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 تجاوز اسرائيل بر غزه
 
 

 بايست اين حادثه را.   جديد در ستراتژی نظامی اسرائيل نيستۀحمالت هوائی و زمينی قوای اسرائيل بر غزه يك پديد
 . مورد  ارزيابی قرار داد  عملكرد  اسرائيل در عمق ستراتژيك و سير تاريخی 

 
 اهداف سياسی

انتخاب  جورج بوش در .  توسط اريل شارون صدراعظم وقت اسرائيل ريخته شد٢٠٠١طرح  تجاوز بر غزه در سال 
ۀ ز اسرائيل، شارون را در انهدام مفكورامريكا و بقدرت رسيدن محافظه آاران جديد درين آشور و حمايت قاطع آنها ا

 جديدی را برای امريكا و ۀ،  زمين٢٠٠١ تروريستی سپتامبر ۀحادث.   مصصم تر ساخت)اسرائيل و فلسطين(دو دولت 
از تجاوز به افغانستان تا سقوط نظام صدام حسين و قصابی در عراق تا .    شرق ميانه خلق نمودۀاسرائيل در تغير نقش

ل بر غزه همه جز طرح های امريكا و اسرائيل برای تسلط بر شرق ميانه و در نهايت تسخير چاه های نفت  اسرائيۀحمل
 .   اسرائيل و محافظه کاران جديد درين قمار سياسی  و نظامی  بازنده خواهند شد.و گاز اين منطقه است

 
 
 

 
   
 

منهدم شود، شهر های فلسطين  بمباران گردد و فلسطينی ) ني و فلسطلياسرائ(طرح شارون اين بود آه تيوری دو دولت 
 جناح ۀهدف اولی اسرائيل محاصر.  از مناطق مورد نظر اسرائيل اخراج گردند١٩۴٩ ـ ١٩۴٨ها اجبارًا مانند ساليان 
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در فلسطينی ها  هر دو ساحه بايد حكومات جداگانه داشته باشد تا .  قلمرو از يكديگر بوددو و جدائی اينغرب و غزه 
انتخابات در غزه آه حماس را به پيروزی رسانيد،  .  مذاآره و روياروئی با اسرائيل نتوانند در موقف قويتر قرار گيرند

واقعی مقاومت مردم آن روحيۀ   مردم فلسطين و انهدام ۀادارطق تحت اامريكا  منزوی ساختن  من طرح ديگر اسرائيل و
با .   موساد و انتخاب محمود عباس  برداشتن مانعی ديگری از سر راه بودۀمسموم ساختن ياسر عرفات بوسيل.  بود

 از نگاه  مبازاتی سابق خود را از دست داده  و از مردمش آهسته آهسته بدور ميشد، با آنهمۀوجوديكه ياسر عرفات روحي
محمود عباس توانست آانديدی خوبی . با يك عنصر متمايل  به آنها عوض ميگرديدبايد آه شد اسرائيل و امريكا مزاحمی 

 اعمار ديوار در جهت محاصره قرار دادن فلسطينی ها اسرائيل را يك قدم ، بر عالوه.    برای سی آی ای و موساد باشد
 غزه را با ۀاينكه حماس يك سازمان تروريستی بوده است، اسرائيل محاصربا شعار .  ديگر به هدفش نزديك ساخت

   .عمار ديوار آغاز آرد و عمًال آنرا از جناح غرب مجزا ساخت

 
 
 

رای تامين و حمايت اتباع اش از حمالت  راآتی حماس در غزه،  به جز حمله حق انتخاب اسرائيل فريبانه ادعا آرد آه ب
بر حسب تبليغات اسرائيل، حماس آتش بس را مراعات نكرد و حمالت راآتی خود را بسوی اسرائيل .  ديگری نداشت
 نوامبر ۴وری امريكا بتاريخ اما در حقيقت آن اسرائيل بود آه با استفاده از روز انتخابات رياست جمه.  شدت بخشيد

اگر اسرائيل واقعًا  ميخواست آه از حمالت  راآتی حماس .  ، آتش بس را شكستاند و دست به تحريكات زد٢٠٠٨
.  اسرائيل قبًال  برای  تجاوز بر غزه تصميم گرفته بود.  مصئون باشد، بايد به تمديد آتش بس اقدام ميكرد، اما چنين نشد

 آماده ساخت و در روز ٢٠٠٨ را در ماه جون يورش نظامیوزير دفاع  اسرائيل پالن   (Ehud Barak)  احود بارك
 . دسامبر عملی نمود٢٧

 
 خود  به حيل و فريب مثشبث ۀ طول تاريخ  ديده ايم آه چطور آشور ها غرض توجيه اعمال تجاوزآاراندر ما 

اسرائيل توانست ماهرانه تندروان حماس را  تحريك .  رداسرائيل در خلق اين نوع  توطئه ها استعداد خاص دا.  ميگردند
 آتش و راآت بين اسرائيل و ۀ تبادل.  درين راه اسرائيل به موفقيتی دست يافت.  آند تا بتواند بهانه برای حمله  بيابد

 ،مينی اسرائيلغزه و تجاوز قوای زۀ  بيرحمان وحشيانه و بمباران.    گرديد  تجاوز اسرئيل بر غزهۀحماس بهترين وسيل
  و   انهدام ستون فقرات  ١٩۴٩ ـ ١٩۴٨  فراری ساختن يك تعداد ديگر  مانند ساليان ،قتل عام سيستماتيك مردم آن منطقه

 .سياسی و  اقتصادی حماس جز آار ستراتژيك اسرائيل محسوب ميشود
 

 اهداف اقتصادی
اين جنگ برای پيشروی و .  از سواحل اين منطقه داردگنفت  و تجاوز اسرائيل بر غزه ارتباط مستقيم با تصرف  دخاير 

در سال .  تسخير است تا مردم فلسطين را از استحصال ثروت طبيعی شان محروم سازد و در فقر دايمی قرار دهد
حال .  ، يك آمپنی برتانوی و يونانی قرارداد استحصال تيل و گاز اين منطقه را با مقامات فلسطينی امضا نمودند١٩٩٩
ائيل ميخواهد فلسطين ها و جهان را در يك عمل انجام يافته قرار داده و امضای قرار داد قبلی را به نفع خود باطل اسر
 تريلين آيوبك فيت گاز داشته آه قيمت آن بالغ به چهار ١٫۴طبق تخمين آمپنی برتانوی، سواحل غزه بيش از .  سازد

بدون ترديد آه اقدامات نظامی، سياسی .  را بربايد و نصيب خود سازداسرائيل ميكوشد آه اين ثروت .  بليون دالر ميشود
   .و اقتصادی اسرائيل درين راستا از پشتيبانی دولت و آمپنی های مورد نظر امريكا برخوردار است
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اما تحوالت اخير بشمول بقدرت .  از نگاه قانونی ملكيت ذخاير نفت و گاز سواحل غزه به مردم فلسطين تعلق دارد
آمپنی های برتانوی .  خواهد ساخترسانيدن قصدی حماس در غزه برای بهانه های بعدی،  اسرائيل را مالك اين ذخاير 

تجاوز اسرائيل و نابودی اقتصادی و مالی حماس و انهدام  .  حماس در غزهند نه با نو يونانی حاال با تل ابيب معامله ميك
اسرائيل قادر خواهد شد آه تمام . سيستماتيك منابع حياتی در غزه، مردم اين منطقه را در يك باخت موقتی قرار ميدهد

بعدًا .  طق آوتاه سازدسواحل غزه را نظامی اعالم  نموده و دسترسی فلسطينی ها را به هر نحوی آه باشد ازين منا
 ستراتژيك  خود ۀذخاير نفت و گاز منطقه را جز قلمرو  دايمی اسرائيل محسوب نموده و بدين ترتيب  به اهداف عمد

   .خواهد رسيد
 

 خواهد را بزانو در باالخره استعمار در هر جا با اعتقاد به اينكه ظهور يك رهبری سالم و تدوام مبارزات مردمی و ملی 
بدر خواهند شد و سرنوشت خويش ر ا بدست  بار ديگر ازين آزمون سخت تاريخ پيروزمندانه هم مردم فلسطين ، آورد

 .  خواهند گرفت
 

  . مردم فلسطين عليه  استعمار تا پيروزی نهائی ادامه خواهد يافتۀمبارز
 


