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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش 

                    ٢٠١۶ اکتوبر ٠۶
  

  ٢٠١۶-١٩٢٣-مرگ شيمون پرز
ی موارد بی گناھی آنان بعد از که در بعض( يان ھستند امريکائی- افريقائی، امريکااگر اکثريت زندانيان در زندان ھای 

معنای آن فقط نژاد پرستی وعدم مساوات در عدالت اجتماعی ) گذراندن چھل سال در زندان تشخيص داده شده است

  . است

 ثبت شده باشد، می تواند مبين عدالت مساوی امريکای در آمار بعد از زمان طوالنی دوران برده داری در تغييراگر 

که نموداری يک  در حالی. باشد" آن  شخص معين" نژاد پرستی در دوران رياست جمھوریاجتماعی و تقليل در 

  .  ثبت شده است"دموکرات ھا و يا جمھوری خواھان" نواخت، بی تفاوت از حاکميت عروسکھای خيمه شب بازی 

-افريقائیوانان ليس خود را در تير اندازی به جو، نه تنھا پامريکاحاکميت نژاد پرست وصھيونيست امپرياليست 

در مصاحبه ای .  متوقف نمی کند ، بلکه از آنان حمايت نيز می کندامريکا در خيابان ھای ايالت ھای مختلف امريکائی

ليس ھای قاتل سياھان شده است، او نه تنھا ابراز ندامت نکرده بلکه با وقاحت نيز تکرار آن را وکه چند پيش با يکی از پ

   .در آينده اعالن کرده است

گواه مشمئز کنندۀ بصری آن، نقشۀ فلسطين است که . ل در فلسطين اعمال می شودئيدقيقا چنين سياستی توسط رژيم اسرا

  .  در يک قرن گذشته ھر روز بيشتر و بيشتر تبديل به نقشۀ اسرائيل شده است

بستن راه . م فلسطين استگواه ھای نفرت انگيز ديگر ايجاد شھرک ھا و گسترش آنان بر روی مزارع و خانه ھای مرد

و  ھای شھرھا و روستا ھا ، بيکار کردن دھقانان ، کشتن آنان ، زندانی کردنشان و با فشار راندنشان به وادی فقر

  . ل استئيغصب تمام مايملکشان از برنامه ھای روزانۀ رژيم اسرا

 رژيم  نسل کشی ، قتل عام ،غارت و اين. . ل بوده استئيشيمون پرز عضو تيم رھبری و حاکميت رژيم اشغال گر اسرا

انباشته از فلسطينيانی زندان ھای زير زمينی اين رژيم . غير انسانی ترين نوع اشغال و استعمار را اعمال کرده است

ل روی ئيگز نور روز را نمی بينند و ابزار و اسلحه ھای شکنجه ، توليد کارخانه ھای اسلحه سازی اسرااست که ھر

  . شودآنان آزمايش می 

ل، سھم بزرگی در ايجاد بدبختی ھای گوناگون برای مردم فلسطين داشته ئيشيمون پرز، مثل دگر اعضای حاکميت اسرا

اين، آن نوع صلحی است که او جانب دار . او مرکز صلح خود را بر امالک غصب شدۀ فلسطينيان ساخته است. است

  . آن بوده است
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ۀ ھ نيز در دپولندبه موازات اوج گرفتن فاشيسم، . (سطين مھاجرت کرده است به فلپولند سالگی از ١٢ پرز در نشيمو

که ايرگوم در . بوده است" ايرگوم" ، از قبيل )نازی صھيونيست ھا( مرکز رشد صھيونيست ھای شبيه فاشيست ١٩٣٠

م صبرا و شتيال ، يم بگين بنيان گذار ايرگوم و قاتل قتل عاخمنا. ل حزب ليکود را تشکيل داده استئي در اسرا١٩٧٧

  .)   بوده است١٩٧٨دريافت کنندۀ جايزۀ صلح نوبل در 

فرمانده جھود انگليس در ( او در دوره ھای مختلف متحد، ھاگانا. شيمون پرز به عنوان صھيونيستی فعال پرورانده شد

  . ، بن گوريون ، اسحاق رابينز و حزب ليکود بوده است)فلسطين

رشد شھرک ھای بسيار در کرانه ھای باختری بر . ل بوده استئيژيم قتل عام گر اسرااو دارندۀ مقام ھای مھمی در ر

 که عليه مقاومت لبنان در ١٩٩۶بمباران جنوب لبنان در .  مزارع و خانه ھای فلسطينيان از طرح ھای او بوده است

می شدن تسليحات وو ات. ت، شروع شده بود، به فرمان او انجام شده اس١٩٨٢ل در ئي با اشغال ارتش اسرائیرويارو

  !  ھمين دليل او جايزۀ صلح نوبل را دريافت کرده استه ب. ل از برنامه ھای او بوده استئياسرا

 از اين رو آنان. سال ھا پيش توسط صھيونيست ھا تسخير شده است کميتۀ جايزۀ نوبل مثل اکثر رسانه ھا و جايزه ھا،

  . ايزۀ صلح نوبل مفتخر کرده و آبرو می بخشندکاران و قاتالن خودی را آزادانه با ججنايت

ل و ايدئولوژی آن را ھرگز ئيھمين دليل، ديگر افتخاری در دريافت جايزۀ صلح نوبل نيست و پايۀ خونين حاکميت اسراه ب

  . نمی توان پشت تمامی جوايز جھان مخفی کرد

 است که آنان را برای پياده کردن برنامه ھای  وقتی  به غير صھيونيست ھا جايزۀ صلح نوبل داده می شود، معنايش اين

  .اوباما در آغاز رياست جمھوری خود جايزۀ صلح نوبل را دريافت کرد. خود خريده اند

  . بود افريقا و تمام دنيا شاھد بود که او مجری خواست آنان در پاشيدن تخم داعش به خاور ميانه و 

.  افکنده شودهبرای فھميدن مفھوم صلح از ديدگاه صھيونيست امپرياليست ھا کافی است نظری به ويرانه ای به نام سوري

  .  به اوباما داده شده بودافريقاجايزۀ صلح نوبل برای ويران کردن خاور ميانه و

 کرده اند؟ آنان را کشتند ، سر چه) سرخ پوستان (امريکابا ساکنين اصلی ) استعمار گران (امريکای اکلونياليست ھ

و اين برنامۀ آنان برای . و بازماندگان آنان را تا به امروز مورد تحقير و توھين قرار داده اند زمينشان را اشغال کردند

  . فلسطينيان است

را که او ھمه، نوع صلحی . خاطر اين بود که اوھوادار صلح بوده استه اگر شيمون پرز عليه جنگ با ايران بود ، نه ب

ل را بدون توجه به ضايعات ئيبرای اين بود که می توانست ضايعات به اسرا. در فلسطين جانب داری کرده است ديده اند

  . به ايران تخمين بزند

 امريکاثروتمند ترين مردم . ستامريکال يکی از اياالت ئيل دارای تفکر بيمار نژاد پرستی و اسرائيرژيم اسرا

فلسطينيان فقير ترين . در فلسطين اشغال نيز چنين است.  يانندامريکائی-افريقائیفقير ترين آنان صھيونيست ھا ھستد و 

  . و استعمار گران طماع، ثروتمند ترين اند

 که توليد کننده و حامی داعش است در بمباران اسالميست تروريستھا  به روسيه التيماتوم داده، آيا بشريت امريکارژيم 

  يان زندگی بر روی زمين باشد؟ بايد در انتظار پا

 و اين ھوشداری  جدی است به  کار می روده که توسط جنگ افروزان ب  است زمانیئیلغتی بی معنا" صلح "کلمۀ 

  .ن صلح با وابستگی به صھيونيسم و امپرياليسمفعاال

  . را فراموش نخواھد کرد) کشتار جھودان توسط نازی ھا(جھان ھرگز ھولوکاست 

  .  جنايات عظيم نازی صھيونيست ھا را در اشغال فلسطين ، نه فراموش خواھد کرد و نه خواھد بخشيدو جھان ھرگز
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  . لمان برای ارتباط مجدد با رژيم مال در ايران پيش شرطی پيشنھاد کرده استادولت 

  "لئيبه رسميت شناختن رژيم اسرا" 

  . اين پيش شرط ، معامله ای دوپھلو است 

  . استامريکاانۀ چاکری چاپلوسانه به حاکميت صھيونيستی ابراز فرصت طلب: اول

  . گشتن به دنبال شريکی برای تقسيم جرايم: دوم

ل را به رسميت شناخته است و حال به ئيلمان در غرامت جنايت ھای خود در جنگ جھانی دوم، رژيم اسراااگر رژيم 

  . دم ايران نيستدنبال کول خالی، برای گذاشتن بار آن غرامت می گردد، آن کول مر

رسميت شناختن رژيم قاتلی برای ه لمان و ھيچ دولت ديگر نمی تواند پيش شرطی برای باو تحت ھيچ شرايطی دولت 

 و اين بدان معناست که نمی توان از ملل ديگر خواست چشمان خود را بر جنايتی چنين  دول وملل ديگر داشته باشد

اين خط قرمز انسان دوستی است و ھرگز نبايد . و انسانيت را ناديده انگارند، ببندند " سالخی ملت فلسطين"غول آسا ، 

  . ھرگز. از آن گذشت

  . د و فراموش نمی کندئيأھيچ ملتی ھولوکاست را ت

  . د نمی کند و باج سبيل ھم نمی دھدئيأو ھيچ ملتی جنايت ھای عظيم نازی صھيونيست ھا را ت

  . ت با ھيچ دولتی نيستاز طرفی ھيچ ملتی نياز به رابطۀ بی حرم

 در مراسم تدفين شيمون پرز يافتند و حتا تعدادی امريکا رژيم ، فرصت ابراز نوکری خود را به صھيونيسم ٧۵اگر چه 

افراد ملل . را بر سر نھادند، ولی اين ملت مصنوعی ، يک ملت مصنوعی است) کيپاه(بس فراتر رفته عرقچين جھودان 

  .چسب دنيا به ھم چسباند و ملتی تازه درست کردمختلف را نمی توان با تمام 

با درک عميق وضعيت جھودان خيانت شده و فريب داده شده توسط صھيونيست ھا، که ابزار آرزوھای پليد آنان شده و 

از طريق سازمان ھاياس به فلسطين آورده شده اند و مثل جھودان بسياری که بعد از فھميدن حقيقت، فلسطين را ترک 

ھرگز پول خروج و باز گشت به وطن خود را نداشتند، بايد به آنان کمک شود تا بتوانند به وطن خود يا ھر جای کردند، 

ل ئياز آنان سوء استفاد شده است و فرزندان آنان به عنوان قاتل اسيرارتش صھيونيستی اسرا. ديگر که می خواھند بروند

  .شده اند

اميال پليد صھيونيست ھا شده، و مجبور به تحمل خيانت آنان به خود، بدون اين جھودان بسيار مظلوم، اولين قربانيان 

فقط بعضی از آنان توانستند فرزندان . و به لحاظ فقر قادر به ترک آنجا نبوده اند. داشتن امکانی برای ابراز آن شده اند

و خوردۀ اين قربانيان از شرايط اين گواه راستين بغض فر. خود را از جھنم صھيونيستی خارج و به جاھای دور بفرستند

  .تحميلی بر آنان است

. بودند" محکوم به مرگ با شکستگی استخوان سر "ولی کودکانی بيشمار فلسطينی .  سال زندگی کرد٩٣شيمون پرز 

خرج نکنند و با قنداق تفنگ بر سرشان  لی فرمان داده شده بود برای کودکان فلسطينی فشنگئيچون به سربازان اسرا

  . ندبکوب

  .آن کودکان نيز حق زندگی داشتند

 ٢٠١۶بر و اکت٣جبھۀ جھانی ضد امپرياليست     قدرت زنان        وين  

 

   

 


