
 

 

 

تحلیلی بر نظریه سازمان فدائیان اقلیت در نفی مبارزه استقالل طلبانه ملت 

 (1)فلسطین و نتایج ارتجاعی آن

یکی به نعل یکی به میخ برای حمایت 

 ز صهیونیسم و امپریالیسمشرمگینانه ا

 ژورنالیسم بورژوائی و نه سیاست کمونیستی

خود مقاله ای تحت  436اخیرا نشریه کار ارگان سیاسی فدائیان اقلیت در شماره 

" شوند یم لیتجاوزات اسرائ یهمچنان قربان نیمردم فلسط"                 عنوان  غلط انداز 

هن خواننده متبادر منتشر کرده است که در درجه نخست این تصور باطل را به ذ

می کند که گویا این جریان سیاسی مدافع مبارزات استقالل طلبانه ملت فلسطین 

این نوشته اساسا . است، در حالیکه این مقاله در ارتجاعی بودن خود بی نظیر است

ملهم از تئوری های خاخام بزرگ منصور حکمت و جنگ تمدنهای ساموئل 

روش تحلیل طبقاتی کمونیستی، بلکه به هانتیگتون صهیونیست است که نه به 

روش بورژوائی و ژورنالیستی با سرهمبندی مطالب متناقض و حمایت موذیانه از 

صهیونیسم و با وصله پینه کردن مسایل نامربوط به موضوع، برای پر کردن 

نگارنده . صفحه کاغذ و فرار از رک گوئی کمونیستی، برشته تحریر در آمده است

اله را با چاشنی رژیم جمهوری اسالمی نیز آراسته تا شاید حزب با حسابگری، مق

ما از این شانتاژ تارنمای اقلیت به هراس افتاده و به تشریح اندام این مقاله سراپا 

 .ولی زهی خیال باطل. ارتجاعی نپردازد

در مورد هر بخش از این مقاله و در مورد هر عبارت سرهمبندی شده و متناقض 

الت متعدد نوشت، ولی این مقاله ارتجاعی و ضد انقالبی و آن می توان مقا

اقلیت همواره به سبک                                                 صهیونیستی از آن نمونه مقاالتی است که نشریه کار  

ژورنالیستی بدون دادن رهنمود به خواننده، تنها با بیان رویدادها و سرهم بندی آنها 

خاصی را به می نویسد و با استفاده از روشهای حقوقی و نه سیاسی، سیاست 

پیروان و خوانندگانش القاء می نماید که مطمئنا این سیاست بازی قادر نیست مانع 

سراپای مقاله یکی . شود تا کسانی را که با مغز خود می اندیشند به سکوت وادارد

به نعل و یکی به میخ زدن است و خواننده سرانجام نمی فهمد که وظیفه نیروهای 

 4 ادامه در صفحه...فلسطین در این شرایط  وظیفه خلقانقالبی در داخل فلسطین، 
 

 

قاتالن پاتریس لومومبا قهرمان 

 آفریقا را محاکمه کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دسامبر امسال با اعالم جرم فرزند پاتریس لومومبا بر ضد مقامات عالیرتبه 

بلژیکی که در قتل پدرش دست داشته اند، حماسه مبارزه این قهرمان آفریقا زنده 

 7ادامه در صفحه ...  .شد

 

 

 

 
 

ـپـیوندیدب ، حزب طبقه کارگر ایران(توفان)به حزب کار ایران  
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 دیای جهان متحد شویتارلپرو
 

 توفان
 

 ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

 

خود ستائی تهوع 

 آور

نروژی نوبل در اسلو در روز جمعه کمیته 

 2332ماه مهر  11مطابق  1121اکتبر  21

دیه اروپا جایزه نوبل صلح اعالم کرد که اتحا

اروپا در  هیخدمات اتحادشش دهه خاطر را به 

 .دریافت می کند یراه صلح و دمکراس

این تصمیم کمیته نروژ، سیلی از تمسخر بر 

خنده دار این . لبان مردم جهان جاری ساخت

است که دست اندرکاران این خودستائی تهوع 

آور کارشان به مصداق آن شیخ است که از 

کرده خود می خندید و احساس هنرمندی  کار

مدتهاست که مردم جهان با چشم خود . می کرد

جوایز "دیده اند و شاهد بوده اند که این گونه 

به ابزاری تبلیغاتی و سیاسی برای " جهانی

مردم . تحقق نیات استعماری بدل شده است

دیده اند که اوبامای جنگ طلب و متجاوز 

به فردریک دو  .جایزه صلح دریافت می کند

کالرک رئیس جمهور آفریقای جنوبی در 

جایزه صلح  2333دوران آپارتاید در سال 

دادند و یا رهبران دولت فاشیستی و اشغالگر 

اسرائیل از جمله آقای مناخم بگین تروریست 

، و 2391تحت تعقیب و مشهور، در سال 

آقایان شیمون پرز و اسحاق رابین دو 

 2336ت در سال جنایتکار مشهور صهیونیس

مورد تفقد این کمیته قرار گرفتند و بیکباره 

این کمیته چه . صلح طلب از کار در آمدند

هنری کیسنجر وزیر . معجزه هائی که نمی کند

خارجه اسبق آمریکا که در زمان مسئولیت 

خود از حامیان بمباران الئوس و کشتار مردم 

این کشور بود و در کودتای جنایتکارانه شیلی 

قتل عام مردم آن دیار دست داشت و از و 

پینوشه ی قاتل حمایت می کرد، یکی دیگر از 

 2ادامه در صفحه ... برگزیدگان دریافت
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 ...خود ستایی تهوع آور
جایزه نوبل صلح، . این جایزه سیاسی است

یک جایزه صرفا سیاسی است و اهداء آن 

کمیته . فقط با نیات سیاسی صورت می گیرد

نوبل صلح نقش کشیشی را ایفاء می کند که 

گناه کاران را به پاس عدم اعتراف 

از  به گناه، غسل تعمید می دهد و

هر گونه گناه مبرا می سازد تا با 

خیال راحت به جنایاتشان ادامه 

البته گاه و گداری نیز افرادی . دهند

مفتخر می کنند " افتخار"را به این 

که صاحب نام نشانی بوده در نزد 

ولی . افکار عمومی محبوبیتی دارند

این محبوبیت باید پوششی شود تا 

 . جنایات جنایتکاران را بپوشاند

البته در این نمایش مشتی ایرانی 

متعلق به انقالب مخملی نیز شرکت 

دارند که از مزایای هتلهای درجه 

یک و مخارج مسافرتهای عدیده به 

بهانه شرکت در دوره های 

کارشناسی حقوق بشر و یا روزنامه 

نگاری در لندن و سایر شهرهای 

برخوردارند، ... اروپا  و یا در دوبی و

بزرگ آنها را در تصاویر کوچک و 

نشریات امپریالیستی برای عوامفریبی چاپ 

این ایرانی های خود فریب واقفند . می کنند

که اگر دهان باز کرده تجاوز امپریالیستها به 

ایران را محکوم کرده، از حق قانونی ایران 

در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 

دفاع نموده، محاصره اقتصادی ایران و 

دادن به مردم ایران را جنایتکاری گرسنگی 

علیه بشریت دانسته و محکوم نمایند و یا 

 کاسبکارانهاینکه به امر تحقق حقوق بشر 

برخورد ننموده، آنرا جهانشمول دانسته و 

نقض آنرا توسط صهیونیستها و امپریالیستها 

در فلسطین و افغانستان و عراق محکوم 

رجه کنند، دیگر از اطاقهای راحت هتلهای د

یک و پولهای همراه جوایز بنیادهای 

صهیونیستی، از -مشکوک امپریالیستی

ضیافتهای گرانقیمت با صرف شامپاین و 

قرقاول و خاویار انتشار نام و نشان بی 

اهمیتشان در نشریات امپریالیستی خبری 

آسته آسته راه "آنها آموخته اند که . نیست

ها  این ایرانی".  بروند تا گربه شاخشان نزند

از آن نوع ایرانی هائی هستند که آنها را الی 

پوست پیاز می خوابانند تا به موقع از آنها 

حزب . برای اسارت ملت ایران استفاده کنند

ما بارها اعالم کرده است که برای مبارزه 

با این تاکتیک امپریالیستی تنها یک راه 

وجود دارد و آن اعالم موضع روشن کسانی 

ز را به دست می آورند، است که این جوای

اعالم موضع بر این مبنا که نشان دهد آنها 

حاضر نیستند شرافت و غرور ملی خویش 

را برای دریافت این نوع جوایز به فروش 

آنها باید به صراحت خط تمایز . برسانند

خویش را با ریاکاری امپریالیستها و یا 

طفره رفتن از . صهیونیستها نیز روشن کنند

ذیرش همدستی با دشمنان بشریت این امر، پ

این جوایز نه برای . و مردم ایران است

ایران و نه برای آنها افتخاری خلق نمی کند 

و سرانجام مانند لکه ننگ همکاری با 

بنیادهای مشکوک در تاریخ زندگی آنها می 

این افراد اگر فرصت طلب و . ماند

خودفروخته نباشند می توانند در سخنرانی 

خود مواضع سیاسی مردم ایران تشکر آمیز 

را در نفرت از جمهوری اسالمی، 

این است . امپریالیسم و صهیونیسم بیان کنند

 .مالک تمیز سره از نا سره

ظاهرا باید چنین باشد که اعطای جایزه نوبل 

صلح به سیاستمداران و آنانی که در 

سرکوب مردم جهان و انسانها شرکت داشته 

بشر مغایرت داشته اند، با روح تحقق حقوق 

باشد، ولی این دم و دستگاه تبلیغاتی اروپائی 

از آن جهت ساخته نشده است تا به رهروان 

راه آزادی و استقالل و دموکراسی و خدمت 

به انسانیت خدمت کند و از آنها تجلیل به 

عمل آورد، این دم و دستگاه را ساخته اند تا 

از آن به عنوان ابزار مبارزه ایدئولوژیک 

برای فریب افکار عمومی و مبارزه در 

در گذشته . عرصه جنگ روانی استفاده کنند

پاره ای سازمانهای بین المللی این جوایز را 

دریافت کرده بودند و نوع فعالیت و نام آنها 

حداقل جای شک و تردیدی را باقی می 

گذارد که تناسبی میان دریافت جایزه نوبل 

این سازمانها صلح و فعالیتهای عام المنفعه 

دفتر : آنها عبارت بودند از. وجود دارد

دایمی صلح بین الملل، صلیب سرخ جهانی، 

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور 

  پناهندگان، سازمان یونیسف و سازمان بین

ولی تصمیم اخیر کمیته نوبل  ،المللی کار

نروژ این تناسب ظاهری را بدور انداخته و 

ار گذارده و بی محابا رودربایستی را به کن

تصمیم به عوامفریبی و تطهیر امپریالیسم 

 .اروپا گرفته است

پس از این خودستائی که اقدامی صرفا 

عوامفریبانه و سیاسی است و تالش دارد در 

شرایط بحرانی کنونی، پرده ای بر جنگ 

طلبی و تجاوزکاری استعمار گران کهن و 

یل امپریالیستهای نوین اروپائی بیفکند، س

 .خودستائی از سران این کشورها آغاز شد

نوبل آمده است که  ینروژ تهیکم حیتوض در

 شاهنگیگذشته پ یها  اروپا در دهه هیاتحاد

در قاره  یو آشت یصلح، دمکراس شبردیپ

نوبل وجود  تهیبه گفته کم. اروپا بوده است

از  تواند ینم یکنون یمشکالت اقتصاد

 .هداروپا بکا هیخدمات اتحاد تیاهم

پارلمان اروپا در  سیشولتس، رئ نیمارت 

 یواکنش اعالم کرد که از اعطا نینخست

     قا  یعم"اروپا  هینوبل صلح به اتحاد زهیجا

کرد  حیتصر یو. است" مفتخر"و " خشنود

" بخش الهام" تواند یم میتصم نیکه ا

 .اروپا باشد هیاتحاد ندهیآ یها تیفعال

نوبل  زهیجا افتی        رسما  در زیآلمان ن دولت 

 برتیاشتفن زا. گفت کیصلح را تبر

پس از اعالم  یقیدولت آلمان دقا یسخنگو

 زهیجا نیا": گفت نیخبر در برل نیا

بر پروژه بزرگ صلح  یدییو تا آور یشاد

 ".دیآ یدر اروپا به شمار م

 نیا زیمرکل، صدراعظم آلمان ن آنگال

و  ییاجرا یرا به همه نهادها تیموفق

 .شادباش گفت اروپا هیاتحاد یاعضا

آلمان  نیشیشرودر، صدراعظم پ گرهارد 

رد  ی نشانه"نوبل صلح را  زهیجا یاعطا زین

دانست " کوچک یها و حکومت سمیونالیناس

 شتریب تیبه تقو زهیجا نیکرد که ا دیو تاک

 .خواهد رساند یاری ییاروپا یکشورها

سخنان گرهارد شرودر بهترین بیان سوسیال 

وی در . ی آلمان استدموکراتیک امپریالیست

حالی از رد ناسیونالیسم و ممالک کوچک 

سخن می راند که امپریالیسم آلمان سرزمین 

یوگسالوی را به خاک و خون کشید و آن 

کشور قدرتمند را به کشورهای کوچک و 

قابل بلع برای امپریالیستهای اروپا و آمریکا 

بدل کرد و دامنه ناسیونالیسم آلمان را به 

. های هندوکش کشانیده استدامنه کوه 

سربازان امپریالیسم آلمان در کوزوو به 

سرکوب اقلیت صرب و تجزیه یوگسالوی 

سابق اشتغال دارند و هم اکنون عازم ترکیه 

 3ادامه در صفحه...در می شوند تا 

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی، به دست مردم ایران
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  ...خود ستایی تهوع آور
این . تجاوز به سوریه نقش مستقیم ایفاء کنند

دریائی آلمان  امر به غیر از شرکت ناوگان

هم اکنون . درمرزهای لبنان است

ناسیونالیسم آلمان زمام امور اتحادیه اروپا 

تعیین  و را در دست گرفته و به زورگوئی

خط مشی به نفع سرمایه داران آلمان در 

مبارزه طبقاتی در تمام . اروپا مشغول است

ممالک اروپا اشکال حاد و خشونت آمیز 

گی از ملتهای بخود گرفته است و بخش بزر

اروپا امپریالیسم آلمان را سرزمین هیتلر دوم 

ارزیابی می کنند و بر ضد نمایندگان آنها در 

در . کشورهایشان به اعتراض دست می زنند

کشور آلمان امپریالیستی با دستور از باال 

سازمانهای دست آموز به ترور ترک تباران 

و یونانیها به مدت ده سال اشتغال داشتند، تا 

پرونده . آنها را از سر خود کم کنند"     شر  "

                                     های این جنایت  از باال را، یکی بعد از 

دیگری نابود می کنند، تا افتضاح ناشی از 

. برمال شدن دستورات باالئی ها را بپوشانند

همین باالئیها بودند که آتش زدن پناهجویان 

، "    م لن"خارجی در آلمان را در شهرهای 

... و"      لوب ک"، "نزولینگ"، "هویرز وردا"

صلح آنها . سازمان دادند و ماستمالی نمودند

در نروژ . صلح بر خاکستر انسانهاست

دموکراتیک و سرزمین جایزه صلح نوبل 

یک نروژی نژادپرست و ضد خارجی بیش 

نفر را به قتل رساند نه از آن جهت  91از 

که دیوانه بود، بلکه از آن جهت که سیاست 

هان در اروپا را که به عمومی نژادپرستانه پن

همه تزریق می شود پیگیرانه متحقق ساخته 

مبارزه بر ضد دین اسالم توسط عمال . بود

شناخه شده صهیونیسم با همدستی 

حکومتهای این ممالک بر کسی پوشیده 

آنها حتی قوانین اساسی بورژوائی . نیست

آیا این . خویش را نیز لگدمال می کنند

خدمات دهه  شش"جنایات همان کارنامه 

" یاروپا در راه صلح و دمکراس هیاتحاد

 . است؟

در حالی که جنگ طبقاتی در داخل این 

ممالک از جمله در یونان، اسپانیا، پرتقال، 

ایتالیا در حال گسترش است، سرمایه داران 

در اروپای " صلح و پیشرفت"    ن     ک          به م س  

، با گواهینامه کمیته حقوق "صلحدوست"

امپریالیسم فرانسه با . رندبشر نروژ نیاز دا

نیروی نظامی ناتو، حکومت قانونی لیبی را 

سرنگون کرد و کشور لیبی را به زیر سلطه 

اروپا در شش دهه گذشته . خویش در آورد

امپریالیسم . مظهر تجاوز و جنگ بوده است

فرانسه بیش از یک میلیون الجزایری را به 

 قتل رساند تا سرانجام مجبور شد به استقالل

آنها تن در دهد، اروپا از تمام تجاوزات 

امپریالیست آمریکا در سراسر جهان به 

حمایت برخاست  و هنوز هم در کنار آنها 

در اشغال عراق و افغانستان و لبنان و لیبی 

امپریالیسم اروپا . شرکت دارد... و سوریه و

در تمام دوران تجاوز آمریکائی ها به 

س و کامبوج سرزمین کره و و ویتنام و الئو

و کشتار بیش از یک میلیون نفر ویتنامی با 

بمبهای شیمیائی در کنار امپریالیسم آمریکا 

امپریالیسم اروپا تمام کودتاهای . قرار داشت

ضد بشری در ایران و اندونزی و سراسر 

آمریکای التین را مورد حمایت قرار داد و 

ماهیت توسعه طلبانه و ضد بشری خویش را 

امپریالیسم اروپا در . ر گذاردبه منصه ظهو

سرکوب خلق فلسطین در کنار صهیونیستها 

ایستااده است و مبارزات مردم فلسطین را 

تخطئه می کند و به تصمیمات آنها احترام 

اروپا مانند امپریالیست آمریکا . نمی گذارد

                                       به بهانه حمایت از حقوق بشر  خود ساخته، 

زی رو گذارد و میبه زیر پا حقوق ملل را 

نیست که ده ها افغانی را در افغانستان به 

نقش اروپا در آفریقا در ایجاد . قتل نرساند

گرسنگی و تاراندن زارعان آفریقائی از 

مزارعشان در مطبوعات اروپائی مشهود 

آنها گرسنگان آفریقائی را که در اثر . است

سیاستهای امپریالیستی بی خانمان شده و 

ر گذر از برای رهائی از وضعیتشان خط

دریای مدیترانه را بخود می خرند و خود و 

خانواده خویش را به آب و آتش می زنند، در 

دریای مدیترانه به گلوله می بندد و بیش از 

نفر از آنها را به نام نامی حمایت از  2111

مرزهای اروپای متحد با برچسب حقوق 

آنها سودان را تجزیه . بشر به قتل می رساند

در پی تجزیه نیجریه هستند تا  کرده و اکنون

. نفت این ممالک را در اختیار خود بگیرند

نقش آنها در بنگالدش و هندوستان بهتر از 

اروپا از تجاوزات اسرائیل و . آفریقا نیست

اشغال سرزمینهای فلسطینی دفاع می کند و 

به صهیونیستهای اسرائیل نه تنها بمب اتمی 

می نیز داده است، بلکه زیردریائی های ات

اهداء نموده است که طبیعتا اقدامی 

جنایتکارانه و در مغایرت کامل با روح 

اروپای . جایزه نوبل صلح است

مرزهای خویش را به روی " بشردوست"

 دنیا بسته است و کولیپناهجویان سراسر 

ستان را مورد ضرب و رومانی و مجار های

شتم قرار داده و برایشان مانند زمان هیتلر 

ایل نیست و مانع اقامت آزاد آنها در حقوقی ق

اروپا که باید سرزمین اروپائی ها و 

 . کشورهای بدون مرز باشد، می شود

نماینده حقوق بشر در دولت آلمان آقای 

مارکوس لونینگ برخورد غیر انسانی به 

پناهندگان را در کشور یونان به باد انتقاد 

آنچه که نسبت به : " گرفت و بیان کرد

ان در یونان می گذرد برای همه پناهندگ

این پناهندگان هم قربانی ". اروپا ننگ است

نژادپرستان یونانی هستند و هم قربانی عدم 

. رسیدگی به وضع آنها از طرف دولت یونان

سازمان عفو بین الملل در آلمان، اظهار 

داشت که دولت یونان رفتار غیر انسانی با 

ن نگاه می پناهندگان داشته و آنها را در زندا

مرزبانان . دارد و به آنها پناهندگی نمی دهد

یونانی فراریان سوری را که از ترکیه به 

داخل یونان می آیند با زور اسلحه بازمی 

بر اساس اظهارات شاهدان عینی . گردانند

نفره سوری که در میان آنها  61یک گروه 

کودکان نیز وجود داشته اند در ماه ژوئیه با 

دید شدند که از وسط رودخانه زور اسلحه ته

. مرزی اوروس به سمت ترکیه شنا کنند

پلیس یونان آنها را در داخل دو قایق حمل 

نموده و در مرز دریائی میان دو کشور 

یونان و ترکیه بدون وسایل امدادی، با الهام 

از همتاهای ایتالیائی شان،  به آب پرتاب 

 نفر از این فاجعه انسانی 11فقط . کرده است

نقل از نشریه آلمانی  .)جان سالم بدر برده اند

دسامبر  12زود دویچه سایتونگ مورخ 

آلمان که خودش سازمانهای نازی (. 1121

را مسلح کرده تا خارجیان را به قتل برسانند 

و با درز کردن اسناد به بیرون مشغول آتش 

زدن مدارک هستند، بیکباره از تجاوز نازی 

ن خارجی خونش به های یونانی به پناهندگا

. جوش آمده و وجدانش معذب شده است

نماینده حقوق بشر در دولت آلمان نقض 

حقوق بشر در یونان را وسیله ای کرده است 

تا فشار ضد بشریش را بر مردم یونان 

وی مدعی است که دولت یونان . افزایش دهد

کارمند به اندازه کافی دارد تا بتواند به 

لی این کار را نمی پناهندگان کمک نمایند و

این نوع شیوه بیان، همان بیان . کند

تهدیدآمیز و توهین آمیز امپریالیسم آلمان 

نسبت به مردم یونان است که آنها را به 

تنبلی و بیعاری متهم کرده و مدعی می شد 

که در یونان کارمندهای مفتخور برسر کار 

زیادند که حقوق می گیرند و کار نمی کنند و 

حال . باید همه آنها را تصفیه کند دولت یونان

همان کارمندان بی کار از کمک به 

دولت آلمان این سیاست . پناهندگان ابا دارند

را امروز به نحو دیگری و زیر لوای حقوق 

دولت . بشر به افکار عمومی القاء می کنند

آلمان و یا سایر ممالک ثروتمند اروپا اگر 

ست بوئی از بشر دوستی برده اند، خوب ا

که بیاری پناهندگان در یونان بروند، و نه 

اینکه از بیرون بر اساس مصلحت زمانی 

دولت آلمان خودش . فریاد بزنند لنگش کن

دروازه های خود را بر روی پناهندگان 

 . بسته است

دولت آلمان اگر دلش برای بشر می سوزد 

خوب است از ارسال موشکهای پاتریوت به 

است خودداری ترکیه که یک اقدام جنگی 

کرده و با فشار به ترکیه مانع شود که در 

امور داخلی سوریه دخالت کرده و ده هزار 

عمال طالبان را مسلح نموده و به سوریه 

. گسیل دارند و مردم سوریه را آواره نمایند

نفر در مرز یونان و  21مسئول قتل عام این 

ترکیه یونان نیست، امپریالیستهای اروپائی 

به حق حاکمیت و تمامیت ارضی هستند که 

 4ادامه در صفحه...تجاوز سوریه 

را بی قید و شرط و افغانستان باید خاک عراق  ،استعمارگر            تجاوزگران  

 ترک کنند
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  ...خود ستایی تهوع آور
کرده و میلیونها انسان را آواره ساخته اند و 

هنوز نیز به آنجا اسلحه صادر می کنند و 

به  و حاضر نیستند . آنها را آوراه می کنند

نتایج اعمال جنایتکارانه خویش نیز با وجدان 

ریاکاری و دوروئی در  .برخورد کنند

سوریه آوارگان . ماهیت امپریالیستهاست

یه ادحمحصول سیاستهای تجاوزکارانه ات

اروپا در منطقه خاور میانه، در ترکیه و 

آنها هم . سوریه، لبنان و افغانستان است

مردم را می کشند و هم طالبان کمک را 

آیا این است . مورد تحقیر قرار می دهند

که آنها را شایسته دریافت  "افتخارات اروپا"

 جایزه نوبل صلح می کند؟  

نژادپرستی سیاست غیر رسمی اتحادیه 

آنها با تحریمهای غیر قانونی و . اروپاست

ضد بشری بر ضد مردم ایران موافقند و با 

امپریالیست آمریکا در این عرصه همکاری 

می کنند، امپریالیسم اروپا در کنار آمریکا  

ام حسین در جنگ یکی از حامیان صد

کارخانه های . تحمیلی علیه ایران بود

تسلیحاتی اتحادیه اروپا تسلیحات شیمیایی و 

گاز سمی برای صدام حسین تامین می کردند 

و با تظاهر به دلسوزی برای حقوق بشر 

حاضر بودند جانبازان شیمیایی ایرانی را در 

بیمارستان های اروپائی برای سنجش تاثیر 

رفته، مورد درمان سالحهای بکار 

حقوق بشر آنها . قرار دهند" بشردوستانه"

خرگوش "در خدمت استفاده از سیاست 

.  ساختن سربازان ایرانی بود" آزمایشگاهی 

اتحادیه اروپا بزرگترین فروشنده سالحهای 

این تسلیحات برای . آدمکشی در جهان است

تحقق حقوق بشر و ایجاد صلح در جهان 

های تسلیحاتی برای این داد و ستد. نیست

غارت خلقها و تامین منافع ممالک 

امپریالیستی و تامین سودهای هنگفت 

 .آنهاست

بورژوازی نروژ نیز می خواهد از این نمد 

برای خویش کالهی بسازد و با تبلیغ در 

مورد اهمیت اروپا، مردم نروژ را به 

باید . پیوستن به اتحادیه اروپا تشویق کند

این تبلیغات در آینده انتظار داشت تا با 

نزدیک نروژ به صورت کامل به اتحادیه 

اروپا بپیوندد و سپس نوبت به سوئد نیز می 

اهمیت پیوستن به اتحادیه اروپا برای . رسد

تنش سیاسی احتمالی  ممالک شمال اروپا

آینده در مورد ثروت های طبیعی قطب 

شمال است که برای به دست آوردن قدرت 

مقابل روسها و دانمارک و در  چانه زنی باال

 .کانادا این همگرائی بیشتر حس می شود

نمونه بذل و بخشش کمیته نوبل صلح را ما 

می توانیم در عرصه های دیگر از جمله 

نیز مشاهده کنیم که  کارزار ایران تریبونال

عمال امپریالیسم و سازمانهای امنیتی راه 

می افتند و با نمک گیر کردن سازمانهائی 

و بخشیدن آخور  یاقلیتفدائیان نظیر 

به آنها و چرب کردن سبیل " شهرزاد نیوز"

را به " راه انقالب آینده ایران"رهبرانشان 

آنها نشان داده، به سینه آنها مدال زده و به 

آنها جایزه می دهند تا به بلندگوی تبلیغاتی 

. صهیونیسم و امپریالیسم در ایران بدل شوند

                      که کار  زار  اقلیت را کارزار ایران تریبونال 

برمال کرد، از همین گونه کارزارهای 

بخشی از مجموعه  . تبلیغاتی جهانی است

صهیونیستی در جهان  -سیاست امپریالیستی

نمی شود مخالف جایزه کمیته نوبل . است

کارنامه "صلح به اتحادیه اروپا بود ولی از 

اروپا در ساخت و پرداخت " حقوق بشر

. نال ایران حمایت نکردکردن کارزار تریبو

این پدیده ها دارای ماهیت واحدند، ادامه 

امروز که ماهیت ایران . سیاستهای مشترکند

تریبونال رو شده است راهی برای همدستان 

ایرانی آنها نمانده است که یا از خود انتقاد 

کنند و دالیل همدستی خویش را با اتحادیه 

ن را بیا" انساندوست"و " صلح جو"اروپای 

کنند و از مردم ایران پوزش بخواهند و یا 

در منجالب خیانت به مردم ایران و همدستی 

با امپریالیسم و صهیونیسم غرق شوند و این 

راه بدون بازگشت را ادامه دهند و بیهوده 

راه . بکوشند بر این خیانت سرپوش بگذارند

. دیگری این جریانهای سیاسی ندارند

  .سرنوشتشان دست خودشان است

 

***** 

 

 

  ...تحلیلی بر سازمان فدائیان
مشخص چیست و از نظر عملی چکار باید 

در زمان تجاوز صهیونیستهای اشغالگر و 

جنایتکار انجام دهند و چه سیاستی را باید در 

ریشه . سرزمین اشغالی خویش اتخاذ کنند

تفکر ارتجاعی اقلیت اتخاذ نابهنگام همان 

لیسم و سیاست حمایت از تجاوز امپریا

صهیونیسم به ایران است که دستش را در 

رویدادهای اخیر در . فلسطین رو کرده است

نوار غزه دست بسیاری از سازمانهای خود 

فروخته ایرانی را رو کرد و در آینده نیز 

وظیفه نیروهای انقالبی . بیشتر رو می کند

افشاء بی امان این گروه هاست تا کسی 

نه مصلحت هر گو. فریب آنها را نخورد

اندیشی سیاسی، آب ریختن به آسیاب 

امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه و در 

 .ایران است

 

 روضه خوانی و عزاداری اقلیت  

در مقاله نشریه کار ارگان فدائیان اقلیت، 

فریاد وامصیبتا از جنگ و قربانی و خرابی 

به . برای مردم فلسطین به هواستو آوارگی 

، "بد"که جنگ  القاء می شود هخوانند

است و فاجعه ببار می آورد و " نگرویرا"

زنان و کودکان به قتل می رسند و حاصلی 

در مقاله القاء می شود که . جز ویرانی ندارد

کیلومتری  91متری و با برد  4راکتهای 

شاید منظورشان )حماس بر خاک اسرائیل

سرزمینهای اشغالی فلسطین باشد که سند 

( توفان - ل داده اندمالکیتش را به عزرائی

عدد آن  211پرتاب شده و رقم وحشتناک 

وحشیانه و غیر انسانی به اسرائیل اصابت 

بار  211کرده است و اسرائیل قربانی 

 91متری با برد  4حمالت موشکهای 

در این مقاله . کیلومتری حماس شده است

راکت "القاء می شود که حماس لجوجانه 

ش، اسرائیل می کند و با این کار" پراکنی

خاموش و خفته را تحریک به حمله نموده و 

در اثر این تحریک مردم فلسطین کشته می 

" موشک پراکنی"شوند که مسبب واقعی آن 

آنها القاء می کنند که . های حماس است

جنگ بی حاصل است و نتایج آن فقط برای 

کشتار و . انسانها مصیبت ببار می آورد

اور نمی اگر ب. ویرانی محصول آن است

کنید که یک سازمان مدعی پذیرش 

مارکسیسم لنینیسم این خزعبالت را بهم بافته 

تا از اسرائیل دفاع کند به بازگوئیهای زیر 

 : توجه کنید

از خانه ها بر  یاریعالوه بر کشتار، بس"

آوار شد و قطع مداوم  نیسر مردم فلسط

گوشه  زیو کمبود آذوقه ن یبرق، گرسنگ

 یبرا رانگریوجنگ  نیاز ارمغان ا ییها

 .بود نیمردم فلسط

... 

حاصل از  یعموم یرانیرغم کشتار و و به

اما،  ینی، زنان و کودکان فلسطجنگ نیا

 یهفته ا کیتجاوزات  انیقربان نیشتریب

 نیا. بودند لیارتش اسرائ یحمالت موشک

و با   یمتر ٦ یراکت ها جنگ که با پرتاب

 لیحماس بر خاک اسرائ یلومتریک 7٧برد 

 لیارتش اسرائ یحمالت موشک زیو ن

، گرفته بود دنیو ساکنان غزه بار هابرخانه 

. دیآبان به اوج خود رس 11 کشنبهیدر روز 

روز،  نیادعا کرد، که در ا لیارتش اسرائ

 لیاز غزه به اسرائ یموشک پرتاب 211

توسط  زین گریعدد د 42اصابت کرده و 

متوقف شده  ”نیگنبد آهن“ یدفاع ستمیس

 .ستا

، روز حماس یراکت پرانبر  عالوه 

 یروز حمالت موشک نیتر نیخون کشنبه،ی

 زین نیدفاع فلسط یبه مردم ب لیارتش اسرائ

از همه  شیکه زنان و کودکان ب یروز. بود

در . شدند لیاسرائ یحمالت موشک یقربان

 24روز، فقط  نیا انیتن از قربان 1٢ انیم

ابت  در اثر اص. نفر کودک و زن بوده اند

مورد،  کیتنها در  یلیاسرائ یها موشک

خانواده  یاز اعضا گریتن د 3محمد دلعو و 

 یکه جامعه جهان یفاجعه ا. اش کشته شدند

 .را به واکنش واداشت

... 

جز کشتار،  یا جهینت... رو، جنگ  نیاز ا

شدن کودکان، زنان و  یو قربان یرانیو

در بوجود آمدن آن  ینقش چیکه ه یمردان

 1 ادامه در صفحه ...نخواهد اند،  نداشته

  کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی، بی قید و شرط آزاد باید گردند  
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   ...تحلیلی بر سازمان فدائیان
 شیپ یها گونه که در جنگ به همان. داشت

 . بوده است گونه نیاز آن، ا

... 

هفته، ده روز و  کیپس از که  ییجنگ ها 

گذاشتن صدها  یپس از برجا ،شتریب ابعض

آب و برق و آوار شدن  قطع ،یکشته و زخم

سرانجام به  ن،یردم فلسطخانه ها بر سر م

آتش بس  ... به... در خواست سازمان ملل 

 436نقل از کار شماره ).".گردد یم یمنته

تکیه همه جا از (. )ارگان سازمان اقلیت

 (.توفان

هر کمونیستی می فهمد که روضه خوانی و 

عزاداری ابزار تجزیه و تحلیل علمی و 

کدام جنگ را در دنیا . مارکسیستی نیست

دارید که در آن انسانها به قتل نرسیده سراغ 

کدام جنگ را می شناسید که برای . اند

. انسانها و برای طبیعت مصیبت بار نیست

در هر جنگی بویژه مردم غیر نظامی، 

کودکان و افراد مسن بیش از دیگران قربانی 

در هر جنگی بمبارانها به بهای . می شوند

آیا  خانه خرابی و ویرانی تمام می شود، ولی

می شود به این بهانه از توسل به دفاع ملی، 

از توسل به مبارزه بر ضد نازیسم و 

فاشیسم، از توسل به جنگ ضد استعماری و 

عادالنه دست کشید و پاسیفیسم غیر طبقاتی 

 . را موعظه کرد؟

آیا می توان گفت کسی به این بهانه که جان 

متجاوز به خطر می افتد از حق دفاع از 

ق دفاع از شرافت، حیثیت و خود، از ح

غرور ملی اش بگذرد و خود را تسلیم دشمن 

نماید؟ آیا می توان مدعی شد چون جنگها 

ویرانی آفرینند، پس از مقاومت در مقابل 

متجاوز خودداری کنیم تا کمتر ویرانی ببار 

آید؟ سازمان اقلیت ماهیت جنگ را از 

مضمون طبقاتی و اهداف سیاسی آن جدا می 

ز آن تنها صحنه های جانگداز و کند و ا

اشک آور ترسیم می کند تا پاسیفیسم 

بورژوائی امپریالیستی را بجای انقالب 

 .  نوحه سرائی کارکمونیستی نیست. بگذارد

 

  جنگها بر دو نوع اند

سازمان فدائیان اقلیت، ماهیت جنگها را 

مانند رویزیونیستها و امپریالیستها و سوسیال 

سیونال دوم تحریف می دموکراتهای انترنا

توده  آنها در ذکر وامصیبتای خویش،. کند

ترساندند که جنگ  های مردم را می

ویرانگر است و قربانی بهمراه دارد، آب و 

برق را از بین می برد و در ادامه خویش 

کائوتسکی . تمام بشریت را نابود خواهد کرد

جنگ ”: گفت میکه آموزگار این تفکر است 

ورد، آ قر و مسکنت ببار میبعدی نه تنها ف

 بلکه تمام تمدن را بطور کامل از بین می

تنها از خود ویرانه ( الاقل در اروپا)برد و 

هائی سوخته و درهم ریخته و اجسادی فاسد 

نقل از )“.شده بجای باقی خواهد گذاشت

جنگ و »مقدمه : کارل کائوتسکی

 (.«دمکراسی

گفتند  این رویزیونیستهای کهنه همچنین می

فالکت ه جنگ اخیر سراسر جهان را ب”که 

جنگ آینده آنرا . فوق العاده بزرگی کشاند

تمام و کمال منهدم خواهد ساخت و حتی 

تنهائی جهان ه تدارکات ایجاد جنگ جدیدی ب

نقل از )“.را بسوی انهدام خواهد راند

قطعنامه درباره اتحاد ملل مصوبه در »

کنگره برن انترناسیونال سوسیالیست در 

 (.«2313ال س

این نوع تفکر ارتجاعی در واقع ماهیت 

جنگهای عادالنه از غیر عادالنه را مخدوش 

جنگهای استعماری و امپریالیستی . می کند

را همتراز جنگهای آزادیبخش و انقالبی 

برای این اپورتونیستهای ضد . قرار می دهد

انقالبی، سربازان استعمارگران که مردم 

یا فلسطین را می  الجزایر و یا ویتنام و

کشتند و می کشند، همانقدر جنایتکار بوده و 

هستند که یک عضو سازمان ارتش 

آزادیبخش الجزایر، ویتنام و یا فلسطین که 

در مقابل نیروی متجاوز ایستادگی می کند 

تا از موجویت فردی و هویت سیاسی و ملی 

 . اش دفاع کند

 : گفت سعدیآیا می شود به مصداق شعر 

 ر موری که دانه کش استمیآزا"

  "دارد و جان شیرین خوش است جان که

و آنوقت به جای دفع تجاوز سربازان وحشی 

و متجاوز امپریالیسم با آنها به جای دست به 

آیا می شود کشیش . یقه، دست به گردن شد؟

سان مدعی شد که نباید سرباز متجاوز را که 

برای کشتن شما آمده است، نابود کرد، زیرا 

نریزی امر بدی است و قتل عمد محسوب خو

می شود؟ آیا می شود متجاوز و مورد 

تجاوز، ستمگر و ستمکش، ظالم و مظلوم، و 

ضارب و قربانی را همتراز کرد و برای 

آنها بخاطر احتراز از خشونت طرفین 

 روضه خوانی کرد؟

برای سازمان اقلیت هر دو طرف نبرد 

ده مقصرند، هر دو طرف دست به اسلحه بر

و خمپاره هایشان خانه ها را خراب کرده 

برای این سازمان، فرد و یا طرف . اند

برای .                               انقالبی  مبارز وجود خارجی ندارد

این سازمان فدائیان اقلیت، مقوالت ستمگر و 

ستمکش در مبارزه اجتماعی جائی را اشغال 

ستمکش اگر دارای ایدئولوژی . نمی کند

می شود  اسالمی باشد، نوش جانش که کشته

و کتک می خورد و حقوقش مورد تضییق 

معلوم نیست که این . قرار می گیرد

تشکیالت، اعدامهای انقالبی خویش در 

ایران، در نیمه اول دهه پنجاه شمسی را 

آیا آن اعدامها قتل . چگونه توجیه می کند؟

عمد بوده است و چریکهای فدائی خلق 

قاتلند؟ معلوم نیست که این تشکیالت مدعی 

کمونیست چگونه از حقوق کارگر مسلمان 

متعصبی که توسط یک سرمایه دار غیر 

استثمار می شود به " دموکرات"مذهبی و 

وقتی مقوالت  . حمایت بر می خیزد؟

اجتماعی فاقد مضمون طبقاتی شوند، به 

 .حرف پوچ لیبرال بورژوائی بدل می شوند

در شرایط : "گفت 2326کائوتسکی در سال 

یست که بطور کلی برای ملل کنونی جنگی ن

مختلف و بویژه برای پرولتاریا بدبختی ببار 

کنیم  آنچه که ما از آن بحث می. نیاورد

توانیم از جنگ  اینستکه ما بچه وسیله ای می

مخوف جلوگیری کنیم نه اینکه کدام جنگها 

ممکن است مفید واقع شوند و کدام 

حزب سوسیال »: کارل کائوتسکی)“.مضر

 (.«دوران جنگ دموکرات در

موعظه گرانه و کشیش مآبانه کائوتسکی 

آرزوی صلح ابدی بیش ”: گفت همچنین می

از پیش توده های وسیع مردم ملل متمدن را 

این امر موقتأ مسئله کامال . گیرد فرا می

بزرگ زمان ما را در درجه دوم اهمیت 

مقدمه : کارل کائوتسکی) “دهد قرار می

   (.«جنگ و دمکراسی»

ن فدائیان اقلیت که مضمون طبقاتی سازما

جنگها را از میان برداشته است می خواهد 

با برشماری مصیبتها و ویرانی ها و آمار 

کشته ها، و درازی موشکها، تعداد زیاد آنها 

                                 کیلومتری  نگرانی آور آنها، که به  91       و ب رد 

تل آویو نیز می رسند، در پی تحکیم سلطه 

وی می  .صهیونیسم در نوار غزه باشد

خواهد خلقهای جهان را با این تئوری های 

ارتجاعی خاخام بزرگ منصور حکمت از 

نظر روانی خلع سالح کند تا به مبارزه 

انقالبی برای استقالل ملی خویش و اخراج 

 .اشغالگران دست نزنند

لنینیستها هرگز نظرات خود  –مارکسیست 

ما از صمیم قلب حزب . کنند را مخفی نمی

انقالبی خلقهای کشورهای  از جنگ های

این . دکن پشتیبانی کرده و می گوناگون

جنگهای انقالبی همانطوریکه لنین گفته 

یگانه جنگ قانونی، محقانه، عادالنه ”: است

کبیر در بین جنگهائی است که تاریخ     ا  و واقع

صفحه  1جلد « کلیات لنین».)“بخاطر دارد

ما حاضریم اتهامات (. چاپ روسی 19

ما را جنگ طلب  لیت را کهسازمان اق

این تنها  .خواهد خواند با کمال میل بپذیریم

گواه بر آنستکه ما واقعأ در صف خلقها و 

 –ملل ستمدیده قرار داریم و مارکسیست 

و نه حکمتیست  لنینیست واقعی هستیم

 .ریاکار

 

 سرمنشاء جنگ در کجاست

سازمان فدائیان اقلیت سرمنشاء جنگ در 

شاید بهتر . کرده است فلسطین را نیز کشف

 .باشد بگوئیم که اختراع کرده است

از سال : "آنها در مورد فلسطین می نویسند

شان به اشغال دولت  نی، سرزم23٢9

؟؟ درست خوانده ".!!در آمده است لیاسرائ

 ٢ ادامه در صفحه ...از سال اید تنها 

برقرار باد جمهوریهای  ،زنده باد همبستگی ملی خلقهای ایران

 سوسیالیستی در ایران شورائی
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  ...تحلیلی بر سازمان فدائیان
غالگر دولت صهیونیستی اسرائیل اش 2349

است و گویا قبل از آن از حقوق مشروع 

سازمان اقلیت با . خویش دفاع می کرده است

یک گردش قلم بلندیهای اشغال شده جوالن 

در سوریه و دهکده های اشغالی جنوب لبنان 

لبنان برای آزادیجش می  هللارا که حزب 

جنگد ضمیمه خاک اسرائیل کرد و 

به رسمیت  2349مرزهایش را تا سال 

  .شناخت

این سازمان در مقاله خود مدعی می شود که 

اشغال  2349سرزمین فلسطین فقط از سال 

شده است و قبل از آن اشغال نبوده است و به 

این ترتیب با یک گردش قلم به تمام 

مبارزات آزادیبخش مردم فلسطین حتی در 

دورانی که از اسالم بنیادگرا در راس این 

بطالن  جنبش سخنی هم در میان نبود، خط

سازمان آزادیبخش فلسطین در . می کشد

پایه گذاری شد و در آن دوران هنوز  2313

آغاز نشده بود که بخش  2349جنگ سال 

بزرگی از فلسطین به زیر سلطه 

سازمان آزادیبخش . صهیونیستها برود

، برای 2349قبل از جنگ ( ساف)فلسطین

آزادی فلسطین از سلطه صهیونیستها مبارزه 

ر آن زمان رژیم جمهوری د. می کرد

اسالمی هم در ایران بر سر کار نبود تا 

بهانه حمایت از اسرائیل را برای این عده 

بوجود آورد و به تئوری های من در آوردی 

این اظهار نظر سازمان . آنها قوت ببخشد

اقلیت که مبارزه مردم فلسطین را حتی در 

آن زمان که رهبری غیر اسالمی داشتند نفی 

                             ، نظر  گرگی در لباس میش بنام می کند

باراک اوباما است که درخواست کرد، مرز 

توجه -را مبنای مذاکره برای صلح 2349

 -کنید مبنای مذاکره و نه مرز مورد توافق

. قرار دهند و نه آنکه آنرا برسمیت بشناسند

سازمان فدائیان اقلیت بدون مشورت با 

جنبش مردم فلسطین و به عنوان قیم آنها از 

هم اکنون برای آنها تعیین تکلیف کرده است 

و پیشنهاد می کند که به کشور مستقل 

 2349فلسطینی در خارج از مرزهای 

اسرائیل تن در دهند و گذشته را به فراموشی 

این روضه خوانی شامل کشور . بسپارند

آنها به فلسطینی . سوریه و لبنان نیز می شود

ها توصیه می کنند از حق بازگشت سه 

یلیون فلسطینی آواره صرفنظر کنند و م

شرایط صهیونیستها را در مورد آوارگان 

همین یک نمونه . رانده شده فلسطینی بپذیرند

نشان می دهد که این عده حماس را بهانه 

کرده اند تا از دفاع روشن از جنبش مردم 

  اگر تروریسم اسرائیل. فلسطین سر باز زنند

شروعیت م 2349و اشغال فلسطین تا سال 

داشته و برحق بوده است، چرا باید پس از 

نامشروع و غیرعادالنه باشد؟  2349سال 

می بینید که سازمان اقلیت در ته دلش هیچ 

حقی برای فلسطینی هائی که مسلمان زاده 

اگر این سازمان بپذیرد . هستند، قایل نیست

که صهیونیستهای اسرائیل یک دولت 

ی باشند و اشغالگر، نژادپرست و متجاوز م

                                      مدام به گسترش مناطق نفوذ و سکنی  خود، 

بی اعتناء به افکار عمومی با بی شرمی 

آخوندی ادامه می دهند و فلسطینی ها را از 

سرزمین اباء اجدادی خویش می تارانند، 

آنوقت باید نتیجه بگیرد که اسرائیل سرمنشاء 

. همه مصیبتها، آالم و فجایع در منطقه است

رد که مبارزه مردم فلسطین با باید نتیجه بگی

هر ایدئولوژی و نگرشی که باشد، برای 

آزادی سرزمینشان از سیطره نیروهای 

. متجاوز و اشغالگر، مشروع و عادالنه است

مگر می شود مدعی شد که به علت تفکر 

ارتجاعی ایدئولوژی حماس و غالب بودن 

این بنیادگرائی اسالمی در فلسطین، مردم 

ارند از نعمت استقالل و این کشور حق ند

حاکمیت ملی برخوردار شوند؟ این تفکر 

سازمان فدائیان اقلیت، ایدئولوژی استعمار و 

امپریالیسم است که سازمان اقلیت به پیروی 

از نظریات منصور حکمت از آن دفاع می 

مگر ایدئولوژی صهیونیستهای اسرائیل . کند

داشته باشند به نوار " حق"مترقی است که 

تجاوز کرده و مردم نوار غزه را قتل غزه 

عام کنند و یا مردم این منطقه را تنبیه نمایند، 

که به چه مناسبت در یک انتخابات آزاد و 

دموکراتیک به سازمان حماس رای داده 

سازمان اقلیت این واقعیتها را قلب و . اند؟

کتمان می کند تا جنایات اسرائیل را در 

. جیه کندمحاصره ضد بشری نوار غزه تو

آیا : ما از رهبری این سازمان می پرسیم

صهیونیستهای اسرائیلی مترقی اند؟ آیا حق 

دارند مردم نوار غزه را گرسنگی بدهند و 

محاصره اقتصادی کنند به این گناه که آنها 

حماس را در اکثریت خود به عنوان نماینده 

خویش انتخاب کرده اند؟ آنها که این امر مهم 

رگذار می کنند، جنایتکار و را با سکوت ب

. عوامفریبند و حتما ریگی در کفش دارند

 ".    شهرزاد نیوز"ریگ 

با همین درک از مسئله فلسطین سازمان 

فدائیان اقلیت تالش می کند با عوامفریبی و 

هوچیگری علت جنگ را به گردن فلسطینی 

آنها چنین القاء می کنند که جنگ . ها بیندازد

علت مرتب صورت می در فلسطین به آن 

گیرد که فلسطینی ها به سوی اسرائیل 

موشک پراکنی می کنند و اسرائیلی ها نیز 

مجبورند با حق دفاع مشروع از خود به آنها 

توگوئی اگر فلسطینی ها دست . پاسخ دهند

روی دست بگذارند و از وازرت خارجه 

هلند اخاذی کنند و در مقابل اشغال و تجاوز 

کنند، آنوقت به کشورشان سکوت 

صهیونیستها دست از تجاوز  برداشته 

 سیاست توسعه ی آبادی نشینهای یهودی

-درست خوانده اید، یهودی و نه اسرائیلی)

را تعطیل می نمایند و با عرض ( توفان

فقط . معذرت خاک فلسطین را ترک می کنند

عوامفریبان می توانند حق مقاومت مردم 

و فلسطین را صرفنظر از دین و مذهب 

ایدئولوژی و رنگ پوست و نژاد آنها نفی 

 . کنند

 جنگ که با پرتاب نیا : "...آنها می آورند

 یلومتریک 7٧و با برد   یمتر ٦ یراکت ها

حمالت  زیو ن لیحماس بر خاک اسرائ

و ساکنان  هابرخانه  لیارتش اسرائ یموشک

 (تکیه از توفان) ..."گرفته بود دنیغزه بار

، روز حماس یپرانراکت بر  عالوه " و یا

 یروز حمالت موشک نیتر نیخون کشنبه،ی

 زین نیدفاع فلسط یبه مردم ب لیارتش اسرائ

آنها عزارئیل (. تکیه از توفان..." )بود

صهیونیست و توسعه طلب را آماج 

افشاءگری خویش قرار نمی دهند، بلکه 

سیاستشان تائید سخنان صهیونیستهاست که 

موشک "آغاز جنگ را به گردن 

در بازگوئی . های حماس می اندازند"راکنیپ

نظریات آنها شما می بینید که رفتار 

عزارئیل را واکنشی نسبت به مقاومت مردم 

این روش موذیانه . فلسطین جلوه می دهند

ناشی از تحلیل نادرست نیست، ناشی از 

حمایت آشکار و آگاهانه از عزرائیل و 

 .همدستی با آنها و تطهیر جنایتکاران است

 انیروزه م 1 جنگ: "آنها باز می نویسند

که ترور  لیحماس و دولت اسرائ یروهاین

حماس توسط  یاز رهبران نظام یکی

بدون  یمایو پرتاب هواپ لیاسرائ

بر فراز خاک  رانیساخت ا ”پهپاد”نیسرنش

آنرا  شروع یها نهیزمظاهرا  ل،یاسرائ

با این ادعا (. تکیه از توفان")فراهم ساخت

بی جهت و فقط برای ایجاد  که بی خود و

هواپیمای "ارعاب و بستن نظر منتقد پای 

را به " ساخت ایران" پهپاد"بدون سرنشین 

" ظاهرا زمینه ی شروع"میان می کشد، 

پرسش این است که . جنگ فراهم می شود

اگر این هواپیماها ساخت ایران نبود و 

ساخت آلمان بود، سازمان فدائیان اقلیت چه 

مسلسلهای . می کرد؟خاکی به سرش 

فلسطینی ها ساخت کدام کشور است؟ 

کارشناسان اسلحه کشی سازمان اقلیت به 

. روی همدیگر در این باره سکوت کرده اند

آیا می شود با این شعبده بازی تجاوز 

اسرائیل به نوار غزه و تروریسم دولتی این 

کشور را که بدون هرگونه مجوز قضائی به 

امی حماس دست ترور یکی از رهبران نظ

زده است، تائید کرد؟ آیا می شود با این 

استدالل جنایات اوباما را که با دستور 

شخصی خویش تا کنون با همین روش 

جنایتکارانه بیش از دو هزار فرمان قتل و 

. تجاوز صادر کرده است را تصویب نمود؟

اگر روزی رژیم جمهوری اسالمی موفق شد 

واپیمای رهبران سازمان اقلیت را با ه

در داخل کشور سوم ترور کند، آیا " پهپاد"

می توان این عمل جنایتکارانه را مورد تائید 

مسخره و تاسف آور است که . قرار داد؟

سازمانی علت جنگ و ماهیت آنرا نه در 

اشغال سرزمینهای فلسطینی، محاصره غیر 

 9 ادامه در صفحه ...ضد قانونی و 

 است و نه دیکتاتوری پرولتاریا رویزیونیسم حاکم، دیکتاتوری بورژوائی
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  ...تحلیلی بر سازمان فدائیان
بشری نوار غزه، ترور مدام رهبران مردم 

فلسطین، بلکه در پرواز هواپیماهای بی 

سرنشین بر فراز خاک اشغالی توسط 

از این گذشته چه کسی ادعای . اسرائیل ببیند

چنین پروازی را تائید کرده است؟ حتما 

در .  موساد و وزارت خارجه کشور هلند

 نوار غزه کدام فرودگاه وجود دارد که بتوان

در آنجا برای هواپیماهای بی سرنشین 

توصیه ما به . ساخت ایران آشیانه ساخت؟

سازمان اقلیت این است که دروغ را طوری 

ما وارد این . بسازید که قابل پذیرش باشد

بحث حقوقی نمی شویم که به فرض وجود 

چنین امکانی، نیروهای مقاومت در فلسطین 

ز که حماس نیز بخش پر نفوذ و قدرتمندی ا

 41آن است، حق دارند و باید در جنگی که 

سال ادامه دارد، بر فراز سرزمینهای 

اشغالی خویش برای برآورد نیروی دشمن و 

شناسائی آنها هواپیمای بی سر نشین و با 

چه کسی این حق را . سرنشین اعزام دارند

اگر قرار بر این . از حماس گرفته است؟

و است که حق اشغال را برسمیت بشناسیم 

پروازهای شناسائی حماس را تجاوز به 

سرزمین اسرائیل جلوه دهیم، آنوقت طبیعتا 

باید مقاله را همان طور بنویسیم و تبلیغ کنیم 

واقعا بی . که سازمان فدائیان اقلیت می کند

شرمی است که این چنین موذیانه از اسرائیل 

دفاع شود و تبلیغات امپریالیستی و 

م و بدست دراز صهیونیستی را جا بیندازی

این . شده تبلیغات و رادیوهای آنها بدل شویم

موضعگیری ها تحلیل نادرست نیست 

تحریف آگاهانه برای خوش آمد امپریالیسم و 

 . صهیونیسم است

 یبر راکت پران عالوه: "آنها می نویسند

روز  نیتر نیخون کشنبه،ی، روز حماس

 یبه مردم ب لیارتش اسرائ یحمالت موشک

این (. تکیه از توفان")بود زین نیدفاع فلسط

در روز . عبارت را بار دیگر بخوانید

یکشنبه جنایتکاران اسرائیلی روز خونینی با 

حمالت موشکی ارتش اسرائیل برای مردم 

فلسطین ایجاد کردند، معذالک گناه این اقدام 

ضد بشری اسرائیل را مجدد سازمان اقلیت 

 می..." حماس یراکت پران"... به گردن 

توگوئی اگر حماس تسلیم شود و . گذارد

دست روی دست بگذارد و منفعل شود، 

صهیونیسم اسرائیل از توسعه طلبی و کشتار 

راستی چرا . مردم فلسطین دست بر می دارد

سازمان اقلیت در مورد طول و عرض 

راکتهای اسرائیلی داد سخن نمی دهد؟ حتما 

آنرا برای ایجاد جنگ روانی بر ضد 

 مناسب ندانسته اند؟فلسطنیها 

سازمان فدائیان اقلیت می کوشد سرمنشاء 

آنها تبلیغ می کنند که . جنگ را انکار کند

هر دو طرف جنگ . دارد جنگ دو طرفاین 

هر دو ، دو طرف جنایتکارند، هر طلبند

، معذالک سازمان اقلیت طرف مرتجع اند

فقط حق اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط 

را با صراحت مورد  2349اسرائیل تا سال 

هر دو "حمایت قرار می دهد و تئوری 

را به دیگر خصوصیاتی که به ذهن " طرف

از جمله : متبادر می شود سرایت نمی دهد

، آیا "هر دو طرف توسعه طلب اند"اینکه آیا 

هر دو طرف می خواهند سرزمینهای "

هر دو طرف "، آیا "یکدیگر را تصاحب کنند

دلیل این فقدان ". دهمدیگر را آواره کرده ان

پیگیری در تئوری آنها روشن است، زیرا 

فلسطینیها توسعه طلب نیستند و صهیونیستها 

را " دو طرف"را آواره نکرده اند و تئوری 

شامل همه  موارد دانستن دستشان را رو می 

این دروغها را حتی خود اسرائیلی ها . کند

آنها . ردنیز نگفته اند، اقلیت که جای خود دا

با این روش شعبده بازانه حقوق ملت 

فلسطین را در تعیین سرنوشت خویش که 

تنها می تواند بر نعش نیروهای اشغالگر و 

 . صهیونیست بنیان شود، نفی می کنند

مجدد  جنگ: "آنها در جای دیگر می نویسند

که  لیحماس و ارتش اسرائ یها یروین انیم

و  نیعبه اهداف م یابیدست  یبرا کیهر 

 یب ،یرانیو یشان، هر از چندگاه یارتجاع

 لیتحم نیو کشتار را به مردم فلسط یخانمان

 نیاست و نه آخر یریدرگ نیکنند، نه اول یم

و ما اضافه می کنیم " .آن خواهد بود

موضعگیری ارتجاعی سازمان فدائیان اقلیت 

نیز آخرین موضعگیری ارتجاعی آنها 

را تحریف  آنها سرمنشاء جنگ. نخواهد بود

اهداف جنگ را تحریف می کنند، . می کنند

جای علت و معلول را عوض می نمایند، از 

شرایط مشخص برای تحلیل مشخص، 

شرایطی مبهم و موهومی می سازند و 

خودشان را در پشت ملت موهومی فلسطین 

که گویا کاری به این کارها ندارد پنهان می 

کنند، سیاست نیروی اشغالگر، فاشیست، 

وسعه طلب و ضد بشر را با سیاست حق ت

تعیین سرنوشت مردم فلسطین همتراز می 

آنها به این پرسش پاسخ نمی دهند که . کنند

آیا ملت فلسطین حق دارد سرنوشت خودش 

را بدست خودش، حتی اگر مایل به استقرار 

یک رژیم بنیادگرای اسالمی باشد، تعییین 

کند و یا اینکه باید در زیر سلطه 

یستها و به طریق اولی آمریکا باقی صهیون

بماند؟ می بینید که در اینجا پای ایران و 

مسئله تجاوز به ایران و محاصره اقتصادی 

سازمان اقلیت . ایران نیز به میدان می آید

هوادار جنگ و تجاوز به ایران و محاصره 

اقتصادی ایران است و آنرا فرصت مناسبی 

سیاسی برای ایجاد نارضایتی و کسب قدرت 

مسئله نوار . برای خودش ارزیابی می کند

دشمنان مردم . غزه بازتاب مسئله ایران است

 .غزه دشمنان مردم ایران نیز هستند

آنها برای فریب افکار عمومی و 

هوادارانشان که به آنها ایراد نگیرند، به 

همان سیاست زدن یکی به نعل و یکی به 

 نیو ا: "... میخ ادامه می دهند و می نویسند

است که حق دفاع مشروع و  یطیدر شرا

 نیاز خود و سرزم انینیدفاع مسلحانه فلسط

سلب شده  یستیالیدول امپر نیشان توسط هم

ما مجددا می پرسیم که آیا سازمان  ."است

فدائیان اقلیت حق دفاع مشروع و مسلحانه 

مردم فلسطین را از خود و سرزمینشان، 

د و آنها چنانچه خواهان حکومت حماس باشن

انتخاب کرده اند، برسمیت می شناسند یا  را

 نمی شناسند و یا هوادار ادامه اشغال هستند؟

در اینجا سخن بر سر مطلوب بودن این 

طبیعتا نیروهای . حکومتهای اسالمی نیست

مترقی باید برای تحقق حقوق دموکراتیک و 

استقرار یک حکومت غیر مذهبی مبارزه 

نیست و وظیفه هر  جای حرفی ،کنند، در این

نیروی مترقی و انقالبی است، ولی این امر 

ناقض دفاع از حق تعیین سرنوشت خلق 

فلسطین و آزادی کشورش از چنگال 

نمی شود به بهانه وجود . فاشیستها نیست

حکومت اسالمی به نقض همه حقوق 

برسمیت شناخته شده جهانی از جمله حقوق 

سم و این تائید امپریالی. ملتها متوسل شد

اگر چنین باشد باید به نفی . استعمار است

انقالب ایران پرداخت و آرزو کرد که وضع 

به صورت نخست برگردد، زیرا بعد از 

انقالب، خمینی و جمهوری اسالمی در 

ایران بر سر کار آمد که حتی آزادیهای 

 .فردی را نیز از میان برد

 

 

***** 

 

 

  ...قاتلین پاتریس لومومبا
جلب توده های مردم معجزه می لومومبا در 

لقب " جادوگر کبیر"بلژیکیها به او . کرد

 . داده بودند

آمریکائیها و بلژیکیها بر این عقیده بودند که 

سیاه پوست را با پول و زن " مردیکه"این 

می خرند و با مقام و چیزهای دیگر رام 

 . خواهند کرد

آمریکائیها و بلژیکها بر این تصور بودند که 

را طوری شکل " کثیف و هرزه"یاه این س

دهند تا مانند سایر گرگهای هوادار آنها می

بزرگ و عظیم  آنها به منابع. زوزه بکشد

ثروتهای کنگو . سرزمین کنگو نیاز داشتند

بهترین الماس . در آفریقا بی نظیر است

در کنار . صنعتی جهان متعلق به کنگوست

 آن معادن عظیم طال، کبالت، مس، اورانیوم،

قلع، منگنز، روی، ذغال سنگ، کائوچو، 

. قرار دارد... پنبه، چوب جنگلهای نادر و

استعمار ممکن نیست از این ثروت رایگان 

وقتی استعمارگران به استقالل . دست بردارد

کنگو در نتیجه مبارزه مردم آن تن در دادند، 

تصور می کردند می توانند این سرزمین را 

خویش بدل کنند  به راحتی به نیمه مستعمره

و به چپاول خود در شکل استعمار نوین و 

ولی آنها در محاسبات . بی دردسر ادامه دهند

 8ادامه در صفحه ... شکستخویش با 

 ناقضان ریاکار حقوق ملل، ناقضان حقوق بشر نیز هستند  
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 ... قاتلین پاتریس لومومبا
مبشران "که  در آنجا بود. روبرو شدند 

تصمیم به قتل لومومبا قهرمان " حقوق بشر

سناد منتشر بر اساس ا. آزادی آفریقا  گرفتند

شده، سند قتل پاتریس لومومبا را رئیس 

جمهور آمریکا آقای داویت آیزنهاور شخصا 

 .  امضاء کرد

در زیر، این سخنرانی تاریخی پاتریس 

لومومبا رئیس جمهور قانونی کنگو را می 

وی در یک انتخابات دموکراتیک به . خوانید

این سمت انتخاب شده بود و به خود جرات 

ل پادشاه بلژیک، بودوئین اول، داد در مقاب

سال کشور کنگو را به عنوان ملک  11که 

شخصی خویش اداره می کرد و در آنجا به 

قتل و آزار و شکنجه سیاهان می پرداخت، 

ایستادگی کند و از شرافت مردم کنگو بدفاع 

 . برخیزد

پادشاه بلژیک بی شرمانه در زمان برسمیت 

ات کنگو در مقابل هی شناختن استقالل

نمایندگی مردمان کنگو مدعی شد که 

خدمات "وضعیت کنونی کنگو محصول 

دوران استعماری " دستآوردهای" و" تمدن

وی جنایات خود را ستود و از آن به . است

. عنوان خدماتی برای تمدن بشریت نام برد

پاتریس لومومبا که نمی توانست این خفت 

آخرین استعمار بلژیک را بپذیرد، بپاخواست 

با نطق تاریخی خویش جهانی را به و 

 .حرکت در آورد

این نطق تاریخی فرمان مرگ وی و در 

امپریالیستهای . واقع وصیتنامه وی نیز بود

بلژیک و آمریکا توسط سازمانهای جاسوسی 

خویش و عمال خود فروخته کنگوئی نخست 

به تجزیه کنگو دست زدند و یاران نیمه راه 

آنها کنگو را  وی را خریدند و سپس با یاری

مجددا به نیمه مستعمره خود بدل کردند که تا 

به امروز میلیونها نفر را برای دستیابی به 

معادن زرخیز و بی کران این کشور به قتل 

پاتریس لومومبا با دست . رسانده اند

امپریالیستها و یاری سازمان ملل متحد به 

دبیرکلی داک هامرشولد سوئدی به قتل رسید 

 . اسید حل شد و جسدش در

ولی امپریالیست آمریکا به تنهائی نمی 

توانست برای سرکوب لومومبا و جنبش 

آزادیخواهانه مردم کنگو به آفریقا کاله خود 

آبیهای سازمان ملل را که زیر نفوذ 

حضور . امپریالیست آمریکا بودند بفرستد

مستقیم امپریالیستها در آفریقا با اعتراضات 

به این جهت از در  جهانی روبرو می شد و

عقب سازمان ملل وارد شدند و قطعنامه ای 

را علیه خلق کنگو در شورای امنیت با 

همدستی رویزیونیستهای شوروی به 

رفقای چینی در آن زمان . تصویب رساندند

در اعتراض به این تصمیم استعماری 

" شورویها به رهبری خروشچف در کتاب 

اال به ح: "نوشتند" مدافعین استعمار نوین

بینیم، رهبران حزب کمونیست اتحاد 

شوروی در مسئله کنگو چه نقشی ایفاء 

جای آنکه از مبارزه مسلحانه ه آنها ب. کردند

فعاالنه پشتیبانی  ،خلق کنگو علیه استعمار

با امپریالیسم « همکاری»نمایند با عجله به 

کنگو را خاموش « جرقه»آمریکا شتافتند تا 

 . کنند

اتحاد شوروی  2341ال ماه ژوئیه س 23

باتفاق ایاالت متحده آمریکا به قطعنامه 

شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون 

اعزام قوای سازمان ملل متحد به کنگو رای 

فق داد و بدین ترتیب به امپریالیسم امو

آمریکا که زیر لوای سازمان ملل متحد اقدام 

به مداخله مسلحانه علیه کنگو نمود کمک 

وه بر این اتحاد شوروی همچنین عال. کرد

وسائل حمل و نقل خود را در اختیار قوای 

ماه ژوئیه  21. سازمان ملل متحد گذاشت

ف در تلگرام خود به کاساوبو و چخروش

شورای »با حتی اعالم داشت که ملومو

امنیت سازمان ملل متحد عمل مفیدی انجام 

سپس مطبوعات اتحاد شوروی بطور . «داد

سازمان ملل متحد را تحسین خستگی ناپذیر 

به دولت جمهوری »و تمجید کردند که گویا 

کنگو در دفاع از استقالل و حق حاکمیت آن 

و اظهار امیدواری « کشور کمک کرده است

بیر جدی اتد»کردند که سازمان ملل متحد 

سپتامبر دولت  21اوت و  12. «اتخاذ کند

اتحاد شوروی بازهم دو بار اعالمیه هائی 

داده و طی آنها سازمان ملل متحد را  انتشار

که خلق کنگو را سرکوب کرد با کوشش 

 . تمام ستود

رهبری حزب کمونیست  2342در سال     ا  بعد

گیزینگا را به شرکت در  اتحاد شوروی

قوای « حمایت»مجلس ملی کنگو که تحت 

سازمان ملل متحد تشکیل شده بود و شرکت 

در . در دولت دست نشانده تشویق نمود

آنموقع رهبری حزب کمونیست اتحاد 

شوروی حتی فریبکارانه اعالم داشت که 

حادثه بزرگی در »تشکیل مجلس ملی کنگو 

موفقیت »و « حیات جمهوری جوان است

 . «نیروی ملی میباشد

واقعیات بروشنی نشان میدهد که رهبری 

حزب کمونیست اتحاد شوروی با این 

ا سیاست نادرست خود به امپریالیسم آمریک

. در تجاوز به کنگو کمک بزرگی کرده است

با بقتل رسید و گیزینگا زندانی شد و ملومو

بسیاری از میهن پرستان دچار تعقیب و 

پیگرد گردیدند و مبارزه بخاطر استقالل ملی 

راستی مگر . در کنگو با شکست مواجه شد

رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی ولو 

لیت اندکی هم شده در این امر حس مسئو

 "نمیکند؟ 

بعد از قتل لومومبا که دنیا را به تکان در 

آورد رویزیونیستها برای مردم فریبی 

دانشگاه گپاتریس لومومبا را در مسکو 

این . گشودند و از آفریقا دانشجو پذیرفتند

روش روش کمونیستی نبود روش بورژوائی 

و ضد کمونیستی و همدستی با استعمار 

برای  اشک خروشچف. محسوب می شد

 .لومومبا اشک تمساح بود

لومومبا در مقابل بودوئن پادشاه بلژیک 

 :ایستاد و چنین گفت

راه  زیزنان و مردان کنگو، همرزمان عز"

به شما بنام دولت کنگو  روزمند،یاستقالل پ

که  ،شما همه دوستان من.  فرستم یدرود م

از شما  د،یدیدر کنار ما رزم ریناپذ یخستگ

ژو ئن  31روز  نیا ،کنم یخواهش م

 داریرا که شما آن را به صورت پا 23٢1

روز  کیبه  ،دیخود حک کرده ا قلوبدر 

ه شما ک یخیتار. میبدل کن یخیبرجسته تار

 د،یآموز یفرزندانتان م هبرا  تشیاهم

را  شانیفرزندان و نوه ها زیآنها ن کهیبطور

 یآزاد یدرخشان مبارزه برا خیتار نیبا ا

 .کنند یآشنا م

 طیند امروز استقالل کنگو را در محچ هر

 کی، با کشور دوستمان بلژیتفاهم و برابر

 ییکنگو چیمعهذا ه م،یریگ یجشن م

 یتواند فراموش کند که آزاد یشرافتمند نم

سلسله مبارزات مداوم بدست  کیما بدنبال 

بجز  حضارپر شور کف زدن )آمده است

 یروزانه، جنگ یمبارزه ا(. سفید پوستان

آن ما از  رآرمانپرستانه که دسوزان و 

و با  میدر امان نماند یو آالم ریتحق چگونهیه

 .مینثار توان و خون خود آنرا ادامه داد

به مبارزه خود، به اشکها، آتش و خون  ما

 یکه تا عمق وجودمان نفوذ کرده افتخار م

 لیاص یکه آن مبارزه، مبارزه ا رایز. میکن

 یه داربود تا به برد یو عادالنه و ضرور

شده  لیکه با خشونت به ما تحم زیرآمیتحق

 .میده انیبود پا

 نیا یاستعمار میهشت سال رژ نیا یط در

سرنوشت ما بود، جراحات ما هنوز تازه اند 

خاطرات  نیا میبتوان نکهیو هنوز دردآلود تا ا

در برابر مزد . میبسپار یرا به فراموش

، کار طاقت فرسا  میگرفتی که ما م یزیناچ

مزد  نیما با ا.  میداد یانجام م یپر رنجو 

 م،یشو قیفا شیخو یبر گرسنگ میتوانست ینم

قابل  یمسکن و مأو ایو  میلباس مناسب بپوش

 یو مانند همه، بچه ها میسکونت داشته باش

ما ناسزاها، . میخود را بزرگ کن زیعز

ه را، ب یشبانه روز یها و کتک ها یهتاک

. میتحمل کرد ،میپوست هست اهیس نکهیگناه ا

 اهانیکند که به س یفراموش م یچه کس

جهت که  نینه از ا. دکردن یخطاب م "تو"

 نیداشتند، بلکه از ا یبا و تیمیاحساس صم

فقط  "شما" زیآم احترام لحاظ بود که کلمه

اختصاص  دپوستانیخطاب به سف یبرا

 .داشت

ما به نام  نیکه چگونه سرزم میشاهد بود ما

شد که در  یم میع تقسظاهرا مشرو نیقوان

 یم تیتر را برسم یواقع فقط حق قو

 .شناخت

 9ادامه در صفحه ...  میشاهد بود ما

دسیسه های امپریالیستها و صهیونیستها برضد جنبشهای   

 دموکراتیک در ممالک عربی محکوم است
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   ...قاتلین پاتریس لومومبا
 ست،ین کسانی دیو سف اهیس یبرا نیکه قوان

 یبرا یانسان ریو عذاب غ یکی یبرا یراحت

 .یگرید

گناه ه افراد را ب یطاقت فرسا یرنج ها ما

فراموش  ی،مذهب ای ،یاسیس دیداشتن عقا

شده را که  دیو سرنوشت افراد تبع مینکرده ا

دادند،  حیترج یمرگ را به آن شکل زندگ

 دپوستانیکه سف میدار ادیما ب. مینبرده ا ادیاز

کردند  یم یو با شکوه زندگ بایدر منازل ز

کلبه  انیو در م حقرم یدر کلبه ها اهانیو س

 نماها،یحق ورود به س اهانیس. فرسوده یها

مخصوص  یرستورانها و فروشگاه ها

در داخل  اهپوستانیس. را نداشتند انیاروپائ

پوستان و  دیسف یپا ریها در ز یانبار کشت

ها  یلوکس کشت یها نیدر کاب دپوستانیسف

 یکه اعدام ها ستیک. کردند یمسافرت م

چه  کند؟ما را فراموش  انبرادر یدسته جمع

 یکه نم را یمخوف کسان یزندان ها یکس

 ادیاز  ندیظالمانه را تحمل نما میخواستند رژ

 انیاکنون که دوران گذشته بپا.. برد؟  یم

 یگذار انیدر بن گریکدیبا  دیائی، بدهیرس

استقالل . میبه کار کن وطن خود شروع 

 یگام موثر در راه آزاد کیکنگو بمنزله 

 دیکف زدن شد)است قایافر یکشورها ههم

 (.سفید پوست حضار

 میکه از طرف شما مردم انتخاب شده ا یمائ

  . میکن یرا رهبر شیشمند خوزار نیتا سرزم

و قلب خود توسط  کریکه در پ یمائ

 ندا سر می دهیم ،میدیاستعمارگران زجر کش

 .است دهیرس انیدوران بپا نیکه ا

ما  نیشده و سرزم لیکنگو تشک یجمهور

 . فرزندانمان قرار دارد یدر دستها

ادارن، ما مشترکا مبارزه خواهران و بر

 یمتعال یمبارزه ا ،میکن یرا آغاز م یدیجد

و اقتدار  شیما را به صلح، آسا نیکه سرزم

را برقرار  یما متفقا عدالت اجتماع. برساند

در  سکرد که هر ک میخواه نیو تام میکن یم

دهد دستمزد  یکه انجام م یمقابل کار

  .(کف زدن حضار.)دارد افتیدر یعادالنه ا

که قادر به چه  میده ینشان م ایبه دن ما

در  میبود، چنانچه بتوان میخواه یکارهائ

ما کنگو را به مرکز . میکن یصلح زندگ

بدل  قایتابان در تمام آفر دیخورش یدرخشندگ

 .کرد میخواه

کرد تا  مینظارت خواه مانینهایبر زم ما

که فرزندان ما از آن منفعت  میمطمئن شو

خود را مجددا به  یسنت نیما قوان. برند یم

کرد  میوضع خواه یدیجد نیکار برده و قوان

ما به سرکوب . و عادالنه باشند لیکه اص

و تالش  میگذار یم یانینقطه پا دهیعق یآزاد

از حقوق  اکه همه شهروندان م میکن یم

که در منشور حقوق بشر  یکامل اساس

کف زدن )بهره مند شوند افتهیبازتاب 

 (.حضار

 زهیاز تفنگ و سرن یناش با صلح ام

بلکه با صلح قلوب و  ،کرد میحکومت نخواه

   .(کف زدن حضار)اراده

 دیمطمئن باش دیتوان یشما م زیعز هموطنان

نه تنها بر  لیهمه مسا نیتحقق ا یکه ما برا

کران خود، بلکه  یو  ثروت ب میعظ یروین

 یحساب م زین یممالک خارج یبانیبا پشت

بوده  مانهیصم شانیرکه همکا یممالک. میکن

را با هر  یگرینکنند فرهنگ د یو سع

 لیحمخواهد باشد به ما ت یکه م یعتیطب

 (.کف زدن حضار.)کنند

 ان،ی، خانمها و آقاانجنابیعال حضرت،یاعل

 د،یشهروندان و برادرانم که در نبرد

 یبود که م یمطالب نیبرادران همرنگم، ا

 .کنم انیخواستم ب

 قایدت آفرو وح باد استقالل زنده

 "باد استقالل کنگو زنده

یک " گستاخی"پادشاه بلژیک که شاهد 

" کثیف و بی تمدن آفریقائی" "سیاه پست"

بود با ناراحتی غیر قابل کتمان از غضب 

 .برافروخته شد و فرمان به قتل لومومبا داد

از بعد از این سخنرانی تاریخی سرنوشت 

ر لومومبا رقم خورد و دسیسه ها برای برکنا

ما ایرانی ها باید . کردن وی آغاز شد

بیاموزیم که نه دسیسه های امپریالیسم 

جدیدند و نه نقابهائی که آنها به چهره می 

آنها استعمار را می . زنند فرق کرده اند

ستایند، آنها سازمان ملل را به عنوان 

ابزاری برای چپاول نیاز دازند که به 

آنها تجاوزات آنها روپوش حقوقی بپوشاند، 

به تجزیه و خرابکاری و قتل و جاسوسی در 

درون کشورها دست می زنند و میلیونها نفر 

حقوق "را می کشند وخود را در سنگر 

 .پنهان می کنند" تمدن"و " بشر

لومومبا به قتل رسید سنگی هم برگور وی 

ولی امروز فرزندش صدای . وجود ندارد

آفریقا را به گوش جهانیان می رساند زیرا 

 .ارزه تمامی نداردمب

لومومبا  ینامه ارسال نیاز آخر یمستخرج

 .همسرش نوشت یدر آستانه قتلش برا

 نکهیتو بدون ا یکلمات را برا نیا من

رسند، بدون  یمطمئن باشم که بدستت م

هنوز زنده  یخوان یآنرا م یبدانم وقت نکهیا

 یدر تمام زمان مبارزه برا. سمینو یهستم م

 دیترد یلحظه ا هرگز هنم،یاستقالل م

نکردم، که امر مقدس ما که من و همرزمانم 

به  تایهان م،یکرد هیرا در راهش هد مانیزندگ

 . رسد یم یروزیپ

لیکن آنچه را که ما برای میهنمان یعنی حق 

حیثیت بی خدشه،  زندگی شرافتمندانه،

استقالل بی مانع آرزو می کردیم، آنچه نبود 

ن غربیش که استعمارگران بلژیکی و متحدا

آنها از حمایت آگاه یا نا آگاه، با . می خواستند

یا بی واسطه مقامات عالیرتبه سازمان ملل 

متحد که ما به آنها اعتماد کردیم و از آنها 

آنها . تقاضای کمک نمودیم، برخوردار شدند

 ،از هموطنان ما را فاسد کردند یپاره ا

را  قیو تالش کردند حقا دندیرا خر یبرخ

جلوه دهند و استقالل ما را لکه دار دگرگونه 

 .کنند

بدست استعمارگران  ایزنده و آزاد،  ای مرده

. ستیدر اسارت، بحث بر سر شخص من ن

بحث بر سر خلق . بحث بر سر کنگو است

بدل  یماست که استقاللش را به قفس ریفق

 . کنند یبه آن نگاه م رونیکرده اند که از ب

آسیا، افریقا ،  ما در این مبارزه تنها نیستیم؛

ملت های آزاد و مردمی که برای آزادی 

خود در اکناف جهان می جنگند، در کنار 

میلیونها هموطنانم که مصمم اند تا یک نفر 

استعمارگر در کنگو باقی است دست از 

 .مبارزه برندارند ، باقی خواهند ماند

 

می خواهم بفرزندانم که از آنها دورم و شاید 

نبینم ، یادآور شوم که آینده  دگر باره آنها را

و تحقق  این وظیفه . کنگو درخشان است

مقدس مبنی بر استقرار مجدد استقالل و 

حاکمیت ملی بعهده  آنها و هر کنگوئی دیگر 

زیرا که بدون عدالت هیچ کرامتی . می باشد

وجود ندارد، و بدون استقالل، انسان آزاد 

 .وجود نخواهد داشت

و شکنجه هرگز  آزار و خشونت ، دشنام

نمی تواند مرا وادار بدرخواست رحم و 

من مردن با سربلندی و ایمان . شفقت کند

فناناپذیر و اعتماد کامل به سرنوشت کشورم 

را ، بزندگانی پست و منحرف از اصول 

 .مقدس، ترجیح می دهم

من اطمینان دارم که تاریخ بزودی حقایق را 

عده بیان خواهد کرد، ولی نه آن تاریخی که 

ای در بروکسل ، واشنگتن، پاریس یا 

بلکه تاریخی که . سازمان ملل تدوین نمایند

فرزندان آزادی بنوشتن آن مشغولند و 

چگونگی مرگ استعمارگران و جیره 

افریقا . خواران آنها را نشان خواهند داد

تاریخ خود را خواهد نوشت و این تاریخ، 

مشحون مجد و افتخار افریقا، از شمال تا 

 .نوب خواهد بودج

 

من اطمینان دارم که تاریخ بزودی حقایق را 

بیان خواهد کرد، ولی نه آن تاریخی که عده 

ای در بروکسل ، واشنگتن، پاریس یا 

بلکه تاریخی که . سازمان ملل تدوین نمایند

فرزندان آزادی بنوشتن آن مشغولند و 

چگونگی مرگ استعمارگران و جیره 

افریقا . هند دادخواران آنها را نشان خوا

تاریخ خود را خواهد نوشت و این تاریخ، 

مشحون مجد و افتخار افریقا، از شمال تا 

 .جنوب خواهد بود

 نمیدانم سرزم یمن م. نکن همراه من هیگر

داند که  یم ،کشد یدرد م نیچن نیکه ا

 .دفاع کند شیچگونه از استقالل و آزاد

   قایباد کنگو، زنده باد آفر زنده

 "پاتریس

***** 

 نده، میهن ماستپای            ست، ایران  اجمهوری اسالمی میرنده ایران پاینده و 
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  ...قطعنامه پایانی کنفرانس خاور
 یم شیپ بهگذاشته و  ریتآث خواهانهیآزاد

کنفرانس ما به دنبال . رود، برگذار شد

 یامهایق اتیمحتو گریبار د: زنده یبحثها

 نیخلقها مب یاعراب را که بر اساس آرزوها

 دییتا است یآزاد و عدالت ،یتساو نان، بر

  .دینما یم
 نیاست که ا یم راکنفرانس ما ه -2

 قایو آفر انهیمبارزات خلقها در خاورم

 لیتحم لهیرا که وس کیاوتوکرات یمهایرژ

 ارانیو هم ستهایالیامپر برالینئول یاستهایس

بوجود  یطبقات حاکم محل لهیآنان که بوس

 ،یکاریب قیآورده شده اند و باعث تعم

کار و  طیشده و شرا ینوائیو ب یدستیته

به  یوجه دترنیه شدخلقها را ب یندگز

وخامت سوق داده اند را، هدف قرار داده 

 است

نظر است که به دنبال  نیکنفرانس بر ا -3

بن  کیاتوکرات یکتاتورید یمهایسقوط رژ

و مبارک در تونس و مصر که  یعل

 یستهایالیکشورشان را بموازات منافع امپر

به  ستهایالیکردند، امپر یاداره م یغرب

و  کیتاکت شیخو یخاطر ادامه هژمون

 . گرفته اند شیرا پ یدیجد یاستهایس

خود را از  یبانیپشت نفرانسهمه ک نیبا ا

جامعه  کیتداوم انقالب و بوجود آوردن 

 دارد یآزاد و عادل اعالم م

 نینه تنها در ا یبزرگ غرب یکشورها -4

دو کشور، بلکه در تمام منطقه با کسب 

 یگاهها هیدر صدد توسعه تک دیهمدستان جد

 یگاهها هیتک نیا انیخود برآمدند، در م

اسالمگرا که  یآن دسته از جنبشها دیجد

 تیاند از اهم رفتهیرا پذ برالینئول یاستهایس

 .برخوردارند یا ژهیو

 یامهایکه ق یبزرگ غرب یکشورها -1

شمردند با گفتمانها  متیعرب را غن یخلقها

مداخله " یآزاد"، "ستمگران هیمبارزه عل"

نمودند،  یرا عمل یبیل هیعل ینظام یعلن

 یوهایآلترنات شیبدنبال آزما هیدر سور نکیا

 .هستند یمتفاوت

متفق  نکهیبه خاطر ا هیاسد در سور میرژ -٢

 یباشد، بقدر کاف یم رانیا کیاستراتژ

 یاز سو نکهیقدرتمند است و بخاطر ا

شود،  یم یبانیپشت نیو چ هیروس

 که قادر به مداخله یغرب یستهایالیامپر

را به  هیترک ستند،ین یعلن ینظام یعمل

در مرکز نقشه مداخله  یعنوان قدرت ضربت

 هیرابطه، کل نیدر ا. گرانه خود قرار دادند

 دیناتو که تهد مانیپ ینظام یگاههایپا

آن عده که در  ژهیخلقهاست بو هیمشترک عل

 .شوند دهیبرچ دیقرار دارند با هیترک

حکومت حزب عدالت و توسعه که  -9

 نیگزیامروز را جا" اسد دشمن" استیس

کرده و نه تنها از دارو  روزید" برادر اسد"

 یبطور علن هیمسلح در سور یدسته ها

 یاسیاز نظر س نیهمچن د،ینما یم یبانیپشت

 یواز نظر نظام هیسور یمل یشورا زین

دهد و با  یرا سازمان م هیارتش آزاد سور

را  ها آنها وهیکار راهها وش هیاستفاده از کل

 ارشانیدر اخت گاهیمسلح نموده، قرارگاه، پا

دهد،  یدهد به آنها آموزش م یقرار م

 یراهبر یها یو همآهنگ یتدارکات یبانیپشت

    .دینما یم نیتام

جهت  یتحرکات مقدمات هیکنفرانس ما، کل -1

و  یبزرگ غرب یکشورها یمداخالت نظام

و بدنبال آن  هیسور هیعل کایدر راس آنها آمر

. کند یمحکوم م دایرا شد رانیا هیله علمداخ

مبارزات به خاطر  هیخود را از کل یبانیپشت

 .کند یاعالم م داریصلح عادالنه و پا

منطقه را  یکنفرانس ما، خلقها نیهمچن -3

را  هیدرقبال سور هیترک یاستهایدر مقابل س

بزرگ  یکه دست در دست دولتها

 کایغرب و در راس آنها آمر یستیالیامپر

است به  یبه نفاق مذهب یل نموده و متکعم

 ای"کنفرانس گفتمان . کند یدعوت م یاریهش

 هکه راه حل را ب" یمداخالت نظام ایاسد، 

کشاند را مردود شمرده و  یبن بست م

دارد  یآنها اعالم م هیو عل نهایمتفاوت از ا

و  کیدموکرات ،یخلق ونیسیاپوز کیکه 

ن در جهت منافع خلقهاست و از آ کیالئ

کند که  یم دیکنفرانس تاک. دینما یم یبانیپشت

 یخلقها یبسود منافع اساس یمخالفت نیچن

. اشدب یمنطقه م یخلقها هیو کل هیسور

که در  یکنفرانس ما، از مطالبات و مبارزات

آزاد، مستقل که در آن  یا هیجهت سور

سرنوشت خود را بدست  نییخلقها حق تع

 .دینما یم یبانیآورده اند پشت

خلقها  یتوده ا یتهایکنفرانس ما از فعال -21

 شیسرنوشت خو نییدر جهت کسب حق تع

که  ییتهایکند، نه از آن عده فعال یم یبانیپشت

و جدا  ابندی یکرده سازمان م هیتغذ رونیاز ب

خلقها در جهت در هم  رغمیاز خلقها و عل

 یخلقها عمل م یواقع سونیاپوز دنیکوب

 یما، همبستگ نسرابطه کنفرا نیدر ا. کنند

از مبارزات خلق کرد در کردستان  شیخو

سرنوشت خود و  نییکه در جهت تع یغرب

دارد و از  یمبارزه اعالم م یخودمختار

 سمیونیکه صه نیمبارزات خلق فلسط

 یقرار داده اعالم م شیرا هدف خو لیاسرائ

 دیکه ترک بدون ق ردیپذ یکنفرانس م. دارد

از  نیفلسط یاشغال ینهایو شرط سرزم

سازمان ملل  تیو کسب عضو لیاسرائ یسو

بخود، به  یمستقل و متک یبه عنوان دولت

 .باشد یمنطقه م یخلقها هیسود کل

که  تیواقع نیکنفرانس با حرکت از ا -22

در منطقه  انهیگرا تیفشار و شدت جنس هیکل

 طیو شرا استهایس جهیزنان در نت هیعل ژهیبو

 هیه کلموجود بوده، اشاره دارد ک یاجتماع

 یو اعتراض یانقالب کیدموکرات یجنبشها

در جهت حفظ  یخاص تیاهم دیبا

 یزنان و مطالبات تساو یدستاوردها

طلبانه  ییو رها خواهانهیو آزاد نهخواها

کنفرانس ما، از مبارزات . زنان مبذول دارند

بخش  نیزنان بمثابه مهمتر خواهانهیآزاد

 یم یبانیدر منطقه پشت یمبارزات مردم

درود  لیاسرائ یزندانها انیبه زندان. دینما

 .فرستد یم

که اعتصاب  ردیپذ یکنفرانس م -21

ادامه دارد،  هیترک یکه در زندانها ییغذاها

در  مانیاز مبارزات خلقها یبه عنوان بخش

بوده و مطالبات  یو دموکراس یراه آزاد

مطالبات  نیو از ا رفتهیرا پذ رانیاس

 .کند یم یبانیپشت

است که اتحاد  دواریس امکنفران -23

و عزم اخذ سرنوشت مشترک  یمبارزات

متبلور شده است بطور  نجایخلقها که در ا

 نینو طیو در شرا ابدیادامه  افتهیسازمان

 .تکرار گردد

 

***** 

 

 

 ...کنفرانس ضد امپریالیستی و 
 حزب کارگر الجزایر: الجزایر

 (توفان)حزب کار ایران: ایران

 تیک کارسازمان دمکرا: بحرین

 حزب کار ترکیه: ترکیه

 حزب کار تونس: تونس

 جبهه آزاد خلق: سوریه

 شخصیت چپ مستقل: عراق

 نماینده ای از کردهای عراق: عراق

مدیر مرکز تحقیقات : عربستان سعودی

 عربی

 جبهه خلق برای آزادی فلسطین: فلسطین

 حزب کمونیست لبنان: لبنان

 مکراسیدراه حزب : مراکش

 یست مصرحزب کمون: مصر

 حزب سوسیالیست یمن: یمن

در ضمن تعدادی از دانشگاهیان ترکیه، 

نویسندگان و نمایندگان مستقل از مجلس 

 .ترکیه در این کنفرانس شرکت داشتند

در این نشست مباحث بر سر مسایل 

خاورمیانه، بویژه مبارزات خلقهای عرب و 

مداخالت امپریالیستی در سوریه و نقش 

سخنرانان . ر می زدترکیه در منطقه دو

همنظر بودند که مبارزات خلقها برای آزادی 

و برابری و عدالت اجتماعی در خاور میانه 

 ...و آفریقای شمالی نظیر مصر و تونس و

پس از سالها اختناق و ضعف نیروهای  

مترقی، برای مقابله با نیروهای مترقی، 

توسط امپریالیستها به گمراه کشانده شده و 

ایران با سازش با  19ب همچون انقال

نیروهای ارتجاعی و عقبگرد در نیمه راه به 

گرچه مبارزه هنوز . است  شکست انجامیده

ادامه دارد ولی نیروهای ارتجاعی بر مسند 

 11ادامه در صفحه ...دست یافته قدرت 

که یک اقدام جنایتکارانه بر ضد تجاوز و محاصره اقتصادی ایران 

 بپاخیزیماست، توسط امپریالیسم و صهیونیسم 
 



    

  22صفحه                                                      توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                            2332ماه   دی  –  216شماره    

 مردم چرا نشستین   ایران شده فلسطین

 ...کنفرانس ضد امپریالیستی و 
اند و در پی سرکوب نیروهای انقالبی 

جهت برقراری  امپریالیسم در. هستند

سیاست های نئولیبرالی خود، هر جا به 

نفعش باشد، نیروی های اسالمی را پر و بال 

داده و به عنوان اهرم سرکوب خلقها و 

مانعی در برابر خواسته های به حق خلقها 

. برای نیل به آزادی سازماندهی می کند

کنفرانس تجاوزات امپریالیستی به لیبی و 

یمهای نظامی بر سوریه و تمهیدات و تحر

ایران را محکوم کرده و حق تعیین 

سرنوشت این کشورها را در مقابل 

رژیمهای فاشیستی و مستبد حاکم، وظیفه 

 کشورها نستم ایخود مردم و خلقهای تحت 

 .می داند و نه نیروهای تجاوزگر خارجی

کنفرانس از مبارزات به حق خلق کرد در 

ک و ترکیه برای نیل به آزادی های دمکراتی

حق آزادانه استفاده از زبان مادری و 

فرهنگ ملی به صورت رسمی حمایت کرده 

و سیاستهای دولت ترکیه با حمایت نیروی 

ناتو، علیه خلقهای گوناگون ترکیه را محکوم 

می کند و از خواست خودگردانی خلق کرد 

 .در ترکیه به دفاع بر می خیزد

نمایندگان کشورها به اتفاق ضمن ابراز 

ودی از برقرای این کنفرانس خواستار خشن

آنها بر این بودند که تداوم این . تداوم آن شدند

چنین کنفرانسهائی ضمن آشنائی بیشتر با 

مسایل و نظریات نمایندگان این کشورها، در 

جهت همبستگی خلقهای منطقه گامهای مثبت 

 .را برخواهد داشت

در پایان کنفرانس شرکت کنندگان دست در 

ا خواندن سرود انترناسیونال به دست هم ب

 .این نشست دو روزه پایان دادند

در طی کنفرانس هیات نمایندگی ما با سایر 

احزاب و نمایندگانشان تماس برقرار کرد و 

در یکی از این . به تبادل تجربه دست زد

تماسها با نماینده جبهه خلق برای آزادی 

فلسطین رابطه فعاالن جبهه خلق  با سازمان 

رفقای جبهه . س در نوار غزه مطرح شدحما

خلق به صراحت به ما ابراز داشتند که آنها 

با نظریات حماس طبیعتا مبارزه می کنند و 

آنها را افشاء می نمایند، ولی در مقابل 

اشغال صهیونیستها و تجاوزگری آنها برای 

پاکسازی قومی، با همه نیروهای مخالف 

بارزه تجاوز و اشغالگری در جبهه واحدی م

آنها به مبارزه مسلحانه در دو جبهه . می کنند

دست نزده و متوسل به جنگ داخلی برای 

این شکل . سرکوب هر دو طرف نمی شوند

مبارزه در شرایط کنونی از نظر آنها مردود 

 .    است

***** 
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 (منتشر شد آنرا در تارنمای توفان مطالعه نمائید 78توفان الکترونیکی شماره )
 

 : در این شماره میخوانید
ریشه جنبشهای کشورهای عرب زبان و    -،  لی و فشارهای امپریالیسمرژیم جمهوری اسالمی در چنبره اختالفات داخ

   -،  گزارشی ازکنفرانس ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در استانبول   -،  نقش امپریالیسم در به انحراف کشیدن آنها

   -،  و مداخالت امپریالیستی قطعنامه پایانی کنفرانس خاورمیانهمبنی بر مطالبات عدالتخواهانه و آزادی طلبانه خلقها

   -،  (توفان)بمناسبت سی امین سالگرد جانباختن رفیق قدرت فاضلی عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کارایران

   -،  پوستمرفه سفید طبقه ستم روانىظلم و   -،  !فوری ترین نیاز جنبش کارگری گسترش تشکلهای مستقل کارگری است

        ائتالف        -، تجزیه و تحلیلى از نگاه چپ اثراستفان بکمان نویسنده چپ سوئدی –اب فلسطین و اسراییل برگرفته از کت

امپریالیستهای غرب از رژیم بشار اسد چه می    -،  درهمبستگی با کارگران زندانی ایران" کارگران آمریکا علیه جنگ"

مسبب این حادثه دلخراش .بر کارگران معدن طبس چه گذشت   -،  چرا اینهمه دفاع از آزادی نسرین ستوده؟   -،  طلبند؟

   کیست؟
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 کنفرانس یانیقطعنامه پا

 انهیخاورم

بر مطالبات  یمبن

 یعدالتخواهانه و آزاد

 طلبانه خلقها و مداخالت
خلقها که در  کیدموکرات کنفرانس

با  1121اکتبر سال  12و  11 خیتار

و احزاب  تهایمل ندگانیشرکت نما

مصر، تونس،  یمختلف از کشورها

 ران،یاردن، ا ن،یمراکش، لبنان، فلسط

و آلمان در شهر  هیترک ه،یورعراق، س

به  تیشده بود با موفق لیاستانبول تشک

 .داد انیکار خود پا

کنگره که در رابطه با مبارزه  نیا

بپا خاسته عرب و مداخالت  یخلقها

که  یو در حال هیبه سور یستیالیامپر

کشور همچنان ادامه  نیبرخوردها در ا

که در همه  یدارد و در زمان

 هیدر ترک ژهیومنطقه و ب یکشورها

 گری        ک رد برد خواهانهیمبارزه آزاد

 11امه در صفحه اد...مبارزات 

حزب واحد طبقه کارگر ایران " حزب کارایران"نشریه " توفان. "نشریه ای که در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستهای ایران است: سخنی با خوانندگان

نظریات و پیشنهادات خودرا برای ما . دن به یاری همه کمونیستهای صدیق، چه از نظر مادی و چه معنوی نیاز دارداین زبان برای هرچه رساتر ش. است

به ما کمک مالی . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جهان یاری رسانید و از تشکل نهضت کمونیستی حمایت کنید. ارسال دارید

در توزیع این نشریه ما را یاری رسانید، . با اتکاء بر نیروی خود پابرجائیم و به این مساعدت ها، هر چند هم که جزیی باشند نیازمندیم برسانید، زیرا ما تنها

 .هزینه گزاف پستی مانع از آن است که بتوانیم آن را بدست همگان برسانیم

کنفرانس ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در 

 استانبول

 

 
 

در شهر استانبول در ترکیه، کنگره دمکراتیک  1121ماه اکتبر  12و  11در تاریخ 

هیات نمایندگی حزب . ترکیه به ابتکار رفقای ترکیه و به دعوت آنها برگذار شد یقهاخل

نیز در این نشست شرکت داشت و نقطه نظریات حزب کار ( توفان)کار ایران

نطقه و ایران در این را به صورت موجز در مورد اوضاع جهانی، م( توفان)ایران

 .کنگره بیان نموده و متن تکثیر شده آن را در اختیار هیاتهای نمایندگی قرار داد

سازمان، احزاب دمکراتیک، احزاب چپ، نویسندگان،  12این کنگره متشکل از 

. هنرمندان، اتحادیه های کارگری و اتحادیه های دمکراتیک مدافعان حقوق بشری بود

دی های دموکراتیک خلقهای گوناگون ترکیه از قبیل کردها، عربها، این جمعیت برای آزا

مبارزه می کند و قصد دارد مبارزه اش را تا سطح ... ارمنی ها، الزها، گرجی ها و

کشورهای خاورمیانه در جهت آزادی خلقهای منطقه بسط داده و اتحادی از تمامی 

هتگیری سیاسی مترقی در مقابل این دسته بندی دارای ج. خلقهای خاورمیانه بوجود آورد

امپریالیسم جهانی بویژه سیاستهای امپریالیستی و تجاوزات و تحریمهای آنها را در منطقه 

 . بوده و این تشبثات امپریالیستی صهینیستی در منطقه را شدیدا محکوم می کند

راری این دسته بندی با اعتقاد به آزادی های سیاسی و برابری حقوق خلقها، در جهت برق

 .عدالت اجتماعی، صفوف خود را متحدتر می سازد

کنگره دموکراتیک خلقها از کشورهای خاورمیانه که شامل احزاب و سازمانهای زیر می 

   :شوند، دعوت به عمل آورده بود تا در این نشست شرکت کنند

 11امه در صفحه اد...  یک شخصیت سیاسی: اردن

  

Workers of all countries, unite! 

Toufan 

 توفان
Central Organ of the 

Party of Labour of Iran 
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