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اسرائيل در مقابل مقاومت چريکی “ شکست ناپذير“ارتش 
 و ناچار شد بدون آنکه به توده ای مردم لبنان به زانو در آمد

 جنگی خود برسد خاک لبنان را اعالم شدهرسمی اهداف 
دسيسه مشترک امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه . ترک کند

که با رضايت ضمنی ساير امپرياليستها تدارک ديده شده بود 
حتی صحنه سازيهای فرودگاه . با شکست کامل روبرو شد

“ بشر دوستان“ی اين لندن و جار و جنجالهای تبليغات
امپرياليست نتوانست از قدرت آتش و حمايت عمومی جهانی 

 سرانجام قطعنانه سازمان ملل حاصل .از مردم لبنان بکاهد
توافقنامه ای ميان دولت قانونی و مستقل لبنان و دولت 

دولت اسرائيل مجبور شد صحه بگذارد که به . اسرائيل بود
قی مقابلش دولت رسمی خاک لبنان تجاوز کرده و طرف حقو

سرشکستگی برای صهيونيستها بيش از اين . لبنان است
لبنان که يک حزب هللا ليکن خلع سالح حزب ا. مقدور نبود

امری صرفا داخلی سياسی در مجلس و دولت لبنان است 
در توافقی که ميان . است که به دولت لبنان وابسته است

 هد سنيورحزب مذکور و نخست وزير مسيحی لبنان آقای فوا
لبنان حق دارد سالحهای هللا صورت گرفته است حزب ا

خويش را حفظ کند ولی از حمل آن در مالء عام خودداری 
.  ارتش منظم نيستنانبلهللا  روشن است که حزب ا.کند  

اعضاء و هوادارانش مردم عادی هستند که اساسا به شغل 
روزانه خويش مشغولند و در خانه های خويش سالحهای 

در . ی حفظ استقالل کشورشان پنهان کرده اندسبک رابرا
شرايط تجاوز اسرائيل به لبنان اکثريت مسيحيان و سنی 

 ما در لبنان با يک .بودندهللا“ حزب ا“مذهبان لبنان نيز 
، تونی بلر و ايهود دارودسته چند نفری بزعم جرج بوش

 ما يک نيروی عظيم اجتماعی را در .اولمرت روبرو نيستيم
رهبر . يم که پيوند عميقی با مردم لبنان داردمقابل خود دار

در سخنرانی اخير خود پس از پيروزی بر ارتش هللا حزب ا
اشغالگر صهيونيستها اعالم کرد که خسارت وارده به مردم 

 هزينه زندگی،  خانه های آنها را می سازد.را جبران می کند
 تامين  که شغل خويش را از دست داده اند تا يکسالئیآنها
 کرد  و در اين برنامه اولويت با کمک به هموطنان دهخوا

در حالی که صهيونيستها و . مسيحی لبنان می باشد
غير لبنانی خانه “ يهوديان“و “ مسيحيان“امپرياليستها و 

های مسيحيان لبنان را منفجر می کنند و آنها را به قتل می 
به ياری آنها می آيد و در شرايط هللا ، نيروی حزب ارسانند
 آيا شگفت انگيز نخواهد بود . زير بار آنها را می گيردسختی

اگر چنين نيروئی عليرغم ماهيت ارتجاعی ايدئولوژيک 

مذهبيش از محبوبيت بی همتا در لبنان و امروزه در سراسر 
جهان اعم از مسلمان و غير مسلمان برخوردار باشد؟ 

با هللا صهيونيستها و امپرياليستها در سياست تضعيف حزب ا
مفتضحانه روبرو شده و برای نسل بعدی در لبنان و شکست 

منطقه ارتش ذخيره ضد صهيونيستی و ضد امپرياليستی 
 طبيعتا دولت لبنان از صهيونيستهای اسرائيل .ايجاد کرده اند

پس از عقب نشينی سرافکنده آنها  خواسته است که مناطق 
 اشغالی جنوب لبنان را که حتی قبل از تجاوز اخير در اختيار

در توافقات .  را ترک کند“مزارع شعبا “داشته است يعنی 
اخير جائی به آزادی دو سرباز اسير اسرائيلی تعلق نگرفته 
است زيرا دولت صهيونيستی اسرائيل که بدروغ اسارت آن 
دو سرباز را در حين جنگ دليل آغازجنگ قلمداد کرده بود 

بطور غير حال بايد آنها را با آزادی ساير اسرای لبنانی که 
قانونی در اثر آدمربائی راهزنانه در بيغولهای اسرائيل 

در اين مبارزه عليرغم . هستند با سرافکندگی تاخت زند
خرابکاری ستون پنجم صهيونيستها در سراسر جهان تا از 
نمايشات ضد صهيونيستی جلو گيرند و يا به جعل اخبار 
ی بپردازند  اسرائيل از نظر سياسی شکست مفتضحانه ا

حزب کمونيست “اين وظيفه ناپاک را در ايران . خورده است
و کيهان لندنی سخنگوی غير رسمی و  “ کارگری ايران

رئيس جمهور . فارسی زبان رامزفلد بعهده گرفته بودند
سوريه آقای اسد در ستايش از جنبش مقاومت لبنان به 
اسرائيل فاشيست هشدار داد تا از اين شکست مفتضحانه 

 از سياست تروريستی در منطقه دست بردارد و بياموزد و
کار .حق حيات ساير ملتها و دول منطقه را برسميت بشناسد

شکست مفتضحانه صهيونيستها وقتی کامل شد که بر اساس 
فرمانده کل ستاد ارتش اسرائيل “ اورشليم پست“گزارش 

سه روز قبل از تجاوز به لبنان و چند “ دان خالوت“آقای 
گيريهای مرزی که منجر به قتل چند سرباز ساعت پس از در

متجاوز اسرائيلی و اسارت دو سرباز ديگر شده بود با آگاهی 
از تاريخ تجاوز فورا اوراق بهادار خويش را در بازار 
بورس به بهای خوب به فروش رسانده است تا در اثر جنگ 

همين يک قلم نشان می . خسارت شخصی به وی وارد نيايد
 ه روز قبل از اسارت دو دهد که حداقل س

سرباز اسرائيلی توسط جنبش مقاومت مردم لبنان تدارک 
اين شکست اخالقی و . تجاوز به لبنان چيده شده بوده است

 موج نوين مقاومت در منطقه تشتت سياسی در اسرائيل با
 .ستا  همراه
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اردوی بين المللی جوانان ضد فاشيست و ضد     
 امپریاليست

  فرزانه آزاد درميزگرد) توفان(رانی نماینده حزب کارایرانفشرده ای از سخن
  

  
  
  

ن کمونيست دانمارک برگزار گرديد، اردوی جوانان بين االمللی  ضد فاشيست و ضد امپرياليست که امسال با ميزبانی سازمان جوانا
در اين گرد همايی .  ژوالی آغاز شد و به مدت يک هفته ادامه يافت٢٨اين اردوی باشکوه ازجمعه . با موفقيت تمام به پايان رسيد

ا، آلمان، بين المللی جوانان کمونيست مارکسيست لننيست از هندوستان، برزيل، اسپانيا، فنالند، اکودور، مکزيک، فرانسه، کلمبي
شرکت داشتند و عالوه برحضور فعال و زنده جوانان کمونيست هئيت نمايندگانی از حزب . …ترکيه، سوئد، دانمارک 

، کميته برای عراقی آزاد در دانمارک و سوئد، انجمن دفاع از خلق فلسطين دردانمارک و ژورناليست فلسطينی  )توفان(کارايران
شرکت داشته و درميزگردهای مختلف بويژه درمورد اوضاع … نويسنده معروف دانمارکی ناصر السهيلی  و پاتريک مکمانوس 

خاورميانه، تشديد تضادهای امپرياليستی و قلدرمنشی امپرياليست آمريکا و صهيونيست اسرائيل درمنطقه و جهان  به سخنرانی 
  .پرداختند

گويا همه از يک کشور و با يک زبان گفتگو . يوناليستی بودبراستی که فضای حاکم بر اردوی جوانان، فضای صميمانه و انترناس
همه افراد شرکت کننده داوطلبانه در . همه هم ميزبان بودند و هم ميهمان. فضای اردو فضای ميزبان و ميهمان نبود. ميکردند

  .پيشبرد فعاليتهای اردو شرکت داشتند و با روحيه کمونيستی صميمانه همکاری مينمودند
و دهها سخنرانی، برنامه ورزشی و فرهنگی و از سويی تزئين اردو با پرچمهای سرخ و ) فلسطين( جنبش سنگ انتفاضهنمايش فيلم

به انسان نيرو ميداد .…داس و چکش و شعارهای ضد امپرياليستی و ضد فاشيستی  و همبستگی و دفاع ازپرولتاريا و خلقهای جهان
احساسی فارغ ازتبعيض و نابرابری و ظلم و زور . ت را دردست دارد زندگی ميکندو احساس مينمود در کشوری که پرولتاريا  قدر

  .…احساس برابری و انترناسيوناليستی. احساس دخيل درسرنوشت خويش. و ستم
 ژوالی که پيرامون استراتژی ٢٩نيز بدعوت از سازمان جوانان کمونيست دانمارک درميزگرد روزشنبه ) توفان(حزب کارايران

  .سم درخاورميانه بود شرکت نمود و به سخنرانی پرداخت که مورد استقبال حاضرين قرارگرفتامپريالي
دراين ميزگرد همچنين فعال مارکسيست لننيست، سامی جواد دبير کميته برای عراقی آزاد در دانمارک، هئيت نمايندگی رفقای 

  نرانی پرداختندترکيه و ترولس ريس الرسون از سازمان جوانان کمونيست دانمارک به سخ
  تن از جوانان کمونيست که ازچند ٢٠٠را که با حضوربيش از) توفان(در زيرچکيده ای ازسخنرانی رفيق نماينده حزب کارايران
  : قاره جهان گرد آمده بودند از نظر خوانندگان توفان ميگذرد

  !رفقای گرامی
ين ميزگرد حضور داريد، سخنم را درمورد فجايع دهشتناکی که اکنون  ضمن  گرمترين سالمهای انترناسيوناليستی به شما عزيزان که درا

  .درلبنان و فلسطين جريان دارد آغاز ميکنم و سپس به اوضاع ايران ميپردازم
امپرياليست آمريکا حمالت از پيش طرح ريزی شده ای را عليه  بيش از دوهفته است که دولت صهيونيست و نژاد پرست اسرائيل و

اين جانوران آدمخوار تحت بهانه آزاد سازی چند گروگان اسرائيلی درغزه و جنوب . فلسطين آغازکرده اندمردم لبنان و 
لبنان بصورت وحشيانه و فاشيستی از هوا و زمين و دريا به بمباران اماکن غير نظامی و نابودی تمام هستی مادی اين 

"  مبارزه عليه تروريسم" زير ساخت زندگی مردم رادو ملت مشغولند و بيشرمانه اين کشتار دسته جمعی  و ويرانی 
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بمباران بيمارستانها، مدارس، جاده ها، پلها، . توجيه ميکنند" دموکراسی و تمدن" مينامند و اين جنايت را بنام 
فرودگاهها، نيروگاههای آب و برق، مغازه ها  و حتا دفاتر سازمان ملل متحد و بمباران شماری از اعضای اين 

صورت ميگيرد و " امنيت برای يهوديان"و بخاطر " تروريستهای اسالمی"و اينها همه به بهانه مبارزه با . …سازمان
  .هر روز بر دامنه اين کشتار و جنايات افزوده ميگردد

جز اين نيست که ما اکنون در لبنان و فلسطين و عراق و افغانستان " دموکراسی بوش و اسرائيل درخاورميانه بزرگ"
بمباران وحشيانه و قتل عام مردم بی دفاع لبنان و فلسطين ياد آور حمالت هيتلر نازی عليه خلقهاست که اکنون . يمشاهد آن

اسرائيل صهيونيست و آمريکا به زعامت جرج واکربوش بعنوان وارثان طبيعی فاشيتسهای آلمانی عليه مردم فلسطين و 
  …لبنان عمل ميکنند

  
ليه فلسطين و لبنان بخشی از سياست طرح خاورميانه بزرگ امپرياليست آمريکاست بنظر حزب ما، دور جديد حمالت ع

. و در چهارچوب رشد تضادهای امپرياليستی بر سر کنترل منابع انرژی بويژه نفت در اين منطقه قابل بررسی است
منطقه ای که . ستی استخاورميانه اکنون به لحاظ موقعيت ژئوپوليتکی و منابع عظيم نفتی گره گاه تضادهای امپريالي

قابل توجه است که .  درصد نفت اروپا را تامين ميکند۶٠ درصد نفت و انرژی چين و ژاپن و بيش از ٩٠نزديک به 
کشور عربستان .  ميليون بشکه نفت به کشورهای غربی و ژاپن و کره جنوبی صادرميکند٣٠خاورميانه در روز حدودا 

ايران در دوران .  ميليارد  بشکه نفت است٢۶٠ د و دارای ذخيره نفتی  حدودا ميليون بشکه نفت درروز توليد ميکن٩
 ميليون بشکه نفت در روز توليد می کند و دارای  ۴ ميليون بشکه نفت در روز توليد می کرد و هم اکنون  ۶رژيم پهلوی 

 ميليون در روز، ٢٫٢  ميليون بشکه درروز، کويت٢٫۴امارات متحده عربی .  ميليارد بشکه ذخيره نفتی است١۶٠
 ليتر ١۵٩ ميليون در روز، قطر نزديک به يک ميليون بشکه نفت  درروز توليد می کنند و هر بشکه نفت ٢عراق حدودا 

  .…است
 بدين رو امپرياليست آمريکا بدنبال نظمی است که بتواند  بطور کامل کنترل منطقه و منابع نفتی را به کف گيرد تا 

از اين منظر اشغال نظامی افغانستان که مسير . ير رقبای تازه نفس اعمال و آن را تثبيت کندسرگردگی خود را بر سا
عبور لوله گاز و نفت دريای خزر به کشورهای ازبکستان و هندوستان است  و همچنين اشغال نظامی عراق و حمله 

ن است و بايد دقيقا اين سياست را احتمالی به ايران درچهار چوب استراتژی طرح خاورميانه بزرگ آمريکا قابل تبيي
  …مورد  تحليل و بررسی قرارداد و به افشای اهداف شوم و مخرب آن دست زد

امروز امپرياليست آمريکا با تمام ساز و برگش همراه با همه متحدين ريز و درشتش درعراق و افغانستان با شکست 
نداشت بعد از سقوط صدام حسين مردم عراق با دسته دارو دسته جنايتکار بوش می پ. مفتضحانه ای  روبرو شده است

های گل به استقبال ارتش استعماری و متجاوز خواهند آمد و به زودی با سر و سامان دادن عراق کار ايران را نيز 
ليکن نبرد قهرمانانه و درخشان خلق عراق  و ضربات پی درپی بر پيکر اين جنايتکاران تمام نقشه . يکسره خواهد کرد

ی شوم اين ابرقدرت جهانی را که دارای بزرگترين زرادخانه اتمی است نقش بر آب کرد و هم اکنون پس از سه سال ها
خبرگزاريها هر روز از گسترش عمليات مسلحانه جديدی عليه ارتش . ل فرورفته و نمی داند چه کندچون خر در گَِ

پی درپی بر پيکر ارتش متجاوز آمريکا و متحدينش، ضربات . آمريکا و دولت دست نشانده اش در عراق خبر می دهند
بی ثباتی در سراسر عراق و نارضايتی عمومی مردم عراق، شکنجه های وحشيانه و زندانهای مخوفتر از دوران 

دولت بوش را بيش از پيش در انظار جهانيان افشا و بی آبرو کرده و همچنين اوضاع … حکومت صدام حسين و
 اشغال وحشيانه اين کشور سبب شده تا آمريکا با طرح بمباران لبنان و فلسطين افکارعموی جهان نابسامان افغانستان و

آمريکا در صورت موفقيت اين . را به اين سو بکشاند تا بلکه با پيروزی مقطعی در اين منطقه فرجی حاصل گردد
شخص سازمان حماس سوريه را سياست و خلع سالح چريکهای حزب اهللا لبنان و نيروی مقاومت فلسطين و بطور م

جرج بوش . چنين سياستی اکنون بر همگان آشکاراست. محاصره و سرانجام  با قدرت بيشتری به سراغ ايران خواهد آمد
بارها به دخالت ايران و سوريه در لبنان و فلسطين اشاره کرده و بی ترديد در پی اين است که با خلع سالح کامل متحدين 

بنابراين . درخاورميانه پايان دهد" عمر تروريسم"را درهم شکند تا بالخره به " روريسم بين المللیت"ايران، پشت جبهه 
حمالت نظامی به کشور مستقل لبنان را بايد از منظر  بخشی از طرح خاورميانه بزرگ آمريکا و کنترل منابع نفتی و 

هانه و بی اساسند بايد متحد و متشکل در مقابل اين مسائلی نظير آزاد سازی گروگانها همه ب. گلوگاههای استراتژيک ديد
افسارگسيختگی امپرياليست آمريکا و غده سرطانی  چون صهيونيست اسرائيل که بدنبال تجاوز به کشورها و اسرائيل 
بزرگ است ايستاد و از پيکار عادالنه و مشروع مردم فلسطين و لبنان  که برای هستی و استقالل  خويش ميرزمند دفاع 

پيکارعادالنه چريکهای حزب اهللا لبنان و حماس عليه تجاوز بربرمنشانه آمريکا و اسرائيل که بدنبال قانون جنگل . نمود
در جهان هستند، هر رنگی که اکنون داشته باشد پيکاری در دفاع از سرزمين خويش است و اين امر مورد حمايت 

  .  امپرياليستی درسراسر جهان استخلقهای لبنان و فلسطين و همه نيروهای صلحخواه  و ضد
  

  !رفقای گرامی 
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اکنون با توجه به توضيحات کوتاهی که درمورد لبنان و خاورميانه بيان داشتم به اوضاع ايران، سياست آمريکا درقبال 
مسئله هسته ای و تاکتيکهای بوش و شرکا در جهت نفوذ در ايران و کنترل انرژی، وضعيت کارگران و زحمتکشان  و 

  .ياست حزب کارايران درقبال اين اوضاع ميپردازمس
بوش از سالها  پيش جمهوری اسالمی را در .  امپرياليست آمريکا تغيير رژيم در ايران را بر کسی پنهان نکرده است

آمريکا اميدوار بود که با اشغال سريع عراق و محاصره ايران و با توسل به زور .  قرار داده استّرفهرست محور َش
ليکن همانطور که اشاره داشتم اين سياست بخاطر نبرد . جمهوری اسالمی را  سرنگون  سازد!!) بارانهای هوشمندبم(

اکنون بسياری عالقمندند  که . قهرمانانه مردم عراق  به شکست انجاميد و تجاوز به ايران مقدور نشد و به تاخير افتاد
  ايران وجود دارد و اين کشمکشها اساسا به کجا خواهد انجاميد؟ بدانند آيا  امروز احتمال تجاوز مستقيم نظامی به 

  
کارشناسان پنتاگون دريافته اند که ايران عراق نيست و تفاوتهای بسياری بين اين دو کشور چه به لحاظ جمعيت، 

مومی  وجود دارد و بنابراين با توجه به اوضاع بحرانی عراق و افکارع... مساحت، نيروی نظامی و نفوذ درمنطقه
بر سر ايران در شرايط کنونی امکان تجاوز به ايران  ... آمريکا و جهان و همينطور  تضادهای بين اروپا، چين و روسيه

نيست و بنا براين بايد سياست ظريفتر و همه جانبه تری را درقبال ايران بکارگرفت تا سرانجام با آماده ساختن افکار 
وری اسالمی  به اهداف خود که همانا سلطه مستقيم سياسی اقتصادی و کنترل عمومی جهان و انزوای بين المللی جمه

آمريکا طرح و نقشه دراز مدتی برای تغيير رژيم در ايران دارد و اين سياست درعرصه های . نفت می باشد دست يابد
 آن را تکخال برنده يکی از اين عرصه ها که بشدت در رسانه ها  تبليغ می گردد و آمريکا. مختلف بشدت ادامه دارد

آمريکا با فن آوری صلح آميز هسته ای ايران بشدت مخالفت می کند و . خود می پندارد خطر اتمی شدن ايران می باشد
به دروغ آن را با توليد بمب اتمی درهم می آميزد تا با ترساندن افکار عمومی جهان و هيوال نشان دادن جمهوری 

 يک سو و از سوی ديگر خنثی کردن اروپا و ژاپن و بويژه چين و روسيه  ايران را اسالمی همانند رژيم صدام حسين از
 درصد ٣بايد ياد آوری نمايم که همين آمريکا که امروز اينهمه از انرژی هسته ای ايران و غنی کردن .  خلع سالح کند

وخت و درمطبوعات آمريکا نيز  نخستين  نيروگاه اتمی را به رژيم پهلوی فر١٩٧۴اورانيوم وحشت دارد خود در سال 
روزنامه های آمريکا نيروگاههای اتمی در . سخنی جز تعريف و تمجيد از اين سياست و پروژه نيروگاه اتمی شاه نرفت

حال چه .  ايران را که بمنظور توليد انرژيی غير فسيلی تاسيس شد ستوده و آن را سياست خردمندانه ای توصيف نمودند
 ميالدی بر می گردد اينهمه ٨٢ و ٨١امه از سر گيری فن آوری هسته ای ايران که به سالهای شده که آمريکا از اد

نگران است؟ آمريکا می گويد چرا ايران با توجه به ثروت سرشار نفت و گاز بدنبال انرژی اتمی است؟ سئوال ما از 
 نيروگاه اتمی ١٠٣ی و گازی خود دارای بوش و شرکاء اين است که چرا آمريکا  عليرغم داشتن اينهمه منابع سرشار نفت

است و به سياست ذخيره سازی نفت روی آورده است؟ آمريکا می گويد چون رژيم ايران رژيم دموکراتيکی نيست حق 
می بينيد امپرياليست . داشتن اين فن آوری را ندارد زيرا ممکن است در نهايت بمب اتم توليد کند و دنيا را به آتش بکشاند

حق ايران و کشورها را در استفاده از انرژی اتمی که يک حق برشمرده بين . ه چه تناقصاتی دچار شده استامريکا ب
آمريکا بر آژانس بين المللی اتمی فشار آورده تا با بازرسيهای پی درپی نيروگاههای اتمی . المللی است انکار می کند

ا با ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت ايران به يک موضوع فنی شکل سياسی دهد و اکنون می کوشد ت
.  شورای امنيت به محاصره اقتصادی و سرانجام دست به تجاوز نظامی  زند٧سازمان ملل متحد و با اشاره به بند 

تا کنون بازرسان . آمريکا زور می گويد، دروغ می گويد و بدنبال بهانه می چرخد تا سلطه خود را در ايران احيا کند
 ساعت از نيروگاههای اتمی ايران ديدن کرده و نشانی از انحراف  و يا نقض ٢٠٠٠انس بين المللی اتمی بيش از آژ

آمريکا خود بزرگترين نقض کننده پيمانهای بين المللی، داری بمب اتمی است و حتا . پيمان بين المللی مشاهده ننموده اند
اسرائيل نه تنها هيچ پيمان .  تن گرديد٣٠٠٠٠٠منجر به قتل بيش از آن را در هيروشيما و ناکازاکی نيز بکار گرفت و 

بين المللی را برسميت نمی شناسد بلکه دارای بمب اتمی است و مضحک است که بوش به بمب اتمی خود و اسرائيل 
  !!می دهد و  فن آوری هسته ای صلح آميز را خطری برای صلح جهانی تعريف می کند؟؟"  دموکراتيک"خصلت 

است حزب ما درقبال بمب اتم سياست خلع سالح عمومی است و اين امر شامل تمامی کشورهايی است که دارای بمب سي
موضوع بمب اتم در شرايط کنونی در ايران محلی از اعراب . اتم هستند و در راس همه اين کشورها آمريکا قرار دارد

دومقوله را مخلوط کرده و به سر درگمی افکار عمومی ندارد بحث بر سر فن آوری هسته ای است و آمريکا عمدا اين 
آمريکا . مسئله هسته ای فقط بهانه است. جهان دامن ميزند تا در پس اين تبليغات دروغين به اهداف شوم خود دست يابد

  .بدنبال اهداف ديگری در ايران است
الی به سازمانها و احزاب ناسيونال عرصه ديگر از اقدامات تخريبی آمريکا دامن زدن به اختالفات قومی و کمک م

آمريکا می کوشد با بهره برداری از نارضايتی که در بين . است... شونيست و تجزيه طلب آذری، کردی و عربی
خلقهای ايران و ستم ملی وجود دارد زمينه بی ثابتی را فراهم آورد و سرانجام  به جنوب ايران که مهمترين  بخش نفتی 

  ...دايران است  دست ياب
 تمام سازمانهای ناسيونال شونيست و تجزيه طلب ايران از اشغال عراق و افغانستان دفاع  کرده و از اشغال احتمالی 

دو حزب کردی ناسيوناليستی ايران، حزب دموکرات کردستان و سازمان زحمتکشان . ايران نيز استقبال می کنند
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آمريکا " دموکراسی خواهی"وز به عراق حمايت کرده واز سياست کومله ازجمله سازمانهايی هستند که از تجا/ کردستان
  ....الگوی کردستان عراق الهام بخش اين دو حزب است. برای اقليت های ملی دفاع می کنند" خودمختاری"درمنطقه و 

ا  ميليون دالر برای تقويت اوپوزيسيون ارتجاعی ايران اختصاص داده تا ب٨۵آمريکا اخيرا بودجه ای به مبلغ 
همانند کنگره " کنگره ملی"فشارآوردن بر رژيم جمهوری اسالمی  و جنگ روانی عليه ايران زمينه را برای تشکيل 

سرمايه گذاری در زمينه تبليغات ماهواره ای بسوی ايران و تالش برای جذب اقشار ميانی . ملی احمد چلبی ها آماده کند
بوش دخالت . ستهای امپرياليست آمريکا برای نفوذ درايران استجامعه و وعده دموکراسی دادن به مردم ازجمله سيا

درامور داخلی ايران و ساير ممالک را حق طبيعی خود می داند و اگر چنين سياستی از جانب ديگر دولتها صورت گيرد 
  .اقدامی تروريستی  و خالف موازين بين المللی  تعريف می گردد

 مالی آمريکا چشم دوخته، ازسياست نظم نوين امپراتوری انحصارات مالی اوپوزيسيون ارتجاعی ايران که به کمکهای
آمريکا دفاع کرده، ازاشغال افغانستان وعراق پشتيبانی نموده و مخالف خروج بی قيد و شرط ارتش اشغالگر امپرياليستی 

طيف . ی گويندازعراق و منطقه هستند به چند بخش تقسيم می شوند و هريک به زبان و ادبيات خاص خود سخن م
گوناگون سلطنت طلبان به رغم تطورات گروهی و رنگ و شعارها اما جملگی خواهان احيای مناسبات  دوران رژيم 

اينها به زبان سلطنتی و مشروطه خواهی . پهلوی و سلطه بال منازع سياسی اقتصادی و نظامی امريکا  در ايران هستند
  .سخن می گويند

درگذشته نقش مترقی عليه ارتجاع و امپرياليسم بازی می کرد بخاطر ماهيت طبقاتی  سازمان مجاهدين  که زمانی 
خويش و شکستهای پی درپی  امروز از سياست تجاوز به ايران و نظم نوين آمريکا دفاع می کند و راه  کسب  قدرت  

اح امپرياليستی آمريکا سياسی و سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی را تنها با همکاری و پذيرش سياستهای هارترين جن
  .  و اسالم سخن می گويد“خلق“اين سازمان  به زبان . می بيند

که به زبان مارکسيسم سخن می گويد اما  حزبی است  که به لحاظ  " حزب کمونيست کارگری" جريان ديگری است  بنام 
ين حزب گام به گام دفاع از امپرياليسم ا. ماهيت سياسی ملغمه ای از ليبراليسم، اکونو ميسم، آنارشيسم و تروتسکيسم است

و صهيونيسم اسرائيل را تئوريزه و به خورد هوادارانش داده، دفاع از استعمار را فضيلتی ساخته، از اشغال افغانستان 
دفاع نموده، مخالف شعار خروج بی قيد وشرط ارتش اشغالگر آمريکا از عراق است، تهاجم امپريالسيم به عراق، لبنان 

اينان از استعمار جامه ترقی  و مدرنيسم  . تئوريزه می کند" جنگ تروريستها"نستان و خلقهای منطقه را  در قالب و افغا
اين . بعنوان ستون پنجم امپرياليسم و صهيونيسم در منطقه عمل می کنند"  اسالم سياسی"ساخته و تحت عنوان مبارزه با 

همانطور که .  فرموله نمود١٠٢٨ طبق قطعنامه ای با شماره حزب سياست رسمی دريافت کمک مالی از اسرائيل را
  .بيان شد اين گروه با نام مارکسيسم سخن می گويد

  
عرصه ديگر سياست نفوذ در ايران سياست دفاع از سازمانهای غير دولتی در قالب دفاع از حقوق دموکراتيک و 

و با چهره سازی افراد کم و ... مخملی و يا نارنجی دموکراسی و حقوق بشر است  که آمريکا می کوشد با انجام انقالب
اين سياست  دربستر نارضايتی عميقی که درجامعه وجود دارد طرح ....بيش شناخته شده قدرت را در ايران به کف گيرد

  .ريزی و نقشه مند اجرا می گردد
  

و بنام اصالحات و دموکراسی سخن جناحها و شخصيتهايی از رژيم که دراثر تضادهای داخلی به حاشيه رانده شده اند 
می گويند مشتاق از سرگيری مناسبات با آمريکا هستند و از سياست انقالبات آرام و مخملی امپرياليسم آمريکا حمايت می 

  . آمريکا اين جناح را نيز بعنوان آلترناتيو احتمالی آينده مورد نظر دارد... کنند
  

 مدت آمريکا درمورد ايران است تا سرانجام رژيم را با توسل به قهر و خشونت  اينها همه برنامه های کوتاه مدت و بلند
در اين . و بمباران  سرنگون کند و يا از طريق فشار و تهديد  رژيم را وادار به تسليم و همانند رژيم ليبی سر براه گرداند

مهم اجرای سياست . خالفتی نداردصورت آمريکا با شکل اسالمی و ماهيت بهيمی و قرون وسطايی رژيم اسالمی هيچ م
  .نظم نوين و تحقق پروژه خاورميانه بزرگ است و نه ماهيت سرکوبگرانه و ضد بشری رژيم

  
  !رفقای عزيز

 مردم ايران،  پرولتاريا و زحمتکشان، دانشجويان، جوانان، زنان و همه خلقهای ايران تحت شرايط بس بغرنجی بسر 
رژيم اسالمی، ايران را به .  شکنجه و مرگ سياست رسمی جمهوری اسالمی استسرکوب و خفقان، زندان ،. می برند

تنفر و انزجار مردم نسبت به جمهوری اسالمی بی حد و . زندان بزرگی تبديل کرده و جان مردم را به لب رسانده است
دراثر . ن می دهدرژيم اسالمی که يک رژيم سرمايه داری است پاسخ نان کارگران را با سرنيزه و زندا. حصر است

سياستهای خصوصی سازی رژيم که با الهام از سياست بانک جهانی و صندوق بين المللی پول انجام می گيرد، بخش 
وضعيت اقتصادی و معيشتی . اعظم کارخانجات خصوصی شده و اين امر موجب بيکاری گسترده کارگران گرديده است

. در سالهای اخير بازتاب اين سياست ويران کننده در ايران استکارگران بشدت وخيم است و صدها تظاهرات کارگری 
در تابستان گذشته هزاران کارگر اتوبوسرانی در تهران بخاطر اضافه دستمزد و حقوق پرداخت نشده دست به تظاهرات 
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ماری رهبر اتحاديه اتوبوسرانی منصور اسانلو و ش. زدند و رژيم بيرحمانه به سرکوب اين کارگران شريف پرداخت
زنان ايران در تهران در ماه گذشته عليه . ديگر از کارگران هنوز در زندان و تحت شکنجه های وحشيانه بسر می برند

آپارتايد جنسی و نابرابريهای اجتماعی دست به اعتراض زدند ليکن مزدوران رژيم با شدت تمام با آنها برخورد کرده و 
 ايران  طبق قوانين شرع اسالمی، شهروندان درجه دو محسوب می شوند و از زنان. بسياری بازداشت و به زندان افتادند

دانشجويان و جوانان و ساير اقشار تحت ستم مردم بشدت سرکوب می شوند و رژيم . هيچ حقوقی برخوردار نيستند
 صدای حق طلبانه کوچکترين مخالفتی را بر نمی تابد و هم اکنون با سو استفاده از فشارها و تهديد های خارجی هرگونه

حزب ما از مبارزات به حق . رژيم از مردم ايران  بيشتر می ترسد تا از امپرياليسم آمريکا. را سرکوب می کند
کارگران، همه زحمتکشان، روشنفکران و دانشجويان و همه خلقهای تحت ستم ايران دفاع و سياستهای ارتجاعی و 

  .حکوم می کندفاشيستی رژيم را که درخدمت امپرياليسم است م
دموکراسی " آمريکا با شناخت از اين نارضايتی عمومی است که به تقويت آلترناتيوهای ارتجاعی می پردازد و با وعده 

رهنمود حزب ما به توده . سعی در به انحراف بردن مبارزات آزاديخواهانه و دموکراتيک مردم دارد" و حقوق بشر
 خود با مبارزه عليه امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل است تا از اين مردم پيوند مطالبات دموکراتيک و طبقاتی

طريق هم رژيم جمهوری اسالمی را که هر حرکت آزاديخواهانه ای را با برچسب اسرائيلی و آمريکايی سرکوب می کند 
رژيم با قتل . مار بپردازندخلع سالح نمايند و هم دست رد به سينه نيروهای امپرياليستی زنند و به افشای نوکران استع

عام کمونيستها و نيروهای مبارز و انقالبی بهترين خدمت را به امپرياليسم کرده و اکنون چون جزيره ای منزوی و بدون 
پايگاه مردمی برای بقای خويش با امپرياليسم آمريکا چانه می زند و بدنبال دريافت تضمين موجوديت قدرت سياسی 

  .خويش است
  

 اين وضعيت ناهنجار خالص سازد رهبری طبقه کارگر و بسيج توده ای ّررنهايت می تواند مردم را از َشآنچه که د
  .ميليونی عليه ارتجاع و امپرياليسم و استقرار سوسياليسم در ايران است

  
.  کشانيدبه نظر حزب ما  تجاوز به ايران و  تحقق سياست امپرياليسم  آمريکا محتوم نيست  می توان آن را به شکست

يکی از عرصه های مهم مبارزه با حمله احتمالی آمريکا به ايران بسيج وسيعترين توده های صلحخواه و ضد امپرياليست 
با طرح شعارهای صحيح و روشن کردن اهداف شوم امپرياليست آمريکا . و مترقی در کشورهای اروپايی و آمريکاست

وده ای را سازماندهی کرد و درمقابل اين ابرقدرت امپرياليستی که می و همبستگی با مردم ايران می توان جنبش قوی ت
اصلی ترين شعار اينگونه . خواهد به خاطر تحقق منافع انحصارات مالی کشور ايران را همانند عراق ويران کند، ايستاد
يد مردم را عليه تجاوز با. تظاهراتهای ضد امپرياليستی و صلحخواهانه بايد بسوی نيروی متجاوز و اشغالگر نشانه رود

نظامی به ايران بسيج نمود و موضوع سرنگونی جمهوری اسالمی را وظيفه مردم ايران دانست و نه  قدرت خارجی و 
حمل باندرول سرنگونی جمهوری اسالمی درچنين تظاهراتهايی که به منظور مخالفت با بمباران و اشغال .  امپرياليستی

رفقای . فی و خرابکارانه است و موجب تضعيف تظاهرات و آشفتگی مردم می گرددايران صورت می گيرد امری انحرا
حزبی ما و ساير نيروهای ضد امپرياليستی ايرانی طبيعتا بايد با کار توضيحی و پخش اعالميه ماهيت سرکوبگرانه رژيم 

اوز نظامی به ايران است معطوف را افشا سازند اما تمام نيرو را بايد به شعار اصلی تظاهرات که همانا متوقف کردن تج
. هرات ضد جنگ و اشغال را  به سرمنزل مقصود رسانيدتظا مبارزه ای اصولی است که می توان تنها درپرتو. داشت

 . با تشکر از شما .اينهاست مختصری از سياست حزب ما درمورد ايران و خاورميانه
 

  
    تظاهرات جوانان ضد فاشيست و ضد امپرياليست درکپنهاگ

      

 مرگ بر امپریاليسم ، صهيونيسم و فاشيسم 
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   “یساسالم سيا“و “ تروریسم“مسلمان کشی و قوم کشی به بهانه مبارزه عليه 

  
  “به من چه“

   خون بار ابره، دِلدلهمين که “
  ، شب قتل ستاره سهمين که شب

  ، بغض هميشههمين که بغض تو
  س ، ترس دوبارههمين که ترس من

  
   از طعم وحشتریهمين که تو ُپ

  همين که خونه خالی از ترانه س
  همين که کوچه در کوچه ی این شهر

  دچار پچ پچه های شبانه س
   

   ميخک تو مهتاب؟به من چه سرخِی
   روی آب؟ر رقص نيلوفبه من چه

  قفس بارونه کابوس کبوتر
  به من چه کوچه باغ شعر سهراب؟ 

  
  ،ستيز تگرگ و گلبرگه
  ،مصاف آینه و الماسه

  کبریته و خرمن پيکاِر
  !نبرد ارکيده و داسه

  
  کنار کوچه بچه های پرسه

  ، گرد و سوزنتو بهت رعشه و رگ
  کنار مادرک های شناور

  ،روی سمفونی نفرین و شيون
...ِ“  

                      ایرج جنتی عطائی
  

کمونيستها افکارشان در قبال ويروس فاشيسم و نازيسم و صهيونيسم . کمونيستها هوادار نسل کشی و سربريدن نيستند
کمونيستها هرگز بر اين نظر نيستند که برای نابودی انديشه های ارتجاعی که ريشه های تاريخی و سنتی . مصونيت دارد

اين . ن نسل های بشری دارد روش درمان قتلهای انبوه زنجيره ای بعنوان اقدامی درمانی موثر و کارساز می باشددر ميا
تفکر مذهبيون است که افکار را نه اکتسابی و انسان را نه زاده محيط خويش بلکه فردی مسلوب االراده می دانند که بايد 

 به تنوير افکار ،کمونيستها بجای بريدن سرها. به آن عمل نمايددر يک چارچوب از قبل تعيين شده الهی فکر کند و 
اعتقاد دارند و اين را وظيفه تاريخی کمونيستها می دانند تا با کار روشنگرانه و با حوصله و سازمانيافته و با اسلحه 

مضمون . توان تغيير دادجهان را فقط با دست انسانها می . مبارزه طبقاتی در افکار انسانها تغييرات اساسی ايجاد کنند
ضد کمونيستها و دشمنان بشريت مستمرا در پی آنند که . مبارزه طبقاتی کمونيستها نيز از اين ايده واقعبيانه الهام می گيرد

 و با دستگاه فکری نظام يافته خويش که ، بر آنها مسلط شوند اختيار انسانها را در يد خود بگيرند،با تزريق افکار مسموم
شين تبليغاتی رسانه های گروهی و شرايط مادی اجتماعی آنهاست ارتشی فريب خورده و آماده خدمت به محصول ما

اين مبارزه ميان نو و . طبقات ارتجاعی ايجاد نمايند و آنها را عليه بشريت مترقی و در راسشان کمونيستها بسيج نمايند
  .کهنه از بدو پيديش جوامع بشری وجود داشته است

، مگر ساير اديان مترقی اند که رگز هوادار قتل عام مسلمين به اين بهانه که اسالم دين ارتجاعی است نيستندکمونيستها ه
مگر می . می شود؟“ متهم“ مگر ساير اديان سياسی نيستند که فقط دين اسالم به سياسی بودن تنها اسالم ارتجاعی باشد؟

 عقب مانده و ارتجاعی جهانی هستند به خوشخيالی رهائی شود صدها ميليون انسانی را که خود قربانيان نظامهای
بشريت قتل عام کرد؟ مگر می شود با قتل عام معتقدين به مذهب بهائی که به همان اندازه ساير اديان ارتجاعی و مخرب 
است و با سياست کسموپليتيسم و جهان وطنی خويش نظير نظريات ارتجاعی منصور حکمت جاده صاف کن تجاوز 

، صهيونيستها و طبقات مخالفين مبارزه روشنگرانه ضد مذهبی امپرياليستها. اليستی در جهان است موافق بود؟امپري
دگيهای مذهبی و عواملی که اين قيد و بندهای نارتجاعی مسلط جوامع بشری هستند اين است که برای مبارزه با عقب ما

يسم و صهيونيسم و سرمايه داری و نظامهای توليدی پيش بايد سرسختانه عليه امپريالاسارت فکری را تقويت می کند 
مبارزه بر ضد صهيونيسم و امپرياليسم گام روشنی در از بين بردن خرافه دين اعم از . سرمايه داری مبارزه نمود

با پرچم جنگ صليبی و بسيج “ مدرن“و “ متمدن“هم اکنون جنايات جرج بوشهای .   يهوديت و مسيحيت است،اسالميت
 اسرائيلی است و مسيحيت را يان مرتجع آمريکائی صورت می گيرد که ملغمه ای از مسيحيت اروپائی و يهوديتمسيح
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بتدريج اسرائيل به سرزمين مسيح نيز بدل شده است که بايد از چنگ . به مبنای خويش که يهوديت باشد سوق می دهد
صهيونيستی نيز هست که هر جنبش قدرتمند ضد اسلحه مبارزه مذهبی اسلحه امپرياليستی و . مسلمانان بدر آورد

   .محکوم می کند و برای امحاء آن يورش می برد“ تروريسم“امپرياليستی را که برای حقوق و استقاللش می رزمد بنام 
بود و “ تروريستی“هم جنبش آزاديبخش ويتنام برای آنها جنبش . امپرياليستها با همين روش در ويتنام و الجزاير جنگيدند

 بايد به پاره ای .بودند“ مسلمانان تروريست“ الجزاير نمحسوب می شدند و هم مبارزا“ تروريست “ “ويت کونگها“م ه
 و کوته نظری به پائين آمده به مطالعه تاريخ مبارزه مردم ، پرمدعائیبی خبران ايرانی گوشزد کرد تا از کوه خود پسندی

خزعبالت منصور حکمت که مجموعه دروغهائی . ن بينائی پيدا نمايندجهان و جنايات امپرياليستها بپردازند تا چشما
مذهبيونی که بيچاره . نظير آنچه جرج بوش و تونی بلر بهم می بافند می باشد نبايد کتاب مقدس اين مذهبيون مدرن باشد

   .ها با مغز خود نمی انديشند
از نظر . واعتقادات سياسی تفاوت قايل بوده و هستندکمونيستها همواره در مبارزه اجتماعی ميان اعتقادات ايدئولوژيک 

کمونيستها تنها جهان بينی ماترياليسم ديالکتيک يک جهان بينی علمی و تنها ايدئولوژی مارکسيسم لنينيسم راهگشای 
هيت ساير جهان بينی ها و ايدئولوژيها در شرايط تاريخی امروز جهان در ما. جهان بدون برده داری و تحقير انسانهاست

ولی وای به روزگار کمونيستی که بخواهد با درک غلط از اين اصول در عرصه . خويش ارتجاعی و ضد بشری است
در . به پيش برديک تنه “ ايدئولوژيهای ارتجاعی“مبارزه اجتماعی ظاهر شود و کار مبارزه اجتماعی را با استناد به 

تحليل مشخص از اعتقادات سياسی و ، يدئولوژيک نيستعرصه مبارزه اجتماعی آنچه تعيين کننده است باورهای ا
  . در اين جا اعتقادات سياسی است که حرف نخست را می زند.شرايط مشخص است

 می دهد ولی حاضر است عليه سلطنت ةيک انسان نماز خوان و روزه گير و مخالف رژيم  درايران  که خمس و زکو
، در مقابل تجاوز امپرياليسم ، آريل شارون و ايهود اولمرت مبارزه نمايد، جرج بوشطلبان رنگارنگ و نوه رضا خان 

 از يک سلطنت طلب و ، شرافتمندتر صدها بار انقالبی ترو صهيونيسم به ايران و ساير نقاط جهان ايستادگی کند
و يا “ تروريست“ جرم  به، است که هوادار تجاوز آمريکا به ايران بوده و به قتل عام مردم فلسطين و لبنان“کمونيستی“
 بيرحمانه و خونسردانه و با بی وجدانی کامل و ضد انسانی صحه گذارده ولی در عوض عاشق “مسلمان متعصب“
با ويسکيهای ضد مذهبی بدون پيشداوريهای نژادی در آغوش اين آن بسر می آورد   است و شب تا صبح را  “مدرنيته“

مبارزه “و “ به من چه ولش کن“عنصر بد بو و بد خاصيتی که با سياست . است“ مبارزه“ مشغول “اسالم سياسی“و با 
چنين . می گذاردتوسط صهيونيستها و  امپرياليستها مهر کثيفش را به زير هر سند اعدام دسته جمعی “ دو قطب ارتجاعی

 .ه استدست دراز شده صهيونيسم اسرائيل در منطق“ کن استبه من چه ولش “بی هويتی که شعارش “ کمونيست“
  . جريان آلوده ايست که نقش ستون پنجم را بازی می کند و برای اين کار از روز نخست در لندن تعليم ديده است

هر روز که مبارزه انقالبی ملتهای جهان .  اسرائيلی است“کمونيستهای“ از اين قماش “حزب کمونيست کارگری ايران“
آنها . شتر ماهيت زرد و ضد انقالبی خويش را نشان می دهندبر ضد زور و قلدری شدت می گيرد اين دارودسته بي

از آن جهت که آنها بر ! خير. خواهان کشتار مردم مسلمان فلسطين و لبنان هستند و نه فقط از اين جهت که آنها مسلمانند
ها ريخته می ضد صهيونيسم و امپرياليسم مبارزه می کنند و خواستهای برحقشان جام زهری است که به کام امپرياليست

در عراق رهبری جنبش مردم عراق در دست نيروهای . اگر باور نمی کنيد به سرنوشت مردم عراق نگاه کنيد. شود
ولی اين دار و دسته اسرائيلی حاضر نيستند خواهان خروج بی قيد و شرط و فوری نيروهای امپرياليستی . سکوالر است

رزه آنها بر ضد مسلمانان جهان متمرکز است و مثال در دانمارک همراه اينکه امروز مبا. و صهيونيستی از عراق باشند
 کاريکاتور پيامبر مسلمانان را بنحو توهين آميزی تکثير کرده و توزيع می نمودند“ شهود مسلمان“با فاشيستها به عنوان 

. اط جهان فروزانتر استبه آن خاطر است که آتش مبارزه عليه امپرياليسم و صهيونيسم در ممالک اسالمی از ساير نق
 و مکزيک حمايت کنند و اين بار نه از آن ، بوليویآنها در آمريکای التين حاضر نيستند از مبارزه رهبران ونزوئال
اين . هستند“ بورژوائی“بوده و دول “ اسالم سياسی“جهت که آنها مسلمان تروريست هستند بلکه از آن جهت که متحد 

هر جا شما با نقش اين عده روبرو می شويد . جا می زنند“ کمونيستهای ناب“ايت از دارو دسته خود را هوادار حم
خرابکارانه است و خوشبختانه مردم در عراق دستگاه راديو و تلويزيون اسرائيلی آنها را جمع کردند و هر کدام از اين 

  .خائنين را به کف آورند به نزد آريل شارون می فرستند
کمونيستهای جهان به نقش .  نقش اين دارو دسته به همت مبارزه رفقای ما رو شده استدر جنبش کمونيستی جهانی

خرابکارانه آنها واردند و فورا آنها را از نمايشات اعتراضی ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی طرد می کنند و مانع 
ما ايقان . به اخالل بپردازندمی شوند که اين خرابکاران با شعارهای اسرائيلی و تضعيف جنبش ضد جنگ و تجاوز 

قطعی داريم که با اوج مبارزه خلقها بر ضد امپرياليسم و صهيونيسم نقش خرابکارانه اين عمله و اکره ارتجاع در ايران 
  . و خارج از ايران برمال خواهد شد

شده اند و هللا“ حزب ا“حيرت انگيز است که کسی به کشتار ميليونی مردمی که امروزه به پاس تجاوز اسرائيل همه آنها 
به من ، صحه بگذارد و نعره زند به من چه که در لبنان سر ميبرند و بر روی مردم بمب می ريزندبه آن افتخار می کنند 
 چه فرزندانشان را با داس ، به منخانه هايشان را خراب می کنندآب را می بندند، به من چه که چه که بر روی آنها 
خيانت همين بی خيالها قدرت گرفته و که دقيقا به علت هللا“ حزب ا“ مسلمان نشوند و از ، کور شوندمرگ درو می کنند

اين موضعگيری سياسی . همه چيز را برای مردم تهيه کرده و رهبری مبارزه ملی آنها را بعهده گرفته است حمايت نکنند
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ننگ . ياسی ناميدن خويش را ندارندچنين ديوهائی حق س.  شبيه است بسيارگیه ، به فاشيسم و جنايت پيشبه آدمخواری
فرومايه . اين آدمکشان حرفه ای همانکسانی هستند که به قدرت نرسيده کاردهای قصابی خويش را تيز می کنند. تاريخند

آن کس که . ترين افراد نيز رضايت نمی دهند که امپرياليستها و صهيونيستها مردم لبنان را به جرم مسلمانی قتل عام کنند
  .  جا می زند جايش در باغ وحش است“جنگ تروريستها“تراضش بلند نمی شود و اين جنايت ضد بشری را صدای اع

  
……………………………………………………………………….. 

 

  گزارش کوتاهی از تظاهرات ضد امپریاليستی و ضد اشغال  در
    فرانسه                                 
  روز بين المللی کارزار

  
فراخوانی داد و از همه احزاب »  مجمع ملی برای صلحی عادالنه و پايدار ميان فلسطينيها و اسرائيليها«با عنوان فوق، 

و سازمانها سياسی، سند يکاهای کارگری، از انجمنها وگروههای مستقر در فرانسه، از اتحاديه های حرفه ای در محل 

 ميالدی در پاريس شرکت ٢٠٠۶/ اوت  / ١٢دعوت کرد تا حول محورهای مشخص زير در تظاهرات روز شنبه 

 اعتراض به تجاوز مشترک آمريکا و -ب .   قطع فوری و بدون قيد و شرط بمباران لبنان و نوارغزه -الف :  نمايند

              .اسرائيل به لبنان

  در مجموع -کايی   از لبنانی و فلسطينی گرفته تا مراکشی و تونسی و ترک و ايرانی و فرانسوی و آمري-باين فراخوان 

از جمله واحد (  حزب و سازمان سياسی، سند يکای کارگری، انجمن و گروه و اتحاديه های حرفه ای در پاريس ٣٧

پاسخ مساعد داده و در تظاهرات شنبه دوازدهم ماه )  توفان باتفاق شماری از احزاب برادر–فرانسه حزب کار ايران 

  .      ميالدی حضور يافتند٢٠٠۶اوت 

 نفر شرکت نموده  واز ۵٠٠٠ قريب به - با وجود تعطيالت تابستانی در فرانسه و هوای بارانی پاريس- اين تظاهرات در

تجاوز مشترک آمريکا و اسرائيل به لبنان را محکوم ... مبداء تا مقصد قطع فوری بمباران لبنان و نوارغزه را فرياد زدند

برعليه اشغال عراق توسط امپرياليسم آمريکا و شرکا فرياد ...  شعار دادندبر عليه اشغالگری و جنگ و استعمار... کردند

يک صدا از مقاومت جانانه خلقهای لبنان و فلسطين وعراق در قبال امپرياليسم جنايتکارآمريکا و ا شغالگران ... زدند

وش و بلر و اولمر را جانی و ب...  صيهونيست حمايت کرده و با خلقهای لبنان و فلسطين و عراق ابراز همبستگی نمودند

  ...آدمکش خواندند

نسبت به اين ...   تا مقصد با ما همراه بودند-  بيشتر از موارد قبلی -بسياری از ناظران در دو طرف مسير راهپيمايی 

 .....دندکارزار بين المللی در قبال اشغالگريهای نوبتی امپرياليسم آمريکا و صيهونيسم در خاور ميانه حساسيت نشان ميدا

 باشد تا با اعتراضات گسترده تر و توده ای تر مردم سراسرجهان  چهره خونخوار و جنايتکار امپرياليست آمريکا و 

  . صهيونيست اسرا ئيل بيش از پيش افشا گردد

  

  واحد فرانسه) توفان(حزب کارایران
  ٢٠٠۶ اوت ١٣يکشنبه 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

  زنده باد همبستگی بين المللی با مردم لبنان                  



 10

بربرمنشانه به کشور مستقل لبنان ادامه دارد بمباران  
  همميهنان عزیز

  بشردوستان
  انسانهای دموکرات
  !رفقای کمونيست

  
يرحم فاشيستی در منطقه بوده و يک غده چرکين  ب،صهيونيستهای خونخوار اسرائيل که يک رژيم ضد دموکراتيک

سرطانی هستند، در پی حمله به نوار غزه و بمباران ضد بشری شرايط هستی مادی مردم فلسطين به بهانه پوچ ربودن 
اين اقدام ضد بشری . سرباز اسرائيلی با نقض همه قوانين و تعهدات جهانی به کشور مستقل لبنان تجاوز آشکار کرده اند

صهيونيستهای اسرائيل که تا کنون همه تعهدات بين المللی را زير پا گذارده اند با . غايرت کامل با حقوق ملل استدر م
 شورای ١٥٥٩طلبکاری مدعی می شوند که زمانی دست از تجاوز وحشيانه خويش بر می دارند که مردم لبنان قطعنامه

آنها می . کثريت مردم لبنان هستند خلع سالح کنندلبنان را که اهللا امنيت سازمان ملل را به رضايت آنها بپذيرند و حزب ا
   .کنند“ اسالم سياسی“خواهند دموکراسی اسرائيلی و تمدن امپرياليستی را جايگزين 

، ضد دموکرات و فاشيست اين تجاوز به لبنان را نيز در زير پوشش مبارزه با ، نژاد پرستصهيونيستهای جنايتکار
آنها در تجاوز وحشيانه خويش به لبنان شهر زيبای بيروت را که مملو از ترکيب جمعيت  . ندپنهان می کن “هللاحزب ا“

لبنان و نه تنها مسلمانان شيعه است به شدت بمباران کرده و تاسيسات زير بنائی لبنان را که مناطق و اهداف غير نظامی 
  . م غير نظامی را تا کنون به قتل رسانده اندهستند بر خالف معاهده ژنو به گلوله و بمب بسته اند و صدها نفر مرد

جهان عرصه جا می زنند و نوکران و جاسوس های يشان در “ دموکرات“صهيونيستهای فاشيست اسرائيل که خود را 
. اقدام ضد بشری برای قتل عام مردم منطقه کوتاهی نکرده و نمی کنندمی خوانند از هيچ “ دموکرات“وايران آنها را 
هيونيسم يک غده سرطانی چرکين نژادی است که برای رشد خود مستمرا جا باز می کند و به خيال خود ايدئولوژی ص

تنها مبارزه ايکه يک بار برای هميشه . قصد دارد بر اجساد صدها هزار مردم منطقه امپراتوری آل داود را بنا کند
، اعراب و غير يان همراه با مسلمين و مسيحياننازيسم و صهيونيسم را بديار عدم بفرستد و زندگی مشترک انسانی يهود

هم اکنون يهوديان مترقی در اسرائيل . می تواند منطقه را از بحران کنونی نجات دهد ،مقدور کنددر کنار هم عربها را 
صهيونيسم . بر ضد اين جنگ تجاوزکارانه بپا خاسته اند و همدردی خويش را با مردم لبنان و فلسطين اعالم می کنند

اين صهيونيسم خطرناک افکار عمومی . سرائيل سرمنشاء تعفن و جنگ و خونريزی و يهودی ستيزی در منطقه استا
بايد با برچيدن بساط صهيونيستها به يهودی . مردم جهان را با اعمال ضد بشری خويش بر ضد يهوديان تحريک می کند

  .ستيزی برای هميشه پايان داد
شور مستقل لبنان اقدامی جداگانه و از روی احساسات و يا کار يک ديوانه صهيونيست ولی اين تجاوز صهيونيستها به ک

بخشی از استراتژی امپرياليسم . بخشی جدا ناپذير از استراتژی امپرياليستی برای تسلط به خاورميانه استبلکه ، نيست
دتها قبل آگاهانه در برنامه اسرائيل  تدارک چنين تجاوزی از م.ايجاد کند“ خاور ميانه بزرگ دموکراتيک“آمريکاست تا 

، يورش تبليغاتی عليه سوريه نتوانست دسيسه ترور رفيق حريری در لبنان. با توافق امپرياليست آمريکا قرار داشته است
لبنان که نماينده اکثريت مردم هللا  زيرا حزب ا.در گذشته سياست امپرياليست آمريکا را در منطقه با موفقيت روبرو کند

 با بسييج ميليونی اين است و مسلحانه از منافع مردم لبنان عليه تجاوز امپرياليستی و صهيونيستی دفاع می کندلبنان 
تماميت ارضی لبنان را به کف  لبنان که پرچم دفاع از استقالل وهللا امروز محبوبيت حزب ا. توطئه کثيف را خنثی کرد

“ هللامروز همه ما حزب ا“ لبنان به صراحت می گويند که گرفته است بقدری افزايش يافته است که بسياری مسيحيان
بسيج لبنان هللا  سنی ها و حکومت مرکزی لبنان را عليه حزب ا،امپرياليستها و صهيونيستها موفق نشدند مسيحيان. هستيم
  .  لبنان فرستادندهللا  بلکه برعکس مردم لبنان را با وحشيگری خويش يک تنه به زير پرچم حزب ا،کنند

استداللی مسخره تر . ا برای توجيه آدمکشی و جنگ طلبی خويش به ربودن سربازان اسرائيلی اشاره می کنندصهيونيسته
، تا حدودی مصر در تحت اشغال صهيونيستهای اسرائيل ، اردن، سوريه، لبنانسرزمين فلسطين. از اين وجود ندارد

. ن لشگر کشيده و رهبران و فعالين آنها را می ربايندآنها هر وقت اراده کنند به داخل باقيمانده خاک فلسطي. قرار دارد
آنها همين چند وقت پيش اعضای دولت قانونی و منتخب مردم فلسطين را که به اعتراف جهانی به صورت دموکراتيک 

ها صهيونيست.  دزديدند و به زندانهای اسرائيل منتقل کردند،به قدرت رسيده بودند و تنها دولت دموکراتيک منطقه هستند
آنها در . در دست آنها تا به چه حد موذيانه و فاقد ارزش است“ دموکراتيک“و امپرياليستها ثابت کردند که اسلحه تبليغات 

دارای ماهيت طبقاتی و صرفا سياسی است و تفسير آنرا بايد بر “ دموکراسی“عين حال در عمل ثابت کردند که مقوله 
، صهيونيستها همه خلق فلسطين.  مملو از ده هزار فلسطينی ربوده شده استزندانهای اسرائيل. ده گرفتههمين اساس بع

آنوقت يک چنين دولت صهيونيستی و فاشيستی مدعی . آنها گانگستر منطقه هستند. گروگان گرفته اندلبنان و منطقه را به 
آسمان به زمين آمده است و  و لذا  مسبب جنگ انداست که فلسطينی ها يک سرباز اسرائيلی را ربوده اند و به اين جهت

 مگر اين واقعيت را می شود منکر شد که ،صرفنظر از اين امر. حال آنها برای يک دستمال قيصريه را به آتش می کشند
سرزمين فلسطين توسط ارتش اسرائيل اشغال شده و لذا هر فلسطينی شرافتمند از اين حق مشروع برخوردار است تا از 
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اع برخاسته و هر سرباز متجاوز صهيونيستی را که بدستش می رسد با عشق به انسانيت و غرور و شرافت خويش به دف
نمايند، اشغال ی ئ، آدمربااز کی تا بحال قرار است که ستمگران کشتار کنند. برای استقرار يک دنيای بهتر معدوم کند

ی نکرده و مقاومتی ننمايند و شاهد کنند و مردم را به گروگان بگيرند و ستمکشان دست روی دست بگذارند و هيچ عمل
 تير مگر جنگی هم وجود دارد که در آن تنها يک طرف حِق. مگر در جنگ حلوا خير می کنند؟. سرکوب خويش باشند؟

اين قانون . ربودن سربازان اسرائيلی و نابودی همه ارتش اسرائيل متجاوز حق مشروع مردم فلسطين است. داشته باشد؟
رهبران ابلهی را تصور کنيد که لشگر دشمن . تخاصم در همه جنگها به روی هم شليک می کنندسربازان م. جنگ است

طبيعی است که . را از اين جهت مورد انتقاد قرار دهند که چرا آنها در پاسخ گلوله آنها به شليک متقابل متوسل می شوند
ا و امپرياليستها در منطقه و نيت شوم آنها اين آسمان و ريسمان بافی برای منحرف کردن از سياست واقعی صهيونيسته

  .در لبنان و فلسطين است
و جنايتکاران ضد بشر به يک کشور مستقل “ دموکرات“صهيونيستهای . در مورد لبنان نيز وضع به همين شکل است

شتی ابله م. جلوه می دهند !!“اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل“ و “هللالع و قمع حزب اق“حمله کرده و آنرا 
يک هللا“ حزب ا“آنها چنين تبليغ می کنند که گويا . سياسی نيز پيدا شده اند که اين تبليغات صهيونيستها را تکرار می کنند

  . ، همدست جمهوری اسالمی و سوريه است و باين علت مستوجب مرگ استگروه تروريستی ده نفره است
 نباشد بزرگترين ياآن مسرور باشد و رهبری  کسی از نکهنماينده نهضت مقاومت ملی صرفنظر از ايلبنان هللا حزب ا
آنها . ،  وی پرچمدار مبارزه ملی مردم لبنان استاستو نماينده مردم لبنان لبنان کشور مستقل در سياسی و نظامی قدرت 

نماينده واقعی ، بلکه نه تنها در شرايط حاضر مردم شيعه لبنان را که بيش از نصف جمعيت لبنان هستند نمايندگی می کنند
آنها ضامن استقالل لبنان در قبال تجاوز امپرياليسم و .  آنها در حکومت لبنان شرکت فعال دارند.مردم لبنان هستندهمه 

، شيعه و ، دروزی در صد مردم لبنان اعم از مارونی٩٠حتی به اعتراف منابع امپرياليستی . صهيونيسم بوده و می باشند
لبنان اراده کند در يک هللا اگر حزب ا. مردم لبنان در قبال تجاوز اسرائيل حمايت می کننداز نهضت مقاومت ... سنی و 

 لبنان در عين حالهللا  حزب ا.لحظه صدها هزار مردم مسلح به خيابانها ريخته و حمايت خويش را از آنها اعالم می دارند
.  کشور ما ايران است سوريه  ونيسم به  عامل مهم بازدارنده تجاوز گستاخانه امپرياليسم و صهيوو در شرايط کنونی

 جلوه دادن تنها ناشی از “گروه تروريستی“چنين جريان بزرگ اجتماعی را هم صدا با صهيونيستها و امپرياليستها يک 
ناشی از اين است که عده . بی خبری نيست ناشی از کالهبرداری و جنايتکاری و همدستی با صهيونيسم وامپرياليسم است

رند بدون توجه به سطح رشد ملتها و مبارزات آنها ملتهای مسلمان را از  داشتن رهبران مذهبی سياسی که ای قصد دا
نوکر امپرياليسم و صهيونيسم نباشند محروم کنند تا موانع راه استقرار سرمايه جهانی را برچينند و تسلط بدون منازع 

لبنان هللا مبارزه مردم لبنان به رهبری حزب ا. مستقر سازنددشمنان بشريت را بر منطقه استراتژيک خاورميانه و نزديک 
 مبارزه مردم فلسطين به رهبری سازمان منتخب حماس صدها بار مترقی تر و شرافتمندانه تر از خرابکاری مشتی و

اين عده . است که برای همدستی با اسرائيل به ميدان آمده اند“ حزب کمونيست کارگری“دغلکار ضد کمونيست به نام 
 که هم در ايران و هم در عراق و هم در افغانستان به خرابکاری در جنبش مقاومت مردم اين ممالک همان کسانی هستند

 و در اروپا با اخالل در جنبش صلح آب به آسياب امپرياليستها وصهيونيستها ريخته و هوادار تجاوز امپرياليست مشغولند
ان عليه جهانی شدن سرمايه وحمايت از تماميت ارضی و استقالل ملی را با آنها مبارزه مردم جه. آمريکا به ايران هستند

آنها با حمايت از نظريه های رهبر گمراهی بنام منصور حکمت .  می خوانند“تروريسم“زبان جرج بوش و آريل شارون 
سالم سياسی و ا“که عمرش را به ايهود اولمرت داده است مدعی هستند که منظره سياسی عمومی جهان مبين مبارزه 

، مبارزه طبقه کارگر را بر ضد  آنها مبارزه ملتهای جهان را عليه امپرياليسم و صهيونيسم.است“ ميليتاريسم آمريکا
مانند تروتسکيستهای خائن به پرگوئی و بيعملی .  و در نتيجه انقالبات ملی و سوسياليستی را نفی می کنندسرمايه داری

     .ن بيکاره مشغله فکری ايجاد می کنندسياسی مشغولند و برای روشنفکرا
مبارزه مردم فلسطين و لبنان حتی اگر رهبری آنها دردست نيروهای مذهبی باشد مبارزه ای برای استقالل ملی است و 

 اين تبليغات گوشخراش را براه می ،فقط عمال استعمار در ايران و جهان برای فريب کاری. بايد از آن حمايت کرد
 از چه .مسلح شد و به حمايت از ارتش اسرائيل و امپرياليستهای خون آشام برخاست“ اسالم سياسی“ايد عليه اندازند که ب

موقع تا بحال قرار بوده است که کشتار مردم را به اين بهانه که آنها مسلمان هستند و حتی تمايالت شديد مذهبی دارند 
 نيستند؟ مگر می شود اعراب “داخل آدم“رند؟ مگر مسلمانان مورد حمايت قرار داد؟ مگر ممالک مسلمان حق زندگی ندا

 اينکه مسلمان و حتی مسلمان بنيادگرا هستند و يا با “جرم“سعودی و يا مردم پاکستان و افغانستان را قتل عام کرد به 
همان يهودی کاريکاتور توهين آميز فاشيستهای دانمارک نسبت به پيامبر مورد احترامشان مخالفند؟ مگر مسلمان کشی 

کشی نيست؟ اين غريزه حيوانی و فاشيستی و ضد بشری از کدام ايدئولوژی ناشی می شود؟ فرق حکمتيسم با صهيونيسم 
  چيست؟

همه اين ممالکی که تعهدات جهانی را امضاء . تجاوز به لبنان مورد پشتيبانی همه امپرياليستها و مرتجعين جهان است
هللا حزب ا“ قلع و قمع“ها سکوت اختيار کرده و تبليغ می کنند که گويا هدف اين تجاوز کرده اند در قبال تجاوز صهيونيست

  . آنها نام کشور مستقل لبنان را برای فريب افکار عمومی بر زبان نمی آورند.استلبنان 
 هفته ای آزاد امپرياليست آمريکا صريحا اعالم می کند که قبل از اقدام به اعمال بازدارنده بايد دست صهيونيستها را چند

  . گذاشت تا به اهدافشان برسند و پس از اينکه آنها به اهدافشان رسيدند آنوقت می شود به گفتار صد تا يک غاز متوسل شد
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سران اعراب مرتجع که از افزايش نفوذ شيعيان می . اروپای متحد در کنار ممالک مرتجع عرب سکوت اختيار کرده اند
هيچکس به اين اقدام غير قانونی اسرائيل . کشتار قومی مردم لبنان سکوت کنندترسند ترجيح می دهند در مورد 

اسرائيل مانند هميشه همه قوانين بين المللی را به زير پا می گذارد و برای آنها پشيزی ارزش قايل . اعتراضی نمی کند
نيستی که يک پوشش سانسور رسانه های گروهی امپرياليستی و صهيو. سرزمينهای ديگران را اشغال کرده است. نيست

را بيدک می کشند يا سکوت کرده اند و يا به جعل “ دموکراتيک“جهانی دارند و ماشين شستشوی مغزی هستند و عنوان 
تنها کمونيستها هستند که .  وجدانهای مردم اروپا معذب نمی شود و صدای اعتراضی به گوش نمی رسد.اخبار مشغولند

د اين تجاوز وحشيانه بسيج می کنند و اين سياست صحيح را در قبال خرابکاری مشتی مردم را در ممالک خويش بر ض
امپرياليستها و صهيونيستها همه توان . ايرانيان خود فريب همدست صهيونيسم و امپرياليسم با موفقيت به پيش می برند
  .ن خويش به عصر حجر ببرندخويش را برای قتل عام مردم لبنان فراهم آورده و می خواهند بيروت را با بمبارا

همه اين عمليات وحشيانه و بربرمنشانه را نمی شود بخاطر ربودن دو سه تا سرباز اسرائيلی که در جنگ شرکت داشته 
  .اين نوع استدالل توهين به درجه دانائی مردم جهان است. اند توجيه کرد

امپرياليستها می .  تجاوز به ايران است،رايطهدف از اين تجاوز به نظر ما تدارک فشار و در صورت پيدايش همه ش
، بعد از آن لبنان و سپس سوريه و نخست فلسطين. خواهند پشت جبهه خويش را برای فشار نظامی به ايران محکم کنند

 آنها هرگز قصد ندارند داوطلبانه .آنگاه که اهرمهای فشار سياسی ايران را از کار انداختند به سراغ ايران خواهند آمد
  . اک لبنان را ترک کنندخ

صهيونيستها . وليکن همه اين تالشهای بيهوده حساب همان روغن فروش طمع کاری است که با کوزه روغنش می کرد
سالهاست که فلسطين را اشغال کرده و به لبنان لشگر کشيده و آدمکشی کرده اند ولی ذره ای نيز از مقاومت مردم منطقه 

اين تجارب تاريخی نشان می دهد که صهيونيستها مجددا ناچارند با خفت . کم نشده استعليه امپرياليسم و صهيونيسم 
  . مقاومت هست و اين ديالکتيک تاريخ است،تا تجاوز و فشار هست. خاک لبنان راترک کنند

اذب و برای تجاوز اخير صهيونيستها و امپرياليستها بايد به ما بياموزد که دموکراسی و آزاديخواهی و بشر دوستی آنها ک
آنها از . آنها به هيچ تعهدی که حتی آنرا سياه روی سفيد امضاء کرده اند متعهد نيستند. فريب و اسارت ساير ملتهاست

آنها به جعل اخبار و دروغپراکنی مشغولند وموفق شده اند ماشين و نظام عظيمی . کشتار صدها هزار انسان ابائی ندارند
  . اختراع کنند و شستشوی مغزی دهنددر جهان برای فريب افکار عمومی

 اين .، دشمنان مردم ايران و جهان هستند و آمريکای متمدن“دموکرات“اين تجربه ثابت می کند که دوستداران اسرائيل 
تجربه نشان می دهد که سياست مشتی ابله سياسی که آلت دست صهيونيستها و امپرياليستها هستند و سوراخ دعا را گم 

آشفته فکر و “ یچپ اندر قيچی ها“اين . کاری در مبارزه مردم لبنان عليه امپرياليسم و صهيونيسم استکرده اند خراب
هللا ، زيرا رهبری اين مردم در دست حزب اخواهان آنند که مردم لبنان به نفع اسرائيل نابود شوند ،بيهوده گوهای بيعمل

که از هللا  همتراز مبارزه مردم لبنان برهبری حزب ا آنها تجاوز وحشيانه اسرائيل صهيونيستی را.لبنان قرار دارد
تئوری های .  و در تحليل نهائی با تجاوز اسرائيل شرمسارانه موافقندموجوديت کشورشان دفاع می کنند قرار می دهند

  . اين خيانت را منصور حکمت تدوين کرده است و بخورد آنها داده است
يستهاست و وظيفه مردم منطقه مبارزه قهرآميز برای قتل عام تجاوزگران وظيفه مردم جهان افشاء امپرياليستها و صهيون

  .صهيونيست و امپرياليست است
زنده باد مبارزه قهرمانانه ملتهای فلسطين و لبنان بر ضد صهيونيسم و 

  .امپریاليسم
  ما خواهان خروج فوری و بی قيد و شرط صهيونيستها از لبنان هستيم

ید این اقدام ضد انسانی را محکوم کرده و ما معتقدیم که جامعه ملل با
  .صهيونيستهای اسرائيل را مجبور کند خسارت وارده به مردم لبنان را بپردازند

ما معتقدیم که باید اسرائيل صهيونيست را محاصره اقتصادی کرد و وادارش 
نمود که به تعهدات بين المللی خویش پایبند باشد و سرزمينهای اشغالی 

  . کندفلسطين را ترک
 .مرگ بر امپریاليسم و صهيونيسم

 
  لبنان و پرداخت خسارت به مردم لبنانزبی قيد وشرط اسرائيل ا خروج
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لبنان ورجنایت امپریاليست آمریکا ورژیم صهيونيست اسرائيل د  
            فلسطين جنایت عليه بشریت است                  

ت و صهيونيست اسرائيل با حمايت بی شائبه از طرف آمريکا و با بی کنون نزديک به دوهفته است که رژيم نژاد پرس
اعتنائی کامل نسبت به واکنش و اعتراضات عمومی جهان و تمامی موازين برسميت شناخته بين المللی به بمباران و 

مردم به يک جنگ تمام عيارعليه " متمدن" اين جنايکاران تروريست و. قصابی مردم لبنان و فلسطين مشغول است
طبق . بيدفاع فلسطين و لبنان دست زده و با بمباران شهرها و مردم غيرنظامی سبعيت صهيونيسم را نشان ميدهند

گزارشات رسمی مطبوعات و رسانه های غربی بيش از پانصد نفر درلبنان تا کنون جان باخته، نزديک به دوهزار  نفر 
اين وضعيت غير انسانی و خشونت وحشيانه .  خود تارانده شدندمجروح و  قريب به هفتصد هزار نفر از خانه و کاشانه

اکنون بر همگان روشن است که .  عليه مردم همچنان ادامه دارد و خشم ونفرت عموم مردم جهان را برانگيخته است
 سرباز تهاجم نظامی اسرائيل به لبنان و فلسطين و خطر گسترش اين آدم کشی در منطقه نمی تواند در محدوده ربودن سه

آمريکا مدتهاست که در باتالق جنگ عراق و افغانستان . اسرائيلی  در نوار غزه و جنوب لبنان مورد تحليل قرارگيرد
اکنون هيچ چشم انداز روشنی برای امپرياليست آمريکا و متحدين جنايتکارش  . گير کرده و عمال شکست خورده است

ت و لذا بايد افکارعمومی جهان را ازعراق و افغانستان به لبنان و برای خروج از بحران  در عراق و افغانستان نيس
از سوئی آمريکا و اسرائيل طرح تجاوز نظامی به ايران را در سر می پرورانند و با . فلسطين کشاند تا شايد فرجی شود

بعد از . ماده ميکنندانگشت اتهام بسوی ايران و سوريه در لبنان و فلسطين  زمينه را برای ماجراجوئی های خطرناکی آ
اينها ازگفتار . اشغال نظامی کامل لبنان و خلع سالح جنبش حزب اهللا  احتماال نوبت ايران و سوريه فرا خواهد رسيد

ديپلماتيک و دوپهلوی رايس و بوش در مصاحبه های مطبوعاتی است و بسياری از خبرنگاران کارکشته نيز بدان 
ستراتژيک و چنگ اندازی بر چاه نفت ايران و  اعمال سر کردگی بر ساير رقبا، به آمريکا با اين هدف ا.  پرداخته اند

سرپل اسرائيل درمنطقه هنوز نياز دارد و از طريق اين غده سرطانی می تواند به ايجاد نفاق و تشتت  در منطقه و دست 
ای سرکوب جنبشهای استقالل طلبانه و  اندازی به قفقاز، شمال آفريقا، و سراسر خاورميانه پرداخته و پايگاه مطمئنی بر

.انقالبی و کمونيستی باشد  
مردم قهرمان .  صهيونيستها می خواهند فلسطينی ها را وادار کنند که بعنوان زندانی و اسير درشکم اسرائيل  تن در دهند

  .را بدنبال دارندفلسطين به زير بار اين زورگوئی ها نمی روند و بی باکانه ميرزمند و حمايت بيدريغ مردم جهان 
برای قتل عام مردم فلسطين و "  امنيت" و" حق حيات" امروز روشن است که سياست بنياد گرايان صهيونيست به بهانه 

امروز .  لبنان و شکست روحيه مبارزاتی آنها با شکست  مفتضاحانه ای روبرو خواهد شد و جز اين نيز نخواهد بود
ها به تکرار همان جنايات نازيها عليه مردم فلسطين و لبنان مرتکب شد و آن را ديگر نمی شود به بهانه جنايات نازي

تروريسم دولتی آمريکا و اسرائيل و منافع انحصارات امپرياليستی  مسبب تمامی نابسامانيهای مردم در لبنان . توجيه نمود
  . مپرياليسم و صهيونيسم ايستادبايد مقابل فاشيسم،ا. و منطقه و جهان است ..... ، فلسطين، عراق و افغانستان

خواهان قطع فوری قتل عام مردم فلسطين و لبنان توسط رژيم اشغالگر صهيونيستی اسرائيل ) توفان(حزب کارايران
حزب ما خواهان خروج بی قيد و شرط سرزمينهای اشغالی و پرداخت خسارت به مردم منطقه از جانب اسرائيل .است
  .ت امپرياليسم دانسته و آن را نژاد پرستی صرف ميداند حزب ما صهيونيسم را همدس.است

حزب ما  توطئه و تجاوز به لبنان ، سوريه، ايران و هر کشوری در منطقه توسط اسرائيل و آمريکا را محکوم ميکند و 
  .خواهان آن است که به اين افسارگسيختگی صهيونيسم و امپرياليسم  لگام زده شود

  .عادالنه مردم فلسطين و لبنان برای آزادی و استقالل ملی  حمايت ميکندحزب ما از مبارزات مشروع و 
حزب ما امنيت مردم منطقه را ازراه کشتار جمعی و حذف فيزيکی محکوم ميکند و خواهان امنيتی است که حقوق همه 

ان، عراق و افغانستان تا اين حقوق متحقق نشود شعله مبارزه مردم فلسطين، لبن. مردم منطقه را عادالنه برسميت بشناسد
  .خاموش نمی شود و سراسر منطقه را دربرميگيرد

بررفقای حزبی در خارج از کشور است که با شرکت فعال و سازماندهی در تظاهرات های ضد  امپرياليستی ، ضد 
رزات اشغال و تجاوز به فلسطين و لبنان و با برجسته کردن اهداف شوم امپرياليسم و صهيونيسم درمنطقه از مبا

  . مشروع، دفاعی و عادالنه مردم لبنان و فلسطين حمايت نمايند
  
  
  
  

  دست رژیم صهيونيست اسرائيل وامپریاليست آمریکا از جان و مال مردم بی
 !دفاع فلسطين و لبنان کوتاه باد
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The US and Israeli Crimes Are Crimes against Humanity! 
The Crimes Committed by the US imperialists and Israeli Zionists against the People of 
Lebanon and Palestine Are Crimes against Humanity! 
It is nearly two weeks that the racist and Zionist regime of Israel is bombarding and slaughtering the people of 
Lebanon and Palestine. In this war against humanity, the Israeli regime has unconditional support of the US 
imperialists, has no respect for internationally recognized norms, and has closed its ears on world's public 
protests. The "civilized" and terrorist Israeli Zionists have waged a full-fledged war against defenseless civilians 
of Lebanon and Palestine and are exposing their barbarity by bombardment of the cities. According to the 
reports, more than 500 Lebanese have lost their lives, more than 2000 are injured, and more than 700,000 are 
displaced. The barbaric violence against the Lebanese and Palestinians still goes on and the inhuman conditions 
are deepening.  
The barbaric Israeli and the US aggression against Lebanon and Palestine is responded by the anger and disgust 
of the people of the world. It is now clear that this military operation is a planned war of aggression and, contrary 
to the US and Israeli claims, has nothing to do with the capture of 3 Israeli soldiers in Lebanon and Gaza Strip. It 
is now for a while that the US is stuck in a quagmire in Iraq and Afghanistan and there is no clear way for the US 
and its allies to get out of their crisis. The US authorities are trying to divert the public attentions away from Iraq 
and Afghanistan and to Lebanon and Palestine with the hope that some window is opened to them. Furthermore, 
it is a while that the US and Israel have been considering the military invasion of Iran. By accusing Iran of 
having hands in the events in Lebanon and Palestine, the US and Israel are now preparing the ground for more 
dangerous adventures. After the occupation of Lebanon and disarming of Hezbollah's movement, it will be Iran 
and Syria's turns. The diplomatic statements made by the Bush administration indicate that they have planned 
aggression against Iran and Syria.  
In order to implement their strategic goal of grabbing the energy resources of the Middle East and to impose 
supremacy over the rivals, the US imperialists need Israel for creating enmity and dispersion in the region, for 
facilitating the US domination of Caucasus and north Africa                             
and the Middle East, and for having a reliable base for the suppression of the revolutionary, communist, and 
liberation movements.  
The Israeli Zionists have attempted to imprison and enslave the entire Palestinian nation, but the people of 
Palestine have fought heroically against the Israeli oppression. It is clear today that the Zionist policy of 
uprooting Palestinians and of occupying Lebanon, under the pretext of "security" and "right to live", has faced a 
disgraceful defeat. One cannot use the pretext of "Nazi crimes" to commit "Nazi crimes" against the Palestinians 
and Lebanese. The state terrorism of the US and Israel and the interests of the imperialist monopolies are the 
sources of the deplorable conditions in Iraq, Afghanistan, Lebanon, Palestine, the Middle East region, and in the 
world. One must stand up to fascism, imperialism, and Zionism. 
The Party of Labour of Iran (Toufan) demands an immediate halt to the Israeli destruction of Lebanon and 
Palestine. Our Party demands that the Israeli occupying forces to be withdrawn from all occupied territories 
immediately and unconditionally and that Israel pay reparation to the people of the Region. We believe that 
Zionism is racism and expansionism. We condemn the Zionist-imperialist aggressions against Lebanon, Syria, 
Iran, or any other country in the region and demand an end to all hostilities against the people of the Region. Our 
Party supports the legitimate and just struggles of the people of Palestine and Lebanon for their freedom and 
national independence. We condemn the massacre and physical elimination of the people of the region under the 
pretext of "security" for Israel. The Party of Labour of Iran (Toufan) is for the security that recognizes the rights 
of all people of the region. The flames of the struggles of the people of Iraq, Afghanistan, Lebanon, and Palestine 
keep burning until their rights are recognized and are achieved.  
It is the task of the Party Comrades to defend the legitimate and just struggles of the people of Lebanon and 
Palestine, to mobilize the freedom loving people of the world for anti-imperialist and anti-occupation 
demonstrations, and to expose the sinister goals of imperialist and Zionist gangs in the Middle East. 
The US imperialists and Israeli Zionists hands off the people of the Middle East! 
July 26, 2006 
                                                                                               

.....................................................................................................................................................................................   
 
 Toufan electronik   no.1 august 2006  www.toufan.org   toufan@toufan.org Fax 0049-69-96580346  

.....................................................................................................................................................................................  


