
  مواضع ما و برنامه تسليحا ت اتمی ايران    
  

  اپوزيسيون و استفاده از سالح هسته ای
  

پس از اشغال خاک عراق و پس از برمال شدن طرحهای جمهوری اسالمی برای بهره گيری از فن                                                
آوری هسته ای در اراک و نطنز مجددَا بحث مربوط به این امر در ميان اپوزیسيون ایران و در سطح                                                 

 غير اقتصادی ارزیابی می کنند، پاره ای                    پاره ای بهره گيری از فن آوری هسته ای را                       .   غ شد جهانی دا    
از اینکه رژیم جمهوری اسالمی رژیمی اسالمی و بنيادگرا، تروریست، ارتجاعی، و ضدانقالبی است                                            
 به این تالشهای رژیم جمهوری اسالمی با نظر تردید می نگرند، پاره ای به تخلفات رژیم جمهوری                                               
اسالمی در برخورد به معاهده های بين المللی اشاره کرده و خطر بی مسئوليتی و آشفته بازاری سران                                         

پاره ای بر این          .   رژیم را در برخورد ماجراجویانه به مسئله بمب اتمی و استفاده از آنرا طرح می کنند                                         
 رژیم جمهوری اسالمی را          نظرند که دستيابی رژیم به بمب اتمی و امکان استفاده نظامی از آن می تواند                       

پارهای این امر را در خدمت                .   دچار وسوسه کند تا از آن برای پيشبرد مقاصد سياسی خویش سود جوید                      
منافع ملی و حياتی ایران می دانند و در انبارهای اتمی خاورميانه و منطقه جای بمب اتمی ایران را                                                     

  .بينندخالی می 
 در البالی جمله پردازیهای ژورناليستی که برای فرار از                                 اپوزیسيون ایران متاسفانه رهنمود روشنی                   

. این نشانه آن است که خودش نيز سرگردان است                     .   موضعگيری سياسی است به مردم ایران نمی دهد                 
ای    شوره يلی و ک ئ سرا يستهای ا ع صهيون ناف ر خدمت م د د ن وا رست می ت اد خاذ موضع ن ت بيعتَا ا ط

بگذریم    .   نباله روی از خط مشی جمهوری اسالمی منجر گردد                     امپریاليستی قرار گيرد و یا به تسليم و د                 
از اینکه با سخنان متناقض و بی سر و ته مسئولين امور در جمهوری اسالمی هنوز مشخص نشده است                                

این فرار از زیر بار            .    چيست و جه موضعی را اتخاذ خواهند کرد               واکنش آنها نسبت به فشار بين المللی             
دادن ره                   َا از جانب امپریاليستهای                                        تقبل مسئوليت برای  مجدد تهدیداتی که  نمود به مردم با توجه به 

يت                                                    مسئول حمل  است سنگينی  ه  بلند شد ن  یرا عليه ا ئيل  ا اسر نيستهای  و صهيو ئی  ا روپ ا ئی،  مریکا آ
  .کمونيستی را چند برابر می کند

  :بنظر ما باید برای اتخاذ موضع کمونيستی به پرسشهای زیر پاسخ داد
  
ریاليستها و صهيونيستها از فشار به ایران واقعَا به خاطر اجبار ایران برای امضای                                              ـ آیا نيت امپ       ١

سالحهای هسته ای است؟ و یا همه این فشارها بهانه ای برای                         "   پيمان منع گسترش     " پروتکل الحاقی به         
توفيق در طرحهای دیگر استراتژیک امپریاليسم آمریکا در منطقه و جهان است و پس از رضایت                                                 

لی ایران از جانب آمریکا خواستهای جدیدی طرح می شوند که آدم را بياد دعوای آقا گرگه و                                                     احتما  
گوسفند می اندازد که از یک جوی آب می خوردند و گرگه که در باالی جوی آب می خورد گوسفند را                                           

 گوسفند  که پائين تر از وی بود متهم می کرد که آب جوی را گل آلود می کند و آنرا بهانه برای بلعيدن                                            
  .کرد
ـ آیا ممالک جهان حق دارند به بهره گيری از فنآوری اتمی دست پيدا کنند به تحقيق و تفحص در این                                         ٢

  عرصه بپردازند و یا اینکه باید تابع دیکته امپریاليسم و صهيونيسم باشند؟
مترقی،   ـ آیا انحصار بمب اتمی باید در دست پاره ای از کشورهای جهان باشد که خودشان خود را                                            ٣

می دانند و یا اینکه کمونيستها باید عليه انحصار بمب اتمی                     . . . .   پيشرفته، سکوالر، مدرن، دموکراتيک و                
  .به مبارزه برخيزند

ـ آیا این استدالل که رژیم جمهوری اسالمی، فریبکار، ریاکار، بنيادگرا، ارتجاعی، ضد انقالبی، زن                                               ۴
بشر          کشوری را از                        ، ناقض قوانين و موازین                  ستيز، ناقض حقوق  بين المللی است کفایت می کند تا 

وری هسته ای منع        دسترسی به فن آوریهای پيشرفته در هر زمينه و نه تنها در زمينه بهره گيری از فن آ         
  و یا محروم کرد؟



ـ آیا آلوده کردن محيط زیست توسط نيروگاههای اتمی می تواند دليل کافی برای پرهيز از تالش در                                              ۵
ری مدرن باشد و آنهم نه فقط در عرصه تحقيقات اتمی بلکه در همه عرصه های                                جهت حصول فن آو       

  فن آوری مدرن و از جمله شيميائی؟
   خواستهای خود استفاده کنند؟ـ آیا کمونيستها محق اند که از بمب اتمی برای رسيدن به۶
اتی را در پرتو          ـ آیا وجود بمب اتمی ماهيت تضادهای دوران ما را تغيير داده است و مبارزه طبق                                             ٧

  خویش محو کرده است؟
  لياردها انسان روی زمين را در ُبعد تاریخی بگيرد؟ـ آیا می تواند بمب اتمی جای نيروی خالقه مي٨
ـ آیا تبليغاتی که در مورد امحاء سالحهای کشتار جمعی وجود دارد فقط به منع حصول دانش و فن                                              ٩

گسترده تر از آن است که بيان می گردد و شامل سایر                       آوری اتمی محدود می شود و یا اینکه دایره آن                         
  نيز می شود و یا خواهد شد؟.... صنایع نظير نفت و گاز پتروشيمی و

نيستها در بر      ـ و سرانجام مصالح و منافع دراز مدت جامعه ایران چه حکم می کند و موضع کمو                                     ١٠
مونيستی از هم اکنون به این امر                اگر یک نيروی ک        .   خورد به این امر در ایران و جهان چه باید باشد                          

فکر نکند، اگر به اتخاذ موضع نپردازد، تا بتواند به مردم و پيروانش رهنمود بدهد درگيریهای سياسی                                             
  .آتی که طالیه آن از دور مشهود است فقط می تواند با تير خالص آبروی خود را بخرد

  
  سابقه امر و فشار بين المللی

  
آژانس بين المللی          "   مدیر کل     "   محمد البرادعی         "   انی از سفر اخير         مطبوعات جهان گزارشات فراو                

این سفر که در پی برمال           .   منتشر کردند     )    تير ١٨روز تاریخی        (  ژوئيه    ٩به تهران در        "   انرژی اتمی        
شدن تالشهای رژیم جمهوری اسالمی برای دست یابی به دانش هسته ای در تاسيسات پيشرفته نطنز و                                    

. ی پيدا می کرد و باید به ابهاماتی که در این امر پدید آمده بود پرتو می افکند                                      اراک بود، اهميت خاص            
گزارش سفر دوم       .   جامعه جهانی در انتظار گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی روز شماری می کرد                

به ایران و گزارش جمعبندی فعاليتها و بررسيها و بازدیدهای پنج ماهه کارشناسان و                                           "   البرادعی       "   
 ژوئن     ١۶ این امر که به مسئولين این سازمان در                      رسان بين المللی در مورد تالشهای ایران در                         باز  

 تحویل گردید بسيار بحث انگيز بود و نشان می داد آنطور که می گویند ایران همکاریهای الزم                                         ٢٠٠٣
 اجالس وزرای خارجه کشورهای عضو                       .   را با مراجع بين المللی انرژی اتمی بعمل نيآورده است                                

 در زیر فشار آمریکا پس از اشغال نظامی عراق نگرانی خویش را                      ژوئن١۶در همان " اتحادیه اروپا "
آژانس بين المللی انرژی اتمی و تخلفات ایران ابراز داشت و از ایران خواست که                                        از مندرجات گزارش        

سالحهای  "   ش پيمان منع گستر     " پروتکل الحاقی به          "   امضاء و اجرای فوری و بدون قيد و شرط                       "   به  
  .دولت روسيه نيز از این خواست اتحادیه اروپا حمایت می کند. اتمی بپيوندند

متحدین                                        و  ایران  طلبان  بياری سلطنت  و صهيونيستی  امپریاليستی  ممالک  اخير  کمونيست    " تبليغات 
 و مدرنيسم ـ سکوالر آنها امر تازه ای نيست و فقط در شرایط کنونی در پرتو اشغال نظامی                                    "   کارگری    

شبيه همين تبليغات نيز در گذشته دور گوش فلک را کر می                  .   عراق وزن مخصوص جدیدی پيدا می کند               
 کرد، درهمان روزهائی که نه از تاسيسات نطنز خبری بود و نه از تاسيسات اراک سخنی به ميان می                                          

وند، برای      آمد، امپریاليستها و صهيونيستها به همين وسایل تبليغاتی متشبث می شدند که امروز می ش                                
. آنها نيروگاه بوشهر طرح بود که سرنوشت صلح جهانی و هستی بشریت را به آن گره زده بودند                                                 

امپریاليستها و صهيونيستها با ادامه ساختمان نيروگاه اتمی بوشهر نيز مخالف بودند عليرغم اینکه همه                                     
روگاهی نيست که بشود از          کارشناسان بهره گيری از انرژی هسته ای می دانستند که نيروگاه بوشهر ني                              

بویژه اینکه دولت روسيه بارها و بارها اعالم کرده بود که                             .   آن برای دستيابی به بمب اتمی استفاده کرد                 
، باز گرداندن تفاله های سوخت اتمی آن                 یکی از شروط انعقاد قرارداد ساختمان و تکميل نيروگاه بوشهر           

.  دیگری است که باید از طرف طرفين امضاء شود                   نيروگاه به روسيه به موجب قرارداد در دست تهيه                       
گفته می شود از تفاله های سوخت اتمی می توان احتماَال با روشهای غير اقتصادی و پيچيده علمی در                                        

  .توليد سالحهای اتمی استفاده کرد



 مالیان، بهترین      "   بمب اتمی    "   مساله ساختن     :   "   روزنامه آلمانی زود دویجه سایتونگ درآن روز نوشت                        
، بهانه را پيش روی اسرائيل می گذارد، تا همچنان از امضاء قرارداد منع گسترش تسليحات اتمی                                                       

قرار   .   مدت تعيين شده برای امضای این قرارداد به پایان می رسد                          )   ١٩٩۵( در سال جاری       .   سرباز زند    
 در مورد      در نيویورک، کشورهایی که تا کنون آنرا امضاء نموده اند،                            ١٩٩۵ آوریل     ١٧است در تاریخ       

مخالفت آمریکا با فروش          :   "   همين روزنامه در آن زمان فاش ساخت                  " .   تمدید زمان آن به گفتگو بنشينند           
نيروگاه اتمی از سوی روسيه به ایران، به این دليل که آنها برای برنامه تسليحات اتمی مورد استفاده                                                   

ک نيروگاه آب سبک می فروشد و           قرار می گيرد، آنچنان قابل اعتماد نيست زیرا که روسيه به ایران ی                                
برای ساختن بمب         تونيومی که در این نيروگاه توليد می گردد به سبب ترکيب ایزوتوپی ویژه اش                                         پلو 

  اتمی مناسب نيست، برای انجام این مقصود از پلوتونيومی که نيروگاههای آب سنگين بدست می آید 
البته می توان اورانيوم پسمانده در مفتولهای                         .   ، استفاده می کنند       ) نوع کانادائی نيروگاه اتمی ـ توفان                    ( 

بکار گرفت، اما به این دستبرد می توان                                                    سوخت نيروگا های آب سبک را برای ساختن بمب اتمی 
  ".بهنگام بازرسی نيروگاهها از سوی کارشناسان سازمان بازرسی انرژی اتمی به سادگی پی برد

 جنبه اشاره کرد و در این زمينه به بحث پرداخت                      یعنی هشت سال پيش به این       ١٣٧۴در سال    "   توفان   "   
و جای آن دارد که ما در بحث امروز خود به انتشارات درونی خویش استناد کرده و آنرا در پرتو                                                              

متاسفانه نمی توانيم از طول کالم پرهيز کنيم زیرا بدون توجه به سابقه                                .   شرایط امروز بررسی نمائيم            
ش آمده است نمی توان به نيات امپریاليستها و صهيونيستها پی برد                      امر و بررسی تاریخی حوادثی که پي               

  .و بيک اتخاذ موضع کمونيستی مبادرت ورزید
ما ناچاریم برای فهم بهتر مطالب آن اسناد، از جنبه زمان نگارش و تاریخ تدوین آن، به تغييرات جزئی                                             

  :در آن سند می آید. و انشائی در آن بپردازیم
  

  تیتهديدات امپرياليس
  
) ١٣٧۴(   نشست مقدماتی اجالس جهانی برای تمدید منع گسترش سالح هسته ای در ماه بهمن سال                                  "   

در آستانه تمدید پيمان منع گسترش             .   گذشته رسمَا در مقر سازمان ملل متحد در نيویورک گشایش یافت                        
وزیر    "   س هرد   دگال  .   " سالحهای هسته ای حمالت تبليغاتی آمریکا و اسرائيل عليه ایران افزایش یافت                                 

هنگاميکه در برابر کميته امور خارجی                  )   ١٩٩۴(   امور خارجه وقت انگلستان در دسامبر سال گذشته                    
ایران بزرگترین خطر اتمی جهان بعد از                      :   "   مجلس نمایندگان بریتانيا سخن می گفت اشاره کرد که                       

 سال ١۵ تا  ٧ر ظرف    جنگ سرد می باشد وی افزود بر اساس برآوردهای انجام شده ایران می تواند د                                     
 یکی از وزرای حکومت رابين اظهار کرد که                           ١٩٩۵ ژانویه      ٢در   . به سالح اتمی دسترسی پيدا کند          

کوششهای ایران برای دست یافتن به سالح اتمی برای                     .   اسرائيل از خطر ایران برای خود نگران است                     
کا به کشورهایی که به          وزیر خارجه آمری          ١٩٩۵ ژانویه     ٢١در   .   اسرائيل و تمام منطقه خطرناک است            

  .ایران در دستيابی به سالح اتمی کمک می کنند هشدار داد که امنيت منطقه را بخطر می اندازد
 ۴در   "   دی پرسه     "   شيمون پرز وزیر امور خارجه اسرائيل در گفتگوئی با یک روزنامه اتریشی                                           

يل را به معاهده منع        ماهيت رژیم ستمگر جمهوری اسالمی نپيوستن اسرائ               "  اظهار داشت      ١٩٩۵مارس    
ند    ی ک يه م وج ی ت سته ا های ه سترش سالح د " گ زو ف وی ا غ    :   "   ، و ر ند د ه وا ی خ ن م را گ نياد ب

 و در پی توليد اسلحه هسته ای هم            بگویند،کالهبرداری کنند، آدم بکشند، حقوق بشر را رعایت نمی کنند                           
 ٨کهود در روز         ليبرمن دبير کل وقت حزب فاشيستی مذهبی لي                  " .   هستند،این مخلوط مرگباری است               

هيچ دليلی ندارد که کشوری غنی از نظر منبع                      "    در یک مصاحبه رادیوئی اظهار داشت                     ٩۵مارس     
در سر                                                             ای  هسته  بمبهای  ختن  خيال سا که  ین  ا مگر  باشد  ای  هسته  ه  نيروگا نبال  د ینطور  ا نرژی  ا

اگر     "   : هدبد کردند    به سالح هسته ای ت        مقامات اسرائيلی در پی تالش ایران برای دستيابی                     "   بپروراوراند        
همان  .   این برنامه متوقف نشود، اسرائيل ناگزیر است نيروگاههای اتمی ایران را مورد حمله قرار دهد                                            

  ". کرد١٩٨١کاری را با ایران بکند که با نيروگاه اتمی عراق در سال 



مرتب                                                         بازرسيهای  یا  و  اراک  نطنز،  تاسيسات  به  فقط  و  دارد  دراز  قصه سر  این  است  روشن  پس 
آنروز که از نطنز و اراک خبری نبود باز                        .   ارشناسان آژانس بين المللی انرژی اتمی ختم نمی شود                       ک 

  .امپریاليستها از سر تحفه نطنز دست بر نمی داشتند
 کشور در نشست مقدماتی برای تدوین و تمدید منع گسترش سالحهای هسته ای شرکت                               ١٧٨نمایندگان     

 در  ١٣٧۴ اردیبهشت       ٢٢ فروردین تا          ٢٨س جهانی که از          کردند تا در باره قوانين اجرائی اجال                           
 بر می گردد که این معاهده            ١٣۴٩اساس این پيمان به سال          .   نيویورک برگزار شد به مشاوره بپردازند                    

  . سال بين اعضای سازمان ملل متحد بامضاء رسيده بود و حال سخن بر سر تمدید آن بود٢۵برای 
هندوستان   .   ستان و اسرائيل از امضاء این قرارداد سرباز زدند                           برخی از ممالک نظير هندوستان و پاک               

خطر تهدید ممالک       افسانه تهدید اتمی چين کمونيست و پاکستان خطر تهدید اتمی هندوستان و اسرائيل                                 
آفریقای جنوبی نيز که         .   مسلمان و عرب را برای در رفتن از زیر بار امضاء این قرارداد مطرح ساختند            

زیر سلطه سفيدپوستان و مستعمره انگلستان بود همراه ارباب و متحدین اربابش                               کشوری نژادپرست و          
نظير آمریکا و اسرائيل اساسَا به روی خود نيآورد که دارای فن آوری پيشرفته هسته ای است و توانسته                
است به سالح هسته ای دست پيدا کند و از آنجا که عضو سازمان ملل متحد نيز نبود،نبود امضایش در                                     

درآنروز از تهدیدهای بين المللی عليه این                   .   ای ورقه فقط به نفع امپریاليستها و صهيونيستها تمام می شد                پ 
امپریاليستها      .    و امپریاليستها معذب نگشته بود            ممالک کوچکترین خبری نبود و وجدانهای صهيونيسها                   

 پيمان منع گسترش      حتی از دادن روادید ورود به نمایندگان ایران برای شرکت در اجالس مقدماتی                                                   
سالحهای هسته ای به نيویورک خوداری کردند و نشان دادند که تا چه حد نسبت به روابط بين المللی                                               
بی اعتناء هستند و تا به چه حد فشارشان به ایران با شائبه بوده و نگرانی آنها واقعَا خطر تهدید اتمی                                                

 حق ویژه ای را به امپریاليسم آمریکا نمی                   اینکه مقر سازمان ملل متحد در نيویورک است                .   ایران نيست     
دهد تا خودسرانه از ورود نمایندگان بزعم آنان ممالک نا مطلوب جلوگيرد و مانع شود که صدای آنها                                               

امپریاليسم آمریکا همين بازی را بر سر پاتریس لومومبا رئيس جمهور انقالبی                               .   به گوش جهانيان برسد       
زمان ملل را در اختيار مزدور خود فروخته ای بنام موسی چومبه                              و قانونی کنگو در آورد و تریبون سا                

  .بر خوردار بود قرار داد" سيا"که دارای هيچ سمت قانونی نبود ولی از مزیت حقوق بگيری سازمان 
  

  انحصار سالح اتمی
  

منع  "  آمریکا، انگليس و اتحاد جماهير شوروی ـ خروشچفی قراردادی راجع به                               ١٩۶٣در تاریخ ژوئيه         
سپس اتحاد شوروی و آمریکا به تنظيم یک سلسله                 .   بين خود منعقد ساختند     "   می آزمایشهای هسته ای         قس 

سالحهای هسته ای مبادرت جستند که قرارداد مربوط به                          "   محدود کردن         " قراردادها ظاهرَا به منظور               
محدود   "    به مذاکراتی راجع به             ١٩۶٩در نوامبر       .   از آن جمله بود          "   عدم توزیع سالحهای هسته ای            " 

استرتژیک              بقه                                          "   کردن سالحهای  مسا نتوانست  بهيچوجه  فقات  توا و  مذاکرات  این  ولی  زدند  دست 
برعکس شوروی خروچف ـ یلتسينی و آمریکا انبارهای اتمی خود را پر کردند                                .   تسليحاتی را دهنه زند         

تان، پاکستان،      امروز ما با کشورهای هندوس             .   پس از چندی فرانسه و انگلستان نيز به جرگه آنها پيوستند                    
کره شمالی، اسرائيل، چين روبرو هستيم که در کنار چهار قدرت بعد از جنگ جهانی دوم دارای قدرت                                           

 در کنار آنها مجموعه ای از ممالک صنعتی پيشرفته وجود دارند که در اسرع وقت بعلت                                   .   اتمی هستند   
ع وقت به توليد سالحهای اتمی            توانائيهای فنی و علمی و دارا بودن کارشناسان مربوطه قادرند در اسر                                

از ممالکی نظير استراليا،کانادا، ژاپن، آلمان، برزیل، کره جنوبی، جمهوریهای سابق شوروی               . بپردازند
  . می توان نام برد.... و اروپا

 را از نظر می گذرانيم متوجه می شویم که امپریاليستها و صهيونيستها ودر گذشته                                 وقتی این واقعيات          
تالش داشتند که انحصار تحقيق و بررسی در عرصه استفاده از انرژی اتمی چه بطریق                                  رویزیونيستها      

آنها از     .   صلح آميز و چه تحقيقات مربوط به توليد سالحهای اتمی را فقط در اختيار خود قرار دهند                                            
خروشچف می گفت کافيست من        .   سياست انحصار اتمی و در نتيجه انحصار تهدید اتمی سود می جستند                     

  . روی یک دکمه فشار دهيم تا ممالک نا مطلوب را سرجایشان بنشانيمو کندی



وقتی رژیم نژاد پرست افریقای جنوبی عوض شد و ماندال بر سر کار آمد مدارک مربوط به تمام                                                      
 جنوبی خارج کردندوبا خود بردند گویا                   تحقيقات اتمی و توليد سالحهای اتمی را امپریاليستها از آفریقای                        

 آفریقای جنوبی در اجاره آنها بوده است و حال با تخليه منزل و اسباب کشی وسایل                                         تا بامروز کشور         
حال آنکه این امر دزدی اسناد دولتی و اموال کشور مستقل آفریقای                              .   خانه را نيز با خود بهمراه می برند              

رار این     جنوبی است و دستيابی به این دانش از منابع مالی و انسانی این کشور تامين شده است وبه اس                                        
این سياست امپریاليستی حاکی از آن است که آنها از دارا بودن بمب اتمی توسط یک                                  .   کشور تعلق دارد       

رژیم ضد بشری و نژادپرست، ناقض حقوق بشر سفيدپوستان آفریقای جنوبی هرگز نگران نبوده و                                              
  .نيستند،نگرانی آنها از جانب ممالکی است که به مزاج امپریاليستها خوش نمی آیند

پس این استدالالت که رژیمهای مورد هجوم و یورش آمریکا دموکرات نبوده دیکتاتوری هستند،ناقض                                               
حقوق بشرند، به موازین بين المللی اهميت نمی دهند حتی اگر بيان واقعيت باشد صرفَا بهانه هائيست                                          

یده بسياری را         حداقل باید تا به امروز تجربه تلخ عراق د                        .   برای نيات شوم دیگری که در سر دارند                      
باشد       کرده است،                                 .   گشوده  فلسطين را اشغال نظامی  کشور  ئيل  کشوری     رژیم صهيونيستی اسرا پس   

اشغالگر است، سه ميليون فلسطينی را از سرزمينهای خود اخراج کرده است که عملی ضد بشری و                                      
گذارد و نه       ناقض موازین مندرج در کنوانسيون ژنو است، پس این کشور نه به حقوق بشر احترام می                                        

به مقررات و موازین بين المللی، اسرائيل هيچ قرارداد بين المللی را که نفع صهيونيستها را در نظر                                                
ند  ال می ک گد م ی ل ن کرد اور ن احت و خشونت ب ق ا و را ب ن می شناسد و آ رسميت ن گيرد ب م .   ن ی رژ

و      "   شتيال"   ،  "   صبرا "   صهيونيستی اسرائيل تروریست است، با تروریسم دولتی فجایع، اردوگاههای                                   
را آفریده است، و معذالک حق دارد بمب اتمی داشته باشد و از ورود بازرسان بين المللی                                           "   تل زعتر   " 

حتی آقای محمد البرادعی جرات ندارد از دولت                         .    و به پيمانهای بين المللی نپيوندد            به کشورش جلوگيرد       
زده و بدون قرار قبلی، ولی کره شمالی                    اسرائيل تقاضای دعوت رسمی بنماید چه برسد به بازرسی سر                   

که امپریاليستها آنرا بدونيمه تقسيم کردند ودر جنگ کره ميليونها نفر را در آنجا به قتل رسانده و از                                                  
برای نابودی کمونيستها استفاده کرده و کشور کره جنوبی را                            )   عمليات آرتيشوکن        (   بمبهای ميکروبی       

ی نگهداشته اند و دیواری به چند برابر کلفتی دیوار برلين ميان                         هنوز سالها پس از جنگ در اشغال نظام             
شمال و جنوب کشيده اند حق ندارد برای دفاع از حق حاکميت و استقالل خویش در مقابل تهدیدات و                                               

  .دسيسه های بی وقفه امپریاليسم آمریکا به توليد بمب اتمی بپردازد
که معلوم شد در     (    شمالی، ایران و در گذشته عراق               امپریاليستها که از بازرسی نيروگاههای اتمی کره                     

دم می زدند، حاضر نيستند دست بازرسان بين المللی را برای                             )   آن باره فقط دروغ می گفتند ـ توفان                    
آنها هوادار       .   نظارت بر نيروگاههای هسته ای خود کشورهای امپریاليستی و یا صهيونيستی باز بگذارند                                

  .ودنظارت بر دیگرانند و نه بر خ
امپریاليست آمریکا کشوری متجاوز است و نه تنها به ممالک مجاور خود تجاوز کرده است بلکه این                                             

 برسميت می شناسد که بهر کشور غير مجاور خود، در هر جا، هر وقت و به هر                                 حق را برای خود          
نه دولتی در       این امپریاليسم یگا         .   شکل که مورد ميل خودش بود نيرو پياده کند و آنجا را اشغال نماید                                 

جهان است که دو بمب اتمی بر سر مردم ناکازاکی و هيروشيما آنهم پس از خاتمه جنگ جهانی دوم تنها                       
این امپریاليست بمبهای          .   برای زهر چشم گرفتن از کمونيستها و شانتاژ بين المللی پرتاب کرده است                                  

ب                                           بکار  عراق  و  م  ویتنا جنگ  در  بمبهای شيميایی  و  کره  جنگ  در  جمله              ميکروبی  از  که  است  رده 
این امپریاليست از بمبهای خوشه ای و عروسکی در ویتنام،                      .   سالحهای کشتار جمعی محسوب می شوند         

کامبوج و الئوس بر عليه مردم استفاده کرده و سپس ادامه کار خودش را به افغانستان و عراق کشانده                                                
 رقيق شده اورانيوم در اشغال بالکان و                  از گلوله های     .    ميليونها مردم جهان را به قتل رسانده است                . است 

عراق سود جسته، تفاله های اتمی خود را باین ترتيب زدوده و آلودگی محيط زیست را به مدت چهار                                                
این امپریاليست حقوق بشر را در کشور خودش نيز رعایت نمی کند                              .   ميليارد سال طوالنی کرده است             

پيشه کرده است که به هيچ حيوانی امروز روا نمی                         وبا اسرای طالبان و القاعده و عراق رفتاری را                               
امپریاليست آمریکا توليد کننده بزرگ باکتری زخم                    .   در آمریکا حاکم است        "   مک کارتيسم     "   روح    .   دارند    

ماجرای توليد         .   سياه که یک اسلحه بيولوژیکی است در آزمایشگاههای نظامی و جاسوسی می باشد                                 
ماجرای                          از  پس  در  ه  زخم سيا رسيدند،                                ١١باکتری  نياتشان  به  آنکه  از  پس  را  رویش  که  سپتامبر 



 امپریاليست آمریکا در دروغگوئی و جعل اسناد و تاریخ                        . پوشاندند، هنوز از خاطره ها محو نشده است                 
سرآمد همه جاعلين تاریخ است، همه موازین بين المللی را با خونسردی و تبختر نقض می کند، هيچ                                           

 تروریست است و در امور داخلی همه ممالک                  .  بين المللی قایل نيست      احترامی برای مقرارت و موازین                
جهان با بی شرمی و گردن کلفتی دخالت می کند و معذالک این حيوان از بند رسته تروریست، ناقض                                          
حقوق بشر، متجاوز، جنایتکار، ماجراجو، بی مسئوليت، خطرناک، حق دارد نه تنها بمب اتمی داشته                                             

 بلکه سایر سالحهای کشتار جمعی را نيز تکميل کرده و در انبارهای خود حفظ                                 باشد و آنرا بکار برد           
از جمهوری اسالمی ایران، بنيادگرا                بمراتب عقب مانده تر        رژیم جمهوری اسالمی پاکستان رژیمی               .   کند 

. ترازایران، همدست طالبان و القاعده است و به تروریستهای بنيادگرای کشمير و چچن یاری می رساند                                    
مرتب در امور داخلی ممالک همسایه دخالت می کند،                      .   بازار قاچاق مواد مخدر را در دست دارند                        آنها   

نپيوسته                                               مورد منع گسترش سالحهای اتمی  کند، به پيمانهای بين المللی در  حقوق بشر را نقض می 
تهدید   است، چندین بار همسایه مجهز به سالح اتمی خودش یعنی هندوستان را به استفاده از بمب اتمی                                     

کرده است و تا لب مرز جنگ و ماجراجوئی در منطقه پيش رفته است و معذالک مورد حمایت آمریکا                                       
آیا همه این شواهد حاکی از آن نيست که کلمات                  .   است و مورد تحریم و فشار بين المللی قرار نمی گيرد                    

ریاليست آمریکا شده      زیبای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و احترام به حقوق دیگران ملعبه دست امپ                                   
  .اند تا آنها قادر باشند سياست خاصی را به همه اعمال نمایند

  
  "سالحهای کشتار جمعی " 

  ابزار جديد مبارزه ايدئولوژيک
  

وقتی باتبليغات وجعليات فراوان بازرسان بين المللی را به خاک عراق روانه ساختند تا از تاسيسات                                                  
 امپریاليست آمریکا بدون توجه به اعتبار بين المللی سازمان ملل                               اتمی آنها بازدید کنند، معلوم شد که                 

متحد جاسوسان خویش را در لباس ناظران بين المللی به عراق گسيل داشته بوده است تا اطالعات                                                 
حال که عراق در اشغال امپریاليستها قرار گرفته دیگر همه می                              .   نظامی در اختيار آمریکا قرار دهند                  

ب اتمی عراق که صلح جهانی را تهدید می کند دروغی نبوده که آقای جرج بوش و                                    دانند که افسانه بم         
  .همپالکيهایش ساخته اند

هر دولت مستقلی طبيعتَا از چنين رفتاری که عمل جاسوسی را در لباس ناظران سازمان ملل توجيه کند                                   
وئی این ناظران فقط           تو گ  .   نفرت دارد و به این ناظران بعنوان عوامل سرسپرده امپریاليسم می نگرد                                    

برای این ساخته و پرداخته شده اند که به کره شمالی، ایران و عراق سفر کنند وگرنه کاری به آمریکا و                                    
  .اسرائيل، آفریقای جنوبی نداشته و ندارند

مل  پروتکل الحاقی اخير پيمان منع گسترش سالحهای اتمی دارای این ویژه گی است که دست همين عوا                                   
این وسيله ایست که         .   مشکوک را در هر زمان، برای ورود بهر مکان بدون اطالع قبلی باز می گذارد                                        

طبيعتَا امپریاليستها می توانند از آن برای نقض حاکميت و منافع ملی هر کشور مفروض از آن سوء                                            
 و سنگ را رها      ئی اختراع کنند که سگ را بسته           هانيسم مسخره است که در جهان فقط مکا           .   استفاده کنند    

این بيعدالتی، این ارزش گذاری بر اساس مالکهای دوگانه با دست همان کسانی صورت می                                             .   گرداند     
گيرد که همين ابزار نظارت و بررسيها را آن هم فقط در موارد خاص اختراع می کنند و می خواهند از              

 دروغهای دولت آقای تونی                در انگلستان حتی برای پرده پوشی               .   آن بهره برداری سياسی ـ نظامی کنند              
با                                                          ا نيز  کلی  آقای  دموکراتيک  کردن  نيست  به  از سر  انگلستان  امپریاليست  انحصارات  ینده  نما بلر 

طبيعتَا رژیمهائيکه به پشتيبانی مردم کشورشان متکی نيستند، رژیمهائيکه به نيروی مردم                                        .   نکردند    
ئيکه قدرت الیزال         ساب می آورند، رژیمها            اعتنائی ندارند و آنها را گوسفندان والیت مبارک فقيه به ح                             

خلق را نادیده گرفته و مسحور قدرت الیزال بمب اتمی و اسلحه می شوند، رژیمهائيکه مهم برایشان آن                                        
است که بهر قيمت بر سر کار بمانند، رژیمهائيکه نظير جمهوری اسالمی حاضرند با امپریاليستها برای                         

، رژیمهائيکه به برکت خصوصی سازیها و جهانی شدن سرمایه،                     ادامه بقاء خود با هر خفتی کنار آیند                  
در پی خصوصی کردن صنایع نفت ایران هستند یعنی همان کاری که آمریکائيها در عراق در آینده                                               
خواهند کرد، مسلمَا دست جاسوسان کراواتی را برای کاوشات باستانشناسان قانونی در ایران باز می                                               



خال         .   گذارند       بر  ینجا سخن  ا کسانيکه    در  ایست                       ف  هسته  توليد سالحهای  بر سر  مساله  کنند  می  خيال   
اگر در تبليغات نخستين سخن از توليد سالح اتمی در ميان بود،                              .   ماجرا عمق بيشتری دارد              نيست،   

از همين شعار دروغين برای            .   افزایش داده اند           "   توليد سالحهای کشتار جمعی         "   امروز آنرا تا مرحله              
کردند و تا بامروز نيز نتوانسته اند کوچکترین برگه ای برای توجيه جنا یاتی که                                      اشغال عراق استفاده          
  .کرده اند ارائه دهند

  
  "سالحهای کشتار جمعی " 

  ابزار جديد مبارزه با ترقی و پيشرفت
  

ئی از جمله سالحهای کشتار جمعی است، در یک کالم                 می گویند سالحهای ميکروبی، بيولوژیک، شيميا              
ی صنایع شيميائی، پتروشيمی، داروئی باشد، بالقوه قادر است به سالحهای کشتار                                     کشوری که دارا           

جمعی دست یابد بویژه آن که دستيابی به سالحهای کشتار جمعی شيميائی ظاهرَا بسيار ساده صورت                                     
کشوری که از صنایع توليد ماشين آالت و صنایع سنگين برخوردار باشد و آنرا با صنایع                                      .   می پذیرد     

يک کامل کند قادر است به توليد موشکهائی بپردازد که دارای برد چند هزار کيلومتری باشد و                                      الکترون    
آیا می شود به این بهانه که کشوری نا مطلوب است، شرور است، مورد                            .   یا ماهواره به هوا پرتاب کند              

يشرفته، از    ميل امپریاليست آمریکا و صهيونيسم اسرائيل نيست وی را حتی از حق دستيابی به صنایع پ                              
 ای  محروم کرد به این بهانه که گویا از هر وسيله                    . . . . .   و    حق تحقيقات علمی، توليدی، از حق اندیشيدن                  

سياست امپریاليستهای آمریکا و صهيونيستهای اسرائيل عقب              . ممکن است وسایل کشتار جمعی توليد کند
ن ممالک را خود در اختيار             راندن ممالک جهان به عصر حجر است، آنها می خواهند بازار فروش ای                                 

سياست .   داشته باشند،از تکامل صنعتی و علمی آنها جلو گيرند و آنها را به مستعمره خویش بدل سازند                                 
ید                                                                  جد اسلحه  یم  ا ه  د بو هد  عراق شا در  ا  نر آ رز  با نه  نمو که  جمعی  ر  کشتا عليه سالحهای  ه  رز مبا

ول جهان جلو گرفته و بند اسارت و                  ایدئولوژیک امپریاليسم و صهيونيسم است تا از تکامل ملل و د                              
تحقير را به گردن آنها بيافکند وگرنه چگونه ممکن است که خود این واعظين غير متعظ به تکامل                                               
سالحهای کشتار جمعی شب و روز برای منافع خودشان ادامه می دهند ولی وجدانهای خویش را در                                              

عمومی         از      افکار  جمعی         "    جهان  کشتار  که ب         "   سالحهای  ترس موهومی                  دیگران  هدف ایجاد یک  ا 
  .صورت می گيرد معذب وانمود می کنند

امپریاليستها می خواهند مانع شوند تا ممالک زیر سلطه به فن آوری مدرن چه در زمينه استفاده از                                                 
دست پيدا   . . . . انرژی هسته و چه صنعتی، چه شيميائی، پتروشيمی، ژنيتيکی، الکترونيک، داروئی و                                     

با این دانش می توان           .   حقيقات هسته ای فقط به ساختن بمب اتم خالصه نمی شود              روشن است که ت     .   کنند 
در عرصه های پزشکی نيز به موفقيتهای فراوان دست یافت واز وابستگی علمی و فنآوری نسبت به                                           

 مخالفت امپریاليستها به این بهانه های پوچ جنبه ای بمرتب مهم تر از                          . ممالک امپریاليستی رهائی یافت            
این ابزار جدید استعمار کهن برای سلطه بر                 .   و محاصره و یا تحریم رژیم جمهوری اسالمی دارد                     حمله   

ابزار خوش خوراکی نيست و فقط می تواند آشفته فکرانی نظير آنها که فریفته                              .   کليه ممالک جهان است      
  .امپریاليستها و صهيونيستها هستند بفریبد و به حمایت از استعمار بکشاند

سالحهای کشتار جمعی با ماهيت یکجانبه ای که به آن می دهند تنها ابزار استعمار ملل و                                  شعار امحاء     
  .به بردگی کشيدن آنها و توجيه تئوریک و تبليغاتی تجاوزات امپریاليستی است

  
  سخن بر سر اصول است

  
 برسميت شناختن یک حق به معنی حمایت از           . سخن بر سر برسميت شناختن یک حق دموکراتيک است            

نيست                   ت  قيمت  هر  با  و  درهر شرایط  آن  تصميم                                .   حقق  در  و شوهر  زن  دموکراتيک  حق  دار  هوا ما 
مستقالنه خود آنها در امر طالق هستيم و آنرا برسميت می شناسيم ولی این پذیرش یک حق دموکراتيک                      
به مفهوم آن نيست که ما هر طالق مشخصی را بدون توجه به فواید و یا مضرات آن نيز توصيه می                                            

سنگينی استدالل ما در اینجا نباید بر سر این باشد که گویا ما مخالف و یا موافق بمب اتمی در                                          .   نيمک 



می تری به مسئله         در بحث مربوط به این امر باید از دید عمو                         .   ایران هستيم، این یک امر ثانویست                   
باشد به داوری          نگریست و تنها از آن مبنا که باید متکی بر تحقيقات و بررسی علمی و کارشناسانه                                     

  .صحيح نشست
ما بر این عقيده ایم که همه ممالک جهان اعم از کوچک یا بزرگ، فقير یا غنی، مسلمان یا مسيحی و                                          
یهودی، جمهوری یا سلطنت، مترقی یا ارتجاعی، انقالبی یا ضد انقالبی در سازمان ملل متحد دارای                                             

ول برسميت شناخته شده و اساسَا شرط           این برابری حقوق از جانب همه این د                      .   حقوق یکسانی هستند       
آنها از نظر حقوق ملل با یکدیگر برابرند و اینطور نيست که                                .   بدیهی عضویت در این جامعه است                

آئی دول و ملل جهان بر گرد منشور              این اصل برابری پایه گرد هم             .   برخی باید برابرتر از دیگران باشد                
" ارباب و رعيت        "   ،  " صاحب و نوکر    "   ،  "   مرئوس   رئيس و    "   سازمان ملل نمی تواند          .   ملل متحد است   

سازمان ملل جای اراذل و اوباش و چاقوکشان کراواتی بين المللی نيست که با فریادهای                                              .   داشته باشد   
  .به قرق مجمع عمومی این سازمان و یا شورای امنيت آن بپردازند" هل من مبارزه طلبيدن"

ساحت، توانائی های نظامی، تبليغاتی، حق ریشه،                    حقوق کشورها را نمی توان علی الصول بر اساس م                     
هيچ کشوری حق ندارد در امور                 .   ارزش گذاشت       . . . .   کوچک بزرگی، رنگ پوست و مذهب و نژاد و                     

 دوران استعمار که بر همين روال پيش می رفت در اثر مبارزه ملتها و                               . داخلی کشور دیگر دخالت کند            
 ـ استالينی  پس ازجنگ جهانی در عرصه دیپلماتيک                دول جهان و بویژه مبارزه اتحاد جماهير شوروی                       

هيچ ملتی نمی تواند به تحقير ملت دیگر تن              .   برای درهم شکستن دنيای کهن استعمار بپایان رسيده است                    
 این اصول حقوقی، این رویهم کاشتن سنگ های جدا گانه، شالوده بنای عظيمی است که در اثر                                  . در دهد    

.  نازیسم و با آموزش از تجارب تلخ جنگ جهانی دوم پدید آمده است                                 مبارزه با هيوالی سرمایه داری                 
. دستآورد بشریت است که باید آنرا حفظ کرد و عليه هژمونی طلبی امپریاليستها در آن مبارزه نمود                                                

بودنش بهتر از نبودنش برای ما                   .   سازمان ملل نيز عرصه مبارزه طبقاتی در زمينه دیپلماتيک است                           
برداشتن این سنگها، یعنی تخریب این بنا، یعنی حق                    .   ل ضعيف و زیر سلطه است     کمونيستها، برای مل        

را با منطق هيتلری در اختيار قوی تر قرار دادن یعنی به قانون جنگل به راهزنی دریائی تمکين کردن،                                          
 صهيونيسم شدن است،یعنی غرور          یعنی با منطق هيتلری زندگی کردن، یعنی دنباله رو امپریاليسم و                               

حيثيت خویش را از دست دادن، یعنی برای هر تعظيم بعدی دست به سينه ایستادن، برای ارباب                                       ملی و   
سرجنباندن، به مرگ زنده تن در دادن، تحقير را تحمل کردن و آنرا به همه مردم جهان و دول گيتی                                                    

  .و این نمی تواند بویژه بنفع ممالک کوچکتر باشد. توصيه نمودن
کردن امری                   قلدرمنشی، نقض آشکار قبول اصل حاکميت ملی و                               قبوالندن و حقنه  ممالک با   به این 

سرانجام تماميت ارضی این کشورهاست و بر این نقض صریع منشور سازمان ملل، دیگر حد و مرزی                                 
کمونيستها باید مدافع این           .   سدی است که می شکند و خشک و تر را با هم می سوزاند                   .   نمی توان کشيد      

آنها   .    همه دول جهان است       این یک خواست دموکراتيک و طبيعی            .   لک باشند  حقوق یکسان برای همه مما      
باید اموری این چنينی را بر اساس مالک واحد بسنجند،موازین و مقررات یکسان برای داوری آن در                                                  
نظر بگيرد، احترام باین اصول را از همه ممالک بدون اسثناء بپذیرند تا اعتماد متقابل جهانی در حداقل                                          

منطق آمریکا و اسرائيل ناقض اصل برابری حقوق ممالک، ناقض موازین                            .   ن ممالک پدید آید       ممکن ميا  
و مقرارت بين المللی، ناقض حقوق ملل، ناقض بدیهی ترین اصول دموکراسی و آزادیست و هرگز                                                 

شد این اصل خدشه ناپذیر تساوی حقوق ملل باید در روابط بين المللی جاری و حاکم با                                .   نباید بدان تن داد         
  .و هر کشوری باید آنرا مراعات کند

امپریاليسم آمریکا و متحدینش همه این اصول را با چکمه های خود پایمال ساخته اند و مسلمَا با این                                               
ششلولی که به کمر بسته اند شترشان را بدر هر خانه ای که از نمای آن خوششان آمد می خوابانند،                                               

، سوریه، ليبی و یا کوبا، با این                 سر ایران و یا کره شمالی           دراینجا نه سخن بر سر عراق است و نه بر                 
استدالالت می توان حتی امپریاليسم آلمان را نيز متهم نمود که قادر است در کارخانه هایش سالحهای                                            
ین                                                                 ا بقه  از سا گيری  بهره  به  توان  می  استدالل  ین  ا به  دادن  قوت  برای  و  کند  توليد  جمعی  کشتار 

متوسل شد و آلمان     . . . . .   های سمی در جنگ اول جهانی و در کشتار یهودیان و                       امپریاليسم در توليد گاز           
پس فردا نوبت چين است که قدرتش چون تيری به                     .   کرد  ر را مورد فشار رقيب قرار داد و از ميدان بد                          

چشم امپریاليسم آمریکا فرو می رود و در صدد است که وی را بهر وسيله و چه بسا توسط ویروس                                              



 موازین جدیدی در روابط بين ملل                 امپریاليست آمریکا و صهيونيستها دارند               .   ر آورد     از پای د     "   سارس  " 
. هرگز نباید تسليم این قلدری شد            .    مشترک آنها را بر هم می ریزد              بوجود می آورند که شالوده زندگی                  

از همين اسلحه چنانچه جا بيفتد براحتی می توان هر                       .   تسليم یعنی مرگ یک دستآورد بزرگ بشری                    
 انقالبی و مترقی را که نمی خواهد به ساز امپریالستها برقصد و به صندوق بين المللی پول،                                       حکومت  

بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تمکين کند به تسليم واداشت، این تمکين یعنی برسميت شناختن                                    
  .بردگی و اسارت، برسميت شناختن منطق زور و گردن کلفتی

 حقوق ملل حمایت می کند، از برسميت شناخته شدن این حق                         از تساوی       )   توفان    (   حزب کار ایران             
  .یکسان برای همه ملل جهان حمایت می کند

  
  صالح کار خويش خسروان داند

  
گفتيم که توليد سالح اتمی در ایران با توجه به سياست عمومی امپریاليسم و نيات ناپاکش در جهان                                                

 اینکه باید از نيروگاه اتمی برای                   ت یا نيست،     اینکه وجود نيروگاه اتمی اقتصادیس                   . امری ثانوی است         
مقاصد صلح آميز استفاده کرد و یا خير، اینکه ایران با داشتن منابع گاز و نفت فراوان باید در پی                                                       
آموزش فنآوری مدرن باشد و یا خير، اینکه نظارت بر این فنآوری،دقت در هدایت آن با سطح دانش                                                     

نه، اینکه به نوع خاصی از نيروگاه اتمی مشهور به چرونوبيلی                          امروزی جامعه ما همخوانی دارد و یا                    
وابسته شویم به صرف ایران است و یا خير، اینکه این سرمایه گذاری کالن منجر به وابستگی کشور ما                        
به ممالک بيگانه نظير روسيه می گردد و یا خير و بسياری پرسشهای دیگر امری است که باید مردم                                        

راتيک و کارشنا سانه، عميق و همه جانبه از نظر پی آمدهای سياسی، نظامی،                         ایران در یک بحث دموک           
بدان پاسخ گویند و نمایندگان واقعی آن مردم در                          . . . .   اقتصادی، فرهنگی، از نظر جغرافيای سياسی و                    

 رژیمی که حقایق را تا کنون از چشم مردم پنهان می دارد ولی اسرارش در                                        . موردش تصميم بگيرند        
 مسئله تسليحات اتمی و یا         ان و عمال امپریاليست باز است هرگز قادر نيست همه جانبه به                       مقابل جاسوس   

پاسخ گوید                        آميز آن  کردن سياستهای                         .   استفاده از نيروی صلح  در مقابل بر مال  هستند که  مردم   این 
تخاذ  آخوندها از طریق رسانه های گروهی بيگانه هاج و واج می مانند و نمی دانند که چه سياستی را ا                                         

این رژیم ایران از مردم بيشتر از امپریاليستها می ترسد، با مردم بيگانه است، حال آنکه بيگانگان                                        .   کنند 
بحث بر سر لزوم نيروگاه اتمی در بين مردم کوچکترین                       .   به پوشيدترین مجاری آنها دست پيدا کرده اند                  

ن نيازهای توليد و تهيه وسایل              مغایرتی با اساس پنهانکاری و یا تضادی با نقض امنيت چگونگی تامي                             
این امر را که امپریاليستها سر انجام کشف می کنند و اساسَا وجود بمب اتمی                            .   الزم برای این کار ندارد               

" شاهکار   "  آشکار کردن این           را که نمی شود پنهان کرد و اساسَا توليد آن و دست یابی به آن برای                                      
. جای بعدی آنرا هم نمی توان کتمان کرد                      .   کرد  بمب اتمی را که نمی شود کتمان               .   صورت می گيرد       

جاسوسانی که اطالعات مربوط به نطنز و اراک را در اختيار امپریاليستها گذاشته جای بمبهای توليد                                             
در این ميان مردم ایرانند که نمی فهمند در پشت                        .   شده بعدی را نيز در اختيار امپریاليستها می گذارند                        

  .مادگی آمدن به ميدان برای حمایت از حقوق خود را داشته باشدپرده چه می گذرد تا به موقع آ
عمال رژیم جمهوری اسالمی حتی بعلت گرفتن باج و کمسيونهای بين المللی عالقه ای به شفافيت و                                          

دستگاههای   .   همه این پنهانکاری ناشيانه ناشی از امنيت نظامی نيست                      .   پرتو افکنی بر این امر ندارند                
 سرکوب اپوزیسيون، کارگران، دانشجویان و مردم همه قدرت تخریبی خود را                                        امنيتی رژیم که برای           

 بکار می گيرد، به قتلهای زنجير ه ای متوسل می شود در مبارزه با جاسوسان بيگانه عليل و ذليل است                                    
همه رژیمهائی که دشمن مردم اند کشور                .   و در چنگ عمال صهيونيسم و امپریاليسم گرفتار آمده است                       

ولی بهر صورت هر حکومت انقالبی              .   بست سياسی ـ دیپلماتيک به بن بست دیگر می کشاند               را از بن       
آینده درایران باید این حق را برای خود محفوظ بدارد تا با بررسی کارشناسانه و دسترسی به داده ها و                                               

  .اطالعات الزم در این مورد خود مستقَال تصميم بگيرد
  

  کمونيستها و رويزيونيستها



  گر از مبارزه طبقاتی نمی توان دم              ستهای خروشچفی بر آن بودند که با اختراع بمب اتمی دی                     رویزیوني     
 زیرا کافيست بر سر طبقه کارگر بمب اتمی انداخت، وی را نابود کرد تا مبارزه طبقاتی از بين                                                 . زد  

 سالح بمب اتمی   . جائيکه طبقه کارگر نباشد نمی توان به مبارزه کارگری دست زد                        .   برود و خاموش شود        
نيستها و امپریاليستها گردید تا مردم را از ترس                           مخوف و شانتاژ وحشت انگيزی در دست رویزیو                         

وحشت انفجار به عدم مبارزه بکشانند، به سازش وا دارند و چهره های استعمارگرانه خویش را در زیر                 
ملی، از مبارزه طبقاتی            آیا با تهدید اتمی می توان از مبارزه آزادیبخش و       .شعار صلح خواهی پنهان کنند

  !هرگز. جلو گرفت
از مرگ خروشچف رویزیونيست و مرتد مدتها گذشته است، سالحهای کشتار جمعی تکامل بيشتری                                      

تا ظلم و   .   یافته است ولی مبارزه مردم پایانی ندارد زیرا گوش آنها به الطائالت خروشچف بدهکار نبود                                        
تجربه تاریخ شکست نظریه رویزیونيستها را بر                 .   ود  ستم در جهان است این مبارزه بی وقفه پيش می ر                   

در کشوری که بمب اتم انداخته شود نه تنها پرولتاریا، بلکه بورژوازی آنهم از بين می رود،                                               .   مالکرد   
این کشور بازار فروش برای امپریاليستها نخواهد بود زیرا انسانی در آن نيست تا قدرت خرید داشته                                                    

شد استثماری که شيره جان سرمایه جهانی در آن نهفته است نيز در کار                               باشد، در جائيکه انسانی نبا              
بازار بورس          .    نابودی بشریت، نابودی طبقه کارگر نابودی سرمایه داری نيز هست                                         نخواهد بود،         

ولی تا طبقه کارگر زنده است و             .   نيویورک، لندن، آمستردام، توکيو، فرانکفورت یکشبه فرو می ریزد                                 
استعمال بمب اتمی در هر جا که مبارزه انقالبی رشد                     .    طبقاتی ادامه خواهد داشت            توليد می کند مبارزه         

کرده باشد محدود کردن محيط زندگی خود امپریاليستها نيز هست و استفاده از آن نمی تواند نا محدود                                             
از این گذشته مردمی که برای رهائی خویش می رزمند و جانشان به لبشان رسيده است                                           .   باقی بماند     

ز تسليم اسارت و بندگی امپریاليستها نخواهند شد، شکل جدید مبارزه انتحاری در این دامنه وسيع،                                      هرگ  
. نشان می دهد که زندگيهائی تحميلی وجود دارد که تسليم به آن از مرگ هزاربار وحشت آورتر است                                              

  .این است که پوچی نظریات رویزیونيستها و امپریاليستها را می توان هر روز دید
  
  يخ را چه کسانی می سازندتار
  

کمونيستها براین نظر بوده و هستند که نيروی واقعی تحول تاریخ مردم هستند، این خلقها هستند که                                                
تاریخ جهان را می سازند و بقول مارکس و انگلس تاریخ بشری تاریخ مبارزه طبقاتی است که به                                                      

نيروی بمب اتمی به مراتب بيشتر است               نيروی الیزال خلقها از             .   دیکتاتوری پرولتاریا منجر می گردد                  
  .زیرا سرانجام سرنوشت جنگ و مبارزه بر روی زمين و با دست انسانها قلم می خورد

دانش                                                    به  ببرند، سياسی شوند،  پی  خویش  طبقاتی  و  حياتی  منافع  به  کشوری  مردم  ميليونها  چنانچه 
هند و برای فداکاری، برای پيشرفت                   دشمنان را از دوستان تميز د            مارکسيست لنينيستی احاطه پيدا کنند،            

هيچ ملتی را که       .   و ترقی بسيج شوند تاثيراتشان در مبارزه اجتماعی از صدها بمب اتمی بيشتر است                                   
اراده کسب آزادی و استقالل و رهائی انسان را از قيد بهره کشی و بيعدالتی در سر دارد نمی توان با                                                     

ای ایران باید تکيه عمده خویش را بر نيروی مردم                               دولت انقالبی فرد           .   بمب اتمی به زانو در آورد                  
بگذارد، آنها را آموزش دهد و به حمایت خویش جلب کند و این آن بمبی است که همه ضد انقالب                                                    

چنين دولتی که ملهم از مردم، مورد اعتماد مردم است زیرا پایش آنچنان محکم                                  .   جهانی از آن می ترسد        
يسم از دهها بمب اتمی آنها کارسازتر است و ميلياردها انسان                            است که فشارش به امپریاليسم، صهيون               

این راز مهم انترناسيوناليسم پرولتری است که ملل جهان را به                                .   آزاده را بدنبال خود خواهند داشت                       
 را در مسيری مشترک جاری سازند و توليد کنندگان                           همبستگی فرا می خواند تا این نيروی الیزال                        

بسيج توده مردم و تکيه           .   کشتار جمعی را در سيل ميلياردی خویش خفه نمایند                  بمبهای اتمی و سالحهای        
  . بر انترناسيوناليسم پرولتری راه غلبه بر این تهدیدات بی پایان است

در شوروی سوسياليستی نيز         .   کمونيستها هرگز مجاز نيستند که بمب اتمی را بر سر مردم جهان افکنند                        
  . نخستين استفاده از بمب اتمی را بخود نمی دهيمهمواره گفته می شد که ما هرگز حق

کمونيستها باید به نيروی مردم تکيه کنند و این نيرو و فقط این نيروست که از هر چيز قوی تر است،                                         
  .آینده دارد



  خلع سالح عمومی
  

هوادار     ما برآنيم که امپریاليستها          .   ما کمونيستها انزجار خود را از سالحهای کشتار جمعی ابراز می کنيم         
سالحهای کشتار جمعی هستند زیرا بر خالف کمونيستها ضد بشرند، زیرا که نه تنها از انقالب واهمه                                       

هراسند                                 می  نيز  خویش  رقبای  بين  نزاع  از  بلکه  جنگی                    .   دارند  توليد سالحهای  به  روز  و  نها شب  آ
امپریاليسم شوروی       بودجه نظامی امپریاليسم آمریکا حتی از دورانی که هنوز رقيبش سوسيال                            .   مشغولند  

این تسليحات برای استفاده از آن در مکانی توليد می                       .   بر سر کار بود و فرو نپاشده بود بيشتر شده است                
بتوانند سودهای سرسام        . . .   شود، برای جنگ افروزی توليد می شود تا کنسرنهای بوئينگ و الکهيد و                                

ما مخالف آن هستيم       .   ز به ميدان می آورند         آنها این سالحها را برای هراسانيدن رقيب خود ني                     .   آور ببرند     
که انحصار بمب اتمی در دست امپریاليستها بماند و از آن وسيله تهدیدی برای به بندگی کشيدن ملتها                                             

ولی ما همواره هوادار خلع سالح کامل هستيم و معتقدیم که اگر امپریاليستها و صهيونيستها                                          بسازند،     
ما هوادار خلع سالح عمومی               .   ی کشتار جمعی را نا بود کنند              دروغگو و ریاکار نيستند تمام سالحها                  

هستيم و این امپریاليستها و صهيونيستها هستند که حاضر نيستند پيمان امحاء سالحهای کشتار جمعی را                            
حمالت آنها به کشورهای زیر سلطه و ممانعت از رشد صنایع نظامی آنها از این خدعه                                     .   امضاء کنند     

فقط طرح همه جانبه این شعار و کشيدن پای امپریاليسم و صهيونيسم به                        .   ی گيرد  امپریاليستی نقاب بر م        
 بمب اتمی احتمالی ایران همانقدر خطرناک است که بمب اتمی                        . وسط است که دست آنها را رو می کند             

؟ چرا   اسرائيل و یا آمریکا، چه مانعی دارد که ما همه این بمب ها را نابود کنيم، اشکال آن در کجاست                                          
زیرا آنها به تهدید اتمی عليه               .   پریاليستها و صهيونيستها به این پيشنهاد منطقی تن در نمی نمی دهند                      ام  

نيروی توفنده مردم جهان به ارعاب نيروی انقالبی که در راه است نياز دارند و هرگز تن به خلع سالح                                            
استفاده                                              امپریاليستها  تاکتيکی برای افشاء  امر  از این  باید  ما  دهند و  کنيم نمی  خواهان نابودی             .     ما 

سالحهای هسته ای در ایران ،آمریکا ، اسرائيل، پاکستان، هندوستان، روسيه، چين و هرکجای دیگر                                                
  .خلقهای سراسر گيتی با این سخن ما موافقند و در کنار ما قرار دارند. جهان هستيم

  
  تاکتيک صلح طلبی در مقابل جنگ افروزی امپرياليسم

  
آنها می دانند که جنگ در سرشت            .    توحش امپریاليسها از صلح جهان دفاع می کنند                کمونيستها در مقابل      

طرح شعار تاکتيکی صلح در مقابل جنگ            .   امپریاليسم  بدون جنگ قابل تصور نيست              .   امپریاليسم است      
 چهره امپریاليستها را بر مال می کند تا ماهيت جنگ طلبانه خود را بروز دهند، ولی در این زمينه نباید                                         
بدام جریانهای پاسيفيستی افتاد که مقاومت و مبارزه عادالنه مردم را بهر شکلی انکار کرده و مرز ميان             
حق طبيعی دفاع از خود، بکار گيری قهر انقالبی برای رهائی از بهره کشی و رهائی ملی را مخدوش                                           

برای قربانی         .   هد کرده و آنرا هم سطح قهر ضد انقالبی کارخانه های عظيم اسلحه سازی قرار می د                                    
 کمونيستها باید بر این        . تجاوز همان روشی را تجویز می کنند که برای متجاوز بيرحم توصيه می کردند                            

اساسی که بيان کردیم به اتخاذ موضع بپردازند و مانع شوند که در نزاع کنونی در دام تبليغات یک                                                   
ائيل در مقابل ایران، کره شمالی و یا                   آلترناتيو تهدیدات و شانتاژهای آمریکا و اسر                     .   طرف اسير گردند       

هر کشور مفروض بعدی این است که ما خواهان نا بودی همه سالحهای کشتار جمعی باشيم از جمله                                         
 ما باید از صلحی دفاع کنيم که از نابودی بشریت جلو گرفته و بنفع انسانها تمام                            .سالحهای اتمی اسرائيل

در                    . می شود    در سراسر جهان باید   مقابل تهدیدات اتمی ایران کميته هائی با یاری سایر                                 رفقای ما 
نيروهای مترقی ایرانی و خارجی بوجود آورند که شعار امحاء سالحهای کشتار جمعی را در همه                                                    

این تاکتيک بسيج کننده ، قابل فهم و            .   جهان از جمله ایران، اسرائيل و آمریکا و نظایر آنها خواستار شود      
  .سياری دول جهان خواهد بودمورد حمایت مردم جهان و ب

در این مبارزه طبقاتی ما پيروز می شویم، ما تهدیدات اتمی امپریاليستها را با تاکتيک درست خویش به                                          
اسلحه ما کمونيستها       .   اسلحه ای برای افشاء وی بدل می کنيم و توده مردم را به خيابان می آوریم                                                  

  .از اسلحه امپریاليستهاست" مهيب تر"بمراتب 



اهان آنيم که در یک مرجع بين المللی همه ممالک جهان از جمله ایران موظف شوند پروتکل                                              ما خو  
 به منع گسترش سالحهای اتمی را با پروتکل الحاقی تر انهدام سالحهای اتمی در سراسر جهان                                    الحاقی   

 با گسترش   چرا کمونيستها باید بجای مبارزه با توليد سالحهای اتمی و حق استفاده از آن                               .   جایگزین کنند    
حق دارند سالح اتمی داشته               "   برگزیدگان       " این بدان معناست که فقط بخشی از                .   آن فقط مخالفت کنند        

ما هوادار نابودی سالحهای اتمی هستيم و نه                       .   باشند و دارا بودن سالح اتمی حق انحصاری آنهاست                         
  .حفظ آن به بهانه پذیرش منع گسترش آن

  
  ايران  کارکزی حزب ارگان مر۴٢شمارهاين سند در توفان 

  .  انتشار يافت٢٠٠٣ برابر با سپتامبر ١٣٨٢شهريور 
www.toufan.org 
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