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نه  ...آقای نتان ياھو
جواب به پيام  ٢١جنوری در يوتيوب و پيام به جھودان فلسطين
بنی آدم اعضــای يک پيــــکرانـد

که در آفرينش ز يک گوھرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگــر عضو ھا را نماند قرار

تو کز محنـــت ديگران بی غمـی

نشــايد کــه نامــت نھند آدمی

سر در ملل متحد در نيويورک ،مزين به اين شعر است.
اين شعر که توسط سعدی ،شاعر بلند پايۀ ايران ) (۶٩١-۵٨٩سروده شده است حاوی ديدگاه ايرانيان نسبت به ھمنوعان
خود و ھمواره از متون درسی مدارس در ايران بوده است .ھمانطور که می بينيد اين شعر رھا از ھر گونه نژاد
پرستی ،تبعيض و خود مرکزيت بينی بوده و متعلق به قرن ھا قبل از ورود مستقيم ماليان به عرصۀ سياست است.
دوستی ملل يک اصلی انکار ناپذير انسانی است .
تجاوز در ھر شکل آن ،توسط فرد ،گروه يا ارتش به ھر نوع از حقوق فرد يا گروه يا ملتی ،محکوم و منسوخ است .و
قتل عام يک ملت  ،دردی جانکاه ،فراموش ناشدنی و تا ابد نابخشودنی است .اينھا اصول محض مدنيت و انسانيت
ھستند .بدون مراعات اين اصول به ھيچ وجه نمی توان خود را متمدن وانسان ناميد .رژيم سابق ايران که اول وابسته به
انگليس و از زمان کودتا  ،وابسته به امپرياليسم صھيونيستی امريکا بود ،با شما طبيعتاً دارای روابط حسنه بود .و رژيم
ماليان که خود رقيب صھيونيست ھاست  ،اگر چه با شما دارای بده بستان ھای پنھانی ولی ظاھراً خصم شماست.
ولی شعله ھای خشم ملت ايران  ،عليه غاصبان فلسطين و قاتالن فلسطينيان از جنگ جھانی دوم به بعد ،ربطی به ھيچ
کدام از اين دو رژيم ندارد .چنان که در تجاوز امريکا به ويتنام ،ملت ايران ھمواره مدافع ويتناميان بوده است .خشم ملت
ايران ،نه تنھا به دليل دخالت امريکا در امور داخلی ايران  ،ايجاد کودتا  ،ضايع کردن و سد رشد تکاملی جامعۀ ايران
بوده  ،بلکه به علت تجاوز دائم دولت ھای زير سلطۀ صھيونيسم امريکا ،به ملل ديگر بوده است .امريکا بعد از سوء
استفاده از بمب اتوم در جنگ جھانی دوم ،ھرگز توسط دول متعھد به انسانيت اداره نشده است .از اين روملت ايران که
عليه ھر گونه تجاوز  ،کشتارو حق کشی است ،.ھمواره عليه رژيم ھای زير سلطۀ صھيونيستی امريکا بوده است .اين
ربطی به دول ايران ندارد اين فرھنگ ايرانيان است .حضورصھيونيست ھا در فلسطين که اجرای بخشی از طرح
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تصاحب تمام معادن جھان و استعمار است ،با بھانۀ استيالی سه ھزار سال پيش جھودان بر فلسطين راه اندازی شده
است .ادعای مالکيت بر فلسطين ،با تکيه بر استيالی باستانی ! نصف کرۀ زمين ھم ،زير سلطۀ ايران بوده است ،آيا
درست است که ايرانيان ھم مثل شما ادعای مالکيت ھزاره ھای قبل را کنند؟
ھر ادعائی بر پايۀ استيالھای گذشته ،مبين ناديده انگاشتن "ھزاره ھا" تالش مردم جھان برای تکامل وتحول و انسان
شدن است .ايجاد جنگ  ،تجاوز و کشتار مبين اوج بی فرھنگی و کتمان کمال و انسانيت است .و اين شيوۀ زندگی انگلی
امپرياليسم است.
جنايات رژيم شما پايان نمی گيرد .ھمين دو روز پيش دوباره شما خانه سازی را در ارشليم شرقی شروع کرديد .خانه
سازی شما يعنی ساختن انبوه خانه ھا ،بر خانه و مزارع فلسطينيان است .يعنی راندن آنان به سوی بی خانمانی و بی
کاری و فقر سياه.
ملت ايران با رژيم صھيونيستی شما و ديدگاه نژاد پرستانۀ آن ،که فاقد ھر گونه انسانيت است ،کوچکترين قرابت و
ھمخوانی ندارد.
بعد از قتل عام فلسطينيان در دسامبر  ٢٠٠٨در غزه ،و سال ھای بعد رجز خوانی تان برای حملۀ اتومی به ايران و
در اوج آن ، ٢٠١۵ ،تعجيل شخص شما برای خارج کردن دارائی ھايتان از بانک ھای اسرائيلی باعث به سخره گرفتن
تان در محافل سياسی بود .پس شما در پيش گيری از زيان شخصی خود در جنگی که آن را تدارک می ديديد بوديد! و
وضعيت ھم شھری ھای شما برايتان مھم نبود !
شما در رابطه با ماليان و اتالف بودجۀ مملکتی توسطشان به ايرانيان نگوئيد ،چون خود بھتر از ھمه به وقايع واقفند.
در دسمبر  ٢٠١۶و جنوری  ،٢٠١٧بارھا به دليل فساد مالی و زير سؤال رفتن تان توسط پوليس اسرائيل ،عکس تان
در نشريات مختلف اروپا به چاپ رسيده است .نه تنھا شما ،بلکه بسياری از سياستمدارانتان  ،مثل ماليان در چاپيدن
بودجۀ مملکتی مجرم شناخته شده و حتا زندانی شده اند.
رژيم شما نيز مانند رژيم ماليان ،غاصب و نابکار است .شما نه تنھا رحم به فلسطينيان نمی کنيد بلکه به جھودانی که با
فريب از ممالک ديگر به فلسطين نقل مکان داده ايد نيز رحم و مروت نداريد و آنان را زير خط فقر و در اوج تحقير
نژاد پرستانه نگه می داريد .گواه ما بر اين جنايت شما ،تظاھرات در تل اويو توسط جھودان سياه پوست حبشه ئی
)اتيوپی( در تابستان  ٢٠١۵عليه نژاد پرستی و تخليۀ جھنم اسرائيل توسط جھودان ،به مجرد وقوف شان بر حيلۀ شما
ست.
سخنان شما در رابطه با تروريسم خنده دار است .رژيم شما  ،امريکا ،ترکيه  ،عربستان سعودی و شرکاء خالق جھنمی
ھستيد که فرماندھش داعش و انواع اسالميست ھاست.
تجاوز رژيم شما به سوريه ولبنان و جاه طلبی و زياده خواھی تان چون اردوخان بيمار  ،باعث تشنج دائم در خاور ميانه
و افريقاست .اين که در سوريه يا ھر جای ديگر  ،چه کسی بايد حکومت کند به مردم خود آن ديار مربوط می شود۶ .
سال فتنه و ارسال گروه ھای تروريستی توسط گنگ شما و کلنگی کردن سوريه و کشتار ملت مظلوم سوريه کافی
است.
شما نيز مانند رژيم ايران ،رژيمی فاسد و نابکاريد .ريشۀ خصومت ايرانيان با رژيم شما چيزی نيست که با اين مکالمات
روباه صفتانۀ شما خشک شود .صھيونيستھا از فرقۀ بربرھائی ھستند که فقط لباس آدميان را بر دارند.
نه ھمين لباس زيباست نشان آدميت

تن آدمی شريف است به جان آدميت
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شما به ما از ندا آقا سلطان نگوئيد ،که خود خالق سناريوی آن ھستيد ،زيرا رژيم مال  ،بی رودربايستی ھر کسی را که
می خواھد توسط لباس شخصی ھای خود با کاتر و طناب و ھر چه ممکن ،در کوچه وخانه و خيابان وزندان و سوله می
کشد و عکسش را ھم در يو تيوب می گذارد .ھيچ احتياجی به رفتن به پشت بام و تير اندازی به فرد خاصی ندارد.
مسؤوليت ترور دانشمندان فيزيک ھسته ئی ايران نيز باشماست.
اگر چه خلع سالح عمومی در جھان جزو اولين بايد ھاست  ،ولی ز چه رو شما خود را بر تر از ھمه می دانيد و داشتن
سالح ھای ھسته ئی را برای خود روا و بر ديگران ناروا می پنداريد؟ چه کسی شما را کالنتر خاور ميانه کرده است؟
يا وجاھت يک در صدی مسخرۀ تان اين حق را به شما داده است!
شوق حمله به ايران ،خواب را از چشم شما ربوده است  .در پس پيام  ٢١جنوری شما رؤيای حمله به ايران است .و
پيام شما در خواست از مردم ايران برای کنار کشيدن و مقابله نکردن با شماست.
اپوزيسيون ايران احتياج به کمک خارجی برای سر نگونی رژيم مال ندارد  .چون از نوکری بيزار است .و اين که رژيم
ايران به بشار اسد کمک می کند  ،زھی سعادت .دکتر بشار اسد قطعا ً از داعش سلفيست شما  ،ھزاران بار بھتر است.
او تحصيل کرده  ،سکوالر و با شخصيت است .او فرار نکرده  ،ايستاده و با فناتيسم تزريقی شما جنگيده .او يک رھبر
قھرمان است.
زنده باد دکتر بشار اسد.
و وای به حال ملتی که دلسوزش قاتلينی چون شما باشد .و مفر نجاتش عناصر متصل به شما .
بين شما و تفکرتان ،ھيچ گونه قرابتی با ايرانيان و ديدگاھشان نيست .لذا با تأکيد  ،مارا به خير تو ...ھرگز اميدی نيست
لطف کرده شر نرسان
پيام به جھودان ساکن فلسطين
شيمون پرز که ھمواه مانع ماجراجوئی ھای نتان ياھو بود ،مرده است و کله پوکی چون آويگدور ليبرمن وزير دفاع
نتان ياھو است .شيمون پرز و اوباما محاسبات باخت را می کردند ولی اين دو نفر فاقد درک زيرو رو شدن خاک زير
پای ساکنين ديار غصب کردۀ خويش اند.
مردم ايران ،ھرگز به ھيچ جا حمله نخواھند کرد .ولی مقاومت شديد ايرانيان در مقابل حملۀ ھر نيروی خارجی غير
قابل کتمان است .مشکالت داخلی ما به خودمان مربوط است.
شما مردمی که امکان ترک فلسطين را داريد معطل نشويد  ،ھر چه زودتر آن جھنم را ترک کنيد.
با اميد برای آينده ای تابناک و انسانی برای ھمه.
جبھۀ جھانی ضد امپرياليست
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