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  شيری. م. ا

  ٢٠١۴ جوالی ٢٧
 

نوشتارحاضر بيش از ھفت سال قبل تنظيم شده، اما با توجه به تکرار چرخۀ توليد نسل کشی فلسطينيان در خانۀ 

 دست نيروھای امپرياليسم جھانی و خود و کشتارھای جنون آميز مردم منطقۀ خاورميانه و ساير کشورھا به

 . صھيونيسم بين الملل، موضوعيت خود را حفظ کرده، مجدداً منتشر می شود

  شيری

٠۴/٠۵/١٣٩٣  

  !نيل تا فرات، از افسانه تا واقعيت از
 شيری. م. ا

 ١٣٨٦ ⁄٣ ⁄ ٢٧   

 بالفور، گام ۀ مفاد معاھددر اراضی حدفاصل رود نيل تا فرات، در پی اجرای» سرزمين بزرگ قوم يھود «ۀآيا افسان

  به گام تحقق می يابد؟

 سياستگزاران امپرياليسم انگليس، يعنی تغيير ۀ خبيثانۀحاصل ايد  بالفور، متعاقب جنگ اول جھانی، ١٩١٧ۀ معاھد

 مبارزات ملی در ۀمنظور مقابله با رشد فزاينده تاکـتيک استعمار انگليس و حفظ پايگاھھای خود در مستعمرات ب

 منفور، يھوديان کشورھای مختلف جھان را به سرزمينھای ۀبر اساس اين معاھد. دت، طرح و اجراء شدبلند م

 بزرگ بشری، بعد از اشغال ۀتجھيز و تسليح کردند و بدين سان، دومين فاجع. اعراب فلسطين کوچاندند

  .ب شدندمريکای شمالی، قتل عام مردم آن و تشکيل دولت مھاجرين امريکا را مرتکاسرزمينھای 

در پی .  فـلسطينی را به قتل رساندند٣٨۵ خود، ۀ، در اولين تھاجم مسلحان١٩٢٨ن صھيونيست، در سال امھاجر

صدھا ھزار نفر . ، موج کشتار و بيرون راندن اعراب، به اوج خود رسيد١٩٩٤٨تشکيل دولت صھيونيست در سال 

تراف کميسون امور پناھندگان سازمان ملل متحد، اين به اع. فلسطينی يا کشته شدند و يا از خاک خويش رانده شدند

. البته، اين ادعای کميسون امور پناھندگان سازمان ملل متحد دروغی بيش نيست.  تاريخ بشری بودۀبزرگترين فاجع

دست صھيونيستھا و بعد از آن، تشکيل تجمعگاه ه  تاريخ بشری تا نسل کشی فلسطينيان بۀزيرا، بزرگترين فاجع

    .ستامريکا بود و ا بين المللی، کشور جعلی ۀان سازمانيافتجنايتکار
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 سينا، بلنديھای ۀ، دولت صھيونيستی اسرائيل، با حمايت پدرانش، با اشغال شبه جزير١٩٦٧ سال جوندر جنگ 

کشور اسرائيل به . جوالن و ساحل غربی رود اردن، وسعت اراضی تحت اشغال خود را تا سه برابر افزايش داد

  .مريکا و انگليس، تا کنون فاقد مرزھای مشخص بين المللی استاخش مشترک خاک عنوان ب

 قرن گذشته، تھاجمات برتری طلبانه ۀدنبال تغيير توازن قوای بين المللی به سود ارتجاع و امپرياليسم در آخرين دھه ب

 گرايشات ۀ سالھای اخير، با مشاھدويژه، طیه ب.  در آمدء نئوفاشيسم و نئوليبراليسم، با شدت به اجراۀو جھان گشايان

فريقا، آسيا و حتی اروپا، اين تھاجمات در خاورميانه، امريکای التين، بيداری ملل اضد استعماری ترقيخواھانه در 

  .خود گرفته حدت و شدت بی سابقه ای ب

 خاور ميانه سياسی در افغانستان، عراق و ديگر مناطق جنگی و رسوائی طرح - شکست نظامیۀامپرياليسم در ادام

تحليلگران بسياری، انفجارات انتحاری در . ی خود، به رذيل ترين و منفور ترين شيوه ھا و تاکتيکھا متوسل شدئ

منظور ه  درگيری ھای مذھبی بمراکز و اماکن تشيع و تسنن را از منفور ترين تاکتيکھای استعمارگران برای ايجاد

،  درمی آيد و امروزعمالً ءمريکا به اجراا انتحاريون ارتش مزدور ۀوسيله تقسيم کامل عراق ارزيابی می کـنند که ب

  .عراق، به سه کشورتقسيم شده است

ر جنوب ترور رفيق حريری، ھياھوی پيرامون آن و متھم ساختن سوريه در اين قـتل، استقرار نيروھای حافظ صلح د

به اين کشور، بمبارانھای سنگـين اردوگاھھای ) مريکا و انگليسا( اسرائيل ۀدنبال شکست تھاجم گسترده لبنان ب

مريکا به اين ارتش، ارتشی ا ارتش لبنان و ارسال کمکھای نظامی سريع ۀوسيله آوارگان فلسطينی بعد از چھل سال ب

ائی شليک نکرد و در نھايت، روند حوادث امروزی فلسطين،  اسرائيل، حتی يک تير ھوۀکه، در حمالت سال گذشت

  .امپريالسم دارد»  بزرگۀخاورميان«ھمه و ھمه نشان از اجرای سياست 

که، با محاصره و قطع کمکھا،  استعمارگران امپرياليسم، بعد از به قدرت رسيدن جنبش حماس در انتخابات، در حالی

تنھا دولت صھيونيست . سليح جنبش فتح، مبالغ ھنگفتی اختصاص دادند فلسطين گرسنگی می دھند، برای ت به مردم

ر برای تجھيز و تسليح نيروھای امنيتی جنبش فتح، در اختيار الاسرائيل، دشمن ديرين فلسطينيان، يک صد ميليون د

ه ب آن را ھمين کمکھا، حوادث امروزی فلسطين روی داد، که به جرأت می توان ۀمحمود عباس گذاشت و در ساي

بدين ترتيب، .  ساله اعراب اين سرزمين ارزيابی کرد٩٠ ھمان جنايات بيش از ۀ تکاملی در ادامۀمثابه مرحل

ل فتح و حماس تقسيم و مجزا و متخاصم تحت کـنترسرزمينھای خود گردان فلسطين نيز، در واقع به دو بخش کامالً 

ادث لبنان، زمينه سازی برای دخالت نظامی در  عراق، فلسطين، حوۀ اين حوادث، تقسيم و تجزيمۀشده است و ھ

امپرياليسم، برای واقعيت » نداز و حکومت کنتفرقه بي«ۀ  سياست کھن سوريه و ايران، نمی تواند مفھومی جز اجرای

  .باشد» از نيل تا فرات«بخشيدن به رؤيای صھيونيستی 

ويژه، مقاومت مردمی در مقابل تجاوزات و  هويژه در داخل فلسطين، به روند حوادث و رويدادھای امروز منطقه، ب

، »سرزمين بزرگ قوم يھود «ۀ صھيونيستی، نشان از آن دارد که افسان- جنايات جنون آميز رژيمھای غربی

  .ھمچنان افسانه باقی خواھد ماند

 


