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 خشونت و قهر در نوار غزه
 

١٣٨٧ ی         دوشنبه نهم د                                                                                         یکورش عرفان  
   

 هدف مورد حمله قرار گرفت و بيش از يک  در عرض کمتر از سه دقيقه بيش از يک صد٢٠٠٨  دسامبر٢٧روز 

 اين شديدترين حمله از ١.مردم در منطقه ی نوار غزه ريخته شدسروسط بمب افکن های اسرائيلی برصد تن بمب ت

  .  معرفی شده است١٩۶٧زمان جنگ سال 

ست توجهات را به جنايت جديد رژيم يهودساالر اسرائيل در نوار غزه که ننگی برای کل بشريت مسخ شده ی امروز ا

دولت اياالت متحده و . اين جلب می کند که با چه توجيه و مشروعيتی می توان به کشتارهايی از اين دست اقدام کرد

بسياری ديگر از دولت ها و نهادهای زير سلطه ی صهيونيسم جهانی در اين مورد با ذکر موشک پراکنی های حماس 

 اين ٢. که اين حمله اسرائيل را پاسخی به اقدامات اين گروه ها معرفی کنندو ساير گروه های فلسطينی تالش کرده اند

  ٣. نيز نفوذ کرده است و اين جای تاسف بسيار دارد» سازمان های انقالبی«گونه برخورد حتی تا سايت های رسمی 

ی، زيرا چه پرداختن به خود اين کشتار و توصيف جنايت صفتی رژيم ضد بشری اسرائيل حرفی خواهد بود تکرار

کسی، با داشتن حداقلی از آگاهی، حتی در دورافتاده ترين روستاهای جهان است که درباره ی ماهيت پليد و ضد 

بنابراين به جای پرداختن به اين حرامزاده ی ضد . انسانی مجموعه ی صهيونيسم و اسرائيل کمترين شکی داشته باشد

ردازيم که استفاده از زور کجا می تواند از مشروعيت برخوردار باشد  بهتر است به اين موضوع بپ- اسرائيل  -تاريخ 

  . و کجا قابل محکوميت است

  قهر و خشونت 
اگر اين نکته را که بکارگيری زور به طور کلی يک پديده ی غير انسانی است به صورت يک اصل اخالقی و فلسفی 

:  و سياسی در می يابيم که دو نوع زور وجود دارددر نظر داشته باشيم با بازگشت به دنيای واقعيت های اجتماعی

فلسطينی ها توسط اسرائيل و يا تفکيک ميان اين دو در قضاوت منصفانه در مواردی مانند کشتار . قهر و خشونت

                                                 
1 http://www.palestineherald.com/homepage/local_story_362225250.html? keyword=leadpicturestory 
2 http://www.bbc.co.uk/persian/world/2008/12/081228_op_gaza_reax.shtml 

  .اندازداين حمله را به گردن فلسطينی ها می متن خبر زير طوری تنظيم شده است که تقصير و گناه .   3
  .  رائيل به نوار غزه، دهها کشته و زخمی به جای گذاشتتهاجم هوايی اس«
٧/١٠/١٣٨٧  6:03:23 AM 

 آه اجرا گذاشتهاى متعددی را به مقر نيروهای امنيتی حماس در غزه بهبه گزارش تلويزيون الجزيره نيروی هوايی اسراييل امروز حمله
 مقامهاى اسراييلی .اند مجروح اعالم آرده٢٠٠ آشته و ١٢٠ را بيش از امدادگران آمار تلفات. جريان آن دهها نفر آشته و مجروح شدنددر
 چنين اقدامهايى قابل تحمل نظاميان حماس به جنوب اسراييل هشدار داده و اعالم آرده بودند آهچند روز اخير نسبت به موشك باران شبهدر

  ». تنشين شليك آرده اسبه آباديهای يهودی موشك ٨٠ بيش از بس غزه، حماسشود آه از پايان آتشيادآوری می. نيست
 ) http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=37035شده در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران منتشرخبر: منبع(
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  . کشتار مردم ايران توسط رژيم ضد بشری آخوندی می تواند ياری رساند

مانی که زور توسط يک قدرت ستمگر و ظالم بکار می رود تا به عنوان يک تعريف پايه ای می توانيم بگوييم که ز

رابطه ای نابرابر و ظالمانه پايدار بماند خشونت اعمال شده است و زمانی که زور توسط يک قدرت ستمديده و مظلوم 

  . بکار می رود تا رابطه ای نابرابر و ظالمانه را به هم بزند قهر اعمال شده است

هی ضد انسانی، ناعادالنه، ستمگرانه و لذا ضد اخالقی و نامشروع است و قهر دارای بنابراين خشونت دارای وج

  . جنبه ای انسانی، عدالت طلبانه، آزاديخواهانه و لذا اخالق پسند و مشروع است

تفاوت . خشونت به صورت ساختاری و ضد مردم اعمال می شود و قهر به صورت خودجوش و از سوی مردم

  . ت ماهوی و ذاتی است و بيانگر دو نوع به کلی متضاد در استفاده از زور استخشونت و قهر يک تفاو

 مالی و مادی و تبليغاتی می رود و  نظامی،در مورد فلسطين دقت داشته باشيم که يک نيروی غاصب، با پشتوانه ی

ن های آواره ی ميليو(سرزمين ديگران را اشغال می کند، به مدت شصت سال آنها را از خانه هايشان می راند 

، به بدترين نوع ممکن و )از صبرا و شتيال تا دير ياسين و تا همين قتل عام امروز(، آنها را کشتار می کند )فلسطينی

 دهد، صدها هزار نفر از میبه صورت روزانه به مدت بيش از شصت سال آنها را مورد ستم و تحقير و توهين قرار

 کند، آب وبرق و  میه و بدترين شکنجه های جسمی و روانی را برآنها اعمالجوانان اين سرزمين را به زندان افکند

کند، ميليون ها ساعت از وقت آنها را در پشت ايستگاه های بازرسی به طور می دارو و مواد خوراکی آنها را قطع 

کند می دشان زندانی  دهد، آنها را در خانه های خو میبرد، هر گونه اعتراضی را با گلوله پاسخ می روزانه از بين 

و کودکان فلسطينی را از هرگونه آموزش و سالمت روانی کشد، ناطق و شهرهای آنها ديوار بتونی  می و به دور م

محروم می کند، به طور تدريجی تمام سرزمين های آنها را اشغال می کند، دامداری و کشاورزی و صنعت آنها آينده 

ن سازمان سياسی مستقل، انتخابات آزاد و رفت وآمد آزاد در سرزمين هايشان را نابود می کند، آنها را از حق داشت

محروم می کند، در جهان آنها را به عنوان تروريست و خشونت طلب و جنايتکاران خود را به عنوان قربانی و 

 می باشدآنها مظلوم معرفی می کند و در يک کالم، به دنبال نابودسازی سيستماتيک، برنامه ريزی شده و فکرشده ی 

 ،و در پاسخ به تمام اين همه ظلم و ستم فاحش شصت ساله و برنامه ی برداشتن يک کشور از نقشه ی کره ی زمين

 و به بی رحمانه ترين طريق معرفی می سازد» تروريسم«و يا » خشونت«کمترين شکل مقاومت را به صورت 

  . ممکن آن را سرکوب می کند

های بارز ستمگری و ظلم و اجحاف و حق کشی، براساس تعريفی که آمد بيانگر همه ی آنچه رفت، يعنی مصداق 

  . يک خشونت ساختاری، فکرشده، برنامه ريزی شده و هدفمند. است» خشونت«

بديهی است در اين صورت هر گونه حرکتی که به عنوان واکنش از جانب مردم فلسطين به صورت انفرادی يا 

 برای  فلسطينیاس تعريف باال مصداق قهر است، يعنی مبارزه از سوی ستمديدگانسازماندهی شده بروز کند، بر اس

  . پايان بخشيدن يا کاهش خشونت جسمی و روحی که از جانب قدرت ضد انسانی صهيونيستی اعمال می شود

سرائيل چنانچه رژيم يهودساالر ا. بديهی است که ستمگر از لحاظ رفتاری بی شرم و دريده و بی حيا و دروغگو است

اين شبکه با تکيه بر افراد خود که در سراسر جهان و در . و شبکه ی صهيونيستی آن از اين خصلت برخوردار است

 اين طور جلوه تا شبانه روز به تبليغات مشغول است ،عرصه های وسايل ارتباط جمعی و سياست مستقر کرده است
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و نيست و نخواهد بود و اين که آدمکش تر و جنايتکارتر از دهد که مظلوم تر از مردم اسرائيل در تاريخ بشر نبوده 

  .  نيز در جهان نبوده و نيست و نخواهد بودان عربفلسطينی و يا مسلمان

تنها دمکراسی « برای انتخاب قصابان بر راس کار به عنوان  اسرائيلدر حالی که نمايش مسخره ی انتخاباتی

» نامشروع«لسطينی ها که منجر به روی کارآمدن حماس شد به عنوان  انتخابات آزاد ف،معرفی می شود» خاورميانه

معرفی شده و بنابراين به صهيونيسم اجازه می دهد که يک ميليون انسان را مورد تجاوز و قتل عام قرار داده و آب و 

  . بابت چنين انتخابی به آنها تحميل کندجمعی برق و دارو را به عنوان مجازات 

ينکه خشونت کجاست را بايد در ترورهای دولتی اسرائيل ديد که با استفاده از قدرت فن آوری قضاوت در باره ی ا

ارتش . دشمنان خود را شناسايی و آنها را ترور می کند…  سوريه، لبنان، اردن، عراق، اروپا،-خود درهر جای دنيا 

 ساخته شده با  دستمپاره يا موشکاسرائيل پاسخ سنگ را يا توپ می دهد، پاسخ سنگ اندازرا با تانک و پاسخ خ

به همان صورت که آن تصوير معروف در سراسر جهان را بايد بياد  . ١۶-حلبی ناودان را با هواپيمای بمب افکن اف

  . آوريم که در آن سربازان اسرائيلی شانه يک فلسطينی را که به سوی آنها سنگ انداخته بود با سنگ خرد می کردند

  

  
  : خشونت و قهر

  سربازان تا دندان مسلح رژيم اشغالگر صهيونيستی و نوجوان فلسطينی باسنگ 
  

هر گونه زوری از جانب ستمگر . قضاوت در باره ی خشونت و قهر را بايد در نبرد ميان ستمگر و ستمديده ديد

  . خشونت است و هر نوع کنشی از جانب ستمديده مقاومت

 در  جوانان راقتی جمهوری اسالمی دستگير می کند، اعدام می کند، شکنجه می دهد، شالق می زند، آفتابه به گردنو

خيابان ها می چرخاند، سنگسار می کند، بر سر چهارراه ها به دار می کشد، با باتوم و گاز اشک آور به جان 

 و هنگامی که مردم ايران برای دفاع از جان و همه نمودهايی از خشونت است… کارگران و دانشجويان می افتد، 

 به آتش می کشند، کوکتل مولوتوف پرتاب  ارتش آزاديبخش تشکيل می دهند،شرافت خويش دست به اسلحه می برند،

  . همگی نمودهايی از قهر هستند… تنبيه و مجازات می کننددر بلوچستان و کردستان می کنند، مزدوران رژيم را 

 مصداق بارز ،يز چه در فلسطين، چه در ايران و چه در طول هفته های گذشته در شهرهای يونانمبارزه ی قهر آم

همه ی کسانی که می خواهند با . مبارزه قهر آميز پاسخ منطقی به خشونت است. مبارزه برای حفظ انسانيت است

را پيشاپيش محکوم کنند بايد » هرنوع استفاده از زور«تزهای به ظاهر انسان دوستانه، روشنفکرمآبانه و شکل گرا 

به کنش ستمديدگان است و قابل درک  بدانند که مبارزه ی قهرآميز يک کنش نيست، يک واکنش است، واکنش طبيعی
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خشونت امری است سياسی و مبارزه ی قهر آميز يک پديده ی . خشونت آميز که از جانب ستمگران اعمال می شود

  . ست و قهر از جانب ضد قدرتخشونت از جانب قدرت ا. اجتماعی است

. ، اما برعکس آن نمی تواند وجود داشته باشدبی شک در جهانی که خشونت وجود نداشته باشد قهرهم نخواهد بود

تازمانی که پديده های ضد تاريخی و ضد بشری مانند رژيم يهودساالر صهيونيستی اسرائيل و حاميان آن و يا رژيم 

 وجود دارند بی شک قهر نه به عنوان يک انتخاب، که به عنوان يک شان آن و آدمکضد بشری جمهوری اسالمی

 رژيم های اسرائيل و ايران به کار گيری هر زبان ديگری جز قهر فقط مصداق ،در مقابل. اجبار مطرح می شود

 های ضد قهر نه تنها يگانه ابزار مناسب برخورد با رژيم. ، غيرواقع گرا بودن و عدم درک ضرورت هاستبافیرويا

  . حيثيت انسان ستمديده شودتواند باعث حفظ شرافت وحيث اخالقی ميارزه ای است که ازانسانی است بلکه تنها نوع مب

 در ورای مرزبندی ميان ستمگر و ستمديده قرار دهد و  راخواهد مرزهای ميان خشونت و قهرهرگونه قضاوتی که ب

 و تيترها استفاده کند بی شک به مرز بی انصافی، بی عدالتی و حتی  از کليشه ها يا يک جريانبرای داوری يک کنش

 برچسب تروريستی بر مقاومت مسلحانه ی مجاهدين در مقابل رژيم آدمکش .همدستی با جنايتکاران در خواهد غلطيد

 های جمهوری اسالمی نمونه ای از اين مخدوش کردن مرز ستمگر و ستمديده است، به همين ترتيب که ساير سازمان

ليستی که به سادگی بيانگر يک واقعيت . آمريکا و اروپا قرار گرفته اندکذايی مسلح انقالبی و مردمی که در ليست 

 به همين دليل . همدستی جبهه ی جهانی ستم ساالری برعليه مظلومان کره ی زمين استنشان دهنده ی بوده ومعکوس 

ابزار قضاوتی ما درباره ی اين نوع از جنايات عليه بشريت، آنگونه نيز بايد هميشه و هميشه معيارظالم و مظلوم تنها 

  . باشد،که اينک در نوار غزه می بينيم

 *  
در  امروز به خوبی اجازه می دهد ببينيم آنچه ی که تصاوير. به پايان می بريمزيراين نوشته ی کوتاه را با تصاوير

وليت و ئ، بلکه هم چنين احساس مسبی دفاع و بی گناهينی های نه فقط فلسطخون کشيده شده است نوار غزه به خاک و 

  .  تا بدانيم که سکوت پيشه کنيم يا خيرشرافت اخالقی ماست

 * * 
  

  مربوط است به کشتارمردم نوار غزه توسطحات زيرف صتمامی تصاوير

   ٢٠٠٨ دسامبر ٢٧ساالر اسرائيل در تاريخ   رژيم يهود

 * *  *  
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http://www.korosherfani.com 
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