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 ابتیيژن نيب
                                                            ٢٠١۴ اگست ٠٣ 
  

  ، شکوه مقاومت مسلحانه" دولت يھود"بن بست 
  

 زخمی و ٨٠٠٠ کشته و١۵٠٠ نزديک به . خود را پشت سر می گذاردۀجنايت عليه بشريت درغزه چھارمين ھفت

يک از خواستھای پليدش دست نيافته  رژيم کودک کش اما ، ھنوزبه ھيچ.  که به تماشا نشسته استئیمجروح و دنيا

" متمدن" قداره بندان ۀمقاومت مشروع مسلحانه در ارض فلسطين موفق می شود که آرام آرام نقاب از چھر. است

. را بر صورتکھای متقلبشان تف کند" حقوق بشر "ئی کذاۀگ آن برکشيده و اعالميدولت جعلی و حاميان رنگارن

بيش ازسه ھفته است که ارتش . بيش از سه ھفته است که بر زن و مرد و پير و جوان فلسطين آتش می بارد

 نشده و البته اما موفق به شکستن کمر مقاومت مسلحانه. اشغالگر، ھدفدار و آگاھانه به کشتار کودکان اشتغال دارد

"  فلسطينألۀمس"و حاال .  سال موجوديت ننگينش ھم نشده است۶۴ھمانگونه که در طول . ھم که ھرگز نخواھد شد

  . قرار می گيرد" سياست جھانی" بار ديگر  فاتحانه  بر روی ميز  يک

و کشيده شود، تا ھمينجای  جنايات جنگی تا کجا ادامه يابد و روند اوضاع به کدامين سمت و سۀکه دامن مستقل از آن

دستاورد آن درغزه  تنھا خانه ھای . کار بی ترديد دولت صھيونيستی متحمل يک شکست خفت بار ديگرگرديده است

اشته می شود و ذخون کودکان فلسطينی است که درمقابل چشمان جھان خوابزده به نمايش گه ويران و اجساد غرقه ب

 ۀآری اين کودکان ھستند که با پيکرھای َجرحه َجرح. ه را تحريک می کندته مانده ھای وجدانھای جوامع مسخ شد

ھمين خانه ھای ويران و کودکان به خاک و خون افتاده اند که با .  انسانی را می پردازندۀخود بھای بيداری جامع

رنگ را يکی ارا در سراسر جھان پنبه می کنند و توطئه ھای رنگ" مافيای يھود"شان تمامی رشته ھای  معصوميت

 سکوت به ۀتوطئ. شود به باال کشانده می" کف خيابان"نفرت به حق انسانھا از. پس از ديگری درھم می شکنند

  . ی را به واکنش و عقب نشينی  وادار می کندئشکست می انجامد و ھرروز بيشتر مافيای رسانه 

ست ، صھيونيستھا مدام به زانوی خود شليک در اين گير وداری  که ھرگونه عقالنيتی دولت اسرائيل را ترک گفته ا

 سازمان ملل ۀکفاف نمی کند ، پناھندگان به يک مدرس"  شعاعيه"بمباران مستمر مردم غيرنظامی و کشتار. می کنند

ش ادامه دارد که  پارک محل بازی  اھنوز بھت و حيرت حاميان داخلی و بين المللی. را به خاک و خون می کشد

فقط . کشد و ده ھا نفر ديگر را زخمی می کند ر می دھد و ده ھا کودک را به خاک و خون میبچه ھا را ھدف قرا

دنبال آن باز ه يگانه نيروگاه برق غزه درھم کوبيده می شود و ب. آمار کشتگان يک شب  از مرز يکصد نفر می گذرد

 سازمان ملل متحد در ۀی کشد که نمايندکار بدانجا م.  ديگر با پرچم ملل متحد را آگاھانه بمباران می کنندۀيک مدرس
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ل خود را از دست داده  و ھای ومقابل دوربين تلويزيون در گزارش ماجرا ، از اين ھمه سبعيت و وحشيگری کنتر

  . ھای گريه می کند

جز و بيچارگی سازمان  عۀ ملل متحد ، جدای از برانگيختگی وجدان انسانی او اما ، نشانۀاشگ ريزان نمايند

او می گويد که بيش از ھفده بارمختصات . ست که آلت فعلی در معادالت قدرت جھانی بيش نيستا نيز مطبوعش

محلمان را به دولت و ارتش اسرائيل گزارش کرده بوديم اما آنان پشيزی ارزش برای قوانين و مقررات بين المللی 

 مظلوم ۀسالح از رو ، جای سياست مزوران به قواعد بازی جھانی و بستن ئیبه ھر تقدير ، بی اعتنا. قائل نيستند

توان موشکی . دولت حرامزده مستمر به پای خود شليک می کند.   و صلح طلبی دروغين نشسته استئینما

عکس خالف گذشته اينبار تمامی خاک اصلی نيروی اشغالگر در ه ب. نيروھای مقاومت در غزه اما نشکسته است

  .تيررس قرار دارد

آخرين تھاجم به غزه درسال . ر آغاز با طرح  و نقشه ای به ظاھر عاقالنه آغاز کرده بودندبازھای اسرائيلی د

 اً دوراول خود را به پايان رسانيده و ديکتاتورھا ظاھر" بھار عرب"وقوع پيوسته بود که ه  در شرايطی ب٢٠١٢

مده و آنس حماس برسرکار از يکسو درمصر دولت اخوان المسلمين ھمج.  زباله دانی تاريخ گرديده بودندۀروان

 تنھا راه تنفس غزه باز گرديده و از سوی ديگر رابطه رژيم جمھوری اسالمی ھم با حماس ۀگذرگاه رفح به مثاب

  .  روز بيشتر به درازا نمی انجامد٨تھاجم ، . حسنه بود

آفريقا  گسترش درھمه جای خاورميانه و شمال "  بزرگۀطرح خاورميان"دوسال بعد اما جھنم دست پخت طراحان 

ويژه عراق و ه تمامی کشورھای عضو ائتالف راديکال سابق عربی عليه اسرائيل و توافقات کمپ ديويد ب. می يابد

درمصر دولت .  نئوکانھا در شرايط يک جنگ داخلی تمام عيار قرار دارندئی به برکت دمکراسی اھدااسوريه و ليبي

ا يک انقالب مخملی بر سر کار آمده نيز جای خود را در يک اخوان المسلمين که خود ب" منتخب"مرتجع ولی 

  . نرال ھمدست اسرائيل واگذار کرده استج به دولت کودتاگر اً انقالب مخملی ديگر قھ

. گذرگاه رفح  بار ديگر بسته شده  و غزه به گونه ای بالفعل به بزرگترين زندان سرباز در جھان مبدل گرديده است

فرصتی .  غزه و جنبش حماس در شرايط محاصره و يک ايزوالسيون کم نظير قرار دارنددر يک کالم تمامی نوار

بھترين زمان برای جنايت عليه بشريت ، زمانی است که افکارعمومی و . از اين بھتر برای اشغالگر متصور نيست

از محل جنايت ، ورتر ی جھان با آغاز مسابقات جام جھانی فوتبال در دوردستھا وھزاران کيلومتر دئسيستم رسانه 

تصور راسيستھای اسرائيلی و حاميان بين المللی آن اين است که در ظرف چند روز و در . ستادر برزيل متمرکز 

 ائتالف تاريخی الفتح ـ ۀی  کار مقاومت درغزه تمام  و به تبع آنھم فاتحئيک سکوت مرگبار ديپلماتيک و رسانه 

 جوالیھفتم .  حساب ھمه چيز شده استاً ظاھر.  نيز خوانده خواھد شدحماس يعنی ھمان کابوس دولت حرامزاده 

ويژگی اين تھاجم در عدم تناسب مطلق ميان . اسرائيل به نوارغزه کليد می خورد" خرد کننده "ئی، تھاجم ھوا٢٠١۴

، راکت ل باتانک درمقابله با تير وکمان ، ھواپيما درتقاب. کنش نيروی غيرخودی و واکنش نيرويھای خودی می باشد

  ! حيوانات درنده و تيز دندان در برابرانسان تنھای دست بسته و پای در زنجيرۀگل

 defenseاشاره ای گذرا به يک سند طبقه بندی شده تحت عنوان "  بزرگۀطرح خاورميان"سالھا پيش در بررسی 

policy planningمبر، توسط برخی  سپت١١ی ازشعبده بازداشتم که مدتھا پيش " است دفاعیيطراحی س"  به معنی

جھان "ژیيستراتصراحت ه دراين سند ب. ارائه شده بودامريکا ۀت حاکمأيازنظريه پردازان صھيونيست به نخبگان ھ

ژی مذکور و ابزار يسترات تحقق وه ھایيگاه اياالت متحده به مثابه تنھا ابرقدرت موجود و شيو نقش و جا" تک قطبی

ر يتصو. ده شده بودير کشي ، به تصو owerwhelming power"قدرت خردکننده"عنی اتکاء بی حد و مرز به يآن 
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ھدف :" سند آمده بود ۀدر مقدم" !  پادگانی تا دندان مسلح ، بر باالی تپه و مسلط برشھر "ۀگانه به مثابيابرقدرتی 

 قبلی شوروی  در ھر ديدی از نوع تھديجاد تھديد که قادر به ايب جديک رقي از ظھور ریيشگيپاول عبارت است از 

 ، ھم کنش نيروی غير خودی طراحی گرديد و ھم ٢٠٠١مبر  سپت١١ و بدينگونه بود که در ."نقطه ازجھان باشد 

قربانيان مرکز تجارت جھانی در مقابل به خاک و خون .  نامتناسب نيرويھای خودیاً و مطلق" خرد کننده"واکنش 

  .  و جنايتی که تا امروز ھمچنان ادامه داردکشيده شدن عراق و افغانستان و خط مستمر خون

يعنی ھمان راھکار راسيستھای اشغالگری که در قرن بيست و يکم و در عصر " قدرت نظامی خردکننده"آری ، 

انفجار اطالعاتی مذبوحانه می کوشند به کودک کشی ، به نسل کشی ، به جنايت عليه بشريت و به جنايت جنگی ، 

ھمان راھکاری که بيش از شصت سال است که عليه يک خلق . اظت از دمکراسی بپوشانندلباس دفاع از خود و حف

کار گرفته شده  و ھيچ دستاوردی جز نفرت ه  باً محروم که گناھی جز دفاع از خانه و سرزمين خود ندارد ، مستمر

 جنايتکار يھود و ۀسرماي! عجبا .  نداشته است،روز افزون جھانی نسبت به ھرآنچه که نشان از يھوديت داشته باشد

وليت آن خواه و ناخواه متوجه ؤدرت است مرتکب جرم می شود اما مسمافيای صھيونيستی که تنھا خدايش پول و ق

. پا خيزنده که در مقابل اين بدسگالی بی مانند ب مگر آن! مجازات محتوم اين جنايات نيز.  يھودی استۀتماميت جامع

ابل اين نسل کشی آشکار در مقابل چشمان بشريت مسخ شده ھمکاری مستقيم در حمايت به جای خود ، سکوت در مق

  .  جنايت است

داشتم می گفتم که قاتالن قوم برگزيده چنين می پنداشتند که درشرايط ايزوالسيون کامل غزه و تمرکز خبری و 

ی خردکننده ، حماس يکه و تنھا ی  دنيا  بر مسابقات جام جھانی فوتبال می توان  با وارد کردن ضربات نظامئرسانه 

 انقالبی فتح به سازش و تسليم کشانيده شود و اً را چنان به نقطه ضعف و اضمحالل کشانيد که يا ھمچون جريان سابق

رو ه ن بيايد که دولت آشتی ملی و ائتالف با ارزش حماس ـ فتح  با شکست روبئي کفه اش آنقدر پاءيا در تعادل قوا

  .واقعيت نپيوسته اين توھم اما ب. شده و از ھم بپاشد

ی جديدی بود که از چشم و گوش سيستم اطالعاتی اسرائيل راکتاولين شوکی که حماس وارد می کند رو کردن توان 

 غربی ۀجاسوسان و خبرچينانی که بسادگی در ميان تشکيالت دولت خودگردان و کران. دور نگه داشته شده بوده ب

 از شانس چندانی اً ت ھرمی و ايدئولوژيک حماس و به تبع آن خاک غزه ، ظاھرجوالن می دھند درميان تشکيال

 نه تنھا موفق به خاموش کردن آتش حماس نمی شود بلکه ئینيروی ھوا" ۀقدرت خردکنند" .برخوردار نبوده اند

زمينھای اشغالی برای اولين بار تمام سر. نيز اينجا و آنجا به چالش کشيده می شود" گنبد آھنی" یراکتسيستم دفاع 

اينبار آندسته از . ھای حماس قرار می گيرندراکتتحت حاکميت رژيم صھيونيستی از تل آويو تا حيفا، در تيررس 

وجد می ه  تلويزيونھايشان بۀمردم اسرائيل که اکثريت شکننده ای از آنان از کشتار زن  و کودک در مقابل صفح

با بساط آجيل و شيرينی در مرزغزه مستقر کرده و به تماشای آتش آمدند، آن حيوان صفتانی که صندليھايشان را 

 تانکی فرياد شاديشان به آسمان سر می کشيد ، برای اولين بار وحشت ۀنشسته و با ھر بمبی و شليک ھر گلول! بازی

  . را اگرچه در ابعاد بسيار خرد ، حس می کنندراکتجنگ و آژيرخطر و رفتن به پناھگاه از ترس 

آتش حماس اما . ی جمع می گرددئ ديگری به پايان می رسد و بساط مافيای رسانه ۀمسابقات فوتبال ھم مثل ھر واقع

اينجا ديگر راه بازگشتی نيز . زهغدستاورد دولت حرامزاده چيزی نيست جز اجساد کودکان . ھمچنان ادامه دارد

 جز ورود به عمليات زمينی با تمامی تبعات آن يا دولت اسرائيل بايد شکست خود را بپذيرد و يا راھی. نيست

 ضد انسانی زندان ۀحماس بدرستی ، تنھا آتش بسی را می پذيرد که شامل برداشته شدن محاصر. متصور نيست
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 به ساکن می بايستی که ءاما اينجا ھم ابتدا. بازھای اسرائيل تصميم به عمليات زمينی می گيرند. بزرگ غزه باشد

  . ی دنيا بر نقطه ای ديگر قرار بگيردئز رسانه بار ديگر تمرک يک

ين ی اوکرالندی رواويژه ھه  و بئیيک ھواپيمای متعلق به مالزی حامل مسافران اروپا! ياری از غيب می رسد 

درست ھمزمان با اين . ين متمرکز می کند را تا مدتھا بر روی اوکراامريکاساقط می شود و فوکوس خبری اروپا و 

. ی وارد غزه می شود و نسل کشی مدرن آغاز می گرددئسرائيل درميان سکوت مطلق مافيای رسانه اتفاق ارتش ا

ين آفت زده  بر سب را در اوکرايھودی ن" پترو پاروشنکوی" ميلياردر خود يعنی ۀ جنايتکار يھود که نمايندۀسرماي

 را از روی غزه منحرف می کند و ھم فوکوس خبری. سرير قدرت نشانده است توسط او با يک تير دو نشان می زند

 يکی از پرجمعيت ترين کشورھای ۀمالزی به مثاب. ھم  مالزی  و روسيه را در موقعيت تدافعی قرار می دھد

را خدشه دار کرده " نظم نوين" کريمه خط سرخ ۀاسالمی منتقد اسرائيل و روسيه که در جريان الحاق شبه جزير

 وارد اين بحث که خود يکی از مھمترين اتفاقات دوران پسا جنگ چھارم  داً برای دورنشدن از مبحث اصلی عم. است

  .    نابرابر می باشد ، نشده و به غزه  و تھاجم زمينی اسرائيل می پردازمئی عطفی در تقابالت اين روياروۀو نقط

زيرزمينی است که  عظيمی از تونلھای ۀدومين شوکی که حماس به نيروھای اشغالگر وارد می کند استفاده از شبک

 و ٢٠٠۶بار در سال  تاکتيک موفقی که يک. تا پشت مرزھای غزه و در خاک اصلی اشغالگران نيز امتداد دارد

 طعم تلخ اولين شکست اً طی جنگھای سی و سه روزه توسط جنبش حزب هللا در لبنان به کار برده شده بود و نھايت

در اينجا نيز رزمندگان فلسطينی به . يم صھيونيستی چشانده بودخفت بار در طول تاريخ حيات دولت يھود را به رژ

 اين ۀمقايس. ناگھان در پشت و ميان نيروی اشغالگر از زمين بيرون می آيند و خود را در ميان آنان منفجر می کنند

 ، ٢٠٠٩ جنوری و ٢٠٠٨مبر غزه در جنگ بيست و دو روزه در دسجنگ نابرابر با اولين تھاجم اسرائيل به 

 ١٣ فلسطينی و ھزاران مجروح تنھا ١۴٠٠آنجا تروريسم يھود در مقابل قتل بيش از . گويای تفاوتھای بسياری است

درک واصل شده اند و حداقل دو نفر ه اينبار تا ھمينجای کار تنھا بيش از يکصد سرباز اسرائيلی ب. کشته داده بود

 ھمين پديده به اسارت درآوردن سربازان دشمن ، خود خود. نيز به اسارت نيروھای مقاومت فلسطين در آمده اند

تا دندان !  باد ارتش قدر قدرت ۀيکی از پارامترھای نوين  در اين جنگ ضد انسانی عليه مردم فلسطين و خالی کنند

  .  اخير استۀگون" داعش" وحشيگريھای  ۀمسلح اشغاگر و يکی از داليل عمد

 ئیآويو و تعطيلی موقت آن که با قطع پروازھای شرکتھای ھواپيماھدف قراردادن فرودگاه بن گوريون در تل 

واقعه .  ھمراه گرديد، فراز ديگری از موفقيت مقاومت فلسطين در مقابل دشمن ضد بشری استئی و اروپاامريکائی

مومی  بزرگی به پرستيژ آن در مقابل انظار عۀای بسيار پر ارزش که فغان دولت حرامزاده را به آسمان برد و ضرب

  . ويژه در کشورھای غربی  يعنی در ميان کشورھای حامی خود می باشده ب

ه در اينجا و آنجا ب.  حماس می باشد راکتھای تأثيرات مادیألۀ بسيار مھمی که کمتر بدان پرداخته می شود ، مسۀنکت

ی به ضربه ا! ھا "نی پراراکت" اين که اوالً  رو می شويم مبنی براينه ويژه درميان ايرانيان با مواضعی روب

 که مردم عادی بابت آن می پردازند بسا بسا بيشتراز ئی واکنش دولت مذکور و بھااسرائيل وارد نمی کند ، دوم

وليت مساوی ميان حماس و اسرائيل اگر آبشخور ؤگونه مواضع ھمانگونه که تقسيم مساين. ھاستراکتتأثيرات اين 

  .، بی ترديد حاصل کج فھمی و ناآگاھی مفرط استحساب و کتابھای کثيف سياسی نداشته باشد 

 بر یعدرون اسرائيل وافزايش فشار اجتماه ھا جدای ازانتقال فضای جنگی براکتبزرگترين ومھمترين تأثيرات اين 

. روی حاکميت ضد بشری ، بار مالی گسترده ای است که بر روی  دوش ماشين نظامی اسرائيل سنگينی می کند

ی که به خاک تحت حاکميتش شليک می دالر چند صد راکت که ھر بار برای منھدم کردن يک اسرائيل مجبور است
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به ھمين دليل .  می زنددالرھزينه ای که در دراز مدت سر به ميليونھا . ی ھزينه کنددالر چند ھزار راکتشود ، يک 

 را که فی المثل در راکتی نه ھر  را منھدم می کند که روی مناطق حساس فرود می آيند وئیھاراکتھم اسرائيل تنھا 

 ۀاين فشار پراھميت مالی بر ماشين نظامی نيروی اشغالگر در کنار تأثيرات گسترد. بيايان و يا در آب فرود آيد

 تجھيز نيروی چريکی در ستراتيژيک اھميت ۀروانی بر دستگاه اداری و مناسبات اجتماعی در مجموع نشاندھند

. ژی در لبنان عمل کرد، درغزه ھم بالشک عمل خواھد کردياين سترات. شد جنگھای نامتقارن می باۀپروس

  .خوبی پس داده استه تاھمينجای کارھم آزمايش خود را ب

 عرفات بر دوش می کشيد و امروز اين حماس ۀديروزالفتح پرچم مقاومت مسلحانه را به يمن رھبری ھشياران

فتد بی ترديد جريانی بيفردا اگر اين نيز به راه سازش . ارتجاعی است که با جنگ و مقاومت مشروعيت می يابد

چرا که مقاومت برترين ارزشی است که دوام . جايگزين می گردد که مقاومت را بر ننگ سازش مرجح می دارد

تن ندادن به ستم و سرکوب ، مقاومت در برابر تھاجم و تحميل و حاکميت ريا . انسان را در مقام انسان ميسر می کند

برترين ارزشی که مرزھای ايدئولوژيک ، خاکی و خونی و نژادی را در می نوردد  . است " ارزش"وير يک و تز

 و قدر ويژگی دنيای حيوانی و ءتن دادن به قضا. و مرز ميان جھان انسانی و دنيای حيوانی را ترسيم می کند 

. که در ھمه جا معيار مشروعيت استآری اين مقاومت است . مقاومت به ھر قيمت ، تنھا خاص جھان انسانی است

و چه در ھر کجای اين جھان که اسير ظلم ! چه در ايران ، چه در غزه ! معيار مشروعيت البته ! معيار حقانيت نه 

  .و بی عدالتی و دروغ و تزوير و اشغالگريست

 و کيفیاما آنچه که . ت  و تأثيرگذارنده اسکمیمقوله ای " قدرت آتش",  مقاومت در مقابل قدرت فائقه ۀدر معادل

تداوم و استمرار مقاومت . ستا مقاومت ۀ رھبری و کادرھای سازمان رھبری کنندۀارادن کننده است ھمانا  ييتع

دارد و وجدانھای  جھان نظاره گر را به تحرک وامی. ن تکليف می کنديياست که آرام آرام نيروھای بينابينی را تع

  . خفته را بيدار می کند

راه حلی که در حال . اگرچه با اين راه حل نبايد مخالفت کرد. تشکيل دو دولت نيست"  فلسطينألۀمس"راه حل 

راه حلی که دولت حرامزاده نه می خواھد و نه می تواند که بدان تن در . حاضر بر روی ميز سياست جھانی است

 نادرست نمی دانم با اينحال تا آنجا که که حمايت از راه حل دو دولت را به لحاظ سياسی رغم آن بنابراين علی. دھد

به تئوری و انعکاس مادی آن در کادر تعادل قوای کنونی برمی گردد ، راه حل دو دولت را بسيار غير واقعی و 

دولت "تنھا راه حل واقعی که به صلحی پايدار در منطقه راه می برد تنھا با برچيده شدن بساط . فريبکارانه می بينم

! و استقرار يک نظم دمکراتيک در سرزمين فلسطين امکانپذبر است و الغير " شرمطلق" نماد مادی ۀبه مثاب" يھود

نظمی که در چارچوب آن تمامی مردم ساکن اين منطقه مستقل از ھر دين و مذھب و نژادی در کنارھم و با حقوق 

 ألۀمس"معضل منطقه . نيست" ين فلسطألۀمس"مشکل منطقه . برابر، از امکان يک زندگی با عزت برخوردار باشند

معضل يک نظام سرکوبگر و يک دولت نژاد پرست ، معضلی نيست که بدون گذارازآن بتوان دم . است" اسرائيل

  .  مدنی و نظام دمکراتيک زدۀازدنيای متمدن، حقوق انسان و جامع

ھمانگونه که در . آن می باشد بودن غيرممکنکه مخالفت با تشکيل دو دولت باشد ، ناظر بر  بحث من فراتر از آن

نه به خاطرعالقه منديم به اعمال قھر " دولت يھود"ايران  خواست سرنگونی تام و تمام نظام ھم جنس و ھمزاد 

نه نظام پليد جمھوری اسالمی را می توان رفرميزه . می باشد" دولت اسالمی"دليل ماھيت رفرم ناپذيره انقالبی که ب

می توان به راه حل  دو دولت و ھمزيستی " دولت يھود"نام ه رطانی در خاورميانه ب سۀکرد و نه با وجود يک غد

  ! به يک دليل ساده . اگر بشود بسيار خوب است اما نمی شود . مسالمت آميز دو ملت در کنار ھم  دست يافت
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 زاويه ای را باز اً تچرا که ھر گونه رفرم در اينگونه نظامھا نھاي. نظامھای ايدئولوژيک را نمی توان اصالح کرد

رغم تظاھر به دمکراسی و سکوالريزم يک  علی" دولت يھود. "خواھد کرد که راه به فروپاشی از درون خواھد برد

  .  آپارتايد مذھبی و نژادی نداردۀ جز ادامئیمعنا" دولت يھود"نفس وجودی . ستانظام ايدئولوژيک 

نمی شود بدون پايان يافتن اشغالگری ، . تثمار به ميان آوردثمارگر، سخن از محو استنمی توان در زير حاکميت اس

رسميت شناختن حق خلق فلسطين بر سرزمين خود ه بدون بازگشت رانده شدگان به عنف به خانه ھايشان و بدون ب

نه به اين خاطر که اين ! نه به اين خاطر که ما نمی خواھيم ! نمی شود . سخن از واقعی بودن طرح دو دولت راند

" دولت يھود"نفس وجودی . نمی تواند که بپذيرد. به اين دليل ساده که اسرائيل نخواھد پذيرفت. يده ، ايدۀ بدی استا

 بازگشت رانده شدگان فلسطينی به خانه ھايشان به معنی برھم ألۀتنھا يک قلم پذيرش مس. نفی ايدۀ دو دولت است

آنوقت يا بايد . ھا دمکراسی  در خاورميانه خواھد بودخوردن ترکيب جمعيتی اسرائيل و بازشدن مشت مدعيان تن

اينھم يعنی برچيده . بساط ديکتاتوری و حکومت اقليت ويژه راه انداخت و يا به دولت منتخب اکثريت فلسطينی تن داد

وتاه ، سخن ک.  اگر اين امکانپذير باشد ، ايدۀ دو دولت نيز امکانپذير است! به ھمين سادگی ". دولت يھود"شده بساط 

 يک دولت جعلی را می. ابديی نظم دمکراتيک واقعی  و سکوالريزم حقيقی تنھا ازکانال فروپاشی اين دولت تحقق م

  !توان ازميان برداشت، يک ملت را ھرگز
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