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 گوئرنيکای فلسطين:غزه
 

 
  

در شانزدهمين روز کشتار درغزه اهود اولمرت نخست وزير 
در اين هنگام . خود رسيده ايم, اهداف ,اسرائيل گفت ما تقريبا به

 نفر زخمي، صدها 4000 فلسطينی در غزه کشته، بيش از 889
هزارآواره، و به گفته يک تحليل گر اسرائيلی در هاآرتص شهر 

, بهای,اينها .  سال پيش عقب رانده شده بود60ويران شده به 
نشان دادن چنگال . است, اهداف,خود. نيست, اهداف,رسيدن به 

های خونين و قدرت کشتار و تخريب هميشه در راس دکترين 
 . سياسی دولت اسرائيل قرار داشته است

اکنون دولت : اما چيز ديگری است,اهداف ,ی رسيدن به اين ,بها,
اسرائيل در سطح اخالقی همانجا ايستاده است که فاشيست های 
د نازي، نظامي، اسالمی و همتاهای ديگرشان، بويژه با سقوط آزا

بعد از حمله خونين به ساکنين از پای افتاده شهری که ديری است 
بزرگ ترين زندان ,برجسته ترين آزادی خواهان معاصر آن را 

  . خوانده اند, جهان
 

خونسرد به نظاره اين , جامعه جهانی, جهانيان برخالف مقامات 
حمام خون ننشسته اند، کارتونيست ها در نشريه اينديپندنت که رژيم 

خود , قلم,را باتيغ , جامعه جهانی,رائيل و مقامات کشور خود و اس
به شدت زير ضرب گرفته اند، نماينده ميليون ها شهروند آزاديخواه 
در جهان هستند که نه فقط همراه کودکان مجروح فلسطينی خون 
گريه می کنند، بلکه با تعيين جايگاه اخالقی جنايتکاران، آنها را 

 . نايت های خود بها بپردازندوادار ميکنند برای ج
کارتونيست منتقد در اينديپندنت اثر زير را که اقتباسی از گوئرنيکای 

ناميده است که , سه ساعت استراحت برای ناهار, پيکاسوی است، 
بالفاصله بعد از . ,سه ساعت توقف آتش در روز دارد,اشاره به 

مب ها آدمکشي، ناگهان ريزش ب, کوره های,توقف , سه ساعت,هر
وقتی ناهار از گوشت . و راکت ها و آتش توپخانه ها از سر ميگيرند

زن و مرد و کودک فلسطينی تهيه شود، دسرآن بايد هم بمب باشد 
 . که در کارتن توسط اهود اولمرت سرو ميشود

  
اولمرت در وان خون وقتی که بوش و براون به او سوپ تعارف 

ا کالز، روبان به موشک ميکنند، تزيپی ليوينی که در لباس سانت
بسته و به عنوان هديه کريسمس آنها را به کودکان فلسطينی تقديم 
ميکند تادر انتخابات به او رای دهند، تونی بلر و سارکوزی که شاخ 
زيتون به دندان اما همسفر با موشک، تحت عنوان ميانجی صلح 

اين برخی ديگر از ... برای قتل فلسطينی ها به پرواز در آمده اند
 . کارتن هاست که ميتوانيد آن ها را در لينک زير ببينيد

-daily-the/opinion/uk.co.independent.www://http
2=ino?html.760940-cartoon  
د عددی ممکن است چون تعقيب کارتون ها در مجموعه چند ص*

 . دشوار باشد، تعدادی از آنها را ميتوانيد در لينک زير ببينيد
html.20090111223012=art?cgi.ds/as/net.roshangari.www://http   
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 چه کسانی  جنايات اسرائيل
  !در غزه را تائيد ميکنند

 رسول آرام              
دولتها؛ احزاب و شخصيتهائی  از عمليات اسرائيل در نوار غزه  
جانبداری کردند و بدون در نظر گرفتن جنايات اين کشور بر کودکان و 
زنان و سالخوردگان و کسانی که کوچکترين وابستگی عقيدتی با حماس 

آنان بر  شرط آتش . نداشته اند  سعی در محکوميت گروه  حماس کردند
رائيل دال بر  قطع راکت پراکنی های حماس تاکيد بس از سوی اس

داشتند؛ اين بمعنی ادامه آدمکشی توسط اسرائيل تا محو کامل مردمی که 
کوچکترين گناهی در ايجاد ارتباط سياسی و اقتصادی حماس با 

اين در حاليست  که اسرائيل هيچگاه آتش بس . جمهوری اسالمی ندارند
سال جاری بين حماس و اسرائيل  يولی 28شش ماهه خود را که از 

امضاء شده بود را به رسميت نشناخت و با  دست آويزهای مختلفی 
در اين . اقدام به جراحی های نظامی  و يا محاصره اقتصادی غزه نمود

 کارگر  در نواره غزه بدليل کمبود مواد اوليه کار خود 32000مدت 
ن بيکاران تبديل از همين روست  که غزه به  سرزمي. رااز دست دادند

پيران و بيماران ميبايستی بميرند زيرا که در اين سرزمين داروی . شد
بر اثر داده های سازمان ملل يک سوم مردم غزه در .الزم وجود نداشت

غم انگيزترين موقعيتی قرار گرفته بودند که بر اثر زور گوئی های 
  .اسرائيل بوجود آمده بود

.  سرائيل آنرا پيگيرانه دنبال مينمايداين يک سياست جديدی نيست  که ا
   اسرائيل از غزه عقب نسينی نمود و موقعيتی برای 2005در سال 

  .فلسطينيان بوجود آمد تا بتوانند انتخابات آزادی را سازمان دهند
من در اينجا توجه خواننده را به اين  انتخابات آزاد که در سراسر 

اين انتخابات .ر بودجلب ميکنممنطقه و شايد در قاره آسيا دمکراتيک ت
 انجام شد موجب گرديد که حماس اکثريت مطلقی را 2006که در سال 
دالئل اين پيروزی را نميتوان بخاطر عمليات انتحاری که . بدست آورد

خود شيوه های عقب مانده تروريستی مبارزه است و همسوئی حماس با 
يد در وجود رژيم اسالمی ناديده گرفت؛ بلکه اين پيروزی را با

در اينجا بدون اينکه . برخوردهای  متفاوت  حماس مورد توجه قرارداد
ازمواضع و شيوه های حماس  دفاع شود ميبايد اين موضوع را  تاکيد 
نمود که اسرائيل و آمريکا اين انتخابات آزاد را هرگز به رسميت 

  دستجات زير فرمان 2007حماس دراين وضعيت و در سال .نشناختند
ود عباس  را خلع سالح و از غزه اخراج و اين کار موجب کشته و محم

زخمی شدن جمعی از فلسطينيان وابسته به سازمان آزادی بخش 
و حماس همين است که خود را در اين سال و سالهای .فلسطين گرديد

  .قبل نشان داده است
  اما حماس کيست؟
هبری  در حالی که مقاومت مردم فلسطين به ر1987حماس در سال 

در انتفاضيه با وجود .ياسرعرفات شروع شده بود اعالم وجود کرد
اشغال نظامی سرزمينهای فلسطين توسط ارتش اسرائيل مقاومت غير 

اعالم وجود حماس همواره مورد نفرت نيروهای مترقی و .ممکن بود
مدافع آزادی و درخواست های دمکراتيک بود؛ با اين وجود بدليل 

رائيل؛ اين دولت  به رهبری آريل شارون  ماهيت وجودی دولت اس
» PLO« بمنظور انشعاب در مقاومت در صفوف رزمندگان فلسطينی 

 از حماس حمايت کرد و در اين رابطه طی گفتگوئی 1989در سال 
» فقط يک گرگ ميتواند گرگ ديگر را از رهبری ساقط کند« تاکيد کرد

يت شناخته  مورد  در همين حال بود که حماس از طرف اسرائيل به رسم
  .حمايت مالی  و تسليحاتی  زيادی  قرار گرفت

اما چگونه حماس توانست با سابقه اينچنينی   در انتخابات آزاد فلسطين 
آرای بيشتر مردم را به خود اختصاص دهد؟  اين خيلی راحت بود؛ مردم 
زجر کشيده فلسطين که از  داشتن کوچکترين خواستهای انسانی خود 

ند؛ نيازمند کمکهائی بودند که بتواند تسهيالت رفاهی محروم بود
دست آويز مذهبی  با تبعيت از .بيشتری  برايشان به ارمغان آورد

سياستهای  رژيم جمهوری اسالمی و  استفاده از کمکهای بی دريغ و 
هدفمند جمهوری اسالمی به وی ؛ او را قادر کرد تا بافت های از هم 

طين التيام و با اقدام به ساختن بيمارستان و گسيخته خانوادگی را در فلس
مدارس و جاده ها و دستگيری از بينوايان در نواز غزه  نه تنها موجب  
قطع کمکهای اسرائيل به اين گروه گرديد  بلکه اين کشور  تمامی 

تمامی اين اقدامات موجب شد تا . مرزهای خود را بر غزه مسدود کرد
در اين حال که حماس با .ن گروه بدهندمردم آرای اعتماد خود رابه اي
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آرای آزاد مردم فلسطين به رهبری انتخاب شده بود ؛ آمريکا؛ اروپا  
اعالم نمودند کمکهای اقتصادی خود به سازمان فتح و نه حماس 

اين کشورها و خصوصا اسرائيل موجب برادر کشی .خواهند داد
آريل شارون در و اين همان آرزوئی  بود که . فلسطينيان در غزه شدند

  . در گفتگو با خبر نگاران اعالم کرده بود1989سال 
محاصره غزه توسط اسرائيل  موجب شد تا فلسطينيان ساکن غزه در 

تعجب آور است که  در زمان آتش بس . زندان بزرگی محبوس گردند
 2008مابين  حماس و اسرائيل  تا پايان آن   در دسامبر سال 

 از جانب حماس سازماندهی نشده و هيچگونه عمليات تروريستی
از اينرو ميبايد تاکيد .هيچيک از اسرائيليان توسط اين گروه کشته نشدند

کرد گرچه گروه افراطی حماس حامل  انديشه های بغايت  ارتجاعيست 
اما دست کم دليل اسرائيل  که اعالم نموده پس از پايان آتش بس؛ هيچ 

 حماس ارائه نشده و از اين رو گونه درخواستی برای تمديد آن از سوی
ما ديگر قادر نيستيم  با گروه تروريستی دست به معامله بزنيم؛  بيشتر 

در هر حال در . ناشی از ضديت مذهبی و اسالم ستيزی آنان بوده است
مقام مقايسه ارتجاعيت هر دوگروه ؛ ميتوان يک معيار هم سطح  را 

  .مورد استفاده قرار داد
کی از اهداف اصلی رژيم اسرائيل بوده اما نبايد گرچه مذهب ستيزی ي

فراموش کرد که تحريک احساسات مردم اسرائيل و احتمال پيروزی 
نظامی سياسی حزب حاکم بر غزه و به زانوآوردن حماس ؛ به اتهام  
مسبب اصلی درگيريهای نظامی ؛ ميتواند در سر نوشت انتخابات آتی 

ب کاديما و حزب کارگر در يک چرا که حز. اسرائيل کامال موثر باشد
 درصد افزايش آرا 8همه پرسی که پس از شروع جنگ شده است  

ارتباط سياسی و اقتصادی و وابستگی  حماس به جمهوری .داشته اند
اسالمی نيز از برجسته ترين تاکيداتيست که رژيم اسرائيل بر آن پای 

علق دارد و ميفشارد؛ حال آنکه حماس از  نظر مذهبی به دسته سنی ها ت
از اين رو نميتواند خواست نظام جمهوری اسالمی را رهبری 

درحالی که  شکست حماس و يا هر گونه تضعيف وی به معنی .نمايد
تضعيف سياست ها رژيم جمهوری اسالمی در منطقه و خصوصا در 

  .همسايگی رژيم اسرئيل خواهد بود
وقعيت از سوی ديگر  وجود بحران سياسی و اجتماعی در منطقه م

سياسی  هر دو نظام مستقر در تهران و تل آويو را تحت الشعاع قرار 
داده و  بدليل غنی بودن منطقه از انرژی و ثروت های زير زمينی ؛ 
مشوق های جدی برای  تمامی سرمايه دران   در جهان جهت به تيرگی 
کشاندن اين موقعيت فراهم آورده ؛ تا از اين طريق  منافع سرشاری را 

از اين روست که  تجهيز قريب . مردم فقير جهان سرکيسه نماينداز 
الوقوع  رژيم جمهوری اسالمی در ايران به سالح اتمی را که ميتواند 
فاجعه ای برای بشريت باشد را نه از زاوايای ديپلماتيک بلکه از 
زاوايای نظامی و گسترش مقاومت و رودرروئی با تجهيزات پيشرفته 

احزاب راست و در قدرت اسرائيلی .  قرار ميدهندنظامی مورد بررسی 
با تبليغ اين موضوع  و از سوی ديگر رهبران به شکل ديگر راست و 
ارتجاعی جمهوری اسالمی با تبليغ دشمنی با کشور اسرائيل مالت های 

در اسرائيل تا . الزم را جهت بهره برداری های خاص خود مهيا مينمايند
 انساندوستانه ای که وجود ملت فلسطين را قبل از حمله  آن زمينه های

در کنار خود تاکيد ميورزيدند؛ مورد يورش آن درخواست های ارتجاعی 
قرار ميگرفت  که اسرائيل هيچ گونه رژيمی را که به نام ملت فلسطين 

اکنون جنگ  .قدرت داشته باشد را  در کنار خود تحمل نخواهد نمود
ت جلوه دادن حماس   زمنيه های تبليغی رژيم اسرائيل  برای تروريس

  .عينی را برای يک پيروزی بزرگ در انتخابات  مهيا نموده است
آنچه که روشن است انسانهای روشن و آگاه اين موضوع را نبايد 
فراموش نمايند که هر دو طرف مرتکب جناياتی شده اند که اکنون 

زندان موقعيت بررسی اين جنايات نيست؛ مهم اين است که مردمی  در 
سياست بازان مرتجع قرار دارند؛ با موشکهای اسرائيلی به هالکت 

ره ای دل برای انسان دوستی دارد ذميرسند؛ هيچ انسان آگاهی که 
يک آتش بس .نميتواند شرطی برای خاتمه جنايات اسرائيل قرار دهد

فوری از هر دو طرف و پايان محاصره غزه و ارسال هرچه سريعتر 
توقف تمامی طرح های خانه سازی در سرزمينهای کمکهای انسانی و 

فلسطينی توسط اسرائيل و آزادی تمامی زندانيان ميتواند از بروز فاجعه 
در نهايت برسميت شناختن يک فلسطين .ای هولناکتر جلوگيری نمايد

مستقل که رهبران خود را خود انتخاب ميکندرا بايد مورد تاکيد و تائيد 
 . قرار گيرد

07.01.09  

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

 هزار تن از ساآنين غزه در 36پناه گرفتن 
 آموزشگاه هاى سازمان ملل

،نماينده آموزشگاه "عدنان ابوحسنى"به نقل از خبرگزارى ريانوواستي، 
هزاران فلسطينى به دليل بمباران هاى متعدد .هاى سازمان ملل گفت 

شانه خود را از دست داده اند رژيم صهيونيستى آواره گشته و خانه و آا
اين افراد آسانى هستند آه به علت بمب باران و حمله هاى اسرائيلى ها 

  .مجبور به ترك خانه هاى خود شده اند
برخى آموزشگاه هاى بين المللى و انبارهاى خواروبار آه متعلق به 
سازمان هاى بين المللى مى باشد، بيمارستان ها و حتى ساختمان 

ى تلويزيونى خارجى به عنوان محلى نسبتا امن براى مردم آمپانى ها
آنها در اين مكان ها پناه مى گيرند تا شايد از . غزه محسوب مى شود

 . حمالت اسرائيلى ها در امان بمانند
تا آنون هيچ نهادى نتوانسته محاسبه آند آه چه تعداد از فلسطينى ها به 

. رده و آواره شده اندعلت حمالت اسرائيل خانه هاى خود را ترك آ
بسيارى از مردم به خانه اقوام و دوستان خود رفته اند و خانواده هاى 

  . زيادى نيز آواره آوچه ها وخيابان ها شده اند
 هزار پناهنده از تمام نقاط غزه در 36: عدنان ابوحسنى مى گويد

.  آموزشگاه ما سكنى گزيده اند38آموزشگاه هاى ما پناه گرفته و در 
  .غذا و گرماى محل اقامت آنها را تامين مى آنيمما 

تامين غذا و دارو براى اين افراد بسيار دشوار : وى خاطر نشان ساخت
چرا آه ما مى بايست نقل مكان خود را با ارتش اسرائيل هماهنگ . است

  . آنيم و اين امر بسيار زمان بر است
واند امنيت مردم حتى چنين پناهگاه هايى تحت نام سازمان ملل نيز نمى ت

هفته گذشته يك آموزشگاه سازمان ملل در شهر . غزه را تضمين نمايد
 فلسطينى در آن پناه گرفته 350جباليا مورد اصابت قرار گرفت آه 

  1387 دی 24.  نفر از آنها به شهادت رسيدند30بودند و 

.............................................  
  زندان اوين350س بند اقدامات سرکوبگرانه ريي

 عليه زندانيان سياسی اين بند
 زندان اوين ، فشارها و تهديدات و جنک 350بنابه گزارشات رسيده از بند 

روانی بزرگ نيا عليه زندانيان سياسی اين بند با شيوه های مختلف ادامه دارد 
وم  هفته است که از مالقات با فرزندان و خانواده های خود محر8آنها همچنين 

 . می باشند
 اقدامات سرکوبگرانه را عليه زندانيان سياسی اين بند 350بزرگ نيا رئيس بند 

شدت بخشيده است در روزهای اخير دستور داده است زندانيان سياسی که به 
بخشها ديگر زندان فرآخوانده می شوند آنها را به صورت تحقيرآميزی مورد 

ن شرايطی در اين زندان معمول نبوده تا به حال چني. بازرسی بدنی قرار بدهند
بزرگ نيا بازرسی بدنی تحقير آميز را عليه دانشجوی زندانی ميثاق يزدان .است

نژاد بکار برده است و همچنين يک جنک روانی را عليه آنها پيش می برد او به 
 . زندانيان ديگر بند گفته است که من می خواهم حال اينرو بگيرم و اذيتش کنم

ديگر آقای علی صارمی از نارحتی چشم شديدا رنج می بردو بينائی او از طرفی 
تا حد زيادی کاهش يافته است و همچنين از ناراحتی فتق که به گفت بهداری 
زندان در ارديبهشت ماه گذشته می بايست او تحت عمل جراحی قرار گيرد ولی 

د برابر بر از عمل جراحی و درمان وی خوداری می کنند و شرايط زندان را چن
 زندانی است با 350آقای صارمی در طی مدتی که در بند . او سخت کرده اند

تالش و کوشش فراوان و عليرغم ممانعتهای زياد کتابخانه ای را راه اندازی 
نموده و سعی کرده است که زندانيان عادی را به سوی مطالع تشويق نمايد که 

. زندانيان به مطالعه رو بياورند تالشهای او باعث گرديد که تعداد زيادی از 
بزرگ نيا برای جلوگير از مطالعه زندانيان آقای صارمی را از عهده دار بودن 
کتابخانه منع کرده است و از اين طريق سعی دارد که بر او فشار وارد کند و 

 . حداقل چيز موجود را از بين ببرد
 ساير زندانيان سياسی آقای محمد حسن فالحيه زاده خبرنگار زندانی را همانند

 .  هفته است که از مالقات با خانواده اش محروم کرده است8اين بند 
در طی چند هفته اخير بدستور وزارت اطالعات که بزرگ نيا مجری اوامر آنها 

 : است اقدامات سرکوبگرانه زير را عليه زندانيان سياسی بگار برده است
ا خانواده هايشان،محروم کردن از محروم کردن زندانيان سياسی از مالقات ب

درمان، صبح زودو غروب هر روز زندانيان سياسی را به مدت چند ساعت از 
سلولها ی خود خارج کردن و در محوطه زندان در معرض سوز شديد سرما 

پخش مراسم از / فرار داد ،تحت فشار قرار دادن برای شرکت در نماز فرمايشی
 .ند به مدت طوالنی و موارد متعدد ديگرطريق بلندگو در بند با صدای بل

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، اقدامات سرکوبگرانه وزارت اطالعات که 
 به اجرا در می آيد را محکوم می کند و از کميسر عالی 350توسط بزرگ نيا در بند 

 حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی برای پايين دادن به سرکوب و
 . شکنجه روحی زندانيان سياسی در ايران است

  1387 دی 23فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران 
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  کشتار غزه و فرصت طلبی جمهوری اسالمی
عوامل رژيم که هفته پيش سکوت ادعايی برخی گروههای غير حکومتی *

اين , در برابر جنايت اسراييل در غزه را بهانه حمله به آنها کرده بودند
لباس "اعتراض يک گروه غير دولتی نسبت به اين جنايت را توسط هفته 

 زن ديگر را در دستور 10سنگسار ... يشان سرکوب کردند"شخصی ها
  ... گذاشته اند و
راستی کشتار بيرحمانه مردم از پا افتاده غزه برای رژيم : روشنگری

 نه فقط به خاطر. سرکوبگر جمهوری اسالمی يک مائده آسمانی بوده است
اين که جمهوری اسالمی رژيمی است که اصوال از خون بيگناهان تغذيه 
می کند و موجوديت منحوسش را با خون آبياری می کند و بحران شيوه 

 , زيست آن است
بلکه در اين مورد مشخص از آن رو که هيچ فرصتی را برای بهره 

 . برداری رزيالنه از قتل عام غزه از دست نداده است
فرصت داد تا توجه افکار عمومی داخل کشور را موقتا از غزه به رژيم 

وضعيت اسف بار گرانی ها و پيامدهای سقوط نفت و شوک گرانی کاالها 
و خدمات و نقشه جهنمی که برای انفجار قيمت ها و برچيدن سوبسيدها 

 . تدارک ديده منحرف کند
مالن در پرتو توجه افکار عمومی جهان و برانگيختگی برحق آن عليه عا

 10سنگسار , نژادی اسراييل عليه فلسطينيان/ جنايت شنيع رژيم مذهبی
به نام اعتراض و مخالفت با سکوت . زن ديگر را در دستور گذاشته اند

به دگرانديشان حمله ور شدند و فعاالن حقوق بشر , در برابر جنايت غزه
ه را زير ضرب گرفتند تا جلوی همان فعاليت علنی محدودی را هم که ب

دو هفته پيش زمانی . تدريج به آنها تحميل شده بود به اين بهانه بگيرند
که عوامل اجير شده حزب الهی به بهانه باصطالح اعتراض به سکوت 

بهانه ای که البته واقعيت (شيرين عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر 
, به دفتر وی حمله کرده و تابلوی وکالت او را پائين کشيدند) نداشت

شنگری در يادداشتی فرصت طلبی رژيم را به چالش کشيد و اين رو
آيا آن دست های پشت پرده ای که حمله به خانه : "پرسش را مطرح کرد

عبادی را به بهانه حمله اسراييل به غزه سازمان داده اند حاضرند 
 ,غير فرمايشی و غيرحکومتی نيروهای طرفدار آزادی, راهپيمايی مستقل

 " بشر و عدالت اجتماعی را در کشور تحمل کنند؟حقوق ,  دمکراسی
, اهميت اين پرسش البته فقط در روشن کردن چهره مزورانه رژيم بود

و اين پاسخ روشن با واکنش رژيم به تجمع . چرا که پاسخ روشن بود
در برابر سفارت فلسطين در روز يکشنبه " مادران صلح"اعتراضی گروه 

يم که سکوت ادعايی برخی گروههای عوامل رژ.  دی روشن تر هم شد22
غير حکومتی در برابر جنايت اسراييل در غزه را بهانه حمله به آنها کرده 

اعتراض يک گروه غير دولتی نسبت به اين جنايت را توسط , بودند
اين چهره واقعی رژيم جمهوری . يشان سرکوب کردند"لباس شخصی ها"

به , در کار نيستنه حق سکوت را وقتی که سکوتی . اسالمی است
 . نه حق اعتراض مستقل را, رسميت می شناسد

اين رژيم در سرکوب و جنايت دست کمی . هر دو را بهانه سرکوب می کند
اسراييل اگر تمام . از اسراييل و رژيم های سرکوبگر عربی منطقه ندارد

آخوندها اجازه راهپيمايی مستقل و , اهالی غزه را هم نفر به نفر بکشد
يشی در اعتراض به اين جنايت را در داخل کشور به هيچ گروهی غيرفرما

 . نخواهند داد
علتش هم آن است که از هر حرکت مستقل حتی در اعتراض به جنايت 

آنها از آنجا که مشروعيت ندارند و از مردم و . اسراييل وحشت دارند
حاضر نيستند , حرکت های مردم خواه در هر سطحی که باشد می ترسند

 غزه زمينه ای برای باز شدن راه برپايی گردهمايی های غير فاجعه
چرا که می دانند اگر کوچک ترين روزنی بر آزادی , فرمايشی شود

هر قدر هم , اجتماعات در کشوری که از نارضايتی لبريز است گشوده شود
بسرعت می تواند به سيلی تبديل شود که پايه های , مسالمت آميز باشد

آدمکشی , جمهوری اسالمی اقتدار خود را مديون قتل. ريزدلرزانشان را فرو 
 . و در نطفه خفه کردن هر صدای مستقل اعتراضی در داخل کشور است

 :در زمينه برخورد نيروهای لباس شخصی" ميدان زنان"گزارش 
صبح امروز، با فراخوان گروه مادران صلح تجمعی در اعتراض به 

ارت فلسطين در تهران شکل گرفت جنايات اسراييل در غزه در مقابل سف
 . که در پايان، توسط نيروهای لباس شخصی به خشونت کشيده شد

ليلی فرهادپور، يکی از اعضای گروه مادران صلح با تاکيد بر اينکه اين 
 دقيقه بعد 45 صبح آغاز شده بود حدود 11تجمع آرام که از ساعت 

دی وابسته اند به توسط نيروهای لباس شخصی که معلوم نبود به چه نها
آنها در مقابل شعارهای صلح طلبانه ما مدام : تشنج کشيده شد، اضافه کرد

در !" جنگ جنگ تا پيروزی"و !" مرگ بر صلح طلب: "شعار می دادند

و زمانی که ما تصميم !" صلح، صلح، آتش بس: "حالی که ما شعار می داديم
ه دنبالمان آمدند و پس از گرفتيم با دور شدن از آنها تجمع را خاتمه دهيم، ب

ايجاد درگيری لفظي، يکی از لباس شخصی ها با مشت به صورت بهمن 
 . احمدی امويي، روزنامه نگار کوبيد و به صورت خونين او اسپری فلفل پاشيد

همچنين براساس همين گزارش، نيروهای لباس شخصي، دوربين راحله 
 و او را مورد ضرب و عسگري، يکی ديگر از تجمع کنندگان را ضبط کردند

 .شتم شديد قرار دادند
پس از آن مادران صلح که به سمت ميدان فلسطين : ليلی فرهادپور می گويد

می رفتند تصميم گرفتند با حضور در سازمان انتقال خون، در اقدامی نمادين 
خون اهدا کنند اما گروه ديگری از لباس شخصی ها که در ميدان فلسطين با ما 

آنها .  حتی اجازه ندادند چند لحظه برای هماهنگی در ميدان بمانيممواجه شدند
از الفاظ رکيک استفاده می کردند و فرخنده احتسابيان، يکی از مادران صلح 

 . را به داخل جوی هل دادند
گفتنی است تا لحظه انتشار اين خبر مادران صلح که در سازمان انتقال خون 

 . ند نيروی لباس شخصی تعقيب می شوندبه سر می برند همچنان به وسيله چ
الزم به ذکر است عالوه بر مادران صلح و فعاالن جنبش زنان، شخصيتهايی 
مانند رييس موزه صلح که معلول جنگی است، فريبرز رييس دانا، اقتصاددان 
چپ، شرف الدين، مدير سينمای دفاع مقدس، احمدزاده، فيلمنامه نويس جنگ، 

 سياسی و سيمين بهبهاني، شاعر نيز در اين تجمع حبيب اهللا پيمان، فعال
 . حضور داشتند

مادران صلح در فراخوانی که روز گذشته منتشر کردند از نيروهای فعال و 
دوست خواسته بودند اعتراض شديد خود را  خواه و همه مردم صلح آزادي

نسبت به حمالت اسرائيل در غزه و وادار کردن اين حکومت به رعايت 
 . های سازمان ملل، ابراز دارند قطعنامه

گفتنی است اعضای مادران صلح، صبح امروز برگزاری تجمع را کتبا به 
     1387 دی 23. فرمانداری تهران اطالع داده بودند
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  ماه است کهپنج 
  تمامی معالجات پزشکی منصور اسالو

  متوقف می باشد
بنابه گزارشات رسيده از :رانفعالين حقوق بشر و دمکراسی در اي

 زندان گوهردشت کج، آقای منصور اسالو رئيس هيئت مديره ۴بند 
 ۵سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، از 

ماه پيش که به زندان گوهردشت کرج تبعيد شده است تمامی 
  . معالجات پزشکی او متوقف شده است
ره سنديکای کارگران شرکت آقای منصور اسالو رئيس هيئت مدي

واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از شهريور ماه به زندان 
گوهردشت کرج تبعيد شده است واز بيماريهای چشم،بيماری قلب و 

ماه پيش تا به حال ۵معالجات او از . ناراحتی کمر رنج می برد
متوقف گرديده و ادامه عدم درمان، جان او را در معرض خطر جدی 

  . اده استقرارد
خانواده آقای اسالو از متوقف شدن معالجات عزيزشان نگران 
هستند و بارها به حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حدادمراجعه 
کرده اند و خواستار ادامه درمان آقای اسانلو شده اند ولی او آنها را 

و آنها با . به رئيس سازمان زندانها و ساير جاها احاله می دهد
 ما کاری نمی توانيم انجام دهيم و فقط قاضی حداد است جواب اينکه

خانواده آقای . که اين دستورات را می تواند صادر کند مواجه هستند
 ماه پيش تاکنون از داشت مالقات حضور با ۴اسالو همچنين از 

نصرتی مسئول امور زندانها در دادگاه . آقای اسالو محروم هستند
ا مجوز صادر می کند ولی زمانی انقالب برای مالقات حضوری آنه

که به زندان گوهردشت مراجعه می کنند، ميرزائی مسئول مالقاتهای 
زندان گوهردشت از دادن مالقات حضوری به اين خانواده خوداری 
می کند و به آنها می گويد که دستور است که شما مالقات حضوری 

  .نبايد داشته باشيد
 دستور تبعيد آقای اسالو حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد

را به زندان گوهردشت صادر کرده بود و اين فرد همچنين دستور 
توقف تمامی معالجات پزشکی و محروم کردن خانواده او 

 1387 دی 23. ازمالقاتهای حضوری با ايشان را صادر کرده است
    

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



 5

 ! رساتری می بودای کاش جنايت را نام
  هدايت سلطان زاده

  
  

جورج اورول می نويسد که زبان سياسی برای اين منظور 
بکارگرفته ميشود تا دروغ، حقيقت جلوه کرده  و جنايت مورد 

 اين همان چيزی است که در مورد قتل عام   .احترام قرارگيرد
  .فلسطينان در نوار غزه شاهد آن هستيم

و رهبران سياسی آمريکا و اروپا و در غالب رسانه های جهان  
تعدادی از کشورهای عربی ، ازجمله مصر و عربستان و خود 
محمود عباس ،  که عمال همسوئی آشکاری با حمالت جنايت آميز 
اسرائيل عليه ساکنين بی پناه نوار غزه  نشان ميدهند ، اينگونه 

زير از وانمود ميشود که حماس با پرتاب چند راکت ، اسرائيل را نا گ
کرده و در نتيجه ، حماس را مسؤل  قتل عام  شدن  " دفاع ازخود" 

تاريخ آغاز اين نسل کشی . فلسطينی ها توسط اسرائيل معرفی کنند
جديد در اين رسانه ها به پرتاب چند راکت حماس بسوی اسرائيل  

 فلسطينی توسط اسرائيل در 6برمی گردد ونه کشتار حساب شده 
و بمنظور تحريک حماس به يک واکنش ، که چند روز قبل ازآن 

  . بايد آنرا نقض آتش بس توسط حماس معرفی می کردند
اين نوع بهانه تراشی های اسرائيلی در تاريخ بشر ، چيز تازه ای 

همانقدر اعتبار دارد که " حق دفاع ازخود" واين نوع .نيست 
محاصره و اشغال نظامی مراکش و مستعمره سازی آن کشور توسط 

رانسه در قرن نوزدهم ، تحت اين بهانه که چراپادشاه مراکش با ف
حمله ارتش هيتلر به ! مگس کش بصورت سفير فرانسه زده است

 نيز به بهانه کشته شدن سه سرباز آلمانی 1939لهستان در سال 
آمريکا نيز  جنگ ويتنام و حمله به آن .در مرز لهستان آغاز گرديد 

جديد ترين .  خليج تونکن آغاز کردکشور را با بهانه مشابهی در
بهانه سازی نوع اسرائيلی در همسايگی کشور ما در عراق نيز 
تحت عنوان پيدا کردن سالح های کشتار جمعی عراق و تبديل کردن 
آن کشور بيک ويرانه توسط آمريکا و انگليس صورت گرفت، که 

" ان  به اين بهانه سازی به طنز عنو روزنامه ها و جريا نات مترقی
)  Weapons of Mass Deceptio"(سالح های فريب جمعی

  .داده بودند
 کدام جنايت بزرگی عليه قربانيانی بی دفاع  و يا حمله بيک کشور، 
بدون بهانه سازی های اين چنانی انجام گرفته است؟ مگر صدام 
حسين ، عنوان تروريسم را بهانه ای برای کشتار جمعی کردها در 

 بهانه ای که همواره در کمين نشسته است و حلبچه قرار نداد؟
زيرا اگر بهانه ای . همواره ابزار تبليغ ستمگران بوده و خواهد بود 
  .نيز وجود نداشته باشد ، آنرا الزاما اختراع ميکنند

ولی .ريم اماهيچگونه قرابت سياسی و ايدوئولوژيک با حماس ند
يدوئولوژيک خطاست که مخالفت ايدوئولوژيک ما با بنيادگرائی ا

حماس و نفرت ما از جمهوری اسالمی ، و نيزحمايت استفاده 
جويانه و ابزاری آن از حماس ، ما را از ديدن حقيقت و ايستادن در 

، حتی هيچ قدرت سياسی. کنار قربانيان بی دفاع باز دارد
دموکراتيک ترين آنها معادل مردم نيست و حماس را نبايد معادل 

  .گرفتهمه ساکنين نوار غزه 
حماس در ابتدا توسط اسرائيل و اردن و بعنوان وزنه ای عليه 
سازمان آزاديبخش فلسطين که يک نهاد ائتالفی برای دفاع از حقوق 

. ، بوجود آمدد سکوالر بودملی فلسطينی ها و در عين حا ل يک نها

، حماس را بيک نيروی واقعی تدريج ، واقعيت اشغال و تداوم آنب
اگر . ل مهار آن از دست اسرائيل خارج گرديدتبديل کرد و کنتر

بخواهيم انتخابات آزاد در هر کشوری را يکی  از نمود های اوليه 
دموکراسی بناميم ، بايد اين اين واقعيت را نيز بپذيريم که حماس 
مانند هر کشور دارای انتخابات آزاد ، توسط فلسطينی های انتخاب 

  . شده است
اس قبل از هر چيزی ، از واقعيت اشغال بايد گفت که قدرت گيری حم

سرزمين فلسطين توسط اسرائيل ، ودر وهله بعدی ، از انحطاط و 
بدون اشغال فلسطين ، . فساد درونی سازمان فلسطين تغذيه می کند

حماسی نيز بوجود نمی آمد و بدون فساد رهبری سازمان آزادی 
 سکوالر بخش فلسطين، بنياد گرائی ايدوئولوژيک آن عليه رهبری

فلسطين نيز شکل نمی گرفت و يا نميتوانست پايه حمايت توده ای 
  .  کسب کند

اشغال سرزمين های فلسطين و ستيز خونين و نابرابر بين آندو ، 
زخم گشوده ای به قدمت بيش از نيم قرن است و ريشه بسياری از 
مشکالت در خاورميانه و تالش بهره بردارانه بسياری از دولت ها 

 خاور ميانه و چه خارج از منطقه از رنج بی پايان فلسطينی چه در
ها و نيز تبديل دولت اسرائيل بيک پادگان نظامی در منطقه را 

  .  تشکيل ميدهد
ليکن آنچه که امروز در غزه ميگذرد ، با راکت پراکنی حماس آغاز 

  2005بعد از عقب نشينی سمبليک اسرائيل در سال . نگرديده است
 مهاجر نشين از آنجا ، 8000  ،  و خارج ساختن از نوار غزه

 مهاجرنشين تازه 30000دولت اسرائيل بال فاصله اقدام به ساختن  
 45000در ساحل غربی رود اردن کرد ، که اکنون تعداد آنها به 

ميرسد و اسرائيل منابع آب و زمين بيشتری از سرزمين فلسطينی 
  .استها را تحت اشغال و کنترل خود قرار داده 

 در طی دوسال بعد از برچيده  شدن مهاجر نشين ها در نوار غزه ، 
 گلوله توپ و خمپاره بر نوار غزه شليک کرده و 16000اسرائيل 

  نفراز زن و کودک غير نظامی فلسطينی را بقتل رسانده وبر 120
                                    .زير ساخت اقتصادی آن و خانه های مردم آسيب جدی رسانده است

 13، 2008 تا نوامبر 2000همچنين در فاصله سپتامبر سال 
فلسطينی بر اثر  5000اسرائيلی بر اثر پرتاب راکت  حماس و 

  .حمالت اسرائيل به فلسطينی ها در اين جنگ نابرابر کشته شده اند
 بموازات اين سياست توسعه اشغال ، اسرائيل با بستن راه تنفس 

ر غزه ، عمال  غزه را  در وضعيتی نگهداشته است  که اقتصادی نوا
زيرا حقوق بين الملل . از نظر حقوق بين الملل ، اشغال تلقی ميشود

، محاصره دريائی، هوائی و زمينی يک کشور را مصداق عينی 
اشغال دانسته و قدرت اشغالگر را در برابر شهروندان غير نظامی 

ه فقط متعهد به رعايت حال آنکه اسرائيل ،ن.مسؤل ميشناسد 
هيچيک از کنوانسيون های بين المللی در اين زمينه نبوده است ، 
بلکه ماشين تبليغاتی آن در تمام رسانه های بين المللی سعی کرده 

جمعيت امروز فلسطينی ها را مردمی . است که قربانی را متهم نمايد
تشکيل می دهند که در طی سه نسل گذشته خود،  جز آوارگی و 

  .جنگ و مرگ عزيزان خود ، تجربه و خاطره ديگری ندارند
ليکن برای فهم سناريوی قصابی ساکنين اسير نوار غزه ، بايد 

 49 تن از 38 ، 2008در ژوئن  سال . اندکی به عقب بر گشت
سناتور حزب  دموکرات آمريکا ، از جمله خانم هيالری کلينتون که 

رجه را برعهده خوهد در دولت باراک اوبا ما ، پست وزارت خا
داشت ، در نامه ای خطاب به جورج بوش ، خواهان  پشتيبانی تمام  

  [1]1.عيار آمريکا از اسرائيل شدند 
 که يک گروه فشار -" آمريکائيان برای صلح همين امروز"  گروه 

ميانه رو طرفدار اسرائيل  در آمريکا و طرفدار نزديکی اسرائيلی ها 
پاره ای از اعضای آن قبال عضو موساد و فلسطينی ها ست و حتی 

بمعنی دفاع " بوده اند ،   در مورد اين اقدام هشدار داد که  اين امر 
پيشاپيش از تدارک  قدرت تهاجم نظامی عظيم اسرائيل در غزه 

  ".  خواهد بود
نامه اين سناتورها همچنين از دولت جورج بوش ميخواست که 

 امنيت سازمان ملل را که در دولت آمريکا هرگونه قطع نامه شورای
آنان ادعا . آن انتقادی از اسرائيل وجود داشته باشد ، بايد بلوکه کند 

جمعيت کردند که مخالفت سازمان ملل با حمله اسرائيل به مناطق پر 
  ".    برسميت نشناختن حق دفاع از خود اسرائيل است" ، در حکم غزه
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ت در کنگره  آمريکا، نامه مشابهی نيز توسط رهبر اکثريت دموکرا
 230 تن از 150 تدوين گرديد و  Steny Hoyerاستنی هوير 

نماينده حزب دموکرات  در کنگره نيز بر پای اين نامه استنی هوبر 
 تن از 12چهار تن از نمايندگان رآی ممتنع داده و .آمضاء گذاشتند

حتی يک نفر از اعضای حزب دموکرات . آنان نيز اصال  رآی ندادند
اين مساله نشان ميداد که کنگره .اين قطع نامه رآی مخالف ندادبر 

مخالفتی با حمله اسرائيل به نوار غزه  با پيشرفته ترين سالح های 
  .تحويل داده شده  از طرف آمريکا ابراز نخواهد کرد

از آنجائی که پيشاپيش قابل تصور بود که حمله به پرجمعيت ترين 
 فاجعه بزرگ و کشته و زخمی شدن نقطه تراکم انسانی درجهان ، با

هزاران غير نظامی و زن و کوک و مردم عادی توآم خواهد بود ، و 
برای کاستن از تاثير منفی فاجعه انسانی بر افکار عمومی مردم 
جهان ، سنای آ مريکا در مارس همان سال ، قطع نامه ای را با اين 

وزمره آنهائی که بطور ر:" مضمون به تصويب رسانده بود که 
عليه اسرائيل راکت پرانی کرده و تسهيالت پرتاب آنرا در بين مردم 
غير نظامی فلسطينی قرار می دهند ، از آنان بعنوان سپر دفاعی 

سازمان های تروريستی " قطع نامه در ادامه خود ".استفاده ميکنند
را که از غير نظاميان بعنوان سپر انسانی استفاده ميکنند را محکوم 

و عمال بار مسؤ ليت کشتار غير نظاميان را از دوش " کرده 
  . اسرائيل برداشته و آنرا به حماس منتسب می سازد

 ، مسؤل بخش  Joe Storkبر خالف اين ادعاها ، جو استورک 
خاور ميانه ای ديده بان حقوق بشر ، می نويسد که برغم اينکه 

دان غير حماس نتوانست اقدامات احتياطی الزم برای دفاع از شهرون
نظامی نوار پر جمعيت غزه را بعمل آورد ، ليکن هيچ نشانه ای دال 
بر استفاده حماس از شهر وندان غير نظامی بعنوان سپر دفاع 

جو . انسانی برای بازداشتن اسرائيل از ضد حمله مشاهده نشده است
استورک می گويد که با بيشتر از ده تن از امضاء کنندگان اين قطع 

 Progressive"(تجمع برای پيشرفت" ی عضو نامه که همگ
Caucus ( 2[2] هستند ، تماس گرفته است ولی هيچيک از آنان 

نتوانسته اند شاهد و مدرکی برای استفاده حماس از غير نظاميان 
قابل استنتاج اين است که هدف  . بعنوان سپر دفاع انسانی ارائه دهند

ن قطع نامه ، اعضای حزب دموکرات برای  عجله در تصويب اي
متقاعد ساختن پايگاه رای خود بر اين بود که اين فلسطينی ها 
هستند که به اسرائيلی ها حمله می کنند و بنابراين مسؤل کشته 
شدن غير نظامی ها هستند و در صورت بمباران آنان توسط اسرائيل 

 ! ، بار مسؤليت و سرزنش باز بر دوش خود فلسطينی هاست
از حمله احتمالی اسرائيل به نوار غزه ، حمايت حزب دموکرات 

قطع نامه ، يک فضا . فراتر از تصويب يک قطع نامه می رفت
با توجه به پيش . سازی سياسی و تبليغاتی را فراهم می ساخت 

بينی حمله اسرائيل به غزه ، کنگره تحت کنترل حزب دموکرات ، در 
ئيل ، تحويل  ، يعنی دو ماه و نيم قبل از حمله اسرا2008سپتامبر 

 را تصويب کرد که بايد  GBU-39 موشک بسيار پيشرفته 1000
  . در حمله همه جانبه و وسيع اسرائيل مورد استفاده قرار می گرفت

 ، اسرائيل در يک اقدام تحريک طلبانه ، يک 2008 نوامبر 5در 
شبيخون نظامی جدی در نوار غزه بعمل آورد که چيزی جز نقض 

 آمريکا هيچگونه انتقادی از اين اقدام .آشکار آتش بس نبود 
  از آنجائی که حماس واکنشی جدی نشان نداد، .  اسرائيل نکرد

اسرائيل برای تحريک هرچه بيشتر ، حلقه محاصره اقتصادی بر 
  . نوار غزه را تنگ تر کرد

در اعتراض به اين اقدام اسرائيل ، ديده بان حقوق بشر طی ياد 
ديت های اعمال شده  بر ورود کاالهای محدو" داشتی اعالم کرد که 

، تی و دارو ، و عبور و مرور افرادغير نظامی ، از جمله مواد سوخ
  ".در حکم مجازات جمعی و نقض قوانين مربوط به دوره جنگ است

حماس خواهان تمديد آتش بس ، بشرط رفع محاصره و پايان دادن 
 اين خواسته به قتل رهبران خود توسط اسرائيل بود، ليکن اسرائيل

  .ها را رد کرد
در مقابل ، باراک اوبا ما ، از اعمال فشار اسرائيل  بر نوار غزه به 

و رهبران حزب دموکرات اعالم کردند که . پشتيبانی برخاست
  . جز حمله وسيع به غزه ندارد" چاره ای" اسرائيل 

يک روز بعد از حمله وسيع هوائی اسرائيل به نوار غزه ، ديويد 
 ، مشاور اصلی باراک اوباما در طی  David Axelrod آکسلرود

                                                 
 

مصاحبه ای اين سخنان وی را در باز ديد خود از اسرائيل تکرار 
اگر کسی راکت بر خانه من پرتاب می کند که دوکودک من " کرد که 

شب در آن خوابيده اند ، من هر آنچه که در قدرت دارم بکار خواهم 
تظار دارم که اسرائيل نيز بهمين من ان. گرفت تا آنرا متوقف سازم

اوبا ما فراموش کرده بود که بگويد اگر اسرائيل ". شيوه عمل کند
همين عمل را در مورد فلسطينی ها انجام دهد ، نظر او چه خواهد 

  !بود
بعد از اين يورش اسرائيل ، خانم نانسی پلوسی با صراحت اعالم 

د ، آمريکا بايد وقتی اسرائيل مورد حمله قرار می گير" کرد که 
"! محکم و استوار در کنار دوست و متحد دموکرات خود بايستد

 و رهبر  Harry Reidرهبر اکثريت سنا ، سناتور هاری ريد 
اکثريت کنگره ، هوير ،  در يک مسابقه برای تاييد حمله اسرائيل از 

به دفاع " حق دفاع از خود اسرائيل در برابر راکت پرانی " 
ه روابط خارجی کنگره نيز طی اطالعيه ای  اظهار کميت. برخاستند

که اسرائيل نه فقط حق ، بلکه وظيفه دارد که در مقابل " داشت که  
شايد طنز آميز ترين نظر "! صد ها راکت و خمپاره از خود دفاع کند

در اين دفاع از قانونمندی و دفاع از دموکراسی را در اين اظهار 
ن رياست جمهری جديد آمريکا  ، معاوJoe Bidenنظر جو بيدن 

مشاهده کرد که جورج بوش را بخاطر اينکه اجازه داده است در 
  .نوار غزه انتخابات آزاد برگزار شود ، مورد انتقاد قرار داده است

 ساله سرزمين فلسطين  ، 60شايد بتوان ادعا کرد در تاريخ اشغال 
ياری اين نخستين بار است که فلسطينی ها  به تنهائی و بدون 

کشوری ديگر و با سالح هائی ابتدائی ، در برابر يکی از مدرن 
. ترين ارتش های جهان و حاميان بين المللی قدرتمند آن ايستاده اند

فرجام جنگ ، خواه ناخواه در نگرش مردم منطقه نسبت به حاکمين 
  . فاسد بر خود اثر خواهد گذاشت

آخرين سالح های حمله اسرائيل بر نوار غزه و قتل عام آنان با 
و باز به گفته .کشتار ، همدردی جهانيان را با آنان بر انگيخته است 

اورول ، درهنگام دروغ فراگير ، گفتن حقيقت خود يک اقدام انقالبی 
  !ای کاش فرياد حقيقت  را صدائی رساتر می بود.بشمار می رود 

*******  
وش و  اين نامه بصورت تازه تر شده ای که امضای جرج ب [1]1

رهبران آمريکا " نانسی پلوسی نيز زير آن امده است ، تحت عنوان 
اخيرا توسط بزگترين گروه فشار هوادار اسرائيل " سخن ميگويند 

 ( AIPAcکه بايد آنرا دولتی در درون دولت آمريکا  ناميد ، يعنی 
American Israel Public Affaires Committee (

 :ن اين نامهرجوع شود به مت.منتشر شده است 
http://www.aipac.org/Publications/SourceMat
erialsCongressionalAction/CongressIsraelGa

zaSelfDefense.pdf  
2  Congressional Progressive Caucus يک گروه 

 بوجود آمده و 1991پارلمانی در کنگره آمريکا ست که در سال 
مريکا دنبال می کند که  اهداف نسبتا ترقی خواهانه ای را در کنگره آ

 نماينده عضو آن هستند و برنامه و ايدوئولوژی  آن با 50بيش از 
اهداف کالسيک حزب دموکرات تشابه دارد و خانم نانسی پلوسی 

  :رجوع شود به.. يکی از رهبران آن بود
http://www.discoverthenetworks.org/groupPr

ofile.asp?grpid=6497  

.............................................  
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                                                                 !جنسِ  کار
  الله حسين پور: برگردان

رئيس مجلس شورای ملی در اطريش، در مقايسه با ساير مشاغل، 
 يورو 849 هزار و 16. يکی از بيشترين درآمدها را در ماه دارد

غی تعجب و اعتراض کسی را طی اين سال ها بر چنين مبل. ماهانه
، سه زن از سه حزب 2006اما همين که در سال . نمی انگيزاند

مختلف در اين کشور به رياست مجلس برگزيده شدند، بحث درباره 
  . باال بودن درآمد آن ها آغاز شد
  کار مساوی، دست مزد مساوی

ت که منطق چنين اگر از زاويه قانون نگاه کنيم، حداقل نيم قرن اس
 در قانون قراردادها آمده 1957در سال . حقی روشن شده است

است، کار مساوی هر شهروند، چه زن و چه مرد می بايست به 
  .طور يک سان جبران شود

  .اما با اين وجود، همين قانون نيز به طور دائم نقض می شود
ا دخترانتان ر: "شعار وارونه در مقابل چنين نابرابری می گويد

برای بازار کار آماده کنيد و از کودکی به او کمتر از پسرانتان پول 
  ".توجيبی بدهيد

آمارهای رسمی اتحاديه اروپا نشان می دهند، زنان در کشورهای 
مختلف اروپايی، بسته به اين که در کدام کشور کار می کنند، ميزانی 

ن همي.  درصدِ  درآمد مردان دست مزد می گيرند75 تا 96مابين 
آمارها حاکی از آن هستند، اختالف درآمد زنان و مردان با اين که 

 در حدی به يک ديگر نزديک شده اند، اما 90 تا 80طی سال های 
بالتغيير باقی مانده است و هيچ تالشی  به اين طرف 90از سال های 

  .برای رفع اين تفاوت انجام نمی گيرد
قی و تشکيل آلمان آلمان غربی از زمان اتحاد خود با آلمان شر

بزرگ از استاندارد قبلی خود نيز عقب تر رفته و در رده های آخر 
  .  کشور اروپايی قرار گرفته است15

دست مزد زنان کارگر در اطريش . اطريش نيز وضعيت بهتری ندارد
 و هم 632هزار و 27 يورو و مردان کارگر700هزار و 18ساالنه 

 يورو و 651هزار و 27نه چنين حقوق دريافتی زنان کارمند ساال
اين .  يورو تخمين زده می شود497هزار و 42مردان کارمند 

اختالف در رابطه با اشخاصی که کار خصوصی می کنند، به مراتب 
 درصد بيشتر از وکالی زن و مهندسين 77وکالی مرد . بيشتر است

تحقيقات نشان .  برابر مهندسين زن درآمد کسب  می کنند5/2مرد 
که در کشورهای اسکانديناوی و در آمريکا اختالف کمتری می دهد 

در آمريکا زنان در شرايط . ميان درآمد زنان و مردان وجود دارد
جالب .  درصد کمتر از مردان دست مزد می گيرند4/1مساوی کار،

اين جاست که در شهرهای بزرگ، زنان جوان حتی بيشتر از مردان 
 درصد 117 سال 30ان زير در نيويورک سيتی زن. حقوق می گيرند

در داالس . شونددرآمدِ  مردان را در همان شرايط کاری  صاحب می 
  .  درصد بيشتراز مردان درآمد دارند120زنان جوان، حتی 

مشکل اين جاست که ارزش يک کار تنها با کيفيت انجامِ  آن سنجيده 
نمی شود، بلکه مهم اين است که چه کسی، با چه جنسيتی آن کار 

 چنين امری 1955البته تا سال . انجام داده است، زن يا مردرا 
. کامال واضح و مبرهن بود و يک سياست رسمی به شمار می رفت

در تمام قراردادها يک ماده محدود کننده الحاقی وجود داشت که به 
کارفرما اجازه می داد به يک زن با کار مطلقا مساوی و مشابه با 

تا آن زمان چنين تصور و . اخت کنديک مرد، دست مزد کمتری پرد
بيان می شد، زنی که کار می کند تفاوت بسيار زيادی با مردی که 

اين ارزش گذاری امری پذيرفته شده در بازار کار . کار می کند، دارد
کار زنان با معيارهايی متفاوت از کار مردان . به حساب می آمد
 که در يک زنان انسان هايی شمرده می شدند. ارزيابی می شد

آنان يا مطلقه بوده، . وضعيت استثنايی به کارکردن روی می آوردند
اما . يا در يک وضعيت گذرای مالی گرفتار آمده و يا مجرد  بودند

هويت " کار. "مردان می بايست يک خانواده را تغذيه می کردند
بنابراين جدا از . مردان را تأمين می کرد و به آنان تعلق داشت

 ارائه شده می بايست جنس کارگر نيز مورد توجه قرار کيفيت کاِر
  .می گرفت

زنان .  واقعه ای را گزارش می کند1954روزنامه راين در سال 
کارگر کارخانه پارچه بافی تقاضای دست مزد مساوی در برابر کار 

همين که اين درخواست . مساوی با مردان همکاِر خود را می کنند
مطرح می شود، خشم کارگران مرد اوج از طريق نمايندگان سنديکا 

می گيرد و به عنوان اعتراض دسته دسته از کارخانه خارج می 

درصورتی که دست مزد مردان به همان گونه سابق باقی . شوند
مانده و کسی تقاضای کم کردن دست مزد کارگران مرد را مطرح 

صرفِ  تقاضای دست مزد مساوی با مردان به نوعی . نکرده بود
کارگران مرد برای . س حقارت برای مردان به وجود آورده بوداحسا

شان بسيار مهم بود که فاصله دست مزدشان با کارگران زن هم 
  .چنان حفظ شود

چنين بحث ها و استدالالتی برخالف ظاهر قديمی شان، هم چنان تازه 
 دربرابر 60 و 50و مطرح بوده و بحث هايی که در سال های 

و زن می شد، هنوز نيز به قوت خود باقی تفاوت دست مزد مرد 
هستند و می بايست  با نابرابری حقوق زن و مرد هم چنان  با همان 

  .استدالالت جنگيد
عرف جامعه می گويد، مردان در هر شرايطی درآمد متناسب با 
. کارشان را طلب می کنند و اين پرنسيپی ست غيرقابل صرف نظر

ختلف حاضرند که دست مزد کمتری اما زنان به داليل و بهانه های م
مثال به دليل آتمسفر خوب . در مقابل کارشان به دست آورند

کارشان، يا به علت وجود يک همکاِر خوب و يا به علت مشغوليت 
زيرا عرف، زنان را در چهارچوبی جای ! در يک شغل مفيد و پرمعنا

می دهد که ارزش مادی کار برای شان پايين تر از ارزش معنوی 
اما مردان جبران مادی کاری را که انجام می دهند، تا . ار استک

  .آخرين شاهی طلب می کنند
  برلين

برای آن که معيارهای امروزی برخورد با زنان در عرصه کار و 
شغل را درک کنيم، کافی است نگاهی به يک مرکز مشاوره شغل 
يابی برای زنان بی کار در گوشه ای از برلين که زمانی در خاک 

مرکزی در طبقه هم کف ساختمانی . آلمان شرقی بوده، بيافکنيم
محله ای که ظاهرا نه فقيرنشين است و نه . مسکونی در کنار مترو

حاشيه ای و نه محله ای مسئله دار که هر آن حادثه ای در آن اتفاق 
اما وقتی يک وعده غذای مجانی در محل توزيع می شود، هر . بيافتد

  . شکيل می گرددبار صفی طوالنی تر ت
اين ميزان در واقع بيشتر .  درصد اهالی اين محل بيکار هستند20

 درصد، تنها 20از اين . از حد متوسط بيکاری در برلين می باشد
ِ  آن از خارجی ها تشکيل شده است9/2 جالب توجه اين .  درصد

است، زنانی که در اين محله زندگی می کنند، بيشتر از حد متوسط 
بسياری از .  و دارای تخصص در رشته شان هستندتحصيل کرده

آنان در آلمان شرقی در مدارس عالی تحصيل کرده و مشاغل 
اما شغل ايده آل برای زنانی که به اين . تکنيکی را فرا گرفته اند

مرکز مشاور شغل يابی مراجعه می کنند، نه کارهای تکنيکی که در 
ار تمام وقت و با آن مهارت دارند، بلکه در بهترين حالت يک ک

يک کار تکراری، خسته . قرارداد نامحدود در يک اداره می باشد
کاری که نه به مسئوليت . کننده، بی اهميت و بدون هيچ گونه تنوع

کاری بدون هياهو و . بااليی نياز دارد و نه به توان خارق العاده ای
کافی است صورت اعداد و ارقام را بنويسند، کمی به گل . سروصدا

آن . ها آب بدهند و از همه مهم تر ساعت کار منظمی داشته باشند
چنين شرايطی نه تنها برای . ها به مقام و ترقی اصال فکر نمی کنند

مادرانی که بچه کودکستانی دارند و بايد سر ساعت او را به 
کودکستان ببرند و برگردانند، بلکه برای همه زنانی که به مرکز 

اما بدون اين که به طور . کار، بله. استمراجعه می کنند، صادق 
مثال در آخر هفته يا . شخصی و خصوصی نيز مايه گذاشته شود

غروب مجددا از طرف کار تلفن زده شود، يا  مجبور به يک 
اين ها شرايطی است که .... مسافرت ضروری چند روزه شوند،
  .زنان به هيچ وجه خواستار آن نيستند

 مراجعه کننده سئوال می شود که به چه وقتی در اين مرکز از زنان
نوع کاری عالقه دارند، اغلب پاسخ می دهند، نظم و ترتيب دادن، 

و وقتی از جزئيات کار سئوال ...... سازمان دادن و متشکل کردن
می شود، معلوم می گردد منظور از اين کار، در واقع قراردادن 

ای قهوه و از صندلی ها در اتاق کنفرانس، آوردن و بردن فنجان ه
و چون ديگر کسی بر سر چنين کارهايی گمارده نمی . اين قبيل است

شود، عمال اين زنان بی کار باقی مانده و مجبور به دريافت کمک 
  .های اندک دولتی می شوند

درواقع آن چيزی که زنان اين محله از آن ناراضی هستند، نه بيکار 
 آن ها به همين .بودن خودشان، بلکه بيکاری همسران شان است

راضی هستند که از نوه های شان نگاه داری کنند، سبزی پاک کنند 
آن ها ! اما مردها. و برای جشن های شان وسايل تزيينی بسازند
آن ها فقط ول می . نمی دانند که وقتی بيکار هستند، چه بايد بکنند
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گردند، مشروب می خورند و به افسردگی و يا عصبانيت دچار می 
کی از پاسخ های هميشگی زنان که به اين مرکز مراجعه ي. شوند

می کنند، اين است که اگر کار خوبی پيدا شد، ترجيح می دهند آن را 
  .به همسران شان پيشنهاد کنند

جای تعجب است که کشوری مثل آلمان شرقی که در آن زمان يکی 
از اهدافش از ميان بردن فاصله ميان کار و شغل و درآمد زنان و 

ان بود و قصد داشت نقش زنانه و مردانه را که به طور سنتی مرد
در ميان رشته های کار تقسيم شده بود، از ميان بردارد، اکنون 
چنين تفاوتی خود را  به ويژه ميان زنان و مردان آلمان شرقیِ  

اکثر زنانی که در زمان وجود آلمان شرقی به . سابق نشان می دهد
کار با ماشين های سخت افزار را فرا مشاغل سنگين مشغول بوده و 

گرفته بودند، اکنون تالش می کنند که از آن نوع کارها فاصله 
بگيرند و معتقدند که آگاهانه به اين نوع کارها قدم نگذاشته بودند و 

بعد . در حال حاضر نيز تمايلی به ادامه کاری در اين رشته ها ندارند
يادگيری کارهای ساده تری از وحدت آلمان، اکثر اين زنان خواهان 

  .هستند که بتوانند شغل های راحت تری پيد کنند
مقايسه بين آلمان شرقی و آلمان غربی نشان می دهد که يک تقسيم 
کار سنتی زنانه و مردانه، نه تنها در غرب و کاپيتاليسم، بلکه در 

ديواری که در ميان دو آلمان . شرق و کمونيسم نيز حاکم بوده است
 بود، حداقل در مورد کار زن و مرد، به اندازه کافی بلند نصب شده
  . نبوده است

  ! سالِ  آينده20يک روز در 
وقتی از دخترها و پسرهای جوان سئوال می شود که به چه 
  .مشاغلی تمايل دارند، انگار که در دو سياره متفاوت زندگی می کنند

 آن ها به .دو معلم جامعه شناس تحقيقات جالبی را ارائه می دهند
يک روز از زندگی "چند صد دانش آموز پسر و دختر، انشائی با تم 

شغل . نتيجه بسيار جالب است. می دهند"  سال آينده20ام در 
کاپتين يک سفينه فضايی بسيار پيش "تيپيک پسران در اين انشاء 

هدايت يک طويله اسب دانی و نجات "و شغل تيپيک دختران، " رفته
فاصله اين دو شغل فانتزی، خود را . است" ابیاسب ها قبل از قص

  .در واقعيت نيز نشان می دهد
در رأس ليستی که پسران دنبال می کنند، از ده ها سال پيشن هم 
چنان مکانيک ماشين های سنگين است و بعد از آن شغل های 

در رده های پايين تر، . مربوط به برق و الکترونيک قرار دارند
ين سازی، نجاری، آشپزی، بنايی، فروشندگی، متخصص ماش

مددکار، شوفاژ و فلزکار و در رده دهم نقاش ساختمان قرار گرفته 
  .است

در ميان دختران، فروشندگی اولين رده را دارا است و به دنبال آن، 
آرايش گری، سکرتری، کار در رستوران، هتل داری، آشپزی، 

 فروشی قرار رسپسيون، کار در داروخانه، کار اداری و در آخر گل
 رشته اول 5می توان گفت اکثر دختران خود را در . می گيرند

متمرکز می کنند و سه چهارم دخترانی که در اين رشته ها شروع به 
چنين نسبتی در پسران به . يادگيری کرده اند، آن را ادامه نمی دهند

  .نصف هم نمی رسد
ون در  ميلي2/3 ميليون نيروی کار مؤنث در کشور آلمان 16از 

 ميليون در مشاغل پرستاری و کمک به پزشکان، 65/1ادارات، 
 مربی کودک بوده و يا نگاه داری از 1/1 ميليون فروشنده و 3/1

هزار نيز در بخش های 900کهن ساالن را به عهده دارند و 
چنين تمرکزی در نوع . تميزکردن و جمع کردن آشغال ها مشغولند

يار شديدتر از ساير کشورهای کار زنان، در آلمان و اطريش بس
در حالی که کار مردان از تنوع بسيار بيشتری . اروپايی ست

 درصد اضافه بودن دست 4برخی از اقتصاددانان . برخوردار است
. مزد مردان نسبت به زنان را ناشی از همين تنوعِ  کاری می دانند

نتيجه ساده ای که می توان از تفاوت نوع کار زنان و مردان به 
دست آورد، اين است که مردان اکثرا با وسايل و اشياء سروکار 

  . دارند و زنان اساسا با انسان ها  و موجودات زنده
همان طور که از دست مزد مساوی در مقابل کار مساوی صحبت 
می شود، می بايست کارهای مختلف را نيز با يک ديگر مقايسه و 

ن مقايسه ای، کدام سئوال اين جاست که در چني. ارزش گذاری کرد
  نوع کار ارزش بيشتری دارد؟ کار با اشياء يا کار با موجودات زنده؟

 يورو و يک 406يک زن فروشنده در سال اول شروع کار خود 
اما يک مکانيک ماشين يا .  يورو به دست می آورد306آرايشگر، 

آيا چنين تفاوتی تصادفی است؟ . يورو66/444کارگر برق در مقابل 

غيبی باعث می شود که دست مزد زنان در سطح پايين تری ت کدام دس
  محاسبه شود؟

تحقيقاتی که در همين زمينه در اطريش صورت گرفته، نشان می 
دهد که برای مثال، رانندگان و شوفاژکارها که برای شغل شان به 
دوره های تحصيلی و تخصصی نياز ندارند، اغلب در زمره کارگران 

 7جند و در نتيجه گروه دست مزدشان می گن" متخصص و ماهر"
ِ  دوره ديده، متخصص به حساب . می باشد در مقابل زنان خياط

 بوده و در نتيجه درآمد بسيار 4نيامده و گروه دست مزدشان 
برای مثال رشته فلزکاری، که اساسا . کمتری به دست می آورند

د مردها در آن مشغول هستند، کارت ورود به باالترين رده دست مز
  .را فراهم می کند

رسما اعالم کرده، فاکتورهايی که برای ) ِوردی(سنديکای کارگری 
دست مزد مردان در نظر گرفته می شود، واضحا با گشاده دستی 

برای تعيين رده حقوقی يک کارگر زن، . بيشتری تعيين می گردند
دوره : مثال در صنعت چاپ، تنها يک فاکتور در نظر گرفته می شود

  G2 ميزان مهارت کارگر زن و او را به راحتی در ردهکاری و 
اما در رابطه با کارگر مرد، مثال در کار انبارداری و . قرار می دهند

تعليم در حيطه .  فاکتور مطرح می شود5حمل و نقل در مجموع 
وظائف مربوطه، دوره های کاری، ميزان باالی دقت و وجدان 

ور، ميزان باالی مسئوليتی کاری، فشار و شدت کار و پنجمين فاکت
تمام اين ها در تعيين . که کارگر مرد نسبت به وسايل کارش دارد

ميزان دست مزد مرد نقش بازی می کند و رده حقوقی او را در حد 
LG4باال می برد .  

اين مقايسه نشان می دهد که چگونه برای تعيين رده دست مزد 
 فاکتور در 5رد، زنان يک فاکتور کافی است اما برای کارگران م

دقت و وجدان کاری که زنان نيز بايد در انجام . نظر گرفته می شود
دوره . کارشان نشان دهند، در محاسبه حقوقی آنان مطرح نيست

ديده بودن در مورد زنان امری بديهی است که در قرارداد کار درج 
نمی شود، اما برای مردان يک فاکتور در باال بردن رده حقوقی آنان 

هم چنين احساس مسئوليت کاری فقط برای . سوب می شودمح
. کارگران مرد يک مزيت در ميزان دست مزد آنان به حساب می آيد

يورو 1570در نتيجه زنی که در کار دفتری شاغل است، با درآمد 
يورو آغاز به کار 1725شروع می کند، اما کارگران انبار با حقوق 

  . می کنند
  اطريش

 بازنشستگی زودرس در اطريش مطرح شد، زمانی که تم الغای
وزير تأمين اجتماعی تقاضای يک استثناء در قانون را کرد و آن در 

و به همين دليل بحث داغی  . مورد کارهای سخت و دشوار بود
وقتی صحبت از . درباره مختصات کارهای سخت و دشوار درگرفت

ار کار سخت می شود، همه دروهله نخست  به کارهايی که در کن
. تنورهای داغ يا با چکش های فشار انجام می شود، فکر می کنند

اما کم کم مشاغلی از قبيل آتش نشانی يا پليس از سنگين بودن شغل 
دکترها از مسئوليت بسيار سنگين کار خود صحبت . خود دفاع کردند

هم چنين معلمين از جدال . کرده و مديران از استرس جانکاه خود
به .  دليل آوردندburnoutردان و از عارضه روزانه شان با شاگ

  . راستی کدام شغل، کار سخت محسوب می شود
آيا کار فکری آسان تر از کار فيزيکی است؟ و آيا کسی که تا سنين 
باال با کار غيرفيزيکی از انرژی فکری و روحی خود صرف کرده ، 
ر کمتر از فردی که با کار فيزيکی، انرژی خود را از دست داده، د

خطر است؟ آيا يک شغل يک نواخت و کسل کننده، خصلت کار سخت 
به آن می دهد يا شغلی با تنوع و غيرقابل پيش بينی؟ آيا کار در 
مقابل بخار شيميايی يک اطوشويی آسان تر ار کار در مقابل گرمای 
تنور داغ است؟ آيا می توان بطور عام، کار کارگران قطار را کار 

اگر کار روزانه شان فروش بليط در باجه سخت محسوب کرد، حتی 
به مسافرين باشد؟ آيا ميزان مصرف کالری در کار، معياری برای 

ورزش را می توان به دليل سنجش کارسخت است؟ و آيا کار مربی 
  مصرف کالری، جزو کارهای سخت محسوب کرد؟

و جالب اين جاست که بعد از تمام اين بحث ها، تقريبا کليه کارهای 
  .ه در ليست کار سخت قرار گرفتندمردان

  زنان کشتی های در حال غرق شدن را تصاحب می کنند
بازار کار در آلمان و اطريش ثابت می کند که درآمدها و دست 
مزدها براساس قراردادهای دسته جمعی کار تنظيم می شود و 
معيارهای فردی و شخصی در تعيين دست مزد، رل بسيار کوچکی 

به منفی چنين معياری، اين است که زنان از جن. بازی می کنند
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ابتدای شروع به کار، به علت همين قراردادها که توسط مردان به 
توافق رسيده است، از رده حقوقی پايين تری نسبت به مردان 
. برخوردار می شوند و هيچ امکانی برای بهبود قراردادشان ندارند

ان تغيير آن ها را جنبه مثبت چنين قراردادهايی اين است که می تو
اما در شرايطی که اکثريت اعضای سنديکا ها و . در دستور قرار داد

اتحاديه ها از مردان تشکيل شده است، چگونه می توان انتظار 
  .داشت که اين قراردادها به نفع زنان تغييرپيدا کنند

 خصلت بسيار واضح را به ما نشان وضعيت مشاغل در جامعه، يک
هر چه تعداد مردان در يک شغل بيشتر باشد، به همان . می دهد

. نسبت سطح شغلی و ميزان دست مزد در آن باالتر است و بالعکس
در هر شغلی که ميزان اشتغال زنان بيشتر باشد، سطح اجتماعی آن 

چنين در مقابل . شغل پايين و ميزان درآمد در آن کمتر می باشد
استدالالتی غالبا بيان ميشود که خب، اين امر تقصير خود خانم 
هاست که به شغل هايی با رده باالتر و ميزان درآمد بيشتر روی 

بايد ديد که چرا زنان شجاعانه اين سنت ها را نمی . نمی آورند
شکنند و خود را وارد دنيای کارهای مردانه نکرده و افتخار دارا 

  درآمد بيشتر را نصيب خود نمی کنند؟بودن اين مشاغل و 
در واقع بايد گفت که در طول تاريخ، زنان بسياری به اين سنت 
شکنی دست زده و مشاغلی را که اکثرا مخصوص آقايان بوده ، به 

همين که زنان .  اما چه اتفاقی افتاده است. تدريج تصاحب کرده اند
و درآمد بيشتر و دارای اکثريت در شغل مزبور شدند، کليه امتيازات 

به عبارتی، . سطح شغلی آن در اجتماع محو شده و پايين آمده است
  !زنان کشتی های در حال غرق شدن را فتح می کنند

هرچه نقش و تأثير مشاغلی در جامعه کمتر است، احتمال مشغوليت 
مثال های زيادی در اين باره ! در آن بيشتر می شود و بالعکسزنان 

  :وجود دارد
اما .  شغل بسيار مهم و ارزش مندی بود19رتری در قرن شغل سک

اکنون که اکثريت زنان عهده دار اين کار شده اند، شغل سکرتری در 
پايين آمده و ارزش اجتماعی آن به حداقل رسيده " تايپيست"سطح 
  . است

 سال پيش نيز همانند کشيش، شغل 50شغل معلمی حتی تا 
 علت درآمد بسيار باال، آرزوی پراتوريته ای به حساب می آمد و به

اکنون که اکثريت زنان . بسياری از مردان، دارا شدن اين شغل بود
معلم می شوند، نه تنها چهره و سطح اين شغل در اجتماع پايين 
آمده، بلکه معلمين می بايست تحت شرايط سخت تر و درآمد کمتری 

  .به انجام آن ادامه دهند
نی که مردانه بود، قدرت بسيار شغل روزنامه نگاری نيز تا زما

بااليی در اختيار داشت و از زمانی که زنان بيشتر از نصف جنسيت 
کارکنان آن را تشکيل می دهند، سطح اجتماعی اين شغل نيز به 

  . سرعت در حال پايين آمدن است
همين که . ظاهرا يک قانون نانوشته در جامعه نقش بازی می کند

می شود، ميزان جذابيت آن شغل برای تعداد زنان در شغلی بيشتر 
  .مردان و در نتيجه در جامعه، پايين می آيد

چنين حادثه ای نقش خود را در شغل مربی کودک بيشتر از 
يک مربی مهد کودک در ابتدای کارش . هرچيزی نشان می دهد

يک کمک .  يورو حقوق می گيرد1800 تا 1400ماهانه حدود 
. يورو درآمد دارد1300يزی حدود مربی از اين ميزان هم کمتر، چ

سئوال اين جاست، که آيا ارزش کار يک مکانيک ماشين بيشتر از 
کار يک مربی کودک است؟ آلمان و اطريش در مقايسه با ساير 
کشورهای اروپايی کمترين سطح تحصيالت را برای آموزش مربی 
کودک درنظر گرفته اند، در حالی که در ساير کشورهای اروپايی 

 های کودک اساسا در مدارس عالی يا دانشگاه تعليم داده می مربی
  .شوند

مقايسه بين ارزش کاری و درآمد يک مربی کودک با يک استاد 
 ساله 20چرا تعليم و تربيت يک جوان . دانشگاه نيز جالب است

بسيار مهم تر، سخت تر و يا با ارزش تر از تعليم و تربيت يک 
فی که يک مربی کودک به عهده  ساله است؟ محدوده وظائ2کودک 

دارد در مقايسه با وظائف يک استاد دانشگاه بسيار وسيع تر و همه 
تفاوت فاحش ارزش اجتماعی و درآمد جانبه تر است، اما با اين حال 

  . اين دو شغل بسيار برجسته می باشد
 يک تفاوت برجسته اين است که ترکيب جنسی مربی کودک تا

 : بقيه در صفحه  
 

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

  :جنايت جنگی اسرائيل در غزه
مسأله نه تنها انکار حقوق مردم فلسطين، 

  !بلکه انکار موجوديت آنهاست
اين است خالصۀ ! و مردم آن بايد نابود شوند! فلسطين زيادی ست

يش با  سال پ60سياستی که صهيونيسم طی يک قرن و به ويژه از 
دروغ . همدستی قدرتهای استعماری و امپرياليستی اجرا کرده است

نخستين و بنيانگذار اين ايدئولوژی نژادپرستانه اين بود که 
فلسطين سرزمينی ست بدون مردم و بايد به مردمی داده شود «

اما فلسطين مردمی داشت و مردمی دارد که از . »بدون سرزمين
قهرمانانه و با جسارتی افسانه ای خود و سرزمين و موجوديت شان 

  . و ستايش برانگيز دفاع کرده و می کنند
 که اسرائيل چون خنجری در قلب منطقۀ خاورميانه فرو 1948از 

رفت تا تاوان جنايات نازی ها عليه يهوديان را اعراب و مشخصًا 
مردم فلسطين پرداخت کنند سياست انکار حقوق قانونی فلسطينی ها 

اهالی را آواره می کنند، : حق حيات آنان ادامه داردو حتی انکار 
برپا ) کولونی ها(خانه ها و زمين شان را تصرف کرده مستعمرات 

می سازند که نبايد به سمت آن سنگ پراند يا خمپاره ای دست 
توسعه طلبی وحشيانه و سيری ناپذير اسرائيل . ساخت پرتاب کرد

زگران و مقاومت عادالنۀ هرچندگاه که تضاد بين تجاو. ادامه دارد
فلسطينی ها اوج می گيرد و خونريزی بی حساب و معاف از 
مجازات اسرائيل ابعادی توجيه ناپذير می يابد وجدان های به خواب 
! رفته و بی حس شده واکنش نشان می دهند که اورژانس

! کمک های انسانی! جنگ قطع شود! خويشتن داری کنيد! اورژانس
ف هايی که در اين نبرد نابرابر جز ياوه و رفع و حر! صلح! مذاکره

 .تکليف نام ديگری ندارد
  

قطعنامه های ملل متحد در عمل جز به قانونی کردن تجاوزات 
 بی هيچ تناسبی بين جمعيت 1948با جنگ . اسرائيل نپرداخته است

 درصد از فلسطين تاريخی را به اسرائيل 54يهودی و عرب بيش از 
 به پيشروی ها و غصب اراضی و آواره کردن اما اسرائيل. دادند

 و 242، ملل متحد با قطعنامه های 1967مردم ادامه داد و با جنگ 
با !) که بعدها به مرجعی برای حقوق فلسطينی ها شناخته شد (338

 درصد از فلسطين را برای اسرائيل به رسميت 78گشاده دستی 
رنگ ها آنقدر سپس با جنگ و ترور و انواع فشارها و ني. شناخت

بر فلسطينی ها فشار آوردند که ياسر عرفات رهبر سازمان 
 22 پای ميز مذاکره رفت تا در همين 1993آزاديبخش فلسطين در 

درصد باقی مانده موجوديت مستقل فلسطينی ها را با برپايی دولتی 
در غزه و ساحل غربی و قدس شرقی تثبيت کند و نگذارد که 

اسرائيل و همدستان بين . قشه حذف گرددفلسطين برای هميشه از ن
المللی اش از تعهدات خود دائمًا طفره رفتند و سرانجام عرفات را 
مانع صلح شمردند و او را محاصره کرده به طريقی مرموز به قتل 

  .رساندند
مبارزه با عمليات انتحاری : بهانه ها هر روز پيدا می شد و می شود

ی اسالمی، مبارزه با کسانی که و تروريسم، مبارزه با بنيادگراي
همۀ اين بهانه ها يک طرفه ... موجوديت اسرائيل را قبول ندارند

مطرح می شود و رسانه های گروهی جهان آن را به مردم دنيا 
حقنه کرده و می کنند تا حق به زورمند داده شود و حق ستمديدگانی 
ده که صداشان و فريادشان را کسی گوش نمی کند تا بشنود نادي

 سال از به اصطالح فرآيند صلح می گذرد اما صلح 15. گرفته شود
يک سانتيمتر هم جلو نرفته است، مصادرۀ سرزمين ها و مستعمره 

» حاکميت«اسرائيل در مناطقی که به اصطالح به . سازی ادامه دارد
برای مثال، فقط . فلسطينی ها واگذار کرده بود همه جا حضور دارد

 . هست) يا چک پوينت(اه بندان نظامی  ر700در ساحل غربی 
 

رئيس تشکيالت خودمختار فلسطين هم بدون اجازۀ اسرائيل نمی 
مسألۀ بازگشت آوارگان و مسألۀ قدس . تواند حرکتی داشته باشد

 هزار نفر هنوز و غالبًا 11. حکم تابو دارد و قابل مذاکره نيست
 يکسال و نيم از. بدون محاکمه در زندان های اسرائيل بسر می برند

که زمينه اش اساسًا همين اشغال و (پيش که در پی اختالف با الفتح 
، حماس قدرت را در نوار غزه به دست )تجاوزهای اسرائيل است

گرفته بهانۀ تازه ای برای اسرائيل پيدا شده تا غزه را با يک ميليون 
و ششصدهزار نفر جمعيت آن به محاصره زمينی، دريايی و هوايی 
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د و راه آذوقه و برق و دارو و رفت و آمد را بر اهالی آن درآور
تصور کنيد که عرصه را بر مردمی چنان تنگ کنند که مانند . ببندد

موش صحرايی در زمين نقب بزنند تا از آن طرف ديوار مرز يعنی 
پول در دست . کمتر کسی کار و شغلی دارد. خاک مصر سر درآورند

چه کسی جز مردگان در چنين . مردم نيست، مواد غذائی نيست
جهنمی نمی شورد؟ امروز تالش خيرخواهانه در برخی کشورها 

برای محاصره شدگان غزه جريان .. برای رساندن آذوقه و پتو و
البته اين را نبايد دست کم گرفت زيرا اين خود نوعی حمايت . دارد

از مردم است، اما آنچه در درجۀ اول، مردم غزه و کل مردم 
کمک های انسانی و «در داخل و خارج به آن نياز دارند نه فلسطين 

، بلکه حق موجوديت »صدقات که وجدانها را تسکين می دهد
سياسی و به رسميت شناختن حقوق ملی و انسانی آنها ست و اين 
درست چيزی که اسرائيل منکر آن است و کشورهای به اصطالح 

در اين نابود سازی دموکراتيک جهان هم اسرائيل را در اين انکار، 
 .تشويق می کنند

 
 برای مثال، اخيرًا اتحاديۀ اروپا سطح روابط خود را با اسرائيل به 

بهانۀ . اتفاق آراء در حد يک کشور اروپايی ارتقاء داده است
بنيادگرايی اسالمی، مداخلۀ ايران، و هزار بهانۀ ديگر نبايد کسی را 

 صهيونيستی و جز بفريبد و حقيقت را که چيزی جز نژادپرستی
می گويند . انکار موجوديت فلسطينی ها نيست از ديده ها پنهان دارد

بگذريم . حمله می کنيم زيرا حماس آتش بس را تمديد نکرده است
 ماه گذشته که آتش 6اما مگر در ! که چه آتشی در برابر چه آتشی

مگر محاصره ! بس بود محاصره و گرسنگی دادن به مردم کم شد؟
برطرف ) يکی با اسرائيل و ديگری با مصر(بودن دو مرز و بسته 

اسرائيل بر اساس رقابت » دموکراسی«از طرف ديگر، چرخ ! شد؟
احزاب اين کشور در کشتن هرچه بيشتر مردم فلسطين و مخالفت با 

فراموش نکنيم که انتخابات نزديک . موجوديت اين مردم می چرخد
  .است

نقشه خودنمايی می کرد،  بر 1947سرزمين فلسطين را که در 
امروز با غباری بر نقشه نشان می دهند، اما آنچه نمرده، آنچه 
نتوانسته اند و قاعدتًا نمی توانند از بين ببرند مبارزه و مقاومت 

موجوديت مقاوم مردم حق طلب فلسطين چون خاری . مردم است
ست که در گلوی اسرائيل و همپيمانان ريز و درشتش گير کرده 

لسطينی ها طبق حق مشروعشان در استفاده از کليۀ وسايل ف. است
ممکن برای مقابله با اشغال راه های گوناگون پيموده اند و دهها 

که سراپا يأس و تسليم ) منطقه ای و جهانی(سال است که در جوی 
و فرار از مبارزه است، پرچم مقاومت را حتی می توان گفت به 

به برکت مبارزۀ .  برافراشته اندنمايندگی از ديگر مردمان تحت ستم
عادالنۀ آنها امروز گسترۀ منتقدان سياست اسرائيل و پشتيبانان 
مردم فلسطين در خود اسرائيل و نيز در اروپا و آمريکا رو به 
گسترش است و انسانهايی دلير وجود دارند که برخالف ميل 
ل صهيونيست های حاکم، چه با انديشه و قلم و چه در عمل، در داخ

  . و خارج اسرائيل به مبارزه ای شرافتمندانه می پردازند
در اين نبرد نابرابر بين زورمداران امپرياليست و صهيونيست و بين 
مردمی که چيزی جز اراده شان برای يک زيستِن انسانی و عادی 
مايملکی ندارند، در اين نبرد که نه قدرِت زورمدار مطلق است و نه 

  . کسی ست که بيشتر ايستادگی کندضعِف ستمديده، برد با 
بر هر انسانی که به آزادی، برابری، عدالت و حيثيت انسانی باور 

بر هر گروه اجتماعی و سياسی که از زيستن در عصر کنونی  دارد،
که در آن فاجعه ای عظيم چون محاصره و بمباران غزه رخ می دهد 

ند، احساس شرم می کند و حاضر نيست در توطئۀ سکوت شرکت ک
بر ما ايرانی ها که طعم ستمکاری رژيم سلطنت و رژيم جمهوری 
اسالمی را چشيده ايم و به ضرورت مبارزه با آن وفاداريم، بر ما که 
خويش را با فلسطينی ها، در کليت خويش و در مبارزه شان با 
اشغال، همواره در يک سنگر دانسته و می دانيم حمايت بيدريغ از 

 تعيين سرنوشت و آرمان های انسانی شان آنان و احترام به حق
  .وظيفه است، افتخاراست

  تراب حق شناس - علی اصغر حاج سيد جوادی
  2008 دسامبر 30 ـ 1387 دی ماه 10

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

  !رنج و محنت کودکان و مادران فلسطينی ساکن نوار غزه

  
امه های فرانسوی ليبراسيون و هومنيته در نگاهی به گزيده هائی از روزن
  2009 ژانويه 5

ليبراسيون وهومنيته دو روزنامه صبح پاريس تصاوير بزرگ صفحات 
اول شماره های امروز خود را به رنج و محنت کودکان و مادران 

  .فلسطينی ساکن نوار غزه اختصاص داده اند
د يافتن يک  می نويسد آنچه که در حال حاضر اهميت دار ليبراسيون

راهروی امن برای کمک به مردم غير نظامی گرفتار آمده در يک جنگ نا 
ليبراسيون يادآوری می کند که از اظهارات افسران  .خواسته است

اسرائيلی چنين بر می آيد که فرماندهان ارتش تا زمانی که به هدفهای 
تعيين شده در عمليات نظامی کنونی دست نيابند به آتش بس تن در 

خواهند داد ولی نبايد فراموش کرد که همزمان با ادامه عمليات نظامی ن
  .اسرائيل شمار قربانيان غير نظامی در غزه نيز در حال افزايش است

 ليبراسيون نتيجه گيری می کند که هر چه که هدفهای تعيين شده اسرائيل 
باشد و هر گونه که جنگ ادامه يابد الزم است که يک فضای امن و 

ی عاری از درگيری های مسلحانه به وجود آيد تا از طريق آن با راهرو
رساندن حداقلی از کمکهای بشر دوستانه بتوان در حد ممکن بر درد و 

برای اطالع اين يادآوری بد نيست که . رنج مردم غير نظامی مرحمی نهاد
محدوده نوار غزه شامل سيصدو شصت و دو کيلومتر مربع از سرزمين 

 می گردد که ساکنين آن حدود يک و نيم ميليون نفر تخمين فلسطين کنونی
به گزارش ليبراسيون چهل و پنج در صد از فلسطينيان غزه . زده می شود

در بيکاری به سر می برند و حدود پنجاه در صد شهروندان ساکن اين 
  .منطقه زير خط فقر قرار دارند

گزارش های  ارگان هواداران حزب کمونيست فرانسه نيز در هومنيته
متعددی به وضعيت وخيم زندگی در نوار غزه پرداخته و اسرائيل را به 

  .دليل خود داری از پذيرش پيشنهاد آتش بس مورد انتقاد قرار می دهد 
 می نويسد، دولت اسرائيل با سوءاستفاده از آخرين فرصت باقی  هومنيته

ستی خود را مانده از دوران دولت جرج بوش در نظر دارد مطامع امپريالي
هومنيته می افزايد آشکار است که محاصره غزه . در منطقه گسترش دهد

و حتی حمله نظامی کنونی اسرائيل نخواهد توانست به راکت پرانی حماس 
پايان دهد ، پس با اين حساب هدف اسرائيل از ادامه يورش نظامی چيست 

  ؟
ی نيست  به نوشته ارگان هوادارن حزب کمونيست، هدف اين حمله چيز

جز خاتمه دادن به حداقل خود مختاری ای که حماس در غزه از آن 
هومنيته تصريح می کند که دور سفر نيکال . برخوردار بوده است

سارکوزی به منطقه هيچ حاصلی نمی تواند داشته باشد ، همانگونه که 
  .جامعه بين المللی نتوانسته و در حال حاضر نمی تواند کاری از پيش ببرد

 می افزايد در اين ميان از همه مهمتر اين پرسش بی پاسخ مانده نيته هوم
است که ، سکوت بيسابقه باراک اوباما در مورد حوادث خونين غزه چه 

  .مفهومی را در بر دارد

……………………………………....  
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حمايت از مردم فلسطين، حمايت از 
  !انسان است
 بهرام رحمانی

يی، زمينی و دريايی پس از گذشت دو هفته از آغاز جنگ هوا
حکومت اسرائيل عليه مردم غزه و با وجود قطعنامه شورای امنيت 

گويد هم  در مورد توقف سريع اين جنگ، وزير دفاع اسرائيل می 
   .چنان به حمالت خود در نوار غزه ادامه خواهند داد

، يعنی يک روز پس از تصويب 2009روز جمعه نهم ژانويه 
ر اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، در قطعنامه سازمان ملل، دفت

 : ای اعالم کرد بيانيه 
اسرائيل هيچ گاه برای تامين نيازهای امنيتی شهروندانش به «

و ارتش  عوامل خارجی اجازه ديکته کردن نظرات خود را نداده
اسرائيل، بدون توجه به قطعنامه، ملزم به ادامه عمليات در غزه و 

   » .استهای محول  تامين ماموريت 
عالوه بر تصويب قطعنامه سازمان ملل، در روزهای اخير برای 
پايان بخشيدن به اين جنگ خونين، از جمله اتحاديه اروپا هياتی 
مرکب از نمايندگان روسای پيشين، کنونی و آينده اين اتحاديه را با 
هدف قطع جنگ به منطقه فرستاد و مصر نيز با حمايت فرانسه 

  .بس در غزه پيشنهاد کرد اری فوری آتش طرحی را برای برقر
 ژانويه و ساعات 10شنبه (اسرائيل اعالم کرد در طی شب گذشته 

 بار 60نوار غزه را بيش از )  ژانويه11اوليه بامداد يک شنبه 
مورد حمالت هوايی قرار داده است و کابينه اسرائيل نيز برای 

  .می کندگفتگو درباره افزايش حمالت عليه غزه جلسه برگزار 
حمالت اسرائيل ساعاتی پس از آن انجام شد که اسرائيل با ريختن 
اعالميه و برقراری تماس های تلفنی به ساکنان غزه هشدار داد به 
نقاطی که حماس از آن استفاده می کند نزديک نشوند و سخن از 

  .عمليات خود به ميان آورده است» مرحله سوم«آغاز 
 سی در بيت المقدس، از برخی مايک سارجنت، گزارشگر بی بی

منابع نقل می کند که فرماندهان نيروهای اسرائيلی از ميزان تعلل 
  .دولت اسرائيل در اعالم گام بعدی صبر خود را از دست داده اند

در شانزدهمين روز جنگ حکومت اسرائيل عليه مردم فلسطين، 
اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل، بی شرمانه و وقيحانه گفته 

اين اهداف حکومت » .ما تقريبا به اهداف خود رسيده ايم«: است
 نفر 4000 فلسطينی در غزه و بيش از 889اسرائيل، قتل عام 

زخمی و صدها هزار آواره و ويرانی شهر غزه، بخش از اهداف 
  !حکومت اسرائيل بوده است؟

تزيپی ليونی، وزير امور  براساس گزارش خبرگزاری ها، خانم
، در هفدهيمن 2009 ژانويه 12روز دوشنبه  ل نيزخارجه اسرائي

من «گفت که  روز جنگ شان عليه مردم غزه، به راديو اسرائيل
که چه   می گيرد سازمان ملل است که تصميم فکر نمی کنم که اين

رهبر حزب حاکم کاديما، » .جنگ عليه تروريسم متوقف شود  زمانی
يرد که چه زمانی به اين فقط اسرائيل است که تصميم می گ«گفت که 

  ».حمله در نوار غزه پايان دهد
خانم ليونی، به راديو ارتش اسرائيل گفته است حمله به غزه تثبيت 
مقتدرانه سياست بازدارندگی اسرائيل بود، اين حمله معادله جديدی 

وزير امور خارجه اسرائيل در اين گفتگوی ... وجود آورد را به
 کار حمله به غزه چه زمان به راديويی حاضر نشد اعالم کند که

  .پايان خواهد رسيد
با وارد کردن نيروهای ذخيره به  حکومت اسرائيل، روز دوشنبه،

به . صحنه جنگ، هدف های فراتری از جنگ تاکنونی را مدنظر دارد
گزارش خبرگزاری ها، با نزديک شدن شمار کشته شدگان فلسطينی 

برای اعالم آتش بس،  نفر و افزايش فشارهای بين المللی ٩٠٠به 
ای  اکنون احتمال آن می رود که نيروهای اسرائيلی حمله همه جانبه 

 های زيرزمينی در مرز غزه با مصر آغاز کنند و  را عليه راه
  .عمليات خود را در نقاط شهری گسترش دهند

هواپيماهای جنگنده اسرائيلی به کرات محور موسوم به فيالدلفی در 
 غزه و مصر را بمباران کرده و گاهی از  کيلومتری١۵طول مرز 

اند تا عالوه بر از بين   استفاده کرده » سنگرشکن« های بتنی  بمب
ها با ايجاد موج باعث خرابی  های زيرزمينی و تونل  بردن پناهگاه 

 .  های ديگر زيرزمينی نيز بشوند راه
از اين راه ها مواد غذايی و کمک های رومزره از مصر به مردم 

  . می رسدغزه

جان يک و نيم ميليون فلسطينی که در باريکه غزه بين نيروهای 
اند، هر روز بيش تر در  اسرائيلی و دريا در محاصره قرار گرفته 

  .گيرد معرض تهديد و خطر قرار می 
اسرائيل اجازه ورود گزارشگران بين المللی به نواحی ساحلی را 

ره درباره کشته نمی دهد بنابراين، گزارشات و آمارهای منتش
شدگان، عمدتا از صافی سانسور حکومت و ارتش اسرائيل گذشته و 
به خبرگزاری ها می رسد؛ به ويژه در اثر بمباران های هوايی و 
زمينی منازل بی شماری در غزه ويران شده اند که ساکنان آن ها 
نيز در زير اين آوار مدفون شده اند و بمباران های بی وقفه هوايی 

ی، تالش امدادگران را بسيار سخت و گاها غيرممکن کرده و زمين
  .است

   سازمان ملل١٨۶٠  قطعنامه
در حالی که حمالت غيرانسانی ارتش اسرائيل به مردم غزه هم چنان 
ادامه دارد، حتا سه مدرسه تحت نظر سازمان ملل در غزه نيز 
بمباران شده است، تازه سازمان ملل متحد، پس از چهار روز 

 شورای  نويس قطعنامه درباره بحران غزه، بر سر پيش مشورت 
 ٨، شامگاه پنج شنبه ١٨۶٠قطعنامه . امنيت به توافق رسيدند

، در نيويورک با رای ممتنع نماينده آمريکا به 2009ژانويه 
گيری که در مقر سازمان ملل صورت  اين رای . تصويب رسيد

طعنامه رای  عضو شورای امنيت سازمان ملل، به اين ق١۴گرفت، 
   . آمريکا، رای ممتنع داد مثبت دادند اما اياالت متحده

 آمريکا در شورای امنيت، پس   توجيه کاندوليزا رايس، وزير خارجه
از رای گيری اين بود که وی اعالم کرد رای ممتنع او با اين هدف 

  های ميانجيگرانه  قصد دارد در انتظار نتايج تالش  بوده است که او
بدين گونه، دولت آمريکا، بار ديگر رسما و علنا به  .ندمصر بما

  .ادامه قتل عام مردم عزه توسط ارتش اسرائيل، صحه گذاشت
بس بايد به  به گزارش خبرگزاری ها، در اين قطعنامه آمده که آتش 

اين قطعنامه مهلت . خروج نيروهای اسرائيلی از نوار غزه بيانجامد
   .ين نکرده استمعينی را برای ارتش اسرائيل مع

کند،  اين قطعنامه اسرائيل و سازمان اسالمی حماس را موظف می 
بس  آتش  قطعنامه خواستار. بس را اجرا کنند بدون وقفه آتش 

  . است پايداری در مناطق فلسطينی
ارسال و تقسيم بدون مانع کاالهای مورد « خواستار ١٨۶٠  قطعنامه

مله مواد غذايی، سوخت و ها در سطح نوار غزه، از ج نياز انسان 
کند که  شورای امنيت از تمام ابتکارهايی استقبال می . است» دارو

 سازند و  يک داالن حمل و نقل کاالهای بشردوستانه را فراهم می
   .  کنند   های کنونی را ميسر می گذر از داالن

قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل را فراخوانده است، تمامی 
رای رفع نيازهای انسانی و اقتصادی مردم نوار غزه تالش خود را ب
   .به کار ببندند

های قاچاق  الملل بايد راه  بر اساس اين قطعنامه، جامعه بين
شورای . غيرقانونی اسلحه و مهمات به نوار غزه را مسدود کند

امنيت در اين رابطه از ابتکار و تالش دولت مصر استقبال کرده 
  .است

 های جدی برای آشتی ميان  خواهد، گام ها می  ی قطعنامه از فلسطين
در اين قطعنامه، اسرائيل و .  های مختلف فلسطينی بردارند جناح

روند صلح خاورميانه  اند جانی تازه به ه   ها فراخوانده شد فلسطينی
.  جو بکوشند ببخشند و در جهت هدف تشکيل دو کشور صلح

به طرفين مناقشه واگذار قطعنامه پايان عمليات نظامی را سرانجام 
  .کرده است

بدين ترتيب، سازمان ملل متحد در معرض آزمون ديگری قرار 
گرفته است به اين معنی اگر حکومت اسرائيل اين قطعنامه را نپذيرد 
ايا سازمان ملل با برگزرای نشست ديگری به دولت های عضو اين 
ر سازمان پيشنهاد خواهد داد که سفارت خانه اسرائيل را د

کشورهای خود تعطيل و سفرای آن را اخراج کنند و تا خاتمه جنگ 
و خروج نيروهای اشغالگر اسرائيلی از کليه سرزمين های فلسطينی 
و اجرای قطعنامه های سازمان ملل به بيکون سياسی اسرائيل ادامه 

  . دهند
  

 استفاده از بمب های حاوی فسفر
د شواهد فوتوگرافيک  گزارش دا2008 ژانويه 8تايمز آن الين، در 

علی رغم انکار مقامات وزارت دفاع اسرائيل، ارتش «نشان می دهد 
) WP(اسرائيل طی حمله به غزه از بمب های حاوی فسفر سفيد 

هم چنين شواهدی در «: تايمز، اضافه کرد» .استفاده کرده است
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دست است که نشان می دهد مجروحين فلسطينی که در معرض 
ار گرفته دچار سوختگی های بسيار عميقی شده حمله بااين سالح قر

طبق قوانين بين المللی استفاده از فسفر «: تايمز يادآوری کرد» .اند
تايمز، نوشته است تصاويری که به » .سفيد در جنگ ممنوع است

از واحدهای توپخانه مستقر در مرز غزه و اسرائيل «دست آورده 
 » .گرفته شده اند

 he pale«ح های حاوی به گزارش تايمز، اين سال
blue155mm rounds « به روشنی عالمت»M825A1 « را

به نوشته تايمز، . دارند که ساخت آمريکا و نوع پيشرفته آن است
سربازان اسرائيل در آغاز حمله اين سالح ها را شليک می کنند که 
دود سفيدی ايجاد می کند و سپس به صورت آبشاری از اشعه سفيد 

  .منتشر می شود
هم چنين پزشکان در نوار غزه اعالم کرده اند که در برخی از اين 

امداد گران می .  های فسفری به کار گرفته شده است حمالت بمب
گويند مجروحان گلوله باران روستای خوزا دچار سوختگی و 
عوارض ناشی از استشاق گاز شده اند که نشان دهنده تماس با ماده 

  .سمی فسفر سفيد است
سفيد، برای ايجاد دود استتار يا سالح ميدان نبرد استفاده از فسفر 

می شود اما بر اساس قوانين بين المللی استفاده از اين نوع 
  .تسليحات عليه غيرنظاميان اکيدا ممنوع است

که مقر آن در نيويورک قرار » ديده با حقوق بشر«نهاد بين المللی 
ر جريان عمليات خود دارد نيز اسرائيل را به کار گيری فسفر سفيد د

  . در غزه متهم کرده است
  ورود نيروهای دخيره به جنگ

ارتش اسرائيل در نشانه اى آه حاآى از تشديد و ادامه جنگ در 
نوار غزه است نيروهاى ذخيره خود را به اين منطقه اعزام آرد و 

 فلسطينى در درگيرى هاى روز يك شنبه ٣١هم زمان اعالم شد آه 
  . آشته شدند

گفته اسرائيل نيروهای زمينی اين کشور نيز در حال پيشروی در به 
جنوب شهر غزه هستند و به يک تقاطع مهم در جهت شمال غزه 

  . رسيده اند
آوى بناياهو، سخنگوى ارتش اسرائيل، در گفتگو با شبكه دو 

ما نيروهاى ذخيره را وارد عمليات غزه : تلويزيون اين آشور گفت
  .  نمى آنيم ولى محتاط هستيمآرده ايم و در ترس عمل

به گفته آارشناسان نظامى، اين نگرانى وجود دارد آه با اين حمله 
  . تعداد تلفات نظاميان غيرنظاميان در نوار غزه افزايش يابد

 آينده سياسی حزب کار به جنگ غزه گره خورده است
اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، يک ژنرال سابق ارتش اسرائيل 

. حمله به نوار غزه را با جزئيات تمام تدارک ديده استاست که 
 اهود باراک، او را  روزنامه ها نوشته اند که دوستان نظامی

 رييس ستاد فرماندهی ١٩٩١وی در سال . نامند می » ناپلئون«
. ارتش اسرائيل شد و تا امروز يگانه سرباز با بيش ترين مدال است

ن کشور، در بسياری از  سال سابقه در ارتش اي٣۶وی در طول 
 ترين عمليات های نظامی و تروريستی اسرائيل عليه مردم  مهم

 . فلسطين و فعالين سياسی آن ها شرکت داشته است
اهوت باراک، وزير دفاع کارشناسان اعالم کرده اند که آينده سياسی 

 به پيروزی در جنگ غزه. و اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل
، انتخابات پارلمانی در 2009قرار است دهم فوريه  .بستگی دارد

 .اسرائيل برگزار شود
های سال  حزب کار اسرائيل به رهبری اهود باراک، در نظرخواهی  

ولی با حمله نظامی .  به سطح ده درصد سقوط کرده بود٢٠٠٨
   .اهود باراک به غزه ممکن است اين وضع تغيير کند

تواند به درازا بکشد و شايد هم   اين جنگ می باراک، گفته است که
 را بايد به اين خاطر به تعويق 2009انتخابات پارلمانی دهم فوريه 

به . خواهد بود» جنگی تمام عيار«افکند، زيرا که از نظر او اين 
های اسرائيلی در سرحدات نوار غزه مستقر شده  همين دليل، تانک 

الوقوع همه   زمينی قريب   حملهکارشناسان نظامی حتا درباره. اند 
بحث بر سر اين است که ارتش . کنند جانبه اسرائيل بحث می 

  .اسرائيل، خانه به خانه به جنگ خود ادامه خواهد داد
تظاهرات های ده ها هزار نفری در کشورهای مختلف جهان بر عليه 

  جنگ اسرائيل عليه مردم عزه
اری از شهر های اروپايی هزاران نفر روز شنبه دهم ژانويه، در بسي

به خيابان ها آمدند و در اعتراض به جنگ اسرائيل در نوار غزه به 
 .تظاهرات پرداختند

در پاريس پايتخت فرانسه، به گفته برگزار کنندگان بيش از يک صد 
اسرائيل مجازات «و  » اسرائيل جنايتکار«هزار نفر با شعارهای 

 .، در تظاهرات شرکت کردند»بايد گردد
 مامور امنيتی، اعم از پليس و ژاندارم 3800ظاهراتی که توسط ت

در اين تظاهرات بسياری از شخصيت های سياسی . همراهی شد
نماينده دولت » هند خوری«احزاب چپ فرانسه، در کنار خانم 
  . فلسطين در فرانسه حضور پيدا کردند

 تظاهرات مختلف برنامه 80در ديگر شهرهای فرانسه نيز بيش از 
يزی شده بود، در اين ميان نزديک به ده هزار نفر در شهر ليل ر

تجمع کردند و بيش از چهار هزار تظاهر کننده در شهر تولوز به 
  .خيابان ها آمدند

در لندن، به گفته برگزار کنندگان، بيش از يک صد هزار نفر در 
کنار هايد پارک تجمع کردند و سپس به سوی سفارت اسرائيل در 

 هزار نفر ١٠٠بيش از . کت کرده به تظاهرات پرداختنداين شهر حر
در مادريد، پايتخت اسپانيا، خواهان پايان درگيرى ها در اين منطقه 

  . شدند
در آلمان، ده هزار نفر در شهرهای دويسبورگ و برلين به خيابان 

. در يونان، دو هزار نفر در خيابان های آتن حضور يافتند. ها آمدند
تخت مجارستان نيز بيش از يک هزار نفر برای در بوداپست، پاي

  .همبستگی با مردم غزه به تظاهرات دست زدند
در استکهلم پايتخت سوئد، بيش از ده هزار نفر در ميدان مرکزی 

تجمع کردند و سپس به سوی سفارت ترکيه » سرگل«استکهلم 
تظاهرکنندگان و سخنرانان از جمله به دولت سوئد . راهپيمايی کردند

راض داشتند که چرا به اسرائيل اسلحه می فروشد و با اين اعت
آن ها، هم چنين خواهان بستن . حکومت همکاری نزديک دارد

  .سفارت اسرائيل و اخراج ديپلمات ها آن شدند
 نفر از 3000الزم به يادآوری است که روز سوم ژانويه، بيش از 

بر عليه مردم آزادی خواه و کمونيست های اسرائيلی در تل آويو، 
حکومت اسرائيل دست به تظاهرات زدند، نشان دهنده اين واقعيت 

  . است که مردم آزاده دو کشور از جنگ و کشتار نفرت دارند
  

  حکومت اسرائيل در تاسيس حماس نقش داشت
 زاييده سياست های غيرانسانی گروه های اسالمی تروريست،
د تاريخی براساس اسنا. است... حکومت های آمريکا، اسرائيل و

حماس، با حمايت مستقيم و غيرمستقيم حکومت اسرائيل تاسيس شد 
تا در مقابل گرايش چپ جامعه فلسطين و سازمان آزادی بخش 

 2006فلسطين بايستد؛ به طوری که حماس پس از اين که در سال 
قدرت را در نوار غزه به دست گرفت جنگ خونينی را با حمايت و 

 اسالمی ايران، عليه سازمان الفتح به پشتيبانی همه جانبه حکومت
رهبری محمود عباس راه انداخت که به دو تکه شدن فلسطين منجر 

اين جنگ داخلی، قبل از هر کس به نفع حکومت اسرائيل . گرديد
  .بود

، اسرائيل رهبران ساف را ترور کرده و مرکزيت آن 1980در دهه 
به اين . اندندو به تونس ر) لبنان(را مجبور به خروج از بيروت 

در . ترتيب، اسرائيل صحنه سياسی فلسطين را برای حماس باز کرد
آن دوره، سازمان سيا در جهت سياست های عمومی آمريکا، به 

در افغانستان » القاعده«رشد و تسليح گروه های اسالمی از جمله 
جزئيات اين ماجرا در کتاب . برای جنگ با شوروی، کمک می کرد

، به ترجمه آقای فريدون »رابرت دريفوس«شته نو» بازی شيطان«
  .گيالنی تشريح شده است
 ايران، 1979حتی پس از وقوع انقالب سال : در اين کتاب می خوانيم

اياالت متحده و هم پيمانانش نتوانستند درس بگيرند که اسالميسم پديده 
اياالت متحده ميلياردها دالر صرف . ای خطرناک و غيرقابل کنترل است

يت از جهاد اسالمی در افغانستان کرد که از طرف اخوان المسلمين و حما
حتی زمانی که اسرائيل و اردن به صورت . متحدانش رهبری می شدند

پنهانی به تروريست های اخوان المسلمين در جنگ داخلی سوريه کمک 
کردند، و آن گاه که اسرائيل گسترش اسالميسم در ميان فلسطينی ها را 

جدی قرار داد و به تشکيل سازمان حماس کمک کرد، اياالت مورد تشويق 
متحده نه تنها به نقد آن نپرداخت، بلکه آگاهانه اين حمايت ها و کمک ها 

از اين گذشته، محافظه کاران جديد در دهه . را بی خطر ارزيابی کرد
هشتاد، برای معامالت پنهانی با آيت اهللا خمينی، با بيل کيسی مدير سی آی 

  .استان شدندا همد
آنتونی کوردسمان، يکی از متخصصين نظامی دست راستی غرب نيز گفته 

اسرائيل مستقيما به حماس کمک کرد زيرا می خواست در مقابل «: است
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» .يک جريان ديگر را بوجود آورد) ساف(سازمان آزاديبخش فلسطين 
 اسرائيل، با استفاده از«:  يکی از مقامات سابق سازمان سيا می گويد

يک بديل مذهبی می خواست رقيبی برای ساف ساخته، در آن انشعاب 
 Hamas("» .بيندازد و موجب رقيق شدن خصلت سکوالر ساف شود

history tied to Israel", UPI, 18 June 2002( 
  

  اشک تمساح ريختن سران حکومت اسالمی به مردم فلسطين
ين اشک در چنين شرايطی، سران حکومت اسالمی، برای مردم فلسط

» خودی«اکنون رياکاری سران اين حکومت، حتا برای . تمساح می ريزند
حمايت و پشتيبانی حکومت اسالمی ايران، . هايشان نيز آشکار شده است

نه از مردم رنج ديده فلسطين، بلکه از گروه های تروريستی اسالمی نظير 
 بنابراين، در عين حالی که جنايات و به ويژه عمليات. حماس است

تروريستی حماس را بايد صريحا محکوم کرد در عين حال بايد همواره به 
دفاع از حق و حقوق سياسی، اجتماعی و انسانی مردم فلسطين تاکيد 

  . نمود
ای، رهبر حکومت اسالمی ايران، رسما اقرار کرده است که  علی خامنه 

ای، رهبر جمهوری  آيت اهللا خامنه » .دست ايران در غزه بسته است«
، در واکنش به تحصن 2009 ژانويه 8پنج شنبه  اسالمی ايران، روز

 ها و اماکن ديگر که خواستار  برخی از دانشجويان بسيجی در فرودگاه
اين زمينه با محدوديت مواجه  اعزام به غزه شده بودند، گفت که ايران در

  . است
   نوار غزه، در دانشجويان بسيجی پس از حمله اسرائيل بهده ها تن از 

در فرودگاه مهرآباد تهران، دست به تحصن زده  چند فرودگاه و از جمله
 های لشکری و کشوری  بودند، که پس از درخواست چند تن از مقام

. بعد از شش روز، در پانزدهم دی ماه، به تحصن خود پايان دادند ايران
اسالمی، در اوضاع حاض بين المللی و منطقه ای عمال بنابراين، حکومت 

اما سران حکومت اسالمی، از . تمی تواند به حماس در غزه کمک برساند
اين وضعيت، در جهت سرکوب جنبش کارگری، جنبش دانشجويی و 

  . جننبش زنان ايران و تشديد سانسور و اخنتاق بهره برداری می کنند
ديپلماتيک سران حکومت اسالمی، عمال از سوی ديگر، اقدامات غيرموثر 

به ديدارهای سعيد جليلی، دبير شورای امنيت ملی و علی الريجانی، رييس 
مجلس شورای اسالمی، با مسئوالن حماس و حزب اهللا در سوريه و 

  . لبنان، محدود بوده است
هم چنان که حساب کارگران، زنان، دانشجويان و مردم تحت ستم ايران، 

ين حکومت اسالمی جداست، به همين شکل نيز حساب حسابشان از ا
کارگران و مردم محروم و تحت ستم فلسطين را نيز بايد از گروه حماس 

  .جدا دانست
در هر صورت شکی نيست که کارگران و مردم آزاده ايران، مستقل از 
حکومت اسالمی، از حق و حقوق انسانی و اجتماعی و سياسی مردم 

جازه ندهند گرايشات تاسيوناليستی و ارتجاعی فلسطين حمايت کنند و ا
مذهبی، اين گرايشات مرتجع و عقب مانده بورژوازی همبستگی مردم 

 .ايران آزادی خواه ايران با مردم ستم ديده فلسطين را خدشه دار کنند
 
  

سران حکومت اسرائيل و حاميان آن ها جنايت کاران جنگی محسوب می 
  شوند

مت اسرائيل در طول پنج دهه اخير بر عليه همه جناياتی که سران حکو
بشريت و به ويژه مردم حق طلب فلسطين مرتکب شده اند براساس 
قوانين بين المللی، جنايت کاران جنگی محسوب می شوند که بايد در 

  .دادگاهی عاالنه مورد محاکمه قرار گيرند
اره ناوی پيلی، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درببرای مثال، 

عملکرد اخير سربازان اسرائيلی گفته است که اقدام آن ها تمام ويژگی 
  . های جنايات جنگی را دارد

خانم پيلی، در گفتگو با بی بی سی درباره گزارش روز پنج شنبه کميته 
بين المللی صليب سرخ ابراز نگرانی کرد که در آن نوشته بود ارتش 

آمبوالنس به منطقه زيتون اسرائيل به مدت جهار روز مانع از ورود 
 . شدند

صليب سرخ در آن جا چند نفر را پيدا کرد که از بمباران ها جان سالم به 
در ميان آن ها چهار کودک را در کنار جسد مادرشان پيدا . در برده بودند

 . کرد
خانم لوی، گفت که اسرائيل موظف است از مجروحين حفاظت کند و آن ها 

او خواستار تحقيقاتی مستقل درباره موارد . ندرا به جايی امن هدايت ک
 . نقض قوانين بين المللی در ارتباط با بحران غزه شده است

خانم پيلی که در جلسه ای اضطراری در سازمان ملل سخن می گفت از 
اسرائيل خواست تا به سازمان های امدادرسان اجازه کامل ورود به نوار 

 .  بين ساکنان آن بدهدغزه برای توزيع کمک های بشردوستانه
به گزارش شاهدان بيش از صد نفر فلسطينی توسط سربازان اسرائيلی به 

روز بعد . داخل ساختمانی هدايت شدند و به آن ها گفتند که همان جا بمانند
 . آن ساختمان به کرات زير آتش توپ و تانک قرار گرفت

سرائيل تعهدات پيش تر کميته بين المللی صليب سرخ اعالم کرده بود که ا
بين المللی در قبال مجروحان را زير پا گذاشته و اجازه نداده آن ها برای 

 . مراقبت های پزشکی مستقل از غزه خارج شوند
کميته بين المللی صليب سرخ گفت که در يک مورد که ارتش اسرائيل 
باالخره بعد از چهار روز به اعضای اين گروه اجازه داد وارد نوار غزه 

 از جمله -آن ها جسد دوازده نفر و هم چنين شماری نجات يافته شود، 
کميته بين .  را پيدا کردند که در وضعيت بد روحی قرار داشتند-کودکان 

المللی صليب سرخ که به طور سنتی نهادی بی طرف است مشاهدات گروه 
 . پزشکی در شهر غزه را تکان دهنده توصيف کرده است

اسرائيل و هم چنين دولت های حامی آن، و بدين ترتيب، سران حکومت 
در راس همه جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا و کاندوليزا رايس، 
وزير امور خارجه دولت وی، بر اساس قوانين بين المللی و به ويژه 
قوانين سازمان ملل متحد، جنايت کاران جنگی محسوب می شوند و به 

ماتيک مردم فلسطين، مورد دليل جنايت عليه بشريت و حامی کشتار سيست
نخستين اقدام اين است که سازمان ملل، . محاکمه بين المللی قرار گيرند

اسرائيل را به عنوان يک عضو خود که بيش از پنج دهه است نسل کشی 
می کند و قطعنامه های اين سازمان را هيچ می شمارد، از اين سازمان 

  . اخراج کند
 که به ويژه در دو دهه اخير به ابزاری اما چنين انتظاری از سازمان ملل

در دست دولت امريکا و متحدانش برای سازمان دهی لشکرکشی به 
کشورهای ديگر و تحريم اقتصادی تبديل شده است انتظار بيهوده ای 

  . است
  

های ديپلماتيک تاکنونی برای  رسد که تالش  به اين ترتيب، به نظر می
چرا که برخی دولت . است ثمر بوده  توقف جنگ اسرائيل در نوار غزه بی 

های غربی و در راس همه دولت آمريکا همانند گذشته در اين جنگ 
خونين اخير نيز پشتيبان حکومت اسرائيل هستند و دولت های منطقه 
عربی نيز بی خاصيت تر از آن هستند که به اقدامی جدی دست بزنند و 

  . شوند) ايکوت اقتصادینه ب(مثال دست اندرکار بايکوت سياسی اسرائيل 
 کيلومتر است و يک و نيم ميليون جمعيت 45 کيلومتر در 10نوار غزه 

کودکان . اين باريکه، به لحاظ جمعيت متراکم ترين نقطه جهان است. دارد
 هزار نفر از جمعيت يک ۴٠٠ . نيمی از جمعيت آن را تشکيل می دهند

  .کنند دگی می  هزار نفری نوار غزه در شهر غزه زن۵٠٠ميليون و 
حکومت اشغالگر و نژادپرست اسرائيل، با وجود همه اعتراضات بين 
المللی و تصويب قطعنامه جديد رد سازمان ملل، هم چنان به حمالت 

بيمارستان ها، مدارس، . وحشيانه خود عليه مردم غزه ادامه می دهد
. را پی در پی بمياران می کند... منازل مسکونی، منابع آب و برق و

سربازان تا دندان مسلح وارد منازل مردم می شوند و آن ها را به گلوله 
بنابراين، جنگی که نيروی هوايی، زمينی و دريايی اسرائيل . می بندند

عليه مردم فلسطين در ابعاد گسترده و وحشيانه ای جريان دارد،جنگ بين 
دو حکومت متخاصم نيست، بلکه جنگ يک حکومت مجهز و مسلح به 

ه ترين سالح های کشتار جمعی و ارتش منظم، بر عليه مردم بی پيشرفت
برای . دفاع و بی گناه کشوری که از پنج دهه پيش ان را اشغال کرده است

هيج فرد انسان دوست و طرفدار صلح و آرامش و برابری انسان ها، 
پذيرفتنی نيست که پرتاب چند موشک توسط گروه اسالمی و ارتجاعی 

اين يک قتل . ی قتل عام يک و نيم ميليون نفر باشدحماس، توجيهی برا
عام است که عامالن و حاميان آن براساس قوانين شناخته شده بين 
المللی، بايد به عنوان جنايت کاران جنگی در يک دادگاه عادالنه محاکمه 

  . شوند
هر چند که امروز به دليل اعتراضات بين المللی بر عليه جنگ 

ه مردم فلسطين، يک افکار عمومی قوی حکومت اسرائيل بر علي
عليه حکومت اسرائيل شکل گرفته است اما دولت ها به ويژه دولت 
های غربی و در راس همه دولت آمريکا به اين افکار عممی اهميتی 

چرا که متاسفانه هنوز کارگران جهان به عنوان يک . نمی دهند
حل زيست و طبقه آگاه و متحد و متشکل پا به جلو نگذاشته و در م

زندگی خود، در کارخانه ها، فرودگاه ها، بنادر و خيابان ها دست به 
) نه اقتصادی(اعتراض و اعتصاب نزده و خواهان بايکوت سياسی 

اگر چنين واقعه ای روی دهد بی شک دولت های . اسرائيل نشده اند



 14

غربی و در راس همه دولت آمريکا جرات نمی کند مستقيم و 
يت و پشتيبانی از حکومت اشغالگر اسرائيل غيرمستقيم به حما

برخيزد و جامعه جهانی را وادار سازند نظاره گر قتل عام مردم 
واقعا اگر کارگران و مردم آزادی خواه آمريکا، دست . فلسطين شوند

به اعتصاب بزنند قطعا کاخ سفيد را به عقب نشينی وادار خواهند 
ئيل عليه مردم کرد و نقش مستقيمی در قطع جنگ حکومت اسرا

فلسطين و خروج همه نيروهای اشغالگر اسرائيلی از سرزمين های 
  . فلسطينی ايفاء خواهند کرد

شکی نيست که حکومت اسرائيل، بدون اجازه سران کاخ سفيد، 
دولت آمريکا در هشت سال . جرات حمله اخير به غزه را نداشت

 سوی گذشته به رياست جمهوری جورج بوش، نه تنها جهان را به
بحران اقتصادی و سياسی سوق داده و براساس آمارهای رسمی 
منتشر شده، دست کم دو ميليون مزدبگير در آمريکا، بی کار شده 
است، بلکه با اشغال کشورهای افغانستان و عراق و تهديد 
کشورهای ديگر، در آخرين روزهای رياست جمهوری اش نيز به 

ت تا بمب های بی وقفه حکومت اسرائيل چراغ سبز نشان داده اس
  . خود را بر روی مردم فلسطين بريزد

جنگ وحشيانه حکومت اسرائيل عليه مردم فلسطين، سابقه ای بيش 
بنابراين، کسانی که به دليل پرتاپ چند موشک . از پنج دهه دارد

توسط گروه ارتجاعی حماس به درون مرزهای اسرائيل، نگران 
ن جنگ تمام عيار حکومت حکومت اسرائيل می شوند و صريحا اي

اسرائيل عليه مردم فلسطين را محکوم نمی کنند، عمال طرفدار 
برخی از . هستند... سياست های دولت های آمريکا و اسرائيل و 

اين ها، به هرگونه توجيه و سفسطه سياسی متوسل می شوند تا آدم 
در اين ميان، . کشی های حکومت اسرائيل را توجيه کنند

های ايرانی، در مورد اين جنايات يا سکوت کرده اند و ناسيوناليست 
  .يا اعمال وحشيانه حکومت اسرائيل را بی شرمانه توجيه می کنند

مسلما، حق طبيعی مردم رنج ديده و ستم ديده فلسطين است که 
مستقيما سرنوشت شان به دست خويش رقم بزنند و دولت دل خواه 

يد بر حکومت اسرائيل اين حق را با. مستقل را به وجود آورند
در اين راستا همبستگی کارگران و مردم آزاده جهان با . تحميل کرد

از اين . کارگران و مردم فلسطين، نقش مهم و تعيين کننده ای دارد
 .رو، بايد از هر طريق ممکن اين همبستگی را تقويت کرد

  2009 دوازدهم ژانويه - 1387بيست و سوم دی 

…………………………………... 

 

   : هبقي

 !جنسِ  کار
 درصد، 90مدارس ابتدايی . درصد زنانه است95

درصد ترکيب 60درصد و دبير دبيرستان تا ميزان 75دبيرراهنمايی
درصد و در سطح 40اين ترکيب در سطح استاديادها به . زنانه دارند

  .درصد می رسد13استادان دانشگاه و پروفسورها به 
  اختالف دست مزد، چه ربطی به عشق دارد؟

هيچ گاه در رابطه با کارهايی که زنان واقعا در جامعه عهده دار آن 
درحالی که کارهای مردانه دقيقا . هستند، آمارگيری به عمل نمی آيد

از کليه رشته های کاریِ مردانه با . تحقيق و آمارگيری می شود
جزئيات کامل و جداگانه و بطور مشخص آمار وجود دارد، اما 

نان شاغل آن هستند، مثال کار نگاه داری کارهايی که غالبا ز
کودکان، شغل مانکنی، فاحشگی و هم چنين کار در آژانس های 

مشاغلی که با اشخاص سروکار "مسافری، همه زير يک تيتر، 
قرار گرفته و برای مثال با شغل مردانه آتش نشانی مقايسه " دارند

االن و تميزکاری، کمک به کاِر خانه، نگاه داری کهن س. می شود
کارهايی از اين قبيل که اغلب به طور سياه و غيرقانونی و عموما 
از جانب زنان انجام می شوند، چاه عميقی هستند که حتی کار 

  .تحقيقی و تحليلی نيز در رابطه با آن ها امکان پذير نيست
وقتی به کارهايی که غالبا زنان شاغل آن ها هستند، دقت می شود، 

اغلب اين مشاغل، کارهايی . می گردديک وجه مشترک نتيجه 
برای . هستند که زنان آنها را در خانه بدون کارمزد انجام می دهند

مثال وقتی به مشاغلی از قبيل نگاه داری از کهن ساالن، کودکان، 
پرستاری، تميزکاری، گارسونی و حتی فاحشگی می نگريم، با اولين 

 و بطور خصوصی نگاه می توانيم کارهای مشابه را در سطح خانه
و رايگان تشخيص دهيم و البته تشابه مشاغلی مانند سکرتری، 
کمک به دندان پزشک، آرايش گری، فروشندگی و مددکاری را با 
کارهای مشابه در سطح خانه، می بايست با دقت بيشتری شناسايی 

  .کرد
يک تعريف و تشريح اختصاصی از خصوصيات و ويژگی های زن 

  :در جامعه اين است
ن، انسانی که نيازهای يک شخص ديگر را از آنِ  خود می بيند، ز

 مواظب 
است تا ديگری سير و راضی باشد و روحيه خوبی به دست آورد، 
مشکالت ريز و درشت را از جلوی پای ديگران بردارد و کمک کند 

 رئيس به راحتی به وظائف مهمی که دارد، برسد، بدون -تا مرد
ند تا کارها به بهترين نحو به چرخش هياهو و خودنمائی، تالش ک

. تعلق دارد" زنانه"تمام اين خصوصيات به کارآکتر  خود ادامه دهد
کليشه ای که در همه . خصوصياتی که اجتماع از زنان انتظار دارد

زنان، چنين وظائفی را به طور غريزی انجام می . جا ثابت است
  . شددهند، بدون اين که زحمت زيادی برای شان داشته با

چنين کليشه ای اما در بازار کار اثر خود را گذاشته و نتايج خود را 
چرا . سئوال جالبی در اين رابطه طرح می شود. به بار آورده است

برای کارهايی که زنان به طور روزمره در خانه و در محيط خود به 
  طور رايگان انجام می دهند، دست مزد باال پرداخته شود؟

 با پرستاری و مراقبت از کودکان، کهن ساالن درصد نيرويی که71
 درصد کمک پرستاران، 83. و يا بيماران ارتباط دارند، زنان هستند

 درصد آنانی که در خانه ها به شغل مراقبت و مواظبت و 99
درصد پرستاران تحصيل کرده، 86پرستاری مشغولند و هم چنين 

  . زنان هستند
اری آفريده شده و برای به زن، برای نگاه داری، مواظبت و پرست

پرنسيپ مردانه . انجام رساندن چنين وظيفه آسمانی تشويق می شود
، در مقابل وظائفی که به زنان تعلق دارد، "پول در مقابل خدمت"

اين، . ظاهرا امری تحقيرآميز، توهين آور و کثيف شمرده می شود
  .کليشه ای ست که در جامعه حاکم است

به حساب نمی آيد، اگر " کار" عهده دارد،  مادر به-وظائفی که زن
چنين می بود، توهينی بزرگ نسبت به ارزش کار مادر محسوب می 

  . شد
 !نمی کند، بلکه دوست دارد و عشق می ورزد" کار"مامان 

  2009ژانويه 

.............................................  
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 در مورد جنگ دولت اسرائيل
  عليه خلق فلسطين

 در بارهء ِآشت و درو
 سخنرانى معاون فرمانده شورشى مارآوس

٢٠٠٩ ژانويهء ۴در بخش صبحگاهى   
  ترجمهء بهرام قديمى                                  

خواهم بگويم ربطى به موضوع اصلى اين ميزگرد  شايد آنچه مى
  . نداشته باشد، شايد هم داشته باشد

گفتيم،  ما از خشونت سخن ميدو روز پيش، در همان زمانى آه 
آوندوليزا رايِس توصيف ناپذير، آارگزار دولت آمريكاى شمالى 

هاست به علت  گذرد، تقصير فلسطيني اعالم آرد آه آنچه در غزه مي
  . طلبشان طبيعت خشونت

اى آه جهان را  هاى زير زميني ممكن است جغرافياى رودخانه
  . نوازند  ترانهء را مينوردند عوض شود، ولى همه، آهنِگ يك درمي

نه خيلى دور از اينجا، در محلى به نام غزه، در فلسطين، در خاور 
ها، ارتشى تا دندان مسلح، ارتش دولت  ميانه، در همين نزديكي

  .آند اسرائيل، دارد در مرگ و ويرانگرى پيشروى مي
هاى يك جنگ نظامى  هائى آه اين ارتش تا آنون برداشته، گام گام

ابتدا يك بمباران شديد و سنگين براى :  قصد تسخير استآالسيك به
جزوات آموزشى نظامى در اين (نظامى , حساس,ويران آردن مراآز 

, نرم آردن,، و براى )برند موارد چنين اصطالحاتى را به آار مي
دنياى ,هرآنچه توسط : دژهاى مقاومت؛ بعد آنترل آهنين اطالعات

شود، بايد  ت، شنيده و ديده مى، يعنى خارج از صحنهء عمليا,خارج
هاى نظامى منطبق شود؛ بعد توپخانه عليه توپخانهء دشمن  با نورم
گشايد تا از پيشروى نيروها به سوى مواضع جديد حمايت  آتش مي

آند؛ بعد محاصره و حكومت نظامى براى تضعيف نيروهاى آمكى 
دشمن؛ بعد يورش براى تصرف مواضع و نابود آردن دشمن، بعد 

  . احتمالى, هاى مقاومت اآسازِى هستهپ,
جزوهء مدرن آموزش جنگ با برخى تغييرات و اضافات، همچنان 

  .شود گام به گام توسط نيروهاى اشغالگر به آار گرفته مي
ما البته از اين چيزها زياد بلد نيستيم، و مسلمًا متخصصينى در 

ين وجود دارند، اما از ا, آشمكش خاور ميانه,مورد به اصطالح 
  : گوشهء دنيا هم چيزى براى گفتن داريم

ويران شده , حساس,هاى خبرى، نقاط  هاى آژانس بر اساس عكس
ها و  اند، آلبه هاى مسكوني توسط هواپيماهاى دولت اسرائيل، خانه

ها نه هيچ پناگاهى  ما در ميان ويرانه. هاى غيرنظامى ساختمان
بنا بر اين . توپ توپخانهديديم، نه هيچ پادگان، يا فرودگاه نظامى، يا 

هاى هواپيماها  ما ــ نادانيمان را ببخشيد ــ فكر مى آنيم آه يا توپخانه
, حساس,گيرى شان بد است، و يا در غزه چنين نقاط نظامى  نشانه

  . وجود ندارد
آنيم آه در اين  ما افتخار شناختن فلسطين را نداشتيم، ولى فرض مي

ردم زندگى ميكنند، مردان، زنان، ها و ساختمانها م ها، آلبه خانه
  . آودآان و سالمندان، و نه سربازان

  . دِژمقاومتى هم نديديم، تنها ويرانه ديديم
آرى ديديم، آوشش تا به حال بى ثمرى براى برقرارى محاصرهء 
خبرى را ديديم، و ديديم دولتهاى مختلف را آه شك دارند خود را به 

ق آنند؛ و يك سازمان ملل را، بى خبرى بزنند و يا اشغال را تشوي
هاى  آرى سازمانى آه از مدتها پيش بى عرضه است و فقط بولتن

  . آند مطبوعاتى ولرم صادر مى
حاال به سرمان زد آه شايد براى دولت اسرائيل اين . ولى صبر آنيد

اند، و به همين  مردان، زنان، آودآان و سالمندان سربازان دشمن
هائى آه در آن سكونت دارند  ساختمانها، و  ها، خانه سبب آلبه

  .هائى هستند آه بايد ويران آرد پادگان
هائى آه سحرگاه امروز بر سر غزه  بنا بر اين حتمًا آتش توپخانه

فرو ريختند، و پيشرفت سواره نظام ارتش اسرائيل براى حفظ 
  .اسرائيل از اين مردان، زنان، آودآان و سالمندان بود

خواهند توسط محاصره و حكومت  هم آه ميو نيروهاى آمكى دشمن 
ها را تضعيف آنند، چيز ديگرى نيست مگر ساآنين  نظامِى غزه آن
پس از . و هدف اين يورش نابودى همين ساآنين است. فلسطينى آن

اين يورش نيز آه پيش بينى ميشود خونين خواهد بود، هر مرد، 
ود، بعدًا زن، آودك و يا سالمندى آه مخفى شده، موفق به فرار ش

تا پاآسازى آامل گردد و فرمانده نظامى عمليات , شود شكار مي,
  .,مأموريت انجام شد,بتواند به باالئِى خود گزارش آند 

گوئيم، اين مورد، يا چيز،   بازهم نادانى ما را ببخشيد، شايد آنچه مي
و شايد ما به عنوان بومى و جنگجو، . بسته به شرايط، پيش نيايد

ه ما جنايتى را آه دارد انجام ميشود رد يا محكوم آنيم، به جاى آن آ
بحث آنيم و موضع , تيسم آنتى سمى,و يا , صهيونيسم,بايد در مورد 

  . هاى حماس فرو ريختند يا نه بگيريم، و يا در اين مورد آه اول بمب
شايد انديشهء ما بسيار ساده است، و به اندازهء آافى داراى داده 

 روشنهاى به حد آافى مهم براى تحليل نيستيم، ها، جزئيات و سايه
اى در غزه  اما از نظر ما، زنان و مردان زاپاتيست، يك ارتش حرفه

  .رساند دارد يك جمعيت بى دفاع را به قتل مي
  چه آسى آه در چپ و در پائين است مى تواند سكوتش را حفظ آند؟ 

 بمبى را خورد؟ آيا فرياد ما جلوى آيا گفتن چيزى به درد آسى مي
  دهد؟  مان زندگى هيچ آودك فلسطينى را نجات مي گيرد؟ آيا آالم مي

ما فكر مى آنيم آه آرى، شايد نه جلوى بمبى را بگيريم، و نه 
 ۵/۵۶آالممان به سپرى بدل شود تا جلوى اين گلولهء آاليبر 

بر , صنايع نظامى اسرائيل,IMI ميليمترى، آه حروف ٩ميليمترى يا 
اى  را آه مى رود تا به سينهء دختربچه و يا پسربچهته آن حك شده 

هاى ديگرى در  بنشيند را بگيرد، ولى شايد آالم ما بتواند با آالم
مكزيك و جهان وحدت آند، و شايد ابتدا به پچ پچ بدل شود، بعد به 

  . صدائى و بعد به فريادى آه در غزه به گوش برسد
اى ارتش زاپاتيستى ه ما از شما خبر نداريم، ولى ما زاپاتيست

آزاديبخش ملى ميدانيم آه در ترس از ويرانى و مرگ، شنيدن چند 
  . آلمهء آرامش بخش چه اهميتى دارد

نميدانم چگونه برايتان توضيح دهم، اما واقعيت اين است آه آالمى 
آه از دور مى آيد، شايد نتواند جلوى يك بمب را بگيرد، ولى مانند 

خورد و نور باريكى به درون  گ ترك مياين است آه اطاق تاريك مر
  .شود جارى مي

دولت اسرائيل اعالم خواهد . شود بقيه، همان طور آه بايد بشود، مي
آرد آه ضربهء سختى به تروريسم وارد آورده است، از مردم 
خودش وسعت قتل عام را پنهان خواهد آرد، به توليد آنندگان 

حران مقابله آنند و با شود تا با ب سالح، نفس اقتصادى دميده مي
، اين جماعت َنرم و قابل تغيير و هميشه مد ,افكار جمعى جهانى,

  .روز، سرش را برخواهد گرداند تا به سوى ديگرى بنگرد
در عين حال اين طور هم . ولى اين تنها اتفاقى نيست آه خواهد افتاد

اش  خواهد شد آه خلق فلسطين مقاومت آند و زنده بماند و مبارزه
اش داشته  هاى اعماق را براى قضيه ادامه دهد، و سمپاتى انسانرا 
  . باشد

شايد رشد . اى از غزه زنده بماند اى و يا دختر بچه و شايد، پسر بچه
شايد سربازى شود، . آند، و همراه با او شجاعت، غضب، و خشم او

. آنند هائى آه در فلسطين مبارزه مي يا ميليشيائى از يكى از گروه
شايد با بستن . شايد سالحى شليك آند.  اسرائيل نبرد آندشايد در

  . آمربندى از ديناميت خود را به آتش بكشد
و آن گاه، آن باالها، در مورد طبيعت خشونتگراى فلسطينيان 

هائى در محكوميت اين خشونت صادر خواهند  خواهند نوشت و بيانيه
 در خواهد تيسم بحث آرد و بازهم در مورد صهيونيسم يا آنتى سمى

  . گرفت
سى آن دَرَود عاقبت آار هر آ: و آنگاه هيچ آس سؤال نخواهد آرد

ارتش  بزرگساالنو از سوى مردان،زنان، آودآان.آه ِآشت
  معاون فرمانده شورشى مارآوس -زاپاتيستى آزاديبخش ملى

 ٢٠٠٩ژانويهء ۴مكزيك، 

............................................. 
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  نفر45کشته شدن 
  درحمله اسرائيل به

 ! يک مدرسه سازمان ملل در غزه
تيراندازی ارتش اسراييل به مدرسه سازمان ملل در   :لمانراديو آ

 نفر ۴٠٠بيش از .  نفر منجر شد۴۵جبليه، به کشته شدن دستکم 
در پی درگيری خيابانی بين سربازان اسراييلی و جنگجويان حماس، 

 .در ساختمان اين مدرسه پناه گرفته بودند
ان دو  فلسطينی در اثر بمبار۵پيش ازاين نيز، خبرکشته شدن 

وضعيت غزه و مردم آن . مدرسه ديگر سازمان ملل منتشر شده بود
شمار کشتگان فلسطينی از آغاز جنگ تا . شود تر مي هردم بحراني
ارتش اسراييل در ادامه .  نفر رسيده است۶۵٣کنون به 
های اصلی حماس  های خود، وارد خان يونس، از پايگاه پيشروي

. دهد ه خاک اسراييل ادامه ميحماس کماکان به پرتاب موشک ب. شد
. شليک خطای يک تانک اسراييلي، سه کماندوی خودی را کشت

 رزمنده حماس از زمان شروع ١٣٠ارتش اسراييل از کشته شدن 
 00:20    1387 دی 17. جنگ زمينی خبر داده است

...………………………………… 
   حمايت بکنيم يا نکنيم؟  باالخره از مردم فلسطين
  1387 دی 22-شيرين عبادی 

نظر به اهميت حقوق بشر و نيز اهميتی که کانون : مدرسه فمينيستی
مدافعان حقوق بشر ايران برای افشای جريانات ناقض حقوق بشر دارد، 
درست يک روز پيش از بسته شدن اين کانون و با آغاز جنگ غزه ، با 
ا وجود آن که کانون مدافعان در گير برگزاری جشن حقوق بشر بود ، ام

همچنان استوار و مستدل ، بيانيه ای در منع اين جنگ نوشت و عمليات 
نظامی که منجر به از بين رفتن غير نظاميان و تخريب مناطق مسکونی 

  .شده است را محکوم کرد
يک هفته پس از انتشار اين بيانيه عده ای به دفتر و منزل من حمله کردند 

سپس نمای ساختمان . کردند و تابلوی وکالت مرا کندند وزيرپا لگدکوب 
را تخريب کردند و با سر دادن شعارهای بی اساس و متهم کردن من به 

حضور . عدم حمايت از قربانيان اين جنگ ،آشوب و بلوا به راه انداختند
اين گروه مهاجم را که جز خشونت و فاجعه پيامی نداشت با تکيه بر 

و انعکاس . الم کردمحقوق فردی و شهروندی، به افکار عمومی جهان اع
آن در رسانه ها ی داخلی و خارجی برگی بر کارنامه تاريخ ناقضان حقوق 

  .بشر افزود
بهانه مهاجمان برای اين يورش غير قانونی ، سکوت کانون مدافعان و 

  .شخص من در حمايت از مردم فلسطين بود
ها نادرست بودن اين ادعا را شواهد و استنادات بسيار زيادی که اين روز

ازطريق رسانه های داخلی و بين المللی در اختيار مردم قرار گرفت ، ثابت 
از آن تاريخ تا کنون تمامی رسانه های داخلی و بين المللی اشارات . کرد

  .موثری نسبت به اين موضوع داشته اند 
اما آنچه برای من و بی ترديد برای بسياری از مردم پرسش عجيبی را 

 که امروز در مقابل سفارت فلسطين اتفاق افتاده طرح کرده ماجرايی است
  .است 

داستان از اين قرار است که امروز جمع مادران صلح که زنان حامی صلح 
 مقابل سفارت فلسطين در حمايت از 11و برابری هستند، راس ساعت 

زنان و کودکان فلسطين و قربانيان غير نظامی اين جنگ ، اجتماع کردند 
بسيار کوتاه حدودا نيم ساعت ، عده ای خشونت طلب و بعد از مدت زمان .

مهاجم که احتماال همان افراد و يا همفکران همان افراد حمله کننده به 
دفتر و منزل من بودند ؛ به شديد ترين شکل به مادران خود حمله کرده و 

آنها از اسپری . تعدادی از شرکت کنند گان تجمع را مضروب کرده اند 
مرگ بر صلح طلب : ر اين گروه استفاده کرده اند و باشعار فلفل برای آزا

  .و سازشکار، مادران صلح را مورد آزار و خشونت قرار داده اند
حال در اين ميان پرسش اساسی من اين است که واقعا حرف حساب اين 
مهاجمان زنجيره ای چيست؟ آيا باالخره بايد از مردم فلسطين حمايت کنيم 

  ياخير ؟؟

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

 

  گى پيام همبست
 آارگران و تشكالت آارگران در فلسطين به

  پيام همبستگى به آارگران و تشكالت آارگران در فلسطين 
بدينوسيله پيام همبستگى خود با مردم فلسطين و بطور مشخص 
طبقه آارگر فلسطين آه قربانيان اصلى جنگ آنونى عليه غزه 

 در همانطور آه تشكالت آارگرى. هستند را به شما ابراز ميكنيم
فلسطين اعالم آرده اند، اين جنگى است عليه همه آارگران جهان و 

ما شديدا حمالت نظامى دولت اسرائيل عليه مردم . خانواده هاى آنان
غزه و آشتار مردم بيگناه ، آه در تدام جنگ دولت اسرائيل عليه 

ما خواهان آتش بس فورى . مردم فلسطين ميباشد، را محكوم ميكنيم
سرائيل و حماس و نيز پايان دادن به محاصره غزه توسط حكومت ا

  . ميباشيم
بعنوان يك آارزار حمايت از مبارزات و حقوق آارگران در ايران، ما 
مدافع و مروج سرسخت استقالل آامل تشكالت آارگران از همه 
حكومتها و نيروهاى سرمايه دارى ، نه فقط در ايران بلكه در همه 

انى طبقاتى و تعيين سرنوشت طبقه نقاط جهان، و نيز اتحاد جه
ما قويا اعتقاد داريم آه بعنوان طبقه . آارگر بدست خود هستيم

آارگر در خاورميانه و در سراسر جهان، نياز داريم براى ايجاد يك 
همبستگى طبقاتى پر قدرت تالش آنيم، آه اين امر به تحقق تغييرات 

در خدمت منافع اجتماعى پيشرو و مترقى و ايجاد صلح پايدارى آه 
در همبستگى   . طبقه آارگر و مردم محروم باشد يارى خواهد رساند

  با شما، 
 .اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايران-روابط بين المللى

 ٢٠٠٩  ژانويه٧
………………………….………………  

  
 

 
 

 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rgarraheka@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
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 
" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع 
  . نيستند سازمان

  


