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  بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر 

عام زنان وکودکان در بمباران غزه جنایتی دیگر علیه بشریت قتل

وخون کشیده شدند. بیش از صد کشته و بیش از هزار نفر مجروح حاصل این ي غزه به خاك  هزاران زن وکودك در بمباران هواپیماهاي اسرائیلی در باریکه

داري جهانی از این  زند و نظام سرمایه بمباران بود . بیش از هفتاد سال است که حکومت بنیادگراي اسرائیل در منطقه خاورمیانه دست به جنایات هولناك می

کفر قاسم و قتل عام هاي اردوگاه هاي آوارگان فلسطینی در صبرا و شتیال هیچگاه مورد بررسی  عام فلسطینیان در دیریاسین، قتل .کند جنایات دفاع می

داري جهانی که از یک طرف با تمام  سرمایه .ي مناطق فلسطینی همچنان ادامه دارد وقفه هاي بی عام ها به شکل بمباران صحیحی قرار نگرفت و این قتل

پردازد تا مبارزات مردم منطقه را  ي بنیادگرایی در سایر مناطق خاورمیانه می کند، از سوي دیگر به توسعه یت میوجود از حکومت بنیادگراي اسرائیل حما

یري کند. بر براي رهائی از ستم این نظام همواره در کنترل خود بگیرد و از گسترش مبارزات آزادیخواهانه و ضد نظام سر مایه داري در این منطقه جلوگ

ي خود و با فاصله گرفتن از هر نوع بنیادگرائی مذهبی و  داري، با مبارزات مستقالنه شان است تا ضمن شناخت ترفندهاي نظام سرمایهکارگران و زحمتک

 داري را که براي فرار از بحران هاي نظام سرمایه طلبی قومی تنها به به رهائی مردم منطقه بیاندیشند و ضمن منسجم کردن مبارزات آزادیخواهانه، جنگ

هاي میارزات کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم منطقه،  هاي خود منطقه خاورمیانه را به خاك وخون کشیده است، محکوم کرده و با همبستگی

کانون  .زندهاي ناشی از جنگ هاي هفتادساله در منطقه بپردا بنیادگرائی را در هرشکل و شمایلی طرد کرده تا بتوانند در صلح و آرامش به بازسازي خرابی

داري چه بنیادگرا و چه در شکل  هاي سرمایه خواهد تا صفوف خود را علیه تمامی جناح مدافعان حقوق کارگر از تمامی نیروهاي آزادیخواه و مستقل می

 .اي را براي مردم منطقه فراهم کنند تر کرده تا بتوانند زندگی انسانی و شرافتمندانه هاي تحمیلی فشرده دموکراسی

1392تیر 22ن مدافعان حقوق کارگرکانو

مساله فلسطین و مبارزات هفتاد ساله در منطقه ي خاور میانه همواره تاثیر به سزایی در سرنوشت مردم 

منطقه داشته است. متاسفانه در  چند دهه ي اخیر به دلیل دفاع بسیار بد از مبارزات مردم فلسطین از طرف 

به تبلیغات رسانه اي حکومتی به نوعی وازدگی در میان  حکومتگران در ایران و هم چنین بی اعتمادي مردم

  مردم ما از مبارزات فلسطین به وجود آمده است. 

از سوي دیگر در رسانه هاي جهانی نیز تنها به گونه اي تبلیغ می شود که انگار تنها حماس و جهاد اسالمی 

ه هاي مترقی در این رسانه ها به کلی هستند که در حال مبارزه با اسرائیلند. مقاومت مردم و مبارزه ي گرو

  سانسور می شوند. 

که وضعیت اخیر جنگ هاي غزه چهره ي ضد مردمی حکومت اسرائیل را بیشتر   ماکنون در شرایطی قرار داری

مردم مقاوم فلسطین نشان دادند که در مبارزه براي به دست آوردن سرزمین خود نمایان کرد. از طرف دیگر

خود متکی هستد وبنیادگرایان به رغم تمام تالش براي انحراف مقاومت فلسطینیان و ، تنها به نیروهاي 

  چندان جایگاهی در میان مردم فلسطین براي خود پیدا کند. تصاحب مبارزات آنان نتوانسته اند.

 کانون مدافعان حقوق کارگر امیدوار است که با ارائه این مجموعه بتواند آگاهی رسانی الزم را در مورد

  مبارزات مردم فلسطین  به کارگران و زحمتکشان ایران ارائه دهد.
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  !دهیم آقا ما زندگی را درس می

  

  رفیف زیاده شاعر و فعال فلسطینی

  

شد. آن زمان من  من این شعر را زمانی نوشتم که غزه بمباران می
کردیم. تا شش  سخنگوي خبري ائتالف بودم و سازماندهی زیادي می

ا درست کنیم و آخر روز ماندیم تا همه سرتیترهاي اخبار ر صبح بیدار می
ها وقتی  دانید که بیشتر فلسطینی ، میدشد. اگر فلسطینی باشی که می

کنند. براي همین در آخر  تلفظ می» ب«را » پ«شوند کم کم  خسته می
شدیم. من تمام شب را در  می» بلسطینی«، »فلسطینی«روز ما به جاي 

خبرنگارها از  هایم بودم. و صبح روز بعد یکی از»پ«کردن  حال تمرین

هایتان اینقدر نفرت یاد ندهید،  کنی اگر به بچه فکر نمی«من پرسید: 
من به او فحش ندادم، واقعا مودب بودم، اما » شود. همه چیز درست می

ها همیشه  ها که ما فلسطینی در جواب این طور سوالاین شعر را نوشتم
  کنیم. می دریافت

:لبخند ،مکث 

  

  *»دهیم آقا!می ما زندگی را درس«

  من امروز نمایشی بود از قتل عامبدن

امروز گزارشی بودم از کشتار

                     گرفتمباید در البالي تیترها جاي می

  ي باطلی از کلمات مجازدایرهخفقاندرو

  سرشار از آمار و ارقام

  گر هاي توجیهپاسخ  تا از پس

  گر برآیم اما و اگرهاي نظاره

  
  انگلیسی را خواندم و تمرین کردم

هاي سازمان ملل رانامهو تمامی قطع

  بارها و بارها از حفظ خواندم

  آموختیدتان این همه نفرت نمیخانم زیاده! اگر به کودکان«

  »شد؟ همه چیز، آري همه چیز، بهتر نمی

  شوم...الل می

  
  م نگه داردا یدر خودم در پی قدرتی بودم تا شکیبای

شودمی شکیبایی نه آن شرنگی است که بر زبانم جارياما 

  شکیب از من گریخته است...

  اند ها بر تنِ غزه آوار شده از آن هنگام که بمب

  شکیب از من گریخته است

  شوم...الل می

  لبخند...

  »دهیم آقا!ما زندگی را درس می«

  
  لبخند بزن رفیف! لبخند بزن!

شوم...می الل

  »دهیم آقا!می ما زندگی را درس«

  »دهیم آقا!می ها، زندگی را درسما فلسطینی«

  مان از آسمان، اشغال شد... از آن هنگام که آخرین دریچه

  دهیم...می ما زندگی را درس

  زارها باال رفت از آن هنگام که دیوارها از زیتون

  هاي اشغالی نیش زد از آن هنگام که شهرك

  جان گرفتاز آن هنگام که آپارتایدي دیگر 

  مان درست با پایان آخرین تکه از آسمان

    خب! یک گزارش بنویس!«

    داستان بشردوستانه! یکاما

  دانی که فلسطین، دغدغه سیاست ما نیست.می

  پس یک داستان بنویس.

                فقط از خودت و مردمت

  هاي غیرواقعی آپارتاید و اشغالی را هم بر زبان نیاور.دیگر کلمه

  له را نباید سیاسی کرد.ادانی که، مسمی

  تو یک خبرنگاري!

  هات رو جوري روایت کن تا بتونیم گزارش کنیم.پس داستان

  »روایتی که سیاسی هم نباشد!

  اما من امروز روایتی بودم از کشتار

  ؟اصال چطوره داستان زنی را بگی که در غزه نیاز به دارو داره«

  »گوبروخودتداستاناصال    

  
  آیا با این همه درد، توان الپوشانی داري؟

  ها بگواصال از تعداد کشته «

اما حواست باشد

  »کلمه 1200فقط در

  
  امروز من گزارشی بودم از کشتار

عام امروز گزارش تصویري بودم از قتل

  کلمه 1200گزارشی در 

  با کلماتی مجاز
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  ايطرفانه، حرفهزده، بی ي سرد و یخ کلمه 1200

  کردمی و باید بیدار

  اند. هاي ما به خواب رفته ي آنانی که با صداي الالیی ضجههمه

  آري آنها، آه از نهادشان برآمد

  شان به درد آمدقلب

  هاشدند زیر بمببراي آن همه گاوهاي وارداتی ما در غزه، که تلف می

...  
  دهمشان مییلپی تحودر هاي سازمان ملل را پینامهآمارها و قطع

دهندآنها سر تکان می

  کنندمحکوم می

  خورندتأسف می

  اما

  پذیرندنمی

  
  و جنگ ادامه دارد...

در دو جبهه نابرابر

  شده گر و اشغالاشغال

  کشته 100

  کشته 200

  و هزار کشته

  
  عام میان هیاهوي جنایت و قتل

زنممی چینم و لبخندمی کلمات را کنار هم

  زهرخند...

  
  »عادي و متعارف«

»هاجذاب غیر تروریست«لبخند 

  کنندام می و باز ارقام و آمار دوره

  کشته 100

  کشته 200

  و هزار کشته

  
  زندهغزه،آیا هنوز کسی در

است؟مانده"زنده"آري

  آیا صداي مرا خواهند شنید؟

  هاي سردشان زار بزنم توانستم بر بدناي کاش می

  کردم بار دیگر، اردوگاه ها را لمس میااي کاش پاهاي برهنه

  توانستم همه کودکان غزه را در آغوش بفشارماي کاش می

  هاشان را با دستانم بپوشانمگوش

  تا هیچ وقت

  شان فریاد نکند ها در گوش دیگر هیچ وقت، صداي غرش بمب

  کنندگونه که هر روز در سرم هلهله می آن

  عام امروز گزارش تصویري بودم از قتل

...  
  پس بگذارید همین جا فریاد بزنم

تان هرگز کاري نکردندالمللیِ بشردوستانههاي بین  هنامقطع

  و هیچ سرتیتري

  تواندهیچ سرتیتري دیگر نمی

  اي باشمام قوي باشد، هرقدر هم در کارم حرفههرقدر هم انگلیسی

  باز هم هیچ سرتیتري

  هیچ سرتیتري

  هیچ سرتیتري

  شان را ندارد دنکر توان زنده

  هیچ سرتیتري

  ام را از نو آباد نخواهد کرد. غزه

  »دهیم آقا!می ما زندگی را درس«

  ها ما فلسطینی«

  هر روز صبح

  شویممی بیدار

  تا به تمامی دنیا

  زندگی را درس بدهیم

  »آقا!

* متاسفانه این ترجمه بدون اسم مترجم به دست ما رسیده است و به 

  م نیامده است.این دلیل اسم مترج
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هاي اسرائیل و کشتار مردم آیا پایانی  لشکرکشی

  دارد

  علیرضا ثقفی

ها انبار/  ها پشته ساختند/ و از پشته  این جانیان/ از کشته 

کودکان و زنان و سالخوردگان را/ رویهم تلنبار کردند / و 

سپس اسوده خاطر به ان طرف مرز عقب نشستند/ تا بار 

ن که الزم بدانند/ تکرار کنند دیگر هر زما

اکنون که اسرائیلیان با به جاي گذاردن یک سرزمین سوخته به 

اند و باریکه غزه را براي چندمین بار به صورت  هایشان برگشته النه

تر به اصل  توان با دیدي روشن اند، می اي به ساکنانش واگذارده ویرانه

ي گذشته آنان هر  د دههماجرا پرداخت. این چندمین بار است که در چن

هاي مختلف فلسطین یا جنوب لبنان، سوریه  از چندگاه یک بار به بخش

کنند، هر  خواهند دستگیر می و غیره حمله می کنند. هر که را که می

کنند و هر قسمتی را که صالح  خواهند ویران می اي را که می خانه

هاي  هركکنند و در جاي آن ش دانند با خاك یکسان می خودشان می

کشند، حمام  سازند، کودکان و زنان و سالخوردگان را می نشین می یهودي

گردند تا  هاي خود باز می اندازند و پس از چندي به النه خون به راه می

شوند که از  ها را مردم منطقه جبران کنند. آنگاه مدعی می این ویرانی

  اند. خود دفاع کرده

داري و به  هاي نظام سرمایه تها و دولتر آن است که حکومت جالب

خصوص آمریکا و اروپا و اخیرا چین و روسیه با پشتیباتی کامل از این 

اعمال و با تامین ساز و برگ کافی براي اسرائیل و حمایت از او در 

زنند. در همین  المللی، مهر تایید بر اعمال اسرائیل میهاي بین سازمان

هاي آن، پلیس اسرائیل مدت اشغال غزه و ویران کردن زیرساخت

تعدادي از نمایندگان پارلمان فلسطین در کرانه باختري را دستگیر کرد و 

هم هاي اسرائیل فرستاد و نفر را به زندان 3000همراه با آنان حدود 

نفر از اعضاي پارلمان فلسطین همراه با افرادي همانند مروان  34اکنون 

هاي  ن جرج حبش در زندانبرغوثی، جانشین عرفات و احمد سعد، جانشی

اسرائیل هستند و این عده همراهند با خیل رزمندگان فلسطینی که 

ها در کرانه  اند.  بسیاري از این دستگیري هاي اسرائیل را پر کرده زندان

غربی روي داده است که از آنجا هیچ موشکی به اسرائیل پرتاب نشده 

ن در کرانه باختري آمیز فلسطینیا است. در حمله به تظاهرات مسالمت

نفر زخمی و این در  200بیش از ده فلسطینی کشته شدند و بیش از 

آمیز اعتراض  عام در غزه به صورت مسالمت حالی بود که آنها تنها به قتل

مساله اصلی آن است که این جنگ نه در غزه بلکه در ساحل کرده بودند 

ن ارائه هیچ دلیلی غربی آغاز شد و آن زمانی بود  که ارتش اسرائیل، بدو

ها مسئول ناپدید شدن وسپس مرگ سه  ادعا کرد که فلسطینی

نشین اسرائیلی هستند و سپس در اوج حمله به غزه، پلیس  شهرك

ربائی نقشی نداشته است.  اسرائیل اعالم کرد که حماس در این آدم

ي حمله  اي گم شد و بیشتر شبیه به بهانه خبري که در هیاهوي رسانه

هاي کشتار  ه عراق بود که ابتدا اعالم شد به خاطر نابودي سالحامریکا ب

جمعی است که در اختیار صدام است و در بحبوحه اشغال عراق، پس از 

کشته شدن صدها هزار نفر اعالم شد که هیچ گونه سالح کشتار جمعی 

  در عراق یافت نشد. 

هاي  انهطلب به به هاي استعمارگر و سلطه این اولین بار نیست که قدرت

هاي دیگر حمله  ها و مردم سرزمین طلبی به کشور واهی براي توسعه

اي که خود با زور  کنند، به بهانه نقض فالن ماده از فالن معاهده نامه می

اند. اسرائیل با بهانه کشته شدن  هاي دیگر تحمیل کرده و اجبار به کشور

کرد.  در  نشین ابتدا کارزاري را در ساحل غربی آغاز سه جوان شهرك

در سراسر این منطقه به راه انداخت. اسرائیل را همان زمان، تنبیه جمعی 

ها را ویران ساخت، از  خانه حمله کرد، بسیاري از آن 3.000به بیش از 

ها را نابود ساخت. نیروهاي اسرائیلی  مردم پول دزدید و مبلمان خانه

از کردند و ها در ساحل غربی آغ اي را علیه فلسطینی خشونت گسترده

هاي جنگی و تیراندازي با تفنگ علیه  استفاده از فشنگ

سالح را زمانی آغاز کردند که اعتراضاتی علیه  هاي بی کننده اعتراض

هاي  نشینربودن محمد ابوخدیر صورت گرفت. وي از سوي شهرك

اسرائیلی مورد شکنجه واقع شده و زنده زنده به آتش کشیده شده بود. 

  "ها در سراسر ساحل غربی منجر شد. ش جدي اعتراضاین امر به گستر

سال از اشغال فلسطین سرزمین وعده داده شده به  70نزدیک به 

ها  گذرد و در طی این سال یهودیان توسط دشمنان مردم و انسانیت می

داري جهان هاي سرمایه حکومت دست نشانده انگلیس و امریکا و قدرت

هاي نظامی،  پردازند با حمایت ن میبه کشتار و قتل وعام مردم فلسطی

گرید بدون آن که جز  مالی و اقتصادي  و در مقابل فلسطین خون می

داري حامی داشته باشد . مردم به ستوه آمده از ستم سرمایه

نزدیک به هفتاد سال است که منطقه خاورمیانه در جنگ و خونریزي به 

له شده است اما سر می برد. این جنگ و خونریزي هرچند که هفتاد سا

گردد که در آن  ریشه آن به تقسیمات استعماري جنگ جهانی اول برمی

نشین در  دولت بزرگ استعماري وقت تصمیم به ایجاد منطقه یهودي

خاورمیانه گرفت. این تصمیم با اعالمیه موسوم به بالفور وزیر خارجه 

 نشین درخاورمیانه امضا شد. وقت انگلیس براي تشکیل قسمت یهودي

این بخش در میان کشورهایی قرار داشت که با شکست امپراطوري 

عثمانی و از هم پاشیدن آن به چندین کشور تقسیم شده بود. 
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٦ي صفحه

ساله از حاکمیت استعماري در آسیا  200استعمارگران انگلیسی با تجربه 

و آفریقا، تنها راه تداوم سلطه بر منطقه نفت خیز خاورمیانه را که میراث 

ن امپراطوري عثمانی بود ، تقویت بنیادگرایی و به راه از هم پاشید

دانستند. زیرا که در این زمان  اي و مذهبی میهاي فرقه انداختن جنگ

(نفت) براي تمام دنیا آشکار شده بود و هر آن اهمیت انرژي فسیلی

داشت، سلطه  خیز خاورمیانه می کس که نفوذ بیشتري در منطقه نفت

داري در آینده تضمین کرده بود. اختالفات  خود را بر جهان سرمایه

اي بود که استعمارگران انگلیسی توانسته بودند  اي و مذهبی تجربه فرقه

ها در  سال بر هندوستان حکومت کنند. آن 200با به کارگیري آن مدت 

ترین وسیله براي حفظ  تجربه استعمار هندوستان دریافته بودند که مهم

گرایی و به راه  گرایی و فرقه یت قومسلطه خود در یک منطقه تقو

هاي مذهبی و گسترش تعصبات مذهبی است و این  انداختن جنگ

ها از آن استفاده کرده و حاکمیت  توان سال اي است که می حربه

  استعماري را تداوم بخشید.

گذاري  یک نوع پایه 1914اما اهمیت اعالمیه بالفور در آن بود که در 

کرد. اهداف استعماري آن در یکی  را آغاز می جدا کردن قومی و مذهبی

ها در لندن براي حمایت از اعالمیه بالفور در  هاي صهیونیست از همایش

لرد روبرت سیسیل، از اعضاي پارلمان انگلیس در  بیان شده است. 1917

  این همایش گفت: 

براي من مایه بسی خوشوقتی است که به دعوت کسانی که نمایندگی "

ستی یا رهبري این جنبش را برعهده دارند در این جنبش صهیونی

ام. من از صمیم قلب این رویداد بزرگ را به شما که  همایش حضور یافته

  گویم. اید شادباش می امروز آن را جشن گرفته

هاي رئیس خواهم تا ضمن عرض شادباش نه تنها از تالش اجازه می

اي ناهوم هاي انگلیس، بلکه از مساعی آق فدراسیون صهیونیست

و دکتر وایزمن، در راه تحقق آرمانی که در قلب تمامی  1سوکولوف 

حاضران در این همایش جاي دارد، تجلیل کنم. بدون شک تمامی ما بر 

ترین مسأله، در این همایش، مسأله  اهمیت این همایش واقفیم. مهم

تنها به چندین هزار یهودي که در اینجا اجتماع  آزادي است. ما نه 

گوئیم بلکه به نمایندگان نژادهاي عرب و ارمنی هم  اند شادباش می کرده

که در این مبارزه بزرگ براي کسب آزادي شرکت دارند خیر مقدم 

یم.یگو می

آرزوي ما این است که کشورهاي عرب به اعراب، ارمنستان به ارامنه و 

  ) 1. (یهودیه به یهودیان تعلق داشته باشد

ی دیرینه یداري، آرزو ترین بخش سرمایهیآري این آرزو براي ارتجاع

ها حفظ کند تا سرباز  ن طریق بتواند تسلط خود را بر سرمایهآاست تا از 

آلمانی را براي فتح دنیا تحریک و تجهیز کند، تا ناسیونالیسم افراطی را 

  جایگزین مبارزات طبقاتی گرداند. 

ها  ین جنگاول 1948با استقرار اسراییل پس از جنگ جهانی دوم در  

هاي متعدد با  میان اعراب و اسراییل به راه افتاد و از آن پس در جنگ

تقویت بنیادگرایی یهودي در منطقه احساسات مذهبی و قومی را تقویت 

کرد وبه تدریج بنیادگرایی اسالمی در منطقه تقویت شد. این استقرار از 

لیان و حامیان ابتدا با قتل عام و کشتار فلسطینیان همراه بود و اسرائی

هائی نظیر دهکده دیر یاسین و کفر قاسم و...  عام آنان تنها با قتل

هاي آنان  هاي خود بیرون برانند و سرزمین توانستند فلسطینیان را از خانه

  را اشغال کنند.

 1967هاي در جریان ملی شدن کانال سوئز و جنگ 1958هاي  جنگ

هاي جوالن  سینا و بلندي براي تصرف کرانه غربی و نوار غزه و صحراي

  براي تصرف کانال سوئز ... 1973هاي  و سپس جنگ

هاي منطقه از آغاز استقرار اسرائیل نبود. بلکه این  اما این تنها جنگ 

گرائی و بنیادگرایی مذهبی تبعات بسیار دیگري نیز  استقرار و تقویت فرقه

لبنان و یمن پایان  هاي بی براي منطقه خاورمیانه به همراه داشت. جنگ

هاي صبرا و شتیال و  هاي هشت ساله ایران و عراق و قتل عام و جنگ

هاي سی ساله و بی پایان افغانستان و اکنون سوریه ،عراق ،  سپس جنگ

گرایی و بنیادگرایی مذهبی در هفتاد  کردستان و ...همگی محصول فرقه

ذ شده هاي اتخا سال گذشته است که ریشه تمام آنها را باید در سیاست

داري جهانی در منطقه خاورمیانه دانست و در هر کدام که  نظام سرمایه

هارا بررسی کنیم دستان آلوده سرمایه داري جهانی و  دقیق شده و ریشه

  هاي نفتی و نظامی را مشاهده خواهیم کرد . کارتل

هاي استعماري همچنان به منطق خود ادامه  جالب است که سیاست

کنند  نکه از وجود کشور یهود در فلسطین دفاع میدهند. مثال هم چنا می

گاه از وجود آلمان براي  به خصوص پس از جنگ دوم جهانی ، اما هیچ

کنند بلکه بر  ها و .... دفاع نمی گلو ساکسوننها و یا انگلیس براي آ ژرمن

هاي متر پل بیشتر به دنبال تشکیل اتحادیه اروپا، یا  عکس در کشور

... هستند. اما همین سیاستمداران 20یو ج 8و جی 7هاي جی  گروه

رسند که منابع انرژي آنها را الزم دارند،  هاي خاورمیانه می وقتی به کشور

گرایی هستند.  در اروپا باید انواع  به دنبال تقویت بنیادگرایی و قوم

ها پیرو ادیان دیگر در کنار هم  مسیحیان و یهودیان و مسلمانا و ده

رسند شیعه و سنی باید از یکدیگر  قتی به خاورمیانه میزندگی کنند، اما و

اي جدا داشته باشند و کرد و فارس بهتر است از هم  جدا باشند و منطقه

ها نیز بهتر است در ترکیه و غیره براي خود کشوري  جدا باشند و....ترك

جدا داشته باشند. در این میان برخی به اصطالح روشنفکران عجیب و 

هاي  داري از جدایی هایی به آسیاب سرمایه چنین آب غریب با ریختن

  کنند.  منطقه اي دفاع می
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٧ي صفحه      

ها را در چهار  بندي کرد هاي استعماري بود که ابتدا تقسیم این سیاست

هاي منطقه اي در  کشور به رسمیت شناخت و سپس با راه انداختن جنگ

گرم هاي استقالل طلبانه را  این بخش از خاورمیانه همواره اتش جنگ

  نگه داشت تا هر زمان که الزم باشد از آن استفاده الزم را ببرد .

اما راه حل مسائل چیست آیا باید این وضع را تحمل کرد و هیچ راه  

  توان به فکر چاره بود و.. چاره اي نیست یا می

  گردیم.  این مطلب را در این جا رها کرده و دو باره به آن باز می

گان اخیر در جنگ غزه است. بنا به گفته مکرر شد جالب توجه آمار کشته

ها و افراد معتبري همانند مصطفی برغوثی، نویسنده  خبرگزاري

درصد از کشته شدکگان فلسطینی افرادي  90فلسطینی، بیش از 

دادند. در  غیرنظامی بودند و تنها ده درصد آنان را نظامیان تشکیل می

بوده و تنها ده درصد  حالی که در جانب اسرائیل این آمار بر عکس

دهند.  این آمار بیانگر  شدگان اسرائیل را غیرنظامیان تشکیل می کشته

آن است که نیروي مقاومت فلسطینیان با تجربیات چند ده ساله در امر 

دهند و از هدف قرار دادن  هاي نظامی را هدف قرار می مقاومت تنها نیرو

ي مهاجم و اشغالگر کنند اما نیرو هاي غیر نظامی پرهیز می نیرو

خواهد با کشتار غیر نظا میان و به گروگان گرفتن زنان و کودکان  می

سالخوردگان، رزمندگان مقاومت را از مبارزه باز دارد. امري که تمام 

جنایتکاران تاریخ و تمام تجاوزگران به یکسان از این حربه استفاده 

تنها نظامیان  کنند. در برابر، حقانیت نیروي مقاومت آن است که می

دهد. البته ممکن است  کشان را هدف قرار می کار و آدمجنایت 

فریبان نظام سرمایه داري چنین استدالل کنند که این کشور عوام

اسرائیل است که براي حفاظت جان مردم غیرنظامی ارزش بیشتر قائل 

است. این استدالل آن قدر مسخره است که بگوییم تمام آدمکشان و 

اند. این ها زده دوستی دست به کشتار انسان تاریخ به خاطر انسانجالدان 

استدالل با ربودن و کشتن سه نوجوان اسرائیلی که بهانه همین حمالت 

دهد که اتفاقا شهرنشینان اسرائیلی چقدر  شود و نشان می است نقض می

ها نمونه دیگر نیز براي اثبات این امر وجود دارد.  دفاع هستند و ده بی

گاه تن شهرنشینان عادي اسرائیلی براي رزمندگان فلسطین هیچکش

هدف نبوده است. این امر بدان خاطر است که در میان مبارزان 

فلسطینی از ابتداي مبارزه مسلحانه پس از استقرار اسرائیل همواره یک 

کرده دفاع را منع می فرهنگ انقالبی حاکم بوده است که کشتار مردم بی

رشد یافته در میان فلسطینیان هیچ گاه با بنیادگرایی  ییو حتی بنیادگرا

اي و داعش قابل مقایسه نبوده است و تمام تالش  طالبانی و القاعده

هاي بنیادگرا براي گسترش افراط گرایی در میان فلسطینیان به  نیرو

ج دلخواه نرسیده است. دلیل آن هم وحدت نظر فلسطینیان در مقابله ینتا

هاي اشغالی است. هم چنین  نتخابات نسبتا آزاد در سر زمینبا اسرائیل و ا

هاي کارگري در مناطق خودمختار نشان از  آزادي بی قید و شرط اتحادیه

  )2نوعی فرهنگ پیشرفته در میان مبارزان است. (

میلیون دالري کنگره آمریکا به دولت  225در اوج این کشتار کمک

جنایات این رژیم بود که خطی  اسرائیل حاکی از تایید کامل کشتار و

مستقیم از هفتاد سال گذشته است و بیانگر آن است که براي حفظ این 

  حالت موجود نظام سرمایه داري با همه توان ایستاده است .

گرایی  ن به صورت بنیادآاندازي جنگی مذهبی و جلوه  اما تالش براي راه

  ادامه دارد. چنان  هاي ارتجاعی هم قومی و مذهبی در میان نیرو

ی که در عملیات غزه شرکت کرده است، گردان جیواتی ییکی از واحدها

پیام «است. فرمانده این گردان قبل از آغاز عملیات زمینی چیزي همانند 

از جمله آمده بود که » پیام«براي سربازانش تهیه کرد. در این » رزمی

ین و ا "وجود حماس توهین و تحقیر خداوند قوم اسرائیل است"

کلمات  "کند. دشمنی که خداوند را تحقیر می"عملیاتی است علیه 

در انجیل آمده است. در اصل داود پیامبر  "خداوند قوم اسرائیل"

دهد. این امر  دشمنش گولیات را با این کلمات مورد خطاب قرار می

برد تا حماس و  کار میه روشن است که اسرائیل تمام تالش خود را ب

دشمن خود معرفی کند. در حالیکه اساسا به وجود آمدن جهاد اسالمی را 

شد تا بتوانند  حماس و جهاد اسالمی در ابتدا توسط اسرائیل تشویق می

هاي چپ و انقالبی همانند جبهه خلق براي آزادي فلسطین را که  نیرو

  داراي اعتبار زیادي بود به عقب برانند. 

ت اسرائیل در غزه ) (صخره سخت نام عملیا"ي پایدار صخره"عملیات 

در تقویم تاریخی یهودي موقعی اتفاق   - ظاهراً بدون هیچ منظوري

ی مابین ینامند. روزها می» روز رانده شدن«افتد که اسرائیلیان آن را  می

  ها.ها و تخریب دومین معبد یهودي تسخیر اورشلیم توسط رومی

بنیان "را  هاي بنیادگراي اسالمی نام عملیات خودشان نیرو ،در برابر 

گذاردند که هردو بر گرفته از ایات قرآن  "عصف ماکول"و  "مرصوص

. براي جدال و قتال صدر اسالم است

"انٌ مّرْصوصبنیإِنَّ اللَّه یحبّ الَّذینَ یقَاتلُونَ فی سبِیله صفًّا کَأَنَّهم "

  )جنگند دوست دارد خداوند کسانی را که محکم و استوار در راه او می(

و جعلها "و یا سوره اصحاب فیل و ابرهه که به خانه کعبه حمله کرد 

که حمله کنندگان به خانه کعبه را از روي فیل ("کعصف ماکول

  .)کردند و به صورت پرکاه در می آوردندسرنگون می

ریاست سازمان  2011تا  2005ل دیسکین که از سال آقاي یووا

ي را به عهده داشت، در باره )شین بت(امنیت داخلی اسرائیل
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حتی در  "گوید:  فاشیستی اسرائیلی می - هاي مذهبی گونه گروه این

ها  تواند همانند فلسطینی نوع قتل هم فرق وجود دارد. مثالً آدم می

ها دفن ه قتل رسانده و زیر سنگکه سه نوجوان یهودي را با گلوله ب

 ،یا همانند قاتلین یهودي نوجوان فلسطینی دکردند، عمل بکن

ي او را با بنزین پر کرده و زنده زنده آتشش زدند، که ریه ،ابوخضیر

ي اشپیگل ي نامبرده با مجله(به نقل از مصاحبه "عمل کند.

)2014 -30(  

و اقشاري که خود  آید که امروزه زحمتکشان و کارگرانبه نظر می

اند که داري هستند به خوبی درك کرده تحت ستم نظام سرمایه

از همین رو  ،شود بنیاد گرایی در خاورمیانه چه جنایاتی را مرتکب می

توانند همانند گذشته  هاي سرمایه داري دیگر نمی است که حکومت

  بر مظلومیت یهودیان آواره تاکید کنند. 

ها هفتاد ساله که گویا  از و این درگیريهاي خانمان براند این جنگ

رسد که نداهاي مخالفت را در میان  اکنون به نظر می ،تمامی ندارد

هاي مستقل و مخالفان جنگ در سراسر جهان  بسیاري از نیرو

خاور برانگیخته است. در میان جریانات روشنفکري و چپ در خود ِ

اند، یر تضعیف شدهمیانه هر چند با تقویت بنیادگرایی در چند دهه اخ

اما نداهاي مثبت و گرایشات مترقی در حال رشد و شکوفایی است 

نون نیز نیروهاي کداري او در میان سایر مردم کشورهاي سرمایه

اند که براي مقابله با مترقی داراي نداهایی با پژواك بلندتر شده

هاي بهتري فراهم آورده  هاي مذهبی زمینه حکومتبنیادگرایی و

هاي  امروزه دیگر جریانات بنیادگرا در سراسر خاورمیانه نیرو  است.

هاي کشورهایی  اند و تنها به کمکایدئولوژیک خود را از دست داده

همانند عربستان و قطر و امثالهم وابسته هستند که آبشخور آنها هم 

هاي  ترین جناح هم از ارتجاعیآن ،داريهاي مسلط سرمایه قدرت

هاي  می هستند.  اکنون زمینه براي فعالیتمحافظه کار و نظا

دموکراتیک و چپ از هر زمان دیگر در چهار دهه گذشته فراهم تر 

ط حاضر نه تنها همدردي مردمی در کشورهاي یاست .در شرا

سراسر جهان براي یهودیان قتل عام شده جنگ جهانی دوم و جود 

اصب و بلکه امروزه مردم سراسر جهان اسرئیل را کشوري غ ،ندارد

  دانند. داراي رژیم آپاتاید می

جنبش بایکوت اسرائیل در سراسر جهان در حال رشد است. این 

هاي چپ و دموکراتیک و مبارزان  جنبش که به مدد مبارزات نیرو

فلسطینی در سراسر جهان گسترش یافته است، هواداران و حامیان 

  اسرائیل را به وحشت انداخته است. 

ها چپ  وحدت نیروبرون رفت از این وضعیت ،هراتر از همه  اما مهم

و کارگري در سطح منطقه خاورمیانه براي مقابله با تسلط نظام 

داري است که براي به غارت بردن منابع انرژي این منطقه سرمایه

کند.  هاي ارتجاعی حمایت می حساس از جهان هم چنان از نیرو

جاعی چه به صورت هاي ارت هیچ راه دیگري و جود ندارد. این نیرو

شکل و شمایل ها در بنیادگرایی و چه به صورت نئولیبرال

هاي تحمیلی همانند مصر و ترکیه و افغانستان و عراق  دموکراسی

برنامه دراز مدت آنها دو روي یک سکه هستند، يو...که هر دو

تا استثمار داري براي کنترل منطقه حیاتی است،نظام سرمایه

  ادامه داشته باشد. وحشیانه مردم منطقه

هاي دموکراتیک  حل نیروهاي انقالبی براي منطقه حکومت تنها راه 

هاي غربی  هاي تحمیلی قدرت مردمی است که با دموکراسی

تواند به  مغایرتی اساسی دارد. این امر براي فلسطین و اسرائیل می

صورت یک حکومت، یک دولت برخواسته از وحدت کارگران و 

و مسلمان و بدون در نظر گرفتن مذهب، در زحمتکشان یهودي 

داري باشد که از کشی سرمایه هاي طرفدار استثمار و بهره برابر نیرو

هاي ان در میان مردم زحمتکش اسرائیل و  هم اکنون زمینه

ها و کارگران و  هاي نهاد شود. حمایت فلسطینییان دیده می

  در کشورهاي غربی از آن اشکار است. ازحمتکشان حت

ضرورت همامنگی مبارزات کارگران براي سایر کشورهاي منطقه،و 

و زحمتکشان براي ایجاد جامعه اي آزاد و رها  از قیدو بندهاي نظام 

  داري است . رو به زوال سر مایه

هاي هفتاد قرن گذشته مرکز رشد نیرو منطقه خاورمیانه در دهه

لسطین و اي که تمام مبارزان فهاي چپ و انقالبی بود. به گونه

جایگزینی منطقه داراي فرهنگ پیشرو چپ و کارگري بودند.

گرا که در حقیقت سراب مبارزه مردم منطقه بود با نیروهاي بنیاد

ترفندهاي رنگارنگ نظام سرمایه داري جهانی صورت گرفت . این 

ترفندها بر بستر نقاط ضعف نیروها ي کارگري توانست  مبارزات 

هاي اخیر ها به قهقرا برگرداند . اما در سالمردم منطقه را براي سال

در وضعیت نیروهاي مبارز در فلسطین نیز تغییر کرده است. اکنون و

 30تنها  ننیروهاي بنیادگراي حماس و دیگرا ،هاي اخیراین جنگ

دادند در حالی که نیرو ها چپ و مترقی درصد مبارزان را تشکیل می

این امر  )3(ر اختیار داشتند.درصد فضاي مبارزه را د 70نزذیک به 

هاي فلسطینی آشکار است بر گروه ندر تغییر و تحوالت اخیر میا

دیگر  ،ي و نوار غزهرطبق توافقات سال گذشته میان کرانه باخت

این تغییر جدا از کرانه غربی نیست. یحماس و غزه به صورت بخش

حدود اگرایان را تهاي اسرائیل و بنیادو تحوالت در منطقه نقشه 

هر چند تا افشاي کامل این ترفندها هنوز  ،زیادي خنثی کرده است

اما افشاي قالبی بودن مبارزات اي را باید طی کرد.فاصله

بر اغاز شده است و ،بنیادگرایان براي مردم منطقه مدتی است

پیش نیروهاي مبارز کارگري و انقالبی است که در این امر با

به تدریج صف مبارزان انقالبی را از گرفتن مسیر صحیح مبارزه  

دا کنند امري که در کشورهایی همانند ترکیه صورت جبنیادگرایان 

گرفته  و تا حدودي افغانستان وعراق و سوریه نیز ابتداي این راه 

  دارند. رقرا
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مبارزان منطقه به طور قطع در این مسیر تنها نخواهند بود و

ان آنان را یاري خواهند نیروهاي کارگري و مبارز در سراسر جه

هاي کرد. هم چنان که در مبارزات اخیر مردم فلسطین کمک

المللی اعم از اعتراضات و تجمعات و بایکوت اسرائیل توسط بین

روشنفکران و حتی دانشمندان و دانشگاهیان مستقل ادامه داشته 

  است.

امروز دیگر مسلط شدن نیروهاي بنیادگرا در برخی کشورها و افول 

هاي شدید نیروهاي مردمی در این دگی مردم وهم چنین سرکوبزن

ی را در نزد مردم منطقه بیرنگ کرده است. از یگراحناي بنیادکشورها،

هاي بزرگ ه و پول قدرتحی جز با اسلیهمین رو است که دیگر بنیادگرا

  تواند عرض و اندامی داشته باشد.منطقه نمی

تر را روشندیم تا ابعاد آنرگمی اکنون بار دیگر به جنگ در غزه باز 

کنیم. جنگ در غزه به هیچ عنوان ابعاد یک جنگ کالسیک میان دو 

در این منطقه آب و برق به صورت منظم وجود ندارد. بر دولت را ندارد.

طبق آمارها این منطقه اساسا داراي یک اقتصاد مشخص نیست . 

ومتر مربع زندگی لکی400نفر در مساحتی کمتر از  ننزدیک به دو میلیو

هائی مانند ملل متحد یا فلسطینیان خارج کنند که اگر کمک سازمانمی

کامل  ي محاصرهنان را  درآباید از گرسنگی بمیرند. زیرا اسرئیل نباشد،

قرارداده است و کشور مصر نیز با اسرائیل در این زمینه هماهنگی 

ی ندارند. در نتیجه درصد از مردم غزه هیچ اشتغال 50کند. بیش از می

اي ندارند جز آنکه به یک اقتصاد زیر زمینی روي ساکنان غزه چاره

بیاورند وبا تمام توان ، با حفر تونل هاي زبر زمینی اوال قوت الیموت 

آورند به خرید دست میه ها بتهیه کنند ودر ثانی آنچه که از کمک

ترین ابتدایی ،خود و یا ساخت آنها اقدام کنند تا براي دفاع ازهاسالح

نتیجه البته که این مقاومت چندان هم بیول دفاعی را داشته باشندیوسا

صدو چهل ند حداقل یکا هطرف توانستنبود زیرا بر طبق آمار منابع بی

  سرباز مهاجم را از پاي در آورند ...

ترین نکته آن است که اسرائیل بود که این جنگ را آغاز  اولین و مهم

  ها. فلسطینی کرد و نه

شود فرق  ها نمایش داده می این خیلی با آن چه در بسیاري از رسانه

سرایی اسرائیل کامال نادرست است. دارد و در اینجا پذیرش داستان

هاي پرتاب شده از  کنند که اسرائیل هدف راکت ها ادعا می اسرائیلی

آن این حقیقت ندارد. واقعیت غزه بود و با حمله هوایی پاسخ داد.

ین بار آغاز کرد، مچندبراي است که اسرائیل حمله هوایی به غزه را 

ها  مردم را در غزه کشت، تالش کرد واکنشی را تحریک کند تا راکت

ها طوري بازتاب پیدا  و سپس، در رسانهبه سوي اسرائیل پرتاب شوند

  .کند که اسرائیل در حال دفاع از خود است
  

ه، ساحل غربی، اورشلیم شرقی و ها در غز این جنگ علیه فلسطینی

ها به طور کلی است. ذکر این نکته اهمیت زیادي دارد که  فلسطینی

 ها بینند غیرنظامی اکثر افرادي که از تجاوزهاي اسرائیل صدمه می

 30ها کودکان هستند. بیش از  ها و زخمی درصد کشته 31هستند. 

اي خانواده، اند. چون تمام اعضخط خورده فهرست مدنیخانواده از 

هاي ارشد، همه  ها، فرزند ها و مادر بزرگ شامل پدر، مادر، پدربزرگ

متالشی شده اند. این نوع از نابودي افراد، این سطح از حمله، چیزي 

جز یک قتل عام، یک نسل کشی نیست که از سوي اسرائیل عملی 

  شود. می

است، ها وادار کرده  اسرائیل صدهاهزار نفر را به خالی کردن خانه

اند. حدود هایشان کرده ها را با بمباران وادار به ترك منزل آن

ها ویران شد، هزارها نفر  یا بخشی از آنخانه به کلی و 13.000

ها، متعلقات یک عمر خود و یادگارهایشان را  همه چیز خود را، لباس

اند، از دست داده اند واکنون، صدها هزار نفر یک بار دیگر آواره شده

کنند. اگر جنگ  ها زندگی می اي در مدرسهبدون هیچ وسیلهبرخی 

هایشان باز گردند، چیزي جز  ها به خانه پایان پذیرد، زمانی که آن

.آوار نخواهند دید

ساعت کامال ویران شدند.  24هایی مانند شجاعیه در عرض  محله

کنون، ارتش اسرائیل ها مورد حمله قرار گرفتند. تا حتی بیمارستان

  ها و مراکز درمانی را ویران کرده است. ري از بیمارستانبسیا

فرسا است چون هزاران هزار نفر امروز در احساس بی پناهی طاقت

هاي خود ناتوانند.  غزه، هزارها مادر و پدر از حفاظت از فرزند

بسیاري شاهد کشته شدن کودکان خود بوده اند، بسیاري بریده 

  هاي اسرائیلی دیده اند.  ولهشدن سر فرزندان خود را در اثر گل

هاي  بیشرمانه ترین گفتار آن است که برخی از رهبران کشور

مانند انجال مرکل و باراك اوباما از حق  ،متروپل سرمایه داري

  گویند. سخن می ،اسرائیل براي دفاع از خود

ارتش اسرائیل که احتماال چهارمین ارتش پر قدرت جهان است، که 

هاي جمعیتی جهان،  ترین حوزه یکی از فشرده ها در به غیر نظامی

کیلو متر مربع 400از  تر کوچکمیلیون نفر در محلی  1.8که (

حمله  )نفر در هر مایل مربع 12.000کنند، یعنی تقریبا  زندگی می

درصد غزه را ناامن اعالم و با بمباران  44کند، چون اسرائیل  می

میلیون نفر با نیروي هوایی 1.8ها این پیام را دیکته کرد. این  خانه

اند، هاي بسیار قوي و توپخانه مورد حمله قرار گرفته قدرتمند، کشتی

در حالی که این افراد ابزارهاي بسیار ابتدایی براي دفاع از خود 

  دارند.

گیرد مساله محاصره  عنصري که تقریبا همیشه مورد غفلت قرار می

است و سبب غم غزه است. محاصره غزه هشت سال ادامه داشته 

انگیزترین بحران انسانی نه تنها در این منطقه بلکه احتماال در 



1393فلسطین مرداد ي نامه ویژه   کانون مدافعان حقوق کارگر،

  

١٠ي صفحه

میلیون نفر محاصره شده از  1.8سطح جهان شده است. ما در باره 

ها را کنترل  کنیم. اسرائیل تمام گذرگاه دریا، هوا و زمین صحبت می

 گیرها اجازهکند. ماهی کند، اسرائیل آسمان و دریا را کنترل می می

  گیري در عمق بیش از سه مایلی در داخل دریا را ندارند.ماهی

درصد آب غزه مناسب نوشیدن نیست چون یا شور است یا  90

نفر تمام ذخیره آب خود را به خاطر نابودي  300.000آلوده. بیش از 

اند و وقتی هاي اسرائیل از دست داده هاي آب در اثر پرتاب توپ لوله

کردند، مورد تیراندازي ارتش  ها تالش می کارگرها براي تعمیر آن

  اسرائیل قرار گرفتند. 

برق هم مشکل عظیمی در غزه است. بیشتر اوقات، اکثر مردم 

بیشتر از شش تا هشت ساعت در روز برق ندارند. امروز، بیش از 

یک سوم مردم اصال برق ندارند چون اسرائیل تنها کارخانه برق 

هاي  درصد جوان 90خاطر محاصره، غزه را بمباران کرده است. به 

تحصیل کرده بیکارند. به خاطر محاصره، سطح فقر در غزه بسیار 

شود این امر با قیمت گران کاالها که از اسرائیل آورده میباالست،

اي این چنینی به عنوان اقدامی تجاوزکارانه  توام است . محاصره

دارهاي مشود. خاطرنشان کردن آن واقعیت به سیاست تلقی می

، اسرائیل اظهار داشت که 1967جهان بسیار مهم است که در سال 

حق حمله به مصر، سوریه، اردن و مردم فلسطین و اشغال تمام 

هاي جوالن، و کل  ساخل غربی، اورشلیم شرقی، نوار غزه، بلندي

صحراي سینا را دارد چون ارتش مصر گذرگاه ایالت، بندر کوچکی 

مسدود کرد، اسرائیل هنوز دسترسی در بخش جنوب اسرائیل را 

ها این عمل را  کامل به دریاي مدیترانه را داشت، با این حال آن

ها حق انجام یکی از  اقدامی تجاوزکارانه تلقی کردند که به آن

داد. به این خاطر است که  هاي خاورمیانه را می بدترین جنگ

غزه  بس کافی نیست، بر چیدن محاصرهگویند آتشها می فلسطینی

  هم بسیار مهم است، چون خود محاصره اقدامی تجاوزکارانه است.

این، یک جنگ نیست، اقدامی تجاوزکارانه از سوي قدرت اشغال 

گري است که براي حل مشکل اشغال با افزایش اشغال تالش 

  کند. می

هم به ساحل غربی گسترش یافته است که اسرئیل اکنون کشتار باز

هاي سنگین پاسخ  آمیز را با گلولهي مسالمتها تیراندازي به اعتراض

 211آمیز در ساحل غربی، دهد. در جریان تظاهرات مسالمتمی

هاي جنگی تیر خوردند. در طی مسیر چهار  فلسطینی با گلوله

ساعته، شش نفر چشم خود را از دست دادند، شش نفر دیگر به 

د، شدت زخمی شدند و یک نفر جان خود را از دست داد. روز بع

فلسطینی را که به  9هاي واقعی،  ارتش اسرائیل، با استفاده از گلوله

صورت مسالمت آمیز در هبرون، نابلس، بتلهم و حنین تظاهرات 

  نفر زخمی شدند. این فهرست ادامه دارد.  60و کردند کشت می

عضو حماس و در غزه  ،شوند افرادي که در ساحل غربی کشته می

ها هیچ  کنند، آن ل راکت پرتاب نمیها به اسرائی نیستند. آن

ها مدام از سوي  اي براي دفاع از خود ندارند. با این حال آن اسلحه

شوند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل  ارتش اسرائیلی کشته می

جرات اعتراض به اسرائیل را ندارد ، حتی وقتی که مدرسه سازمان 

ه ارتش اسرائیل هامون مورد حمل ملل به عنوان پناهگاهی در بیت

نفر دیگر زخمی  200کودك کشته وزن و 16گیرد و  قرار می

  شوند. می

سرانجام، کسی باید یادآوري کند که این گونه خشونت وحشتناك 

سال گذشته به تکرار رخ داده است. ریشه مساله اشغال  67در طی 

ها و وادار  ها از سوي اسرائیل، ساختن شهرك هاي فلسطینی سرزمین

هاي خود است. این  دها هزار نفر به خروج از خانهکردن ص

سال دوام  67به مدت ترین اشغال در تاریخ مدرن است و طوالنی

آورده است. این اشغالی است که به یک سامانه آپارتاید و تبعیض 

تبدیل شده است. بدون حل این مشکل، بدون پایان دادن به اشغال 

ا زندگی عادي وجود نخواهد و سامانه آپارتاید، هیچ صلح و ثباتی ی

ها براي آزادي خود مبارزه میکنند، تنها به  داشت. وقتی فلسطینی

آینده خود آها مربوط نیست، بلکه به آینده اسرائیل هم مربوط است. 

ها مادامی که منطقه از بنیادگرایی رها نشود، چون اسرائیلی

سطینی به هاي فل محلهها و داري، از جان آزادنیستند. نظام سرمایه

کند، چنان که  هاي خود استفاده می عنوان منطقه آزمایش اسلحه

اسرائیل هم به توانند در سطح جهانی اسلحه بفروشند و امروز می

سومین صادر کننده بزرگ نظامی در جهان تبدیل شود. این امر باید 

  (مصطفی برغوثی) متوقف شود.

ت چیزي به جز میلیون جمعیت در حقیق 7اسرائیل کشوري با حدود 

یک پادگان نظامی براي حفظ منطقه نیست. این کشور با این 

هاي اخیر به آن جمعیت که بیشتر انها مهاجرانی هستند که در سال

اند اما از نظر تسلیحات نظامی با هیچ یک از کشور هاي مدهآکشور 

از یک میلیون نفر  از یهودیان در منطقه قابل مقایسه نیست بیش

ر پس از فرو پاشی بلوك شوروي به ان کشور مها جرت دو دهه اخی

  کردند. 

ست و یک یبا داشتن مساحت باما این کشور با این چنین جمعیتی و

زره پوش است. جالب است بدانیم که  6200ا داراي ،هزار کیلو متر

برابر  90میلیون جمعیت و با مساحتی نزدیک به  80ایران با 

ن کشور داراي ین اآست. عالوه بر زره پوش ا 500اسرائیل داراي ا

دویست کالهک اتمی است که تنها نیروي اتمی در منطقه است و 

به هیچ کشور دیگري در منطقه اجازه داشتن سالح اتمی را 

(چنانکه بمباران نیرو گاه اسیراك در عراق در زمان صدام  .دهدنمی

اتمی سوریه در چند سال پیش در همین رابطه بود ) زحسین ومرک

)4 (  
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با همه این احوال شاهد ان هستیم که اسرائیل دیگر از نظر مردم 

دنیا و مردم منطقه مشروعیتی ندارد و دیر یا زود خواهد فهمید که 

تواند امنیت را براي آن دولت به هاي کشتار جمعی نمیتنها سالح

هاي آتی داري از بحرانورد هم چنان که کل نظام سرمایهآارمغان 

داري حامی او به ت. اسرائیل نیز با نظام سرمایهدر وحشت اس

دان تاریخ سپر ده خواهد شد. ولی چه بسا با این و ضعیت زباله

داري مجبور شود براي بیرون بردن خود از زیر موجود نظام سرمایه

خود را قربانی کند. این امر بستگی  ،ضرب اعتراضات فرزند دردانه

وهاي کارگري و انقالبی در وحدت نیربه مبارزات مردم منطقه و

تواند قابل نون میکن هم اآرو دارد که افق روشن یشپهاي سال

  مشاهده باشد .
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ترین  مقاله مایر شالو یکی از شناخته/ مقاله مصطفی بر غو ثی نویسنده فلسطینی

نویسد. شالو که  وت آهارونوت میهاي اسرائیلی که براي روزنامه ي یدی نویسندگان و ژورنالیست

مادر«رماندراست،شدهزادهاسرائیلشمالدر-اسرائیلدولتتاسیسسال–1948در سال 

در اسرائیل  اشخانوادهزندگیيبارهدر»آمریکائیشبرقیجاروومنبزرگ

  www.akhbar-rooz.com.نویسد می

1-http://iichs.org/index.asp?id=871&doc_cat=1  

توانید به مقاله تحقیقی کانون مدافعان حقوق کارکر در باره جنبش  در این مورد می - 2

  زحمتکشان فلسطین مراجعه کنید

http://pflp.ps/english/2014/08/03/pflp-we-will-not-
raise-the-white-flag-in-the-face-of-massacres/

http://homayun.org/?p=44185  

نگاه کنید به اطالعیه جبهه خلق براي آزادي فلسطین: پرچم سفیدبلند نخواهیم  - 3

  کرد

  )5/7/91انتخابروزنامه–(منابع نشریه المانی فوکوس - 4



1393فلسطین مرداد ي نامه ویژه   کانون مدافعان حقوق کارگر،

  

١٢ي صفحه

  

اطالعیه جبهه خلق در منطقه غزه

  …پرچم سفید بلند نخواهیم کرد

راههايمشعل،غزهورفحشهردرشدهریختههايخونو

.بودهندخواماآزادي

جبهه خلق براي آزادي فلسطین با کمال افتخار و سرور خبر قهرمانانه و 

رساند ، این عمل مسرت بخش عظیمی را به اطالع همگان می

العاده در شرق شهر رفح انجام گرفت که موجب کشته شدن تعداد خارق

زیادي از سربازان صهیونیست و به اسارت در آمدن یک افسر گردید، 

ها در منطقه هاي مستمر صهیونیستکند که جنایتتاکید میجبهه خلق 

ها نفر که در شهر رفح شهید شدند، آخرین آن قتل عام دهغزه و

مثابه ه هاي ریخته شده ملت ما، بشان هدر نخواهد رفت، بلکه خونخون

اي خواهند بود که راه آزادي را براي ما هاي فروزان و جاودانهمشعل

.داشتروشن نگاه خواهند 

جبهه خلق روشن نمود که دشمن جنایتکار و صهیونیستی، از قبل خود را 

دفاع شهر رفح آماده کرده، در حقیقت به جنگی براي کشتار مردم بی

حد و مرز و وحشیانه علیه ملت بزرگ فلسطین دست یازید، جنگی که بی

ها، از گونه جنایات صهیونیستهیچ دلیلی برایش وجود نداشت، این

توان اي اشغال سرزمین فلسطین ادامه داشته است، تنها فرقی که میابتد

ها قائل شد، همانا براي این مرحله از جنگ بربرمنشانه صهیونیست

شکست تلخ آنها در برابر ضربه هاي کوبنده مقاومت است، دست یازیدن 

دفاع، زنان، سالمندان و کودکان دلیل دشمن به قتل عام شهروندان بی

درماندگی و سر در گمی پی در پی آنان است، از طرفی جبهه آشکاري بر 

تاکید دارد که عمل قهرمانانه به اسارت گرفتن افسر صهیونیست در قبل 

باما در صحبتی اظهار وا(از زمان شروع آتش بس انجام گرفته است 

داشت که اسارت افسر اسرائیلی در زمان اجراي آتش بس بوده لذا 

را آزاد کند، توضیح جبهه خلق در مورد اسیر به مقاومت باید افسر اسیر 

).این دلیل است

هاي مختلف جبهه خلق ، همچنین اعتماد و اعتقاد خود را به گروه

رزمند و دستاوردهاي آنها ابراز داشته و نظامی مقاومت که در غزه می

تاکید کرد که تهدید اشغالگران مبنی بر اشغال شهر رفح، کوشش 

هاي مفتضحانه خود، در مقابله با راي توجیه شکستاي است بنومیدانه

هاي نیروهاي مقاومت، جبهه روي این ها و فداکاريعظمت قهرمانی

موضوع تاکید کرد که مقاومت آماده است تا در صورت اقدام اشغالگران 

براي تسلط بر شهر رفح، با تمام امکانات خود به مقابله برخاسته، نه 

ه خواهد داد که شوکت و هیبت مقاومت تسلیم خواهد شد و نه اجاز

خدشه دار شده و نه پرچم سفید را باال خواهد برد و تصمیم قاطع دارد 

در آید و ما به وارد آوردن ضربه و ه که از این نبرد پیروز و سربلند ب

.شکست بر هیبت سرباز صهیونستی شکست ناپذیر، ادامه خواهیم داد

ود که دولت اسرائیل به ارتش لقبی ب” ارتش شکست ناپذیر“اصطالح (

روزه حزب اهللا و اسرائیل، دندانهاي نیش  33خود داده بود، اما در جنگ 

.)و پیش این سگ هار کشیده شد

غرب رود اردن مجددا ابراز داشته و از  اهالی جبهه خلق دعوت خود را از

هاي خود را در مناطق مختلف، با اشغالگران آنان خواست که در گیري

تی گسترش داده و از ملت فلسطین که در سراسر دنیا صهیونیس

هاي عرب و همه آزادیخواهان جهان خواست اند و همچنین ملتپراکنده

که به ضرورت و اهمیت کمک به مقاومت فلسطین در لحظه فعلی پی 

هاي دشمن صهیونیستی را برده، به خیابان ها سرریز شوند و سفارتخانه

.ن اسرائیل گردندمحاصره و خواستار طرد سفیرا

جبهه خلق همچنین از رهبري فلسطین خواست که به فوریت و بدون 

را امضا و براي محاکمه سران ” اتفاقیه رم“اي اوردن هر عذر و بهانه

رژیم اشغالگر، نسبت به جنایاتی که نسبت به ملت فلسطین در غزه 

ه تاکید المللی اقدام نماید، جبهشوند، در دادگاه جنایات بینمرتکب می

اي براي تاخیر در نمود که با وجود وضعیت موجود، هیچگونه عذر و بهانه

این موضوع وجود ندارد و عدم اقدام به این وسیله قانونی به این معنا 

ها اشد که این رهبري همدست و شریک در تجاوزات صهیونیستب می

.است

رفح تا  جبهه خلق، به مقاومت و پایداري فرزندان ملت فلسطین از شهر

ی که مورد تعرض یک جنگ وحشیانه قرار یبیت حاتون، و همه آنها

دارند، درود فرستاد و از آنان خواست که بر مقاومت، صبر و پایداري خود 

  .طور حتم فرا خواهد رسیده افزوده و اینکه پیروزي ب
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  آرزوي یک دولت واحد براي طبقه کارگر فلسطین و اسرائیل

  

  روان شهناز نیکو

  کودکانه،هايجیغازشدپنهانتوان مین

  خمپاره،ازنوزاداني شدهپارهپارهاندام

  آجر؛ازشکستهکوچکهايتن

  آشوب می گیرم از تماشاي این همه،

  شرمسار از انسان بودن و یهودي بودن هر دو؛

  هویتووفامیاندرونیکشمکشازعذابدر

  دارموامخودبودنانسانهبراخودموجودیتنخستمنهمهاینبا

  .امو سپس به قبیله

  .کنمشیوننیست،منآنِازکهخونیبرباید

  )مجید نفیسی ترجمه /درِنستاین(

اي  زحمتکشان فلسطین به مرحله ي شصت و هفت سال اشغال و مبارزه

کننده رسیده است. نه دیگر سرکوبگران توانایی مرعوب کردن تعیین

شدگان خیال تسلیم. اسرائیل براي فرار از توافق صلح دارند و نه سرکوب

ساختگیهاي درگیريباگرفت میصورت2014که باید در اوریل

گ جنیکدرهمیشهخواهد اسرائیل می. روددربهآنبارزیرازخواست

دهندگان امریکا و اروپا استفاده کند  دائمی باشد تا بتواند از غنایم مالیات

ي ناتن درال از مسوولین ارشد نهاد  ها دالر است. مقاله نکه بالغ بر بیلیو

جوالي  17المللی که در روزنامه نیویرك تایمز در تاریخ  بحران بین

گویاي  "چطور غرب گزینه جنگ در غزه را برگزید"با عنوان  2014

  )1واقعیتی انکار ناپذیر است.(

عمال خشونت از زمان اشغال فلسطین تا به امروز بیش از هزاران مورد ا

مستقیم و غیرمستقیم از طرف اسرائیل به مردم غزه ثبت شده است، 

هاي پناهندگان فلسطینی در  کشتارهاي صبرا و شتیال، حمله به کمپ

ي  هاي کرانه کشورهاي منطقه، ترور رهبران فلسطینی، قتل در خیابان

ه غربی و غزه، از ربودن فعالین اجتماعی و رفتارهاي تحقیرآمیز در جامع

  و شلیک در هر زمان و به هر کس در مناطق ایست بازرسی.

مورد جنایاتی که در  454ي گزارش گلدستون (تحقیقی در  تنها با مطالعه

اسرائیل به غزه رخ داده و سازمان ملل نیز آن  2009ي سال  طی حمله

را جنایت جنگی اعالم کرد) و همین طور نگاهی به کتاب رئیس جمهور 

به  2006، (که در سال "صلح نه آپارتاید"ی کارتر، سابق امریکا جیم

توان تا حد بسیار کمی به عمق فاجعه پی برد.  چاپ رسیده است) می

المللی  هاي بین ها در راهروهاي دادگاه مردم فلسطین در تمامی این سال

اند این  اند و تا به امروز یک بار هم نتوانسته علیه جنایات اسیر بوده

) خاورمیانهبرنظارت(مانیتورایستمیدلمه بکشانند.جنایات را به محک

کهآوردعملبهتحقیقی2013سالدراست،المللی بیننهاديکه

ک کودك یبار،یکروزسههرگذشته،سالسیزدهدرداد مینشان

  )2فلسطینی توسط نیروهاي اسرائیل کشته شده است.(

ر شناخت. اسرائیل فلسطینی که مستعمره اسرائیل است را باید بهت

کشوري است که حتی مناطق اردن، سوریه و لبنان را هم در اشغال دارد. 

اسرائیل همیشه از این ترفند استفاده کرده که فلسطینیان ما را به 

که این اسرائیل است که فلسطینیان را به  شناسند در صورتی رسمیت نمی

ت زندگی هاي از تفاو شناسد. فقط کافی است که گوشه رسمیت نمی

اسرائیلیان در سرزمین فلسطین را بررسی کرد. نزدیک به پانصد هزار 

ي غیر قانونی براي یهودیان در مناطق فلسطینی ساخته شده است.  خانه

در صورتی که فلسطینیان حتی براي ساختن خانه در فلسطین هم باید از 

ا ه درصد درخواست 40اسرئیل اجازه بگیرند که در کرانه باختري فقط 

شود. بسیاري از یهودیان که در این خانه ها زندگی  مورد قبول واقع می

پردازند و هیچگاه پلیس اسرائیل  کنند به اذیت و آزار فلسطینیان می می

خانه  14.000پذیرد. حتی در زمان مذاکرات هم  شکایت آنها را نمی

حقاسرائیلاجازهبدونفلسطینیانتوسط اسرائیل ساخته شده است. 

برايآب. داردوجودبازرسیایست542بهنزدیک. ندارندسفر

بندي جیرهنیزبرقباختريکرانهوغزهدرواستبندي جیرهفلسطینیان

  )3. (هستبرقساعتهشتروزيفقطغزهدرواست

 1963هاي هالیودي، فرار بزرگ استیو مک کیون در  اگر روزگاري فیلم

، فرار و رهاییخواست نشان دهد که میهاي نازي براي فرار از اسارتگاه

بخشی از مبارزه در زمان جنگ است، امروزه وضعیت مردم فلسطین 

ها امري ضروري براي ادامه زندگی در غزه است. در  براي حفر تونل

توانند  جایی که مردم فلسطین از چهار طرف محاصره هستند و نمی

جز زدن تونل براي ترین وسایل زندگی را  تهیه  کنند، راهی  ابتدایی

  ادامه زندگی ندارند.

شود  صرف کارهاي نظامی می ها امروز استفاده از این تبلیغ که تونل

قدر مسخره است که هیاهوي تبلیغاتی براي ارسال تجهیزات به  همان

  آن منطقه توسط حکومت ایران.
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درانجام شده هاي نظامی  فعالیتآید منسوب کردن تمام می به نظر

اي این مساله هدف خاصی را و تبلیغ وسیع رسانه به حماس منطقه تنها

چپ حتا به عنوان دشمن هم نباید مطرح کند: این که می دنبال

ي آزادیبخش آنان شود، نباید نقش فعال مردم و مبارزه

هاي نظامی در فعالیتدرصد  32بر اساس آمارهاي موجود دیده شود.

درصد به فتح و بقیه نیز  27مربوط به حماس است،علیه اسرائیل منطقه

و  باشدمی هاي چپ آن پی اف ال پی (گروه جرج حبش) و دیگر گروهاز

ها به هیچ وجه سازماندهی از باال نبوده و بسیاري  این فعالیتبسیاري از 

. اصل مبارزه اقدامات جداگانه و حتا شاید فردي باشداز این تحرکات، 

شود حق دفاع از خود  ا حمله مینشان داده که در صورتی که به خانه شم

اش  را دارید. شرایط مردم فلسطین مانند کسی است که راهزنان به خانه

اند. شاید بتوان گفت  ي او را در زیر زمین حبس کرده اند و خانواده ریخته

بوجود آمدن حماس از دیدگاه رهبران اسرائیل عالمت مثبتی بود براي 

دامن زدن به اختالفات طینیان و فلسبه درون ها  کشاندن این درگیري

براي به هدر بردن انرژي آنها و فراموش کردن اشغالگر، ولی پایین 

نشان از عدم شناخت شرایط تاریخی و  حدتا این  سطح تحلیلآوردن 

  سیاسی منطقه است.

نشان داد که  1996و امضاي قرارداد در  1987آغار مذاکرات اسلو در 

دیگر به عنوان یک ابزار واحد  قبول  مردم فلسطین عملیات نظامی را

گیرند  که در این پروسه بوجود  ندارند و ابزارهاي دیگري را به کار می

که یکی از این  "تحریم، عدم سرمایه گذاري و بایکوت"آمده اند مانند 

ابزارهاست و مشکالت اساسی براي دولت امریکا و اسرائیل بوجود آورده 

  است.

اید در آینده نه چندان دور، گریبان امریکا را چرا که تحریم اسرائیل ش

در این است که مردم از اسرائیل تفاوت حمایت اروپا و امریکا .هم بگیرد

هایشان را قبول  اروپا در چند هفته گذشته نشان دادند که سیاست دولت

هاي امریکا با یک نظرسنجی از مردم فهمیدند که  ندارند ولی رسانه

دوم آگوست اکونومیست این زنگ خطر را به  وضعیت خراب است. مقاله

هفت میلیون یهودي در صدا در آورد و نشان داد که نسل جوان و جدید

آمریکا در سیاست در کنارجوانان فلسطینی امریکا هستند.  آنان به 

اعتقاد دارند و شاید در آینده نتوان روي آنها حساب  "یک دولت"ي   ایده

ی احزاب دمکرات و جمهوریخواه را کرد که مخارج کمپین انتخابات

هاي امریکا دست  تواند به راحتی در رسانه بپردازند. اسرائیل دیگر نمی

اول را داشته باشد. بسیاري از یهودیان نسل جدید با پرداخت تبلیغات بر 

  )4دهند.( روي بنرهاي شهرهاي مانند بوستون اعتراض خود را نشان می

شش فلسطین، شرایط زحمتکشان بسیار از زمان انتخابات سال دو هزارو

گذاري و بایکوت دیگر حتی  تغییر کرده و مبارزات تحریم، عدم سرمایه

  تاثیر خودش را در امریکا هم به جا گذاشته است. 

ترین فیزیکدان جهان، رسما دعوت رییس  استیون هاوگینگ، برجسته

ا جمهور اسراییل را براي شرکت در کنفراسی در اسراییل رد وآن ر

. نموداعالمفلسطینیدانشگاهیانباهمبستگیرادلیلشوکردبایکوت

عدالت براي فلسطین توسط یکی از نبه رسمیت شناخته شد

کمپین تحریم، عدم ، سبب تقویت جهان انترین دانشمند معروف

رود تا می شده و این کمپین) BDS{)5{گذاري و بایکوت سرمایه

  شود.فلسطینی بستر اصلی مبارزات روشنفکران 

ي  ي سیاسی مردم کشورهاي منطقه به خوبی نشان دهنده بررسی مبارزه

این ادعاست  که  هیچ قدرتی به طور واقعی حامی مردم فلسطین نبوده 

.  در نتیجه مردم منطقه به بوده اندبه فکر منافع خود در اصل و در واقع

ن را باید خود بر اند که حمایت از مبارزات مردم فلسطیامر اگاه شدهاین 

ي زمینی، هوایی و دریایی به  دوش بکشند. اکنون نیز یک ماه از حمله

سازمانهیچوامنیت، شورايگذرد پناه فلسطین می دفاع و بی مردم بی

گویا همه  .خیزد دفاع بر نمی به حمایت این مردم بی عمالحقوق بشري 

اي براي مردم چارهاما امروز دیگر فشار  .منتظر نابودي این مردم هستند

نگذاشته جز این که از حد اعتراض فراتر بروند. امروز اعتراضات خود 

مردم فلسطین و اسرائیل که به زخمی شدن صدها نفر و دستگیري 

هزاران نفر در اسرائیل انجامیده، جاي طفره رفتن را از نهادهاي بین 

  المللی گرفته است.

اعتراضات مردم اسرائیل علیه هاي منتشر شده از  تنها مروري بر گزارش

توان فهمید که مردم اسرئیل بیشترین ترس را از آینده  کشی میاین نسل

  )6دارند.(

هر روز مردم سراسر جهان به اشکال مختلف، مخالفت خود را با این قتل 

فعالین سیاسی و اجتماعی، زنند. نویسندگان ، هنرمندان، و عام  فریاد می

ها و تشکل هاي کارگري پیشرو  از اتحادیه هاي ضد جنگ و بخشی گروه

هاي کمک  ، سازمانکنند که تا حدودي مستقل از دولت ها عمل می

  رسان  و ...

خواهان به رسمیت شناخته شدن جهان در این شرایط حساس، مردم 

حقوق و موجودیت مردم فلسطین هستند و مردم اسراییل نیز همانند 

اي خود، کشور و مردم فلسطین مردم فلسطین خواهان صلح و آرامش بر

دانند اتحادیه اروپا براي فروش سالح هاي هستند. مردم دنیا خوب می

رسد درك متقابل مردم از یکدیگر، خود به بازار نیاز دارد. به نظر می

نیازمند دولتی سکوالر است که از منافع مردم در هر دو کشور حمایت 

توان  ود . با اطمینان میریزي بیشتر گرفته شکند و جلوي جنگ و خون

گفت نه دولت اسراییل و نه دولت و نیروهاي حاکم بر فلسطین جز به 

اندیشند و از تشکیل چنین دولتی که حاصل تفاهم مردم  منافع خود نمی

باشد، جلوگیري خواهند کرد. کشورهاي فروشنده سالح نیز دو کشور
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فت خواهند کرد. اما بینند، با این امر مخال چون منافع خود را در خطر می

هرزحمتکشمردممنافعحامیکهغیردینییک دولت فقط 

بهمردمبرايرارهاییوصلحتوانندمی باشد،کشوردو

. اندیشه ایجاد یک دولت که حاصل انتخاب مردم دو آوردارمغان

تحت  ،ملت اسراییل وجودکشور است، را باید به شعار اصلی تبدیل کرد. 

که از شکل گیري کشور اسرائیل سال  67اییل بعد از حاکمیت دولت اسر

اما توان آن را نادیده گرفت که نمیبدیهی است واقعی و امري گذرد، می

به بلکه  ،این به معناي تایید و پذیرش حکومت نژادپرست اسراییل نیست

توان نادیده گرفت و الزم است  وجود مردم را نمیاین مفهوم است که 

براي منافع مشترك با دشمن طین اسرائیل وفلسمردم 

و در این میان حمایت و همسبستگی کارگران  .مشترك مبارزه کنند

تواند بسیار مهم و سراسر جهان با کارگران و زحمتکشان فلسطین می

  تاثیرگذار باشد.

توان با هاي مردم سراسر جهان میبا نگاهی اجمالی به تظاهرات و بیانیه

دانند که جنگ د مشترك دارند و خوب میصراحت ادعا کرد که مردم در

مراه با اعتراضات  در سراسر ه براي مردم حاصلی جز نابودي ندارد.

هاي کارگري نیز به حمایت از مردم فلسطین در سراسر اتحادیهجهان،

  اند. جهان اعالم موضع کرده

) ضمن 7(( ITUc)المللی کارگران جهانکنفدراسیون اتحادیه بین

ه اسراییل مناطق مسکونی و غیرنظامیان و زیرساخت هاي بیان این ک

کند و این جنگ علیه مردم  غیرنظامی را بمباران و موشک باران می

فلسطین است، از شوراي امنیت سازمان ملل درخواست آتش بس فوري 

  کند. می

وآوري جمعهاي آنها در حال  در این بیانیه نوشته شده کارگران و خانواده

خواستاروهستندوعامقتلاینعلیهجهانیاعتراضدايصبهپیوستن

نفرمیلیون1.9محاصرهبهدادنپایانوبسآتشفوري،مذاکره

باهمچنینما":آمدهبیانیهایندر. باشند میزندانی غزهساکنان

هاي انسان دوستانه ضروري و مورد  رائه کمکابرايالمللی بیني جامعه

هاي پزشکی و ژنراتور تماس  غذا، آب، کمک نیاز به غزه، از جمله

گرفتیم. با این حال، تنها راه موجود براي صلح پایدار و براي پایان دادن 

هاي فلسطینی درك متقابل میان مردم  به اشغال و محاصره سرزمین

  "اسرائیل و فلسطین است.

درنگ و مذاکره بیخواهد براي کمک  ها میآي تی یو سی از تمام دولت

کند حمله به غیرنظامیان  بس اقدام نمایند و اعالم میآتش براي

"نویسد که در بخشی از این بیانیه میواستالمللی بینقوانینخالف

کنیم و ما از سازمان ملل براي داشتن مسئولیت و عدالت حمایت می

خواستار ممنوعیت فوري نقل و انتقال سالح به طور مستقیم یا غیر 

  "هستیم. مستقیم به منطقه

خود  ي ) در بیانیهETUC)8هاي کارگري اروپا کنفدراسیون اتحادیه

کند  ضمن محکوم کردن کشتار غیرنظامیان در غزه، اعالم می

بس فوري در  کنفدراسیون اتحادیه هاي کارگري اروپا، امروز براي آتش

غزه و اسرائیل، خروج نیروهاي اسرائیلی از غزه و یک شروع جدید براي 

  دهد. همچنین دبیرکل این اتحادیه گفت:  ات صلح فراخوان میمذاکر

اما جامعه بین المللی  باید ". "رسدمی پایان به نظر مارپیچ خشونت بی"

براي پایان دادن به خشونت و تالش جدي براي پیدا کردن یک راه حل 

تحریک حماس و  "گوید: وي می "آمیز تاکید کند. سیاسی مسالمت

ي زمینی، دریایی و هوایی ارتش  ي اسراییل، حملهپرتاب موشک به سو

کند. تعداد  دفاعی اسراییل به سوي مردم غیرنظامی غزه را توجیه نمی

هایشان را از دست شدگان غزه رو به افزایش است ومردم خانه کشته

اند، دسترسی به آب و برق براي ساکنان غزه صفر است و راهی  داده

  "براي فرار ندارند.

شعارها و اقدامات ضد یهودي در برخی از نقاط اروپا انتقاد  همچنین از

کسانی که خواهان صلح عادالنه در شرق هستند، باید "گوید: کرده و می

تواند با  آمیز نمیبا تبعیض و نژادپرستی مخالف باشند. یک راه حل صلح

مذاکراتکهشدهاضافهدر این بیانیه "نفرت به ارمغان آورده شود.

سازي اسرائیل در  همراه با متوقف کردن شهركدبایصلح

  کرانه باختري باشد.

اي بسیار بیانیه) COSATUکنفدراسیون کارگران افریقاي جنوبی (

حمله اسراییل به فلسطین مترقیانه در محکومیت اسراییل منتشر کرده و

آپارتاید را درهر جا که اتفاق افتد، جنایت علیه داند و  را آپارتاید می

اگر آپارتاید ما را خشمگین نکند، "نویسد: داند و می ت میبشری

"انسانیت ِما زیر سوال است و اخالق ما توخالی است.

دفاع غزه را چگونه باید  حمله هوایی به مردم بی 60پرسد:  همچنین می

  توجیح کرد؟ 

ي خود را از  در بخشی از این بیانیه حمایت همه جانبه

که در سال }nal Congress(ANC)African Natio{بیانیه

در حمایت از مردم فلسطین منتشر و خواهان تحریم اسراییل شده  2012

کند و خواهان تحریم اسراییل براي جلوگیري از  بود، مجددا اعالم می

جنگ و خونریزي علیه مردم فلسطین است و در بخش 

اسرائیل تنها به این دلیل قادر به ":نویسد میدیگرچنین
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مجوز ایاالت رحمانه است کهن همه جنایات بیارتکاب ای

  "را دارد. متحده، اتحادیه اروپا و متحدانش

) نیز با بیانیه آي IUFمواد غذایی (کارگران بخش کنفدراسیون جهانی 

تی یو سی اعالم همبستگی کرده و از شوراي امنیت سازمان ملل 

سال و اربس فوري براي جلوگیري از جنگ و خونریزي  درخواست آتش

کند باید فشارهاي هاي فوري بشردوستانه به غزه شده و اعالم می کمک

غربیکرانهاشغالبهدادنپایانبراياي به اسرائیل المللی تازه بین

مرزهايو1967قطعنامهبهاحترامبرايحلی راهوگیردصورت

  براي دو کشوراسرائیل و فلسطین پیدا کرد. عیین شده در آنت

 all Industri global(شیمیونفتکارگرانجهانییونکنفدراس

union (  المللی { کنفدراسیون حمل ونقل بینوITF) {9نیز (

زنان و کودکان فلسطینی خواستار پایان دادن به کشتار و قتل عام 

توسط اسراییل شده و از شوراي امنیت سازمان ملل درخواست کردند تا 

ي را بگیرد و براي مردم صلح و امنیت را فورا جلوي بمباران و خونریز

هاي  بس فوري و کمکخواستار آتشاین دو اتحادیه در بیانیه حاکم کند. 

المللی به اسرائیل براي  ینبهاي جدید  فوري بشردوستانه به غزه با فشار

پایان دادن به اشغال کرانه غربی و پیدا کردن یک راه حل و احترام به 

فلسطین بین دو کشور اسرائیل و 1967ل مرزهاي تعیین شده درسا

کنفدراسیونبراي رسیدن به صلح پایدار شده است. در پایان بیانیه 

ما شانه به شانه با خواهران "چنین آمده:  شیمیونفتکارگرانجهانی

هاي کارگري، براي جایگزین کردن صلح به جاي و برادران اتحادیه

  ".ایم ، ایستادهکخشونت، خون و اش

در غزه، زیرساخت هاي غیرنظامی حیاتی مانند "بق گزارش اکسفام بر ط

سیستم هاي آب، فاضالب و خدمات بهداشتی و درمانی به شدت آسیب 

ها هزار نفر از شهروندان اسرائیلی توسط افزایش  زندگی دهدیده است.

پذیر و  هاي ضربه حمالت راکتی از غزه تحت تاثیر قرار گرفته، ساختمان

المللی الزم است براي  جامعه بینشوند.  انات دیگر بسته میمدارس و امک

ها  ها و اسرائیلی رسیدن به یک صلح پایدار وعادالنه براي تمام فلسطینی

اسرائیل باید دولت کوشش کند تا امنیت و توسعه به ارمغان بیاورد. 

محاصره غزه را به پایان برساند، محاصره اي که در واقع مجازات کل 

نظامی این منطقه است. درحال حاضرهفت سال است که جمعیت غیر 

بهاستکردهویرانراغزهاقتصاداین محاصره غزه در محاصره است. 

بهقادراماکنند،تركراغزهخواهند میافرادازبسیاري  کهطوري

ودرمانوبهداشتمانندضروريخدماتازبسیاري. نیستندغزهترك

با  م محدود شده و ارتباط فلسطینی هاپرورش، براي مرد وآموزش

درصد از مردم در غزه بیکارند 40یکدیگر قطع شده است. بیش از

درصد از  80درصد از جوانان در حال حاضر بیکارند) و  50(نزدیک به 

کنند. بسیاري از صنایع کلیدي  هاي بین المللی را دریافت می مردم کمک

ن ورود مواد ضروري به مانند صنعت ساخت و ساز، به علت عدم امکا

درصد از محصوالت  3ازکمترغزه نابود شده است. درحال حاضر

کشاورزي و کاالهاي دیگر نسبت به سطح قبل ازمحاصره ، به کرانه 

شود و صادرات به اسرائیل به طور کامل ممنوع است.  غربی صادر می

ه هاي زیرزمینی ب تونلبهمتکیکاالجابجاییبرايمردم محاصره شده 

 2013ها توسط دولت مصر در میانه سال  مصر بودند و بسته شدن تونل

به شدت وضعیت انسانی در غزه را بدتر کرد. کمبود سوخت، قطع برق 

مدارسها، بیمارستانبودندایر–ساعت در شبانه و روز  16- 12روزانه 

  ي شبکه. استزیاديتالشنیازمندکوچککارهايوکسبو

  "م هاي فاضالب اغلب از بین رفته است.رسانی و سیست آب

این گونه شروع ) 01(معلمانالمللی بینقطعنامه کنفدراسیون 

هدف قرار دادن مدارس تحت عنوان استفاده از موسسات "شود:می

  "آموزش به عنوان پوششی براي اقدامات نظامی، غیراخالقی است.

منتشر شد، تر پیشالمللی معلمان که  بینکنفدراسیونژانویه 6در بیانیه 

تاسف شده و توقف فوري تمام از بمباران مداوم در هر دو حوزه اظهار 

آموزند که  تاریخ به ما می"آمیز خواسته شده است: اقدامات خشونت

ایجاد یک محیط صلح آمیز در جامعه  کند. خشونت، خشونت تولید می

بهتواند می فلسطین و اسراییل از طریق ادامه خصومت و پرخاشگري

  ".بیایدوجود

درکه) سییوتیآي(يبیانیهازنیزمعلمانالمللیبینکنفدراسیون

عضوهايسازمانوکردهحمایتشدهفوريبسآتشدرخواستآن

EIکندبراي کمک هاي بشردوستانه براي مردم غزه تشویق میرا:  

 اسراییل کشوري که با اشغال و حمایت کشور انگلیس و امریکا بوجود"

درصد  3/75میلیون جمعیت دارد که  8در حال حاضر بیش از آمده و

اساس شواهد، مردم با یکدیگر باشند و برمی درصد عرب 7/20یهودي و

دولت اسراییل هر چند  کننداما زندگی میمشکل ندارند و در کنار هم 

دفاع فلسطین  بار به دالیل واهی دست به کشتار مردم بی وقت یک

اي ندارد. اکنون نگ دولت اسراییل جز درد و رنج نتیجهزند و این ج می

هاي پیشرفته اقدام به قتل وعام مردم بی  نیز براي چندمین بار با سالح

راند. اکنون در سراسر دنیا  شان می سرزمیندفاع کرده و آنان را از خانه و

و دردشان کرده مردم در کنار مردم فلسطین ایستاده و با آنان همدردي 

  "زنند. ها و میادین فریاد می خیابان را در

نشینی  شاید اسرائیل با فشار جهانی و استقامت فلسطینیان مقداري عقب

کند و حاضر شود نیروهاي خود را از منطقه خارج کند. دلیل این امر را 

  ) بهتر دید:11توان در مقاله اکونومیست ( می
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دولت  "ها ارشنویسد: بر اساس گز نشریه اکونومیست در دوم آگوست می

هاي  تظاهراتاسراییل مشروعیت خود را در نظر مردم دنیا از دست داده، 

شروع شده و ورشو، که بیشترین حامیان یهودیان را دارد ضد اسرائیل از 

درصد  95رشد کرده است.  "اسرائیل دولت تروریستی است"شعار 

کشتار ها  شعارهاي تظاهرات ربطی به یهودیت ندارد و بسیاري از رسانه

دهند. نشریه اکونومیست همچنین  کودکان و زنان را در غزه نشان می

اسرائیل دیگر محبوبیتی در جهان ندارد و جایگاهش در نظر "نویسد: می

مردم دنیا منفی چهل درصد است. اگر زمانی بسیاري از جوانان یهودي 

هاي کپوتز را داشتند، اما  کمپ آرزوي سفر بهبراي گذراندن تابستان 

امروزه فقط یهودیان فقیر اروپایی آرزوي گذراندن تعطیالت خود را در 

دانند که  این کمپ ها دارند. بسیاري از یهودیان اروپایی دیگر نیز می

. نهادهاي حساب کننداروپادرتوانند روي حمایت عمومی مردم  نمی

ارخوداوراق ر در رابطه با اسرائیل داشتند،امالی بسیاري که اوراق بهاد

بااشغالیهاي بخشدرراشان  اقتصاديهمکاريبسیاريواند فروخته

پرستی در افریقا ، از زمان اجالس مبارزه با نژاد.اند کردهقطع  اسرائیل

پرستی بسط یافته و صهیونیزم مترادف با نژادپرستی شده قطعنامه نژاد

  "است.

اسرائیل، از لحاظ دهد که چگونه در رابطه با  این مقاله تحلیلی نشان می

نسل جوان "نسلی حتی میان امریکاییان شکاف ایجاد شده است.

هستند و  "یک دولت"یهودي و فلسطینی مقیم امریکا موافق ایجاد 

گذاري و بایکوت، عدم سرمایه"جریانات چپ یهودي و مسلمانان طرفدار 

 مبارزه با بنیادگرایی"چرا که بحث بر سر این است که "هستند. "تحریم

گرفتن حمایت بیشتر از اروپائیان براي  با هدفو تروریسم در فلسطین، 

 در سال براي) اسرائیلپولواحد(شکئلبیلیون17.5"اسرائیل است.

رسمی اسرائیل بودجهدرشود در صورتی که خرج میاسرائیل امنیت 

  . براي این مساله منظور شده استبیلیون در سال  1.6تنها

روحیه ضد یهودي در اروپا رشد کرده ، "دهد که  میاین گزارش نشان 

".داردوجودفلسطیناحتمال حمایت بیشتر جوانان شمال افریقا از مردم 

–یهوديمیلیونهفت": امریکایهودیانجمعیتیآمارلحاظاز

ولی جریانات دست راستی در  باشند،دولتدوخواستارشایدامریکایی

) که در دفتر 12وه البی (رایزن ) داویش (گر "کند. اسرائیل قبول نمی

در  "تاسیس شده است نیز بسیار نگران هستند. 2008اوباما از سال 

سایت این گروه آمده است که باید تغییرات ملیتی یهودیان در اسرائیل را 

یکی از "کند:  هم در نظر گرفت. در این رابطه  اکونومیست اشاره می

باشند که از سال  ک میلیون روسی میمشکالت اسرائیل در حال حاضر ی

به اسرائیل مهاجرت کرده اند و این گروه بیشتر تحت تاثیر پوتین  1990

  "هستند تا یهودیان اروپایی در اسرائیل.

اي هم در کنگره امریکا براي حمایت از اسرائیل و عدم دخالت  قطعنامه

بهرايیکمخالفتونماینده  401خارجی در این مساله با حمایت 

ها  ه است. در اسرائیل بودجه اي تصویب شده تا در دانشگاهرسیدتصویب

مبارزه اینترنتی علیه مخالفان اسرائیل به راه اندازند و از داوطلبان 

نویسی در یک جنگ دیگر شرکت کنند.  بخواهند از طریق وبالگ

بسیاري از نهادهاي یهودي در امریکا براي حمایت از اسرائیل در مقابل 

این"خواهند.می مانان امریکایی از کلیساهاي پروتستان کمکمسل

اروپادربیزاريونفرتاست،واضحطرفیاز"کهافزایدمی گزارش

با صداي بلند است. بسیاري از فراتر از فقط اعتراضاسرائیلبهنسبت

توانند بر افکار عمومی در اروپا  کنند که دیگر نمی ها فکر میاسرائیلی

دیر مداران دموکراتسیاستامریکا و د و به میزان کمتري درحساب کنن

  "یا زود احساسات مردم را دنبال خواهند کرد.

شود که تعداد و شدت تظاهرات علیه جنگ اسرائیل رو به  مشاهده می

است. نقش کمپین "مشروعیت زدایی"ترس از ي نتیجه وافزایش است 

امروز بیش از هر چیز در ) 13("تحریم، عدم سرمایه گذاري و بایکوت"

اینشدنتبدیلگرو اتحاد بیشتر جنبش زحمتکشان جهان است و

پیشازبیشرااسرائیلدولتتواند میسراسريخواستیکبهکمپین

تنهاپروسهاینوآورددرجهانیسطحدرمنفوردولتیکصورتبه

تشکیل دهد که همانا میقرارفلسطینزحمتکشانمقابلدرراراهیک

  یک جامعه عاري از آپارتاید باشد.

جنبش کارگري ایران بیش از هر زمانی خود را در کنار مردم زحمتکش 

بیند. بوجود آمدن یک دولت در این منطقه که عاري از  فلسطین می

  ایدئولوژي مذهبی باشد، خواست مردم فلسطین و اسرائیل است. 

اي خالی و غیرعملی شعاره هتواند ب کشان دیگر نمی نسل جدید زحمت

ي  ها هزار شهرك یهودي در دل جامعه دو دولت اعتماد کنند. وجود ده

فلسطین دیگر مجالی براي دو دولت نگذاشته و اگر سران اسرائیل به 

فلسطینی ها منطقه را با آمدن یهودیان به منطقه ، "این بودند کهفکر 

بوده است و  واقعیت نشان داد که این خیالی باطل،"ترك خواهند کرد

هاي پناهندگی در کشورهاي مجاور  پناهندگان فلسطین در کمپ

اند.( همانند بسیاري از مهاجرین  هیچگاه آرزوي بازگشت را از دست نداده

جنگی حمله عراق به ایران، که به دیگر شهرهاي ایران مهاجرت کردند 

  و بعد از جنگ به خانه هاي خود بازگشتند.) 

براي یاري رسانی به مردم کارگران جهانکنار هم در  کارگران ایران

  .ندداربود و در حد امکان در این راه قدم بر می ندغزه خواه
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  شود فقط یک فسطینی دیگر که کشته شده است، بگذرید.هیچ چیز اینجا دیده نمی

"Nothing to see here.. just another dead Palestinian.. keep moving. "  

هاي به شکلکنند، مردم جهان  پایان دادن به کشتار مردم غزه و فلسطین خوداري می ها از اقدامات عملی براي به همان اندازه که دولت

عکس زیر،  یک دختر امریکایی فعال صلح به چشم . دردهند میگوناگون اعتراضات خود را به کشتارمردم در غزه و جنایات اسرائیل نشان 

  مردان نشان داده است. عملی دولتبی خورد که به شکل فردي اعتراض خود را به کشتار مردم در غزه ومی

شود فقط یک فسطینی دیگر که کشته شده است، خورد نوشته شده: هیچ چیز اینجا دیده نمیدر یادداشتی که در کنار او به چشم می

  بگذرید. 
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جنبش زحمتکشان فلسطین براي استقالل

تحقیقات  این مقاله حدود چهار سال پیش توسط بخش

الملل کانون مدافعان حقوق کارگر تهیه شد که در نوع بین

ازان در ایرانرخود براي آگاهی هر چه بیشتر کارگ

نظربهضروريمختلفکشورهايدرکارگرانمبارزات

مورداشغالیهاي سرزمیندیگربارکهاکنون. رسیدمی

 دتوانمیتجربیاتاینمجددمروراستگرفتهقرارتهاجم

.باره زمینه هاي این تهاجم موثر باشددر رساندن آگاهی در

آنچه به عنوان کمک “باره در چند سال گذشته، تبلیغ بیش از اندازه در

نوعی بدبینی و عدم اعتماد به مبارزات ” به مردم فلسطین داده شده است

به حق مردم فلسطین را در میان برخی از اقشار مردم و زحمتکشان 

جود آورده است. این بدبینی تا به آنجا پیش رفته است که در ایران به و

نه غزه نه لبنان، جانم فداي “جریان حوادث یک ساله گذشته، شعار 

یکی از شعارهایی بود که مطرح شد. اما اینکه چنین کمک هایی ” ایران

چگونه بوده و یا اساسا به دست مردم رنجدیده فلسطین رسیده است، 

وان است. اگر نگاه کنجکاوانه و دقیقی به وضعیت موضوع بحث هاي فرا

یابیم که کارگران و جنبش کارگري فلسطین داشته باشیم، درمی

کارگران، مردم زحمتکش و مبارزات آزادیبخش فلسطین براي استقالل 

  ها دریافت نکرده اند. و خودمختاري فلسطین، سهم چندانی از این کمک

ر سراسر جهان یکی است و امروز با توجه به اینکه منافع کارگران د

داري غرب است و تالش مبارزات مردم فلسطین، پاشنه آشیل سرمایه

کنند تا آن را با تروریسم بنیاد گرا درهم آمیزند، از سوي دیگر بخشی می

گر جهانی و طرفداران وطنی آنها چنین تبلیغ از مبلغان نظام سلطه

کنند یک است و تالش میکنند که اسرائیل داراي حکومتی دموکراتمی

که چنین دروغ شاخداري را در هیاهوي مقابله با بنیادگرایی اسالمی به 

اطالع بقبوالنند، ضروري دیدیم که نگاهی به این جنبش و به افراد بی

خصوص مسایل کارگري در فلسطین داشته باشیم و در ادامه، نهضت 

ا به اجمال مورد ر” گذاري در اسرائیل بایکوت و تحریم و عدم سرمایه“

  به راه افتاده است. 2006بررسی قرار دهیم، بحثی که از جوالي 

  تر شدن این مسایل.مقاله حاضر تالشی است براي روشن

  کانون مدافعان حقوق کارگر

  

  جنبش زحمتکشان فلسطین براي استقالل

شرایط زندگی و کار در فلسطین (نوار غزه و کرانه ي باختري) براي 

ترین مسایل مردم، دشواري جابجا  شوار است. یکی از اصلیمردم بسیار د

شدن است، چرا که بین نوار غزه و کرانه ي باختري، از لحاظ جغرافیایی 

فاصله است و مردم فلسطین براي جابجا شدن از یک منطقه به منطقه 

محل ایست  600ها دارند. با وجود  ي اسرائیلی ي دیگر، نیاز به اجازه

شود. این یکی از می ز هرگونه جابجایی جلوگیريبازرسی، عمالً ا

هاست که ایجاد مانع در مقابل آن، ناشی از  ترین حقوق انسان بدیهی

عدم به رسمیت شناختن حقوق اولیه انسانی براي فلسطینیان از طرف 

اسرائیل است. این جدایی جغرافیایی با دو فرهنگ سیاسی متفاوت همراه 

ات مذهبی طرفدار حماس رشد بیشتري شده است. در نوار غزه گرایش

کرده و در کرانه ي باختري، هنوز الفتح و گرایشات چپ و جنبش خلق 

  براي آزادي فلسطین، مسلط است.

ساعات کار روزانه، حق  8قوانین کار در فلسطین بسیار مترقی است و 

عدم،…بیمه بازنشستگی، برابري زن و مرد در استخدام و دستمزد و

 بی، مرخصی، ایمنی کار و آموزش کار را به رسمیتمذهوقومیتبعیض

توسط وزارت  2007ترین قوانینی که در سال  اي شناسد. یکی از پایهمی

کار تصویب شد، مساله فقرزدایی را نیز دربرداشت که تصویب آن با 

المللی پول روبرو شد، تا حدي که آنها را  العمل جدي صندوق بین عکس

  قانون منع کرد.از اجرایی کردن این 

کشاورزي در سطح بسیار کمی وجود دارد و دلیل اصلی آن، شهرك 

هاي  هاي کشاورزي و باغ رویه اسرائیل است که زمین هاي بی سازي

اند.  زیتون و سایر محصوالت بومی فلسطین، در اثر آن از بین رفته

 بسیاري ازکارخانجات، به خاطر نبودن مواد اولیه و محدود بودن ورود آن

اند. بسیاري از مواد اولیه و  از طرف اسرائیل، در چند سال اخیر بسته شده

روند و سرمایه دار فلسطینی  هاي بازرسی از بین می ها در ایست کاال

کند و یا به لحاظ روانی  ریسک و خطر از دست دادن سرمایه اش را نمی

لید ها خسته شده و از خیر کار و تو هاي طوالنی در این ایست از توقف

هایی که وجود دارند، تولیدات کفش  گذرد. بیشتر کارگاه ها و کارخانه می

و پوشاك، کارگاه هاي تولید و بسته بندي زیتون است و همچنین در 

ها به کشورهاي  ها. اکثر تولیدات این کارگاه بخش خدمات و داروخانه

هاي زیتون فلسطینی، در کشورهاي  شود. شیشهمی همسایه صادر

ی و اروپایی، براي حمایت از مبارزات مردم فلسطین به فروش آمریکای

  رسد. می
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٢٠ي صفحه

درصد در بخش  12جمعیت نوار باختري دو و نیم میلیون نفر است که 

درصد در بخش خدمات  65درصد در بخش صنایع و  23کشاورزي، 

  شاغلند.

هزار نفر دارد  700غزه با یک میلیون جمعیت، نیروي کاري نزدیک به 

 81درصد در بخش صنعتی و  14در بخش کشاورزي، درصد  5که 

درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند. طبق آمار دولتی، بیکاري 

  رسد.می هم درصد70درصد و آمار فقر تا  50تا 

هاي فلسطین هر سال تعداد زیادي فارغ التحصیل تحویل جامعه  دانشگاه

شوند. بیکاري گاه می رها وارد بازار کا دهد که درصد بسیار کمی از آن می

شوند در اسرائیل کاري  رسد. کسانی که موفق میمی درصد هم 70به 

بدست آورند، از حقوق کمتري نسبت به کارگران اسرائیلی برخوردارند. 

هرچند طبق قانون خود اسرائیل، هیچ تبعیضی بین کارگران فلسطینی و 

سطینی در مجلس اسرائیلی نباید باشد. با وجود اینکه چند نماینده فل

چنان خود را با  اسرائیل وجود دارد، عمالً این نمایندگان فلسطینی آن

اند که بعضی اوقات فراموش  سیستم دولتی اسرائیل هماهنگ کرده

کنند نماینده چه کسانی هستند (زیرا باید صالحیت آنان براي  می

  نمایندگی از طرف اسرائیل تایید شود).

مان، در اسرائیل کارهاي ساده یدي را بیشتر کارگران فلسطینی مسل

اند نیز،  دهند. حتا فلسطینیانی که در اسرائیل به دنیا آمده انجام می

سطح باال دست  توانند به مشاغل اداري و اسرائیلی محسوب نشده و نمی

یابند و حتا از حقوق اجتماعی مانند ازدواج با یهودیان نیز محروم اند و 

کند. در حقیقت آنها می عدم امنیت شغلی به وضوح آنان را تهدید

شوند. (و قابل توجه کسانی که اسرائیل را  شهروند درجه دو محسوب می

ان حق طالق دانند آنکه، در این کشور زن داراي حکومتی دموکراتیک می

  ندارند.)

در مقاله اي شرایط زندگی و کار کارگران  2005لیبراسیون در ژانویه 

  فلسطینی را چنین شرح داده است:

سال پیش، شمار کارگران اهل غزه که براي کار به اسرائیل  10از “

هزار در  100تا  80رفتند، کاهش یافته است. شمار این کارگران، از  می

هزار نفر بعد ازآغاز اجراي قراردادهاي اسلو،  60ه ب1990آغاز سال هاي 

ي دوم، بستن راه عبور و مرور مردم، به  کاهش یافت و با آغاز انتفاضه

 2000صورت یک ابزار سیستماتیک درآمد. از آغاز شورش در سپتامبر 

هاي خروجی غزه را بسته است و تمام کارگران را، حتی  اسرائیل تمام راه

وار یعنی در چهل کیلومتري این گذرگاه زندگی آنان که در جنوب ن

کنند مجبور کرده است که از بازرسی پیچ درپیچ عبور کنند. شمار  می

هزار کاهش یافته و تنها مردان میانسال  14ي کار، به  هاي اجازه کارت

عیالمند که هیچ فرد رزمنده اي در خانواده شان یافت نشود، از مزیت 

خوردارند و این البته تضمینی براي داشتن کار ي کار بر مهم داشتن اجازه

  نیست. بسته شدن گذرگاه هرچه مکررتر و هرچه درازمدت تر شده است.

کارگران فلسطینی که براي رفتن به سر کار خود در اسرائیل، از این 

نامند. در واقع هم،  کنند، آن را بین خودشان اسطبل میمی گذرگاه عبور

کنند تا شور و می ست که گاوبازان درست این بیشتر شبیه نرده هایی

حرارت گاو را کانالیزه کرده، آن را به میدان گاوبازي بفرستند. این داالن 

متر یهنا دارد. بر فراز دیوارهاي بلند، تورهاي  8متر درازا و  400حدود 

اند تا اندکی هوا زیر سقف شیروانی موجدار جریان یابد.  فلزي کار گذاشته

هاي قوي تعبیه شده  منظم، چراغ هاي پر نور و پنکه هاي در فاصله

کنند؛ یکی می اي فلزي برخورداست. در ته داالن، کارگران به قفسه

شوند. سپس می ي گردان سنگینی رد شوند و از نردهمی یکی وارد آن

باید مسیر مارپیچ کوتاهی را زیر چشم دوربین هاي متعدد طی کنند. 

دهد توقف کنند، به عقب نان دستور میصدایی خشن از بلندگو به آ

بچرخند، دستها را باال ببرند و باز کنند، شکمشان را لخت نشان دهند، 

بینند که در  شلوارهاشان را تا ران باال بزنند. آنها هرگز سربازانی را نمی

اند و به آنان، گاه به عبري و گاه به  هاي مراقبت بتونی، پناه گرفتهبرج

  دهند.می عربی مختصر دستور

 وقتی یک گروه تقریبأ ده نفره از این گذر رد شدند، نرده اي اتوماتیک باز

هاي تعلیم دیده  کند: گاه سگمی ي بعدي شود و آنها را وارد مرحلهمی

چرخند و گاه سربازان، با دستکش می براي کشف مواد انفجاري بین آنها

وند، وسایلی که از کامی ي وسایل آنان را هاي کشف مواد انفجاري، کلیه

ي عبور درست و  گذرد. سرانجام باید کارت اجازه دستگاه اسکنر نیز می

معتبر در دست داشت: کارتی الکترونیکی پر از اطالعات مشخص با 

  عکس و اثر انگشت.

صبح به روي کارگران فلسطینی باز  7تا  2گذرگاه ارتز تنها از ساعت 

هزار کارگر که  14شود: از می است. اینجاست که ازدحام جمعیت آغاز

توانند  هزار نفر می 7تا  6ي عبور در دست دارند، در بهترین حالت  اجازه

هاي شان برگردند. طی دو سال  عبور کنند و بقیه ناگزیرند به خانه

گذشته، چهار بار پیش آمده است که کارگرانی از ازدحام خفه شده اند یا 

  ”زیر دست و پا مرده اند.

سال، این سیستم تغییر چندانی کرده باشد.  5رسد که در این به نظر نمی

منتشر شد، چنین آمده است که در  2009در خبر دیگري که در اگوست 

منطقه اى در دست ساخت در نزدیکى شهر عسقالن (اشکلون) اسرائیل، 

هزار کارگر فلسطینى را  16از آغاز امسال تا کنون، پلیس اسرائیل 

ها براى تامین زندگى روزانه خود و خانواده شان، بازداشت کرده است. آن
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هاى اسرائیلى با کمترین حقوق و بدون هیچ حق  ناگزیرند در شهرك

  .کنندکار…بیمه و 

عدم امنیت شغلی بخشی از عدم امنیت کلی است که در جامعه 

فلسطینی وجود دارد و ناشی از جو نظامی حاکم است. این فضاي 

دهد درهر زمان که اراده کند، با  اجازه مینظامی، به ارتش اسرائیل 

هاي خود وارد شهر شده و هر اقدامی که بخواهد بدون هیچ منع  تانک

هاي مردم گرفته تا دستگیري  قانونی انجام دهد: از به توپ بستن خانه

هاي شب بدون  جوانان و فعالین اجتماعی در خانه هاي شان در نیمه

با اتهامات واهی نظیر اقدام علیه حکم رسمی، احضار و اخطار کتبی و 

هاي آنان در به در باید از  امنیت ملی و تروریسم. آن وقت ماه ها خانواده

ترین خبري از فرزندان شان  این اداره به اداره ي دیگر بروند تا کوچک

بیابند. تازه اگر این اجازه را به دست آورند که از پست هاي بازرسی 

ا امنی، ناشی از عملیات انتحاري است که بگذرند. بخش دیگري از این ن

هایی که این عملیات را  شود. نفوذ پلیس در برخی گروه در آنجا انجام می

زد تا  دادند و اینکه خود پلیس اسرائیل به این مساله دامن می انجام می

حقانیت خودش را براي اعمال خشونت آمیز به اثبات برساند، در گذشته 

  در این چند سال اخیراین مساله کم شده است. وجود داشته است. البته

کنند، ناچار به مهاجرت به  کسانی که به بازار کار دست پیدا نمی

کشورهاي همسایه نظیر اردن، سوریه، عراق و لبنان هستند و بخش 

شوند و به عنوان پناهنده  تر آنان، راهی کشورهاي اروپایی می متخصص

  کنند. ر مییا مهاجر، در آن کشورها زندگی و کا

شرایط کارگران مهاجر در کشورهاي همسایه بسیار دشوار است. این 

هاي پناهندگی زندگی  کارگران در کشورهاي همسایه مجبورند در کمپ

  بار است. ها بسیار اسف و کار کنند. شرایط زندگی در این کمپ

اما کارگران فلسطینی از نظر دستمزد، در مقایسه با کارگران ایران 

دالر  850هتري دارند. حداقل دستمزد طبق قانون، کمتر از شرایط ب

ي باختري، کارگران از نظر مسکن نیز  امریکا نباید باشد. در کرانه

دار،  تري نسبت به نوار غزه دارند. مهاجرین فلسطینی پول وضعیت مناسب

گذاري  کنند، با سرمایه که در کشورهاي اروپایی و آمریکایی زندگی می

ان به آن رونق داده اند. در رام اهللا، برج سازي به سبک در بخش ساختم

ها عمر زیادي  آمریکا رواج پیداکرده است. البته برخی از این ساختمان

ندارند، چرا که دولت اسرائیل هر از چند گاهی برخی از آنها را با خاك 

ها به رشد اقتصاد مالی  کند. ولی به هر حال این سرمایه یکسان می

  رده است.منطقه کمک ک

ي باختري، نسبت به نوار غزه کمتر است و  تبعیض جنسیتی در کرانه

ي کار و  خصوص در زمینه هاي اجتماعی بیشتري، به زنان از آزادي

آید.  آموزش برخوردارند. مساله کار کودکان در فلسطین به چشم نمی

المللی است و بخش دیگر آن نیز،  هاي بین بخشی از آن به خاطر کمک

ر باال بودن فرهنگ سیاسی جامعه ي فلسطین است. این فرهنگ به خاط

  سال مبارزه ي پی گیر براي استقالل و آزادي است. 60باال، ناشی از 

بعد از یازده سپتامبر، هر نوع تاکتیک مقاومتی در کشورهاي پیرامونی، با 

ي هفتاد  شود. در واقعیت امر، اگر در دهه انگ تروریسم روبرو می

ی در بسیاري از کشورها رشد کرده بود، در این دهه با مقاومت مردم

هاي مردم نیز دیگر به  مشکالت اساسی روبرو شد. جدا از آن، توده

تر از همه  هاي انتحاري مانند گذشته چندان اعتقادي ندارند و مهم شیوه

اینکه، نیروهاي سرکوب از لحاظ تکنیک نظامی، بسیار برتر از مخالفین 

هاي سرکوب، به وسیله  با دسترسی به آخرین تکنیکخود شده بودند و 

هاي خود کوچکترین جنب و جوش مخالفان را زیر نظر دارند و  ماهواره

  کنند. اي استفاده می در نابودي آنان، از هر شیوه

ي گذشته (بعد از انتفاضه ي دوم)، بر مشارکت فعال زنان و در یک دهه

ار شده است. البته با توجه به هاي اجتماعی تأکید بسی جوانان در فعالیت

دو فرهنگی که در باال به آن اشاره شد، وضعیت زنان در نوار غزه و 

ي باختري، متفاوت شده است. در نوار غزه، شرایط اجتماعی  کرانه

توان به رشد حجاب و  مشارکت زنان رو به کاهش است، از جمله می

خش، جامعه اي که فاصله گرفتن از کار اجتماعی اشاره کرد. در هر دو ب

هاي  تا حد زیادي سکوالر بوده است، رعایت مسایل مذهبی در سال

  اخیر، رشد بیشتري یافته است.

بسیاري از کارفرماها در پرداخت حقوق با مشکل روبرو هستند، چون 

هاي کشورهاي غربی است و با هر  ها، کمک بخشی از محل درآمد آن

  شود.می ها کم نوسان سیاسی، این کمک

هاي متفاوتی در فلسطین فعالیت قانونی دارند، از جمله اتحادیه  تحادیها

ها، معلمان، اتحادیه کارگران  ها، دانشگاه ي کارکنان بیمارستان

  …يساختمانی، اتحادیه کارگران حمل و نقل، مواد غذایی و اتحادیه

ها متشکل هستند. تمام این  هزار کارگر در این اتحادیه 200حدود 

ا، درکنفدراسیون عمومی کارگران فلسطین عضو هستند و این ه اتحادیه

هاي کارگري تا قبل از ) است. اتحادیهITUCکنفدراسیون عضو (

انتخابات در نوار غزه و کرانه باختري، در تمام نقاط چه در بخش دولتی 

و چه در بخش خصوصی، عضو داشتند؛ حتا رانندگان تاکسی که 

  و کرانه ي باختري دارند، اتحادیه داشتند.بیشترین نیروي کار را در غزه 
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به بعد، اتحادیه هاي کارگري به دوبخش تقسیم شدند:  2006از سال 

کنند و آنانی که در کرانه ي  هایی که در نوار غزه فعالیت می اتحادیه

ي اتحادیه هاي کارگري وابسته به الفتح و  باختري هستند. حماس کلیه

جرجگروه (خلق براي آزادي فلسطینجبهه  وابسته به جریانات چپ و

این. شدنداسالمیها اتحادیهي کلیهوکردممنوعغزهدررا) حبش

بهدارند،گرایشاسالمیکشورهايهاي اتحادیهبهبیشترها، اتحادیه

که این اتحادیه ها بیشتر دولتی  لبنان،وسوریههاي اتحادیهخصوص

ي  کنند. ولی در کرانه مل میي کارگر در ایران ع هستند و شبیه خانه

شود و اتحادیه  ها از دولت به وضوح دیده می باختري، استقالل اتحادیه

  کنند. ها به عنوان ابزاري در دست دولت عمل نمی

ها، عمال به ضعف جنبش کارگري منجر شده  این دو پاره شدن اتحادیه

قوق و توانند از آن ح است و کارگران، با وجود قانون کار مترقی، نمی

شود، به خوبی استفاده کنند. این مساله بیشتر  شان می مزایایی که شامل

به سود سرمایه داران است. بعد از قرارداد اسلو، قرار شد اسرائیل حق 

عضویت کارگران فلسطینی را به اتحادیه هاي فلسطینی بدهد. تا یک 

دهه، این پول بلوکه بود، ولی در یک سال گذشته این پول به 

هاي کارگري  هاي فلسطین داده شد. این مساله در میان اتحادیه دیهاتحا

هاي اسرائیلی  فلسطین مشکل ایجاد کرد. کارگران فلسطینی، با اتحادیه

هاي دولت اسرائیل، مشکل دارند واین  به دلیل حمایت آنان از سیاست

  کند. مساله، همکاري این اتحادیه ها را مشکل می

هاي کارگري که گرایش به الفتح و جبهه  یهي باختري، اتحاد در کرانه

هاي کار و کارگري را براي این  خلق براي آزادي فلسطین دارند، آموزش

بینند، تا حدي که کارگران بتوانند تا باالترین سطوح می اقشار تدارك

  ها رشد کنند. اتحادیه

هاي کارگري به عنوان نهاد کارگري سازمان آزادي بخش  این تشکل

) PFLPزب کمونیست و جبهه خلق براي آزادي فلسطین (فلسطین، ح

  شوند و در خود این سازمانها، حق رأي دارند.می محسوب

توان مشاهده کرد که مبارزات سیاسی و صنفی در فلسطین،  واقع می در

توان آنها را از هم جدا کرد و در بسیاري  در هم آمیخته و به سختی می

  خیص داد.توان آنها را ازهم تش موارد، نمی

کنند.  هاي بسیاري در این مناطق فعالیت می NGOنهادهاي مدنی و 

هاي بررسی موازین حقوق بشر فعال هستند و  این نهادها بیشتر در زمینه

کنند که تا حدي، از فشارهاي اسرائیل می مبارزه بدون خشونت را تبلیغ

ر خود کند. آنها بسیاري از نیروهاي مبارز را دمی بر فلسطینی ها کم

اند. اما این امر، باعث بدبینی بسیاري از مردم به خود مبارزین  جذب کرده

ها  و این نهادهاست. این نیروهاي مبارز با نیت کمک، وارد این سازمان

ها و کسب  NGOشوند، اما چارچوب بوروکراتیک و شرایط خاص  می

ها) به این بدبینی ها دامن  NGOدرآمد از این طریق (استخدام در 

اند نمود  ي طوالنی، عمالً نتوانسته زند. این نهادها در یک پروسه می

عملی خودشان را در رابطه با کاهش سرکوب اسرائیل، به رسمیت 

  .دهندنشان…هاي فلسطینی و شناختن دولت

  

  نهضت نافرمانی مدنی 

  گذاري) در اسرائیل (بایکوت، تحریم و عدم سرمایه

هاي غربی دولت حماس  فلسطین، دولتدر 2006پس از انتخابات سال 

را به رسمیت نشناختند. کشورهاي اروپایی و آمریکایی در انتخابات 

گذاري کرده بودند تا بتوانند یک انتخابات به اصطالح  فلسطینی سرمایه

آزاد برگزار کنند تا دولتی تشکیل شود که با سیاست خودشان هماهنگ 

  نها نبود.باشد، ولی نتیجه انتخابات مطابق نظر آ

هاي مالی  ي کمک سابقه گردد به ضعف الفتح و رشد بی چرایی آن برمی

ها توانسته بود حماس را از یک جنبش  شد. این کمک که به حماس می

مذهبی به یک جنبش سیاسی تبدیل کند؛ به این خاطر که در بخش 

ي شوراهاي محلی و اقشار  اقتصاد فعال شده و در این پروسه، در زمینه

هاي آموزشی انجام داده بود. حماس در بخش  ن جامعه، فعالیتپایی

  ها نیز توانست بیشترین نمایندگان را داشته باشد. شوراهاي شهرداري

رشد اقتصاد انگلی در غزه، یکی دیگر از عواملی است که شرایط 

هاي هنگفتی از جانب کشورهاي مختلف،  کند. پول کارگران را دشوار می

شود  ورهاي غربی و ایران، وارد اقتصاد منطقه میمانند عربستان و کش

 …هایی نظیر امل و حماس و که عمالً خرج جذب نیرو براي گروه

کارهايصرفواستشدهصلواتیاقتصادهنگفت،پولاینبا. شودمی

ها، صرف ایجاد مهد  ی از این پولبخش. شود نمیتولیديوزیربنایی

شود که  هایی می ها و درمانگاه تانهاي مجانی، بیمارس ها و مدرسه کودك

کنند تا نیرو و طرفدار جذب کنند. بخش دیگر، صرف  رایگان کار می

ها،  شود که عمالً این سالح هاي پیشرفته می تهیه انواع و اقسام سالح

هاي داخلی کاربرد دارد. نیروهاي امنیتی اسرائیل، در  بیشتر براي درگیري
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  زنند. هاي درونی دامن می ین درگیرياین میان نقش مهمی دارند و به ا

ها (جاده سازي و فراهم کردن  در انتخابات مجلس نیز، این فعالیت

امکانات رفاهی براي اقشار پایین مردم) سبب شد که حماس 

هاي بزرگی را به دست آورد. در برابر، الفتح به دلیل فساد برخی  پیروزي

ت، نتوانست نیروي اي که بین کل حزب وجود داش از اعضایش و تفرقه

خود را بسیج کرده و در پارلمان موفق شود. به عنوان مثال، الفتح گاه در 

اش را کم  انتخابات در یک حوزه، سه کاندیدا داشت که امکان پیروزي

کرد، در حالی که حماس، این سیاست را در پیش گرفته بود که در  می

  هر حوزه، تنها یک کاندیدا معرفی کند.

سال از انتخابات گذشته، الفتح امیدي به پیروزي در  4که تا به امروز 

هاي حماس، هنوز کاربرد  داند که این تاکتیک انتخابات ندارد، زیرا می

جامعه ي فلسطین با بحران روبرو  2006زیادي دارد. بعد از انتخابات 

شد. این بحران به دلیل شکست درعملیات نظامی بود و رویکرد جوانان 

ي  ی، مانند سابق نبود. هر چقدر هم که حماس با روحیهبه مسایل نظام

شهید پروري و رفتن به بهشت، جوانان را تشویق به مبارزات نظامی 

ي فلسطین، با این مساله روبرو است که باید در  کند، خود جامعه می

ي سیاسی فعال شود و فشارهاي سیاسی را بر اسرائیل افزایش  عرصه

  دهد .

مطرح شد، ” گذاري م، بایکوت و عدم سرمایهتحری“هنگامی که بحث 

المللی ایجاد شد. در ابتدا  ي بین اي براي مبارزات سیاسی در عرصه انگیزه

هایی دارد، ولی در پروسه  همه واقف بودند که این مساله، چه ضعف

هاي اقناعی توانستند خیلی از مردم فلسطین را قانع کنند  عمل، با بحث

  معه است.که این سیاست، به نفع جا

اي روبرو بود و بسیاري از  جنبش فتح، از درون با مشکالت عدیده

ي این جنبش، تا حدود زیادي دور شده  هاي اولیه رهبرانش، از خواست

توانست با مساله اشغال به طور جدي  بودند. از طرف دیگر، فتح نمی

ي فلسطین را به اسارتگاهی تبدیل کرده  مبارزه کند، اشغالی که جامعه

هر روز از طول و عرض آن کم شده است و امروز  1948ه از سال ک

  تواند هیچ استقاللی از خود داشته باشد. همین وسعت کم نیز، نمی

یکی از دالیل رشد نیروهاي مذهبی و حماس در فلسطین، شکست 

مذاکرات الفتح با دولت اسرائیل و امید بیش از حد به دخالت کشورهاي 

براي دست یابی به استقالل فلسطین و خصوص آمریکا،  غربی، به

و بازگشت پناهندگان فلسطین از  1967بازگشت اسرائیل به مناطق 

گذرد،  لبنان و سوریه و سایر نقاط جهان به فلسطین بود. هر روز که می

شناسد، بلکه دولت اسرائیل  نه تنها اسرائیل آنان را به رسمیت نمی

دهد و براي  جهان ادامه میهمچنان به آوردن یهودیان از سایر نقاط 

هاي غیر قانونی همچنان ادامه داشته و  سازي اسکان آنان، شهرك

  یابد.می گسترش

بحث بایکوت و تحریم اسرائیل در مناطق اشغالی  2006بعد از انتخابات 

هاي  نهاد مدنی زنان، سازمان 160(فلسطین) مطرح شد. نزدیک به 

کارگري فلسطین، نهضت  هاي کمونیستی و یکی از شعبات اتحادیه

را در دستور کار خود ” گذاري در اسرائیل بایکوت، تحریم و عدم سرمایه“

  قرار دادند.

چرا برخی از نهادهاي مدنی این مساله را مطرح کرده و به راه 

دراصل علیه خود ” گذاري تحریم، بایکوت وعدم سرمایه“اند؟ آیا  انداخته

بتدا از آن حمایت نکرد؟ آیا فلسطین نیست؟ چرا جنبش کارگري، در ا

کردند که این کمپین، یک کمپین مجازي و اینترنتی است و می آنها فکر

تواند در دراز مدت، تأثیر بگذارد؟ امروز  اندیشیدند که آیا واقعاً می می

شود که نشان از  هاي متفاوتی ازحامیان این کمپین پخش می لیست

  تغییر این کمپین در چند سال گذشته دارد.

به نمونه هایی از اقداماتی که در این جهت انجام شده است، اشاره 

  کنیم:می

شومن معروف کانال یک تلویزیون فرانسه، آرتور، با  2009مارس  16

اعتنایى تماشاگران روبرو شد. وى به حمایت از اسرائیل معروف است بى

کمک جمع ” شو“و هر سال، براى کمک به ارتش اسرائیل، با اجراى 

ي صداى شمال، آرتور نتوانست  ي روزنامه ى مى کند. بنا به نوشتهآور

نفر در سالن تماشاچى داشته باشد، حال آنکه نمایش هاى  300بیش از 

ي یاد شده  هزار نفر را به خود جلب مى کرد. روزنامه 100او معموال تا 

نوشته است که طرفداران بایکوت اسرائیل، تراکت هایى در جلوى محل 

  خش کرده بودند که حمایت آرتور را از اسرائیل، نشان مى داد.نمایش پ

شرکت فرانسوى آلستوم از یک صندوق بازنشستگى  2009مارس  26در 

هاى فلسطینى با اشغالگران  سوئدى اخراج شد، زیرا در اشغال سرزمین

  همکارى داشت.

اسرائیل، خود تحت  -تارنماى اتاق بازرگانى فرانسه 2009مارس  30در

  چنین نوشت:” اسرائیل، بایکوت کسب و کار“ن عنوا

درصد کاهش مى یابد. صادر  10صادرات اسرائیل  2009در سال “

کنندگان باید خود را آماده کنند تا با کارزار بین المللى ضد اسرائیلى 

  ”مقابله کنند.
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تحریم، بایکوت “ي سندیکاهاى اسکاتلند،  کنگره 2009آوریل  22در 

  اسرائیل را تصویب کرد.” گذاري وعدم سرمایه

مدیریت جشنواره فیلم ادینبورگ انگلستان، کمک مالی  2009در مه 

سفارت اسرائیل به این جشنواره را برگرداند، زیرا اعتراضات فراوانى به 

ي ملى سندیکاى  برپا شد. در همین ماه، ششمین کنگره این رابطه

راسیون فد“سراسرى مدیریت مدارس، دانشگاه ها و کتابخانه ها 

پیشنهاد بایکوت اسرائیل را )” SNASUB-FSUسندیکایى متحد (

تحریم، بایکوت وعدم “تصویب کرد. در بروکسل طرفداران طرح 

ي  ، از بانک فرانسوىـ بلژیکى دکسیا خواسته بودند درباره”گذاري سرمایه

تأمین مالى شهرك سازى هاى اسرائیلى در سرزمین هاى اشغالى، 

ی آن، ده ها نفر از فعالین کارزار بایکوت در حساب پس بدهد. در پ

، محلى که مجمع عمومى سهام داران بانک در آنجا برپا بود، ”الدفانس“

جمع شدند و به این مساله اعتراض کردند. در پی آن، بانک دکسیا اعالم 

  کرد که دیگر به نهادهاي تحت تسلط اسرائیل وام نخواهد داد.

اضى براى برچیدن تبلیغات توریستى اسرائیل در اواخر ماه مه، کارزار اعتر

در متروهاى لندن باعث شد که مدیریت مترو این تبلیعات را حذف کند. 

فعالین بایکوت با ارسال نامه و با تلفن، مراتب اعتراض خود را نشان 

  دادند.

ي ناحیه اى سندیکاى ث. ژ. ت.  هشتمین کنگره 2009مه  30در 

فرانسه، به بایکوت اسرائیل در زمینه کارکنان آموزش و پرورش شمال 

هاى اقتصادى، دانشگاهى، فرهنگى، ورزشى و سرمایه گذارى، رأى 

موافق داد. کنگره از ث. ژ. ت. خواست تا زمانى که سندیکاى کارگران 

اسرائیلى (هستدروت) سیاست استعمارى اسرائیل را محکوم نکرده، 

فلسطینى رابطه برقرار  ي خود را با آن قطع کند و با سندیکاهاى رابطه

  .…نماید

اعضاي جنبش اتحادیه کارگري فلسطین که یکی از 2010جون  7در 

در اسرائیل ” گذاري بایکوت، تحریم و عدم سرمایه“کمیته ملی طرح 

اي از کارگران بنادر و باراندازها در جهان خواست تا در است، طی بیانیه

شتی ماریا، تجارت دریایی عام کارگران و فعاالن صلح در ک پاسخ به قتل

اسرائیل را بایکوت کنند. در این اطالعیه، حمله نظامی اسرائیل به کشتی 

هاي غذایی و دارویی به ساکنان غزه و کشتار صلح دوستان،  حامل کمک

المللی تمام  ي همکاري بین محکوم شده و با اشاره به تجربه

نوبی، خواهان چنین آزادیخواهان جهان در مقابله با آپارتاید آفریقاي ج

ي مدام غزه را، بر  همکاري در مقابله با آپارتاید اسرائیل شد و محاصره

کنوانسیون چهارم ژنو، جنایت علیه بشریت دانست.  33ي  مبناي ماده

  این بیانیه با امضاهاي زیر منتشر شد:

)،  PGFTUفدراسیون عمومی اتحادیه هاي کارگري فلسطین( 

لسطین، فدراسیون اتحادیه هاي کارگري اتحادیه عمومی کارگران ف

مستقل، انجمن حرفه اي فلسطین، جنبش کارگران جوان (فتح)، دفتر 

مرکزي براي جنبش کارگران(فتح)، گروه کارگران پیشرو، گروه مبارزه 

کارگران، فدراسیون اتحادیه هاي کارگري اساتید و کارکنان دانشگاه، 

زمان همبستگی کارگران، جبهه آزادي کارگران، گروه جبهه کار، سا

سازمان کارگران مبارز (که شامل سندیکاهاي ملی مهندسین، مهندسان 

  پزشکی، پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان، وکال و دام پزشکان است).

نویسد که کارخانجات  می 2010می 27اي در تاریخ  رویتر در مقاله

ن هستند، اسرائیلی، به دلیل نهضت بایکوت، در حال رفتن به ارد

دالر در روز بپردازند که کمتر از حداقل  40توانند حقوق  که می جایی

 دستمزد کارگر فلسطینی است. با چنین ترفندهایی از سوي اسرائیل،

تحریم، بایکوت و عدم “توان این پرسش را مطرح کرد که طرح می

چه تأثیري بر زندگی کارگران فلسطینی ” سرمایه گذاري در اسرائیل

  آیا به واقع کمکی به حال آنان آست؟دارد؟ 

توان این سؤال را نیز مطرح کرد که ظرف این چند  از سوي دیگر می

سال، چه میزان کاالهاي اسرائیلی در فلسطین تحریم شده است؟ یعنی 

ها را مصرف نمی کنند؟ عمالً این مساله  خود مردم فلسطین، دیگر آن

تفاق کاالهاي موجود در بازار امکان ناپذیر است، زیرا اکثریت قریب به ا

فلسطین، اسرائیلی است و در صورت تحریم، عمالً مردم از این حداقل 

هاي زیرزمینی که  شوند. به خصوص که تونلمی امکانات نیز محروم

شود، مرتبا می کاالهاي اساسی و مورد نیاز مردم از طریق آنها تامین

  شوند.می بمباران و تخریب

هاي نافرمانی  ند که در شرایط موجود، برخی شیوهدان مردم فلسطین می

توانند اهدافشان را به پیش  مدنی موثر است و با استفاده از این ابزار، می

ببرند. ابزاري که در عین اینکه فشارش بیشتر بر روي مردم زحمتکش 

بینند. مردم اسرائیل می فلسطین است، اما مردم اسرائیل نیز از آن صدمه

ل آویو، حیفا و بسیاري از شهرهاي دیگر، با گرفتن در اروشلیم، ت

ترین  هاي مالی اروپا و آمریکا و استفاده از آخرین و پیشرفته کمک

ها، فشاري را نمی بینند که بر روي مردم فلسطین است و یا  تکنولوژي

  کنند. آن را درك نمی

مردم فلسطین آرزوي از بین رفتن مردم یهود را ندارند، ولی هر روز 

سال است امید  60هد از بین رفتن مردم عربی هستند که بیشتر از شا

دارند مانند مردم دیگر دنیا، همان امکانات برابر ملی، فرهنگی و 

  دانند.می اقتصادي خودشان را داشته باشند و آن را حق خود
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توانند عمالً این بایکوت را  حال که مردم خود فلسطین، نمی

هستندضعفموضعدرنیز،جهانیيبپذیرند و در عرصه

  باشد؟راهگشاکهکردپیشنهادتوان میسومیحلراهچه

کند  هاي جهانی، که مبارزات کارگري فلسطین را دنبال می در میان چپ

و خود نیز یهودي تبار هستند، دو نظر در این رابطه وجود دارد. کسانی 

و عدم  بایکوت، تحریم“مانند نوامی کالین، طرفدار بسیار جدي طرح 

هاي  هستند. نوامی کالین در تمامی برنامه” گذاري در اسرائیل سرمایه

که بر علیه اسرائیل باشد، شرکت کرده و در حد توان، به کمپین کمک 

کند و معتقد است تنها راه موجود در دفاع از حق تعیین سرنوشت  می

المللی بر روي اسرائیل است. وي در سایت و  ها، فشار بین فلسطینی

سازي برخورد  سیاري از مقاالتش، به مسأله فلسطین از دیدگاه جهانیب

مداران محافظه کار ِجهانی، از نا امنی  کند و معتقد است سیاست می

اي براي اشغال و  برند و این، به حربه ي خاورمیانه سود می منطقه

  بخش، تبدیل شده است. هاي آزادي سرکوب جنبش

و در این رابطه چنین تحلیل  نوام چامسکی، مخالف این طرح است

  کند: می

اي اصول را فراموش کرده و روي تاکتیک متمرکز شویم. شما  لحظه“

باید تاکتیکی را که شانسی براي موفقیت دارد، برگزینید، در غیر این 

کنید  صورت، هرچه بکنید توخالی است. اگر شما تاکتیکی را جستجو می

نبرد مورد عالقه دشمن را که بتواند به نتیجه برسد، نباید صحنه 

برگزینید. قدرت حکومتی، خشونت را دوست دارد: آن را در انحصار دارد. 

ي خشونت تظاهرکنندگان، حکومت به خشونت بیشتري  فارغ از درجه

هنگامی که من با  1960شود. به این دلیل، از سال هاي  متوسل می

که در کردم  کردم، به آنها توصیه میمی دانشجوهاي فعال صحبت

تظاهرات، کاله ایمنی بر سر نگذارند. در واقع پلیس خشن است، اما اگر 

شود. اگر شما با  تر می شما یک کاله ایمنی را نشان دهید، پلیس خشن

 B52آیند؛ اگر با تانک بیآیید، آنها از  یک تفنگ بیایید، آنها با تانک می

بازنده خواهید پیاده خواهند شد: این جنگی است که شما باالجبار در آن 

گیرید، باید از خود سوال می بود. هر بار که شما یک تصمیم تاکتیکی

خواهم کمک کنم؟ آیا در جستجوي آرامش  کنید: به چه کسی می

وجدان خود هستید؟ یا سعی در کمک به مردم دارید، براي این که کاري 

  براي آنها انجام دهید؟

برد. فرض کنیم  متفاوت میهاي  پاسخ این سوال، راه به انتخاب تاکتیک

که سوال، تحریم دانشگاه حیفا باشد (به دلیل تبعیض علیه دانشجویان 

دهید.  فلسطینی). با این نوع اقدامات، شما یک هدیه به افراط گراها می

آنها بالفاصله خواهند گفت، و به درستی، که شما یک دو روي واقعی 

حریم نمی کنید؟ کشورهاي چرا سوربن، هاروارد یا اکسفورد را ت“هستید: 

هاي بدتري شرکت داشته اند! پس چرا تحریم دانشگاه  رحمی آنها در بی

توانند محتواي  لذا این یک هدیه به افراط گراهاست که می” حیفا؟

تواند به کسانی که آن را بر  اعتبار کنند. این کار می عقیدتی تحریم را بی

ها  ر، این کار به فلسطینیکنند، آرامش وجدان بدهد، اما دست آخ پا می

  زند. لطمه می

هایی از  ها، اقدام در دوران جنگ ویتنام، من متعجب بودم که چرا ویتنامی

نهند.  نوع اقدام ویترمن (سازمان دانشجویان براي چپ نوین) را ارج نمی

کردم و خود را  مندي بودند، من آنها را ستایش می هاي عالقه آنها جوان

کردم. روش رویارویی آنها با جنگ، این بود که  یبه آنها نزدیک حس م

ها کال با این  ها بریزند و شیشه مغازه ها را بشکنند. ویتنامی به خیابان

نوع کارها مخالف بودند. آنها غم ادامه حیات داشتند: اینکه دانشجوهاي 

گرفتند. آنها به  آمریکایی، از قبل آنها خوش باشند را، به سخره می

ها را تقویت  طلب ها، ایده جنگ که شکستن شیشه سرعت دریافتند

 ن. تاکتیکی که به آرامش وجدان فعاالکند. همان طورهم شد می

در مقابل، .برساندضررهاقربانیبهتواندمی دهد،می اولویت

کردند که در سکوت و در برابر  ها تظاهرات زنانی را ستایش می ویتنامی

بایست  ها بود که ما می ین نوع اقدامگرفت. براي آنها ا قبرها، صورت می

خواهید به  دادیم. امروز هم همین طور است: اگر می انجام می

هایی بیندیشید که  آمدهاي تاکتیکها کمک کنید، به پی فلسطینی

  )1(.کنید انتخاب می

تحریم، بایکوت وعدم “یکی دیگر از مخالفان سرسخت کمپین 

اي  ). وي از جنبه2بر استارت است (، اریک لی بنیانگذار لی”گذاري سرمایه

اش  دیگر با این مساله مخالف است. وي اعمال اسرائیل را، حق طبیعی

داند و به هیچ وجه مسأله اشغال فلسطین  براي دفاع از کشور اسرائیل می

اش، در  کند و حتی فراتر از سایت و وبالگ شخصی را مطرح نمی

پردازد. زمانی که  مینشریات غربی نیز به مخالفت با این کمپین 

را در ” بایکوت، تحریم“کنفدراسیون کارگران انگلیس، قطعنامه 

اي در گاردین، به نمایندگان  شان به تصویب رساند، وي در مقاله کنگره

اتحادیه هاي کارگري یاد آور شد که باید از مبارزات کارگران ایران دفاع 

حقیقت، این دو را در ). وي در 3کنند نه آنکه اسرائیل را تحریم کنند (

دهد. باید به وي و دوستان شان خاطرنشان کرد که  برابر هم قرار می

جنبش کارگري ایران، در کنار جنبش کارگري فلسطین قرار دارد و به 

هیچ وجه، این دو در برابر هم قرار ندارند که با دفاع از کارگران در ایران، 

ویم. امروزه در هیچ کجاي به مقابله با کارگران و زحمتکشان فلسطین بر
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جامعه عرب، خالقیت و سرزندگی مبارزات کارگري، همانند کارگران 

  ).4فلسطین نیست (

شرایط شان نه تنها بهتر نشده است،  1948زحمتکشان فلسطین از سال 

المللی مترقی و چپ در این دو دهه، فشار  هاي بین بلکه با افت حمایت

دوره از مبارزات، مشکالت شان  کنند و در این بیشتري را تحمل می

هاي  بسیار پیچیده شده است. نباید گذاشت با شعارهاي انحرافی، حمایت

واقعی و مردمی کم شود. آزادي و حق سرنوشت مردم فلسطین، بسیار 

به آزادي و حق انتخاب مردم ایران گره خورده است. در فلسطین، 

ید اصول مبارزاتی گرایشات متفاوتی همانند ایران وجود دارد، ولی با

کارگران را حفظ و هرچه بیشتر از آن حمایت کرد و در عمل، با گرایش 

هاي انحرافی که به نام کارگران و به کام دیگران است، مبارزه کرده و 

  آنها را افشا کرد .

————————-  

  زیرنویس:

)1(  

ndediplo.com/article1583.htmlhttp://ir.mo  

نویسد چپ باید از اسرائیل اي در زمان جنگ اسرائیل و لبنان، می اریک لی در مقاله)2(

  .در این جنگ دفاع کند

should_be_supphttp://www.ericlee.info/2006/07/the_left_
orting.html  

  نقشه کاهش مساحت کشورفلسطین و افزایش مساحت اسرائیل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)3(  

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/23/isr
ael-trade-unions-tuc-iran  

)4(  

  در شهر واشنگتن برگذار شد. 2009اولین کنفرانس لیبر استارت در سال 

http://blog.aflcio.org/2009/08/19/labourstart-and-the-us-
union-movement-making-connections  

دومین کنفرانس در شهر همیلتون کانادا برگذار شد. دي ریک بلک ادر، که مسئول آن 

بود، در افتتاح کنفرانس لیبراستارت، در ده جوالي از سولیدریتی سنتر تشکر کرد که با 

  فرانس برگزار شده است.ها، این کن حمایت مالی آن

اتفاقاً جاي کمپین تحریم و بایکوت، باید در سایتی مانند لیبر استارت باشد که مدعی 

ي سیاست هاي  دفاع از کارگران است. اما اکنون، این سایت تبدیل به پیش برنده

ي آن که در گذشته خواهان  امریکا و سولیداریته سنتر شده است و اریک لی، گرداننده

امریکا از این سایت بود، اکنون به آرزوي خود رسیده است. در دو سال گذشته، حمایت 

هاي  هاي امریکا از آنان گسترش یافته است. آنها به نام کارگران، سیاست حمایت

  کند. آمریکا را تبلیغ می
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اشغال کارخانه تولید سالح براي اسرائیل به دست 

معترضان بریتانیایی

را » موتورآالت یو اي وي«فعاالن بریتانیایی هوادار فلسطین، کارخانه 

.بام آن چادر زده اند اشغال کرده و روي پشت

ال بریتانیایی از گروه ، نه فع»میرور«به گزارش روزنامه انگلیسی 

شنبه پنجم اوت، وارد کارخانه  بامداد روز سه» آکسیون لندن فلسطین«

اند که به ادعاي آنها به تولید سالح براي  موتور آالت یو اي وي شده

.پردازد اسرائیل می

آنها ساعت پنج بامداد درهاي این کارخانه را با قفل و زنجیر بستند و به 

اي را نصب کرده اند که روي  بام پارچه ها در پشتبام آن رفتند. آن پشت

به گفته آنها ». کردن اسرائیل را متوقف کن بریتانیا؛ مسلح«آن نوشته: 

پارچه به گردن یک فعال گره خورده و هر گونه تالش پلیس براي 

.کشیدن این پرچم، گردن این فعال را خواهد شکست پایین

که دولت دیوید کامرون به  این نه فعال انگلیسی، خواهان آن هستند

.فروش سالح به اسرائیل پایان دهد

کننده این  سارا کوپر، معلمی در جنوب لندن که یکی از معترضان اشغال

دولت بریتانیا «گفته: » بیرمنگام میل«ساختمان است، به روزنامه محلی 

دادن به این کارخانه براي صادرات پهبادهاي نظامی به اسرائیل،  با اجازه

.پردازد عام دولت اسرائیل در غزه میحمایت و پذیرش مستقیم از قتل به

در نزدیکی شهر بیرمنگام، در روستاي » موتورآالت یو اي وي«کارخانه 

هاي منتهی به این  استو در شهرستان استافوردشر قرار دارد. پلیس راه شن

.شنبه مسدود کرد دهکده را روز سه

آمیز این  ول داده که به شکلی مسالمتبه گزارش بیرمنگام میل، پلیس ق

.اعتراض را پایان دهد

در تظاهراتی » همبستگی با غزه«عضو گروه  25نیز  2009سال 

آمیز ادعا کردند که این کارخانه به تولید تکنولوژي پهبادهاي  صلح

.پردازد نظامی به کار رفته در حمالت علیه غزه می

موتورهایی «دست به کار تولید  پایگاه اینترنتی این شرکت نیز نوشته که

.است» هاي مختلف براي پهبادها با اندازه

اوت نیز بارونس سعیده وارثی، وزیر مشاور  5شنبه  روز گذشته، سه

هاي دولت این کشور در  بریتانیا در امور خارجه در اعتراض به سیاست

.قبال حمله اسرائیل به غزه از سمت خود استعفا داد

تحت حمایت مالی شرکت البیت، » یو اي وي«کارخانه موتورآالت

  .هاي دفاعی ارتش اسرائیل قرار داردشرکت نظامی سیستم
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  پاریس استاینجا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پاریس و وب تظاهرات ضد صهیونیستی در سرک

بروکسل

نیست پاریس است. هیچ موشکی شلیک نشده و  فلسطیناینجا 

هیچ هواپیمایی بمبی نریخته، اما هجوم پلیس است و باتوم و 

شی که معترضان و عدالتخواهان براي مقابله آتگاز اشک آور و 

داري هر جا که باشد پلیس سرمایهاند. با آن افروخته

آزادي:  حتا در کشور مهدلیس است و عامل سرکوب، پ

  فرانسه.

جوانان فرانسوي ومهاجري که از انواع تبعیض ها در رنجند، درد 

وزارت کشور فلسطین فریاد زدند. مردم مشترك خود را با 

هر فردي که علیه اسرائیل شعار بدهد یا بود فرانسه اعالم کرده 

فرانسوا  .خواهد شدپرچم اسرائیل را به آتش بکشد دستگیر 

اوالند گفت من بعد از بررسی هاي الزم از وزیر کشور خواسته 

اجازه داد دامنه نباید بودم اجازه برگزاري این تظاهرات را ندهد. 

به گزارش شبکه اما  ها به فرانسه کشانده شود.این درگیري

هزاران تن در فرانسه در مخالفت با حمالت  24تلویزیونی فرانس

هایی براي ساعتائیل در فرانسه تظاهرات کردند. زمینی اسر

پاریس صحنه ي جنگ و گریز میان تظاهرکنندگان و پلیس 

صدها نفر از تظاهرکنندگان با پرتاب بطري و سنگ به بود. 

 پرداختند که نیروهاي امنیتی  به مقابله باسوي نیروهاي امنیتی 

نان قصد متفرق کردن آبا گاز اشک آور و نارنجک هاي صوتی 

هاي پلیس زخمی شدند  مردم و نیرويرا داشتند. تعدادي از

  بازداشت شدند.  وتعدادي از معترضان نیز

به تظاهرکنندگان ضد رژیم صهیونیستی نیز پلیس بروکسل 

به گزارش .حمله و با ماشین آب پاش آنها را متوقف کرد

خبرگزاري فرانسه، پلیس ضد شورش در بروکسل پایتخت 

 حملهتجمع ضد اسرائیلی مردم به ماشین آب پاش با نیز بلژیک 

بروکسل هرگونه تظاهرات علیه اسرائیل را  مسووالن  .کرد

اما  ممنوع و آن را تهدیدي براي نظم عمومی اعالم کرده بودند

آمدند و مخالفت خود  ها مردم به رغم این ممنوعیت، به خیابان
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تواند و  باید اشکال مقاومت در برابر اشغال اسرائیل می

  متفاوتی داشته باشد*

  صفرزاده   هاله سوزان ابوحوا **/ برداشت و تلخیص 

تشکیل اسرائیل بزرگ است از مدیترانه تا رود  ،نهایی اسرائیلهدف 

از  ،کند اي استفاده میاردن. براي رسیدن به این هدف از هر وسیله

هاي فرا قضائی،  تخریب نظامی موسسات فلسطینی به طور منظم ، اعدام

هاي گسترده تصادفی، ظلم و ستم نهادینه شده در تمام بازداشت

تا کشتار و بمباران و موشک باران مردم غزه در گرفته هاي زندگی هجنب

  . روزهاي اخیر

ي مردم فلسطین نیز در سطوح مختلف در  مقاومت و مبارزه ،مقابلدر 

ترین زندان دنیا است. غزه بزرگ. ها در جریان بوده استتمام این سال

ن اکنو ،بیش از یک و نیم میلیون فلسطینی اسیر در این منطقه

هاي هوایی و موشک باران قرار دارند. روزهاست که در معرض بمباران

اند که اکثر آنان زنان و کودکان و هزار نفر کشته شده  2حدود 

هاي جهان، از جمله است که قدرت یاین اعتقاد پوچ. غیرنظامیان بودند

توانند آزادي را براي ایاالت متحده، کارگزاران صادقی براي عدالتند و می

  .مردم به ارمغان آورند

جریان بوده است. طوالنی در داخل و خارج از فلسطین در ي مبارزه

هاي قبل است و شکی براي  عامیورش فعلی اسرائیل در غزه، تکرار قتل

هر با . گذارد که مردم تنها باید بر خود تکیه کنندهیچ کس نمی

آزادي بخش ملی، مقاومت در سطوح مختلف رخ  ي مبارزه

هاي همیشه در حال پاسخ به چالشحال به طور مداوم در  کههددمی

واقعیت این است کهبه هر حال  تحول و تغییرات سیاسی است.

توانند منتظر باشند تا رهبران جهان به مردم فلسطین نمی

هاي سرزمین فلسطین در حال  به روز  زمینروز . نجات آنان بیایند

هاي تاکتیک شاملو پیشنهادي، استراتژي مقاومت کنونی .کاهش است

  شود. و... می عملیات خرابکاريتحریم، مقاومت فعال در فلسطین، 

  بایکوتگذاري وسرمایهتحریم 

) یکی از موثرترین BDS(بایکوتگذاري و سرمایهتحریم 

. این بوده است هاي اخیردر سال ها یفلسطین مقاومت هاي استراتژي

به صورت تصاعدي   ،تا به امروز  2005ل جنبش از زمان آغاز آن در سا

افزایش یافته است و تبدیل به گفتمان جریان اصلی بزرگ و عمل 

سیاسی در سراسر جهان شده است.  موفقیت آن تهدید بزرگی براي  

المللیبینموفقیت، با وجود با این حالهژمونی اسرائیل خواهد بود.  

BDS موفق نبوده است.  فلسطیندر خودبه خوبیتحریم، تاکتیک

و حقایق  متعاقب آن  اسلوي موافقتنامه پس ازمنطقیهايواقعیت

ي فلسطین در هاي ملی مبارزه سبب شده که ارزش درخود فلسطین

است محتملراستاي  مبارزه براي لیبرالیسم قرار داده شود. با این حال،

حلیمهاي به دلیل نبود سازمان تحریمکه عدم پشتیبانی داخلی از

اسرائیل تحریمبامحمود عباسکه  عالوه بر این .تحریم باشدطرفدار

هم و نوار غزهبیت المقدس،غرب،در کرانهها  است، فلسطینی مخالف

خریداي جزچارهاغلباسیرند وو هم اقتصاديبه لحاظ فیزیکی

هاي  اقتصادي، تالشاسارتبا وجود اینندارند. محصوالت اسرائیلی 

  غالب در فلسطین تبدیل شود.فرهنگبه  زم است تا تحریمزیادي ال

کنند، می اسرائیلاقتصادبرايدر سال ها فلسطینیکه  ايهزینه

 حذفبرايسازماندهیومبارزهبرآورد شده استمیلیاردها دالر

ي محلی ها جایگزینخصوصا آن چیزهایی که، اسرائیلمحصوالت 

به این مثمر ثمرتبدیل شود،ومتمقابه یک تاکتیکتواندمی، دارند

خواهد هاي اسرائیلی شرکتدر برخی ازاقتصادي فوريتاثیرعنوان که

بر کاالهاي اسرائیلی،  کمتربا تکیه  توانداین امر میهمچنین.داشت

خودکفایی فلسطین شود.رشدمشارکت درسبب 

  برابر اشغال اسرائیل مقاومت فعال و غیر فعال در

عمیقا در جامعه  ل ال و غیرفعال در برابر اشغال اسرائیمقاومت فع 

هاي  تواند در فعالیت ریشه دارد. مقاومت منفعل  یا استقامت، میفلسطین 

هاي  کار، زمینمحل ن حضور در مدرسه، وها همچ فلسطینی روزانه

ها و  توهیني همهزندگی با وجود ي  ادامهخود، ازدواج، وضع حمل و 

ود را نشان دهد.، نوعی مقاومت منفعل است.مردم خ تحقیرهاي روزانه

و ي رنگی ها هاي بازرسی، شناسه پستبا بی پایان  يانتظار درهمچنان

کنند. مقاومت فعال  زندگی میمحدودیت تردد در شعاع خاص پالك، یا 

آمیز بوده ، گر چه تا حد غیر خشونت انه وغیرمسلح انه ومسلحبه اشکال 

ش یافته است، به غیر از اعمال دفاع از خود زیادي در دهه گذشته کاه

وزیر دارایی اسرائیل هم هشدار داد که حتّی بایکوت محدود 

میلیارد دالر در سال به اقتصاد اسرائیل  5تواند  کشورهاي اروپایی می

ها در مذاکرات اخیر نیز احساس شد. این  ضرر بزند. فشار این تحریم

قدري است که نتانیاهو در سخنرانی اخیر خود در اجالس  فشار به

که )، AIPAC(»اسرائیلباعمومیروابطییآمریکایکمیته«

 26ترین و قدرتمندترین سازمان هوادار اسرائیل در آمریکاست،  بزرگ

  نام برد.  BDSبار از 

2014آوریل  »)نداي یهودیان براي صلح«(معاون مدیر سیسیلی سوراسکی
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(جبهه  PFLPحماس،  توسط  هاي مقاومت در غزه توسط گروهکه 

هاي  تاکتیک شود، انجام می خلق براي آزادي فلسطین) و جهاد اسالمی

، داراي سنت طوالنی و  مقاومت غیر خشونت آمیز، تا حد زیادي آشکار

ال مختلف دارد. از جمله این مقاومت  اشک .است فلسطین در جامعه 

توان به تظاهرات هفتگی علیه آپارتاید اسرائیل در پاي دیوارها  می

  .اشاره کرد بیلیندر

سنگ جوانان به سربازان اسرائیلی و ... شکلی از مقاومت بین پرتاب 

بسیاري اوقات سربازان اسرائیلی که  است .مقاومت فعال و غیرفعال

نمادین را ي مبارزه  این شیوهر کسل و بی حوصله شده اند، انتظا

روند. و بعضا از سر  نومیدي و خشم  کشند و یا حتا به استقبالش می می

  کند.  گیرد و مقاومت استراتژیک را مهار می مردم شکل می

ي مبارزه بر خالفنوع دیگر مبارزه و  مقاومت، خرابکاري است.   

گستردهريو مخفی  که خرابکامقاومت مسلحانه ، آمیزغیرخشونت

و غیرسازماندهی شدههر جا که رخ دهد موثر است حتا  اگرنیست؛

، خرابکارانه به دستگاه فشار اسرائیلمقاومت اهداف باشد. ارتجاعی

دستگاههدف آن،  در فلسطین نیستزندگیبراي آسیب رساندن به

 بومیانکهاست  آپارتایداز اي  پیچیدههاي زیرساختشامل بسیار وسیعی 

فلسطینی محروم را محاصره کرده است. امکانات رفاهی و تفریحی که 

ي  خاص اسرائیلیان است. این ساخت هاي امنیتی شامل شبکه

نشین را به هاي یهودي که شهركهایی است جادهتارعنکبوتی از

وهاي بازرسی ایستگاهاي از شبکه همراه باکند،  متصل می اورشلیم

برقهاي خاردار سیموهاي نگهبانی برج، بتنیبیست فوتی  دیوار، موانع

  دار ...

آب فلسطینیان را به نهفته است کههاي لولهازسیستمی زمینِزیر

وهاکابلکند. میمنحرف اسرائیلهاي غیر قانونی سمت شهرك

که هاي اسرائیلی  کلونینگهداريبرايمردم زیر پاي کهاتصاالت دیگر

ها ازادي زیرساختایناند. ها ساخته شدههاي فلسطینی بر روي زمین

کند.  ها را براي حرکت و دسترسی به منابع طبیعی محدود می فلسطینی

  باشند.}اینها باید اهداف مشروع {مقاومت فعال

در آپارتایدفیزیکیتواند براي نگهداري چارچوبمی مقاومت خرابکارانه

توانندمی ها فلسطینی، اقلناخوشایند باشد. حدوبسیار پر هزینهاسرائیل

  به جبران آنچه بر آنان گذشته، ویران کنند. را  بدون محافظموانع

  1948فلسطینمقاومت در 

در) 1948(فلسطین  اسرائیلیبا تابعیتهايفلسطینیدر حالی که

آنها نژادپرستانهقانون50حداقل ، اما دارندحق رأيصهیونیستیدولت

حق از جمله، محروم می کندشهروندان یهوديحقوق و مزایايرا از

اجاره زمین خرید و یااعاده و استراد امالك و اموال خود،، حق بازگشت

در خودهمسربازندگی  است،یهودیانمنحصرا براي استفادهکه

  و غیره... تابعیت فلسطین را  دارداگر اواسرائیل

شوند. مینادیده گرفته اغلبفلسطیني جامعهاین بخش از

نژادپرستی نهادینه در برابرکه  خود رامقاومت1948هاي فلسطینی

هایی نشان  در زمانو همبستگی با مردم فلسطین را  اسرائیل ي شده

غرب آغاز و کرانهدهند که اسرائیل کشتار مردم محلی را در غزه می

زد توان شوند.  جدیدترین مثالی که می کشته میاغلبآنها نیز  کند و می

) در استرداد Kufr Bir'emبخش روستاییان کفربیریم (مقاومت الهام

هاي روستایشان است. ارتباط، هماهنگی و همبستگی ي زمین و اعاده

  ضروري است.  1948هاي  متقابل با فلسطینی

  )Legal Remediesجبران قانونی خسارات (

ارجی آنها پوچی را علیه فلسطینیان و حامیان خ ي گرچه اسرائیل مبارزه

هاي سیاسی آنان را با  کند فعالیت به راه انداخته است و تالش می

به هاي بین المللی، دادگاهدرها ستیزي یکسان کند، فلسطینییهودي

به خاطر اسرائیلبراي پیگیري قضاییهاي قانونی گزینهاندازه کافی

  اش را ندارند.اعمال جنایتکارانه

در مورد قتل عام سازمان مللي امنیت به شورا گلدستونپس از گزارش

فرصت نادري  (PA)، دولت فلسطین2009-2008هاي غزه در سال

به عنوان  اسرائیلجنایات جنگیاز دست داد تا  ،2009را در سال 

دولت آشکاراین اشتباهبا وجودشناخته شود،جنایت علیه بشریت

به صورت پایدار  کافییقانوني گزینهها فلسطینی، هنوز براي فلسطین 

  مانده است. باقی 

حقوق سابقگزارشگر ویژهواستاد حقوق، فالکریچارداخیر،مقالهدر 

اي براي هاي بالقوه چالشمزایا و، فلسطینبشر سازمان ملل متحد در

  (ICC)المللیدادگاه جنایی بیندراقدامات قانونیدنبال کردن 

را نشانه رفته است: تخلفات اسرائیل مشخص شده که جنایات اسرائیل 

  از کنوانسیون ژنو و منشور سازمان ملل . 

ها و مشکالتی وجود دارد . شواهد فلسطینیان   به گزارش فالک چالش

) کارت ICCي اتهامات جنایات آپارتاید اسرائیل است. مراجعه به ( پایه

توازن  اي است در دست دولت فلسطین... بازي ممکن است با تغییربرنده

نیروها در جنگ تغییر کند. براي چندین دهه است که فلسطینیان از 

هاي قبلی  اند. تماسالمللی محروم بودهحقوق اولیه خود در قوانین بین

) وجود دارد. اما اقدامات مشخص در ICC(براي محاکمه اسرائیل در 
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ه اي بنامه 2014این رابطه انجام نشده است. از سوي دیگر ، در جوالي 

و کارشناسان حقوقیطرف  ازبان کی مون،دبیر کل سازمان، ملل

دیوان بین حقوقی ارسال شد که نظر مشورتی خود را بههاي شبکه

اعالم نموده بودند مبنی بر این که ساخت و  (ICJ)المللی دادگستري

هاي اشغالی و جداسازي فلسطینیان با دیوارهاي  ساز اسرائیل در سرزمین

  نی است. حایل غیرقانو

شهروندان هایی  وجود دارد که  فلسطینینیز برايحقوقیهاي راه حل

طارقامریکا،قدیمیشهرونداخیرضرب و شتم  .هستنددیگر کشورها

اسرائیل که توسط پلیسپانزده ساله  )Tariq AbuKhdeirابوخد (

 علیه اسرائیل رادر امریکاي دعوا  اقامهامکانبا دوربین ثبت شده است،

ایاالت هاي خارجی کمککنندهدریافتترینبزرگدهد که افزایش می

خصوصی بابر اساس مکاتباتعالوه بر این، است. متحده آمریکا

و نتانیاهوقانونی بتوان علیهبه صورتممکن است، کارشناسان حقوقی

که در ي دعوا کرد  اقامه کنستو اعضاياسرائیلوزرايبسیاري از

در برابرو انتقامقتل  تهدید بهخشونت، ه طور آشکارهایشان ب صحبت

وجود دارد.  هیستري آنان باعث ایجاد جنجال براي ضرب و ها فلسطینی

شتم وحشتناك ابوخدیر و آتش زدن و مرگ پسرعمویش محمد ابوخدیر 

شد.  عالوه بر این ممکن است مواردي از شکایات قانونی شهروندان 

شان توسط موسسات رد اموال به سرقت رفتهتبار امریکا در موفلسطینی

اسرائیلی وجود داشته باشد. به این ترتیب و در نهایت جهان براي 

ي اسرائیل و جنایات جنگی او و همدستی در این جنایات  محاکمه

ها محکومیت ترین این گونه دادگاهکند.  معروف صالحیت پیدا می

ي جنایاتی بود که در اگوستو پینوشه توسط یک دادگاه اسپاینایی برا

شیلی انجام داد. به نتیجه رسیدن یا نرسیدن این اقدامات و دنبال کردن 

هایی حداقل این ارزش را دارد که جنایات جنگی اسرائیل مورد  چنین راه

  گیرد.  کارشناسی حقوقی قرار می

  انتخاب یک دولت واحدبراي، فراگیرانتخابات

یک سازمان بوروکراتیک  ،)PA(فارغ از این که دولت فلسطین 

که او خود را  نسبت بهثابت شده استارتجاعی هست یا خواهد شد. 

داند  همین  نمی اسرائیل مسوولتروردر مقابل  ها محافظت فلسطینی

پیشبردیا سازيبراي پیادهابتکار عملیا تمایلی به نیست  قادر طور

یروهاي اشغالگرنبا)PA(امنیتیهماهنگیمقاومت ندارد. در واقع،

در موارد و، پذیر شوندآسیببیشتر ها فلسطینیاسرائیل، سبب شده که 

مقاومت در برابر ازاي  ي امیدوار کننده شیوهرا  خرابکارياقدام بهمتعدد

آنها همچنین، گلدستونگزارش  خنثی کردنعالوه بر اسرائیل بدانند.

ریم و بایکوت اسرائیل تحکمپیندر حال رشدبراي موفقیتمانعیبه 

)BDS(  علیه آن صحبت میعلنااند وشدهتبدیل ) .کنندPA نتایج (

ي  ي  آن در نوار غزه و کرانه را رد کرد که در نتیجه 2006انتخابات 

باختري حماس جایگزین فتح شد . مردم فلسطین تمایل به ایجاد یک 

تواند در  این میتواند شامل حماس و فتح باشد.  دولت واحد دارند که می

  گام اول به اتحاد احزاب سیاسی منجر شود. 

وجود داشته باشد، در این تحت شرایط اشغالتواندنمی خود مختاردولت

شود. فتح و حماس  صورت بیشتر تبدیل به یک پیمانکار فرعی اشغال می

اتحاد این  مردم فلسطین باشند. ي توانند به تنهایی نماینده هیچ کدام نمی

در گام بعدي باید احزاب دیگر  زب سیاسی یک گام مهم است .دو ح

صداي اقشار دیگر تر،فلسطینی نیز درنظر گرفته شوند و از همه مهم

و فلسطینیمهاجرانو  پناهندگاناز جمله، فلسطیني جامعه

نظرات آن را مد نظر داشت که را  باید شنید و1948هاي فلسطینی

شوند. باید زنان و جوانان در نظر  ه نمیدر فضاي کنونی در نظر گرفت

تواندنمی فراگیرواقعاملیبرگزاري انتخاباتگرفته شوند. نیاز به

  آمیز باشد.اغراق

فلسطین در حال محو شدن از نقشه ي جهان است. جوامع ما در حال 

مرگ تدریجی و فرسایش عمدي هستند و نسبت به این موضوع غفلت 

همچنان در حال سرقت سرزمین، میراث  جمعی وجود دارد. اسرائیل

ومت تنها دلیلی است که این فرهنگی، خانه ها و تاریخ ماست و مقا

هنوز ناقص است.  زمان به نفع ما نیست. با این حال  ي استعماريپروژه

اصلی ترین قدرت  ما، حقیقت مبارزه ي مردم با آپارتاید و استعمار و 

مقاومت در اختیار ماست  که  پاکسازي قومی است. تمام تاکتیک هاي

قدرت بخشید.باید آن را شناسایی کرد و 

* Resistance to Israeli occupation can and must take 

many forms

ي فلسطینی تبار امریکایی و فعال  ) نویسندهSusan Abulhawaسوزان ابوالحوا (** 

 غیر دولتیسازمانبنیانگذار یکو،"جنیندرها صبح"پرفروشرماناو نویسندهحقوق بشر. 

  .است"براي فلسطینزمین بازي"به نام 

-https://www.middleeastmonitor.com/articles/guestمنبع: 

writers/13156-resistance-to-israeli-occupation-can-and-must-take-
many-forms

  

  

  



1393فلسطین مرداد ي نامه ویژه   کانون مدافعان حقوق کارگر،

  

٣٢ي صفحه

  اکولوژي و جنگ

سمیه صمیمی

ها و حمالت نظامی زمانی جز استثناها بودند، اما امروزه به جزء جنگ

ري از اند. روزي نیست که خبغیر قابل تفکیک اخبار روزانه تبدیل شده

گذاري و انفجار و حمله نظامی منتشر نشود.بمب

خطرناك محیط زیست هستند، آثار آنها تا  هايمواد منفجره آالینده

، ماند. انفجارها باعث تغییر شکل زمینهاي زیاد در طبیعت باقی میمدت

آلودگی هوا و هزار موضوع دیگر  ،آلودگی منابع آب ،هاتخریب زیستگاه

شوند. می

ها، طبیعت و محیط ه هم همین طور است. بمباران و راکت باراندر غز

راستی این موضوع در مقابل جان و ه برند. اما ببین میزندگی را از

زندگی در خطر مردم چه اهمیتی دارد؟

شان ها را به مساله کیفیت زندگیمن در مقام یک انسان، جان انسان

بعدا نسبت به کیفیت آبی که آدم اول باید زنده باشد تا دهم.ترجیح می

نوشد اظهار نظر کرد. می

را از هم  طرفدار محیط زیست بودنو  انسان بودناگر بشود 

هایش اهمیت جدا کرد، شاید بشود براي طبیعت غزه قبل از جان انسان

  قائل بود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هادیوار

نشین را از شهرك هاي هاي فلسطیندیوارهاي بلندي که بخش

کند، بخشی از زندگی روزمره فلسطینیان شده نشین جدا مییهودي

براي رفتن به آن سوي دیوارهایی که نماد آپارتاید اسرائیل است. است. 

هاي بازرسی گوناگون بگذري. مهم نیست دیوارها باید از موانع و ایست

ها، حضورمتعلق به فلسطینی يبزرگسال باشی یا کودك یا حتا گوسفند

ها فلسطینیها بدون مجوز براي تو غیرقانونی است. آن سوي دیوار

ها براي رفتن به سر کار و یا مدرسه باید از پیچ وخم این دیوارها صبح

چوپانانی که گیرند وکودکان مورد بازرسی بدنی قرار می بگذرند.

ي ممنوعه عبور کنند، جریمه می شوند. ها گوسفندهایشان از این محدوده

زندگی و فعالیت روزانه را براي ساکنان روستاهاي ي این دیوارها عرصه

  کند. تر  میفلسطین تنگ و تنگ

دیوارها ساخته نشده اند. ي مشخصی نقشه روي  این دیوارهابه ظاهر 

اند. عکس هاي هوایی از این دیوارها به راست و مستقیم کشیده نشده

  ند، چرا؟ دهد و عالمت سوالی در ذهن ایجاد می کخوبی این را نشان می

ي حیات یکی از دالیل این مساله منابع آبی منطقه است. آبی که مایه

ها و اسرائیلی ها را از است و این دیوارها به نوعی سهم فلسطینی

تواند یکی از عوامل ند. چرا که آب مینکهاي موجود مشخص میآب

کوچ  شانخانه و کاشانهاز آنان را وادار کنند فشار بر فلسطینی ها باشد تا 

را واگذارند  یآبهاي خشکیده از بیباغ .کنند. روستاهایشان را ترك کنند

هاي شبکهها ونشین در آنجا سر زند و لولهشهرکی یهودي ،کمی بعد تا

دیوید "نشین را آباد کند. هاي یهودیان شهركآبرسانی، باغ

 7یعنی  1941(اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی) در سال "بنگوریان

ما باید بدانیم " "سال قبل از اعالم موجودیت رژیم صهیونیستی گفت

، تا کنون تعداد 1993سالدراز زمان توافق اُسلو 

يهاي اشغال شده نشین در سرزمین هاي یهودي شهرك

درچیزيامروزهواستشدهبرابردوازبیشترفلسطین

يع مسکونی اسرائیلی در کرانهمجتم 650٫000حدود

یکی از  داردوجودشرقیاورشلیمواردنرودغربی

هاي انتخاباتی بنجامین نتانیاهو، اسکان یک  وعده

  بود.» یهودا و سامره«میلیون یهودي در 
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هاي مرزي از جمله  که براي حفظ بقاي دولت یهودي کنترل آب

  . "هاي روخانه اردن و لیطانی را در دست داشته باشیم آب

 100حوزه جغرافیایی دیوار حایل، "یک گروه پژوهشی اعالم کرده است 

اخیرا یک گروه . "دهد کرانه باختري را پوشش میهاي آبی  درصد سفره

واقع در بیروت به این BirZeitتحقیقی دیگر نیز در دانشگاه بیرزیت 

کیلومتر گسترش خواهد یافت تا  670این دیوار تا " که :اند نتیجه رسیده

درصد از کل  40تمامی شهرها و روستاهاي اطراف کرانه باختري و 

اطه کند. هدف از ایجاد دیوار حایل کنترل و اراضی کرانه باختري را اح

  ."هاي اطراف کرانه باختري است تسلط کامل بر آب

در حالی که فلسطینیان کرانه باختري از کمبود آب آشامیدنی رنج 

 نشین کرانه باختري شش برابر هاي یهوديبرند ساکنان شهرك می

ن کافی براي پر کردمصرف می کنند. آنان همیشه آب  آب ببیشتر

  دارند.  شان اي ها و مزارع گلخانه استخرهاي شنا، آبیاري چمن

درصد از جریان طبیعی آب را از  90در پنج دهه گذشته رودخانه اردن 

دست داده است. علت این است که در مسیرهاي باالدستی آب رودخانه 

در دریاي جلیله واقع در نزدیکی ارتفاعات جوالن ذخیره شده و از آنجا 

  .شود و مزارع اسرائیل هدایت میبه شهرها 

مجبورند آب مورد نیاز خود را با پرداخت  بسیاري از روستاهاساکنان 

هاي زیاد از تانکرهاي آبی مکورت(شرکت ملی آب اسراییل) تهیه  هزینه

شرکت مکورت دو  1967سال بعد از جنگ  4یعنی  1972در سال کنند.

 1990ر کرد. باز در سال هاي آبی حف حلقه چاه عمیق در نزدیکی چشمه

متر در این منطقه توسط این شرکت  300دو حلقه چاه دیگر به عمق 

هاي زیر زمینی به مزارع  هاي چاه آب حفر شد. به کمک این حلقه

حفر چاه در شود. کشاورزي صهیونیستی در اطراف راس العوجا پمپاژ می

، است لارتش اسراییکرانه باختري توسط فلسطینیان منوط به اجازه 

  شود. اجازه اي که هرگز داده نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فلسطین براي من بهشت است

  مصاحبه با لیال خالد *

  ترجمه: علیرضا ثقفی

سیاسی مصاحبه زیر توسط فرانک برات با رفیق لیال خالد عضودفتر

 انجام و در سایت 2014آوریل   18جبهه آزادیبخش خلق فلسطین در 

  ي آزدایبخش خلق فلسطین منتشر شده است. جبهه

  

  کنید؟ امان چه میفرانک برات: حالتان چطور است؟ در

لیال خالد: حالم خوب است. من مدتهاست که بخشی از مبارزه براي 

آزادي هستم. براي حق بازگشت و براي ایجاد دولت مستقلی به 

  المقدس. پایتختی بیت

این به دست نخواهد آمد، اما من هم  دانم که در آینده نزدیک من می

کنم. اینجا در امان، من مسوول بخش مهاجران و حق  چنان مبارزه می

  ي آزادیبخش فلسطین هستم. برگشت در جبهه

میلیون. آیا هنوز فکر  6شما یک مهاجر فلسطینی هستید. یک نفر از -

توانید شرایط مهاجران  کنید یک روز بازخواهید گشت؟ و آیا می می

شان  هستند و فلسطینی در لبنان را داشته باشید که منکر حقوق اساسی

شان را کنند زندگی گیرند که سعی میبعضی اوقات مورد انتقاد قرار می

اي که ممکن است حق آنان براي در لبنان بهبود بخشند به گونه

  بازگشت به فلسطین را تحت تاثیر قرار دهد؟

ي  مختلف پخش شده اند. هر کشوري ها درکشورها لیال خالد: فلسطینی

مقرراتی  را براي زندگی مردم در آنجا دارد. آنهایی ك در لبنان هستند 

، کسانی بودند که به 1982ي هفتاد وهشتاد قرن گذشته، تا  در دهه

هایی که از انقالب دفاع  کردند. کمک ي مسلحانه کمک می مبارزه

ا مورد تهاجم قرار داد و کرد. اسرائیل به آنجا حمله کرد و آنجا ر می

رسالت اصلی  1982هایی از کشور را اشغال کرد. پس از  بخش

ها به د ست آوردن حقوق شان بود، حقوق اجتماعی ومدنی  فلسطینی
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تواند آنها را قادر سازد  شان که در لبنان از آن محروم بودند. این امر می

ها به طور  سطینیتا به مبارزه بپیوندند، مبارزه اي براي حق بازگشت. فل

کلی حق بازگشت را به عنوان یک باور و یک فرهنگ پذیرفته اند. هر 

تواند به شما بگوید که براي حقوق مدنی واجتماعی  فلسطینی می

جنگد، اما این به مفهوم آن است که او خودش را براي بازگشت آماده می

  کند. این دو جدایی ناپذیرند.  می

ي گذشته، بیش از پیش کنار  رات، در دههي مهاجرت در  مذاک مساله-

گذاشته شده است. برخی به خاطر حق غیرقابل انکار و برخی به خاطر 

مذاکرات. بعضی تقاضاها در دور اخیر مذاکرات کري وجود داشت. 

آوریل که  29کنید  پس از  ي آن چیست؟ فکر می نظرتان در باره

  رسد چگونه خواهد شد؟ مذاکرات به پایان می

مخالف  1991خالد: جبهه آزادیبخش فلسطین  و شخص من از  لیال

هاي خود  ایم. مساله آن است که دو حزب هیچ گاه مسلسل همذاکرات بود

کند که فلسطین سرزمینی براي  اند. اسرائیل فکر میرا کنار نگذاشته

ها مطمئن هستند که سرزمین  یهودیان تمام جهان است. فلسطینی

از آن رانده  48و 1947هاي ها با زور در سالمتعلق به آنهاست. و آن

رسد دو  ي دیگر می شدند. هنگامی که این تضاد از یک مرحله به مرحله

کنند. اما واقعیت این است که ما داراي  طرف به قدرت خود تکیه می

قدرت نیستیم. (این امر غلط است) رهبري، مذاکرات اسلو را انتخاب 

م به سمت به  دست آوردن حقوق کرد که یک گا کرده است. فکر می

هاست. بعضی مردم به آن اعتقاد داشتند اما پس از  فلسطینی اساسی 

بیست سال مشخص شد که این اعتقاد بیهوده بوده است. این امر براي 

ها بیشتر از آن موقع شد دو برابر  نشینما یک فاجعه به بار آورد. شهرك

شدند، زمین بیشتري مصادره  نشینان دو برابرقبل از اسلو، شمار شهرك

شد و البته دیوار ساخته شد. دیوار آپارتاید. اسرائیل یک دولت آپارتاید 

است. این مذاکرات اکنون به مفهوم آن است که به اسرئیل  کمک کنید 

نه به فلسطینیان. ما قبال این مساله را تجربه کردیم که منظور اسرائیل 

گذارد.  هایش احترام نمی به قولاز مذاکرات چیست. اسرائیل هیچ گاه 

ي بدبختی زندگی  دهد. و به سادگی پروژه هایش را انجام نمی وعده

برد. من و حزبم مخالف این دور اخیر  جهنمی فلسطینیان را به پیش می

ي  مذاکرات هستیم. به خصوص در شرایط حاضر. امریکا حامی پروژه

توافقنامه وجوددارد  کند. یک اسرائیل است که تنها به اسرائیل کمک می

گوید که شما شود. این توافقنامه می امریکا حمایت میيکه به وسیل

زندانی باید در  104سازي را در ساحل غربی متوقف کنید و باید شهرك

گوید نه. ما این موافقتنامه را سه مرحله آزاد شوند. اکنون اسرائیل می

را آزاد نخواهیم کرد. به هر  ي زندانیان اجرا نخواهیم  کرد. ما آخرین عده

اند غالبا پس از مدت کوتاهی دوباره به زندان ترتیب آنها که آزاد هم شده

شوند. این آن چیزي است  که اسرائیل به آن سیاست در  انداخته می

ها باید آزاد شوند. اما آنها  گویند زندانی ها میگوید. فلسطینیچرخشی می

اند. این از آنها قبال به زندان بازگشته شوند. بسیاري دوباره دستگیر می

امر مشخص است که در این موضوع اسرائیل آماده صلح با فلسطینیان 

ها کنند که عربنیست. آنان همچنین از این حقیقت سوءاستفاده می

کنند. مشغول بسیاري چیزهاي دیگر هستند و فلسطینیان را حمایت نمی

ه خاطر عدم اجراي قراردادي در چنین وضعیتی هیچ کس اسرائیل را ب

  کند. که امضا کرده است محکوم  نمی

داند. ي او چیست؟ هیچ کس نمی خواهد؟ نقشه همچنین کري چه می

ي اینها حرف است. هیچ چیز نوشته نشده است. رهبري باید  همه

پیشنهادات کري را رد کند. در این صورت کري با پیشنهادات دیگري به 

. چیزي که به مفهوم آن است  که فلسطینیان به رام اله برنخواهد گشت

ي دومشان خواهندبود وبه سازمان ملل  دنبال به کار گرفتن گزینه

بازخواهند گشت. امروز در اخبار ایاالت متحده دوباره گفت که ممکن 

  است چنین حرکتی صورت گیرد. معنی این امر چیست؟ 

دولت اسرائیل توجه کنم ما ابتدا نیاز داریم که به ماهیت  من فکر می

هاي آنها بدانیم. و  ها و نقشه ي پروژه کنیم. در ثانی ما باید بیشتر در باره

ها قدرتمندتر از ماست.  دانیم که اسرائیل در بعضی حوزه در ثالث ما می

اما ما نیز قدرتمندیم. تمام این امر بستگی به مردم خودمان دارد. ما 

م که اسرائیل در جلوي  ما گذاشته خواهیم با این مبارزه رودررو شوی می

وقتی که چیزي "گوید: است. این یک ضرب المثل انگلیسی است که می

. ما هنوز  معتقدیم که این حق ماست "شود خواهی راهش پیدا می را می

کنیم. ما مبارزه کرده ایم. ما در حال مبارزه  و ما براي آن مبارزه می

آزادي نیاز نسل تا نسل دیگر.  هستیم، و ما مبارزه خواهیم کرد. از یک

. هایشان بجنگند به مردمی قوي دارد که حرکت  کنند و براي خواسته

کنم در حال حاضر توقف داشته باشد.  این راهی است که من فکر نمی

خواهد که مذاکرات را طوالنی کند. این امر کمکی  امریکا همواره می

  نخواهد کرد. 

آورد، پس به چه  ن به ارمغان نمیاگر مذاکرات صلح براي فلسطینیا-

  خورد؟ رهبري چه  کار باید بکند؟ درد می

تان را به عنوان یک لیال خالد: مقاومت. این است راهی که شما حقوق

هیچ آ ورید. تاریخ این را به ما نشان داده است.  ملت به دست می

ال . جایی که اشغرا بدون مبارزه به دست نیاورده اندنشا  مردمی آزادي

هست، مقاومت هم هست. این مخصوص فلسطینیان نیست. ما واقعا 

خواهان آن هستیم که کنفرانسی تحت حمایت سازمان ملل برگزار شود 

ي  هاي صادر شده درموردفلسطین را به اجرا در آورد. قطعنامه تا قطعنامه

خواهد که بازگشت مهاجران را بپذیرد. بسیار خوب  از اسرائیل می 194

هید سازمان ملل در جایگاه خود باشد. اجازه بدهید کنفرانسی اجازه بد

داشته باشیم که این امر را به اجرا در آورد. مساله این است که  ارجاع به 

شود تا آنجا که ما  ي امریکا انجام می هر مذاکره اي که به وسیله

  گیري به طرف اسرائیل است.  دانیم جانب می

ي ازادي فلسطین تشکیل شده است. سازمان آزادیبخش فلسطین برا-

کنید مفهوم واقعی خود را از  دست داده است؟ بسام شاکا در  آیا فکر می
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به من گفت که سازمان آزادیبخش فلسطین قبل از هر چیز  2008سال 

  هاي خود به با یک جنبش مقاومت بازگردد. نیازمند آن است که به ریشه

آید. حزب من هیچ  به دست نمی اي بدون  مقاومتلیال خالد: هیچ آزادي

هاي خود وفادار است. ما خواهان گسترش  تغییر نکرده است. او به برنامه

کنند. من  ي مقاومت عمومی صحبت می مقاومت هستیم. مردم درباره

منظورم تنها تظاهرات نیست. به کار بردن اسلحه نیز امري عمومی 

  ي جنگ هستند.  است. ما مردمی داریم که آماده

مقاومت صلح آمیز و غیرخشونت آمیز، براي افرادي مثل شما که -

  اسلحه را انتخاب کرده اند، آیا یک مفهوم آزادیخواهانه دارد؟

تواند انواع مختلف  لیال خالد: مقاومت بیش از یک وجه دارد. این امر می

داشته باشد. غیرخشن و خشن. من مشکلی با آنانی ندارم که راه 

گوییم که آزادي کشور ما تنها کنند. ما نمی انتخاب می آمیز راغیرخشونت

ي مسلحانه است. انواع دیگر مقاومت الزم است. یکی از آنها  با مبارزه

ي دیپلماتیک و یکی هم  ي سیاسی است. و یکی دیگر مبارزه مبارزه

آمیز است. ما نیازمند آن هستیم که هر چه را ي غیرخشونت مبارزه

یم. براي بیش از ده سال اکنون مردم ما در بین توانیم استفاده کن می

کنند...  به ساختن دیوار اعتراض  العین ( ) نبی صالح ( ) تظاهرات می

کنند. اسرائیل با این  هایشان اعتراض می ي زمین کنند و به مصادره می

آور، بمب ...  آیا کند ؟ با خشونت، گاز اشک اعتراضات چگونه برخورد می

هاي این امر قابل قبول است که یک ارتش با سالح کنید شما فکر می

کنند؟ من با سنگین در برابر مردمی قرار بگیرد که تنها پرچم حمل می

ي اشکال مقاومتی که مفهوم مقاومت داشته باشد مشکلی ندارم. ما  همه

توانیم بگوییم که مقاومت مسالمت آمیز به تنهایی سبب به دست  نمی

ما با یک دولت آپارتاید مواجه هستیم،  شود. مان میآوردن حقوق

ها و به طور کلی غرب که  صهیونیسم به عنوان یک جنبش، امریکایی

ي قدرت تغییر کند، آن  کنند. هنگامی که موازنه اسرائیل را حمایت می

  ي مذاکره فکر کنیم.  توانیم در باره گاه ما می

به خصوص  این امر آسان است که بر مقاومت مسلحانه تاکید کنیم،-

گر کیست و ستم شونده دانند که ستم هنگامی که مردم عادي می

در این باره بود. درست است؟  70و  69کیست. حرکت شما در سال 

کنید جریان آگاهی  براي  آنکه فلسطین را در نقشه قرار دهید. ایا فکر می

ي دیگري از فلسطین، نشان دادن آنکه  رسانی براي نشان دادن چهره

کنند و داراي حقانیت هستند  هاي مشروع استفاده می یان از شیوهفلسطین

  ي کافی به کار گرفته شده است؟ تا به حال به اندازه 1970ي  از دهه

  

لیال خالد: اجازه بدهید مثالی از ویتنام بزنم. یا از الجزایر یا از جنوب 

انیت افریقا. مردم نیاز به زمان دارند تا متقاعد شوند که تمام جهان حق

برد. در انتها جهان به این  اند. این زمان میمبارزات آنها را پذیرفته

ستم کشان حق دارند مقاومت کنند، به هر واقعیت پی خواهد برد که 

  خواهند.  طریقی  که می

ي  تواند شکل مقاومت را به ما تحمیل کند. ما مبارزه هیچ کس نمی

 دیم. سپس انتقاضه به راه مان نرسیمسلحانه را انتخاب کردیم. به اهداف

فتاد و تمام جهان جدي بودن ما را دریافت. ما حمایت سراسري مردم ا

جهان را به دست آوردیم. هنوز ما به اهدافمان نرسیده ایم، زیرا رهبري 

شجاعت کافی را در هنگام گسترش انتفاضه نداشت تا آن را به سطح 

احل غربی و  نوار غزه را باالتري ببرد. اسرائیل آماده بود تا خروج از س

بپذیرد. اما رهبري ما، ما را شکست داد. اسرائیل بخش بیشتري از 

فلسطین را اشغال کرد. به این ترتیب ما تصمیم گرفتیم که سرنوشت 

  خودمان را دردستان خودمان بگیریم.

ي مسلحانه. امروز مردم منتظرند اما به این واقعیت  با مبادرت به مبارزه

ي ما  ي گذشته رساند. تجربه ین مذاکرات ما را به جایی نمیآگاهند که ا

شود اعتماد کرد. آنها براي حرف  با اسرائیل نشان داد که به آنها نمی

کنند. آیا ابومازن  خودشان احترام قائل نیستند. همواره ما را تهدید می

ي  شریک صلح نیست؟ چه  کسی هست؟ شارون؟ نتانیاهو؟ این جبهه

ین  یک حکومت نیست. این یک گروه گانگستریست راست حکومت؟ ا

ها و نژادپرستان شهرك نشینان، فاشیست ي که  به طور اساسی نماینده

است. اشغال قرن گذشته آغاز شد. آنجا سرزمین یهودیان بود. کتاب 

مقدس این سرزمین را به آنان وعده داده بود. آیا این دموکراتیک است؟ 

ي زمین  خدا به ما وعده"را پذیرفت.  این اسکان 1948جهان در سال 

ي  ! گویا که خدا یک عامل حکومتی است. این یک پروژه"داده است

  ي اصلی تضاد است.  استعماري است. این مساله

هاي  سازيي استعماري شهرك ي خاتمه دادن به پروژه مبارزه در باره-

د؟ به نظر اسرائیلی است، سپس خاتمه دادن به آپارتاید، بعدا په خواهد ش

شما پس از آن چه خواهد شد؟ روز پس از پیروزي؟ آیا یک الجزایر 

  خواهید شد یا یک افریقاي جنوبی؟

ي انسانی تر هستیم.  ایم که خواهان یک جامعهلیال خالد: ما همواره گفته

جایی که هرکسی بتواند در یک امکانات برابر زندگی کند. یهودیان، 

شخاص کاري ندارم. من معتقدم که مسلمانان، من اصال به مذهب ا

توانند با یکدیگرزندگی کنند و در  ها میانسان باید خودش باشد. انسان

توانم شان با یکدیگر تصمیم بگیرند .  اما من نمیي سرزمین ي آینده باره

میلیون  6بپذیرم اکنون من حق ندارم به شهر خودم برگردم، همانند 

به آنجا برگردیم. ما یک راه حل فلسطینی دیگر. ما اجازه نداریم 

تواند به من  کنیم. هیچ کس نمیدموکراتیک و انسانی را پیشنهاد می

بگوید که ما حق نداریم در مورد سرنوشت کشورمان تصمیم بگیریم. 

دانم آنچه بر سر ما آمد در تاریخ  زیرا ما مهاجر هستیم. تا آنجا که من می

بیرون رانده شدند و  مردم دیگري هایشان  بی سابقه است. مردم از خانه

ها شهروندان  هاي دور به آنجا آمدند. جاي آنها را گرفتند. اسرائیلی از راه
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هاي متنوعی است که  کشورهاي دیگر هستند. اسرائیل مدیون سازمان

یک ارتش را ساختند. باشد، اما آنها جامعه نبودند. آنها  1948قبل از 

هاي مختلف آمدند. بعضی از  از فرهنگمردم را از خارج آوردند. مردمی 

خواهیم. اما  کنند. ما خون بیشتري نمی آنها حتا عبري صحبت نمی

هاي خودمان زندگی کنیم.  مجبوریم مقاومت کنیم. ما حق داریم در خانه

ها به این واقعیت برسند که این جابه جایی را انجام  هنگامی که اسرائیلی

آنها راه حل ما را خواهند پذیرفت.  ندهند تضاد به پایان خواهد رسید.

توانید براي  ها قبال آن را فهمیده اند. این که شما نمی بعضی از اسرائیلی

  همیشه بجنگید. براي چه؟ 

  

ي نقش زنان در مقاومت بگویید؟ و آیا شما  توانید به ما در باره شما می-

کار  70و  69کنید که حرکت شما، ربودن هواپیما در سال  فکر می

بیشتري براي فلسطین انجام داد یا براي زنان در سراسر جهان، و یا 

  براي هردو؟

خواستیم زندانیانمان  لیال خالد: هواپیما ربایی تنها یک تاکتیک بود. ما می

  را آزاد کنیم ومجبور بودیم که حرکتی قوي انجام دهیم. 

تیم. ها، فقط  پناهنده نیسما  خاطرنشان کردیم که به عنوان فلسطینی

ما یک ملتیم که  اهداف سیاسی و انسانی دارد. جهان به ما چادر، 

داد. آنها براي ما  ي دست دوم و استفاده شده و مواد غذایی میها لباس

هایی براي  ساختند. اما ما بیش از این بودیم. امروزه برنامه اردوگاه می

 1948وجود دارد، چرا که آنها شاهد مسایل ها پایان دادن به اردوگاه

را احساس  ها عدالتیبودند. زنان بخشی از مردم ما هستند که همان بی

ي امور مشارکت دارند. کنند. به طوري که آنها همراه دیگران درهمه می

بخشند، پس آنان نسبت به مردان خطرات بیشتري را  زنان زندگی می

 شوند، بیشتر به کنند.  هنگامی که آنها درگیر مبارزه می احساس می

کنند. من به  انقالب مومن هستند زیرا از زندگی کودکان خود دفاع می

هنگام تولد دو فرزندم ، بیشتر و بیشتر متقاعد شدم که آنچه من تا آن 

زمان  انجام داده بودم،  بهترین دفاع از آنها بود براي  ساختن آینده اي 

بودند، هم بهتر براي آنها. من با زنانی که فرزندان خود را از دست داده 

کنم اعمال و رفتار  حسی داشتم. بنابراین در پاسخ به سوال شما  فکر می

مردان و "ي مردمی این بود:  من بر هر دو تاثیر داشته است. شعار جبهه

  ".زنان همراه هم در مبارزه براي آزادي سرزمین مان

جرا جبهه آزادیبخش این امر را با ارائه جایگاهی براي زنان در مبارزه به ا

  درآورد.  

ي داخلی به عهده داشتند:  همزمان زنان نقش بزرگی در دفاع و در جبهه

ها. هزاران زن فلسطینی اکنون مسوول  نگهداري از خانواده

ها،  ها، دستگیري عامها، قتل ي جنگ هایشان هستند.  پس از همه خانواده

را از شان ي اسرائیلیان، این زنان بودند که خانوده کشتار به وسیله

دهند، کار  فروپاشی حفظ  کردند. همچنین زنان اکنون تعلیم می

روند  و غیره. قبل از انقالب  کنند، به دانشگاه می کنند، مسافرت می می

توانید ببینید  این چنین نبود. اکنون این چنین است و باید باشد. شما می

در   هاي مبارزه و جامعه نقش دارند. چه که زنان در بسیاري از جنبه

  داخل یا خارج از فلسطین. 

ساخته  "، هواپیماربا"لیال خالد"نینا مکبول که فیلم شما را به نام  -

حرکت شما بیشتر از هر "است، آخرین سوالش در فیلم این است که 

این فیلم درست بعد از این  "چیزي به مردم فلسطین  آسیب نزده است؟

  شود. پاسخ شما چه بود؟سوال تمام می

 خالد: او به من گفت که این کار را براي اهداف سینمایی انجام داده لیال 

توانند  است. اما من آن را دوست ندارم. واقعیت این است که مردم نمی

اقدامات من در مبارزه، در بود!  "نه"پاسخ مرا بشنوند. پاسخ من البته 

م خدمت مردمم بود. ما به هیچ کس صدمه نزدیم. ما به تمام جهان اعال

کنیم و این که جهان  عدالتی  زندگی میکردیم که یک ملتیم که در بی

ها با  ها و ساعت من براي ساعت به ما کمک کرد تا به هدف خود برسیم.

لینا نشستم و داستانم را گفتم. او گفت که تلویزیون سوئد خواهان آن 

  بود که این سوال گذارده شود. 

  

  

برمی گردید؟ چه کاري انجام شده، آیا شما گاهی اوقات به گذشته   -

توانست  متفاوت انجام شود،  توانست انجام شود، آنچه که می چه می

  بینید؟ چه چیزي غلط بوده است؟ وضعیت فعلی را چکونه می

  

لیال خالد:  در حال حاضر حزب من هفتمین کنفرانس خودش را برگزار 

اي ت. ما برنامهکرده است و موقعیت خودش را مورد بررسی قرار داده اس

را ارائه دادیم تا ارتباطات  خود را با نیروهاي پیشرو در سراسر جهان 

گسترش دهیم به خصوص در سطح کشورهاي عربی. ما همچنین 

تصمیم گرفتیم که ساختارداخلی خودمان را تقویت  کنیم. من همچنین 

را. ام که موقعیت خودم را مورد تجدید نظر قرار دهم، افکارخودم آموخته

ي خودم برمی گردم و تصمیم  هر سال در دسامبر، من به سال گذشته

گیرم که بعضی چیزها را براي سال آینده انجام دهم. امسال تصمیم  می

  گرفتم سیگار کشیدن را کنار بگذارم. پس آن را انجام دادم. 

  مبارکه-

ان لیال خالد: من از قبل این تصمیم را گرفته بودم و برایم  انجام آن آس

  بود. 

  به نظر شما، چرا فلسطین نمادي براي جنبش همبستگی شده است؟-

لیال خالد: فلسطین براي من بهشت است. ادیان در مورد بهشت صحبت 

کنند. براي من، فلسطین بهشت است و سزاوار است تا براي به دست 

  آوردن آن هزینه بدهیم.

  منبع: 
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