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  نزاع فلسطين ـ اسرائيل
  اـو موضع م

  ناصر ايرانپور

  

خلق فلسطين ی  مبارزهخود را مدافع   اند، پيوسته ی چپ و سوسياليستی قرار داشته در جبهه تاکنون غالباً  رد کهروشنفکران کُ

اثبـات    بـه نيز و در عمل   تهی مدون و صريح بيان داش شيوه  اند و اين جانبداری را بارها به خود دانسته حقوق  دستيابی بهبرای 

ی در ارتباط با بحران اخير اسـرائيل ـ    ردکُبرخی از جريانات . رسد نظر نمی  به  چنان بديهی اين سمپاتی اکنون اما. اند رسانده

نسـبت فلسـطين نشـان      پـاتی بـه   نـوعی آنتـی   نيـز  ردکُـ و برخی از روشنفکران    هنمودو سکوت اختيار  فلسطين موضع نگرفته

  :کنم می  اشارهاز منظر خود اهم آنها   به ذيالً. هم دارد  علل متفاوت، اما مرتبط به  اين پديده. ندده می

 از يکـی   که ندی سياسی در جهان وجود داشت عمده  ی هجبهدو   ميالدی 80ی  تا پايان دهه: بندی جهانی تغيير بلوک .1

ی کـارگر و جنـبش صـلح کشـورهای      نـبش طبقـه  سوسياليسـتی، ج ) نـام و يـا واقعـاً     بـه (آنها مرکب از کشورهای 

قابـل از  تی م جبهـه  و ، بـود رفـت  فلسـطين نيـز جـزو آن بشـمار مـی       بخش ملی کـه  داری و جنبشهای رهائی سرمايه

محسـوب  اسرائيل نيـز جـزو آنهـا      شد که تشکيل می  و کشورهای وابسته "سرکردگی آمريکا  امپرياليسم جهانی به"

 و(  اين فرمولبندی ساده. ی نخست بيابند در جبهه را هم خود ردکُشنفکران و پيشروان رو  طبيعی بود که. گرديد می

آرايـی مجـدد    هم خورد و باعـث بـازنگری و صـف     و آرايش سياسی با فروپاشی بلوک شرق به)  لوحانه ساده  البته

غرب سياسی وجود ديگر شرق و . بخش سابق گرديد بسياری از سازمانهای چپ و سوسياليستی و جنبشهای رهائی

بايست خود  هر جريانی می. شود  رؤيتپليد باشد در دومی   که  نيک باشد در اولی و هر آنچه  هر آنچه  نداشت که

و دگرديسـی    ايـن اسـتحاله  . معرفـی کنـد    خود را دوبـاره  ، متحد و مخالفو دوست و دشمن  را بازتعريف و جبهه

با بحرانهايی ـ با شـدت و حـدت      ی گذار را ـ همراه  اين دوره آنها از هر کدام. شامل احزاب کردستانی نيز گرديد

را نامگـذاری   جديد ايدئولوژيک و سياسی يابی هويتبر اساس ترمنولوژی سابق اين   چنانچه. متفاوت طی نمودند

  دهسـمت راسـت بـو     ی کردستان ايران بهردکُی جريانات  همه گرايش و سمتگيری تقريباً  توان گفت که کنيم، می

و متحـد   عريف از مفاهيم و منافع و بـالطبع نيروهـا و کشـورهای بـا منـافع مشـترک      تشامل  اين تغيير طبيعتاً  1.است

 "ی يـک  دشـمن شـماره  "نيسـت،   "امپرياليسـم "امـروز ديگـر آمريکـا      برای نمونه. است  گرديدهنيز   بالفعل و بالقوه

 .اسرائيل نيز دشمن نيست آمريکا دشمن نباشد،خوب، . آخر و اال گردد محسوب نمی

دگرديسـی بسـيار     يا اصالح موضع سياسـی معينـی نيسـت، بلکـه     جابجايیشد ـ يک    گفته  ـ همانطور که اين تغيير  .2

تا ديروز بيشتر  آنها اگر. گيرد را نيز دربرمی  انضمام مفاهيم مربوطه  فکری به  بينی و دستگاه باشد و جهان بنيادی می

و " ملـی "خود را  ديگر کردند، امروز می و معرفی و قشر اجتماعی تعريف  تی اين يا آن طبقهی طبقا خود را نماينده

  بـه و (دگرگـون  " ی ملی مسأله"موضع آنها در ارتباط با لذا . دانند بطور کلی می ردکُی فکری و منافع ملت  نماينده

بـا رويـدادها و نيروهـای مختلـف در      در همين چهارچوب برخـورد آنهـا  . است  شده) تدقيق ای تا اندازه اعتقاد من

ی  مسـأله   بـه  حاضر برخورد. است "ملی"و " پراگماتيستی" بيشتر  ايدئولوژيک، بلکه  نه ديگر ،سطح اجتماع و جهان

 .گنجد می  اسرائيل و فلسطين هم در چهارچوب همين موضع ملی

ايـن    معتقدنـد کـه    د کسـانی کـه  کم نيستن. فاکتور بسيار مهم ديگر نقش جمهوری اسالمی در اين کشمکش است .3

  بـه  آن اسالمی ايران است و بـر حسـب  " جمهوری"جنگ اسرائيل و   جنگ، جنگ اسرائيل و فلسطين نيست، بلکه

پـاتی   بنـابراين آنتـی  . کننـد  ی مخالف حکومت اسالمی ايران قرار گيرد، احساس نزديکی می در جبهه  که  چهآنهر 

 . ارتباط دارد ايران اسالمی" جمهوری"  باشد، به  طين ارتباط داشتهخود فلس  به  قبل از اينکه  پيشگفته

                                                            
مواضع چپ کالسـيک تـرک     شود که می  اينجا فقط گفته. مطلقا. احزاب مربوط اکنون ديگر راستگرا هستند  اينجا مقصود اين نيست که  البته  1

ين جريانات اما، از نظر مـن هنـوز چـپ    ا. در سمت راست طيف سياسی قرار دارند  گذشتهطبق ديدگاههای   اند که و مواضعی اتخاد شده  شده

  .گيرند سوسيال دمکراسی قرار می ی ههستند و بيشتر آنها در جبه
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زيـان    بـه  ايـران  ردکُـ ای بر مواضع کنشـگران   گفتمان غالب در کردستان عراق در اين خصوص تأثير قابل مالحظه .4

لی از طرفـداران اصـ  دولـت بعثـی عـراق      شـود کـه   مـی   آنجـا اسـتدالل  : اسـت   نفع فلسطينيان داشته  گيری به موضع

است؛ فلسطينيان در سرکوب مردم کردستان عـراق بـا دولـت عـراق همکـاری        المللی بوده فلسطينيان در سطح بين

من خـود از زبـان دکتـر کمـال فـؤاد،      .  اند و غيره اند؛ فلسطينيان تاکنون از جنبش ملی کردستان دفاع ننموده نموده

هـا سـروديم، در    شعرها برای فلسـطيني  ام: "گفت می  هشنيدم ک ،)عراق(ی ميهنی کردستان  يکی از رهبران اتحاديه

اش رويگردانـی   ها و کتابها انتشار داديـم، نتيجـه   يشان شرکت جستيم، برای انعکاس رنج ملت فلسطين مقاله مبارزه

د دار  جانبـه  يکو   انگارانه ، سادهای رويکرد کليشهاين آری، ..." است  آنها از ما و جانبداری از حکومت عراق بوده

 .گردد رايج می نيز ايران ردکُدر بين فعاالن سياسی 

  

  :باشد ذيلو اما از نظر من بايد موضعگيری ما در قبال اين نزاع بر طبق اصول 

، بايـد بـر حـق    مـان هسـتيم    چون فلسطين در پی کسب حقـوق ملـی   خود ديرزمانی است  بعنوان ملتی که  ويژه  ما به .1

 "دادن قـرض   نـان بـه  "بسـتان،   اين دفاع ما بده. ولت ملی آن پافشاری کنيمتعيين سرنوشت ملت فلسطين و تشکيل د

 . ی اخالقی است و ضابطه  نيست، اصل است، پرنسيپ است، حتی يک قاعده

هيچ کشور و نيرويی را محق و مجاز ندانيم، ايـن حـق   . از حق موجوديت اسرائيل بايد بدون چون و چرا دفاع کرد .2

 . آن اقدام نمايد  ليهرا زير سوال ببرد و يا بر ع

داخـل خـاک اسـرائيل      حماس حق دارد، بـه   نه. آميز و افراطی هر دو طرف را بايد محکوم نمود اقدامات خشونت .3

در آنهـا افـراد مـدنی      پرانی را با اقـداماتی بدهـد کـه    اسرائيل مجاز است، پاسخ اين موشک  پرانی کند و نه موشک

 . قربانی شوند

و   فلسطين و اسرائيل پيگيرانـه  ی همسأل ازابزاری حکومت اسالمی ايران  ی هو استفاد  يبکارانهموضع فر دخالتها، بايد .4

 . شودو بطور شفاف افشا   قاطعانه

  

 : استدالل نمود که بطور مشخص بايد) موضع دماگوژيک حکومت اسالمی ايران(در ارتباط با بند چهارمی 

راسيســتی و مت ايــدئولوژيک، از موضــع يــک خصــو اســالمی ايــران بــا اســرائيل" جمهــوری"خصــومت دولــت  .1

  بخشـی از آن جنگـی اسـت کـه      ويژه  يهوديان و به  و انکار جنايتهای بزرگ و تاريخی فاشيسم عليه  ستيزانه يهودی

 ی هشد است و ارتباط مستقيمی با حق تضييق  انداخته  راه  فرهنگ و تمدن و مدنيت و غرب به  اين حکومت بر عليه

  .فلسطين ندارد ی هخلق ستمديد

در ايـران بيشـتر از     شـود کـه    رمال شـود و گفتـه  ببايد ماهيت شووينيستی حکومت ايران در قبال مليتهای غيرفارس  .2

اين طرفدار قـدس و حمـاس     است که  چگونه  شود که  بايد پرسيده. کنند مردم عرب زندگی می  جمعيت نوار غزه

زنـدان    برای عربهای ايران حقی قائل نيسـت، روشـنفکران آنهـا را بـه     ريزد، اما اصطالح فلسطين اشک می  برای به

  .نمايد سرکوب می نيز زبان مادری را  آموزش بهابتدايی ی  حتی خواسته  که ،ی استقالل مطالبه  افکند و نه می

  دالل شـود کـه  ها است مذهب واقعيات امروز و مبانی قانون و عملکرد حکومت اسالمی در قبال سنی  بايد با استناد به .3

است ايـن    چگونه. است  مذهب ايران روا داشته مردم سنی  را تاکنون به بيشماری تبعيضات و ستمهاي  اين رژيم چه

خـواهی آنهـا را حتـی     حـق   اثنی عشری هيچ حقی برای سنی مذهبهای مسلمان قائـل نيسـت، هـر گونـه      رژيم شيعه

پايمال کردن حقوق اقليتهای دينـی    همچنين بايد به .کند مذهب طرفداری می کند، اما از حماس سنی سرکوب می

  .نمود  ها اشاره چون بهائيان، کليميان و ارمنی

تـرين   ترين و تروريسـتی  حکومت ايران تنها از جناحی از جريانات فلسطينی، آن هم از ارتجاعی  شود که  بايد گفته .4

 متعادل و دمکراتيک دارند، سکوالر، رويکردی  انی کهآن  ويژه  ، بهکند و با سازمانهای ديگر فلسطينی آن دفاع می

  .سر ستيز دارد
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در اســرائيل يــک ســاختار دمکراتيـک درونــی بــر اسـاس حقــوق شــهروندی، آزادی بيــان،     بايـد متــذکر شــد کـه   .5

اجتماعات، يک نظام حقوقی مستقل، يک پارلمان واقعی با شـرکت نماينـدگان واقعـی عـرب و يـک اپوزيسـيون       

هـای نظـام دمکراتيـک     در ايران اسالمی جانبدار حمـاس هيچکـدام از ايـن مؤلفـه       ارد، درحاليکهنيرومند وجود د

طرفداری از اسرائيل تظـاهرات    شود در ايران اسالمی به مین  توان پرسيد که می  برای نمونه. محلی از اعراب ندارند

مـا    اسرائيل و غرب روبرو نشد، در حاليکـه  برای نشد و با اتهام جاسوسی  اعدام سپرده ی هزندان و جوخ  نمود و به

طرفـداری از الفـتح نيـز      تـوان بـه   حتـی نمـی    در نوار غزه. شاهد تظاهراتهای پروفلسطينی در اسرائيل هستيم  پيوسته

برخـورد    با خود فلسطينيان طرفـدار محمـود عبـاس بربرمنشـانه      چگونه حماس  شاهد آن بوديم که .تظاهرات نمود

زيـادی   ی ههمـين دليـل عـد     انـداخت و بـه   آنها را يکی پس ديگری از ساختمان بلند پـائين مـی  تعدادی از نمود و 

حکومـت خودمختـار فلسـطين در     ی همنطقـ   مجبور شدند، محل زندگی و کسب و کار خود را تـرک کننـد و بـه   

  .شوند  باختری رود اردن پناهنده ی هکران

سـاز   هـای ويـران   اذهـان را از برنامـه   با اين هيـاهويش  خواهد ت اسالمی میحکوم  بايد استدالل نمود که  و باالخره .6

باشد و اين بسيار خطرناکتر   کردن آنها بدون سروصدای جهانی داشته  اش منحرف سازد، تا فرجی برای پياده اتمی

  .است  از بحران غزه

  

  :پيرامونی توضيحاتای  پاره

حمـاس را بايـد   . و اين را نيز بايد با صـراحت تـام گفـت   . حماس نيستدفاع از  ی همنزل  دفاع ما از خلق فلسطين به .1

ما خود   فراموش نکنيم که. نمود و معرفی جمهوری اسالمی قلمداد  به  يک تشکيالت ارتجاعی و تروريستی وابسته

 ردکُـ ع از آيـا دفـا  . حکومت اسالمی ايران را در کردستان عـراق داريـم    به  نيز از اين سازمانهای ارتجاعی و وابسته

  گردد؟ تلقیتواند دفاع از اين جريانات و حکومت اسالمی ايران  می

اين وضـعيت را در  . باشد می خلق فلسطينحقوقی و آوارگی  بی ،کنونی بحرانمنشاء اصلی   نبايد فراموش کنيم که .2

بـر اسـاس     هتشکيل دولت اسرائيل در اين منطقـ : است  اسرائيل و سپس آمريکا بوجود آورده خود ی نخست درجه

بـا هـر   حال ـ   اين دولت  که اکنونولی . است  بودهفلسطينيان  ی هو بر اساس تضييق حقوق حق  مذهبی ی هيک افسان

بـا   غالبـاً   المللی بداند که رعايت قواعد بازی بين  ، بايد دست کم خود را ملزم به تشکيل گرديده و توجيهی ـ   انگيزه

در  و اسـت   ی سازمان ملل متحد را تاکنون اسـرائيل زيرپـا گذاشـته    قطعنامه 280بيش از . داند پشتيبانی آمريکا نمی

خـود اسـرائيل    ی هپـرورد  حماس نيز دسـت . است  هنمودسازی  شهرک  است، پيوسته  آن نبوده  متعلق به  مناطقی که

نيز با ايـن حرکـات    اکنون. ، بوجود آوردی چپ جهانی قرار داشت در جبهه  الفتح که  اسرائيل آن را بر عليه. است

دمکراتهـا،    پايگـاه اجتمـاعی    شـدت بـه    انـدازد و بـه   ی فلسـطينی را در آغـوش حمـاس مـی     خود مـردم رنجديـده  

  . رساند سوسياليستها و کمونيستهای فلسطينی آسيب می
دفــاع بــدون چــون و چــرای آن از اســرائيل تنهــا باعــث . اســت  آمريکــا در ايــن نــزاع نقــش بســيار مخربــی داشــته .3

  های شورای امنيـت را کـه   اين کشور تاکنون اکثريت قطعنامه .است  گرديدهو تقويت حماس گرفتن بحران  شدت

  !است  داده" ممتنع"تنها در موارد معدودی رأی . است  اند، وتو نموده در آنها اسرائيل محکوم شده

ايـن   ی هدهند نهای تشکيلسازما. است  علت ديگر عدم حل معضل تاکنون خود تشکيالت خودمختار فلسطين بوده .4

بـود؛    خواری و فسـاد اداری تـاروپود آن حکومـت را گرفتـه     دولت از ساختار دمکراتيک برخوردار نبودند، رشوه

با پولهای ايران   کهتنها گروههای اپوزيسيون . خود حکومت نيز از مکانيزمها، ارگانهای دمکراتيک برخوردار نبود

ارتجـاعی   جريانـات بودنـد،    ای وسيع از سازمانهای اجتمـاعی را بوجـود آورده   شبکه  و عربستان و پشتيبانی سوريه

  2.چون حماس بودند

                                                            
خود از ساختارهای دمکراتيک کـافی برخـوردار     حاکميت احزاب و سازمانهايی که: عين اين مشکالت را اکنون ما در کردستان عراق داريم  2

و برای تکـوين و   ...اقتصادی و صنعتی،  ی هزايی، توسع های درازمدت ملی برای اشتغال ود برنامهنيستند؛ فساد اداری و حزبی فراگير؛ عدم وج

کنيد   فقط توجه(؛ عدم وجود سازمانهای اپوزيسيون دمکراتيک؛ فقدان مکانيسمهای دمکراتيک در خود حکومت سازی ی ملت تکامل پروسه



4 

ادعـا    کـه   ايـن شـيوه    يقـين دسـت کـم بـه      احتمال قريب به  به  کهباشد   و اين استدالل هم ـ حتی اگر واقعيت داشته  .5

هـا از   فلسطينی"  از اسرائيل منطقی نيست کهنفع حق ملی فلسطين و انتقاد   ـ برای عدم موضعگيری بهشود ندارد   می

اوال فلسطين و عراق هر دو از تبار عرب   چرا که": اند  حکومت عراق در مقابل نيروهای کردستان عراق دفاع کرده

در چنـين شـرايطی در    آنهـا  حـال اگـر  . پشتيبانی واقعی و مؤثر بـود  فلسطينهستند و پشتيبانی دولت وقت عراق از 

  را مرتکـب شـده   بزرگـی  جـرم  دنباشـ   ها آمـده ردکُجنگ ما   ز دولت عراق، دولت پشتيبان خود، بهدفاع ا ی هجبه

بـزرگ  آن چنـان  ايـران   ردکُـ نسـبت    احزاب کردستان عـراق بـه    نسبت جرم مشابه  تواند به نمی اما باشند، اين جرم

  ايران و هـم بـر عليـه    ردکُ  هم بر عليهاحزاب کردستان عراق با دولت ايران   ايم که مگر ما کم شاهد آن بوده. باشد

ايـران   ردکُو کشتار دهها مبارز   مگر يکی از علتهای جنايت حلبجه ؟اند نظامی واحد جنگيده ی هخود در يک جبه

 اصالً  که  ی پيرانشهر و اشنويه در مورد رويدادهای بعد از انقالب در منطقه ؟نبود همکاريهاهمين )  مبارزان کومله(

اند و هستند، اما حکومت ايران  ها از يک تبار بوده حکومت عراق با فلسطينی  از ياد نبريم که  تازه. ويمگ سخن نمی

عراق را فرامـوش   ردکُ  به  ويژه  ، بهردکُ  ی نبايد خيانت شاه ايران بهردکُی من هيچ  عقيده  های عراق چی؟ بهردکُو 

بـا  هسـتيم،   ايـران مردم کردسـتان    مت اسالمی ايران عليهترين جنايات حکو و ما همچنين شاهد جنگ و شنيع .کند

شـود   نمی. وصف اين ما شاهد بهترين مناسبات ممکن بين احزاب کردستان عراق و حکومت اسالمی ايران هستيم

رد بـرای  کُـ   رد بـر عليـه  کُ  ، اما آنچهباشد اند، جنايت ای از فلسطينيان عرب برای دولت عرب کرده گويا عده  آنچه

 .است، بديهی  فارس نمودهدولت 

و هسـت و    ، بـوده ردکُترين دشمنان  ، يکی از جدی اسرائيل از متحدان اصلی رژيم ترکيه  از ياد نبريم که  و بالخره .6

. اسـت   ای و نظامی اسرائيل ممکـن نبـوده   بدون کمکهای ماهواره. ک.ک.بمباران مواضع پ  باشيم که  يقين داشته

کنسـولگری    اوجـالن بـه    هللاپـس از ربـودن عبـدا    یدر جريان تظاهرات  که ردکُی  همچنين قتل چهار جوان شوريده

  را نيـز نبايـد بـه    قتـل رسـيدند    بـه ايـن کنسـولگری    ان امنيتـی توسط کارمنـد  بودند و  کرده  حمله برليناسرائيل در 

 . فراموشی بسپاريم

  

  : سخن  کوتاه

درسـت  . مقابـل نـزاع فلسـطين ـ اسـرائيل در نظـر گرفـت       موضعگيری در  هنگامی اين فاکتورها را بايد  آری، همه

  امـا بايـد ديـد کـه     در مورد فلسطين صحبت کرديم، .است، اين موضعگيری بايد در چهارچوب منافع ملی ما باشد

و ايـران دفـاع     و حتـی سـوريه    آيا آنهـا از مـا در مقابـل ترکيـه     .مواضع اسرائيل و آمريکا در قبال اين منافع چيست

اعتراف خود سهم بسـزايی در    آمريکا به  کهاين است   مگر نه. ی ناقابل در اين راستا دريغا از يک جمله! !کنند؟ می

و اکنون در ارتباط بـا کشـمکش حـول کرکـوک طـرف       داردو همچنان   داشته  سرکوب مبارزان کردستان ترکيه

  ايـن اسـت کـه     مگر نـه و  است؟  ذاشتهرد در آن کشور را در حنا گدست نيروهای کُ و عمالً  دولت عراق را گرفته

دست کم هنوز تحت حفاظت امنيتی آمريکا قـرار    ی در کردستان عراق، کشوری کهردکُحکومت ايران  مواضع 

اينها ... ( ؟برخيزد" يبانتپش"اصطالح   صدايی از اين دولت به  کند، بدون اينکه بمباران و توپباران می  دارد را پيوسته

 !)اند رد بودهاز يک فهرست طوالنی موضعگيری آمريکا و اسرائيل بر ضد منافع ملی و درازمدت کُهايی  تنها نمونه

  

دانـم، هـم    نابجا می بدون مرزبندی با حماس و بدون دفاع از حق موجوديت اسرائيل رااز فلسطين   لذا هم جانبداری يکجانبه

  .را  بدون محکوميت توحش و تروريسم حماساسرائيل عدی ب محکوميت يک

  1387دی  26ـ  2009دسامبر  15آلمان، 

                                                                                                                                                                                            
فرق وضـعيت مـا بـا    . اسالمی در اين اقليم" جمهوری"و دخالتها و دست باز !!)  است شدهبرگزار ن  پارلمان آنجا چند سال است کهانتخابات   که

  روزی کـه   وای بـه .  نـه ) هنـوز ( امـا  در اورشليم حکومت نيرومندی روی کار است، در بغـداد   وضعيت اسرائيل ـ فلسطين تنها در اين است که 

  !باشيم  فائق نيامده  ای پيشگفتهه و ما بر کاستی حکومت عراق متمرکز، متراکم و مقتدر گردد



  اسرائيل ـ فلسطين
  کردستان ـ ايران

  ناصر ايرانپور
  

اد زيـادی انسـانهای   طی آن تعـد   که  مواضع حماس در غزه  در پی شدت يافتن بحران اسرائيل ـ فلسطين و حملة نيروهای نظامی اسرائيل به 

  دريافت داشتم کهت اطالع هجآلمان  مظصدراع  خطاب بهتبار فلسطينی مترجمی همکارفراخوانی از شدند،   کودک کشته  بيدفاع از جمله

 ای جهت همـدردی انسـانی و سياسـی بـرای ايـن      نامهمتعاقب آن . بود  شده  فرمولهدر آلمان  "سوری ـ فلسطينی  مطبوعاتی مرکز"از سوی 

  :نمايم عزيز و بدون تفسير منتشر می را اينجا با اجازة قبلی اين دوستدوستم با مضمون ذيل ارسال نمودم و آن

  
  

  . سالم يزيحيی عز

رنج خلق فلسطين پايان پـذيرد و    اميدوارم که. نمايم را محکوم میاين جنايت  و نمايم با شما ابراز همدردی می  يحيی جان بدين وسيله
  . فلسطين باشيمو کشور مستقل ما بزودی شاهد دولت 

  از خطة کردستان بـه   بدون اينکه ، آن هم ردها انجام دادهکُ  اسالمی ايران چنين جنايتی را بارها عليه "جمهوری"  دانی که می اما يقيناً
از   باشـند کـه    ردی در شهرهايی بودهاحزاب کُاز نظامی واحدی   بدون اينکه باشد، حتی بخشاً  شهرهای ايران موشکی پرتاب شدهسوی 

داد بسيار زيادی در يک زيرزمين بسر با تعروز را  19من خودم   برای نمونه. باران شدند و بمباران و توپ  سوی حکومت اسالمی محاصره
 بـا ، کوچـک و بـزرگ،   نفـر  پـنج  تعـداد   از يک خانوادهتنها  در همسايگی ما  که  مانم، چهبردم، تا از موشکهای حکومت اسالم در امان ب

  .است  طينيان تبديل گشتهسخنگوی فلس  در سطح جهان به  اين رژيم امروزه و دقيقاً. لت و پار شدند حکومت اسالمی ايران های خمپاره

تنها در يک شهر و در عرض يک روز پنج هـزار نفـر را     ردها کرد؛ برای نمونهبا کُ  چه صدام رژيم   است که  جهان از ياد نبردهدر ضمن، 
در   از يـاد نبـريم کـه   همچنين . ترين مدافعان فلسطين بود سرسختدانيم، وی يکی از  می  و همانطور که. کشت) اش با بمبهای شيميايی(

زبان عربی نيز برخوردار   آنها حتی از حق آموزش به . ردها هيچ حقی ندارندآنها نيز همانند کُ. کنند عرب زندگی میايران هم ميليونها 
  .است  رسميت شناخته  به برای فلسطينيان هر حال  بهاسرائيل   حق تشکيل دولت مستقل و ملی خود؛ حقی که  برسد به  نيستند، چه

آويو هزاران برابـر از دشـمنان اسـالمی مـا در      رهائی فلسطين بزودی خواهد رسيد، چون دشمنان اسرائيلی شما در تل  کن که باورلذا 
) و شووينيسـت (دقيقـا ايـن کشـورهای مسـتبد       ما شاهد هستيم که  در حاليکه. تر هستند تر و انسان و بغداد و دمشق مترقیتهران و آنکارا 

  ][... !!کنند فلسطين دفاع می از خلق تحت ستم  امروزه

  .موفق باشيد

   2009ژانوية  8آلمان فدرال، /دورتموند
  ايرانپور ناصر

  

  
  :ام بدستم رسيد پس از ارسال سطور فوق متن ذيل از دوست فلسطينی

  

  
  ناصر عزيز، 

ايـن چنـين    ابراز همدردی و همبستگی با خلق مابرای   کردی که محبتبسيار . همبستگی مشروحت با خلق فلسطينسپاس بسيار از ابراز 
  . وقت گذاشتی

از وی   کـه   هباشند، چ بغرنجتر میرد مشکالت خلق کُ  کنم که من تصور می. کامال واقفماست،   کشيده ما برادر ردکُ لقخ  ی کهرنج برمن 
   .باشد می دولت اسرائيلتنها ما  شغالگرا  ، درحاليکهشود سرکوب و قتل عام می  ة محل سکونت شمامنطق رژيمهایسوی تمام 

  در امر مبـارزه آنها   جان باختند، آن هنگام که 1982در سال   ی را کهردصدها نفر از انقالبيون کُکنيم  ها هرگز فراموش نمی ما فلسطينی
  رد ما در مبارزة ما بر عليـه برادران کُ  هيچ مقطعی از تاريخ ملت ما وجود ندارد کهدر واقع . دندمشارکت ورزيبرای خلق ما و انقالب ما 

  . باشند  را در دست نگرفته  و حتی در مواردی رهبری مبارزه باشند  يورش دشمن شرکت ننموده

  ][... . باشم میردی در چهارچوب يک دولت واحد کُ ردحق تعيين سرنوشت نامحدود برای کُجانبدار  من شخصاً

   با سالمهای دوستانه

   2009ژانوية  9آلمان، /دورتموند
  مهندس نمر يحيی
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