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 Political سياسی

  
   جوانان بلژيکۀکميت
 ٢٠١٤ اگست ٠٥

 به راستی آنچه تصورش دشوار است

  *نه ظلمت بل بامداد است 

   تاريخیۀ فلسطين؛ واقعيت سخت و وظيفۀدربار
از چند . در اسرائيل ھم عادی استوضعيت . وضعيت در نوار غزه عادی است. وضعيت در فلسطين عادی است

اسرائيل با ارتش مدرن و سپر دفاع ضد موشکی خود، نوار غزه را . بازی در غزه ھستيمھفته پيش بازھم شاھد آتش

سوی شھرھای مرزی و چند شھر بزرگ  ھای جديد خود را به حماس نيز راکت. کوبد در ھر دقيقه چندين بار می

ھا و مدارس بسياری  ھا و بيمارستان بيش از ھزاران فلسطينی کشته شده و خانهتا کنون . کند اسرائيل شليک می

دولت اسرائيل که خود را در معرض . اند کودکان بسياری يتيم شده و کودکان بسياری کشته شده. اند ويران شده

يز بدون پذيرفتن برد، حماس ن  خود را تا خلع سالح و تسليم حماس پيش میۀخواند، حمالت گسترد تھديدات حماس می

دھد و مطالبات بيشتری را مطرح کرده است، کشورھای منطقه نيز  ھای پيشنھادی، پرتاب راکت را ادامه می بس آتش

و وقايع کردستان عراق با احتياط ) داعش(ی با دولت اسالمی ئو دار رويارواند و در گير  مواضع مختلفی اتخاذ کرده

ھای نماز عيد فطر اعالم کرد که مسلمانان جھان بايد حماس ای در خطبه منهخا. پردازند گيری می بيشتری به موضع

 – سوريه دارد اما حفظ محور ايران ألۀرغم اختالفاتی که با حماس بر سر مس تا نشان دھد علی! را مسلح کنند

ی اسرائيل را ھای امنيت ، نگرانیئیھای اروپا  و دولتامريکا. ژيک استي حزب هللا و حماس برايش سترات–سوريه 

که اوضاع منطقه از اين بدتر و  بسی ھستند که نه سيخ بسوزد و نه کباب يعنی اين کنند و خواھان آتش درک می

ليست اين ... اند و اند که ھم حماس و ھم اسرائيل آن را رد کرده ی تدارک ديدهئ تر نشود و يک طرح دو مرحله چيدهپي

را دنبال  توان گفت کمتر کسی آن سطين و اسرائيل است و به جرأت می دھه جنگ فل۶تر از  خبرھا بسيار طوالنی

  .از اين رو وضعيت در فلسطين و نوار غزه و اسرائيل عادی است.  ھمه منتظر اعالم نتيجه ھستندئیگو. کند می

رھبران و نيروھای مختلف چپ، . گامی نيروھای چپ و کمونيست آغاز شد  فلسطين، با رھبری و پيشۀمبارز

بر بستری که ھنوز . کردند که بر يک بستر جھانی متفاوت با امروز جريان داشت ای را ھدايت می رزهمبا

فلسطين و . بخشيد  خلق فلسطين به بسياری از مبارزات جھان الھام میئیخواھی برجسته بود و آرمان رھا آرمان

انقالبيون ايرلند، اروپا، .  انقالبيون دنيا بود بسياری ازۀ مبارزۀ رزم و مدرس ھای چريکی فلسطينيان؛ دانشگاهِ  اردوگاه

. کار بستنده ايران و بسياری از کشورھای ديگر دنيا در اين جنبش آموختند و در مبارزات انقالبی کشورھای خود ب

  .که خاکی از خود داشته باشد، مقر يک ھمبستگی انترناسيوناليستی بود جنبش فلسطين بدون اين
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جنبش امروز فلسطين توسط دو نيروی معين رھبری .  چيز ديگری استطين، کيفيتاً وضعيت امروزين جنبش فلس

دار است و حماس که بر غزه حاکم   باختری رود اردن را عھدهۀل کرانودولت خودگردان فلسطين که کنتر: شود می

ست، امروزه نماد  ناسيوناليست فلسطين تشکيل شده ا– سکوالر دولت خودگردان که از رھبران قديمی و عمدتاً . است

 اين ۀھای بزرگی در سياست و مبارز  تا کنون چرخش١٩٩۴پس از قرارداد صلح اسلو در سال . و سمبل فساد است

ھا   اين چرخش٨٠ ۀ ميالدی و آغاز دھ٧٠ھای  البته رھبران فلسطين از اواخر سال. بخش از نيروھا ايجاد شده است

ھا در چين سوسياليستی  کودتای رويزيونيست.  جھانی بودۀضعيت آشفتثر از وأرا آغاز کردند که بدون شک بسيار مت

بخش، تبديل شوروی به يک  ئیھای رھا ھای حمايتی چين از جنبش ر سياستيي و تغ١٩٧۶پس از مرگ مائو در سال 

 قدرت متجاوز امپرياليستی، عقيم ماندن انقالب در بسياری از کشورھا و از ھمه مھمتر به قدرت رسيدن جمھوری

ھای دنيا در وضعيت  کمونيست. ای گذاشتند ن کنندهييثيرات تعأاسالمی در ايران عواملی بودند که بر جنبش فلسطين ت

ه  رھبران فلسطين ب٧٠ ۀھای آغازين دھ در سال.  افت کرده بود٧٠ و ۶٠ ۀبردند و مبارزات دھ سر میه گيجی ب

عرفات در حالی که قاب طپانچه ١٩٧۴در سال .  دادندی خودتمبارزارات زيادی در اھداف ييويژه ياسر عرفات، تغ

او در يک .  زيتونی در دست داشت در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل حضور يافتۀای به خود بسته و شاخ

اش خالی   البته در آن لحظه قاب طپانچه!" زيتون از دست من بيفتدۀنگذاريد شاخ: "سخنرانی تاريخی ھشدار داد که

روند اين چرخش در !  زيتونۀافتاد اسلحه بود و نه شاخ در آن دوران داشت از دستش میبود و چيزی که 

 شد و ء ميان اسرائيل و عرفات امضا١٩٩٣که پيمان اسلو در سال  ھای رھبران فلسطين ادامه داشت تا اين نگرش

ارز را وادار کند که قرارداد صلح اسلو قرار بود فلسطيِن مب.  کارِی ديگر به جنبش فلسطين وارد شدۀيک ضرب

يکی از مفاد اين . ھای مردمی و جنبش زنان و ھر خيزشی عليه صھيونيسم را بر عھده بگيرد رھبری سرکوب جنبش

 غربی وجود نداشته باشد و اسرائيل ۀگونه مقاومتی عليه صھيونيسم در کران کرد که ھيچ قرارداد به وضوح بيان می

ليس واسرائيل به ھيچ کدام از تعھداتش عمل نکرد ولی امروزه پ. کندھای احداث شده عقب نشينی  ھم از شھرک

کند  فلسطينی و دولت خودگردان در برابر مبارزات جوانان قرار گرفته است و حتی تظاھرات ايشان را سرکوب می

گيرد، جنبش زنان فلسطين نيز از بين رفت و در عوض  و جلوی سنگ انداختن جوانان مبارز و راديکال را می

ھا را از  کنند و دولت خودگردان آن  سر بر آوردند که برای رفع خشونت عليه زنان کار می. او. جی.ھزاران ان

  . دارد سياست به دور نگه می

که وابسته به اخوان المسلمين بود، نقش ) حماس( جنبش مقاومت اسالمی ٨٠ ۀ بود که در اواخر دھئیدر چنين فضا

در خالل اجرای قرارداد اسلو و .  فلسطين تثبيت نمودۀبه تدريج خود را در مبارز کرد و ءثری در انتفاضه ايفاؤم

، حماس با ايدئولوژی اسالمی راه را برای ئیھا مبارزه برای رھا ھا و تحقير دھه سرشکستگی بسياری از فلسطينی

ميان دولت  و در جريان جنگی ٢٠٠٧در سال . ھای دولت خودگردان، باز کرد ھای ناراضی از سياست توده

امروز اين نيرو با وجود ايدئولوژی اسالمی و . ل غزه شدوخودگردان و حماس، نيروی حماس موفق به کنتر

 ئیھا  ارتباطاتی که با دولتیچرا که اين نيرو به اتکا. اش، بيشتر از دولت خودگردان مورد قبول است گرايانه واپس

کند و خود را نماد  ھا موشک شليک می هللا دارد، به طرف اسرائيلی مثل ايران و نيروھای اسالمی منطقه مانند حزب

را با نيروھای مقاومت ...  خود و استفاده از مردم و ۀامروزه رھبری حماس، نوع مبارز. خواند مقاومت فلسطين می

  . کند ن را به داوری دعوت میکند و جھا فرانسه در دوران جنگ جھانی دوم مقايسه می

 چون حماس ئیگرا  به تقويت نيروھای اسالموضعيتی که امروزه در غزه شاھد آن ھستيم، تازگی ندارد و احتماالً 

ھای ستمديده در برخورد با اين اوضاع  سفانه شاھد بروز گرايشات خطرناکی در ميان تودهأمت. منتھی خواھد شد
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 ُکرد که توسط نيروھا و رھبری ناسيوناليست خود ھوراکش اسرائيل ھستند و ۀديدھای ستم از يک طرف توده. ھستيم

در . اند از طرف ديگر مردم ايران و ترکيه که ميان حمايت از فلسطين و تنفر از فلسطين به دو دسته تقسيم شده

ھا خواھان  آن. ھستندجا فعال  گرا در آن کردستان بسياری از مردم خواھان محو فلسطين ھستند چون نيروھای اسالم

ھای امنيتی و نظامِی دولت اقليم  تکرار دموکراسی برتر منطقه يعنی اسرائيل در کردستان ھستند و از ھمکاری

بايد به تاريخ رجوع کرد و به ياد آورد که چگونه بسياری از مبارزان . کنند کردستان با دولت اسرائيل استقبال می

 خود را ۀگشتند و مبارز فلسطينی آموزش ديده و با اسلحه به سمت کردستان باز میھای  انقالبی کردستان، در اردوگاه

فلسطين در تاريخ مبارزات انقالبِی ُکردستان يک ھمبستگی انترناسيوناسيوناليستی و انقالبی را ثبت . دادند ادامه می

 تضادی که با جمھوری اسالمی بخش وسيعی از مردم ايران نيز در. کرده است و مردم کردستان بايد اين را بدانند

مخالفت با جمھوری اسالمی و يک نظام تئوکراتيک . ھا متنفر ھستند و اين بسيار خطرناک است دارند، از فلسطينی

ھای  مردم ايران نيز بايد واقعيت. پرستِی ضدعرب و به ويژه ضد فلسطينی شده است منجر به گسترش جو نژاد

  .  اسيوناليستی آن بر تحوالت ايران را بدانند فلسطين و نقش انترنۀتاريخی مبارز

 ۀدر باب راه حل، تود. گيری از فاکتورھای زيادی وابسته شده است بحث راه حل در مورد فلسطين به تحليل و نتيجه

گيری از سوی نسل  اند و نوعی جبھه کند چرا که احزاب اعتبار خود را از دست داده س شديدی احساس میأفلسطينی ي

گويند که  زنند و می  دولت خودگردان با شفافيت حرف میۀھا از فساد ھمه جانب آن. يه نسل قبل بارز استجوان عل

. ، سازمان حماس نيز يک نيروی ارتجاعی و سازشکار استئیاز سو. محمود عباس درواقع سخنگوی نتانياھو است

 در فلسطين به قدری کمرنگ شده است که یئدرواقع اميد به رھا. بينند دانند و می مردم فلسطين اين مسائل را می

نيروی ديگری در . بينند ھای عاصی و جوانان خشمگين خود را ميان دو نيروی حاضر در صحنه اسير می توده

اين است واقعيت تلخ سرزمين فلسطين و .  دھه مبارزه و مقاومت فلسطين را بچکاند۶صحنه وجود ندارد که باروت 

  . نمايد اين واقعيت تلخ اتخاذ موضِع صحيح بسيار سخت میدر مواجھه با . ھا فلسطينی

سف بار است که أھا و نزديکی ايشان به اسرائيل ھمان قدر ت  امروز ُکردھا نسبت فلسطينیئیجو  حس انتقامۀمشاھد

نفرت . بار ل رذالتيھا از اسرائ بار و پشتيبانی امپرياليست کشتار کودکان فلسطينی توسط ارتش اسرائيل خشونت

عام  آور است که قتل قدر محکوم و شرم ھا ھمان  از فلسطينی-ھای ملی  ويژه اقليته ای از مردم ايران ـ ب بخش گسترده

سفانه ھمانطور که در ايران، از پس يک انقالب أمت. و تبعيض دولت جمھوری اسالمی نسبت به ايشان در ايران

طور نيز حماس در  ، ھمان که در قدرت باقی ماندهمردمی يک دولت ارتجاعی سر برآورد و سی و پنج سال است 

شکل تاکتيکی يا از روی کينه و انتقام  توان در اثر وحشت يا به امروزه می. فلسطين به يک آلترناتيو تبديل شده است

 اين تضاد را تصديق و تقويت کرد اما الجرم طرف ديگر نيز تقويت خواھد شد و در اين ميان ۀيک سوي... و

  . گرا صف بکشند ستمديده در نھايت مجبور خواھند شد پشت اين نيرو يا آن نيروی واپسھای  توده

بدون .  فلسطين يک برخورد صحيح کردألۀتوان با مس بدون يک پاسخ انقالبی و آن ھم کمونيستی به ھيچ وجه نمی

 بورژوازی تازه به قدرت .يک پاسخ انقالبی و کمونيستی الجرم دنباله روِی اين يا آن نيروی در صحنه خواھيم شد

ھا بازتوليد کنندگان نظام بردگی  اين. بخش فلسطين، مشروعيتی ندارند ئی رھاۀرسيده و ارتجاعيون اسالمی در مبارز

بخش و  ئی ملی، به انقالب رھائی رھاألۀامروزه مس. اند  خود را در گوشه و کنار دنيا پس دادهۀبشر ھستند و تجرب

اين . ھر شکل ديگری از دولت و کسب قدرت سياسی توھم است.  نه چيز ديگریکمونيستی گره خورده است و

حتی در شرايطی که نيروھای چپ و کمونيست به . له چه در مورد کردستان و چه در مورد فلسطين صادق استأمس

ھای مردم  تودهطور فعال در صحنه نيستند، نبايد به دنبال نيروھای ناسيوناليست و ارتجاعيون مذھبی روان شد و بايد 
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سازی نژادی  کار جنگی و در پی پاک گر، بلکه جنايت تنھا يک دولت اشغال ل نهيکه اسرائ اين. را به اين امر آگاه کرد

فلسطينيان است، شکی وجود ندارد و بايد به اشکال مختلف با آن مبارزه و مخالفت کرد اما اين توھم که اسلحه در 

گد را بايد به دور ريخت و ماھيت ارتجاعی اين نيرو را بايد روشن کرد و پرده جن دست حماس است و با اسرائيل می

ھا در اين دوران، روشن کردن مرز ميان  شايد يکی از مھم ترين وظايف کمونيست. اش برداشت  سياسیۀاز برنام

ھا و  اوت نگرشتوان تف در راستای اين کار است که می. داری امپرياليستی و خلق جھانی ديگر است نظام سرمايه

بدون ترسيم . ای را که اين نيروھا در آن قرار دارند، ترسيم کرد و چارچوبه... نيروھای ناسيوناليست و مذھبی و 

ھای عاصی و خشمگين نياز به  توده.  بشر را به درستی ارائه دھيمئیتوانيم مختصات رھا ای نمی چنين چارچوبه

  .  اين دو و انتخاب آگاھانه دارندۀمقايس

  !*  استئیچه تصورش دشوار است، نه ظلمت بل روشنا راستی آن به! آری

  شعر ستاره دنباله دار از شاعر چينی بی دائو*

  کميته جوانان بلژيک

  ٢٠١۴جوالی 

  

 

 


