
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
 شباھنگ راد

 ٢٠٢١ می ١٨
  

  نسرزمين فلسطي ِدار اسرائيل به ِو تعرض ادامه» نتانياھو«
ُعدالتی گسترده  بی. داد شود با ھيچ قلم و عبارتی توضيح ديده و کودکان فلسطينی را نمی ھای ستم در حق تودهظلم و ستم 

ناايستاست و حق زندگی را دارند از . متحير کرده است ِدار در سرزمين فلسطين، جھان انسانی را مات و و جنگِ ادامه

در حقيقت سرزمين فلسطين برابر شده است با جنگ و آتش و خون؛ . گيرند دالت میع دفاع و خواھان ھای بی انسان

ِحضور و دخالت دار و  ھا؛ برابر شده است با ترين انسان دفاع شده است با تجاوز و تعدی جانيان بشريت به بی برابر
ھای  ھاست که سرزمين و توده هدھ. گر منطقه سرکوب ھای ھا و دولت ِھای ارتجاعی و مسلح وابسته به امپرياليست دسته

ِگر  ھای سرکوب ِھای ارتجاعی وابسته به دولت گران، نيروھا و سازمان غارت ِمحروم فلسطين در حلقۀ سودجويان،
 و کاشانۀ هاشغال، خان ِدر چھارچوب سياستوارنگ اسرائيل  ھای رنگ ھاست که دولت اند؛ دھه گران اشغال منطقه و

با اين . نگه دارند ِگيرند تا پرچم دولت بناحق خود را بر افراشته می  شماری را کنند و جان بی میھا را خراب  فلسطينی

اخير غزه و ديگر مناطق فلسطين را خارج از  ِاوصاف و بر مبنای چنين پيدايش بناحقی، صحيح نيست تا بمباران

ھای امپرياليستی و  که خبرگزاری ر از ايننظ صرف. اسرائيل توضيح داد گر ِھای تاکنونی دولت غاصب و اشغال سياست

به خاک  »حماس«ھای  نیپرا اکت رالعمل و به  ِظاھر چپ، علل وضعيت فعلی را به عکس نيروھای به ًبعضا عناصر و

ای، به چشم چه  کارانه ِحمالت جنايت ِکه دود چنين ست، آن است چه مھم و الزم به توضيح دھند، ولی آن اسرائيل نسبت می

  ؟قربانيان آن چه کسانی ھستند خواھد رفت و نيز بازندگان اصلی وکسانی 

ُخورده است و  ھای فلسطين گره ِی حاکميت اسرائيل با اشغال سرزمينئدر خالف اين حکم نيست که پيدا ِاسناد و تاريخ

طق و سرزمين ِادامۀ سياست اشغال ديگر منا که دو سوی قضيه، يعنی ھم حاکمان اسرائيل درپی نيز آشکار شده است

 مقاومت و با دستانی خالی، ولی با انبانی از تنفر و انزجار، خواھان زندگی بدون ھا با ھا ھستند و ھم فلسطينی فلسطينی

درھرصورت و فارغ از  .اند شان ريزی در سرزمين مادری ُدور از جنگ و خون و خونه ھم ب ھا و آن عدالتی دغدغه، بی

ت أيِھای روشن ھ اخير، در بطن خود حاوی پيام بمباران غزه و جنگ چند روزۀگيری دولت اسرائيل،  ِچگونگی شکل

ھا به خاک اسرائيل، و نيز  و چرای الحاق تمامی سرزمين فلسطينی چون ھای متفاوت و بی حاکمۀ متشکل از جناح

و قطع  أخير انداختنھای رقيب از مسند قدرت، به ت منظور کنار زدن جناح به» نتانياھو«ِروشن  ھای دربرگيرندۀ سياست

  .ھای اسرائيل است پروندۀ فساد مالی در دادگاه
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که محصول [کشور  ُدليل اختالفات درونی و بحران حاکم بر به» نتانياھو«که طی دو سالۀ اخير دولت  اينمنظور از 

 )ی و حزب ليکودو(ًانتخابات شده است که نتيجتا  ، مجبور به برگزاری چھار]ست ِمناسبات گنديدۀ نظام امپرياليستی

تنھا  ھم نه» نتانياھو«وره به دولت ھای چندين د فرجه. از آن خود کندپارلمان کسنت را  ھای نتواتسه است اکثريت کرسی

ِ بار بحران سياسی درون ھزابر ميزان و  ُ تری ادامه پيدا کرد  با شدت و حدت بيش  اسرائيل نکاسته است بلکهۀت حاکمأيِ

ِرفت از بحران ناعالج درون  منظور برون را مجبور ساخت به »رووين ريولين«اسرائيل س جمھور يکه رئ تا جائی ِِ ُ

  ! تازه کندۀِرا مأمور تشکيل کابني» يش عاتيد«رھبر حزب  »يائير الپيد«حاکميت، 

ھای  تدليل سياس نيز به ھای درونی و بيرونی، و دليل نارضايتی دليل معلق ماندن دولت، به جامعۀ اسرائيل بهخالصه 

وقفه به  درپی، حمالت بی ھای پی بيکارسازی ھای شغلی، به جامعه از جمله ايجاد ناامنی» نتانياھو«تعرضی دولت 

» نتانياھو«طرف  از يک. تری سوق دھد ِمسير لغزنده و شکننده اسرائيل را به ت حاکمۀأيھا ھ ھا و نظاير اين فلسطينی

گيری از قدرت نيست  کناره رغم ناتوانی در تشکيل کابنيۀ ائتالفی حاضر به فقدان آرای الزمۀ پارلمانی، و علی رغم علی

از جامعۀ  داری، در صدد رھيافت طبقۀ سرمايه   منافعھای مطابق با ھای مخالف با رايزنی ديگر جناح و از طرف

ِبا اين اوصاف جنگ و بمباران غزه در بستر. اند زدۀ اسرائيل ُبحران  و تضادھای] دار غال ادامهيعنی اش[ِسياست پيشين   ِ

ھای  امپرياليستی، و نيز چپ ھای ھای ژورناليست سرائی ت حاکمه شکل گرفته است و خارج از داستانأيِدرونی ھ

ِمحروم فسلطين، علل اصلی حمله به غزه، به  ھای توده  ظاھر مدافع به  به خاک اسرائيل» حماس«ھای  نیپرا اکت رِ

ھا از سرزمين  فلسطينی انۀ دولت اسرائيل در بيرون راندن کاملگر ھای اشغال گردد و وابسته به سياست برنمی

ِگوئی به بحران احاطه شدۀ ھ ُشان و نيز در پاسخ مادری    .حاکمۀ اسرائيل است تأيُ

ھای  سياست ، در خدمت به»جھاد اسالمی«چون   ھم ای مانند ديگر نيروھای وابستهه ب» حماس«نماند که  ه ناگفتهيشدر حا

دست نيروھا ھستند و  ِامپرياليستی مولد اين ھای بزرگ چراکه قدرت. ھا در منطقۀ خاورميانه ھست نگی امپرياليستج

ھا به  ھای جنگی و سودجويانۀ امپرياليست ِ سوپاپ اطمينان سياستۀاز جمل اند که ھا، در عمل به اثبات رسانده ھمۀ آن

ِربطی با منافع و با خواست مردم محروم منطقه واند که ھيچ  نيز به اثبات رسانده آيند؛ حساب می ھا  ويژه فلسطينیه ب ِ

حال ھزاران زن و مرد، پير و  آيند و تابه  می- و   آمده-شان به حساب  ھای جنگی ِمردم از ديد آنان، سپر سياست. ندارند

ھای مدرن،  ح  و بمب، سالاکترھا تھيۀ صدھا  عالوه بر اين. اند کرده شان انتھای ِجوان و کودک را قربانی مطامع بی

ھای  دولت المللی و ديگر مداران بين به قدرت» حماس«ھا، چيزی جز علقه و تعلق  لجستيکی و نظاير اين تغذيۀ مالی و

ِاسرائيل بحق در بمباران غزه است و نه  ِبنابراين نه دولت. چون نظام جمھوری اسالمی نيست ای ھم گر و وابسته سرکوب
ِحافظ جان کودکان فلسطينی ويژهه ديده و ب ھای ستم يبان تودهحامی و پشت» حماس« ی ِدر حقيقت مدت طوالني. باشد  میِ

» حماس« چون ای ھم ھای وابسته ِمردم فلسطين در چنبرۀ دولت غاصب اسرائيل و ديگر دار و دسته ِکه سرزمين و است

سوز، تخريب ھزاران خانه و  جنگ خانمان تحميل صدھا. دان ھای بسيار کالنی داده حال ھزينه اند و تابه و امثالھم گير کرده

   .ھا تودۀ فلسطينی دارد ِشان، حکايت از زير پا گداشتن حقوق ميليون مادری ھا توده از سرزمين کاشانه و آوارگی ميليون

ھای  و زيرساخت اندازند جنگ براه میشان  وارنگ ھای رنگ ھمراه دار و دسته که حاکمان کنونی به استآشکار شده 

ِتجاوز و تعدی و اشغال سرزمين بی ميان در اين. شان را پی گيرند کنند تا نيت پليد و شوم ُجامعه را نابود می ترين  دفاع ِ

 رديدیتترين  ھای مسلح و ارتجاعی به حساب آمده و بدون کم و دار و دسته گران ھای اشغال ھا، از زمره سياست انسان

خدمت به زندگی  ِھای ارتجاعی، در خدمت به سالمتی جامعه و نيز در ھا و جنگ  ديگر بمبارانھم بمانند بمباران غزه

گيری  ھا وصل است و کار و بارشان پی باالئی ِزيراکه سر ھر دو سو، به. ِبھتر مردم محروم و کودکان فلسطينی نيست

   به متحدِمللاز . اند شان رزمين مادریھا از س و بيرون راندن فلسطينی ھا در منطقه ھای جنگی امپرياليست سياست
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َمخالف جنگ و کشت و کشتار کودکان گرفته تا دولت اصطالح يعنی امريکا،  اصطالح حامی مردم، ھای بزرگِ به َ

ھم با ھر رنگ و  ت حاکمۀ اسرائيل و آنأيسرزمين فلسطين توسط ھِاشغال   لمان، فرانسه و ھمه و ھمه، مدافعاانگلستان، 

وليت ؤمس ديده و کودکان فلسطينی ندارند و در مقابل ھای ستم وليتی در قبال جان تودهؤترين مس کم ھا  ھمۀ دولت.اند لباس

ُعلت بوده است که  مگر بی. اند داده شان قرار ھای سرمايه را در سر لوحۀ وظايف حفظ جان خبرنگاران و ژورناليست

اند و  رون، جانسون، مرکل و ديگر حاميان سرمايه به صف شدهبايدن، مک بعد از حمالت پياپی دولت اسرائيل به غزه،

ًاز حمله، به بعضا  ُعلت بوده است که قبل اند؟ مگر بی ش برخاستهاسرائيل مبنی بر دفاع از سرزميندولت  به حمايت از

 در اين بين اند و را سر داده» روزنامه نگاران امنيت«مراکز خبری امپرياليستی، خبر از حفظ و حراست از جان و 

ھای مستقل از  امنيت و سالمت روزنامه نگاران و رسانه«: گويد ھا می اسرائيلی گوی کاخ سفيد، به ُ، سخن»جن ساکی«

ِبرای حفظ جان  ی که دولت اسرائيل،"مستقل "ھای ھا و رسانه يعنی ھمان مکان! »ھاست وليتؤمس ترين اصلی
 و بعد از آن ساختمان را به تلی از خاک تبديل  مطلع را بمباران آنانچندين ساعت قبل از  ھای امپرياليستی ژورناليست

   !کند می

ً خالف بعضا نظرات طرح شده بايد گفت که حل معضل فلسطين صرفا و صرفا دروختم موضوع  ً ً رسميت شناختن ه ب ِ

ُل اصلی در بحران معضل و عل. بدانان نيست ھا و ديگر نھادھای وابسته ھا از سوی امپرياليست سرزمين فلسطينی ِ
طور مثال عراق، افغانستان،  به. خاورميانه را احاطه کرده است خصوص منطقۀه ِست که جھان کنونی و ب ساختاری

ھا  ھمۀ آن ھاست که اند، ولی دھه ی با زبان و با فرھنگ مستقلئھا  کشورھا و سرزمينۀغيره از جمل ، سوريه، يمن واليبي

ھا  رفت آن اندازی از برون ترين چشم کم اند و متأسفانه سوز امپرياليستی ھای خانمان ھا و جنگ در حلقۀ مناسبات، سياست

ِ سياسی، فرھنگی و نظامی جھان سرمايه- ِساختار اقتصادی  ھا در زير و رو کردن پس عالج ھمۀ آن. نيست . داری است ِ

ِکامل سرزمين  شت که آزادی و رھائیکنار محکوميت جنايات ارتکابی اخير دولت اسرائيل بايد اشراف دا ازاينرو و در
خصوص با ورود به ه مناسبات امپرياليستی و ب گر اسرائيل تنھا با عبور از سيستم و ِفلسطين از دست دولت اشغال

  .پذير است ممکن ھا تر و متعلق به پائينی مناسبات نوين

  ٢٠١٢ مه ١٧
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