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 اعالميه کميته مرکزی سازمان
!اين جا به خاک رفته هزار آتش جوان   

 اسالمی زبونانه در بحبوحه بمباران غزه و توجه جهانيان جمهوری
به اخبار دهشتناک جنايت صهيونيستها و حرکت گسترده اعتراضی 

 ٢٧ تا ٢٠در فاصله . جنبش ضد جنگ ، خود جنايت تازه ای آفريد
ديماه، بولدوزر های رژيم اسالمی سرمايه به گلستان خاوران يورش 

 و ٦٠رهای قربانيان اعدام های دهه بردند و با تخريب قبرها و يادگا
پاشيدن خاک تازه و کاشتن درخت، اين محل را بطور کلی تغيير 

اوج گرفتن جنبش اعتراضی توده های به جان آمده از .چهره دادند 
گرانی و تبعيض و خفقان و سرکوب ، جمهوری اسالمی را وامی 

  را از دارد تا خاوران اين يادگار مقاومت در مقابل رژيم خودکامه
هرجا .اما خاوران از بين رفتنی نيست . نقشه ايران محو کند 

مقاومتی هست ، خاوران زنده است ، هرجا شورشی عليه بيداد و 
در تظاهرات دانشجويان ، در به . استثمار هست ، خاوران زنده است

سخره گرفتن رئيس مجلس ارتجاع در شيراز ، در شورش خاک 
دگان و محرومان، خاوران زنده است سفيد  و در خشم همه غارت ش

خاوران آتشی است که از اعماق زمين می آيد مهار نشدنی است و .
سفره های رنگين حاکمان فاسد را در ميان هلهله و شادی محرومين 

گذاشتن انسان . خاوران دادخواستی بی انتهاست .خواهد سوزاند 
 دوره است يادآوری  يک. ايرانی بر سر دوراهی عدالت يا ظلم است 

به بازجويان اسالمی سرمايه " نه "خاوران پژواک بی انتهای . 
  .است

در تک . بيهوده می کوشند تا يادشان و خاطره شان را از بين ببرند 
پيام خاوران را .  خاوران زنده است ٥٧تک ما بازماندگان انقالب 

که مقاومت در مقابل رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی و ادامه 
تا رسيدن به جامعه ای سرشار از آزادی و برابری است تا مبارزه 

سازمان ما به عنوان . آخرين لحظه زندگی با خود خواهيم داشت 
بخشی از جنبش سوسياليستی ايران بهای بسيار گزافی در مبارزه با 

در کنار دهها کادر و فعال سازمان، . جمهوری اسالمی پرداخته است
شکيالت ما نيز که بين اين سال ها  تن از اعضای کميته مرکزی ت٩

اعدام ، تير باران  و يا در زير شکنجه جان باختند، در خاوران به 
رفيق عليرضا شکوهی ، سمبل مقاومت  .  خاک سپرده شده اند 

انقالبی در دو رژيم شاه وخمينی و دبير اول کميته مرکزی سازمان 
 عليرغم رفيق قهرمانی که.در اين محل به خاک سپرده شده است 

تمام شکنجه ها اسرار جنبش را حفظ کرد و داغ حتی يک کلمه را 
از اينرو دفاع از گلزار . بر دل جالدان و شکنجه گران به جا گذاشت 

خاوران و جلوگيری از اقدامات تخريبی جمهوری اسالمی ، وظيفه 
ما عهد می کنيم . تک تک انسانهای آزاديخواه و برابری طلب است 

و ايستادگی انقالبی اين مبارزين سرفراز را برافراشته پرچم مقاومت 
 .نگه داريم  

 برافراشته باد پرچم مقاومت خاوران
 سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران
 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم

)راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   
٢٠٠٩ ژانويه ٢٠ – ١٣٨٧ بهمن ١  

…………………………………… 

 

 

  !و سکوت وحشت آور" هدفمند"دستبرد 
در شرايطی که گرانی طاقت فرسا کمر قشر کم درآمد جامعه را *

شکسته است و درآمدها حتی کفاف ابتدايی ترين هزينه های زندگی 
رها سازی قيمت ها همراه با حذف افزايش , را هم نمی دهد

 و حقوق به سفره های خالی مزد" هدفمند"دستبرد , دستمزدها
  .... بگيران کشور و اقشار فقير و تهيدست است

کليه بحث هايی که در چند ماه اخير و بويژه پس از :روشنگری
مطرح شدن طرح شوک تراپی در عرصه مطبوعات و رسانه ها و يا 

در يک عنصر , از زبان سخنگويان رژيم و جناح هايش مطرح شده
يمت های حامل رها سازی قيمت ها و رساندن ق: مشترک هستند

های انرژی و نيز خدمات اساسی نظير آب مصرفی به قيمت های 
عمده اختالفات و مشاجرات بر سر اين است که آيا اين افزايش . آزاد

يا يک مرحله اي؟ با پرداخت , قيمت ها چند مرحله ای صورت بگيرد
نقدی بخشی از يارانه های محذوف همراه شود يا پرداخت جنسي؟ 

زمان پرداخت پيش از ,  و در صورت پرداخت نقدیيا هيچ کدام؟
 شروع طرح باشد يا پس از آن؟ و حجم پرداخت به چه ميزان باشد؟

اگر در کنار افتضاحاتی , تصويب کليات اين طرح از سوی مجلس
چون کنار گذاشتن طرح استيضاح وزير کشاورزی که آشکارا به 

دی از قانون طرفداران استيضاح تحميل شد و يا پذيرش تغيير موا
نامه داخلی مجلس که حق مجلس و اصوال صالحيت آن را در  آيين

مجلس , تحقيق و تفحص از نهادهای وابسته به شورای نگهبان
تحقيق و تفحص در امور "مجمع تشخيص مصلحت و حتی , خبرگان

, از آن گرفت" های در جريان مراجع قضايی ماهيتا قضايی و پرونده
مخالف خوانی های موجود در کميسيون نشان می دهد که عليرغم 

های مختلف آن در رابطه با طرح شوک تراپی و ابراز نگرانی های 
دائمی در باره عواقب اجرای اين طرح از سوی برخی از نمايندگان 

اراده ای ديگر و قوی تر از پشت صحنه سرنوشت اجرايی , مجلس
دستگاه شدن يا نشدن آن را تعيين می کند و اين اراده که همان 

واليی است که حق نظارت مجلس از نهادهای تابعه خويش را به 
دست مجلس از آن سلب کرده بر لزوم اجرای طرح شوک تراپی و 

نهايت اين است که مجلس تبصره . رها سازی قيمت ها تاکيد دارد
هايی بر اين طرح وارد سازد يا در حوزه اجرايی آن را رقيق تر و 

 . در حد محدودی به درازا بکشاندشل تر کند و يا زمان را 
تازه سرنوشت بسياری از ابهامات و پرسش های بی پاسخ اين 
طرح و چند و چون اجرايی آن نيز پيش از اين که اسير گيرودار 
رفت و برگشت و حک و اصالح و تبصره گذاری های مجلس يا 

به تفسير , فرايند بروکراسی مزمن دولتی در حوزه اجرائيات باشد
 معطوف به اجرای اين طرح مخرب از تراکم نيروی مخالفت با اراده

عوارض وخيم آن در ميان دهک های پائينی جامعه مشروط است و 
از آنجا که وضع مخالفت ها و قدرت تخريبی آنها در کشوری که 
فقدان نهادهای قوام يافته مستقل مدنی يک واقعيت است از مدل 

اين احتمال , روی نمی کندشناخته شده و زه کشی شده و شفافی پي
بعيد نيست که در مواردی مجريان طرح حتی بخواهند با چراغ نور 

چنانکه کارگروه دولتی طراح شوک تراپی پيش از , پائين حرکت کنند
اين بر اجرای خزنده و سه مرحله ای آزادسازی قيمت های حامل 
های مختلف انرژی و رساندن آن به قيمت آزاد پايه خليج فارس 

 .کيد کرده استتا
مساله افزايش , اين ميان چيزی که بکلی مورد غفلت واقع شده

به عبارت . حداقل دستمزدهاست که به طور رسمی حذف شده است
, ديگر از يک سو می خواهند قيمت ها را به سطح جهانی برسانند

رژيم حاضر نيست به . اما از سوی ديگر دستمزدها را افزايش ندهند
بخش عمده مزد , د که بدون افزايش دستمزدهااين پرسش پاسخ ده

و حقوق بگيران کشور از چه راهی بايد هزينه های جديد ناشی از 
افزايش قيمت های حامل های انرژی را پرداخت کنند؟ در شرايطی 
که گرانی طاقت فرسا کمر قشر کم درآمد جامعه را شکسته است و 

, ی را هم نمی دهددرآمدها حتی کفاف ابتدايی ترين هزينه های زندگ
دستبرد , رها سازی قيمت ها همراه با حذف افزايش دستمزدها

به سفره های خالی مزد و حقوق بگيران کشور و اقشار " هدفمند"
 . فقير و تهيدست است

تشکل شبه کارگری وابسته به , عليرضا محجوب از خانه کارگر
   دی خود در مجلس معادل رقمی24رژيم در سخنان روز سه شنبه 

  20بقيه در صفحه 
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  !يک پرسش و پاسخی بر آن
گروهی از فعالين در بحبوحۀ تهاجم ارتش اسرائيل به نوار غزه، 

 با روشنفکران و اهل قلم با انتشار بيانيه ای, فرهنگی, سياسی
سياست اسرائيل دائر بر جنگ و  پشتيبانی از حقوق مردم فلسطين،

ز دعوت نموده  نموده و از ديگران ني محکوم را در غزهکشتار
چند روز بعد يک رفيق، ضمن . بودند که اين بيانيه را امضاء نمايند

 :امضاء آن بيانيه، سئوالی را با من مطرح نمود 
ولی بهر ر و بهتر . يک پيشنهاد دارم، نميدانم عملی است يا نه" 

است در موضع گيری، کمی هم از برخوردهای حماس گفته شود که 
  .". حمايت از حماس تلقی نشودهحمايت از فلسطينی ها ب

از آنجا که اين سئوال ميتواند برای کسانی ديگر نيز مطرح باشد، لذا 
شايد که . پاسخی را که بدان داده ام، بطور علنی منتشر مينمايم

برای کسانی ديگری نيز که اين سئوال را با حسن نيت مطرح 
 سئوال را کتبًا الاقل رفيقی که اين. مينمايند، پاسخی قانع کننده باشد

مطرح نموده بود، اطالع داده است که توضيحات ارائه شده برای او 
  .قانع کننده بوده است

  
  !با سالم به تو رفيق عزيز

  آگاهانهکمونيستی که. من از حساسيت های انسانی تو آگاهم
 حفظ و حراست حرمت ،درنيافته باشد که در مرکز مارکسيسم

کمونيستی بهرۀ کمی برده است و يا نا انسانی قرار دارد، از اخالق 
تا آنجا که از خودم و تو شناخت . آگاهانه خود را کمونيست ميداند

  .دارم، در اين مورد هم نظر و حساس هستيم
 نوار غزه، از زمين، هوا و دريا در  مردمواقعيت اينست که اکنون

شبانه روز بر سر . محاصره نيروهای مهاجم ارتش اسرائيل هستند
 از اخبار  حتمًا.ندازند امردم مصيبت ديده بمب و خمپاره میاين 

  . مربوطه با خبری
حل همه " بخاطر ميآوری آن بيان معروف را که ميگفت در مقاطعی 

و نتيجه نبرد . معضالت، منوط به حل يک معضل کنکرت است
 ،کنکرت، به پيروزی و يا شکست در مورد همان معضل کنکرت

  .".بستگی دارد
ين است که نبرد غزه، نبرد دو َشر، نبرد ارتش اسرائيل با واقعيت ا

تهاجم بزرگترين قدرت نظامی منطقه ! ارتش حماس نيست
که .  نفر فلسطينی بی دفاع است1650000خاورميانه به 

 سال نيز در 3 سال در اشغال ارتش اسرائيل و 38سرزمينشان 
مردم در اما خوشبختانه، روحيه . محاصره کامل آن ارتش بوده است

واال، در تقابل جنگجويان حماس و . غزه، درهم نشکسته است
نيروهای کماندوئی و مسلح به پيشرفته ترين سالح های ارتش 
اسرائيل، کار حماس و جنگجويانش حداکثر در چند روز به پايان 

  .ميرسيد
 بويژه که صهيونيست ها نشان داده اند از انجام هيچ جنايتی 

داری و از بکار بردن بمب فسفری نيز خحتی. رويگردان نيستند
اين مقاومت و پايداری مردم غزه است که ارتش نيرومند .  ننمودند

 مردم نوار غزه ،لذا در يک طرف.  اسرائيل را ناکارا کرده است
 هواپيما و ،هستند و در طرف ديگر، توپ ، تانک ، توپخانه

داری، همانطور که اطالع !  اسرائيلی تا دندان مسلحسربازهای
، لذا دولت اسرائيل  اند، کفايت نکرده اسرائيلنيروهای ارتش دولت

  .صدها هزار نفر نيروهای ذخيره  را نيز احضار نموده است
سازمان حماس که درابتدا، با کمک های بيدريغ عربستان سعودی و 

موساد اسرائيل رشد کرد، در تداوم " چشمان نيمه بسته " در زير 
که های کمک رسانی به فلسطينی های حياتش و با ايجاد شب

و اکنون برای آنکه بعنوان يک آکتور . مستمند، بسرعت رشد کرد
.  جدی در صحنه سياست خاورميانه پذيرفته شود، تالش مينمايد

همانگونه که حزب اهللا لبنان نيز بطور نسبی، در اين زمينه موفق 
ردم کشتار دسته جمعی م" برکت"ست، حماس نيز اکنون به اشده 

 در حال بدست آوردن موفقيت های نسبی ، اسرائيلغزه توسط ارتش
  مردم غزه، که عملکردحق حيات نه حمايت ما از ،به واقع. است

است که به گسترش نفوذ ..... ا و .ا. اسرائيل، امريکا، جدولت های
 با توجه به اظهار نظر برخی از مفسيرين .حماس ياری ميرساند
  . ن ديد روشن تری را دريافت نموداسرئيلی نيز شايد بتوا

چند روز آينده آتش  :نوشت, هاآرتص,روزنامه :واحد مرکزی خبر
خاموش خواهد شد، ابرها کنار خواهد رفت و عمق فاجعه نشان داده 

سيل تصاوير در مورد خرابی ها و ) آن وقت است که (.خواهد شد

ايد بعد از آن است که ما ب .کشتار به سراسر جهان سرازير شود
   .هزينه جنگ را با روحيه ويران شده فرزندانمان بپردازيم

 :نوشت, هاآرتص,روزنامه :واحد مرکزی خبر
عمليات غزه هرچند ممکن است حماس را تحت فشار قرار دهد، اما 

  .اسرائيل را ويران می کند
اين ريشخند تاريخ است که حماس ارتجاعی، بعلت عملکرد های 

 صهيونيسم، امپرياليسم و ارتجاع شری و ضد ب وحشيانه،ارتجاعی 
 البته با .ا امکان می يابد که بيش از پيش قدرتمند شود.ا.عرب و ج

 در .هوشمندی و با تکيه به اصالحاتی که در فوق بدان اشاره شد
. يخ معاصر نيز بارها با پديده هائی از اين دست روبرو شده ايمرتا

گليسی نيروهای جنوب  ان فرمانده ( رضا خان زير سايه ايرون سايد
، در مقابل  آلمان نازیدر نزديکی باقدرت يافت و بعدًا . رشد کرد) 

بن الدن با کمک ها و پشتيبانی .  کردحاميان گذشته اش نافرمانی
  ....و .  شد آنان درگيررشد کرد و بعدًا با .. ای و . آی. سی

 لذا مسئله اين نيست که گذشته را همانند چراغی فرا راه خويش
يا مايل .  با ماهيت بنياد گرائی حماس، نا آشنائيم اينکهنداريم و يا

نيستم که در مقابل حماس بعنوان يک پديدۀ بنيادگرای اسالمی اعالم 
 در تا آنجا که به نظر سياسی ام مربوط ميشود،. موضع نمائيم

 دررابطه با مبارزات مردم ابتدای تهاجم اخير ارتش اسرائيل،
  :ده است که   اعالم ش،فلسطين

جنبش ترقيخوانۀ مردم  فلسطين برای دست يابی به حاکميت بر  " 
سرنوشت خويش، ناچار است  با تاکيد بر سنت های رزمنده  ، 

 ، برای رهائی از چنگال برابری طلبانه و آزاديخواهانه و سکوالر
اسرائيل و حاميان آن، به مبارزه شان سرکوب دولت ، ارتجاع داخلی
که به واقع اعالم موضع در مقابل حماس و هر جريان . ."ادامه دهند

  .).تاکيد ها از من است ( .ارتجاعی ديگر در جنبش فلسطين است
 سنگين مردم غزه در تقابل با تهاجم هایبنظر من در بحبوهۀ نبرد

ارتش اسرائيل، صحيح آنست که تمرکز در دفاع از مردم ستمديده 
اشيستی ارتش اسرائيل  محکوميت تهاجم ف درفلسطينی درغزه و

زمان برای روياروئی با نظرات حماس و هر نيروی ارتجاعی . باشد
مهم . ديگر را هم در گذشته داشته ايم و هم در آينده خواهيم داشت

يم که مسئله مرکزی در اين روزها، موضوع مقابله با باين است دريا
لت انهدام  روحيه مقاومت مردم فلسطين و جلوگيری از دستيابی دو

اسرائيل به اهداف شومی است که برای فلسطينی ها مايل است 
نچه که نازيست ها برای يهوديان در گتوی آير ظن. تدارک ببيند

  .تدارک ديده بودنددر جنگ دوم جهانی ) لهستان ( ورشو 

  
 

  :اما در پاسخ به اينکه
  ." ها ، حمايت از حماس تلقی نشود حمايت از فلسطينی" 

همۀ مقاومت فلسطينی ها نيست و آمال و آرزو  راستش حماس، 
های حماس، با آمال و آرزوهای چندين ميليون مردم فلسطين را 

اگر آزاديخواهان و دمکراتهای واقعی  که به . نبايد يکی گرفت
 مايل هستند که اقبال مردم ،آزادی و برابری طلبی باور دارند

هائی پيگيرانه فلسطين را بخود اختصاص دهند، موظف اند با تالش 
تر، گسترده تر و صميمانه تر از حق فلسطينی ها در رابطه با کشور 

 آن  در کنارمستقلِ  متکی بر آرمانهای ترقيخوانه دفاع نمايند  و
 را ا.ا. و جدسيسه های صهيونيسم ، امپرياليسم و ارتجاع عرب

 در عين حال . مقابله نمايند با آن هاافشاء و در حد توان خويش
  .هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد: ش ننمايند که فرامو

 در -با يک اعالم موضع در متن نوشته حمايت از فلسطينی ها 
 در بحبوحۀ کشتار فلسطينی ها توسط -طومار جمع آوری امضاء 

 نه چيز  وند مرکز توجه شويمچارتش اسرائيل، شايد موفق به ايجاد 
  .! بيشتری



 4

که تنها باعث خوشنودی دولت امری .!  خواسته و ناخواسته
اگر کسانی باشند که بدون توجه به ظرافت های . اسرائيل خواهد شد

نبردی که در جريان است، بخواهند ما را متهم به حمايت از حماس 
نمايند، بی درايتی و يا عدم صداقت خود را به معرض نمايش گذارده 

  . اند
 اما ناگزيرم متذکر شوم .اميدوارم که تو را دچار سًوتفاهم ننموده باشم
تاريخ رهائی انسان را . که  تاريخ را با دستکش های سفيد نمی سازند

آن توده های زحمتکش و مصيبت ديده ای می سازد، که بتوانند خود را 
 مهم از  امردر امر مبارزه نيز تشخيص. از قيد و بند جهالت رها نمايد

يت ويژ ای  برخوردار ،بويژه در مقاطع سرنوشت ساز،از اهمامر مهم تر
  .است

اما، در .باز هم اميدوارم که تصور ننمائی که منظور من شخص تو است
در کنار صحنه های خونين " فيلسوفانه"اين بين کسانی هم هستند که 

بدون آنکه موفق . سرنوشت ساز ظاهر ميشوند و پند و اندرزهائی ميدهند
ين و سرنوشت ساز، شوند اثری قابل ذکر در بحبوحۀ درگيری های سهمگ
  .  در پيشبرد منفعت توده سرکوب شده را باعث شوند

 که جهت -خود گمارده " فيلسوفان" اين ،"محکومان" نه حاکمان و نه 
  .  را، جدی نميگيرند-تضاد اصلی، در مقطع معين را درنيافته اند 

امر مبارزه ای جدی در جهت ُرشد توده های سرکوب  برای پيشبرد موثر
بايست مسلح به برداشتی يالکتيکی از وقايع  بود و در ضمن شده، مي

فهميدن ظرافتهای نبردهائی که در جريان است  نيز  و توانائی درک مردم
  !را داشت

ميتوان لودکی کرد، توده مردم را تحقير کردو خود شيفته بود و آموزگار 
رت ميتوان زمزمه های درد آلود توده سرکوب شده را نف. خود گمارده بود

ميتوان کلمات دهن ُپر کن بکار ُبرد و در . انگيز و يا تاريک انديش فهميد
خود . سخنوری کرد" قهرمانانه"نبرد کلمات، به شيوۀ اسکوالستيکی 

اما، در عمل از .  سر بر زمين نهاد" خيال آسوده"شب با  فريبی نمود و 
همراهی، همبستگی و نيرو رسانی به مردمان لگدمال شده، احساس 

در صفوف هزاران هزار نفر معترض به تهاجم وحشيانه  اتوانی نمود ون
. ارتش دشمن قدار، احساس تنهائی کرد و خود را مغبون احساس نمود

زيرا در ميان آنان که سد راه پيشروی ارتش دشمن شده اند، تعدادی بنياد 
در مورد مقابله با بنياد گراها، در سطور فوق . گرا هم موجود بوده است

  . رم را ارائه نمودمنظ
  !رفيق عزيزم

فلسطين قلب ! فلسطين تنها سرزمينی تاريخی در خاورميانه نيست
فلسطين از جمله . خاورميانه و همچنين سمبل وجدان جهاِن انسانی است

  .مظاهر مظلوميت انسان در جهان بيرحم سرمايه مدارانه است
گان ايرانی، از بسياری از رزمند جبار،   در زمان سلطنت محمد رضا شاه

آن زمان . کمک های بيدريغ فلسطينی ها برخوردار شدند
فلسطينی ها از مبارزان ايرانی نمی پرسيدند؛ مسلمانی؟ با  رزمندگان

! دينی؟ بی دينی؟ مارکسيستی؟ و سپس از رزمندگان ايرانی حمايت بنمايند
  .!عبرت انگيز است

و ارتجاع بومی آنان به تمامی رزمندگان که در مقابل امپرياليسم 
نيروی . کشورشان قد علم نموده بودند، با گشاده دستی ياری ميرساندند

محرکه آ نان،  پشتيبانی و همبستگی از مبارزات با مردم ايران، توان 
و حاميان آن ) رژيم شاه( رسانی به اين مبارزه درمقابل ژاندارم منطقه 

آنان به  .فهميدندآنان معنای دشمن مشترک و مبارزه همسو را مي . .بود
واقع بدون ادعاهای تئوريک و بدون دستکش های سفيد، در عمل و در 

  .ديالکتيسين بودند ّحد توانشان
اما چه ميتوانستم بکنم؟ راستش . نگرفته باشم وقتت را زياد اميدوارم که

وقتيکه نام فلسطين و سرنوشت دردناک اين مردمان شريف را بياد 
. آتش بجانم می افتد! ُگر ميگيرتم:  بقول رفيقی.ميآورم، دلم بدرد می آيد

 از فرماندگان فلسيطينی در جنگ - ابوشاهين  شهيداز جمله بياد رفيق
 ميافتم که عاقبت در -های فلسطينی ها با فاالنژ های لبنانی در بيروت 

متالشی شد و ذرات . 1358کردستان ايران درنبرد پادگان سنندج در 
ابو شاهين همانند يک .  از تحرک باز ايستادبدنش در سرزمين کردستان

کمونيست زيست ، در کنار توده حق طلب جنگيد و عاقبت نيز در وفاداری 
او از کادرهای . به آرمان های انسانيش جانش را بر سر ميثاق نهاد

  .نظامی سازمان وحدت کمونيستی بود
توان ..... ياد او و صدها هزار رزمنده ديگر در فلسطين، ويتنام، ايران و 

تا زمانی که ظلم هست،  فراموش نميکنم که ؛ . بخش و همراهم هستند
    -احمد نوين : با درودهای رفيقانه                      . هست هممبارزه 

  2009هفدهم ژانويه                                                 

…………………………...……… 

 
به کشتار غزه, فرهنگی, اعتراض گروهی از فعالين سياسی  

 با پشتيبانی از حقوق مردم فلسطين،
 !سياست اسرائيل دائر بر جنگ و کشتار را محکوم می کنيم

 روز است که اسرائيل جنگی را برای امحاء و نابودی 14اکنون 
 750 آغاز کرده، جنگی که تا کنون بيش از  در غزهمردم فلسطين

  . کشته و سه هزار زخمی برجا گذاشته است
را به درستی آشکار  اين ارقام، ابعاد واقعی اين فاجعۀ خونبار

است ديگری " هالوکاست "، چشمان مادر واقع، در برابر. کند نمی
خواهند آن را به عنوان  میهم  ود و از ما ش سازمان داده میکه 

   ! اسالمی بپذيريم-روياروئی تمدن با تروريسم فلسطينی 
نژاد پرستی  و "آپارتايد" سياست جنگ يکطرفۀ غزه تداوم منطقی

 را هدف گرفته است و "قوم کهتر" که نابودی اسرائيل استعريان 
جنگ اسرائيل، جنگ عام . شناسد درين راه هيچ مرز و حدی را نمی

جنگ اسرائيل . با مردمانی در محاصره و بی سالح و پناه است
  .تجسم عينی يک جنايت جنگی است، جنايتی عليه بشريت

 که همچون همواره از بيعملی و خاموشی، اگر نه همدلی و جنايتی
 و دولتهای منطقه برخوردار مانده  جهانی قدرتهای بزرگجانبداری

و اين چنين است که اسرائيل، با برخورداری از معافيت از . است
، همواره و همچنان تنها "جامعه جهانی"هرگونه کيفر و مجازات 

 را دنبال "ز وجود فلسطينينانپاک کردن صفحۀ هستی ا"هدف خود، 
دهد که اسرائيل خواهان صلح  همۀ اين قرائن نشان می. کند می

    .  نيست
 سالۀ ستم بر مردم 60ما اين سياست تجاوز و کشتار و ادامۀ 

   .کنيم طلب فلسطين را محکوم می حق
شرم آور است که در زمانۀ کنونی، در قرن بيست و "به باور ما 

 ، به مفهوم سادۀ کلمه،ز ملتی باشد که از آزادیيکم،  در جهان هنو
  ." باشد ماندهمحروم

 برای رهايی از اشغال و رفع تجاوز مستمر به حقوق مردم فلسطين
مبارزه می کنند، مبارزه ای که می بايست از حمايت و  ابتدائی خود

مبارزۀ مردم فلسطين مبارزه . تقويت جامعۀ جهانی برخوردار باشد
  يثيت انسانی و در راه استقالل است برای دفاع از ح

 که به رسميت های مردم فلسطين از تحقق اساسيترين خواستما
است پشتيبانی می  آنها شناختن موجوديت و حاکميت و استقالل

  .کنيم
آشام  آنچه اکنون در غزه می گذرد توحشی مسلح و بربريتی خون

پايان بايد حکومت آتش و سرکوب و خون  در غزه به فوريت . است
  . ما خواهان پايان فوری محاصره و اشغال غزه هستيم.  گيرد

سکوت در برابر جنايات جنگی اسرائيل و تجاوزات مستمر به حقوق 
ابتدائی مردم فلسطين نه تنها در حکم مشارکت در جرم، که ياری 

 تحکيم ارتجاع و  رساندن به گسترش استبداد و  خودکامگی و
اران عرف و دموکراسی و رشد تاريک انديشی و تضعيف هواد

  .بيثباتی در مئطقه است
  .مرگ را از غزه، از فلسطين بيرون بايد راند
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 زنده باد شورش قهرمانانه مردم زحمتکش
  عليه حکومت استبداداسالمی، خاک سفيد

مبارزه و مقاومت انقالبی کارگران و مردم خاک سفيد در مقابل يورش 
ماموران حکومت فاشيستی اسالمی برای تخليه و تصرف خانه دو خانواده 

ده همچون مبارزات مردم غزه را نشان کارگری صحنه های زنده و توفن
نشان داد که ميان حکومت فاشيستی اسالمی ايران با حکومت . داد 

فاشيستی صهيونيستها در اسرائيل در دفاع از سرمايه داران و زمين 
  . خواران ذره ای تفاوتی وجود ندارد

 صهيونيستی جمهوری اسالمی هم چون همتايان -ماموران حکومت فاشيستی 
 5/10 ساعت 23/10/1387يلی خود بطور ناگهانی روز سه شنبه اسرائ

 باب منزل مسکونی واقع در تهران پارس 2صبح برای تخليه و تصرف 
خيابان وفادار ايستگاه مسجد خيابان طالقانی با چهار دستگاه کاميون و دهها 
سواری و وانت و صدها مامورملبس به لباس شخصی ولباس فورم  هجوم 

 مامور اعزامی محل را به شعاع چهار کوچه محاصره کرده صدها. آوردند
بودند بطور ضربتی بخشی از لوازم يکی از خانه ها را در مقابل التماس و ناله 

اما قبل از راه اندازی کاميون . های صاحب خانه بار کاميون کرده راه انداختند
ردم علی کارگران وم. دوم کارگران و مردم به کمک همطبقه های خودشتافتند 

دقت راه های خروجی را با آتش بستند و از کوچه ها  رغم حضور ماموران با
و خيابانها و از پشت بام ها اقدام به مبارزه با ماموران کردند اهالی، زن و 
مردو کودک از پشت بام ها با چوب و سنگ وآچر، همچنين در خيابانها باآتش 

ماموران بار اول .ه پرداختندزدن چوب والستيک وپرتاب سنگ و آجر به مبارز
با استفاده ازگازاشک آورو تير اندازی هوايی تالش کردند مردم را متفرق کنند 
تا ماموريت صهيونيستی خود را انجام دهند اما با مقاومت جانانه کارگران و 
مردم روبروی شدند و اينکه لحظه به لحظه تعداد کارگران انقالبی بيشتر می 

شکست خورده يافتند و برای فرار از منطقه مانند اسالف شد ماموران خود را 
صهيونيستی خود دو باره اقدام به شليک گاز اشک آورو تير هوايی کردند به 
سختی و با زخمی شدن سرهنگی که فرمانده عمليات بود توانستند با خورد 
شدن سه دستگاه خودرو وخسارتهای وارد شده به خودرو های ديگرخود، 

ه در اين ميان نماينده دادستانی که با وقاحت و پيروزمندانه وارد فرار کنند ک
خانه های مذکور شده بود در حين صورت برداری برای تخليه خانه ها در 
داخل يکی از آنها مانند موشی بی سر وصدا گير افتاده و نتوانسته بود با ديگر 

شرط آزاديش مردم او را بازداشت کردند و . صهيونيست های اسالمی فرار کند
  .را بر گرداندن کاميون رفته اعالم کردند

 است که 57مبارزه در خاک سفيد تهرانپارس دنباله مبارزات دوران انقالب 
سرمايه داران هنوز نتوانستند اثر انقالب راکه به صورت زمين و مسکن 

شکست بدهندو هر از چند گاهی نوکران سرمايه " خودرا نشان داده است کامال
 کنند اثرات باقی مانده از دست آوردهای انقالب را نابود کنند تالش می

بنابراين به خاک سفيد حمله می کنند و دوباره برای مدتی سکوت اختيار می 
کنند تا شايد فرصتی مناسبتر بدست آورند و مردم که اين اثر انقالب در 

  . نندزندگيشان نمود داشته است با جان و دل از آن و زندگی خود دفاع می ک
شليک گاز اشک آورو تيراندازی هوايی نه تنها نتوانست مردم را متفرق کند 
بلکه باعث انسجام و فشرده تر شدن صفوف مبارزاتی کارگران شد و پليس 
فاشيستی اسالمی مجبور به فرار شد ولی هم چون صهيونيست ها در هنگام 

ا در اذهان بوجود  نفر از مردم را ربودند و اين سوال ر5فراردر حاشيه نبرد 
آوردند که آيا حکومتی که هزار خانواده ميليادر مانند مهدوی کنی ها که 

هزار خانه مسکونی دارد،رفسنجانی ها،محسن رضائی ها، واعظی طبسی 15
ها، محسن نوربخش ها، خزئلی ها ، کروبه ها ، باند های فاشيستی سپاه ، 

ا را در تصرف دارندو ثروت و ملک ه% 90... باند های وزارت اطالعات و
باعث بی مسکنی و آوارگی ميليونها تن از کارگران و مردم شده اند، با نژاد 

  پرستان اسرائيلی چه تفاوتی دارند؟
 صهيونيستی اسالمی که مدافع –ما کارگران بايد بدانيم اين حکومت فاشيستی 

 و نگهبان منافع سرمايه داران و زمين داران است فقط در سايه اتحاد و
مبارزه يکپارچه  کارگران و مردم، وادار به عقب نشينی وبا انقالب کارگری 

  .نابود می گردد
 .چاره کارگران و مردم وحدت و تشکيالت است

  زنده و توفنده باد مبارزات کاترگران و زحمتکشان
  دورود بر مردم قهرمان خاک سفيد

  سرنگون باد حکومت فاشيستی اسالمی سرمايه داران
   حکومت شورايی کارگران و زحمتکشانبرقرار باد

  25/10/1387کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
. همراه اين گزارش فيلمی از صحنه های کلی و اطراف نبرد ارسال می شود

قدرت مبارزه کارگران و مردم در اين نبرد آنقدر باال بود که ماموران " ضمنا
ی مختلف توان جلو گيری از گرفتن عکس و فيلم را مانند مبارزات قبلی جنبش ها

 .نداشتند که بسياری از تماشاگران توانستند از صحنه ها عکس و فيلم تهيه کنند
………………………………………….  

  گزارشی از مرگ مشکوک زندانيان
 در زندان های ايران

مرگ مشکوک زندانيان در زندان ها و :کميته گزارشگران حقوق بشر
 ايران، مساله ای است که در سال های گذشته محوريت بازداشتگاه های

با اين وجود، در . اعتراض بسياری از فعاالن حقوق بشر بوده است
سيستم قضايی ايران هيچ گونه امکانی برای خانواده هايی که عزيزانشان 

در اينگونه موارد . در زندان به داليلی نامعلوم درگذشته اند، وجود ندارد
ده ها در هزارتوی دادگاه ها، بی نتيجه مانده و گهگاه شکايت اين خانوا

مورد پيگرد و محاکمه " تشويش اذهان عمومی"بستگان فرد به سبب 
 . قرار می گيرند

و هر روز بيم آن می رود که در سکوت نهادهای بين المللی نسبت به 
اين .وضعيت زندانيان در ايران، افراد بيشتری در معرض خطر قرار گيرند

يزيکي، می تواند از روشهايی چون عدم رسيدگی پزشکی به حذف ف
 . زندانی نيز صورت گيرد

 تن از زندانيانی را که به طور مشکوک در زندان 6گزارش زير وضعيت 
  . ها و بازداشتگاه های ايران، درگذشته اند، بررسی می کند

اين زندانيان افرادی را شامل می شوند، که مرگ آنان موجب اعتراضات 
با اين حال بسياری نيز به طرق مشابه در . يع بين المللی گرديده استوس

 .زندان ها می ميرند، بدون آنکه مرگشان ابعاد رسانه ای پيدا کند
 اکبر محمدی 

 و در پی ١٣٧٨اکبر محمدی يکی از فعاالن دانشجويی بود که از سال 
 شکنجه و زندانی,  تهران دستگير١٣٧٨اعتراضات دانشجويی تيرماه 

 دانشجوی ديگر، در دادگاه بدوی به عنوان 4محمدی به همراه . شد
 شناخته شده، و حکم اعدام 78عامالن اصلی تظاهرات دانشجويی تيرماه 

 15اين حکم پس از اعتراض های گسترده بين المللي، به . دريافت کرد
 . کاهش يافت)  سال تعليقی5 سال تعزيري، 10( سال حبس

داشت در بازداشتگاه توحيد که اينک به موزه محمدی که در جريان باز
تبديل شده است، تحت شکنجه های شديد جسمی قرار گرفته بود، پس از 

 سال از دوران حبس خود دچار بيماريهای مختلف شده و 5تحمل حدود 
او در . دوبار در بيمارستان های تهران، تحت عمل جراحی قرار گرفت

ناسب و بازگشت به زندان، به اواخر زندگيش، به دليل عدم درمان م
 . سختی قادر به راه رفتن بوده است

وی که طبق گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده اش، تحمل حبس را 
نداشته و می بايست جهت درمان در مرخصی استعالجی به سر می برد، 

 21پس از انتشار کتاب خاطرات زندانش درخارج از کشور، در تاريخ 
ی مأموران امنيتی بازداشت و به زندان اوين انتقال خرداد ماه از سو

 . يافت
پس از بازداشت مجدد، محمدی چندين بار با نگارش نامه هايی خواستار 

با اين حال . اعطای مرخصی و ادامه درمانش در خارج از زندان شد
اکبر محمدی در نامه ای . مسئوالن زندان به خواسته های او توجه نکردند

تصاب غذايش منتشر کرد، عدم توجه مسئوالن زندان به که با شروع اع
خواسته هايش را دليل اعتصاب خود دانست، و آنها را مسئول مستقيم 

 . جان خود معرفی نمود
 روز اعتصاب، دچار 10 مردادماه، اين زندانی سياسی پس از 10روز 

پيکر وی با عجله و بدون اطالع خانواده اش . ايست قلبی شد و درگذشت
 .روستای چنگه ميان از توابع شهر آمل به خاک سپرده شددر 

خليل بهراميان، وکيل اين دانشجوی سابق رشته مددکاري، با طرح 
شکايتی خواهان روشن شدن علل اصلی مرگ وی شد، با اين حال با 
گذشت بيش از دو سال نه تنها اين پرونده به نتيجه ای نرسيد، بلکه وکيل 

ام تشويش اذهان عمومی مورد محاکمه قرار وی نيز در دادگاه به اته
 .گرفت

 ولی اهللا فيض مهدوی
 به سازمان مجاهدين خلق ايران ١٣٧٩اهللا فيض مهدوی در سال   ولی 

 سالگی در شهر ٢٢ و در سن ١٣٨٠پيوست و در پی آن در مهرماه سال 
بنابر اطالعات اعالم شده از سوی مقامات قضائی . دزفول دستگير شد

می ايران اتهام وی ماموريتی بوده است که از سوی جمهوری اسال
وی هنگام . گذاری به وی محول شده بود سازمان مجاهدين خلق برای بمب

 . دستگيری مواد منفجره به همراه داشت
وی در چند حکم پياپی به دليل حمايت و ارتباط با سازمان مجاهدين خلق 

انقالب اسالمی به اعدام در ايران و اقدام عليه امنيت ملی به حکم دادگاه 
 . محکوم شده بود
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اهللا فيض مهدوی در اعتراض به وضعيت نامناسب خود در زندانهای   ولی 
جمهوری اسالمی و به دليل اينکه هيچ ترتيب اثری نسبت به خواسته 

 دست به اعتصاب ١٣٨۵ شهريور ۴هايش داده نشده بود، در تاريخ 
 . غذای نامحدودی زد

 :  بودند ازخواستهای وی عبارت
 . تقاضای مالقات با وکيل. 1
انتقال از بند جنايتکاران زندان ُگوهردشت به بند زندانيان سياسی . 2

 . زندان اوين
 . ابالغ عدم اجرای حکم اعدام به مسئولين زندان گوهردشت. 3

گفتنی است که درخواستهای ولی اهللا فيض مهدوی از حداقل های حقوقی 
انون اساسی جمهوری اسالمی نيز بدان اشاره يک زندانی بود که در ق

 . شده است
. فيض مهدوی در دهمين روز اعتصاب غذای خود دچار ايست قلبی شد

وی پس از آن به بهداری زندان رجايی شهر منتقل و با تالش پزشکان 
زندان، قلب وی احيا شد، اما درهمين حال فيض مهدوی دچار سکته 

 . مارستان شريعتی تهران درگذشتمغزی شده و پس از انتقال به بي
سهراب سليمانی مدير کل سازمان زندان های ايران، علت مرگ وی را 

سليمانی اعالم کرد که وی در حمام زندان خود را حلق . خودکشی دانست
آويز نموده است، اما مأموران به موقع وی را نجات داده و به بيمارستان 

يقا در سالگرد تأسيس سازمان مرگ وی دق. شريعتی تهران انتقال دادند
مجاهدين خلق ايران و درست دو هفته پس از مرگ مشکوک اکبر 

 . محمدي، توجه محافل سياسی و حقوق بشری بين المللی را برانگيخت
 ابراهيم لطف اللهی 

 حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، به ۵ابراهيم لطف اللهي، دانشجوی ترم 
بعد ازخروج از جلسه امتحان در روز دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج، 

 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطالعات ١٣٨۶ دی ماه ١۶يکشنبه 
 روز بعد از بازداشت موفق به ديدار با 3خانواده وی . سنندج منتقل شد

اما از آن تاريخ به بعد عليرغم پيگيری ها و مراجعات مکرر . وی شدند
ن نگهداری و دليل بازداشت وی هيچ خانواده او به نهادهای ذيربط از مکا

 . اطالعی به خانواده اش داده نشد
 دی ٢۵ روز از بازداشت اين دانشجو، شب سه شنبه، ٩بعد از گذشت 

ماه، از اداره ستاد خبری سنندج به خانواده اين دانشجو اطالع دادند که 
پسرشان خودکشی کرده و برای گرفتن جنازه او به گورستان سنندج 

به دنبال سخنان مسئول مربوط در ستاد خبري، خانواده . نندمراجعه ک
لطف اللهی به گورستان سنندج مراجعه می کنند تا جنازه را تحويل بگيرند 

ما ,: اما هنگامی که به گورستان مراجعه می کنند به آن ها می گويند
پس از آن، مسئولين , .جنازه را دفن کرديم و احتياجی به شما نيست

 جلوگيری از پخش اين خبر، خانواده ابراهيم لطف الهی را امنيتی برای
 .تحت فشار قرار می دهند

پس از مرگ مشکوک اين دانشجو و خاک سپاری زودهنگام وی توسط 
نيروهای امنيتي، خانواده و وکيل مدافع وي، خواهان نبش قبر او و 

با اين حال قاضی پرونده اين امر . روشن شدن علت اصلی مرگ وی شدند
 .ا خالف شرع دانست و از آن جلوگيری کردر

اين درحالی است که در گزارش پزشکی قانونی ضمن اشاره به شکنجه 
ابراهيم لطف اللهي، شکستگی بينی و جمجه ابراهيم پيش از مرگ وی 

همچنين در گزارش پزشکی قاونی آثار کبودی بر بدن . تاييد شده است
وجود اداره اطالعات سنندج، با اين . ابراهيم لطف اللهی ثبت شده است

سال، 1مرگ وی را ناشی از خودکشی دانسته و پس از گذشت حدود 
 . هنوز داليل اصلی مرگ وی مشخص نشده است

 زهرا کاظمی 
 برای ١٩٧۴وی در .  ميالدی در شيراز متولد شد١٩۴٩زهرا کاظمی در 

تحصيل در رشته ادبيات و سينما به دانشگاه پاريس رفت و در سال 
 .  همراه پسرش، استفان هاشمي، به کبک کانادا مهاجرت کرد١٩٩٣

ای به قصد   ايرانی تبار بود که در مسافرتی حرفه-وی خبرنگار کانادايی
ها و اعتراضات دانشجويی سال  تهيه گزارش در ايران، هنگام ناآرامي

های زندانيان در  برداری حين تجمع برخی از خانواده ، به جرم عکس82
گفته می شود پس از بازداشت در مقابل . ن اوين، بازداشت شد مقابل زندا

های مربوط به سازمان مجاهدين در عراق را  زندان اوين، وی همه فيلم
فورًا از کيف و دوربين خارج کرده و در مقابل نور آفتاب قرار 

بنا بر . شود همين مسئله موجب سوءظن بيشتر مأمورين مي.دهد مي
 انقالب تهران، زهرا کاظمی متهم به عکس تصريح دادستان عمومی و

های  برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرويس
معاونت اطالعات نيروی انتظامی نيز قبل از . است اطالعاتی بيگانه بوده

کند که متهم دارای  تحويل پرونده متهم به وزارت اطالعات، تصريح مي
 . است جرايم امنيتی بوده

 ساعت در ٢۶گزارش هيأت ويژه رئيس جمهور، زهرا کاظمی بر اساس 
 ساعت در ٢۶ ساعت در اختيار دادسرا و ۴اختيار نيروی انتظامي، 

 تير ۵(است و ضرب ديدگی جمجمه  اختيار وزارت اطالعات قرار داشته
نيز در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختيار وزارت ) ١٣٨٢

 . است اطالعات قرار داشته
برد، در   روز در بازداشت به سر مي١٨را کاظمی در حالی که مدت زه
مقامات ايرانی دليل مرگ را غش و . ميرد  تير به داليلی نامعلوم،مي٢٠

. برخورد سر خانم کاظمی با زمين و نهايتًا ضربه مغزی ذکر کردند
 تيرماه، خبر درگذشت زهرا کاظمی را 25حکومت ايران باالخره در روز 

  . تأييد کرد
گرچه مقامات حکومتی ايران بر تصادفی بودن مرگ وی بر اثر ضربه و 

پافشاری نمودند، , برخورد جسم سخت به سر,ريزی مغزی ناشی از  خون
شهرام اعظم، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ايران که در سال 

 ميالدی ايران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی نمود، پس ٢٠٠۴
بدن زهرا کاظمي، اعالم نمود که عاليم ضرب و شتم شديد، از معاينه 

شدگی  شکستگی جمجمه و بيني، له: شکنجه و تجاوز جنسی شامل
انگشتان پا، شکستگی انگشتهای ميانی و کوچک دست راست و انگشت 

شدن ناخنهای انگشتهای شصت و اشاره دست،  ميانی دست چپ، کنده
يد ناحيه شکم، اندام تناسلی و صدمات در ناحيه ريه و دنده، کبودی شد

پاها که حاکی از تجاوزات جنسی و شالق خوردن در زمانهای مکرر دارد، 
 . است نشان ميدهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسيده

وکالی پرونده زهرا کاظمی خواهان رسيدگی به اتهام قتل عمد هستند و به 
ين بازپرس ويژه نقص تحقيقات در پرونده اعتراض کرده و خواهان تعي

اما پيگيريهای آنان نيز برای روشن .ای برای تکميل تحقيقات شده اند
 . شدن علل قتل و مجازات عامالن آن تاکنون بی نتيجه مانده است

 زهرا بنی يعقوب 
متولد بيست و پنج مهر پنجاه و . پزشك عمومى . دآتر زهرا بنى يعقوب 

فرزند . ساآن تهران . جرد م.  دانشگاه تهران 77ورودى مهر ماه . نه 
و دآتر زهرا بنى . پدرى آه از زندانيان سياسى در رژيم سابق بوده است 

به ” آزادگى ” يعقوب بنا به قانونى آه سالهاى زندان پدر را معادل امتياز 
حساب آورده است از قانون خدمت اجبارى پزشكان در مناطق محروم 

رغ التحصيلى اش مى گذرد با معاف بوده است اما پس از مدتى آه از فا
توجه به اين آه عمال امكان اشتغال پزشكان جوان در تهران و شهر هاى 
بزرگ وجود ندارد همراه دوست دوران تحصيل خود عازم رزن در استان 
همدان مى شود و مدت سه ماه در روستاى از توابع رزن مشغول به آار 

از ” سيس” اى پس از مدتى محل خدمت خود را به روست. مى شود 
روز پنج شنبه يك روز پيش از عيد . توابع قروه سنندج تغيير مى دهد 

فطر در پارك مردم روبروى دانشگاه بوعلى سيناى همدان به جرم 
به بازداشت گاه . همراهى با پسر جوانى به اسم حميد بازداشت مى شود 

  ساععت در بازداشت مى ماند و دو48منتقل مى شود به مدت بيش از 
روز بعد جسد حلق آويز شده وى در بازداشت گاه پيدا مى شود آه 
مسووالن ادعا دارند خانم دآتر با استفاده از يك پرچم تبليغاتى اقدام به 

 . خود آشى آرده است
خانواده زهرا بنی يعقوب، اما از همان لحظات ابتدايي، با رد کردن ادعای 

يل مرگ و مجازات مربوط به خودکشی وي، خواهان بررسی دقيق دال
برادر اين پزشک جوان، گفته است که نيم ساعت پيش . عامالن آن شدند

در گزارش پزشکی قانونی ( از اينکه اين اتفاق برای خواهرش بيفتد
با او تلفنی صحبت کرده و )  شب اعالم شده است9ساعت مرگ، 

اين خانواده در . خواهرش از شرايط روحی خوبی برخوردار بوده است
 های ابتدايی پس از مرگ دخترشان، خواهان پرينت مکالمات تلفنی هفته

با اين حال پرينت مکالمات، با گذشت . و اثبات صحت گفته های خود شدند
 ماه از زمان مرگ دکتر زهرا، به خانواده وی تحويل داده شد در 4حدود 

حالی که ساعتهای تماس مربوط به روز مرگ، به شکلی نامشخص دست 
 .و تغيير يافته بودکاری شده 

 21همچنين مأموران، پس از مرگ دکتر زهرا، تاريخ بازداشت او را 
 20مهرماه عنوان کردند، در حالی که از ابتدا اعالم شده بود که وی روز 

به نظر می رسد نيروی انتظامی با تغيير . مهرماه بازداشت شده است
ته وی را داشته  ساع48تاريخ بازداشت، قصد توجيه بازداشت غيرقانونی 

 .است
 تيرماه امسال، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب ١٩

يعقوب، با  همدان با مختومه اعالم کردن پرونده مرگ زهرا بني
که اصوًال جرمی اتفاق نيافتاده که بتوان در باره ,نوشتن اين جمله 



 7

برای متهمان اين پرونده قرار منع تعقيب صادر , آن رای صادر کرد
کميسيون پزشکی تهران تا حد زيادی بر نظر پزشکی قانونی . کرد

همدان مبنی بر خودکشی دکتر زهرا، صحه گذاشته است؛ با اين 
ی لگد به جمجمه وی را تأييد  تفاوت که اين بار وارد آمدن ضربه

  . اند کرده
سال از مرگ  يعقوب پس از گذشت يک خانواده دکتر زهرا بني

داشتگاه امر به معروف و نهی از منکر مشکوک فرزندشان در باز
ويژه فعاالن  ای خطاب به مردم ايران، به همدان، با نوشتن نامه

اند و دست ياری به  های خود را شرح داده ، روند پيگيري حقوق بشر
:  اند خانواده دکتر زهرا در نامه خود نوشته. اند ها دراز کرده سوی آن

ان به نقطه روشنی نرسيده متاسفانه تاکنون پرونده مرگ فرزندم,
ها در نظر  چنان آزاد هستند و مجازاتی برای آن است و متهمان هم

 , .دهد کس پاسخ مشخصی به ما نمي گرفته نشده است و هيچ
 عبدالرضا رجبی 

جديدترين مورد مرگ يک زندانی در زندان، مربوط به يک عضو 
 . سازمان مجاهدين خلق است

 و از فرزندان مردم محروم 1341عبدالرضا رجبی متولد سال 
 طى يک درگيرى 1380وی در سال . ماهيدشت آرمانشاه بود

مسلحانه در منطقه مرزى درحالى که مورد اصابت ترکش نارنجک 
قرار گرفته بود، توسط مأموران امنيتی دستگير و متعاقبا در دادگاه 

 با يك درجه تخفيف به 1385اين حكم درسال . به اعدام محكوم شد
وى ساليان متمادى زندان را با وجود .  ابد آاهش يافتحبس

ترکشهاى نارنجک در بدن که هيچگاه مورد رسيدگى پزشکى قرار 
نگرفت سپرى نمود، وی در طی اين سال ها به شدت نيازمند 

رجبی دوران حبس خود را درسخت ترين . رسيدگى پزشکى بود
 زندان 350شرايط در زندان ديزل آباد آرمانشاه و سپس در بند 

 . اوين تهران سپری نمود
 زندان 8 زندان اوين به اندرزگاه 350در ماههاى اخير نيز از بند 

که محل نگهداری زندانيان بيگانه و معتادان مواد مخدر است، تبعيد 
 . شد

 آبان ماه به داليل نامعلوم به زندان رجايی شهر 7رجبی در تاريخ 
 . ذشت وی اعالم شدکرج منتقل شده و در همان شب، خبر درگ

    1387 دی 25

....……………………………………  
  

  تشديد حضور نيروهای بسيج
  های ايران در دانشگاه

رئيس سازمان سنجش آموزش کشور فاش کرده که اين سازمان از 
 ۴٠سوی سازمان بازرسی و قوه قضائيه تحت فشار است تا سهيه 
ه، به درصدی ورود به دانشگاه را، که متعلق به رزمندگان بود

  . واگذار کند" بسيجيان فعال"
برای : "رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به خبرنگاران گفت

 درصد سهميه ايثارگران به بسيجيان فعال، ۴٠واگذاری باقيمانده
فشار زيادی از ناحيه سازمان بازرسی و قوه قضائيه روی سازمان 

ت شود تا جايی که حتی به تهديد انفصال از خدم سنجش وارد مي
  ." مسئول اين سازمان منجر شده است

 درصد باقيمانده سهميه ايثارگران، بين سازمان ٣٨اکنون بر سر 
  . سنجش آموزش کشور، مجلس و قوه قضائيه جدال در گرفته است

 ٣٨ی علی عباسپور، رئيس کميسيون آموزش مجلس، اين  به گفته
 به های کنکور، ، بدون اعالم قبلي، در دفترچه١٣٨٧درصد، سال 

ی وي، تخلفی  داوطلبان بومی اختصاص داده شد که اين امر به گفته
  . است که باعث بروز آشفتگی در کنکور سال جاری شد

اعطای باقيمانده سهميه ايثارگران به داوطلبان بومی نيز، در بين 
گزيني، امکان ورود  کارشناسان محل اشکال است، زيرا با بومي

  . يابد ی بزرگ کشور بسيار کاهش ميها داوطلبان ممتاز به دانشگاه
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور ميگويد که در صورت 

 درصدی به بسيجيان، کنکور از رقابت آزاد و ۴٠واگذاری سهميه 
علمی خارج شده و تعداد معترضان به نحوه گزينش دانشجو با 

  . برابر خواهد شد۴٠اعمال اين سهميه، 
.............................................  

 تبديل غزه به کوره آدم سوز،چرا؟

 
. استاسرائيل"استراتژی دفاعی"اعتبار کردن سازمان ملل جزيی ازبی    

ينی ها و کشورهای اسالمی بيشتر تحت نفوذ از نظر اسرائيل هرچه فلسط*
نيروهای بنيادگرا يا تحت کنترل شيوخ قرون وسطايی قرار گرفته و 

 . بدفرجام تر بشوند برای اسرائيل بهتر
 ژانويه خبرگزاری آسوشيتد پرس از بمباران يک 14روز . روشنگری

اين در حالی بود که اين . گورستان توسط ارتش اسرائيل خبر داد
زاری در همان روز در گزارش تکان دهنده ای که تصاويری آن را خبرگ

مستند ميکرد از تنگی جا نه فقط برای زنده ها بلکه حتی برای مرده ها، 
وچگونگی تالش فلسطينی های زير آتش در غزه برای مقابله با اين 

بنا بر گزارش مزبور حاال ديگر دفن يک جای کودکان . کمبود خبر ميداد
درشان، برادر در کنار برادر، دوستان در کنارهم کارساز نيست در کنار ما

و مردم تالش می کنند به ياد بياورند کدام گور در کدام گوشه غزه به آتش 
کشيده شده، بستگان رفته را در خود جای داده تا آن را بشکافند و 

اين گزارش . مسافران تازه خانواده به ديار مرگ را درگور آنها جای دهند
مصاحبه با جوانانی که خانواده های خود را روی هم دفن ميکردند، با 

 . تصوير روشنی از وضعيت به دست ميداد
راديو فارسی زبان آلمان بخشی از گزارش فوق را منتشر کرده بود به 

 : شرح زير
های باريکه غزه  آسوشيتدپرس خبر داد که جای خالی در گورستان ((

اند برای دفن اجساد تازه، قبرهای کهنه  دهوجود ندارد و مسئوالن ناچار ش
ها، يک بمب اسرائيلی به  در نوزدهمين روز درگيري. را زير و رو کنند

نوار غزه اصابت و قطعات اجساد مردگان را بر " شيخ رادوان"گورستان 
 . جوار پرتاب کرد های هم بام ساختمان

اد، دستمال مردمی که برای مقابله با بوی تند اجس,: آسوشيتدپرس نوشت
کنند و برای دفن مجدد  های اجساد را جمع مي اند، تکه بر جلوی دهان بسته
. ,ها سنگ قبر متالشی شده است ده. گردانند شده باز مي به گورستان ويران

های اسرائيلی اعالم کردند که هدف، بمباران يک انبار اسلحه حماس  مقام
  .بوده که در مجاورت گورستان قرار دارد

بوجاربو، يکی از ساکنان محله مجاور گورستان، به خبرنگار احمد ا
پس از انفجار بمب، از خانه بيرون آمدم تا ببينم چه , : آسوشيتدپرس گفت
ها پيش  همسايه من دست زنی را پيدا کرد که مدت. اتفاقی افتاده است

ما همه چيز را در يک کيسه پالستيکی . مرده و به خاک سپرده شده بود
  . ,ريختيم

براساس باورهای اسالمي، مردگان بايد هرچه زودتر به خاک سپرده 
 هزار جمعيت ۵٠٠اما باريکه غزه نه تنها برای يک ميليون و . شوند

تنها قبرستانی که هنوز کمی . زنده خود، بلکه برای اجساد نيز تنگ است
اما مردم از ترس حمالت اسرائيل، . است" شهدا"جا دارد، گورستان 

های  ها از قبرستان به اين دليل، آن. را ندارند شدن به آن جرات نزديک
کنند و اجساد قربانيان را روی  کهنه، با گشودن قبرها، دوباره استفاده مي

  . سپارند اجساد بستگان خود به خاک مي
غزه به يک گورستان تمام ,: يک گورکن به خبرنگار آسوشيتدپرس گفت

ر قبر مادرش دفن کردم و سه من يک پليس را د. عيار تبديل شده است
های بسياری را همراه با مادرانشان در  من بچه. برادر را در يک قبر واحد

کافی است جائی برای دفن . نيازی به پرسيدن نيست. قبرها دفن کردم
 .)),اجساد بيابيم

اين رقم را . اين وضعيت هولناک ناشی از رقم باالی تلفات غيرنظامی است
اما گزارش های دقيق .  درصد اعالم کردند25ود منابع رسمی چيزی حد

تر چه توسط منابع حقوق بشری فلسطينی و چه توسط برخی از شخصيت 
های رسمی کشورهای غربی نيز نشان داده اند که اين رقم را دستگاه 
تبليغات اسرائيل حتی قبل از حمله تعيين کرده بود و رقم مزبور براساس 

 رسيده ارائه ميشود و مردان، بخصوص محاسبه زنان و کودکان به قتل
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جوانان، حتی دانشجويان و نيز کارکنان دستگاه های مدنی از قبيل پليس 
ترافيک را حذف ميکنند و آنها را نيروهای نظامی حماس به شمار می 

اين دستکاری در ارقام واقعی با گرايشات سياسی حماس نيز که . آورند
رقم . ه خود معرفی کند انطباق داردمايل است تمام مردم را نيروی رزمند

 درصد اعالم کرده 90 تا 86واقعی تلفات غير نظامی را اين منابع بين 
 . اند

در باره اين تلفات باالی غيرنظاميان که در همان روز اول جهان را شوکه 
کرد تحليل های مختلفی ارائه شده است تا جوابی برای اين سوال پيدا کند 

حماس ,در کنار اين توجيه که . مه غيرنظامی می کشدکه چرا اسرائيل اينه
که توسط دستگاه تبليغات اسرائيل , خود را بين مردم پنهان کرده است

تهيه شده، اين دليل توسط مقامات اسرائيل بويژه به مردم خود اسرائيل 
ارائه شد که رقم باالی تلفات غيرنظاميان فلسطينی برای حفظ جان 

 در اين رابطه به نوشته روزنامه اسرائيلی .سربازان اسرائيلی است
هاآرتص يک مقام نظامی اسرائيل در تلويزيون برای مردم توضيح داد که 
محتاط بودن برای ارتش اسرائيل به معنای محتاط نبودن در مورد تلفات 

برای ما محتاط بودن، يعنی تهاجمی , :او گفت. فلسطينی هاست
Agressiveعمل کردن , . 
زيرا اسرائيل برای احتراز از تلفات . انع کننده به نظر می آمداين توجيه ق

خود نه تنها سربازان پناه گرفته در تانک های زره پوش پيشرفته را با 
 ها و هلی کوپترهای آپاچی و توپ های سوارشده بر تانک ها F16آتش 

از هوا و زمين پشتيانی می کند، بلکه برای حتی يک گام پيشروی در 
يت، نخست يک محله را با خاک يک سان کرده و با کشتار و شهر پر جمع

, قرق,تروريزه کردن مردم آن را از سکنه خالی می کند، بعد محله را 
به عبارت ديگر . کرده و ايستگاه های خود را در آن مستقر ميکند

فلسطينی های غيرنظامی از نظر ارتش اسرائيل سپر بالی سربازان 
 . اسرائيلی محسوب ميشوند

بعالوه خبرهای بعد نشان داد درست برعکس آنچه ماشين تبليغاتی 
اسرائيل در اختيار رسانه ها ميگذارد سربازان اسرائيلی حتی بطور 
مستقيم تر نيز از شهروندان غيرنظامی فلسطينی به عنوان سپر انسانی 
استفاده ميکنند و هنگام حمله به خانه ها و ساختمان ها زن ها و بچه ها 

 . ان گرفته و آنها راجلوی خود حرکت ميدهندرا گروگ
نيز برای توضيح کشتار وسيع , معقول,اما به زودی معلوم شد اين توجيه 

غيرنظاميان فلسطينی در غزه کافی نيست و تنها بخشا با حقيقت انطباق 
دارد، زيرا اسرائيل در واقع قدرت کنترل تعداد کشته های غيرنظامی را 

 . شروع عمليات در مورد آن تصميم ميگيرددارد و معموال قبل از 
واقعيات مستند هم عليرغم سانسور کامل خبری برای مخفی کردن صحنه 
عمليات ارتش اسرئيل به روشنی نشان ميدهد اسرائيل مستقيما شهروندان 
و تاسيسات غيرنظامی از جمله ساختمان ها و انبارها و کاميون ها 

و صليب سرخ و سازمان های غير وابسته به دفاتر امداد سازمان ملل 
دولتی و بيمارستان ها را آگاهانه هدف ميگيرد بدون اينکه برای حفظ 

هرچند امداد . جان سربازان اسرائيلی نيازی به اينکار وجود داشته باشد
گران سازمان ملل و يا محلی بهترين شواهدرا در اين موردبه دست داده 

سانه ها ی بزرگ انحصاری اند، ولی حتی بی بی سی که مثل اغلب ر
اخبار کشتار در غزه را در چارچوب استراتژی تبليغاتی اسرائيل و گفتمان 
تهيه شده توسط آن تنظيم ميکند گزارش نستبا مبسوطی از قول شاهدان 
عينی در مورد حمله اسرائيل به مردم بی پناهی که در حال فرار هستند 

 .* ارائه داد
سی که به آنها اشاره شد قبل از گزارشات آسوشيتدپرس و بی بی 

در اين دو روز اسرائيل نه تنها .  ژانويه تهيه شده اند15 و 14روزهای 
يک بار ديگر رکورد جديدی از جنايت برجای گذاشت، بلکه سبک کشتار 

يعنی درست در همان زمان که ديده بان . و ويرانی نيز سوال برانگيز بود
در مورد استفاده ارتش اسرائيل حقوق بشر رسما گزارشات متعدد محلی 

از بمب فسفر سفيد در غزه را تاييد کرده و محکوم ميکرد و مقامات 
اسرائيلی در حال انکار آن بودند، ارتش اسرائيل بی مهابا، بيمارستان و 
مراکز دارويی وابسته به صليب سرخ و سازمان ملل را با بمب فسفری به 

 کی مون در رابطه با کشتار در آتش کشيد، در ست در همان زمان که بان
غزه به منطقه رفته بود، ارتش اسرائيل دفتر امداد سازمان ملل را به آتش 

حتی رسانه های غربی که گزارشگران شان در کافه ای روی تپه . کشيد
های مشرف به غزه در اسرائيل نشسته اند دستپاچه به مراکز خبری 

سته و گريخته در گزارشات گزارشات هولناکی را مخابره می کردند که ج
ازهمه جا آتش زبانه می کشد و دود : روز بويژه در راديو ها پخش ميشد

به آسمان ميرود، فاصله انفجارها وحمالت به دقيقه و حتی ثانيه رسيده 
است، مردم در حال دويدن هستند اما پناهگاهی وجودندارد، پناهگاه های 

تان ها، خانه ها و محالت سازمان ملل، آمبوالنس ها، مدارس، بيمارس
 . مرتب زير حمله قرار ميگيرند

شبکه الجزيره که تنها خبرگزاری عمومی نسبتا بزرگ با پوشش جهانی 
 16است که خبرهای واقعی غزه را تا حدی پوشش ميدهد، روز جمعه 

 : ژانويه در مورد برخی از حمالت روز پنجشنبه چنين گزارش داد
 : چکيده يک گزارش

نبه توپ های اسرائيلی بيمارستان قدس در مرکز شهررا زير روز پنج ش
آتش گرفتند، بطوريکه تا صبح روز جمعه هنوز بقايايی از آن درحال ذوب 

بيمارستان دريکی از متراکم ترين محالت شهر به لحاظ جمعيت . شدن بود
در حالی که بيمارستان در حال آتش گرفتن بود پرسنل تالش .قرار دارد

اما به کجا؟ شارون الک يکی از امدادگران . اران را منتقل کنندميکردند بيم
گفت ما مجبوريم بيماران و زخمی ها را در خيابان ها بخوابانيم آنهم در 

. اين هولناک ترين چيزی است که ديده ام. حالی که بمباران ادامه دارد
اما بارديگر شعله . ماموران آتش نشانی سعی کردند آتش را خاموش کنند

آنها بارديگر شعله ها را خاموش کردند اما . ای آتش از آن زبانه کشيده
اين . برای بار سوم شعله های آتش از ساختمان بيمارستان زبانه کشيد

شاهد ديگری است بر اينکه اسرائيل از بمب های فسفری استفاده ميکند 
که با آب خاموش نمی شود و بقايای آن بعد از تماس با هوا دوباره آتش 

 می گيرد

  
 

 : چکيده يک گزارش ديگر
در . روز پنج شنبه اسرائيل به مرکز کمک رسانی سازمان ملل حمله کرد

سازمان .اين مرکز صدها هزارتن غذا و دارو برای توزيع نگهداری ميشد
جان گينگ . ملل تغذيه نزديک سه چهارم مردم غزه را برعهده دارد

ردم قول دادکه مطمئن مسوول کمک رسانی سازمان ملل در غزه به م
ما . ما دوباره برپا ايستاده ايم و کارمان را آغاز کرده ايم, : باشند

  , . انبارهای جديد درست می کنيم زيرا بايد کمک به مردم را ادامه دهيم
مقامات سازمان ملل به خبرنگار الجزيره گفتند شواهد به دست آمده نشان 

 کردن انبار غذايی سازمان ملل ميدهد که از بمب فسفر سفيد برای به آتش
بقايای بمب ها در اينجا نيز درروز جمعه هنوز در محل . استفاده کرده اند

 .انبار مقر سازمان ملل می سوخت
 Caoimheکوامه باترلی . گزارشات از درون بازهم وحشتناک تر بود

Butterly امداد گر ايرلندی از غزه گزارش مفصلی ارائه داد، بخش 
 :هايی از آن

دستگاه ها و تجهيزات پزشکی از جای . خون همه جا را گرفته است ((
بانداژهای خون آلود در . خود کنده شده و کف اتاق های عمل افتاده اند

گوشه و کنار پخش شده اند، و سيل زخمی ها به بيمارستان وارد ميشود، 
دست . بدن آدم ها از زخم شراپنل، سوختگی و گلوله تکه پاره شده است

 آمبوالنس در 14.ا و پاها پيچ و تاب خورده، يا بطور کامل قطع شده انده
هم شکسته شده، ناچار شديم مجروحين و کشتگان بيمارستان را در همان 
آمبوالنسی حمل کنيم که بچه ها و زنان را ميخواستيم با آن انتقال دهيم، 
اين در حالی بود که شکم وسينه مقتولين دريده شده، دست وپای 

روحين بطور وحشتناک و غير طبيعی پيچ خورده، خونی که از بدن مج
. مجروحين می چکد زمين، آمبوالنس و لباس های ما را رنگی کرده بود

مجروحين وسوختگان از درد به خود می پيچيدند و مادران خود راصدا 
 ها، 16صدای ال ينقطع هلی کوپترهای تجسسي، آپاچي، اف . ميکردند

ردم می پيچد و آنها را به تکاپو واميدارد که حدس تانک ها در گوش م
بزنند حمله مرگبار اين بار کدام خانه، مدرسه، کلينيک، مسجد، ساختمان 

ميخواهند حدس بزنند قبل از . دولتی يا مرکز شهر را هدف قرار خواهد داد
برای پيکر آسيب پذير انسان پناهجوهيچ . وقوع حمله به کدام سو بگريزند

برای پدر و مادرهااين وحشتناک است که بدانند . مانده استجای امنی ن
 .))ديگر جايی برای پناه دادن بچه های شان ندارند



 9

محاصره يک و نيم ميليون انسان در قطعه ای مشابه يک گتو و 
فروباريدن آتش بر آنها، آنهم بعد از ماه ها گرسنگی دادن و محروميت از 

يک اردوگاه ,معنای واقعی کلمه به دارو و قتل های گزينشي، غزه را به 
تبديل , کوره آتش سوزی,چرا اسرائيل غزه را به . تبديل کرده است, مرگ

کرده است؟ رابرت فيسک نويسنده پيشرو انگليسی از مقايسه جنايات 
اسرائيل در غزه با جنايات نازی ها در جنگ جهانی دوم برآشفته و 

استدالل او عمدتا بر دو محور . توصيه به پرهيز از اين مقايسه کرده است
يکی اينکه تعداد قربانيان کمتر است، دوم اينکه اين امر . استوار است

اولی . اين هردو دليل نادرست است. همه قربانيان نازی ها را متهم ميکند
به داليل واضح و بيش از همه اينکه شمار قربانيان هميشه برای توجيه 

سط انکارکنندگان هولوکاست نازی جنايت به کار رفته است از جمله تو
 . هاو مشخص تر از همه شخص احمدی نژاد

فيسک که ازجنايات اسرائيل به شدت به خشم آمده قبال در مقاله ای 
 در 1982چرا بايد تعجب کنيم اين همان اسرائيل است که در ,: نوشته بود

 تن، عمدتا غيرنظاميان، را کشت، در صبرا و 17500تهاجم به لبنان 
 196 در قتل عام قانا 1996در .  غيرنظامی را قتل عام کرد1700يال شت

اما همه آنها يک تفاوت با کشتار غزه , ...پناهنده يک اردگاه را کشت
يعنی برای اينکه .هنوز اينترنت به کمک قربانيان نشتافته بود: داشتند

, سیبدشان,از. بتوان جنايت را عملی کرد بايد شرايط آن را نيز فراهم آورد
اسرائيل نميتواند فلسطينی ها را در کوره های آدم سوزی بسوزاند و 
ترجيح ميدهد آنها را با بمب های فسفری بسوزاند و تعداد قربانيان را در 

اين البته حسنی . نگاهدارد, محدود,خود برای سياست پاکسازی , نياز,حد 
ل هرجا برای اسرائيل محسوب نمی شود و همه شواهد نشان ميدهد اسرائي

 . که بتواند از جنايت نسبت به فلسطينی ها فروگذار نمی کند
اما دليل دوم رابرت فيسک از آن رو نادرست است که قربانيان نازی ها 
بيش از همه با قربانيان فلسطينی نزديک اند وآن بخشی از قربانيان 
د، بازمانده که اين واقعيت را انکار کرده و از جنايات اسرائيل دفاع ميکنن

بعالوه قبل از همه خود يک . اعمال نازی ها را در اصول تاييد ميکنند
وزيراسرائيلی بود که قبل از اين تهاجم فلسطينی ها را تهديد کرد در غزه 

 .بر پا خواهند کرد,هولوکاست,
اسرائيل ,چرا به قول خود رابرت فيسک :به هرحال سوال برجای می ماند

وآشکارا , فلسطينی ها بازکرده استبار ديگر درهای جهنم را به روی 
وحشيانه عمل ميکند؟ کشتار شهروندان غيرنظامی و هدف گرفتن 

مکان های ,تاسيسات مدنی و مقرهای صليب سرخ و سازمان ملل که 
دنيای مدرن به شمار می آيد، کدام هدف سياسی و نظامی اسرائيل , مقدس

 را ارضا ميکند؟ 
 اسرائيل, دفاعی,راتژی کردن مردم، بخشی از است, تروريزه,

اسرائيل . وزير اسرائيلی مخصوصا از کلمه هولوکاست استفاده کرده بود
هدف های بلند مدت و کوتاه . در تهاجم به غزه دو هدف را تعقيب ميکند

 نظامی اسرائيل برای هر ناظر مطلعی از هرگرايشی روشن -مدت سياسی 
طينی را غير ممکن اسرائيل ميخواهد تشکيل يک دولت واقعی فلس. است
بستن آخرين تنفسگاه غزه به بهانه جلوگيری از ورود اسلحه قاچاق . کند

و تکميل محاصره نظامی غزه و تبديل غزه به گتويی جدا از ساحل غربی 
که خود توسط شهرک های اشغالی به گتوهای متعدد تبديل شده است، 

 مبارزه بهانه ظاهری هم. طرح شارون است که همچنان پيگيری ميشود
. همانطور که بهانه بوش برای حمله به عراق صدام بود. با حماس است

اسرائيل بهتر از هرکس ميداند که با اين جنگ پايه های حماس يا 
. نيروهای های بنيادگرای ديگر شبه حماس را در ميان مردم تقويت ميکند

از نظر اسرائيل البته حماسی که شاخش شکسته نشده باشد . اماچه باک
نبايد قدرت بگيرد، اما هرچه فلسطينی ها و کشورهای اسالمی بيشتر تحت 
نفوذ نيروهای بنيادگرا يا تحت کنترل شيوخ قرون وسطايی قرار گرفته و 

به اين ترتيب اسرائيل ميتواند . بدفرجام تر بشوند برای اسرائيل بهتر
ائيل مسلمان های عقب مانده و اسر: تقسيم کند, کمپ,خاورميانه را به دو

 . ,دمکرات,
را هم نمی خواهد چه برسد به يک نيروی , واقع گرا,اسرائيل حتی حماس 

چنانکه هرزمان که حماس عالمتی از عقالنيت نشان داد . واقعا دمکرات
, فعال,محمود عباس را هم به اين دليل .با شدت عمل جلوی آن را گرفت

ير هم نشان داد به کشتار اخ. به حساب نمی آيد, نيرو,قبول دارد که اساسا
 .  استirrelevantقول انگليسی ها عباس 

طبيعتا اين استراتژی سياسی مستلزم تخريب تدريجي، پاکسازی تدريجی و 
کردن مردم فلسطين است بطوريکه ديگر اميد به آينده , نوميد,و , بيچاره,

 .و هرگونه مبارزه ای را از دست بدهند
ئيل در اين جنگ را نشان ميدهد اما هدف دوم که علت اصلی خشونت اسرا

نشان دادن قدرت تخريبی اسرائيل و ايجاد ارعاب به منظور حفظ :اين است

نورمن فينکلشتين، نويسنده برجسته . موقعيت استثنايی در خاورميانه
يهودی و از خانواده های بازمانده هولوکاست حتی اين را هدف اول 

بهبود : هدف شماره يک ,:اسرائيل در حمله کنونی ميداند و می نويسد
آنچه اسرائيل آنرا قدرت بازدارنده می خواند و به زبان عادی مردم در 
اساس به معنای اين است که اسرائيل قدرت تروريزه کردن منطقه به 

آنها بعد از شکست لبنان در . منظور به اطاعت واداشتن آن را دارد
 بفرستند که  احساس می کردند مهم است که اين پيام را2006جوالی 

اسرائيل هنوز يک قدرت رزمی است و ميتواند آنها را که اطاعت نکنند، 
 , .تروريزه کند

بی اعتبار کردن سازمان ملل و قوانين بين المللی و نهادهای حقوق بشری 
برای اسرائيل مهم است که به مردم . جزيی از همين استراتژی است

رهای خاورميانه علنا نشان فلسطين و نه فقط فلسطينی ها بلکه تمام کشو
دهد وقتی پای قدرت انحصاری و استثنايی اسرائيل مطرح است، حقوق 
بشر و سازمان ملل و هيچ چيز ديگر اهميت ندارد و آنها نميتوانند به خود 
کوچکترين اميدی راه دهند که ممکن است ريسمانی در جامعه جهانی 

ها بازيچه دست دولت برای تغيير اين وضع بوجود بيابند، زيرا همه آن
شايد تصادف بود اما تصادف بجايی بود وقتی اولمرت . اسرائيل هستند

گفت طبق دستور تلفنی او جرج بوش را از ميز سخنرانی فيالدلفی به زور 
پائين کشيدند تا خانم کندوليزا رايس را شرم کرده و وادار کند به دستور 

ی سخنگوی کاخ سفيد اين اسرائيل قطع نامه سازمان ملل رای ندهد و وقت
 . را انکار کرد بازهم اولمرت گفته خود را مورد تاکيد قرار داده است

 ، تقليد از جنگ با ترور بوش ,يا با ما يا با حماس,
. طبيعتا اسرائيل هرگز نميتواند اين سياست را با توان خود پيش ببرد
 بی عليرغم قدرت نظامی فوق العاده، اسرائيل کشور کوچک و به شدت

ثباتی است که بدون حمايت آمريکا و کشورهايی مثل آلمان و انگليس و 
فرانسه هرگز قادر نبود بيش از نيم قرن سياست پاکسازي، زمين دزدی و 

اما اسرائيل مطمئن است به عنوان ابزار . قتل عام توده ای را ادامه دهد
رگ آمريکا در منطقه عمل ميکند و آمريکا و به تبع آن قدرت های بز

 . جهانی از اين ابزار محلی حمايت خواهند کرد
اما بهايی که اسرائيل بايد در افکار عمومی بدهد چه؟ تا آنجا که به 

است , ارعاب,خاورميانه مربوط است آنچه برای اسرائيل مهم است همان 
اما در غرب بويژه . و توانايی رژيم های منطقه به سرکوب مردم خود

ت ها بر رای مردم استوارند چه؟ اينجاست که کشورهای اروپايی که دول
پای دان گيلرمن، وزير دولت شارون و ماشين تبليغاتی اسرائيل وارد عمل 

جنگ جهانی دوم را از ماجرای ,هرچند رابرت فيسک خواسته است . شد
، ولی استراتژی گيلرمن و مشاهده نتايج آن در رسانه ,غزه کنار بگذاريد

بی اختيار به ياد ماشين تبليغاتی گوبلز می های بزرگ جهان انسان را 
 . اندازد

نشريه آبزور . جزييات استراتژی تبليغاتی گيلرمن اکنون روشن شده است
گيلرمن چند ماه قبل از حمله به غزه از . طی مقاله مفصلی آن را فاش کرد

سازمان ملل به اسرائيل فراخوانده شد و رياست اجرايی استراتژی 
در خالصه ترين شکل ميتوان گفت اين . ده گرفتتبليغاتی را برعه

, جنگ با تروريسم,استراتژی در محورهای اساسی ازاستراتژی تبليغاتی
که برای حمله به عراق تنظيم , يا با ما يا با تروريست ها,جرج بوش و 

محورهای اين استراتژی بر ايجاد يک فرهنگ . شده بود،اقتباس شده است
قرار دارد که بايد , discourse,ک گفتمان لغت و يا بهتر گفته شود ي

خود گفتمان بر اساس ارائه . رسانه ها مجبور شوند آن را تکرار کنند
ساختگی تنظيم شد،از جمله اين دروغ که حماس آتش بس , فاکت,تعدادی 

را نقض کرده است نه اسرائيل، اينکه سال های طوالنی از طرف غزه به 
نی می شد، در حاليکه اسرائيل فقط راکت پرا, شهروندان يهودی,سوی 

برنامه ماشين تبليغاتی عبارت بود از ارائه اين . بردباری نشان ميداد
که , دولتی,است بين دو نيروی نظامی و , جنگی,تصوير است که اين 

يکی بنيادگرا و ديگری دموکراتيک است، نه تهاجم يک قدرت اتمی و 
ع نه فقط مستعمره کردن دارای ويرانگرترين ماشين جنگي، که الينقط

بلکه تصرف زمين های فلسطينی ها را ادامه ميدهد، به شهری که اکثريت 
مردم آن زير فشار يکی از سخت ترين محاصره های غذايی و دارويی 

خالصه اينکه اين جنگ خير و شر است و . دوران ما از پا در آمده اند
هوری اسالمی و يا با حماس و جم, يا با ما, :شما بايد انتخاب کنيد

ليوينی تزيپی حتی اين را بطور علنی لو داد و در ديدار با رهبران . القاعده
 .. اروپايی گفت حاال همه بايد انتخاب کنند، يا ما

مثل مورد عراق دولت اسرائيل مطمئن بود نه فقط قدرت ها و رسانه های 
 ترس غربی همين استراتژی را پژواک خواهند داد و انبوه گزارشگران از

شغل و مزدشان خبرها را در چارچوب همين گفتمان تنظيم خواهند کرد، 
بلکه بخشی از روشنفکران بزدل کشورهای خاورميانه نيز وقتی در مقابل 
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قرار بگيرند، جرات نخواهند داشت برخالف , يا با ما يا با بنيادگرايان ,
د حتما خود تمايل اسرائيل عمل کنند و حتی آنها که ميخواهند مستقل بمانن

را ناچار می بينند برای دفاع از حيثيت خود، قبل از آنکه با جنايت رو درو 
طيف ,قرار بگيرند، زير چماق اتهام دفاع از بينادگرايي، نخست نسبت به 

 . ابراز موضع کنند و در مورد جنايات اسرائيل به تمجمچ بيافتند, شر
بزرگ انحصاری چند روز بعد از شروع کشتار غزه وقتی رسانه های 

، به ,مرکز حماس,اسرائيل به اين يا آن : يکی بعد از ديگری تيتر زدند
حمله کرد، وقتی تهاجم و ... ,دانشگاه حماس,، به ,بيمارستان حماس,

خواندند، وقتی سالها , حمله به جنگجويان حماس,کشتار پليس ترافيک را 
 , موشک پرانی حماس,

لهاحمله اسرائيل به نظامی و به عنوان دليل حمله اعالم شد و سا
غيرنظامی و قتل های پی در پی و محاصره غذايی و دارويی و تخريب 
خانه ها و خانه ساختن در زمين آواره که الينقطع ادامه دارد و در سال 
های ايخر تشديد هم شده است، بطور کامل از خبر ها حذف شد، آنوقت 

رخالف جنگ لبنان جنگ يکی از مقامات اسرائيل در کابينه صريحاگفت ب
 , .بسيارموفق بود,تبليغاتی ما اين بار 

 آنچه اسرائيل پيش بينی نکرده بود 
بی اعتبار ,، اما صفتی هم است که ميتوان برای استراتژی ,بسيار موفق,

نزد , رسمی,، قلم بدستان ,رسمی,، رسانه های ,رسمی,مقامات , کردن
. اسبات اسرائيل اشتباه بودمح. ميليون ها شهروند عادی جهان بکار برد

, يا بامن يابا تروريسم,حتی سريع تر از , يا با من يا با حماس,استراتژی 
البته سياست اسرائيل موقعيت حماس را در ميان . بوش شکست خورد

فلسطينی ها و بخشی از مسلمانان تقويت کرد که مسووليت آن تماما 
 از مردم جهان نشان بردوش اسرائيل و مدافعانش است، ولی بخش بزرگی

در همان اولين هفته تهاجم . دادند هيچ اجباری به چنين انتخابی ندارند
در همه , پائين,و , باال,نخستين پديده ای که شکل گرفت فاصله عظيم 

شکاف بين بانکی مون و مقامات باالی سازمان ملل و . جهان بود
 فرياد ميزدند به کارمندان رده های ميانی و پائين و امدادگران نجيبی که

که اسرائيل مرتکب ميشود رسيدگی کنيد، شکاف بين , جنايات جنگی,
دولت های واپسگرای عرب و توده های خشمگين زير سلطه آنهاکه فرياد 

, وابستگان مطبوعاتی,ميزدند محاصره مردم غزه را بشکنيد، شکاف بين 
ليغات که در هتل مشرف به غزه قهوه و استيک خود را صرف کرده و تب

جنگی اسرائيل را به عنوان خبر گزارش ميدادند و گزارشگران شريفی که 
اين بمب فسفری است، شما بايد : به ديده بان حقوق بشر فشار می آوردند

موضع بگيريد، شکاف بين مردم کشورهای غربی که در جمعيت های صد 
ياد و دويست هزار تايی به خيابان ها آمدند و خطاب به دولت های خود فر

، شکاف بين مقامات ,پس چه کسی بايد اسرائيل را تحريم کند؟, :ميزدند
آيا يک ,: دولتی ومسووالن انساندوستی که خطاب به قدرت ها می گفتند

 ,حقوق بشر برای اسرائيل وجود دارد ويک حقوق بشر برای بقيه جهان؟
. اين مردم نه اسرائيل و نه حماس بلکه حقوق بشر را انتخاب کردند

بسيار ,رائيل در نشان دادن چهره ای رعب آور و بی رحم از خود اس
بود، امااستراتژی سيلی به حقوق بشر به شدت سيلی خورد و , موفق

 . دولت اسرائيل را بيش از هرزمانی در گذشته بی آبرو کرد
اينهمه اما مردم غزه را که نيمی از آنها کودک هستند، از وحشت زيستن 

ر شرايط گرسنگی و ناتوانی بر بدن های اغلب زير سايه اشغالی که د
متاسفانه آنها که با تکيه بر . مجروح آنها بمب می بارد رها نکرده است

سياست ارعاب حکومت ميکنند، با تف کردن به اصول حقوق بشر، خود 
 .روئين تن کرده اند, بی آبرويی,و , بی اعتباری,را در مقابل 

نه فقط در فلسطين بلکه در همه برای عقب راندن و برانداختن آنها 
خاورميانه و البته در ايران، نياز به برآمد يک نيروی دمکراتيک سازمان 

قدرت , يا بامن با دشمن من,يافته است که پايه های استراتژی رسوای 
و اين يک بار ديگر اهميت مقابله . های واپسگرا را بطور کامل ويران کند

وق مردم سلب حقوق شده و به خاک و با جنايات اسرائيل و دفاع از حق
  1387 دی 28. خون افتاده ی فلسطين را مورد تاکيد قرار ميدهد
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 من يک معلم می مانم
                     ¹ و تو يک زندانبان
 فرزاد کمانگر

زئوس ، خدای خدايان فرمان داد تا پرومته نافرمان را به بند کشند 
 .بود حکايت من و تو اينجا آغاز شدو اينگونه 

تو ميراث خوار زندانبانان زئوس گشتی تا هر روز نگهبان فرزندی 
از سالله آفتاب و روشنی گردی و برای من و تو زندان دو معنای 
جداگانه پيدا کرد، دو نفر در دو سوی ديوار با دری آهنی و دريچه 

  .ای کوچک ميان آن، توبيرون سلول ، من درون سلول 
 حال بهتر است همديگر را بهتر بشناسيم

 ...نه نه...من معلمم
من دانش آموز صمد بهرنگی ام ، همان که الدوز و کالغها و ماهی 

او را . سياه کوچولو را نوشت که حرکت کردن را به همه بياموزد
 .ميشناسی ؟ ميدانم که نمی شناسی

رشيدی بر من محصل خانعلی ام ، همان معلمی که ياد داد چگونه خو
 .تخته سياه کالسمان بکشيم که نورش خفاشها را فراری دهد

 ميدانی او که بود؟
من همکار بهمن عزتی ام ، مردی که هميشه بوی باران ميداد و 
انسانی که هنوز مردم کرمانشاه و روستاهايش با اولين باران 
پائيزی به ياد او می افتند، اصال ميدانی او که بود ؟ ميدانم که 

 ².دانینمي
 .من معلمم ، از دانش آموزانم لبخند و پرسيدن را به ارث برده ام 

حال که من را شناختی ، تو از خودت بگو ، همکارانت که بوده اند 
، خشم ونفرت وجودت را از چه کسی به ارث برده ای ، دستبند و 

 پابندهايت از چه کسی به جا مانده ؟ از سياهچالهای ضحاک ؟
و کيستی ؟ فقط مرا از دستبند و زنجير و شالق ، از خودت بگو ، ت

 ، از چشمهای الکترونيکی زندان ، از 209از ديوارهای محکم 
. درهای محکم آن مترسان، ديگر هيچ هراسی در من ايجاد نمی کنند

عصبانی مشو ، فرياد مکش ، با مشت بر قلبم مکوب که چرا سرم 
 .دانی را به ياد دارمرا باال ميگيرم ، داستان مشت تو و سر زن زن

مرا مزن که چرا آواز ميخوانم، من کردم، اجداد من عشقشان را ، 
دردهايشان را ، مبارزاتشان را و بودنشان را در آوازها و 

من بايد بخوانم و تو . سرودهايشان برای من به يادگار گذاشته اند
و تو بايد به آوازم گوش دهی ، ميدانم که رنجت . بايد بشنوی 

 .دميده
مرا به باد کتک مگير که هنگام راه رفتن صدای پايم می آيد ، آخر 
مادرم به من آموخته ، با گامهايم با زمين سخن بگويم ، بين من و 
زمين ، پيمانی است و پيوندی که زمين را پر از زيبائی و پر از 

پس بگذار قدم بزنم ، بگذار صدای پايم را بشنود ، . لبخند کنم 
 .اند من هنوز زنده ام و اميدواربگذار زمين بد

 سرزمينم قلم و کاغذ را از من دريغ مکن ، ميخواهم برای کودکان
الالئی بسرايم ، سرشار از اميد ، پر از داستان صمد و زندگيش ، 
خانعلی و آرزوهايش ، از عزتی و دانش آموزانش ، ميخواهم 
بنويسم ، ميخواهم با مردمم سخن بگويم ، از درون سلولم ، از 
همينجا ، ميفهمی چه ميگويم ؟ ميدانم به تو آموخته اند از نور ، از 

 .ز انديشه و انديشيدن متنفر باشیزيبائی ها ، ا
اما نترس به درون سلولم بيا ، مهمان سفره کوچک و پاره من باش 
، ببين من چگونه هر شب همه دانش آموزانم را مهمان ميکنم ، 
برايشان چگونه قصه ميگويم ، اما تو که اجازه نداری ببينی ، تو که 

سان شوی ، بايد اجازه نداری بشنوی ، تو بايد عاشق شوی ، بايد ان
 .اينسوی درب باشی تا بفهمی من چه ميگويم 

به من نگاه کن تا بدانی فرق من و تو در چيست ، من هر روز بر 
ديوار سلولم دستان دلدارم را و چشمان زيبايش را ميکشم ، و 
انگشتانش را در دست ميگيرم و گرمی زندگی را در دستانش و 

انم ، اما تو هر روز با باتوم انتظار و اشتياق را در چشمانش ميخو
دستت انگشتان نقش بسته بر ديوار را ميشکنی و چشمان منتظرش 

 .را در می آوری ، و ديوار را سياه ميکنی
آزارت " شعور نور"دنيای تو هميشه تاريکی و زندان خواهد بود و 

خواهد داد ، من ماهها است چشم انتظار ديدن يک آسمان پرستاره 
 .ام

ی ياغی که در تاريکی از اين سوی آسمان به آن سوی با ستاره ها
اما تو . آسمان پر بکشند و سينه سياهی را با نور بشکافند
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سالهاست در تاريکی زندگی ميکنی ، شب تو بی ستاره است ، 
 ميدانی آسمان بی ستاره يعنی چی ؟ آسمان هميشه شب يعنی چی ؟

برايت آرزوها دارم ،  برگشتم به درون سلولم بيا من 209اينبار که به 
نه از رنگ دعاهای تو که سراسر آتش است و ترس از جهنم ، 

به درون سلولم بيا تا . آرزوهای من پر از اميد و لبخند و عشق است 
راز آخرين لبخند عزتی را پای چوبه دار برايت بگويم ، ميدانم که باز 

 کينه  خواهم شد ، در حالی که تو با همه وجود پر از209بندی بند 
ات بر سر من فرياد ميکشی و من باز دلم برای تو و دنيای حقيری که 

من بر ميگردم در حالی که يک معلمم و . دورت ساخته اند ميسوزد 
 .لبخند کودکان سرزمينم را هنوز بر لب دارم

 27/10/87  فرزاد کمانگر، معلم محکوم به اعدام
  بند بيماران عفونی زندان رجايی شهر کرج

****************  
برخالف بازجوها که اينبار اذيتم  (209 چند نفر از نگهبانان -1

 ، آنها را شبيه 209به خاطر اينکه در مطلب ، بندی ، بند ) نکردند 
  .شبح خوانده بودم وحشيانه به باد ، کتک و فحش و ناسزا گرفتنم

بهمن عزتی معلمی بود که اوايل انقالب اعدام شد ، هنوز مردم -2
های کرمانشاه و کامياران از او خاطرات بسيار دارند ، ميگويند روستا

هنگام اعدام در جواب ماموران که از او پرسيدند از مرگ نمی هراسی 
مرگ اگر مرد است گو نزد من آيد تا در آغوشش : ؟ لبخند زنان گفت 
 .کشم ، تنگ تنگ

…………………………………… 
اعضای اصلی سنديکای کارگران نيشکر 

 يد به زندان و اخراج شدندهفت تپه تهد
بنابه گزارشات رسيده ازکارگران طرح نيشکر هفت تپه،در پی 
انتصابات جديد مدير عامل، معاون و تعداد از اعضای هيئت مديره 
اين شرکت، اعضای اصلی سنديکای کارگران توسط انتصاب شدگان 

 . جديد تهديد به بازداشت و اخراج شده اند
و معاون و تعدادی از اعضای هيئت در پی انتصاب مدير عامل 

مديره اين شرکت، اعضای اصلی سنديکای کارگران شرکت طرح و 
نيشکر هفت تپه برای آشنائی باآنها و صحبت کردن در مورد شرکت 

ولی هر . و مسائل و مشکالت کارگران خواستار مالقت با آنها شدند
ر طی د. بار به بهانه ای تقاضای اعضای سنديکا را رد می کردند

ديروز و امروز عبدالهی که قبال رئيس حراست طرح امير کبير بوده 
و از افراد وزارت اطالعات می باشد، در حضور مددی مدير عامل 

: جديد شرکت و مجديان معاون وی خطاب به اعضای سنديکا گفت 
ما شما را به رسميت نمی شناسيم و تا زمانی که از اداره کار نامه 

 . صحبت نخواهيم کردنياوريد ما با شما
عبدالهی اعضای سنديکا را همچنين مورد تهديد قرار داد و به آنها 

ما شما را اخراج می کنيم و اگر الزم بدانيم دستور بازداشت :گفت
گفته های عبدالهی مورد تاييد مددی . شما را هم صادر خواهيم کرد

د عبدالهی حتی قص. و مجديان که در آنجا حاضر بودند قرار گرفت
داشت با کارگران برخورد فيزيکی نمايد که با صبر و متانت اعضای 

 . سنديکا مواجه گرديد
 ماه است ٢از طرفی ديگر کارگران طرح نيشکر هفت تپه نزديک به 

اين مسئله بدليل گرانی و توارم .که حقوق آنها به تعويق افتاده است
 باعث زياد و برابری نکردن در آمد کارگران با هزينه های آنها

ايجاد مشکالتی معيشتی فراوانی برای خانواده های کارگران شده 
 . است

سنديکای کارگران طرح نيشکر هفت تپه در پی انتخابات آزاد 
و اعضای اصلی آن با رای .کارگران اين شرکت تشکيل گرديد

اعضای اصلی سنديکا ی کارگران دائم مورد . کارگران انتخاب شدند
سنديکای . داره اطالعات شوش قرار دارندتهديد و اذيت و آزار ا

کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه اخيرا به عضويت 
در آمده است و در حال ) بو اف .آی ( اتحاديه بين المللی کارگران 

از طرفی . حاضر مورد حمايت بين المللی کارگران جهان قرار دارد
رگری است و از ديگر ايران ملزم به اجرای قوانين بين المللی کا

اصول اوليه اين قوانين، کارگران حق داشتن سنديکای مستقل 
 :فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران .کارگری هستند
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  اخبار و اطالعتی
  !در رابطه با کشتار مردم فلسطين

،   روز اول21در طول  تهاجم ارتش اسرائيل به نوار غزه
 نفر 5000بيش از کشته  و  دويست نفرو يکهزار بيش از 

حدود نيمی از کشته شدگان و . مجروح بر جای گذاشته است
 .زخمی ها کودک و زن بوده اند

  .  نفر از مجروحان نيز وخيم است400در حال حاضر وضعيت 
نکته قابل ذکر اين است که اين تعداد مربوط به کسانی است که از 

دارند، تا کنون، از زير آوار زير ويرانه هائی که رو بگسترش 
  .بيرون آورده اند

 ٣تلفات انسانی اسرائيل در طول جنگ تا به امروز، ده سرباز و 
  .غيرنظامی بوده است

 وحشيانه ارتش اسرائيل به نوار غزه   آغاز تهاجمتا کنون در اثر*
شک و پرستار که به کمک  مردم شتافته بودند،  پزحداقل هشت
   .کشته شده اند

، از منزل فرار ميکنند و بخانه غزهر حاليکه تعدادی از ساکنين د *
های نزديکان خود و يا در مدرسه های مربوط به سازمان ملل پناه 
ميبرند، تعدادی ديگر جايی ندارند و شبها را در خيابانها سپری 

 .ميکنند
دفتر اصلی سازمان ملل متحد   ماه، دی٢۶ ژانويه، ١۵در تاريخ  *

مون   آي  بان.ش اسرائيل به شهر غزه، بمباران شددر تهاجم ارت
 از بمباران دفتر اصلی سازمان ملل متحد برای دبيرآل سازمان ملل

کمک به فلسطينيان به شدت انتقاد به عمل آورد و شمار کشته 
از وزير : او افزود . خواند" غير قابل تحمل"شدگان فلسطينی را 

 خواسته و به شدت به آن دفاع و وزير امور خارجه اسرائيل توضيح
سه کارمند دفتر سازمان ملل متحد و . ها اعتراض کرده است

  .دوفيلمبردار فلسطينی تلويزيون ابوظبی در اين حمله زخمی شدند
 نفر فلسطينی در اين ساختمان ٧٠٠کم  در زمان بمباران، دست

سوزی صدها تن مواد خوراکی و  در اثر آتش. . حضور داشتند
دنبال اين بمباران، سازمان ملل  به. ز از بين رفتندوسايل کمکی ني

اما پس از . های امدادی خود را متوقف کرد نخست تمام فعاليت
ی  به گفته. رسانی خود را از سر گرفت های کمک چندی، فعاليت

غزه وجود  رسانی از درون شهر سخنگوی اين مرکز، امکان کمک
ال حاضر به خارج های امدادی سازمان ملل در ح ندارد و فعاليت

 .شهر منتقل شده است
صد ها تن از مردم، غالبًا پس از هر بمباران، چند دقيقه بعد از  *

شنيدن صدای بمباران و امبوالنس های حامل زخمی ها، بصورت 
  .منظم دور بيمارستان جمع ميشوند و ميخواهند کمک کنند

. رفت و برگشت پايانی ندارد. در سردخانه ها وضع اسفناک است
بعضی از مراجعين برای شناسايی کشته شدگان می آيند و برخی، 

  .برای تسلی دادن به دوستان و نزديکان خود
 در صد آنان جوانان زير 50% که حدود در حالی که مردم غزه *

 در زير بمباران های شديد ارتش اسرائيل قرار  ساله هستند،14
ان خانه و کاشانه دارند، دولت اسرائيل از مردم غزه ميخواهد که آن

خويش را ترک نمايند تا نيروهای ارتش اسرائيل با فراغ بال 
بيشتری از زمين و هوا به حمالتشان ادامه دهند، اما، نوار غزه از 
زمين و هوا در محاصره نيروهای زمينی، دريائی و هوائی اسرائيل 

هيچ جای امنی در سرزمين بگفته پزشگ نروژی ؛ . قرار دارند
  . ه برای فلسطينی ها وجود ندارداشغالی غز

بطور . حتی مناطق جنوبی غزه، در مرز مصر نيز مستثی نشده است
) در مرز با مصر(  هدف در شهر رفع 60مثال ديروز چهار شنبه، 

هدف بمبارانهای توپخانه زمينی و هوائی ارتش اسرائيل قرار 
  . گرفتند

  :اين در حالی است که 
 يک ميليون .يم است غزه بسيار وخ نواروضعيت در

نفر از برق محرومند وهفتصد و پنجاه هزار نفربدون 
آسياب .  آرد کمياب است. زندگی ميکنند تصويه شدهآب

موتور پمپ های . ها در زير بمبارانها منهدم شده اند
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دارو وسائل بيمارستان . آب و فاضالب منهدم شده اند
 بسيار کمياب است و تعدادی ازبيمارستانها و مدارس

  ....نيز در زير بمبارانها به مخروبه تبديل شده اند
مطابق قوانينی که توسط ارگان های سازمان ملل متحد نيز 
برسميت شناخته ميشود؛ حتی در درگيری های نظامی نيز 

در غير اينصورت کسی که اين . تناسب ميبايست رعايت شود
تناسب را بطور چشمگير بهم ميزند مرتکب جنايت جنگی 

کميسر امور توسعۀ جالب توجه است که بدانيم ؛ . تشده اس
اروپا، لويی ميشل ، اسرائيل را متهم به عدم رعايت حقوق 
انسانی بين المللی کرد و گفت اين کشور به اندازۀ کافی مردم 

  .غير نظامی غزه را مورد حفاظت قرار نمی دهد
 در گتوی شهر ورشو آيا وضعيت مردم غزه، شبيه يهوديان

  نيست؟) لهستان (
در جنگ دوم جهانی نازيست ها با کشيدن ديوار به دور محله 

گتوی شهر . يهوديان، آن را در محاصره در آورده بودند
. ورشو، به زندان بزرگ صدها هزار يهودی تبديل شده بود
. يهوديان ورشو از حداقل های زيست انسانی محروم بودند 

  .قتل عام شدندعاقبت نيز اين يهوديان با يورش نازيست ها، 
  !عبرت انگيز است

  

مانند ( بيانيه زير که توسط شخصيت های سرشناس آکادميک
منتشر ....) ژيلبرت آشکار، آلکسی کالينکوس ،  اسالوج زيزک و

در ميان امضاء کنندگان تعداد زيادی شخصيت عرب و . شده است
اسرائيلی تبار ديده می شود که به اين بيانيه اهميت خاصی بخشيده 
و نشان می دهد که مقابله با تجاوز اسرائيل نه فقط امر فقط 
.  فلسطينی ها و عرب تباران بلکه حتی اسرائيل تباران مترقی است

در پايان امضاء ها،  فراخوان ديگری از سوی هنرمندان انگليس 
   2009 هفدم ژانويه         ! سايت راه کارگر      .آورده شده است

  )2009ن انگليس، شانزدهم ژانويه منبع روزنامه گاردي( 

بيانيه درمحکوميت جنگ 
  اسرائيل عليه غزه

قتل عام غزه آخرين مرحله جنگی است که اسرائيل در بيش از 
هدف اين . شصت سال گذشته عليه فلسطينی ها براه انداخته است

کاربرد قوای نظامی فائقه برای : جنگ هيچ گاه تغيير نيافته است
ينی ها به عنوان يک قدرت سياسی، قدرتی ريشه کن ساختن فلسط

که قادر است در برابر تصرف سرزمين و منابع متعلق به خود 
جنگ اسرائيل عليه فلسطينی ها، غزه و ساحل غربی . مقاومت کند

در اين جنگ . را به دو زندان غول پيکر سياسی مبدل کرده است
 هيچ نوع توازونی از نقطه نظر اصول، تاکتيک و عواقب جنگ

اسرائيل مسئول راه اندازای و تشديد جنگ و پايان . وجود ندارد
 . دادن به دوره جديد اوج گيری مخاصمات است

کافی نيست که برای آتش بس ديگری و . اسرائيل بايد جنگ را ببازد
کافی نيست که  . کمک های بيشتر انسان دوستانه فراخوان داده شود

جه به نگرانی ها و از سرگيری گفتگوهای دو جانبه و عطف تو
اگر به اصل دمکراتيک . مصائب دو طرف  مورد تشويق قرار گيرد

حق تعيين سرنوشت اعتقاد داريم، اگر حق مقاومت مسلحانه در 
برابر متجاوز و اشغال مستعمراتی را تائيد می کنيم پس ناچاريم 

عليه ... تعيين کنيم که در اين جنگ در کدام طرف قرار داريم
  . کنار مردم غزه و ساحل غربیاسرائيل و در

ما بايد همه تالشمان را برای متوقف کردن اسرائيل از پيروز شدن 
اسرائيل بايد بپذيرد که امنيتش در گروه . در جنگ انجام دهيم

همزيستی مبتنی بر عدالت و صلح با همسايگانش است و نه استفاده 
 .جنايتکارانه از قهر

و بدون قيد و شرط حمله خود "  فوراما اعتقاد داريم که اسرائيل بايد
به غزه و اشغال ساحل غربی را پايان داده و همه ادعاهای خود 

 1967برای تملک و يا کنترل سرزمينهائی که خارج از مرزهای 
ما حکومت انگليس و مردم . اسرائيل قرار دارد را رها سازد

دن انگليس را فرا می خوانيم که تمام تدابير ممکن برای وادار کر
اسرائيل به رعايت اين درخواست ها را با آغاز برنامه بايکوت، 
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Professor David Howell, Politics, University of York 
Professor Richard Hudson, Linguistics, UCL 
Professor John Hutnyk, Centre for Cultural Studies, Goldsmiths 
Dr. Colin Imber, Turkish, University of Manchester 
Professor Lyn Innes (emeritus), English, University of Kent 
Professor Yosefa Loshitzky, Film, Media and Cultural Studies, University of 
East London 
Dr. Lars Iyer, Philosophy, Newcastle University 
Dr. Ian James, French, University of Cambridge 
Dr. Daniel Katz, English and Comparative Literary Studies, University of 
Warwick 
Dr. Mark Kelly, Philosophy, Middlesex University 
Joanna Gilmore, lecturer in the School of Law, University of Manchester 
Susan Kelly, lecturer in Fine Art, Goldsmiths 
Dr. Christian Kerslake, Philosophy, Middlesex University 
Dr. Alexander King, Anthropology, University of Aberdeen 
David Kinloch, poet 
Dr. Dianne Kirby, History and International Affairs, University of Ulster 
Dr. Graeme Kirkpatrick, Sociology, University of Manchester 
Dr. Laleh Khalili, Politics and International Studies, SOAS 
Dr. Stathis Kouvelakis, European Studies, KCL 
Professor Basil Kouvaritakis, Engineering Science, University of Oxford 
Dr. John Kraniauskas, Spanish, Birkbeck 
Dr. Cecile Laborde, Political Science, UCL 
Professor Ernesto Laclau, Government, Essex 
Dave Laing, writer and journalist 
Dr. Juan Antonio Lalaguna, Humanities, Imperial College London 
Professor William Large, Philosophy, University College Plymouth, St Mark 
and St John 
Nicholas Lawrence, lecturer in English & Comparative Literary Studies, 
University of Warwick 
Professor Andrew Leak, French, UCL 
Dr. Barbara Lebrun, French, University of Manchester 
Dr. Keekok Lee, Philosophy, University of Manchester 
Professor Esther Leslie, English and Humanities, Birkbeck 
Dr. Jo Littler, Media and Cultural Studies, Middlesex University 
Tim Llewellyn, journalist and writer 
Dr. Caroline Lloyd, Social Sciences, Cardiff University 
Dr. Jill Lovecy, Politics, University of Manchester 
Simon Lynn, lecturer in Social Work, UEL 
David Mabb, artist and Reader in Art, Goldsmiths 
Dr. Stephen Maddison, Cultural Studies, University of East London 
Dr. Kevin Magill, Arts and Humanities, University of Wolverhampton 
Michael Mahadeo, lecturer in Health and Social Sciences, University of 
Ulster 
Dr. Suhail Malik, Art, Goldsmiths 
Dr. Johanna Malt, French, KCL 
Dr. Matteo Mandarini, Business and Management, QMUL 
Professor Susan Marks, Law, KCL 
Dr. Lee Marsden, International Relations, University of East Anglia 
Professor Lauro Martines, historian 
Dr. Luciana Martins, Spanish, Birkbeck College 
Dr. Nur Masalha, Religion and Politics, St Mary's University College 
Dr. Dina Matar, Centre for Media and Film Studies, SOAS 
Dr. Graeme Macdonald, English, University of Warwick 
Professor (emeritus) Moshé Machover, Philosophy, KCL 
Dr. Maeve McCusker, French Studies, Queen's University Belfast 
Dr. James McDougall, History, SOAS 
Dr. Sonia McKay, Working Lives Research Institute, London Metropolitan 
University 
Dr. Susan McManus, Politics, Queen's University Belfast 
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Dr. Saladin Meckled-Garcia, Human Rights Studies, UCL 
Professor Susan Melrose, Performing Arts, Middlesex University 
Dr. Farah Mendlesohn, Media and Creative Writing, Middlesex University 
Dr. Mahmood Messkoub, Business, University of Leeds 
Dr. China Miéville, writer and academic 
Dr. Anna-Louise Milne, French, University of London Institute in Paris 
Dr. Surya Monro, Politics, University of Sheffield 
John Moore, lecturer in Sociology & Criminology, University of the West of 
England 
Professor Bart Moore-Gilbert, English and Comparative Literature, 
Goldsmiths 
Dr Farhang Morady, Globalisation and Development, University of 
Westminster 
Dr. Stephen Morton, English, Southampton University 
Dr. Pablo Mukherjee, English and Comparative Literature, University of 
Warwick 
Professor John Mullarkey, Philosophy, University of Dundee 
Professor John Muncie, Criminology, The Open University 
Professor Martha Mundy, Anthropology, LSE 
Dr. Alex Murray, English, University of Exeter 
Dr. Karma Nabulsi, Politics, University of Oxford 
Ali Nasralla, Senior Fellow (retired) at Manchester University Business 
School 
Professor Mica Nava, Cultural Studies, University of East London 
Marga Navarrete, Lecturer in Spanish and Translation, Imperial College 
Dr. Nick Nesbitt, French, Aberdeen 
Dr. Michael Niblett, Translation and Comparative Cultural Studies, 
University of Warwick 
Professor Christopher Norris, Philosophy, University of Cardiff 
Julia O'Faolain, writer 
Michael Oliva, composer and lecturer, Royal College of Music 
Wendy Olsen, Development Studies, University of Manchester 
Professor Peter Osborne, Philosophy, Middlesex University 
Dr. George Paizis, French, UCL 
Professor Ilan Pappé, History, University of Exeter 
Professor Benita Parry, English and Comparative Literature, University of 
Warwick 
Dr. Diana Paton, History, Newcastle University 
Dr. Ian Patterson, Queens' College, Cambridge 
Lara Pawson, writer and journalist 
Dr. Maeve Pearson, English, University of Exeter 
Carmen Perea-Gohar, lecturer in Spanish, Imperial College 
Dr. Luis Perez-Gonzalez, Translation Studies, University of Manchester 
Dr. Andrea Phillips, Art, Goldsmiths 
Dr. Nina Power, Philosophy, Roehampton University 
Dr. Jane Poyner, English, University of Exeter 
Professor Scott Poynting, Sociology, Manchester Metropolitan University 
Dr. Nicola Pratt, Political, Social & International Studies, UEA 
Professor Al Rainnie, Centre for Labour Market Studies, University of 
Leicester 
Dr. Kamran Rastegar, Arabic and Persian Literatures, University of 
Edinburgh 
Professor Jane Rendell, Architecture, UCL 
Professor Dee Reynolds, French, University of Manchester 
Dr. Chris Roberts, School of Community Based Medicine, University of 
Manchester 
Dr. Mark Robson, English Studies, University of Nottingham 
Professor William Roff, Islamic & Middle Eastern Studies, University of 
Edinburgh 
Professor Bill Rolston, Sociology, University of Ulster 
Caroline Rooney, English and Postcolonial Studies, Kent 
Professor Hilary Rose, Social Policy, University of Bradford 
Michael Rosen, writer 
Dr. Elaheh Rostami-Povey, Development Studies, SOAS 
Professor William Rowe, Spanish and English, Birkbeck 
Dr. Juliet Rufford, Theatre Studies, University of Reading 
Professor Jonathan Rutherford, Cultural Studies, Middlesex University 
Professor Alfredo Saad Filho, Development Studies, SOAS 
Dr. Gabriela Saldanha, English Language, University of Birmingham 
Dr. Shahira Samy, Politics, University of Oxford 
Dr. Stella Sandford, Philosophy, Middlesex University 
Professor Sanjay Seth, Politics, Goldsmiths 
Carole Satyamurti, writer 
Professor Yezid Sayigh, War Studies, KCL 
Professor Phil Scraton, Law and Criminology, Queen's University Belfast 
Professor Richard Seaford, Classics and Ancient History, University of 
Exeter 
Amanda Sebestyen, writer and asylum campaigner 
Professor David Seddon, Development Studies, University of East Anglia 
Richard Seymour, writer and activist 
Dr. Subir Sinha, Development Studies, SOAS 
Dr. Debra Benita Shaw, Social Sciences, Media & Cultural Studies, 
University of East London 
Professor Avi Shlaim, International Relations, St Antony's College, 
University of Oxford 
Mark Shuttleworth, lecturer in Translation, Imperial College London 
Professor David Slater, Geography, Loughborough University 
Dr. Andrew Smith, Sociology, Anthropology and Applied Social Science, 
University of Glasgow 
Dr. Graham Smith, Law, University of Manchester 
Professor Neil Smith (emeritus), Linguistics, UCL 
Olivia Smith, Centre for Editing Lives and Letters, Queen Mary, University 
of London 
Dr. Anthony Soares, Portuguese, Queen's University Belfast 
Ahdaf Soueif, writer and journalist 
Professor William Spence, Physics, QMUL 

Dr. Robert Spencer, Postcolonial Literatures, University of Manchester 
Professor Paul Stewart, Human Resource Management, University of 
Strathclyde 
Dr. Alison Stone, Philosophy, Lancaster 
Colin Stoneman, writer 
Professor Paul Sutton, Caribbean Studies, London Metropolitan University 
Professor Helen Taylor, English, University of Exeter 
Professor Phil Taylor, Business, University of Strathclyde 
Dr. Jennifer Terry, English Studies, University of Durham 
Dr. Nicholas Thoburn, Sociology, University of Manchester 
Adriana Tortoriello, translator 
Dr. Alberto Toscano, Sociology, Goldsmiths 
Professor Martin Upchurch, Business, Middlesex University 
Dr. Anastasia Valassopoulos, English and American Studies, University of 
Manchester 
Dr. Rashmi Varma, English and Comparative Literary Studies, University of 
Warwick 
Dr. Ritu Vij, International Relations, University of Aberdeen 
Professor Dennis Walder, Ferguson Centre for African and Asian Studies, 
Open University 
Dr. Geoffrey Wall, English, University of York 
Sean Wallis, Survey of English Usage, UCL 
Dr. Vron Ware, Social Sciences, The Open University 
Dr. Eyal Weizman, Centre for Research Architecture, Goldsmiths 
Professor Lynn Welchman, Law, SOAS 
Dr. Jutta Weldes, Politics, University of Bristol 
Tony White, writer 
Geoff Whittam, Reader in Entrepreneurship, University of the West of 
Scotland 
Dr. David Whyte, Sociology, University of Liverpool 
Dr. Paula Wilcox, Criminology, University of Brighton 
Dr. Caroline Williams, Politics, QMUL 
Professor Eddie Williams, Linguistics, Bangor University 
Professor James Williams, Philosophy, University of Dundee 
Dr. Carla Willig Psychology, City University 
Dr. Jon E. Wilson, History, KCL 
Dr. Nicole Wolf, Visual Cultures, Goldsmiths 
Dr. Jim Wolfreys, French and European Politics, KCL 
Professor Andy Wood, History, University of East Anglia 
Professor Geof Wood, International Development, University of Bath 
Robin Yassin-Kassab, novelist 
Professor Nira Yuval-Davis, Gender & Ethnic Studies, University of East 
London 
Dr. Shamoon Zamir, American Studies, KCL 
Professor Slavoj Zizek, Birkbeck Institute for the Humanities 
Dr. Paquita de Zulueta, Medicine, Imperial College 

بيانيه زير هم از طرف عده ای از هنرمندان انگليس امضاء شده 
  :ستا

با توجه به قتلعام بی رحمانه اسرائيل در غزه که جنايت عليه 
بشريت است ما اعتراضمان را عليه تاکتيک های مرگبار اسرائيل 
اعالم کرده و  از صميم قلب حمايت مان را از مردم غزه اعالم می 

  !کنيم
Stephen Frears – Film Director – UK 
Nigel Kennedy ‐ Musician, Poland/UK 
Miriam Margolyes – Actress UK 
Brian Eno – Musician and producer UK 
Robert Wyatt – Musician UK 
William Dalrymple ‐ Writer and historian 
Dhafer Youssef – Musician France 
Dave Robinson ‐ Producer & pioneer of Stiff Records, UK 
Razanne Carmey – Playwright UK 
Chaz Jankel – Musician UK 
Philip Bagenal ‐ Music Producer and mixer UK 
Christine Tobin ‐ Singer UK 
Jeffrey Blankfort ‐ Photographer USA 
Liane Carroll ‐ Musician singer UK 
Martin Coogan ‐ Musician UK 
Anis Hamadeh ‐ Musician Germany 
Radhika Jha – Writer India 
Prem Shankar Jha Author & journalist India 
Uzma Aslam Khan ‐ Novelist and Essayist Pakistan 
Sarah Gillespie ‐ Musician UK 
Darrell Lawrence ‐ Music & film producer USA 
Shadia Mansour ‐ Singer UK 
Moni Ovadia ‐ Actor Italy 
Gilad Atzmon ‐ Musician and writer UK 
Susheela Raman ‐ Singer UK 
Karl Sabbagh – Writer UK 
Rich Siegel – Musician USA 
Paul Sussman – Author UK 
Sunny Singh – Writer India 
David Toop‐ Musician & author UK 
John Turnbull – Musician UK 

.............................................  
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 ......د، جمهوری اسالمی ميزندونيسم می کوبصهي
  الله حسين پور

. هردو می دانند، چه می خواهند. تفاوت زيادی نمی کند! يا بالعکس
هر دو می دانند در کجا ايستاده اند و کدامين خطر اينان را تهديد می 

هر . هر دو مملکتی را غصب کرده اند که به ديگران تعلق دارد. کند
ند که از ذرات آن تا به آخر تغذيه می دو قدرتی را در دست گرفته ا

  .راه برگشتی نيست، پس بايد آينده را نابود کرد. کنند
اسرائيلِ  صهيونيست می زند، می کوبد، منفجر می کند و در هم می 

مرزی نمی شناسد، جدا نمی ! همه را با هم. نوردد خلق فلسطين را
.  هستندکند، مسجد، خانه ، بيمارستان، همه و همه هدف بمباران
اين بار . اين بار قصد از بين بردن تاريک انديشان حماس را ندارند

آينده فلسطين را نابود می . کودکان فلسطينی را نشانه گرفته اند
اکنون کودکان فلسطينی خطر اصلی برای رژيم صهيونيست به . کنند

آن ها . آن ها زياد شده اند، همه جا را پر کرده اند. شمار می روند
آن ها سِر جنگ . ند که به سرعت تبديل به اکثريت شوندمی رو

ندارند، آن ها با حماس ، پرورده امپرياليسم که هم چون فرانکن 
آن ها فقط می خواهند . اشتين سر برآورده است، تماسی ندارند

  .بزرگ شوند، تحصيل کنند و آينده را با صلح بنا سازند
  و جمهوری اسالمی؟

 هر اتفاقی در جهان رخ دهد، دليلی برای رژيم جمهوری اسالمی
سرکوبی که هر آن . برای سرکوب بيشتر مردم ايران فراهم می آيد

راستی رژيم چرا سرکوب می کند؟ چرا اين . شدت بيشتری می گيرد
دفترها را . چنين گسترده مردم را می زند و می گيرد و می برد

 اثری از داغان می کند، خانه ها را جستجو می کند و می خواهد هر
  حرکت را نابود کند؟

تا جنبشی در جامعه وجود نداشته باشد، نيازی به سرکوب آن نيز 
جنبشی که حرکت نداشته باشد، نيازی نيز به حاد کردن . وجود ندارد

هرچه رژيم سرکوب را حادتر می کند، نشانه های . سرکوب نيست
سرکوب نشانه وجود . حرکت جنبش را بهتر می توان نظاره کرد

  . مبارزه است
هر جا خطری در مقابل قدرت مداران قد علم می کند، آن جا زوزه 
بمب ها، تيرکش مسلسل ها و حلقه های طناب های دار را بيشتر 

  .می توان ديد
در دنيای کوچک شده ما، که اطالعات و اخبار به ! اما خيال باطل

فاصله يک لحظه به گوش همگان می رسد، ديگر نمی توان در خفا 
. رکوب کرد، اعدام کرد و تالش کرد تا آب از آب تکان نخوردس

امروز با يک اعدام، نفرت در قلب صدها نفر کاشته می شود، با هر 
سرکوب، خشم در دل هزاران نفر می جوشد و با پاره پاره کردن تن 

امروز . بی دفاعِ  يک کودک فلسطينی، خلق فلسطين زاده می شود
بلکه فريادها جان . ت حاصل نمی شودديگر با خفه کردن صدا، سکو

می گيرند، جنبش ها سازمان دهی می شوند، توده ها بی باک تر 
آن چنان که روزی با انفجاری . شده و انرژی ها انباشته می شوند

مهيب عرض اندام کرده و ذرات خود را، هرجا که عدالت را 
انون اين ها شعار نيست، اين ها ق. چهارميخ کرده اند، می پراکنند

تاريخ است، اين ها پرنسيپ های حرکت هر جامعه ای است که با 
  !چه در فلسطين و چه در ايران. آگاهی به نتيجه می رسد

………………………………… 
 اسرائيل اعالم آتش بس کرد

به گزارش سرويس بين الملل آفتاب، ايهود اولمرت در نشستی خبری که بعد 
  . د اعالم آتش بس کرداز برگزاری جلسه کابينه اسرائيل برگزار ش

  
المرت در اين نشست خبری ضمن تشکر از حسنی مبارک رئيس جمهور 

کابينه اسرائيل پيشنهاد من برای " : برای رسيدن به آتش بس گفتمصر 
ر نوار غزه وارد آتش بس را پذيرفت و از ساعت دو بامداد امروز اسرائيل د

  2009 ژانويه 17 شبانگاه                              ."آتش بس خواهد شد
.............................................  

  

عکس ها"آوازِ آبی"نگاهی سبزبر  
 " آوازهای  آبی اش"  به حسين مهينی و

       گوتنبرگ٩٨دردهمين سال فاجعه خونين اکتبر
  نازك آراي تن ساقه گلي

  آه به جانش آشتم
   وبه جان دادمش آب
  …شکندای دريغا،به برم می 

  :دست اوبردر،مي گويد با خود
  غم اين خفته چند 

  خواب درچشم ترم مي شكند
                                     نيمای يوش

 اميرجواهری لنگرودی
 ٢٠٠٩ژانويه ١٣٨٧دی 

 !        هيچگاه روزها ی آدميان يکدست نيست و نمی تواند باشد
  

 
  

 نمی تواند دنبال کند و آدمی هيچگاه،  زندگی را با آسودگی خيال
هرروزش را يکدست ودست ناخورده، يکجورو با جالء و همواره 

الاقل زندگی برای من در طی اين سال ها، اينگونه بوده . پروارببيند 
 تن خون آلود و زغال اندود را ۶٣من خود يک تن ازاين . است 

 همه گاه. طی اين دهسال همواره با وجودم همراه و دنبال کرده ام
درونم را با او پروخالی ساخته ام و زندگی برهمين روال ادامه 

  ...دارد
حسين مهينی، دوست عزيزم بعد ازده سال محتوی جعبه دوربين 
عکاسی آن پايئزشوم را با چه مرارتی به صفحه صفحه ظهوررساند 

به اين ترتيب با هنرش به پرسش خيلی ها پاسخ . و کتابش کرد
  چه می کند؟حسين با اين عکس ها: گفت

. خود همين کتاب کردن، داستانی ويژه دارد که بايد اززبانش شنيد
درچله نشينی دهمين سال اين فاجعه فراموش نشدنی ، دونسخه 

  . ازکتاب را به من رساند 
حسين چند روزپيش طی تماس تلفنی خواست به کتابفروشی انديشه 

ين بود که می بی پرده بگويم؛ حدس ام ا. آيد،تا ديداری داشته باشد
حساب کارتا حدی دستم . خواهد نسخه ای ازکارش را به من برساند

ومن ، " چرا که هفته گذشته ودرآستانه نمايش فيلم . آمده بود
درکتابخانه مرکزی، آفيش تبليغ آلبوم اش را " عاشقانه گريسته ام 

درخالل . ديدم وحتی آنرا برديوارمحوطه سالن نمايش نصب کردم 
 يکی دو باربه ديدن آفيش به تماشا ايستادم تا آدرس نمايش فيلم

  .فروش آنرا به ذهن بسپارم 
پايان کارفيلم، با اجازه حسين، آفيش را درآورده و به همراه 

بازچندين بار ژرفکاوانه . ديگروسايل وکتب به انديشه آوردم 
 Blue( وبرسرعنوان کتاب . نگاهش کردم وبراندازش نمودم

Songs Göteborg ( با خويشتن به فکر فرورفتم .  
با خود می گفتم ؛ اين چگونه جنايتی بود که هرکس ازآن روايت 
خاص خود را دارد ؟ شاعر، نويسنده ، فيلم ساز، نقاش ، عکاس 
،طراح، روزنامه نگار، مجسمه سازدرکنارمادرو پدروامانده درغم 
ازدست دادن فرزند ويا هرخواهروبرادردرکناردوست وآشنايی، 

بيرخود ازاين جنايت، نامی را برمی گزينند تاعمق نگاه خود را درتع
  . درتعبير دندان گيراين فاجعه به جوالن درآورند

با خود طی هفته کلنجارمی رفتم که سری به پاساژفمان و آدرس 
پخش کتاب که در آفيش آمده، بزنم و با ديدن کل عکس ها، خيالم را 

کاه بود ودردرون ام به خود اين کلنجاررفتن، جان . راحت کنم 
حتی يکباربرای کاری تا نزديکی پاساژ . دعوايی ُپرتعب می مانست
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فمان و کتابفروشی رفتم ولی نتوانستم به تقالی درونم فائق آيم 
  . وبرگشتم

گويا خواست ديدن آلبوم دراين بود که خالق اثريعنی دوست عکاس 
. ايان سازدوهنرآفرين ساليان ام حسين مهينی، خود آنرا برمن نم

در گرامی داشت " پاتوق کتاب انديشه"دسامبربحث ١٩جمعه شب 
ياد ماندگار مردمان رنج وکارآذربايجان وبا ياد جنبش ملی آن سامان 

آذرو نگاهی به حکومت يکساله آن قطعه ازجغرافيای ايران، ٢١در
حسين که خود تعلق خاطری به اين جنبش داشته و . فراهم آمده بود
يشه آمد و با دست کردن درکيف کارش، کتاب را دردو دارد، به اند

به ياد گيل : " جلدی با اين يادداشت صميمی . جلد به من واگذارد
با اندوه بسياربه رفعت، به امير، به گيل ياروبه گيلک ... زاد عزيز 

وجلد ديگرش  " ٢٠٠٨حسين مهينی اکتبر... با مهرو دوستی. 
  . ديشه واگذاشت رابرای نگاه عمومی به کتابخانه ان

نمی خواستم ؛ دراين جا به تو وابگذارم ، : " با دلنگرانی گفت 
  :به او گفتم " . درمنزل نگاهش کن

ودوستانش هرلحظه زندگی می ) گيلزاد( من با آدم مورد نظرتو " 
کنم و ناراحتی به خودم راه نمی دهم ، آنسوی محل کارم تماما 

ابا او و آن ديگران عکس های اين آدم است ومن همه روزم ر
پس اوخود ". سرمی کنم تا هيچگاه ازاو و آنهای ديگر رها نگردم

کتاب دست به دست . کتاب را گشود وچند عکس را به من نشان داد
:" حسين خبرداد. می گشت ومن تنهابه جلد آن نگاه می کردم

روزنامه يوته بوری پستن،امروزآخرين عکس آلبوم، صحنه جلوی 
 در –به هررو،طبق روال هرهفته " د وشرحی نوشت دادگاه رابرگزي

  که کتاب های تازه رسيده به انديشه را -فاصله بعد از استراحت
  . معرفی می کنم ، کارحسين مهينی را نيزمعرفی کردم 

ازکتابفروشی انديشه تا خانه با خودم کلنجارمی رفتم که آيا 
ان زندگی رفيق و شريک سالي" رفعت" کارحسين را همين امشب به 

فردای آنروزنگاهم درآسودگی خيال وانديشه کردن . ام بنمايانم يا نه؟
به اين مهم، برآنم داشت تا درفراخنای درازو طوالنی ترين شب سال 

برابربا بيستم ١٣٨٧يعنی اولين شب دی ماه، شب چله
 با آلبوم گره خورد ومن واو که چون هميشه دربود ٢٠٠٨دسامبر

هم ايم ، کتاب را دربرابرمان گشوديم با ونبود بچه ها در کنار
  .اندوهی عميق وبه جان، به ديدن عکس ها نشستيم

، که تماما به  عکس سياه وسفيد۵٧می توانم بگويم؛ ازمجموعه 
روايت تصويری فاجعه پرداخته، دنيا دنيا حرف و حديث را می توان 

  . به ميان آورد

 
  

؛ پذيرفتن واقعيت مرگ، من تا به امروز به دفعات گفته و نوشته ام 
عليرغم حقيقی ناميدن آن ، همه گاه به معنی پذيرش وجودی و 
حقانيت هستی آن نيست، خاصه اگراين مرگ ازپس واقعه ای 

خود مرگ، تن دادنی است . ناخوشآيند و نابکارانه اتفاق افتاده باشد
به واقعه ای ُکشنده، دردناک وهمواره درطبيعتی بيکران وبه شکلی 

  !  بارخود را باز می نمايانداندوه
برای من که در تمامی اين دهسال، تيماردار روزانه فراموش نشدنی 

جا " آوازهای آبی گوتنبرگ " آن فاجعه ام، انگار درجای جای آلبوم 
آلبومی که من به دلخواه دل مالل آلوده م، اين مجموعه را . گرفته ام
 بوری درپائيزغم چهچه آبی يوته" بلکه شعرو" آوازآبی" نه تنها

انگارنظاره گرخالی شدن خود در . نام نهاده ام" افزای آسمان سوئد
برابر مرگی ام، که عليه موجوديت، بخشی از زندگی ام دراين تبعيد 
ناخواسته وناگزيرم به ظهور رسيد ومن امروزوهرروز با آن زندگی 

 .می کنم

  
آرام و .  برای من تجربه اين ُرخداد با نوعی کشش همراه است

موزون و درونی و در نوع خود همزاديست  که بيشتر با درونم  
  . همنشين است

درنمابرعکس ها ، تبلور جامعه ای کوچک که همه و همه شانه 
های خود را تکيه گاه ريزش اشک های  آدميانی کرده اند که فرزند 

همه چشم ها . يا کس و کاری را در اين فاجعه از دست داده اند
ه به دوردست ها می نگرد تا شايد دراين ميان تابوت درچشم خان

  . گمشده خود را بازيابد
يکی غمگين است و . روحيه ها درعکس ها مشابه هم نيست

يکی . يکی ناسزا می گويد، ديگری خيره می نمايد. ديگری خشمگين
ديگری را تسلی می دهد ويکی با آن ديگری ازروی درماندگی، 

هر چند اينهمه . ازعمق نگاهها پيداستپرخاش می کند وهمه اينها 
آبی چشمان کسی رانمی .درسطح،صريح وبی پروا به چشم نمی آيد

توان ديد، بلکه فروغ ناکجای زندگی ايست که درصافی عکس ها 
 . خود را بازمی نماياند تا جنايت آفريده شده ، بفراموشی راه نبرد

 اين دوره تماميت آنچه درعکس ها ديده می شود ازسويی بارواقعه
را برای ما، خجلت وشرمساری آن جنايت هولناک رابرای 
آفرينندگان آن فاجعه وبی توجه ای مسئولينی را بنمايش می گذارد 
که بی هيچ کنترلی برای سالم سازی فضا ی چنين محيطی راه 

ازسوی ديگر، شرم بزرگتررا برای سياست گذارانی باقی . نبردند 
انی جوانان مشعل بدست  را گذاشته است که موج عظيم انس

  .انگازنمی بينند
توضيح آنکه پس ازآن فاجعه، بيشمارانی ازجوانان برومند شهربا 
مشعل هايی دردست ، دريک راه پيمايی شکوهمند ، محلی را به 
تسخير خويش در آوردند تا آنجا را به  کلوپ امن خويش بدل سازند 

کلوپ جوانان جوانانی که  منطقی ترين خواست شان، داشتن . 
اما متاسفانه شهرداری شهر آن . درمرکزی ترين منطقه شهربود

( محل را ازچنگ جوانان درآورده و آن فضا را به قمارخانه 
تا البد ازدرآمد مالياتی اين مرکزقمار، . بدل می سازد) کازينوی 

چنانچه پافشاری و يکدندگی ما خانواده ها .....شهررا آبادان گردانند 
نبود دردهمين سال اين جنايت ، سنگ فرش ) BOA(و انجمن 
 تن درمقابل ساختمان جنايت نيز،برپا نمی گشت، چرا ۶٣نمای اين 

می " سياست مدارانه"که سياست گذاران کالبا عينک خويش 
  !!خواهند، جامعه ابعاد اين جنايت را بفراموشی بسپارد

 
، شورعاطفی دراين ميان، غم باشد يا خشم، سرخوردگی باشد يا دلزدگی

باشد يا شعور انسانی ، همه وهمه نگاهی ايست که آدمی انتظاردارد، 
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. جامعه دربرابرعمق اين فاجعه فراموش نشدنی، بدان پاسخ شايسته دهد
چرا که فرزندان ما درفضای  دود آلود آن شب، گزينش خود رابر خالف 

مادران (ما بزرگترها بدور از انتخاب خودی ناخودی کردن، انتخاب های ما
تنها در درون هم تنيده گی خويش به گسترده گی حضور )  پدران-

به راستی می توان باور داشت جدا از صف بندی . مليت جای داده اند ١٩
های مختلف ما آدم بزرگ ها با همه ی اما و اگرهايش، رابطه ی انسانی 
برای بچه ها، نخستين انگيزه های دوست داشتن است، بی هيچ مجا مله 

همدلی ، از : " انگارمولوی از زبان صميمانه ی آنها سخن می گويد. ی ي
  "همزبانی خوشتر است 

آلبوم حسين مهينی مرا وما را درتنگنای کشاکش ورودررويی همه تالش 
هايمان ازيکسوودرصحنه بودن جوانان شهرازسوی ديگر، برآن می دارد 

زآن به روزنگه که ارزش نموداری اين فاجعه را درراستای درس آموزی ا
  . داريم تا چنين فاجعه ای هيچگاه درحيات بشری تکرارنگردد

هنرعکاسی حسين مهينی، هنرمند تبعيدی دلسوخته، بواقع مضمون 
اسطوره ای جوان مرگی را که درزندگی آدميان سخت ُپرتعب می نمايد ، 
آنچنان درذهن هربيننده ای متبادر می گرداند که انگار برشی از زندگی 

ازديگر مشخصات کتاب، وجه .يک آنان وما را با خود داشته و دارد يکا
آن است که چنانچه خوب )  سوئدی–انگليسی ( دو زبانه بودن کتاب

به . توزيع گردد، ابعاد اندوه باراين جنايت را گسترش بيشتری می بخشد
"  چهچه آبی " باورمن؛ مفهوم نهفته درآلبوم سياه و سفيد پيش روی در

گوتنبرگ ١٩٩٨ اکتبر ٢٩جنايت :  شوم يک پيام است وآن اينکهآن پائيز 
  !مليت را فراموشی نشايد١٩ نوجوان از ۶٣و مرگ) سوئد(

من به سهم خويش، آلبوم عکس حسين مهينی را به مانند يادگاری 
صميمی و خويشتندارانه ، دربرابر آن واقعه شوم ، همواره درکتابخانه ام 

.  همه آن جوانان رادربرابرم زنده بدارم با خود خواهم داشت تا يادمان
حسين مهينی با آلبوم عکس های اش، موجوديت و : کوتاه سخن آنکه 

واقعيت اين ُرخداد زندگی سوزرا با زبان تصويربرداری مسئوالنه و بی 
  . کمترين کالمی، درعکس های خود بدل به هستی فراموش نشدنی کرد

  : به زبان  نيمای يوش  
 فته چند غم اين خ... 

  .... خواب درچشم ترم مي شكند

…………………………………… 
 های تازه برای محو خاوران تالش

اين . دهند شاهدان عينی از تغييرات جديدی در خاوران خبر مي:صدای آلمان
های آنان  ی شصت و محل آمد و شد خانواده گورستان، مدفن اعدام شدگان دهه

  . است
کل اين زمين، .  جنوب شرقی تهران استگورستان خاوران قطعه زمين بايری در

اين مکان در گذشته، گورستان بهاييان . ای است در ابعاد سی در شصت متر محوطه
 . بوده است

 جان باختند و برخی ۶٧های سراسری تابستان  بسياری از کسانی که در اعدام
 . اند های پيش، در اين خاک دفن شده های پراکنده سال باختگان در اعدام جان
ای  ها از وجود چنين گورستانی با خبر شوند و با پاره ها طول کشيد تا خانواده مدت

 . نامند ها، خاوران را گلزار مي خانواده. ها، به آن آمد و شد کنند مزاحمت
های قربانيان   طرح ساماندهی و بازسازی خاوران، با مقاومت خانواده٨۴در سال 
طرح را در گرو اين دانستند که نام و نشان، اي، اجرای  آنان طی بيانيه. روبرو شد

اين طرح . باختگان روشن شود چگونگی و زمان اعدام و چگونگی و محل دفن جان
 .تاکنون مسکوت مانده است

از ديگرسو، حدود دو سال است از تبديل خاوران به پارک و فضای سبز گفته 
 شصت از دست های دهه کيوان صميمی که دو برادر خود را در اعدام. شود مي

 ديماه به ٢٧کسانی که روز جمعه ,: گويد داده، از تحرکات جديدی در اين زمينه مي
انگار آنجا را با وسايل مکانيزه شخم زده . اند اند، تغييراتی را ديده خاوران رفته

روی يک بخش از زمين . های سيمانی محوطه نيز شکسته شده بودند جدول. بودند
 جمعی است،  اند که گورهای دسته يی کردهها شناسا را که خانواده

خاک تازه و نرم ريخته بودند و در بخش ديگری هم يک سری نهال و قلمه درخت 
 , .ممکن است اين، شروع پروژه پارک کردن خاوران باشد. کاشته بودند

دهد که کارش،  باختگان خبر مي ای از بستگان جان کيوان صميمی از تشکيل کميته
ها، دکتر ناصر  وکيل پيشين خانواده. ی تازه به گلزار خاوران استها پيگيری تعرض

مهندس . زرافشان بود که هزينه پيگيری در اين موضوع را با تحمل زندان پرداخت
تجربه " : افزايد ها در صدد يافتن وکيل ديگری هستند و مي گويد خانواده صميمی مي

 و رفتار مدنی و آرام و دهد که هر چقدر بيشتر اطالع رسانی شود من نشان مي
امروز در ميان . حقوقی در اين زمينه انجام شود، تاثير بيشتری خواهد گذاشت

ها صحبت بود که از نظر قانونی و قضايی پيگيری کنند و اطالع رسانی هم  خانواده
اين به طور حتم، اثرگذار خواهد . بشود تا کل موضوع مسکوت گذاشته نشود

   1387 دی 28".  .بود

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

!بدون تفسير  
  براي شمامروري بر آرزوهای ويکتور هوگو

 

 
 

همه برايت آرزومندم که عاشق شوی،اول از   
 و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد،
 و اگر اينگونه نيست، تنهائيت کوتاه باشد،
.و پس از تنهائيت، نفرت از کسی نيابی  

 آرزومندم که اينگونه پيش نيايد، اما اگر پيش آمد،
.بدانی چگونه به دور از نااميدی زندگی کني  

 
  دوستانی داشته باشی،برايت همچنان آرزو دارم

 از جمله دوستان بد و ناپايدار،
 برخی نادوست، و برخی دوستدار
 که دست کم يکی در ميانشان
.بی ترديد مورد اعتمادت باشد  

 
 و چون زندگی بدين گونه است،

 برايت آرزومندم که دشمن نيز داشته باشی،
 نه کم و نه زياد، درست به اندازه،

  پرسش قرار دهد،تا گاهی باورهايت را مورد
 که دست کم يکی از آنها اعتراضش به حق باشد،

.تا که زياده به خودت غّره نشوی  
 

 و نيز آرزومندم مفيِد فايده باشی
 نه خيلی غيرضروری،
 تا در لحظات سخت

 وقتی ديگر چيزی باقی نمانده است
.همين مفيد بودن کافی باشد تا تو را سِر پا نگهدارد  

…………………………………… 
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وديان مترقی ، حمله و کشتار مردم غزه يه
  .توسط اسرائيل را محکوم ميکنند

 هدايت سلطان زاده
آنچه که در زير می آيد ، تر جمه گفتگوی پروفسور آوی اشليم با 

 با خانم 20009 ژانويه 14در " دموکراسی حاال" شبکه تلوزيونی 
  .آمی گودمن است

سته اسرائيلی   ، محقق بر ج Avi Shlaimپروفسور آوی اشليم 
در حمله به غزه شده و مانع از " مرتکب ترور دولتی"اسرائيل : 

  .صلح ميشود
حمله به غزه وارد نوزدهمين روز خود شده است و پايانی براين 

اسرائيل به بمباران شديد غزه همچنان . يورش در افق ديده نميشود
ه ادامه می دهد و سربازان اسرائيل به شهر غزه ، يعنی مرکز غز

 نفر فلسطينی کشته شده و بيش از 1000تقريبا . نزديک ميشوند
در .  تن زخمی شده اند که بيشتر آنان زن و کودک بوده اند4400

 تن  ازآنان 10 اسرائيلی نيز کشته شده اند که 13طی اين حمالت 
آنچه که در زير ی آيد ، گفتگوئی است با پرفسور . سرباز هستند

اشليم که يکی  ازبر جسته ترين محققين دانشگاه آکسفورد ،  آوی 
  .در باره منازعه بين اعراب و اسرائيل بشمارميرود

 حمله به غزه وارد نوزدهمين  : Amy Goodmanآمی گودمن 
هواپيماهای . افقی برای پايان آن ديده نميشود. روز خود شده است

 حمله هوائی 60اسرائيلی به بمباران خود ادامه می دهند و شبانه 
در ضمن سربازان اسرائيلی به قلب نوار غزه ، يعنی . جام می دهندان

منطقه بسيار پر جمعيت شهر غزه نزديک ميشوند و درگير نبرد 
  .خيابانی شده اند

 1000 دسامبر تاکنون ، حدود 27از زمان آغاز حمله اسرائيل در 
 تن نيز زخمی گرديده ا ند و 4400بيش از .فلسطينی کشته شده اند

 فلسطينی نيز از خانه های خود 900000 شده است که ارزيابی
 تن از آنان 4 سرباز اسرائيلی نيز کشته شده اند که 13.گريخته اند

  .بوده است" آتش خودی" باصطالح بر اثر 
هرچه که جنگ ادامه پيدا می کند ، دلنگرانی انسانی نيز افزايش می 

   ، مسؤل اصلی کمک رسانیJohn Gingجان  گينگ . يابد
سازمان ملل ، برای حفظ جان غير نظاميان ، به جامعه جهانی 

  . ناميده است" آزمونی برای بشريت" متوسل شده است و آنرا 
بی " در ضمن ، گروه ديده بان سازمان ملل ، اسرائيل را متهم به 

براساس . به حفاظت از کودکان غزه کرده است" اعتنائی آشکار 
 آنهائی که 40%، بيش از " ملل کميته حقوق کودک سازمان "گفته 

  .کشته شده اند ، زن و کودک بوده اند
در روز سه شنبه ، رئيس صليب سرخ بين المللی ، از غزه ديدن 

رئيس . کرده و گفته است که آنچه او ديده شوکه کننده بوده است
 Jacob  کميته بين المللی صليب  سرخ ، جکوب کلنبرگر

Kellenbergerنميتوان پذيرفت که "   ه اظهار داشته است ک
زندگی آنان را بايد نجات داد و .شاهد زخمی شدن اينهمه آدم بود

  ".امنيت کسانی را که از آنان مراقبت بعمل می آورند تضمين کرد
برغم قطع نامه آتش بس هفته گذشته سازمان ملل ، وزير دفاع 
اسرائيل آهود باراک گفته است که عمليات نظامی همچنان ادامه 

  .اهد يافتخو
مهمان ما آوی اشليم ، يکی از برجسته ترين محققين منازعه بين 

 در ارتش 1960اوی اشليم در اواسط دهه . اعراب و اسرائيل است
اسرائيل خدمت کرده است و اکنون پروفسور روابط بين الملل در 

او در مقاله ای در گاردين لندن می نويسد . دانشگاه آکسفورد است 
 1967يت دولت اسرائيل را در مرزهای قبل از که هرگز مشروع

ولی او می گويد که حمله بی رحمانه .  زير سؤال نبرده است
اسرائيل به غزه ، اورا به نتيجه گيری های بسيار هولناکی رسانده 

" به . آوی اشليم امروز از دانشگاه آکسفورد بما می پيوندد...است
  .خوش آمديد"دموکراسی حاال 

خوشحالم که در اين روزهای بسيار غم . لی متشکرم خي: آوی اشليم
  .انگيز در برنامه شما هستم

شما  در انگليس و فرسنگ ها دور از آنچه  در غزه : آمی گود من
ميگذرد و با اشراف بر حادثه ، می توانيد بگوئيد به چه ارزيابی 
رسيده ايد و ، انديشه شما در باره اسرائيل از چه نقطه ای آغاز 

   و اکنون در چه نقطه ای قرار گرفته ايد؟گرديده
همانگونه که شما اشاره کرديد ، من خدمت ملی خود را : آوی اشليم

در آن روز ها .   گذرانده ام1960در ارتش اسرائيل در اواسط دهه 

اسرائيل دولت کوچکی در محاصره دشمنان خود بود و ملت در 
همه ما دارای . دبرابر دولت های عرب پيرامون آن متحد گرديده بو

ارتش .احساس تعهد کامل به دولت اسرائيل  و دفاع از آن بوديم
ناميده ميشود و اين نام با " نيروهای دفاع اسرائيل " اسرائيل ، 

  .واقعيت منطبق بود
 ، نقطه چرخشی مهم  1967 ، جنگ ژوئن  1967ليکن در سال 

،  در جريان جنگ . در تاريخ اسرائيل و در تاريخ منطقه بود
اسرائيل ارتفاعات جوالن را از سوريه ، ساحل غربی اردن را از 

بعد از . اردن و صحرای سينا را از مصر در تصرف خود درآورد
جنگ ، ا سرائيل بر خالف قوانين بين المللی ، در سرزمين های 
تحت اشغال خود ، شروع  به ساختن ساختمان های غير نظامی 

رت استعمار گر  و يک قدرت بنابراين ، اسرائيل بيک قد. کرد
من بنوبه خودم ، هرگز مشروعيت جنبش . امپراتوری تبديل گرديد

من جنبش صهيونيستی را يک . صهيونيستی را زير سؤال نبرده ام
همچنين من هرگز .جنبش آزادی بخش ملی  مردم يهود می دانستم 
 را زير سؤال 1967مشروعيت دولت اسرائيل در چارچوب مرزهای 

ولی انچه را که من رد می کنم ، آنچه را که کامال ، مطلقا . منبرده ا
و بطرزی آشتی ناپذير ردمی کنم ، پروژه صهيونيستی استعمارگرانه 

ِ  .  است1967فراسوی مرزهای  بنابراين ما بايد بين اسرائيل
 و اسرائيل بزرگتر ی که بعد از جنگ ژوئن 1967مرزهای قبل از 

ونيستی را کامال از مسير خود  بوجود آمد و پروژه صهي1967
  .خارج ساخت ، فرق بگذاريم

  
بطور مشخص از غزه سخن بگوئيد ، اين مساله :  آمی گودمن

چگونه بوجود آمد و اکنون در زير حمله نظامی  اسرائيل ،  وضعيت 
  چگونه است؟
در يک چشم انداز تاريخی طوالنی ، من از ايجاد دولت  : آوی اشليم

من کتابی نوشته ام که شما در .  از ميکنمآغ1948اسرائيل در 
ا سرائيل و : ديوار آهنين " معرفی خود به آن اشاره کرديد که 

اين کتاب ، تاريخ منازعه  اعراب  و .ناميده ميشود" جهان عرب
اين يک کتاب طوالنی است ولی من . ببعد است1948اسرائيل از 

سرائيل بطرز  سال ، ا60در طول .: آنرا در يک جمله خالصه ميکنم
چشم گيری از وارد شدن به مذاکره ای سودمند با مخالفين عرب 
خود و حل مناقشات با آنها اکراه داشته و فقط به نيروی نظامی 

حمله شريرانه فعلی . برای تحميل اراده خود متوسل شده است
اسرائيل به مردم غزه ، اوج اين سياست قديمی ديپلوماسی طفره 

  .نيروی نظامی سبع و بيرحم استروی و اتکای صرف بر 
پروفسور اشليم، در طی چند هفته گذشته ، ما : ..آمی گودمن

گفتگوهای متعدی در باره حوادثی که در غزه ميگذرد  و اينکه 
نظاميان اسرائيلی مدام تکرار ميکنند که سه سال قبل يعنی  در 

شما تصوير ديگری از .  از غزه خارج شده اند ، داشته ايم2005
 اتفاق افتاد ارائه می 2005چه در دوره آريل شارون در اوت آن

  .لطفا عقب نشينی نظامی اسرائيل در آن دوره را توضيح دهيد. دهيد
پرزيدنت بوش ، آريل شارون را مرد صلح ناميده  : آوی اشليم

من در بايگانی منازعه اعراب و اسرائيل به جستجوی زيادی . است
بگويم که هرگز به کوچکترين دليل و پرداخته ام ، و شرافتنمدانه 

مدرکی که دال بر اين نظر باشد که آريل شارون مرد صلح است ، 
شارون مرد جنگ و قهرمان راه حل های خشن بود که . نيافته ام

او طرفدار .حق تعيين سرنوشت فلسطينی را تماما انکار ميکرد
 اسرائيل بزرگ بود و من در اين چهارچوب است که تصميم او به

عقب نشينی .  را می بينم2005عقب نشينی يک جانبه از غزه در 
بطور رسمی ، رها ساختن کامل غزه توسط اسرائيل ناميده 

آريل شارون  مرد . خط بکشم" يکطرفه" من بايد زير کلمه .ميشود
تصميم او در بيرون کشيدن از غزه ، . يکطرفه تمام و کمالی بود

 با فلسطينی ها برای آرزوهای اعتنای او بمردم غزه يا همدردی او
ملی آنان نبود ، بلکه بخاطر فشار مقاومت اسالمی بود که از طرف 

اسرائيل نمی توانست در . حماس  و عليه اشغال غزه آورده ميشد
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برابر فشار سياسی ، ديپلوماتيک و هزينه های روانی حفظ اشغال 
  .غزه دوام آورد

ه غزه ، نمونه کالسيک بگذاريد در توی پارانتز نيز اضافه کنم ک
. استثمار، استثمار مستعمراتی  در دوره  مابعد استعمار می باشد

غزه نوار باريکی زمين است با يک و نيم ميليون عرب که نيمی از 
. اين پر تراکم ترين نقطه در زمين خداست. آنان پناهنده هستند

 مهاجر اسرائيلی در غزه وجود داشتند  ، ولی اين 8000
 زمين های زير 40% در زمين ، و25%ر اسرائيلی ، مهاج8000

  . آبياری ، و بيشترين سهم منابع آبی کمياب را در اختيار داشتند
آريل شارون تصميم گرفت بطور يک جانبه خارج شود ، نه آنگونه 

عقب نشينی از . که ادعا ميکرد ، برای کمک به راه حل دو دولت
 آنرا منافع  ملی اسرائيل غزه در چهار چوب اقدامی انجام گرفت که

هيچگونه مذاکره ای با  مقامات فلسطينی ها در باره . ارزيابی ميکرد
عقب نشينی از غزه ، . موضوع کلی مهاجر نشين ها بعمل نيامد

مقدمه ای برای عقب نشينی های بيشتر از سرزمين های اشغالی 
 بلکه سر آغازی بود برای توسعه طلبی بيشتر ، و تحکيم هر. نبود

در سال بعد از . چه بيشتر کنترل اسرائيل بر ساحل غربی رود اردن
 مهاجر نشين جديد در ساحل غربی 12000عقب نشينی از غزه ، 

بنابراين ، من عقب نشينی يکطرفه . رود اردن اسکان داده شدند
 ، بصورت تالش برای ترسيم 2005اسرائيل از غزه را در سال 

  و طفره روی از هرگونه مجدد  نقشه مرزهای اسرائيل بزرگ
  .مذاکره و سازش با مقامات فلسطينی می بينم

پرفسور آوی اشليم ، اسرائيل می گويد که دليل حمله : آمی گود من
کنونی آن به غزه ،  پرتاب راکت از غزه بسوی اسرائيل ، يعنی 

  .پرتاب راکت از طرف حماس به جنوب اسرائيل بوده است
ت اسرائيل است ، يک بسته ای از اين صرفا تبيلغا: آوی اشليم

مهم است بخاطر داشته باشيم که در ژوئيه  سال گذشته . دروغ 
آتش بسی در مصر مورد توافق قرار گرفت و آن آتش بس موفق 

بنابراين  اسرائيل اگر ميخواست از شهروندان خود دفاع کند ، . بود
ن ، اقدام و من می گويم حق دارد از آنان دفاع کند ، راه دفاع از آنا
  .شريرانه به تهاجم نظامی نبود ، بلکه در حفظ آتش بس بود

بگذاريد برايتان ارقامی را ذکر کنم ، ارقامی که برای فهم اين 
 2005قبل از توافق آتش بس در ژوئيه . درگيری بسيار کليدی است

، راکت های پرتاب شده قسام  از نوار غزه به مهاجر نشين ها و 
رائيل  ، که راکت هائی دست ساز هستند ، شهر ک های جنوب اس

در چهار ماه دوره آتش بس ، تعداد راکت .  عدد بو ده است179
های پرتاب شده به سه عدد در ما ه کاهش يافت ، يعنی تقريبا به 

  .    ذکر اين رقم مهم و کليدی است. صفر رسيد
ارقامی را که ذکر کردم ، محل ترديد نيست ، زيرا آنها را من از 

  ليکن بعد از  .  وبسايت وزارت خارجه اسرائيل بدست آورده ام
شروع اين جنگ ، اين جدول مشخص که دليل اشکاری بود بر 

  موفقيت آتش بس ، از آنجا بر داشته شد بجای آن ارقام ديگری 
وزارت خارجه اسرائيل . جايگزين گرديد که مبهم و گمراه کننده بود

  اشت زيرا با داستان جديد ، اين ارقام را از سايت خود برد
  .آنان سازگار نبود

اين . داستان جديد آنان اين بود که حماس آتش بس را شکسته است
  حماس آتش بس را به بهترين وجهی . فقط يک دروغ است

. که می توانست حفظ کرد  و انرا بطرز مؤثری بمورد اجراء گذاشت
  آتش . آتش بس بمدت چهار ماه موفقيت درخشانی داشت

س نه توسط حماس بلکه توسط نيروهای دفاع اسرائيلی شکسته ب
   نوامبر توسط نيروهای دفاع 4اين آتش بس در . شد

 تن از اعضای حماس 6اسرائيلی و با  حمله آنان به غزه و کشتن 
  .شکسته شد

. نکته  ديگری را نيز من بايد در رابطه با اين آتش بس اضافه کنم
   متاسفم بگويم که بعد -نويه ،بعد از انتخاب حماس در ماه ژا

 ،اسرائيل نوار غزه را 2007از بقدرت رسيدن حماس در تابستان 
  اسرائيل مانع از رسيدن مواد غذائی ، .در محاصره قرار داد

يکی از مفاد مربوط به قراداد  . سوخت  ، و دارو به نوار غزه شد
  . آتش بس ، برداشتن محاصره غزه از طرف اسرائيل بود

سرائيل ، محاصره غزه را برنداشت ، و اين چيزی است که ليکن ا
  سخنگويان رسمی اسرائيل ، آنرا ناديده گرفتند و اعتنائی به 

ازاينرو ، اسرائيل بشکل مضاعفی در شکستن آتش .  آن نکردند
  بس مقصر است ، اوال بدليل حمله نظامی ، و ثانيا بدليل حفظ 

  . غزهتحميل  بسيار بيرحمانه محاصره بر مردم

می نامد، تعريف " تروريست "اسرائيل ، حماس را : آمی گودمن
  چيست؟" ترور" شما از 

" ترور"من استفاده از خشونت برای مقاصد سياسی را :  آوی اشليم
  و بر اساس اين تعريف، حماس يک. می نامم

بر اساس همان تعريف  ، اسرائيل نيز ، .  سازمان تروريستی است
  زيرا خشونت را در مقياس . شودمرتکب ترور دولتی مي

وسيعی عليه غير نظاميان فلسطينی و در جهت اهداف سياسی بکار 
  نه حماس مظهر . من طرفدار حماس نيستم.  می برد

آنها بشکل بی . فضيلت است و نه رهبران حماس فرشته هستند
  کشتن غير نظاميان . تمايزی به غير نظاميان آسيب می رسانند

 اين هم در مورد حماس و هم در مورد دولت .کار نادرستی است
  .اسرائيل صدق می کند

نخست اينکه . ولی من بايد به دو نکته در مورد حماس اشاره کنم
   2006حماس در يک انتخابات آزاد و عادالنه در ژانويه 

اين يک انتخابات بی نقصی بود و عده زيادی .  انتخاب گرديده است
  له پرزيدنت کارتر بر آن از ناظرين بين المللی ، از جم

بنابراين ، فقط يک سازمان تروريستی ناميدن آن . نظارت داشتند
  حماس ، حکومت بطرز دموکراتيک انتخاب . درست نيست

شده مردم فلسطين و و نماينده خلق فلسطين در غزه و نيز در ساحل 
  .غربی رود اردن بود

 که ، حماس دومين نکته ای که ميخواهم به آن اشاره کنم اين است
  بعد از بقدرت رسيدن  در غزه،  برنامه سياسی خود را 

اساسنامه آن افراطی است و مشروعيت يک دولت . معتدل ساخت
  اساسنامه آن خواهان . يهودی را برسميت نمی شناسد

استقرار يک دولت اسالمی در سرتاسر سرزمين تاريخی فلسطين 
  ليکن.ت اساسنامه مورد تجيدنظر قرار نگرفته اس. است

 رهبری حماس بعد از بقدرت رسيدن  ، بسيار پراگماتيک تر بوده 
  است و خواهان اين بوده است که با اسرائيل ، در باره آتش 

بس طوالنی بيست ساله ، سی ساله ، چهل ساله و شايد پنجاه ساله 
  .به مذاکره بنشيند

نکته سوم اينکه حماس در ساحل غربی رود اردن ، به گروه رقيب 
  ود در ساحل غربی رود اردن ، يعنی گروه عمده ، به خ

حکومت وحدت ملی .  پيوست2007حکومت وحدت ملی در تابستان 
  اسرائيل با حمايت آمريکا به . فقط سه ماه دوام آورد

. خرابکاری در آن پرداخت و حکومت وحدت ملی ازهم پاشيد
  ود اسرائيل از مذاکره با فلسطينی ها که حماس  نيز جزو  آن ب

و شرم آور اينکه هم آمريکا و هم اتحاديه اروپا در .  خود داری کرد
  برسميت نشناختن حکومت تحت سلطه حماس به اسرائيل 

اسرائيل از تحويل ماليات های بر درآمد به حکومت ملی . پيوستند
  فلسطين خود داری کرد و اتحاديه اروپا نيز بشکل شرم 

ومتی که بصورتی آوری در تالش برای متالشی کردن  حک
  دموکراتيک انتخاب شده بود ، کمک های خود به آنرا متوقف 

  .ساخت
 بنابراين ، بی آنکه من از حماس دفاع کرده باشم ، بايد بگويم که 
حماس با رفتار منصفانه جامعه بين المللی مواجه نشد و اسرائيل هر 

  .آنچيزی را که می توانست به خرابکاری در آن پرداخت

  
پروفسور اشليم ، شما می گوئيد که اسرائيل هرچه : د منآمی گو

توانست به خرابکاری در آن پرداخت ، بجز در ابتدا که ازحماس 
برای تضعيف الفتح به حمايت برخاست ، و اکنون از الفتح پشتيبانی 

  .ميکند
در واقع اسرائيل هميشه  بازی تفرقه بينداز و حکومت  : آوی اشليم

در واقع اين تاکتيک خوبی برای زمان جنگ . کن را بکار بسته است
است ، و شما با تفرقه در بين دشمنان خود آنها را تک تک 

ليکن تفرقه بينداز و حکومت کن ، تاکتيک خوبی برای زمان .ميزنيد
اگر هدف شما رسيدن به صلح با اعراب است ، شما . صلح نيست
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دنيای عرب بايد خواهان وحدت در بين فلسطينی ها و وحدت در بين 
ولی اسرائيل همچنان به بازی تفرقه بينداز و حکومت کن . باشيد

  .ادامه داده داست
 بوجود آمد 1980حماس در جريان نخستين انتفاضه در سالهای 

الفتح بعنوان يک جريان . اين يک جنبش مقاومت  اسالمی است.
و اسرائيل بطور ضمنی . عمده ، توسط ياسر عرفات رهبری ميشد

مت اسالمی ، باميد تضعيف ملييون سکوالر تحت رهبری از مقاو
اين بازی خطرناکی بود ، زيرا آخر بازی ، . عرفات ، پشتيبانی کرد

  .حماس بعنوان قوی ترين حزب سياسی فلسطينی ظاهر گشت
و اسرائيل نا آگانه به حماس در مسيری ديگر کمک کرد ، زيرا 

الفتح . امضاء کرد ، قرارداداسلو با اسرائيل را 1993الفتح در 
اميدوار بود که که قرارداداسلو به راه حل دو دولت منتهی خواهد 

 ، زير 1996ليکن طرف اسرائيلی بعد از انتخاب نتان ياهو در . شد
قرار . قرارداداسلو ، ازابتدا محکوم به شکست نبود. قراداد اسلو زد

داد اسلو به شکست انجاميد ، زيرا طرف اسرائيلی برهبری حزب 
از اينرو ، قرارداداسلو برای . ليکود ، از اجرای تعهد خود سرباز زد

فلسطينی ها ارمغانی بجز فقر و فالکت و درماندگی نداشت ، حال 
و . آنکه بر تعداد مهاجرنشين ها در سرزمين آنان مدام افزوده شد

. در اين چهار چوب بود که حماس در انتخابات گذشته برنده شد
ائيل است که در باره عروج جنبش حماس به بنابراين ، اين اسر

  .قدرت  ، بايد حساب پس بدهد
ه داريم  ، قيروفسور آوی اشليم ، ما فقط يک دقپ : آمی گودمن

ميخواستم از شما بپرسم که اکنون راه حل چيست؟ در چند روز آينده 
، يعنی در روز سه شنبه ، باراک اوباما ، رئيس جمهور و هيالری 

  .ارجه خواهند بودکلينتون وزير خ
راه حل در  يک روند سياسی نهفته است ، و نه ستيز  : آوی اشليم

تنها راه حل ، . برای اين ستيز راه حل نظامی وجود ندارد. نظامی 
. مذاکره حماس و اسرائيل در باره تمام مسا ئل مربوطه است

پرزيدنت اوباما ، آدم بسيار جالب و و آدم بسيار هوشمند و بسيار 
ولی در جريان اين بحران ، شجاعت چندانی ازخود .  ی استمنصف

خواهان . هنوز هيچگونه موضع گيری نکرده است.نشان نداده است
از اينرو ،گام اول برقراری يک  آتش .آتش بس فوری نشده است

گام بعدی ، مذاکره در بين همه طرفين برای .  بس ، فوری است
بطرف مرحله دوم برای استقرار مجدد آتش بس است ، و سپس بايد 

  .حل و فصل سياسی يک ستيز صدساله حرکت کرد
هيالری کلينتون ديروز در مراسم تاييد خود بعنوان  : آمی گودمن

آوی .   وزير خارجه گفته است که با حماس مذاکره نخواهد کرد
ولی نشانه هايی وجود دارد که تيم اوباما ، .درست است  : اشليم

بايد از  حسن نيت . پائين با حماس استميل به تماس های در سطح
های کوچک، از تماس های هرچند کوچک  و در سطح پائين با 
حماس ممنون بود که ممکن است درمسير خود به مذاکراتی مناسب 

بهمين دليل من بر امکان غلبه سالمت  عقل و منطق بر . بيانجامد
سياست خارجی آمريکا بعد از هشت سال وحشت انگيز گذشته 

  .ش بين هستمخو
پروفسور آوی اشليم، از اينکه با ما بوديد، بسيار  : آمی گودمن
  .متشکرم

  :برگرفته شده از
http://www.democracynow.org/2009/1/14/leading_israeli_sc

holar_avi_shlaim_israel  

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

  

  :بقيه 

  "هدفمند"دستبرد 
  !شت آورو سکوت وح

  
 100دستبرد هدفمندانه دولت از جيب مزدبگيران کشور را حدود 

اين اليحه "هزار تومان در ماه تخمين زده و با اشاره به اين که
 هزار تومان هزينه به دنبال 100بـراى خانوارهاى ايرانى حدود 

  اين موضوع : "گفته است" دارد
 بگيران آه آه افزايش حقوق سنواتى آارگران و حقوق يعنى اين 

شود و به   همين قانون انجام شود، متوقف مي13بايد طبق ماده 
جاى آن هر خانواده بايد ماهانه يكصد هزار تومان ماليات به دولت 

 ." بپردازد
وحشت آورتر از همه سکوتی است که در برابر اين نقشه گستاخانه 

اگر . دستبرد به حداقل معيشت مزدبگيران جامعه شاهد آن هستيم
ناکارايی , کثريت مردمی که قرار است مخارج ورشکستگی اقتصادا

و عدم بهره وری دستگاه فاسد حکومتی و فروپاشی زيرساختی 
فقط زمانی , کشور را پرداخت کنند و آوارش بر سر آنان فرود آيد

واکنش نشان می دهند که تتمه پول ها از جيب ها و آخرين لقمه نان 
, روشنفکران, فعالين کارگری,  باشدعمال از سفره هايشان غيب شده

فعاالن سياسی و همه آنها که عواقب و عوارض اين طرح را می 
طبعا نمی توانند در برابر حرکت خزنده و گام به گام رژيم و , شناسند

. طرح شوک تراپی آن بويژه در حوزه حداقل دستمزدها ساکت بمانند
اضی حرکت اعتر, چيزی که جای خالی آن بشدت حس می شود

کانونی شده وسيع و دامنه دار مزد و حقوق بگيران کشور بر محور 
    .افزايش حداقل دستمزد منطبق با نرخ تورم است
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