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مردم شريف ايران
باز آتش حملهی نظامی و بمبارانھای وحشتناک در فلسطين و اسرائيل زبانه کشيده است .
ارتش متجاوز اسرائيل به فرمان دولت نژادپرست اين کشور و تحت شرايط تنگناھای
اقتصادی و سياسی که اين دولت با آن دست به گريبان است دست به جنايتھای تازهتری
زده است .انگيزهی اصلی اين جنايتھا مثل ھميشه سلطهطلبی امپرياليستی و
نوامپرياليستی و صھيونيسم سياسی وابسته و پيوسته به آن است .دولت اسرائيل نمیخواھد
آرامش و تعاون در منطقه حکمفرما گردد .برای اين دولت ھر نشانهای از وحدت مردمی
بهويژه اتحاد کارگری بين فلسطينيان ،اسرائيلیھا و ساير مردم عرب و غيرعرب منطقه،
کابوسی ابدی است.
اين بار نيز بر ھمين پايه دولت اسرائيل اقدام به بمباران و کشتار مردم فلسطين کرده است .
متأسفانه اسرائيل از بیمايگی و انحراف دولتھايی که در انقالبھای نيمهکارهی عربی
در مصر و تونس و ليبی به قدرت رسيدهاند و از جنگ داخلی سوريه که به کشتار دهھا
ھزار نفری و خشونت و ويرانی حاصل از مداخالت امپرياليستی و بازتاب آن در کشور
استبدادزدهی سوريه با حکومتی سرکوبگر منجر شده است بھرهبرداری میکند .اسرائيل
در کنار آمريکا و متحدان امپرياليستی و منطقهای بر آن است تا به ھر قيمتی از رشد
جنبشھای مستقل ،برابری جويانه و دموکراسیخواھانه جلوگيری کند و در اين راه تا
کنون خسارتھای انسانی و مادی باورنکردنیای را متوجه مردم کرده است .حکومتھای
مرتجع موجود و حکومتھايی که سرھمبندی شده از نيمهی راه جنبشھای مردمی به

قدرت میرسند با ظاھر دموکراسی مطامع نئوليبرالی و نوامپرياليستی جھانی و متحدان
نوعی آن را بهپيش میبرند .گرايشھای سست و بازيگرايانه از يکسو و گرايشھای
خشونتپسند و واپسگرا از ديگرسو زمينهھا و بھانهھای مناسبی برای ارتش متجاوز
اسرائيل فراھم میآورد .در اين ميان تاوان و ھزينهی سنگين ھميشه متوجه مردم فقير و
بینوای فلسطين بوده است .ضرورت اعالم ھمبستگی سياسی ضدامپرياليستی –
ضدبنيادگرا با مسئلهی فلسطين از سوی ما از آنجا ناشی میشود که از يکسو حيات سياسی
قدرتھای مرتجع موجود به ناآرام نگه داشتن منطقه گره خورده است و از سوی ديگر
اپوزيسيون نوليبرالی ھويتيابی خويش را منوط به دفاع از امپرياليسم بشردوستانه نموده
است .اينبار نيز سرآغاز تيرهروزیھا درون دوزخھای تازهتر را شاھديم.
ما میدانيم که سوق دادن مقاومت فلسطين و منطقه به سمت ايدئولوژیھای ارتجاعی از
يک طرف و تزريق ويروسھای نوليبرالی در رگھای اقتصادی و سياسی منطقه از
طرف ديگر که با انگيزهھای سلطه و حفظ قدرت جھانی و بومی انجام میشود ،فلسطين و
متحدان آن را کم توان میسازد .ما میدانيم که تا زمانی که مقاومت فلسطين مردمیتر،
آزادتر ،گستردهتر و مبتنی بر سازماندھی مقاومت مستقل در جایجای منطقه نشود ناکام
میماند .ما میدانيم که دستگاه امپرياليستی رسانهای و خبری جھانی که بيش از دو دھه
است از سوی نوامپرياليسم و معتقدان دولتی و نادولتی آن در ھمه جای جھان بهکار است
میخواھد از مقاومت برحق و ضروری مردم فلسطين و ساير کشورھا و مردم زير فشار
مرگبار اسرائيل ،جريانی تروريستی و صلحستيز بتراشد و بھانه به دست تجاوزھای
نژادپرستانهی اسرائيل بدھد .ما بايد از مواضع دوگانه و رياکارانهی کسانی که مقاومت
فلسطين را محکوم و آن را بھانهی بقای خشونت ضدبشری اسرائيل قلمداد میکنند اما در
ھمان حال از خشونتھای اعمالشده در سوريه با جان ودل استقبال میکنند آگاه باشيم و آن
را محکوم کنيم .ما میدانيم که بايد نيروھای آزادانديش ،برابریخواه و راديکال عرب و
يھودی و اصوالً مردم مترقی ھمهی جھان با توان ھر چه بيشتر به ياری فلسطين بيايند و
پيوندھای مسموم اسرائيل را با افکار عمومی و حمايت دولتھا قطع کنند.
ما ضمن ابراز تأسف عميق از کشتارھا و خسارتھايی که متوجه مردم فلسطين و باز ھم
متوجه کودکان فقير و بینوا شده است و با محکوم کردن جنايتھای ھزاربارهی ارتش
اسرائيل ،برای مردم فلسطين آرزوی دستيابی به وحدت نظريه و عمل و روش و جلب باز
ھم بيشتر نيروھای مردمی جھان را برای آن داريم .ما با تأسف کشتار را در فلسطين و
واکنشھای آن را که منجر به مرگ شھروندان يھودی میشود محکوم میکنيم و برای ھر
انسانی که جان میبازد و به نوعی لطمه میخورد ،در سراسر منطقه متأسفيم .با اين
اوضاع گمان ما اين است که بازگشتن صلح و آرامش نه در گروی دست شستن از مقاومت
فلسطين است و نه با فراموش کردن رأی و ارادهی مردم ساکن اسرائيل است که خود زير
فشار اقتصادی و تحميل حکومتھای دستراستی افراطی قرار گرفتهاند .مردم اسرائيل،
جنبش تسخير والاستريت ،انقالبھای عربی ،مردم آزاديخواه ايران و . . .ھمه به ھمه
بايد به صلح و آرامش در فلسطين بيانديشند و حکومت متجاوز و نژادپرست اسرائيل را
يکسره محکوم کنند و در برابر آن واکنش جمعی داشته باشند.

ما در اين بند به خصوص خود را ھمراه و ھمگام با مردم فلسطين میدانيم و درخواست
وحدت عملی و کنش سياسی ،کارگری و راديکال در ايران را داريم .اين ضرورت خود
را در مبارزهی بیامان کارگران و تودهھای محروم جھان و منطقه در قبال پيشروی
سياستھای نوامپرياليستی در قالب جنگ ،تحريم و محاصرهی اقتصادی نشان میدھد .
وظيفهی دفاع از ستمديدگان منطقه وظيفهی انسانی ،کارگری و سوسياليستی ماست.
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