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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ دسمبر ٠۶

  "فراموش کنيد و ببخشيد"
   طبقاتیۀتوصيه ای سازشکارانه برای توجيه و تداوم سلط

انست که ما چه می من کمونيست نيستم اما غير از آنھا کسی ند"
                                                      ."گوئيم

  نلسون ماندال
  

. ی جنوبی درگذشتافريقا ميالدی  نلسون ماندال رئيس جمھور سياه پوست سابق ٢٠١٣مبر پنجم دسامروز در تاريخ  

ی جنوبی متولد شده بود، توانست تحصيل کند و به علت آگاھی افريقاچندان فقيری در نای ال که در خانواده نلسون ماند

اين .  ضد نظام آپارتايد، که يک نظام فاشيستی و ضد انسانی مانند صھيونيسم بود، به مبارزه برخيزدهش ب ااجتماعی

، یلھا از حمايت استعمارگران انگليسھن بود، سای سياه که محصول دوران استعمار کافريقانظام نژادپرست در 

آنھا ھميشه از اين . برخوردار بود) توفان - واحد حاميان حقوق بشرۀبخوانيد جبھ(ئیامريکالمانی و افرانسوی و متحدان 

را در اين نظام ضد انسانی، سياه پوستان .  حمايت می کردندافريقانظام سرکوبگر و تجاوزکار و پايگاه استعمار کھن در 

اين ھمان سياستی است که . مناطق محدود زندانی می کرد و مانع می شد که آنھا در خارج اين مناطق سکنی گزينند

سفيد پوستھای اشغالگر و نژادپرست که مقامھای حساس و . امروز صھيونيستھا در مورد ملت فلسطين به کار گرفته اند

ور از مردم بومی سياه و رنگين پوست از جمله ھندی ھا خلق کرده کليدی را در دست داشتند و برای خويش بھشتی به د

آنھا با اين . ی جنوبی زندگی کنندافريقابودند، سياھان را متھم می کردند که به علت نژادپرستی مخالفند که سفيدان در 

 و چه حقوقی و  نظری و چه سياسیۀسفيدان چه در زمين. نيش زھرآگين تاريخی، تاريخ استعمار را تزئين می کردند

  .اقتصادی به جنگ سياھان برای نابودی کامل آنھا رفتند ولی به علت مقاومت آنھا موفق نبودند

ی جنوبی از طرف مجلس سفيد پوستان به تصويب افريقا در کشور ١٩۵٠ جون ٢۶قانون سرکوب کمونيستھا در تاريخ 

قانون اين امکان را فراھم می کرد که تمام سازمانھا و اين .  ھمان سال به اجراء گذارده شدجوالی ١٧رسيد و در تاريخ 

 اپوزيسيون ۀ ھمامريکابر اساس سياست روز .  ممنوع اعالم کنندفعاليتھائی را که مھر کمونيستی به آن می زدند، قانوناً 

ر گرفته و ئی در جھان با برچسب کمونيسم و مبارزه با آنھا به عنوان جنايتکار  تحت پيگرد قراامريکاضد حکومتھای 

 با تصويب قانون امنيت داخلی در کنار قانون ضد کمونيستی قبلی، ھر صدای معترضی ١٩٨٢در سال . نابود می شدند

ه  ورزشی با موفقيت روبۀاين نژادپرستان اجازه نمی دادند که سياھپوستان در عرص. ی جنوبی خفه کردندافريقارا در 

سياھپوست حق .  در ميدانھای رقابت ورزشی جھان مقابله می کردندرو شوند و با شرکت آنھا در رقابتھای ورزشی

امپرياليست . اين ھمان کاری است که امروز صھيونيستھا در مورد فلسطينيھا انجام می دھند. نداشت ورزشکار شود
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نين  کمونيسم ھر نھضت آزاديخواھانه و دمکراتيک را نابود می کرد، زيرا مدعی بود چۀ با توسل به اسلحامريکا

نلسون ماندال کمونيست نبود، ولی مانند کمونيستھا مورد سرکوب .  رشد کمونيستھا را فراھم می کنندۀنھضتھائی زمين

وی کمونيست نبود، ولی سخنانی را بر زبان می آورد و از حقوقی دفاع می کرد که کمونيستھا ھميشه از . قرار گرفت

  .ندآنھا دفاع کرده اند و مورد سرکوب قرار گرفته ا

ی جنوبی و سراسر افريقااين روش ضد بشری نژادپرستان و استعمارگران نه تنھا مورد اعتراض مردم سياھپوست 

  .امپرياليستھا در وضعيت بسيار نامناسبی قرار گرفته بودند.  بود، بلکه مورد نفرت کليه مردم جھان قرار داشتافريقا

را غارت  ی جنوبی چنگ انداخته و آنافريقاوت مردم سياھپوست  سفيد پوست که به تمام ثرۀ حاکمۀ حمايت طبقۀ ادام

می کردند و ھزاران نفر کارگر سياھپوست را در شرايط برده داری مدرن به  معادن می فرستادند، ديگر به اشکال 

 اين سرکوبگری.  آنھا را تھديد می کردستراتيژيک منافع افريقارشد نھضتھای آزاديبخش در . سابق امکان نداشت

آشکار، اين حمايت آشکار از چپاول و غارت با اصل تبليغات حمايت از حقوق بشر در تناقض کامل بود و دست 

 دو روئی ی عليه نظام سرکوبگر آپارتايد و افشاهاز جانب ديگر مبارز. رياکاری امپرياليستھا را رو می کرد

ی سياه به شدت اوج افريقا خلقھای ۀمبارز. پائی بود ضد متجاوزان اروه بافريقاامپرياليستھا، الھامبخش مبارزات مردم 

. را در بن بست تاريکی قرار داده بود... لندی، بلژيکی وا، فرانسوی، ھی و استعمارگران، پرتغالی، انگليسگرفته بود

ل  مسلحانه و قھر انقالبی توسۀھر روز کشورھای سياه برای کسب استقالل ملی خويش به پيشروی دست زده و به مبارز

  . شروع شد٨٠ ۀدر چنين دورانی بود که کشتيبان را سياست دگر آمد و اين سياست از ھمان آغاز دھ. می جستند

ی جنوبی با توافق سفيدھا و افريقا به ھمين جھت نيز به رياست جمھوری نلسون ماندال کمونيست نبود و دقيقاً 

وی تعھد کرد تنھا به اصالحات . سفيدھا تعرضی نکندببخشد و به منافع اساسی وی تعھد کرد که . امپرياليستھا رسيد

رسميت شناختن حقوق آنھا بر روی کاغذ، منافع آتی ه رضايت دھد، اصالحاتی که در عين بھبود وضع سياھان و ب

 ٩٠فراموش نکنيم که سياھان در نظام امپرياليستی سالھای . مين کندأسفيدھا را که در شرف فروپاشی بود، برای آتيه ت

نقض حقوق بشر و تجاوز به حرمت انسانی در .  از اين حق برخوردار شدند١٩٩۴ی نداشتند و تنھا در سال أحق ر

وی .  استعمارگر تدريس می شد و به عنوان يک قانون طبيعی تبليغ می گرديدۀی جنوبی توسط پسماندافريقامدارس 

ً هکرد که مبارزه ب ضد نژادپرستی درک نۀکمونيست نبود و به اين جھت ھرگز در طی مبارز   ضد نژادپرستی ماھيتا

. ی جنوبی پيوند بخوردافريقا ضد اشغالگران سفيد پوست در ه طبقاتی است و اين مبارزه بايد با مبارزه بۀيک مبارز

طور دموکراتيک و با بخت مساوی بر ه ی جنوبی مسکن مشترک سياھان، سفيدھا، و ھندی ھائی بايد باشد که بافريقا

ی آزاد و دموکراتيک و مترقی و عدالت افريقاست ضد نژادی و ضد استعماری در کنار ھم برای يک مبنای يک سيا

 سال در ٢٧ کرد و مقاومتی که در طی افريقارغم خدماتی که به مردم  نلسون ماندال علی. خواه مبارزه می کنند

را بشناسد و در مقابل آخرين تجاوز دشمن زندانھای رژيم آپارتايد از خود نشان داد و تسليم نشد، نتوانست اين رابطه 

اصالحاتی که انجام شد ظاھر آپارتايد را از بين برد، ولی نژاد پرستی و سرکوب . طبقاتی دوام آورده و تسليم نشود

دست سياھپوستان صورت ه ی جنوبی به صورت گسترده وجود دارد و با زور اسلحه و اين بار بافريقاسياھان ھنوز در 

 عظيم اين کشور که متعلق یين تحوالت نتوانست دست بھره کشان جان انسانھا را از منابع طبيعی و ثروتھامی گيرد و ا

نلسون ماندال تسليم شروطی شد که به وی ديکته کردند، و اين ديکته ناشی از .  کوتاه کند، مردم کشور استۀبه ھم

ی جنوبی افريقارا از  ی و محصوالت آنئری ھسته وی به اين تن داد که تمام فنآو. ضعف و نه قدرت باالئی ھا بود

که اين نخستين گام  در حالی. را خدمت به صلح جھانی جلوه دادند ی جنوبی نيفتد و آنافريقادست مردم ه خارج کنند تا ب

ی جنوبی افريقای جنوبی از خارج بود و نقض آشکار حقوق مردم افريقان سرنوشت خلق ييو دخالت بی شرمانه در تع

ی جنوبی در جای ديگر نشسته اند و آنھا ھستند که افريقااين حرکت بيان می کرد که صاحبان . بيان می کردرا 
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 ضعف و نه قدرت حکومت جديد بود و ۀتسليم به اين دزدی بی شرمانه نشان. ن می کننديياين کشور را تع" مصلحت"

وبی بعد از پيروزی ارتشھای ی جنافريقا آپارتايد در .اين را استعمارگران که با سناريوی جديد آمده بودند می دانستند

به رھبری رابرت موگابه، )  يان اسميتۀرودزيای مستعمر(ويژه در زيمباوهه ی جنوبی بافريقابخش در ھمجواری رھائي

. ی جنوبی ايجاد کرده بودافريقااين پيروزی ھا موج جديدی از اعتراض در ميان مردم . شدت ضربه پذير شده بوده ب

ه  ضد آپارتايد خويش که با روش گاندی با مسالمت با آدمخواران برخورد کرد و با شکست روبۀلسون ماندال در مبارزن

بر " افريقا ملی ۀکنگر"وی در سازمان .  مسلحانه دست زند و اين مبارزه را سازمان دھدۀرو شد، ناچار گشت به مبارز

ی جنوبی افريقا مردم و توسل به قھر انقالبی بود که نه تنھا حمايت مردم  تکيه بهدقيقاً . ئيد گذاردأ قھرآميز تۀروش مبارز

ھمين مبارزه بود که دستآوردھای عظيمی را برای . دنبال خود آورده ھمراه داشت، بلکه حمايت جھانی مردم را به را ب

در . اپذير گذشته است خستگی نۀی جنوبی به ارمغان آورد و آنچه امروز صاحبند نيز محصول ھمان مبارزافريقاخلق 

ئی ھا و انگليسھا نمی توانستند بدون توجه به امريکا طوری بود که افريقاآن زمان تضادھا و رقابت ابر قدرتھا در 

 نفوذ و رشد می کرد و به افريقاروز بيشتر در ه جنبش جھانی مارکسيستی لنينيستی روزب. تناسب قوای جھانی عمل کنند

 سازشکاری را به جنبشھا تحميل کنند ضربه می زد و رھبری جنبشھا را از دست آنھا رويزينيستھا که می خواستند

 رشد کرده بود و خلقھای فراوانی آزاديھای خويش را کسب کردند و يا در افريقاجنبشھای انقالبی در . خارج می نمود

  .شرف کسب آن بودند

نی که قلبشان ماالمال از نفرت ضد سياه بود يک عقب نشينی سفيدپوستان استعمارگر سياه دل، عقب نشينی آدمخوارا

ی جنوبی و مبارزه افريقا خود و منافع اقتصادی و سياسی خويش در ۀعقب نشينی مصلحتی برای نجات جان خود، طبق

ايدئولوگھای بورژوا در جھان به اين نتيجه رسيده بودند که ديگر ممکن نيست با توسل به .  بودافريقابا رشد کمونيسم در 

آنھا مصمم شدند ترکيب طبقاتی مردم . ئی تسلط داشتامريکائی و افريقانديشه ھای نژادی بشود بر ميليونھا سياھپوست ا

 ضد تبعيض و نژادپرستی آنھا که انگيزه ھای محکمی ۀ ملی سياھان، از مبارزۀاز مبارز. سياھپوست را بر ھم زنند

بسازند که در اين نظم جديد سياھانی ھم حضور داشته باشند که با برای نزديکی آنھا به کمونيسم بود، يک نظام طبقاتی 

ورود به طبقات باال در کنار سپيدان قرار گرفته و به منافع مشترک طبقاتی انديشيده و در پی دفاع از آن و مبارزه با 

ال مخلوط می شد و  طبقاتی تا آن دوران بود، حۀ ضد سفيدان که مرز مشخص مبارزه سياھان بۀمبارز. کمونيسم برآيند

 حاکمه يکرنگ نيست، مخلوطی ۀبه گمراھی بسياری از مبارزان سياھپوست بدل می گرديد، زيرا آنھا می ديدند که طبق

 ضد نژادپرستی را کمرنگ می هاز سياه و سفيد است و اين تداخل رنگھا، قدرت تشخيص را کاھش داده و کار مبارزه ب

 نيز با روی کار آوردن سياستمداران سياھپوست و شرکت دادن آنھا در بھر امريکا اين سياست را امپرياليستھا در. کرد

  . کارگر اجراء کردندۀبرداری از بھره کشی طبق

ی جنوبی و بورژوازی امپرياليستی جھانی به اين سازش و نيرنگ افريقااگر بورژوازی استعمار گر و سفيد پوست 

 تجارب و سرمايه ھا در دست سفيدھا ۀدر وضع کنونی ھم.  نجات دھنددست نمی زدند، معلوم نبود بتوانند چيزی را

باقی مانده و فقر طبقاتی در نزد سياھان است و تنھا قشر نازکی از آنھا می تواند خود را به طبقه باال بکشاند و با سفيدھا 

اين بار . در مقابل ھم ايستاده اندحال طبقات و نه نژادھا . منافع سرمايه به تداخل رنگھا ياری می رساند. شريک شود

وقتی سياه . ی جنوبی را به گلوله ببندندافريقاسياھان ھستند که دستور می دھند ده ھا کارگر سياھپوست معادن الماس 

 ضد استعمارگران و استثمارگران هسياه را می کشد ديگر جائی برای تبليغات ضد نژادپرستی و بسيج راحتتر مردم ب

 طبقاتی اعتقادی نداشت، ۀنلسون ماندال از آن جا که کمونيست نبود، از آنجا که که به مبارز.  نمی ماندسفيد پوست باقی

 به نفع رقيب ءرتناسب قوايياز آن جا که ليبراليسم را روش سياسی خويش کرده بود، از آنجا که تحوالت جھانی و تغ

و به مردم توصيه کرد برای خالی نبودن . ش تن در داد اميد را در دل وی نابود کرده بود، به سازۀامپرياليسم بارق
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فراموش نکنيم که بی ضرر است، ولی ببخشيم که  آب و خوردن آب کوزه، خوب است ۀعريضه، برای گذاشتن در کوز

  . نبخشيدن ضرر دارد

 و کتابی آنھا نبايد حساب. اين تئوری سازش و خفت، تئوری خلع سالح روحی مبارزان راه آزادی و دموکراسی است

 ھمان سياستی که پھلوی ھا دقيقاً . بايد سياست ماستمالی و سرپوش گذاری را در پيش گيرند. بخواھند و نبايد فعال شوند

تا حقيقتھای روشن را " کميسيون حقيقت يابند"در ايران تبليغ می کنند و برای دوران خيانتھای روشن شاه در پی ساختن 

ال، در گ، در برزيل، در اسپانيا و پرتارجنتاينيلی، در چا ھمه جا سازشکاران در مين روش رھ. به نفع شاه جعل کند

آنھا . اين سياست سياست ضعف و عقب نشينی سلطه گران برای تحميق مبارزان است. در پيش گرفتند... مراکش و

در .  در می آوردندوقتی زورشان نمی رسد، از صلح دم می زنند، ولی اگر زورشان رسيد دمار از روزگار خوشخياالن

اسپانيای سلطنتی ھنوز اجازه نمی دھند گورھای دستجمعی جمھريخواھان را نبش قبر کنند تا ابعاد عظيم آدمکشی 

حقيقتی که آنھا می طلبند در بھترين حالت بايد فقط در بايگانی تاريخ مدفون شود و . سلطنت طلبان را بر مال سازند

بايد سر مار را با پتک خورد کرد و . ھرگز ماِر زھری را نبايد در آستين پروراند.  سياسی عملی روز نداشته باشدۀنتيج

 سال تسليم شد ٢٧ماندال زمانی بعد از .  قھرآميز مردم تا کسب آخرين سنگر مقاومت ارتجاع استۀاين پتک تداوم مبارز

 Truth and)وی . ازش طبقاتی پوشاندی جنوبی در حال فروپاشی بود و اين امر را ماندال با سافريقاکه ارتجاع سفيد 

Reconciliation Commission - TRC)" حاکمه ۀرا اختراع کرد تا مورد لطف طبق" کميسيون حقيت ياب و آشتی 

  .ارتجاع قرار بگيرد

 از امريکا در زمان انتخابات رياست جمھوری ٢٠٠٩ جنوری مطابق  ١٣٨٧دی جدر تاريخ ) توفان(حزب کار ايران

ک حسين اوباما و افسانه رفع تبعيض نژادی در گزينش بار"مپرياليستھا پرده بر داشت و تحت عنوان اين سياست ا

  :، نوشت"امريکا

که با مشتھای گره کرده آبروی سرمايه داری ” بالک پانتر” سياھان به ميدان ھای جھانی ورزش کشيد و جنبش ۀمبارز"

ترور . را می دريدند در ميان سياھان جای خويش را باز می کرد را در جھان می بردند و نقاب دموکراسی آنھا امريکا

آشکار رھبران مشھور سياه نظير مارتين لوتر کينگ، مالکم ايکس نتوانست سدی بر سيل بنيان کنی شود که در پيش 

ه  و ب که از راديکال شدن جنبش می ترسيد به عقب نشينی دست زد و حقوقی را به اکراهامريکاامپرياليست  . بودیپا

کسب اين حقوق از جانب سياھان ھرگز ساده . تدريج برای سياھان در نظر گرفت تا خشم خروشان آنھا را تسکين دھد

ن حقوق بشر و يا سياھانی که برای کسب حقوق مدنی و شھروندی بسياری از فعاال. نبود، از دريای خون می گذشت

کينگ يکی از رھبران جنبش سياھان که مخالف اِعمال مارتين لوتر . مبارزه می کردند به شدت سرکوب می شدند

ولی ھمين مقاومت . سياست توسل به قھر بود خود در اثر توسل به قھر نيروھای ضد انقالبی نژادپرستان به قتل رسيد

 افريقا در سراسر جھان و در امريکا ضد امپرياليسم ه مردم جھان بۀسياھان در تمام سطوح و عرصه ھا، مبارز

وجود آورد که امپرياليستھا و طبقات حاکمه را به تعمق واداشت تا در مورد سياست تبعيض نژادی خويش ه بوضعيتی 

آنھا می . ی سياه پياده کردندافريقااين سياست را امپرياليستھا در .  تجديد نظر کنند،که خسرانش بيش از فوايدش بود

ی جنوبی، زامبيا، ناميبيا، غنا، کنيا، افريقاموزامبيک، ديدند جنبشھای آزاديبخش که به صورت قھرآميز در آنگوال، 

 ضد استعمارگران سفيد پوست جنايتکار پيکار می کنند، مورد حمايت ممالک هب... ، کنگو )زيمباوه(نيجريه، رودزيا

ات  تبليغۀ سياست آنھا اسلحی ضد امپرياليستھا و افشاهکمونيستی و نيروھای انقالبی جھان ھستند و اين جنبشھا ب

ئی، رشد افريقاشکست نژادپرستان در ممالک .  حمايت از نژادپرستی امپرياليستھا را در دست دارندۀافشاءگران

نھضتھای انقالبی، ترس از نفوذ کمونيسم امپرياليستھا را وادار کرد  که خود دست به کار شوند و تا دير نشده است در 

جنبش مسلحانه و . نی پيدا کنند و صفوف سياھان را درھم شکنندميان سياھان با دامن زدن به انکشاف طبقاتی متحدي
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 نژادی و طبقاتی را در ۀامپرياليستھا مصالح.  بودافريقای جنوبی الھامبخش مبارزات مردم افريقادر . ث.اِن.قدرتمند آ

جنوبی ابتکار عمل را ی افريقاآنھا در .  نفوذ جنبش سياھان به ھراس افتادندۀی جنوبی سرانداختند، زيرا از دامنافريقا

 مقاوم و سرشناس جنبش سياھان بود و بخشيدن جايگاه ۀدر دست گرفتند و توانستند با دادن امتياز به ماندال که چھر

 نوخاسته از ۀ صلح طبقاتی و مصالحه با برده داران راه را برای پيدايش يک طبقۀبورژواھا به وی و کشيدنش به عرص

ی افريقا سياه پوست در ۀت حاکمأما ھم اکنون با ھي.  باز کنندامريکا و به طريق اولی در ی جنوبیافريقاسياھپوستان در 

. رو ھستيم که با سفيد پوستان سرمايه دار منافع واحدی دارند و اکثريت سياھان را تحت ستم قرار می دھنده جنوبی روب

 ھم حضور داشتند که نوکری امپرياليستھا را  قبالً افريقاالبته متحدين نفرت انگيز و سياه پوست نيروھای امپرياليستی در 

ولی با سياست نوين . ھر صورت آنھا را به عنوان سياه و انسان درجه دو تحقير می کردنده پذيرفته بودند، ولی ب

ھر صورت تاريخ مصرف و نياز تاريخی خويش را نيز از دست داده ه ر در برخورد سياھان که بييامپرياليستھا برای تغ

از اين ببعد سياھپوستانی پيدا شدند که خودشان در بھره کشی از سياه پوستان . ند، سياست راھبردی جديدی الزم بودبود

 جاری بود و نشان می داد که چگونه طبقات استثمارگر سياھپوست به افريقاروندی که در . و کارگران نافع می شدند

آنھا موسی چومبه، موبوتو و .  بھره کشان امپرياليست بودھمدست سفيد پوستان بدل می شوند، بھترين آموزش برای

آنھا برای شکستن .  مبارزه مقابل ھم قرار گرفتندۀلومومبا را در مقابل خود داشتند که ھر سه سياه بودند، ولی در دو جبھ

 و آنھا را باال روز بيشتر راديکال می شد به بخشی از سياھان امتياز دادنده  که روز بامريکا متحد سياھان در ۀجبھ

 سياھان شکاف انداختند و ھم ۀبا اين کار ھم در جبھ.  حاکمه بپيوندندۀکشيدند تا به جمع طبقات استثمارگر و حتی طبق

قبل از گزينش . ئی به تبليغات ايدئولوژيک دست زدندامريکا” دموکراسی”مناسبات استثماری را تحکيم بخشيده و برای 

 امريکاازمان ملل سياھپوست بود و کالين پاول و کوندوليزا رايس در مقامات باالی حکومت  در سامريکا ۀاوباما، نمايند

قرار داشتند و خانواده ھای آنھا در شرايطی زندگی می کردند که توانسته بودند فرزندان خويش را به دانشگاھھای 

اوباما نخستين سياھپوست دو . شوندشوی مغزی داده  و  بفرستند تا در آنجا به خوبی شستامريکامشھور و گرانقيمت 

ئی و يا انعطاف پذيری اين جامعه امريکا دموکراسی ۀاين نشان. رسيده است” عرش اعلی”رگه ای نيست که به اين 

 ۀيک امرمبارزه ست که مبارزه برای رفع تبعيض نژادی را بامريکا ھشياری طبقه حاکمه دورانديش ۀنيست نشان

 کارگر و خلقھای جھان و ۀدل کند و متحدين سياھپوست برای خويش در سرکوب طبقھمانگونه که بود به طبقاتی ب

 داخلی و ۀ برای تقويت جبھامريکا امپرياليسم ستراتيژيکاين بخشی از سياست . جنبش سياھپوستان دست و پا نمايد

 برای مقابله با نفوذ چين و ھند  و برنامه ريزیافريقا ۀ سرشار از مواد اوليۀايجاد تفرقه در ميان مبارزان و نفوذ در قار

 ۀ و آسيا منابع مواد خام اند و بايد از ھم اکنون برای توسعافريقاو جلب افکار عمومی در آنجاست، زيرا ھر چه باشد 

 ستراتيژيک اھداف امريکا حاکمه ۀگزينش يک سياھپوست متعلق به طبق. مناطق نفوذ در اين قاره ھا در آينده تالش کرد

 رنگ محبوبيت و رنگ ترميم امريکادارد که در قدم نخست به نفرت عمومی مردم جھان از امپرياليست آتی در پيش 

که جرج بوش جنايتکار از خود باقی گذارده به اين مانور نياز فراوان   بعد از زمين سوخته ایامريکا. آبرو می زند

  ."دارد

ی جنوبی که افريقاھای امپرياليستھا را ما امروز در  سال پيش انجام داد و محصول تالش۵اين تحليل را حزب ما در 

 مردی که با ۀ اين نمايش با تجليل از مبارزۀآخرين پرد. رژيم سرکوبگر سياھپوست بر سر کار آورده است می بينيم

 صلح نوبل گرفت، ولی با استعمارگران برای يک گذار ۀنژادپرستی مبارزه کرد و سالھا در زندان به سر برد و جايز

يک ه امپرياليستھا  و ارتجاع جھان تنھا ب.  سفيدپوستان آدمخوار کنار آمد به پايان می رسدۀمين آيندأدون قھر به خاطر تب

بخش از زندگی ماندال آن بخشی که مملو از سازشکاری به نفع آنھا بود تکيه می کنند و به ھمه توصيه می کنند به 
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مرگ ماندال نيز برای آنھا . بسپارند و آينده را در خدمت سرمايه باشندمصداق شتر ديدی نديدی گذشته را به فراموشی 
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