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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

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ اگست ١۴

  جنگ دولت اسرائيل عليه مردم بی دفاع فلسطين،

 ! ريشه ھای تاريخی دارد
نھادھا  تاريخی خاورميانه در دست مقامات اسرائيلی و فلسطينی و ھم چنين ۀکليد باز کردن درھای بسته و زنگ زد

با اين تفاوت که از يک سو دولت سرکوبگر و اشغالگر اسرائيل . ی قرار داردئو دولت ھای قدرتمند جھانی و منطقه 

 عامل اصلی بحران اين منطقه است و از سوی ديگر، جرياناتی ھم امريکا ۀت حاکمأس ھمه ھيأبا حاميانش و در ر

ای منطقه ھم چون حکومت تروريستی اسالمی ايران، چون گروه مذھبی و تروريستی حماس با حمايت حکومت ھ

اما مسلم است که در اين ميان، اکثريت . آتش بيار تداوم جنگ و خونريزی و کشتار مردم بی گناه و بی دفاع ھستند

خواه مردم جھان و منطقه، خواھان زندگی انسانی آزاديمردم اسرائيل و فلسطين و ھم چنين افکار عمومی مترقی و 

  . ت آميز مردم دو کشور ھستندو مسالم

 تاريخی طوالنی دارد از اين رو، ۀجنگ اخير دولت اسرائيل عليه مردم فلسطين، به ھمين جنگ محدود نبوده و ريش

  .  فلسطين و اسرائيل با ھر فشاری ھمانند يک زخم کھنه و مزمن دچار خونريزی ھای شديد می گرددألۀمس

را توجيه گر اين جنگ ويرانگر » حماس«زه دفاع می کنند و فقط تحرکات برخی ھا از جنگ اسرائيل عليه مردم غ

برخی ديگر، تنھا دولت اسرائيل را محکوم می کنند و به طور مستقيم و غيرمستقيم از سازمان مذھبی و . می دانند

ی است در حالی که جنگ اسرائيل عليه مردم غزه، يک جنگ ارتجاعی و غيرانسان. ارتجاعی حماس دفاع می کنند

خواه و کمونيست، ضمن محکوم کردن آن، در جھت  انسان و جريان عدالت جو و آزاديبنابراين، طبيعی ست که ھر

 به اين جنگ و  جنگ دولت و ارتش اسرائيل عليه مردم فلسطين صرفاً ۀبه عالو. قطع فوری آن گام برمی دارد

  .دد گذشته برمی گرۀ آن به بيش از شش دھۀحماس محدود نبوده و ريش

 با ١٨٩٧ و کشور خودمختار يھودی در فلسطين، از سال  برای ايجاد جامعه) جنبش قوم يھودی(» صھيونيسم«

در شھر بال سوئيس، به صورت نھضت سياسی سرتاسری در اروپا »  جھانی صھيونيستۀنخستين کنگر«تشکيل 

 رھبری نھضت را در دست سردبير يکی از روزنامه ھای معتبر وين) ١٩٠۴- ١٨۶٠(درآمد و تئودور ھرتسل 

منتشر ساخت، » يھوديان«و کشور » در يودن اشتات« تحت عنوان ١٨٩۶او در جزوه ای که در سال . گرفت

  .خواستار تشکيل کشوری يھودی در فلسطين شد
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ھا به سرزمين فلسطين که تحت حاکميت امپراتوری عثمانی بود، با خريد زمين توسط » يھودی«مھاجرت 

) صندوق ملی يھود(» کرن کايمت« سازمان جھانی صھيونيست شرکتی به نام ١٩٠١در سال . مھاجران آغاز شد

بر اساس منشور اين سازمان، صندوق می بايست در . تشکيل داد تا برای سکنا گزينان يھودی زمين بخرد

ند و آن را به  سينا، زمين خريداری کۀواقع در آسيا و شبه جزير) ترکيه(فلسطين، سوريه و ديگر مناطق عثمانی 

لرد  «١٨٣٩ خود را به اين امر نشان داد و در سال ۀکشور بريتانيا عالق.  مردم يھود حفظ کندئیعنوان دارا

باز کرده و به اعضای ) اورشليم( وقت انگلستان، يک کنسولگری در بيت المقدس ۀوزير خارج» پالمرستون

  .کنسولگری دستور داده بودند تا از يھوديان حمايت کنند

.  موج خشونت ھای ضد يھودی در دمشق باال گرفت و انگلستان حمايت از يھوديان را تشديد کرد١٨۴٠در سال 

. رھبری صھيونيسم را به عھده گرفت) ١٨٧۴-١٩۵٢( » خائيم وايزمن «١٩٠۴پس از مرگ ھرتسل در سال 

ظامی می کرد و لرد بالفور  دان بود در طول جنگ جھانی اول برای دولت انگلستان تحقيقات نکيمياوايزمن که 

  . سلطنتی انگلستان به استخدام درآورده بودئی وقت انگليس وی را در نيروی درياۀوزير خارج

زمانی که انگلستان در . وايزمن نيز مانند ھرتسل عقيده داشت که حمايت از صھيونيسم به نفع بريتانيا تمام می شود

لق به امپراتوری عثمانی را به چنگ آورد، وايزمن نيز به جريان جنگ جھانی اول بخشی از سرزمين ھای متع

، لرد بالفور را متقاعد ساخت که اليحه ای اصولی برای دفاع از صھيونيسم به ١٩١٧تالش ھايش افزود و در سال 

که سرپرستی فدراسيون صھيونيسم را در انگلستان » لرد روچيلد«به درخواست بالفور، وايزمن و . کابينه ارائه دھد

بالفور کابينه را متقاعد کرد که اين اليحه را تصويب کند و طی . به عھده داشت، پيش نويس اليحه را تھيه کردند

  ».انگلستان نسبت به استقرار وطن ملی برای يھوديان در فلسطين نظر مساعد دارد«: نامه ای برای روچيلد نوشت

 نفتی از حوزه ھای نفتی عربی واقع در ۀ يک لولبا توجه به اھميت نفت در جنگ جھانی، انگليس قصد داشت که

 نفوذ ۀ ھا در امور فلسطين، صھيونيسم را ابزار توسعسسرمارک سايکس کارشناس انگلي. غرب حيفا بکشد

 سايکس موفق شد قرارداد سری سايکس پيکو را مورد تقسيم ١٩١۶در سال . انگلستان در خاورميانه می دانست

اين قرارداد به انگلستان حق می داد که بندری در حيفا بسازد و . ان جنگ منعقد کندامپراتوری عثمانی پس از پاي

خواستار تسلط مشترک انگلستان و فرانسه بر فلسطين بود، دولت انگليس از رقابت فرانسه واھمه داشت و تصور 

تری بر آن لط بيشکمک خواھد کرد تا تس انگلستان در فلسطين به لندن ۀمی کرد که حضور يھوديان تحت الحماي

سرزمين داشته باشد و اسکان يھوديان در فلسطين، پايگاه محکمی برای انگلستان خواھد بود که بتواند توازن را در 

 ھزار يھودی ۶٠ تا ٣٠در آن روزھا فلسطين کشوری بود با حدود . برابر تسلط فرانسه بر سوريه و لبنان حفظ کند

  . آن ھا ھم صھيونيست نبودندۀکه ھم

اين .  فلسطين حکم مثبت دادۀ ملل، بنا به درخواست انگلستان به آن کشور در ادارۀ جامع١٩٢٢ جوالی ٢٢ در

 ١٩١٧ت وزيران انگلستان در سال أ به ھمان ترتيب توسط ھيحکم به حاوی بيانات اعالميه بالفور بود، دقيقاً 

 ۀ اعالميئیت، مبنی بر اين که شناسادر انگلستان، اعتراضاتی عليه صدور اين حکم به وقوع پيوس. تصويب شد

 بالفور، صندوق ملی يھود ۀ به اعالميءبا اتکا. ن سرنوشت مردم فلسطين را از بين خواھد بردييبالفور، حق تع

 تأسيس سازمان جھانی صھيونيست، صندوق بنياد فلسطين را ١٩٢٠در سال . ميزان خريد امالک را افزايش داد

  . کندتأميندر سرزمين ھای خريداری شده را  اسکان يھوديان ۀکرد تا بودج

 ۀدر اوايل دھ.  حفاظت از زمين ھايشان باشدمأمورتشکيل دادند تا » ھاگانا« به نام ئیسکناگزينان صھيونيست نيرو

 رشد می کرد، دولت انگلستان سطح مھاجرت يھوديان را افزايش داد المان زمانی که احساسات ضد يھود در ١٩٣٠
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 دو برابر شد و انگلستان اجازه داد امالک جديد ١٩٣۵ تا ١٩٣١اد يھوديان در فلسطين بين سال ھای و در نتيجه تعد

  .و زيادتری نيز خريداری کند

به لھستان نيز حمله کرد و آغاز جنگی مرگبار را » پيشوا« به دستور المان ارتش ١٩٣٩مبر سال در روز اول سپت

 اروپا ۀتر کشورھای جھان را درگير خود کرد، در قار اين جنگ که بيش.بود، رقم زدکه در تاريخ بشريت بی سابقه 

  . ميليون انسان منجر شد۵٠ به طول انجاميد و به کشته شدن بيش از ١٩۴۵ یتا روز ھشتم م

 به داليل گفته شده گسترش زيادی پيدا کرده بود، به ناگاه آدولف الماندر حالی که انديشه ھای يھودی ستيزانه در 

ھيتلر به محض به .  شدالمان صدراعظم ١٩٣٣ه آشکارا به نفرت از يھوديان اعتراف می کرد، در سال ھيتلر ک

: قدرت رسيدن کار محقق کردن انديشه ھای خود را که در کتاب نبرد من به رشته تحرير درآورده بود، آغاز کرد

از ...) الن، يھوديان، کولی ھا و نابودی معلو (ئی و پاکسازی نژاد آرياالمانبرای ملت » فضای حياتی«گسترش 

  .مھم ترين اين انديشه ھا بودند

نازی ھا برای .  نازی به ھمراه ھمکارانش برای نابودی يھوديان طرحی محرمانه را تدوين کردالمانپيشوای 

  که ممکن بود از بر جای گذاشتن سند و مدرک پرھيز می کردند و حتی برایئیجلوگيری از افشای اين طرح تا جا

آن ھا ھم چنين برای سخن گفتن از . افرادی که طرح کشتار را برمال کنند، مجازات مرگ را در نظر گرفته بودند

 ئیراه حل نھا«کليدی ترين مفھوم در اين ادبيات، مفھوم . طرح و نقشه خود از يک ادبيات خاص استفاده می کردند

با وجود تالش نازی ھا . معنای نابودی يھوديان بوداست که به »  (Endlösung der Judenfrage) يھوديان ألۀمس

برای محرمانه نگھداشتن برنامه ھای خود، ھزاران سند و مدرک و شاھد وجود دارد که جای ھيچ گونه ترديدی 

 . وجود يک طرح نظامند برای نابودی يھوديان باقی نمی گذاردۀدربار

 به ١٩٣٩بر سال و، در اکتالمان خالص و ناب کردن ملت ھيتلر در راستای اجرای توھمات نژادپرستانه اش مبنی بر

 در بر طبق اين فرمان که بعداً . را صادر کرد» )4T (ت  چھار «صورت شفاھی و محرمانه فرمان اجرای عمليات 

مرگ «به اين نوع کشتن . نامه ای در دفتر ھيتلر ثبت شد، گروھی از پزشکان می بايست افراد معلول را می کشتند

پزشکان پس از کشتن فرد معلول، جسد او را بالفاصله در کوره به . گفته می شد» ) Gnadentod (ترحماز روی 

 اين ١٩۴٠سرانجام در سال . خاکستر تبديل می کردند و به بستگان فرد درباره دليل مرگ اطالعات غلط می دادند

 دستور توقف آن را صادر ١٩۴١ت سگ جامعه، ھيتلر در اۀعمليات برمال شد و در پی اعتراضات بخش ھای گسترد

برخی از اين قربانيان در اتاق ھای . ولی تا اين زمان حدود ھفتاد ھزار نفر توسط پزشکان نازی به قتل رسيدند. کرد

 کار، البته اين بار بر روی ۀتجھيزات و پرسنل آن برای ادام» ت چھار«پس از توقف عمليات . گاز کشته شدند

  .ه به لھستان منتقل شدنديھوديان، کولی ھا و غير

در .  برای نخستين بار اعدام يھوديان با گاز در اردوگاه کولم ھوف در غرب لھستان انجام شد١٩۴١در اواخر سال 

با کمک .  نفر را وارد اتاقی می کردند۶٠ تا ۴٠حدود . اين اردوگاه از دود موتور کاميون برای اعدام استفاده می شد

  .ن را به اتاق وارد می کردند تا افراد داخل آن بميرنديک شلنگ دود موتور کاميو

 کشور سرتاسر در را کتاب جلد ھزار ھا ده ھا نازی حکومت تحت یالمان دانشجويان ،١٩٣٣ سال یم ماه دھم در

 وحشت و رعب حکومت در فرھنگ بر گسترده نظارت و سانسور دوران سرآغاز کتابسوزان اين .کشيدند آتش به

  .دبو ھيتلر آدولف

آزار و شکنجه و کشتار حدود شش ميليون يھودی به صورت سازمان يافته، با حمايت و توسط حکومت نازی و 

 » .قربانی کردن با آتش است«ھولوکاست واژه ای با ريشه يونانی، به معنای . ھمدستانش ھولوکاست ناميده می شود
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ھستند و » نژاد برتر« ھا الماناور بودند که  به قدرت رسيدند، بر اين بالمان در ١٩٣٣ جنورینازی ھا که در 

 تلقی می المان تھديدی خارجی عليه به اصطالح جماعت نژادی - به شمار می رفتند» پست تر« که -يھوديان را

  .کردند

لھستانی ھا، (طی دوره ھولوکاست، مقامات نازی گروه ھای ديگر، کولی ھا، معلوالن و برخی از اقوام اسالو 

عالوه . قلمداد می کردند، ھدف حمالت خود قرار دادند» پستی نژادی«را نيز به دليل آنچه که ) روس ھا، و غيره

براين، کمونيست ھا، سوسياليست ھا، رھبران کارگری، اعضای فرقه مذھبی شاھدان يھوه و ھمجنس گرايان نيز 

 . طبقاتی، ايدئولوژيک و رفتاری مورد آزار و اذيت قرار گرفتند-به داليل سياسی 

ی ھا و ھمدستانشان ميليون ھا انسان ديگر را مورد المان ظلم و ستم نازی ھا در سراسر اروپا، ۀبا وسعت يافتن دامن

بين دو تا سه ميليون نفر اسير جنگی روس به قتل رسيدند يا بر اثر قحطی، . اذيت و آزار قرار داده و به قتل رساندند

 روشنفکران غير يھودی لھستان را آماج حمالت خود قرار داده و نازی ھا. بيماری و يا بدرفتاری جان سپردند

 و لھستان اشغالی تبعيد کردند؛ اين افراد در اين المانکشتند؛ ميليون ھا شھروند روس و لھستانی را برای بيگاری به 

 .مکان ھا کار کردند و اغلب در شرايطی اسفناک جان سپردند

و » المانليس امنيتی وپ«متعلق به » واحدھای سيار کشتار«، ١٩۴١ جون در پی تھاجم به اتحاد جماھير شوروی در

 المان، در پشت مرزھای »ليس ويژه برقراری نظموپ«ان مأمورو ھم چنين گردان ھای نظامی » سازمان امنيت«

واحدھای .  می کردندءعمليات قتل عام يھوديان، کولی ھا و مقامات حکومت شوروی و حزب کمونيست را اجرا

و نيروھای مسلح اس اس بيش از » ورماخت« با برخورداری از حمايت واحدھای پوليسی نيروھای اس اس و انالم

 و ١٩۴١بين سال ھای. يک ميليون زن، مرد و کودک يھودی و ھم چنين صدھا ھزار نفر ديگر را به قتل رساندند

غالی و بسياری از کشورھای دول محور ، سرزمين ھای اشالمان نازی ميليون ھا يھودی را از المان، مقامات ١٩۴۴

ات ويژه تأسيس، تبعيد کردند و آن ھا را در آن جا در »اردوگاه ھای مرگ«به گتوھا و مراکز کشتار معروف به 

 .کشتار با گاز به قتل رساندند

، پس از ھولوکاست، بسياری از بازماندگان در اردوگاه ھای آوارگان که توسط نيروھای متفقين اداره می شد

 ھزار يھودی آواره ١٣۶ ھزار يھودی، از جمله ٧٠٠، حدود ١٩۵١ و ١٩۴٨بين سال ھای . اسکان يافتند

. ديگر آوارگان يھودی به اياالت متحده و ساير کشورھا مھاجرت کردند. ، به اسرائيل مھاجرت کردندئیاروپا

رت پذيرفت، بيش تر جوامع جناياتی که طی ھولوکاست صو.  بسته شد١٩۵٧آخرين اردوگاه آوارگان در سال 

 . از ميان برداشت يھودی در اروپای شرقی اشغالی را کامالً ۀيھودی اروپا را ويران کرد و صدھا جامع

برتولت برشت، ماکس : برخی از نويسندگان و ھنرمندانی که در ليست سياه نازی ھا قرار داشتند عبارتند بودند از

ر درايزر، فردريش انگلس، زيگموند فرويد، ارنست ھمينگوی، ھلن برود، مارک شاگال، جان دوس پاسوس، تئودو

کلر، پل کله، جک لندن، رزا لوگزامبورگ، توماس مان، کارل مارکس، اريش ماريا رمارک، آپتن سينکلر، لئون 

 ...ولز، اشتفان تسوايگ و. جی. تروتسکی، اچ

 پی ايجاد دولت است، منجر به شورش  اعراب نسبت به اين احتمال که آژانس يھود درۀ، واھم١٩٣۶در سال 

اعراب اميدوار بودند تا از طريق نھضتی که بيش تر به روستائيان متکی بود، بر انگلستان . عليه انگلستان شد

 برای ئیاز طرف ديگر، کميته ھا.  مھاجرت يھوديان و خريد اراضی را متوقف کندمسألهفشار وارد آوردند تا 

کيل شد و اعتراض ھای به اعمال انگليس و اجازه خريد امالک جديد صورت سازماندھی اعتصابات صنفی تش
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 به روستاھا حمله گروه ھای عرب و ھاگانا متقابالً . گرفت و اقداماتی نيز برای عدم پرداخت ماليات ھا به عمل آمد

  .کردند که منجر به مرگ تعدادی از آنان و تخريب خانه ھايشان شد

استار ارائه راه حلی در مورد وضعيت فلسطين شد، پنج کشور عرب از مجمع  خو انگلستان از سازمان ملل

 سلطه انگلستان بر فلسطين و اعالم استقالل ۀ فلسطين را در چارچوب خاتممسألهعمومی سازمان ملل خواستند تا 

 ۀاکميت آيند راه حل در مورد حۀآن ھا نگران بودند که درخواست نامحدود انگلستان برای ارائ. آن در نظر بگيرد

در .  پناھندگان يھودی در اروپا را به وضعيت فلسطين ارتباط دھدمسألهفلسطين، مجمع عمومی را ترغيب کند که 

 انگلستان از اقتدار خود در فلسطين چشم پوشيد و ھم زمان با خروج کميسر عالی انگليس از ١٩۴٨ ی م١۴

  .اعالم موجوديت کردند» اسرائيل« به نام رسماً » نديويد بن گوري«فلسطين، يھوديان اين کشور به فرماندھی 

 خاک فلسطين را به دو ۀ و شوروی طی يکی از نادرترين توافقات خود طرح تجزيامريکا، ١٩۴٧ نوامبر ٢٩در 

بخش يھودی و عربی ارائه کردند و از سازمان ملل خواستند که به تصويب برساند؛ بدين معنی که سلطه انگليس 

 به پايان رسيده و اين کشور به دو بخش يھودی و عربی تقسيم و بيت المقدس ١٩۴٨ گست ابر فلسطين تا اول

  .نيز منطقه ای بين المللی اعالم شود

اين اعالميه مرز مشخصی را .  کشور مستقل خود، از سوی سازمان ملل نام بردتأسيسآژانس يھود صدور اعالميه 

 اعالم کرد که امريکاس جمھور وقت ئيود در پيامی به ترومن ربرای اسرائيل در نظر نگرفته بود، اما آژانس يھ

 ١٩۴٧مبر  نو٢٩ومی سازمان ملل در قطعنامه  قرار دارد که از سوی مجمع عمئیاسرائيل در چارچوب مرزھا

  . شده استتأئيد

مين اشاره ن مالکيت باستانی اين سرزيي، آژانس يھود در ادعای خود نسبت به فلسطين به تع١٨١عالوه بر قطعنامه 

ھمين سياست ھا زمينه را برای تقسيم فلسطين و اولين . و يھوديان جديد را جانشين عبريان باستانی معرفی می کرد

.  درصد از اراضی اين کشور بودند٩٧در اين زمان فلسطينی ھا مالک . جنگ خونين اعراب و اسرائيل فراھم کرد

 امريکاان سراسر جھان به فلسطين شد و اين امر مورد حمايت  موجوديت اسرائيل باعث سرازير شدن يھوديۀاعالمي

  .نيز قرار گرفت

تصويب طرح تقسيم خاک فلسطين، خشم افکار عمومی مردم به خصوص کشورھای خاورميانه را بيش از پيش 

ی ، اسرائيل در بيت المقدس، يافا، حيفا و چند شھر ديگر فلسطين و کشورھاامريکابرانگيخت و تظاھراتی عليه 

  .ديگر برپا شد

 با ئی ضمن اعتراض به اقدام سازمان ملل، تصميماتی برای روياروجلسه ای جامعه عرب در١٩۴٧مبر  دس٨در 

 تل آويو پايتخت اسرائيل را بمباران کردند و ء، جنگنده ھای مصری ابتدا١٩۴٨در سال . اسرائيل اتخاذ کرد

در .  مصر از غرب به سوی فلسطين به راه افتادندنيروھای زرھی لبنان از شمال، سوريه و اردن از شرق و

  .روزھای نخست، نيروھای اردن موفق به اشغال بخش عمده ای از بيت المقدس شدند

اسرائيل بعد .  روز از جنگ می گذشت خواستار آتش بس شد١٩ در حالی که ١٩۴٨ سال جون ٢شورای امنيت در 

مبر ھمان سال يعنی ظامی خود کرد و در سپت به تجھيز قوای ن و چکسلواکی شروعامريکااز اين آتش بس با حمايت 

 ئیجا» عکا«منطقه ) نيروی تھاجمی و تدافعی يھود( ماه بعد، آتش بس را نقض کرد و در داخل فلسطين، ھاگانا ٣

اگانا که ھزاران عرب از حيفا و نقاط ديگر به آن جا پناھنده شده بودند را به گلوله بست و به دنبال آن تيپ ھفتم ھ

اعراب در جنگ دوم . را با درگيری به تصرف خود درآورد و حمالت خود را به مواضع مصر آغاز کرد) ناصره(

به علت حاکميت ھای فاسد و فقدان فرماندھی واحد و عدم ھماھنگی ھای الزم نتوانستند پايداری کنند و در نتيجه، 
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 از اراضی به اشغال نيروھای اسرائيلی درآمده بود  ھزار کيلومتر مربع۶جنگ اعراب و اسرائيل در شرايطی که 

 .با ميانجيگری سازمان ملل پايان پذيرفت

، اسرائيل موافقتنامه ھای جداگانه متارکه جنگ، نه قراردادھای صلح، با مصر، لبنان، ماوراء ١٩۴٩در بھار سال 

 اسرائيل ھر چند وقت يک بار به قسمتی از اما اين موافقتنامه ھا پايدار نماند و حمله ھای. اردن و سوريه منعقد کرد

 شھر و روستای عرب نشين ۴٠٠در ھمان سال دولت اشغالگر اسرائيل حدود . اين کشورھا صورت می گرفت

به اين ترتيب در اين جنگ نزديک به يک ميليون . فلسطين را تخريب و به جای آن ھا جنگل مصنوعی ايجاد کرد

 منطقه پناھنده شدند و ھزاران نفر از سربازان طرفين کشته و زخمی شدند و فلسطينی آواره و به کشورھای عربی

  . درصد کل خاک فلسطين مسلط شود٧٨اسرائيل توانست بر 

 خود، ھمواره جنايات مختلفی را مرتکب شده است که بزرگ ترين و فجيع ترين تأسيسحاکميت اسرائيل در طول 

  .تيال استو وحشيانه ترين آن، کشتار اردوگاه صبرا و ش

 اردوگاه آوارگان فلسطينی در لبنان به شمار می رفت که در جنوب اين کشور ١٢اردوگاه صبرا و شتيال از مجموع 

 را در بر می گرفت که از ھمان آغاز اشغال فلسطين در سال ئیاين دو اردوگاه فلسطينی ھا. واقع شده بودند

در شمال فلسطين اشغالی » الجليل«ا از ساکنان منطقه  در اين اردوگاه پناه گرفته بودند و اغلب آن ھ١٩۴٨

 ھزار آواره فلسطينی ساکن ٢٠، حدود ١٩٨٢در زمان اين جنايت نيروھای اسرائيلی در سال . محسوب می شدند

 .اين اردوگاه ھا بودند

ينی ، ساکنان اردوگاه ھای فلسط١٣۶١ ]سنبله[ شھريور٢٧ تا ٢۵ -١٩٨٢مبر  سپت١٨ تا ١۶در فاصله روزھای 

صبرا و شتيال در جنوب بيروت، به خاک و خون کشيده شدند و ھزاران کودک و جوان، زن و پير آواره فلسطينی 

وزير جنگ وقت دولت اسرائيل و مزدوران او، يعنی » آريل شارون«توسط نيروھای اسرائيلی به فرماندھی 

 .نيروھای فاالنژ جان باختند

 پس از عبور از ١٩٨٢ل شارون، سه ماه پيش از وقوع اين کشتار در سال نيروھای ارتش اسرائيل به فرماندھی آري

 .به طور کامل اشغال کردندرا مرز لبنان تا مرکز بيروت پيشروی کردند و اين شھر 

 از بيروت، دولت اسرائيل توافقنامه صلحی را بر مقامات لبنانی که در آن زمان درگير ئیپس از اشغال بخش ھا

  . تحميل کرد،ی بودنديکسری جنگ ھای داخل

در لبنان را از ديگر اھداف اشغال بيروت توصيف ) سازمان آزاديبخش فلسطين(شارون، از بين بردن ساختار ساف 

نموده و ادعا کرد که لبنان با امضای توافقنامه صلح از چنان قدرتی برخوردار خواھد شد که بتوان با آن به عنوان 

 .ختگو به مذاکره پردا و طرف مورد گفت

معروف به (رھبر وقت حزب فاالنژ » بشير جميل«، )فاالنژيست ھا(اسرائيل با تقويت گروه طرفدار خود در لبنان 

چرا که بر اثر انفجار . س حکومت نماندأ ھفته در ر٣اما او بيش از . را به رياست جمھوری لبنان رساندند) کتائب

 . نفر از اعضای حزب کتائب کشته شد١٨بمب به ھمراه 

رور بشير جميل و حضور ھزاران نظامی اسرائيلی در بيروت، فرصت و بھانه به دست نيروھای اسرائيلی داد تا ت

 .با ھمکاری حزب فاالنژ لبنانی، ساکنان اردوگاه صبرا و شتيال را به خاک و خون بکشند

 شتيال يورش برده و  به اردوگاه صبرا و١٩٨٢مبر  سپت١۶ھای فاالنژ لبنان عصر روز نظاميان اسرائيل و نيرو

 . ساعت به فجيع ترين وضع ممکن به قتل عام آوارگان فلسطينی پرداختند۴٨در مدت 
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 لبنانی وجود ١٣۶در ميان کشته ھا .  فلسطينی بی دفاع و بی سالح جان باختند٢٩٧در اين قتل عام، سه ھزار و 

 تن ديگر ٩٧اه رھا شده بود و ھزار و  نفر در خيابان ھا و کوچه ھای تنگ اين اردوگ٨٠٠پيکر ھزار و . داشت

  . تن ديگر در بيمارستان عکا فوت کردند۴٠٠نيز در بيمارستان غزه و 

به اين جنايت ھولناک رابطه در»  زيتونۀتفنگ و شاخ«خبرنگار معروف غربی در کتاب خود » ديويد ھرست«

ھا از در اردوگاه شتيال وارد شدند که  فاالنژيست پس از عبور از موانع اسرائيلی ١۵٠اولين واحد شامل «: نوشت

 ساعت شروع شد و حتی در شب ۴٨قتل عام به مدت . گروھی از آن ھا عالوه بر سالح، چاقو نيز به ھمراه داشتند

آن ھا به زور وارد خانه ھای مردم شده و . نيز با روشن کردن محوطه اردوگاه توسط اسرائيلی ھا ادامه داشت

 قبل از کشتن آنان را شکنجه می دادند چشم فاالنژ ھا بعضاً . به رگبار مسلسل بستندفلسطينی ھای در خواب را 

ھايشان را درمی آوردند، زنده زنده پوست شان را می کندند، شکم ھا را می دريدند، به زنان و دختران گاه بيش 

. ن ھا را از پا درمی آوردند بار تجاوز می کردند و بعد سينه ھايشان را می بريدند و در آخر به ضرب گلوله آ۶از 

در حمله به بيمارستان عکا تمام بيماران . بچه ھا را از وسط دو شقه می کردند و مغزشان را به ديوار می کوبيدند

دست بعضی را به ماشين می بستند و در خيابان ھا می کشيدند، دست ھای فراوانی برای . را بر روی تخت کشتند

در نھايت چند بولدوزر به اردوگاه آورده تا عالوه بر دفن مقتوالن خانه .  قطع شدبيرون آوردن دستبند و انگشتر

ھای سالم را با خاک يکسان کنند اجساد مردم تا چند روز بر زمين مانده بود و گربه ھا از گوشت آنھا می خوردند 

  ».نسان عادت کرده بودندو آنقدر وحشی شده بودند که به مردم زنده نيز حمله می کردند زيرا به خوردن گوشت ا

آن چه مرا سخت تکان «: خود نوشت» آسمان گريست« غربی نيز در کتاب ۀگزارشگر با سابق» تونی کليفتون«

 معلوم شد فاالنژيست ھا روی او بنزين ريخته و او را آتش بعداً . داد اين بود که شخصی بر اثر سوختن مرده بود

  ». نمايان بود،ورتش که زغال شده بودزدند و فقط سفيدی دندانش در ميان سر و ص

اخبار کشتار صبرا و شتيال و انتشار تصاوير آن به حدی تکان دھنده بود که حتی واکنش کشورھای غربی حاميان 

در فرانسه نيز .  العال را تحريم کردندئیدر ايتاليا کارمندان فرودگاه شرکت ھواپيما. دولت اسرائيل را برانگيخت

س جمھور اين کشور قطع روابط ئيدبيرستان ھا ضمن تعطيل کردن کالس ھا طی نامه ای به ربسياری از معلمان 

 .ديپلماتيک و اقتصادی با اسرائيل را خواستار شدند

، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ١٩٨٢مبر  دس١۶سترده تر شد که سرانجام در  گئیواکنش ھای جھانی تا جا

ی أ ر٢٣ی مخالف و أ ر١٩ی موافق در مقابل أ ر٩٨اين قطعنامه با . محکوم کردن اين کشتار آن را نسل کشی ناميد

 .ممتنع تصويب شد

، که به قصاب اردوگاه صبرا و ٢٠٠١پس از انتخاب آريل شارون به سمت نخست وزيری در اسرائيل در سال 

 در مورد ١٩٩٣عروف شده بود، خانواده ھای قربانيان کشتار با استناد به قانونی که برای اولين بار در سال شتيال م

 . شکايت کردند،نسل کشی رواندا اعمال شد

، حکم تحت پيگرد بودن آريل شارون را صادر کرد که دولت اسرائيل جيم دادگاه عالی بل٢٠٠٣ بروری ف١٢در 

 جيمراتی که از آغاز اين حادثه در بليي به خاطر تغ٢٠٠٣مبر  سپت٢۴در نھايت در . سياسی خواندچنين حکمی را 

 قرار منع تعقيب شارون را صادر کرد و در توجيه اين اقدام اعالم کرد که شاکيان در جيمايجاد شده بود دادگاه عالی ب

 . نداشته اندجيمیزمان وقوع حادثه تبعيت بل

س به مقر سازمان آزادی بخش فلسطين نيز افکار عمومی جھان را عليه حمله جنگنده ھای اسرائيلی در تون

 ترين مسير يک عمليات   انجام گرفت، طوالنی١٩٨۵بر و اکت١عمليات بزرگی که در تاريخ . اسرائيل برانگيخت
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 ١۵ - افۀ جنگند٨ ۀ وسيل اين مسير که به.  کيلومتر بود٢٣٠٠ ھای اسرائيلی به مسافت   برای جنگندهئیھوا

 فايتينگ فالکن انجام گرفت که بارھا مجبور به گرفتن بنزين برروی ھوا از تانکرھای ١۶-  جنگنده اف٨ايگل و 

 . متعلق به ارتش اسرائيل شدند٧٠٧يک بوئينگ 

 اسرائيل برگزيده شد و تعداد ئیتوسط نيروی ھوا» پای چوبی« يا Wooden Leg جھت انجام عمليات ضربتی، نام

 ٧در ساعت .  جھت اسکورت آن ھا انتخاب شدند١۵-F  فروند جنگنده٨ جھت بمباران و ١۶-F  فروند جنگنده٨

 دقيقه بعد، ١۴ به مقصد پايتخت تونس به پرواز درآمدند و ١۵- ھای اف ، جنگنده ١٩٨۵بر وصبح روز اول اکت

، وودن )يلومتر ک٣٠٠٠( مايلی ١٢٨٠با در نظر گرفتن مسير پرواز .  نيز به ھوا برخاستند١۶- ھای اف جنگنده 

)  در اوگاناداEntebbe Operation عمليات (١٩٧۶ اسرائيل پس از سال ئیلگ، دورترين عمليات نيروی ھوا

 را در نيمه راه و بر ئی انجام سوخت رسانی ھواۀ وظيف٧٠٧يک فروند تانکر از نوع بوئينگ . محسوب می گرديد

  .نين مسافتی ممکن گرددروی دريای مديترانه برعھده داشت تا انجام عمليات در چ

بخش فلسطين در   ھای ھدايت شونده با دقت باال را بر روی پايگاه ساحلی سازمان آزادی  ھای اسرائيلی، بمب جنگنده 

 مالت ۀ در نزديک جزيرئی يک شناور نيروی درياۀچندين فروند ھليکوپتر نيز از روی عرش. تونس پرتاب کردند

پس از . ی احتمالی ساقط شده در دسترس بودند اما نيازی به وجودشان پيش نيامد ھا جھت نجات جان خلبانان جنگنده

بخش فلسطين  مقر سازمان آزادی .  ھا وارد عمل شدند١۶ جھت اسکورت اف١۵ ھای اف انجام عمليات نيز جنگنده

 .به طور کامل منھدم شد

امی در منھدم کردن مرکز سازمان آزادی زيرا با وجود موفقيت نظ. عمليات پای چوبين با موفقيت نسبی ھمراه بود

 اسرائيل، ئیبخش فلسطين در بمباران نيروی ھوا  عضو سازمان آزادی ۶٠بخش فلسطين و کشته شدن بيش از  

در اين عمليات ھيچ . ياسر عرفات و دستياران ارشدش در آن ھنگام در ساختمان حضور نداشتند و زنده ماندند

 اسرائيل وارد نيامد و ھدف عمليات نيز به طور کامل منھدم ئیلبانان نيروی ھواھا و خ گونه خسارتی به جنگنده 

  .گرديد

گوھای مقام ھای اسرائيل و فلسطين جنبه قانونی و رسمی بخشيدند؛ البته  و ، به روند گفت١٩٩٣پيمان اسلو در سال 

، پيمان قاھره ١٩٩۴ پی آن در سال  در. قانونی براساس توافق ھای دو جانبه، نه قراردادھای رسمی بين المللیۀجنب

ياسر . بين عرفات و اسحاق رابين منعقد شد و براساس آن دولت خودگردان فلسطين در غزه و اريحا به وجود آمد

 به غزه بازگشت و در ھمان سال به صورت ١٩٩۴ جوالی سال زندگی در تبعيد، در ٢٧عرفات سرانجام پس از 

  . نخست وزير و وزير خارجه اسرائيل، برنده جايزه صلح نوبل شدمشترک با اسحاق رابين و شيمون پرز

پيمان توسعه دولت خودگردان در کرانه غربی و نوار ) مصر( در شھر طابا ١٩٩۵مبر  سپت٢۴ياسر عرفات در 

س دولت خودگردان، در اولين انتخابات عمومی فلسطين ئي به عنوان ر١٩٩۶ جون ٢٠غزه را امضاء کرد و در 

بر و اکت٢٣را در » وای ريفر«عرفات در زمان نخست وزيری نتانياھو ھم، پيمان .  را کسب کردءا درصد آر٨٣

 . امضاء کردامريکا در ١٩٩٨

 در کمپ ديويد برگزار شد که به امريکا جانبه رھبران فلسطينی اسرائيل و اياالت متحده ٣ جلسۀ ٢٠٠٠در سال 

 .ه حل مشخصی نرسيدکمپ ديويد دوم معروف شد و پس از دو ھفته، به را

 را رد کرد و بر حقوق امريکاس جمھوری ئين ر، پيشنھادات کلينت٢٠٠١ سال جنوریياسر عرفات در ھشتم 

 . يھودی ھا و فلسطينيان نپذيرفتنۀپناھندگان فلسطينی پافشاری نمود و قدس را به عنوان پايتخت دوگا
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 اسرائيلی ھا، به کشته شدن بيش از ھزار پس از اقدام شارون و شعله ور شدن آتش انتفاضه دوم، حمالت

عرفات از سوی .  تيره شدامريکا اسرائيلی منتھی شد و در پی آن روابط عرفات با ٣٠٠فلسطينی و کشته شدن 

 از داخل اسرائيل به گوش رسيد که ئی، به بی تفاوتی در برابر اقدامات تروريستی متھم شد و صداھاامريکا

 .دخواھان طرد و ترور عرفات بو

 ماه فرصت ۴، محمود عباس، يا ابومازن، نخست وزير حکومت خودگردان، از سوی عرفات مسألهبه دنبال اين 

 ابومازن استعفاء کرد و احمد قريح جانشين وی ٢٠٠٣مبر د را تشکيل دھد، اما در آغاز سپتگرفت تا دولت خو

 .شد

 عرفات در دو سال .خامت حال وی شنيده می شد از وئیاز اين ھنگام، ديگر عرفات به انزوای کامل رفت و خبرھا

آخر و تا روزی که برای درمان به فرانسه انتقال يافت و در آن جا درگذشت در اقامتگاھش تحت نظر نيروھای 

مبر  نو١١ز جزئيات علت مرگ عرفات که ھنو. اسرائيلی قرار داشت و تضمينی برای حفظ جان او نيز در کار نبود

احتمال مرگ او در نتيجه يک « شايعه ٢٠١٢در بھار .  روشن نشده استشت دقيقاً  در فرانسه درگذ٢٠٠۴

انتشار يافت، قسمتی از بقايای جسد به آزمايشگاه فرستاده شد، نتيجه مقدماتی منفی بود ولی جھان ھنوز » توطئه

 .در انتظار نتيجه قطعی است

بخش يژنو خاطرنشان كرد، سازمان آزاد، ياسر عرفات در سخنرانی خود در مقر سازمان ملل در ١٩٨٨سال 

 امن و یطيانه خواھان زندگی در محي ھا در خاورم  ت نمی كند، چراكه تمام احزاب و گروهيسم حماين از تروريفلسط

به اين ترتيب،  .شود  ز می يھای آنان ن  ه يل و ھمساين، اسرائي شامل ملت فلسطمسألهن يآميز ھستند كه ا مسالمت 

 شورای ٢۴٢ت شناخته و قطعنامه يل را به رسميت اسرائي حق موجود١٩٨٨ن در سال يش فلسطسازمان آزاديبخ

  .رفتيت را پذيامن

گری يجانير وقت اسرائيل پس از مذاکرات محرمانه با ميوز ن، نخست ي، عرفات و اسحاق راب١٩٩٣مبر  سپت١٣در 

ای بود که به  کنند که در واقع توافقنامه را امضاء » ه اسلوياعالم«د، ي در محوطه کاخ سفاروی ھای ن پلماتيد

در مقابل سازمان . داد در کرانه باختری را می » رام هللا«ان اجازه خودگردانی در نوارغزه و شھر ئينيفلسط

 ھای يھودی و  ادی ھم چون شھرکياما مسائل بن. شناخت ت می ين وجود کشور اسرائيل را به رسميآزاديبخش فلسط

  .ف مانده بودي و بيت المقدس ھم چنان بالتکل١٩۴٨نيان ينده فلسطيان، آنشينان يھودي شھرک 

 ١٩٩۵مبر ن در نويراب. ل دادين را تشکين بازگشت و دولت خودمختار فلسطي، به فلسط١٩٩۴ جوالیعرفات در 

ه می  ھای اشغالی و آن چه به نام روند صلح خواند نيه سرزميل از تخليھودی تندرو ترور شد و اسرائيک يتوسط 

  .ند صلح اسلو زير پا بگذاردين فرآي آخر٢٠٠٠شد، صرف نظر کرد تا در سال  

 عرفات، اسحاق رابين و شيمون پرز به طور مشترک به خاطر انعقاد قرارداد اسلو جايزه ١٩٩۴بر و اکت١۴در 

  .صلح نوبل را دريافت کردند

ومت  که مکمل توافقنامه اسلو و تداوم حکپس از تشکيل حکومت خودگردان دوره دوم مذاکرات عرفات با اسرائيل

يا » ٢اسلو« در واشنگتن آغاز شد و در نھايت منجر به امضای توافقنامه ١٩٩۵مبر خودگردان فلسطين بود، در سپت

  .بين رابين و عرفات شد» طابا«

 الخليل به براساس اين قرارداد حاکميت بر شھرھای جنين، طولکرم، نابلس، قلقيليه، رام هللا و بخشی از شھر

تشکيالت خودگردان داده شد و در قبال آن عرفات بندھای مربوط به نابودی اسرائيل را از منشور ملی فلسطين و 

 .اساسنامه سازمان آزاديبخش فلسطين حذف کند
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 نيروھای اسرائيلی قرار گرفت و عرفات ۀهللا تحت محاصر ده ماه بعد از آغاز انتفاضه االقصی مقر عرفات در رام

  .کوت و از ارتباط با وی خودداری کندي، وی را با٢٠٠٢ جون نيز از امريکان ساختمان زندانی شد تا ي در االً عم

دار کردند که اين موضوع با خشم و غضب ين مدت تنھا معدودی از مقامات کشورھای غربی با عرفات ديدر ا

دار با يل دير خارجه فرانسه به دليوزرفتن ي به طوری که شارون در آن زمان از پذ دولت اسرائيل مواجه شد،

 .عرفات خودداری کرد

منابع رسمی فلسطينی در آن زمان، بيماری او را .  ھا از بيماری عرفات خبر دادند ، رسانه٢٠٠۴بر و اکت١٢روز 

به آنفلوانزای شديد اعالم کردند، اما با شدت گرفتن بيماری، عرفات که دچار حالت تھوع، درد شديد در  ابتالی

در » پرسی«ھای قرمز شده بود، برای درمان به بيمارستان نظامی  ناحيه شکم، اسھال و کاھش غيرعادی سلول 

  .حومه پاريس انتقال يافت

که به گفته   نومبر درگذشت، در حالی ١١عرفات مدت کوتاھی پس از ورود به اين بيمارستان به کما رفت و در 

  . ھا نتوانسته بودند علت اصلی بيماری او را تشخيص دھند  آزمايشمنابع رسمی، پزشکان با وجود انجام انواع

 ھای اطالعاتی اسرائيل را به  ھنگام و مرگ سريع عرفات باعث شد، بسياری از فلسطينيان، سرويسه بيماری ناب

  .قتل وی متھم کنند

 وی آغاز و پرده قاتی توسط برخی سازمان ھا در خصوص علت مرگيھا از مرگ عرفات، تحق پس از گذشت سال 

ن يقيھا درباره احتمال دست داشتن دولت اسرائيل در مرگ وی را به  زنی  ادی برداشته شده تا گمانه يق زياز حقا

  . تر کند نزديک

: سدينو ات مرگ عرفات، می ي، با اشاره به جزئ»غوش شالوم«سس جنبش ؤلی و مي اسرائۀسندي نو ری،يوری دوني

، »شارون«ز مطمئن بودم، ي آور نبود، چون از ھمان روز اول ن  برای من شگفت»عرفات«ت يدن خبر مسموميشن

لی منطقی و ساده ينه منتشر كردم كه ھمه شامل دالين زميادی در ايكه حتی مقاالت ز  ئیاو را مسموم كرده تا جا

 .بودند

 وخامت ناگھانی ليو دال» عرفات«مارستان فرانسه درخصوص مرگ يقی كه در بينات پزشكی دقيدر معا: اول

چ اثری از ھرگونه يشات، ھين آزمايدر ا. دا نشدي پمسألهن ياوضاع جسمانی وی صورت گرفت، توجيھی برای ا

لی منتشر شد، مبنی يھای اسرائ عاتی توسط رسانه يد كند و تنھا شايبيماری وجود نداشت كه زندگی عرفات را تھد

مطرح » عرفات «ۀدار شدن چھر ض است و با ھدف خدشه بوده كه ھمه كذب مح» دزيا«ن كه عرفات دچار يبرا

  .شدند

قات عادی يچ اثری از آن در تحقيار دارند كه ھيبی و موساد سمومی در اخت اس ھای جاسوسی سيا، اف سازمان : دوم

  .شود افت نمی ي

اطراف مقر در » عرفات«ت از يتی كه برای حماير امنيفراوان بود، چون تداب» عرفات«فرصت برای ترور : سوم

 می هك سفري در كنار او و بر ماً يگانه حتی گاھی اوقات مستقي بف بودند و افراد كامالً يوی اتخاذ شده بود، ضع

  .نشستند

ن اقدام را در يتوانستند، او را ھدف ترور قرار دھند، ابزار الزم برای ا كه می  ادی از كسانی ين شمار زيھم چن

  .شدند ت می ي توسط شارون حمازيش تر آن ھا نيار داشتند و بياخت
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شات صورت گرفته در يرا آزمايك احتمال منطقی بود، اکنون درحال مبدل شدن به يقين است، زيزی كه قبال فقط يچ

مسموم شده که به راحتی نمی » وميپلون«ای سمی موسوم به  کند، وی با ماده  ثابت می » عرفات«لوازم شخصی 

  .فتايتوان اثرات آن را در جسد فرد  

لونيوم راديواکتيو پ« مبنی بر احتمال مسموميت ياسر عرفات و پس از اعالم پيدا شدن اثر ماده ئیاز انتشار خبرھا

 ۀ با ارائ٢٠١٢ت گساز ماه ا» سھی عرفات«يسی بر روی وسايل عرفات، ھمسر وی توسط دانشمندان سو» ٢١٠

برداری از جسد وی و فھم واقعيت  فات برای نمونه  ھای فرانسه خواستار نبش قبر عر درخواستی به يکی از دادگاه

  .امر شد

اعات اوليه  امر توسط اين دادگاه فرانسوی و پافشاری سھی عرفات سرانجام کارشناسان فلسطينی در س با پيگيری

د، جسۀ  از باقی ماندئی ھا  نبش قبر ياسر عرفات را آغاز کردند تا با بررسی نمونه٢٠١٢مبر  نو٢٧بامداد سه شنبه 

 .پرده از اسرار مرگ مشکوکش بردارند

اسر ي مرگ ۀق درباريته تحقيس کمئي، ر»راویيق الطيتوف«در مراسم نبش قبر ياسر عرفات افرادی ھم چون 

، مفتی تشکيالت »نيمحمد حس«خ ينی و شي، دادستان کل تشکيالت خود گردان فلسط»ویيمحمد العو«عرفات، 

  .نی از کشورھای خارجی حضور داشتندنی به ھمراه کارشناسايخودگردان فلسط

فات توسط اسر عريبرداری از جسد  راوی در اين خصوص توضيح داد که پس از نمونه يق الطيپ توفيسرت

  .اش بازگردانده شد گر به داخل مقبره يسی و روسی، جسد وی بار ديکارشناسان فرانسوی و سو

کيد کرد که پس از أت» ياسر عرفات« از جسد  نمونه برداریمسؤوليسی  سخنگوی آزمايشگاه سو به گزارش

 مورد نمونه برداری بر روی جسد عرفات در سال گذشته، اين آزمايشگاه در تالش برای اثبات وجود يا ۶٠انجام 

عدم وجود ماده پولونيوم سمی در لباس ھای شخصی وی است تا پرده از ابھامات موجود در پرونده ترور وی با 

 .مواد سمی بردارد

 سال آخر عمرش را به دليل تھديدات مداوم اسرائيلی ھا ٣رسانی فلسطين، ياسر عرفات  گزارش مرکز اطالع به 

 اوضاع او به طرز ٢٠٠۴بر سال ومبنی بر قتل يا تبعيد وی در انزوا به سر می برد تا اين که در اواخر ماه اکت

 .شتعجيبی رو به وخامت نھاد که ابھامات زيادی در اين زمينه وجود دا

ت وی در  ھفته بعد در ھمانجا دار فانی را وداع گفت و درگذش٣به دنبال اين واقعه، عرفات به پاريس منتقل شد و 

 . در بيمارستان نظامی پرسی در فرانسه اعالم شد٢٠٠۴مبر سال  ماه نو١١بامداد 

 سمی پولونيوم در لباس دۀز ما الجزيره چند ماه پيش منتشر کرد، مقادير زيادی اۀبر اساس نتايج تحقيقاتی که شبک

يسی به گاه معتبر سو يک آزمايشۀ پس از تحقيقات گستردمسألهاين . ھای شخصی عرفات مشاھده شده است

نزديکان عرفات بر اين باورند که نتايج اين تحقيقات به وضوح نشان می دھد .  الجزيره مشخص شدۀدرخواست شبک

 موجب انجام تحقيقاتی گسترده در مورد داليل مسألهشده است و ھمين که ياسر عرفات بر اثر اين مواد سمی ترور 

 .مرگ عرفات شد

 ٣١ل ي دولت اسرائئیايروی دري کماندوھای ن.يکی ديگر از جنايات نيروھای اسرائيلی حمله به کشتی مرمره است

 کشتی ۶ که از ئیاين کاروان دريا.  آزادی غزه حمله کردندئیايق و ھليکوپتر به کاروان دري از قا٢٠١٠می 

ن منطقه سفر کرد و يل، به اي نوار غزه از سوی دولت اسرائۀن سالي چندۀل شده بود با ھدف شکست محاصريتشک

  .المللی قرار داشت ن يھای ب ل مورد حمله قرار گرفت که در آب يروھای دولت اسرائيدر حالی از سوی ن
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ند و مدتی بعد نيز يکی از شھروندان ترکيه که در اين  جان خود را از دست داد ه ي شھروند ترک٩ن حمله يدر ا

ت سازمان ملل ين حمله از سوی شورای امنيا. حمله زخمی شده بود در بيمارستان جان خود را از دست داد

 محروم تحت فشار قرار ۀن منطقي اۀل را برای کاھش اندک محاصرين شورا دولت اسرائيھم چنين ا. محکوم شد

  .داد

ف يابی ضعيص و ارزيلی صورت گرفته، از تشخيده بان اسرائيک گروه دي از سوی راً يق که اخيتحقک يج ياما نتا

  .کند ت می ين حمله حکاياھو از اين نتانياميبن

م يدر روند تصم«: ای آورده است  صفحه ١۵٣ن گزارش ي بان اسرائيلی در ا دهيندن اشتراوس، ناظر گروه ديچا ليم

ل صورت گرفت، نقائص اساسی و قابل توجھی ير اسرائياھو نخست وزين نتانياميبنت و نظارت يری که تحت ھدايگ

  ».مشھود است

از تفاوت ) لياسرائ(اسی، نظامی و اطالعاتی ي سۀرتب ھای عالی   که مقام  نيبا وجود ا«ن گزارش، يبر اساس ا

ن ير اسرائيل در ايری نخست وزيم گي آگاھی داشتند، روند تصمئیايھای در ر کاروان يه با ساي ترکئیايکاروان در

  ».ک کار گروھی منظم، ھماھنگ و مستند انجام شديگيری از   مورد بدون بھره

اھو يدند، آمده است نتانين کشور در آن به قتل رسي اۀ تبع٩ که  ه ين گزارش، با اشاره به کشتی ترکي اۀدر ادام

 ۀز در عرشيری خشونت آمي آغاز درگۀوان جرق به عنئیاين کاروان دريدرک کند که توقف اجباری ا«نتوانست 

  ».شود ماوی مرمره محسوب می 

ر از عملکرد ياھو ضمن تقدينتان. ل در تناقض قرار داردير دولت اسرائيق با موضع نخست وزين تحقيج اينتا

  .دن حمله دفاع کري اداره امور مربوط به اۀنه، از اقدام خود در خصوص نحوين زميلی در ايروھای اسرائين

 و بسيار حسنه ای  حالی که قبل از آن، روابط نزديکپس از اين واقع روابط دولت ھای ترکيه و اسرائيل تيره شد در

  .با ھمديگر داشتند

. اسرائيل در حمالت اخيرش به غزه، حتی معيارھای انسانی و بين المللی را آگاھانه و عامدانه زير پا گذاشته است

، حتی مدارس تحت نظر امريکاوجه به ھشدارھای سازمان ملل، اتحاديه اروپا و  اسرائيل، بدون تئینيروی ھوا

چرا که دولت اسرائيل مطمئن است اين نوع محکوميت ھا، ھم چون گذشته . سازمان ملل را نيز بمباران کرده است

يت مورد تنھا جنبه شعاری داشته و ھرگز دولت اسرائيل و مقامات آن، به دليل تروريسم و جنايت عليه بشر

  . قرار نمی گيردامريکاس ھمه أ جدی سازمان ملل و حکومت ھای غربی و در رۀاخذؤم

 به مدرسه ای در رفع، واقع ئی ھواۀ، طی حمل١٣٩٣ مرداد ١٢ برابر با ٢٠١۴ت گس ا٣شنبه   روز يکاسرائيل

ينی است که توسط اين مدرسه محل اِسکان سه ھزار نفر از آوارگان فلسط . فلسطينی را کشت١۵در جنوب غزه 

 روز ١٠ تحت نظارت سازمان ملل در ۀ اسرائيل به يک مدرسۀاين سومين حمل. شود سازمان ملل متحد اداره می 

 روز گذشته به طور کلی ھفت مرکز تحت نظارت سازمان ملل مورد حمله اسرائيل قرار گرفته ٢۶در . گذشته است

  .است

ل اين سازمان را و تحت کنترۀ ملل، اقدام اسرائيل در حمله به مدرسدر واکنشی ديگر، بان کی مون، دبيرکل سازمان

که اين حادثه موردی  او با بيان اين» .اين جنون بايد متوقف شود«: وی افزود. خواند» غير اخالقی ومجرمانه«

 .ن اين حمله شدمسؤوال ئیديگر از نقض قوانين بين المللی است، خواستار انجام تحقيقات فوری و شناسا

 ٢٠١۴ جوالی از ھشتم ماه  ه گزارش رويترز، از آغاز زمان درگيری بين اسرائيل و گروه ھای فلسطينی در غزهب

ين حماس با ميانجی گری مصر با آتش مسؤول، که دولت اسرايل و ٢٠١۴ جوالیشنبه شب دھم تا آتش بس يک
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در ھمين مدت نيز . ته شده اند تن در اين منطقه کش٨٩۵   ساعته توافق کرده اند دست کم يک ھزار و٧٢بس 

  . اسرائيلی کشته شدند۶٧دست کم 

 نيروھای اسرائيلی قرار دارد در جنوب ساحل فلسطين کنار دريای مديترانه و ۀغزه که سال ھاست در محاصر

 ۴٠طول ( کيلومتر مربع ٣۶٠ساکنان باريکه غزه به مساحت .  سينای مصر واقع استۀشمال شرق شبه جزير

  .از دھه ھا پيش تاکنون شاھد اشغال و ستم ھستند)  کيلومتر٩ض کيلومتر و عر

رخان و پژوھشگران، کنعانيان سه ؤ مۀ غزه از قديمی ترين مناطق خاورميانه محسوب می شود و به نوشتۀباريک

اين باريکه بين مصر و سرزمين شام که روزگاری شامل . ھزار سال پيش از ميالد در اين منطقه سکنی گزيدند

فريقا محسوب می شد و محل ا آسيا و ۀن، سوريه، لبنان و اردن کنونی بود واقع شده است و زمانی دروازفلسطي

 .عبور کاروان ھای تجاری بود

 و در پی شکست عثمانيان به دست دولت بريتانيا افتاد، بعد از   ميالدی١٩١٧در جنگ جھانی اول غزه در سال 

 دولت انگلستان رسيد و از اين جا به بعد تاريخ غزه ھمان تاريخ جنگ دوم جھانی قيموميت فلسطين و اردن به

  .فلسطين و جنگ و اشغال است

 اردوگاه و محله مسکونی از جمله ۴۴ غزه حدود يک ميليون و ھفتصدھزار نفر است که در ۀجمعيت کنونی باريک

مار کميساريای پناھندگان بنابر آ. پنج شھر شامل غزه، رفح، خان يونس، جباليا و ديرالبلح زندگی می کنند

 ١٩۴٨تر ساکنان باريکه غزه از نسل آوارگان ناشی از جنگ سال ، بيش)آنروا(بسته به سازمان ملل فلسطينی وا

 ھزار پناھنده در اردوگاه ھای اين باريکه در ٨٠٠ميالدی اسرائيل با اعراب و فلسطينيان ھستند و اکنون حدود 

  .ه اسرائيل به سر می برندشرايط نامساعد اجتماعی و تحت محاصر

 نفر ٣٠٠ ھزار و ۴٨باريکه غزه باالترين تراکم جمعيت را در ميان مناطق مسکونی جھان دارد به گونه ای که 

 شھرک حدود ھشت ھزار ٢١اسرائيل در زمان اشغال اين باريکه با ساخت . در ھر کيلومتر مربع زندگی می کنند

 . اسکان داده استاسرائيلی و نظامی خود را در اين منطقه

در اثر مبارزه و مقاومت مردم فلسطين و حکومت خودگردان فلسطينی و فشارھای بين المللی، دولت اسرائيل در 

 شمسی مجبور شد بيش از ھشت ھزار شھرک نشين خود را از باريکه غزه خارج کند و به اشغال آن ١٣٨۴تابستان 

 و زمينی، محاصره اين منطقه و ئیشته تاکنون بارھا با حمالت ھوااما نيروھای اسرائيلی از نه سال گذ. پايان دھد

 .بستن گذرگاه ھای آن، صدھا فلسطينی از جمله کودکان، زنان و کھنساالن را به قتل رسانده و مجروح کرده است

نايت  ميليتاريستی اسرائيل، ھمواره طرح ھای ھولناک و ج-کيد کرد که دولت ھای مذھبی أدر جمع بندی می توان ت

 که ھنوز از گروه ھای تروريستی به ئیدوران ھا.  درآورده اندءکارانه ای را عليه مردم فلسطين به مرحله اجرا

بررسی ھای تاريخی نشان می دھند که دورانی دولت اسرائيل به طور غيرمستقيم گروه . نام حماس خبری نبود

مقابل سازمان آزادی بخش فلسطين و سازمان ھای مذھبی فلسطينی از جمله حماس را تقويت کرده است تا در 

گروه حماس يکی جريان مذھبی ارتجاعی است که از حمايت ھای مادی و معنوی . ھای چپ فلسطينی قرار گيرند

بنابراين، ھم دولت . ، برخوردار است... چون حکومت اسالمی ايران، حکومت کنونی ترکيه وئیحکومت ھا

در حالی که .  فلسطين را در معرض جنگ و کشتار و آوارگی قرار داده انداسرائيل و ھم حماس مردم اسرائيل و

ن ييبخش عظيمی از مردم اسرائيل و فلسطين، خواھان صلح و دوستی و به رسميت شناختن استقالل و حق تع

صلح ماندگار زمانی تحقق خواھد يافت که نيروھای اسرائيلی از کليه سرزمين ھای . سرنوشت خويش ھستند

در چنين . خواه خود را به وجود آورند آرام حکومت دلئیی خارج شوند تا مردم فلسطين بتواند در فضافلسطين
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خواه و برابری طلب فلسطين، با حمايت و پشتيبانی افکار عمومی مترقی ، کارگران و مردم سکوالر و آزاديروندی

ا منزوی خواھند کرد و دست کم و انسان دوست جھان، جريانات ارتجاعی و تروريستی مذھبی ھم چون حماس ر

بی ترديد مردم آزاده اسرائيل نيز با دولت مذھبی و . حکومت سکوالر و غيرمذھبی خود را به وجود خواھند آورد

ميليتاريستی تسويه حساب کرده و اجازه نخواھند داد نيروی ھای ارتجاعی بيش از اين زيست و زندگی آن ھا به 

از .  ميليتاريستی اسرائيلی ريشه در اشغال فلسطين دارد-اکميت گرايشات مذھبی به عبارت ديگر ح. خطر بيندازند

ن سرنوشت و استقالل فلسطين، اين موقعيت از دست آن ھا گرفته خواھد يياين رو، با به رسميت شناختن حق تع

  .شد

نون نبايد به نتانياھوھا که به اين ترتيب، مردم رنج ديده اسرائيل که قربانيان زيادی در جنگ دوم جھانی داده اند اک

دست کمی از مقامات نازی ندارند بيش از اين اجازه دھند ھمان جناياتی که نازی عليه مردم يھود مرتکب شدند اين 

  .بار دولت اسرائيل عليه مردم فلسطين مرتکب شود

يد در دفاع از حقوق مردم  محکوم کرد و در عين حال نبانھايتا ھم بايد جنايات دولت اسرائيل و ھم حماس را شديداً 

  !ن سرنوشت آن ھا بی تفاوت ماندييفلسطين و حق تع

  ٢٠١۴ت گس سيزدھم ا-  ١٣٩٣دوم مرداد چھارشنبه بيست و 

 

  :يادداشت

ما را عقيده بر آن است که نفرت به حق ما از نيروھای عقب مانده و ارتجاعی مانند حماس، طالب، جمھوری 

ث گردد تا حين بررسی رويداد ھای کشور ھا، اصل متجاوز بودن و دفاع از خود را اسالمی و يا حزب هللا، نبايد باع

  .فراموش نموده، ھر دو طرف را به صورت يکسان آماج حمالت خويش قرار بدھيم

 AA-AAادارۀ پورتال


