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                                 پيام نوروزی حزب بمناسبت سال نو

                           نوروز خجسته باد     
نوروزی که مردم بايد همانند طبيعت جامه نو برتن کنند و خود . وز، اين عيد باستانی و ملی  مردم ايران فرا ميرسد بار ديگر نور

ليکن امسال نيز مانند سالهای پيش، سفره اکثر مردم شريف و آزاده ايران از برکت رژيم تاريک انديش . را با آن هماهنگ سازند
فقر و گرانی بيداد ميکند و حلقوم  مردم را .  نوروزشان همانند هرروزشان شده استجمهوری اسالمی خالی تر ازگذشته است و

حزب ما در آستانه نوروز هزار و سيصد و هشتاد وشش خورشيدی فرصت را مغتنم شمرده  به همه کارگران، به همه . ميفشارد
 زنان مبارز ايران، به همه خانواده های زحمتکشان، به همه فرهنگيان، به همه دانشجويان، به همه خلقهای ايران، به همه

جانباختگان راه آزادی، به زندانيان سياسی که پرچم مبارزه را دربيغوله ها و شکنجه گاههای رژيم بر افراشته اند و به همه 
 اسالمی  شاد باش می گويد  و برايشان درپيکار عليه رژيم جمهوری..... کسانيکه در راه آزادی و سعادت  ستمديدگان ميرزمند

.پيروزی آرزومند است  
درسال گذشته پيکار متحد کارگران، معلمان، دانشجويان، زنان ، جوانان و روشنفکران عليه رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

ن فرياد نان، مسکن، آزادی و عدالت اجتماعی  روشن تر و بلند تر از هرزما. ادامه يافته و رژيم را سخت به تکاپو انداخته است
  2 ادامه در صفحه .نواخته شد و ارکان رژيم پوسيده را به لرزه درآورد

 
                                                            ..................................  

 
 گزارشات تظاهراتهای ضد جنگ در آمریکا و کانادا و اروپا

  

 
  6 و 5 4 3 در صفحات  درمورد تظاهرات ضد جنگگزارشات هواداران  

 ..........................................................................................................................................    
                

       قطعنامه شماره 1747 شورای امنيت وتحریم های تازه عليه ایران را محکوم ميکنيم           
            

 روز به 60در این قطعنامه .  را عليه ایران به تصویب رساند قطعنامه جدیدی  به اتفاق آرا شورای امنيت سازمان ملل متحد
 .ازی اورانيم را متوقف کند درغير اینصورت با تحریم های بيشتری روبرو خواهد شدایران فرصت داده شده است که غنی س

اندونزی و قطر از اعضای غير دائم شورای امنيت خواهان تصویب قطعنامه ای درمورد خاورميانه ای،عاری از سالحهای 
 سالح کشتار ی پنهان نيست که نابودی بر کس.کشتارجمعی بودند که این پيشنهاد مورد قبول آمریکا و دیگر رقبا قرار نگرفت

 این قطعنامه ادامه  به واقع . مقررات و موازین بين المللی شامل حال دولت صهيونيستی اسرائيل نمی ميشود احترام بهجمعی و
 بدنبال اهداف شوم خویش در ایران و آمریکا.  دنبال ميشود حساب شده ایه صورتهمان سياست قلدرمنشانه آمریکاست  که ب

 تکه پاره کردن ایران را در سر دارد و با اشاره به فناوری هسته ای ایران ودالیل   کثيف نقشهامپریاليسم آمریکا . منطقه است
این تحریمها عليه مردم ایران .  اتمی ایران به تحریک و توطئه عليه مردم ایران ادامه ميدهدمورد خطرمضحک و غلو آميز در

ميليونها نفر درچهارمين سالگرد . عفریت جنگ و تجاوز امپریاليستی مردم ایران را تهدید ميکند. ادبل ان ایستقا است و باید درم
طلبانه آمریکا را را بشدت محکوم کرده  گفته اند و سياست جنگ نه اشغال عراق به تحریم و تهدید نظامی عليه  مردم ایران

  2ادامه درص  .  اند
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....ادامه قطعنامه  شورای   

 
.  موازین و مقررات امزیر پاگذاردن  تمامی شورای امنيت اقدامی غير قانونی و1737بنظر حزب ما این فطعنامه  همانند قطعنامه 

 با است تا درآینده آمریکا    اقدام سياسی از سوی  امپریاليسم این یک.  فاقد مشروعيت حقوقی استی  است و از این منظرت.پی
تحریم، توطئه، تحریکات مرزی، .  شرایط را برای تجاوز نظامی عليه مردم ایران آماده کند، های کذایی اشاره به همين قطعنامه

 ای است سياست مشخص و طرح ریزی شده....  و تهدید نظامی عليه ایرانر آبهای خليج فارسگسيل ناوگانهای غول پيکر جنگی د
   .  و در دراز مدت عواقب شومی را بدنبال خواهد داشتد ميگرداجرا  گام به گام عليه مردم ایران که توسط امپریاليسم آمریکا

 و زورگویانه و درراستای منافع امپریاليستها بویژه  استعماری اقدام ایران توسط شورای امنيت را یک تازهحزب ما تحریم
.امپریاليسم آمریکا ارزیابی ميکند و آن را بشدت محکوم ميکند  

 
این تحریم در دراز مدت همان سناریوی تغيير رژیم درعراق است که به دروغ رژیم صدام را همدست اوسامه بن الدن که گویا 

.ه و سرانجام به اشغال و قتل و غارت این کشور دست زدنددارای بمب اتمی و ميکروبی بود معرفی کرد  
 تشدید خفقان  در نيز دست وی را  سياست تحریم و تهدید نظامی درقبال ایران نتنها رژیم جمهوری اسالمی را تضعيف نميکند بلکه 

.باز ميگذاردسياسی و سرکوب جنبش آزادیخواهانه مردم ایران   
 ان همدست شورای امنيت1747 و 1737  حقوق بشر است و تصویب کنندگان قعطنامه هایکار آش عليه ایران نقض سياست تحریم

 حزب  از اینرو اند و ایران یم ارتجاعی جمهوری اسالمی درسرکوب کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و تمامی ستمدیدگانرژ
.را محکوم ميکند تحریمهای ضد انسانی قویا  اینما   

 
تجاعی  اوپوزیسيون  ایران وناسيونال شونيستهای رنگارنگ را که مشوق تشدید تحریم های اقتصادی و  ارحزب ما جریانات 

. تجاوز نظامی به ایران هستند را بشدت محکوم ميکند ودر افشای بی امان آنها دمی نخواهد آسود  
 

!ن المللی با مردم ایرانزنده باد همبستگی بي! تجاوز نظامی به ایران  به نه به تحریم نه                   
                                                             .................  

 
.....ادامه پيام نوروزی  

 
سال نو ونوروز درشرايطی فرا ميرسد که امپرياليسم آمريکا باارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت و تصويب قعطنامه 

م ايران و تهديد نظامی و اشغال ميهن ما نقشه شوم عراقيزه کردن ايران را در سرمی پروراند و گستاخانه بر طبل تحريم عليه مرد
و آقازاده های نورچشمی  و حفظ موقعيت خود " محترم" جمهوری اسالمی که تنها به منافع سرمايه داران و تجار. جنگ می کوبد 

 ای مردم ايران سوء استفاده کرده و تهديدات و زورگويی های امپرياليستی را می انديشد از حق قانونی و مسلم انرژی هسته
جمهوری اسالمی حق آزادی بيان و انتخابات، حقوق . وسيله زورگويی و استقرار خفقان و تشديد سرکوب آزاديخواهان کرده است

 و صهيونيسم حقوق بشروابتدايی ترين مطالبات زنان  و کارگران را حق و حقوق مسلم  مردم ايران نمی داند وهمسو با امپرياليسم
.توده ها را زير پا ميگذارد  

  
مردم ايران اميد و روشنايی  به بهبودی وضعيت خود درچارچوب رژيم جمهوری اسالمی نمی بينند و چاره ای جز تشديد مبارزه 

راه نجات مردم ايران اعم از کارگران، . ر ندارندعليه مستبدان حاکم و هوشياری و پيکار متحد عليه امپرياليستها و نوکران استعما
اين بيست و هشتمين نوروزی . راه برانداختن قهرآميز رژيم جمهوری اسالمی است.. زحمتکشان، معلمان، زنان و دانشجويان و

.است که مال های مفتخور و ارتجاعی بر مردم ايران تباه ميگردانند  
 از سرپنجه کارگران و زحمتکشان  دربند طلوع خواهد کرد، نوروزی که در آن از حزب ما ايقان دارد که نوروزخلقهای ايران

 سرآغاز دوران جديد اعتال مبارزه ضد رژيم سرمايه 1386پيکار کنيم تا نوروز . ظلم و ستم و فقر و تنگدستی اثری نيست 
.مردم ايرانباميد فراز آمدن نوروز . داری جمهوری اسالمی و ضد  جنگ وتجاوزامپرياليستی باشد  

 
 

! نوروزتان پيروزباد                                                 
!  سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی                          

! زنده باد سوسياليسم این پرچم نجات بشریت                                
!یاليسم آمریکا و نوکران ریز ودرشتش مرگ بر امپر                         

 
)توفان(حزب کارایران                                 

1385اسفند                                          
 
 
 

!  نوروزتان پيروز باد                                
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...گزارشات درمورد تظاهرات  
 

   مارس در آمریکا و کانادا17گزارش کوتاهی از تظاهرات ضد جنگ روز 
  

  
   مارس  در شهر واشنگتن17تظاهرات 

  
شبکه جهانی ضد جنگ بمناسبت چهارمين سالگرد حمله وحشيانه نيروهای نظامی امریکا و متحدینش به عراق  

 تظاهرات در مناطق مختلف آمریکا 500 مارس بيش از 20 تا 17بين روزهای . تظاهرات های متعددی را تدارک دید
 27 تمرکز این تظاهرات در شهر واشنگتن باشد وپيش بينی ميشد که همانند تظاهرات قرار بود که  نقطه. صورت گرفت

ژانویه جمعيت چند صد هزار نفری در واشنگتن گرد آیند و در راهپيمائی بسمت پنتاگون انزجار خود را از سياستهای 
رغم سرمای شدید و برف این راهپيمائی در شهر واشنگتن صورت گرفت و علي. جنگ افروزانه آمریکا ابراز دارند

زمستانی سنگين در ایاالت شمال شرقی آمریکا ده ها هزار نفر توانستند خود را به راهپيمائی اعتراضی واشنگتن 
 هواپيما و سفر ده ها هزار اتوبوس و اتوموبيل بسوی واشنگتن 800برف و هوای توفانی شدید پرواز بيش از .  برسانند

تظاهرکنندگان با .  هزار نفر در راهپيمائی واشنگتن شرکت کردند20شرایط، بيش از عليرغم این . را لغو کرده بود
روحيه قوی و عزمی راسخ بسوی پنتاگون راه افتادند و شعارهای خروج فوری  قوای اشغالگر از عراق ، ارتش امریکا 

 کره – کوبا -اد ، دستها از ایران را از عراق بيرون بکشيد ،  آمریکا از خاورميانه خارج شو ، دستها از ایران کوتاه ب
 لبنان ، – عرق - ، همبستگی با فلسطين 1شمالی کوتاه ، نه به تحریم و نه به تجاوز به ایران ، بوش تروریست شماره  

بر عليه امپریاليسم و نژادپرستی مبارزه کنيم ، اشغال عراق جنایت است ، ماشين جنگی را متوقف کنيد ، بوش و چينی 
در این تظاهرات بعضی از مادرانی که فرزندانشان . ه کشيده و خلع ید کنيد ، در سرتاسر راهپيمائی دیده ميشدندرا بدادگا

را در جنگ عليه عراق از دست داده اند شرکت داشتند و خواهان خروج فوری قوای اشغالگر از عراق و افغانستان 
م و عراق فرستاده شده بودند نيز در این تظاهرات ضد جنگ تعداد قابل مالحظه ای از سربازانی که به جنگ ویتنا. شدند

شرکت وسيع جوانانی که  با مشتهای گره کرده فریاد ميزدند که بوش و چينی را بدادگاه بکشيد  در . شرکت داشتند
ر د.تظاهرات در واشنگتن در روزهای یکشنبه و دوشنبه ادامه پيدا کرد.راهپيمائی واشنگتن بخوبی بچشم دیده ميشد 

 نفر از همه جای آمریکا و به هزینه 1000واشنگتن یک ضد تظاهرات هم ترتيب داده سده بود که جمعيتی حدود 
موسسات ارتجاعی ، صهيونيستی ، و طرفدار جنگ و غارت گرد آمده و شعارهائی در حمایت از بوش و جنگ در 

   نفری پليس دولتی از این جمع ارتجاعی نبوداگر حمایت چند صد. عراق سر ميدادند که توسط تظاهر کنندگان هو شدند
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...گزارشات درمورد تظاهرات  
  

 در صد مردم از بوش و سياستهای 80ایطی که بيش از در شر.   آنها حتی جرات بيرون آمدن از النه خود را هم نداشتند
او شدیدا متنفرند و خواهان خروج فوری ارتش آمریکا از عراق هستند تنها حمایت دولتی ميتواند این افراد نژادپرست و 

نه های ميدیا و رسا. دست راستی مافوق ارتجاعی را به ضد تظاهرات بياورد تا از نماینده خدا در کاخ سفيد حمایت کنند
جمعی بيشتر وقت خود را صرف گزارش از این ضد تظاهرات کردند تا اینکه مطالبات تظاهرکنندگان را بگوش مردم 

  .برسانند
طبق گزارشات ،  افرادی که نتوانستند به راهپيمائی در واشنگتن به پيوندند در تظاهرات محلی در شهر و منطقه خود 

  .شرکت کردند
 هزار نفر 40فرانسيسکو تظاهرات با شعارهای مشابه و هرکدام با جمعيتی بيش از در دوشهر لوس آنجلس و سان

  .شعار اصلی همه این تظاهرات خروج فوری آمریکا از عراق بود. برگزار شد
 نفر در تظاهرات شرکت 1500در شهر تورنتو حدود .  در کانادا هم راهپيمائی ضد جنگ در چندین شهر صورت گرفت

صلی این تظاهرات  خروج نيروهای امپریاليستی از عراق ، خروج نيروی نظامی کانادا از شعارهای ا. داشتند
افغانستان ، نه به محاصره اقتصادی ایران ، نه به جنگ عليه ایران ، دستها از ایران کوتاه باد  ،  خروج نيروهای 

انستانی ، ایرانی ، پاکستانی ، هندی ، در راهپيمائی  تورنتو ، فعالين عرب ، افغ. صهيونيستی از فلسطين اشغالی بود
  . وکردی شرکت داشتند

صد ها نسخه از بيانيه حزب را بزبان انگليسی بين مردم توزیع کردند و در چندین ) توفان(هواداران حزب کار ایران 
یم ژربحث و گفتگو با تظاهرکنندگان مواضع حزب را در مورد اهداف اشغال نظامی عراق توسط آمریکا ، در مورد 

ارتجاعی جمهوری اسالمی ، در مورد تحریم های اقتصادی و تهدیدهای نظامی امپریاليسم و صهيونيسم عليه ایران را 
در تظاهرات تورنتو ،  اکثر سخنرانان سياستهای امپریاليستی آمریکا در خاورميانه وعملکرد فاشيستی . روشن کردند

  .    آنها را شدیدا محکوم نمودندصهيونيستها در فلسطين و لبنان را افشا کرده و 
 

  در آمریکا و کانادا)  توفان(هواداران حزب کار ایران 
 2007مارس  21 

  
               ............................................................................                                

  
 

...تظاهرات ضد جنگ در سوئد  
 

در سوئد پيرامون  تظاهرات ضد جنگ بمناسبت چهارمين سالگرد اشغال عراق) توفان(گزارش هواداران حزب کارایران                       
 

                                  پر طنين باد فریاد صلح دوستان عليه جنگ افروزان ! 
                             

در چنان جوی گويا سرما نيست که . دگان فضا را  با احساسات پر شور خويش گرم کرده بودندهوا سرد بود ولی شرکت کنن    
  همراه با  والدين شان ، شور  و حال  هانو نهاالن در کاالسکهو بچه های کوچک قد و نيم قد -زن و مرد . داحساس سردی کني

 از بشريت تحت ستم  و مبارزه عليه سياست های جنگ در چنين فضای فرح بخشی؛ در دفاع. خاصی  به تظاهرات بخشيده بودند
 17 شنبهافروزانه امپرياليست آمريکا ، بمناسبت چهارمين سالگرد اشغال عراق و اعتراض به تهديدات نظامی عليه ايران در

 راه پيمائی   بهگرد آمدند ودست در استکهلم پايتخت سوئد در ميدان اتحاديه سراسری کارگران سوئدبيش از دوهزار تنمارس 
" آمريکا از عراق خارج شو " ، " نابود باد امپرياليسم آمريکا " شرکت کنندگان در طول راه پيمائی ؛ با شعارهای کوبنده؛ . زدند

. ، تجاوز بربرمنشانه عليه عراق را با فرياد های حق طلبانه و انساندوستانه خويش شديدًا محکوم کردند   
 سياست جنگ دراستکهلم  که همواره با برگزاری جلسات عمومی لحظه ای از افشای ) فان وت(  هواداران حزب کار ايران 

 امپرياليست ها  و بويژه امپرياليست آمريکا غافل نبوده ،  با الهام از سياست مرکزی حزب  که  تا کنون صدها مقالهطلبانه 
ارتگرانه امپرياليسم آمريکا به نگارش در آورده است ،  افشاگرانه پيرامون ماهيت جنگ افروزانه  و غ های  و اطالعيه-تحليلی

بيانيه حزب  در بيش از هزار نسخه .  مارس فعاالنه شرکت نمودند 17کسيون آدر " شبکه ضد جنگ " در همکاری صميمانه با  
خروج بی قيد    ايران، تجاوز نظامی به بهنه به  تحريم و نه " هواداران با حمل پالکارد و شعار هايی نظير. بين مردم پخش شد

نفرت خود را نسبت به امپرياليسم و جنگ " ، همبستگی با پيکار آزاديبخش  خلق عراق...و شرط قوای اشغالگر از عراق
      .وخونريزی ابراز داشتند

، در اين تظاهرات بيانگر خواست مشترک صدها " خروج بی قيد وشرط قوای اشغالگر از خاک عراق "     شعار محوری 
. ميليون آزاديخواهان  و صلح دوستان در سراسر جهان می باشد  که  در استکهلم نيز چون ديگر نقاط جهان طنين انداز گرديد 

 ، مشت کوبنده ای بود بر دهان ياوه گويانی  که  تجاوز بربرمنشانه آمريکا به عراق کدر عين حال تکيه بر اين شعار استراتژي
نه به جمهوری اسالمی " غين  و  بی ربِط ،  رومی دانند  و  در صدد بودند با همين شعار د" م دعوای بين دو قطب تروريس" را 

 که البته نه تنها صدايشان بلکه پرچم بی خاصيت ان. ، نه به جنگ، در کم رنگ نمودن اين شعار مرکزی ايفای نقش کنند "ايران 
ادامه ...تنها خاصيت اين جريانات سر در گم ؛. و نا پديد گشت در ميان صدها پرچم راستين ضد جنگ امپرياليستی  محو   نيز

5درص    
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...تظاهراتگزارش   

 
. نمی باشدت آمريکا از زير ضرب  مبارزان راستين ضد امپرياليستی  توهم پراکنی  و  خارج نمودن امپرياليسچيزی جز

مضحک اينحاست که اين عده با درغلتيدن در دام تبليغات اغواگرانه امپرياليسم امريکا رژيم جمهوری اسالمی را مسبب اصلی 
  .جنگ افروزی و تروريسم بين المللی در منطقه و جهان ارزيابی ميکنند

 اندک در ميان طنين هزاران تن گم بود  و چون تف سر باالئی  مصداق حال قورباغه ای را داشت  که در     براستی صدای اين
.    ابوعطا  را  ولی بی طنين سر می دادند گتخيل پنهان خويش  آهن  

ز جلوه های ، ا ايران و عراق ننده در اين تظاهرات  با  مردم ک تن شرکت  دوهزاربيش از     براستی همبستگی  و همدردی 
شرکت گنندگان با آگاهی از ماهيت سياست جنگ افروزانه امپرياليست آمريکا در تهديدات . فراموش نشدنی  اين تظاهرات بود 

، افق درک صحيح "همبستگی بين مردم عراق  با  ايران : " اقتصادی و نظامی اخير آمريکا عليه ايران ، با سر دادن شعار 
خويش در مبارزه  ما بين  تمدن  و بربريت  را بمعنای واقعی کلمه در معرض ديد همگان قرار دادند   و  بار ديگر  با صفبندی 

نه به جمهوری اسالمی ايران، نه به " شفاف و قاطع خويش پاسخ دندان شکنی  به طرفداران  شعار بی خاصيت  و بی ربِط ؛ 
شبکه " تند با اين شعار  که در مغايرت کامل  با شعارهای محوری واريون چند ده نفره  جرياناتی دادند  که  سعی داشحِ، "جنگ 

.        قرار داشت  خود نمائی کنند " ضد جنگ   
 

استکهلم  که از مجريان اصلی و برپا کننده اين تظاهرات بود  و طی " شبکه ضد جنگ "     جالب توجه است ؛ در حالی که 
اطالعيه ای  صريحًا  آمريکا  و اسرائيل را تهديد اصلی عليه ايران  اعالم نموده  و شعار مرکزی خويش را " آمريکا  از  عراق 

خود را " کمپين نه به جمهوری اسالمی ايران، نه به جنگ " قرار داده بود ،  ولی در مقابل  جريانی بی پرنسيب بنام " خارج شو 
 بی ربط و انحرافی خويش خود نمائی کند  و هم خود را داخل صف هزاران تن از برگزارکنندگان تظاهرات نمود  تا هم  با شعار

غافل از اينکه در هر دو صورت هم خود را رسوا می کند و هم .  جلوه دهد  ضد جنگ تظاهراتسازمانده ايرانيان و اينغ روبد
ر بيان گفته چرا که اگر اين حضرات  د. هد داستکهلم  تن مي" شبکه ضد جنگ " عليرغم ميلش درعمل به شعار های مرکزی 

را سر " نه به جنگ امپرياليست آمريکا " ، شعار " نه به جنگ " هايشان صادق بودنند ، حداقل در شعار مرکزی خويش بجای  
.           رو نمی کردند زانميدادند   و  دست خود را چنان ار  

  
منتهی به سفارت آمريکا می گرديد ، با  برگزاری    در پايان؛ راه پيمايان با تجمع خويش در ميدانی در نزديکی خيابانی  که  

نمايشی . نمايشی تمثيلی  که نمادی از صدها هزار کشته شدگان عراقی را در تابوتی  به معرض ديد همگان قرار داد، پرداختند 
. ر کشيديحقوق بشر به تصونمايشی  که به واقع امپرياليسم آمريکا را  بمثابه مظهر نقض کننده ابتدائی ترين . فوق العاده پر معنا 

و قرائت قعطنامه و سرودها و آوازهای انقالبی  نيروهای شرکت " شبکه ضد جنگ " اين نمايش با سر دادن شعارهای محوری 
. احساسات انساندوستانه شرکت کنندگان  ، با آرامش کامل  و با موفقيت  به پايان رسيد  وو همراه  با شور"  شبکه " کننده در 
ی ديگری  و با شور بيشتری شاهد برگزاری دا کنندگان  با عزمی راسخ  تظاهرات را به پايان رساندند  که در فرتظاهرات

 در زير ترجمه بخشی از بيانيه سوئدی حزب و همينطور .  باشند جنگ و تجاوز امپرياليستیتظاهرات با شکوه تری عليه 
:اده شد، از نظر خوانندگان ميگذردقطعنامه پايانی تظاهرات که به سفارت آمريکا تحويل د  

 بخشی ازبيانيه حزب
امپرياليسم آمريکا با شکستش درعراق اکنون صدای مهيب جنگ را عليه ايران به صدا درآورده است و با گسيل ".......... 

امپرياليسم .  دوناوگان بزرگ جنگی درخليج فارس و مستقر کردن پنجاه کشتی جنگی دربيخ گوش ايران به طبل جنگ ميکوبد
آمريکا با متهم کردن ايران به داشتن بمب اتمی و يا هدف توليد بمب اتمی و توسل  به تبليغات هيستريک عليه  ايران گرد و خاک 
.. عظيمی راه انداخته و اينها همه درحاليست که بازرسان آژانس هسته ای  کوچکترين اثری از توليد بمب اتمی درايران نيافته اند

امريکا مخالف همه مللی است که .  است که گزارشات بازرسان اتمی برای جرج بوش و دستگاه وی فاقد اهميت اندشايان توجه
همين بهانه های سالح اتمی و کشتار دستجمی رامی توان قبل . خواهان استفاده از انرژی هسته ای برای مصرف غير نظامی اند

 اتمی آمريکا شامل حال اسرائيل بعنوان قدرتمند ترين دولت بمب اتمی جاروجنجالهای. از شروع تجاوز به عراق مشاهده کرد
هدف آمريکا از اين خط و نشان کشيدنها، رام کردن و . نيز نمی گردد... درخاورميانه نمی گزدد شامل،حال پاکستان و هندو

ريکا دررقابت با اتحاديه اروپا، آم.... اطاعت بی چون وچرای رژيم ايران  و پيروی آن از سياست نظم نوين بوش درمنطقه است
سئوال اينجاست آيا کنترل ومهار ايران بدون تجاوز نظامی ..... چين و ژاپن به کنترل مستقيم چاههای نفت ايران نيازمند است

رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی با تمام جناحهايش تمايل شديدی برای سازش . بنظر ما چنين امکانی وجود دارد ممکن است؟
رژيم ايران نيز خود . همکاری رژيم با آمريکا را ميتوان دراشغال افغانستان و عراق مشاهده نمود.. با آمريکا نشان داده است

. بارها از اينکه آمريکا و متحدينش بدون کمک و ياری او نمی توانستند درعراق و افغانستان پيروزشوند بر کسی پنهان ننمود
. دولی بود که رژيم مزدور عراق را به رسميت شناخت و عليه جنبش مقاومت عراق اقدام نمودجمهوری اسالمی يکی از نخستين 

اما عليرغم اين همه خوشخدمتی ، آمريکا رژيم مالها را مسبب اصلی شکستش درعراق معرفی ميکند و اينهمه بر آن 
 که درعرصه بين المللی و منطقه ای دارد، بنظر حزب ما، درشرايط کنونی آمريکا بخاطر مشکالت عظيمی.............. ميتازد

اين تبليغات . توان حمله و اشغال ايران را ندارد، ليکن بايد سياست جنگ افروزانه و تبليغات زهراگين آن را جدی گرفت
ت اگر  آمريکا دردراز مدت موفق به تغيير رژيم ازدرون نگردد، دس. خطرناک يادآور ناقوس جنگ قبل از تجاوز به عراق است

به اقدام نظامی خواهد زد و اين عمليات درهمان چهار چوب تجاوز نظامی به عراق و افغانستان و يوگسالوی قابل بررسی 
داف سياسی، اقتصادی و استرتژيک خويش در ايران و منطقه است و دخالت او درامور امپرياليسم آمريکا دارای اه......  است

سرنگونی رژيم ارتجاعی مذهبی جمهوری اسالمی وظيفه . داخلی ايران ربطی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ندارد
ايرانيها ......... رسالت تحقق اين امر را دارندمردم ايران است و مردم ايران بدون ياری امپرياليستها  و با اتکا به نيروی خويش 

 را که منجر به سرنگونی نخست وزير ملی و منتخب ايران،  دکترمحمد مصدق گرديد را فراموش نمی 1953هرگز کودتای سال 
ودتا شاه مجددا با اين ک.  اين اقدام جنايتکارانه با همکاری آمريکا و انگليس عليه ملی شدن صنعت نفت ايران انجام گرفت. کنند

6 ادامه در ص ...برتخت سلطنت نشست و با توسل به ترور و سرکوب جنبش دموکراتيک مردم ايران را درخون خفه  کرد  
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...هراتگزارش تظا  

....ماهيت رژيم تروريستی ايران نبايد منجر به نابينايی ما در مورد اهداف استعماری و بربرمنشانه امپرياليسم آمريکا گردد  
 

  بيانيه با  شعارهای زير پايان ميگيرد
!خروج فوری و بی قيد و شرط آمريکا ازعراق  

  !"نه به تحريم، نه به بمب عليه ايران
........................................................................................................................................

. 
 قطعنامه پايانی تظاهرات که به سفارت آمريکا تحويل داده شد به قرار زير است.

  به آقای ميلس تيل بيوينس نماينده آمريکا در سوئد
.خود را از جنگی که توسط کشورشما در عراق  جريان دارد ابراز ميکنيمما تنفر عميق "   
تصميمات شورای امنيت سازمان . چهارسال پيش جنگی به رهبری آمريکا عليه عراق آغاز گرديد. 1

ملل، اجالس عمومی سازمان ملل و تظاهراتهای بزرگ جهانی عليه جنگ مورد بی اعتنايی بلند پايه 
جنگ تجاوزکارانه، ناقض پرنسيپها و . ياسی و نظامی آمريکا قرار گرفتترين مقامات رهبری س

.مقررات پايه ای اساسنامه سازمان ملل و جدی ترين ناقض پرنسيپهای داداگاه نورنبرگ است  
مسئولين سياست جنگی آمريکا با توسل به فاکتهای جعلی درمورد سالح کشتار دستجمعی درعراق تالش کردند .  2

.را به حمايت ازتجاوز به عراق  بر انگيزندافکار عمومی   
 تن درعراق جان باخته 30000حد اقل ) 2005دسامبر ( مطابق اسناد ارائه شده توسط رئيس جمهور آمريکا. 3
. نفر درجنگ عراق کشته شدند600000بيش از ) 2006اکتبر ( طبق آمار منتشره از نشريه پزشکی بريتانيا. اند  
ی تحت رهبری آمريکا در عراق، افغانستان و همينطور در زندانهای گوانتانامو تحت وحشيانه زندانيان در زندانها. 4

دهها هزار . کوچکترين پرنسيپهای انسانی درمورد زندانيان محترم شمرده نمی شوند. ترين شکنجه ها قرار ميگيرند
 اعالن داشته است که قوانين بين دولت آمريکا  مکررا. زندانی حق پی بردن به علل اتهامات  عليه خودرا ندارند

".سياست جنگ عليه تروريسم نمی گردند"  المللی و توافقنامه های ژنو شامل    
ما دولت آمريکا را  بخاطر نقض آگاهانه  پرنسيپهای سازمان ملل درمورد حقوق بشر مورد سئوال قرار ميدهيم . 5  
 ادامه اين وضعيت که با جنگ و اشغال عراق آغاز گرديد ما دولت آمريکا را  مسئول کشتار، شکنچه و ويرانی و.  6

ما همچنين دولت آمريکا را مسئول فاجعه بيش از دو ميليون پناهنده که مجبور به ترک عراق گرديده اند .  ميدانيم
.ميدانيم  

تما م اقدامات ما تظاهرکنندگان که دراينجا تجمع کرده ايم  می خواهيم که دولت آمريکا فوری و بی قيد وشرط به . 7
.جنگی خود در عراق پايان دهد و خاک عراق را ترک کند  

. ميگوييم نهما تظاهرکنندگان به جنگ عليه ايران و توسل به سياست  تهديد نظامی  بعنوان فشار به ايران، . 8  
بت ما باابراز مسرت  از افکار عمومی بزرگ ضد جنگ و مخالف سياست جنگ طلبانه بوش که امروز بمناس. 9

چهارمين سالگرد اشغال عراق درسراسر آمريکا عليه جنگ و اشغال عراق دست به تظاهرات ميزنند، درود 
.کامال موافقيم"  و محاکمه بوش" خروج فوری آمريکا از عراق" ما با  خواسته های آنها مبنی بر. ميفرستيم  

 
شبکه ضد جنگ :                                 سازمانده تظاهرات  

www.motkrig.org                                            
   

هيلسينگبورگ ، يونشوپينگ، لوند، لولئو،کريستيانستاد، کالسهم، اوسترسوند، مالمو، در ضمن در شهرهای 
ابهی با شعار محوری خروج آمريکا از نيزتظاهراتهای مشليسهکيل، گوتنبرگ، سوندسوال، وستروس، و واربرگ 

 .عراق و محکوم کردن هرگونه تجاوز و تحريم عليه ايران و دفاع از خلق فلسطين و لبنان و افغانستان انجام گرفت
شعارهای  اتخاذ شده توسط شبکه ضد جنگ درمورد عراق ، ايران ، افغانستان و لبنان شعارهای بايد تاکيد گردد که 

. می باشد و منطبق با مواضع حزب کارايران و جنبش بين المللی کمونيستی  اصولی استروشن و  
 
 

        در استکهلم) وفان ت( هواداران حزب کار ايران                                      
  2007 مارس 18                                                     

                               .......................................................                              
 
 
 
 
 

 ما خواهان خروج  فوری و بی قيد وشرط ارتش اشغالگر آمريکا  از خاک عراق هستيم
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   مارس17تظاهرات شکوهمند ضد جنگ و ضد تجاوز امپریاليستی در استکهلم شنبه 

...................................................................................................................................................  
 

 گزارش رفقای هلند درمورد تظاهرات زنان بمناسبت روز زن 
                  

  
   هلند– در شهر الهه 2007تظاهرات کارزار زنان در هشت مارس 

  
  در جامعه ای که زنان در اسارت بسر بردند مردان نيز آزاد نيستند                                        

  
  :دیگرموفق و تجربه پيگيری 

 نفر در این 600جمعيتی بيش از . شروع شد" الهه"در شهر " مالی فلد"ساعت دوازده ظهر روز پنجشنبه، تظاهرات از ميدان 
  .تگی خود را یکبار دیگر با روز زن به نمایش گذاشتندتظاهرات همبس

بار نيز زنان و مردان زیادی از کشورهای مختلف با مليت های گوناگون با شرکت خود در این تظاهرات ُسنت جدیدی را بجا  این
 از اتحاد عمل نيروها حمایت و همبستگی نيروهای سياسی ایرانی و خارجی و شرکتشان در این تظاهرات نشانی دیگر بود. گذاشتند

  .در برابر دشمنان طبقاتی و دسيسه سازان امپریاليسم
این سمبلی بود از زنان به قيد بند . پيشاپيش صف تظاهرات کنندگان زنی با چادر سياه و نقاب سفيد  زنجير به گردن حرکت می کرد

  .  ابتکار هنرمند مبارز گيسو شاکری تهيه شده بودکشيده در ایران و دیگر نقاط جهان ، این بخشی از نمایش خيابانی بود که به
 اهداف این تظاهرات را از طریق بلندگوها به گوش ،شعارهای تظاهرات اکثرأ به زبان هلندی و انگليسی داده می شد و مسئولين

  .مردم شهر می رساندند
... ریکا، دست امپریالسيم از خاورميانه کوتاه ودر مقابل سفارت آمریکا تظاهر کنندگان به انگليسی شعارهای مرگ بر امپریاليسم آم

این حرکت انقالبی زنان . را فریاد می زدند... نه به جنگ نه به تحریم، مرگ بر امپریاليسم .... دست امپریاليسم از ایران کوتاه باد
 هوادار خویش برپا می کنند و ایرانی کشيدن خط تمایز روشن ميان نمایشاتی است که امپریاليستها با پوشش سازمانهای غير دولتی

سازمانهای زنان مبارزی که مبارزه دموکراتيک و مبارزه برای کسب حقوق زنان را با مبارزه عليه امپریاليسم تجاوزگر و 
، مبارزه برای کسب حقوق این سبک مبارزه دسيسه های امپریاليستی را که مبارزه برای تحقق حقوق بشر. جنایتکار پيوند می زنند

یکی از زنان “ در توقف جلوی سفارت آمریکا، .رتيک را ابزاری برای مقاصد شوم سياسی خود ساخته اند خنثی می نمایددموک
 سخنانی در افشای جنایات آمریکا در خاورميانه به خصوص عراق و افغانستان ایراد کرد و تأکيد نمود در مقابل هرگونه مبارز

بعد از اتمام برنامه در مقابل سفارت امریکا تظاهرکنندگان .  مبارزه از پا نخواهيم نشستتجاوز امپریاليستی به ایران، لحظه ای از
  .مسير خود را به سوی سفارت جمهوری اسالمی ادامه دادند

در مسير تظاهرات اعالميه هایی بزبان هلندی پخش می شد و عابرین پياده و مردم کوچه و خيابان با تکان دادن دست اعالن 
  .کردندهمبستگی می 

در تمام طول راه پيمایی حضور زیادی از خبرنگاران و فيلمبرداران مطبوعات بچشم می خورد که مدام در حال تهيه خبر و 
  .مصاحبه با تظاهرات کنندگان بودند

ر آمد و در مقابل سفارت ایران گردهمآئی بر پا شد و نمایش خيابانی که به ابتکار و کوشش گيسو شاکری تهيه شده بود به اجرا د
سرود کارزار که اثری بی نظير از شاعر انقالبی مينا اسدی  و آهنگ محمد شمس است با صدای گيسو شاکری پخش شد و جمعيت 

  . همصدا با آواز خوان این سرود را که منشور مبارزاتی رهروان آزادی را در بر می گيرد خواندند
  

فاع از مبارزات زنان ایران پرداختند و به همبستگی بين المللی در تمامی در برنامه سخنرانی، سخنرانان از کشورهای مختلف به د
  .عرصه های مبارزاتی تأکيد ورزیدند
  9 و 8 ادامه در ص :سخنرانی به ترتيب ذیل برگزار شد
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  ...ادامه گزارش هلند
   آنيا سولن از حزب سوسياليست هلند-  1
   نماینده پالتفرم ضد جنگ هلند– 2
   چی دسی و از رهبران جنبش زنان در آلمان - ال- مونيکا گاردنر از رهبران ام– 3
   ایالم از فدراسيون کارگری ترکيه– 4
  ن ليال پرنيان از کارزار زنان ایرا– 5
   پينا از فدراسيون زنان آزاد– 6
   مينا اسدی شاعر مبارز تبعيدی– 7
   وجيهه از افغانستان– 8
   جانا از سازمان کارگران و دانشجویان ترکيه– 9

   ان لناردز مسئول بخش زنان حزب کمونيست بلژیک– 10
   

 مارس در ایران و پيام فعالين 8ن سازمانده فعاليت پيام جمعی از زنا. در فاصله سخنرانی ها تعدادی از پيامهای دریافتی خوانده شد
  .زنان حوزه بنفشه از شهر سقز و اربيل با ابراز احساسات شور انگيز جمعيت روبرو شد

  
دیروز، . اگر امروز مال جمهوری اسالمی، اگر دیروز مال این جنایتکاران بود: سخنرانی مينا اسدی شعری تازه  بود، او گفت

  .ل اونها، همه پس فرداها و آینده ها از آن ماستامروز و  فردا، ما
مرگ بر شما باد که خورشيد را در چشمان سه نسل نابود : سخنران سپس در افشای جنایات رژیم جمهوری اسالمی چنين ادامه داد 

ان کردید و گفتيد اینها مرگ بر شما باد که زنان را سنگسار کردید، زندانيان را کشتيد آویز. کردید و عواقب اش ادامه خواهد داشت
اما این را . مرگ بر شما باد که زنان آبستن را در زندان ها لگد کوب کردید، مبارزات مردم را سرکوب کردید. خودکشی کردند

ا به م. بدانيد ما به نيروی جوانان اميد بسته ایم، ما ميدانيم ریشه هنوز در خاک است، ما می دانيم دوباره جوانه می زند خواهد روئيد
ما می دانيم که اینها آن انقالب نيمه کاره را به . نيروی زنان و  مردان، کارگران، اموزگاران، مردم ایران ایمان داریم و باور داریم

  .                                                                                    سر انجام خواهند رساند
من از همينجا با مردم ایران تجدید عهد می کنم با بخش “: سخنانش ضمن تجدید عهد با مردم ایران چنين گفتمينا اسدی در پایان 
که هرگز از پا ننشينم من از همينجا از راهروهای تنهایيم، از تاریک ترین نکته تبعيدم با همه کارگران، با همه : کوچکی از شعرم

.  تجدید عهد می کنم که تا در بر این پاشنه می چرخد در نگاهم به جهان تجدید نظر نکنمزنان ، با همه آموزگاران، با همه تبعيدیان
  .مرگ بر جمهوری اسالمی باد، زنده باد زندگی و زنده باد مبارزات بر حق مردم ایران ، درود بر شما

اخله گر و معترض در تغيير  مارس نماد حضور زن آگاه، مد8روز : در خاتمه برنامه، قعطنامه کارزار زنان چنين شروع شد
به . سرنوشت خود و نيز سمبل همبستگی و مبارزه زنان عليه کليه اشکال ستم و استعمار ُمبتنی بر جنسيت در عرضه جهانی است

همين منظور شرکت کنندگان در این مکان گرد هم آمده ایم تا پژواک فریاد ميليون ها زن تحت ستم نظام سرکوبگر ُقرون وسطایی 
ی اسالمی را از یک سو و نيز صدای اعتراض صدها هزاران زن آواره در پی جنگ تجاوز گرانه امپریاليست های مدعی جمهور

حقوق بشر در عراق و افغانستان از سوی دیگر و در شرایط بسيار حساس و بحرانی بوجود در منطقه خاورميانه و در سطح بين 
  .المللی باشيم

  . شدندارزار فرا خوانددر پایان  همه به شرکت در جشن ک
سپس ویدا آوازخوان مقيم هلند به . ميترا آغاز شد و با شعر های زیبای، زیبا کرباسی ادامه یافت" رقص آزادی"این جشن با برنامه  

خاطرات .... همراه سنتور عليرضا و دف جعفر اميری چند ترانه اجرا کرد که ترانه های سراومد زمستون، زده شعله در چمن 
سپس موسيقی آذری اجرا شد، در ادمه برنامه  گيسو شاکری با ترانه های دلنشين، . ای انقالب را در ذهن حاضران زنده کردروزه
  . شور و حال  دیگری به کارزار بخشيد" دایه دایه وقت جنگه " بویژه 

  .برنامه شب با خواندن پيام های مختلف به پایان رسيد 
هلند گزارش خبری همراه با  ده ای در مطبوعات اروپایی داشت از جمله تلویزیون وستتظاهرات کارزار زنان انعکاس گستر

همزبان با تظاهرات مصاحبه  هایی با فعاالن سياسی و زنان  مبارز شرکت کننده در تظاهرات . مصاحبه های مختلف را پخش کرد
. فيلم برداری این برنامه را شکيب و م . تکهلم پخش شداس" اینترنتی همصدا "توسط پویان انصاری انجام شد که مستقيمأ از رادیوی 

  .معمار به عهده داشت
   

  .ما دست همه را به گرمی می فشاریم و آرزو ميکنيم که صفوف زنان و مردان مبارز روز بروز گسترده تر و مستحکم تر شود
  

  تجربه ای دیگر از کارزار 
شرکت . ر خطوط تمایز از همه مدعيان دروغين مدافع حقوق زنان بودبيانگ" الهه" مارس در 8تظاهرات زنان مبارز در روز 

فعال مردان در کنار زنان بيانگر تجربه ایست از آگاهی طبقاتی که رهایی زنان و حتی مردان بدون رفع ستم طبقاتی ميسر نخواهد 
ردان آزادیخواه و مدافع حقوق زنان از شرکت زنان و م. در جامعه ای که زنان در اسارت بسر بردند مردان نيز آزاد نيستند. گشت

  . سایر کشورها بيان گویایی است از روح همبستگی بين المللی در راه مبارزه عليه تبعيض جنسی و ستم طبقاتی
. امروزه حمایت از حقوق زنان نمی تواند جدا از حمایت از حقوق کارگران، زحمتکشان و خلق های تحت ستم صورت گيرد

قوق زنان نمی تواند رنگ و بوی مبارزه ضد امپریاليستی و ضد تجاوزگری و بربرمنشی استعمارگران نوین امروزه حمایت از ح
حمایت کارزار از مبارزات بر حق زنان، آموزگاران، دانشجویان و کارگران داخل کشور قوت قلبی است به مبارزان . نداشته باشد

پيوند این مبارزات می تواند در خدمت اعتالی مبارزات توده ها برای رفع ستم داخل کشور که بدانند در این کارزار تنها نيستند و  
اطالعيه و بيانيه های زنان کارزار نسبت به سال پيش، روشنتر، دقيق تر و جهت گيری درستی را در مجموع .طبقاتی قرار بگيرد

هوری اسالمی در گرو  مبارزه با امپریالسيم از آنجایی که تحليل شرایط حاضر طلب می کند که سرنگونی رژیم  جم. در بر داشت
  9ادامه درص  ..باشد و از بستر
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  ....ادامه گزارش هلند
  

 ما بگذرد لذا صدای افشای سياست های امپریاليستی و صهيونيستی در منطقه به  مبارزه عليه تجاوزگران احتمالی به ميهن
خصوص در عراق، لبنان، فلسطين و افغانستان و افشا و محکوم کردن سياست های تجاوز کارانه امپریاليستها به ویژه امپریالسيم 

  . جهانيان رساندجهانخوار آمریکا در حمله احتمالی به ایران را می باید با صدای رسا به گوش
  
  
  

تظاهرات زنان نشان داد که حتی ایرانيان در تبعيد که داغ ضربات جمهوری اسالمی را بر پيکر خود دارند حاضر نيستند بر زیر 
استقرار دموکراسی و “سند ننگين تجاوز به ایران از جانب امپریاليستها به بهانه سرنگونی رژیم نکبت بار جمهوری اسالمی و 

سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی وظيفه مردم ایران است و این سرنگونی در شرایط تجاوز .  امضاء بگذارند“بشرتحقق حقوق 
این است که مردم ایران خط . امپریاليستی از متن یک مبارزه ملی و ضد امپریاليستی عمومی عليه دشمن متجاوز خواهد گذشت

امپریاليستی خواهند کشيد و مانع خواهند شد که تاکتيکهای نادرست فاصلی ميان جبهه عمومی و گسترده مقاومت ملی و جبهه 
  .  شتابزده در جبهه وسيع مردمی خللی وارد آورد و امپریاليستها را در نقشه های شوم خویش موفق گرداند

و " مخملی"نقالبات همراه با اتخاذ چنين سياستی دمی غافل نباشيم که دسيسه های امپریاليستی را در اشکال مختلف خود از قبيل ا
که توسط کارگزاران محلی خود به اجرا در می اورند افشا و در مقابل هرگونه دخالتگری .... و" حقوق زنان"حمایت از 

  .امپریاليستی ایستادگی کنيم
    

   
  هلند ) توفان ( هواداران حزب کار ایران                                                 

  2007 مارس                                                                 
  

      .............................................................................................................................................................  
            

 
 
 
 
 
 
 

  سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی! زنده باد سوسياليسم این پرچم نجات بشریت!  
 
 

   بياد پوران بازرگان
اين زن فرهيخته ... اطالع يافتيم که پوران بازرگان از ميان ما رفت! با اندوه فراوان 

پوران بازرگان کسی بود که بيشترين قسمت عمر خود . و انقالبی در تبعيد درگذشت
... ا صرف مبارزه ای روياروی در قبال رژيمهای اختناق و سرکوب در ايران کردر

دشمن استبداد و استعمار، يار و غمخوار قديمی مردم ايران، دوست و همراه 
خلقهای عراق و فلسطين اشغالی بود و با اشغالگريهای صيهونيسم و امپرياليسم در 

.  يادش گرامی باد–خاور ميانه سر ستيز داشت   
  درگذشت این زن فرهيخته و انقالبی را) توفان(                 حزب کار ایران

                   به مردم ایران، به خلقهای در بند و به همه دوستداران صلح و
 .                  آزادی در سراسر جهان تسليت ميگوید

 
  )وفانت(                                        حزب کار ایران 

          2007  مارس 10                                                      
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 گسترش تحریکات امپریاليستی 
 

از سوی  ما با خطر فزاینده ای“: کات فزاینده عليه ایران جرج بوش در گزارش ساالنه خویش در ارتباط با تحری
این ها در تالش چيره شدن بر خاورميانه . ، رو برو هستيم قرار دارندخصومت با آمریکادر افراطی های شيعه که 

  از سوی این کشور حمایتهللاتروریست هایی نظير حزب ا. بسياری از آنها از سوی رژیم ایران هدایت می شوند. هستند
ممکن است . افراطی های سنی و شيعه دو روی خطر اقتدارگرائی هستند“ :وی افزود. “مالی و نظامی می شوند
، دمکراسی در خاور ميانه را از بين ببرند و به سالح کایی ها را بکشندیآنها می خواهند امر... شعارشان متفاوت باشد

  .“ ها از پای در آورند، انسانهایی دست یابند که بتواند در مقياس وحشتناک تری
  

جرج بوش برای اینکه مخالفينش به سالحهای مورد نظر دست نيابند ميلياردها دالر اسلحه به عربستان سعودی و امارات 
از مخاذن نفت و “ پاتریوت“متحده عربی فروحته است تا با نيروی هوائی خویش و استقرار موشکهای زمين به هوای 

 این تسليحات سرسام آور در جهت تقليل فشار نظامی ایران است تا به .  محافظت کندحمله احتمالی ایران به آنها
در این عرصه نيز تو قادر . تجاوز به چاههای نفت را از کله ات خارج کن“ خيال خام“جمهوری اسالمی بفهماند که 

  .نخواهی بود به ما ضربه کاری وارد آوری
امپریاليستها ایران را . ی یابد و عرصه بر رژیم ایران تنگ و تنگتر می گردددامنه فشار امپریاليستها به ایران گسترش م

، ، سياسی، مالی، نظامی، تحریکات داخلی، روانی، فرهنگیبا یک برنامه منظم و حسابشده و گام به گام از نظر تبليغاتی
 در ميان حاکميت به تفرقه .، ابزارهای قدرت وی را یک بيک از وی باز می ستانند به بن بست کشانده انداقتصادی

سياست تهدید تا لبه پرتگاه جنگ . متوسل می شوند تا رژیم را به زانو در آورند و آماه دادن حداکثر امتيازات گردانند
  .سياست آمریکاست و به قول وزیر اسبق دفاعش رامزفلد با رژیم ایران باید با طپانچه سخن گفت

آنها با جو تهدید عليه ایران . ناک و قابل انفجار آمریکا وحشت زده شده اندمتحدین امپریاليست آمریکا از فشار خطر
موافق بوده اند ولی وضعيت طوری شده که آمریکا آنها را بدنبال خویش می کشد و آنها ابتکار عمل را بدست آمریکا 

و با اروپائيها کنار آید تا این است که به رژیم جمهوری اسالمی فشار می آورند که هرچه زودتر تسليم شود . داده اند
آنها در گفتار خویش در کنفرانس امنيت در مونيخ تکيه را بر دیپلماسی گذاردند و . ماهی را از هر جا بگيری تازه باشد

  .نسبت به وضعيت خطرناکی که پدید آمده است هشدار دادند
تک خالهای خویش را در نتيجه سياستهای مردم ایران شاهدند که امپریاليستها در آستانه تهدید به تجاوز به ایران 

ارتجاعی و احمقانه مالیان در ایران از انبان دسيسه های خویش بدر می آورند و مالها بدلی ندارند که در مقابل آنها رو 
ت آنها در این مسير اشتباه و بازنده مدتهاست که طی طریق کرده اند و یک امروز و به فردا قادر نخواهند بود سياس. کنند

فشار امپریاليستها مالها را بر ضد منافع . کسی این تغيير سياست را نيز از آنها نخواهد پذیرفت. خویش را تغيير دهند
آنها نه تنها از غنی سازی اورانيوم دست می کشند به همه خواسته های تحميلی بی . ملی ایران بهر خيانتی می کشاند

آنچه که برای آخوندها مفهومی ندارد منافع و غرور ملی مردم . واهند دادپایان امپریاليستها و صهيونيستها نيز تن خ
  .کشور ماست

       
تحقق آزادی همه . رژیم جمهوری اسالمی یا باید تسليم شود و یا باید به مردم ایران تکيه کند که اینهم در ماهيت او نيست

 برسميت ،، آزادی مطبوعات و آزادی بيانصنفیاحزاب و سازمانهای سياسی و اتحادیه های  آزادی ،زندانيان سياسی
و غيره ... ،  احترام به حقوق مليتهای ایران و جدایی دین از دولت و آموزش زنان و مرداناصل تساوی حقوق  شناختن

در ماهيت رژیم سفاک جمهوری اسالمی نيست و لذا رژیم  چاره ای جز تسليم و کنار آمدن با امپریاليسم پيش روی خود 
رژیم با سرکوب وحشيانه مردم و به زندان انداختن دگراندیشان و گسترش جو ارعاب و ترور در کار تشکيل . يندنمی ب

یک جبهه گسترده ضد امپریاليستی و مردمی برای مقابله با تجاوز دشمن سفاک و خونخوار جلوگيری کرده و در امر آن 
د و چه نخواهد در صورت تجاوز به ایران بطوریکپارچه بر ليکن مردم ایران چه این رژیم مرتجع بخواه. اخالل می کند

این جبهه جبهه مقاومت . جبهه مردم ایران روشن است. خواهند کردضد متجاوزین خواهند ایستاد و از حقوق خود دفاع 
تنها راه این . باید آنها را در درجه اول ازا یران اخراج کرد. گسترده در مقابل تجاوزگران و استعمارگران خارجی است
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی تنها در متن یک مبارزه . پيروزی و در هم شکستن دسيسه های امپریاليست آمریکاست

 . شعارهای دیگر حرف مفت است. گسترده ضد تجاوزگران مقدور و واقعبينانه و عملی است
 
   

 
                      

 
 

                دست امپریاليستها از ایران ومنطقه کوتاه باد!               
                                                


