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 برگردان و زيرنويسھا: احمد مزارعی، ١٢ دسمبر ٢٠١٣
 ٢٠١٣ دسمبر ١٨

  

  اسرائيل از درون خورده می شود
  

 آن به ءخورد و منشا می  اسرائيل را از درونۀعمجموعه ای از بحرانھای اجتماعی جام« :نويسد ھارتس می ۀروزنام

 آزار و اذيت جنسی و ،اين بحرانھا خشونت در خانواده ۀدر مقدم. گردد  سال پيدايش اسرائيل برمی، ١٩۴٨سالھای 

 .»باشد تجاوز به عنف می

وع بيماريھای  آن ن،دارد علت بحرانھای درون جامعه وجوده باور دارند که تھديداتی که ب» اسرائيلی«تحليگران

ھارتس در ادامه آماری از خشونت ھا راکه توسط . است اجتماعی را باعث شده که خطرناکتر از خطرات خارجی

وجود  کودک) ٢٠٠۶٠٠(و ششصد که در اسرائيل دويست ھزار« :نويسد دھد و می ارائه می مراکز رسمی انتشار يافته

 .»دارد که مورد خشونت قرار گرفته اند

شود و اين  روز بيشتر می جنايات جنسی و تجاوز به عنف ھر« :که  مبنی براين، گزارش انتشار دادهروزنامه ھمين

 آزار ٣٠٠٠ مورد جنايت جنسی و ۵٠٨۵مبر امسال تا ماه نو . عمق بحران در خيابانھای اسرائيل استۀنشاندھند

ديگری  آمار رسمی). ١(دھد نشان میرا  ٪ افزايش ١٠ليس گزارش شده که نسبت به سال گذشته وپۀ  توسط ادار،جنسی

روزنامه در مورد بيماران . کنند وآمد می  رفتء،ميليون نفر به مراکز فحشا دھد که در اسرائيل ساالنه يک نشان می

 ،اماکنی که جرم و جنايت و اذيت و آزار جنسی و تجاوز به عنف. بسيار زياد است دھد که تعدادشان روانی نيز نظر می

در . سربازخانه ھا نسبت به دختران سرباز  در،تجاوز آموزگاران به شاگردان در مدارس:  عبارتست از،گيرد انجام می

 از طرف سربازان ديگر و فرماندھان خود مورد ،سربازان و درجه داران زن  ٪٩۵گزارش ديروز آورده شده که 

 آنھا رئيس ۀو در مقدم  خاخامھا،ان شامل طيف وسيعی از سياستمدار،گسترش تجاوزات جنسی. گيرند قرار می تجاوز

 .»نام برد توان  را می،)٢( موسيه کاتساف،جمھور سابق اسرائيل

. باشد  ساله می٧٣برلند   اليعازار، تجاوزکار جنسییيکی از خاخامھا«: نويسد در بخش ديگری از گزارش می ھارتس

 تعدادی زنان شوھردار که ،ران کم سن و سالتجاوز جنسی به دخت ،وی اقدام به تجاوزات جنسی زيادی نموده از جمله

اين . داده جنسی قرار می  اما وی آنان را مورد تجاوز،کرده تا برايشان از خداوند طلب مغفرت نمايد می به او مراجعه

 وی از اسرائيل ، وی را محکوم به ده سال زندان نمود،دادگاه  اما چون،خاخام به اطفال زيادی نيز تجاوز جنسی نموده

 .»ارج شده استخ

در ابعاد و اشکال گسترده ای   کوچکی است از آنچه در رژيم صھيونيستی اسرائيل اتفاق می افتد ولی فسادۀگوش اين

توان به ليبرمان  برای مثال می. ندا دولتی نيز درگيرۀوالن عاليرتبؤمس ،در اين جنايات و تجاوزات جنسی. وجود دارد
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 ۀپرونده داشت و دارد ولی در نتيج شاره کرد که اتھامات فراوانی از اين نوع در فاشيست اسرائيل اۀامور خارج وزير

وجود چنين امراضی و با اين .  وی تبرئه شد،دولتی اسرائيل انجام گرفت والنؤمعامالتی که در پشت پرده ميان مس

 اش براساس تجاوز و پايه دولتی که. در ميان ملت اسرائيل موضوع عجيب و غريب و غيرمنتظره ای نيست گستردگی

 طبيعی است که فاقد ، نھاده شده است،روستاھای آنان خشونت به ديگران و غصب سرزمينھايشان و تخريب شھرھا و

کشور را   بنيانھای اصلی،براين اساس است که آفتھای گوناگون اجتماعی. اخالقی باشد ھرگونه اصول و روش درست

جای تعجب نيست که مھمترين مراکز  از اين نظر. جز اين باشده اند بتو  نمی، اسرائيلۀخورد و جامع در خود می

 . غرق در امراض مذکور باشد کامالً ،مٔوسسات مذھبی و نظامی ، يعنی مدارس، ھمچون اماکن تدريس،کشوری

 انعکاس نتيجتاً . غيريھوديان را تحقير کنند دھند که آنان بھتر از ديگران بوده و  آموزش می،مدارس به دانش آموزان در

از طرفی خشونتی که ارتش اسرائيل . يابد جنسی و تجاوز به عنف تظاھر می شکل خشونته اين آموخته ھای غلط ب

خيابانھا و اماکن عمومی  جز خشونت ھای گوناگون دره  امکان ندارد نتيجه ای ب،کند مردم فلسطين اعمال می درحق

 . مدارس و غيره نداشته باشد، ھمچون خانواده،ديگر

 اسرائيليھا را ،پيش فوت کرد  خاخام عوفاديا يوسف که چندی، در يکی از مراکز اصلی مذھبی يھوديان،مثال برای

شکل ه وی ب. باشند زيرا آنان در حد سوسک و افعی می ،قتل برساننده کرد که اعراب فلسطينی را ب دعوت می

. درآيند ريھوديان ضرورت دارد که به بندگی آنانو غي» آقا«داد که يھوديان  توضيح می غلوآميزی برای مقلدان خود

 .جز خشونت اجتماعی نخواھد داشته بدون شک اين آموزشھا نتيجه ای ب

ھمبستگی اجتماعی شکل   تاکنون در اسرائيل يک،اينکه شصت سال از تشکيل اين دولت پوشالی گذشته رغم علی

 اشکنازھا و يھوديان ،کنند خود زندگی می» گتوی «در توان ديد که يھوديان روسيه براين اساس می. نگرفته است

 ،عادات ديگر و آنان در درون خود به شاخه ھای مختلفی تقسيم شده اند و درحقيقت يک نيز جدا از» سفارديم«شرقی 

 اين دولت پوچ ھيچ  زيرا اساساً ،درھم آميزند توانند با يکديگر ليد و فرھنگ خود را حفظ کرده و نتوانسته و نمیتق

  ساکنان،عام گسترده ھای اينھا در حالی وارد اين سرزمين شده که با قتل. ندارد شابھتی با دولت ھای ديگر جھانم

صاحبان اصلی سرزمين نيز فعاالنه برای   از آنسو،جايشان نشسته انده اصلی يعنی فلسطينيھا را آواره کرده و خود ب

راب دائمی درميان شھروندان اسرائيل وجود دارد که مزيد وحشت و اضط کنند و يک استرداد سرزمينشان مبارزه می

خواند که دارای  دست  اسرائيل را يکۀتوان بدرستی جامع تاکنون نمی. بر ارتکاب خشونت می افزايد برعلت و

فرھنگی موجب بروز تضادھای گوناگون ميان آنھا شده  اين اختالفات و افتراقات). ٣(فرھنگ مشترک اجتماعی باشند

 ۀپديد اسرائيليھا با ھر.  انعکاس می يابد، که ھر روزه شاھد آن ھستيم،مردم فلسطين صورت کشتاره جار آن بکه انف

دھد که آنان يک ميراث متمدنانه در  اجازه نمی ،انسانی مخالف و اين سلوک و رفتارھای متضاد و عدم تساوی ميان آنھا

نبود اين وضعيت و اضطراب روحی که از . دست آورده من بآن فرد موقعيت اۀ وسيله وجود آورند تا به ميان خود ب

اسرائيل با شدت با آن  صورت مجموعه ای از بيماريھای اجتماعی است که دولت پوشالیه  ب،وجود می آيده ب پس آن

 .روسته روب

تر از بسيار خطرناک رو ھستند کهه بونويسند با تھديدی ر اساس جای تعجب نيست که مطبوعات اسرائيل می براين

  ھمين اشکاالت است و میۀ نتيج،کنند خارج مھاجرت می که بسياری از مردم اسرائيل به اين. تھديدات خارجی است

 .»شود درون خورده می که اسرائيل از« :توان گفت

 پايان

  

 :است مترجم از زيرنويسھا
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 معاريف انتشار داده ۀدر روزنام ی تحقيقات گزارشۀ پارلمان و عضو کميتۀ نمايند،چندی پيش خانم زھافا جعلون -)١(

  ساعت کار می١٨ ھفت روز ھفته و ھر روز ،نداکاره مشغول ب  مرکز۴٠٠ روسپی در ١٠٠٠٠بود که در اسرائيل 

فروش تعلق   شيکل آن به تن٢٠پردازد که تنھا  می) پول اسرائيل( شيکل ١۴٠ مبلغ ،وارد شود ھرنفر که به آنجا. کنند

ھمين دليل بود که چندی پيش ه  باحتماالً . خواھند شد ول پرداخت جريمهؤ زنان مس،تفاق بيفتدگيرد و اگر جرائمی ا می

 کردستان با» استقالل«طی اطالعيه ای خواستار » سازمان کومله زحمتکشان ايران«و» حزب دمکرات کردستان«

 نشوند؟ از نوع اسرائيلی اش بھره مند» آزادی« چرا از اين ھمه ،کمک اسرائيل شدند

 ٢٠١٣ مبردس ٩ ،امارات چاپ )فارس(خليج روزنامه :منبع


