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  صھيونيسم و حقوق زنان
  

يونيسم  نگاه فلسطينی ھا و قربانيان صھۀ از دريچچخوب است که به ھشتم مار.  روز جھانی زنان استچھشتم  مار

را   دموکراتيک بودن آنۀنگاه کنيم تا روشن شود که اسرائيل يک کشور نژادپرست و صھيونيستی است و افسان

بيش از .  سال است که سرزمين فلسطين در اشغال صھيونيستھای اسرائيل قرار دارد۶٠بيش از . موساد آفريده است

و قطعنامه ھای سازمان ملل متحد را با قلدری و به  سال است که صھيونيستھای اسرائيل کليه موازين انسانی ۶٠

مريکا نفی می کنند و به کشتار مردم فلسطين و به گرسنگی دادن به مردم نوار غزه ادامه می ا مامپرياليسحمايت 

يک ه  سال است که نقض حق خود تعيينی سرنوشت ملت قھرمان فلسطين، از جانب صھيونيستھا ب۶٠بيش از . دھند

ايجاد امنيت و حق دفاع از "تئوری . اسرائيل در آمده است" حق غير قابل انکار"ديل شده و به صورت امر عادی تب

جواز آدمکشی برای آنھا محسوب می گردد و به ھيچ مرجع جھانی، حتی به خود ساخته دادگاه کيفری " خود اسرائيل

  .جھانی نيز پاسخگو نيستند

را با  ر توجيه اين نقض حقوق انسانھا توسط اسرائيل می دمند و آن رسانه ھای گروھی امپرياليستی نيز در شيپو

عبارت پردازيھای تھوع آور و اتھامات تروريستی که به مبارزات آزاديبخش ملت فلسطين نسبت می دھند، توجيه 

 تحقق ده ھا سال است که مناطقی از سوريه و لبنان در اشغال دولت صھيونيستی اسرائيل است و آنھا برای. می کنند

وقتی کسانی از .  صھيونيستی خويش، بمبھای خوشه ای به لبنان پرتاب کرده اندۀاھداف ضد انسانی و نژادپرستان

 اسرائيل حمايت می کنند و به نفی حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين می ۀسياستھای صھيونيستی و نژادپرستان

ئيد می کنند و أتی کسانی بمباران مردم فلسطين را وقت. پردازند، نمی توانند مدافع حقوق زنان و کودکان باشند

لمانی ندارند، وقتی حکومت اسرائيل در اگرسنگی دادن به آنھا را امری درست ارزيابی می کنند، فرقی با نازيھای 

جھاتی فعال است تا کشتار مردم فلسطين و لبنان را توجيه کند و نوار غزه را محاصره کرده و آب و غذا و دارو را 

 دولت دموکراتيک زنان و کودکان فلسطينی دريغ ورزد تا آنھا در اثر گرسنگی بميرند، اين دولت نمی تواند يک از

باشد و خود را مدافع حقوق بشر، چه برسد به حقوق زنان و کودکان جا بزند، وقتی دولتی به صورت ھدفمند به 

رور افراد، مقيد به احترام به ھيچ قانونی عمليات تروريستی در مناطق اشغالی دست می زند و برای کشتن و ت

چنين دولتی با اين درک . نيست، اين دولت تروريستی است و نمی تواند کوچکترين قدمی در راه تفاھم ملتھا بردارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ند به عنوان مدافع سازمانھای حمايت از حقوق بشر و يا سازمانھای حمايت از تواضد انسانی و نژاد پرستانه نمی 

چگونه است کسی که حقوق ملتھا و ميليونھا .  و يا مدعی مبارزه برای تساوی حقوق زنان به ميدان آيدحقوق کودکان

رسميت نشناسد، بتواند مدعی حمايت از حقوق بخشی از ھمان ملت که ه ويژه حقوق مردم فلسطين را به انسان و ب

زيرا حقوق بشر را نمی . ت، تماما استحقوق بشر و احترام به حقوق زنان و کودکان بخشا نيس. زنان باشند بشود

کسی و يا . چنين برخوردی تنھا يک برخورد رياکارانه است. شود تجزيه کرد و از آن حقوق بشر خوب و بد ساخت

سازمانی که مدعی صلح دوستی و ضد بودجه ھای تسليحاتی است، بايد تجاوز به سرزمينھای فلسطين و اشغال 

  . اين ملتھا برای رھائی خودشان حمايت کندۀ ن را محکوم کند و از مبارزسرزمينھای سوريه و لبنان و ارد

رژيم نژادپرست اسرائيل که رژيمی تجاوزکار و ناقض ھمه موازين و معاھده ھای جھانی از جمله در مورد فلسطين 

 شگفتا که .است، در بی احترامی به منشور ملل متحد، ساير ممالک را با بمب اتمی خويش به جنگ تھديد می کند

 منشور ملل متحد، مورد اعتراض آقای بان کی مون دبير کل سازمان ملل متحد، قرار ۀاين اقدام تروريستی و ناقضان

  . کاخ سفيد فرق داردۀوی ھنوز نفھميده است کسی که بر اين مسند می نشيند با گماشت. نمی گيرد

ھيت نژادپرستانه و ضد دموکراتيک خويش را با کشوری که به دروغ خود را دموکرات جا می زند و نمی تواند ما

ويژه ه  مذھبی و بنيادگرائی دينی خويش را و بۀتدريج چھره توسعه طلبی و تجاوز خارجی بپوشاند در داخل خود ب

  .در دشمنی با حقوق زنان روز به روز بيشتر نشان می دھد

رغم ماھيت يھودی مذھبی دولت  ھبی، علیامروز ما در اسرائيل با اين وضعيت روبرو ھستيم که بخش افراطی مذ

اسرائيل به روی زنان بی حجاب تف می اندازند و از نظر اخالقياِت کتاِب مقدس، ھر زن بی حجابی را که موھای 

در . سر نداشته باشد و آرنج و زانويش از زير دامن پيدا باشد، فاحشه می خواننده خويش را نپوشانده و چادر ب

در اسرائيل در . وجود داردجمھوری سرمايه داری اسالمی  پا می گيرد که در ايران اسرائيل ھمان وضعيتی

در اسرائيل شنيدن موسيقی . اتوبوسھا زنان را از مردان جدا کرده و زنان را به قسمت عقب اتوبوس می فرستند

ه و تفسيرش را باز ھای ايران که موسيقی را به غنائی و غير غنائی تقسيم کردهللا حرام است و خالف رھنمود آيت 

گذارده اند در اسرائيل اين رھبران دينی که تا چھل درصد در حکومت و ارتش نفوذ دارند و در دولت نشسته اند، 

آنھا با سربازی دختران مخالفند و بخش . ن در ھنگام پخش موسيقی محلھای مربوطه را ترک کنندامنؤممی طلبند که 

حقانی باشند، خواھان آنند که يھوديان بايد ۀايرانی ھا و دست پروردگان مدرس ما ۀبسيار افراطی آنھا که ھمان حجتي

ر حضرت يھوديان که شبيه وآنقدر جنايت کنند و ظلم توزيع کنند و ھرج و مرج و بی عدالتی بيافرينند تا زمان ظھ

  . نزديکتر شود،امام مھدی خود ما باشد

شينھای يھودی بدل شده اند و قادر نيستند در مقابل اين جنبش  دولت مذھبی اسرائيل به آلت دست البی ھای آبادی ن

 اساسی ۀدو پاي) Schas , Thora(احزاب صھيونيستی و مذھبی شاس و تورا. فاشيستی واکنش جدی داشته باشند

مصباح هللا آيت" مقلد" آنھا ۀی می دھند و ھمأآنھا به جدائی دختر و پسر در مدارس ر. حکومت اسرائيل ھستند

. ريش توپی گذاردن و آرايشگاه نرفتن، مقام دينی آنھا را در نزد يَھَُوه ارتقاء می دھد!! ايران ھستند؟؟يزدی در 

نتانياھو که خود بلندگوی صھيونيسم است و اسرائيل را دموکراتيک جا می زند به جنگ زرگری با توسعه گری 

ولی اين جدائی زنان .  به دفاع بر می خيزدآبادی نشينھای يھودی می پردازد و مدعی است که از تساوی حقوق زنان

 نژادپرستانه و صھيونيستی مشتی يھودی ارتجاعی و ۀاز مردان در اتوبوسھا از آسمان نمی آيد، محصول مبارز

  .ھمفکر روحانيت ايران است
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 خود فاش می سازد که ٢٠١٢ جنوری سوم ۀدر شمار) Kölner Stadt-Anzeige(سايگهان کلنر شتات ۀ روزنام

دادگاه .   موقتی در اتوبوسھا مجاز شناخته استۀدور را برای يک ی دادگاه عالی اسرائيل است که انجام آنأن راي

 قضائيه ۀتالش برای الپوشانی اين امر مھم که قو. عالی اسرائيل يک مرجع قانونی و بخشی از دولت اسرائيل است

گرايش به سمت تفکر زن ستيزِی قرون . فايده استرا از کل نظام صھيونيستی جدا کنيم، امری غير سياسی و بی 

 دينی، به عنوان تنھا ارزشھای معتبر اخالقی در قرن بيست و يکم، در تناقض ۀی و قبول ارزشھای عقب ماندئوسطا

 -اسرائيل يک دولت مذھبی. عکس در توجيه آن استه با ماھيت اسرائيل و علل پيدايش آن قرار ندارد، بلکه ب

دولتی که . در اين کشور با ھمه جنبه ھای نژادپرستانه اش بر سر کار است" يھوديت سياسی. "تنظامی اس-يھودی

رسميت نمی شناسد و آنھا را ه  ضد ملت فلسطين است و حقوق ملتھا را در تعيين سرنوشت خويش بهدر خارج ب

 مدافع حقوق زنان اسرائيلی خالف ھمه موازين قانونی، انسانی و اخالقی سرکوب می کند، ھرگز نمی تواند در داخل

  .اين نقاب به زودی فرو می ريزد و اسرائيل صھيونيستی را به قعر بحران اجتماعی می کشاند. باشد

 خدمات اجتماعی، زندگی خويش را می گذرانند و ۀ دو سوم اين افراطيون مذھبی با حمايت مالی از جانب ادار

اين مفت خورھای مذھبی که حکم ھمان آخوندھای . لی ھستندسربار بزرگی بر روی دوش ماليات دھندگان اسرائي

مفتخورھای ايرانی را دارند، تمام وقت خود را در حجره ھا و حوزه ھای دينی، صرف خواندن تورات و انجيل می 

 اسرائيل را از نظر ايدئولوژيک برای بقاء خويش مسلح نمايند و حضور ارتش اسرائيليھا را در ۀکنند، تا جامع

 اشغالی و يا اساسا ھويت دولت صھيونيستی که گويا اجازه نامه ای از خدا برای سکونت در اين مناطق دارد مناطق

  . گردانندموجهرا 

طبيعتا می توان به صراحت گفت که .  اين افراد از خدمت نظام وظيفه در يک کشور نظامی ارتشی معاف اندۀ ھم

خاطر نيات شوم سياسی خويش، ه  مذھبی، بۀ جريان عقب ماندرژيم حاکم در اسرائيل با وسايل گوناگون از اين

شوی مغزی  و را در داخل اسرائيل برای شست" حجتيه"خود دولت صھيونيستی اسرائيل اين جناح . حمايت می کند

تکيه به تھديدھای خارجی و جنگ طلبی اسرائيل برای فرار و دور کردن انظار از مشکالت . جامعه تقويت می کند

نام ملت يھود نمی تواند وجود داشته ه ملتی ب. اسرائيل ھرگز نمی تواند يک دولت ملی شود. ن داخلی استبی درما

يھوديانی که نه تاريخ مشترک دارند، نه آداب و رسوم . يھوديت يک عنصر دينی است و نه يک عنصر ملی. باشد

داشته اند و نه ھمسرنوشتی مشترک مشترک دارند، نه فرھنگ مشترک دارند و داشته اند و نه سرزمين مشترک 

اقتصادی داشته اند را، نمی توان با ريختن در يک انبان و ھمزدنشان به صورت يک ملت واحد و با زور اقتصادی 

  .شوی مغزی در آورد وو يا غير اقتصادی و شست

لمانی اا فرھنگ لمانی با يک مسيحی بايک يھودی با فرھنگ .  ملت سازی مانند قاطی کردن نخود و لوبيا نيست

 ماه ۀدر سومين ھفت. بيشتر نکات مشترک دارد، تا يک يھودی اھل اتيوپی و يا عرب و يا سودانی و يا ايرانی

 ضد نژادپرستی که در شکل اجاره ندادن هيھوديان اتيوپی تبار در اسرائيل باز  امسال بود که ھزاران نفر جنوری

در مملکتی که نژادپرستی حکم می راند، . ات اعتراضی دست زدندخانه به اين يھوديان تجلی می کرد، به نمايش

 ضد صلح و آزادی است و بايد اين سياست نژادپرستانه که در مورد اقليت هنژادپرستی ب. زنان نمی توانند آزاد باشند

ض  سال، تبعي۶٠ھمين جھت نيز وحدت دينی نتوانسته بعد از ه ب. شدت محکوم شوده عرب نيز اجراء می شود ب

، خود آنھا را نيش استماری که صھيونيسم در آستين پرورانده . نژادی را در ميان يھوديان در اسرائيل از ميان ببرد

  .می زند

*****  
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