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 سرخمرز 
 

ده  را چيزی جز اعطش قاتالن بالفعل حاکم بر دولت حرامز. دهمين روز کشتار سيستماتيک در غزه است چهارامروز 
با آتش  " گتوی غزه"   در  گناهبیصد صد زن و کودک  که نه ،  ده  ده  . سيراب نمی کند خون  تازه کودکان فلسطينی 

 .  می کند نظاره همچنان !  به خاک و خون غلطيده اند و جهان متمدن " گتوی ورشو! " بی امان بازماندگان 
 

،  نوين جهانینظمتسليم ! نانه غير متمدبا سماجتی بخاطر آنکه درست شصت سال است که ! آخر مردم فلسطين مجرمند 
حاضر به واگذاری خانه و خاک خود به  دشمن اشغالگر  و چه نظم پسا جنگ سومی  نشده اند  وچه نظم پسا جنگ دومی  

 به   انتخابات  دمکراتيکدر يک  و  چرا که به ندای دمکراسی جرج دبليو بوش پاسخ مثبت داده ! آنان مجرمند .  نيستند 
 بی  با مقاومت چرا که ،  ی آنان را شايسته است مجازاتی ابد مجرمند و آنها.    داده اند رایحماس جنبش ارتجاعی 

افکنده اند  و   به کناری " جالد"  از چهره   را"قربانی" ، ماسک  دروغين امانشان در مقابل يک قوم دست سازی شده
  و آری جرم اصلی.  باز گردانده اند   داوود را  به جايگاه واقعی  خود در کنار و در باالی صليب شکسته  ستاره

را " نازی ها"بيشتر خود پرست  نژاد  دولتاين  و رفتار براستی امروز چهره . ين است ينيها از قضا همفلسطنابحشودنی 
 فلسطين هم به همان اندازه سنگين و  !پس جرم  تداعی ميکند يا قربانيانشان را ؟ اگر اين دستاورد واقعی باشد که هست 

 .مبارکشان بادين مقاومت  هم ان جرم و هم ا .نابخشودنی است 
 

بطه مواضعم  هم  در اين را. موضوع سخن من نيست اينبار آنچه  که بر مردم فلسطين رفته است و همچنان می رود  
و نيستم که با هر فاجعه ای اينچنين که ديگر به سنت و   بر آن هم نبوده  .ديگر راز پنهانی  برای  دوست و دشمن  نيست 

به ميدان آمده  و فرياد تا روزی هم که اين رژيم آپارتايد حيات دارد بی ترديد ادامه خواهد داشت  ه و قاعده تبديل گرديد
 و با رضايت نفسی تهوع آور از اينکه مسئوليتم را محکوميت ظالم و همدردی با مظلوم سرکنم و بعد هم با خيالی آسوده 

 شايسته من آنست که  همچون .من اين نيست ! نه نه شغل ! دم بازگر ممدر حد خود بجای آورده ام دوباره به زندگی بی غ
 چندان با عقل تاجرمآب هم اگر چه .  را بر زبان آرم  تمامی حرف هيچ مصلحت جويی  و تعارف سياسی هميشه و بی

 .خوانايی نداشته باشد 
 

خشی از اپوزيسيون راديکال رژيم دغدغه  من اما گرايش خطرناکی است که آرام آرام  می رود تا جای خود را در ميان ب
 . نسبت به مسئله فلسطين و در تقابل عکس العملی با ايدئولوژی ارتجاعی جنبش حماس باز نمايد " جمهوری اسالمی"

 در مقابل جنايات نفرت انگيز اياالت متحده  در عراق و افغانستان  و ديگر نقاط سکوتگرايشی که بداليل قابل فهم از 
با مواضع   همسويیموضعگيری تماما مبتنی بر تعادل قوای صرف سياسی ، به ه و در تداوم خود  در يک جهان آغاز کرد

 در پروسه   اين همسويی .رسيده است  در رابطه با معضل  فلسطين  "سرمايه جنايتکار يهود "سراپا دروغ و تبليغات
 . يک  گردد  نيز نزد  با شيطانهمکاریرشد خود  می تواند که  به مرز سرخ  

 

روانه اتفاق از .وزارت خارجه اسرائيل نيست فارسی  بديهی است که منظورم  مواضع  منزجرکننده  منتشره  در سايت  
که  را  فاضالبی عمق به نمی کنند ازميان اپوزيسيون م تجاوزهازتعداد انگشتان يک دست بی مايه ای که لمپنهای شدن 

و خارجی اسرائيل سياست  .از کوزه همان  برون تراود که در اوست   .بايد به فال نيک هم گرفت  ،  شايسته  آنان است
آنان که به خوبی . ی برکمرنگ کردن  قتل عام درغزه هست ن، مبتالبی  مقتدر رسانه ای آن در سطح بين المللی 

عليه   می کنند تا مسئوليت جنايتتالش  ، شان  وقوف دارنداز جنايت آشکار مستقيم  عقاليی بودن انتظار حمايت برغير
 . بشريت را به تساوی ميان جالد  و قربانی تقسيم کنند 

 

که  با  گرايشی. مقاومت مسلحانه در ايران شاهد بوده ايم  ضد انقالبی را ما خود  در مرحله آغازين گرايش عين همين 
متوجه  مقاومت  مسلحانه می کرد و يا در منصفانه ا  تمامی  مسئوليت  سرکوب خونين  دهه شصت را  يسفلگی تمام  

تفاوت ميان حماس امروز با مجاهدين . قضاوت خود مسئوليت مطلق رژيم را با مقاومت مسلحانه تقسيم می کرد!  ترين 
 !استدالل  مورد استفاده  در هر دو مورد اما چندان  فاصله ای  کيفی  با هم  ندارد . آنروز بسيار است 

 

فهم  که اينرا هر دانش آموز مدرسه انقالب و ترقيخواهی بايد .  ارتجاعی است ايدئولوژیجنبش حماس يک ی  ايدئولوژ
 در کشاکش  قتل عام  رذيالنه ای که  نه  اعضای جنبش حماس که زن و کودک و پير و جوان مادر اينجا ا.  کرده باشد 

 خلقی ، ضد انسانی  و ضد اخالقی که جريان دارد ، تقسيم فلسطينی را هدف قرار داده است و در ميانه ميدان جنگی ضد
مسئوليت  ميان حماس و اسرائيل ، اگر يک  بند بازی  حقير در کادر سياست تعادل قوايی معمول  نباشد ، بی ترديد يک 

  .سياسی  و خالی از هر گونه  صبغه انقالبی و انسانی است مهلک اشتباه 
 

١ 



هيچکس کوچکترين مشروعيتی با رژيم  برای "   سرخمرز" بهم ريختن ،صهيونيسم اگر در ضديت  با امپرياليسم  و 
"  اگر در ضديت و مبارزه بی امان با رژيم . عين همين معادله در نقطه مقابل آن نيز صادق است  پس نداشته و ندارد ، 

فهم باشد ،  همسويی  تبليغاتی  و شايد هم  قابل مقابل جنايات  آمريکا و اسرائيل ، سکوت تاکتيکی در " جمهوری اسالمی 
 . مشروع  نيست .   مشروع  نيست  .مشروع  نيست به هيچ وجه هم عملی با شيطان 

 
  . هايش  محک می خورد" ارزش "انقالب پيش ازآنکه به شيوه هايش در تصاحب قدرت سياسی  شناخته شود با 

 
 به صفت ارتجاع و راپاسدار و سرباز و پليس مسلح ديگری  و به صفت انقالبی   همين ارزشهاست که چريک مسلحی را 

با حفظ و حراست از همين ارزشها هم هست که ديگر تفاوتی نمی کند که در دست . ضد خلق  می شناسد و  می شناساند 
 تعيين کننده  چرا که عنصر .  و آماج هم يکی است   يکی که هر سه را  راه!  عنصر انقالبی ساز باشد  يا سالح  يا  قلم 

و شاخص انقالبی گری نه آن چيزی است که در دستها  و بر شانه ها حمل می شود ، بلکه  آنست که در مغز و قلب  و 
روح  انقالبی  خانه گزيده و تبلورش  را در کنش و واکنش و تنظيم رابطه هايش با جهان پيرامون و مالء اجتماعيش می 

 .توان به وضوح  تشخيص داد 
  

 جاری  باشد برده  از انسانيت  چند اندک  آنکسی که بهره ای هر بر پيشانی هر عرق شرم  دارد   جريان در غزه  که آنچه
از ساطورهايشان همچنان خون جاری  قصابانی حاکمند که ميهنم  هنوز درون از اينکه  در !  من شرمنده ام   .   می سازد

 و در غياب انقالب  پرچم  بر زمين اوفتاده  را  ارتجاع  غصب کرده  در مقابله با شيطان از اينکه ! من شرمنده ام .  است 
بخاطر خونی که از پيکر کودکان  غزه  بی وقفه جاری است  و جهانی که به ! من شرمنده ام .  و ما به تماشا نشسته ايم 

    !من شرمنده ام …………   .نظاره نشسته است 
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