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 ها ت: ضمیر خودآگاه صهیونیسفاشیسم

 دـدرآم

  !"ساکتشان خواهیم کرد ما" :(اسرائیل پارلمان)کنست عضو و رئیس معاون ،لینموشه فیگ

 «ورند.آمی  دنیاه بچه مار بچون  ،کشتن زنانشان مشروع است»مجلس اسرائیل:  هدنخانم آلید شکید نمای

 زمانی تا" خطاب به اسرائیل: "مسلح نیروهای کمیته"و عضو  مریکادر سنای ا سناتور حزب دمکرات ان فاینستایندای 

حماس را به  نام به افعیمار " النه با و معامله دارد بروید، نیاز که کجا هر به بمانید،ید، ماندن در غزه دار به نیاز شما که

 ۴۱۷۲ژوئیه  ۷۱ ".پیش برید

  "غزه را اشغال کنیم."اسرائیل: و کابینه دولت  (اسرائیل پارلمان)تاعضا مجلس کنس

شما  کابینه وزیران از برخی: بلیتزر  ،۴۱۷۲ژوئیه  ۴۱در تاریخ  مصاحبه ولف بلیتزر خبرنگار سی ان ان با بنیامین نتانیاهو

یا شما از اشغال آکردید است  تخلیه ۴۱۱۲در سال  آنرا شما که غزه، دوباره اشغال کار این انجام برای راه می گویند تنها

  مجدد غزه حمایت می کنید؟

 "دیوانه وار پایان دهد، حمایت می کنم. به این وضعیت است هر عملی که الزم از من خوب،": نتانیاهو
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 هـدمـقـم

 و ریائید و تهاجم همه جانبه زمینی، هوایی،است که مردم فلسطین در غزه هدف بمباران  پنج هفتههم اکنون بیش از 

اسرائیل تهاجم گسترده ای با  ۴۱۷۲ژوئیه  ۷۱از صیهونیستی اسرائیل قرار گرفته است. -توپخانه مجهز دولت فاشسیت

شروع و کشتار مردم غیر نظامی فلسطین ساکن غزه فرستادن نیروی زمینی و با حمایت نیروی هوایی و دریایی را به غزه 

خود را آماده کرده است و موشه یعلون وزیر  "اسرائیل برای نبردی طوالنی" ژوئیه نتانیاهو اعالم کرد که ۴۲در نمود. 

مردم  به نسل کشیشدت بخشیدن منظور هر دو  "از تشدید گسترش عملیات ابائی نخواهیم داشت."دفاع اسرائیل گفت 

 فلسطین است.

یستی اسرائیل، تبلیغات فاش-دولت صیهونیستی بشریت جهان به علت عدم آشنایی با علل تاریخی پیدایش اکثریت

نه کردن حقایق  تاریخی در مورد مقاومت و اش به خاطر وارو و بنگاه های تبلیغاتی حامی مداوم امپریالیستها، رسانه ها

برای مشروع جلوه دادن حمله افکار عمومی مردم جهان خلق و مظلوم جلوه دادن دولت اسرائیل  ،مبارزه مردم فلسطین

را درک کنند. در توسط دولت صیهونیستی این همه شقاوت در خونریزی اعمال د چرائی نمی توانننظامی اسرائیل به غزه 

لم و ظمیان از یک طرف تبلیغات رسانه های غربی امپریالیستی برای جلوه دادن اسرائیل به عنوان جامعه ای که تحت  این

بشریت تحت ستم و بی تفاوتی نده کنتجاوز نظامی موشک های حماس قرار گرفته است، مزید بر علت حرکت فلج 

مدعی چپ و بخصوص مدعی اکثریت نیروهای شوربختانه  طرف دیگراز  و، به جنایت اسرائیل می باشداستثمار جهان 
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با پیش گذاشتن دیدگاه های التقاطی فرصت طلبانه و تسلیم طلبانه نه تنها به تغییر شرایط موجود حاکم بر فرایند  کمونیسم

 ،غیر علمی از واقعیت عینی با پیش گذاشتن یک دیدگاه ناصحیح ان کمکی نمی کنند، بلکهرانش غالب بر جه

مریکا و جهانی به رهبری هیئت حاکمه دولت اجهان را در انتخاب بین قطب امپریالیسم  زحمتکشان و استثمارشوندگانِ

 دو نیروی تاریخاً )جدال(ش تخاصمفرایند راندر گیرودار قطب بنیادگرای مذهبی جهادگران اسالمی، رها می کنند. و 

امپریالیسم جهانی از یک سو و قطب بین خاصم ت :کهمی کنند فراموش حاکم بر جهان منسوخ)و متعلق به جامعه کهن( 

متعلق به دنیای کهن  از سوی دیگر، در حالیکه این دو قطبِ)حماس، حزب اهلل و غیره( جهادگرانقطب بنیادگرایی مذهبی 

و هر گونه طرفداری از و یا سکوت ضمنی در در عین حال همدیگر را تقویت می کنند. ا یکدیگراند بدر تخاصم و جنگ 

فرایندی خدمت  چنینو به ادامه وضعیت موجود و  قویت هر دوی آنهاست،به مفهوم تنزاع مورد هر یک از دو قطب این 

اسرائیل و حماس نه تنها باهم در  ش غزه،ا ای و کانون اصلی منطقه -شاهدیم که در سطح محلیما برای همین می کند. 

تقویت هر واقعی مفهوم یک و تایید یکی به  د.دیگری را هم تقویت می کن ،تخاصم و جنگ خونین اند بلکه وجود یکی

تضعیف ، تقویت و ادامه فرایند رانش ارتجاعی تحمیلی بین این دوقطب به بشریت تحت ستم و استثمار جهان و دوی آنها

    کمونیستی جهان است. -قالبی پرولتاریایینیروهای ان

نکته مهم حیاتی را که در پس این دوره از دینامیک چنین رانش غالب بر جهان بطور واضح و اما در تحلیل نهایی 

نظام جهانی هیئت حاکمه این قطب ارتجاعی به لحاظ تاریخی  ن دوآاز میان روشن باید در نظر داشت این است که: 

اسرائیل دشمن دولت از جمله و جهان جای جای ش در ا مریکا و سگان زنجیریامپریالیستی به رهبری ا-سرمایه داری

روا  در سطح جهانی و منطقه ای بیشترین جنایت و صدمه را بر بشریت ستمکش ایشان است که و شماره یک بشریت است

 می دارد. 
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 منافع بهخدمت  برایهار جنگ طلب  گس یک عنوان به که این است اسرائیل کشور مورد در اصلی واقعیت

 و آفریقا و آسیا اروپا، بین استراتژیک تقاطع این کنترلبر  یمنافعچنان  ،خاورمیانه در. کند میعمل  مریکاا امپریالیستی

  متمرکز است. آن نفت بزرگ ذخایر

با کمک  متحده ایاالت. بماند زندهتواند  ادامه حیاتش غیر ممکن است و نمی اسرائیل دولت مریکا،ا حمایت بدون

را  جهان در های ارتشقدرتمندترین  از یکیکه  دهد می اجازهبه اسرائیل  سال در دالرمیلیارد  ۲تا  ۳مالی بالعوض بین 

نویسندگان: جوزف  -۴۲۲صفحه  ۷۳) فصل ": تهدید سالح های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیاییمرگبار زرادخانه"کتاب . بسازد

در اختیار  متوسط و کوتاهرد ببا هسته ای  موشک ۷۱۱ اسرائیل که زند می تخمین . کلفشتال و میریم راجکامور(سیرنیکون، جان بی

شلیک  کشتی از یا و جنگنده های جت طریق از دتوان می که می باشد ای هسته سالح دارایهمچنین  اسرائیلدولت . دارد

 شود.

 کثیف حمالت از بسیاری همچنینونیستی یهدولت ص. ه عهده داردرا ب فلسطین لتمی بر تمگرنقش س مستقیماً اسرائیل

می  انجام امپریالیسم از نمایندگی به جهان سراسر در و منطقه دررا  یدیگربیشمار  جنایات وتحت ستم  یها تودهرا علیه 

فریقای جنوبی، تا مریکا شامل اعطای ارائه کمک نظامی کلیدی به رژیم آپارتاید آاخدمت اسرائیل به امپریالیسم . دهد

، می شود. و امروز ۷۲۲۱دهقانان بومی گواتماال در سالهای  ۴۱۱۱۱۱نقش کلیدی در نظارت بر قتل عام نسل کشی از 

 بهبرای اولین بار  اسرائیل . مریکا بر جهان ادامه می دهدانقش ضروری برای تضمین امپراتوری اسرائیل همچنان به ایفای 

را  لبنانی و فلسطینی ۴۱۱۱۱ از بیش تمالحآن  یهر دوکه طی  کرد، حمله ۷۲۲۴ سال در گردی بار و ۷۲۱۱ سال در لبنان

 ۴۱۱۳ و ۷۲۲۷ سال در. کرد بمباران را عراق در ای هسته راکتور یک اسرائیلی های جنگنده ۷۲۲۴ سال رد به قتل رساند.

 آموزش جنوبی آفریقایو  گواتماالدر  را انگر شکنجه ،اسرائیل عوامل. کرد پشتیبانی عراق علیه مریکاا جنگاز  اسرائیل

جنایات اسرائیل به نیابت از طرف  زیادی می فروشد. های سالحمریکا در سراسر جهان به دولت های طرفدار ا و اند ادهد
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در تقابل با نیروهای هادیست امپریالیسم جهانی با تشکیل، کمک های پنهان و مسلح کردن گروه های بنیادگرای ج

اقع طی چند دهه گذشته در خاورمیانه و همچنین نقاط دیگر جهان ودر یکال کمونیست همچنان ادامه دارد. دراسکوالر و 

نیروهای بنیادگرای پوزیسیون سکوالر ناسیونالیست در فلسطین را داده اند. و نابودی اآگاهانه ترتیب شکست 

رای تضعیف یا نابودی مریکا، بمسلح امپریالیسم ا پادگان مثابهحماس یا القاعده و غیره( از کمک اسرائیل به اسالمی)

 انات کمونیستی، بهره مند شدند.و یا جری رالجریانات سکو

 

  فلسطین مردم و اسرائیل امپریالیسم،

 از دورهفرایند یک  درو  ،شد می اداره عثمانی امپراتوری توسط جهانی اول، فلسطین جنگ تا ۷۲۱۱از سالهای 

 ،(متصل)پیوسته هم بهو زندگی قلمرو  مشترک، فرهنگ یک با فلسطینی مدرن ملت ثمانی،ع حکومت برابر در مقاومت

پا به عرصه وجود ( زیتون روغن مثل) کشاورزی محصوالتتولیدات  و کشاورزی بر مبتنیملی منسجم  اقتصادی اما

طبق  آنها از برخی که) یهودی ۲۱۱۱۱ و فلسطینی ۱۲۱۱۱۱ ،۷۲۷۲ سال دریعنی  ،اول جهانی جنگ پایان در. گذاشت

 . فلسطینی ها بود به متعلق ها زمین از درصد ۲۱ و زندگی می کردند، فلسطین در( از پناهندگان بودند اروپابرنامه 

از جمله فلسطین  عثمانی امپراتوریمناطق تحت نفوذ و تقسیم به تجزیه  امپریالیستی قدرتهایاول،  جهانی جنگ از پس

 ۷۲۴۴ سال در. بود نظامی و اقتصادی ارزش با کاالی یک نفتحاال  که چرا بود شدیدستها بین امپریال رقابت. پرداختند

که بود  دولتی بین سازمان یک - 1جامعه ملل)را گرفت مستعمره یک عنوان به فلسطینبر  تیکماح "دستور" ملل امعهجاز  بریتانیا

 های امپریالیست ،۷۲۲۲ و ۷۲۳۳ های سال بین. (.شد داد، تاسیس ایانپ اول جهانی به جنگ که پاریس صلح در کنفرانس ۷۲۴۱ ژانویه  ۷۱در 

                                                           
1
 The League of Nations 
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فاشیسم هیتلری  هولوکاست )از جمله( تحت فشار نسل کشی اروپا در یهودیان که زمانی در مریکا،ا با همراه بریتانیایی،

مه ای آگاهانه به متوقف کردند و با برنا ،محدودیت شدیداتکا به با را  خود کشورهای به یهودیان مهاجرت بودند،

 . ترغیب نمودند فلسطین سوی بهمهاجرت 

 امروز که آنچه) فلسطینتاریخی برای مستعمره کردن  اروپا از صهیونیست یهودیان مهاجرت ۷۲۲۱در اواخر سال های 

 وجود هب اروپایهودیان در  اذیت و آزار به پاسخدر  اًبخش صهیونیستی جنبش. آغاز شد (است غرب بانک و غزه، اسرائیل،

 میان در توجهی قابلهوادران  که) ها کمونیست توسط اغلب که - ینیروهای با مخالفت دررهبران صیهونیست  اما،. آمد

-دولتطرح  اندازی راهبه  ،می کردند مبارزه فاشیسمارتجاع و  با مخالفت ایجاد برایو  می شدند رهبری( داشت یهودیان

 در انگلستان امپریالیسم که هنگامی. ، مبادرت نمودندامپریالیستی مختلف یها قدرتبه  خدمتدر  خاورمیانه در مهاجر

 . شد آغاز صهیونیستیمهاجرت  از موجی ،پشتیبانی کرداز این طرح  ۷۲۱۱ اوایل سال های

 ۷۲۳۲در سال . نمودند آغازرا  ونیستصهیین رمهاج و انگلیساستعمارگران  علیه مسلحانه قیام فلسطینیان ۷۲۳۱ سال در

را تصویب نمود و در آن هر فلسطینی مسلح به اسلحه  اضطراری قوانین و را سرکوب کرد قیام ای وحشیانه طرز به گلیسان

 . نمود مرگ به محکومرا 

 بریتانیا جای وظهور کرد و  جهان در امپریالیستیمسلط  قدرت عنوان بهمریکا دوم، امپریالیسم ا جهانی جنگدر خالل 

متحد که به موجب آن  ملل سازمان قطعنامهمریکا از ا ،۷۲۲۱ سال نوامبر در. خاورمیانه را گرفت در اصلی قدرت عنوان به

 ۷فلسطینی تنها  ۴به ازاء هر  زمان، آن در. ، حمایت کردشود تقسیم عربی کشور یک و صهیونیستی دولت بهفلسطین 

 ۲۲استعماری )پارتیشن( چنان تقسیمات اما. دفلسطینیان بو به متعلق ها زمین از درصد ۲۴ و وجود داشت صهیونیست مهاجر

 قبول به حاضر عربی کشورهای و ها فلسطینیاینکه  از پس ،۷۲۲۲ مه ماه در واگذار نمود. اسرائیل بهرا  زمین از درصد
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 فرن ۴۲۱ اسرائیلی نیروهای. آغاز نمود را ها فلسطینی علیه جنگ اسرائیلنشدند  پارتیشنبرای  متحد ملل سازمانقطعنامه  

 عام قتل زنانبعد از تجاوز جنسی به  را نفر از زنان و کودکان بود، ۷۱۱که در میانشان  یاسین دیردهکده  در یانروستائ از

 خانهفلسطینیان  از بسیاری ودامن زد  فلسطین مردم میان در وحشت گسترش به قساوت اینبا استفاده از  اسرائیل. ندکرد

 به نزدیک ،پایان یافت ۷۲۲۲ سال ژانویه در جهانی دوم جنگکه  زمانی. ودندترک و فرار نم وحشتبا  را خود های

 . را غصب کرد ها زمینکل  از درصد ۱۱ اسرائیلو  ؛ندشد رانده تبعید به جمعیت از سوم دویعنی  فلسطینی ۲۱۱٬۱۱۱

 مبارزه طینی،فلس چریکی های سازمان ۷۲۱۲در سال . آغاز شد فلسطینیان میان در انقالبی خیزش ۷۲۱۱در دهه 

را سازماندهی و  فلسطین سراسر در( مذهبی غیر)سکوالریک دولت دمکرایتک و  ایجاد، هدف با اسرائیل علیه مسلحانه

 سال در. استادند و آنرا متوقف کردند اسرائیل حملهجلو  اردنشهر کرامه  در فلسطینی مبارزان ۷۲۱۲ سال در. آغاز نمودند

 ،بود فلسطینجزء  تاریخاًی که زمین های از مانده باقی درصد ۴۳کردند و  آغازرا  "روزه شش جنگ" ها اسرائیلی ۷۲۱۱

، را سوریه جوالن های بلندی و مصر در سیناصحرای  همراه به المقدس، بیت شرقو  غزهدر کرانه باختری رود اردن و 

 . اشغال کرد

 اسرائیلی اما. فراخواند ۷۲۱۱ جنگ در شده صرفت مناطق از نشینی عقبرا به  اسرائیل ،متحد ملل سازمان ۴۲۴ قطعنامه

 . ی نمودنداشغال مناطق درشده بودند  مسلح شدت بهی که های شهرک ساختن به شروع ها

آنها نادیده  اساسی حقوقو  ،ندا بوده نظامی خشن اشغال تحت غزه نوار باختری و کرانه در ها فلسطینی ،۷۲۱۱ سال از

 .نیستند مناسب اقتصادیک  توسعه به قادر وگرفته شده است 
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 موج جدیدی از جنایت و ترور اسرائیل عیله فلسطینیان

 موج جدید ترور و جنایت اسرائیل چگونه آغاز شد؟

 آیا دولت صیهونیست اسرائیل حماس را بهانه ای برای قتل عام فلسطینیان قرار نداده است؟

   اسرائیل حمالتروزشمار 

ش به خط تلفن ا اسرائیلی با استفاده از تلفن همراه نوجوانان ی سه نفرهروه یکی از اعضای گ ،۴۱۷۲ نژوئ ۷۴در 

این پیام، آدم ربایان را شناسایی یا  "من ربوده شده ام."اورژانس پلیس اسرائیل تلفن کرد. او یک چنین پیامی گذاشت: 

، مقامات اسرائیلی در . در واقعلحن این این پیام آرام توصیف شده است ،شدهتوصیف نمی کند. طبق اخبار گزارش داده 

را به عنوان یک شوخی قلمداد کردند. به گفته پلیس و گزارشان رسانه ها، صداهایی به زبان  آن ،تماسی ینابتدای چن

عبری و عربی و همچنین صدای یک ایستگاه رادیویی اسرائیل را می توان در پس زمینه آن تماس تلفنی شنید، و مقامات 

 .گویند که شلیک یک گلوله به گوش میرسدپلیس اسرائیل می 

سه نفر نوجوان یهودی که در نزدیکی شهر هبرون واقع در نوار غربی خاک شده بودند،  آناجساد ژوئن،  ۳۱در روز 

 .پیدا شد

، بهانه ای شد که دولت اسرائیل روی آن سرمایه گذاری آنها اجساد کشفناپدید شدن این سه نوجوان اسرائیلی، و 

و هم اکنون این موج جدید ترور در کنار کمپین  ،ج ترور و قتل عام را علیه مردم فلسطین در غزه شروع نمایدکند و مو

وارونه به تصویر کشیدن واقعیت که گویا کال مردم اسرائیل از قربانیان ترور اعراب و حماس هستند، در حال گسترش 

ل برای آدم ربایی، شکنجه و قتل یک جوان فلسطینی را مهیا است. یک چنین فضایی، از افسارگیسخته شدن اوباشان اسرائی
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ساخت. این عمل درگیری های سخت میان جوانان فلسطینی معترض و سرکوبشان توسط نیروهای اسرائیلی را به وجود 

 .آورد

 ر نیروهای اسرائیلی از گلوله های جنگی واقعی علیه معترضان غیر مسلحضبق گزارش های رسانه ها در حال حاط

 .فلسطینی استفاده می کنند

 .اسرائیل بمباران می شودهای جنگی هواپیماهای جنگی و ناوگان توپخانه، شهر غزه با 

خواهی کور  نرز فجیعی به قتل رسیدند، برای خونفر از نوجوانان اسرائیلی ربوده شدند و به ط ۳ژوئن  ۷۴زمانیکه در 

و زنده زنده به  هربوده شده توسط اوباشان صیهونیسم در اورشلیم سال ۷۱ابوخدیر نوجوان فلسطینی  محمد ،ژوئیه ۴در 

وسیله اصل ه ش با . در هر دو مورد این قتل های تروریستی اخیر، اسرائیل که از بدو تاسیس تحمیلیه شدکشیدآتش 

 ۷۲ ست بادهه)تاریخ تاسیس رسمی دولت اسرائیل مصادف ا ۱اد پرستی که به مدت ژصهیونیستی شوم و نفرت انگیزی و ن

( هدایت شده است، دو باره آنرا آشکارا از خود بروز داد و اعالم کرد که هیچ قانون یا اخالقیاتی باالتر از حفظ ۷۲۲۲مه 

در  )یهودی(مذهبییک دولت یهودی صیهونیستی در فلسطین نیست. دولت اسرائیل یک دولت بنیادگرای ارتجاعی 

  .جهان است

یلی بود، دولت اسرائیل از آن واقعه به عنوان یک ئگ سه نوجوانان مهاجر اسراگذشته از آنکه چه کسی مسئول مر

دهه گذشته استفاده کرد. نگرانی  ۱نعمت غیر مترقبه خدادادی برای پیشبرد پروژه حفظ دولت صیهونیستی اش همچون 

 د قاتالن آنها که بودند و گفتادعا کرد که می دانستن آنها این نبود که قاتالن را پیدا کنند. هر چند که اسرائیل رسماً

ان به حماس می باشند. اما از آن به عنوان بهانه ای برای اعمال مجازات جمعی علیه کلیه اطمینان دارد که آنها از وابستگ

 .ندفلسطینیان در درون مرزهای اسرائیل و در غرب نوار غزه برای توجیه حمالت خود در غزه استفاده نمود
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 ۴۱۳۲ژوئیه  ۳۱به غزه در حمله نظامی اسرائیل 

و مبارزه آتش افروزی های اسرائیل، نشانه روشن ماندن مشعل مقاومت 

 .فلسطین است

برای نسل کشی مردم فلسطین و به تسلیم وادار  ،عفضرائیل به غزه از نقطه استیصال و نباید فراموش کرد که تهاجم اس

  .کردنشان صورت می گیرد

با نیروی زمینی، پشتیبانی توپخانه مجهز و نیروی دریایی و هوایی به غزه حمله می کند.  این اولین بار نیست که اسرائیل

 !رائیل با شکست روبرو می شودرین بار نیست که استراژی جنگی اسلین بار و آخوا و این

ن رسید. در هفته( به پایا ۳) به مدت  ۴۱۱۲ژانویه  ۷۲شروع و در  ۴۱۱۲دسامبر  ۴۱آخرین تهاجم فاشیستی اسرائیل از 

 .مردم غیر نظامی فلسطین به قتل رسیدند ازنفر  ۷۲۱۱آن نسل کشی 

 نظامی تهاجموجود  بااما رساند، ان را به قتل یتهاجم قبلی تعداد زیادی از فلسطین ۴ دراسرائیل علیرغم اینکه 

ارزه برای احقاق حقوق و میلیونها نفر از مردم غیور فلسطین دست از مقاومت و مب ،ونیستها به غزهیه( ص۴۱۷۲کنونی)

 .ه شان نکشیده اند و نخواهند کشیددبازپس گرفتن زمین های غصب ش

و  ،م فلسطین نخواهد بودداین بار نیز اسرائیل با حمام خونی که راه انداخته است، قادر به در هم شکستن مقاومت مر

در این جنگ با آن همه  عمومی جهانیو رسوایی در انظار شکست به جز خواری و  ،اجم فاشیستی قبلیههمانند دو ت

ی امپریالیستی، به رهبر-ارتش مجهز به آخرین تجهیزات نظامی و حمایت تمامی قدرت های بزرگ نظام سرمایه داری 

 .غان نخواهد آوردمرامپریالیسم امریکا، برایش به ا
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پرچم  که تاس یینآتش افروزی های اسرائیل، نشانه روشن ماندن مشعل مقاومت فلسطبنابراین : 

اش به عنوان نماد مقاومت یک خلق، در سرتاسر جهان برافراشته شده و در هیچ کجای این کره 

خاکی نیست که افراشته شدن این پرچم، نیروهای مترقی و انقالبی را برای مقاومت در برابر 

م امپریالیسم و سیاست های کثیف سرمایه دارانه، حول خود متحد نکند. پرچم فلسطین خار چش

و متحد با تمام هزینه ای که می پردازد،  هم تنیدشیسم است. این خلق اندک اما در هامپریالیسم و فا

 نه تنها مشعل مقاومت را می سوزاند، که بایست گفت الحق که خلق فلسطین خودِ مقاومت است.

 

 ؟ناشی می شوداز کجا  ضمیر خودآگاه صیهونیست های اسرائیل

دهنده شعور ذاتی یک فاشیست آگاه  نشان که *اد-در اوپ ۴۱۷۲ژوئیه  ۷۲ سه شنبه تاریخبه سرمقاله ای در  فیگلین

 عنوان. سخن می گوید "غزه در ها فلسطینی فروپاشی و اسرائیل آینده برای خود یوآرز و امید"صیهونیست می باشد از 

  ".است غزه در حل راه یک برای من طرح"نوشته اش 

  ".غزه درو ساکت  آراماوضاع  به دستیابی سمت به مراحل مختصر، و روشن" فیگلین در ادامه نوشته است:

و نسل کشی فلسطینیان صحبتی  جنگقتل عام،  بهاز پایان دادن  فاشیسم صهیونیستی آگاهخوداین فرد به عنوان ضمیر 

 رساندن قتل بهو یا  خاموش کردن ،سکوت واداشتنبه  تذلِاز واژگان یا کلمه مب ،به میان نمی آورد. در عوض

امپریالیستی به رهبری  -ایه داریاستخدام شده توسط نظام سرم صهیونیست مردم تحت ستم فلسطین، مانند هزاران جانی

 !".ساکتشان خواهیم کرد ما"او می گوید:  مریکا صحبت می کند.ا
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رائیل مظهر ضمیر آگاهانه آلیت شکید و کلیه نمایندگان کنست اس خانم و نیستندراه تنها  این درالبته آقای فیلگین 

حزب نازی) حزب ملی سوسیالیست کارگری آلمان( را در پشت رانش  ،هیتلر. هم دنباش فاشیسم به همان سبک هیلتر می

 ونیست پیشتیبانی همه جانبه می کنند. یهن و شکید از رانش فاشیستی دولت صنیاهو و فیلگیخویش داشت و هم نتافاشیستی 

توسط شش جوان یهودی اسرائیل، زنده زنده  ده و بهابوخدیر نوجوان فلسطینی ربوده شد ممح آنکه یک روز قبل از 

، در فیس بوک خود فراخوان قتل عام فلسطینی ها را )کنست(نماینده مجلس اسرائیل 2دیسوزانده شود، خانم آیلت شک

این  «مردم فلسطین دشمن است تیکل»زیرا اعالم می کند که  نیستنسل کشی او چیزی جز اعمال فراخوان  !کرد منتشر 

 اهایشان، اموال و زیرساخت هایشاناز جمله افراد مسن و زنان شان، شهرستانها و روست»امر به نابود کردن همه فلسطینی ها 

زیرا اسرائیلی ها را برای کشتار و سالخی مادران  ،این یک فراخوان برای نسل کشی است **«مشروعیت می بخشد

 .«بچه مارها را بدنیا می آورند»ند، که به هنگام زایمان فلسطینی فرا می خوا

این حزب بخشی از ائتالف حاکم  .می باشد (3خانه یهودی(در حزبو شاخص خانم شکید یکی از چهره های ارشد 

 !اسرائیل استدولت 

حه فیس بوک در صفو دهها رسانه امپریالیستی منتشر شد  "گلوبال ریسرچ"عالوه بر اینکه در سایت این فراخوان 

 **".رسمی خانم شکید بیش از یک هزار بار به اشتراک گذاشته شده و پنج هزار بار الیک دریافت کرده است

چنین که ابزاری در دست خود بورژوازی امپریالیستی می باشد معنی نسل کشی در کنوانسیون بین المللی ورشو 

 مذهبی، و قومی اتتبعیض دلیل بهنظر گرفته شده،  در قلمرویک  از یجمعیت "نامطلوب" اخراج»تعریف شده است: 

 «.ها این از ترکیبی یا و ایدئولوژیک، یا و استراتژیک سیاسی، مالحظات

                                                           
2
 Ayelet Shaked 

3
 Habeyit Hayehudi 
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 د و با صراحت خاص و بدون تعارفنپنهان نمی کن دیدگاهشان رااسرائیلی هیئت حاکمه افراد و دیگر  فیگلین

ونیسم یهغالب بر دولت ص ربه یک معنای واقعی نظو خانم شکید  نظرات او د.نمطرح می کن خود را آلترناتیو فاشیستی

پارلمان  رئیس -معاونیگلین به عنوان ف. دنبیان می کنای بسیار برجسته  صورت بهرا  اندولتش های خواستهآنها است. 

اعالم کرده است  او علناًاست.  زیر اقدامات از استفاده با آن، ساکنان تمام اخراج و غزه اشغال خواستار سرائیل)کنست(ا

  مقصدبرای رفتن به  جاهای وسیعی آنها)عرب های ساکن فلسطین( .مهاجرت تشویق نمود به را یهودیان غیر"که باید 

ست صرفنظر کرده ماسرزمین  اینبه این که  داشتن اعتقاداز  ما که دلیل این به صرفاممکن است "این  ".ندردا را دیگری

و یا برای دستیابی به ساکت کردن)خفه کردن(  دولت اش ایماده  هفتطرح یشان ا ".ر برسدظبن واقعی ایم، غیر

 : را چنین عنوان کرده است غزهکوچ اجباری 

 

 4حجت اتمام -۷

 5حمله -۱

  6محاصره -۱

  7دفاع -۴

  8تسخیر -۵

                                                           
4
 Ultimatum 

5
 Attack 

6
 Siege 

7
 Defense 

8
 Conquer 
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  9حذف -۶

  10حاکمیت حق -۱

ق تعم است حاکمکه نماینده حزب  خفه کردن غزه توسط آقای فیگلین راهکارهای هفت گانهدر مورد الزم است 

در بایستی  استراتژی دولت صیهونیسم را بدون رو ،ییابیم. چه ایشان به یک مفهوم واقعکنیم و محتوی واقعی آنها را در

بر توسط قدرت های بزرگ امپریالیستی لد دولت آپاتاید اسرائیل واز بدو ت که ای فاشیستیاعالم نموده است. برنامه ی 

چه هیئت حاکمه اسرائیل قبل از حمله به غزه در میان اینکه م تحت ستم فلسطین استوار گشته است. نسل کشی مرد

چرا و مهمتر اینکه  و تصمیماتشان چه بود، نظامی  چه می گفتند -در میزگردهای امنیتیو در میان بود صحبت هایی 

در و اینکه چرا  هم اعالم کنند، بسیار مهم است. و آنرا در جراید ارند که قتل و کشتار کننددخیلی علنی باکی نامروزه 

هیچ ابائی ندارد که به دنیا اعالم کند که هدفش بیرون راندن مردم  اسرائیل یتصیهونیسشرایط کنونی ضمیر آگاه فاشیسم 

 تن حمام خون و قتل و جنایت است.فلسطین از غزه به بهای به راه انداخ

 محاصره  -۱و  حمله -۴ ،حجت اتمام -۳

بزودی اهداف  اسرائیل :کرد اعالم که جمعیت دشمن، به اسرائیل وزیر نخست از هشدار یک :حجت اتمام»

 ، بایدببینند آسیب دنخواه نمی و به آنها مربوط نیست کاراین  که کسانیاز  و استشان  منطقه در که نظامی

متر  ۱۱۱۱۱به وسعت ای  )منطقهسیناصحرای غزه را ترک کنند و به  توانند می آنها.کنند ترکبالفاصله آنجا را 

 اسرائیل بشردوستانه های تالش حدسر این .بروند نیست دورآنچنان از غزه م( که -مربع و بخشی از کشور مصر

 *نقل از فیگلین« .شود تسلیمجلوگیری از حمله می تواند برای  شرط و قید بدون حماس. خواهد بود
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 درهای ساختمانی  دفیه هکل به حمله": در نظر گرفته نشود نظامیان غیرهیچگونه رحمی به جان  -حمله»

 متعارف ابزارهای  همهاستفاده از  با (آن از کوچکی بخش فقط نه و) 11دفاعی اسرائیل نیروی حداکثر با غزه سراسر

 زیست های آسیب" یا "انسانی سپر" به توجه بدون ،یبنای زیر و نظامی اهداف تمامبه حمله . دارد اختیار درکه 

 *یگلیننقل از ف «.دهیم هشدار آنهابه  قبالً را بزنیم و دقیق اهداف ما که است کافی. "محیطی

 منطقه به چیز هیچ. باشد شتهغزه باید همچنان ادامه دا کامل محاصره های باال، گزینه موازات به -محاصره»

 سینا صحرای به است ممکن نظامی رغی خارج شوند. غزه از که داد خواهد اجازه با این حال اسرائیل،. نشود وارد

نقل از  (م-)عجب بخشایشی!«.وجود دارد 12نیروهای دفاعی اسرائیل بروند، و امکان تسلیم جنگجویان به

 *فیگلین

 امپریالیستی بوجود آمد که دولت صیهونیستی اسرائیل توسط نظام سرمایه داری ۷۲۲۲و بخصوص از سال پیش دهه ها 

قتل عام شان  وگرنه رهایشان و الغی برای ترک زمین فلسطینمردم با  بود یاتمام حجت لمهک به یک معنای واقعی این و

از طرف سگ هار نظام سرمایه دهه است که  ۱به مدت  تمام حجتااین  و زمین هایشان را غصب خواهند کرد! کرده

  شود. میتکرار  -صیهونیسم تلامپریالیستی، دو-داری 

منطقه خاورمیانه  و توسعه یک پایگاه مستعمراتی در یستها همواره به ضرورت ایجادامپریالی اول نبعد از جنگ جها

شد تا  می می بایست عنصری از خارج تزریق را حس کرده و می کنند. یپریالیستکاملتر آن در جهان امادغام جهت 

در  یدولت صهیونیست وجود آورند. قصد آنها ایجاد و حفظ یکه ب جهت استثمار منطقه یمستحکم یپا یبتوانند جا

 می کنند.کرده و بر آن پافشاری  همچنان که ضرورتاً و بر اساس منافع خود بود فلسطین برای کنترل کل منطقه
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ه محاصره شدمنطقه  ن انبوهی از اعرابدر میاکه  است مدعیبا مظلوم جلوه دادن اسرائیل صهیونیسم بیش از شش دهه 

وسترن  یست که سالهاست توسط فیلمهای اا حمیل شده است. این منطق وارونهت آنهااره به وو در نتیجه جنگ هم، است

خود تحت  یسفید پوستان مظلوم در قلعه هاشود و به یکباره  پرده سینمای هالیود باز میتبلیغ شده است:  یآمریکای

وی زمین غطب شده اما هیچگاه نشان داده نمی شود که این قلعه بر ر. می گیرند  قرار "وحشی"ره سرخپوستان محاص

توسط سفید پوستان اروپایی نسل کشی بومیان سرخت پوست ساخته شده است. مریکا ای مردم بومیعنی این سرخپوستان 

 ،ستا مریکااامپریالیسم وجود آمدن ه مریکا مهاجرت داده شدند، یک از بزرگترین جنایت علیه بشریت در تاریخ باکه به 

ه جانبه امپریالیسم امریکا از ایجاد کشورهایی مشابه با پایه کوچ و تسخیر نظامی همراه و به همین تعبیر است که حمایت هم

با قتل و عام مردم بومی، چیز عجیبی نبود، چرا که اساساً نطفه امپریالیسم امریکا در بطن شرایطی مشابه، یعنی تسخیر و قتل 

 بسته شده است. مردم بومی و نه بر اساس دموکراسی و غارت

به را آواره ساخته،  -فلسطینیان-آنجا مردمان بومیکه ، کوچ داده شدندستها با کمک امپریالیستها به فلسطین صهیونی

کردند، و یکی از میلیتاریزه ترین جوامع دنیا را  و زمینهایشان را غصبمردهایشان را به قتل رساندند  ،زنانشان تجاوز کردند

ا کشور منجمله بمب های شیمیایی و هسته ای)اسرائیل تنه ،سلیحاتت ردند که ارتش آن از پیشرفته ترینبوجود آو

که دهها میلیون انسان را تحت ستم قرار  یا یارتجاع یتحکیم سیستمها یهسته ای دارد( برا خاورمیانه است که تسلیحات

شی فلسطینیان( شده و بازهم شکایت از این دارند که مجبور به این کار)تهاجم همه جانبه و نسل ک ،است داده، برخوردار

  !اند

و اسحاق  ح صیهونیست به رهبری مناخیم بیگنلسمستند شده توسط گروه های م حملهو دیریاسین اولین نسل کشی 

 بود.  ۷۲۲۲در ( ۷۲۲۴تا  ۷۲۲۱و  ۷۲۲۲تا  ۷۲۲۳شامیر)نخست وزیر اسرائیل بین سالهای 
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پایان تهاجم دستجات مسلح صهیونیسم بعد از نفر در نزدیکی قدس بود که در  ۱۱۱دیریاسن روستایی با جمعیت 

 به قتل رسیدند.  سبک تیرباراننفر که اکثرا کودکان و زنان بودند به طرز دهشتناکی به  ۴۲۱تجاوز جنسی به زنان فلسطینی 

در نسل کشی روستای که  یکی از گروه هایی بود ،"هاگانا"گروه شبه نظامی و زیر زمینی 

 شد.  "نیروهای دفاعی اسرائیل"سیس أت أا منشبعدهو دیریاسین شرکت داشت 

توسط حاصره غزه م چیز جدیدی نیست. اساساًو صیهونیستها فیلگین  -محاصره-۳گزینه شماره روشن است که 

در پی پیروزی حماس در انتخابات مجلس و شکست جنبش فتح طی توافق امنیتی  ۴۱۱۱ژوئن از و همچنین مصر اسرائیل 

کرسی  ۱۲حماس در انتخابات مجلس فلسطین با کسب اکثریت آرا و  ۴۱۱۱ژانویه  ۴۲در وع شد. بین اسرائیل و مصر شر

 تشدید شد. ۴۱۱۲درگیری های بین حماس و اسرائیل از سال و  توانست حزب حاکم مجلس شود

 جریان در رنتیسی عبدالعزیز و طه محمد یاسین، احمد شیخ توسط ۷۲۲۱ سال در( اسالمی مقاومت حرکت) حماس

 بنیادگرای ارتجاعی جریان یک عنوان به حماس. شد گذاری بنیان المسلمین اخوان فلسطینی شاخه عنوان به اول انتفاضیه

 در بلکه. نگرفت قرار اسرائیل سرکوب مورد اساساً کمونیست رادیکال یا و سکوالر مترقی نیروهای با مقایسه در مذهبی

اعث پاگرفتن اش ب اسرائیل و جهان امپریالیستی قدرتهای سبز چراغ و فتهگر قرار حمایت مورد جریانات رادیکال با مقابله

 از که بود قیامی اول ی انتفاضه .دش فلسطینی، چپ نیروهای و زمان آن سکوالر مترقی نیروهای تضعیف برای در جهت

 انقالب" امر مقاومت برای پیشبرد سنگ از مردم استفاده دلیل به و ،هتگش شروع غزه جنوب در( ۷۳۱۱ آذر)۷۲۲۱ پاییز

 غزه ساکن فلسطینی مردم بین در نفوذ برای خویش های تالش که است بعد به سال این از حماس و گرفت نام "سنگ

 .ساندبر غزه در حاکم حزب مقام را خود انتخابات در آراء کسب با توانست سرانجام و .داد افزایش آغاز کرده و
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دولت اسرائیل و مصر در آمده است. دو دولتی که در صدر کمک های  نظامیسال است که به محاصره  ۱غزه مدت 

مصر به دومین دریافت کننده کمکهای مالی آمریکا، د. رمریکا قرار دااامپریالیستی -ه نظام سرمایه داریمالی هیئت حاکم

جزا ولی مکمل، در دولت اسرائیل به عنوان ارتش نظامی آمریکا هر چند شاخه ای م بعد از اسرائیل تبدیل گشته است.

طبق تحقیقات کنگره نمایندگان  بیلیون دالر کمک نظامی دریافت می کند. ۲آفریقای شمالی سالیانه  منطقه خاورمیانه و

مینه کمکهای نظامی، کمک بیلیون دالر در سال به مصر فقط در ز ۴آمریکا بطور متوسط  ۴۱۷۱تا سال  ۷۲۱۲آمریکا، از 

 (۱).کرده است

 حذف -۶، تسخیرح یا فت -۱ ،دفاع -۲

 اسرائیل یا و اسرائیل نیروهای مکانی در غزه که هراز  نگذرید: نظامی از جان هیچ یک از افراد غیر دفاع:»

 "محیطی زیست هایآسیب "  یا "انسانی سپر" به توجه بدون و کامل نیروی بابالفاصله  گرفتند قرار حمله مورد

 *«.کرد حملهباید 

 کردن ویران انهم )منظور"نرم"اهداف را  با قدرت آتش کامل ای مسلح اسرائیلنیروهاز آنکه  پس :فتح»

دون در نظر ب غزهکل  فتح" نمودند، (م-!زیر ساخت ها و خانه های فلسطینیان مقیم غزه و هم نرم کردن حماس

تفاده از همه یروی دفاعی اسرائیل با اسن ."باید انجام گیرد نظامی غیرمردم  جان هب یرحممالحظه و  هیچگرفتن 

 *.«دیگر مالحظات بدون خواهد کرد، فتحزه را غآسیب به سربازانمان کل  با حداقل و امکانات

تمام دشمنان مسلح  کامل طور نیروهای دفاعی اسرائیل به و (13عمومی امنیت جی. اس. اس.)سرویس: حذف»

 مسلح های تروریست از را خود وی مرتکب نشده است گناه  کهی دشمن. جمعیت دنمی بر بین از را غزه در نوار
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داده خواهد  محلاز خروج با آنها برخورد خواهد شد و به آنها اجازه  المللی بین قوانین با مطابقمی کند  جدا

  *«شد.

 حق حاکمیت، به عنوان شاه کلید راهکار هفت گانه صهیونیستها

 بخش (م-)تسخیرآزادی. اندم خواهد باقی همیشه برای و است ما سرزمین از بخشی غزه :حاکمیت حق»

رای ب جنگ در ما سربازانجان  انداختن خطر به می تواند که است چیزی تنها همیشه برای ما سرزمین از هایی

 خواهد اسرائیل حاکمیت از بخشی به تبدیلغزه  غزه، ازها  تروریست حذف از پسرا توجیه کند.  زمین تصرف

 اسرع در. است اسرائیل در مسکن بحران کاهش به خدمت درن کار خود ای. در آن مستقر می شوند یهودیان و شد

  *«.یافت گسترش خواهد غزه طول تمام به رسیدن برای ساحلی قطار خطوقت 

نیز چیزی جدای از آنچه تاریخ نسل کشی، حمله به فلسطینیان، غصب زمین هایشان حاکمیت  حقو  حذفجریان  

جمعیت دشمن بی "ی باشد. تعارفات دیپلماتیک آقای فیلیگن در مورد و دفاع از حق  توسط صیهونیست ها است، نم

تا همین امروز یعنی تا اوایل  ۷۲۲۲وغپردازی های مرتبط با جنگ روانی است که دولت اسرائیل از سال دریکی از  "گناه

دولت مطبوع  "دانهکمک های سخاوتمن"مردم فلسطین برای خلق افکار عمومی جهان از آن بهره برده اند!  ۴۱۷۲ماه اوت 

های بزرگ  قدرتصیهونیستها و با حمایت  وسیلهه ب "استقالل اسرائیل"آقای فیگلین به فلسطینیان از زمان اعالم 

 امپریالیستی جهان را فراموش نکرده و نخواهند کرد!  

در  دارد ریشهمسئله اسرائیل نیست: این  ییچ وجه برخالف معیارهاه به یدست سربازان اسرائیل هب کشتار مردم فلسطین

یهودی که تجلی اصلی اش در صهیونیسم بروز نموده است.  بنیادگرای مذهبیِ جریانیک اسرائیل به عنوان ماهیت خود 

پناهندگان  یدر اردوگاهها ۷۲۲۴صهیونیست در سال  یکه نیروها ستی اهمان کاراین نسل کشی و جنایت جنگی 
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دهند: ریختن  انجام می مرتباً یست که خلبانان اسرائیلا دادند. این همان کاریدر صبرا و شتیال در لبنان انجام  یفلسطین

 بیروت، )نظیریان اندغیرنظامادن شهرها که مراکز تجمع پناهندگان، هدف قرار د یاردوگاهها یبر رو یبمبهای خوشه ا

 اسرائیل باز کردند.( یهاورود نیرو یراه را برا یکه با کشتار چندین هزار غیرنظام

روزی که اسرائیل اعالم استقالل نمود(،  ۷۲۲۲مه  ۱۴ -)به زبان عربی نکباروز نکبت نتایج کی از اساسی ترینی

یون میل ۲٫۲پاکسازی قومی فلسطین توسط صهیونیست می باشد و هم اکنون نتیجه عملی آن چنین است که تقریبا 

 میلیون نیم( ۴۱۷۳  ژوئیه آمار طبق) ۴٬۱۱۱٬۱۲۱ فلسطینی در سراسر جهان پراکنده است. عالوه بر این، از کل جمعیت

اردن زندگی  رود غربدر  و غزه نوار در اسرائیل سلطه تحت فلسطینی ۴٬۷۱۱٬۱۱۱ و باشند می یهودی اسرائیلی نفرشان

و منطقه  نوارغزه است. کرانه  کرانه باختری رود اردن های شامل دو منطقه جدا از هم به نام فلسطین سرزمینمی کنند)

میلیون نفر در نوار غزه می کنند. جمعت  ۸٫۷ بیش از ، وباختری در شرق فلسطین و نوار غزه در جنوب غربی آن است(

 اجباری کوچاندن. کنند می زندگی اسرائیل خود در همچنان فلسطینی میلیون ۲٫۷ و می باشد ۲۲۱٬۲۷۲شهر غزه  

 بارز نقض( جنگی تشکیل می دهند دگان و یا فرزندان پناهندگانپناهن را غزههمه ساکنان  فلسطینیان به نوار غزه )تقریباً

بوده و به همین تعبیر حتی یک جنایت جنگی بر طبق همان موازین سرمایه دارانه به  لیکنوانسیون ژنو و قوانین بین المل

 .شمار می آید

ست ا اشیستی صیهونیستها کافیخوبی می دانند از دید ضمیر خودآگاه فه مردم فلسطین با تاریخ خویش آشنا هستند و ب

 !صیهونیسم به اشد مجازات برسی "جمعیت دشمن"که بخشی از ملیت فلسطینی باشی، تا به گناه 

تا به امروز تاریخ مقاومت و مبارزه خویش را نسل به نسل و موج به موج  منتقل نموده اند  ۷۲۲۲مردم فلسطین از سال 

 و فیزیکی حذف ،اتمام حجت ،حمله ،محاصرهشیستی صیهونیستها و بخوبی می دانند از دید ضمیر خودآگاه فا
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مریکا و نسل کشی امریکا توسط دولت استان امروزه مفهومی کمتر از راهکارهای نسل کشی سرخپو حق مالکیت

صهیونیسم . ندارد "سرزمینسرزمین بدون مرم، برای مردم بی "کاست فاشیسم هیتلری با مهندسی تورات تحت عنوان وهول

برای سکونتشان برگزیده است.  "او "خدایند و فلسطین سرزمینی است که "قد است که یهودیان مردم برگزیده معت

 متناظر دولت در را خود باید  شوند و بنابراین این ایده که یهودیان هرگز در سایر مردمان ادغام نمی صهیونیسم مرتباً

 بیش از صهیونیسم چیزیبدین ترتیب روشن است که  .ده استشان متشکل سازند، تغذیه کرده و آنرا تقویت کر برملیت

است. به این مفهوم که جریان بنیادگرایی مذهبی ارتجاعی  یکعنوان یهودیت به مذهب  ءارتقاتبلیغ جهل و جهالت و 

و از همین م. نیسم ارتجاعی دینی و تکرار جنایت جنگی آشویتس نازیسیبا دین ساالری، شو است صهیونیسم مترادف

وی است که مجال دادن عمدی به رشد نیروهای مسلح مذهبی)حماس و ...( در کنار سرکوب و به انحراف کشاندن ر

، می تواند جزء اصلی ترین اهداف فاشیسم صهیونیستی به عنوان آلترناتیو های آینده نیروهای مترقی و انقالبی فلسطین

و در عین  نیروی مقاومت آنها، تنها از طریق مبارزه کوبو سر باشد، چرا که مشروعیت بخشیدن به نسل کشی فلسطینیان

( می و اما به سان صهیونیسم پس مانده تاریخ ضعیف تر واقعدر  ،یک جریان هم نوع)در ظاهر خطرناک تر حال تقویت

 دارای امکان پیروزی بیشتری باشد.توانسته کم خطرتر و نیز 

یامد، بلکه به عنوان یک سگ هار و پایگاه نظامی، به عنوان ابزار بوجود ن "پاسخ به هولوکاست"به خاطر  اسرائیلاما، 

سیس شد، که هر چه بیشتر چنگک های استثمارگرایانه و أمریکا تاامپریالیستی به ویژه امپریالیسم  نظام جهانی اعمال قدرت

برای  ای الت خواهیهیچ منطق و عدامکان دهند. سیاسی خود را در کشورها و ملل خاور میانه توسعه  -ستم اقتصادی

مانند رژیم  اینکه وجود ندارد، و یا یانفلسطین سیستماتیک برای توجیه پاکسازی قومیو متوسل شدن به هولوکاست 

که  یهودیان کشتار هیچ ارتباطی بابه ویژه که فلسطینیان   .کنند زندانی شاندر سرزمین خود را مردم فلسطین ،آپارتاید
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به بهانه حمایت از یهودیان و   14این در حالی است که حامیان امروز صهیونیسم ندارند. ،دتوسط رژیم نازی انجام شده بو

سالها و دهه ها یهودیان   16در جهان غرب 15خود به لحاظ تاریخی که ،نسل کشی و اذیت و آزار یهودیانبرای عدم تکرار 

از ادامه حیات میلیتاریسم  قرار می دادند سیستماتیک را مورد سرکوبی، شکنجه،کشتار، اذیت، آزار و مورد تعقیب

. به یک تعبیر می توان گفت کشورهای امپریالیستی امپریالیستی برای کشتار خلق فلسطین حمایت های همه جانبه می کنند

دست زده اند و نیز با حمایت های مالی خود به  یتغرب، حال آنکه خود تاریخاً به اشکال گوناگون  به اعمالِ ضد یهود

برای سرکوب موج انقالبات کمونیستی و شکل گیری یک نسل کشی که  17کلیت یک تلر و جنبش فاشیستی درهی

یهودیان نیز بخشی از آن بودند، موجب پا گرفتن فاشیسم و اتفاقاً قربانی شدن یهودیان گردیدند، و اینبار و پس از نابودی 

ی امپریالیسم به نیروهای دست راستی تند رو از سوئی و که در نتیجه حمایت های مال "مسیحی"غیر سیستماتیک فاشیسم 

، و بر اساس منافع خود در منطقه ی استراتژیک خاورمیانه به پاگیری فاشیسم سرخوردگی های ملی خصوصاً آلمان ها بود

ده یهودی)صهیونیسم پس از نازیسم( کمک های بی دریغ می کند، آن هم و دوباره با سوء استفاده از احساسات سرخور

در خود کشورهای قدرتمند)در قرن گذشته( و  کشورهای امپریالیستی در نتیجه سیاست های ضد یهودی که یهودیان

. در واقع امپریالیسم آنچه را که با آلمان و آلمان ها کرد، بوده است سرمایه گذاری روی نیروهای ارتجاعی در دورن آنها

اینبار در قامت یهودیان سرکوب شده به توسط غرب، دارد فاشیسم  و بدین سبب یهودیان را قربانی منافع خود ساخت،

 دیگری را در قالب صهیونیسم و با قربانی سازی فلسطینیان سازماندهی می کند.

 سلطه در نتیجه تاریخ فاشیسم بر آمده از آنارشی امپریالیستی، به عنوان وظیفه خود، دولت اسرائیلبه هر روی 

امپریالیسم را تامین کرده، و با چنگ و دندان علیه انقالب فلسطین خواهد  ی، منافع عمومرا تحکیم بخشیده یصهیونیست

                                                           
14

 .نشدند سازی پاک آن حکومتی نظام درون از وقت هیچ آن نازیسم رهبری مگر کامل، صورت به ها اشیستف که آلمان جمله از  
15

 به این سو می باشد. داری سرمایه عصر آغازدر اینجا مد نظر ما از    
16

 هیچگاه آنچنان حضوری نداشتند که مورد سرکوبی و قتل و عام قرار گیرند. شرق جهان در یهودیان که چرا  
17

 .بود دوم جهانی جنگ از پیش تا هیتلر مالی حامیان بزرگرترین از امریکا  
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همانگونه که اسحق  .به بعد جنگید ۷۲۷۱همانگونه که نازیسم بر علیه انقالب کمونیستی آلمان و موج انقالبات ، جنگید

 "خیزش سنگباران"ضیه اول سرکوب خونین کرد و در انتفا یفرماندهرا  ۷۲۱۱رابین )وزیر دفاع( از حزب کار که جنگ 

همانا برابر  منطق فاشیستی و این "ما تنها درمیدان جنگ با فلسطینیها مذاکره خواهیم کرد"را رهبری کردد، اعالم داشت: 

 بود با مذاکره جنگی فاشیسم با ارتش سرخ انقالبی شوروی و سازمان های مسلح مخفی کمونیستی در سرتاسر اروپا.

امپریالیستی جهان به رهبری دولت در متن ارتباط ناگسستنی بین دولت اسرائیل و قدرتهای  موجود فوق نکاتاما 

  تر می شود. مریکا در مصاحبه اخیر نتانیاهو روشنا

در پاسخ به این سوال که آیا انجام هر عملی توسط دولت او  .ان .ان .با بلیتزر خبرنگار سی (۱)شنتانیاهو در مصاحبه ا

از آنجا که بسیاری از برنامه ریزان نظامی شما از یک باتالق، و آنهم یک  "نظامی مجدد غزه خواهد شد و  غالشامل اش

، رستانهای ما را هدف قرار دادندآنها نه تنها شه"می گوید:  نظرتان چیست. باتالق خطرناک صحبت می کنند، بیم دارند.

 یموشک در چند روز گذشته به طرف شهرستانها ۴۱۱۱ل حاضر هزاران موشک شلیک کرده اند. آنها در حا بلکه عمداً

توانند می  و تنها این نکته نیست. آنها تا آنجا که می ید چنین چیزی را تصور کنیدما شلیک کرده اند. آیا شما می توان

نکه آه به خاطر قرار دادن به قتل برسانند. اما موفق نشدند نموشک خواستند بسیاری از شش میلیون اسرائیلی را با هدف 

و من  تتوسعه دادیم اسمریکا اا با کمک ر است که ما آن م دفاعیتسیس چنان تالشی نکردند بلکه؛ علت عدم موفقیتشان

ه ، کمنموده است قدردانی می کن گنبد آهنینمریکا به ما به منظور توسعه این اکمکی که پرزیدنت اوباما و کنگره از 

 "سیستم های فوق العاده ای است.

 "گنبد آهنین"به ارسال سیستم رهگیری موشک توسط سیستم ضد موشکی لت امریکا اشاره واز دنتانیاهو تشکر 

 مریکا است.ا توسط امپریالیسم
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برای رهگیری و نابود کردن موشک های کوتاه برد و گلوله توپ شلیک  است ای شدهسیستم طراحی  "گنبد آهنین"

خط سیر آنها را قبل از رسیدن به مناطق پرجمعیت را ردگیری و  ، کهکیلومتر ۱۱کیلومتر تا  ۲ یعنی شده از فاصله دور

کیلومتر و  ۴۲۱کیلومتر به  ۱۱را از حداکثر فعلی  "گنبد آهنین"نابود می کند. اسرائیل امیدوار بود که محدوده رد گیری 

 .مزمان امکان پذیر سازدآن را آنچنان توسعه دهد که بتواند رهگیری موشک را از دو جهت مختلف و به طور ه

در نزدیکی چند شهر اسرائیل از  ۴۱۷۷مارس  ۴۱مریکا در امپریالیسم ارف از ط "گنبد آهنین"مریکایی اسیستم دفاعی 

جمله شهر سدروت و نیز شهر بئرالسبع که بزرگترین شهر در صحرای نگب در جنوب اسرائیل است، ارسال شد و شروع 

  .به کار کرد

یک  ،نمایندگان اکثریتمریکا با موافقت اکنگره یعنی در بحبوحه حمله اسرائیل به نوار غزه،  ۴۱۷۲ ژوئیه ۴۲در 

یید أدر مقابله با موشک های حماس را تدالری را برای کمک به توسعه آن سیستم  ۴۴۲۱۱۱۱۱۱کمک مالی اضطراری 

  (۱)نمود.

 

 هرگز و است ژئوپلوتیکی و استراتژیک تاریخ یک دارای اسرائیل به مریکاا دولت نظامی و مالی های سخاوتمندی اما

 غصب با را خود رفته رفته صهیونیستها که حساسی گاه گره  چنان آن در دوم جهانی جنگ از بعد که کرد فراموش نباید

 تا ۷۲۲۲ دوره طی ،میلیونی یک اسرائیل به مریکاا کمکهای ند،ددا می جای فلسطین در فلسطینیان قومی کشتار و زمین

 را( بود اسرائیل از بیشتر بار دهها شان جمعیت که)عربی دول مجموع به آمریکا کمکهای برابر ۱ از بیش رقمی ،۷۲۲۲

 جای جای و خاورمیانه در مریکاا نظامی پایگاه یک عنوان به اسرائیل استراتژیک اهمیت ی نشانه این ،داد می تشکیل

 .بود جهان
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 به است صحیح ،اسرائیل رژیم به  امپریالیستی بزرگ قدرتهای دیگر و کامریا ی حاکمه هیئت مالی کمک با ارتباط در

 چپ گرایشات از بسیاری میان در و دارد قرار 18کاِیپَ تسصهیونی البی هتوطئ تئوری بر شا استدالل اساس که دیدگاهی

  .شود پرداخته ،دارای اهمیت بسزایی می باشد ایران و جهان

 

 عمومی روابط )کمیته 19کاِیپَ صیهونیستی البی جریان و مریکاا امپریالیسم

 یل!(اسرائ و مریکاا

 صاحب! بی ولگرد هار سگ یا امپراتور هار سگ اسرائیل

 از ای گسترده طیف میان در ناصحیحی گرایش آنکه ابتدا: کرد برسی باید را اهمیت حائز ی نکته چند ابتدا در

از  غیر نگاهی و علمی غیر دیدی به اتکا با که دارد جودو( ایران چپ جمله از)جهان چپ بویژه و گوناگون نیروهای

 البی جریان است معتقد دارد، توطعه تئوری در پا واقعی معنای یک به که( مکانیکی ماتریالیسم)تاریخی ماتریالیستم

 با تباطار در را مریکاا دولت امپریالیستی سیاست اساساً (اسراییل و مریکاا عمومی روابط کمیته) اِیپاک صیهونیستی

 مریکاا دولت در آنچنان صهیونیست البی عنوان به صیهونیستها عمومی روابط کمیته این و کند می تعیین جهان در اسرائیل

 می مریکاا امپریالیستی سیاست تعیین در را آخر و اول حرف که کند می گری دسیسه و دارد نفوذ اش حاکمه هیئت و

 !زند
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 تقلیل با توطئه تئوری مدتهاست. باشد می توطئه توهم یا توطئه تئوری اهدیدگ ، مبتنی برغالب استدالل اساس

 دسیسه گروهی مخفیانۀحرکت  نقشۀ نتیجۀ راسرمایه داری  تاریخی یا کنونی رویدادهای نگری یکجانبه و گرایی

 .داند می( اِیپک همچون قدرتمند عموماً)گر

 اجتماعی، تاریخی، اتفاقات و ها پدیده به جانبه همه و عمیق علمی دید یک نداشتن از ستا عبارت توطئه تئوری

 .بشری جامعه طبقاتی مبارزه انکشاف از مشخص شرایط هر در اقتصادی و سیاسی

 سنا، در منجمله مریکاا امپریالیسم خارجی سیاسی تعیین در خاصی نفوذ از اِیپک صیهونسیم البی که است صحیح این

 بورژوای خرده یک همانند مشخص نکته این از توان نمی اما باشد؛ می ورداربرخ مریکاا خارجه امور وزارت و کنگره

 رهنمون و مستمسک توطعه تئوری به ارتباطی چنان یکجانبه کردن تئوریزه در که رفت پیش آنجا تا رفرمیست ناپیگیر

  شد.

 و تحکیم نقش اساساً که است نای خاطر به دارد مریکاا دولت در سزایی به تاثیر اِیپک صهیونیستی البی اینکه واقع در

 حرکت محتوی. کند می خدمت آن به و ایفا را جهان و خاورمیانه ی منطقه در مریکاا امپریالیسم استراتژیک منافع پیشبرد

 و اِپیک البی بین که است صحیح این. دارد قرار جهان بر مریکاا امپریالیسم نوین نظم رانش و فرایند متن بر اساساً البی این

 سیاسی، تاریخی، فرایند در باید را ارتباط این که است صحیح هم این اما دارد وجود ناگسستنی ارتباط یک مریکاا تدول

 نظام جاسوسی نظامی، پایگاه این به که را نقشی و صهیونیستی دولت مصنوعی تولد با ارتباط در اجتماعی و اقتصادی

 که نمود فراموش نباید حال عین در. گرفت رنظ در ،است گشته عطاا  مریکاا رهبری به جهان امپریالیستی-داری سرمایه

 میلیاردهای پول خاطر به نه ارتباط این اما! باشد نمی تناقض بدون ی رابطه یک مریکاا دولت و ای البی چنین بین ارتباط

 و مرزها دستکاری در کامریا تالش ،تاریخی فرایند یک در بلکه (۴)"یهودی روچیلدِ" مانند توطئه یا و اِپیک با مرتبط
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 از پس آمریکا مثالً که نوعی از –جهان محرکه کانونهای ترین استراتژیک از یکی در هم آن حکومتی سیستمهای

 درسطح را سرمایه بود، امپریالیستی جهان بالمنازع حاکم مریکاا که: بود برخوردار آن از دوم جهانی جنگ در پیروزی

 .برد پیش به نوین بندی تقسیم تحکیم جهت را اسرائیل دولت تشکیل منجمله ،راتژیکاست تدابیر و کرد بازسازی جهانی

 عنوان به داری سرمایه چین کردن سربلند اروپا، اتحادیه همچون نوینی امپریالیستی  های اتحاد و ها قطب امروزه اما

 نتیجتاً روس، امپریالیسم های ویاروئیر و برآوردن سر همچنین و جهانی اقتصاد در مالی ی سرمایه کننده بازتولید دومین

 اسرائیل تحکیم و ایجاد نیست، برخوردار یمنازع بی هژمونی چنان از دیگر مریکاا کنونی شرایط در که است این بیانگر

 ،لبنان جنوب به مرتب بطور نتیجتاً و بدهد، نگهبانی مداوم بطورامپریالیسم  هار سگ بمثابه که بوده منظور این به سالها طی

 بازسازی در مریکاب امپریالیسم نوین اشغالگری و تجاوز و طلبی جنگ رانش با و. یابد گسترش غیره و غربی کناره غزه،

 بابت از آمده پیش تناقضات و اسرائیل نقش اش، هژمونی رفتن افول روبه پیش از بیش شرایط در نوین نظم یک مجدد

 از صیهونیستی دولت استقالل به نسبت توهم هرگونه اما! بود خواهدن و نیست انگیز شگفت و درک قابل غیر رانشی چنان

 آنها که است این مفهوم به باشند، می کمونیسم مدعی که جریاناتی برخی و چپ نیروهای طرف از و مریکاا حاکمه هیئت

 برقراری برای مریکاا نوین نظم استراتژی متن بر را صیهونیستی دولت ی محرکه نیروی و کنونی نقش یعنی نکته این

 .اند نکرده درک عمیقاً را اشغالگری، و جنگ به توصل با جهان بر شا امپراتوری

 شعار کردن مطرح با نیز اینان. دنشبا می "نو چپ"  و "سبز جنبش" ای رفرمیستی گرایش چنان نوع بدترین ایران در 

 یک به ی از طریق سکوت یا ماستمالی نمودن آنباج دادن به چنین طرح هایبا یا  "ایران فدای جانم لبنان، نه غزه، نه"

 جمهوری نظام سرمایه داری از ،"مسالمت جویانه"و  "صلح طلبانه" "٬معصومانه"انتقاد  گیری جهت همان واقعی مفهوم

 برای ایران، انقالبی کمونیستی جنبش تضعیف و رادیکال نیروهای با تقابل در و رفرمیستی گفتمان چارچوب در را اسالمی
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 حکومت که هایی هزینه به پیش می برند، و مطرح می نمایند ایران حاکمه یئتهو ترقیب )رفرم( "آوردن راه سر رب"

  .اختصاص داده شود کند، تامین را آنها منافع که "ای داخلی امور" می بایست برای  کند، می اهلل حزب و حماس صرف

ی اسالمی، یعنی ایفای نقش ژاندارم منطقه بر مبنای الزامات اما سوخت و ساز سرمایه داری و منافع استراتژیکی جمهور

حرکت و رانش آنارشی سرمایه تعیین می گردد و ضرورت آنارشی سرمایه است که منجر به اتخاذ چنین تصمیماتی می 

است و نه بر گردد و چنین رانشی است که عنان اختیار حمایت از بنیادگرایی مذهبی در منطقه را به او جبراً واگذار نموده 

 عکس.

 و اروپا امپریالیستی کشورهای جمله از داری سرمایه متروپل کشورهای در تروتسکیتها شبه و ها "چپ" از برخی

 فریاد به رژیم اسرائیل، مطبوعشان های دولت مالی های کمک سیاست به انتقاد در که روند می پیش آنجا تا مریکاا

 بهداشتی و پزشکی های هزینه خرج آنرا ،در جهت توانمند سازی نظامی ائیلاسر دولت به مالی کمک جای به" رفرمیستی

 .دهند می سررا  "نماید کار ایجاد و جوانان برای مجانی آموزش یا و شهروندان برای داخل در

 مجذوبیت ماستمالی کردن تضادهای عمیق امپریالیسم، جز چیزی شا عملی نتیجه واقعی مفهوم یک به یگرایش چنان

 از انتقاد" رفرمیستیِ-بورژوا دیدگاه یک در تحلیل نهایی و بوده آن و همکاری با بوسی آستان امپریالیسم، رنمایدو به

 طریقی به جهان این داشتن نگه و ،(عمل در امپریالیسم و حرف در سوسیالیسم لنین بقول)امپریالیسم سوسیالیا  "امپریالیسم

 .باشد می( جهانی مپریالیستیا-داری سرمایه نظام حاکیت تحت جهان)هست که

 ،صلح مورد در": که کرد ادعا رفرمیستی بورژوآ نظریه از پیروی در کائوتسکی ،۷۲۷۱و  ۷۲۷۲، ۷۲۷۲ های سال در

 چه دیگر لنین بقول است چنین اگر. "دارند توافق( ها پاسیفیست سوسیال و سوسیالیستها اصطالح به امپریالیستها،)همه

 یک فقط ما امپریالیسم تضادهای عمق تمام ساختن آشکار و  تحلیل تجزیه جای به ماند؟ می باقی مارکسیسم از چیزی
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 و بسط به سرمایه تمایل" که. آنهاست نفی و تضادها این انگاشتن سهل به رفرمیستی "معصومانه تمایل" آن و بینیم می چیز

 .امپریالیستی قهری های شیوه بوسیله نه دگرد عملی است ممکن آمیز مسالمت دمکراسی بوسیله چیز هر از بهتر توسعه

 از دفاع با و است «ارتجاعی ایدآل» یک مالی، ی سرمایه دوران برای که «ایدآلی» از دفاع با کائوتسکی": لنین بقول

 عینی نظر از ایدآل این زیرا -نمود؛ قطع ممارکسیس با را خود پیوند «اقتصادی عوامل فشار» و «آمیز مسالمت دموکراسی»

 این از و گردد می متوجه غیرانحصاری داری سرمایه سوی به انحصاری داری سرمایه از یعنی کشاند می عقب به را ریختا

 .رفرمیستی فریب یک جز نیست چیزی رو

 یعنی آری که کنیم فرض. معناست بی هم «معنا» این و باشد داشته تواند نمی دیگری معنای کائوتسکی استدالل های

 هر ولی. داد می تکامل بیشتری سرعت با را بازرگانی و داری سرمایه انحصاری، گونه هیچ نبودن رتصو در آزاد رقابت

  آورنده وجود به که نیز سرمایه و تولید تمرکز نسبت همان به پذیرد، انجام تر سریع داری سرمایه و بازرگانی تکامل قدر

 وجود به هم آزاد رقابت درون از همانا و اند آمده ودوج به اکنون هم انحصارها اما و شود می شدیدتر ستا انحصار ی

 آزادی نفع به دلیلی تواند نمی موضوع این باز باشند نموده هم کُند را تکامل سیر اکنون انحصارها اگر حتی! اند آمده

 .نیست پذیر امکان شا بقای دیگر انحصارها آوردن وجود به از پس که باشد، رقابت

 ".یابید نمی آن در چیزی بورژوازی رفرمیسم و ارتجاع جز باز کنید رو و زیر را ائوتسکیک های استدالل هم قدر هر

 (.امپریالیسم از انتقاد -۲ بخش -داری سرمایه ی مرحله باالترین مثابه به امپریالیسم -لنین)

 طور به اشد،ب می حمله برای مریکاا امپراتوری آموز دست و هار سگیعنی  اسرائیل نقش که درک این کالم یک به

 می بین از را کند، می تعیین متحده ایاالت خارجی سیاست مجموعه اسرائیل و اِپیک گویا که ناصحیح استدالل این کامل

 ممکن اسرائیل. دارد وضعیت از (مکانیکی ماتریالیسم)ماتریالیستی غیر درک در ریشه باوری چنین. کند می خنثی و برد
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 میلیاردها بدون تواند نمی اسرائیل صهیونیست دولت که است روشن اما بزند، تشر و کند پورت و هارت و واق واق است

 .آورد دوام و داده حیات ادامه مریکاا امپرالیسم طرف از عمدتا و مالی کمک دالر

 مرد چند" فیلم در( کند می بازی آنرا نیکلسون جک که) مریکاا ارتش ارشد سرهنگ 20جیساپ چهره مانند اسرائیل

"خوب
 دانیل ستوان به دارد تالش که حالی در و است الزم ی وسیله هر از استفاده با امپراتوی به خدمت او نقش. تاس 21

 از دفاع برای که" گوید می "!کند درک و برتابد را حقیقت تواند نمی" او بگوید زدن نهیب و تشر با( کروز تام) کافی

 (۵)".نمود استفاده الزم وسیله هر از باید آزادی

 اربابیا همان  خوانده پدر به خطاب ۴۱۷۲ اوت ۴ در نتانیاهو چرا که کرد درک عمیقاً باید که است فرایند مینه در

دو  که حالی در جهان شونده استثمار و ستمدیده مردم عمومی افکار فشار تحت که( مریکاا حاکمه هیئت)اوباما خویش

 با غزه بس آتش "ظالمانه" نقض: »ادامهدر  و کرد اشاره "است تاسف باعث آنجا در خونریزی" به کرد می صحبت پهلو

 یک را اسرائیلی سرباز یک آشکار ربودن و کرد محکوم را فلسطینی جویان ستیزه توسط المللی بین جامعه میانجیگری

 در یدیترد هیچگونه": همچنین می افزاید نتانیاهو .(خبرنگاران جمع در اوباما رسمی مصاحبه از.«)خواند "وحشیانه" عمل

 هیئت)شما تحمیلی بس آتش که دیدید چون. باشند داشته "اعتماد" او به باید که و اضافه کرد  ".باشید نداشته  من باره

 (۶)."نیست مورد این در مذاکره و بس آتش اعمال خواهان حماس و ندارد کارکرد( م-مریکاا حاکمه

 و کافی دانیل ستوان بین های صحبت همان دقیقا واقعی مفهم یک به نتانیاهو و اوباما بین شده بدل و رد مکالمات

 .باشد می جیساپ
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 ای وسیله هر با که است یافته تعلیم آنچنان آن در که امپراتوری ارتش راز فیلم بخش آن در( نیکلسون جک)جیساپ

 دست هار سگ طرف از آن پیشبرد و اعمال و مریکاا امپراتوری نوین نظم برقرای برای "دمکراسی و آزادی دیوار،" از

 وجود دیوار مقابلمان در که کنیم می زندگی جهانی در ما پسرم": کند می بیان چنین را "کند دفاع"  اسرائیل آموزش

 مهمترین از یکی من تو؟ دهد؟ می انجام را کار اون کسی چه. شوند حفاظت مسلح مردان بوسیله باید دیواها آن و دارد،

. کنی می نفرین را دریایی تفنگداران و کنی می گریه سانتیاگو برای تو. کنی درک آنرا انیبتو تو که دارم، را ها مسئولیت

 می من که را آنچه تونی نمی که درگیری تفنن اون با آنچنان تو. کنی استفاده تونی می( تفنن)تجملی چیز اون از تو بله

 من، وجود و. شد دیگران زندگی نجات باعث الًاحتما است، انگیز غم بسیار حالیکه در سانتیاگو، مرگ که: بفهمی دونم

 که ییها جشن در عمیقاً چون. نیستی حقیقت دنبال تو. شود می زندگی نجات موجب اما است غریب و عجیب تو برای

   (۵)".بدهید قرار دیوار جلو منو خواهید می شما کنی، نمی ها صحبت این از داری حضور

 

  لسطینف مسئله و حماس ،"صلح" مرگبار روند

 وحشت به عمیقاً را مریکاا امپریالیسم و اسرائیل کرد، فوران ۷۲۲۱ سالهای اواخر در که فلسطین انتفاضه جنبش

 "صلح روند" یک اصطالح به اسرائیل و متحده ایاالت خونین، آشکار سرکوب بر عالوه. درآورد شان لرزه به و انداخت

 به": که مفهوم این به است، بوده "کشور دو حل راه" مریکاا هحاکم هیئت استراتژی کلیدی بخش. نمودند آغازرا 

 نوار و باختری نوار در کوچک کشور یک مقابل در مقاومت، به دادن پایان و فلسطین طرف از اسرائیل "شناختن رسمیت

 .است کرده موافقت طرح این با واقع در  22فلسطین بخش آزادی سازمان و عرفات یاسر ۷۲۲۱ اواخر از. غزه
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 اساس بر. شود داده فلسطینی مستقل واقعاً دولت یک تاسیس ی اجازه که ندارند نظر در هرگز اسرائیل و متحده یاالتا

 خودگردان دولت به را غربی نوار از درصد ۲۱ حدود در اسرائیل شد، آغاز ۷۲۲۳ سال در که اسلو "صلح روند" طرح

 تاریخی سرزمین کل از درصد ۷۱ حدود در تنها فلسطین انخودگرد دولت قلمرو این اما. است نموده منتقل 23فلسطین

 محاصره در و کنترل تحت که باشد می ای شده( متصل غیر)جدا هم از های زمین کوچک قطعات شامل و است فلسطین

 همه و همه دریا، و همسایه کشورهای به آمد و رفت و دسترسی و آب، کلیدی منابع اصلی، های جاده. است اسرائیل

، اسرائیل از خارج در ای که فلسطینی آواره میلیون چهار برای حقی هیچ اسلو نامه توافق و. شود می کنترل سرائیلا توسط

 شامل تنها "است قرار" "اسلو صلح" دیگر عبارت به. است نگرفته نظر در کنند، می زندگی غزه نوار یا غربی نوار  و در

 سال تا ۷۲۲۳) "صلح روند" های سال طول در! هستند اسرائیل گروگان رد غزه نوار و غربی نوار در که باشد فلسطینیانی

 .شد برابر دو غربی کرانه در اسرائیل مهاجران تعداد ،(۴۱۱۱

( کنون تا و)۴۱۱۱ سال از پس و نهادند کنار یکباره به را "صلح روند" این اسرائیل و متحده ایاالت حاکمه هئیت

 حال در و برابر چند اسرائیل سازی شهرک که حال عین در. اند نموده دنبال را نشدنی مهار و گسیخته لجام تاکتیک

 آپارتاید دیوار ؛دنکن می محافظت و حمایت زمین تصرف و تهاجم از اسرائیل نیروهای و است؛ شده صدها بر بالغ حاضر

 .ندنمود بنا را غربی نوار در ۴۱۱۴ سال در متر، ۳ عرض و متر ۲ ارتفاع با ،(مایل ۲۱۱)کیلومتر  ۱۲۲ طول به را

 دیوار طریق از فلسطین مردم محاصره کنار در  و است نداشته پایان نقطه هیچگاه فلسطین مردمستم روا شده بر 

 مجلس انتخابات در حماس پیروزی به استناد با متحده ایاالت و اروپا مپریالیستیا بزرگ های قدرت اسرائیل، آپارتاید

. شدند فلسطین خودگردان دولت به کمک کردن محدود یا و قطع خواهان ۴۱۱۱ لسا اوایل در فلسطین قانونگذاری

 فلسطینی از نیمی از بیش. است کرده وارد فلسطین مردم بر را ارتخس رینتبیش ای اقتصادی تحریم و اختناق چنین اجرای
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 جهانی بهداشت سازمان. کنند می زندگی روز در دالر ۴ المللی بین فقر خط زیر در اکنون غزه نوار و غربی کرانه در ها

 هایی درمانگاه و ها بیمارستان با است، شده روبرو و بهداشتی بحران یک با که داد هشدار متحد ملل سازمان به وابسته

 .ندارند اختیار در را حیاتی نیازهای دیگر و سوخت و دارو که است مواجه

 برابر در مخالف نیروی یک عنوان به حماس اسالمی یبنیادگرا گروه رشد ترویج به بارها اسرائیل ۷۲۲۱ اواخر از

 به اش، ارتجاعی ایدئولوژی با حماس،. نمود اقدام فلسطینی های گروه میان در درگیری به زدن دامن و سکوالر نیروهای

 کنند یم تالش( اسرائیل و مریکاا)آنها باشد، می اسرائیل و مریکاا حاکمه هیئت برای گزینه ترین مناسب و بهترین نوعی

 بکشند تصویر به باشند، می اندیش تاریک مذهبی حکومتهای با تقابل در که مدرنی های دموکراسی عنوان به را خود که

 پیروزی از اسرائیل و مریکاا دولت. بنا نموده شده استدر حالی که ایدئولوژی صهیونیسم مبتنی بر افکار پوسیده مذهبی 

 را شان حمالت و اند کرده استفاده فلسطین مردم علیه خشونت تشدید توجیه برای فلسطین انتخابات آخرین در حماس

 کشورهای در روشنفکر افراد توجه باید حرکتی چنین. برند می پیش به "ترور با جنگ" کلی منطق همان توجیهات تحت

 خود خانه از بتا به ساکنا باید آنها که برانگیزاند کنند را مخالفت مذهبی بنیادگرای های حکومت با خواهند می که غربی

 مسیحی فاشیست مذهبی بنیادگرایان به عمیقاً تاکنون ۴۱۱۷  سپتامبر ۷۷ از بعد از مریکاا جمهور رئیس: چون کنند شروع

 را مریکاا های امپریالیست حاکمه هیئت از جناح یک مسیحی مذهبی های فاشیست کنون تا سال همان از و است، متصل

 .دهد می تشکیل

 

 



 ت هافاشیسم: ضمیر خودآگاه صهیونیس

 

[37] 
 

  حماس رهبری در تضاد

. است کرده بلند سر "اسرائیل با صلح" به برخورد در تضادهایی حماس رهبری مقامات میان در که است سال ۴ مدت

 توافق ،پرسی همه یک در ها فلسطینی اکثریت اگر": که است گفته غزه نوار در حماس دولت وزیر نخست هنیه، اسماعیل

 .پذیرفت خواهد را آن نیز حماس جنبش د،بپذیرن را اسرائیل و عباس محمود میان صلح

 ملت اکثریت پذیرش مورد که را رفراندومی نتیجه حماس: »گفت غزه شهر در سابقه کم خبری نشست یک در او

 ۴ با برابر ۷۳۲۲ دی ۷۷.« )کرد خواهد قبول باشد، تضاد در حماس اولیه اصول و ها آرمان با اگر حتی باشد، فلسطینی

 (۴۱۷۱ دسامبر

 سراسر از پرسی همه در که دانست آن به مشروط را کشور این با صلح به رسیدن و اسرائیل با سازش هنیه چند هر

 غزه، های فلسطینی همه یرأ پرسی، همه در که کرد تاکید و باشد، اکثریت حمایت مورد اندیشه این جهان، های فلسطینی

 .شود اظلح باید جهان سراسر در پراکنده های فلسطینی و باختری کرانه

 آن نیز حماس شود، پذیرفته ۷۲۱۱ سال مرزهای در فلسطین کشور استقالل پرسی، همه در اگر که گفت همچنین وی

 .پذیرفت خواهد را

 که حالی در دارند اسرائیل موجودیت با آمدن کنار به نسبت تری مالیم های دیدگاه فلسطینی اراضی در حماس سران

 در «اسلحه گرفتن دست به» لزوم بر دوباره و تازگی به سوریه، در حماس دیگر هبرر دو ابومرزوق، موسی و مشعل خالد

 .گفتند سخن اسرائیل برابر
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 به فادارو ملی تشکیالت» برپایی اعالم نشست در (۴۱۷۱همان روزها) در حماس، سیاسی دفتر رییس مشعل، خالد 

 .گفت سخن کند، عدول آنها از نباید گاههیچ فلسطینی هیچ که «اصل پنج» بر دمشق در «فلسطینی اساسی اصول

 تمامی اعاده: قراراست این از مشعل سوی از شده بیان «اصل پنج» که داد گزارش ۴۱۷۱نوامبر ۴۱ رویترز خبرگزاری

 تنها مقاومت است، فلسطین پایتخت المقدس بیت ندارد، جایی فلسطین ارض بخش هیچ در اسرائیل فلسطین، اراضی

 اسالمی کشورهای و عرب ملل از بخشی فلسطین کشورمستقل و است فلسطین آزادی برای ها ینیفلسط راهبردی راهکار

 .است

 اساسنامه این. دارد تاکید «دریا تا رود» از فلسطین کشور برپایی و اسرائیل نابودی بر ،۷۲۲۲ سال از حماس اساسنامه

 .داند می «اشغالگر» عنوان هب اسرائیل، برابر در «مسلحانه مقاومت» را خواسته این تحقق راهکار

 اردن رود تا مدیترانه دریای ساحل از باید فلسطین موعود کشور مساحت که است این «دریا تا رود» از حماس منظور

 .برقرارباشد دیگری سیاسی موجودیت نباید سرزمین این از بخشی هیچ در که مفهوم بدین برگیرد؛ در را

 احتمال از اخیر سال سه در غربی های رسانه با ها مصاحبه برخی در نیز مشعل خالد این، وجود با

 افکار به خطاب بعداً که هرچند است، گفته سخن ۱۳۶۱ سال مرزهای در فلسطین کشور پذیرش

 .است شده نظری چنین بیان منکر عربی و فلسطینی

لنی در بنابراین یکی از دالیل اسرائیل صهیونیستی در ادامه جنگ و خونریزی و اعمال شقاوت ع

کشتار مردم غیر نظامی و بخصوی زنان و کودکان در ن.ار غزه فشار بر حماس، تشدید تضاده های 

 کردن اش می باشد.   "نرم"درونی آن و 
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 چیست؟ گرو در فلسطین ی آینده

 و نیست، موجود آمیزی مسالمت حل راه هیچ شود می روا فلسطین مردم بر که ستمی رفع برای: آنکه خالصه بطور

 جنگ طریق از تنها بزرگ تحوالت. شود نمی یافت خاورمیانه نقشه مجدد ترسیم برای هم زیآمی مسالمت شیوه یچه

 استثمار و ستم از جدیدی دور و منطقه در نوین بندی صف به که امپریالیستی ارتجاعی جنگ یا: هستند یافتنی دست

 از بیش. امپریالیستی نظم تمامی پیچیدن درهم و فلسطین یرهای اسرائیل، بردن ازبین برای انقالبی جنگ یا شود، منتهی

، می اند آورده فلسطین مردم سر به منطقه مرتجع نیروهای سایر و صیهونیسم امپریالیسم، که فالکتی و کشتار از دهه شش

 عظیم خدمات ارائه و پیروزی به نیل برای الفتح و حماس گذاردن سر پشت با فلسطین انقالبی مبارزه مادی پایه و ،گذرد

 بلند گامهای برداشتن در قاطعیت و انقالبی دیدگاه به دستیابی زمان اکنون. یافت خواهد تحکیم یجهان انقالبی جنبش به

 ."کوچک دولت" چون ای وانقیادطلبانه جبونانه طرحهای نه است، پیش به

 دست فلسطین خلق از منفعالنه حمایت زا باید انقالبی مائوئیستهای بویژه و جهان انقالبی کمونیستهای ،دیگر طرف از

 در کمونیستی انقالبی جنبش یک ساختن برپا برای خویش فعالیت از بخشی عنوان به فلسطین از فعاالنه حمایت  و کشیده

 سرنگونی برای جهانی پرولتاریایی انقالبات حلقه از بخشی عنوان به و انترناسیونالیستی گیری جهت با خویش کشورهای

 امپریالیستی-داری سرمایه نظام با فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی اقتصادی، مناسبات کلیه قطع و محلی جاعیارت طبقات

 عنوان به را درازمدت جنگ بتوانند پرولتاریا پیشتاز ستاد آوردن بوجود با و. بپردازند (مریکاا امپریالیسم رهبری به)جهانی

 .نمایند تثبیت طینفلس انقالب و جهانی تاانقالب به خدمت برای کانونی

 چنین - نابودی سرانجام و. ..شکست بازهم ،گری فتنه هم باز شکست، ،گری فتنه: »گفت دون مائوتسه که همانگونه

 مبارزه،. ..کرد نخواهند عمل منطق این خالف هرگز آنها. خلق امر به نسبت جهان مرتجعین کلیه و امپریالیستها منطق است
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 خالف جهت در هرگز نیز خلق و خلق، منطق است چنین ـ پیروزی تا قسم همین به و ناکامی، بازهم مبارزه، بازهم ناکامی،

 (۱).«برداشت نخواهد گام منطق این

    

 عظیمی برهان

    ۴۱۰۲, اوت ۰/  ۰۱۳۱, مرداد ۰۱

 

 

 توضیحات و لینک نقل قول ها 

 

   * http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/15326#.U-PCVJtO4iT 

** http://www.globalresearch.ca/israeli-lawmakers-call-for-genocide-of-palestinians-gets-

thousands-of-facebook-likes/5390230 

 مصر دولت به کمکها تقسیم مورد در فاکتهائی -۷

 مصر به( شورش ضد اینیروه و پلیس ارتش،) نظامی نیروهای تقویت برای دالر بیلیون سه دهم یزمم یک آمریکا ،دو هزار و ده در -الف

 .داد

 .یافت اختصاص مصر به آمریکا اقتصادی کمکهای به میلیون ۴۲۱ ،دو هزار و دهسال  در -ب

 ماشین اختیار در نظامی و آموزش ،)!(مصر-آمریکا نظامی مدت دراز همکاریهای تقویت خرج دیگر دالر میلیون ، ۷.۲ ،۴۱۷۱سال  در -پ

 . گرفت قرار مصر( سرکوب)پلیسی -نظامی

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/15326#.U-PCVJtO4iT
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/15326#.U-PCVJtO4iT
http://www.globalresearch.ca/israeli-lawmakers-call-for-genocide-of-palestinians-gets-thousands-of-facebook-likes/5390230
http://www.globalresearch.ca/israeli-lawmakers-call-for-genocide-of-palestinians-gets-thousands-of-facebook-likes/5390230
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 . کند می دالر دریافت میلیونها ارزش به نظامی آالت ماشین ساله هر( آمریکا دفاع وزارت) پنتاگون سوی از همچنین مصر -ت

 است. فرستاده آمریکا نمایندگان کنگره به تایید برای را مصر به دولت اقتصادی-نظامی کمکهای مقدار همان اوباما ،۴۱۷۷ سال در -ج

سپتامبر  ۷۱)"کمپ دیوید"یک سال بعد از امضا قرار داد  تقریباً ۷۲۱۲به مصر پاداشتی بود که از سال  مریکامه اهای مالی هیئت حاککمک 

 کمپ توافق". شناخت رسمیت به را اسرائیل متجاوز مصر، رژیم مستبد جمهور رئیس سادات انور توافق این ( اختصاص داده شد. طبق۷۲۱۲

 رئیس- کارتر جیمی میان پنهانی مذاکرات هفته ۴ تقریباً از پس و. بود منطقه در متجاوز اسرائیل لتدو تثبیت برای آمریکا برنامه "دیوید

 .رسید امضا به سفید کاخ در وزیراسرائیل نخست بگین مناخیم و سادات انور -آمریکا وقت جمهور

 چنین است: -۴۱۷۲ه ژوئی ۴۱-لینک انگلیسی مصاحبه ولف بلیتزر خبرنگار سی ان ان با بنیامین نتانیاهو -۴

-support-i-itzerbl-wolf-cnns-to-http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2014/07/20/netanyahu

situation-insane-this-stop-to-necessary-is-action-whatever-taking/ 

۳- -iron-israel-225m-approve-rush-republicans-ratshttps://uk.news.yahoo.com/democ

163721185.html#Tbxm1Sn-dome 

 لینک فارسی بی بی سی در همین مورد چنین است:

8/140802_l45_us_iron_dome_funding.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/0 

در اوایل   روچیلد نام خانواده ی یهودی نزول خوار و صیهونیست است که توسط جد و نصب خویش آقای مایر امسچلد روچیلد -۲

 یهودیان، ای قبلیخانواده ه از بسیاری خالف بر. نمود تاسیس ۷۱۱۱ در را خود بانکی کار و فرانکفورت کسب شهر جامعه معدنی نوین در

در اتریش، آیتالیا،  خود پسر پنج از المللی بین بانکی خانواده تخصیص دهد، و در ادامه یک بیسابقه ای را خود توانست با ثروت روچیلد

 .نماید فرانسه و انگلستان، تاسیس

http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2014/07/20/netanyahu-to-cnns-wolf-blitzer-i-support-taking-whatever-action-is-necessary-to-stop-this-insane-situation/
http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2014/07/20/netanyahu-to-cnns-wolf-blitzer-i-support-taking-whatever-action-is-necessary-to-stop-this-insane-situation/
https://uk.news.yahoo.com/democrats-republicans-rush-approve-225m-israel-iron-dome-163721185.html#Tbxm1Sn
https://uk.news.yahoo.com/democrats-republicans-rush-approve-225m-israel-iron-dome-163721185.html#Tbxm1Sn
https://uk.news.yahoo.com/democrats-republicans-rush-approve-225m-israel-iron-dome-163721185.html#Tbxm1Sn
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/08/140802_l45_us_iron_dome_funding.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/08/140802_l45_us_iron_dome_funding.shtml
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 عنوان به همچنین و جهان در شخصی ثروت بزرگترین روچیلد خانواده بود، قدرت مالی خود اوج در که زمانی ،۷۲ قرن طول در

به خاطر اینکه در میان صدها نفر از نوه و نتیجهاشی  خانواده هر چند ثروت. شده بود برخوردار مدرن جهان تاریخ در ثروت بزرگترین

 . گذاشت تقسیم شد رو به کاهش

 رشته از متنوعی جود در حال حاضر در طیفبا این و است، شده شناخته کمتر مراتب به ۷۲نسبت به قرن  روچیلد کار و کسب امروز،    

 .خیریه کماکان وجود دارد های سازمان و شراب، مخلوط، کشاورزی انرژی، معدن، مالی، امور جمله از ها

را در  بالفور عالمیه روچیلد بارون روچیلد، نسل دوم  والتر ۷۲۷۱ سال در بودند، صهیونیسم حامیان از از خانواده روچیلد بسیاری    

 ۷۲۱۱او از سال  .ترغیب نمود فلسطین دولت و سرزمینی برای یهودیان در  استقرار را به بریتانیا و دولت صهیونیستی قرائت نمود، راسیونفد

 کمک مالی می نمود. "اتحاد جهانی اسرائیلی"فرانک در سال به  ۲۱۱۱۱۱به بعد 

مالی و سیاسی زیادی که در دولت های اروپایی داشت به دامن زدن طرفداران تئوری توطعه معتقدند که این خانواده به علت نفوذ     

جنگ برای اینکه هزینه مالی جنگ ها و بعد از اتمام جنگ هزینه بازسازی کشورها را در قبال نرخ سود کالن از بابت پرداهت وام ها، در 

 پنهان دول را تشویق به جنگ با دول می نموده است. 

 ئوری توطعه، خانواده صیهونیستی روچیلد با تئوری توطعه ارتباط دارد. برای همین از دید موافقین ت

 برای دیدن آن بخش از فیلم و مکالمه بین آن دو به کلیپ و لینک زیر مراجعه کنید:  -۲

You Can't Handle the Truth! - A Few Good Men (7/8) Movie CLIP (1992) HD 

https://www.youtube.com/watch?v=9FnO3igOkOk 

 برای آشنائی با مواضع سخنران دولت آمریکا)اوباما( و همچنین پاسخ نتانیاهو به لینک اینگلیسی زیر مراجعه کنید: -۱

24806177-outrageous-israeli-abduction-http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/us 

 ۲۴۲، صفحه ۲( منتخب آثار، جلد ۷۲۲۲مائو، پندارهای واهی خود را بدور افکنید، و برای مبارزه آماده باشید. )اوت  -۱

 

https://www.youtube.com/watch?v=9FnO3igOkOk
https://www.youtube.com/watch?v=9FnO3igOkOk
http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/us-abduction-israeli-outrageous-24806177
http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/us-abduction-israeli-outrageous-24806177
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 های تاریخی مربوط به جنگ فلسطینیان عکسبرخی از 

 

 

 

 

۱۳۱۴ - اهلل رام در روستایی خانواده یک از عکسی  

 



 نوشته: برهان عظیمی

[44] 
 

 

 

و منطقه عربی  تقسیم فلسطین به دو بخش صهیونیستیایده شهر بود که  این در . ۱۳۱۴آوریل ۱۵ایتالیا -ریمو شهر سان

 ،(جرج لوید دیوید)بریتانیاان وزیر نخست ()اجالس. در این نشستپایه ریزی شد فلسطیندر سرزمین تاریخی 

  ، شرکت داشتند.(ماتسوییک. )ر ژاپن سفی و نیتی( فرانچسکو)اایتالیمیلراند(، نخست وزیر  لکساندرا)فرانسه

تائید  ۱۳۱۱ژوئیه  ۱۴ در "ملل جامعه شورای" توسط نهایت در فلسطینتقسیم  به توجه با آن اجالس های گیری تصمیم

 شد.
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  ۱۳۱۱-۱۳۴۸ انگلستان )استعمار(ی الحمایه تحتفلسطین 
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 ۱۳۱۱-۱۳۴۸ و آغاز استعمار فلسطین قرار گرفتن انگلستانقیمومت تحت 
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انگلستان)استعمار( ی الحمایه تحتفلسطین   ۱۳۴۸-۱۳۱۱  

 

 

 

 

 

 

 

 

مهاجرت یهودیان به 

سرزمین تاریخی 

عکس متعلق  .فلسطین

یعنی  به یک قرن پیش

ر اوایل جنگ جهانی د

 .اول است
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 عرب بخش آزادی ارتش

 

 بخش آزادی ارتش

در  ۱۳۴۸جنگ  در عرب

سوخته و  کنار کامیون

مهمات تصرف شده 

شبه و یهونیستی صگروه 

در جاده نظامی هگانا 

طرف بیت ه که بای 

 المقدس منتهی می شود.

 

 ۱تا  ۱۳۴۱نوامبر  ۱۴آغاز جنگ از 

بعد از اینکه سازمان  ۱۳۴۸آوریل 

ملل قطعنامه پارتیشن )تجزیه( 

ای اسرائیل زفلسطین به دو بخش مج

 و منطقه عربی را صادر نمود. 
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 سربازان اسرائیلی در کاتمون، بیت المقدس

 

 

 

 

 ۱۳۴۸-۱۳۴۱ جنگ

 اول مرحله ،فلسیطن

 معروف به جنگ از

 برای متحد ملل سازمان عمومی غاز جنگ بالفاصله بعد از رای مجمعآ .بود ۱۳۴۸ سال

 بر بریتانیا قیمومیت که هنگامی بود.  ۱۳۴۱ نوامبر ۱۴در  )پارتیشن( فلسطین تقسیم طرح

اسرائیل از  دولت تأسیس اعالمیه با و رسید، پایان به۱۳۴۸ سال مه ۱۴ روز در فلسطین

برای  سوریه و شامل مصر، اردن، عراق عربی اطراف کشورهای طرف صیهونیست ها،

 یهودی شهرک چند و اسرائیلی به نیروهای فلسطین بالفاصله کردن تقسیم اجباری متوقف

 .شد اسرائیل و اعراب ۱۳۴۸ جنگ به معروف آن از پس درگیری ینا. نشین حمله کردند
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ت( روز اعالم استقالل دولت روز نکبنکبا=) ۱۳۴۸وارگان فلسطینی در روز نبکا آ

 ۱۳۴۸ مه ۱۴ با هونیست اسرائیل برابرص

نفر از فلسطینیان اوره و  هفتاد هزاربیش از  ۱۳۴۸تا ژانویه  ۱۳۴۱از دسامبر 

 .داشت ادامه هفته ۱ و ماه ۵ مدت به جنگ این مجبور به مهرجرت شدند.
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 نقشه نوار غزه

کنند و  زندگی میدر نوار غزه هزار نفر  ۸۴۴میلیون و  ۱بیش از  ۱۴۱۴در سال 

 .هستند سطینیفل تماماً
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 .۱۳۶۳رود اردن،  برای آزادی فلسطین در ارتفاعات شرقخلق اعضای جبهه 

چکسلواکی، مسلسل دستی کارل گوستاو، و  ۵۸-زد کالشنیکف، وی های تفنگ

 .شود دیده میچریک ها دی در دست  مسلسل آرپی
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 برای آزادی فلسطین در حال تنظیف خلق جبهه چریک

 ۱۳۶۳ اردن،. خود شنیکفکالاسلحۀ 
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 جنبش انتفاضه اول
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