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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

  

  صبا راھی

 ٢٠١١ اگست ٠٧

 

 بچه ھا فلسطين کجاست؟

  

ند، زن و بچه، پدر و نکشای قلدر به منزلتان در صبج زود با اسلحه حمله کنند، در را بکنيد؟ اگر عده  شما چکار می

 بيابانھا ۀ تان بيرون کرده و آوارۀجلوی چشمتان بکشند بعد ھم شما را از خانه و کاشانرا مادر، خواھر و برادر شما 

 در قلب شما برای دوست ئیتوانند جا یورند مبياسر شما ه کنيد؟ آيا افرادی که اين بال را ب شما چکار می کنند؟

کنيد؟ آيا از گرفتن   عزيزان و جگر گوشه ھايتان توسط آنھا چشم پوشی میۀداشتن پيدا کنند؟ آيا از کشتار وحشيان

شويد که در کنار اين  کنيد؟ آيا حاضر می  چشم پوشی مینتا" ميھن " کنيد؟ آيا از   تان چشم پوشی میۀکاشانان

" در صلح و صفا"کنند  می" کنترل"را تمام رفتار و گفتار شما ز انسانيت نبرده اند در حاليکه  ائیوحشيان که بو

را به  شود آن زندگی کنيد؟ وقتی اين حيوانھا تشکيل يک گروه يا حزب يا دولت دادند شما وجدان تان حاضر می

دی يک ملت؟ آيا حاضريد باور کنيد ؟ به بھای خون و نابوئیل به چه بھائيرسميت بشناسيد؟ تشکيل رژيم ناحق اسرا

 بودند که ھيتلر عزيزان آنھا را در کوره ھای آدم سوزی انداخت و آنھا امروز ھمان کار و صد ئیکه اين عده ھمانھا

  !کنند؟ حال به داستان واقعی زير خوب دقت کنيد پله بدتر از آن را در حق شما اعمال می

  

  بخشی از تاريخ معاصر

و گروه اشترن به دير ياسين ، ) سرکردگی مناخيم بيگنه ب(، کماندوھای يرگون ١٩۴٨ سال اپريل در بامداد روز نھم

ساکنين به طور منظم ... دھکده ای که آرامش آن شھرتی خاص داشت . سکنه حمله ور شدند٧۵٠دھکده ای با حدود 

وز صبح ھمسرم يک مرد جوان يک ر. کرديم  ما در نزديک بازار تالويو زندگی می١٩۴۴در .  رسيدند به قتل می
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به برخی ھا کاری نداشت اما به سبزيجات ديگران پارافين می . زند را ديد که اطراف يک زن فروشنده پرسه می

 آمده بود نمی توانست چنين منظره ای را یبفريقای جنواپاشيد و تخم مرغھايشان را می شکست، ھمسرم که تازه از 

کرد که ھيبرو بودند يا  آن مرد محصوالت را آزمايش می. د؟ بسيار ساده بودگذر پرسيد اينجا چه می. باور کند

حاال، اين رفتار ھنوز در يک مقياس کوچک بود و بعضی از . کرد ، و محصوالت عرب را نابود میعرب

  صھيونيست آثار لنين و تروتسکی را چاپ میانتشارات. زدند صھيونيستھا ھنوز شبيه طرفداران چپ حرف می

شدند،  زن، مرد و کودک قصابی می.  نفر از ساکنين ديرياسين  زاده شد٢۴٠ل با کشتار ئيدولت اسرا.....کردند

  .... بعضی از آنھا را زنده زنده در چاه دھکده انداختند

  

  بال

. ١٩۴٨ل در سال ئيشود به اعالم موجوديت اسرا بال واژه ايست که توسط فلسطينيان استفاده شده و رجوع داده می

فته که در آن  صورت گر١٩٧٣ و ١٩۶٧، ١٩۴٨ل و اعراب در سالھای ئيآنزمان تا کنون سه جنگ بين اسرااز 

 ٣.۴امروزه .  مصيبت می نامندۀفلسطينيان اين دوره را دور. شود فلسطينيان ديده می" نسل کشی"انبوه پاکسازی يا 

کردند   در منطقه ای که قبال در آن زندگی می فلسطينی وجود دارد، بيشتر از جمعيت فلسطينيانی کهۀميليون پناھند

 درصد از زمين ٢.۵ جھودھا فقط ١٩١٧در : شواھد آمار و ارقام  زمين تحت  مالکيت آنھا در آمده . باقی مانده اند

 درصد در مرزھای از قبل ساخته ٩۵ درصد افزايش يافت، و امروز حدود ۵.٧ اين رقم به ١٩۴٨در . را داشتند

اين يکی از فجيع ترين ماجراھا در تاريخ بود که توسط .  درصد از زمينھا ھستند۵اعراب فقط مالک شده، درحاليکه 

 بر -کنند يک ملت ستمديده مثل جھودھا، کسانی که از بربريت نازی ھا رنج بردند، بر ملت ديگر اعمال می

  .اشتندفلسطينيان، يک ملتی که ھيچ راھی ديگری جز درگير شدن در آغاز يک قتل عام  ند

  

  وابسته به امپرياليسم

شوند، برای آنھا بسيار روشن بود که ھميشه به حمايت  با علم به اينکه صھيونيستھا با مقاومت فلسطينيان مواجھه می

  . احتياج دارند،قدرتھای امپرياليستی که در آنزمان بر فلسطين نفوذ داشتند

") کند ھم بود پدر تاريخ مدرن صھيونيسم معرفی می" رسکوال"ل او را که ئياسرا(" تئودور ھرزل ١٨٩٨در اکتبر 

در . رود می) استانبول امروز(به کانستينتو پل ) المانآخرين امپراطور  ( ويلھلمقيصربرای يک مالقات رسمی با 

گويد که اسکان   میقيصرھيزل به .  بود قرار داشتالمانوری عثمانی که شريک جديد تزمان فلسطين در امپرا آن

 آن تحت وريش بود، ترای اينکه مرکز صھيونيستی در اب. برد ی را باال میالمانل ميزان نفود ئيستھا در اسراصھيوني

من توضيح دادم : " ھمچنين يک پيشنھاد ديگری داردقيصراو برای متقاعد کردن .  قرار داشتالمانوری تتاثير امپرا

  ."کنيم که ما جھودھا را از احزاب انقالبی دور می

ک شدن پايان جنگ جھانی اول، زمانی که واضح بود انگليس خيال داشت کنترل فلسطين را برعھده بگيرد، با نزدي

 ٢ انگليس، آرتور بلفور، تماس گرفته، در تاريخ ۀچيم وايتمن، رھبر صھيونيستھا در آنزمان، با دبير امورخارج

رونالد استورس، اولين . گيرد طين می در فلسزادگاه جھودھا، از او يک وعده تضميمن شده برای ١٩١٧نوامبر 

کرد  چيزی بود که او را تقديس میۀ پروژ" دھد که صھيونيست،  فرماندار نظامی انگليسی در اورشليم، توضيج می

 برای ’يک ذره از وفاداری ايالت تاريخی جھود‘و ھمينطور چيزی را که از او گرفته بود، به وسيله شکل گرفتن 
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از فلسطين ** صھيونيستھا مردان نارنجی." بخشيد مل بالقوه خشونت عربيسم، به او می از عائیانگليس در دريا

  .شوند می

 ۀت متحدبا جنگ جھانی دوم کامال روشن ميشود که قدرت اصلی در خاورميانه که انگليس باشد متوقف شده و اياال

علت با عجله به واشنگتن رفته بن گوری ين، رھبر صھيونيست در آنزمان، به ھمين . شود  قدرت اصلی میامريکا

. کند  روی آن حساب میامريکال االن بيشترين ماھواره ايست که ئياسرا.  بتون ريزی کندامريکاتا قراردادھا را با 

ل ئيکند، اگر چه اسرا  دريافت میامريکال بيشتر از ھر کشور ديگری کمکھای اقتصادی از ئيبيخود نيست که اسرا

  . کند  ھمچنين بيش از ھر کشور ديگری در دنيا کمک نظامی دريافت میلئياسرا. بسيار کوچک است

  

  !نيست" انسان" ھر انسانی 

با يک فلسطينی مصاحبه کنند؟ از خاطرات يک فلسطينی فيلم مستند " غربی"حال ديده ايد که رسانه ھای ه آيا تا ب

قرار دھند؟ به اخبار رسانه ش عموم بسازند؟ تصاوير سرکوب و کشتار آنھا را در مراکز تاريخی در معرض نماي

شود، اما  ست که خبر کشتن اشغالگران صھيونيست توسط فلسطينيان شنيده نمیادقت کرده ايد؟ مدتی " غربی"ھای 

رئوفت "کردند که خيلی ھا که  و جنايتکار معرفی می" تروريست"شد آنچنان فلسطينی را  وقتی که شنيده می

شود چشم بر روی تمام ددمنشی و اول از ھمه اشغالگری صھيونيستھا ميبستند و  می" منافعشان شامل صھيونيستھا

کردن " فرموله"  در یفريب تبليغاتی که رسانه ھای غربی به خصوص دالل خبری بی بی سی، که تبحر خاص

ه ھا و در اصل اين رسان!  غارتگر دارد، را ميخورندۀله به نفع وحشيان و حيوانات و جانوران آدمخوار و طبقأمس

و آنھا از منافع زورگويان، قلدران، و ! نيست" انسان" ھر انسانی اھداف شوم آنھا بيانگر اين است که برای آنھا

 که منابع سرزمين شان را به ئیفريقاامثال کودکان " ستمديدگان "و گاھی ھم برای . کنند زالوصفتان دنيا حمايت می

گرسنگان "دھند تا برای   مثل باب گليدوف ھا ترتيب میئی انگلھائیبا پادو" کنسرتھای خيريه " برند  غارت می

  ! اشک تمساح بريزند،باشند که خود عامل گرسته بودن آنھا می" افريقا

خصوص دالل خبری بی بی سی انگليس که مثل انگل در ه باز ھم ب اما در عوض، رسانه ھای سرمايه داری جھان،

زی ھا وزه به طور سيستماتيک قربانيان جھود در کورھای آدم سوزی نازند، تقريبا ھر ر ھر کشوری نيز شعبه می

طراتشان را منتشر و تبليغ و خا ورد، آجلوی چشم بينندگان می" ھمدری و فراموش نکردن فجايع"را برای مثال 

 تيب مینمايشنامه و رمان بنويسند، با آنھا مصاحبه ھای آنچنانی تر کند که دھد، يھوديان را ترغيب می  میجتروي

سازد، ديوارھای تاالرھا و  دھد و از روی کتاب خاطرات آنھا فيلم می دھد، به آنھا مدال و جايزه نويسندگی می

به راستی . مراکز تاريخی شان نيز با عکس آورگان جھود و يا سرکوب آنھا توسط دژخيمان ھيلتری مزين شده است

  پد؟  تو غارتگران می " ران آدم کشقلد" اينان تنھا يک قلب دارند و آنھم قلبی که برای 

تصويری از جنايات " مرکز امپرياليستی"شده اند، نه تنھا بر ديوار ھيچ  سال است که فلسطينيان نه تنھا فراموش ۶٢

سھم "جھودھا در حق فلسطينی ھا نيست، بلکه فروش اسلحه ھای آنھا، نيز در کشتار و قتل عام کودکان فلسطينی 

 يک ٢١ انگليس در زمان کشتار ۀ وزير امورخارج"ديويد ميل بند"قابل يادآوريست که ! کند بازی می" ئیبسزا

 کودک توسط مزدوران ۴٠٠ که در آن بيش از ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ل حيوان صفت در ئيروز فلسطينيان توسط اسرا

.  محکوم کندل رائي اسراۀ اخبار شب کانال دو بی بی سی حاضر نشد حمله ددمنشانۀلی قصابی شد در برنامئياسرا

را گردن می " ھمتای جنايتکارش"اش پيمان " سياسی"فه بايست بنا به وظي کرد، ھم می بايد ھم که محکوم نمی

درست در ھمان زمان تونی بلر ! رساند نھاد، ھم اسلحه اش را برای کشتار اين ھدف نژادپرستانه به فروش می
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 در حمله ددمشنانه به عراق، امريکاپس از ھم دوش شدنش با  امريکاامپرياليسم +  اروپاۀجنايتکار جنگی که اتحادي

!  کردند در ھمان حمله مشغول خريد در يکی از مراکز غارتگری بود"اعطاء"را به او " مشاور خاورميانه"سمت 

ه ھای کباما از طرفی خود دالل خبری بی بی سی ھم حاضر نشد درخواست جمع آوری کمکھای مردمی را از ش

که اينھا تمام نشان از ماھيت زنجيروار امپرياليستھا و بلندگوھای !  بازماندگان فلسطينيان پخش کندخبری اش برای

  !نيزنگ کار آنھا دارد

گرد، در رسانه  گذرد، که در اصل با حمايت خود آنھا صورت می اگر امپرياليستھا به آنچه که در فلسطين می

در حق کمونيست ھا و ساير ) نوکران خودشان( يم شاه و شيخطمئنا به جنايات رژداشتند م" نيم نگاھی"ھايشان 

اما طراحان جنايات در ! شد می" معطوف"بردگی استثمارگران نيز نگاھشان  از يوع ستم و ئین راه رھاامبارز

چه که ھر روز رسانه ھا در مورد آن! قرار دھند" در معرض نمايش عموم"ريخ ديده شده که جنايات خود را کجای تا

 در حاليکه ھزاران کمونيست در کوره ھای آدم سوزی ھيتلر -" جھودھا" در باره فقط " المانع نازيھا در فجاي"

شود  به لحاظ  برنامه تھيه و پخش می -ورند آرا بياد می" جھودھا"اما بلندگوھای سرمايه داری فقط سوخته شدند 

 سال است بر ۶٢ه آنچه جھودھای صھيونيست دلسوزی و يا درس گرفتن از جنايات تاريخی نيست، بلکه برای توجي

باشد، برای اينکه به يک رژيم اشغالگر، سرکوبگر و جنايت و تروريست پيشه مانند  ورند می آسر فلسطينيان می

  چگونه؟! دھند*" حقانيت"ل ئياسرا

  

  "برابری و گوناگونی"سيستم ھای آموزشی 

برابری و " نيست که موضوعی تحت عنوان در انگليس در ھيچ مرحله از آموزش در ھر سطح و رده ای

 دوره ھای آموزشی ، موضوع د يکی از!به عناوين مختلف تدريس نشود)  equality and diversity" (گوناگونی

کند که در اين مبحث  آموزش دھنده قبل از باز کردن موضوع اتمام حجت می! است" برابری و گوناگونی"کالس 

کند، و مثالی  کند و بعد از دو سه جمله از حق و حقوق صحبت می ش را شروع میآموز! نداريم" سياست"کاری به 

کند، مثال او اين است که ھمه  جلب می" کار نداشتن به سياست" و " آموزش"زند که ذھن را بيشتر متوجه  می

د بيرون ل از آستين خوئيبرای جنايات اسرا" کارت حق"کنند، و فوری يک  برای حق و برابری شان مبارزه می

؟ " حق "." کندمی ل ھم بر سر حق خود با  تروريسم  و جان شھروندان و کشور خود مبارزه ئياسرا"کشد که  می

له را أببينيد که چطور صورت مس کدام حق؟ حق ظالم؟ حق اشغالگر؟ جق سرکوبگر؟ مگر ددمنشان ھم حق دارند؟

حق ه شود تا فلسطينيان که از حق ب گر ساخته میل اشغالئيبرای اسرا" حق"کنند و در ذھن شنونده يک  عوض می

و درست اين مرزيست که آموزشھای امپرياليستی به راحتی با !  جلوه دھند" تروريست"کنند را  خود دفاع می

را " حق قايل شدن برای ظالمين" و عده ای ناآگاه ھم فورا فريب کنند برنامه ھای از قبل تنظيم شده آنرا مغشوش می

ھستند، جالب ) يھود( درصد از جمله آموزش دھنده ھمه جھود٩٩الب است که بدانيد در کالس مذکور ج. خورند می

بود که حتما ساليق دينی خود را نيز دنبال اسم خود " عالقه مند"خود در روز اول کالس اولين نفر است در معرفی 

 با شنيدن پاسخ ه شد تاداد" بری و گوناگونیبرا"بعد از دقايقی  که تمرين ھای ! بگويد سايرين نيز چنين عمل نمودند

که حاضر نبودم  بی تفاوت باشم و آنچه را حقيقت نداشت به خورد مغزم ئين پی ببرند، از آنجااھا به افکار حاضر

 و فرصت طلب باشم،  گفتم، شما در اول کالس بدعت گذاشتيد که ءبی اعتنا" اموراتم بگذرد"و برای اينکه  دھم،

مگر از دل سياست آنھم سياست ھای نژادپرستانه " برابری و گوناگونی" نداريد، اما ھمين بحث به سياستکاری 

 اشتباه است و وارونه کردن اً  شما اساسۀلأاست کار داشت؟ ضمن اينکه صورت مسبيرون نيامده؟ چرا نبايد به سي
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 و  اصوال حقانيتی اً ل اساسئيريخ  اسرابنا به شواھد تا. کنم من بنا به وجدان انسانی ام آنرا تصحيح می! حقيقت است

 زن و مرد و کودک فلسطينی متولد ٢۵٠پيش با ترور و کشتار و سرکوب بيش از سال  ۶٢ندارد، رژيمی ست که 

برای اين رژيم "نهناآگاھا"سفانه شما امروز أمت. ترور و جنايت و آدم کشی بسته است شده و بقای آن نيز به قلدری،

  ! کنيد تبليغ می" برابری حقوقی"فاع از خود زير شعار د" حق"تروريست پيشه 

چيزی نگفت، نگاه ھا . کند ل اشغالگر صحبت میئياز اسرا" آگاھانه و ھدفمند"دانستم که طرف بسيار ھم  البته می

چيزی که برايم اھميت داشت اين بود حقيقت را بگويم و جو بی تفاوتی به سياست مسموم ! شد بود که رد وبدل می

خيلی ھا در انگليس در کالسھای درسی که اتفاقا مبحث اين چنينی دارد . ود را در جامعه کوچک کالس بشکنمموج

منافع حقير  داليل مختلف مثل فرصت طلبی،ه سفانه بأکنند بلکه مت نه تنھا با اين نظرات ضد بشری برخورد نمی

 بارز آن ۀنمون! شوند سموم و کشنده حل میفردی، رخوت، بی تفاوتی و يا عدم آگاھی درست، خود در آن نظرات م

ل ئياسرا" متوجه شدم که برای ،بود که در يکی از تحصنھای ضد رژيم در لندن در بحث با او" چپی"فرد مثال 

  خلق ايران که ئیاين شخص در زير پرچم پرافتخار چريکھای فدا! حق به رسميت شناختن قائل است" سرکوبگر

قد علم ھيچ ربطی به جنبش مسلحانه ندارند  از لحاظ سياسی و ھم از لحاظ عملی  امروز به دست عده ای که ھم

نشدن چه در کالسھای " ايزوله" سفانه افرادی با اينگونه تفکر ھای مخرب و ضد بشری از وحشت أمت! کرده است

به اين طريق دھند و   به ھر خفت و بردگی فکری تن میاً آموزشی مذکور و چه در ساير اجتماعات نظير آن فور

 در! کنند مسير تاريخ ننگين و جنايت بار امپرياليستھا و نوکرانش را برای نابودی بيشتر ستمديدگان صاف می

سی پر از رنگ و در تمام مراحل آموزشی آنھم با زبان ديپلما" آرام و مستمر"سيستم آموزشی انگليس آموزشھای 

باال بردن صدا و خشمگين شدن از پايمال "گويد،   و به تو میکند شدن را فرموله می" ضدانقالب"ريا انگليسی که 

، نھفته گرديده و مشغول تغديه افکار سنين گوناگون با " استی بی شخصيتۀشدن حقوقت و يا ھر درد ديگری نشان

البته خودشان با ھمان زبان ! ددگر ارائه می" برابری و گوناگونی"ی نژادپرستانه ايست که در قالب خوراکھا

به عدالت دست پيدا نکرده اين مباحث " برابری و گوناگونی"گويند برای اينکه در جامعه  از قبل می" پلماسیدي"

در چنين کالسھای !  نشودکسی ضايع" حق"گردد، برای اينکه  ھا تدريس می" گوناگون"برای رعايت حقوق 

" جوايز سکوالر"کنند کانديد  ع میکه مانند گوسفند چرنديات آموزشی امپرياليستھا را بع ب" نوابغی"آموزشی 

  "! اتحاديه اروپا" آماالشان ۀشوند و راھی کعب امپرياليستھا می

  

  پوسترھای آموزشی صھيونيستی 

 ۀگذرد، حمل  برای ساکنن غزه میئیل سرکوبگر به کشتی حامل مواد غذائيچند روزی از حمله نيروھای ارتش اسرا

حمله ھای تکان دھنده و حوادث ھولناک ضد بشری " خلق"ل در ئيرادر اصل رژيم ناحق اس!  ديگریۀتکان دھند

ھا برای شکستن " نجه ترين شکئیاختراع قرون وسطا"موران موساد آن افتخار أدارد که م" مھارت جھانی"آنچنان 

اما واقعا چه کسی رژيم ناحق ! باشند مانند ھمپالگی ھای سی آی ای شان ن فلسطينی را دارا میامقاومت مبارز

  ل را به رسميت می شناسد؟ ئياسرا

شوم، بعد از انتخاب چند پوستر برای کودکان به دو نقشه  وارد کتابفروشی برای تھيه پوسترھای آموزشی می

 اولی که ۀنقش. Flags of the world و ديگری welcome Map of the world: کنم يکی با نام  برخورد می

است از مرکز ھر کشوری خطی را کشيده به طرف بيرون و بعد در انتھای  فرماندھان نظامی جنگھۀبيشتر شبيه نقش

  اول جذب میۀپرچمھا واضح تر ھستند و آنقدر بزرگ که چشم را در وحل. آن خط پرچم آن کشور را نشان داده
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ن نقشه ئي سمت راست پاۀدر گوش. کنی خط را از روی پرچم بگيری محل کشور را پيدا میۀ کنند که وقتی دنبال

از نظر سيستم (خورد و به راستی ھم که اين دو کشور ل در کنار پرچم عربستان سعودی به چشم میئيپرچم اسرا

! رسم؟ ل را گرفتم تا ببينم آيا به فلسطين میئيخط پرچم اسرا. گيرند چقدر برازنده در کنار ھم قرار می) حکومتی

رفتم جلوی نور پنجره نبود، از زنی که ھمراه دو ! دمدوباره و سه باره و ده باره نگاه کر! کرد چشمانم باور نمی

 خواستم کمکم کند تا فلسطين را روی نقشه پيدا کنم، او ھم پيدا نکرد، ،بچه اش بود و مشغول کتاب خواندن برای آنھا

روی، از دختر جوانی که آنجا بود خواستم به   که برای پرداخت خريد میئیرفتم به طرف صندوق کتابفروشی جا

ل آنھم ئياين نقشه فقط اسرادر دانستيد که  نقشه نگاه کند و فلسطين را برايم پيدا کند، او ھم نيافت، پرسيدم شما می

شود؟ دختر جوان  ديده می"  وجود نداشته و با زور و قلدری و کشتار فلسطينيان متولد شدهاً کشوری که اساس"

نده گفت که به با تعجب دھانش باز شد، خشم تمام وجودم را گرفته بود، چطور ممکن است؟ دختر فروشفروشنده 

گفت تمام کارکنان آنجا از رژيم  دھد که از فروش اين نقشه جلوگيری شود، می ول کتابفروشی اطالع میؤمس

کدام از  خاب کرده بودم، اما ھيچنقشه ھای زيادی انت. ش در حق خلق فلسطين منتفر ھستندتخاطر جناياه ل بئياسرا

تازه از خريد ھمان يکی ھم که سود اين انتشاراتی چارت .  اولی را برای اثبات حرفم نخريدمۀآنھا به جز ھمان نقش

ل تروريست پيشه ئيل در جيب اسرائيميديا را می افزود که بی شک سودش مثل ساير کمپانی ھای حامی منافع اسرا

اگر . فروشنده که احساسم را فھميد گفت نگران نباش ھر وقت خواستی آنرا برگردان. مرفت عذاب وجدان داشت می

بيند برای ديدن پوستر يکبار روی آنھا کليک ی به لينک زير مراجعه کنيد دو پوستر مذکور را در انتھای صفحه م

  .کنيد

html.maps/uk.co.iachartmed.www://http  

کند کيست، تنھا  روم ، که بينيم چارت ميديا که پوسترھای آموزشی برای بچه ھا چاپ می طرف اينترنت میه ب

چارت ميديا : گويد کند، در قسمت پيشنيه کمپانی می اطالعاتی که در اينترنت ھست از سه خط بيشتر تجاوز نمی

پوسترھا در فالن سايز . رسد به فروش میروند  يا با بچه ھا میدر ھر کجا اول پوستر آموزشی که ٢٠٠بيش از 

خاطر روابطمان با مشتری ه ما يک تجارت فاميلی ھستيم که ب. شوند ھستند و چوبه آويزان کننده مجانی فروخته می

 دھيم  برای اطالع شما لينک آنرا در زير قرار می. ھا موفق ھستيم

 1598=ExhibID/Exhib=Action/cfm.page/com.springfair.www://http 

توضيح " حذف فلسطين و پرچمش"کنم که در مورد   برای آنھا يک نامه اعتراضی نوشته و از آنھا درخواست می

ی آموزشی در سراسر دنيا به زبان ھای مختلف فروخته ن پويستر ھايو ا. به امروز از آنھا خبری نشدهدھند، اما تا 

  ! "شود می

دو آتشه که شروع به " وطن پرست"يکی لمپنھای : گذرد با ديدن آن پوستر بی اختيار دو موضوع از خاطرم می

ل لذت ئياسرا" نژادشان "کنند و از کشتار فلسطينيان توسط ھم  می" خليج فارس" برای حذف نام ءجمع آوری امضا

ھم بر سر  سر آنئیشان را دست بزند اين لمپنھا چه بال" گربه" که اگر ذره ای ئیھا" وطن پرست"ھمان ! برند می

  ! ورند آمی" رژيم ھای عربی نوکر امپرياليسم "عربھا و نه بر سر  

کند، اکثر آن دانش  سرعت از خاطرم عبور میه  بامريکائیديگری مصاحبه ھای تلويزيونی با دانش آموزان 

دانند که کار   نيويورک که امروز ديگر خيلی ھا میی دوقلویموزان و حتی دانشجويان در زمان انفجار برج ھاآ

در . کجاست" افغانستان"دانستند   و تعليم ديدگانش بود که بر سر مسايل مالی با ھم اختالف داشتند، نمیامريکاخود 

  که پشه را میئیگردند؟ ماھواره ھا  دنبال بن الدن میاصل انفجار آن آسمانخراشھا چه ربطی به افغانستان داشت؟
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 امريکاصدور مجوز حمله ارتش اشغالگر "ربطش ! تواند بن الدن را پيدا کند؟ خير زند نمی ند و در ھوا آنرا میيب

تقابل با تھاجم "بود، ھمان " بل با تھاجم فرھنگیصدور دموکراسی و تقا"به افغانستان به بھانه " و ھمدستانش

 جنايتکارانه حمايت کرد آنھم ۀنام منصور حکمت نيز از آن حمله که فرد مشکوک به ھمکاری با ساواکی ب" لبانیطا

در حاليکه افغانستان ھم در نقشه ھای ! آری!  سياسی او نبودۀ کوتولۀ قد و قوارۀدر لباس چپی که به ھيچ وجه برازند

باشد، اما  خلقھای تحت ستم ھر دو   فلسطين میۀشغال شد وجود داشت و دارد و ھم چندين برابر خاک ائیجغرافيا

باشد و روزانه ھم توسط  سرزمين در اشغال خاکشان توسط امپرياليستھا و نوچه ھای امپرياليستھا مشترک می

 نسبت به مکان امريکائیعدم آگاھی دانش آموزان و دانشجويان . شوند سربازان مزدور و وحشی آنھا کشته می

 ھا نه اخبار درست و حسابی در امريکائیکرد، فقط نشانگر آن بود که  انستان ؛ چيزی را حل نمی افغئیجغرافيا

 که دولتشان ئیکنند و نه اصوال آموزش و پرورش آنھا اشتياقی به آموزش جغرافيای دنيا رسانه ھايشان دريافت می

مع است که دولت قلدر و غارتگرش  خاطرش جامريکاالبته آموزش و پرورش ! دارد" داند کالنتر آن می"خود را 

کند و مردم آن کشورھا را با بمب ھای   وحشيانه میۀشناسند حمل  آنرا نمیامريکائی که دانش آموزان ئیبه کشورھا

 آنوقت نه می کنندمملو از اورانيوم دسته دسته کشته و سربازان مزودرش به دختران و پسران آن گروھی تجاوز 

امروز کمتر بچه ! خواھند شناخت بلکه تمام دنيا آن کشورھای تحت ستم و خلقھايشان یامريکائتنھا دانش آموزان 

 را سراغ داريد که نه از روی نقشه بلکه از شنيدن جنايات امپرياليستھا وقلدارانی مثل صھيونيستھا نداند ئیمدرسه ا

، ئی، انگليسی ،استراليایامريکائافغانستان و عراق و فلسطين کجاست و کودکان آن چگونه توسط ارتش وحشی 

  !شوند لی حيوان صفت قتل عام میئي، دانمارکی و ھلندی و اسرائیکانادا

  

  عصر حقيقت ستيزی و تعرض به ارزشھای انقالبی

موکراسی می ل صھيونيست تروريست پيشه را سمبل دئيکنند، اسرا  دفاع میئیرياکارانه به اسم کارگر از بورژا

ۀ به راستی امپرياليسم ھمانطور که وزير اطالعات بازنشست! گذارند می" ت کارگریکمونيس"نامند و اسم خود را 

از نوع " کمونيست"المی با بودن ھند چند سال پيش گفت، غم ديگری برای کنار گذاشتن رژيم جمھوری اس

کند،  یدارد؟ کمونيستی از تباری که حمله نظامی ارتش وحشی امپرياليستھا به افغانستان را حمايت م" حکمت"

کند، در جسم زنان مانند خمينی و ساير رھبران مذھبی اديان ديگر  د میئيأل نژادپرست را تئيرژيم ناحق اسرا

است " زياسالم ست"کند،  کند و مانند آنھا حق آزادی سقط جنين را از زنان سلب کرده و ممنوع اعالم می دخالت می

 نشد که اين شخص کشتار کمونيستھا توسط ساواک شاه را و نه اديان ديگر، و از ھمه مھمتر اينکه ھرگز ديده

تعرض به ارزشھای انقالبی و جنبش "جای آموزش کمونيزم ، ه محکوم کند، در عوض تا توانست در زمان حياتش ب

 و "بايست کلی ھزينه کاری که امپرياليستھا برای آن می" را به بازماندگانش آموزش داد" ننوين کمونيستی ايرا

اين امر صورت گرفت، ) منصور حکمت(ر عوض از طريق فقط يک خادم شان شدند ، د متحمل می" آموزش"

ی بود که حکمت به بازماندگانش "کمونيستی امپرياليست پسند"ی متحد شدن با سلطنت طلب ھا نيز از رفتار ھا

 . آموخت

  

  !ديدگاھھای نژادپرستانه وناسيوناليستی منصور حکمت

گاه ديده نشد موضع ضدکمونيستی و ضدکارگری حکمت   خطرناک منصور حکمت ھيچپيروان نظريات ارتجاعی و

 در ١٩٩٧در سال " حزب کمونيست کارگری "ۀمنصور حکمت سازند(ل را رد کنند، ئيدر قبال رژيم ناحق اسرا
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سمبل "شناسد بلکه آنرا  ل سرکوبگر را به رسميت میئيمصاحبه ای در لندن با صفا حائری  نه تنھا اسرا*

طور سيستماتيک  ه حکمت که مدام ب. کند نيز معرفی می" موکراسی ، سمبل غربی بودن و سمبل مدرن بودند

گذاشت در مصاحبه   به نمايش میچپ ملی سنتی ۀتعرض خود را به حنبش نوين کمونيستی ايران با استفاده از واژ

 .يوناليست دو آتشه از نوع صھيونيستھاستدھد که اتفاقا تا چه حد ناس اش دم صھيونيستی اش بيرون زده و نشان می

 می" مشروع"خودش " تیحکم"آمده را طبق عقايد " دنياه در اينجا ب"ل را به اين دليل که ئياو رژيم سرکوبگر اسرا

 ، المانھمين امروز پيروان او که با وزارت امورخارجه !  دھد می" حقانيت"ند و طبق عقايد کمونيستھا به آندا

" لئياسرا "ۀ لردھای انگليس، رفت آمد ميکنند، بر سر موضع گيری ھايشان با وزارت امورخارجاتحاديه اروپا،

نام ه کنند، با بی شرمی تمام از نشستن در کنار جنايتکار و دزد دسترنج کارگران ايران يعنی انگلی ب نامه نگاری می

اما ! دھند شان نمايش می" غربی"اربابان خود را به " خوش خدمتی"کنند و به اين وسيله  رضا پھلوی افتخار ھم می

 در ءحکمت در ابتدا! حکمت با صفا حائری در لندن" معروف"مملو از نظرات ضد و نقيض  ۀ برگرديم به مصاحب

 و در ادامه می... گويم ممکن است نظر سازمانی نباشد  را مینظر شخصی خودممن "گويد  ل میئيمورد اسرا

اما در . ميريگ ی است در نظر ما آمدهيدن نجا بهيال را به مثابه ملتى که در ئي اسراني ھمچنماگر ياز سوى د" :گويد

  ."ميشناس یت ميل را به رسمئي، دولت اسراميقدرت باش ما دراگر :" گويد ادامه می

و بعد از " من"گويد  يکبار می! زند  در گفته ھای حکمت فوران میئید تناقض گوئيفرما ھمانطور که مالحظه می

" غربی" در حزب ئینبود و اصوال جا" جايز"ن حکمت ھيچ نظری به جز نظر او  در سازما! کند استفاده می" ما"

ھمان موضعی که چيم ! حکمت است"  ناسيوناليستی  صھيونيستی" سرماھيت کيد من در اين مقاله برأت! اش نداشت

حکمت از . دھند  فلسطينيان ارائه میۀانوايتمن رھبر صھيونيستھا و تمام صھيونيستھا برای تعرض به خاک و کاش

جنگدند و پايه ھای حکومت ننگين او را  که با رژيم شاه نوکر امپرياليسم میرا  ی چپ و کمونيستيئیيک سو نيروھا

.. (  اينجا" خودش صيھونيستھا را چون در ئیدھد، از سو لقب می" ملی و ناسيوناليست "به لرزه در آورده بودند

او ! داند که فلسطينيان را قتل عام کنند می" محق  "دنيا آمده انده ب) گويد اينجا گويد فلسطين می یدقت کنيد حتی نم

 بلکه دليل ديگری بر حمايت اين زند  اش بيرون میئینه تنھا دم خروس ناسيوناليستی دو آتشه اش از زير کاله شاپو

باشد که البته او را  می" چپ"م در لباس  آنھ،ميدھد" شعار" از جنگھای نژادی خالف آن چه " انسان دوست"

! کند نبش نوين کمونيستی ايران را برجسته تر میج ارتجاعی او با ئیرسواتر و رو سياه تر کرده و ستيزگرا

کند و تا به امروز خود را به نمايش گذاشته   که در جھت منافع غارتگران و قلدران جھان حرکت میئیستيزگرا

  !است

بدين طريق که مثال حکمتيستھا در . کنند ز مواضع و برنامه و نظرات ارتجاعی او پيروی میتمام پيروان حکمت ا

  :کنند  به غزه چنين موضع گيری میئی در مورد حمله به کشتی حامل مواد غذایسطر آخر اطالعيه ا

ايد در مقابل اين اين حداقل خواستی است که ب.  اقتصادی غزه پايان دھدۀدولت اسرائيل بايد بالواسطه به محاصر "

ن و يدولت اسرائيل بايد بالفاصله به سرکوب مردم فلسط .تعرض به دولت اسرائيل و حاميانش در غرب تحميل کرد

، حاکميت دو اعالم فوری صلح و ايجاد يک دولت فلسطينی در جوار اسرائيلتنھا . حقوقى رسمى آنھا پايان دھديب

تواند به اين تروريسم رسمی که ريشه در نفرت  رائيل و فلسطين می سکوالر در اس دولت غير قومی، غير مذھبی و

 حفظ ۀکينه و نفرت قومی که بيش از ھرچيز وسيل. قومی و مذھبی، شکاف جھان عرب و يھوديت دارد، پايان دھد

تنھا ايجاد دو دولت سکوالر، غير مذھبی و غير قومی در .  در خاورميانه استئی ارتجاعی دول بورژواۀسلط
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 کارگر در فلسطين برای دستيابی به آزادی و برابری، در ۀتواند شرايط را برای مردم و طبق ين و اسرائيل میفلسط

  .." کارگر در اسرائيل فراھم کندۀاتحاد با طبق

 دارند نشان از بی ربطی شان به مارکسيسم است، اينھا فکر می" تحميل کردن"اينکه حکمتی ھا عالقه وافری به 

اينھاست که " غرب"در " مسکن"ر خلق فلسطين به مانند درخواست اشغال خانه و کاشانه و کشتاکنند که موضوع 

خواھد که حقوق  ل میئياز آن مھمتر اينکه  وقتی کسی از اسرا! مسکن تحميل کنندۀ بخواھند خود را به ادار

" مشروع" به قول حکمت شان ل نژادپرست رائيفلسطينيان را به رسميت بشناسد يعنی اينکه او اول رژيم ناحق اسرا

ۀ خواھند که حقوق کسانی که خانه و کاشان  می،ل که ثابت کرده که از نژاد انسان نيستئيداند و از رژيم اسرا می

ان قتل عام کردند به رسميت شناسند و اجازه ششان را با قلدری گرفته، عزيزان و جگر گوشه ھايشان را جلوی چشم

 نيست که ئیآيا اين خادمی امپرياليستھا! تشکيل دھند" دولت سکوالر"يونيست  که در جوار حيوانھای صھدھند

  :خواھد ل ھستند؟ امپرياليستم از نوکرانش چه میئي اسراۀحامی رژيم تروريست پيش

ھنان از زير بار ستم امپرياليستھا نبريد، چماق ھای امپرياليستھا را ھم به  ميھن و ھم ميئیدست به اسلحه برای رھا"

تعرض کنيد، مرزھای انقالبی " کمونيسم"توانيد زير اسم  مسلحانه ھم تا میۀ ت بشناسيد، به جنبش ھای مبارزرسمي

و روشنفکری را با پخش مزخرفاتی که محصول سرمايه داری خونخوار است مانند پخش و نشر و تھيه عکسھای 

حقوق "ت آمد و ارتباط باشيد،  بر روی  رفد، با مراکز امپرياليستھا ھم درئياروتيک و فيلم ھای پورنو مخدوش نما

تکيه " صاحبان قدرت"توده ھای تحت ستم تکيه کنيد به جای اينکه بر روی نيروی ه امپرياليستھا تکيه کنيد، ب" بشر

 در محافل پادوی ھای ،داشته باشيد، با مزدوران امپرياليستھا ھم مثل رضا پھلوی ھم نشسين سياسی شويد

معرفی " سمبل مبارزه با رژيم"ی مزدور امپرياليستھا را ھم جگن جنايتکاری مانند...... يدکت کنامپرياليستی شر

  ....!"دئينما

خود را با پيروان " متحدشدن" تحت ھيچ شرايطی نمی توانند اما نيروھای چپ و کمونيست چه متشکل و چه مستقل

 که امروز پرچم پرافتخار سازمان حکمت در تظاھرات ضد رژيمی به ھيچ طريق توجيه کنند، به ويژه کسانی

 درست است که پرچمداران امروز چفخا ھيچ ربطی چه سياسی و چه عملی - خلق را در دست دارندئیچريکھای فدا

به جنبش مسلحانه ندارند، اما با متحد شدن با حکمتيست ھا زير پرچم چفخا، شارالتانيسم سياسی حکمتی ھا را تقويت 

   فقط در يک-تھيه کنند" آبرو و  اعتبار"برای خود در ميان توده ھا " فخانام پرافتخار چ "د تا با استفاده ازنکن می

ن اردن حقوق فلسطينيان و تمام مبارزک گيرد و آن پايمال صورت است که چنين اتحاد بی شرمانه ای صورت می

ن در سراسر دنيا اسياری از مبارز الگوی مبارزاتی بمقاوم فلسطينی که در راه آرمانھايشان جان خود را فدا کردند و

  !کنند شوند در اصل خود را اول بی آبرو و بی اعتبار می  را سبب میئیالبته کسانی که چنين اتحادھا! شدند

به رسميت شناختن تجاوز آشکار به حقوق ستمديدگان، به رسميت شناختن  :ل يعنیئيبه رسميت شناختن دولت اسرا

ۀ ه رسميت شناختن ترور دولتی، به رسميت شناختن تجاوز به خانه و کاشان منظم، بۀسرکوب برنامه ريزی شد

به  ديگران آنھم با کشتار و قتل عام ساکنين آن، به رسميت شناختن زور و قلدری، به رسميت شناختن ستم نژادی،

 ھر رسميت شناختن جنگھای مذھبی نژادی، يعنی به رسميت شناختن نسل کشی، يعنی به رسميت شناختن کشتار

 ۀن فلسطينی و تعليم دھنداماشين کشتار مبارز" موساد"يعنی به رسميت شناختن   زن، مرد و کودک فلسطينی،ۀروز

جنگ دينی در پشت نام شناختن  از زور و ستم و نابرابری، يعنی به رسميت ئین راه رھااساير سرکوبگران مبارز

اسر دنيا، يعنی به رسميت شناختن قتل عام کودکان ، به رسميت شناختن آوارگی فلسطينيان در سر"زادگاه جھود"

 دنيا، يعنی به رسميت شناختن حذف ملت فلسطين ۀفلسطينی، يعنی به رسميت شناختن پاک کردن نام فلسطين از نقش
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 زن و ٢۵٠يعنی به رسميت شناختن رژيمی که تولدش با کشتار !  زمينۀنه تنھا از سرزمينشان بلکه از روی کر

يعنی به . گرفتسطينی که بسياری از آنھا را زنده زنده در چاه می انداختند، در دير ياسين شکل مرد و کودک فل

يعنی به رسميت ! ن و ستمگران و استثمارگرانا تحت ستم ، به رسميت شناختن ظالمن خلقھایرسميت شناختن قاتال

  !شناختن حکومت نسل حيوان بر نسل انسان

  و پس گرفتن تمام زمينھای اشغال شده است که فلسطينيان رھا گشته و مستقل میلئيتنھا با نابودی رژيم ناحق اسرا

نام دارند، و " لیئياسرا"رگران عرب و کارگرانی که امروز گردد مگر با اتحاد کا  ميسر نمیئیو اين رھا. شوند

مايت رژيم وابسته و نه با ح!  کارگر ھستندۀکه خود سرکوبگران طبق" رژيم ھای جنايتکار کشورھای عربی"اتحاد 

ل صھيونيست ئيبه امپرياليسم جمھوری اسالمی که خود ھمتای رژيم بنيادگرا، تروريست پيشه و جنايتکار اسرا

  ! است

 صبا راھی

  ٢٠١٠ھيجدھم جوالی 

گيرد، با  که اين نوشته به دليل اھميت موضوع در اختيار سايت ھای بيشتری قرار میئياز آنجا: بازبينی نوشته

 ٢٠١١صبا راھی پنجم آگوست . صالحاتی در اشتباھات نوشتاری آن صورت گرفتمرور آن ا

  :منابع استفاده شده در اين نوشته

The Jews, Israel and the Holocaust  

htm.israel/1998/05/works/cliff/archive/org.marxists.www://http  

Deir Yassin Remembered  

org.deiryassin.www://http/ 

Roots of Israel’s violence  

htm.isrviol/1982/04/works/cliff/archive/org.marxists.www://http  

  مصاحبه صفا حائری با منصور حکمت

html.hekmat/articles/com.service-press-iran.www://http  

US find a communist ally against Iran  

html.03Ak21EF/East_Middle/atimes/com.atimes.www://http  

  اطالعيه حکمتيست

html.hezb020610/com.hekmatist.www://http  

 

 

 

 

  


