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پس از گذشت دو هفته از آغاز جنگ هوایی، زمينی و دریایی حکومت اسرائيل عليه مردم غزه و با وجود 

گوید هم چنان به حمالت خود در  یع این جنگ، وزیر دفاع اسرائيل می قطعنامه شورای امنيت در مورد توقف سر
   .نوار غزه ادامه خواهند داد

، یعنی یک روز پس از تصویب قطعنامه سازمان ملل، دفتر اهود اولمرت، نخست ٢٠٠٩روز جمعه نهم ژانویه 
ای امنيتی شهروندانش به عوامل اسرائيل هيچ گاه برای تامين نيازه«: ای اعالم کرد وزیر اسرائيل، در بيانيه 

و ارتش اسرائيل، بدون توجه به قطعنامه، ملزم به ادامه عمليات  خارجی اجازه دیکته کردن نظرات خود را نداده
   » .های محول است  در غزه و تامين ماموریت

 از جمله عالوه بر تصویب قطعنامه سازمان ملل، در روزهای اخير برای پایان بخشيدن به این جنگ خونين،
 جنگ به  قطعاتحادیه اروپا هياتی مرکب از نمایندگان روسای پيشين، کنونی و آینده این اتحادیه را با هدف

  .دبس در غزه پيشنهاد کر ری آتش منطقه فرستاد و مصر نيز با حمایت فرانسه طرحی را برای برقراری فو
نوار غزه را )  ژانویه١١شنبه   اوليه بامداد یک ژانویه و ساعات١٠شنبه (اسرائيل اعالم کرد در طی شب گذشته 

 بار مورد حمالت هوایی قرار داده است و کابينه اسرائيل نيز برای گفتگو درباره افزایش حمالت عليه ٦٠بيش از 
  .غزه جلسه برگزار می کند

 تلفنی به حمالت اسرائيل ساعاتی پس از آن انجام شد که اسرائيل با ریختن اعالميه و برقراری تماس های
مرحله « آغاز سخن ازساکنان غزه هشدار داد به نقاطی که حماس از آن استفاده می کند نزدیک نشوند و 

  .به ميان آورده استعمليات خود » سوم
مایک سارجنت، گزارشگر بی بی سی در بيت المقدس، از برخی منابع نقل می کند که فرماندهان نيروهای 

  .اسرائيل در اعالم گام بعدی صبر خود را از دست داده انداسرائيلی از ميزان تعلل دولت 
، بی  اهود اولمرت نخست وزير اسرائيللسطين،ف جنگ حکومت اسرائيل عليه مردمدر شانزدهمين روز 

 این اهداف حکومت اسرائيل، قتل عام ».ما تقريبا به اهداف خود رسيده ايم« :شرمانه و وقيحانه گفته است
 و ویرانی شهر غزه، بخش از اهداف آواره صدها هزاری و  نفر زخم٤٠٠٠بيش از   و  فلسطينی در غزه٨٨٩

  !حکومت اسرائيل بوده است؟
، ٢٠٠٩انویه ژ ١٢ روز دوشنبه  نيزتزيپی ليونی، وزير امور خارجه اسرائيل  ها، خانمگزارش خبرگزاریبراساس 

سازمان ملل  من فکر نمی کنم که این«که گفت   به رادیو اسرائيلدر هفدهيمن روز جنگ شان عليه مردم غزه،
 گفت که ،رهبر حزب حاکم کادیما ».جنگ عليه تروریسم متوقف شود  که چه زمانی  می گيرد است که تصميم

  ».این فقط اسرائيل است که تصميم می گيرد که چه زمانی به حمله در نوار غزه پایان دهد«
مله به غزه تثبيت مقتدرانه سياست بازدارندگی اسرائيل بود،  به راديو ارتش اسرائيل گفته است ح،خانم ليونی

 وزير امور خارجه اسرائيل در اين گفتگوی راديويی حاضر نشد اعالم ...وجود آورد اين حمله معادله جديدی را به
  .کند که کار حمله به غزه چه زمان به پايان خواهد رسيد

جنگ، هدف های فراتری از جنگ تاکنونی ی ذخيره به صحنه با وارد کردن نيروها  دوشنبه،روزحکومت اسرائيل، 
 نفر و افزايش ٩٠٠به گزارش خبرگزاری ها، با نزديک شدن شمار کشته شدگان فلسطينی به  .را مدنظر دارد

 فشارهای بين المللی برای اعالم آتش بس، اکنون احتمال آن می رود که نيروهای اسرائيلی حمله همه جانبه
  .های زيرزمينی در مرز غزه با مصر آغاز کنند و عمليات خود را در نقاط شهری گسترش دهند  ای را عليه راه 

 کيلومتری غزه و مصر را ١۵هواپيماهای جنگنده اسرائيلی به کرات محور موسوم به فيالدلفی در طول مرز 
های   از بين بردن پناهگاهاند تا عالوه بر    استفاده کرده» سنگرشکن«های بتنی   بمباران کرده و گاهی از بمب

 از این راه ها مواد غذایی و .های ديگر زيرزمينی نيز بشوند  ها با ايجاد موج باعث خرابی راه  زيرزمينی و تونل
  .کمک های رومزره از مصر به مردم غزه می رسد

اند، هر   رار گرفتهجان يک و نيم ميليون فلسطينی که در باريکه غزه بين نيروهای اسرائيلی و دريا در محاصره ق
  .گيرد  تر در معرض تهديد و خطرقرار می روز بيش

ی آمارها  گزارشات و بنابراین،اسرائيل اجازه ورود گزارشگران بين المللی به نواحی ساحلی را نمی دهد
ی ها را و ارتش اسرائيل گذشته و به خبرگزعمدتا از صافی سانسور حکومتمنتشره درباره کشته شدگان، 

 ویران شده اند که ساکنان آن  در غزهشماریبی منازل ویژه در اثر بمباران های هوایی و زمينی  به می رسد؛
  تالش امدادگران را بسيار سخت هوایی و زمينی،اران های بی وقفهب در زیر این آوار مدفون شده اند و بم نيزها

  . استهو گاها غيرممکن کرد
  

   سازمان ملل١٨۶٠  قطعنامه
مالت غيرانسانی ارتش اسرائيل به مردم غزه ادامه دارد باالخره پس از بمياران سه مدرسه تحت در حالی که ح

زه و کشتار کودکان این مدارس، سازمان ملل متحد، پس از چهار روز مشورت درباره غنظر سازمان ملل در 
ای امنيت به توافق  شور نویس قطعنامه بحران غزه، سرانجام نمایندگان کشورهای غربی و عربی بر سر پيش 

، در نيویورک با رای ممتنع نماینده آمریکا به تصویب ٢٠٠٩ ژانویه ٨، شامگاه پنج شنبه ١٨۶٠قطعنامه . رسيدند
 عضو شورای امنيت سازمان ملل، به این ١۴گيری که در مقر سازمان ملل صورت گرفت،  این رای . رسيد

   .ای ممتنع داد آمریکا ر  ایاالت متحده وقطعنامه رای مثبت دادند
 آمریکا در شورای امنيت، پس از رای گيری این بود که وی اعالم کرد رای   توجيه کاندوليزا رایس، وزیر خارجه

بدین گونه،  . مصر بماند های ميانجيگرانه  قصد دارد در انتظار نتایج تالش  ممتنع او با این هدف بوده است که او
  .به ادامه قتل عام مردم عزه توسط ارتش اسرائيل، صحه گذاشتدولت آمریکا، بار دیگر رسما و علنا 

بس باید به خروج نيروهای اسرائيلی از نوار غزه   به گزارش خبرگزاری ها، در این قطعنامه آمده که آتش
   .این قطعنامه مهلت معينی را برای ارتش اسرائيل معين نکرده است. بيانجامد
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قطعنامه . بس را اجرا کنند کند، بدون وقفه آتش  ی حماس را موظف می این قطعنامه اسرائيل و سازمان اسالم
  . است بس پایداری در مناطق فلسطينی آتش  خواستار
ها در سطح نوار غزه، از جمله  ارسال و تقسيم بدون مانع کاالهای مورد نياز انسان « خواستار ١٨۶٠  قطعنامه

کند که یک داالن حمل و  تمام ابتکارهایی استقبال می شورای امنيت از . است» مواد غذایی، سوخت و دارو
   .  کنند   های کنونی را ميسر می  سازند و گذر از داالن نقل کاالهای بشردوستانه را فراهم می

قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل را فراخوانده است، تمامی تالش خود را برای رفع نيازهای انسانی و 
   . کار ببندنداقتصادی مردم نوار غزه به

های قاچاق غيرقانونی اسلحه و مهمات به نوار غزه را مسدود  الملل باید راه  بر اساس این قطعنامه، جامعه بين
  .شورای امنيت در این رابطه از ابتکار و تالش دولت مصر استقبال کرده است. کند

.  های مختلف فلسطينی بردارند  های جدی برای آشتی ميان جناح خواهد، گام ها می  قطعنامه از فلسطينی 
روند صلح خاورميانه ببخشند و در  اند جانی تازه به ه   ها فراخوانده شد در این قطعنامه، اسرائيل و فلسطينی

قطعنامه پایان عمليات نظامی را به طرفين مناقشه سرانجام .  جو بکوشند جهت هدف تشکيل دو کشور صلح
  .واگذار کرده است
ان ملل متحد در معرض آزمون دیگری قرار گرفته است به این معنی اگر حکومت اسرائيل این بدین ترتيب، سازم

قطعنامه را نپذیرد ایا سازمان ملل با برگزرای نشست دیگری به دولت های عضو این سازمان پيشنهاد خواهد 
 خاتمه جنگ و خروج داد که سفارت خانه اسرائيل را در کشورهای خود تعطيل و سفرای آن را اخراج کنند و تا

نيروهای اشغالگر اسرائيلی از کليه سرزمين های فلسطينی و اجرای قطعنامه های سازمان ملل به بيکون 
  . سياسی اسرائيل ادامه دهند

 
 استفاده از بمب های حاوی فسفر

مات وزارت رغم انکار مقای عل« نشان می دهد گزارش داد شواهد فوتوگرافيک ٢٠٠٨  ژانويه٨ در ،تايمز آن الين
 ».استفاده کرده است )WP( اسرائيل طی حمله به غزه از بمب های حاوی فسفر سفيد ارتش ،دفاع اسرائيل

دهد مجروحين فلسطينی که در معرض ی چنين شواهدی در دست است که نشان م هم «: اضافه کرد،تايمز
طبق قوانين «: يمز يادآوری کردتا» .حمله بااين سالح قرار گرفته دچار سوختگی های بسيار عميقی شده اند

از « نوشته است تصاويری که به دست آورده ،تايمز» .بين المللی استفاده از فسفر سفيد در جنگ ممنوع است
   ».واحدهای توپخانه مستقر در مرز غزه و اسرائيل گرفته شده اند

 را »M٨٢٥A١«المت  به روشنی ع»he pale blue١٥٥mm rounds « اين سالح های حاوی،به گزارش تايمز
 سربازان اسرائيل در آغاز حمله اين سالح ها ،به نوشته تايمز. و نوع پيشرفته آن است دارند که ساخت آمريکا

  .شودی کند و سپس به صورت آبشاری از اشعه سفيد منتشر می کنند که دود سفيدی ايجاد می را شليک م
  های فسفری به کار گرفته شده رخی از اين حمالت بمبهم چنين پزشکان در نوار غزه اعالم کرده اند که در ب

امداد گران می گویند مجروحان گلوله باران روستای خوزا دچار سوختگی و عوارض ناشی از استشاق  .است
  .استدهنده تماس با ماده سمی فسفر سفيد  گاز شده اند که نشان

تفاده می شود اما بر اساس قوانين بين المللی  برای ایجاد دود استتار یا سالح ميدان نبرد اس،از فسفر سفيد
  .استفاده از این نوع تسليحات عليه غيرنظاميان اکيدا ممنوع است

کار گيری فسفر سفيد ا به که مقر آن در نيویورک قرار دارد نيز اسرائيل ر» دیده با حقوق بشر«نهاد بين المللی 
  . در جریان عمليات خود در غزه متهم کرده است

  
  يروهای دخيره به جنگورود ن

 را به اين  خودارتش اسرائيل در نشانه اى آه حاآى از تشديد و ادامه جنگ در نوار غزه است نيروهاى ذخيره
  .  فلسطينى در درگيرى هاى روز يك شنبه آشته شدند٣١منطقه اعزام آرد و هم زمان اعالم شد آه 

يشروی در جنوب شهر غزه هستند و به یک تقاطع مهم به گفته اسرائيل نيروهای زمينی این کشور نيز در حال پ
  . در جهت شمال غزه رسيده اند

ما نيروهاى ذخيره را :  در گفتگو با شبكه دو تلويزيون اين آشور گفت،آوى بناياهو، سخنگوى ارتش اسرائيل
  . وارد عمليات غزه آرده ايم و در ترس عمل نمى آنيم ولى محتاط هستيم

امى، اين نگرانى وجود دارد آه با اين حمله تعداد تلفات نظاميان غيرنظاميان در نوار به گفته آارشناسان نظ
  . غزه افزايش يابد

 
 آینده سياسی حزب کار به جنگ غزه گره خورده است

 که حمله به نوار غزه را با جزئيات تمام  اسرائيل است ژنرال سابق ارتشیک ،اهود باراک، وزیر دفاع اسرائيل
وی در سال . نامند می » ناپلئون« اهود باراک، او را   روزنامه ها نوشته اند که دوستان نظامی.سته اتدارک دید

وی در طول .  ریيس ستاد فرماندهی ارتش اسرائيل شد و تا امروز یگانه سرباز با بيش ترین مدال است١٩٩١
 و تروریستی اسرائيل عليه نظامی  های ترین عمليات  در بسياری از مهم، سال سابقه در ارتش این کشور٣۶

  . شرکت داشته استمردم فلسطين و فعالين سياسی آن ها
به . اهوت باراک، وزیر دفاع و اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائيل  آینده سياسیکارشناسان اعالم کرده اند که

  .پارلمانی در اسرائيل برگزار شود، انتخابات ٢٠٠٩قرار است دهم فوریه  .پيروزی در جنگ غزه بستگی دارد
.  به سطح ده درصد سقوط کرده بود٢٠٠٨های سال    در نظرخواهی،حزب کار اسرائيل به رهبری اهود باراک 

   . این وضع تغيير کند ممکن است به غزه نظامی اهود باراکحملهولی با 
 را باید ٢٠٠٩ ابات پارلمانی دهم فوریهتواند به درازا بکشد و شاید هم انتخ   که این جنگ میگفته است ،باراک

های   تانک به همين دليل، . خواهد بود»جنگی تمام عيار«به این خاطر به تعویق افکند، زیرا که از نظر او این 
 همه الوقوع   زمينی قریب کارشناسان نظامی حتا درباره حمله. اند  اسرائيلی در سرحدات نوار غزه مستقر شده

 به جنگ خود ادامه خواهد  خانه به خانه اسرائيل،ارتشکه  است بحث بر سر این. کنند   می اسرائيل بحثجانبه
  .داد
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 تظاهرات های ده ها هزار نفری در کشورهای مختلف جهان بر عليه جنگ اسرائيل عليه مردم عزه
 جنگر اعتراض به  در بسياری از شهر های اروپایی به خيابان ها آمدند و د دهم ژانویه، شنبهروزهزاران نفر 
 .غزه به تظاهرات پرداختند نوار اسرائيل در

  و »اسرائيل جنایتکار«در پاریس پایتخت فرانسه، به گفته برگزار کنندگان بيش از یک صد هزار نفر با شعارهای 
  .، در تظاهرات شرکت کردند»اسرائيل مجازات باید گردد«

در این تظاهرات بسياری از . س و ژاندارم همراهی شدمور امنيتی، اعم از پليا م٣٨٠٠تظاهراتی که توسط 
 نماینده دولت فلسطين در فرانسه »هند خوری«شخصيت های سياسی احزاب چپ فرانسه، در کنار خانم 

  . حضور پيدا کردند
 تظاهرات مختلف برنامه ریزی شده بود، در این ميان نزدیک به ده هزار ٨٠در دیگر شهرهای فرانسه نيز بيش از 

  . در شهر ليل تجمع کردند و بيش از چهار هزار تظاهر کننده در شهر تولوز به خيابان ها آمدندنفر
 لندن، به گفته برگزار کنندگان، بيش از یک صد هزار نفر در کنار هاید پارک تجمع کردند و سپس به سوی در

نفر در مادريد، پايتخت  هزار ١٠٠بيش از  .سفارت اسرائيل در این شهر حرکت کرده به تظاهرات پرداختند
  . اسپانيا، خواهان پايان درگيرى ها در اين منطقه شدند

در یونان، دو هزار نفر در خيابان های . در آلمان، ده هزار نفر در شهرهای دویسبورگ و برلين به خيابان ها آمدند
تگی با مردم غزه به هزار نفر برای همبس در بوداپست، پایتخت مجارستان نيز بيش از یک. آتن حضور یافتند

  .تظاهرات دست زدند
 تجمع کردند و سپس به »سرگل«مرکزی استکهلم در استکهلم پایتخت سوئد، بيش از ده هزار نفر در ميدان 

 که داشتندتظاهرکنندگان و سخنرانان از جمله به دولت سوئد اعتراض . سوی سفارت ترکيه راهپيمایی کردند
 خواهان بستن ، هم چنينن هاآ. ا این حکومت همکاری نزدیک داردچرا به اسرائيل اسلحه می فروشد و ب

  .دندلمات ها آن شپسفارت اسرائيل و اخراج دی
آزادی خواه و کمونيست های اسرائيلی در   نفر از مردم٣٠٠٠ وم ژانویه، بيش ازسروز الزم به یادآوری است که 

 دو  آزاده نشان دهنده این واقعيت است که مردم،ومت اسرائيل دست به تظاهرات زدندتل آویو، بر عليه حک
   . کشتار نفرت دارند جنگ و ازکشور

  
  حکومت اسرائيل در تاسيس حماس نقش داشت

 . است... و اسرائيل های آمریکا،زایيده سياست های غيرانسانی حکومت گروه های اسالمی تروریست،
تا در مقابل ماس، با حمایت مستقيم و غيرمستقيم حکومت اسرائيل تاسيس شد براساس اسناد تاریخی ح
 در  پس از این که به طوری که حماس؛مان آزادی بخش فلسطين بایستدزن و سايگرایش چپ جامعه فلسط

 همه جانبه حکومت نی گرفت جنگ خونينی را با حمایت و پشتيبا به دست قدرت را در نوار غزه٢٠٠٦سال 
 منجر  فلسطينبه دو تکه شدن راه انداخت که عليه سازمان الفتح به رهبری محمود عباس ،راناسالمی ای

  . قبل از هر کس به نفع حکومت اسرائيل بوداین جنگ داخلی،. گردید
 تونسبه و ) لبنان(، اسرائيل رهبران ساف را ترور کرده و مرکزیت آن را مجبور به خروج از بيروت ١٩٨٠در دهه 
 سازمان سيا در  در آن دوره،. کردباز را برای حماس  سياسی فلسطين اسرائيل صحنه،این ترتيب به .راندند
 در افغانستان »القاعده« از جمله  به رشد و تسليح گروه های اسالمی، سياست های عمومی آمریکاجهت
، به » دریفوسرابرت«نوشته » بازی شيطان« کتاب درجزئيات این ماجرا . کردمی  جنگ با شوروی، کمک برای

  .ترجمه آقای فریدون گيالنی تشریح شده است
 ايران، اياالت متحده و هم پيمانانش نتوانستند ١٩٧٩ پس از وقوع انقالب سال یحت: در این کتاب می خوانيم

 اياالت متحده ميلياردها دالر صرف حمايت .درس بگيرند که اسالميسم پديده ای خطرناک و غيرقابل کنترل است
 حتی زمانی که . اسالمی در افغانستان کرد که از طرف اخوان المسلمين و متحدانش رهبری می شدنداز جهاد

اسرائيل و اردن به صورت پنهانی به تروريست های اخوان المسلمين در جنگ داخلی سوريه کمک کردند، و آن 
اد و به تشکيل سازمان گاه که اسرائيل گسترش اسالميسم در ميان فلسطينی ها را مورد تشويق جدی قرار د

حماس کمک کرد، اياالت متحده نه تنها به نقد آن نپرداخت، بلکه آگاهانه اين حمايت ها و کمک ها را بی خطر 
از اين گذشته، محافظه کاران جديد در دهه هشتاد، برای معامالت پنهانی با آيت اهللا خمينی، با . ارزيابی کرد

 .بيل کيسی مدير سی آی ا همداستان شدند
اسرائيل مستقيما به «:  گفته است نيزغربدست راستی  یکی از متخصصين نظامی ،آنتونی کوردسمان

یک جریان دیگر را بوجود ) ساف(حماس کمک کرد زیرا می خواست در مقابل سازمان آزادیبخش فلسطين 
ذهبی می خواست با استفاده از یک بدیل ماسرائيل، «:  یکی از مقامات سابق سازمان سيا می گوید» .آورد

 Hamas("» .رقيبی برای ساف ساخته، در آن انشعاب بيندازد و موجب رقيق شدن خصلت سکوالر ساف شود
history tied to Israel", UPI, ١٨ June ٢٠٠٢(  

  
  اشک تمساح ریختن سران حکومت اسالمی به مردم فلسطين

اکنون ریاکاری سران  .اح می ریزنددر چنين شرایطی، سران حکومت اسالمی، برای مردم فلسطين اشک تمس
حمایت و پشتيبانی حکومت اسالمی ایران، نه .  شده استآشکارهایشان نيز » خودی«حتا برای این حکومت، 

بنابراین، در عين حالی . از مردم رنج دیده فلسطين، بلکه از گروه های تروریستی اسالمی نظير حماس است
حماس را باید صریحا محکوم کرد در عين حال باید همواره به دفاع از که جنایات و به ویژه عمليات تروریستی 

  . دنموحق و حقوق سياسی، اجتماعی و انسانی مردم فلسطين تاکيد 
» .دست ایران در غزه بسته است«ای، رهبر حکومت اسالمی ایران، رسما اقرار کرده است که  علی خامنه 

، در واکنش به تحصن برخی از ٢٠٠٩ ژانویه ٨پنج شنبه  ای، رهبر جمهوری اسالمی ایران، روز آیت اهللا خامنه 
این   ها و اماکن دیگر که خواستار اعزام به غزه شده بودند، گفت که ایران در دانشجویان بسيجی در فرودگاه
  . زمينه با محدودیت مواجه است

در فرودگاه   چند فرودگاه و از جمله  نوار غزه، در بسيجی پس از حمله اسرائيل بهده ها تن از دانشجویان 
 های لشکری و کشوری  مهرآباد تهران، دست به تحصن زده بودند، که پس از درخواست چند تن از مقام

 اوضاع  بنابراین، حکومت اسالمی، در.بعد از شش روز، در پانزدهم دی ماه، به تحصن خود پایان دادند ایران
اما سران حکومت اسالمی، از . حاض بين المللی و منطقه ای عمال تمی تواند به حماس در غزه کمک برساند
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این وضعيت، در جهت سرکوب جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و جننبش زنان ایران و تشدید سانسور و 
   .اخنتاق بهره برداری می کنند

 سعيد جليلی، دبير حکومت اسالمی، عمال به دیدارهایسران  دیپلماتيک از سوی دیگر، اقدامات غيرموثر
 در سوریه  مسئوالن حماس و حزب اهللاشورای امنيت ملی و علی الریجانی، ریيس مجلس شورای اسالمی، با

   . بوده استو لبنان، محدود
 سالمیاهم چنان که حساب کارگران، زنان، دانشجویان و مردم تحت ستم ایران، حسابشان از این حکومت 

يز باید از گروه حماس جدا جداست، به همين شکل نيز حساب کارگران و مردم محروم و تحت ستم فلسطين را ن
 .دانست

در هر صورت شکی نيست که کارگران و مردم آزاده ایران، مستقل از حکومت اسالمی، از حق و حقوق انسانی 
 گرایشات تاسيوناليستی و ارتجاعی مذهبی، و اجتماعی و سياسی مردم فلسطين حمایت کنند و اجازه ندهند

ایران با مردم ستم دیده این گرایشات مرتجع و عقب مانده بورژوازی همبستگی مردم ایران آزادی خواه 
  .دار کنندشه د خ رافلسطين

  
  سران حکومت اسرائيل و حاميان آن ها جنایت کاران جنگی محسوب می شوند

ول پنج دهه اخير بر عليه بشریت و به ویژه مردم حق طلب طدر ایاتی که سران حکومت اسرائيل همه جن
فلسطين مرتکب شده اند براساس قوانين بين المللی، جنایت کاران جنگی محسوب می شوند که باید در 

  .دادگاهی عاالنه مورد محاکمه قرار گيرند
اخير سربازان اسرائيلی ناوی پيلی، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره عملکرد برای مثال، 

 . گفته است که اقدام آن ها تمام ویژگی های جنایات جنگی را دارد
خانم پيلی، در گفتگو با بی بی سی درباره گزارش روز پنج شنبه کميته بين المللی صليب سرخ ابراز نگرانی 

 .  منطقه زیتون شدندکرد که در آن نوشته بود ارتش اسرائيل به مدت جهار روز مانع از ورود آمبوالنس به
در ميان آن ها چهار کودک . صليب سرخ در آن جا چند نفر را پيدا کرد که از بمباران ها جان سالم به در برده بودند

 . را در کنار جسد مادرشان پيدا کرد
او . خانم لوی، گفت که اسرائيل موظف است از مجروحين حفاظت کند و آن ها را به جایی امن هدایت کند

 . تار تحقيقاتی مستقل درباره موارد نقض قوانين بين المللی در ارتباط با بحران غزه شده استخواس
خانم پيلی که در جلسه ای اضطراری در سازمان ملل سخن می گفت از اسرائيل خواست تا به سازمان های 

 .  آن بدهدامدادرسان اجازه کامل ورود به نوار غزه برای توزیع کمک های بشردوستانه بين ساکنان
به گزارش شاهدان بيش از صد نفر فلسطينی توسط سربازان اسرائيلی به داخل ساختمانی هدایت شدند و 

 . روز بعد آن ساختمان به کرات زیر آتش توپ و تانک قرار گرفت. به آن ها گفتند که همان جا بمانند
ات بين المللی در قبال مجروحان را زیر پيش تر کميته بين المللی صليب سرخ اعالم کرده بود که اسرائيل تعهد

 . پا گذاشته و اجازه نداده آن ها برای مراقبت های پزشکی مستقل از غزه خارج شوند
کميته بين المللی صليب سرخ گفت که در یک مورد که ارتش اسرائيل باالخره بعد از چهار روز به اعضای این 

 را - از جمله کودکان -وازده نفر و هم چنين شماری نجات یافته گروه اجازه داد وارد نوار غزه شود، آن ها جسد د
کميته بين المللی صليب سرخ که به طور سنتی نهادی بی . پيدا کردند که در وضعيت بد روحی قرار داشتند

  . طرف است مشاهدات گروه پزشکی در شهر غزه را تکان دهنده توصيف کرده است
م چنين دولت های حامی آن، و در راس همه جورج بوش، ریيس بدین ترتيب، سران حکومت اسرائيل و ه

جمهوری آمریکا و کاندوليزا رایس، وزیر امور خارجه دولت وی، بر اساس قوانين بين المللی و به ویژه قوانين 
سازمان ملل متحد، جنایت کاران جنگی محسوب می شوند و به دليل جنایت عليه بشریت و حامی کشتار 

نخستين اقدام این است که سازمان ملل، . فلسطين، مورد محاکمه بين المللی قرار گيرندسيستماتيک مردم 
اسرائيل را به عنوان یک عضو خود که بيش از پنج دهه است نسل کشی می کند و قطعنامه های این سازمان 

  . را هيچ می شمارد، از این سازمان اخراج کند
 در دو دهه اخير به ابزاری در دست دولت امریکا و متحدانش برای اما چنين انتظاری از سازمان ملل که به ویژه

  . سازمان دهی لشکرکشی به کشورهای دیگر و تحریم اقتصادی تبدیل شده است انتظار بيهوده ای است
  

ثمر  های دیپلماتيک تاکنونی برای توقف جنگ اسرائيل در نوار غزه بی  رسد که تالش   به نظر می،به این ترتيب
 در این جنگ خونين اخير چرا که برخی دولت های غربی و در راس همه دولت آمریکا همانند گذشته. است بوده 
 پشتيبان حکومت اسرائيل هستند و دولت های منطقه عربی نيز بی خاصيت تر از آن هستند که به اقدامی نيز

  . شوند) دینه بایکوت اقتصا(جدی دست بزنند و مثال دست اندرکار بایکوت سياسی اسرائيل 
این باریکه، به لحاظ جمعيت متراکم .  کيلومتر است و یک و نيم ميليون جمعيت دارد٤٥ کيلومتر در ١٠نوار غزه 

 هزار نفر از جمعيت يک ميليون و ۴٠٠ . کودکان نيمی از جمعيت آن را تشکيل می دهند. ترین نقطه جهان است
  .دکنن  غزه در شهر غزه زندگی می  هزار نفری نوار۵٠٠

مه جدید رد سازمان ان با وجود همه اعتراضات بين المللی و تصویب قطعحکومت اشغالگر و نژادپرست اسرائيل،
بيمارستان ها، مدارس، منازل . زه ادامه می دهدغ به حمالت وحشيانه خود عليه مردم ملل، هم چنان
دندان مسلح وارد منازل مردم می  سربازان تا . کندیمرا پی در پی بمياران ... و برق وع آب بمسکونی، منا

بنابراین، جنگی که نيروی هوایی، زمينی و دریایی اسرائيل عليه مردم . شوند و آن ها را به گلوله می بندند
جنگ بين دو حکومت متخاصم نيست، بلکه جنگ یک دارد، جریان  ابعاد گسترده و وحشيانه ایفلسطين در

 های کشتار جمعی و ارتش منظم، بر عليه مردم بی دفاع و بی حکومت مجهز و مسلح به پيشرفته ترین سالح
 برای هيج فرد انسان دوست و طرفدار صلح و. ده استکر اشغال  ان راگناه کشوری که از پنج دهه پيش

 نيست که پرتاب چند موشک توسط گروه اسالمی و ارتجاعی حماس، نیان ها، پذیرفتسنآرامش و برابری ا
  براساساین یک قتل عام است که عامالن و حاميان آن. ک و نيم ميليون نفر باشدتوجيهی برای قتل عام ی

  .  باید به عنوان جنایت کاران جنگی در یک دادگاه عادالنه محاکمه شوند،قوانين شناخته شده بين المللی
 یک افکار ،ين المللی بر عليه جنگ حکومت اسرائيل بر عليه مردم فلسطنهر چند که امروز به دليل اعتراضات بي

های غربی و در راس همه عمومی قوی عليه حکومت اسرائيل شکل گرفته است اما دولت ها به ویژه دولت 
چرا که متاسفانه هنوز کارگران جهان به عنوان یک طبقه . دن اهميتی نمی دهمی به این افکار عمدولت آمریکا
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ندگی خود، در کارخانه ها، فرودگاه ها، بنادر و آگاه و متحد و متشکل پا به جلو نگذاشته و در محل زیست و ز
اگر . اسرائيل نشده اند) نه اقتصادی(خيابان ها دست به اعتراض و اعتصاب نزده و خواهان بایکوت سياسی 

 بی شک دولت های غربی و در راس همه دولت آمریکا جرات نمی کند مستقيم و دهدچنين واقعه ای روی 
اره گر ظد ن از حکومت اشغالگر اسرائيل برخيزد و جامعه جهانی را وادار سازننیغيرمستقيم به حمایت و پشتيبا

 واقعا اگر کارگران و مردم آزادی خواه آمریکا، دست به اعتصاب بزنند قطعا کاخ . شوندم فلسطينقتل عام مرد
دم سفيد را به عقب نشينی وادار خواهند کرد و نقش مستقيمی در قطع جنگ حکومت اسرائيل عليه مر

  . د کردنفلسطين و خروج همه نيروهای اشغالگر اسرائيلی از سرزمين های فلسطينی ایفاء خواه
دولت . خ سفيد، جرات حمله اخير به غزه را نداشت، بدون اجازه سران کا که حکومت اسرائيلشکی نيست

اقتصادی و آمریکا در هشت سال گذشته به ریاست جمهوری جورج بوش، نه تنها جهان را به سوی بحران 
 بی کار ا،ميليون مزدبگير در آمریک براساس آمارهای رسمی منتشر شده، دست کم دو  وسياسی سوق داده

 بلکه با اشغال کشورهای افغانستان و عراق و تهدید کشورهای دیگر، در آخرین روزهای ریاست  است،شده
 خود را بر روی مردم  بی وقفهیبمب هااش نيز به حکومت اسرائيل چراغ سبز نشان داده است تا جمهوری 

  . فلسطين بریزد
بنابراین، کسانی که به .  اسرائيل عليه مردم فلسطين، سابقه ای بيش از پنج دهه دارد حکومتجنگ وحشيانه

دليل پرتاپ چند موشک توسط گروه ارتجاعی حماس به درون مرزهای اسرائيل، نگران حکومت اسرائيل می 
 عمال طرفدار ، حکومت اسرائيل عليه مردم فلسطين را محکوم نمی کنندعيار تمام شوند و صریحا این جنگ

 به هرگونه توجيه و سفسطه ،این هابرخی از . هستند... سياست های دولت های آمریکا و اسرائيل و 
 در این ميان، ناسيوناليست های .سياسی متوسل می شوند تا آدم کشی های حکومت اسرائيل را توجيه کنند

  . در مورد این جنایات یا سکوت کرده اند و یا جنایت حکومت اسرائيل را بی شرمانه توجيه می کنندایرانی،
مسلما، حق طبيعی مردم رنج دیده و ستم دیده فلسطين است که مستقيما سرنوشت شان به دست خویش 

در این .  تحميل کرداین حق را باید بر حکومت اسرائيل. رقم بزنند و دولت دل خواه مستقل را به وجود آورند
 از .ننده ای داردکين م آزاده جهان با کارگران و مردم فلسطين، نقش مهم و تعيراستا همبستگی کارگران و مرد

  .این رو، باید از هر طریق ممکن این همبستگی را تقویت کرد
  

  ٢٠٠٩ دوازدهم ژانویه - ١٣٨٧بيست و سوم دی 


