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توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

سياست راهبردی 
امپرياليسم آمريکا در 

منطقه پس از شکست در 
 انتخابات اخير

امپرياليسم آمريکا بسيار مايل است که رژيم
جمهوری اسالمی را يا از طريق براندازی و يا

اين سياست.  سرنگون کند،از طريق تسليم
ياليسم آمريکا برای نفوذ به منطقه و  تامينامپر

منابع راهبردی نفت خويش در صد سال آينده
در عين حال اين سياست ارزش دالر. است

آمريکائی را که پشتوانه اش نفت و بويژه نفت
 تامين می،عربستان سعودی در منطقه است

  .کند
مقابله با دولامپرياليسم آمريکا خود را برای 

 نيز آماده می گرداند و کنترل روسيهچين و
جريان نفت در گلوگاه هرمز توسط ناوگان

ناو هواپيمابر آيزنهاور و(امپرياليسم آمريکا
نشستن بر گلوگاه چين و ژاپن و) استنسيس

تنگه هرمز در خليج فارس شيشه. روسيه ا ست
عمر امپرياليستهاست و آنها حاضر نيستند

مهوریبراحتی آنرا در اختيار تهديدات ج
وقتی خامنه ای صريحا. اسالمی قرار دهند

تهديد می کند که ايران در صورت تجاوز
آمريکا راه صدور نفت را از طريق تنگه

، قبل از اينکه شهامت و قدرتهرمز می بندد
خويش را نشان داده باشد به امپرياليستها هشدار

اين راه را با“ امنيت“می دهد که از هم اکنون 
در خليج فارسن قدرتمند خويش آوردن ناوگا

به کف گرفته و عبور و مرور کشتيهای نظامی
محاصره دريائی. کنترل کنند  راو تجاری

ايران از طريق کنترل تنگه هرمز عملی می
ايرانی که می خواست از آمريکا زهره. شود

هل من مبارز“با سياست ، خود چشم بگيرد
. ترک شده است و جار و جنجالی زهره“طلبی

حال اين جمهوری اسالمی ايران است که
  ٢ادامه در صفحه ...بايد

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

ايران در منطقهنقش دول سنی مذهب متحد آمريکا در فشار به   
ی اينکه ممالک مسلمان دست نشانده خودش را با يکديگر متحد کند در گزارش ساالنهجرج بوش برا
آنها خواستار سرنگون کردن حکومت های ميانه. قصد دشمنان ما کامال آشکار است“: خويش گفت

رو هستند و می خواهند بهشت امنی برای خود فراهم کنند تا بتوانند از آنجا حمله های خود را عليه
، آنها می خواهند کشور ما را واداربا کشتن و مرعوب کردن آمريکائی ها.  عملی سازندکشور ما

در چنين صورتی آنها خواهند توانست. سازند که از جهان کنار بکشد و آرمان آزادی را کنار بگذارد
  .“خواست خود را به ما تحميل کنند و ايدئولوژی اقتدارگرايانه خود را گسترش دهند

آمريکا با تبليغات موثر در مورد خطر ايران اسالمی چه در زمينه ساختن بمب اتم و چهامپرياليست 
در حال ايجاد ودر منطقه با ايجاد جوخه های مرگ نگروپونته شيعه “ هيوالی“در زمينه خطر 

تقويت جبهه ای از ممالک عربی و اسالمی است که به مقاومت در مقابل ايران بپردازند و با دست
برانگيختن. ون دخالت دست امپرياليستها و صهيونيستها ايران اسالمی را بجای خويش بنشانندآنها بد

همسايه های ايران عليه ايران در حاليکه نيروهای نظامی آمريکا در اين کشورها مستقر هستند
سياست تحريک آميز احمقی نژاد که مرتبا خوراک. وضعيت خطرناکی را در منطقه ايجاد کرده است

ليغاتی برای صهيونيستها و امپرياليستها فراهم می کند در خدمت اهداف تجاوزکارانه امپرياليستها وتب
ی رئيس جمهور بخاطر منافع  قشری و جناحی خويش نمیآقا. انزوای کشور ما در سطح جهانی است

ايت حمخواهد بفهمد که روشهای غير ديپلماتيک وی دست متحدين ايران را در عرصه جهانی برای
  . از حقوق مسلم ايران می بندد و راه را برای تبليغات دشمنان ميهن ما باز می گذارد

ممالک عربی در کنفرانس اخير خود در عربستان سعودی به خطر تشيع و ايران در اين زمينه اشاره
خويشکرده و تهديد نموده اند که به تجزيه عراق تن در نداده و حتی اگر نيازی باشد با ورود ارتش 

افزايش نيروهای تسليحاتی عربستان سعودی و. به عراق از تجزيه اين کشور جلوگيری خواهند کرد
 از ترس آنها ناشی می شود که در عين حال پول کالنی را به،امارات متحده عربی در اين اواخر

ای افآمريکائيها حتی فروش وسايل يدکی جنگنده ه. جيب شرکتهای امپرياليستی سرازير می سازد
 به ايران را که در انبارهای آمريکا می پوسيدند و خريداری نداشتند آزاد کرده اند تا پول نفت را١٦

از جيب ايران بدر آورند و ذخاير ارزی ايران را به حداقل کاهش دهند و امکان تنفس ارزی وی را
بستان سعودی قرار داده اندبه حداقل برسانند با علم باينکه با هواپيماهای مدرنتری که در اختيار عر

هواپيماهای ايران فاقد ارزش نظامی بوده و تجهيز مجدد آنها خطر تهديد آميزی برای منافع آمريکا در
  . منطقه نخواهد بود
در ايران هستند تقويت کرده اند تا“ صفويان“سنی مذهبان را که مخالف حکومت ، در ترکيه الئيک

 به صحنه نبرد شيعه و سنی بکشانند و تضعيفر ايران هستندانهضتهای اسالمی ترکيه را که هواد
جالل طالبانی در مورد اين کنگره دو روزه در استانبول که با دست حکومت ترکيه برپا شده. کنند

وارد عمل.  ک. ک.ترکيه در حالی که از رهبران کرد و عراقی می خواهد عليه پ“: است گفت
 عهده گرفته که شرکت کنندگان آن ندای جنگ طلبی سر می دهند، خود ميزبانی کنگره ای را برشوند

: نوشت١٣٨٥ نشريه نيمروز در تاريخ اول ديماه .“و اکثريت شيعه عراقی را صفويان می نامند
، امروز تيتر اول بسياری از های عراقی در استانبولیانتقاد جالل طالبانی از کنگره دو روزه سن“

  .، راديکال و زمان را به خود اختصاص داده است، صباحنی شفقب، ازجمله روزنامه های ترکيه
، حريت و اکشام نيز دولت، جمهوريتطی هفته گذشته روزنامه های ملی گرای ترکيه همانند مليت

  .اسالمگرای اردوغان را به دليل دعوت از سنی های تندرو عراقی مورد انتقاد قرار داده بودند
در اين.  چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در استانبول برگزار شدکنگره سنی های عراق طی روزهای

، حزب عدالت و توسعه ترکيه برگزار شد شماری ازکنگره که با ابتکار حزب اسالمگرای حاکم
 همين“.، احزاب اسالمی و ائتالف سنی ها و نيز روسای عشاير سنی شرکت کرده بودندعلمای سنی

تعدادی از اسالمگرايان استانبول روز جمعه پس از اقامه “: ديماه خود نوشت١٦نشريه در تاريخ 
، در برابر کنسولگری جمهوری اسالمی ايران تجمعغلوونماز در مسجد جزره قسيم پاشا در جاقال ا

  .کردند
، تجمع کنندگان در مقابل کنسولگری ايران در استانبول خود را مبارزينبه گزارش آژانس خبر ترک

رگ و نوادگان ياوز سليم سلطان عثمانی معرفی کردند که در دشمنی با اهلجبهه اسالميون شرق بز
  .  جالب اين است که ظاهرا اين گروه افراطی سنی در ترکيه قدغن است“.تشيع شهرت دارند

سياست راهبردی امپرياليسم آمريکا در منطقه در شرايط کنونی اين است که همه ابزارهای فشار
ر منطقه از لبنان تا عراق و افغانستان از کار بياندازد تا جمهوری اسالمیسياسی و نظامی ايران را د

نتواند با تکيه به نيروی بالقوه ايکه در اين ممالک ممکن است به حمايت از جمهوری اسالمی
ما با اين سياست هم. برخيزند موانعی بر سر راه اعمال سياستهای امپرياليسم در منطقه ايجاد کند

ان وفلسطين روبرو هستيم و با دامن زدن به جنگ شيعه و سنی دامنه اين مبارزه همهاکنون در لبن
امپرياليسم آمريکا با همان. ممالک اسالمی از مغرب تا اندونزی و آسيای ميانه را در بر می گيرد

اسلحه ای به جنگ اسالم شيعی رفته است که جمهوری اسالمی آنرا ساخته و پرداخته بود و حال می
  .“از ماست که بر ماست“يم که رهبران جمهوری اسالمی مجبورند بگويند که بين

دسيسه متحد امپرياليستها از اينجا روشن می شود که همه رسانه های گروهی امپرياليستی از پخش
نيست و به تنوير افکار عمومی خدمت می کند، لبنان و فلسطين که به نفع آنها اخبار مربوط به ايران

  . نوع جديدی از سانسور و مميزی است“خبر پراکنی“اين نوع .  کنندجلوگيری می
 سپتامبر بعهده گرفته١١عربستان سعودی که رهبری دنيای عرب را پس از گذشتن انزوای ناشی از 

رياض عواقب. است و جای پای مصری ها گام می گذارد از خطر تجاوز به ايران بسيار واهمه دارد
رفتن منطقه می داند که رژيم پادشاهی عربستان سعودی را نيز تهديد میتجاوز به ايران را آتش گ

 رابرت گيتس وزير جديد٢٠٠٧تنها در اواخر ماه ژانويه . آتش که گرفت خشک و تر می سوزد. کند
، الريجانی عضو شورای امنيت ملی در خانم کوندليزارايس وزير امور خارجه آمريکا،دفاع آمريکا

 ۵ادامه درصفحه ...سعودی رفته اند و قرار  به عربستانرئيس جمهور پاکستان، پرويز مشرف ايران
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شکار توسط نيروهای مقاومت و انقالبی گيتی
 برای امپرياليستها عواقب تجاوز.“می شوند

  . به ايران روشن نيست
امپرياليستها می دانند که نيروهای مقاومت در

، مبارزه انقالبی مردم لبنانعراق و افغانستان
 آنهم با ياریبر ضد امپرياليسمو فلسطين 

ه ايران و گسيل اسلحه و کارشناس بهبالواسط
اين کشورها وضعيتی را در منطقه ايجاد
خواهد کرد که حيات اسرائيل و فواد سينيوره

  .دست نشانده را به خطر می اندازد
امپرياليست آمريکا می داند که ايران بهر
صورت توانسته است صنايع موشکی خويش
را تقويت کند و مقادير متنابهی در خريد

ليحات ضد هوائی و موشکی سرمايه گذاریتس
،، روسيهدر اين عرصه اوکرائين. کرده است

.چين و کره شمالی به ايران ياری رسانده اند
اين است که با توجه به وسعت خاک ايران
مطمئن نيست که در يک جنگ نابرابری که به
ايران تحميل می کند از گزند موشکهای آن در

ر نظامی واقفند که ايرانآنها از نظ. امان بماند
را نمی توانند يکشبه با فرود در فرودگاه
مهرآباد با ياری مجاهدين خلق و ياران
منصور حکمت و حزب دموکرات کردستان
ايران اشغال کنند و پيروزی خويش را در

تجاوز به ايران آغاز يک. جنگ اعالم نمايند
جنگ فرسايشی بی فرجام برای امپرياليست

       .آمريکاست
با توجه به اين وضعيت است که امپرياليستها
بر سر تضعيف نفوذ ايران در منطقه و جهان
.و تحريکات داخل ايران به توافق رسيده اند
سياست جديد راهبردی امپرياليست آمريکا را
.بايد در اين چارچوب مورد ارزيابی قرار داد

، تهديد به، محاصره اقتصادیفشار به ايران
، بريدن، تقليل بهای نفتسنگی دادن، گرجنگ

، خرابکاری در داخل ايران تاشريانهای مالی
تا. وضعيت برای يک انتقال قدرت مهيا شود

قدرت مقاومت ايران به حداقل برسد و
خسارات ناشی از حمالت آنها به حداقل کاهش

امپرياليستها در درجه نخست قصد دارند. يابد
همه عرصه هاتوان مقاومت را در ايران در 

  .نابود سازند
در داخل ايران آنها پاره ای خود فروختگان
سياسی را آگاهانه و پاره ای آشفته فکران بی
دورنما را که در بی خبری غوطه می خورند
در خدمت سياست حود به کار گرفته اند و يا
از آشفته فکری آنها کمال سوء استفاده را می

که بهعمال آنها در پی آن اند . کنند
 در درون ايران در آستانه“نافرمانيهای مدنی“

ايجاد. تجاوز نظامی آمريکا دامن زنند
انقالبات“سازمانهای غير دولتی برای انجام 

کاله“ و حتی استفاده از “لیمارتجاعی مخ
. مردادی دردستور کار آنهاست٢٨“ مخمليها

چه آنها که خود“ چپها“عمال آنها در ميان 
چه آنها که در سردرگمی وفروخته اند و 

نيز به ايجاد آشفتهانقالبی نمائی پرسه می زنند 
 مانع از آن شوند کهافکری و تفرقه مشغولند ت

  ٣ادامه در صفحه ...رهبری جنبش به

  . کند
از جمله عوامل بازدارنده نفوذ معنوی ايران

،تان و لبنان و فلسطيندر عراق و افغانس
، ترکيه و در ميان شيعيان و حتیآسيای ميانه

سنی مذهبان و مسلمانان در سراسر جهان
مقاومت جمهوری اسالمی بهر دليل در. است

مقابل امپرياليست آمريکا موجی از حمايت در
 جريحه دار و تحقير شده،ميان ملل تحت ستم

ردمم. جهان برای اين رژيم فراهم آورده است
جهان در ظاهر امر می بينند که اين رژيم به
آمريکا شاخ و شانه نشان می دهد و در مقابل
قلدری امپرياليستها بويژه در مورد لبنان و

دل. فلسطين و مسئله اتمی ايران ايستاده است
جان آنها. آنها از اين مقاومت خنک می شود

از بی عرضه گی و فرومايه گی رژيمهای
آنها به نادرستی در. سيده استخودی به لب ر

 را“قهرمانی“رژيم جمهوری اسالمی ايران 
می بينند که از تهديدات امپرياليستی واهمه ای
ندارد و در مقابل فشار امپرياليستها سرسختی

آنها رژيم جمهوری اسالمی را. نشان می دهد
يک همه پرسی منابع رسمی. مظلوم می دانند

 ممالک عربیغربی نشان داده است که در
بيش از نود درصد مردم غنی سازی اورانيوم

 را“بمب اتمی ايران“در ايران و حتی 
بر. خطری برای ممالک عربی نمی دانند

عکس نود درصد مردم معتقدند که اسرائيل و
آمريکا بزرگترين خطر برای ملتهای مسلمان

رانشکامپرياليست آمريکا و نو. جهان هستند
حساس عمومی جهانی واقفدر منطقه به اين ا

  .هستند
از اين گذشته امپرياليستها فهميده اند که بجز
مشتی خود فروخته ايرانی نظيرسازمان

و سلطنت طلبان دوجاسوسی  مجاهدين خلق 
آتشه و ياران منصور حکمت که اشغال آمريکا

 می دانند و“اسالم سياسی“ تر از “مترقی“را 
ود فيسناريوی س“در تئوريهای ارتجاعی 

لول می خورند و بجزعده ای  که“ سياه
متاسفانه نمی دانند چه می گويند و به آدرس

شيطون“عوضی رفته اند و به مصداق 
به“  ميدم حلواش کن آردت،شيطون پيداش کن

 رفته اند که جبهه دو نيمدنبال جبهه خيالی سوم
، مردم ايران“سوم“هم نيست چه برسد به 
ز به ايران صف میيکپارچه در مقابل تجاو

کشند و در خارج از ايران نيز در جنبش صلح
دست تجاوزگران از“با تنها شعار صحيح 

،  کسی شرکت می کنند“ايران کوتاه باد
 اين است.وجود ندارد که از آنها حمايت کند

که امپرياليستها واژه اشغال را در تبليغات خود
به کار نمی برند و تنها از گزينه نظامی که
.فقط تجاوز هوائی است استفاده می کنند
امپرياليستها می دانند که ايران گورستان
سربازان آمريکائی و اروپائی و استراليائی

  .خواهد شد
تجاوز به ايران موجی از حمايت جهانی
ملتهای جهان را در حمايت از ايران از کانادا

عساکر“تا اندونزی ايجاد خواهد کرد و اين 
اند که يک بيک در پهنهمضطرب اشراف 

  ...سياست راهبردی
 احتياط کند تا تيرش به خطا ازکنار گوش
امپرياليستها رد نشود تا عصبانيت آنها را

با هوچيگری و در بوق تبليغاتی. برانگيزد
.دميدن نمی توان مبارزه ضد امپرياليستی کرد

الر ويليام فالون که ازدر همين راستادرياسا
هوادارن تجاوز به ايران است و اخيرا

 که مخالف تجاوز به“دزي جان ابی“جايگزين 
ايران بود گشته است در کنايه به تهديدات

من تاکيد می کنم اين يک بازی“ :ايران گفت
يک طرفه با يک وضعيت يک طرفه نيست
زيرا معتقدم ايران نيز به شدت به صادرات

ای نفتيش برای ضرورتهای اقتصادیفرآورده
:وی سپس با خونسردی گفت“ .وابسته است

اين صادرات از همان تنگه هرمز می گذرد“
از بينن که آنها قصد دارند دسترسی ما را به آ

حال اين جمهوری اسالمی ايران است. “.ببرند
که بايد وضعيتی را تصور کند که ناوگان

 نفتی ايراندريائی آمريکا از عبور کشتيهای
،جلو می گيرند در حاليکه کشتيهای کويت
عراق و عربستان سعودی و امارات را با

وگان جنگی خويش حفاظت و بدرقه خواهندنا
آنچه قدرت ايران محسوب ميشد بيکباره. کرد

.گريبانگير جمهوری اسالمی شده است
توانائی مالی جمهور اسالمی از طريق فروش

و مبارزه در عرصهنفت درهم فرو می ريزد 
مالی يکی از فشارهای امپرياليست آمريکا به

در اين صحنه شطرنج رقابت نه. ايران است
تنها ابتکار عمل در تنگه هرمز را از ايران

، آنرا وسيله ای برای فشار بهگرفته است
“برنده“ سالح .ايران تبديل کرده است

ری اسالمی به سالح برنده آمريکا بدل.جمه
  .  شده است

اينکه امپرياليسم آمريکا کار را تمام نمی کند
همانگونه که بارها گفته ايم به عوامل

نخست اينکه. بازدارنده چندی وابسته است
همه امپرياليستها بر سر تجاوز به ايران دارای
يک نظر نيستند زيرا رقبای آمريکا منافع
راهبردی خويش را توسط امپرياليست آمريکا

آنها از کيک ايران سهم. نددر خطر می بين
بزرگتری را طلب می کنند و اين سهم می
تواند وقتی از خود جمهوری اسالمی کسب
شود به مراتب بزرگتر باشد تا از امپرياليست

شيشه عمر امپرياليستهای اروپائی و. آمريکا
ژاپن در دست امپرياليست آمريکا می افتد و

 اين است.آنها از اين امر طبيعتا واهمه دارند
 امپرياليستهای، که در پشت جبهه امپرياليستها

چينی ها. اروپائی با اشغال ايران موافق نيستند
نيز که به نفت خليج فارس وابسته اند نمی
خواهند مهار خويش را بدست امپرياليست
آمريکا بدهند که خود را برای يک جنگ تمام
.عيار با جمهوری توده ای چين آماده می کند

سيه نه تنها در ايران منافع اقتصادی داردرو
از نظر سياسی با ايجاد يک کانون خطرناک
جنگ در جنوب روسيه که به مراتب گسترده

دمای اين. تر از عراق است موافق نيست
کانون سراسر آسيای ميانه و قفقاز را گرم می

هوری اسالمی ايرانَسرنگون باد رژيم سرمايه داری جم  
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  ...سياست راهبردی
 حق اعتراضی درون ايران بدست نيروهای

آنها عمال دست پرورده خويش. فتديانقالبی ب
ی آموزش داده اند تا بايهارا برای چنين روز

طرح مسايل کاذب و تئوريهای ارتجاعی نظير
 وسياهجبهه دوم و د سفيئتوری جبهه اول 

انتخاب جبهه سوم خاکستری از ايجاد جبهه
آنها به شما می. وسيع مقاومت جلوگيری کنند

گويند نزاع در ايران مانند لبنان و عراق و
 جبههافغانستان و يوگسالوی نزاع ميان دو

.ارتجاعی است و به ما ربطی ندارد
امپرياليستها و عمال آنها در تالش آنند که
جنبه های ضد امپرياليستی و عناصر
سوسياليستی و انقالبی جنبشهای اعتراضی را
کاهش دهند و با يک هجوم سيل آسای
ايدئولوژيک از طريق ماهواره و رسانه های

 توزيعگروهی و شبکه اينترنت امپرياليستی و
 ميليون دالر ميان اپوزيسيون خود فروخته٨٥

از طرف آمريکا وو راست ايرانی “ چپ“
 ميليون دالر از طرف وزارت امور١٥

خارجه هلند در درون ايران به تفرقه دست
از جانب ديگر تقويت جنبشهای تجزيه. زنند

طلبانه ترک و کرد و عرب و بلوچ در دستور
 به جائی رسيدهکار امپرياليستهاست و کار

است که دارودسته های حزب دموکرات
هللاکردستان ايران و گروه جيره خوار عبدا

مهتدی و جيره خواران تجزيه طلب خوزستانی
خواهان اشغال نظامی ايران توسط

آقای مک کورمک. امپرياليستها هستند
سخنگوی وزارت خارجه آمريکا در بهمن ماه

حقوق“ به عنوان کسی که بيکباره ياد ٨٥
 افتاده است جمهوری اسالمی“مليتهای ايران

را متهم کرد که شهروندانش را بطور
سيستماتيک سرکوب می کند وی با قيافه

مقامهای آمريکائی عميقا“: ملکوتی گفت
نگران ستم فزاينده جمهوری اسالمی بر

اين. “اقليتهای قومی و گروهای مذهبی اند
قوق بشرسياست را آمريکائيها در کميسيون ح

سازمان ملل متحد نيز در پيش گرفته اند و
همزمان با تقويت مالی و نظامی گروههای
ارتجاعی تجزيه طلب در ايران مرتبا در بوق

 می“مليتهای تحت ستم ايران“دلسوزی برای 
آنها رژيم جمهوری اسالمی را با خطر. دمند

امپرياليست. تجزيه ايران تهديد می کنند
 جديد خويش تالش دارد نهآمريکا در سياست

تنها رژيم جمهوری اسالمی را در درون
ايران بلکه ايران را بدست اپوزيسيون خود
فروخته و بی دورنما و دنباله رو و تجزيه
طلبان ارتجاعی در خدمت مطامع راهبردی

تصويب. امپرياليسم در منطقه تضعيف کند
قطعنامه ارتجاعی تحريم شورای امنيت

ه در حقيقت پيمان منع گسترشسازمان ملل ک
سالحهای اتمی را ملغی کرده است و از درجه
اعتبار ساقط کرده است با فشار آمريکا از حد
مورد نظر شورای امنيت که بدام آمريکا افتاده

سياست گرسنگی. اند نيز تجاوز کرده است
، بی، تشنگی دادن به آنهادادن به ايرانيها

ست کهدوائی و بی غذائی مجازاتی ا
امپرياليستها برای مردم ميهن ما در نظر
گرفته اند تا در محاصره اقتصادی کمرشان

اين. خورد شود و به ننگ و خفت تن در دهند
تحريم نه عناصر رژيم بلکه مردم ايران را

هم اکنون. مستقيما مورد تهديد قرار می دهد
بهای اجناس سرسام آور ترقی کرده است و

 بر طبقه کارگر ودر درجه اول فشارش
، بر کارمندان و مامورين جززحمتکشان

 سرمايه داران و هيات حاکمه از اين.است
فشارها به تنگ نمی آيند و با احتکار کاال

محترم“جنگ برای تجار . پولدارتر می شوند
اين اقدامات. نعمت الهی است“ بازار

برای، راهزنانه و جنايتکارانه امپرياليستی
سياست. ريکا در منطقه استحفظ منافع آم

تغيير رژيم جمهوری اسالمی نيز از جانب
فشار تحريم. آمريکا در اين متن ارزش دارد

بايد دست رژيم جمهوری اسالمی را در همه
عرصه های اقتصادی و سياسی و فرهنگی و

، درجه مقاومتش را تقليلنظامی کوتاه کند
، شرايط، موج نارضائی را افزايش دهددهد
قوام آورد تا عمليات سری و آشکاررا 

    . گرداند“قرين موفقيت“امپرياليستی را 
در کنار اين حرکت آنها فورا در مورد لبنان

برای ممانعت از نفوذ. دست به کار شدند
هزينه خسارت وارده به مردم راکه هللا حزب ا

و در درجه نخست خسارت وارده به لبنانی
نسی ازهای مسيحی را تامين می کند کنفرا

ممالکی تدارک ببينند که خواهان دادن کمک
.به حکومت دست نشانده فواد سينيوره باشند
حکومت لبنان يک حکومت ضد دموکراتيک
و نماينده اقليت ناچيزی در لبنان است و نه

اين حکومت به خواسته. نماينده مردم لبنان
های اکثريت شکننده مردم لبنان وقعی نمی

کتاتوری و استبداد فردیاين نشانه دي. نهد
امپرياليستها از نماينده اقليت که به زور. است

به کرسی قدرت چسبيده است با زور اسلحه و
.پول در جهت منافع اسرائيل حمايت می کنند
شورای امنيت سازمان ملل فورا نيروهای
نظامی خويش را با رهبری فرانسه که منافع

 ارسالسنتی اش به خطر افتاده بود به منطقه
کرد تا مانع شود که خلق لبنان سرنوشت

اين نيروها نه تنها. خويش را خود بدست گيرد
ريکا دفاعام، سينيوره و بايد از منافع اسرائيل

 بايد شرايطی را به مردم لبنان يعنی، بلکهکنند
به اکثريت شکننده مسلمان و مسيحی تحميل

اهرم فشار جمهوری اسالمی ،رکاکنند که اين 
از کاررا در آستانه تجاوز به ايران  منطقه در
 امپرياليست آمريکا با هشياری و دقت.اندازدبي

در پی از کار انداختن اين اهرمهای سياسی و
نظامی جمهوری اسالمی است و برگهای
.  برنده وی را يکی پس از ديگری می سوزاند

جرج بوش در گزارش ساالنه خويش در
اهرمهای اعمال نفوذکنگره آمريکا به مسنله 

ايران اشاره کرد و برای جلب حمايت
ترور پی ير جميل“ :امپرياليست فرانسه گفت

زکه اهللا در لبنان و اقدام تروريستهای حزب ا

،وی ايران و سوريه حمايت می شوندس
اختالف ها و تنش ها را در منطقه افزايش داده
و اکنون نيز آنها در تالش تضعيف حکومت

  “.روع لبنان هستندمنتخب و مش
جرج بوش با اين تحليل جهت سياست آمريکا
را در لبنان نشان داد و در اين عرصه بسياری
ممالک مرتجع عربی را که حسن النصر

در کشورشان به يکهللا رهبر شيعيان حزب ا
قهرمان ملی بدل شده است با خود همداستان

 يکی از عرصه های مبارزه امپرياليسم.کرد
سازی برای تجاوز به ايران مهاربرای زمينه 

نيروهای ضد آمريکائی در لبنان و حفظ
.شرايط کنونی حاکميت در لبنان است
خبرگزاريها در مورد رويدادهای لبنان کلمه
ای بر زبان نمی آورند زيرا که عمال حکومتی

آنها. بنام حکومت سنيوره وجود خارجی ندارد
داين واقعيت را با پوشش گسترده سکوت خو

امپرياليستها می خواهند با. سانسور می کنند
وعده تقسيم پول پايه های سست اين حکومت

ولی طبيعتا بجز. دست نشانده را تقويت کنند
عربستان سعودی که از نوذ شيعيان در هراس

را“ مفت“است کسی حاضر نخواهد شد پول 
 ما شاهد اين.به دامن آقای فواد سينيوره بريزد

يد های تبليغاتی برای تسکيننوع وعده و وع
  .احساسات مردم جهان بارها بوده ايم

.عرصه ديگر اين نبرد در فلسطين است
صهيونيستها و امپرياليستها سنيها و مسيحی
های فلسطينی را در قالب مبارزه فتح و حماس
به جان هم انداخته اند تا از نفوذ حماس که
اکثريت شکننده مردم فلسطين را بدنبال خود
دارد و حاضر به تسليم و خيانت نشده است

گرسنگی و تشنگی دادن به ملت. بکاهند
،، تحقير آنها، محاصره آنهافلسطين

 از اراده تحسيندروغپراکنی در باره آنها
آفرين اين ملت نه تنها نکاسته است بلکه آنها
را مصمم کرده است با تمام قوا در مقابل

 در تجربهملت فلسطين. اعمال زور بايستند
خود فهميده است که امپرياليسم و صهيونيسم
تنها زبان گلوله را می فهمند و قادر نيستند که

دشمنان ملت.  زبان ديگری سخن برانندبه
٢٨فلسطين تالش کردند با يک کودتای 

مردادی نماينده اکثريت مردم فلسطين را از
ولی آمارگيری نشان داد در. کار ساقط نمايند

 بعدی تعداد پيروان حماس چندينانتخابات
برابر افزايش می يابد و فتح به عنوان همدست
اسرائيل و آمريکا محبوبيت خويش را به

اين بود که به. سرعت از دست می دهد
، با ویمحمود عباس وعده پول و اسلحه دادند

حاضر به نشست و مذاکره شدند تا موضع وی
سياست اين .را در مقابل حماس تقويت نمايند

با شکست کامل روبرو شد آنوقت بود که با
کمک اعراب اسرائيلی و ستون پنجم آنها
جوخه های مرگ را به کار گرفتند تا پيروان
حماس را ترور کنند و جوی ناشی از ارعاب
و ترس و وحشت در فلسطين حاکم گردانند و
وجود چنينن شرايط را به گردن پيروزی

  ۴در صفحه ادامه ...حماس در انتخابات

  مارس روز جهانی زن٨فرخنده باد 
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 ماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيم  

برخورد روياروی وی با آمريکائيها جلو
آمريکائيها نيز راه حل سياسی بر. گيرند

نظامی را در باره مقتدی صدر در گذشته
ترجيح دادند و از جنگ رو در رو با وی به

وی خواهان. فراوانش اجتناب کردندعلت نفوذ 
عراق يکپارچه و خروج آمريکائيهاست در
عين اينکه با رژيم جمهوری اسالمی نيز

در گزارش پنتاگون از گروه. همکاری می کند
مقتدی صدر به عنوان خطرناکترين نيروی

به گفته. ايجاد بی ثباتی در عراق ياد شده است
 مسلح هزار افراد٦٠پنتاگون آنها دارای 

برای کاهش نفوذ ايران در. آموزش ديده اند
عراق آمريکائيها مصمم شده اند که به ملکی
برای خلع سالح نيروهای هوادار ايران فشار

آمريکائيها از ثبات عراق طوری. بياورند
 که گويا تنها سپاه بدر و مهدیدسخن می گوين

اينکه بی. هستند که عدم امنيت ايجاد کرده اند
 در عراق ناشی از حضور يک نيرویامنيتی

گستاخ اشغالگر و جنايتکار است برای آنها
حتی آنها در اظهارات خويش از. مطرح نيست

خلع سالح نيروهای پيشمرگه کرد حرفی به
ميان نمی آورند و تنها جهت تبليغاتی خويش
را بر نيروهائی قرار داده اند که به آنها به

مالی آينده نگاهعنوان متحد ايران در جنگ احت
آمريکائيها با سرکوب و کنترل اين. می کنند

نيروها قصد دارند از زمينه نفوذ ايران در
  .   عراق بسرعت بکاهند

همين سياست در مورد افغانستان اعمال می
آنها پای سربازان آلمانی را بطور رسمی. شود

هواپيماهای. به جنوب افغانستان باز کرده اند
 برای تصويربرداری و رديابیتورنادو آلمانی

و هدفگيری در تحت فرماندهی آمريکائيها
قرار می گيرند تا دامنه جنگ را در جنوب

آمريکائيها می. افغانستان گسترش دهند
خواهند خيال خويش را از جانب هجوم

  .  نيروهای مقاومت در افغانستان راحت کنند
فرمان تير امپرياليسم آمريکا در عراق برای

ن ايرانيها و حمله به کنسولگری ايران درکشت
، پخشاربيل و اسارت کارمندان ايرانی

اکاذيبی نظير اينکه نيروهای فتح در حمله به
پايگاههای حماس در نوار غزه چند ايرانی را

، لحن جديد گستاخانه ودستگير کرده اند
راهزنانه امپرياليست آمريکاست که نشانه ای

تصور. ايران استاز افزايش فشار وی بر 
خامی است اگر پنداشته شود انصراف از غنی
کردن اورانيوم که حق مسلم مردم ايران است
به وضعيت خطرناکی که امپرياليستها فراهم

امپرياليستها دارای. آورده اند پايان می دهد
خواستهای متعددی هستند که بتدريج آنها را

 وآنها منتظر نخستين عقب نشينی. رو می کنند
جا زدن ايران هستند تا ساير خواستهای
ارتجاعی و توسعه طلبانه خويش را مطرح

عقب نشينی جمهوری اسالمی ايران. کنند
دادن يک انگشت. يعنی پذيرش يوغ اسارت

  .دادن دست است
دبيرکل سازمان ملل متحد که يک عروسک
آمريکائی از کره جنوبی است در فرمايشات

بابش جرج بوشخويش در تائيد سخنان ار
برای ايجاد يک جو تحريک آميز در جهان در

ما موضع مشابهی داريم“:  گفت٨٥بهمن ماه 
، يکیمبنی بر اين که موضوع هسته ای ايران

از موضوعات جدی است که صلح و امنيت
و در ادامه سخنان“ جهان را تهديد می کند
فعاليت“ : غش آوردوتحريک آميز و سراپا در

ی اورانيوم ايران بسيار جدیس غنی سازاحس
است و پيامدهای گسترده ای نه تنها برای

جامعه.. .خاورميانه بلکه برای تمام جهان دارد
بين المللی بايد از ادامه برنامه هسته ای ايران

يکی نيست به اين شاهد روباه. “جلوگيری کند
بگويد حضرت آقا چرا در مورد فعاليت غنی

،، برزيلنوبیسازی اورانيوم در کره ج
 و بمب اتمی اسرائيل و، ژاپنافريقای جنوبی

آمريکا و تهديدات اتمی فرانسه نسبت به ايران
سکوت کرده ای نباشد که خدائی ناکرده نوکر

  . آمريکا باشی
بهر صورت آوردن ناوگانهای آمريکائی به
منطقه برای حفظ منافع راهبردی آمريکا در

رج بوشج. حاشيه چاههای نفت منطقه است
که از اعتراض نيم ميليونی مردم آمريکا به
اين سياست ارتجاعی و تجاوزکارانه واقف
،است در توجيه سياست تجاوزکارانه

، مداخله جويانه و عوامفريبانهجنايتکارانه
بايد“ :خويش در گزارش ساالنه اش گفت که

زمينه های گسترش نفرت را از بين برد تا
د و آنرا برای کشتنکسانی سوار هواپيما نشون
وی در زير لوای. “ما به سوی آمريکا برانند

نفرت زدائی به نفرت افروزی دست زد و
پرسش بزرگ در برابر ما اين است“: آورد

که آيا آمريکا به مردان و زنان خاورميانه
کمک خواهد کرد که جامعه آزاد خود را بنا
،“کنند و از حقوق انسانی بهره مند باشند؟

ی گويم به خاطر امنيت خودمان هم شدهمن م“
  “.بايد اين کار را انجام دهيم

اين سخنرانی سراسر مزورانه سرشار از
مردان و. نفرت افروزی و رياکاری است

زنان خاورميانه سالهاست با گوانتاناموها و
همابوغريب های آمريکائی جنگيده اند و باز

يانکی ها بايد به خانه خويش. می جنگند
سرنوشت منطقه را بايد مردم نطقه و. نددربرگ

بدون دخالت نيروهای جنايتکار امپرياليست
  .        تعيين کنند

جرج بوش در گزارش ساالنه خويش در
ما با“: ارتباط با تحريکات فزاينده عليه ايران 

از سوی افراطی های شيعه خطر فزاينده ای
، رو برو قرار دارندخصومت با آمريکادر که 
اين ها در تالش چيره شدن بر. تيمهس

بسياری از آنها از سوی. خاورميانه هستند
تروريست هايی. رژيم ايران هدايت می شوند

 از سوی اين کشور حمايتهللانظير حزب ا
:وی افزود. “مالی و نظامی می شوند

افراطی های سنی و شيعه دو روی خطر“
ممکن است شعارشان. اقتدارگرائی هستند

آنها می خواهند امرکايی ها را... شدمتفاوت با
  ۵ادامه در صفحه ...، دمکراسیبکشند

  ...سياست راهبردی
شکست حماس در کودتا دست.  بگذارند

امپرياليسم و صهيونيسم را در تجاوز به ايران
باز می کرد و آمريکا در يک عرصه ديگر از
عرصه های گوناگون برنامه راهبردی خويش

  .با موفقيت روبرو می گرداند
يک عرصه ديگر تشديد به فشار به ايران

رقه در حاکميت و ايجاد تزلزلبرای ايجاد تف
اين سياست در واقع. داخلی در ايران است

موضعی و پرووکاسيون عيان، جنگ روانی
است تا ايران را بيک ماجراجوئی کشانده و
در جنگ موضعی يعنی در درگيريهای محدود

ابتکار عمل را. و منطقه ای سرکوب کند
بدست گيرد و شرايط خويش را به ايران در

درگيری تحميل کند و از توان ویعرصه 
يک سناتور آمريکائی متاسفانه بدروغ. بکاهد

مدعی شد که مهمترين عامل مرگ سربازان
دوست وی. آمريکائی بمب های ايرانی هستند

بمبهای جاده ای“: ژنرال اوديرنو مدعی شد
.“در ايران ساخته  و به عراق منتقل می شود

ه و مديرجان پايک کارشناس امور خاورميان
در“ امنيت جهانی“صفحه اينترنتی 

فن آوری ويژه: آلکساندريای آمريکا افزود
اينگونه بمبها که هم قدرت انفجار بااليی دارد
و هم ترکشهای آن باعث ذوب شدن پوست و

، ما را درگيراستخوان محل اصابت می شود
عامل اصلی مرگ... مسايلی خاص کرده است

 اين.“.انی است، بمبهای ايرسربازان ما
پرونده سازيها و اين تحريکات اگر با واکنش
خشن ايران روبرو شود ابزاری تبليغاتی و
توجيهی موذيانه است تا آغاز جنگ را به
گردن ايران گذارده و پای متحدين اروپائی را

ايجاد جو تشنج و. ناخاسته به ميان بکشد
تحريک در منطقه سياست خطرناک بر لبه

گران مسايل نظامیل اغلب تحلي. پرتگاه است
بر اين نظرند که افزايش چشمگير حضور
نظامی آمريکا با دو ناو هواپيمابر و حضور
انگليس با دو ناو مين روب در خليج فارس می
تواند ميزان برخوردهای نظامی تصادفی را

.همه چيز به موئی بند می شود. افزايش دهد
ر موردامپرياليسم آمريکا اين سياست را د

.ايران در منطقه در پيش گرفته است
امپرياليست آمريکا در چارچوب سياست جديد

 هزار سرباز تازه٢١خود به اعزام ظاهرا 
نفس آمريکائی به عراق برای کنترل نفوذ

مطلعان از تعداد. ايران دست زده است
سخن از سه برابر اين. بيشتری سخن می رانند

ج بوش تنها ازتعداد است زيرا در گزارش جر
تعداد سربازانی که در خط اول جبهه بايد
بجنگند سخن رفته است و نه از تعداد خدمه ای
که که بايد به مثابه نيروی تدارکاتی در پشت

  .جبهه باين عده خدمات برسانند
در عراق سپاه المهدی به رهبری مقتدی صدر
که از مخالفين اشغال عراق است آماج حمله

کنون با کشيدن وی در هياتتا . آمريکاست
 نماينده٣٠وزيران و دادن شش وزير و 

مجلس به آنها و مهار وی توانسته اند از
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست

  ...سياست راهبردی
 در خاور ميانه را از بين ببرند و به سالح
هايی دست يابند که بتواند در مقياس وحشتناک

  .“ از پای در آورند را، انسان هاتری
جرج بوش برای اينکه مخالفينش به سالحهای

نيابند ميلياردها دالر اسلحه بهمورد نظر دست 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی
فروحته است تا با نيروی هوائی خويش و

“پاتريوت“استقرار موشکهای زمين به هوای 
از مخاذن نفت و حمله احتمالی ايران به آنها

 اين تسليحات سرسام آور در.محافظت کند
جهت تقليل فشار نظامی ايران است تا به

“خيال خام“جمهوری اسالمی بفهماند که 
تجاوز به چاههای نفت را از کله ات خارج

در اين عرصه نيز تو قادر نخواهی بود به. کن
  .ما ضربه کاری وارد آوری

دامنه فشار امپرياليستها به ايران گسترش می
يابد و عرصه بر رژيم ايران تنگ و تنگتر می

ک برنامهامپرياليستها ايران را با ي. گردد
منظم و حسابشده و گام به گام از نظر

،، تحريکات داخلی، روانی، فرهنگیتبليغاتی
 به بن بست، اقتصادی، سياسی، مالینظامی

، ابزارهای قدرت وی را يک بيککشانده اند
 در ميان حاکميت به.از وی باز می ستانند

تفرقه متوسل می شوند تا رژيم را به زانو در
.ادن حداکثر امتيازات گردانندآورند و آماه د

سياست تهديد تا لبه پرتگاه جنگ سياست
آمريکاست و به قول وزير اسبق دفاعش
رامزفلد با رژيم ايران بايد با طپانچه سخن

  .گفت
متحدين امپرياليست آمريکا از فشار خطرناک

آنها. و قابل انفجار آمريکا وحشت زده شده اند
ق بوده اند ولیبا جو تهديد عليه ايران مواف

وضعيت طوری شده که آمريکا آنها را بدنبال
خويش می کشد و آنها ابتکار عمل را بدست

اين است که به رژيم جمهوری. آمريکا داده اند
اسالمی فشار می آورند که هرچه زودتر تسليم
شود و با اروپائيها کنار آيد تا ماهی را از هر

خويش درآنها در گفتار . جا بگيری تازه باشد
کنفرانس امنيت در مونيخ تکيه را بر ديپلماسی
گذاردند و نسبت به وضعيت خطرناکی که پديد

  .آمده است هشدار دادند
مردم ايران شاهدند که امپرياليستها در آستانه
تهديد به تجاوز به ايران تک خالهای خويش را
در نتيجه سياستهای ارتجاعی و احمقانه ماليان

بان دسيسه های خويش بدر میدر ايران از ان
آورند و مالها بدلی ندارند که در مقابل آنها رو

آنها در اين مسير اشتباه و بازنده. کنند
مدتهاست که طی طريق کرده اند و يک
امروز و به فردا قادر نخواهند بود سياست

کسی اين تغيير سياست. خويش را تغيير دهند
رفشا. را نيز از آنها نخواهد پذيرفت

امپرياليستها مالها را بر ضد منافع ملی ايران
آنها نه تنها از غنی. بهر خيانتی می کشاند

سازی اورانيوم دست می کشند به همه خواسته
های تحميلی بی پايان امپرياليستها و

آنچه که برای. صهيونيستها نيز تن خواهند داد

آخوندها مفهومی ندارد منافع و غرور ملی
      . تمردم کشور ماس

رژيم جمهوری اسالمی يا بايد تسليم شود و يا
بايد به مردم ايران تکيه کند که اينهم در ماهيت

،تحقق آزادی همه زندانيان سياسی. او نيست
احزاب و سازمانهای سياسی و اتحاديهآزادی 

،، آزادی مطبوعات و آزادی بيانهای صنفی
زنان واصل تساوی حقوق  برسميت شناختن

  احترام به حقوق مليتهای ايران و،مردان
و غيره در... جدايی دين از دولت و آموزش 

ماهيت رژيم سفاک جمهوری اسالمی نيست و
لذا رژيم  چاره ای جز تسليم و کنار آمدن با

رژيم با. امپرياليسم پيش روی خود نمی بيند
سرکوب وحشيانه مردم و به زندان انداختن

اب و ترور دردگرانديشان و گسترش جو ارع
کار تشکيل يک جبهه گسترده ضد امپرياليستی
و مردمی برای مقابله با تجاوز دشمن سفاک و
خونخوار جلوگيری کرده و در امر آن اخالل

ليکن مردم ايران چه اين رژيم مرتجع. می کند
بخواهد و چه نخواهد در صورت تجاوز به
ايران بطوريکپارچه بر ضد متجاوزين خواهند

.خواهند کردد و از حقوق خود دفاع ايستا
اين جبهه جبهه. جبهه مردم ايران روشن است

مقاومت گسترده در مقابل تجاوزگران و
بايد آنها را در. استعمارگران خارجی است

اين تنها راه. درجه اول ازا يران اخراج کرد
پيروزی و در هم شکستن دسيسه های

  .امپرياليست آمريکاست
دست تجاوزگران از ميهن“ شعار ما اين است
سرنگونی رژيم جمهوری. “داما ايران کوتاه ب

اسالمی تنها در متن يک مبارزه گسترده ضد
.تجاوزگران مقدور و واقعبينانه و عملی است

  .شعارهای ديگر حرف مفت است
   

***** 

  ...نقش دول سنی مذهب
 آلمان وصدراعظم است خانم آنجال مرکل 

تا زمان روسيه نيز رئيس جمهوروالديمير پوتين 
.به عربستان سعودی سفر کنندنگارش اين مقاله 

یگفتگوهای مرکزی آنها پيرامون موسسات هسته ا
ايران و مسايل منطقه و خطر تجاوز آمريکا به

عربستان سعودی و دولتهای عربی .ايران است
سنی مذهب منطقه در عين حال از قدرت گرفتن

آنها می بينند که. شيعيان در عراق واهمه دارند
نفوذ شيعيان روزانه از لبنان تا پاکستان در حال

يمهایافزايش است و اين امر می تواند به امنيت رژ
ارتجاعی منطقه که همگی متحد آمريکا هستند

آنها يکپارچه با توسعه اين نفوذ و تقسيم. صدمه زند
عراق به سه بخش بزرگ مخالفت می ورزند و اين
نوع تجزيه را به نفع رژيم مالها و افزايش نفوذ

شاهزاده سعد. ايران در خاورميانه ارزيابی می کنند
ستان سعودی درالفيصل وزير امور خارجه عرب

حاليکه چشمانش را بر اشغال عراق بسته بود نه
تنها از ايران همدهان با آمريکا خواست که در

تجزيه عراق“: امور عراق مداخله نکند بلکه گفت
برای عربستان سعودی قابل پذيرش نيست و به

 آنها“شکلی قطعی بايد جلوی اين کار گرفته شود
ند تا به گروههایثروتمندان عرب را تشويق می کن

.سنی برای مبارزه با شيعيان کمک مالی برسانند
اين سياست ارتجاعی در خدمت تغيير جهت مبارزه
ملی مردم عراق از يک مبارزه ضد امپرياليستی و
ضد استعماری بيک مبارزه مذهبی است که ايران

اين است که گروه های .را آماج آن قرار می دهد
ای مبارزه با شيعيانسنی مذهب را در عراق بر

عربستان سعودی دقيقا مانند دوران. تقويت می کنند
تجاوز عراق به ايران بهای نفت را کاهش داده
است تا توان مالی ايران را برای غلبه بر
تحريمهای شورای امنيت و مقاومت در مقابل

يکی ازمطلعين نفتی در. آمريکا به حداقل برساند
در جريان سفر“: گفت و گو با ان بی سی گفت

ديک چنئی معاون رئيس جمهور آمريکا به
، دو کشور معامله پنهانی را در موردعربستان

   . “.ايران انجام داده اند
ن سعودی در گفتگوئی باپادشاه عربستاهللا ملک عبدا

تالش شيعيان را برای“نشريه السياسيه چاپ کويت 
:وی گفت“ تغيير مذهب سنی شکست خورده دانست

 شيعی کردن مسلمانان سنی مذهب موفقروند“
نخواهد شد و سنی ها هرگز مذهب خود را تغيير

سر دبير روزنامه نيمه دولتی االهرام. “نخواهند داد
نيات ايران بر کسی پوشيده“مصر مدعی شد که 

ايران در صدد احياء“: و هشدار داد که“ نيست
   .“دوره صفويان است

ابه خويش راوهابيون عربستان سعودی سپاه صح
همواره تحت، پاکستان و عراق در افغانستان

نظارت داشته اند و الی پوست پياز برای چنين
اين سپاه تروريستی از. روزهائی خوابانده اند

حمايت مالی و تسليحاتی عربستان سعودی
برخوردار است و در زمان کنونی حتی حمايت
،ضمنی مصر و اردن و امارات متحده عربی

.حرين و پاکستان را نيز جلب کرده است، بکويت
انفجارهای کربال و کاظمين که موجب کشتار صدها
زوار شيعه شد به گفته منابع ايرانی زير سر

نظير اين انفجار را ما. عربستان سعودی بوده است
شبکه. در آرامگاه امام رضا در مشهد نيز داشته ايم

اينترنتی بازتاب متعلق به محسن رضائی زير
نوشت“ حداقل دست شيعيان را باز بگذاريم“نوان ع

  ۶ادامه در صفحه ...اگر دولتها ديگر نمی

  ...يارانه های امپرياليستی
از همه امکانات خويش و متحدانشان استفاده

وظيفه يک نيروی سياسی مسئول. می کنند
حليل اين سياست راهبردی امپرياليستهابايد ت

بايد جنبه های گوناگون. در مورد ايران باشد
اين فعاليتها را بشناسد و بدل آنها را بيابد و در

تا دست. شعارهای تاکتيکی خود بازتاب دهد
نيروئی که. امپرياليستها را در همه جا رو کند

، نيروئی که حاضر نباشد رسماچنين نکند
 مرتجعين راواز امپرياليستها کمک گرفتن 

محکوم کند و آنرا خيانت ملی و طبقاتی بنامد
طبيعتا سرش بجائی بند است و در صف نوبت

  .ايستاده است
*****  
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دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد

  ...نقش دول سنی مذهب
 توانند امنيت شيعيان را در مقابل عطش کشتار

 حاضر بهنبايدديگر ، ايران نيز وهابيون تامين کنند
  .بستن دستهای شيعيان در دفاع از خود باشد

نمی توان نقش“: همين تارنما اشاره کرد
سرويسهای امنيتی و اطالعاتی دولتهای عربی و

 عراق را ناديده اخيرهپاکستان در وقايع چند ماه
اين سازمانها که عموما تفکرات وهابيت در. گرفت

، نبايدميان کادرهای سطح باالی آن نفوذ دارد
تصور کنند که می توانند ضربات يک سويه ای را

  .به شيعيان وارد آورد
انند که مراکز و اجتماعات آنها دردوهابيون بايد ب

، عربستان سعودی و ديگر نقاط، افغانستانپاکستان
جهان کامال در دسترس شيعيان هستند و اگر اين

، هزينه ایگونه  به گستاخی و جسارت ادامه دهند
   “.را خواهند پرداخت که در تاريخ ثبت شود
يان شيعهمحسن رضائی احمقانه در شيپور نزاع م

و سنی می دمد و به دام سياست وهابيون افتاده و
می گويد که تصور نکنيد که ما چالقيم ما هم می

اين تفکر انتقامجوئی و کور. توانيم از سنيها بکشيم
مذهبی دقيقا همان سياستی است که در خدمت منافع
امپرياليسم و صهيونيسم و در خدمت جوخه های

  .استمرگ نگروپونته در منطقه 
حسنی مبارک رئيس جمهور مصر که خطر تقسيم
عراق را حس کرده است هشدار داد که اين امر
برای هويت ملی و عربی خطر بزرگی محسوب

وی مانند يک نوکر که کوچکترين تهديد. می شود
هسته ای از جانب اسرائيل حس نمی کند در خطاب

:گفت“ االسبوع“به ايران در گفتگو با هفته نامه 
ر صورتی که برخی نيروهای منطقه ای بهد“

سالح هسته ای دست يابند مصر نخواهد توانست
ساکت بنشيند و عربها هم نمی توانند در سايه تهديد

همين حضرت آقائی که نمی.  “احتمالی زندگی کنند
تواند ساکت بنشيند ده ها سال است که در مقابل

ساکت نشسته“ بچه آدم“بمب اتمی اسرائيل مثل 
  . است

امپرياليسم آمريکا نيز از بسيج سنی ها چه در قالب
 عليه هالل،گروهها و چه در قالب ممالک اسالمی

شيعی در منطقه مسرور است زيرا جبهه مقابله
آمريکا با ايران را به سمت ديگری تغيير داده و
جمهوری اسالمی ايران را در مقابل جبهه قدرتمند

ذهب اند قرار میممالک اسالمی که اکثرا سنی م
اين امر از نفوذ جمهوری اسالمی در ممالک. دهد

سنی مذهب در ميان مردم می کاهد و دامنه انزوای
.رژيم جمهوری اسالمی را توسعه می دهد
امپرياليسم آمريکا همان سياست ويتناميزه کردن
جنگ را در منطقه به پيش می برد و کشورهای

ه و ازمنطقه را بر ضد يکديگر تحريک کرد
هيوالی جمهوری اسالمی ميهراساند تا سدی در

کاندوليزا. مقابل فزونخواهی اين رژيم ايجاد کنند
رايس وزير امور خارجه آمريکا در ديدارهای اخير
خود به خاور ميانه بيانيه مشترکی را به کشورهای
عرب منطقه حتی به بحرين شيعی مذهب تحميل

می ايرانکرد که زنگ خطری برای جمهوری اسال
در بحرين بر اساس اظهارات شيعيان آنجا. است

رژيم سنی مذهب بحرين از اعراب سنی مذهب
تبعه می پذيرد تا تناسب اکثريت شيعه در بحرين را
از بين ببرد و جای پای رژيم جمهوری اسالمی

شيخ الصباح وزير. ايران را در بحرين بخشکاند
ايتخارجه کويت در کنفرانس خبری مشترک حم

اعراب را از موضع آمريکا به همتای آمريکائی
کاندوليزا رايس و“: خود اعالم داشت و افزود

بيانيه ای از ايرانهشت همتای عرب وی با انتشار 
خواسته اند به دخالت هايش در عراق پايان بخشيده

.“و از اين طريق به حفظ ثبات در منطقه کمک کند
ر عراق همه مادخالتهای ايران د“: وی اضافه کرد

 ما می خواهيم همسايگان.را نگران کرده است
عراق با يکديگر برای ايجاد صلح و ثبات در اين

 وزرای هشتگانه از.“کشور همکاری کنند
دخالتهای امپرياليستهای آمريکا و انگلستان
کوچکترين نگرانی ندارند ولی از دخالتهای ايران

وجوديت آنهازيرا که دخالتهای ايران م. می هراسند
را در منطقه به خطر می اندازد حال آنکه

رژيم. امپرياليستها حاميان قدرتمند آنها هستند
مرتجع جمهوری اسالمی به عوض اينکه جبهه
متحدی از ممالک همسايه عراق و خاور ميانه
برای پايان دادن به اشغال عراق و حفظ يکپارچگی
اين کشور به وجود آورد که سياست راهبردی
پيروزمند در آينده است و بدوستی ممالک و خلقهای
منطقه ياری می رساند سفيهانه در منطقه به
خرابکاری مشغول است و خويش را به انزوای

در حاليکه دنيا از تقويت. کامل سياسی کشانده است
نيروهای نظامی آمريکا ناراضی است و شديدا آنرا

ستمحکوم می کند رژيم جمهوری اسالمی با سيا
رياکارانه خويش در عراق وضعيتی بوجود آورده
که وزير امور خارجه کويت از جانب شرکت

ما در اين بيانيه از“: کنندگان در نشست می گويد
تمايل خود برای تقويت حضور نظامی آمريکا در
بغداد سخن گفته ايم و انتظار داريم اين امر بتواند به

ع از پيشرویايجاد ثبات در بغداد کمک کرده و مان
    .“عراق به سوی يک جنگ داخلی شود

 خود در٢٠٠٧ ام سال ۶نشريه اشپيگل در شماره 
مصاحبه ای با وزير امور خارجه روسيه پس از

فاختال“: اشاره به وضعيت خطرناک عراق گفت
،  در اين ميان جبهه ای از اعرابتوسعه می يابد

وفو الور“ سنی عليه ايران شيعه بوجود آمده است
تالش“: وزير امور خارجه روسی پاسخ می دهد

برای بسيج جريانهای ديگر اسالمی عليه ايران يک
 ايران يک کشور کهن.تحريک خطرناک است

و مخبر اشپيگل حرف وی را بريده و می“ ..است
 الورف در.“که قصد دارد بمب اتمی بسازد“: گويد

هيچ مدرک قطعی وجود ندارد“: پاسخ وی می گويد
و“ ... ايران برنامه تسليحات اتمی نظامی داردکه

شاهزاده سعد ابن فيصل وزير امور خارجه
شماره اشپيگل در موردعربستان سعودی در همان 

در... “ :فعاليتهای اتمی ايران به صراحت می گويد
. اسرائيل نخستين گناهکار بود،مورد تسليحات اتمی

 برنامهمن ترديد دارم که سايرين در منطقه دنبال
های اتمی می رفتند اگر چنانچه از برنامه اتمی

   .“..اسرائيل ممانعت می شد
بهر صورت سياست امپرياليسم آمريکا همانگونه
که وزير امور خارجه روسيه نيز بيان داشته يک
سياست تحريک آميز جنگ شيعه و سنی و تحريک
.ممالک عربی و بويژه سنی ها عليه ايران است

است را بخشی از کل سياست راهبردیآنها اين سي
.خويش در منطقه برای تسلط بر ايران می دانند
امپرياليستهای آمريکائی هم همه ممالک همسايه
ايران را بر ضد ايران در جنگ مذهبی تحريک می

، هم در زمينه، هم در زمينه تجزيه ايران فعالندکنند
ايجاد سازمانها و نهادهای غير دولتی برای انجام

، هم ايران را تالش می کنند“انقالبات مخملی“
محاصره اقتصادی کرده و به مردم ايران گرسنگی

، هم نيروی نظامی سنگين خويشو تشنگی می دهند
، هم تبليغات دروغی را دررا به منطقه آورده اند

توليد تسليحاتمورد توانائيهای هسته ای ايران و 
، هم زير اندتوسط ايران براه انداختهکشتار جمعی 

بغل سلطنت طلبان و مجاهدين را گرفته اند تا رژيم
...ا بترسانند وهآن“ ابهت“جمهوری اسالمی را از 

  ...امپرياليسم واستفاده از
اگر نماينده ساير اديان با اين بند قانون.  کرد

اساسی موافقت می کردند به آن مفهوم بود که همه
سالم شيعه اثنی عشری گرويده اند وآنها به دين ا

بر برحقی اين دين و بطالن دين مورد قبولشان تا
اگر با اين پيشنهاد. به آنروز رای موافق داده اند

به مخالفت بر ميخاستند به آن مفهوم بود که مذهب
شيعه اثنی عشری را بر حق ندانسته و با يکی از
اصول قانون اساسی که جمهوری اسالمی بر آن

مخالفت آنها مخالفت با. بنا شده است مخالفند
اساس جمهوری اسالمی بود و مفسد فی االرض و

تصويب چنين. محارب با خدا محسوب می شدند
بندی عليه حداقل ده در صد ايرانيان غير شيعه به
حساب می آمد و می توانست کينه مذهبی را تشديد
کند و سنی را به جان شيعه و مسيحی و يهودی را
به جان مسلمانان بياندازد و ابزاری قانونی برای

اين. سرکوب پيروان اديان ديگر فراهم آورد
شاهکار آقای منتظری با پادرميانی آقای بهشتی

 و گرفتن رياست جلسه در“روباهه“معروف به 
آقای منتظری در ميان اعتراضات برحق“ غياب“

نمايندگان اقليتهای مذهبی در مجلس خبرگان
از متن اصلی حذف“ برحق“ شد و واژه تصحيح
   .گرديد

 مطبوعات ايران گزارش دادند٨٢در اسفند سال 
که در شهر خواف شهرستان تربت حيدريه در
استان خراسان ميان سنی ها و شيعيانی که در
مراسم عزاداری عاشورا شرکت کرده بودند

اين درگيری که در اثر تصادف. درگيری رخ داد
ران با دو موتور سوار سنی رویوانت بار عزادا

نجر شد که چندمداد به زد و خورد شيعه و سنی 
طبيعتا در يک شرايط عادی. روزی طول کشيد

.نبايد تصادفی منجر به برخوردهای مذهبی شود
برخوردهای مذهبی زمانی بروز می کند که

زمانيکه. تضييقات مذهبی وجود داشته باشد
ان دين رسمیمذهب شيعه دوازده امامی بعنو

کشور در قانون اساسی ثبت باشد و حقوق
شهروندی ساير مذاهب و قومها را به زير پا

  . بگذارد
در حقيقت حکومت مذهبی جمهوری اسالمی که
اساس پيدايش دولت جمهوری اسالمی و قانون
اساسی آن که شالوده زندگی مشترک مردم کشور
يرما را پايه ريزی ميکند با ستيزه جوئی با سا

حقوق شهروندی در پای. اديان بوجود آمد
مالها با همين نگاه به. خرافات مذهبی قربانی شد

جامعه ايران حکومت کردند و تا توانستند برای
پيروان ساير مذاهب تضييقات فراوان بوجود

آنها اعتقادات شخص خويش را اساس. آوردند
ساختمان جامعه مشترک همه مردم ايران قرار

  ٧ادامه در صفحه ...بيعی بوددادند و ط

اين سياستها در کنار ساير فعاليتها کوتاه و دراز
مدت امپرياليستها در کليه عرصه ها بايد رژيم
جمهوری اسالمی را به ضرر منافع ايران به دادن

.ت استعماری به آنها وادار سازدبزرگترين امتيازا
رژيم جمهوری اسالمی آمادگی هرگونه سازشی را
.برای حفظ امنيت رژيم خود با امپرياليستها دارد
ولی امپرياليستها حاضر نيستند اين تسليم طلبان و
سازشکاران را تا زمانيکه شيره جان ايران را

مالها در پی بستن قرارداد. نکشيده اند ول کنند
  .مانچای ديگری هستندترک

   
*****
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ينيسمزنده باد مارکسيسم ــ لن   

بياد آوريم که بيش از صدها هزار اسرائيلی
عراقی تبار که بيکباره از طريق همين دولت
دست نشانده برای تصويب قانون اساسی حق
انتخاب و شرکت در انتخابات يافته بودند از
اسرائيل به اردن آمدند و در انتخابات شرکت کرده

حزب. ساسی اسرائيلی رای دادندو به اين قانون ا
در زمان انتخابات قانون اساسی) توفان(کار ايران

.اسناد مربوط به اين تقلب را منتشر کرد، عراق
“کوچک“آقای طارق آل هاشمی ظاهرا اين واقعه 

و منافع بزرگ اسرائيل را که در اين قانون
   .اساسی نهفته بود به فراموشی سپرده اند

 وضعی که به پيش آمده استوی برای رهائی از
تمام نفرات ارتش عراق در“: پيشنهاد کرد

 وی از.“اخوانده شوندرحکومت قبلی به خدمت ف
آنها بعنوان ارتش جايگزين نيروهای اشغالگر

وی نسبت به دخالتهای رژيم ايران در. نامبرد
عراق هشدار داد و از بريتانيا خواست نيروهای

توگوئی اين. نکندخود را از کشور عراق خارج 
آقای معاون توجه ندارد که اظهاراتش اعتراف به
دخالت آشکار نيروهای بريتانيائی در امورداخلی

، اظهاراتش به اين مفهوم است کهعراق است
توسط امپرياليستها واشغال کشور مستقل عراق 

 دخالت محسوباساسابويژه امپرياليسم آمريکا 
ه هم اکنون وسيلهنمی شود ولی دخالتهای ايران ک

تبليغاتی امپرياليستی است دخالت در اوضاع
خوشخدمتی به. داخلی عراق محسوب می شود

 استدالل اين معاون آقای طالبانی راَ ،امپرياليسم
کدام حکومت مردمی را ديده. معيوب کرده است

ايد که از اشغال کشورش حمايت کند؟ تنها
حکومتهای ضد مردمی خواهان اشغال کشور
 .   خويش هستند تا خودشان بر سرير قدرت بمانند

چنين پيشنهادی به مفهوم کنار آمدن با پيروان
.صدام و حزب بعث بعد از صدام حسين است
تقويت سنی ها در مقابل شيعه ها آنهم از طريق
دستگاه ارتش و قدرت نظامی گزينه ای است که
در برنامه نيروهای اشغالگر نيز وجود دارد و

 حمايت ممالک دست نشانده سنی مذهبمورد
،وابسته به  امپرياليسم آمريکا نظير مصر

 در. و اردن نيز می باشد، کويتعربستان سعودی
اين ميان بطور عمده کردها بازنده خواهند بود و
قربانی سياست انحرافی ناسيونال شونيستی و کور

   .بينی سياسی خويش خواهند شد
ه اعدام صدام حسينپخش فيلم مشمئز کننده صحن

توسط يک دوربين مخفی آن هم در شرايطی که
ظاهرا همه چيز تحت نظارت بوده است نشان می
دهد تا به چه دهد دستهای کثيفی در ميان است تا

در اين. دشمنی ميان شيعه و سنی را دامن زنند
فيلم پاره ای شيعه مذهبان به عنوان جالد و

با حمايت و ظاهر می شوند“ شيعيان“خونخواه 
می“ جهنم“صدام حسين سنی را به  ،از تشيع
 و اين در حالی است که صدام حسين.فرستند

بدون اظهار عجز به ايران و آمريکا حمله می کند
و از اعراب می طلبد بر ضد اين دو دشمن آنها به

در حاليکه صدام حسين با. مبارزه برخيزند
ارزههشياری در آستانه اجرای اعدام پی يک مب

ضد ايرانی و ضد آمريکائی را می ريزد نخست
وزير شيعه مذهب عراق سفيهانه به عنوان

 می کندءنخستين نفر زير حکم اعدام وی را امضا
و رئيس جمهور کرد و سنی عراق از تائيد حکم
اعدام به بهانه اينکه هنوز دادگاهی در مورد قتل
عام کردها توسط گازهای سمی صدام حسين به

 صدام رسيدگی نکرده است از زير بارحساب
  ٨ادامه در صفحه ...امضای حکم اعدام

شيعيان را قتل عام کند و از کسب قدرت توسط
آنها و يا کسب امتياز از صدام حسين تضعيف شده

 نفرت شيعيان را،اين عمل جنايتکارانه. جلوگيرد
از صدام حسين که بطور عمده بر قبايل سنی
.متکی بود افزايش داد و کين وی را بدل گرفتند

 خود دست صدام حسين را درآمريکائيها که
سرکوب شيعيان باز گذارده بودند همين اقدام را
ابزاری کردند تا در يک دادگاه نمايشی و اين بار
به نفع شيعيان سندی بر محکوميت و جنايتکاری
صدام حسين ارائه دهند و به نفاق ميان شيعه و

  .سنی دامن زنند
حضور مسلح تبعيديان شيعه و دست نشاندگان

يم ماليان که از ايران اسالمی باز می گشتندرژ
خطر برخوردهای مذهبی را ميان سنيان و شيعيان

بی جهت نبود که شيخ مويد. تشديد می کرد
ابراهيم الدصمی از رهبران با نفوذ سنی های

خطاب به نمازگزاران١٣٨٢بغداد در ارديبهشت 
، بگوئيم نه، شيعه و سنی، همه با همبيائيد“: گفت
، نه به جانشين کردن يک، نه به اشغالمريکابه آ

      .“ظالم و جابر با يک جابر و ظالم ديگر
 از قول شيخ١٣٨٢روزنامه لوموند در شهريور 
شيعيان مسجد“: القبيسی سنی مذهب نوشت

الحمزه در نجف و مسجد ابن علی در کربال را که
تنها مساجد سنی ها در اين دو شهر هستند را به

ل خود در آورده و درعين حال برکنترل کام
، که دوازدهشانزده مسجد ديگر سنی ها در عراق

.“، دست انداخته اندتايشان در بغداد قرار دارند
خالی کردن“: وی با توجه به اين وضع می گويد

نجف و کربال از حضور سنی ها نه تنها به معنای
تصفيه نژادی و دينی است و نه تنها يک سياست

، بلکه دست آخر به شروعناک استبسيار خطر
يک جنگ برادر کشی ميان سنی ها و شيعيان در
عراق می انجامد که دقيقا در راستای نقشه های

   .“دشمنان قرار دارد
آنچه را که شيخ القبيسی سنی مذهب پيشگوئی
کرده بود هم اکنون در مقابل ما سرپا ايستاده است

  .  آمريکاستو مورد استفاده تام و تمام اسرائيل و
از زمانيکه با استناد به قانون اساسی قالبی عراق
،دولت عراق از نظر سياسی به سه بخش کردی

درآمد نفت بهدر واقع  تقسيم شد و هسنی و شيع
اعتبار اين گروهبندی و عامل جغرافيائی مورد
معامله قرار گرفت و سنييان عمال از حقوق
دشهروندی خويش در عراق بی نصيب ماندن
دامنه اختالفات ميان گروههای مختلف مذهبی باال
گرفت و کشور متحد عراق به سوی تجزيه پيش

  .رفت
طارق آل هاشمی معاون رئيس جمهور عراق که
يک فرد سنی مذهب است در سخنانش در ماه

در“ چتم هاوس“ در مرکز تحقيقات ١٣٨٥بهمن 
قانون اساسی عراق بايد... “: لندن اظهار داشت

 شود زيرا قانون کنونی اتحاد در عراق رااصالح
تامين نمی کند و لذا آنچه ما بيش از هر چيز ديگر
نياز داريم تغيير کامل قانون اساسی است که مردم

وی در همان. “عراق را با يکديگر متحد کند
سخنرانی بدون اينکه به نقش خود و پيروانش در
بیتائيد همين قانون اساسی قالبی و انتخاب قال

، بدونبرای تائيد اين قانون اساسی اشاره کند
اينکه روشن کند به چه مناسبت عضو حکومتی

ماننداست که قانون اساسی اش را قبول ندارد 
قانون“: افزودکسی که بيکبار خوابنما شده است 

اساسی کنونی به شکلی نوشته شده که بين عراقی
بهها جدائی می اندازد بنابراين بايد خيلی جدی 

  .“فکر انجام تغيير اساسی آن باشيم

  ...امپرياليسم واستفاده از
 که اين زورگوئی و استبداد مذهبی با شکست و
انزوای کامل روبرو شود و خوشبختانه لگدی
کاری به مذهب بزند که نقش آنرا در آينده ايران
به حداقل برساند و راه پذيرش مذهب به عنوان

  .امر خصوصی را هموار نمايد
 که آنکس که تخم نفاق ميان مذاهب را درمی بينيم

ايران و منطقه کاشت رژيم جمهوری اسالمی
حال اين تف سر باال بر پيشانی آنها. ايران بود

افتاده است و نمی دانند که چگونه از اين چاهی که
امپرياليستها. برای خويش کنده اند بيرون بيايند

دقيقا با تکيه بر همين کارنامه سياه جمهوری
اسالمی تنوز نزاع ميان شيعيان و سنی ها را داغ

امروز. می کنند و به اين دشمنی دامن می زنند
دميدن در آتش اين نزاع به ضرر جمهوری
اسالمی است و وی را در ميان مردم مسلمان و
پيروان ساير اديان که اين نقش ارتجاعی را می

بی جهت نيست که. بينند بکلی منزوی می کند
سال در ماه محرم در روضه خوانی هایمالها ام

خويش هشدار می دادند که نبايد به دام دسيسه های
امپرياليستها و شيطان بزرگ و صهيونيستها افتاد

بيکباره. و به جنگ شيعه و سنی دامن زد
 دارای حق و حقوقی شدند و“برادران سنی“

.مورد احترام اين مالهای شياد قرار گرفتند
 خوانيها تا زمانيکه حکومتطبيعتا اين روضه

ايران يک حکومت مذهبی بماند مفهوم ديگری
جز دشمنی با ساير اديان و مذاهب از جمله سنی

نصيحت و توصيه و. مذهبان نخواهد داشت
هشدار پشيزی ارزش ندارد و نمی تواند مانع

اتفاقا. دسيسه چينی امپرياليسم و صهيونيسم گردد
به علت ماهيتامپرياليستها و صهيونيستها 

ارتجاعی حکومتهای مذهبی و از جمله حکومت
جمهوری اسالمی به بهترين وجهی می توانند از
همان ابزار مذهب برای سرکوب رژيم ارتجاعی

  .استفاده کنند جمهوری سرمايه داری اسالمی
جنگ با شيعيان در عراق

صدام حسين که بعد از پيروزی روحانيت و
نها در ايران ازتصاحب قدرت سياسی توسط آ

نفوذ آنها بشدت هراسناک بود بشدت شيعيان را در
عراق سرکوب کرد و از قدرت گرفتن آنها در

اين تبعيض مذهبی امری. نظام اداری جلو گرفت
وی می. نبود که از ديد شيعه مذهبان پنهان بماند

ترسيد که نفوذ حکومت شيعه در ايران بر شيعيان
پای صدام حسين راعراق تاثير بگذارد و زير 

اين هراس در دل ساير ممالک سنی. خالی کند
اين بود که به. مذهب منطقه نيز شعله می کشيد

تجاوز عراق به ايران ياری رساندند تا با شکست
رژيم مالها از توسعه نفوذ آنها در منطقه جلو

در اين جنگ تحميلی صدام حسين افکار. گيرند
آتش“نيان را مذهبی را به خدمت گرفت و ايرا

ها جلوه داد که بايد بار ديگر“مجوس“ و “پرستان
وی فورا بر.  شکست داد“قادسيه“آنها را در 

اکبر را اضافه کرد تاهللا پرچم ملی عراق شعار ا
امفريبی چيزی از مالهاودر تبليغات مذهبی و ع

شيعيان تحت تعقيب رژيم بعث. کمتر نداشته باشد
 از دست ساطورنيز به ايران پناهنده شدند و

قصابی حزب بعث جان سالم بدر بردند تا بعدا
  .    بالی جان صدام حسين شوند

آمريکائيها در جنگ اول خليج دست صدام حسين
را در کشتار شيعيان عراقی که بر ضد صدام
حسين قيام کرده بودند با همان حسابگری صدام
حسين و ترس دول سنی منطقه از نفوذ ايران

از گذاشت تا وی هر چه بيشتر ازشيعه مذهب ب
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،گرداندن جهت مبارزه ضد امپرياليستی مردم
مبارزه بر ضد اشغالگران به جنگ برادر کشی

رژيم پایميان شيعيان و سنی ها و کشيدن 
 اين دام مخوف دستجمهوری اسالمی به

نيروهای انقالبی ضد جنگ و ضد تجاوز به
ايران را در سراسر جهان خواهد بست و از
دامنه اين جنبش اعتراضی که بايد توده ای شود

،، دموکراتهانيروهای انقالبی. خواهد کاست
پاسيفيستها حاضر نيستند در جبهه تبليغاتی

جمهوری اسالمی. سينه زنندشيعيان و يا سنيان 
آنچنان مرزهای مبارزه را مخدوش و بی سايه
می کند که دامنه مخالفين تجاوز امپرياليسم
.آمريکا به ايران را روزانه کاهش می دهد
کسی از کار اين سياست ارتجاعی و

نقش جمهوری. خرابکارانه سر در نمی آورد
اسالمی در عراق بشدت ارتجاعی و

وی در عراق بشدت دو دوزه. استخيانتکارانه 
اين سياست رياکارانه نه تنها وی. بازی می کند

را در ميان نيروهای مقاومت منفرد کرده و به
دشمن عراق و همدست امپرياليست آمريکا

، در ميان صهيونيستها وتبديل می کند
امپرياليستها و مرتجعين منطقه نيز خريداری

ی ها و خوشخوشرقصندارد تا بتواند به اين 
اين است که. خدمتی های خويش دلخوش باشد

اين سياست ارتجاعی در عراق که هم مخالفت
با آمريکا را بر زبان دارد ولی از يک رژيم
دست نشانده آمريکا در عراق در ته دل حمايت
می کند با شکست مفتضحانه ای روبرو خواهد

زيرا آنها نه حال را. شد و روبرو شده است
سياستی. يش دارند و نه آينده رابرای خو

جائی. احمقانه تر از اين نمی توان اختيار کرد
که مذهب سخنگو شود تعقل بايد جل و پالس
  . خويش را جمع کند و گوشه عزلت اختيار کند

وصف حال اين احمقها سخنان رئيس جمهور
دست نشانده عراق آقای جالل طالبانی است که

ن زير را بهاز قول جمهوری اسالمی سخنا
:خليل زاد سفير آمريکا در عراق رسانيد

ايران برای مبارزه با ديکتاتوری صدام از ما“
، تسليحاتی و آموزشی کرد و درحمايت مالی

نخستين روزهای آزاد سازی عراق در کنار ما
، ايران همچنين تنها کشوری بود که آزادايستاد

،، تشکيل شورای حکومتیسازی عراق
، قانون اساسیتخابات اول و دومبرگذاری ان

عراق و انتخابات سوم را که برای انتخاب
، نخست وزير و مجلس نمايندگانرئيس جمهور
، بنابراين، تائيد و از آن حمايت کردبرگذار شد

هيچ موضوع سياسی وجود نداشته که ايران در
  و سپس از.“جريان آن در کنار ما نبوده باشد

رجه ايران به زلمایقول متکی وزير امور خا
، زلمای خليل زادبه دوستت“: خليل زاد گفت

، دقيقا همان مواضعیبگو ما در همه اين مسايل
،را اتخاذ مرديم که آمريکا در عراق اتخاذ کرد
پس آنها چه چيز بيشتر از اين از ما می

 پاسخ خليل زاد به اين عجز و البه.“خواهند؟
،ستدرست ا“: جمهوری اسالمی جالب است

 اما از آنها می خواهيم،آنها در کنار ما ايستادند
که در مورد استقرار امنيت و ثبات در عراق

و جمهوری اسالمی“ .هم در کنار ما باشند
 راه ديگری.طبيعتا به اين خفت تن در می دهد

ارتجاع مذهبی همواره در خدمت. نيز ندارد
اهداف امپرياليستها قرار می گيرد و آلت دست

   .ای مقاصد آنها می شوداجر
*****  

  زندانيان سياسی را بی قيد و شرط آزاد کنيد

  ...يارانه های امپرياليستی
 امنيتی شرق را بکار می برند و با هم از نظر

اين اپوزيسيون تقلبی. ماهوی فرقی ندارند
ايران است که بايد به عواقب کار خويش

ار باشد که با کثافات اين مراجعبيانديشد و هشي
  .آلوده نشود

فعالين اين اپوزيسيونهای تقلبی که از بوی
دالر مست شده اند برای شما استدالل می کنند
که کمکهای امپرياليستی بدون غرض و مرض

 خويش را در عمل حفظاستقاللاست و آنها 
آنها اين توهم را در اپوزيسيون ايران. می کنند

د که گويا امپرياليستها چشمداشتیدامن می زنن
به ايران و منابع عظيم نفت و گاز و مس و

آن ندارند و عاشق چشم و ابروی.. اورانيوم و
گويا امپرياليستها پول زيادی. ايرانيها هستند

در انبانشان دارند و نمی دانند که اين همه پول
، دست و دلبازیزيادی را چگونه خرج کنند

ی از غلت خوردنشان در پولامپرياليستها ناش
يارانه های امپرياليستی که در شکل. است

، چاپکمک به رسانه های تصويری و صوتی
، مسافرتهای دور و، برگزاری نشستهاکتب
دوره های، ، کمکهای فنی اينترنتیدراز

رساندن اخبار دست اول ،آموزشی حرفه ای
،به آنها از طريق شبکه های جاسوسی خودی

، کمک مالی به فعالينخبرنگارانآموزش به 
صورت می. ..حقوق بشر و خانواده آنها و

گيرد برای آن است که ايرانيها در دامن
 پرورده شوند و زندگی“دموکراسی و آزادی“

آنها ماهيت طبقاتی. مرفه ای داشته باشند
، آنهادموکراسی امپرياليستی را نفی می کنند

 میدوستچهره ی از دشمنان مردم ايران 
سازند و به چشم مردم ايران خاک می ريزند
تا حقيرانه از کمکهای امپرياليستی برای
گذران زندگی حقيرانه خويش در غرب سود

اين عده تامين حقوق بازنشستگی. بجويند
حقيرانه خويش را به حساب خلق و طبقه

آنها در فکر انقالب. کارگر ايران می نويسند
سب کمک مالیدر فکر ک. در ايران نيستند

آنها اين گونه کمکهای امپرياليستی را. هستند
که از طريق وزارتخانه ها و يا سازمانهای
امنيتی و سازمانهای رسمی سياسی دولتی
پرداخت می شود با کمکهای سازمانهای
عمومی اجتماعی و يا فرهنگی که به خارجيان

مرزهای داده می شود مقايسه می کنند تا
 پرداخت پول را مخدوشروشن بين دو نوع

.کنند و سر افکار عمومی را شيره بمالند
، تار آلت تار استهوا“منطق آنها به مصداق 

“پس هوا آلت موسيقی است، موسيقی است
، چه اين پول“کمک کمک است“اين است که 

و وزارت امور “سيا“سازمان جاسوسی از 
خارجه ممالک امپرياليستی نظير هلند گرفته

 اين پول جبران خدمات شغلی باشدشود و چه
  . استگرفته که از نياز حرفه ای سرچشمه 

 که،هر پناهنده سياسی در غرب می داند
 يورو پول توجيبی ماهانه٤٠پرداخت تقريبا 

 برای رفع،دولتی به پناهندگان سياسی
   ٩ادامه در صفحه ...  نيازهای روزانه

  ...امپرياليسم واستفاده از
تمام بار مسئوليت اعدام.  شانه خالی می کند

صدام حسين که رئيس جمهور قانونی عراق
است و توسط قوای اشغالگر و حکومت دست
نشانده شيعه و کرد اعدام می شود به گردن

دولت جمهوری اسالمی نيز. ی افتدشيعيان م
احمقانه بر اين آتش هيمه می ريزد و در تائيد
کشتن صدام پيشقدم می شود و آب به آتش نزاع
شيعه و سنی می ريزد که فقط به نفع

در. صهيونيستها و امپرياليستها در منطقه است
تظاهراتی که در ترکيه در اعتراض به اعدام

ری ايران برگزارصدام حسين در مقابل کنسولگ
می شود آنها جمهوری اسالمی را عامل پشت

به گفته. پرده اعدام صدام حسين معرفی کردند
اين افراد جمهوری اسالمی از طريق عوامل
خود در دولت ملکی اعدام سريع صدام حسين
را عملی کرده و توسط عمال شيعه خود به
شعار دادن و پای کولبی پرداخته و به صدام

روزنامه الشرق قطر. هين کرده استحسين تو
بطور ضمنی ايران را خطر واقعی برای عراق
دانست و از مردم عراق خواست که بدور

عبدالباری عطوان. نيروهای مقاومت حلقه زنند
سردبير روزنامه القدس العربی دولت فعلی
عراق را مورد حمله قرار داد و آنرا

 توصيف کرد و)ابسته به ايرانو(“صفوی“
  . اعدام صدام حسين را به گردن آنها انداخت

همه امپرياليستها با ديپلماسی رياکارانه خويش
که صدام را بپای طناب دار آورده اند در

 خويش با حکم اعدام از زير“اصولی“مخالفت 
بار قبول مسئوليت اين ننگ فرار می کنند و
حمل اين بدنامی را بعهده مالهای ايران می

ی تعيين حدود مرزی ايران بعدگذارند که بجا
از هشت سال جنگ تحميلی در شرايط

 دلشان به اين،بالتکليفی نه جنگ و نه صلح
“عدالت“خوش است که صدام تحويل طناب 

  .شده است
 روزنامه زود٢٠٠٤ ژوئن ٢٧ تا ٢٦در تاريخ 

دويچه تسايتونگ از قول خبرگزاری
 شيعه مسلح٦٠آسوشيتدپرس در يمن نوشت که 

با نيروهای دولتی در شمال صنعا پايختکه 
ظاهرا اين. يمن درگير شده بودند به قتل رسيدند

در گيری در اثر خانه گردی مامورين دولت
مرکزی در صنعا روی داده که به اعتراض

همه اين اقدامات. مسلح شيعيان منجر شده است
حتی اگر ناشی از دخالت مستقيم رژيم ايران

 درک مالها از انقالب ايراننباشد ملهم از تبليغ
است و رژيم جمهوری اسالمی به جای اينکه
بر دوستی مذاهب در منطقه تکيه کند و افکار
عمومی وسيعی را به سمت خويش جذب کند در
خدمت منافع اسرائيل آب به آسياب نزاع شيعه و
سنی می ريزد و حتی بن درخت نفوذ خويش را

رژيم. کنددر ممالک عربی و اسالمی اره می 
جمهوری اسالمی هنوز نتوانسته به علت
خرافات مذهبی و کورذهنی سياسی از

آنها.  ببردخمينیهللا سياستهای سفيهانه آيت ا
هنوز در تارعنکبوت اين سياست احمقانه وبی

 سال است که دست و پا می٢٨دورنما و مضر 
زنند و قادر نيستند که سياست واقعبيانه متکی

.می مردم ايران اتخاذ کنندبر منافع ملی عمو
آنها نمی فهمند که آلت دست جوخه های مرگ
نگروپونته آمريکائی هستند و با ميدان دادن به

  .تبليغات ضد سنی گور خود را می کنند
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  ...يارانه های امپرياليستی
اين. ای جاسوس پروری آنها آنهاست و نه بر

کمک به مليت و مذهب و نژاد و سن و چهره
کمکی به رسميت شناخته. ربطی ندارد... و

 حق “همه“اين . شده و قانونی برای همه است
اين. دارند قانونا از اين کمک برخوردار شوند

حقی است که قانون برای آنها برسميت شناخته
ه يک يورو کمک ماهان١٠ولی حتی . است

سازمان امنيتی يک کشور خارجی به يک تبعه
خارجی از جمله ايرانی که نه جنبه عمومی
دارد و نه شکل قانونی دارد و معموال در خفا
صورت می گيرد و قانونا حق اين ايرانی
نيست و در مقابل خدماتی پرداخت می شود که

 برای،چه بسا نبايد انتشار بيرونی پيدا کند
“کمک“ت و ميان اين دو جاسوس پروری اس

فرق است ميان. تفاوت از زمين تا آسمان است
کمکی که يک سازمان امنيتی بيک گروه

 آمريکای، افريقائی و يا، ترک، عربايرانی
التينی می دهد و يا کمکی که يک مرجع
رسمی فرهنگی متعلق به شهرداری برای
ترويج فرهنگ رسما بر اساس قانون به يک

ارجی و در اين مورد ايرانیگروه فرهنگی خ
کمک نوع دوم کمکی است که قانون. بکند

آنرا معين کرده و شامل حال همه خارجيان و
،گروههای فرهنگی صرفنظر از مذهب

می شود و، نژاد آنها ، جنسيتنظريات سياسی
همه گروههای فرهنگی دارای اين حقوق
قانونی هستند تا چنانچه شرايط دريافت اين

را باشند از اين يارانه ها استفادهکمک را دا
کمک نوع اول ولی کمکی نيست که. کنند

چنين حقی را  قانون. هرکس بتواند آنرا بگيرد
اين سازمان. برای ايرانی ها معين نکرده است

امنيت و يا وزارت امور خارجه و يا ساير
مراجع ذينفع دولت امپرياليستی و يا ارتجاعی

 به چه کسی يا موسسههستند که تعيين می کنند
در اينجا ريش. ای اين يارانه را بدهند يا ندهند
شما اگر دارای. و قيچی در دست آنهاست

 کمکهای،حقوقی باشيد که از لحاظ فرهنگی
مراجع شهرداری و يا دولتی به شما تعلق گيرد
و شهرداری و يا دولت از دادن اين کمکها به

اين حق قانون ،شما خودسرانه امتناع ورزند
را به شما می دهد که از شهرداری و يا دولت
به مراجع قضائی شکايت کنيد و حق خود را
که ضايع شده است مطالبه نمائيد ولی کدام
نيروئی را می شناسيد که بتوانيد از دست
وزارت امور خارجه و يا سازمانهای امنيتی
شکايت کند که چرا در پرداخت کمکهای

،سياسی خود فروختهبه نيروهای “ بالعوض“
 ونيروی سياسی آنها را مد نظر قرار نداده 

 و تبعيض قايل شده اند؟اندبدنبال رقيب رفته 
اين شکايت مستند بر چه اسناد قضائی است؟
مراجع از ما بهتران موظف نيستند و هيچ
قانونی آنها را موظف نمی کند که اين کمکها

.دهندرا بيک سازمان کمونيستی و يا انقالبی ب
برعکس دست آنها در دادن اين کمکها باز
است و بر اساس توافق با سازمان مفروض و
با عزيز دردانه های خود و ارزيابی از

مواضع غير انقالبی و يا آشفته و يا روشِن
اين. ضد انقالبی آنها صورت می گيرد

سازمانها بايد در طی دوره ای اعتماد اين
بايد. اشندمراجع امنيتی را جلب کرده ب

سفيهانه است. اطمينان خاطر به آنها داده باشند
اگر چنانچه جنايتکارانه نباشد که ما ماهيت اين

آنچه در نوع. دو نوع يارانه ها را مخلوط کنيم
دوم يارانه است در نوع اول بهای خيانت نام
دارد و امپرياليستها جائی نمی خوابند که آب

ه اين يارانه ها راالبته آنها نيز ک. زيرشان رود
می گيرند بخوبی واقفند که دستمزد خيانت

ولی برای توجيه. خويش را دريافت می کنند
خيانت به اين استدالالت بند تنبانی که گويا

ما می.  متوسل می گردند“ استکمک کمک“
پرسيم عقل سالم چه حکم می کند؟ آيا کمکی
که شما از روی خلوص وجدان و نيت پاک

که از گرسنگی در مرکز شهر بهبيک گدا 
ینگدائی مشغول است می کنيد تا از بی خانما

و بی غذائی نميرد با کمکی که امپرياليسم
 ميليون دالر برای دادن به٨٥آمريکا به مقدار 

١٥اپوزيسيون ايران و وزارت خارجه هلند با 
ميليون يورو برای مصرف هزينه های

ن کردهاپوزيسيون خود فروخته ايران تعيي
“کمک“ همان است يکی است؟ آيا اين کمک

 بود تا اين تفاوت را“تئوريسين“ آيا بايد .است
  نفهميد؟    

عده ای برای توجيه دريافت يارانه های
امپرياليستی پای شغل و کار حرفه ای را به

آنها مدعی می شوند که يک. ميان می کشند
ايرانی که راننده تاکسی است به علت شغل

 نمی تواند ميان مسافرين انقالبی و ياخويش
ضد انقالبی انتخاب به عمل آورد و راننده
تاکسی حق ندارد از مسافر قبل از رساندن وی
به مقصد نخست اعتقاد ايدئولوژيک و يا نوع
حرفه وی را بپرسد تا در باره نقل و انتقال وی

قانون وی را موظف کرده است. تصميم بگيرد
که طالب نقل و انتقال باکه هر مسافری را 

 راننده وی را به مقصد مورد،تاکسی است
آنوقت پيروزمندانه می. تقاضايش برساند

پرسند آيا حال اگر راننده تاکسی ای يک
نماينده بزرگ امپرياليست را سوار کرد و وی
را به مقصد رساند و کرايه خويش را همراه
با انعام از وی سترد آيا وی نوکر و جاسوس

مپرياليست است؟ آنها می پرسند اگر يکا
مهندس معمار شرکتی باز کرد و از وی
خواستند که ويالئی برای يک مرتجع بسازد آيا
وی موظف است به علت مرتجع بودن مشتری
از دادن طرح ويال سرباز زند؟ پرولتاريا که
طرح ويال نمی خواهد؟ همه آنها که خانه می

لتی و وزارتخانه، يا ادارات دوخواهند بسازند
که به محل و جا نياز دارندها و نظاير آنها 

کسانی هستند که دستشان به دهانشان می رسد
و باين جهت به شرکت معماری و يا مهندسی

مراجعه.. .برق و يا ماشين آالت و مکانيک و
مقتضيات. می کنند تا کارشان را راه بياندازند

مند وشغلی ايجاب می کند که مهندس و يا کار
کارگر مربوطه بدون توجه به ماهيت سفارش

  دسيسه های رنگارنگ امپرياليستها عليه مردم ايران را برمال کنيم 

در. دهند کار حرفه ای خويش را انجام دهد
آنها. غير اين صورت از گرسنگی می ميرد

حتی با خوشحالی از اين نوع استدالل کوبنده و
همه فهم خويش گامی بزرگتر بر می دارند و
می گويند ما در دنيائی زندگی می کنيم که تمام

 آيا،اساس بهره کشی استوار استنظم آن بر 
بايد هر فعاليتی را به اين بهانه که گويا بنحوی
در جهت تقويت مجموعه نظام استثماری و
استعماری است تقبيح کنيم؟ اينکه پيشنهاد
گرسنگی و تشنگی دادن و رفتن به عهد حجر

آنها سپس رويشان را به سمت شما!. است
  يد؟ وي گبرگردانده و می گويند حاال چی می

ما بدون اينکه جا بخوريم می گوئيم در مقابل
ما نيز با شما. حرف منطقی ما حرفی نداريم
ما فقط نمی. در اين زمينه ها هم عقيده ايم

فهميم که به چه مناسبت در اين بحثها پای
بديهيات برای بغرنج کردن مسايل به ميان می

  . آيد
مما می گوئيم چرا تالش می شود که عقل سال

ما می گوئيم کاله و عقل خود. اجاره داده شود
ما می گوئيم خردمندی را به. را قاضی کنيم

آيا يک. جای جارزدن و شعار دادن بگذاريم
،، پزشک اطفال، مهندس مکانيکمهندس برق

،، کارگر نانوا، راننده تاکسیمهندس معمار
می تواند به بهانه مقتضياتزن خانه دار 

 امنيتی پنهان و آشکارشغلی از سازمانهای
 آيا اگر به آن مهندس معمارکمک دريافت کند؟

که کار معمولی خويش را طبيعتا می کند
پيشنهادی دادند که به ايران نقب بزند تا
جاسوسان امپرياليستها بتوانند از طريق نقب
ايشان به ايران روند و در ازای آن مزد خوبی

پيشنهاد رادريافت کند آيا اجباری دارد که اين 
بپذيرد و در خدمت اين پيشنهاد درآيد؟ مگر
حق انتخاب با مهندس معمار نيست؟ مگر

 يک پيشنهاد روشن همدستی،پيشنهاد به وی
، مگر مهندسبا امپرياليستها و مرتجعين نيست

معمار مغز خر خورده که نمی فهمد منظور از
اين طرح چه می باشد؟ اگر اين مهندس معمار

د را پذيرفت و اجرت گزافش را هماين پيشنها
گرفت می تواند خود را به کوچه علی چپ
.بزند که من کار حرفه ای خودم را می کردم

اگر بيک پزشک که سوگند!. شتر ديدی نديدی
خورده بيماران را درمان کرده به کار معمولی
خويش بپردازد و به آنها صرفنظر از همه

د پيشنهادمواردی که ذکر شده است ياری رسان
چشم“ عمل مقدس قصاص“کردند برای انجام 

سالم يک نفر را از کاسه بدر آورد حق دارد
اين پزشک اين کار را که مغاير نفس حرفه
پزشکی است با استناد به توانائيهای حرفه ای
خود به انجام برساند و در فردای انقالب

مسئوليتهای حرفه ايش استناد هکارش را ب
ر اينجا نيز حق انتخاب باد. توجيه کند؟

اين پزشک. پزشک است و نه با شکنجه گر
اگر. است که بايد با عقل سالم تصميم بگيرد

بيک مهندس مکانيک پيشنهاد شد طرح شالقی
را بريزد که نرم و انعطاف پذير بوده و

 ١٠در صفحه  ادامه...خاصيت فنری داشته
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است 

  ...يارانه های امپرياليستی 
 درد نسبت به شرايط عادی  باشد و ده برابر

توليد کند و موجب خونريزی نشود آيا اين
مکانيک می تواند به بهانه کار حرفه ای
.ساختن آالت و ادوات شکنجه را توجيه کند؟
آيا اين مهندس مکانيک محق است به استناد به
توانائی های شغلی اين سفارش را بپذيرد؟
فرق است ميان سفارشاتی که عمومی است و
سفارشاتی که خصوصی است و انتخاب آن
.تنها با شما نيست با طرف مقابل هم هست
شما اگر روزنامه نگاريد نمی توانيد به بهانه

در تائيد، مقتضات شغلی دروغگوئی کنيد
تجاوز به عراق و کشتار وحشيانه امپرياليسم
آمريکا در منطقه بنويسيد و مردم را فريب

نگار نيستيد مزدورآنوقت شما روزنامه . دهيد
وزارت جنگ آمريکا و يا وزارت خارجه و
يا وزارت امنيت ملی آمريکا هستيد نظير

از اين گذشته شغل. کيهان لندن سلطنت طلب
مشاغلی هستند که بالواسطه با. داريم تا شغل

قدرت سياسی و مراکز قدرت در تماسند و
مشاغلی. بنحوی خود مشاغل سياسی هستند

افکار و افکار عمومی سر و کارهستند که با 
دارند و بر نظريه مردم مستقيما تاثير می

، تعلق، روزنامه نگاریگذارند مانند نويسندگی
به جامعه ادبی و يا هنری و شايد بشود گفت

فی که با مسايل روبنائی جامعه سر و کارِرِح
 در.می گنجند“ معنويات“دارند و در مقوله 

،انبداری طبقاتیاين عرصه ها رنگ و بوی ج
 سريعا متجلی میاحساس مسئوليت اجتماعی

رکش نيز سريعتر صورت می گيردشود و َد
تا نصب يک کليد برق توسط يک مهندس

نيست“ طبقاتی“کليدی که بخودی خود . برق
سرکوب“و يا “ یقدرت سياس“و برای اعمال 

 دامنه تاثير.به کار نمی رود“ و توطئه
فرماتورسنصب تران، اجتماعی يک کليد برق

و يا ساختن يک آچار پيچ گوشتی پنج پر بجای
چهارپر و يا نقل يک مسافر مرتجع به
نزديکترين فاحشه خانه محل از کوتاه ترين
راه را نمی شود با عمق تاثير يک مقاله
سياسی و افشاء گرانه در مورد حاکميت ايران
و يا ماهيت امپرياليسم و يا در دفاع موذيانه از

.مپرياليسم و تجاوز آن به ايران يکسان گرفتا
 قياس نادرستی است و مانند قياس،اين مقايسه

وقتی در حرفه. ميان فيل و فنجان است
روزنامه نگاری در مورد حوادث روز و يا

بی“وقايع ورزشی بنويسيد می توانيد به 
 فعاليتهای خويش تکيه کنيد ولی“طرفی

الت شمازمانيکه بوئی از سياست از مقا
برخاست آنوقت يک انتخاب اجتماعی ميان

زيرا. نظريات سياسی و ماال طبقاتی کرده ايد
سياست. که سياست بيان متمرکز اقتصاد است

بيان قدرت. در مرکز مسايل قرار می گيرد
کليد برق و. بيان نيروی اجتماعی است. است

  .          آچار پيچ گوشتی نيست
شم و رو باشد کهچقدر يک تشکل بايد بی چ

خودفروشی و درآغوشی با امپرياليستهای
استقالل“سبيل از بناگوش در رفته را 

حزب“به سرنوشت .  جا بزند“سياسی

پرولتاريا و افشاء گری دشمنان اين طبقه با
تجربه روزانه خود توده طبقه کارگر استفاده
کنند و نه  اينکه با رهبران فاسد اين اتحاديه ها

اين فرق همان فرق ميان افشاءگری. کنار آيند
ت در اتحاديهشرک. و همدستی و زد و بند است

 يک کار تشريفاتی و بی هدف،های کارگری
نيست اين شرکت برای انجام هدفی انقالبی

وقتی هدف افشاءگرانه را. صورت می گيرد
برداريد و کنار بگذاريد صرف شرکت برای

اين همان کاری. گاوبندی با ارتجاع  است
است که مزدوران اپوزيسيون تقلبی در ايران

ا مدعی اجرای حقوق بشروقتی شم. می کنند
در ايران شديد ولی سرکوب حقوق بشر در
آمريکا و عراق و افغانستان و لبنان و بويژه
فلسطين را زير سبيلی در کرديد روشن است
که شما در خدمت منافع امپرياليستها گام بر

شما. شما مدافع حقوق بشر نيستيد. می داريد
رند ازآلت دست امپرياليستها هستيد که قصد دا
وقتی. حقوق بشر ابزار اسارت سياسی بسازند

 ايران“حزب دموکرات کردستان“شما مانند 
تجاوز به عراق را تائيد کرديد و مدعی شديد
که خلق کرد در عراق به حقوق خويش دست
پيدا کرده است و بايد برای ما سرمشق باشد
آنوقت شما ماال خواهان حمله به ايران می

دموکراسی“ برای استقرار شويد و می گوئيد
و نحقق حقوق بشر و خواستهای خلقهای

به“ آزاديبخش آمريکا“حمله ارتش “ ايران
  . ايران واجب است

همين استدالل را دشمنان لنينيسم با شرکت در
لنينيستها بر. پارلمانهای بورژوائی می کنند

اين نظرند که در شرايطی که جنبش طبقه
ر نيست و در افقکارگر از اعتالء برخوردا

مبارزه اميدی به آن نمی رود که ما با اوج اين
، به سخن ديگر زمانيکهمبارزه روبرو شويم

جنبش کارگری در حال عقب نشينی و دشمن
 است شرکت در پارلماندر اوج قدرت

بورژوازی مغايرتی با کسب قدرت سياسی و
زيرا اين، سرنگونی رژيم بورژوائی ندارد

تهای مناسب تبليغاتی میشرکت به ما فرص
سکوی خطابه جديدی برای تبليغات در. دهد

، تا سياست خويش را بهاختيار ما می گذارد
پيش ببريم و کارگران و تمام خلق را نسبت به
مسايل بغرنجی که طرح می شود آگاه گردانيم

اين استفاده از. و دستهای مرتجعين را رو کنيم
ی بورژوائیامکانات قانونی است که دموکراس

می توان از اين. در اختيار ما می گذارد
، برای تاخيرکرسی خطابه برای تحميق افکار

، برای ايجاد سردرگمی و ياس پروریانقالب
استفاده کرد و يا می توان اين کرسی خطابه را

، بسيج، آموزش دادندر خدمت افشاءگری
مردم در خارج پارلمان مورد بهره برداری

 شرايطی که همه شرايط عينی ودر. قرار داد
ذهنی برای تحول انقالبی فراهم نشده است
کمونيستها بايد بتوانند از تريبون پارلمان نيز
برای کار افشاء  گرانه  و بسيج طبقه کارگر و

نمايندگان در. آموزش وی استفاده کنند
 نمايندگان حزب هستند و فراکسيون،پارلمان

  ١١صفحه ادامه در ...حزب در پارلمان

استقالل“که با “ کمونيست کارگری ايران
هم سياستهای امپرياليستها و“ سياسی

صهيونيستها را در اقصی نقاط جهان مورد
 به ماهيت اينتائيد قرار می دهد نگاه کنيد تا

  .خودفروشيها پی ببريد
ايرانی تباری در“ کمونيستهای نوين“در قديم 
 که از فروشگاههایا شده بودندداروپا پي

 برای توجيه اين عمل.بزرگ دزدی می کردند
نکوهيده خويش می گفتند که ما با امپرياليسم

اين کاالهائی که ما می ربائيم. مبارزه می کنيم
مان است که در حال پسبخشی از نفت خود
آنها برای توجيه راهزنی. گرفتن آنها هستيم

خويش به مصادرهای انقالبی گروههای
چريکی استناد می کردند که برای انقالب به
پول نياز داشتند و به بانکهای ايران دستبرد

فرق ماهوی اين دو عمل گرچه از. می زدند
 در آن،نظر نتيجه عينی يکی بنظر می رسد

 که يکی اين کار را برای منافع شخصیاست
و ديگری اين کار را برای منافع عمومی انجام

يکی جانش را قهرمانانه می گذارد تا. می داد
سايرين در رفاه و آسايش و با حيثيت زندگی
کنند و ديگری برای جانش و جان جانانش بهر
بی حيثيتی برای پر کردن جيب پولش تن در

از شرافت ديگران مايهمی داد و بی شرمانه 
مرتبا در“ کمونيستهای نوين“اين . می گذارد

  . بودند“امپرياليسم“حال مبارزه با 
.ما امروز نيز با اين وضعيت روبرو هستيم

 سه چيز“لنينيسم“عده ای هستند که از 
شرکت در اتحاديه های زرد و. آموخته اند
،، شرکت در پارلمانهای بورژوائیارتجاعی

 دشمن و مبارزه با بيماری کودکیمصالحه با
هر وقت شما می خواهيد مچ آنها را.  چپروی

بگيريد فورا به لنين که همواره عليه اش
  . مبارزه کرده اند متوسل می شوند

آری لنين هميشه از شرکت کارگران و فعالين
کمونيست در اتحاديه های زرد کارگری دفاع

نمیولی هرگز از اين شرکت اين را . می کرد
فهميد که بايد با رهبران مرتجع و خود
فروخته اتحاديه های کارگری عليه طبقه
کارگر به بند و بست نشست و طبقه کارگر را

لنين معتقد بود که اتحاديه های. به بيراهه برد
کارگری مرکز تجمع توده های طبقه کارگر
است که هنوز به اين اتحاديه های زرد ايمان

ران اين اتحاديه ها راه میبدنبال رهب. دارند
افتند و هنوز نتوانسته اند به منافع طبقاتی

اين وضعيت واقعی است و. خويش آگاه شوند
لنينيسم به ما می. با آرزو قابل تغيير نيست

آموزد که بايد در جائی که اکثريت توده
کارگران حضور دارند و امکان تماس ما با

دف کهآنها فراهم است شرکت کنيم با اين ه
طبقه کارگر را با طرح شعارهای درست و
فعاليت صميمانه خويش از زير نفوذ رهبران
فاسد اتحاديه های کارگری زرد بدر آوريم و

تاکتيک لنين يک. به سوی سوسياليسم بکشانيم
تاکتيک انقالبی برای نزديکی طبقه کارگر به
سوسياليسم و تدارک سرنگونی سرمايه داری

تها اين بود و هست که ازهدف لنينيس. است
واقعيت اتحاديه کارگری برای آموزش
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

سوم اينکه نيروئی که به مصالحه. خطر نيفتد
دست می زند و يا يارانه می گيرد نبايد آنرا و
شرايط دريافت آنرا از مردم کتمان کند زيرا

ياری“هر لحظه می تواند مورد شانتاژ 
 قرار گيرد و تحت فشار به هر خيانتی“دهنده

ياری“مراجع دست و دلباز . تن در دهد
خود با ديدگان باز ناظر اين“ دهنده

هستند و سبب آنرا خوب درک“ پنهانکاری“
 نيروئی که کمک می گيرد بايد هر.می کنند

لحظه بتواند بطور مستدل در مقابل توده ها
ه پوشیظاهر شود و بدون شرمساری و پرد
، داليلدر محتوی مصالحه خويش صحبت کند

اين کمکها و ضرورت آنرا ودريافت 
چهارم. چگونگی مصرف آنرا توضيح دهد

اين است که اصوليت انقالبی و اصوليت
نمی شود از اسرائيل کمک. سياسی حفظ شود

مالی گرفت و پذيرفت که اسرائيل ديگر
 و، تروريست و نژاد پرست نيستصهيونيست

.ر باره ماهيت اسرائيل بيکدفعه سکوت کردد
نمی شود از امپرياليسم آمريکا و آلمان کمک
مالی گرفت و پذيرفت که آمريکا و آلمان ديگر
امپرياليست نيستند و نبايد عليه آنها به مبارزه

چنين نقض اصول. ضد امپرياليستی دست زد
حتی هويت و علت وجودی مورد کمک را به

 و اين پرسش را مطرحزير پرسش می برد
می کند که اين گروه و يا سازمان برای چه
اساسا مبارزه می کند؟ برای اينکه از
امپرياليستها حقوق بگيرد؟ اگر صرف کمک
مالی گرفتن به هدف تبديل شود و اهداف
انقالبی را تحت الشعاع قرار دهد آنوقت می
توان حتی از جمهوری اسالمی نيز تقاضای

کمک کمک“آنوقت تئوری . دکمک مالی نمو
ماهيت زرد و ارتجاعی خويش را“ است

  .بخوبی نشان می دهد
اگر نيروهائی فاقد اين حداقل شرايط هستند
هرگونه مصالحه آنها با ارتجاع و دشمن

وقتی. طبقاتی خيانت ملی و طبقاتی است
در“ حزب کمونيست کارگری ايران“

مصوبات خود مدعی می شود که يک طرف
ه با دولتها و کسب کمکهای مالی استمذاکر

انسان را بی اختيار بياد آن ضرب المثل
 چيه که کله پاچهرچهمو“فارسی که می گويد 

می اندازد که می خواهد برود با“ اش باشد
با حقوق“ شيطان بزرگ“ و “ببر کاغذی“

 موشی در.مساوی مذاکره و مصالحه کند
در. ، خرگوشی در مقابل گرگمقابل پلنگ

موجب خنده و“ تئوريک“واقع اين استنادات 
 که برای فريب اعضاء حزبتمسخر می گردد

و تامين مالی کادرهای درجه يک و طايفه
 اين در حقيقت نمای خيانت و خود.حاکم است

نمی شود با. فروشی و نوکر صفتی است
سازمان امنيت ممالک امپرياليست
صهيونيستی مذاکره کرد و با قول و قرار از

         .آنها کمک مالی گرفت
امپرياليستها در مورد ايران طبيعتا برنامه ای

آنها برای. دارند که مشغول تحقق آن هستند
  ۵ادامه در صفحه ...تحقق اين برنامه 

“مصالحه انقالبی“وزارتخانه های خارجه 
سخن بر سر شرايطی است که بود و. کنيد

.ته استنبود شما به اين مصالحه وابس
ممکن.  به آن خيانت استِ مصالحه بدون نياز

است وضعيتی به وجود آيد که شما برای اينکه
خطر بالفعل بزرگتری را دفع کنيد با نيروهای

اين. ارتجاعی و دشمنان طبقاتی مصالحه کنيد
کاری بود که همه احزاب کمونيست در جنگ
جهانی دوم انجام دادند و برای دفع تجاوز

و فاشيستها با همه نيروهای غيرنازيها 
پرولتری از جمله بورژواهائی که خواهان
اخراج اشغالگران بودند ولی همه آنها هوادار
استثمار کارگران بودند بر اساس جبهه واحدی

همه نهضتهای ضد فاشيستی. به توافق رسيدند
در سطوح باالتر می. بر اين اساس تشکيل شد

 و يا“انکايچکچ“ و “مائو“توان از مصالحه 
 سخن“ريبن تروپ“، “مولوتف“قرار داد 

البته هيچکدام از اين مصالحه ها با روح. راند
روح. تسليم طلبی و نفی مبارزه طبقاتی نبود

انقالبی بر همه اين سازش ها سايه انداخته بود
زيرا که کمونيستها با استفاده از اين تاکتيک
دشمن عمده را تضعيف کردند و گامهای

.زرگی در جهت پيروزی پرولتاريا برداشتندب
در تمام اين مصالحه های تاريخی منافع دراز
 .مدت و انقالبی طبقه کارگر مد نظر بوده است
يکی از شرايط واقعی مصالحه اين است که
نيروی مترقی يک جنبش اجتماعی باشد در
ميان توده ها ريشه دوانده باشد و از حمايت

د تا در عرصه مصالحهتوده ای برخوردار باش
بتواند برگ برنده ای در دست بدارد و به
اتکاء اين حمايت مردمی امکان مانور و ديکته

در عمل ما می. شرايط مصالحه را داشته باشد
،، در ويتنامبينيم که چه در جنبش فلسطين

، چين و شوروی و يا در، الئوسکامبوج
وی، فرانسه و ايتاليا و يونان و يوگسالاسپانيا

در جنگ جهانی دوم.. و بلژيک و هلند و
ولی. نظاير آنها اين زمينه فراهم بوده است

اگر کسی اين شرايط را نداشته باشد و با يک
صفحه اينترنت و افتتاح يک دکان سياسی در
حاليکه تعداد اعضايش از انگشتان دست
تجاوز نمی کند و فاقد نفوذ و وجهه ميان مردم

، با دست و پشتيش نباشدبوده و متکی به خو
، آنوقت دستی راخالی به خدمت اربابان رود

که برای گدائی دراز کرده است حتی دست
کارش دريافت. مصالحه نمی توان ناميد

اجرت جاسوسی است و در آمدن در خدمت
مسخره است که. نيروی امپرياليستی است

افراد و گروهای ناچيز و بی چيز در اطاقهای
انهای جاسوسی و وزارتخانه هایانتظار سازم

بيگانه صف بکشند تا نوبتشان برای پول
گرفتن برسد و آنوقت اين عمل شنيع را کاری

“لنينيسم“انقالبی جلوه داده و به آنرا به 
. نه لنينيسم است“نوکريسم“ اين .منتسب کنند

دوم اينکه بود و نبود اين نيروها نبايد وابسته
له کسب کمکهایبه اين همکاريها و از جم

هر جنبشی بايد اساسا بر نيروی. مالی باشد
خود متکی باشد و حياتش با قطع اين کمکها به

  ...يارانه های امپرياليستی
شرکت در پارلمان.  تابع تصميات حزبی است

بورژوازی گامی در خدمت سرنگونی رژيم
بورژوائی در شرايط فروکش جنبش کارگری

کسی که اين هدف را در مقابل خود. است
، کسی که به حزبيت و تابعيتنداشته باشد

فراکسيون حزبی از تصميمات حزب اعتقادی
نداشته باشد آن کس فقط برای همدستی با
ارتجاع و فريب طبقه کارگر و ايجاد توهم در
.طبقه کارگر در پارلمان شرکت می کند

 برای سازشکاری،شرکت در پارلمان اين عده
و کنار آمدن با دشمن طبقاتی و ايجاد توهم به

اين از ريشه با. پارلمانتاريسم بورژوائی است
اگر قرار باشد در. دلنينيسم مغايرت دار

پارلمان نمايندگان انقالب به زير نظريات ضد
انقالب امضاء بگذارند و ماهيت طبقاتی

، آنوقت ناچارند يارويدادها را بر مال نکنند
، بربيفتند“ اسالمگرايان“بدام مبارزه بر ضد 

،، لبنان، عراقتجاوز امپرياليستها به افغانستان
وريسمسومالی صحه بگذارند و هم تر

صهيونيسم را بپذيرند و جنبش مقاومت
اين نمايندگان تنها به. فلسطين را تخطئه کنند

اظهار نظرات ژورناليستی می پردازند که
برای کسی قابل فهم نباشد و اسلحه مبارزه

سياستشان فرار از. طبقاتی نگردد
.موضعگيری روشن و رهنمودهای قاطع است

 و نه کبابسياست آنها سياست نه سيخ بسوزد
هم هوادار سرنگونی جمهوری اسالمی. است

اند و هم مخالف امپرياليسها که می خواهند
.بيايند جمهوری اسالمی را سرنگون کنند
مواضع آنها همواره پا در هواست و راه فرار

ولی. را از در عقب برای خود باز می گذارند
.در عمل راه حلی به توده ها ارائه نمی دهند

. آنها جنبه تشريفاتی داردشعارهای
امپرياليستهای با تجربه که حافظه تاريخی
قدرتمندی دارند و از شمامه تيزی

 مزايا و حقوق آنها را که به،برخوردارند
سياستهای امپرياليستی خدمت می کنند مد نظر

طبيعتا شرکت در پارلمانهای. قرار می دهند
بورژوائی از نظر کمونيستها هم آوازی با

  . ايندگان بورژوازی و نظريات آنها نيستنم
لنين می گفت اگر راهزنی گريبان شما را
گرفت و خواست شما را به قتل برساند ولی از
شما برای انصراف از تصميمش تقاضای باج
کرد و در عوض شما را به حال خودتان رها

در. کرد آنوقت بايد با راهزن مصالحه کنيد
ت که شما ازاينجا سخن بر سر شرايطی اس

نيروی ضعيفی در مقايسه با ارتجاع روبرو
شما در. هستيد و امکان مقابله با وی را نداريد

شرايطی هستيد که به خريدن زمان و تنفس
بيشتر نياز داريد تا خود را برای رهائی قطعی

سفيهانه است. از دست همه راهزنان آماده کنيد
اگر گردن کلفتی کنيد و جان خود را ازدست

در. بدهيد بدون آنکه چيزی بدست آورده باشيد
لنين. اينجا مصالحه به شما تحميل شده است

هرگز نگفته است بدون احساس نياز به خفت
تن در دهيد و با سازمانهای امنيتی و
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امپرياليسم و استفاده از 
  ابزار مذهب

پيرامون نزاع شيعه و سنی
  تاريخچه امر در بعد ازانقالب

بخاطر آوريد مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی
آنروزها هنوز آقای. جمهوری اسالمی را

منتظری نايب امام خمينی بود و دارای ارج و
 علت همين نزديکی با اربابايشان به. قربی بود

قدرت رياست مجلس خبرگان قانون اساسی را
همين آقای. بعهده گرفته بود و يکه تازی می کرد

منتظری که امروز پشم و پيله اش ريخته است و
گاه و گداری تجويز دموکراسی و آزادی و حتی
آزادی زندانيان سياسی را می کند در آن روزها

 اش پشيزی ارزش“برادران سنی“حتی برای 
ايشان پيشنادی را برای تصويب به. قايل نبود

مجلس خبرگان ارائه داد که محتوی آن تفرقه
افکنانه و خطرناک بود و اگر پا در ميانی
معاونش بهشتی نبود معلوم نبود چه وضعيت

ايشان سنگی را. خطرناکی در ايران پديد می آمد
ل در پیبه داخل چاه انداخته بودند که صدها عاق

آن بودند آنرا بی سر و صدا و بدون آبروريزی
مضمون پيشنهاد ايشان اين بود که. بيرون بيآورند

 شيعه اثنیبرحق بايد دين رسمی کشور مذهب
مسخره بودن اين پيشنهاد در آن بود. عشری باشد

می گذاشت و از “برحق“ تکيه را بر  که
ا و و نمايندگان ارامنه و آسوريه“برادران سنی“

يهوديان می خواست که به اين بند قانون اساسی
وضعيت مضحکی که پديد آمده. رای موافق دهند

  ۶ادامه در صفحه ...بود همه را دستپاچه

حزب واحد طبقه"حزب کارايران"نشريه " توفان."يستهای ايران استنشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنين: سخنی با خوانندگان
نظريات و. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. کارگر ايران است

 ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضتمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از. پيشنهادات خودرا برای ما ارسال داريد
به ما کمک مالی رسانيد، زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند. کمونيستی حمايت کنيد

 .انيم آن را بدست همگان برسانيمدر توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه گزافپست مانع از آن است که بتو.نيازمنديم

يارانه های امپرياليستی به اپوزيسيون تقلبی ايران و 
“توفان“نظر 

بوی پول که می. شم اميد داشتن به سخاوتمندی امپرياليستها گرم شده استاخيرا  مجددا بازار چ
عده ای بجای محکوم کردن اين سياست. آيد بازار استداللهای گوناگون نيز ُگل می کند

امپرياليستی و محکوم کردن سازمانها و يا گروههائی که سرشان به آخور امپرياليستها و
ه های خارجه و داخله آنها وصل است و برای سير کردنسازمانهای امنيتی غرب و وزارتخان

، میمی کنند تا زمينه اسارت خلقهای ايران را فراهم آورند“ انقالبی“شکم خود تئوری بافی 
کی در تاريخ به سبک باستانشناسان پيدا کند تا يارانه های امپرياليستی را بهگردند تا استدالل

،اين دريوزگان سياسی که به زشتی اعمال خود واقفند. ينداستناد آن مشابهات تاريخی توجيه نما
معلوم نيست.  می گيرند“بالعوض“شرم دارند به مردم ايران بگويند که از امپرياليستها کمکهای 

اگر اين وابستگی مالی امر خوب و پسنديده و منطقی است چرا آنها دريافت آنرا رسما و
ع بر نمی خيزند تا سايرين نيز از اين موقعيت خوب وجسورانه اعالم نمی کنند و از آن به دفا

؟ حسادت نمی تواند جايز باشد زيرا کيسهاست استفاده کنند“ بنفع انقالب ايران“مناسب که حتما 
واضح است امر. امپرياليستها پر از پول است و برای همه اين دريوزگان سياسی کفايت می کند

 ناشی از ماهيت زشتی،شفافيت در مقابل امپرياليستها و آشکاری و ،پنهانکاری در مقابل خلق
اين عده همان کسانی هستند که نمی فهمند برای خنثی کردن دسيسه های امپرياليسم. عمل است

عده ای حتی برای. بايد با امپرياليسم و طرحهای وی به مقابله برخاست و آنها را افشاء کرد
 لنينيستها و“تئوری من در آوردی“ديده امپرياليسم را اينکه يارانه امپرياليستی را مطهر کنند پ

برای آنها جنگ در عراق و سرکوب.  جلوه داده و از دولت آمريکا سخن می رانند“استالينيستها“
 مرداد و کودتای٢٨ کره و يا کودتای خائنانه ، الئوس،، کامبوج، تجاوز به ويتنامنهضت فلسطين

واتماال و برزيل و يا همدستی با هيتلر و نازيها از طريقدر اندونزی و شيلی و آرژانتين و گ
  و نظاير آنها همه ناشی از حضور روسای جمهور“ردُف“ و “اوپل“، “جنرال موتور“شرکت 

سی آنها بوده است و نه ناشی از ماهيت تجاوزکارانهنامناسب آمريکا در قدرت و يا اشتباهات سيا
وقتی امپرياليسمی به لباس دمکرات آراسته شد و نقاب آزاديخواهی و حقوق. امپرياليسم آمريکا

 آنوقت اخاذی کردن، در سراسر جهان گرديد“یاسالم سياس“بشر به چهره زد و مدعی مبارزه با 
،شرمساری بدنبال ندارد، عوامفريبی نيست نيستخفت ، از اين هيوالی متعفن نيز جرم نيست

  . است“خدمت مردم“در “ انقالبی“عملی ،  است“جامعه باز“زيرا حمايت از 
 ميليون دالر در اختيار اپوزيسيون٨٥از وقتی که امپرياليسم آمريکا رسما اعالم کرده است که 

فتاده اند تا امپرياليستها را که مار بيکاره براه ا،تقلبی ايران می گذارد همه ايرانيهای خود فروخته
حقوق“البته واضح است که خيانت به ايران تحت نام تحقق .  کنند“سرکيسه“خورده افعی شده اند 

تساوی“، مبارزه برای “دموکراسی و آزادی“ و اجرا و استقرار “حقوق اقليتهای قومی“ و “بشر
 صورت می“دموکراتيک در ايرانخواستها و حقوق “، و در يک کالم تحقق “حقوق زن و مرد

آنها از. هيچ خائن و وطن فروشی حاضر نيست واقعيت خيانت خويش را آشکار کند. گيرد
، ازکمبودهای جامعه ايران که مسئوليت مستقيمش بر گردن رژيم مرتجع جمهوری اسالمی است

 لگدمالحقوق مسلم مردم ايران که توسط رژيم ارتجاعی و ضد دموکراتيک جمهوری اسالمی
 امپرياليستها نيز که باين عده.خويش را پر کنند می شود سود جسته آنرا بهانه کرده تا جيبهای

يارانه می دهند نامهای آنها را يادداشت می کنند و تصاوير و صدای آنها را ضبط می کنند تا در
 آنها را به،نکارزمان مناسب با تحت فشار قرار دادن آنها و تهديد به انتشار اسناد غير قابل ا

در شوروی امروز نيز پس از فروپاشی. ب. گ. همه جاسوسان کا. کارهای ديگر نيز وادارند
سازمانهای امنيتی هرگز حاضر نيستند. باقی مانده اند. ب. گ. امپراتوری شوروی جاسوسان کا

 آمدن بدامان مردمتنها راه رهائی اين افراد يا سازمانها. اين خوراکهای لذيذ را براحتی رها سازند
و اعتراف به گناهان خويش و طلب استغفار است تا برای هميشه از گزند دشمنان در امان بمانند

در درون. ب. گ. ما اين نظر را روزی در مورد جاسوسان کا. و دسيسه های آنها را خنثی کنند
ر مورد ساير سازمانهاحزب توده ايران و سازمان فدائيان اکثريت بيان کرديم و امروز نيز آنرا د

  ٨ادامه در صفحه ...سازمانهای جاسوسی غرب نيز همان روش دستگاههای. بيان می کنيم

Toufan        حساب بانکی 
Postbank Hamburg 
BLZ:20110022KontoNr.:573302600  
Germany 

  96580346-069آلمان)فاکس(شماره دورنگار

  org.toufan.www.             صفحه توفان در شبکه جهانی اينترنت  org.toufan@toufanنشانی پست الکترونيکی  

Workers of all countries, 
unite! 

Toufan

توفان
Central Organ of the 

Party of Labour of Iran
 

 

No. 85–Mar. 2007 

Toufan        آدرس 
Postfach 103825 
60108 Frankfurt  
Germany 


