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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠٧
 

  در حاشيه شانزدھمين اجالس ممالک غير متعھد در تھران

  نفس برگزاری اين اجالس، تودھنی به امپرياليسم و صھيونيسم
  

امپرياليستھا و صھيونيستھا تالش فراوان . مين اجالس سران جنبش غير متعھدھا امسال در ايران برگذار شدشانزدھ

 سياسی ھستند، ۀ ممانعت کرده و حداقل بکوشند تا ممالکی که در جھان دارای وزنجلسهاری اين زکردند تا از برگ

رای به انزوا کشاندن کشور و مردم ايران می باشد، اين تالش امپرياليستھا که ب.  شرکت نکنندجلسهنظير ھند در اين 

 ديپلماتيک نيز ھمان سياست سنتی تجاوز و تنبيه و زورگوئی و قلدری را اعمال کنند، با شکست فاحش ۀتا در عرص

 بايد با سياست مجازات اقتصادی و تھديد ايران به تجاوز از جانب جلسهسياست تحريم شرکت در اين . رو شده روب

آنھا تنھا .  ممالک دنيا تعيين تکليف کنندۀآنھا می خواھند ارباب دنيا باشند و برای ھم. يستھا تکميل می شدامپريال

. گوش می خواھند و برای عبور از مرزھا و سلطه بر کشورھا، خواھان آزادی بی قيد و شرط ھستنده نوکر حلقه ب

يران در دستور کار امپرياليستھاست، دقيقا به آن خاطر وقتی ما می گوئيم که سياست به انزوا کشاندن ايران و مردم ا

برای آنھا اھميت ندارد که . است که برای آنھا استبداد رژيم جمھوری اسالمی و فسادش کوچکترين اھميتی ندارد

برای آنھا سرنوشت مردم ايران کوچکترين اھميتی . دست اين رژيم تا آرنج به خون جوانان وطن رنگين است

 امن و امان برای صدور نفت و گاز و تسلط بر انرژی ارزان و ۀته است و ندارد، برای آنھا منطقھيچوقت نداش

مين أپای خود آنھا تا زانو در خون می غلتد و آنھا برای ت. انحصاری کردن آن برای تسلط بر جھان، اھميت دارد

ا رژيمھای دموکرات و انقالبی حاکم در اين جانوران ب. منافع خود از دريائی پر از خون عبور کرده اند و می کنند

 سياسی تصور می کنند با ياری و در پارکابی امپرياليستھا با استفاده ۀمشتی ابل. مراتب بدتر رفتار می کننده ايران ب

 ضد امپرياليسم ه؟؟ ب!!می توانند در ايران سوسياليسم را مستقر کرده و در ايران اشغالی" فرصت مناسب"از 

  . خيل مغزھای معيوب اين عده شگفت انگيز استقدرت ت. بجنگد

دوران در که  اين. جرم دکتر محمد مصدق، ملی کردن صنعت نفت بود و نه تعلق خاطر به اسالم و تعھد به آن

 اخير بود، بر کسی پوشيده نيست و با ۀمصدق آزاديھای نسبی در ايران بيش از تمام دوران تاريخ صد و اندی سال

مگر ھمين جانوران استعمارگر نبودند که .  نمائی کاذب نيز نمی شود تاريخ ايران را نفی کردھيچ برچسب انقالبی

ر کشيدند و ايران را تھديد به تجاوز کدر دوران دکتر مصدق فروش نفت ايران را تحريم کردند؟ و به خليج فارس لش
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سرشتشان برمی خيزد و نه از نظامی کردند تا از ملی کردن صنعت نفت دست بردارد؟ ماھيت رفتار آنھا از 

که مرتب آلت دست  اين است که ما بايد از اصوليت حمايت کنيم و نه اين. دلسوزی آنھا برای مردم اسير ايران

برای " انقالبی"امپرياليستھا بوده و به نواھای سحرآميز آنھا برقصيم و خودمان را انقالبی جا بزنيم و توجيھات 

  . بتراشيمارعاب نيروھای واقعا انقالبی

و نوکرانشان پس از انکار  امپرياليستھا و نوکرانشان اجالس سران جنبش غير متعھدھا را مورد حمله قرار می دھند

 سياسی آن، از آن به عنوان سفر توريستی سران ياد می کنند، که گويا رئيس جمھور مصر فقط چند ساعت در ۀجنب

ر آن شرکت نکرده است و يا پاره ای از ممالک دنيا، سران رغم دعوتش د آن شرکت داشته است و يا ترکيه علی

آنچه روشن است، اين است که دولت ترکيه که کشوری متجاوز و عضو ... خود را به اين اجالس نفرستاده بودند و

ممالک غير متعھد کشورھائی ھستند که . ناتو است ھرگز عضو ممالک غير متعھدھا نبوده و در آينده ھم نخواھد بود

نه پاکستان و نه .  ھيچ يک از پيمانھای نظامی دو دسته بندی جھانی قبل از فروپاشی شوروی تعلق نداشته اندبه

 پيمانھای نظامی سيتو و سنتو بودند و نه ترکيه که عضو پيمان ناتو بود و ھست، نمی توانستند یايران که اعضا

 شرکت جلسهاقع از ترس و بی آبروئی در اين دلسوزاندن اين عده برای ترکيه که در و. عضو اين مجمع باشند

  . نکرد، طبيعتا سرمنشاء ديگری دارد

در اينجا سخن بر سر نفھميدن اوضاع سياسی جھان و تحليل مشخص از شرايط مشخص است و نه موفقيت و يا عدم 

مان ملل متحد امپرياليستھا و قدرتھای بزرگ که ساز. جلسهاری موفق اين زموفقيت رژيم جمھوری اسالمی در برگ

 اروپا سازمان ملل غير ۀ خود در آورده اند و از طريق اتحاديۀرا از طريق شورای امنيت و حق وتو به زير سلط

 ضد مصالح کشورھا و ملتھا قطعنامه صادر کرده و دستور تجاوز و جنگ، هرسمی نوينی خلق کرده اند، که ب

 يک مجمع بزرگی را که از اکثريت ممالک جھان تشکيل شده ھمراه با تھديد و خرابکاری، اعالم می کند، چشم ديدن

آنھا به اين مجمع به صورت رقيب نگاه می کنند . است، ندارند... است و مورد حمايت چين و ھندوستان، اندونزی و

درست است که در ممالک امپرياليستی رسانه ھای کنترل . که ھنوز صدای ضعيف ممالک جھان را بازتاب می دھد

يکسان گرديده از پخش اخبار مربوط به آن جلوگيری کرده و يا دروغ پخش می کنند، ولی در اکثريت ممالک شده و 

امپرياليستھا به اين . جھان ملتھا از نتايج اقدامات اين کنفرانسھا با خبرند و سد سانسور امپرياليستی را می شکنند

آن به مثابه يک نيروی مزاحم ھستند و در کار آن مجمع مانند خاری در چشمشان نگاه می کنند و در پی نابودی 

آنھا استدالل می کنند، نفس وجود اين مجمع قابل توجيه نيست، زيرا دنيای امروز ديگر . مرتب خرابکاری می کنند

لجام گسيخته در ۀ دنيای دو قطبی نبوده و دنيای تحول آزاد و دوران آزادی ھای بی قيد و شرِط گشت و گذار سرماي

ديگر نمی توان از بی طرفی در ميان دو قطب صحبت کرد و بی طرفی در مقابل سياستھای . قاط جھان استاقصی ن

حق تعيين " امپرياليستھا و استيالجوئی آنھا معنای ديگری جز مخالفت با امپرياليسم و تالش برای تعيين ۀتجاوزکاران

آنھا .  ممالک غير متعھد ھستندجلسۀبودی  خواھان ناآنھا اساساً .  خود، بدون دخالت خارجی ندارد"سرنوشت

که اين ممالک نظريات ايران را در مورد حق غنی سازی اورانيوم نظريات خود می دانند و  ناراحتند از اين

آنھا ھمواره از حقوق ايران در امر غنی سازی اورانيوم . دنخويشتن را نيز از اين حق برخوردار به حساب می آور

. اين مورد قطعنانه صادر نموده اند، زيرا اقدام آنھا دفاع از حق خويش نيز محسوب می شودحمايت کرده اند و در 

 يا دروغ می گويند و يا جلسه ھاامپرياليستھا اخبار مربوط به اين امر را پخش نمی کنند و در مورد تصميمات اين 

ه فلسطين و نوار غزه و لبنان و زيرا کشورھای غير متعھد، با تجاوز ب. گذرا از کنارش با موذيگری می گذرند

اين واقعيت را، ھم اسرائيل می داند و ھم ھمه .  اسرائيل مخالفندۀاشغال سرزمينھای فلسطينی و نقش جنايتکاران
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امپرياليستھا و اين است که با منقاش می گردند تا در ميان صدھا اظھار نظری که در اين مجمع می شود، آن بخشی 

  .توجه به ترکيب ناھمگون مجمع، سازگار است منتشر کنندرا که به مذاق آنھا با 

اينکه رئيس جمھور اسالمی مصر به دولت سوريه تاخته است و از تريبون مجمع برای بيان نظرياتش سوء استفاده 

 ۀ اخوان المسلمين و تحصيل کردۀچرا؟ زيرا رئيس جمھور مصر که نمايند. کرده است، موضوع روز آنھاست

مريکا و تعلق خاطر به امناسبی برای مھار اخوان المسلمين در مصر است، در نزديکی به ۀ مھرمريکا بوده و ا

آقای ُمرسی حامی تجاوز . جز اين دريوزگی نداشته استه مريکا و عربستان سعودی راه ديگری بادالرھای 

که  جای آنه وی ب. در سوريه است... عربستان سعودی، القاعده، اخوان المسلمين، قطر، جنگ شيعه و سنی و

دخالت از بيرون را محکوم کند که در انطباق کامل با منشور اين مجمع است، سرکوب تروريستھا از درون را 

  .توسط يک دولت مستقل به انتقاد می کشد

جای محکوم کردن تجاوز عربستان سعودی به يمن و به بحرين، با دستور شيوخ عرب به حکوت سوريه ه  وی ب

ايت از تروريستھا در واقع از ھمه دعوت کرد که از اصل دخالت در امور داخلی کشورھا و وی با حم. پريد

 ۀکه ھم ما نمی توانيم خونريزی در سوريه را متوقف کنيم جز اين: "وی اظھار داشت. تروريسم جھانی حمايت کنند

 جنگ داخلی ۀسقوط به دايرما حمايت کامل خود را از مردم سوريه ابراز کرده و خواھان آن ھستيم که بايد از 

بسيار حياتی است که مخالفان سوريه با يکديگر متحد شده تا بدون نابودی کشور، به دستآوردھای . جلوگيری کنيم

 ممالک غير متعھد، بی شرمانه و خالف عرف بين المللی، جلسۀوی به عنوان رئيس قبلی ". خود دست پيدا کنند

از اعضای رسمی اين سازمان فراخواند و تروريستھای وارداتی خارجی و ساير ممالک را به سرنگونی رژيم يکی 

معلوم نيست که چرا اين مردم حتی با کمکھای مالی و فنی وتجھيزاتی و . قلمداد کرد" مردم سوريه"مزدور را 

ی است و تنھا به تبليغاتی و انسانی دول امپرياليستی ھنوز نتوانسته اند رژيم بشار اسد را که گويا فاقد پايگاه اجتماع

پرت و پال گوئی ھای ُمرسی از نظر مردم جھان و ممالک .  علوی ھا متکی است، سرنگون کنندۀدو سه نفر از طايف

  .مستقل پشيزی ارزش ندارد و به بی آبروئی وی بيشتر ياری می رساند

 کار آمده و اين  اسد و حزب بعث از يکسال و نيم قبل در سوريه بر سرۀپرسش ما اين است که مگر خانواد

سياستھای استبدادی را اتخاذ کرده اند؟ روشن است که حمله به سوريه زير نقاب دلسوزی برای مردم و حقوق بشر، 

سوريه سپربالی . ريشه ھای ديگر دارد و مربوط به تسلط امپرياليسم بر منطقه و انحصار انرژی فسيلی جھانی است

قوط اسد برطرف نمی شود و بعد نوبت خرابکاری در لبنان است که از ايران است و اين سياست تجاوزکارانه با س

و آنوقت نوبت ايران است که آذريھای گرگ خاکستری و . ھم اکنون سناريوی جنگ شيعه و سنی را طرح کرده اند

 ناسيونال شونيست برای آزاد کردن بخشی از ايران و ۀناسيونال شونيستھای ارتجاعی را با کردھای خودفروخت

از سرکوب جمھوری اسالمی آماده کرده " نجات مردم"و " کشتارھای قومی"مايت امپرياليستھا برای جلوگيری از ح

آقای ُمرسی در اين ُکر دستجمعی است که آواز می خواند و بايد بدون ھراس ماھيت اين سخنرانی را برمال . اند

  .ساخت

 امپرياليستھا در منطقه را برمال کند و مردم ايران را ندارد که سياست عمومی  رژيم جمھوری اسالمی جسارت آن

 ۀآنھا ھميشه دِرعقب را برای کنار آمدن با امپرياليستھا مانند ھم. را نسبت به عواقب اين سياست آگاه گرداند

ا را برای مبارزه با امپرياليسم بايد به مردم آگاھی داد و آنھ.  باز می گذارند،بورژواھا که با ھم قرابت خونی دارند

اين شيادان . که به شمارش تعداد موھائی برخاست که از زير روسری خانمھا بيرون زده است بسيج نمود و نه اين

ری از زنان بی ز پای در می آورد، لشکحتی اگر به سخنان خويش باور داشتند که نمايش موی سر مردان را ا
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يماھا و تانکھا و موشکھای خويش از پای در آيند و مريکائی می فرستادند تا آنھا در ھواپاحجاب به جنگ سربازان 

ثيرات شوم انوار نامرئی موی سر زنان تنھا بر مردان مسلمان کارآئی أمعلوم می شود ت. تسليم اسالم عزيز شوند

  .دارد

ی ولی برای کسان. البته اين جمع از استقالل کشورھا دفاع کرده و مخالفت خود را با تجاوز خارجی بيان داشته است

 امپرياليستھا و ۀاين عوامل ھست که ضج. که در مجالس امپرياليستھا رقاصی می کنند، اين مسايل اھميتی ندارد

  . عمال ھمدست آنھا در سراسر جھان را درآورده است

ولی سران بسياری از ممالک به زير بار اين قلدری امپرياليستی نرفتند و مانع شدند که جنبش غير متعھدھا به آلت 

 امپرياليستھا بدل شود و ممالک متعھد اعم از امپرياليستی يا غير امپرياليستی يکه تاز ميدان شوند و برای غير دست

موفقيِت فشار امپرياليستھا برای حضور اين کشورھا در ايران، می توانست پايان کار . متعھدھا امريه صادر کنند

 آنوقت امپرياليستھا يک صدای اعتراضی ديگر را در جھان برای .جنبش غير متعھدھا برای ھميشه در جھان باشد

تصورش را بکنيد که . کلی باز بوده  اروپا بۀيکه تازی خفه کرده بودند و دستشان در سازمان ملل متحد و اتحادي

اھو سی از عربستان سعودی و شيوخ مرتجع عرب در مقابل اوباما و نتانيأاکثريت قريب باالتفاق ممالک جھان به ت

که بايد برای عدم  سر تسليم فرود می آوردند و در اين شانزدھمين اجالس شرکت نمی کردند، صرفنظر از اين

 ۀ عام و برای ھميشه معتبر نداشته باشد و تنھا قاعدۀشرکت خود دليل قانع کننده و مردم پسندی ارائه می دادند که جنب

از آن روز ديگر ھر قلدری در .  غير متعھدھا را کنده بودندخاصی برای ايران باشد، يکبار برای ھميشه گور جنبش

از آن . جھان می توانست با دروغگوئی و سند سازی و جعل اخبار مانع شود که کار اجالس اين مجمع سر بگيرد

روز ھر کشوری می توانست به بھانه ھای مسخره اين نشست را تحريم کند و در آن شرکت نکند، از آن روز ديگر 

آن .  نام غير متعھد بر اين کشورھا گذارد، زيرا تعھد خود را به امپرياليسم و صھيونيسم اعالم کرده بودندنمی شد

طبيعتا اين سياست امپرياليستی برای نابودی جنبش غير متعھدھا، با .  بودجلسه ایروز آخرين روز برپائی چنين 

  .شکست کامل روبرو شد

ناقض حقوق بشر ھستند و در فساد غوطه می خورند، فقط مربوط به که رژيمھای عضو اين مجمع مرتجع و  اين

 و يا مراکش و اردن، عربستان سعودی، اليبي" ۀحرامزاد"رژيمھای نظير رژيم . رژيم جمھوری اسالمی نمی شود

تازه رژيمھای جنايتکارتری در جھان وجود دارند، که عضو . ھمه از ھمين قماشند... يمن و شيوخ مرتجع عرب 

اين رژيمھا نظير امپرياليستھا و . ھر جنايتی در دنيا دست می زنند و کسی جلودار آنھا نيسته مجمع نيستند و باين 

  .صھيونيستھا حتی عضو سازمان ملل نيز ھستند و پاره ای از آنھا از حقوق ويژه نيز برخوردارند

يک رژيم جنايتکار نظير جمھوری اسالمی  وجود ۀآيا می شود به اين بھانه وجود چنين مجمعی و بدتر از آن به بھان

را نفی کرد و در کار تشکيل آن اخالل نمود؟ اگر اين عمل مثبت باشد، بايد سازمان ملل متحد را  در اين مجمع، آن

که اکثريتش را ھمين غير متعھدھا تشکيل می دھند نيز منحل کرد و دست امپرياليستھا و صھيونيستھا را برای ھر 

  .دتجاوزی باز گذار

پس می بينيم که تخريب در کار چنين مجامعی در خدمت سياست ھار و تجاوزکارانه امپرياليسم برای توسعه طلبی و 

پيش کشيدن پای رژيم جمھوری اسالمی در اين ميان دقيقا در خدمت ھمان سياست اپوزيسيون . غلبه بر جھان است

 زمينه ھا بدل شود، حتی در ۀرای تجاوز به ايران در ھمسوريه تبار ايرانی است که به جاده صاف کن امپرياليستھا ب

  .ھای حقوق بشری و قوميت گرائی در پايتختھای جھانر ديپلماتيک وکارزاۀزمين
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نفس تشکيل اين مجمع در شرايطی که ونزوئالی دموکراتيک چاوز مھماندار بعدی آن خواھد بود، نفس تشکيل اين 

مريکای التين که افريقا و است، نفس تشکيل اين مجمع از ممالک آسيا، مجمع که دولت دموکرات بوليوی به آن پيو

خودی خود مثبت و ضد سياستھای تجاوزگرانه و ارتجاعی امپرياليسم ه اکثريت مردم جھان را تشکيل می دھند، ب

نيستھا دوستان امپرياليسم آرزو داشتند که اين مجمع ھرگز تشکيل نشود و اين خواست امپرياليستھا و صھيو. است

آنوقت . آنوقت امپرياليسم بود که به جوالن می پرداخت و ميدان را خالی می ديد. بار تمديد شود ھر سه سال يک

 سياست خارجی و ديپلماتيک ۀامپرياليستھا بودند که راه تجاوز بی درد سر به ايران را ھموار می ديدند و در عرص

  .ودندنيز سياست تحريم و تجاوز خويش را به پيش برده ب

مريکا و صھيونيست اسرائيل می خواستند مانع شوند که ُمرسی رئيس جمھور مصر که رياست مجمع اامپرياليست 

مريکا که نام دبيرکل سازمان ملل را با خود به يدک ارا به عھده داشت و يا بان کی مون اين گماشته بی سرو زبان 

ياليسم و صھيونيسم تنھا بی آبروئی برای ُمرسی و بان تحقق اين خواست امپر.  شرکت نکنندجلسهمی کشد در اين 

مريکا پسند در مجمع شرکت نکند و بخواھد برای ملت اتصورش را بکنيد رئيس مجمع به بھانه ھای . کی مون بود

تصورش را بکنيد . ھم ببافد که چرا عدم شرکتش درست بوده استه مصر و ممالک جھان آسمان و ريسمان ب

 اکثريت مردم ۀ سازمان ملل متحد و نمايندیزمان ملل  در مجمعی متشکل از اکثريت اعضادبيرکل بی زبان سا

جھان شرکت نکند، آيا اين آقا می توانست مدعی شود که حتی يدک کشی نام بی مسمای دبيرکلی به اندام وی برازنده 

  است؟

شد و مواضع ايران در دفاع از  کشورھا در مورد غنی سازی اورانيوم سخن گفته ۀدر اين مجمع در مورد حق ھم

ئيد گشت، در اين مجمع در مورد بمب اتمی و خطرات آن صحبت شد و مجمع يک صدا خواھان أحقوقش ت

 ٢۵٠ دولت صھيونيستی اسرائيل بود که بيش از جلسه بدون سالح اتمی بود و در اين ميان منظور اين ۀخاورميان

اين سياست که تنھا می . انب آژانس بين المللی انرژی اتمی می شودسيسات خود از جأبمب اتمی دارد و مانع کنترل ت

ھر صورت اقدامی مثبت و افشاءگرانه در ه تواند به عنوان گام نخست در خلع سالح اتمی جھانی معنا پيدا کند، ب

  .مورد صھيونيسم است

مور بود با مداخله در أوی م. آقای بان کی مون بی زبان که در مجمع حضور داشت کارش به نعل و به ميخ زدن بود

دو پھلو  وی در امور داخلی سوريه با سر و زبان دخالت کرد و با عباراتی. ثيرات سياسی آن گرددأکار مجمع مانع ت

 هي که در موضوع سوریھر گروھ": ھمه طرف ھا به توقف خشونت ھا گفتاز  با دعوت هيبحران در سور ۀدر بار

وی حاضر نشد آن قدرتھای خارجی را که موشکھای زمين به ھوا به ". ه حل باشد از رای بخشدي است باريثأ تیدارا

تروريستھا می دھند نام ببرد، وی حاضر نشد تروريستھای وارداتی به سوريه را که در وسط دمشق و حلب برای 

ظامی را سپر کشتار مردم عادی بمب می گذارند و يا با زور به خانه ھای مردم غير مسلح وارد شده و مردم غير ن

وی حاضر نشد از حق حاکميت و استقالل يک کشور مستقل و عضو سازمان ملل . بالی خود می کنند، محکوم کند

ئيد کرد، ھم تجاوز به سوريه را و أ را تامتحد و مجمع ممالک غير متعھد دفاع کند و با اين کارش ھم تجاوز به ليبي

حقوق مردم و حقوق "پردازيھای عوامفريبانه در حمايت از  بارتھم تجاوز احتمالی به ايران را و آنھم در پس ع

  ".بشر

 آقای بان کی مون که سنگ اسرائيليھا را به سينه می زند، حاضر نشد حتی بر مبنای اصول ادعائی اعتقادی خود، 

ع تجاوز عربستان سعودی به بحرين را محکوم کند، حاضر نشد به ُمرسی رئيس جمھور مصر دھنه بزند تا مان

 سازمان ملل برای سرنگونی دولت قانونی سوريه ی ممالک غيرمتعھد و اعضاجلسۀ یفراخوانی وی از ساير اعضا
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اين چگونه اصولی است ک نقض آنھا دلبخواھی و گزينشی بوده و بر اساس مصالح روز مجاز محسوب می . شود

آيا اين معجزه . م زبان در آورد و ھم ُدم ممالک غير متعھد، ھجلسۀآقای بان کی مون بی زبان در شانزدھمين . شود

  نيست؟ آيا اين مثبت نيست که بان کی مون ھای بی عرضه و آلت دست نيز مجبور می شوند به حرف در آيند؟

 یاعتمادساز را به ١+۵تھران و گروه با ھمان سياست دو پھلو  ران،ي ایئ برنامه ھسته ۀنير زمد مون یبان کآقای 

 تھران، دست به یئ برنامه ھسته ۀ دربار ھاینگران کاھش ی خواست برایرانياز مقامات ا ني ھمچنیو .دعوت کرد

 با زبان ساده تر وی دروغھای امپرياليستھا را تکرار کرد که حاضر نيستند حق ايران در . بزننداقدامات ملموس

تمی دست بردارند، به رسميت شناخته و از نقض مکرر پيمان منع گسترش سالحھای اه غنی سازی اورانيوم را ب

وی از امپرياليستھا نخواست که به . حقوق ملتھا و ممالک احترام بگذارند و اعتماد ملتھای جھان را کسب کنند

تسليم شدن به امپرياليسم .  تسليم به ايران داددوی پيشنھا. اقدامات ملموس برای احترام به پيمانھای جھانی دست زنند

  .  ر رژيم ايرانيعنی نابودی ايران و نه تغيي

 صلح آميز از غنی سازی اورانيوم حمايت کند و دروغھای ۀوی حاضر نشد از حق ممالک جھان در استفاد

 کالم تکرار کرد تا در زمان بازگشت و دادن گزارش به نتانياھو و اوباما ۀامپرياليستھا در مورد ايران را در لفاف

ن سالح اتمی که خواست مجمع بود، سخن راند، ولی حاضر نشد  بدوۀوی از خاور ميان. اخذه قرار نگيردؤمورد م

 در نظر دارد تا اين اقدامات مقتضی و ملموسنامی از پاکستان و اسرائيل ببرد و بيان کند دبيرکل سازمان ملل چه 

  .ی وادار نمايدئممالک را به امضای پيمان منع گسترش سالحھای ھسته 

. را نژادپرستانه ناميد  ھولوکاست و موجوديت اسرائيل اشاره کرد و آنبان کی مون به سخنان خامنه ای در نفی

صھيونيستھا و آقای بان کی  حال امپرياليستھا،ه  نفی ھولوکاست دروغسازی تاريخی است، ولی از کی تا بطبيعتاً 

وغ می خامنه ای دروغ می گويد، محمد رضا شاه و چرچيل و جرج بوش ھم در. مون از دروغگوئی بدشان می آيد؟

گفتند، ولی انکار ھولوکاستی که امپرياليستھا در سراسر جھان مستقر ساخته اند و يا در جنگ جھانی دوم شوروی 

ئيد سياست نازی ھا و نژادپرستانه است، أسوسياليستی را مشمول آن ساختند، نيز دروغ است؟ نفی ھولوکاست، ت

ی مون به عنوان دبيرکل سازمان ملل متحد بايد بداند که ئيد صھيونيسم نيز نژادپرستانه است و آقای بان کأولی ت

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که پس از فروپاشی شوروی با " صھيونيسم يعنی نژادپرستی"اصل 

آقای بان کی مون از تھديد اسرائيل توسط ايران ناراحت است و به منشور . را ملغی کردند زور امپرياليستھا آن

مريکا و فرانسه و صھيونيستھای اسرائيل عليه اسشان أاستناد می کند، ولی از تھديد امپرياليستھا و در رسازمان ملل 

 سحر آميز که روی ميز ۀآقای بان کی مون گويا از آن پروند. ايران حتی با استفاده از بمب اتمی ناراحت نيستند

 گرفت و می گيرد و مانورھای نظامی جرج بوش بود و مرتب داخل کشوی ميز شده و سپس روی ميز قرار می

کلی بی خبر است و گوش شنوائی برای ه امپرياليستھا و گسترش پايگاھھای نظامی آنھا چيزی نشنيده است و ب

  .تھديدھای امپرياليستھا ندارد

فت که  شرکت کرد وگرنه بايد به نمايندگان مجمع می گجلسه صھيونيستھا در اين ۀآقای بان کی مون به عنوان نمايند

آيا اختراعش مصنوعی است و . اين کشور چقدر بزرگ است. مرزھای جغرافيائی کشور اسرائيل کجا ختم می شود

يا طبيعی بوده است؟ علل پيدايش سياسی آن چه بوده است و حال چکار بايد کرد؟ وی اگر ريگی در کفش نداشت، 

 بيان می کرد که اسرائيل يک کشور اشغالگر رسميت می شناخت و حداقله انتخابات دموکراتيک در فلسطين را ب

آقای بان کی مون حاضر نيست از حقوق ممالکی نظير مصر .  عقب بنشيند١٩۶٧است و بايد به پشت مرزھای سال 

و سوريه و لبنان و اردن که ممالکشان مورد تجاوز اسرائيل قرار گرفته و با زور بخشی از آنھا به مناطق اسرائيل 
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آقای بان کی مون به نادرستی نفی ھولوکاست اشاره می کند، ولی حاضر نيست از حقوق ملت . ايدمنضم شده دفاع نم

 دو کشور اسرائيلی و فلسطينی را ۀوی حاضر نيست نظري.  کندعفلسطين که قربانی ھولوکاست صھيونيستھاست دفا

دبيرکل . غير متعھد ھستند ممالک جلسۀوی به نفی موجوديت مردم فلسطين مشغول است که مورد حمايت . بپذيرد

 منطقه را سر جای خود ۀکه اسرائيل متجاوز و دارای بمب اتمی و بزرگترين شانتاژ کنند سازمان ملل به جای اين

  . بنشاند سنگ را بسته و سگ را رھا کرده است

ت ضد  ممالک غير متعھد از منظر منافع خلقھای جھان ومبارزاجلسۀاری شانزدھمين زآری بايد به  نفس برگ

که در خرده کاری غرق   آنھا، در مقابل زورگوئی وسلطه طلبی آنھا نگاه کرد و نه آنۀامپرياليستی و استقالل طلبان

آنوقت جشن . دنبال سخنان بی ارزش اين و آن، ُمرسی، بان کی مون، خامنه ای و يا احمدی نژاد پرداخته شد و ب

ولی . از اين مداحان امپرياليستھا در اين اواخر کم نداريم. ده ايمعروسی امپرياليستھا را با مداحی خود رنگ و رو دا

  .دست اين مداحان ھر روز بيشتر رو می شود) توفان( حزب کار ايرانۀبا مبارز
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