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  ھواداران جھانی برای فتح: تن ازيک 

  

  بنيادگرايان اسالمي فلسطيندولت صھيونيستی اسرائيل و 
 ميالدي جنبش آزاديبخش فلسطين ھدف مبارزه را نابودي دولت صھيونيستي اسرائيل و جايگزيني آن با يك ۶٠در دھه  

دولت دمكراتيك سكوالر اعالم كرد كه تحت آن، به ھمه ساكنان فلسطين عليرغم ھر ديني كه داشته باشند برخوردي 
اسرائيل قرار داشت ؛ زيرا ) مذھبي(اين برنامه و فرمولبندي در تضاد آشكار با سمت گيري تئوكراتيك . برابر مي شود

است كه شھروندان فلسطيني را از امور مھم محروم مي كند و علنا به آنان تبعيض روا مي " دولت يھودي"اسراييل يك 
 بخش بزرگي از جھانيان  ...در سراسر فلسطين از حمايت) الرسكو(ھدف ايجاد يك دولت دمكراتيك غيرمذھبي . دارد

آنھا . برخوردار شد و به صورت مظھر ديد عميق و اھداف دورانديشانه نيروھاي جنبش آزاديبخش فلسطين درآمد
حاضر نشدند به سطح دشمن امپرياليستي ــ صھيونيستي خود سقوط كنند و از ھمان منطق و انگيزه ھاي تنگ نظرانه 

    .ف پيروي كنندحري
بخشي از نتايج ورود به پروسه امپرياليستي صلح اسلو اين بود كه ياسر عرفات، رھبري مقاومت فلسطين را به منحل 

را در " دولت كوچك"، عرفات اعالم كرده بود كه يك ١٩٧۴در واقع در ھمان سال . كردن اين دستاورد تاريخي كشاند
 به ارتشھاي ١٩٧٣ و ١٩۶٧شكستھايي كه در جنگھاي . ين قبول مي كندفقط بخش كوچكي از سرزمين تاريخي فلسط

عرب وارد آمد ظاھرا عرفات و نيروھاي الفتح را به اين نتيجه رساند كه دورنماي شكست دولت آمريكايي ــ 
 صھيونيستي وجود ندارد يا كمرنگ است، و بھترين كاري كه مي شود كرد قبول موجوديت اسرائيل و ايجاد يك دولت

غير از  .را تشكيل دادند" جبھه امتناع"ساير نيروھاي فلسطيني اكثرا اين نتيجه گيري را رد كردند و . كوچك است
تبليغاتی خواست ديرينه عرفات به كنار آمدن با امپرياليستھا، سقوط سوسيال امپرياليستھاي شوروي و كارزار 

ر كلي راه انداختند به تضعيف نيروھاي غيرمذھبي كمونيسم و انقالب بطوامپرياليستھای غربی که درباره مرگ 
، "اتكاء به خود"سياست انقالبی اينكه اغلب نيروھاي چپ فلسطين به جاي  . جنبش آزاديبخش فلسطين انجاميد راديكال

سوسيال امپرياليستھاي شوروي را دوست فلسطينيان قلمداد مي كردند و به خود اجازه داده بودند به خرده ريزھاي 
يعني شوروي و متحدانش در منطقه نظير حافظ اسد، و كمكھاي مالي رژيمھاي آشكارا مرتجع عرب " در بزرگبرا"

  .متكي شوند، به كارزار امپرياليستھا كمك كرد
اين تحوالت، به موازات ظھور آمريكا به عنوان تنھا ابرقدرت باقيمانده جھان، سركوب عراق طي جنگ خليج، و يك 

از يكطرف، و توانايي پايدار اسرائيل در ) مثال در آفريقاي جنوبي( با ميانجي گري امپرياليستھا "توافقات صلح"سلسله 
تضمين صلح با رژيمھاي عمده عرب در منطقه از طرف ديگر، به ھمراه نياز ھميشگي دولت صھيونيستي به ثبات، 

  .مجموعه عواملي بود كه صحنه را براي پروسه صلح اسلو فراھم كرد
 محركه و مشخصا تضعيف نيروھاي چپ فلسطيني، خاك مساعد را براي موفقيت نيروھاي اسالمي مھيا ھمين قواي

بعالوه رشد اين نيروھا از عكس العمل عمومي نسبت به مداخله امپرياليسم در منطقه كه باعث تشديد ستم بر شمار . كرد
وھاي اسالمي عكس العملي عليه جنايات دولت تقويت نير. گسترده اي از توده ھاي عرب شده بود، نيز تاثير مي گرفت

  .اسرائيل ھم بود
بلكه آگاھانه و فريبكارانه مورد حمايت . اما سر بلند كردن نيروھاي اسالمي يك تحول خودبخودي صرف نبود

يي  نيروھاو ميالدي، ارتش اسرائيل وحشيانه به لبنان تجاوز كرد ٨٠در دھه . امپرياليستھا و صھيونيستھا قرار گرفت
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 و سپس و استقرار در تونس کرد) لبنان( مرکزيت آن را مجبور به خروج از بيروت  ومتشكل بودند" ساف"كه حول 
اين اقدام به  و با  به اين ترتيب اسرائيل صحنه را برای حماس خالی کرد. نمود رھبران سافاقدام به ترور و قتل

ارتش اسرائيل آگاھانه از اين تحول . جود آمده را پر كنندنيروھاي بنيادگراي اسالمي اجازه داد كه خالء سياسي بو
خرسند بود و نيروھاي اسالمي را در مقايسه با نيروھاي غيرمذھبي راديكالي كه سالھا به شدت عليه شان جنگيده بود، 

و سازمان سيا در امتداد سياست ھای عمومی آمريکا مبنی بر کمک به رشد . به حساب مي آورد" تبھكار كوچكتر"
برای جزئيات اين . تسليح گروه ھای بنيادگرای اسالمی در افغانستان برای جنگ با شوروی، به اين تالش ھا کمک کرد

 - از نسخه ی انگليسی اين کتاب ٢١٣- ٢٠٧ص . (نوشته ی رابرت دريفوس رجوع کنيد" بازی شيطان"ماجرا به کتاب 
 ميالدي براي مبارزه ٨٠ و ٧٠طي دھه "به گفته آلن گرش حماس از درون اخوان المسلمين سر برآورد كه بنا ) ٢٠٠۵

آنتونی کوردسمان که يکی از متخصصين نظامی ارتجاعی ." با ساف از سرويس ھاي مخفي اسرائيل كمك مي گرفت
اسرائيل مستقيما به حماس کمک کرد زيرا می خواست در مقابل سازمان آزاديبخش فلسطين «: غرب است، می گويد

با استفاده از يک «  اسرائيل،  :يکی از مقامات سابق سازمان سيا می گويد» .ن ديگر را بوجود آورديک جريا) ساف(
بديل مذھبی می خواست رقيبی برای ساف ساخته، در آن انشعاب بيندازد و موجب رقيق شدن خصلت سکوالر ساف 

   (Hamas history tied to Israel", UPI, 18 June 2002")» .شود
ارتش اسرائيل به آتوريته فلسطيني محكمتر ضربه مي زند "مقاله اي تحت عنوان ) ٢٠٠٢ آوريل ٣(لوموند در روزنامه 
به دقت نشان مي دھد كه چگونه نيروھاي مسلح اسرائيل منظما بمب گذاريھاي انتحاري حماس را با ضربه " تا به حماس

اين مقاله يك ھمدستي واقعي بين حماس و ارتش به عقيده نويسنده . زدن به زيرساخت و قواي عرفات پاسخ مي دھند
به گفته وي، ارتش اسرائيل اگرچه غالبا ضربات مرگباري به جنبش مسلح اسالمي زده است اما . اسرائيل وجود دارد

مقاله نتيجه مي گيرد كه كنار گذاشتن عرفات به تقويت . ھرگز شاخه سياسي يا نھادھاي آن را آماج قرار نداده است
در ھمان زمان، . انجامد و مقامات حكومت اسرائيل با لحني موافق از اين تغيير صحبت مي كنندحماس مي 

اينكار يك تاثير ھمه جا گير داشت . امپرياليستھاي آمريكايي كمك عظيمي در اختيار نيروھاي اسالمي افغانستان گذاشتند
  .و نيروھاي اسالمي را در كل منطقه تقويت كرد

ته فلسطيني در قبال نيروھاي اسالمي اين بود كه تا حد ممكن از آنان استفاده كنند و در عين حال، سياست عرفات و آتوري
ند، و وقتي ستد بر برخي حمالت عليه اسرائيل چشم مي برآنھا وقتي كه منافعشان ايجاب مي ك. تحت نظر قرارشان دھند
 و نيروھاي اسالمي بر سر اينكه موقعيت الفتحوھاي نير. دردند فعالين اسالمي را زنداني مي كوكه به سود اھدافشان ب

. بھتري براي مذاكره و رسيدن به يك توافق با دشمن امپرياليستي ــ صھيونيستي داشته باشند با ھم رقابت مي كنند
اين سياستي است كه سالھا توسط حزب هللا در . تالشھاي آنھا براي سرنگوني دولت اسرائيل و كسب رھائي كامل نيست

بعد از اينكه سرانجام با پشتيباني سوريه، آنھا اسرائيل را مجبور به خروج از خاك لبنان كردند، . نان دنبال شده استلب
  .بقاياي ادعاھاي راديكال خود را تماما كنار گذاشتند و به بخشي از ساختار ارتجاعي حاكم در لبنان تبديل شدند

حتا زمانی که رھبری ساف سياست ھمزيستی . ضعيف و تحقير کردندآمريکا و اسرائيل در حداکثر توان خود ساف را ت
حتا امروز که ساف کامال فاسد و تبديل به ابزار دست . با اسرائيل را پيشه کرد، سياست تضعيف و تحقير ادامه يافت

 اين عامل ديگری در رشد نفوذ حماس  .رائيل تحقير می شودآمريکا و اسرائيل شده است، مرتبا از سوی آمريکا و اس
 .است

بدين ترتيب نيروھاي اسالمي از رفع توھم توده ھا نسبت به نيروھاي غيرمذھبي طرفدار غرب سود جستند و بخشي از 
  .مردم را كه خواھان نبرد با اسرائيل بودند به سوي خود جلب كردند

 و جھاد اسالمي رزمنده جلوه كنند، برنامه آنھا به شكست دولت آمريكايي اما در نھايت، و ھر چقدر ھم كه حماس
حماس اعالم مي كند كه خواھان برپايي يك دولت اسالمي در فلسطين و . اسرائيل و رھايي مردم فلسطين منجر نمي شود

ھسته مركزي . كنددر سرزمين عربي محكوم مي " نفوذ يھوديھا"حماس، اسرائيل را به عنوان . نابودي اسرائيل است
 و آتوريته فلسطيني نشان مي دھد كه اھدافش نھايتا از كنار الفتحبرنامه حماس، منجمله استراتژي نبرد و مناسباتش با 

ھيچ نيروي سياسي اسالمي، خواه جمھوري : تعجب ندارد. آمدن با امپرياليسم تحت يك پوشش مذھبي فراتر نمي رود
دقيقتر بگوييم، . انستان، ھيچگاه موفق به گسست ھمه جانبه از امپرياليسم نشده استاسالمي خميني خواه طالبان در افغ
    .حتي تالشي در اين راه نكرده اند

اين برنامه بر تداوم ستم بر زنان استوار . برنامه حماس منافع نيروھاي فئودالي را به پيش مي برد و بازتاب مي دھد
بعالوه حماس و ساير بنيادگرايان اسالمي ماھيت . ب ارضي ھيچ جايي ندارددر اين برنامه، رفرم ارضي يا انقال. است

نبرد را به جنگ بين اديان تنزل مي دھند و بدين ترتيب منافع رھائي ملي و رھائي اجتماعي توده ھاي فلسطيني را در 
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ن مسلمانان و يھوديان مي بگذريم از اينكه معلوم نيست چگونه تبديل مبارزه به جنگ ميا. ابھام و تيرگي غرق مي كنند
 .تواند صدھا ھزار فلسطيني مسيحي را بسيج كند

بنابراين حتي اگر حماس بنوعي خالف ماھيت فئوداليش رفتار مي كرد و واقعا براي شكست دادن رژيم آمريكايي 
يشبرد يك نبرد حال آنكه براي پ. اسرائيل مي جنگيد باز ھم ھرگز نمي توانست كل نيروھاي مردم فلسطين را بسيج كند

تاكتيكھاي حماس، منجمله آماج قرار دادن . عظيم براي پيروزي بر نيروھاي نظامي برتر دشمن كل اين نيروھا واجبند
غير نظاميان يھودي، بازتاب ھدف واقعي اين جريان است كه صرفا مي خواھد ادامه اشغال كرانه غربي و غزه را 

   . براي اسرائيل پر ھزينه كند
ھر چند (زيرا ھويتش بر اساس ملی گرائی فلسطينی نبوده است .  پيچيده ای با اسرائيل داشته استحماس روابط

عاليترين ھدفش . ھويت حماس، ھويتی مذھبی است). احساسات ملی گرائی را جذب کرده و مورد استفاده قرار می دھد
 نخست وزير آتوريته فلسطين در غزه، اسماعيل حنيه،. نه رھائی مردم فلسطين بلکه استقرار يک دولت اسالمی است

اگر اسرائيل حمالت خود را متوقف کند و گذرگاه ھای مرزی را : اخيرا حرف ھميشگی اش را باری ديگر تکرار کرد
خالد مشعل، رھبر باالی حماس در تبعيد، گفت که » . بر سر ھمه چيز می توانيم صحبت کنيم بدون استثناء،«باز کند، 

با اسرائيل " ابدی"  اسرائيل، حماس وارد آتش بس ١٩۶٧يجاد دو دولت در چارچوب مرزھای در مقابل راه حل ا
حماس می گويد قصدش از موشک پرانی به خاک اسرائيل شکست دادن اسرائيل ) ٢٠٠٩ ژانويه ٢ھاآرتز . (خواھد شد

: اآرتز ھشدار می دھد کهروزنامه ی تل آويوی ھ. نيست بلکه تالشی است برای مجبور کردن اسرائيل به قبول سازش
حماس شکست بخورد، نيروھای بسيار تاريک تر که در سايه ی نابودی غزه رشد " مقاومت و پراگماتيسم"اگر فرمول «

 ) ژانويه٢ھاآرتز (» .کرده اند جای آن را خواھند گرفت
 سدی است در مقابل به عالوه، رھبری، برنامه و ايدئولوژی حماس يک عامل منفی برای رھائی مردم فلسطين است؛

شکل گيری يک برنامه و استراتژی سياسی مناسب با ھدف رھائی کامل مردم فلسطين از چنگال نظام جھانی و روابط 
ھمانطور که اکنون در  .  دولت اسرائيل استسرنگونیاقتصادی آن که به دست و پايشان تنيده شده است و الزمه اش 

ک ھای اسرائيل می توان به روشنی ديد، رھبری حماس و ايدئولوژی آن مانع پرتو بمب ھا و توپ باران ھا و آتش تان
  .از آن است که مبارزه ی فلسطينی ھا عوامل مثبتی را که به نفع مبارزه شان است به ميدان آورند

شته و آنان محدوديت ھای خود را به نمايش گذا. دوران جنبش ھای ملی گرای انقالبی دھه ھای قبل به پايان رسيده است
سازمان . اکنون آن ھا تبديل به پديده ھائی غير انقالبی شده اند. نشان دادند که با آن افق ھا نمی توان راه زيادی را پيمود

عروج بنيادگرائی مذھبی، بخشا،عکس العمل . يک نمونه از اين واقعيت است" اتوريته فلسطين"آزاديبخش فلسطين و 
    . اما اين نيز يک بن بست بيش نيست. بش ھای ملی گرااستيصالی بود در مقابل خيانت آن جن
ديديم که چگونه سلطه ی انواع بنيادگرائی مذھبی و ديگر گرايشات ارتجاعی در . مثال حمله به عراق را در نظر بگيريم

ی است ميان نيروھای ضد اشغال در آن کشور در را بروی گرايشات غلط و مضر باز کرد؛ که گويا تنھا انتخاب، انتخاب
ھمين مسئله، مقاومت مردم عراق را خفه کرد و مانع از رشد جنبش جھانی . ميان اشغال امپرياليستی و حاکميت اسالمی

 . ضد جنگ که در آستانه ی تجاوز به عراق به چنان اوجی رسيده بود، شد
ون، به ضرر فلسطينی ھاست تصوير سازی از تجاوز جنايت کارانه ی اسرائيل به غزه به مثابه جدال ميان مذاھب گوناگ

يك . و مانع از آن می شود که فلسطين بتواند حداکثر حمايت مردم جھان، منجمله برخی يھوديان اسرائيل را جلب کند
نقطه مشترك صھيونيستھا و شيوخ فئودال اين نظريه ارتجاعي است كه يھوديان نمي توانند با ساير مردم در صلح 

اين طرز تفکر بيش از اندازه قوی شده زيرا با آن مخالفت و مبارزه نشده و به . دا باشندزندگي كنند و بنابراين بايد ج
در حاليکه، تمام وقايع اخير بار ديگر نشان می دھد که آلترناتيو . به نظر می آيد" آلترناتيو واقع بينانه"ظاھر تنھا 

 راه مکفی برای بيان آن بيابند، نگاه می مذھبی، يک بن بست مھلک است که مردم را در سطح عصبانی شدن بدون آنکه
  .دارد

  با عنوان، ٢٠٠٩ ژانويه ٧ نيويورک تايمزـ" در پايان توجه خوانندگان اين سطور را به نکته قابل تأملی که در مقاله 
  :آمده است جلب ميکنيم که" دانيد ھمه ی حقايقی که درمورد غزه نمی"

ھمان طور که ھيچ . ندارد] ی حماس[يم، در واقع ھيچ ارتباطی با راکتھا جنگی که ما امروز در غزه نظاره گر آن ھست
 .بر خالف آن چه رسانه ھای اسراييلی شايد به شما باورانده اند. ارتباطی به سياست مھار حماس توسط اسراييل ندارد

راييل بود، جالبتر ، که در آن زمان سرپرست نيروھای دفاعی اس٢٠٠٢شايد سخنان افشاگرانه ی موشا يالون در سال 
فلسطينيھا بايد مجبور به درک اين حقيقت با گوشت و پوستشان شوند که آنھا بی ترديد مردمانی شکست  :وی گفت. باشد

  .خورده ھستند
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 و اعالميه ٢٠٠٢، ٢٨مقاله اي از مجله جھاني براي فتح، شماره " فلسطين در خط اول جبھه"نوشته حاضر، چکيده (
  .)ميباشد" حمله اسرائيل به غزه" درباره ٢٠٠٩ ژانويه ۵ -ای فتحسرويس خبری جھانی بر

 


