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  فرح نوتاش

  ٢٠١٨ مارچ ٢٨

  ١نقالب اآژير 
  جبھۀ سوم

"  و ديگر ھيچ امريکا" و عصارۀ کامل رذالت ٢٠٠٣يکی از ويران گران عراق " جان بولتن  " امريکا که ئیدر جا

، امريکا ئی نيروی ھواه منصوب کرده است و سومين فرماندامريکاورای ملی  برای حمله به ايران به رياست ش،را

ل ئي خواسته است که آمادۀ مرگ برای دفاع از اسرائیامريکا از سربازان چ مار٢٠در روز  نرال ريچارد کالرکج

بی را به  بی شک الشخورھا تدارک حملۀ عنقريطرف آبھای جنوب ايران در حرکت است،ه باشند و ماشين جنگی ناتو ب

 ناتو نيز جزو برنامۀ – امريکا نخواھند کرد بلکه ورود پياده نظام ءکه نه تنھا به بمباران ھا اکتفا. ايران می بينند

  . آنھاست

 و جای گزينی تغيير شناخته شده و مورد اعتمادش، مجاھدين خلق و سلطنت طلبان برای ً با دو گزينۀ کامالامريکا

  .  در راه است،ر نوين ديگراستعمار در ايران ، با استعما

يک مرد عاقل ھرگز تمام تخم : "معروف انگليسی کهل ثو انگليس که ھمواره سياستش را بر اصل اين ضرب الم

ايران را، در قيام برای براندازی رسيدۀ  حال که مردم جان بر لب .تنظيم می کند" ذاردگمرغھايش را در يک سبد نمی 

در .  و ناتو ھمگام استامريکادن سھم برداشت از غارت ايران، تنگاتنگ با رژيم ماليش می بيند، برای از دست ندا

  . نوکر شماره يک خود دارد ،  آبروی رفتۀ سيد علی رھبر دزدانی که از طريق بی بی سی، سعی در احيائیجا

و روسيه .  است با محاصره از ھمۀ اطراف، روسيهآنان نيست و سرزمين موعود الشخورھا  که ايران پايان راه ،و البته

ولی . خود تلقی کرده و جواب خواھد داده اعالن کرده است که دست اندازی به کشورھای متحدش را، حملۀ بی پيش دچن

  . ، جز رژيم مال نداردامريکادر شرايط فعلی، روسيه گزينۀ ديگری برای ھمرزمی در ايران عليه 

مپرياليست ايران ھستند با اتحاد خود الزم است که جای از اين رو جبھۀ سوم، که جبھۀ عظيم سازمان ھا واحزاب ضد ا

سال ھاست که فرياد، برای اتحاد نيروھا، از جانب افراد بی شماری، سازمان ھا و . مال را در کنار روسيه پر کنندرژيم 

 تشکيل ولی ھنوز کميتۀ مشترک رھبری واحد،.  نيز در اين جھت بر داشته شده استئیو گام ھا. احزاب بر خاسته است

ی  ھمۀ احزاب و سازمان ھاًبا نھايت اميدواری مالحظه شد که تقريبا مردم ايران با ]جدی[در قيام ديماه. نشده است

امروز که مردم ايران آماج حمله از دو سو، مالی انگليسی و .  اقدام کردندمجزا ھای ئید قيام ، به راھنمائيايران، با تأ

وظيفۀ تک تک احزاب و سازمانھای ايران، در . دنفکری و رھبری واحد دارست ، نياز شديد به کمک امريکاناتوی 

  .جواب به اين مظلوميت و نياز انسانی، وحدت امروز است و نه فردا
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ه  و اگر ب، دو باره مال صد سال ديگر بر گردۀ ملت سوار خواھد شد از مال حمايت کنندامريکااگر مردم در مقابل ھجوم 

پس راھی .  و در جھت رشد ارتجاع  جھانی گام خواھند بر داشته را دوباره خواھند آزمود روند ، آزمودامريکاسوی 

 ماھيت سازمان ھا و احزاب .جز تشکيل اتحاد عظيم ضد امپرياليستی ملی، برای نجات ملت و ايران نمی مانده ب

پس تعويق وحدت . ھه ثابت کرده است به اين جبً و دفاع از قيام ديماه مردم ايران تعلق آنان را عمالئی، در ھمسوايرانی

 ھم که امريکاو . برای چيست؟ اکنون حزب کمونيستی قوی موجود نمی باشد که رھبری اين جبھه را در دست بگيرد 

  . پس با ھر آنچه که ھست بايد مبارزه را شروع کرد! دو قرن صبر نمی کند که چنين اتفاقی روی دھد

  . ه رفع شدن دارندولی دو مشکل بزرگ جدی ، ھنوز نياز ب

  .       که ھنوز اميد به بخشی از رژيم دارندئیان ھاماحزاب و ساز

  ماھيت واقعی رژيم مال 

 که حيف و ميل نيروھا به طور کلی به ضرر مردم ايران و به نفع ارتجاع بيمار امپرياليسم است، وظيفۀ ئیاز آنجا

  .  باشددی مردمی می بايتمامی انقالبيون، سعی در جذب و تقويت و گسترش تمام قوا

  .و دفع زمانی الزامی است که مھر کامل امپرياليسم بر ماھيت وجودی آن سازمان ياحزب خورده باشد

  . ناچار آن سازمان يا حزب به عنوان دشمن تلقی خواھد شدکه در آن صورت ب

ه ، ببه تمام احزاب و سازمان ھای ايران ه ژبا نياز حياتی و مبرم به ايجاد جبھۀ ضد امپرياليستی ايران ، با احترام وي

  . طور منسجم و کوتاه با اين مسائل برخورد می شود

در مقابل روسيه که عضو پيمان   وشرکا و ناتو از يک سو،امريکاامروز دو جبھۀ ، امپرياليسم جھانی به سر کردگی 

  .  می کنندئیشانگھای است صف آرا

 و سپس تک قطبی شدن جھان از سال امريکاواسطۀ رھبری ه  دوم بمصيبت وارده به جامعۀ جھانی از جنگ جھانی

ما با مشکل بسيار بزرگی   و.نمی گذارد  ، راه ديگری برای جھت گيری جز از پيوستن ، به يک از اين دو سو،١٩٩١

  .  يک بايد است،در اين ميان  رژيم مالتغيير چون ،م ئيروبرو

تکيه به نيروی  ، و با وصل کردهینيروھای ضد امپرياليستحيله به   دروغ و هخود را ب، مال امپرياليستی رژيم  و

  . له حياتی استأاز اين رو روشن کردن يک مس. دجان بدر برمی خواھد  ،روسيه 

  چرا رژيم مال از بنيان فاسد است و بايد برود؟

 که ، نيستگذشته سال  ۴٠ کلدر ، هسراسر آلود ئی شمردن دزدی ھا و جنايات اين رژيم مافيافرسايش قلم درالزم به 

رھبر اين رژيم بر اساس آنچه که در . ، بر خورد به اصل وريشۀ اين رژيم است وظيفۀ اين قلم.واقف اند بر آن ھمه 

  . اوامر اين مرجع دينی ، عمل کرده و می کنند با استناد به ، و ادامه دھندگان راه او نيز اش نوشته عمل کرده استرساله

سالگی " ده " يا" نه " تا به سن ازدواج که آن را راو کودکان جنسی از طفل شير خوار ئیی کامجو خمينروح هللا

 و خود نيز به گفتۀ خود،  در طول حيات عمل کرده .جايز نمی شماردمجاز دانسته و دخول را از ، تشخيص داده است

  . است

  و نسلتحميل شده است سال گذشته ۴٠در عرض  به کودکان بی پناه ايران  ظلم عظيم،با قبول اين رھبری و اين رژيم

 ، عالوه برآن. سراسر فاسد است سوختۀ کودکان تارو مار شدۀ عروس، نتيجۀ سلطۀ اين رھبريت و اين رژيم ھای 

در  وحشيانه و کودکان بيشماری که ھرگز توان دفاع از خود را نداشته اند و در معرض اين تجاوز و توھين نوزادان

 اين کنش کريه ضد انسانی ، به نتيجۀ  خرد شدن وقار و شخصيت يک ملت .قرار گرفته اند سراسر جامعۀ ايران 

 وتکرار آن در ھر سال و به جمھوری اسالمی خفت بار، ی آریأنتيجۀ ر ،و اين مظلوميت کودکان ايران . انجاميده است
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تا ابد بر پيشانی اين ملت  و ننگ آن .غوطه وريماين خفت ھنوز در و . م اي تن در داده ما به اين خفت . سنه بوده است

ھرگز از چھرۀ تاريخ ايرانيان پاک اين ننگ و . خواھد مانده است خود با دست خود، خويش را نابود کردناچار، که 

 توھين هی ھر ساله بأرشرم   بميريم و وبميريمکه . روز تقاص اين جرم بزرگ ھم امروز است. نخواھد شد

 ۴٠ش آورو ضد انسانی برای د  چنين کراھت ناھنجار و چن.ن را ديگر تکرار نکنيمعميق به جان کودکان ماوتحقير

خود سعيد طوسی نيز چون . فرياد درد مردم به ھيچ جا نرسيد. سعيد طوسی ھرگز مجازات نشد.  داشته است ه ادامسال

  .   استبودهماليان انگليسی  ئیميدان کامجواز قربانيان 

راھی مدارس کودکان ايران ذھن و جسم ه ببرای تجاوز دو ميليون مال را در سال ھای اخير  ،ی انگليسی رژيم مال

اين رژيم عزم تحقير و خرد کردن  ذات !  استمال خوب است يا بدآيا چرتگه می اندازيم که  کرده است و ما ھنوز

  ما معطل چه ھستيم؟ . ن در اين رژيم جواز عبور داردتجاوز به کودکا. ايرانيان را دارد نسل ھای انسانی 

 خمينی است و جز فساد خالص دفاع از محمد خاتمی اصالح طلبی، دفاع از روحانی تدبير و اميد، عين دفاع از روح هللا

  .  بوده استايران  تجاوز به کودکانآری به ی أی به جمھوری اسالمی ، رأھر ر. چيز ديگری نيست

 و شاخۀ  امپرياليسم بريتانيا، اخوان المسلمين ، سازمان شيطانی را در قاھره پی ريزی کرد١٩٢٨ل از طرفی،  در سا

 خمينی بر اساس کردارش، نشان می دھد که از پيروان آن بوده وروح هللا. ايرانی آن، از طريق مرکز نجف شکل گرفت

 در ١٣٣٢و ترورھای بعدی، قبل از سال . ستترور احمد کسروی نويسندۀ بی ھمتای ايران، به دستور او بوده ا. است

  .رژيم ايران، به ھمچنين 

شوی مغزی شيعه توسط انگليس  و خاطر شسته ب. ستخاطر ضد امپرياليست بودن اوه ب، نه  بودن او ئیامريکا ضد 

اصالح طلب و غير اصالح طلب نداريم ، خشک وتر به آتش اصول گرايان می .  ی ھستندئامريکااست که آنان ضد 

  . ھر کس در اين جرگه وارد شد، فاسد شد. ، نداريم سوزند

  . باز ھم نجات دھيم از آن ئیبخش ھاحال ديگر سعی نکنيم اين رژيم چندش آور را از طريق ريزو درشت کردن 

 ، که در گذشته اشتباھاتی کرده اندئیکمک خواھد کرد  که  تمام احزاب و سازمان ھابه مردم ايران چقدر از اين رو ، 

بر گردند و وظيفۀ خطير خود  به دايرۀ دفاع مردم بی پناه ايران  از خود انتقاد کرده و وسيع و روشن وگستردهطوره ب

  . را در اين برھه قبول کنند

آن بزرگ  و اساس نامۀ کنونی را که در شأن قھرمانان برگردد" خسرو روزبه "حزب تودۀ ايران به اساسنامۀ دوران 

تا به امروز ی آری به جمھوری اسالمی أ از زمان خرشچف و سپس ر،از خودشديد قاد  انتو با. حزب نيست بسوزاند

ستالين و حزب کمونيست روسيه منتقد شديد او و پيرو . چف چندين بار از کردۀ خود انتقاد کرده استگورب . شروع کند

  . وجھان؟ ھرگزامريکا ماھيت و عقب نشينی به نفع صھيونيسم حاکم بر تغيير. است

  .بازدنمی رنگ ، ک انسان انقالبی تحت شرايط زمان و مکان  ي

می توانند حزب خود را . کسی مخالف آنان نيست مند به فعاليت دراحزاب سوسيال دمکرات ھستند ، ه کسانی که عالق

  . جايز نيستً مطلقاولی دفورمه کردن يک حزب قديمی . سيس کنندأت

ه  بدارد نگه میور م را با افيون حقوق بشرمخان خلقئي فدار سازمان که توده ھای پر شو،ان اکثريتمت سياسی سازأيھ

و توده ھای خود را .  خلق باز گرددئیزالل فدا راه رای بی راھه ای که رفته است، بهخود آيد و با انتقاد شديد از خود ب

  . . برای نجات ملت ايران آماده کند
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ن ئيمسند خود به پا از ئیامريکابا کودتای ، دانند و مصدق سازمان ھا  و احزاب ملی گرا، که مصدق را رھبر خود می 

بنگرند؟ و دوست يک  با نگاه ، امريکاکشيده شده است و ملت ايران سوخته و ھنوز می سوزد، آيا سزاوار است که به 

  باشند؟ طرفدار امپرياليسم ً واقعا از آنان  بعضی،در دفاع از سرمايه داری

با جمع اضداد ، به فلسفی از نظر  ين را امپرياليسم و قبال سوسيال امپريايسم می خواندند ، و به تمام آنانی که روسيه وچ

، آن را برای المان و اين يک غلط فلسفی است که متفکرين امپرياليست بريتانيا و بعد توان رسيدمفھمومی واحدی نمی 

و . نيستامپرياليست ، کلمهبه معنای لنينی ھرگز  ،روسيه. نده ارواج دادتضعيف اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی 

  . و چين ھم از او حمايت می کند. امروز در مقابل امپرياليستھا شجاعانه ايستاده است

  .ھم دارنده  عمده انتقاداتی است که احزاب و سازمان ھا بًو اين تقريبا

جبھۀ  . و شرکاستامريکاضد  که ضد مالی انگليسی و. جبھۀ سوم ، جبھۀ عظيم ضد امپرياليستی مردم ايران است 

 هبمعتقد آنان . ی ست که مخالف شديد نظام غارتگر و سلطه طلب و زور گوی امپرياليست ھاستيانسوم نمودار ايران

  .  خود ھستندان ھموطن وانسانشرف به رمت ح وعدالت اجتماعی 

  يکی شويم، در راه استیمصيبت بزرگ

  و ما پيروز مندانيم

       ٢۶/٠٣/٢٠١٨             جبھۀ جھانی ضذ امپرياليست        قدرت زنان 

  

  :يادداشت

اين مقاله از بسا جھات نمی تواند بازتاب دھندۀ افکار و اعتقادات پورتال باشد در نتيجه نشر آن نبايد به معنای پذيرش آن 

  .تلقی گردد
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