمی مبارزه می نمود

، عدم، دزدی، فسادسرکوب مستمر. و اعدام شد
حقوقبی توجهی به ، بيکاری و ، بی خانمانیامنيت

مينه های مادی است که بر آن زمسلم مردم ایران
متن آن این اعتراضات خود جوش به وجود آمده و
داغ دل خویش را بر سر رژیم جمهوری اسالمی

این اعتراضات محصول تراکم خشم. خالی می کنند
اگر در ایران حقوق بشر رعایت نمی. عمومی است

،، اگر در ایران حقوق زنان سرکوب می شودشود
 دموکراتيک وجود ندارد واگر در ایران آزادیهای

زندان و شکنجه و اعدام در دستور کار رژیم قرار
همه. دارد این امر محدود به خلق خاصی نمی شود

هرگز این طور. خلقهای ایران را در بر می گيرد
نبوده و نيست که آزادیخواهان فارس از حق تحصن
و اعتصاب و آزادی قلم و بيان برخوردارند و

هرگز. یر ملل فاقد این حقوق هستندآزادیخواهان سا
باین نحو نبوده است که حقوق بشر آذریها و کردها
.لگد مال شده و حقوق بشر فارسها تامين بوده است
این ادعاهای ریاکارانه تصویر معيوبی است که از
واقعيت جامعه ایران نشان داده می شود و از
مغزهای بيمار ناسيونال شونيستهای مرتجع منشاء

این کارشناسان تجزیه طلبی که از تحقق. ی گيردم
 آذربایجانی ها سخن می رانند هوادار“حقوق بشر“

، زیرااصولی تحقق حقوق بشر بطور کلی نيستند

 آذریها بود“حقوق بشر“نمی شود خواستار تحقق 
وولی نقض حقوق بشر نسبت به فارسها و یا اکراد 

نمی شود. ردیا سایر خلقها ایران را زیر سبيلی رد ک
گفت ما فقط برای تحقق حقوق بشر آذریها مبارزه

گور پدر. می کنيم و بقيه مسایل به ما ربطی ندارد
نمی شود مخالف شکنجه آذری بود ولی با. بقيه

این تئوریهای ارتجاعی. شکنجه فارس موافقت کرد
کارشناسانه همان تئوریهای ارتجاعی امپریاليستی

بزار سياسی برای اعمال ا“حقوق بشر“است که از 
نفوذ و نيات شوم سياسی می سازد تا تجزیه قومی را

حزب ما از هيچ جنبش تنگنظرانه ملی که. دامن زند
سمت و سوی ضد امپریاليستی و ضد صهيونيستی و
انقالبی در قرن بيست و یکم نداشته باشد به حمایت

شدیدا، بر عکس بر عليه آن نيز بر نمی خيزد
 فراموش نکنيم که اکثریت عظيم.د کردمبارزه خواه

نيروهای مترقی و دموکراتيک و خلق آذربایجان
مخالف جدائی از ایران است و وظيفه ما حمایت از
این بخش عظيم و افشاء اقليت ناچيز فاشيستهای

اقليتی که امپریاليستها و صهيونيستها. آذری است
آنها را خوراک می دهند تا به عنوان ستون پنجم

القاء این شبهه که. مپریاليسم در ایران عمل نمایندا
گویا آذربایجانيها در پی جدائی از ایران هستند و

حق خود تعيينی“ برای “حقوق بشرشان“
بزیر پا گذارده شده است بوقهای“ سرنوشت

امپریاليستی و صهيونيستی است که در اختيار
انفاشيستهای آذری قرار داده اند تا مسئله داخلی ایر

را بيک امر جهانی برای طرح در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد بدل کنند و استقالل سياسی ميهن

با این دروغ. ما و تماميت ارضی آنرا از بين ببرند
این تشکلهای چند نفری به. باید با تمام قوا جنگيد

برکت شبکه اینترنت و ماهواره ای که قدرتهای
اند و حمایت مالیبيگانه در اختيار آنها گذاشته 

 و دشمنان، صهيونيستها و پان ترکيسمامپریاليستها
ایران بيهوده کوشيده اند و می کوشند خود را

نمایندگان واقعی. نمایندگان خلق آذربایجان جا بزنند
خلق آذربایجان کمونيستهای مارکسيست لنينيست

کسانی هستند که به آزادی زحمتکشان. ایران هستند
اسارتگران صرفنظر از مليت آنهاآذری از چنگ 

الپوشانی“ نفرت ملی“ هدف تبليغ .اعتقاد دارند
و تبرئهکردن ماهيت استثماری سرمایه داران آذری 

فارس“و “ نفرت ملی“ سياست تبليغ .استآنها 
درنظير آنرا سياستی است که امپریاليستها “ کشی

همه جا و از جمله در یوگسالوی تبليغ کردند و به
 کمونيستهای ایران باید نسبت به این.بردندپيش 

سياستها با هشياری عمل کنند و به بلندگوی ناسيونال
در مبارزات. شونيستها فاشيست آذری بدل نشوند

اخير مردم در آذربایجان نيز نيروهای مترقی در
مقابله با فاشيستها به ميدان آمدند و بر وحدت ملی

ه رژیم پانایرانی ها تکيه کرده در عين اینک
.اسالميستی جمهوری اسالمی را افشاء کردند
هرگونه ایجاد تفرقه در مبارزه مشترک ضد رژیم
جمهوری اسالمی و ضد امپریاليسم و ضد
صهيونيسم آب ریختن به آسياب مرتجعين نوع دیگر

نيروهای. و خدمت به سياست نظم نوین جهانی است
ستها و، صهيونيانقالبی ایران باید امپریاليستها

  .ناسيونال شونيستهای ایران را با یک چوب برانند
 خوشه های خشم توده،بر این زمينه آماده عينی

مردم شکوفه می کند و همه چيز بر سر راه خویش
این وظيفه نيروهای آگاه و انقالبی. را در می نوردد

است که موج اعتراض مردم را به مجاری انقالبی و
رهبری این جنبشمترقی رهنمون شوند و با 

سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی را
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 ...حمايت از مبارزه مردم در آذر
خواندن به فارس کشی و ارمنی کشی به مراتب از

که کشيده شده استکاریکاتور توهين آميزی 
این نوع.  تر و مشمئز کننده تر استخطرناک

تبليغات فاشيستی پان ترکيستها نشان می دهد که آنها
بر خالف داد و قالشان از توهين به خلق آذربایجان

.صرف توهين را غلط نمی دانند. ناراحت نيستند
چون خودشان به این عمل زشت متوسل می شوند و

ایر خلقهای غير آذری ابااز هيچ توهينی به س
آنها حتی مسرورند که محافل پرووکاتوری. ندارند

آنهابرای “ نفرت ملی“در ایران برای تبليغات 
 و ادعای“ایران“ تعطيل نشریه .آذوقه تهيه می کنند

توقيف مفتری کافی نيست باید این امر علنی شود و
روشن گردد کدام سياست است که می خواهد در

وز امپریاليستها به ایران آب در آسيابآستانه تجا
، به، سرکوب مردم را تشدید کندامپریاليستها بریزد

، دانشجویان را مورد حملهحقوق زنان تجاوز کند
رژیم. ، حقوق کارگران را پایمال نمایدقرار دهد

جمهوری اسالمی به بقاء خود و نه به بقاء ایران می
از هم.  باشدولی این نمی تواند سياست ما. اندیشد

اکنون بر سر اینکه ذخایر ارزی ایران در بانکهای
خارج را به حساب های خصوصی افراد مورد

 رژیم واریز کنند تا از ضبط و تحریم“داعتما“
امپریاليستها در امان بماند نزاع سختی در گرفته

این. این مال خور کردن ثروت ایران است. است
 از امت اسالمیاست که جمهوری اسالمی با الهام

اهميتی به خواستهای ملی مردم نمی دهد و به
  . وحدت خلقهای ایران نيز عالقه ای ندارد

 در طی مقاالت متعدد،حزب ما بارها در گذشته
را در جاسوس“ ميت“نقش سازمان امنيت ترکيه 

پروری ميان دانشجویان ایرانی در ترکيه از زمان
 دولت ترکيه و ما به نقش.رژیم گذشته بر مال کرد

گرگهای خاکستری پس از فروپاشی امپراتوری
شوروی و همچنين نقش دولت جمهوری آذربایجان

ما بارها این نوع تبليغات ناسيونال. اشاره کردیم
 همواره،شونيستی ارتجاعی را برمال ساخته

 بدون هيچگونه مصلحت،خواهان مبارزه قاطع
جبهه ملی“ ما بر مال کردیم که. گرائی با آن بودیم

 ميالدی که جيره٧٠ در سالهای دهه “خاور ميانه
خوار حزب بعث عراق بود با همين پان ترکيستهای

“هفت برادران“ناسيونال شونيست آذری بنام 
روابط داشت و سخنی بر ضد آنها بر زبان نمی

   .آورد
حزب ما طبيعتا بار دیگر بر سياست درست خویش

که شکل ستم ملی که بهما معتقدیم . پافشاری می کند
مردم ترک زبان در ایران اعمال می شود مسئله

و آنهم باین شکل که زبان آذری به. زبان است
صورت رسمی بعنوان زبان مادری مردم آذربایجان
برسميت شناخته نشده و در مدارس آذربایجان

در غير این صورت ارتجاع ترک. تدریس نمی شود
ترین ارتجاعهائيستیکی از خونخوارترین و مرتجع

.که در ایران بطور مستمر حکومت کرده است
،، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، غزنویپادشاهان
. قاجاریه همه ترک زبان بوده اند،افشاریه، صفویه

ارتجاع. پدر رضا شاه و فرح از ترکان قفقازند
ترک زبان بزرگترین همدست رژیم پهلوی و

این. ستجمهوری اسالمی بوده و هنوز نيز ه
ارتجاع قدرتمند در سرکوب همه خلقهای ایران

رژیم جمهوری اسالمی بياری ارتجاع. سهيم است
آذربایجان که بخشی از همين رژیم است از قبيل

 موسوی،، موسوی اردبيلی، مشکينیخامنه ای
هزاران نفر آزادیخواهان...  و، خلخالی تبریزی

هآذری و فارس و کرد و عرب را به قتل رساند
ارتجاع ایران بر اساس قوميت و مليت ستم. است

این دروغی است که. خویش را اعمال نمی کند
ناسيونال شونيستها و جاعلين منتشر کرده و به

ارتجاع.  دامن می زنند“رت ملینف“ایدئولوژی 
حاکم در ایران همه مردم ایران را با پرچم مذهب

طبقه کارگر.  بيکسان استثمار می کند،در دست
ایران که متشکل از همه خلقهای ایران است بيکسان
توسط بورژوازی فارس یا آذری بهره کشی می

اقتصاد بازار ایران در بخش عمده خویش در. گردد
زبان آذری در بازار تهران. دست تجار آذری است

این است که. اگر زبان نخست نباشد زبان دوم است
بودنتقسيم بندی مصنوعی ایکه بيانگر مترقی 

آذری و مرتجع بودن فارس و ارمنی باشد یک
، من در آوردی و ضد علمیتقسيم بندی ارتجاعی

تجزیه طلبان. بخاطر تحریک به قتل و آشوب است
بدنبال انگيزه وتوجيه جدائی می گردند و دامن زدن
به نفرت و تحریک ملتها برای کشتار قومی تا

برندامپریاليستها و مرتجعين منطقه از آن سود 
کمونيستها و رفقای ما باید در. بهترین روش است

، درعين حمایت از تساوی حقوق خلقهای ایران
 در عين،اعين حمایت از وحدت دموکراتيک آنه

مبارزه بی امان با تحقير و توهين به خلقهای ایران
، بایدوایجاد تفرقه و انشقاق در صفوف مبارزه آنها

 جایگزینرا که“ نفرت ملی“ماهيت سياست 
 باید شعار.می شود روشن کنند“ مبارزه طبقاتی“

زنده باد جمهوریهای متحد سوسياليستی ایران را
طرح کنند تا دست ناسيونال شونيستها که مسئله آنها
نه تحقق حقوق ملی بلکه ایجاد اسرائيلهای دوم
.وبالکانيزه کردن ایران در منطقه است بر مال شود

این عقيده است که پيوند وحزب ما در عين حال بر 
همسرنوشی ميان خلقهای ایران و از جمله خلق
آذربایجان با سایر خلقها بقدری قدرتمند است که

و یا“ یگرگهای خاکستر“تالشهای عبث مشتی 
جاسوسان ترکيه و جمهوری آذربایجان به جائی

این نعره ها در نزد خلق آذربایجان. نمی رسد
ی حتی می گفت اگر قراررفيقی آذر. پژواکی ندارد

باشد روزی از وحدت آذربایجان سخن رود مرکز
آن تبریز است و باید بخشهای که تزارها از ایران

واقعيات. جدا کردند مجددا به مام ميهن برگردد
 .  تاریخی را نمی شود واژگونه نوشت

وظيفه نيروهای کمونيستی در ایران در عين مبارزه
می مبارزه با آنو افشاء رژیم جمهوری اسال

ناسيونال شونيستهائی است که در خدمت امپریاليسم
و صهيونيسم در پی تجزیه ایرانند و با مسخ کردن
برخی کمونيست نماها می خواهند از آنها چک سفيد

آنها ناسيونال شونيسم. برای جدائی از ایران بگيرند
به“ د تعيينی سرنوشتوحق خ“را در زیر لوای 

هيچ کمونيستی نمی. ی بدل ساخته اندابزار باج گير
این سياست. تواند با تجزیه قومی ایران موافق باشد

.سياست روشن و روز امپریاليستی در منطقه است
کشيدن مرز روشن ميان حقوق دموکراتيک و
تجزیه طلبی وظيفه کمونيستهاست تا جو سياسی به
دست ناسيونال شونيستها که از قدرت بوقهای

ها و صهيونيستها و پرووکاتورهای درونامپریاليست
حمایت از مبارزه مردم. رژیم برخوردارند نيفتد

آذربایجان بدون افشاء نقش خرابکاران و فاشيستی
گرگهای خاکستری و عمال جاسوس ترکيه و
جمهوری آذربایجان حمایتی مزورانه و جبونانه

حزب ما با وظيفه تاریخی خویش واقف است. است
طعنامه کنگره سوم خویش و با الهام ازو بر اساس ق

*****.آن در این مسير پيش می رود

 ...دسيسه صيهونيستها
آنوقت دولت اسرائيل.  در ایران خواهان آن هستتند

همه اهرمهای فشار و تبليغات خویش را بکار
 یعنی“ککا.ح“. انداخت تا به نيت خویش برسد

 توصيه اسرائيل“حزب کمونيست کارگری ایران“
را بر پرچم خود نوشت و کارزار تبليغاتی در خارج
از کشور براه انداخت تا از شرکت تيم فوتبال ایران

این. در مسابقات جهانی فوتبال جلوگيری کند
واهانسازمان ضد ایرانی همدهن با صهيونيستها خ

.اخراج تيم ملی ایران از مسابقات جهانی فوتبال بود
آنها پس از آنکه دیدند نعره هایشان ميان ایرانيان و
حتی اپوزیسيون ایران پژواکی ندارد بدون سر و

اسرائيل هم. صدا این تبليغات کثيف را درز گرفتند
فتيله را در این عرصه پائين کشيد و سياست جدیدی

  .اتخاذ کرد
کارزار تبليغاتی عليه تيم فوتبال ایران و زمينهولی 

سازی برای تجاوز امپریاليسم و صهيونيسم به ایران
سازمانهای صهيونيستی در. به همين جا خاتمه نيافت

آلمان با فشار به دولت آلمان و صرف هزینه های
گزاف سرانجام موفق شدند که اجازه تظاهراتی را

وز امپریاليسم وبر عليه ایران و حمایت از تجا
صهيونيسم به ميهن ما و تضعيف روحيه

آنها از پيروزی تيم. فوتباليستهای ایران بگيرند
  .فوتبال ایران وحشت دارند

بهانه آنها این است که احمدی نژاد واقعيت
طبيعتا. هولوکاست را افسانه خوانده است

صهيونيستها که خودشان هولوکاست به مراتب
طين ایجاد کرده ا ند و دروحشيانه تری در فلس

کشور عراق به ترور و آدمکشی مشغولند و در
کردستان عراق برای تجاوز به ایران و تجزیه
،عراق به خرابکاری و دسيسه چينی سرگرم اند
جنایات آمریکا در عراق و افغانستان را مورد تائيد

 فاقد،قرار داده و از آن در همه جا حمایت می کنند
ستند که منتقد رژیم مستبد وآن مشروعيتی ه

هدف آنها مبارزه عليه. جنایتکار احمدی نژاد شوند
، شکستن روحيه آنها و ممانعتتيم ملی فوتبال ایران
دا این تيم در جام جهانی با موفقيتااز آن است که مب

، افکار عمومی را جلب کند و به مراحلروبرو شود
فوتبال از هم اکنون تيم ملی .باالتر صعود نماید

ایران به مرکز توجه افکار عمومی در ایران وجهان
  .بدل شده است و نظرها به آن معطوف است

رندی می گفت آرزویش آن است که تيم ملی فوتبال
ایران و آمریکا به مرحله نهائی برسند و ایران ده بر

  .صفر بر تيم ملی فوتبال آمریکا پيروز شود
ه ایران باصهيونيستها در آلمان در روز مسابق

مکزیک اجازه تظاهراتی را در شهر نورنبرگ
از اقصی نقاط آلمان و اتریش سازمانهای. گرفته اند

صهيونيستی بطور گسترده برای شرکت در این
پليس تعداد آنها. تظاهرات ضد ایرانی گرد می آیند

رهبری این. را به هزار نفر تخمين می زند
 پر نفوذتظاهرات در دست یک فرد یهودی بسيار

در آلمان بنام ميشل فریدمن است که در این کشور
چندی پيش که. بسيار مورد تنفر عمومی می باشد

موله“یکی از رهبران حزب دموکراتهای آزاد بنام 
 که به سختی به وی انتقاد کرده بود نه تنها از“من

 بلکه بيکباره،حزب دموکراتهای آزاد اخراج شد
 که این فرد کالهبردار بودهدادستان آلمان بيادش آمد

و اختالس کرده و از پرداخت ميليونها یورو ماليات
پس از اینکه وی را. به دولت خودداری نموده است

، آنوقت چتر نجاتش در یکدر افکار عمومی کشتند
پرواز تفریحی که وی در این زمينه حرفه ای بود

 ٩ادامه در صفحه ... باز نشد و به زندگيش
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 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند 

وسيله ای متشبث می شود و در این راه از سوء
از هر کس و. نيز نمی گذرد“ حقوق بشر“استفاده از 

ناکسی کمک می گيرد و این بی پرنسيپی و خيانت و
.شاندمی پو“ ارزشهای ملی“وحشيگری را با رنگ 

چشمش به خزانه مالی امپریاليست آمریکا دوخته و از
 ميليون دالر رشوه٨٠آن برق می زند تا از 

 تکه پاره ای نيز،امپریاليستها به سگهای زنجيریشان
آنها حاضر نيستند اخاذی از اجنبی را. نصيب وی شود

خيانت ملی و خيانت طبقاتی ارزیابی کنند و در این
همدستی با.  که سکوت کنندمورد ترجيح می دهند

سفير باکو و یا آنکارا و یاوه گوئی در مورد ایران و
خط و نشان کشيدن در مورد تجزیه ایران سياست

 این سياست یک سياست ماکياوليستی به تمام،آنهاست
همان سياست ماکياوليستی پان اسالميستها در. معناست

.ایمایران که ما از بدو انقالب با آن روبرو بوده 
ناسيونال شونيست آذری از کشتار امپریاليستها در
عراق و افغانستان حمایت می کند و از این همه جنایت

ارتش تجاوزگراز کشتار . و خونریزی مسرور است
 حمایت می کند زیرا استقرار فاحشه“کوزوو“ناتو در 

خانه آمریکائی و اروپائی و قاچاق مواد مخدر در
 تلقی می کند و این“ ملیحقوق“ را کسب “کوزوو“

کسب این حقوق درخشان را بر رفاقت با کارگران
.صرب و کروات و مونتنگرو بوسنی ترجيح می دهد

 و“ليدیتسه“ و “حدیثه“ و “گوانتانامو“ و “ابو غریب“
برای وی کلمات ناآشنائی هستند و...  و“می الی“

نفرت„بدرد وی در مبارزه ناسيونال شونيستی و تبليغ 
حتی حاضر نيست نام آنها را نيز. نمی خورند“ یمل

وی دشمن خلق فلسطين است زیرا برای مقاصد. بشنود
شوم خویش چشم به دستهای صهيونيستهای اسرائيلی

این مرتجعين بر جنایتهای ضد بشری. دوخته است
امپریاليستها و صهيونيستها در سراسر جهان چشم می

شری را به حالبندند زیرا سکوت در قبال جنایات ب
نفرت ضد فارس و“تبليغ . خویش مفيد می دانند

در سرلوحه افکار و فعاليتهای آنها قرار“ ارمنی
 آنها توده مردم را با تحریک غرایز.گرفته است

حيوانی و دون صفتانه به آدمکشی فرا می خوانند و
 هستند“دشمن ترکها“می گویند باید فارسها را که 

آنها به مرتجعين فراوان آذری. نيدبيرحمانه به قتل رسا
در حکومت که هزاران نفر آذری و فارس و کرد را

وقتی در موقعيت نا. به قتل رسانده اند کاری ندارند
،مطبوع قرار می گيرند مدعی می شوند این آذری ها

.هستند“  شونيسم فارسقربانی“نيستند واقعی آذری 
 آور نژادیتئوریهای اجتماعی آنها ذاتا نظریات چندش

بروی خودشان نمی آورند که آذریهای مرتجع. است
از ستونهای محکم و مهم بقاء رژیم جمهوری اسالمی

تجاوز امپریاليسم و صهيونيسم به ایران را مفيد. هستند
می دانند زیرا به خيال خوششان درهم ریزی اوضاع
ایران و تضعيف حکومت مرکزی به آنها این امکان را

تجزیه ایران زیر عنوان. ز ایران جدا شوندمی دهد تا ا
با تماميت“ و مخالفت “برسميت شناختن حق جدائی“

که باید ازآن کليد سحر آميزی است “ ارضی ایران
همدستی با امپریاليسم و صهيونيسم را“ چپ“زاویه 

شما از یک. گران آنها را ببنددء و دهان افشاتوجيه کند
ورد کشتار ارامنه درناسيونال شونيست کلمه ای در م

آدمکشی. ترکيه و اشغال سرزمينهای آنها نمی شنوید
تا زمانيکه پای ترک و یا کرد به عنوان قربانيش در

آن ها حاضر نيستند. ميان نباشد آدمکشی نيست
سرکوب کردها را در ترکيه توسط پان ترکيستها

سازمانهای جاسوسی عرب در خوزستان. محکوم کنند
را مدافع خلق عرب جا زده و  مدعیایران که خود 

 حتی حاضر،دلسوزانی برای مردم عرب ایران است
نيستند کشتار اعراب عراقی را بدست امپریاليستها و

صهيونيستها محکوم کنند و خواهان خروج فوری و
این. بی قيد و شرط امپریاليستها از عراق باشند

خواست که مورد حمایت همه مردم جهان و بویژه
های عرب زبان است برای این عده ناخوش آیندخلق
آنها چتر صهيونيسم پرستی آنها“ عرب خواهی“. است
.آنها از حقوق مردم فلسطن حمایت نمی کنند. است

اتفاقا این نکات مشخص است که بيانگر ماهيت این
کارپایه و مخرج مشترک این. گروهها و تشکلهاست

نی هم نظری درسازمانهای متعلق به بيگانه و ضد ایرا
کشتار فارسها و چشم اميد داشتن به امپریاليسم و

  .صهيونيسم است
 دشمن شاعر بزرگ ایران،ناسيونال شونيستهای ترک

به آثار برجسته وی نه از روی. فردوسی توسی هستند
خرد و از نقطه نظر مالکهای ماتریاليسم تاریخی و بر
لکهمتن تحوالت زمانی بطور علمی و پژوهشگرانه ب

مبتنی بر ارزشهای دوران احتضار امپریاليسم برخورد
کرده و همه دستآوردهای مشترک بشری را چون

آنها. به زیر پرسش می برنداست “ ضد ترک“
 استه، چون ترک بودستایشگر محمو غزنوی هستند

آنها همچون. و فردوسی را از خود رانده است
کاوشگران مغرض و سفسطه جو مرتب در آثار

وسی و سایر فارسی گویان می گردند تا مفاهيمیفرد
را که در چندین قرن پيش در دوران ملوک الطوایفی و
فئوداليسم و اشغال ایران به ميان آمده جدا از زمان و
مکان با ساطور ایدئولوژی ناسيونال شونيستی
امروزی هم قد نيات شوم نوین خویش نموده و با چماق

،پان ترکيسم تقویت کنندرا در خدمت “ نفرت ملی„آن 
اگر بابک خرمدین. تحریک کنند و آشوب بپا نمایند

عليه تجاوز اعراب و اشغال ایران سخن راند
 نيست زیرا بزعم آنها بابک“فاشيست و نژاد پرست“

“حقوق ملی ترکها“خرمدین ترک بوده و برای 
اتهامات و“ و از این نقطه نظر مبارزه می کرده است

 ليکن چنانچه.قابل توجيه است” عربهاناسزاهایش به 
فردوسی عليه تازیان و تورانيان سخن راند مبلغ

ابلهانه تر. تئوریهای هيتلر قبل از تولد هيتلر بوده است
ژوهشهای ملی باستانشناسانه ناسيونالپ“از این نوع 

کمتر. ، پژوهشی در تاریخ وجود ندارد“شونيستی
 مانند ایرانيانمردمی را می توان در جهان یافت که

،افراسياب، مسعود، ، محمد، علینام اسکندر
،را در کنار نام شيرین، ، چنگيز، تيمورتوراندخت
 آرمان،، بيژن، کاوه، سيامک، بابک، فرهادفریدون

برخود نهاده باشند بدون اینکه ذره ای احساس.. .و
ترک و توران و فارس و تازی و، نفرتی از یونانی

حتی نام شيرین. نها دست داده باشدعرب و ارمنی به آ
.و فریدون از نامهای رایج ميان ترکان ترکيه است
اقوامی که به اشغال سرزمين ایران موفق شدند
سرانجام در این سرزمين رحل اقامت افکنده و با مردم
این سرزمين فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک بنا
کرده و اقتصاد واحد بوجود آورده و روان فرهنگی

زلزله بم قلب آذری را بهمان حد. پویائی ایجاد کرده اند
بدرد می آورد که زلزله قزوین و بوئين زهرا قلب همه

قهرمانان ورزشی ایران که بر. مردم ایران را
سکوهای افتخار درخشيدند و می درخشند از ملتهای
مختلف ایران بوده اند و هرگز به مخيله کسی در ایران

ت که قهرمانی را بعلت تعلقاتخطور نيز نکرده اس
آنها که بر این. تحقير کند... ملی و قومی و مذهبی و

واقعيات در ایران چشم بسته اند با مردم ایران بيگانه
مغرضانی هستند که قدرتشان در دروغگوئی و. اند

در هيچ کجای ایران. است جهالت جمعی نهفته شده
اده ای بهشما با این پدیده روبرو نمی شوید که خانو

مخالفت به ازدواج فرزندانش برخيزد به این عنوان که
 ١٠ادامه در صفحه   ...داماد و یا عروس ترک و

  ...نيستهادسيسه صيهو
البته پليس آلمان هيچگاه مدارکی.  خاتمه داده شد

مبنی بر قتل وی پيدا نکرد و آنرا حمل برخودکشی و
یا نقص فنی نمود و قضيه به خوبی وخوشی خاتمه

این فرد که یکی از گرداندگان برنامه های. یافت
سياسی در رسانه های دولتی آلمان بود پس از اینکه

 مصرف و فروش مواد مخدرپرونده اش در مورد
رو شد و متهم گشت که حتی در تجارت زنان
روسپی که از اروپای شرقی دسته دسته به آلمان
آورده می شوند نقش ایفاء کرده است در اثر فشار

ولی به علت قدرت. افکار عمومی از کار برکنار شد
عظيم صهيونيسم در آلمان رسانه های گروهی

 های سياسی را که درخصوصی نظير همان برنامه
رسانه های دولتی اجراء می کرد در اختيارش
گذاردند و سياستمداران درجه یک آلمان برای
اعتبار دادن به برنامه هایش در آنها فعاالنه شرکت

 کردند و وی که در“اعاده حيثيت“نمودند و از وی 
عين حال  در رهبری حزب دموکرات مسيحی های

دون کوچکترین شرم وآلمان نيز شرکت دارد ب
حيائی به تبليغات صهيونيستی خویش از رسانه های

  . گروهی برای تجاوز به ایران ادامه می دهد
اکثریت شکننده مردم آلمان با این تظاهرات ضد

دولت آلمان از این ترس دارد که. ایرانی مخالفند
عليرغم بسيج صهيونيستها تعداد شرکت کنندگان

این است. ایران بسيار قليل باشدعليه تيم ملی فوتبال 
، سوسيال دموکرات وکه احزاب سوسيال مسيحی

سبزها که این آخریها واقعا فاقد هرگونه پرنسيپ
سياسی هستند به حمایت از صهيونيستها برخاسته و
مردم را دعوت می کنند که به تظاهرات عليه تيم

تظاهرات سفارشی و. برخيزندملی فوتبال ایران 
فته باید در مرکز شهر نورنبرگ و سهسازمانيا

خطيبان. ساعت قبل از شروع بازی ایران آغاز شود
جنگ طلب به خيال خویش می خواهند افکار
عمومی را برای تجاوز امپریاليسم به ایران آماده

 بلکه در حمایت از جنگ،آنها نه بر ضد جنگ. کنند
طلبی و دروغگوئيهای امپریاليستها به ميدان آمده

.هدف آنها حمایت از حقوق بشر در ایران نيست. دان
صهيونيستها خودشان بزرگترین ناقض حقوق بشر و
.حقوق بين الملل پس از جنگ جهانی دوم هستند

در ایران برای آنها ابزار“ نقص حقوق بشر“بهانه 
فشار سياسی و بی محتوی کردن نفس حقوق بشر

   .است
یهایتحریک و بسيج صهيونيستها در روز باز

افتتاحيه در نورنبرگ عليه تيم فوتبال ایران مورد
انزجار ایرانيان که از اقصی نقاط جهان به
.نورنبرگ می آیند و بویژه آلمانها قرار گرفته است
پليس خطر درگيری را بسيار زیاد می داند و در
ميان ایرانی ها موجی از خشم ونفرت در حال غليان

  .است
***** 

  ...پادزهر ناسيونال شونيسم
 در پی آن است که اختالف خلق کند و نفاق ایجاد

نقش وی خرابکارانه و در دشمنی با انسانها و. نماید
دم می زند“ حقوق بشر“وی مرتب از . یت استبشر

حقوقی است که. ولی حقوق بشر وی جهانشمول نيست
فقط باید برازنده پيکر زشت ناسيونال شونيست خودش

 با آموزش از“حقوق بشر“در حقيقت . باشد
آموزگارش امپریاليسم و صهيونيسم برای وی یک
ابزار مبارزه سياسی برای تحقق نيات شومی است که

ناسيونال. کشتار قومی و جنگ را توجيه نماید
شونيست برای پيشبرد مقاصد شوم ملی خویش بهر
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  و تشـــکيالت استچاره رنجبــــران وحدت  

 

همانگونه که تحقير زبان عربی برای زبان فارسی
تنها احترام متقابل و واقعبينی. منبع اعتبار نيست

انقالبی است که می تواند در خدمت اعتال و غنای
همسرنوشتی ملل. فرهنگی ایران مفيد فایده باشد

خت بزرگیگوناگون ایران در یک سرزمين مشترک ب
است که در اختيار همه ملتهای منطقه قرار گرفته است
و ایران را به فصل مشترک تفاهم همه آنها بدل کرده

عرب وکرد و  فارس و پيوند ایران با ترک و. است
و ارمنی نعمتی نيست کهتاجيک و ترکمن و بلوچ 

از این. سایر ممالک جهان از آن برخوردار باشند
ل استفاده را در جهت آرمانهایبخت بلند باید کما

بر اساس) توفان(حزب کار ایران. طبقاتی نمود-انسانی
قطعنامه کنگره سوم حزب در مورد مسئله ملی از
وحدت دموکراتيک خلقهای ایران حمایت کرده و مبلغ
آن است ولی لحظه ای نيز از مبارزه بر ضد ناسيونال

بازشونيسم که متحد امپریاليسم و صهيونيسم است 
  .    نخواهد ایستاد

***** 

  ...پادزهر ناسيونال شونيسم
دشمن تراشی و دامن زدن به.  یا کرد و یا فارس است

 افسانه سرائی دشمنان مردم ایران و“نفرت ملی“
 شکارساختن یک ایدوئولوژی سازمانيافته برای

آنها بدنبال دالیل و. پيراهن قهوه ای ها در ایران است
  .توجيه آدمکشی می گردند

بلغ فارس کشی وناسيونال شونيست آذری اکنون ُم
به خيال خودش تاکتيک گام به گام. شی استارمنی ُک

رد و عرب سرنخست با یاری ُک. را برگزیده است
یاریردها با رد و آنوقت خدمت ُکفارسها را می ُب

ناسيونال شونيستهای کرد و. دولت ترکيه می رسد
آذری از هم اکنون بر سر مناطق شمال غربی ایران
نظر واحد ندارند و خنجرهایشان را در پشت سر بر

ردها از رودخانه ارس تاُک. ضد یکدیگر تيز می کنند
کرمانشاهان را جز مناطق کرد نشين می دانند و باین

ماکو و اروميه و همدان بختجهت آذریها در نقده و 
حال آنکه دولت ترکيه همين مناطق را. چندانی ندارند

بخشی از قلمرو دولت عثمانی سابق می داند که توسط
 این ادعاها در حالتی می.اشغال شده است“ فارسها“

 و“ارض روم“شود که هنوز نام شهرهائی نظير 
ام نام ارمنی و نه ن“آرارات“ و سلسله کوههای “وان“

وقتی در انبان ناسيونال شونيسم. کردی و ترکی است
چنگ بياندازیم جز جنگ و تباهی و دشمنی و آدمکشی

  . و نفرت و تعفن چيزی از آن بيرون نمی آید
ناسيونال شونيست آذری به جای اینکه جشن بزرگ
نوروز را وسيله وحدت و همبستگی خلقهای منطقه

النصرالدین به، بجای اینکه بر چهره درخشان مسازد
خلقهایمورد عالقه منزله شخصيت مشترک 

، بجای اینکه شاعر و فيلسوف تواناخاورميانه تکيه کند
،مولوی را مانع گسست فرهنگی خلقهای منطقه بداند
چاقوی جدائی را به کف می گيرد و مدعی می شود
جشن نوروز متعلق به ترکهاست و فارسها آنرا دزدیده

 مولوی ایرانی نيستند بلکه از اصل مالنصرالدین و.اند
وی بدنبال تفرقه و دشمنی و نه... و نصب ترکند و

همبستگی. وحدت و دوستی خلقها می گردد
دموکراتيک خلقهای منطقه در این دوران پرآشوب به

شرط بقاء ناسيونال شونيسم. صالح و صرفش نيست
و.  تفرقه و جنگ خانگی و دشمنی و تشت است،متعفن
است برای بقاء خود در قرن بيست و یکم به اینناچار 

   . منجالب نژادی روی آورد
پاسخ کمونيستها به این تابلوی سياهی که ناسيونال
شونيستهای آذری و عرب و کرد در همدستی با
امپریاليستها و صهيونيستها و پان ترکيستهای مسخره
گرگهای سياه و خاکستری و قهوه ای ترسيم می کنند

 و برادری جهانی ميان زحمتکشان همههمبستگی
ما هوادار احترام متقابل و. ملتهای ایران است

همکاری دموکراتيک و داوطلبانه ميان خلقهای ایران
ما سرسختانه از وحدت دموکراتيک خلقهای. هستيم

ما در. ایران حمایت کرده و آنرا ارجح می داریم
قه مللشرایط جهان کنونی که امپریاليستها در پی تفر

 مسخ اندیشه های،و سلطه بی پایان بر آنها هستند
انتزاعی و جاودانی و الیتغير و غير مشخص نمی

 گام نخست را“تماميت ارضی ایران“حفظ ما ، شویم
در درهم شکستن دسيسه های امپریاليستی و
.صهيونيستی در شرایط مشخص کنونی می دانيم

 متقابلآزادی خلقهای ایران در دشمنی و قتل عام
، صميميت و وحدت مشترکنيست بلکه در دوستی

   .آنها در قبال دشمنان قدرتمند مشترک آنهاست
تاریخ ایران سراسر از تالش مرتجعين برای ایجاد
تفرقه در ميان زحمتکشان بوده است تا باین ترتيب
.سلطه طبقات حاکمه بر زحمتکشان طوالنی تر گردد

کمونيست و حزباردشير آونسيان از رهبران حزب 

توده ایران در خاطرات خویش از این تالشهای
ارتجاعی که امروز به شکل دیگری بروز کرده است

این تجارب ارزنده باید برای ما. پرده بر می دارد
آموزنده باشد و دیدگان خویش را بر تجربه تاریخ

بعدها زیرآب یکی از مراکز “:وی می نویسد. بگشائيم
ازندران شد و در مبارزات طبقاتیانقالبی کارگران م

تا آنجائيکه من به خاطر دارم. نقش مهمی بازی کرد
  .“کارگرهای زیرآب اصال آذربایجانی بودند

گویا پليس. زیرآب در نظر پليس جای خطرناکی بود“
هم حس کرده بود که کارگرهای زیرآب متحد و یک

ما، در شاهی نيز پارچه طرفدار حزب توده اند
کار سازمان حزبی و.  داریمزبی و اتحادیهسازمان ح

اتحادیه ای ما باال گرفت و سازمان مازندران اهميت
قبل از همه یک بالئی گریبان گير. خاصی پيدا کرد

،کارگرها شده بود و آن اختالفات فارس و ترک بود
در. هضت بود نکه اسباب زحمت و ترمزی برای

ی و اکثرا ازکارخانه گونی بافی بيشتر از مردمان محل
این اختالفات را هم ارتجاع دامن. ده قادی کاله بودند

قادی کالهی ها گویا قبال دهاتی های مرفهی. می زد
بوده و گاه گاهی در دهات اطراف هم کار کرده و

اینان به این قلدری. اکثرا گاوهای مردم را می دزدیدند
عادت کرده بودند و ارتجاعيون هم این موضوع را

بنابراین با سران این عده در تماس. رده بودنددرک ک
بودند و به آنها اسلحه می دادند تا در مقابل نهضت

با این عده ای از آنها. انقالبی و کارگری مبارزه کنند
در داخل کارخانه به شغل کارگری مشغول بودند ولی

کار به جائی رسيد که ارتجاع با. آگاهی طبقاتی نداشتند
اسلحه به این عده کمک کرده و اینان بهپول زیاد و با 

کارگرهای کارخانه نساجی شاهی حمله کرده و عده
این جریانات با تحریک. ای را هم سر بریدند

اختالفات ترک و فارس. ارتجاعيون تهران انجام شد
برایمان گران تمام شد و ما مدتی هم سعی و وقت خود

خوب. یمرا برای نزدیکی به این گروه به کار می برد
یادم هست هر بار من به شاهی می آمدم کوشش های
زیادی می کردیم تا با کارگران مازندرانی مالقات کنيم
.و نزدیکی بين کارگر ترک با مازندرانی بوجود بياید
کارگران ترک زبان مازندران به حزب ما نزدیکتر

  .“بودند و آگاهی طبقاتيشان هم باالتر بود
 دوران انقالبی خویش موفقحزب توده ای ایران در

شد به این کار عظيم تاریخی در شرایط سخت آنروز
تحقق بخشد و مسایل طبقاتی را بر فرق مسایل ملی

با ناسيونال شونيسم فارسها مبارزه کند تا. قرار دهد
وحدت طبقاتی ميان زحمتکشان ملتهای ایران بوجود

حزب توده ایران مظهر این وحدت طبقاتی و. آورد
سم همبستگی خلقهای سراسر ایران بود و تاثيراتتج

عظيم خود را بر جامعه ایران عليرغم کينه توزی
تالش. دشمنان کمونيسم بطور پایدار باقی گذارد

ناسيونال شونيستهای آذری در شرایط کنونی پشت پا
زدن بر این دستآورد بزرگ خلق ماست که به قيمت

دست آمدهخون صدها نفر فرزندان آذری و فارس ب
این تالش ناميمون خيانت به طبقه کارگر. است

  .آذربایجان و ستمدیدگان آن سامان است
 ایران باید در کنار برادران فارس زباِنزحمتکشاِن

غير فارس خویش قرار گيرند و با تکيه بر وحدت
طبقاتی خویش برای استقرار یک جامعه سوسياليستی

 گذارده و مشترکادر ایران به حقوق ملتهای ایران ارج
تنها یک مبارزه. با آنها در روند تحققشان کوشا باشند
و، بدور از نفرت مشترک دموکراتيک و مورد احترام

 است که راه گشای مشکالتیملی کينه توزی ساختگی 
است که قرنها سلسله های حاکم ارتجاعی در ایران

تحقير. اعم از ترک و فارس و عرب بوجود آورده اند
. فارسی برای زبان آذری اعتبار نمی آفریندزبان

  ...جنايات هولناک ره آورد
پرزیدنت ریچارد نيکسون که از. مه شددستگير ومحاک

جنایتکاران بنام و تحت تعقيب خلقهای جهان بود و در
 مرداد در ایران نيز سهم مهمی٢٨کودتای خائنانه 

و“ دموکراتيک“داشت وی را به روش 
 در مصاحبه“کلی“ستوان . آزاد کرد“ بشردوستانه“

التامن فقط ای“: مطبوعاتی خویش پس از آزادی گفت
:و ادامه داد“ ، وطنم را نمایندگی می کنمده آمریکامتح

    .“من با عالقه در ویتنام بودم“
 سال٣٥ یعنی ١٩٦٨این جنایت عليه بشریت در سال 

در این. در عراق اتفاق افتاد“ حدیثه“قبل از جنایت در 
 تغييری در ماهيتنسی و پنج سال کوچکتری

 که“ثهحدی“در . امپریاليست آمریکا حاصل نشده است
اسناد آن  بتازگی منتشر شده است پرده از یک جنایت

احساسات مردم عراق آن چنان. هولناک بر می دارد
برانگيخته شد که حتی مسئولين رژیم دست نشانده

  .عراق نيز به صدا در آمدند
رئيس جمهور دست نشانده عراق آقای نوری ملکی
ناچار شد به رفتار سربازهای آمریکائی در عراق

 در شهر٢٠٠٥ نوامبر سال ١٩انتقاد کند که در 
در شمال غربی شهر بغداد و در“ Hadithaحدیثه “

نزدیکی مرز سوریه با ورود به خانه های مردم غير
 نفر زنان و کودکان را وحشيانه و عمدا به٢٤نظامی 

تا لحظه ایکه اسناد این جنایات برای. قتل رساندند
 عليرغمهبران آمریکا، رافکار عمومی فاش نشده بود

 تالش می کردند رد پای این جنایات را ازاطالع کامل
همه این رهبران در این عرصه از تجربه. بين ببرند

.زیاد برخوردار بوده و در این مورد ید طوالئی دارند
 در ایتاليا فاش ساخت که“کوریر دوالسرا“روزنامه 

نهاپرنده های جاسوسی و بی سرنشين آمریکائی نه ت
از این واقعه فيلمبرداری کرده اند بلکه گزارش های

یکی از. بی سيم سربازان را نيز ضبط کرده اند
 Johnرهبران حزب دموکرات بنام آقای جان مورتا 

Murthaاعالم کرد که نظاميان آمریکا برای 
٢٥٠٠الپوشانی این جنایت به خانواده مقتولين تا مبلغ 

 و سن آنها پرداخت کردهدالر بر اساس تعداد مقتولين
 دالر٢٥٠٠معلوم شد که قيمت هر عراقی از . “اند

طبيعتا ملتی که بر اساس تبليغات. نيز کمتر است
فاشيستها و آدمخواران امپریاليست و مسلمان ستيزهای
پاجه ورماليده که در پی جنگ تمدنها هستند و مسلمان

الیق دارا بودن، کشی و تحقير آنها را می ستایند
 ١١ادامه در صفحه  ...نيست و“ حقوق بشر“
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  مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر استپيروزی مبارزه ملی  

وقاحت امپریاليسم و بویژه امپریاليست آمریکا نمی 
  .کاهد

 نوامبر ١٩در صبح “:  شهود چنين گزارش می دهند
 دریائی در ١ لشگر ٣ دقيقه واحد هنگ ١٥/٧ساعت 

هنگام عمليات با انفجار بمبی در کنار جاده روبرو 
 Miguelميگل ترازا  “ ساله ای بنام ٢٠افسر . شد

Terrazas  “ ال پاسو “از شهرEl Paso “کشته شد .
متقاعب آن سربازان به نزدیکترین خانه متعلق به 

حمله  ساله و عليل بنام عبدالحميد حسن ٧٦مردی 
 نفر اعضاء خانواده اش که در ٧کردند و بيرحمانه 

در .  ساله بود به قتل رساندند٤بين آنها یک کودک 
جوانترین .  کودک را کشتند٧خانه بغلی خانواده ای با 

آنوقت در خانه دیگر چهار مرد دیگر . آنها یکساله بود
را کشتند و سپس یک تاکسی ران را با چهار 

  .ندمسافرش به قتل رساند
سربازان اجساد را با این توضيح که قربانی یک 
انفجار شده اند به بيمارستان تحویل دادند و سپس در 

“ تروریستها“گزارش خویش قيد کردند که آنها توسط 
این جنایت از چشم هيچيک از . به قتل رسيده اند

آنها جنایات را پنهان . رهبران آمریکا پنهان نماند
تواند سينه سپر کند و حال جرج بوش می . کردند

بگوید که به وسایل کشتار جمعی و جنایات عليه 
ولی این . بشریت در عراق دست پيدا کرده است

  .وسایل مالکيت آمریکائی دارند
 ساله عراقی بنام ایمان عبدالحميد به٩دختر 

چنين لحظات وحشت و مرگ، این خبرگزاری آلمان
ش را دراول آمریکائی ها پدر. را توصيف کرده است

اطاق خواب به قتل رساندند و سپس موشکی به وی
وقتی آنها  بعدا. شليک کردند که تمام بدنش کباب شد

مادرم را با رگبار گلوله جلوی چشمان ما به قتل
رساندند من و برادرم بالش را جلوی چشمان خود

وی. گرفتيم برای اینکه شاهد مرگ مادرمان نباشيم
ن زیادی از بدنش می رفت، خومدت مدیدی فریاد زد

  .“ و از حرکت ایستادتا جلوی روی  ما جان داد
 به حمام خونی“رسيدگی“ایمان نمی فهمد که مفهوم 

 ایجاد کرده اند به چه“حدیثه“که آمریکائی ها در 
روزی بامن می خواهم “: وی می گوید. معناست
برای قتل عام خانواده ام همراه برادرمخودم دستهای 

، برادرش عبدالرحمان“له است انتقام بگيرم سا٧که 
 برای ما عراقيها پشيزیآمریکائی ها“می گوید 

  .“ارزش قایل نيستند
نه ایمان و نه عبدالرحمان هنوز نمی فهمند که
امپریاليستها برای بشریت و نه تنها عراقيها ارزشی

آنها گرگهای. جنایات آنها بی کرانه است. قایل نيستند
تند که تا سرشان را نبرید به جنایاتخون آشامی هس

ضد بشری برای تامين سود حداکثر سرمایه داری
آنها مبارزه مردم عراق را مانند. ادامه می دهند

مبارزه مردم فلسطين که جوانه های چنين جنایاتی
 همه بشریت.جا می زنند“ تروریستها“هستند مبارزه 

نافعمتمدن برای آنها تروریست هستند زیرا عليه م
جهان ما امروزه مملو از. آزمندانه آنها مبارزه می کنند

و آنها باید بدانند که. ایمان ها و عبدالرحمانها است
دستهای ميليونها نفر انسانها آزاده به سوی آنها دراز
است که بياری هم امپریاليسم و صهيونيسم جهانی را

مرگ امپریاليسم و صهيونيسم آغاز. به گور بسپارند
  .ائی بشریت استره

 خواهر٥، عمه و  ساله که پدر و مادر١٣صفا یونس 
از دست داده است فکر می کند که از آنو برادرش را 

جهت جان سالم بدر برده که وانمود نموده که کشته شده
است و بدنش را با خون برادر شهيدش یونس که در
.کنار وی در تختخواب دراز کشيده بود آغشته است

 عجز و البه می گوید که بس کنيد و باآنوقت با

  .پرسشهای خویش مرا زجر ندهيد
 سال٣٥از . سخن نمی رانيم“ می الی“ما در اینجا از 

، نسلی که در دامان ظلم وبعد از دیدگان نسلی دیگر
تجاوز پرورش می یابد و طعم تلخ بی رحمی و شقاوت

این نسل.  سخن می رانيماستعمارگران را می بيند
 است که گلوله های امپریاليست را با خمپارهنسلی

   .پاسخ می گوید
تجربه جنایات امپریاليست آمریکا در عراق نشان می

، جنایت عليه بشریتدهد که زندان و شکنجه و اعدام
و نقض حقوق بشر و ملل کار هر روز و هر ساعت

 آنها می کوشند در کادر رقابت.امپریاليستها می باشد
، از آن بهره آشکار کرده بزرگ نمودهبا هم آنها را

.برداری سياسی کرده و یا آنرا الپوشانی کنند
امپریاليستها از هر قماشی که باشند در این جنایات

این خونخواری از ماهيت نظام سرمایه داری. شریکند
به اشخاص معين. نشات می گيرد و امری اتفاقی نيست

یه داریفرزند مشروع نظام سرما. مربوط نمی شود
  .است

ما می آموزیم که رژیم عراق دست نشانده امپریاليست
.است و قتل عام مردم عراق برای آنها اهميتی ندارد
مهم آن است که مشتی خود فروخته بر سر کار با

آقای جالل طالبانی که. حمایت امپریاليستها باقی بمانند
به منافع خلقهای عراق و از جمله منافع دارزمدت خلق

د خيانت کرده است به سخن نمی آید تا بار دیگر ازکر
جنایات آمریکائی ها تمجيد کند و بگوید که وی از آنها

ولی. وی زبان به حلقوم کشيده است. بدی ندیده است
این زبان را روزی مردم عراق از حلقومش بدر می

این تجربه به ما می آموزد. آورند و آن روز دیر نيست
م همدست امپریاليسم و صهيونيسمکه ناسيونال شونيس

در منطقه است و باید با تمام قوا بر ضد آن مبارزه
رهبران خلق کرد خائن به همه. کرد و آنرا افشاء نمود

خلقهای منطقه هستند و از امروز روشن است که بهای
سنگينی برای این خيانت در فردای فرار آمریکائی ها

کشتار مردمدست این رهبران در . خواهند پرداخت
سربازان اشغالگر.  آلوده است“حدیثه“ و “فلوجه“

آمریکائی با مقاومت مردم به روزی خواهند رسيد که
ملکی ها و طالبانی. پا برهنه خاک عراق را ترک کنند

  .ها و بارزانی ها از هم اکنون باید در فکر فرار باشند
تجربه اخير بار دیگر چهره کثيف دشمنان مردم ایران

ه خواهان تجاوز آمریکا به ایران هستند نظيررا ک
حزب دموکرات کردستان ایران و دارو دسته های

بدست“  سرنوشتينجبهه ملل برای حق تعي“مسخره 
، کيهان لندنی سخنگویصهيونيستها و امپریاليستها

رامزفلد در ایران و مزورانی نظير حزب کمونيست
ه وکارگری که نقش کثيف ستون پنجم را در منطق

کليه آن سازمانهای. ایران بازی می کند برمال کرد
ایرانی و یا غير ایرانی که خواهان خروج بی قيد
وشرط و فوری امپریاليستها از عراق و افغانستان
.نباشند همدست آنها در تجاوزشان به ایران هستند

با تمام قوا آنها را به عنوان) توفان(حزب کار ایران
 با آنها، افشاء نمودهحکوم کردهدشمنان مردم ایران م
  .مبارزه بی امان می کند

از مبارزه قهرمانانه مردم) توفان(حزب کار ایران
عراق برای رهائی از چنگ استعمارگران حمایت می
کند و همدستان کرد و ترک و عرب آنها را محکوم

خروج“ما مجددا اعالم می کنيم که شعار . می نماید
مپرياليست آمريکا وفوری و بی قيد و شرط ا

 تنها شعار انقالبی و مرز تمایز“متحدينش از عراق
ميان نيروهای انقالبی و ضد انقالبی و مزوری است

  . که در منطقه النه کرده اند
  .ننگ و نفرت بر همه آنها

***** 

  ...جنايات هولناک ره آورد
ندارد و مسلمان زاده است بيش“ لياقت دموکراسی“ 

  !!  ؟؟از اینها نيز نمی ارزد
این حادثه ای نيست که “: ادامه داد“مورتا“همين آقای 

ما در جنگی شرکت. ی پدید آمده باشددر اثر انفجار
م از دموکراسی و آرمانهایمی کنيم که مدعی هستي

آمریکائی حمایت می کنيم و آنوقت چنين مسئله ای
.روی می دهد که تازه سعی می کنند آنرا کتمان کنند

منظور این آقای دموکرات جنایات ضد بشری(حوادث
، حادثه و نظایر آنهااست که با زیرکی آنرا مسئله

 از ابوغریب بدتر“حدیثه“) توفان- طرح می کند
  .“است

قابل “:آقای نوری ملکی به خبرنگار بی بی سی گفت
به این عنوان کهتوجيه نيست که یک فاميل را بکشند 
همين آقای دست. “کسی عليه تروریسم مبارزه می کند

نشانده توضيح نمی دهد که چگونه قتل عام یک ملتی
بنام مبارزه با تروریسم مشروع است ولی قتل عام یک

نوری ملکی و نظایر وی ازشخص . فاميل نامشروع؟
جمله جالل طالبانی که تا کنون همه جنایات آمریکائی
ها را عليه اعراب و غير کردها تائيد کرده است نمی
گویند که چرا دروغهای امپریاليست آمریکا را بر مال
نمی کنند و جنایات این امپریاليست و متحدینش را در

صره وعراق و در فلوجه و سامره و ناصریه و  ب
مورد انتقاد قرار نمی دهند و خواهان خروج... بغداد و

مگر. بی قيد و شرط امپریاليستها از کشورشان نيستند
نه این است که این حضرات خلقهای عراق را
نمایندگی می کنند؟ پس اگر نماینده مردم عراق هستند

مردم از آنها در مقابل معدودی. از چه هراس دارند
  .داتی حمایت خواهند کرد وار“تروریستها“

روزنامه نيویورک تایمز با اشاره به این که جنایتی
عليه بشریت اتفاق افتاده است نوشت که سربازان

 نفر زن و کودک را بدون اینکه٢٤آمریکائی حداقل 
مورد حمله قرار گرفته شده باشند با رفتن به درون

مرباید از نيویورک تای. خانه آنها به قتل رسانده اند
پرسيد اگر این امر جنایت عليه بشریت است پس چرا
جرج بوش در دادگاه الهه محاکمه نمی شود و
روزنامه نيویورک تایمز همانگونه که در مورد انسان
بی گناهی نظير ميلوسوویچ چنين ادعائی داشت در
مورد جرج بوش که سياه روی سفيد از این جنایات با

گتون گریه زاری کردهخبر بوده و  در گورستان آرلين
و به خطاهای خویش در ابوغریب اعتراف می کند

  . سکوت اختيار نموده است
 James یک درجه دار آمریکائی بنام جيمزکروسون 

Crossan در مصاحبه با برنامه سی ان ان CNN
اعتراف کرد که در این روز پس از اینکه یک سرباز

زان بیآمریکائی در اثر انفجار کشته شد خشم سربا
 نفر را با منظور٢٤اندازه بود و از این خانواده ها 

  .انتقام به قتل رساندند
قبل از برمال شدن این جنایت جرج دبليو بوش سوء 

و تحقير اسرا )  توفان-منظورش شکنجه است(رفتار
در “ بزرگترین خطا“در زندان نظامی ابوغریب را 

طائی که آمریکائی ها بهای خ“. جنگ عراق ناميد
حال سازمان دیده بان . “سالها باید بپردازند“آنرا 

حقوق بشر در آمریکا بر اساس فرستنده ای بی سی 
ABC دوم صحبت می کند که در “می الی“ از یک 

 نفر را قتل عام ٥٠٠آن سربازان آمریکائی  بيش از 
  .کردند

به اعتبار نيروهای “ ننگ حدیثه“: نشریه تایم نوشت
 روزنامه . می زندجددا ضربهممسلح آمریکا 

بدترین جنایات جنگی شاید “از “ واشنگتن پست“
 و ما .صحبت می کند“ سربازان آمریکائی در عراق

می افزائيم هيچکدام از این جنایتها از بی شرمی و 
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پاد زهر ناسيونال شونيسم و 
  انترناسيوناليسم ،،،نفرت ملی،، 

 و مبارزه طبقاتی است
.امر تازه ای نيست“ نفرت ملی„دامن زدن به 

بورژوازی برای توسعه نفوذ خویش و گسترش
لحه کهنه وسرزمينهایش نفوذش همواره به این اس

برتولت برشت شاعر. زنگار گرفته متوسل شده است
بزرگ کمونيست آلمان نقش ناسيوناليسم را در کشتار
قومی و جنگ بارها مورد نقد قرار داده و اشاره کرده

زبان“است که آنها ملتهای دیگر رامتهم می کنند که به 
ایجاد و.  دارند“ما فرق اساسی“ سخن نگفته و با “ما

 تقویت روحيه برتری، ميان ملتها“ فرق“ع اخترا
جوئی و برتری طلبی و برتری یابی برای مستحيل
کردن ملتها سياستی است برای ایجاد نفاق و قوم کشی

ملتی را که به برتری خویش اعتقاد دارد. ميان آنها
بهتر و سهلتر می توان برای کشتار ملتی که کهتر

ود را نمایندهملتی که خ. محسوب می شود بسيج نمود
 تلقی می کند بهتر می توان برای“ارزشهای برتر“

“تهدید“ آنها را “ارزشهای ابدی“رفع خطر مللی که 
.می نمایند بسيج کرد و کشتار قومی را توجيه نمود

 ایدئولوژی فاشيسم همواره از نظر قربانِیملتهای کوِر
 را کسب می کنند که آدمکشی“برتری“روانی این 
آنها بپاس.  قرار دارد“خوبی“دمت امر آنها در خ

 دستشان در قتل عام گسترده باز،نابينائی فاشيستی
ما در ایران شاهد بوده ایم که چگونه یک حزب. است

اللهی معتقد حاضر است صميمانه و بدون عذاِب
د بدون آنکه خم به ابروَرُبوجدان صدها نفر را سر ِب

انی است کهناسيونال شونيسم آن سالح رو. بياورد
کنونی امپریاليسم از آن برای ارتجاع و در دوران

  . پيشبرد مقاصد خویش سود می جوید
 ٩ادامه در صفحه   ... ناسيونال شونيست همواره

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان." در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران استنشريه ای که: 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. ع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدمارا در جم. 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

 .نه گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمهزي

 جنايت هولناک ره آورد امپرياليست آمريکا به مردم عراق 
   بازيگری بنام جرج بوشِ رياکارِی

که در راهبازان آمریكایى در جریان مراسم یادبود سر
 جان خویش،توسعه نفوذ امپریاليست آمریکا در عراق

، جورج بوش بار دیگر بررا بيهوده از دست دادند
 و تاآيد آردعراقتكميل ماموریت ارتش آشورش در 

  . همه را مزورانه دلداری داد
به گزارش خبرگزارى فرانسه جورج بوش،

ز اذعان بهجمهورى آمریكا چند روز پس ا رئيس
اشتباهاتش در جنگ عراق و نيز بيان این آه

ها در این آشور موجب دلهره و هراس آشمكش
ها شده، در روز قربانيان جنگ در حالى آه آمریكایى

 حلقه زده بود، به ایراد سخنرانى دراشك در چشمانش
وى در حالى آه در .گورستان ملى آرلينگتون پرداخت

 بیهاى مكرر حضار ویقميان ابراز احساسات و تش
ريخت و با لحنى آميخته به اشك مى، خبر وسفارشی

اظهارگفت،   سخن مىبغض درباره رسالت آمريكا
در همين جا آه چشم قهرمانان ما در خاك“: داشت

ها و مردان خفته است، باید بگویم آه من مسئول انسان
اند و خواهان و زنانى هستم آه قربانى این جنگ شده

آمریكا هستند و مردم ما امروز براى غم ازآزادى 
اند و باید دست دادن نظاميان خود بارها به ماتم نشسته

به آنان افتخار آنيم آه جان خود را فداى آرمان و
هاى ما در راه رسالت خویش آردند و این هزینه

  “ .آزادى و نابودى تروریسم و خشونت است
نگ درجمهورى آمریكا در روز قربانيان ج رئيس

آرد آه آهنه آرلينگتون در حالى سخنرانى مى
برای تقویت روحيهسربازان ارتش این آشور 

شونيستی و توجيه عمليات انتحاری و خود کشی
سربازان آمریکائی در عراق برای شرکت هاليبرتون

 بيهودهبراى اداى احترام به سربازان ،و نظایر آن
بوش. ندآرد  از گورستان این شهر بازدید مى،جان
در این مكانى آه شجاعت و دليرى“: چنين گفت هم

چرا آمريكا هموارهآوریم آه  آرميده است، به یاد مى
هاى ؛ چون ما به هزینهبا اآراه وارد جنگ شده است

جنگ واقفيم، ما بهاى جنگ را در جنگ عليه
ایم، تروریسم آه امروز بدان مشغوليم مشاهده آرده

بينيد آخرین مكان آرام ىهایى آه شما م این قطعه
براى صدها زن و مردى است آه از زمان وقوع

 تاآنون جان خود را فدا٢٠٠١ سپتامبر ١١حمالت 
  “.اند آرده

جرج بوش و همه روسای جمهور قبل از وی دوره
های عوامفریبی را طی می کنند و در این زمينه

وی قربانيان دروغهای. دکترای افتخاری می گيرند
قهرمانان“و منافع سرمایه امپریاليستی را جرج بوش 

می نامد که در راه مبارزه با“ آزادی
)ناتوف- بخوانيد نهضتهای مقاومت و ملی(“تروریسم“

تاریخ خونين امپریاليست آمریکا مملو از. جان داده اند
این قربانيانی است که با شستشوی مغزی برای جنایت

.ه اندعليه بشریت به اقصی نقاط جهان گسيل شد
   .دروس تاریخ را مرور کنيم

کلی“ یک ستوان آمریکائی بنام ١٩٦٨ مارس ١٦در 
Calley“ می الی “ با سربازانش در دهکدهMy 

Lai “در ویتنام جنوبی به جنایتی دست زد که عليرغم
تالش ریاکارانه امپریاليست آمریکا تا سرپوشی بر آن
دندجنایت بگذارد برمال شد و خبرنگاران گزارش کر

٥٠٢که سربازان آمریکائی برای انتقامجوئی بيش از 
نفر زن و کودک و افراد مسن غير نظامی را در

 را“ویت کنگها“ به بهانه اینکه “می الی“دهکده 
با“ می الی“جنایت . پنهان کرده اند قتل عام نمودند

“ليدیتسه“جنایت نازی ها در چکسالواکی در دهکده 
دشمن را پيدا“: ه چنين بودفرمان حمل. مقایسه می شد

بکشيد و هر، هر جنبنده ای را  و فورا نابود کنيدکنيد
 دقيقا“کلی“ستوان . “نوع شکل زندگی را محو نمائيد

وی. بر اساس این دستور آمریکائی رفتار کرده بود
مردم ویتنام را که دشمن امپریاليست آمریکا بودند در

نده ای به قتلهمراه با هرگونه جنبد“ می الی“دهکده 
  .رسانده بود

 Ronald خبرنگار عکاسی بنام رونالد هبرله 
Häberleکه این گروهان را مشایعت می کرد چنين 

بههنگاميکه پيرمردی با دو کودک “: گزارش داد
 سربازان هماهنگ به روی آنها،سوی سربازان آمد

سایر .“آتش را گشودند و له لورده شان کردند
ستوان کلی در یک“ :ند کهسربازان گزارش داد

 نفر را یافت که خود را مخفی کرده١٥٠گودالی 
هنگاميکه تنی. ، اکثریتشان زنان و کودکان بودندبودند

چند از آنها با ترس و لرز از گودال بيرون آمدند
بيرحمانه با گلوله آنها را لت و پار کرد و از سربازان

د تا نشانهآنقدر گلوله باری. خواست به وی تاسی جویند
پس از قطع تيراندازی از دل. ای از زندگی نماند

غرقاب خون همچو معجزه ای کودکی دو ساله ای بپا
خاست که مردد و گریان تالش می کرد به سوی

 وی را گرفت به داخل“کلی“ستوان . دهکده فرار کند
گودال پرت کرد و با اسلحه اش به وی شليک نمود تا

یاليست خون آشام آمریکا بهامپر. “از حرکت ایستاد
حقوق بشر در ویتنام تحقق بخشيد و دموکراسی را“

روزنامه نيویورک تایمز در شماره. “مستقر ساخت
“ی الیم“ خویش در مورد دهکده ١٩٦٨ مارس ١٧

دو“: قبل از آنکه این جنایت بشری برمال شود نوشت
 خویش را به مواضع دشمن نزدیک آمریکائیگروهان

قابل. “ربازان ویتنام شمالی را نابود نمودندکردند و س
در ویتنام جنوبی که در“ می الی“توجه اینکه دهکده 

روشن. اشغال امپریاليست آمریکا بود قرار داشت
است که خبر روزنامه نيویورک تایمز جعلی و برای
.پرده پوشی یک جنایت بزرگ عليه بشریت بود

رت نگرفتهجنایتی که نظير آن در یوگسالوی نيز صو
ولی مسببان آن جنایت عليه بشریت راست راست. بود

  .راه رفتند تا به مرگ طبيعی مردند
.وقتی پرده از این جنایت ضد بشری برداشته شد

 که خود قربانی تهی مغز نظام بود برای“کلی“ستوان 
  ١٠ادامه در صفحه   ...خالی نبودن عریضه 
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