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هکشتار در غز و لياسرائ  

 
١٣٨٧ ی د١٣جمعه                                                                                                  الری اورست  

              
هان در آسمان  دسامبر، موجی از جنگنده های هوايی که آمريکا در اختيار دولت اسرائيل گذاشته ناگ٢٧از ظهر شنبه  

قدام اين ا. اين حمالت همچنان ادامه دارد. روی فلسطينان ساکن اين منطقه بمب و موشک باريدندغزه ظاهر شدند و بر

طی روز اول حمله، . اسرائيل چماق آمريکا در خاورميانه است. بدون شک با تاييد دولت آمريکا انجام می گيرد

 هدف را در شهرهای مهم منطقه شامل غزه، خان يونس و ٢١٠ و بالگردهای آپاچی بيش از ١٦جنگنده های اف ـ 

پاسگاه های پليس فلسطينی، ادارات » .ط ادامه خواهد داداين جنگ را تا ته خ«اسرائيل تهديد می کند که . رفح کوبيدند

فقط در همان روز . دولتی، دانشگاه اسالمی و بسياری از اماکن ديگر مورد اصابت موشک و بمب قرار گرفته اند

 ٧٠٠شمار زخميان روز اول حمله، .  نفر کشته شدند که بسياری از آنان، مردم غير نظامی بودند٣٠٠اول، بيش از 

  .طی چند دهه اخير، اين تعداد کشته طی يک روز در جانب مردم فلسطين، بيسابقه است. تخمين زده شدنفر 

آژانس . شاهدان عينی از صحنه های رعب انگيز حمالت هوايی و از مشاهده قتل عام دهشتناک عزيزانشان می گويند

می دهد که بيست تن از کشته از قول گروه های مدافع حقوق بشر در فلسطين گزارش » آسوشيتد پرس«خبری 

مرکز فلسطينی حقوق بشر گفت که نمی توان آمار دقيقی داد، «.  تن نيز زن بودند٩ سال و ١٦شدگان، کودکان زير 

به گزارش » .چرا که هرج و مرج بر بيمارستان ها حاکم است و شناسايی اجساد متالشی شده نيز کار دشواری است

ان که در هنرستان حرفه ای وابسته به سازمان ملل درس می خواندند، در حالی سازمان ملل، هفت دانش آموز نوجو

  . اتوبوس بودند در مقابل اين محل کشته شدند که برای بازگشت به خانه منتظر

: چنين توصيف می کنديکی از فلسطينيان صحنه نزديک مقرهای امنيتی غزه را به هنگام شروع حمالت هوايی 

ناگهان، . کودکان در حال بازگشت از مدرسه بودند.  ديگر در حال قدم زدن در خيابان بودندروز عادیمردم مثل هر«

به همين خاطر تعداد زيادی از مردم کشته . ما حتی جت ها در آسمان نديديم. بدون هيچ اخطاری، بمباران آغاز شد

پليس ها را می . النس ها می دوندمردم را می ديدی که به سوی آمبو. ناگهان مردم شروع به دويدن کردند... شدند

بعضی ها را ديدم که فقط يک گوشه کنار ديوار .  می کردند٨همه گريه. ديدی که به اين طرف و آن طرف می دوند

  ».نشسته بودند و هيچ کاری نمی کردند

آنچه «: هکه يک روزنامه امپرياليستی و هواخواه اسرائيل است به اين نکته اذعان کرد ک» نيويورک تايمز«حتی 

يعنی زمانی که دانشجويان پليس . کيفيت تکان دهنده ای به اين حمالت می بخشد اينست که درست وسط روز آغاز شد

  ».در حال سر دوشی گرفتن بودند، زنان در بازار محل خريد می کردند و کودکان از مدرسه به خانه باز می گشتند

. همه جا ويران بود. نه وحشت و هرج و مرج تبديل شده بودمرکز شهر غزه به صح«: اين روزنامه گزارش داد که

. زاری می کردند» شفا«زنان بر سر ده ها جسد تکه تکه در پياده رو يا در راهرو بيمارستان . آژيرها جيغ می زدند
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می، کشته ها شامل افراد غير نظا. افراد خانواده های قربانيان برای شناسايی آنان در بيمارستان جمع شده بودند

همان بعد از ظهر، مغازه ها . تعدادی کارگر ساختمانی و حداقل دو کودک بودند که يونيفورم مدرسه به تن داشتند

در همه خيابان های مهم اين شهر پر جمعيت خيمه های عزاداری به چشم . تعطيل کردند و مراسم سوگواری آغاز شد

  ».می خورد

آن دسته از مردم . اينجا رنج را در دو چهره می بينيم«: گزارش داد که دسامبر ٢٨شبکه تلويزيونی الجزيره در روز 

افراد غير نظامی عادی با تصويری تکان دهنده . عادی فلسطينی که آماج اين حمالت نبوده اند و آن گروه که بوده اند

 نفر که به توزيع ٧۵٠٠٠٠قريب به . آنان از فقدان مواد سوختی و کمبود مواد مورد نياز رنج می برند. روبرويند

چرا که . مواد خوراکی توسط آژانس های کمک رسانی وابسته اند موفق به دريافت مواد مورد نياز خود نشده اند

برای کسانی که قربانی مستقيم بمباران شبانه . وضعيت محاصره، اجازه ادامه فعاليت به اين آژانس ها را نمی دهد

آنان نياز به مراقبت ويژه درمانی و داروهايی دارند که . ه تر استروزی هستند، تصوير از اين هم تکان دهند

    .بيمارستان ها و پزشکان و مقامات درمانی به روشنی اعالم می کنند در دسترس ندارند

 و   گزارش هايی نيز در مورد تيراندازی سربازان مصری به روی فلسطنيانی که قصد فرار از بمباران اسرائيلی ها

رژيم آمريکايی حسنی مبارک در مورد تحت . نوبی غزه به سمت مصر را داشته اند، شنيده می شودعبور از مرز ج

  . فشار قرار دادن فلسطينيان ساکن نوار غزه با اسرائيل به توافق رسيده است

بر مبنای گزارش ها، . نشانه هايی از وخامت بيشتر اين اوضاع دهشتناک طی روزهای آتی به چشم می خورد

.  نيروی ذخيره خود را مد نظر قرار داده است٦۵٠٠ تهاجم زمينی به غزه و به زير پرچم فراخواندن بيش از اسرائيل

به عالوه گزارش هايی نيز در مورد نفوذ هواپيماهای تجسسی و جنگنده های اسرائيلی به حريم هوايی لبنان به گوش 

اينها می تواند زمينه ساز يک جنگ بزرگتر در منطقه همه . اين شايد تدارکی برای حمله به اين کشور باشد. می رسد

  .شود، که اين می تواند رنج به مراتب بيشتری را به اهالی منطقه تحميل کند

  آمريکا و اسرائيل انگشت اتهام را به سوی قربانی دراز می کنند  

  تا جنايات عليه بشريت را موجه جلوه دهند

رسانه های آمريکايی ادعا می کنند که حمالت موشکی گروه اسالمی مقامات حکومتی اسرائيل و آمريکا و نيز  

 رژيم بوش، حماس را  .به سمت اسرائيل، محرک حمله به غزه بوده است) که کنترل غزه را در دست دارد(حماس 

می نامد، اين تشکيالت را به خاطر تحريک کردن اسرائيل سرزنش می کند و خواهان خاتمه حمالت » اوباش«

اين در حالی است که به شکلی معنی دار، از فراخواندن اسرائيل به توقف حمله . ز سوی حماس می شودموشکی ا

  .اجتناب می کند

اگر کسی به «: باراک اوباما طی کارزار انتخاباتی خود، در اشاره به حمالت محدود حماس به اسرائيل چنين گفت

ک بزند، من نيز هر چه در توان دارم برای جلوگيری از خانه من، يعنی جايی که دو دخترم شب در خواب هستند موش

اوباما در سراسر کارزار انتخابی اش، منجمله طی سخنرانی آشکارا خونخواهانه اش در » .اين کار انجام خواهم داد

اين کامال محتمل . ، روشن کرد که از چنين سياست هايی پشتيبانی می کند»کميته امور عمومی آمريکايی اسرائيلی«

ست که اسرائيل زمان شروع اين حمله را قبل از شروع رسمی رياست جمهوری اومابا انتخاب کرده باشد تا به وی ا
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اين در حالی است که اوباما کامال در جريان اين حمله . را بدهد» جدا از اين ماجرا بودن«و » حفظ ظاهر«اجازه 

  .اندازه کافی گويای اين واقعيت استسکوت وی در قبال اين کشتار به . قرار داشته و حامی آن است

اين کار بهانه و . سرزنش کردن فلسطينيان در مورد کشتار غزه هيچ معنايی جز وارونه کردن کامل واقعيت ندارد
  .توجيهی برای قتل عام است

تن  سال تالش های قهرآميز برای لگد مال کردن مردم فلسطين و در هم شکس٦٠حمله کنونی اسرائيل ادامه بيش از 

 ١٩٤٨اين چيزی است که از همان آغاز تاسيس اسرائيل در سال . طرح های اسرائيلی استهرگونه مقاومت در برابر

  .به مثابه يک دولت مستعمراتی اشغالگر و بازوی امپرياليسم غرب در خاورميانه تا به امروز ادامه داشته است

 فلسطينی از اراضی شان طی جنگ اعراب و ٧۵٠٠٠٠د اين کارزار گام به گام پاکسازی قومی با اخراج خونين حدو

، تخريب صدها دهکده تصرف شده فلسطينی، تسخير نظامی کرانه غربی و نوار ١٩٤٧ ـ   ٤٨اسرائيل در سال های 

آغاز شد و همراه با اين »سرزمين های اشغالی« و سپس مستعمره سازی غير قانونی اين ١٩٦٧غزه در جنگ 

اسرائيل ادعا کرد که هر حمله اش صرفا پاسخی به .  اقتصاد و جامعه فلسطينی انجام گرفتاقدامات، هجومی مداوم به

اين در حالی است که هر حمله اسرائيل . از جانب فلسطينيان و يا سر باز زدن آنان از صلح با اسرائيل است» ترور«

  .در خدمت هدف استراتژيکش يعنی نابودی فلسطين قرار دارد

 ميليونی فلسطينيان غزه مجبور به ترک خانه های خود و سکونت در ۵/١ائيل، بيشتر جمعيت طی دوران تاسيس اسر

اسرائيل بعد از .  تحت اشغال ارتش اسرائيل قرار داشت٢٠٠۵ تا ١٩٦٧غزه از سال . بخش های ديگر فلسطين شدند

اسرائيل . که بيابانی حفظ کردخاتمه اشغال نظامی، کنترل کامل خود را بر مرزهای خشکی، دريايی و هوايی اين باري

با بولدوزهای حفاظ دار به نابودی باغ های ميوه غزه پرداخت، بندر ماهيگيری غزه را مسدود کرد، جلوی ارسال 

مواد مورد نياز به کارخانه ها و ساير مراکز کسب و کار اين منطقه را گرفت و اکثر اهالی غزه را از حق کار در 

اهالی غزه . امروز غزه يک بحران انسانی به حساب می آيد. ک کردن غزه محروم کردمناطق ديگر و حتی از حق تر

  .در شرايط زندان زندگی می کنند

. حماس که بر غزه حاکم است به دنبال رهايی فلسطين در قالب يک دولت سکوالر و آزاد از سلطه امپرياليستی نيست

يعنی می خواهند مردم فلسطين را در . ناسبات ستمگرانه اند پی تجديد ساختار م حماس نماينده نيروهايی است که در

  . چارچوب يک حکومت مذهبی اسالمی به بند کشند

حماس بارها پيشنهاد آتش بس درازمدت را داده، اسرائيل را برای برچيدن محاصره غزه به مذاکره برای آتش بس 

بر مبنای اين توافق، . س توافقی حاصل شد سرانجام در زمينه آتش ب٢٠٠٨در ماه ژوئن . دائمی دعوت کرده است

به . حماس قبول کرد که از حمالت موشکی دست بکشد و اسرائيل نيز ظاهرا به خاتمه محاصره غزه رضايت داد

که بخشی از آن توسط ساير گروه » قسام«، حماس در توقف شليک موشک های »نيويورک تايمز«نوشته روزنامه 

سپس . اما اسرائيل از محاصره غزه دست بر نداشت» .يزان زيادی موفق عمل کردبه م«های فلسطينی انجام می شد 

 روز بعد، اسرائيل همه  .در چهارم نوامبر، اسرائيل دست به حمله زد که به کشته شدن شش فلسطينی انجاميد

  .مرزهای غزه را بست و وضعيت دهشتناکی که بر مردم حاکم بود را تشديد کرد

. دنيا تبديل کرده است) غير سرپوشيده(ئيل، اين منطقه را به بزرگترين اسارتگاه جمعی محاصره غزه توسط اسرا
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هشتاد در صد مردم زير خط . اهالی فقر زده غزه، گرسنگی می کشند و رنجی غير قابل توصيف را تحمل می کنند

صنعتی غزه کامال تعطيل شهرک . کارخانه ها و کارگاه ها قادر به فعاليت نيستند% ٧٩حدود . فقر به سر می برند

 اسرائيل تنها نيروگاه برق غزه را بمباران کرد و با اين ٢٠٠٦در سال . است% ۵٠نرخ بيکاری حدودا . شده است

زمانی رسيد که برای چند روز مردم از دسترسی به آب . کار، غزه برای تامين برق به اسرائيل و مصر وابسته شد

دن جريان برق به اين معناست که مراکز تصفيه فاضالب قادر به کار نيستند و نامنظم ش. آشاميدنی تازه محروم شدند

تامين دارو با محدوديت بسيار صورت می گيرد و اعمال ممنوعيت سفر . فضوالت روانه دريای مديترانه می شوند

ی پيشرفته داشته اهالی غزه از جانب اسرائيل به اين معناست که اگر کسانی در اين منطقه نياز به مراقبتهای پزشک

  . باشند از اين امر محروم خواهند بود و بايد همانجا بمانند و بميرند

وقتی که از همه اين واقعيات با خبر باشيم، ادعاهای اسرائيل و آمريکا مبنی بر اينکه تهاجم خونين اين روزها 

اين ادعاها . رت انگيز می يابيمبه حمالت موشکی محدود و غير موثر به سمت اسرائيل است را متعفن و نف» پاسخی«

بر . شبيه به شيوه ای است که آمريکا برای توجيه کشتار بوميان آن کشور به دست مهاجران و ارتش به کار گرفت

شد؛ و » شروع«مبنای روايت رسمی، ماجرا از کندن پوست يک خانواده مهاجر يا يک سرباز به دست يک بومی 

بدين ترتيب، آنچه محرک اقدام بوميان شده بود و همه آن ! اقدام وحشيانه بودبه اين » پاسخی«همه کارهای بعدی، 

بدين . دروغ هايی که برای کشتار بافته شد و همه وحشيگری هايی که بر اهالی بومی روا شد، ناديده گرفته می شود

  .ودترتيب، دستور کار واقعی آمريکا يعنی تسخير و مستعمره سازی به نيروی زور، پوشانده می ش

به خودی خود حتی  سياست های طوالنی اسرائيل در گرسنگی دادن و نيز بارش مرگ از طريق هوا بر اهالی غزه، 

عليه کل اهالی غزه » مجازات دستجمعی«اين اقدامات چيزی جز اعمال . نقض قوانين بين المللی محسوب می شود

. است و نقض قوانين بين المللی به حساب می آيده ژنو دمجازات دستجمعی همه اهالی غزه خالف معاهده چهار. نيست

نيروی اشغالگر موظف است به کاملترين شکلی که در توان دارد «:  اين معاهده آمده است که۵۵برای مثال در ماده 

نيروی اشغالگر خصوصا بايد در شرايطی که ذخاير سرزمين اشغالی . نيازهای غذايی و درمانی اهالی را تضمين کند

  ».شد، مواد غذايی و انبارهای دارو و ساير اقالم مورد نياز را تامين کندناکافی با

  !همينجا و همين حاال نياز به ابراز مخالفت توده ای است 

و يک چماق منطقه ای در خاورميانه به امپرياليسم » ناو هواپيمابر ثابت«چند دهه است که اسرائيل به مثابه يک  

رسخت ترين حامی اسرائيل بوده، ساالنه ميلياردها دالر کمک مالی روانه اين آمريکا س. آمريکا خدمت کرده است

يا در واقع جنگ به خاطر امپراتوری، رابطه استراتژيک اسرائيل و » جنگ عليه ترور«با شروع . کشور کرده است

  .آمريکا محوری تر از پيش شده است

 و موشک ١٦ريکا عالوه بر تامين جنگنده های اف ، آم»کارزار برای خاتمه اشغالگری اسرائيل«بر مبنای گزارش 

 قطعات يدکی مورد ٢٠٠١ ـ ٢٠٠٦هايی که در حمله اخير مورد استفاده اسرائيل قرار گرفته، در فاصله سال های 

 ٢٠٠٨در ماه ژوييه «.  ميليون دالر تامين کرده است٢٠٠نياز برای ناوگان هوايی اين کشور را به ارزش بيش از 

 ٣/١سال گذشته، آمريکا يک قرارداد . در اختيار اسرائيل گذاشت) سوخت جت (JP-8يليون گالن  م١٨٦آمريکا 

ويژه تخريب پناهگاه های "و " هل فاير"، "تاو"منعقد کرد تا هزاران موشک " ری تن"ميليارد دالری با شرکت 
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قشه های اسرائيل به خوبی با خبر به گفته مقامات آمريکا، اين کشور پيشاپيش از ن» .به اسرائيل بفرستد" زيرزمينی

  .است و ظاهرا چراغ سبز را برای اجرای نقشه، آمريکا روشن می کند

. کشتار اسرائيل و جنايات جاری عليه اهالی غزه نمی تواند بدون حمايت آمريکا صورت بگيرد. خالصه کنيم

هم اکنون . ندگی می کنندبر دوش مردمی است که در آمريکا ز» خودی«مسئوليت مخالفت با جنايات حکومت 

قرار است که دامنه . اعتراضاتی در سراسر خاورميانه بر پا شده، و اعتراضاتی نيز در آمريکا و اروپا جريان دارد

  .اين اعتراضات گسترده تر شود

مردم همين حاال و همينجا نياز به ابراز مخالفت سياسی گسترده و موثری عليه تهاجمی است که با حمايت آمريکا عليه 

دنيا بايد ببيند که . سکوت و کوتاه آمدن در مقابل اين جنايات به هر شکل، شراکت در جنايت است. غزه جريان دارد

 .درون آمريکا، کسانی هستند که حاضر به همراهی با جنايات مورد پشتيبانی حکومتشان نيستند

 
)٢٠٠٨  دسامبر٢٨ـ » انقالب«برای نشريه (الری اورست : وشتهن  

http://revcom.us/a/151online/gaza-en.html 

 


