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 Political سياسی

  
  نشريه آذرخشنشريه آذرخش

  غربي هاغربي ها
  »»غزهغزه«« با سالخي در  با سالخي در 

   به پيشوازسال نو عيسوي رفتند به پيشوازسال نو عيسوي رفتند
  

توده ھای مليونی استعمار و دست نشانده ھای شان درين واپسين سال ھای اولين دھۀ قرن ، دست بازدر سالخی 

ھرآنجائی که منافع اقتصادی ، سياسی و ستراتيژيک شان حکم نمايد ، بھانه ای به دست می آورند و يا ھم . دارند

شرايط را طوری آماده می سازند تا اوضاع در نقطۀ مشخصی در جھان متشنج و انفجاری شده و آنھا به عنوان 

از مثال ھای . نموده و برجريان حرکت رويدادھا حاکم شوند»  بشریمداخلۀ«درآنجا » دايه ھای مھربانتر از مادر«

اخيرقرن بيست  که بگذريم ، اشغال عراق و افغانستان در سپيده دم قرن بيست و يک ، شاھد ادعا بوده و نشان می 

ملکت دھد که شيوۀ عملکرد جنگ افروزانۀ امپرياليزم يکسان است و اين فقط موقعيت جغرافيائی و نوع رژيم درم

ولی در فلسطين اشغالی که ميراث . ًعمدا تضعيف شده و شامل برنامۀ تصرف و اشغال است که متفاوت می باشند

درآن سرزمين مردان ، . طرحھای استعماری آغاز نيمۀ دوم قرن گذشته است ، برخورد به مسايل طور ديگری است

الع متحدۀ امريکا و يا ھم پنجاه و يکمين ايالت زنان و کودکان دلير، اسرائيل صھيونيستی بمثابۀ ستون پنجم اض

و وقتی از بيداد سخن می رود ، اين کلمه در کنش و واکنش دولت و ارتش کشور نامنھاد . آنکشور بيداد می کند

و براساس ھمين واقعيت می توان ادعا کرد که . اسرائيل در برابرفلسطينی ھا ، معنی و مفھوم کامل خودرا می يابد

  .دم مظلوم و محبوس فلسطينی ، عادالنه ترين مبارزۀ خلق ھا در شرايط فعلی کرۀ زمين می باشدمبارزۀ مر

سنگ غيظ و غضب کودکانی که نتنھا خورد و نوش عادی بلکه کودکی شان ، سوادآموزی و تعليم و تربيۀ ابتدائی 

 مرمی توپ صھيونيزم پاسخ داده شان و نوجوانی وتعيين سرنوشت فردی شان ھم ازآنھا به يغما برده شده است ، با

مردم رزمندۀ فلسطين که درمقابل دولت صھيونيستی ـ اين ھارترين سگ زنجيری امپرياليست ھای غربی . می شود

به سردمداری امريکا ـ قريب به شش دھه است با دستان خالی مقاومت می نمايند ، در جريان اين مبارزۀ طوالنی از 

ل مرتجع عرب قرار گرفته و متعاقب و يا ھمزمان با آن ، وسيلۀ جورآمدھای يکطرف متأسفانه ملعبۀ دست دو

خيانت تاريخی انورالسادات ، کرنش و تسليم . رھبران خائن آن در معامله با امپرياليزم امريکا و متحدين آن شدند

مود عباس و طلبی را به عرفات به ميراث گذاشت که نتايج خانمانسوزآن تا امروز بوسيلۀ حسنی مبارک ، مح

روی ديگر . ولی اين تنھا يک روی مصيبت است. ھمدستان شان بر مردم مظلوم و درماندۀ فلسطين تحميل می شود
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است که با وجود سمتدھی » حماس«آن گير بودن مردم فلسطين در قبضۀ تاريک انديشان اسالميست به رھبری 

يم را برای توجيه ائديولوژی منحط بنيادگرائی نيروی مبارزاتی عناصر شجاع و مبارز فلسطينی ، آن نيروی عظ

يونيستی ، رھبران مگرعالوه بر دشمن مشترک صھ. اسالمی و در خدمت حاميان خارجی خود به تحليل می برد

زمانی . در ريختن خون فلسطينی ھا مسؤوليت بزرگ تاريخی دارند) »حماس«و » فتح«ًعمدتا ( ارتجاعی فلسطينی 

و » موساد«به بمباران کور دست می زند و به کمک سرويس استخباراتی ) ارتش متجاوزصھيونيستی( »تسھال«که 

 از ھيليکوپتر با راکت آتش می نمايند ، در آن لمحه ديگر تفاوتی اجيران خودفروختۀ فلسطينی ، بر موتر حامل افراد

، فلسطينی عيسوی مذھب ، فلسطينی غيرمذھبی و فلسطينی غيرسياسی نمی » حماس«، عضو » فتح«ميان عضو 

اين فقط فلسطينی است که به بيرحمانه ترين و وحشی ترين شکلی که فقط مظالم آلمان نازی می تواند با آن . باشد

حقوق «و مدعيان » متمدن«و در برابرچنان وحشت و بربريت ، جھان . ايسه شود ، به خاکستر يکسان می شودمق

را به » خون فلسطينی ھا«در مجموع به تماشا نشسته و سردمداران آن جام ھای مملو از » جھان آزاد«و » بشر

  ...سالمتی صھيونيست ھا بلند می کنند

وقوع ه ب)  ميان جشن ميالد مسيح و جشن سال نو عيسویۀدر فاصل( گذشته  دسامبرسال٢٧اين چيزی بود که در

با چراغ سبز از طرف امپرياليزم امريکا و متحدين غربی آن ، و با سکوت منفعالنۀ دول مرتجع عرب ، . پيوست

 قراردادند ـ اين محبس بی در و ديوار فلسطينی ھا ـ راچنان آماج اتشباری» باريکۀ غزه«رھبران سفاک اسرائيلی ، 

  .که نه بر مردم بيگناه ملکی رحم نمودند ، نه برپيره زن و پيرمرد و نه ھم برکودک شيرخوار

خانه ساخت آن يورش مسلحانه و سبعانه که مدت سه ھفته شب و روزادامه داشت ، به بھانۀ انتقام از فير راکت ھای 
جھان غرب و دول . شدند ، صورت گرفتبرجنوب اسرائيل آتش می » باريکۀ غزه«فلسطينی ھا که از شمال 

مرتجع آستانبوس آن ھمواره در محکوم نمودن فير راکت فلسطينی ھا از خود شتاب نشان داده اند و در اولين دقايق 

چنان رويدادی ، صدای اعتراض بلند می کردند ولی در برابراعمال غيرانسانی ارتش اسرائيلی و نابرابربودن 

وت نموده و ھيچيک ازآن دول به اصطالح متمدن ، اعمال ضد انسانی صھيونيست ھا مفتضحانۀ چنين جنگی ، سک

  .را محکوم ننمود

جنگ نابرابری که در جريان آن نتنھا ارتش فاشيستی اسرائيل برعمارات مسکونی و خانه ھای فلسطينی ھا ـ بافھم 

د و ده ھا و صدھا نفر را زنده سوختانده در کامل اينکه افراد بيگناه ملکی درآنجا پناه برده بودند ـ راکت می فرستا

زيرآوارمنازل شان مدفون می ساخت بلکه راه فرار افراد ملکی را که ازعمارات به جاده ھا ريخته و درصدد فرار 

  .می بودند ، ھم بسته و آنھا را در معرض آتش توپخانۀ زمينی و ھوائی قرار می داد

ھيونيست ھا با پشتيبانی حاميان غربی و ھمکاری ھمدستان منطقه وحشت و دھشت عريان و بدون کيفری را که ص

ئی شان بر مردم بيدفاع فلسطين اعمال می دارند ، بدترين شکل نقض حقوق بشردردنيا است ولی وقاحت امپرياليزم 

اوراز به ميزانی است که آنھمه کشتاربيرحمانه و فاشيستی رادر پردۀ سکوت پيچانده و بازھم بابی شرمی غيرقابل ب

  .حرف می زند» تالش برای صلح«و » حق دفاع مشروع اسرائيل«

ًفقط نيروھای مترقی و واقعا انقالبی فلسطينی درپيوند با نيروھای ھمسان در منطقه و جھان ، قادرخواھند بودتا پوزۀ 

  .صھيونيزم ـ اين دشمن آشکاربشريت ـ رابه خاک بسايند

  !                  به اميد چنان روزی                                      

 

 


