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  سربلند

٠١.٠۶.١٠  
  

  اين جنايت ھم فراموش خواھد شد
  

ام و تل عقئيل ھمواره با اولين بار نيست که شاھد جناياتی اينچنينی از يک کشور اشغالگر ھستيم که تاريخ اسرا
اين دولت کوچک در عمر کوتاه خود آنقدر کشتار کرده که نوشتن تاريخ آن به .  و چپاول گره خورده استئیزورگو

 که ھميشه مورد حمايت قرار گرفته و در بھترين حالتش منجر به صدور ئیکشتارھا. يک کتاب قطور نيازمند است
ل کماکان به راھش ادامه داد چون او خود ئياما اسرا. يک قطعنامه اعتراضی بی بو و بی خاصيت جامعه جھانی شده

  . حاميش است" جھانیۀاراد"بھتر ميفھمد که 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شيانه حپيش شاھد حمله ودوسال . اندی پيش بود که شاھد قتل عام گسترده مردم محروم بدبخت غزه بوديم و يکسال 
ھمه . خونين به کارنامه آن رژيم آدمکش اضافه شداش به لبنان بوديم و ھمينطور سالھا گذشت و ھر سال يک برگ 

ه آنھا فراموش شدند و چرا بايد اين يکی فراموش نشود که حافظه جھان در اينگونه موارد ھميشه به فراموشی عالق
  .مند است

 روزی خود با ريختن ، صاحب دمکراسی از ياد ميبريم که مدعی سروری جھان و. ما خيلی زود فراموش ميکنيم
ما از ياد ميبريم که نيروھای ناتو به . ای اتمی اش يکی از بزرگترين نسل کشی ھای تاريخ بشريت را رقم زدبمب ھ

ه برای ي خيرۀسسؤ که صاحب زنان و مردان ادکلون زده و سگھای زيبا و ھزاران مئیرھبری کشورھای اروپا
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 بتوانند آن را ترميم هيد است تا پنجاه سال آيندقورباقه ھا و گربه ھا ھستند چنان يوگسالوی را بمب باران کردند که بع
ما از ياد ميبريم که سرور جھان سه شبانه روز عراق را به زير بمباران ھای خود له کرد و در دوره . کنند

 ئیدولتھای رھا"ما از ياد ميبريم . صدام مرتکب شده بود را انجام داد حضورش در عراق صد برابر جناياتی که
 باال  شدهن را به توبره بستند و شمارشگر مرگ و مير را به ده ھا برابر حکومت طالبان تبديل افغانستا"بخشی
و پنير و نھا فقط تصاوير آسيابھای بادی آما مثل آب خوردن فراموش ميکنيم که فرانسه وھلند و بلژيک که از . بردند

ندرت سن ه  که بيش از بيست سال است ب بر سر رواندا و نيجريه آوردندئیش را ميشناسيم چنان بالگاوھای فربھ
 به باالی سی سال برسد که تا قبل از آن در يکی از درگيرھای قومی که اين سه کشور دامن زننده آن ھستند  مردی

  .خواھند مرد
خيلی زودتر از آنچيزی که فکرش را بکنيم . ل به کاروان حامل غذا و دارو ھم فراموش خواھد شدئيحمله اسرا

  . و کماکان اينان ھمان منجيان صلح و بشردوستی با زنان و مردان زيبا خواھند ماندشدھدفراموش خوا
. ماجرای اصلی فرھنگسازی منحطی است که به اينان مجوز اينگونه جنايات را ميدھد. اما اين ھمه ماجرا نيست

. ه و ارتجاعی فوران ميزند در ميان ملل عقب ماندًافکار عمومی که معموال. افکار عمومی است که حمايتش ميکنند
  .ايران. ملتی مانند ھموطنان خودم

. از زمان انتشار اين خبر سايتھای اجتماعی نظير فيس بوک و تويتر و غيره مملو از انعکاس نظرات ھموطنانم شده
زه کاری که يکسال پيش ھم در بمبارنھای غ. ھموطنان من با لذت و شعف شاھد اين جنايت ھستند و حمايتش ميکنند

دگر ئيأآنھا ھر بھانه ای را ميتراشند تا ت. ل حق ميدھندئيھزاران کامنت و نظر منتشر شده که به اسرا. کرده بودند
مراتب ه خصوص قشرجوانش به ت ندارم اما واقعيت اينجاست که ملت من بءآکاری به استثنا. ل باشندئياقدامات اسرا

  .عقب مانده تر از نسلھای پيشينشان ھستند
چھره ھای از ه يکسال پيش در حمايت از جالدان و رھبران خون آشامی به نام جنبش سبز درآمدند و امروز نسلی ک

 ارزش ندارد و ۶٧نسلی که پشيزی برايش کشتار . فاسد و چپاولگری مانند رفسنجانی اسطوره مقاومت ميسازند
قاتل ترين و کثيفترين و خونريزترين چھره ھای ھمان نظام را مورد برای نشان دادن ضديتش با احمدی نژاد اما 

  .حمايت قرار داده و از آنھا اسطوره دمکراسی و برابری ميسازد
حاال از چنين ملتی ميتوان انتظار برخورد درست و انسانی داشت؟ ملتی که بزرگترين تبليغات تلويزيونی اش يا 

 و اعتياد و قتل و ءاز کشوری که در فحشا!.  کننده آلت تناسلی مردانداروی ترک اعتياد است و يا کرم ھای چاق
 حتی بفھمند موضوع ًميتوان انتظار داشت که اصوالآيا دزدی و جنايت به سرآمد ھمه کشورھای جھان تبديل شده 

  انسانی چيست؟
قتی برای گرفتن يک د ونچه انتظاری از ھموطنانم ميرود که معنی اشغالگری و درد اسارت در خاک خود را بفھم

 حاضر ھست خود و ھمه کس و کارش را بفروشد؟ چگونه ميتوان از ملتی که معنی خانه را نميفھمد ئیويزای اروپا
و حاضر است با لذت شاھد بمبارانش باشد انتظار داشت که از ملت مظلوم و محرومی دفاع کنند که ھشتاد سال در 

  .خانه خود پاره پاره شدند
نه غزه نه "شعار درست . در حالی که خودشان ميدانند دروغ ميگويند  "ه نه لبنان جانم فدای ايراننه غز"ميگويند 

توان درک کرد که ملتی برای تحريم خود جشن بگيرد؟ يموگرنه چگونه . !" لبنان نه ايران جانم فدای خودم است
ه انتظاری ميتوان داشت از ملتی که چگونه ميتوان درک کرد که ملتی در آرزوی رسيدن بمبھای آزاديبخش باشد؟ چ

دنبال سند و مدرکی برای دستگاه ھای جاسوسی خارجی باشد؟ اين انتظار عبث و بيھوده ه شب و روز در خيابانھا ب
  .است
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ملت من محکومند به اينکه ھمانند سراسر تاريخش پذيرای فاسد ترين حکومتھای بشری باشند که اين حکومتھا را 
  .با تاريخ و کتاب و از خود بيگانه اند. نديشيدنديچگاه انسانی نيچون ھ. د ميسازندخو

چرا که فراموشی کم ھزينه ترين راه برايمان است که ھرگونه . ل ھم فراموش خواھد شدئيجنايت وحشيانه اخير اسرا
  .م را بريزد که ھرگز نداشتيئیمھوری اسالمی متھم کرده و آبروجاند ما را به ھواداری از حماس و اظھار نظر ميتو

  

  :يادداشت
اليزم و ارتجاع  ه از جانب امپري د الي شار چن ر ف اين درست است که مردم ايران وافغانستان و ساير کشورھائيکه زي

 گذشته از آنکه دست به دامن ھر ،قرار دارند به مثابه يک عکس العمل و ابراز انزجار از حاکميت ھای موجود شان
ر ند، دراز می نماي" منجی نمای کاذبی" ا ب انزجار و نفرت چنان چشمان شان را کور می نمايد که حتا در قضاوت ھ

د  ا می گذارن ادوجدان تاريخی و انسانی خويش نيز پ ز از ي ه ديگر را ني د يک نکت ردم مگر نباي ن م ام اي ه تم رد ک  ب
دمحصول شراي ه ان رورش يافت ه در آن پ د ک ی ان اعی، سياسی و فرھنگي صادی ، اجتم ا د. ط اقت تن اوضاعی آنھ ر م

د و از طرف ديگر، نيروھای  ته ان رار داش بزرگ شده اند که از يکطرف زير ساطور رژيم ھای جنايتکار خويش ق
د  ناخت و ظايف شان فاصله دارن انقالبی که بتواند آنھا را در مکتب مبارزه انقالبی پرورش سالم دھد فرسنگھا از ش

 و توده ھای مليونی يک کشور توأم با به اصطالح عه شکل می گيرداينجاست که فاج. تا چه رسد به انجام آن وظايف
  .روشنفکر نماھای وی دشمن خونخوار را به جای نجات دھنده تکريم می نمايند

ه درک  ع ب ان جوام ما را اعتقاد بر آن است که چنين حالتی فقط تا زمانی می تواند ادامه بيابد که نيروھای انقالبی ھم
دو به عمل در آوردن وظ ق بيابن اھد خيانت آشکار. ايف تاريخی شان توفي ان در نتيجه ھر زمانيکه ش ا پنھ ه و ي  کتل

دان ئھا الت من ه رس ذيريم ک د بپ رديم باي ی از باشندگان اين ويا آن کشور به منافع طبقاتی، ملی و يا انسانی شان می گ
نار انتقاد از چنين عکس العمل ھای سخيفی، نيز نتوانسته اند رسالت شان را به درستی انجام دھند و بايد کوشيد در ک

  .تالش خويش را جھت تجديد تربيت توده ھا فزونی بخشيد
 AA-AA اداره پورتال                                                         


