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من هم کاری از دستم بر نمی     . سرازير می شد
نوازشش می کردم و دلداری اش می دادم     . آمد

مقصر هم که . می گفتم تو که گناهی نداری
اين روزگار المصب و آدم های اين  . نيستی

روزگارند که نمی گذارند دنيا به کام ما جوانان         
فکر نان  . ديگه نبايد به فکر او باشی  . بچرخد

ما ضعفا در اين دنيا   . ب استکن که خربزه آ
جايي نداريم يا بهتر بگويم مرده ای بيش      

مگر نمی بينی روزگار و مردم با ما . نيستيم
عزيزترين اشخاصمان  . چه گونه حکم می کنند

را می ربايند و لباس های گلبرگی و سفيدرنگ 
عروسی را به تنشان می کنند و به هرکسی که   

بعد اين    . پول و پله ای دارند می فروشند    
سيگارفروش های بدبخت را نگاه کن که چطور 
مثل بالنسبت سگ اين کوچه و آن کوچه می  

حال . کنند تا اين که يک بسته سيگار بفروشند 
هر  . و وضعی بدتر از سگ های بيابانی دارند

روز هم ده ها نفرشان با سروصورت خونين  
راهی زندان ميشوند     » شرطه ها   « شده توسط 

. ان از سرنوشتشان بی خبرندو خانواده هايش
  خوب به همين خاطر است که اين دنيا ، دنيای   

 
 !روندی که آغاز نشده به پايان رسيد 

  ۲۲ز صفحه ا
مبلغين صهيونيسم ثابت کرده اند که در     
استفاده از وجدان ناراحت اروپاييان بسيار   

» نورمن فينکل اشتاين « . کارآمد هستند
»   کاست در صنعت هالو « نويسنده کتاب 

هالوکاست  به معنای کشتار دسته جمعی (
اين گونه سياست ها را تحليل و      ) يهوديان 

 .محکوم دانسته است
 به اين داليل می توان احساس هم دردی و   
حمايت طبيعی موجود در کشورهای 
استعماری چون آمريکا را به نفع مهاجرين 

اما با اين حال ، اگر   . سفيدپوست را نيز افزود
 حاکم بر آمريکا هيچ گونه منفعتت سيستم

استراتژيکی در رابطه با اسرائيل نمی ديد      
چنين احساسی هم نمی توانست تاثير آن  

سيستم حاکم در آمريکا همواره   . چنانی بگذارد 
در سياست های خود منافع داخلی خود را 

 ،  ١٩٥٦از خاطر نبريم که در سال  . مدنظر دارد
وذ فرانسوی ها  برای کاستن از نف » آيزنهاور « 

و انگليسی ها در خاورميانه ، جانب مصر را    
 .در مناقشه با اسرائيل گرفت 

آيا اسرائيل خود تغيير خواهد کرد ؟ آيا اين       
کشور می تواند چشم انداز تاريخی ديگری را      
متفاوت با امپرياليسم غربی بپذيرد ؟ اين 

 موضوع می تواند بحث تاريخی جالبی را به  

او خيلی کنجکاوانه به حرف . قدرتمندان است
هايم گوش می داد بعد هم خداحافظی می کرد    

 .و می رفت
به دليل کليه دردم مدتی بود که نمی توانستم        
. از دکان بيرون بروم و از جايم تکان بخورم 

آن چه پس انداز کرده بودم خرج دوادرمانم      
نمی دانستم چه    . کردم و حاصلی هم نداشت

ايستی هرجور که  می ب . خاکی به سرم بريزم 
شده پيش دکتر خصوصی بروم ولی من که     
حتی پول بليط هم نداشتم چه برسد به پول  

عاقبت روزی از بدشانسی دم در دکان     . دکتر
زمين خوردم و وقتی به هوش آمدم در  

بعدا فهميدم که مرد مسنی   . بيمارستان بودم
که کدخدا غالمعلی نام داشت مرا به بيمارستان      

د روز بعد شنيدم که دوستم    چن. رسانده است
همان حالت من بهش دست داده اما   » رزگار « 

وضعش وخيم تر از من بوده و متاسفانه 
» رزگار « . هردو کليه اش از کار افتاده بودند 

با همان حال بد و دردناکش در ميان پنج      
 .خواهر و والدينش جانش را از دست داد  

 
 
 

ی را که من به ياد می آورم زمان. دنبال بياورد
يهوديان در طی جنگ جهانی دوم از جنايات    

اگر . نازی ها گريخته و به مصر پناه آوردند
اين مردم به نادرستی توسط ملت هايي که در     
ميانشان زندگی می کردند پذيرفته نشده بودند       
و حاال می خواهند به شرق ، به سرزمين هايي       

پس   . که در آن نشات گرفته اند باز گردند    
يک ميليون يهودی در فلسطين ،   ! د خوش آمدن
اين ها نظرات مردم در آن سال ها ! چرا که نه 

 .بود
متاسفانه پس از رسيدن به فلسطين ، تحت    
کنترل و آموزش از سوی سازمان های   

به آن ها آموخته شد . صهيونيست قرار گرفتند
که چگونه مثل مهاجرين سفيدپوست رفتار  

 .کنند و عموما نيز چنين کردند 
اال فلسطينی ها دولت اسرائيل را به رسميت  ح

چه می شد که اسرائيل نيز در     . شناخته اند
 !مقابل دولت فلسطين را می پذيرفت 

اگر قبوالندن چنين دولتی حتی به دخالت بين  
المللی نيز احتياج داشته باشد آيا امکان ايجاد        
روندی ديگر را در روابط ميان ملت ها نمی  

من معتقدم که اين امکان  تواند بوجود آورد ؟ 
 .وجود دارد

اما چنين امکانی تا زمانی که اسرائيل از مناطق           
  عقب نشينی نکند به  ١٩٦٧اشغالی پس از   

 
  شب

 روناک ، ده ساله از برلين
 شب چه بی صداست
 شب چه تاريک است

 ستاره ها در پشت ابرها به خواب رفتند
 ناگهان صدايي از پشت ابرها به گوش رسيد

 ن صدا رعد و برق بودآ
 آن گاه زمين لرزيد
 باغ شد پر از غوغا

 باغ قشنگ گل ها شد پر از فرياد
پرستو ها صدای خود را به گوش من 

 رساندند
 من پريشان به سوی باغ دويدم

 وقتی باغ زيبا را پرپر ديدم
 خودم را يکی از آن گل های پرپر ديدم

من ناراحتم که شايد هيچ وقت اين باغ مثل 
  شاد نشوداول

 اما من منتظرم و منتظر خواهم ماند
. 

 
اين تنها هدفی است   . واقعيت نخواهد پيوست

که نيروهای دموکرات جهان را می تواند دور 
 .هم جمع نمايد

 ١٣٨١ر شهريو
 
 
 

 ... پاريس ن المللى يكنفرانس ب 
 ۲۶از صفحه 

و استقالل را به ديکتاتوری و وابستگی 
با تهديدات و  اکنون و بارديگر . کشاندند

نظامی گری در منطقه مانع مبارزه مستقل     
مردم ايران عليه رژيم جمهوری اسالمی    

ما با شدت مخالف مداخله نظامی     . هستند
آمريکا در عراق هستيم و همبستگی خود 
را با مردم و نيروهای دموکراتيک و 

پيشنهاد ما     . مترقی عراق اعالم می داريم  
ويژه  سازماندهی کارزاری جهانی و به 

تمرکزمبارزه بر بحران کنونی خاورميانه 
 .است

در طول يک روز نشست در فرصت های  
کميته اتحاد عمل « استراحت بيانيه های 

به زبان فرانسه و  » برای دموکراسی 
پالتفرم سازمان اتحاد فداييان خلق ايران     
به انگليسی در بين نمايندگان توزيع     

ايي   گرديد و متقا بال آن ها خواستار آشن
 .بيشتر با ما و رابطه دوجانبه گرديدند


