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 par Thierry Meyssan – تی يری ميسان :نويسنده

  پاريس| حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٤ اگست ٠٦

  Israël -اسرائيل
 Qui est l'ennemi -دشمن کيست ؟

. ولت اسرائيل در غزه به راه انداخت مطرح کندھر فردی می تواند عقيدۀ شخصی خود را در مورد کشتاری که د

، تجليات امپرياليسم آنگلوساکسون را در آن می ديديم، امروز بسياری ھمين ٨٠ و ٧٠در حالی که طی سال ھای 

در اينجا تی يری ميسان به عنوان مشاور نزديک . موضوع را به عنوان جنگ بين يھوديان و اعراب تلقی می کنند

 منشأ صھيونيسم، و تمايالت واقعی آن را — چھار قرن تاريخ —ازگشت به دورانی طوالنی چندين دولت، با ب

 .مورد بررسی قرار داده و نشان می دھد که دشمن واقعی کيست

  ٢٠١٤گست ا٢|شبکۀ ولتر

  

 پاسداران«  سال پيش تا کنون در فلسطين جريان دارد با عمليات ارتش اسرائيل با نام ٦٦جنگی که بی وقفه از 

که در رسانه ھای  (—»  Roc inébranlable «—» صخرۀ سخت « و سپس در ادامۀ آن، عمليات » برداران ما 

جھش تازه ای )  ترجمه کردند—»  Bordure protectrice «—» حاشيۀ محافظ « غربی به شکل شگفت آوری 

 .را به خود ديد

رائيلی به ابزار و بھانه برای راه اندازی عمليات روشن است که تل آويو با تبديل ماجرای ناپديد شدن سه نوجوان اس

، و به ھدف بھره برداری از گاز غزه، مبنی بر طرحی که وزير دفاع »ريشه کن ساختن حماس « نظامی به نيّت 

. خود را فراسوی نقشه ای يافت که طرح ريزی کرده بود] مقاومت[به دليل واکنش ) ١( اعالم کرده بود ٢٠٠٧سال 

با پرتاب راکت ھای ميان برد که ره گيری آن توسط پدافند ضد موشکی ارتش اسرائيل به سختی جھاد اسالمی 

  .امکان پذير است، پرتاب موشک ھای حماس را تقويت کرد

البته ارقام مرتبط به ( اسرائيلی انجاميده ٦٢ فلسطينی و ١٥٠٠خشونت رويدادھا که تا کنون به بھای جان بيش از 

. و به موجی از اعتراضات در سراسر جھان دامن زد) تماالً کمتر از رقم حقيقی اعالم شده استقربانيان اسرائيلی اح

 دولت ديگر اجازۀ سخنرانی ٤٠ عضو خود به ١٥ گردھمآئی تشکيل داد و عالوه بر جوالی ٢٢شورای امنيت روز 

جای ه گردھمآئی ب.  ابراز دارنداين کشور» مجازات ناپذيری « داد تا واکنش خود را در رابطه با رفتار تل آويو و 

  ).٢( ساعت به طول انجاميد٩دو ساعتی که معموالً رايج است، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ناميد و توافقات مرتبط به مراودات آزاد را با اين کشور » دولت تروريست « به شکل نمادينه، بوليوی اسرائيل را 

 ايران و از ی ھمراه نشد، البته به استثناولی به يک عبارت کلّی، بيانيه ھای اعتراضی با کمک ھای نظامی. لغو کرد

ولی نه شاخۀ سياسی، عضو (ھر دو کشور با ميانجيگری جھاد اسالمی، شاخۀ نظامی حماس . ديدگاه نمادينه سوريه

  .از مردم فلسطين پشتيبانی کردند) FPLP-CG(و ستاد فرماندھی جبھۀ آزاديبخش خلق فلسطين ) اخوان المسلمين

، ھر دو دولتی که ٢٠١٢در سال » ستون ابر «  و ٢٠٠٨در سال » سرب سخت « مليات ع(خالف موارد گذشته 

مشوق نگارش بيانيۀ رياست شورای ) اياالت متحده و انگلستان(در شورای امنيت از اسرائيل حفاظت می کنند 

نيادی در اين لۀ بأدر نتيجه، فراسوی مس). ٣(کيد شودامنيت بودند تا در مورد وظايف بشر دوستانۀ اسرائيل تأ

 تا کنون تداوم يافته، می بينيم که تبانی آشکاری وجود دارد تا اسرائيل در کاربرد فوق ١٩٤٨منازعه که از سال 

  . به حداقل محکوم شود العادۀ نيرو

برخی از منتقدان اين جنگ را به : با اين وجود، اين توافق آشکار می تواند تحليل ھای خيلی متفاوتی داشته باشد 

 عکس، اين جنگ را به مثابه جنگی سياسی هبه جنگ بين قوم يھود و مسلمان تعبير می کنند، برخی ديگر کامالً بمثا

  نديشيم ؟ه بايد بيپس موضوع چيست و در اين مورد چ. از نوع استعمار کالسيک می دانند

  

  صھيونيسم چيست ؟

 جمع شدند و ايمان و Oliver Cromwellرامول در اواسط قرن ھفدھم، کلوينيست ھای بريتانيائی پيرامون اوليور ک

لرد « پس از سرنگون سازی رژيم سلطنتی آنگليکان، . اعتقادات و سلسه مراتب رژيم را زير عالمت سؤال بردند

 سال مشقت بار ٧مدعی شد که می خواھد برای ملت انگليس تحقق اخالق ناب ضروری برای عبور از » بزرگوار 

در ) »ھزاره«( سال ١٠٠٠ اساس است که به استقبال بازگشت مسيح خواھند رفت و طی را فراھم سازد و بر اين

برای تحقق چنين امری، بر اساس تعبير او از انجيل، يھوديان بايد در . سعادت و خوشبختی به سر خواھند برد

بر اين .  پا کننداطراف و اکناف کرۀ زمين پراکنده شوند، و سپس در فلسطين گرد ھم آمده و معبد سليمان را بر

 ممنوعيت اقامت يھوديان ١٦٥٦را بنيانگذاری نمود، و سال ) به دينی يا پروتستانتيسم انگليس(اساس، رژيم پيوريتن 

در انگلستان را نيز لغو کرد و اعالم داشت که کشورش متعھد می شود تا در فلسطين به ايجاد دولت اسرائيل جامۀ 

  .عمل بپوشاند

فروپاشيد، و طرفداران » نخستين جنگ داخلی انگلستان «  نيز به نوبت خود، در پايان Cromwellفرقۀ کرامول 

فراموشی ه آن نيز يا کشته شدند و يا راه تبعيد را در پيش گرفتند، و در باز گشت سلطنت آنگليکان، صھيونيسم نيز ب

دومين جنگ داخلی «  و با در کوران قرن ھجدھم). يعنی پروندۀ طرح ايجاد دولت يھودی بسته شد(سپرده شد 

جنگ « که بقيۀ جھان آن را به عنوان ) بر اساس نامگذاری کتاب ھای درسی دبيرستان در انگلستان(» انگلستان 

خالف نظريات رايج، دومين جنگ . می شناسند، اين فرقه دوباره به ميدان آمد) ١٧٧٥- ٨٣(» استقالل اياالت متحده 

ياالت متحده با آرمان عصر روشنگری ارتباطی نداشت، بلکه با پشتيبانی مالی شاه داخلی انگلستان يا جنگ استقالل ا

البته چند سال بعد، (به جريان افتاد » ! پادشاه ما، مسيح است « فرانسه به انگيزه ھای مذھبی آغشته بود و با شعار 

  ).انقالب فرانسه متأثر از متفکران عصر روشنائی بود

ن و بنيامين فرانکلين، اگر به ھمين افراد خودمان محدود کنيم، جملگی خودشان را جرج واشينگتن، توماس جفرسو

در نتيجه، اياالت متحده طبيعتاً پروندۀ طرح . به عنوان جانشينان تبعيديان اوليور کرامول معرفی می کردند

  .صھيونيسم را دوباره باز کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 يھودی تبار را به عنوان نخست Benjamin Disraéli در انگلستان، ملکه ويکتوريا، بنيامين ديزرائلی ١٨٦٨سال 

ديزرائيلی پيشنھاد کرد که بخشی از دموکراسی به بازماندگان طرفداران کرامول واگذار شود، به . وزير برگزيد

او به ويژه پيشنھاد کرد . شکلی که بتوانند با تکيه به تمام مردم قدرت تاج و تخت را به سراسر جھان گسترش دھند

ی گسترش سياست امپرياليستی يعنی زمينه ای که در آن پيشگام ھستند، با يھوديان پراکنده در تمام جھان متحد که برا

ن که پيرامون تقسيم نوين جھان صورت يدر دستور روز گردھمآئی برل» ايجاد اسرائيل « ، ١٨٧٨ه سال ب. شوند

سبات خوبی با سرزمين استعماری قديمی که از اين بر اساس اين بنياد صھيونيستی بريتانيا منا. گرفت، به ثبت رسيد

سومين جنگ داخلی انگلستان « طور مشخص يعنی پس از ه  ب—پس به اياالت متحده ارتقاء يافته بود، برقرار کرد 

معرفی می شود  »   guerre civile américaine » «امريکا  جنگ داخلی«  که در اياالت متحده به عنوان —» 

 و —ناميده شده ) guerre de Sécession » )65-1861  »«امريکاجنگ داخلی «  به عنوان و در قارۀ اروپا

 White Anglo-Saxon) (يا پروتستان : مترجم ( طرفداران کرامول، آنگلوساکسون ھای پيوريتن سفيد 

Puritans ( به پيروزی رسيدند)برده داری در اين جا نيز به اشتباه اين جنگ را به عنوان مبارزه عليه ). ٤

  . ايالت شمالی به برده داری ادامه می دادند٥بازشناسی کرده اند، زيرا در آن روزگاران ھنوز 

تقريباً تا اواخر قرن نوزدھم، صھيونيسم کامالً يک طرح آنگلوساکسون پيوريتن است که تنھا گروھی از نخبگان 

سته و تورات را تنھا به عنوان نماد تعبير می خاخام ھا قوياً اين طرح را محکوم دان. يھودی در آن شرکت دارند

  .کردند و نه طرح سياسی

بين نتايج کنونی اين رويدادھای تاريخی، بايد بپذيريم که اگر ھدف صھيونيسم تشکل دولت برای يھوديان است، در 

در واشينگتن در اين صورت، تصميم ھای سياسی که . عين حال جزء جدائی ناپذير بنياد ھای اياالت متحده نيز ھست

يا در تل آويو اتخاذ می گردد تنھا به منافع نسبی مرتبط می باشد، زيرا در واقع ايدئولوژی يگانه ای در ھر دو کشور 

از سوی ديگر، صھيونيسم موجب آشتی لندن و واشينگتن شد، و زير عالمت سؤال بردن . قدرت را قبضه کرده است

  .د بود، يعنی حمله به قدرتمندترين اتحاديه در جھانچنين امری، حمله به چنين اتحاديه ای خواھ

  

  پيوستن قوم يھود به صھيونيسم آنگلوساکسون

 Theodorنوزدھم را نديده گرفته و تئودور ھرتسل -در تاريخ رسمی کنونی، بر حسب رايج دوران قرن ھفدھم

Herzlشريات درونی سازمان صھيونيسم بنابر اين، مبنی بر ن.  را به عنوان بنيانگذار صھيونيسم معرفی می کنند

  .بين المللی نيز، به اين موضوع به عنوان اشتباه تاريخی پرداخته شده است

پدر مقدس کليسائی ويليام . بنيانگذار واقعی صھيونيسم معاصر يھودی نبوده، بلکه يک مسيحی آخر زمانی بوده است

ئی که از ديدگاه او مسيحيان امريکامبلغ ) ١٩٣٥مبر نو ٧- ١٨٤١بر و اکتWilliam E. Blackstone )6بالکستون 

او بر اين باور بود که طی جنگ نھائی مسيحيان به آسمان . واقعی نيازی به شرکت در آزمون ھای آخر زمان ندارند

از ديدگاه او، يھوديان در جنگ شرکت ). »  the rapture «به زبان انگليسی » ربودن کليسا(برده خواھندشد 

  .جام به مسيحيت گرويده و پيروز خواھند شدخواھند کرد و سران

اين خداشناسی پدر مقدس بالکستون را بايد به عنوان پايه و اساس پشتيبانی خدشه ناپذير واشينگتن برای ايجاد دولت 

ل کنگره توسط کميتۀ روابط عمومی وو قدمت اين موضوع خيلی بيشتر از سابقۀ تاريخی کنتر. اسرائيل تلقی کنيم

در واقع، قدرت البی چندان به دليل پول و قدرت مالی برای . است) البی طرفدار اسرائيل(رائيل  و اسامريکا
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اردوھای انتخاباتی نيست، بلکه به ھمين ايدئولوژی باز می گردد که پيوسته در اياالت متحده حضور داشته است 

)٥.(  

نظر رسد ه ھر چند غير عقلی ب... سيحيانخدا شناسی بر اساس اعتقاد به داستان ربودن کليسا و به آسمان رفتن م

اين خدا شناسی حتی بازنمائی .  به شکل قدرتمدارانه ای در اياالت متحده خيلی رواج دارد ولی ھمين نظريه امروز

بر و، ماه اکتNicolas Cageبا شرکت نيکال کيجLeft Behind  مفل(داشته است ھائی در جھان ادبيات و سينما 

  ).پخش خواھد شد

 بود، نظريه پرداز Cecil Rhodesور ھرتسل يکی از ستايشگران الماس فروش بريتانيائی سسيل رودز تئود

رودزيای (و زامبی ) کشوری که نام خود را بر آن نھاد( فريقای جنوبی، رودزيا اامپرياليسم بريتانيا و بنيانگذار 

و ) ی ولی اسرائيلی به مفھوم مذھبی نيستاز تبار و فرھنگ يھود(تئودور ھرتسل يھودی مذھب نبود ). شمالی سابق

 توصيه می کرد که ءپسرش را ختنه نکرده بود، او مثل بسياری از بورژواھای دوران خود خداناباور بود، و ابتدا

با اين وجود، با نظريۀ بنيامين ديزرائيلی، به اين نتيجه رسيد که بھترين راه حل برای . يھوديان به مسيحيت بگروند

او الگوی سسيل .  استارجنتاينآنھا در استعمار بريتانيائی، ايجاد دولت يھودی در اوگاندای فعلی يا در شرکت دادن 

  .رودز را در پيش گرفت، يعنی خريد زمين و ايجاد آژانس يھودی

نين امری چبرای تحقق . بالکستون موفق شد ھرتسل را متقاعد سازد که مسائل آخر زمانی را به استعمار پيوند بزند

به . تنھا کافی بود که تشکل اسرائيل را در فلسطين متصور شوند و مراجع متعدد کتاب مقدس را به آن ضميمه کنند

امروز ھرتسل وارد اسرائيل . مدد ھمين نظريۀ ساده، موفق شدند اکثر يھوديان اروپائی را به اين طرح جلب کنند

ا که با يادداشتھايش بالکسون به او ھديه داده بود در تابوت او و دولت کتاب مقدسی ر) روی تپۀ ھرتسل( شده است 

  .خاک سپرده ب

با ايجاد کشور « نتيجه ای که می توانيم از اين رويدادھای تاريخی بگيريم، اين است که ھدف صھيونيسم ھرگز 

 امپرياليسم  ھاینبوده، بلکه ھدف از شرکت دادن آنھا به پيروزی رساندن طرح » برای يھوديان، نجات قوم يھود

عالوه بر اين، نه تنھا صھيونيسم محصول فرھنگ يھودی نيست، بلکه اکثر صھيونيست ھا . آنگلوساکسون بوده است

مراجعه به . نيستند) به مفھوم مذھبی(ھرگز يھودی نبوده اند، در حالی که اکثر يھودی ھای صھيونيست اسرائيلی 

رسمی اسرائيل حضور دارد، در واقع افکار بخش با ايمان کشور را  و ھمه جا در گفتمان کتاب مقدس، که دائماً 

  .منعکس نمی سازد، بلکه به ھدف متقاعد کردن مردم اياالت متحده مطرح می شود

  

  منشور آنگلوساکسون برای ايجاد اسرائيل در فلسطين

اين . االت متحده گرفته شدايجاد دولت يھودی در فلسطين، تصميمی بود که به شکل مشترک توسط دولت بريتانيا و اي

، به ھدايت پدر Louis Brandeisطرح با توافق نخستين قاضی يھودی ديوان عالی اياالت متحده، لوئی برانديس 

 و نخست وزير ديويد Woodrow Wilsonمقدس بالکستون آغاز شد و به تصويب رئيس جمھور وودرو ويلسون 

ر ادامۀ توافقات فرانسه و بريتانيا تحت عنوان سايکس پيکو اين طرح د.  رسيدDavid Llyod Georgeليود جرج 

Sykes-Picotاين توافقنامه به تدريج به اطالع عمومی رسيد و رسميت پيدا کرد.  برای تقسيم خاورميانه بود.  

 مأمور شد تا با فراخواندن افراد Leo Ameryوزير امور خارجۀ آينده برای سرزمين ھای استعماری، لئو آمری 

 و شيم ويزمن Ze’ev Jabotinskyی دو گردان يھودی، و با ھمکاری دو مأمور بريتانيائی زيئو جابوتينسکی قديم

Chaim Weizmann ،» را در بطن ارتش بريتانيا متشکل سازد» لژيون يھودی.  
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 Lord  Walterنامه ای سرگشاده برای لرد والتر روتچيلد   Lord Balfourوزير امور خارجه لرد بلفور

Rotschild رئيس ). ١٩١٧مبر  نو٢(در فلسطين اقدام کند » يک محفل ملی يھودی «  نوشت تا او برای ايجاد

 جنوری ٨ نکته ای که در ١٤ از ٢شمارۀ (جمھور ويلسون ايجاد اسرائيل را بين اھداف جنگ ھای رسمی اش 

  .اعالم کرده بود)  به کنگره معرفی کرد ١٩١٨

جاد اسرائيل ھيچ ارتباطی با نابودی يھودی ھای اروپا ندارد که دو دھه بعد، يعنی در نتيجه، اتخاذ تصميم برای اي

  .طی جنگ جھانی دّوم به وقوع پيوست

 ١٩١٩ جنوری ٣روز ) پسر حاکم مکه و پادشاه بريتانيائی آيندۀ عراق(طی گردھمآئی صلح در پاريس، امير فيصل 

  .متعھد شد که از تصميم آنگلوساکسون ھا پشتيبانی کند کرد و ءتوافقنامه ای را با سازمان صھيونيستی امضا

نتيجه می گيريم که تشکل دولت اسرائيل که عليه مردم فلسطين صورت پذيرفت، در عين حال ھمراه بود با توافق 

. عالوه بر اين، اشراف زادۀ مکه، حسين بن علی به شيوۀ حماس قرآن را تعبير نمی کرد. رژيم ھای سلطنتی عرب

  .نمی تواند توسط يک غير مسلمان اداره شود» سرزمينی که به مسلمانان تعلق دارد « می کرد که او فکر ن

  

  ايجاد قانونی دولت اسرائيل

شرکت کنندگان . ، سازمان ھای صھيونيستی در ھتل بيلتمور در نيويورک گردھمآئی تشکيل دادند١٩٤٢ یدر ماه م

»  مشترک المنافع يھودیۀاتحادي« را به شکل در فلسطين» محفل ملی يھودی « تصميم گرفتند که 

)» Commonwealth juif  « ( تبديل کنند) با مراجعه به کشورھای مشترک المنافعCommonwealth که 

ی يھوديان را به ئتا مھاجرت توده ) کرامول به شکل کوتاه مدت آن را جايگزين رژيم سلطنتی بريتانيا کرده بود

دولت يھودی تمام فلسطين و احتماالً ) ١(« : وندۀ سّری، سه ھدف مشخص شده بود در يک پر. فلسطين ممکن سازند

. را اشغال خواھد کرد) واقع در شرق درۀ اردن، ساحل دريای مرده، وادی عرب : Transjordanie( فرا اردن 

م اقتصاد در تمال وبه دست گرفتن بخش ھای توسعه و کنتر) ٣(جائی جمعيت به سوی عراق و ه جاب) ٢(

  .»خاورميانه

مخفيانه در اروپا مشخصاً » لۀ يھود أراه حل نھائی در مورد مس« ند که  ھيچ يک از شرکت کنندگان نمی دانستتقريباً 

  .ھمين حاال صادر شده است

تأمين کنند، سازمان را  عرب ھا  طور مشخص، در حالی که بريتانيائی ھا نمی دانستند چگونه رضايت يھوديان وه ب

پيشنھاد کرد که بر اساس نشانه گذاری ھای بريتانيا )  کشور محدود بود٤٦که در آن دوران تنھا به جمع (ملل متحد 

دولتی دو مليتی می بايستی تشکيل شود که شامل دولت يھود و دولت عرب خواھد بود، . فلسطين می تواند تقسيم شود

اين ). اورشليم و بيت لحم( دارۀ اماکن مذھبی برای ا» تحت نظارت رژيم بين المللی ويژه « به انضمام يک منطقۀ 

  ).٦( مجمع عمومی به تصويب رسيد١٨١طرح با قطعنامۀ 

 به شکل David Ben Gourionگوھا، کار فرمای آژانس يھودی، ديويد بن گوريون  بی ھيچ درنگی پس از گفت

. متحد به رسميت شناخته شد سازمان ملل  يک جانبه برای دولت اسرائيل اعالم موجوديت کرد، که فوراً توسط

جائی ھاشان محدود ه عرب ھائی که در منطقۀ اسرائيلی به سر می بردند مشمول قانون حکومت نظامی شدند، جاب

 به استقالل دست يافته بودند مداخله کردند، کشورھای عربی که اخيراً . شد و پاسپورتھايشان را نيز توقيف کردند

طی اين جنگ اسرائيل دست به پاکسازی قومی . اشتند به سرعت سرکوب شدندولی از آنجائی که ارتش متشکلی ند

  . عرب را مجبور به فرار کرد٧٠٠٠٠٠زد و 
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فرستاد  عنوان ميانجی را به يدنی ديپلمات سوcomte Folke Bernadotteسازمان ملل متحد کنت فولک برنادوت 

ه ھای مرتبط به جمعيت که توسط مقامات بريتانيائی  دريافت که داد او. که او ھزاران يھودی را طی جنگ نجات داد

بر اين اساس، قطعنامۀ .  گذاشته شودءمنتشر شده، اشتباه است و درخواست کرد که طرح تقسيم فلسطين به اجرا

 فلسطينی رانده شده را مطالبه کرد، به انضمام تشکيل دولت عرب و منطقۀ بين المللی ٧٠٠٠٠٠ بازگشت ١٨١

  .اورشليم

 Yitzhak به دستور نخست وزير آينده ايتزاک شمير ١٩٤٨مبر  سپت١٧ ويژۀ سازمان ملل متحد در فرستادۀ

Shamirبه قتل رسيد .  

 را ١٨١ را به تصويب رساند که ھمان اصول قطعنامۀ ١٩٤خشم آگين، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامۀ 

دشه ناپذير فلسطينی ھا به خانه ھايشان تأکيد دوباره مطرح می کرد، و عالوه بر اين روی موضوع حق بازگشت خ

  ).٧(داشت و حتی برای آنھا درخواست جبران خسارت کرد 

با اين وجود، اسرائيل اعالم کرد که قاتالن برنادوت را دستگير و محاکمه کرده است، و در سازمان ملل متحد متعھد 

بی درنگ قاتالن بخشيده شدند و فردی که . روغ بودولی تمام اين نمايش ھا د. شد که به قطعنامه ھا احترام بگذارد

  .تيراندازی کرده بود، تبديل شد به محافظ نزديک نخست وزير داويد بن گوريون

از تاريخ پذيرش عضويت در سازمان ملل متحد، اسرائيل بی وقفه قطعنامه ھا را نقض کرده و تعداد آنھا در مجمع 

مناسبات فعال با دو عضو شورا که دارای حق وتو ھستند، . ده استعمومی و در شورای امنيت روی ھم انباشت ش

 به دولتی فراساحلی تبديل شده که به اياالت اسرائيل عمالً . اسرائيل را در خارج از حقوق بين الملل قرار داده است

ق ھمين دولت جعلی  به حقوق بين الملل احترام بگذارند در حالی که از طريمتحده و بريتانيا اجازه می دھد که ظاھراً 

  . قوانين بين المللی را نقض می کننددائماً 

امروز حرکات نظامی . لۀ اسرائيل تنھا مرتبط به خاورنزديک استأی خواھد بود اگر تصور کنيم که مساشتباه بزرگ

 ی التين، مأموران اسرائيلیامريکادر . اسرائيل در سراسر جھان ، پوششی است برای امپرياليسم آنگلوساکسون

در ). ٢٠٠٩(سازماندھی کردند يا سرنگونی مانول زاليا ) ٢٠٠٢(بودند که اختناق را طی کودتا عليه ھوگو چاوز 

نھا آفريقا، اسرائيلی ھا طی جنگ درياچه ھای بزرگ ھمه جا حضور داشتند و دستگيری معمر قذافی را نيز ا

و ھر بار . را ھدايت کردند، و غيره) ٢٠٠٩(ميل در آسيا، آنھا حمله و کشتار سازمان ببرھای تا. سازماندھی کردند

عالوه بر اين، اسرائيل بسياری از نھادھای . لندن و واشينگتن قسم می خورند که در اين مورد دخالتی نداشته اند

  ).مانند بانک مرکزی اياالت متحده يا رزرو فدرال اياالت متحده( ل می کند وی و مالی را کنترئرسانه 

  

  پرياليسممبارزه عليه ام

لۀ اسرائيل به زمينۀ مبارزات ضد أ شوروی، برای ھمه روشن بود که مستا فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی

 ا حت—مورد پشتيبانی قرار می گرفت فلسطينی ھا از سوی تمام ضد امپرياليست ھا . امپرياليستی مرتبط می باشد

  .يد که آمده بود و در کنار آنھا می جنگ— جاپانارتش سرخ 

امروز جھانی سازی جامعۀ مصرفی و از بين رفتن ارزش ھا موجب از دست دادن آگاھی نسبت به خصوصيت 

طه با سرنوشت فلسطينيان احساس تنھا عرب ھا و مسلمانان ھستند که در راب. استعماری دولت عبری شده است

ی اطالع ھستند و در مقابل ديگر وليت و ھم دردی می کنند، ولی از جنايات اسرائيل در ديگر نقاط جھان بؤمس

  .جنايات امپرياليست ھا واکنشی نشان نمی دھند
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، آيت هللا روح هللا خمينی به طرفداران ايرانی اش می گفت که اسرائيل در دستان ١٩٧٩با اين وجود، سال 

ر افشای اين به خاط.  اتحاديۀ اياالت متحده و انگلستان است،امپرياليست ھا عروسکی بيش نيست و دشمن واقعی

حقيقت ساده بود که در غرب خمينی را به شکل کاريکاتور نشان می دادند و در شرق نيز او را خارج از دين تلقی 

  .می کردند

امروز در جھان، ايران تنھا کشوری است که به شکل گسترده اسلحه و مستشار نظامی برای کمک به فلسطينی ھا 

خليج : مترجم (يونيستی عرب طی گردھمآئی شورای امنيت خليج ارسال می کند، در حالی که رژيم ھای صھ

  ).٨(گو می کنند و از طريق ويدئو با رئيس جمھور اسرائيل به گرمی گفت) فارس
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