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  توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٢ جون ١۶

  سخنی پيرامون منافع ملی ايران

   و تحريکات امپرياليستی درمورد جزاير سه گانه
  

غنی سازی اورانيوم حق مسلم مردم . المی، نبايد مبارزه با ايران باشد با رژيم سرمايه داری جمھوری اسمبارزه

که  کشورھای جھان صرفنظر از اين. ايران است و به ماھيت رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی نيز ربط ندارد

ی  بين المللی و مجامع عمومجلسات جھانی، در ۀچه نوع حکومتھائی بر آنھا حاکمند، از حقوق برابر در عرص

  .  و از ھمه جوانب مورد احترام و حمايت قرار گيرندهبرخوردارند و بايد اين حقوق ھمه جانب

رسميت نشناخته و حقوق ه تنھا کشورھای قلدر و زورگو در جھان ھستند، که اين اصل اساسی منشور ملل متحد را ب

مين منافع أ متجاوز برای تاين کشورھای. کشورھای تحت سلطه، ضعيفتر و نامطيع را به زير پا می گذارند

 حقوق بشر برای پيشيرد مقاصد ۀکه دستانشان تا آرنج به خون آلوده است، از اسلح  خويش، در حالیۀاستيالگران

 چنين کشورھائی است که قربانی چنين سياستی ۀايران از جمل. شوم خود و انحراف افکار عمومی بھره می برند

ض مستمر حقوق بشر در ھمه زمينه ھا، با تقويت استبداد آشکار و خودکامگی است و رژيم حاکم بر ايران نيز با نق

  .  چنين سوء استفاده ھائی را فراھم می کندۀولی فقيه، زمين

 را از ھمه حقوق اامپرياليستھا و صھيونيستھا کوشيدند و می کوشند که ممالکی نظير ايران و سوريه و در سابق ليبي

ياری ايادی خود در جھان و در اين ممالک ه اللی که آنھا برای فريب افکار عمومی بقانونی خود محروم کنند، استد

که رژيمھائی نظير  در حالی. مطرح می کنند، مستبد بودن و ناديده گرفتن حقوق بشر از جانب اين کشورھاست

نده تر و ارتجاعی از رژيم ايران به مراتب مستبدتر و عقب ما... کويت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و

ن يک بار در مصاحبه با ھيلری کلينت. ۀ خويش را توجيه کنندآنھا حتی نيازی نمی بينند که اين روش دورويان. ترند

  .   دانستامريکارا موجه و ناشی از منافع امنيتی  بی بی سی به صراحت به اين تناقض اشاره کرد، ولی آن

خود و حتی ماوراء انقالبی، " انقالبی"شان ارتجاعی است، با نقابھای عده ای که از نظر سياسی عقب مانده و تفکر

 کارزار تبليغاتی امپرياليستھا و صھيونيستھا قرار می دھند، به اسب گاری آنھا بدل شده و عربده می را در جلو

مايه کشند، که ھر پيشرفت و موفقيتی که نصيب کشور ايران شود، تنھا به صرف بر مسند قدرت بودن رژيم سر
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ھر موفقيت . دور انداخته شوده داری جمھوری اسالمی، که يک رژيم ارتجاعی و مستبد است، بايد محکوم و ب

ورزشی بايد تخريب شود، ھر موفقيت ھنری و ادبی و فرھنگی بايد به سخره گرفته شود و محکوم گردد، ھر 

 که در تخريب ايران و نه جمھوری اسالمی اين عده. موفقيت علمی بايد تکذيب شده و يا بی اھميت جلوه داده شود

. فعالند، در واقع نه به کشورشان و نه به مردم کشورشان اھميت می دھند و نه عالقه ای نسبت به آنھا در سينه دارند

آنھا حتی ارزيابی روشنی از امکانات مردم وطنشان و روحيات و فرھنگ آنھا . آنھا سخنگويان بيگانگان ھستند

اين .  جمھوری اسالمی جا زده می شودیردھای مردم ايران در ھر زمينه ای برای آنھا، دستآوردھادستآو. ندارند

عده شايد در اثر جھالت و سفاھتشان نمی دانند، که با اين کارشان برای جمھوری اسالمی امتياز جلب می کنند و 

  .برای اين رژيم تبليغ می کنند

کوبھای جمھوری اسالمی در تمام عرصه ھای علمی و فرھنگی و رغم فشارھا و سر علیکه  پيشرفتھای ايران 

رژيمی که از ھمان بدو . دست آمده و در آينده ھم وجود خواھد داشته ادبی و ھنری و نظاير آنھا وجود داشته، ب

 و پيدايشش مخالف دانشگاھھا بوده و با انجام انقالب فرھنگی ارتجاعی اسالمی، دانشگاھھا را به پادگان بدل کرده

اين رژيم در پی ساختن . در آنھا نماز ميت برگذار می کند، اين رژيم ھوادار علم و دانش و پژوھش و پيشرفت نيست

پيشرفت با ماھيت رژيم جمھوری اسالمی . امامزاده و چاه جمکران است تا با توسل به معجزات آنان کشورداری کند

 گلوله آمد و رفت می کنند، دانشمندان اتمی ايران در در حالی که آخوندھا در اتومبيلھای ضد. در تناقض است

 موساد با حمايت سازمان مجاھدين خلق به قتل می ۀدست تروريستھای دست پرورده ماشينھای معمولی ھستند، که ب

  .رسند

  

  تحريکات امپرياليستی درمورد جزاير سه گانه محکوم است

 خليج فارس، تحريکات وسيعی در تخريب سوريه و ۀانامروز با ياری عربستان سعودی و شيخ نشينھای عربی کر

اين منافع ملی ما ھمواره منافع ملی ايران باقی می . دست اندازی به منافع ملی ايران در منطقه صورت گرفته است

که نام خليج فارس از نظر تاريخی خليج فارس بوده  اين. ماند، چه جمھوری اسالمی بر سر کار باشد و چه نباشد

 تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به ايران تعلق دارد، ھرگز ربطی به جمھوری يرۀکه سه جز ی ماند، ايناست و م

فقط دشمنان ايران و عمال بيگانه ھستند که با جعل مفھوم ميھنپرستی . اسالمی و يا ھر حکومت حاکم بر ايران ندارد

. مپرياليسم در ايران افکار عمومی تھيه کنندتالش می کنند برای تجاوز عربستان سعودی و ا" انترناسيوناليسم"و 

اقدام اتفاقی صورت گرفته آيا اين . جوگر گوگل نام خليج فارس را در نقشه جغرافيا حذف کرده است و امروز جست

  .است؟ طبيعتا چنين نيست

بخشی قرار نيست ھر "ول گوگل در اين مورد پرسش کرد، وی مدعی شد که ؤول راديو بی بی سی از مسؤوقتی مس

 را در نقشه ی بی نامدر مقابل پرسش مجدد که برخی از اين محلھا. "از آب ھای جھان در نقشه گوگل نام داشته باشد

معمولی بر روی " لکه"روشن است که خليج فارس يک . والن گوگل حرفی برای زدن نداشتندؤگوگل نام ببرد، مس

 سياسی و ۀات امروزی که صورت می گيرد صرفا جنب تاريخی دارد و تحريکۀھزاران سال سابق. کره زمين نيست

  .سلطه جويانه دارد

 ضد مستبدان حاکم روبرو شده ه عربی که با مقاومت مردمشان بۀعربستان سعودی و شيخ نشينھای امارات متحد

ان و  فراوان تالش می کنند به جای تحقق خواستھای مردم کشورشان، جنبشھای آنھا را وابسته به ايرۀاند، با واھم

دامن زدن به جنگ شيعه و سنی يکی از شگردھای . حضور شيعيان در کشورشان جلوه دھند و آنھا را سرکوب کنند
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 در عراق، شروع کردند و امروز امريکا در عراق به رھبری نگروپونته سفير سابق امريکاآنان است که با ياری 

رتجاعی را، در ممالک عربی برای تحريک عليه موج بزرگی از تبليغات ا. عربستان سعودی جايش را گرفته است

 علمی، سياسی و شرکتھای یايرانی ھا به راه انداخته اند و با ھزينه کردن مبالغ گزاف و چرب کردن سبيل سازمانھا

وقتی گوگل حاضر می شود در ازای رشوه گيری نام خليج . تالش می کنند، تا تاريخ جھان را تحريف کنند... انتفاعی

  .  اينترنت حذف کند، مالحظه کنيد با ساير حقايق تاريخی چگونه برخورد می کنندۀاز شبکفارس را 

اين اقدامات .  اساس منافع مالی خود می نويسندهاين کنسرنھای جھانی با ياری ارتجاع جھانی، تاريخ جھان را ب

يستھا، در منطقه، در پاکستان و عربستان سعودی که از بمب گذاريھايش با ياری قطر و ياری تسليحاتی عظيم امپريال

 و  شروع شده است، در ھمدستی با امپرياليسم در جھت نقض منافع ملی ايران در منطقه اعراق و سوريه و ليبي

 جغرافيای گوگل حرفی نمی زنند و اشغال ۀاين مسلمانان دو آتشه در مورد جعل مرزھای اسرائيل در نقش. است

 ولی حاضرند ميلياردھا دالر خرج کنند، تا نام خليج فارس تغيير کند، تا زمينه سرزمينھای فلسطينی را می پذيرند،

 در خليج فارس به نفع آنھا امريکاای برای اقدامات بعدی باشد که در آينده تغييرات اساسی تری به نفع امپرياليسم 

ی به جمھوری اسالمی ندارد، ايران اين امر اساسا ربط.  ضد ايران بشورانندهآنھا تالش دارند ھمه را ب. ايجاد نمايند

 که دارد، طبيعتا یبا توانائی ھای معنوی، مردمی، علمی، فنی، تاريخی، جمعيتی، فرھنگی و امکانات عظيم انساني

. قدرتی بالقوه در منطقه است و اين امر مورد خوش آيند ھمسايگان ايران، از ترکيه گرفته تا عربستان سعودی نيست

ھم بر سر کار نباشد، اين مخالفت با اشکال ديگر با ايران ادامه دارد، برای آنھا خليج فارس، اگر جمھوری اسالمی 

 ايرانی خليج فارس متعلق به امارات ساخته و ۀخليج عربی است، خوزستان بخشی از عراق بوده و سه جزير

ری که مورد حمايت در اين ُکر ارتجاعی ھمه گروه ھای تجزيه طلب ُکرد و آذ.  دست استعمار استۀپرداخت

آنھا مدعی اند که ادعاھای شيوخ عرب . امپرياليستھا و صھيونيستھا برای تجزيه ايران ھستند، دخالت آشکار دارند

کمتر " فارس"با منطق آنھا يک . حساسيت دارند" فارس "ۀھر صورت نسبت به واژه آنھا ب. به ما مربوط نيست

اين . پنھان کرده اند" ستم ملی"سم در ايران ھستند و خودشان را پشت آنھا ستون پنجم امپرياليسم و صھيوني. بھتر

تضادھای آن روزھا در کادر نوکری . تالشھا با رنگ کمتر، از زمانی که شاه بر سر کار بود صورت می پذيرفت

عودی به عربستان س. ثير اين سر و صدای جھانی امروز را نداشتأ بروزش کمتر بود و تۀ دامنامريکااز امپرياليسم 

 اھميت فراوان دارند و کنترل ستراتيژيک ايران چشم دوخته است، زيرا اين جزاير نه تنھا از نظر ۀجزاير سه گان

تواند چه از نظر توريستی و چه از می نقل و انتقاالت را در خليج فارس زير نظر خواھند داشت، سواحل آنھا نيز 

  .ار فراوان است، مورد بھره برداری قرار گيردنظر وجود ذخاير نفت و گاز که در اين مناطق بسي

ھر صورت رئيس جمھوری ه دولت متجاوز و گرگ صفت اوباما، سفر احمدی نژاد را که چه خوب و يا چه بد، ب

 امريکابی شرمی امپرياليست .  ابوموسی محکوم کرده استۀقانونی، چه تقلبی و چه غير تقلبی ايران است، به جزير

حمدی نژاد حتی اگر فاسدترين و جنايتکارترين عنصر ايرانی باشد، حق دارد به عنوان يک ا. حد و مرزی ندارد

 ايران در ۀاوباما با اين اظھار نظر بی شرمانه اش که اپوزيسيون خودفروخت.  کشورش سفر کندۀايرانی به ھر گوش

 عربی و عربستان سعودی ۀ اعالم می کند، که جزاير سه گانه به امارات متحدموردش سکوت کرده است، تلويحاً 

 به امارات امريکا.  برای تسلط بر اين جزاير ايرانی، در سمت امارات ايستاده استامريکاتعلق دارند و امپرياليست 

می گويد، که بايد به روی حمايت تسليحاتی، تبليغاتی، حقوقی و سياسی وی حساب کند و تا می تواند، عليه ايران 

ئی که حتما تابعيت امارات امريکا با فراھم کردن تسليحات الزم و اعزام خلبانھای مريکااامپرياليست . تحريک نمايد

.  سه جزيره در دادگاه الھه سخن می راندألۀاوباما از طرح مس.  ايران بپردازدۀرا می پذيرند، می خواھد به تجزي
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البته . کميتش تصميم بگيردھيچ کشوری حاضر نيست که در دادگاھی شرکت کند که در مورد منافع ملی و حق حا

اساس اين خيانت به رژيم محمد رضا شاه بر می گردد که با يک زد و بند استبدادی و بدون شرکت دادن مردم در 

بحث ھا، با استقرار سانسور، بحرين استان چھاردھم ايران را به امپرياليستھا بخشيد و حق حاکميت ملی و تاريخی 

شاه خودفروخته اقدامی نکرد تا در . خروج انگليسھا از خليج فارس، مستقر ساختايران را بر سه جزيره، بعد از

دوران حکومتش، از نفوذ خويش در آن دوران، برای تثبيت مالکيت ايران بر اين جزاير در عرصه ھای جھانی 

  .استفاده کند

  

  دفاع از تماميت ارضی ايران، ربطی به ماھيت سياسی رژيم ندارد

ياسی ايران بايد از حق حاکميت ملی و تماميت ارضی ايران دفاع کند، ربطی به ماھيت رژيم اينکه اپوزيسيون س

اين اپوزيسيون خودفروخته در تمام عرصه ھای خودفروشی، چه در مورد جدائی از ايران و . حاکم در ايران ندارد

 اشغال سه ۀه در زمين غنی سازی اورانيوم که حق مسلم مردم ايران است، و چۀ ايران، و چه در عرصۀتجزي

 تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، توسط امپرياليستھا و يا تجاوز امپرياليسم و صھيونيسم به ايران و يا ۀجزير

تحريم مواد غذائی و داروئی مردم ايران و محکوم کردن آنھا به گرسنگی، با تئوريھای پوچ و من در آوردی، در 

 اين اپوزيسيون خودفروخته اين است، که رژيم ۀبھان.  آنھا دست می زندسمت امپرياليستھا ايستاده است و برای

اين اپوزيسيون . جمھوری اسالمی استبدادی و مذھبی است و در سرکوب مخالفان از ھيچ جنايتی رويگردان نيست

اليستھا  آنھا چه بخواھند و چه نخواھند، در کنار امپريۀخود می زند، ولی در ماھيت امر ھمه رنگھای گوناگون ب

 ايران و اشغال ۀ ضد ميھنپرستی می نويسند، تا تجزيهجا می زنند و ب" انترناسيوناليست"برخی خود را . ايستاده اند

که خود را " انترناسيوناليستھا"خنده دار است که اين . جزاير سه گانه را توسط امپرياليستھا بی اھميت جلوه دھند

 کمونيست را فريب دھند، يک دل و يک زبان از تماميت ارضی اسرائيل جا می زنند، تا نيروھای سالم" کمونيست"

  .و ميھنپرستی صھيونيستی دفاع کرده و سرزمينھای اشغالی فلسطين را بخشی از خاک اسرائيل می دانند

 ضد ميھنپرستی ملتھای در بند و ممالک زير سلطه قلمفرسائی می کنند، برخی اسالم ه قلمبدستان مزدور آنھا فقط ب

 ضد مذھبی قرار ۀ ضد امپرياليستی تحت الشعاع مبارزۀستيزی را عمده می کنند، زيرا که در اين صورت مبارز

 اپوزيسيون بالقوه ضد رژيمی را، در صورت حاد شدن خطر اشغال، در کنار امپرياليستھا قرار می ۀگرفته و ھم

آنھا اسالم ستيزی و .  اين افراد ھستندۀرو ھمه مريدان منصور حکمت از زم" حزب کمونيست کارگری ايران. "دھد

که جنگ فرسايشی در ايران در جريان است و تھديد به اشغال جزاير  در حالی. بی وطنی را بر فرق خود نوشته اند

راه ه  آنھا راه می افتند و تبليغ می کنند، که بايد جنبش لختی ھا بۀايرانی در دستور کار است، عمال خودفروخت

اند، زيرا از لخت و عور شدن " انترناسيوناليست"آنھا . با لخت شدن گويا اسالم سرنگون می شودزيرا . انداخت

دختران مصری و ھمدردی دختران لخت اسرائيلی با آنھا حمايت می کنند و خودشان نيز فرمان لخت شدن دختران 

. در حزبشان بدل می سازندرا به شرط عضويت  ايرانی را صادر می کنند و تقويم لختی ھا چاپ می کنند و آن

 حزب لخت و عورھای منصور حکمت با یاعضا.  حزب اين لختيھا و مبانی وحدتشان واقعا تماشائی استۀکنگر

تبليغ اين نظريات زن ستيزانه و مبتذل که زنان را مانند ھمه تبليغات نيازمنديھای عمومی سرمايه داری، به کاال بدل 

 ۀ ايران، منحرف می سازند و مانند خود جمھوری اسالمی که ھمۀ مھم جامعمی کند، افکار عمومی را از مسايل

مشکالت جھان را مشکل جنسيتی جلوه می دھند، آنھا نيز در ھمان عرصه با رژيم جمھوری اسالمی به رقابت می 

 در امور کارزارھای آنھا صرفا برای منحرف کردن افکار است، تا کسی به سخنان اوباما که دخالت آشکار. پردازند
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برای آنھا مھم نيست که خليج فارس خليج . داخلی ايران بوده و صدور فرمان تجاوز محسوب می شود، توجه نکند

عربی شود و سه جزيره به مالکيت امارات در آيند، مھم اين است که يک رژيم مذھبی اسالمی صدمه بخورد و به 

کم اھميت جلوه می دھند، زيرا روشن است که رژيم اين عده فقط نقش جاسوسی خويش را . زعم آنھا تضعيف شود

 ۀجمھوری اسالمی در ايران نمی تواند تا ابد بر سر کار بماند، ولی ايران و خليج فارس و جزاير سه گانه تا کر

  .زمين باقی است، در اين منطقه ماندنی ھستند

ه آنھا ب.  ديگريستۀ در عرصموريت ویأسازمان مجاھدين خلق البته به لخت و عور شدن متوسل نمی شود، م

خانم . عکس بر اين نظرند که خواھران مجاھد بايد رعايت حجاب اسالمی را بکنند و با برادران اسالمی دست ندھند

، "ی نکردهخدا" مبادا، نام مريم نيز يک لحظه در مالء عام روسری خود را از سرش بر نمی دارد تاه رجوی ب

 ضد هاين سازمان که زمانی ب. د، برادران را از نظر جنسی تحريک کنداشعه ای که از موھايش ساطع می شو

باره با وحی ُمنَزل متوجه شده است، که کارش تا کنون بيھوده بوده و نه  يکه امپرياليسم و صھيونيسم می رزميد، ب

گانگسترھا . ه اند امپرياليستھا تغيير ماھيت دادۀناگھان ھمه ب. امپرياليسمی در جھان وجود دارد و نه صھيونيسمی

مدتھاست . باره، به متحد اين سازمان بدل شده اند يکه  رژيمھای جنايتکار و ضد بشر بۀھم. ديگر گانگستر نيستند

 اين سازمان با سازمانھای امنيتی یکه منابع امنيتی در جھان با اسناد و مدارک مستند اعالم کرده اند، که اعضا

حتی دو قلم . ی آنھا در ايران به ترور مشغول بوده و جاسوسی می کنند ھمکاری تنگاتنگ داشته و براامريکا

اين عده مانند پاره ای از سلطنت طلبان شاه اللھی و . ؟؟ اعتراف کرده اند!!جاسوسی آنھا را خودشان با افتخار

روزه  حميد تقوائی جانشين خلف منصور حکمت، به صراحت بيان می کنند که امۀمزدور سازمان سيا و دارودست

اين عوامفريبان .  و اسرائيل به ايران حمله کرد و رژيم جمھوری اسالمی را سرنگون ساختامريکابايد در کنار 

نمی گويند که حمله به ايران برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی صورت نمی گيرد، برای ويرانی ايران و 

ن آزادی نيست، توسط استعمارگران آزموده و تجاوز آشکار به ايران توسط مبشرا. اسارت ايران صورت می گيرد

 و امروز در سوريه می ا ، ھندوچين، عراق و افغانستان و ليبيکوريادر را جنايتکار است که ما دست پخت آنھا 

 اگر روزی قادر شود بر ايران چيره گردد، طبيعی است که نوکران خود را بر سر کار می آورد و مامپرياليس. بينيم

تعماری به مردم ايران تحميل کرده و پايگاھھای نظامی در ايران مستقر ساخته و منابع طبيعی ايران قراردادھای اس

چقدر بايد کسی ذليل و کور باشد، . را بدون حساب و کتاب می دزدد و می برد و به کسی ھم حساب پس نمی دھد

 ببندد و نفھمد که ايران رژيم جمھوری چقدر بايد کسی به ننگ خيانت تن داده باشد که چشمش را بر اين حقايق زنده

  .  ايران ماندنی و رژيم جمھوری اسالمی رفتنی است. اسالمی نيست

 آنھا می خواھند، در صورت اشغال جزاير سه گانه با کشتيھا و ناو ھواپيمابر ارتشھای ۀ برخی مضحک تر از ھم

 و امريکا ماعراب متجاوز و امپرياليسموھومی خودشان، ھم عليه رژيم جمھوری اسالمی يک تنه بجنگند و ھم 

 الزم برای ۀاين عده مظھر سردرگمی در ايرانند و در عمل، زمين. انگليس و فرانسه را از سه جزيره بيرون بريزند

 ضد تجاوز نبايد مقاومت کرد، زيرا هآنھا توصيه می کنند که ب. جنگ روانی امپرياليستی را در ايران فراھم می کنند

 ما در روز تجاوز خانه نشين ۀ و اين امر به نفع جمھوری اسالمی تمام می شود، پس بھتر است ھمبی فايده است

اگردر تبليغات آنھا کنکاش کنيد، در تمام زمينه ھائی که منافع ملی ايران . شويم و به حفظ نيروھای خود بپردازيم

 مندرس می پوشانند و ۀتی را با البساين سمتگيری امپرياليس. مطرح است، در سمت امپرياليسم قرار می گيرند

ی انقالبی سر می دھند، ولی حاضر نيستند سخنان اوباما را محکوم کرده و بر اين اصل مھر اشعارھای بی محتو

اگر کسانی باشند که بايد .  ايران که بخواھند سفر کنندۀوالن رژيم ايران حق دارند، به ھر نقط بزنند که مسؤئيدأت
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باشند، مردم ايران ھستند و نه شيوخ خليج فارس و آقای اوباما که از آن سر دنيا به بحرين آمده زبان انتقاد داشته 

ولی شورای مصلحت آنھا به مردم . ت گروھی داوری می کنندح اساس مصلهآنھا مدافع اصوليت نيستند، ب. است

  .ايران خدمت نمی کند

 حذف می کند، به امارات اسلحه می فرستد و ادعاھای ديد آمده که نام خليج فارس را باره موجی پيکه که ب اين

 ۀجوگر گوگل زير سلط وجست. کدام اتفاقی نيست ھيچ... ئيد می کند وأمالکيت امارات را بر جزاير ايرانی ت

ما در توفانھای گذشته فاش ساختيم که چنانچه شما اطالعاتی در مورد بمب اتمی اسرائيل بخواھيد . صھيونيستھاست

جای دريافت اطالعات واقعی، شما را به بمب موھومی ايران که نه به ه جوی آن بپردازيد، ب و به جستو در گوگل

  . بار است و نه به دار حواله می دھند

  

  خطاب به نيروھای ميھندوست و انقالبی

 نيرويھای انقالبی در ايران و نه خود فروختگان و فريب.  ايرانی ھای ميھندوست استۀروی سخن ما با ھم

خوردگان و سردرگمان از قماش باال،  بايد به اين تفاوت ماھوی توجه کنند وگرنه به آلتی در دست تبليغات 

امروز ستون پنجم امپرياليسم و صھيونيسم تالش می . سفانه شده اندأامپرياليستھا بدل می شوند و بسياری از آنھا مت

 به موضعگيريھای آنھا توجه کنيد، برايشان مھم نيست کافی است شما. کند، در ميان نيروھای چپ سرباز گيری کند

که نام خليج فارس چه باشد، جزاير سه گانه متعلق به ايران باشند و يا نباشند، ايران حق مسلمی برای غنی سازی 

نند، اورانيوم داشته باشد يا نداشته باشد، قطعنامه ھای غير قانونی در شورای امنيت عليه ايران را تصويب کنند يا نک

صھيونيستھا و امپرياليستھا مغاير منشور ملل متحد ايران را به تجاوز و جنگ و قتل عام مردم تھديد کنند يا نکنند، 

اين اپوزيسيون . طور يکجانبه و غير قانونی و قلدرمنشانه، تحريم کنند يا نکننده  بامريکا کنگره ۀايران را با مصوب

آنھا با برافراشتن يک پرچم قالبی انقالبی و . ان برايش بی تفاوت استسرنوشت اير" چپ"خود فروخته و به ظاھر 

اين عده جاده صاف کن معنوی . به ھر خيانتی می دھندتن سنگرگيری در پس جنايات جمھوری اسالمی 

  .تجاوزکاران به ايران ھستند

نکاتی .  در کجا ايستاده استامروز ديگر روزی فرا رسيده است که بايد اين تضادھا را تشديد کرد تا معلوم شود کی

 اتخاذ موضع دقيق در ألۀامروز نيز مسئ. که حزب ما در باال بر شمرد مالکھائی برای تميز سره از ناسره ھستند

 ضد تجاوز و تحريم عليه سرزمين هيا با مردم ايران ب. مورد اين ھمه مسايل مطروحه، در مقابل ما قرارگرفته است

 دفاع از دستآوردھا و منافع ملی ايران و يا ايستادن در کنار امپرياليسم و صھيونيسم به ما، يا با مردم ايران برای

ھر قيمت دفاع خواھند ه مردم ايران از کشورشان ب. راه ديگری وجود ندارد.  مبارزه با جمھوری اسالمی ايرانۀبھان
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