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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٣ جنوری ٠٩

  

   سازمان فدائيان اقليتۀتحليلی بر نظري

   ملت فلسطين و نتايج ارتجاعی آنۀ استقالل طلبانۀدر نفی مبارز

)١(  
  

   به ميخ برای حمايت شرمگينانه از صھيونيسم و امپرياليسميکی به نعل يکی

  

  ژورناليسم بورژوائی و نه سياست کمونيستی

مردم فلسطين " خود مقاله ای تحت عنواِن غلط انداز ۶٣۴ ۀ کار ارگان سياسی فدائيان اقليت در شمارۀ نشرياخيراً 

 نخست اين تصور باطل را به ذھن خواننده ۀ درجمنتشر کرده است که در" ھمچنان قربانی تجاوزات اسرائيل می شوند

که اين مقاله در   ملت فلسطين است، در حالیۀمتبادر می کند که گويا اين جريان سياسی مدافع مبارزات استقالل طلبان

 ملھم از تئوری ھای خاخام بزرگ منصور حکمت و جنگ تمدنھای اين نوشته اساساً . ارتجاعی بودن خود بی نظير است

ل ھانتيگتون صھيونيست است که نه به روش تحليل طبقاتی کمونيستی، بلکه به روش بورژوائی و ژورناليستی با ساموئ

سرھمبندی مطالب متناقض و حمايت موذيانه از صھيونيسم و با وصله پينه کردن مسايل نامربوط به موضوع، برای پر 

نگارنده با حسابگری، مقاله را با .  در آمده است تحريرۀرشته  کاغذ و فرار از رک گوئی کمونيستی، بۀکردن صفح

چاشنی رژيم جمھوری اسالمی نيز آراسته تا شايد حزب ما از اين شانتاژ تارنمای اقليت به ھراس افتاده و به تشريح 

  .ولی زھی خيال باطل. اندام اين مقاله سراپا ارتجاعی نپردازد

سرھمبندی شده و متناقض آن می توان مقاالت متعدد نوشت، ولی در مورد ھر بخش از اين مقاله و در مورد ھر عبارت 

 کار اقليت ھمواره به سبک ۀاين مقاله ارتجاعی و ضد انقالبی و صھيونيستی از آن نمونه مقاالتی است که نشري

 از روشھای ژورناليستی بدون دادن رھنمود به خواننده، تنھا با بيان رويدادھا و سرھم بندی آنھا می نويسد و با استفاده

 اين سياست بازی قادر نيست حقوقی و نه سياسی، سياست خاصی را به پيروان و خوانندگانش القاء می نمايد که مطمئناً 

سراپای مقاله يکی به نعل و يکی به ميخ زدن است . مانع شود تا کسانی را که با مغز خود می انديشند به سکوت وادارد

 خلق فلسطين در اين شرايط مشخص ۀ نيروھای انقالبی در داخل فلسطين، وظيفۀيفو خواننده سرانجام نمی فھمد که وظ
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کار بايد در زمان تجاوز صھيونيستھای اشغالگر و جنايتکار انجام دھند و چه سياستی را بايد ه چيست و از نظر عملی چ

ن سياست حمايت از تجاوز ھنگام ھماه  تفکر ارتجاعی اقليت اتخاذ نابۀريش. در سرزمين اشغالی خويش اتخاذ کنند

رويدادھای اخير در نوار غزه دست . امپرياليسم و صھيونيسم به ايران است که دستش را در فلسطين رو کرده است

 ی نيروھای انقالبی افشاۀوظيف.  ايرانی را رو کرد و در آينده نيز بيشتر رو می کندۀبسياری از سازمانھای خود فروخت

ھر گونه مصلحت انديشی سياسی، آب ريختن به آسياب . کسی فريب آنھا را نخوردبی امان اين گروه ھاست تا 

  .امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه و در ايران است

  

  روضه خوانی و عزاداری اقليت

 کار ارگان فدائيان اقليت، فرياد وامصيبتا از جنگ و قربانی و خرابی و آوارگی برای مردم فلسطين به ۀ نشريۀدر مقال

بار می آورد و زنان و کودکان به قتل می ه است و فاجعه ب" ويرانگر"، "بد"به خواننده القاء می شود که جنگ . ستھوا

 کيلومتری حماس بر خاک ٧۵ متری و با برد ۶در مقاله القاء می شود که راکتھای . رسند و حاصلی جز ويرانی ندارد

پرتاب شده ) توفان - شد که سند مالکيتش را به عزرائيل داده اندشايد منظورشان سرزمينھای اشغالی فلسطين با( اسرائيل

 بار حمالت ١٠۵ عدد آن وحشيانه و غير انسانی به اسرائيل اصابت کرده است و اسرائيل قربانی ١٠۵و رقم وحشتناک 

ت راک"در اين مقاله القاء می شود که حماس لجوجانه .  کيلومتری حماس شده است٧۵ متری با برد ۶موشکھای 

می کند و با اين کارش، اسرائيل خاموش و خفته را تحريک به حمله نموده و در اثر اين تحريک مردم فلسطين " پراکنی

آنھا القاء می کنند که جنگ بی حاصل است و . ھای حماس است" موشک پراکنی"کشته می شوند که مسبب واقعی آن 

اگر باور نمی کنيد که يک . ار و ويرانی محصول آن استکشت. بار می آورده نتايج آن فقط برای انسانھا مصيبت ب

ھم بافته تا از اسرائيل دفاع کند به بازگوئيھای زير توجه ه لنينيسم اين خزعبالت را ب -سازمان مدعی پذيرش مارکسيسم 

  : کنيد

بود آذوقه نيز عالوه بر کشتار، بسياری از خانه ھا بر سر مردم فلسطين آوار شد و قطع مداوم برق، گرسنگی و کم"

  . برای مردم فلسطين بود از ارمغان اين جنگ ويرانگرئیگوشه ھا

...  

، زنان و کودکان فلسطينی اما، بيشترين قربانيان تجاوزات يک به رغم کشتار و ويرانی عمومی حاصل از اين جنگ

 کيلومتری ٧٥ا برد  متری  و ب٦ راکت ھای اين جنگ که با پرتاب. ھفته ای حمالت موشکی ارتش اسرائيل بودند

، در روز  برخانه ھا و ساکنان غزه باريدن گرفته بودو نيز حمالت موشکی ارتش اسرائيلحماس بر خاک اسرائيل 

 موشک پرتابی از غزه به ١٠٥ارتش اسرائيل ادعا کرد، که در اين روز، .  به اوج خود رسيد]عقرب[ آبان٢٨يکشنبه 

 .متوقف شده است“ گنبد آھنين”توسط سيستم دفاعی  عدد ديگر نيز ٤١اسرائيل اصابت کرده و 

، روز يکشنبه، خونين ترين روز حمالت موشکی ارتش اسرائيل به مردم بی دفاع فلسطين راکت پرانی حماس عالوه بر 

 تن از قربانيان اين ٢٦در ميان . روزی که زنان و کودکان بيش از ھمه قربانی حمالت موشکی اسرائيل شدند.  بودنيز

 تن ٩در اثر اصابت  موشک ھای اسرائيلی تنھا در يک مورد، محمد دلعو و .  نفر کودک و زن بوده اند١٤ فقط روز،

  . جھانی را به واکنش واداشتۀفاجعه ای که جامع. ديگر از اعضای خانواده اش کشته شدند

...  

وجود ه ردانی که ھيچ نقشی در بای جز کشتار، ويرانی و قربانی شدن کودکان، زنان و م نتيجه... از اين رو، جنگ 

  . گونه بوده است ھای پيش از آن، اين گونه که در جنگ به ھمان. اند، نخواھد داشت آمدن آن نداشته

...  
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، پس از برجای گذاشتن صدھا کشته و زخمی، قطع آب و برق پس از يک ھفته، ده روز و بعضا بيشتر که ئیجنگ ھا 

آتش بس منتھی می  ... به... طين، سرانجام به در خواست سازمان ملل و آوار شدن خانه ھا بر سر مردم فلس

  ).تکيه ھمه جا از توفان). ( ارگان سازمان اقليت۶٣۴ ۀنقل از کار شمار".(.گردد

کدام جنگ را در . ھر کمونيستی می فھمد که روضه خوانی و عزاداری ابزار تجزيه و تحليل علمی و مارکسيستی نيست

کدام جنگ را می شناسيد که برای انسانھا و برای طبيعت مصيبت . ه در آن انسانھا به قتل نرسيده انددنيا سراغ داريد ک

در ھر . ويژه مردم غير نظامی، کودکان و افراد مسن بيش از ديگران قربانی می شونده در ھر جنگی ب. بار نيست

می شود به اين بھانه از توسل به دفاع ملی، از جنگی بمبارانھا به بھای خانه خرابی و ويرانی تمام می شود، ولی آيا 

 ضد نازيسم و فاشيسم، از توسل به جنگ ضد استعماری و عادالنه دست کشيد و پاسيفيسم غير هتوسل به مبارزه ب

 . طبقاتی را موعظه کرد؟

ع از شرافت، آيا می توان گفت کسی به اين بھانه که جان متجاوز به خطر می افتد از حق دفاع از خود، از حق دفا

حيثيت و غرور ملی اش بگذرد و خود را تسليم دشمن نمايد؟ آيا می توان مدعی شد چون جنگھا ويرانی آفرينند، پس از 

بار آيد؟ سازمان اقليت ماھيت جنگ را از مضمون طبقاتی ه مقاومت در مقابل متجاوز خودداری کنيم تا کمتر ويرانی ب

ن تنھا صحنه ھای جانگداز و اشک آور ترسيم می کند تا پاسيفيسم بورژوائی و اھداف سياسی آن جدا می کند و از آ

  .  نوحه سرائی کارکمونيستی نيست. جای انقالب بگذارده امپرياليستی را ب

  

  جنگھا بر دو نوع اند 

يونال دوم سازمان فدائيان اقليت، ماھيت جنگھا را مانند رويزيونيستھا و امپرياليستھا و سوسيال دموکراتھای انترناس

ه آنھا در ذکر وامصيبتای خويش، توده ھای مردم را می ترساندند که جنگ ويرانگر است و قربانی ب. تحريف می کند

کائوتسکی که آموزگار .  خويش تمام بشريت را نابود خواھد کردۀھمراه دارد، آب و برق را از بين می برد و در ادام

طور کامل از بين می ه بار می آورد، بلکه تمام تمدن را به فقر و مسکنت بجنگ بعدی نه تنھا “: اين تفکر است می گفت

جای باقی خواھد ه تنھا از خود ويرانه ھائی سوخته و درھم ريخته و اجسادی فاسد شده ب) الاقل در اروپا(برد و 

  ).»جنگ و دمکراسی«مقدمه : نقل از کارل کائوتسکی(”.گذاشت

جنگ . جنگ اخير سراسر جھان را به فالکت فوق العاده بزرگی کشاند“ گفتند که اين رويزيونيستھای کھنه ھمچنين می

سوی انھدام ه را تمام و کمال منھدم خواھد ساخت و حتی تدارکات ايجاد جنگ جديدی به تنھائی جھان را ب آينده آن

  ).»١٩٠٩اليست در سال  برن انترناسيونال سوسيۀ اتحاد ملل مصوبه در کنگرۀقطعنامه دربار«نقل از (”.خواھد راند

جنگھای استعماری و . اين نوع تفکر ارتجاعی در واقع ماھيت جنگھای عادالنه از غير عادالنه را مخدوش می کند

برای اين اپورتونيستھای ضد انقالبی، سربازان . امپرياليستی را ھمتراز جنگھای آزاديبخش و انقالبی قرار می دھد

ا ويتنام و يا فلسطين را می کشتند و می کشند، ھمانقدر جنايتکار بوده و ھستند که يک استعمارگران که مردم الجزاير و ي

عضو سازمان ارتش آزاديبخش الجزاير، ويتنام و يا فلسطين که در مقابل نيروی متجاوز ايستادگی می کند تا از 

  . موجويت فردی و ھويت سياسی و ملی اش دفاع کند

  : تآيا می شود به مصداق شعر سعدی گف

  "ميآزار موری که دانه کش است    و جان دارد و جان شيرين خوش است"

آيا . و آنوقت به جای دفع تجاوز سربازان وحشی و متجاوز امپرياليسم با آنھا به جای دست به يقه، دست به گردن شد؟

رد، زيرا خونريزی امر می شود کشيش سان مدعی شد که نبايد سرباز متجاوز را که برای کشتن شما آمده است، نابود ک
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بدی است و قتل عمد محسوب می شود؟ آيا می شود متجاوز و مورد تجاوز، ستمگر و ستمکش، ظالم و مظلوم، و 

  خاطر احتراز از خشونت طرفين روضه خوانی کرد؟ه ضارب و قربانی را ھمتراز کرد و برای آنھا ب

ت به اسلحه برده و خمپاره ھايشان خانه ھا را خراب ند، ھر دو طرف دسابرای سازمان اقليت ھر دو طرف نبرد مقصر

برای اين سازمان فدائيان اقليت، . برای اين سازمان، فرد و يا طرف انقالبِی مبارز وجود خارجی ندارد. کرده اند

ستمکش اگر دارای ايدئولوژی اسالمی باشد، .  اجتماعی جائی را اشغال نمی کندۀمقوالت ستمگر و ستمکش در مبارز

معلوم نيست که اين تشکيالت، . ق قرار می گيرديي جانش که کشته می شود و کتک می خورد و حقوقش مورد تضنوش

آيا آن اعدامھا قتل عمد بوده .  پنجاه شمسی را چگونه توجيه می کند؟ۀ اول دھۀاعدامھای انقالبی خويش در ايران، در نيم

ن تشکيالت مدعی کمونيست چگونه از حقوق کارگر مسلمان ند؟ معلوم نيست که اي ااست و چريکھای فدائی خلق قاتل

وقتی مقوالت .  استثمار می شود به حمايت بر می خيزد؟" دموکرات"متعصبی که توسط يک سرمايه دار غير مذھبی و 

  .اجتماعی فاقد مضمون طبقاتی شوند، به حرف پوچ ليبرال بورژوائی بدل می شوند

ويژه برای ه طور کلی برای ملل مختلف و به يط کنونی جنگی نيست که بدر شرا: " گفت١٩١۴کائوتسکی در سال 

چه وسيله ای می توانيم از جنگ مخوف ه که ما ب آنچه که ما از آن بحث می کنيم اينست. بار نياورده پرولتاريا بدبختی ب

حزب سوسيال «: یکارل کائوتسک(”.که کدام جنگھا ممکن است مفيد واقع شوند و کدام مضر جلوگيری کنيم نه اين

  ).»دموکرات در دوران جنگ

آرزوی صلح ابدی بيش از پيش توده ھای وسيع مردم ملل “: کائوتسکی موعظه گرانه و کشيش مآبانه ھمچنين می گفت

کارل ( ” دوم اھميت قرار می دھدۀ کامال بزرگ زمان ما را در درجألۀاين امر موقتأ مس. متمدن را فرا می گيرد

    ).»جنگ و دمکراسی«مقدمه : کائوتسکی

سازمان فدائيان اقليت که مضمون طبقاتی جنگھا را از ميان برداشته است می خواھد با برشماری مصيبتھا و ويرانی ھا 

 کيلومترِی نگرانی آور آنھا، که به تل آويو نيز می رسند، ٧۵و آمار کشته ھا، و درازی موشکھا، تعداد زياد آنھا و بُرد 

وی می خواھد خلقھای جھان را با اين تئوری ھای ارتجاعی خاخام . ھيونيسم در نوار غزه باشد صۀدر پی تحکيم سلط

 انقالبی برای استقالل ملی خويش و اخراج اشغالگران ۀبزرگ منصور حکمت از نظر روانی خلع سالح کند تا به مبارز

  .دست نزنند

ما از صميم قلب از جنگ ھای انقالبی خلقھای حزب .  لنينيستھا ھرگز نظرات خود را مخفی نمی کنند–مارکسيست 

يگانه جنگ قانونی، “: که لنين گفته است اين جنگھای انقالبی ھمانطوری. کشورھای گوناگون پشتيبانی کرده و می کند

 چاپ ٨٧ صفحه ٨جلد » کليات لنين«.(”خاطر دارده محقانه، عادالنه و واقعاً کبير در بين جنگھائی است که تاريخ ب

اين تنھا گواه بر .  ما حاضريم اتھامات سازمان اقليت را که ما را جنگ طلب خواھد خواند با کمال ميل بپذيريم).روسی

 لنينيست واقعی ھستيم و نه حکمتيست –که ما واقعأ در صف خلقھا و ملل ستمديده قرار داريم و مارکسيست  آنست

  .رياکار

  

  سرمنشاء جنگ در کجاست

  .شايد بھتر باشد بگوئيم که اختراع کرده است. نشاء جنگ در فلسطين را نيز کشف کرده استسازمان فدائيان اقليت سرم

؟؟ درست ".!!، سرزمين شان به اشغال دولت اسرائيل در آمده است١٩٦٧از سال : "آنھا در مورد فلسطين می نويسند

 از آن از حقوق مشروع خويش دفاع  دولت صھيونيستی اسرائيل اشغالگر است و گويا قبل١٩۶٧خوانده ايد تنھا از سال 

 جوالن در سوريه و دھکده ھای اشغالی جنوب لبنان ۀسازمان اقليت با يک گردش قلم بلنديھای اشغال شد. می کرده است
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 به رسميت ١٩۶٧ خاک اسرائيل کرد و مرزھايش را تا سال ۀش می جنگد ضميم البنان برای آزادیهللا را که حزب 

  .شناخت

 اشغال شده است و قبل از آن اشغال ١٩۶٧ خود مدعی می شود که سرزمين فلسطين فقط از سال ۀلاين سازمان در مقا

نبوده است و به اين ترتيب با يک گردش قلم به تمام مبارزات آزاديبخش مردم فلسطين حتی در دورانی که از اسالم 

 پايه ١٩۵٩سازمان آزاديبخش فلسطين در .  خط بطالن می کشدس اين جنبش سخنی ھم در ميان نبود،أبنيادگرا در ر

 ۀ آغاز نشده بود که بخش بزرگی از فلسطين به زير سلط١٩۶٧گذاری شد و در آن دوران ھنوز جنگ سال 

 صھيونيستھا ۀ، برای آزادی فلسطين از سلط١٩۶٧قبل از جنگ ) ساف(سازمان آزاديبخش فلسطين. صھيونيستھا برود

 حمايت از اسرائيل را برای ۀدر آن زمان رژيم جمھوری اسالمی ھم در ايران بر سر کار نبود تا بھان. مبارزه می کرد

 مردم ۀاين اظھار نظر سازمان اقليت که مبارز. وجود آورد و به تئوری ھای من در آوردی آنھا قوت ببخشده اين عده ب

ک اوباما نام باره ی کند، نظِر گرگی در لباس ميش بفلسطين را حتی در آن زمان که رھبری غير اسالمی داشتند نفی م

 -توجه کنيد مبنای مذاکره و نه مرز مورد توافق - را مبنای مذاکره برای صلح١٩۶٧است که درخواست کرد، مرز 

سازمان فدائيان اقليت بدون مشورت با جنبش مردم فلسطين و به عنوان . رسميت بشناسنده را ب که آن قرار دھند و نه آن

ن تکليف کرده است و پيشنھاد می کند که به کشور مستقل فلسطينی در خارج از يييم آنھا از ھم اکنون برای آنھا تعق

اين روضه خوانی شامل کشور سوريه و لبنان .  اسرائيل تن در دھند و گذشته را به فراموشی بسپارند١٩۶٧مرزھای 

بازگشت سه ميليون فلسطينی آواره صرفنظر کنند و شرايط آنھا به فلسطينی ھا توصيه می کنند از حق . نيز می شود

ھمين يک نمونه نشان می دھد که اين عده حماس را بھانه .  فلسطينی بپذيرندۀصھيونيستھا را در مورد آوارگان رانده شد

 ١٩۶٧ال اگر تروريسم اسرائيل و اشغال فلسطين تا س. کرده اند تا از دفاع روشن از جنبش مردم فلسطين سر باز زنند

   نامشروع و غيرعادالنه باشد؟ ١٩۶٧حق بوده است، چرا بايد پس از سال ه مشروعيت داشته و ب

اگر اين . می بينيد که سازمان اقليت در ته دلش ھيچ حقی برای فلسطينی ھائی که مسلمان زاده ھستند، قايل نيست

 و متجاوز می باشند و مدام به گسترش مناطق سازمان بپذيرد که صھيونيستھای اسرائيل يک دولت اشغالگر، نژادپرست

ِی خود، بی اعتناء به افکار عمومی با بی شرمی آخوندی ادامه می دھند و فلسطينی ھا را از سرزمين اباء انفوذ و سکن

.  مصيبتھا، آالم و فجايع در منطقه استۀ ھمیاجدادی خويش می تارانند، آنوقت بايد نتيجه بگيرد که اسرائيل سرمنشا

 ۀ مردم فلسطين با ھر ايدئولوژی و نگرشی که باشد، برای آزادی سرزمينشان از سيطرۀيد نتيجه بگيرد که مبارزبا

مگر می شود مدعی شد که به علت تفکر ارتجاعی ايدئولوژی . نيروھای متجاوز و اشغالگر، مشروع و عادالنه است

ن کشور حق ندارند از نعمت استقالل و حاکميت ملی حماس و غالب بودن اين بنيادگرائی اسالمی در فلسطين، مردم اي

برخوردار شوند؟ اين تفکر سازمان فدائيان اقليت، ايدئولوژی استعمار و امپرياليسم است که سازمان اقليت به پيروی از 

داشته باشند " حق"مگر ايدئولوژی صھيونيستھای اسرائيل مترقی است که . نظريات منصور حکمت از آن دفاع می کند

به نوار غزه تجاوز کرده و مردم نوار غزه را قتل عام کنند و يا مردم اين منطقه را تنبيه نمايند، که به چه مناسبت در 

سازمان اقليت اين واقعيتھا را قلب و کتمان می کند تا . ی داده اند؟أيک انتخابات آزاد و دموکراتيک به سازمان حماس ر

آيا : ما از رھبری اين سازمان می پرسيم.  نوار غزه توجيه کند ضد بشریۀجنايات اسرائيل را در محاصر

 اقتصادی کنند به اين ۀصھيونيستھای اسرائيلی مترقی اند؟ آيا حق دارند مردم نوار غزه را گرسنگی بدھند و محاصر

کوت برگذار می کنند،  خويش انتخاب کرده اند؟ آنھا که اين امر مھم را با سۀحماس را به عنوان نماينداکثراً گناه که آنھا 

  ".    شھرزاد نيوز"ريگ . ند و حتما ريگی در کفش دارند اجنايتکار و عوامفريب

 فلسطين سازمان فدائيان اقليت تالش می کند با عوامفريبی و ھوچيگری علت جنگ را به گردن ألۀبا ھمين درک از مس

 به آن علت مرتب صورت می گيرد که فلسطينی ھا به آنھا چنين القاء می کنند که جنگ در فلسطين. فلسطينی ھا بيندازد
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. سوی اسرائيل موشک پراکنی می کنند و اسرائيلی ھا نيز مجبورند با حق دفاع مشروع از خود به آنھا پاسخ دھند

لند اخاذی کنند و در مقابل اشغال و تجاوز به ا ھۀرت خارجازی ھا دست روی دست بگذارند و از وتوگوئی اگر فلسطين

درست (آبادی نشينھای يھودیۀ ان سکوت کنند، آنوقت صھيونيستھا دست از تجاوز  برداشته سياست توسعکشورش

فقط . را تعطيل می نمايند و با عرض معذرت خاک فلسطين را ترک می کنند) توفان - خوانده ايد، يھودی و نه اسرائيلی

 مذھب و ايدئولوژی و رنگ پوست و نژاد آنھا عوامفريبان می توانند حق مقاومت مردم فلسطين را صرفنظر از دين و

  . نفی کنند

و نيز  کيلومتری حماس بر خاک اسرائيل ٧٥ متری  و با برد ٦ راکت ھای  اين جنگ که با پرتاب: "...آنھا می آورند

راکت   عالوه بر "و يا )تکيه از توفان (..." برخانه ھا و ساکنان غزه باريدن گرفته بودحمالت موشکی ارتش اسرائيل

..."  بودنيز، روز يکشنبه، خونين ترين روز حمالت موشکی ارتش اسرائيل به مردم بی دفاع فلسطين پرانی حماس

آنھا عزارئيل صھيونيست و توسعه طلب را آماج افشاءگری خويش قرار نمی دھند، بلکه سياستشان ). تکيه از توفان(

در بازگوئی نظريات . ھای حماس می اندازند"نیموشک پرا"ه آغاز جنگ را به گردن ئيد سخنان صھيونيستھاست کأت

اين روش موذيانه ناشی . آنھا شما می بينيد که رفتار عزارئيل را واکنشی نسبت به مقاومت مردم فلسطين جلوه می دھند

  .استاز تحليل نادرست نيست، ناشی از حمايت آشکار و آگاھانه از عزرائيل و ھمدستی با آنھا و تطھير جنايتکاران 

 روزه ميان نيروھای حماس و دولت اسرائيل که ترور يکی از رھبران نظامی حماس ٨جنگ : "آنھا باز می نويسند

 زمينه ھای شروع ساخت ايران بر فراز خاک اسرائيل، ظاھراً “ پھپاد“توسط اسرائيل و پرتاب ھواپيمای بدون سرنشين

ی خود و بی جھت و فقط برای ايجاد ارعاب و بستن نظر منتقد پای با اين ادعا که ب). تکيه از توفان"(را فراھم ساخت آن

. جنگ فراھم می شود" شروعۀ  زمينظاھراً "را به ميان می کشد، " ساخت ايران" پھپاد"ھواپيمای بدون سرنشين "

ه سرش  بود، سازمان فدائيان اقليت چه خاکی بالمانپرسش اين است که اگر اين ھواپيماھا ساخت ايران نبود و ساخت 

مسلسلھای فلسطينی ھا ساخت کدام کشور است؟ کارشناسان اسلحه کشی سازمان اقليت به روی ھمديگر در . می کرد؟

آيا می شود با اين شعبده بازی تجاوز اسرائيل به نوار غزه و تروريسم دولتی اين کشور را که . اين باره سکوت کرده اند

ئيد کرد؟ آيا می شود با اين أران نظامی حماس دست زده است، تبدون ھرگونه مجوز قضائی به ترور يکی از رھب

استدالل جنايات اوباما را که با دستور شخصی خويش تا کنون با ھمين روش جنايتکارانه بيش از دو ھزار فرمان قتل و 

ا با اگر روزی رژيم جمھوری اسالمی موفق شد رھبران سازمان اقليت ر. تجاوز صادر کرده است را تصويب نمود؟

مسخره و . ئيد قرار داد؟أدر داخل کشور سوم ترور کند، آيا می توان اين عمل جنايتکارانه را مورد ت" پھپاد"ھواپيمای 

 غير قانونی و ضد ۀرا نه در اشغال سرزمينھای فلسطينی، محاصر سف آور است که سازمانی علت جنگ و ماھيت آنأت

ن، بلکه در پرواز ھواپيماھای بی سرنشين بر فراز خاک اشغالی توسط بشری نوار غزه، ترور مدام رھبران مردم فلسطي

 کشور ۀئيد کرده است؟ حتما موساد و وزارت خارجأاز اين گذشته چه کسی ادعای چنين پروازی را ت. اسرائيل ببيند

يران آشيانه در نوار غزه کدام فرودگاه وجود دارد که بتوان در آنجا برای ھواپيماھای بی سرنشين ساخت ا.  لنداھ

ما وارد اين بحث حقوقی .  ما به سازمان اقليت اين است که دروغ را طوری بسازيد که قابل پذيرش باشدۀتوصي. ساخت؟

نمی شويم که به فرض وجود چنين امکانی، نيروھای مقاومت در فلسطين که حماس نيز بخش پر نفوذ و قدرتمندی از آن 

ال ادامه دارد، بر فراز سرزمينھای اشغالی خويش برای برآورد نيروی  س۶٠است، حق دارند و بايد در جنگی که 

اگر . چه کسی اين حق را از حماس گرفته است؟. دشمن و شناسائی آنھا ھواپيمای بی سر نشين و با سرنشين اعزام دارند

مين اسرائيل جلوه رسميت بشناسيم و پروازھای شناسائی حماس را تجاوز به سرزه قرار بر اين است که حق اشغال را ب

واقعا بی شرمی است . دھيم، آنوقت طبيعتا بايد مقاله را ھمان طور بنويسيم و تبليغ کنيم که سازمان فدائيان اقليت می کند

 ۀدست دراز شده که اين چنين موذيانه از اسرائيل دفاع شود و تبليغات امپرياليستی و صھيونيستی را جا بيندازيم و ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

اين موضعگيری ھا تحليل نادرست نيست تحريف آگاھانه برای خوش آمد امپرياليسم . آنھا بدل شويمتبليغات و راديوھای 

  . و صھيونيسم است

 ارتش اسرائيل به مردم خونين ترين روز حمالت موشکی، روز يکشنبه، بر راکت پرانی حماس عالوه: "آنھا می نويسند

در روز يکشنبه جنايتکاران اسرائيلی روز .  را بار ديگر بخوانيداين عبارت). تکيه از توفان"( بودنيزبی دفاع فلسطين 

خونينی با حمالت موشکی ارتش اسرائيل برای مردم فلسطين ايجاد کردند، معذالک گناه اين اقدام ضد بشری اسرائيل را 

 دست روی دست توگوئی اگر حماس تسليم شود و. می گذارد..." راکت پرانی حماس"...  سازمان اقليت به گردن اً مجدد

راستی چرا سازمان . بگذارد و منفعل شود، صھيونيسم اسرائيل از توسعه طلبی و کشتار مردم فلسطين دست بر می دارد

 ضد هرا برای ايجاد جنگ روانی ب اقليت در مورد طول و عرض راکتھای اسرائيلی داد سخن نمی دھد؟ حتما آن

  فلسطنيھا مناسب ندانسته اند؟

ھر دو .  داردجنگ دو طرفآنھا تبليغ می کنند که اين . اقليت می کوشد سرمنشاء جنگ را انکار کندسازمان فدائيان 

، معذالک سازمان اقليت فقط حق اشغال ھر دو طرف مرتجع اند، ندادو طرف جنايتکار، ھر ند اطرف جنگ طلب

" ھر دو طرف" دھد و تئوری  را با صراحت مورد حمايت قرار می١٩۶٧سرزمينھای فلسطينی توسط اسرائيل تا سال 

ھر دو طرف توسعه طلب "که آيا  از جمله اين: را به ديگر خصوصياتی که به ذھن متبادر می شود سرايت نمی دھد

ھر دو طرف ھمديگر را آواره کرده "، آيا "ھر دو طرف می خواھند سرزمينھای يکديگر را تصاحب کنند"، آيا "اند

ئوری آنھا روشن است، زيرا فلسطينی ھا توسعه طلب نيستند و صھيونيستھا را آواره دليل اين فقدان پيگيری در ت". اند

اين دروغھا را حتی خود اسرائيلی . را شامل ھمه موارد دانستن دستشان را رو می کند" دو طرف"نکرده اند و تئوری 

ن سرنوشت ييت فلسطين را در تعآنھا با اين روش شعبده بازانه حقوق مل. ھا نيز نگفته اند، اقليت که جای خود دارد

  . خويش که تنھا می تواند بر نعش نيروھای اشغالگر و صھيونيست بنيان شود، نفی می کنند

جنگ مجدد ميان نيروی ھای حماس و ارتش اسرائيل که ھر يک برای دست يابی به : "آنھا در جای ديگر می نويسند

بی خانمانی و کشتار را به مردم فلسطين تحميل می کنند، نه اھداف معين و ارتجاعی شان، ھر از چندگاھی ويرانی، 

و ما اضافه می کنيم موضعگيری ارتجاعی سازمان فدائيان اقليت نيز ." اولين درگيری است و نه آخرين آن خواھد بود

اھداف جنگ را تحريف می . آنھا سرمنشاء جنگ را تحريف می کنند. آخرين موضعگيری ارتجاعی آنھا نخواھد بود

کنند، جای علت و معلول را عوض می نمايند، از شرايط مشخص برای تحليل مشخص، شرايطی مبھم و موھومی می 

سازند و خودشان را در پشت ملت موھومی فلسطين که گويا کاری به اين کارھا ندارد پنھان می کنند، سياست نيروی 

آنھا به اين . نوشت مردم فلسطين ھمتراز می کنندن سريياشغالگر، فاشيست، توسعه طلب و ضد بشر را با سياست حق تع

دست خودش، حتی اگر مايل به استقرار يک ه پرسش پاسخ نمی دھند که آيا ملت فلسطين حق دارد سرنوشت خودش را ب

  باقی بماند؟امريکا صھيونيستھا و به طريق اولی ۀکه بايد در زير سلط ين کند و يا اينيرژيم بنيادگرای اسالمی باشد، تع

سازمان اقليت .  اقتصادی ايران نيز به ميدان می آيدۀ تجاوز به ايران و محاصرألۀمی بينيد که در اينجا پای ايران و مس

را فرصت مناسبی برای ايجاد نارضايتی و کسب   اقتصادی ايران است و آنۀھوادار جنگ و تجاوز به ايران و محاصر

دشمنان مردم غزه دشمنان مردم .  ايران استألۀنوار غزه بازتاب مس ألۀمس. قدرت سياسی برای خودش ارزيابی می کند

  .ايران نيز ھستند

آنھا برای فريب افکار عمومی و ھوادارانشان که به آنھا ايراد نگيرند، به ھمان سياست زدن يکی به نعل و يکی به ميخ 

 دفاع مسلحانه فلسطينيان از خود و و اين در شرايطی است که حق دفاع مشروع و: "... ادامه می دھند و می نويسند

ما مجددا می پرسيم که آيا سازمان فدائيان اقليت حق دفاع ". سرزمين شان توسط ھمين دول امپرياليستی سلب شده است
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 مردم فلسطين را از خود و سرزمينشان، چنانچه خواھان حکومت حماس باشند و آنھا را انتخاب ۀمشروع و مسلحان

   اشغال ھستند؟ۀمی شناسند يا نمی شناسند و يا ھوادار ادامرسميت ه کرده اند، ب

طبيعتا نيروھای مترقی بايد برای تحقق حقوق . در اينجا سخن بر سر مطلوب بودن اين حکومتھای اسالمی نيست

 ھر نيروی مترقی و ۀدموکراتيک و استقرار يک حکومت غير مذھبی مبارزه کنند، در اين جای حرفی نيست و وظيف

. ن سرنوشت خلق فلسطين و آزادی کشورش از چنگال فاشيستھا نيستييی است، ولی اين امر ناقض دفاع از حق تعانقالب

 جھانی از جمله حقوق ملتھا متوسل ۀرسميت شناخته شده  وجود حکومت اسالمی به نقض ھمه حقوق بۀنمی شود به بھان

د به نفی انقالب ايران پرداخت و آرزو کرد که وضع به اگر چنين باشد باي. ئيد امپرياليسم و استعمار استأاين ت. شد

صورت نخست برگردد، زيرا بعد از انقالب، خمينی و جمھوری اسالمی در ايران بر سر کار آمد که حتی آزاديھای 

  .فردی را نيز از ميان برد

***** 
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