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  ، شکوه مقاومت مسلحانه"دولت يهود"بن بست 
 

 ٨٠٠٠ کشته و١٥٠٠ نزديک به .دپشت سر می گذار  راچهارمين هفته خودجنايت عليه بشريت درغزه 
ک از خواستهای به هيچي، هنوز رژيم کودک کش اما .زخمی و مجروح و دنيايی که به تماشا نشسته است

نقاب از آرام آرام مقاومت مشروع مسلحانه در ارض فلسطين موفق می شود که . پليدش دست نيافته است
را بر " حقوق بشر"ميه کذايی دولت جعلی و حاميان رنگارنگ آن برکشيده و اعال" متمدن"چهره قداره بندان 

. جوان فلسطين آتش می باردمرد و پير و بيش از سه هفته است که بر زن و .  متقلبشان تف کندصورتکهای
اما موفق به شکستن . ، هدفدار و آگاهانه به کشتار کودکان اشتغال داردالگراشغارتش سه هفته است که بيش از

 ش سال موجوديت ننگين٦٤طول همانگونه که در .  هرگز نخواهد شدکمر مقاومت مسلحانه نشده و البته هم که
 . قرار می گيرد" سياست جهانی"  يکبار ديگر  فاتحانه  بر روی ميز " فلسطينمسئله"و حاال . ه است نشدهم

 

مستقل از آنکه دامنه جنايات جنگی تا کجا ادامه يابد و روند اوضاع به کدامين سمت و سو کشيده شود، تا 
  زهغآن دردستاورد . گرديده است ديگرصهيونيستی متحمل يک شکست خفت بار دولت بی ترديدهمينجای کار 

ابزده به نمايش مقابل چشمان جهان خوه بخون کودکان فلسطينی است که در اجساد غرق خانه های ويران وتنها
ند که با  هست کودکانيناآری . ته مانده های وجدانهای جوامع مسخ شده را تحريک می کندگداشته می شود و 

کودکان به خانه های ويران و ين هم .زنداردی را می پ انسانجامعه بهای بيداری پيکرهای َجرحه َجرحه خود
پنبه می کنند را در سراسر جهان " مافيای يهود" تمامی رشته هایبا معصوميتشان  که خاک و خون افتاده اند

" کف خيابان"ازنفرت به حق انسانها . و توطئه های رنگ و وارنگ را يکی پس از ديگری درهم می شکنند
و را به واکنش مافيای رسانه ای روز بيشتر وت به شکست می انجامد و هرطئه سکتو. شودبه باال کشانده مي

 . وادار می کندعقب نشينی  
 

در اين گير وداری  که هرگونه عقالنيتی دولت اسرائيل را ترک گفته است ، صهيونيستها مدام به زانوی خود 
مدرسه يک دگان به کفاف نمی کند ، پناهن"  شعاعيه"نظامی و کشتارمردم غيربمباران مستمر . شليک می کنند

 ادامه دارد که  هنوز بهت و حيرت حاميان داخلی و بين الملليش .دسازمان ملل را به خاک و خون می کش
 و ده ها نفر ديگر را ميکشد کودک را به خاک و خون  ها دههد ودرا هدف قرار می پارک محل بازی بچه ها 

يگانه نيروگاه برق غزه درهم کوبيده .  می گذرد مرز يکصد نفرکشتگان يک شب  از  آمار فقط.زخمی می کند
کار بدانجا می کشد  .دمی کننه بمباران آگاهانمتحد را  ملل با پرچم يک مدرسه ديگر بازبدنبال آن د و می شو

در مقابل دوربين تلويزيون در گزارش ماجرا ، از اين همه سبعيت و وحشيگری ملل متحد سازمان نماينده که 
 . دست داده  و های های گريه می کندکنترل خود را از 

 

نشانه عجز و بيچارگی سازمان ،  نماينده ملل متحد ، جدای از برانگيختگی وجدان انسانی او اما اشگ ريزان
 می گويد که بيش از هفده او. مطبوعش نيز هست که آلت فعلی در معادالت قدرت جهانی بيش نيست

 اما آنان پشيزی ارزش برای قوانين و گزارش کرده بوديمبارمختصات محلمان را به دولت و ارتش اسرائيل 
 و بستن سالح از رو ، جای عتنايی به قواعد بازی جهانیبی ابه هر تقدير ، . مقررات بين المللی قائل نيستند
دولت حرامزده مستمر به پای خود شليک . يی  و صلح طلبی دروغين نشسته استسياست مزورانه مظلوم نما

برخالف گذشته اينبار تمامی برعکس  . نشکسته استغزه اما وشکی نيروهای مقاومت درم توان .می کند
 .تيررس قرار داردخاک اصلی نيروی اشغالگر در 

 

 آخرين تهاجم به غزه درسال .با طرح  و نقشه ای به ظاهر عاقالنه آغاز کرده بودندبازهای اسرائيلی در آغاز 
و ديکتاتورها ظاهرأ دوراول خود را به پايان رسانيده  "هار عربب" در شرايطی بوقوع پيوسته بود که ٢٠١٢

 از يکسو درمصر دولت اخوان المسلمين همجنس حماس برسرکار امده .روانه زباله دانی تاريخ گرديده بودند
رابطه رژيم جمهوری اسالمی هم با  و گذرگاه رفح به مثابه تنها راه تنفس غزه باز گرديده و از سوی ديگر

 .  روز بيشتر به درازا نمی انجامد٨  ، تهاجم.سنه بودحماس ح
 

همه جای خاورميانه و شمال آفريقا  در"  خاورميانه بزرگحطر" انحاطر پخت جهنم دست دوسال بعد اما
 عليه اسرائيل و توافقات کمپ ديويدعربی سابق  ائتالف راديکال تمامی کشورهای عضو. گسترش می يابد

 داخلی تمام عيار قرار نگ در شرايط يک جاسی اهدايی نئوکانهاليبی به برکت دمکر عراق و سوريه و بويژه
  نيز که خود با يک انقالب مخملی بر سر کار آمده اخوان المسلمين"منتخب"مصر دولت مرتجع ولی در. دارند

  .کرده است  واگذارژنرال همدست اسرائيل به دولت کودتاگر  در يک انقالب مخملی ديگر قهرأجای خود را
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جهان مبدل گرديده  در لفعل به بزرگترين زندان سربازبابه گونه ای غزه  و ديگر بسته شده  بار ه رفح گذرگا
 يک ايزوالسيون کم نظير قرار  شرايط محاصره وو جنبش حماس درکالم تمامی نوار غزه يک  در. است
 زمانی  بهترين زمان برای جنايت عليه بشريت ،.ين بهتر برای اشغالگر متصور نيستفرصتی از ا. دارند

است که افکارعمومی و سيستم رسانه ای جهان با آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال در دوردستها وهزاران 
بين المللی تصور راسيستهای اسرائيلی و حاميان . کيلومتر دورتر از محل جنايت ، در برزيل متمرکز هست

کار مقاومت درغزه تمام   سانه ای آن اين است که در ظرف چند روز و در يک سکوت مرگبار ديپلماتيک و ر
. و به تبع آنهم فاتحه ائتالف تاريخی الفتح ـ حماس يعنی همان کابوس دولت حرامزاده  نيز خوانده خواهد شد

غزه کليد می اسرائيل به نوار" خرد کننده"هوايی ، تهاجم ٢٠١٤هفتم ژوئيه  .ظاهرأ حساب همه چيز شده است
 و واکنش نيرويهای خودی می اسب مطلق ميان کنش نيروی غيرخودیتن ويژگی اين تهاجم در عدم .خورد
و تيز دندان در  درنده اتحيوانگله  موشک ، تانک درمقابله با تير وکمان ، هواپيما درتقابل با. باشد
 !دست بسته و پای در زنجيرتنهای انسان برابر

 

 نعنوا سند طبقه بندی شده تحت به يکاشاره ای گذرا  "طرح خاورميانه بزرگ"سالها پيش در بررسی 
defense policy planning  سپتامبر، ١١ازشعبده بازی مدتها پيش م که  داشت"طراحی سياست دفاعی"به معنی 

بصراحت اين سند در. ائه شده بودار به نخبگان هيئت حاکمه آمريکا صهيونيستتوسط برخی ازنظريه پردازان
 تحقق شيوه هایموجود و ابرقدرت  اياالت متحده به مثابه تنها و نقش و جايگاه" طبیجهان تک ق"استراتژی

 ، به  owerwhelming power"قدرت خردکننده" بهعنی اتکاء بی حد و مرز آن ياستراتژی مذکور و ابزار 
 پادگانی تا دندان مسلح ، بر باالی تپه و مسلط"تصوير ابرقدرتی يگانه به مثابه . تصوير کشيده شده بود

 قادر به  که از ظهور يک رقيب جديدپيشگيریهدف اول عبارت است از  :"در مقدمه سند آمده بود" !  برشهر
 سپتامبر ١١ و بدينگونه بود که در ."جهان باشد  هر نقطه از درد قبلی شوروی  تهديايجاد تهديدی از نوع

تناسب نيرويهای و مطلقأ نام" خرد کننده" ، هم کنش نيروی غير خودی طراحی گرديد و هم واکنش ٢٠٠١
قربانيان مرکز تجارت جهانی در مقابل به خاک و خون کشيده شدن عراق و افغانستان و خط مستمر . خودی

 . خون و جنايتی که تا امروز همچنان ادامه دارد
 

 يعنی همان راهکار راسيستهای اشغالگری که در قرن بيست و يکم و در "قدرت نظامی خردکننده"آری ، 
عاتی مذبوحانه می کوشند به کودک کشی ، به نسل کشی ، به جنايت عليه بشريت و به عصر انفجار اطال

همان راهکاری که بيش از شصت سال . جنايت جنگی ، لباس دفاع از خود و حفاظت از دمکراسی بپوشانند
 شده  است که بر عليه يک خلق محروم که گناهی جز دفاع از خانه و سرزمين خود ندارد ، مستمرأ بکار گرفته

. نداشته استآنچه که نشان از يهوديت داشته باشد  جهانی نسبت به هرو هيچ دستاوردی جز نفرت روز افزون
 که تنها خدايش پول و قدرت است مرتکب جرم می شود يهود و مافيای صهيونيستی سرمايه جنايتکار !ا عجب

مگر آنکه !  محتوم اين جنايات نيزمجازات. اما مسئوليت آن خواه و ناخواه متوجه تماميت جامعه يهودی است
حمايت به جای خود ، سکوت در مقابل اين نسل کشی آشکار در . در مقابل اين بدسگالی بی مانند بپا خيزند

  . جنايت استمقابل چشمان بشريت مسخ شده همکاری مستقيم در 
 

خبری و  ون کامل غزه و تمرکزداشتم می گفتم که قاتالن قوم برگزيده چنين می پنداشتند که درشرايط ايزوالسي
رسانه ای  دنيا  بر مسابقات جام جهانی فوتبال می توان  با وارد کردن ضربات نظامی خردکننده ، حماس يکه 

و تسليم و تنها را چنان به نقطه ضعف و اضمحالل کشانيد که يا همچون جريان سابقأ انقالبی فتح به سازش 
 پايين بيايد که دولت آشتی ملی و ائتالف با ارزش حماس ـ فتح  با ش آنقدريا در تعادل قوا کفه اکشانيده شود و 

 .اين توهم اما بواقعيت نپيوست. شکست روبرو شده و از هم بپاشد
 

اولين شوکی که حماس وارد می کند رو کردن توان موشکی جديدی بود که از چشم و گوش سيستم اطالعاتی 
سان و خبرچينانی که بسادگی در ميان تشکيالت دولت خودگردان و جاسو.  بدور نگه داشته شده بوداسرائيل

کرانه غربی جوالن می دهند درميان تشکيالت هرمی و ايدئولوژيک حماس و به تبع آن خاک غزه ، ظاهرأ از 
 نه تنها موفق به خاموش کردن آتش حماس  نيروی هوايی"قدرت خردکننده".شانس چندانی برخوردار نبوده اند
 تمام برای اولين بار. ه می شوددي کش اينجا و آنجا به چالشنيز" گنبد آهنی"نمی شود بلکه سيستم دفاع موشکی

قرار  سرزمينهای اشغالی تحت حاکميت رژيم صهيونيستی از تل آويو تا حيفا، در تيررس موشکهای حماس
دم اسرائيل که اکثريت شکننده ای از آنان از کشتار زن  و کودک در مقابل مرآندسته از اينبار . می گيرند

تلويزيونهايشان بوجد می آمدند ، آن حيوان صفتانی که صندليهايشان را با بساط آجيل و شيرينی در صفحه 
ان گلوله تانکی فرياد شاديشنشسته و با هر بمبی و شليک هر ! مرزغزه مستقر کرده و به تماشای آتش بازی 

به آسمان سر می کشيد ، برای اولين بار وحشت جنگ و آژيرخطر و رفتن به پناهگاه از ترس موشک را 
 .اگرچه در ابعاد بسيار خرد ، حس می کنند
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آتش . مسابقات فوتبال هم مثل هر واقعه ديگری به پايان می رسد و بساط مافيای رسانه ای جمع می گردد
ينجا ديگر راه ا. جز اجساد کودکان عزهدولت حرامزاده چيزی نيست ورد دستا. حماس اما همچنان ادامه دارد

يا دولت اسرائيل بايد شکست خود را بپذيرد و يا راهی جز ورود به عمليات زمينی با . نيستبازگشتی نيز 
تنها آتش بسی را می پذيرد که شامل برداشته شدن محاصره ، حماس بدرستی . تمامی تبعات آن متصور نيست

اما اينجا هم ابتدا به . بازهای اسرائيل تصميم به عمليات زمينی می گيرند. انی زندان بزرگ غزه باشدضد انس
 . ساکن می بايستی که يکبار ديگر تمرکز رسانه ای دنيا بر نقطه ای ديگر قرار بگيرد

 

 روی اوکرائين حامل مسافران اروپايی و بويژه هلندی يک هواپيمای متعلق به مالزی! سد ياری از غيب می ر
درست همزمان . ساقط می شود و فوکوس خبری اروپا و آمريکا را تا مدتها بر روی اوکرائين متمرکز می کند

با اين اتفاق ارتش اسرائيل درميان سکوت مطلق مافيای رسانه ای وارد غزه می شود و نسل کشی مدرن آغاز 
سب را در  يهودی ن"نکویروشاو پپتر"يعنی  سرمايه جنايتکار يهود که نماينده ميلياردر خود. می گردد
هم فوکوس خبری را از . وسط او با يک تير دو نشان می زندبر سرير قدرت نشانده است ت زده   آفتاوکرائين

مالزی به مثابه يکی . تدافعی قرار می دهد روی غزه منحرف می کند و هم  مالزی  و روسيه را در موقعيت
الحاق شبه جزيره کريمه خط  ی منتقد اسرائيل و روسيه که در جرياناز پرجمعيت ترين کشورهای اسالم

برای دورنشدن از مبحث اصلی عمدا وارد اين بحث که خود يکی . را خدشه دار کرده است" نظم نوين"سرخ 
طفی در تقابالت اين رويارويی نابرابر می باشد ، نشده  و نقطه ع اتفاقات دوران پسا جنگ چهارم از مهمترين

  .   غزه  و تهاجم زمينی اسرائيل می پردازمو به
 

دومين شوکی که حماس به نيروهای اشغالگر وارد می کند استفاده از شبکه عظيمی از تونلهای زيرزمينی 
تاکتيک موفقی که يکبار در سال . است که تا پشت مرزهای غزه و در خاک اصلی اشغالگران نيز امتداد دارد

وزه توسط جنبش حزب اهللا در لبنان به کار برده شده بود و نهايتأ طعم تلخ  و طی جنگهای سی و سه ر٢٠٠٦
در اينجا نيز . اولين شکست خفت بار در طول تاريخ حيات دولت يهود را به رژيم صهيونيستی چشانده بود

آنان رزمندگان فلسطينی به ناگهان در پشت و ميان نيروی اشغالگر از زمين بيرون می آيند و خود را در ميان 
مقايسه اين جنگ نابرابر با اولين تهاجم اسرائيل به غزه در جنگ بيست و دو روزه در . منفجر می کنند

آنجا تروريسم يهود در مقابل قتل بيش از .  ، گويای تفاوتهای بسياری است٢٠٠٩ و ژانويه ٢٠٠٨دسامبر 
جای کار تنها بيش از يکصد سرباز اينبار تا همين.  کشته داده بود١٣ فلسطينی و هزاران مجروح تنها ١٤٠٠

خود . سطين در آمده اندر نيز به اسارت نيروهای مقاومت فلاسرائيلی بدرک واصل شده اند و حداقل دو نف
همين پديده به اسارت درآوردن سربازان دشمن ، خود يکی از پارامترهای نوين  در اين جنگ ضد انسانی 

عمده و يکی از داليل تا دندان مسلح اشغاگر ! قدر قدرت  و خالی کننده باد ارتش عليه مردم فلسطين
 . است  اخير گونه"داعش"وحشيگريهای  

 

هدف قراردادن فرودگاه بن گوريون در تل آويو و تعطيلی موقت آن که با قطع پروازهای شرکتهای هواپيمايی 
. آمريکايی و اروپايی همراه گرديد، فراز ديگری از موفقيت مقاومت فلسطين در مقابل دشمن ضد بشری است

 و ضربه بزرگی به پرستيژ آن در مقابل  فغان دولت حرامزاده را به آسمان بردواقعه ای بسيار پر ارزش که
 . ديعنی در ميان کشورهای حامی خود می باشانظار عمومی بويژه در کشورهای غربی  

 

در اينجا و . رات مادی موشکهای حماس می باشدمسئله تأثينکته بسيار مهمی که کمتر بدان پرداخته می شود ، 
ضربه ای ! ها "موشک پرانی"اينکه اوأل اين با مواضعی روبرو می شويم مبنی بران ايرانيان ميآنجا بويژه در

به اسرائيل وارد نمی کند ، دومأ واکنش دولت مذکور و بهايی که مردم عادی بابت آن می پردازند بسا بسا 
يان حماس و اسرائيل اينگونه مواضع همانگونه که تقسيم مسئوليت مساوی م. بيشتراز تأثيرات اين موشکهاست

 .کج فهمی و ناآگاهی مفرط استاگر آبشخور حساب و کتابهای کثيف سياسی نداشته باشد ، بی ترديد حاصل 
 

بدرون اسرائيل وافزايش فشار اجتمايی  تأثيرات اين موشکها جدای ازانتقال فضای جنگی مهمترينبزرگترين و
 دوش ماشين نظامی اسرائيل سنگينی   است که بر رویبر روی حاکميت ضد بشری ، بار مالی گسترده ای

 که به خاک تحت منهدم کردن يک موشک چند صد دالریبرای هر بار اسرائيل مجبور است که . می کند
ينه ای که در دراز مدت سر به هز.  هزينه کندحاکميتش شليک می شود ، يک موشک چند هزار دالری

م اسرائيل تنها موشکهايی را منهدم می کند که روی مناطق حساس فرود به همين دليل ه .ميليونها دالر می زند
اين فشار پراهميت مالی بر ماشين . می آيند و نه هر موشکی را که فی المثل در بيايان و يا در آب فرود آيد

نظامی نيروی اشغالگر در کنار تأثيرات گسترده روانی بر دستگاه اداری و مناسبات اجتماعی در مجموع 
استراتژی در اين . اندهنده اهميت راهبردی تجهيز نيروی چريکی در پروسه جنگهای نامتقارن می باشدنش

 . پس داده است بخوبیراخود هم آزمايش تاهمينجای کار. ه هم بالشک عمل خواهد کردغزلبنان عمل کرد، در
 

٣ 



می کشيد و امروز اين حماس الفتح پرچم مقاومت مسلحانه را به يمن رهبری هشيارانه عرفات بر دوش ديروز
بيافتد بی ترديد فردا اگر اين نيز به راه سازش . ارتجاعی است که با جنگ و مقاومت مشروعيت می يابد

چرا که مقاومت برترين ارزشی .  مقاومت را بر ننگ سازش مرجح می داردجريانی جايگزين می گردد که
، مقاومت در برابر تهاجم و ن ندادن به ستم و سرکوب ت. است که دوام انسان را در مقام انسان ميسر می کند

 برترين ارزشی که مرزهای ايدئولوژيک ، خاکی و خونی .است " ارزش" و حاکميت ريا و تزوير يک تحميل
تن دادن به قضا و . حيوانی را ترسيم می کند  و نژادی را در می نوردد  و مرز ميان جهان انسانی و دنيای

آری اين مقاومت است که . انی و مقاومت به هر قيمت ، تنها خاص جهان انسانی استقدر ويژگی دنيای حيو
و ! چه در ايران ، چه در غزه ! معيار مشروعيت البته ! معيار حقانيت نه . در همه جا معيار مشروعيت است

 .چه در هر کجای اين جهان که اسير ظلم و بی عدالتی و دروغ و تزوير و اشغالگريست
 

 کيفیاما آنچه که .  و تأثيرگذارنده است کمیمقوله ای " قدرت آتش", ه مقاومت در مقابل قدرت فائقه در معادل
تداوم و استمرار .  رهبری و کادرهای سازمان رهبری کننده مقاومت هستارادهو تعيين کننده است همانا  

نظاره گر را به تحرک واميدارد و جهان . مقاومت است که آرام آرام نيروهای بينابينی را تعيين تکليف می کند
 . وجدانهای خفته را بيدار می کند

 

راه حلی که در حال . اگرچه با اين راه حل نبايد مخالفت کرد. تشکيل دو دولت نيست" مسئله فلسطين"راه حل 
 راه حلی که دولت حرامزاده نه می خواهد و نه می تواند که بدان تن. حاضر بر روی ميز سياست جهانی است

بنابراين عليرغم آنکه حمايت از راه حل دو دولت را به لحاظ سياسی نادرست نمی دانم با اينحال تا . در دهد
آنجا که به تئوری و انعکاس مادی آن در کادر تعادل قوای کنونی برمی گردد ، راه حل دو دولت را بسيار 

برچيده  تنها باپايدار در منطقه راه می برد تنها راه حل واقعی که به صلحی . غير واقعی و فريبکارانه می بينم
 و استقرار يک نظم دمکراتيک در سرزمين فلسطين "شرمطلق" به مثابه نماد مادی "دولت يهود"شدن بساط 

ساکن اين منطقه مستقل از هر دين و مذهب  که در چارچوب آن تمامی مردم نظمی! امکانپذبر است و الغير 
مسئله "ه مشکل منطق. و نژادی در کنارهم و با حقوق برابر، از امکان يک زندگی با عزت برخوردار باشند

 پرست ، معضل يک نظام سرکوبگر و يک دولت نژاد. است" مسئله اسرائيل"معضل منطقه . نيست" فلسطين
 . ، حقوق انسان و جامعه مدنی و نظام دمکراتيک زدآن بتوان دم ازدنيای متمدنمعضلی نيست که بدون گذاراز

 

همانگونه که .  بودن آن می باشدغيرممکنر بحث من فراتر از آنکه مخالفت با تشکيل دو دولت باشد ، ناظر ب
 به اعمال منه به خاطرعالقه مندي" دولت يهود"در ايران  خواست سرنگونی تام و تمام نظام هم جنس و همزاد 

نه نظام پليد جمهوری اسالمی را می توان . می باشد" دولت اسالمی"انقالبی که بدليل ماهيت رفرم ناپذير قهر
دو دولت  می توان به راه حل " دولت يهود" بنام  يک غده سرطانی در خاورميانهجودرفرميزه کرد و نه با و

به يک . بشود بسيار خوب است اما نمی شود اگر . و همزيستی مسالمت آميز دو ملت در کنار هم  دست يافت
نهايتأ چرا که هر گونه رفرم در اينگونه نظامها . نظامهای ايدئولوژيک را نمی توان اصالح کرد! دليل ساده 

عليرغم تظاهر به " دولت يهود. "به فروپاشی از درون خواهد برداويه ای را باز خواهد کرد که راه ز
 ادامه آپارتايد جز معنايی "دولت يهود"وجودی نفس . دمکراسی و سکوالريزم يک نظام ايدئولوژيک هست

  .مذهبی و نژادی ندارد
 

 پايان يافتن شود بدون نمی .، سخن از محو استثمار به ميان آوردگراکميت اسنثمار زير حدرتوان نمی 
ناختن حق خلق فلسطين  و بدون برسميت ش رانده شدگان به عنف به خانه هايشانگشتاشغالگری ، بدون باز

! به اين خاطر که ما نمی خواهيم نه ! شود نمی . سخن از واقعی بودن طرح دو دولت راندخود بر سرزمين 
تواند که نمی . نخواهد پذيرفتاسرائيل که ساده به اين دليل . بدی است ۀه به اين خاطر که اين ايده ، ايدن

 رانده شدگانبازگشت  مسئله يرشپذيک قلم تنها . ت است نفی ايدۀ دو دول"دولت يهود"وجودی نفس  .بپذيرد
تنها مدعيان  شدن مشتوردن ترکيب جمعيتی اسرائيل و بازبه معنی برهم خشان فلسطينی به خانه هاي

راه انداخت و يا به  اقليت ويژهمت يا بايد بساط ديکتاتوری و حکو آنوقت . در خاورميانه خواهد بود دمکراسی
ر اين اگ! همين سادگی  به ."دولت يهود"يعنی برچيده شده بساط  اينهم. تن دادفلسطينی  دولت منتخب اکثريت
 حقيقیو سکوالريزم   نظم دمکراتيک واقعیکوتاه ، سخن   . نيز امکانپذير استدولت امکانپذير باشد ، ايدۀ دو

 !، يک ملت را هرگزميان برداشتاز  را ميتوان جعلیيک دولت. يابدتحقق مي اين دولت فروپاشیکانال تنها از
 

 ١٣٩٣ مرداد ١١ن نيابتی ، بيژ
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