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  درنقد يک شعار ارتجاعی
  فدای ايران" جانم"نه غزه نه لبنان 

  

 لبنان، در کنار ھم به عنوان د، بشار اسد و حزب هللادر سوريه توسط اپوزيسيون مشکوک تصاويری از احمدی نژا

مطبوعات اپوزيسيون .  سنی پخش و در رسانه ھای گروھی غرب نشان داده می شودۀ شيعه در مقابل جبھۀجبھ

سوريه که بيشتر از عربستان سعودی و اسرائيل، توسط فرستنده ھای الجزيره و العربيه، سيراب می شوند، مقاالتی 

، در داخل سوريه پخش می کنند ..که ضد عرب ھستند به خاک سوريه و عراق و) ايرانی ھا( عجم ھا ضد ھجوم هب

که آنھا در مقاالت خويش تکيه بر اين می نمايند، که خمينی رھبر و مرجع تقليد شيعيان ايران،  و مضحک اين

  .م را نابود گردانداصليت ھندی دارد و پدرش ھندی و مادرش ايرانی بوده است و می خواھد دنيای اسال

 مردم ۀ يک جنبش ضد ايرانی و ضد شيعه در ميان اپوزيسيون مشکوک سوريه در حال شکل گيری است، تا مبارز

اپوزيسيون فعال سوريه نشان می .  ضد امپرياليسم و صھيونيسم را به مبارزه ميان شيعه و سنی بدل کندهمنطقه ب

اين اپوزيسيون  می خواھد مانند احمد . کا و فرانسه در منطقه استمريا عربستان سعودی و ۀدھد که دست دراز شد

اين جھت است در ه ب.  ملی مخالفين سوری را تشکيل دھد که مرکزش بايد در آنکارا باشدۀچلبی عراقی، کنگر

 حريری در لبنان، جوی ضد ايرانی با ۀمريکا، اسرائيل، ترکيه و دارو دستاسوريه با ياری عربستان سعودی، 

که سپاه پاسداران مستقيما در سرکوب  اين سياست نخست با دروغھائی نظير اين. ارھای ضد شيعی تبليغ می شودشع

مردم سوريه دست دارد، آغاز شد و توسط رسانه ھای صھيونيستی در سراسر جھان و در ميان مشتی ايرانی بی 

. ی انديشند تا با مغز خود، تبليغ و رواج داده شداراده و دنباله رو در خارج از کشور، که با مغز سازمانھای امنيتی م

تجربه نشان داد، دولت بشار اسد با توپ و تانکی که در اختيار دارد، نيازی به چاقوکشھای لباس شخصی ايران 

 ۀاين تبليغات ضد ايرانی زمانی صورت می گرفت، که گروھھای مسلح مشکوک در سوريه به مبارز. نداشته است

ای انتظامی و ارتش دست زده بودند و اين حقايق از جانب رسانه ھای دروغپرداز غرب کتمان می مسلحانه عليه قو

ھر . فدای ايران دارد" جانم"شعار نه ايران، نه لبنان، نه سوريه بيشتر خويشاوندگی با شعار نه غزه، نه لبنان . شد
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حزب ما از ھمان روز نخست با اين . ننددو شعار از يک منبع ناپاک بيرون می آيند و ھدف واحدی را دنبال می ک

  . شعار انحرافی و مشکوک مبارزه کرد و اين مبارزه را ادامه می دھد

 ضد ايران و ه سوريه در سايتھای اينترنتی با جعل اخبار و ويدئوھای ضد انقالبی و جعلی بۀاپوزيسيون خود فروخت

مريکا و فرانسه به مناطق درگير در داخل خاک ا لبنان بسيار فعال است و اين فعاليت با سفر غير مجاز سفير

. بی شرمی امپرياليستھا در دخالت در امور داخلی کشورھا حد و مرزی ندارد. خوبی نشان داده شده استه سوريه، ب

اگر زورت می رسد جلوی ما را " اساس زور و قلدری گرفته می شود، آنھم بر اين مصداق که هتصميمات تنھا ب

  ".بگير

ن سخن بر سر آن است که با تجھيز و آموزش فراريان در ترکيه حداقل يکی از دھات نزديک مرز ترکيه را ھم اکنو

را رسما برای اين اپوزيسيون " بالعوض"اشغال کرده و ادعای دولت آزاد سوريه را بنمايند، تا بشود سيل کمکھای 

فين دولت بشار اسد مخالف تجاوز به خاک اپوزيسيون ارتجاعی سوريه که می داند بسياری از مخال. سرازير کرد

ت آنرا ندارند که رسما از تجاوز و تحريم امپرياليسم و صھيونيسم دفاع کنند، ولی مرتب از أسوريه ھستند، جر

 است ستراتيژيکتحريکات عليه ايران و لبنان بخشی از اين سياست . امپرياليستھا می طلبند که به آنھا ياری رسانند

مل سياستی است که پاره ای عمال خود فروخته که سرشان به منابع امپرياليستی چسبيده است، با و اين سياست مک

مکاری و استفاده از فساد دستگاه رژيم جنايتکار جمھوری اسالمی در ميان جنبش دموکراتيک مردم ايران مطرح 

و ضد لبنان و ضد فلسطين را آنھا در تالشند ھمان سياست ضد عرب . ساختند که در موج اول با شکست روبرو شد

 امپرياليسم راه تجاوز ۀدر موج دوم بر جنبش مردم سوار کنند و با نفی ماھيت امپرياليسم و صھيونيسم و آرايش چھر

اين جھت حزب ما بار ديگر ماھيت ارتجاعی ه ب. به ايران و نفی حمايت مردم منطقه از مردم ايران را موجب شوند

  .     ستانه را افشاء می کنداين شعار به ظاھرا ميھندو

 يک شعار سراپا ،خالف ظاھر فريبنده اشکامال گزينشی و سياسی، ناسيونال شونيستی و نژادپرستانه اين شعار 

صھيونيسم و و مصالح  در خدمت جنايات عملیو از نظر اين شعار ا زنظر تئوريک نادرست . استارتجاعی 

و مردم لبنان  ايران و نوار غزه  کشورو نه امپرياليستھا دلشان براینه صھيونيستھا . امپرياليسم در منطقه است

ا  که ملت فلسطين از حمايت اکثريت مردم ايران و حتی دولت ايران ب، ولی دلشان از اين می سوزد،نسوخته است

نھا قد علم  امپرياليستھا با ھمبستگی ملی و قدرت ملتھا، که می توانند در مقابل آ. برخوردار است،ھر انگيزه ای

 کشورھا بپردازند، تا بتوانند با تسلط بر ھر يک از اين ممالک جداگانه و ۀکنند، بيمناکند و ترجيح می دھند به تجزي

که  امپرياليستھای اروپا، در عين اين.  جان مردم و منابع اوليه اين ممالک را بمکند و غارت کنندۀ ضعيف، شيرالً ام

ا خودشان در اثر وحدت و قدرت، توانائی غارت و رقابت با امپرياليستھای چين و اتحاديه اروپا را ايجاد کرده، ت

ه ب... ، سومالی، نيجريه وا يوگسالوی، روسيه، ايران، سودان، ليبيۀمريکا را داشته باشند، برای تجزياروسيه و 

  .شدت فعالند

 آزادی ملت خودشان قرار دھند؟ ۀشرم آور نيست که مشتی اقليت ناچيز، سرکوب و نابودی ساير ملتھا را، وثيق

طبيعی است که در اينجا، حتی خالف ظاھر اين شعار، دفاع از ملت خود نيز مطرح نيست، زيرا آزادی مردم ايران 

ثيرات متقابل اين أنگاه کنيد تا ت.. به تونس و مصر و سوريه و بحرين و. با آزادی مردم منطقه ھمسرنوشتی دارد

آزادی ملت ايران در گرو مبارزه ملت ايران برای سرنگونی رژيم جمھوری . ببينيدجنبشھا را بر روی يکديگر 

امپرياليستھا برای . اسالمی و قطع دستھای امپرياليستھا و صھيونيستھا از منطقه است و نه تنھا از لبنان و فلسطين

اند، جمھوری آذربايجان  خليج فارس را به پايگاھھای نظامی خويش بدل کرده ۀسرکوب و غارت ايران، تمام منطق
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و گرجستان و ترکيه و کردستان عراق و افغانستان و بسياری ممالک آسيای ميانه َمقَر پايگاھھای آنھا عليه ايران 

و نه تنھا ايران آخوندی، بلکه ايران آزاد و دموکراتيک و انقالبی فردا نيز از اين پايگاھھا مورد تھديد و خطر . است

اين عوامفريبی و خاک پاشيدن به چشم مردم ايران . واقعيتھا ربطی به غزه و لبنان ندارداين . قرار خواھد گرفت

است، اگر مدعی شويم مشکالتی که امپرياليستھا در منطقه ايجاد کرده اند، ناشی از حمايت مصلحتی رژيم جمھوری 

ن سياست خويش دست بردارد،  مردم فلسطين و لبنان است، آيا اگر رژيم جمھوری اسالمی از ايۀاسالمی از مبارز

بحران منطقه خاتمه می يابد و امپرياليستھا به خانه ھای خويش بر می گردند؟ بايد سفيه بود که چنين پندارھای پوچی 

  .    را پذيرفت و به آن دامن زد

اين .  برای خواستھای انسانھا ارزش قايل نيستگر است،رژيم جمھوری سرمايه داری اسالمی که يک رژيم سرکوب

برای ابناء اساسا  ، بنا بر منطق اسالميشاين رژيم، .انسانھا چه ايرانی باشند و چه فلسطينی، لبنانی و يا اھل سوريه

رسميت می شناسد و نه حقوق، رژيمی که بارھا اعالم کرده که منشور حقوق بشر سازمان ملل ه  بهبشر فقط وظيف

 تا ، و حقوق بشر را با منطق مذھبی رنگ آميزی می کندرسميت نمی شناسده امضاء کرده بخودش متحد را که 

بتواند مانند قرون وسطی آنرا زير پا بگذارد، آری چنين رژيم مزوری که مردم کشورش را بيرحمانه سرکوب می 

جوش " انسانيش"احساسات باره  يکه  ب،کند و شکنجه می دھد و زندانھا را از مبارزان راه آزادی مملو می سازد

، سخن جنايات اسرائيل که برای انسانھا ارزش قايل نيستاز فلسطينيھا در فلسطين و بشِر از نقض حقوق  می آيد و

 دسته دسته از صھيونيستھا، فلسطينی ھا را می ربايند و به گروگان می گيرند و رژيم حاکم می گويد، که .می راند

 کمی از بی شرمی و رياکاری امپرياليستھا و  دست، اين دوگانگی و بی شرمی.به قتل می رسانندرا کودک و بزرگ 

 در روبرو ھستند، ی با مشکل مسکن و تھيه مايحتاج اوليه زندگشرژيمی که در کشورش، مردم. صھيونيستھا ندارد

نه تنھا به تبليغات  و . لبنان و حماس در فلسطين کمک می رساند که به حزب هللا،بلندگوھای تبليغاتی خويش می دمد

را برای افزايش بھای بنزين سرکوب می  زندگی ۀبه افزايش ھزيندر عين حال مردم معترض  بلکه دست می زند،

 مخالفت در ۀزمينو نزديک بينانه و رياکارانه و پر از تناقض، بی خردانه اتخاذ چنين سياستھائی  طبيعتا با . کند

که شعاری عميقا " اوباما يا با اونا يا با ما" شعار .ايران را با پذيرش شعار ھای ارتجاعی و انحرافی فراھم می آورد

با دستکاری تبليغ می " يوتوپ" دست سازمانھای جاسوسی در ايران است و توسط ۀارتجاعی و ساخته و پرداخت

  .شود، بر اين زمين آلوده رشد می کند

م خودش قدری از مرده رژيم جمھوری اسالمی که خودش پرچمدار سرکوب و شکنجه و آزار و پيگرد است، ب

برای اين رژيم . واھمه دارد، که حتی تجمع خود جوش مردم برای دفاع از جنبش فلسطين را به شدت سرکوب کرد

طور رسمی ه را ب ی جاری شود، که رژيم از قبل آن بايد در مجاريحتی حمايت از حقوق انسانی خلقھای ديگر نيز،

گردھمائی ھای رسمی حمايت می کند، که مصلحتش ايجاب رژيم جمھوری اسالمی تنھا از آنگونه . اعالم کرده است

   .می کند، ولی شرکت کنندگان در ساير گردھمائی ھا بايد جلسات خود را در کھريزک برگذار کنند

رژيمی که روز قدس راه می اندازد تا از حقوق مردم فلسطين دفاع کند، ولی از ھرگونه تظاھرات مردم ايران برای 

رژيمی که از حقوق ملت فلسطين .  تزوير خويش را به نمايش می گذارد، جلوگيری می کنددفاع از حقوق خودشان

رژيمی که از برگزاری نمايش پشتيبانی . رسميت بشناسده  بايد ھمان حقوق را برای ملت ايران نيز ب،دفاع می کند

شورش می ترسد و می نشان می دھد که از مردم کتنھا  ،غير رسمی از مبارزات ملت فلسطين جلوگيری می کند

  .اين رژيم طبيعتا ضد مردمی است. خواھد ھر تجمع عمومی تحت نظارت و ھدايت خودش باشد
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 مردم فلسطين شک ۀآنھا حتی به اصالت حمايت رژيم از مبارز. مردم ايران احمق نيستند و اين تناقضات را می بينند

 "امت مسلمان" بلکه از ،ردم فلسطين حمايت نمی کرد ملی مۀآنھا شاھد بوده اند که اين رژيم از مبارز. می کنند

اين سياست تفرقه افکنانه در .  در کشور فلسطين بودند اسالمیآنھا خواھان ايجاد يک فلسطين. حمايت می کرد

که سازمان حماس از آزادی و رھائی ملی در فلسطين صحبت می کند  در حالی.  فلسطين با شکست کامل روبرو شد

 لبنان صادق است که از آزادی و استقالل ملی در مقابل تجاوز اسرائيل اشغالگر مورد حزب هللاو ھمين امر در 

 برای رژيم جمھوری اسالمی ،سخن می راند و در اين رابطه با نيروھای غير مذھبی و مسيحی ھمکاری می کند

دست بکشد و تابع کتيکی، صورت تاه حتی اگر شده ب خويش ۀراھی نمی ماند و نماند که از سياست تفرقه افکنان

  . واقعيت موجود شود

 و نژادپرستی ی دموکراتيک مردم ما و در مقابل مخالفت با تجاوز و اشغالگرۀھمين تناقضات و سرکوب مبارز

 که مردم ايران رياکاری جمھوری اسالمی را نپذيرند و اين ، به اين جا منجر می شود،رژيم صھيونيستی اسرائيل

 طوری فراھم می کند ،فقدان آزاديھای دموکراتيک و فعاليت احزاب مترقی و انقالبی در ايرانزمينه را در شرايط 

 مردم از رژيم جمھوری اسالمی بناھای ۀتا عوامل دشمن و خرابکاران و عمال نفوذی تالش کنند بر ناآگاھی و کين

اوباما با اونائی "و يا  "انم فدای ايراننه غزه نه لبنان ج"ايدئولوژيک و تبليغاتی خويش را بسازند و شعارھائی نظير 

اين شعارھای ارتجاعی و صھيونيستی که ھدفش تفرقه ميان ملتھا به نفع اسرائيل در منطقه . را تبليغ کنند" يا با ما

نيروھای مترقی و انقالبی در ايران . است بر زمينه ای کاشته می شود که مسبب آن رژيم جمھوری اسالمی است

 ۀ روحي کنندهشعار سياسی مترقی بايد ايجاد. بی اعتمادی ملی را در منطقه تبليغ کنند د دشمنی وھرگز نمی توانن

 ملی برای رھائی ۀھمبستگی ملی بوده باشد و ما بايد با ھرگونه تجاوز و اشغالگری مخالفت کنيم و از ھر مبارز

 حمايت ،اتيک ھمه ملتھا و نه تنھا در ايرانما بايد از حقوق دموکر.  حمايت کنيم،نيز ھست  که به نفع خود ما،ملتھا

 خواھان تحقق دموکراسی در رما اگ.  خارجی استۀخواست رھائی ملی يک خواست دموکراتيک در عرص. کنيم

 و ساير مناطق نير بخواھيم و نمی ا بايد اين خواست را برای مردم فلسطين و لبنان و سوريه و ليبي،ايران ھستيم

را بھانه ای کنيم تا ھمبستگی " ايراندوستی" جمھوری اسالمی را در پيش بگيريم و يا ۀرانتوانيم ھمان سياست مزو

لسطين ستيزی را فاسالم ستيزی و يا سنی ستيزی، عرب ستيزی، ۀ ملتھای منطقه را به زير پرسش برده و روحي

  .مريکا در منطقه استا اسرائيل و ، سياست روشناين سياست. تبليغ کنيم

 ،در دشمنی با ساير ملتھانه دموکراسی در آن تالش کنيم و اين امر  ايد برای نجات ميھنمان و استقرارما ايرانيھا ب

بيان روشن خواست مترقی " مبارک، بن علی، نوبت سيد علی"شعار . بلکه  در ھمدردی با آنھا متحقق خواھد شد

از ملتھا و نيروھای مترقی خواست تا از نمی شود . ملت ايران و ابراز ھمبستگی با ملتھای آزاديخواه منطقه است

 ضد نقض حقوق بشر در ايران معترض باشند و از حقوق ملت ايران حمايت هخواست ملت ايران حمايت کنند و ب

نمی شود .  ولی خود ما حاضر نباشيم از حقوق آنھا دفاع کنيماعتراض نمايند،کرده به اعدامھا و شکنجه ھا در ايران 

 به ملت فلسطين شد و به آن اعتراضی نکرد و تجاوز اسرائيل به لبنان و جنايت ضد بشری خواھان گرسنگی دادن

  .ما برخيزنداز  ولی از آنھا خواست به حمايت ،آنھا را با ديده اغماض نگريست

  : ما ايرانيھا می دانيم که 

  ند  پيکربنی آدم اعضای يک

  که در آفرينش ز يک گوھرند

  چون عضوی بدرد آورد روزگار
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  گر عضوھا را نماند قرارد

  تو کز محنت ديگران بی غمی 

  .ند آدمینشايد که نامت نھ

که اين شعار بر سر در سازمان ملل نقش بسته است، مشتی ايرانی خود فروخته سفر احمدی نژاد را به  در حالی

نه غزه، نه "ھيونيستی  نژادپرستانه و صھيونيستی خويش را با شعار صۀ سازمان ملل بھانه کرده اند، تا کينۀاجالسي

 اجنبی، ۀپافشاری بر اين شعار توسط عمال خود فروخته و سازمان يافت. به نمايش بگذارند" لبنان، جانم فدای ايران

  .  اين است که چه دستھای کثيفی در اين بازی نقش دارندۀکه در داخل ايران ھم از آن ياد نمی شود،  نشان در حالی

 به اين وضعيت آگاھند و به اين شعارھای انحرافی و تفرقه افکن که با ظاھر ايران صھيونيسم و امپرياليسم نيز

 بايد ماھيت ،نيروھای دمکرات، بشر دوست و انقالبی در ايران. به نفع اشغالگران است دامن می زنندعمال  ،دوستی

 که ئیز آنھاا یمسلما بخش. اين شعارھا را روشن کنند و به مردم سياست درست و انقالبی و راه گشا را نشان دھند

بدون تعمق و  ، قابل فھم و بی پايانشان به رژيم جمھوری اسالمیۀدر شرايط خفقان با حرکت از عمق کين

خود می آيند و صف آنھا از صف خودفروختگان ايرانی ه  ب،به اين شعارھای انحرافی متوسل شده انددورانديشی، 

ضد جنبش عمال  که ، نمايشات ضد روز قدس،ا سازمانھای صھيونيستی بفدراللمان اکه در روز قدس در برلن در 

  . جدا می شود، برگذار می کنند،فلسطين است

و ھستند سمبل چنين حرکتھائی در خارج از کشور ايران اين پيروان منصور حکمت،  حزب کمونيست کارگری 

نھان شدن در پشت جنايات رژيم جمھوری  با پ، ضد ملت فلسطينهمشتی ساده لوح و نادان سياسی را برای مبارزه ب

توجيه پاره ای از اين فريب خوردگان که ما آنھا را ناپختگان سياسی می ناميم اين است . دناسالمی به ميدان می آور

 شکلی  و بھانه يابی، تبری جوئیالبته اين. " ما بايد به فکر ملت خودمان باشيم،فلسطين به ما چه: "که می گويند

 وقتی نيروھای سياسی مترقی و ! لطفا شگفت زده نشويد:ما به آنھا می گوئيمآنوقت  و .ريبانه داردعوامفبسيار 

حمايت از حقوق بشر و . ملتھای جھان اين منطق شما را نپذيرند و به خواست حمايت از خودتان با سوء ظن بنگرند

 رژه ھنگامی ،در اين خيابان.  نيست خيابان يکطرفه،رھائی ملی، مخالفت با اشغالگری، حمايت از حقوق ملتھا

 اساس ھمبستگی و اتحاد و ه که ب،عمومی مردم جھان قدرتمند است و ايجاد رعب و وحشت در دل نابکاران می کند

 ، کمونيستییدر ميان نيروھا.  اجتماعی را نبايد با کاسبکاری و کالھبرداری اشتباه کردۀمبارز. احترام متقابل باشد

 و زير ، که ھر روز تحليلھايشان را، بورژواھای بند و بست چی نيستند،کمونيستھا.  جائی نداردکاسبکاریگونه اين 

صدام حسين و ژنرال البکر و  که از عبدالناصر و ، اساس کمکھای مالی تنظيم کننده ب، صدايشان راو بم کردنِ 

 و " فدای ايران،نه غزه و نه لبنان جانم" .ھلند می گيرندسازمان امنيت قذافی می گرفتند و يا حاال از موساد و سيا و 

 در منطقه در بورس سازمانھای امنيتی خاورميانه ستراتيژيک به داليل ... به سوريه وتبليغاتی تحريک آميز  ۀيا حمل

 حوادث سوريه نشان می دھد که چه در ايران و چه .مستمری مشتی خود فروخته را افزايش می دھد. خريدار دارد

نفی ماھيت امپرياليسم، .  دموکراتيک مردم کشور ما در کارندۀھای واحد ناپاکی برای انحراف مبارزدر سوريه دست

 مشترک مبارزات مردم منطقه و برای ايجاد دشمنی و انزوای آنھا ۀسکوت در مقابل صھيونيسم، ايجاد تفرقه در جبھ

  .سيون ايران و سوريه است امپرياليستھا و عمالشان در منطقه ميان اپوزيستراتيژيکاز سياستھای 

 ضد صھيونيستھای اسرائيلی و اشغالگری، از مبارزه آنھا برای رھائی ه مردم فلسطين و لبنان بۀحزب ما از مبارز

 مشترک ۀخلقھای منطقه را شرط پيروزی در مبارزو ھمکاری  و تنھا تبليغ دوستی ،ملی در منطقه حمايت می کند
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امپرياليستھا در مقابل ھمدستی مشترک  واکنش منطقی و ديالکتيکی ،ردم منطقه مۀھمسرنوشتی مبارز. ا می داندھآن

  .منطقه استو سرکوب مردم و صھيونيستھا در کنترل 

شياری به طرح شعارھا برخورد کنند و ماھيت ونيروھای اپوزيسيون دموکراتيک و مترقی مردم ايران بايد با ھ

    .ره زده و شعارھای انحرافی پخش می کنند، بشناسندطراحان خودفروخته را که نقاب اپوزيسيون به چھ

  ،  ارگان مرکزی حزب کارايران٢٠١١مبر نوا  ١٣٩٠ ماه آبان ۴٠١بر گرفته ازتوفان شماره  

 org.toufan.www   .در شبکه جھانی اينترنت) توفان(صفحه حزب کار ايران 

  org.toufan@toufan            ).ايميل(نشانی پست الکترونيکی

  

 

  


