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يك 45متاسفانه شناسايي عجوالنه دولت اسرائيل توسط آمريكا منجر به           " د  كر ميكردن سال اغتشاش خونين شد و نابودي آنچه آه ف

شد                           د  ا خواه ا و آمريك .دولت چند حزبي براي ساآنان بومي مسلمان، مسيحي و يهودي؛ و وطن آينده مهاجرين مسالمت جوي اروپ
ي به دولت بديل  ن دولت ت د داد اي جازه نخواهن كرديم ا ند، تصور مي ي بود هاجرين سوسياليستهاي خوب ن م از آنجا آه بسياري از اي

ان در) مذهبي(تئوآراتيك  ا آن بر ب ند توانست در شرايطي برا جا هستند خواه شود و فكر ميكرديم فلسطيني ها آه ساآنان اصلي آن
 . اما اين عمل قابل اعتراض دولت آمريكا، زندگي سياسي و فكري آمريكا را به زهر آميخت. اين سرزمين زندگي آنند

ندگان ات ده ني از مالي پول فراوا ين  اآنون چن ا ت اريخ آمريك يت ديگري در ت چ اقل ه هي ين جهت آ عتراض از ا اما اين عمل قابل ا
ك         ذاري در ي سرمايه گ مادري       "آمريكايي براي  نزده است             " سرزمين  تي آمتر از دو درصد،          . . . به جيب  با 70اقلي سناتور را 

 ." برخورداري از حمايت رسانه هاي گروهي يا خريده و يا مرعوب ساخته اند
نويسنده معروف آمريكايي و فارغ التحصيل آآادمي علوم فيليپ در آمريكا، عضو شوراي مشورتي جان اف Gore Vidalگور ويدال 

  Jewish History, Jewish Religion: Israel Shahak  :، در مقدمه اي بر آتاب 61ـ63آندي 
  

بر سطيني  ه در سرزمين فل ايي است آ قت و واقعيت آن چيزه سيار آوچكي از حقي مده بخش ب آمار و ارقامي آه در نوشته زير آ
خود را. ساآنان آن ميگذرد در اين نوشته از دهها زن حامله اي آه در راه بندانهاي متعدد و در راه رسيدن به بيمارستان بچه هاي 

آه در ده اي  ج ش ور و فل ا شكسته و آ فراد زخمي و دست و پ زاران ا بل ه ها  صد  ند، از  سقط آرده و بعضا خود نيز تلف شده ا
سطين گوشه و آنار اردوگاهها، روستاها و شهرها به زجر آشيدن مشغولند و از ترورهاي بسياري آه بي خبر در گوشه و آنار فل

ماري نيست         مذهبي           . انجام ميگيرد آ وانين  ق ق بر طب ژه                   " خاالخا "آخر  ان و بوي ود آشتار غيريهودي مذهبي يه يني   دستورالعمل د
 . مختار قابل حل است" شعب اهللا"در آن دنيا هم آه برطبق نظريه يهودي . فلسطيني ها الاقل در اين دنيا عقبايي ندارد

تند                         ه. سردمداران دولت اسرائيل در رسانه هاي گروهي جهان اعالم ميدارند آه آنان مبارزان عليه تروريسم هس ند آ مدعي ا نان  آ
ژه               سي ان"آشتار و سرآوب فلسطيني ها همچون مبارزه دولت آمريكا عليه بن الدن است و البته رسانه هاي گروهي غرب و بوي

اما آنچه اين رسانه ها اعالم نميكنند و جبوبانه ميكوشند آن را بر بينندگان و شنوندگان خود مخفي. نيز به اين امر دامن ميزنند      " ان
با بدارند اين است آه برعكس مسئله آمريكا و بن الدن آه جاي بحث خاص خود را دارد، دولت اسرائيل سرزمين فلسطينيها را 

سازمان. زور آشتار به اشغال خود درآورده و در آنجا با زور و قلدري به آشتار و تجاوز در حق ساآنان بومي آن مشغول است                           
ه سرزمينهاي سرائيل را محكوم و از وي خواسته آ جاوز دولت ا ين ت وارد بسياري ا كه در م جا بل جا و دو  ك  ملل متحد نيز نه ي

د            يه آن ها را تخل ژادي. اشغالي فلسطيني  بر تبعيض ن تني  اني مب ه عنوان جري ه صهيونيسم را ب اق آراء نظري به اتف لل  سازمان م
ن. محكوم نموده است    ا و ب ئله آمريك ر ارتش اشغالگر اسرائيل و مس سطين در براب مردم فل ن مقاومت  با اين وضع جاي قياسي بي

 .الدن نيست
واه و اي ترقيخ اده نيروه ه راه افت م ب ا تروريس ارزه ب وان مب ان تحت عن ا در جه ن روزه ه اي ده اي آ راه آنن ات گم يرغم تبليغ عل
دمكرات نبايد مرز بين تروريسم و حق طلبي و مبارزه انسانها را براي استقرار دمكراسي و عدالت اجتماعي مخدوش نمايند و بايد

 . به روشني از دومي در برابر اولي به دفاع برخيزند
 . اطالعات موجود در مقاله زير از سايتهاي فلسطيني مختلف برگرفته شده است

سال. يكسال از مبارزه سرسختانه و شبانه روزي ملت بي دفاع فلسطين عليه سربازان اشغالگر اسرائيلي گذشت                             يك  ين  مدت ا در 
د                    900 شكيل ميدهن سال ت ر هيجده  ان زي ان را نوجوان ه جان. نفر از تظاهرآنندگان به قتل رسيده آه دوم سوم آن ردم ب تظاهرات م

سطيني در صبرا و آودك فل رد و  زاران زن و م تل ه سرائيل، قا ل شارون نخست وزير ا آمده فلسطيني از آنجا شروع شد آه آري
مان روز و روز. براي دهن آجي و اهانت به مردم فلسطين، به بازديدي تحريك آميز از مسجد اقصي دست زد                . . . شتيال و  در ه

تل رسيدند               17بعد از آن      ه ق ه. نفر فلسطيني توسط سربازان اسرائيلي ب مردم همچنان ادام تار و سرآوب  تاآنون آش از آن زمان 
 . يافته و سربازان اسرائيلي پير و جوان، حتي نوزادان را نيز به قتل رسانده اند

اردر ابتداي انتفاضه سرآوب مردم به وسيله گلوله هاي پالستيكي انجام مي                گرفت اما از سپتامبر سال گذشته گلوله هاي سربي به آ
دان آورده F16چندي بعد انواع اسلحه هاي مختلف از توپ و تانك، بمب و نارنجك، موشك و حتي هواپيماهاي                 . گرفته شد به مي نيز 

بران ي مصطفي از ره سرآوبها ابوعل يد و در اوج  يز شروع گرد ترور آادرهاي فلسطيني ن آه  ود  پتامبر ب شد و از همين ماه س
ود ار ب ار خود مشغول آ فتر آ ه و در د وان اصل پذيرفت به عن ك را  جبهه خلق براي آزادي فلسطين آه مبارزه سياسي و دمكراتي
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 . توسط دو موشك آه از هلي آوپتر شليك شد به قتل رسيد
  

 بازداشت   نفر 1000زخمي،  29260
جا مه  مردم را در ه مه  زخمي شدن نزديك به سي هزار نفر يعني يك درصد ملت فلسطين نشاندهنده اين است آه ارتش اسرائيل ه

رار داده است          تار ق هاجم و آش ورد ت آه       . م ل ذآر است  ده و           46قاب ردن و سر آسيب دي ه گ ن مجروحان از ناحي 15درصد از اي
ندگان آه هدف سربازان اسرائيلي آشتن تظاهرآن ن ميرساند  د و اي ته ان قرار گرف درصد اينان از ناحيه سينه مورد اصابت گلوله 

و و. بوده و در اين مطلب جاي هيچ شك و شبهه اي نيست          سيون ژن لي، حقوق بشري، آنوان ن اللم و بايد گفت آه همه مصوبات بي
 . مقررات شناخته شده اين نوع سرآوب با گلوله را محكوم دانسته اند

تاآنون. شيوه ديگري آه سربازان اسرائيلي براي سرآوب مردم بي دفاع فلسطيني به آار ميگيرند آشتن آارآنان آمبوالنسها است                    
ك ات آم ردن عملي ج آ ان فل قرار دادن اين صابت  ورد ا ده و هدف از م له زخمي ش ان توسط گلو يكصد و شصت تن از اين آارآن
ورد ه در م هايي آ ه  كه گلول سرائيلي روشن شود اين سربازان ا ه دنائت  براي اينك رساني به مجروحان فلسطيني بوده است و باز 

شود                                   جر مي بدن منف به  ه پس از ورود  هايي است آ عداد       . آارآنان آمبوالنسها به آار گرفته شده از نوع گلوله  ن مدت ت 93در همي
ان زير                  23در ضمن    . آمبوالنس نيز آسيب ديده و از آار افتاده است            سها جوان ان آمبوالن دگان آارآن بوده 18درصد آسيب دي سال 

 . اند
د            32در جريان اين سرآوبها    ه. فلسطيني يك چشم خود را از دست داده و دو نفر هر دو چشم خود را از دست داده ان ين گلول همچن

ده است          10باران مردم توسط اسرائيلي ها موجب فلج شدن         ين خيل مجروح شدگان              . درصد از مجروحين گردي ان ا 2151در مي
د     18دانش آموز وجود دارد آه يكصد و هفتاد نفر از اينان را نوجوانان زير                 يز مجروح 30و . سال تشكيل ميدهن گار ن ه ن روزنام

 .نفر تظاهرآننده به اسارت گرفته شده آه چهارده نفر اينان را زنان تشكيل ميدهند 925در ضمن . شده اند
  

 تخريب منازل و انهدام باغات و مزارع آشاورزي 
يازد                     آردن انتفاضه دست مي راي متوقف  سلحه. دولت اسرائيل به هرگونه عمل ناشايست و ضدانساني ب نواع ا گرفتن ا ار  به آ از 

ند                         تاهي نميك و هدفش. هاي متعارف و غيرمتعارف، به آارگيري انواع سموم، مواد شيميايي و خالصه هر آنچه آه شدني باشد آو
ن دولت شعب. اين است آه مقاومت ملتي را آه نميخواهد به بردگي تن دهد درهم بشكند             ستي اي شوم و فاشي ين سياست  مه ا در ادا

جك، و                6193اهللا المختار تاآنون تعداد       رار داده. . . دستگاه منزل مسكوني را مورد هدف بمباران هوايي، زميني، انفجار با نارن ق
ندي. است م ب واري، و سقف ني وز داراي حصاري، دي اال هن ه احتم ه آ چهارصد و سي مورد از اين منازل آامال ويران شده و بقي

هاي. هستند با همان اسفناك مورد استفاده مردم بي پناه فلسطين قرار ميگيرند                 ه  سطيني در خان ان فل ها و آودآ بسياري از خانواده 
يز تخريب 300تجاوزات و تخريب شامل    . بدون سقف زندگي ميكنند    مرآز بهداشتي نيز گرديده آه در اين ميان چهار بيمارستان ن

 . سه هتل هم به وسيله هواپيما بمباران شده است. شده است
به تخريب ترده شروع  طور گس ه  سرائيلي ب فات، نيروهاي ا در جريان تهاجم تازه دولت اسرائيل به مناطق تحت سلطه ياسر عر

ساختن مستعمرات. باغات، مزارع و ريشه آن آردن درختان نموده اند         نه  فراهم آوردن زمي ساني،  هدف آنان از اين اعمال ضدان
ست            كا ا ا و آمري ن از اروپ ازه واردي راي ت ازه ب ده               . ت ع ش ورد تخريب واق اجم اخير م ه در ته اي زراعتي آ وع زمينه 3669مجم

عداد     . اصله درخت ثمري بوده است     394642تعداد درختان ريشه آن شده      . آيلومتر مربع است   چاه را 133در همين مدت ت ه  حلق
د                      5771پر آرده و آانالهاي آبياري در اين مناطق را آه           موده ان دم ن نيز منه ند  شته ا طول دا متر  داد   . آيلو راي 442تع ه ب ه آ برآ

ن       . آبياري مورد بهره برداري قرار ميگرفته نيز نابود شده است             ها 2395در تهاجم اخير همچني ندوي عسل و ده پرورش آ محل 
 . مرغ در حال تخم گذاري منجر گرديده است 96356مرآز تربيت ماآيان تخريب شده آه به نابودي 

يده و. دامنه اعمال ضدبشري و تجاوزآارانه اسرائيلي ها به همين جا خاتمه نيافته است                  اي گند ردن آبه سرريز آ با  دولت اسرائيل 
رروي              تر مكعب ب يون م سطيني موجب تخريب و آلودگي                    20متعفن به مقدار چهار ميل عتي فل بع 1620مزرعه زرا متر مر آيلو

آه. زمين گرديده است    شته  بايد در نظر گرفت آه در درون اين زمينها و مزارع دهها خانه و انبار فلزي و پالستيكي نيز وجود دا
 . فلسطيني گرديده است 30اين نوع تخريب و آلوده آردن زمينها منجر به مسموم و آشته شدن . نابود شده است

از طرفي ديگر اسرائيليها مواد سمي و زباله هاي آارخانجات صنعتي خود را در مزارع و آشتزارهاي فلسطينيها مدفون ميكنند و
داد     اآنون تع ده است  300ت ا آشف ش ن آانتينره دد از اي اي. ع دن آبه وده ش تي موجب آل اي زراع واد سمي در زمينه ن م ن اي دف

 . هزار دالر بوده است  573خسارت اجمالي اين زباله ها تاآنون نزديك به . زيرزميني و زمينهاي آشاورزي است
  

 تعطيلي موسسات آموزشي 
ما تهاجمات و سرآوبهاي اخير. به طور آلي موسسات آموزشي فلسطيني از ابتدا با انواع آمبودها و مشكالت روبرو بوده است                        ا

آرده است                     ر  د براب كان. و اشغال سرزمينهاي تحت سلطه دولت خودمختار مشكل را چن موزان ام اران و دانش آ نون آموزگ هم اآ
ند            دا ميكن ه 0مالقات با يكديگر را آمتر پي لم ب موز و مع نش آ تن دا انع از رف به وسيله ارتش اسرائيل م عدد  دانهاي مت وجود راه بن

ند               90000بيش از  . آالس درس ميشود   نده ا براي% 90. دانش آموز از رفتن به سر آالس عاجز ما د  نيز نتوانسته ان اران  آموزگ
 . تدريس سرآالسها حضور يابند

سرائيلي 275مدرسه بسته شده، از طرفي     179به علت وجود حكومت نظامي و منع رفت و آمد       باطي ا آه در خطوط ارت مدرسه 
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ه شده و ن قع چاپ  ه مو اب ب نه آت را  تاده زي تاخير اف به  ات  ل امتحان ن دلي ها قرار دارند دائم در مضيقه و مشكل بوده اند و به همي
اآنون                        . امكانات ديگر درسي فراهم بوده است        ه ت د گفت آ ها باي سرائيلي  ات ا اران 95براي روشن تر نشان دادن جناي مدرسه بمب

 . مدرسه آامال تعطيل و چهار مدرسه تبديل به پادگان نظامي شده است 33شده، 
  

 تخريب اقتصاد فلسطين 
ها. رسيده است% 57نسبت بيكاري در فلسطين هم اآنون به         سرائيلي  ارنگي از طرف ا هاي رنگ ه  هر روز توطئ ين  اضافه بر ا

يژه. عليه همين اقتصاد شكننده فلسطين نيز در حال انجام است          سطيني بو به ورشكستگي آشاندن صنايع فل ها  از جمله اين توطئه 
ه. آارخانه در غرب رود اردن منهدم گرديده است       31آارخانه در غزه و    14. در منطقه غزه است    ن بهان ا اي ها ب سرائيلي  بعضا ا

د                                   قدام ميكنن ا ا نه ه به. آه اين آارخانه ها به توليد قطعات اسلحه ميپردازند و يا به بهانه هاي ديگري، به انفجار و انهدام اين آارخا
ند              ابوديش ميكوش رده و در ن ل نك طين تحم دي را در فلس ه تولي ه موسس ا هرگون رائيلي ه ي اس ور آل وم و. ط ت ش ن سياس اي

 . گرديده است% 80و در بعضي مناطق تا % 50تجاوزآارانه موجب سقوط توليدات تا 
ده است                       ان نمان نه دولت اسرائيل در ام نيز از سياست خرابكارا گاه حضرت. صنعت توريسم  م زاد شهرهاي توريستي بيت الحل

ته و تخريب شده است                         هتل. مسيح، بيت جاال، بيت ساخور، شهرستان خليل، و رام اهللا و غزه مورد بمبارانهاي بسياري قرار گرف
گر در. در غزه تخريب شده است    " سيتي اين " اي اقتصادي دي ه فعاليته ي ب ارتهاي فراوان تخريب اين مراآز توريستي موجب خس

ده است        تي گردي ا و صنايع دس ه ه ژه صاحبان حرف هرها بوي ا. ش تي ت ات توريس ه موسس ا علي ن خرابكاريه ي از اي ارت ناش خس
 . سيصدميليون دالر تخمين زده ميشود

وجود راه بندانها و موانع ارتشي در گوشه. و حمل و نقل نيز از تجاوز ارتش و دولت اسرائيل در امان نمانده است              خدمات پستي 
ده است                          ستي و ساير محموالت ش ار 416950بيش از   . و آنار سرزمينهاي اشغالي مانع ارسال و دريافت به موقع بسته هاي پ دين

همچنين در همين مدت شهروندان تازه وارد اروپايي. اردني در اين مدت به موسسات پستي و حمل و نقل خسارت وارد آمده است                 
 . مورد تجاوز و خرابكاري عليه موسسات پستي انجام داده اند 115و آمريكايي ساآن مستعمرات بيش از 

  
 در زمينه حمل و نقل هوايي 

آرده اه غزه را مسدود  ساخته و فرودگ امال متوقف  ا آن را آ عليرغم وضعيت بسيار ضعيف خطوط هوايي فلسطين، اسرائيلي ه
 . حمل و نقل هوايي از فرودگاه غزه موجب وارد شدن زياني در حدود سه ميليون دالر در سال ميگردد  توقف. اند

نده است                                   :صيد و ماهيگيري   نار نما سرائيل برآ اري دولت ا يز از تجاوز و خرابك ردم فلسطين ن يت اقتصادي م .اين بخش از فعال
اآنون       ست                39ارتش اسرائيل ت وده ا دان نم ه زن ا دستگير و روان اهيگير را در دري ه. م ه هاي واهي منطق با بهان رائيل  دولت اس

ه 2500در منطقه غزه حدودا       . ممنوعه اعالم داشته است     دريايي غزه را آامال     صياد مشغول صيد بوده اند آه نان آوران نزديك ب
ان و باعث  توقف صيد در منطقه    . سي هزار نفر خانواده هاي خود بوده اند         شانده شدن اين قه آ ر و فا به فق اري و  غزه موجب بيك

يده. تاجر ماهي گرديده است 500زيان وارد شدن به  ين تجاوزات وارد گرد مجموعه زيانهايي آه به آل اقتصاد فلسطين به علت ا
 . ميليارد دالر بالغ ميگردد 3/7ميليارد و بنابه برآورد وزارت دارايي فلسطين به  5/4به 

  
 تجاوزات مذهبي 

نوع اعالم داشته است                                   به درون مسجد قدس مم تر از چهل سال را  شته           . دولت اسرائيل ورود نمازگزاران آم يك سال گذ 70در 
يده است            12مسجد و  ع گرد سوزي واق تش  هاي. آليسا نيز مورد تخريب و آ نه  به بها ساها را  سرائيل مساجد و آلي بارها ارتش ا

ه در آن                    سايي را آ رد               45واهي براي مدتي به اشغال درآورده و اخيرا در شهر بيت جاال آلي شغال آ داري ميشد ا م نگه .آودك يتي
ساها،. ارتش اسرائيل مسجد بالل در مدخل بيت المقدس را تبديل به پادگان نظامي آرده است                    ا، آلي شهرها مساجد، تكاي در بيشتر 

ه است         رار گرفت ازه وارد ق ان ت اوز و تخريب يهودي ورد تج يحيان م لمانان و مس اي مس ابر و ضريح ه ازه وارد. مع هروندان ت ش
   .يهودي در شهر خليل مسجد مقام النبي را به اشغال خود درآورده و تعداد بيست نسخه قرآنهاي موجود را به آتش آشيدند

تر از پيش عزم. يك سال از عمر انتفاضه گذشته است       مردم فلسطين عليرغم همه اين جنايتها به مقاومت خود ادامه داده و مصمم 
فراز و. خود را جزم آرده تا رسيدن به استقالل و تشكيل دولت مستقل فلسطين مبارزه را ادامه دهد                  در گذشته اين ملت قهرمان از 

اما آنچه آه اظهرمن الشمس است. نشيب هاي بسيار سختي عبور آرده و اي بسا آه فراز و نشيبهاي ديگري نيز در پيش رو دارد                 
دير است                ل تق سيار قاب اهد آن. پايداري و مقاومت و صبر و شكيبايي عظيم اين ملت است آه ب ما ش آه  ن جهت  ديرتر از اي بل تق قا

 . هستيم آه توطئه و سرآوب نه فقط از جانب دولت اسرائيل بلكه از طرف بسياري سران آشورهاي عربي نيز انجام ميگيرد
آه. به مبارزه عليه نظاميان جنگ طلب اسرائيلي مشغول است     " صلح هم اآنون"در درون اسرائيل نيز جنبش مترقي  يد  ين ام به ا

ه ديگر و ب ار يك د در آن سطيني و اسرائيلي بتوانن ه باشيم و دو ملت فل در آينده نزديك شاهد برقراري صلحي عادالنه در خاورميان
 . گونه اي دمكراتيك زندگي آنند
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