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  “سوم“تمرینی برای قتل عام مردم ایران و طرف            
  در همين شماره " ردم عراق، فلسطين و لبنان سپر بالی ایرانمه مبارز"                                      بخشی از مقاله 

  
امپرياليستها ابائی ندارند از اينکه بگويند ما بعنوان دستخوش لبنان را با خاک يکسان می کنيم و صدها هزار افراد غيرنظامی را به 

ف نشان می دهد که جان انسانها تا چه حد برای آنها اين اعترا. تا تنها تمرینی برای قتل عام مردم ایران کرده باشيمقتل می رسانيم 
، حقوق ، استقالل ملی، حاکميت ملی، حقوق بشر، آزادیاين اعتراف نشان می دهد که آنها تا به چد حد به دموکراسی. ارزش دارد
 مقوالت برای آنها  همه اين.، حق ملل در تعيين سرنوشت خويش ارزش می گذارند، معاهده ها و کنوانسيونهای جهانیبين الملل

اين است که در تجاوز . حرف مفت است و با قرائت های خودسرانه از آنها ابزاری برای قلدری و سلطه گری بر جهان می سازند
به لبنان همه تعفن امپرياليسم و صهيونيسم بر روی صحنه ظاهر شده است و هر عقل سالمی می بيند که نزاع بزرگی که در اين جا 

هر عقل سالمی می بيند که در اين مبارزه تجاوزگر و آدمخوار در مقابل .  فقط دو طرف و نه سه يا چهار طرف دارددر گرفته است
تبليغات اسرائيليها که گويا کشتار مردم لبنان موجه است زيرا ما . قربانی تجاوزی قرار گرفته که از حق هستی خويش دفاع می کند

ماهيت تنها بيانگر توسط قوای نظامی خويش هستيم “تروريسم جهانی“ل مبارزه با را می کشيم و يا مشغو“ حزب اللهی ها“
  .  اين سياست يک سياست فاشيستی و جنايتکارانه است.اين سياست تبليغاتی استاستعماری 

. ف دارد تنها دو طر!برای گوش های ناشنوا مجددا تکرار می کنيم، در لبنان مبارزه ای که در گرفته است تنها دو طرف دارد
که طرفی ، پر مدعا که خانه نشينی را تبليغ می کنند و روشنفکران درازگوطرف بربرها به رهبری امپرياليستها و صهيونيستها 

 مردم لبنان و حمايت خلقها و طبقه کارگر جهان از آنها تا دشمنان بشريت و طرفعميقا غيرعادالنه و ضد انقالبی و ميرنده است 
در اين ميان نه می توان بی طرف ماند و نه اينکه جبهه .  انقالبی و بالنده است،  کنند که طرفی عادالنهرا از کشورشان اخراج

مبارزه انقالبی بر اساس واقعيات زمينی و شرايط مشخص و از . و برای خرابکاری ايجاد کرد  مجزا از مردم “سومی“موهومی 
شعار نيروهای .  مفروضات و ذهنيگرائيها و روياهای آسمانیپيش موجود هر کشور مفروض صورت می گيرد و نه بر اساس

آنها خواهان آن هستند که تجاوزگران امپرياليست و صهيونيست خاک . انقالبی در جهان مرگ بر امپرياليسم و صهيونيسم است
ه نيروهای انقالبی اين خواست خواست مرکزی هم. کشور مستقل لبنان را بدون قيد و شرط و فورا با پرداخت خسارت ترک کنند

نيروهای انقالبی بر آنند که مسئولين اين جنگ بايد در دادگاهی شبيه . در لبنان است و بايد برای تحقق اين خواست مبارزه کنند
دادگاه نورنبرگ که نازيها را در آن محاکمه کردند به پای ميز محاکمه کشيده شوند و بجرم جنايت عليه بشريت به سزای اعمال 

اينکه اين خواست خواست مرکزی است ساخته و پرداخته ذهن ما نيست و بر اساس تعريف . نايتکارانه خويش برسندزشت و ج
خواست عمده و يا تضاد عمده و يا آن حلقه گسسته پذير در زنجيره تضادهای پيچيده موجود از اين . دلبخواه ما تعيين نشده است

با حضور نيروی خارجی امکان . ل به حل اين تضاد عمده مربوط می شودمنطق تعيين می شود که حل ساير تضادها و مساي
حل ساير تضادها در جامعه تحت الشعاع . اساسا وجود ندارد... استقرار دموکراسی و آزادی مورد نظر و يا حق تعيين سرنوشت و
شعارهای . ه انقالبی مردم جهان استاين تجربه صدها سال مبارز. اين مسئله مرکزی قرار می گيرد و راه ديگری هم نخواهد داشت

 اين نظريه ضد انقالبی و اسرائيلی ء شعاری ارتجاعی است که هدفش القا“یساسالم سيا“ نه ميليتاريسمفريبنده نه امپرياليسم نه 
ن  جهاو حق اين سرکوب در تمامصورت گرفته “ تروريسم جهانی“، “اسالم سياسی“است که گويا تجاوز به لبنان برای سرکوب 

اسالم “اين امپرياليستها و صهيونيستها هستند که حق امتياز تعريف و تفسير . برای امپرياليستها و صهيونيستها محفوظ است
در اين .  را در اختيار دارند و خلقهای جهان بايد به اوامر اين شعبان بی مخهای بين المللی تمکين کنند“تروريسم“و “ سياسی

 .، قاتلين و قربانيان زدوده شده استدر اين تعريف مرز ميان ستمگران و ستمديدگان. جود نداردتعريف ديگر طرف عادالنه ای و
. دراين تعريف ماهيت نبردی که در شرايط جهانی شدن سرمايه و سياست جهانشمول امپرياليستی در گرفته است مخدوش می شود

امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل را .  ترسيم می کندمنظره مسخره و غير علمی از تضادهای جهانی که ما در برگرفته است
 اين دسيسه تبليغاتی .به ميدان آمده و امر مثبتی را انجام می دهند“ اسالم سياسی“عمال ناجی بشريت می شناسد که برای نابودی 

راق و افغامستان و لبنان و است که دريای خون آنرا ما در ع“ يهوديت سياسی“و “ مسيحيت سياسی“سرپوش گذاشتن به جنايات 
اين . بنظرمی آيند“فرشته نجات“و ديو صفت در مقابل اين هيوالهای آدمخوار “ اسالم سياسی“ .يوگسالوی غير مسلمان ديده ايم

 .  جهانی استاست که پرچمدار مخدوش کردن اين مرزها در خدمت سياست صهيونيسم“ حزب کمونيست کارگری ايران“
 

                  **********                                              
  

                                                                                      ١



  هيجده سال گذشت              
  

    مردم ایران برای محاکمه قاتلين فرزندان خود بيتابی ميکنند                
                                                                                                                   

 
  ٨۴ درگلزارخاوران سال ۶٧ تابستان  شکوهمند یادمان کشتار زندانيان سياسیمراسم                                    

  
  

.  لکه ننگی درتاریخ معاصر ایران و درتاریخ بشریت است۶٧کشتار سراسری زندانيان سياسی در تابستان 
 داری جمهوری اسالمی ایران بنام اهللا و بنام دین اسالم و برای حفظ موقعيت طبقاتی و تثبيت حاکميت سرمایه

تجاری و منافع پس مانده ترین قشر سنتی جامعه  و ایجاد رعب ووحشت در کشور عفریت مرگ را بر باالی سر 
زندانيان سياسی  به پرواز درآورد و با بيرحمی و شقاوت غير قابل توصيف هزاران  انسان پر اميد را دربيدادگاههای 

رژیم جمهوری اسالمی چنان بيرحمانه و . ا به دار آویختچند دقيقه ای  محاکمه  و به جوخه تيرباران سپرد و ی
جنون آميز به زندانيان دربند یورش برد و چنان قتل عامی به راه انداخت که فقط با رژیم های فاشيستی نظير 

در اعتراض به این کشتار بربرمنشانه، دهم شهریور ماه  از سوی . هيتلر و موسولينی و فرانکو قابل مقایسه است
ده های قربانيان این فاجعه، سالروز کشتار همگانی اعالم گردید و هرساله درچنين روزی مادران و پدران خانوا

داغدیده ، فرزندان، دوستان و یاران جانباختگان در گلزار خاوران گرد می آیند و با برنامه های متنوع یاد این عزیزان 
در سال گذشته .  درحال شکل گيری است ۶٧ابستان جنبش اعتراضی خانواده جانباختگان ت. را گرامی ميدارند

امسال نيز .  نفر درخاوران  تجمع کردند و مراسم باشکوهی برگزار نمودند٢٠٠٠ شهریورماه بيش از ١١جمعه 
انباختگان همراه باسایر  مردم آزادیخواه  درخاوران گرد خواهند آمد و بی جچنين خواهد شد و مادران و پدران 

 همانند ۶٧جانباختگان تابستان  خانواده  های حرکت اعتراضی. رگزاری این مراسم خواهند رفتباکانه به پای ب
جنبش اعتراضی مادران در شيلی و آرژانتين درحال شکل گيری است و خانواده های جانباختگان برای دادخواهی 

از تجمع خانواده ها در جمهوری اسالمی . و به محاکمه کشيدن مسببين و قاتلين فرزندان خود بيتابی ميکنند
گلزار خاوران و گسترش این حرکت اعتراضی بشدت ميترسد زیرا  سرنوشت  رژیم منفور محمد رضا شاه و 
نظاميان شيليائی وآرژانتينی آئينه است که سرنوشت اورا نيز منعکس ميسازد و ازاین رو می کوشد با ترفند های 

رژیم می کوشد این سند جنایت تاریخی را از اذهان . اوران گرددگوناگون مانع گرد همائی خانواده ها درگلزار خ
. مردم بزدایدواز بازشدن بحث و تحقيق و بررسی در مورد این فاجعه و بازتاب آن درعرصه بين المللی  می هراسد

ها ارج  قاطعانه دفاع نمود و به پيکار آن۶٧از این روباید از مبارزات خانواده های زندانيان سياسی جانباختگان 
باید به تقویت حرکت اعتراضی خانواده های زندانيان قربانی کمر همت بست وازافشای عاملين این . گذاشت

  رهایی جستند وظيفه دارند با حضور خود ۶٧عزیزانی که از کشتار سال.جنایت از هيچ کوششی دریغ نورزید
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المی بردارند و دمی از افشای این گراز های بعنوان شاهدان زنده این جنایت پرده از کشتار بيرحمانه جمهوری اس
  .آدمخوار  نياسایند

  
 عطش خون ریختن جمهوری اسالمی و آزار و شکنجه زندانيان سياسی  همچنان ادامه دارد و قتل بيشرمانه 
. اکبر محمدی نشان از آن است که رژیم بدون تکيه بر سرنيزه و ترور و کشتار مخالفين امکان ادامه حيات ندارد

ذا، تنها با گسترش مبارزات تو ده ای درداخل و خارج کشور و با بکارگيری تاکتيکها و اشکال متنوع مبارزاتی است ل
  .که ميتوان رژیم را به عقب نشينی واداشت و سرانجام سرش را به سنگ کوبيد

  
 فرستد و حزب ما به همه فرزندانی که جان تسليم کردند و درمقابل خلفای حاکم تسليم نشدند درود می

خلقهای ایران نام فرزندان خود را که بخاطر آزادی و سعادت توده های محروم و زحمتکش درميدان نبرد جان 
  .باختند هرگز از یاد نخواهند برد

  
  !۶٧گرامی باد خاطره جانباختگان تابستان                                  

  !یم سرمایه داری جمهوری اسالمی                                 سرنگون باد رژ
  !                                زنده باد سوسياليسم این پرچم نجات بشریت

  
  )توفان(حزب کارایران                            

  ١٣٨۵شهریور                                                           
  
  
  
  

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

 گزارش کوتاهی ازتجمع  مردم درگلزار خاوران
 

اعم مردم ميهنمان  همراه با  سایر ۶٧نواده های جانباحتگان  سال خاکثيری ازروز جمعه دهم شهریور ماه، جمع 
با پخش گل و خواندن سرود های متنوع و انقالبی در خاوران گرد آمدند و اد آزادیخواه ر و افاز دانشجو و دانش آموز

 تالش ورزید تا امسال نيز رژیم تبهکار جمهوری اسالمی. یاد عزیزان خود را که در خاوران خفته اند گرامی داشتند
نيروهای لباس شخصی و سرکوبگر انتظامی در محل حضور  .با ترفند های مختلف مانع برگزاری این مراسم گردد

که رژیم بعمل ضييقاتی  اما عليرغم همه ت.يری ميکردندگداشتند و از ورود مردم  بویژهِ جوانان به این مراسم جلو
حضور . ه بصورت با شکوهی برگزار گر دید و با موفقيت پایان یافتآورده بود مراسم امسال نيز همانند سال گذشت

بوجود آورده  این جانباختگان و موجی از شادی در دل خانواده هایباعث دلگرمی گسترده مردم در این مراسم 
ی سخنران و  مراسم، با حضور خود در اینبوددليل بيماری در مرخصی   ناصر زرافشان وکيل شجاع در بندکه به.بود

شعار .  به جمع بخشيد و مردم با شعار زندانی سياسی حمایتت می کنيم از او استقبال کردند ایشور تازه
. زندانی سياسی آزاد باید گردد عمده ترین شعار حاضرین در این گردهمایی بود  

                                                                        
١٣٨۵ شهریور  ١٠  در گلزار خاوران٦٧یادمان جانباخنگان سال                                              
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  اطالعيه حزب درمورد قتل ولی اهللا فيض مهدوی 

رژیم جمهوری اسالمی است آن    مسئول قتل ولی اهللا فيض مهدوی، 
                                        را بشدت محکوم ميکنيم 

      
   که حدود پنج سال پيش به اتهام عضویت در سازمانولی اهللا فيض مهدوی، زندانی سياسی 

 غير  در اعتراض به شرایط مجاهدین دستگير شد  و در زندان رجایی شهر کرج زندانی بود ،
چهارم (  یازده روز پيش ، تحقق حقوق طبيعی و انسانی خود زندان وبل تحمل و فاشيستیقا

.دست به اعتصاب غذا  و در اثرسکته مغزی درگذشت) شهریور  
 

 ولی اهللا فيض  مهدوی درچند مصاحبه با رادیو های برون دادخواه یکی از وکالی محمد علی 
، او را به  ر ادامه اعتصاب غذا حالش بد ميشوددر اث) فيض مهدوی( مرزی اعالن  نمود که  او 

 را اعالم  سکته مغزی اوبهداری زندان منتقل کردند و سپس به بيمارستان شریعتی؛ ابتدا 
، روز سه شنبه زندانيان سياسی در  رسيده  گزارش های طبق.کردند و سپس خبر فوتش را

 تا در برابر دوربين فيلمبرداری  قرار گرفتند شدید سازمان اطالعات رژیم گوهردشت تحت فشار
ليکن زندانيان سياسی دست به .مرگ ولی اهللا فيض مهدوی را بر اثر خودکشی اعالم کنند

اکنون دیگر بر همگان  روشن . مقاومت زدند و زیربار این اقدام دغلکارانه و رذیالنه رژیم نرفتند
.ن باخته است جا پزشکیمراقبت هایعدم است که ولی اهللا فيض مهدوی  به علت   

 
 چندی پيش نيز اکبرمحمدی،دانشجوی مبارز و آزادیخواه درزندان اوین در اثر اعتصاب غذا و بی 

اینکه رژیم ميکوشد تا نام خود کشی بر . توجه ای  مسئولين جنایتکار رژیم جان باخته است
ز این رو مرگ این مبارزین بگذارد ناشی از ترس و  وحشت او از خشم فروخفته مردم است  و ا

رژیم جمهوری اسالمی جز با ترور و تزویر و . چاره ای جز پخش دروغ و قلب حقيقت نمی بيند
باید به افشای . کثيف ترین و ضد انسانی ترین شيوه های ممکن قادر به ادامه حيات نيست

بی امان رژیم که هر روز با  شگردهای جدیدی جان زندانيان سياسی را  می گيرد و جنایت 
ریند دست زنيم  و برای آزادی بی قيد و شرط  همه زندانيانی سياسی کمر همت می آف
.بندیم  

 
حزب ما رژیم جمهوری اسالمی را مسئول مرگ ولی اهللا فيض مهدوی می داند و قویا این  

.اقدام جنایتکارانه را محکوم ميکند  
را از این جنایت  حزب ما ضمن ابراز همدردی با خانواده ولی اهللا فيض مهدوی انزجار خود 

.وحشيانه اعالم ميدارد  
 

 
!    آزادی بی قيد و شرط همه زندانيان سياسی                          

!                        سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی  
 

)توفان(حزب کارایران                                         
٨۵ شهریور١۵چهارشنبه                                                  

                      

          
  
  
  

  
!   سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی                              
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  فلسطين و لبنان سپر بالی ایران،مبارزه مردم عراق    
 

يک تحليل آقای سيمور هرش در اين جا ما ترجمه مقاله ای از مجله بورژوائی اشپيگل آلمان فدرال را که برگردانی از 
مطالعه اين مقاله که از زبان مقامات آمريکائی بيان می شود برای مطالعه ما . در مورد مسايل لبنان است درج کرده ايم

ضرورت آن در اين نهفته . ايرانی ها و برای آموزش همه نيروهای انقالبی که به ميهنشان عالقمندند ضروری است
نصف آنرا هم ) توفان(و مشهور آمريکائی اسراری را فاش می کند که اگر حزب کار ايران است که اين تحليگر مطلع 

بيان کرده بود سينه چاکان امپرياليسم آمريکا و همه آن آشفته فکرانی که برای تجاوز آمريکا به ايران سفره حضرت 
 حال خود آنها .جا می زدند“  رحقوق بش“و “ دموکراسی“عباس نذر کرده اند نظريات ما را دروغ محض و دشمنی با 

بايد با مطالعه اين مقاله ببينند که ابعاد جنايات امپرياليستها و صهيونيستها که بعنوان ناجيان مردم ايران به ميدان می آيند 
آموزش از نکات اين مقاله و نتيجه گيری برای تداوم مبارزه برای آنها که هنوز . تا چه حد غير قابل تصور است

 بسيار مفيد خواهد ده اندمبه ميدان آ“ اسالم سياسی“اند و فکر می کنند آمريکائی ها برای نجات جهان از چنگ سردرگم 
اعترافات سران و مطلعين آمريکائی بقدری روشن است که ديگر قلمبدستان مزدور کيهان لندنی که در انتظار . بود

 مدعی شوند حمله وحشيانه و ضد انسانی به لبنان بخاطر تجاوز آمريکائيها به ايران روز شماری می کنند نمی توانند
حال اين مزدوران و همدستانشان نه تنها از مردم لبنان تو دهنی می . ربودن دو سرباز بی اهميت اسرائيلی بوده است

د و بيک خورند حتی اربابشان آمريکا و اسرائيل هم بدون توجه به حال زار آنها ماهيت تجاوزشان را به لبنان رو می کن
  .دوره تبليغات بی ثمر عوامفريبانه پايان می دهند

نخستين نکته ای که به چشم می رسد اين است که همه خود فروختگان آمريکائی از جمله کيهان لندن سلطنت طلب در 
 ننگين زيرا انتشار اين مقاالت می تواند چهره. مورد اين امر مهم که به سرنوشت ميهن ما وابسته است سکوت کرده اند

و کثيف امپرياليسم و صهيونيسم را برمال کند و اين به صالح سازمانهای مشروطه خواه و سلطنت طلب و نوکران 
  .خاندان پهلوی نيست

    .ی خود گوياستگذارده است که بخود“  ايرانیآزمايشی برا“نگارنده مقاله نام تجاوز به لبنان را 
  

   هرشر، مقاله به قلم سيموبرگردان از نشریه انگليسی زبان نيورکر ٢٠٠۶ اوت ٢١از مجله آلمانی اشپيگل مورخ 

  آزمایشی برای ایران
دولت بوش در نظر دارد با بررسی این حمله ببيند که .  را اسرائيل با شرکایش در واشنگتن صحبت کرده بودهللایورش به حزب ا“

  سيمور هرش .  “چه آموزشی می تواند از آن برای حمله به ایران بگيرد
  

 از کشور لبنان بداخل خاک اسرائيل نفوذ کردند برای اينکه دو سرباز اسرائيلی را هللا ژوئن مبارزان حزب ا١٢در 
در آغاز اياالت متحده .  آنها موجب حمالت هوائی اسرائيل شده و جنگی حقيقی را برانگيختند،با اين عمل. بربايند

  .آمريکا با شگفتی منفعالنه ای واکنشی نشان نداد
:  کشور در سن پترزبورگ جرج بوش رئيس جمهور آمريکا اظهار داشت وضعيت روشن می شود٨فرانس سران در کن

 حاميان مالی اش در سوريه و باهللا ی روابط حزب او. “، که چرا در خاور ميانه صلحی وجود نداردمعلوم می شود“
عليرغم اينکه دول . بحران خاتمه بدهند اين وظيفه اين کشورهاست که به توصيف کرد“ ريشه تزلزل“بمنزله را ايران 

متعددی ازآمريکا خواستند که مذاکرات برای خاتمه جنگ را تشديد کند خانم کونداليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا 
تکيه همه جا از  (.“تا زمانيکه شرايط برای آن بدرد بخور باشد“وقت داريم  ، برای آتش بس هنوزدو روز بعد اعالم کرد

  .)توفان
مامورين امنيتی و ديپلماتهای در حال . در حقيقت دولت بوش در جريان اقدامات تالفيجويانه دولت اسرائيل قرار داشت

خدمت و يا سابق به من خبر دادند که رئيس جمهور و معاونش ديک چنئی مطمئن بودند که استفاده از نيروی هوائی بر 
  برای امنيت اسرائيل مفيد هللاهوائی و مراکز فرماندهی حزب اضد ايستگاههای موشکی پنهانی در پناهگاههای ضد 

از اين گذشته می توان چنين ضربه ای را بمنزله پيش درآمدی برای حمالت احتمالی بازدارنده آمريکائی ها به . است
  .خدمت گرفت تا تاسيسات اتمی ايران را که بخشی از آنها زيرزمينی هستند نابود کرد

 يک سازمان تروريستی که در مرزهای شمالی اسرائيل -جدی تلقی می کنندبسيار ا خطر رهللا اسرائيلی ها حزب ا
عمليات انجام می دهد و از ذخاير تسليحاتی ای برخوردار است که به پاس کمکهای سوريه و ايران از زمان پايان اشغال 

  . مستمرا افزايش پيدا کرده است٢٠٠٠جنوب لبنان در سال 
، ارشناس خاور ميانه که هم با نظريات سياسی حاکم در اسرائيل و هم در دولت آمريکا آشناستبر اساس داده های يک ک

 قرار داده اعضای دولت آمريکادر اختيار را تدارک ديده و هللا  ژوئن نقشه حمله به حزب ا١٢دولت اسرائيل مدتها قبل از 
ليکن در کاخ سفيد “. “اسرائيلی افتاده باشددر يک دام هللا اينطور نيست که حزب ا“ :اين شاهد اظهار داشت. بوده است

  .“اطمينان کامل بود که اسرائيل دير يا زود حمله می کند
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چنانچه يک گزينش نظامی : کارشناس خاور ميانه داليل حمايت از بمباران اسرائيل توسط دولت واشنگتن را توضيح داد
که در يک اقدام تالفيجويانه می توانند عليه هللا حزب اعليه تاسيسات اتمی ايران وجود داشته باشد می بايستی سالحهای 

را هدف وی می خواست  ايران : بوش همواره هر دوی آنها را می خواست. اسرائيل بکار روند از صحنه خارج شوند
 و می . تاسيسات هسته ای ايران را نابود کند همچنينتعلق داشت و“ محور شرارت“ زيرا اين کشور به قرار دهد

سرانجام يک لبنان . ار دهدرهدف قدر چارچوب برنامه دموکراتيزه کردن خاورميانه مورد را هللا  اخواست حزب
کارمندان دولت آمريکا ولی شديدا منکرند که از برنامه .  هرگونه توسعه دموکراسی تعلق داشتدموکراتيک به تاج زريِن

  ).تکيه همه جا از توفان(. حمالت هوائی اسرائيل با خبر بوده اند
يرغم اين ده ها سال است که اياالت متحده آمريکا و اسرائيل گزارش سازمانهای امنيتی را مبادله کرده و همکاری عل

 تحت فشار کاخ سفيد برنامه ريزان ارشد نيروی هوائی :يک عضو سابق امنيتی گفت. نظامی تنگاتنگی برقرار کرده اند
بحث بر سر تدوين يک .  نيروی هوائی اسرائيل مشورت کنندآمريکا در آغاز سال شروع کردند با همکاران مقابل در

  .برنامه جنگی برای وارد کردن يک ضربه قطعی عليه تاسيسات هسته ای ايران بود
 که چگونه می توان بصورت مسئله اساسی برای نيروی هوائی ما بر اين مبنی بود“ :مامور قديمی امنيتی می گفت

 سخت پوش را در ايران مورد اصابت قرار داد؟ و چه کسی مهمترين متحد ما موفقيت آميز يک سری اهداف زيرزمينی
از آنجائيکه هر کس می داند . در اين طرح نيروی هوائی است؟ طبيعتا کنگو منظور نيست بلکه اسرائيل مورد نظر است

 ، افرادشته اند نقش مشاور دابرای ساختن تونلها و سنگرهای پرتاب زيرزمينیهللا که مهندسين ايرانی برای حزب ا
 .رکز کنيممودمان را بر روی بمباران کردن متخ:  خويش نزد اسرائيليها رفتند و گفتندنويننيروی هوائی ما با فن آوری 

 هم رئيس ستاد “.ما به شما چيزهائی را که در مورد ايران داريم می دهيم و شما به ما چيزهای را که در باره لبنان داريد
  ).تکيه همه جا از توفان (.هم وزير دفاع رامزفلد از اين مذاکرات آگاه بودندارتش اياالت متحده و 

جنگ ارزان با مزايای بسيار يک اين اسرائيليها به ما گفتند که که “: يک مشاور دولت با رابطه نزديک با اسرائيل گفت
می باشيم محل تونلها و پناهگاههای آنها از ما پرسيدند بچه دليل می بايد کسی مخالف آن باشد؟ ما در موقعيتی “ .“است

ما “ : و يک مشاور پنتاگون گفت.“همه اينها آزمايشی برای ايران می باشد. بتونی را از هوا نشان کنيم و بمباران نمائيم
  ).تکيه همه جا از توفان(.“را ضعيف کنيم و حال کس ديگری اين کار را برای ما انجام دادهللا می خواستيم حزب ا

 معاون وزير امور خارجه آمريکا در نخستين دوره رياست جمهوری بوش Richard Armitageاژ  ريچارد آرميت
 که سختيهای غير منتظره وی امروز می گويد.  ناميد“تروريستها) A(تيم الف“ راهللا  حزب ا٢٠٠٢زمانی در سال 

ماجراجوئی در مورد ايران تلقی  عليه لبنان می تواند برای کاخ سفيد به عنوان اخطاری نسبت به اسرائيليهالشگرکشی 
 قويترين قدرت نظامی منطقه نمی تواند کشوری نظير لبنان را با جمعيتی بالغ بر چهار ميليون اسرائيلارتش اگر “ :شود

با دقت در باره اش تعمق کرد که آيا می توان چنين لشگرکشی را بمنزله آزمايش برای ايران به ، می بايد ساکت کند
تنها چيزيکه بمبهای .  ميليون می باشد٧٠ ايرانی که دارای عمق استراتژيک و جمعيتی بالغ بر  آنهم،حساب آورد

  ).تکيه همه جا از توفان (“.اسرائيلی به آن رسيدند اين بود که آنها مردم را عليه خودشان متحد کردند
اسرائيل بدنبال دليل نمی  سخنگوی سفارت اسرائيل در واشنگتن گفت که نيروی هوائی David Siegelداويد زيگل 

 يک کارمند ديگر .“ تصميم به ما تحميل شد.مااين لشگر کشی را برنامه ريزی نکرديم“: حمله کندهللا گشت تا به حزب ا
  “.ما در مقابل يک گزينش اجباری قرار داشتيم“: دولتی اسرائيل افزود

هميشه در دامنه محدود پاسخ دهيم يا يکبار بايد تصميم می گرفت که ما به تحريکات مثل “نخست وزير ايهود اولمرت 
  .“را حل کنيمهللا برای هميشه مسئله حزب ا

مشاور حکومت آمريکا با رابطه نزديک با اسرائيل به من ولی گفت که از منظر اسرائيليها تصميم به حمله همه جانبه 
  ).تکيه همه جا از توفان (“.هفته ها قبل اجتناب ناپذير شده بود

برای اقدام به هللا زارشهای دستگاههای شنود اسرائيل اشاره می کند که به سخنان رهبران حماس و حزب اسپس مقاله به گ
بر اساس اين اطالعات دولت اسرائيل مترصد بوده است با عمليات تهاجمی .  گوش داده است“یتروريست“عمليات 

ا در يک نقشه مشترک به توافق رسيده اند در اين عرصه دولت اسرائيل و اياالت متحده آمريک. گسترده به آن پاسخ دهد
  .که کار را يکسره نمايند

 اعضاء متعدد ،هللاسخنگوی دولت آمريکا گفت که در آغاز سال جديد و قبل از آدمربائی حزب ا“: اشپيگل می نويسد
ه دولت تا موافقت برای بمباران را کسب کرده و مطلع شوند ک“دولت اسرائيل يکی پس از ديگری به واشنگتن آمدند 

اسرائيل با “: وی اضافه کرد“  دامنه جنگ را به چه درجه از گستردگی مورد تائيد قرار می دهدآمريکااياالت متحده 
، آنها می خواستند مطمئن شوند که آنها حمايت شخص وی و دفترش را و حمايت بخش خاور ميانه چنئی شروع کرد

ه ای نبود که بوش را قانع کنند و کوندی رايس هم همکاری می بعد از آن مسئل“. “شورای امنيت ملی را دارا هستند
  ).تکيه همه جا از توفان(.“کرد

، آنطور که کارشناسان خاورميانه و مشاوران دولتی به من اطالع دادند در دوره های قبلی مذاکرات با آمريکائی ها
 نيروهای ناتو تحت رهبری . می کردندهراعنوان سرمشقی برای خودشان اش اسرائيلی ها مکررا به جنگ در کوزووو به

در کوزوو و صربستان بطور سيستماتيک نه تنها اهداف نظامی بلکه  Wesley Clarkژنرال آمريکائی وسلی کالرک 
مشاور دولتی .  روز صربها حاضر به عقب نشينی شدند٧٨ پس از .، پلها و خيابانها را بمباران کردندهمچنين تونلها



 7

 روز ٧٠شما : کوندی رايس گفتند“و به “ گ کوزوو را به مثابه سرمشق موردمطالعه قرار دادنداسرائيليها جن“: گفت
  ).تکيه همه جا از توفان (“. روز الزم داريم٣٥برای آن کار نياز داشتيد و مانصف آنرا يعنی 

 اوت در ٦در اولمرت نخست وزیر اسرائيل . نمونه کوزوو و بعد از آغاز جنگ نيز آشکارا مورد بحث قرار گرفت
چگونه این حق را بخود می دهيد که “: پاسخ به سرزنش اروپائی ها به علت کشتار غيرنظامی ها لبنانی اظهار داشت

برای اسرائيل موعظه اخالقی کنيد؟ ممالک اروپائی به کوزووو حمله کردند و ده هزار نفر مردم غير نظامی را قتل عام 
من نمی گویم که آن دخالت . ن ممالک مورد تجاوز موشکی نيز قرار نداشتندو هيچ یک از ای!  ده هزار نفر.نمودند

سازمان ديده بان حقوق بشر تعداد (“.باید رفتار کردبه ما نگوئيد با مردم غير نظامی چگونه “ :ولی لطفا. اشتباه بود
 تا ١٢٠٠ن را عددی ميان ، دولت يوگسالوی تعداد مقتولي نفر اعالم کرد٥٠٠مقتولين غير نظامی بمبارنهای ناتو را 

  ).تکيه همه جا از توفان). ( نفر تخمين می زند٥٠٠٠
 يکی از مشاوران شورای امنيت ملی از نقشه های اسرائيل حمايت Elliot Abramsدفتر چنئی و همچنين اليوت آبرامز 

 موافقت آبرامز را تکذيب سخنگوی مجمع. در حالی که کارمندان سابق و فعلی دولتی اين امر را تائيد می کنند. کردند
آمريکائی ها از اين گذشته بر اين نظر بودند که اسرائيل بايد هر چه زودتر و تا حد ممکن جنگ هوائی عليه حزب . کرد
ر صد پشت داگر اين کار را بکنيد ما صد “: ما به اسرائيل گفتيم“: يک افسر سازمان امنيتی معتقد بود.  را آغاز کندهللا

 زمان صبر کنيد ما، هر چه بيشتر معتقديم که اين کار بهتر است هر چه زودتر صورت گيرد تا ديرتر، ليکن شما هستيم
    “. در اختيار داريم در ايران قبل از خاتمه دوره بوشطرح و اجرای آن تجزيه و تحليل کمتری برای

 اگر اسرائيلی ها واقعا با موفقيت چه می شود“ : يک کارمند سابق عاليرتبه امنيتی نظريات چنئی را اين چنين بيان کرد
 ما می توانيم با تماشای کاری  که اسرائيليها در لبنان می کنند از آن ياد بگيريم در .پيشقدم شوند؟ بسيار عالی خواهد بود
  ).تکيه همه جا از توفان(.“ايران چه کاری را بايد انجام دهيم

 چيره شود و نه هللابنای طرح اين بود که اسرائيل بر حزب امليکن “: مشاوری که رابطه نزديک با اسرائيل داشت گفت
ی بی وقفه وی ئو تواناهللا قدرت غير منتظره مقاومت حزب ا“:  کارشناس خاورميانه به من گفت.“اينکه شکست بخورد

شکست عظيم برای کسانی در “يل را هدف گيرد يک ئ موشک شمال اسراتوسط ،که تا آخرين لحظه عليرغم بمبارانها
و همچنين کسانی که استدالل می کردند که “، “يد بود که استفاده از عمليات نظامی در ايران را توجيه می کردندکاخ سف

تکيه (.“بمباران موجب تحريک مقاومت داخلی و طغيان در درون ايران می شود مجبور شدند شکست خود را بپذيرند
  ).همه جا از توفان

تاد مشترک فرمانده ای کار می کنند نگرانند که مبادا دولت آمريکا ارزيابی با وجود اين پاره ای از افسران که در س
  .فرد سابق امنيتی از اين امر هراس دارد. مثبتی که با واقعيت منطبق نيست از جنگ هوائی اسرائيل بعمل آورد

ند آنها خواهند گفت بر طرف شوزمانيکه دودها “ نه چنئی و نه رامزفلد بهيچوجه نتايج درستی نخواهند گرفت“وی گفت 
  .که آن يک موفقيت بود و اين آنها را در نقشه شان برای حمله به ايران تقويت خواهد کرد

ما به “ ما در منطقه در بسياری مواضع آسيب پذيريم“: يک برنامه ريز نظامی عاليرتبه آمريکائی به من توضيح داد
: و ادامه داد“ ژيم سعودی و زير ساختهای نفتی صحبت کرديم، به رهللا تهاجم ايران و حزب انتايجمثابه نمونه در مورد 

 دالر برای هر ١٠٠ آيا ما در موقعيتی خواهيم بود که بهای . تهاجم به ايران را حدس بزنيمناخواستهما بايد عواقب “
روههای چريکی  گ، حتی موقعيکهبارل نفت را تحمل کنيم؟ اعتقاد به اين که می توان همه چيز را از طريق هوا انجام داد

  .مخفی در مقابل ما قرار دارند کامال مسخره است
خيلی ساده اين ياروها می خواهند هميشه فقط مسايلی را . رهبری سياسی هيچگاه به بدترين وضعيت ممکن فکر نمی کند

  .“که دوست دارند بشنوند
بندرت در مورد بحران لبنان اظهار دونالد رامزفلد يکی از نيرومندترين و پرخاشگرترين اعضاء حکومت بوش آشکارا 

 صورت در قياس با رفتار تهاجمی اش قبل از جنگ عراق در واشنگتن به بحثی هائی الل شدنش بهر. نظر کرده است
پاره ای اعضای خدمات امنيتی سابق و فعلی که من با آنها در . در مورد مواضع وی در جريان اين بحران دامن زد

دارد تا بوش و هللا  حزب امورد اين مقاله مصاحبه کردم معتقدند که رامزفلد نظر ديگری در مورد جنگ ميان اسرائيل و
  . يک ديپلمات غربی گفت رامزفلد عصبانی است و نگران امنيت نيروهايش در عراق است.چنئی

رامی “: وی می گويد. مشاور پنتاگون برخالف اين همه شايعات وجود اختالفات در راس دولت را بی معنی می داند
Rummyولی وی همواره پشتيبان بمبهای کمتر عيف تر ببيندرا ضهللا وی ترجيح می داده حزب ا.  متعلق به گروه است ،

مسرور از اينکه “افسرسابق امنيتی رامزفلد را با کلمات مشابه توصيف کرد . “و عمليات زمينی خالقانه و مبتکرانه بود
حمايت نخستين .  همچنين رفتارکندوليزا رايس موجب پاره ای پرسشها می شود .“اسرائيل خرگوش آزمايشگاهی ماست

 مشاور پنتاگون خبر می دهد .ظاهرا در اثر نتايج حمالت ضعيف شده استهللا وی از حمالت هوائی اسرائيل عليه حزب ا
که وی در آغاز ماه اوت در داخل دولت تالش کرد مذاکرات ديپلماتيک مستقيم با دولت سوريه برقرار کند که با موفقيت 

  .همراه نبود
 اين نظر است که آبرامز نقش کليدی در مورد سياست ايران بعهده گرفته است که سفيرش بر: ديپلمات غربی به من گفت

 بحران واقعی آنطور که منبع من می گفت تازه در آخر ماه اوت شروع می . کاهش يافته استنسبتو نقش رايس به 
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نيوم به آنهاداده است آنهم در زمانيکه ايرانی ها مهلتی را که سازمان ملل متحد برای تعليق غنی سازی کردن اورا. شود
  .با نه پاسخ دهند

، اعتراف می کنند که جنگ به يکی از اهداف را مورد حمايت قرار دادندهللا همچنين کسانيکه جنگ اسرائيل عليه حزب ا
  ).تکيه همه جا از توفان (.به شورانندهللا  اين هدف که لبنانی ها را عليه حزب ا-اصلی اش نايل نشد

 تحليل گر امور دفاعی در آموزشگاه عالی نيروی دريائی که کارشناس سالحهای است John Arquillaجان آرکوئيال 
 سال است که بمباران کردن استراتژيک به منزله يک طرح نظامی ٩٠“:گفت. که در جنگ با تروريستها بکار می رود

  .“شکست خورده است و با وجود اين نيروی هوائی در تمام دنيا به آن چسبيده است
  .“، همه چيز را آنطور که در گذشته بود انجام دهيم و با وجود این منتظر نتایج دیگری باشيمفاهت این استتعریف س“

  ٭٭٭
پس از مطالعه نظريات آقای سيمور هرش ما نظرات خوانندگان را به نکات مرکزی اين تحليل و نقطه نظرات حزب 

  :جلب می کنيم) توفان(کارايران
  

  سپر بالی ایران
همانگونه که ما در . است که امپرياليستها و صهيونيستها برای تجاوز به ايران برنامه ريزی کرده اندامروز روشن 

يکی از اين . تحليلهای گذشته خويش بيان کرديم عواملی موجودند که عوامل بازدارنده اين تجاوز محسوب می شوند
قاء رژيم جمهوری اسالمی از جانب عوامل می تواند سازش و خيانت ملی جمهوری اسالمی در مقابل تضمين ب

 تا در ما چشم پوشی کرده و می کنندآنها از منافع ملی کشور . امپرياليستها باشد که وضعيت را در منطقه برهم خواهد زد
آنها اين عمل را هم در مورد قرار دادالحاقی منع گسترش سالحهای هسته ای و هم در مورد . قدرت باقی بمانند

تاريخ روحانيت .  نفت و برباد دادن دستآوردهای ملی کردن صنعت نفت ايران انجام داده اندخصوصی کردن صنايع
کمک مالی به اپوزيسيون تقلبی نيز از جانب صهيونيستها وامپرياليستها قطع می . تاريخ خيانت به منافع ملی ايران است

، ديگر مبارزه مردم منطقه و از جمله در فلسطينعامل . شود که بايد پی کار خود بروند و منابع گدائی جديدی پيدا کنند
. ما در اينجا قصد نداريم به ساير عواملی که در گذشته اشاره کرده ايم بپردازيم. ، افغانستان و عراق استلبنان

 و امپرياليستها مصمم اند آن اهرمهای فشار سياسی را که رژيم جمهوری اسالمی می تواند از آنها برای مقابله با اسرائيل
 مردم فلسطين به ، برسميت نشناختن دولت منتخبسرکوب جنبش فلسطين. آمريکا استفاده کند بتدريج از کار بياندازد

شان بخاطر ، محاصره مردم فلسطين گرسنگی و تشنگی دادن به آنها برای مجازاترهبری حماس و آدمربائی در فلسطين
، کشيدن پای اردن و عربستان به لبنان برای قلع و قمع شيعيان، تجاوز انتخاب دموکراتيک نامزدهای مورد تائيد حماس

سعودی و مصر در جنگ ميان شيعه و سنی در عراق با همکاری جوخه های مرگ نگروپونته آمريکائی و ايجاد يک 
فضای ضد شيعيان در سراسر منطقه و در دنيای اسالم تا در صورت تجاوز به ايران از دامنه قدرت جنبش اعتراض 

. ی کاسته شود همه و همه مويد آن است که دسيسه جهانی در مورد به زير سلطه کشيدن ايران در جريان استجهان
، نه از مس سرچشمه و اورانيوم يزد چشم امپرياليستها نه می توانند از منابع و ذخاير نفت وگاز ايران چشم بپوشند

به جای دالر را فروش نفت به يورو بخشی از مبنی بر بپوشند و نه امپرياليسم آمريکا می تواند تصميم دولت ايران 
امپرياليسم مبلغ تئوری ارتجاعی جهان . امپرياليسم به ممالک به مرز برای تهاجم گسترده سرمايه نياز دارد. بپذيرد
  . ملتهای جهان است" مبارزه ملی " و) کسموپليتيسم(وطنی

تی خويش به صراحت می گويد که تجاوز به لبنان پيش در آمد سيمور هرش در مقاله خويش با استفاده از منابع اطالعا
اين سخنان مويد آن است که پيروزی خلق لبنان و فلسطين و عراق و افغانستان برضد . تجاوز به ايران بوده است

ند و هر هر ضربه ای که آنها بر صهيونيسم وامپرياليسم وارد کن. امپرياليسم و صهيونيسم منطبق با منافع ملی ايران است
حمايت از . چه آنها بيشتر از قدرت تهاجمی دشمنان بشريت بکاهند زمان بيشتری در اختيار ايران برای تنفس گذارده اند 

تخريب در اين مبارزات همدستی . جنبش لبنان و فلسطين و عراق باين مفهوم يک امر ملی و حمايت ازمردم  ايران است
راهروان . صف دشمنان مردم ايران روز بروز عيانتر می شود. به ايران استبا امپرياليسم و صهيونيسم برای حمله 

با جمله پردازيهای دو پهلو و اپورتونيستی وشبه .  بزودی بايد رنگ بنمايندکه برای سماق مکيدن خوبند“ راه سوم“
     .    انقالبی نمی توان سياستی در ايران برای کسب قدرت سياسی به پيش برد

اين خلقها سپر بالی . دم تجاوز نظامی به  کشورمان را در شرايط کنونی مديون مبارزه خلقهای منطقه هستيمما ايرانيها ع
به اين جنبشها ياری رسانيم تا . پس مبارزه آنها را بهر وسيله ای که در امکان داريم تقويت کنيم. ايران شده اند
قالبی ايران برای تقويت خويش و سازماندهی و برای بسيج نيروهای ان.  در تمام جبهه ها مشغول کنند راامپرياليستها

  .  مردم و تقويت صف انقالبی خلق در مقابل صف ضد خلق و ضد انقالب در شرايط تجاوز به زمان نياز دارند
  

  سياست جایگزینی علت با معلول
در دنيا ندا رساند که فورا  به حقوق بگيرانش ،جرج بوش با اظهاراتش در سن پترزبورگ در تائيد بربرمنشی اسرائيل 

دست بکار شوند و جای علت و معلول را عوض کنند و همه خرابيها را به گردن مردم لبنان و نه صهيونيستهای 
نوکران جرج بوش و رسانه های گروهی هوادار آمريکا موظف شدند که نخست اين افسانه . خونخوار اسرائيلی بگذارند
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با اين کار می خواستند که اسرائيل خود را . استهللا  حزب ا“آدمربائی“ل به لبنان را سر دهند که دليل تجاوز اسرائي
طرف مظلوم و قربانی تجاوز در جهان جا زده و برای خويش افکار عمومی دست پا کند و در عين حال مردم لبنان را 

دم جهان فريب اين آتش زدن نه مر.  اين رياکاری بقدری عيان بود که کسی آنرا نپذيرفت.لبنان بشوراندهللا عليه حزب ا
،  بپاخاستند که نصف جمعيت لبنان استلبنانهللا قيصريه به خاطر يک دستمال را خوردند و نه مردم لبنان بر ضد حزب ا

 در همان روزهای .بر عکس اکثريت قريب به اتفاق مردم لبنان چون تن واحدی در مقابل تجاوز اسرائيل قد علم کردند
 وحاضری که به استقبال تجاوز آمريکائيها به عراق  از قبيل همان گل بدستان حّی،ی رانخست چند تن جاسوس لبنان

ولی .  تائيد کنند“لبنانی ها“ به جلوی دوربينهای تلويزيونی سفارش دادند تا ادعاهای کاذب اسرائيليها را از زبان ،آوردند
زگار صهيونيستها و نوکران فاالنژ آنها در لبنان هم مبارزه مردم جهان و هم مقاومت قهرمانانه مردم لبنان دمار از رو

  .برآورد
جرج بوش در سن پترزبورگ علت بحران و عدم امنيت در منطقه را نه حضور يک کشور نژاد پرست صهيونيستی و 
اشغالگر در منطقه بلکه مقاومت مردم منطقه در قبال اين زورگوئی و اشغالگری جا می زند و آنوقت آدمکشی اسرائيل 

وی . به عنوان داروی عالج منطقه تجويز می نمايد و انجام آنرا برای رفع بحران عمل درستی به حساب می آوردرا 
وزير امور خارجه جرج بوش نيز با قطع کشتار مردم لبنان . ايران و سوريه را مسئول جنايات اسرائيل جا می زند

از آمريکا می خواهند که اسرائيل را برای قطع کشتار موافقتی ندارد و در مقابل فشار ساير دول و افکار عمومی که 
تا زمانيکه شرایط برای آن “وقت داریم  برای آتش بس هنوز“تحت فشار قرار دهد با وجدان آسوده اظهار می دارد 

اين جواز کشتار مردم غير نظامی لبنان با بمبهای خوشه ای آمريکائی ! “بدرد بخور باشد“آری  . “بدرد بخور باشد
همان بمبهائی که آمريکائی ها از طريق فرودگاههای خويش در انگلستان مرتبا در اختيار اسرائيليها قرار می . است
همين بی وجدانی تکان دهند حاکی از ماهيت بشردوستی کاذب امپرياليستی و ماهيت سياه ارتجاع امپرياليستی . دادند

  .منطقه و جهان استبمنزله بزرگترين دشمن بشريت و مادر همه بيماری ها در 
آتش “ وزير امور خارجه آمريکا در عين صدور جواز کشتار مردم لبنان و تائيد آن از طرف امپرياليست آمريکا از 

 به نظر آنها اسرائيليها . سخن می گويدلبنانکشور مستقل  سرزمينهای  و بی و قيد و شرط ازخروج فوریو نه از “ بس
نخستين را تثبيت کنند و سرزمينهای جنوب لبنان را در “ پيروزيهای“ ،طع آتش حق دارند با قکشتار مقتضیپس از 

  .اشغال خويش نگه دارند
حمايت از طرف ستمگر در مقابل طرف قربانی و . سخنان جرج بوش در کنفرانس سران جايگزينی علت با معلول است

  .   تحت ستم است
  

  دموکراسی در خاور ميانه بزرگ
دموکراسی آمريکائی ماهيت خويش را در اين موضعگيريهای . دريائی از خون برپا می شوددموکراسی آمريکائی بر 

برای اين دموکراسی الزم است که کشور لبنان بمباران شود و با خاک يکسان گردد و به ميهن ما . بوش نشان می دهد
 مورد قبول امپرياليست آمريکا در ايران تجاوز شود و صد ها هزار نفر با بمبهای خوشه ای به قتل برسند تا دموکراسی

معلوم نيست هنوز چند صد هزار نفر ديگر بايد کشته شوند و چند صد شهر بايد با خاک يکسان . خاورميانه مستقر شود
  . شوند تا عطش آدمکشی امپرياليستها و صهيونيستها فرو بنشيند

کراسی برای مردم خاور ميانه نيست ابزار دموکراسی جرج بوش که نويد استقرار آنرا در خاور ميانه می دهد دمو
ايدئولوژيک تجاوز به خاورميانه است تا نظم جهانی امپرياليستی را که بدترين ارتجاع سياه و نماينده غارت و چپاول و 

دموکراسی جرج . فقر و بی خانمانی برای ميليونها انسان و قدرت و ثروت برای کنسرنهای امپرياليستی است برقرار کند
  . دموکراسی برای خوديهای امپرياليستی استبوش

  کمکهای ایران و سوریه
از روی کمکهای ايران و سوريه به مردم فلسطين و لبنان بر می “ پرده“هم اکنون نشريات امپرياليستی براه افتاده اند و 

رده است فقط برای کتمان اين هوچيگری آنها که تازگيها چاشنی وطنی هم ميان ناسيونال شونيستهای ايران پيدا ک. دارند
 ميليون ٨٠امپرياليسم آمريکا . کمکهای عظيم مالی و تسليحاتی و اطالعاتی همه ممالک امپرياليستی به اسرائيل است

حزب “پاره ای از اين اپوزيسيون نظير . دالر برای فرو کردن به حلق اپوزيسيون خود فروخته ايران تهيه ديده است
لطنت طلبان رنگارنگ حاضر نيستند اين دخالت آشکار در امور ايران را هم از نظر  سو“ کمونيست کارگری ايران

اين اپوزيسيون دريوزه صفت مشتاق است از . حقوقی و هم از نظر ماهوی که خيانت ملی و طبقاتی است محکوم کنند
 گرفته اند و در مورد در اينجا آنها از امپرياليستها حق السکوت. اين کمکهای سرشار امپرياليستی برخوردار شود

کمکهای سرشار و انبوهی که به اسرائيل می شود دم نمی زنند و برعکس همه کمکهای عظيم مالی ثروتمندان لبنانی و 
مقاومت قهرمانانه مردم فلسطين و . جمع آوری کمکهای مالی مردم جهان به مقاومت لبنان را به حساب ايران می گذارند

.  نسبی و امنيت مردم ميهن ماست“آسايش“مقابل امپرياليستها شرط بقاء استقالل ايران و مردم لبنان و مردم عراق در 
آنها اخيرا ميلياردها . امپرياليستها با بمبهای خوشه ای در پشت مرزهای ايران نشسته اند تا ايران ويران به وجود آورند

 آينده در کنار امپرياليستها به بهانه حفظ دالر تسليحات مدرن به عربستان سعودی فروخته اند که در جنگ احتمالی
 امپرياليستهای آمريکائی برای .امارات عربی با خلبانهای اجير آمريکائی به ايران حمله کند“ استقالل“خود و “ لاستقال“
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الی و کمکهای م. با هندوستان کنار آمده اند. تجاوز به ايران پايگاههای خويش در جمهوری آذربايجان را تقويت کرده اند
تسليحاتی و فنآوری حتی در مورد تسليحات اتمی بصورت غير رسمی و اطالعاتی آنها به پاکستان و ساير ممالک 

عده ای کورهای سياسی که گويا از مطالعه گريزانند و مسايل سياسی جهان و منطقه . پيرامونی ايران مستمرا ادامه دارد
کمکهای مالی ايران و “ بينند همدهن با جرج بوش در بوق تبليغاتی را تعقيب نمی کنند اين صفبندی را در منطقه نمی

طبيعتا در منطقه نيز دو صف در مقابل هم . مسئله را منتفی گردانندمی دمند تا اساس “ سوريه به تروريسم بين الملل
“ تروريست“ا  می کنند و امپرياليستها آنها ر دفاعصف ملتهائی که از استقالل و حق حيات خويش. قرار می گيرند

خطاب می کنند و صف ارتجاع داخلی و جهانی که قطب بزرگ تروريسم جهانی هستند و هدفشان اشغال و غارت 
   . فقط بايد بدرستی از اين تجارب آموخت.، عراق در مقابل چشمان ماست تجربه افغانستان.ممالک منطقه است

  بمب اتمی و حق مسلم ایران در غنی سازی اورانيوم
مانند پاره ای از اپوزيسيون سرگشته و يا خود فروخته ايران فقط از تاسيسات اتمی ايران و نه حق مسلم جرج بوش 

ايران در امر غنی سازی اورانيوم سخن می گويد و آنگونه به مردم القاء می کند که گويا ايران در حال ساختن بمب اتمی 
د برای سرپوش گذاردن بر مقاصد تجاوزگرانه خويش دو امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل تصميم دارن. است

اين است . مقوله بکلی متفاوت يعنی ساختن بمب اتم و حق قانونی و مسلم ايران در غنی سازی اورانيوم را مخلوط کنند
 “اسالم سياسی“توسط “ جان انسانها“که مرتبا از تاسيسات اتمی ايران سخن می رانند تا نگرانی خويش را از تهديد 

  . بخورد مردم دهند
اينکه امپرياليستها و ارتجاع بين المللی به دروغ و دغل متوسل شوند تا حقوق مردم ايران را که به رژيم جنايتکار 

جرج بوش همين کار را در عراق کرد و . جمهوری اسالمی و يا شاهنشاهی ربطی ندارد پايمال کنند امر شگفتی نيست
  .از اين دروغش نيز شرمسار نيست

اين اپوزيسيون ظاهرا به اين نمی انديشد که وظيفه اش کسب قدرت سياسی . شگفت آور وضعيت اپوزيسيون ايران است
وی به اين نمی انديشد که در اين . و دادن رهنمود به مردم ايران در مبارزه آنها و کسب سرکردگی اين مبارزه است

آخر مردم ايران که احمق . ازی و دوز و کلک متوسل نشودمبارزه بايد شعارهای درست ومنطقی طرح کند و به حقه ب
کسی که ايجاد سردرگمی می کند مشروعيت ادعای رهبری خويش . نيستند تا فريب اين اپوزيسيون سردرگم را بخورند

  . همين روش اپوزيسيون نشان می دهد که مسئله آنها دلمشغولی است و نه کسب قدرت سياسی. را از دست داده است
روی انقالبی بايد بر عکس عمل کند و نگذارد که سياست تبليغاتی مکارانه و موذيانه امپرياليستی و صهيونيستی يک ني

باين جهت بايد اپوزيسيون ايران مواضعش را نه تنها در مورد داشتن بمب اتمی از . جائی در افکار عمومی باز کند
لکه در مورد حق غنی کردن اورانيوم از جانب ايران نيز طرف ايران بطور کلی و نه تنها در زمان جمهوری اسالمی ب

آيا می شود مدعی شد که دانشجويان ايران تا . که امری مستقل از ماهيت حکومتهای حاکم در ايران است روشن کند
، زمانيکه رژيم مورد پسند امپرياليستها و صهيونيستها در ايران بر سر کار نيست حق تحصيل در رشته فيزيک اتمی

، صنايع الکترونيکی و موشک و ماهواره سازی را ندارند؟ ساختن بمب اتمی تالش برای غنی کردن رو شيمیپت
بهمين جهت نيز سازمان انرژی اتمی را در جهان با مرکزش در وين بوجود آورده اند تا بر اين تفاوت و . اورانيوم نيست

اپوزيسيون ايران حتی . له را منطقا با هم مخلوط کردنمی شود اين دو مسئ. تحقق اين حق مسلم غنی سازی تکيه کنند
بخشی که طرفدار آمريکا نيست می ترسد اين خط تمايز را ميان اين دو مسئله جدا از هم بکشد و بطور روشن به مردم 

با يکی ، می شود می شود با هر دو برنامه هسته ای مخالف بود. ايران نظرياتش را در هر کدام از اين زمينه ها بيان کند
 بنظر ما مهم اين است که طرف پاسخگو بايد استدالالت . و با ديگری مخالف بود و يا اينکه با هر دو موافق بودقوافم

مخلوط کردن اين دو . خويش را در همه اين زمينه ها ارائه دهد تا امکان يک بحث روشنگرانه و منطقی بوجود آيد
نشانه عدم اعتماد به نفس اين سازمانهای .  و سردرگمی سياسی استنشانه درماندگی، عرصه بحث برای فرار از بحث

 و -پاره ای از اپوزيسيون برای فرار از بحث . سياسی است که بخودشان و مواضع خودشان نيز اعتماد و اعتقادی ندارند
 و “اتم بسازندمالها می خواهند بمب “ فقط به حرفهای جرج بوش استناد می کنند که -اين موجب سردرگمی مردم است 

حتی سيمور هرش نيز در مقاله خويش اين تفاوت را روشن نمی کند و سخنان . با اين کار خيال خويش را راحت می کنند
    .جرج بوش را که سخنان پاره ای از اپوزيسيون آمريکائی و سردرگم ايران است تکرار می نمايد

  “سوم“تمرینی برای قتل عام مردم ایران و طرف 
ستها ابائی ندارند از اينکه بگويند ما بعنوان دستخوش لبنان را با خاک يکسان می کنيم و صدها هزار افراد امپريالي

اين اعتراف نشان می دهد که جان . تا تنها تمرینی برای قتل عام مردم ایران کرده باشيمغيرنظامی را به قتل می رسانيم 
، حقوق ، آزادیف نشان می دهد که آنها تا به چد حد به دموکراسیاين اعترا. انسانها تا چه حد برای آنها ارزش دارد

، حق ملل در تعيين سرنوشت ، معاهده ها و کنوانسيونهای جهانی، حقوق بين الملل، استقالل ملی، حاکميت ملیبشر
 برای  همه اين مقوالت برای آنها حرف مفت است و با قرائت های خودسرانه از آنها ابزاری.خويش ارزش می گذارند

اين است که در تجاوز به لبنان همه تعفن امپرياليسم و صهيونيسم بر روی . قلدری و سلطه گری بر جهان می سازند
صحنه ظاهر شده است و هر عقل سالمی می بيند که نزاع بزرگی که در اين جا در گرفته است فقط دو طرف و نه سه يا 

 مبارزه تجاوزگر و آدمخوار در مقابل قربانی تجاوزی قرار گرفته هر عقل سالمی می بيند که در اين. چهار طرف دارد
“ حزب اللهی ها“تبليغات اسرائيليها که گويا کشتار مردم لبنان موجه است زيرا ما . که از حق هستی خويش دفاع می کند
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اين هيت استعماری ماتنها بيانگر توسط قوای نظامی خويش هستيم “تروريسم جهانی“را می کشيم و يا مشغول مبارزه با 
  .  اين سياست يک سياست فاشيستی و جنايتکارانه است.سياست تبليغاتی است

 تنها دو طرف !برای گوش های ناشنوا مجددا تکرار می کنيم، در لبنان مبارزه ای که در گرفته است تنها دو طرف دارد
، پر مدعا که خانه نشينی را تبليغ می ازگوو روشنفکران درطرف بربرها به رهبری امپرياليستها و صهيونيستها . دارد
 مردم لبنان و حمايت خلقها و طبقه کارگر جهان و طرفکه طرفی عميقا غيرعادالنه و ضد انقالبی و ميرنده است کنند 

 در اين ميان نه می توان.  انقالبی و بالنده است، از آنها تا دشمنان بشريت را از کشورشان اخراج کنند که طرفی عادالنه
مبارزه انقالبی بر . و برای خرابکاری ايجاد کرد  مجزا از مردم “سومی“بی طرف ماند و نه اينکه جبهه موهومی 

اساس واقعيات زمينی و شرايط مشخص و از پيش موجود هر کشور مفروض صورت می گيرد و نه بر اساس 
. ن مرگ بر امپرياليسم و صهيونيسم استشعار نيروهای انقالبی در جها. مفروضات و ذهنيگرائيها و روياهای آسمانی

آنها خواهان آن هستند که تجاوزگران امپرياليست و صهيونيست خاک کشور مستقل لبنان را بدون قيد و شرط و فورا با 
اين خواست خواست مرکزی همه نيروهای انقالبی در لبنان است و بايد برای تحقق اين . پرداخت خسارت ترک کنند

نيروهای انقالبی بر آنند که مسئولين اين جنگ بايد در دادگاهی شبيه دادگاه نورنبرگ که نازيها را . دخواست مبارزه کنن
در آن محاکمه کردند به پای ميز محاکمه کشيده شوند و بجرم جنايت عليه بشريت به سزای اعمال زشت و جنايتکارانه 

ته ذهن ما نيست و بر اساس تعريف دلبخواه ما اينکه اين خواست خواست مرکزی است ساخته و پرداخ. خويش برسند
خواست عمده و يا تضاد عمده و يا آن حلقه گسسته پذير در زنجيره تضادهای پيچيده موجود از اين . تعيين نشده است

با حضور نيروی خارجی . منطق تعيين می شود که حل ساير تضادها و مسايل به حل اين تضاد عمده مربوط می شود
حل ساير تضادها در . اساسا وجود ندارد... ر دموکراسی و آزادی مورد نظر و يا حق تعيين سرنوشت وامکان استقرا

اين تجربه صدها سال مبارزه . جامعه تحت الشعاع اين مسئله مرکزی قرار می گيرد و راه ديگری هم نخواهد داشت
 شعاری ارتجاعی است که “یساسالم سيا“  نه شعارهای فريبنده نه امپرياليسم نه ميليتاريسم. انقالبی مردم جهان است

تروريسم “، “اسالم سياسی“ اين نظريه ضد انقالبی و اسرائيلی است که گويا تجاوز به لبنان برای سرکوب ءهدفش القا
اين امپرياليستها .  جهان برای امپرياليستها و صهيونيستها محفوظ استو حق اين سرکوب در تمامصورت گرفته “ جهانی

 را در اختيار دارند و خلقهای جهان “تروريسم“و “ اسالم سياسی“نيستها هستند که حق امتياز تعريف و تفسير و صهيو
در اين . در اين تعريف ديگر طرف عادالنه ای وجود ندارد. بايد به اوامر اين شعبان بی مخهای بين المللی تمکين کنند

 دراين تعريف ماهيت نبردی که در شرايط .نيان زدوده شده است، قاتلين و قرباتعريف مرز ميان ستمگران و ستمديدگان
منظره مسخره و غير علمی از . جهانی شدن سرمايه و سياست جهانشمول امپرياليستی در گرفته است مخدوش می شود

ريت امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل را عمال ناجی بش. تضادهای جهانی که ما در برگرفته است ترسيم می کند
 اين دسيسه تبليغاتی سرپوش .به ميدان آمده و امر مثبتی را انجام می دهند“ اسالم سياسی“می شناسد که برای نابودی 

است که دريای خون آنرا ما در عراق و افغامستان و لبنان و “ يهوديت سياسی“و “ مسيحيت سياسی“گذاشتن به جنايات 
 بنظر می “فرشته نجات“و ديو صفت در مقابل اين هيوالهای آدمخوار “ یاسالم سياس“ .يوگسالوی غير مسلمان ديده ايم

است که پرچمدار مخدوش کردن اين مرزها در خدمت سياست صهيونيسم “ حزب کمونيست کارگری ايران“اين . آيند
  . جهانی است
   قانون سياست راهبردی امپریاليسم و صهيونيسم،ویرانگری

وی در عين صحه گذاری بر اين عمل جنايتکارانه از . وزوو بسيار آموزنده استاعتراف اولمرت به جنايت ناتو در ک
  !. اينکه جنايات خودش را مورد انتقاد می بيند به خشم می آيد و فرياد می زند که موعظه های اخالقی موقوف
 بوش در مورد ما می دانيم که تجاوز به يوگسالوی و تجزيه بالکان با يک دروغ بزرگ شبيه همان دروغ بزرگ جرج

نيز به ... عراق به سرکردگی امپرياليسم آلمان صورت گرفت که انگليس و فرانسه و بلژيک و ايتاليا و هلند و آمريکا و
آنها هدفشان بمباران مردم غير نظامی و شرايط مادی هستی مردم يوگسالوی بود تا با فرار و رانده شدن . ميدان آمدند

به خاک آلبانی اين رانده شدن مردم را ناشی از جنايات صربها و شخص ميلوسوويج مردم از ترس هواپيماهای ناتو 
قلمداد کنند و سرانجام ميلوسوويچ را که قهرمانانه در مقابل زورگوئی امپرياليستها مقاومت کرد و از استقالل يوگسالوی 

  .ه قتل برسانندب“ بشر دوستانه“ و “دموکراتيک“دفاع نمود در شهر الهه هلند در زندان به نحو 
، عراق و لبنان و چچن نشان می دهد که نابودی هستی مردم و زيربناهای اقتصادی يک امر ، افغانستانتجربه يوگسالوی

، هرگز در اثر اين جنايات هرگز نتيجه جانبی جنگها نيست. حسابشده و قانونمند در استراتژی ارتشهای امپرياليستی است
برنامه ريزی شده است و حتی امپرياليستها ميان شرکتهای خويش از قبل قراردادهای نان از قبل . اشتباهات رخ نمی دهد

تقسيم می “ عادالنه“را ... ، مراکز انرژی و کارخانه آب و برق و، بيمارستانها، خيابانهاو آب دار ساختمان مجدد پلها
يعنی بزرگترين و خطرناکترين دشمن ، ، يعنی  چهار سوار سرنوشتاين است که امپرياليسم يعنی عفريت مرگ. کنند

  .بشريت و عامل همه بحرانها و جنايات ضد بشری
  

  حواریون اسرائيل
حزب کمونيست “نقش . اسرائيليها پس از تجاور به لبنان فورا دست بکار شدند و عوامل خويش را در جهان فعال ساختند

اری کند و مانع شود که ايرانيها در اين تظاهرات اين بود که در تظاهرات ضد تجاوز به لبنان خرابک“ کارگری ايران
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 آنها مدعی بودند که به جای اينکه اسرائيل و .شرکت کرده و مانع شوند که نيروهای انقالبی جهان متحدانه عمل کنند
را هدف گرفت و هر دو طرف درگيری را “ یاسالم سياس“آمريکا را به عنوان نيروی تجاوزگر آماج قرار داد بايد 

  . جنبش انقالبی جهانی با تو دهنی اين خرابکاران را از صف خود راند و در آينده نيز می راند. م کردمحکو
سپس بای حمايت از صهيونيستهای اسرائيل يهوديان صهيونيست را بسيج کردند که برای تجاوز آدمخوارانه اسرائيل 

ه حتی در کادر يک دوربين نيز جا نمی گرفتند رسانه های گروهی امپرياليستی برای چند ده نفری که ک. هورا بکشند
تبليغات فراوانی به راه انداختند در حالی که از تظاهرات چند صد هزار نفره اعتراضی در سراسر جهان سخنی هم به 

اين جعل اخبار در خدمت دموکراسی امپرياليستی است که وعده اجرای آنرا در ايران ولبنان و عراق و . ميان نيآوردند
  .به همه می دهند... ه و افغانستان وسوري

در کنار اين عوامل کيهان لندنی را بسيج کردند تا شکست مفتضحانه اسرائيل در لبنان را پيروزی بزرگ جلوه دهند و 
کيهان لندن کاسه داغتر از آش شد و حتی دروغهائی . چنين وانمود کنند که اسرائيليها به همه خواستهای خود رسيدند

حال . شاه بخشيده بود ولی شيخ علی خان نمی بخشيد. ود اولمرت نيز جرات نکرده بود آنرا برزبان آوردساخت که ايه
بيکباره کيهان لندنی سلطنت طلب که ارگان سياسی سلطنت طلبان شعبان بی مخی است و سخنگوی فارسی زبان دونالد 

خفقان گرفتن نيز نوعی .  سخنی بر قلم نمی آوردرامزفلد است خفقان گرفته از اين پيروزهای محير العقول اسرائيليها
  .  امپرياليستی است-موضعگيری موذيانه در خدمت دموکراسی صهيونيستی

بايد آموخت که هرگز به امپرياليسم و صهيونيمس . اين بنظر ما نکاتی است که بايد از مقاله آقای سيمور هرش آموخت
بايد آموخت که آنها در . موخت که آن ها از دسيسه دست برنمی دارندبايد آ. نيش اين عقربها ذاتی است. اعتماد نکرد

. جنبش اپوزيسيون ايران به خرابکاری مشغولند و اين خرابکاری بخشی از استراتژی آنها برای حمله به ايران است
 به ما نشان می تجربه کمونيستهای واقعی در عراق و لبنان تجارب گرانبهائی در اين زمينه است و رمز موفقيت آنها را

  .دهد
، لبنان و افغانستان هستيم ، فلسطينما خواستار خروج بی قيد و شرط و فوری امپرياليستها و صهيونيستها از عراق

  .ومبارزات مردم اين سرزمينها را عادالنه می دانيم
يهوديت “ريت وحشيانه را تاکتيک صهيونيستها ارزيابی می کنيم که می خواهند برب“ اسالم سياسی“ما شعار مبارزه با 

 ما اين . کتمان کنند و دريای خون ايجاد کرده اندکه در منطقه و جهان فاجعه آفريده اند“ مسيحيت سياسی“و “ سياسی
 می دانيم که در پی آن جاده صاف کنی روانی “ديت سياسیويه“و “ مسيحيت سياسی“شعار را حمايت از بربريت 

 ضد صهيونيسم رمبارزه قهرمانانه خلقهای مسلمان جهان ب. مان کشی را صادر نمايندامپرياليستها نهفته است تا جواز مسل
جا زده می شود در “ تروريسم“و “ اسالم سياسی“و امپرياليسم از جانب اين کارشناسان جنگهای روانی امپرياليستی 

  .انی استحاليکه بربريت خود آنها حد و مرزی ندارد و تروريسم آنها سرمنشاء تمام مصيبتهای جه
.................................................................................................................... 

 
 

 دو نکته کوتاه از منظر آمار 
  

  درصد مردم عراق مخالف اشغال کشورشان هستند٩٢
 طبق نظر سنجی اخيری که توسط . افزوده ميشودهر روز که ميگذرد بر تعداد مخالفين فوای اشغالگر درعراق 

"  درصد از مردم عراق مخالقين سرسخت حضور ٨۴٫۵  دانشگاه ميشيگان در آمريکا صورت گرفته استيتویانيست
 نفری که مورد پرسش قرار گرفته اند عليه اشغال ٢٧٠٠ درصد از مجموعه ٩١٫٧. در عراق هستند" نيروهای ائتالفی 
 که توسط همين  موسسه صورت گرفت رقمی باال ٢٠٠۴ن نظر سنجی در مقايسه با نظر سنجی سال اي. عراق  ميباشند

 رخ داده ٢٠٠۶ و ٢٠٠۴مهمترين تغييری که بين سالهای .  درصد بود٧۴٫٣ مخالفين   شمار ٢٠٠۴در سال  و تر است
. درصد افزايش يافته است۶٣٫٣ درصد به ١٩٫۶است اين است که تعداد مخالفين قوای اشغالگر در بين کرد ها از   

 پيروزی  چریکهای حزب اهللا لبنان بر اسرائيل 
 درصد مردم لبنان معتقدند که چريک های حزب اهللا بر ٧۵  که اخيرا صورت گرفته است مطابق تازه ترين نظر سنجی

ن ساير اقليت های حتا بي.  درصد است٩۶در بين مسلمانان شيعه در لبنان اين رقم . ارتش اسرائيل پيروز  شده است
 اين باور که نيروی مقاومت لبنان بر اسرائيل پيروز )دروس ها( قومی و مذهبی نظير سنی ها، مسيحيان  و دراويش 

 درصد از مردم لبنان بر اين باورند که اسرائيل حمله به لبنان را قبل از ٨۵حدود .  درصد ميرسد٧٠ تا ۶٠گشته است به 
.رکز تحقيقاتی بيروت صورت گرفته است ماين نظر سنجی از سوی. دارک ديده بوداسير شدن دوسرباز اسرائيلی ت  
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