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 صهیونیسم و خلق فلسطین

 

 غزه پرسیدند   اگر از تو درباره
 بگو به آنها 

 در آنجا شهیدی است 
 که شهیدی را حمل می کند 

 و شهیدی 

 از وی عکس میگیرد 
 و شهیدی 

 او را بدرقه می کند 
 ( 1) و شهیدی بر وی نماز می خواند

 ی محمود درویش شاعر و نویسنده فلسط
 

   حمزه.......کرد امروز ما برای کشته شدن  برای کشته شدن پدرش گریه میساله دیروز  11( حمزه ناصر  1)

  
به خاک    خانه و کاشانه آنها که منجربمباران وحشیانه    به توده های فلسطینی و  حمالت اخیر ارتش جنایتکار اسرائیل

تاریخ سراسر کشتار و  ، صفحه خونین دیگری بر  گشت  فلسطینو کودکان و مردمان بی دفاع    و خون کشیدن زنان
 بر علیه مردم فلسطین افزود.و حامیان صهیونیستش  امپریالیست  و اربابان دولت اسرائیل جنایت

 

های بی گناه    دلیل تهاجم و کشتار انسان  دولت صهیونیستی اسرائیل در ادامه جنایات و کشتارهای ددمنشانه اش،
وابسته به رژیم    که آنها را-  اسالمی  گر جریانات ارتجاعیدر نوار غزه را "موشک پرانی" گروه حماس و دی اخیر خود  

داندجمهوری اسالمی   اما    -می  کرد.  دولت  اعالم  کهاین  نگفت  کاشانه زحمتکشان غیر   اوال  و  خانه  کردن  بمباران 
امر  این    و ثانیا  دارداسالمی    ادعای مبارزه با گروه ضد انقالبی حماس و دیگر جریانات   به  ارتباطیچه  نظامی در غزه  

که   است  انکار  قابل  های ضد  غیر  ادامه سیاست  در  اسرائیل  ارتش سرکوبگر  اخیر  وحشیانه  نسل  مردمیحمله   ،
آن را    موشک پرانی حماس   صورت گرفت که باکشی و باز پس گیری خانه و کاشانه توده های زحمتکش فلسطین  

   توجیه نمود.

 
بار از  این  تعدادی  راندن  بیرون  از  های  خانواده    نیز  جرّاه  محلفلسطینی  دادن  در  ح  شیخ  اسکان  و  المقدس  بیت 

مهاجران اسرائیلی به جای آنها دلیل اصلی حمله ددمنشانه آنان به فلسطینی های تحت ستم در نوار غزه بود که  
باشد. مقامات اسرائیلی مدعی آنند که    میاردن    دولت  بین اسرائیل و1956این تصمیم مغایر با قرارداد سال  خود  

آنها  فلسطینیزمین هائی که   باشد که در قرن    ساخته اند، متعلق به یهودیانی می  ها خانه های خود را بر روی 

اند.  زمین ها  نوزدهم آن سازمان ملل در اختیار این  ها توسط  زمین  آن    ،در حالی که در مشاجرات پیشین  را خریده 
دولت صهیونیستی اسرائیل    در شرایطی مطرح می شود که  ادعااست. از سوی دیگر این  شده  خانواده ها قرار داده  

جنایتکار  ه  ب های  امپریالیست  حمایت  با  و  فلسطین  مردم  کشتار  و  جنگ  از  زور  که سرزمین    70بیش  است  سال 
جنایتی که   ،خود کرده است  و خانه و کاشانه  سرزمین   ترکا مجبور به  و مردم فلسطین رفلسطین را اشغال نموده  

 کشورهای دیگر شود.امروز به عنوان یک ملت بدون سرزمین آواره  سبب شده ملت فلسطین 

 
وسیله امپریالیسم انگلیس نوشته شد و "آژانس یهود" تشکیل گردید،  ه  ب  "بالفور که "اعالمیه    زمانیاز نظر تاریخی  

با یهودیان  به فلسطین    مهاجرت  قانونی  امر    .تشدید شدپوشش  این  و مخالفت های  به طور منطقی  اعتراضات  با 
اعتراضات به شکل مسالمت    آن  و با این که  مسیحی مواجه گردیدچه  و    چه مسلمان بودندشدید ساکنین فلسطین  

سربازان انگلیس و صهیونیست ها با    1929در تابستان سال  علیه سیاست های انگلستان صورت می گرفت،  آمیز  
نفر از فلسطینی ها را قتل عام و صدها نفر را زخمی و    350و بیش از    کرده  تیراندازیبه معترضین  گلوله های جنگی  

 های قرون وسطایی خود کردند.  شماری را دستگیر و روانه زندان تعداد بی

 
مریکا و صهیونیست ها از سراسر  به خصوص امپریالیسم آانگلیس و    م لیسبعد از جنگ جهانی دوم با تشویق امپریا

در   گرفت.  بخود  بیشتری  سرعت  فلسطین  به  یهودیان  مهاجرت  و    1948آپریل    9جهان  تروریستی  سازمان 
حمله    "دیریاسین"به روستای    -یکی از مسئولین سابق دولت اسرائیل-  نژادپرست"ایرگون" به رهبری مناخیم بگین 



از    کرده بیش  از  250و  عام    نفر  قثل  را  روستا  این  از  نمودندساکنان  نیمی  و   قربانیان  که  زنان  از  فجیع  جنایت  این 
آنها را مجبور به ترک  این جنایت به قصد ایجاد وحشت در میان مردم فلسطین صورت گرفت تا  ند.  کودکان بی گناه بود 

  4آپریل تا روز اعالم موجودیت رژیم اشغالگر اسرائیل یعنی    9از روز    بکند. با انجام چنین جنایت هائیسرزمین خود  
 فلسطین به کشورهای عربی گریختند. سرزمین نفر از ساکنان  هزار 300بیش از   1948مه 

 

  " عکا ژوئن" (  1953در سال )  "ایکریت "از کشتارهای دسته جمعی دیگر اسرائیلی ها در فلسطین میتوان از کشتار  
مریکا و انگلیس  آت فجیع و ضد بشری امپریالیست های  امامی این جنایتکه در    ( نام برد1963)  " کفرقاسم"(  1956)

های یاد شده حدود    بعد از کشتارهای سال  اختند.دپرحمایت و پشتیبانی از دولت صهیونیستی اسرائیل    وسیعا به
از مجموع یک میلیون آنان در  غنهصدهزار فلسطینی ساکن مناطق اش   و  یک میلیون فلسطینی  آواره گردیدند.  الی، 

 نوار غزه، اردن، لبنان، سوریه، مصر، عراق در کمپ های پناهندگی اسکان داده شدند.  
 

بلکه بخش    خاک فلسطین نه تنها  در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل دولت صهیونیستی اسرائیل    1967در سال  

از    "الکرامه "به رغم این پیروزی در نبرد    البتهبه اشغال خود در آورد.    نیز  را  ای عربیهائی از سرزمین های کشوره
شکستی که به رسوائی بزرگی برای تبلیغات دولت اسرائیل    ی جنگنده فلسطینی شکست سختی خورد، نیرو ها

بدل شد.   تمبنی بر شکس اسرائیل  ارتش  بودن  در    ناپذیر  الفتح  نب  1964از تشکیل  پیروزی  در  و سپس  الکرامه  رد 
های فلسطنی گسترش یافتند و سازمان هایی مانند"سازمان آزادیبخش فلسطین" و "جبهه  تدریج سازمان به  1967

 ها گردید. هزاران جوان عرب به این سازمانخلق برای آزادی فلسطین" بوجود آمد و باعث پیوستن 

 
اسرائیل، دولت  علیه  مبارزه  گسترش  با  امری  بنابراین  نیکسون" امپریالیسم  "دکترین  طرح  با  ها  صهیونیست  و      کا 

را به جنگ عرب  عرب از مرتجعین عرب مانند ملک    ها  انقالبی فلسطین  دادن جنبش  برای شکست  و  ها کشاندن 
های چهره  از  یکی  اردن،  سابق  پادشاه  ملک  مطلوب    حسین  کردند.  استفاده  نیکسون"  "دکترین  طرح  برای  شان 

و  ارتش    باحسین   آمریکا  از سوی  اردوگاهتجهیز شده  به محاصره  امریکایی  و پشتیبانی مستشاران  های   با کمک 
در طی دو روز کشتار و جنایت ضد بشری بوسیله ارتش اردن، بیش از    و  . در جریان این محاصرهفلسطینی دست زد

توان    فلسطین میدشمنان مردم  کارانه  هزار نفر از نیروهای مبارز و آواره را به قتل رساند. از دیگر کشتارهای جنایت  5

اردوگاه و شتیال"های    به کشتار  لبنان    "صبرا  فاالنژهای  توسط  اسرائیل که  ارتش  حمایت  با  داد  و  کرد. رخ  اشاره   ،  
به آن یورش برده و   "صبرا و شتیال "با محاصره کامل اردوگاه پناهندگان    1982سپتامبر    16فاالنژهای لبنان در عصر روز  

نفر از آوارگان فلسطینی و لبنانی را به قتل    3500سپتامبر به وحشیانه ترین شکل، بیش از    18نبه  تا صبح روز ش
 د. رساندن

 

  این کشتارها حتی در شب  کردند.  ساکنان اردو گاه هاها شروع به قتل عام  ه  مزدوران فاالنژ پس از رسیدن به اردوگا
اردوگاه توسط اسرائیلی ها ادام  آنان به زور وارد خانه های مردم می شدند و    .ه داشتنیز با روشن کردن محوطه 

بستند رگبار می  به  را  خواب  در  های  مورد    .فلسطینی  این  عبدالطیف"  در  زین  این  "وجنات  بدربردگان  جان  از  یکی 
روز جمعه به بیمارستان غزه پناه بردم و آنها صبح شنبه ما را محاصره کردند و فلسطینی ها را که  "می گوید:  جنایت  

شامل زنان و کودکان نیز می شدند از دیگران جدا کرده و به یک ورزشگاه بردند و در چاله هایی که بر اثر بمباران حفر  

شده بود، انداخنه و گفتند، همه دراز بکشند سپس بر روی همه آتش گشودند و در آخر با سه بولدوزر بر روی آنها 
 . "چه زنده و چه مرده خاک ریختند

 
  197۶اوت    12ایاتی که درحق مردم فلسطین صورت گرفته کشتار دست جمعی فلسطینیان در تاریخ  یکی دیگر از جن

آن   جریان  در  که  بود  اسرائیل  به  وابسته  فاالنژ  به دست مسیحیان  لبنان  در  زعتر  تل  فلسطینی    3000تا    1500در 
 کشته شدند. 

 

است که به ایدئولوژی رسمی    رتجاعیو ا  آری واقعیت این است که صهیونیسم یک جریان ناسیونالیستی متعصب
یهود می بورژوازی  به  متعلق  و  است  گردیده  بدل  اسرائیل  تجاوزگر  جریانباشد.    دولت  دراز  این  که طی سالیان    ی 

تحریک کردن احساسات ناسیونالیستی و تعصب های ملی زیر پرچم صهیونیسم با  اهداف خود را  شاهد آن هستیم  
  .به حربه ای در خدمت محافل ارتجاعی  و امپریالیستی تبدیل گردیده است داده و  قرار    مبارزه علیه نیروهای مترقی

اند کرده  ادغام  امپریالیستی  کشورهای  دیگر  و  امریکا  انحصاری  محافل  با  را  یهود  بورژوازی  ها،          . صهیونیست 

صهیونیسم    قدرت از  امپریالیستی  کمونیسم میهای  ضد  و  طلبانه  جنگ  آن شوینیسم  اصلی  محتوای  شد با  که 
این    برده و می برند.بخش و ضد سوسیالیسم سود فراوانی    در توطئه های ضد ملی، ضد جنبش های آزادیتاکنون  

فلسطین توسط صهیونیست ها و  سرزمین  تاریخ جنایات و اشغال  واقعیت ها که به طور خالصه به آنها اشاره شد  
 باشد.  اربابان امپریالیستی اشان بر علیه خلق فلسطین می

 
فلسطین   گناه  بی  مردم  کشتار  و  غزه  به  اسرائیل  کنونی  گذشتهچهم حمالت  و    ون  سرکوبگر  نیروی  یک  تهاجم 

به همین دلیل هم دولت اسرائیل خود بارزترین جلوه ارتجاع   .باشد  اشغالگر به مردم فلسطین و نسل کشی آنان می



و می بوده  منطقه  تحت ستم  مردم  و سرکوب  امنیت  تهدید  منبع  بزرگترین  اشغالگر  باشد.    و  و  جنایتکار  دولت  این 
سیاست  با دست باز  بتواند  تا  است  پشتیبانی شده  مریکا  آ امپریالیسم    ها و به خصوص  امپریالیستهمواره توسط  

 . پیش ببرد کل توده های تحت ستم منطقه خاورمیانه ومردم فلسطین علیه های ارتجاعی خود را 
 

می است که خود دولت اسرائیل در بوجود آوردن آن به عنوان  شکی نیست که حماس هم یک نیروی ارتجاعی اسال 

یاسر عرفات و سازمان آزادیبخش    در زمانی کهنیرویی در مقابل "حکومت خود گردان فلسطین" در غزه و نوار عربی  
هاست شاهد   نقش داشته و این جریان ارتجاعی همانطور که مردم ایران و جهان سال  فلسطین در راس آن بودند،

ارتجاعی حماس در سال    تحت حمایت و پشتیبانی رژیم جمهوری اسالمی می  تا حدی  ستند،آن ه باشد. جریان 
همین مبنا است که دولت اسرائیل  بر  بدل شد.به نیروی مسلط    در نوار غزه به قدرت رسید و در این منطقه  2006

از  همچنین دولت اسرائیل  .پیش می بردحماس در رابطه با بهانه های گوناگون  اهداف جنایتکارانه خود در منطقه را با
های ضد مردمی خود سود    جهت پیشبرد سیاستجریانات ارتجاعی دیگری مانند جهاد اسالمی، حزب هللا و غیره  

امپریالیستی   برده و به این بهانه می کوشد ند.  منطقه را به انحراف بکشامردم  و ضد صهیونیستی    تا مبارزات ضد 

  ن موشک پرانیوچبا دستاویزهای گوناگون    که دولت اسرائیل همانطور که به آن اشاره گردیدواقعیت تلخ این است  
های ارتجاعی و وابسته دیگر، زنان، کودکان، نوجوانان، مردان و دیگر اقشار زحمتکش و کارگر فلسطین   حماس و گروه

ه های مردم موشک پرتاب می کند  که گروه حماس از خان  دهد و با ادعای این   را مورد حمله و تجاوز و قتل قرار می
. با های مسکونی، مراکز درمانی، آموزشی و غیره را به آتش و خون می کشاند  ها، مدارس، ساختمان  بیمارستان

با در  می کنند که البته  به دقت انتخابرا   خود مناطق مورد حملهاین همه آنها این ادعای مضحک را هم دارند که گویا  

آری، مناطق    .که منظورشان از دقت چه می باشد  ر نظامی بی دفاع مشخص می شود نظر گرفتن کشتار مردم غی
با دقت  درستی  ه  بدولت اسرئیل  مورد حمله   آنهاانتخاب  و  ها و    های مسکونی، بیمارستان  ساختمان  می شوند. 

را انتخاب!! می کنند  ها پناه می برند  در حین بمباران وحشیانه ارتش اسرائیل، به این مکانمردم بی گناه که  را غیره 
 دهند.  شکارچیان انسان، دقیقا همان محل های انتخاب شده را هدف خود قرار میو 

 
عملکرد های  مریکا و اروپا برای پشتیبانی از جنایات اسرائیل  درآ های سرمایه داری، بخصوص    هاست که دولت  سال

می باشند به توجیه  اسرائیل "حق دفاع" قایل    که برای  جلوه داده و به بهانه این  "دفاع از خود"وحشیانه اسرائیل را  

  برای اسرائیل می به مفهوم تداوم حق تجاوز و اشغال   در واقع این حق دفاع اما   .جنایات این رژیم اشغالگر می پردازند
امروز شعارهای مشمئز کننده ای مانند حق دفاع، حفظ امنیت منطقه، صلح و غیره، تنها خشم بر این اساس    باشد.

 . فزونی می بخشدو نفرت هر چه بیشتر مردم جهان را علیه صهیونیسم 
 

خاتمه   که  در  نمود  تاکید  اسرائیل    سالباید  که  و پشتیبانی صهیونیست ها وهاست  امپریالیست های    با حمایت 

فلسطین جنایتکار،   سرزمین  به  تجاوز  آن  با  اشغال  عام    با  و  و  فلسطین قتل  تع ضمن    خلق  حق  آشکار  ین  ینقض 
ن سر  یتنها راه تحقق حق تعی   است. بنابراین   فلسطین سلطه ددمنشانه خود را بر آنان تحمیل کرده  مردم  سرنوشت 

ق مبارزه  فلسطین  خلق  چرا  و  طع  انوشت  و  چون  فلسطین   علیهبی  خاک  در  صهیونیسم  و  امپریالیسم        سلطه 
ن کننده در این راه  ی رهبری انقالبی، یکی از عوامل موثر و تعییک  مبارزات انقالبی خلق فلسطین تحت    وباشد    می

باشد که با تمام قوا،    در همین رابطه و در چنین شرایطی وظیفه تمام نیروهای واقعا انقالبی و آزادیخواه می  است.

جنایات همیشگی و کنونی دولت اسرائیل و تداوم نسل کشی مردم رنجدیده ولی آزاده فلسطین را محکوم و چهره 
هائی که    قدرت  افشاء سازند،در عرصه جهانی  را    اروپا  و  مریکا آ های امپریالیستی مانند    جنایتکارانه و فریبکارانه قدرت

به   به  با توسل  وابسته  نهادهای  و  نهادسازمان ملل  به  و    این  از خود"حق  ی مانند  ئ یاوه گویی هابا توسل    "دفاع 
 . و می نمایند دولت اسرائیل زنجیر های اسارت خلق فلسطین را محکم نموده 

 
 دی پیروز باد مبارزات خلق فلسطین برای آزا

 ننگ ونفرت بر دولت اشغالگر اسرائیل 

 این متجاوزین به حقوق مردم فلسطین ،مرگ بر امپریالیستها و صهیونیستها
 اکبر نوروزی 

 1400خرداد 


