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   توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١١ نومبر ١٧

  

  ! کنيمءامپرياليستی را افشا" انقالب مخملی"مداحان 
  

ی توسط رژيم نژاد پرست و ئ گاھھای ھسته واحتمال بمباران نيرو  نظامی عليه ايرانۀ تھديدات وقيحانپيرو

 فعال سياسی، خبرنگار و نويسنده و شخصيتھای رنگارنگ در پوشش ١٧۵ توسط  اخيرا بيانيه ای،متجاوزاسرائيل

 جھت گيری سياسی  و با اتخاذ موضعی ارتجاعی و تھوع آور که ياد آور شدهھمدردی با مردم ايران صادر

 .، می باشد به آن کشور استامريکا تجاوز نظامی ۀوزيسيون عراق در آستان اپۀخودفروخت روشنفکران جاھل و

 برای خوشرقصی  اند،امپرياليستی بسته" انقالب مخملی"خورده ای که چشم اميد به  روشنفکران کورانديش و فريب

اپوزيسيون  ھمانطور که .دن گناه ھر نوع تجاوز و بمباران ايران را به گردن جمھوری اسالمی می انداز،اجانب

  .به رھبری احمد چلبی معروف، چنين کرد و به اپوزيسيون خيانت ملی بدل شدعراق  ملی ۀکنگر

 در وجود ھيوالی توسعه علل تشنج  در منطقه و تھديدات نظامی به ميھن ما را  بيخردانه ،صادر کنندگان بيانيه 

کوزی و ديگر کشورھای ا اوباما و سارند و ھمزبان بن و اسرائيل نمی بيامريکا امپرياليست طلب و متجاوز

صدام  ،نيز ھمانطور که عراقی ھای خود فروخته ،دنکن ايران را مقصر اصلی اين ماجرا تحليل می ،امپرياليستی

فريبکاری  ی جای علت و معلول را آگاھانه براآنھا. ند به عراق تحليل نمودامريکاحسين را مقصر اصلی تجاوز 

سياسی نفھميدند و نمی خواھند بفھمند که علل تجاوز نظامی به عراق خوردگان و جاھالن  فريباين . تغيير می دھند

و حقوق بشر و دلسوزانی برای مردم  دمکراسی  آزادی و استقراربه منظور و احتماال به ايران ليبياو افغانستان و 

چپاول منابع طبيعی و رقابت بر   غارت و، اين کشورھارسمی ۀمستعمرمنظور تبديل ايران به بلکه به  نيست،ايران 

ان است که راي دنبال استقرار رژيمی دره  بامريکاامپرياليست  .سر تسلط و کنترل انرژی در منطقه و جھان است

 و مانعی برای سياستھای سگ زنجيری اش باشد...و قطر و کويت و بحرين وسعودی ھمانند رژيم عربستان 

  . نظم نوينش ايجاد ننمايدستراتيژيک

درکنندگان بيانيه با فرمان عقب نشينی و فراخواندن رژيم، جھت متوقف ساختن غنی سازی اورانيوم و استفاده از صا

ی و انصراف از حق قانونی خود، از کشور ايران می طلبند به زورگوئيھای امپرياليستھا  تن در دھد، ئانرژی ھسته 

آيا اين سفيھان سياسی نمی فھمند که !!. ايران تجاوز ننمايند و شرکاء به رحم آيند و به کشور امريکاتا امپرياليست 
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ی ايران تنھا بھانه ای برای اشغال ايران و تحقق نيات شوم ئ ھسته ۀاتھامات پوچ امپرياليستی در مورد برنام

ھا با امپرياليستی است؟ اگر رژيم جمھوری اسالمی از اين حق مسلم ايران نيز بگذرد و به خيانت ملی تن در دھد، آن

به ميدان می آيند و اين ... و" تروريسم"رسميت شناختن اسرائيل و خيانت به ملت فلسطين و مبارزه با ه پيشنھاد ب

  . قصه سر دراز دارد

به رغم تمام عقب  ليبيا که حاکم   درمقابل ماست و شاھديمسرنگونی رژيم قذافی و ليبياسرنوشت غم انگيز  اما

در برد و سر انجام توسط امپرياليستھا ه نتوانست جان سالم ب اسی و اقتصادی اش، نيزی سينشينيھا و امتياز دادنھا

دليلی بر اين مدعاست که امپرياليستھا استقالل ھيچ کشوری را برنمی تابند و با دروغ و اين رخداد، . سرنگون گرديد

گردند تا اھداف استعماری و  دنبال بھانه میه  ب و با توسل به قطعنامه ھای غير قانونی سازمان مللرياکاری

 ه صادرکنندگان بياني. در آورندءاست، به اجراملل سرنوشت خود تعيينی فاشيستی خود را که ھمانا نقض آشکار حق 

سازش با امپرياليسم و کنار آمدن با سياستھای استعماری را دردستور کار خود دارند و به اين توھم دامن می زنند 

 .دست يافت" آزادی و استقالل" امپرياليسم می توان  به که با  سازش و ھمکاری با

ارتجاعی و  که سرنگونی رژيم ،طور روشن بيان داشته استه باش حزب ما بارھا در بيانيه ھا و مقاالت سياسی 

 مردم ايران است و ھر گونه قلدری و تحريمھای غير قانونی و ۀوظيف داخلی و جمھوری اسالمی يک امربھيمی 

 .مقابل آن قاطعانه خواھد ايستاد  جنايتکارانه را محکوم کرده و درامی نظتھديدات

ن اکند و ھمه مبارز ھرنوع چراغ و چشمک و خوشرقصی برای امپرياليستھا را محکوم می) توفان(يراناحزب کار

عماری می  استۀانقالبی و ميھنپرست را به افشای کالشان و مداحان امپرياليست که به تطھير سياستھای تجاوزکاران

 اين روشنفکران خودفروخته کسانی ھستند که از مدتھا قبل توسط دستگاھھای امنيتی  .دپردازند، فرا می خوان

   .ننگ و نفرت بر آنھا باد. دشمنان ايران پروار شده و برای چنين روزی آماده شده اند

  

  !دست مردم ايرانه سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی فقط ب

  !اد آزادی و سوسياليسمزنده ب

  !دست امپرياليستھا از ايران و منطقه کوتاه باد

  )توفان(حزب کارايران

   ھزار و سيصد و نود]عقرب[بيست وسوم آبان ماه
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