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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ دسمبر ٠١

   فلسطين توسط عزرائيلۀسرزمين اشغال شد
  

به " اين اثر را هنويسند. استبه قلم بھروز افراشته منتشر شده " در خطۀ حکمرانی اسرائيل" کتابی تحت نام اخيراً 

جماعتی که صد سال به نفرين تاريخی دچارند، عذاب دوزخين می کشند، رنج می برند، سرکوب می شوند، و ھنوز 

 . فلسطينۀکس نيستند جز مردمان سرزمين اشغال شد اينان ھيچ. تقديم کرده است" می گويند" مرحبا"می خندند و 

شايد می خواستم به وعده ای که : "خود در توضيح نگارش اين سفرنامه می نويسدبھروز افراشته در پيشگفتار اثر 

در صفحات آينده خواھم گفت که روزی . دادم وفا کنم

در آن ديار بالخيز، زنی فلسطينی در را باز کرد که 

ی ئمرحبابه ما لبخندی زد و . جلو خانه اش را جارو کند

برويد " ی کوتاه، سفارش کردئگوگفت و پس از گفت و 

به مملکت خودتان، ھر چه در اينجا ديديد، در آنجا 

  "تعريف کنيد، نه يک کلمه کمتر، نه يک کلمه بيشتر

من در اينجا صفحاتی سياه کردم، اما نتوانستم ھمه اش 

صد کلمه کمتر گفتم و دين خود را با او ادا . را بگويم

. ی گفتئمرحبانکردم، که جلوی خانه را جارو کرد و 

ر شگفتی ام که آن مردمان می توانند ھنوز لبخند و من د

  .گويند" مرحبا"زنند و 

. کسی مرا به عنوان آدمی غمگين و افسرده نمی شناسد

اما وقتی آنجا را ديدم، با خود گفتم  که اگر مرا به چنين 

روزگاری گرفتار کنند، بی درنگ به زندگيم پايان می 

آن شايد . خودم سرم را زير آب می کنم. بخشم

که مردم آن ديار را با چنين روزگاری " بزرگوارانی"

  .گرفتار ساخته اند، از آن مردم ھمين را انتظار دارند
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با آدم دوستانه رفتار نمی کنند، آدم می کشند، . چقدر به گوشمان فروکرده اند که اعراب آدم ھای زمختی ھستند

  ...تروريست اند، تمدن ندارند

اما گناھش را به گردن . لمانان دو آتشه، از اسالم و رژيم اسالمی دلِچرکين و خونين داريمر ما ايرانيان، حتی مستشبي

به جانمان ... با چاقو و چماق و شالق" بسيجی"و يا يک " پاسدار انقالب"چرا آنگاه که يک . اعراب می اندازيم

بود؟ چنان که اگر شکم ھمسايه را " ھیحزب الل"، "لبنانی بود"، "عرب بود"يم و ادعا می کنيم ئآافتاد، به خانه می 

  ؟"افغانی بود"سفره کرد، بی درنگ ادعا می کنيم 

ی و گرانی ھست، می گويند برای اين است که پولش را به فلسطينی ھا می ئنواامروز اگر کم آبی، و کم نانی و بی 

  .وران نيز باورت می کنندکم با.  نابسامانی ھا را بر سر فلسطينی شکستۀ ھمۀکم کم حق است کاسه کوز. دھند

  چرا خودمان به گوشمان فرو نکنيم؟. جھان خواران آن سر دنيا چنين به گوشمان فرو می کنند

آنھا می دانند چرا به گوشمان فرو می کنند، و ما نمی دانيم .  ھا به پائينی ھا سرايت می کندئیمی گويند فرھنگ باال

مگر نگفتند که اگر آب را گل آلود . رک برای آنان سودمند استخصومت ايرانی و عرب و ت. چرا پذيرايش ھستيم

  کنی ، آسان تر ماھی می گيری؟

  .آدم وامانده گناه واماندگی را به گردن ديگران می اندازد. عرب ستيزی، عرب ھراسی نشانه ای از واماندگی است

م ئيبيا. بوی نفت می دھيم، ھم آنانھم ما . در اين کنج جھانی که ھستيم سرنوشت ما به سرنوشت اعراب گره خورده

دشمنی و خصومت ميان آنان و ما کدام گره را . و بکوشيم با آنان، اين گره کور را بگشائيم. اين حقيقت را بپذيريم

  "می گشايد؟ اين نفاق به سود کيست؟

ت را که ھمدست  ايرانيان نژادپرسۀنويسنده دسيسه ھای استعمار جھانی را تشخيص داده است و نقش نفاق افکنان

اين ايرانی ھا تنھا سلطنت طلب آريائی نيستند، برخی از آنھا نقاب . صھيونيسم و امپرياليسم ھستند افشاء می کند

ايجاد نفرت ميان ترک و عرب . در حلق دارند، و دلشان نزد نتانياھوست" انترناسيوناليست"برچھره و زبان " چپ"

 ميھن ما ايران ۀرای ايجاد نفاق و دشمنی در ميان خلقھای منطقه و تجزيسياست استعماری ب... و ايرانی و فارس و

  .  خلقھای منطقه است و فلسطين دوست ماۀعزارئيل دشمن ھم. است

 ۀوالنه و کمونيستی رفيقی است، که با الھام از روحيؤمسکتابی که از نظر خوانندگان می گذرد، محصول تالش 

خود خريده ه  اشغالی فلسطين توسط صھيونيستھای نژادپرست اسرائيلی را، بانترناسيوناليستی، خطر سفر به مناطق

است و مصمم گشته با انتشار اين اسناد به عنوان شاھد عينی بر تمام تبليغات دروغين صھيونيستھا در ميان ايرانيان 

وان جريانی ضد ضد جنايات سازمانيافته، صھيونيسم جھانی، به عنه اين کتاب ادعانامه ای ب. خط بطالن بکشد

 کثيف مدافعان صھيونيسم، از ۀاين ادعانامه چھر. انقالبی، ضد انسانی،ِ نژادپرستانه، و خطرناک برای بشريت است

  .  ضد انقالب جھانی داردۀجمله امپرياليستھا را نيز افشاء می کند و نقش قاطع روشن گرانه ای پيرامون ماھيت جبھ

فلسطين که بيش از شصت سال است، مقاومت کرده و تسليم نمی شوند، تکيه  مردم ۀاين سند در عين حال بر مبارز

صھيونيستی در جھان را،  - مقاومت آنھا را ستوده، و تالش می کند، سد سانسور مطبوعات امپرياليستیۀکرده روحي

  .    کشتار قومی و نابودی يک ملت، آنھم به چنين وضع فجيعی افشاء کندۀدر بار

گرشی علمی و واقعگرايانه و با روحيه ای سرشار از احساسات و عواطف انسانی و ھمبستگی رفيق نويسنده با ن

انقالبی، با نثری زيبا و گيرا و روان، در قالب سفرنامه، به بررسی ھمه جانبۀ عملکرد صھيونيسم در سرزمينھای 

  .ده خود بر آمده استاشغالی فلسطين می پردازد، و به خوبی از عھدۀ انتقال اين درک و احساس به خوانن
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 ھواداران و اعضاء و به ھمه جويندگان حقيقت و به ھمه ضد فاشيستھا و ۀ حزب ما خواندن اين اثر ارزنده را به ھم

 ضد امپرياليستی و ضد ۀرا در خدمت انسانيت، در خدمت مبارز ضد نژادپرستی توصيه می کند، زيرا آن

 ما می داند که ھمبستگی با ملت فلسطين، در عين حال مبارزه با حزب. صھيونيستی مردم منطقه ارزيابی می نمايد

  .دشمنان مردم ايران است
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