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  !ستون ويژه اول ماه مه
 اين ستون ازآن شماست،ُپر بارش سازيد

 
!اول ماه مه ؛مبارزه با رنج آدمی   

 امير جواهری
  پيشينه تاريخی مبارزه آدميانِ  رنج و کارهمچون شورش بردگان، پا 

، گرسنگان و همه آنانی که برای نداشتن نان و دست پيدا برهنگان
از قبل و بعد نبرد اسپارتاکوس تا قبل ازاول .کردن به آن پيکار کردند 

به انسو ، همواره عرصه عصيان آدمی برای بدست ١٨٨۶ماه مه
آوردن جرعه ای هوای آزادی ،بسان فرياد انسان ُبود ازحنجره طبقه 

 شده، آنجا که پول وقدرت، بال منازع ای محروم درجامعه ی تجزيه
فرمان می راند و انسان برده وار نقش حقيری را ايفاء می کند تا 

  !بسهم خويش از پای درنيايد
  گرچه تامين ابتدايی ترين نيازهای زندگی و بقاء جان آدمی، خود 

اما آدمی در اين طغيان مجدد به فراتر از اين می . انگيزه ای قوی بود
يعنی اعاده ارزشهای واالی زندگی و رو آمدن از فرودستی و . انديشيد

  !کم انگاشتن؛ شان ، توان و قدرت خويش و همراهانش
آنروز به مانند امروز دعوا برسر اين بود که آيا بايد ارزش ها و جنبه 
های گوناگون حيات آدمی را به رابطه ساده خريد وفروش تبديل کرد و 

ميان اين رابطه ساده به هيچ شمرد و به جان مايه انسان کارگر را از 
  گونه ديگری انديشيد؟

می خواستند ومی خواهند که حتی گروه وسيعی از زنان و مردان يعنی 
نيروی توده ای کارگران را در اين رابطه ساده کار و کار و کار 

اما انسان تامل و تحمل نکرد و کوشيد ارزش . خالصه کنند و کردند
  !و يافتهای خود را بازيابد 

. از آنروز تا به امروز اين نبرد نابرابر و خونين ادامه داشته و دارد
  به اينسوبر سربازيافتن اين ١٨٨۶ سال از١٢٣تمامی دعوا در طول 
  .ارزش انسانی است

درايران و در بين طبقه محروم و گرسنگان، اول ماه مه هرسال، 
 به - ۵٧ب بهمن قبل وبعد از انقال-عليرغم مقاومت جانکاه طبقه حاکم

اين سو، می تواند ياد آور تالشهای طبقه ای باشد که هنوز درحهت 
 سياسی خود ناچار است، تاوان -کسب ابتدايی ترين حقوق اقتصادی

بعبارتی اول ماه مه هرسال تالشی است گرانبها . های بزرگ بپردازد
برای اعاده ارزش های واالی انسانی و بازپس گرفتن آن از دست 

حاکم زوروجور، ديوان ساالری وديوصفتی سرمايه دارسرمايه طبقه 
  !خواروچشم فروبستن به قدرت خدا، شاه و پايداری به قدرت و شان آدمی

کارگرايرانی همچون طبقه کارگرجهان پيرامونی اش، طی دهه های 
هر يک از آنان محروم از حق . اخير با ستمی چند گانه روبرو است

 - م دريافت بموقع حقوق های معوقه عد- اعتصاب– تجمع -تشکل
 خطر اخراج های گسترده و - استخدام رسمی-دريافت واقعی دستمزد

 مرخصی - پاداش- عيدی- حق بيمه- عدم تامين اجتماعی-هرروزه
برپايی گذران زندگی و سامان بخشی آن در ... روز اول ماه مه،و

  .پيکاری نابرابر درجنگ و ستيز است
های سخت اقتصادی دربرابر چماق خود اين حجم وسيع محروميت 

کامگان ضد کارگر حاکم، دائما به محروميت گسترده تر کارگران زن و 
  ....مرد و کودکان کار، و فربه ای چرخه کارفرما و سرمايه می گردد

اول ماه مه جنبش ميليونی توده عظيم رنج و کار در راستای 
. رمايه است پيکارهمبستگی بين المللی ودررودررويی با چرخش س

اين روز را گرامی بداريم و برای برپايی آن درهرکوی و برزنی، درهر 
مدرسه ، دانشگاهی ، درهرسالن واجتماعی و درميدان های جورو 
             !ستم ،ازامروز آغاز فرارسيدنش را ازامروز به فرياد درآوريم

   2009اول آپريل 

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

!در آئينه آمار  
در خالل کشمکش های صاحب 
.منصبان دولتی جمهوری ايران  

 احمد نوين
اسحاق جهانگيری، وزير پيشين صنايع و معادن دولت نهم با انتشار نامه 

به  "احمدی نژادای سرگشاده، از جمله نوشته است که بر خالف ادعای 
 رسيد، 11% که رشد بخش صنايع و معادن به بيش از 84جز سال 

دولت نهم از تاکنون اين شاخص به طور پيوسته منفی بوده، هر چند 
  ميليارد دالر درآمدهای نفتی ايران در سی سال پس از713مجموع 
 يعنی يک سوم درآمدهای نفتی سی – ميليارد دالر 270به تنهايی ، انقالب

  ".  را در اختيار داشته است–سال گذشتۀ کشور 
خاطرنشان   در نامه سرگشاده اشادن سپسوزير پيشين صنايع و مع

 هزينه کردن منابع ارزی حاصل از فروش نفت در سه و نموده است که 
نيم سال اخير، نه فقط به رشد سرمايه گذاری منجر نشده، بلکه متوسط 

 عملکرد برنامۀ %50رشد سرمايه گذاری طی همين دوره را به کمتر از 
  .توسعۀ سوم کاهش داده است

 احمدی نژاد، که در صنايع و معادن دولت نظرهای وزير پيشين اين اظهار
اثر کشمکش های گروهبندی های قدرت، بناچار در نامه ی سرگشاده به 

طالع مردم رسيده  است، نشان ميدهد که وخامت اوضاع اقتصادی در ا
ايران بّحدی رسيده است که احتماًال بتدريج تکه پاره هائی از محافل قدرت 

در صورتی که کشتی دولت در زمينه   آماده مينمايند که نيز خود را
ساحل " اقتصای به ِگل نشست، با عدم پذيرش مسئوليت ، خودشان  را به 

  . برسانند" نجات 
 بانک وخامت اوضاع اقتصادی در ايران  را ميتوان با اشاره به ديگر آمار

  رشداين آمار ميگويند که.  است نشان دادمرکزی جمهوری اسالمی
سرمايه گذاری صنعتی و تأسيس و بهره برداری از بنگاه های صنعتی در 

 کاهش %51سه و نيم سال گذشته در قياس به دورۀ پيش از آن، بيش از 
 آهنگ رشد متوسط سرمايه گذاری صنعتی در عالوه بر اين . استداشته

 ، کاهش%78با )  نفر مزدبگير100باالی (تأسيس بنگاه های صنعتی 
  .  درصد کاهش يافته است %   28,8به   %  84,3از

 اسالمی ايران روشن ميشود که بانک مرکزی جمهوریبا توجه به آمار 
  %80 نفر با 100نرخ صدور جواز بنگاه های صنعتی باالی ميانگين 

 1384در فاصلۀ سال های . رسيده است7%  به تقريباًٌ %33کاهش از 
 برداری از واحدهای  نرخ سرمايه گذاری در تأسيس و بهره1387و 

   است کاهش داشته67صنعتی بيش از 
 مشکالت توليد کشور در تأمين منابع مالی، تجهيزات و در شرايط فعلی

 که موجودی انبارهای شرکت های بزرگ  استمواد اوليه به حدی رسيده
 واحد یدولتی همچون ذوب آهن، فوالد مبارکه، پتروشيمی و سيمان و حت

  .  اند قرار گرفتهبحرانیضعيتی های کوچک صنعتی در و
 قيمت  شديد به دليل کاهش ارزيابی ها حکايت از اين دارد که از برخی

 کمتر از % 40 ی، حت1388نفت، نرخ رشد توليد ناخالص ايران در سال 
 رشد و فعاليت های  با کاهش شديد نرخ. خواهد بود1387نرخ رشد سال 

.  خواهد رسيدميليارد دالر 40 از بيش  به دامنۀ کسری بودجه،توليدی
و  اعتبارات عمرانی را کاهش خواهد داد، از يک طرف  بودجهاين کسری

 بازپرداخت بدهی  رابطه با توان بنگاه های اقتصادی را دراز طرف ديگر
در حال . با شکنندگی هائی روبرو خواهد گرداند ،های خود به نظام بانکی

ور به دليل کمبود يا نبود  طرح بزرگ و متوسط عمرانی کشحاضر هزاران
  .  رها شده اندخود به حال ،منابع پولی

با توجه به اين که طلبکاری هفت بانک تجاری دولتی کشور در فاصله 
 به طرز  سرسام آوری افزايش نشان ميدهد، 1386 تا سال 1385سال 

لذا ميتوان پيش بينی کرد که وام دهی اين موسسات به بنگاه های 
امری که عالوه بر کاهش .  جاری کاهش خواهد يافتاقتصادی  در سال

  .توليد، به دامن زدن به موج بيکار سازی ها نيز خواهد افزود
تنها در چندين ماه پايانی سال گذشته، تعداد بيکار سازی های موسسات 

با توجه به پيش .  هزار نفر بوده است300اقتصادی در ايران، حدود 
ذکر، دور از واقعيت نخواهد بود که بينی های مبتنی بر آمار فوق ال

 1388ارزيابی نمود که وضعيت مزد و حقوق بگيران کشور، در سال 
بنابر برخی از ارزيابی ها، به تعداد . وخيم تر سال گذشته خواهد بود

  اين .  بيکاران در ايران، در سال جاری دو ميليون نفر اضافه خواهد شد
  3: بقيه در صفحه 
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 ی برنامه شوکسال اجرا "سال جديد
 "صرفه جويی در مصرف" به نام "تراپی

 
مسووالن رژيم حاال اعتراف می کنند که فرسودگی و عدم سرمايه *

عمال کشور را در آستانه فروپاشی کامل زيرساختی ..گذاری دراز مدت
می خواهند بدون اين " اصالح الگوی مصرف"به نام ... قرار داده است

 ،درآمد نفتی اين مردم چه کرده اند دالر که توضيح بدهند با ميلياردها
هزينه های بازسازی زيرساختی شبکه های مواصالتی و انرژی را به 
تدريج و از سفره های خالی مردم و با کشيدن بر قيمت حامل های 

  ... انرژی تامين کنند
سخنان خامنه ای در مشهد در آغاز سال نو و نام گذاری : روشنگری

" ها ال اصالح الگوى مصرف در همه زمينهس"سال جديد به عنوان 
جای ترديدی باقی نمی گذارد که نظام جمهوری اسالمی سومين دهه از 
عمرش را با تاکيد بر افزايش محروميت فقيرترين اقشار و اليه های 

آغاز کرده است و برنامه " همه زمينه ها"در " مصرف"کشور از 
ناح های رژيم در که در کشاکش رقابت های درونی ج" شوک تراپی"

 عمال به 88ه بودجه  به شکلی موقتی و در قالب برنام،آستانه انتخابات
 بار ديگر به عنوان محور اصلی برنامه حرکت رژيم ،عقب رانده شد

صرفه جويی در "اين نتيجه گيری که معنای شعار . قرار داده شده است
ر تمام  د، شالق قيمت ها و حذف يارانه هاستبهره برداری از" مصرف

در طول يک سال گذشته جريان داشته  بحث های مربوط به شوک تراپی
و عاقبت نيز وحشت از عواقب اجرای ضربتی اين برنامه بود که . است

 دولت در 88در کنار گذاشته شدن خطوط اين طرح در اليحه بودجه 
 . مجلس نقش ايفا کرد

يست عمر خود با غارت هست و نجمهوری اسالمی در طول سه دهه 
 تحريم اقتصادی و بحران های پی در پی ، تحميل هشت سال جنگ،مردم

 عمال کشور را در آستانه ،هاسياسی و از آن سو انباشتن کيسه آقازاده 
 ،شبکه های آب و فاضالب.  داده استفروپاشی کامل زيرساختی قرار

حمل و نقل شهری و سراسری و شبکه های برق رسانی بشدت فرسوده 
اين در . ت آنها به ميزان بسيار زيادی افزايش يافته استشده و ضايعا

حالی است که در همين فاصله جمعيت کشور تقريبا دو برابر شده است 
مسووالن رژيم . و حجم مصرف انرژی نيز همراه با آن بيشتر شده است

حاال اعتراف می کنند که فرسودگی و عدم سرمايه گذاری دراز مدت در 
با اين حال راه حلی که در . به بحران کشانده استاين حوزه ها کار را 

ساخت  بازسازی کامل زير، برنامه شوک تراپی ارائه می دهندچهارچوب
رمايه گذاری  تقويت شبکه حمل و نقل شهری که به س،های فرسوده

کردن " آزاد" بهره برداری از مکانيسم قيمت و ،کالن نياز دارد نيست
می خواهند بدون اين که توضيح . قيمت ها برای کنترل مصرف است

 هزينه های ،درآمد نفتی اين مردم چه کرده اندبدهند با ميلياردها دالر 
بازسازی زيرساختی شبکه های مواصالتی و انرژی را به تدريج و از 
سفره های خالی مردم و با کشيدن بر قيمت حامل های انرژی تامين 

قد است شالق قيمت نتازه در چهارچوب همين طرح نيز آن چه . کنند
 ادعای مصرف بخشی از درآمد ، آن چه نسيه است،است" آزاد"های

سازی قيمت ها در جهت تقويت شبکه های حمل و نقل " آزاد"ناشی از 
 . و آب و فاضالب

هاى شخصى و  اسراف"خامنه ای در سخنانش در مشهد با انتقاد از 
ه کرد و به طور مشخص به اسراف در مصرف نان و آب اشار" عمومى
که يک سوم نان توليدى و حداقل يک پنجم آب مصرفى که با :" آمار داد

 ،رود شود عمًال به هدر مي ميها تهيه  آن همه مشکالت و دشواري
 برابر متوسط 2 بيش از ،توسط مجموع انرژى مصرفى در ايرانم

جهانى شده و شاخص شدت انرژى در کشور ما يعنى نسبت انرژى 
 برابر کشورهاى پيشرفته 8 توليد شده، متاسفانه مصرف شده به کاالى

 ." است
ا مصرف و توليد ت" از " مقابله با اسراف"او اگر چه در لفظ از 

وليد تا رسيدن  اما او به سهم هدررفت در فاصله ت،اشاره کرد" بازيافت
 يعنی درست جايی که بخش مهمی از ضايعات بر ،به دست مصرف کننده

او به . اصل می شود هيچ اشاره ای نکرداثر فرسودگی شبکه ها ح
 اما توضيح نداد که اگر ،ت و اسراف در مصرف نان اشاره کردضايعا

هنوز بخش عمده توليد نان در کشور به شيوه سنتی و نه مدرن و 
 اين بخش ،د که با ضايعات بيشتری همراه استماشينی صورت می گير

 در جامعه ما چه سهمی در مجموعه ضايعات مصرف نان" اسراف"از 
دارد؟ و چرا چوب اين عقب ماندگی بايد بر سر مردم شکسته شود و 
مردم با گران تر شدن قيمت نان که نتيجه بديهی چند برابر شدن قيمت 

تاوان واپس ماندگی ها و نااليقی , حامل های انرژی و سوخت است
 مديران و مسووالن و دست اندرکاران همين رژيم را بدهند؟ 

هی جز ی اگر فرض کنيم که برای اصالح الگوی مصرف راوانگهی حت
 در اين صورت رژيم بايد اول تمام جدول ،صرفه جويی باقی نمانده است

بگذار . الويت ها و برنامه ها و مخارجش را تماما در برابر مردم بگذارد
نظر مردم چيست؟ و , معلوم شود که اگر واقعا صرفه جويی الزم است

ست؟ بگذار مردم انتخاب کنند که بابت برخورداری اولويت آنها کدام ا
می خواهند عوارض فاجعه بار تحريم اقتصادی را " کيک هسته ای"از

 يا ،ر سرمايه در اين زمينه هدر برودبه جان بحرند و ميلياردها دال
 قطار بين ،رف افزايش تعداد اتوبوس های شهریهمين سرمايه ص

ق و آب  و توسعه شبکه های بر تعميرات اساسی جاده ها و احيا،شهری
 و يا صرف افزايش سطح زير کشت گندم ،و گسترش توليد ماشينی نان

اصلی گسترش فقر و فالکت اما رژيم جمهوری اسالمی که عامل . شود
 تنها به دنبال گران تر کردن قيمت نان و سوخت و انرژی و ،مردم است
ه مردم وعده می اينها که سی سال پيش از زبان خمينی شياد ب. آب است

 ،"آب و برق تان را مجانی می کنيم":دادند که اگر ما به قدرت برسيم
 سال ثروت های اين مردم را به يغما برده اند و نان خالی 30ظرف 

حاال در سی امين سال موجوديت . برای سفره های مردم باقی گذاشتند
   .دمنحوس شان حمله به همان نان را در صدر شعارهايشان گذاشته ان
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!در آئينه آمار: بقيه   
  به جمعيت فقير کشور % 2 هر ساله ،در طول سه سال اخير. افزود

 نفقر در ايران مابيدر حال حاضر تعداد افراد زير خط . اضافه شده است
  .  ميليون نفر تخمين زده ميشود20 الی 14

 هستند کسانی که،  قادر به تامين روزانه حتی  اين بيکاران،در ميان
اينگونه افراد در فقر مطلق زندگی .  کيلو کالری انرژی نيستند2000
، بدون    نيروی کار در ايران در بازار غير رسمی کار%50. مينمايند

  % 80از هيجگونه خدمات اجتماعی به فعاليت مشغولند، برخورداری 
  از  % 40به عبارت ديگر، .  اين افراد در فقر مطلق زتدگی مينمايند

  . ُکل نيروی کار در ايران، در فقر مطلق بسر ميبرند
در حالی که فعالين کارگری با توجه به افزايش بيش از پيش قيمت ها، 

  تًامين حداقل احتياجات يک خانوادهحداقل حقوق ماهانه کارگران، جهت
بنگاههای .  هزار تومان اعالم نموده اند800 در ايران را حدود متوسط

وابسته به دولت سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران، اين حداقل 
با توجه به آمار فوق . کرده اند هزار تومان اعالم 300دستمزد را حدود 

ن های دولتی و ارزيابی های الذکر، و تفاوت فاحشی که مابين تخمي
فعالين کارگری وجوددارد،  جامعه ايران در سالی که پيش روی ما 

  .است، آبستن حوادث بسياری است
رژيم جمهوری اسالمی در طول سی سال حاکميت خويش، همواره نشان 

ر مزد گداده است که از پاسخگوئی به خواست های بحق کارگران و دي
تجربه نشان داده است که .  عاجز استبگيران تحت ستم در ايران،

مديريت ناکار آمد دولت جمهوری اسالمی ايران، از جمله عوامل تشديد 
 اجتماعی و در نتيجه خانه خرابی نيروهای زحمتکش -صادی تبحران اق

اين صاحب منصبان، گذشته از ايفای " هنر "  عمده . کار بوده است
  خدمت به صاحبان نقش در سرکوب خواست های ترقيخوانه مردم،

  . سرمايه در چاپيدن ثروت های کشور و تشديد استثمار است
جمهوری اسالمی ايران در مقابل اعتراضات و حق طلبی های رژيم 

اکثريت قريب به اتفاق شهروندان ايران، همواره با توسل به دستگيری 
ها، زندان، شکنجه و يا سر به نيست کردن مخالفان رژيم، عکس العمل 

  . داده استنشان
 در مقابل، تجربه نشان داده است که راه رهائی توده های به جان آمده 
در مقابل دستگاه های سرکوب و استثمار رژيم ، تشديد مبارزه، 
سازماندهی مبارزات مستقل و بهم پيوستن اين مبارزات و ايجاد صف 

به اميد . متحد نيروهای کار و زحمت در مقابل صاحبان زر و زور است
به اميد سرنگونی . عتالی مبارزات کارگران و زحمتشان در سال جاریا

جمهوری اسالمی ايران در سال جاری در مبارزات ترقيخوانه مردم 
  .سازمان داده شده در ايران
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  امروز وفلسطينيان 
 يهوديان آن روز

  محمدرضا شالگونی
مصيبتی که فلسطينيان امروز از سر می گذرانند ، شباهت خيره کننده ای 

غزه . به مصيبت يهوديان گرفتار  در چنگال خونين آلمان هيتلری دارد
يهوديان  . ١٩٤٣امروز شبيه ترين جاست به گتوی ورشو در سال 

در صد جمعيت شهر ورشو  ٣٨زندانی شده در گتوی ورشو حدود  
 ٥/٤ تشکيل می دادند و در فضائی که کمتر از ١٩٤٠لهستان را در سال 

در نوامبر آن سال نازی . در صد مساحت ورشو بود ، زندانی شده بودند
ها ديواری بر دور آن برافراشتند و برای کنترل آن نگهبانان مسلح 

در .  در آن مکانگماردند و شروع کردند به گرد آوردن يهوديان لهستان
داخل گتو ، بيکاری و گرسنگی و بيماری چنان بيداد می کرد که در طی 

از اواخر . دو سال حدود يک چهارم جمعيت آن زندان بزرگ جان باختند
 ارسال جمعيت گتوی ورشو به اردوگاه مرِگ تربلينکا شروع ١٩٤٢سال 
ان را بدون يهوديان نگون بختی که تا آن موقع مصيبت تحمل ناپذيرش. شد

مقاومتی چشم گير تحمل کرده بودند ، با پی بردن به مقصد کاروان های 
 جوانه های مقاومت ١٩٤٣از آغاز سال . مرگ ، به تدارک قيام پرداختند

ظاهر شد ، نازی ها برای مدتی کاروان های مرگ را متوقف کردند ، اما 
ضر نبودند يهوديان که به طرح شيطانی آنها پی برده بودند ، ديگر حا

و از اين جا بود که . بدون مقاومت گردن شان را به دست جالد بسپارند
در شب عيد فصح  ( ١٩٤٣ آوريل ١٩قيام پرشکوه گتوی ورشو در 

شروع شد و جوانان يهودی شجاعانه به جنگی رويارو با ) يهوديان 
ارتش نازی تنها با منفجر کردن و به . نيروهای ارتش آلمان برخاستند

شيدن خانه به خانه گتوی ورشو و قتل عام ساکنان آن بود که آتش ک
 . توانست آن قيام دالورانه را در هم بشکند

يادآوری اين شباهِت ناگزير ميان گتوی ورشو و غزۀ امروز ، از نظر 
مدافعان اسرائيل و مرعوب شدگان دستگاه های تبليغاتی عظيم آن ، نشانۀ 

ی شود ؛ اما شباهت تاريخی ميان بی چون و چرای يهود سيتزی شمرده م
دو قوم کشی چنان چشم گير است که تاکنون بسياری از انسان های آزادی 
خواه روی آن دست گذاشته اند و در ماه های اخير ، صحبت در باره آن 
به موضوعی اجتناب ناپذير تبديل  شده و جالب اين است که اشاره به اين 

کافی است  . مکررتر ديده می شودتشابه در ميان يهوديان آزادی خواه 
گزارشگر ويژه شورای حقوق ) R.Falk(يادآوری کنم که ريچارد فالک 

بشر سازمان ملل متحد در باره وضع فلسطينيان در سرزمين های اشغالی 
و يکی از برجسته ترين استادان حقوق بين الملل از دانشگاه پرينستون 

وضع غزه را ، تازه مدت ها ) که ضمنًا خودش نيز يهودی است ( امريکا 
، تکرار  ) ٢٠٠٧در ژوئن (  روزه اخير ٢٢پيش از کشتارهای 

و البته به خاطر اين حقيقت گوئی مورد غضب دولت . هالوکوست ناميد
از دادن ويزای ورود به  ) ٢٠٠٨در آوريل ( اسرائيل قرار گرفت و آنها 

  .او برای بازديد مجدد از سرزمين های اشغالی سرباز زدند
  !غزه پيش از آغاز يورش اخير

صحبت های کلی در باره فاجعه انسانی در غزه ، ممکن است تصويری 
برای فهم ابعاد . واقعی از مصيبتی که در آنجا می گذرد به دست ندهد

فاجعه ، قبل از هر چيز ، الاقل بايد شناختی اوليه از جغرافيای غزه داشته 
اشغال شده فلسطينی است در غزه باريکه ای از سرزمين های . باشيم

جنوب غربی اسرائيل که از شمال و شرق محصور است با اسرائيل ، از 
طول ). شبه جزيره سينا ( غرب با دريای مديترانه ، و از جنوب با مصر 

 کيلومتر ، و ١٢ تا ٦ کيلومتر است ، عرض آن بين ٤١اين باريکه تقريبًا 
اين فضای کوچک حدود در .  کيلومتر مربع٣٦٠کل مساحت آن حدود 

بنابراين تراکم جمعيت در غزه .  ميليون نفر فلسطينی زندگی می کنند٥/١
کافی است به ياد داشته باشيم که . يکی از باالترين های تمام جهان است

 نفر ٢٥٠٠٠تراکم جمعيت برای هر کيلومتر مربع در مانهاتان نيويورک 
 ٧٤٠٠٠مال غزه ، بيش از است و فقط در اردوگاه پناهندگان جباليا در ش

تپه های شن روان بخش بزرگی از منطقه غزه را غير قابل سکونت . نفر
بيش از نيمی از .  در صد خاک غزه قابل کشت است١٣می سازد ؛ فقط 

جمعيت غزه در مراکز شهری زندگی می کنند که بزرگ ترين آنها شهر 
 بيت الهيا  و غزه است ، و شهرهای ديگر عبارتند از رفح ، خان يونس ،

 درصد در سال و ٥ تا ٣نرخ رشد جمعيت در غزه باالست ، بين . جباليا
  . بچه٦ تا ٥/٥نرخ باروری برای هر زن بين 

 در صد ٥٠ سال هستند و بيش از ٥٠ در صد جمعيت زير ٨٠حدود  
 در صد ٧٠بيش از .  سال تشکيل می دهند١٥جمعيت را کودکان زير 

ناهندگان تشکيل می دهند که غالبًا از مردم اين باريکه کوچک را پ
فرزندان فلسطينيانی هستند که از طريق پاک سازی های قومی سازمان 

 شهرک ٥٣٠های تروريستی اسرائيلی مانند هاگانا ، ايرگون و اشترن از 
  .به اين منطقه رانده شدند١٩٤٨و دهکده فلسطينی در سال 

م غزه را جزو  در صد مرد٤٢" برنامه جهانی غذا "٢٠٠٦در سال 
رنج می برند، يعنی از " ناامنی غذايی"کسانی طبقه بندی کرد که از 

دسترسی مطمئن به منابع غذايی کافی و سالم برای رشد و سالمت محروم 
بعالوه .  در صد فراتر می رفت٥٠ منطقه غزه از ٥اين نسبت در . اند

ذيری آسيب پ" در صِد ديگر از مردم غزه را نيز زير عنوان ٣٠حدود 
ناامنی "طبقه بندی کردند ، يعنی کسانی که در خطر غلتيدن به " غذايی
يعنی از ( هر چند در پانزده سال گذشته . و بدی تغذيه قرار دارند" غذايی

وضع اقتصادی مردم در تمام سرزمين های اشغالی ) توافق اسلو به بعد 
طبق . بدتر شده ، ولی افزايش فقر در غزه شتاب بيشتری داشته است

 در ٢٠٠٠ در صِد جمعيت غزه در سال ٣٠گزارش سازمان ملل ، کمتر از 
 در صد ٧٩ اين نسبت ، به ٢٠٠٦فقر می زيستند ، در حالی که در آوريل 

 يکی از – Sara Roy(بنا به ارزيابی سارا روی . افزايش يافته بود
کارشناسان سرشناس اقتصاِد سرزمين های اشغالی و استاد دانشگاه 

گسترش فقر در غزه در دو سال گذشته شتاب بيشتری داشته ) دهاروار
می گويد هر فردی که ) در تحقيقی که دو سال پيش انجام داده ( او . است

 در صد بيشتر احتمال فقيرتر بودن از يک ٢٣در غزه زندگی می کند ، 
و همين طور برای اين که سيستم آموزشی به . ساکن کرانه غربی را دارد

 کالس بيشتر ٤٧٠٠ معلم و ٧٥٠٠غربی برسد ، حداقل به سطح کرانه 
 دسترسی به ٢٠١٠و برای اين که غزه بتواند در سال . نياز وجود دارد

 پزشک ٤٢٥ حفظ کند ، به ٢٠٠٦خدمات بهداشتی را در همان سطح 
 تخت جديد بيمارستان نياز خواهد ٤٦٥ پرستار بيشتر و ٥٢٠بيشتر ، 
تخليه شهرک های يهودی نشين در سال غزه ، مخصوصًا بعد از . داشت

 ، واقعًا به صورت يک زندان درآمد ، يک زندان روباز عظيم ، 2005
غزه تنها جايی . بدون امنيت غذايی که معموًال در هر زندانی وجود دارد

در خاورميانه است که فقر مردم آن در سطح فقر مردم کشورهای جنوب 
 با دو رديف سيم خاردار و مرز غزه و اسرائيل. صحرا در افريقاست

ارتش اسرائيل در مرز غزه . چشمک های الکترونيکی محافظت می شود
 کيلومتر ايجاد کرده ١٤با مصر نوار حائلی به عرض يک کيلومتر و طول 

کريدور "اکنون ) با اسم رمزی که خودشان به آن داده بودند ( که 
" رگاه صالح الدينگذ"و فلسطينی ها آن را ( ناميده می شود " فيالدلفی

اين نوار مرزیِ  کامًال نظامی ، به عنوان خط ديده بانی برای ). می نامند 
کنترل هر نوع رفت و آمد و رابطه با ساکنان شبه جزيره سينا مورد 
استفاده قرار می گرفت که نگهبانی از آن ، هنگام عقب نشينی از غزه در 

 در دريای مديترانه و تمام سواحل غزه.  به مصر سپرده شد٢٠٠٥سال 
به اين ترتيب ، . زير کنترل کامل گشتی های ساحلی اسرائيل قرار دارد

جمعيت غزه در داخل مرزهايی کامًال بسته زندانی هستند و بدون اجازه 
آنها برای شکستن ديوارهای . اسرائيل با هيچ جا نمی توانند تماس بگيرند

هايی زده اند که از طريق تونل " کريدور فيالدلفی"اين زندان ، در زير 
آنها بعضی از مواد حياتی الزم برای ادامه زندگی شان را به صورت 

و يکی از هدف های . قاچاق از شبه جزيره سينای مصر وارد می کنند
 روزه ، بستن همين راه ارتباط ٢٢اعالم شده ارتش اسرائيل در عمليات 

    .       با جهان به روی زندانيان غزه بود
گذاريد نگاه کوتاهی بيندازيم به اثرات محاصره اخير در وضع حال ب

زندگی مردم غزه تا ببينيم حال و روز آنها حتی پيش از شروع حمله 
  .  روزه چگونه بود٢٢وحشيانه 

 شروع شد ، يعنی از فردای ٢٠٠٨  نوامبر ٥دور اخير محاصره غزه از 
نفر از افراد  ٦روزی که اسرائيل با حمله هوايی و زمينی به غزه ، 

حماس را به قتل رساند و توافق آتش بس شش ماهه با حماس را به طور 
   .يک جانبه شکست

از آن روز به بعد دولت اسرائيل راه ورود و خروج تمام لوازم ابتدايی 
زندگی را به روی مردم غزه بست ، از غذا و دارو و سوخت و قطعات 

اشت گرفته تا کود ، ورقه الزم برای حفظ و تعمير سيستم های آب و بهد
بنا به . پالستيک ، تلفن ، کاغذ ، چسب ، کفش و حتی فنجان چای خوری

 کاميون مواد ١٣٧در ماه نوامبر فقط به ) Oxfam(روايت آکسفام 
 ٦/٤غذايی اجازه ورود به غزه داده شد ، يعنی به طور متوسط به 

 ، ٢٠٠٨اکتبر در حالی که يک ماه قبل از آن ، در ماه . کاميون در روز
 ، ٢٠٠٥ کاميون بود و در دسامبر ١٢٣متوسط روزانه مواد غذايی 

دو سازمان عمده تهيه کننده مواد غذايی اصلی .  کاميون٥٦٤روزانه 
آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار "برای مردم غزه عبارتند از 

) "UNRWA ( برنامه جهانی غذا"و) "WFP .(اولی به تنهايی تقريبًا 
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 ١٥ هزار نفر از مردم غزه غذا می رساند و برای اين کار به ٧٥٠به 
 ٣٠ تا ٥در حالی که در فاصله . کاميون مواد غذايی در روز نياز دارد

 در صد مواد غذايی ٦ کاميون وارد کند ، يعنی ٢٣نوامبر فقط توانست 
مدير آژانس سازمان ) John Ging(به گفته جان گينگ . مورد نياز را

ر غزه ، بسياری از آنهايی که کمک غذايی دريافت می کنند ، کامًال ملل د
 دسامبر ١٨از . به اين کمک ها وابسته اند و بدون آن گرسنگی می کشند

 آژانس سازمان ملل ناگزير شد تمام برنامه های توزيع اضطراری ٢٠٠٨
. و عادی مواد غذايی را به خاطر محاصره به حالت تعليق در آورد

 هزار نفر کمک می داد ، با ٢٠٠نيز که به بيش از " هانی غذابرنامه ج"
 ١٩٠ کاميون از ٣٥آنها توانستند فقط . مشکل مشابهی روبروشد

کاميونی را که می خواستند به غزه وارد کنند و ناگزير شدند بقيه را در 
خاک اسرائيل انبار کنند و به اين خاطر مجبور شدند فقط در ماه دسامبر 

  .ر هزينه انبار به اسرائيل بپردازندهزار دال١٥٠
غزه )  واحد ٤٧ واحد از ٣٠( به خاطر تمام شدن گاز ، اکثر نانوايی های 

اعالم کرد که کمبود گاز ) FAO(بسته شدند و سازمان کشاورزی و غذا 
و غذای طيور ، جوجه کشی های تجاری را ناگزير کرده صدها هزار 

 ادامه پيدا کند در ماه آوريل همه جوجه را از بين ببرند و اگر اين وضع
در حالی که گوشت مرغ تنها منبع . جوجه کشی ها تعطيل خواهد شد

  . در صد مردم غزه است٧٠پروتئين 
در نتيجه محدوديت های اعمال شده از طرف اسرائيل برای انتقال 

و بانک .  دسامبر به بعد تعطيل شدند٤اسکناس ، حتی بانک های غزه از 
کرد که در صورت ادامه اين وضع کل سيستم بانکی غزه به جهانی اعالم 

آژانس سازمان ملل "مختل شدن سيستم بانکی ، . زودی سقوط خواهد کرد
را ناگزيرکرد برنامه کمک های نقدی خود به " برای کمک رسانی و کار

.  به حالت تعليق درآورد٢٠٠٨ نوامبر ١٩اکثريت نيازمندان غزه را از 
ين ناگزير شد به خاطر نبود کاغذ ، ُمرکب و چسب ، همين سازمان هم چن

 هزار دانش آموزی ٢٠٠يعنی  . توليد کتاب های درسی را متوقف سازد
که در سال جديد به سر کالس های شان بر گشتند ، با مشکل کتاب روبرو 

  . بودند
 نوامبر به خاطر تمام شدن گازوئيل ، تنها نيروگاه غزه از کار ١٣روز 

يلی نيروگاه باعث شد که باطری های دو توربين  آن خالی افتاد و تعط
در نتيجه ، وقتی ده روز بعد دوباره سوخت رسيد ، نتوانستند . شوند

اين در حالی بود که حدود يک صد قطعه . توربين ها را به کار بيندازند
يدکی سفارش شده برای توربين های نيروگاه غزه هشت ماه بود که در 

خاک می خوردند تا مقامات ) در اسرائيل (  اشدود انبار گمرِک بندر
اسرائيلی اجازه ترخيص آنها را بدهند ، و گمرک اسرائيل آن قطعات را به 

 روز در انبار مانده بودند ، به حراج گذاشت و ٤٥بهانه اين که بيش از 
در هفته . در آمد ناشی از حراج آنها به حساب دولت اسرائيل واريز شد

 ليتر گازوئيل برای ٣٩٤٠٠٠وامبر اجازه ورود به  ن٣٠منتهی به 
 در صد حد اقل مقداری که دولت اسرائيل ١٨نيروگاه داده شد ، يعنی 

قانونًا ملزم است هر هفته به نيروگاه غزه بدهد ، با اين مقدار گازوئيل 
شرکت توزيع . "فقط می شد يک توربين را به مدت دو روز به کار انداخت

د که با وضع موجود بخش اعظم باريکه غزه روزانه اعالم کر" برق غزه
  . ساعت بدون برق خواهد بود١٢تا 

 بيمارستان های غزه به گازوئيل و گازی متکی هستند که از طريق تونل 
های منطقه رفح ، به صورت قاچاق از مصر آورده می شود و حماس بر 

 نوامبر گاز ٢٣با وجود اين ، دو بيمارستان غزه از . آنها ماليات می بندد
  .الزم برای پخت و پز نداشتند

محاصره اسرائيل حتی ادامه کار سيستم آب و فاضل آب غزه را مختل 
غزه برای وارد کردن " خدمات آب شهرداری های ساحلی. "کرده است

در اواخر ماه نوامبر ، اسرائيل . کلر ناگزير است از اسرائيل اجازه بگيرد
 تن موافقت کرد ١٨ کلر ، فقط با ورود  ُتن٢٠٠در مقابل تقاضای ورود 

در نيمه ماه دسامبر در شهر . که تنها می تواند نياز يک هفته را تأمين کند
 ساعت در هر سه روز به آب ٦غزه و شمال باريکه غزه ، مردم فقط 

  .دسترسی داشتند
 که بخش عمده نيازهای دارويی و  )WHO(سازمان بهداشت جهانی 
دولت خود گردان فلسطين " وزارت بهداشت "پزشکی غزه را از طريق

محاصره . تأمين می کند ، از کار شکنی های اين وزارت خانه ِشکوه دارد
اما در . اخير غزه ، ذخيره دارويی را تا سطح خطرناکی پائين آورده است

سراسر ماه نوامبر ، وزارت بهداشت دولت خود گردان در کرانه غربی ، 
جای ارسال به غزه ، به بهانه نداشتن فضای محموله های دارويی را به 

 نوامبر تنها يک ٣٠در هفته منتهی به . کافی در انبار ، پس می فرستاد
کاميون مواد دارويی از رام اهللا وارد غزه شد که نخستين محموله دارويی 

هزينه سوخِت پمپ های فاضل : نمونه ديگر. از اوائل سپتامبر به بعد بود

 جهانی تأمين می شود که آن را به دولت فلسطين آب غزه از طرف بانک
اما بانک جهانی شکوه می کند که اداره . می پردازد ، نه به حماس

  .مربوطه در رام اهللا از ماه ژوئن به بعد اين بودجه را نپرداخته است
  !بر باالی سر غزه" آتش بس"آتش و 

ی ورشو  روزه اسرائيل در غزه ، مانند سرکوب گتو٢٢بی ترديد کشتار 
، بلکه نمونه انکار ) به معنای دقيق کلمه (توسط نازی ها ، نه جنگ 

تلفات انسانی . ناپذيری از قوم کشی برنامه ريزی شده و جنايت جنگی بود
کشته های فلسطينيان در : دو طرف درگيری بهترين گواه اين حقيقت است

 نفر از آنان کودک و ٤١٠ نفر است  که ١٣٠٠ روز بيش از ٢٢آن 
 نفر زن هستند و در مجموع ، کودکان و زنان و پيران بيش از نيمی ١٠٤

 ١٣شمار کشته های اسرائيلی در مجموع . از کشته ها را تشکيل می دهند
 تن از آنان سرباز بوده اند و بنا به گزارشی چند نفر از ٩نفر است که 

شمار زخمی های فلسطينی نزديک . کشته شده اند" آتش خودی"آنان با 
 نفر زن ٨٠٠ نفر از آنان کودک و حدود ١٨٥٥ نفر است که ٥٣٥٠ه ب

در .  نفر گزارش نشده است٨٤شمار زخمی های اسرائيل بيش از . هستند
 هزار نفر خانه های شان را از ١٢٠نتيجه بمباران های اسرائيل بيش از 

 ٤٠٠٠ هزار ساختمان آسيب ديده و بيش از ٢٠دست داده اند و دست کم 
بعضی از بيمارستان ها به کرات بمباران .  ويران شده استخانه کامًال

مثًال بنا به گزارش . شدند و صدمات وارد شده بر آنها بسيار سنگين است
" القدِس"سازمان جهانی بهداشت ، بسياری از بخش های بيمارستان 

 ژانويه کامًال نابود ١٥وابسته به جامعه هالل احمر فلسطين در بمباران 
بنا به گزارش دفتر هم آهنگی کمک های بشردوستانه سازمان . شده است
آژانس سازمان ملل برای کمک " مرکز ٥٠ ژانويه ، بيش از ١٨ملل در 

در غزه پناهگاه و . به شدت در بمباران ها آسيب ديده است" رسانی و کار
و . سيستم آژير برای هشيار کردن مردم در مواقع بمباران وجود ندارد

 هزار نفر از بی خانمان ها پناه ٥٠اگزير است به بيش از اکنون آژانس ن
بسياری از اين پناهگاه ها مدرسه هستند و تراکم جمعيت پناهنده در . بدهد

 مدرسه ، ١٨چندين بيمارستان ، . همه آنها تا حد غير قابل تحملی باالست
دانشگاه ها ، ساختمان های دولتی ، مساجد ، دادگاهها ، همچنين پل ها ، 

اده ها ، نيروگاه ها و تأسيسات آب و فاضل آب ، جزو هدف های ج
  :غزۀ امروز جايی است که در آن. بمباران بوده اند

کافی است بدانيم که بنا به گزارش ". نه بر مرده ، بر زنده بايد گريست "
 در صد کودکان غزه ميل به زنده ماندن را از دست داده ٥٠سازمان ملل 

ک ناشی از مصيبت ها و صحنه های وحشتناکی اند و اين به خاطر شو
 .است که از سر گذرانده اند و می گذرانند

اسرائيل ، به کمک ماشين تبليغاتی قدر قدرِت خود ، می کوشد افکار 
عمومی جهانی را متقاعد کند که قصد آسيب زدن به غير نظاميان را 

اما . کندنداشته و فقط می خواسته توانايی های نظامی حماس را درهم بش
شواهد و مدارک زياد نشان می دهند که اين يک دروغ حساب شدۀ 

غالب تحليل گران مستقل در رد ادعای اسرائيل روی شواهد . گوبلزی است
  : متعددی انگشت گذاشته اند که به بعضی از آنها اشاره می کنم

 رهبران اسرائيل می دانستند که حمله نظامی گسترده به منطقه ای –يک 
 غزه ، که يکی از باالترين نقاط تراکم جمعيت در سراسر جهان مانند

شمرده می شود ، حتی با حساب شده ترين طرح ها و پيش رفته ترين 
  . سالح ها ، نمی تواند به کشتار وسيع غير نظاميان نيانجامد

وهای مسلح فلسطينی مستقر درغزه  آنها می دانستند که همه نير–دو 
ه حماس هستند و چه وابستگان سازمان های چه آنهايی که وابسته ب(

خصلت شبه نظامی دارند ، بدون سربازخانه های جدا از مناطق ) ديگر 
مخصوصًا بازوی نظامی حماس . مسکونی و حتی مراکز تمرکز چشم گير

که به قول ُمعين ربانی ، تقريبًا در تمام ) يعنی تشکيالت عزالدين قسام ( 
 و دولت خود گردان فلسطين زير فشار دو دهه گذشته از طرف اسرائيل

بوده ، آرايش زير زمينی خود را هرگز ترک نکرده و تحرک خود را تا 
  .حدود زيادی از طريق حضور استتار شده در بين مردم حفظ می کند

 اگر آنها واقعًا نمی خواستند تلفات غير نظامی باال باشد ، دست کم –سه 
راکز مسکونی پر جمعيت اجتناب می بايست از حمالت غافلگيرانه به م

در حالی که زمان شروع حمله را طوری انتخاب کرده بودند که در . کنند
 با اشاره نوام چامسکی. همان ساعات اوليه بيشترين ضربه را وارد کنند

  :به زمان حمله می گويد
کمی مانده به ظهر ، هنگامی که کودکان از مدرسه برمی گشتند و "  

حام شهر غزه از جمعيت موج می زد ، کشتن بيش از خيابان های پرازد
 نفر فقط چند دقيقه طول کشيد ؛ ٧٠٠ نفر و زخمی کردن بيش از ٢٢٥

آغازی خوش ُيمن برای سالخی انبوه غيرنظاميانی که در قفسی کوچک به 
  ".دام افتاده اند و جايی برای فرار ندارند
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 شده بود تا   دسامبر عمدًا برای آغاز حمله تعيين٢٧ روز شنبه 
زيرا کسی فکر نمی کرد که ارتش اسرائيل روز . غافلگيری کامل باشد

) يعنی روزی که  يهوديان کار کردن در آن را حرام می دانند(شنبه را 
چامسکی يادآوری می کند که دو هفته بعد از . برای آغاز حمله انتخاب کند

 شده بود و شنبه آغاز حمله ، که بخش بزرگی از غزه به ويرانه تبديل
 نفر نزديک می شد و غالب مردم غزه به خاطر ١٠٠٠شمار کشته ها به 

نبود آذوقه از گرسنگی رنج می بردند ، آژانس سازمان ملل اعالم کرد که 
ارتش اسرائيل به بهانه تعطيلی مراکز کنترل گذرگاه ها در روز شنبه ، 

و بعد . دهدحاضر نشده به محموله های غذايی سازمان ملل اجازه عبور ب
می افزايد که به احترام روز مقدس بايد فلسطينيان به جان آمده را از غذا 
و دارو محروم نمود ، در حالی که در همان روز مقدس می شود صدها 

  . نفر از آنها را با جت ها و هلی کوپترهای امريکايی سالخی کرد
نخستين  رفتار ارتش اسرائيل در آخرين روزهای جنگ نيز مانند –چهار 

روز حمله ، گواه روشنی است که آنها می خواستند تمام مردم غزه را 
در واقع اسرائيل در آخرين روزهای جنگ در حالی که هدف  .تنبيه کنند

های نظامی مشخصی در پيش رو نداشت ، حمالت خود را به مردم بی 
روزنامه (جاناتان کوک . به شدت گسترش داددفاع و حتی کودکان و زنان 

به نقل از رسانه های اسرائيلی يادآوری می کند ) ار مستقل انگليسی نگ
با آن که هدف "که نيروی هوايی اسرائيل در همان چند روز اول حمله  ، 

را تمامًا کوبيده بود و هدف نظامی مشخصی " های مربوط به حماس
نداشت ، بنابراين رهبران ارتش سعی کردند تعريف شان را از ساختمان 

او می گويد يکی از مقامات ارشد . سته به حماس گسترش بدهندهای واب
حماس جوانب زيادی دارد و ما می کوشيم همه " نظامی توضيح داد که 

طيف اين هدف ها را بزنيم زيرا همه به هم ارتباط دارند و همه از 
  ".تروريسم عليه اسرائيل حمايت می کنند

ی از کوبيدن خانه های هنگام پيشروی زمينی ، تانک های اسرائيلی حت 
گزارشات متعدد جای ترديد باقی نمی گذارند . مردم عادی کوتاهی نکردند

که سربازان اسرائيلی در بعضی مناطق ، زنان و کودکان را به صف کرده 
مسؤوالن آژانس سازمان ملل برای کمک . و تک تک به قتل رسانده اند

دهای آژانس را کامًال رسانی و کار تأکيد می کنند که ارتش اسرائيل ستا
که ( و مسؤوالن صليب سرخ جهانی نيز . عامدانه و به کرات بمباران کرد

آشکارا اسرائيل را به ) معموًال از اعالم موضع علنی اجتناب می کنند 
  .ارتکاب جنايات جنگی متهم کرده اند

 استفاده گسترده ارتش اسرائيل از بمباران های هوايی و زمينی و –پنج 
گيری بعضی سالح ها ، آن هم در مناطق شهری با تراکم جمعيت به کار

باال ، جای ترديدی نمی گذارد که آنها می خواستند به کشتار وسيع غير 
شکی وجود ندارد که اسرائيل در بمباران مناطق پر . نظاميان دست بزنند

ازدحام شهری متعدد از فسفر سفيد استفاده کرده است که در برخورد با 
ن انسان سوختگی های شديدی ايجاد می کند و بنابراين کاربرد پوست بد

آن در مناطق شهری طبق کنوانسيون های بين المللی ، جنايت جنگی 
بعالوه قرائن زيادی وجود دارد که ارتش اسرائيل از . محسوب می شود

 DIME = dense) " دايم " بمب های جديدی استفاده کرده است که 
inert metal explosive) ناميده می شود و ظاهرًا سالحی است که

امريکايی ها به تازگی ساخته اند و هنوز در مرحله آزمايشی است و غزه 
اين . را به آزمايشگاهی برای بررسی چگونگی عملِ  آن تبديل کرده بودند

سالحی است که اعضای بدن ، مخصوصًا بافت های نرم را متالشی يا 
در اين بمب ها .  مرگ منتهی می شودذوب می کند و زخم ها غالبًا به

نوعی ذرات فلزی کامًال گَرد مانند به کار گرفته شده که در کالبد شکافی 
قابل رؤيت است ولی رد يابی آنها با اشعه ايکس ممکن نيست و قربانيان 
  .آن اگر از مرگ جان به در ببرند ، ممکن است گرفتار سرطان بشوند

دو پزشک نروژی متخصص ( يلبرت دکتر اريک فوسه و دکتر مادس گ
پزشکی اورژانس که در همان روزهای اول جنگ توانستند برای کمک به 

شهادت داده اند که ) قربانيان بمباران ها از طريق مصر وارد غزه شوند 
زخم هايی را ديده اند که با زخم های ناشی از بمباران های متعارف فرق 

مانند که روی مين رفته اند ، بی آن زيادی دارند ؛ قربانيان به کسانی می 
و دکتر صبحی شيخ از بخش . که در بدن شان آهن پاره ای پيدا شود

گفته ) به خبرنگار روزنامه ايندپندت انگليس ( جراحی بيمارستان شفا 
است ، بسياری از عمل های انجام شده روی اين بيماران ، با معيارهای 

نمودند ، اما با تعجب می ديديم که عمل های رايج کامًال موفقيت آميز می 
با توجه به . بسياری ازبيماران يک يا دو ساعت بعد از عمل می ميرند

همين تلفات زياد در ميان زخمی های جنگ غزه است که سازمان عفو 
بين الملل از اسرائيل خواست که مشخصات سالح هايی را که عالوه بر 

پزشکان بتوانند برای اين زخم فسفر سفيد در غزه به کار گرفته بگويد تا 
همچنين طبق بعضی . های غير قابل توضيح مداوای مناسب تری پيدا کنند

گزارش ها ، در اين تهاجم وحشيانه اسرائيل از مهمات دارای اورانيوم 
تخليه شده نيز به طور وسيع استفاده کرده است تا جايی که عربستان 

تقاضا کرده که در اين باره " آژانس بين المللی انرژی اتمی"سعودی از 
البته اسرائيل هم چنان منکر به کارگيری سالح های غير . تحقيق کند

و تا چند روز پس از پايان جنگ ، حتی استفاده از . متعارف در غزه است
فسفر سفيد را انکار می کرد ، ولی حاال زير فشار گروه های حقوق بشر 

  "!دتحقيق کن"ظاهرًا قول داده تا در باره آن 
 گزارشات مربوط به دوره تدارک اسرائيل برای حمله به غزه –شش 

نشان می دهد که کشتار غير نظاميان از سر ناگزيری نبوده ، بلکه محور 
اصلی استراتژی نظامی و سياسی رهبران اسرائيل را تشکيل می داده 

يکی از مطلع ترين ناظران مسأله فلسطين و ( جاناتان کوک . است
فشرده ترين گزارش های مربوط به اين مسأله را از سال اسرائيل که 

می گويد درست بعد از پيروزی )  به اين سو تهيه کرده است ٢٠٠١
 حمله گسترده زمينی به غزه يک امر ٢٠٠٦حماس در انتخابات ژانويه 

قريب الوقوع به نظر می رسيد ، اما دولت اسرائيل علی رغم حمايت افکار 
م خود داری کرد ، زيرا رهبران اسرائيل غزه را عمومی ، از حمله مستقي
يک اردوگاه پناهندگی غول پيکر با کوچه های : به خوبی می شناختند

بسيار باريک که تانک های ِمرکاوا نمی توانند از آنها عبور کنند و 
سربازان اسرائيلی ناگزيرند بيرون بيايند و در معرض تير دشمن قرار 

ی ها هميشه مانند دام مرگ به نظر رسيده بگيرند ؛ غزه برای اسرائيل
بعالوه در تدارک برای اين حمله ، إهود باراک به تجربۀ انتفاضه . است

در اولی .  با حزب اهللا نظر داشت٢٠٠٦ و جنگ تابستان ٢٠٠٢دوم در 
ارتش اسرائيل بيشترين تلفات را هنگام اشغال اردوگاه پناهندگان جنين 

درکشوری مانند . زمينی به جنوب لبنانمتحمل شد و در دومی در حمله 
اسرائيل که نيروی احتياط نقش مهمی در جنگ ايفاء می کند ، باال رفتن 
تلفات سربازان می تواند افکار عمومی را به سرعت عليه رهبران کشور 

از رهبران ارشد اسرائيل هيچ کس فکر نمی کرد که بتوان از . بشوراند
براندازی . ا درغزه ريشه کن کردطريق جنگ زمينی ،   نفوذ حماس ر

حماس به اشغال دائمی غزه نياز داشت ، يعنی برگشتن به دوره قبل از 
 ، چيزی که برای ٢٠٠٥عقب نشينی  آريل شارون از غزه در تابستان 
به همين دليل ، کشتار . اسرائيل بسيار پرخرج و پر تلفات خواهد بود

  .دوسيع غيرنظاميان محور طرح حمله محسوب می ش
تاريخ نويس و ناراضی معروف اسرائيلی و ) Ilan Pappe(ايالن پاپه 

رئيس کنونی بخش تاريخ دانشگاه إکزِتر انگليس ، نيز در اين باره می 
 ميليون دالر در ٤٥ با صرف ٢٠٠٦گويد ، ارتش اسرائيل در زمستان 

صحرای نقب ماکِت عظيمی از غزه ساخت که به اندازه يک شهر واقعی 
هود باراک يک هفته قبل از شروع حمله هوائی به غزه ، از و إ. بود

پاپه يادآوری . تمرين سربازان اسرائيلی در اين شهر مصنوعی بازديد کرد
 برای رهبران اسرائيل يک مسأله ١٩٦٧می کند که غزه از همان ژوئن 

بوده و آنها اميدوار بودند که جمعيت آن را يا به شبه جزيره سينا 
 مهاجرت وادارند و با همين ديد بود که بعداز توافق اوسلو بکوچانند يا به

بنابراين در . ، غزه به تدريج تبديل شد به گتو" روند صلح"، با شروع 
  .اين جنگ آنها می دانستند چه می کنند

خط راهنمای " دکترين ضاحيه"در تمام دوره تدارک برای حمله به غزه ، 
ارتش بارها به آن اشاره می استراتژيست های اسرائيل بود و رهبران 

.  لبنان برمی گردد٢٠٠٦منشاء اين اصطالح به جنگ تابستان . کردند
استراتژی اسرائيل در جنگ لبنان بر . ضاحيه به عربی به معنای حومه است

اين اصل بنا شده بود که با غير قابل تحمل کردن زندگی بر شيعيان لبنان ، 
در اجرای . ند و آن را منزوی سازندپايه اجتماعی حزب اهللا را درهم بشکن

اين خط بود که نيروی هوايی اسرائيل بخش شيعه نشين حومه بيروت را در 
 روزنامه ٢٠٠٨ اکتبر ٤در .  عمًال با خاک يکسان کرد٢٠٠٦تابستان 

اسرائيلی هاآرتس از ژنرال گابی آيزنکوت ، فرمانده نظامی بخش شمال 
 در  ضاحيه بيروت اتفاق افتاد ، در ٢٠٠٦اسرائيل ، نقل کرد که آن چه در 

هر دهکده ای که از آنجا به اسرائيل آتش گشوده شود ، اتفاق خواهد افتاد ؛ 
. از نظر ما اينها دهکده های غير نظامی نيستند ، پايگاه های نظامی هستند

همچنين هاآرتس از . اين توصيه نيست ، طرحی است که تصويب شده است
برای ) سرهنگ احتياط ارتش اسرائيل(ونی مقاله ای که گابريل سيب

دانشگاه تل آويو نوشته بود ، گزارش داد " مؤسسه مطالعات امنيت ملی"
 لبنان ، توصيه می کرد که ارتش ٢٠٠٦که با نتيجه گيری از تجربه جنگ 

ضربه نامتناسب به "اسرائيل به محض شروع جنگ بايد با وارد آوردن 
" مراکز قدرت های غير نظامی"، " یمنافع اقتصاد"، " نقاط ضعف دشمن

، ويرانی هايی به وجود بياورد که نيازمند " زير ساخت های دولتی"و 
مشابه چنين طرحی از طرف ژنرال . بازسازی های پرخرج و طوالنی باشد

اسرائيل نيز داده شده بود " شورای امنيت ملی"گيورا آيلند ، رئيس پيشين 
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 نظامی ، حکومتی و غيرنظامی که ويران سازی کامل زير ساخت های
ماتان ويلنای ، معاون وزارت پيش تر از آن ، . دشمن را توصيه می کرد

 مردم غزه را تهديد کرده بود که اگر ٢٠٠٨ فوريه ٢٩دفاع اسرائيل ، در 
معادل " شووا. "گرفتار خواهند شد" شووا"راکت پراکنی ها ادامه يابد ، به 

الحی که در اسرائيل به دالئل روشن  ، يعنی اصطاست" هالوکوست"عبری 
جاناتان کوک می گويد ، إهود . ، هرگز سرسری به کار برده نمی شود

 شروع کردند به تدوين استراتژی ٢٠٠٨باراک و ماتان ويلنای از مارس 
جمع بندی های سياسی جديدی که در دولت روی شان توافق . نظامی شان

ايستی همدست اقدامات حماس شد ، حاکی از اين بود که کل جمعيت غزه ب
همان . تلقی شوند و بنابراين هدف اقدام نظامی تالفی جويانه قرار بگيرند

تصميم گيرندگان اسرائيلی به اين : نوشت" جروزالم ُپست"طور که روزنامه 
سرنگونی حماس از طرف اسرائيل بی معناست ، زيرا "نظر رسيدند که 

باراک و ويلنای اعالم  بود که در اينجا". است] غزه[حماس همان جمعيت 
کردند که روی راه های قانونی برای توجيه بمباران زمينی و هوايی محالت 

در ضمن ، ويلنای پيشنهاد کرد که کل غزه . غير نظامی غزه کار می کنند
اعالم شود که ارتش بتواند در آنجا با دست باز عمل کند و " منطقه جنگی"

 .ميان از آنجا بگريزندانتظار داشته باشد که غير نظا
 ژانويه ١٨ روز کشتار مردم بی دفاع غزه ، روز ٢٢باالخره بعد از 

يک جانبه گرايی اسرائيل . اسرائيل به طور يک جانبه اعالم آتش بس کرد
در اين آتش بس همان هدفی را دنبال می کند که عقب نشينی يک جانبه 

 عقب نشينی غزه همان طور که آن.  از طرف آريل شارون٢٠٠٥تابستان 
را به زندان دربسته تری تبديل کرد ، اين آتش بس نيز قرار است بمباران 

 روزه را به بمباران تناوبی و فرسايشی دراز مدت تری تبديل ٢٢فشردۀ 
اين يک جانبه گرايی ، اسرائيل را از هر نوع قيد و بند و شرايط اعالم . کند

زاد می سازد و آن را به مجری و شده در يک توافق دو جانبه يا چند جانبه آ
بی اعتنايی کامل اسرائيل به قطعنامه . داور مطلق العنان تبديل می کند

شورای امنيت سازمان ملل معنای اين يک جانبه گرايی را روشن تر می 
چرا . سازد ، قطعنامه ای که همه خواست های اسرائيل را تأمين می کرد

تش بس يک جانبه اعالم بکند ، به اسرائيل که چند روز ديگر می خواست آ
آن قطعنامه اعتنايی نکرد؟ آيا هنوز هدف های دست نيافته ای در پيش 
داشت؟ می دانيم که چنين نبود و حتی می دانيم که با پذيرش آن قطعنامه 

) از جمله امريکا ( اسرائيل می توانست هم منتی بر تنظيم کنندگان آن 
و " جامعه جهانی" به شورای امنيت و بگذارد و هم ظاهرًا نشان بدهد که

اسرائيل ميدانست که اما . افکار عمومی اکثريت مردم جهان توجه می کند
ريش و "آتش بس يک جانبه تنها راهی است که از طريق آن  می تواند 

اين آتش بس همان طور در خدمت هدف ". قيچی را در دست خود نگهدارد
نقض مکرر همين . زه وحشتناک رو٢٢های اسرائيل است که آن آتشباری 

آتش بس يک جانبه از طرف خوِد اسرائيل در طول يک ماه گذشته نيز جايی 
برای ترديد نمی گذارد که وظيفه يک جانبه گرايی در اينجا نيز مانند عقب 
نشينی از غزه ، تبديل اسرائيل به تصميم گيرنده بی چون و چرا در رابطه 

ها به درستی يادآوری کرده اند که آريل خيلی . با سرنوشت فلسطينيان است
شارون با عقب نشينی يک جانبه از غزه می خواست وانمود کند که طرف 

اما يک جانبه گرايی رهبران . مذاکره کننده ای در ميان فلسطينيان نمی بيند
آنها می خواهند نشان بدهند که اسرائيل : اسرائيل معنای ديگری هم دارد

های اشغالی به هيچ نهاد و قرار بين المللی متعهد الاقل در باره سرزمين 
باالخره فراموش نبايد کرد که اسرائيل تنها کشور جهان است که . نيست

  . مرزهای رسمی اعالم شده ندارد و فعًال هم نمی خواهد داشته باشد
آنی ترين نتيجه آتش بس يک جانبه اسرائيل را در جريان بازسازی ويرانی 

پاتريک کابرن ، روزنامه نگار انگليسی و يکی از . دهای غزه خواهيم دي
کارشناسان مسائل خاورميانه ، می گويد ، غزه در طول سه هفته ويران 
شده است ، اما بازسازی آن سال ها طول خواهد کشيد و احتماًال يکی از 

مشکل فقط ابعاد . دشوارترين طرح های بازسازی جهان خواهد بود
لکه قبل از همه ، طرح اسرائيل برای ادامه وحشتناک ويرانی نيست ، ب
 ٢٧برای اين که غزه حتی به شرايط پيش از . فرسايشی محاصره غزه است

 برگردد ، شرايطی که به حد کافی فالکت بار وتحمل ناپذير ٢٠٠٨دسامبر 
اما اسرائيل آن را يک . بود ، دست کم بايد محاصره اقتصادی برداشته شود

امريکا و اتحاديه . اند و با آن مخالفت می کندپيروزی برای حماس می د
 .اورپا نيز فعًال حاضر به مذاکره با حماس نيستند

 به عبارت ديگر اسرائيل می خواهد از طريق ناممکن کردن بازسازی 
 روزه نتوانست ٢٢خرابی ها به چيزی دست يابد که از طريق بمباران های 

  .به دست آورد
  اسرائيل در پی چيست؟

 روزه اسرائيل به غزه چه هدف هايی را دنبال می کرد؟ برای ٢٢تهاجم 
پاسخ به اين سؤال بايد بين هدف های مستقيم اسرائيل در اين عمليات 

مشخص و هدف نهايی آن فرق گذاشت وگرنه منطق حاکم بر استراتژی 
  .عمومی اسرائيل نامفهوم خواهد ماند

يل در توجيه اين تهاجم ، ترديدی نبايد داشت که پذيرفتن داليل خوِد اسرائ
دو دليل اعالم شده اسرائيل که مدام . جز همدستی با آن معنای ديگری ندارد

روی آنها پا می فشارد ، اوًال مقابله با راکت پرانی از غزه به شهرک های 
جنوبی اسرائيل است و ثانيًا از بين بردن راه قاچاق اسلحه از طريق تونل 

 ماشين تبليغاتی اسرائيل عمدتًا روی آن دليل اول که. های منطقه رفح
متمرکز است چنان بی بنياد است که نزديک ترين متحدان اسرائيل نيز گاهی 

قبل از هر چيز بايد توجه داشت که راکت های . نمی توانند از آن دفاع کنند
پرتاب شده فلسطينی ها از غزه عمًال نه خطری برای اسرائيل محسوب می 

جيمی کارتر ، رئيس .  ايذائی در خور توجهی دارندشوند و نه حتی ارزش
يادآوری کرد که  ) ٢٠٠٩ ژانويه ٩در مقاله ای در ( جمهور پيشين امريکا 

کل تلفات اسرائيلی های شهر سدروت که هدف بيشترين راکت های پرتاب 
و خوِد . شده از غزه است ، در طول هفت سال گذشته سه نفر بوده است

 شمار همه کسانی را که در نتيجه راکت های پرتاب وزارت خارجه اسرائيل
 نفر اعالم کرده ١٧شده از غزه در طول هفت سال گذشته کشته شده اند 

اما صدمات وارد شده بر اسرائيل هر چه باشد ، مسأله اصلی اين . است
است که آيا نمی شود از طريق مذاکره مشکل را حل کرد؟ جواب کامًال 

طينی ها عمومًا در واکنش به تهاجم های راکت های فلس: روشن است
خونين اسرائيل پرتاب می شوند و اگر اسرائيل الاقل از اين تهاجم ها دست 
بردارد ، بخش اعظم راکت پرانی ها و نيز ساير اقدامات مسلحانه فلسطينی 

در مقاله ای در ) Mark Le Vine( مارک له وين .ها متوقف خواهد شد
از مطالعات مشترِک دانشگاه تل آويو و دانشگاه " الجزيره انگليسی"سايت 

 در صد همه اقدامات مسلحانه ميان فلسطينيان ٧٩اورپايی ، نقل ميکند که 
و اسرائيل از آغاز انتفاضه دوم تاکنون ، از طرف اسرائيل آغاز شده ، و 

و ُمعين ربانی . ی ديگر فلسطينی در صد از طرف حماس و گروهها٨فقط 
 ) ٢٠٠٩ ژانويه ٧در " گزارش خاورميانه"سايت مجله در مقاله ای در (

به نقل از خوِد منابع اسرائيلی ، يادآوری می کند که در طول آتش بس شش 
 مورد در شش ماهه قبل از آن به ٢٢٧٨ راکت پرانی ها از ٢٠٠٨ماهه 
 مورد کاهش يافت و غالب آنها نيز بعد از شکسته شدن آتش بس از ٣٢٩

 روز اول ١٠اتفاق افتاد و بقيه در  ) ٢٠٠٨وامبر  ن٤در (طرف اسرائيل 
شروع آتش بس اتفاق افتاد که حماس سعی می کرد سازمان های ديگر را 

برداشتن محاصره غزه يک از بعالوه . به رعايت آتش بس متقاعد سازد
شرايط اصلی آتش بس شش ماهه بود که اسرائيل با عدم اجرای آن ، از 

 اما دليل دوم اسرائيل بی .را زير پا گذاشتهمان آغاز ، شرايط آتش بس 
بنيادتر از دليل قبلی است ، زيرا اوًال سالح هايی که از طريق تونل های رفح 
وارد غزه می شوند ، همه سالح های سبک هستند و در بهترين حالت در 
. مقابل قدرت نظامی عظيم اسرائيل حتی وسيله دفاعی هم به حساب نمی آيند

ائيل محاصره غزه را بردارد و الاقل مردم اين منطقه را در ثانيًا اگر اسر
زندانی که برای شان درست کرده است راحت بگذارد ، گروه های فلسطينی 
فعال در غزه ، هر قدر هم از تسليحات کارآمدی برخوردار باشند ، جرأت 
دست زدن به عمليات ايذايی عليه اسرائيل را نخواهند داشت ، زيرا اقدامات 

 نه تنها مورد تأئيد مردم غزه نخواهد بود ، بلکه به احتمال زياد با شان
ثالثًا مؤثرترين راه کنترل  قاچاق اسلحه فقط . مخالفت آنها روبرو خواهد شد

از طريق همکاری با دولت مصر امکان پذير است و رهبران اسرائيل بهتر 
خصوصًا در از همه می دانند که رژيم مبارک متحد قابل اتکای آنهاست و م

مقابله با حماس منافع ويژه ای هم دارد و بنابراين در انجام ماموريت های 
خالصه اين که داليل اعالم شده . محول شده از هيچ خدمتی کوتاهی نمی کند

اسرائيل بهانه هايی هستند برای توجيه جنايت های طراحی شده و پوششی 
 .برای پيشبرد هدف های واقعی آن

 روزه ، به منافع ائتالف ٢٢ داليل مشخص تهاجم بعضی ها در توضيح
در انگيزه .  فوريه اشاره کرده اند١٠احزاب حکومتی اسرائيل در انتخابات 

انتخاباتی ائتالف کاديما و کارگر ترديدی نمی توان داشت ، اما با اين فقط 
زمان تهاجم را می توان توضيح داد و نه طرح تهاجم را که تنظيم آن حتی 

گيدئون لوی .  شروع شده بود٢٠٠٨وافق آتش بس ژوئن قبل از ت
)Gideon Levy ( ستون نويس معروف روزنامه هاآرتس ) در مصاحبه

 ٢٠٠٦يادآوری کرده است که در جنگ  ) Democracy Nowای در 
در لبنان ، اسرائيل به عمليات مشابهی دست زد ، بی آن که انتخاباتی در 

 در ميان باشد ، نخبگان حاکم اسرائيلی وقتی منافع حياتی دولت. پيش باشد
برای رسيدن به منافع انتخاباتی محدود ، به ندرت به عمليات بزرگ دست 

  .می زنند
تحليل گران مطلعی که سياست های اسرائيل را با دقت بيشتری زير نظر 

 روزه روی نکاتی ٢٢دارند ، در توضيح هدف های مشخص تهاجم 
ز آنها به جنبه هايی از ماهيت نژادپرستانه انگشت گذاشته اند که هرکدام ا
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رومن فينکلشتاين معتقد است که دو انگيزه . اسرائيل روشنايی می اندازند
" ظرفيت بازدارندگی" روزه اوًال اعاده ٢٢اصلی اسرائيل در تهاجم 

. جديد فلسطينی ها" تعرض صلح"اسرائيل بود ، ثانيًا خنثی کردن خطر 
ظرفيت "ه نقل از منابع اسرائيلی می گويد حفظ در توضيح دليل اول ، او ب

هميشه در دکترين استرتژيک اسرائيل نقش مهمی داشته " بازدارندگی
است ، اما حاال رهبران اسرائيل احساس می کنند که دشمنان آن ديگر 

که اخراج نيروهای و يادآوری می کند . مانند سابق از آن نمی ترسند
 و نيز شکست اسرائيل در نابود ٢٠٠٠اسرائيل از جنوب لبنان در مه 

، برای ارتش اسرائيل تحقير ٢٠٠٦سازی توان نظامی حزب اهللا در جنگ 
آنها می خواستند . کننده بود و افسانه شکست ناپذيری آن را از بين برد

با درهم شکستن زير ساخت های اداری و مدنی غزه ، هم روحيه ارتش 
رت نظامی اسرائيل را در دل توده اسرائيل را تقويت کنند و هم ترس از قد

نيز با اشاره ) Gilbert Achcar( ژيلبر اشکر .های عرب تقويت کنند
به نکته مشابهی ، يادآوری می کند که باال رفتن محبوبيت حزب اهللا و 
حماس در ميان توده های عرب ، نه تنها برای اسرائيل ، بلکه برای رژيم 

صر ، اردن و عربستان سعودی ، های عربی طرفدار امريکا ، مخصوصًا م
اسرائيل با حمله به غزه می خواست پايه حمايتی . مايه نگرانی است

  . حماس را درهم بشکند و روابط سياسی منطقه را به نفع خود تغيير بدهد
 روزه ، فينکلشتاين يادآوری ٢٢در توضيح انگيزه دوم اسرائيل در تهاجم 

برای همزيستی با اسرائيل در تغيير سياست چشم گير حماس می کند که 
 و تالش آن برای حفظ آتش بس و تمديد آن ، ١٩٦٧محدوده مرزهای 

  در ٢٠٠٨ خالدمشعل در مارس .برای اسرائيل نگران کننده شده بود
مصاحبه ای اعالم کرد که فرصتی به وجود آمده که می توان بر سر يک 

لسطينيان به  در ميان ف١٩٦٧برنامه سياسی مبتنی بر پذيرش مرزهای 
و حتی يکی از رؤسای پيشين موساد اعتراف . همرائی ملی دست يافت

 را به عنوان مرزهای موقت ١٩٦٧کرده که حماس حاضر است مرزهای 
آنها می دانند که با تن دادن به اين شرط ناگزير . دولت فلسطين بپذيرد

ان خواهند شد قواعد بازی را تغيير بدهند و از هدف های ايدئولوژيک ش
 شين"، رئيس  Yual Diskin(يوال ديسکين همچنين . فاصله بگيرند

پيش از شروع حمله به کابينه ) ، سازمان امنيت داخلی اسرائيل " بت
اسرائيل گفته بود ، حماس تالش کرده توافق آتش بس شش ماهه را حفظ 
 .کند و گروههای ديگر فلسطينی را نيز به رعايت آن متقاعد سازد

تيجه می گيرد که ، تغيير مواضع حماس ، بهانه جديد فينکلشتاين ن
رهبران اسرائيل را برای طفره رفتن از پذيرش فورمول دو دولت از دست 
آنها می گرفت و حمله به غزه برای متوقف کردن اين تغييرات صورت 

او يادآوری می کند که اسرائيل در گذشته نيز بارها اين کار را . گرفت
 به لبنان هنگامی صورت گرفت ١٩٨٢حمله ژوئن ًال انجام داده است ، مث

که سازمان آزادی بخش فلسطين برای پذيرش فورمول دو دولت خود را 
آماده می کرد و کابينه وقت اسرائيل برای متوقف کردن آن ، جنگ اعالم 
نشده ای را عليه فلسطينيان و غير نظاميان لبنان آغاز کرد و هدف بزرگ 

ازمان آزادی بخش فلسطين را به عنوان يک نيروی تر حمله اين بود که س
سياسی توانا برای ايجاد دولت فلسطينی در کرانه غربی و غزه درهم 

  . بکوبد
نوام چامسکی نيز مانند فينکلشتاين با اشاره به همين نکته ، يادآوری می 

 دسامبر ١٩ن آتش بس شش ماهه در کند که حماس چند روز قبل از پايا
پيشنهاد کرد که آتش بس ژوئن ) ائيل رعايت نشده بود که از طرف اسر(

تاريخ نويس و يکی از ( اين پيشنهاد از طريق رابرت پاستور . تمديد شود
وزارت دفاع " مقامات ارشد"به ) مقامات پيشين امريکا در دولت کارتر

او همچنين به نقل از . اسرائيل منتقل شد ولی اسرائيلی ها جواب ندادند
خبرنگار ديپلماتيک ارشد اسرائيلی ، تأکيد ) Akiva Eldar(آکيوا إلدار 

 دسامبر ، خالد ٢٧می کند که چند روز پيش از شروع تهاجم اسرائيل در 
نه تنها اعالم کرد ) شاخه نظامی حماس(مشعل در وبسايت عزالدين قسام 

که حاضر به قطع مخاصمه است ، بلکه پيشنهاد بازگشت به شيوه کنترل 
 ، يعنی شيوه توافق شده در دوره پيش از ٢٠٠٥ر سال گذرگاه رفح د

توافق اين بود که کنترل . پيروزی حماس در انتخابات ، را مطرح کرد
گذرگاه رفح با مديريت مشترک مصر ، اتحاديه اروپا ، رياست دولت 

او تالش می کرد که هر طور . خودگردان فلسطين و حماس صورت بگيرد
نابعی که مردم غزه به شدت به آنها نياز شده گذرگاه رفح برای ورود م

  . داشتند ، گشوده شود
 ٢٢جاناتان کوک معتقد است که هر چند اسرائيل با راه اندازی تهاجم 

روزه ، می خواست حماس را به لحاظ سياسی و نظامی درهم شکند ، ولی 
می دانست که ريشه کن کردن آن بدون اشغال مجدد غزه امکان ناپذير 

ی دانست که آوردن حکومت فتح به غزه از طريق تانک های است و نيز م
اسرائيلی ، جز بی اعتبار کردن کامل آن معنای ديگری نمی تواند داشته 

بنابراين براندازی کامل حکومت حماس در دستور کار مشخص . باشد
رهبران اسرائيل نمی خواستند به قيمت گسترش .  روزه نبود٢٢عمليات 

پای جريان هايی مانند القاعده به غزه ، حکومت هرج ومرج و باز کردن 
، اسرائيل چهار هدف مشخص را دنبال او می گويد . حماس را بيندازند

زيرا هرچند . محکم تر کردن محاصره غزه بود آن هدف اول: می کرد
دولت مصر در فشار بر حماس اشتراک منافع انکار ناپذيری با اسرائيل 

فکار عمومی خوِد مردم مصر و کشورهای دارد ، ولی به شدت زير فشار ا
و . عربی است و شايد نتواند خط مورد نظر اسرائيل را همچنان پيش ببرد

اسرائيل می خواهد با درگير کردن کارشناسان امريکايی و اروپايی در 
کنترل گذرگاه رفح ، مطمئن شود که محاصره غزه با دقت بيشتری پی 

امه همان چيزی است که قبًال سارا  اسرائيل ادهدف دوم. گيری خواهد شد
در غزه ناميده " توسعه زدايی"روی ، استاد دانشگاه هاروارد ، آن را 

صرفًا به "هدف اين است که غزه ای ها در دراز مدت به قول روی . بود
يک مسأله انسانی تبديل شوند ، گدايانی که هيچ گونه هويت سياسی 

 برای پی ".اسی داشته باشندندارند و بنابراين نمی توانند خواست سي
گيری قاطع تر اين هدف ، اسرائيل تالش می کند ، طبق طرح ماتان 
ويلنای در سال گذشته ، ساکنان مرزهای شمالی و جنوبی غزه را به مرکز 

در اجرای همين طرح بود که نيروی هوايی اسرائيل اعالميه . غزه براند
دار می داد که برای در هايی در اين مناطق می ريخت و به مردم غزه هش

با اين کار . امان ماندن از بمباران های اسرائيل اين مناطق را تخليه کنند
اسرائيل می کوشد منطقه حائلی در رفح و نيز شمال غزه ايجاد کند و 

 که حدود هدف سوم. کنترل اين دو بخش از باريکه غزه را محکم تر سازد
اين است که اد شده بود ، يک سال پيش از طرف باراک و ويلنای پيشنه

اسرائيل جز گذرگاه رفح همه راههای ارتباط با غزه را ببندد و به اين 
ترتيب به تدريج خود را از هر نوع مسؤوليت مربوط به راههای رسيدن 

هم اکنون نيروگاه ويژه ای در . امکانات زندگی به مردم غزه آزاد سازد
 و اسرائيل زمينه چينی نزديکی شبه جزيره سينا در حال ساختمان است

همان . می کند که مسؤوليت دادن برق به غزه را نيز به مصر واگذارد
آنها با طور که غسان خطيب ، تحليل گر فلسطينی يادآوری کرده است ، 

اين طرح می خواهند به تدريج جدايی فيزيکی و سياسی غزه از کرانه 
 نی از مصر درآيدتا در عمل غزه به صورت استا غربی را عميق تر سازند

و همه ارتباطات ساکنان آن با بقيه فلسطينيان قطع گردد و نهايتًا حتی 
با اجرای اين طرح ، رژيم . سرکوب حماس نيز به مصر واگذار شود

محمود عباس نيز منزوی تر و ضعيف تر می گردد و اسرائيل بهتر می 
مقدس شرقی و تواند آن را به دادن امتيازات بيشتر در زمينه الحاق بيت ال

قطعاتی از کرانه غربی که آبادی های اسرائيلی ساخته می شوند ، وادار 
. اسرائيل ناظر به مسائل وسيع تر منطقه ای است چهارمين هدف. سازد

مانع عمده طرح اصلی اسرائيل گسترش نفوذ منطقه ای ايران و احتمال 
يل در نگرانی رسمی اسرائ. روی آوردن آن به سالح های هسته ای است

اما نگرانی . باره قصد حمله ايران به اسرائيل صرفًا يک بهانه جويی است
واقعی اسرائيل اين است که اگر ايران به يک قدرت نيرومند منطقه ای 
تبديل شود ، چالشی در مقابل زورگويی های اسرائيل در خاورميانه و نيز 

 از حزب در واشنگتن به وجود خواهد آمد و مخصوصًا حمايت های ايران
اهللا و حماس ، احساسات توده های عرب را عليه طرح های اسرائيل و به 
حمايت از حل عادالنه مسأله فلسطين دامن خواهد زد و نهايتًا زمينه الحاق 

  .کرانه غربی را دشوارتر خواهد ساخت
 روزه ، خواه ٢٢سؤال مربوط به هدف های مشخص اسرائيل در تهاجم 

آيا اسرائيل توانست به ه دنبال می آورد که ناخواه سؤال ديگری را ب
 إهود اولمرت در آخرين هدف های مشخص مورِد نظرش دست يابد؟

. روزهای تهاجم اعالم کرد که اسرائيل به همه هدف هايش دست يافته است
. و از طرف ديگر ، حماس نيز مدعی پيروزی خود و شکست اسرائيل شد

 را در غزه بسيار بی رحمانه تر "دکترين ضاحيه"بی شک اسرائيل توانست 
اما مسلمًا نتوانست حماس را درهم بشکند ، برعکس ، . از لبنان اجراء کند

نيرويی که با تهاجم به غزه کامًال درهم شکست ، حکومت تحت رهبری 
وقتی باراک اوباما در اولين روز رياست جمهوری اش . محمود عباس بود

 را به او اعالم کند ، رابرت فيسک به محمود عباس تلفن زد تا حمايت خود
: ربی در باره خاورميانه ، نوشت، يکی از مطلع ترين روزنامه نگاران غ

شايد اوباما فکر می کند که او رهبر فلسطينيان است ، اما در دنيای عرب "
ه او رهبر يک حکومت شبح گونه جز خوِد آقای عباس همه می دانند ک

زنده نگه ...  تزريقیِ  حمايت بين المللی ، الشه مانندی که فقط با خوناست
پاتريک .  ناظران آگاه ديگر نيز نظرات مشابهی داشتند".داشته می شود

روزنامه نگار معروف انگليسی در ) Patrick Cockburn(کابرن 
گزارشی از کرانه غربی ، به نقل از يکی از مبارزان قديمی فتح ، يادآوری 

 سازمان فتح را به ١٩٦٨ در مارس کرد که همان طور که نبرد کرامه
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بانفوذترين جريان سياسی در جنبش فلسطين تبديل کرد ، جنگ غزه نيز 
در مصاحبه ای با ( و معين ربانی . آغاز دوران حماس را رقم خواهد زد

يادآوری کرد که بعد از توقف  ) ٢٠٠٩ ژانويه ١٧الجزيره انگليسی  در 
عباس ، مبارزه برای بقای خودش آتش اسرائيل ، مهم ترين مسأله محمود 

ارزيابی غالب تحليل گران مستقل در باره هدف های ديگر . خواهد بود
 روزه اسرائيل در ٢٢قوم ُکشی به طور خالصه ، . اسرائيل نيز منفی بود

غزه و سکوِت تأئيد آميز دولت های غربی و وابستگان عرِب آنها ، اوًال 
در ميان فلسطينيان ، بلکه همچنين توده نفوِذ جريان های اسالمی را نه تنها 

های عرب و حتی عموم مسلمانان بيش از پيش تقويت کرد ؛ ثانيًا بار ديگر 
خصلت نژادپرستانه دولت اسرائيل را با عريانی تمام در برابر چشمان 
اکثريت مردم جهان به نمايش گذاشت و بنابراين ، افکار عمومی مترقی 

 سابقه ای از يهوديان را عليه اسرائيل بر مردم جهان و از جمله بخش بی
اخل خوِد اسرائيل بی انگيخت ؛ ثالثًا جريان های افراطی راست را در د

، تاجايی که در گرماگرم همين بحران ، کميته انتخاباتی مهارتر ساخت
با محروم کردن ) از جمله حزب کارگر (اسرائيل با حمايت همه احزاب عمده 

 ميليون عرِب داخل ٥/١انتخابات ، عمًال حدود احزاب عرب از شرکت در 
هرچند اين تصميم بعدًا با مخالفت دادگاه . اسرائيل را از حق رأی محروم کرد

عالی اسرائيل روبرو شد ، ولی فضای وحشت شديدی عليه فلسطينيان داخل 
اسرائيل به وجود آورد ؛ رابعًا امکان حل مسأله فلسطين را ، الاقل در افق 

  . د کنونی از بين بردهای مشهو
آيا اين نتايج را بايد به معنای شکست سياسی اسرائيل در عمليات غزه 

 روزه برای اسرائيل بسيار سنگين ٢٢دانست؟ هر چند هزينه سياسی تهاجم 
خواهد بود ، ولی اگر آن را در راستای استراتژی عمومی دولت اسرائيل و 

استراتژی . برو خواهيم شدصهيونيسم نگاه کنيم ، با دورنمای ديگری رو
عمومی اسرائيل مقابله با شکل گيری دولت فلسطينی است و رهبران 
اسرائيل می دانند که اين استراتژی گام به گام و با هزينه های سنگينی پيش 
خواهد رفت و بدون پاک سازی های قومی گسترده و خونين نخواهد 

در گرماگرم ياوريم  که کافی است به ياد ب. توانست به هدف هايش دست يابد
بمباران غزه ، شيمون پرز ، رئيس جمهور اسرائيل ، با صراحت وقيحانه 
ای اعالم کرد که داوری افکار عمومی مردم جهان برای اسرائيل اهميتی 

 آنها می خواستند هر طور شده ، شکل گيری دولت فلسطينی را برای .ندارد
 در دستيابی به هدف هايشان و نمی شود گفت. مدت نامعلومی عقب بيندازند
  .در اين راستا شکست خوردند

  پيشروی استراتژيک اسرائيل در نابود سازی ملت فلسطين
ی قومی و پراکنده نگاهی کوتاه به اقدامات تاکنونی اسرائيل در پاک ساز

، می تواند تصور روشن تری از مراحل مختلف و چگونگی کردن فلسطينيان
اسرائيل رسمًا خود را دولت . به دست بدهدپيشروی استراتژی عمومی آن 

ا فقط يهود می داند و از آنجا که يهوديت مذهب دعوت گر نيست و خود ر
، خواه ناخواه ، دولت يهوِد مورد نظر اسرائيل دين فرزندان يعقوب می داند
 مذهبی در می آيد که غير يهوديان نمی توانند –به صورت يک دولت نژادی 

بعالوه اين . به صورت شهروند برابر حقوق درآينددر آن جذب بشوند و 
 مذهبی در سرزمينی ايجاد شده است که اکثريت بزرگ –دولت نژادی 

بنابراين . جمعيت آن را، قبل از ايجاد اسرائيل ، عرب ها تشکيل می دادند
بيرون راندن عرب ها از سرزمين شان از همان آغاز ، يکی از لوازم حياتی 

 در سرزمين فلسطين حدود ١٩١٨در سال . لقی می شدايجاد دولت يهود ت
 يهودی ، بيست سال بعد ، جمعيت ٦٠٠٠٠ عرب می زيستند و ٧٠٠٠٠٠

  .  نفر بود٤٦٠٠٠٠ نفر و جمعيت يهودی حدود ١٠٧٠٠٠٠عرب حدود 
 سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه ای سرزمين فلسطين ١٩٤٨در سال 

وری بريتانيا قرار داشت ، بين را که در آن موقع تحت قيمومت امپرات
 در صد آن را به يهوديان داد که ٥٦يهوديان و فلسطينيان تقسيم کرد و 

در اقليت بودند و غالبًا مهاجران تازه ) همان طور که اشاره کردم ( البته 
اما نيروهای مسلح يهوديان با استفاده از فرصت و با توسل به پاک . آمده

فلسطينيان را از خانه و کاشانه شان بيرون سازی قومی ، بخش بزرگی از 
.  در صد سرزمين فلسطين تاريخی را به تصرف خود درآوردند٧٨ريختند و 

 به تصرف ارتش ١٩٦٧ در صِد باقی مانده خاک فلسطين نيز در جنگ ٢٢
 ١٩٥٠که در ژوئيه " قانون بازگشت"طبق (دولت اسرائيل . اسرائيل درآمد

م کرد که اسرائيل سرزمين موعود همه اعال) به تصويب پارلمان رسيد
يهوديان جهان است و همه آنان صرف  نظر از اين که در کجای جهان 
باشند ، به محض بازگشت به آن ، به طور اتوماتيک شهروند برابر حقوق 

از آن به بعد اسرائيل در حالی که برای جلب . کشور محسوب خواهند شد
وشه جهان تبليغات و سازماندهی هرچه بيشتر مهاجران يهودی از چهار گ

بسيار گسترده و فعالی به راه می انداخته ، با حق بازگشت آوارگان 
فلسطينی به طور سيستماتيک مخالفت کرده و فراتر از آن ، با إعمال فشار 
مداوم و فرساينده کوشيده است فلسطينيان هر چه بيشتری را از سرزمين 

تاريخ نويس و ناراضی (ريل پيتربرگ به قول گاب. های اشغالی بيرون براند
) UCLA -اسرائيلی و استاد کنونی دانشگاه کاليفرنيا ، لوس آنجلس 

ماهيت دولت اسرائيل تاکنون بر پايه همين بازگشِت يهوديان و عدم بازگشت 
عدم /اگر اين ديناميسم بازگشت"فلسطينيان به فلسطين تکيه داشته است و 

يونيست هويت خود را از دست خواهد بازگشت از بين برود ، دولت صه
  ". داد

اسرائيل " صلح در برابر زمين"برمبنای ) ١٩٩٣در سال ( با توافق اوسلو 
ظاهرًا پذيرفت که در مقابل ترک مخاصمه از طرف سازمان آزادی بخش 
فلسطين ، دولت فلسطين را به رسميت بشناسد و زمين های اشغال شده در 

اما .  مرحله ای به فلسطينيان بازگرداند را در يک روند چند١٩٦٧جنگ 
درعمل معلوم شد که آنها تحت هيچ شرايطی حاضر به بازگشت به مرزهای 

 آنها قبل از هر چيز ، با صراحت اعالم کردند که به هيچ . نيستند١٩٦٧
وجه نمی خواهند از بيت المقدس شرقی عقب نشينی کنند ، با اين برهان 

و بعد ! است" اورشليم پايتخت ابدی و تقسيم ناپذير اسرائيل"قاطع که 
شروع کردند به شتاب دادن به گسترش شهرک های يهودی در بهترين 

هدف گسترش . ی اشغالی و مخصوصًا کرانه غربیبخش های سرزمين ها
شهرک های يهودی ، فقط غصب زمين های فلسطينيان نيست ، بلکه از بين 
بردن تداوم و ارتباط جغرافيايی سرزمينی است که ظاهرًا قرار است به دولت 

هشت سال بعد از توافق اوسلو ، ادوارد سعيد که . فلسطينی بازگردانده شود
" نيو لفت ريويو"در ( ل عرفات در مقابل اسرائيل می ناميد آن را تسليم کام

سرزمين های اشغالی به يادآوری کرد که  ) ٢٠٠١اکتبر / شماره سپتامبر–
 بخش جدا از هم تقسيم شده اند که شبکه جاده های اختصاصی ايجاد ٦٣

جاده هايی که عرب ها حق استفاده از آنها (  شهرک يهودی ١٤٠شده ميان 
ارتباط آنها را قطع می کنند و مردم اين مناطق بدون گذشتن از  ) را ندارند

ايستگاه های متعدد بازرسی اسرائيل و تحمل انواع توهين و تحقير در اين 
روند "بنابراين او . بازرسی ها ، نمی توانند از بخشی به بخش ديگر بروند

يادآوری اوسلو را ادامه همان اشغال در بسته بندی جديد می ناميد و " صلح
 درصد سرزمين های اشغالی ١٨می کرد که طبق اين توافق قرار است فقط 

مرکز اطالعات " ( "بتسيلم"بنا به گزارش . به فلسطينيان بازگردانده شود
که يک سازمان غير " اسرائيلی برای حقوق بشر در سرزمين های اشغالی

 ،  توسط عده ای از دانشگاهيان ، وکال١٩٨٩دولتی است که در سال 
در ) روزنامه نگاران و روشنفکران سرشناس اسرائيلی تأسيس شده است 

بعد از امضای توافق اوسلو ، تعداد شهرک های يهودی طول هفت سال اول 
بدون محاسبه زمين های غصب شده در بيت  (ايجاد شده در کرانه غربی

 ترازنامه توافق اوسلو حتی .حدود صد در صد افزايش يافت) المقدس شرقی
اين بود که ارتش  ) ٢٠٠٠در اواخر سپتامبر ( قبل از شروع انتفاضه دوم 

 در صد کرانه غربی را به طور کامل ، به تنهايی کنترل می کرد ٦٠اسرائيل 
همراه با نيروهای دولت " به طور مشترک"  در صد ديگر آن را ٢٧و 

 در صد تمام آب سرزمين های اشغالی ٨٠شهرک های يهودی خودگردان ؛ 
 در صد ٢٥ا در انحصار خود داشتند ؛ و درآمد سرانه جمعيت فلسطينی ر

  . کاهش يافته بود
شبکه جاده هايی که شهرک های يهودی را به هم مرتبط می کنند ، بيش از 
خوِد اين شهرک ها ، زندگی روزمره را برای فلسطينی ها غير قابل تحمل 

 ) Palestine Monitorبنا به گزارش ( در حال حاضر . می سازند
 در صد مساحت کرانه غربی را اشغال کرده اند ، ٣شهرک های يهودی فقط 

اما شبکه گسترده جاده هايی که اين شهرک ها را به هم وصل می کنند ، 
 در صد خاک کرانه غربی را زير کنترل در می آورند و برای ٤٠بيش از 

 ديوار از اين بدتر مشکل. جمعيت فلسطينی غير قابل دسترس می سازند
 ، يعنی دو برابر طول خط باشد کيلومتر٧٢٣ که طول آن قرار است است

که اسرائيل را از کرانه غربی جدا می " ) خط سبز"يا  ( ١٩٤٩آتش بس 
يا در داخل اسرائيل " خط سبز" در صد اين ديوار عظيم روی ١٤فقط . کرد

ر می  در صد آن در خاک کرانه غربی قرا٨٦ساخته می شود ، در حالی که 
طرح . گيرد و کرانه غربی را به چهار منطقه بی ارتباط با هم تقسيم می کند

های دولت اسرائيل ارتباط بين مناطق مختلف کرانه غربی را چنان دشوار 
 ٥٠رفتن به جايی حتی در ) به قول پاتريک کابرن ( کرده است که 

را طول می کيلومتری رام اهللا ، بيش از يک مسافرت هوايی از اردن به آنکا
او به نقل از شهردار نابلس تعريف می کند که مردم اين شهر بيش از . کشد

 در صد از آنها که ٣هشت سال عمًال در شهرشان زندانی بودند و فقط 
 عالوه بر همه اينها .اجازه عبور داشتند ، می توانستند از شهر خارج شوند
 خود زندگی دشوار ، ساکنان شهرک های يهودی غالبًا با اقدامات ايذائی

اين اقدامات در بهترين . فلسطينيان دور و برشان را دشوارتر می سازند
به . حالت غالبًا با سکوت تأئيد آميز مقامات دولت اسرائيل همراه است

سازمان ملل ، ) OCHA" (دفتر هم آهنگی امور انسان دوستانه"گزارش 
اقدامات ايذائی  در صد شکايت هايی که افراد فلسطينی عليه ٩٠ تا ٨٠
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شهرک نشينان يهودی می کنند ، از طرف پليس اسرائيل مسکوت گذاشته 
 نفری که ٥٠٠يک جمعيت يهودی ) حبرون ( مثًال در شهر الخليل . می شود

بخشی از شهر را اشغال کرده ، هر از چند گاه با حمله به فلسطينيان ، يک 
اد می کند که  هزار نفری را به هم می ريزد و وضعيتی ايج١٣٠شهر 

 .اکثريت مردم جرأت بيرون آمدن از خانه هايشان را پيدا نمی کنند
حتی تسليم کامل محمود عباس در مقابل طرح دولت بوش ، نتوانسته 

دبير کل ( مصطفی برغوتی . گسترش شهرک های يهودی را کندتر سازد
نده بعد از همه تبليغات کر کنيادآوری می کند که " ) ابتکار ملی فلسطين"

راه  ) ٢٠٠٧در نوامبر ( ای که دولت بوش در برگزاری کنفرانس آناپوليس 
، حمالت اسرائيل به فلسطينيان به شدت افزايش يافته است و ميزان  انداخت

 در صد بوده ، همراه با گسترش ٥٠اين افزايش در کرانه غربی بيش از 
  .شتابان شهرک ها و ايستگاه های بازرسی

از غزه نوعی عقب نشينی از  ) ٢٠٠٥تابستان ( اما آيا عقب نشينی 
استراتژی عمومی اسرائيل نبود؟ بايد توجه داشت که برخورد ويژه با غزه ، 

معروف است . هميشه يکی از الزامات استراتژی عمومی اسرائيل بوده است
هميشه می گفته ) نخست وزير بنيان گذار اسرائيل ( که ديويد بن گوريون 
. ند غزه در آب های مديترانه فرو برود و نابود شوداست که آرزو می ک

نقل می ) ١٩٦٧نخست وزير اسرائيل در جنگ (ايالن پاپه از لوی إشکول 
کند که هنگام بحث در باره سرنوشت سرزمين های اشغالی در کابينه 

 ١٩٥٦من در سال . غزه مسأله است": اسرائيل ، در باره غزه گفته است
ما .  را که در خيابان ها راه می رفتند ، ديده امآنجا بودم و مارهای سمی

بايد بخشی از آنها را در شبه جزيره سينا اسکان بدهيم و اميدوارم بخش 
 اسرائيل با تمام نيرو سعی کرد ١٩٦٧ بعد از ".ديگر هم مهاجرت بکنند

اقتصاد و زير ساخت غزه را به زائده خود تبديل کند ، و جمعيت آن را به 
اين . کار ارزان ، که برای کار به داخل اسرائيل می رفتندذخيره نيروی 

سياست ، به مدت يک ربع قرن ، غزه را به منطقه ای محصور ، با شباهتی 
در . بسيار زياد به بانتوستان های رژيم آپارتايد افريقای جنوبی تبديل کرد

غزه ، به علت ويژگی های جمعيتی و  ) ١٩٨٧ – ١٩٩٣( انتفاضه اول 
و توافق . يی آن ، به داغ ترين کانون مقاومت فلسطينيان تبديل شدجغرافيا

اوسلو ، در آغاز غزه را به مقر ستادهای اصلی تقريبًا همه جريان های 
اسرائيل با توجه به تجربه انتفاضه ، طرح قبلی خود را . فلسظينی تبديل کرد

 توافق در مورد غزه تغيير داد و با استفاده از فرصت ايجاد شده از طريق
اوسلو ، به بهانه واگذاری امور فلسطين به دولت خودگردان فلسطينی ، از 
دادن اجازه کار به کارگران غزه ای خود داری کرد  و به جای آنها ، به 

در نتيجه ، . استفاده از کارگران مهاجر از آسيا و اورپای شرقی روی آورد
اسرائيل تبديل شده اقتصاد غزه که بيش از يک ربع قرن به زائده اقتصاد 

اما اسرائيل به اين حد از فشار . بود ، با بحران بی سابقه ای روبرو گرديد
بنابراين شروع کرد به محدود کردن ارتباط غزه با بخش های . قانع نبود

 ) ١٩٩٣ – ٢٠٠٠" ( روند صلح"ديگر سرزمين های اشغالی و در دوره 
کامًال بستۀ پناهندگان عمًال آن را به صورت يک اردوگاه تحت کنترل و 

محاصره غزه ) همان طور که سارا روی تأکيد می کند ( در واقع . درآورد
هفت سال قبل از آغاز انتفاضه دوم شروع شده بود و ربطی به عمليات 

 هر چند ارتش ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٠در فاصله . انتحاری فلسطينيان نداشت
ن های اشغالی به اسرائيل زندگی روزمره  فلسطينيان را در تمام سرزمي

. جهنمی غير قابل تحمل تبديل می کرد ، فشار بر غزه آشکارا سنگين تر بود
با اين همه ، در جريان سرکوب انتفاضه دوم دولت اسرائيل دريافت که 

در دوره . سرکوب مقاومت فلسطينيان در غزه دشوارتر و کم بازده تر است
هودی مقيم غزه کمتر جمعيت شهرک های يپنج ساله ای که اشاره کردم ، 

 در صد کل جمعيت اين نوع شهرک ها در سرزمين های اشغالی بود ، ١از 
 در صد اسرائيلی های کشته شده در ارتباط با انتفاضه و ١٠در حالی که 

با .  در صد کل تلفات سربازان اسرائيلی با غزه ارتباط داشت٤٠بيش از 
خبگان اسرائيل به رهبری توجه به اين تجربه بود که عده ای از هارترين ن

آريل شارون تصميم گرفتند که شهرک نشينان يهودی را از غزه بيرون 
بکشند تا بتوانند با دست باز و بدون درگيری زمينی مستقيم در داخل غزه ، 

يکی از محققان مسائل ) Darryl Li( داريل لی .ساکنان آن را درهم بشکنند
عقب نشينی و "له ای با عنوان در مقا(خاورميانه از دانشگاه هاروارد 

تأکيد می کند  ) ٢٠٠٨ فوريه ١٦ ، MERIP، مجله " مرزهای صهيونيسم
 ، اسرائيل سعی کرد غزه را به چيزی ٢٠٠٥که با عقب نشينی تابستان 
او سياست اسرائيل در مورد غزه را به سه . شبيه قفس حيوانات تبديل کند

را دوره بانتوستان می  ) ١٩٦٧ – ١٩٩٣(دوره اول : دوره تقسيم می کند
نامد ، دوره ای که هدف اسرائيل بهره برداری از نيروی کار ارزان کارگران 
غزه بود که درست مانند بانتوستان های رژيم آپارتايد ، هر روز برای کار 
. به اسرائيل می رفتند و درآمد حاصل از آن تکيه گاه اصلی اقتصاد غزه بود

 internment(را دوره اردوگاه بسته  ) ٢٠٠٥ تا ١٩٩٣(دوره دوم 

camp (دوره ای که اجازه رفت و آمد به اسرائيل و کرانه غربی . می نامد
که قبًال امر رايجی بود ، به ندرت داده می شود و رفت و آمِد وسائل نقليه 

در نيمه دوم اين دوره ، دور تا دور غزه را با سيم . عادی قطع می گردد
و چند ترمينال دائمی برای کنترل عبور و مرور خاردار محصور می کنند 

اداره امور داخل اين اردوگاه تا حدود . و کاال می سازند) فلسطينی ( افراد 
دولت خود گردان فلسطينی طبق توافق معينی با خوِد فلسطينی هاست ، ولی 

 داريل لی دوره .اوسلو ناگزير است زير نظارت عاليه ارتش اسرائيل کار کند
) animal pen ("قفس حيوانات"را دوره  )  به بعد٢٠٠٥ال س( سوم 

 ، دوره ای که اسرائيل ظاهرًا رابطه اش را با غزه قطع می کند و  می نامد
هيچ مسؤوليتی را در قبال آن نمی پذيرد ، اما در واقع می کوشد ساکنان آن 
 .را در وضعی نگهدارد که تقال برای زنده ماندن مشغله اصلی شان باشد

آسمان و سواحل غزه را زير کنترل نظامی کامل دارد ؛ سيستم ابراين بن
مالياتی ، پول و تجارت باريکه همچنان در دست اسرائيل است ؛ آب ، برق 
و زير ساخت ارتباطات همچنان وابسته به اسرائيل است ، و حتی ثبت 
 احوال و آمار جمعيت در دست مقامات اسرائيلی است ، اما دولت اسرائيل به

 لی .عنوان قدرت اشغالگر هيچ نوع مسؤوليتی را در قبال غزه نمی پذيرد
می گويد ، گوياترين شاخص اين وضعيت رأی دادگاه عالی اسرائيل است که 

. ساکنان غزه بايد تأمين شود" نيازهای حياتی انسان دوستانه"می گويد 
ی که  کاهش ميزان سوخت٢٠٠٧برمبنای اين نظر بود که دادگاه در نوامبر 
اين وضع را ديگر او می گويد ، . اسرائيل بايد به غزه بفروشد را تأئيد کرد

نمی توان اردوگاه بسته ناميد ، بلکه چنين برخوردی به آن می ماند که 
برای رام کردن زندانی نافرمان هر از چندگاه او را کتک بزنند يا حيوانی را 

 شاخص . رام سازندبا کاهش و افزايش غذا و شل و سفت کردن قالده اش
ديگر از نظر لی ، چگونگی ورود کاال از سه گذرگاه بين اسرائيل و غزه 

که در دوره توافق اوسلو ساخته شده دارای ) Karni(گذرگاه کارنی . است
 خط عبور کاميون ها است که بعد از ورود به نوبت بازرسی می شدند و ٣٠

کشيد و هزينه حمل و اجازه عبور می گرفتند که هرچند مدت ها طول می 
 ٧٥٠نقل را دو برابر می کرد ، ولی در هرحال می توانست روزانه به حدود 

 عمًال بسته بوده ٢٠٠٧اين گذرگاه از اواخر . کاميون بار اجازه عبور بدهد
 Kerem(و از آن به بعد ، اسرائيل عمدتًا از دو گذرگاه کرم شالوم 

Shalom ( و سوفا)Sufa (ی دهد که مجموع ظرفيت اجازه ورود کاال م
بعالوه اين گذرگاه ها .  کاميون بار است١٠٠روزانه اين دو روی هم ، فقط 

، برخالف کارنی ، گذرگاه تجاری نيستند و در آنها امکان بازرسی 
محموالتی مانند مصالح ساختمانی وسيلندرهای گاز و به طور کلی هر چيزی 

اداره آنها . جود نداردتلقی می شوند ، و" نيازمندی غير حياتی "که 
انحصارًا در دست اسرائيل است ؛ محموالت از کاميون ها پائين آورده شده 
و در فضای باز گذاشته می شوند تا بعد به فلسطينی ها اجازه نزديک شدن 

راجی سورانی ، حقوقدان و فعال حقوق بشر از غزه ، . به آنها داده شود
 حداقل در زندان مقرراتی وجود من خودم در زندان بوده ام ،: "می گويد

ما در قفس زندگی می کنيم و آنها غذا و دارو را به داخل قفس می . دارد
لی يادآوری می کند که اسرائيل در مرحله کنونی سياسِت خود ". اندازند

اصًال چيزی به نام اقتصاد غزه را زايد می داند و به صورت گزينشی 
مثًال بانک های اصلی . قطع می کندبسياری از روابط اقتصادی با غزه را 

 ورود دالر ٢٠٠٧اسرائيل روابط خود را با غزه قطع کرده اند و از پائيز 
امريکايی و دينار اردنی بسيار محدود شده است تا مردم غزه توان خريد 
اجناس وارداتی و امکان استفاده از کمک های نقدی ارسالی را نداشته 

جز کاستن نيازها ، خواست " نسان دوستانهنيازهای حياتی ا"مفهوم . باشند
 ميليون انسان به شمارش انتزاعی فاصلۀ کالری ها ، ٥/١ها و حقوق 

 .مگاوات ها و واحدهای مشابه ديگر با مرگ معنای ديگری ندارد
اين ارزيابی از سياست سال های اخير اسرائيل در قبال غزه منحصر به يک 

أله فلسطين ارزيابی های مشابهی نفر نيست ، بسياری از تحليل گران مس
مثًال سارا روی تأکيد می کند که غزۀ محصور شدۀ بعد از . مطرح کرده اند

 يک زندان است و بدون برداشته شدن اين مرزهای بسته دقيقًا ٢٠٠٥سال 
يک زندان خواهد ماند و هرگز امکان دستيابی به يک اقتصاد قابل دوام را 

کميسر عالی پيشين سازمان ملل برای مری رابينسون ، . نخواهد داشت
 نوامبر ٤در ( حقوق بشر ، حتی پيش از تهاجم اخير ، در ديدار از غزه 

ناميد و تأکيد " نابودی يک تمدن"سياست اسرائيل در قبال غزه را  ) ٢٠٠٨
 گيدئون لوی ، ستون نويس ".به هيچ وجه اغراق نمی کنم"کرد که 

ندای اخالقی خويشتن داری پشت سر " روزنامۀ هاآرتس اسرائيل می گويد 
 ".و هر چيزی عليه فلسطينيان مجاز شمرده می شود... گذاشته شده است 

، داستاد دانشگاه بن گوريون ، می گوي) Neve Gordon(نه وه گوردون 
" نگهداری حيوانات در مزرعه برای کشتن آنها"اعمال اسرائيل در غزه به 
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 ، ٢٠٠٧بايد توجه داشت که هرچند فشار اسرائيل بر غزه بعد از ژوئن 
يعنی ضد کودتای حماس عليه فتح تشديد شد ، ولی سياست اسرائيل برای 

 به اجراء ٢٠٠٥خفه کردن غزه از همان زمان عقب نشينی از آن در اوت 
هدف اين سياست . اشتگذاشته شده بود و ربطی به قدرت گيری حماس ند

قطع رابطه جغرافيايی ، سياسی ، اقتصادی و اجتماعی ميان قسمت های 
مختلف سرزمين های اشغالی و ناممکن کردن يا به عقب انداختن هرچه 

لندن "در ( هنری زيگمن . بيشتر شکل گيری دولت فلسطينی بوده است
الس می نويسد ، دو وايس گ ) ٢٠٠٩ ژانويه ٢٩، " ريويو آو بوکس

)Dov Weisglass ( مشاور ارشد شارون و مذاکره کننده اصلی او با
در ( آمريکايی ها ، قبل از عقب نشينی از غزه ، در مصاحبه ای با هاآرتس 

گفته بود ، آنچه من با آمريکايی ها توافق کردم اين بود که  ) ٢٠٠٤اوت 
. دبخش اعظم شهرک های يهودی در کرانه غربی اصًال قابل بحث نباشن

و وقتی روند . معنای توافق با امريکا منجمد کردن روند سياسی است
سياسی را منجمد کنيد ، جلوی ايجاد دولت فلسطينی را می گيريد ؛ جلوی 

عمًال تمام اين . بحث در باره پناهندگان ، مرزها و اورشليم را می گيريد
 دنبال می قضيه که دولت فلسطينی ناميده می شود ، با تمام الزاماتی که به

آورد ، به طور نا محدود از دستور کار ما کنار گذاشته شده است ، و همه 
آوی شاليم در . با اتوريته پرزيدنت بوش و اجازه و تصويب گنگره امريکا

همين رابطه يادآوری می کند که عقب نشينی از غزه پيش درآمِد صلح و 
آمد گسترش بيشتر معامله با دولت خودگردان فلسطينی نبود ، بلکه پيش در

عقب نشينی از غزه به منظور . طرح های صهيونيستی در کرانه غربی بود
رد بنيادی هويت ملی فلسطينی صورت گرفت و بخشی از تالش دراز مدت 
در جهت نفی موجوديت سياسی مستقل مردم فلسطين در سرزمين خودشان 

تاريخ نوشته  (  Lords of the Landنوام چامسکی نيز از کتاب . بود
نقل می کند که بعد  ) Akiva Eldar و Idit Zertalنويسان اسرائيلی ، 

 ، اين سرزمين ٢٠٠٥از بيرون کشيدن نيروهای اسرائيل از غزه در اوت 
حتی برای يک روز واحد از چنگال نظامی اسرائيل يا از بهای "ويران شده 

،  اسرائيل...ازند ، خالص نشده استاشغالی که ساکنان آن هر روزه می پرد
زمينی سوخته ، خدماتی نابود شده ، و مردمی که حال و آينده ای ندارند را 

  ".پشت سر خود رها کرده است
اسرائيل کل سرزمين تاريخی فلسطين را از آنِ  خود می داند و به هيچ وجه  

 إهود .نمی خواهد از مقابله با شکل گيری دولت فلسطينی دست بردارد
رائيل ، در سخن رانی خود در مقابل نشست ، نخست وزير اساولمرت

با صراحت اعالم  ) ٢٠٠٦در مه ( مشترک هر دو مجلس کنگره امريکا 
من به حق ابدی و تاريخی مردم مان بر تمام اين سرزمين اعتقاد :"کرد که

اما رهبران اسرائيل می دانند که إعمال ". داشته ام ، و هنوز هم اعتقاد دارم
موانعی دارد که فقط گام به گام می " ابدی و تاريخیحق "بی قيد وشرط اين 
  .       تواند کنار زده شود

بعد از توافق اوسلو اسرائيل توانسته است از طريق سيستمی از جدا سازی 
ها و تبعيض های درجه بندی شده ، نه تنها مبارزات فلسطينيان را سرکوب 

مسلم و انکار کند ، بلکه از هم آهنگی آنها برای دستيابی به حقوق 
آنها توانسته اند غزه را از کرانه غربی و بيت . ناپذيرشان جلوگيری کند

جدا . المقدس شرقی را از بقيه مناطق کرانه غربی به طور مؤثر جدا سازند
شمال از جنوب ، الخليل از بيت لحم ( سازی بخش های مختلف کرانه غربی 

لفيت و نابلس و جنين از  هم ، رام اهللا از اريحا ، طولکرم از قلقيليه ، َس
ِ  جدا سازی و . به طور منظم پيگيری می شود) ديگر  در اين سيستم
، رين رده قرار دارند و در عين حال، ساکنان غزه در پائين تتبعيض

هدف مقدم اسرائيل قطع رابطه . سرسختانه ترين مقاومت را نشان می دهند
 های اشغالی و حتی جدا ساکنان غزه با فلسطينيان بخش های ديگر سرزمين

اسرائيل می خواهد سرنوشت . کردن سرنوشت غزه ای ها از ديگران است
 با توجه به اين حقيقت است که سارا .آنان را عبرتی برای ديگران سازد

اگر غزه يادآوری می کند که  ) ٢٠٠٩ ژانويه ١در مقاله ای در ( روی 
قت اين است که اگر حقي. سقوط کند ، نوبت به کرانه غربی خواهد رسيد

اسرائيل بتواند زمينه شکل گيری دولت فلسطينی را از بين ببرد ، مسأله 
بازگشت آوارگان فلسطينی نيز خود به خود منتفی خواهد شد و حتی ممکن 
است فلسطينيان داخل اسرائيل نيز ، که اکنون شهروندان درجه دوم 

 فراموش .ندمحسوب می شوند ، بسياری از حقوق شان را از دست بده
نبايد کرد که حمله به آنها در همين انتخابات اخير اسرائيل يکی از داغ ترين 
شعارهای راست افراطی اسرائيل بود که حاال به برندگان اصلی انتخابات 

حتی تزيپی ليونی که ظاهرًا شاخص ترين طرفدار ادامه . تبديل شده اند
شته اعالم کرد که در مذاکرات آناپوليس محسوب می شود ، در دسامبر گذ

صورت ايجاد دولت فلسطينی ، عرب های داخل اسرائيل بايد به خاک آن 
  . دولت منتقل شوند ، سخنی که در همان موقع سرو صدای زيادی برانگيخت

با توجه به پيشروی های تاکنونی اسرائيل در جهت از بين بردن زمينه ايجاد 
 آغاز شده و با ٢٠٠٥ستان دولت فلسطين ، محاصره غزه که عمًال از تاب

ُشل و سفت کردن ها و تهاجم های خونين متناوب ادامه يافته ، حلقه 
حساس و احتماًال تعيين کننده ای در مجموعه استراتژيک اسرائيل محسوب 

اگر اسرائيل بتواند جدايی غزه از همان طور که توضيح دادم ، . می شود
هد توانست مقاومت بقيه سرزمين های اشغالی را عمق بدهد ، خوا

  .فلسطينيان را به مثابه يک ملت در هم بشکند
  آيا می شود اسرائيل را متوقف کرد؟

فلسطينيان امروز علی رغم همه شباهت های شان با يهوديان گرفتار در 
  :چنگ نازی ها ، دو تفاوت بسيار مهم با آنها دارند

 خونی که جنگ  تفاوت اول اين است که کشتار يهوديان اورپا در پشت پرده
مصيبت  ؛ ولی جهانی دوم در همه جا گسترده بود ، صورت گرفت

فلسطينيان امروز در عصر ارتباطات جهانی و در برابر چشمان مردم 
سراسر جهان صورت می گيرد و افکار عمومی مردم درجهان امروز عاملی 

 اين  با توجه به.است که هيچ دولتی نمی تواند کامًال به آن بی تفاوت بماند
حقيقت بود که ادوارد سعيد تأکيد می کرد که با وجود همه تحريفات دولت ها 
و رسانه های غربی ، اکثريت قاطع مردم اورپا و امريکا ديگر نمی پذيرند 
که اسرائيل از موقعيت اخالقی ويژه ای برخوردار باشد و فلسطينيان را از 

مسأله است که تفاوت دوم اين . حقوق مسلم انسانی شان محروم سازد
فلسطين امروز ، مسأله ای عميقًا بين المللی است و رهبران اسرائيل  يا 
حتی امريکا در موقعيتی نيستند که بتوانند بی توجه به تعادل های بزرگ 

  .  بين المللی ، در باره پاک سازی قومی فلسطينيان تصميم بگيرند
هان پراکنده اند ، اکنون کل جمعيت فلسطينيان را که در کشورهای مختلف ج

 ميليون نفر از آنان ٧ تا ٦ ميليون نفر تخمين می زنند که ١١ تا ١٠حدود 
 و کشورهای ١٩٦٧در اسرائيل ، سرزمين های اشغال شده در جنگ 

و کل جمعيت يهوديان . زندگی می کنند) سوريه ، اردن و لبنان ( پيرامون 
ليون نفر آنان در  مي٥/٥ ميليون نفر تخمين زده می شود که ٥/١٣جهان 

اگر اکثر يهوديان جهان از اسرائيل دفاع می کنند و . اسرائيل زندگی می کنند
اگر شبکه جهانی نيرومند گروه های فشار اسرائيل ، در ساختار های قدرِت 
تقريبًا همه کشورهای غربی از نفوذ بی همتائی برخوردار است ؛ فلسطين 

 ها قرار دارد و در مقياسی بزرگ در قلب ناسيوناليسم جريحه دار شده عرب
تر، در دهه های اخير ، شايد مهم ترين برانگيزانندۀ همبستگی مذهبی توده 

ترديدی نيست که در اين آرايش بين . های وسيع مسلمانان جهان بوده است
المللی نيرو ، حاميان اسرائيل فعًال اربابان جهانند ، اما آنها می دانند که 

و . ی با عرب ها و مسلمانان به نفع شان نيستدامن زدن به روياروي
در هشت سال اخير نشان داده است " جنگ عليه تروريسم"ترازنامه پروژه 

جنگ تمدن "که برخالف تصور نومحافظه کاران امريکا ، معلوم نيست در 
که هانتينگتون و بعضی از استراتژيست های امريکايی آن را نسخه  ( "ها

پيروزی از آنِ  امريکا و ) می دانستند " کمونيسمجنگ عليه "تکميل کنندۀ 
تصادفی نيست که نوعی رئاليسم در ميان بخش قابل توجهی . متحدانش باشد

از متفکران طبقه حاکم امريکا ظاهر می شود که نگرانی از نفوذ بيش از حِد 
با توجه به اين گرايش بود که . يکی از مشخصات آن است" البی اسرائيل"

سمن ، يکی از سرشناس ترين تحليل گران نظامی امريکا در آنتونی کورد
 در ٢٠٠٩ ژانويه ٩باره خاورميانه و يکی از دوستان اسرائيل ، در 

استدالل ) CSIS" (مرکز مطالعات استراتژيک و بين المللی"گزارش به 
کرد که دست آوردهای تاکتيکی اسرائيل در عمليات غزه در مقايسه با هزينه 

او گفت رهبران اسرائيل خود .  آن چيزی به حساب نمی آيدهای استراتژيک
  . را بی اعتبار کرده اند ، و به کشورشان و دوستان شان صدمه زده اند

اگر شتاب گيری روند بی اعتبار شدن اسرائيل در افکار عمومی کشورهای 
غربی را به اين تصوير اضافه کنيم ، به درک روشن تری از مسأله دست 

 چند جانبداری دولت ها و رسانه های غربی از اسرائيل در هر. می يابيم
جريان کشتارهای اخير غزه به راستی تکان دهنده بود ، ولی واکنش افکار 
. عمومی جهانی ، از جمله در اورپا و امريکا ، نيز بسيار اميدوار کننده بود

روزنامه نگار ، نويسنده و ( با توجه به اين حقيقت بود که يوری آونری 
يکی از معروف ترين فعاالن صلح اسرائيل ، کسی که نوام چامسکی او را 

چيزی که : نوشت) می نامد " يکی از خردمندانه ترين صداها در اسرائيل"
در افکار عمومی جهانی باقی خواهد گذاشت ، "پيروزی نظامی اسرائيل 

تصوير هيوالی خون آشامی است که هر لحظه آماده ارتکاب جنايات جنگی 
 و اين برای آينده .ت و حاضر نيست به هيچ قيد وبند اخالقی تن بدهداس

دراز مدت و جايگاه ما در جهان و شانس دست يابی مان به صلح و 
اين جنگ در نهايت جنايتی . آرامش ، پی آمدهای ناگواری خواهد داشت

چامسکی با اشاره به ". عليه خوِد ما هم هست ، جنايت عليه دولت اسرائيل
اسرائيل عامدانه خود را شايد . "ر آونری ، می گويد ، او حق دارداين نظ

به منفورترين کشور جهان تبديل می کند و همچنين حمايت افکار عمومی 
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مردم غرب و از جمله يهوديان جوان امريکا را از دست می دهد ، که ديگر 
. دبعيد است برای مدتی طوالنی جنايات مداوم و تکان دهنده آن را تحمل کنن

می نامند ، در " حاميان اسرئيل"دهه ها پيش من نوشتم آنهايی که خود را 
افسوس که . واقع حاميان تباهی اخالقی و نابودی نهايیِ  احتمالی آن هستند

  ". اين داوری اکنون بيش از پيش مقبول تر به نظر می رسد
 روزه اسرائيل به غزه ، انعکاس ساعت به ساعت ٢٢در جريان تهاجم 

 های تکان دهنده مصيبِت مردم غزه از کانال تلويزيونی الجزيره ، نه صحنه
 کشور جهان را امکان داد که چهره ١٠٥تنها عرب ها بلکه مردمان 

رسوای سانسور و رياکاری قدرت های حامی اسرائيل را به عريانی تمام 
شوک ناشی از اين واقعه در افکار عمومی مترقی جهان . مشاهده کنند
 بود که اسرائيل و متحدان آن ، به سادگی نخواهند توانست از چنان عظيم

در اين واقعه چيزی که در ضربه زدن به اعتبار . پی آمدهای آن بگريزند
اخالقی اسرائيل نقش بسيار مهمی داشت ، اعتراضات بی سابقه بخش قابل 

برای پی بردن به . توجهی از يهوديان غرب و نيز خوِد اسرائيل بود
  :قی اينان کافی است فقط چند نمونه زير را به خاطر بسپاريدشجاعت اخال

 حدود پانصد نفر از شهروندان اسرائيلی که در ٢٠٠٩ ژانويه ٥در  
ميان شان عده ای از معروف ترين هنرمندان ، نويسندگان ، روشنفکران و 
استادان دانشگاه های اسرائيل وجود داشتند ، با امضای طوماری که به 

های کشورهای مختلف در اسرائيل داده شد ، به حمايت از سفارت خانه 
دعوت سازمان های حقوق بشر فلسطينی پيوستند و ضمن محکوم کردن 
قاطع جنايات اسرائيل در غزه ، خواهان برگزاری نشست فوری شورای 
امنيت سازمان ملل و اتخاذ تحريم ها و اقدامات مشخص عليه اسرائيل 

ندگان کنوانسيون های ژنو و نهادهای اتحاديه شدند و همچنين از امضاء کن
اورپا خواستند که طبق مفاد اعالم شده در منشورهای شان تحريم هايی را 

آنها در نامه شان عمدًا به نمونه تحريم موفق . عليه اسرائيل إعمال کنند
  . رژيم آپارتايد افريقای جنوبی به عنوان يک سرمشق اشاره کرده بودند

اشاره به استدالل کسانی که می گويند اسرائيل حق نوام چامسکی در  
دارد در مقابل راکت های  پرتاب شده از غزه از خود دفاع کند ، اعالم کرد 
هر چند پرتاب راکت يک عمل جنايی است ، ولی اسرائيل در مقابل آن حق 
دفاع از خود مسلحانه را ندارد ، همان طور که آلمان نازی در مقابل 

ان ها حق نداشت به زور متوسل بشود و نمی شود تروريسم پارتيز
را در مقابل کشته شدن يک مقام سفارت آلمان در پاريس " کريستال ناخت"

همان طور که بريتانيا حق نداشت در  .توسط هرشل گرينتسپان ، توجيه کرد
مقابل تروريسم واقعی کولونی نشينان استقالل طلب امريکا به زور متوسل 

، " ارتش جمهوری خواه ايرلند"در مقابل تروريسم شود يا حق نداشت 
او با محکوم کردن بمباران . برای کاتوليک های ايرلندی ايجاد وحشت کند
، ويژه به عنوان جنايت جنگیبيمارستان های غزه و به کارگيری بمب های 

تأکيد کرد که جنايت مهم تر خوِد تهاجم است و اسرائيل حتی اگر با تير و 
 .حمله می کرد ، باز هم اقدام اش جنايتکارانه بودکمان به غزه 

 نويسنده يهودی (Jean-Moïse Braitberg)ژان موئيز بَرتبرگ  
فرانسوی که پدر بزرگ اش در اتاق های گاز تربلينکا کشته شده و چند تن 
از اعضای خانواده اش در ديگر اردوگاه های مرگ آلمان نازی جان باخته 

از رئيس  ) ٢٠٠٩ ژانويه ٢٨در  لوموند ، ( ه اند ، در نامه ای سرگشاد
جمهور اسرائيل تقاضا کرد که او مداخله کند تا نام پدر بزرگ وی از لوحه 

. حذف شود) Yad Vashem(يادبود قربانيان نازيسم در موزه َيد وشم 
من از کودکی در ميان بازماندگان : "او در آن نامه تکان دهنده نوشت

من شماره های خال کوبی شده بر بازوان . اماردوگاه های مرگ زيسته 
آنها را ديده ام ، داستان شکنجه ها را شنيده ام ، غم های بی عالج را ديده 

آنها به من آموخته اند که اين . ام و شريک کابوس های آنان بوده ام
جنايت ها ديگر هرگز نبايد اتفاق بيفتد ، ديگر هرگز نبايد انسانی به خاطر 

 به انسان ديگری کينه بورزد ، و ابتدائی ترين حقوق قوميت و مذهب
 ".را به بازی بگيرد... انسانی او ، از جمله حق زيستن با حرمت و امنيت 

در واقع اين جنِگ داوود : "آوی شاليم در اشاره به جنگ غزه نوشت 
و جالوت است ، اما تصوير کتاب مقدس وارونه شده است ، در اينجا 

 و بی دفاع رو در روی جالوِت اسرائيلی تا دندان داووِد فلسطينی کوچک
 ".مسلح ، بی رحم و زورگو قرار گرفته است

، نويسنده معروف اسرائيلی ، ستون نويس روزنامه اميره هاس 
هاآرتس و دختر پدر و مادری که هر دو از بازماندگان هالوکوست بوده اند 

اين صحنه ها را خوش به حال پدر و مادرم که زنده نيستند تا : "، نوشت
 ".ببينند
سارا روی که پدر ومادرش هر دو از بازماندگان هالوکوست بوده اند ،  

می گويد ، من نمی فهمم چگونه بازماندگان هالوکوست می توانند به چنين 
 .جناياتی دست بزنند

اريک هابسباوم ، تاريخ نويس معروف مارکسيست با اشاره به جنايات  
درم قول داده ام که هرگز از يهودی بودنم شرمنده اسرائيل می گويد ، به ما

 .نباشم ، اما می ترسم نتوانم به قولم وقادار بمانم
بلندتر شدن چنين صداهای شجاعانه ای نشان می دهد که مسأله فلسطين 
را می توان از مدار رويارويی های بيهودۀ مذهبی و نژادی يا به اصطالح 

عمومی جهان و به ويژه اکثريت بيرون کشيد و افکار " جنگ تمدن ها"
مردم اورپا و امريکا را در حمايت از حقوق ملت مظلوم فلسطين به 

اما تجديد آرايش برای دفاع از حقوق فلسطينيان . صورتی مؤثر فعال کرد
در سطح بين المللی در صورتی می تواند با شتاب الزم پيش برود که خوِد 

ترديدی . برنده آن باشندفلسطينيان موتور محرک و هسته اصلی پيش 
نيست که مقاومت خستگی ناپذير مردم فلسطين در مقابل اسرائيل تاکنون 
چنين بوده و بدون آن مسأله فلسطين نمی توانست به يکی از مهم ترين 

اما حقانيت و ضرورت . مسائل بين المللی دنيای امروز ما تبديل شود
ه ها و اشکال مقاومت مقاومت ، خود به خود ، درستی و کارآيی همه شيو

خواه از ( و بسياری از تحليل گران مقاومت فلسطينيان . را تضمين نمی کند
ی ميان خود آنان و خواه از ميان ديگرانی که با همدلی به مقاومت م

پاره ای از اشکال و شيوه های مبارزه فلسطينيان را در دفاع از ) نگرند
در اين زمينه چند . ت می دانندحقوق شان ناکارآمد و ناساز با منافع مقاوم

 :مسأله زير از اهميت زيادی برخوردارند
مهم ترين مسأله ای است که " حماس"و " فتح" رويارويی ميان – يک

اکنون جنبش مقاومت فلسطين را از درون تضعيف می کند و به اسرائيل و 
اين رويارويی . امريکا فرصت می دهد که کل اين جنبش را زير فشار ببرند

رفًا از اختالفات ايدئولوژيک ناشی نمی شود ، بلکه بيشتر خصلت ص
محمود عباس و اکثريت رهبری فتح در مقابل اسرائيل . سياسی دارد

سياست سازش کارانه ای در پيش گرفته اند و عمًال با بازی های اسرائيل 
در حالی که . برای تکه پاره کردن سرزمين های اشغالی کنار می آيند

از سرزمين های ) الاقل ( نيست بدون عقب نشينی اسرائيل حماس حاضر 
و اسرائيل با استفاده از .  با آن کنار بيايد١٩٦٧اشغال شده در جنگ 

سياست سازش کارانه عباس و متحدان او ، می کوشد دولت خود گردان 
فلسطين را به نيروی پليس دست نشاندۀ خود در سرزمين های اشغالی 

 ٢٠٠٧ رابطه سه جانبه به روشن ترين نحو در سال نتيجه اين. تبديل کند
 ميان ٢٠٠٧بعد از درگيری هايی که در اوايل سال .  خود را نشان داد

گروه های مسلح فتح و حماس در غزه روی داد ، رهبران اين دو جريان با 
ميانجيگری سعودی ها توافق کردند که يک حکومت وحدت ملی تشکيل 

ر اين حکومت بسياری از پست های کليدی و حماس پذيرفت که د. بدهند
کابينه را به اعضای فتح يا تکنوکرات های مستقل بسپارد و برای يک آتش 

 .اما انعطاف حماس بی فايده بود. بس طوالنی با اسرائيل اعالم آمادگی کرد
زيرا دولت بوش برای درهم شکستن حکومت وحدت ملی و ضربه زدن به 

شار گذاشت و به اسرائيل دستور داد حماس ، محمود عباس را زير ف
مقادير زيادی سالح های پيشرفته در اختيار گروه های مسلح فتح قرار 

پيش از آن که محمد ولی . بدهد تا آنها بتوانند حماس را قلع و قمع کنند
بتواند کودتای مورد نظر ) رئيس بد نام نيروهای امنيتی فتح(دحالن 

های مسلح حماس که در غزه دست باال را امريکايی ها را اجراء کند ، نيرو
، نيروهای فتح را در غزه خلع ٢٠٠٧داشتند ، با يک ضد کودتا در ژوئن 

 به دنبال اين ماجرا محمود عباس با صدور فرمانی .سالح و زندانی کردند
نيروهای مسلح حماس را منحل اعالم کرد و با فرمانی ديگر حکومت 

و . اض را به نخست وزيری گماشتوحدت ملی را منحل ساخت و سالم في
به اين ترتيب اسرائيل توانست جدايی سياسی غزه و کرانه غربی را به 

ترديدی نيست که ادامه اين جدايی بزرگ . دست خوِد فلسطينيان عملی سازد
ترين تهديد برای موجوديت جنبش مقاومت ملت فلسطين است و اسرائيل 

ی دولت فلسطينی را به می کوشد با عميق تر ساختن آن ، شکل گير
  .رويايی دست نيافتنی تبديل سازد

آيا می شود به اين رويارويی و جدايی ناشی از آن پايان داد؟ عده ای از 
و همدل با جنبش فلسطين معتقدند گرفتن قدرت در غزه  تحليل گران مترقی

. از طرف حماس اشتباه بود و هر چه زودتر بايد به اين جدايی پايان داد
 فرانسوی و يکی از تحليل گران –مارکسيست لبنانی ( ژيلبر اشکر مثًال 

می گويد تصميم حماس برای تصرف کامل ) سرشناس مسائل خاورميانه 
قدرت در غزه که به جدايی سرزمين های فلسطينی انجاميد ، اشتباهی جدی 

آنها می بايست کودتای دحالن را که با پشتيبانی امريکا و اسرائيل . بود
ديده می شد ، درهم بشکنند ، اما نمی بايست به حضور فتح در تمام تدارک 

البته پس از جنگ . نهادهای حکومت خودگردان فلسطين در غزه پايان بدهند
 روزه ، زير فشار افکار عمومی فلسطينيان و عرب ها ، فتح و حماس ٢٢

مذاکراتی را برای تشکيل " آشتی ملی"هردو ناگزير شده اند تحت عنوان 
دد حکومت وحدت ملی در قاهره آغاز کنند و اعالم استعفای سالم فياض مج
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از نخست وزيری ظاهرًا نشان می دهد که در اين مذاکرات پيشرفت هايی 
اما رويارويی ميان جريان های مختلف فلسطينی به طور . صورت می گيرد

کلی و ميان فتح و حماس به طور ويژه ، زمينه هايی دارد که فقط با کنار 
  . آمدن رهبران فتح و حماس با هم ديگر از بين نخواهد رفت

 که در فارسی غالبًا - PNA" ( قدرت ملی فلسطين"مسأله اين است که 
هنوز جايگاه سياسی محکم ) ناميده می شود " دولت خودگردان فلسطينی"

سازمان "زيرا اوًال نهادی است که زير رابطه . و ساختار روشنی ندارد
قرار دارد ، هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ  )PLO" (ينآزادی بخش فلسط

از لحاظ داخلی فقط ساکنان غزه و کرانه غربی را نمايندگی می . بين المللی
کند و در انتخابات آن فقط اينها می توانند شرکت کنند و نه آوارگان 
فلسطينی بيرون از سرزمين های اشغالی که اکثريت جمعيت فلسطينی را 

مثًال در مجمع عمومی سازمان ( و از لحاظ بين المللی نيز . دهندتشکيل می 
است " سازمان آزادی بخش فلسطين"بلکه " قدرت ملی فلسطين"نه ) ملل 

نهادی " قدرت ملی فلسطين"ثانيًا . که نماينده ملت فلسطين تلقی می شود
 برمبنای قراردادی ١٩٩٤است موقتی که به دنبال توافق اوسلو ، در سال 

 سال ايجاد شده ، ٥ن اسرائيل و سازمان آزادی بخش فلسطين ، به مدت ميا
در عمل هم چنان به موجوديتش " روند صلح"ولی به دنبال به هم خوردن 

به معنای " حاکميت سرزمينی"از " قدرت ملی فلسطين"ثالثًا . ادامه می دهد
ن واقعی برخوردار نيست ، به اين دليل ساده که اين سرزمين ها هم چنا

طبق توافق اوسلو ، قرار بود اين نهاد بر . تحت اشغال اسرائيل قرار دارند
 ناميده Aکه نواحی ( امور امنيتی و نيز مدنی فلسطينيان در نواحی شهری 

فقط امور )  Bنواحی (کنترل داشته باشد ؛ در نواحی روستايی ) می شد 
د شده در شهرک های يهودی ايجا) Cنواحی (مدنی را کنترل کند ؛ و در 

سرزمين های اشغالی ، جاده های ارتباطی ميان آنها و نيز منطقه دره 
اما . رودخانه اردن و بيت المقدس شرقی اصًال حق مداخله نداشته باشد

 تأسيس شده و نماينده ١٩٦٤که در سال " سازمان آزادی بخش فلسطين"
کل فلسطينيان محسوب می شود ، مجمع نمايندگان جريان های مختلف 

) PNC" (شورای ملی فلسطين"مجمع تصميم گيری آن . فلسطينی است
 نفر عضو دارد و هر دو سال يک بار ٧٠٠ناميده می شود که حاال بيش از 

تشکيل جلسه می دهد و کل نمايندگان کرانه غربی و غزه در آن کمتر از يک 
به عبارت ديگر ، اکثريت . سوم مجموع نمايندگان آن را تشکيل می دهند

ع اعضای آن را کسانی تشکيل می دهند که نمايندگان فلسطينيان خارج قاط
اين مجمع .  محسوب می شوند١٩٦٧از سرزمين های اشغال شده در جنگ 

سازمان آزادی بخش فلسطين " کميته اجرايی"در اجالس های خود اعضای 
 نفر عضو دارد و معموًال از ميان رهبران سازمان ١٨را انتخاب می کند که 

نکته مهم اين است که حماس عضو سازمان . مختلف فلسطينی هستندهای 
آزادی بخش فلسطين نيست و بدون شرکت در آن عمًال در مقابل آن قرار می 
گيرد و نمی تواند در جريان تصميم گيری های آن مستقيمًا مداخله ای داشته 

به همين دليل است که رهبری حماس اکنون تصميم گرفته است به . باشد
ويت سازمان آزادی بخش فلسطين در آيد ولی خواهان ايجاد تغييراتی عض

  . در ساختار آن است
با توجه به ساختار موجود سازمان آزادی بخش فلسطين و رابطه تا حدی 

، جريان های سياسی مختلف فلسطينی " قدرت ملی فلسطين"متناقض آن با 
يان عادی طفره می توانند از پاسخ گويی به نظرات و خواست های فلسطين

بروند و هر کدام به شيوه های مختلف ، طرح ها و سياست های خاص 
فساد بی امان در سازمان فتح ، در دولت خودگردان . خودشان را پيش ببرند

و ميان بعضی از جريان های سياسی فلسطينی نيز تا حدود زيادی محصول 
س و تهاجم رويارويی های فتح و حما. همين ساختار و روابط آشفته است

 روزه اسرائيل به غزه گرچه نتايج بسيار فاجعه باری داشته ، ولی ٢٢
فرصت بی همتايی نيز به وجود آورده که فلسطينيان بتوانند ساختارهای 
نمايندگی شفاف و کارآمدی برای شکل دادن به اراده توده ای خودشان به 

يت جنبش  تالش در اين جهت در صورتی می تواند به تقو.وجود بياورند
مقاومت مردم فلسطين بيانجامد که به نياز حياتی اين جنبش ، يعنی عموميت 
. دادن ، جا انداختن و تقويت دموکراسی در ميان فلسطينيان پاسخ بدهد

ساختار دموکراتيک برای نمايندگی همه فلسطينيان ، ساختاری که همه آنها 
بتوانند در ) شان صرف نظر از محل سکونت يا اعتقادات سياسی يا مذهبی (

إعمال حق تعيين سرنوشت ملی شان مشارکت داشته باشند ، همه نهادهای 
دولتی و اداری شان را انتخاب کنند و بتوانند از منتخبان خود حساب پس 
بخواهند ، در عين حال مکانيزمی روشن و قانونی  برای حل و فصل 

ود مياورد و اختالفات و رويارويی های جريان های مختلف سياسی به وج
رقابت های معطوف به جلب حمايت رای دهندگان را به جای تسويه حساب 

  . های مسلحانه در ميان آنها می نشاند
تاکنون نيز هر جا که مجالی برای تصميم گيری های دموکراتيک به وجود 

مثًال دو . آمده ، آشکارا باعث تقويت جنبش مقاومت فلسطين بوده است

در ( برای انتخاب رئيس جمهور دولت خود گردان انتخابات انجام شده 
در ژانويه (و انتخاب اعضای پارلمان دولت خودگردان  ) ٢٠٠٥ژانويه 
که از طرف ناظران بين المللی شرکت کننده در برگزاری آنها ، ) ٢٠٠٦
توصيف شدند ، در باال بردن اعتبار بين المللی " منصفانه و آزاد"هردو 

 بعالوه هر دو انتخابات نشان  . مهمی داشتندجنبش مقاومت فلسطين نقش
در انتخابات رياست . دهنده هشياری سياسی ساکنان کرانه غربی و غزه بود

جمهوری ، علی رغم کارشکنی های بی امان اسرائيل عليه مصطفی 
 بار توسط ٨ هفته فعاليت انتخاباتی ٦که به قول خودش در طول ( برغوتی 

و با )  مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت نيروهای اسرائيلی بازداشت و
وجود اين که جريان های مختلف چپ و سکوالر نتوانستند روی کانديدای 

 در صد کل آراء را کسب کرد و ٢٠واحدی توافق کنند ، برغوتی تقريبًا 
.  در صد آراء را کسب کردند٣٤مجموع جريان های چپ و سکوالر حدود 

مصطفی برغوتی در ی های ديگر است که با توجه به اين نتايج و نظرخواه
ماه های اخير بارها به مناسبت های مختلف يادآوری کرده است که محمود 

 در صد ٢٥عباس و به طور کلی سازمان فتح در بهترين حالت از رأی فقط 
جامعه فلسطينی برخوردار است ، و يک سوم از حماس حمايت می کنند و 

ف سازشکاری و فساد فتح هستيم و هم يک سوم ديگر از خط ما که هم مخال
 و بنابراين آنهايی که اصرار دارند که فقط .مخالف بنياد گرايی مذهبی حماس

 در صد ٢٥با محمود عباس کنار بيايند ، فراموش نکنند که فقط دارند 
جامعه فلسطينی را به رسميت می شناسند و اين نمی تواند به حل مسأله 

  . فلسطين کمک بکند
حقيقت . ادی نشان ميدهند که اين ارزيابی برغوتی نا درست نيستقرائن زي

اين است که تقويت پايه حمايتی حماس در سال های اخير را نبايد به معنای 
روی آوردن فلسطينيان  يا حتی ساکنان کرانه غربی و غزه به بنياد گرايی 

ال در س. اين گرايش بيش از هر چيز معنای سياسی دارد. مذهبی تعبير کرد
برمال شدن .  در صد حمايت مردم برخوردار بود١٥ حماس فقط از ١٩٩٣

ماهيت توافق اسلو و سازشکاری دولت خودگردان فلسطينی در مقابل 
سياست های زورگويانه اسرائيل و فساد گسترده اين دولت بود که حماس را 
تقويت کرد ، اوًال به خاطر ايستادگی و سازش ناپذيری اش در مقابل 

يل و ثانيًا به خاطر شبکه کمک رسانی های اجتماعی اش که بدون اسرائ
نظر خواهی . فساد و بوروکراسی دولت خودگردان ، به مردم خدمات می داد

 صورت گرفت ، ٢٠٠٦هايی که بعد از پيروزی حماس در انتخابات ژانويه 
 در صد فلسطينی ها موافق اجرای قوانين اسالمی از ١نشان داد که فقط 

 در صد از راه حل دو دولت برای صلح با اسرائيل ٧٣اس بودند و طرف حم
 و يکی از داليل روی گردان نشدن تاکنونی رأی دهندگان .حمايت می کردند

از حماس اين بوده که رهبری حماس درک روشنی از جهت آراء داده شده 
بايد توجه داشت که بنا به نظر خواهی . داشته و آن را ناديده نگرفته است

 روزه اسرائيل ، ٢٢از ساکنان غزه در آستانه تهاجم " رکز المستقبلم"
 ماهه غزه از ١٨ در صد آنها علی رغم مصيبت های محاصره ٥٢همچنان 

طرف اسرائيل ، از حماس حمايت می کردند ، در حالی که طرفداری از فتح 
مرکز " روزه نيز نظر خواهی ٢٢و بعد از تهاجم .  در صد بود١٣فقط 

 ژانويه ٣١ تا ٢٩در روزهای ) JMCC" (ا و ارتباطات اورشليمرسانه ه
 از ساکنان کرانه غربی و غزه نشان داد که حمايت از فتح و محمود ٢٠٠٩

عباس آشکارا پائين آمده و در همان حال طرفداری از حماس در مقايسه با 
در مجموع افزايش يافته و اين افزايش در کرانه غربی بيش  ٢٠٠٨آوريل 
به طور کلی نظر خواهی های مختلف نشان می دهد که جامعه .  استاز غزه

فلسطينی جهت گيری سياسی بسيار سنجيده و جا افتاده ای دارد و تقويت 
مکانيزم های دموکراتيک تنها راهی است که می تواند بسياری از ضعف 

  . های کنونی جنبش مقاومت را بر طرف سازد
 آيا ضرورتًا مترادف هم هستند؟ اين  جنبش مقاومت و مبارزه مسلحانه–دو 

سؤالی است که در سال های اخير بيش از گذشته مطرح می شود و شمار 
. کسانی که به آن پاسخ منفی می دهند ، آشکارا در حال افزايش است

حقيقت اين است که جنبش مقاومت فلسطينيان در مقابل اسرائيل هميشه 
که تصور مقاومت غير مسلحانه چنان با مبارزه مسلحانه گره خورده بوده 

و اين محصول . برای خيلی از جريان های سياسی فلسطينی دشوار می نمايد
شرايطی است که در شکل گيری آن آواره شدن اکثريت جمعيت فلسطينی 

زيرا آنها که از سرزمين های اشغالی بيرون . نقش بسيار مهمی داشته است
ين خودشان با نيروی اشغال گر رانده شده بودند و نمی توانستند در سرزم

مقابله کنند ، غالبًا با حمله مسلحانه به نقاط ضعف اسرائيل سعی می کردند 
اين ضعف را جبران کنند ، يا از طريق رخنه به داخل سرزمين های اشغالی 

اما اين اقدامات . يا با هدف قرار دادن اسرائيليان در مناطق مختلف جهان
ريت قاطع اسرائيليان از سياست های خشن دولت هميشه باعث شده اوًال اکث

خود حمايت کنند و دولت اسرائيل بتواند اين سياست ها را توجيه کند ؛ ثانيًا 
غالبًا فلسطينيان ساکن سرزمين های اشغالی تاوان چنين اقداماتی را 
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بپردازند ؛ و ثالثًا افکار عمومی کشورهايی که اقدامات مسلحانه فلسطينيان 
که ( انتفاضه اول . ها کشيده می شود ، عليه آنها برانگيخته شودبه خاک آن

نشان داد که اوًال مبارزه )  ادامه يافت ١٩٩٣ آغاز شد و تا ١٩٨٧در سال 
توده ای می تواند به مراتب کارآمدتر از مبارزه مسلحانه باشد و افرادعادی 

ثانيًا فلسطينی و حتی کودکان می توانند نقش مهمی در آن ايفا کنند ؛ 
ساکنان سرزمين های اشغالی می توانند مقابله کارآمدتری با نيروی اشغال 
گر داشته باشند ؛ ثالثًا مبارزه توده ای می تواند با امکان به وجود آوردن 
سازماندهی از پائين ، به کل جامعه مدنی تحرک ببخشد و پايه ای برای يک 

ستی می گويد ، کارآيی ژيلبر اشکر به در. دموکراسی فعال به وجود آورد
يا انتفاضه اول " انقالب سنگ ها" در ١٩٨٨مبارزات فلسطينيان در سال 

به اوج خود رسيد ، بدون استفاده از تفنگ ، بمب انتحاری و راکت و فقط با 
  .بسيج توده ای

اما متأسفانه تجربه انتفاضه اول به صورت يک جمع بندی انديشيده شده ، 
لب جريان های سياسی فلسطينی جذب شده و نتوانست در استراتژی غا
که از سپتامبر ( نتيجه اين غفلت در انتفاضه دوم . برای خود جايی باز کند

 در واکنش به اقدام عمدًا تحريک آميز آريل شارون در بازديد از ٢٠٠٠سال 
عمليات مسلحانۀ بسياری از . خود را نشان داد) مسجد االقصی آغاز شد 
که برخالف دوره های گذشته ، (مخصوصًا حماس جريان های سياسی و 

فرصت بی همتايی را که ) عمدتًا در سرزمين های اشغالی صورت می گرفت
همين مبارزه  بعالوه .شارون در انتظارش بود ، برای اسرائيل فراهم آورد

مسلحانه در دوره انتفاضه دوم بود که دشمنی ميان فتح و حماس را تشديد 
جعه بار بعدی در جنبش مقاومت فلسطينيان را فراهم کرد و زمينه شکاف فا

نگاهی به کارنامه انتفاضه دوم جای ترديدی باقی نمی گذارد که  .آورد
مبارزات مسلحانه فلسطينيان بيش از آن که به نفع فلسطينيان باشد ، 
مواضع اسرائيل را تقويت کرد و به آن امکان داد که خشونت های هر چه 

فراموش . ه ساکنان سرزمين های اشغالی به کارگيردوحشيانه تری را علي
نکنيم که شاخص ترين دست آورد مبارزات مسلحانه فلسطينيان در اين 

ديوار جدايی است که ) همان طور که مارک دو وين يادآوری می کند(دوره 
معروف شده است ، ديواری که به زندانی " ديوار آپارتايد"به درستی به 

  . ای اشغالی رسميت داده استشدن ساکنان سرزمين ه
با توجه به اين حقيقت است که اکنون شمار فزاينده ای از تحليل گران 
مسأله فلسطين شيوه های غير مسلحانه مبارزه را برای جنبش مقاومت 

بايد به ياد داشته باشيم که اينها کسانی . فلسطينيان کارسازتر می دانند
ترديدی داشته باشند يا از نيستند که در مشروعيت و ضرورت مقاومت 

سياست های سازشکارانه محمود عباس و پيرامونيان او طرفداری کنند ، 
بلکه تأکيدشان بر شيوه های غير مسلحانه مبارزه ، محصول تحليل آنها از 
تجارب تاکنونی جنبش مقاومت و شرايط مشخصی است که فلسطينيان در آن 

توان از نورمن فينکلشتاين نام برد در ميان اينها مثًال می . به سر می برند
که هميشه از حقانيت مقاومت فلسطينيان قاطعانه دفاع کرده و در افشای 
سياست های اسرائيل ، آتشبار نيرومندی از  اسناد تاريخی را به ميدان 

در ميان جريان های سياسی فلسطينی ، در حال حاضر پی . آورده است
" ابتکار ملی فلسطين"ه مبارزه به گيرترين دفاع از شيوهای غير مسلحان

مصطفی برغوتی ، رهبر فکری اين جريان ، چندی پيش در . تعلق دارد
با ستايش  ) ٢٠٠٩ فوريه ٧ امريکا ، Nationدر هفته نامه ( مقاله ای 

از استواری و پايداری به عنوان شاخص ترين عنصر هويت فلسطينی ، 
 مقاومت فلسطينی در اکثريت  به بعد ،١٩٢٠از سال های "يادآوری کرد که 

شمار شهدای غير مسلح و . قاطع موارد غير خشونت آميز بوده است
مسآلمت جوی ما بسيار بيشتر از آن عده از ما بوده که با دشمن با شرايط 

ما فلسطينيان هر روزه در مبارزه غير خشونت ... خشن خودش جنگيده ايم 
ته شدن شرف و امنيت مان ، آميز عليه اشغال سرزمين مان و زير پا گذاش

ما در آرمان مان ، و در شيوه های مان استوار ايستاده ... در گير هستيم 
سالح ما حقيقت ، عدالت ، نشانه ها ، پرچم ها و گاهی سنگ هاست و . ايم

برغوتی هميشه تأکيد دارد که اسرائيل از پذيرفته ". نه چيزی بيش از آن
مه فلسطينيان وحشت دارد زيرا در آن شدن مبارزه مسالمت آميز از طرف ه

او می گويد ترديدی . صورت بسياری از بهانه هايش را از دست خواهد داد
ندارم که شيوه های مسآلمت آميز مبارزه در ميان فلسطينيان غلبه پيدا 

از اين طريق ما خواهيم توانست نيروی مان را برای ضربه . خواهد کرد
 آن متمرکز کنيم و با تمام توان اط ضعفزدن به اشغال اسرائيل ، روی نق

  .مان بجنگيم
اشغال و آوارگی .  إعمال نفوذ دولت های ديگر در جنبش فلسطين–سه 

بخش اعظم جمعيت فلسطين باعث شده که دولت های ديگر به عنوان کمک 
همين عامل اوًال در ايجاد فساد . به آنها در جنبش مقاومت إعمال نفوذ کنند

 آزادی بخش فلسطين و دولت خودگردان ، و ثانيًا در در رهبری سازمان
دامن زدن به تفرقه در ميان جريان های سياسی مختلف فلسطينی و محروم 

بی . کردن جنبش مقاومت از يک رهبری متحد ، نقش مهمی داشته است
شک انبوه فلسطينيان زير اشغال و آواره در کشورهای گوناگون به کمک 

 دولت های مختلف نياز دارند ، اما اين ارتباطات های ديگران و ارتباط با
نبايد اراده مستقل مردم فلسطين در پيکار برای حق تعيين سرنوشت ملی 
شان را تضعيف نمايد و جنبش مقاومت را به زائده دولت های ديگر تبديل 

برای مقابله با اين إعمال نفوذ ها، جز ايجاد ، گسترش و نهادينه اما . کند
های دموکراتيک برای تصميم گيری ها و حساب رسی های کردن ساختار

  . شفاف در ميان خوِد فلسطينيان راه ديگری وجود ندارد
همان طور که .  جنبش مقاومت فلسطين و موجوديت ملت اسرائيل–چهار 

به قول (  مذهبی است که –پيشتر اشاره کردم اسرائيل يک دولت نژادی 
 يهوديان امريکا و يکی از تحليل هنری زيگمن ، مدير ملی پيشين کنگره

 فلسطينی ٧٠٠٠٠٠بدون پاک سازی ) گران سرشناس مسائل خاورميانه 
سياست های . در همان آغاز کار اصًال نمی توانست موجوديت پيداکند

نژادپرستانه و جنايتکارانه  اين دولت نسبت به فلسطينيان در شش دهه 
فلسطينيان به طور ويژه و گذشته ، کينه عميقی را نسبت به آن در ميان 

عرب ها به طور کلی به وجود آورده که يکی از نتايج آن پر رنگ شدن 
ناسيوناليسم مذهبی و احساسات يهود ستيزانه در ميان فلسطينيان ، به ويژه 

 اما دشمنی های متقابل هر قدر هم . هشت سال اخير می باشد–در هفت 
نبايد ارزيابی های خون عميق باشد ، استراتژی سياسی جنبش مقاومت 

سردانه و سنجيده از واقعيت های عينی را ناديده بگيرد و گرنه نمی تواند 
يکی از غير قابل انکارترين واقعيت های عينی اين است . راه به جايی ببرد

که در هشتاد سال گذشته ميليون ها يهودی به اسرائيل مهاجرت کرده اند ، 
اند ، با هم ديگر ازدواج کرده اند و در آموزش ديده ) عبری(به زبان واحد 

موجوديت اين . هم آميخته اند و سرانجام ملت جديدی به وجود آورده اند
يا " قوم يهود"بدانيم ، با موجوديت " ملت اسرائيل"ملت که بايد آن را 

که قرن های متمادی در مناطق مختلف جهان پراکنده " پيروان يهوديت"
اکثريت جمعيت کنونی اين ملت جديد در همين . ردبوده اند و هستند ، فرق دا

زبانی که امروزه اينها به آن حرف می زنند ، يعنی . خاک متولد شده اند
، زبان جديدی است که با عبری کالسيک آشکارا فرق " عبری اسرائيلی"

در .  ملت اسرائيل شکل گرفته است–دارد و در پيوند با شکل گيری دولت 
لت اسرائيل ، ملتی که در شش دهه گذشته شکل موجوديت ميک کالم ، 

از بين بردن اين ملت حتی اگر ممکن باشد  .گرفته ، يک واقعيت عينی است
که در افق های کنونی چنين امکانی اصًال نمی تواند از حد تصور محض ( 

زيرا غالب . بدون يک هالوکوست ديگر غير قابل تصور است) فراتر برود 
ش دهه گذشته از مناطق مختلف جهان به سرزمين يهوديانی که در طول ش

فلسطين آمده اند ، ديگر راه بازگشتی ندارند و انکار موجوديت ملی آنها ، 
. جز تدارک برای خون ريزی ها و پاک سازی های قومی ديگر معنايی ندارد

 ملت اسرائيل با خون و جنايت و تبعيض نژادی و –ترديدی نيست که دولت 
مان يافته ايجاد شده است ، ولی فراموش نبايد کرد که غالب قومی کامًال ساز

 ملت های امروز جهان نيز از طريق سرکوب ها ، بی حقی ها و –دولت 
بنابراين . گاهی پاک سازی های قومی و مذهبی هولناک موجوديت يافته اند

عقب برگرداندن زمان غالبًا حق را به حق دار برنمی گرداند ، تالش برای به 
  .  زنجيره جنايات هولناک را طوالنی تر می سازدبلکه

اگر ناديده گرفتن واقعيِت موجوديِت ملت اسرائيل نادرست است ، يهود ستيزی 
نژادپرستی است و بنابراين جنايت است و غلتيدن به اين جنايت قبل از هر چيز 

ملتی تحت . به حقانيت اخالقی و انسانی جنبش مقاومت فلسطين ضربه می زند
ال که برای حق تعيين سرنوشت و حق موجوديت خود می جنگد ، اگر با اشغ

هر نوع اشغال و نژادپرستی و قوم کشی مخالفت نکند ، بنيادهای اخالقی 
تا . مقاومت خود را تضعيف کرده و به نيروی اشغال گر ياری رسانده است
رفًا به اينجا نيز يهودستيزی قطعًا به نفع اسرائيل تمام شده است ، نه تنها ص

کافی است به ياد داشته باشيم . لحاظ اخالقی ، بلکه همچنين به لحاظ سياسی
 ١٩٤٩که به دنبال شکسِت دولت های فاسد عربی از اسرائيل در جنگ های 

 ، وقتی غالب اين دولت ها به تالفی آن شکست به اخراج يهوديان ١٩٤٨ –
المانه ، يکی از از کشورهای خود روی آوردند ، درست با آن اخراج های ظ

بزرگ ترين موج های مهاجرت توده ای يهوديان به اسرائيل را دامن زدند و 
فرصتی طالئی برای دولت اسرائيل فراهم آوردند که از يک طرف با آغوش باز 
به آنها پناه بدهد و در همان حال از طرف ديگر فلسطينيان بيشتری را از خانه 

يهودستيزی در عمل يهوديان يگر ، به عبارت د. و خاک شان بيرون بريزد
بيشتری را برای تقويت اسرائيل متحد کرد ، و فلسطينيان بيشتری را به 

دلقک بازی های احمدی نژاد در انکار  همين طور .آوارگی و پراکندگی راند
هالوکوست که ظاهرًا با فرصت طلبی آشکار برای جلب افکار عمومی عرب ها 

بی ترديد فرصت بی همتايی به دست اسرائيل داد و مسلمانان راه اندازی شد ، 
که جنايات خود عليه ملت فلسطين و سياست های زورگويانه اش را در منطقه 

 حقيقت اين است که اسرائيل و يهودستيزان ، در برخورد به .توجيه کند
اسرائيل . هالوکوست ، هر دو به طور ضمنی از منطق واحدی تبعيت می کنند



 15

ر نوع مسؤوليت اخالقی نسبت به غير يهوديان ، از جنايت برای معافيت از ه
هولناک آلمان نازی عليه يهوديان بهره برداری می کند ؛ و يهود ستيزان با 

در . انکار هالوکوست می خواهند نشان بدهند که اسرائيل دولت غاصبی است
حالی که بود و نبوِد هالوکوست هيچ کسی و مطلقًا هيچ کسی را از مسؤوليت 

خالقی نسبت به هيچ انسانی معاف نمی سازد ؛ ولی به يادآوردن آن ، همه و ا
مطلقًا همه ما را نسبت به مسؤوليت مان در مقابل تک تِک انسان ها و کل 

اگر از اين منظر نگاه کنيم ، نه اسرائيل اشغال گر ، . بشريت هشيار می سازد
با يهوديان ديروز اورپا بلکه فلسطينيان امروز هستند که قرابت انکار ناپذيری 

نه زبان ، نه مذهب ، نه تبار مشترک ، بلکه خون های به ناحق ريخته . دارند
و جان های بی گناه به خاک افتاده است که آنها را به هم و به انبوه خانواده 

با نگاه از اين منظر بود که ادواردو . مظلومان و لگدمال شدگان پيوند می دهد
مقاله زيبايی را که در )  مبارز نامدار امريکای التين نويسنده و( گاليانو 

دوستان يهودی "اعتراض به جنايات اسرائيل در غزه نوشت ، تقديم کرد به 
کشته شده ام به دست ديکتاتوری های امريکای التين که اسرائيل همچون 

  ". مشاور شان عمل می کرد 
ه از طريق کنار آمدن و الزم می دانم يک بار ديگر تأکيد کنم که فلسطينيان ن

سازش با قدرت اشغال گر ، بلکه با ادامه مبارزه پی گير و خستگی ناپذيرشان 
پاسخ . عليه آن خواهند توانست به حق تعيين سرنوشت ملی خود دست يابند

به مسائلی که در باال به آنها اشاره کردم ، در صورتی می تواند کارساز باشد 
قيقت باشد و نه با کم رنگ کردن و به حاشيه که با تأکيد و تکيه بر اين ح

معضل فلسطين اين فراموش نبايد کرد که . راندن مستقيم يا غير مستقيم آن
نيست که فلسطينيان موجوديت ملت اسرائيل را نمی پذيرند ، بلکه اين است که 

 آخرين باری که .اسرائيل حاضر نيست موجوديت ملت فلسطين را بپذيرد
امريکا و چند دولت کامًال وابسته به آن در جزاير کوچک همراه ( اسرائيل 

 رأی ١٧٣عليه حق تعيين سرنوشت ملی فلسطينيان در مقابل ) اقيانوس آرام 
دولت های جهان ، رأی مخالف داد و در واقع حتی با پذيرش انتزاعی اين حق 

 ٢٠٠٨مخالفت کرد ، در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در همين دسامبر 
معضل فلسطين اين نيست که فلسطينيان به مبارزه مسلحانه عليه اسرائيل . بود

ادامه می دهند ، بلکه اين است که اسرائيل حاضر نيست از پاک سازی قومی 
به قول ( معضل اين است که  .نقشه مند و کشتار بيرحمانه آنها دست بردارد

 از فلسطينيان در نظر اکثريت يهوديان اسرائيل ، انسان زدائی) ايالن پاپه 
در بهترين حالت ، . چنان ابعادی پيدا کرده است که کشتن آنها طبيعی می نمايد

رئيس ستاد ارتش ( سياست اسرائيل همان است که ژنرال موشه يعلون 
فلسطينيان بايد ناگزير شوند در : " بيان کرده است ) ٢٠٠٢اسرائيل در سال 

 فورمول معجزه ". انداعماق ذهن شان دريابند که مردمی شکست خورده
فلسطينيان . آسائی برای تغيير ماهيت عميقًا نژادپرستانه اسرائيل وجود ندارد

جز مبارزه پی گير و سرسختانه عليه اين ماهيت نژاد پرستانه راه ديگری در 
و درست به همين دليل ، آنها ناگزيرند به کارآئی اشکال ، . پيش رو ندارند

 به نحو بی رحمانه ای حساس باشند تا بتوانند شيوه ها و شرايط مبارزه شان
مخصوصًا در کشورهای غربی که حاميان اسرائيل هنوز ( بشريت مترقی را 
  .در حمايت از مبارزه برحق شان متحد سازند) بسيار نيرومندند 

  ١٣٨٨ فروردين ٣ –محمدرضا شالگونی 

................................................. 
   جمهوری اسالمیزندانهای

 !افشاگر گوشه ای از جنايات رژيم 
  سارا نيکو

رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی اين دشمن قسم خورده توده های 
ستمديده، در واپسين روزهای سالی که گذشت وبالگ نويس جوانی که به 

و توهين به خمينی و خامنه ای و تبليغ عليه نظام به دو " اهانت"جرم 
 به کام مرگ 87 اسفند 27حکوم شده بود را در روز سال و نيم زندان م

  .فرستاد
 هفته از محکوميتش را گذرانده 6اميد رضا ميرصيافی در حالی که فقط 

 روز در شرايط بسيار 40 اوين به مدت 240بود و قبل از انتقال به بند 
بد روحی در انفرادی بسر برده و در اين فاصله وحشيانه شکنجه شده بود 

هم سلولی . مصرف بيش از حد دارو به حالت اغماء فرو رفت، بر اثر 
های اين جوان که با مشاهده وخيم شدن شرايط جسمی او ، وی را سريعا 
به بهداری زندان رسانده بودند ، در بهداری با تهاجم و ضرب و شتم 

اميد رضا سر انجام در مقابل چشمان بی . مزدوران رژيم روبرو شدند
الی که از هر گونه مراقبت های پزشکی محروم تفاوت دژخيمان در ح
  .مانده بود ، جان باخت

 ، 1387 اسفند 16 روز قبل از وقوع اين جنايت ، يعنی در 11درست 
زندانی سياسی ديگری به نام امير حسين حشمت ساران که به علت 

 سال زندان محکوم شده بود و بار ها از طرف 8فعاليت های سياسی به 

يم در زندان مورد حمالت وحشيانه فيزيکی قرار گرفته جيره خواران رژ
بود باالخره بعد از تحمل فشارهای زياد بر اثر سکته مغزی در زندان 

  .گوهر دشت جان سپرد
مزدوران وزارت اطالعات به بهانه اين که خانواده وی خبر مرگ او را 

جازه علنی کرده اند با فشار های زياد بر روی اين خانواده داغدار حتی ا
برگزاری مراسم تشيع جنازه را هم به آنها ندادند و اين در شرايطی است 
که در همين چند روز اخير ، پيکر شکنجه شده و بی جان علی بادوزاده ، 
فعال سياسی ُکرد که در اواخر اسفند ماه توسط مزدوران رژيم دستگير 

  .شده بود ، در اطراف شهر مهاباد پيدا شد
 حال که که عمق قساوت و وحشيگری مزدوران اين جنايات در همان

جمهوری اسالمی را به نمايش می گذارند، ماهيت ضدخلقی سيستمی را 
عيان می کنند که حيات و بقايش اساسا با اعمال يک ديکتاتوری عريان و 
ضد انقالبی بر عليه توده های ستمديده و فعالين سياسی امکانپذير شده 

  .است
که مملو از قساوت و جنايت بر عليه مردم ايران کارنامه سياه اين رژيم 

است خود گويای عمق شرايط دهشتناکی است که نظام ديکتاتوری حاکم 
آنچه در . چه در زندان ها و چه در کل جامعه بر مردم ما تحميل کرده است

سياهچالهای جمهوری اسالمی اتفاق می افتد به هيچ رو جدا از روندهايی 
نش در سراسر جامعه تحت سلطه ما بر عليه مردم نيست که اين رژيم ددم

ستمديده براه انداخته است بطور مثال سياست بگير و ببند و ايجاد رعب و 
دقيقا " امنيت اجتماعی"وحشت در جامعه با اجرای طرح مزورانه 

نمايانگر اين واقعيت است که رژيمی که ديکتاتوری در ذات پليدش نهفته 
يتی آحاد مردم جان به لب رسيده جامعه ما ، است برای مقابله با نارضا

برا ی مقابله با تمامی جنبش های اجتماعی که با وجود همه سرکوب ها 
  .هر روزه اوج تازه تری به خود ميگيرند از انجام هيچ جنايتی ابايی ندارد

از سوی ديگر زندان همواره انعکاس آنچه که در کل جامعه ميگذرد بوده 
ن روزها رژيم در زندان ها مرتکب ميشود در واقع است و جناياتی که اي

ادامه همان جناياتی است که هر روزه در کارخانه و دانشگاه و مدرسه و 
  .در هر کوی و برزنی بر مردم تحت ستم ما اعمال مينمايد

بدون شک جمهوری اسالمی که داغ ننگ قتل عام هزاران تن از بهترين 
انی دارد ، مسئول مستقيم مرگ اين  را بر پيش60فرزندان ايران در دهه 

الهی،  مرگ اکبر محمدی، ابراهيم لطف. جوانان در زندان هاست
اميرحسين حشمت ساران، اميدرضا ميرصيافی، زهرا کاظمی، زهرا بنی 
يعقوب، عبدالرضا رجبی، هاشم رمضانی، ولی اهللا فيض مهدوی، کاوه 

 –و يا فعالين سياسی ده ها تن از مخالفين ... عزيز پور، علی بادوزاده و
اجتماعی ايران تنها گوشه ای از جنايات اين رژيمند ، رژيمی که در طول 
سلطه جنايتبارش نشان داده به هيچ قانونی و از جمله حقوق ناظر بر 

  .زندانيان پای بند نمی باشد
بايد توجه داشت که ديکتاتوری جزء ذاتی ماهيت سيستم سرمايه داری 

  است و اين رژيم عليرغم تمامی اعمال وحشيانه اين وابسته حاکم بر ايران
  سال گذشته هرگز قادر نبوده که مبارزات حق طلبانه 30جنايات در طول 

مردم ما را ساکت کند و دقيقا در وحشت از اوج گيری و متشکل شدن همين 
مبارزات است که امروزه اينگونه وحشيانه مردم ما و فعالين سياسی را به 

البته . فرستد و خانواده ها را در آستانه سال نو داغدار ميکندکام مرگ می 
واضح است که با وجود شرايط اختناق مطلق ، فقط گوشه ای از اعمال 

بر کسی پوشيده نيست که . جنايتکارانه اين رژيم به بيرون درز پيدا ميکند
امروزه صد ها تن از فعالين کارگری ، دانشجويی ، زنان ، نويسندگان ، 

نامه نگاران ، وبالگ نويسان و فعالين اجتماعی در حالی که از ابتدايی روز
ترين حقوق انسانی خويش محرومند در چنگال دژخيمان رژيم اسيرند و 

  .جانشان در خطر می باشد
ضرورت افشای ماهيت پليد اين دژخيمان در افکار عمومی جهان بر دوش 

صدای فرياد های زندانيانی که بايد . نيروهای آزاديخواه و انقالبی قرار دارد
هم اکنون در سياه چال های رژيم مورد وحشيانه ترين شکنجه ها قرار 
دارند را در سطحی وسيع منعکس کرد ، با اين افق که مسير همه اين تالش 
  .ها در جهت سرنگونی انقالبی اين رژيم سراپا ننگ و جنايت کاناليزه شوند

ظلم و ستم فقط در يک انقالب اجتماعی تجربه نشان داده که بساط اين همه 
و فقط در بستر سرنگونی جمهوری اسالمی و نابودی کل نظام حاکم بر چيده 

بکوشيم تا با مبارزه جهت سرنگونی انقالبی دژخيمان حاکم ، . خواهد شد
ايران را به گورستان خود اين ستمگران و استثمارگران حاکم تبديل کنيم تا 

رزمين ما بار ديگر فرا رسيدن بهار واقعی در آن روز شکوفه های س
 .  زحمتکشان و مردم تحت ستم ايران را نويد دهند

  1388  فروردين8 سالم دمکراتاز                  

….……………………………………  
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 عراق در هفتمين سال اشغال
العزاوی .ن.سعاد  

.بغداد. استاديار  
. محسوب ميشد "انسان دوستانه" جنگ عراق از سلسله جنگ های به اصطالح   

روزهای گذشته، عراق اولين هفته از هفتمين سال اشغال خود . روشنگری
اشغالی که وحشت و رنج حاصل از آن برای مردم . را از سر گذرانيد

  . عراق را تصوير مقابل تاحدودی به نمايش ميگذارد
لخراش به خاطر آشفته کردن بينندگان کاری انتشار تصويری چنين د

اما نبايد فراموش کرد جنگ عراق ظاهرا به نام آزادی . دشوار است
محسوب , انسان دوستانه,برپاشد و از سلسله جنگ های به اصطالح 

کردن همه , آزاد,ميشد که با حمله به يوگسالوی آغاز شد و قرار بود تا 
آشفته کننده تر از آن اين است که . کشورهای گرفتار مستبدان ادامه يابد

تقريبا اکثريت قريب به اتفاق رسانه های بزرگ و قلم به دستان آن که دل 
آن را دارند خود را ليبرال بنامند، از اين جنگ حمايت کرده و راه آن را 

بسياری از آنها با اين ادعا يا باور که مخالفت با اين جنگ . هموار کردند
با رژيم های , آشتی جويی,مشابه آن، , وستانهانسان د,و جنگ های 

  . ددمنشی مثل رژيم صدام است
اين ادعاها البته درست نبود و همه ميدانند کنترل نفت عراق، کنترل منابع 
عظيم خاورميانه را به دست ميدهد، و حضورپايگاه های نظامی دايمي، 

اما به . کنترل يک منطقه استراتژيک در تقاطع سه قاره را هموار ميکند
فرض که اين هدف های سياسی درکار نبود، اين پرسش برجای ميماند که 

  . آيا با وسايل ديو صفتان می توان به اهداف انسان دست يافت
اگرچه بسياری از آنها که برای حمله به عراق طبل زدند، امروز ادعاهای 

ش خود را به دست فراموشی سپرده يا حتی کاله چرخانده اند وبه جرج بو
حمله ميکنند، اما اکنون که به عيان می بينيم سود اين جنگ به حساب 
رژيم های ددمنش در منطقه و نيروهای واپسگرا در عراق ريخته شده، 
وقت آن است که يک بار ديگر تاکيد کنيم با وسيله ددمنشانه نمی توان به 
اهداف انسانی دست يافت و کسانی که عکس آن را ادعا ميکنند اگر قصد 

  . فريب ديگران را نداشته باشند، خود را می فريبند
چه خود فريبی چه ديگرفريبي، آنها با وعده بهشت دروازه جهنم را به 

خدمت , جنگ باترور,روی مردم گشودند، به واپسگرايان در هردو سوی 
به دولت آمريکا خدمت کردند که بزرگ ترين سفارت خانه دنيا را : کردند

نظامی دايمی خود افتتاح کرد و کليد نفت عراق را به در کنار پايگاه های 
دست گرفت و جنگ را عليرغم همه دشواری ها به کشورهای همسايه 
گسترش ميدهد؛ به بنيادگرايان خدمت کردند که امروز از تخت واليت در 
تهران ادعای سلطه برخاورميانه را دارند و پژواک شوم شاخه های متعدد 

  ... افغانستان، از پاکستان و..  برميخيزدشان هر روز از گوشه ای
مردم زير بمب های هردو طرف له ميشوند و اين سرگذشت وحشت ادامه 

دکتر سعاد ناجی العزاوی دستيار . دارد، و نه کمتر از همه در خود عراق
دانشگاه بغداددر مقاله زير تالش کرده است آالم مردم عراق را به زبان 

 که دکترای خود در زمين شناسی و مهندسی العزاوی. ارقام بازگو کند
زيست محيطی را از دانشگاه کلرادو گرفته به خاطر تحقيقات خود در 
مورد استفاده از اورانيوم ضعيف شده در جنگ عراق و افشای نتايج 
 وخيم آن شهرت دارد و از کنشگران جنبش برای متوقف کردن اين سالح

  : است] کشتارجمعی[ 
  ويند بگذار آمار سخن بگ

  دوستان گرامی
من حرفه آکادميک . من به خود باليده ام که يک محقق و دانشمند هستم

به عنوان يک معلم به . خودم را برپايه تئوری ها و اعداد بنا کرده ام
 برای هرچيزی –شاگردانم می آموزم همه چيز بر پايه علم بنا شده است 

بينم در مورد موضوعات به اين دليل هميشه هنگاميکه ب. دليلی وجود دارد
  . ويژه ای احساسات بر من غلبه ميکند از خودم دلخور ميشوم

من دريافته ام در مورد . يکی از اين موضوعات اشغال کشورم عراق است
من نمی توانم به . اين مساله نمی توانم هميشه خونسردانه برخورد کنم

هم بدون عنوان يک محقق و يک ناظر اين مساله را مورد بحث قرار بد
وقتی در مورد ويرانی های . اينکه احساسات و عواطف برمن غلبه کند

حاصل از جنگ و اشغال تحقيق ميکنم، احساس ميکنم سرم از خشم به 
دوران می افتد و اشک هايی که بر استيصال کشورم می ريزم چشمانم را 

  .می سوزاند
 شش سال از حمله گذشته است و درد همانقدر تازه و سوزاننده

امسال تصميم گرفتم به اين موضوع .  بود2003است که در مارس 
من با احساسات به آن حمله نخواهم . مثل يک دانشمند برخورد کنم

امسال من کنار می ايستم و . اعداد خودشان سخن بگويندميگذارم . کرد

   نقش ،  به قلبم نزديک تر است در مورد موضوعی که از هرچيزی
  يک تحليل گر

  .  را بازی ميکنم-وهشگر يک پژ–
  ... شش سال از اشغال گذشته است

   ماه ويرانی 72* 
   ميليارد دالر هزينه جنگ 607* 
  .  ميليون بشکه نفت در روز به فروش ميرود2* 
  .  ميليون عراقی در داخل عراق آواره شده اند2* 
  .  ميليون عراق مجبور شده اند کشور را ترک کنند3* 
  . نشمند و دکتر با خونسردی کشته شده اند پروفسور، دا2615* 
  . روزنامه نگار کشته شده اند338* 
  .  ميليارد دالر توسط حکومت جاری در عراق از دست رفته است13* 
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  . شده اند
  . تاکنون کشته شده اند2003 ميليون عراقی از سال 1.3حداقل * 

شش سال از اشغال گذشته است و ارقام خوبی در مقابل ما 
هرسال بعد از سال ماللت بار ديگر، در نتيجه اشغال کشورمان .نيست

  . توسط آمريکا بر ارقام کشته ها و آوارگان ما افزوده ميشود
شش ماه، شش ماه کافی بود تا . بنابراين آمار خود سخن می گويند

ين جنگ و اشغال هيچ چيز مثبتی بيرون بيشتر عراقی ها دريابند از ا
. بقيه جهان شش سال وقت الزم داشتند تا به اين درک برسند. نمی يد

 بيش از –شش سال، شش ميليون عراق آواره در داخل و خارج عراق 
  . يک ميليون عراق جان از دست داده در درون کشور

هرگز اين فاجعه ای است که : در مقام يک يک دانشمند، يک پژوهشگر
  . اعداد و کلمات قادر به مستند کردن آن نيستند

ارقام چنان حيرت آور است که بايد برگرديم و : در مقام يک پژوهشگر
  . دوباره حساب کنيم تا ببينيم آيا اين اعداد واقعی است

ارقام و آمار چنان . خشم را به جوش می آورند: به عنوان يک عراقی
ه قلبم می خواهد بترکد و خونم به مرا از خشم و شرم لبريز ميکند ک

اين خشم متوجه آنها ست که خاموش هستند و شرم به . جوش می آيد
   مارس26. عراق                    . خاطر کم کاری از جانب همه ما
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