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  اسرائيل ! دولت لسطين و دولت ف 

را فقط  "    و امنيت   ايشسآ  ، خوشبختی    ،اما سمفونی شادی    . نوازد   می   را "    مرگ "    سمفونی   تنها   جنگ 
  صلح " قادراست  بنوازد . 

  ميالدی  ٢٠٢١مای  هيجدهم  ،مصطفی سلطانی  –رشاد 

  

 

 

سرزمين کوچکی ، فلسطينی ها  در ميکند. تاريخ فلسطينی ها و يهوديان نبردی بی پايان و تلخ را بازگو 
کشتار کودکان و    پر ماجرايی دارند. گاە  آرام و    گاە و يهوديان در بافت تنيدەای و در کنار هم زندگی  

    وجدان بشريت را عذاب ميدهد .  زنان 

در دو واحد جداگانه جغرافيائی  يعنی غزە و کرانهباختری رود اردن  زندگی ميکنند. اين  : فلسطينی ها 
. حماس جريانی تند  ادارە ميگردند دورهبری متضاد،  تحت فرمان  کشور حتی مرز مشترکی نداشته و  

رو ، بادورنمای غليظ مذهبی از کمک های بيدريغ ايران ، کشورهای حوزەی خليج  و ترکيه بهرەمند  
ساحل غربی رود اردن نيز با نام الفتح  و باری بهر جهت تشکتالتی خود گردان را نمايندگی    ت .اس

الفتح ميانهرو بودە و حاضر به مصالحه و همزيستی با اسرائيل است . جريان های چپ برهبری    مينمايد . 
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داشتند ،    نبش  نايف حواتمه و جرج حبش و ياسر عرفات که ساليانی بر ج اکنون در  فلسطين تسلط 
سپردەاند .    بنياد گراانزوای کامل تاريخی قرار گرفته و رهبری را به جريان های بدون پالتفورم و  

را قدرتمند    ايدئولوژی های بنياد گرايانهی اسالمی در فلسطين ،مستقيما دولت های دست راستی اسرائيل
رئيس    بيل کلينگ تون  ب  جنا  تی بااسرائيل توسطشاريخی در پروسهی آت فرصت های    کمک کردەاست .
  مهيا شد ، اما عرفات ترجمهای آبکی از قدرت فلسطين و اسرائيل داشت و فرصت   جمهور آمريکا  

عالی جناب تونی بلير نخست وزير  .    گرديد مذاکرات واشنگتون    بازندەی   را دودستی نچسپيد و  تاريخی  
انگلستان با هرنيتی کهداشت ، تالش فراوانی نمود اما ، در پيج و خم های تاريخ منازعات فلسطين و  

و فلسطينی ها و يهوديان را به کانال و فاز آشتی  نمايد   اسرائيل  گم شد و نتوانست مشکالت را حل  
،  هجانبه و منطقی ولوژيک از دگرگونی های جهانیفلسطينی ها در مجموع تحليل روشن و هم   برساند .  

تسلط فوندها ، قطب بندی کارتل ها ، سرمايههای جهانی و پيمان های مخفی کشورهای قدرتمند غربی  
آنها چنگی بدل    شان ، دوران کالسيک و سنتی را نمايندگی کردە و موفقيت ە ندارند. لذا در نبردو مبارز

دوران صدام و جمهوری اسالمی نقش بشر دوستانهای در برخورد  در  فلسطينی های مهاجر  نمی زند . 
در مجموع شهروندان فلسطينی ،صلح طلب و خواهان همزيستی مسالمت آميز    باتودەهای مردم نداشتند.

هستند ، اما رهبری احزاب فلسطينی صاحب ارادەی سياسی مستقل نبودە و وابستگيشان درد بی درمان  
يگانه راە حل بيگمان ديالوگ و گفتگو و مذاکرات مستقيم با همديگر بودە،   معتقدم   ملت فلسطين است .

شرايط جهانی      همچينی معتقدم   که مشکالت را يکی پس از ديگری حل و به تفام دوجانبه خواهند رسيد . 
نزديک بهم    در سرزمينی   اما   چنين اقتضا ميکند که دو دولت فلسطين و اسرائيل ، در دوکشور مختلف

، در انتخاب "صلح و آشتی " ترديد و شک نکنند و اين روند تنها راە رسيدن به يگانگی و  مشترک    و
بارمغان می   صلح بودە و قدم بقدم مانع خونريزی ، بمباران و کشتار خواهد گرديد و صلحی پايدار 

 ،  آلمان یها نازيست  که رند باو براين ها فلسطينی عمومی افکار ميشودو شنيدە کنار و گوشه از  .آورد 
 برای  را آلمان خاک از قسمتی بايد  تالفیانتقام و بستر در يهوديان لذا.  کردەاند  کشتار را يهوديان

   . نکنند  اشغال را فلسطين خاک و نمودە تسخير زندگيشان

( برخالف احزاب کردستان ) با وجود انتاگونيزم  ١٩٤٧ملتی با ارادە و مصمم ، که درساڵ    : يهوديان 
بعنوان يک  سازماندهی کردە و در پالتفورمی مشترک    را   فراوان ، اما نيروی پارتيزانيشان   واختالفات 

واحد،جبهه  با  ی  را  خۆيش  کشور  و  جنگيدند  اعراب  عليه  بهخود،بر  و    اعتماد  ها  کارتل  پشتيبانی 
ی نامحدود جهانی ايجاد کردند. در اين کشور سانسور کم رنگ ، آزادی بيان ،دمکراسی و  هاسرمايه 

. و بسرعت پيشرفت کردە و جوايز   افتادە است  تاکنون درسطح  آلفرد  انتخابات کلتوری جا  نوبل را 
ميجنگند.  ربودەاست.  ايدەالی   ها  فلسطينی  عليه  بر  ماسميديا  و  نظامی  دوعرصهی  در  ها  اسرائيلی 

ارتفاعات جوالن را از سوريه گرفته و مدرن ترين سيستم های کشاورزی ، آبياری و برداشت محصول  
دفاع   اين سياست  از  قدرتمند  که کشورهای   ، با سياست شهرک سازی مدرن   . نمودەاست  فراهم  را 

ه دارند ، ستون فقرات فلسطين را شکستهاست . زيرا کودکانی که دراين شهرک ها بدنيا ميآيند  شرمگينان
يهوديان کوچ کردە بهاسرائيل طيف ناهمگونی    از مناطق اشغالی دفاع مينمايند . خود  بعنوان " وطن "  

يهوديان    تحصيالت اين طيف تحصيلکردەگان و افرادی با تحصيالت پائين را شامل ميشود، کهکه، بودە
پارامتری حساس در تنظيم روابط    و،سطح باالئی دارند و درسيستم دولتی جذب شدە و اروپائی روسی  
اسرائيل هستند. نوآوری و دست يابی به صنعت مدرن، يکی از خصلت های دولت اسرائيل    باجهانی  
 . درياچهی مرگ    است  )  از  بحرالميت  فراوردەهای  (  بهترين   ، دارد  فراوانی  با  که نمک  را  نمکی 

را   بازارها  و  کردە  همراە  مدرن  کردەاند صادرات  اسرائيل  .  تسخير  به  دنيا  چهار گوشه  از  يهوديان 
اسرائيلی   آموزش و پرورش  . از طرف مقامات  ،و زبان های مختلفی را صحبت ميکردند    برگشتند 

را تهيه کردند .    ی معتبربا آنها ساعت ها و با زبان های گوناگوگون  مصاحبه کردندو آرشيو  بالفاصله
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و زبان " عبری " را زندە    انجام دادە  روتين  اين گنجيه کار  رویزبان شناس ها    متخصصين و    سپس
از طرف حکومت اسرائيل ، صلح و    ی ها سياست شهرک سازی و کوچ دادن اجباری فلسطين   کردند . 

در موزە گذاشته و جنگ و خونريزی را  را  هدايت    جنگ را مستمرکردە و    آشتی  پايان  به دروازی 
         نخواهد نمود .

  

  تمام   

 


