برای هفتاد و یکمین سالگرد روز نکبت
منت سخرنانی پراکسیس برای تجمعی در برلین

 ۷۱سال پس از نکبت شکلگیری دولت ارسائیل ،چنان که از کارزارهخخای انتخابخخاتی و آرای مخخردم در انتخابخخات اخخخیر در ارسائیل
پیداست ،ادامه سیاست اشغال و پاکسازی قومیتی و خشونت علیه فلسطینیان از حامیتی بسیار گسخخرتده ن خزد «مخخردم ارسائیل»
برخودار است .در سطح بیناملللی حامیت از اشغالگری ارسائیل عریانی کمنظخخیری بخخه خخخود گرفتخخه اسخخت .در نقض معاهخخدات
بینامللی گذشته و به اصطالح فرآیند صلح ،دولت ایاالت متحد اورشلیم را به عنوان پایتخت ارسائیل به رسمیت شخخناخت کخخه بخخا
پیروی برخی دولتها از آن همراه بود؛ اقدامی به شدت تهاجمی که به طور تلویحی راهحل دو دولت ،که خود هموارکننخخدهی
ادامهی اشغالگری بود ،را مردود کرده و تعارفات را در حامیت از یک دولت اشغالگر ارسائیل کنار میگذارد .اینک میبینیم که
امپریالیسم ایاالت متحد الحاق بلندیهای اشغالشدهی جوالن را به خاک ارس خائیل در سخخطح بیناملللی رسخخمیت میبخشد و در
عین حال بسیاری از کشورهای عربی در منطقه همپیامن با آن و ارسائیل هستند .احتامالً کمرت زمانی در  ۷۱سخخال گذشخته ِ
نکبت
اشغال رسزمین فلسطین اینچنین در سطحی جهانی عادیسازی شده بود.
درست در همین دوره ،از برخی کسانی که خود را سوسیالیست و کمونیست مینامند ،میشنویم که توجه چپها به فلسخخطین
ِ
وسواس غیرسیاسی بوده و رصفاً یک هویتیابی شعاریست .میگویند در متامیِ کشخخورهای منطقخخه اشخخغال وجخخود
ناشی از یک
دارد ،همخخه دولت-ملتهخخا رسکوبگر و غیرمرشوعاند ،همخخه حکومتهخخا امپریالیسخختاند و همخخه مخخداخالت خخخارجی در منطقخخه
مداخالت امپریالیستیاند و امثالهم .آنها بخخا عامسخخازیِ مفخخاهیم اشخخغال ،اسخختعامر و امپریالیسخخم ،نهتنهخخا از مسخخألهی فلسخخطین
اهمیتزدایی میکنند ،بلکه جنایات دولت نژادپرست ارسائیل را عادیسازی کرده و نقش بیهمتای امپریالیسم ایخخاالت متحخخد و
همپیامنانش در ویرانسازی کشورهای منطقه و برقراری دولتهای رسکوبگر و مرتجع را پنهانسازی میکنند.
میگویند به فاجعه در سوریه بنگرید تا دریابید امروز نه فلسخخطین بلکخخه سخخوریه جاییسخخت کخخه تعیینکننخخدهی جهت سیاسخخت
سوسیالیستی در منطقه است .ما میگوییم با نگاه به وضعیت بغرنج در سوریه و جنگ ویرانگر در این کشخخور بیش از پیش بخخه
نقش مبارزه فلسطین بهعنوان قطبمنایی پی میبریم که میتواند بخخه مخخا در پرهخخیز از از همخراهی بخخا مخخداخالت امپریالیسخختی
تاریخی در کشورهای منطقه یاری برساند.

میگویند سیاست رهاییبخش یعنی مخالفت همزمان علیه ارسائیل و حامس .آنها کسانی که حامس را به عنخخوان مقخخاومت در
برابر ارسائیل میشناسند به همراهی با ارتجاع متهم میکنند .از نظر ما ،مفهوم ارتجاع در فلسطین در نسبت بخخا مقخخاومت علیخخه
اشغال معنا دارد .اگر با چنین دیدی به نیروهای سازمانیافته فلسطینی بنگریم ،بایخخد گفت ارتجخخاع دولت خخخودگردان فلسخخطین
است که حتی به همکاریهای امنیتی و پلیسی با دولت نژادپرست ارسائیل تن داده است .ما به مثخخابهی یخخک جمخخع کمونیسخختی
اختالفات بنیادینی با ایدئولوژی و سیاستورزی سازمان حامس داریم ،و به شکلگیری سازمانهای رهاییبخش مقاومت در غزه
و سایر نقاط در رسزمینهای اشغالی امید میبندیم .اما با نگاه به تخخاریخ فاجعهبخخا ِر غخخزهی در محارصه و تحت حمالت نظخخامی
ارسائیل ،نقش حامس به عنوان یک سخخازمان سیاسخخی-نظخخامی در مقخخاومت علیخخه ارسائیل را امخخری بخخدیهی میدانیم .و مخخخالفت
همزمان و همارز علیه ارسائیل و حامس را موضعی ارتجاعی علیه مقاومت و در راستای عادیسازی دولت اشغالگر میدانیم.
مخخا بهعنخخوان یخخک جمخخع کمونیسخختی ای خرانی در تبعیخخد ،پیشروی و پخخیروزی مبخخارزات علیخخه رسکوب و ارتجخخاع ،علیخخه مناسخخبات
رسمایهداری و استثامر طبقاتی ،و نیز علیه امپریالیسم و تحریم و جنگ در کشورهای مختلف منطقه را درهمتنیده میبیخخنیم و
همبستگی سیاسی و عملی با مقاومت فلسطین علیه اشخغال اسختعامری را بخشخی حیخخاتی از هرگونخخه سیاسخخت رهخخاییبخش در
منطقه میدانیم .ما به امید روزی که به مناسبت پایان اشغال در فلسطین پایکوبی کنیم ،با متامی نیروهایی که به طور حقیقی
علیه ارسائیل مقاومت میکنند اعالم همبستگی کرده و از متامی اشکال مقاومت فلسطینیان دفاع میکنیم.
امروز ،در حالی که شاهد اقدامات مختلف برای کودتای امپریالستی در ونزوئال هستیم ،سخنان چاوز در حامیت از فلسخخطین را
به یاد میآوریم ” :من از این تریبون استفاده میکنم تا یک بار دیگر از صمیم قلب اعالم کنم لعنت بر تو دولت ارسائیل ،لعنت
بر تو تروریست و قاتل؛ که منیگذاری فلسطینِ آزاد زندگی کند ،که منیگذاری فلسطینیان زندگی کنند“.
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