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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
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 Political سياسی

  

 جھانگير: فرستنده

  امي پريام: نگارش

  ٢٠١١ اگست ٠٨

  ليپژواِک انقالب اسرائ
  

 ی محکم نمودن پایارگر برا طبقه کۀافتي آگاه و سازمانی رھبرابي اگر چه در غقاي و شمال افرانهي خاورمانقالبات

 کشورھا گري خود به دۀ توسعی در مصاف است، اما برای و موانع جدادي زیھاي با دشواریخود در ھر کشور

  .  رودی مشي نداشته و به پديترد

 ثروت ۀ ھممي کنندگان مستقدي صدھا ھزار نفر زحمتکشان و تولني پرطنی گامھاري است تا زلي نوبت اسرائاکنون

 مي از نشي در بلي آنان در اسرائ]غاصب و جنايتکار [یو دولت طبقات  داران حاکم هيسرما.  ديه لرزه درآ ب،موجود

 هي وقفه علی و توسعه طلبانه را بانه اشغالگری نه تنھا جنگھود،ي و دفاع از دولت ی ملتي حفظ امنۀ به بھانريقرن اخ

 به سرانجام لي را در داخل اسرائهي انباشت سرماني تر سابقهی طور بني بردند، بلکه ھمشي پنيخلق تحت ستم فلسط

 ونھايلي معدود قرار داد، اما مۀ را در چنگ چند خانوادی که اگر چه ھمه قدرت و ثروت اقتصادیانباشت. رساندند

 ی و ناامنی سطح زندگی نزولري و سني پائی و دستمزدھاندهي فزای ھای گرانطي را در شرامعه زحمتکش آن جاۀتود

  .  قرار داده استاني پای بیاداقتص

 شد تا پشت به ی که تالش ملي اسرائۀ در قلب جامعاقتهي و گسترش قي عمی و طبقاتی اقتصادی ھاینابرابر

 ني بزرگ در ایشکاف طبقات.  دھان باز نموده استکسرهي پنھان شود اکنون ھودي دولت یاصطالح منافع عموم

در .  کندی را برمال می مذھب– یوم مشترک قتي بودن ھونيده و دورغس امور رانأ آنرا به ری طبقاتتيجامعه ھو

 که در یجنبش.  بودی اقتصادی ھای نابرابرهي علمي عظیئ توده ی شاھد جنبش اعتراضلي گذشته اسرائیھفته ھا

 ی و ھمگانري فراگیسرعت به جنبشه  مسکن آغاز شد و بۀني و ھزیئ مواد غذاگري و دري پنیاعتراض به  گران

به  » اھويمبارک، اسد، نتان « یو شعارھا» انقالب، انقالب  « ی ھاادي فربا بدل گشت و ی کسب عدالت اجتماعیابر

 گري ھمراه و ھمدوش ستمکشان دلي زحمتکشان اسرائبي ترتنيبه ا. وستي پانهي انقالبات خاورمیبستر عموم

  . *  به حرکت درآمدندی و برابری آزادی براانهي خاورمیکشورھا

 گري بار دنکهي قابل توجه است ازي از ھر چشي آنچه بلي زحمتکشان اسرائۀ طلبانی و برابری جنبش توده اۀ مشاھدبا

 تخطئه و انحراف ی شان برادنينام » یعرب«  نداشته و ی وجه خصلت ملچي منطقه به ھني شود انقالبات ایمعلوم م
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 ی معاصر داشته و از ستم ھای دارهينظام سرما یاسي و سی اقتصادی در تضادھاشهي انقالبات رنيا. آنھاست

 که به ل،ي زحمتکشان در اسرائی با عروج جنبش اعتراضنيھمچن.  انباشته در آن برخاسته اندیاسي و سیاقتصاد

 هي سرماشرفتهي پی کشورھای کشورھاۀ از زمری قرار داشته اما به لحاظ اقتصادانهي در خاورمیئايلحاظ جغراف

 و اي و اسپانوناني در ی اقتصادی کشاضتي رهي قدرتمند علی به مقاومت ھاانهي خاورمی تاکنونات است، انقالبیدار

 و گسترده و قي عمی معاصر و بحران اقتصادی دارهي نظام سرماهي آنھا علیکل اروپا متصل شده و خصلت جھان

  . ديآي در مشيالعالج آن به نما

 ی و قاھره و دمشق و تھران، براوي و آتن تا تل آوسيلندن و پار جھان و دول آن ھر جا، از وشنگتن و ی دارهيسرما

 ۀ و تعرض به سطح معاش طبقی اقتصادی کشاضتي واحد اعمال راستي حاضر با سیعبور از بحران اقتصاد

تعرض به .  کنندی ملي را بر آنان تحمخود بحران نهي آمده و بار و ھزداني زحمتکش مردم به میکارگر و توده ھا

.  و فوق مدرن بدل شده استکي سوپر تکنولوژی دارهي سرمای به تنھا عامل بقای کارگری خانواده ھازيچ ناۀسفر

 داني است که در می در ھر جا ھمانزي نهي تعرض سرمانيپاسخ به ا.  رنگ استني نظام ھمه جا ھمنيآسمان ا

 امروز در حرکت شکوھمند  و ميدي دسي پارستادني آتن و از حرکت باز ااومت مقی قاھره و سنگرھاريتحر

  . مي شاھدويزحمتکشان در تل آو

   امي پريام

   ١٣٩٠ ]اسد[ مرداد١٢
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