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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٢ نومبر ١٩

  

  اسالم سياسیقساوت و توحش صھيونيزم و تکدی 
  

نھا، کشتار بی راديو ھا و تلويزيو جرايد، مجله ھا،  روزنامه ھا،از چند روز بدين سوی باز ھم در سرخط اخبار

 قسمی بازتاب داده می شود "تانياھون"تی اسرائيل و سردمدار قاتل آن دريغ مردم فلسطين به وسيلۀ دولت صھيونيس

، باعث گرديده تا آن دولت جنايتکار جھت قلع و قمع  خود سر یکه گويا، راکت پرانی ھای حماس و نيروھای فلسطين

اتالن  از قچند تن، برمبنای ھمين طرز ديد و منطق، دافعی دست بزندنيروھای راکت پران، به يک سلسله حمالت ت

مذاکره نموده، زير نام شناسائی حق اسرائيل در دفاع از " تانياھون"نيز با " کامرون"و " اوباما"من جملهخلق ما 

ددای سرمايه به صورت مستقيم فھمانينحه گذاشته، بدان وسيله به تمام دخودش، به کشتار خلق فلسطين ص  که در ن

  .چنين موقعيتی بايد به دفاع از اسرائيل گام بگذارند

 دھه است که يک دولت نام نھاد صھيونيستی ٨اين که خاستگاه و پس منظر اين دھشت از کجا آغاز يافته و چگونه 

ھيچ به نمايندگی از سرمايه ھای امپرياليستی خون تمام خلقھای منطقه به خصوص خلق فلسطين را در شيشه نموده 

 طوالنی که در حدود اين مقاله نمی گنجد، مگر برای بسغم انگيز و پروائی از ريختاندن آن ندارد، داستانی است 

اين که بتوانيم فاجعه ای را که امروز رخ می دھد، بيشتر درک نمائيم، به ناگزير توجه شما خوانندگان عزيز را به 

  :نکات آتی جلب می نمايم

و استعمار می کنونی را از اوضاع خود  چاکر منشیبی عملی و فرادی که بی اطالعی،  به پاسخ آن عده از ا-١

بيشتر از آن که به " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" خواھند بپوشانند و اينجا و آنجا زمزمه نموده اند که گويا پورتال

قضايای افعانستان را به فراموشی ارتباط مسايل داخلی مطلب داشته باشد، با عطف توجه به مسايل بين المللی، 

  :سپرده است، بايد نوشت

ادی و مردمی که حاضر نباشد و نتواند از حق زحمتکشان و مظلومان سراسر ھما را اعتقاد بر آن است، فردی، ن

 راسيزم کور و يا ھم شوونيزم عظمت جھان دفاع نمايد، دير يازود ھمان برخورد تنگ نظرانه آنھا را به گودال

 افکنده، تاريخ با تمام قساوت مھر سرسپردگی استعمار و ارتجاع را بر جبين آنھا خواھد زد، برمبنای ھمين طلبانه

اعتقاد و ھمان طوری که خود ما به مثابۀ فرزندان افغانستان از ساير ملل به خصوص نيروھای آزاديخواه و انقالبی 
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ارگر يعنی مثتی به وسيلۀ تيغ دو دم طبقات است امپرياليس مردم ما در سکوت رسانه ھایآنھا انتظار داريم تا نگذارند

د، خود را نيز مکلف می بينيم تا به دفاع از خلقھای سراسر جھان و خيزشھای آنھا نامپرياليزم و ارتجاع کشته شو

لی  به مثابۀ بخشی از قضيۀ خود در يک تحليل ک، قضيۀ آنھا رادست يازيدهعليه امپرياليزم و ارتجاع بين المللی 

  .ارزيابی نمائيم

 سال قبل تا امروز، چند نکته به ٩۵يعنی از ) ١(صادر شده است" بالفور" از نخستين روز ھائی که اعالميۀ -٢

  :موازات ھم درتاريخ فلسطين پيش رفته است

  ،دھشت و کشتار قياس ناپذير صھيونيزم با تکيه بر قدرت ھای امپرياليستی غرب: الف

  ،حاکم در فلسطين در پس سنگر رسوای مجبوريت و تالش برای بقاءسازش و خيانت طبقات : ب 

مبارزات خروشان و بی ھراس خلق فلسطين به خاطر رسيدن به آزادی و داشتن حق حيات انسانی در کشوری : پ

  ، در آن تولد يافته اندکه

 داعيۀ  در قبال برخورد کاسبکارانه و حتا خاينانۀ تمام رھبران کشور ھای به اصطالح اسالمی و عرب: ت 

  ،فلسطين

 به د، باناتخاذ يک مشی اصولی و با تکيه بر مردم خود بخواھی پيشتازی که با  عدم موجوديت احزاب و نيروھا:ث

 از سرنوشت بخش ملی، دستان شوم و جنايتبار صھيونيزم، امپرياليزم و ارتجاع راپيروزی رسانيدن انقالب رھائي

  . کوتاه نمايندخلقھای شان

ان چنان نھاد رزمنده و پيشآھنگی، زمينه را برای تمام خاينان ملی و آنھائی که در پس تيوری ھای انقياد فقد: ج

" بت بقاء"خود را پنھان نموده در ھمه حال بر پای " تيوری اصالت بقاء"و"  می بخشدمجبوريت مشروعيت"طلبانۀ 

به فروش سياست آن را در ھر بازار مکاره ای می آورند، مساعد ساخته، داعيۀ فلسطين و آزادی خلق  سجده به جا

  .رسانيده و می رسانند

در نتيجۀ تمام عواملی که بر شمرديم و ده ھا عامل ديگر که در اينجا تذکار نيافته اند، خاور ميانه در مجموع و : چ

 ھيچ نوع  که از تأثير سال حيثيت يک کانون بحرانی را پيدا نموده٩۵ در جريان اين ،فلسطين به صورت اخص

  .ر و مد سياسی در منطقه و جھان به دور مانده نمی تواندجز

 در مجموع به اصطالح کشور ھای عربی در شمال پاربه دنبال تغييراتی که در جريان سال کنونی و اواخر سال  -٣

ط و ، نمی توانست و نمی تواند بر شرايۀ عربستان به وقوع پيوستل شرق افريقا و حتا جنوب شبه جزيرو شما

نگذاشته و آن کانون بين ھم و اشغالگران صھيونيست تأثير کميت چند گانۀ آنااوضاع فلسطين اشغالی و مناسبات ح

  .بحران تاريخی را مجدداً فروزان نسازد

دوام حاکميت خود بر منطقه، به عالوۀ قدرت اشغالگر به تعبير ديگر، در حالی که سيستم امپرياليزم در کل جھت 

 به  ھميشه- بعد از مرگ ناصر-ه نوکر زر خريد خود يعنی دولتھای عربستان سعودی، ترکيه و مصراسرائيل، به س

د تا اھداف خود را به وسيلۀ آنھا متحقق سازد و نگذارد تا وشمثابۀ چماق دست خود نگريسته و با تمام قدرت می ک

 صرف نظر از آن که در گذارد،کشور ھای ديگری خارج از اين حلقه بر تعيين خط سياسی و حرکی آنجا اثر ب

ی مزدوران سه گانه اش تحديد اين نيروھای اثر گذار کار آئی چندانی نداشته است، در از بين بردن رقابت ھای درون

  .ابت ھای فردی و يا جمعی آنھا با اسرائيل نيز ناکام بوده استبين ھم و رق
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 در شرايط خاصی منافع خلق فلسطين را با بدان معنا که نه تنھا ھريک از سه رأس خيانت به خلق فلسطين

بوده به جز دروغ، مکر و ) ٢"(صادقانه"صھيونيزم به معامله گذاشته اند، بلکه با ھم نيز برخورد شان از نوع 

  .فريب چيزی تحويل خلق فلسطين نداده اند

خود که مان شکلی  فلسطين را به ھ"معضل" آغاز می خواست و می خواھد تا از خالف خواست امپرياليزم که -۴

 بومی قارۀ جديد را "معضل باشندگان"می خواھد حل نمايد، يعنی حل امپرياليستی قضيه، يعنی به ھمان سانی که 

 را يافتند کشتند و آنی را که از دسترس به دور بود، در "آن کهھر " حل نمودند و آنھم به شکلی که آن بعد از کشف

، در قرن گذشته رقيب بس دايمی و نسل اندر نسل محکوم نمودندبه ح" ريزروات"زندانھای بزرگی به نام

 فدراسيون روسيه به عالوۀ امپرياليستی غرب در وجود دولت شوروی قلب ماھيت يافته و اينک جانشين آن دولت

چين و ايران و متحدين منطقه ئی شان در مقطع کنونی سوريه و حزب هللا لبنان نيز بر منطقه تأثير گذار بوده، 

 اند، اينک نيز به ھمان کار  با داعيۀ فلسطين کاسبکارانه برخورد نمودهدر گذشتهيک از آنھا ھمان طوری که ھر

  .جائی که منافع آنھا ايجاب نمايد، به حراج می گذارندخون خلق فلسطين را در ھراشتغال داشته 

 عين حالی که يک زوج انفکاک مناسبات بين دولت صھيونيستی اسرائيل و حاکميت جناح ھای مختلف سرمايه در-۵

اح سرمايه  رسيدن اين و يا آن جنبه قدرتناپذير می باشند، تضاد ھای ذاتی و درونی خودشان را نيز داشته، 

کی ھای تکتيکی را به ي و نزدیامپرياليستی، نمی تواند بر مناسبات دولت صھيونيستی با حاکمان کاخ سفيد دور

وجود نياورد، دوری ھا و نزديکی ھائی که ھريک از طرفين می کوشند، حد اکثر استفاده را از طرف ديگر نمايد، 

، راه استقرار خود را چه در امريکا و يا ساير متحدان باکسب حمايت سرمايه ھای حد اقل اگر ھيچ کاری نکرده باشد

عکس آن در اسرائيل اين حزب و يا آن حزب با سوار شدن بر موج خون خلق امپرياليستی مساعد سازند و يا ھم 

  .خودش را به ساحل مراد برساندشکستۀ فلسيطن زورق 

با در نظرداشت تمام اين مقدمه ھا وقتی به شرايط امروز برگرديم می بينيم، که نه تنھا جھت آغاز چنين سياست 

 قدرت در منطقه قرار که باز ھم خون خلق فلسطين وجه المعاملۀ، داليل چندی وجود دارد، بلو خونباریوحشيانه 

  :گرفته است؛ آنھم بدين شکل

 به خصوص از طريق چند می دانيم که به دنبال مداخالت علنی و آشکار امپرياليزم امريکا و شرکاء در امور سوريه

لھا بدين طرف در واقع به که از سا" حماس"نوکر زر خريدش چون قطر، عربستان سعودی، ترکيه و مصر، جنبش 

 برای خود نام و نشانی يافته و حتا با سوار شدن  قادر شده بود،و تا حدودی حزب هللا لبنانکمک ايران و سوريه 

 ؛ خود را به قدرت برساند،برموج ضد اسرائيلی و آزاديخواھانۀ مردم فلسطين و نفرت از صھيونيزم خلق فلسطين

 و امکان برگشتن ورق در منطقه به وجود آمده و چه بسا با از بين رفتن پشتيبانانوقتی در اين اواخر متوجه شد که 

ماند، به مانند ھميشه با يک چرخش ديوانه وار، بر نمکدان سوريه شاشيده افراد آن، نه بيا ھم قطع حمايت آنھا تنھا 

ل سوريه نيز با سوءاستفاده از تنھا در خارج از سوريه مواضع دشمنانه عليه آن کشور اتخاذ نمودند، بلکه در داخ

 به اميد کمک رقبای سوريه و ايران يعنی  سھم گرفتههاعتماد دولت سوريه بر آنھا در اکثر ترورھای مقامات سوري

  .ندعربستان، مصر و ترکيه، حاميان تاريخی خويش را از دست داد

 تا بچۀ خود را زير پا بگذارد تا ست ا و حاضراز جانب ديگر رژيم واليت فقيه که به اصطالح آب تا گلويش رسيده

 در موقعيتی قرار ندارد که بقای خود را فدای حمايت از داعيۀ به حق - بخوانيد خلق فلسطين-بچۀ مردمرسد به 

با به تيغ جالد سپردن خلق فلسطين می خواھد  يافته" مجبوريت مشروعيت"فلسطين نمايد، در نتيجه از اينطرف ھم 
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 در عمل به - بخوانيد فلسطين- قطع حمايت از تروريزم يعنیليزم را جھت رسيدن به صلحپرياميکی از شرطھای ا

  .اثبات برساند

از برکت استخبارات رسمی و غير رسمی خود براوضاع که " تانياھون"دولت اسرائيل  و در رأس آن به ھمين سان 

 قرار گرفته "ينتنلبل ک" سال قبل با ١۶ به ھمان مشکلی قرار گرفته که حدود" اوباما"گويا با شخص اشراف دارد و 

يش نمايد، وقتی متوجه می شود که ابود و به ھمين اساس می خواھد بخت خود را در يک انتخابات زودرس آزم

بيشتر  نمی تواندبه معامله ای برسد دولت حامی اش يعنی امپرياليزم جنايت گستر امريکا می خواھد مخفيانه با ايران 

  :ازی کنار ماندن خود را تحمل نموده، فضاء را قسمی عيار می سازد؛ تا خفت از ب،از اين

روزی را برروی آن کشور  در صورت امکان جلو ھر نوع توافقی بين ايران و امريکا که می تواند دروازه ھای -١

  ه برايش رقيب قدرتمندی در بلوک خود به وجود بياورد، گرفته شود،قبسته نموده و در منط

اما در " حماس"زير نام سرکوب اسرائيل ار باشد توافقی بين امريکا و ايران صورت گيرد، بايد سھم ھرگاه قر-٢

  ،حقيقت راديکاليزم ضد صھيونيستی، داده شود

با خود ساخته، خارج تعھدات قبل از انتخابات با اوباما، پيروزی سياست ھای منطقه ئی وی را منوط به ھمکاری -٣

برايش آورد و در نتيجه برای مدت بيش از يک دھه از تمام محاسبات " کلينتن"فت با از تکرار سرنوشتی که مخال

  سياسی اسرائيل به دور افکنده شد، جلو گيری نمايد،

در سطح " عضو ناظر" محمود عباس را که در نظرداشت تا پيشنھاد عضويت فلسطين به ملل متحد را زير نام -۴

   و ديگر به آن فکر ھا نيفتد،د که به تب راضی شدهباالتری ارتقاء دھد، چنان به مرگ بگير

رئيس جمھور مصر و ساير نيروھای " محمد مرسی"اسرائيل می خواھد با کشتن فلسطينی به نحوی از انحاء به  -۵

يزم نتيجه ای نمی توانند به دست بياورند و بايد به تمام قرارداد ھای اسارت آوری که لاخوانی پيام دھد، که از راديکا

 سرنوشت ا حال بين دولتھای مصر و اسرائيل منعقد شده است، پابند مانده به اصطالح دست از پا خطا نکنند ورنهت

  .غزه در انتظار شان خواھد بود

و اما دولتھای منطقه در اين ميان که از جانبی دم از اخوت اسالمی و فراتر از آن اخوت عربی می زدند، نيز بيکار 

، می خواھند خود را مخالف با سياست ھای کشور ھای شاندر ظاھر جھت تحميق مردم  کهنمانده در عين حالی 

 اسرائيل به وسيلۀآن  در واقعيت امر در حد توان از کشته شدن مردم غزه و حتا اشغال راسرائيل بنمايانند، مگ

وش خون خلق رفحمايت می نمايند، زيرا در وجود محمود عباس و دولت خود گردان فلسطين شرکای بھتری جھت 

  .فلسطين می يابند، تا حماس که ھنوز ھم چشم اميدی ھر چند ھم بسيار کم به طرف ايران دارد

تانياھو چه سياستی را پيش خواھد گرفت و آيا به مانند کلينتن دست او را گرفته برای مدتھا از  اين که اوباما با ن-۶

سود خواھد جست " ديو خون آشام"گر نيز از وی به مثابۀ دور سياست دور خواھد انداخت و يا اين که چھار سال دي

 نه چندان دوری روشن می شود، ه ایو بدان وسيله خواستھايش را بر کشور ھای منطقه تحميل خواھد نمود، در آيند

دھد، قدر مسلم آن  مگر ھر تغييری که در جابه جائی طبقات حاکم در امريکا، اسرائيل و يا کشور ھای عربی رخ

 صھيونيستی در ھمسوئی با - ه کدام تغييری در وضع زندگانی مردم فلسطين و رھائی آنھا از قيود استعماریاست ک

طبقات و مبارزۀ طبقاتی در که ارتجاع داخلی عرب  من جمله فلسطين رخ نخواھد داد، اين کانون بحران تا زمانی 

گردد، باز ھم وجود خواھد داشت، باز ھم منطقه وجود دارد، و دنيا بر روی لنگۀ درب سرمايه و توحش آن می 

  .خون خلق فلسطين خواھد ريخت، باز کودکانی بی پدر، مادرانی بی فرزند و زنانی بی شوھر خواھد گرديد
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  :يادداشت ھا

وزير امور خارجۀ انگليس به » لرد آرتر جيمز بالفور «٢/١١/١٩١٧ای است که در تاريخ  اعالميۀ بالفور نامه)١(

رھبر يھوديان صھيونيست در اين کشور ارسال کرد که در اين نامه تشکيل وطن ملی يھود در » روچيلدلرد ادموند «

 .فلسطين با کمک انگليس به روچيلد وعده داده شد

  :متن نامه اين بود

  !لرد روچيلد عزيزم«

. کنم ما ابالغ میراستی خوشوقت و مشعوفم که به نام دولت شاھنشاھی انگلستان با کمال صراحت وعدۀ ذيل را به ش

اين وعده، عطف به درخواست جمعيت يھودی صھيونيسم است که به اين وزارتخانه رسيده و با آن موافقت شده 

  .است

دولت شاھنشاھی انگلستان، نظر لطف مخصوصی به تشکيل وطن ملی يھود در فلسطين دارد و در آيندۀ نزديک، 

  .ھيل وسايل آن مبذول خواھد شدنھايت سعی و کوشش در راه رسيدن به اين ھدف و تس

اين ھم به وضوح معلوم باشد، نبايد کاری شود که به حقوق اجتماعی و مذھبی مردم غيريھودی فلسطين و حقوق و 

  ».ھا ضرری وارد آيد ازات سياسی يھودی در ساير سرزمينامتي

  "جمعيت دفاع از ملت فلسطين"پايگاه اطالع رسانی:منبع

اينک از اختالف، بستن تھمت و افتراء بر اين قلم و اعضای خانواده ام گذشته، و با "  دنیصادق"به دليل آن که ) ٢(

شاشيدن بر ھر آنچه می تواند شرافت، اخالق و صداقت نام گيرد، به اتھام زنی ھايش ابعاد تازه تری بخشيده است، 

تانی، تھمت و افتراء باشد، الراروش وی را به نام خودش اختصاص داده من بعد در ھر جائی که مراد از دروغ، ش

 .را به کار خواھم برد" صادقانه"کلمۀ 

 


