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  توفان -حزب کار ايران

 ٢٠١٢ فبروری ١۴

 

  جنگ فرسايشی بازدارنده، 

  جايگزينی برای جنگ بيرحمانه بازدارنده
  

ه  اين حق را برای خودش بامريکا که به موجب آن امپرياليست  در زمان بوش آئينی ابداع کردامريکاامپرياليسم 

رسميت می شناخت که به ھر کشوری که از جانب وی احساس خطر کند تجاوز نمايد و نام اين اقدام جنايتکارانه را 

 سازمان ملل ۀوی حتی ضرورتی احساس نمی کرد که در اين مورد مصوب. جنگ بازدارنده و يا پيشگيرانه نھاد

منطق جرج بوش اين بود که آری ما گردن . دست آورده  شده است بامريکا را که امرزه پيشخدمت امپرياليست متحد

مين کند از نظر جرج بوش أ را تامريکازوری که منافع امپرياليست . کلفيتم و اين کار را به زور به انجام می رسانيم

مردم و افکار عمومی جھان برای امپرياليست جرج بوش با اين سياست توھين و بی ارزش شمردن . مجاز بود

 می توانست برای امريکا نفرت از امپرياليست ۀاين روحي.  تنھا بی آبروئی و احساس نفرت در جھان آفريدامريکا

شوی مغزی با زور رسانه ھای  و  شستۀاين امپرياليسم در نزاع با رقبايش دردسر ساز باشد و نتواند در عرص

 گرگی در پوستين ميش به ميدان آمد تا ھمان سياست دفاع از منافع ۀين بود که اوباما با چھرا. گروھی موفق باشد

وی به جای جنگ عريان بازدارنده با سياست جنگ پنھان .  را متحقق گرداندامريکا امپرياليست ستراتيژيک

  .آمدفرسايشی بازدارنده به ميدان 

  

  نتايج تجاوز به ايران قابل محاسبه نيست

   تاريخی و فرھنگیۀدر عرص

مردم ايران در تکامل و تحول خويش از .  تاريخی طوالنی و پيشرفته در منطقهۀايران کشوری است دارای سابق

حالت ايل و طايفه بدر آمده و در شرايط حاکميت يک مناسبات سرمايه داری رشد کرده و به صورت خلقی با غرور 

مردم ايران تا کنون .  ضد استعماری تحول يافته و آبديده شده اند تاريخی ضد امپرياليستی وۀ مبارزۀملی و سابق

چندين انقالب پرشکوه را پشت سر گذارده و در قياس با سطح درک مردم منطقه از نظر درک سياسی و سطح 
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ايران کشوری پھناور با شھرھای ميليونی در شرق و غرب و شمال و . فرھنگی و ظرفيت علمی بسيار پيشرفته ترند

 نفوذ فرھنگی و اشتراکات تاريخی اش ۀ تاريخی طوالنی خويش، حدود منطقۀايران به علت سابق.  ايران استجنوب

از مرزھای رسمی جغرافيائی کنونی تجاوز کرده و تمام آسيای مرکزی، قفقاز، و خاور ميانه و نزديک را در بر 

فريقا و حتی بخشی از اروپا را ارانه و شمال اين خويشاوندی ملتھای منطقه از ديوار چين تا دريای مديت. می گيرد

. نزديکی فرھنگی و ھمسرنوشتی ميان اين ملل فقط مذھبی نيست، بيشتر فرھنگی و تاريخی است. شامل می شود

 اساس هايران کشوری نيست که بعد از جنگ جھانی اول مانند عراق و عربستان سعودی و اردن و يا پاکستان ب

  . وجود آمده باشده  اين اساس بهه مناطق نفوذ تقسيم شده و بخواست و منافع استعمار ب

  

  نظامیۀ در عرص

 ارتجاع منطقه و پشتيبانی ۀ ضد عراق که از حمايت ھمهايران از نظر نظامی از يک جنگ ھشت ساله ب

 اين  نصدھا ھزار جوا. رغم تحريم سی ساله کمر راست کند امپرياليستھا از عراق بود بيرون آمده و توانسته علی

. رغم دشمنی با جمھوری اسالمی به جبھه رفتند و جان دادند تا ايران زنده بماند کشور برای دفاع از ميھن، علی

 مجبور بوده است در عرصه ھائی به فنآوری ساخت تسليحات امريکا اقتصادی از جانب ۀايران با توجه به محاصر

 ھواپيمای کھنه و فرسوده بخت مصاف با 300ی با حدود گرچه ايران در ميدان نبرد ھوائ. نظامی دست پيدا کند

 و ناتو و ارتجاع عرب منطقه و اسرائيل را ندارد، ولی توانسته با دستيابی به فنآوری موشکی و ماھواره ای امريکا

پيشرفت . حتی آنطور که رسانه ھای غربی می گويند به فھرست ده کشور توانای کشور جھان در اين زمينه، بپيوندد

ر صنايع موشکی ضعف ھوائی ايران را تا حدودی جبران کرده، ولی نمی تواند به برتری انبوه و سرسام آور د

  .ی را نداردئاز نظر نظامی ايران توان مقابله با اين ھيوال در يک جنگ جبھه . قوای دشمن چيره شود

 اش در منطقه می تواند ضربات ولی ايران با توسل به نيروی موشکی خود و با برخورداری از کماندوھای رزمی

اسرائيل و چاھھای نفت عربستان . کارسازی به دشمن بزند که برای ايجاد يک بحران در جھان کفايت می کند

 در ترکيه، کردستان عراق، آذربايجان امريکا عربی و پاره ای پايگاھھای ۀسعودی و کويت و عراق و امارات متحد

ايران می تواند تنھا با غرق يک کشتی حمل نفت تنگه ھرمز را . ايران استدر تيررس موشکھای ... و گرجستان و

  .امری که به بحران اقتصادی می انجامد. ببندد و در جريان عادی نفت اخالل کند

خير وگسست، به أدشمنان ايران که می بايست با حمالت سنگين ھوائی به صورت مستمر و در طی ھفته ھا، بدون ت

ن حمله کرده تا نگذارند ايران از ذخاير و امکانات خويش و يا حتی امکانات نادانسته از نظر ھمه اقصی نقاط ايرا

دشمن، استفاده کند، بايد مطمئن شوند که اين حمالت طوری خواھد بود که کوچکترين امکان واکنشی را به رژيم 

از اين گذشته . ر آسانی نيستمحاسبه و سازمان دادن چنين وضعيتی از نظر نظامی کا. جمھوری اسالمی نمی دھد

معلوم نيست .  خويش دارد تا برای قوای اشغالگر مزاحمتھای سنگينی فراھم آوردۀايران امکاناتی در ممالک ھمساي

معلوم نيست . کشور عراق بتواند با ھمين وضعيت، وحدت نيم بند خويش را حفظ کند و در خطر تجزيه قرار نگيرد

  ستان چه خواھد شد؟       سرنوشت نيروھای ناتو در افغان

  

   حمايت جھانیۀدر عرص

ايران به علت ھمدردی با ملت فلسطين و لبنان از حمايت بسيار باالئی در ميان مردم ممالک عربی و مسلمان 

نزديکی ايران به کشورھای ونزوئال ، کوبا، برزيل و بوليوی برای ايران محبوبيت فراوانی در . برخوردار است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

نزديکی ايران به سوريه و فلسطين و لبنان از اين ممالک سپر دفاعی برای . التين خلق کرده استی امريکاممالک 

اين کشورھا . لفه ھای مھمی در محاسبات امپرياليسم برای تجاوز به ايران به حساب می آيندؤمايران ساخته است که 

يستھا را بايد در پرتو اين وضعيت ديد که  دشمنان ايران قرار دارند و دسايس در سوريه توسط امپريالۀدر پشت جبھ

  . ايران را خالی کندۀتالش می کند پشت جبھ

اين .  ضد امپرياليسم و صھيونيسم ايجاد خواھد کردهتجاوز به ايران موجی از اعتراض در ميان ملتھای جھان ب

ا نقض ھمه موازين تجاوز به علت مخالفت چين و روسيه در شورای امنيت به صورت يک اقدام غير قانونی و ب

مردم . حقوقی و انسانی جھانی بايد صورت گيرد که نقاب امپرياليسم را در فريب افکار عمومی به زير می کشد

 ۀخواھند ديد که آنھا نه به حقوق بشر تقيدی دارند و نه به  حقوق ملل و نه به موازين جھانی، تنھا منافع غارتگران

تجاوز به ايران و موج حمايت از ايران حتی در .  آسای آنھا خواھد بودامپرياليستی است که موتور حرکت جنون

ويژه در اروپا رنگ جديدی به اشغال ه ميان نيروھای صلح دوست و ضد جنگ و انقالبی و کمونيست در جھان و ب

  .   می زنداافغانستان، عراق و ليبي

رای غنی سازی اورانيوم دفاع کرده اند و  ايران بۀممالک غير متعھد در اکثريت خود ھمواره از خواست محقان

دنيای بعد از تجاوز به . تجاوز به ايران را برای منع ايران در استفاده از اين حق با سوء ظن خواھند نگريست

نظر حزب ما تمام روابط جھانی اعم از حقوقی و يا غير از آن دستخوش ه ب. ايران، دنيای قبل از آن نخواھد بود

سازمان ملل . جاوز به ايران، چين و روسيه را در مقابل پرسشھای سرنوشت ساز قرار خواھد دادت. تحول خواھد شد

به عنوان مترسک امپرياليسم، بی اعتبار خواھد شد و گور خودش را خواھد کند و قانون جنگل بر ھمه جا مستولی 

  .می گردد

  

   وحدت خلق و يکپارچگیۀدر عرص

شدت منزوی خواھد کرد، زيرا مردم ايران مسلما به مقاومت در ه  ايران را بۀتجاوز به ايران اپوزيسيون خودفروخت

 ۀجبھ: وجود می آيده دو جبھه در ايران و خارج ب. مقابل تجاوز دست زده به وحدت ملی خويش تکيه خواھند کرد

 خويش جای پائی احمد چلبی ھای ايرانی قادر نخواھند شد در ايران برای.  مردم ايرانۀدشمنان مردم ايران و جبھ

سرنوشت سازمان مجاھدين خلق که از محبوبيت چشم گيری در ايران در قبل و آغاز انقالب برخوردار . باز کنند

بود، بعد از ھمدستی با صدام حسين و سپس پابوسی جرج بوش، مورد انزجار عمومی قرار گرفت، بھترين تجربه 

مپرياليستھا به ايران وارد شوند و بخواھند بر ايرانی مخروبه خودفروختگانی که در پا رکابی ا. در اين زمينه است

.  اين ملت ھستندۀحکومت کنند، ھرگز مورد اعتماد ملت ايران نخواھند بود و از ھمان روز نخست آماج مبارز

ه  و يا سوريه ميليونھا ايرانی در سراسر جھان زندگی می کنند کافراموش نکنيم که خالف افغانستان، عراق و ليبي

بسيج اين عده در مخالفت با جنگ و . رغم مخالفتشان با جمھوری اسالمی از عراقيزه شدن ايران نفرت دارند علی

قليل ايرانيان ای عده .  وضعيت را برای تحميل سانسور و جعل اخبار دشوار می کندامريکاتجاوز امپرياليست 

و پيروان تئوريھای منصور حکمت و گروه " نحزب کمونيست کارگری ايرا"خودفروخته و احزاب اسرائيلی نظير 

ھای ناسيونال شونيست قومی و آريائی شونيستھای سلطنت طلب که فرمان تجاوز به ايران را امضاء می کنند، نمی 

  .توانند نقش قاطعی در جعل اخبار بازی کنند

  

  تضادھای امپرياليستھا
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 و اسرائيل امريکاش کرد که گرچه در ظاھر در زير فشار در کنار اين عوامل تضاد امپرياليستھا را نيز نبايد فرامو

گردن خم می کنند، ولی واقفند که در ايران ويران بعد از جنگ، منافع آنھا بر سر تقسيم به خطر خواھد افتاد و قادر 

 چين –رقيب امپرياليستھای .  در ايران و منطقه دھنه زنندامريکانخواھند بود بعد از آن به نفوذ بی کران امپرياليست 

 در آن و در امريکا که در بازار ايران فعالند و سودھای سرشار کسب می کنند، ايران کنونی را که نفوذ - و روسيه

 را امريکامنطقه حريم امنيتی اش کوتاه شده، به ايران ويران که سھم آنھا را به حساب نياورد و تسلط امپرياليسم 

آنھا می بينند که درگيری در منطقه دورنمای قابل محاسبه و . جيح می دھندمين منافع خويش ترأتضمين نمايد، برای ت

حالت کسی را پيدا می کند که در تونل تاريکی با سرعت به پيش می رود تا به روشنائی برسد، ولی . روشنی ندارد

  .انتھای اين تاريکی بر وی معلوم نيست و بُعد مسافت را نيز نمی تواند حدس زند

ولی وجود .  در تجاوز عريان امپرياليسم به ايران ايفاء می کنده ایکه در باال بر شمرديم نقش بازدارندلفه ھا ؤماين 

 خليج فارس و کنترل منابع انرژی ۀکامل بر منطقۀ  برای سلطامريکا امپرياليسم ستراتيژيکاين موانع در سياست 

 بر ايران و خليج فارس به عنوان تنھا امريکا امپرياليسم ۀسلط. رغم ھمه خطرات توقفی ايجاد نمی کند نفت علی

 را برای سلطه بر اروپا و امريکا نشده است، دست امپرياليسم امريکاکشوری که ھنوز تسليم مطامع امپرياليست 

 می دھد تا با توجه به امريکادست امپرياليسم ه شير نفت و انرژی جھان را ب. چين و روسيه و ژاپن باز می گذارد

آنھا قادر می شوند جنبشھای منطقه را سرکوب نمايند و عربستان سعودی . را شل و سفت کنند  جھان آنمنافعشان در

 به منابع نفتی آن حفظ کرده و به سرعت ءرا در مقابل خطرات احتمالی ناشی از شورش مردم و يا دست يابی رقبا

 ۀشيو"غرب و نوع و " تمدن "به اشغال آن روی آورند و تصرف چاھھای نفت عربستان سعودی را برای حفظ

  .با کشتار مردم منطقه تضمين نمايند" ئیامريکازندگی 

ستراتيژيک ی از سياستھای ئتسلط بر چاھھای نفت و انرژی جھان چه به صورت فسيلی و چه به صورت ھسته 

  .ستامريکاامپرياليست 

  

  تاکتيکھای جديد امپرياليسم برای مقابله با ايران و تسلط بر منطقه

توسط اين جنگ روانی که مرتب بر طبل جنگ می کوبند، .  امپرياليسم استۀ مبارزھای روانی يکی از ابزارجنگ

 تحمل روسيه و چين و واکنش ساير ممالک ۀ آمادگی ايران و درجۀامپرياليسم و صھيونيسم تالش می کنند درج

اين جنگ . ای زمان صفر آماده گردانندجھان را در مقابل يک جنگ احتمالی تخمين بزنند و خود را از ھمه نظر بر

، و انتقال ناوگان دريائی نظامی به منطقه و امريکاروانی با انجام مانورھای دريائی در چند ھزار کيلومتری خاک 

  . در منطقه ادامه داردامريکاتقويت پايگاھھای 

ان اينگونه تفھيم شود که بايد به مردم جھ. شوی مغزی مردم جھان نيز صورت می گيرد و جنگ روانی برای شست

ئی است و ھر کس از اين ارزشھا چشم بپوشد امريکامعيار اندازه گيری ارزشھا در جھان ھمان ارزشھای مطلوب 

 و اين يکی از ابزارھای شسشت. امريکا مورد قبول ۀيعنی جامع"  جھانیۀجامع. "نپيوسته است"  جھانیۀجامع"به 

تيب ھمه ملتھای جھان عضو اين جامعه نيستند و ھمه غارتگران جھان اين تره ب. شوی مغزی امپرياليستی است

  .  عضو اين جامعه ھستند

 روانی، به جعل حقايق دست می زند و سناريوی ترور سفير عربستان ۀ در چارچوب ھمين مقابلامريکادولت 

رخ ؤم گاردين شگرزارسيموس ميلن گ. دروغ بودن آن طرح می کنده سعودی را بدون شرم و با گستاخی و با علم ب

ی است، وجود ئ، ايران به دنبال توليد سالح ھسته دھد  میشواھد قابل اعتمادی نشان: "می نويسد٢٠١١مبر دس ٨



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 كارشناس امورخاورميانه و امور امنيتی در مركز تحقيقات امنيتی زوريخ در Roland Poppو رونالد پوپ " ندارد

مريكا اطالعات سازمان ھای امنيتی را در اختيار اين آژانس ايم كه ما می دان: " مطبوعاتی فاش كردۀيک مصاحب

چنانچه آژانس بيش از ھمه به اين اطالعات استناد كرده باشد اين زمينه را برای خود فراھم می . قرار داده است

ن و با وجود اي" آورد كه متھم به سياسی نمودن وضعيت شود در حالی كه آژانس موظف به بيطرفی كامل است

سينه اش در دبيرکلی سازمان ملل متحد يعنی آقای بان کی ه  به ياری نوکر دسته بامريکاشواھد و تحليھا امپرياليست 

ی، عامل منابع امنيتی کشورھای ئس آژانس جھانی سازمان انرژی ھسته أمون و عنصر بی اراده ای در ر

و پايمال کردن حق مسلم ايران در غنی سازی امپرياليستی، آقای يوکيو آمانو، در پی خدعه گری، دروغپراکنی 

 سند و مدرک، با دروغ، ھياھو و جنجال، فيِل بمِب ۀآنھا مستمرا و بی وقفه، فقط با اتھام و بدون ارائ. اورانيوم است

؟ !ايران را ھوا می کنند تا برای افکار عمومی جھان يک خطر موھومی که صلح و امنيت جھان" موھومی"اتمِی 

طبيعتا نابودی خطری که امنيت و صلح جھان را تھديد می کند، نمی تواند مورد حمايت . ی کند، بيافرينندرا تھديد م

نابودی ايران با مردمش بايد به عنوان نابودی خطر بمب اتمی، نخست در افکار . افکار عمومی جھان قرار نگيرد

  .عمومی جھان مقبوليت يابد

ازمانيافته در فيس بوک با چھره ھا و تصاوير تقلبی توسط کارمندان در کنار جنگ روانی و فعاليت گسترده، س

سازمانھای جاسوسی اين کشورھا و ايرانيان خود فروخته، آنھا توانسته اند به موقع به جعل خبر به صورت موجی و 

 فعاليتھای  وااسناد جعلی در ھنگام تجاوز به ليبي.  و سوريه بسيار آموزنده استا ليبيۀنمون. متراکم بپردازند

  . کاغذی سوريه در فيس بوک توسط عامالن جنگ روانی منتشر می شد" ملی"ويژه ارتش ه اپوزيسيون سوريه و ب

  

   از نظر نظامی

ئی به کردستان عراق، آنھا برای اجرای امريکا ۀکماندوھای ُکرد تعليم ديداز  اعزام چند ھزار ۀبا آموزش از تجرب

ن، افراد تعليم ديده ای را به داخل خاک ميھن ما از طريق اسکله ھای غير قانونی عمليات خرابکارانه در داخل ايرا

 ی ھمبخشئی و امريکا اين کماندوھای اسرائيلی و ۀوظيف. و يا مرزھای کردستان عراق و بلوچستان اعزام کرده اند

، منابع آبی، کارخانه ھای  ايران، مخاذن و سيلوھای غذائیستراتيژيکسيسات مھم أايرانی تبار، نشانه گذاری ھمه ت

مجاھدين خلق " ايرانی نظير ۀسازمانھای خود فروخت. ی ايران استئسيسات نظامی و ھسته أبزرگ، راھھا و ت

نيز با آنھا در اين عرصه ھمکاری می کنند و حتی مجاھدين به دادن " حزب کمونيست کارگری ايران"و " ايران

 ھمين اطالعات ۀاسرائيليھا بر پاي. ، افتخار نيز می نمايندامريکاخوار اسرار سری نظامی ايران به امپرياليست خون

ی ايران را ترور کنند و دو انبار مھمات موشکی ايران ئاست که موفق شده اند تا کنون چھار تن از دانشمندان ھسته 

 و دخول آن Stuxnetنت  با ارسال ويروس استاکس ھائی امريکالمانھا و اياری ه اسرائيليھا ب. را نيز منفجر نمايند

 امريکاھواپيماھای بی سرنشين . ی و صنعتی ايران خسارات فراوانی به ايران وارد کرده اندئسيسات ھسته أبه ت

 جھانی تصوير برداری کرده و جاسوسی می ۀرسميت شناخته شده  موازين بۀسيسات ايران خالف ھمأمرتب از ت

می شود و بايد در شرايط بحرانی منتظر بمب گذاری در ساير مناطق اين خرابکاريھا مسلما به اينجا ختم ن. کنند

ايران بود که برای ايجاد تزلزل و تشويش اذھان عمومی و توليد فضای مملو از سوءظن به ھمان انفجاراتی در 

در اين عرصه عربستان . شھرھای بزرگ ميليونی و در اماکن عمومی دست زنند که در عراق دست می زنند

. را اجراء خواھد کرد  و اسرائيل آنامريکاسط سپاه صحابه تجارب بيشتری دارد و در يک ھماھنگی با سعودی تو

می " جنگ عليه ايران آغاز شده است" خود تحت عنوان ٢٠١١مبر دس ٨ گاردين چاپ لندن در تاريخ ۀروزنام
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ايران، با پشتيبانی بريتانيا و فرانسه،  ضد ه و اسرائيل بامريکاتعداد شواھدی که نشان می دھد جنگ سری : "نويسد

تدريج به تالش برای ه پشتيبانی پنھانی از گروه ھای مخالف ب. از ھم اکنون آغاز شده، روز به روز افزايش می يابد

سيسات موشکی، و کشتن يکی از أکشتن دانشمندان اتمی ايرانی، استفاده از جنگ افزار سايبری، حمله به ت

  ". جمله اين شواھد استفرماندھان ايرانی از

  

   اقتصادیۀدر عرص

به غير .  اقتصادی ايران تحت عنوان تحريمھای کاالھای دو منظوره دست زده استۀ به محاصرامريکا امپرياليست 

از قطعنامه ھای غير قانونی که با فشار و زور در شورای امنيت به تصويب رسانده اند، تحريمھای غير قانونی و 

 صورت گرفته که امريکا ديگری نيز به اجراء می گذارند که يا توسط اتحاديه اروپا و يا خود فاقد مبانی حقوقی

ربطی به سازمان ملل نداشته و اين اقدامات غير قانونی را به ساير ممالک نيز با تھديد و تطميع و فشار تحميل می 

متحد، شامل تحريم کردن بانک مرکزی و اين اقدامات غير قانونی و مغاير تمام موازين جھانی و منشور ملل . کند

حزب ما تحريم . اين ترتيب تحريم اقتصادی ايران بايد به قتل عام مردم ايران منجر شوده ب. خريد نفت ايران است

را ما در عراق و   تحريم که نتايج فاجعه بار آنۀاسلحاقتصادی ايران را يک جنايت ضد بشری ارزيابی می کند 

اين تحريمھا بايد به مردم ايران آن چنان گرسنگی بدھد که به . ايم يک سالح کشتار جمعی استنوار غزه شاھد بوده 

 در مقابل پای اوباما "نه غزه، نه لبنان، حمله کنيد به ايران"ئی ھا به طغيان برخيزند و با شعارھای امريکاخيال 

. ی ارز و سقوط بھای لایر منجر می شودتحريم نفتی با افزايش بھا. در فرودگاه امام خمينی فرش قرمز پھن کنند

تبادل ارز در . بھای اجناس در ايران سرسام آور و برای اقشار و طبقات کم در آمد غير قابل پرداخت خواھد شد

خريد کاالھای مورد نياز کشور از جمله دارو  و غذا  غير .  تجارت جھانی برای ايران مقدور نخواھد بودۀعرص

امپرياليستھا حتی قانونی گذرانده اند که از لنگر انداختن کشتيھای . د ذخيره ارزی خواد بوددولت فاق. ممکن می شود

. ايران به بندرگاھھای جھان جلو گرفته و کشتيھای ايران را در آبھای بين المللی مانند راھزنان دريائی بازرسی کنند

  .اين اقدامات اعالن جنگ غير رسمی عليه ايران است

  

  يپلماتيکفشار سياسی و د

اسامی کسانی تنظيم کرده اند که حق   به ايران در عين حال در اين عرصه صورت می گيرد که آنھا فھرستی از

با اين روش آنھا ھر وقت الزم دانستند، .  را، به عنوان افراد ممنوع الورود ندارندامريکاورود به ممالک ھمدست 

ن يا مطلوب به صورت يت، از رفت و آمد شخصيتھای معاين فھرسۀ می توانند با شل و سفت کردن پيچ و مھر

با اين تاکتيک، امپرياليستھا قادرند در کنار ترور دانشمندان ايرانی، به ايجاد تزلزل و . دلبخواه جلوگيری کنند

ی فعالند و با جنگ روانی آنھا را مجبور کنند از فعاليت ئ دانش ھسته ۀتشويش در ميان کسانی بپردازند که در عرص

 و فرانسه و بلژيک در مورد کشور امريکا امپرياليست ۀاين اقدامات ياد آور دسيس. در اين عرصه ھا دست بردارند

 و دبيرکل سازمان ملل متحد امريکاآنھا با ھمدستی داک ھامر شولد سوئدی که نوکر .  کنگو بودۀتازه استقالل يافت

 کنگو، به نيويورک برای شرکت در مجمع ۀآزاد شدبود، از سفر پاتريس لومومبا رئيس جمھور قانونی کشور 

 کنگو دست ۀعمومی سازمان ملل متحد ممانعت کردند و به جای وی موسی چومبه عامل امپرياليست را که به تجزي

  . خلق کنگو جا زدندۀ مردم کنگو به سازمان ملل بردند و وی را نمايندۀزده بود، به عنوان نمايند
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  ايرانتالش برای انزوای جھانی 

نقش ترکيه در استقرار سپر .  ايران را به تحريک عليه ايران می کشانندۀامپرياليستھا در عين حال ممالک ھمساي

موشکی ناتو در ترکيه، تجاوزش به خاک عراق تا نزديکی مرزھای ايران، تجاوز دورويانه اش به سوريه با امان 

 آتی سوريه، نقش عربستان سعودی در تجاوز آشکار به دادن به خودفروختگان سوريه در آنکارا به عنوان دولت

بحرين و آدمکشی تا به امروز و قطع و پخش اخبار در مورد اين جنايات توسط ممالک دموکراسيھای غربی تا به 

 عرب برای سرنگونی حکومت رسمی معمر قذافی و بشار اسد و ۀامروز، تجاوز روشن به يمن و دخالت در اتحادي

ئی که خودش قادر به استفاده از آنھا نيست، برای خلبانان امريکا عربی و خريد سالحھای ۀت متحدحمايت از امارا

 در بحرين، کويت و عربستان سعودی و قطر و امريکائی در ھنگام وقوع جنگ، دادن پايگاھھای نظامی به امريکا

مکاری کشورھای عربی خليج ابو ظبی، تالش برای ايجاد يک ناتوی عربی با شرکت ممالک عضو پيمان شورای ھ

تحريک سنی ھای پاکستان و عراق برای راه انداختن جنگ شيعه و سنی و حتی ... فارس و حتی اردن و مراکش و

که کمر اقتصاد ايران را  افزايش توليد نفت و بازی با بھای آن برای اين... استفاده از القاعده در اين عرصه و

 جھان را از کاھش توليد نفت در جھان در صورت ۀو در عين حال واھمشکسته و به مردم ايران گرسنگی دھد 

تجاوز به ايران به حداقل برساند، تمام اين اقدامات و نظاير آنھا با اين ھدف صورت می گيرد که ايران را درگير 

لط يک جنگ فرسايشی طوالنی نموده و زمينه را برای يک شورش داخلی و فروپاشی نظام جمھوری اسالمی و تس

  .وجود آورده کامل بر ايران ب

ايرانی از نظر حزب ما آزاد است که سرنگونی .  سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی الزاما آزادی ايران نيست

رژيمش تنھا با دست مردم ايران صورت پذيرد و نه اجانب که تنھا در پی منافع کوتاه و دراز مدت خويش در ايران 

ه جنگ ميان ايران و ھمسايه ھا کشيده شود که حاکميت ايران را در بن بست سختی اين تحريکات می تواند ب. ھستند

دست . اين درگيريھا طبيعتا بدون شرکت مستقيم امپرياليستھا ولی با ھدايت آنھا صورت می گيرد. قرار می دھد

جنگ داده  يران اعالنامپرياليستھا با اين جنگ فرسايشی به ا.  متقابل و ھمه جانبه بسته استۀايران برای يک حمل

وقتی مناسبات ممالک آسيای ميانه با ايران رو به بھبود نھاد و ايران روابط حسنه با قزاقستان برقرار کرد . اند

وی . ن عازم قزاقستان شد تا حکومت وقت آنجا را تھديد نمايد روابطش را با ايران به حداقل برساندکلينتری ھيل

 در امريکاھمين روش را امپرياليست .  قزاقستان دارای بھای گرانی خواھد بودصريحا گفت نزديکی به ايران برای

آنھا برای .  گاز به ھندوستان از طريق پاکستان در پيش گرفت و با تھديد مانع انجام اين اقدام شدۀمورد انتقال لول

ھرزه گوين را که متحد  ضد ايران و برای کسب حد نصاِب آراء کشور بوسنی ه غير قانونی اخير بۀتصويب قطعنام

کسب چنين آرائی با . ی خويش را عوض کنندأايران بود چنان به زير فشار و تھديد گذاردند که آنھا ناچار شدند ر

 آزاد نيست، ولی امپرياليستھا را چه باک که ۀ ارادۀتھديد و تطميع در ھر رژيم دموکراتيکی محکوم است و نشان

  . سيله ای استفاده کنند و نقاب دموکراسی را به چھره خويش بزنندبرای پيشبرد نيات شوم خود از ھر و

  

  عوامل انقالب مخملی

ق حقوق يياز چند سال پيش در فھرست اقدامات ضد بشری تض. امپرياليستھا برگھای ديگری نيز در دست دارند

. اين روزھا تبليغ کردنداقليتھای قومی را نيز افزودند و مرتب بر روی آن توسط ناسيونال شونيستھای قومی برای 

اين جريانات مشکوک و امپرياليست ساخته، مرتب نمايشات اعتراضی در ژنو و يا در مقابل پارلمان اروپا تحت 

امپرياليستھا و صھيونيستھا . حمايت از حقوق بشر مطرح می کنند که فقط از بشر، بشر خاصی را مورد نظر دارند
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 خشونت و ايجاد ۀملل اقليت، گروھھای  سازمانيافته و آمادتھای ونال شونيسقادر شده اند در ايران ھمراه با ناسي

تبليغات نفرت ضد فارس و جنگ ترک و فارس، . نفرت ملی برای ايجاد وحشت با فريادھای تجزيه طلبی بيافرينند

 را در ا ليبيۀبامپرياليستھا در نظر دارند در فرصت مناسب تجر. از اين قبيلند... فارس و کرد و يا کرد و ترک و

مناطق مرزی ايران پياده کنند و مقاومت دولت ايران را به عنوان کشتار قومی و جنايت عليه بشريت علم کرده تا 

مشتی ايرانی خود فروخته و يا اتباع ممالک و يا سازمانھای جاسوسی را که .  جنگ فرسايشی را فراھم کنندۀزمين

کلم کنند مسلح کرده به عنوان ارتش آزاديبخش ايران و سربازانی که از می توانند به زبان فارسی؛ آذری و کردی ت

 ۀ سوريه  تربيت می کنند تا ھم دامنۀارتش فرار کرده و به نيروھای آزاديبخش پيوسته اند، نظير نمايشات مسخر

  .درازا بکشده جنگ داخلی گسترش پيدا کند و ھم جنگ فرسايشی ب

طوالنی در ايران داشته و از تجارب فراوان و بودجه ھای عظيم مالی و امکانات  نفوذ ۀمسلما امپرياليستھا که سابق

ئيھا و صھيونيستھای اسرائيلی، در دستگاھھای امريکالمانھا و افنی برخوردارند، از جمله انگليسھا، فرانسويھا، 

 شده به خرابکاری دست امنيتی و نظامی و در دستگاھھای دولتی ايران عوامل متعدد نفوذی دارند که به موقع فعال

، از ايتاليا، امريکا در سراسر ممالک متحد امريکافراموش نکنيم که ارتش سّری ايران که توسط ناتو و . خواھند زد

آنھا تالش می کنند با خرابکاری . وجود آورده بودند، ھنوز کامال مضمحل نشده انده لمان گرفته تا ايران باترکيه، 

 سياسی و روانی در سر بزنگاه ضربات کاری به ايران بزنند و راه ورود امپرياليستھا را ويژهه در تمام زمينه ھا ب

  .دست ايرانيھا انجام پذيرد منتفی نيسته ب" تحوالت"حتی امکان انجام يک کودتای نظامی در ايران که . ھموار کنند

تحريم نفت . را اعالم کرده باشند کدام از طرفھا آن که از ھيچ اين جنگ پنھان ھم اکنون در جريان است بدون آن

ھر لگد اندازی . ايران به اين معنی است که ما دست خود را بر خرخره ايران گذارده فشار می دھيم تا خفه شود

 ھرمز را می بندد يکی از آن ۀتھديد ايران که تنگ. ايران می تواند به مثابه شروع جنگ از جانب ايران طرح شود

ايران اين تھديد را در شرايط واقعی و نه تبليغاتی تحريم، عملی نکند در واقع تسليم شده اگر . دست و پا زدنھاست

اگر ايران تھديد خود را .  امپرياليستھا مطرح می شودۀاست، چون در پی آن، ساير خواستھای پايان ناپذير و آزمندان

ی را به زير پا گذارده و آبھای بين  قوانين جھانۀعملی کند، که در آن صورت ايران عامل جنگ معرفی شده که ھم

به قول معروف قلم در دست دشمن است و ھر طور بخواھند، . بسته است" آزاد"المللی را برای عبور کشتيھای 

، ايران را جنگ امريکاامپرياليست خونخوار و توسعه طلب و جنگ افروز . دروغھای خويش را رديف می کنند

  .افروز معرفی خواھد کرد

ن وزير کلينتری ھيل.  انجام انقالب مخملی در ايران ھم کار می کنندۀ اين فشارھا امپرياليستھا در عرصھمزمان با

با رھبران جنبش سبز در ايران تماس برقرار کرده و ٢٠٠٨ اعتراف کرد که در ھمان سال امريکا ۀامور خارج

ب رھبران جنبش سبز با اين استدالل که اين پيشنھاد از جان.  به آنھا را عرضه کرده استامريکاپيشنھاد کمکھای 

ولی امروز بخشھائی از .  مردم را از ما بيزار می کند و ما را منزوی می نمايد رد شده استامريکاھمکاری با 

مرگ بر "ئی پسند جنبش سبز نظير امريکاھمان جنبش و پاره ای از خودفروختگان ديگر با ھمان شعارھای 

، آماده اند تا در اين جنگ "نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران"، " بر چينمرگ"، "مرگ بر سوريه"، "روسيه

عناصر انقالب مخملی در زمان . جنبش سبز نيز در حال تصفيه است. عھده گيرنده فرسايشی نقشھای معينی را ب

  .تشديد تضادھا از آن جدا می شوند
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تنھا .  مردم استرشان تکيه ب وکران ايرانی داخلیتنھا راه بی اثر کردن تھديدات امپرياليستھا و صھيونيستھا و ن

دنبال داشته باشد و از حقوق ايران در کليه زمينه ه رژيمی می تواند اين تھديدات را خنثی کند که نيروی مردم را ب

  .  گرسنگی کشتار جمعی امپرياليستھا و نظاير آنھا به مقابله برخيزدۀ ضد اسلحهھا دفاع کرده، ب

می که در جنايت وبی قانونی و ارتشاء و دزدی و خيانت از رژيمھای بی نظير تاريخ ايران می رژيم جمھوری اسال

 ھمه ۀاين رژيم قادر نيست، اعتماد مردم را برای يک مبارز. باشد، موردنفرت به حق اکثريت مردم  کشور ما است

اين رژيم از مردم . ه مقاومت کندی به کف آورد و در مقابل اين دسايس ايران بر باد دئجانبه، طوالنی و توده 

قدری دروغگوست که کسی نمی داند آيا در پس تھديد ھای وی ه اين رژيم ب. کشورش بيش از امپرياليستھا می ترسد

اگر اين تھديد ھا . که واقعيتی در پس اين گفتارھا وجود دارد عليه امپرياليستھا، خالی بندی کامل نھفته است و يا اين

 مقاومت ۀمردم مقاوم، صدمات جبران ناپذيری بزند و درجۀ  تواند در زمان وقوع خطر به روحيتوخالی باشد، می

درماھيت رژيم ارتجاعی و جنايتکار حاکم درايران نيست که  برای مقابله . آنھا را در مقابل دشمن به حداقل برساند

ايران و برای کسب اعتماد مردم،  به  ۀبا دشمن خارجی و انقالب مخملی داخلی، برای ممانعت از جنگ داخلی تجزي

رسميت بشناسد، احزاب و سازمانھای سياسی را ه حقوق مردم و ملتھای ساکن ايران احترام بگذارد، اين حقوق را ب

آزاد کند، تساوی حقوق زنان با مردان را بپذيرد، سنديکاھای کارگری را آزاد کند، سانسور مطبوعات را بردارد، 

 اموالشان آنھا را به مجازات در ۀذيرد، دزدان مال مردم را آشکارا محاکمه کرده و با مصادرحق آزادی بيان را بپ

انتخابات آزاد برگذار کند تا قادر شود سد و صف متحد و متشکلی در مقابل سيل دشمن . خور خويش محکوم نمايد

م ايرانند که بايد پرچم مقاومت را اين مرد. اين رژيم با روش خويش کارش را به بن بست کشانده است. ايجاد گرداند

  . ضد جنگ و تجاوز مبارزه کنندۀبرافرازند و با ھمدستان امپرياليسم و اخاللگران در جبھ

اين نيرو است که ھم می تواند بجنگد، ھم ايران را حفظ کند و ھم .  ھيچ قدرتی قدرتمندتر از نيروی خلق نيست

واھد بپذيرد که قوای کشور ناشی از ملت است و نه ولی فقيه، نمی رژيم جمھوری اسالمی  نمی خ. ايران را بسازد

خواھد بپذيرد که مردم موجودات عاقل و بالغ اند و قدرت تصميمگيری داشته و دارای شخصيت مستقل بوده و مطيع 

ھديد فقط با چنين درکی امکان دارد خطراتی که کشور ما را ت.  شخص رھبر نيستند و ھرگز نخواھند بودۀو سرسپرد

. می کند به حداقل رساند و از حقوق قانونی کشور ايران به عنوان يک عضو رسمی سازمان ملل متحد دفاع کرد

اين مقابله .  امپرياليسم جھانی را برای نفوذ در منطقه شناخت و برای مقابله با آن بسيج شدستراتيژيکبايد سياست 

ھر گونه بی توجھی نسبت به اين . رسميت شناخته شوده تنھا با تکيه بر مردم ممکن است مردمی که حقوقشان ب

تسخير و اشغال ايران . رژيم جمھوری اسالمی گور خود را می کند. وضعيت عواقب خطرناکی برای ميھن ما دارد

 اخير بعد از جنگ ۀ تاريخ در نه دھۀتوسط تجاوزکاران و امپرياليستھای غارتگر و خون آشام، بزرگترين فاجع

 در تسلط بر امريکا امپرياليست ستراتيژيکتسخير ايران پيروزی سياست . تاريخ ايران خواھد بودجھانی دوم و 

منابع انرژی جھان و توليد و استخراج آن، در صد سال آينده است و جھان را يک گام بزرگ به جنگ جھانی برای 

  .تقسيم مناطق نفوذ و مواد اوليه نزديک می کند

  

   دشمنانءتاکتيک ما در افشا

ولی . ر و گوناگون است، بپردازديي مشخص امپرياليستی که در حال تغۀطبيعتا حزب ما نمی تواند به افشاء ھر دسيس

  .می تواند خطوط تمايزی را ميان دوستان و دشمنان مردم ايران و عوامل انقالب مخملی بکشد
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 ضد امپرياليسم و هبا مبارزه ب دموکراتيک را ۀدر مبارزه برای تحقق خواستھای دموکراتيک بايد حتما مبارز

  .صھيونيسم پيوند زد

بايد دست رياکارانی را . بايد با نقض آن در ھمه جا مبارزه کرد. حقوق بشر يک دستآورد جھانشمول و معتبر است 

 ويژه نوار غزه و زندان ابوغريب و گوانتاناموه  فلسطين و بۀکه نژادپرستانه ميان انسانھا، در سرزمينھای اشغال شد

 فرقی با نقض آن انقض حقوق بشر در عربستان سعودی و ليبي.  رو کرد،و مردم عراق و افغانستان فرق می گذارند

سکوت در مقابل نقض يکی از آنھا و حمايت گزينشی از حقوق بشر دشمنی با تحقق حقوق بشر . در ايران ندارد

  .است

حق مسلم ايران در غنی سازی اورانيوم حمايت کرد و بايد از خواستھای مردم ايران و منافع ملی ايران از جمله 

 ميھنمان را توسط تروريسم ۀتخريب در اين دستآوردھای مردم ايران و قتل دانشمندان ايرانی، اين فرزندان برجست

  .صھيونيستی محکوم نمود

گترين دشمن  امپرياليسم را به عنوان بزرگترين تجاوزگر و جنگ طلب تاريخ بشريت، بزرۀبايد نقش غارتگران

آزادی و دموکراسی در جھان رو کرد و دست کسانی را که برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی از اين عفريتھا 

تنھا از اين طريق است که حکميت ايران منفرد شده و مردم . کمک مالی و حمايت تبليغاتی می گيرند برمال ساخت

  . دوستان و دشمنان مردم ايران پيدا می کنندايران به سمت ما روی می آورند و ديد روشنی نسبت به
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