
 

  

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

حزب کار ايران و سند
تسليم خيانت خفت
آور جمهوری اسالمی
در زمينه استفاده از

  انرژی هسته ای
  تاريخ خيانت حاکميت

رژيم جمهوری  اسالمی سرانجام همانگونه که
هایانتظار ميرفت در مقابل فشار امپرياليست

اروپائی و آمريکائی و عامل مهم صهيونيسم در
سياست جهانی به يک عقب نشينی ننگين تن داد
و بزير يک معاهده ننگين به نحو نفرت انگيز و

  .شرم آوری امضاء گذارد
در تاريخ ايران لحظات سياهی وجود داشته است
که داغ ننگ آن بر پيشانی طبقات حاکمه وقت

 ما از اين لحظاتحک شده است و مردم ميهن
انعقاد. تاريخی با تلخی و نفرت سخن ميرانند

معاهده ننگين گلستان و ترکمانچای توسط
پادشاهان قاجار برهبری روحانيت مرتجع با
تزارهای روس و از جمله جدا کردن بخش شمال
آذربايجان از ايران و يا قرار داد ننگين وثوق

 رضاالدوله در خدمت امپرياليست انگلستان که
خان قزاق با زور شمشير برای تحقق آن دفاع
ميکرد و يا تمديد قرارداد استعماری نفت

 توسط سر سلسله دودمان پهلوی با“دارسی“
٢٨امپرياليست انگلستان و سپس کودتای خائنانه 

مرداد تا نفت ملی شده ايران را در همدستی با
 وکاشانیهللا روحانيت مرتجع برهبری آيت ا

ه منفور مجددا به امپرياليستهایمحمد رضا شا
در قالب کنسرسيوم نفت... ان و، انگلستآمريکا
 از نقاط تاريک و دردناک تاريخ کشور،ببخشند
  .ماست

انقالب شکوهمند بهمن با اين انگيزه مردمی
صورت گرفت که يکبار برای هميشه به اين
خيانتها پايان داده شود و مردم ميهن ما از هر

 بتوانند با غرور و سربلندی ازملتی که باشند
  .دستآوردهای انقالب در همه جهان سخن بگويند
زير غصب رهبری انقالب و گمراهی آن در

-مذهبيها و توده ای-، ملیتوجهات روحانيت
  ٢بقيه در صفحه  ...   کار را اکثريتيها

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

کمونيستها و تجزيه طلبی
هفتمين کنفرانس سراسری حزب کمونيست
البلشويک شوروی  بنام کنفرانس آوريل در س

در اين کنفرانس لنين خاطر.  تشکيل شد١٩١٧
دهر، سرمايه داران و خنشان ساخت که مالکان

وازی از سياست ستم ملی تزاريسم پشتيبانیژبور
ستم ملی به آنان امکان ميدهد که امتيازات. ميکنند

طبقاتی خود را نگاه دارند و در بين کارگران
نين درل. منسوب به اقوام مختلف تفرقه بياندازند

عين اينکه برای تمام ملل روسيه حق جدائی و
تشکيل دولتهای مستقل را برسميت ميشناخت تاکيد

دف وی از اين کار تامين همبستگیه هميکرد ک
وی اشاره مينمود که. کارگران ملل مختلف ميباشد

برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ملتها بوسيله
ن جدائی اينخود آنها را نبايد با مسئله صالح بود

حزب بايد مسئله را در. و يا آن ملت اشتباه کرد
هر مورد مشخص از ديدگاه تکامل اجتماعی و
 .منافع مبارزه پرولتاريا در راه سوسياليسم حل کند

که “خود مختاری فرهنگی ملی“در اين کنفرانس 
ران يک محل وگموجب تفرقه مصنوعی بين کار

کارگران باحتی يک کارخانه  و تقويت ارتباط 
 را،فرهنگ بورژوائی ملتهای جداگانه ميشود

در قطعنامه کنفرانس منظور شد که. محکوم نمود
منافع طبقه کارگر الزام ميکند که کارگران تمام

، تعاونی، سنديکائیملتها  در سازمانهای سياسی
تنها“. واحدی گرد آيند و فرهنگی پرولترِی

 سازماناينگونه در آميختن ملتهای مختلف در
های واحد است که به پرولتاريا امکان  ميدهد
پيروزمندانه عليه سرمايه بين المللی و ناسيوناليسم

، ص١، جلد اه هقطعنام(“بورژوازی مبارزه کند
٤٤٩.(  

درس از اين تجربه ملی اين است که ملتهای
منطقه بايد خواهان حق خود تعيينی سرنوشت

 قوایمردم عراق بدست خودشان و نه بدست
  . استعمارگر باشند

درس از اين تجربه ملی اين است که ملتهای
منطقه بايد خواهان حق خود تعيينی سرنوشت
مردم فلسطين بدست خودشان و نه بدست قوای

  استعمارگر صهيونيسم باشند
همه آن کسانيکه خواهان ادامه استعمار در عراق

نظری به. نطقه اندم، دشمنان مردم و فلسطين اند
اسيونال شونيستهای کرد عراقی و ايرانین

آنها يک پارچه برای کشتار قومی مردم. بيافکنيد
عرب عراق و فلسطين هلهله ميکنند و دست

آنها تمام صفات نکوهيده و ضد بشری و. ميزنند
، بی فرهنگی و نابينائی سياسیتوحش آدمخوارانه

خويش را در پس نقاب حق تعيين سرنوشت خلق
ای سياسی فکره ه، اين بيچاررده اندکرد پنهان ک

ميکنند که امپرياليسم و صهيونيسم برای ملت کرد
احترامی قايل است و حقوقی را اساسا برای آنها

آنها نميفهمند که قصابان. برسميت ميشناسد
امپرياليست در منطقه به شاگرد سالخ نياز دارند
و اين کردهای خود فروخته عراقی و ايرانی که

، اين شغلوری بيگانه افتخار ميکنندبه مزد
 اين خود فروختگان کرد.پذيرفته اندرا “ شريف“

، بافاقد شرافت ملی اند زيرا با قاتالن خلق کرد
، با کسانيکه گازهای سمی و بمبهایيهاائآمريک

ناپالم در اختيار صدام حسين گذاردند تا دهات
کردستان را در زمان حکومت پهلويها در ايران

کمونيستها و. اک يکسان کنند همدست شده اندبا خ
نيروهای انقالبی ايران هرگز با اين تجريه طلبی

 صهيونيستی در منطقه–و دسيسه امپرياليستی 
برای ايجاد يک اسرائيل دوم موافق نيستند و با
اين تفکر ارتجاعی که ستون پنجم ارتجاع در

روشن است. منطقه است با تمام قوا پيکار ميکنند
که اين پيکار را بايد نخست از نظر نظری به
پيش برد تا دست مزدوران امپرياليسم و

تا خودفروختگان. صهيونيسم در منطقه باز شود
مدستیه هکرد عراقی و ايرانی ناچار شوند معاهد

با امپرياليسم و صهيونيسم را از زير عبای
خويش بدر آورند تا خلق کرد اين رهبران خود

بايد روشن کرد که اين. ناسدفروخته را بش
به“ سيا“و “ موساد“رهبران خائن با سازمان 

تژی خويشامذاکره نشسته و از آنها خطوط استر
  .را دريافت ميکنند

اخيرا رهبر حزب دموکرات کردستان ايران پيام
تبريک بيشرمانه ای برای تشکر از کمکهای
جرج واکر بوش به اين حزب بخاطر انتخاب

مهه هدر حاليک.   کرده استمجددش ارسال
،، انقالبی، آزاديخواه، دموکراتنيروهای مترقی

در جهان از انتخاب مجدد اين نماينده صلحدوست
گستاخ کنسرنهای نفتی و تسليحاتی ابراز انزجار

 دموکرات کردستانبو يا نگرانی ميکنند حز
.ايران خوشحال است و ابراز مسرت ميکند

ين جهت است کهمسرت اين حزب مسلما از ا
آنها از مدتها قبل با عمال سازمان امنيت آمريکا
به توافقاتی برای خرابکاری در منطقه رسيده و
از کمکهای مالی سخاوتمندانه آنها بر عليه

آنها مسرورند زيرا. خلقهای منطقه برخوردارند
امپرياليستها و صهيونيستها به تيز کردن چاقوی

نها بخشی ازآ. سالخی آنها اشتغال دارند
استراتژی تفرقه افکنانه امپرياليسم و صهيونيسم
در منطقه اند که عواملشان از مدتها قبل در

  .اسرائيل و آمريکا تعليم گرفته اند
حزب دموکرات کردستان ايران از همان روزی
که به تجزيه يوگسالوی صحه گذارد و بر فاجعه

و کوزوو چشم بست و مستعمره شدنبوسنی 
، پا بهو اسلونی را زير سبيلی رد کرداسی وکر

، اعالم همدستی بااين سراشيب خطرناک گذارد
جرج واکر بوش در منطقه آغاز اين فعاليتها

دريدن. ، اعالم رسمی اين فعاليت استنيست
  . پرده حجب و حياست

متاسفانه نيروهای اپوزيسيون دموکرات و
انقالبی ايران با اين جريان ارتجاعی به مماشات
مشغولند و فکر ميکنند بايد به آنها امتياز دهند و
.يا سخنی نگويند که به گوشه قبای آنها بر بخورد
مبارزه برای رفع ستم ملی هرگز همدستی با

حال آنکه سياست. امپرياليسم و ارتجاع نيست
 برای اينکه،  سياست مبارزه مداوم است،صحيح

اين جريان ارتجاعی و تجزيه طلب موفق نشود
رفع“خلق کرد را فريب داده و آنها را به بهانه 

به سالخ خانه آمريکائيها ببرد بايد آنها“ ستم ملی
.را در يک کارزار بزرگ تبليغاتی افشاء کرد
فقط از طريق بسيج خلق کرد و نيروهای مترقی
و انقالبی کرد است که ميتوان اين دسيسه

رااگر ميدان . امپرياليستی را در منطقه خشکاند
بدست تبليغات ارتجاعی حزب دموکرات
کردستان ايران بدهيم  و خود سکوت را پيشه
کنيم در خدمت سياست جرج واکر بوش و آريل

برپائی يک. شارون در منطقه عمل کرده ايم
کارزار افشاءگرانه بسياری از کردهای صميمی
و انقالبی را متوجه نتايج خطرناک سياستی که

ردستان ايران بعهدهرهبری حزب دموکرات ک
اين وظيفه نيروهای. گرفته است خواهد کرد

انقالبی ايران است که بياری خلق کرد بشتابند و
  ٩  در صفحه   بقيه... آنها را در اين پيکار
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اساس آن سنگ بر روی سنگ بند نيست تا يک
، تا يک اصل داوریاصل اعتباری جهانی
اساسا يک قرارداد را. جهانی ارتقاء داده اند

مدعی شدنميتوان يکطرفه ملغی نمود و سرخود 
که بندهائی از اين قرار داد که به مزاج ما خوش
نميآيد و تا موقعيکه به مزاج ما خوش نمی آيد در

اين اصل قانون. مورد ايران فاقد اعتبار است
جنگل است و به مصداق اين ميماند که با زبان

ست می خوایه ههمينه ک“ :شعبان بی مخ بگوئيم
  .“بخواه نمی خوای نخواه

ا سخن بر سر حقی است که ميخواهنددر اين ج
، بر سر حقی است کهبه زور از ايران بگيرند 

و نه آنطور که جلوهبناحق ميخواهند ضايع کنند 
ميدهند تالششان برای آن باشد تا ايران به

  . تعهدات بين المللی خود پايبندی داشته باشد
اين حقيقتی است که با شعبده بازی وارونه جلوه

  .ميدهند
م جمهوری اسالمی نيز که يک رژيم ضدرژي

مردمی است و به آن چه که فکر نميکند منافع
ملی ايران است عالقه ای نشان نميدهد تا مردم

هر چه مردم در. ميهن ما به واقعيت امر پی برند
، امکان مانور آنها برای زدبی خبری باقی بمانند

 رژيمی که متکی بر.وبندهای جهانی بيشتر است
 نباشد سرانجام در آغوش امپرياليسم میمردمش

افتد و اين آريل شارون است که بايد علی خامنه
ای را بر زانوش بنشاند و بر گردنش دست
اندازد و بر محاسن بی ريش هاشمی رفسنجانی

.       دست محبت بکشداکبرگويانهللا ، ابی عمامه
  

   استراتژيکیيک پيروز
مپرياليستها وتسليم جمهوری اسالمی در مقابل ا

جبهه سائی مالهای مرتجع و خود فروخته در
مقابل نمايندگان خاخام ها و اسقفها تنها شکستی

، شکستی برای همه ممالکبرای ايران نيست
و يا زير سلطه“ دنيای سومی“، “غير متعهد“

اين شکست يک شکست. مالی امپرياليستی است
استراتژيک برای همه اين ممالک در عرصه

 است و طبيعتا يک پيروزی استراتژيکجهان
امپرياليستها يکی از. برای امپرياليستهاست

ای مهم بين المللی را با اين ترتيب ازه همعاهد
درجه اعتبار ساقط کردند و سرنوشت فنآوری
هسته ای و تامين انرژی اتمی در آتيه را برای
ممالک جهان به اميال آزمندانه جهانی خويش

 با ايران يک نزاع اصولی و نهنزاع. گره زدند
ايران ميتوانست با مقاومت خويش نه. منفرد بود

تنها از غرور ملی و حيثيت کشور ما حمايت کند
بلکه پرچم رهبری مبارزه ساير ممالک را در
مقابل زورگوئی و شاخ و شانه کشی امپرياليستی

رژيم خائن جمهوری اسالمی در. بدوش کشد
دم ايران اين فرصتخدمت خيانت ملی به مر

گرانبهای تاريخی را نظير ساير فرصتهای
تنها سرنگونی اين رژيم. تاريخی از دست داد

است که ميتواند نظير چنين فرصتهای تاريخی را
  .در اختيار مردم ميهن ما قرار دهد

  
  توجيه خيانت و رياکاری

که در مذاکره با طرفهای رژيم جمهوری اسالم
ستعماری آنها را پذيرفتهاروپائی تمامی شروط ا

و از حق برسميت شناخته ايران در عين اعجاب
جهانيان صرفنظر نموده است حال برای توجيه

تقبل آن را خيانت خود به تعهداتی که اروپائيها
يکی نيست به اين احمقها. نموده اند تکيه ميکند

  ٣بقيه در صفحه  ...  بگويد نقض پيمان

نيز آنرا امضاء کرده است به صراحت قيد شده
که امضاء کنندگان اين سند از حق استفاده از
فنآوری هسته ای مشروط بر صلح آميز بودن آن

 اين، مضموننبه حقوقیاز نظر ج. برخوردارند
کشور ما ايران و نه تنها. بند کامال روشن است

مه ممالک جهان که فاقد بمب اتمیه هايران بلک
هستند و اين پيمان را امضاء کرده اند از اين حق
برخوردارند که به فن آوری هسته ای دست پيدا

نوز به آنه هبرسميت شناختن اين حق البت. کنند
ن ممالک موظف و يا مجبورندمفهوم نيست که اي

اين امری. که به فنآوری هسته ای دست يابند
ولی اين حق برای آنها محفوظ. داوطلبانه است

اگر کشوری از اين حق. است و محفوظ ميماند
استفاده. ..، سياسی و يا اقتصادی وخود بهر دليل

مان کشوره هنميکند امری خصوصی و مربوط ب
  . مفروض است
ر زمان رژيم سلطنت و چه در زمانايران چه د

رژيم جمهوری اسالمی با استناد به اين حق که
ای بين المللی برايش برسميته هدر معاهد

، به تحقيقات در اين عرصهشناخته شده است
  .دست زده است

امپرياليستها  وصهيونيستها که از دست يابی
ايرانی ها به اين فن آوری ناراضی اند و به

ون سعی ميکنند در کار پژوهشهایانواع گوناگ
ا راه ه، همه دسيسدانشمندان ايرانی اخالل کنند

کنترل شده و “دموکرات“ای ه هبياری رسان
جهانی عمومی بکار گرفته اند تاسانسور شده 

  .حقايق را قلب کنند و افکار عمومی بسازند
آنها از ايران با بيشرمی و با تحکم و آمرانه

باين لُُ. ود صرفنظر کندميخواهند که از حق خ
  .کالم امپرياليستهاست

وقتی شما به تبليغات عظيم بين المللی
، سلطنت طلبان، صهيونيستهاامپرياليستها
“ب کمونيست کارگریحز“، اسرائيلی-آمريکائی

و جاسوسانپيروان و مريدان منصور حکمت 
ريز و درشت خلق و ضد خلق گوش فرا ميدهيد

ونه اين آموزش ديدگاندر حيرت ميمانيد که چگ
حرفه ای حقايق را وارونه جلوه ميدهند تو گوئی
ايران قراردادهای بين المللی را به زير پا گذارده
است و حال بايد به اين علت مورد مواخذه قرار

  .گيرد
واقعيت اين است که ايران به استناد معاهده بين
المللی منع گسترش سالحهای هسته ای قصد دارد

.رد به فن آوری هسته ای دست پيدا کندو حق دا
اين حق را همه امضاء کنندگان و حتی همين
زورگويان جهانی برای ايران برسميت شناخته

حال امپرياليستها ميخواهند که ايران از اين. اند
حق خود در درجه نخست داوطلبانه صرفنظر

آنها ميخواهند برای ايران قاعده خاصی. کند
با اين قاعده خاص همه ممالکطبيعتا . بتراشند

جهان که اين قرارداد را امضاء کرده اند مخالفند
زيرا آنرا تحديد حقوق ملی ممالک خود نيز تلقی

اگر بشود مشتی گردن کلفت بين المللی. ميکنند
بندی از يک قرار داد برسميت شناخته جهانی را

 درنيانون و قي، مواز، سنت عرفبرخالف
، چراملغی قلمداد کنندمورد يک کشور خاص 

در مورد ساير ممالک قادر به چنين اعمالی
؟ آنگاه پرسش اين است که اعتبار سايرنباشند

مواد اين قرارداد و يا ساير قراردادهای جهانی
اگر امروز اين بند در مورد تا به چه حد است؟

ايران معتبر نيست فردا کدام قرارداد در مورد
ر است و قابل استنادايران از اعتبار برخوردا

امپرياليستها و صهيونيستها همان قانون. ميباشد
جنگل اسالمی را که در ايران حاکم  است و بر

  ...حزب کار ايران و سند تسليم
به جائی رسانده است که يک ننگ بزرگ

رژيم جمهوری اسالمی. رار ميشودتاريخی تک
همانگونه که حزب ما بارها پيشگوئی کرد به
ننگ خيانت ملی تن در داد و بزير سند رقيت

رژيم جمهوری اسالم. ايران امضاء گذارد
بيشرمانه پذيرفت تا از حق مردم ايران در دست

اين امر يکی. يابی با فنآوری اتمی دست بشويد
ريخ معاصرايران استاز بزرگترين خيانتهای تا

  .و ابعاد تاريخی آن هنوز نا روشن است
جالب است که رژيم وقيح جمهوری اسالمی
دست شستن از فنآوری هسته ای و به سخن ديگر
تسليم بالعوض و ننگين در مقابل دشمنان که
نتيجه تحميل بالواسطه امپرياليسم و صهيونيسم

.کند اعالم مي“داوطلبانه“به ايران است را امری 
رژيمی که تا ماه اکتبر گذشته از قول آقای حسين
موسويان دبير کميته سياست خارجی شورای
عالی امنيت ملی و نماينده پيشين ايران در آژانس

ايران“ : بين المللی خالی می بست و می گفت
 حقوقزهر  پيشنهادی را که شامل محروميت ا

زمشروع و قانونی اش در زمينه بهره مندی ا
در“ آوری صلح آميز هسته ای باشد رد ميکندفن

ماه نوامبر با سرافکندگی و خفت با توقف تلغيظ
اورانيوم  در قرارداد موافقت کرد و به زير آن

آنها تسليم و توقف را با شيوه .امضاء گذارد
 غنی سازی اورانيوم جلوه“تعليق“آخوندی 
تو گوئی در عرصه سياست هم ميشود. ميدهند

آنها مفاهيم را برای کتمان. ی کردروضه خوان
  . خيانتی که مرتکب شده اند تغيير داده اند

خاتمی رئيس جمهور ايران در آستانه گردهمآئی
هيچکس نميتواند حق“: پاريس و وين اعالم کرد

قانونی دستيابی به تکنولوژی هسته ای را از ما
 نه ملت اجازه ميدهد و نه دولت از اين.بگيرد

  .“ور ملی توام شده است ميگذردحق که با غر
اين کلمات توخالی را با اعمال آخوندهای

نبايد از يک دولت اسالمی. خيانتکار مقايسه کنيد
که فاقد هرگونه عرق ملی است انتظار داشت از

همين آخوندها بودند که. غرور ملی به خود ببالد
فريب خلقهر دو را “ دموکراتيک ملی“

ملی اين خونبهای مجلس شورای .ميدانستند
انقالب بزرگ مشروطيت را به مجلس عمامه

، پرچمبسر مشروعه چيان اسالمی بدل کردند
 و با هر آنچهتاخت زدند پرچم اسالمی املی را ب

مليت و ملی داشت بهايرانی و نام ايران و 
 روحانيت همواره پان.مبارزه برخاستند

هاستناد ب. اسالميست بوده و نميتواند ملی باشد
 تجلی دوروئی و عوامفريبی“غرور ملی“

  .  آنهاست
و ديديم که دولت جمهوری اسالمی چگونه از
غرور ملی اش گذشت و روسپی صفتانه خويش

  . را در آغوش امپرياليستهای اروپائی افکند
حزب ما در همين متن بنام طبقه کارگر و
خلقهای ايران اعالم ميکند که اين سند را که يک

 و تهديدژ است و در تحت شانتاریسند استعما
.ناسدد آمده است برسميت نميشوبين المللی بوج

اين سند ناقض حقوق برسميت شناخته بين المللی
برای ايران است و از نظر حزب ما مردود و

امضاء کنندگان اين سند بايد. باطل اعالم ميگردد
در دادگاه خلق بعنوان جاسوس و خائن و دشمن

  .اکمه شده و مجازات شوندمردم ايران مح
 ی جهاننقض حق ايران و نقض قرارداِد

   در قرار داد
در پيمان منع گسترش سالحهای اتمی که ايران

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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امتيازی که ما از آنها ميگيريم گذاشتن نامش
گفته ميشود که ما را. عبده بازی و خيانت استش

به يک کميسيون بی ارزش ميبرند و در اطاقهای
پشت کميسيون به ما ميگويند مواظب باشيد که
صدايتان در نيآيد که زبانتان را از قفای سرتان

به ما خواهند گفت در اين کميسيون. بدر ميآوريم
ذاردن به ما امضاء بدهيد که با زير پا گ،تحقيقی

حق خودتان در مورد پژوهشهای مستقل هسته
ای موافق بوده ايد و اين بند از روز نخست به
.نادرستی در اين قرارداد گنجانده شده بوده است
گفته ميشود که حاضرند به ما وعده دهند که با
قيمت گزاف سوخت اتمی ما را تامين کنند
مشروط  براينکه ما تضمين دهيم که وابستگی را

يعنی حاضريم آنچه را. ه استقالل ترجيح ميدهيمب
که خودمان ميتوانيم با قيمت نازل و بطور غير
مشروط تهيه کنيم با بهای گزاف و با تهديد و

به ما گفته. فشار و تحقير از امپرياليستها بخريم
ميشود که بايد مانند بچه آدم بنشينيم و در مورد

نطقه طرفامنيت مورد عالقه امپرياليستها در م
توگوئی امنيت منطقه اساسا. صحبت آنها باشيم

بدون حضور ما عملی است که آنرا بعنوان تحفه
اين درماندگان امپرياليست. ای به ما هديه ميکنند

که وامانده و واخورده اند با ژست طلبکار به
، خيانت کارحضور ما ميآيند و رژيم فاسد

ها وا و تهديده هتوصيجمهوری اسالمی تمامی 
اينست ماهيت. اوامر آنها را ذليالنه می پذيرد

  .امتيازات امپرياليستی
  
  

  ايران تافته جدا بافته 
کسانيکه اخبار چند ماه اخير را تعقيب کرده اند
حتما متوجه شده اند که ممالک کره جنوبی و
برزيل عليرغم امضاء پيمان منع گسترش
سالحهای هسته ای در صدد تهيه مخفی غنی

آنها در اين زمينه. ی اورانيوم بوده اندساز
سالهاست که به فعاليت اشتغال دارند و از
بازرسی آژانس جهانی انرژی اتمی نيز ممانعت

  .کرد ه اند
برنامه اتمی کره جنوبی که در همکاری با
شرکتهای غربی تدوين شده است به مراتب

اين. پيشرفته تر از برنامه اتمی کره شمالی است
حکومت. شامل جنبه نظامی نيز ميشودپيشرفت 

 نيروگاه اتمی که در حال توليدند١٢سئول از 
 نيروگاه اتمی در دست ساختمان٦. استفاده ميکند

رژيم کره جنوبی بر اساس گزارس منابع. هستند
ای اتمی مصرف شدهه ه تن زبال٢٧مطلع غربی 

 کالهک اتمی از٣٣٧٥دارد که برای ساختن 
اخيرا بر مال شد. کفايت ميکنندپلوتونيوم موجود 

که دانشمندان کره جنوبی در پی غنی سازی
اورانيم برای ساختن بمب اتمی هستند که حتی

بر. مورد تائيد رژيم کره جنوبی هم قرار گرفت
اساس گزارش منابع مطلع دانشمندان کره جنوبی

 ميلی گرم اورانيوم غنی شده از اورانيوم٢٠٠
ورانيوم غنی شده از ميلی گرم ا٧٠٠ و ٢٣٥

اين عمل در حالی. پلوتونيوم به کف آورده اند
صورت گرفته است که ارتش آمريکا هنوز کره
جنوبی را در اشغال خود دارد و در اين کشور
حضور داشته و همه فعاليتهای نظامی و هسته
ای کره جنوبی را مستقيما زير نظر دارد و اين

حهای اتمیکشور نه تنها پيمان منع گسترش سال
، امضای امضاء نموده است١٩٧٥را در سال 

.ه استتخود را در زير پروتکل الحاقی نيز گذاش
ولی هيچکدام از اين عوامل مانع آن نشده که به

آقای محمد. اين عمل غير قانونی دست نزند

البرادعی نيز حاضر نشده است با استناد به
بندهای پروتکل الحاقی ارتشی از کارشناسان
آژانس انرژی اتمی را به کره جنوبی برای
تحقيقات و دادن گزارش به شورای امنيت

، نباشد که غرضسازمان  ملل متحد گسيل دارد
و مرضی در کار باشد و خدائی نکرده استثنائی

  . حقيقتا تاتر کاملی بازی ميشود. در ميان باشد
همه اين اطالعاتی که امروز بر مال شده است را

مهه هميتوانند با مراجعه ب“ توفان“خوانندگان 
کنند ولی امپرياليستهای آمريکامنابع غربی پيدا 

ترجيح ميدهند سرشان را زير برف کنند و به
.دروغ فقط از خطر ايران و کره شمالی دم بزنند
آنها بر تسليحات عظيم نيروهای ارتش دست
نشانده کره جنوبی چشم پوشيده اند و دستيابی آنها

.انش هسته ای مورد تائيد قرار ميدهندرا به د
دولت کره جنوبی در روز روشن و به تائيد همه
منابع کارشناسانه قرار داد منع گسترش
سالحهای هسته ای و پروتکل الحاقی را نقض
کرده است و بطور پنهانی به غنی کردن

سازمان انرژی اتمی در. اورانيوم پرداخته است
ی بجای اينکه پروندهوين به رهبری آقای البرادع

مربوط به کره جنوبی را بخاطر اين نقض آشکار
با توليد سری اورانيوم غنی شده به شورای
امنيت سازمان ملل ارجاع دهد بر عکس آن عمل

وی در گزارش خود عليرغم تائيد بر اين. ميکند
امر که اقدام کره جنوبی نقض پيمان شورای

تمی کم اهميت ماده امقدار“ :امنيت است مينويسد
بود و دليلی وجود ندارد که آزمايشات اعالم شده

  .      “ادامه يابند
کره جنوبی پس  از آنکه. استدالل جالبی است

دستش رو شده است برای کم اهميت جلوه دادن
پژوهشهای دامنه دار و گستره اش در عرصه
غنی سازی اورانيوم اعتراف کرده است که در

ه دانشگاهی به تحقيقاتیاين عرصه فقط از جنب
دست زده اند که به علت بی اهميتی آنرا به

معذالک آقای. اطالع مقامات مسئول نرسانده اند
، تالشیالبرادعی اين اعتراف را ناديده گرفته

برای زير نظر گرفتن پژوهشهای کره جنوبی
 و برای ايجاد فشار بين المللی به کرهنکرده

تمی خود را رو کند وای اه هجنوبی تا تمام برنام
بازرسان بين المللی بيطرف را برای نظارت و
،کنترل تاسيسات خويش به  کره جنوبی راه دهد

ایه ه شما با هيچ کارزار رسان.وارد نميکند
گروهی جهانی بر عليه کره جنوبی اين ناقض

  پيمان شورای امنيت روبرو نيستيد؟
 غيراينکه ماده اتمی بدست آمده ناچيز بوده و يا

نوز روشنه هاين گفت. ناچيز امر ثانوی است
نميکند که کره جنوبی چقدر از اين ماده قابل بمب

ناچيز بودن امر کامال. سازی را توليد کرده است
ده کيلو در مقابل هزار کيلو ناچيز. نسبی است

است ولی ده کيلو ماده غنی شده اورانيوم که با
رنوشتآن بشود بمب اتمی توليد کرد برای س

آقای البرادعی. مردم جهان امر ناچيزی نيست
که نقش مشکوکی در اين آژانس بازی ميکند و
گزارش سطح تحقيقات هسته ای ايران را برای
اسرائيليها هديه برد و به دلداری آنها پرداخت
برای فريب جهانيان اضافه ميکند که ما دليلی
نداريم که کره جنوبی به آزمايشات خود ادامه

شما تحقيق نکرده چگونه به اين! شگفتا. هدد
نتيجه رسيده ايد که دليلی نداريد؟ همه شواهد دال
بر اين است که کره جنوبی اين کار غير قانونی
را کرده است و در آينده نيز به آن ادامه ميدهد و
طبيعی آن است که بايد به تمام اقدامات آتی کره

  ۴بقيه در صفحه  ... جنوبی با شک و

 پشتيبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمايت از استعمار است

   ...حزب کار ايران و سند تسليم
 منع گسترش سالحهای اتمی توسط اروپائيها
بهترين دليل بر رياکاری و عدم صميميت

آنها به تعهد خود در مورد پيمان فوق نه. آنهاست
و تنها پايبند نبوده و نيستند حتی از ايران به زور

تهديد خواسته اند تا با انصراف از حق خود نفس
به ايناستناد . اين تعهد را به زير پا بگذارد

تعهدات بدون پشتوانه نظامی حرف پوچی بيش
اين را رژيمی قبول ميکند که خود. نبوده و نيست

را در مورد تاريخ معاصر ايران به حماقت زده
مگر اين امپرياليست آلمان و شرکت. است

زيمنس نبود که از تکميل ساختمان نيروگاه اتمی
بوشهر سرباز زد؟ چه تحولی صورت گرفته که

.د نسبت به اين امپرياليست ايجاد اعتماد کندباي
امپرياليستها کدام تعهدی. اين درس تاريخ است

  !ا؟ هيچ تعهدی ررا تقبل کرده اند
گفته ميشود که محاصره اقتصادی ايران پايان
ميپذيرد و ما ميتوانيم به سازمان تجارت جهانی

  .بپيونديم
رژيم جمهوری اسالمی هنوز مرکب خيانت

ک نشده در پی خيانت جديدی است ونخستش خش
ميخواهد دالرهای نفتی يعنی اين ذخاير ثروت
مردم ايران را که در اثر افزايش بهای نفت
انباشت شده به بهانه از بين رفتن تحريمهای
اقتصادی به حلق تجار محترم بازار و طرفهای
امپرياليست آنها سرازير کند تا با توسل به

.های ارزی را باال آورندواردات ته کيسه در آمد
در کنار آن همه مرزهای اقتصادی و سياسی و
جغرافيائی ايران را بر روی هجوم و غارت بی

ای شرکتهای فرامليتی بگشايند تاه هحساب سرماي
به حراج ايران پرادخته و فقر و فالکت را برای

ما. اکثريت عظيم مردم کشور ما فراهم آورند
ن سرمايه و نقشبارها در مورد جهانی شد

استعماری و اهرم غارت امپرياليستی بنام
 صحبت کرد ه ايم و“سازمان تجارت جهانی“

قصد نداريم اين مقاله را به آن عرصه گسترش
 بدانند“نتوفا“مهم آن است که خوانندگان . دهيم

که آنچه رژيم  جمهوری اسالمی بنام کسب
نت خياد، امتياز نيست امضاء سنامتياز جا ميزند
  .ديگری است

گفته ميشود که اروپائيان تقبل کرده اند که
قراردادی تجارتی ميان ايران و اتحاديه اروپا به

يک، از شرکت ايران در امضاء برسانند
مربوط به اصالحات در زمينهکاری کميسيون 
 وسالحهای اتمی حمايت کنندگسترش پيمان منع 

ظربا ايران در عرصه امنيت منطقه به تبادل ن
به ايران وعده بدهند که سوخت اتمی. پردازند

ایه ه وعدی به اين سياهه. ايران را تامين کنند
سرخرمن و بی سروته توجه کنيد تا پی به ماهيت

معلوم. امتيازات امپرياليستها به ايران ببريد
نيست رژيم جمهوری اسالمی با چه بی شرمی
آخوندی حاضر است اين خزعبالت امپرياليستی

.ا بعنوان کسب امتياز به خورد مردم دهدر
امپرياليستها هر کدام برای بستن قراردادهای نان

بين آلمان و. و آبدار با ايران صف کشيده اند
فرانسه و انگليس و ايتاليا و حتی اسپانيا در اين

آنها. عرصه با يکديگر رقابت بسيار شديد است
مترصدند که تحريمهای اقتصادی عليه ايران

حرص و آز. ايان يابد تا فورا دست بکار شوندپ
آنها پايانی ندارد و آنها را به حالت خفگی کشانده

آنوقت طمع بی پايان و روزشماری کردن. است
ر چه زودتر به داخل ايرانه هامپرياليستها را ک

بپرند و قرارداد امضاء کنند را به حساب
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راق هستيمعماخواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور   

   ...زب کار ايران و سند تسليمح
همين آقای. و نه برعکس ترديد بر خورد شود 

البرادعی که برای ميهن ما  کوچکترين مدرکی
پيدا نکرده است که به نقض قرارداد منع
سالحهای هسته ای دست زده است قصد دارد
پرونده ايران را به شورای امنيت سازمان ملل

يران پرداخته وبفرستد تا به محاصره اقتصادی ا
زمينه سازی ذهنی تجاوز نظامی امپرياليستها و

اگر پيدا. صهيونيستها را به ايران فراهم آورند
کردن مدرک در مورد کره جنوبی به تبرئه اين

پيدا نکردن در مورد ايران ، کشور منجر ميشود
اين. استن  محکوميت آاست که سندمدرک 

دالالتاين همان است. همان دادگاه بلخ است
مسخره ای است که دروغگويان جهانی نظير
تونی بلر و جرج واکر بوش در مورد عراق

در آن زمان اصرار ميکردند که عدم. ميگفتند
يافتن سالحهای هسته ای در عراق نه دليلی بر
فقدان آن بلکه دليلی بر خوب پنهان کردن آن

مه ابناءه هاين همان منطق مذهبی است ک. است
.ارند مگر بی گناهی آنها ثابت شودبشر گناهک
را دست بسته و به پا“ گناهکاران“در گذشته 

سنگ بسته به آب ميانداختند تا با نجات خود
اگر تلف. بيگناهی خويش را به اثبات برسانند

ميشدند که گناهکار بودند و اگر خود را نجات
.ميدادند بی گناهی خويش را به اثبات ميرسانند

ين نوع داوری پشيزی ارزشروشن است که ا
هيچ پا به سنگ. ندارد و فاقد محتوی حقيقی است

بسته ای قادر نبود بی گناهی خويش را ثابت کند
و کليسای کاتوليک از اين راه به ثروتهای
.سرشار رسيد و بنام مذهب به اخاذی مشغول شد
همين منطق مذهبی مزورانه را امپرياليستها و

داف آزمندانه خويشصهيونيستها به خدمت اه
  .گرفته اند

وضع در مورد کشور برزيل نيز بهتر از اين
برزيل به فعاليت در زمينه غنی سازی. نيست

اورانيوم ادامه ميدهد و از بازرسی تاسيسات
هسته ای خود توسط باند محمد البرادعی به حق

آنها ماهها بر سر بازرسی تاسيسات. جلو ميگيرد
 درResende  “دهرزن“هسته ای برزيل در 

 Rio de Janeiro“ريودو ژانيرو“نزديکی شهر 
  با بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی چانه

ناراحتی آژانس بين المللی انرژی اتمی از. زدند
اين جهت بود که پافشاری برزيل در ممانعت از
بازرسی تاسيسات اتمی اش مواضع بين المللی

که ميخواستند هرايران را تقويت کند اين بود 
طور شده با کره جنوبی و برزيل تا قبل از
مذاکرات با ايران در وين در ماه نوامبر امسال

همه ميدانند که دولت برزيل سالها. کنار بيايند
برنامه ساختن بمب اتمی را داشت و در اين

تنها پس از. عرصه دانش فراوان کسب کرد
ه اين از ادام١٩٨٥تغيير رژيم برزيل در سال 

سابق بر اين آنها. برنامه به ظاهر دست برداشت
 درصد تالش٩٥برای اورانيوم غنی شده 

ميکردند که برای ساختن بمب اتم ضروری است
 در صد که٥و حال برای اورانيوم غنی شده 

با. سوخت نيروگاههای هسته ای را تامين ميکند
 درصدی٥همان دستگاههائی که ميشود اورانيوم 

 درصد نيز توليد٩٥رد ميتوان اورانيوم توليد ک
دولت برزيل نيز همان حرفی را ميزند که. کرد

دولت ايران ميزند با توجه به اينکه دولت برزيل
از سابقه بيشتر و غنی تری در مورد ساختن
بمب اتمی برخوردار بوده و ظاهرا بايد

دولت برزيل حاضر نشده. باشد“ خطرناکتر“
ت اتمی خويش را کهای سوخه هاست که چرخ

 يک ميليارد دالر برای٨٠در سالهای دهه 
ساخت و تکاملش سرمايه گذاری کرده است به

خطر“بازرسان سازمان انرژی اتمی به بهانه 
آنها حاضرند اطالعاتی در. نشان دهد“ جاسوسی

اختيار آژانس قرار دهند که به ادعای خودشان
زبرای نتيجه گيری در مورد ماهيت صلح آمي
پژوهشهای هسته ای در برزيل برای آژانس

بر اساس محاسبه. انرژی اتمی بايد کافی باشد
دولت برزيل نيروگاههای هسته ای تامين انرژی

 ميليون١٢ ساالنه مبلغ ٢٠٠٨در برزيل از سال 
  .دالر به خزانه مملکت سود واريز ميکنند

آژانس انرژی اتمی که قصد دارد قبل از تکميل
ان و کره شمالی پرونده برزيل راپرونده اير

الپوشانی کند بزبان محمد البرادعی اعالم کرده
است آژانس با دولت برزيل به اين توافق رسيده

 را انجام دهد و همزمانشبازرسيهاي“: است که
  .“با آن به نيازهای دولت برزيل توجه کند

يعنی هر وقت دولت. اين جمله يعنی کشک
ار گرفت که بهبرزيل نيازش بر اين قر

بازرسيهای آژانس اجازه دهد آنها مجازند برای
.صرف چای و شيرينی به ريو دوژانيرو بروند
طبيعتا آنها ترجيح ميدهند که اين سفر در فصل

  . زمستان نيم کره شمالی باشد
آژانس بين المللی انرژی اتمی حاضر نيست تحت
فشار امپرياليستها و صهيونيستها حقوقی را که

ی کره جنوبی و يا برزيل برسميت شناختهبرا
آقای. است در مورد ايران نيز برسميت بشناسد

محمد البرادعی که کارگزار امپرياليستهاست و
برای جاسوسی آنها ميآيد با در جيب بغل داشتن
اين دو توافقنامه با کره جنوبی و برزيل به وين
رفته است تا آنرا بر عليه نمايندگان بزدل و حقير
جمهوری اسالمی که برای هر خيانتی آماده اند

  . بکار گيرد
 ماه نوامبر امسال بود که١٣در همين تاريخ 

اتحاديه اروپا ساختن يک نيروگاه مدرن اتمی را
 در کشورOlkiluoto  “اولکيلوئوتو“در شهر 

در اين توصيه نامه دبير. فنالند توصيه کرد
 Loyola  اتحاديه اروپا آقای لويوال دو پاالسيو

de Palacioاين“:                   ابراز ميدارد
پروژه نشان ميدهد که انرژی اتمی يک گزينش

وط بر اينکهرجالب و اقتصادی باقی ميماند مش
اين گزينش جالب و. “از آن بدرستی استفاده شود

اقتصادی ظاهرا فقط بايد برای اروپائيها باشد و
 آن مرجعی هم.انه برای ايرانيها و کره شماليه

که تشخيص ميدهد اين استفاده بدرستی صورت
گرفته يا خير يک مرجع امپرياليستی اروپائی
است و مصالح عاليه امپرياليسم را مد نظر قرار

م رژيمه هاين است واقعيتی ک. خواهد داد
جمهوری اسالمی و هم ساير دشمنان مردم ايران

.  دارنداز انظار عمومی و از چشم مردم پنهان مي
  

ماهيت آژانس انرژی هسته ای 
شواهد نشان ميدهد اين آژانس که در بدو امر
برای ياری به ممالک جهان که در پی دست يابی

، بوجود آمدهصلح آميز به انرژی هسته ای بودند
پليس بين الملل و کارگزاربود امروز نقش 

  .دامپرياليسم را ايفاء  ميکن
اين آژانس بخودش حق ميدهد از دانشمندان ايران
بازجوئی کند و به آنها توهين نموده و سعی کند
آنها را تطميع کرده و يا حتی به بيان دروغ

بتدريج دارند وضعی را. ترغيب و تشويق نمايد
ايجاد ميکنند که سرنوشت ملتها بدست مشتی
جاسوس و سر سپرده ممالک امپرياليستی گرفتار

آقای محمد. يشود که گويا حرفشان حجت استم

البرادعی گوشش به دهان رونالد رامزفلد و آريل
شارون چسبيده است و بايد پای وی را از آمدن

،اين جاسوس لو رفته. به ايران قطع کرد
اطالعات بدست آمده در مورد تسليحات ايران را
در اختيار صهيونيستها و تمام دشمنان ايران قرار

نقشی که وی تا کنون ايفاء کرده نقشی. ميدهد
آژانس بين. دورويانه و مزورانه بوده است

المللی انرژی هسته ای اهرم فشار ممالک
زورگوست و به وظيفه اساسی خود که ياری به
ممالک عالقمند به توسعه دانش اتمی بود نمی

آژانس بين المللی انرژی هسته ای اساسا. پردازد
ف کشورهائيکه درجرات ندارد روی حر

شورای حکام آژانس حضور دارند و از نفوذ
کالم بعلت نيروی نظامی و اقتصادی

اين قلدری نبايد پذيرفته. برخوردارند حرفی بزند
  . شود

روزنامه اسرائيلی هاآرتص چاپ تل آويو در
:زمينه سفر محمد البرادی به اسرائيل نوشت

هار است حدود يک هفته ديگر برالبرادعی  ق“
اسرائيل سفر کند و انتظار ميرود وی در اين
سفر ميهمان کميسيون انرژی اتمی اسرائيل

بين المللی ، سخنگوی آژانسمارگوازدکی... باشد
بر اساس اين. وی را در اين سفر همراهی ميکند

، البرادعی در اين سفر با آريل شارونگزارش
،، سيلوان شالوم وزير امور خارجهنخست وزير

 فرانک رئيس کميسيون انرژی اتمیگيدئون
اسرائيل و جمعی از مشاوران عاليرتبه وی ديدار

  .“و در باره ايران گفتگو خواهد کرد
آقای البرادعی به کشوری ميرود که مستمرا همه
توافقات جهانی را زير پا گذارده برای

م خورد نميکند وه های سازمان ملل تره هقطعنام
ای هسته ای راقرار داد منع گسترش سالحه

امضاء نکرده و به توليد بمب اتم عليه خلقهای
آنوقت در مورد ايران به آنها. منطقه اشتغال دارد

   . گزارش ميدهد که خيالشان راحت باشد
اين آژانس برای اينکه زمينه حمله به ايران و
فشار به ميهن ما را فراهم آورد با برزيل و کره

ال در پشت پردهجنوبی به توافق رسيده و احتما
در حال امتياز دادن به مالزی و آفريقای جنوبی

از“ خطرناک“هر آنچه را بعنوان . نيز ميباشند
ما دريغ ميکنند در اختيار ساير ممالک بعنوان

  .رشوه وبخاطر جلب نظر آنها قرار ميدهند
محمد البرادعی گرگی که در لباس گوسفند ظاهر

امعه جهانی به ج“دلسوزانه“شده است با زبان 
ندا ميدهد که ايران چنانچه شما تعهد کنيد سوخت
نيروگاههای اتميش را فراهم کنيد حاضر است از
حق طبيعی خود بگذرد و با اين موذيگری به
ايران ميگويد از حق خود بگذرد و تا ابد وابسته
به سوخت اتمی باش که ممالک امپرياليستی تقبل

 با زبان ساده.رساندن آنرا به شما خواهند کرد
اينکه از استقالل خود صرفنظر کن و نوکر
وابسته به امپرياليستها باش و در اين صورت ما

اين. گواهی ميدهيم که با ايران مشکلی نداريم
کشور ايران سالهاست. توصيه امر جديدی نيست

بر سر خريد سوخت هسته ای و پس دادن
های هسته ای با دولت روسيه در حال چانه هتفال

زيرا روسها بهای. زدن است و به نتيجه نميرسد
خون پدرشان تزار را از ايران درخواست ميکنند
.و از اين گذشته تعهداتشان پشيزی ارزش ندارد
همين تجارب است که نشان ميدهد که ايران بايد

يچ کشوره هدر پی غنی سازی اورانيوم باشد تا ب
  .  نباشد امپرياليستی وابسته 

س بين المللی در گزارش ساالنه خودرئيس آژان
  ۵بقيه در صفحه  ... به  مجمع عمومی
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مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست

   ...حزب کار ايران و سند تسليم
 ضمن تکرار الزام ايران به،سازمان ملل متحد

اين“ :، گفت کهتوقف غنی سازی اورانيوم
کشورآمادگی عمل به اين خواست را دارد و

جمهوری اسالمی به سوخترگاه ه هافزود ک
، به توليد دسترسی داشته باشدوارداتیای هسته 

  . “.داخلی اورانيوم نيازی نخواهد داشت
 طبيعتا منطبق بروارداتیاين سوخت هسته ای 
منبطق با منافع ممالک. منافع ملی ايران نيست

  . کننده اين سوخت استصادر
آژانس بين المللی انرژی اتمی نه تنها امضای

، نهيل کرده استپروتکل الحاقی را به ايران تحم
در قرارداد منع گسترش ايرانقيد شده تنها حقوق 

 هسته ای را نقض ميکند ميخواهد يکحهایسال
٢قرارداد جديدی را نيز که بنام پروتکل الحاقی

بر اساس اين پروتکل. است بايران تحميل کند
ايران ميپذيرد که نقض حق برسميت شناخته وی

ی اتمی جنبهداد منع گسترش سالحها در قرار 
بگذريم از اينکه چنين شگردهای. قانونی دارد

حقوقی فاقد هرگونه ارزش حقوقی است ولی
دست ايران را در زمينه تبليغاتی بکلی ميبندد و
هر خفتی را با دست آخوندها به ايران تحميل

بر اساس پروتکل دوم کشورهايی که به. ميکند
تهفنآوری کامل چرخه سوخت هسته ای دست نياف

مه فعاليتهای غنیه هموظف خواهند شد ک، باشند
سازی خود را متوقف و به خريد سوخت هسته

، در صورتیای از کشورهای صنعتی اقدام کنند
که در شرايط کنونی و بر اساس پيمان منع
گسترش سالحهای هسته ای و پروتکل الحاقی

حق دستيابی به فنآوریکليه کشورها ) ٢+٩٣(
  .ز را دارا هستندهسته ای صلح آمي

،، هندوستان، برزيلباين ترتيب کره جنوبی
، روسيه، آمريکا، ژاپن ، چين، اسرائيلپاکستان
ممالکی کهآن ، انگلستان و همه ، آلمان، فرانسه

دارای نيروگاه اتمی هستند و سوختش را
خودشان تهيه ميکنند از مشموليت اين قانون مبرا

ن و عراق وممالک نفت خيز نظير ايرا. هستند
، ليبی وکويت و امارات و عربستان سعودی

، بخش بزرگی از آسيا وساير ممالک عربی
افريقا و آمريکای جنوبی از اين حق بزور

          .محروم ميشوند
  

تهديدهای اروپا و آمريکا
 در باغ گل١٣٨٢جرج بوش در مرداد سال 

سرخ کاخ سفيد در پاسخ به پرسش خبرنگاران
ران به رژيم اسالمی در ايران هشداردر مورد اي

داد که راه حل نظامی همچنان يک گزينه باقی
  .ميماند

 در واشنگتن در١٣٨٣وی در ارديبهشت سال 
، ايرانای آمريکا گفته هجمع مديران روزنام

 را برایبين المللیجامعه  فشار داردنياز 
خودداری از فراهم آوردن سالحهای اتمی

مان سخنرانی اظهار داشتوی در ه. احساس کند
تجهيز ايران به جنگ افزار هسته ای تحمل“که 

  .“نميشود
ريچارد بوچر سخنگوی وزارت امور خارجه
آمريکا با زبانی تهديد آميز و مملو از توهين

فرصت ايران برای ممانعت از“: ابراز داشت
سته ای اين کشور به شورایه هارجاع پروند

به. م شده استامنيت سازمان ملل متحد تما
، سخنگوی وزارت خارجه آمريکاگزارش ايلنا

پرونده ايران بايد برای“: به خبرنگاران گفت
اعمال تحريم های احتمالی مانند موافقت با
تقاضای بين المللی  برای توقف فعاليتهای غنی

سازی اورانيوم و شفاف سازی در خصوص
، به شورایای هسته ای مخفی تهران ه هبرنام
  .“يت برودامن

بوچر با اشاره به اينکه مذاکرات سه کشور
،اروپائی با ايران نتيجه ای در بر نداشته است

شورای حکام آژانس بين المللی“: اظهار داشت
 نوامبر تشکيل٢٥در ار است رانرژی اتمی ق

، اما فرصت ايرانی ها تمام شدهجلسه دهد
  “.است

سخنگويان امپرياليست با بی شرمی بخودشان
اجازه ميدهند صرفنظر از اينکه گزارش محمد
البرادعی چه باشد به شورای حکام آژانس بين
المللی انرژی اتمی ديکته کنند که فرصت ايران

.اين را آمريکا تصميم گرفته است. تمام است
اين. ساير تصميمات برای آنها بی ارزش است

يک تهديد رسمی است که به سياست رسمی
  .ا بدل شده استامپرياليست آمريک

 با آقای جرج١٣٨٣راديو فردا در آبانماه سال 
پرکوويچ معاون بخش بررسی ها در بنياد
کارنگی در واشنگتن و کارشناس مسائل هسته
ای در زمينه احتمال حمله اسرائيل به تاسيسات
هسته ای ايران پرسش هائی را مطرح کرده

اگر ايران موجوديت“ :وی اظهار داشت. است
ئيل را به رسميت نشناسد و سالح هسته ایاسرا

م قصده ه، بدين معناست کدر اختيار داشته باشد
 يک.نابودی اسرائيل را دارد و هم توانائی آنرا

شهروند اسرائيلی يا آمريکائی به خودش ميگويد
کشوری سرنابودی اسرائيل را دارد و توانائی

، پس طبيعی است که بايد خطر راآنرا هم دارد
  .“ گرفت و در مقابل آن عمل کردجدی

اين مسئله“ : وی در ادامه سخنان خويش گفت
اگر اسرائيل همين. کامال به شرايط بستگی دارد

نوز اميد حل مسئله از طريقه هفردا در حالی ک
، عکس العمل، حمله کندديپلماتيک وجود دارد

ایه ه، اما اگر ايران شيومنفی خواهد بود
یژ و سازمان بين المللی انرديپلماتيک را رد کند

 ايران را به متوقف کردن چرخهاندواتمی نت
، آنوقت ميشود گفتسوخت هسته ايش متقاعد کند

، اماای ديپلماتيک به کار گرفته شده ههمه را
ايران به تعهدات خود عمل نکرد و راهی به جز

بنا ير اين به وضعيت. حمله نظامی باقی نماند
  .“بستگی دارد

 کميته روابط خارجی١٣٨٣يبهشت سال در ارد
ای را بهه ء قطعنامکنگره آمريکا به اتفاق آرا

ای اتمی ايرانه همنظور متوقف کردن برنام
در اين قطعنامه نسبت به توسعه. تصويب کرد

ای هسته ای ايران ابراز نگرانی شده وه هبرنام
از جرج بوش رئيس جمهور آمريکا و جامعه بين

ست از تمامی اقدامات مناسبالمللی خواسته ا
برای جلوگيری از دستيابی ايران به تسليحات

  .هسته ای استفاده کند
اين سياستهای ارعاب و تهديد آميز برای آن است

د و راهَرکه ايران از حق خود با دست خود بگَذ
البته. نفوذ امپرياليستها به ايران را هموار کند

ن ماليمتریدشمنان مردم ايران در اين اواخر لح
در مورد ايران اتخاذ کرده اند زيرا از طرفی
ميخواهند با سياست شالق و نان قندی عمل کنند
و از طرف ديگر نميتوانند خشم مردم ايران و
مشکالت در راه اين راه حل را به حساب

اين است که شمعون پرز رهبر حزب. نيآورند
کارگر اسرائيل از بی ثمر بودن حمله نظامی به

يران صحبت کرده  و تمايل دولتش را به حلا
  . مسالمت آميز مسئله ايران نشان داده است

جک استراو وزير امور خارجه انگلستان نيز در 

 در مصاحبه با راديو بی بی سی ٥/١١/٢٠٠٤
اعالم کرد که حمله نظامی آمريکا به ايران در 

وی . زمينه اختالفات اتمی قابل تصور نيست
 که ر اينجا شرايطی را نميبينممن د“: افزود که

  .“حمله نظامی به ايران را توجيه کند
  

  احتمال خطر تجاوز به ايران
بنظر حزب ما خطر تجاوز به ايران هرگز منتفی
نيست ولی اين خطر بعلت شرايط جهانی در

تحوالت. لحظه کنونی کاهش پيدا کرده است
جهانی به سمتی جريان نيافته است که مورد نظر

 عمده تجاوز در جهان يعنی امپرياليستنيروی
  .آمريکا باشد

شکست امپرياليست آمريکا در عراق و مقاومت
قهرمانانه خلقهای عراق بجز مشتی اقليت خود

ای امپرياليستی دره ه قلم بطالنی بر نقش،فروخته
حمايت بيدريغ مردم جهان از. منطقه کشيد

مبارزه عراقيها و بويژه مردم عرب منطقه و
حيه نفرت شديد ضد امپرياليستی در خاوررو

ميانه  زمينه حضور امپرياليستها را نامساعد
  .ساخته است

،در کنار مبارزه خلقها عليه اين نيروی تجاوز
ساير کشورهای امپرياليستی که از اين خوان
يغما کم بهره بردار شده اند نارضائی خويش را

ريکاابراز داشته با ادامه تجاوز امپرياليست آم
در کنار. برای تسلط مطلق بر جهان مخالفند

،تضادهای موجود در ميان امپرياليستهای غرب
روسيه امپرياليستی و جمهوری چين نيز با

.امپرياليست آمريکا موافقتی ندارندای هسياست
، مسئله نفوذ امپرياليستها در قفقاز ومسئله تايوان

، نزاع بر سر کنترل اوکراين از ميانهیآسيا
رقابت شديد در اردوگاه ضد انقالب جهان پرده

امپرياليستها و صهيونيستها در منطقه. برميدارد
در پی آنند که از کردهای ناسيونال شونيست

ر پستی وه هايرانی که حاضر به تن دادن ب
خيانتی هستند ارتشی مزدور ايجاد کنند تا اين
ارتش مزدور را نظير عراق بر عليه مردم ايران

مه هدر اين عرص. ردم کردستان بکار گيرندو م
فعال است و خود“ موساد“و هم “ سيا“سازمان 

را به مرزهای ايران رسانده و به آموزش
 مذکراتی نيز در.کردهای ايرانی پرداخته اند

آمريکا با اين خود فروختگان کرد به انجام
امپرياليستها در پی آنند که جبهه. رسانده اند

،، جاسوسان خلقران کردواحدی از مزدو
سلطنت طلبان اجير و جاسوس به رهبری کيهان

، حزب کمونيست کارگری منصورلندنی
 اکثريتی و در-، رويزيونيستهای توده ایحکمت

به“ ی عراقکنگره مل“يک کالم چيزی شبيه 
رهبری مشابه احمد الشلبی که از انتخاب مجدد

بی، عليه جبهه عظيم انقالبوش اظهار مسرت کند
مردم ايران بوجود آورند تا زمينه تجاوز به ايران

اين تالشهای امپرياليستی. را فراهم گردانند
.خوشبختانه تا کنون با موفقيت همراه نبوده است
انشقاق در ميان سلطنت طلبان در برخورد به
مسئله تجاوز امپرياليستی به ايران و مسئله حق

،ی اتمیقانونی ايران در بهره برداری از انرژ
حزب“مضمحل شدن و برمال شدن ماهيت 

، عدم توافق منصور حکمت“کمونيست کارگری
در ميان کردهای انقالبی و ناسيونال شونيستهای
مزدور کرد بر سر همکاری با دشمنان مردم

 اکثريتيها درــبی اعتباری توده ای ، ايران
حمايت آشکار از تجاوز امپرياليستها به عراق و

که در عراق“  سيا“و “ موساد“ همدستی با
  ۶بقيه در صفحه  ... بدست نيروهای انقالبی
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تبليغات امپرياليستها محصول ماشين جعليات آنهاست

    ...حزب کار ايران و سند تسليم
 همه و همه. بعنوان مزدور به قتل ميرسند

امپرياليستها را در زمينه سازی ايجاد شرايط
در. ذهنی تجاوز با مشکل روبرو ساخته است

يکا و عواقب حمله نظامی آمر،کنار اين عوامل
آتشی که. اسرائيل به ايران قابل پيش بينی نيست

آنها روشن بکنند همه منطقه را در بر خواهد
آرايش تضادها در جهان ومنطقه بنظر. گرفت

حزب ما طوری است که خطر تجاوز به ايران
  .      کاهش يافته است

 اکتبر١٦نشريه نيويورک تايمز در شماره 
حکام نه تنهادر شورای “: خويش نوشت٢٠٠٤

چين و روسيه با ارجاع پرونده ايران به شورای
،زيلر، بامنيت مخالفند بلکه ممالکی نظير مالزی

غير“آفريقای جنوبی و بيک سخن ممالک دنيای 
با هر طرحی که در آن ايران را از“ متعهد

استفاده صلح آميز از نيروی هسته ای منع کند
اس پذيرش زيرا آنرا در تناقض با اس“مخالفند

اين طرح ميدانند و ميهراسند که اين شتر فردا در
  .خانه آنها نيز بخوابد

همه شواهد دال بر آن داشت و دارد که اوضاع
  .جهانی به نفع ايران است

رژيم جمهوری اسالمی در يک چنين شرايط
  .مناسبی به امر خيانت تن در داده است

اين پرسش طبيعتا مطرح خواهد بود که اگر
تجاوز مستقيم نيروی نظامی امريکا منتفیخطر 

است آيا خطر بمبارانهای تاسيسات اتمی و
  صنعتی ايران نيز منتفی است؟ 

امپرياليستها درک کرده اند که چنين اقدامی به
جای آنکه به سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و
روی کار آمدن رژيم مورد عالقه آمريکا منجر

  . منجر خواهد شدشود مسلما به نتايج عکس آن 
ای سازمانهایه هامپرياليستها شاهدند که حتی نعر

تجزيه طلب آذری و کرد که آنها را برای اين
روزها ساخته و پرداخته  و پرورش داده اند و يا
بعنوان آلت دست و ابزار اعمال سياست خويش
از آنها مانند قابدستمال استفاده ميکنند در ميان

.داشته و نخواهد داشتخلقهای ايران پژواکی ن
اين است که نميتوانند پس از بمباران تاسيسات
حياتی ايران بر روی شورش و خرابکاری آنها

  . حساب کنند
ابعاد و حجم و مقدار تاسيسات هسته ای و غير
هسته ای ايران که در سراسر کشور پراکنده
است هنوز بر سازمانهای جاسوسی روشن نيست

رای بمب اتمی باشد که ازو خطر اينکه ايران دا
 سخن از سه-ممالک آسيای ميانه خريده است

بمب اتمی مفقود شده در آسيای ميانه در ميان
 از نظر اسرائيل و آمريکا پنهان نمانده-است
همه اين شواهد در تضعيف تئوری افزايش. است

  .خطر تجاوز هوائی نظامی به ايران است
  

کردچگونه بايد به خطر تجاوز برخورد 
مسلم اين است که برای مقابله با خطر تجاوز بايد

بايد مردم را در ايران. به نيروی مردم تکيه داد
بسيج کرد و در عرصه جهانی به جلب افکار

  .عمومی پرداخت
رژيم فاسد جمهوری اسالمی نه تنها به مردم

، تالشی هم نميکند که ماهيتتکيه ای ندارد
 را به اطالعاختالفات با آژانس انرژی اتمی

.مردم جهان برساند و افکار عمومی را جلب کند
اين رژيم بقدری در جهان بی اعتبار است که

برخوردهای اراذل و. حدی بر آن متصور نيست
 با،اوباش حزب اللهی با روشنفکران و زنان

حيثيتی برای آنها در جهان باقی... مطبوعات و
ژيماين بزرگترين  نقطه ضعف ر. نگذاشته است

  .است
برای مقابله با تجاوز امپرياليستی طبيعتا بايد

ای متقابله هتدارک ديد و خود را برای ضرب
بطوريکه منطقه را به باتالق مرگ سربازان

اينکه رژيم. آمريکائی بدل کند آماده ساخت
جمهوری اسالمی تا به چه حد در اين عرصه
اقدام کرده است قابل حدس نبوده و بر ما روشن

  .ستني
ولی يک حکومت ملی و انقالبی نميتواند
.سياستهای خود را بر اساس احتماالت بنا نهد
يک حکومت انقالبی بايد با بدترين شرايط حساب

متاسفانه رژيم جمهوری اسالمی انقالبی. کند
نيست و بارها نيز اسالم را بجای ميهنپرستی

  . گذارده است
یچه کسی تعهد ميکند که مثال پس از امضا

قرارداد ننگين هسته ای و انصراف از حق
 اسرائيل و يا،طبيعی ايران در تغليظ اورانيوم

آمريکا از حمله به تاسيسات اتمی ايران
صرفنظر کنند؟ آيا کاهش خطر به مفهوم بر
طرف شدن آن نيزهست؟ مگر امپرياليسم و
صهيونيسم  برای انجام جنايت و تجاوز در

ا نقض همه موازين وانتظار توجيه ميگردند؟ آي
حقوق بين الملل بهترين گواه عدم اعتماد به

ای آنها نيست؟ مگر ميشود باه هسخنان و وعد
 آينده کشور ايران را،ای سرخرمنه هاميد به وعد
  بر باد داد؟

تا به کی ايران بايد شمشير دموکلس تهديد
امپرياليستی را بر باالی سرخود تحمل کند؟ اين

يکبار برای هميشه. د داشتقصه تمامی نخواه
حکومتی که به ننگ خيانت. بايد به آن خاتمه داد

تن در دهد به سراشيبی در ميافتد که توقف آن
ديگر مقدور  نيست و يا به بهای گزافتری مقدور

  .خواهد شد
رژيمی که از ترس حمله امپرياليستها قالب تهی
کرده است و همه لشگر اجنه و امدادهای غيبی و

 غايب نيز بدادش نرسيده است با کداممهدی
روحيه ميخواهد به مقاومت بپردازد؟ حال اگر
امپرياليستها با وقوف به اين روحيه ضعف و

 فرار از مسئوليت و روحيه شاه،دستپاچگی
 به تاسيسات هسته ای،سلطان حسينی ولی فقيه

 رژيم جمهوری اسالمی چه،ايران حمله کردند
 که از ترس تهديد آنهاغلطی خواهد کرد؟ رژيمی

تسليم شده و دست خود را رو کرده است در
مقابل حمله احتمالی و سريع آنها بکلی خلع سالح

  .  است
رژيم جمهوری اسالمی به چشم مردم خاک
ميپاشد که گويا با تسليم طلبی و خيانت تاسيسات
هسته ای ايران را از خطر نابودی نجات داده

  .نيستولی اين دروغی بيش . است
ميلياردها دالر سرمايه مردم اين کشور را رژيم
جمهوری اسالمی در يک سياست ماجراجويانه

، بدون برنامه ريزیبدون بررسی و دورانديشی
،و نتايج و عواقبی که براعمالش مترتب است
بدون تقويت نيروی دفاعی کشور برای مقابله با

، آنهمتاسيسات اتمیايجاد ،  در خطرات احتمالی
بدون حفاظت و بدون حريم دفاعی فرو ريخته

 حال که بايد از اين سرمايه گذاری.استشده 
، در حالی کهاستفاده کند و از ميوه بهره جويد

دارد از ترس قالب تهی ميکند به دستبوس جرج
دبليو بوش و آريل شارون رفته و حاضر شده
است از تمام امکانات استفاده از اين تاسيسات

 آنها حاضر شده اند.چشم بپوشدميلياردی 

ا را آتشه هخودشان بدست خودشان اين سرماي
آنها حاضر شده اند از حق استفاده از. بزنند
 اين ضرر سهمگين را،ای ملی بگذرنده هسرماي

  .چه کسی تحمل خواهد کرد و مسئول آن کيست؟
آيا فرقی ميان آن است که تاسيسات هسته ای

بمباران شده نابود شودايران توسط امپرياليستها 
و يا برای هميشه تعطيل گردد تا در اثر رطوبت
هوا بپوسد و از بين برود؟ نتايج هر دو امر يکی

تسليم رژيم جمهوری اسالمی حتی در. است
صورتی که خطر تجاوز به ايران منتفی نباشد

،سته ای ايران نيسته هنجات تاسيسات پر هزين
.ندهاستآخونابودی اين تاسيسات بدست 
  .خودکشی سياسی و اقتصادی است

آيندهنجات ، راه نجات تاسيسات هسته ای ايران
، نجات آينده مردم ايران دراقتصاد ايران

، در تکيه بهمقاومت و مبارزه بی وقفه آنهاست
، نيروئی که فقط در يک ايراننيروی مردم است

دموکراتيک قابل بسيج همه جانبه و گسترده
م جمهوری اسالمی بعلت ماهيترژي. خواهد بود

.  ارتجاعی خويش به بدترين راه حل رسيده است
  

  امان نامه از امپرياليسم
دولت آمريکا از زبان مقامات پنتاگون بارها
اعالم کرده است که برای براندازی رژيم
.جمهوری اسالمی در ايران فعال خواهند بود
کنگره آمريکا حتی يک بودجه بيست ميليون

ری بصورت رسمی برای براندازی رژيمدال
جمهوری اسالمی در ايران به تصويب رسانده

ر بار که آمريکائی ها قصده هاين بودج. است
وارد آوردن فشار به ايران و گرفتن امتياز از
،آنها را داشته باشند به جيب ساواکيهای فراری
،نشريات سلطنت طلب نظير کيهان لندنی

 آنجلسی سرازيرراديوهای سلطنت طلب لس
مدعی. ميشود تا به دامنه تبليغات خود بيافزايند

مسخره بی تاج و تخت پادشاهی ايران نيز راه
می افتد و به سخنرانيهای بی سرو ته برای فريب
.و بيشتر دل خوش کردن مريدانش می پردازد
روزنامه واشنگتن پست و گاردين از طرح سری

ی اسالمیآمريکا برای براندازی رژيم جمهور
  . سخن رانده اند

اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس تشخيص مصلحت
نظام در مراسم نماز روز جمعه پس از
راهپيمائی روز قدس در سال گذشته در طی
:سخنرانی خود در خطاب به آمريکائيها گفت

که شما به گونهبه آنها اين است نيز جواب ما “
انهای با ما رفتار ميکنيد که مسايل هيچ را به

قرار ميدهيد و گفتن هر موضوعی ميتواند
:وی افزود. “تحريمی را در پی داشته باشد

بيائيد به ما امنيت بدهيد تا همه مسايل روشن“
   “.شود

لب کالم رژيم جمهوری اسالمی اين است که
آخوندها حاضرند بهر. رفسنجانی بيان کرده است

، زير هر سندی را امضاءخيانتی تن در دهند
، مشروط، هر امتيازی را به آمريکا ببخشندکنند

بر اينکه امپرياليست آمريکا به آنها امان نامه داده
 منصرف شده ونگونی آنهارد از سنو وعده ده

حاضرند نوکران به اين خوبی و صميمی را بر
البته در ايران مستعمره نماز. سر کار نگاه دارند

تن ذکر گرف، ورد خواندن،و روزه و دخيل بستن
 با اساس تمدن جرج،استخاره تصميم گرفتنو با 

بوشی تفاوتی ندارد و ميتواند در ايران بطور
  . مشدد ادامه پيدا کند

  ٧بقيه در صفحه  ... 
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم

   ...حزب کار ايران و سند تسليم 
  رای مجلس و بی اعتباری آن 

قرارداد پروتکل ننگين دولت جمهوری اسالم
ای اتمی راالحاقی به پيمان منع گسترش سالحه

به موجب اين خيانتنامه. امضاء کرده است
، و هر نوع و، هرجاجاسوسان بين المللی هرگاه

هر طور که صالح بدانند ميتوانند وارد ايران
شده و از تاسيسات پنهان نظامی ايران و هر آنچه

يت آن برای امنيت ملی ايران حياتی استسّرِ
قرارداداين . ديدن کنند و کسب اطالعات نمايند

خائنانه که امپرياليستها چندين بار به آن توسل
مجلس ايران به تصويب جسته اند هنوز توسط

  . بر سر تصويب آن جنگ است. نرسيده است
جمعی از اساتيد و دانشمندان و متخصصين ايران

مهم ديگریسئوال “ : در طی بيانيه ای نوشتند
،شدکه کدام ارگان بايد جوابگو باکه معلوم نيست 

نوز ازه هاين است که به چه حقی پروتکلی ک
لحاظ اجرايی مصوب نيست و به تائيد نمايندگان
محترم مردم نرسيده است اجرا ميشود و به چه
علت متخصصين و دانشمندان از طرف
نمايندگان آمريکا و آژانس بين المللی انرژی

  “اتمی مورد بازجوئی و توهين قرار ميگيرند
ه به مجلس هفتم راه يافته استنماينده زنجان ک

پس از اعالم امضای پروتکل الحاقی از سوی
مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی
بيان داشت که امروز را بايد روز عزای ملی

وی امضای پروتکل الحاقی را. اعالم کرد
قراردادهای ترکمانچای و“بدرستی همچون 

   .دانست“ دارسی
 مجلس هفتم در موردغالمعلی حداد عادل رئيس

:امکان عدم تصويب پروتکل الحاقی گفت
استفاده صلح آميز از انرژی اتمی و تامين“

سوخت هسته ای حق مسلم ماست و بر همين
اما پروتکل. ميکنيماساس هم با آژانس همکاری 

الحاقی را با آنکه دولت ايران امضاء کرده است
مجلس شورای اسالمی هنوز تصويب نکرده

و تا زمانی که پروتکل به تصويب مجلساست 
  ولی دولت ايران.“نرسد قانونا الزام آور نيست

عليرغم اين دست جاسوسان بين المللی را در
تجسس نيروهای رزمی و دفاعی ايران باز

  .  گذاشته است
 نماينده مجلس شورای اسالمی در طرحی١٩٣

دو فوريتی که تقديم هيات رئيسه مجلس کردند
 از انجام هرگونه تعليق غنی سازیدولت را

اورانيوم منع کرده اند و اجرای پروتکل الحاقی
به پيمان  بين المللی منع گسترش جنگ افزارهای

آنها انصراف ايران. اتمی را متوقف ساخته اند
  .از استفاده از اين حق را غير قانونی ميدانند

لطفا توجه کنيد که نام(فريدون حسن روحانی
دون و نام خانواده گيشان حسن روحانیايشان فري

رژيم برای اينکه نام فريدون را که نام. است
شاهنامه و نام شاهان ايران است منعکس نکند به
جعل نام نماينده ايران در اين مذاکرات پرداخته

آخر آخوند که نميتواند نامی بجز نام ائمه. است
دبير شورای عالی، )توفان-اطهار داشته باشد

بانماينده ايران در مذاکرات ت ملی و امني
که در مقابل نمايندگان مجلس بعلتاروپائيان 

 خائنانه خويش استداللی نداشت اعالم کرديملتس
، تصميم نظامکه اين توافق تصميم من نيست

، يعنی و منظورش اين بود که ولی فقيهاست
فتمه هورهمان کسی که شما را نماينده مجلس د

. اين سند امضاء گذاشته استبزير، کرده است
نمايندگان مجلس هفتم بدرستی مطرح ميکنند که

ائی امضاء بگذارده هرژيم نميتواند بزير توافقنام

آنها معترضند که به. که مورد تائيد مجلس نيست
چه علت نظام برای اين مجلس ارزشی قايل
نيست و تصميماتش را از باالی سر مجلس

نند که کسيکه اينآنها فراموش ميک. ميگيرد
سرنوشت غم انگيز و وضعيت کنونی را برای

،، مجلس را از اعتبار انداختمجلس فراهم کرد
به مجلس فقط جنبه تشريفاتی داد و بريش
نمايندگان آن خنديد و حکم رهبر را به جای حکم
ملت گذارد همان کسانی هستند که بطور غير
قانونی همين نمايندگان دست نشانده و مطيع

منطق نظارت. مجلس هفتم را انتخاب کرده اند
همان. استصوابی يعنی بی اعتبار کردن مجلس

کسانی که اينها را آورده اند با همان استدالالت
اين مجلس فاقد. ميتوانند آنها را فردا ببرند

وجاهت و نفوذ ملی است و مورد حمايت مردم
کسی در ايران بر مرگ اين مجلس اشکی. نيست
  . ريختنخواهد

   
 ماهيت خيانت استعماری اين قرارداد

آلمان   Die Zeit“دی سايت“روزنامه معتبر 
 خويش٢٠٠٤ نوامبر ٢١ تا ٢٠در شماره 

روزنامه والت استريت ژورنال در چند“: نوشت
ماه قبل اشاره کرد که در همانموقع با توجه به
رشد جمعيت و اقتصاد روشن بود که ايران در

ه توليد نفت خويش را برای مجموع٢٠١٠سال 
  . “مصرف داخلی نياز دارد

 که از توليد و فروش سريع نفت١٩٧٩انقالب 
جلوگرفت عمال سرعت روند اين تحول را کند

مطابق گزارشات بين المللی مصرف نفت. نمود
در ايران به سه برابر بعد از انقالب رسيده است
و تعداد جمعيت در بيست سال آينده به صد هزار

با افزايش رشد اقتصادی با ضريبی. نفر ميرسد
معادل شش تا هشت در صد نياز به انرژی برق

هم اکنون بعلت ظرفيت. بشدت افزايش مييابد
ناکافی پااليشگاههای نفتی کمبود بنزين در بازار

با توجه به اين پيشگوئی. داخلی محسوس است
علمی و اقتصادی يک رژيمی که در فکر آينده

رنامه ريزی اقتصادی برای بيست سالکشور و ب
اينده باشد ميداند  که عليرغم وجود کاالی ناياب
نفت در ايران که برای صنايع پتروشيمی ايران
جنبه حياتی دارد و بايد در حفظ و مصرف
صرفه جويانه آن کوشيد ميهن ما به منابع انرژی

اين منبع انرژی تا کنون بطور. ديگر نياز دارد
انرژی هسته ای بوده است و با توجهعمده منبع 

به سرمايه ای که ايران از فروش نفت به کف
ميآورد بايد بخشی از آنرا برای تهيه منابع
انرژی آتی از جمله انرژی هسته ای سرمايه

تسلط به فن آوری هسته ای بخشی از. گذاری کند
اين تالش ملی است تا ايران در آينده وابسته

  . ليستی نباشديچ کشور امپرياه هب
نکته اساسی در پيمان استعماری اخير در اين
است که رژيم مرتجع جمهوری اسالمی
همانگونه که روحانيت در طی تاريخ ايران با
خيانتهای ملی خويش بی کفايتی خويش را ثابت
کرده است اين بار نيز استقالل ايران را به
امپرياليستها فروخته است و تعهد نموده است که

 جای آنکه خود در پی کسب فنآوری اتمی باشدبه
از تسلط به اين علم دست بکشد و حاضر باشد

ای سوخت اتمیه هنوکر امپرياليستها شود و ميل
يعنی. را با قيمت گران و انحصاری از آنها بخرد

سرنوشت آتی رشد اقتصادی و علمی ايران در
کاری را که ايران. دست امپرياليستها خواهد بود

خودش ميتواند با تکيه بر انرژی ملی و
فرهيختگان جامعه بکند و نياز بدريوزگی از

و خود،  از آن صرفنظر کند بيگانه نداشته باشد
آنها هر وقت. امپرياليست بسازد را وابسته به

اراده کردند به ايران سوخت اتمی را خواهند
فروخت و هر آينه نخواستند از فروش آن
ممانعت ميکنند و فروش را منوط به اجرای
خواستهای غير قابل قبول برای ايران خواهند

جان و مال و ناموس ملی ما در دست. کرد
آنهم  امپرياليستهائی که. اقی ميماندامپرياليستها ب

نفس. يچ حرف و عمل آنها نبايد اعتماد کرده هب
تحميل همين قرارداد استعماری به ايران يک
نقض تعهد جهانی و غير قانونی است و دليلی بر

اگر. نادرستی و رياکاری اين محافل است
امپرياليستها از فروش سوخت اتمی به قيمت

، آنگاه امکان ندارد کهری کنندنازل به ما خود دا
وریآنبه اين فبتوانيم در عرض يکی دو ماه 

از اين گذشته ما شيشه عمر. دست پيدا کنيم
ر گاهه هخويش را به امپرياليستها داده ايم ک

خواستند از ما قيمتهای انحصاری طلب کنند و
.ايران را به نابودی و وابستگی بيشتر بکشانند

دهيم همين تهديدهای امروزی تسليمچنانچه تن به 
در شرايط صدها بار بدتر و مشقبارترعليه ما به

اين استدالل که رژيم با. کار گرفته خواهد شد
سياست خردمندانه عقب نشينی کرده است تا از
خسارت احتمالی جلو گيرد حرف مفتی بيشتر

ذره. نيست و برای تسکين افکار عمومی است
 و صهيونيستها نسبت بهای از تهديد امپرياليستها

.ايران با اين تسليم خفت انگيز کاسته نشده است
آنها همان تهديد را برای استفاده موثر تر در
شرايط صدها بار بدتر نسبت به ايران پا برجا
داشته اند و تنها برای بهره برداری بهتر آنرا به

هر روز که از اين خيانت. تاخير انداخته اند
 منابع نفت ما به ته ميرسد وتاريخی ميگذرد و

شرايط سياسی جهانی به ضرر ما بر ميگردد
يکروز بيشتر به نابودی کشور ايران نزديک تر

تهديدی را که ميشد امروز با. خواهيم شد
مقاومت و بسيج عمومی در هم شکست و به
امپرياليسم يک شکست استراتژيک وارد ساخت

يروهایبايد همه ن. فردا نميتوانيم دفع کنيم
،، دموکرات و آزاديخواهاپوزيسيون انقالبی

هواداران استقالل ايران رسما و عمال مخالفت
خود را با اين قرارداد استعماری اعالم کنند و

با اين کار دست. ابطال آنرا رسما اعالم نمايند
عمال امپرياليست و صهيونيست در ايران نيز

بازیرو ميشود و قادر نخواهند بود به دودوزه 
اعالم اين خيانت ملی در نطق خامنه. ادامه دهند

همان“: وی گفت. ای در نماز جمعه تجلی کرد
گونه که بارها گفته ايم و نظر شرعی خود را

، نگهداری و ما به دنبال توليد.اعالم کرده ايم
کاربرد سالح هسته ای نيستيم و معتقديم که
کشوری که ملتی يکپارچه و اين همه جوان

.“، اصوال نيازی به سالح اتمی نداردن داردموم
با اين عقب نشينی خائنانه در قالب رجزخوانی

 ايران از حق قانونی خويش برای،بی محتوی
  . غنی سازی اورانيوم گذشت

  
  تحقق خواست جاسوسان

عده ای مخالف ايران که کار دشمنی ظاهری با
،رژيم جمهوری اسالمی را به دشمنی با ايران

، دستآوردهای آن، مردم آن، تاريخ آنتمدن آن
، تبليغ ميکنند که ايران بايد به عهدکشانده اند
تا آخوندها بر سر کارند بايد در ايران. حجر رود

خرابکاری کرد و همه چيز را از بين برد حتی
  .اگر همه مردم ايران نيز بميرند

  ٧بقيه در صفحه  ... اين عده مخالفند که 
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   ...د تسليمحزب کار ايران و سن
،د، دانشمند تربيت کننمردم ايران پيشرفت کنند

،، موشک بسازندبه پژوهشهای علمی دست زنند
، از نيروی برق هستهوا پرتاب کننده هماهواره ب

، فرزندانشان را به تحصيلای استفاده کنند
  .بفرستند تا به ميهنشان خدمت کنند

 . ستاستدالالت آنها در دشمنی با ايران موذيانه ا
مثال ميگويند که آنها چون هوادار حقوق بشرند با
تسليحات اتمی ايران مخالفند زيرا که اين
تسليحات ايران را به ادامه نقض حقوق بشر

بيچاره حقوق بشر که بايد اين. ترغيب ميکند
اراجيف سلطنت طلبان و ناسيونال شونيستهای

که معلوم نيست چه ربطی مزدور کرد را بپذيرد
  .قيقه دارندبه ش

نخست اينکه امپرياليست آمريکا و صهيونيستهای
اسرائيل از بزرگترين ناقضين حقوق بشر و
حقوق ملل در جهانند ولی اين مزدوران ايرانی
خواهان آن نيستند که تسليحات اتمی آنها نابود

، نه در فعاليت خودآنها نه در تبليغات خود. شود
“اصولی“و نه در شعارهای خود اين خواست 

 ما از اين نتيجه ميگيريم که اين.را طرح نميکنند
برای.  هوادار نقض حقوق بشرند،عده در ماهيت

آنها انسانهائی که توسط صهيونيستها و
امپرياليستها مورد تعدی و تجاوز قرار ميگيرند

صد و بيست هزار کشته. انسان به حساب نميايند
ر کهچه بهت. عراقی داخل آدم نبوده و نيستند

اين عده در واقع درک. مورد تجاوز قرار گيرند
خود را از اجرای حقوق بشر به نمايش

  .ميگذارند
عقل سليم ميگويد که تسليحات اتمی مصرف

بمب اتمی را. خارجی دارد و نه مصرف داخلی
نميشود در ميدان فردوسی تهران پرتاب کرد تا

آخر کسی که. جلوی تظاهرات مردم را بگيرد
يهيات را نفهمد يا احمق به تمام معناست يااين بد

.عوامفريبی است که به واقعيت کاری ندارد
 قرن بر سربيش از ربعرژيم جمهوری اسالمی 

کار است و از نقض حقوق بشر دست نکشيده
آيا انگيزه اين رژيم در نقض حقوق بشر به. است

 ربعمگر در عرض اين. بمب اتمی بر ميگردد
جمهوری اسالمی بمب اتمیقرن  گذشته رژيم 

یداشته است که از نقض حقوق بشر هراس
آيا اين رژيم پس از خيانت اخيرش که از. نداشت

غنی سازی اورانيوم دست کشيده است از نقض
پس ميبينيم که. حقوق بشر نيز دست ميکشد

معلولی بنام نقض حقوق بشر ربطی به علتی بنام
نه الزم وحقوق بشر و بمب اتم . بمب اتم ندارد

فقط. ملزوم يکديگرند و نه علت و معلول يکديگر
يک شارالتان سياسی دستگاه عوامفريبی پهلويها

محمد رضا. ميتواند به اين چشمبنديها دست بزند
شاه بمب اتمی نداشت ولی به نقض حقوق بشر
مشغول بود و اين اقدام را با دست همان کسانی

يانت بهانجام ميداد که امروز زبانشان در خ
ايران و دعوت از جرج واکر بوش برای حمله

اينکه نقض حقوق بشر به. به ايران دراز است
بمب اتمی ربط ندارد بقدری واضح است که

  .برای عقل متعارف نياز به استدالل ندارد
ليکن ريشه اين استدالل در اين است که ميداند
اگر ايران دارای بمب اتمی باشد آمريکا و

و از آن. ترسند که به ايران حمله کننداسرائيل مي
جا که آمريکا و اسرائيل را مبشر آزادی و
دموکراسی ميداند و خواهان تجاوز آنها به ايران

اين. است از تسليحات اتمی ايران ناراحت است
خود فروختگان که از مردم ميترسند تا نيات

حقوق“واقعی خويش را بر زبان آورند يقه 

هواداران اين نوع. چسبيده اندبيچاره را “ بشر
استدالل نخست آنکه امپرياليسم آمريکا و
صهيونيسم اسرائيل را فرشتگان نجات بشريت
جا ميزنند و آنها را مبشر آزادی و دموکراسی

وادار تجاوز امپرياليستها بهه هو ديگر آنک ميدانند
ايران هستند ولی شرم دارند آنرا به زبان آورند و

  .جيف را به شقيقه وصل ميکنندلذا مشتی ارا
مشتی از اين خود فروختگان و جاسوسان

 اينکه ايران خواهان،اند امپرياليستها مدعی
اجرای حقی است که پيمان منع گسترش
سالحهای هسته ای آنرا  برای ايران برسميت
شناخته است و به ايران و همه امضاء کنندگان

ی، خواست بی جائاين سند اهداء کرده است
 اساسا هر پيمانی را که ايران زير آن.است

همه ممالک. امضاء گذارده باشد بايد بدور افکند
جهان بجز نوکران امپرياليستها و صهيونيستها

 ميکنند که حق غنی کردن اورانيوم در پيمانيدأيت
منع گسترش سالحهای هسته ای برای ايران
.وهمه ممالک جهان برسميت شناخته شده است

،يران ميخواهد از اين حق خود استفاده کندحال ا
،، کره شمالی ميکندهمانگونه که برزيل ميکند

، آمريکا و اسرائيل ودنميکنو ژاپن کره جنوبی 
  ...روسيه و اروپا ميکنند و

حال عده ای پيدا شده اند وميگويند نبايد از
زيرا ايران حق. اجرای اين حق حمايت کرد

.ی حقوق مساوی باشدندارد با ساير ممالک دارا
ايران بايد تحت رقيت آمريکا قرار بگيرد و از

  . دست بردارد.. پژوهش و اختراع و ابتکار و
را به تن کرده اند“ چپ“آنها که لباس مندرس 

مانند سلطنت طلبان جاسوس استدالل نميکنند و
،پنهان نميکنند“ حقوق بشر“خود را زير قبای 

ای نخست انقالبآنها يادشان آمده که در روزه
پاسداران را به سالح“فدائيان اکثريت با شعار 

 و با رژيمميدان آمده بودند به“ سنگين مسلح کنيد
جمهوری اسالمی در کشتار انقالبيون همکاری

آنها با توسل به اين خاطره تاريخی. ميکردند
مدعی اند چون بمب اتمی از تانک سنگين تر

 مفهوم اين، حمايت از اين حق ايران بهاست
است که بايد پاسداران را به بمب اتمی مسلح

  . و چنين تسليحی ارتجاعی است.کرد
ما در قبل اشاره کرديم که بمب اتم را نميشود
زير بغل گرفت و سر چهار راه فردوسی و يا
.ميدان بهارستان و يا دم دانشگاه با آن ظاهر شد

ها ناشی از بی سوادی“چپی“پس قياس اين 
يک نيست ناشی از لنگ بودن کميتتکنولوژ

است که ميخواهد سالحی را که مصرف خارجی
که مصرف داخلی داردسالحی جای دارد و به 
شعار فدائيان اکثريت از آن جهت. جا بزنند

ارتجاعی بود که ميخواست ماشين سرکوب رژيم
، عليه، عليه جنبشهای مردمیعليه مردم

، عليهنتظاهرات و اعتراضات سراسری در ايرا
...، جنبش زنان و، خلق ترکمنجنبش کردستان

، اين شعار تقويت بازوی ارتجاع درتقويت کند
حال آنکه دفاع از يک حق. سرکوب مردم بود

برسميت شناخته شده ايران که ميخواهند به زور
آنرا ازش پس بگيرند نه تنها بضرر مردم ايران
نيست سهل است به نفع آينده ميهن ماست و

زيرا. ی هم به تقويت بازوی رژيم نداردربط
بمب اتمی هرگز نميتواند عليه جنبشهای داخلی

بگذريم ازاينکه تمام. مورد استفاده قرار گيرد
بحث نه بر سر بمب اتمی بلکه بر سر استفاده

ما فکر. صلح آميز از فنآوری هسته ای است
نميکنيم درک اين امر بديهی تا باين حد مشکل

ين عده در اين جا نيست که اين امردرد ا. باشد

 ه بشريت استجنايات رهبران صهيونيسم در فلسطين جنايت علي

آنها بخوبی ميدانند که اگر در. بديهی را نميفهند
ايران انقالبی صورت گيرد و مردم به خيابان
آيند با تانک ميشود آنها را سرکوب کرد ولی با

، درد آنها نيز در اين است کهبمب اتمی نميشود
ط دولت ايران دارا بودن بمب اتم توسميدانند
جاوز امپرياليسم و صهيونيسم را به ايرانخطر ت

کاهش ميدهد و اين مطابق ميل مثال يک کرد
مزدور تجزيه طلب که در آرزوی کشتار مردم
ايران توسط بمبهای راديو آکتيو آمريکا ميسوزد
.تا امکان جدائی از ايران را به کف آورد نيست
در پس پرده گفتار همه کسانيکه به بهانه دشمنی

ری اسالمی حاضر نيستند از حقوقبا جمهو
مردم کشورشان حمايت کنند همدستی

طبيعی. باامپرياليسم و صهيونيسم نهفته است
است که در اين ميان همواره آدمهای فريب
خورده نيز يافت ميشوند ولی اين آدمها در طی
زمان به حقايق پی خواهند برد و به اصالح

ادنوظيفه ما نشان د. خويش دست خواهند زد
  .ماهيت دشمنان مردم به مردم است

امری که امروز بسيار بايد به آن توجه داشته
باشيم اين است که سلطنت طلبان دارند زير

شما اگر به ارگان. جلکی رنگ عوض ميکنند
سياسی سلطنت طلبان ايران کيهان لندنی اين
ارگان غير رسمی فارسی زبان پنتاگون نظری

ای گذشته در عرصهافکنيد می بينيد در ساله
پژوهشهای اتمی ايران مملو از تحليها و اخبار و
،گزارشات تحريک آميز و دسيسه جويانه

قلمبدستان اين نشريه به.  عليه ايران بودجعليات 
جای حمايت از حقوق مردم ايران به امپرياليستها
و صهيونيستها درس ميدادند که چگونه حقوق

رند و مانع شوند کهمردم ايران را به زير پا بگذا
ايران از حقوق خود در پيمان منع گسترش

حال که. سالحهای هسته ای برخوردار شود
رژيم ايران به اين خواست سلطنت طلبان تحقق
بخشيده و خواستهای آنها را عملی نموده است
متوجه شده اند که مردم ايران يک تنه در مقابل

 سلطنت.اين خيانت بی نظير تاريخی ايستاده اند
طلبان خود فروخته از اينکه نقابشان بيفتد واهمه
دارند مترصدند که رنگ عوض کنند و خيانت
رژيم جمهوری اسالمی را بعنوان خيانت معرفی

مردم ايران نبايد فريب اين رياکاران را. نمايند
اين عده دشمنان مردم ايران هستند و. بخورند

آنها. دفقط در فکر انجام ماموريت خويش ميباشن
.با دمشان برای اين خيانت رژيم گردو ميشکنند
انقالب آتی ايران اين ضد انقالب ضد مردمی و

  . جاعل را له خواهد کرد
  

*****  
  ...خصوصی سازی خنجری

، اين اقدام يک خيانت ملی است و قدم“ يعنی شاه
را به زِير سلطهاست که ميهن ما درراهی است

امپرياليستها کشانده و منابع طبيعی کشور ما را
رژيم جمهوری اسالمی نيز. به غارت دهد

 کارگزار امپرياليست بر اين غارتبعنوان
)توفان(حزب کا ايران. نظارت خواهد کرد

مخالفت خود را با اين آرزوی ديرينه سلطنت
ط رژيم جهوری اسالمی برــبان که توســـطل

شود اعالم کرده آنرا خيانت ملیـــآورده مي
ق و قراردادیـــون هر توافــنـدانسته و از هم اک

ل دانسته و برسميترا در اين زمينه باط
  .نميشناسد

  
*****  



 ٩صفحه                                                    توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران                             ١٣٨٣  دی  – ۵٨شماره     

  

عوامل خويش را در چهارگوشه ايران زيرا لوای
سرنوشت خواهی علم کرده“ حق دموکراتيک“

.اند تا نخست به زمينه سازی فکری بپردازند
، بجای نفرت ضد“نفرت ضد فارس“ايجاد 

 به“رسنفرت ضد فا“، ايجاد جمهوری اسالمی
جای ايجاد نفرت ضد امپرياليستی و ضد

 بجای“نفرت ضد فارس“، ايجاد صهيونيستی
 بخشی از اين زمينه سازيهاینفرت طبقاتی
زيرا تبليغ چنين نفرتی و آنرا. فرهنگی است

علت العلل مشکالت خلقهای ايران قلمداد کردن
طبيعتا پرده ساتری بر ماهيت طبقاتی رژيمهای

بجای اين که مردم ايران.  ميکشاندحاکم در ايران
را بر عليه طبقه حاکمه بسيج کند خلقهای ايران
را به دشمنی بر ضد يکديگر تحريک ميکند تا
زمينه برادر کشی و قوم کشی را در ايران فراهم

م ازه هناسيونال شونيستها مرتجع آذری ک. آورد
جانب جمهوری آذربايجان و هم از جانب دولت

از جانب ارتجاع جهانی تقويتترکيه و هم 
ميشوند کار دروغپردازيشان بجائی رسيده است
که حضور جمع کثيری از مرتجعين آذری در

“فارسها“ماشين سرکوب اسالمی را به حساب 
 آنها کتمان ميکنند که پدر رضا خان.ميگذارند

، تا تاريخقلدر و پدر فرح ديبا هر دو آذری بودند
آنها هر.  قلم زنندها فو ارا بر اساس منافع علی

مرتجع آذری را که به سرکوب همه خلقهای
 جا“فارس شده“ايران مشغول است با تردستی 

بر اساس منطق ناسيونال شونيستهای ملل. ميزنند
 و نه عرِب و نه کرِد اساسا نه آذرِی،ستمکش

انديشمندان آنان با تردستی. مرتجع وجود دارد
تی در ميان خلقهایميکوشند از رشد مبارزه طبقا

تحت ستم به اين بهانه که مبارزه اساسی با
،سرمايه دار کرد. پيشگيری کنند“ فارسهاست“

آذری و يا عرب به صرف دارا بودن مليت اقليت
 استثماری برخوردارند و اين حقاز حق ويژه 

پنهان“ فارسها“را در پس پرده مبارزه با 
رک وت“پرچم برده داری آنها نزاع . ميکنند
هر زحمتکش آذری و يا کرد و يا. است“ فارس

عرب که زبان به اعتراض بگشايد بر سرش
ريخته زبانش را از حلقش بنام اينکه مامور

است بدر“ فارس شده“ و يا “تفارسهاسـ“
 تبليغ نفرت ملی بايد جای نفرت طبقاتی.ميآورند

 درهابورژوا“ ملی“را بگيرد و مبارزه 
د بايد جايگزين مبارزهچارچوب يک کشور واح

 شعار.شودپرولتاريا ملل با بورژواها طبقاتی 
يه ملل جايگزينزجمهوريهای سوسياليستی با تج

ميگردد و آرمان سوسياليسم بدور افکنده ميشود و
گفته ميگردد که زمان طرحش هنوز نرسيده است

   .را بدهيم“ فارسها“نخست بايد ترتيب 
ائی در مبارزهانديشمندان اين تجزيه طلبی ج

.برای خلق موجود و واقعی ايران قايل نيستند
برای آنها فقط ملتهای گوناگونی در ايران هستند
که گويا بطور اتفاقی در کنار هم قرار گرفته اند

آنها شبيه. و نبايد به کار هم کاری داشته باشند
ای نخود لوبيا در درون آشی هستند که جاه هدان

آنها.  سر به گوشه ای داردنيفتاده است و هر کس
، ندارند، تاريخ مشترکیخلق مشترکی نيستند

نکردهمشترک هزاران سال در کنار هم زندگی 
، در پيروزی و، در غم شادی و شادیاند

، فرهنگشکستهای مشترک سهيم نبوده اند
، سنتهای ملیمشترک و ميراث مشترک تاريخی

، مردمشان به اساسا نداشته و ندارندمشترک
اقتصاد مشترک و همسرنوشت دست پيدا نکرده

، قيامها و انقالبهای خونين مشترکی را  دراند

 سازمانهای سلطنت طلب نوکران امپرياليست آمريکا هستند

ای  در يک کالم آنها افراد غريبه،پشت سر ندارند
هستند که اتفاق روزگار آنها را در کنار هم قرار

آنها فکر ميکنند که بايد بر نفاق بر. داده است
ق و تفاوتتفاوت تکيه کنند و هر جائيکه اين نفا

بايد کاری کنند. را نمييابند بايد آنرا اختراع کنند
، از کشته، خون جاری شودکه درگيری پيدا شود

راهی طی شود که قابل بازگشت، پشته شود
، مگر، مگر در يوگسالوی نکردند و شدنباشد

مگر در بنگالدش، در هندوستان نکردند و شد
يد سخنبا. پس چرا در ايران نشود؟نکردند و شد 

طوری رود که تو گوئی ملتهای گوناگون ايران
مانند دسته گلهای متفاوت در گلدان در کنار هم و

م اند وه ه، آنها همسايبی رابطه با هم قرار دارند
، غريبه اند،مسايه بهمديگره ه، حتی نموطنه هن

ايران جمع. ايرانی وجود نداشته و ندارداساسا 
ترکعددی چند ملت است که فصل مش

  .اسـت“ فارس ملت “اکثريتشان دشمنی با 
اين همه جهالت را فقط يک ناسيونال شونيست

  . کور ميتواند داشته باشد و از خود بسازد
تجزيه طلب عرب که ياد االحواز مشاعرش را

“فارس“خراب کرده است آنقدر که بر عليه 
عراقعرب شمشير ميکشد عليه قتل عام مردم 

وای استعمارگر از آن سريک ق. اعتراضی ندارد
دنيا آمده و مردم عراق را به خاک خون کشيده و

، فلسطين را ويراننفت آنها را غارت ميکند
، ليکن به غرور اين تجزيه طلبکرده است

خونش به اندازه خون. عرب ايرانی بر نميخورد
نمی. مردم فارس برای اعراب به جوش نمی آيد

م و جمهوریگويد که خلقهای ايران متحد شوي
اسالمی را سرنگون کنيم تا مانع شويم که
امپرياليسم و صهيونيسم ايران را به تجاوز و

تجريه طلب عرب در فکر! خير. انقياد تهديد کنند
ايجاد دولت دوم کويت در منطقه است که نفتش
را بنام شيخی ثبت کنند و وی بتواند با چرب

کند وکردن سبيل دو ميليون نفر ادعای استقالل 
با وعده ماهيانه“ دموکراتيک“در يک انتخابات 

از در آمدبه مردم فقير عرب زار دالر ه هچند د
 شرايط انتخاباتی در زير فقير  به واجدين،نفت

نظارت مامورين بيطرف سازمان ملل به ستم
  .فارس پايان دهد

به ناسيونال شونيست آذری ياد داده اند که بيش
،بايجانی و يا ترک اند در صد ايران آذر٦٠از 

که مفتخر است اعضاءبگذريم از اينکه حزب ما 
فراوانی از ملت آذربايجان داشته باشد و دارد

 آنها.هرگز با اين مسئله مشکلی نداشته و ندارد
تبليغ ميکنند که جشن نوروز جشن آذريها بوده و

 زرتشت،به گرگان خاکستری ربط پيدا ميکند
ن گويا عليه فارسها، بابک خرمديآذری بوده
يين سرنوشتعحق ت“و خواهان ميجنگيده 

 و بيکباره افشين سردار؟؟؟ بوده است!!!“خلقها
به تنش“ فارس“ترک تبار ايرانی را نيز لباس 

 را“ضد فارس“ تا با شکست بابک کينه ميکنند
آنها رژيم جنايتکار جهموری. تقويت کرده باشند

مين آذريها واسالمی را که با دست بسياری از ه
فارسهای مرتجع علم شد همتراز خلفای بغداد جا
ميزنند و به ذهن چنين متبادر ميسازند که گويا
مبارزه ناسيونال شونيستهای مرتجع آذری

شده“ فارس“مبارزه بابک خرمدين با عربهای 
 آنها ميخواهند با اين سياست.در تهران است

ر عليهمکارانه مخالفت بر حق مردم آذربايجان  ب
رژيم جمهوری اسالمی را به امر تجزيه از

  ائی از تالشه هاست شم اين. ايران پيوند زنند
١٠  بقيه در صفحه  ... 

   ...کمونيستها و تجزيه
نقاب ضد انقالبی ضد امپرياليستی تنها نگذارند تا

رهبری خود فروخته و آمريکائی رهبرانشان را
، هرگونههرگونه تعلل در اين عرصه. درندب

گی بدام اپورتونيسم در آينده هليبراليسم و درغلتيد
فاجعه بار است و کسی نميتواند دامن خود را از
اين موج عظيم مبارزه که تازه آغاز شده است

  .بيرون بکشد
،در سابق مسئله ملی را بطريق رفرميستی“

مسئلهمانند مسئله مستقلی که رابطه ای با 
، سرنگونی امپرياليسمعمومی حکمرانی سرمايه

و موضوع انقالب پرولتاريا نداشته باشد
ولی اکنون اين نظريه ضد انقالبی... .مينگريستند

  .“را بايد افشاء شده دانست
معنای“: رفيق استالين در جای ديگر می نويسد

اين آن نيست که پرولتاريا بايد با هر قسم نهضت
مه جا و هميشه و در تمام مواردملی يعنی در ه

 سخن ما اينجا در باب.بخصوص کمک نمايد
مساعدت به چنان نهضتهای ملی استکه باعث
ضعف و سرنگونی امپرياليسم شود نه آنکه سبب

 فارسینيسمياصول لن(“استحکام و ابقای آن گردد
  ).٨٨ص 

همدستی با جرج واکر بوش در منطقه در خدمت
اليسم در منطقه و ايران استابقاء و تقويت امپري

و مسلما موجبات ضعف اين امپرياليسم را فراهم
 بلکه برعکس در خدمت تقويت يک،نميآورد

نيروی سرکوبگر و جنايتکاری است که حق هيچ
ملتی را در تعيين سرنوشت خويش برسميت نمی
شناسد و قوانين برسميت شناخته جهانی ملل را

ظامی سلطه جو وبزير پا ميگذارد و نماينده ن
همدستی با اين راهزنان همدستی. متجاوز است

با نيروئی است که برای غارت ملل به منطقه
آمده است و از اين غارت مسلما خلق کرد در

 .بايد کور بود تا اين واقعيت را نديد. امان نمِيماند
در اين جاست که سخنان داهيانه رفيق استالين

ميسازد و نشانژرفای آموزنده خويش را متجل 
ميدهد که اين گفتار نغز تا به چه حد بر پراتيک
انقالبی و تجربه خون آلود جنبش کمونيستی

  .استوار است
سقوط رهبری حزب دموکرات کردستان که
سلطنت طلبان خود فروخته برهبری کيهان لندنی
ارگان سياسی سلطنت طلبان و زبان غير رسمی

نند در حالی برايشان دست ميز،فارسی پنتاگون
“هجری“نوز نميدانند نام رهبرشان را بايد ه هک

.، نخستين سقوط نيست“حجری“بنويسند و نه 
فرقه دموکراتی های آذری نيز با اين

  .مصداينده هعد
نيشخند تاريخ را نگاه کنيد که تجزيه طلب کرد و

 شونيستهای فارس دچار شدهی باهمدست بهآذری 
 ديالکتيکی ناسيونالاين ناشی از خويشاوندی. اند

اين عده دارند به جد. شونيسم با امپرياليسم است
بزرگوارشان که امپرياليسم باشد سجده ميکنند و

زيرا در اين فصل مشترک. احترام ميگذارند
منافع مشترک تاريخی خويش را جستجو ميکنند
. و پيوندهای خويشاوندی خويش را تقويت ميکنند

 سياستهای امپرياليسمپرچم تجزيه ايران يکی از
آنها از سالها قبل با. و صهيونيسم در منطقه است

نفوذ در منطقه قفقاز خود را برای ايجاد نفاق در
تعليمات نظامی. ميان خلقهای ايران آماده ميکنند

و سياسی و تئوريک و تاريخی در خارج ايران و
اين سياست. ای آنهاسته هعراق بخشی از برنام
،، آذربايجانردستان نيستفقط منوط به ک

آنها. خوزستان و بلوچستان را نيز در بر ميگيرد
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  . و ثروت را عميقتر سازد
 مجمع تشخيصصرفنظر از اينکه اين اقدام
 قانون اساسی۴۴مصلحت نظام مغاير اصل 

ايران است و صرفنظر از اينکه چنين عملی راه
را برای قانونگذاری اين مجمع با امضاء
رهبری باز ميگذارد و نقش مردم را که خواهان

، صرفيک جمهوری بودند به صفر ميرساند
 رژيم جمهوری را به از اينکه اين اقدامرنظ

 با عمامه بدل ميکند ورژيم سلطنت
٨بقيه در صفحه    ...    قانون“ميگويد

  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است

 

 

کارت عضويت در“ نفرت ملی“کارت هويت 
 کارت.جبهه مشترک ارتجاع جهانی است

،انتخاباتی برای انتخاب مجدد جرج واکر بوش
  .   استپدر جنبششان 

ناسيونالخلقهای ايران متحدا با اين جبهه جديد 
شونيستهای آمريکائی و متحدين سلطنت طلبان

، با جاسوساناکثريتی آنها-، با ياران توده ایآنها
خلق و همه متحدين آريل شارون و جرج واکر

  .بوش در منطقه مبارزه ميکنند
يچ خلقی از خلقهای ايران باه همطمئن باشيد ک

سابقه مبارزه ضد امپرياليستی تن به اين خيانت
  .خواهد دادملی ن

حزب ما خواهان ايرانی سوسياليستی است و حق
همه ملل ساکن ايران را در بنای جمهوری

رفع ستم. سوسياليستی خويش برسميت ميشناسد
ملی تا آن حدی که واقعا در ايران وجود دارد و
نه آنچه را تجزيه طلبان از خود اختراع کرده اند

بر آنيمما . فقط در چنين چهارچوبی عملی ميداند
که زحمتکشان خلقهای ايران برای مبارزه با

، برای مبارزه با ارتجاع وسرمايه داران خودی
، حزب)توفان( حزب کار ايرانبهامپرياليسم بايد 

،فقط يک ايران متحد. بپيوندندطبقه کارگر ايران 
قدرتمند و سوسياليستی قادر است از تماميت

مکانسياسی و اقتصادی و ا لو استقالارضی 
  .ادامه بقاء خويش دفاع کند

پيروز باد وحدت دموکراتيک و ضد امپرياليستی
  همه خلقهای ايران

  زنده باد سوسياليسم 
مرگ بر ناسيونال شونيسم همدست امپرياليسم و

  .   ارتجاع
*****

   ...کمونيستها و تجزيه
      .  برای تجزيه ايران

قدری به استدالالت ناسيونال شونيستهای آذری
ای اگر واقعا آنها در بيان پاره. نظر افکنيد

يميت و اعتقاد ميداشتند آيانظريات خويش صم
نميبايست از اين تبليغات  نتيجه ميگرفتند که بايد

 نتيجهنمی بايست، وحدت ايران را حفظ کنند
نچایا که قراردادهای گلستان و ترکمندگرفتمي

 ايران با دسيسهازاستعماری بوده است و جدائی 
.امپرياليستهای روس و انگليس تحميل شده است

نگ ايران محصول و دستآورد چنداگر واقعا فره
هزارساله مشترک خلقهای ساکن اين فالت
بزرگ نيست و فقط محصول پذيرش فرهنگ

آنوقت نبايد آنرا وسيله، ملت آذربايجان است
جدائی کرد بلکه بايد از آن مصالح ساختمان
بزرگ وحدت دموکرتيک خلقهای ايران را بنا

ای ايرانمه خلقهه هاگر واقعيت اين است ک. نهاد
و يا متفکران آذری جانيبا آذرفرزندان خلق

،، خيابانی، باقرخاننظير ستارخان
،، کسروی، اميرخيزیارانی، حيدرعمواغلی

ایه هرا چهر. ..، خانلری و ، هشترودیشهريار
درخشان تاريخ مشترک همه خلقهای ايران

، نبايدميدانند و از اين بابت اساسا مشکلی ندارند
ای درخشان تاريخ مشترکه ه چهربه تخريب اين

برای ايجاد نفرت و نفاق ملی دامن زد و آلت
دست آذربايجانيهای مرتجع و عامل پان ترکيسم

  .جهانی گرديد
 اکثريت ايرانيها آذری واگر استدالل ميشود که 

، پس چه جائی برای استدالليا آذری تبار هستند
را کهای از بدن  جدائی از ايران باقی ميماند؟ تکه

  نميشود جدا کرد؟
بنظر ما نتيجه منطقی تبليغالت ناسيونال
شونيستهای آذری چنين بايد باشد که آنها خود را
صاحب ايران بدانند و در پی حفظ و وحدت اين

انها بايد اکنون. آب و خاک باشند و نه بر عکس
که آمريکا در همسايگی ايران چاقوهايش را

 همه را، ميکندبرای قتل عام مردم منطقه تيز
بايد. برای مبارزه ضد امپرياليستی بسيج کنند

خواهان خروج کنسرنهای نفتی از جمهوری
بايد خواهان خروج قوای. آذربايجان باشند

نظامی آمريکا و انگليس و کارشناسان آنها از
ود ، بايد خواهان خروج بی قيآذربايجان باشند

ه پان، بايد بشرط امپرياليستها از عراق باشند
ترکيسم دولت ترکيه دهنه بزنند که تا بحال در پی
الحاق آذربايجان به مناطق شرقی خود بوده است
و تبريز را نيز در جنگ جهانی اول به اشغال

  . خود در آورده بوده است
ولی شما هر چه بيشتر ميگرديد تا اين رشته

دليلش روشن. منطقی را پيدا کنيد کمتر مييابيد
 ناسيونال شونيستها با امکاناتاست زيرا اين

مالی و جهانی امپرياليستی و صهيونيستی در
م وه هقفای خويش در پی آسمان ريسمان بافتن ب

هستند تا کار تجزيه“ اسناد“ و “ارکدم“اختراع 
 هدف آنان بررسی.ايران را را به پايان برسانند

شما در اين تحرک ارتجاعی خارج. تاريخ نيست
در ايران( در آلمان و سوئدکشوری و بيشتر

مردم به ريش اين عده ميخندند و همبستگی
سندی )توفان-خويش را در زلزله بم نشان دادند

،، مبارزه طبقاتیدر حمايت از طبقه کارگر
 ضده، مبارزمبارزه ضد امپرياليستی

، تالش در جهت پيوند زدن مبارزهصهيونيستی
بیبرای رفع ستم ملی با مبارزه عمومی انقال

آنچه مشخصه. مردم ايران و مردم منطقه نميبينيد
.اين حرکت ارتجاعی است تبليغ نفرت ملی است

  ... وحشی های غرب"تمدن"
آنها ماشين قتاله.  را در انظار عمومی اعدام کند

اعدام بورژوازی را که گردن انقالبيون را يکی
پس از ديگری از تن جدا ميساخت با شادی و

ر مرکز شهر سوزاندند وهلهله کموناردها د
  :انگلس نوشت

روز پنجم، در مقابل اعدام های پی در پی و“
پاسخ تيرباران کردن(روزمره مبارزان کمون

)توفان-اعضای گارد ملی توسط  دولت ورسای
که به دست سپاهيان ورسای اسير ميشدند،
تصويب نامه ای گذشت که توقيف عده ای به

د ولی اينعنوان گروگان را تجويز می کر
رگز عملی نشد، روز ششم ،ه هتصويب نام

گيوتين توسط گردان صد و سی و هفتم گارد
ملی، از محل خود خارج و بطور علنی در ميان

نقل از(“...شادمانی و غلغله خلق سوزانده شد
مقدمه فريدريش انگلس بر جنگ داخلی در

 کمون پاريس اثر جاودانی کارل-١٨٧١فرانسه 
  ).مارکس
 فاتحان پاريس را گرفتند و به قتل عاموقتی

ای هزار نفری پرداختنده هکموناردها در دست
ديگر به گيوتين نياز نبود تا از سرعت توحش
خود بکاهند، آنها خود وظيفه گيوتين ها را بعهده
گرفته بودند و مجددا دستگاه سوخته و از کار
افتاده گيوتين را تعمير کردند و تا به امروز نيز

 لغو مزورانه حکم اعدام از آن به نحو موذيانهبا
برای کشتار کمونيستها و. ای استفاده ميکنند

انقالبيون تيغ گيوتين بورژوازی و امپرياليست
  .همواره ُبّرا بوده است

واقعيت اين است که تکيه به مسئله گروگانگيری
و اينکه گروگانگيرها با اّره سر ميبرند و يا با

است همه“ غير انسانی“ريدنها چاقو و اين سر ب
مان فريادهای نفرت انگيز مشتیه هو هم

جنايتکار با سابقه است که در عمر کثيف خود از
.هيچ جنايتی کوتاهی نکرده و نخواهند کرد

آی“فريادهای آنها فرياد دزدی است که با  نعره 
در پی کتمان دزديهای خويش“ !آی دزد! دزد
  .است

ارزان آگاه در عرصهوظيفه کمونيستها و مب
مبارزه طبقاتی آن نيست که در ميدانهائی

مآوردی روند که دشمن از قبل برايشان دامه هب
اين نشانه بی دورنمائی،. گسترده است

استفاده. سردرگمی و گم کردن سوراخ دعاست
 خود جنايت شمردهیاز هيچ اسلحه ای بخود

نميشود و بکار گرفتن آن از قبل محکوم نيست
 مصالح مبارزه انقالبی و آرايش مبارزهاين

طبقاتی است که مجاز بودن آنرا تعيين ميکند و
باين جهت حزب طبقه کارگر الزم است تا بتواند
رهبری مبارزه طبقاتی را بعهده گيرد و از ابزار
و وسايلی در نبرد استفاده کند که با کمترين

  .قربانی بيشترين نتيجه را داشته باشد
  

*****

  ...خصوصی سازی خنجری
  .مت سرمايه دار خصوصی بکاهدس

اين اقدامات رژيم جمهوری اسالمی بهيچوجه
قابل توجيه نيست زيرا سرمايه کافی دولتی با
توجه به افزايش سرسام آور در آمد نفت برای

های مختلف موجود سرمايه گذاری در عرصه
 آنچه به . ايران دچار کمبود سرمايه نيست. است

ود ميدانيم کهکاهش رشد اقتصادی منجر ميش
، ناشی از فسادناشی از کمبود سرمايه نيست

مالی و فقدان مديريت در بخشهائی است که
.گذاشته است دولت دست خود را بر آنها

سياست دولت جمهوری اسالمی بر اين اساس
را بجای“ اعتقاد“ و “اعتماد“استوار بوده که 

های دزد و قرار دهد و آقازاده“ تگیسشاي“
 بر سر کار آورد که در عرصهفاسدی را

اقتصادی چون دشمن اشغالگر فقط زمين
سوخته در راه اسالم عزيز از خود باقی

مديريت آنها در دزدی و چپاول است. ميگذارند
  .و نه در توليد

برانداز است که چنين اين سياست خانمان
وضعيتی را ايجاد کرده و مردم از دست آن به

ه دنبال بز بالگردانیحال آنها ب. تنگ آمده اند
ميگردند تا خيانتها و چپاول خويش را توجيه
.کنند نام اين بز بالگردان اقتصاد دولتی است
آنها ميخواهند به مردم حقنه کنند که چنانچه
صنايع بزرگ و کليدی جامعه در دست بخش
خصوصی قرار گيرد کليد حل مشکالت بدست

ه باآنها ميخواهند نظر مردم را ک. آمده است
نگرانی شاهد اين اقدامات هستند برای تحقق

تنها کافيست ولی فقيه. طرح خويش جلب نمايند
يعنی آقای خامنه ای نيز بزير اين مصوبه
تشخيص مصلحت رژيم صحه بگذارند تا فاجعه
جديدی در ايران بوقوع بپيوندد و دره ميان فقر
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  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

.مارشال فرانسوی (Mac Mahonماک ماهون  
سلطنت طلب، سر فرمانده ارتش ورسای که

بدان وسيله) توفان-کمون پاريس را ساقط کرد
ورود خود به پاريس را جشن گرفتند چطور
ميتوانست بازهم بخشيده شود؟ آيا گروگان اين
آخرين ضمانت عليه سبعيت حيوانی حکومت
های بورژوا را هم می بايد به شوخی برگزار

،  تی يرDarboyکرد؟ قاتل واقعی اسقف دارابو
Thiersکمون تعويض اسقف و مشتی.  است
کشيش را در مقابل تنها بالنکی، بارهاديگر 

.و تی ير هر بار با اصرار رد نمود. پيشنهاد کرد
او خوب می دانست که پس دادن بالنکی، کمون

در حالی که اسقف. را صاحب يک سر می کند
.به شکل نعش بهتر ميتواند منظور او را برآورد

 عمل Cavaignacتی ير مثل سلفش کاويناک
 و طرفداران نظمش  در ژوئنکاونياک. می کرد
 ، برای لکه دار کردن ياغيان به عنوان١٨٤٨

 چه فريادهای نفرتی کهAfferقاتالن اسقف آفر 
آنها به خوبی ميدانستند که اسقف به! نکشيدند

آقای ژاکمه. دست سربازان نظم کشته شده است
Jacquemetمعاون کل اسقف که در محل 

ود را در اينحضور داشت بالفاصله مشاهدات خ
  .باره برای آنها گفته بود

تمام اين آوازهای دسته جمعی تهمت که حزب
نظم در مجالس خونخواری اش مرتب عليه
قربانيانش راه می اندازد تنها نشان ميدهد که
بورژوازی امروز خود را جانشين بارون قديم
ميداند که معتقد بود هر سالحی به دست او عليه

 هر نوع سالحی در دستخلق مشروع است ولی
نقل(“.خلق ، به خودی خود جنايت شمرده ميشود

از اثر جاودانی کارل مارکس، جنگ داخلی در
  ).  کمون پاريس-١٨٧١فرانسه 

اين اقدام تاريخی کمون که مورد اعتراض“
هواداران ورسای بود و از آن بعنوان

“کثافتکاری“ و “ وحشت“، ايجاد “وحشيگری“
خود را بخشيد و ورسای از اعدامنام ميبرند اثر 

ولی زمانيکه کمون. اسرای جنگی دست شست
در مورد بدترين دشمنان خلق پاريس کمال
نرمش را بکار برد و از خود گذشت نشان داد و
از اعدام جاسوسان و صاحبمنصبان عاليرتبه و
اعضای روحانيت همدست ورسای و حتی

جنايتمامورين پليس که آنها را در حين انجام 
برای آتش زدن کموناردها دستگير کرده بود
چشم پوشيد، ورسائيان اعدام دسته جمعی اسيران

  . “به گروگان رفته را از سر گرفتند
کارل مارکس از زبان بورژواها و مرتجعين

ر اسلحه ای را در دست مردمه هسخن نميگويد ک
بر. حرام بداند و آنرا خيانت به حساب آورد

ا بر جنايات بورژوازی قرارعکس وی تکيه ر
ميدهد و آنجا را نيز که به اعدام گروگانها

ای دارد اعالم ميکند که اين رسمی است اشاره
 پيشين متداولیکه بورژواها در همه جنگها

ساخته اند و ديگر نبايد فرياد و فغان بر آورند که
چرا ديگران از همان وسيله برای مبارزه با آنها

حق تقليد. و به آنها اقتدا مينماينداستفاده ميکنند 
  .که انحصاری نيست

انگلس تاکيد ميکند که کمون تنها در مقابل
اعدامهای پی در پی و روز مره مبارزان انقالبی
به سالح گروگانگيری متوسل شد و مصوبه ای

ر گز نتوانست آنرا عمال بهه هبرای آن گذراند ک
ی در آمدکمون زودتر از آن از پا. اجراء بگذارد
کمون. اجرای همه احکامش باشد که قادر به

١٠بقيه در صفحه    ... ميخواست اعدام

.سياسی را با کمون قطع کرد ، محسوس بود
کمون پيشنهاد کرده بود که اسقف پاريس و يک

ا که به عنواندسته ديگر از کشيش هائی ر
گروگان نگهداشته بود، در مقابل تنها بالنکی

Blanquiکه دو باره در کمون انتخاب شد ولی 
. زندانی بود مبادله شوند Clairvauxدر کلرود

Thiersتفوق ورسای بيشتر از تغيير لحن تی ير
حس ميشد که تا آن لحظه خوددار و دو پهلو بود

 آميز و خشنو پس  از آن يکباره موهن و تهديد
نقل از مقدمه فريدريش انگلس بر(“....“شد

 کمون پاريس-١٨٧١جنگ داخلی در فرانسه 
  ). اثر جاودانی کارل مارکس

تی ير اين موجود ناقص الخلقه ارتجاع سلطنت
طلب که لوئی بالنکی انقالبی بزرگ پاريسی را
به گروگان گرفته بود و وی را به اعدام محکوم

نماينده ورسای با پاريس انقالبیکرده بود بعنوان 
وارد مذاکره شد و همينکه از نتايج خيانتش برای
فروش فرانسه به قيمت سرکوب پرولتاريای
پاريس با خبر شد بيکباره لحن خشن و چهره

انگلس. زشت سلطنت طلبان را به نمايش گذارد
به نکوهش اقدام پاريسی ها که کشيشهای مرتجع

دند و ميخواستند آنها را بارا به گروگان گرفته بو
آنهم چه. بالنکی معاوضه کند نمی پردازد

روحانيون پاکيزه ای که با تخريب کليساهای آنها
ر روز مورد تجاوزه هگور زنانی برمال شد ک

اين عاليجنابان بوده و آنها را برای کتمان
جناياتشان با کودکان در رحم زنده بگور کرده

ی که زنان را به بهانهروحانيت جنايتکار. بودند
ابتالء به بيماری جنون برای تمتع جنسی در زير
زمينهای کليساهای پاريس زندانی کرده و مانند
همه روحانيت در پس پرده به آن کار ديگر

ليکن تی ير به اين امر راضی. مشغول بودند
نميشد تا متحدين مذهبی خود را آنهم فقط در

ناردهای انقالبیکمو. مقابل بالنکی معاوضه کند
در مقابل توحش خوفناک سلطنت طلبان که
پشتشان به بيسمارک آلمان بود در حالی که از
پای نيفتاده بودند متوسل به سالح گروگانگيری

  . شدند
کارل مارکس در باره گروگانهائيکه که توسط
کموناردها اعدام شدند و فريادهای نفرت انگيز و

ا مانند همينر“ متمدن“گوش خراش بورژوازی 
امروز موجب گشتند و در رد اتهامات آنها به

  :چنين گفت“  وحشی“کموناردهای 
ميماند اعدام شصت و چهار گروگان  و در “

!.راس آنها هم اسقف پاريس ، به دست کمون
 سنتی را١٨٤٨بورژوازی و ارتشش در ژوئن 

که از مدتها پيش عمال در جنگها منسوخ شده بود
ار کردند و آن اعدام اسيران بیدو باره بر قر

اين سنت خشن پس از آن، کم  و بيش. سالح بود
از طرف سرکوب کنندگان تمام  شورشهای توده
ای در اروپا و هندوستان رواج يافته است و بدين

“!پيشرفت تمدن“ترتيب  ثابت شد که واقعا يک 
از سوی ديگر پروسی ها در فرانسه،. است

ره باب کردند يعنی گرفتنگرفتن گروگان را دوبا
اشخاص بی گناهی که ميبايست به بهای جان

  .خود تاوان اعمال ديگران را بدهند
 از همان آغاز منازعه عملThiersوقتی تی ير

غير انسانی کشتن اسرای کمون را دوباره
برقرار کرد، کمون  برای حمايت از جان آنها
ناگزير شد به پروسی ها اقتدا کند، يعنی از

زندگی اين. هواداران ورسای  گروگان بگيرد
گروگان ها، بيش از يک بار به مناسبت اعدام
های مداوم  زندانيان از طرف ورسای محکوم
شده بود ولی پس از آن آدم کشی که سربازان

  ... وحشی های غرب"تمدن"
جنايات منتسب به اواتهام برای تحقيق در باره 

  .تشکيل ميشود
 هيات مذکور در ظرف چهل و هشت-٣ماده 

  .ساعت تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود
 کليه متهمان بازداشت شده  بر طبق-٤ماده 

حکم هيات رسيدگی به اتهام گروگانهای مردم
  .ريس محسوب خواهند شدپا

 در برابر اعدام هر اسير جنگی يا هر-٥ماده 
فرد هوادار دولت قانونی کمون پاريس،

عنوان قصاص سه نفر از بالفاصله و به
 که به حکم٤گروگانان محبوس  به استناد ماده 

قرعه انتخاب خواهند شد اعدام خواهند
صورت جلسه کمون در سال(“....گرديد
١٨٧١(“  
مان صدام حسين ديکتاتور که بهر تقديردر ز

رئيس جمهور قانونی کشور عراق بوده و اکنون
نيز ميباشد کسی با چنين وضعيتی که در اثر اين
.نوع گروگانگيری ها پديد آمده است آشنا نبود
اين نوع گروگانگيری و حتی نوع مشکوک و
جنايتکارانه آن را که مشتی راهزن و قاتل بدون

مبارزاتی و ميهن پرستانه و ضدای ه هانگيز
امپرياليستی و انقالبی فقط و فقط برای اخذ پول

  . به آدم ربائی توسل ميجويند کسی نميشناخت
گروگانگيری را در واقعيت در تمام انواع آن
امپرياليستها در عراق باب کردند، مگر در زمان
صدام حسين کارگران نپالی و يا مصری و يا

 ميگرفت؟ مگر کسی درترک را کسی گروگان
زمان صدام حسين با گروگانگيری از شرکت

“بکتل“و يا “ هاليبرتون“و يا “ موتوروال“
اين شرکتهای. تقاضای دريافت پول ميکرد

و نظاير“ بکتل“و “ هاليبرتون“، “موتوروال“
آنها بودند که با ماشين جنگی قدرتمندترين

 بغداداستعمار تاريخ مانند دزدان دريائی شبانه به
ريختند، شبيخون زدند و اين کشور را غارت

طبيعی. کرده و مردمش را به گروگان گرفتند
است مسئول مستقيم هر جنايت و اقدام ضد بشری
که در عراق صورت بگيرد دشمنان بشريت
هستند يعنی امپرياليستها هستند و جهت عمده

مه مبارزان منطقه و جهان بايد متوجهه هضرب
منحرف کردن جهت مبارزه و جهت. آنها گردد

افشاءگری، خواست مردم عراق نيست خواست
ر لحظهه هارتجاع و امپرياليست است ک

در“ سبعيت“متمدنانه خويش را با “ توحش“
  .             بندشده گان عراقی قياس ميکند

در انقالب کمون پاريس وقتی سلطنت طلبان
جنايتکار شکست خوردند از بيسمارک و

های آلمان درخواست کردند که برای نجاتپروس
بورژواِزی فرانسه و سرکوب پرولتاريای پاريس

بورژوازی منافع ملی را در. به فرانسه حمله کند
پای منافع طبقاتيش قربانی ميکرد و اين پرولتاريا
بود که بايد در مبارزه طبقاتی خويش وظيفه دفاع

بورژواها با. از ميهن را نيز بعهده ميگرفت
دشمن خارجی همدست شدند تا اسرای ارتش
فرانسه را برای تقويت سلطنت طلبان بتدريج

.  بقيه ماجرا را از زبان انگلس بشنويد. آزاد کنند
منظور سپاهيانی(رسيدن تدريجی اين سپاهيان“

است که از اسارت پروسها برای سرکوب
، از ابتدای ماه مه)توفان-پاريسی ها آزاد ميشدند

محل سلطنت طلبان که(قطعی به ورسایتفوقی 
بخشيد ، اين تفوق) توفان-در خارج پاريس بود

 آوريل که تی ير٢٣نظامی، از همان روز 
Thiersمذاکرات جاری برای تبادل زندانيان 
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 وحشی "تمدن"
 های غرب   و 

 بردگان"سبعيت"
  شرق

ورــتــــل ويکـيــرباران امــيــس از تــپ “
کارگر ريخته گر و گوستاو Duval دووال 

فلوران نماينده انقالبی بالنکيستها خشم و
نفرت و درد و حسرت بر نمايندگان کمون غلبه
ميکند و فريادهای انتقام از هواداران ورسای

در اين هنگام است که. سالن را پر ميکند
فرمان کمون در باره گروگان صادر می گردد و

 تی ير و داروی هوجب تهمتهای زشت و زنندم
بنا بر. ی او به پاريس انقالبی می شود دسته

پيشنهاد پروتو فرمان زير به اتفاق آراء به
  .تصويب می رسد

نظر به اينکه دولت ورسای آشکارا حقوق“
انسانی و قوانين و مقررات جنگی  را زير پا
گذاشته  و دست به اعمال رذيالنه و وحشتناکی
زده است که اشغالگران خاک فرانسه نيز دست
خود را به چنين اعمال ننگينی نيالوده بودند

  :مقرر ميدارد
مکاری با دولته ه هر کس که متهم ب-١ماده “

ورسای باشد بالفاصله تحت تعقيب قرار خواهد
  .گرفت و به زندان خواهد افتاد

 در ظرف بيست و چهار ساعت يک-٢ماده 
١١  بقيه در صفحه  .. .هيات رسيدگی به

حزب واحد طبقه کارگر ايران"حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما. ه ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه رساترشدن ب. است

به ما کمک مالی رسانيد،. مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه.  بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديمزيرا ما تنها با اتکا

 .گزاف پست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

 خصوصی سازی خنجری به سينه منافع مردم
سرانجام آرزوی سلطنت طلبان ايرانی به دست

  .جمهوری اسالمی بر آورده شد
 همان بدو انقالب سلطنت طلبان فرياد ميزدننداز

شده است و“ کمونيستی“ر ايران همه چيز که د
با سرمشق گرفتندولت بر کارخانجات و صنايع 

و بايندست انداخته و “ کمونيستی“از ممالک 
ترتيب جلوی پيشرفت و تحول را در ايران گرفته

اقتصاد متمرکز دولتی مانند تيغی بود که به. است
  .به چشم سلطنت طلبان ايرانی فرو ميرفت

است که در هر انقالب خلقی بايدواقعيت اين 
دولتی که نماينده واقعی مردم و محصول انقالب

ای امپرياليسم وه هاست برای مبارزه با توطئ
فالکت و، برای مبارزه با قحطی و ارتجاع

های دسيسهمحاصره اقتصادی و خرابکاری و 
از همان روزدشمنان مردم که عليه انقالب 

،ی سياسیتمام نيرو، نخست آغاز ميشود
.، فرهنگی و نظامی خويش را بسيج کنداقتصادی

ای دشمنان را در عرصهه هبايد مجاری دسيس
، نيروی مادی آنها را بشکند ودناقتصادی نابود ک

نظارت کامل بر دخل و خرج مملکت و رفت و
 هر دولت انقالبی بايد.آمد ارز و پول داشته باشد

بقه حاکمه، ويرانگريهای طبرای غلبه بر خرابيها
ای مردم بهه هقبلی برای ارتقاء سطح زندگی تود

دتحوالت انقالبی دست بزند و اين کار بدون ايجا
  . ممکن نيستکزرتم

پس از انقالب شکوهند بهمن هيات حاکمه
ارتجاعی ايران که ميوه انقالب را ربوده بود نيز

ای حکومت خويش و ضربهه هبرای استقرار پاي
طلب و طبقه حاکمه گذشتهزدن به عمال سلطنت 

ليکن اين حاکميت. مين شيوه کار متوسل شده هب
بعلت ماهيت ارتجاعی خويش و اعتقاد به نظام
سرمايه داری و بهره کشی انسان از انسان قادر

 بيعدالتيهای جامعه  پايان دهدبه نبود و نيست که
تمرکز اقتصاد در. و از فساد  و ارتشاء جلوگيرد

ه تحکيم ديکتاتوری و ايجاددست وی به وسيل
باندهای. يک نظام مافيائی سرمايه داری بدل شد

سياه در قدرت اموال عمومی را برای غارت به
ميان خويش و وابستگانشان تقسيم کردند و هر
خانواده ای بر بخشی از اقتصاد ايران چنگ

  .افکند
رژيم جمهوری اسالمی که درروزهای اوج توهم

خوردار بود و قدرت بسيجمردم از احترامی بر
توده ای را داشت در طی زمان به رژيمی منفرد
.که مورد نفرت مردم است تبديل شده است
طبيعی است که چنين رژيمی تاب تحمل

  . فشارهای امپرياليسم خارجی را ندارد
تهاجم جهانی سرمايه تحت عنوان جهانی شدن

 تسلط،سرمايه که ميرود تا با نيروی سرمايه
 شرکتهای بزرگ چند مليتی را برجهانی
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سرنوشت ميلياردها مردم جهان حاکم کند با استفاده
از اهرمهای اقتصادی و سياسی نظير سازمان

مهه هتجارت جهانی فشارهای عظيمی را ب
کشورهائيکه در خانواده نظام اقتصادی سرمايه

رژيم جمهوری اسالمی. داری هستند وارد ميسازد
خانواده و بمنزله رژيمی غيربمثابه بخشی از اين 

مشروع که قدرت مقابله با اين فشارها را ندارد به
شروط ديکته شده سازمان تجارت جهانی تن داده و

مه شرايط عضويت در اين سازمانه هميرود تا ب
يکی از اين شروط استعماری. جهانی تن در دهد

برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی که از
رزوی سلطنت طلبان ايران بودههمانروز نخست آ

، واگذاری صنايع مادر و انحصارات دولتی بهاست
 آنها همواره اين اقدام را.بخش خصوصی است

مثبت ارزيابی کرده و آنرا شرط پيشرفت جامعه
  . ايران قلمداد ميکردند

حال رژيم جمهوری اسالمی به منظور تحقق رشد و
 بهتوسعه اقتصادی و ممانعت از اينکه دولت

کارفرمای بزرگ بدل شود به تصويب مجمع
تشخيص مصلحت نظام  رسانيد  که مالکيت و

 قانون اساسی٤٤مديريت بخشهای مذکور در اصل 
مطابق اين اصل که يکی از. مجاز است

دستآوردهای انقالب شکوهند بهمن بود دولت حق
نداشت بخش عمده صنايع و بانکها و موسسات

در اختيار بخش خصوصیتوليدی و بازرگانی را 
ار دهد تا هر بالئی خواستند با استناد به مقدسرق

.بودن اصل مالکيت خصوصی بر سر مردم بياورند
خصوصی سازی پای سرمايه گذاران خارجی را

  .رسما به ايران باز ميکند
ای اقتصادی را ازه هاين مصوبه طبيعتا همه زمين

رتفعال بصو(، صنايع نفتجمله بازرگانی خارجی
،، صنايع ماشين سازی و ذوب آهن)توفان-قسمی

، صنايع بزرگ بانکداری وصنايع فوالد سازی
، تامين، دامداری، کشاورزی، معادن، راه آهنبيمه

صنايع بزرگ آبرسانی، حمل و، نيرو و انرژی
،، پست و تلگراف و تلفن، توريسم، کشتيرانینقل
، فرهنگ و، جاده سازی، سدها ای گروهیه هرسان

را  در بر ميگيرد که ميتواند در...  وآموزش
چارچوب تحوالت نئو ليبرالی در اختيار

رژيم. ای خصوصی و خارجی قرار گيرده هسرماي
جمهوری اسالمی مدتهاست که در زمينه صنايع
نفت به خصوصی سازی و زمينه سازی برای

  .حراج منابع طبيعی ايران مشغول است
عرصه ميرود تادولت با گام گذاردن در اين 

ائيکه به تامينه های دولتی را در تمام عرصه هياران
.حداقل زندگی مردم مربوط ميگردد حذف نمايد
دست کارفرمايان ليبرال را در اخراج کارگران باز

، از تقابل مبارزه کارگران با دولت بابگذارد
١١بقيه در صفحه    ... معطوف کردن آن به 


