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های تجارت جهانی در نيويورک، يکی از سخت ترين ساعات تصميم هيات سردبيری  روز انفجار برج غروب -اشاره
های سياسی ايران  بی شک همه احزاب و سازمان. ادثه و صدور بيانيه ای در اين ارتباط بودراه توده برای تحليل اين ح

کردند و هيات سردبيری و سياسگذاری راه توده نيز با همين  د را پيرامون اين حادثه منتشر میو جهان تفسير خو
را در زير می خوانيد اطالعيه آنچه . انگيزه رايزنی خود را با اعضای اين هيات در کشورهای مختلف سازمان داد

اين موضع گيری واکنش های مختلفی .  سپتامبر تنظيم و منتشر شد11ايست که در پايان اين رايزنی و در پايان روز 
 بلکه اساسا با چنين برداشتی مخالفت داشت و حتی ،نه تنها تائيدآميز نبود. پی داشت، که همه آنها تائيدآميز نبود در را

ای که به  آن مشی و نگرش تودهسير حوادث نشان داد که ! درک چنين برداشتی از حادثه راطلب کردنداز ما سند و م
 و به بيانيه ای تاريخی تبديل  را داد  به خطا نرفتهيات سردبيری و سياستگذاری راه توده جسارت تنظيم بيانيه زير
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  هياطالع

 رك و واشنگتن گذشتآنچه در نيويو
  ! است21قرن " رايشتاك"

  

  

  !استی امريكا جدی خطر حمله نظام
  
ازماندهندگان واقع  تی س ه تروريس رين حادث د  ی بزرگت ا باي اوز  امريك ت متج ا را، در حاآمي در امريك

  ! جستجو آرد
ورك و واشنگتن نشان مي              ه نيوي ه نظام      عمق جنايت و ابعاد تلفات حادث ه دولت نيم د آ ا،  ای ده مريك

  .است خود ايران ديدهی را در اطراف ايران و حتی نظامی ها ترين ماجراجوئي تدارك خونين
  

نبه               2001 سپتامبر   11بامداد سه شنبه     ا غروب سه ش ر ب ا، براب رين و    1380 شهريور    21 در امريك  بزرگت
  ! جای گذاشت آشته و مجروح بر انترين عمليات تروريستی در شهرهای نيويورك و واشنگتن هزار مهيب

رت             شبكه   رين   های عظيم تلويزيونی جهان، آه مرآز رهبری و هدايت آنها در امريكا و انگلستان است، حي آورت
های عظيم مرآز تجارت و وزارت    با ساختمان (!) اند   شده  شود ربوده   های مربوط به اصابت هواپيماهائی آه گفته مي         فيلم

ی آن گزارش       ها و ايستگاه    ام خبرگزاري تم. دفاع امريكا در نيويورك را پخش آردند       ز، در پ ان ني وئی جه های   های رادي
ه طرف                در نخستين واآنش  . گوناگونی را پيرامون اين رويداد پخش آردند       ائی انگشت اشاره را ب ها، چند سناتور امريك

ه            ا   های جاسوسی ان   آموز سازمان   ای دست  ايران گرفتند و سپس موج تبليغات پيرامون دست داشتن طلب گلستان و امريك
امور، در گوشه      طلبه. در افغانستان، به اتهام دست داشتن در اين عمليات شروع شد          " اسامه بن الدن  "بنام    ازآشور   ای م

  !چه رسد به توانی در حد حمله نظامی به وزارت دفاع امريكا! ای آه حتی خطوط تلفنی منظمی هم ندارد ويران شده
دك فاصله        ه      اي  به اين ترتيب، در ان ا حادث ان ب ه نخستين جمع       ، جه رو شد، آ ان    ای روب دی آن از زب جورج  "بن

من  . است  به ما حمله تروريستی شده    ! مردم امريكا « : ، رئيس جمهور امريكا خطاب به مردم اين آشور چنين بود          "بوش
ات را خواهم    دهم آه انتق  ام و به مردم امريكا قول مي باش آرده به ارتش امريكا در سراسر جهان اعالم آماده     ن عملي ام اي

  »!گرفت
د               ا را باي يس جمهور امريك رار  اين حادثه و سخنان رئ ان و ظهور          " (رايشتاك  " تك ان آلم ه آتش آشيدن پارلم ب

ين مناسبت          ) فاشيسم هيتلری در اين آشور     ه هم ر ب رن       و سخنرانی تاريخی هيتل رد؟      21، درآغاز ق ده  تلقی آ ه     آين ای ن
  .زده مردم جهان قرار خواهد داد  در برابر ديدگان حيرت پاسخ اين سئوال راچندان دور
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 نيويورك،  در سپتامبر11ای جز اين بگيرد، آه رويداد امروز،      تواند از اين رويداد نتيجه      هيچ عقل سليمی نمي     
ه و                سرآغاز فصل جديدی در تاريخ تجاوزات نظامی اياالت متحده در سراسر جهان و در درجه نخست منطقه خاورميان

د در خود سازمان               !  يج فارس خواهد شد    خل ز باي داد را ني ن روي ائي         سازماندهنده اي ديهای مافي اتي، گروهبن  -های اطالع
د و مي           . صهيونيستی امريكا جستجو آرد    ان خواب           آسانی آه با مردم آشور خود چنين آردن ردم جه رای م د، ب ائی   آنن ه

ائی را                  همانگونه آه هيتلر رايشتاك آشور خ     . اند  تر ديده   هولناك ه آشورهای اروپ ه نظامی ب ا حمل ويش را به آتش آشيد ت
ورك      ضمن محكوم آردن هر نوع عمل تروريستی در سراسر جهان         ! تدارك ببيند  دردی    و از جمله حادثه نيوي راز هم ، اب

ه           ع بينان انی آامل و واق ا، زم داد تروريستی در امريك ن روي زه       با قربانيان اي ه انگي وط ب ه واقعيت مرب ا  است، آ ن  ه ی اي
  .خواهند برای جهان رقم بزنند نيز با صراحت گفته شود ای آه بر مبنای آن مي رويداد و آينده

ت       ا، رقاب ديد امريك ه تش ادی رو ب ران اقتص ه       بح وی تجاوزگران ا و خ ا و امريك ين اروپ ذير ب ار ناپ ای انك ه
ي ا، م م امريك داد  امپرياليس ا از دل روي نگتن11رود ت ورك و واش پتامبر نيوي اوزات نظامی بزرگی را  س ات و تج  جناي

  ! بيرون آورد
ا از آشورهای              رئيس جمهور امريكا، خبرگزاري   " جورج بوش "بدنبال سخنان    ها و حتی برخی مقامات امريك

رده               ام ب د   ايران، عراق، ليبي، فلسطين و افغانستان بعنوان آشورهای حامی تروريسم ن اجراجوئي . ان د        م های نظامی جدي
رده شده                     مات آن بسرعت و از هر نظر فراهم مي        امريكا، آه مقد   ام ب ه آشورهای ن شود، در حقيقت امر و  در راس هم

ه                 را هدف گرفته  " ايران"در باال    ان ب است؛ حتی اگر بخشی و يا تمامی خاك افغانستان هم به بهانه مقابله با حكومت طالب
ن اشغال نظامي، در نهايت امر                اتهام دست داشتن در رويداد اخير نيويورك و واشنگتن اشغال شود،            ائی از اي  هدف نه

ران " د گرفت      " اي رار خواه ا ق ن صورت از سه طرف در محاصره نظامی امريك ه در اي از سوی نيروهای . است، آ
ن در                        تان و اي ق افغانس ارس و سپس از طري يج ف ا در خل اتو در شمال عراق، توسط نيروهای نظامی امريك امريكا و ن

ه  حالی است آه هيج نوع   ی جمهوری آذربايجان   - امنيت نظامی را از طريق مرزهای پاآستان و ترآي د انتظار   - حت  نباي
  ! داشت

از مي          آنچه آه بتدريج چشم    ه روی آن ب رانس سران                ها ب ه در حاشيه آنف ان است آ زرگ   7شود، هم  آشور ب
رار شد   صنعتی در سوئد از سوی امريكا به آن اشاره شد و در آنفرانس همين آشورها در ايتال   ز تك د   . (يا ني ه آني مراجع

  )109توده شماره  به سرمقاله راه
های نه چندان پنهان آسانی       های چنين خيزهای بلندی از سوی امريكا عليه تماميت ارضی ايران را دست              زمينه
ي      سازند، آه در تمام سال ما فراهم ساخته و مي  در داخل آشور   رای ب ر، بيشترين تالش را ب ار آر   های اخي دن آراء اعتب

ردم از        اعتنائی به خواست عمومی مردم ايران برای تحوالت، مقابله با ميليون            مردم، بي  ها جوان آشور، نااميد ساختن م
ه خارج از آشور         امكان تحوالت از درون و حاشيه حاآميت و          د ب د            تقويت امي ردم تقويت آردن ان اقشاری از م !  در مي

ه در       مذهبي - در صفوف مليستون پنجم دشمن را، نه در صفوف مردم، نه       ار، ن ه نگ د ده روزنام ها، نه در صفوف چن
د              اران نزديك محم اران و همك ه در صفوف آن دسته از              مجلس ششم، نه در ميان ي اتمي، بلك د جستجو        "خودي "خ ا باي ه

اجراجوئي       آرد، آه يگانه مشروعيت دولت، يعنی آراء مردم را در اين سال     ه م ا ادام د و ب ه هيچ گرفتن ته،    ها ب های گذش
  .های دخالت نظامی در امور داخلی آشور را گام به گام فراهم ساختند زمينه

بح  ا از ص ه امريك ناريوئی آ ي 11س رد، م روع آ رای آن را ش پتامبر اج ه   س تفاده از تجرب ا اس ا ب رود ت
قر سازد و سپس طرح        يوگسالوي، ابتدا در بخشی از يك منطقه و به بهانه مقابله با تروريسم جهانی نيروی نظامی مست                

  .تبديل ايران به موزائيك های آوچك را به اجرا گذارد
ه               زات نظامي، بلك يگانه راه خنثی سازی اين توطئه عظيم، نه اتكاء به نيروهای نظامی و تجهي

ام         ،به جلب حمايت ملی است و اين نيز ممكن نيست   ه در تم ائی آ اطع دست آنه اه سازی ق ا آوت  مگر ب
ائی خود            دههای اخير آوشي    سال درت مافي ران را از صحنه سياسی آشور خارج ساخته و ق اند مردم اي

  !را، حتی به قيمت تحميل جنگ داخلی و يا تجزيه خاك ايران حفظ آنند
  
  شورای سردبيری و سياستگذاری راه توده
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