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 Political سياسی

  
 اشرف دھقانی

 ٢٠١۴ اگست ٠۴
  

 !ليروزی اسرائينی، پيکشتار کودکان فلسط
  

بر کودکان قانا پيروز شد، و ! ، حکومت اسرائيل به برتری نظامی قاطعی دست يافتجوالیام  بامداد امروز ، سی"

امروز، روز عيِد حکومتی است که بر فرشتگان پيروز شد، و به ما يادآور شد که .. .ھا را تکه تکه کرد آن

 ."بس، تنھا استراحت کوتاھی است مياِن دو کشتار آتش

در ارتباط با يکی از جنايات دولت اسرائيل عليه مردم ) محمود درويش( فلسطينی ۀاينھا سخنان يک شاعر و نويسند

می توان به عقب تر از اين تاريخ و عقب تر ھای .  می باشد٢٠٠۶ سال جوالی فلسطين و کودکان فلسطينی در ماه

ھا و خون ھای ريخته شده از مردم فلسطين توسط صھيونيست ھا بود؛ می توان " قانا"دور ھم بازگشت و باز شاھد 

" آژانس يھود"توسط امپرياليسم انگليس باز گشت، به تشکيل "  بالفورۀاعالمي" و  صدور ١٩١٧يک راست به سال 

و گشايش دروازه ھای فلسطين برای عملی ساختن نقشۀ مھاجرت وسيع صھيونيست ھا و يھوديان به فلسطين؛ و بعد 

، ھمان گروه ھای شبه نظامی که با )قبل از تشکيل دولت رسمی اسرائيل(روی تشکيل گروه ھای تروريستی ھاگانا 

ل عليه مردم فلسطين آنھا را مجبور به فرار از خانه و کاشانه ارتکاب به وحشيانه ترين و جنايت کارانه ترين اعما

 و صھيونيست ھا امريکاسپس، اقدامات گوناگون امپرياليست ھای انگليس و . خود می نمودند، اندکی مکث کرد

برای تشويق يھوديان از سراسر دنيا برای مھاجرت به فلسطين و سرعت گرفتن روند اين مھاجرت را از نظر 

 قتل عام ۀاز اين مقطع به بعد به دور. ١٩۴٨و باالخره رسيد به تشکيل دولت اسرائيل در فلسطين در سال گذراند، 

گذاريم و کشتارھای دسته  قدم می) ١٩۴٨اپريل(ھای فجيع فلسطينی ھا در ديرياسين، عين الزيتون و صالح الدين 

را مشاھده ) ١٩۶٢برواکت(و کفر قاسم) ١٩۵۶ جون(، عکا )١٩۵٣(جمعی در شھرھا و دھکده ھائی چون ايکريت 

در انجاِم تمامی اين فجايع، به .  فلسطينی انجام گرفتندۀ آن شھرھا و روستاھا از سکنۀمی کنيم که ھمگی به قصد تخلي

 اعراب و ۀاز جنگ شش روز.  و انگليس پشتيبان دولت اسرائيل بودندامريکاطور برجسته امپرياليست ھای 

 خاک فلسطين يعنی تمامی فلسطين را به ۀز که طی آن دولت صھيونيستی اسرائيل بقي ني١٩۶٧اسرائيل در سال 

اشغال خود در آورد می گذريم و از قرار داد کمپ ديويد نيز که طی آن اسرائيل برای اولين بار توسط يکی از دولت 

ی ھای آواره شده و پناه با تعقيب فلسطين. به رسميت شناخته شد)  انورساداتۀمصر دور (امريکا ۀھای دست نشاند

گرفته در اردوگاه ھا، باز دولت صھيونيستی اسرائيل و مزدوران فاالنژش در لبنان را در حال آفرينش فجايع قتل 

 اين روند و گذر از ديگر وقايع خونين دست ۀعام فلسطينيان آواره در اردوگاه ھای صبرا و شتيال می بينيم؛ با ادام
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يی را امريکامرد و زن و کودک فلسطينی با بمب ھای فسفری و جديدترين سالح ھای ساز اسرائيل که حتی کشتار 

 فلسطينيان؛ و می رسيم به يک ۀھم در بر می گيرد باالخره می رسيم به امروز، به کشتار غزه و به قتل عام دوبار

ر به مناسبت فلسطين و يک جشن پيروزی ديگ" فرشتگان"ديگر دولت صھيونيستی اسرائيل بر" برتری نظامی"

کردن کودکان غزه، جشن حمله به مجروحين در بيمارستان ھا به معلولين و پير و جوان و کودک و زن " تکه تکه"

و مرد، و خونريزی ھا و کشتارھای فجيع باز ھم بيشتر، جشن بر جای گذاشتن بدن ھای پاره پاره، بدن ھائی با 

 ... َمرگ زاعضوھای ناقص شده، مجروح با رعشه ھای درد، دردھای

آنچه در فوق آمد به واقع تصويری مختصر و اشاره وار از تاريخ اشغال فلسطين توسط صھيونيست ھا، تشکيل 

 و جنايات ادامه دار آنھا در حق مردم فلسطين می امريکادولت صھيونيستی اسرائيل و تقويت آنان توسط امپريالسم 

له در مقطع کنونی در ارتباط با تھاجم أتوان صورت مسمی با تجسم اين تصوير با روشنی ھر چه بيشتری . باشد

آری امروز نيز ھمچون گذشته صورت واقعی مسأله ھمانا تھاجم .  اخير اسرائيل به مردم غزه را دريافتۀوحشيان

يک نيروی متجاوز و اشغالگر به مردم فلسطين و نسل کشی از فلسطينيان، اين مردم قرار گرفته تحت شديدترين 

ی قرار دارد که  گذشته در راستای اھداف ضد خلقي اسرائيل ھمچونۀامروز نيزحمالت جنايتکاران .ی باشدظلمھا م

 از طريق اين دولت صھيونيستی سالھاست در ضديت نه فقط با مردم فلسطين بلکه در ضديت با امريکاامپرياليسم 

 . خاورميانه پيش می بردۀکل توده ھای تحت ستم منطق

د که حماس يک نيروی مرتجع اسالمی است که بر طبق شواھدی، خود اسرائيل در ساخت و ترديدی وجود ندار

در غزه و نوار غربی که ياسر عرفات و " حکومت خود گردان فلسطين"پرداخت آن به مثابه نيروئی در مقابل 

 سالھاست اين نيرو ھمانگونه که مردم ايران.  نقش داشت،سازمان آزاديبخش فلسطين در رأسش قرار داشتند

 رژيم منفور جمھوری اسالمی به مثابه يکی از آذوقه رسانان آن ۀشاھدند کامالً تحت حمايت و پشتيبانی ھمه جانب

بر چنين اساسی .  به قدرت دولتی دست يافت و نيروی مسلط در نوار غزه گرديد٢٠٠۶ حماس در سال .قرار دارد

 شدن سه نوجوان اسرائيلی که بی ھيچ مدرک و شاھد ثابت  کشتهۀاست که اسرائيل جنگ کنونی در غزه را به بھان

 . شروع کرد،شده ای حماس را عامل آن ناميد

 و ھمپالگی ھايش مدام در رسانه ھای امريکااکنون شاھديم که چه خود دولت صھيونيستی اسرائيل و چه امپرياليسم 

 بين اسرائيل و حماس جلوه می دھند و تحت فرمان خود جنگ کنونی اسرائيل عليه مردم بی دفاع فلسطين را جنگ

 تاريخی مردم جھان و به ۀبا تکيه بر اين يا آن عمل و اقدام حماس و مستمسک قرار دادن آنھا می کوشند حافظ

خصوص مردم خاورميانه را در مورد اين که دولت اسرائيل يک نيروی متجاوز است که برای اشغال فلسطين تا 

به طور مشخص، صھيونيستھا و نيروھای .  را مخدوش سازند، ھا زده استکنون دست به فجيع ترين جنايت

 خود مقامات دولت ۀ پرانی حماس که به گفتراکتشان جنگ افروزی اخير اسرائيل را  با  امپرياليستی و ايادی

ستم دفاعی خود  به عنوان سيامريکار از الی که اسرائيل با دريافت ميلياردھا د"گنبد آھنين" اسرائيل قادر نيستند از 

اما تقليل جنگ جنايتکارانه عليه . به وجود آورده است عبور کرده و تلفات سنگينی به بار آورند، توجيه می کنند

 ۀمردم غزه به تقابل بين حماس مرتجع و اسرائيل صھيونيست نه فقط در خدمت الپوشانی عملکردھای وحشيان

 ۶٠ه اين واقعيت می کشد که مردم فلسطين نه امروز بلکه بيش از ساتر بۀ کنونی دولت اسرائيل قرار دارد بلکه پرد

 مورد تھاجم خونبار دولت اسرائيل با -  يعنی از چند دھه قبل از حتی موجوديت جريان ارتجاعی حماس -سال است

 حماس ئی قرار داشته اند؛ و در واقعيت امر نيز اين دولت اگر امروز با نامامريکاپشتيبانی کامل امپرياليستھای 

کودکان و نوجوانان و زن و مرد و پير و جوان فلسطينی را مورد حمله قرار می دھد در مقاطعی ديگر حمالت خود 
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در نتيجه نفرت و انزجاری که در ميان مردم جھان نسبت به . را با بھانه ھا و عنوان ھای ديگر انجام داده است

د دارد قادر نيست کمترين توجيھی برای عملکردھای حماس به مثابه شاخه ای از نيروھای مرتجع اسالمی وجو

بيھوده نيست که اکنون در سطح گسترده ای از جھان از اين .  دولت صھيونيستی اسرائيل دست و پا کندۀوحشيان

 .   دولت به عنوان جنايتکار جنگی نام برده می شود

 تن مواد منفجره بر ١۵٠٠ يک موردبا ترسيم سناريوی قالبی جنگ اسرائيل و حماس، دولت صھيونيستی فقط در

سر مردم غزه که در مساحتی کوچک به طور فشرده در کنار ھم به سر می برند، ريخت؛ و با اين ادعا که حماس 

 پرتاب می کند به خود اجازه می دھد که خانه ھای مسکونی، مدارس و حتی راکت مردم ۀاز خانه و کاشان

انتخاب می " دقت"بگيرد و ادعا ھم بکند که مناطق مورد حمله خود را به بيمارستان ھا را زير بمباران ھای خود 

ی که تماماً تحت نظر سازمان ملل قرار داشتند و رار دادن مراکز آموزشی و درمانيادعائی که با مورد حمله ق. کند

 آن دولت به ۀمردم از پيرمرد و پيرزن گرفته تا کودک و جوان و نوجوان برای محفوظ ماندن از حمالت وحشيان

 .ش گذاشتيان به نمايآنجا پناه برده بودند، معنای واقعی خود را در مقابل چشم جھان

 اقتصادی غزه و جلوگيری از رفت و آمد مردم به مناطق ديگر و ھمچنين با ۀاسرائيل ھفت سال است که با محاصر

ن ديار تبديل و فقر و فالکت و محروميت اعمال فشار و اقدامات ضد خلقی گوناگون، غزه را به زندانی برای مردم اي

ھای مختلف و از جمله محروميت ھای بھداشتی و درمانی را به مردم غزه تحميل کرده تا جائی که پيش از اين 

. جنگ اعالم می شد که در صد باالئی از کودکان فلسطينی به دليل کمبود مواد غذائی از سوء ھاضمه رنج می برند

 دولت اسرائيل مواجه شده ۀ است که مردم فلسطين درغزه با حمالت ددمنشانه و بی رحماندر چنين شرايط مرگباری

اند که در ضمن تخريب تونل ھای ساخته شده توسط آنھا را ھم تحت عنوان جلوگيری از نفوذ فلسطينی ھا به 

مستمسک ھای اسرائيل اما بھانه ھا و . اسرائيل به دستاويز ديگری برای توجيه جنگ افروزی خود تبديل کرده است

ھر چه باشد در شرايطی که مردم تحت ستم فلسطين در ميان آتش و جنگ می سوزند، در شرايطی که اين مردم از 

 اين دولت قرار دارند که حتی کودکان فلسطينی را ھم با قساوت و ۀزمين و ھوا در معرض تھاجمات شديداً وحشيان

يميائی خود قرار می دھد، ھيچ بھانه و مستمسکی کبمباران ھای حتی بی رحمی غير قابل توجيه آماج گلوله ھا و 

 ۀامروز شدت و وسعت اعمال جنايتکاران.  وحشی و ماھيت ارتجاعی اسرائيل را کتمان کندۀقادر نيست چھر

اسرائيل به حدی است که حتی سازشکار ترين نيروھا ھم قادر نيستند برای آن اعمال توجيه قابل قبولی دست و پا 

 .نندک

 رسانه ھای ريز و درشت ۀ و ھمپالگی ھايشان در اروپا و ھمامريکادر چنين شرايطی است که وقتی قدرتمندان 

قايل شد، " حق دفاع"می کند و بايد برای اسرائيل " دفاع"وابسته به آنھا مطرح می کنند که اسرائيل دارد از خود 

کدام حق؟ حق تجاوز و اشغال ؟ از . ه خود بر نمی انگيزندجز خشم و نفرت ھر چه بيشتر و شديد تر جھانيان را علي

 استعمار کھن ضمن قتل و غارت کشورھائی که آنھا را مستعمره ۀی  که امپرياليست ھا در دور"حق"نوع ھمان 

خود می ساختند برای خود قايل بودند و امروز ھم در دوران استعمار نو در مقابل مردم تحت ستم جھان برای خود 

قايل شدن حق برای نيروی متجاوز و . ناميده می شود" حق"؟ چنين چيزی فقط در قاموس امپريالست ھا قائلند

اشغالگر اسرائيل آنھم در شرايطی که اين نيرو برای پيشبرد مقاصد زورگويانه اش مرتکب فجيع ترين جنايات می 

دولت اسرائيل ارگان و تشکل نيروئی . داردشود معنائی جز پشتيبانی از آن نيرو  و تشويق او برای تداوم جناياتش ن

ی که از خون ارتزاق می کند تا زنده است به کشتار و خونريزی ادامه ئع و تجاوزگری است که ھمچون اژدھامرتج

دفاع "، "حفظ امنيت"از اين رو خونريزی ھای اين دولت و کشتار مردم فلسطين را در الفاظی چون . خواھد داد
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کشيده و جنگ  امپرياليست ھا و جيره خواران آنھاست که جھانی را به بند ۀدن تنھا برازندو غيره پيچان" از خود

 . مردم تحميل کرده اندر نقاط جھان باو خونريزی را در اقص

 در امريکاواقعيت اين است که دولت صھيونيستی اسرائيل از دير باز مجری سياست ھای ضد خلقی امپرياليسم 

ناو ھواپيما بر " از اين دولت به عنوان امريکاونالد ريگان، رئيس جمھور سابق رخاورميانه بوده است تا جائی که 

.  ياد می شودامريکاھمچنين از اسرائيل به عنوان پنجاه و يکمين ايالت اياالت متحده . نام برد"  در خاورميانهامريکا

وجود .  لقب گرفته استامريکانيز اسرائيل، سگ زنجيری امپرياليسم در ترم کمونيست ھا و نيروھای مترقی دنيا 

اين سگ زنجيری در خاورميانه عالوه بر نقش ھای ضد خلقی متعددی که در اقصی نقاط دنيا به نفع امپرياليسم 

ی به ر اسلحه و تجھيزات نظامال ايفاء می کند به عنوان يک کانون بحران تا کنون باعث فروش ميلياردھا دامريکا

 آن عليه خلق ۀامروز نيز اعمال تجاوزگران. دولت ھای ضد خلقی خاورميانه و ميليتاريزه شدن منطقه گشته است

 مربوط به تجاوزگری و اعمال ارتجاعی و جنايت بار داعش در عراق را تحت ۀفلسطين که حتی اخبار تکان دھند

 در ايجاد شرايط جنگی و بحرانی ھر چه بيشتر در ريکاامالشعاع قرار داده است به تحقق سياست دلخواه امپرياليسم 

 و ديگر امريکاجنگ افروزی اخير اسرائيل در بستر شرايطی صورت می گيرد که . اين منطقه خدمت می کند

امپرياليست ھای متحدش برای رھائی از بحران و رکودی که جھان سرمايه داری را فرا گرفته است بيش از پيش 

 دنيا، با ريختن بارانی از ۀآورده و می کوشند با ايجاد کانون ھای جنگ در اين يا آن گوشبه ميليتاريسم روی 

گلوله و بمب بر سر مردم غير نظامی، کارخانه ھای اسلحه سازی خود را با شدت ھر چه بيشتری به کار انداخته 

 عليه مردم فلسطين الزاماً با چنين است که عملکردھای کنونی اسرائيل. و بازار پر رونقی برای خود تھيه ببينند

 سياست ھائی که نه فقط عليه مردم  فلسطين بلکه عليه - در خاورميانه مرتبط می باشدامريکاسياست ھای کلی 

 . توده ھای تحت ستم خاورميانه طرح ريزی شده اندۀھم

 غير نظامی و بی دفاع وقتی به دنبال بمباران ھا يا به عبارت ديگر باران ھای بمبی که چندين روز بر سر مردم

مردم غزه باريدن گرفته بود، دولت صھيونيستی تانک ھايش را به حرکت در آورد و اقدام به حمله زمينی به مردم 

که برای کمک به مجروحين در بيمارستان الشفاء در " مادس گيگرت" به نام اروی ئیفلسطين کرد، يک پزشک ن

 :ناک مجروحين و شرايطی که به راحتی به قلم نمی آيند نوشتغزه مشغول به کار بود ضمن توصيف وضع دھشت

تواند يک شب از کنار اين بيمارستان رد شود و مصمم نشود که به سالخی مردم  ھيچ کس با داشتن قلب و توان نمی"

 )حومه جنوبی بيروت(» ضاحيه«ھا محاسبات خود را کرده و برنامه  رحم ھا و بی دل اما سنگ. فلسطين پايان دھد

ھا ابزارھای خود را برای  توانم حس کنم که آن می. نھرھای خون امشب ھم جاری خواھند بود. اند ديگری را ريخته

 ."اند کشتن آماده کرده

، برای کشتن دوباره و "اند ھا ابزارھای خود را برای کشتن آماده کرده آن"  درست می گويد اروی ئیاين پزشک ن

 دوباره و دوباره بمب ھا و موشک ھا و به طور امريکامی شان ته بکشد و آنگاه دوباره تا سالحھا و تجھيرات نظا

آخر اين کارخانه ھا . ش را در اختيار آنھا قرار دھد اکلی محصوالت مرگبار جديدی از کارخانجات اسلحه سازی

 شان ۀن سرمايه داری گنديد بگردد، تا با رکود حاصل از بحراامريکابايد کار کنند، بايد توليد داشته باشند تا اقتصاد 

 ...مقابله شود و

 با آشکاری ھر چه بيشتری بر ٢٠١۴ جوالی ٣١اتفاقاً گزارشی از پايگاه خبری پانوراما الشرق االوسط به تاريخ 

 امريکائی آمده است که امريکاول نظامی ؤدر اين گزارش از قول يک مس. واقعيتی که توصيف شد صحه می گذارد

واقع در اسرائيل سالح و مھمات مورد نياز ) زاغه مھماتی (امريکاداده است که از انبار مھمات به اسرائيل اجازه 
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ی فاش کرد که اسرائيل در جديدترين درخواست کمک ئامريکاول ؤمس"بر اساس اين گزارش . خود را تأمين کند

.  درخواست سالح کردريکاام روز پيش مطرح کرد، بدون توجه به وضعيت فوق العاده، از ١٠تسليحاتی که حدود 

 ميلی ۴٠، از خمپاره ھای ستراتيژيک ۀ به اسرائيل اجازه داد که با ورود به اين زاغامريکادر پی اين درخواست 

 ميلی متری استفاده کند و به اين ترتيب به نظر می رسد که با کاھش ذخاير مھماتی اين زاغه، ١٢٠متری و مورتر 

، امريکاول نظامی ؤ اين مسۀبه گفت. بار ديگر مقادير مصرف شده را جايگزين کند در نھايت مجبور شود که امريکا

آشکارتر از اين . »ما مھمات در اختيار اسرائيل قرار می دھيم تا بتوانيم بار ديگر زاغه مھماتی خود را مجھز کنيم«

أموريت استفادۀ بدون ئی مامريکاممکن نبود اعتراف شود که اسرائيل به مثابه سگ زنجيری امپرياليست ھای 

 و مصرف آنھا در جريان کشتار مردم فلسطين و کودکان آنھا را به عھده دارد امريکامحدوديت از تجھيزات نظامی 

سخن آن .  انباشته شودامريکاخالی و دوباره با اسلحه ھا و مھمات جديد کارخانجات اسلحه سازی "  مھماتۀزاغ"تا 

جا دارد ."! ھا محاسبات خود را کرده اند رحم ھا و بی دل سنگ: "ن تکرار کرد را در اينجا می توااروی ئیپزشک ن

ر ديگر ال ميليون د٢٢۵ی به مبلغ  کمک ماليامريکا ۀدرست در اوج حمالت اخير، کنگر. مورد ديگری نيز ذکر شود

اسرائيل " گنبد آھنين "ۀمانھای سا راختيار اسرائيل قرا داد تا برای توليد دوباره و بھينه سازی سيستم توليد راکترا د

تقويت "را کنگره با اين توجيه تصويب نمود که " کمک مالی"اين . ن استفاده کندآکه يک سيستم پرخرج است از 

با توجه به چنين واقعياتی ھيچ وجدان بيداری نمی . ستامريکا" منافع ملی"نظامی اسرائيل بخشی از " توانمندی

 و امريکايل در غزه به راه افتاده است منافع و دستان خونين امپرياليسم ئرادست اسه تواند در حمام خونی که ب

 .ی را نبيندئامريکاانحصارات نظامی 

در گذشته، به خصوص در دوره ای که گفتمان کمونيستی در سطح جھان غلبه داشت و در جنبش خلق فلسطين نيز 

 می رفتند و در نتيجه سيمای سياسی جھان به  عکس امروز نيروھای چپ و سکوالر نيروھای قدرتمند به شمارهب

ن انقالبی ايران چه برای جنگيدن در کنار خلق فلسطين اھمان دوره ای که مبارز(مروز بود گونه ای متفاوت از ا

شاه،  عليه دولت اسرائيل و چه يادگيری فنون نظامی از جنگجويان فلسطينی به آنجا می رفتند؛ و از طرف ديگر،

، شرايط به گونه ای بود ) برای فراگيری تعليمات بيشتر از صھيونيست ھا به اسرائيل می فرستادشکنجه گرانش را

اگر چه در آن زمان ھا ھم به پيشبرد اھداف امپرياليست ھا خدمت می نمود حداقل جنايات " سازمان ملل متحد"که 

 سعی می کرد به ظاھر ھم که شده در اسرائيل عليه خلق فلسطين را محکوم می کرد؛ ھمچنين اين نيروی بين المللی

اين رابطه برخورد فعال نموده و برای جلوگيری از تجاوزات و جنايات دولت اسرائيل قطعنامه ھای گوناگونی 

امروز سازمان ملل تا به آن حد با آشکاری در جھت پيشبرد اھداف امپرياليستھا عمل می کند که  اما . تصويب کند

که شده اسرائيل را به خاطر کشتار کودکان و دست زدن به جنايات جنگی عليه مردم حتی به صورت فرماليته ھم 

فلسطين نه محکوم می کند و نه برای پايان دادن به جنگ کنونی به تصويب قطعنامه ای عليه اسرائيل دست می 

طر قرار دارند در حالی که اصول سازمان ملل ايجاب می کند که وقتی در کشوری جان مردم غير نظامی در خ. زند

 .جھت حفظ جان آنھا به اقدامات عملی دست بزند

امروز اگر دولت ھای امپرياليستی با وقاحت و بی شرمی به موضوع کشتارھای غزه برخورد می کنند، سازمان 

ملل نيز با نشان دادن بی تفاوتی نسبت به اين کشتار ھا جانبداری خود از امپرياليستھا را با وضوح ھر چه بيشتر 

با رسوائی تمام در مقابل ديد مردم " جامعه"برمال ساخته است؛ امری که موجب آن گشته که واقعيت وجودی اين 

 ألۀاين نکته البته قابل ذکر است که در گذشته نيز نه سازمان ملل می توانست در صدد حل مس. جھان قرار گيرد

مشخصاً، اين دولت در طول . مان ملل می گذاشتمردم فلسطين برآيد و نه دولت اسرائيل وقعی به خواست ھای ساز
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وقت خود را مقيد به رعايت قطعنامه ھای سازمان   ھيچامريکا ۀ خود نشان داده که به پشتوانۀ تاريخ نفرين شدۀھم

يکی از .  قطعنامه ھای مجمع عمومی و شورای امنيت سازمان ملل را زير پا گذاشته استۀملل نديده و عمالً ھم

.  به تصويب رسيده است١٩۶٧  مبر سال می باشد که در نو٢۴٢  ل قطعنامهعنامه ھای سازمان ملمعروفترين قط

خواست مزبور در .  عقب نشينی کند١٩۶٧ جوناين قطعنامه خواستار آن است که اسرائيل به مرزھای قبل از 

اسرائيل صحه می  در صد فلسطين توسط ٧٨حالی که خود يک خواست سازشکارانه می باشد که به اشغال حدود 

گذارد، اين طور جلوه می دھد که گويا اين نيروی اشغالگر با عقب نشينی به مرزھای قبلی، دست از تجاوز و 

 واقعيت تا کنون بيانگر آن است که دولت صھيونيستی اسرائيل ۀاما ھم. اشغال و کشت و کشتار بر خواھد داشت

به جنگ و کشتار و فجايع غير قابل توصيف خود در حق مردم  پايانی ۀتنھا با مرگ و نابودی خود می تواند نقط

  .تحت ستم فلسطين بگذارد

پايان اين نوشته به ھمانگونه که اول آن بود بھتر است سخن ديگری از شاعر و نويسنده فلسطينی، محمود درويش را 

ش را در آنجا گذرانده بود  اوی ضمن بيان خاطره ای در رابطه با محلی در فلسطين که دوران کودکی. در بر گيرد

توانند توأمان و  ؟ آيا دو رؤيا نمی ای فراخ نيست که بتوان در کنار ھم زيست جا آيا به اندازه آن: " در آخر می نويسد

و ... گاه روزگار بگذراند سرزمين در تبعيد که کودِک اول بايد تنھا و بی ؟ يا اين آزادانه در زيِر چتِر يک آسمان ببالند

 ."نيست» او«جاست  کس که آن جا نيست و آن او اين:  بعيدگاهبدون ت

 يھوديان به سرزمين فلسطين، حضور اين مردم و زندگی در آنجا در ۀبه راستی اکنون که پس از مھاجرت گسترد

طول ساليان دراز واقعيتی است، آيا صلح واقعی در اين سرزمين منوط به نابودی دولت صھيونيستی اسرائيل، 

رايط کامالً دموکراتيک در آنجا نمی باشد؟ بدون صھيونيست ھا، در يک شرايط دموکراتيک که البته در ايجاد ش

عصر ما تنھا در مسير مبارزه برای سوسياليسم امکان پذير است فلسطينی ھا امکان خواھند يافت که به سرزمين 

در اين . ھند سرنوشت خود را تعيين کنند و اجدادی خود باز گردند و آنگاه به طور آزادانه ھر طور که بخواءآبا

صورت آنھا يا در آسمان فراخ فلسطين در کنار مردم يھود زندگی خواھند کرد و يا ترجيح خواھند داد که دو کشور 

 . دموکراتيک با ساکنين فلسطينی و يھودی شکل گيردۀجداگان

ی نجات خود چه با نام صھيونيسم  و چه با جھان سرمايه داری امروز چنان در مرداب گنديده ای غرق گشته که برا 

اين عملکردھای . نام بنيادگرائی اسالمی و داعش و غيره دست به ھر وحشی گری و آفرينش فجايع گوناگون می زند

ارتجاعی و جنايت بار امپرياليست ھا و سگھای زنجيری و اياديشان خشمی را در ميان توده ھای سراسر جھان 

و اين خشم دير يا زود آتش به حيات و ھستی سيستم " من سرخ اميدھای فرو کوفته استخر" برانگيخته است که 

واقعيت ھای . گنديده و طفيلی سرمايه داری زده و با آن مبارزه عليه امپرياليسم جھانی وارد فاز نوينی خواھد شد

و به شعار توده ھای " اردوی بی شمار کار"را به شعار " سوسياليسم يا بربريت"موجود بيش از ھر وقت ديگر 

تحت ستم در سراسر جھان تبديل می کند؛ و ھمين واقعيِت جنگ افروزی ھای مداوم اسرائيل و شکست ھمه به 

 که نيروھای امپرياليستی در مقاطع مختلف در مقابل جريانات سازشکار فلسطين قرار داده یحلھای اصطالح راه 

 ھمچنان که راه نجات تود ھای تحت ستم - نجات مردم فلسطين استاند خود ثابت می کند که سوسياليسم تنھا راه 

 .سراسر دنيا نيز ھست

 ٢٠١۴ست اگ ٢

  

  


