
 

داعش در سوريه پايان تروريسم شکست 
  امپرياليستی نيست

تروريسم که به اقدامات . ای آنها استالنه تروريستها ممالک امپرياليستی و يا همدستان منطقه
زند ماهيتا ضد مردمی بوده و دست می... خرابکارانه؛ قتل؛ تجاوز؛ تبهکاری ضد بشری و

به اين جهت تروريسم همواره . از تروريسم متنفرند هاتوده. ای نخواهد بودهيچگاه دارای پايه توده
  .موجودی بيگانه؛ منفرد و منزوی است

در قرن بيست و يکم تروريسم به صورت ابزاری سازمانيافته و تعليم ديده از جانب امپرياليسم علم 
باشد و در متن سياست های خويش که مورد نظر امپرياليسم میشده است که برای اعمال تبهکاری

کند و هم تا خرخره اسلحه از اهبردی آنها جريان دارد، هم مستمری از جانب آنها دريافت میر
-خرپول که بيشتر نقش پوششی دارند، به کف می" عالقمندان"طرف اين کشورها؛ شرکتها و يا 

جريانهای تروريستی چنانچه از اين حمايت سخاوتمندانه ارتجاعی جهانی برخوردار نباشند، . آورد
خاصيت بسيج لشگر تروريستی در اين است که آنها اجير قدرتهای . امکان بقاء ندارند هرگز

  .گيرندو هر کجا اين  قدرتها صالح بدانند  مورد استفاده قرار میبزرگ هستند 
پيروزی و يا شکست آنها احساسات . نيستند اين افراد به ارتش منظم و يا هويت ملی معيينی وابسته

چون محل اقامت دائمی نداشته و مرتب در حال سفرند از . کنددار نمیهملی کشوری را جريح
کنند در جنگهای آنها در جنگ منظم شرکت نمی. گيرندجانب قوه قضائيه مورد تعقيب قرار نمی

حساب و ايجاد رعب و وحشت با ابعاد بينند و با اشغال شهرها؛ کشتار بینامتقارن دوره می
کنند تا بتوانند در متزلزل کردن ؛ فضائی مسموم و هولناک ايجاد میی تبهکاری و جنايتگسترده

تروريسم کور جنايتکار ستون پنجم ارتش منظم . حکومتهای نامطلوب امپرياليستها موفق شوند
آنها به عنوان پيشقراول تخريب و خوف وارد ميدان شده و سپس جای خود را . امپرياليستی است

اين . ای داعش استبهترين نمونه اين آدمکشان حرفه. دهندت میبه سربازان منظم دشمنان بشري
آسيائی؛ اروپائی؛ آفريقائی هستند از اقصی  ها مليت گوناگوندارو دسته که مشتی تبهکار از ده

  ٣ صفحهادامه در ...            های اند و حتی گروهنقاط جهان به ليبی و سوريه گسيل شده

  ی با ترامپديدار رئيس جمهور کره شمال
  نگاهی تاريخی به تحوالت کشور کره

کشور کره در زمان جنگ جهانی دوم در اشغال  امپرياليسم ژاپن قرار داشت و مستعمره اين 
های جنگ جهانی دوم زبانه کشيد و روحيه ملی در تمام ممالک جهان وقتی شعله. کشور بود

يائی نيز جنبش ضد استعماری در بسياری از ممالک آس ،برضد قوای اشغالگر افزايش يافت
ويتنام عليه اشغال ژاپن؛ استعمار فرانسه و سپس  از جملهمبارزه مردم هندوچين . قدرتمند شد

. اين مبارزات بودند هايی ازاز نمونه ؛استعمار آمريکا؛ مبارزه مردم اندونزی برضد استعمار هلند
رهبری مبارزات ضد در کشور کره نيز حزب کمونيست کره به رهبری کيم ايل سونگ 

ارتش آزاديبخش کشور . استعماری را به کف گرفت و بر ضد استعمار ژاپن به مبارزه پرداخت
. سال آزاد ساخت ٣٥بعد از ژاپن؛ کره پس از شکست ژاپن خاک کره را از دست استعمار 

آمريکا که حضور نظامی مهمی در اقيانوس آرام پيدا کرده بود و با پرتاب بمب اتمی قدرت 
کره آزاد شده به کشور  ، تحمل آزادی و استقالل کره را نداشت ونظامی خود را به نمايش گذارد

ای را آمريکا همان عمال خودفروخته کره. را در هم شکستاين کشور  استقالل نویحمله کرد و 
تا با سرکوب از نفوذ مجددا بر سر کار آورد ، بودنددر گذشته نمايندگان استعمار ژاپن  که

ای تبار يک کره که" سينگمان ری"فردی به نام از آمريکا آنها . نيستها جلوگيری نمايدکمو
و با  ندبر سر کار آوردرا  ای به درستی تکلم کندتوانست به زبان کرهنمی بود وآمريکائی 

مردم کره در مناطق اشغالی جنوب کره  برقراری ديکتاتوری سياه و تبهکارانه به کشتار جمعی
نشينی به عقبو با برتری عظيم نظامی خويش نيروهای ارتش آزاديبخش کره را  نددست زد
که در  آمريکا توانسته بود با دسيسه در سازمان ملل متحد در غياب نماينده شوروی. واداشتند

مردم کشور " واقعی"عنوان نماينده به) تايوان کنونی(اعتراض به حضور نماينده جزيره فرمز
ای را برای تجاوز به قطعنامهاز حضور در نشست خودداری کرده بود،  چين در شورای امنيت،

آوری متحد برای حمله به کره در شورای امنيت به تصويب برساند تا راه را برای تجاوز و جمع
با شرکت داوطلبان چينی در جنگ کره که به . باز کند المللیبين" ائتالف"تحت يک  کرهکشور 

نيروهای  ،سم پرداختند و مفهوم همبستگی انترناسيوناليستی را نشان دادندمقابله با تجاوز امپريالي
از جمله نمايندگان در اين مذاکرات . بس تن در دهنددرجه به آتش ٣٨آمريکا ناچار شدند در مدار 

کشور موهومی بنام کره نماينده شرکت داشتند و از شرکت ... ودولت چين آمريکا؛ سازمان ملل؛ 
  ٤ ادامه در صفحه...                    مردم کره همگی .ساختند خبری نبودجنوبی که بعدا 

  
پيونديده، حزب طبقه کارگر ايران ب)توفان(به حزب کار ايران  
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  ديای جهان متحد شويتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

؛ اقتصادی تحريم
زبان گلوله استعمار 
  در قرن بيست و يکم

  
نقطه نظر خود ) توفان(حزب کار ايران

را در مورد سياست تحريمهای 
امپرياليستی بر ضد ساير اقتصادی 

الملل از همان روز ممالک جامعه بين
نخست بيان داشته و تا به امروز نيز اين 

 .دهدياست را مورد تائيد قرار میس
سير رويدادها در جهان صحت نظريات 

.کندرا تائيد می) توفان(يرانحزب کار ا  
آنهم با نقض  يک کشوراقتصادی تحريم 

مفهوم ديگری جز  ؛منشور ملل متحد
شود با نمی. نقض حقوق ملل ندارد

نقض حقوق ملل به مخالفت برخاست، 
ولی سياست ارتجاعی و قلدرمنشانه 

منادی "و " انقالبی"؛ "مثبت"تحريم را 
. برای ايران ارزيابی کرد" سوسياليسم  

ملتهای جهان صرفنظر از خرد و 
کالن؛ مسلمان و مسيحی؛ هندو و 

؛ صرفنظر از توان ...بودائی و
اقتصادی؛ نفوذ سياسی و قدرت نظامی؛ 
همگی دارای حقوق مساوی بوده و بايد 

با . از احترام متقابل برخوردار باشند
شود به ملتهای زبان تهديد و دشنام نمی

تحقير کرده جهان حمله نموده، و آنها را 
و با روش فاشيستی و ددمنشانه؛ 

. ای برای خود آفريدوضعيت ويژه
احترام به حقوق ملتها اعتقاد به اصل 

حقوق دموکراتيک . دموکراسی است
همه ملتهای جهان از وزن و ارزش 

جمهوری . مساوی برخوردار است
جيبوتی و يا جمهوری دومينيکن همان 

٢ادامه درصفحه  ...قدر حق و حقوق   
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  ...تحريم اقتصادی؛ زبان گلوله
دارند و بايد از مزايای دموکراسی در جهان 
برخوردار شوند که کشور آمريکا؛ آلمان؛ 

  . فرانسه و يا بريتانيا
کمونيستها هميشه از تساوی حقوق بين ملل 

به زير پرسش بردن . کننداند و میحمايت کرده
ف اين اصل در درجه نخست خوِد ناقضاِن ضعي

  . اين اصل را قربانی خواهد کرد
اگر تجاوز به عراق و ليبی نقض : مثالی بزنيم

حقوق بشر؛ نقض حقوق ملل و نقض دموکراسی 
شود چون اين بطور کلی است، آنوقت نمی

تجاوز به دست امپرياليسم غرب و در راس آنها 
آمريکا صورت گرفته و برای برخی از عناصر 

برای ما قابل  متوهم؛ دارای منافع آنی است،
پذيرش گردد و ماال برای اين کشورها حقوق 

اگر در اين عرصه سکوت کنيم . ويژه قايل شويم
ای را تاج سر خود بينانه لحظهو يا منافع کوته

گردانيم و اصول پذيرفته و تجربه شده جهانی را 
به سخره بگيريم، روزی که اين شتر دِر خانه ما 

يادآوری کند که خوابيد، ديگر کسی نيست به ما 
خوِد ما همدست تجاوزکاران در نقض حقوق 
دموکراتيک و شکستن حرمت اين دستآورد در 

انگيز ُکردهای به سرنوشت غم. ايمگذشته بوده
آنها با . ناسيونال شونيست عراق نظر افکنيد

محاصره اقتصادی عراق و نابودی يک ميليون 
کودک عرب عراقی موافق بودند و از تجاوز 

اليسم آمريکا و متحدانش به عراق حمايت امپري
کنند، به اين اميد واهی که از اين کردند و می

آنها امروز به . نمد به آنها نيز کالهی برسد
اينکه . اندپايگاه صهيونيسم در منطقه بدل شده

اين تجاوز نقض حقوق بشر و ملل بود، برای 
آنها کوچکترين اهميتی نداشت، زيرا سفيهانه 

دند، فقط گليم ناسيونال شونيسم کرفکر می
و حاال . کشندارتجاعی ُکرد را از آب بيرون می

خود آنها شاهد آن هستند که دولت متجاوز ترکيه 
کند و حقوق بشر و ملل را به سوريه تجاوز می

گذارد تا خدمت ناسيونال به زير پا می
عثمانيسم و شونيستهای ُکرد که در تضاد با پان

آنها امروز . اند، برسدگرفتهترکيسم قرار پان
ناچارند تجاوز ترکيه به سوريه را محکوم کنند 

فقدان . و خود را هوادار حقوق ملل جا بزنند
اصوليت و نان را به نرخ روز خوردن در 

هر کشور و فرد . آوردسياست؛ فاجعه ببار می
دموکراتی بايد هرگونه تجاوز ضد بشری را 

  . حکوم کندصرفنظر از اينکه متجاوز کيست م
- نير نمی" مترقی"حتی به بهانه دارا بودن نيات 

. شود، حقوق دموکراتيک ملتها را زيرپا گذارد
بزرگان مارکسيسم به اين جهت تازاندن انقالب 

-سوسياليستی را به کشورهای ديگرمحکوم می
از بطن خود جامعه " نيت خوب"کنند، زيرا اين 

-حريکو نياز رشد آن بيرون نيامده و اقدامی ت
تجاوز به کشورها و . آميز و مکانيکی است

شود با نقض حقوق ملتها را به هيچوجه نمی
مترقی بودن رهبران کشور و يا ارتجاعی بودن 

کسانی که مدافع . سران حکومت توجيه کرد
تجاوز به کشور مفروضی هستند، با اين ادعا 
که گويا در آن کشور حکومت مستبدی بر سر 

کند، خود با ر را نقض میکار بوده و حقوق بش

نقض حقوق دموکراتيک و نقض اصولی حقوق 
ملل همواره در کنار ارتجاع امپرياليسم و 
استعمار قرار دارند و بايد خيلی خوشباور باشيم 
که بپذيريم آنها فقط گمراهند و همدست 

به بهانه . امپرياليسم و استعمار نبوده و نيستند
وض سرکوب سران ارتجاعی يک کشور مفر

شود حرمت دموکراسی و حقوق ملل را نمی
اين نوع تبليغ و درک معيوب از . نابود کرد

- دموکراسی راه را برای قلدری و تولد پليس بين
شود که با عفريتی زاده می. کندالملل باز می

انحصار تفسير دموکراسی و حقوق بشر؛ ملتها 
. را به زير عرابه جنايات خويش خواهد گرفت

-آمريکا اکنون اين نقش را ايفاء میامپرياليسم 
  .    کند

اين روش امپرياليسم آمريکا و به تبعيت وی 
امپرياليستهای اروپائی؛ يادآور دوران قرون 
وسطی و عهد باستان است که سرداران لشگر 

به محاصره " دشمن"برای فتح دژها و باروهای 
ها پرداخته و امکان رساندن آب و آذوقه را شهر

بستند تا آنها در محاصره؛ در اثر به مردم می
دوائی از پای درآيند و از روی غذائی و بیبی

ناچاری دِر و دروازه شهر را به روی قوای 
آنوقت قتل عام گرسنگان؛ تازه . مهاجم بگشايند

تمام دوران جنگهای صليبی در . گشتآغاز می
محاصره اورشليم حاکی از اين قانون زور بوده 

  .است
ويکم از همان وسيله در قرن بيستامپرياليسم 

فشار و تهديد برای پيشبرد مقاصد خودش 
اگر اين روش امپرياليستی؛ . جويداستفاده می

مکتب آموزشی برای همه گردد و چنانچه 
کارزاری برای مبارزه با اين شانتاژ جهانی 

الملل صورت نگيرد، نه تنها شالوده جامعه بين
افزايش  ريزد بلکه خطر جنگ نيزبرهم می

  .کنديافته و جهان را تهديد می
شنويد که شما از اين ياران امپرياليسم می

آمريکا حق دارد ايران را محاصره اقتصادی 
نموده و تعيين کند چه ملتی در جهان حق حيات 

. داشته و چه ملتی از اين حق برخوردار نيست
بزعم آنها آمريکا باالترين مرجع صالحه و 

ان است که بايد در مقابل در جه" فقيهولی"
تصميمات و اراده وی همه مردم جهان سجده 

، ما هم )آمريکا اول: (گويداگر ترامپ می. کنند
بايد با وی هماهنگ شويم و گفتار ترامپ را 

اگر روسای جمهور آمريکا اموال . تائيد نمائيم
ايران را مصادره کرده و به ضد انقالب و 

کنند و بخشش میشرکتها و اتباع آمريکائی بذل 
روند که با آسمان و و يا تا حدی پيش می

ريسمان بافی خسارت وارده به سربازان 
تجاوزکار آمريکائی به لبنان را غير مستقيم کار 
ايران دانسته و اموال ايران را در آمريکا توقيف 

کنند، از نظر نوکران ايرانی و کرده و تاراج می
قابل تائيد همدستان امپرياليسم کامال موجه و 

اينکه اين عمل غيرقانونی است برای آنها . است
مطرح نيست برای آنها تنها دشمنی با رژيم 
. ارتجاعی جمهوری اسالمی مطرح است

توگوئی ضبط اموال مردم ايران در آمريکا به 
مصرف تحقق حقوق بشر در ايران و يا بقای 

واليت "اين تائيد؛ تائيد اصل . رسدايران می

تکيه کالم اين خائنين . آمريکائی استنوع " فقيه
خواهيد اين پولها به شما می: اين است که 

جمهوری اسالمی داده شود تا بيشتر بر سر کار 
بماند و مردم را سرکوب کند؟ روش اين 

ها که شرافت خويش را نيز خودفروخته
طبيعتا حزب ما به . اند؛ ارعاب استفروخته

نادرست هم نيست  استدالل مقابله به مثل که البته
گويد که شما خائنان با شود و نمیمتوسل نمی

امپرياليسم همدستی می کنيد تا منافع کشور 
استدالل ما اين است که در . ايران را نابود نمائيد

عرصه مراودات جهانی نه خريد و فروش و نه 
گذاری بر اساس مبادالت بانکی و سرمايه

. شودمیماهيت انقالبی و يا ارتجاعی انجام ن
هيچ بانک و يا موسسه مالی جهانی محق نيست 

آيندی از پرداخت حقوق شما به علت ناخوش
در آن صورت نظام . افکارتان خودداری کند

خورد و بانکی و مبادالت جهانی برهم می
در آن . گيردخودسری و راهزنی جای آنرا می

صورت هرج و مرج؛ خودسری؛ توحش و 
در اينجا . گرددمیقانون جنگل در جهان حاکم 

منافع همگانی و جهانِی عاليتری وجود دارد که 
تازه . دهدالشعاع قرار میساير مسايل را تحت

جهانی که بتواند " طرفمرجع بی"کجاست آن 
بيطرفانه در مورد ماهيت تفکر شما تصميم 

اين . بگيرد و اين تصميم مورد تائيد همگان باشد
اصره های خود فروخته که با محايرانی

توانند با محاصره اقتصادی ايران موافقند نمی
اقتصادی کوبا؛ عراق؛ ليبی؛ نيکاراگوئه؛ 

شود اموال اگر می. موافق نباشند... ونزوئال و
ايران را با قلدری و بهانه ارتجاعی بودن سران 
حکومت ايران باال کشيد و حق کشور ايران را 

ر ضايع کرد، چرا نبايد اموال معمر قذافی را د
بانکهای فرانسه؛ ايتاليا؛ آلمان؛ سوئيس و يا 

شود حقوق کشور آمريکا باال کشيد؟ چرا نمی
ونزوئال را در بانکهای آمريکا باال کشيد و 
اموال دولت ونزوئال را مصادره کرد؟ استداللی 
که گويا حکومت کوبا؛ نيکاراگوئه و يا ونزوئال 
انقالبی هستند، طبيعتا در اين بحث خريداری 

ارد، زيرا اين حق عمال به امپرياليسم آمريکا ند
تفويض شده است که راسا در مورد ماهيت 

بهانه دشمنی با . کشورها تصميم بگيرد
جمهوری اسالمی تا اموال ايران را به کام 
آمريکا شيرين گرداند، حال به يک معضل 

-کنگره آمريکا قانونی می. جهانی بدل شده است
طلبد؛ همه شار میگذراند و با زور تهديد و ف

کشورهای جهان بايد به اين مصوبه کنگره 
آمريکا که امر داخلی اين کشور است، گردن 

آمريکا به صورت ضد دموکراتيک؛ خود . نهند
را به نوعی حکومت جهانی بدل کرده است که 
قوای مقننه؛ قضائيه و مجريه جهان را در دست 
دارد و ناظر اجرای آنها در سراسر جهان نيز 

دهد آمريکا به دولت چين اخطار می. ته استگش
که حق ندارد با ايران معامالت تجاری داشته 

توجهی دولت چين به اين اخطار را با باشد و بی
دستگيری يکی از مقامات ارشد مالی چين در 

خانم مانژو منگ مدير مالی شرکت (کانادا
. دهدپاسخ می) Huaweiجهانی فنآوری هوآوای

  ٣ ادامه در صفحه...           خانمجرم 

 ، بدست مردم ايرانیاسالم یجمهور یدارسرنگون باد رژيم سرمايه
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  ...تحريم اقتصادی؛ زبان گلوله
منگ اين است که گويا يکی از شرکتهای تابعه 

تا  ٢٠٠٩کام از سال هوآوای به نام اسکای
. های ايران را دور زده استتحريم ٢٠١٤

کند که ترامپ شرکتهای اروپائی را تهديد می
همه به ساز آمريکا برقصند و از مبادالت 

ايران خودداری کنند در غير اين  تجاری با
صورت آنها را مطابق قانون آمريکا محاکمه 

کاخ . کندکرده و مجبور به پرداخت خسارت می
های اروپايی که در ايران  سفيد بارها به شرکت

هشدار داده که در  ،مشغول به کار هستند
به شدت "های آمريکا  صورت دور زدن تحريم

 .خواهند شد "تنبيه و مجازات
يکا طبيعتا تمکين شرکتها و دول اروپائی به آمر

شود و همه ممالک به مورد ايران خالصه نمی
ها برای سرگرم اروپائی. گيردرا در بر می

کردن ايران و مهار وی از سازوکاری صحبت 
 کنند که راه مبادله تجاری با ايران را هموارمی
  محض   دروغ  اينکه اين امر  کند، گذشته ازمی

-و اجرای آن موکول به برآوردن خواسته است 
های آمريکا و اسرائيل شده است، خود اين اقدام 
مورد هجوم ترامپ قرار گرفته و آب پاکی را 

اختالف . ها ريخته استروی دستان اروپائی
اروپا با آمريکا ماهيتا يک امر حقوقی نيست که 

به اين " سازوکار حقوقی"با اختراع يک 
اختالف سياسی است و . اختالف پايان دهيد

ترامپ هم با اشاره به اين امر هشدار داده است 
که اروپا هر روشی را که اتخاذ کند نبايد به 
ايران امکان دهد که محاصره اقتصادی را دور 

به اين جهت اروپای همدست آمريکا خود . برند
بيند که قصد دارد دِر خانه آنها نيز شتری را می

ا در برلن؛ آقای ريچارد سفير آمريک. اطراق کند
ايکه به در نامه  Richard Grenellگرنل

شرکتهای مشغول در پروژه انتقال گاز از 
روسيه به اروپا از طريق لوله انتقال گاز دريای 
شمال ارسال کرده است، آنها را تهديد کرده که 
با مجازات آمريکا حساب کنند زيرا دولت 

و تمايل آمريکا مخالف انجام اين پروژه بوده 
-اين گاز سی درصد گران(دارد که گاز خود را

-در اروپا به) توفان-تر از گاز روسيه است
حال اروپا با وضعيتی جديدی . فروش برساند

ماهيت منازعه با ايران بر سر . روبروست
. رهبری جهان و ديکته کردن اوامر آمريکاست

اين يک سياست نوين راهبردی است که عمال 
. کندا در جهان تبليغ میاستعمار نوينی ر

مدافعان تحريم کشورها با هر نقابی که ظاهر 
از اين . شوند همدستان امپرياليسم آمريکا هستند

ها بپرسيد آمريکا چه موقع و به چه خودفروخته
نوع حکومتی در ايران مجاز است اموال 

ها اين خودفروخته. مصادره شده را پس دهد
شايسته دريافت ناتوانند تا نوع حکومتی را که 

اموالش در ايران است بر زبان آورند، زيرا 
روشن است که اين حکومت بايد دست نشانده 

سخنان تهديد آميز اين عده تنها . آمريکا باشد
برای آن است که آمريکا اموال مردم ايران را 

ايرانيانی که از . برای هميشه تناول کند
گرسنگی دادن به مردم ايران و غارت ثروتهای 

های کنند و به بهانهاين کشور پشتيبانی می
اند، به ؛ مزدور ارتجاع جهانی شده"انقالبی"

. زودی خود قربانيان اين نوع تبليغ خواهند بود
کار به جائی رسيده است که حتی اردشير 

مرداد نيز  ٢٨زاهدی يکی از عوامل کودتای 
نوکران . اين زروگوئيها را محکوم کرده است

اند که بستی گير کردهکا در بنآمري" انقالبی"
خود و به روش " چهره"توانند برای حفظ نمی

سنتی خودشان؛ وی را همدست جمهوری 
وضعيت آنها فقدان اصوليت . اسالمی قلمداد کنند

را بسيار وخيم کرده و از اين ببعد نيز وخيمتر 
مردم ايران هرگز نام اين جاسوسان . خواهد کرد

و صهيونيسم و کثيف و عمال امپرياليسم 
اين نوع . کنندعربستان سعودی را فراموش نمی

برخورد به منافع کشور ايران که ربطی به 
حاکميت ارتجاعی؛ فاسد و تبهکار آن ندارد، فقط 

- موجبات توجيه بقای اين حکومت را فراهم می
   .کشاندآورد و مردم را به گمراه می
****  

  
  ... شکست داعش در سوريه

زبه نيابت از جانب مخالف يکديگر ني
-سازماندهندگان خويش به جان يکديگر نيز می

مثال در ليبی تا زمانيکه تکليف تقسيم . افتند
نفت اين کشور ميان ممالک " منصفانه"

امپرياليستی در درجه نخست اروپا معلوم نشود 
اين گروههای تروريستی از مبارزه با يکديگر 

ايجاد . دارندو قتل مردم غير نظامی دست برنمی
زده و ناامن از مختصات يک محيط آشوب

های تروريستی است زيرا چنين وضعی گروه
  .کندامنيت آنها را تامين می

اين اوباشان آدمکش را به عنوان ارتش آزاد 
سوريه با تبليغات " مردم انقالبی"سوريه و 

گوشخراش به صورت قاچاق و حمايت 
وريه تدارکاتی امپرياليسم و ارتجاع منطقه به س

اين اوباشان را در اروپا در . گسيل داشتند
کشورهای بريتانيا؛ فرانسه؛ آلمان؛ دانمارک؛ 

سالها فعاليت . پرورش دادند... هلند؛ سوئد و
سلفيستها که نوع پوشيده وهابيسم است در اين 

- کشورها آزاد بود و از رهبران آنها دعوت می
 های تلويزيونی به دفاع از نظرياتشد در برنامه

خود بپردازند و از اين سکوهای تبليغاتی برای 
 ٦٠بيش از . جلب مشتری سوءاستفاده کنند

هزار نفر از آنها را به عنوان اتباع آزاديخواه 
سوريه از طريق ترکيه و اردن برای انجام 

اين . عمليات تروريستی به سوريه گسيل داشتند
ها بهترين سالحهای جنگی؛ خودروهای گروه

ای؛ اطالعات طالعات ماهوارهحمل و نقل؛ ا
جاسوسی؛ تسلط به شبکه مجازی و شرکتهای 

سال  ٨مبلغ نظريات جنايتکارانه آنها را به مدت 
مبالغ هنگفتی هزينه روزانه . در اختيار داشتند

ها را غارت کرده اين جنايتکاران موزه. آنها بود
های ممالک و آثار باستانی را به موزه

ا هويت ملی مردم سوريه امپرياليستی فروختند ت
آنها شهر تاريخی حلب را با خاک . را نابود کنند

يکسان کردند و به هر شهری که پا گذاردند به 
روشنی نشان دادند که هدفشان ساختمان و 

شهری . آبادانی نيست، تخريب و نابودی است
در سوريه نيست که پای اين تروريستها به آنجا 

. باقی مانده باشدرسيده باشد و از آن شهر چيزی 
ها را آنها حتی زمان فرار و ترک شهرها خانه

اين تروريسم . بمبگذاری کرده و يا آتش زدند
ای به مردم سوريه ندارد و دلش برای عالقه

مردم سوريه نيز . سوزدنابودی ثروت آنها نمی
اين آدمخواران را خوب شناختند و در مقابل آنها 

نی آنها با بتون نقبهای زيرزمي. ايستادگی کردند
ساخته شده است و روشن است که اين قطعات 
بتونی بايد در کشور ديگری ساخته و با وسيله 

آالت بايد ماشين. نقليه به سوريه حمل شده باشد
زنی در اختيار اين جنايتکاران الزم برای نقب

گذارده شده باشد که قادرند کيلومترها در زير 
ا را به سالح گاز آنه. زنی بپردازندزمين به نقب

سمی و تسليحات شيميائی مسلح کردند تا از آن 
برای کشتار مردم سوريه استفاده کنند و با زور 
تبليغات امپرياليستی اين اقدامات را به گردن 

حال اين سياست . حکومت بشار اسد بياندازند
المللی با شکست کامل در سوريه تروريستی بين

صورت هها بآمريکائی. روبرو شده است
نيروئی متجاوز بخشی از خاک سوريه را 

اند و هواداران و اعضاء مهم اشغال کرده
داعشی خويش را از سوريه خارج کردند تا از 

. آنها در محلهای مناسب ديگری استفاده کنند
. مرز بلوچستان ايران يکی از اين مکانهاست

طلب سوريه ُکردهای ناسيونال شونيست تجزيه
نشين سوريه را مناطق عربکه حتی بخشی از 

اند، همدست امپرياليسم آمريکا در اشغال کرده
منطقه هستند و در همدستی با آمريکائيها از 

اند که اتباع داعشی کشورهای اروپائی خواسته
ُکردهای ناسيونال . خويش را پس بگيرند

شونيست مرتجع از هم اکنون وارد معامله 
آهنگ آن  جهانی شده و بر سر داد و ستد داعشی

دارند که برای خود مشروعيت کشوری ايجاد 
خود خوانده آنها راه " وزير امور خارجه. "کنند

. مذاکره با دولتهای اروپائی را باز گذارده است
ولی واقعيت اين است که اين جنايتکاران 
وارداتی به صورت غيرقانونی وارد خاک 

اند و سوريه شده و به قتل و غارت مشغول بوده
در سوريه در يک دادگاه علنی محاکمه بايد 
ُکردهای همدست امپرياليسم و صهيونيسم . شوند

در منطقه بايد اين جنايتکاران را تحويل دولت 
مشروع؛ قانونی و مرکزی سوريه دهند و نه 
اينکه خودشان مشتی تبهکار را به ياری آمريکا 

. در بازار مکاره سياست به فروش بگذارند
اعش به اروپا دفاع از تحويل جنايتکاران د

ايجاد امنيت برای آنها و دادن تامين . داعش است
شود تا در آينده در هر جا به آنان محسوب می

که امپرياليستها مناسب ديدند مجددا از آنها؛ با 
در حاليکه . اين تجارب فراوان استفاده کنند

محاکمه علنی آنها در سوريه با حضور 
هان؛ دست های گروهی جمطبوعات و رسانه

امپرياليستها؛ سازمانها و موسسات آنها؛ دست 
سازمانهای جاسوسی و سياستمداران آنها را باز 

دادگاههای سوريه در مورد . خواهد کرد
  ٤ ادامه در صفحه... داعش تبهکاران 

 و  امپرياليسم آمريکا تروريست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانها
 دشمِن شماره يک بشريت است
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   ...شکست داعش در سوريه
ولی . مشهورتر از دادگاه نورنبرگ خواهد شد

الفند و ُکردها همه امپرياليستها با اين کار مخ
. مامور تحقق خواستهای اين بانيان ترور هستند

امپرياليسم آمريکا بايد خاک سوريه را ترک کند 
. و گرنه مردم سوريه آنها را اخراج خواهند کرد

برای ُکردهای ناسيونال شونيست و خودفروخته 
ماند جز اينکه خودشان سوريه راهی باقی نمی

درتهای در نقش داعش ظاهر شوند و به ق
. امپرياليستی بر ضد مردم سوريه تکيه کنند

نقشی را که تا به امروز داعش در سوريه بازی 
کرد از فردا ُکردهای ناسيونال شونيست به می

امروز به پاس مقاومت مردم . گيرندعهده می
سوريه و دولت بشار اسد دسيسه داعش در 

نابودی . سوريه با شکست روبرو شده است
قرار داشت و " شرّ "ممالک سوريه که جزء 

-ها در آمريکا بايد نابود میمطابق نظر نئوکان
امپرياليسم آمريکا . شد، با شکست روبرو شد

نتوانست وضعيت ليبی و يا عراق را در آنجا 
حاکم کند تا زمينه تجاوز به ايران را فراهم 

کند که حزب ما بارها گفته و تکرار می. گرداند
" ن؛ جانم فدای ايراننه غزه و نه لبنا"شعار 

شعاری ارتجاعی و اسرائيلی است تا سياست 
راهبردی امپرياليسم و صهيونيسم را در منطقه 

ممالک سوريه؛ لبنان؛ فلسطين . متحقق نمايد
عوامل بازدارنده برای تجاوز به ايران هستند و 
آمريکا هنوز نتوانسته است تمام شرايط مناسب 

سرنوشت . وردبرای تجاوز به ايران را فراهم آ
مردم سوريه؛ لبنان و فلسطين بيکديگر گره 
خورده و مانع بزرگ بر سر راه داعشی کردن 

. منطقه و ايجاد خاورميانه بزرگ هستند
ايرانيهای خودفروخته که از روز نخست بشار 
اسد را آماج حمله خويش قرار داده بودند و 

شدند، همان سياست را مدافع داعش محسوب می
حن در مورد نقش ايران در منطقه با تغيير ل
های خود فروخته که اين ايرانی. دهندادامه می

هوادار تجاوز آمريکا به ايران هستند، نه از 
نقش ايران در منطقه رضايت دارند و نه از 

آنها . پيشرفتهای ايران در عرصه موشکی
تهديدات ترامپ و اتحاديه اروپا و شرايط آنها را 

ما با هرگونه تجاوز به  حزب. کنندنشخوار می
ايران و تضعيف ايران در منطقه که شرط 

مضمون . آيد مخالف استامنيت آن بشمار می
سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی که ما طلب 

کنيم با مضمون سرنگونی رژيم کرده و تبليغ می
ايران از جانب نتانياهو و ترامپ ماهيتا متفاوت 

که ما  است و همين تفاوت آن مرز روشنی است
را از دشمنان ايرانی مردم ايران که نقاب 

زنند و خواهان سرنگونی به چهره می" انقالبی"
رژيم جمهوری اسالمی به دست امپرياليسم و 

نگذاريم ايران . سازدصهيونيسم هستند جدا می
به جوالنگاه داعش و عربستان سعودی بدل شود 

. و سرنوشت ليبی و سوريه را برايش رقم زنند
مردم ايران هستند که بايد به حساب اين 

جمهوری اسالمی برسند و نه دشمنان مردم 
  ايران و خائنان خودفروخته ايرانی

****  
  

  ...ديدار رئيس جمهور کره شمالی
در اين آتش بس بخش . مخالف تجزيه کره بودند

ماند و هرگز جنوبی کره در اشغال آمريکا باقی
کره هم اکنون . کشور مستقلی نبود و نيست

جنوبی در اشغال کامل آمريکاست و سياستش 
نظاميان . شودبر اساس منافع آمريکا تعيين می

آمريکائی سرنوشت بخش جنوبی کره را در 
  .دست دارند و با آن به قمار سياسی مشغولند

  منافع راهبردی آمريکا  
ها با حضور نظامی غيرقانونی خويش آمريکائی

امر انعقاد يک در شبه جزيره کره؛ با اخالل در 
قرار داد صلح دائمی؛ دارای اين منافع راهبردی 
هستند که در عقبگاه چين و روسيه پايگاه نظامی 
داشته و پيوند خويش را با امپرياليسم ژاپن که 

آمريکا . خواهان اين اشغال است افزايش دهند
کند مرتب در امر پيشرفت کره شمالی اخالل می

. ا مخالف استو با سياستهای صلحجويانه آنه
آمريکا کره اشغالی را به پايگاهی برای تخريب 
و جاسوسی در شمال شرقی آسيا بدل کرده 

  .است
  منافع کره شمالی

کره شمالی خواهان صلح و وحدت دو کره 
آنها از انعقاد . باشدطرف میمتحد؛ مستقل و بی

کنند و خواهان آن هستند قرار داد صلح دفاع می
عقاد قرار داد صلح خاک که آمريکا بعد از ان

کره را ترک گفته تا زمينه همکاری و وحدت دو 
کره شمالی برای حفظ تماميت . کره فراهم شود

ارضی و حق حاکميت ملی ناچار شده به 
تسليحات اتمی روی آورد تا بتواند در مقابل 

دريغ ارتش قدرتمند کره جنوبی که از حمايت بی
. گی کندآمريکا و ژاپن برخوردار است ايستاد

کره شمالی به علت نداشتن منابع سوخت فسيلی 
تواند از انرژی و محاصره اقتصادی تنها می

چنانچه کره . ای برای بقاء خود استفاده کندهسته
-شمالی فاقد بمب اتمی و موشکهای دوربُرد می

توانست به صورت مستقل بود يکدقيقه نيز نمی
به  مسلح بودن کره شمالی. زندگی و تنفس نمايد

سالح اتمی شرط بقاء اين کشور است و آنها 
حاضرند در صورت وحدت دو کره و يا قطع 
محاصره اقتصادی و تضمين تامين سوخت کره 

. ای خود دست بکشندشمالی از تاسيسات هسته
ولی آنها بهيچوجه حاضر نيستند تجربه ايران را 

  . تکرار کنند
  طلبانه کره جنوبی و حرکت وحدت

خير رژيمی در کره جنوبی برای در سالهای ا
دومين بار برسر کار آمده که هوادار وحدت با 

آنها . کره شمالی به صورت گام به گام است
براين نظرند که اين وحدت بايد نخست به 
صورت فدراسيونی صورت پذيرد تا بتوان در 
آينده با هزينه کمتری شرايط الزم برای وحدت 

نی آقای حکومت کنو. دو کره را ايجاد کرد
که زياد مورد لطف آمريکا  »مون جای اين«

نيست، در اين عرصه گامهائی برداشته است که 
. از حمايت مردم جنوب کره برخوردار است

نشانده آمريکائی در قالب سلسله رژيمهای دست
خاندان ژنرال پارک که به صورت ارثی و 

رسيدند، به متناوب در کره جنوبی به قدرت می
آغشته شدند که کارشان به دادگاه  قدری به فساد

کشيد و عليرغم تمام تالشهای آمريکا؛ موفق 
شود که گفته می. نشدند مجددا به قدرت برسند

حتی امکان برقراری نخستين ديدار ترامپ با 
با پافشاری  رهبر کره شمالی» کيم جونگ اون«

. به نتيجه رسيده است »مون جای اين«آقای 
ماينده اميال و رئيس جمهور کره جنوبی ن

در زمان . احساسات مردم اين کشور است
رقابتهای المپيک در کره شمالی و جنوبی؛ از 
تشويق و بيان احساسات آتشين مردم در استقبال 
از تيم مشترک شمال و جنوب روشن بود که سد 

طور دائم از وحدت مردم دو تواند بهآمريکا نمی
  .  کره ممانعت کند

  به مذاکرات وضعيت کنونی و تمايل
آمريکا برای نابودی کره شمالی اين کشور را 
به صورت غيرقانونی مورد تحريم اقتصادی 

در زمان رياست جمهوری  . قرار داده است
کلينتون به آنها وعده دادند، چنانچه از 

ای برای توليد انرژی مورد نيروگاههای هسته
نيازشان خودداری کنند، آمريکا حاضر است 

لی را از طريق ارسال نفت سوخت کره شما
مصالحه کره شمالی در از کار . جبران کند

ای خويش با تحقق انداختن نيروگاههای هسته
ها به زير وعده آمريکا همراه نشد و آمريکائی

تمام تالش آمريکا برای چهره . تعهد خود زدند
ساختن از رهبران کره شمالی به اين " ديو"

را در  منظور است که راه تجاوز و تخريب
افکار عمومی مردم همواره تازه نگاهدارد و 

مذاکرات . اشغال کره جنوبی را توجيه نمايد
رهبران کره شمالی با آمريکا اساسا برای رفع 
تحريمها؛ انعقاد قرارداد صلح؛ وحدت دو کره و 
خروج نيروهای نظامی آشکار و پنهان آمريکا 

آمريکا با اين استراتژی، که از . از منطقه است
کاهد، موافق نيست و به همين جهت نفوذش می

ای در راه رسيدن به اين مقصود به هر وسيله
ژاپن نيز در اين مسير متحد . اندازدسنگ می

  . سرسخت آمريکاست
اگر مذاکرات مشترک آمريکا و کره شمالی که 
طبيعتا بايد گام به گام و به تدريج به توافق و 

شکست آنهم با تضمين منجر شود، مرتب با 
گردد، به اين علت است که آمريکا روبرو می

. حاضر نيست اين تضمينها را بدهد و اجراء کند
آنوقت ديگر علتی برای توجيه حضور آمريکا 

  .   مانددر منطقه باقی نمی
در آستانه ديدار با رهبر جمهوری آمريکا  رئيس

های اقتصادی غير  فرصتوجود  کره شمالی از
ا کره شمالی وجود در روابط ب که محدودی

چنانچه کره شمالی  ، سخن راند و بيان کرددارد
برنامه تسليحات اتمی خود را کنار بگذارد، آينده 

  .بسيار خوبی پيش رو خواهد داشت
ولی آمريکا حتی در اين مذاکرات حاضر نبود 
از بخش مهمی از تحريمهات و محاصره 

فراموش نکنيم که کره . اقتصادی دست بکشد
ر نيست به همان سرنوشتی دچار شمالی حاض

-برچيدن توان هسته. شود که ايران دچار آن شد
ای کره شمالی به راحتی قابل برگشت نيست و 
به هزينه زيادی محتاج است، ولی آمريکا هر 

تواند محاصره و تحريم اقتصادی را به لحظه می
  ۵ ادامه در صفحه...های بهانه
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  ...ديدار رئيس جمهور کره شمالی
گون مجددا برقرار کند و در اجرای اين گونا

های خود ضرری سياست و برهم زدن وعده
اين نخستين بار نيست که آمريکا به . بيندنمی

های خود را به زيرپا دروغ متوسل شده و وعده
ايکه دورنمائی برای استقرار تا لحظه. گذاردمی

صلح دائمی؛ خروج آمريکا از کره جنوبی 
تضمينهای الزم و غير قابل وجود نداشته باشد و 

بازگشت برای توافق عرضه نکند، امکان 
برقراری صلح در شبه جزيره کره وجود 

امپرياليسم آمريکا عامل مهم . نخواهد داشت
-تخريب در اين مذاکرات است و مسئوليت برهم

همين مذاکرات . کشدزدن مذاکرات را بدوش می
 اخير که از قبل تدارک ديده شده بود، بهترين

آمريکا در اثر فشار . گواه در اين زمينه است
جهانی؛ فشار افکار مردم کره جنوبی و دولت 
کره جنوبی و تحوالت درون آمريکا برضد 
ترامپ؛ به اين مذاکرات برای انحراف افکار 
عمومی نياز داشته و به آن تن در داد، ولی اين 
اقدامات صرفا تاکتيکی و مانوری موقتی بود تا 

صره اقتصادی را ادامه دهد و حضور بتواند محا
خود را در کره جنوبی توجيه کند و منتظر شود 

اميد زيادی نبايد در . تا آبها از آسياب بيافتد
شرايط عادی به موفقيت اينگونه مذاکرات 

-صرفنظر از اين خرابکاری آمريکائی. داشت
ها؛ نفس برقراری مذاکره؛ پيروزی ديپلماتيک 

های توهين و اسلحهبرای کره شمالی است و 
هايش دروغ آمريکا را برای توجيه خرابکاری

بايد به ايجاد . کندنسبت به کره شمالی خنثی می
ای در جنوب کره برای اخراج جنبش توده

آمريکا و وحدت دموکراتيک و مستقل دو کره 
اين بهترين راه کوبيدن موانع وحدت . تکيه کرد

  .است
  

****  
  

  ...شودبا تروريسم نمی
طرز کار  آنها در زير نظارت . داشت 

سازمانهای جاسوسی اين بود که جوانان را با 
خرافات مذهبی و دادن هويت اسالمی به آنها 

از " قانونی"شستشوی مغزی داده و به صورت 
سازمان امنيت . مرز ممالک اروپائی رد کنند

ترکيه در فرودگاههای ترکيه آنها را تحويل 
ترکيه به سوريه وارد  گرفته و با عبور از خاک

تمام مشخصات اين تروريستها روشن و . کردمی
در دفتر اطالعت سازمانهای جاسوسی و 
شرکتهای هوائی چه در اروپا و چه در ترکيه 

حتی دختران و پسران صغير بدون . ثبت است
دارا بودن سرپرست با نظارت مرزبانان 
اروپائی از مرزهای بريتانيا؛ فرانسه؛ آلمان؛ 

گذشتند و خود را می... ارک؛ هلند؛ سوئد ودانم
در فرودگاههای ترکيه نام . رساندندبه ترکيه می

پس به اين . شدهمه اين تروريستها ثبت می
های غربی باور نکنيم دروغ ممالک دموکراسی

که گويا غافلگير شده و از گسيل تروريستهای 
خبر بوده و از نام و نشان داعشی به سوريه بی

های مجازی ويدئوهای در شبکه. ندارند آنها خبر
تيرباران و سربريدنهای اسراء و سردادن 

سرودهای مذهبی و نشان دادن عمليات 
. بود سالها رايجو تبليغاتی داعش " دالورانه"

های غربی هيچکدام از اين ممالک دموکراسی
لزومی نديدند که جلوی نمايش اين همه بيرحمی 

تا قبل از  و جنايات را در شبکه مجازی؛
شکستشان در سوريه بگيرند، زيرا در آن موقع 
که هنوز اميد سرنگونی رژيم بشار اسد را در 

پروراندند، به چنين تبليغات مخيله خود می
امروز که اين کشورهای . مذهبی نياز داشتند

کرده برضد داعش " مشتهای گره"اروپائی با 
ريزند، با دهند و اشک تمساح میداد سخن می

هدف است که سياست شوم و جنايتکارانه  اين
. خويش را در کشور مستقل سوريه کتمان کنند

بسياری از اسرای داعش در زندانهای سوريه 
برند و با اعترافات خود نقش ممالک سر میبه

اند و اسناد کتبی و شفاهی غربی را افشاء کرده
. اندبسياری در اختيار دولت سوريه قرار داده

غربی بايد در برخورد به داعش اکنون ممالک 
سياست ديگری در پيش گيرند و در فکر تتمه 

  .خود باشند" آبروی"
ای از عوامل داعش در سوريه امروز عده

های خويش در اند و با خانوادهدستگير شده
اردوگاههای موجود در مناطق اشغالی 

دولت ترامپ از . برندها بسر میآمريکائی
است که اتباع خويش را ممالک اروپائی خواسته 

دولت آمريکا خودش سران داعش . پس بگيرند
و عوامل مطلوبش را با هواپيماهای نظامی 
آمريکا برای مصارف بعدی از صحنه خارج 
کرده است و حال بايد به مزاحمت سياهی لشگر 
داعش که فعال نيازی به وجود آنها ندارد، پايان 

های ترامپ از اروپا خواسته که تروريست. دهد
اين خواست ترامپ . اروپائی را پس بگيرند

. وضعيت مضحکی در اروپا ايجاد کرده است
ای از کشورها نظير بريتانيا تابعيت اتباع عده

اند و به مصداق داعشی خويش را باطل کرده
خود " آی دزد؛ آی دزد؛ دزد را بگير"سياست 

زنند که از روز نخست را به کوچه علی چپ می
دولت فرانسه بدون سرو . اندضد داعش بوده

صدا؛ قبل از برپاشدن سر و صدا راه کمترين 
ضرر را انتخاب کرده و به نحوی مشکل خود 

ساير دول . را با آمريکا در سوريه حل کرد
کردند اتباع داعشی اروپای غربی که فکر می

آنها در زندانهای گوانتاناموی آمريکائی در 
بابت شوند، از اين داخل سوريه نفله می

. آوردندخوشحال بودند و صدايش را در نمی
کردند اتباع ما در اردوگاههای آنها اعالم نمی

داعش هستند و بايد برای امنيت جانی و حقوقی 
ها که از زندانی همين اروپائی. آنها اقدامی کنيم

الحال روسی اپوزيسيون در شدن فالن فرد معلوم
بليغاتی روسيه خبردارند و فورا برايش کارزار ت

اندازند، در مورد زندانی بودن اتباع خود راه می
" طلبندخدا می"کنند و از در سوريه سکوت می

نخستين واکنش . هر چه زودتر آنها را نفله کند
ما آنها نسبت به برمالئی ترامپ چنين بود که 

اتباع بد همه . اتباع خوب و اتباع بد داريم
بازگشت  و مسلمان؛ دارای تبار غير آلمانی بوده

آنها به آلمان؛ به هلند و يا به دانمارک موجبات 
نگرانی و خطر برای ملت اين کشورهای 

آنها . مشخص ايجاد کرده و ميسر نيست
تروريسمی که خودشان ايجاد کرده بودند و با آن 

طلبی و دخالت در امور داخلی سوريه به توسعه
مشغول بودند را امروز به عنوان يک ابزار 

اند تا اتباع خويش با تبار ه کار گرفتهفاشيستی ب
تر جلوه داده و غير اروپائی را انسان پست

مشمول حقوق بشر و حقوق شهروندی ندانند و 
در روزهای نخست اين اظهار . نگردانند

نظرها؛ مبنی براينکه ما بايد تابعيت اين افراد را 
کرد و نشان باطل کنيم، گوش فلک را کر می

اين ممالک هرگز به مفهوم داد که تابعيت می
برخورداری از همه حقوق شهروندی در اين 

چند سال پيش در آلمان . کشورها نيست
پرستاری را دستگير کردند که بيش از صد نفر 
را در بيمارستهای محل کارش به قتل رسانده 

در رگهايش " خون آلمانی"بود، ولی وی چون 
ه جاری بود در مقابل دادگاه قرار گرفت، محاکم

در آنزمان کسی به مغزش . شد و محکوم گرديد
هم خطور نکرد تا بگويد که بايد تابعيت اين 
جنايتکار آلمانی را باطل کرد و يا اينکه اين 

ولی بسياری . است" بد"جانی؛ آلمانی 
شخصيت دولتمردان و از جمله وزير خارجه بی

و سوسيال دموکرات آلمان در اين عرصه بر 
. کردنداعشی پافشاری میحذف تابعيت افراد د

آنها زمانی با تناقض روبرو شدند که معلوم 
گشت در رگهای برخی از اين داعشيان دستگير 

آقای لمکه و يا . جاری است" خون آلمانی"شده 
آقای ديرک؛ خانم کالرا؛ لئونارا و يا آلکساندرا 
دارای نام؛ نام خانوادگی و تابعيت آلمانی بودند 

شد که آنها آلمانی نيستند  و امکان نداشت، مدعی
و آنها را به عنوان عنصر نامطلوب و يا آلمانی 

اين . در اردوگاههای داعش باقی گذارد" بد"
برخورد طبيعتا صرفا نژادپرستانه محسوب 

و " خوب"امکان نداشت آلمانها را به . شدمی
تقسيم کرد و مانند دوران هيتلر آلمانهای " بد"
بر سر تبهکاری  صحبت. را نابود نمود" بد"

داعش نيست که تا ديروز مورد تائيد همين 
نژادپرستان بود، سخن بر سر حمايت از حقوق 

. شودشهروندی است که شامل همه اين افراد می
  ۶ ادامه در صفحه...تابعيتاعتبار 

 ت استچاره رنجبران وحدت و تشکيال
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  ...شودبا تروريسم نمی
يک . بودن انسانها نيست" بد"و " خوب"به  

رای اداره تعريف حقوقی؛ سياسی؛ تاريخی ب
کشور و حفظ امنيت جانی و مالی احاد افراد 

دخالت دادن عوامل مذهبی؛ . مملکت است
ايدئولوژيک؛ سياسی و مشابهات آن در تداوم 

. ريزدتابعيت؛ شيرازه يک کشور را برهم می
شود کرامت وقتی در قانون اساسی گفته می

بردار نيست يک اصل کلی و انسانی خدشه
که همه انسانها را در  شوداصولی بيان می

حتی رژيم جمهوری اسالمی که در . گيردبرمی
آغاز حکومتش در نظر داشت تابعيت مخالفان 
سياسی را باطل کند، از اين سياست تبهکارانه 

  . برتافتروی
وظيفه نيروهای دموکرات اين است که از اين 
اصل دفاع کنند و مانع شوند که در شرايط 

ها سال در را که ده بحرانی؛ تابعيت خارجيان
اند، از امروز به اين کشورهای زندگی کرده

فردا با استدالالت ساختگی و يا حتی 
ممالک غربی . غيرساختگی باطل اعالم نمايند

نشان دادند " بشردوست"و " دموکرات"اروپای 
که برخوردشان به اتباع غير آلمانی؛ غير 
دانمارکی؛ غير بلژيکی؛ غير هلندی؛ غير 

صرفا نژادپرستانه .. ائی؛ غير ايتاليائی وبريتاني
موضعگيريهای ارتجاعی آنها موجی از . است

" درجه دوم"نگرانی و عدم امنيت در ميان اتباع 
بينند سرنوشت کند که میاين کشورها ايجاد می

خود و فرزندانشان در بحرانهای واقعی جهانی 
و يا در شرايط ايجاد فضاهای کاذب و مسموم 

. وقت؛ به موئی وصل استتوسط حکام 
کشورهائی که با تروريسم بازی کردند و داعش 
را در دامان خود پروراندند، خود امروز آماج 

کسانی که . اندضربات تروريسم قرار گرفته
جوانان کشور خويش را با تعليمات و تبليغات؛ 
آموزش تروريستی دادند و به سوريه گسيل 

د همان قوانينی داشتند، حال بايد آنها را به استنا
که دارند، پس بگيرند و به خانه خودشان 

امپرياليستها آن روزی که چهچه . بازگردانند
زدند يادشان نبود که سرمای سخت مستانه می

مبارزه امروز آنها . زمستان هم در راه است
ای عليه همه خارجيان و عليه داعش مبارزه

" پاکسازی"اتباع دو تابعيتی خويش؛ برای 
اين مبارزه آنها ماهيتا . خودشان استجوامع 

آنها . يک مبارزه داعشی و نژادپرستانه است
کنند، ولی بازهم اتباع دو تابعيتی را تهديد می

های دانمارکی و عرب؛ آلمانی و ميان دو تابعيتی
ترک؛ هلندی و ايرانی با تابعيت استراليائی و 

کسانيکه پناهجويان . گذارندآمريکائی فرق می
و آفريقائی را تنها به علت يک خطا به  آسيائی

گردانند، خودشان حاضر کشورشان باز می
تکرار . نيستند خطاکاران خويش را پس بگيرند

اين تناقضات مکرر برای آن است که چشم 
امنيت و " دموکراسی ناب"ايرانيانی که مجذوب 
اند، باز شود و بدانند شده و آزادی غيرطبقاتی

  .   اندمختصات ايستادهکه در کجای اين محور 
****  

  
 های سالح گسترش

  ...   ای هسته
بدل شوند که در واقع 

 )INF(نقض قرارداد
امپرياليسم آمريکا . است

از اين شگرد تبليغاتی 
برای تسليح عربستان 
سعودی؛ امارات متحده 
عربی و اسرائيل استفاده 

اين روش عوامفريبانه و ضد بشری که . کندمی
کند، تنها تکيه می" دفاعی"ه موذيانه به جنب

برای مصرف افکار عمومی است، تا مبادا 
تصور کنند امپرياليسم آمريکا متجاوز؛ جنگ 

  .طلب و جنايتکار است
. باشدمی »جواِب های هوی«اند  از قديم گفته

بُرد  های ميان چگونه است که استقرار موشک
) INF(امريکائی در لهستان و رومانی نقض

 SSC-8های  ، ولی موشکرود بشمار نمی
آيد  روسی نقض کامل پيمان مذکور به شمار می

و منجر به تصميم آمريکا مبنی بر خروج از 
)INF (گرينِل«آقای ! گردد؟ می«Richard 

Grenellهر آش اياالت  سفير وقيح و نخودِ  ؛
از آلمان به خاطر عدم  ؛متحده آمريکا در برلن

انتقاد پرداخت بودجه کافی برای ناتو شديداً 
روسيه پشت در « :دهد که کند و هشدار می می

اما در اين رابطه ! »منزل شما کمين کرده است
يکی از  Lüher Henken»لْوهر ِهنِکن«آقای 

   :محققين برجسته صلح، معتقد است که
های غربی به نادرستی روسيه را متهم  قدرت«

سازند که قصد تجاوز به اروپای غربی و  می
  » پروراند را در سر میکشورهای بالتيک 

  :کند که و اضافه می
تواند صّحت داشته  اين ادعا به هيچوجه نمی«

 ؛های متعارف باشد، زيرا که در زمينه سالح
تر است و  روسيه به مراتب از ناتو ضعيف

. پروراند تواند چنين رويائی را در سر به نمی
 ٣های متعارف ناتو نزديک به  مجموعه سالح

قصد تجاوز به . روسيه استهای  برابر سالح
کشورهای غربی و يا بالتيک از جانب روسيه 

  .»تواند خودُکشی محسوب شود تنها می
برابر روسيه هزينه  ١٠آمريکا  ٢٠١٨در سال 
موسسه «. اش بوده است های نظامی زرادخانه

در گزارش  IISS» تحقيقات استراتژيک
اش کل بودجه نظامی آمريکا را در  ساالنه
ميليارد دالر ذکر کرده  ۶۴٣،٣بر با برا ٢٠١٨

که به مراتب بيش از دو کشور چين و عربستان 
ميليارد و  ١۶٨،٣سعودی است، که به ترتيب 

. اند ميليارد دالر هزينه نظامی داشته ٨٢،٩
ميليارد دالر در واقع يک  ۶٣،١مسکو اما با 

دهم بودجه نظامی آمريکا را به بودجه نظامی 
وه بر اين ساير عال. اختصاص داده است

ميليارد  ٢۶۴کشورهای ناتو نيز در مجموع 
. اند های خود کرده دالر خرج زرادخانه

ينس استو "های قهار اروپائی نظير ميليتاريست
، Röttgenدبيرکل ناتو و روتگن  ؛"لتنبرگ

رئيس کميسيون خارجی مجلس آلمان معتقدند 
  :که
های  در حال حاضر روز به روز تعداد موشک«

لذا . يابند بُرد روسی در اروپا افزايش می ميان
ناتو درصدد است که اقدامات پيشگيرانه انجام 

  . »دهد
ترجمه دقيق اظهارات اشتولتنبرگ اين است که 

بُرد  های ميان آمريکا بايد در اروپا موشک
در نتيجه خروج آمريکا از ! ای مستقر کند هسته

)INF ( به طور قطع يک رقابت تسليحات اتمی
تواند  روپا را در پی خواهد داشت، که میدر ا

آمدهای بس خطرناکی برای مردم اروپا  پی
  . دربرداشته باشد

معاون » ريابکُف ِسرگی«از طرف ديگر 
تهديد  ؛ر امور خارجه روسيهيوز ؛الوروف

کرده است که خروج آمريکا از پيمان منع 
ً اقدامات  ای ميان های هسته موشک بُرد، قطعا

. وسيه را به دنبال خواهد داشتمقتضی نظامی ر
بُرد آمريکائی در  های ميان همانگونه که موشک

رومانی و لهستان به سمت روسيه مستقر 
های خود را به سمت  اند، روسيه نيز موشک شده

به گمان حزب ما اين . اروپا مستقر خواهد کرد
افزايش و گسترش تسليحاتی، حتی يک گام 

ا به سمت فراتر از جنگ سرد است و جهان ر
هدف از رقابت . دهد سوم سوق می یجنگ جهان

تسليحاتی غرب با روسيه شکستن توان 
اقتصادی اين کشور؛ تجاوز به آن و تقسيم 
روسيه است که وسيعترين کشور جهان محسوب 

سرزمينهای حاصلخيز و پهناور؛ منابع . شودمی
اوليه سرشار اشتهای امپرياليسم غرب بويژه 

  .  ه استآمريکا را باز کرد
های دوربُرد روسيه را  آمريکا گرچه موشک

ذکر کرده ) INF(ای برای خروج از پيمان بهانه
است، اما دليل مهم ديگری که موجب اتخاذ اين 
تصميم از جانب آنها شده، اين است که چين 

گونه تعهدی برای عدم تکامل و گسترش  هيچ
با و لذا  اردبُرد ند ای ميان های هسته موشک

سترده اقتصادی؛ سياسی و نظاميش در حضور گ
عمالً قادر است که تسليحات خود را در جهان؛ 

از اينرو امپرياليسم . اين زمينه گسترش دهد
مهار کند،  نيزآمريکا برای آنکه بتواند چين را 

باشد و از اين ) INF(مايل نيست که پايبند پيمان
طريق دست و بال خود را در عرصه توليد 

در دورانی که . ای به بندد های هسته موشک
ميان دو ابرقدرت شوروی و ) INF(پيمان

  ٧ ادامه در صفحه...منعقد آمريکا 

 ی، سوريه و يمن را بیتجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك عراق، افغانستان، ليب
 .قيد و شرط ترك كنند

  !ديدن کنيداز فيسبوک توفان انگليسی      
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref=ts 
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  ...ای های هسته گسترش سالح
ولی اکنون . آمد گشت، چين قدرتی به شمار نمی

اين کشور به چنان قدرتی تبديل شده است که 
حتی قادر است ماهواره روانه کره ماه کند و 

سازد که قادرند آمريکا  يما بههای قاره پ موشک
از اينرو آمريکا امروز . را نيز هدف قرار دهند

چين را هم در محاسبات  عاملمجبور است که 
به همين دليل ترامپ در سخنان . گنجاند خود به

شرط عدم «ژانويه سال جاری خود  ٢۶
را با تبختری ) INF(آمريکا از پيمان» خروج

   :خاص چنين بيان کرد
روسيه و چين پيش ما بيايند و  مگر آنکه«

ها را توسعه  بگويند که ما اين نوع سالح
   .!!»دهيم نمی

آمريکا بتواند با خيال راحت در خفا به توليد  تا
. ای خود ادامه دهد های هسته و تکامل سالح

هاست که مشی  گرچه امپرياليسم آمريکا سال
رغم وجود  ای خود را علی های هسته سالح
کند، اکنون با طرح  بال میدن) INF(پيمان

مسأله خروج از پيمان مذکور احتماالً قصد 
امتيازگيری از روسيه و چين برای 

های موشکی آنها و نيز  محدودکردن فعاليت
را  ها از برنامه موشکی آمريکا رفع محدوديت

ديگر اينکه کشورهای . پروراند در سر می
پيمان آمريکا  گرچه هم ؛فرانسه و انگلستان نيز

ر ناتو هستند، ولی امضای آنها زير د
نيست، که اين امر نيز قطعاً در ) INF(پيمان

) INF(محاسبات آمريکا مبنی بر خروج از
تهديد خروج امپرياليسم . نقش ايفا کرده است
بيانگر تمايالت ) INF(آمريکا از قرارداد
وگرنه . طلبی آمريکاست ميليتاريستی و جنگ

همانگونه که قرارداد به نسبت 
توأم با بازرسی متقابل به ) INF(آميز موفقيت

ثمر رسيد، اکنون نيز امکان نجات آن از طريق 
توانست وجود داشته باشد و نه اينکه  مذاکره می

  . با اتخاذ تصميم يکجانبه پيمان را نقض کرد
در رومانی » ماخ« ۵های  ايجاد سامانه موشک

و لهستان توسط امپرياليسم آمريکا، آزمايش 
ای بالستيک در آمريکا و وجود ه موشک

... هواپيماهای بدون سرنشين در اين کشور و 
های بارز نقض پيمان موشکی و  نشانه
. رود کردن سياست جنگی آنها به شمار می دنبال

امپرياليسم آمريکا با حرکت از سياست 
هاست که  اش سال طلبانه و ميليتاريستی هژمونی

اجمی ای و ته های هسته در پی تکامل سالح
گونه تضادی هم  است که البته از ديد آنها هيچ

نداشته و ندارد و آنرا به ) INF(با پيمان
بنابر اين !! کند هيچوجه نقض نکرده و نمی

شکی نيست که تصميم اخير ترامپ مبنی بر 
دقيقاً در خدمت ) INF(پيمان خروج از

های تهاجمی است و  استراتژی گسترش سالح
  !بس

به معنی ) INF(انخروج آمريکا از پيم
کارانداختن ماشين  بازگشت به جنگ سرد و به

ای به بهانه تهديد روسيه  های هسته توليد سالح
است، که بدون ترديد روسيه نيز با توسل به 

جهان را بيش از پيش با » عمل مقابل به مثل«
. وقوع جنگ جهانی سوم مواجه خواهند ساخت

وی از دير يا زود آمريکا، ناتو را نيز به پير
مجبور خواهد ساخت که در  ؛مشی اتمی خود

 ؛لهستان ؛بلژيک ؛هلند ؛کشورهائی نظير آلمان
به بهانه تضمين امنيت مردم اين .... رومانی و 

ای  هائی با کالهک هسته موشک!! کشورها
مستقر کنند، که اين امر بدون ترديد نه تنها 

کند، بلکه برعکس آنرا  امنيت را تضمين نمی
طبيعی است که . خطر خواهد انداخت شديداً به

های  سياست ميليتاريستی گسترش سالح
بايست در خدمت تثبيت و گسترش  ای می هسته

در . سلطه و هژمونی امپرياليسم آمريکا باشد
اين راستا نه تنها کشورهای عضو ناتو به 

» موهبت«توانند از  سرکردگی آمريکا می
 ای برخوردار های دارای کالهک هسته موشک

هاست که دارای  باشند، نه تنها اسرائيل سال
ای است، بلکه حتی قرار  صدها کالهک هسته

است که عربستان سعودی هم به اين سالح 
  . مجهز شود

هاست تحت  ايران که سال: جالب اينجاست
المللی انرژی  آژانس بين«نظارت و کنترل 

دانند که  است و جهانيان نيز به خوبی می» اتمی
سازمان  ١۶حتی به شهادت  –اين کشور 

از سال  –امنيتی آمريکا از جمله سازمان سيا 
ای را دنبال  ديگر سياست سالح هسته ٢٠٠٣

کند و حتی هوشنگ ظريف وزير امور  نمی
های  در مورد برنامه موشک؛ اش خارجه

بالستيکی ايران اخيراً علناً اعالم کرده است که 
ها فاقد خاصيت حمل کالهک  اين موشک

باز هم متهم به ساختن .... ای هستند و  هسته
  . شود ای می سالح هسته

های جنگی از جانب  افزايش زرادخانه
ها هيچگاه به منظور حفظ صلح و  امپرياليست

های  امنيت نبوده و همانطور که تجارب جنگ
آموزند، جز کشتار  جهانی اول و دوم به ما می

خانم . و ويرانی ثمری به بار نخواهند آورد
سال  ژوئيه ١٢ل، صدراعظم آلمان در مرک

) INF(قرارداد؛ گذشته همصدا با سران اروپا
پنداشت و  را برای تأمين امنيت اروپا حياتی می

ما خود را موظف می دانيم که «اعالم کرد که 
امروز خروج  اما. »اين پيمان را حفظ کنيم

» ناگزير«يکجانبه آمريکا از اين پيمان را 
  ! کند ارزيابی می

گيری نشانه ورشکستگی اروپا  گر اين موضعا
خارجی   و سران قدرتمند آن در زمينه سياست

  .و امنيت داخلی نيست، پس چيست؟
برای مقابله با سياست افزايش تسليحات و خطر 
جنگ جهانی؛ کمونيستها بايد به ايجاد و تقويت 
جنبش صلح و ضد جنگ؛ جنبش احترام به 

ر امور داخلی حقوق ملل و مبارزه با دخالت د
کسانی که عربده تجاوز .  کشورها بپردازند

کشند و امپرياليسم آمريکا به ايران را می
حقوق ملل و حقوق بشرند در  خواهان نقض

طلبانه امپرياليسم خدمت همين سيسات جنگ
محاصره تبهکارانه و . گذارندآمريکا گام می

غيرقانونی ايران در زمينه اقتصادی و مالی 
مين سياست جنگ طلبانه جزئی از ه

امپرياليستی است و نوکران امپرياليسم آمريکا 
طلبی و در ميان اپوزيسيون ايران از اين جنگ

. کنندزروگوئی امپرياليسم آمريکا دفاع می
شود سياست اپورتونيستی روشن است که نمی

افزايش . يک بام و دو هوا را اجراء کرد
ی؛ تسليحات نظامی؛ نقض پيمانهای تسليحات

محاصره غيرقانونی کشورها؛ نقض حقوق ملل 
و حمايت از تروريسم در ليبی؛ سوريه و ساير 

در جهان و " رژيم چنج"کشورها؛ سياست 
ها؛ ديکته اوامر آمريکا در نظم تحقير نقش توده

کنونی جهان؛ حمايت از جنايات عربستان 
همه و همه از يک ... سعودی و اسرائيل و

مبارزه . گيرندمی تفکر و يک سياست منشاء
برای صلح و آسايش ملتها بخش جدا ناپذير از 
مبارزه بر ضد امپرياليسم و صهيونيسم و 

طلبانه؛ تجاوزکارانه؛ غيرقانونی اقدامات توسعه
بايد جنبش ضد . باشدو زورگويانه آنها می

  .جنگ را تقويت نمود
****  

  ديبه توفان در تلگرام خوش آمد
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شود با تروريسم نمی
  بازی کرد

اتژی آمريکا در برخورد به سياست در استر
خاورميانه بزرگ؛ سياست نابودی کشور 
عراق؛ سوريه؛ تجزيه ايران؛ ايجاد 

... کردستان بزرگ اسرائيلی؛ حذف اردن و
از زمان . وجود داشت و هنوز هم دارد

تدريج در اين زمينه اقدامات کلينتون به
جرج بوِش . مطلوب آمريکا صورت گرفت

اجرائی کرد و ممالکی پسر اين سياست را 
نظير ايران؛ کره شمالی؛ سوريه و ليبی را 

خواند و کمر به نابودی آنها " شرّ "محور 
بست و انجام انقالبات مخملی را با صدور 
. تروريسم به اين کشورها تکميل نمود

هزاران نفر داعشی وهابيست از طريق 
سازمانهای سلفيستی در اروپا؛ در زير نظر 

ی ممالک اروپائی و زير سازمانهای جاسوس
نظر اين سازمانهای امنيتی با همکاری دول 
ترکيه؛ عربستان سعودی و قطر راهی 

ترکيه که خود مرکز تجمعی . سوريه شدند
از تروريستهای داعشِی چچن بود، همه آنها 

           را مسلح نموده به سوريه اعزام 
  ٥دامه در صفحه ا...                        

بقه کارگر ايران حزب واحد ط" حزب کارايران"نشريه " توفان. "نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما . اين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی . مايت کنيدما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی ح. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، . برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .هزينه گزاف پسی مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

منع  پيمانپيامد خروج از  ؛ای های هسته گسترش سالح
  )اِف.اِن.آی(ردبُ  ای ميان های هسته موشک

  :دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا تهديد کرد ٢٠١٩اکتبر  ٢٠
ای  های هسته از آنجا که روسيه به پيمان منع توليد آزمايش موشک« 

متعهد نبوده است، بنابر اين  INF(Intermediate Range Nuclear Forces(ردبُ  ميان
  »آمريکا از اين پيمان خارج خواهد شد

به اين تهديد جامه عمل پوشانيد و خروج آمريکا از  ٢٠١٩و چهار ماه بعد در يکم فوريه 
. االجراست ماه ديگر الزم ۶را رسماً اعالم کرد و اضافه نمود که اين تصميم تا ) INF(پيمان

جويانه عضويت روسيه در  در اقدامی تالفی ؛رئيس جمهور روسيه ؛باً پوتينيکروز بعد متعاق
  . پيمان مذکور را ُملغی اعالم نمود

)INF ( رئيس جمهور وقت آمريکا و  ؛ميان رونالد ريگان ١٩٨٧پيمانی است که در سال
اتحاد جماهير شوروی به امضا » کمونيست«دبير کل آن زمان حزب ؛ ميخائيل گورباچف

های بالستيک و  پيمان مذکور اين دو کشور را از آزمايشات موشکی و استقرار موشک. رسيد
کيلومتر باشد، نه تنها در اين دو کشور،  ۵۵٠٠تا  ۵٠٠پايه، که بُرد آنها ميان  کروز زمين

 ١٨۴۶و شوروی  ٨۴۶آمريکا  ؛ پس از عقد اين پيمان. کرد بلکه در سرتاسر جهان منع می
مجموعه کشورهای اروپائی نيز از انعقاد اين . ا از رده خارج کردندموشک از نوع يادشده ر

همانگونه که در باال اشاره رفت، در پيمان . و آنرا به فال نيک گرفتند هپيمان استقبال کرد
اند، مورد نظر بود و دو ابر قدرت  هائی که بر خشکی مستقر شده مذکور صرفاً موشک

 ی نظامیهائی در دريا بر روی ناوها ين موشکآگاهانه دست خود را برای استقرار چن
  .بازگذاردند

 ؛سال پيش اوباما، رئيس جمهور وقت آمريکا ۵بار  را برای نخستين) INF(ادعای نقض
بار ادعا کردند که روسيه  مقامات آمريکائی برای اولين ٢٠١۴در اواسط سال . مطرح کرد

هائی  استدالل واشنگتن توليد موشکپايه . ای را نقض کرده است های هسته پيمان منع سالح
 SSC-8و در ناتو به  9M729کيلومتر توسط روسيه بود، که در روسيه به  ٢٠٠٠با بُرد 

در . هستند» کروز«های  ها از نوع موشک الزم به ذکر است که اين موشک. مشهور است
، يکی از مقامات شورای امنيت ملی آمريکا شخصی به نام »نشنال اينترست«نشريه 

ً بيان داشت که علّت اينکه آمريکا باور دارد که  ٢٠١٧در نوامبر » کريستوفر فورد« علنا
  . است SSC-8و يا  9M729را نقض کرده است، همان توليد ) INF(روسيه پيمان

، که »آوانگارد«امروز جديدترين موشک مافوق صوت روسی  ؛به گزارش اسپوتنيک
سرعت شيئی در يک سيال به سرعت  نسبت(»ماخ«برابر بيش از عدد  ٢٠سرعت آن 

  . باشد، نيز توليد گشته است می) صوت در همان سيال است
  ساخت موشک«اند که  های فضائی روسيه در اين رابطه اظهار داشته کارشناسان سالح

آمريکائی  AEGISهای  روسيه در واقع پاسخی به سيستم موشک »آوانگارد«مافوق صوت 
 ٢٠١٢است و از سال » ماخ«برابر عدد  ۵است که سرعت آن مستقر در لهستان و رومانی 

امپرياليسم آمريکا به دروغ مدعی بود که استقرار . اند در اين دو کشور مستقر گشته
موشکهايش در لهستان و يا رومانی واکنشی در برابر ساختن موشکهای ايران بوده و صرفا 

ی از آمريکا و روسيه عليه صنايع اخواست جبههدارند و به اين وسيله می" دفاعی"جنبه 
درستی روسها به. اش مورد توجه روسها قرار نگرفتموشکی ايران ايجاد کند که دسيسه

توانند به آمريکائی عليه ايران؛  فورا می" دفاعی"بيان کردند که اين پايگاههای موشکی 
  ۶دامه در صفحه ا....سکوی پرتاب موشکهای ميانبُرد برای تجاوز به روسيه 
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