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   باویعبدهللا
  ٢٠١۴ جوالی ٢٣

  

 !بقای اسرائيل به جنايت وابسته است 
  

در . کند  نوار غزه، اسرائيل خود را برای حمله زمينی به آن جا آماده میئیاکنون پس از چندين روز بمباران ھوا

اند و تعداد کشته  ھای خود را در شمال نوار غزه ترک کرده ه ھفتاد ھزار فلسطينی خانهپی اين حمالت نزديک ب

اسرائيل در جريان اين . ھا غيرنظامی بوده اند شدگان به بيش از دويست نفر رسيده که نزديک به ھشتاد درصد آن

 را مورد ئیآن ھا مکان ھا. حمالت که يک ترور واقعی عليه خلق فلسطين است از ھيچ قساوتی کوتاھی نکرده است

ھای مسکونی، مراکز مراقبت از معلولين، بيمارستان و  اند که اھداف نظامی نبوده بلکه بيشتر خانه حمله قرار داده

حتی در گزارشاتی که . در پی اين حمالت وضعيت دشواری در غزه ايجاد شده است. ساختمان ھای اداری بوده اند

 بيانگر تمامی حقيقت نيست يادآوری شده است که آب آشاميدنی در آن جا به مواد از سوی سازمان ملل منتشر شده و

ل عليه خلق فلسطين را بيان ئيسرطان زا آلوده شده است که اين امر خود گوشه ای از جنايات جنگی اخير دولت اسرا

  .می کند

ربودن و قتل سه جوان يھودی ، و يا  پرانی حماس و ھم چنين راکتھا ادعا می کنند که اين حمالت به دليل  اسرائيلی

 اسرائيل بيش از شصت سال است که  اما واقعيت اين است که. اين کشور صورت می گيرد" تضمين امنيت"برای 

 اين ۀو در ھم خلق فلسطين را مورد حمله قرار داده و در جريان اين تھاجم وحشيانه ملتی را از سرزمين خود رانده 

اما، اين جنگ، جنگ اسرائيل . ای احتياج نداشته است  ھرگز به دليل و بھانه دم فلسطينسال ھا ھم برای سرکوب مر

زنند، بلکه اين جنگ،  با حماس نيست که امپرياليسم و بلندگوھای در خدمت او روز و شب اين دروغ را جار می

نايت کارانه و تروريستی  سياست تجاوزگرانه اسرائيل است و تا فلسطينی زنده است دولت اسرائيل ھمچنان جۀادام

  .عمل خواھد کرد

ھا به اسرائيل و حق اسرائيل در   حمالت فلسطينیۀاين روزھا بلندگوھای امپرياليستی و صھيونيستی بيشرمانه در بار

دفاع از خود سخن می گويند ولی ھر انسان شرافتمندی با کمترين اطالعی می داند که آن که مورد تجاوز قرار 

ش نيز تحت نام تروريسم از سوی ن است که حال حتی حق دفاعين خود رانده شده خلق فلسطيگرفته و از سرزم

بنابراين بايد ديد که چرا اسرائيل چنين وحشيانه وارد ميدان شده است و به واقع   .تروريسم دولتی محکوم می شود

که ارتش اسرائيل جنايت می کند   و چرا امپرياليست ھا در حالی چه سياستی در پشت اين ھمه جنايت نھفته است

  .برايش ھورا می کشند و از حق دفاعش دم می زنند
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 آشکار است که بھانه ھائی که اسرائيل برای حمله به مردم فلسطين در غزه عنوان ،برای ھر انسانی با کمی تعمق

بايد در نظر گرفت . ريزدکرده است نمی تواند توجيه گر اين ھمه بمبی باشد که اين دولت جنايتکار بر سر مردم می 

برای .  بقا نبوده و نيستۀ ھرگز قادر به ادامامريکاکه دولت اسرائيل بدون کمک ھای مالی و نظامی امپرياليسم 

ھا باعث ايجاد چنين اعمال جنايت کارانه از طرف  ھمين عالوه بر مسايلی که در رابطه بين اسرائيل و فلسطينی

 دست ۀسازمان آزادی بخش فلسطين و حماس که اين يکی خودش ساختاتحاد " خطر" نظير –اسرائيل شده 

 اين دولت جنايتکار در جھت سياست ھای امپرياليسم -امپرياليسم برای جلوگيری از رشد نيروھای انقالبی می باشد 

 که ايجاد بحران در منطقه است نيز ھم چون ھميشه انجام وظيفه کرده و در جھت بحرانی کردن ھر چه امريکا

بنابراين، اين حمالت را بايد در چارچوب تحوالتی که در خاورميانه اتفاق .  خود می کوشدۀبيشتر منطقه به نوب

ھا   ھم تلفاتی به بار نمی آورد و خود اسرائيلی که اکثراً راکت پرتاب چند نه اين که مثالً . افتد نيز در نظر گرفت می

. ا در روی ھوا نابود می کند، دليل چنين حمالتی قلمداد کرد ھا رراکتاين " گنبد آھنين شان"ھم مدعی اند که 

شود و امپرياليسم به اين بحران   بحران نامبرده میۀ خاورميانه به عنوان منطقۀواقعيت اين است که اکنون از منطق

ن که يکی از منابع سودآور برای امپرياليسم است حفظ شود و اسرائيل در حفظ اي" خطر جنگ"احتياج دارد تا 

ش وابسته به پيشبرد سياست ھای امپرياليستی تچرا که موجودي. کند وضعيت با تمام وجود به امپرياليسم خدمت می

تقويت نيروھای بسيار ارتجاعی در سوريه و عراق، جھت پيشبرد سياست امپرياليسم در اين کشورھا و کمک . است

  .دولت تروريست استاين ۀ  مرتجع بارزانی از سياست ھای شناخته شدۀبه دارو دست

در موقعيت و وضعيت کنونی اين وظيفه بر دوش سازمان ھای انقالبی است که ضمن دفاع از آرمان ھای انقالبی 

ھا توضيح داده و در افشای سياست  خلق فلسطين، سياست ھای دولت صھيونيستی و تروريست اسرائيل را برای توده

  .ر چه بيشتر بکوشندھای اين دولت در خدمتگزاری به امپرياليسم، ھ

  !اش مرگ بر امپرياليسم و سگ ھای زنجيری

  ٢٠١۴جوالی 

 

 


