
İsrail-Filistin
Burjuva Devletler Adına Savaş
Ulusal Baskı
Sadece Tek Bir Sınıfsal ve Devrimci Çözüm Var
Burjuva savaşının şiddeti Filistin'de bir kez daha ortaya çıkarak acı ve keder yarattı. İsrail burjuvazisi,
ekonomik krizin etkilerini bastırmanın bir yolu olarak ulusal baskı ve etnik ayrımcılığa dayalı yeni bir zulme
girişti.

Fitili Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtindeki Filistinlilerin evlerinin tahliyeleri ateşledi. İsrail devleti
tahliyeleri, uzun süre önce ölmüş olan Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan mülkiyet haklarının geri alınması adı
altında yasal olarak temellendirdi. Plan, Yahudiler için yeni binalar inşa etmek için bu evleri yıkmaktı. Bu
projenin amacı Filistinlilere karşı etnik ayrımcılığı güçlendirmek ve İsrail milliyetçiliğini teşvik etmekti.

Kudüs'te son haftalarda gerginlik arttı. İsrail Devleti tarafından etnik temizliğe karşı çıkan Filistinlilerin
protestolarının yanı sıra, Yahudi aşırı sağı Eski Şehir'de "Araplara ölüm" sloganlarının atıldığı eylemler
gerçekleştirdi.

Kudüs'teki Camiler / Tapınak Dağı Meydanı’nda gerçekleşen polis provokasyonları, Ramazan ayının son
günlerine denk geldi. Bunları, kısa bir süre sonra tüm Batı Şeria'ya ve büyük ölçüde eşi görülmemiş bir
gelişmeyle, İsrail'in Arap vatandaşlarının 1948'den beri Yahudiler arasında yaşadığı İsrail şehirlerine yayılan
Filistin ayaklanmaları izledi.

Yüzyıllar boyunca, can çekişen rejimler tarafından sosyal hoşnutsuzluk karşısında çürümeyi teşvik etmek için
kullanılmış bir hiledir pogrom: Etkili olduğu için egemen sınıflarca onaylanagelmiştir.

Her iki etnik topluluktan gruplar, diğerlerinin yaşadığı mahallelere baskınlar düzenledi, dini yapıları ateşe
verdi, işletmeleri yağmaladı ve hatta insanları dövdü. Bunlar, hem İsrail sermaye hükümeti hem de komşu
devletler ve ayrıca tüm emperyalist güçler tarafından izlenen milliyetçi politikanın beklenen meyveleriydi. Bu,
aralıksız kışkırtmalarının doruk noktasıydı.

El Fetih’in rakibi köktendinci burjuva partisi Hamas, 15 yıldır Gazze Şeridi'ne hâkim; kendi adına,
mülksüzleştirilmiş Filistinlileri milliyetçiliğe yönlendirmek ve Batı Şeria'ya karşı nüfuz kazanmak için siyasi
hareketleri kontrol ediyor.

Uzun yıllardır İsrail kuşatmasına maruz kalan Gazze'den İsrail şehirlerine binlerce roket fırlatılması, Yahudi
sivil halk arasında ölüm ve yaralanmalara neden oldu, Necef çölünde iki Bedevi Arap'ı öldürdü. İsrail tahmin
edilebileceği gibi tepki gösterdi, Gazze'ye yönelik baskınlar başlattı ve bu da sivil halk arasında, bu sefer
Filistinli olmak üzere çok sayıda can kaybına neden oldu. Bu arada İsrail askerleri, Batı Şeria'da işgal rejiminin
kötüleşmesine karşı gösteri yapan birçok kişiyi katlederken, Kudüs'te de İsrail Devleti tarafından empoze edilen
apartheid rejiminin yarattığı nefret dolu ulusal ve sınıfsal baskıya dayanamayan ve isyan eden Filistin toplumu
sokaklara döküldü.

Ancak İsrail Devleti ile Hamas arasındaki savaş "asimetrik" olmakla birlikte, daha büyük devletlerin ve
emperyalist dünya güçlerinin vekilleri olarak savaşan burjuva devletler arasında bir savaştır.

İsrail şehirlerine atılan roketler de bu savaşın bir parçasıdır. Gazze Şeridi'ne giren her şey İsrailli yetkililerin
sıkı kontrolüne tabi olduğuna göre Hamas bu silahları nasıl elde etti?

Filistinli proleterler, "sömürge karşıtı" bir ulusal kurtuluş savaşına güvenmekte hata ederler. Böylesi bir savaşı
kazanmaları mümkün değildir zira büyük güçler buna asla izin vermeyecektir. Aynı zamanda Filistin
burjuvazisi İsrail'le olan bağını sona erdirmeye asla razı olmayacaktır. Bu imkansız milli savaş, emperyalizme
ayrılmaz bir şekilde bağlı olan diğer tüm Arap burjuvazilerinin ihanetiyle on yıllar önce zaten başarısız oldu.



Bu sömürge karşıtı bir mücadele değil. İsrail, İngiliz mandası döneminde Filistin'de kendini gösteren sömürge
egemenliğinin devamı değil. İsrail, sermayenin ve dünya finansının egemen olduğu, emperyalist zincir içinde
bir ülkedir.

Bugün İsrail Devleti ve işgal altındaki topraklardaki kapitalist egemenlik, İsrail burjuvazisi ile Filistinli küçük
kardeşi arasındaki etkili işbirliğine dayanmaktadır. Filistin tarafı daha zayıf ve bu nedenle İsrail karşısında
daha hakir, ancak daha az açgözlü, ilkesiz ve acımasız değil. Bu birleşik burjuvaziler, birbirlerini destekliyorlar
ve burjuva savaşı boyunca, tıpkı bir mengenenin iki çenesi gibi, hem Yahudi hem de Arap proleter sınıfı
üzerindeki hakimiyetlerini sıkılaştırıyorlar.

Neredeyse sadece proleterlerin öldüğü bu burjuva savaşının sürdürülmesi ve tırmanması, hem İsrailli işçileri
hem de Filistinli yoldaşlarını kendi burjuvazilerinin kucağına atmaya hizmet ediyor.

Tüm proleterlerin yaşam koşullarına saldıran ekonomik kriz ilerledikçe, ekonomik saldırılar, azalan ücretler ve
artan güvencesizlik biçimini alacaktır. İsrail egemen sınıfı, giderek artan bir sefalet ve kan bedelinin
ödenmesini talep ederek Yahudi işçilere ulusun hayali birliğinin yetersiz tesellisini sunuyor.

Biz enternasyonalist komünistler, proletaryanın sınıf mücadelesi yoluna dönmesinin ne kadar zor olduğunu
biliyoruz. Burjuvazi savaş halindeyken, karşı-devrim kendini daha güçlü bir şekilde gösterir. Ama burjuvazinin
sınıflar arası toplumsal barışı uzun süre koruyamayacağını da biliyoruz.

Sınıf mücadelesine giden yol, İsrail proletaryasının Filistin proletaryası ile dostluğunu gerektirir. Dünya işçi
sınıfının bu iki kesiminin işçileri, o zaman burjuvazi ile tüm dayanışmayı keseceklerdir.

Yahudi proleterlere, İsrail burjuvazisinin Filistinlilere dayattığı rezil ulusal baskıyı sabote etme görevi düşüyor.
Filistinli proleterlerin üzerine düşense, onları burjuva silahlı çatışmanın mezbahasına sürükleyen ve ardından
hayatta kalanları, satılacak bir emek gücü olarak ücretli kölelik pazarına gönderen milliyetçi liderlikten
kopmak.

Filistinli ve İsrailli proleterlere çağrımız, sınıf birliğini sağlamak, bütün ulusal burjuvaziyi yıkmak ve proletarya
diktatörlüğünü kurmak içindir. Perspektif, kapitalizmden ve onun ulusal vatanlarından kurtulacak bir gelecek
insanlığı için bütün milli sınırların üstesinden gelerek bölge ve dünya çapında proleter devrimi
gerçekleştirmektir.

Sadece proletarya korkunç savaşlar zincirini ve daha az rezil olmayan burjuva "barışı"nı kırabilir. Filistinlilere
ve tüm ezilen halklara yönelik ulusal baskıyı bugün yalnızca proletarya nihayete erdirebilir. Her tür
kapitalizmin yaratığı olan ırkçılığa yalnızca proletarya son verebilir. Sadece kendi sınıf sendikalarında
örgütlenen ve partisinin yönlendirdiği uluslararası proletarya, Filistin'deki yoldaşlarının mücadelesini
destekleyebilir, burjuva savaşını sabote edebilir ve bugünün sefaletine son verecek dünya devrimi için sınıf
savaşı yolunu izleyebilir.
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