
 

دفاع از حق حاکميت ملی و تماميت ارضی کشور سوريه يک 
  اقدام ضدامپرياليستی و ضد صهيونيستی است

سرچشمه "نمايندگان پارلمان اروپا بر ضد تجاوز ترکيه به کشور مستقل سوريه که تحت عنوان 
سخنان آنان نه دفاع از حق حاکميت ملی و تماميت مرکز . صورت گرفته معترض بودند" صلح

کردند خود آنها پيشنهاد می. بود آنانخيانت به اعتراض به  دفاع از کردها و ارضی سوريه، بلکه
تا توانستند به اردوغان . ها وارد ميدان شوند و به اردوغان دهنه زنندها به جای آمريکائیاروپائی

  .توهين کردند
کنند در حاليکه ترکيه هيچ اقدام جديدی نکرده است که ا به ترکيه حمله میهمه همدستان آمريک

مورد نفرت باشد، جز اينکه سياست سابق خود را که تجاوز به سوريه، نقض حق حاکميت ملی و 
آنها در شمال سوريه يک بخش اشغالی دائمی . دهدتماميت ارضی اين کشور بود را ادامه می

گرفت نامشان را در مرزهای ترکيه داعش را که از اروپا تحويل می. دانترکمنها را ايجاد کرده
برد و در آنجا به عمال کرد و با سازماندهی تروريستهای اسالمی به مرز سوريه میخود ثبت می

هزار نفر غير سوری از ممالک  ۶٠ها تا کنون بر اساس ادعاهای اروپائی. دادخود تحويل می
سال بر  ٨اختراع شده که " ارتش آزاد سوريه" در کنار آن اند ورفته اروپائی و خارجی به سوريه

اين چند ده هزار نفر . ضد ارتش سوريه جنگيده و اين کشور را با تيغ ترور به خون کشيده است
خدمات درمانی در اختيار آنها بود يا در داخل سوريه در . اندکردههر ماهه حقوق دريافت می

های سيار در آشپزخانه. شدندتر در ترکيه و اسرائيل درمان مید وخيممناطق اشغالی و در موار
رسيد آنها زن اختيار آنها بود بنزين و وسايل نقل و انتقال و قطعات يدکی به موقع به دست آنها می

های رسيد و گلولهاسلحه مرتب به دست آنها می. کردنددريافت می" جهاد نکاح"پُستی تحت عنوان 
ساختند که سيمان مود نياز آن توسط در زير شهرها با وسايل مدرن تونل می. نداشتآنها تمامی 

تمام ناتو به انضمام اسرائيل، عربستان . شديک کارخانه فرانسوی در داخل خاک سوريه توليد می
سعودی، قطر بطور مستقيم و ممالکی نظير مصر و امارات متحده عربی و بحرين به صورت 

اين شبکه تروِر داعش که با ياری . شبکه ترور و تقويت آنها دست داشتند غير مستقيم در اين
ای به شبکه مجازی داشت و تصاوير منزجر کننده خود را به صورت ويدئو آمريکا تسلط ماهرانه

کرد، از تعقيب مصون بود و کسی جلوی آنها را و به صورت تبليغاتی و تهييجی، وسيعا پخش می
کردند تاحکومت قانونی بشار آمريکا و هواپيماهای آواکس ناتو کنترل می هایماهواره. گرفتنمی

آنها نخست با بهار عربی تالش کردند با اعزام تک تيرانداز به سوريه و . اسد را سرنگون کنند
ها تقويت اسالميستها، آنها را برضد ديکتاتوری بشار اسد و شيعيان و خانواده شيعه آنها که بر سنی

های گروهی غرب در تائيد اين مسئله بود که يک خانواده همه تبليغات رسانه. شورانندتسلط دارد ب
-کند و مردم بر ضد آنها قيام کردهشيعه به يک کشور سنی به عنوان اليگارشی مالی حکومت می

ولی وقتی به سمت نظاميان . در آغاز کار، به نمايشات مسالمت آميز اجازه برگزاری داده شد. اند
گذاری گرديد، ارتش سوريه به سرکوب تروريستها متوسل ران نظم تيراندازی گشت و بمبو مامو

بخش سالم اپوزيسيون در دفاع از منافع ميهنش سوريه . خلق سوريه فورا مسايل را درک کرد. شد
به حمايت از بشار اسد پرداخت و تروريستها و عمال خريده شده، به اپوزيسيون تروريست 

کرد در عرض يک هفته امپرياليسم که تصور می.  ان مردم سوريه منفرد شدندپيوستند و در مي
با پرتاب بمب شيميائی و کشتار " دموکراسی"و " حقوق بشر"سازد با هوچی بازی کار اسد را می

خلق سوريه در درجه اول . مردم عادی و پرونده سازی نتوانست اراده ملت سوريه را برهم زند
پس از مقاومت مردم آنهم لبنان و ايران و سرانجام روسيه  پشتيبانی .تصميم به مقاومت گرفت

، نقش مهمی در اين پيروزی به ميدان آمدند و در مقابل ارتش متجاوز خارجی جنگيدندکه سوريه 
آنها حتی داعش را با رضايت کردهای . امروز شکست تجاوزکاران ناتو روشن است. ايفاء کرد

. تند تا به مقاصد بعدی خود برسند ولی شکست آنها ديگر روشن بودعراق به سوی بغداد گسيل داش
در حاليکه دولت سوريه بر مسند قدرت . سوريه را از اتحاديه کشورهای عربی اخراج کردند

شناختند، عليرغم اينکه نشسته بود، در حاليکه اکثر ممالک دنيا کشور سوريه را به رسميت می
 ،کردهای امپرياليستها را فاش میان ملل نشسته بود و دسيسهنماينده رسمی دولت سوريه در سازم

کردند و تحريم اخبار ايجاد کرده و دروغپراکنی را مجاز های غربی سخنان وی را نقل نمیرسانه
با پافشاری مردم سوريه، ايران، لبنان و روسيه، دسيسه امپرياليسم در سوريه نقش . شمرده بودند

حتی ورود غير قانونی سربازان . وضع موجود ديگر مقدور نبود بر آب شد و ادامه و کنترل
آمريکائی و نقض حق حاکميت ملی و تماميت ارضی سوريه نيز نتوانست تاثيری در پيروزی اين 

شکست غرب و برهم زدن تعادل . غرب در سوريه شکست خورد. سياست تجاوزکارانه ايجاد کند
تثبيت . ی آسيب پذيری را در ترکيه آفريده استمنطقه وضعيتی را ايجاد کرده که محيط سياس
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  ديتحد شوای جهان ميتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

رد با رهبری خلق کُ 
خائن به کدام سمت 

  رود؟می
ردها در سوريه در دوران حل مسئله کُ 

امپرياليسم را نبايد امری مجزا و منفرد 
از کل سياست راهبردی امپرياليسم 

برعکس بايد اين . ر دادمورد توجه قرا
پديده را بطور مشخص به منزله بخشی 
از کل مبارزه انقالبی ضد امپرياليستی 
در متن رشد تضادهای موجود در جهان 
و جبهه مبارزه انقالب با ضد انقالب 

ناسيونال شونيسم . جهانی بررسی کرد
نظری رهبران و نادانی سياسی و کوته

ا هرد در امر تجربه اندوزی از دهکُ 
موارد مشابه، کار را به آنجا کشانده 

پاس اين بهمتاسفانه ردها است که کُ 
نادانی همواره آلت دست ارتجاع و 
امپرياليسم و مامور تخريب در مبارزه 
مشترک انقالبی خلقهای منطقه قرار 

ناسيونال شونيسم تا بدان حدی . اندگرفته
دواند که کردهای در ميان آنها ريشه می

هی از آنان به سوريه که بخش قابل توج
آوران و گريختگان از دست عنوان پناه

قتل عام اتاتورک به سوريه روی آورده 
اند، حال و خواستار حمايت از خود شده

با گذشت زمان ادعای مالکيت خاک 
دولت سوريه . ١اندسوريه را پيدا کرده

که نخست آنها را به عنوان مهمان و 
موقتا پذيرفته بود، از دادن ورقه هويت 
به آنها که متعلق به کردستان ترکيه 
بودند به عنوان شهروندان سوريه، 

کرد که اين خودداری در خودداری می
اثر گذر زمان به يک معضل اجتماعی 

فرزندان آنان فاقد ورقه هويت . بدل شد
توانستند تحصيل کنند و از نمیبوده و 
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  ...خلق کرد با رهبری خائن
بر اين اساس، از . برخوردار گردند دولتی

پناهندگان کرد مهاجر از ترکيه و ساکن سوريه 
خواست که هويت سوری را بپذيرند و در 

حال . و آنها نيز پذيرفتند. سوريه ساکن شوند
ساکن سوريه را با اين  یسنتکردهای حساب 

ه اکنون در کردهای مهمان از راه رسيده ک
واقع اتباع سوريه هستند، يکی کردن، جعل 
تاريخ پيدايش کردها در سوريه بوده و ماهيت 

طلبانه را ناسيونال شونيستی اين حرکت تجزيه
  . دهدنشان می

وقتی تجاوز امپرياليسم و عمالش در منطقه 
برای نقض حق حاکميت ملی و تماميت ارضی 

غاز آ" بنای خاورميانه بزرگ"سوريه برای 
هزار نفر داعشی را از سراسر جهان  ۶٠شد و 

برای تجزيه سوريه اعزام کردند، به تدريج 
آشکار شد که برخالف رنگ جالی 
دموکراتيک و ضد امپرياليستی مقاومت اوليه، 

عين "(کوبانه"کردهای سوريه در زير نقاب 
، آنها دانسته يا نادانسته به بازيگری در )العرب

بر اساس . ا بدل شدنددست امپرياليسم آمريک
اند، آقای اوباما رئيس مدارکی که منتشر شده

جمهور وقت آمريکا، برای مقابله با اِعمال نفوذ 
برداری ها در سوريه که در پی بهرهفرانسوی

و نفوذ تاريخی استعماری خويش بودند، به 
فرانسوا هوالن رئيس جمهور وقت فرانسه 

تنها با  چنان فشاری وارد کرد که وی ناچار شد
هيات نمايندگی کردهای حامی آمريکا مشهور 

مارس سال  ١٧مالقات کند که در " کوبانه"به 
، يعنی سالها بعد از تجاوز امپرياليستها ٢٠١۶

به سوريه تشکيل شده بودند و هدفشان نه 
مبارزه با داعش و نه مبارزه برای حفظ 
. تماميت ارضی و حق حاکميت ملی سوريه بود

خواستند بخش کردستان سوريه و آنها تنها می
يا آن بخشهائی از خاک سوريه را که متعلق به 

کنند که در واقع کردند و میخود قلمداد می
بود  ١نشيننشين و ترکنشين و يا آسوریعرب

                                                           
در رقابت با ترکيه در بعد از جنگ اول  -  ١

حزب "دولت فرانسه به پشتيبانی از جهانی، 
بر  ١٩٢۵و قيام شيخ سعيد پيران در سال  "خويبون

سوريه که اين باعث شد پرداخت و ضد دولت ترکيه 
به مأمن و پناهگاه کردهای فراری از ترکيه بدل 

سرزمين اصلی بخشی از کردهای ساکن  .ودش
  .  سوريه در ترکيه است و نه در سوريه

؛ همه آنچه 'روژاوا': "بی بی سی تحت عنوان - ٢
 برابر ميالدی ٢٠١٩اکتبر  ١٨به تاريخ " بايد بدانيم

  : شمسی اطالع داد ١٣٩٨مهر  ٢۶

اين سه منطقه فدرال بعدها در شکل مديريتی آنجا "
شناخته شد و تبديل به شش " کانتون"عنوان  به

و ) گری سپی(کانتون حسکه، قامشلو، تل ابيض 
 .عفرين، کوبانی و شهبا شد

رد نيستند و حتی بسياری از ساکنان اين مناطق کُ 
کردها در آن اکثريت را ندارند اما سيستم اداره 

ای است که ابتدا  شورايی اين مناطق بر مبنای شيوه
  .".ايجاد شد" واروژآ"در مناطق 

را از تجاوز بيگانگان مصون دارند و 
کردستان مستقل و جدا از سوريه خويش را علم 

ساب خود را از آنها از همان بدو امر ح. کنند
. ساير خلقها و از جمله خلق عرب جدا کردند

مبارزه آنها با داعش مبارزه برای آزادی 
سوريه نبود، مبارزه برای جدائی از سوريه و 

داعش را نه . دفاع از مناطق سکونت خود بود
، بلکه "کوبانه"زده می شود، آنطور که جار 

داوطلبان ايرانی، لبنانی و ارتش سوريه و 
  .جام حضور روسيه شکست دادسران

" سوم جبهه"در همان موقع هواداران نظريه 
هان آنها را در ايران نيز داريم، با که ما مشابه

و نه به " نه به اسد و نه به ترکيه"شعار 
، به ميدان آمده و شعار "ارتش آزاد سوريه"

و تاسيس حکومت شورائی " جبهه سوم"ايجاد 
که از همان  در کردستان را به ميان کشيدند

ابتداء همدستان آمريکا بودند و رهبر کبيرشان 
صالح مسلم با رهبران ناتو به صورت مخفی 
در پراگ مالقاتهائی داشت که اسناد آن ديگر 

" جبهه سوم. "برمال شده و قابل حاشا نيست
همانگونه که در ايران هم خودش را نشان داد 
چيزی جز ستون پنجم امپرياليسم آمريکا و 

امپرياليستهای . نيسم  در منطقه نيستصهيو
" چپ"موذی برای اينکه کمی رنگ و روغن 

نمايد، تر میبه اين حرکت بزنند، چون مطلوب
دست به کار شدند و از طريق يک گروه 

در آلمان، .) د.پ.ال.ام"(مارکسيست لنينيستی"
گروهی از آرمانخواهان آلمانی را که مسحور 

يغات گسترده و تبل" کوبانه"ظاهر فريبنده 
های امپرياليستی شده ويديوئی و فتوشاپی رسانه

آنها به " انقالب"بودند، برای کمک به 
  .    کردستان سوريه اعزام داشتند

دولت فرانسه نيز تسهيالتی فراهم آورد تا 
آنارشيستهای فرانسوی به باور دفاع از آرمان 
. کردهای سوريه عازم کردستان سوريه شوند

با تسليحات " چپ"فرانسوی  بيش از صد نفر
فرانسوی و آمريکائی در کنار امپرياليسم 

عازم جبهه " رهائی خلق کرد"آمريکا برای 
شده و برای کردها و بطور عينی برای تقويت 

اين . مواضع استراتژيک امپرياليسم جنگيدند
لوح با ديد غيرطبقاتی و ی سادهآنارشيستها

به دفاع از آرمان ُکردها هومانيستی 
در حالی که ُکردها برای پيمان  ،اورداشتندب

" جبهه سوم"اين  .٢آتالنتيک مبارزه می کردند
کردهای خود مختار سوريه به تدريج به مبارزه 
با اسد يعنی دولت قانونی سوريه پرداخت و با 
نقض تماميت ارضی و حق حاکميت ملی 
سوريه به دامن امپرياليسم آمريکا پناه برد و با 

که طيفی از " اتيک سوريهنيروی دموکر"
اعراب مزدور و پنتاگونی هستند دست اتحاد 

                                                           
٣ - « Les Brigades anarchistes de l’Otan 

», par Thierry Meyssan, Réseau 
Voltaire, 12 septembre 2017.  

بريگادهای آنارشيست در «: ترجمۀ فارسی متن 
 ١٢شبکۀ ولتر، . نوشتۀ تی يری ميسان» خدمت ناتو

  .برگردان از آقای محوی  ٢٠١٧سپتامبر 

اين کردستان ساختگی در سوريه مانند . داد
ای با همه کردستانهای ساختگی، روابط حسنه

اسرائيل بر قرار کرد، بطوريکه در زمان 
اش دست به دامن صهيونيسم شکست مفتضحانه

به ها با سنگ در حاليکه فلسطينی. اسرائيل شد
- استقبال صهيونيستهای اشغالگر اسرائيلی می

روند، کردهای ناسيونال شونيست از حضور 
آمريکا در سوريه با هلهله استقبال کرده ولی با 

که  کاياشغالگر آمر یسنگ به بدرقه قوا
 ؟؟ !!روندیاست م هيمشغول ترک خاک سور

 وزينامه ن یليتحل یخبر گاهيپا 
)namehnews.com (مقامات : "نوشت

 هيدر برابر ترک لياز اسرائ هيکردستان سور
 یروهايعضو ن. کنند یکمک م یتقاضا

دموکراتيک سوريه با يادآوری آزار و اذيت 
کند  يهوديان در قرون گذشته، ابراز اطمينان می

که مردم يهودی از گرفتاری کردها غافل 
ها  مشابه، از آن نخواهند شد و باوجود تجربه

   !حمايت خواهند کرد
يک مقام در نيروهای دموکراتيک سوريه روز 
دوشنبه از اسرائيل خواست تا عليه حمله 
نظامی ارتش ترکيه به شمال سوريه اقدامی 

يک مقام اسرائيلی که اصرار داشت نامش . کند
: فاش نشود به تايمز اسرائيل گفته است که

ر شمال سوريه يهوديان از گرفتاری کردها د
و از تاريخ آزار و اذيت خود برای  نشوند غافل

منظور کمک به  تهييج مردم يهودی اسرائيل به
استفاده کنند و اين خواسته مقامات  آروژاو

  .رسمی کردستان سوريه از ماست
اين مقام اسرائيل در يک پيام نوشتاری به 

دولت اسرائيل بايد : "گفت" تايمز اسرائيل"
ادن به اين جنگ که باعث کشته برای پايان د

شدن زنان و کودکان و بيرون راندن 
شود، تالش  هايشان می غيرنظاميان از خانه

  ."کند
انگيز کردهای ناسيونال اين سرنوشت غم

و " چپ"شونيست با کمی چاشنی عوامفريبانه 
است که رهبری خود را به دست " شورائی"

  .اندرهبرانی خودفروخته و ناسالم داده
ن عده وقتی کشور مستقل سوريه مورد تهاجم اي

ارتجاع جهانی قرار گرفت، حاضر نشدند و 
از تماميت ارضی و حق  نبودندحاضر 

حاکميت ملی سوريه که يک کشور مستقل و 
برای . عضو جامعه جهانی بود، حمايت کنند

آنها تجاوز به سوريه زمانی آغاز شد که 
و نه سوريه مورد تجاوز قرار " عفرين"

آنها حاضر شدند بدون شرمساری در . فتگر
کنار ارتش اشغالگر آمريکا قرا بگيرند و به 

چون منافع اين گروه ها را  - اشغال سوريه 
- برای آنها بلندی. صحه بگذارند - کردتامين می

های جوالن که در تصرف صهيونيسم است، 
اشغال نيست، حضور غيرقانونی آمريکا در 

نشيِن ناطق عربسوريه که نفت سوريه را در م
دزدد اشغالگر نيست، ولی تجاوز اشغالی می

وحشيانه ترکيه به سوريه محکوم است آنهم به 
آن خاطر که به مناطق کردنشين تجاوز کرده 

منطق کردهای ناسيونال شونيست منطق . است
  ٣ادامه در صفحه  ...  را گليم خودم " فقط

 ، بدست مردم ايرانیاسالم یجمهور یدارسرنگون باد رژيم سرمايه
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  ...خلق کرد با رهبری خائن
برای آنها مهم نيست . است" بکشماول از آب 

آيا شرم آور . شودکه سرنوشت سوريه چه می
سرباز آمريکائی خاک  ٥٠نيست که وقتی 

کنند کردهای ناسيونال سوريه را ترک می
شونيست به خيابانها آمده به آنها سنگ پرتاب 
کرده و خواهان آن شوند که به کردها خيانت 
نکرده به اشغال سوريه برای توجه به منافع 

دها ادامه دهند ومنافع مردم سوريه را در کر
پای عظمت ناسيونال شونيسم کرد قربانی 
نمايند؟  به بخشی از نقل قولهای زير که از 

اند های ُکرد و چپ نما منتشر شدهجانب گروه
توجه کنيد که روح گفتارشان محکوميت تجاوز 
ترکيه به مناطق کردنشين و نه کشور مستقل 

اند که چرا آمريکا آنها خشمگينسوريه است و 
را تنها گذارده و اروپا با رياکاری ارتشی برای 

  .فرستدحمايت از آنها نمی
در مقاله زير خشم ضد آمريکائی تنها به اين 

- علت که کردها را رها کرده است به چشم می
، اشغال سوريه "انقالبيون"خورد و برای اين 

. توسط امپرياليسم آمريکا ارزش بحث ندارد
جا پای ناسيونال شونيسم کرد مطرح باشد  هر
  :شود به هر خيانتی تن در دادمی

جنبش روژئاوا در معرض توطئه قدرتهای "
مندرج در ("١٣٩٨آبان  ٢امپرياليستی پنجشنبه 

سايت حزب کمونيست ايران که يک جريان 
  )توفان- کردی است

ده روز است مردم مبارز کردستان سوريه "
رابر در مقابل هجوم قهرمانانه در جنگی ناب

مقاومت ...  وحشيانه نظامی دولت ترکيه
کنند و از زندگی و دستاوردهای مبارزه  می

حقانيت مبارزه و . اندخود به دفاع برخاسته
مقاومت مردم روژئاوا به ويژه با توجه به 

، ...سابقه مقاومت حماسی کوبانی و عفرين 
های موجب جلب حمايت افکار عمومی توده

اديخواه در سطح جهانی به سوی خود مردم آز
البته اين اعتراض و حمايتها بخشأ . شده است

کرد و  نيز ابراز تنفر و انزجار از عمل
سياستهای قدرتهای جهانی به ويژه آمريکا در 

های مردم طلبانه تودهقبال مقاومت حق
 ".کردستان سوريه است

در آنجا که اتحاديه کشورهای عربی تجاوز 
: ريه را محکوم کرده است نوشتندترکيه به سو

و ديگری از زاويه احساسات ناسيوناليستی "... 
به خاطر تعرض به خاک يک کشور اُمت 
عربی، لشکر کشی و راه انداختن جنگ از 
جانب ترکيه و چراغ سبز آمريکا برای ترکيه 

آنها از اين  ناراحتند که .". را محکوم نمودند
ی عربی، چرا در موضعگيری اتحاديه کشورها

تجاوز ترکيه به سوريه محکوم شده و نه تجاوز 
و به اين . سوريه" به مناطق کردستان"ترکيه 

ترتيب اگر همه سوريه با خاک يکسان شود 
ولی مناطق کردنشين صدمه نبينند لزومی به 

  . شودمحکوميت تجاوز احساس نمی
  :حال در جای ديگر

بخش زيادی از نمايندگان و سناتورهای "

حتی از حزب جمهوری خواه البته به  آمريکا
خاطر شکست سياستهای ترامپ و خارج 
ساختن نيروهايش از منطقه خواهان استيضاح 

اين اوضاع دولت ترامپ را با . انداو شده
های بسيار واداشت سرگشتگی و تناقض گويی

در اينجا .". و منجر به بک بحران حکومتی شد
که چرا  منظور اين آقايان حمله به ترامپ است

- می کردها را تنها گذاشته است و حتی اشاره
ها با اين کار موافق کنند که همه آمريکائی

نيستند و هوادار کردها بوده و ممکن است 
  .کردها بيايند" ياری" دوباره به

  :و يا
روسيه و آمريکا به عنوان دو قدرت "

امپرياليستی در رقابت با هم در تالشند تا از 
جنايت کارانه عليه مردم برپايی اين جنگ 

کردستان سوريه، به سود خود و پيشبرد 
  ."شان بهره گيرندسياستهای

در اينجا هم شاهديم که برای آنها دفاع از مسئله 
حق حاکميت ملی کشور سوريه مطرح نيست و 
مبارزه دولت قانونی سوريه را که مورد 
حمايت قريب به اتفاق مردم سوريه است را 

زند و ت امپرياليستی جا میجنگ ميان دو قدر
کند که کردها خودشان درآغوش سکوت می

يکی از اين قدرتهای امپرياليستی قرار داشتند 
  . و دارند

حال به سند ديگری مراجعه کنيم که ما لُب 
مطلب نظر آنها را که سراپا انحراف است بيان 

  :کنيممی
 ١٠اطالعيه مشترک نيروهای چپ و کمونيست

  ٢٠١٩اکتبر 
جم ارتش ترکيه به مناطق کردنشين شمال تها"

  "سوريه
در خاک کردستان ... عمليات توسعه طلبانه "

  "سوريه
و يا در سند زير همدستی آمريکا با کردها را 

کند که قباحتی به نياز مشترک دوگانه طرح می
  :بيندعلت اشغال سوريه در آن نمی

به هر اگر پای نيروئی مانند ارتش آمريکا "
و نيازی ن منطقه باز شده است اي دليل به

مشترک، اين دو نيرو را بطور موقت در يک 
، توده های مردم را می جبهه قرار داده است

بايست برای روبرو شدن با عواقب آتی چنين 
  ).تکيه از توفان".(اتحاد عملی آشنا و آماده کرد

دهد که هنوز از و در عبارت بعدی نشان می
به گاليه از آنها آمريکا انتظار ياری دارد و 
ترجيح " کوبانه"مشغول است که ترکيه را به 

  :اندداده
در شرايطی که دولت آمريکا برای تامين "

منافع خود همراهی با دولت ترکيه را بر 
حمايت از مردم روژاوا ترجيح می دهد، در 
شرايطی که دولتهای اروپائی تنها به اظهار 
 نظرهای رياکارانه بدون هيچ بازتاب عملی

اطالعيه کميته مرکزی کومه " (اکتفا می کنند
له در محکوم کردن حمله ارتش ترکيه به 

هفدهم مهرماه ) روژآوا(کردستان سوريه 
١٣٩٨.(  

تجربه آزموده خيانت رهبران کرد کردستان 

عراق و ايران را رهبران کرد سوريه نيز 
تکرار کردند و هنوز نيز از خيانت خود به 

اند و در پی جلب رضايت خلق ُکرد ياد نگرفته
صهيونيسم و امپرياليسم در منطقه برای ايجاد 

به مثابه اسرائيل دوم " کردستان بزرگ"
راه رهائی خلق کرد از ستم ملی در هر . هستند

کشور معين تنها از همکاری و وحدت مبارزه 
با ساير خلقهای آن کشورها در حزب واحد 
طبقه کارگر، در جبهه واحد خلق، در 

ای نهای مشترک سياسی و حرفهسازما
ارتجاع حاکم و در غيرقومی برای سرنگونی 

رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی و ايرن 
بر متن مبارزه ضد امپرياليستی و ضد 

بدون اين مضمون . گذردصهيونيستی می
انقالبی برای بنيان کشوری دموکراتيک، آزاد 
و متکی بر نيروی اکثريت زحمتکش مردم، 

روزی خلق کرد و يا ساير خلقها ايران امکان پي
چشم داشت به .  نيست مقدور...و يا سوريه و

امپرياليسم و صهيونيسم و همدستی با آنها برای 
تحريم ايران و يا سوريه، تجاوز به ايران و يا 
سوريه خيانت به خلقهای منطقه و خيانت به 

در منطقه بايد مبارزه کرد تا . خود کردهاست
همين يکی نيز  .نيايدبه وجود اسرائيل دومی 

 .زيادی است
****  

  
   ...ملی دفاع از حق حاکميت

اين  .فلسطين است - لبنان - سوريه - محور ايران
ردها به بازيچه است که مسئله سرنوشت کُ 

دست امپرياليستها و به ويژه اسرائيل قرار 
آمريکا به . دنگرفته تا منطقه را متشنج نگهدار

فش از رفتن به صراحت اعالم کرد که هد
سوريه مصادره چاههای نفت بوده است و 
خروجش از سوريه نيز در امنيت چاههای نفتی 

از . سوريه به نفع آمريکا تغييری ايجاد نمی کند
اين وضعيت ترکيه، عربستان سعودی، قطر و 
اروپا به شدت صدمه ديده اند و خسارت ناشی 

مهاجرت . از اين تجاوز را بايد تحمل کنند
نها مهاجر به اروپا و سکونت آنها در ميليو

ترکيه و تقويت تروريسم در اروپا، وضعيت 
آنها را متزلزل کرده و تضادها را تشديد نموده 

اين مسايل باعث شده تا پارلمان اروپا .  است
مسئله حضور نظامی ناتو  ٢٠١٩اکتبر  ٢٣در 

را در سوريه مطرح کند تا اين شکست 
نها به ترکيه که آ. راهبردی را جبران نمايد

عضو ناتو هست به عنوان بزرگترين ارتش 
اروپا و گوشت دم توپ برای ايستادگی در 

احتمالی روسيه به اروپا به حساب  هجوممقابل 
سياست سنتی اروپا مبتی بر . آيد، نياز دارندمی

نان قندی و شالق نسبت به ترکيه، با شکست 
کامل روبرو شده است و آنها شاهدند که 

ی روسيه و ترکيه، جناح نظامی جنوب نزديک
شرقی ناتو را مضمحل کرده و منظره سياسی 

از " برتر"اروپای . برهم زده استمنطقه را 
به عنوان ديوار ترکيه حفظ  طرفی خواهان

 ۴ ادامه در صفحه ...است و از گوشتی

گر، زورگو، حيلهجاسوس، متجاوز، امپرياليسم آمريکا تروريست، 
 دشمِن شماره يک بشريت است  و ناقض حقوق اساسی انسانها
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   ...ملی دفاع از حق حاکميت
ديگر می خواهد با نفوذ در ميان  طرف

ش نظامی آنها استخوان کردها و آموز
الی زخمی برای اعمال نفوذهای سياسی 
در منطقه ايجاد کرده و اسرائيل را 

اين سياست يک بام و دو هوا . تقويت کند
با مشکل روبرو شده و به بن بست 

خشم  علت به اين جهت. رسيده است
نمايندگان پارلمان اروپا روشن است و 

 کنند راهی پيدا کنند تا نيرویتالش می
نظامی به سوريه ارسال دارند که صد البته 

کردهای "و " حقوق بشر"بهانه آنها حمايت از 
ترکيه به بهانه حفظ امنيت . است" مظلوم

مرزهای جنوبی خود به تجاوز به سوريه 
خواهد يک نوار حفاظتی با پرداخته است و می

نقض روشن حق حاکميت ملی و تماميت 
کند و در  ارضی سوريه در شمال سوريه ايجاد

اين رابطه به سرکوب کردها که از آمريکا 
اين سياست . گيرند پرداخته استدستور می

ها ترکيه، آنها را به رقيب روسی اروپائی
کند و تمام معادالت منطقه را برهم نزديک می

خواهد با اعزام ارتش به اروپا می. زندمی
شمال سوريه به بازيگر روشنی در منطقه بدل 

ست که از گلوی نمايندگا ن اروپا شود اين ا
فريادهای خشم شنيده شده و خون از دهانشان 

همه آنها يک صدا تجاوز ترکيه . شودجاری می
و تکيه خود را . کنندبه  سوريه را محکوم می

گذارند نمائی کردها میم در اين بحثها بر مظلو
که به عنوان متحد پروپا قرص امپرياليستها 

اند و آمريکا با اين فتهمورد خيانت قرار گر
عهد شکنی آبروی غرب را از بين برده و 

.  دار کرده استاعتماد دنيا را به غرب خدشه
  .شودشرمی از اين بيشتر نمیحقيقتا بی

نخست اينکه همين نمايندگان غارتگر و عمال 
اند که آمريکا عليرغم استعمار فراموش کرده

امضای  تائيد توافقنامه اتمی با ايران به زير
اين عهد شکنی قبل . خود زد و عهد شکنی نمود

از سياست آنها در به دور انداختن کردها 
آمريکا هرگز تعهدی به کردها . صورت گرفت

 خودشنداده بود جز اينکه در سوريه از منافع 
دفاع کرده و هر وقت منافعش اقتضاء کرد آنجا 

توافقنامه مکتوبی با . خواهد کردرا ترک 
نداشته و در آينده نيز وجود  کردها وجود

در  آمريکا توافقنامه پاريس. نخواهد داشت
ساعت بعد از  ٢۴را  مورد محيط زيست

پذيرش به دور انداخت و اين نيز قبل از به دور 
در پارلمان اروپا هوچی . انداختن کردها بود

جای يک بحث منطقی را  يبیبازی و عوامفر
  !.!عجب پارلمان دموکراتی؟؟. گرفته است

پارلمان اروپا هم اکنون هم که از تجاوز ترکيه 
کند حاضر نيست حق دولت سوريه صحبت می

اش را نسبت به حاکميت ملی و تماميت ارضی
خواهند خودشان به آنها می. به رسميت بشناسد

  ،سوريهقانونی عليرغم مخالفت دولت  - سوريه 
بی  در کمال نيروی نظامی بفرستند و آنوقت

اوز ترکيه و نقض حقوق ملل شرمی از تج
نقض حقوق ملل، نقض حقوق . کنندصحبت می

بشر، نقض دموکراسی، مبارزه با ديکتاتوری 

همه و همه ابزار عوامفريبی هستند که 
های گروهی خود با امپرياليستها توسط رسانه

گيرند تا منافع تحميق مردم به کار می
هيچگاه دل . استعماری خويش را تامين کنند

ياليستها برای حقوق بشر و دموکراسی و امپر
دل آنها برای نسوخته است، ... يا حقوق ملل و

و دستمزد  قبل از همه بازار فروش مواد اوليه
   .سوزدناچيز و سود حداکثر می

. بحث ما در اينجا تنها بيان سير رخدادها نيست
ولی بيان اين واقعيات برای درک مسايل 

  .اهميت دارد

کنيم که سياست ا گفته و مجددا بيان میما باره
 ملی کمونيستها اين است که از حق حاکميت

همه کشورها و تماميت ارضی آنها در شرايط 
اين آن حلقه . حاکم در جهان بايد دفاع کنند

ضعيفی است که استعمارگران تالش دارند آنرا 
آنها برای نقض حق . به نفع خود بشکنند

کشور ديگر فورا  حاکميت ملی سوريه و يا هر
مسئله وجود استبداد و نظام تک حزبی بعث و 
حکومت اقليت شيعه بر اکثريت سنی را بهانه 

کنند و اين در حالی است که متحدان می
امپرياليستها دارای حکومتهای استبدادی بوده و 

به " پرتستانهای اقليت"يا از نظر مذهبی 
حکومت کرده نوکری " کاتوليکهای اکثريت"

در اسپانيا اقليت کاتالونی . اندنيا را پذيرفتهبريتا
در لهستان قوه قضائيه را . شودسرکوب می

اند تا ديکتاتوری مذهبی کاتوليکی را اخته کرده
مستقر سازند و با پشتيانی آمريکا در مقابل 

امپرياليسم در مقابل ... سنگ بياندازند واروپا 
- گزد و الزم نمیهم نمی شا َککَ اين تناقضات 

تا به مردم اين تناقض سياستهای خويش را  بيند
... سوريه، ايران، لبنان، فلسطين و در قبال
مسئله وجود ديکتاتوری و عدم . دهدتوضيح 

تواند و دموکراسی در اين کشورها هرگز نمی
. نبايد توجيهی برای تجاوز به کشورها باشد

کمونيستها بايد همانقدر از حق حاکميت سوريه 
ه از حق حاکميت ايران و يا دفاع کنند ک

هيچ کشوری . کنندعربستان سعودی دفاع می
حق ندارد به بهانه اختالفات مذهبی، قومی، 
فرهنگی، ايدئولوژيک، سياسی به کشور ديگر 

به  رسميت شناختن حقوق ملل که . تجاوز نمايد
همان حق حاکميت ملی و تماميت ارضی است 

يد و يک اصل تخطی ناپذير است که مورد تائ
اينکه بسياری از اين . دفاع کمونيستها است

دولتهای حاکم فاسد، دزد، مستبد و مرتجع 
هستند، مربوط به خود همان ملتهاست تا به 

سرنوشت هر . تغيير دولتهای خويش بپردازند

کشوری به دست مردم همان کشور 
دست اجانب، شود نه بهتعيين می

مسايل . تجاوزکاران و کودتاچيان
- يک کشور را نمی يربهينهدرونی غ

شود بهانه کرد تا در امور داخلی 
تازه در اتخاذ . کشورها دخالت نمود

طلبانه نيز همين سياست توسعه
استعمارگران غرب زحمت تظاهر به 

شود نمی. دهندخود نمیصداقت را به
به تجاوز ترکيه به سوريه که مسلما 

ه نقض روشن حقوق ملل است، اعتراض کرد
آنرا محکوم نمود، ولی اشغال سوريه توسط 
سربازان آمريکائی را که بدون موافقت دولت 
قانونی سوريه وارد اين کشور شده و به تجزيه 

اند اش را دزديدهکشور دست زده، منابع ملی
طبيعتا تجاوز ترکيه با . سکوت اختيار کرد

تجاوز آمريکا به سوريه فرقی ندارد، ولی 
ن اروپا تجاوز ترکيه به سوريه نمايندگان پارلما

نمائی کردها پيچيده و به ای از مظلومرا در اليه
خيانت و عهدشکنی آمريکا نسبت داده و 

کنند ولی در مورداشغال سوريه محکوم می
نگشوده توسط آمريکا تا به امروز لب از لب 

در حاليکه عهد شکنی آمريکا در اينجا . اند
به ادامه اشغال آمادگی و عدم تمايل يعنی عدم 

تواند نمی –که اگر درست باشد  - سوريه 
مورد نکوهش بوده و طبيعتا قابل انتقاد  یداماق

آمريکای اشغالگر  کهاين خوب است . نيست
. کندخاک سوريه  را بعد از شکست ترک می

ها موافق فقط عمال امپرياليسم و خودفروخته
اقامت دائمی اشغالگران در خاک سوريه 

پرسيم چه فرقی ميان از خود می ما. هستند
عرض در - تجاوز ترکيه و ناتو به سوريه 

با تجاوز امروز ترکيه به   - هشت سال گذشته
ما . ؟ از نظر ما فرقی نيستبوده است سوريه

پرسيم چه  تفاوتی ميان تجاوز اسرائيل به می
سوريه و اشغال بلنديهای جوالن توسط آنها و 

جود دارد؟ به تجاوز ترکيه و ناتو به سوريه و
بينيم که پس می. نظر ما فرقی ندارد

امپرياليستها و استعمارگران و همدستان بومی 
. کنندآنها از يک موضع اصولی حرکت نمی

آنها حقوق ملل و جنايت، اشغال و تجاوز را بر 
  گذاری اساس منافع خود تفسير کرده و ارزش

  .نمايندمی
ی دهند که همه نيروهااين تجارب نشان می

انقالبی و نه تنها کمونيستها بايد به مخالفت با 
نقض حقوق ملل، نقض حق حاکميت ملی و 
تماميت ارضی کشورها صرفنظر از نوع 

هر کس و هر گروه و . حکومت آنها برخيزند
يا سازمانی که برای نوکری آمريکا به  نقض 
حقوق ملل در سوريه تن در دهد و استدالالت 

از آن خود کند و  استعمارگران را بپذيرد و
مرتب نشخوار نمايد تا کشتار داعش و ناتو را 
در سوريه توجيه کند، عمال بلندگو و همدست 

همه گروه ها و سازمانهای . امپرياليسم است
ارتش آزاد "ايرانی که پشت سر داعش و 

جالب اين است که حاال آنها را به "(سوريه
سينه ) تروريست می خوانند متحد ترکيهعنوان 

  ۵ادامه در صفحه  ...خواهان زدند ومی

  !از فيسبوک توفان انگليسی ديدن کنيد
https://www.facebook.com/pli.toufan?ref=ts&fref
=ts 
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   ...ملی ز حق حاکميتدفاع ا
حکومت مشروع و قانونی بشار اسد  سرنگونی

معذب بود، " استبداد اسد"بودند و وجدانشان از 
همه و همه با آگاهی و يا با نادانی کامل 

اند و همان کسانی هستند که همدست امپرياليسم
خواهان تجاوز  با طبيعی جلوه دادن اين تبليغات

ايران و ملی آمريکا به ايران، نقض حاکميت 
. تماميت ارضی کشور ما و اشغال ايران هستند

ها به اشغال سوريه هيچکدام از اين خودفروخته
توسط ارتش اشغالگر و متجاوز آمريکا 
اعتراضی ندارد تنها به خلف وعده آمريکا و 

وجود آمده ؟؟ به!!اعتمادی که نسبت به آنهابی
انتقاد آنها به ترامپ اين . کنداست اشاره می

است که چرا با نقض حق حاکميت و تماميت 
سوريه و خيانت به خلقهای منطقه به حمايت از 
کردهای تجزيه طلب و همدست اسرائيل ادامه 

نگذاريم اين سازمانهای خودفروخته . نداده است
  "فساد"و " استبداد"با زدن نقاب مخالفت با 

ناکتری را با حضور آمريکا و فجايع وحشت
  .نمايندتوجيه  اروپا و داعش در ايران

****  
   ...مبارزات مردم لبنان،

 امپرياليستی مبتنی بود و دولت نيز  با حمايت

چرا از بخش بانکداری و مستغالت  چون وبی
خصوصی مجری اوامر بانک جهانی بود و 
. هست يکی از علل اين وضعيت ناهنجار است

توليدات صنعتی : اندر از جمله چنينداليل ديگ
ورشکستگی بويژه در بخش کشاورزی به

کشيده شده و لبنان بر اساس سياست مصرف و 
- گونه توليدی بهاخذ پول از خارج و بدون هيچ

خود ادامه داده و جامعه را در بحران فرو  بقاء
اين سياست بر مسئله دستمزدها، . کشانده است

ری و اجتماعی، اشتغال، مسکن، بيمه بيکا
تاثيرات مخربی ... ماليات و بازنشستگی 

درصد از بودجه دولت  ٥٢بيش از . اندگذاشته
- ها پرداخت میفقط برای پرداخت سود بدهی

 ٢٥٪چند خانوار ثروتمند لبنان، تقريبا . گردد
. آورند از کل درآمد مالی را بدست می

از  ١٠٪جمعيت لبنان تنها  ٥٠٪ درحاليکه 
آمار منتشره نشان . کنند را کسب میدرآمد ملی 

 ٢٠١٦تا  ٢٠٠٥دهد بين سالهای می
ميلياردرهای لبنانی بطور متوسط صاحب 

اين رقم برای چين (اند  درآمد ملی ٢٤٪حدود 
که ) است ١٢٪و آمريکا  ٦٪، فرانسه ٣٪

دهنده تمرکز ثروت در دست يک طبقه نشان
خاص در لبنان و نابرابری شديد در اين کشور 

و اين مساله لبنان را جزء نابرابرترين  است
لبنان جدا از . کشورها در جهان قرار داده است

ای، از ساختار اجتماعی دوگانه  ساختار طائفه
رده  يک گروه ثروتمند هم. برد هم رنج می

پردرآمدترين کشورهای جهان و  نِ ثروتمندا
در کنار اين زمينه . فقير گستردهيک توده 

ن و عراق با ساختار اجتماعی ما در لبنا
  . نيز روبرو هستيم روبنائی اين ممالک

ای از زمان که منافع امپرياليستها در برهه
- برای تضمين امنيت و ثبات خويش ايجاب می

کرد، شيوه حکومتی طايفگی و دينی را توصيه 
حاکم  "رمِ پال برِ "کردند و به همين جهت می

پاره کرد تا را سه آمريکائی عراق، اين کشور
در کردستان عراق همواره متحدان 
پروپاقرصی برای نفوذ خود و اسرائيل در حال 

استعمار فرانسه و آمريکا . و آينده فراهم آورد
کشور لبنان را بر اساس طايفه و دين سامان 

بر اساس توافقنامه طائف در عربستان . اندداده
بی سعودی و فشار آنها، نيروهای سياسی و مذه

اند که قدرت سياسی را لبنان به اين نتيجه رسيده
در اين کشور نه بر اساس قوانين مدنی و حقوق 
شهروندی، بلکه بر اساس روابط طايفگی و 

اين توافقنامه که بعد از جنگ . دينی تقسيم کنند
داخلی به مردم لبنان تحميل شده است، دست 
پخت استعمار جهانی و عربستان سعودی است 

اين طريق بتوانند نفوذ خويش را در اين تا از 
اين توافقنامه قانون . کشور همواره حفظ کنند

اساسی لبنان نيست، حتی مغاير قانون اساسی 
های گوناگون در است، ولی توافقی ميان طايفه

رئيس جمهور : بر اين اساس. لبنان است
عيسوی، نخست وزير مسلمان سنی و رئيس 

ته اين نوع تقسيِم الب. مجلس مسلمان شيعه است
امتيازات در لبنان، تنها محدود به قدرت دولتی 

شود، بلکه سراپای جامعه را در برگرفته نمی
بندی اين تقسيم. است و نه فقط هرم قدرت را

طايفگی، در ارتش، در دانشگاه، در کادر 
... آموزشی مدارس، قوه قضائيه، انتظامات و

طبيعی است که اين شکل . هم وجود دارد
مانده و ميراث دوران استعمار حکومتی عقب

تا . گيردبوده و از پيشرفت جامعه جلو می
زمانيکه نيروهای همدست امپرياليسم و 
صهيونيسم در لبنان حاکم بودند و شيعيان و 
جنبش امل نيز نقش ارتجاعی در همدستی با 

کردند و وضعيت به نفع آنها را ايفاء می
به نفع  ارتجاع، بر ضد جنبش فلسطين و

گشت و غلبه بر بحرانها بدون اسرائيل می
تضادهای اين  و شراکت مردم مقدور بود

ولی با . گرديدگری مشهود نمیروبنای طايفه
و قدرت  در منطقه تقويت شيعيان حامی ايران

در لبنان که اين کشور را به هللا گرفتن حزب
يک بازوی راهبردی سياست ايران در منطقه 

برای اسرائيل و تضمينی بدل کرده و تهديدی 
برای حفظ استقالل و تماميت ارضی ايران شده 

ويژه اينکه است، وضع از ريشه فرق نموده، به
کوشيده است يک جنبش مقاومت هللا حزب

ها و شيعيان لبنانی فراقومی از مسيحيان، سنی
برای دفاع از حق حاکميت ملی و تماميت 

د در لبنان فسا. ارضی کشور لبنان ايجاد نمايد
فراوان است ولی چون مبارزه با فساد با عالئق 

 - طايفگی همراه و مقابله با آن با فشار قومی
در  کند، تاثيرات چندانیسياسی برخورد می

به واقعيات زير نظر . نداردزندگی مردم 
اندازيد تا با مشکالت مبارزه با فساد در 
کشوری که بر اساس توافقنامه طائف اداره 

اخيرا آقای سعد حريری . ببريدشود، پیمی
عربستان سعودی و نخست ، عامل سنی مذهب
برای تشديد بحران لبنان و ، وزير لبنان

همدستی با عربستان سعودی تالش کرده تا بر 
برحق موج اعتراض حکومتی مستقر گردد که 

مردم سوار شده و خواستهای آنها را خواستهای 

ولی اين دولت آقای . خويش نيز جلوه دهد
بنان از سال حريری خود بزرگترين مفسد ل

فقط نخست وزير . ميالدی تا االن  است ١٩٩٢
 ٢٠٠۵وی از ژوئن (اسبق لبنان فؤاد سنيوره 

 ١١که ) نخست وزير لبنان بود ٢٠٠٨تا مه 
ميليارد دالر اختالس کرده بود و بايد مورد 

گرفت با پشتيبانی مواخذه دادگاهها قرار می
استعمار فرانسه، آمريکا و عربستان سعودی از 

ن مخمصه نجات يافت زيرا اين محاکمه حمل اي
بر پيروزی يک طايفه بر طايفه ديگر تلقی شده 

. آوردو موجبات افزايش نفوذ رقبا را فراهم می
 ١۵تا  ٢٠١١ژانويه  ١٣از (آقای نجيب ميقاتی

خودش و  ،اسبقوزير نخست ) ٢٠١۴فوريه 
- پسرش حدود چهار ميليارد دالر اختالس کرده

درخواست محاکمه ايشان را  اند و دادستان کل
کرد، ولی رئيس قوه قضائيه که همدست 
آمريکا و سعودی است جلوی ايشان را در 

خواست دادستان کل انجام وظايفش گرفت و می
را حتی برکنار کند ولی مجبور شد تنها توبيخ 

خواست استعفاء آقای . اداری به وی بدهد
حريری از سوی برخی محافل داخلی لبنان از 

نيروهای "رهبر حزب " سمير جعجع"ه جمل
رهبر حزب سوسيال " وليد جنبالط"و " لبنانی

ترقيخواه که هر دو به عربستان سعودی 
اين جناح . نزديک هستند، نيز قابل توجه است

دست راستی مشهور به گروه سمير جعجع 
با رژيم  ١٩٨٢نيروئی است که در سال 

 صهيونيسم در زمان اشغال لبنان که تا بيروت
کرد و حاال با پيش آمدند همکاری صميمانه می

گروه سعد حريری برای تعميق بحران در لبنان 
وليد جمبالط . نمايددر پشت پرده همکاری می

هم که از شخصيتهای راست دروزی است با 
سمير جعجع اين شخصيت . آنها همدست است

نخست وزير (مارونی لبنانی قاتل رشيد کرامی 
اين آقای . باشدمی) ١٩٨٧ه اسبق لبنان در ژوئي

قاتل و متحد عربستان سعودی به علل قتلهای 
در لبنان به اعدام  ١٩٩۵شمار ديگر در سال بی

بر اثر  ٢٠٠۵انجام در سال اما سر. محکوم شد
المللی، فشار آمريکا و  دخالت سازمان عفو بين

عربستان سعودی و فرانسه از زندان آزاد 
 .گرديد و فعاليت سياسی خود را از سر گرفت

حال اين عنصر شناخته شده در ناآراميهای 
و دستش در کيسه  اخير لبنان دست دارد

ی های مالامارات متحده عربی است که هزينه
  .کندحرکت اعتراضی را تامين می

- اعتراضات ضد دولتی مردم که از هر طايفه
- ها آمده عنوان شهروند لبنانی به خيابانايی به
گرانه امپرياليستی عليرغم تالشهای رخنهاند، 

عليه دولتمردانی است که به دليل فساد مالی و 
اداری، اقتصاد اين کشور را دچار بحرانی 

  . اند جدی کرده
دم لبنان بايد به عنوان ملتی واحد صرفنظر مر

از تعلقات مذهبی و طايفگی در کشوری واحد 
دين . اساسی واحد زندگی کنندبر اساس قانون 
همه  در لبنان بايد .جدا شود بايد از حکومت
ون کند و کشورش بير را از ینيروهای خارج

همسايگانش زندگی  در حسن همجواری با
  ۶ادامه در صفحه  ... اينتحقق برای  .نمايد

 چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است
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   ...مبارزات مردم لبنان،
ندارد جز اينکه دستهای وجود هدف راهی 

کشور اشغالگر صهيونيستی و فاشيستی 
اسرائيل را در منطقه قطع نموده و ميراث 

يک جامعه . استعمار را در لبنان خشک گرداند
گری و دين تواند بر اساس طايفهمتمدن نمی

هم در عراق و هم در لبنان بايد  .بگيردشکل 
دست . اين روبنای کهنه را از بين برد

امپرياليسم و صهيونيسم را نيز بايد از منطقه 
کوتاه کرد تا بتوان در آن ممالک حداقل 
حکومتهای دموکراتيک و ضد امپرياليست 

- اين سياست تمام تالشهای رخنه. مستقر کرد
اختراع اشکال گرانه امپرياليستی را که در پی 

بر آب جديد تثبيت سلطه خود هستند، نقش 
  .خواهد کرد

****  
   ...های اکوادور و شيلی خيزش

نظامی اعالم کرد و نه کسی را ُکشت، دائم 
های غربی قرار  هدف حمله و انتقاد رسانه

جوانکی از هنگ کنگ را که هوادار . گيرد می
بازگشت استعمار بريتانيا است در کنار جوانک 

پخت شکسته ديگری از ونزوئال که دستور
کنند و آنها را آمريکا می باشد، در دنيا علم می

مظاهر دموکراسی، آزادی و حقوق بشر جا 
زنند، ولی همزمان در مورد بيان خواستهای می

صدها هزار پير و جوان، زن و مرد در 
گواتماال و شيلی که برای تحقق آزادی، 

جتماعی و دموکراسی، حقوق بشر و عدالت ا
- اند تا میها آمدهبر ضد نئوليبراليسم به خيابان

اين دو نوع . کنندجوئی میتوانند صرفه
ای غرب از يکسو  برخورد انحصارات رسانه

دوگانه امپريالستی رياکارانه حاکی از اخالق 
اهميت  ارزش و بی است و از سوی ديگر بی

گذارد که  هائی را به نمايش می  بودن جان انسان
برای آنها . اند اکوادور و شيلی به قتل رسيده در

بُرد سياست نئوليبرالی و پُرکردن جيب  پيش
. داران در درجه اول اهميت قرار دارد سرمايه

معيوب لذا سرکوب مردم در شيلی و اکوادور 
در عوض مرکر ثقل تبليغات خود . شودبيان می

و در را بر روی هنگ کنگ و ونزوئال 
در . گذارند یمو لبنان روزهای اخير عراق 

صورتی که ونزوئال ،که توانست در مقابل 
های امپرياليسم مقاومت و از حق  دسيسه

حاکميت و تماميت ارضی خود دفاع کند، با 
رأی در سازمان ملل در  ١۵٠بيش از 

که مشت  کميسيون حقوق بشر انتخاب شد
گويان آمريکا و اروپا و محکمی بردهان ياوه

  . ا بودمتحدان جهانی آنه
ها در شيلی در ظاهر به دليل افزايش  ناآرامی

قيمت بليط مترو و ساير وسايل نقليه عمومی 
. بوده است "Santiago" در شهر سانتياگو

ولی افزايش قيمت سوخت، کاهش ارزش پول 
ملی، باال بودن هزينه زندگی، کاهش قدرت 

مردم . را نيز بايد بر آنها افزودمردم خريد 
زيرا . مالياتی هستند نظامغيير شيلی خواهان ت

- دولت اين کشور در راستای اجرای سياست
های نئوليبرالی از صاحبان ثروت کمتر و از 

عالوه بر . کند فرودستان بيشتر ماليات اخذ می
 نظاماين مردم خواهان تغيير قوانين کار و 

رسد که  چنين به نظر می. اند تأمين اجتماعی
دی خواهد رشد اقتصا ۵/٢شيلی در سال ٪

های اجتماعی،  رغم اين شاخصداشت، اما علی
نظير آموزش، بهداشت، بازنشستگی و نيز 

های  قدرت خريد مردم حکايت از نابرابری
سازی  به ديگر سخن خصوصی. باالئی دارد

های بهداشتی، آموزش و  بخش مراقبت
پرورش، افزايش هزينه خدمات اوليه، کاهش 

به خيابان حقوق بازنشستگی و گرانی باعث 
به يک کالم . کشيده شدن مردم گشته است

فاصله ميان فقر و ثروت، که زائيده فزونی 
شيلی را به » جزيره ثبات«نئوليبراليسم است، 

 ١٠٣بيش از . ناآرامی و خشونت کشيده است
ای در اعتراضات  مورد مردم به صورت توده

اخير شيلی شرکت داشتند که اين خود حکايت 
ای بودن علل  مبارزه و ريشه از فراگير بودن

پاسخ اين اعتراضات باز هم . دارد بروز آن
آور، ماشين آب پاش و حمله وحشيانه  گاز اشک

خواران از جانب ميراثپليس به تظاهرکنندگان 
همزمان با اعالم حکومت . ژنرال پينوشه بود

نظامی در پايتخت شيلی سباستيان پينرا 
»Sebastián Piñera« شيلی ، رئيس جمهور

يک برنامه زنده تلويزيونی شرکت کرد و  در
که  داشتاعالم » وضعيت جنگی«با اعالم 

 ،نبرد شيلی نبرد ميان چپ و راست نيست«
بلکه دولت در برابر افرادی که احترامی برای 
دموکراسی و ميهن قايل نيستند، در حال جنگ 

اما شدت فشار و وسعت شرکت مردم ! »است
، » Sebastián Piñera«در اعتراضات 

شيلی را به وحشت  ررئيس جمهور ميليارد
اکتبر اعالم کرد که حکم  ٢٢انداخت و روز 

و همانند ! ها را لغو خواهد کرد افزايش کرايه
فروتنانه صدای «شاهنشاه آريامهر فرمودند 

جالب اينجاست که ! »...هموطنانم را شنيدم
فروشگاه  ۶٠تظاهرکنندگان هدفمندانه يکی از 

را غارت » Walmart«ريکائی بزرگ آم
  . کردند

سپتامبر  ١١زمانی که امپرياليسم آمريکا در 
دولت ملی و دموکراتيک آلنده را  ١٩٧٣

سرنگون و ديکتاتوری آگوستو پينوشه جالد را 
بر اين کشور بر مسند قدرت نشاند، مدتی بعد 

: نيورک تايمز نوشت ١٩٧۵در اکتبر 
ی بر سياست اقتصادی نظاميان شيلی مبتن«

آموختگان  دانش» آرای ميلتون فريدمن بود
و ميلتون فريدمن برای اولين » مکتب شيکاگو«

های  بار مأمور به اجرا درآوردن سياست
زمانی که برای . نئوليبرالی در اين کشور شدند

هموارکردن اين مسير با کشتار و شکنجه 
ها وحشت و ترس را بر اين کشور  مردم، سال

شان  يد به خاطر مبارکحاکم گردانيدند، شا
کرد که روزی در اثر گسترش  خطور هم نمی

با  دره فقری که نئوليبراليسم برای مردم شيلی
بوجود خواهد آورد، مردم سر  "تئوری شوک"

مردم جهان خوب به خاطر . به شورش برآورند
شيلی را  ٨٢دارند که ميلتون فريدمن در سال 

  . خواند» معجزه اقتصادی«يک 
ها به  ی آغاز حکومت ابر شرکتکودتای شيل
ها دکتر مصدق در قبل.ها بود جای دولت

های نفتی  يابی شرکت به خاطر قدرت ١٣٣٢
سقوط کرد، در اندونزی با کشتار ميليونی 

ها افتاد و  ها، قدرت به دست کنسرن کمونيست
پايان و ويرانگر و  های بی باالخره جنگ

زه براندار خاورميانه تحت عنوان مبار خانمان
مبارزه "و ! »استقرار صلح«با تروريسم برای 

دموکراسی و «برای برقراری  "با ديکتاتوری
، که البته هدف ديگری جز !"حقوق بشر

ها را دنبال  گسترش قدرت بالمنازع ابر شرکت
  . کردند، به راه افتاد که تا امروز ادامه دارد نمی

ای که در اين مسير به  ابزار و اقدامات عمده
شوند تا به اهداف پليد خود دست  ته میکار گرف

» رياضت اقتصادی«و يا » تعديل«يابند، همان 
کاهش نقش دولت از طريق . است

سازی و بازکردن بازار مالی بر  خصوصی
ها؛ سرکوب  بردن يارانه روی سرمايه؛ از بين

های کارگری؛ کاهش مستمر حقوق  اتحاديه
های  بازنشستگی و در مقابل افزايش سال

؛ کاهش ماليات ابر ثروتمندان؛ افزايش خدمت
ماليات فرودستان؛ افزايش نجومی اجاره 
مسکن؛ کاهش دستمزدها؛ مقررات زدائی 

محيط (بازار مالی؛ مسموم سازی آب و هوا 
؛ به خطر انداختن جان کارگران؛ )زيست

های  توزيع نابرابر ثروت؛ تحميل پيمان
تجاری، که سرمايه جهانی به کشورهای تحت 

کنند؛ از جمله ابزارهای آن به  م ديکته میهجو
هائی که در  اينها هستندآن آزادی. آيند شمار می

آنگونه   زده وجود دارند و نه جامعه نئوليبرال
، »حقوق بشر«که رياکارانه از آن به نام 

در اين . کنند ياد می» دموکراسی«و » آزادی«
يعنی  سازی خدمات عمومی جوامع خصوصی

قبيل آب،  رمنابعی ازچوب حراج زدن ب
ها، بهداشت و سالمت،  انرژی، راه آهن، جاده

گذاران خارجی  سرمايه. آزاد است... آموزش و 
سود حاصله را  ،آزادند بدون پرداخت ماليات
خارج کنند و در به بهای ارز معتبر جهانی 

های  را به گردن دولت پذيرش خطرعوض 
که فقط نقش کارگزار  محلی بياندازند

نئوليبراليسم در . کنندليسم را بازی میامپريا
هيچ مقطعی به دنبال آزادی نيست و در آينده 

رغم نام  نئوليبراليسم علی. نخواهد بود نيز 
اش، يک دين خشن است؛ دينی که  فريبنده

کند؛ دينی  اش را به شدّت سرکوب می مخالفان
که مسير خود را با جنگ و کشتار و غارت 

ايت دره بين فقر و سازد و در نههموار می
مسئوالن . کند تر می تر و عميق ثروت را پهن
و يا خروج  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧بحران مالی 

ثروت از دايره مرزها به يک گوشه از جهان 
. نئوليبراليسم است همين) »اسناد پاناما«(

فروپاشی خدمات بهداشت عمومی، افزايش 
، بويژه فقر کودکان و فقر پيری، فروپاشی فقر

نئوليبراليسم  از مزايای... ها و  زيست بوم
فاشيسم در کشورهای  تدريجی ظهور .است

 ٧ادامه در صفحه...پيشرفته و به قدرت

، سوريه و یعراق، افغانستان، ليبفلسطين، تجاوزگراِن استعمارگر، بايد خاك 
 .قيد و شرط ترك كنند یيمن را ب
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   ...های اکوادور و شيلی خيزش
 Viktor«عناصر فاشيستی چون  رسيدن

Orbán «در مجارستان و ترامپ در آمريکا ...
آوردهای  در آلمان از دست ها" هوکه"و

هدف نئوليبراليسم در درجه . نئوليبراليسم است
ها  از نظر نئوليبرال. اول جابجائی قدرت است

به » دشمنی با آزادی«محدود ساختن رقابت 
تالش برای ايجاد و گسترش رفاه . آيد شمار می

و افزايش دستمزد انحراف اخالقی محسوب 
ها از بحران برای اِعمال  نئوليبرال! گردد می

برالی خود ُشک و سپس تحميل برنامه نئولي
چه در شيلی، چه در عراق و . جويند بهره می

وفان عظيم تحتی در داخل خاک آمريکا وقتی 
ويرانی بوجود آورد، فريدمن از » کاترينا«

چون معتقد . شناخت خوشحالی سر از پا نمی
  . ها فرا رسيده است بود که زمان انجام رفرم

 Friedrich«" هايک"جهت نبود که  بی
kAugust von Haye« پدر معنوی ،

پينوشه علنا  نئوليبراليسم هنگام بازديد از شيلیِ 
ترجيح شخصی من يک «: و آشکارا گفت

ديکتاتوری ليبرال است تا حکومت دموکراتيک 
عصاره » معجزه شيلی«!! »عاری از ليبراليسم

حاکی از آن است . است» هايک«همين جمله 
ها  که هر ملتی اراده کند که مقابل ابر شرکت

با کودتا، تحريم و اگر هيچکدام  مت کند،مقاو
شدند، با تجاوز نظامی منافع  کار ساز نه

ها را در اين کشورها تضمين  ها، بانک کنسرن
  .کنند می

  آرژانيتن
نمونه فاجعه بار ديگر آرژانتين است که در اثر 

بار  های نئوليبرالی برای دومين اعمال سياست
ول پ. در معرض ورشکستگی قرار گرفته است

کاهش يافته  ٪۴٠ملی اين کشور در مقابل دالر 
دولت اين کشور از بانک جهانی تقاضای . است
گذاران  سرمايه. ميليارد دالر وام کرده است ۵٠

از ترس اينکه مبادا آرژانتين از پس 
های خود برنيايد، مشغول  بازپرداخت بدهی

از آنجا که . خارج کردن پول از کشور هستند
المللی پول  صندوق بين«و  همين بانک جهانی

)IWF( « شدن  باعث ورشکسته ٢٠٠١در سال
اقتصاد اين کشور شدند، مردم بخصوص به 

)IWF ( ًخوشبين نبودند و شديدا
، »Mauricio Macri«وريسيوماکری ئازماِ 

رئيس جمهور اين کشور به خاطر تقاضای وام 

عالوه . کنند مجدد از صندوق مذکور انتقاد می
خالف حذف مقررات کنترل بر اين مردم م

های اجتماعی دولت  سرمايه و نيز قطع برنامه
هستند و در عين حال مردم به خاطر قول 
رياضت اقتصادی بيشتری که دولت به خاطر 

داده است، شديداً با )  IWF(اخذ وام جديد به 
شواهد حاکی از آنند که به خاطر . اند او مخالف

دی های نئوليبرالی خطر ج اِعمال سياست
تهديد  ٢٠٠١اقتصاد اين کشور را همانند سال 

سال است که دولت  ۴قريب به . کند می
»Mauricio Macri«طی . ، در قدرت است

اين مدت اقتصاد اين کشور روز به روز 
توان  يکی از داليل را می. تر گشته است وخيم
ميليارد دالری ذکر کرد که دولت اين  ۵٧وام 

» المللی پول ينصندوق ب«کشور سال گذشته از 
زای زيرا اين دولت در اِ . دريافت کرده است

مبنی بر ) IWF(دريافت اين وام شرايط 
اجرای رياضت اقتصادی بيشتر را پذيرفته 

بار بر  شرايطی که اثرات بس زيان. است
  . زندگی اجتماعی و معيشتی مردم گذارده است

های ميلياردی خارجی نه تنها  به طور کلی وام
ه ضروری نيستند، بلکه خود به برای توسع

. کنند مثابه سدّی در مقابل توسعه عمل می
کشورهای «کشورهای غربی با ارائه وام به 

با شرايطی که به آنها تحميل » در حال توسعه
کنند، عمالً به مثابه ترمزی در راه  می
های عظيم  بدهی. آيند به شمار می» توسعه«

دامی به » کشورهای در حال توسعه«ها  دولت
برای آنها تبديل شده است و آنها را عمالً به 

دهنده مبدل ساخته  کارگزاران کشورهای وام
روز اين کشورها را  ها روزبه اين بدهی. است

سازد  دهنده وابسته می بيشتر به کشورهای وام
» استعمار نوين«که مصداق بارز عملکرد 

درصدی،  ٢تراز منفی تجاری تورم . است
از توليد  ٪۶۴لی، بدهی کاهش ارزش پول م

درصدی  ۴٠ها، بهره  ناخالص ملی به بانک
اقتصاد آرژانتين را به لب پرتگاه .... وام و 

اين در حالی . ورشکستگی مجدد کشانده است
است که اين کشور از منابع طبيعی غنی، 
جمعيت با سواد با درصد باال، کشاورزی 

ً متنوع  صادرات محور و پايه صنعتی نسبتا
ار است، اما هم اکنون يک سوم برخورد
ميليونی اين کشور زير خط فقر به  ۴۴جمعيت 
ای نه چندان دور  آينده جهان در . برند سر می

شاهد خيزش و نبرد مردم آرژانتين نيز خواهد 
راستی در انتخابات اخير حکومت دست .بود
شدت شکست خورد و جناح چپ مخالفان به

گيری مسياست نئوليبراليسم به پيروزی چش
  ****             . دست يافتند
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  های مالی ياران سپاسگزاريماز کمک
حزب کار ! نشريه توفان عزيز خوانندگان

تنها با اتکاء به نيروی خود  ،)توفان(ايران
کند و اخاذی از بيگانگان را ننگ مبارزه می

برای تداوم موثر مبارزه ما به ما هر . داندمی
  .چند جزئی ياری رسانيد

  يورو از آلمان ۵٧٠
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مبارزات مردم لبنان، 
های آن و نقش ريشه

  بيگانگان
هائی با بحران بحران کنونی لبنان شباهت

عراق دارد و همزمانی اين دو بحران و 
حمايت ارتجاع جهانی از مبارزات مردم 

کند که با دقت لبنان و عراق اقتضاء می
يدادها را زير نظر گرفت و بيشتری اين رو

نظر فروگذار  مد سير تکاملی تحوالت را از
روشن است که هر چه در پشت پرده . نکرد

گذارد بر زمينه يک محمل اجتماعی که می
چه در عراق و چه در لبنان وجود دارند، 

-اين واقعيت آن است که توده. جاری است
سياسی و های مردم از وضعيت موجود 

اعتراض يستند و دست بهراضی ناقتصادی 
 چرا؟ . اندزده

 سه دهه است که با اعمال نزديک به 
های شديد نئوليبرالی از طرف بانک سياست

المللی پول، شيره جان جهانی و صندوق بين
پرتگاه سقوط، سوق ملت کشيده و جامعه به

های نوليبرالی که بر سياست. داده شده است
               المللیينها و نهادهای باخذ وام از بانک

  ۵ادامه در صفحه ...                         

حزب واحد طبقه کارگر " حزب کارايران"نشريه " توفان. "يست لنينيستهای ايران استنشريه ای که در دست داريد زبان مارکس: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا . اين زبان برای هرچه رساتر شدن به ياری همه کمونيستهای صديق، چه از نظر مادی و چه معنوی نياز دارد. ايران است

به ما کمک . د و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيدما را در جمع آوری اخبار، اسنا. برای ما ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را . مالی برسانيد، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پابرجائيم و به اين مساعدت ها، هر چند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .ع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيمياری رسانيد، هزينه گزاف پسی مان

نتيجه مستقيم اِعمال ، های اکوادور و شيلی خيزش
  های نئوليبرالی سياست

  اکوادور
های عظيم مردمی، ابتدا در اکوادور و سپس در شيلی  های گذشته خيزش در هفته

در اثر حمله وحشيانه پليس اين دو کشور به  .های اين دو کشور را به لرزه درآورد خيابان
ها نفر ُکشته و صدها نفر دستگير و يا تحت پيگرد  تظاهرکنندگان و ضرب و شتم آنان ده

آور، ماشين  ور شدند و پليس با گاز اشک مردم به مراکز دولتی حمله. قانونی قرار گرفتند
نفر  ٧٠٠نفر ُکشته و  ۵در اکوادور تنها . پاش و با باتوم و اسلحه گرم به جان آنها افتاد آب

های اصلی به  رانندگان تاکسی و کاميون در اعتراض به گرانی سوخت، راه. دستگير شدند
 "Guayaquil" گوايانويل مسدود کردند و حمل و نقل به پايتخت و شهر را "Quito"کيوتو

مين دليل دست فعاالن کارگری در حوزه حمل و نقل و اتوبوسرانی نيز به ه. را فلج کردند
در پس اعتصابات . به اعتصاب زدند و وضعيت حمل و نقل بار و مسافر را مختل کردند

هزار بشکه در روز کاهش  ٨٧٧های توليدی و حمل و نقل، توليد نفت اين کشور  در بخش
وضعيت «در کشور  - Moreno Lenín-لنين مورنو رئيس جمهور اکوادور. يافت

  . به معترضين را توجيه نمايد اعالم کرد، تا حمله» اضطراری
ها در اکوادور را بايد به طور عمده در اعمال  علت تظاهرات، اعتصابات و ناآرامی

بخشی از . جستجو کرد» المللی پول صندوق بين«شده توسط  های نئوليبرالی ديکته سياست
ز هزار دالری، که ا ٢٠٠ميليارد و  ۴تعهداتی که دولت اين کشور در برابر اخذ وام 

ها عمالً  حذف يارانه. های سوخت است گرفته است، کاهش يارانه» لمللی پول صندوق بين«
اصالحات مالياتی اخير دولت، که بخش . بهای بنزين و گازوئيل را دو برابر کرده است

به شمار » صندوق بين المللی پول«شده رياضت اقتصادی توسط  های ديکته ديگر از سياست
حذف يارانه سوخت . ميليارد دالر به صندوق دولت سرازير شود ٢/٢٧آيد، قرار است  می

و افزايش اخذ ماليات از مردم عمالً باعث کاهش درآمد و در نتيجه کاهش قدرت خريد 
  . خيابان کشانيده است درونمردم گشته و آنها را به 

  شيلی
 هزار نيروی ١٠بيش از . شهر شيلی حکومت نظامی برقرار شده است ١٠حداقل در 

ُکشته و  ١۵های اين کشور تاکنون  ناآرامی. های اين کشور حضور دارند نظامی در خيابان
ها و وسائل ارتباط جمعی  جالب اينجاست که رسانه. بازداشتی به دنبال داشته است ١۵٠٠

ای کوتاه به وقايع اکوادور و شيلی عمالً در اين رابطه سکوت اختيار  غرب با اشاره
که به طور عمده در اثر توطئه کودتا  –های ونزوئال،  که در ناآرامیاند، در صورتی  کرده

که نه حکومت نظامی اعالم شد و نه کسی کشته شد، هر ساعت اخبار  –بوجود آمده بود 
خواستند با انجام کودتا،  آنها می. کردند دروغ و تصاوير جعلی در شبکه مجازی پخش می

را پياده کند، که در اين » بانک جهانی«و » لالمللی پو صندوق بين«ونزوئال نيز سياست 
کاران ديپلماسی رسمی اروپا که رسما با دخالت آشکار و همدستی با بزه. امر موفق نشدند

آورند به ياری کودتاگران پرداخته بود بشدت  بی آبرو شد که امروز صدايش را هم در نمی
  . داری استسرمايهشرمی دولتمردان نظام فاسد و اين خود نشانه بزدلی و بی

گيرد و افراد آزموده و تعليم  در هنگ کنگ که تظاهرات غيرقانونی و قهرآميز صورت می
آيند و به پليس  ديده با ماسک و تجهيزات ضد پليس و با پرچم آمريکا و انگليس به ميدان می

 دهند، آميز و تخريبی انجام می کنند و نمايشات ضدميهنی، ضدامنيتی، خشونت حمله می
 ۶ادامه در صفحه ... گرچه پليس هنگ کنگ در مقابله با اين تظاهرات نه حکومت

Workers of all countries, unite! 
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