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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٩ سپتمبر ١٧

 با مبارزه از بروز جنگ ممانعت کنيم
 و صھيونيسم اسرائيل ھمراه با وھابيسم عربستان سعودی برای تجاوز به ايران و نفی حقوق امريکاتھديدات امپرياليسم 

ھای مزدور که البته ايرانی. ملل موجی از نفرت ميان نيروھای انقالبی و دموکرات در سراسر جھان ايجاد کرده است

اند از اين تھديدات و جنگ عليه ايران حمايت کرده و تحريمھای ضد به چھره زده" چپ"و " کمونيست"حتی نقاب 

د مواضع ن ارتجاعی بتوانۀدانند تا به اين وسيل برای انقالب اجتماعی در ايران می"موھبتی الھی" را امريکابشری 

قی برای کشورھا قايل نيستند زيرا دارا بودن حقوق  حقوًھای خودفروخته اساسااين ايرانی. ئی خود را توجيه کنندامريکا

از حقوق  باشند و چه نباشند نيز در مقابل دادگاه حتی متھمان چه قاتل. ربطی به ايدئولوژی و سياست کشورھا ندارد

در خاطيان و جانيان گويا شود به اين بھانه که  دموکراتيک است و نمیلۀأاين امر يک مس. دمکراتيک برخوردارند

اين .  آنھا را از برخورداری از اين حقوق محروم نمود،ھا دارندفاقد حقوقی ھستند که ساير افراد در مقابل دادگاهامعه ج

اند نه تنھا ضد جنگ، تحريم و تجاوز نيستند، نه تنھا ضد دموکرات و  مزدور ايرانی که با نقابھای گوناگون پيدا شدهۀعد

  . رحمی خواھان نابودی مردم ايران ھستنداند بلکه ضد بشر بوده و با بيمرتجع

 تحريمھای کشورھای مختلف نشان داده است که تنھا مردم اين کشورھا قربانيان ۀدانند که  تجرب جھان میۀديگر ھم

 مردم جھان با ۀھم. واقعی اين تحريمھا ھستند و در ھيچ کجای دنيا از بطن تحريمھا حکومتھای انقالبی زاده نشده است

 جھانی، و ۀاند که تجاوز به کشورھا که نقض آشکار حقوق ملل و تخريب جامعيده و با عقل خود سنجيدهچشم خود د

 تنھا فقر و فالکت و بدبختی برای مردم ، دو جنگ جھانی استۀلگدزدن به دستآوردھای بشريت و تحقير ميليونھا کشت

 به ايران امريکائی که خواھان تجاوز امپرياليسم حال اگر باشند ايرانيان و گروه ھا. اين مناطق به وجود آورده است

  . باشند آنوقت بايد از آنھا به نام مزدور نام برد و آنھا را به مردم ايران معرفی کرد

 ه آن است که با بسيج مردم بکوشيم نيروئی در افکار عمومی ب ھدفش کنونی استۀ ضد جنگ که شعار عمدهمبارزه ب

مبارزه . جنگی در بگيردً اساساثيرات اين فشار مانع از آن شود که أ ايجاد نمائيم تا تضد توحش امپرياليسم و صھيونيسم

 کند و به بربرھای جھان ايفاء بازدارنده در انجام جنگ بايد بتواند نقش ، باددستھا از ايران کوتاه ضد جنگ و شعار هب

 با نابودی ايران و تخريب شرايط مادی افقتوم. ی برای آنھا خواھد داشتن گراۀجنگ ھزينبرافروختن آتش ماند که ھبف

 طبقاتی انجاميده و تمام دستآوردھای تا کنونی کارگران و مبارزات مدنی ۀ به نابودی مبارزًطبيعتازندگی زحمتکشان 

تجاوز به ايران . انجامدداری اسالمی میتقويت رژيم جمھوری سرمايهکند و اين امر تنھا بهمردم ايران را نابود می

 ايران، تخريب ۀ بلکه تقويت اين رژيم و نابودی صدھا ھزار ايرانی، تجزي،دف با سرنگونی رژيم ايران نيستمترا
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 اھائی از آنھا در عراق، افغانستان، يمن، سوريه و ليبي فالکتی است که با نمونه ومعادن و دستآوردھای مردم و آغاز فقر

  . رو ھستيمه روب

آنھا در . اند که موجب شرم ھر نيروی کمونيستی استای صادر کردهل بيانيهو بزد امريکاھمدست  چند سازمان ًاخيرا

سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی، پاسخی کوبنده به : "اندشرايط تھديد و تجاوز دشمنان ايران به کشور ما نوشته

ومتی و اپوزيسيونی  و نيروھای مختلف مدافع وضع موجود اعم از حکامريکاتھديدات و اعمال فشارھای امپرياليستی 

را ندارند به مردم ايران بگويند که خواھان تجاوز امپرياليسم به ايران  بزدلی اين عده در اين است که شھامت آن". است

آنھا . اند، بلکه برای ھرگونه خرابکاری آمادهھيچ اقدام مثبتی نخواھند کردنه تنھا  ضد تجاوز امپرياليستی هھستند و ب

 بلکه ، به ايران مقابله با متجاوز نيستامريکادھند که راه مقابله با تجاوز ن دروغ را رواج میميان مردم ايران اي

تھديدات و اعمال فشارھای امپرياليستی "؟؟ به "!!کوبنده"پاسخی گويا سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی است که 

کنند که اين اين است که به صراحت بيان نمیبزدلی اين عده در . ُھا مبلغ خيانت ملی ھستندآن. شودمیمحسوب " امريکا

برای سرنگونی : "آورند ما خود میۀآنھا در جای ديگر بياني. ستامريکاھمدستی با امپرياليسم ھمان " پاسخ کوبنده"

ما در اوضاع بحرانی کنونی، تبديل معنا . کنيم انقالبی جمھوری اسالمی و استقرار دولتی کارگری و شورائی مبارزه می

زير کشيدن ه  سياسی برای بۀ کارگر و اردوی انقالب و به پرچم مبارزۀِضمون اين سرنگونی به افق جنبش طبقو م

ھای مردم فريب اين است که آنھا در ی اين پرگوئیابازھم معن". کنيم داری تالش می جمھوری اسالمی و نظام سرمايه

 برای سرنگونی رژيم امريکا کنار امپرياليسم در ، به ايران استامريکاشرايط کنونی که شرايط تحريم و تجاوز 

جمھوری اسالمی و نه برای ممانعت از درگيری و جنگ مبارزه کرده و خواھان استقرار سوسياليسم با توافق 

  . دنھای اشغالگر ھستئیامريکا

ی نخواھد داشت ھای خود فروخته و ھمدست امپرياليستھا کاردر صورت پيروزی با اين گروه امريکا امپرياليسم ًطبيعتا

-نشاندگان خود به حکومت خواھد رسانيد ولی واقعيت اين است که اگر اين نيروھا انقالبی میو آنھا را به عنوان دست

را   مخالفان خودۀد تا ھموش که با ارتش تا به دندان مسلح وارد خاک ايران میامريکابودند بايد از تجاوز امپرياليسم 

حکومت " ولی اين مزدوران مطمئن ھستند که از .اسالمیداری سرمايهند تا جمھوری واھمه داشتد بيشتر ننابود ک

 ۀشوند که ما نيروھای طبق اين است که مدعی می.کنددفاع مینيز  امريکاآنھا امپرياليسم " سوسياليسم"و " شورائی

"  انقالبی رژيم جمھوری اسالمی کارگر با ھدف سرنگونیۀ برافراشتن پرچم آلترناتيو سوسياليستی طبق: "؟؟ با!!کارگر

در ايران ھستيم که گويا آلترناتيو سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی در زمان تجاوز " استقرار حاکميت شورائی"در پی 

" موھبت الھی" برای اين عده تجاوز امپرياليسم و صھيونيسم به ايران و گرسنگی دادن به مردم ايران ھمان .ستامريکا

  .ز و جنگ تحميلی عراق به ايران برای رژيم جمھوری اسالمی به ارمغان آوردمعروف است که تجاو

 به مقابله با تواند باشدو جز اين ھم نمی بينيم که ايرانيان ميھنپرست و کمونيستھای ايران که ميھنپرست ھستندپس می

گيری کنند شود جلوجعه منجر میکنند از وقوع جنگ که به فاامپرياليسم و صھيونيسم برخاسته و تالش می" ميھنپرستی"

تجاوز امپرياليسم و صھيونيسم به ايران " موھبت الھی" و "فرصت طالئی" مزدوران در پی آن ھستند تا از اين لیو

 دانسته و حامی "فرصت طالئی" را در خدمت اين امريکا آنھا تجاوز و تحريم ًطبيعتا. استفاده کرده تا آش خود را بپزند

در سراسر جھان با خرابکاری و تبليغات و ھمبستگی مردم است خود را در تمام مبارزات ضد جنگ آن ھستند و اين سي

 ضد جنگ، هشويم که يا با مردم ايران بخسته نمیآن ما بارھا گفته و از تکرار . اند ظھور رساندهۀرياکارانه به منص

برای " فرصت طالئی" و تجاوز به ايران و کسب تحريم و فالکت و يا با امپرياليسم، صھيونيسم و وھابيسم برای تحريم

    .آلترناتيو ديگری وجود ندارد. ايفای نقش ستون پنجم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  ٩٢٠١ سال مبر سپتـ٨١٣٩ ]ميزان[ مھر ماه٢٣۵بر گرفته از توفان شـماره 

  )توفان(راني حزب کار ایارگان مرکز

 

  

  


