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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اپريل ٢٣
  

  اعتصاب غذای زندانيان،
 ...! فلسطين و اسرائيل، بايکوت اسرائيل وۀ مناقشۀ تاريخچ

  )قسمت اول(
   

 مقدمه

 فلسطينی در انانيدطه با مناقشه فلسطين و اسرائيل روی داده است؛ اعتصاب غذای زن سه واقعه مھم در رابًاخيرا

سازی در مناطق   کشور عربی در اردن و خواست پايان دادن به سياست شھرک٢٢ھای اسرائيل، کنفرانس  زندان

ازه ساختن انونی توسط حکومت اسرائيل و صدور اجقھای غير رسيمت شناختن شھرک اشغالی فلسطين؛ و سومی به

  .يک شھرک جديد و اعتراض مردم فلسطين به اين سياست جديد حکومت اسرائيل

 در اختيار ئی درباره مبارزه با تروريسم، بار ديگر فرصتی طالامريکاھای  ئیجو  و بھانهسپتمبر ١١پس از واقعه 

نشين را از مناطق غزه  ق يھودیفزايند؛ ايجاد ديوار حائل که مناطل قرار گرفت تا بر سرکوب خويش بيحاکمان اسرائي

ھای فلسطينی، تخريب منازل فلسطينيان، از  چنين ترور رھبران سازمان سازد، ھم و کرانه باختری رود اردن جدا می

ھای گذشته به مرحله اجرا گذاشته  ھای زراعی و باغات، ھمگی از جمله اقداماتی است که ظرف سال بين بردن زمين

ھای فلسطينی شکل ھر روز به خود گرفته است و وقايع فلسطين در  امان به اردوگاه و بیھای مکرر  ھجوم. شده است

گذرد، گاه به بوته فراموشی  می... ، سوريه مصر وليبياچه در افغانستان، عراق،  چون آن  ھمئیھا ميان ديگر گرفتاری

  .شود سپرده می

ظھور «و » الھی«تقاد يھوديان در رابطه با وعده گرا است که بر مبنای اع ، در واقع يک فرقه آرمان»صھيونيسم«

. شود اين اعتقاد با دو گرايش صھيونيسم سياسی و فرھنگی شناخته می. و نجات ملت يھود پای گرفته است» منجی

صھيونيسم سياسی در نيمه دوم قرن نوزدھم رشد کرد و خواستار بازگشت يھوديان به فلسطين و ايجاد کشور اسرائيل 

  . اسرائيل مخالف بودتأسيستری دارد با مھاجرت يھوديان به فلسطين و  يونيسم فرھنگی که قدمت بيشاما صھ. شد

 خود را نسبت به امريکا و اسرائيل به شکلی با ھم پيوند خورده است که امريکادر وقايع اين منطقه، منافع مشترک 

ای اين  گونه اند ھر کدام به  روی کار آمدهريکاامھای مختلفی که در  داند و دولت  امنيت اين حکومت متعھد میتأمين

 .اند تعھد و پيوند را در عمل و سخن به اثبات رسانده
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 ضد اين هھا ب ھا از فلسطين اشغالی و اعمال تحريم گذاری جنبش جھانی بايکوت اسرائيل و خارج کردن سرمايه

شکل سريع رو به  شود، به ه میشناخت» اس.دی.بی«حکومت در سطوح مختلف که به صورت اختصار با عبارت 

رووفين «از جمله اين افراد . اين موضوع باعث نگرانی سران حکومت اسرائيل شده است. افزايش گذاشته است 

ژيک برای يس دولت اسرائيل است که در اين رابطه گفت که اين جنبش ممکن است به تھديدی ستراتئير» ريفلين

  .اسرائيل منجر شود

ھای نژادپرستانه و سرکوبگرانه  اسرائيلی و سياست -ھا در مورد مفيد بودن روند سازش فلسطينی یبين ن آمدن پيشئيپا

ھای  ھا را به تالش برای ايجاد جايگزين المللی آن ھا، فعاالن فلسطينی و متحدان بين حکومت اسرائيل عليه فلسطينی

 در نھايت اين حکومت را مجبور به رسميت ھا واداشته است تا متنوع جھت انزوای اسرائيل و تحريم و مجازات آن

در نتيجه تمرکز دستاوردھای اين جنبش، اھداف اين رويکرد  . سرنوشت خود نمايندتعيينھا در  شناختن حق فلسطينی

ن سياسی چپ و سوسياليست، برخی ی و فعاالئ  و حرفهئیبا حمايت روزافزون ھنرمندان و سنديکاھای دانشجو

آميز سران و مقامات حکومت   کشورھای متعدد مواجه شده و ھمين موضوع لحن خشونتھای کارگری، در اتحاديه

 . ضد اين جنبش و فعاالن آن را با ھدف مھار يا محاصره آن افزايش داده استهاسرائيل ب

ھای پيگير حاکميت اسرائيل، اين است که با تماس با نھادھای دموکراتيک و نھادھای سياسی،  چنين يکی از تالش ھم

ھای ضدحکومت  سو فعاليت ھای سرشناس فرھنگی و ھنری، از يک ن و چھرهچنين با فعاال فرھنگی و اجتماعی و ھم

ھای مساعد سياسی، فرھنگی و ھنری را از طرق مختلف به اسرائيل  اسرائيلی را خنثی کند و از سوی ديگر، چھره

ھا عليه اسرائيل و  کم موضع آن دش کند و يا دستھای خو طور مستقيم و غيرمستقيم جذب سياست ھا به دعوت کند و آن

  .در ھمبستگی با مردم فلسطين را خنثی کند

 فلسطين و اسرائيل و اشغال فلسطين ۀ مناقشۀاين مطلب، که در چند بخش منتشر خواھد شد ھدفش نگاھی به تاريخچ

 سال از آغاز آن و ١٢شت حدود  حکومت اسرائيل و کمپين بايکوت اسرائيل پس از گذتأسيستوسط يھوديان مھاجر و 

  .نھايت رشد گرايشات شديد مذھبی در اسرائيل و فلسطين و تضعيف گرايشات چپ و سکوالر در اين مناطق

***  

  
  

  ھای اسرائيل اعتصاب غذای زندانيان فلسطينی رد زندان
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يش از دوھزار زندانی ب. ، مروان برغوثی اعتصاب غذايش را آغاز کرد»روز زندانی فلسطينی«، در ٢٠١٧ اپريل ١٧

  . اعتصاب غذا زدند ھای حکومت نژادپرست اسرائيل دست به فلسطينی در زندان

  …شماست با سخنم روی :است گفته برغوثی، مروان

ھا، شما را مخاطب  امروز روی سخنم با شماست، از قعر سلول انفرادی کوچکم، از ميان ھزاران زندانی و از طرف آن

 از شرافت و  شان را داور نبردی قرار دھند که  حيثيت و آزادی ھزاران زندانی که مصمم ھستنددھم؛ در ميان  قرار می

  .مان دفاع کنيم کنيم تا از حق آزادی و کرامت اين نبرد اعتصاب غذا را آغاز می. دالوری آکنده است

کند به پيش خواھيم برد، عليه  چنان ادامه دارد و رشد می ما اين اعتصاب غذا را عليه سياست وحشيانه اشغالی که ھم

ھا، شکنجه، آزار و اذيت، اھمال پزشکی و درمانی، اقدامات خودسرانه و تنبيھی عليه زندانيان و خانواده آنان  ربائی آدم

  .شان از حق مالقات در محروم ساختن

طلبد و درد و رنجی که  میھائی که  داريم؛ با وجود فداکاری برد اين اعتصاب را اعالم می  پيش ما تصميم خود مبنی بر

يابی به حق و حقوقی که قانون و  کنيم که به اين مردم تعلق داريم و برای دست  ما افتخار می با خود خواھد داشت؛

  .المللی ضامن ٱن ھستند، قادر ھستيم از خود قاطعيت و مقاومت نشان دھيم کنوانسيون بين

کند نزديک به يک ميليون  ست؛ روزی که به ھمگان يادآوری میزمان شده ا اين نبرد با روز زندانيان فلسطينی ھم

اشغال . ھای باستيل  و انواع تحقيرھا در زندان ھای جسمی و روانی ھای خودسرانه، شکنجه فلسطينی، قربانی دستگيری

  .اند شده

  )ابوالقاسم(برادر شما، مروان برغوثی 

   ٢١٧-٠٤-١٧، »Hadarim حاداريم «زندان 

 )AFPS و پيکار از متن فرانسه منتشر شده در سايت انجمن ھمبستگی فرانسه فلسطين  انديشه ترجمه«

***  

، به راديو ارتش اين ١٣٩٦ فروردين ٢٩-٢٠١٧ اپريل ١٨شنبه  گيالد اردان، وزير امنيت داخلی اسرائيل روز سه

  ».کند مذاکره نمی«اند   زدهھای اسرائيل دست به اعتصاب غذا کشور گفت اسرائيل با زندانيان فلسطينی که در زندان

گزارش خبرگزاری  به. اند ھای اسرائيل، دست به اعتصاب غذا زده  زندانی فلسطينی در زندان۵٠٠يکی از شش ھزار و 

 فروردين در ٢٨ - اپريل ١٧ھای اسرائيل از روز دوشنبه  فرانسه، بيش از يک ھزار نفر زندانی فلسطينی در زندان

  .اند زمان دست به اعتصاب غذا زده  در اسرائيل ھمھا اعتراض به شرايط زندان

سابقه را مروان برقوتی، يکی از رھبران شاخص فتح و رھبر انتفاضه دوم که به حبس ابد محکوم شده  اين اعتصاب بی

 .دھی کرده است سازمان

رک تايمز کرده، گفته ، واقع در شمال اسرائيل با روزنامه نيويو»ھداريم«وگوئی که از زندان  مروان برقوتی در گفت

 .ھای اسرائيل است توسط مسؤوالن زندان» پايان دادن به نقض حقوق زندانيان«است که ھدف از اين اعتصاب غذا 

گفته وزير امنيت داخلی اسرائيل، مروان برقوتی به سلول انفرادی در زندانی ديگر منتقل شده  جويانه به در اقدامی تالفی

 ».خوان به اعتصاب غذا خالف قوانين زندان استفرا«: گيالد اردان گفت. است

ھا سزاوار مجازات ھستند و ما ھيچ دليلی برای مذاکره  آن«: خواند و گفت» تروريست و قاتل«او زندانيان فلسطينی را 

 ».بينيم ھا نمی با آن

فلسطينی از روز »  زندانی١٠٠نزديک به يک ھزار و «ھای اسرائيل نيز تأئيد کرد که  گوی سازمان زندان يک سخن

 .اند ، دست به اعتصاب غذا زدهاپريل ١٧دوشنبه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھای  انگاری سھل«ھا، گسترش حق مالقات، پايان دادن به  ن عمومی در زندانولفيزندانيان فلسطينی از جمله خواھان ت

 .اند ھای تلويزيونی و تھويه ھوا شده و دسترسی به شبکه» پزشکی

گردد که سه ھزار نفر از زندانيان   بازمی٢٠١٣ سال فبروریھای اسرائيل به  آخرين اعتصاب غذای گسترده در زندان

 .مدت يک روز خودداری کردند فلسطينی در اعتراض به مرگ يکی از دوستان خود در زندان، از دريافت غذا به

ی وجود ِ نوجوان زير سن قانون٣٠٠ زن و ۶٢ھای اسرائيل   زندانی فلسطينی در زندان۵٠٠در ميان شش ھزار و 

دھد تا زندانيان   نفر از اين زندانيان تحت سيستم فراقضائی بازداشت اداری قرار دارند، که اجازه می۵٠٠حدود . دارند

 . نماينده مجلس ھم زندانی ھستند١٣. بدون محاکمه در بازداشت بمانند

. شان مالقات کنند ک بار با خانوادهھا در اسرائيل، زندانيان اجازه دارند ھر دو ھفته ي بر اساس قوانين سازمان زندان

اگر سازمان . ھا بنويسند و کتبا درخواست مالقات کنند ای به سازمان زندان  نامهء ابتدادباي زندانيان فلسطينی اما می

ھای گذشته مقامات  گويند در سال زندانيان می. شوند شان محروم می ھا از مالقات با خانواده ھا مخالفت کرد، آن زندان

 .اند ھا مخالفت کرده ائيلی بارھا با درخواست مالقات آناسر

سازمان » بت شين«ھای اسرائيل و مقامات  ای که گيالد اردان، وزير امنيت داخلی اسرائيل با مقامات زندان در بيانيه

 .وگو کرد اطالعات و امنيت داخلی اسرائيل درباره اعتصاب غذای سراسری زندانيان فلسطينی ديدار و گفت

اش  مروان برقوتی متھم شده که از زندانيان فلسطينی برای مقاصد سياسی ھا منتشر کرده،   اردان بعد از اين رايزنیکه

 .کند سوءاستفاده می

 . سال حبس محکوم شده است۴٠برقوتی به اتھام قتل پنج نفر در انتفاضيه اقصی به 

ھای اسرائيل منتشر کرده، گزارش   فلسطينی در زندانالملل در گزارشی که ھفته گذشته درباره وضع زندانيان عفو بين

 .شوند شان محروم می گيرند و از مالقات با خانواده داده که بسياری از زندانيان فلسطينی مورد تبعيض قرار می

الملل از يک زندانی فلسطينی ياد شده که در پنج سال دوران محکوميتش فقط يک بار موفق شده با  در گزارش عفو بين

 .اش مالقات کند نوادهخا

کند ولی با  ھای گوناگون نقض می المللی را به شکل  سال است که اسرائيل، حکومت اشغالگر، حتی حقوق بين٧٠حدود 

ھا  شدت کنوانسيون ژنو را در مورد فلسطينی اسرائيل بارھا و به. چنان از کيفر معاف است وجود چنين عملکردی، ھم

  .نيان فلسطينی از کودک گرفته تا زن و مرد استثنا نيستمورد زندا. ِزيرپا گذاشته است

با چنين رفتاری، دولت . ھای اشغالی ھايش را در خاک اسرائيل ساخته و نه در سرزمين  ھمه زندانًاسرائيل تقريبا

ِطور غيرقانونی و به زور غيرنظاميان فلسطينی اسير را به منطقه خود منتقل کرده است و در نتيجه اسرائيل به ِ 

رايط دردناک، بر رنج زندانيان ھای زندانيان را با آنان محدود کرده تا با مسافرت طوالنی در ش ھای خانواده مالقات

المللی بايد تضمين شوند، و برخی نيز با رنج فراوان پس از  اسرائيل حقوق اساسی را که پيرو حقوق بين. فزايدبي

 ءگيرد که به اجرا ھا تصميم می اداره زندان   کند که البته ل میامتيازی تبدي اعتصاب غذاھای گذشته حاصل شده، به

  .بگذارد يا نه

برخی کشته . برند آور و عدم رسيدگی پزشکی رنج می زندانيان فلسطينی از شکنجه، رفتارھای غيرانسانی و خفت

، حدود دويست زندانی در ١٩٦٧به موجب آمار باشگاه زندانيان فلسطينی، از سال . اند، در حالی که زندانی بودند شده

ھای سياست تحميل  ھای آنان جزو اولين ھدف زندانيان فلسطينی و خانواده. اند اثر رفتارھای درون زندان به قتل رسيده

   .ھای دسته جمعی اسرائيل ھستند مجازات
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ھا تقريبا  م، اسرائيلیدر اين نظا. در واقع اسرائيل، دو نظام حقوقی و قضائی ايجاد کرده که نوعی آپارتايد قضائی است

به موجب آمار . شوند ھائی ھستند که نسبت به فلسطينيان مرتکب می دارای معافيت کامل از مجازات در مقابل جنايت

  .شوند ھای نظامی محکوم می ھا در دادگاه وزارت خارجه، نود درصد فلسطينی

نماينده مجلس، فعاالن سياسی، در ميان صدھا ھزار فلسطينی که اسرائيل به اسارت کشيده، کودک، زن، 

ھای سياسی، نظاميان، رھگذران و عضو خانواده زندانيان  نگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشگاھی، شخصيت روزنامه

  .ھا فقط و فقط به خاک سپردن آرمان عادالنه مردم فلسطين است ھدف اسرائيل از اين دستگيری. شود ديده می

اند که در پی برپاکردن يک اعتصاب غذا وسيع با شرکت تمامی  اسرائيل اعالم کردهھای  زندانيان فلسطينی در زندان

. ، روز ھمبستگی با زندانيان سياسی ھستنداپريل ١٧گرايشات سياسی موجود تحت رھبری مروان برغوثی، به مناسبت 

آميز جمعی  کات اعتراضتری برای حر ھدف از اين اعتصاب غذا، نشان دادن اتحاد فلسطينيان و قائل شدن اھميت بيش

 در يک - به استثناء بيماران - لذا تمامی زندانيان بالغ . در مقابل مذاکرات فردی با مقامات زندانبانی اسرائيل است

  . حرکت مشترک به اعتصاب غذا دست خواھند زد

ت اسرائيل که با ھدف ھای دول سازی مروان برغوثی عضو کميته ھماھنگی زندانيان از ھم اکنون درباره اکاذيب و شايعه

از ميان اھداف متعدد اين حرکت . دھد تضعيف روحيه و ضربه زدن به اعتصاب غذا انجام خواھد گرفت، ھشدار می

  :توان به موارد ذيل اشاره کرد می

حبس بدون صدور قرار مجرميت قبلی و بدون محاکمه و فاقد محدوديت ( »ھای اداری حبس«ھای انفرادی و   پايان حبس-

  )حيث زمانیاز 

 مالقات در ماه برای زندانيان فلسطينی به جای سيستم فعلی که آن را به يک مالقات ٢ بازگشت به سيستم امکان –

ھای فرد زندانی که در حال حاضر اجازه مالقات با  چنين صدور مجوز مالقات برای عموزاده محدود کرده است و ھم

ھای زندانيان الزم است و  ھا توسط خانواده نی که برای رسيدن به اسارتگاهبا توجه به مدت زمان طوال. زندانی را ندارند

ھا، زندانيان خواھان افزايش زمان مالقات  چنين زمان طوالنی الزم برای صدور مجوز ديدار توسط مسؤوالن زندان ھم

بار از ديگر  برداری از زندانی ھر سه ماه يک صدور مجوز عکس. باشند  دقيقه به يک ساعت و نيم می۴۵از 

  .ھای زندانيان است خواست

  . بھبود شرايط غيرانسانی حمل و نقل زندانيان از اسارتگاه به دادگاه-

رسی   درمانی، اعتصاب کنندگان خواھان بسته شدن درمانگاه کامال غير قابل استفاده زندان رامال و دست  در زمينه-

ھائی که ھم اکنون برای ھر نوع درمانی از  دھی زم، بدون باجھای جراحی ال مناسب و سريع زندانيان به درمان و عمل

کنندگان خواھان صدور مجوز برای پزشکان متخصص مستقل برای  اعتصاب. شود ھستند زندانی بيمار مطالبه می

  .ی زندانيان بيمار در زندان ھستند معاينه

 -  .ھای خصوصی تلويزيون مشاھده کانال -: ھستند  اعتصاب کنندگان ھمچنين خواھان صدور مجوز برای موارد ذيل-

 امکان ورود لباس زير و وسائل - . امکان ورود کتاب- .امکان اعمال کنترول بر مراحل تھيه غذا توسط خود زندانيان

  . امکان ادامه تحصيل در دوران اسارت-. مورد استفاده زنان زندانی

گر اسرائيل زندانی ھستند که از  ھای حکومت اشغال ن زندانی سياسی در زندا۶۵٠شود که در حال حاضر  يادآوری می

  . زن ھستند۵٣ نفر کودک و ٣٠٠اين تعداد 

*** 
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  تاريخچه فلسطين

 مذھبی، تاريخ اين –ھای تاريخی  مناقشه فلسطين و اسرائيل تقريبا تاريخ طوالنی دارد و گذشته از تفسيرھا و داستان

داری جھانی  ستعمار انگليس و تقسيم مجدد جھان توسط سيستم سرمايهوری عثمانی و اتمناقشه به دوران فروپاشی امپرا

 .گردد و دول قدرتمند برمی

 مديترانه بحيرۀ کيلومتر مربع مساحت دارد و ٢٧٠٢٤نام داشت، حدود » کنعان«فلسطين سرزمين مقدسی که در قديم 

ه سينا در جنوب و جنوب غربی آن  سرخ و شبه جزيربحيرۀدر غرب، لبنان در شمال، سوريه و رود اردن در شرق و 

اين موقعيت ويژه جغرافيائی فلسطين را در . فلسطين سرزمينی حاصلخيز و دارای آب و ھوای معتدل است. قرار دارد

  .ھای پياپی تبديل کرده است طول تاريخ به گذرگاه و نقطه تمرکز بسياری از کشورھا و تمدن

  

  :شود  فلسطين فعلی به سه بخش تقسيم می

  . که يک ميليون و يکصد ھزار فلسطينی را در خود جای داده است١٩۴٨سرزمين اشغالی  -١

گيرد جمعيت   را در برمی) قدس(   کيلومتر مربع داشته و شھر اورشليم۵۶۵٠ باختری که مساحتی بالغ بر  کرانه-٢

  .فلسطينی آن قريب به يک ميليون و پانصدھزار نفر است

  . کيلومتر مربع که جمعيت فلسطينی آن حدود يک ميليون و سيصد ھزار نفر است٣۵٠ نوار غزه با مساحتی بيش از -٣

ھا آواره شده و در کشورھای اردن، سوريه   ميليون فلسطينی نيز پس از اشغال فلسطين به دست اسرائيلی۴–۵نزديک به 

  .کنند  و لبنان زندگی می

  
در امر دعوت از يھوديان جھان، برای ) تبار اتريشی  يھودیخبرنگار ( بريتانيا در ھمين زمينه، مشوق تئودور ھرتسل

با )  م١٨٩٧(ًتأسيس دولت صھيونيستی در فلسطين بود و عمال نخستين کنگره صھيونيستی در شھر پازل سوئيس

کنندگان موافقت کردند برای  در اين اجالس شرکت. ھای يھودی سراسر جھان برگزار شد حضور صدھا تن از شخصيت

ن يھوديان جھان به فلسطين و برپائی دولت صھيونيستی، عليه مردم فلسطين، تالش کنند و در ھمين راستا بازگرداند

، )عبدالحميد دوم(ھرتسل ھم به نوبه خود کوشيد سلطان عثمانی . مؤسسات مالی چندی، برای تحقق اين ھدف داير کردند
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سلطان عبدالحميد اين پيشنھاد را رد . وديان موافقت کنددر مقابل پرداخت چند ميليون سکه طال، با تسليم فلسطين به يھ

  . کرد و تأکيد نمود که سرزمين فلسطين، متعلق به مسلمانان بوده و حتی با پول ھمه يھوديان آن را نخواھد فروخت

. ديدای استعماری با مشارکت جمعی از انديشمندان کشورھای استعماری در بريتانيا برگزار گر  م، کنگره١٩٠٧در سال 

محورھای مورد بحث در اين کنگره . معروف گشت) کامبل باترمن( ماحصل اين کنگره گزارشی بود که به گزارش

  :عبارت بودند از

 .کند بررسی خطرھائی که آينده استعمار را تھديد می

 .ھای ضامن دفع اين خطرھا تدوين طرح

 .ھا تضمين تداوم حضور استعماری و مالکيت مستعمره

 :جمله پيشنھادھا و مصوبات اين کنگرهچنين از  ھم

 .ھا  مديترانه و ايجاد فتنه و خصومت ميان ملل آنبحيرۀ لزوم تجزيه کشورھای حوزه -١

ھای مغرب جدائی بيندازد  ھای مشرق و عرب  لزوم ايجاد حايل بشری بيگانه در بھترين منطقه، که بتواند ميان عرب-٢

 .و اين مکان فلسطين است

 وارد فلسطين بحرھا در منطقه ساحلی يافا با مھاجران صھيونيست که از راه   م، فلسطينی١٩٠٨ رچما ١٦رخه ؤدر م

 و فبروریھای  ھا طی ماه درگيری. ھا و يھوديان کشته و مجروح شدند شده بودند، درگير و طی آن تعدادی از فلسطينی

ھا در نزديکی شھر  ه شد و اين بار درگيریھا از سر گرفت م ميان کشاورزان فلسطينی و صھيونيست ١٩٠٩ سال اپريل

 .الناصره روی داد

سو حکومت عثمانی را به مقابله با آن فراخوانده و از سوی ديگر، مردم را به مخالفت  ن سياسی از يکمطبوعات و فعاال

ينی کتابی در ھمين رابطه نجيب نصار روزنامه نگار فلسط. ھای صھيونيستی دعوت کردند جانبه با طرح و مقاومت ھمه

 .تاريخچه، اھداف و تھديدھا منتشر ساخت… تحت عنوان صھيونيسم 

اين روزنامه طی فراخوانی از خوانندگان خود خواست، . منتشر گشت» فلسطين«ای با نام  م، روزنامه ١٩١١در سال 

 .نسبت به پيامدھای استعمار صھيونيستی ھوشيار باشند

مانی به منظور تحت فشار قرار دادن دولت اتحاد و ترقی که حکومت ھای عضو پارلمان عث در ھمين حال فلسطينی

کرد، دست به تالش زده و از آن خواستند، تسليم  سلطان عبدالحميد دوم را سرنگون کرده و با يھوديان ھمکاری می

ی ھا اتخاذ کند و مانع از اسيتال فشارھای اروپائی نشده و تصميماتی در مقابله با مھاجرت جمعی صھيونيست

 .ھا بر اراضی فلسطين شود صھيونيست

ھا پرداخته و  ای در روزنامه فلسطين، به تجزيه و تحليل توطئه صھيونيست نگار فلسطينی طی مقاله يک روزنامه

 :نويسد می

ھا، کشور ما را روستا به روستا و شھر به شھر اشغال خواھند کرد و فردا تمامی قدس و سرتاسر فلسطين  صھيونيست

 .واھد رفتاز دست خ

 .م، کتابی را با عنوان جادوگر و يھودی به رشته تحرير درآورد ١٩١١اسعاف النشاشيبی در سال 

در ھمين سال دست » محمد روحی الخالدی«را نگاشت و » دختر صھيون«نام  نيز کتابی به» معروف االرناووط«

نسخه خطی خاطرنشان کرده که ھدف صھيونيسم برده در اين  نام. را انتشار داد» صھيونيسم«ای از کتاب تاريخ  نوشته

وی در عين حال صھيونيسم را از يھوديت متمايز کرده و نسبت به خطرات . ھمانا برپائی دولت يھودی در فلسطين است

 .ھا در فلسطين ھشدار داده است و تھديدھای شھرک نشين
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ھای  اتحاد و ترقی را وادار ساختند، روزنامهھا دولت  یئھا با ھمکاری سفرای اروپائی و امريکا سرانجام، صھيونيست

را که در امر اطالع رسانی و آگاھی بخشی به مردم در )  م١٩١٣در سال ( و فلسطين)  م١٩٠٩در سال ( الکرمل

سزائی داشتند، ھا تأثير ب ھا و صليبيا ھيونيستھای گوناگون و تفھيم وظايف خود و نيز فاش ساختن توطئه ص عرصه

 .تعطيل کند

 ٤٠٠ھا بيش از چھل شھرک يھودی در مساحتی قريب به  م، صھيونيست ١٩١٤روع جنگ جھانی اول در سال با ش

ھای فلسطين يعنی مناطق الجليل، دشت مرج بن عامر و  در بھترين زمين) ت متر مربع اس١٠٠٠ھر دو نم ( ھزار دونم

گرانه  و بدين ترتيب يھوديان ديگر آن اقليت دينی ساکن فلسطين در قبل از طرح اشغال. دشت ساحلی احداث کرده بودند

  .ھا ملتھب و خصمانه شده بود صھيونيستی نبودند و جو و شرايط عليه آن

ھا عليه دولت  ھا عليه دولت عثمانی و فرانسوی ھا و فرانسوی نشينان يھودی در کنار انگليس با پيدايش جنگ، شھرک

ھا تقسيم شده  ھا به دو دسته موافق و مخالف عثمانی آرائی کردند و اين در حالی بود که فلسطينی عثمانی و المان صف

عنوان نيروی وظيفه و چه  به اشکال مختلف چه به اسالمی و -ھای اعتقادی  بودند و برخی از جوانان فلسطينی با انگيزه

شريف «داوطلب در کنار ترکيه وارد جنگ شدند و جمع ديگری نيز مجذوب طرح انقالب بزرگ عربی به رھبری 

ھا فريب  ھا رھائی يافته و کشور خود را آزاد کنند، البته آن و فرزندش امير فيصل شدند با اين اميد که از عثمانی» حسين

شايان ذکر است که جمع کثيری از مسيحيان فلسطينی و سوری نيز با . ی انگليس به شريف حسين را خوردندھا وعده

 .ای و ناسيوناليستی در اين طرح شرکت جستند گرايش طايفه

ھا انقالبی عرب و فلسطينی از  فرمانده ترک شھره به جالدی، سفاکی و عامل اعدام ده» جمال پاشا«که عملکرد  ضمن آن

ھا در دوران جنگ با آن دست به گريبان بودند از  ھا و سوری و و گرسنگی و شرايط دشوار اقتصادی که فلسطينیس يک

سوی ديگر، تأثير وسيع و عميقی بر فضای خصمانه و روبه رشد ضد ترک و پيوستن به انقالب بزرگ عربی برجای 

دريغ  ھای بی المللی يھودی و کمک راکز بينھا و م ھا از اموال ھنگفت سازمان در ھمين زمان صھيونيست. گذاشت

 .بردند ھای اھدائی امريکائی بھره می و غيره و به ويژه کمک» روچيلد«ثروتمندان يھودی چون 

ھا برای صدور بيانيه بالفور و بردن فلسطين و  ھا و امريکائی ھا، فرانسوی ھا به ھمراه انگليس افزون اين صھيونيست

 .چينی و توطئه پرداختند به دسيسه) بريتانيا و فرانسه( به زير يوغ) نگدر خاتمه ج( کشورھای عربی

مبنی بر »  پيکو–سايکس «نامه  خاصيت عرب نيز با انگليس ساخت و باخت کردند، گرچه اھداف موافقت سران بی

انيا توطئه را منکر شده تقسيم کشورھای عربی ميان بريتانيا و فرانسه و بيانيه بالفور برمال شده بود اما با اين وجود بريت

 .و به فريب و نيرنگ خود ادامه داد

با موافقت فرانسه، امريکا و ديگر کشورھای .  م١٩١٧در پی شروع جنگ اول جھانی، بريتانيا در سال سرانجام 

: ول دادق) دار يھودی سرمايه( به روچيلد) وزير خارجه وقت اين کشور( ای را صادر کرد و به وسيله بالفور غربی، بيانيه

زمان با  ھم. ( م١٩١٨در سال . موسوم شد» بيانيه بالفور«اين وعده به . وطن قومی برای يھوديان در فلسطين ايجاد کند

، کشورھای يادشده تالش کردند زمينه برپائی دولت يھودی را در )وسيله بريتانيا شکست ترکيه و اشغال فلسطين به

 ملل با قيموميت بريتانيا بر فلسطين، به منظور برپائی دولت يھودی در آن در ھمين رابطه جامعه. فلسطين مھيا سازند

به فلسطين گسيل داشت تا . م ١٩٢٠را در سال ) ھربرت صاموئيل( ای يھودی تبار بريتانيا نيز نماينده. موافقت کرد

 اين اقدام، به تجھيز و بريتانيای استعمارگر به موازات. جا فراھم آورد مقدمات کوچ يھوديان سراسر جھان را به آن

  .ھائی را احداث کنند ھای وسيعی را در اختيار آنان قرار داد تا شھرک آموزش نظامی يھوديان پرداخت و زمين
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ھا مدافع عثمانی بود، ناگھان تغيير  انگلستان که در اين سال. ھائی در فلسطين به وجود آمد اواخر قرن نوزدھم شورش

را که نماينده » حسين، امير مکه« از جمله . رار گرفت و از شورشيان حمايت کردروش داد و در برابر عثمانی ق

ھای دروغين تحريک کرد تا با حمايت انگليس از عثمانی جدا  عثمانی در حجاز و مردی جاه طلب بود در قبال وعده

حمايت دولت انگليس قرار ای از يھوديان، انديشه ملت واحد يھود را مطرح کردند که مورد  در چنين شرايطی عده. شود

  .را تشکيل دادند» صھيون«ھای مالی از يھوديان ثروتمند، حزب  اين عده با گرفتن کمک. گرفت

» سايکس پيکو«ھا در اوايل قرن بيستم با استفاده از سلطه انگليس بر فلسطين، که با زير پا گذاشتن قرارداد  صھيونيست

.  يھودی را در برابر ضديت با يھوديان جھان و آزار آنان مطرح کردندحل تشکيل يک کشور بر آن مسلط شده بود، راه

در جريان جنگ جھانی اول . انگلستان در اين زمان برای تداوم سلطه خود به پايگاھی در اين منطقه نياز داشت

خاتمه ھا از انگليس و امريکا خواستند در صورتی که دولت عثمانی متحد المان، شکست بخورد، پس از  صھيونيست

، وزير »لرد بالفور«ھا نتيجه بخشيد و توانستند نظر  کوشش صھيونيست. جنگ، فلسطين تبديل به مملکت يھود گردد

 متفقين و جامعه ملل، قيموميت فلسطين را رسما به دولت ١٩٢٠ اپريلسرانجام در . خارجه انگليس را جلب کنند

 . کانون ملی يھود، برای اجرای اعالميه بالفور کمک کندانگلستان واگذار کردند و آن را موظف کردند، با تأسيس

او در سرکوب مردم مبارز . کار را فراخواند جنايت» مونت کوری«بريتانيا برای سرکوب انقالب مردم فلسطين، ژنرال 

 بسياری ھای ھا ويران، زمين ھا مملو از زندانيان، خانه ای که زندان   را به کار برد به گونهاگستفلسطين، نھايت قس

  .مصادره و معيشت مردم بسيار سخت گرديد

ھای مردم فلسطين، تداوم داشت و به موازات آن، کوچ يھوديان سراسر جھان با ھدف اشغال فلسطين نيز ادامه يافت  قيام

لل از طريق سازمان م. م ١٩۴٧، بريتانيا و امريکا توانستند در سال ) م١٩۴۵( که پس از پايان جنگ دوم جھانی تا اين

گر، فلسطين بين فلسطينيان و  به موجب اين قطعنامه ظالمانه و ويران. متحد قطعنامه تقسيم فلسطين را صادر کنند

ھا با تقسيم فلسطين مخالفت کردند اما کار جدی و  البته فلسطينيان، اعراب و حاميان آن. يھوديان اشغالگر، تقسيم گرديد

  .موثری انجام ندادند

اين امر با .  سوی انگليس به يک يھودی، مھاجرت و انتقال يھوديان به فلسطين شروع شدبا واگذاری حکومت از

در اين ھنگام ساير اعراب که دچار تفرقه بودند جز در شعار کمک ديگری به فلسطينيھا . مخالفت اعراب مواجه شد

. يھوديان صھيونيست متحد شدنداعراب فلسطينی و مسيحيان اختالفات خويش را کنار گذاشتند و در برابر . کردند نمی

 . ھای مھاجر درگرفت ھا و يھودی  نخستين برخورد خونين ميان فلسطينی١٩٢٩در سال 

در طول جنگ جھانی دوم آرامش نسبی بر .  ھجری قمری، مسأله فلسطين به يک مسأله عربی تبديل شد٤٠از دھه 

در . اتمه داد و نيروھايش را از فلسطين خارج کرد به قيموميت خود خ١٩٤٨ می ١٤انگليس در . فلسطين حکمفرما بود

 موجوديت ١٤/٥/١٩٤٨ھمان روز شورای ملی يھود در تل آويو تشکيل شد و در ساعت چھار بعد از ظھر روز جمعه 

  .اعالم گرديد» ديويد بن گورين«اسرائيل توسط 

ولت جديد اسرائيل را به رسميت رئيس جمھور وقت امريکا د» ترومن«، »اسرائيل«چند دقيقه پس از اعالم تشکيل 

 .قرار دادند» ھا صھيونيست«ھا نيز ھنگام خروج از فلسطين، تجھيزات خويش را در اختيار  انگليسی. شناخت

پس از اعالم تشکيل رژيم صھيونيستی، يھوديان متعصب مذھبی شروع به تصرف شھرھا و روستاھا و بيرون راندن 

رو شدند جناياتی مانند کشتار  ھا ھنگامی که با مقاومت مردم فلسطين روبه آن. دندشان کر ھا از خانه و کاشانه فلسطينی

اين کشتار وحشيانه موجب گسترش وحشت و .  به راه انداختند١٩٤٨ اپريلرا در » کفر قاسم«و » دير ياسين«روستای 

 .شان شد ھا از خانه و کاشانه فرار فلسطينی
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ط بن گوريون، اولين جنگ اين حکومت عليه فلسطين و کشورھای عربی پس از اعالم موجوديت حکومت اسرائيل توس

طی آن .  درصد کل خاک فلسطين را به اشغال خود در آوردند٧٨در طی اين جنگ نيروھای اسرائيلی . به وقوع پيوست

 .زمان آواره شدند حدود يک ميليون فلسطينی از مجموع يک ميليون و نھصد ھزار فلسطينی در آن

در پی . را اعالم کرد» بخش فلسطين سازمان آزادی«نگره فلسطين در شھر اورشليم تشکيل شد و تأسيس ، ک١٩٦٤در 

 .آن نيز ارتش آزادی بخش فلسطين تشکيل شد و مبارزات فلسطينيان شکل جديدی به خود گرفت

ربی ھمه مارش نظامی شدند راديوھای ع  با اتحاد مصر و سوريه اعراب آماده نبرد نھائی با اسرائيل می١٩٦٧در سال 

اما قبل از . پنداشتند الوقوع می کردند و جوانان اورشليم تحقق رويای تصرف خاک آبا و اجدادی خود را قريب پخش می

رو شدند و اورشليم نيز به اشغال  ھای اسرائيلی روبه که اعراب ھرگونه اقدامی انجام دھند با حمله غافلگيرانه تانک اين

 .مدنيروھای اسرائيلی درآ

اسرائيل در طی .  روز طول کشيد و به جنگ شش روزه مشھور شد٦اين جنگ که از زمين و ھوا آغازشده بود، مدت 

. اين جنگ، کرانه غربی رود اردن و نوار غزه و بلنديھای جوالن در سوريه و صحرای سينا در مصر را اشغال کرد

ھای اشغالی دعوت کرد اما اسرائيل خودداری  از سرزميننشينی  ای اسرائيل را به عقب سازمان ملل متحد طی قطعنامه

 روستای عربی ٢٧پس از آن حکومت اسرائيل شھر اروشليم را که تحت حاکميت اردن بود و شھر بيت لحم و . کرد

رسميت شناختن  ھا را به نشينی از آن ای که صادر کرد ضميمه خاک خود کرد و شرط عقب ديگر را طبق مصوبه

 . توسط اعراب اعالم کرد»کشور اسرائيل«

 جمال عبدالناصر به طور ناگھانی، فرمان حمله به اسرائيل را صادر کرد و با شکستن خط دفاعی ١٩٧٣ اکتوبردر 

ھا ھواپيمای  در روزھای اول جنگ ده. به خاک اسرائيل ھجوم برد و سوريه نيز ھمان کار را انجام داد» بارلو«

اما با حمايت سريع نظامی امريکا و غرب ديری نپائيد که . لی کشته و يا اسير شدنداسرائيلی نابود شد و ھزاران اسرائي

 .وضعيت به نفع اسرائيل تغيير کرد و اين بار اعراب با شکست مواجه شدند

ھای پی در پی، در مراحل مختلف فکر مذاکره با دشمن و خط سازش با امريکا و اسرائيل را در  ھا در پی شکست آن

سردمدار اين . ھا کردند  در نھايت پذيرش موجوديت آن را جايگزين انديشه به دريا ريختن صھيونيستپيش گرفتند و

 در محل کمپ ديويد، ميان سادات ١٩٧٨و باالخره در سال . جريان و طرز تفکر، انور سادات، رئيس جمھور مصر بود

ت امريکا پيمان صلحی امضا شد که به و مناخيم بگين، نخست وزير اسرائيل درحضور جيمی کارتر، رئيس جمھور وق

 .معروف گرديد» کمپ ديويد«پيمان 

ای را از طريق زمين، ھوا، دريا به   به قصد نابودی مقاومت فلسطين حمله گسترده١٩٨٢ جونارتش اسرائيل در ششم 

  .شداين تھاجم منجر به بيرون رفتن نيروھای مقاومت فلسطين از جنوب لبنان و بيروت . لبنان آغاز کرد

  
 شارون؛ قصاب صبرا و شتيال
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ھای صبرا و شتيال  قدرت رسيده بود به دليل نقش خود در کشتار اردوگاه  ميالدی به٢٠٠١آريل شارون که در سال 

 و در زمان وقوع کشتارھای صبرا و شتيال در جريان جنگ ١٩٨٢او در سال . شود ياد » قصاب بيروت«عنوان  به

  .رائيل بود و اين دو اردوگاه تحت کنترول نيروھای دفاعی آن کشور قرار داشتداخلی در لبنان وزير دفاع اس

نظاميان فاالنژ لبنانی به انتقام ترور بشير جميل، رئيس  ، ارتش اسرائيل با ھمراھی شبه١٩٨٢ سپتمبر سال ١٨ تا ١٦در 

 ٣٥٠٠کردند و نزديک به جمھور لبنان و رھبر حزب فاالنژ به دو اردوگاه صبرا و شتيال در بيروت غربی حمله 

  .فلسطينی را به خاک و خون کشيد

ھمين دليل،  دولت اسرائيل سعی کرد با محکوم کردن کشتار خود را از زير فشار افکار عمومی جھان خارج کند و به

ه اين کميته نمايشی آريل شارون فرماند.  ميالدی صادر کرد١٩٨٢ فبروریدستور تشکيل کميته تحقيقاتی کاھان را در 

کم گرفتن واکنش فاالنژھای مارونی لبنان،  انگاری و دست محلی نيروھای دفاعی اسرائيل در منطقه را تنھا به دليل سھل

 .مقصر اعالم کرد

 
  .کشی ناميد  مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيز با محکوم کردن اين کشتار آن را نسل، ١٩٨٢مبر  دس١۶چنين در  ھم

ھای دو عکاس نشريه تايم بخشی از حقايق   داشت اما عکس١٩٨٢پوشاندن حقايق سپتمبر گرچه دولت اسرائيل سعی در 

ھائی که توانست معتبرترين جوايز عکاسی ھمان سال جھان را از آن خود  دھنده را برمال کرد؛ عکس اين رخداد تکان

که توانست » بيل فولی «را به خود اختصاص دھد و» ورلد پرس فوتو«که توانست جايزه سال » رابين موير«کنند؛ 

  .جايزه پوليتزر را به خاطر ثبت جنايت نيروھای شارون کسب کند

ھای صبرا و شتيال را   سال پيش ھزاران نفر از ساکنان اردوگاه٣٤نظاميان فاالنژ لبنانی  اشغالگران اسرائيلی و شبه

 .عام کردند قتل

گذرد جامعه جھانی ھمچنان در بھت اين   سال می٣٤شتيال ھای صبرا و  عام فلسطينيان در اردوگاه در حالی که از قتل

 .جنايت فرو رفته است

نظاميان فاالنژ لبنانی به بھانه انتقام ترور بشير جميل،  بھانه يافتن رزمندگان فلسطينی و شبه اشغالگران صھيونيست، به

ميالدی در دو اردوگاه  ١٩٨٢ سپتمبر ١٨ تا ١٦جمھوری وقت لبنان و سرکرده حزب فاالنژ طی روزھای  رئيس

 .عام کردند صدھا تن از فلسطينيان را قتل پناھجويان صبرا و شتيال،

پياپی ادامه داشت و طی آن شمار زيادی زن، مرد و   روز٣جنايت ارتش اسرائيل عليه ساکنان اردوگاه صبرا و شتيال 

ھای زيادی ھم وجود  ھدای اين جنايت لبنانیدر ميان ش. گناه که بيشتر آنھا فلسطينی بودند، به شھادت رسيدند کودک بی
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 ھزار نفر ساکن اردوگاه برآورد شده ٢٠ نفر از مجموع ٥٠٠٠ الی ٣٥٠٠شمار شھدای اين کشتار وحشيانه . داشتند

 .است

جنايت صبرا و شتيال پس از آن آغاز شد که ارتش رژيم اسرائيل به فرماندھی آريل شارون، وزير امور نظامی آن زمان 

ھای داخلی لبنان، اردوگاه صبرا و شتيال را به محاصره درآورده و به نيروھای مزدور  اسرائيل در زمان جنگحکومت 

 .شد، اجازه داد تا اين جنايت وحشيانه را انجام دھند نظاميان فاالنژ لبنانی ياد می عنوان شبه ھا به خود در لبنان که از آن

کشتار ساکنان اردوگاه کردند تا حتی ھمسايگان اردوگاه متوجه جنايت نشوند و نظاميان فاالنژ، با سالح سرد اقدام به  شبه

 .ھای منور بود مأموريت ارتش اسرائيل محاصره اردوگاه و روشن کردن آن در شب با شليک گلوله

 و صدھا نيروی مسلح اردوگاه را به محاصره درآوردند» ارتش لبنان جنوبی«در روز نخست جنايت، ارتش اسرائيل و 

ھای جنگ بودند، وارد   مبارز فلسطينی که در اصل خارج از اردوگاه و در جبھه٥٠٠به بھانه جستجوی ھزار و 

 .اردوگاه شدند

خورده کس ديگری نبود و نيروھای حکومت اسرائيل در طول سه روز  در اردوگاه جز زن و مرد و کودک و افراد سال

که بعدھا بولدوزرھای ارتش  ھا و روی زمين افتاده بودند در خيابانتر اجساد  دست به قتل و کشتار آنان زدند و بيش

ھا و نابودی اردوگاه کردند تا ھيچ رد و اثری از اين جنايت وحشيانه  اسرائيل وارد اردوگاه شده و شروع به تخريب خانه

 .باقی نماند

ز زنده بودند با استفاده از بولدوزرھا در ھا ھنو تر قربانيان اين جنايت که برخی از آن اند بيش برخی منابع تأکيد کرده

ھای سنگين  ھا ريخته، به خارج از اردوگاه منتقل و در منطقه الناعمه و الدامور منتقل شدند و در حالی که کيسه کاميون

  .ھا غيرممکن شود به پايشان بسته شده بوده در دريا انداخته شدند تا در آينده کشف اجساد آن

 
 ھا در عکا و غزه تانسحمله به بيمار

ھای عکا و غزه در نزديکی اين دو اردوگاه نيز کشيده شد و پرستاران و پزشکان اين  تانمارچاين جنايت که به بي

ھا را نيز در برگرفت، با نظارت سه شخص اصلی يعنی آريل شارون، رافائل ايتان، فرمانده ستاد مشترک  تانمارچبي

  .يتی نيروھای فاالنژ لبنان انجام شدارتش اسرائيل و ايلی حبيقه، مسؤول امن

فاالنژھا به سمت چھار «: تان عکا، در تشريح جنايات صبرا و شتيال گفتمارچجنات زين عبدالطيف پرستار لبنانی بي

تان جلوگيری کنند، نارنجک پرتاب مارچھا به بي خواستند از ورود آن پزشک که پارچه سفيدی در دست داشتند و می

  چنان سيلی محکمی به او کاران ھم جنايت .ھا سنگی پرتاب کرد سمت آن اران من فرياد کشيد و بهيکی از ھمک .کردند

صورت گروھی مورد  بعد پيراھنش را پاره کردند و او را به پياده روی مقابل بردند و به .زدند که بيھوش بر زمين افتاد

 ».تجاوز قرار دادند
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ھا   سپتمبر محاصره کردند و فلسطينی١٨ھا ما را صبح  زه پناه بردم و آنتان غمارچدر روز جمعه به بي«: افزايد وی می

ھائی که بر اثر  شدند از ديگران جدا کرده و به يک ورزشگاه بردند و در چاله را که شامل زنان و کودکان نيز می

 با سه بولدوزر بر سپس بر روی ھمه آتش گشودند و در آخر. بمباران حفر شده بود انداخته و گفتند ھمه دراز بکشند

  ».ھا، چه زنده و چه مرده، خاک ريختند روی آن

  
ھدف اصلی اين جنايت ايجاد رعب و وحشت ميان فلسطينيان و واداشتن آنان به ترک لبنان و برانگيختن افکار عمومی 

خواست ضربه   میھا، ھای فلسطينی ارتش اسرائيل در اين ھجوم خود به لبنان و اردوگاه. لبنان و درگيری داخلی بود

  .اند ھا را تنھا گذاشته شان لبنان را ترک کرده و آن گونه به آنان القا کند که رھبران نھائی را به فلسطينيان لبنان بزند و اين

عام بسياری از خبرنگاران و عکاسان  ھا، يک روز بعد از اين قتل نيروھای مھاجم اسرائيلی و مزدوران فاالنژ آن

تری از اين  ھای بيش ھا را از لبنان اخراج کردند تا صحنه ھايشان، آن  بعد از نابود کردن فيلمخارجی را بازداشت و

 .جنايت برمال نشود

  

 عام صبرا و شتيال نقش امريکا در قتل

ھای امريکائی در  ای را فاش کرد که حاکی از دخالت طرف  اسناد محرمانه٢٠١٢روزنامه نيويورک تايمز در سال 

به » کشتاری که امکان جلوگيری از وقوع آن وجود داشت«ای تحت عنوان  اين اسناد در مقاله. تيال بودجنايت صبرا و ش

يابی به اسنادی  گر امريکائی دانشگاه کلمبيا، منتشر شده است که توانسته عالوه بر دست پژوھش ،»سيت انزيسکا«قلم 

 .صورت مستند ثبت نمايد مدت بهمھم از حکومت اسرائيل، گفتگوھای مسؤوالن امريکائی را در اين 

 صادر شده است رويدادھای جلسه آريل شارون و وريس دراپر، فرستاده رئيس ١٩٨٢ سپتمبر ١٧سندی که در تاريخ 

 .کند جمھور امريکا به منطقه، را نقل می

رون خطاب به شا. براساس اين سند، شارون به دراپر اطمينان داده است که امريکا را وارد اين جنايت نخواھد کرد

تواند  ھمراه ما وارد اين جريان شوی اشکالی ندارد، امريکا می اگر نگران آن ھستی که تو ھم به«: دراپر گفته بود

  ».کنيم راحتی اين موضوع يا اطالع از آن را انکار کند و ما نيز اين امر را انکار می به
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شان به  پيمانان لبنانی ھا از ورود ھم ن است که اسرائيلیدھنده آ کند که اين گفتگو نشان اين روزنامه خاطرنشان می

 .عام اطالع داشتند اردوگاه و آغاز قتل

ھای اشغالی و رافائل ايتان و  يک سند ديگر از ديدار فرستاده امريکا با شارون در حضور سفير امريکا در سرزمين

 آن دراپر از موضع امريکا مبنی بر درخواست دارد که براساس يھودا ساگی، رئيس دستگاه اطالعات نظامی پرده برمی

ھا ھنوز در پايتخت  تروريست«: خروج نظاميان اسرائيلی از بيروت سخن گفته بود؛ اما شارون در پاسخ او گفته بود

ولی بايد پرسيد که چه کسی .  نفر است٣٠٠٠ تا ٢٠٠٠ھا  تعداد آن. شان را در اختيار داريم حضور دارند و ما اسامی

 »کند؟ ھا را تأمين می ردوگاهامنيت ا

 «.ارتش و نيروھای امنيتی لبنان اين کار را خواھند کرد«: دراپر در پاسخ گفته بود

 سپتمبر خروج از لبنان را آغاز ١٧ھای بسيار، نظاميان اسرائيلی در  سر انجام سه روز پس از اين گفتگو و بحث و جدل

بخش فلسطين عمال بيروت را تخليه کرده بودند و پس   سازمان آزادینيروھای. اين روز بدترين روز کشتار بود. کردند

گاه بود که حجم  نشينی کردند و آن ھا عقب از دو شب رعب و وحشت، صبح روز شنبه نيروھای لبنانی فاالنژ از اردوگاه

 .کشتارھا مشخص شد

ور شد به صورت نمايشی ھم که اين جنايت سر و صدای بسياری در جھان برپا کرد به نحوی که حکومت اسرائيل مجب

وزير وقت، دستور تشکيل کميته تحقيقاتی کاھان به  ای در اين مورد تشکيل دھد بنابراين مناخيم بگين، نخست شده کميته

اين کميته مستقل در نتايج .  ميالدی صادر کرد١٩٨٢ فبروریرياست اسحاق کاھان، رئيس وقت دادگاه عالی را در 

کم گرفتن  انگاری و دست دليل سھل ا که فرمانده محلی نيروھای ارتش اسرائيل در منطقه بود، بهتحقيقاتش آريل شارون ر

  .واکنش فاالنژھای لبنان، مقصر اعالم کرد

دليل عدم اتخاذ تصميمات مناسب برای  چنين بگين، رافائل ايتان و ديگر فرماندھان اطالعاتی را به اين کميته ھم

اما وی بار ديگر در . ناخت، در نھايت شارون مجبور به استعفا از منصب خود شدجلوگيری از اين جنايت مقصر ش

 .وزير حکومت اسرائيل منصوب گرديد عنوان نخست ، با پيروزی در انتخابات به٢٠٠١سال 

 ١٩٩٣وزيری، خانواده قربانيان کشتار با استناد به قانونی که برای اولين بار در سال  پس از انتخاب شارون به نخست

داد عليه شارون اقامه دعوی کردند؛  کاران جنگی را می کشی رواندا اعمال شد و اجازه تعقيب جنايت در مورد نسل

ای اعالم کرد حاضر است در مقابل دادگاه شھادت دھد و  تحقيقات آغاز شد و ايلی حقيبه در ميان فشار شديد رسانه

 به ٢٠٠٢ طولی نکشيد که وی با چھار تن از ھمراھانش در نحوی که مسير گزارش کميته کاھان را تغيير دھد اما به

دست اطالعات حکومت اسرائيل ترور شدند و در نھايت پس از فشارھای امريکا و حکومت اسرائيل، دادگاه عالی 

بلژيک قرار منع تعقيب آريل شارون را برای اتھام جنايت جنگی صادر کرد و دليل آن نداشتن تبعيت بلژيکی شاکيان در 

 .مان وقوع حادثه اعالم کردز

 ٤٥٠٠ تا ٤٠٠٠ بين ١٩٨٢ دسمبربر اساس شھادت رالف شونمان، نويسنده امريکائی در مقابل کميسيون اوسلو، در 

 تابعيت مختلف از جمله فلسطينی، لبنانی، پاکستانی، بنگالدشی، اردنی، ترک و سودانی در اين جنايت کشته ١٢نفر از 
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