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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  بھادری حسين

  ٢٠١٨ می ٢٠

  

  صھيونيستی اسرائيل عليه مردم فلسطين  جنايت جنگی رژيم  سال٧٠

  
رود   باختریۀربع، کران کيلومترم٢٠٧٧٠ رژيم اشغالگراسرائيل بامساحت –امروزسرزمين فلسطين ازسه بخش مجزا 

 مديترانه ، ازشمال به بحيرۀتشکيل شده كه ازغرب به  - کيلومترمربع۴٧٠و نوارغزه با   کيلومتر مربع۵۶۵٠با اردن

فلسطين .  سينا متصل استۀ سرخ و شبه جزيربحيرۀو رود اردن از جنوب و جنوب غربی به   سوريه لبنان، از شرق به

  .و حساس وسرزمينی حاصلخيز و دارای آب و ھوای معتدل می باشد  ی مھمقه از نظر موقعيت سوق الجيشی منطا

در آن زمان   اروپائيان به علل مختلف.  شروع شد كه حدود دو قرن ادامه يافت١٠٩۵نخستين يورش به منطقه از سال 

گيزه ھای ظاھری نام جنگھای صليبی پيش می بردند، و يكی از انه تحت پوشش مذھبی سياستھای استعماری خود را ب

زيارتگاه مسيحيان ولی در حقيقت دليل اصلی آنان اشغال فلسطين و آماده   ۀمثابه آنان به دست آوردن شھر بيت المقدس ب

  .بر افريقا بود  برای تصرف و تسلط  کردن شرايط
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 شكست عثمانی  جنگ جھانی اول صھيونيست ھا از کشورھای امپرياليستی انگليس و امريكا خواستند پس ازۀدر پروس

. واگذار شود تا آنھا بتوانند دولت يھود را در آن جا بر پا کنند   جنگ، سرزمين فلسطين به صھيونيست ھاۀو خاتم

مستعمرات خود در منطقه احتياج به ايجاد پايگاھی مطمئن داشت با خواست   امپرياليسم انگليس که برای حفظ

 ۀ متفقين و جامع١٩٢٠ اپريل انگليس سرانجام موفق شد در ۀر خارجوزي»  لرد بالفور«صھيونيست ھا موافقت کرد و 

 ۀدولت انگلستان واگذار کنند و انگلستان موظف شد براساس اعالمي  به ً فلسطين را رسما  قيموميت  ملل را وادارکند که

ل صھيونيستی را به اين توافقات انگلستان يکی از اعضای تشکۀ برپاي. سيس كانون ملی يھود نمايدأکمک به ت بالفور

انتقال حکومت به يک . حکومت فلسطين برگزيد و بدين ترتيب مھاجرت يھوديان با پوشش قانونی به فلسطين آغازشد

  .يھودی با مخالفت شديد ساکنان فلسطين اعم از مسلمان و مسيحی مواجه شد و باعث بروز شورشھائی گرديد

  
  

  اولين کشتار در فلسطين 

 اولين برخورد خونين ميان ١٩٢٩دنبال اعتراضات وسيع ساکنان فلسطينی عليه سياستھای انگلستان در تابستان ه ب

صورت مسالمت ه  به فلسطينی ھائی که بيسصھيونيست ھا و سربازان انگل. تفلسطينی ھا و صھيونيست ھا درگرف

 فلسطينی را کشتند و صدھا نفر زخمی ٣۵٠بيش از.  جنگی تيراندازی کردندۀآميز دست به اعتراض زده بودند، با گلول

کشتار مردم فلسطين دراعتراضات مسالمت . ی خود کردندائ زندانھای قرون وسطۀو تعداد بيشماری را دستگير و روان

و بی عملی کشورھای عربی صورت گرفته بود، زمينه ساز شکل    که در سکوت مجامع جھانی١٩٢٩آميز تابستان 

تحت رھبری شيخ عزالدين    قرن بيستم٣٠ ۀ تا اواخر دھ٢٠ ۀاز اواخر دھ. گيری مبارزات قھر آميزمردم فلسطين شد

 امپرياليسم انگليس ۀا با کمک ھمه جانبقسام دست به قيام مسلحانه زدند اين قيام نيز با بربريت تمام توسط صھيونيستھ

 خلق فلسطين توسط صھيونيستھا وحاميان امپرياليست آنان ۀکشتار بيش از يک دھ. سرکوب و رھبران آن کشته شدند

که بار ديگر تحت رھبری  دربھت وحيرت و بی عملی جھان عرب و سکومت مطلق جوامع بين المللی سپری شد تا اين

و    سالمه مبارزات مسلحانه ای صورت گرفت که توسط نيروھای مشترک صھيونيستیعبدالقادر حسينی و حسن

  . انگليسی به خاک وخون کشيده شد

و متعاقب آن سازمان ھای  بعد از جنگ دوم جھانی مھاجرت يھوديان به فلسطين شتاب بيشتری به خود گرفت

نھا با انجام ترورھای برنامه ريزی شده به آ. تروريستی صھيونيست ھا نيز در فلسطين به طورچشمگيری فعال شدند

  .دست زدند…ايجاد رعب و وحشت درميان ساکنان فلسطين اعم از عرب، مسيحی و
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  قتل عام در ديرياسين

  
تحت رھبری مناخيم بگين به روستای ديرياسين در   » ايرگون« سازمان تروريستی و نژادپرست ١٩۴٨اپريل  ٩در

نيمی از اين جانباختگان اين جنايت .  اپريل ساکنان آن قتل عام شدند١٠در. و نيم کيلومتری بيت المقدس حمله کرد  پنج

 به چند نفر از ساکنان دھکده پس از وارد آوردن ًاددر قتل عام ديرياسين صھيونيستھا عم. فجيع زن و بچه بودند

جراحات وحشتناک امکان فرار دادند تا فراريان وحشت زده با بازگو کردن جنايات صھيونيست ھا باعث وحشت اھالی 

بيش از ) ١٩۴٨ مه ١۴(  اپريل تا روز اعالم موجوديت رژيم اشغالگر٩ که از طوریه اطراف شوند، ب

  . فر از ساکنان سراسر فلسطين به کشورھای عربی فرار کردندن  )سيصدھزار(٣٠٠٠٠٠

  

  ١٩۴٨آواره کردن يک ميليون فلسطينی در جنگ 

بن گوريون، اولين جنگی كه اين رژيم عليه فلسطين و كشورھای عربی   پس از اعالم موجوديت رژيم اشغالگر توسط

صھيونيستھا با پشتيبانی امپرياليست ھا درحالی  اين جنگ ۀدر پروس.  معروف شد١٩۴٨منطقه به راه انداخت به جنگ 

فلسطين    درصد كل خاك٧٨که اعراب به علل مختلف در پراکندگی، ناتوانی و سرسپردگی به سرمی بردند، توانستند 

در اين جنگ، حدود يك ميليون فلسطينی از مجموع يك ميليون و نھصد ھزار فلسطينی . را به اشغال خود در آوردند

گی ه ، مصرو عراق درکمپ ھای پناھندآوارگان در نوار غزه، اردن، لبنان ، سوري. اطق اشغالی آواره شدندساکن در من

  .اسکان داده شدند

  

  قتل عام کفرقاسم
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قبل . حمله کردند  رژيم اشغالگر و اردن  بين  آتش بس   کفرقاسم در نزديکی خطۀ صھيونيست ھا به دھکد١٩۵۶درسال

 از وقتی مردم بی خبر  ال می کردند اھل کجا ھستيدؤاز حمله در اطراف کفر قاسم نظاميان صھيونيستی از مردم س

 - فرمانده به افرادش می گفت کلکشان رابکنيدجنايتی که در شرف تکوين بود جواب می دادند اھل کفرقاسم ھستند، 

ھرغير نظامی « کوتاه به افراد خود دستور داد ۀدر يک جلس  ليس مرزی منطقهوسرگرد شموئل مالينکی فرمانده پ

داد   ال شد وی پاسخؤ زنان و کودکان از او سۀوقتی دربار» . ديديد با تير بزنيد١٧از ساعت  فلسطينی را که بعد

کفر  «کشتار»  الخليج « ۀ روزنامیبراساس گزارش ھا  »ون دلسوزی درمورد ھمه صدق می کندبد..…مقرارت «

در سال   و فرانسه  با انگليس   اسرائيل به مصر در ھمراھیۀبااسم رمز عمليات جاودان ساعاتی قبل از حمل» قاسم 

ھا و   فلسطينۀ کورکورانرژيم اشغالگر با ھدف کشتن . صورت گرفت که به جنگ کانال سوئز معروف است١٩۵۶

 بعد ۵ شب به ٩ساعت  را از  ايجاد وحشت با ھدف کوچ دادن اجباری مردم به ارتش دستور داد زمان حکومت نظامی

  .از ظھر کاھش دھد

  
بعد ازسکوت مرگبار مراجع بين المللی و جھان عرب در مقابله با جنايات ضد بشری گرداندگان رژيم اشغالگر 

مردم فلسطين برآن شدند که با تکيه » کفرقاسم «  و قتل عام  »١٩۴٨جنگ « ، »ديرياسين« در قتل عام   صھيونيستی

فلسطينی    ، بر توھمات پايانیۀنقط» کفرقاسم « فت قتل عام می توان گ. دنبه نيروی خود به مقابله با اشغالگران برخيز

از اين تاريخ به . و دولتھای عرب نسبت به رويدادھای فلسطين بود   متحدھا در رابطه با برخورد شورای امنيت ملل

 ۀ مرحلوجود آمدند و مبارزات خلق فلسطين عليه اشغالگران وارده و سازمان ھای مبارز فلسطينی ب  تدريج گروه ھا

  .نوينی شد

 باعث حمايت ١٩۶٨ روزه در سال ۶اعراب در جنگ   پيروزی سازمان ھای فلسطينی در نبرد الکرامه پس از شکست

 خلق برای ۀجبھ« و » سازمان آزاديبخش فلسطين « ايجاد .  مردم در کشورھای عربی از جنبش فلسطين شدۀگسترد

 عمليات پارتيزانی سازمان ھای ١٩۶٩ين سازمان ھا، از سالو پيوستن ھزاران جوان عرب به ا» آزادی فلسطين 

درسرکوب و نابودی جنبش فلسطين،   ناتوانی ارتش صھيونيستی. فلسطينی عليه رژيم اشغالگر صھيونيستی شدت گرفت

 عربھا را به جنگ عربھا»  دکترين نيکسون «امپرياليسم امريکا وصھيونيستھا را واداشت با به کارگيری به اصطالح 

مناسب ترين مھره برای . وادارند وبرای به زانو در آوردن و يا تسليم جنبش فلسطين از مرتجعين عرب استفاده کنند

امريکا در دھم    اردن تحت فشار امپرياليسمۀرژيم دست نشاند. پيشبرد اھداف آنان ملک حسين پادشاه سابق اردن بود

   .کشور اسرائيل خشم جھان عرب و مردم فلسطين را برانگيختو شناسائی  » ٢۴٢ ۀقطعنام«  با پذيرش ١٩۶٩پريل ا
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فلسطينی در اردوگاه ھا با عملکرد دولت اردن، اختالف بين نيروھای فلسطينی و   شديد نيروھای مقاومت  با مخالفت

بخش زاديآمبر به مقر رھبری سازمان  سپت۴ امپرياليست ھا درۀملک حسين با اشار. پادشاھی اردن به اوج خود رسيد

بالفاصله بعداز تشکيل دولت .  نظامی در اردن برسر کار آمد ۀيک کابين مبر با فرمان ملک حسين سپت١۶در . حمله کرد

 اردوگاه ھای فلسطينيان دست به حمله زد، طی دو روز ۀبا محاصر  مستشاران امريکائی  نظامی، ارتش اردن با کمک

آوارگان فلسطينی بيش از پنج ھزار نفرجان باختند و يازده ھزار نفر ارتش اردن از نيروھای رزمنده و   کشتار توسط

 ناميد و از جھان عرب برای توقف اين کشتار نسل کشیاردن را   ياسرعرفات کشتار ارتش. ديگرمجروح شدند

م فلسطين مرد. کشتار خاتمه يافت  مبر اين سپت٢۶سرانجام با دخالت جمال عبدالناصر فقيد در . جنايتکارانه کمک طلبيد

  . اردوگاه ھای كشورھای عربی پرچم سياه افراشتند در و. ناميدند»  سپتامبر سياه «سپتامبرآن سال را 

اولويت  بين اعراب واسرائيل در وخاتمه دادن به بحران موجود   فلسطينألۀ طرح امپرياليست ھا حل مسئۀدر ادام

 در عمان برگزار شد و ١٩٨٧کنفرانس سران عرب در اپريل تحت فشار امريکا . امپرياليسم امريکا قرار گرفتۀ برنام

ھای ساکن  فلسطينی  دراين چنين شرايطی بود که. کار خود خاتمه داده ب  بدون حتی حمايت ضمنی از جنبش فلسطين

د انتفاضه قيامی مردمی بو. معرف شد» انتفاضه « ھای اشغالی باقطع اميد از آنان دست به قيامی زدند که به  سرزمين

 فلسطين را درسطح ألۀادامه و رشد اين مبارزه بار ديگر مس. که جان برکف تصميم به دفاع ازموجوديت خود گرفته بود

 از ھم احساس خطرو رژيم اشغالگر از درون برای اولين بار در تاريخ نکبت بار موجوديت خود با . جھانی مطرح کرد

درعمل براين امر واقف شدند که   اسرائيل و جھان امپرياليستیبرخی از سران دولت فاشيستی . رو شده پاشيدگی روب

دولت مستقل اين خلق   ی جز قبول به رسميت شناختن حق موجوديت و تشکيلو چاره ا  خلق فلسطين تسليم ناپذيراست

  .را ندارند

ردادن قيام خلق امپرياليست ھا باوجه المعامله قراۀ درچنين شرايطی بودکه جناح سازشکارساف تحت فشار ھمه جانب

 خواھان بازگشت رژيم اشغالگر به مرزھای ٣٣٨ و٢۴٢باشناسائی اسرائيل و قبول قطعنامه ھای  )انتفاضه(فلسطين 

ياسرعرفات و اسحاق   و طی مذکرات صلح بين  را به رسميت شناختند P.L.Oدر مقابل صھيونيست ھا نيز.  شد١٩۶٧

  .و نوارغزه به وجود آمد  باختری  ۀ گردان فلسطينی در کران خودۀئی منطقماده ١٧ ۀرابين براساس يک معاھد

سردمداران رژيم اشغالگرمسموم شده بود محمود عباس به جانشينی او با ۀ دنبال درگذشت ياسرعرفات که طبق برنامه ب

ی به خود و متعاقب آن تحت فشار امپرياليستھا روند سازش شتاب بيشتر. شد  ر انتخابي بوش و بلۀنظر موافق دارودست

 ۀبيرون راندن عناصر انقالبی ازدستگاه حکومتی منطق  نئوکان ھا به منظورۀصھيونيست ھا و دارودست. گرفت

انتخابات عمومی مجلس فلسطين را زير ) ابومازن(خودگردان فلسطينی با اميد پيروزی جناح سازشکار محمودعباس 

 ري بوش و بلۀدارودستدراين انتخابات خالف خواست .  دادند باختری و نوارغزه سازمانۀنظرناظران بين المللی درکران

دولت . داد   تشکيل٢٠٠۶دولتی که حماس بعد از انتخابات سال . پيروز شد  در نوار غزه» حماس « و صھيونست ھا 

دولت حماس بالفاصله باعکس العمل فوری و طرح ھای .  اروپا و امريکا نبودۀوجه مورد قبول اتحادي حماس به ھيچ

 آن به صالبه کشيدن مردم فلسطين و صدور حکم مرگ ۀو جھان مواجه شد که نتيج  درسطح منطقه  وطئه گرانهت

دولت فلسطين مورد تحريم قرارگرفت . ی دادن والدين آنھا به حماس بودأتدريجی ھزاران کودک بی گناه به جرم ر

که ھر ماه در اختيار دولت خودگردان فلسطين ی را ئرژيم صھيونيستی ماليات ھا. شد   اروپا قطعۀکمک ھای اتحادي

.  اقتصادی و فشارھای سياسی قرارگرفتۀبدين ترتيب دولت منتخب حماس به شدت در محاصر. قطع کرد  قرار می داد

 .حماس را از صحنه حذف کنند  تصميم گرفتند) محمودعباس(مثلث امپرياليسم امريکا، اشغالگران اسرائيلی و ابومازن 

محمد «وی با کمک . را بدھدر به اسرائيل فرستاد تا ترتيب کار لادايتون را با يک ميليارد د  نرالجا مريکادولت 
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حماس کشف و   عليه حماس به صورت مخفيانه سازماندھی کرد که توسطستون پنجمی در غزه برای کودتا » دھالن

. ره و گرسنگی دادن مردم غزه را گرفت کودتا ، دولت اسرائيل تصميم به محاصۀپس از شکست برنام. سرکوب شد

در بخشی   از اين تاريخ.  و يا تسليم شونديا از گرسنگی بميرند: مردم غزه دو راه قرار داد  صھيونيست ھا در برابر

وجود ه ب   کيلومترعرض با دو ميليون جمعيت١٠ کيلومتر طول و ۴۵وسعت ه فلسطين زندانی ب  از سرزمين اشغالی

تجاوزی که ھدف .  مورد تجاوز آدمخواران تا به دندان مسلح صھيونيستی قرارگرفتند٢٧/١٢/٢٠٠٨مردم غزه از . آمد

نرال اشکنازی ج ٢٠٠٩ نوریج ١٧در. آن قتل عام حدود دو ميليون انسان دربند و به بردگی کشيدن يک ملت است

 ھوائی به غزه انجام ۀ حمل٢١٣٠ روز ٢٠ در«: کرد فرمانده ارتش اسرائيل در گزارشی به پارلمان اين رژيم اعالم

کشته و زخمی که اکثريت ) ۶٠٠٠(آخرين آمار بيش از شش ھزار که پی آمد آن برای ساکنان نوارغزه طبق» شده

  .زنان و غير نظاميان تشکيل می دھند بوده است  مطلق آنھا را کودکان ،

  
. ر تخمين زده استلاسيسات شھری و اقتصادی غزه را دو ميليارد دأسازمان ملی آمار فلسطين خسارت ھای اوليه به ت

 فلسطينی بی ١٠٠٠٠٠.  خانه ھم خسارت جدی ديد١۶٠٠٠در اين حمالت به تلی از خاک تبديل شد و    خانه۵٠٠٠

  .  مدرسه خسارت جدی وارد شد۶٠ مسجد و ٢٣ بيمارستان و درمانگاه و ١۶ن شدند و به خانما

، سخنی لسهج پايانی ۀاعالمي در نوار غزه برگزار شد ولی در بررسی اوضاع  جھت» ملل متحد شورای امنيت  « لسۀج

شورای امنيت « درحقيقت .  گرديدعمليات نظامی تأکيد از محکوميت اسرائيل مطرح نشد، اما بر ضرورت قطع فوری

دست آدمکشان   بی بو وخاصيت ۀھمچون گذشته درمورد جنايات جنگی اسرائيل با صدور يک اعالمي» متحدملل 

  .فلسطين باز گذاشت  اسرائيلی را در کشتار مردم بی دفاع

ه بخش مستقلی را در سرويس رژيم اسرائيل تنھا رژيمی است ک. سال ترور دارد ٧٠ قتل عام خلق فلسطين ريشه در

ترين مبانی فکری و  سيس کرده و آن را به عنوان يکی از مھمأھای امنيتی و جاسوسی خود برای ترور افراد مختلف ت

  .کند ژيک خود مطرح میيسترات

  اسرائيلی بهۀرائيلی يديعوت آحارونوت و نويسند اسۀخبرنگار مسائل امنيتی و نظامی در روزنام» رونين پرگمن« 

 در .تازگی و برای اولين بار در کتابی به بررسی عمليات ترور انجام شده توسط سازمان جاسوسی موساد پرداخته است

 عمليات ترور را ٢٧٠٠ سال گذشته بيش از ٧٠ھای جاسوسی رژيم صھيونيستی اسرائيل طی  سرويس: کتاب آمده است

و سياسی برای تحقق اھدافش از   ھای ديپلماتيک استفاده از سيستمرژيمی باشد که به جای   اند تا اسرائيل تنھا انجام داده

ھای  ھا و ابزارھای مختلف برای اجرای طرح سازمان جاسوسی موساد از روش … .کند  استفاده میءترور و حذف رقبا
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رنشين و توان به استفاده از خميردندان مسموم، ھواپيماھای بدون س  اين ابزارھا میۀاز جمل. کند خود استفاده می

  .ھای خودروی بمب گذاری شده برای حذف اشخاص مھم اشاره کرد گذاری شده و زاپاس ھای ھمراه بمب نولفيت

    سال گذشته اعمال٧٠ونوارغزه در طی . ……عام در ديرياسين ، کفرقاسم ، تل زعتر، صبرا وشتيال عالوه بر قتل 

نژاد پرست   در خاورميانه را بايد در حاکميت مذھب  مئندول امپرياليستی در ايجاد پايگاھی مط  سياستھای استعماری

شود  از زمان کودکی به يھوديان آموزش داده می  يھود ديد که گفته ھای يھوه خدای قوم يھود توسط خاخام ھای فاشيست

 براساس روند وقايع بر اين مبنا بود که. و آنان را بر اساس گفته ھای تورات برای کشتارمردم فلسطين آماده می کنند

 ۶ ابتکار ملی فلسطين در پنجاھمين سالروز جنگ ۀدبيرکل جبھ   مصطفی البرغوثی):قدسنا(خبرگزاری قدس آمار 

  . تعداد شھدای فلسطينی از آن زمان تا کنون ارائه کردۀ آماری دربار١٩۶٧روزه 

 ھزار ۴٢وجود ندارد اما شھادت  تا کنون ١٩۶٧ تعداد شھدای فلسطينی از سال ۀالبرغوثی اعالم کرد آمار دقيقی دربار

  .فلسطينی ثبت شده است

 مربوط به ء تن از اين شھدا١٠٩۶٩:  تصريح کرد١٩۶٧ روزه در سال ۶البرغوثی در پنجاھمين سالگرد جنگ 

  . تا کنون ھستند١٩٨٧ اول در سال ۀانتفاض

ھادت رسيدند و از سال کودک به ش٩٠٠ فلسطينی از جمله ٣٨١٢ھای عليه نوار غزه  طی جنگ: وی در ادامه گفت

ھا به دست نيروھای رژيم اشغالگر به شھادت   فرد فعال ديگر در رسانه۴ نگار و   روزنامه١٣ تا به امروز ١٩٩٢

   .رسيدند

 روز به ۵نفر در طی  ٣٠٠٠امروز درشرايطی که مردم جھان از کشته شدن بيش از صد نفر و زخمی شدن بيش از

ويژه در نوار غزه اعتراض می ه ی تظاھرات عليه کشتار مردم بی دفاع فلسطين ب و با برگزارشدت خشمگين شده اند

در . فلسطين نمايند  را واداربه قطع فوری کشتار مردم  می خواھند دولت اسرائيل  کنند و قاطعانه از مراجع بين المللی

ول ؤرا مس» حماس«عاتی سخنگوی کاخ سفيد روز دوشنبه در يک کنفرانس مطبو» راج شاه«يک اقدام وقيحانه آقای 

مرگ دھھا فلسطينی دانست که در جريان اعتراضات روز دوشنبه در نوار غزه به دست نظاميان رژيم صھيونيستی 

ای از سوی شورای امنيت برای  امريکا در شورای امنيت مانع صدور بيانيه  ۀو خانم نيکی ھيلی نمايند. جان باخته اند

ناتوانی مراجع بين المللی و سران . تار فلسطينيان در مرزھای غزه شده است کشۀدربار  انجام تحقيقاتی مستقل

در وادارکردن دولت اسرائيل به خاتمه دادن به کشتار و تحويل عامالن اين جنايت به دادگاه   کشورھای خاورميانه

  . جھانی فاجعه بار خواھد بودۀلند بدون شک برای جامعھارسيدگی به جنايات جنگی درھ

 اروپا و مراجع بين المللی که دربرابر جنايت جنگی رژيم اسرائيل سکوت می کنند، شريک ۀم امريکا و اتحاديامپرياليس

 شان را درمبارزه عليه ۀآنان بايد بدانند، نفرت مردم فلسطين و منطقه را عميق تر واراد. جرم در اين کشتار ھستند

  .اشغالگران را مصمم ترخواھند کرد

  


