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 ارزنگ بامشاد

  
روزهای متمادی است که دولت اسرائيل با بی رحمی تمام بر سر يک و 
نيم ميليون بچه و زن ومرد و پير و جوان فلسطينی در نوار غزه بمب و 

ک تنبيه جمعی مردمی که ي. موشک و گلوله های توپ و تفنگ می ريزد
سال در محاصره ی کامل غذائی و داروئی و سوخت قرار داشته اند، 

دولت تجاوزگر . اکنون ابعاد بشدت جنايت کارانه ای بخود گرفته است
 و فاشيستی از بمب های مدرنی استفاده  اسرائيل در اين حمالت وحشيانه

بدن های تيکه پاره شده . می کند که بدن قربانی را تيکه تيکه می کنند
کان مجروح وقتی به بيمارستان ها می رسند، پزشکان بيمارستان کود

وضعيتی که مرگ . های فاقد امکانات را در وضعيتی بحرانی قرار می دهد
زنان و کودکان به شدت مجروح را به چشم می بينند، بدون آنکه بتوانند 

اوج جنايت در تنبيه جمعی فلسطينی ها زمانی . کمکی به آن ها بکنند
می شود که حتی بيمارستان ها و مدارس تحت کنترل سازمان روشن تر 

ملل هم از سوی اسرائيل هدف های نظامی تلقی شده و هدف بمب و 
  .موشک قرار می گيرند

دولت اسرائيل ومتحدش آمريکا و بسياری از رسانه های وابسته، اين 
روشن است که . تهاجم  را پاسخی به موشک باران های حماس می دانند

ستدالالت تنها بهانه ای برای آغاز عمليات هستند وگر نه  اين اين ا
اسرائيل بود که به تعهدات آتش بس شش ماهه متعهد نماند و عليرغم 
پذيرش بازگشائی گذرگاه های نوار غزه ، اين گذرگاه ها در تمامی طول 
شش ماه بسته نگهداشت و حتی بر دولت مصر هم فشار آورد تا تنها 

. ا اين کشور را ببندد تا محاصره مردم غزه تکميل شودگذرگاه موجود ب
دولت اسرائيل عليرغم تمامی تبلغات دولتی و رسانه های وابسته در سطح 

حتی زمانی . جهان، هيچگاه اعتقادی به حقوق مردم فلسطين نداشته است
که قرارداد صلح اسلو به امضاء رسيد نيز روشن بود که آن قرارداد، 

 که نفرت را عميق تر می کرد و حال نتايج آن قرارداد قرارداد صلحی بود
قراردادی که قصد داشت مناطقی بانتونستان مانند . بوضوع ديده می شود

در خدمت اسرائيل به وجود آورد و حق ميليون ها آواره فلسطينی که ده 
هاست در اردوگاه های پناهنده گان زندگی می کنند را نيز به رسميت 

عتقادی به حقوق مردم فلسطين، بنيان سياست های اين بی ا. نشناخت
از اين روست که آن . تقريبأ تمامی دولتمردان و دولت زنان اسرائيلی است

ها به نيروهائی هم چون حماس که هر چندگاه يک بار بهانه به دست شان 
دولت اسرائيل در راستای همين سياست بود که . بدهند نياز مطلق دارند
 سازمان داد تا سازمان ازاديبخش فلسطين را در ميان تالش گسترده ای را

. مردم فلسطين بی اعتبار کند و به عنوان شريک دشمن به نمايش بگذارد
امروزه سازمان آزاديخش فلسطين در . امری که در آن موفق شده است

به همين دليل . نگاه مردم اين سرزمين از اعتبار گذشته برخوردارنيست
. گذشته حماس توانست آنچنان رای شکننده ای بياوردبود که در انتخابات 

رأی مردم فلسطين به حماس بيش از آن که نشاندهنده حمايتشان از اين 
جريان باشد، اعتراضی گسترده عليه سازمان آزاديبخش فلسطين و 

در هم شکسته شدن اعتبار سازمان . سياست های تسليم طلبانه ا ش بود
م فلسطين که در آن سياست های دولت آزاديبخش فلسطين در ميان مرد

اسرائيل و آمريکا نقش اساسی داشتنند، مهمترين عامل تقويت جنبش 
از اين رو حماس با تالش برای پاسخ به نيازهای . حماس بوده است

روزمره مردم و پيوند با توده های پائينی جامعه، الگوی جايگزينی در 

 از يک سو سياست سازش مقابل سازمان آزاديبخش فلسطين قرار داد که
در پيش گرفته بود و از سوی ديگر در فکر پروار کردن بوروکراسی 

  .نوپای خود بود بجای آن که برای رفع  مشکالت مردم بکوشد
دولت اسرائيل تالش دارد جنايت کنونی اش را امری تصادفی و 
برای مهار موشک اندازی های حماس پس ازپايان آتش بس شش 

اما اکنون روش شده است که وزير دفاع . زدماهه  وانمود سا
اسرئيل، شش ماه پيش دستور برنامه ريزی برای حمله ی همه 

انتخاب زمان کنونی کامأل آگاهانه . جانبه به غزه را صادر کرده بود
اين امر در زمانی صورت می گيرد که دولت . صورت گرفته است

 بيشتر به بوش بعنوان پروپا قرص ترين حامی اسرائيل چند هفته
پايان دوران رياست جمهوری اش ياقی نمانده است و دوران بعدی 
هنوز تجربه نشده است و از سوی ديگر انتخابات اسرائيل در پيش 
است و دولت کنونی که در پائين ترين حد محبوبيت قرار داشت و 
احتمال شکستش در انتخابات بسيار باال بود، با اقدام نظامی چنين 

انسته به عنوان نيروی مدافع امنيت مردم اسرائيل خشونت آميز تو
امری که هر روزه در نطرسنجی ها . محبوبيت خود را افزايش دهد

  .مورد تأئيد قرار می گيرد
بنابراين مردم غزه که از يک سو در چنبره سياست های حماس 
گرفتار آمده اند، قربانی بازی قدرت در ميان احزاب اسرائيلی و 

و درست در چنين شرايط دردآوری . ريکا شده اندبازی قدرت در آم
که زير باران بمب و موشک قرار گرفته اند، دولت های ارتجاعی 

اين بی اعتنائی آشکار دول عربی . عرب نيز به فريادشان نمی رسند
و يا همسوئی پنهانشان با دولت اسرائيل،امری که در زمان حمله 

 نيز اتفاق افتاد، اسرائيل به جنوب لنبان و جنگ با حزب اهللا
محصول آن است که اين کشورها حماس و حزب اهللا را نه نيروهايی 
که به هر دليل توانسته اند در ميان توده های مردم نفوذ بدست 
آورند و نيروهای سياسی مستقلی هستند بلکه به عنوان نيروهای 
ساخته و پرداخته ی جمهوری اسالمی در منطقه قلمداد می کنند و 

ابودی اين دو نيروی سياسی در منطقه با اسرائيل و آمريکا برای ن
اما همين سياست بشدت غلط کشورهای عربی، . منافع مشترک دارند

باعث شده است که هم حماس، هم حزب اهللا و هم جمهوری اسالمی 
در نگاه توده های پائينی فلسطينی و جهان عرب به چشم دوست و 

 عمومی جهان عرب به پيروز حامی نگريسته شوند و در جلب افکار
امری که تحقق خواست های آزاديخواهانه و . اين ماجرا تبديل شوند

عدالت جويانه ی توده های فلسطينی و عرب را به آينده های دور 
موکول می کند و زمينه های رشد بيشتر بنيادگرايی واپسگرا را 

 دولت اسرائيل بر متن چنين زمينه ای بيش از.  تقويت می سازد
پيش می تواند سياست های جنايت کارانه و تجاوزگرانه اش را 
توجيه کند و سياست بی اعتنائی به حقوق مردم فلسطين را هم چنان 
ادامه دهد و پشتيبانی دولت آمريکا و متحدين غربی اش را تصمين 

  1387 دی ماه 19 - 2009 ژانويه 8             . نمايد

................................................. 
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0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
   چپ کارگریسايت اتحاد

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.nbulleti-iran.www 
مشخص ميشوند ، " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

   . نيستندالزاما بيانگر مواضع سازمان
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  محمود درويش                                              
داده اند که بيش ازيکسوم تلفات ناشی ازحمالت خبرگزاری ها گزارش 

آيا اين ! وحشيانه و دوهفته ای اسرائيل را کودکان غزه تشکيل ميدهند
سهم مجموعه کشته ها ی غيرنظامی ! کودک کشی تصادفی است؟

 نفرکشته وبيش ازسه 800تاکنون حدود . بسياربيشترازاين است
نيروهای .تهزارنفرمجروح حاصل اين سالخی ضدبشری بوده اس

 بطورالينقطع،مدارس، بيمارستانها و مساجد ومغازه ها  اسرائيل
ومنازل،وحتا کاروانهای امدادرسانی سازمان ملل را موردآماج مستقيم 

بطوری که حتا .بمبارانها وشليک خود از هواوزمين ودريا قراراداده اند
 جانی سازمان ملل نيزتالش امدادرسانی خود را بخاطرفقدان تأمين امنيت 

  .متوقف کرده است صليب سرخ جهانی ازيک فاجعه انسانی خبرمی دهد
 360صاف وسرراست، درمقابل چشم جهانيان، يک سرزمين حدودا 

کيلومتری با بيش ازيک ونيم ميليون انسانِ  تلمبارشده دربيغوله ها را 
 که با وقاحت تمام نام   پاکسازی ونسل کشی قرارداده اند مشمول پروژه

هدف درهم شکستن اراده .گذاشته اند" سرب مذاب"عمليات آن را 
مقاومت مردم غزه است ازطريق کشتاروگرسنگی دادن و بدون داشتن 

وحتا ...و امکان دسترسی به داروودرمان وبيمارستان ومايحتاج اوليه 
آری جنگ غزه ازآن نوع جنگهای کثيف و .بدون داشتن راه خروج وفرار

جنگ وآتش بارهای  خود مردم هدف مستقيم  است که درآن  بربرمنشانه
کشتارمشمئزکننده درشرايط محاصره کامل،که .يک. سهمگين می باشند

يک بربريت .تنها ازترکيب بربريت با مدرن ترين سالحها بدست می آيد
مدرن که درآن شاهد فوران تمامی ستم ها وتبعيضات حل نشده 

ا تهاجم سرمايه داری تاريخی،نژادی،ستم ملی ومذهبی،و برفرازهمه اينه
مدرن هستيم؛ برای کنترل هرچه بيشتر يکی ازمهم ترين نقاط استراتريکی 
جهان و دارای غنی ترين منابع فسيلی، وبسط وتسلط عمقی سرمايه جهان 
خوار درتمامی خلل وفرج بافت منطقه وايجادبازارپرکشش وبی مرزو 

وژاندارمی درمنطقه با سرکردگی  دولت های کارگزارسرمايه جهانی 
باين اعتباراسرائيل درحال انجام بخشی از مأموريت تاريخی . اسرائيل

 که ازسوی امپرياليسم جهانی،بويژه   است که ايجاد خاورميانه بزرگ
  . درشر ايطی که چرخهای ارابه جنگی اش پنچرشده به عهده گرفته است

 روزه 33اگرازهدف های خردومقطعی هم چون جبران شکست جنگ 
ارتش اسرائيل ونيزرقابت های درونی "اسطوره"و احيای آبروی لبنان 

وحاد جناحها برای انتخابات آتی که ازهم اکنون منجربه پيش برد سياست 
پايان دادن به مذاکره وآتش بس وحمله نظامی "جناح های افراطی مبنی بر

توسط دولت باراک باهدف بهبود شرايط متزلزل خود "به حماس
رائيل شده بگذريم،هدف مهم تراين است که مردم درنزدافکارعمومی اس

غزه را بايد چنان درزيرباران مشت ولگد قلدرمنشانه گوشمالی داد و 
درهم پيچيد،تا ندامت ورزد وخود پليس خويش بشود وجلوی عمليات 

درواقع تاکتيک اسرائيل وحاميانش به آتش کشيدن جنگل .حماس را بگيرد
دمداران اسرائيل آن است که غزه اشتاه بزرگ سر.برای شکارخرس است

 آزمايشگاهی به تصوردرآورده اند که می توان تجربه  را درحکم
که -آزمايشگاه های کوچک زندان وشکنجه وبازآموزی ومسخ انسانها را

آنچه را که اسرائيلی ها .  به جامعه تعميم داد-گويا يد طوالئی درآن دارد
ه آزمايشگاه غز.کورخوانده اند نادرستی همين تعميم است

غزه بشکه ای انباشته شده ازبی .نيست" بازآموزی وبازپروری"ومکان
حقوقی ونفرت والجرم آکنده ازمقاومت متراکمی است که هرچه برروی آن 

  . کوبيده شود، محتويات آن با شدت وحدت بيشتری فوران خواهد کرد
واقعيت آن است که برای دامنه مقاومت انسان وظرفيت کنشگری وی 

وقتی که قربانيان به عمق -ابل زوروقلدری وسلطه طلبی واستثماردرمق
 - ستم رواشده برخود آگاه شوند ووقتی نکبت زندگی برمرگ رشک ورزد

وهمانطور که تجربه الجزاير و ويتنام .  نمی توان قائل شد حدواندازه ای
وده ها نمونه ديگرنشان داده است درچنين شرايطی نمی توان به هدف 

که به دنبال شکارش " خرسی"نی ايجاد شکاف بين مردم وموردنظر يع
به تجربه ديده ايم که با يکسان انگاشتن ايندو وآتش زدن .هستند، نائل آمد

واين . درهم تنيدگی هرچه بيشتر آندومی شود جنگل با شکارش،تنها سبب
برای بارنخست نيست که شاهد بازتوليد وگسترش نفوذ بنيادگرائی توسط 

اين داستان تاريخ طوالنی دارد که .ست ها وسلطه گران هستيمخود امپريالي

مسأله اصلی برای . پرداختن به آن خارج ازحوصله اين نوشته است
اجتناب ازاشتباه محاسبه آن است که بدانيم وجود حماس قبل ازآنکه منشأ 
مقاومت باشد معلول آن است والبته پاسخی باژگونه وغيرتاريخی به 

 که اوازنفرت ومقاومتی نيرومی گيرد که درقلب مهم است بدانيم.آن
هرفلسطينی آواره ومحروميت ديده،عليه اشغالگران وحاميانش زبانه می 

وهمين جايگزينی علت ومعلول بجای هم است که رازاصلی ناکامی .کشد
های امپرياليستها و ازجمله امپرياليسم اسرائيل درمنطقه را تشکيل 

لت اصلی سربلندکردن بنيادگرائی ويا اسالم نبايد فراموش کنيم که ع.ميدهد
سياسی وهرنام ديگری که به آن بدهيم،درشکست ناسيوناليسم عرب 
وناصريسم درپاسخ به خواستهای مردم،وهم چنين ضعف چپ ونيروهای 
سوسياليست درپاسخ به آن،وبطوراخص درفلسطين سربلندکردن حماس 

وبرزمين افکندن وگسترش دامنه نفوذآن نيزمحصول بی کفايتی،سازش 
وبطوری کلی نيروهای ليبرال (پرچم مقاومت توسط سازمان آزادی بخش

ونيزناکامی وضعف سازمان ها و جريانات چپ بود که موجب رشد )الئيک
واين اوبود که پرچم برزمين افتاده مقاومت را بلند کرده و با .حماس گرديد

در .َعلم کردافزودن پسوند اسالمی به آن مقاومت باصطالح اسالمی را 
تجربه ما ايرانيان نيز برآمدجنبش اسالمی پس ازشکست جنبش ملی 
وسپس ناکامی وشکست نيروهای چپ درپاسخ به مسائل پيشاروی مردم 
و سرنگونی حاکميت سلطنت ونفوذامپرياليسم،عليرغم آنهمه جان فشانی 

سبب  ها ومقاومت پرآوازه فعالين چپ،ازمهمترين عواملی بود که 
  . دن ارتجاع اسالمی وسيطره آن برجنبش گرديدسربلندکر

کشتاروتنبيه مردم "بازگرديم به موضوع جنگ غزه که به آن عنوانی جز
،جنگ ...همانند نمونه تهاجم به عراق وافغانستان و!نمی توان داد"غزه

وسپس نيروی . ابتدا باحمالت بسيارسنگين وويرانگر هوائی شروع شد
بل تعيين شده ،نابودی بيشترو هدفمندانه زمينی برای ادامه مأموريت ازق

ورود ارتش به غزه وشليک به هرچيزی که تکان می . تر، وارد عمل شد
ومرحله سوم آن نيزورود به .است" سرب مذاب"خورد مرحله دوم پروژه

عمق مناطق واجرای جنگ کوچه به کوچه وتن به تن ومنزل به منزل، 
 وجب است که درصورت  وپاکسازی وجب به وباصطالح شکارجنگاوران

  . وقوع، تلفات تاکنونی دربرابرآن رقمی نخواهد بود
شروع حمله به غزه وادامه آن آشکارا با چراخ سبز دولت آمريکا 
ورضايت تلويحی سايرقدرت های بزرگ ازيکسو ورضايت ضمنی دول 

درخود آمريکا اين تجاوزبا .اتجاعی منطقه ازسوی ديگرصورت گرفت
محافظه کاران درروزهای پايانی رياست جمهوری حمايت فعال بوش ونو

بايد اردک "لنگ"اشان همراه شده است،که ظاهرا بجای اردک
چنانکه اظهارات صريح بوش ورايس مبنی برآتش .خطابشان کرد"تيزپا
باهدف نابودی وازکارانداختن قدرت پرتاب راکت توسط " پايدار"بس

، ونيزوتوهای مکرر حماس و عدم بازگشت به نقطه قبل ازحمله اسرائيل
البته . درخواست آتش بس فوری توسط سازمان ملل بيان کننده آن است

بدون درنظرگرفتن سکوت معنادار  معمای تيزپاشدن اين اردک 
اواين بی تفاوتی .اوبامارئيس جمهور آتی آمريکا قابل فهم نخواهد بود 

رئيس تا بيستم ژانويه فقط يک : بيان کرده است معنادارخود را چنين 
جمهورداريم که سياست های خارجی آمريکا را اعالم خواهدکرد وآن آقای 

ولی درسياست های داخلی چه؟ بله او درسياست داخلی نه . بوش است
فقط سکوت اختيارنکرده، بلکه مجدانه طرح های خود راپيش می برد 

  !.وظاهرا دراين عرصه وجود دو رئيس جمهوری فاقد اشکال است
روپا وديگرقدرت های جهانی با گرفتن ژست بيطرفی هم چنانکه که ا

وابرازلفاظی های توخالی اندرضرورت برقراری آتش بس،فی الواقع 
درحال خريدن زمان الزم جهت بازگذاشتن دست تجاوزگردولت اسرائيل 
وفريب افکارعمومی جهان می باشد و باهدف پيشروی والاقل دست يابی 

مداران اسرائيل ازآن به عنوان به شماری ازهدف هائی هستند که سرد
وازجمله سلب قدرت راکت پرانی حماس (تغييرمعادله استراتژيک 

شيمون پرزگفته است که .نام برده اند...) ويابراندازی دولت حماس و
برای نيل به اين هدف نگران خدشه دارشدن چهره اسرائيل درجهان 

مبارک ازسوی ديگرهمزمان با شروح حمله اسرائيل، حسنی .نيستيم
گشودن باريکه راه رفح برای عبورآذوقه به غزه را مشروط به مداخله 

درهرحال اين گونه تالش های .وکنترل آن توسط محمود عباس کرده است
هم آهنگ درحکم تنگ ترکردن هرچه بيشترحلقه محاصره وبه معنی 
گرسنگی دادن هرچه بيشتر به مردم غزه درشرايطی است که باران بمب 

ازهمين رو پا درميانی .نگ ها برسرآنان باريدن گرفته استوآتش بارتا
اروپا وفرانسه برای باصطالح آتش بس،با چنان ريتم کند وباچنان شيوه 
ای صورت می گيردکه به اهداف استراتژيک اين پروژه ياری رساند 
وموجب تشديد اختالفات درونی فلسطينی ها و خاموش ساختن شعله های 

  .مقاومت گردد
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  مه سياست است اما به شکلی ديگرجنگ ادا
بحران وجنگ غزه،عليرغم فعال بودن عوامل حل نشده تاريخی درآن،اما 
دراصل تحت الشعاع هدف بزرگتروروزآمد سرمايه جهانی ودرپاسخ به 

وازهمين .مسائل حل ناشده تاريخی دربسترآن ودرخدمت آن است
اد جنگهای رو،همانطورکه اشاره شد،بايد آن را قبل ازهرچيز درامتد

بوش درطی ساليان اخير " محورشرارت"باصطالح ضد تروريستی وعليه 
ودرچهارچوب استقرارخاورميانه بزرگ به مرکزيت وسرگردگی 
بورژوازی وکشوراسرائيل صورت بندی کرد؛که باهدف تبديل اين قسمت 
حساس جهان به بخشی ارگانيک تروادغام شده تر بابافت نظام سرمايه 

   . ت می گيردداری جهانی صور
مارکس سرکوب مستقيم وبی واسطه را ويژه دوران انباشت سرمايه می 

شالوده اين نوع سرکوب براسثتمارمطلق وکسب ارزش اضافی .دانست
رويکردسياسی متناسب با آن نيزجزديکتاتوری .مطلق استواراست

. وحکومت پليسی وسرکوب آزادی ها وتجاوزوتوسل به جنگ نبوده است
ئی که تراکم سرمايه بخشا ازِقبل خون واشک وناله ودرهم همان دوره ها

واگردرنظربگيريم که چنين .شکستن استخوانهای انسانها صورت می گيرد
انباشت وسرکوبی نه گناه اوليه بلکه گناه هميشگی سرمايه است که بدون 
ارتکاب به آن ديگرسرمايه، سرمايه نخواهد بود،وبه اين اعتبارفقط به 

آغازين سرمايه اختصاص ندارد و سرمايه داری درمراحل مراحل انباشت 
فربه سازی ها وپوست اندازی های مداوم خود واکنون درمرحله 
تسخيرهمه جانبه جامعه جهانی،حتا باسبعيت بيشتری به آن مبادرت می 

 قرن بيستم به بعد با تعرض نئوليبراليسم 70کمااينکه ازسال های . ورزد
 ازطريق کسب ارزش اضافی مطلق درمقياس بارديگر تشديد ارزش اضافی

جهانی را دررأس برنامه های خودقرارداد؛ برای بازپس گيری دست 
وچنان که می دانيم اوج اين .آوردهای طبقه کارگر و افزايش نرخ سود

روندمنجربه سلطه نئوکانها برکاخ سفيدشد که خود با اعالم جنگ دولت 
و موجب برپائی زنجيره  ه گرديد همرا" تروريسم بين المللی"آمريکا عليه 

جنگ غزه را نيز،عليرغم خودويژگی هايش .ای ازجنگهای متعدد گرديد
بايد درکنه خود ودرتحليل نهائی بخشی ازهمان جنگ ها وبخشی ازپروژه 

 درغياب ناکامی های پيشين دولت آمريکا   که.خاورميانه بزرگ دانست
   دن به بخشی از آنودشواری های آن،ارتش اسرائيل مأموريت شخم ز

آری اين .وبيرون کشيدن قلوه سنگ های نهفته را به عهده گرفته است
روزها،ما درکنار يکی ازهمين بزنگاه های جنون وخون سرمايه برای 

نبايد !.برقراری نظم مقررآن درمنطقه ای حساسی ازجهان قرارداريم
طمع فراموش کنيم که يک طمع بزرگ همواره ازميان انبوهی ازاميال و

وهرکس دراين ميان فکرمی کند که دارد تاريخ .های کوچکترعبورمی کند
بگذاريهوديان افراطی اسرائيل وآن . را به ميل وطمع خويش می سازد

مردمی که درمستی توده ای،فرود بمب برسرمردم غزه را با هورا ودست 
افشانی به تماشامی نشينند،وباين ترتيب خويشتن را ازانسانيت وانسان 

ن تهی می سازند، درخيال خويش براين پندارباشند که به تماشای بود
تحقق وعده تورات مبنی بر دست يابی به سرزمين مقدس وواحد ايستاده 

 نيز دارند به وعده ها ومأموريت  هم چنانکه اهللا اکبرگويان حماس!اند
يکی مستظهربه حمايت فعال .آسمانی ملهم از اسالم بنيادگرا عمل می کنند

ه جهانی ومجهزبه مدرنترين سالح های ويرانگر وديگری چنگ سرماي
ومتوسل به هرچه که دم دست خود " |ناکجاآباد گذشته"افکنده به 

سنگ وفالخن اندازوآنچه که به موشک های دست سازو خانگی :دارد
  .شهرت دارد وپرتابشان اين چنين طوفان خشم اسرائيل را برانگيخته است

   قرارداريم؟اما دراين ميان ما درکجا
بی شک ما ناظربيطرفی که شاهد نبردگالدياتورها ومنتظر نتيجه آن باشد 

ِ  نتيجه ناديده نمی انگاريم قبل .نيستيم ونقش خود را درتعيين نوع
وشخم زدن وحشيانه  ازهرچيز دربرابرتهاجم سرمايه به جنون آمده 

فاع وهارآن درمنطقه قرارداريم ولی نه ازموضع چنگ زدن به گذشته ود
ازآن،بلکه با نگاه به آينده ورهائی ازچنگ سرمايه وبا نگاه به انسانی 

پس ازروشن کردن موقعيت کلی خود،اما . رها ازنژادومليت ومذهب
بالفاصله خود را دروضعيت دشواری می يابيم وآن اينکه درمتن جبهه 

 با رقيبی بشدت مصمم وسازمان يافته مواجهيم که ازموضعی  مقاومت
گرايانه وارتجاعی وتماميت گرايانه به مقابله با تهاجم سرمايه سخت واپس

مدينه فاضله والهام بخش اوفرامين .ونيروهای سلطه طلب می پردازد
خطرناک ترين گوهراصلی .به وساطت آن" رهائی"مذهب است و

بنيادگرائی سلب اختياروآزادی ازانسان و تبليغ وترويج مداوم تفويض 
انقياد کامل به فرامين وروايت بنيادگرايانه اراده انسانی به آسمان و

بی شک آنها که برای آزادی و رهائی . ازمذهب ومتوليان مذهب است
انسان وخود حکومتی آن مبارزه می کنند،نمی توانند حتی برای يک لحظه 
هم بااين گونه برده سازی متعلق به عهد عتيق سرسازش داشته 

ازنوع سرمايه داری همانگونه که با برده سازی مدرن .باشند
آنها صدای سوم، صدای رهائی را ونه فقط صدا که .نيزسرسازش ندارند

ماشهروندان ايرانی بی . جنبش رهائی را تحت هرشرايطی بايد پاس بدارند
شک بيش ازمردم هرکشوری نسبت به مصائب حاکميت اسالم ودولت 

رسرمان عظيم ب) ويا ضدتاريخی(اسالمی آشنائيم و ازفرود صاعقه تاريخی
  : وحاکی ازآنکه درس های گرانبها آموخته ايم

هرگزنبايد بين جنبش ويا سازمان های اسالمی وتوده های مردم عالمت 
پنداشتن آندومی تواند به خطای بزرگی  يکسان .تساوی گذاشت

مردم واکثريت آن همواره ازواقعيت های زمينی حرکت می کنند .منجرشود
حتا وقتی که عموما مردم تحت شرايط .یو بنيادگرايان ازفرامين آسمان

معينی تن به مذهب می سپرند ويا به ناسيوناليسم متوسل می شوند،غالبا 
به آن همچون وسيله ای برای رهائی ونجات ازمخصمه نگاه می کنند و 

اين مساله بخصوص .نه هم چون اهدافی مقدس وازلی وابدی وتغييرناپذير
 ومنطقه،تاريخی ازسطح   هادرمورد مردم فلسطين که درميان عرب

فرهنگ وآگاهی باالتری برخورداربوده اند وبيش ازديگران الئيک 
      .محسوب می شدند،صادق است

پيوند تنگاتنگی ازنوع بند ناف مشترک بين نظام سرمايه داری  همواره -
رابطه بين .جهانی با آنچه که جنبش اسالمی بنيادگرا می ناميم وجود دارد

 يک طفيل با انگل خويش است که آميزه ای است از جدال  هآنها مثل رابط
درواقع آنها عليرغم شدت تخاصم اشان اما ازمبنع واحدی تغديه .ووحدت

وتسخيرآنهاهمواره "نامطلوب"می کنند وسرمايه داری درتهاجم به جوامع 
بنابراين بنيادگرائی انگلی است که اِزقبل . به بازتوليد آن می پردازد

تخاصم   هم دروجه رابطه سازش آميزش وهم دروجه سرمايه داری
چنانکه ما درطی اين سالها عليرغم . آميزش پرورش پيدامی کند

هاروپورت ها وتهديدهای دولت آمريکا وکشورهای اروپا،شاهدتقويت 
موقعيت رژيم جمهوری اسالمی واسالم بنيادگرا درمنطقه بوده 

ِ تحت اشغال آمريکا ومتحدان :ايم    وی نيزبهمين شکلدرافغانستان
خاورميانه نظيرلبنان  درعراق ونيزسايرنقاط  وبطريق اولی 

همانطورکه اشاره شد رابطه نظام سرمايه داری با انگل خود، .وفلسطين
ماهمکاری آنها را .بنيادگرائی،همواره آميزه ای است ازسازش وتخاصم

ت خود ازايجاد وياتقويت پديده ای بنام طالبان تا تقوي:بکرات ديده ايم
حماس به مثابه شاخه ای اِزاخوان المسلمين دربرابرسازمان آزادی بخش 

دررابطه با جمهوری اسالمی ذکرآخرين .فلسطين توسط آمريکا واسرائيل
يکی ازاقدامات متقابل و پرسروصدائی که پس ازتهاجم :نمونه جالب است

م اسرائيل به غزه ازسوی جمهوری اسالمی ودرحمايت ازفلسطينی ها اعال
 با شرکت  رژيم شد،تصميم مجلس اسالمی به قطع مراودات اقتصادی 

درهمين رابطه به دولت يک سال مهلت داده شد ! بود" صهيونيستی"های
وباين ترتيب .تا ليست اين شرکت ها را تهيه کرده وبه مجلس گزارش بدهد

معلوم ميشود که عليرغم ادعاها وهياهوی کرکننده رژيم درطی اين سالها 
 باصطالح صهيونيسم وصهيونيست ها، وعليرغم تصويب قانونی عليه
 سال پيش بهمين مناسبت و برای تحريم اين گونه شرکت ها،معلوم 17در

ميشودکه جمهوری اسالمی الاقل تااين لحظه، بنا به اعتراف خود،بااين 
نيازسرمايه داری به مقابله با جريانات ! شرکت ها دادوستد داشته است

  دول مخالف خود نيزعامل ديگری است که موجب تقويتراديکال و يا 
بااين همه .وياحمايت ازبنيادگرائی توسط دولت های سرمايه داری می شود

تقليل رابطه بنيادگرائی به سازش صرف،ساده کردن صورت مساله است 
واگرچنبن بود،بنيادگرائی هرگزنمی توانست اعتبارکنونی را بدست 

ادگرا بيشترين بهره گيری را ازسرکوب ها درهمان حال اسالم بني.آورد
وتبعيض های سرمايه داری،برای جلب نظرتوده ها و دفاع ازگذشته 

  .ومنافع به خطرافتاده خود بکارمی گيرد
اگردرشرايطی بهردليل بنيادگرايان بشکلی درصفوف مقاومت - 

مانند شرايط قبل ازانقالب بهمن ودربرابرنظام سلطنتی (حضورداشته باشند
تنها باايجادصف وجنبش مستقل آزادی وبرابری و بهمراه ) پرياليسموام

 دربرابرصف يک پارچه ای که آنها عموما دراين گونه -شعارپلوراليسم 
تالش برای .   می توان ازيکه تازی اشان جلوگيری کرد-موارد طالب آنند 

يک جنبش پلوراليستی وبويژه تالش بی وقفه برای ايجاد صف مستقل 
 حتا -آزادی وبرابری اجتماعی را بايد تحت هرشرايطی وبهرقيمتیمدافعان 

اگرانجام آن با مخالفت وممانعت وکارشکنی تماميت گرايان و 
  . بايد پی گرفت-انحصارطلبان بنيادگراد مواجه شود

بهرحال برای مقابله با بنياد گرائی راهی نيست جزطرح ودفاع ازمطالبات 
 با نظام سرمايه داری وستم های واقعی وفراگيرمردم ومبارزه قاطع

 اجتماعی،سازمان يابی مستقل هرچه بيشتر توده های زحمت کش -طبقاتی
  8: بقيه در صفحه 

................................................................  
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:پيامک پزشک نروژی  
...مرگ، خون،قطع و دست وپا  

 
 دکتر ماتس گيلبرت

 امين روز حمله اسرائيل به 11 ژانويه در 6روز سه شنبه .روشنگری
غزه نيز دولت اسرائيل عليرغم قول قبلی به هيچ خبرنگاری اجازه ورود 

ب گزارشات کليه رسانه ها بر اخباری که به اين ترتي. به غزه را نداد
  . ساکنين بومی و طرف های درگير می فرستند استوار است

 ژانويه يک پزشک نروژی يک پيامک با تلفن ارسال 5اما روز دوشنبه 
قطع دست و ,مرگ، خون و آمپوتاسيون:کرد که در آن نوشته شده بود

من ..زنهای حامله..تعداد زيادی کودک... اطراف ما را فراگرفته است, پا
 , .هرگز چيزی به اين وحشتناکی نديده ام
 ساله است و متخصص رشته 61اين پزشک ماتس گيلبرت نام دارد و 

او و يک جراح نروژی به نام اريک فوسه که هردو . بيهوشی است
.  کار ميکنندNORWACپرفسور هستند با يک سازمان امداد به نام 

همراه چهار پزشک مصری خود را به ايندو شب قبل از تحويل سال نو 
از آنجا که ماتس گيلبرت نخستين شاهد غربی است .غزه رسانده بودند

که برخالف خبرنگاران رسانه ها ميتواند مستقيما مشاهدات خود را 
بازگو کند، بالفاصله رسانه های متعدد با او تماس گرفته و مشاهدات او 

يوز، سی بی اس، بی بی از شبکه های متعدد از سی ان ان، اسکای ن
سی گرفته تا پرس تی وی رژيم ايران و در نشرياتی مثل اينديپندنت و 

 .نيويورک تايمز منعکس شد
او و همکارانش بيش از . مشاهدات گيلبرت به شدت تکان دهنده است

ده روز است در شرايطی فاجعه بار در بيمارستانی به نام شفا بايد 
کوبيده، زنان حامله مجروح، جوانانی کودکان نوزاد که سرشان در هم 

ماتس گيلبرت ميگويد . که بايد هردو پای شان بريده شود را معالجه کنند
آماری که از قربانيان غيرنظامی ميدهند به هيچ وجه حقيقت ندارد و 

اودر .  در صد بيماران او را فقط کودکان و زنان تشکيل ميدهند50
فت نخستين چيزی که هنگام مصاحبه تلفنی با يک روزنامه سوئدی گ

. ورود به بيمارستان شفا با آن روبرو شد، جسد يک همکار مرده بود
اين دکتر با آمبوالنس برای نجات مجروح رفته بود که هدف , : او گفت

 , .هم او و هم بهيار همراه او کشته شدند. حمله قرار گرفت
وقت خواب هم آنها بعد از ورودبه غزه بدون انقطاع کار کرده اند، حتی 

ولی اين مساله پيش . مثل خواب سرباز، هروقت که بتوانی... ,:نداشتند
يکی از زخمی ها که امروز بيمار . رنجی که مردم می کشند هيچ است

جراحاتش آنقدر سنگين بود که بايد عمل .  ماه داشت8من بود تنها 
با وجود اين .  ماهه خطرناک است8ولی بيهوش کردن بچه . ميشد
به گزارش روزنامه مزبور او آنگاه از شدت اندوه , .ر بودممجبو

سپس گفت چيزی که بيش از همه دلم . نتوانست حرف بزند و ساکت شد
امروز سه کودک پيش من . مرا به درد می آورد رنج کودکان است

سه خواهر برادرتنها، هرسه مجروح، وحشت زده تا سرحد . آمدند
. مانده را هرگز از ياد نخواهم بردتصويری که از آنها در ذهنم . مرگ

حتی آن بچه ها هم که زخمی ها ی سطحی تری دارند، از نظر روانی 
 . بطور کامل در هم شکسته اند

 
 

   !جراحی بدون داروی بيحسی
بيمارستان که قبال مخصوص مداوای بيماران فوری بود اکنون تماما به 

ط دشواری پزشکان تحت شراي. درمان مجروحان اختصاص يافته است
دارو، . شيشه ها شکسته، برق گاه به گاه وصل ميشود. کار ميکنند

او گفت توصيف وضعيت بسيار . وسيله و پرسنل به شدت ناکافی است
ما کنار تخت عمل ايستاده ايم وسعی ميکنيم جان بيمار را . دشوار است

 . اين يک وضعيت دايمی است. نجات دهيم که برق می رود
مردم روی دست ما می ,: وضاع بدتر و بدتر ميشودبه گفته گيلبرت ا

بسياری از آنها .  مجروح داشتم100,  ژانويه6سه شنبه ,امروز. ميرند
به گفته او هرچه او و همکارانش تالش , .بچه بودند و يکی زن حامله

ميکنند زندگی ها را نجات دهند، اما توپخانه ها و بمب ها کار ميکنند و 
. برای تخت های عمل صف هست.  می يابدتعداد مجروحين افزايش

او ميگويد مجبور شده اند در . برخی را روی کف زمين عمل می کنند
 . برخی موارد بدون استفاده از داروی بيحسی اندام ها را قطع کنند

گيلبرت همچنين ميگويد اسرائيلی ها از نوعی سالح به نام 
veryDense Inert Metal Explosive.DIMEيکنند  استفاده م

 متر نمی رود، زود ناپديد ميشود ولی وقتی به بدن 10که بيش از 
 .اصابت ميکند، امواج پر قدرت آن بدن را تکه تکه ميکند

قبال پزشکان بيمارستان شفا به شبکه الجزيره گفته بودند نميدانند 
اسرائيل از چه سالح هايی استفاده ميکند که آنها مجبورند اينهمه دست 

 . دو پا قطع کنن
 !اشک هايمان را برای بعد نگاهداشته ايم 

هر . به گفته گيلبرت در دو روز اخير وضع بسيار وخيم تر شده است
حمله تعداد بيشتری مجروح برجا ميگذارد و جراحات آنها وخيم تر 

   .است
اسرائيل ادعا ميکند تالش ميکند به شهروندان غيرنظامی کمتر آسيب 

به گزارش روزنامه ها تجربه طوالنی برسد، اما دو پزشک نروژی که 
درطول يک ,:کار در شرايط فاجعه را دارند اين ادعا را باور ندارند

نه .  مجروح آوردند20ساعت اخير که در اورژانس ايستاده ايم حدود 
  , .تای آنها کودک بودند

  .آنها تعدادی عکس هم فرستاده اند که وضع وخيم مجروحين را نشان ميدهد
 پزشک مصری در يک اتاق کوچک بيمارستان 4وژی و دو پزشک نر

وقتی اينجا هستيم . ما همديگر را دلداری ميدهيم, :با هم زندگی ميکنند
آنها را . بايد خيلی دلمان قوی باشد و اشک های مان را نگاه داريم

مراسم سال نو را خيلی محدود . برای وقتی گذاشته ايم که باز ميگرديم
 چای نوشيديم و با هم حرف زديم در باره ارزش و اينجا نشستيم. گرفتيم

 شد همه ما آرزو کرديم سال ديگر کمی 12وقتی ساعت . قدر انسان
 ,.بهتر باشد

 " ! انسانیهدف "روند رو به افزايش 
روز سه شنبه نيروهای اسرائيلی به منطقه ای که بيمارستان در آن 

. ی در امان بماندمعلوم نيست جان پرسنل پزشک. قرار دارد نزديک شدند
در اين روز اسرائيل يک بيمارستان موبايل دانمارکی وابسته به يک 

بيمارستان در يک ماشين برپا . موسسه کليسايی را هدف حمله قرار داد
هنوز اين . ميشود و فقط ميتواند بيماران با جراحات سبک تر را بپذيرد

يد دارند که يک حاالترد. بيمارستان آماده نشده و به کار نيفتاده بود
ماشين ديگر بخرند، زيرااطمينان ندارند اسرائيل آن را هم هدف قرار 

کاسپر انگبورگ سخنگوی اين موسسه کليسايی گفت ما از اينکه . ندهد
 . اسرائيل مستقيما هدف های انسانی را نشانه ميگيرد تکان خورده ايم

طينی  فلس400روز سه شنبه اسرائيل به يک مدرسه سازمان ملل که 
در اين حمله بنابرگزارش های مختلف . در آن پناه گرفته بودند حمله کرد

  .  ن نفر کشته شده اند45 تا 40
اين سومين مدرسه سازمان ملل بود که در روز سه شنبه نيروهای 

. مدرسه ها به پناهگاه مردم تبديل شده اند. اسرائيلی به آن حمله کردند
مراه با تصاوير پدری در کنار روز سه شنبه گاردين نيز گزارشی ه

اين مرد که اتفاقا با حماس . اجساد سه فرزند خردسالش را منتشر کرد
هم مخالف بود گفت سربازان اسرائيلی به خانه های ما آمدند و همه 

ما همه به زير زمين يک ساختمان رفتيم که . خانه ها را تخليه کردند
ز فرزندانم رابغل کردم که توپخانه اسرائيل از دور شليک کرد، من يکی ا

وقتی به پهلويم نگاه کردم مادرم، دو پسرعمويم و سه . به بيرون بروم
       1387 دی 18  .همه آنها مرده بودند. فرزند ديگرم را ديدم

 . گزارش مزبور و عکس اين مرد و سه فرزندش را در لينک زير ببينيد
israel-gaza/06/jan/2009/world/uk.co.guardian.www://http                 

  ...................................................  
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  ،ناپلئون اسرائيل
 "شليک به تنگ ماهی"و

 

 
 

روی بمب های فسفری به روشنی عالمت مخصوص بمب : تايمز
 .ديده ميشد های ساخت آمريکا

چهار بچه کوچک و نيمه جان از چهار روز در کنار :صليب سرخ*
حمله .. مرده ديگر هم آنجا بود12. اجساد مادران شان پناه گرفته بودند

 پرسنل 20دادگران پزشکی ممنوع است اما اسرائيل تاکنون به ام
  . پزشکی را کشته است

تصاوير نشان ميدهد از تکنيکی استفاده : عضوديده بان حقوق بشر*
ميشود که پرده دود فسفر سفيد درسطوح نزديک به زمين ايجاد ميشود، 

 . که عوارض آن را به حداکثر ميرساند
سرائيل به غزه وبسايت فارسی راديو يک روز بعد از حمله ا.روشنگری

در مقاله ای به نقل از اشپيگل، اهودباراک را , دويچه وله,آلمان 
خواند و مستقيما يا با نقل از دوستان و همدستان , ناپلئون اسرائيل,

و از جان گذشته معرفی کرد که در , بی ترس,ای ,نابغه,باراک او را 
نبوغ , از کماالت علمی و و, شيفته وار پيانو می نوازد,عين حال 

 .برخوردار است, تحليلی
همه اينها برای اينکه باراک، يک سال بود هدايت طراحی عملياتی را در 

شليک به تنگ ,دست داشت که يک تحليل گر در شبکه الجزيره آن را 
در هفته اخير رسانه های عمومی خبر دادند برای . خوانده است, ماهی 

های , ماهی,به , شجاعت,ی اينکه بتوانند بااينکه سربازان باراک برا
زخمی شليک کنند بدون اينکه خود در معرض خطر قرار گيرند،از بمب 

 . های فسفری استفاده ميکند
 مستقر در اورشليم شرقی UNRWAدفتر امور انسانی سازمان ملل 

بر *  ژانويه گزارشی منتشر کرد که اکنون در اينترنت هست8روز 
 4رتش اسرائيل ازآغاز سال نو مسيحی تا ساعت اساس اين گزارش ا
 درصد آن را زنان 42 نفر را در غزه کشته که 758صبح هشتم ژانويه 

 کودک 1080 کودک کشته و 257تا آن زمان .و کودکان تشکيل ميدادند
در اين گزارش آمده است اسرائيل مستقيما به دو . زخمی شده بودند

در جستجوی سرپناه به آن  که صدهاتن مردم آواره UNRWAمدرسه 
گزارش .  نفر را کشته است30پناه آورده بودند حمله کرده و حداقل 

 ژانويه سربازان پياده ی اسرائيل به محله مسکونی 4ميگويد روز
 نفر ساکنين خانه هارا که نيمی از آن ها زن 110زيتون رفته و حدود 

و به آنها وبچه بودند تخليه کرده و تنها در يک خانه جمع ميکنند 
 ساعت بعد توپ های اسرائيلی 24. اخطار ميدهند از خانه بيرون نيايند

 نفر 30اين خانه را نه يک بار بلکه مکررا هدف قرار ميدهند و حدود 
بعد ارتش اسرائيل، مرده ها، زخمی و زنده ها را در اين . را می کشند

انه ها  روز تمام مانع ورود تيم پزشکی به اين خ4خانه رها کرده و 
 ژانويه بااستفاده از مهلت 7وقتی تيم پزشکی صليب سرخ روز . ميشود

سه ساعته توقف حمالت، با پای پياده و بدون آمبوالنس خودرا به اين 
گزارش .خانه ميرساند با يکی از فاجعه بارترين صحنه ها روبرو ميشود

زديد ميگويد تيم مزبور در اين مدت کوتاه قادر نبود همه خانه ها را با
 نفر از زنده ماندگان را 30 ساعته توانست 3کند و در پايان مهلت 

گزارش ميگويد حمالت .  نفر آنها زخمی بودند18بيرون بکشد که 
اسرائيل ده ها هزار نفر را آواره کرده و تنها از زمانی که اسرائيل 

 23تهاجم زمينی به غزه را آغاز کرده است تعداد آوارگانی که به
 نفر 16000زمان ملل پناه آورده اند از چند صد نفر به پناهگاه سا
 نفر از 800000 ژانويه آب 7گزارش ميگويد در . رسيده است

 ايستگاه پمپ آب 37فلسطينی های ساکن شمال رو به اتمام رفته است، 
به علت فقدان برق بسته شده اند و تاسيسات آب و فاضالت زير ضربات 

 می رود که عمليات نظامی کنونی به شدت آسيب ديده و هر آن بيم
ديواره های فاضل آب را بطورکلی در هم بشکندو سيل فاضالب در شهر 

 نفرفقط در يک محله در معرض خطر مستقيم اين 15000. روانه شود
 ... سيالب کشنده قرار دارند

با تماشای اين صحنه های قتل عام و ويرانی به , ناپلئون اسرائيل,آيا
؟ گزارش دويچه وله و يا ,فته وارپيانو می نوازدشي,هيجان آمده و 

اما خوانده ايم که . اشپيگل در اين مورد به ما اطالعاتی به ما نداده است
نرون بر فراز رم که در شعله های آتش می سوخت ويولون می نواخت، 
و ميدانيم هيتلر هم به هنر خيلی عالقه داشت، وخمينی شعر می گفت و 

 . شيفته هنر و ادبيات استميگويند خامنه ای هم
  ... بينوا هنر 

ولی هنر ميتواند دامن اش را از دست جنايتکاران بيرون بکشد، اما ما 
خامنه ای اگر باراک و هيتلر، يا خمينی و : ميمانيم و اين سوال دردناک

آيا ،تنها بودند و لشکری از مداحان و جالدان از آنها حمايت نميکردند
  مين را در خون و اشک غسل دهند؟ ميتوانستند اين چنين ز

در ميان های خبرهای هولناک هفته دوم کشتار غزه، خبری هم بود که 
روز :و از طرف ديگر بازهم به شدت دردناک بود, خوب,از يک طرف 

 در اعتراض به اين توحش که حتی تيم پزشکی و UNRWA ژانويه 8
عالم کرد پناهگاه های خود سازمان ملل را هم به توپ می بندد، ا

کميته بين المللی صليب سرخ هم . فعاليتش را در غزه متوقف می کند
باالخره شکايت به دادگاه افکارعمومی برد و اعالم کرد اقدامات اسرائيل 

است که در فرهنگ زبان صليب سرخ سيلی سختی است , غيرقابل قبول,
 .بر حيثيت دولت اسرائيل

می سازمان ملل قطع نامه ای و سرانجام برای تخفيف التهاب افکار عمو
اگر چه اين قدم های . برای توقف فوری حمالت نظامی صادر کرد

که بر زور استوار است صحنه جنايت را , جامعه جهانی,کوچک در يک 
چنانکه بالفاصله بعد از صدور قطعنامه اسرائيل در . عمال تغيير نمی دهد

دريک . کرد نقطه ديگر حمله50همان شب اول تا ظهر روز بعد به 
 طبقه در شمال غزه را بمباران 5حمله جت های اسرائيلی يک ساختمان 

 تن از يک خانواده ازجمله يک کودک نوزاد را کشتند و 7کرده و 
بالفاصله بعد از آن، توپخانه های اسرائيل از دريا مرکز شهر را زير 

  . توپ گرفتند
ن های بين المللی با وجوداين ما نياز به آن داريم که از اعتبار سازما

چيزی باقی بماند، زيرا چنانکه ميدانيم بنيادگرايان همه طرف چه از نوع 
اسرائيلي، چه از نوع اسالمي، چه از نوع جان بولتنی ميخواهند هيچ 
اعتباری برای نهادهای بين المللی نماند تاآنها بدون هر نوع نگاه مزاحم 

ه ارگان ها و مقام های راحت تر به جنايات شان ادامه دهند و متاسفان
جامعه ,رهبری سازمان ملل و بويژه شورای امنيت که حاال تحت عنوان 

به حيات جديد و عجيبی دست يافته اند، به اندازه کافی در جهت , جهانی
اين هميشه نهادهای بشردوستانه و . اين آرزوی آنها اقدام کرده اند

 برای نجات اعتبار و بی قدرت سازمان ملل بوده اند که تالشی, فرعی,
قتل نيم ميليون کودک عراقی در . اين سازمان به عمل آورده اند

محاصره اقتصادی جنايتکارانه آن کشور قبل از جنگ را نيز يونيسف 
  . افشا کرده بود

  . ارزش عظيم کار دو پزشک نروژی را نيز نبايد فراموش کرد
نيده بوديم اما هرچند آنها چيزی نگفتند که از زبان قربانيان محلی نش

چنانکه ميدانيم در نظام حاکم کنونی بر جهان، هنوز هم شهادت مردمان 
جهان سومی ,خون آبی جزيره های خوشبختی نسبت به شهادت مردمان 

همان امتيازی را دارد که ارزش شهادت مرد بر زن در نظام شريعت , 
, ریوسيله ابزا,درروزگار تيره ای که انسان و حقوق او به . اسالمی

نيروهای سياه در خدمت اهداف ضد انسانی شان تبديل شده، کاراين دو 
پزشک نشان داد هنوز انسانها با تقبل چه فداکاری های عظيمی می 
کوشند گوهر انسانيت را از چنکال نيروهای ضددمکراتيک بيرون 

آنها ميليون ها انسانی را نمايندگی کردند که بين دو نوع نيروی .بکشند
  . گير کرده اند، اعتراض خود را بيان می کنند، اما صدايی ندارندبنيادگرا 

در زيرخالصه ای ازگزارش روزنامه گاردين از مشاهدات هولناک 
نيروی امداد صليب سرخ در محله زيتون و نيز بخشی از گزارش تايمز 
آن الين در مورد استفاده از سالح های فسفری در جنگ کنونی را 

  .ميخوانيد
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از صحنه های هولناک , شاهکاری,ر پناه اجساد مادران و چهار روز د
 . واردار ميکند, خرسواری,که ماموران صليب سرخ را به 

  گزارش صليب سرخ از صحنه های هولناک محله زيتون 
مناشه امير گوينده راديوی فارسی اسرائيل زمانی بامشاهده رنج مردم 

ه بودند از االغ در محاصره ی غزه که به علت فقدان سوخت مجبور شد
برای انتقال مسافر و کاال استفاده کنند، بوجد آمده و آنها را مسخره 

حاال آنها ميتوانند شاد باشند که . ,االغ سواری افتاده اند,کرده بود که به 
 . واداشته اند, االغ سواری,کميته صليب سرخ را هم به 

 سواري، اما گزارش امدادگران شريف صليب سرخ و اجبارشان به االغ
اين گزارش تکان . ميليون ها تن را به گريه انداخت و به خشم در آورد

دهنده که روز چهاردهم حمله در سراسر جهان منتشر شد، بخشا در مقاله 
  . که چکيده ای از آن را ميخوانيد* ای در روزنامه گاردين بازتاب يافت

چهار کودک کارکنان کميته بين المللی صليب سرخ در يکی از خانه ها، "
. نيمه جان را پيدا کردند که روی اجساد مادران شان چمباتمه زده بودند

در راه , غيرقابل پذيرشی,صليب سرخ اسرائيل را متهم کرد که بطور 
. دسترسی گروه پزشکی سازمان ملل به زخمی ها تاخير ايجاد کرده اند

ه های محله بچه های خردسال که کامال از پای افتاده بودند در يکی از خان
آنها در کنار اجساد مادران . زيتون توسط کارکنان صليب سرخ پيدا شدند

يک مرد ديگر نيز هنوز زنده بود، . شان در جنوب غزه پناه گرفته بودند
 جسد در 12حداقل . ولی او هم آن قدر ضعيف بود که نمی توانست بايستد

 . تشک ها پيدا شد
 که زنده مانده اند، چند تن از آنها  نفر را پيدا کردند15در خانه مجاور 
روز چهارشنبه يک . سه جسد ديگر در خانه سوم پيدا شد. مجروح بودند

داوطلب فلسطينی که همراه صليب سرخ و سوار بر ماشين صليب به غزه 
بين کسانی که . وارد شد تعريف کرد آنها از کنار ده ها جسد عبور کردند

ته شدند سه پسربچه خردسال، همه روز دوشنبه در حمله به خانه ها کش
 .از خانواد سامونی و برادر بودند

 متر 80صليب سرخ ميگويد سربازان اسرائيلی در فاصله ای کمتر از 
. برای خود چند مقر درست کرده اند و از جمله دو تانک در اختيار داشتند

Pierre Wettach سرپرست کميته امداد صليب سرخ برای اسرائيل و 
ارتش اسرائيل می بايست از اين . اين تکان دهنده است,: گويدفلسطين مي

وضعيت اطالع داشته باشد، ولی آنها نه به زخمی ها کمک کردند و نه 
 , .گذاشتند ما يا صليب سرخ فلسطين به زخمی ها کمک کنيم

صليب سرخ از وقتی که اسرائيل در روز شنبه حمله زمينی را آغاز کرد 
. ت کرد اجازه دسترسی به محله زيتون را بدهداز ارتش اسرائيل درخواس

ولی تنها آتش بس سه ساعته در روزچهارشنبه برای آنها اين امکان را 
صليب سرخ ميگويد . فراهم کرد که سفر خطرناک خود را عملی کنند

اسرائيل با جلوگيری از دسترسی به زخمی ها قوانين بين المللی انسانی را 
 . سترسی به زخمی ها غيرقابل پذيرش استنقض کرده است و تاخير در د

در حالی که انتقادات بين المللی به اسرائيل به شدت افزايش می يابد، 
 نفر از ساکنين غزه را برعهده 750000سازمان ملل که تامين غذای 

از آنجا که اسرائيل کارکنان و تاسيسات اين سازمان را , :دارد اعالم کرد
يت های امدادگرانه خود در نوار غزه را زير حمله ميگيرد، تمام فعال

دو راننده يک کاميون سازمان ملل , پنج شنبه, امروز , .متوقف می کند
که بطور واضح عالمت اين سازمان برآن نقش بسته بود، زير حمله 
  . توپخانه اسرائيل قرار گرفته و کشته شدند

 که در  فلسطينی را46اسرائيل به يک مدرسه سازمان ملل حمله کرده و 
 .آن پناه گرفته بودند کشته است

 جسد ديگر را از 35در طول سه ساعت توقف حمله , پنجشنبه ,امروز
تعداد مقتولين فلسطينی ها طی نزديک . زير آوارها در غزه بيرون کشيدند

دو هفته بمباران هوايي، شليک با توپ، جنگ زمينی اکنون به حدود 
ند و ارقام با کشف اجساد  نفر زخمی شده ا3000 تن رسيده و 750

 ژانويه رقم کشته ها 9تا پايان روز جمعه .[زيرآوار به سرعت باال ميرود
 رسيد، برای زخمی ها ارقامی بين 800به گزارش الجزيره به بيش از 

  ..] را ذکر کرده اند3400 و 3200
در غزه گفت UNRWAجان گينگ مدير امداد انسانی سازمان ملل 

در . حقيقتا قلب ما را به درد می آورد, ه توقف امداد تصميم سازمان ملل ب
شرايطی که مردم در اينجا در وضعيت هولناکی به سر می برند و حقيقتا 

گينگ , .به ما نياز دارند، اتخاذ اين تصميم برای ما بسيار بسياردشوار بود
آنقدر , که نيروهای سازمان ملل زير حمله قرار گرفته اند, گفت مواردی 

اعتماد به مکانيسم موجود در آنجا را از دست , شده که سازمان ملل زياد 
. ولی چيزی بايد تغيير کند. ما واقعا آمادگی تقبل خطر را داريم. داده است

 ,.تضمين ها ی زبانی ديگر اعتبار خود را از دست داده است

امروز يک سرباز اسرائيلی کشته شد و تعداد مقتولين طرف اسرائيلی به 
در حاليکه منازعه تشديد . د که سه تن آنها غيرنظامی هستند رسي11

ميشود، شواهد چشمگير نيروهای امداد پزشکی صليب سرخ و شاهدان 
فلسطينی نشان ميدهد يکی از بدترين موارد کشتار شهروندان غيرنظامی 
طی حمله اسرائيل در خانه های زيتون در جنوبی شرقی غزه روی داده 

از تانک به آنها شليک کردند و ده ها کشته بر جای است که اسرائيلی ها 
سربازان اسرائيلی ديوارهای بزرگ دور منطقه ايجاد کرده بودند . گذاشتند

نيروهای پزشکی ديروز . که ورود آمبوالنس را غير ممکن کرده است
 فلسطينی نيمه جان که از خرابه های زيتون 12 زخمی و 18برای انتقال 

به نظر ميرسد تعداد . ند از االغ استفاده کردندبيرون کشيده شده بود
  . بيشتری زخمی در خانه های مجاور مانده باشند

صليب سرخ می گويد بر اساس قوانين بين المللی ارتش اسرائيل و گروه 
های مسلح فلسطينی بايد به هر وسيله ممکن برای پيدا کردن، جمع آوری 

های پزشکي، بيمارستان ها و حمله به نيرو. و انتقال زخمی ها تالش کنند
 پرسنل 20اما ارتش اسرائيل تا کنون بيش از . وسايل نقليه ممنوع است
 . پزشکی را کشته است

 : گزارش تايمز از کاربرد بمب فسفر سفيد در غزه
 ژانويه گزارش داد شواهد فوتوگرافيک به دست 8در * تايمز آن الين

دفاع اسرائيل اثبات ميکند که عليرغم انکار مقامات وزارت ,آورده است 
استفاده )WP(اسرائيل طی حمله به غزه از بمب های حاوی فسفر سفيد 

همچنين شواهدی در دست است که نشان , :تايمز اضافه کرد, .کرده است
ميدهد مجروحين فلسطينی که در معرض حمله بااين سالح قرار گرفته 

طبق , :وری کردتايمز يادآ, .دچار سوختگی های بسيار عميقی شده اند
تايمز , قوانين بين المللی استفاده از فسفر سفيد در جنگ ممنوع است

از واحدهای توپخانه مستقر در ,نوشته است تصاويری که به دست آورده 
 , .مرز غزه و اسرائيل گرفته شده اند

 The pale blue 155mm,به گزارش تايمز اين سالح های حاوی
rounds , به روشنی عالمت,M825A1 , را دارند که ساخت آمريکاو

به نوشته تايمز سربازان اسرائيل در آغاز حمله . نوع پيشرفته آن است
اين سالح ها را شليک ميکنند که دود سفيدی ايجاد ميکند و سپس به 

 . صورت آبشاری از اشعه سفيد منتشر ميشود
ه گزارشگران تايمز نخستين بار وقتی وجود اين سالح ها را کشف کردند ک

ارتش اسرائيل هنگام حمله زمينی در پايان هفته اول از آن در غزه 
شب چهارشنبه گزارشگران از وجود زخمی هايی در . استفاده کرد

يک پزشک و . بيمارستان شفا مطلع شدند که دچار سوختگی عميق بودند
 . اين سوختگی ها غيرعادی هستند, :يک مدديار پزشکی به آنها گفتند

نوع درجه سه است و ما قادر به کنترل سوختگی زخم سوختگی از 
به گزارش تايمز وقتی قطعات بمب فسفری در بدن مجروح , .نيستيم

ميمانند، سطح گوشت را با ّآب پر فشار می شويند و قطعاتی را که 
يک پزشک . نميتوان خارج کرد با گاز آغشته به روغن سالين می پوشانند

تايمز گفت من با زخم های ناشی از بيمارستان شفا از واحد سوختگی به 
 . ولی اين زخم ها غيرعادی است. سالح های فسفری آشنا نيستم

اسرائيل نخست استفاده از بمب های فسفری را انکار ميکرد، ولی وقتی 
تايمز شواهد را به آنها نشان داد يک خانم سخنگوی ارتش 

زن را در اسرائيل بر اساس برنامه تبليغاتی خود سخنگويان [اسرائيل
مقابل دوربين ها ميگذارد و اين امر به اعتراض زنان پيشرو نيز انجاميده 

 ، ,بمب های ساکت,ما به آنها ميگوييم ! ,اين ها خالی است,: گفت] است
اول دو سه تای آنها را شليک ميکنيم که ببينيم هدف را درست نشانه 

  . ا نمی کشنداينها آدم ر.رفته ايم بعد بمب های اصلی را شليک ميکنيم
اين نوع توجيه که در رابطه با مساله ای به اين مهمی به معنای به 
مسخره گرفتن مخاطب است نشان ميدهد اسرائيل با اطمينان به تسلط بر 
رسانه های بزرگ انحصاری که تقريبا نقش رسانه های دولتی در 
ی کشورهايی مثل ايران را بازی ميکنند خود را از توجيه عمليات خود ب

وقتی گزارشگر از خانم مزبور پرسيد پس ارتش اسرائيل . نياز می بيند
برای ايجاد آن پرده های سفيد دود که بطور واضح در فيلم ها ديده ميشود 

ما از چيزهايی که ديگران استفاده , :از چه استفاده ميکند، او پاسخ داد
 يک متخصص مهمات Neil Gibsonاما ! ,ميکنند، استفاده ميکنيم

سالح بسيار پيشرفته فسفری است , M825A1,,: وشکی به تايمز گفتم
 ثانيه شروع به سوختن 3-4که بعد از پرتاب با وسايل انفجاری در فاصله 

 Marc Galasco. دقيقه به سوختن ادامه ميدهند10 تا 5ميکنند بعد 
به نظر , : از ديده بان حقوق بشر در مراجعه گزارشگر تايمز تاکيد کرد 

که اسرائيل با استفاده از سالح های فسفری در منطقه ای با تراکم ميرسد 
جمعيت باال قوانين مربوط به تالش برای جلوگيری از آسيب به افراد و 

تصاوير رسانه ها نشان ميدهد از . اموال غير نظاميان را نقض ميکند
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تکنيکی استفاده ميشود که پرده دود فسفر سفيد درسطوح نزديک به 
اين امر .  ميشود، که عوارض آن را به حداکثر ميرساندزمين ايجاد

اما او گفت ديده بان حقوق بشر شواهدی در , . نگرانی تشديد ميشود
  . دست ندارد که نشان دهد اسرائيل از سالح های سوزاننده استفاده ميکند

                                          ***  
ين حمله را بر اين مضمون قرار داده اسرائيل تمام پايه توجيه خود در ا

, درحال جنگيدن با تروريست های حماس است نه مردم فلسطين,است که 
ما با حماس با مشت آهنين و با مردم با دستکشی از , و به گفته اولمرت

اما اين توجيه بالفاصله يک حقيقت را اثبات . ,ابريشم برخورد ميکنيم
: خورد با دستکشی از ابريشمبر,و , جنگ با تروريسم,اگر :ميکند

جمع کردن شهروندان : درفرهنگ سياسی دولت اسرائيل عبارت است از
در ساختمان ها و به توپ بستن آنها،بمباران آوارگان بی پناه در مقرهای 
پناهندگی سازمان ملل، به توپ و بمب بستن آمبوالنس ها و پرسنل 

رتاب بمب فسفری به پزشکي، کشتارکودکان وزنان و مردان غير نظامي، پ
منطقه ای که متراکم ترين جمعيت جهان را به علت پاکسازی های قومی و 
کوچ دادن مردم به منطقه ای محصور دارد، رهاکردن يتيمان جنگی در 
آغوش مادران کشته شده زير بمب ها، از گرسنگی و بی دارويی کشتن 

ابه آن، پس مردم و رها کردن فاضالب در خيابان های شهر و جناياتی مش
و , جنگ تروريستی,دولت اسرائيل درقاموس خود يک , جنگ باترور,

است عالوه براعمال رنج بسيار بر قربانيان خود , جنايت جنگی,متضمن 
نخستين اثری که دارد تقويت منطق تروريستی و شکوفايی هرنوع 

چنين , ناپلئون,.تروريسم از جمله تروريسم اسالم گرايان بنيادگراست
بزرگ ترين قربانی چنين . قطعا بايد يک جنايتکار جنگی باشدجنگی 

ستمگران اسالمی اين روزها چيزی . جنگی دموکراسی و حقوق بشراست
بايد از دولت اسرائيل ممنون , هديه,برای جشن گرفتن دارند و برای اين 

    1387 دی 21 . باشند
 مقاله راديو آلمان در مورد باراک *

html.,003912829,,0/article/dw/de.world-dw.www://http   
  ژانويه 8گزارش سازمان ملل *

civi_of_protection_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http
pdf.english_08_01_2009_weekly_lians   

 گزارش صليب سرخ درگاردين*
 -red-israel-gaza/08/jan/2009/world/uk.co.guardian.www://http

children-cross   
 گزارش تايمز از کاربرد بمب های فسفری* 

article/east_middle/world/news/tol/uk.co.timesonline.www://http
ece.5470047   

…………………………………... 
  !وبربريت کشتارمردم غزه تجسم جنون:   بقيه      

حول اين مطالبات ونيزتشويق به ايجادتشکل های متنوع مبتنی برمنافع   
وگرايشات واقعی، تالش بی وقفه برای ايجاد صف مستقل حول آزادی 

،پيوندمتقابل با مردم )درسطح داخلی ومنطقه ای و بين المللی(وبرابری
گرايان بخش مهمی ازپايگاه اجتماعی خود را اعماق وآنها که ازقضا بنياد

ازآنجامی گيرند،افشاء مداوم مبانی وبرنامه وعملکرد بنيادگرائی 
  .بربسترتجربيات زنده مردم

نبايد فراموش کنيم که همواره خطر تسلط وتسلط انحصاری بر يک جنبش 
برعکس باندازه ای که .ِ يک دست ودارای يک صدای واحد وجود دارد

هم بلحاظ مطالبات وهم (کيبی ازجنبش های گوناگون باشديک جنبش،تر
 دراين نوع جنبش ها جائی برای  سازمان يابی والبته بديهی است که

وتعادلی مناسب حاصل ازهمگرائی آنها بوجود )بنيادگرايان وجود ندارد
بيايد،بهمان اندازه امکان چنگ انداری بنيادگرايان برجنبش های توده ای 

اليه ها وقشرهای گوناگون وبطورکلی خطرکنترل کامل وسرکوب مطالبات 
اگربفرض جنبش مستقل زنان وجود داشته .جنبش کمترخواهد بود

باشد،چنين جنبشی نه هرگزفريب بنيادگرائی را خواهد خرد ونه بنيادگرائی 
ويابعنوان نمونه . هرگزقادراست خود را با اين خواست ها هم آهنگ کند

ه بخواهيم ازآن الگودرست کنيم، تاحدمعينی ای ديگر درلبنان،بدون آنک
بدليل وجود تنوع وتکثردرصفوف اپوزيسيون،حزب اهللا لبنان عليرغم 
داشتن نفوذگسترده،تاکنون نتوانسته است گفتمان وخواست های خود را 

بهمين دليل دندان روی جگرگذاشته ومثال بی حجابی .برجنبش ديکته کند
 مشترک تحمل می کند را درسطح جامعه ودرصفوف اعتراضات

بی شک درصورتی که تعادل قدرت .وبفکراسيد پاشی وغيره نيفتاده است
 .بطورچشم گيری بسود او بهم بخورد،وضعيت کنونی نيزپايدارنخواهد ماند

            2009 -01-09-20-10-87  

.............................................  

  !زهگسترش اعتراض جهانی به کشتار در غ
 گزارش تظاهرات شنبه در کشورهای غربی

 روز بمباران و کشتار در غزه 15تظاهرات اعتراضی به .روشنگری
در کشورهای مختلف جهان، در روز شنبه نسبت به هفته قبل تعداد 
بيشتری شرکت کننده را به خود جلب کرد و به عقيده بعضی از 

 منتشر شده تحليل گران گزارشگران اين امر نشان ميدهد اطالعات
از غزه عليرغم محدوديت های خبری افکار عمومی را نسبت به 

در بسياری از . فاجعه ای که در غزه می گذرد آگاه تر کرده است
کشورها از جمله انگلستان، سوئد، فرانسه اتحاديه های کارگری در 

جمعيت مسلمان کشورهای غربی . سازماندهی تظاهرات نقش داشتند
جر نيز طبيعتا در اين تظاهرات ها بسيار فعال و فلسطينی های مها

در برخی از کشورها مثال سوئد برخی نمايندگان پارلمان و . بودند
  . مقامات سياسی در تظاهرات کردند

تجمع برای صلح پايدار و , تظاهرات عظيمی به دعوت  :در پاريس
صورت گرفت که سازمان دهندگان , عادالنه بين اسرائيل و فلسطين

ده ها , و رسانه های بزرگ 100000شرکت کنندگان آن را تعداد 
تظاهرکنندگان به شدت از بی عملی نهادهای بين . نفر خواندند, هزار

المللی و مهلتی که برای ادامه قتل عام به رژيم اسرائيل داده شده 
خشمگين بوده و خواهان اقدام دولت سارکوزی برای اعمال فشار و 

  .توقف حمله نظامی بودند
 تظاهر کنندگان از هايدپارک به طرف سفارت اسرائيل  :ر لندند

 تعداد Stop The Warسازمان دهنده تظاهرات، ائتالف . رفتند
ده ها هزار , نفر و روزنامه گاردين 100000تظاهر کنندگان را 

وقتی روز به طرف تاريکی می رفت گوشه ای از . اعالم کرد, نفر
ش از همه پوشش خبری يافت، تظاهرات به خشونت کشيده شد که بي

در حاليکه تظاهرات عليرغم ابراز احساسات تند اساسا صلح آميز 
در پايان تظاهرات بخش کوچکی تالش کردند به سفارت . پيش رفت

پليس . اسرائيل حمله کنند و بين اين عده و پليس برخورد پيش آمد
 گفت آنها به سوی پليس که تالش ميکرد از سفارت اسرائيل حفاظت

صداهای بلندی نيز شنيده ميشد که . به عمل آورد راکت پرتاب کنند
پليس گفت احتماال از انفجار وسايل آتش فشانی که در جشن ها به 

به گزارش گاردين طارق علی نويسنده . کار ميرود حاصل شده بود
سرشناس انگليسی که به خاطر يکی از موسسان تريبونال راسل 

ه است به خبرنگاران گفت در هر عليه جنگ ويتنام شهرت يافت
تظاهراتی هميشه عده کمی خشمگين ميشوند و نتيجه گاهی به 

به نظر من خشونت هولناک چيزی است در . خشونت می انجامد
يک درگيری کوچک در مقابل سفارت اسرائيل . غزه صورت ميگيرد

در تظاهرات اين هفته لندن نيز مثل هفته گذشته کن . اهميتی ندارد
ستون شهردار سابق لندن و آنی لنوکس و برايان انو ليوينگ

هنرمندان معروف شرکت کردند و در لحظاتی مردم با اندوه به 
ليوينگستن در سخنرانی خود از دولت . موزيک انو گوش دادند

بريتانياو اتحاديه اروپا خواست به اسرائيل فشار بياورند تا اين 
شهرهای ديگر طی هفته گذشته در , .قصابی را متوقف کند,

پرتاب کفش به سوی . انگلستان هزاران نفر به اعتراض پرداختند
در آهنی کاخ نخست وزيری در داونينيگ استريت به يک شيوه 
عادی دراعتراض ها تبديل شده است و پليس از در آهنی کاخ به 

  . شدت محافظت می کند
به گزارش يک خبرگزاری آلمان روز شنبه بيش از  : در آلمان
.  نفر در اعتراض به قتل عام در غزه به خيابان هاآمدند35000

بزرگ ترين تظاهرات در شهر صنعتی دويسبورگ صورت گرفت که 
  . جمعيتی بزرگی از کارگران ترک تبار در آن ساکن هستند

رسانه های رسمی تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی به 
 بسياری از تظاهر . ذکر کرده اند8500کشتار در غزه در برلن را 

در نورمبرگ و . کنندگان تصاوير کودکان زخمی را حمل می کردند
  . مونيخ و ديگر شهرهای آلمان نيز تظاهرات واعتراضی برپا شد

 مردم به تظاهرات پرداخته و خواهان  :در تورنتو و کبک کانادا
تظاهر کنندگان تعداد زيادی تابوت . توقف فوری حمله به غزه بودند

يکی از تظاهرات توسط . نه قتل عام در خيابان چيده بودندبه نشا
زنان اسرائيلی پيشرو که از فعالين به نام حقوق بشر کانادا هستند 

  .برپا شده بود
 نوامی کالين نويسنده و فعال اجتماعی خواهان بايکوت اسرائيل 

 نفر که 500او در مقاله ای به اين مناسبت يادآوری کرد اکنون . شد
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دی هستند نيز طی نامه ای خواهان پيوستن به کارزار خود يهو
  . بايکوت اسرائيل شده اند

 هزاران نفر در ميالن، تورين و فلورانس عليه ادامه  :در ايتاليا
در کنسولگری اوکلند به سوی . کشتار در غزه به تظاهرات پرداختند
  . سفارت آمريکا کفش پرتاب کردند
نندگان پالکاردهايی حمل ميکردند به گزارش راديو نيوزيلند تظاهر ک

اسرائيل، آمريکا، امروز چند بچه را , :که روی آن نوشته شده بود
  , کشتيد؟

 پايتخت نروژ روزهای پنج شنبه و شنبه شاهد يکی از  :اسلودر 
افکار عمومی . بزرگ ترين تظاهرات ها عليه کشتار در فلسطين بود

ه در جريان در نروژ به علت گزارش دو پزشک نروژی از غز
چگونگی قتل عام مردم بی دفاع قرار گرفته اند و خشم عمومی 

روز پنج شنبه اعتراضات در مقابل سفارت . برانگيخته شده است
اسرائيل به خشونت انجاميد و پليس از اشک گاز آور برای مقابله با 

پليس روز شنبه تصميم گرفت برای . تظاهر کنندگان استفاده کرد
ر حوادث روز پنج شنبه مانع راه پيمايی به طرف جلوگيری از تکرا

  . سفارت اسرائيل شود
 تظاهرات اعتراضی بزرگی صورت گرفت که شرکت  :در استکلهم

.  نفر ذکر کرده اند12000کنندگان آن را رسانه های رسمی حداقل 
سازمانگران و مديای اينترنتی هنوز شمار تظاهر کنندگان را اعالم 

ن رهبر حزب سوسيال دمکرات و يان الياسون مونازالي. نکرده اند
که سابقا وزير خارجه و نماينده سوئد در سازمان ملل بود و 
بسياری از شخصيت های سرشناس دمکرات و مدافع حقوق بشردر 

  . اين تظاهرات شرکت کردند
 نفر در مقابل سفارت 6000 در روز جمعه بيش از  :در يونان

ارها بر توقف حمالت به غزه شع. اسرائيل به اعتراض پرداختند
 نفر در مقابل سفارت اسرائيل گرد 4000روز شنبه .متمرکز بود

برخی بطرف سفارت و . آمدند و عليه رژيم اسرائيل شعار ميدادند
   .پليس سنگ پرتاب کردند ولی تظاهرات به خشونت کشيده نشد

 نيز تظاهرات متعددی صورت در کشورهای آسيايی و آفريقايی
در بيشتر . زرگ ترين آنها در مالزی و مصر انجام شدگرفت که ب

کشورهای عربی اعتراضات مردم زير فشار رژيم های استبدادی 
قرار دارد که مردم معترض دولت های خود را متهم به همکاری با 

با وجود اين عليرغم فشارها در روز . اسرائيل در قتل عام می کنند
  .  شرکت کردند نفر در تظاهرات اسکندريه100000جمعه 
 تظاهرات را ممنوع کرده است، ولی روز شنبه مردم الجزيرهدولت 

عليرغم اين ممنوعيت به خيابان ها ريختند و به تظاهرات و 
رسانه ها گزارش دادند از برخورد . اعتراض به بمباران ها پرداختند

راديو دولتی .  زخمی به جای ماند63پليس و تظاهر کنندگان 
 تظاهر کننده 40 پليس و 23د در اين برخوردها الجزاير خبر دا
تظاهر کنندگان به سوی پليس سنگ پرتاب . زخمی شده اند

  . ميکردند
به گزارش شبکه الجزيره يکی از شهرهايی که در آنها کمتر از همه 
مردم به خيابان ها روی آورده اند ساحل غربی است که تحت اشغال 

 رسمی "رئيس جمهور"س محمود عبااسرائيل است واداره آن به 
 9دوره رياست جمهوری عباس رسما روز جمعه .سپرده شده است
  . ژانويه خاتمه يافت

روزنامه اينديپندنت نوشته است در غزه نيروهای امنيتی عباس به 
شدت با معترضين مقابله می کنند و هر حرکتی حتی به دست گرفتن 

مقامات . جامديک پرچم يا نوشتن يک شعار فورا به دستگيری می ان
  1387 دی 22           .وابسته به عباس اين امر را انکار ميکنند

.............................................  

  

  کشتارهای غزه، 
  ادامه منطقی سياست های اسرائيل است

 بهروز عارفی
ما تمايل نداريم تهاجم گسترده ای به نوارغزه آغاز کنيم، ولی ما احتماال «

ما اين موضوع را کنار نمی گذاريم حتی در . ه ديگری نخواهيم داشتچار
  »برابر داوری منفی بقيه جهان

  
، ده ماه پيش 2008از مصاحبه  ايهود باراک با عصر مدرن، در مارس 

  )2009 ژانويه 7به نقل از لوموند (
کنونی اسرائيل، ده ماه پيش نقشه حمله به غزه را اعالم » وزير دفاع«

 3300 کشته و 800تهاجم خونباری که تا اين لحظه بيش از . دکرده بو
، بخشی از استراتژی دولتمداران ) ژانويه9لوموند (زخمی داده است 

اسرائيلی در تحقق اميال سلطه طلبانه ای است که همه رهبران اسرائيل از 
  .بن گوريون تا آريل شارون به آن اعتراف کرده اند

وقتی نيرومند شديم، تقسيم را «: فت می گ1947بن گوريون در سال 
لوموند (» مسلط خواهيم شد] فلسطين[ ملغی کرده وبر تمامی سرزمين 

همين حرف را آريل شارون بصورتی ديگر تکرار می ). 2001 اوريل 24
 تنها فصل 1948نه جنگ ! جنگ استقالل به پايان نرسيده است«: کند

  )جاهمان(» اول از تاريخی بود که بايد نوشته شود
بايد هر . هدف نابودی فلسطين، و اشغال سرزمين های فلسطينی است

در کرانه باختری با . طور شده شرايط ايجاد دولت فلسطين را از ميان برد
  .ايجاد بانتوستان ها و حکومت آپارتايد و در غزه با جنگ و گتوسازی

ه دولت اسرائيل منتظر فرصت بود  تا به غز. پس، بهانه را فراموش کنيد
اگر در غزه بجای حماس، يک نيروی فلسطينی مترقی نيز بر . حمله کند

بويژه که . سرکار می بود، اشغالگران اسرائيلی نقشه ديگری ميچيدند
وضعيت دولت کنونی در آستانه انتخابات ماه فوريه اسرائيل، بسيار 
نامطلوب بود، پس غزه قربانی کارزار انتخاباتی اسرائيل شد و البته اين 

 در 1947پاکسازی قومی که صهيونيست ها در سال . ها دليل نبودتن
چندهفته پيش بود که تزيپی .  فلسطين آغاز کردند، خاتمه نيافته است

يک ميليون عرب » انتقال«ليونی، وزير امورخارجه اسرائيل صحبت از 
  .کرد) پس از تشکيل دولت ان(اسرائيلی به فلسطين 

پا کرده است، در گستردگی و وحشيگری قتل عامی که اسرائيل در غزه بر
يونيسف و (سازمان ملل و ارگان های وابسته اش . خود بی سابقه است

اسرائيل را متهم به جنايت جنگی  می کنند و تصوير کودکان در ) اونروا
اما، اسرائيل بی اعتنا به قوانين بين . خون خفته جهان را تکان می دهد

 باريکه زمين ادامه می دهد و يک المللی به جنگ وحشيانه اش در يک
  .ميليون و نيم مردم غزه در بدترين شرايط زيستی بسر می برند

. در زير چند مطلب گوناگون درباره اين رويداد خونين از نظرتان می گذرد
نوشته ليال الحداد، سه سال پيش در لوموند ديپلماتيک امده است که 

رنج فلسطينی ها، با گذشت زمان . انتشار مجدد ان را خالی از فايده نديدم
  .تنها چند برابرشده است

***********                                          
  2009از روزنامه اومانيته، نهم ژامويه  -  پيام  مروان برغوتی

من از همه فلسطينی ها، شهر وندان کشورهای عربی و مسلمانان، همه 
که به بسيج خود عليه تجاوز مردم آزاديخواه جهان دعوت می کنم 

اسرائيل در نوار غزه ادامه دهند تا به اين قتل عام خونين که با شدتی 
من اين تجاوز، . فوق العاده و بيشترين خشونت ادامه دارد، خاتمه دهند

  .تهاجم و نابودی نوار غزه را محکوم می کنم
عانه من به اراده بزرگ فلسطينيان در مقابله با تجاوز و مقاومت شجا

شان برای وارد آوردن ضربه سنگين بر متجاوزين و مهاجمين درود می 
  .فرستم

من همچنين به همه فلسطينی ها، چه در کرانه باختری و بيت المقدس و 
چه در اردوگاه های پناهندگان و چه در مهاجرت،  به همه خلق های ملل 
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 عربی و مسلمان و همه پيشروهای سراسر جهان که با خلق فلسطين
  .ابراز همبستگی می کنند، درود می فرستم

من همه سازمان های فلسطينی، کليه نيروهای ملی با همه گوناگونی ا ش 
را به وحدت دعوت می کنم تا با تجاوز مقابله کرده و همه اختالفات را 
پشت سر بگذارند، زيرا هدف حمله اسرائيل، خلق فلسطين در کليت ان 

الفتح و اعضای آن بخش الينفکی . ا دارداست و قصد نابودی اراده او ر
خون شهيدان از ما، پايان سريع انشعاب . از نبرد برای مقابله با تجاوزند

  . کنونی و ايجاد وحدت ملی را طلب می کند
بايد بر پايه سند آستی، اصول ملی و انتخاب دموکراتيک، گفتگوی ملی 

آزادی بخش بايد به يک همکاری ملی در درون سازمان . برقرار کرد
  .فلسطين و تشکيالت خودگردان فلسطين در مبارزه با اشغال  دست يافت

که از ( مسئله حياتی کنونی، اتحاد و انسجام و گذشتن از روی زخم ها 
برای مقابله با تجاوز و پايان دادن به ) مبازرره درونی بازمانده است

اهندگان محاصره و ادامه پيشروی بسوی آزادی ملت مان، حق بازگشت پن
  .و استقالل است

*************                                    
  »روي ما بسته ميشود جهان به« ،  در غزه

 ليال الحداد روزنامه نگار مقيم غزه که داراي يک بالگ اينترنتي است
http://a- mother-from-gaza-blog-spot.com  2006اوت  

 
روش هاي  ، نيروهاي اسرائيلي٢٠٠٥پس از تخليه غزه در ماه اوت 

جديدي عليه اهالي غير نظامي بکار بردند که بطور شديدي نامنتناسب 
در . اعالم شده آنان، نابودي نيروي موشکي فلسطيني ها بود هدف. بود

وحشت بار بوجود آمد و باعث رعب همه مردم  اثر انفجارات، صحنه هاي
د، در فاصله مه و ژوئن متح بنا بر اظهارات ماموران سازمان ملل. شد 

 .هشت هزار بمب بر سر مردم باريد
چند کيلومتري  ما در هياهوي گلوله باران ها، در طنين بمب هائي که در

 هنگام خواب ما، بمب ميريختند،. خانه هايمان منفجر ميشد، ميخوابيديم
اسرائيل گذرگاه المنتظر را دائما . هنگام نماز صبح، باز هم بمب ميريختند

تابلوئي با . کاالهاي مورد نياز از اين نقطه عبور مي کرد . استبسته
اين تصميم موجب . »تدايبر امنيتي«: است کلمات زير در آنجا نصب شده

به اقتصاد ما خسارت  شد که ميليون ها دالر به کشاورزان و بطور عام
 در اينجا، فاسدشدن مواد غذائي و داروها را به حساب. ( وارد شود
 ).نياوردي

شاعر  آن چه را که من احساس ميکردم، بهتر از من محمود درويش،
در مقابل . »جهان بر روي ما بسته ميشود«: فلسطيني بيان کرده است

بزرگ تر از زندگي، که بنظر مي آيد هروز رشد کرده و  قدرتي هراسناک،
در هيچ جا، از . خرد شدگي ميکرديم دگرگون ميگردد، احساس ناتواني و

 .ربات در امان نبوديمدست اين ض
کرده و طرد کرده  آدم خرد ميشود، اين احساس که ما را به حال خود رها

نيم  آدم خودش را حتا در ميان يک و. اند، مثل خوره وجودمان را ميخورد
در حالي که در انتظار اصابت . ميليون نفر انسان ديگر، تنها حس ميکند

گاهم هليکوپتر هائي را تعقيب به آسمان نگاه ميکردم، يا با ن خمپاره ها
مهتاب، سينه آسمان را ميشکافتند تا به هدف  ميکردم که در روشنائي

و . »آن ها مرا مي بينند؟» شان نزديک شوند، از خود مي پرسيدم که آيا
. چيره ميشد هنگامي که بمباران ها را از سر ميگرفتند، تخيالتم بر من

 دلتنگي از تنهائي در مرز، خمپاره ساله اي را ميديدم که در اثر ١٨جوان 
گاهي خود را ول ميکردم . هاي خود را هر دو دقيقه يک بار خالي ميکرد

 آيا صداي مرا مي شنيدند؟. آنها، به آسمان بلند ميکردم و دستانم را بسوي
در محاصره  ساکنانش از هر طرف. غزه مانند جهنمي بود بر روي زمين

حقوق و حاکميت شان را از . لب شده بودآزادي هاي بنيادي آنان س. بودند
آيا . با اين همه، آنان تسليم سرنوشت ميشوند. شان گرفته اند دست

چنين شرايطي، بر طبق آخرين نظرسنجي،  شگفت انگيز است که در
 گروگان هاي اسرائيلي باشند؟ اکثريت بزرگي از فلسطيني ها خواهان تعويض
در صد از  ٦٥هد کرد، تمايل آن چه از ديده برخي حيرت آور جلوه خوا

اسرائيل، به جاي . فلسطينيان براي از سرگيري مذاکرات با اسرائيل است
مثبت به دست هاي دراز شده، شهرهاي ما را بمباران ميکند، کمک  پاسخ

و آن هم به بهانه . ميکند، مرزهاي ما را مي بندد هاي مالي ما را مصادره
. خص صاحب قدرت هر که باشدش نداشتن مخاطبي معتبر، حاال حزب يا

و مصر  ، من فروريختن ديوار ميان غزه٢٠٠٥هنگامي که در سپتامبر 
آن . در رفح را گزارش ميدادم، دو پسر بچه فلسطيني نظرم را جلب کردند

. سال نداشتند و در پائين ديوار جست و خيز ميکردند ٩ ها بيش از
 سوي مرز درمصر شهر مجاور در آن ديواري که مدت ها پيش، ما را از

پاسخ دادند که آنها  از آن ها پرسيدم که در آن جا چه ميکنند؟. جدا ميکرد
واقع در  هرگزبه بيرون از اردوگاه پناهندگاني که در آن زندگي ميکنند،

آن ها ميخواستند ببينند که جهان ديگر و . جنوب غزه پاي ننهاده اند
ين براي نشان دادن آيا مثالي بهتر از ا.ديگر چگونه هستند مردمان

 دارد؟ انزواي ما وجود
                                       *********** 

  »...اگر يک فلسطينی بودم « 
  2009 ژانويه 8اومانيته،  -يوسی ساريد، استاد دانشگاه در اسرائيل

در اين هفته، در چارچوب درسی درباره امنيت ملی، با دانشجويانم از «
دانشجوئی که برخوردش بيشتر محافظه کارانه . غزه صحبت کردم

شرکت در بحث را ) عموما، اين دانشجويان تا حدی راست گرايند(بود
او بدون اين که برخورد تحريک آميز . پذيرفت و مرا در حيرت انداخت

اگر من «: عامدانه ای داشته باشد، سر زبانش باز شد و اعتراف کرد که 
ت با يهوديان مبارزه می کردم، حتی از يک فلسطينی جوان بودم، به شد

 ».هر که سخن ديگری بگويد، دروغگوست. راه ترور
اين گفتار بنظرم آشنا امد و ناگهان بياد اوردم که حدود ده سال پيش، 

  .وزير دفاع کنونی ما، ايهود باراک اين کلمات را بر زبان آورده است
 زمان برای رسيدن گيدئون لوی، روزنامه نگار هآرتص از وی که در آن

به مقام نخست وزيری نامزد بود، پرسيده بود که اگر يک فلسطينی بدنيا 
به يک «: امده بود، چه می کرد؟ و باراک با صراحت پاسخ داده بود

  »سازمان تروريستی می پيوستم
هدف تروريسم چه تروريسم افراد، . اين نمی تواند با ديدگاه من يکی باشد

وريسم دولت ها، همواره به قربانی گرفتن غير چه سازمان ها و چه تر
تروريسم نه تنها کور است، چرا که بيگناه و . نظاميان بی گناه است

گناهکار را با هم هدف قرار می دهد، بلکه همچنين دايره خشونت را نيز 
. خون ما بر عهده ان ها و خون ان ها بر عهده ما ست:وسيع تر می کند

يگناهان حساب باز شود، چه کسی می تواند و هنگامی که بر روی خون ب
  تمام ان را بپردازد، و در چه زمانی؟

من از همه تروريست های جهان تنفر دارم، حاال نتيجه نبرد ان ها هرچه 
با اين همه، من از همه شورش های مدنی فعال عليه هر اشغالی . باشد

ميز ترين پشتيبانی می کنم و اسرائيل از اشغالگران است و حتی تحقير آ
چنين شورشی هم عادالنه است و هم موثرتر و نيز ماهيت انسانی . انان

شايد من برای درک هدف های يک تررويست . شورش را نشان ميدهد
  .خيلی پير باشم

اما، بايد يادآوری کرد که اگر يک جوان و يک دانشجوی عادی چنين 
 و اگر اين جواب غيرارادی می دهد، پاسخی که با بينش من متفاوت است،

بيرون می آيد، ) ايهود باراک(پاسخ از زبان يک ژنرال ارتش اسرائيل 
  .پس بايد از خود پرسيد که چه زمانی، فرزند آدمی تصميم بدی گرفته است

اگر مسائل وارونه شوند، فرزند دردانه ما اجبارا يک تروريست نفرين 
تعلق دارد که شده خواهد شد، زيرا او به نسل سوم يا چهارم پناهندگانی 

زير اشغال و خفقان بزرگ شده اند و لدا راه نجات در کجاست؟ اين کودک 
  ....چيزی ندارد از دست بدهد، مگر زنجيرهايش

جوانانی که آينده ای ندارند، به سادگی به آينده خود پشت می کنند، (....) 
ز گذشته ان ها مملو ا. آينده ای که برای انان، چشم اندازی در افق ندارد

فقر و چرکين است و زمان حال نفرت بار همراه با بيکاری شان راه را بر 
مرگ انان بر زندگی شان ترجيح دارد و مرگ . روی هر اميدی بسته است

انها بازهم بر زندگی ما سرکوبگران ترجيح دارد، آن ها مسئله را اين 
  (...)چنين می بينند 

ند که غير مسئوالنه و خلق بد يا خوب وجود ندارد، رهبرانی وجود دار
و اکنون ما با کسانی می جنگيم که احتماال همان . ابلهانه برخورد می کنند

کاری می کردند  که ما، اگر ما به مدت جهل و يک سال و نيم بجای آنان 
  .بوديم

***********                                      
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  ايوری اونری، گوش شالوم شنبه سوم ژانويه
ليونی به روشنی بيان کرد که هدف نابودی حکومت تزيپی «

  ».حماس در غزه استف پس موشک های قسام بهانه است
  ايوری اونری، گوش شالوم شنبه سوم ژانويه

ما ان «پری رئيس پيشين شين بت به من گفت که ) يعقوب(ياکو « 
  ».حماسه را ايجاد نکرديم ولی از ايجاد آن جلوگيری نيز نکرديم[
 27کوتو بروکمان رئيس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ميگوئل اس«

  :2008نوامبر 
اسرائيل را متهم به آپارتايد کرد و خواهان بايکوت و مجازات و عدم 

  ».سرمايه داری در اسرائيل شد
ريچارد فالک نماينده سازمان ملل برای فلسطين و استناد دانشگاه 

 19گاردين (ت کرد پرينستون اسرائيل را متهم به جنايت عليه بشري
  )2008دسامبر 

 اسرائيل را برسميت 1988او گفت که ياسر عرفات در در دسامبر 
  .شناخت ولی  نتيجه  را ديديم

صلح تنها در اثر شکست استراتژی اشغالگرانه و توسعه طلبانه اسرائيل 
برای برقراری  صلح ، دو طرف مساوی با هم ضروری . حاصل می شود

  .است
  :تريبون دو ژنو

UNRWA,FAO , programme alimentaire mondial  2008 اوت 23 در:  
  »گرسنگی دادن به غير نظاميان در حقوق بين المللی جنايت جنگی است«

  : ژانويه5ميشل وارشاوسکی، اومانيته 
  کشتار خون بار در غزه،  خوش خدمتی بين المللی

  واژه ها يارای بيان اين جنايت را ندارند
ی دهد که چند صد کشته غزه مضمونی انتخاباتی برای فرومايگی نشان م

  اسرائيل است
باراک که مست قدرت است فراموش می کند که يک تهاجم نظامی اضافی، 

  ».می تواند شکستی ببار آورد که به بيراهه بکشد
  :ليال شهيد، سفير فلسطين در اتحاديه اروپا

   ژانويه5فيگارو 
  .، فلسطينی ها نابود می کنداين تهاجم حماس را مستحکم تر کرده «

چگونه ميتوان باور کرد که بيمارستان، ساختمان مجلس و دانشگاه هدف 
  .نظامی اند

اگر شکاف ميان تشکيالت خودگردان و حماس وجود نداشت، تهاجم به «
. زمان آن رسيده که ما مصالحه کنيم. اين گستردگی صورت نمی گرفت

ين بتواند زنده بماند و برای اين گفتگو اکيدا ضروری است تا آرمان فلسط
کار بيشتر به اراده سياسی درونی نيازمنديم تا کمک ميانجی های عرب و 

  .ديگران
بايد درک کنيم که تاکتيک اسرائيل در تفرقه انداختن ميان ما، برای 

  .حکمرانی راحت تر بوده و ما را به سوی نيستی سوق می دهد
لق را نشانه گرفته و نه تنها غزه جامعه مدنی می داند که تهاجم ، يک خ

  و حماس را
  ».بايد تراژدی غزه به اعزام نيروهای حفاظت کننده خارجی منجر شود

**************  
  از مصاحبه صالح عبدالجواد، استاد تاريخ دانشگاه بيرزيت

  2008خالصه ای از مقاله مندرج در هآرتص، دوم ژانويه 

  
که نابودی نه تنها موجوديت خواست اسرائيل ايجاد شرايطی است «

هدف ايجاد نوعی ياس . سياسی فلسطين بلکه جامعه فلسطين ميسر گردد
و دلسردی و تحميل خشونت روزمره است تا فلسطينی ها را بجان هم 

  "..اندازد
فرضيه ديگری نيزی وجود دارد، اين که اسرائيل ميخواهد حماس را نه 

حتما حماس از نظر . حکيم نمايدتنها در غزه بلکه در کرانه باختری نيز ت

نظامی شکست خواهد خورد ولی از اين شرايط دوباره سربلند بيرون 
  .خواهد آمد

بخش بزرگی از خلق ما در اثر حوادث، از «زيرا ..... اسرائيل در حطاست
تمام اين ضربه های اسرائيل به مردم ما انکان می . مرگ هراسی ندارند

  ...ل از درک اين نطلب ناتوان است دهد تا آخر خط بروند و اسرائي
اسرائيلی ها چيزی از ... اسرائيل زندانی پاراديگم نظامی اش است 

 سال گذشته من توانسته ام تنها سه بار به 15در . فلسطينی ها نمی دانند
من از .  کيلومتری خانه ام قرار دارد15بيت المقدس بروم در حالی که در 

  .نديده ام به اين سو، دريا را 1993سال 
 مقاله از مطبوعات اسرائيل ترجمه  می 7-6نشريات فلسطينی هرروز 

کنند ولی برعکس، روزنامه های اسرائيل حتی روشن ترين شان نظير 
. هآرتص، تقريبا هرگز مقاله ای از يک نويسنده فلسطينی چاپ نمی کنند

   2009 ژانويه 6از لوموند       »[
                              ************          

  
   2009 ژانويه 6 روز 15اعت  سFrance Interبرگرفته از برنامۀ راديو 

  .اين برنامۀ نادر و بسيار ارزنده را دانيل ِمرِمه اداره می کند
labassijysuis/em/franceinter/fr.radiofrance.www://http/  
، آمريکايی و گزارشگر ويژۀ ملل متحد Richard Falkريچارد فالک 

  :در سرزمين های فلسطينی
اين يک فاجعۀ عظيم است، جنايت جنگی ست، جنايت عليه بشريت «
داليل قطعی وجود دارد که ثابت می کند اسرائيل فرآيند ديپلوماتيک . است

لمللی مسؤوليت سنگينی بر عهده جامعۀ بين ا. را ناممکن ساخته است
دارد که بر اسرائيل فشار آورد و آن را وادار کند تا به اين عمليات خود 

جنايتکاری های اسرائيل انکار کليۀ راه حل هايی ست که می . پايان دهد
  ».تواند صلح را برای دو ملت فلسطينی و اسرائيلی به بارآورد

  
وشنفکر اسرائيلی، ، ر Michel Warchawski ميشل ورشوفسکی

  :سخنگوی مرکز اطالعاتی آلترناتيو
آنچه در غزه جريان دارد نه جنگ بلکه قتل عامی ست که سومين «

  .نيروی هوايی جهان عليه مردمی غير نظامی و بی دفاع مرتکب می شود
وی در پاسخ به توجيهاتی که اقدام اسرائيل را ناشی از پرتاب خمپاره از (

بايد توجه داشت ) سرائيل می دانند، می گويدسوی حماس به شهرهای ا
 سال است که تحت 42که مسأله با پرتاب خمپاره شروع نشده، غزه 

اشغال است، اشغالی که غالبًا با خشونت شديد همراه بوده و شهدا و 
عالوه بر اين، . قربانيان فراوان در بين اهالی فلسطين برجا گذاشته است

با حمايت (محاصرۀ اسرائيل قرار دارد از يک سال و نيم پيش، غزه در 
، به طوری که اگر کمک های بين المللی نبود با )اياالت متحده و اروپا

پرتاب موشک اقدامی واکنشی از . قحطی و گرسنگی مرگبار همراه می شد
  ».سوی کسانی ست که ماههاست در محاصره اند

در تل ، مورخ اسرائيلی و استاد دانشگاه  Shlomo Sandشلومو ساند
  :»ملت يهود، چگونه اختراع شد؟«: آويو، نويسندۀ کتاب

به نظر من اسرائيل بازهم به جنگ . من بسيار بسيار بيزار و افسرده ام«
احمقانه ای دست زده که به هيچ رو به سمت نوعی سازش بين ما و 

من يک اسرائيلی هستم که در تل آويو زندگی . فلسطينی ها راه نمی برد
من به اين نکتۀ مهم واقفم که بسياری از .  بمباران نيستممی کنم و زير

کسانی که در غزه بمباران می شوند از شهر يافا ـ تل آويو به آنجا رانده 
معنای اين حرف اين است که من به ملتی تعلق دارم که بچه های . شده اند

من . را بمباران می کند) که من امروز در آن زندگی می کنم(آوارگان يافا 
نمی توانم فراموش کنم که آنان پناهندگانی هستند که سابقًا بر همين 

 سال پيش آنها 62. زمينی که من امروز اقامت دارم زندگی می کرده اند
استدالل . اينجا بودند و به آنجا رانده شدند و امروز بمباران می شوند

حماس خمپاره به شهرهای «عوامفريبانۀ دولت اسرائيل اين است که 
. »ائيلی پرتاب می کند و او هم مثل هر دولتی حق دفاع از خود دارداسر

آری هر دولتی حق دفاع از خود دارد ولی کمتر دولتی وجود دارد که مرز 
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 سال است که اسرائيل حاضر نيست برای خود مرزی 42. نداشته باشد
 سال است که ما سلطۀ خود را بر ملتی ديگر تحميل می 42. تعيين کند

اسرائيل حق دفاع از خود دارد، اما . ن غير قابل تحمل استاي. کنيم
کسانی که در شهرک سدروت در جنوب . اسرائيل مورد تهديد نيست

اسرائيل زندگی می کنند و خمپاره به سمت شان پرتاب می شود کولون 
هستند که در خارج از اسرائيل، در ) مهاجر مستقر در مستعمرات(

ين است، اقامت دارند و تاوان سياست سرزمينی که قانونًا جزء فلسط
من جزء اقليتی از اسرائيلی ها هستم که با . اسرائيل را می پردازند

هرجنگ عليه فلسطينی ها دامنه اش گسترده تر می شود يعنی متأسفانه 
  .»من به آينده بسيار بدبينم، اما قضا و قدری نيستم. به بهای خون آنان
امه نگار در هاآرتص و عضو ، روزن Gideon Levyگيدئون له وی

  تحريريۀ آن و سابقًا مشاور شيمون پرز
وقتی . به نظر من آنچه در اسرائيل می گذرد جنايت جنگی ست«

تصاويری را که از غزه می رسد می بينم از اسرائيلی بودنم احساس شرم 
اسرائيل حق دارد دربرابر پرتاب خمپاره از خود واکنش نشان . می کنم

اکنشی ست بسيار نابرابر که باعث کشته شدن دهها و دهها دهد اما اين و
همۀ اينها برای اينکه برسيم به وضعی که . تن از زنان و کودکان می شود

قبل از عمليات در آن بوديم يعنی رسيدن به توافقی که بر اساس آن 
هم اکنون که با هم صحبت می کنيم . بايکوت و محاصرۀ غزه پايان گيرد

رستان غزه، در راهروها بدون درمان می ميرند و دنيا افرادی در بيما
به نظر من اسرائيل توانسته . دربرابر اين وضع ساکت و بی اعتنا ست

است بخشی از افکار عمومی بين المللی را گمراه کند که حزب اهللا و 
بايد با حماس صحبت کرد و اين تنها وسيلۀ . حماس و القاعده يکی هستند

اما با وضعيت کنونی، ما خون بسيار و . ه حلی سترسيدن به هرگونه را
دربارۀ ممنوعيت حضور خبرنگاران در . جوانان بسيار را به هدر می دهيم

غزه هم بايد بگويم که خبرنگاران اسرائيلی دوسال و نيم است که نمی 
اسرائيل می خواهد . توانند به غزه بروند و حاال هيچ کس نمی تواند برود

ره ای را که روی اسرائيل می افتد ببينند نه آنچه را که جهانيان فقط خمپا
از طرف ديگر نبايد فراموش کرد که مطبوعات در . در غزه اتفاق می افتد

مغزشويی و پنهان داشتن خشونِت وحشيانه ای که بر غزه اعمال می شود 
راه حل فقط فشاری ست که جامعۀ بين المللی . نقش مهمی ايفا می کنند

رئيس جمهوری منتخب آمريکا، باراک .  اسرائيل وارد آوردمی تواند روی
  .اوباما، هم هيچ حرفی در اين باره نزده و موضعش نگران کننده است

کتابم دربارۀ : شما از من دربارۀ کتابی که در دست نوشتن دارم می پرسيد
با تهاجم به غزه ) ليفنی و باراک(جنايتی ست که وزرای خارجه و دفاع 

  ».ند و روزی بايد پاسخگو باشندمرتکب می شو
  ـــــــــــــــــــــــــ                                        

از شخصيت های يهودی تبار فراوان می توان ياد کرد که سياست 
اشغالگرانۀ اسرائيل را محکوم می کنند و خواستار عدالت و آزادی برای 

 از (Stéphane Hessel)استفن هسل : از جمله. فلسطينی ها هستند
نويسندگان بيانيۀ جهانی حقوق بشر و سخنگوی کنونی آن، دانيل باِرن 

 پيانيست معروف اسرائيلی و مايسترو در (Daiel Barenboim)بويم 
  . و بسياری ديگر (Uri Avneri)ارکستر برلين، يوری آونری

.................................................  
 لکرنش اتحاديه اروپا در مقابل اسرائي

  یترجمه بهروز عارف - آلن گرش
روزهای هشتم و نهم دسامبر سال جاری، وزيران امور خارجه کشورهای عضو در 

تصميم شورای اروپا در جهت «بيانيه ای صادر کردند که عنوان آن  اتحاديه اروپا
رابطه با   اتحاديه اروپا وهمکاران مديترانه ای، ارتقاء تقويت روابط دوجانبه

ديه اروپا، اصل ارتقای روابط با بر اتحا تحت تاثير رياست فرانسه. بود» اسرائيل 
اين تدبير را پيش از برگزاری نشست  پاريس تصميم داشت که. اسرائيل پذيرفته شد

اما در برابر خشم برخی از  سران کشورهای پيرامون مديترانه به تصويب برساند،
بررسی چرخش در « به مقاله(رژيم های عربی از جمله مصر عقب نشينی کرد 

  .کنيد مراجعه) 2008نسه، لوموند ديپلماتيک، ژوئن سياست خارجی فرا
نخستين نسخه پيشنهادی فرانسه . تصويب اين متن بحث های زيادی در گرفت برای
شرکای اروپائی از جمله بريتانيا  به اسرائيل امتياز می داد با خود داری برخی  که

ر وقتی اين ام. روبرو شد را خواستار بودند،» متعادل تری«و بلژيک که متن 
طرفداری از اعراب  جالب تر است اگر بياد بياوريم که چند سال پيش فرانسه به

  .متهم بود
شود که اين متن درست روزی به تصويب رسيد که ريچارد فالک، کارشناس اشاره 

در مورد حقوق انسانی در سرزمين های فلسطينی خواهان  سازمان ملل متحد
اهالی غير نظامی بود » ئوليت حفاظتمس« معيارهای رسمی در مورد«برقراری 

که از مصاديق جنايت عليه  که بصورت دسته جمعی توسط سياستی تنبيه می شوند
ماموريت ديوان  بنظر می رسد که« او در همين راستا می افزايد . »بشريت است

رهبران  کيفری بين المللی است که درباره اوضاع بررسی و مشخص کند که آيا

 دهان نظامی مسئول محاصره غزه بايد پس از اتهام بخاطر نقضاسرائيلی و فرمان
  .»قوانين کيفری بين المللی مورد تعقيب قرار گيرند

در متنی که اتحاديه اروپا گذراند، به سياست مجاورت اروپا با مراکش، سرانجام، 
است ولی به  که کامال صوری  همه دولت های عرب اشاره شده تونس و تقريبا
  اين بند . را که برای اروپا اساسی بود به تصويب برسانند9نستند بند اتکای آن توا

البته بر اين امر . روابط با اسرائيل تکيه دارد بر اراده شورای اروپا بر ارتقای
عملی شود که حل » مناقع مشترک ما«مالحظه  تاکيد شده که اين ارتقا بايد با

 . را نيز در بر می گيرددولت فلسطين بر پايه همزيستی دو-کشمکش اسرائيل
گفتگوی سياسی با   يک ضميمه مفصل، خطوط راهبردی برای تحکيم ساختاردر 

  . استاسرائيل تشريح شده
برگزاری مرتب نشست های ميان سران دولت ها و حکومت های اتحاديه ابتدا 

پيش از اين، چنين امتيازی تنها به دولت . نظر گرفته شده است اروپا و اسرائيل در
نخستين اجالس قرار . روسيه، هند و غيره اختصاص داشت ی بزرگ نظير چين،ها

يادآوری شود . اتحاديه اروپا برگزار شود است در دوره رياست جمهوری چک بر
اين کشور نه از سياست «بنا بر گفته يک کارمند عالی رتبه در بروکسل،   که

  .»اسرائيل بلکه از سياست حزب ليکود دفاع می کند حکومت
وهله دوم، برقراری مرتب، دست کم سه بار در سال، نشست ميان وزيران امور در 

بينی شده است که البته مطلب تازه ای نيست چرا که هم اکنون هم  خارجه پيش
  . خواهند شدچنين نشست هائی در زمينه های ديگر نيز برگزار  .عمال وجود دارد

ل برای شرکت در کميته مرتب از مسئوالن وزارت امور خارجه اسرائيدعوت 
همچنين دعوت منظم تر . اتحاديه اروپا بخشی از اين برنامه است سياست و امنيت

در کميته هائی که از جمله در مورد صلح، حقوق انسانی،  از کارشناسان اسرائيلی
سازمان يافته و غيره کار می کنند، در برنامه  مبارزه با تروريسم و جنايت های

  : شده عبارتند ازديگر تدبيرهای اتخاذ. گنجانده شده است
  .مشاوره های غير رسمی گسترده تر درباره مسائل استراتژيکی برگزاری
 و افزايش تبادل نظر بر روی نکات مشخص، بويژه حقوق بشر و يهود تشديد
  .ستيزی
  . اروپااسرائيل به پيوستن به سياست خارجی و امنيتی مشترک اتحاديه تشويق
. ری در محل در چارچوب سياست های امنيتی و دفاعی مشترکامکان همکا ايجاد

کارشناسان اسرائيل امکان خواهند داشت که در ماموريت های  در اين راستا،
  .آفريقا و نقاط ديگر شرکت کنند خارجی اتحاديه اروپا در

آنجا که اسرائيل نمی تواند در گروه آسيای سازمان ملل متحد شرکت کند، از 
گروه اروپای غربی و گروه «تالش خواهد کرد که اين کشور را در  اتحاديه اروپا
. جای دهد که يکی از درخواست های قديمی اسرائيل بود)  WEOG (»های ديگر
اسرائيل اجازه خواهد داد که در نهاد های گوناگون و از جمله شورای  اين امر به

  . شودامنيت انتخاب
  .اسرائيلگفتگو ميان پارلمان اروپا و مجلس  افزايش
خودگردان فلسطين و دولت مصر ازاين تصميمات اتحاديه اروپا بشدت  تشکيالت

  . کردندانتقاد
اتحاديه اروپا به رغم «با عنوان )  دسامبر9شماره (يک مقاله روزنامه هآرتص در 

، باراک داويد »فشار عرب ها، ارتقای روابط با اسرائيل را تصويب کرد اعمال
  تزيپی ليونی وزير امورخارجه اسرائيل،«ته پيش از آن، يک هف گزارش می دهد که

راس آن ها برنار کوشنر  برای اعمال نفوذ در ميان وزيران امورخارجه و در
خانم ليونی از  در نيمه های نشست،. به بروکسل رفته بود) وزير خارجه فرانسه(

صوصی خ بقيه وزيران می خواهد که سالن را ترک کنند تا وی با کوشنر گفتگوی
 ميان ارتقای روابط(آنان در طول اين گفتگو توافق می کنند که . داشته باشد
وجود نداشته باشد، اما » ارتباطی«هيچ ) اسرائيل و مذاکرات صلح-اتحاديه اروپا

ادامه مذاکرات صلح در مورد   خواهان اروپا با انتشار بيانيه جداگانه ای اتحاديه
  .»نهائی شوند  راه حل يافتن
صحبت » پيشرفت هائی«ه اين مقاله تا حدودی از ليونی تمجيد می کند، و از چاگر 

چرا که جلساتی اين چنين قبال نيز برگزار می (وجود خارجی ندارند،  می کند که
از  بويژه که ليونی. نشانه پيروزی اسرائيل می داند متن  را  مقاله اين) شدند

ضع اتحاديه اروپا در مورد تصويب يک بيانيه استراتژيکی عملياتی که به مو
اين متن را که توسط فرانسه . خاورميانه اشاره داشت، جلوگيری کرد کشمکش

  . » گرفتندپس«تهيه شده بود، 
در مورد ) و اتحاديه اروپا(يادآوری است که همه استراتژی فرانسه  شايسته

تحاديه را با اين واقعيت توجيه می کنند که بهبود رابطه به ا نزديکی با اسرائيل
کافی . امکان خواهد داد که بر سياست اسرائيل اثر بگذارند اروپا و نيز فرانسه

ساختمان شهرک های استعماری، پوگروم های  است به رخدادهای غزه، گسترش
  .استراتژی پی ببريم نگاه کنيم، تا به ميزان موفقيت اين* ضد عرب

اين امتناع . اجه شدمقابل، اسرائيل با شکست مهمی در پارلمان اروپا مودر 
اثرات مشخصی بر روی شماری از طرح های همکاری خواهد  پارلمان اروپا

کنيم که اين بار، دو عامل موجب رای منفی  به عنوان کنايه يادآوری. داشت
کشورهای عرب و از سوی ديگر تکبر  از يک سو، اعمال فشار برخی. پارلمان شد

  .نمايندگان پارلمان اروپا شد روهی ازو فشارهای اسرائيل که موجب کالفه شدن گ
 - -- --- ---   

» نابودی کامل«يک واژه روسی است که : Pogrom, Pogrome پوگروم* 
همراه با قتل و آزار به يهوديان در اوايل قرن  به ستيزه جوئی خشن.معنی می دهد

 قتل را تداعی می در اين متن آزار شديد و همراه با. اطالق ميشد  گذشته در روسيه
  .2008ديپلماتيک، ده دسامبر لوموند                     .کند
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