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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

 
  جھانگيرمحبی: فرستنده

  یرضا نافع:  و ترجمه نشيگز

  ٢٠١٢ فبروری ١۵

  

  لينام کشور اسرائبه  ی بزرگیپادگان نظام
  

  

  

ریليپژوھشگر اسرائ“  ھورريش” با گو و گفت وع ”یا که ب ز اطالعات از ن ل“گري دیمرک  تيب ( مي در شھر اورش

  . کندیکار م) المقدس

  

ـ ارـ ما در ب صاد جنگۀ ش رائی اقت ژوھش ملي اس ارۀ ھفتاني و در پادي کنی پ تراتژني در نھمی ج رانس  س  ی کنف

  د؟  موضوع گزارش شما چه خواھد بو.   کردديلمان صحبت خواھا“ ماگدبورگ”در شھر “  صلحی برایھمکار”

  که ی کسانارنديبس.  خود راخي است که ھم دالئل خود را دارد و ھم تاریشدت جنگه  اقتصاد بکي لي اقتصاد اسرائــ

  .نندي بی ماني اقتصاد زني که از ایند کسانا شتري باري برند و بسی سود میاز اقتصاد جنگ

ر حسب تولی آن  را مۀنيھز وان ب الص ملدي ت رد و دمح.) یپ.  یآ . یب (ی ناخ به ک دار از تولدياس ه مق ه چ  دي ک

رار می نظامداتي تولیسسات خصوصؤ ماري گردد و در اختی می  نظامی ھانهي صرف ھزیناخالص مل . ردي گی ق

  .ستي محاسبه نني مشمول اسيلو مانند پی دولتی نظامري غی  دستگاھاۀنيھز

  

   چقدر است؟نهي ھزني ازاني مــ
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د ناخالص ملکيود لمان  در حدا در ی نظامۀني ھزــ ائی کشورھاگري است، در دی در صد از در آم  ی رقمی اروپ

 لي اختصاص داده است و اسرائی نظامی ھانهي را به ھزی در صد از درآمد مل۴ کايمرا.  تا دو درصد استکي انيم

ه ی وظائف نظامزي نلي اسرائسيلو پیروي از نیناگفته نماند که  بخش مھم.  در صد را٨ یطبق آمار رسم  دارد، البت

 ی جنگريعنوان اسه  ھستند که بی  زندانیني فلسطاني زندانلي اسرائی در زندان ھانيافزون  برا.  یدر مناطق اشغال

ه حساب بميرمستقي غی ھانهي ھزنياگر ا.  شودیبا آنھا برخورد نم هي ھزمياوري را ھم ب امن ه لي در اسرائی نظ  ١٢ ب

ه ب. ابدي یم شي  افزای ناخالص ملدي تولزدر صد ا دا است ک سبه فقط کشور روآن امۀني ھزیطور ن  شتري اش بی نظ

  .مراتب کمتر استه  براني ای نظامنهي که  ھزیاست در حال

  

د، صادرات جنگی صادر مزي نی جنگحاتي ندارد بلکه تسلی فقط سالح جنگلي  اسرائــ ه ني در ازي نی کن ام  ب  ارق

  حساب آمده است؟

ار.  استشتريمراتب به لمان با یحاتيالبته صادرات تسل.  اقالم صادرات ھستند ھا  ازني  نه، چون اــ  یخياز لحاظ ت

 عي صنایژگيو.  شدازشي از نشي بدشي ھفتاد، ناگھان  تولی از سالھاکايمرا از ی نظامی کمک ھاافتي با درلياسرائ

ن آورني در الي اسرائیصادرات ر  ف ه  خود را ب رده است،  متمرکزی داخلتي  امنی است ک ن آوریعني ک ر ف  ی ب

اعی و وسائل مقابله با شورش ھاک،يومتري بیمراقبت و کنترل، شناسائ ه ا. ی اجتم ه ایکارخان زار را تولني ک  دي اب

ا” که ني کند به ای و فروش، افتخار میابي بازاری خود برای خارجغاتي کند، در تبلیم   آن “یشي آزمایخرگوش ھ

ه مغي تبلنيا.  و لبنان بوده اندی ساکن در مناطق اشغالیانسانھا داتي تولني ای  براهکارخان ده ک روش  زاني سبب ش  ف

  .برسد “ نيباالتر“  ابزار به رقم  نيا

  

   چقدر است؟ی خصوصیتيسسات  امنؤ ارتش با می ھمجوشزاني مــ

ده ن٢٠٠۶ در سال رشيژنرال گال ھ.  اشاره کردرشي ژنرال گال ھۀ به نمونتوان ی مورد  مني در اــ  یروي  فرمان

رار گرفت ه  و  او بدي که به شکست انجامی در جنگ با لبنان بود، جنگلي اسرائینظام ورد نکوھش ق پس . شدت م

ا نو  به گرجستان رفت ٢٠٠٨که او مجبور به ترک ارتش شد در سال  از آن ا جنگ ب  هي روسی نظامیروي در آنج

ان را بی ھاکي شود در آنجا تجارب و تکنیمگفته . دي را تدارک دی جنوبانيدر ابخاز و است سته ه  جنگ با لبن ار ب ک

  . ھنوز روشن نشده استکستاني ــ تاجهي در جنگ روسلينقش اسرائ. است 

  

ار ه  ھم بلياکثرا  در مورد اسرائ”   ارتش است کي ارتش ندارد، بلکه خود یپروس)  لمانا(” اصطالح که ني اــ ک

   در دست ھست؟ی مورد سندنيدر ا.  شودیبرده م

رائ.  شودی شگفت زده ماباني آن ھمه اسلحه در خدني کند، از دی سفر ملي که به اسرائی ھر خارجــ ازمان اس  یليس

ھفت “  شعار نيبرپا کرده  است با ا  )ینيکمپ ( یکارزار) New Profile (“  چھره نو “ نام ه  صلح  بی براکاريپ

ه ی خصوصیتي امنیروھاي رساند که نیدم م  مریو به آگاھ“  آشپزخانه زي می روريت ه خان ا خود ب  سالح خود را ب

  .کار خواھند برده  خود ھم بۀ خانوادهي آن را علی برند و روزیم

 شود یکار برده مه  بھايني فلسطهي علی نظامري روزمره و غی که در زندگی از خشونتیري گی جلوی برالي اسرائدر

رده  یچون کس. دي آیدست نمه  بیتيموفق ه عادت ک دگمشکالتک د در زن ا زور حل کن م ھمی خصوصی را ب  ني ھ

  .  دھدیروش را ادامه م
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ه یاصطالح) العرب اإلسرائيليين: یبه عرب) (ערבים אזרחי ישראל: یبه عبر) یليعرب اسرائ : (حيتوض  است ک

اخترۀ از کرانري غیعني (لي اسرائی ساکن خاک اصلانينيدر مورد فلسط د رود اردن و ی ب وار غزه و بلن ا ین  یھ

ه مزي ن۴٨ یھا  عربان،يني دسته از فلسطنيبه ا. رود یبه کار م) جوالن ه جنگ سال شود ی گفت اره ب ه اش  ١٩۴٨ ک

شکلي اسرائتي درصد جمع١٩.٧ لياعراب اسرائ] ١.[ داردلي اعراب و اسرائاني میالديم د ی ملي را ت ] . ٢.[دھن

  ) م . ايپديکيو

php.10/005-2012/02/de.jungewelt.www://http  

  

  

رائ ايآ وان پاه  بلياس اهيعن تعمارگ دم اس رب،ی مق را  غ ایب رکوب خلقھ هی س ضم  منطق افع امپرنيوت  سميالي من

   نشده است؟سي تأسانهيدرخاورم

اتوانست یم کايمرا یِ  ونظامیمال ی کمکھابدون ل،يتکاراسرائي نژاد پرست وجنامي رژايآ ه ی خلقھ تم ازجمل  تحت س

  راسرکوب کند؟نيخلق فلسط
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 کامل ی کارزار، آزادنيھدف از ا. ميوندي پی م»دي خوش آمد٢٠١٢ نيبه فلسط« به فراخوان ري کنندگان زءما امضا

  . است٢٠١٢ اپريل در ني از فلسطني مردم فلسطی مدافعان حقوق بشر و حقوق ملداريد

.  شمار بگذرندی بی بازرسیند که از پاسگاه ھاا مجبورانينيفلسط.  ساخته استی زندان بزرگن،ي از فلسطليرائاس

 خوش ٢٠١٢ نيبه فلسط« است که با شرکت در کارزار دهي حق مالقات داشته باشند؟ زمان آن رسدي نباانيچرا زندان

و ارتش ) کولون ھا (ی استعماری مسلح شھرک ھانساکنا. مي اعتراض کنلي اسرائی استعماری ھااستي به س»ديمدآ

  . زنندی متي  شبانه روز دست به جنالياسرائ

 ی مھمان و حق شھروندان کشورھاۀ آزادانرفتني پذی براني که به حق مردم فلسطمي خواھی جھان می دولت ھااز

 نيبه فلسط«کنندگان در کارزار شرکت .  کنندیباني احترام گذاشته و از آن پشتني ورود آزادانه به فلسطیمختلف برا

  . اندی باخترۀ به کرانمتي جھت عزوي آزادانه و بدون دردسر از فرودگاه تل اوۀ خواھان استفاد»دي خوش آمد٢٠١٢

  . استیني از سفر فوق، شرکت در طرح  مربوط به حق آموزش کودکان فلسطھدف

  .ینيسط مد فلشي نمالم،ي فپخش ،یقي و بحث ھمراه با تئاتر، موسنگيتيم

   شودی آزاد، غذا عرضه مورود

   تا ده شب١٢، از ساعت ٢٠١٢ فبروری ١١ شنبه

Bourse du Travail de Saint-Denis  

٩ ,Rue Genin, 93202 St. Denis  

Métro : St. Denis porte de Paris (ligne 13(  

  

  : با شرکتبحث

...  زمور و ايوي رنو، اولهين کلود آمارا، زاو لوکور گران مزون، ژاهيوي اوبرلن، اولستوفي پرفسور کرو،ي گاژاک

  کايمرا کانادا و ک،ي بلژا،يتاني برا،يتالي ال،ي اسرائن،ي از فلسطیو مھمانان

  : کنندگان فراخوانء امضاني نخست

 گلر،ي رنو، ژان زهي زاو،ی بن، نوال السعداوی تون،ی نوام چامسکلز،ي کاسری رونلجر،ي دسمون توتو، جان پاسقف

 ... توبنر و لي اودو،يژاک گا


