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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١۴ جوالی ٢٠

  "سازمان فدائيان اقليت"
 ضد مبارزات مردم فلسطينه  و موضع شبھه انگيز ب

  

طه با تجاوز اسرائيل به نوار غزه منتشر کرده است که ارزيابی ما را در  مقاله ای در راباخيراً " سازمان فدائيان اقليت"

و " حزب کمونيست کارگری ايران"صھيونيستی نظير  -رابطه با سقوط اين سازمان به آغوش نيروھای امپرياليستی

ی بازگشت و راھی را که اين تشکل و يا آنچه از آن باقی مانده می رود راه ب. ئيد می کندأپيروان منصور حکمت ت

خوب است که کسانی که ھنوز با شگفتی و سردرگمی ناظر اين تحوالت . رودرروئی با مردم ايران و مردم منطقه است

-والنه از سقوط اين سازمان به منجالب ضد انقالب امپرياليستیؤل و مس متشکۀخود آيند و با مبارزه ھستند، ب

  .زگردانندصھيونيستی جلوگيری کرده آنھا را به راه راست با

:  خود تحت عنوانۀآنھا در بياني. به موضعگيری اخير اين سازمان در مورد جنايات صھيونيستھا در نوار غزه بپردازيم

 جوالی ٩ - ١٣٩٣ ]سرطان[تير ١٨ (به تاريخ" !کنيم می را محکوم اسرائيل توسط فلسطينيان سرکوب و کشتار"

 موذيانه ای نوشته اند تا ننگ نوشته ھای خويش ۀ، اعالمي)اقليت انفدائي سازمان کشور خارج ۀکميت(با امضای ) ٢٠١۴

 طبقاتی و مواضع کمونيستی ۀدر اين بيانيه بوئی از مبارز.  را آرايش کنند١٣٩١در سال " کار "ۀ نشري۶٣۴ ۀشمار در

عنوان اين بيانيه بر ھمانطور که از . رياکارانه ای در حمايت از اسرائيلی ھاست" نوعدوستی"سراپای اين بيانيه . نيست

 را وسيله ای "انسان دوستی" شده است و اين دلش از کشتار فلسطينيان توسط اسرائيل کبابمی آيد ظاھرا اين سازمان 

بشر "اگر چاشنی .  ضد صھيونيسم اسرائيل را مسکوت بگذارده مردم فسلطين بۀکرده است تا حمايت از حقانيت مبارز

باره گناه صھيونيستھای اسرائيل  يکه را زياد کنيد، خواننده متوجه نمی شود که ب.. .و" مردم غير نظامی"، و "دوستی

شھروندان  حقوق آشکار نقض بين الملل، عفو سازمان ۀساالن گزارش"به حدی تنزل پيدا کرده که حتی به شھادت 

 سيستماتيک رکوبس به گزارش اين در: "و يا در اين سند می آورند" است شده محکوم اسرائيل توسط فلسطينی

 ھيچ که را نظامی غير افراد آگاھانه طور به اسرائيل است ارتش شده گفته و شده اشاره ارتش اسرائيل توسط فلسطينيان

  ).کيد ھمه جا از توفانأت"(است داده قرار ھدف مورد ،ندارند ھا در درگيری نقشی

ئيد شده است که فلسطينی ھا أ اين موضع گيريھا، ت غير سياسی و يا بی دقت متوجه نمی شود که درۀ يک خوانندطبيعتاً 

 ھستند که به اشغال تن در شھروندان اسرائيلی فلسطينی تبارمردمان يک کشور تحت اشغال و مورد ستم نيستند، بلکه 

توجه کنيد اگر ما ھمين . مين نمی شودأ ساکنان اسرائيل تۀ آنھا مانند ھمحقوق شھروندیداده و مشکلشان اين است که 

لند به کار می برديم، آيا اين استدالل ھمدستی با ااستدالل را در مورد سياست نازی ھا در اشغال کشور فرانسه و يا ھ

لمان نازی نبود؟ وقتی سازمانی الند به خاک انازی ھا و قائل شدن حقوق اشغالگری و پذيرش ضميمه کردن فرانسه يا ھ
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 خلق برای ۀ حِق مردِم فلسطين به رھبری حماس و جبھهبۀ يش مبارز خوۀکه ادعای کمونيستی می کند در سراسر بياني

ھيچ نقشی "که " غيرنظامی"مسکوت می گذارد و برای  افراد ) توفان -متحدان حماس در نوار غزه(آزادی فلسطين را

 سال ۶٠دل می سوزاند و کشتار مردم فلسطين را که در اينگونه درگيريھا به مدت بيش از " ھا ندارنددر درگيری 

 اين مخدوش کردن ھا در چيست؟ چرا صراحت ۀشرکت دارند و مقاومت می کنند، مباح جلوه می دھد، بايد پرسيد انگيز

  . به نفع اسرائيل است به نفع مردم فلسطين ديده نمی شودلھجه در تمام اين بيانيه که عمالً 

 و "صھيونيسم" ۀکار بردن واژه از ب"  اقليتسازمان فدائيان. " روح اين اطالعيه حمايت از صھيونيسم اسرائيل است

 در سراسر بيانيه خودداری کرده است، در حالی که اين واژه بيان تمامی ماھيت رژيم صھيونيسستی و "اشغالگر"

  .نژادپرست اسرائيل است

رش منظو( به آنھاصھيونيستیبايد يک پاسخ مناسب : " مسکن در اسرائيل می گويدۀ وزير توسعاوری آريل آقای 

رخ ؤ مکلنر اشتات آنسايگهلمانی زبان ا ۀنقل از نشري".(داد)  تکيه از توفان-فلسطينی ھا و سازمانھای مقاومت ھستند

آنھا بيانيه را . کتمان می کند" سازمان فدائيان اقليت" اعتراف می کند، اوری آريلآنچه را که ). ٢٠١۴ جوالیاول 

ھای فلسطينی به اسرائيل صحه می گذارند، در ھيچ کجای اين سند در طوری تنظيم کرده اند که به اصل تعلق سرزمين

مورد نيروی اشغالگر اسرائيل سخن نمی رود، در ھيچ کجا از حق مردم سرزمينھای اشغال شده برای رھائی ملی در 

 ۀ از مبارزگيريم شما با حماس مشکل داريد، چرا. که باشند حمايت نمی شود... ھر و رنگ و نژاد، ايدئولوژی و دين و

 ضد صھيونيسم و اشغال حمايت نمی کنيد؟ آنھا پذيرفته هب"  خلق برای آزادی فلسطينۀجبھ"مردم فلسطين تحت رھبری 

اسرائيل " خاک مقدس تاريخی" بخشی از ١٩۶٧ سرزمينھای اشغالی فلسطين، حتی بعد از سال ۀاند که نوار غزه و ھم

ارتش . "در آن زندگی کنند" حقوق مساوی"سرائيلی فلسطينی تبار و دارای  اشھرونداناست که فلسطينيھا بايد به عنوان 

به زبان ديگر .  خود را با نقض حقوق بشر سرکوب کنندشھروندانحق ندارند، " اسرائيل سرکوبگر مسلح نيروھای و

ش است که به اين سرکوبھا و توحش ارتش اسرائيل، گويای ماھيت دولت صھيونيستی اسرائيل نيست، بلکه کار خود ارت

داده است و بايد به نيروھای افراطی درون آن دھنه زد تا " عصبانيت"دست ه وی انتقاد وارد بوده و زمام کارش را ب

قربانيان تجاوز اسرائيل که از جانب " رسمی"اين سازمان پس از اشاره به تعداد کم ولی . ھمه چيز بر وفق مراد شود

 مردم فلسطين می زند و ۀرا در حمايت از صھيونيسم و محکوم کردن مبارزصھيونيستھا منتشر می شود، حرف آخرش 

  :می نويسد

 اقدامات چنين ھم و اسرائيلی رسمی و غير رسمی مسلح نيروھای و ارتش توسط فلسطينيان سرکوب و کشتار "

و برای " شود هداد پايان بايد فلسطين مردم  کشتار.کند می محکوم را حماس جمله از اسالمی جات دسته تروريستی

در مثل مناقشه نيست، ولی ما ايرانی ھا به اين ". سوسياليسم باد زنده – آزادی باد زنده"  "حسن ختام اضافه می کند

  ".مشت در کونی را می دھيم"عبارت آخری عنوان 

ر دولت سرزمين فلسطين که سازمان حماس رھب. ھمان زبان جرج بوش و نتانياھوست" سازمان فدائيان اقليت"زبان 

 مردم فلسطين انتخاب شده و به صورت ۀرسمی آن است و در يک انتخابات دموکراتيک و آزاد توسط اکثريت شکنند

سر می برد، سرزمينی که مردمش را از ه  اقتصادی بۀغير قانونی و برای مجازات مردم فلسطين ھم اکنون در محاصر

ھر کس عليه صھيونيسم ". تروريست اند"از نظر اين سازمان بی دوائی و بی غذائی به مرگ تدريجی محکوم کرده اند، 

که سرزمينش را آزاد کند در فرھنگ امپرياليسم و صھيونيسم  در کشور تحت ستم و اشغال مبارزه کند، برای اين

با انتشار اخبار مطبوعات جھان که مردم غير نظامی از جمله بسياری زنان و کودکان قربانيان . است" تروريست"

دوجين ھا "ولی در بين آنھا : ران شھرھا و محل سکونت مردم توسط اسرائيل ھستند، دولت اسرائيل اعالم کردبمبا

گفتار دولت اسرائيل ). ٢٠١۴ جوالی ماه ١٢/١٣رخ ؤ زود دويچه تسايتونگ مۀروزنام(حضور داشته اند" تروريست 
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 مسلمانان را ۀبايد حماس و ھم" انقالبيون" اين نظره ب. با گفتار اپوزيسيون ضد فلسطينی ھا در ايران ھماھنگ است

-در سوريه است که مورد حمايت آنھا در سوريه بود و حال در کردستان عراق است” داعش„استثناء اپوزيسيون (کشت

 ھای مدرن ويرانراکت  حماس را محکوم می کند و ھم پرتاب ۀ دست ساختفشفشه ھایاين سازمان ھم پرتاب ). توفان

ببينيد چقدر ( محکوم می کندھر دو طرف کشتار مردم بی دفاع را از ۀ اسرائيل را، اين سازمان ھمافراطی ارتش ۀکنند

و " افراطی و عصبانی" مردم فلسطين توسط ارتش ۀھم صدھا کشت: و ما اضافه می کنيم) توفان-؟!دموکرات ھستند

 توسط فشفشه ھای دست ساخته اعتراضی و بی اثر  اسرائيلیکشته نشده ھایاسرائيل را و ھم تعداد " زمام در رفته"

حماس " تروريستی" سازمان نه کشته ھای ارتش اسرائيل به کشته ھایبه اين ترتيب . حماس را" تروريستھای"توسط 

  . در

 از اسرائيلۀ وحشيان حمالت و سو يک از حماس تروريستی اقدامات قربانيان: " به خود نقل قول از سند مراجعه کنيم

 ۵ که اند شده کشته غيرنظامی ٢۵ اخير ھای درگيری در تاکنون منتشره آمار  طبق.اند نظامی غير مردم ديگر، سوی

قربانيان اقدامات "خواننده بی طرف توجه دارد که نخست ). کيد ھمه جا از توفانأت"(اند بوده کودک آنان از تن

که حتما به القاء اين "  اسرائيلۀالت وحشيانحم" است مطرح شده و سپس صفر نفرکه تعدادشان " تروريستی حماس

غير نظاميان توسط حماس بوده است، در اين عبارت " کشتار تروريستی"واکنش طبيعی اسرائيل نسبت به : سازمان

.  نفر است بيکباره به پای حماس ھم نوشته می شود٢۵قربانيان غير نظامِی اسرائيل که خيلی بيش از . مطرح می شود

 ٢۵ نفر مردم غير نظامی را کشته اند که از اين عده، ٢۵ھر دو طرف رويھمرفته " زمان فدائيان اقليتسا"به ادعای 

ی و روانشناسانه، بيش از اين تمی شود با اين گونه شگردھای تبليغا.  نفر سھم حماس استصفرنفر سھم اسرائيل و 

  .حماس را محکوم کرد؟" سانیضد ان"و " اقدامات تروريستی"اسرائيل را در کنف حمايت خود گرفت و 

 اشغال سرزمينھای ۀبه اين می گويند اعالم موضع موذيانه با عبارات پردازيھای پر طمطراق برای حمايت از ادام

  .  مردم فلسطين و تخطئه اين مبارزهۀفلسطينی توسط صھيونيسم و امپرياليسم و مخدوش کردن مبارز

 خلق ۀجبھ" مطبوعاتی ۀريب در جنبش مقاومت فلسطين است اطالعيکه نيتش تضعيف و تخ" سازمان فدائيان اقليت"

زيرا آنوقت محدود کردن . را مسکوت گذارده است) ٢٠١۴ جوالی ١۴رخ ؤ مرکزی مۀادار"(برای آزادی فلسطين

ی  سازمان نامبرده در تضاد قرار مۀ مردم فلسطين در نوار غزه به مبارزان حماس برای نفی اين مبارزه با نظريۀمبارز

آنھا بدرستی .  اعالم کرده استآرامشمخالفت رسمی خويش را در برقراری "  خلق برای آزادی فلسطينۀجبھ. "گيرد

ھيچ ملت تحت .  ارتجاعی استآرامش اشغالگران به سر می برد، مفھوم ۀکه برای ملتی که در زير سلط: می نويسند

. مقاومت بی امان در مقابل قوای فاشيستی اشغالگر استاصل، مبارزه و .  تن در دھدآرامشاشغال نمی تواند به اصل 

 خلق بدرستی اشاره می کند که برقراری آرامش تنھا در چارچوب يک صلح ھمه جانبه و توافق عمومی امکان ۀجبھ

نمی شود سرزمينی را اشغال کرد و اشغال را  توسعه داد و مردمانش را به زندان انداخت، شکنجه کرد و . پذير است

نمی شود به ملت يک .  را حفظ کنند و دست از پا خطا نکنندآرامش آنوقت از آنھا طلب کرد که آرام باشند، کشت و

در . اين نيروی مقاومت است که بايد تسليم را به صھيونيسم تحميل کند. کشور اشغالی، صلح اشغالگر را تحميل کرد

  .  تحميل شرايط اشغال با شکل انعقاد قرارداد صلحفلسطين فقط تسليم بی قيد و شرط صھيونيسم ضامن صلح است و نه

 که خارج از طرح آتش بس و مستلزمات آن و  جبھه خلق برای آزادی فلسطين، اعالم می دارد، پيشنھاد برای آرامش" 

 مقاومت است، اين امر نيازمند يک ۀ يک مانع برای ادامۀمثابه حمايت از ملت فلسطين و مقاومت مطرح شده ب

عربی برای متوقف ساختن تجاوزات دشمن، و ھمچنين فراھم آوردن عوامل ايستادگی و حمايت بين المللی موضعگيری 

  .موقت برای ملت ما می باشد
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کيد می ورزد که ديدگاه سياسی ما، اينچنين است که امضای ھر گونه توافق بر آرامش با أ خلق مجددا بر اين امر تۀجبھ

رژيم .  وجود اشغالگران، نماد ظلم و دشمنی دائم عليه ملت فلسطين می باشد اشغالگران خطا بوده زيرا، اساساً 

ه اشغالگرمی کوشد از برقراری آرامش مجددا شرايط خود را برفلسطينيھا تحميل کرده تا آنھا نتوانند مقاومت کرده و ب

کردن ديوارھای جدا  اين مقاومت مانع پيشبرد برنامه ھای آنھا، ھمچون شھرک سازی، تخريب قدس و کامل ۀوسيل

 ء کامل صھيونيستی خود را در فلسطين به اجراۀسازی نژادپرستانه شوند، زيرا آنان از اين طريق در نظر دارند برنام

 خود را عليه شھرھا و ۀدر آورند، اشغالگران با ايجاد قيد و بند برای مقاومت، ھمچنان می توانند تجاوزات روزمر

د، برای شھرک نشينان که حتی يک لحظه مردم ما را راحت نمی گذارند، امنيت روستاھای فلسطينيھا ادامه دھن

 و ھتک حرمت مسجد اقصی آزاد باشند، به اضافه ترورھا، دستگيريھا و بازداشتھای اوزتجتجاوزگری فراھم کنند، در 

  ." فاشيستی، و ظلم و ستم در حق بازداشتيھاۀدائمی به شيو

شرط قطع مقاومت مردم فلسطين و عدم . ھرگز قصد ندارد از مبارزه دست بردارد"  خلق برای آزادی فلسطينۀجبھ"

 اسرائيل نيست، راکتھایل، آنطور که اپوزيسيون ضد انقالبی ايران تبليغ می کند، قطع  به جانب اسرائيراکتپرتاب 

که حتی يک نقطه از سرزمين فلسطين در اشغال دولت  تا لحظه ای.  مناطق اشغالی استۀخروج اسرائيل از ھم

به سوی اشغالگران صھيونيستی اسرائيل قرار دارد، نيروی مقاومت و متحد مردم فلسطين حق دارد مقاومت کند و 

 از راکتھاشعار قطع پرتاب .  پرتاب کند و نه فقط فشفشه ھای دست ساخته که فاقد قدرت تخريب اندراکتصھيونيست 

ما . ما بايد خواھان خروج بی قيد و شرط اسرائيل از سرزمينھای اشغالی باشيم. ھر دو طرف شعاری عوامفريبانه است

  . باشيم که ربطی به يھودی بودن نداردگور سپردن صھيونيسمه بايد خواھان ب

رسميت شناختن حق ه  نيروھای مقاومت فلسطينی به سوی قوای صھيونيسم اشغالگر، بۀ از جانب ھمراکتتائيد پرتاب 

 پارتيزانھای نھضتھای مقاومت ضد نازيھای اشغالگر در اروپا، امر ۀھمانگونه که مبارز. مقاومت يک ملت است

تنھا ھمدستان امپرياليسم و . ئيد استأھمانگونه نيز مقاومت پارتيزانھای فلسطينی قابل تانقالبی و درستی بود، 

صھيونيسم مخالف نھضتھای مقاومت در مقابل امپرياليسم و صھيونيسم ھستند و ما با نمونه ھای آن در سوريه و ايران 

  .رو بوده و ھستيمه روب

 اعتماد بر روشی ديگر با موضوع بر قراری آرامش برخورد تا با: "ی مجددا از ھمگان دعوت می کندئ توده ۀجبھ

 ۀ وحدت ملی، و ھمچنين در ارتباط با لحظۀکرده، از موضعی تاکتيکی و در چھارچوب مقاومت که تصميماتش در داير

از طرف اشغالگر، برای ادامه  که ھيچ قيد و بندی را سياسی موجود و بر اساس مصالح ملتمان عمل کنيم، بدون اين

  ."قاومت بپذيريمم

 نيروھا که منبطق بر مصالح ۀمشترک ھم" مقاومت"و "  وحدت ملی"از "  خلق برای آزادی فلسطينۀجبھ"در حالی که 

ئيد سياست صھيونيستھا خط باطلی بر اين سازمان أبرای ت" سازمان فدائيان اقليت"ملت فلسطين است دم می زند، 

 منتخب مردم فلسطين را ۀناديده انگاشته و سازمان حماس يعنی نمايند" نديدیشتر ديدی " به مصداق را اساساً  کشيده، آن

 ۀاست، پس چرا اين سازمان از مبارز" تروريست"گيريم حماس . بودن محکوم می کند" تروريست"به جرم مسلمان و 

ض را چگونه بايد که در اين مبارزه شرکت دارد حمايت نمی کند؟ اين تناق"  خلق برای آزادی فلسطينۀجبھ"انقالبی 

  .  مردم فلسطين محکوم است و بايد تسليم اسرائيل شوند؟ۀکه مبارز توضيح داد؟ جز  اين

برای " سازمان فدائيان اقليت"کار گرفتن اين ھمه استعداد برای فريب افکار عمومی و اعضاء و ھواداران ه بايد پرسيد ب

ن سازمان فاقد قدرت تعقلند و برايشان اين موضعگيريھای ضد  اعضاء ايچيست و با چه نيتی انجام می شود؟ آيا واقعاً 

 . کمونيستی و اسرائيل پسند، شبھه انگيز نيست؟

  )توفان(حزب کارايران
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