
 ! بودی میت را نام رساتري کاش جنایا
  2009ه ي ژانو13.ت سلطان زاده يهدا

قت جلوه کرده  يشود تا دروغ، حقين منظور بکارگرفته می ای برایاسيسد که زبان سی نویجورج اورول م
نان در نوار غزه شاهد يم فلسط است که در مورد قتل عایزين همان چیا .رديت مورد احترام قرارگیو جنا

  .ميآن هست

 ، ازجمله ی عربی از کشورهایکا و اروپا و تعدادی آمریاسي جهان  و رهبران سیدر غالب رسانه ها
ل يز اسرائيت آمی با حمالت جنای آشکاریمصر و عربستان و خود محمود عباس ،  که عمال همسوئ

شود که حماس با پرتاب چند راکت ، ينگونه وانمود میدهند ، اي پناه نوار غزه  نشان مین بيه ساکنيعل
 ها ینيجه ، حماس را مسؤل  قتل عام  شدن  فلسطيکرده و در نت" دفاع ازخود" ر از یل را نا گزياسرائ

ن رسانه ها به پرتاب چند راکت ید در ای جدین نسل کشیخ آغاز ایتار.  کنندیل معرفيتوسط اسرائ
ل در چند روز ي توسط اسرائیني فلسط6و نه کشتار حساب شده  گردد یل  برمي اسرائیحماس بسو

 ی مید آنرا نقض آتش بس توسط حماس معرفیک واکنش ، که بایک حماس به یقبل ازآن و بمنظور تحر
  . کردند

" حق دفاع ازخود" ن نوع یوا.ست ي نیز تازه ايخ بشر ، چی در تاریلي اسرائی هاین نوع بهانه تراشیا
 آن کشور توسط فرانسه در ی مراکش و مستعمره سازیارد که محاصره و اشغال نظامهمانقدر اعتبار د

! ر فرانسه زده استين بهانه که چراپادشاه مراکش با مگس کش بصورت سفیقرن نوزدهم ، تحت ا
 در مرز یز به بهانه کشته شدن سه سرباز آلماني ن1939تلر به لهستان در سال يحمله ارتش ه

ج تونکن آغاز ي در خلیتنام و حمله به آن کشور را با بهانه مشابهیز  جنگ ويکا نیآمر.د یلهستان آغاز گرد
دا کردن يز تحت عنوان پي کشور ما در عراق نیگی در همسایلي نوع اسرائین بهانه سازید تریجد. کرد

س صورت يکا و انگلیرانه توسط آمریک ويل کردن آن کشور بی عراق و تبدی کشتار جمعیسالح ها
ب ی فریسالح ها"  به طنز عنوان ین بهانه سازی به ا یا نات مترقیت، که روزنامه ها و جرگرف
  .داده بودند )  Weapons of Mass Deception"(یجمع

 ین چنانی ای هایک کشور، بدون بهانه سازيا حمله بی دفاع  و ی بیانيه قرباني علیت بزرگی کدام جنا
 کردها در ی کشتار جمعی برایسم را بهانه ایوان ترورن ، عنيانجام گرفته است؟ مگر صدام حس

غ ستمگران بوده و ين نشسته است و همواره ابزار تبلي که همواره در کمیحلبچه قرار نداد؟ بهانه ا
  .کننديز وجود نداشته باشد ، آنرا الزاما اختراع مي نیرا اگر بهانه ایز. خواهد بود 

ک ما با یدوئولوژی خطاست که مخالفت ایول.م یا حماس ندرک بیدوئولوژی و ایاسيچگونه قرابت سيماه
 یانه و ابزاریت استفاده جویزحماي ، و نی اسالمیک حماس و نفرت ما از جمهوریدوئولوژی ایادگرائيبن

 ، یاسيچ قدرت سيه.  دفاع باز داردیان بيستادن در کنار قربانیقت و ايدن حقیآن از حماس ، ما را از د
  .ن نوار غزه گرفتيد معادل همه ساکنیست و حماس را نباين آنها معادل مردم نیک تري دموکراتیحت

ک نهاد ین که يبخش فلسطیه سازمان آزادي علیل و اردن و بعنوان وزنه ايحماس در ابتدا توسط اسرائ
ج یبتدر. ک نهاد سکوالر بود ، بوجود آمدین حا ل ي ها و در عیني فلسطی دفاع از حقوق ملی برایائتالف

ل يل کرد و کنترل مهار آن از دست اسرائی تبدی واقعیرويک نيت اشغال و تداوم آن ، حماس را بي واقع،
م ، ي بنامیه دموکراسي اولی  از نمود هایکی را یم انتخابات آزاد در هر کشورياگر بخواه. دیخارج گرد

 ینيت آزاد ، توسط فلسط انتخابایم که حماس مانند هر کشور دارایریز بپذيت را نين واقعین اید ایبا
  .  انتخاب شده استیها

ل ين توسط اسرائين فلسطيت اشغال سرزمي ، از واقعیزي حماس قبل از هر چیريد گفت که قدرت گیبا
ن ، يبدون اشغال فلسط.  کندیه مین تغذي سازمان فلسطی ، از انحطاط و فساد درونی، ودر وهله بعد

 یاد گرائين، بني بخش فلسطی سازمان آزادیهبر آمد و بدون فساد ریز بوجود نمي نیحماس



ت توده یه حمایتوانست پايا نمی گرفت و یز شکل نمين ني سکوالر فلسطیه رهبريک آن علیدوئولوژیا
  .   کسب کندیا

م يش از ني به قدمت بین آندو ، زخم گشوده اين و نابرابر بيز خونين و ستي فلسطین هاياشغال سرزم
 از دولت ها چه در یاريانه و تالش بهره بردارانه بسياز مشکالت در خاورم یاريشه بسیقرن است و ر

ک پادگان يل بيل دولت اسرائیز تبدي ها و نینيان فلسطی پایانه و چه خارج از منطقه از رنج بيخاور م
  .  دهديل مي در منطقه را تشکینظام

 ینيبعد از عقب نش. ده استیرد حماس آغاز نگیگذرد ، با راکت پراکنيکن آنچه که امروز در غزه ميل
ن از آنجا ، دولت ي مهاجر نش8000  از نوار غزه،  و خارج ساختن 2005ل در سال يک اسرائيسمبل
 رود اردن کرد ، که اکنون ین تازه در ساحل غربي مهاجرنش30000ل بال فاصله اقدام به ساختن  ياسرائ

 ها را تحت ینين فلسطي از سرزمیشترين بيل منابع آب و زميرسد و اسرائي م45000تعداد آنها به 
  .اشغال و کنترل خود قرار داده است

 گلوله توپ و 16000ل ين ها در نوار غزه ، اسرائيده  شدن مهاجر نشي دوسال بعد از برچی در ط
ر ی را بقتل رسانده وبر زیني فلسطیر نظامي  نفراز زن و کودک غ120ک کرده و يخمپاره بر نوار غزه شل

ن در فاصله سپتامبر سال يهمچن.  رسانده استیب جدي مردم آسی آن و خانه هایتصادساخت اق
ل ي بر اثر حمالت اسرائیني فلسط5000 بر اثر پرتاب راکت  حماس و یلي اسرائ13، 2008 تا نوامبر 2000

  .ن جنگ نابرابر کشته شده اندی ها در اینيبه فلسط

 نوار غزه ، عمال  غزه را  در یا بستن راه تنفس اقتصادل بياست توسعه اشغال ، اسرائين سی بموازات ا
ن الملل ، يرا حقوق بیز. شودي مین الملل ، اشغال تلقي نگهداشته است  که از نظر حقوق بیتيوضع

 اشغال دانسته و قدرت اشغالگر را در برابر ینيک کشور را مصداق عی یني و زمی، هوائیائیمحاصره در
ک از يچيت هیل ،نه فقط متعهد به رعايحال آنکه اسرائ.شناسد ي مسؤل میر نظاميشهروندان غ

 ی آن در تمام رسانه هایغاتين تبلينه نبوده است ، بلکه ماشين زمی در این المللي بیون هايکنوانس
ل ي تشکی ها را مردمینيت امروز فلسطيجمع. دی را متهم نمای کرده است که قربانی سعین الملليب
زان خود ، تجربه و خاطره ی و جنگ و مرگ عزیسل گذشته خود،  جز آوارگ سه نی دهند که در طیم
  . ندارندیگرید

در ژوئن  سال .  به عقب بر گشتید اندکیر نوار غزه ، باين اسي ساکنی قصابیوی فهم سناریکن برايل
اراک نتون که در دولت بي کلیالريکا ، از جمله خانم هی سناتور حزب  دموکرات آمر49 تن از 38 ، 2008

 خطاب به جورج بوش ، خواهان  یاوبا ما ، پست وزارت خارجه را برعهده خوهد داشت ، در نامه ا
  1.ل شدند يکا از اسرائیار آمري تمام  عیبانيپشت

کا و یل  در آمريانه رو طرفدار اسرائيک گروه فشار می که - " ن امروزي صلح همیان برايکائیآمر"  گروه 
 آن قبال عضو موساد بوده ی از اعضای پاره ای ها ست و حتیني ها و فلسطیلي اسرائیکیطرفدار نزد

 یش از تدارک  قدرت تهاجم نظاميشاپي دفاع پیبمعن" ن امر ین اقدام هشدار داد که  ایاند ،   در مورد ا
  ".  ل در غزه خواهد بوديم اسرائيعظ

 یکا هرگونه قطع نامه شورایآمرخواست که دولت ين از دولت جورج بوش مين سناتورها همچنینامه ا
آنان ادعا کردند . د بلوکه کند یل وجود داشته باشد ، باي از اسرائیت سازمان ملل را که در آن انتقاديامن

ت نشناختن يبرسم" ت غزه ، در حکم يل به مناطق پر جمعيکه مخالفت سازمان ملل با حمله اسرائ
  ".    ل استيحق دفاع از خود اسرائ

                                                            

کا سخن يرهبران آمر" ر آن امده است ، تحت عنوان يز زي نی پلوسی جرج بوش و نانسی که امضاین نامه بصورت تازه تر شده اي ا 1
 AIPAc ) American یعنيد ، يکا  نامي در درون دولت آمرید آنرا دولتيل که باين گروه فشار هوادار اسرائيرا توسط بزگترياخ" ند يگويم

Israel Public Affaires Committee (ن نامهيرجوع شود به متن ا .منتشر شده است: 
http://www.aipac.org/Publications/SourceMaterialsCongressionalAction/CongressIsraelGazaSelfDefense.pdf  



ن ی تدوSteny Hoyerر ی هویکا  ، استنیت دموکرات در کنگره  آمریز توسط رهبر اکثري نینامه مشابه
 هوبر امضاء ین نامه استنی ایز بر پاينده حزب دموکرات  در کنگره نی نما230 تن از 150د و  یگرد

ک نفر از ی یحت.  ندادندیز اصال  رآي تن از آنان ن12 ممتنع داده و یندگان رآیچهار تن از نما.گذاشتند
 با یداد که کنگره مخالفتين مساله نشان میا. مخالف ندادین قطع نامه رآی حزب دموکرات بر ایاعضا

کا ابراز نخواهد یل داده شده  از طرف آمری تحوین سالح هایشرفته تريل به نوار غزه  با پيحمله اسرائ
  .کرد

 درجهان ، با ین نقطه تراکم انسانیت تريش قابل تصور بود که حمله به پرجمعيشاپي که پیاز آنجائ
 توآم خواهد بود ، و ی و زن و کوک و مردم عادیر نظامي شدن هزاران غیفاجعه بزرگ و کشته و زخم

کا در مارس همان ی آ مری مردم جهان ، سنای بر افکار عمومی فاجعه انسانیر منفي کاستن از تاثیبرا
ل يه اسرائي که بطور روزمره علیآنهائ:" انده بود که ب رسین مضمون به تصوی را با ایسال ، قطع نامه ا

 دهند ، از آنان ی قرار میني فلسطیر نظامين مردم غيالت پرتاب آنرا در بي کرده و تسهیراکت پران
ر ي را که از غیستی تروریسازمان ها" قطع نامه در ادامه خود ".کنندي استفاده میبعنوان سپر دفاع

ان ير نظاميت کشتار غيو عمال بار مسؤ ل" کنند را محکوم کرده ياستفاده م یان بعنوان سپر انسانينظام
  .  سازدیل برداشته و آنرا به حماس منتسب ميرا از دوش اسرائ

 یده بان حقوق بشر ، می دیانه اي ، مسؤل بخش خاور م Joe Storkن ادعاها ، جو استورک یبر خالف ا
 نوار یر نظامي دفاع از شهروندان غی الزم برایاطياحتنکه حماس نتوانست اقدامات یسد که برغم اینو

 یر نظامي دال بر استفاده حماس از شهر وندان غیچ نشانه ايکن هيت غزه را بعمل آورد ، ليپر جمع
 یجو استورک م. ل از ضد حمله مشاهده نشده استي بازداشتن اسرائی برایبعنوان سپر دفاع انسان

 یتجمع برا"  عضو ین قطع نامه که همگیضاء کنندگان اشتر از ده تن از اميد که با بیگو
ک از آنان نتوانسته اند يچي هی هستند ، تماس گرفته است ولProgressive Caucus ( 2"(شرفتيپ

قابل .  ارائه دهندیان بعنوان سپر دفاع انسانير نظامي استفاده حماس از غی برایشاهد و مدرک
ن قطع نامه ، متقاعد یب ای  عجله در تصویوکرات برا حزب دمین است که هدف  اعضایاستنتاج ا
 کنند و ی ها حمله میلي ها هستند که به اسرائینين فلسطین بود که ای خود بر ایگاه رایساختن پا

ل ، بار ي ها هستند و در صورت بمباران آنان توسط اسرائیر نظامين مسؤل کشته شدن غیبنابرا
 !  هاستینيت و سرزنش باز بر دوش خود فلسطيمسؤل

.  رفتیک قطع نامه میب یل به نوار غزه ، فراتر از تصوي اسرائیت حزب دموکرات از حمله احتمالیحما
 حمله ینيش بيبا توجه به پ.  ساخت ی را فراهم میغاتي و تبلیاسي سیک فضا سازیقطع نامه ، 

م قبل از يو ماه و ن دیعنی ، 2008ل به غزه ، کنگره تحت کنترل حزب دموکرات ، در سپتامبر ياسرائ
د در حمله همه یب کرد که بای را تصو GBU-39شرفته يار پي موشک بس1000ل یل ، تحويحمله اسرائ
  .  گرفتیل مورد استفاده قرار ميع اسرائيجانبه و وس

 در نوار غزه بعمل ی جدیخون نظاميک شبیک طلبانه ، یک اقدام تحریل در ي ، اسرائ2008 نوامبر 5در 
از .  ل نکردين اقدام اسرائی از ایچگونه انتقاديکا هیآمر.  جز نقض آشکار آتش بس نبود یزيآورد که چ

شتر ، حلقه محاصره يک هرچه بی تحریل براي نشان نداد، اسرائی جدی که حماس واکنشیآنجائ
  .  بر نوار غزه را تنگ تر کردیاقتصاد

 یت هایمحدود"  اعالم کرد که ید داشتای یده بان حقوق بشر طیل ، دين اقدام اسرائیدر اعتراض به ا
 و دارو ، و عبور و مرور افراد ، در حکم ی، از جمله مواد سوختیر نظامي غیاعمال شده  بر ورود کاالها

  ".ن مربوط به دوره جنگ استي و نقض قوانیمجازات جمع
                                                            

2  Congressional Progressive Caucus ی بوجود آمده و اهداف نسبتا ترق1991کا ست که در سال ي در کنگره آمریک گروه پارلماني 
ک حزب ي  آن با اهداف کالسیدوئولوژينده عضو آن هستند و برنامه و اي نما50ش از ي کند که  بیکا دنبال مي را در کنگره آمریاخواهانه 

  :رجوع شود به..  از رهبران آن بودیکي ی پلوسیدموکرات تشابه دارد و خانم نانس
http://www.discoverthenetworks.org/groupProfile.asp?grpid=6497  

  



ل ي اسرائان دادن به قتل رهبران خود توسطید آتش بس، بشرط رفع محاصره و پایحماس خواهان تمد
  .ن خواسته ها را رد کردیل ايکن اسرائيبود، ل

و رهبران حزب .  برخاستیبانيل  بر نوار غزه به پشتيدر مقابل ، باراک اوبا ما ، از اعمال فشار اسرائ
  . ع به غزه ندارديجز حمله وس" یچاره ا" ل يدموکرات اعالم کردند که اسرائ

 ی ، مشاور اصل David Axelrodد آکسلرود یویه نوار غزه ، دل بي اسرائیع هوائيک روز بعد از حمله وسی
 یاگر کس" ل تکرار کرد که يد خود از اسرائی را در باز دین سخنان وی ای مصاحبه ایباراک اوباما در ط

ده اند ، من هر آنچه که در قدرت دارم ي کند که دوکودک من شب در آن خوابیراکت بر خانه من پرتاب م
اوبا ما ". وه عمل کندين شيز بهميل نيمن انتظار دارم که اسرائ.  تا آنرا متوقف سازمبکار خواهم گرفت

 ها انجام دهد ، نظر او چه ینين عمل را در مورد فلسطيل هميد اگر اسرائیفراموش کرده بود که بگو
  !خواهد بود

ل مورد حمله يائ اسریوقت"  با صراحت اعالم کرد که ی پلوسیل ، خانم نانسيورش اسرائین یبعد از ا
ت یرهبر اکثر"! ستدید محکم و استوار در کنار دوست و متحد دموکرات خود بایکا بایرد ، آمري گیقرار م

د حمله يی تایک مسابقه برایر ،  در یت کنگره ، هوی و رهبر اکثر Harry Reidد ی ریسنا ، سناتور هار
 یته روابط خارجيکم. به دفاع برخاستند " یل در برابر راکت پرانيحق دفاع از خود اسرائ" ل از ياسرائ
فه دارد که در مقابل يل نه فقط حق ، بلکه وظيکه اسرائ"   اظهار داشت که  یه اي اطالعیز طيکنگره ن

 و دفاع از ین دفاع از قانونمندین نظر در ایز تريد طنز آمیشا"! صد ها راکت و خمپاره از خود دفاع کند
کا مشاهده کرد ید آمری جدیاست جمهری ، معاون رJoe Bidenدن ير جو بن اظهار نظی را در ایدموکراس

نکه اجازه داده است در نوار غزه انتخابات آزاد برگزار شود ، مورد انتقاد قرار یکه جورج بوش را بخاطر ا
  .داده است

ن بار است که ين نخستین  ، اين فلسطي ساله سرزم60خ اشغال ید بتوان ادعا کرد در تاریشا
 از مدرن یکی ، در برابر ی ابتدائیگر و با سالح هائی دی کشوریاری و بدون ی ها  به تنهائینيطفلس
فرجام جنگ ، خواه ناخواه در . ستاده اندی قدرتمند آن این الملليان بي جهان و حامین ارتش هایتر

  . ن فاسد بر خود اثر خواهد گذاشتينگرش مردم منطقه نسبت به حاکم

ان را با آنان بر ي جهانی کشتار ، همدردین سالح هایوار غزه و قتل عام آنان با آخرل بر نيحمله اسرائ
 بشمار یک اقدام انقالبیقت خود ير ، گفتن حقيو باز به گفته اورول ، درهنگام دروغ فراگ.خته است يانگ
  ! بودی رساتر میقت را صدائياد حقی کاش فریا. رود یم

  

  


