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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  *نويسنده ـ الن گودمن

 بامشاد ميکائيليان: ترجمه

 ٢٠١٢ جنوری ١۴

  

  

  …سازماِن ملِل متحدرأی 

  مبارزه براِی آزادی  اشغاِل فلسطين و
 

  

  

  

  

شناختِن کشوِر  رسميت  خودگرداِن فلسطين از شوراِی امنيِت سازماِن ملِل متحد تقاضاِی بهمبر دولتِ  سپت٢٣در تاريخِ 

 .فلسطين را خواھد نمود

 ظلم و ستِم وارد بر مردِم  ئی  ماھيت و نقِش دولِت اسرائيل، علِل ريشهۀھاِی مھمی دربار  سازماِن ملل پرسشۀنام قطع

اند چه راھی موجود  ھا مورِد انقياد و اشغاِل وحشيانه واقع گشته  مردمی که نسل  براِی رسيدن به عدالت و آزادیفلسطين، و

  .آورد وجود می است، به

  

 …و مردِم فلسطيندولتِ اسرائيل 

  : شودالزم است از سه حقيقِت اساسی شروع،  سازماِن مللۀنام اين قطعۀ درِک زمينبرایِ 

صدھا  در آن سرزمين به اش که ريشه، ِن مردم فلسطين استسرزمي در١٩۴٨دولِت اسرائيل درسالِ  شروِع ۀنقط اول،

ھاِی  گردد به ظھوِر دولت برمیشود  ناميده میچه امروز اسرائيل  آنوجودش به عنوان يک ملت درگردد و   قبل برمیسال

چه  نآ  يھود در نفر مردمِ ٢٠٠٠و )مسلمان و مسيحی( فلسطينی نفر ٢٣٠،٠٠٠، ام١٧پاياِن قرن   در. منطقهملی در
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 ٢۶٨،٠٠٠-ی وجود داشت تصويِرمشابھچنان  ، ھم١٨٠٠در سالِ ، سال بعد صد دو. امروز اسرائيل است، وجود داشت

 تأسيِس کشوِر ۀدر آستان، پس از موِج مھاجرِت يھوديان از اروپا به فلسطين حتا. يھودياننفر از ٧٠٠٠نفر فلسطينی و

  .مھاجراِن يھودی بودنفر از  ۶٣٠،٠٠٠فلسطينی و ميليون نفر ١٫٣ۀ، فلسطين خاناسرائيل

موِج ترور .  فلسطينيان متولد شد  جمعيِت بومی  قومی سازی طريِق پاکبه عنواِن يک نھاِد صھيونيستی از کشور اسرائيل 

چنان از  آن سال ھمو پس از  به وقوع پيوست ١٩۴٨در ساِل ") فاجعه"به معنیعربی زبان ای به  کلمه( نکبا ۀشد شناخته 

، ١٩۴٨ اپريل٩ در .فلسطين اتفاق افتاده، متمرکز شده بوداز جمله در روستاِی ديرياسيِن  که  کشتار و ترورطريقِ 

. زا بسياری را کشتند مسلسل و تفنگِ آتشاستفاده از ھا حمله کردند و با  خانه  وھا يھودی پشِت سِر ھم به روستاسربازانِ 

آوری نمودند و به قتل  سپس در يک مکان جمعرا مانده   باقیيانِ ئاروست": نوشتنويسان  تاريخدر اين مورد يکی از 

که تعدادی از زنان مورِد تجاوِز جنسی قرار گرفتند و پس از آن  ھا مورد آزار قرار گرفته درحالی  اجساِد آن، حتارساندند

را در مقابِل چشماِن او به ه اش دگونه خانوا آورد چه به ياد می داشت، فھيم زيدان، که در آن زمان دوازده سال. کشته شدند

، او پيرمردی را کشتند و ھنگامی که يکی از دختران او گريه کرد؛  ما را يکی پس از ديگری گرفتندھا آن«:  رساندندقتل

و ھنگامی ، و به او در مقابِل ما شليک کردند، ھا برادرم به نام محمد را صدا زدند سپس آن. به ضرب گلوله کشته شدنيز 

ش بود به را در آغوشکه خواھِر کوچِک شيرخوارم ھود خم شده بود، در حالیروِی جسِد او  ، و بهکشيد درم فرياد میکه ما

  ١.)پايهايالن ۀنوشت" فلسطين  سازِی قومی پاک"نگاه کنيد به کتابِ  (».او شليک کردند

از سوِی اياالِت متحده، به عنواِن ھاِی امپرياليستی ضمانت شده بود، و امروزه  سيِس اسرائيل توسِط قدرتأدوم، ت

 جھان، ويرانی محيط زيست، استثمار و ظلم، به پيش بُرده  ريزی ِی عرقھا  خدمت به بازتوليِد کارگاه  جھانی مجری

 ٢٠٠،٠٠٠در آفريقاِی جنوبی باشد، نقِش کليدی در کشتارِ ) تبعيض( ھر چند اين به معناِی اتحاد با رژيِم آپارتايد.شود می

درپی در برابِر کشورھاِی ديگر در خاورميانه دامن زند،  ھاِی پی  مردِم بومی در گواتماال داشته باشد، و يا جنگنفر از

بيِن اسرائيل و اياالِت " روابِط ويژه"وِر امپرياليسِم اياالِت متحده است و اين قلِب  کارکرِد اسرائيل به عنواِن سگِ ھاِر حمله

 ٢.")شان در سراسِر جھان و جنايت… اسرائيل…مريکاا:"ۀنگاه کنيد به مقال (.دھد مريکا را تشکيل میا ۀمتحد

ناک برخاسته ازھمان  ،که يک جنايِت وحشتھولوکاست اساسِ هب ھاِی مکرر و سوم، ھيچ توجيِه اخالقی براِی اين جنايت

 درسِ .سيستِم امپرياليسم بود وجود ندارد

 اين است که ھيچ کس  ھولوکاست واقعی

ناکی در  د زمانی که جناياِت ھولتوان نمی

چه که   ماننِد آن- جريان است، سکوت نمايد

ھا توسِط اسرائيل درحاِل  امروز عليه فلسطينی

براِی درِک عميق از عوامِل . (وقوع است

: ھاِی ھولوکاست، نگاه کنيد به مرتبط با درس

 سرشِت ھولوکاست، ۀال دربارؤپاسخ به س"

 موجود در ٢٠١٠بر، و اکت٣١ انقالب، ۀنشري

سايِت حزِب کمونيسِت انقالبِی 

 ٣) revcom.usمريکاا

پاياِن اين دولت عليِه مردِم   بیۀھاِی کالن، ايجاِد دولِت اسرائيل، و ظلم و ستِم وحشيان عدالتی و دھشت در جھاِن لبريز از بی

  .لَم کرده استعفلسطين به عنواِن يک جرِم سنگين قد 
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  وزينھاِی امر اسرائيل و فلسطينی

 تحِت اشغاِل نظامی در چند  گی گان، و زنده ھاِی پناھند اند، در اردوگاه مردِم فلسطين از زمانی که از ميھِن خود رانده شده

  . کنند گی می اند، زند داری از آن شده  موفق به نگهءھا در ابتدا سرزمينی که آن

 کيلومتر، و به ۶۴۴زاگی به طولِ  سرائيل با برش و زيگ، ديواِر آپارتايِد ا)وست بنک( فلسطين  باختریۀکرانۀ در منطق

اين ديواِرمنطقه . ھاِی مراقبت به سبِک زندان بنا شده است  متر به ھوا سر برافراشته است، و بر باالِی آن برج٢۵ارتفاعِ 

ۀ شاورزان از مزرعھاِی ديگر، ک سايه گان از ھمساي  بريده است، ارتباِط ھمباشد را  ميليون فلسطينی می٢٫۵ۀ ای که خان

 اين نقاط  تحِت گشِت مداوِم سربازاِن ۀھم. شان، قطع شده است ھای ھا و شغل شان، بيمارستان شان، مردم را از مدارس 

 پروازممنوع ۀ متری را به منطق٢٢٫٨۶ی به ارتفاع ئيماھاِی بدوِن سرنشين، فضاِی ھواگر قرار دارد و توسِط ھواپ اشغال

گی به خاطِر محافظت از صدھا ھزار نفر از کارھا ھم  اين راه. گذارده استءغيِر نظامی به اجراعليِه جمعيِت "!) نه("

 . يھود است مھاجراِن متعصِب مذھبی مسلحِ غيِر قانونی

عاِم اسرائيل در  شده در جرياِن قتل   ميليون فلسطينی در مياِن مدارس و بيمارستاِن تخريب١٫۵از دِر نواِر غزه، 

. کنند زندگی می)  نفراز مردم شدندکه اکثريِت آنان افراِد غير نظامی بودند١۴٠٠ منجر به کشته شدِن حدود که (٢٠٠٨سالِ 

ساِل گذشته، کماندوھاِی . توان تعمير کرد  اسرائيل و عدِم وروِد مصالِح ساختمانی، نمیۀھا را به دليِل محاصر اين ساختمان

 ۀالمللی را مورِد حمله قرار دادند تا از شکستِن حلق ھاِی بين در آب" رمرهماوی م" کشوِرترکيه، به ناِم  اسرائيلی کشتی

  .  نواِر غزه جلوگيری کنند، که منجر به قتِل فعاالِن غيِر مسلح در کشتی شدۀ محاصر

در شرايِط گی  ھاِی پناھند ھا در اردوگاه بسياری از آن. اند ھاِی مھاجر به زور تبعيد شده ھا نفِر ديگر از فلسطينی ميليون

شان، زندگی  ۀ سفر، و بدوِن حِق اشتغال به کار و يا بازديد از اعضاِی خانوادئی کثيف، بدوِن حِق اقامِت قانونی، عدِم توانا

 فلسطينی ٣۵٠٠شده، به قتِل عامِ  آھنگی و تحِت نظارِت از قبل طرح ، سربازاِن اسرائيلی در يک ھم١٩٨٢در سالِ . کنند می

 . در لبنان پرداختندشتيال و اصبرھاِی  در اردوگاه

  ھاِی چريکی ، سازمان١٩۶٠ۀدر دھ.  فلسطين وجود داشته استۀ صھيونيستی، مقاومِت شجاعانۀاز آغاِز تولِد پروژ

در سراسِر فلسطين ) غير مذھبی( مسلحانه عليِه اسرائيل با ھدِف ايجاِد دولِت دموکراتيک، سکوالرۀفلسطينی مبارز

ھا را از  ھا با موانعی مواجه شدند، که آن رغِم اين جزر و مدھاِی عظيِم مقاومِت مردمی آن سازمان یعل. اندازی نمودندراه

ھاِی مبارزه در سراسِر  راه کردنِ  شان براِی پيدا  مبارزه و شورشۀ مبارزه باز داشت؛ اما مردِم فلسطين در ادامۀادام

که در آن جوانان با ") به لرزش در آوردن"به مفھوِم ای در عربی  کلمه(فلسطين و جھان، از جمله دو اينتفاذا 

  . گِر اسرائيلی به پيش بردند ی کوچک، عليِه سربازاِن اشغالھا پرتابِسنگ

  

  سازماِن ملِل متحدۀنامقطع

 يک بخِش کوچکی از ۀ، نھادی که ادار)PA(شده توسِط تشکيالِت خودگرداِن فلسطين  نھاد  سازماِن ملل، پيشۀقطعنام

 باختری و شرقِ ۀرا به عھده دارد، خواستاِر به رسميت شناختِن يک دولِت فلسطينی متشکل از نواِر غزه، کرانفلسطين 

شده توسِط  و کنترلشده، خفه،  جوار، ُخردشده، احاطه اين يک دولِت فلسطين، نسبتا کوچک و غيِر ھم. المقدس است بيت

فريقاِی امحلی در  ناِم -  ”Bantustans “Independent" (مستقل"س ناِم بانتوستان ش  يادآورِ  که فرمباشد اسرائيل می

 .فريقای جنوبی استامورِد کنترل و حمايِت رژيِم آپارتايد در )  مترجم-  بانتو در آن سکونت دارد ۀجنوبی که قبيل

 .و در واقع برای مشروعيت بخشيدن به دولِت اسرائيل استيديه ئتأنامه ذاتا، و صراحتا، اين قطع
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يا  مردِم فلسطين نيست، اين طرح عمال، نمادين و   سازماِن ملل به اين ترتيبی که نوشته شده، گامی به سوِی آزادیۀنامعقط

بخشيدن به   موضِع بلند مدِت دولِت خودگرداِن فلسطين در پذيرش و مشروعيتۀچنين طرحی نشان دھند. اخالقی ھم نيست

شدن به عنواِن ُخرده مديراِن  زنی، در ازاِی به رسميت شناخته الی که به چانهھاِی مردِم فلسطين است، در ح سرقِت زمين

  . دولِت اسرائيل استۀشريک تحِت سلط

  

 مريکااتھديداتِ 

 سازش با ظلم و ستِم مردِم فلسطين توسِط اسرائيل است؛ پاسِخ اياالِت ۀدھند  سازمان ملل در واقع نشانۀناماگرچه قطع

نامه که اين قطع براِی جلوگيری از اينشان را  که، اياالِت متحده و اسرائيل تماِم تالش اول اين. تمتحده قطعا مھلک بوده اس

يکا آمرۀو اياالِت متحد. گيری در شوراِی امنيت مطرح نشود و باال نيايد، نمودند یأدر مورِد استقالِل فلسطين حتا براِی ر

  ۴. خواھد کردِوتورد، آن را ِی مثبت بياوأای ر نامهاعالم کرده است اگر چنين قطع

فراموش نکنيم « :مريکا در سازماِن ملِل متحد، اعالم کردا معاوِن سفيرِ رزماری ديکارلو،: تر از اين وجود دارد اما بيش

مبر منجر به ايجاِد يک کشوِر ر سازماِن ملِل متحد در ماِه سپتکردِن اسرائيل د که بدوِن شک، اقداماِت نمادين براِی منزوی

 به رسميت ۀ سازماِن ملِل متحد به گزين گيری یأبه عبارِت ديگر، مھم نيست که چند کشور در ر» .شود قِل فلسطين نمیمست

  !يد نکند، چنين اتفاقی نخواھد افتادأئرا ت ِی مثبت دھند؛ اگر تنھا ابرقدرِت جھان آنأشناختِن يک دولِت فلسطينی ر

مريکا در سازماِن ملِل متحد سرپيچی کند، به پيش گذاشته شده اھاِی  ستهو اين منطق و لحن عليِه ھر کشوری که از خوا

ِی موافق أی که براِی استقالِل فلسطين رئر سازماِن ملِل متحد، ھُشدار داد که کشورھامريکا دا سفيرِ   سوزان رايس،.است

ھاِی ناچيِز اياالتِ  از قطِع کمکراه با صحبت ی ھمو چنين تھديدات!" ِی خود را خواھند داشتأوليِت عواقِب رؤمس"دھند 

راه با  مالی به سازماِن ملِل متحد، ھحتا قطعِ اعتبارِ . دھد  فعاليت به آن میۀمتحده به دولِت خودگرداِن فلسطين است که اجاز

 .مريکا اعالم شده استاجويانه، از طرِف دولِت  اشکاِل ديگر از اقداماِت تالفی

 ھایِ  سالن  درِ  سازماِن ملِل متحد، فلسطين از طرفِ ه رسميت شناختنِ  اين است که ب پشِت اين مخالفتيکی از عواملِ 

از جمله  ی،ئ جنا المللی ھاِی بين دادگاه  اسرائيل در  اقداماِت غيرقانونیروياروئی با در حقوقی بر روِی فلسطينيان

  .شود می غزه، باز ۀ باختری و يا محاصرۀکران المقدس و ھاِی غير قانونی در شرقِ بيت سازی شھرک

 "حق"بر ھا  قابِل قبول است، چرا که آن نامه از طرِف اياالِت متحده و اسرائيل غيرِ اين قطع، تر يک سطِح اساسیاما در 

ای  سابقه" رونِد صلح"اين . کنند  پافشاری می"رونِد صلح" در ھا بر فلسطينی "شرايط"  دائمی  تغييرِ شان براِی تحميلِ 

مين و ديگر امتيازات  زھاِی اسرائيل برایِ  شار قرار دادِن دولِت خودمختاِر فلسطين در پذيرِش خواسته فتحتِ  طوالنی در

اخيرا . تری را بيان کند  فاحشھایِ  خواسته تری وارد شود، و ھاِی بيش خواسته اسرائيل باکه  آن  خاطرِ تنھا به .داشته است

رسميت بشناسند؛ يعنی يک به " لِت يھودیدو"به عنواِن يک  را يلھا اسرائ اسرائيل خواستاِر آن شده است که فلسطينی

 در اسرائيل ھا آشکار که به رسميت بخشيدن و نھادينه کردِن انقياِد فلسطينی) ساالِر يھودی حکومِت دين ( تئوکراسی يھودی

حمايتِ ايم،  ھا ديدهگونه که بارھا و بار ھمان و. تر بخشيدن به يک دولِت صھيونيستی وعيِت بيشمنجر شود، و مشر

يک آزمايِش اساسی برای ھمه سياستمداران و  که دارد، ای کند و ھر خواسته  قوی ازاسرائيل و ھر کاری که میۀمشتاقان

  . مقاماِت منتخب در اياالِت متحده است

، که به خاورميانه در را خودۀجانب  يکۀزيرا سلط، نامه براِی حاکماِن اياالِت متحده غيِر قابِل تحمل است اين قط، اساساو 

به پيش  است، مريکا به عنواِن تنھا ابرقدرِت جھانا  نقشِ  ھاِی حياتی که يکی از ستون ازطريِق اسرائيل،طوِر زيادی 

 رد اياالِت متحده ۀتواند در خدمِت تضعيِف سلط میزند،   را نمیدر منطقهمريکا ديگر حرِف آخر ا ھر درکی که. برد می
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 مردم استنِ  تا به پا خنيروھاِی بنيادگراِی اسالمی ازروست؛ اعم   آن روبهھاِی ديگری باشد که با روئی رويا  انواعِ ميانِ 

  .براِی نيِل به آزادی

 کنند، منجر ھاِی منطقه تحميل ملت  خود را برۀتوانند اراد گی نمی به ساد ديگر و اسرائيل مريکاار درکی که در عيِن حال ھ

 .راه خواھد داشتخود به ھم را با جمله مردِم فلسطين از، که مياِن مردِم منطقه شده دری تر  بيشاعتراض و شورشِ به 

  . حاکماِن اياالِت متحده قابِل قبول نيست برایِ ھا کدام از اينھيچ 

 

  بيِن دوسنگِ آسياب بودن

 -  باشد مريکا میا امپرياليسِم ۀِت حاکمأھاِی مختلِف ھي منظور جناح(شان  مريکا، بر مبناِی منطقاھاِی  حتا اگر امپرياليست

 سازماِن ملِل ۀنام  ملل داشته باشند، مخالفت با قط سازمانِ ۀنام ای براِی جلوگيرِی از تصويِب قط کننده ، داليِل قانع)مترجم

  .ھا در بر دارد متحد مشکالِت واقعی براِی آن

کند تا خود  در حالی که دولِت اوباما تالش می: "شتمريکا در خاورميانه، نوا  از منظِر منافِع امپراتورینيويورک تايمز 

عرب که به دنباِل آزادی، عدالت و مفھوِم کرامِت  ھاِی استبدادی به نظام) تظاھرات کنندگان( را در سمِت معترضان

ِت وارد کردِن تواند در خدم نھاِد فلسطين براِی عضويِت کامل تنھا می  عليِه پيشِوتواستفاده از حِق . اند، قرار دھد انسانی

ھا، تحِت  ناِک فلسطينی براِی بسياری در منطقه، وضِع اسف. مريکا در جھاِن عرب باشدا کاری ديگری به اعتبار ۀضرب

  ۵."دھد ھائی پا می آل  اسرائيل، به چنان ايدهۀاشغاِل بيش از چھار دھ

لسطين توسِط اسرائيل، منبِع تالطِم خشم در ھا با ظلم و ستِم مردِم ف آوِر اين رژيم  شرم دستی مدِت طوالنی است که ھم

ھاِی   رژيم داری ھا در سراسِر جھاِن عرب، مخالفت با طرف بخِش قيام يکی از ابعاِد مھم و الھام. سراسِر منطقه شده است

  نبکاداشتِ  گ مه، در بزر١۵مند در تاريخِ  اين رونِد قدرت. ھا است  و ستِم اسرائيل عليِه فلسطينی مريکا از ظلماداِر  طرف

گرايانه، و در  سو و ھم ھا ھزار معترض در يک حرکِت ھم آشکار شد، زمانی که ده )١٩۴٨ فلسطين در   قومی سازی پاک(

  .برخی موارد قھرمانانه در سوريه، لبنان و نواِر غزه از مرزھاِی اسرائيل عبور نمودند

رِت اسرائيل در قاھره، ديواِر آن را سوراخ کردند، به مبر، ھزاران تن از جوانان با ھجوم به سفاسپت ٩و در تاريِخ 

  ۶.گزين نمودند ھاِی مصر و فلسطين جای را با پرچم  آن وارد شدند، پرچِم اسرائيل را پاره کرده و آنۀمحوط

 يز باعثِ در عيِن حال ن سازد؛ می تر که تحوالت در منطقه، حمايتِ آشکاِر اياالتِ متحده از اسرائيل را مشکلاما حتا زمانی

ی از  به بخِش قابِل توجھء باال، و با اتکا  خود، فن آوریئی  ھستهۀبا استفاده از زرادخان. شود تِر چنين حمايتی می  بيشالزامِ 

بان و ھم خِط پروژهِ  پشتی -   در بسياری از موارد کامال متعصبانه-  يھودياِن مقيِم اروپا که در حاِل حاضر خود را

مريکا بر يک ا   امپرياليستیۀای دولِت اسرائيل بستِر حياتی در تحکيِم سلط که بر مبناِی چنين پروژهدانند،  صھيونيستی می

  . ستراتژيِک جھان استۀمنطق

مريکا براِی ا گری ثابت گشته است که ميانجی«:  دربارِه اسرائيل نوشتيمانقالب ۀ نشريۀ ويژۀطور که ما در شمار ھمان

 فلسطينيان شود، و در عين حال  گیپارچ وضعيت و يک  داریک طرف حتا ظاھرا منجر به پاياز يای که  انعقاِد توافقنامه

اين مرکز در .  بالمنازِع خود و ايجاِد يک دولِت کامال صھيونيستی، آسان نيستۀھا براِی سلط  کردِن نياِزاسرائيلیهبرآورد

تر و شديدتری، براِی  توسل به اقداماِت بيشقدر اسرائيل با  منطقه و در سراسِر جھان باقی مانده است، و ھر چه

  ».شود ھا بپردازد، اين تضاد حادتر می کردن و به زنجير در آوردِن فلسطينی محبوس

چنان با وجوِد  زمانی که ھم. که بر سِر اسرائيل گير کرده است  اسرائيل، بلۀمريکا عميقا به وسيلادر عيِن حال، نه تنھا «

مريکا و اسرائيل ادامه دارد، از ديدگاهِ ا منحصر به فرد بيِن "روابِط ستراتژيکِ "بل توجه، مشکالِت واقعی و متفاوت قا
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 شطرنج در ارتباط با نقِش اسرائيل در خاورميانه و سراسِر جھان ۀ ديگری در صفح  واقعیۀمريکا، گزيناامپرياليسِم 

  ».وجود ندارد

  

  فرارسيدِن زمان نوينی براِی مبارزه

، اما راِی مردِم فلسطين نخواھد شد دست آوردِن آزادی بمنجر به، بهکه به ھيچ وجه  سازماِن ملِل متحد ۀمنا که قطحالیدر 

زمانی که باشد،  در جريان میفريقا اھاِی زيادی در خاورميانه و شماِل  ثباتی گردد که بی زمانی پديدار میدر ) نامه اين قط(

ای تبديل شده   سوزانندهتقابلال رفته است و به ؤھا نفر به زير س يون ديگر برای ميلحکومتِ مشروعيِت حکومتی پس از 

و احتماِل شيوع و طغياِن جديِد قياِم ، ھا عليِه فلسطينیمريکا ا اسرائيل و ۀجويان در صورِت تھديد و حرکِت تالفی. است

 سياسی به ويژه توسِط مردم اين  مقاومتِ وليِت حياتی برایِ ؤمس، جمعی در فلسطين و فراتر از آن  دسته فوری و ناگھانی

 مردِم عليهِ و ستم  تِر ظلم  بيشبرِد   برای پيشو اسرائيلمريکا ا به مخالفت با ھرگونه حرکت از سویِ ) مريکاا(کشور 

  .مقاومتی يک ضرورِت اخالقی استچنان . ھا وجود دارد آن ۀ عادالنۀاز مبارزبانی   پشتیفلسطين و

رم، به جلِب بسياری از مردم به مبارزه و مناظره در فلسطين، در ، به اين و يا آن ف ملِل متحدسازمانِ  نمايِش   نھايیۀمرحل

 جوش خورده و در سراسِر جھان، خاورميانه

  .است

ھاِی  ، از زوايا و جھت اين فرايندھاۀطريِق ھماز 

ھا  ھاِی مختلف، ميليون مختلفی با طرِح خواسته

مبارزه  تعامِل سياسی و ۀچرخنفر به صحنه و 

دارند که به اين انقالبيون نياز . کشيده خواھند شد

طرِح مخالفت  به کسانی کهنزاع وارد شوند و با 

پردازند، و خواستاِر عدالت  مريکا  میا با اقداماتِ 

و در چنان . ھا ھستند، متحد شوند براِی فلسطينی

االِت کليدی در مورِد ماھيت و ؤ، بر سِر سترکيبی

 ظلم و ستِم مردِم ۀل، علِل ريشنقِش دولِت اسرائي

اند، به  رحمانه واقع گرديده ھا مورِد انقياد و اشغاِل بی  مردمی که نسل که براِی رسيدن به عدالت و آزادی فلسطين و اين

لقوه تواند به طوِر با ، کِل اين ديناميک و فرايند میھاِی انقالبی  کمونيستۀبا مشارکِت فعال و مبارز.  بپردازندبحث و تالش

يابی به جھانی فارغ از ھر گونه ظلم و ستم از   براِی دستمندی براِی به جلو آوردِن يک جنبِش جھانی قدرتبه عنصِر 

   . نظِم جھان است، تبديل شوداضرِ ی که در حاِل حئھا دھشت

  

  :ھا توضيحات، منابع و لينک

، قبل ٢٠١١مبر  سپت١٩مريکا در امونيست انقالبی  انقالب ارگان حزب کۀ نشري٢۴۶الن گودمن اين مقاله را در شماره * 

  .  به رسميت شناختن فلسطين نگارده استۀناموی قطعرگيری بریأاز ر

1text#html.en-palestine-vote-un/246/a/us.revcom://http  

 

١ -  )see The Ethnic Cleansing of Palestine by IlanPappé( 
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٢ -  The U.S. ... Israel ... and Crimes Around the World   

http://revcom.us/a/213/israel_crimes-en.html 

٣ - (For an in-depth exploration of the factors behind, and lessons of the Holocaust, see 

“Revolution Responds to Question on Nature of Holocaust,” Revolution, October 31, 2010—

available at revcom.us) 

، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين حق وتو بر فراز تمام  پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد، اياالت متحده - ۴

 تاکنون، اياالت متحده، تا حد زيادی اولين ١٩٧٢از سال . باشند تصميمات قابل توجھی از سازمان ملل متحد دارا می

 ۀکردن ادام محکوم ۀنام، دولت اوباما ، قطعاخيراً .  انتقاد از اسرائيل استۀنامدر قطعکاربر از حق وتو، به طور عمده 

ھای غير قانونی اسرائيل که يکی از اشکال به خصوص فاحش در گسترش مداوم در خشونت و پاکسازی  ساختن شھرک

حدس و گمان قابل به يقينی وجود دارد، که . قومی اسرائيل عليه مردم فلسطين رانده شده از ميھن خود است، را وتو کرد

تری از به  ينئ کند، دولت خودگردان فلسطين، ممکن است به دنبال سطح پادر شورای امنيت وتورا نامه  مريکا قطااگر 

 .رسميت شناخته شدن از سازمان ملل متحد به تالش بپردازد

 Abbas Says He Will Seek Palestinian State at the“)-  رجوع کنيد به نوشته روزنامه نيويورک تايمز- ۵

Security Council,” 9/16/2011).  

, ”see “(Battering down another brick in the wall: Cairoreprinted at , 9/12/2011د به  رجوع کني- ۶

revcom.us) 

  

 

 


