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 Political سياسی

 
   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٣ اپريل ٠٢

  کلوخ انداز را پاداش سنگ است

   شمالی ادامه داردوريای ضد دولت کهسند سازی ب

اوباما ھر روز از .  شمالی ادامه داردیکوريا ضد دولت هد سازی ب شمالی دوباره داغ شده است و سنیکوريا ألۀمس

 صلح نوبلش را گردگيری می ۀ شمالی پرتاب می کند و جايزیکورياانبان حمايت از حقوق بشرش کلوخی به سمت 

  .نمايد

مايشات  شمالی که ارباب باال سر نمی خواھد، بر اساس حقوق مسلمش، آزیکوريا دولت مستقِل ٢٠١٣ بروری ف١٢در 

را   شورای امنيت سازمان ملل آن٢٠٩۴ ۀ غيرقانونی و زورگويانۀی زيرزمينی انجام داده است که قطعنامئھسته 

 نيز پرتاب يک ماھواره به ٢٠١٣ جنوری ٢٢ خود در ٢٠٨٧ ۀشورای امنيت سازمان ملل در قطعنام. محکوم می کند

طور زورگويانه و غير قانونی، محکوم ه ، ببودرفته  انجام گ٢٠١٢مبر  دس١٢در که  شمالی را یکوريافضا توسط 

 امريکاشان امپرياليست  سأ زورگوئی امپرياليستھا و در رۀتو گوئی شورای امنيت سازمان ملل که به زير سلط. کرد

 شمالی و تحريم و تنبيه مردم اين یکوريا، فلسطين، ايران، سوريه و اقرار دارد، کار ديگری جز محکوم کردن ليبي

اين شورای امنيت که محل بده بستان قدرتھای بزرگ است به . رھا و ممانعت از تحقق حق مسلم آنھا ندارندکشو

مفھوم نيست که چرا نام خود .  نيستند ناامنیامريکاصھيونيستھای اسرائيلی مصونيت می دھد و به ممالکی که باب طبع 

  . را شورای امنيت گذارده است

 غيرقانونی ۀکه برنام  شمالی برای اينیکورياتوانائی : "ن اقدامات تنبيھی اظھار داشتئيد ايأخانم سوزان رايس در ت

  ". رو می شوده تکميل کند با مشکل روبرا اتمی و موشکی خويش 

 شمالی یکوريا را به پای امريکا امپرياليست ۀمرانآجالب اين جاست که خانم رايس با بی شرمی اقدامات غير قانونی و 

، چين و  جاپان جنوبی، یکوريا، امريکاحق دارد از تمام حقوقی برخوردار باشد که ساير ممالک نظير می نويسد که 

  .ندابرخوردار... انگلستان و

 تبليغاتی دارد، ۀ وی در منطقه تنھا جنبستراتيژيک و سياست امريکاناگفته نماند که اين قطعنامه سرھمبندی شده برای 

 شمالی ايجاد نمی کند، ولی گويای یکوريا قطعنامه وظايفی برای چين و روسيه با  روابط اينۀگرچه که از نظر ادام

  .  شمالی  توسط چين و روسيه ھم می باشدیکوريانقض حاکميت ملی 

  . خوب است کمی به عقب برگرديم

متجاوز  ھمدست ھيتلر و جاپانيھای بعد از جنگ جھانی و اخراج کوريابرای سرکوب جنبش ملی و کمونيستی در کشور 

 به امريکا سال در آن ساکن بودند، امپرياليست ٣۵ را مستعمره خود داشتند و کوريا که کشور کورياو اشغالگر از خاک 
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ر کشيد تا مانع پيروزی ک لشکوريا با اعمال زور در شورای امنيت سازمان ملل به کشور کوريا حمايت از مردم ۀبھان

 با اخراج امپرياليست کوريا موافق نبود که استقالل امريکاامپرياليست . ده بودکمونيستھا شود که ارتش آنھا به سئول رسي

 آمده بودند به کمک کورياآنھا که از آن سر دنيا به مرزھای چين و شوروی و .  و نابودی نازيسم تحقق پذيردجاپان

 يک امريکا توسط اکوري به قتل رسانده و در بخش اشغالی کوريا ھزار نفر را در جنگ ٧٠٠ژنرال مک آرتور 

سينگمان ری مظھر يکی از . حکومت فاسد و مستبد و بدنام و دست نشانده را به اقتضای منافع خود بر سر کار آوردند

  .  در بعد از جنگ جھانی دوم در جھان بودامريکا ۀرژيمھای خونخوار و فاسد و دست نشاند

استقالل آن، آنھا به سند تبرئه آميزی نياز داشتند که جنايات  و ممانعت از کوريابرای اين تجاوز امپرياليستھا به کشور 

 شرکت نداشت و دولت تقلبی جلسهرا شورای امنيت سازمان ملل که دولت شوروی در آن  آنھا مجاز شمرده شود، آن

را " حافظ صلح"آنھا نيروھای . نام خلق چين در آن شرکت داشت، صادر شده  فرمز بود و بۀچانکايچک که حاکم جزير

" نيروھای حافظ صلح سازمان ملل متحد"اين .  به آنجا گسيل داشتندکوريا به امريکابه عنوان پوشِش تجاوز امپرياليست 

 جنوبی حضور دارند و خاک یکوريادر سرزمين " حفظ صلح"بعد از فروپاشی شوروی و پايان جنگ سرد ھنوز برای 

  . انداخته اندآنھا کنگر خورده و لنگر. اين کشور را ترک نمی کنند

ه لمان بارا در ويتنام و ھندوچين و در   بود که آنامريکا ۀ ھمان سياست تجاوزکارانۀ به شمال و جنوب ادامکورياتقسيم 

  .  نفوذ خود حراست کندۀکار بست تا از منطق

ه شدند و  به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفتکوريا دو ١٩٩١بعد از جنگ و ھنوز قبل از فروپاشی شوروی در سال 

زيرا منطبق بر خواست امپرياليست . ولی چنين نشد.  شرق آسيا بدل می شدۀاين گام کوچک بايد به صلح پايدار در منطق

 را بعد از پيروزی در جنگ سرد ترک می کرد و به عنوان کوريا خاک  که بايد منطقاً امريکاتحريکات .  نبودامريکا

  . پايان می داد، ھنوز بی برو برگرد ادامه داردشموريتأسازمان ملل به م" حفظ صلح"نيروی 

 شمالی پيمان یکوريا شمالی مبنی بر اين که یکوريا ستاد فرماندھی نيروھای نظامی ۀدر اينجا موضعگيری روشنگران

  .  بی اعتبار می داند، قابل ذکر است٢٠١٣ چ ماه مار١١ را، در تاريخ ١٩۵٣ جوالی ٢٧آتش بس منعقد در 

 ۀ آن قرار داد توسط مانورھای نظامی بی وقفۀاليل کناره گيری از اين قرار داد را نقض يکجانب شمالی دیکوريا

 شمالی را با ايجاد یکوريا شمالی می داند که امنيت یکوريا جنوبی در نزديکی مرزھای یکوريا و امريکاامپرياليست 

 به خطر جاپان و امريکا حمايت امپرياليست  شمالی تحتیکوريا جنوبی برای تجاوز به یکورياآمادگی مداوم در ارتش 

شدت تحريک ه  شمالی تمرين می شود و بیکوريادر اين مانورھای نظامی، پيگيرانه سياست نظامی اشغال . می اندازد

" فول ايگل" شمالی منجر شده است تحت نام یکوريامانور آخری که به واکنش دولت . آميز و جنگ افروزانه است

)Foal Eagle ( به مدت يک ماه در نزديکی مرزھای دريائی و زمينی ٢٠١٣ اپريل ٣٠ تا ٢٠١٣ چاول ماه ماراز 

.  بزرگترين مانورھای نظامی جھان استۀاين مانور ھر ساله تکرار می شود و در زمر.  شمالی در جريان استیکوريا

ز به روسيه و چين را نيز مد نظر  تجاوألۀ شمالی دارد، ولی در خفا مسیکورياکه نظر به  اين تحريکات در عين اين

  .قرار می دھد و اين امری نيست که روسيه و چين با ساده لوحی به آن بنگرند

 مستند خود ۀشدت تجاوزکارانه ارزيابی می کند و در بيانيه  را مانوری با کيفيت بامريکا شمالی مانور اخير یکوريا

ی را بی وقفه در وضعيت مانور جنگی نگاه می دارد که می  جنوبیکوريا دولت امريکانشان می دھد که امپرياليست 

ئی که به امريکاببينيد که چقدر مضحک است وقتی که سربازان . ر کندييتغ" وضعيت جدی" به تواند ھر لحظه عمالً 

  مانورھای نظامیۀبرگذار کنند رفته اند، کوريااز طرف شورای امنيت سازمان ملل به " حافظ صلح"عنوان سربازان 

حال سربازان ه از کی تا ب.  ضد حاکميت ملی و تماميت ارضی يک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد باشندهب

حق دارند، خودشان يک پای دعوا شده و لباس جنگی بپوشند و تدارک جنگ ببينند؟ اقدامات " حافظ صلح سازمان ملل"
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 به اعالن جنگی پنھان چه از نظر د و عمالً  خطر تجاوز و جنگ را تشديد می کنامريکاتحريک آميز امپرياليست 

 شمالی بی یکوريا.  شمالی دست زده استیکوريااقتصادی، تبليغاتی و نظامی عليه حق حاکميت و تماميت ارضی 

و اين در حالی است که سالھاست که . وقفه خطر تجاوز و تحريک و تھديد را بر روی گوشت و پوست خود حس می کند

  .ميان دو کشور عضو سازمان ملل متحد به صلح به چشم می خوردضرورت تبديل آتش بس 

 نفوذ خود از انداختن بمبھای ميکروبی و ۀ به منطقکوريا که برای تقسيم امريکا شمالی با امپرياليست یکوريادولت 

ست امپريالي.  می بردسره وضعيت نه جنگ و نه صلح ب در ١٩۵٣ دريغ نکرده است از سال کوريايميائی در جنگ ک

 به اين استخوان الی زخم نياز جاپان برای توجيه حضورش در منطقه و نظارت بر شرق چين و روسيه و کنترل امريکا

 بايد کار کنند و ماشين جنگی نظامی وی بايد فعال باشد و از منافع وی در امريکاکارخانجات اسلحه سازی . دارد

  . سراسر جھان با زور سرنيزه دفاع کند

 تا پای قرارداد آتش بس را به قرار داد صلح دائم بدل کندمی خواھد به اين وضعيت خاتمه دھد و  شمالی یکوريا

 بايد امريکا آن خواھان آن شود که امپرياليست ۀتوجيھات سکونت دائمی امپرياليستھا در منطقه از بين برود و در ادام

  . جنوبی را به عنوان يک نيروی اشغالگر ترک کندیکورياخاک 

 اين ۀوظيف.  بايد در عرض سه ماه يک کنفرانس جھانی صلح فرا خوانده می شد١٩۵٣بر اساس پيمان آتش بس در 

 جونئی ھا در ماه امريکا.  بودکوريا نيروھای خارجی از خاک ۀکنفرانس صلح، تصويب توافقنامه ای برای خروج ھم

آتش بس تنھا . تند به وضعيت جنگی خاتمه دھند اين کنفرانس را به شکست کشاندند و از آن تاريخ حاضر نيس١٩۵۴

نمی شود . به آتش بس ھرگز نمی توان اعتماد کرد. وقفه در روند يک جنگ است که می تواند دوباره از سر گرفته شود

 ۀ را محاصرینمی شود کشور.  و مردم جھان نيستکوريا را در حالت جنگی نگھداشت که به مصلحت مردم یکشور

مين أه مردم آن گرسنگی داد، حسابھای بانکی اش را مسدود کرد تا توانائی خريد کاال برای تاقتصادی کرد و ب

  . را بپذيرند و به آن تمکين کنندامريکانيازمنديھای کشورش نداشته باشد و از آنھا خواست که قلدری امپرياليست 

 ھزار سرباز رسمی خود ٢٨ با ی ھا عمالً ئامريکا حضور ندارند، ولی کوريادر حالی که پارتيزانھای چينی داوطلب در 

 جنوبی را اشغال کرده و حاضر نيستند یکوريارا برخود گذارده اند، خاک " حافظ صلح سازمان ملل"که نام سربازان 

آنھا حاضر نيستند حتی به قرار داد آتش بس و شرايطی که بر آن مترتب است، تمکين . به تعھدات جھانی خود عمل کنند

 در اين امريکا، حفظ وضع موجود است، تا توجيھی برای حضور نظامی امپرياليست امريکاست کنونی سيا. نمايند

ند تا صلحی در منطقه نتواند صورت بپذيرد و رسانه ھای تبليغاتی  اآنھا مرتب به تحريک و تخريب مشغول. منطقه باشد

  .امپرياليستی خالف واقعيات و دروغ را تبليغ می کنند

 دريای آرام را در کنترل ۀ اعالم شده توسط اوباما در استراليا قصد دارد منطقستراتيژيک با سياست ريکاامامپرياليست 

 شمالی اعالن جنگ داده اند و با یکورياآنھا مدتھاست که به .  شمالی را نابود کندیکورياکامل خود داشته باشد و 

شمالی حق دارد که از حق تماميت ارضی و حاکميت  یکوريا. تدريج سعی در تحقق اين سياست دارنده موذيگری و ب

  .    ملی خود به دفاع برخيزد

ی چه به ئ در استفاده از انرژی ھسته کوريا مخالفت رسمی خود را با تحقق حقوق مسلم مردم امريکاامپرياليست 

ی نسبت به  شمالی کوچکترين تعھدیکورياتوجه شود که (صورت مسالمت آميز و چه به صورت غير مسالمت آميز

دولت . اعالم داشته است)  توفان-ی مانند ھندوستان و پاکستان و اسرائيل نداردئپيمان منع گسترش سالحھای ھسته 

 خود، منبع انرژی ديگری ندارد، حاضر شده بود با شرط دريافت انرژی فسيلی از خارج، از غنی ی که برای بقاکوريا

ی در برابر ئتوقف برنامه ھای ھسته "نام ه اين برنامه ب. صرف شودسازی اورانيوم و ساختن نيروگاھھای اتمی من

ئيھا حاضر نشدند به تعھدات امريکاولی . برای مدتی تعليق شد" امريکا ۀدريافت کمک اقتصادی و نفت از اياالت متحد
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 تحريم نظام  اقتصادی وۀخود عمل کنند و از تحويل نفت و کمکھای اقتصادی نه تنھا سر باز زدند، بلکه با محاصر

به علت .  شمالی حاکم کنندیکوريا زورگوئی برداشتند تا گرسنگی را در ۀ شمالی گام جديدی در عرصیکوريابانکی 

 شمالی اخراج کرد، از یکوريای را از ئ شمالی جاسوسان آژانس جھانی انرژی ھسته یکوريااين نقض تعھدات بود که 

قط بايد در مورد ممالک ضعيف اجراء شود، خارج شد و نه تنھا انرژی ی که گويا فئپيمان منع گسترش سالحھای ھسته 

  .کار گرفته  نيز بامريکا قھرآميز در مقابل تحريکات ۀ مسالمت آميز، بلکه برای استفادۀی را در خدمت استفادئھسته 

ش کشور که در پی مذاکرات بين ش.  در پکن برای حل اين مشکل برگذار شده بودجلسه ای ١٣٨۴در مھر ماه سال 

دولت : "منتشر شد که در آن می آمدای  شمالی و روسيه بود بيانيه یکوريا جنوبی، یکوريا، جاپان، چين، امريکاشامل 

. ی خود را در برابر دريافت نفت و برق از خارج متوقف کندئ شمالی موافقت کرده تمامی فعاليتھای ھسته یکوريا

باز گردد و تالش برای توليد بمب اتمی را کنار ) ان پی تی(یئسته مجددا به پيمان منع گسترش جنگ افزارھای ھ

  .بگذارد

 تضمين گرفته است که ھدف عمليات نظامی امريکا شمالی از یکورياعالوه بر دريافت نفت و برق از خارج دولت 

  .اياالت متحده قرار نخواھد گرفت

تکيه ."(يت و تماميت ارضی يکديگر احترام می گذارند شمالی ھمچنين اعالم داشته اند که به حق حاکمیکوريا و امريکا

  ).از توفان

 ھرگز به تعھدات خويش عمل نکرد، زيرا طالب امريکا ۀاياالت متحد.  کاغذ باقی ماندۀمات زيبا فقط بر صفحاين کل

 خويش  شمالی تضمين داده است که وی را آماج حمالت نظامییکورياوی که به دولت . استقرار صلح در منطقه نيست

 شمالی دست زد و در مانورھای کوريادست ه  جنوبی بیکورياقرار ندھد، به سند سازی در مورد غرق يک ناوگان 

اين دوروئی و رياکاری نمی توانست از ديد دولت .  شمالی شرکت وسيع و فعال کردیکورياجنگی و تجاوزگرانه ضد 

  .ن سياست باشنديينند مالک تعادعاھای بی پشتوانه نمی توا.  شمالی پنھان بماندیکوريا

را خطری برای صلح جھانی جار   شمالی ايراد می گيرد و آنیکوريای زيرزمينی ئ به آزمايشات ھسته امريکادولت 

ی زيز زمينی که ئ در صحرای نوادا به يک آزمايش ھسته ٠٩/١٢/٢٠١٢ در تاريخ امريکاکه خود  می زند، در حالی

 را امريکا شمالی است، دست زده است و شورای امنيت سازمان ملل یکوريای ئ ھسته صدھا بار پيشرفته تر از آزمايش

 فضائی اش ۀ شمالی را برای آزمايش پرتاب ماھواریکورياشورای امنيت، . برای اين اقدامش محکوم نکرده است

ل امنيت ولی وؤرا خطری برای صلح جھانی اعالم می کند، ولی ھمين شورای امنيت که مس محکوم کرده است و آن

 را که دارای ٢٠١١مبر  نو۴کھای قاره پيمای اسرائيل در ست، حاضر نشده است آزمايش موشامريکا ۀزير نفوذ و سلط

نامگذاری " يريشو"نام ه را ب ی است و آنئی و غير ھسته ئ ھزار کيلومتری است و قادر به حمل کالھک ھسته ١٠بُرد 

اک تر است يا کشور نژادپرست و اشغالگر و صھيونيستی اسرائيل که  شمالی خطرنیکوريا. کرده اند، محکوم کند

   ميليون فلسطينی را آواره کرده و کشورشان را اشغال نموده است؟      ٣ بمب اتمی است و ٣٠٠دارای 

 شمالی، که کشوری مستقل و دارای حق حاکميت ملی است یکورياتحريکات امپرياليستھا و نوکرانشان عليه کشور 

 یکوريا شمالی قرار داد آتش بس با یکوريا" جنگ طلب"رسانه ھای امپرياليستی تکرار می کنند که دولت . داردادامه 

ی ادامه می دھد و موشکھای قاره پيما می ئدور انداخته است و به آزمايشات زيرزمينی ھسته ه  را بامريکاجنوبی و 

 شمالی و ايران و سوريه و ونزوئال به یکوريا توسط ولی صلح جھانی. سازد که صلح جھانی را به خطر می اندازند

 نشسته امريکاسشان امپرياليست أ که در رئیصلح جھانی توسط امپرياليستھا و فعال توسط امپرياليستھا. خطر نمی افتد

 یکوريا. خطر جنگ از بمبھای اتمی موھومی ايران نيست از بمبھای واقعی اسرائيل است.  به خطر می افتد،است

 قرار داد صلح امضاء کند، صلح جھانی را با دو تا آزمايش امريکا صلح و حفظ آن با یی که حاضر است برای بقاشمال
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ست که با آزمايشات اتمی رو زمينی و زير زمينی و بمب امريکااتمی زير زمينی به خطر نمی اندازد، اين امپرياليست 

 خطر می اندازد و موجب نابسامانی و فقر و مذلت و بھره صلح جھانی را به... يميائی وکنيترونی، صوتی، ميکربی، 

در اين عرصه رسانه ھای تبليغاتی امپرياليستی برای واژگونه جلوه دادن حقايق . کشی و غارت مردم در جھان است

جوگر گوگل مراجعه کنيد متوجه می شويد که گويا فقط يک کشور در جھان  و شما اگر به جست. سخت کوشا ھستند

از آزمايشات زير زمينی .  شمالی استیکورياارد که آزمايشات اتمی زير زمينی می کند و اين کشور نامش وجود د

 مجازی به منبعی برای پخش اکاذيب و جعل خبر و گمراھی بدل ۀ شبکۀعرص. ئی ھا سخنی ھم در ميان نيستامريکا

 .ا می توان با زور عادالنه و انسانی کردجھان ظالمانه ای را که بر زور و دروغ و ريا استوار است تنھ. می شود
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