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 Political سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۴ اگست ٠٨

   کشتار مردم فلسطينۀئيد موذيانأبيانيه ای در ت

  امپرياليسم و صھيونيسمۀ و تبرئ
 

  که به چند ميليون انسان  ضد خلق قھرمان فلسطين و ھمدستی با دشمنان بشريتهيا با امپرياليسم و صھيونيسم ب

 مقاومت مردم فلسطين برای رھائی از ۀگرسنگی و تشنگی داده و آنھا را به گروگان گرفته اند و يا در کنار جبھ

 اسارت، راه ديگری وجود ندارد

 

  برخی ايرانی ھا که اکثراً یبا امضا" به کشتار مردم فلسطين بی درنگ پايان دھيد" غلط انداز ۀ يک بيانياخيراً 

در ھمان نگاه گذرا به اين بيانيه . ناشناخته بوده و حتی ھويت و وجود واقعی شان ناروشن می نمايد، منتشر شده است

در می يابيد که نيت اين بيانيه اعتراض به کشتار مردم فلسطين نيست، بلکه دفاع بی چون چرا از کشتار صھيونيسم 

در اين بيانيه منافع خلق فلسطين توسط .  از جمله در فلسطين استاسرائيل و متحد وی امپرياليسم جھانی در منطقه و

ثر از تبليغات زھرآگين صھيونيسم در پای منافع صھيونيسم جھانی قربانی می شود و اين سياست أاين ايرانی ھای مت

حت از البته روشن است که نمی توان به صرا. ھمدستی با اسرائيل، دفاع از منافع مردم فلسطين جا زده می شود

حتی صھيونيستھا نيز برای توجيه آدمکشی خويش مدعی ھستند که شليک گلوله ھای . جنايت عليه بشريت دفاع کرد

در جھان و کشتن " تروريسم"آنھا نه برای کشتن مردم عادی و غير نظامی فلسطينی، بلکه برای نابودی 

 ميليونھا فلسطينی ھستند به جای تحليل اين روشنفکران ايرانی نيز که موافق کشتن. حماس است" تروريستھای"

جنبه ھای مثبت " مردم قھرمان و مقاوم فلسطين، حساب ويژه ای برای توجيه استعمار و ۀعلمی و تاريخی از مبارز

 ضد ملت فلسطين هاگر نادانند بايد به خود آيند و چنانچه آگاھانه ب. جنايت عليه بشريت باز می کنند" و ترقيخواھانه

 .نند،  تبھکارند و نامشان به بدنامی در تاريخ مبارزات خلق ايران ثبت می گردداقدام می ک

 ضد آن موضع گرفتند اقدامی جسورانه، ه رفقائی که به ماھيت اين سند ارتجاعی پی برده و بیپس گرفتن امضا

ھر ه اين سند ننگين ب افرادی که به زير ۀجا دارد که ھم. صھيونيستی است -افشاءگرانه، انقالبی و ضد امپرياليستی
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سی جويند تا در جنبش مقاومت و انقالبی مردم ايران أدليل امضاء گذارده اند، به خود آيند و به رفقای انقالبی فوق ت

 . سره از ناسره تشخيص داده شود

 

 نفی مبارزه طبقاتی

اين بيانيه منکر آن است . ت جھان اسۀ کارگر و خلقھای ستمديدۀ طبقۀاين اعالميه فاقد درک طبقاتی از پيوند مبارز

يک صدای واحد برای نابودی دشمنان ه  خلقھای تحت ستم پيوند خورده و بۀ طبقه کارگر بايد با مبارزۀکه مبارز

اين بيانيه مفاھيم اجتماعی را از مضمون طبقاتی جدا می کند و آنھا را به واژه ھای پوچ و .  بشريت بدل شودۀعمد

 که آدمکشی بد است، اين اين. يج به شکل روضه خوانی و تعزيه گردانی بر می گرداندتدره  بدل کرده و بابی محتو

بدون رفتن به کنه مسايل، عبارات پوچی خواھد بود که ... که بيگناھان نبايد کشته شوند و که جنگ بد است، اين

ات پوچ با اين ھدف پشت سرھم رديف شده و حتی جرج بوش و ھيتلر ھم با آن موافقند، ولی در اينجا اين عبار

در سراسر .  است، دور کننداشغال يک سر زمين و سرکوب يک ملتله که أر می شوند تا اذھان را از اصل مستکرا

 اسرائيل که يک تئوری نژادپرستانه برای سلطه بر تمام خاور ميانه است، صھيونيسم و نه از دولتاين بيانيه از 

 صھيونيسم و خطری را که برای منطقه دارد، ۀ ماھيت تجاوزکارانئيلدولت اسرا ۀاستفاده از واژ. صحبت می شود

 ماھيت فاشيستی دولت ۀن کننديي مردم برای نابودی صھيونيسم که امری پايدار و تعۀدر اينجا مبارز. کتمان می کند

اين بيانيه از در .  بقاء دارند، سوق داده می شودۀاسرائيل است، به مبارزه با دولتھای اسرائيل که مشروعيت ادام

ئی ھا ناراحت شوند و از تعداد روشنفکران مسحور امپرياليسم و امريکاامپرياليسم سخنی به ميان نمی آيد تا مبادا 

 ۀتالش تدوين کننده يا تدوين کنندگان اين سند، تبرئ. که اين اعالميه را امضاء کرده اند، کاسته گردد" نئو کانھا"

و يا " دولت اسرائيل"سخن گفتن از . آنھا پنھان کرده اند" دولتھای"نھا را در قالب امپرياليسم و صھيونيسم است که آ

  . آنھاستۀبيان ماھيت صھيونيسم و امپرياليسم نيست، تبرئ" امريکادولت "

  

 تئوری اين ھمانی

لم فرد يا افراد  موذيانه که بسيار با دقت و با روش کارشناسانه و روانشناسانه تنظيم شده است و از قۀتالش اين بياني

 مردم ۀ اول اين است که به خواننده موذيانه تلقين کند که جنايات صھيونيسم و مبارزۀعادی تراوش نمی کند، در درج

فلسطين ھمتراز و برابر ھستند و به زبان ديگر ھر دو طرف حق دارند و يا ھر دو طرف حق ندارند، ھر دو طرف 

 کنند، ھر دو طرف مسلسل در دست داشته و مسلحند، ھر دو طرف  پراکنی میراکتآدم می کشند، ھر دو طرف 

ھم طرف ستمگر و ھم طرف . ارتجاعی ھستند، ھر دو طرف غير قابل دفاع و يا ھر دو طرف قابل دفاع ھستند

  .ستمکش، ھم ظالم و ھم مظلوم، ھم قربانی و ھم قاتل ھمتراز خواھند بود

 کرد که فقط اسرائيل را محکوم نمی کنند و ھر دو طرف را شيمون پرز نيز در نطق خويش از اين عده تشکر

  .محکوم می کنند و حق را به حق دار می رسانند

جھان عرب برای منزوی : "گفت“ بئر السبع”به گزارش راديو اسرائيل، شيمون پرز در کنفرانسی مطبوعاتی در 

حماس و افراطيون مخالف دوستی با مردم او از تمام انسانھای متمدن که نقش . ساختن حماس و افراطيون می کوشد

اسرائيل در اين جنگ را کمرنگ نکردند و تالش کردند که عدالت را در اين جنگ رعايت کنند صميمانه تشکر 

 سازمانھای جاسوسی اسرائيل و کنسرنھای دروغپراکنی ۀشيمون پرز اعتراف کرد که چه نقشی را به عھد". کرد

"  حماس مورد غفلتیافشا" در جھت خواستھای اسرائيل سوق دھند و نگذارند واگذار کرده تا افکار عمومی را
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امضاء کنندگان ايرانی بايد تکليف خود . مبتکران اين بيانيه خوب به دستورات شيمون پرز عمل کرده اند. قرار گيرد

 .را با گفتار شيمون پرز روشن کنند

 

 ماھيت جنگ

در آن زمان نه سازمان .  بيش از شصت سال است و تازه نيستجنگی که در فلسطين در گرفته است، مربوط به

جنگ ارتجاعی و "اين جنگ خالف ادعای بيانيه، از دو طرف يک . حماسی در کار بود و نه  جھاد اسالمی

چنين برخوردی . نه کمونيستھا چنين نظر ضدعلمی دارند و نه ھومانيستھا چنين نظر ضد انسانی. نيست" خانمانسوز

در يک سو صھيونيسم . جنگی که در فلسطين در گرفته است، دو سو دارد. اميان ايرانی صھيونيسم استتنھا نظر ح

اشغالگر و امپرياليسم حامی وی ايستاده و سرزمين مردم فلسطين را اشغال کرده و به سوزاندن و خانمان براندازی 

 کمونيستھا، حتی غير مذھبی ھا،  مردم فلسطين و نه تنھاۀمردم فلسطين مشغول است و در سوی ديگر مجموع

نه  و  ضد سلطه گران خارجیهجنگ خلق فلسطين باين جنگ، . ايستاده اند... مسلمانان، مسيحيان و يھوديان انقالبی

 است که در آن  ضد سرمايه داران خارجیهآنگونه که تروتسکيستھا القاء می کنند جنگ پرولتاريای فلسطين ب

جنگِ مردمی تحت سلطه و . اين جنگ تنھا دو طرف دارد.  به حساب می آيندسازمانھای مقاومت عامل مزاحم

سرکوب شده و محکوم به مرگ با طرفی که تا دندان مسلح بوده، و برای اشغال کشور ديگران و نسل کشی در 

نيسم  صھيوۀ مذکور که ادعا نامه ای عليه خلق فلسطين و تبرئۀبياني. سرزمينشان از ھيچ جنايتی رويگردان نيست

جنگ حماس با اسرائيل ھيچ چيز نيست جز جنگ "است خالف اين ادعای پوچ و بی سر و ته که مدعی گرديده 

، جنگی است خلقی و انقالبی برای ."قدرت برای سلطه بر منطقه ای که ھم اکنون در اختيار دولت اسرائيل است

عبارات پردازيھای مجوف . يسم و صھيونيسماستقالل ملی و رھائی خلق فلسطين و خلقھای منطقه از سلطه امپريال

تنھا برای کتمان ماھيت سلطه و قدرت امپرياليسم و صھيونيسم نژادپرست و " جنگ قدرت برای سلطه"نظير 

  .دور افکننده  سرطانی و خطرناک صھيونيستی را بۀ خلقھای منطقه بايد اين غدۀھم. استيالگر در منطقه است

 ضد اشغالگر و برای ه بعادالنه دارد و از منظر خلق فلسطين جنگی دو طرفن جنگ کمونيستھا بر اين نظرند که اي

کسب استقالل، آزادی و ھويت ملی، دفاع از شرافت و غرور يک ملت است که نمی خواھد نوکر بيگانه باشد و در 

لق فلسطين  ضد خهاز منظر کمونيستھا جنگ اسرائيل ب. سرزمين اشغالی در زير سرنيزه صھيونيسم زندگی کند

 است که بايد به عنوان جنايت جنگی ارتجاعی، ضد انسانیبرای اشغال اين سرزمين و نسل کشی در آن، يک جنگ 

پس مضحک . محکوم شده و عامالن آن در دادگاھی نظير دادگاه نورنبرگ، به منزله جانی و ياغی محاکمه شوند

باره برای فريب  يکه  از جانب ملت فلسطين را بنهجنگ عادالاست که تدوين کنندگان سند با موذيگری ماھيت يک 

در اينجا سخن از درک کمونيستی از ماھيت جنگ نيست، حتی .   از ھر دو طرف جا می زنند"ارتجاعی"مردم 

ھومانيستھا نيز جنايات اسرائيل را محکوم می کنند و تجاوز به سرزمين فلسطين توسط يک نيروی اشغالگر را رد 

 هاين تئوری ارتجاعی تروتسکيستی تنھا ب.  مردم فلسطين را ارتجاعی ارزيابی نمی کنندۀت مبارزمی نمايند و ماھي

به نظر آنھا، ھم .  جنايات امپرياليستھا در سراسر تاريخ جھان صحه می گذاردۀضد خلق فلسطين نيست، بر ھم

 ضد استعمار هم اندونزی ب ضد امپرياليسم فرانسه و ھم جنگ آزاديبخش مردهجنگ رھائی بخش مردم الجزاير ب

، جنگھای غير امريکا ضد امپرياليسم هب) ويتنام، کامبوج، الئوس(  مردم ھندوچينۀلند و ھم جنگ انقالبی و عادالناھ

اين عده . ؟؟!!عادالنه و خانمانسوز و ارتجاعی بوده اند، زيرا در آن جنگھا انسانھا کشته شده و خانمانسوز بوده اند

  .نوين درايران ھستندبلندگويان استعمار 
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کشتاری که اين روزھا در فلسطين جريان دارد ناشی از جنگ بين دو دولت جنايتکار و : "آنھا می نويسند

فلسطين ندارد، مردمی که اکنون به راستی گوشت َدم ۀ ضدمردمی است و ھيچ ربطی به منافع مردم محروم و ستمديد

 فلسطين را سپر بالی ۀارت به نحو زشتی مردم محروم و ستمديدآنھا در اين عب." توپ يک جنگ ارتجاعی شده اند

  .خود کرده اند تا بيشتر قربانی تجاوز اسرائيل شوند

ه ارتجاعی، در اين جنگی که استعمار و امپرياليسم به ملت فلسطين تحميل کرده، ھيچ طرف بۀ با اين حکم صادر شد

 به استعمار و اشغال کشور فلسطين صحه گذارد و به طريق بايد. از ھيچ طرفی نبايد حمايت کرد. حقی وجود ندارد

 ملتی را که برای آزادی و استقالل کشورش می رزمد، باعنوان ۀاولی به استعمار به طور کلی صحه گذارد و مبارز

ان  اين زبان نمی تواند زبطبيعتاً . نشويد، به لجن کشيد و آب به آسياب اسرائيل ريخت" گوشت دم توپ "که لطفاً  اين

اين زبان بی وجدانھا و کسانی است که می خواھند . و قلم عده ای انسان انقالبی و شرافتمند و با وجدان باشد

 ملتھای ۀوضعيت کنونی را به نفع اشغالگران و سلطه جويان صھيونيستی و امپرياليستی به ملت فلسطين و به ھم

 قھرآميز تا سرحد رھائی خويش ۀلسطين را برای مبارزمبتکر و يا مبتکران اين سند، حق ملت ف. منطقه تحميل کنند

در حالی که مردم فلسطين به رھبری حماس يا ھر سازمان مقاوم ديگری . به سخره گرفته اند و به نفی آن مشغولند

در شرايط اشغال، صلح کردن حرف پوچی . حق دارند تا آخرين قطره خون برای رھائی ملی خويش مبارزه کنند

آنھا که به ملت فلسطين .  تنھا با اخراج اشغالگر معنی دارد وگرنه تسليم بال شرط محسوب می شودصلح. بيش نيست

 پرتاب نکند چون اسرائيل را عصبانی می کند، مربيان راکتتوصيه می کنند، مبارزه نکند، تيراندازی نکند، 

 و صھيونيست خوِن دل می خورند، آنھا که از گروگان گيری دو تا سرباز اشغالگر. پرورش افکار صھيونيسم ھستند

دشمنان مردم فلسطين دشمنان مردم ايران نيز . موذيانه بر گروگان گيری ميليونھا مردم فلسطين چشم بسته اند

 . بايد نقاب آنھا رادريد و مانع شد که اجرشان را شيمون پرز بدھد. ھستند

   

 استنتاج عملی

 جائی طين برای رھائی ملی خويش را ارتجاعی قلمداد کند، طبيعتاً  مردم فلسۀاگر روشنفکر منحرفی در ايران مبارز

اين روشنفکران ھمان روشنفکرانی ھستند که در صورت تجاوز امپرياليسم و . در درون صفوف مردم ايران ندارد

ن ند در پا رکابی امپرياليستھا، ايران را به گورستاا جنگ ارتجاعی، حاضرۀصھيونيسم و داعش به ايران به بھان

 ۀآنھا نمی پذيرند که مقاومت مردم ايران در مقابل امپرياليسم و صھيونيسم و داعش يک مبارز. مردم ايران بدل کنند

در ايران نيز مانند فلسطين تنھا دو جبھه و . بخش، مبارزه ای برای دفاع از استقالل ملی ايران است رھائيانقالبی و

 ۀی که در مقابل تجاوز برای رھائی ملی ايستادگی می کنند و جبھ آنھائۀدو طرف بيشتر وجود نخواھد داشت، جبھ

 خلق کسی به تفتيش عقايد نمی پردازد و ۀبرای ورود به جبھ. آنھائی که نوکری و گماشتگی امپرياليسم را می پذيرند

کسانی که . ا افراد و سازمانھايدئولوژین کننده دارد و نه يي است که نقش تعسياستاين . دھان کسی را بو نمی کشد

بخش ملت فلسطين را ارتجاعی جا می زنند، ھمدستان ارتجاع امپرياليستی و صھيونيستی برای امروز جنگ رھائي

در تفکر ارتجاعی آنھا جائی برای مبارزه به خاطر رھائی ملی و حفظ استقالل سياسی و . حمله به ايران ھستند

پی آن ھستند که ھمين تفکر ارتجاعی را که مردم ايران در  در اين عده دقيقاً . تماميت ارضی ايران وجود ندارد

را به گورستان تاريخ سپردند، دوباره در زير نقاب "  سومۀپی ريزی جبھ"مقابلش ايستادند و تئوری ارتجاعی 

زعم آنھا در زمان تجاوز امپرياليسم و صھيونيسم و ارتجاع ه ب. مخالفت با جنبش انقالبی مردم فلسطين زنده کنند

 در  مقاومت مردمیۀجبھغير از ه که چيزی ب"  سومۀجبھ"طقه با نيت تجزيه و نابودی ايران، بايد به پی ريزی من
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آنھا چه بخواھند و چه نخواھند مردم ايران خودجوش برای مقابله با تجاوزگر، . مقابل تجاوزگر است، دست زد

روئين "و " ھمه فن حريف "ۀآنھا جبھ" سوم ۀجبھ. "اشغالگر و ارتجاع منطقه به صورت ميليونی بسيج می شوند

آنھا نمی . می کند" سوسياليستی" ھم زدن ه دنيا را، در يک چشم بۀی است که يک تنه ھم"شکست ناپذير"و " تن

 که تنھا در چارچوب وجود دو جبھه صدای سوم مردم نادانی بکشانند تا ۀفھمند و يا مترصد آن ھستند جنبش را به در

 مقاومت ۀکه مردم و نيروھای مترقی تنھا در چارچوب جبھ حال آن.  موفقيت دارد، از ميان برودامکان رشد، بقا و

ند امکان کسب رھبری و اعتماد مردمی را برای خويش با تالش و شعارھای درست اضد اشغال و ضد تجاوز قادر

وحی و فکری جنبش مطرح که برای سترون کردن ر"  سومۀجبھ"آنھا با اختراع تئوری . و فداکاری به کف آورند

 سياسی مقاومت مردم در ۀمی شد، تبليغ می کردند، در جنگی که در می گيرد، نبايد از وجود دو جبھه، يعنی جبھ

مقابل اشغالگران سخن گفت، بلکه بايد ھم با امپرياليسم، ھم با صھيونيسم و ھم با ارتجاع منطقه جنگيد و آنھا را به 

ل ارتجاع حاکم در ايران را نيز صرفنظر از تمايل به مقاومت در مقابل اشغالگران تمامی نابود کرد و در عين حا

به ارتش داعش پيوستند و سرنوشت عبرت " يکه زنی"افرادی از اين قماش با ھمين منطق . سرنگون ساخت

داعش خواھند مردم ايران نيز مانند مردم فلسطين در مقابل امپرياليستھا، صھيونيسم و . انگيزشان در مقابل ماست

در ايران نيز دو جبھه بيشتر نيست و مردم ايران تنھا . ايستاد و از استقالل و تماميت ارضی ايران دفاع خواھند کرد

 مقاومت تشکيل می دھند و صدای خود را رسا خواھند کرد و کمونيستھا تنھا در اين متن ۀصفوف خويش را در جبھ

نمی شود از در عقب .  و اسرائيل و داعشامريکاو نه در کنار ند که برای کسب رھبری مبارزه کنند اقادر

 .  امپرياليستھا را به ايران وارد کرد

   

 بيرون کشيدن امپرياليسم و صھيونيسم از زير ضربه

در فلسطين است حتی اگر به ادعاھای خود " جنگ ارتجاعی"و " دولت اسرائيل "یکسی که مدعی است ھدفش افشا

 اين جانيان کند، ولی ی خود را صرف افشاۀ درگير وفادار باشد، بايد بخش مھمی از نوشت طرفھاییمبنی بر افشا

اين دولت ارتجاعی و کينه توزِی بربرمنشانه و شرارت : " و اسرائيل می نويسندامريکااين روشنفکران ھوادار 

گری نياز داشته ء است که به افشاشناخته شده تر از آن -  نه فقط با مردم فلسطين بلکه با مردم خوِد اسرائيل -آميزش 

جھان ۀ  از آدم کشی اسرائيل رسواتر از آن است که از چشم مردم آزادامريکاحمايت ننگين دولت ھمچنين، . باشد

" ھمه دانسته ای"به اين ترتيب جنايات صھيونيسم و امپرياليسم را چون امر ). تکيه ھمه جا از توفان."(پنھان بماند

حماس گذارد که ی  بيانيه را بر اين افشاءگريھا قرار داد، بلکه بايد تکيه را بر روی افشاۀه و تکياست نبايد افشاء کرد

 و دموکراتيک بوده، در طرح اتحاد دولت فلسطينی  منتخب مردم فلسطين در يک انتخابات آزادۀدر حقيقت نمايند

آن : "آنھا می نويسند. شرکت داشته و از ھم اکنون يک طرف مذاکره با نمايندگان دولت صھيونيستی اسرائيل است

مغفول مانده نقش ارتجاعی دولت حماس در شعله ور ساختن آتش چه در بيشتر واکنش ھا به کشتار مردم فلسطين 

جنگ حماس با اسرائيل ھيچ چيز نيست جز جنگ قدرت برای سلطه بر منطقه ای که .  سوز استاين جنگ خانمان

به اين ترتيب روشن می شود که اين روشنفکران ). تکيه ھمه جا از توفان"( دولت اسرائيل استھم اکنون در اختيار

 کنند که بر طبق کشفيات تدوين را افشاء" دولت حماس" صھيونيسم بايد یاسرائيلی در ايران به جای افشا-ئیامريکا

کم بھاء داده شده " نقش ارتجاعی دولت حماس در شعله ور ساختن آتش اين جنگ خانمان سوز"کنندگاِن سند، به 

 کرده جنگ خانمانسوز را آغازبه زبان قابل فھم صھيونيستھای اسرائيلی بيگناه ھستند و اين حماس است که . است

  .است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

منطقه ای که ھم "ران اين سنِد کارشناسانه، با الھام از راديو اسرائيل و آقای منشه امير، از توجه کنيد مبتکر يا مبتک

در زبان مردم جھان و نه تنھا کمونيستھا، به اين مناطق، .  سخن می گويند"اکنون در اختيار دولت اسرائيل است

در "شصت سال است که اين مناطق بيش از . "تحت اختيار دولت اسرائيل" می گويند و نه مناطق مناطق اشغالی

مناطق . مرز اين مناطق اختياری معلوم نيست. را گسترش می دھد اسرائيل است و ھر روز ھم آن" اختيار دولت

ھر چه در اختيار وی . تحت اختيار اين امر را به ذھن شنونده تداعی می کند که اسرائيل مرز جغرافيای معينی ندارد

روشن است که تا نابودی صھيونيسم اين مناطق و .  است و نه مناطق اشغال شدهاسرائيل" مقدس"است سرزمين 

کسی که تالش کند ماھيت يک اشغالگر ياغی را به . باقی می ماند" در اختيار دولت اسرائيل"مناطق بيشتر از آن 

  . مناطق تحت اختيار بدل کند ريگ به کفش داردۀيک دولت اداره کنند

 ارتجاعی صھيونيستی که برای دلداری و توجه دولت اسرائيل اسامی خودشان را نيز برای ۀتدوين کنندگان اين بياني

حماس برای رسيدن به اين ھدف ارتجاعی : " عمر در رژيم بعدی ذکر کرده اند، می آورندۀگرفتن امان نامه و بيم

خورد ارتجاعی و گواه اين مدعا، صرف نظر از بر. حاضر است فوج فوج از مردم فلسطين را به کشتن دھد

 پرانی بی ھدف آن به سوی اسرائيل است که بسيار بيش از آن که به دولت راکتحماس با مردم غزه، ۀ سرکوبگران

روشن است که اين ادعا توجيه جنايات ." و ارتش اسرائيل لطمه زند به مردم اسرائيل و مردم غزه آسيب می رساند

چقدر .  خلق فلسطين به رھبری حماس استۀنيستھا در مورد مبارزصھيونيسم و پخش اکاذيب امپرياليستھا و صھيو

جنايتکارانه است که کسی کشتار فوج فوج مردم فلسطين را نه به گردن اسرائيل، بلکه به گردن سازمانھای مقاومت 

 سازمانھای مقاومت" فشفشه پراندن"و " ترقه در کردن"فلسطينی بگذارد و مدعی شود، ويرانی نوار غزه محصول 

ھائی جالب است ببينيم که اين عده چگونه حق مبارزه و دفاع را از مبارزان انقالبی برای ر. و نه فقط حماس است

بخش برای آنھا جنگ خانمانسوز است و جنگ جنايتکارانه و خانمانسوز صھيونيسم جنگ رھائي. ملی سلب می کنند

لطمه خوردن مردم "که از  اين. می شودحماس محسوب "  پرانیراکت"واکنش طبيعی اسرائيل در مقابل با 

 استتار ۀنيز سخن می رانند، با نيت توجيه کشتار ھزاران نفر مردم غيرنظامی و کودکان فلسطينی و پرد" اسرائيل

 .دستان صھيونيسم ايرانیه ب ننگ بر اين قلم. کشيدن بر جنايات جنگی صھيونيسم است

 

 جعل تاريخی

سطين در عرض بيش از شصت سال عليه صھيونيسم و امپرياليسم می کند يک که ملت فل که مبارزه ای نخست اين

اين مبارزه ربطی ھم به اين . آنطور که تدوين کننده يا تدوين کنندگان اين سند مدعی ھستند، نيست" جنگ ارتجاعی"

رھبری دولت مگر . ش در دست آقای شوقيری باشد و يا آقای ياسر عرفات و يا آقای خالد مشعل اندارد که رھبری

موضع "مگر صھيونيستھا و امپرياليستھا از .  ضد آن مبارزه کرد؟هاسرائيل مترقی و انقالبی است که نبايد ب

  .دنيا را به فاجعه کشيده اند و داعش و القاعده را ساخته اند؟" ترقيخواھی

ه نابودی صھيونيسم ب ضد اشغال کشورشان بيش از شصت سال است که دوام دارد و تا ه  مردم فلسطين بۀمبارز

 مردم فلسطين نشان می دھد که فلسطين يک ۀتاريخ مبارز. رغم نگرانی امضاء کنندگان بيانيه دوام خواھد يافت

ملتی که .  رويدادھای فلسطين را بايد در اين متن تاريخی بررسی کردۀماھيت ھم. سرزمين اشغال شده است

 رنگ پوستی که دارد، با ھر زبان و فرھنگی و ايدئولوژی که سرزمينش اشغال شده حق دارد با ھر تفکر مذھبی و

دارد، با چادر يا بی چادر، با روسری و يا بدون روسری، با ريش و يا بدون ريش با نيروھای اشغالگر و 

اسرائيل . رسميت شناخته شده و عادالنه و مشروع ملت فلسطين استه اين حق قانونی، ب. استعمارگر مبارزه کند
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يک " حق دفاع از امنيتِ . "ی يک کشور اشغالگر است و دراين منطقه دارای کوچکترين حقی نيستصھيونيست

را تبليغ می  نيروی آدمکش، ياغی، و جانی و اشغالگر حرف پوچی است که تنھا مبلغان استعمار و صھيونيسم آن

 دفاع از خوِد ملت فلسطين تنھا حق. حق پوچی است که ھرگز موضوعيت ندارد" حق دفاع از خوِد اسرائيل. "کنند

که در اختيار   و اين ملت تحت ستم حق دارد تا آخرين سرباز تجاوزگر و اشغالگر را با ھر وسيله ایمطرح است

ساکنان کنونی و وارداتی اسرائيل که جزئی از . دارد و برايش ممکن است از سرزمين تاريخی خويش بيرون کند

يھوديان وارداتی ھستند بايد به سرزمينھای سابق خود برگردند، کسی برای مردمان بومی اين سرزمين نبوده اند و 

کسانی که نمی توانند و نمی خواھند در کنار صاحبان اصلی سرزمين فلسطين يعنی . آنھا دعوتنامه نفرستاده است

جنگی که در . نديک زندگی دموکراتيک تن در دھند نژاد پرستی را تبليغ می کنه فلسطينيھا در آنجا زندگی کنند و ب

امضاء کنندگان بيانيه که در واقع . فلسطين درگرفته آغازگرش مردم فلسطين نيستند، صھيونيسم جنايتکار است

منفعت کنونی و عاجل مردم فلسطين در پايان دادن سريع به اين : "صھيونيسم ھستند می آورند" ترقيخواھی"ھوادار 

مردم . فقط ضديت خود را با منافع مردم فلسطين نشان می دھندجنگ است و آنان که در آتش اين جنگ می دمند 

متمدن و انسان دوست جھان در کنار مردم غزه بايد حماس را برای پايان دادن به جنگ تحت فشار بی امان خود 

د و کاری دولت اسرائيل به مقابله برخيزن اسرائيل بايد با جنگ طلبی و تبھقرار دھند، ھمان گونه که به ھمراه مردم

و به اين ." ضد مردم غزه پايان دھده با مبارزات خود اين دولت را وادارند که ھرچه زودتر به لشکرکشی خود ب

 جنگ و کشتار مردم فلسطين نه رژيم جنايتکار و ۀترتيب به مردم جھان القاء می کنند که مسببان جنگ و ادام

که حق جنگيدن برای  آنھا در عين اين. ی باشدصھيونيستی و اشغالگر اسرائيل، بلکه سازمان مقاومت حماس م

رھائی ملی را از سازمانھای مقاومت سلب می کنند، مردم جھان را تشويق می کنند که جلوی اسرائيل را برای 

کشت و کشتار نگيرند و دستش را در جنايت باز بگذارند، زيرا آنھا بايد حماس را تحت فشار قرار دھند تا نجنگد و 

اين بلندگويان اسرائيلی در ايران جای علت و معلول را . شغال توسط اسرائيل و وضع کنونی را بپذيرد اۀ ادامعمالً 

 ارتجاعی و صھيونيستی، پيام تسليم پيام مبتکر و يا مبتکران اين بيانيه عميقاً . با آگاھی و دنائت عوض می کنند

آنھا در ھمين !. ھرگز. ھای خود صداقت دارندنيم که اين عده در مورد ادعايحال بب. بالشرط به ملت فلسطين است

 .موارد جعلی نيز دروغ می گويند

بخشی از اسرائيليھای مخالف سياست آدمکشی دولتشان برمال کرده اند که شرايط حماس برای آتش بس و نه صلح 

.  استمنصفانه که تنھا بعد از تسليم اسرائيل و اخراج قوای تجاوزگر و اشغالگر مقدور است، بسيار قابل قبول و

ما متن اين خواستھا را از زبان منابع اسرائيلی منتشر می کنيم تا . دولت اسرائيل بايد به اين خواستھا تن در دھد

 .دست نويسندگان بيانيه ارتجاعی برمال شود

 

 خواستھای سازمانھای مقاومت فلسطين

ا به شکل زير تدوين و در نشريات خويش ر سازمان حماس خواستھای خويش را بيان کرده که حتی اسرائيلی ھا آن

تنھا يک . نظری به اين خواستھا نشان می دھد که اين خواستھا تا چه حد منطقی و قابل اجراست. بازتاب داده اند

  . اشغال است می تواند از زير بار تحقق اين خواستھا شانه خالی کندۀدولت جنايتکار که ھدفش نسل کشی و ادام

 : در مورد خواستھای حماس چنين نوشته است" ھاآرتس "ۀنگار اسرائيلی نشريگيدون لوی روزنامه 

 ،ئی و دريائی آزادی برای غزه، پايان دادن به ھرگونه عمليات نظامی زمينی، ھوا- ١"
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 خروج نيروھای نظامی اسرائيلی از غزه تا کشاورزان فلسطينی بتوانند از زمين ھای خود تا ديوارھای اسرائيل -٢

 ری کنند،بھره بردا

زندانيان در برابر سرباز اسرائيلی گيالت شاليد آزاد شده، اما ۀ  که ابتداء به عنوان مبادلئی آزادی فلسطينی ھا-٣

 دوباره در آغاز جنگ غزه دستگير شدند،

  اقتصادی و باز کردن مرزھای غزه،ۀپايان دادن به محاصر-۴

 ارت سازمان ملل متحد، قرار گرفتن بندر و فرودگاه بين المللی غزه زير نظ-۵

 ماھی گيری ساحل غزه  و نظارت سازمان ھای بين المللی بر مرز رفح،ۀ  گسترش محدود-۶

 پذيرش آتش بس ده ساله و بسته شدن آسمان غزه به روی ھواپيماھای اسرائيلی،-٧

 سفر مردم غزه به اورشليم برای زيارت مسجد االقصی،ۀ  اجاز-٨

 اخلی فلسطين و تشکيل دولت واحد،خاتمه به مداخله در سياست د-٩

  ." صنعتی غزهۀگشودن منطق-١٠

نيز مورد حمايت ) ساف(توسط سازمان آزادی بخش فلسطين) جنبش مقاومت اسالمی فلسطين(اين خواستھای حماس

 اشغال ۀقرار گرفت و به اين ترتيب دست صھيونيستھای اسرائيل که ھدفش نابودی ملت فلسطين، نسل کشی و ادام

 . رو شده است،ھای فلسطينی استسرزمين

با اين ترتيب در زمانی که خواستھای روشن حماس و جنبش فلسطين آشکارا مطرح است و اسرائيل حاضر نيست 

مردم متمدن و انسان دوست جھان در کنار مردم : "...  فوق می نويسندۀزير بار آن رود، ناشرين سند ننگين و موذيان

 دادن به جنگ تحت فشار بی امان خود قرار دھند، ھمان گونه که به ھمراه مردمغزه بايد حماس را برای پايان 

کاری دولت اسرائيل به مقابله برخيزند و با مبارزات خود اين دولت را وادارند که اسرائيل بايد با جنگ طلبی و تبھ

پرگوئی و آسمان و می بينيد که ناشرين سند با ." ضد مردم غزه پايان دھده ھرچه زودتر به لشکرکشی خود ب

ھم بافتن و ظالم و مظلوم را يکسان کردن و خطوط تمايز را مخدوش نمودن، حاضر نيستند، تجاوز ه ريسمان ب

اسرائيل جنايتکار را محکوم کرده و به مردم بگويند که اسرائيلی ھا برای خواستھای نھضت مقاومت فلسطين تره 

دم صلحدوست جھان بايد نقش تجاوزکار، نقش ستمگر، نقش مر. ھم خورد نکرده و به آدمکشی ادامه می دھند

. اشغالگر، نقش جانی را برمال کنند، زيرا اسرائيل است که در منطقه موجب قتل و غارت و بحران و آدمکشی است

جالب است که مبتکران سند خواست نتانياھو را . علت و معلول را مخلوط کردن به نفع و به فرمان صھيونيسم است

می کنند که در بن بست افتاده، راه پس و پيش نداشته و می خواھد با فشار به حماس آنھا را برای پيشگيری تکرار 

مردم غزه بايد حماس را برای : "آنھا می آورند. از بدنامِی عقب نشينی و شکست نيروھای اسرائيلی به تسليم وادارد

از اين مخمصه نجات پيدا " سربلند"ھو بتواند تما نتانياً تا ح" پايان دادن به جنگ تحت فشار بی امان خود قرار دھند

  .کند

ھر کس وجدان داشته باشد و برای تحقق انسانيت، برای آزادی ملتھا، برای احترام به حقوق ملل و حقوق بشر 

ی آنوقت بايد مانند ساير روشنفکران انقالب. مبارزه می کند، نمی تواند قاتل و مقتول را ھم ارز و ھم ارزش کند

در اين . ول امضای خويش را پس بگيرد و به صف مردم ايران و دوستداران مقاومت مردم فلسطين بپيونددؤومس

مبارزه است که دوست و دشمن مردم ايران از ھم تميز داده می شوند و معلوم می گردد که چه کسانی گوش به 

ما : "ی شود چه کسانی با اين دسيسه که می آورددر اين مبارزه است که معلوم م. بلندگوھا و اوامر بيگانه بسته اند

يافتن فوری و بی قيد و  کنندگان اين بيانيه ضمن محکوم کردن دولت ھای اسرائيل و حماس خواھان پايانءامضا
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موافقند و چه کسانی در کنار مردم ايران و مردم منطقه قرار ." شرط اين جنگ ارتجاعی و خانمان سوز ھستيم

 اسرائيلی ۀی کنيم ھرچه زودتر امضاء ھای خويش را پس بگيريد تا مسببان اصلی اين دسيسما توصيه م. دارند

تنھا اين اقدام بشردوستانه و ميھنپرستانه است که می تواند ننگ و . برمال شوند و در تاريخ ايران مھر باطله بخورند

 .رسوائی را بزدايد

  

 ئيد ھر جنايتیأ برای تجنايات جمھوری اسالمی بھانه

رژيم جمھوری .  مھم ديگری را نيز بايد تذکر داد که در ميان سطور اين بيانيه نوشته شده استۀرخاتمه نکتد

اسالمی يک رژيم جنايتکار است که در دريائی از فساد و تبھکاری غوطه می خورد و روز به روز بيشتر به 

. چوب حراج بر منافع ملی آن استاردوگاه دشمنان مردم ايران نزديک می گردد و مترصد فروش ايران و زدن 

ی که بر اساس اسناد تا کنون منتشر شده اش، تسليم به امپرياليسم و خيانت ملی است، نمونه ای از ئمذاکرات ھسته 

صدماتی را که اين رژيم به ايران و به مردم ميھن ما وارد کرده، موجی از نفرت و . اين مماشات با امپرياليستھاست

استقرار اين رژيم بر دريائی از خون برپا شده و . ردم ايران نسبت به اين رژيم ايجاد کرده استانزجار به حق در م

  . استبداد و نقض حقوق انسانھا ميسر استۀ آن تنھا با سرکوب و توسعیبقا

رغم اين نمی توان آن چنان از کينه توزی کور شد که از يک تحليل مستقل و علمی چشم پوشيد و ھميشه   ولی علی

را انقالبی جلوه  ھر آنچه آنھا کردند ما به عکس آن دست زنيم و آن. ابع سياستھای رژيم جمھوری اسالمی گرديدت

 ضعف ۀايجاد تقابل مصنوعی با سياستھای رژيم جمھوری اسالمی گويای ماھيت مترقی و انقالبی نيست، نشان. دھيم

در غير اين صورت خالف .  مستقل است بی برنامگی و سردرگمی در اتخاذ موضع روشن وۀو سستی، نشان

ھای افراطی ابتکار سياست آنھا در دست رژيم جمھوری اسالمی است و افسار آنھا را ھمين "انقالبی"ادعاھای 

سرنگونی اين عده به دامن داعش در سوريه، . رژيم برکف گرفته و آنھا را به منجالب گمراھی خواھد کشانيد

 متحد سرنگونی ساخته بودند ۀصھيونيستھا برای تجاوز به ايران که با جرج بوش جبھھمدستی آنھا با امپرياليستھا و 

ديروز با داعش و .  حريری در لبنان و تروريستھای داعش از ھمين نمونه ھاستۀو يا ھمدستی آنھا با دارو دست

  . فلسطين مردمۀ ضد مبارزهاز تجاوز امپرياليسم به عراق و افغانستان و امروز با اسرائيل بحمايت 

اشغالگری محکوم است، تجاوز .  ما بايد از اصولی حمايت کنيم که اصول کمونيستی، انقالبی و دموکراتيک است

نمی شود برای . نسل کشی محکوم است. به ممالک محکوم است، نقض حقوق ملل و حقوق بشر محکوم است

اد که عنصر تحت شکنجه و يا فرد سرکوب اشغالگر، شکنجه گر و ياغی برتری حقوقی قايل شد، تنھا به اين استن

شده مطلوب ما نيست و صاحب ايدئولوژی اسالمی يعنی ايدئولوژی ارتجاعی است، مگر صھيونيسم دارای 

نمی شود بر جنايات در . جز سوسياليسم، ايدئولوژی انقالبی ديگری ھم وجود دارده ايدئولوژی انقالبی است؟ مگر ب

. ن دفاع از حقوق دموکراتيک و حقوق بشر را مدافعان تروريسم و پوپوليسم جا زدگوانتانامو صحه گذارد و حاميا

و " ترقيخواھانه"مگر امپرياليستھا ترقيخواه، مدافع حقوق بشر و حقوق دموکراتيک ھستند؟ مگر آنھا از موضع 

موکراتيک و ضد  دۀ درکی از مبارزبيھوده گويان اساساً . شکنجه می دھند؟ اين ياوه گوئی محض است" انقالبی"

. بوده است" چپ"امپرياليستی ندارند و تاريخ زندگی سياسيشان سراسر ھمدستی با امپرياليسم و ارتجاع، از موضع 

. پاره ای از اپوزيسيون ايران به اين راه روان است و روشن است که اين راه، انقالبی نيست به گورستان می رود

ده صاف کن تجاوز امپرياليسم به ايران ھستند و از ھم اکنون تبليغ می کنند که مبلغاِن بانيان اين راه، جاروشن است 

 به ايران به ما مربوط نيست، جنگ مردم نيست، ھيچ ربطی به منافع مردم محروم و امريکاکه تجاوز امپرياليسم 
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ت ايران نابود گردد تا ايران ندارد، نبايد کشته شد، نبايد گوشت دم توپ گرديد، نبايد مقاومت کرد، بھتر اسۀ ستمديد

و قطب ارتجاع !! امريکااين جنگ ميان دو قطب ارتجاع، قطب ارتجاع دولتی . جمھوری اسالمی از بين برود

  .است" ترقيخواھی"روشن است که اين تفکر انقالبی نيست ارتجاع محض در پناه . اسالمی است
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