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تي به آن بخش از بشرليحمله اسرائ  

تي کل بشری رهائی و مسئله – که در نوار غزه ساکن است   
  ١٣٨٧ م دی دوبيستشنبه يک                                                                     ح فتی برای جهانی خبرسيسرو

                                                     
حمله ی اسرائيل به غزه يکی از 

ابتدائی ترين خط تمايزات 

درست وغلط را ارائه می   ميان 

بسياری از مردم جهان اين . دهد

واقعيت را درک نمی کنند و بهتر 

حتا . است چشمان خود را باز کنند

برخی از کسانی که موضع درست 

داشته و با اعمال اسرائيل مخالفت 

می کنند درک کامال درستی از 

اينکه چرا اين واقعه رخ می دهد و 

 . چه می توان و چه بايد کرد ندارند

  مسئله ی غلط و درست  
 اسرائيل را به -اوباما رئيس جمهور آينده ی آمريکا در يکی از سخنرانی های کارزار انتخاباتی اش موضع آمريکا 

اگر کسی شبانه به «: او گفته بود. دستيارانش می گويند او کماکان بر موضع خود استوار است. يان کردروشنی ب

طرف خانه ی من که دخترانم در آن خوابند موشکی شليک کند من برای متوقف کردن آن هر کاری که بتوانم انجام 

  ».می دهم و انتظار دارم که اسرائيلی ها نيز چنين کنند

اگر اراذل و اوباش در خانه ی شما را بشکنند، پدرتان را کشته و به مادرتان تجاوز کنند و بقيه : نجاستاما سوال اي 

ی خانواده را از خانه رانده و وادار به زندگی در زمين خشک بی سرپناهی کنند؛ و در جائی که سابقا خانه ی شما 

بيست سال بعد، اين دزدان پس از اينکه تعدادشان  و اگر  بود آسمان خراش هايشان را بنا کنند؛ چه خواهيد کرد؟

  زيادتر شد، تصميم گرفتند همان زمين خشک را نيز تصاحب کنند، چه خواهيد کرد؟

در مورد اينکه يهوديان استعمارگر چگونه فلسطين را اشغال کرده و دست به نسل کشی ساکنين آن زدند، اسناد  

 اسرائيل، قريب به يک ميليون فلسطينی، يعنی نيمی از جمعيت آن حتا قبل از تاسيس. تاريخی زيادی موجود است

ده . زمان سرزمين فلسطين، از شهرها و روستاها و خانه های خود رانده شده و سرزمينشان بعدا تبديل به اسرائيل شد

ا و  اسرائيل با حمايت آمريک١٩٦٧سپس، در سال .  هزار نفر فلسطينی ديگر را بيرون راندند  ٣٠٠سال بعد، 
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نوار غزه، . امپرياليستهای ديگر، مابقی سرزمين های فلسطين در نوار غزه و کرانه غربی رود اردن را اشغال کرد

دهکده های يهودی نشين جديد تحت سپر حمايتی ارتش اسرائيل، روی . باريکه ايست که ميان دريا و صحرا قرار دارد

 درصد سرزمين های خود رانده ٢٢ترتيب، فلسطينی ها به به اين . بهترين زمين های کرانه غربی سربلند کردند

اسرائيل بخش بزرگ منابع آبی آنان را دزديد و بر هر جنبه از حيات جامعه ی فلسطينی کنترل پليسی برقرار . شدند

 اسرائيل ارتش خود را از غزه بيرون کشيد اما مرزها، سواحل و فضای آن را کماکان در کنترل ٢٠٠٥در سال . کرد

 نفر در ٥ درصد از سرزمين اصلی فلسطين را تشکيل می دهد، يک نفر از ٢   فقط  که در اينجا . د نگاهداشتخو

  .زندان های اسرائيل به سر می برند

تمام   زيپی لوی، وزير امور خارجه ی فعلی اسرائيل، در تشريح داليل حمله ی جنايت کارانه ی اسرائيل به غزه،  

هدف از اين حمله آن است که «: او می گويد. ه و جای غلط و درست را عوض می کندمسئله را وارونه ارائه کرد

سوال اينجاست که چرا مردم اسکان داده شده در خانه » .برای شهروندان جنوب اسرائيل صلح و آرامش تامين کنيم

 شب ها در آرامش بخوابند؟ و هائی که متعلق به اهالی غزه بود و اهالی غزه به زور از آنها بيرون رانده شده اند، بايد

اگر در خطر قرار گرفته اند، بايد پرسيد اين شرايط را از ابتدا به ساکن چه کسی برايشان آفريده؟ آنها در خانه چه 

  کسانی زندگی می کنند؟

اين .  از سرويس خبری رجوع کنيد٢٠٠٨ مه ١٢ شماره ی -"نسل کشی در فلسطين"برای اطالعات بيشتر به مقاله (

نام اين کتاب به انگليسی و محل يافت . له با رجوع به کتاب تاريخ پژوه اسرائيلی به نام يان پيپ نگاشته شده استمقا

  : آن دراينترنت چنين است

) "Calling a Spade a Spade: The 1948 Ethnic Cleansing of Palestine, "www.badil.org/al-majdal/spring 

٢٠٠٦(.  

  اساسی ترين آماج اسرائيل در غزه مردم آن است 
اين باريکه، به لحاظ جمعيت متراکم .  کيلومتر است و يک و نيم ميليون جمعيت دارد٤٥ کيلومتر در ١٠نوار غزه  

يان دولت اسرائيل با نخوت صحبت سخنگو. کودکان نيمی از جمعيت آن را تشکيل می دهند. ترين نقطه ی جهان است

خود می کنند زيرا قبل از ريختن بمب ها با تلفن و پخش اعالميه به اهالی غزه هشدار می دهند که " انسانيت"از 

اما اهالی غزه به کجا بايد پناه برند؟ در سواحل خود با شليک قايق ها و در شمال و شرق با . منازل خود را تخليه کنند

آنها در محاصره . های اسرائيلی مواجهند و در جنوب با ارتش دولت مصر که وابسته به آمريکاستتانک ها و توپ 

اهالی آشکلون و ديگر شهرهای اسرائيلی مملو از پناهگاه های مستحکم و . ی نظامی نيروهای تا به دندان مسلح هستند

همانطور که فلسطينی ها خاطرنشان می . ارندبسياری از آنان حتا خانه هم ند. مجهزند اما مردم غزه هيچ چيز ندارند

اسرائيلی ها مخلوطی است از عوامفريبی و شکنجه و اين از روش " اعالم خطر"کنند، ژست های انسان دوستانه ی 

  .های متعارف اسرائيل است

فاجعه ی و ديگر مقامات اسرائيلی مرتب ادعا می کنند که در غزه هيچ ) زيپی لوی(وزير امور خارجه ی اسرائيل  

آنها ادعا می کنند . فقط کسی که بوئی از انسانيت نبرده می تواند از اين حرف ها بزند. انسانی در حال رخداد نيست

.  کاميون مواد غذائی و مايحتاج عمومی به غزه را داده اند٥٠ تا ٤٠  در اولين روزهای حمله، اجازه ی ورود روزانه
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اکنون در غزه مقدار .  ماه محاصره ی اقتصادی١٨ردم غزه و آنهم پس از  درصد نيازهای غذائی م١٠يعنی کمتر از 

آب آشاميدنی اصال موجود نيست زيرا اسرائيل اجازه . بسيار کمی مواد غذائی و سوخت برای پخت و پز موجود است

ی برق برای فاضالب ها در خيابان ها سر باز کرده اند زيرا نيرو. ی ورود مواد شيميائی تصفيه ی آب را نمی دهد

به مقاله ی زير رجوع . (تاريکی مطلق شبانه نشانه ی قطع کامل برق در غزه است. تخليه و کاناليزه کردن آنها نيست

  )January 2009 ١, If Gaza falls", by Sara Roy, in the London Review of Books( "    :کنيد

 دوره ای که ظاهرا آتش بسی ميان اسرائيل و حماس يعنی درست در. اين شرايط در يکسال و نيم گذشته شروع شد 

البته اين واقعيتی است که از زمان پيروزی حماس در . اسرائيل می گويد آماج حمله اش حماس است. برقرار بود

برای درهم شکستن اين سازمان  اولين انتخابات سرزمين های فلسطينی، صهيونيست ها دست به حداکثر تالش 

اين سياست به فاصله ی کوتاهی پس از بيرون کشيدن ارتش اسرائيل از غزه و . در غزه زده اندبنيادگرای اسالمی 

به رياست محمود عباس " آتورتيه فلسطينی"قبل از اينکه حماس قدرت را از طريق پيروزی در انتخابات، از دست 

اصره و قتل و نسل کشی اش در بنابراين ادعای اسرائيل مبنی بر اينکه ريشه ی سياست های مح . بگيرد، شروع شد

    .بر می گردد، دروغ است" کودتای حماس"غزه به 

در اولين روزهای حمله ی زمينی اسرائيل به غزه، طبق گزارش بيمارستان های غزه اکثريت قربانيان حمله،  

 حمله تمام وضعيت بيمارستان های غزه اسفناک است زيرا در همان اولين ساعات. شهروندان غير نظامی بوده اند

بيمارستان ها فاقد ابتدائی ترين تجهيزات درمانی و . تخت ها پر شدند و حتا راهروها پر از مجروحين و کشته ها شد

اسرائيل به قصد تبليغات به چند نفر از ).  ژانويه رجوع کنيد٥به گزارش روزنامه ی هرالد تريبون . (دارو می باشند

اسرائيل عمدا بيمارستان ها و گروه های امداد و . ن های نقاط ديگر را داده استمجروحين اجازه ی انتقال به بيمارستا

    .آمبوالنس ها را بمباران می کند

رژيم نازی در آلمان هيتلری نيز برای انتقام . واضح است که اين سياست ها برای تنبيه اهالی غزه به اجرا در می آيند 

اين سياست . ته جمعی اهالی، دستگيری ها و اعدام شهروندان روی آوردگرفتن از مقاومت ديگران به سياست تنبيه دس

بيرحمانه و خونين رژيم هيتلر نه از روی عصبانيت بلکه بر پايه فکر و طراحی دقيق بود و هدفش اين بود که جلوی 

نايت اين سياست يک جنايت جنگی بود و امروز نيز از سوی اسرائيل يک ج. حمايت مردم از مقاومت را بگيرد

رهبری ) دادگاه بين المللی الهه(اما خيال باطل است اگر فکر کنيد تريبونال بين المللی در دن هاگ. جنگی است

      .اسرائيل را دستگير و محاکمه خواهد کرد

آيا بايد حماس را به خاطر بوجود آمدن اين شرايط، سرزنش کرد؟ زنی در يکی از اردوگاه های پناهندگی در شمال  

اسرائيلی ها هميشه و خيلی پيش از بوجود آمدن حماس به «: تلويزيون الجزيره جواب خوبی به اين سوال دادغزه در 

  ».ما حمله کرده اند

  اين رفتار از لحظه ی تولد اسرائيل غير قابل اجتناب بوده است
؛ موضعی که از "قيمتاول مردم خودم به هر"داشتن موضع  -١: گردهم آئی سه عامل شنيع به تولد اسرائيل انجاميد 

مهاجر ايدئولوژی تبديل معجزه آسای عده ای    -٢. بد می شوداتخاذ شود تبديل به گرايشی بسيارمردمی سوی هر
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 و باالخره حمايت قدرت های -٣. طريق اضافه کردن سرزمين به مذهبپراکنده درسراسر جهان به يک ملت، از

مايت امپرياليسم آمريکا از اسرائيل به مثابه پايگاه استراتژيکش در  سال گذشته ح٤٠اول بريتانيا و در : امپرياليستی

 ميليارد دالر کمک مالی آمريکا به آن، صهيونيسم در حد يک خيال مبهم ٣بدون اين حمايت و بدون ساالنه . خاورميانه

  . باقی می ماند

زيرا موجوديتش توسط . هد ديداسرائيل به مثابه يک دولت يهودی همواره موجوديت خود را در خطر ديده و خوا 

دگرديسی . ارتکاب همان اعمالی که برای تاسيسش ضروری بود و برای حفظش ضروری است، تهديد می شود

او مانند همکار آکادميک خود يان . فکری يک تاريخ پژوه برجسته ی اسرائيلی به نام بنی موريس، عبرت آموز است

اما بعدها تصميم گرفت که بوجود آمدن .  اسرائيل را متولد کرد، می زدپيپ، زمانی دست به افشای قتل عام هائی که

دگرديسی او نشان می دهد که نمی توان ميان صهيونيسم و ! اسرائيل، ارتکاب اين جنايات را پذيرفتنی می کند

طر  خ٤موريس در مقاله ای که اخيرا منتشر کرده، می گويد اسرائيل در معرض .  سازشی ايجاد کرد  بشردوستی

؛ حزب اهللا در )يک رژيم ارتجاعی که قوی ترين کارت اعتباری اش مخالفت با اسرائيل است( ايران : فوری است

 ١٫٣؛ و حماس و ) آماج تهاجم همه جانبه ی اسرائيل بود و بعد از آن جنگ، قوی تر شد٢٠٠٦که در سال ( لبنان 

نام می " راديکال شده "و موريس به آنها ستون پنجم ميليون فلسطينی ديگر که شهروندان درجه دوم اسرائيل هستند 

موريس می گويد، اين فلسطينی های درون اسرائيل دارای مواليد زياد هستند و بزودی تعدادشان از شمار . دهد

يعنی : کنند" منتقل"او پيشنهاد می کند که اينها را نيز به بيرون اسرائيل . شهروندان يهودی اسرائيل بيشتر خواهد شد

عرب های اسرائيل (فلسطينی ها «بدتر از آن اينکه، . انند باقی فلسطينيان به زور از شهر و کاشانه شان اخراج شوندم

سرزمينی که ميان رود (اکثريت اهالی فلسطين ) و آنهائی که در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه زندگی می کنند

  )٢٠٠ دسامبر ٣١ -د تريبونهرال(» .را تشکيل خواهند داد) اردن و مديترانه است

اسرائيل تا زمانی که موجود است مجبور است فلسطينی ها را از . يک بار اخراج دسته جمعی فلسطينی ها، کافی نبود 

 هشدار داد که غزه ٢٠٠٨در فوريه ) ماتان ويلنائی(معاون وزير دفاع اسرائيل  . سرزمين و خانه هايشان اخراج کند

به زبان " شوآ" کلمه ی  ).٢٠٠٨ فوريه ٢٩ -به نقل از روزنامه انگليسی زبان گاردين. (خواهد بود" شوآ"شاهد يک 

او اين کلمه را نه به قصد . هولوکاست به نسل کشی يهوديان اروپا توسط هيتلر گفته می شود. عبری يعنی هولوکاست

  .انتقاد از اسرائيل بلکه برای ترساندن مردم غزه انتخاب کرده بود

را " دولت يهودی دموکراتيک"گران ادعا می کنند که افزايش جمعيت فلسطينی، تبديل اسرائيل به يک موريس و دي 

 هر چند حکومت های اسرائيل انتخابی هستند اما بر خالف کشورهای غربی، نظام سياسی   .غير ممکن می کند

 بنا به تعريف، يعنی  ونيسمصهي. اسرائيل حتا تظاهر به آن نمی کند که متکی بر برابری رسمی شهروندانش است

  .حاکميت نظامی يهودی بر تمام فلسطينان و محروم کردن آنان از ابتدائی ترين حقوق

آيا می توان باور کرد که هر گونه .  سال مذاکره ميان اسرائيل و فلسطينی ها بدون هيچ دستاوردی پايان يافته است١٥ 

يا کرانه (ممکنست شرايطی بهتر از شرايط غزه ) ايجاد يک دولت فلسطينی در کنار اسرائيل(" راه حل دو دولتی"

  .  که دولت يهودی موجود است اين مشکل حل ناشدنی است  تا زمانی! را برای فلسطينی ها به بار آورد؟ خير) غربی

  دشمنی ميان صهيونيست ها و بنيادگرايان اسالمی، دشمنی ميان برادران قرينه  



 

 5

 غزه و ١٩٦٧ اسرائيل اکثر فلسطينی ها را از سرزمينشان اخراج کرد و سپس در سال ١٩٤٨زمانی که در سال  

عوامل . کرانه غربی را به اشغال درآورد، حماس موجود نبود و بنيادگرايان اسالمی دارای نفوذ بسيار اندکی بودند

اما، بدون آنکه به دام تئوری . ر خاورميانه پا دادگوناگونی به عروج بنيادگرائی مذهبی در شرق و غرب و مشخصا د

 در غلتيم بايد بگوئيم که شواهد کافی موجود است که اسرائيل، در ابتدای امر، رشد حماس   "توطئه" های احمقانه ی 

  . را خوشامد گفته و آن را تشويق کرد

اسرائيل مستقيما به حماس کمک «: آنتونی کوردسمان که يکی از متخصصين نظامی ارتجاعی غرب است، می گويد 

يکی از » .يک جريان ديگر را بوجود آورد) ساف(کرد زيرا می خواست در مقابل سازمان آزاديبخش فلسطين 

با استفاده از يک بديل مذهبی می خواست رقيبی برای ساف ساخته، «  اسرائيل،  :مقامات سابق سازمان سيا می گويد

  » . شدن خصلت سکوالر ساف شوددر آن انشعاب بيندازد و موجب رقيق

")Hamas history tied to Israel", UPI, 18 June ٢٠٠٢(  

و ) لبنان(، اسرائيل رهبران ساف را ترور کرده و مرکزيت آن را مجبور به خروج از بيروت ١٩٨٠در دهه  

ر امتداد سياست های سازمان سيا د. به اين ترتيب اسرائيل صحنه را برای حماس خالی کرد. استقرار در تونس کرد

عمومی آمريکا مبنی بر کمک به رشد و تسليح گروه های بنيادگرای اسالمی در افغانستان برای جنگ با شوروی، به 

. نوشته ی رابرت دريفوس رجوع کنيد" بازی شيطان"برای جزئيات اين ماجرا به کتاب . اين تالش ها کمک کرد

  ) ٢٠٠٥ - از نسخه ی انگليسی اين کتاب ٢١٣-٢٠٧ص (

حتا زمانی که رهبری ساف سياست . آمريکا و اسرائيل در حداکثر توان خود ساف را تضعيف و تحقير کردند 

حتا امروز که ساف کامال فاسد و تبديل به . همزيستی با اسرائيل را پيشه کرد، سياست تضعيف و تحقير ادامه يافت

 اين عامل ديگری در رشد  .يکا و اسرائيل تحقير می شودابزار دست آمريکا و اسرائيل شده است، مرتبا از سوی آمر

  .نفوذ حماس است

هر چند (زيرا هويتش بر اساس ملی گرائی فلسطينی نبوده است . حماس روابط پيچيده ای با اسرائيل داشته است 

ترين عالي. هويت حماس، هويتی مذهبی است). احساسات ملی گرائی را جذب کرده و مورد استفاده قرار می دهد

اسماعيل حنيه، نخست وزير آتوريته فلسطين در . هدفش نه رهائی مردم فلسطين بلکه استقرار يک دولت اسالمی است

اگر اسرائيل حمالت خود را متوقف کند و گذرگاه های : غزه، اخيرا حرف هميشگی اش را باری ديگر تکرار کرد

خالد مشعل، رهبر باالی حماس در » .نيم صحبت کنيم بر سر همه چيز می توا  بدون استثناء،«مرزی را باز کند، 

" ابدی"  اسرائيل، حماس وارد آتش بس ١٩٦٧تبعيد، گفت که در مقابل راه حل ايجاد دو دولت در چارچوب مرزهای 

حماس می گويد قصدش از موشک پرانی به خاک اسرائيل شکست ) ٢٠٠٩ ژانويه ٢هاآرتز . (با اسرائيل خواهد شد

روزنامه ی تل آويوی هاآرتز . يست بلکه تالشی است برای مجبور کردن اسرائيل به قبول سازشدادن اسرائيل ن

حماس شکست بخورد، نيروهای بسيار تاريک تر که در " مقاومت و پراگماتيسم"اگر فرمول «: هشدار می دهد که

  ) ژانويه٢هاآرتز (» .سايه ی نابودی غزه رشد کرده اند جای آن را خواهند گرفت

يکی از آنها، نقشه هائی . بلکه مسائلی مهمتر در ميان است. ائيل به خاطر خود حماس نيست که از آن متنفر استاسر 

اسرائيل نيازمند آن است که بيرحمی و قدرت خود را به . است که صهيونيسم برای مردم فلسطين در آستين دارد
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جمهوری اسالمی ايران، به مثابه مانعی در مقابل ديگری، عروج بنيادگرائی اسالمی، منجمله وجود . نمايش بگذارد

اسرائيل نه به خاطر : واقعيت را نبايد واژگونه ديد. منافع آمريکا در خاورميانه و خطری برای اسرائيل است

بلکه به دليل ضرورت و منطق موجوديت خودش به ) يا مقاومت های عادالنه عليه خودش(بنيادگرائی اسالمی 

با وجود آنکه اسرائيل و حماس . دامه خواهد داد و حتا دست به اعمال شنيع تر هم خواهد زدسرکوب فلسطينی ها ا

  .دشمن يکديگرند، ولی دشمنانی ايده آل برای هم هستند

  با چشمانی باز به مسائل بنگريم و حقايق را آنطور که هست ببينيم 
البته . اما اين واقعيت ندارد. است" لسطينرهائی ف"اسم ديگری برای " دولت اسالمی"برخی فکر می کنند ايجاد  

 اما هدف اعالم شده ی حماس مبنی بر ايجاد يک دولت اسالمی  .بنيادگرايان اسالمی آرزوی نابودی اسرائيل را دارند

؛ حتا اگر متحقق »يهوديان، مسلمانان و مسيحيان زير حکومت يک دولت اسالمی زندگی کنند« که  به جای اسرائيل،

چنين دولتی برای فلسطينی ها صرفا يک زندان ديگر در . مردم فلسطين رهائی به بار نخواهد آوردشود، برای 

چارچوب نظام جهانی کنونی که تحت سلطه ی امپرياليستهاست، خواهد بود؛ و روابط ستم گرانه در اشکالی ديگر اما 

هرچند اين . سرائيل اسالمی خواهد بوددر واقع چيزی شبيه يک ا. به همان اندازه نفرت انگيز، ادامه خواهد يافت

  .هدف، با توجه به نيازهای آمريکا، غيرقابل تحقق است اما بايد گفت که هدفی مشمئز کننده است

برنامه و ايدئولوژی حماس يک عامل منفی برای رهائی مردم فلسطين است؛ سدی است در مقابل . به عالوه، رهبری 

ی مناسب با هدف رهائی کامل مردم فلسطين از چنگال نظام جهانی و روابط شکل گيری يک برنامه و استراتژی سياس

همانطور که اکنون در   . اقتصادی آن که به دست و پايشان تنيده شده است و الزمه اش نابودی دولت اسرائيل است

ولوژی آن مانع پرتو بمب ها و توپ باران ها و آتش تانک های اسرائيل می توان به روشنی ديد، رهبری حماس و ايدئ

همين واقعيت که . از آن است که مبارزه ی فلسطينی ها عوامل مثبتی را که به نفع مبارزه شان است به ميدان آورند

قبرستان را بر فلسطين تحميل کنند نشان می دهد " سکوت و صلح"آمريکا و اسرائيل سعی می کنند بهر ترتيب شده 

  . مردم فلسطين موجود استکه چه ظرفيت ها و نقاط قوت نهفته ای در 

 - زيرا در شرايط کنونی جهان تضاد اسرائيل. تصور رهائی فلسطين در شرايط کنونی جهان بسيار سخت می نمايد 

 بخصوص برای لشگرکشی های آمريکا که با هدف کنترل --فلسطين برای منافع امپرياليسم آمريکا بسيار مهم است 

اما همين . سکوی پرشی برای تضمين سلطه ی جهانی اش، انجام می شود  کامل خاورميانه بزرگ و تبديل آن به

مردم منطقه فقط به دليل . اوضاع جهانی، منبع بالقوه ی بزرگی را برای تحقق آرمان رهائی فلسطين ارائه می دهد

ن اين بی نفرت از بی عدالتی در حق مردم فلسطين به آنجا نمی نگرند؛ بلکه احساس می کنند رابطه ی مستقيمی ميا

عدالتی و وضعيت غير قابل تحمل خودشان تحت رژيم هائی که جرات مخالفت با اسرائيل را ندارند و وابسته به 

آنها احساس می کنند رابطه ی مستقيمی ميان اين بی عدالتی و نظام های اجتماعی عقب مانده ی . آمريکايند، هست

به ماشين جنگی اسرائيل که جنايتهايش . رياليستی نيستند، هستخودشان که قادر به ايستادگی درمقابل نظم جهانی امپ

اما واقعيت آن است که صهيونيست ها دارودسته . توجيه می کند نبايد هيچ امتيازی داد" دفاع از خود"را تحت عنوان 

نظام : همين مسئله در سطح جهانی نيز صدق می کند  . ی کوچکی در اين منطقه و مورد تنفر اکثر مردم جهان هستند
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امپرياليستی بسيار قدرتمند است اما فلسطين يکی از حلقه های ضعيف آن است و اين حلقه ضعيف درست در قلب 

  .تضادهای مهم جهان کنونی قرار دارد

  "در اينجا مردم دسته دسته می ميرند اما کسی به ياری ما نمی آيد"

  
البته تظاهرات های . اينها جمالت يک دختر جوان اهل غزه است که دل را به درد می آورد زيرا تقريبا حقيقت دارد 

 يعنی کشورهائی که قدرت انجام کاری را --اما هيچ کشور امپرياليستی. بزرگی در نقاط مختلف جهان برپا شده است

هيچ يک از رژيم های منطقه برای کمک به آنان . و برايشان قتل عام فلسطينيان مهم نيستدارند، کاری نکرده اند 

  . انگشت خود را نيز تکان نداده اند و جنبش های انقالبی مردم جهان هنوز آنقدر قدرت ندارند که به ياری آنان بشتابند

ليه نظام امپرياليستی در سراسر جهان در دهه های قبل، رهائی مردم فلسطين همواره يکی از پرچم های مبارزه ع 

نمی توان آرزوی احيای آن مبارزات را . شکست مبارزه فلسطينيان نيز با افت در امواج انقالبی جهان همراه بود. بود

پديده های جديدی بوجود آمده که بايد آنها را تجزيه و تحليل . جهان کنونی کامال متفاوت است. آن دوره تمام شد. کرد

دوران جنبش های ملی گرای انقالبی دهه های قبل به پايان . انع جديدی پديد آمده که بايد بر آن ها چيره شدکرد؛ مو

. آنان محدوديت های خود را به نمايش گذاشته و نشان دادند که با آن افق ها نمی توان راه زيادی را پيمود. رسيده است

يک نمونه از " اتوريته فلسطين"سازمان آزاديبخش فلسطين و . انداکنون آن ها تبديل به پديده هائی غير انقالبی شده 

عروج بنيادگرائی مذهبی، بخشا،عکس العمل استيصالی بود در مقابل خيانت آن جنبش های ملی . اين واقعيت است

    . اما اين نيز يک بن بست بيش نيست. گرا

انواع بنيادگرائی مذهبی و ديگر گرايشات ارتجاعی ديديم که چگونه سلطه ی . مثال حمله به عراق را در نظر بگيريم 

در ميان نيروهای ضد اشغال در آن کشور در را بروی گرايشات غلط و مضر باز کرد؛ که گويا تنها انتخاب، انتخابی 

همين مسئله، مقاومت مردم عراق را خفه کرد و مانع از رشد جنبش . است ميان اشغال امپرياليستی و حاکميت اسالمی
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  . ی ضد جنگ که در آستانه ی تجاوز به عراق به چنان اوجی رسيده بود، شدجهان

 اسرائيل شويم که گويا کسانی که از اسرائيل متنفرند و از فلسطين حمايت می -ما نبايد اجازه ی غلبه ی دروغ آمريکا 

 مسلمان بوده اند، حمايت در خاورميانه و ديگر کشورهائی که تاريخا. کنند بايد طرف بنيادگرائی اسالمی را بگيرند

يا در چنگال نيروهای مذهبی که : مردمی از فلسطين در چنبره ی نيروهای مذهبی و دولتی مختلف گرفتار آمده است

 يا در چنگال دولت های وابسته به آمريکا در مصر، اردن و ترکيه و اندونزی  دارای اهداف ضد رهائی بخش هستند؛

می که می خواهد خشم عادالنه ی مردم منطقه را به اهداف ارتجاعی و تنگ و يا در چنگال دولت جمهوری اسال

  . نظرانه ی خود پيوند زند

تصوير سازی از تجاوز جنايت کارانه ی اسرائيل به غزه به مثابه جدال ميان مذاهب گوناگون، به ضرر فلسطينی 

 منجمله برخی يهوديان اسرائيل را جلب هاست و مانع از آن می شود که فلسطين بتواند حداکثر حمايت مردم جهان،

" آلترناتيو واقع بينانه"اين طرز تفکر بيش از اندازه قوی شده زيرا با آن مخالفت و مبارزه نشده و به ظاهر تنها . کند

در حاليکه، تمام وقايع اخير بار ديگر نشان می دهد که آلترناتيو مذهبی، يک بن بست مهلک است که . به نظر می آيد

  . را در سطح عصبانی شدن بدون آنکه راه مکفی برای بيان آن بيابند، نگاه می داردمردم

هستند کسانی که درک علمی از آرمان رهائی فلسطين داشته و نسبت به رابطه ی ميان دست يابی به اين آرمان و  

 و برای کل  وری بودهپيش برد مبارزه برای پايان بخشيدن به نظام جهانی امپرياليستی که ناعادالنه و غير ضر

 بنيادگرائی اسالمی، از - در مقابل-اگر آنها به جای دنباله روی از منطق صهيونيسم. بشريت خفقان آور است، آگاهند

آن گسست کنند؛ آنگاه می توانند نقشی تعيين کننده در باز کردن چشمان مردم جهان به جنايات اسرائيل و داليل اين 

ی توانند جنبش هائی بسيار بزرگتر از آنچه امروز می بينيم، در دفاع از فلسطين به راه آنها م. جنايات، بازی کنند

در خود فلسطين، تنها با گسست از . فلسطين به طور عينی، شايسته و نيازمند حمايتی عظيم تر از اينهاست. اندازند

مردم از اسارت تحمل ناپذير و در پيش گرفتن يک درک علمی می توان خروج " صهيونيسم يا اسالم" منطق مهلک 

  . ممکن کرد  فيزيکی، سياسی و ايدئولوژيکی را 
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