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عذابب غزه
نویسنده :نیل فاکنر

ترجمهی :بابک پاشاجاوید
توحش مشهود علیه غزه از واقعیتی ساده نشششات میگیششرد؛ اینکششه اسششرائیل ،دیکتاتورهششای عششرب ،و
امپریالیسم غربی همگی ترجیح میدهند که فلسطینیها از هستی ساقط شوند.
***
زمانیکه خانهی خانوادهی حاجی در نیمه شب  10جولی منفجر شد ،همهی خانواده خخخواب بودنخخد .هخخر
هشت نفر آنها -مادر ،پدر و شش فرزند -در زیر آوار جان سپردند.

شش خانوادهی دیگر نیز در جریان حملهی هوایی اسرائیل که منجر به کشته شدن خانوادهی حاجی شخخد،
خانههای خود را از دست دادند .آن شب بدترین شب کمپپ پناهندگان »خان یونس« تاکنون بود ،که 17
کشته بههمراه داشت.
»خان یونس« یکی از چندین محلهی فقیرنشین پراکنده در نوار غزهی کوچک است که بهشکلی امروزی با
واحدهای آپارتمانی که از بتن ساخته شدهاند ایجاد شده است .غزه با طول  25مایل و عرضی کمتر از 8
مایل ،سرزمین  1.8میلیون نفر است که این امر آنرا بهیکی از متمرکزترین مکانهای جمعیتی روی زمین
بدل میکند.
بههمین دلیل است که حمل ت هوایی بهآن بسیار مرگبار است .هخزار ]بمخخب[ در چهخخار روز اول بمبخخاران
]روی شهر[ ریخته شده است؛ ]یعنی[ یک بمب در هر پنج دقیقه .آنها بیش از  120نفر را کشخخته و در
حدود هزار نفر را زخمی کردهاند .اکثریت عمدهی تلفا ت و آسیب دیدگان ،غیرنظامیان هستند.
غزه علوه بر ازدحام جمعیتاش ،یکی از فقیرترین مکانهای روی زمین است .چرا که این منطقه ،اردوگاه
گ ساختهی دست امپریالیسپم جدید است؛ ناکجاآباد تبعیدیهایی که اربابخخان جهخخان آنهخخا را
اجباری بزر پ
نمیخواهند .چه آنکه بخش عمدهای از ساکنان آنجا ،پناهندگان ،فرزندان پناهندگان ،نوادگانشخخان و یخخا
حتی فرزندان نوادگان آنها هستند .فلسخخطینیهای ]سخخاکن[ غخخزه -هماننخخد سخخاکنان کخخرانهی بخخاختری و
آوارگان فلسطینپی 1بیشتر  -قربانیان زندهی جنایا ت پاکسازی قومی قرن بیستم هستند.
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سلب مالکیت
یک قرن پیش ،فلسطین به تمام ناحیهای که اکنون توسط اسرائیل اشغال شده است و کخرانهی بخاختری و
نوار غزه اطل ق میشد .آنجا سرزمین  700هزار نفر بود .تنها  60هزار نفر از آنها یهودی و بقیخخه عخخرب
بودند.
]دولت[ بریتانیا در پایان جنگ جهانی اول ،فلسطین را بهعنوان غنیمخخت پیخخروزی تصخخرف کخخرد .آنهخخا از
اعراب خوششان نمیآمد ،چرا که میپنداشتند که آنها به امخخپراتوری بریتاینخخا وفخخادار نیسخختند ،ازاینرو
صهیونیستها را برای سکونت در فلسطین ترغیب کردند.
تصرف سرزمین فلسطین توسط صهیونیستها و سرکوب اعتراضا ت اعخخراب توسخط بریتانیخخا ،اولیخخن قیخام
بزرگ فلسطینی را در سالهای  1936تا  1939برانگیخت .یگانهای شبهنظامی صهیونیست در کنار 20
هزار سرباز بریتانیایی برای درهم کوبیدن آن قیام وارد کارزار شدند .حدود پنخخج هخخزار فلسخخطینی کشخخته
شدند .از آن زمان تاکنون ،فلسطینیها در جنگهای نامتقارنی 2علیه سلبمالکیت خود مبارزه کردهاند.
در سال  ،1948زمانیکه بریتانیا خود را کنار کشید ،شبهنظامیان صهیونیست به تهاجم بزرگی دست زدند
و  80درصد فلسطین تاریخی را بهتصرف خود درآوردند .با اینکه تعداد فلسطینیها بیشتر بود ،اما آنها
بهخوبی مسلح نبودند] .در واقع[ تنها  650هخزار مستعمرهنشخین صهیونیسخت در مقایسخخه بخا دو میلیخخون
فلسطینی وجود داشت .آنها ]صهیونیسخختها[ کخخه توسخخط سخخرمایهداران ثروتمنخخد غربخخی حمخخایت مخخالی
میشدند ،بهسرعت مقاومت فلسطینیهایی که کمبود سل ح ]و امکانا ت[ داشتند را درهم شکستند.
صهیونیستها تنها خواستار آن سرزمین نبودند؛ بلکه میخواستند آنجا را از مردم ]بومی[اش تخلیه کنند.
صهیونیستها نیازمند »فضای زندگی« 3برای همنوعان نژادی خود بودند .از اینرو  250فلسخخطینی را در
دهکدهای بهنام دیر یاسین 4بهقتل رساندند و بعد با حضور در روستاهای دیگر دربارهی آنچه انجخخام داده
س جنایتهخخای[
بودند ،رجزخوانی کردنخخد .در نخختیجه ،حخخداقل  700هخخزار فلسخخطینپی وحشخختزده از ]تخخر پ
اشغالگری صهیونیستی گریختند .بعدها ،طی جنگی دیگر در سال  350 ،1967هزار فلسطینی دیگخخر بخخه
جمع پناهندگان پیوستند.
بنابراین ،حاکمیت اسرائیل ی ک حک ومت اس تعمارگپر مستعمرهنش ین 5اس ت ک ه ب ر پ ایهی خش ونت و
سلبمالکیت بنا شده است] .این دولت[ همچنین پایگاه نظخخامی امپریالیسخخم غخخرب اسخخت .صهیونیسخختها
توسط بریتانیا بهقدر ت رسیدند ،و پس از آن بهوسیلهی آمریکائیها در قدر ت ماندهاند .اسخخرائیل بهطخخور
منظم تا بیش از  25درصد از مجموع کمکهای نظامی خارجی ایال ت متحد را دریافت میکند.
Asymmetrical war ۲
Living space ۳
Deir Yassin ۴
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مقاومت و همبستگی
بنابرین ،غزه مظهپر پیامدهای انسانی یکی از بزرگترین جنایا ت قرن بیستم است .اینجخخا ،در ایخخن فضخخای
کوچک ،خالی از منابع ،در وابستگپی کامل به کمکهای خارجی ،و محاصره شخخده از هخر طخرف ،تقریبخا دو
میلیون مرد ،زن و کودک فلسطینی ]همچون احشام[ در حصاری محفوظاند و مهخخار شخخدهاند .در حخخالیکه
 70درصدشان زیر خط فقر بهسر میبرند.
در غزه هیچ آژیر هشدار دهندهای ،هیچ پناهگاه زیرزمینی ،و مسلما هیچ ضدهوایی »گنبد آهنیخخن« 6وجخخود
ندارد؛ و همچنین از جته ای جنگن ده ،هلیکوپتره ای مس لح ،آتشب ار دری ایی ،و س امانههای موش کپی

پیشرفتهی تامینشده توسط کارخانههای تسلیحا ت مدرن در بریتانیا ،فرانسه و ایال ت متحد ،هیخخچ خخخبری
نیست .تنها موجودی آنها ،راکتهای ]ابتدایپی[ تولید داخل است.
به همین دلیل ،در تبادل آتش از آغاز جنگ جاری 120 ،فلسطینی کشته شده ،درحالیکه هیچ اسخخرائیلی
کشته نشده است .در سالهای  1967 ،1948 ،1936و  1982نیز وضعیت ]تلفا ت جنگ[ به همین منوال
بوده است .همچنین طی انتفاضهی اول در سال  ،1987انتفاضهی دوم در سال  2000و جنگ غزه در سال
] 2008شرایط مشابهی حاکم بوده است[ .برای فلسطین وضع همیشه همینطور بوده است.
چند روز پیش مرد جوانی اهل غزه در طی یک مصاحبه چنین گفت» :آنها قصد نابودی تمام فلسطینیها
را دارند« .و ]این کاری است که[ آنها ]بهراسخختی[ مشخخغول بخخه آننخخد :اسخخرائیل ،دیکتاتورهخخای عخخرب ،و
امپریالیسم غربی همگی ترجیح میدهند که فلسطینیها از هستی ساقط شوند.
اما فلسطینیها ]زنده[ خواهند ماند و هر نسل از آنها راهی برای مبازه پیدا خواهخخد کخخرد ،همخخانگونهکه
ش ]مردم[ جهان بودهاند.
آنها برای  80سال الهامبخ پ
با اینحال ،آنها بهتنهایی نمیتوانند پیروز شوند .بههمین دلیل ،ما همگان -همهی سوسیالیستها ،فعخخالین
اتحادیههای کارگری ،فعالین دانشجویی ،فعالین کمپینهای ضد جنگ ،و ه ر آنک ه خ ود را ب ه ]برپ ایپی[
جهانی ]بر پایهی[ برابری ،دموکراسی و صلح متعهد میداند-بایستی در همبستگی با غخزه ،کخه بخار دیگخر
تحت تهاجم است ،به اعتراضا ت علیه وحشیگرپی امپریالیسم و مخلوقا ت ]درندهی[ آن بپیوندیم.
* این مقاله ترجمهای است از  The agony of Gazaکه در  12جولی  2014در وبسایت
منتشر شده است.

۶

counerfre

Iron dome

صفحه | 3

