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 Political سياسی

  
  شباھنگ راد

 ٢٠١۴ اگست ١١

 !ھا جنگِ غزه و نيت امپرياليست
  

ھا تن ديگر را زير و رو  ھای ميليون گيرند و خانه مداران جاِن ھزاران زن و مرد و کودک را می ای قدرت به بھانه

و " دھنده تکان"را  نمايند و آن قلمداد می" جنايات جنگی و بشری"ھا را  اقدامات خودیی ديگر، "دليل"کنند و به  می

  .بار و دھشتناک، ريا، تزوير و دروغ است ھر دو بُعد و ھر دو بخش آن، جنايت. خوانند می" آور خجالت"

ی به سر تيتر خبری کاران اسرائيل دست جنايت  پار شدن کودکان فلسطينی به و روزھا تصاوير لت  متأسفانه اين

ھای خونی و  ھا و بدن نگاه به اوضاِع در ھم ريخته و صورت و دست. بلندگوھای امپرياليستی تبديل گشته است

ترين اقشار جامعه، دل ھر انسان آزادانديشی را  محرومۀ ھای تخريب شد چنين خانه  و ھم زخمی کودکان فلسطينی

دھد که تا چه زمان،  ھا را به اين سمت جھت می رآور است و ذھندھنده و زج چنين تصاويری، تکان. آزراند می

گونه  طلب، مورد يورش قرار گيرند و اين دار منفعت خواھی مشتی سرمايه دليل زياده بايست به دفاع می ھای بی انسان

دارد و زه، تازگی نغۀ يان در باريک البته که جنايات چند روز قبل اسرائيل. شان به نابودی کشانده شود ۀ زندگی و آيند

گران اسرائيلی  ھاست که زندگی در سرزمين فلسطين برای شھروندان آن، به جھنمی تبديل گشته است و سرکوب دھه

رحمانه و  کشان را مورد تعرِض بی چون امريکا، کودکان، کارگران و زحمت ی ھممداران بزرگ جھاني قدرتياری  به

رغم پذيرش  يافته است و علی ی که، تکراری و سازمانخرابي ر و خانهُکشت و ُکشتا. نددھ خود قرار میۀ وحشيان

واره در  چنان و ھم ھای اعتراضی، مردم فلسطين ھم ن جنبشاان و مدافع اسلو از جانب به اصطالح مناديۀنام توافق

  . گران اسرائيلی قرار داشته و خواھند داشت زير ضرب مستقيِم سرکوب

کنند تا مبادا روز و روزگاری، ترس و رعب و وحشت را از اذھان  باران می باران و توپ مدارس را خمپاره

ھای مردم را با  ريزند و به ھزار دليل و بھانه، خانه به ھزار دليل و بھانه، خون می. ديده پاک نمايند ھای ستم توده

ش قطع شھروندانوش کنند تا مبادا روز و روزگاری، نغمه و آھنگ اشغال سرزمين فلسطين، از گ سان می خاک يک

خواھند؟ چه منفعت، سياست و  ال اين است که اين جانيان، چه از جان مردم و کودکان اين سرزمين میؤس. شود

گونه  افزايند؟ چرا تصاوير جھان را اين ھای خود می تازی چنين بر يکه قدرتی در پس پرده نھفته است که اين

  کنند؟ گان اصلی آن، تلخ و تيره و تار میا برای سازند، دنيا راند و  مداران بزرگ ترسيم نموده قدرت

داران جھانی، بی حد و حساب است و کمپين و  سرمايهۀ ھای مردم، در جھاِن تحت سيطر ُکشتار کودکان و نگرانی

ای اين جھان، از فالکتی، نداری،  ديدگان در حرکت است و ثانيه  کارگران و ستم چنان عليه کاروان سودجويان، ھم
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آزار و اذيِت . ترين اقشار جامعه در امان نيست حقوقی زنان و محروم  پار شدن کودکان و بی و خانمانی و لت  بی

تصوری فراتر از اين، از جانيانی . کودکان و مردم، در اين دنيای سرمايه، امری غير معمول و غير عادی نيست

ھای مزدور در اين جامعه و يا در آن جامعه  حميل گلهدر حقيقت ت. چون نتانياھو، اوباما و ديگر زورمداران نيست ھم

طلب  داران منفعت به مردم و ُکشتار کودکان معصوِم فلسطينی، در پاسخ به بخش عظيمی از نيازھای کنونی سرمايه

ھا و تجھيزات جنگی توليد شده، مصرف شود تا مبادا روز و روزگاری، يکی از پُر درآمدترين   سالحدباي است؛ می

خود را پس دھند و " سالمی"ھای رنگارنگ، امتحاِن   سالحدباي  سرمايه از حرکت باز ايستد؛ میهد جات سود نهکارخا

محرومان ۀ  خانه و کاشاندباي ھای نحيف کودکان را نشانه گيرند تا بر عمق و بر نتايج سودمندی آن پی بُرد؛ می بدن

 با بلبشو و دباي داران اسرائيلی رفع گردد و باالخره میھای زورم"نگرانی"فلسطينی به تلی از خاک تبديل شود تا 

گيری اعتراضات راديکال   نضج  متفاوت، مانع ھای ارتجاعی و تکه پاره کردن جوامع اندازی جنگ آشوب و راه

  .عمومی و انقالبات احتمالی در منطقه شدۀ يافت سازمان

ھم در  ھای ميلياردی امريکا به دولت اسرائيل و آن ان کمکمي انديشد و طبعاً و در اين گونه می آری جھان سرمايه، اين

ای  ھمانی گونه  بهدباي که، زندگِی مردم فلسطين، می  ُکشتار مردم و کودکان فلسطينی، مبين اين حقيقت استۀبحبوب

ن؛ اکودکان و مثله نمودن مخالفشان و ُکشت و ُکشتار  ھای يعنی تخريب خانه. پيش رود که تاکنون پيش رفته است

يان؛ يعنی شدت ھر چه يعنی آزار و اذيت فلسطينترين اقشار جامعه؛  ھای محروم ولهغيعنی زير و رو نمودن بي

ۀ ھای بازماند ھا؛ يعنی انجام و عملی نمودن نقشه ترين انسان دفاع باراِن بی باران و گلوله تر آتش و خمپاره بيش

ترين حامی  عنوان يکی از مطئمن و مصمم ھم به ل و آنمداران بزرگ جھانی در منطقه توسط دولت اسرائي قدرت

  . ويژه امپرياليسم امريکاه ھا و ب امپرياليست

 ھزار زخمی و غيره در اين چند روزه ٢ ھزار ُکشته و ٢ ھزار خانه و بيش از ۴ مدرسه و ١٠٣حمله به بيش از 

دست  ھا، قادر به ارتکاب اين دريغ امپرياليست اسرائيل بدون حمايِت بیکه رژيم  در غزه، گويای اين واقعيت است

يان به  که منفعت حاميان بزرگ سرمايه با تعرض اسرائيل باشد؛ گويای اين حقيقت است جناياِت دردناک نبوده و نمی

از جانب ھای اعتراضی جنبش فلسطين   اليهۀکودکان و محرومان گره ُخورده است و ھدف و نيت اساسی، تخطئ

باشد؛ گويای اين حقيقت   خاورميانه میۀ در منطق- امريکا ۵١عنوان ايالت  ھم به  و آن-گران اسرائيلی  سرکوب

گران اسرائيلی ناممکن   سرکوب ھم بدون تحرکات مخرب  و آنھای انگليس ميلياردی سالحکه فروش چند  است

يان عقيم خواھد ماند و ينبدون تعرض به جان و مال فلسطشوم امپرياليستی ۀ که نقش باشد؛ گويای اين حقيقت است می

که از منظر ميلياردھا انسان دردمند،  معين است. ھا را از دست خواھد داد  امپرياليست بخواه منطقه، ناامنِی مورد دل

 اين باشد و بر دھنده، دردناک و زجرآور می آور، تکان ھا و ارتکاب چنين اعمالی خجالت گونه سياست تداوم اين

ۀ حفظ و امنيت منطقۀ ھم به بھان تر و آن دولت اسرائيل چيزی جز، افزايش ناامنی ھر چه بيشۀ باوراند که وظيف

  .سرشار از منابع و ثروت نيست

ست که  جنگی.  است- بوده و -طرفه  حقيقتاً که جنگ در غزه و ديگر مناطق فلسطين و در اين چند دھه، جنگ يک

روزی جنبش الفتح، . باشد ھا اسرائيل می چون و چرای آن المللی و حامی بی داران بين ايهبانی و مسبب اصلی آن سرم

ست  ی"دليل"ساز حماس،  ای برای ُکشت و ُکشتار مردم فلسطين بود و امروزه، حضور و وجود نيروی دست"بھانه"

ای ديگر نيست و کامالً به  داند حماس از صيغهست که ن کمتر کسیاگر چه . خانمانی مردم برای تداوم سرکوب و بی

ھای بزرگ وجود دارد  ھا تعلق دارد و بيش از اندازه در اين زمينه اسناد، پيرامون وابستگی حماس به سرمايه باالئی

بی ترديد . معنای دشمنی با مردم محروم فسطين است ھا با آن، به تا نشان داده شود که دشمنی ظاھری امپرياليست
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 متفاوت در منطقه را  چنين زير و رو نمودن جوامع هللا لبنان و ھم المسلمين و حزب اخوانعلم نمودن حماس، داعش، 

ھای اعتراضی و  ھای رقيب امپرياليستی و در به انحراف کشاندن جنبش خواھی جناح  زيادهۀ در چھارچوبدباي می

 ر کتاب خاطرات خود که اخيراً مريکا دا سابق ۀن، وزير خارجکلينتری ھيلھمين چند روز قبل . راديکال توضيح داد

 و سوريه شديم و ھمه چيز بر وفق مراد و بسيار خوب ا ليبي ما وارد جنگ عراق،". مريکا منتشر شده، نوشتادر 

اعالم  کشور جھان سفر کرده بودم و با برخی از دوستان اين توافق حاصل شد تا به محض ١١٢من به . بود

توافق شده بود تا دولت اسالمی .  شود اما ناگھان ھمه چيز فروپاشيدسيس داعش اين گروه به رسميت شناختهأت

سيس آن بوديم تا ما و اروپا ھرچه سريعتر آن را أاعالم ت اعالم شود و ما منتظر ٢٠١٣    ٧    ۵در روز ) داعش(

  ."به رسميت بشناسيم

ھا و  اندازی جنگ  ناامنی منطقه و راهکيد ورزيد،أتتوان  ست که می ھا و اعمال ارتجاعی بر مبنای چنين حقايق، داده

ھا و به ويژه امپرياليسم  جات مسلح و ارتجاعی در منطقه، از زير سِر امپرياليست چنين علم نمودن دسته ھم

باشد و کار و بارش، به  ھای امپرياليستی در منطقه می به عبارتی حقيقی و ديگر، حماس بازيگر سياست. امريکاست

سرشاز از ۀ محرومان در منطقۀ ھای پايمال شد ای اعتراضی و عقب بر گرداندن خواستهھ انحراف کشاندن جنبش

ھا نسبت دھيم  خواھيم ھر دو طرف دعوا را به باالئیراھه نيست که ب ن دالئل، پُر بیبنابه اي. باشد منابع و ثروت می

 با ھدايت چنين  با وجود وھای اعتراضی منطقه، موضوع اصرار ورزيم که جنبش فلسطين و ديگر جنبش و بر اين

شان  ۀ خواھند بُرد و روز به روز، بر دامنه و بر نداری و بر خرابی خانه و کاشاننجائی  ی، ره بهنيروھای ارتجاعي

ھا و اعتراضات مردمی، در سد نمودن تمامی حمالت  بدون کمترين ترديدی، رشد اين جنبش. افزوده خواھد گرديد

ست؛  ھا و جريانات کمونيستی سازمانۀ يافت باشد؛ در ُگرو اقدامات سازمان داران می يهآور سرما کارانه و شرم جنايت

ھای  داران و گله ھا گردن نھند و جامعه را از شر سرمايه دھی توده نعملی به سازماۀ گون ھا و جرياناتی که به سازمان

چنين يگانه سياست سالم و  متی جامعه و ھماين يگانه راه، و يگانه سال.  وابسته به آنان پاک سازند مزدور و مرتجع

جنبش فسطين، جنبش آرمانی و جنبش . باشد ھا و کودکان محروم فلسطين می  توده مند و در خدمت به منافع ھدف

. ست یآفرين منظور نقش باشد و دارای پتانسيل باال به ست که از سنت گرانبھائی برخوردار می طلبانه است؛ جنبشی حق

 خود را دواماند تا  ھای مدعی مردم، اين جنبش را به انحراف کشانده کاری سازمانداران با ھم تاکنون سرمايه

ھای مرتجع و وابسته به آنان  عملی با آنان و تمامی دار و دستهۀ ھای امپرياليستی، مقابل رد سياست. تضمين نمايند

گام جنبش فلسطين را از حالت انحرافی و  م بهر سازد و گاداران را متغي سرمايه  بخواه تواند مسير کنونی و دل می

  .زا به در آورد خسران

  ٢٠١۴ آگوست ١٠

  ١٣٩٣ مرداد ١٩

  

  

  

   

 

 


