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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٧ اگست ١۶
  

  امريکا امپرياليسم ۀسياست جنگ افروزان و تھديدات جنون آميز
 عليه کوريای شمالی محکوم است

  

س جمھور ئي ر ترمپدونالد. شدت يافته استکوريا وجمھوری دمکراتيک خلق اامريکدر روزھای اخير تنش ميان 

  :تجاوز نظامی کرده است بمباران  و را تھديد بهکوريا  کشور امريکا ۀچاقوکش ووحشی اياالت متحد

 تا کنون آنھا با آتش و غضبی مواجه خواھند شد که دنيا.  بھتر است که ديگر اياالت متحده را تھديد نکندکوريای شمالی"

 " نديده استً بگويم قدرت، قدرتی که مشابھش را دنيا قبالًبه خود نديده است و صراحتا

 آغاز شده ً به آزمايش موشکھای قاره پيما دست زده است مجدداکوريای شمالیکه   اينۀاين عربده کشيھا با محمل وبھان

ی تھديد کرده وبرای به اتوم را با بمب کوريا خلق  که درسرشت اوست،ئی با قلدری و درنده خوامريکاامپرياليسم  .است

.  زانودرآوردن اين کشور که به زير بار زورگوئيھای اين ابرجنايتکار نمی رود، ازھيچ دروغ ورياکاری دريغ نمی کند

 ازحق حاکميت ملی وتماميت ارضی اش را مشروع و کوريادفاع جمھوری دمکراتيک خلق ) توفان(حزب کارايران

  . کند ی داند و ازآن دفاع میعادالنه م

 سال است که  به ۶۶قريب به ...  ھمراه با متحدان  کانادائی، انگليسی، استراليائی وامريکا امپرياليسم که يکم اين

 ۀدراثر حمالت وحشيان.   متوسل شد که در تاريخ بی سابقه استکوريا برای نابودی استقالل کشورکورياجناياتی در 

 درآتش پرتاب  بمبھای ناپالم کوريابخش بزرگی ازشھرھا وروستاھای . ی قتل عام شدندئکورياميليون  ۴ تا ٣ بين امريکا

ورود کمونيستھای داوطلب چينی در متن .  وميکروبی سوختند وبه خاکستر تبديل شدندئیيمياکو سالحھای مخرب 

داشت که تا وا را به عقب نشينی امريکا ارتش ،کوريا آنھا به امر استقالل ملی ۀ انترناسيوناليستی و کمک برادرانۀمبارز

 را که بخشی از کوريای جنوبی تن در دھد، و خاک کشور کوريای شمالیامروز حاضر نشده است به قرار داد صلح با 

.  خودشان در مورد سرنوشتشان تصميم بگيرندکوريا است ترک کند و اجازه دھد که مردم کوريا ۀسرزمين آزاد شد

 شرايط آتش بس و رياکاری و ۀ سياست جنگ افروزی و تحريک و نقض ھمکوريا در امريکاسم سياست امپريالي

آنھا اين سياست تحريک آميز نظامی و جاسوسی و خرابکارانه را تا به امروز نيز ادامه می دھند و . استعماری است

 سال پيش آغاز شد  ۶۶يش از  بکوريا عليه امريکا جنگ .ِکوھی از تبليغات دروغ و رياکاری چاشنی آن می کنند

  .نجاميده است ھرگز به يک توافق صلح دائمی ني١٩۵٣ آتش بس در سال ۀوموافقتنام
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 خطری برای صلح جھانی  نبوده ونيست وتا کنون به ھيچ کشوری تجاوز کوريا جمھوری دمکراتيک خلق که دوم اين 

 حفظ استقاللش  مجبور گشته است درمقابل خاطره  بکوريای شمالیاين را ھمه کس دانسته است که . نکرده است

 سالح ۀ وبه منظور دفاع از موجوديت خود به تقويت نيروی نظامی و توليد وتوسعامريکای اتوم نظامی وۀمحاصر

  تدافعی دارند درمقابل کشوری صورت میۀاين اقدامات نظامی که جنب. ی مبادرت ورزداتومبازدارنده و چند کالھک 

 سال است که با مستقر ۶٠ بيش از امريکاابرقدرت  .شود ی جھان محسوب میاتوميروی نظامی وگيرد که بزرگترين ن

 مدام به تھديد کوريای جنوبیی درخاک اتوم نيروی نظامی وانواع واقسام سالحھای مرگبار ۴٠٠٠٠کردن  بيش از

عمومی دريغ نمی کند شوی مغزی افکار  و  پرداخته و ازھيچ دروغ ورياکاری برای شستکوريای شمالیوتحريک 

 است ونه رهککه نه اھل مذا" ياغی وديکتاتوری وخطری برای صلح جھانی"  رابا محملکوريای شمالیوکشور کوچک 

  . کند گو ونه صلح محکوم می و گفت

 ١۶ تا ١٠ وال استريت ژورنال  در شرايط کنونی دارای  ۀروزنام  طبق کورياجمھوری دمکراتيک خلق  که سوم اين

 کشور خارجی ١٣٠ پايگاه نظامی در ٧٣٧ و اتومی كالھك ٨٠٠٠كا صاحب يمرادرحالی که . ی استتوماکالھک 

ی اند وازاين روی اتومروسيه نيز دارای صدھا کالھک   ساير ممالک امپرياليستی نظير فرانسه وچين و.درجھان است

 اتومیتند را ازحق داشتن سالح  ھسیً واقتصادی نظامۀ كه تحت محاصریگري وھر كشور دکورياحق ندارند کشور 

  .كا بپردازنديمراسم ياليتکار امپريبر جناا ۀاست جنگ افروزانيد سئيأا آن را محكوم كنند و به تيمنع و 

ی أ ریل شماوريایه كيعلمتحد  اخير ملل ۀشرمانه به قطعناميعضو شورای امنيت، از جمله چين و روسيه، ب١۵ھر

خطری برای صلح  منطقه وجھان نيست   با توجه به توان نظامی اش نه تنھاشمالیکوريای درحالی که . اند مثبت داده

 ی نظامیھائي ھمواره کوشيده است و لذا دفاعش در مقابل زورگوکوريابلکه برای صلح وثبات منطقه و يکی شدن خلق 

  . ستين نيمشروع و عادالنه  وصلحجويانه است و جز ا كا،يمراسم ياليامپر

 ونابودی سالح اتومیاست خلع سالح يد از سيخواه جھان باي ترقیروھايام صلحدوستان و ن تمکه چھارم اين 

 ین سالحھايكنون اا ن كشورجھان كه تيعنوان خطرناكتره كا بيمر ا چنين امری بايد ازًکشتارجمعی دفاع كنند و طبيعتا

 به خطر انداخته اتومید ي جھان را با تھدتيز كشورھا و امنيكار برده و ھم اكنون نه  بجاپان را در یمخرب و ضد انسان

  ھم نمی زد ،اتومین تعداد كالھك ي ھمۀ دست به توليد وتوسعی شمالورياید فراموش كرد كه اگر كينبا .است آغاز گردد

عالوه ه  ب٥ل برجام در قالب يران و سپس تحميه اي علیتحريمھای اقتصاد.  نبودايبيامروز سرنوشتش بھتر از عراق و ل

 .ند وبايد محکوم گردند ان جنسيزاز ھميران ، تحريمھای مشابه عليه سوريه وونزئوال وکوبا و  ساير کشورھا ني ا بر١

سوريه  ، افغانستان و عراق وا مانند ليبيئی نمی خواھد به سرنوشت غم انگيز کشورھاکورياجمھوری دمکراتيک خلق 

  . نمی شودکاامريتسليم قلدری  ھمين روی از و و گرفتارشود ...ويمن 

 نظامی واقتصادی امپرياليسم ۀ، خلقی که تحت محاصرکوريا ضمن ابراز ھمبستگی با خلق )توفان(حزب کارايران

  محکوم میً را شديداامريکاعربده کشيھای امپرياليسم  شود،  قرار دارد و ھرروزتھديد به تجاوزبربرمنشانه میامريکا

  . را محکوم کنندکورياه خلق کند واز ھمگان می خواھد تھديدات نظامی علي

 سال است که فقط  آتش ۶٠ در اين کشور حضور دارد و بيش از امريکا سرزمين اشغالی است، ارتش امپرياليسم کوريا

 ه دھد واتم خکوريا بايد به اشغال امريکاامپرياليسم .  اجراء می شود وقرارداد صلحی وجود نداردکوريابس موقت در 

 جھان رنگ کوريا ازخاک  امريکابدون خروج بی قيد و شرط ارتش متجاوز  . و شرط ترک کند را بدون قيدکورياخاک 

  . و آرامش دراين منطقه  به خود نخواھد ديد وھمواره خطر جنگ وجود خواھد داشت صلح

  ! کوتاه بودکوريا ازجمھوری دمکراتيک خلق امريکادست امپرياليسم جنايتکار 
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  )توفان(حزب کارايران

  ١٩٩۶ ]اسد[ماه مرداد ٢٢

org.toufan.www  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 


