
 

  مصاحبه با يک وکيل دگرانديش اسرائيلی

  موشک های حزب اهللا
  جنبش ضد جنگ اسرائيل را
  حامی دولت جنگ طلب کرده

  ترجمه آبتين سرمدی
  
او در مصاحبه . وکيل اسرائيلی در حيفا و دارای انديشه های مترقی است" يوسفی شوارتس"

اده و در تاريخ اول آگوست چاپ آلمان با وی انجام د" يونگه ولت"ای که روزنامه چپ گرای 
منتشر کرده نقطه نظراتی را مطرح کرده که اطالع از آنها برای آگاهی از جوانب مختلف 

  :خالصه اين مصاحبه را می خوانيد. جنگ لبنان مفيد است
  
 بعنوان عضوی از سنديکا با مطرح کردن مطالبات اجتماعی ٢٠٠۵ اميل پرز در نوامبر -س

. امروز او بعنوان وزير دفاع با لبنان در حال جنگ است. رگر رسيدبه مقام دبيراول حزب کا
  آيا اين چرخش باعث تعجب نيست؟

انتخاب او برای آرام کردن نارضايتی های طبقه کارگر بود و انتصاب او بعنوان .  خير-ج
برای اين جنگ به فردی مانند پرز نياز بود . وزير دفاع دليلی بود برای طرح يک جنگ جديد

در حال حاضرانتقادات زيادی از طرف . تواند هم حزب را متحد کند و هم مردم را کنترلکه ب
  .اسرائيل نمی تواند پيروز از اين جنگ بيرون بيايد. مردم صورت می گيرد

  
   آيا اسرائيل در محاسبات خود دچار اشتباه شده است؟.س
  .زب اهللا و اسرائيل اين جنگ در آخرين تحليل يک جنگ طبقاتی است و نه جنگی بين ح-ج

توده مردم چه شيعه و چه سنی در لبنان و در کشورهای عربی از حزب اهللا حمايت می کنند 
  .اما حزب اهللا يک سازمان ارتجاعی است، در حالی که از استقالل کشور دفاع می کند

 برای غرب ژندارم ١٩۶٧اسرائيل از سال . اسرائيل برای چنين جنگی آمادگی الزم را ندارد
طبقه حاکمه . منطقه است و به همين خاطر هم پول های زيادی از آنها دريافت می کند
رهبر حزب اهللا . اسرائيل بسيار خودبين است و تصور می کند که اجازه هر کاری را دارد

با اين دکترين دقيقا آشناست و می خواهد در جهتی که خود می خواهد " حسن نصراهللا"
يل هم در همين مسير گام گذاشته است، زيرا تصور می کرد می اسرائ. اوضاع را هدايت کند

  .تواند حزب اهللا را بسيار سريع شکست دهد
  
  . اما مردم اسرائيل از اين جنگ حمايت می کنند.س
اکثريت مردم از جنگ حمايت می کنند، زيرا نگران وضع زندگی .  اين درست است.ج

با وجود اين، . قش مرتجعانه ای دارداز اين جهت بمب های حزب اهللا ن. خودشان هستند
  .اسرائيل برای چنين جنگی آمادگی ندارد

   وضعيت در هفته های آينده چگونه خواهد بود؟.س
  . حدس آن دشوار است ولی به نظر می رسد که وضعيت می تواند از کنترل خارج شود.ج

حتی وضع می تواند طوری شود که مصر بخاطر نارضايتی مردمش که سياست داخلی اش 
هم اکنون . آن را موجب شده برای انحراف افکار عمومی به اسرائيل اعالم جنگ بدهد

  .غرب هم هيچ نقشه ای برای صلح ندارد. مبارک زلزله ای را زير پايش احساس می کند
 از يک جنگ تمام عيار در منطقه، يک آتش بس بعيد نيست که امريکا بخاطر جلوگيری

حتی در اسرائيل هم ناآرامی های اجتماعی در حال اوج . موقت را به اسرائيل تحميل کند
  .گرفتن هستند



 

  
   نشانه ها کدام اند؟.س
 زمانی که حکومت دستور داد که کارگران شمال کشور به سر کار خود باز گردند با .ج

بعضی از کارگران در جريان شليک موشکی حزب اهللا کشته . نارضايتی مردم روبرو شد
  .شده اند و شرکت های خصوصی زيادی هم کارگران روز مزد خود را اخراج کرده است

حتی پناهنگاه های حفاظت هوائی حيفا نه . دولت اسرائيل نگران وضع مردم فقير خود نيست
راه های . ذائی موجود بودبرای مردم گشوده شد و نه حتی در آنها ذخيره آب و مواد غ

از اينکه کاسبکاران از مردم آواره جنوب . روستائی واقع در مناطق مرزی نيز بکلی بسته اند
اين خشم به مسيری هدايت . سودهای کالنی به جيب زده اند خشم مردم دامن زده شده است

اطر  هزار از نيروهای چپ همراه با عرب ها و يهودی ها بخ۵ ژوئن ٢٢در. خواهد شد
ما حاضر نيستيم بخاطر "در اين تظاهرات پالکارهائی با شعارهای . صلح تظاهرات کردند
  .اين در شرايط کنونی اسرائيل آغاز مهمی است. به چشم می خورد" صهيونيسم کشته شويم

   
   راه خروج از بحران کنونی کدام است؟.س
ده هنگامی که دولت ها نتوانند تاريخ نشان دا.  اسرائيل دير يا زود تغيير موضع خواهد داد.ج

در جنگ پيروز شوند و قربانيان زيادی را به خلق تحميل کنند، مسائل اجتماعی در دستور 
اکنون خلق عرب به چشم قهرمان به حزب اهللا می نگرد اما مردم . روز قرار خواهند گرفت

از حتی روی کار آمد حکومتی . در منطقه تجارت بدی از حکومت های مرتجع دارند
امروز . نيروهای حزب اهللا در لبنان هم قادر نخواهد بود انتظارات اجتماعی را برآورده سازد

بنابراين الزم است که همه . حزب اهللا دشمن امريکاست و فردا با او وارد معامله خواهد شد
خلق های خاورميانه برای سرنگونی دولت های مرتجع حاکم بهم بپيوندند و برای ايجاد يک 

  .  سوسياليسم دمکراتيک مبارزه کنندجامعه
  
 
  


