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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ نومبر ٢۵

  

  ندا نيروھای مترقی جھان ھم نظرۀدر مورد جنايتکاری صھيونيستھا و دفاع از ملت فلسطين ھم

  جا ايستاده اند؟در ک"  موھومی سومی ھاۀجبھ"اما 

صھيونيستھای اسرائيلی که در نژادپرستی و جنايتکاری آنھا حرفی نيست، به نوار غزه که بيش از يک ميليون 

بمب است که بر سر مردمان فلسطين . فلسطينی در سرزمين خويش زندانی شده اند، برای نسل کشی ھجوم  آوردند

ولی وجدان امپرياليستھا و خائنان و ھمدستان ايرانی آنھا معذب . دفرو می ريزد و دسته دسته آنھا را به قتل می رسان

حقوق بشری که آنھا از آن دفاع می کنند، حقوق بشر گزينشی، حقوق بشر ايران . نمی شود و صدايشان در نمی آيد

 ۀن جبھدروه آنھا کاتاليزاتور ورود سينه خيز ارتجاع جھانی ب. تريبونالی با ھمدستی دادگاه کيفری جھانی است

آنھا جاده صاف کن و مشاطه گر امپرياليستھا و صھيونيستھا در ايران و در . نيروھای مترقی و انقالبی ايران ھستند

آنھا نقاشانی ھستند که می خواھند خون جانباختگان آرمانپرست ايران را . ھستند...  وافلسطين، در سوريه و در ليبي

.  ضد آرمان ھای آنھا که به خاطرشان جان دادند سوء استفاده کنندهن و بآلوده کرده و از نامشان برای نيات شومشا

حقوق بشر آنھا حقوق . حقوق بشری که آنھا مدافع آن ھستند، حقوق بشر جرج بوش و مستر پرزيدنت اوباما است

  .است" دموکراتيک ترين کشور جھان"بشر نتانياھو نماينده خون بر لب 

در مورد تبھکاری آنھا که سرزمين يک .  نيروھای مترقی جھان ھم نظرندۀھمدر مورد جنايتکاری صھيونيستھا 

ملتی را طلبکارانه و بی شرمانه اشغال کرده اند و در پی نسل کشی در فلسطين ھستند، ھمه نيروھای مترقی و 

 اين مدعيان ۀمھ... مريکا و اروپا و استراليا و کانادا واند، در مورد ھمدستی امپرياليستھای اانساندوست ھم نظر

کذاب حمايت از حقوق بشر، در پشتيبانی بی برو برگرد از جنايات اسرائيل، ھمه انسانھای صميمی و روشن بين 

ش را دارد،  ااجدادیو که ملت فلسطين حق دفاع از خود و دفاع از سرزمين اباء  در مورد اين. اتفاق نظر دارند

يونيستھا بايد گور خود را از منطقه بکنند و بروند به کشورھائی که که صھ  انسانھا متفق القولند، در مورد اينۀھم

که ھولوکاسِت نازی ھا در مورد يھوديان را نمی  در مورد اين. ندا مردم جھان ھم نظرۀدر آن ساکن بوده اند، ھم

 ليال فلسطين سرزمين.  نيروھای مترقی ھمداستانندۀشود در تاريخ با دست صھيونيستھای نازی تکرار کرد، ھم

که اخبار انحصارات فکری امپرياليستی دروغ  در مورد اين. خالدھاست و نه سرزمين گلداماير و آريل شارونھا

پخش می کنند و سياه را سفيد جلوه می دھند و از تجاوزکار جنايتکار، مظلوم می سازند و از مورد ظلم و تعدی، 

در " آزادی افکار و بيان"بت به اين مدعيان دروغگوی جنايتکار علم می کنند، ھمه نفرت دارند و حالت تھوع نس
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ولی ھستند گروه ھائی در جھان که از آخور امپرياليستھا و صھيونيستھا نشخوار می کنند و . خود احساس می کنند

اين گروه ھا تئوری ھای صھيونيستی منصور .  آنھا در نھضتھای استقالل طلبانه و انقالبی اندۀدست دراز شد

جا می " دو قطب ارتجاع جھانی"ازتاب داده و مبارزه ای را که در فلسطين در گرفته است، مبارزه بين حکمت را ب

ھدف آنھا تکفير جنبش مقاومت مردم فلسطين در . البته ھدف آنھا در ماھيت و در عمل حمايت از اسرائيل است. زنند

سطينی ھمانطور که ھست در اشغال ھدف آنھا حفظ وضع موجود است تا سرزمينھای فل. مقابل اسرائيل است

ھدف آنھا تضعيف حمايت بين المللی از جنبش مردم فلسطين است که چه بخواھند و چه . صھيونيستھا باقی بماند

 جنگ روانی صھيونيستھا و ۀھدف آنھا جنگيدن در جبھ.  قانونی و منتخب خود می دانندۀنخواھند حماس را نمايند

. است" انقالبی"وحی نيروھای مترقی در زير شعارھای کاذب و ارتجاعی با لفاظی امپرياليستھا برای خلع سالح ر

 ضد اسالم بنيادگرای حماس شمشير می کشند و جنايات اسرائيل و بمباران نوار غزه و گرسنگی دادن به هآنھا تنھا ب

  .  آنھا دفاع می کنندآنھا از حق دفاع صھيونيستھا و امنيت. ئيد می کنندأمردم فلسطين و تحريم اقتصادی را ت

اين ايرانی ھای مرتجع که . صحبت می کنند، منظورشان تنھا فلسطينی ھا ھستند" دو قطب ارتجاعی"وقتی آنھا از 

 امپرياليستی ايران تريبونال افتاد و منابع مالی آنھا رو شد و سر شھرزاد نيوز از آخور ۀنقابشان در کارزار مسخر

 ضد جنايات اسرائيلی ھا مبارزه هم فلسطين را فرا می خوانند که در نوار غزه بلند در آمد، مردا ھۀوزارت خارج

" اسالم سياسی"باشند خوب است مسلح شوند و در پارکابی صھيونيستھا با " انقالبی"که  نکنند، بلکه برای اين

يستھا و آنھا مردم فلسطين را به جنگ داخلی و برادر کشی دعوت می کنند تا خيال صھيون. حماس بجنگند

 نيروھای ضد ۀھم. البته آنھا به اين وضوح که ما دستشان را رو می کنيم، حرف نمی زنند. امپرياليستھا راحت شود

آنھا به مردم . انقالب و ھمدست صھيونيست و امپرياليست حرفھايشان دو پھلو است، زيرا از مردم می ترسند

در فلسطين " مترقی" فلسطينی ھا اقدام کردند، نيروھای فلسطين توصيه می کنند، وقتی اسرائيلی ھا به نسل کشی

؟؟ را !!ندازند و در نوار غزه سوسياليسمجنگ داخلی راه بي. سازند" نابود" خود ھر دو طرف را ۀبايد با اسلح

  .يک تير ھوائی به صھيونيستھا و يک تير خالص به حماسی ھا. مستقر کنند

ديگر .  فلسطينی ھا صحبت کندۀ جنايات اسرائيليھا و حقانيت مبارزحزب ما قصد ندارد در اين چند سطر در مورد

.  جھان واقف است که صھيونيستھا در پی نسل کشی ھستند و ھرگز به صلح و ترک خاک فلسطين نمی انديشندۀھم

با . ئيد اشغالأصحبت از صلح در سرزمين اشغالی يعنی تسليم و ت. تا فلسطين اشغال است، صلح بی معناست

ھدف ما در اين مقاله رو کردن دست ايرانی ھای خود فروخته . گر بايد با زبان گلوله و موشک صحبت کرداشغال

اين .  ايران خطرناک ھستند رو می کندۀ مردم در سراسر جھان، دست آنھا را که برای آيندۀاست که تشديد مبارز

 و جريانھائی نظير سازمان اقليت که "امائوئيستھ"خرابکاری از جانب پيروان منصور حکمت شروع شد و از جانب 

در اين بين .  به درجات عالی تکامل ارتقاء پيدا کرده اند، ادامه داردادر دو پھلو گوئی و ژورناليسم بی محتو

 و نه به وليتی در جنبش حمل می کنندمسؤولگردان سياسی نيز که نه ماھيتشان روشن است و نه تعھدی داشته و نه 

در دامن امپرياليسم عمل می کنند، در کوچه " مستقل"کسی امروز و يا فردا پاسخگو بوده و خواھند بود و پرمدعانه 

صھيونيستی بازار گرمی می کنند و به سمت - پس کوچه ھای باور مردم راه افتاده اند و برای تريبونال امپرياليستی

 اين ولگردان سياسی پس مانده ھا و مباشران ھمان جريانھای سياسی آيا. پارس می نمايند) توفان(حزب کار ايران

ايرانی نيستند که از در عقب وارد می شوند، زيرا خودشان جسارت موضع گيری روشن را ندارند؟ حزب ما مسايل 

حزب ما به  صراحت روشن کرده .  مارکسيستی لنينيستی و اصولی طرح کرده و به آن پاسخ می دھدۀرا به شيو

ت که دنباله روان تئوری ھای ارتجاعی منصور حکمت خط ارتجاعی روشنی را تعقيب می کنند که چون خط اس
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آنھا در تمام عرصه ھای پيکار طبقاتی در جھان، از تحوالت در . قرمزی در تمام سياستھای آنھا به چشم می خورد

و سوريه، از ايران گرفته تا ونزوئال و کوبا کشورھای عربی گرفته تا عراق و افغانستان، از فلسطين گرفته تا لبنان 

در کنار ارتجاع جھانی، در کنار صھيونيسم و امپرياليسم قرار دارند و می خواھند در پارکابی آنھا به ايران حمله 

 حتی اشغال ايران را تحمل می کنند و می "مائوئيستھای ارتجاعی و ماليخوليائی". کنند" آزاد"نمايند و ايران را 

؟؟ درست !!تجاوز به ايران با ھمدستی امپرياليستھا در ايران سوسياليسم را مستقر کنند" فرصت مناسب"د از خواھن

اين تئوری ھا . خوانده ايد، آنھا می خواھند در پارکابی امپرياليستھا به ايران حمله کنند و سوسياليسم را مستقر سازند

. ياليستھاست که در تمام زمينه ھا خودش را بروز می دھداز روی جھالت نيست از روی خيانت و ھمدستی با امپر

  .کارزار تريبونال ايران تنھا يکی از اين گوشه ھاست

اکنون اين دارو دسته ھا راه افتاده اند و به توجيه تجاوز اسرائيل و آدمکشی آنھا پرداخته اند، يکی به نعل و يکی به 

جلوه " پرووکاتور"ی دست ساز محکوم می کنند و آنھا را ھم حماس را به خاطر پرتاب موشک ھا. ميخ می زنند

ش را حماس جا می سببرا می کشند و ھم بمباران جنايتکارانه اسرائيل را که م" غير نظامی"می دھند که گويا مردم 

تو . آنھا با تيرھای ھوائی ھر دو طرف را محکوم می کنند. می کنند" محکوم"زنند، برای فريب افکار عمومی 

اگر حماس موشک پرتاب نمی کرد و تسليم می شد و اشغال سرزمينش را توسط اشغالگران يھودی می گوئی 

پذيرفت، اسرائيليھا خاک سرزمينھای اشغالی را ترک می کردند، مگر صھيونيستھا به فلسطين برای مھمانی و 

د، آگاه است که به يک که به اسرائيل می رو" غيرنظامی"مرخصی آمده اند که آنجا را ترک کنند؟ ھر يھودی 

 از تصاحب سرزمينھای ديگری با بمب و سالحھای کشتار ءسرزمين اشغال شده می رود و می خواھد با تمام قوا

ھر يھودی صھيونيست که به اسرائيل می رود می داند که برای جنگ و چپاول رفته . جمعی و با نسل کشی دفاع کند

حماس " عظيم تسليحاتی"نيروی .  را بايد با قھر انقالبی بيرون کردآنھا. توجيھات دينی فقط حرف مفت است. است

ثر استفاده کند، بايد برای پايان دادن به بايد از موشکھای مؤ. أثير  استفقط ھمان چند موشک دست ساز بوده و بی ت

منتخبش که به  ۀ مردم فلسطين توسط نمايندۀمبارز. اشغال سرزمينش از ھر ابزاری که در دست دارد، استفاده کند

اين حماس . اق عده ای خوش نمی آيد، محکوم نيست، عادالنه و محق است،  تجاوز صھيونيستھا محکوم استذم

. نيست که تروريست است اين صھيونيستھا و ھمه متحد آنھا ھستند که تروريست اند و از تروريستھا دفاع می کنند

 ۀمردم ھم. ی را ملتھای جھان نمی پذيرند و محکوم می کننداين حقه بازی روشنفکران مزدور ايرانی و امپرياليست

... سرزمينھای دنيا صرفنظر از دين و نژاد و بزرگی و يا کوچکی، صرفنظر از سطح فرھنگی و قدمت تاريخی و

پا خيزند و آنھا را در سرزمين خودشان دفن کنند، تا باشد ه حق دارند در مقابل اشغالگران و زورگويان جنايتکار ب

رسميت نمی شناسند، ھوادار قانون ه کسانی که اين حق را برای ملتھا ب. ه کسی سرزمينھای ديگران را اشغال نکندک

ھر چه اين .  فلسطين رو می شودألۀاين عده دستشان در مورد مس. جنگل اند، ھوادار تسلط استعمار و امپرياليسم اند

.  از ميان می برد،ه تنھا در خدمت ارتجاع جھانی استمبارزه تشديد شود رنگ مواضع ارتجاعی و دو پھلو را ک

، "مبارزه ھمزمان با دو قطب ارتجاع"، تئوری "جنگيدن در دو جبھه"، تئوری "ھم با اين و ھم با آن"تئوری 

جنبش مردم ايران بايد مرزھای خويش را با اين خودفروختگان . ماھيت ارتجاعی خويش را در عمل نشان می دھد

، امپرياليسم و "چپ"ست جاده صاف کن ھای امپرياليسم در ايران رو شود و نتوانند با نقاب روشن کند تا د

سرنگونی رژيم سرمايه داری جمھوری .  ضد جمھوری اسالمی جا زنندهصھيونيسم را آرايش کنند و متحد مبارزه ب

ضد اين جريان ھای  هاگر ب. اسالمی بايد با دست مردم ايران و در مبارزه با خودفروختگان صورت گيرد
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 خودفروختگی رشد ۀخودفروخته که بخشی از آنھا پول اخاذی می کنند و لذا اقناع پذير نيستند، مبارزه نشود زمين

  .تدريج خودفروختگی مجلسی می گردده می کند و ب

ئيد است و کرسی رياست جمھوری غصبی محمود عباس أ مردم فلسطين که از جانب مردم دنيا مورد تۀمبارز

 ايرانيان ھوادار امپرياليسم و صھيونيسم مشکل آفرين می شود که با کلی گوئی و ۀدفروش را می روبد، برای ھمخو

عبارتپردازيھای پوچ از زير بار تحليل مشخص از شرايط مشخص شانه خالی کنند و به نفع صھيونيستھا موضع 

 سوم موھومی ۀفلسطين ھستند که در جبھ موھومی فلسطين، خلق موھومی ۀاين ايرانيھا ھوادار مبارز. بگيرند

  . تا ابد نمی شود مردم فريبی و خودفريبی کرد. واقعی می رزمد" اسالم سياسی" ضد اسرائيل و هفلسطين، ب

  ،  ارگان مرکزی حزب کارايران٢٠١٢مبر سال دس،  ١٣٩١ آذر ماه ١۵٣بر گرفته ازتوفان شماره  

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

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

  

   

 

 

 


