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هم نبرد تو و هم درد توام
دشمن دشمن نامرد توام!

نیست ما سوختگان را  ای یار
هیچ ره جز پیکار...
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فلسطین ویژه نامه 
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گزارش شاهدان عینی

هیئت تحریریه »دانش و امید« در ویراستاری و کوتاه کردن مطالب رسیده آزاد است.

زیر نظر هیئت حتریریه

همکاران ویژه نامه فلسطین

خسرو باقری،علی پورصفر )کامران(، کورش تیموری فر، شبگیر حسنی،

طلیعه حسنی، مریم سینایی، سیامک طاهری، آزاده عسگری، فرشید واحدیان 

با آثاری از:

خسرو باقرپور، بسمان دراوی، محمود درویش، محمد زهری

محمدرضا طاهریان، سیاوش کسرایی

 پاسخگویی به نظرات رسیده بر عهده نویسنده یا مترجم مقاله است.
بازنشر و استفاده از مطالب مجله »دانش و امید« تنها با ذکر مأخذ مجاز است.

daneshvaomid@gmail.com :پست الکترونیک

https://t.me/DaneshvaMardom :آدرس تلگرام
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گزارش شاهدان عینی
برای مطالعه هر مقاله، بدون ورق زدن مجله، روی نام مقاله کلیک کنید. در پایان هر مقاله 
برای بازگشت به فهرست، در گوشه سمت چپ پایین صفحه روی »فهرست« کلیک کنید.

فهرست

۵ پیشگفتار  

۹ علی پورصفر )کامران(  مظلومیت فلسطین و ستمگری اسرائیل 

چند گزارش از شاهدان عینی
۳۷ دکتر جمیل سلیمان  دشوارترین روزهای یک پزشک در غزه 

۴۰ دکتر یاسر ابوجمیع  دیگر متام  کنید! 

۴۳ جک جانسون  حمله به تأسیسات آب، حمله به کودکان  

۴۶ روال سالمه  گزارشی از نیویورک تایمز 

۵۱ کریم خضر و تامارا قبالوی  گزارشی از سی ان ان 

۵۷ رابرت فیسک  گزارشی از صبرا و شتیال 

همبستگی جهانی با مردم فلسطین
۶۴ طلیعه حسنی  مردم فلسطین تنها نیستند 

۶۹ نامه به وزیر راه کانادا برای حتریم اسرائیل  

۷۲ نوامی الچنس  کارگران راه جتارت اسرائیل را می بندند 

۷۶ پاوان کولکرنی  حتریم اسرائیل در  بنادر آفریقای جنوبی 

اشغال کارخانه های اسلحه های سازی اسرائیل در بریتانیا  ۸۰

۸۲ نامه ۶۸۰ رهبر جهان به بایدن  

۸۳ بایکوت اسرائیل توسط اهل موسیقی  

۸۶ دانشجویان: به همدستی با آپارتاید اسرائیل پایان دهید 

۸۹ خسرو باقری  همبستگی را از راچل کوری بیاموزیم 

۹۳ خلبان سابق اسرائیل  ارتش ما یک سازمان تروریستی است 

پاسخ قاطع مناینده کوبا به عمل غیرقانونی مناینده اسرائیل  ۹۵

چند بررسی و حتلیل درباره مسئله فلسطین
۹۷ محمد حداد / آزاده عسگری  نقشه اشغالگری اسرائیل 

۱۰۵ کورش تیموری فر  کرکس بر فراز درخت زیتون 

۱۲۶ علی ابونیما / فرشید واحدیان  ضرورت تغییر گفتمان درباره حماس 

۱۳۴ شبگیر حسنی  جنایات اسرائیل و موضع گیری »متوازن« 
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گزارش شاهدان عینی

۱۴۰ سد در حال شکسنت است  آلن مک لود / طلیعه حسنی 

۱۵۴ پاتریک کوکبرن  شکست سخت سیاست ترامپ ـ نتانیاهو 

۱۵۸ م.بنجامین و ن.دیویس / آ. عسگری  کمک آمریکا به اسرائیل برای کشنت ... 

۱۶۴ پیتر باینارت  حق بازگشت فلسطینی ها به خانه های خود 

۱۶۹ رمزی بارود  مقاومت فلسطین توازن قوا را به هم ریخت 

سروده ها برای رجن و رزم فلسطین
۱۷۵ سیاوش کسرایی  فلسطین، میهن خشم 

۱۷۷ محمود درویش  به کودک فلسطینی  

۱۷۸ محمود درویش  از پایداری 

۱۷۹ محمدرضا طاهریان  جلوداران نبرد 

۱۸۰ محمد زهری  هفت نوبت به نام فلسطین 

۱۸۱ ب.دراوی /طلیعه حسنی  مقاومت شما، چگونه مقاومتی می بود؟ 

۱۸۳ ب.دراوی /طلیعه حسنی  جنگ واقعی، پیامدهای آن است 

۱۸۴ خسرو باقرپور  از انگشتامن بپرس... 

۱۸۵ تسلیت برای مرگ احمد جبرئیل  

نشریه»دانشوامید«بهشکلرایگاندرفضایمجازیدردسترسعالقمندانقرارمیگیرد

ودستاندرکارانایننشریه،مسئولیتیدرقبالنسخهچاپیآندربازارندارند!
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پیشگفتار

پیشگفتار

سیاست های جتاوزگرانۀ اسرائیل گره اصلی و مهم ترین عامل تشنج در خاورمیانه است. 

تشنجی که کاماًل در خدمت اهداف امپریالیست های بین املللی به ویژه آمریکا برای تضمین 

تسلط شان بر منطقه است.

حمایت  کشور،  شبه  این  تشنج آفرین  نقش  از  کامل  آگاهی  درعین  جهانی  امپریالیسم 

سیاسی و نظامی کامل خود را از این دولت به دالیل زیر ادامه می دهد:

مطلق  اکثریت  با  متفاوت  مطلقًا  انسانی  جغرافیای  با  بیگانه  کشوری  وجود   .۱
ویرانگر  و  هولناک  زرادخانه  از  برخوردار  و  منطقه،  مسلمان  عرب  کشورهای 

سالح های امتی و متعارف، که با مساعدت امپریالیسم به آنها دست یافته، عاملی 

پالمه دات:

صهیونیسم به دنبال تبدیل فلسطین به کشوری یهودی است که در خاورمیانه 

متحد ایاالت متحده و بریتانیا باشد. این مسیر، یهودیان را که در پی یافتن 

راه حلی واقعی علیه یهودستیزی هستند، به انحراف می کشاند. راه حل واقعی 

مشکل یهودی ستیزی تنها از طریق انکشاف دموکراتیک و ایجاد برابری کامل 

حقوق شهروندان در کشورهایی است که یهودیان در آن سکونت دارند.
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پیشگفتار

بسیار مؤثر برای کنترل کشورهای منطقه به شمار می آید. امپریالیسم امیدوار است 

که بتواند این قدرت بی اعتنا به انسانیت را که تا به امروز علیه ناسیونالیسم عربی 

و برای به زانو درآوردن دولت های مستقل و ملی و به ویژه دولت های محور مقاومت 

در منطقه استفاده کرده، همچنان در خدمت خود داشته باشد. اسرائیل همانگونه که 

جمال عبدالناصر گفته بود: »خنجری زهرآگین در قلب ملت عرب است.«

۲. حتمیل هزینه های بسیار گزاف خرید اسلحه از کشورهای امپریالیستی به ویژه 
آمریکا در عین کمک به اقتصاد بحران زدۀ آنها، موجب وابستگی بیشتر دولت های 

سرمایه داری منطقه به امپریالیسم می شود.

۳. حمایت بی قید و شرط از ادعای ضد انسانی و ضد تاریخی سران صهیونیسم که 
خود را پاسدار مرز های متدن غرب در برابر »وحشیان« خاورمیانه می نامند. 

نتیجه اینکه سالیانه 3/8 میلیارد دالر از جیب مالیات دهندگان آمریکایی ربوده، و به 

جیب سهامداران کارخانه های اسلحه سازی واریز می شود و در نهایت به صورت مدرن ترین 

سالح ها برای جتهیز ماشین سرکوب و پاکسازی نژادی در اختیار ارتش اسرائیل قرار می گیرد.

این سیاست تغییرناپذیر دولت آمریکا، و تقویت آن در دوران ترامپ در پیوند با منافع 

شخصی و خانوادگی او، به پشتیبانی بی قید وشرط از سیاست های دولت نتانیاهو، و اعمال 

قالب  در  اسرائیل  با  روابط شان  عادی سازی  برای  عربی  دولت های  به  همه جانبه  فشارهای 

پیشنهاد »معاملۀ قرن« و یا طرح »صلح ابراهیمی« منجر گردید. دولت اسرائیل با دریافت این 

چک سفید از واشنگنت جرأت یافت تا بیت املقدس را پایتخت رمسی خود بنامد و اخیرًا نیز 

نسل کشی فلسطینیان در بیت املقدس را شدت بخشد. در نتیجه این جتاوزات پایان ناپذیر و 

فزاینده، فلسطینیان غزه به یاری خواهران، برادران و فرزندان خود شتافته و این جانبازی در راه 

هم وطنان، موجب شروع دور تازه ای از درگیری ها میان نیروهای اسرائیلی با نیروهای مقاومت 

در غزه شد. در مقابل سکوت و یا جانبداری دولت ها و رسانه های پشتیبان سرمایه داری و 

امپریالیسم از این جتاوزات، نیروها و سازمان های مترقی و مردم آزادی خواه سرتاسر جهان و 

از جمله ایران، به روش های گوناگون اعتراض خود را علیه تکرار جنایات قلدرمآبانۀ اسرائیل 

به جهانیان اعالم کردند.

اقدامات اشغال گران اسرائیلی برخالف متام قطعنامه های سازمان ملل و بی توجه به متام 

ملزومات کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حقوق مردم سزمین های اشغالی است. مثاًل مطابق 

پیمان اسلو، مقرر شده بود تا در ظرف پنج سال بعد از انعقاد پیمان، همراه با تشکیل دولت 
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پیشگفتار

فلسطین، مسایل بیت املقدس و بازگشت آوارگان فلسطینی و ... حل شود. اما اکنون بعد از 

گذشت قریب 28 سال از امضای پیمان، اسرائیل نه تنها به هیچ کدام از تعهدات خود عمل 

نکرده، بلکه هر روز مشغول غصب اراضی بیشتری از سرزمین فلسطین است.

در جواب لیبرال هایی که همیشه مردم فلسطین را از اعمال قهر بر علیه اشغال گران منع 

می کنند، باید از قانون اساسی سوئد - این کعبۀ آمال سوسیال دموکرات ها- شاهد آورد. در 

این قانون به صراحت ذکر شده که در صورت اشغال کشور توسط نیروهای خارجی، مقامات 

رمسی کشور مسئول هستند که با هر وسیلۀ ممکن به جنبش مقاومت مردم علیه اشغالگران 

یاری برسانند. اگر معتقد به برابری میان انسان سوئدی و انسان فلسطینی هستیم، چرا حق 

مقاومت علیه اشغالگران برای این مردم روا منی دانیم. قوانین بین املللی نیز حق هر شهروند 

را مستقل از رنگ پوست، مذهب و عقیده او در مبارزه با نیروی اشغالگر خارجی به رمسیت 

شناخته است.

اکثریت مردم ایران، چونان دیگر مردمان خاورمیانه از آرمان فلسطین حمایت می کنند. 

در دوران سلطنت محمدرضا شاه علی رغم هم داستانی نیمه آشکار رژیم پهلوی با اسرائیل و 

حساسیت شدید آن به هرگونه حرکت ضد اسرائیلی، مردم به احنای گوناگون حمایت خود از 

فلسطینی ها و نفرت شان از دولت اسرائیل و جنایات آن را ابراز می داشتند. از جمله می توان به 

تظاهرات ضد اسرائیلی مردم به بهانۀ مسابقۀ تیم فوتبال ایران و اسرائیل در سال های1347 

و 1349، اشاره کرد.

از فردای پیروزی انقالب ایران، و تبدیل سفارت نیمه مخفی اسرائیل به منایندگی سازمان 

ایران و  ایران، فردا فلسطین« زبانزد شادی بخش مردم  آزادی بخش فلسطین، شعار: »امروز 

توده های مردم در کشورهای خاورمیانه شد. پشتیبانی مردم ایران از آرمان خلق فلسطین  و 

همچنین حمایت های جمهوری اسالمی ایران از برخی گروه های فلسطینی در این سال ها از فراز 

و نشیب هایی برخوردار بوده است. حمایت از تعدادی از گروه های فلسطینی توسط حاکمیت 

ایران با وجود تنگ نظری ها و نیز برخی کجروی های مخرب و زیان بار که از جانب گروه های 

معینی در ظاهر به حمایت از آرمان فلسطین صورت گرفته -مانند برگزاری کنفرانسی به بهانه 

بررسی هولوکاست و دعوت از افراد یهودستیز بدنامی چون »دیوید دوک« رهبر سابق کوکلوس 

کالن های آمریکا- همواره استمرار داشته است.

جمال عبدالناصر: اسرائیل خنجری زهرآگین در قلب ملت عرب است
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پیشگفتار

این شماره ویژه از مجلۀ »دانش و امید« که به حمایت از مردم فلسطین اختصاص دارد، 

ادای دین کوچکی است در حمایت از مبارزات مردم فلسطین و هم آوایی با بانگ اعتراضات 

جهانی علیه رژیم متجاوز اشغالگر اسرائیل.

ابتدا نگاهی داریم به تاریخ پیدایش فلسطین، سپس گزارش هایی از  دراین مجموعه، 

آنچه در این روزها بر مردم فلسطین گذشته است انعکاس یافته اند. بخش سوم شرح گوشه هایی 

سازمان های  و  نیروها  همبستگی  و  فلسطین  مقاومت  نیروهای  و  مردم  مقاومت  از  است 

بین املللی با مبارزه آنها علیه حکومت نژادپرست اسرائیل. مقاالت حتلیلی و تاریخی در بارۀ 

مسالۀ فلسطین بخش چهارم این مجموعه خواهد بود. در پایان نیز رجن و رزم خلق فلسطین و 

همدردی با آن را در اشعاری از شاعران عرب و ایرانی خواهید خواند.

پامله دات دبیر حزب کمونیست بریتانیا در 1947، درست قبل از اعالم رمسی قطعنامۀ 

سازمان ملل در مورد غصب سرزمین فلسطین و اخراج ساکنین اصلی آن و تقسیم آن بین دو 

کشور یهودی و عرب، به یهودیان چنین هشدار داده بود:

»صهیونیسم به دنبال تبدیل فلسطین به کشوری یهودی است که در خاورمیانه 
متحد ایاالت متحده و بریتانیا باشد. این مسیر، یهودیان را که در پی یافنت راه 
حلی واقعی علیه یهودستیزی هستند، به احنراف می کشاند. راه حل واقعی مشکل 
حقوق  کامل  برابری  ایجاد  و  دموکراتیک  انکشاف  طریق  از  تنها  یهودی ستیزی 

شهروندان در کشورهایی است که یهودیان در آن سکونت دارند.«1

1. R. Palme Dutt: A solution to the problem of racism in Palestine based on universal 
equality

تظاهرات در یکی از بنادر ایتالیا برای جلوگیری از ارسال اسلحه برای اسرائیل

فهرست



مظلومیت تاریخی فلسطین
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جامعه بشری در 250 سال گذشته و به ویژه پس از تبدیل کره زمین از سیاره ای با قطعات 

مجزا به ترکیبی که آن را تا حد یک دهکده جهانی فشرده کرده است، همواره معیارهائی برای 

است،  انسان گریزی داشته  از  انسان گرائی  متیز  برای  و  انسان ستیزی  از  انسان دوستی  متیز 

زیرا هر ماهیتی بر اساس همین معیارها بروز می یابد. جنگ ستیزی در متام قرن بیستم با 

وجود برخی خشنودی ها که در آغاز جنگ های بزرگ جهانی ظاهر می شد، یکی از بزرگ ترین 

مظلومیت فلسطین و ستمگری اسرائیل؛

جهت منای حق و باطل و معیار تشخیص خیر و شر در جهان امروز

علی پورصفر )کامران(

وای بر شهر فتنه انگیز نجس ظلم کننده. سرورانش در اندرونش شیران غران و داورانش گرگان 
شب که چیزی تا صبح باقی نمی گذارند. انبیایش مغرور و خیانتکارند. کاهنانش قدس را نجس 
می سازند و به شریعت مخالفت می ورزند. خداوند در اندرونش عادل است و بی انصافی نمی نماید. 

هر بامداد حکم خود را روشن می سازد و کوتاهی نمی کند اما مرد ظالم حیا را نمی داند.
)کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب صفنیا، 3/ 1- 5(
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عوامل تشویق صدها میلیون مردم جهان به مخالفت با جنگ ها بوده است. مخالفت آزادگان 

و عدالت خواهان با هرگونه اقدام جنایتکارانه علیه دولت های مترقی از آغاز قرن بیستم تا 

امروز، همواره موجب وحشت و نگرانی خاطر دولت هائی بوده است که جز تصاحب حقوق سایر 

ملت ها، فکر دیگری نداشتند.

واکنش افکار عمومی ملی و جهانی علیه اقدامات جنایتکارانه طبقات عالیه برخی 

کشورها که بر مردم و انتخاب مردم می شوریدند و ارتش ها و میلیشیای غیرقانونی خود را به 

جان مردم می انداختند، همواره چونان خاری در چشم ها و دستبندی بر دست ها و پابندی بر 

پاهایشان بوده است. اعتراض به ظلم، جنایت، جتاوز و تبعیض فاحش علیه برخی ملت های 

به  یا  و  ملی  و  شخصی  جتربه  به  یا  که  بوده  مردمانی  از  بسیاری  محرک  بی پناه،  و  مظلوم 

انگیزه هواخواهی از انسان، پذیرای چنان رفتارهائی نبوده اند. البته در مواقعی، استعمار 

و امپریالیسم با سوءاستفاده از برخی تأخیر ها، اذهان گروه های بزرگی از جهانیان را مملو از 

اکاذیب و اراجیف خود ساخته و مانع از شکل گیری اعتراضات مؤثر علیه خود شده است. 

نظیر جنگ ویرانگر و خونین ُکره که خود آغاز کرد، خود ادامه داد، و خود آن را تا بی کران 

تبهکاری سوق داد.

در هر حال واکنش گسترده در برابر بسیاری از حوادث بزرگ جهان حکایت از قابلیت های 

نشان دهنده  باشد،  بیشتر  جهانی  حساسیت های  هرچه  و  دارد،  جهانیان  بشردوستانه  عالی 

اهمیت موضوعی است که واکنش جهانیان را برانگیخته است و هرچه این اهمیت بیشتر باشد، 

نقش برتری در تفکیک انسان گرایان از انسان ستیزان ایفا می کند و سراجنام به آجنا می رسد 

که خود به تنهائی معیار تعیین جایگاه و تعریف کارکرد این دو گروه از آدمیان می شود. امروزه 

سرگذشت فلسطین و سرنوشت خلق فلسطین خود به تنهائی یکی از معیارهای انسان دوستی 

و انسان ستیزی جهانی است. دوستان و دوست داران فلسطین در هر اندازه ای که باشند، از 

دوست داران بشریت هستند و دوستان و دوست داران اسرائیل نیز در هر اندازه ای که خود را 

نشان دهند، از جمله انسان ستیزانند.

شاید بیشتر از یک قرن از پیدایش شعار ضد بشری سرزمین بدون ملت )یعنی فلسطین( 

برای ملت بدون سرزمین )یعنی یهودیان( می گذرد و در این مدت کوتاه تقویمی و بلند اجتماعی 

هزاران بار جنایاتی بدتر از هرآنچه تصور کنیم علیه فلسطین و فلسطینیان مظلوم صورت گرفته 

و می گیرد. خلقی که قریب دوهزار سال در این سرزمین بسر برده و خود را به سطح اجتماعی 

ملت ارتقاء داده بود. ملت فلسطین -جدا از تبار عربی و عبرانی و سریانی و هر تبار قومی 
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دیگر - از این سرزمین کوچک، باغ عدنی بزرگ برپا کرده 

بود که هر انسان فلسطینی به دور از تعلقات دینی و قومی 

و اجتماعی یا در ساخت آن دخیل بوده و یا حصه ای از آن 

را در اختیار داشته است. اما امروزه چه مردمی جایشان را 

گرفته اند؟ کسانی که کودکان شان را با آرزوی انتقام گیری 

از اعراب )از چه بابت؟ معلوم نیست( تربیت می کنند و به 

اسرائیلی  جوانان  40درصد  از  بیشتر  که  است  دلیل  همین 

طرفدار  60درصد  و  آنان  قتل  و  اعراب  از  انتقام  خواهان 

از 55درصد نیز مخالف  از فلسطین و بیش  اخراج اعراب 

تساوی و برابری میان اعراب مسلمان و مسیحی با یهودیان 

هستند و صاحب دولتی که همانند دولت موسولینی در لیبی 

و دولت نژادپرست در آفریقای جنوبی و استعمار بریتانیا در 

کنیا و مالزیا و امپریالیسم آمریکا در ویتنام، با احداث دیوارهای حائل قتاله -به طول 620 

کیلومتر و با ارتفاع 5 تا 9 متر- صدهاهزار خانواده فلسطینی را به انواع مصائب و بالیا و 

سختی ها مبتال کرده است.

این دیوار که فاصل میان بربریت اسرائیلی و مدنیت فلسطینی است، خود به تنهائی قریب 

19هزار هکتار باغ و مزرعه و قریب 105هزار اصله درخت بارآور و هزاران واحد مسکونی و 

جتاری و اداری متعلق به فلسطینیان را بلعیده است. در فاصله حائل بین مسیر این دیوار 

با منطقه سبز قریب 275هزار فلسطینی را به محاصره افتاده و اختالل اساسی در تردد قریب 

400هزار روستائی فلسطینی از خانه به مزرعه و بالعکس پدید آمده است. همچنین قریب 45 

درصد از درآمد روستائیان فلسطینی را کاهش داده و سطح اقتصاد باقی مانده فلسطین را به 

حدود 50درصد سطح قبلی رسانیده است.

این  دائمی  عضو  کشور  سه  جمله  از  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  عضو  کشور   10

شورا یعنی روسیه و چین و فرانسه در اکتبر 2003 قطعنامه ای در محکومیت ساخت این دیوار 

نژادپرستی به شورای امنیت تسلیم کردند،اما وتوی آمریکا که مخالف محکومیت اسرائیل در 

این قطعنامه بود، مانع از صدور هر قطعنامه ای علیه اسرائیل شد و از آن سال تا امروز، این 

دیوار نژادپرستی در حال تکمیل و استحکام است )کفاش و شفیعی سروستانی، ص 217 و 235 – 237(. 

با چنین فضاحتی، دولت اسرائیل و اتباعش و همچنین داربست بقایش یعنی آمریکا و همه 

راچل کوری، دختر شجاع یهودی 
آمریکایی که برای جلوگیری از 

تخریب خانه های فلسطینی ها زیر 
بولدوزر اسرائیلی ها جان باخت.
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همدستان و طفیلی هایش، آن را تنها دولت دموکراتیک خاورمیانه می خوانند! این چنین است 

که آالیش تاریخ، تطهیر می شود و خود به جای حقیقت می نشیند.

آالیش تاریخ، ترفندی است که همواره و در همه حال و همه جا به یک ترتیب پیش می رود 

و ُعمالش نیز همیشه یک گروه از مردم هستند: ظاملانی که حیا را منی شناسند. امروزه بیش 

کرده،  آلوده  بی حیائی  و  ظلم  به  را  یهودیت  تاریخ  که  صهیونیسم  جریان  عمر  از  120سال  از 

می گذرد، و با وجود اینکه منونه ای از یک شیوه آپارتاید و نژادپرستی شناخته می شود، ماهیت 

ارجتاعی اش غلظت بیشتری گرفته است )مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره 

ماهیت نژادپرستانه صهیونیسم، که به سال 1975 اعالم شده بود، پس از فروپاشی شوروی 

و اردوگاه سوسیالیسم با فشارهای آمریکا و متحدانش از جانب همان سازمان لغو  شد(. این 

جریان ستمگر بخش بزرگی از جهان بشری را به خصومت با یهودیت - این یادگار ترقی بشری و 

یکی از پنج سازنده دوراِن محور در تاریخ بشریت - برانگیخته است. عصری که تاریخ بشریت 

بر محور آن می چرخد )توین بی، 215( و سازندگانش یعنی چینیان، هندیان، ایرانیان، یهودیان 

و یونانیان در این دوره، ماهیت معنوی آدمی و تاریخ واقعی او را بنیان نهادند. )یاسپرس، ص 

77 – 78(. این پدیده، یعنی صهیونیسم، که اسکلت شکننده اش حتی از ورای گوشت و پوست 

فراز داربستی  بر  آن پوشانیده، خودمنائی می کند،  تن  بر  امپریالیسم  و  ضخیمی که ارجتاع 

که  را  سرنوشتی  مگر  تا  است  ایستاده  تاریخ  برابر  در  قد  متام  برافراشته اند،  حامیانش  که 

محتوم خود اوست به متام یهودیان تسری دهد. ستمگری پایان ناپذیر این پاجوش نژادپرستی 

و تبعیض مذهبی، صدها میلیون نفر از مردم جهان را - اعم از مسلمان و غیرمسلمان - که 

یک  هر  تا  می دارد  آن  بر  است،  نشده  فرقه گرائی ها  دستخوش  انسانی شان  دلبستگی های 

فراخور حال و توانائی های خود، از قلم نهادن بر تومارهای اعتراضی تا جان دادن در زیر زجنیر 

چرخ بولدوزر های اسرائیلی - آن گونه که راچل کوری دختر شجاع و بزرگوار آمریکائی کرد - به 

مبارزه علیه صهیونیسم و اسرائیل برخیزند. دامنه این همبستگی های انسانی هر روز افزون تر 

و فشرده تر می شود و همین انسانیت جهانشمول، نگرانی های ستمگران بی حیا را که بخشی 

از معرفت طبقاتی آنان است به توحش و بربریت حیوانی می رساند، چرا که خود را در سایه سار 

سرزمین  این  از  و  برده  بسر  سرزمین  این  در  سال  دوهزار  قریب  فلسطین  خلق 
دینی  تعلقات  از  دور  به  فلسطینی  انسان  هر  که  بود  کرده  برپا  بزرگ  عدنی  باغ  کوچک، 
داشت. اختیار  در  را  آن  از  یا حصه ای  و  بوده  دخیل  آن  در ساخت  یا  اجتماعی  و  قومی  و 
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امپریالیسم در امان می بیند و چون دایره این سایه سار کاستی می گیرد، به دامن سیاهکارترین 

اجزای آن می آویزد تا مگر شیرینی آن امنیت به خطر افتاده را در کام خود دوباره سازی کند. به 

روابط اسرائیل با آمریکا در 15 سال گذشته بنگریم تا ببینیم که استقرار نئوکان های آمریکا در 

کاخ سفید، چه خشنودی ها که برای صهیونیست ها نداشته است. دولت اسرائیل امروزه شاید 

در اوج قدرت سیاسی و نظامی خود قرار داشته باشد - البته به یمن وقاحت سردمداران کنونی 

دولت آمریکا - اما اسرائیل، ضمیمه قدرتی است که خود با زبان دیگری زوال یابندگی اش را 

اعالم داشته است. بنابراین یادمان نرود که: فواره چون بلند شود سرنگون شود.

عنصر  چند  از  فلسطین،  سرزمین  در  اسرائیل  تأسیس دولت  و  نظری صهیونیسم  بنیاد 

اساسی تشکیل شده که بخش اعظم آنها از دوران های باستانی و آرزوهای رویایی شبه مذهبی 

بر  وارده  سواحن  پیامد  نیز  آن  دیگر  بخش  و  است  برآمده  آن  داستان های  و  تورات  در  دخیل 

یهودیان، به ویژه در اروپا و روسیه از نیمه دوم قرون وسطی تا نابودی فاشیسم هیتلری است و 

مدعیات صهیونیست ها درباره مظلومیت یهودیان و »آوارگی« آنان بیش از همه به این بخش 

از اجزای نظریه صهیونیسم اتکا دارد.

از برگزیدگی قوم یهود و اختصاص آن نزد یهوه و برتری اش بر اقوام دیگر  صهیونیسم 

تا   )8  –  2/6 و   9-7  /  3 خروج،  )ِسفر  اسرائیل  بنی  برای  آن  ارثیت  و  کنعان  زمین  به  بازگشت  و 

خشونت های غیرقابل باور نسبت به اقوام دیگر و کشتار همه آنان )نک، سفر اعداد، 31 / 7 – 20 و 

سفر تثنیه، 2 / 31- 36 و 3 / 4 – 7 و سفر یوشع، 6 / 20 – 25 و 8 / 18 – 29و 10 / 1 – 43 و 11 / 1 – 23 و سفر اشعیا، 

14 / 13( برهانی حقیقی و قاطع ساخته است و آن را با مظالم مسیحیان و دولت های مسیحی 

علیه یهودیان که از قرون 13 و 14م تا میانه قرن 20 و پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشته، 

ترکیب کرده است و منونه ای از نژادپرستی دوران کنونی را بر پا داشته که در ماهیت خود، آن 

روی سکه هذیان های هیتلری در باره خلوص نژادی و برتری نژاد آریائی هاست. 

آنچه را که طاعون و مرگ سیاه در میانه قرن 14 به دنبال داشت – نابودی اغلب جماعات 

یهودی اروپائی از طریق سوزانیدن و قتل عام - با عملیات ایزابل و فردیناند در اسپانیا از 

سال های اول پادشاهی شان تا اخراج کامل یهودیان از اسپانیا و پرتغال در سال های 1492 و 1497 

ادامه یافت. قریب یک صدوپنجاه سال بعد، قزاقان اوکرائین حتت فرمان بوگدان خملنیتسکی، 

آتامان معروف قزاقان، دویست تا سیصدهزار نفر از یهودیان اوکرائین و لهستان را در سال 1648 

و بعد از آن قتل عام کردند و دویست سال بعد پوگروم های ضدیهودی در امپراتوری روسیه، که 

به طور عمده از سال های 1882 به بعد شدت و سرعت گرفت، به قتل عام قریب هفتصدهزار نفر 
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یهودی و مهاجرت دوــ سه میلیون نفر از آنان – به طور عمده به آمریکا – منتهی شد. ماجرای زننده 

دریفوس در فرانسه از سال 1894 تا 1906 که دست پخت همکاری بورژوازی فاسد و نظامیان 

ریاکار و مطبوعات مزدور و کلیسای بی آبرو بود، صهیون خواهی را به صهیونیسم، و تضمین 

حقوق طبیعی و قانونی هر شهروند عصر جدید را به برنامه اسکان و استقرار در قلمروی متعلق 

به خود تبدیل کردکه حتقق آن جز با نابودی و آوارگی صد ها هزار انسان دیگر میسر نبود. دولت 

اسرائیل بر این پایه شکل گرفت که یهودیان باید سرزمینی را که قریب دوهزار و پانصد سال پیش 

از دست اجدادشان خارج شده است وبه اعتبار اورادی که هم زمان با این حادثه نوشته شده – 

تاریخ تنظیم عهد عتیق به تقریب برابر با همین روزگار است - و این فرض که یهوه آن را 500 – 600 

سال پیش از این واقعه به ارثیت به آنان داده است، دوباره تصرف کنند و ساکنان بی گناه امروزی 

آن قلمرو را مطابق روح حاکم در اسفار اعداد و تثنیه و یوشع و اشعیا، قلع و قمع منایند. تاریخ 

اما حکایت دیگری دارد. ناگزیر از آن آغاز می کنیم اما برای ورود به این آغاز، از متامی فعل 

و انفعاالت اساطیری و حماسی و باستانی و مذهبی قوم یهود می گذریم و دورانی را مبنا قرار 

میدهیم که احاله تاسیس دولت یهودی به استقرار در ارض مقدس یا سرزمین فلسطین منتفی شد 

و هرجای دیگری نیز قابلیت الزم را برای این منظور، کسب کرد. 

تاریخچه کوشش های یهودیان و یا طرفداران آنها برای استقرار یهودیان در منطقه ای معین 

و معلوم از این دوره به هیچ رو معطوف به فلسطین نبود. این فعالیت ها به ویژه از قرن 17م تنها 

برای این منظور صورت می گرفت که یهودیان در جائی - هر جا که باشد - و از جمله در فلسطین 

قرار گیرند. در سال 1621، کمپانی هند غربی هلند، قطعه زمینی را در جزیره کوراکائو برای 

جرج حبش، محمود درویش )شاعر( و یاسر عرفات
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ص 15، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

تأسیس یک مهاجرنشین به یکی از یهودیان سرشناس داد، اما این کوشش به جائی نرسید. 

در سال 1654 گروهی یهودیان که از برزیل گریخته بودند، خواستار استقرار در سورینام شدند 

اما این کوشش نیز ناکام بود. در سال 1659 شرکت هند غربی فرانسه به دیوید ناسی یهودی 

پرتغالی اجازه داد که در کاین مرکز گویان فرانسه یک مهاجرنشین یهودی تشکیل دهد که البته 

خبری از آن نشد. در سال 1749 مردی به نام مارشال دوساکس درصدد برآمد تا یک جمهوری 

یهودی را به ریاست خود در آمریکای جنوبی بر پا دارد که آن نیز به سراجنامی نرسید. چند 

سالی پس از آن، مردی دیگر به نام جان پرسیوال کنت اگمونت )1711 – 1770( اقداماتی برای 

تشکیل یک پادشاهی یهودی معمول داشت که البته توفیقی نیافت.

در همین روزگار داستان خنده آوری بر سر زبان ها افتاد که بیشتر برای متسخر مردمانی 

منطقه  نظامی  فرمانده  همسر  که  داستان هائی  طبق  می سوختند.  محال  آرزو های  در  که  بود 

انسپاک در هلند از همسر خود بازگفته بود، او زمانی به فکر تأسیس یک پادشاهی برای خود 
افتاد، اما چون هیچ ختت سلطنتی خالی نیافت، متوجه یهودیان شد که در خالل 17قرن گذشته 

فاقد کشور و دولتی برای خود بودند. مورخان صهیونیسم به سراجنام این کوشش اشاره ای 

ندارند اما همانان اذعان کرده اند که این طرح در آن زمان شهرتی داشت و موجب خنده و تفریح 

دوستان آن فرمانده نظامی و دست انداخنت او شده بود. در سپتامبر سال 1776 و کوتاه زمانی 

پس از تصویب قانون اساسی پنسیلوانیا یک یهودی آملانی خطاب به رئیس کنگره قاره ای 

پنسیلوانیا نوشت که گروهی از یهودیان آملانی قصد مهاجرت به آمریکا را دارند. ادوارد کینگ 

)1795 – 1837( در کتاب آثار باستانی مکزیک از اندیشه تأسیس یک مهاجرنشین یهودی 

در مکزیک سخن گفت. جان آدامز )1735 – 1825( دومین رئیس جمهوری آمریکا آرزومند 

تشکیل ملت مستقل یهودیان در یهودیه سابق )جنوب فلسطین( بود و سرگرد مردخای نوح 

افسر ارتش آمریکا در سال های 1820 – 1830 یک شهر یهودی نشین در جزیره گراند در حوالی 

از دولت  92(. دولت پروس در همین سال ها   – )سوکولوف، ج 1، ص 83  بوفالو تأسیس کرد  شهر 

عثمانی خواستار موافقت با تأسیس مهاجرنشین یهودی در فلسطین شد و دولت انگلستان 

نیز از این خواسته حمایت می کرد. سر موزس مونته فیوره بانکدار یهودی انگلیسی در سال 

تاریخچه کوشش های یهودیان و یا طرفداران آنها برای استقرار یهودیان در منطقه ای معین 

به هیچ رو معطوف به فلسطین نبود. این فعالیت ها به ویژه از قرن 7۱م تنها برای این منظور 

صورت می گرفت که یهودیان در جائی - هر جا که باشد - و از جمله در فلسطین قرار گیرند.



مظلومیت تاریخی فلسطین

ص 16، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

توفیقی  اما  دهد  اسکان  را  یهودیان  از  گروهی  تا  کرد  خریداری  یافا  در  بزرگی  مزرعه   1855

نداشت و جمعیتی در آن مزرعه جمع نشد )لوتسکی، ص 196 – 197(.

کوشش هائی از این دست، همانگونه که خود سوکولوف گفته است به معنی واقعی کلمه، 

جنبه صهیونیستی نداشته )سوکولوف، ص 86( و حقیقت نیز همین است، زیرا که یهودیان پس از 

طلوع رواداری مذهبی در اروپا، به ویژه از قرن 18م، هرچه بیشتر به روند ادغام در میان مردم 

کشور های خود پیوستند و بر سرعت و شدت این گرایش پابه پای حتوالت اجتماعی افزوده شد 

تا آجنا که حتی مخالفت و اعتراض یهودی روشنفکر و برجسته ای همچون موزس مندلسون را 

نیز برانگیخت، چرا که او فرهنگ مذهبی یهودیان را بر فرهنگ ملی ترجیح می داد.

اروپا، فلسطین و یهودیان در دوران های جدید

مصر و سوریه از دیدگاه اغلب رجال سیاسی و اقتصادی، و حتی دانشمندان انسان دوست 

اروپائی، معبر تالقی  قدرت های اروپائی و جایگاه کسب برتری آنان نسبت به یکدیگر بوده 

است. الیب نیتز )1646 - 1716م(، فیلسوف و دانشمند انسان دوست آملانی، در سال 1670 

و بار دیگر در سال 1672 طرحی برای لوئی 14 پادشاه فرانسه ارسال داشت و او را به تصرف 

مصر که آن زمان در قلمرو عثمانی بود، تشویق کرد تا بربریت شرقی از آن طریق ضعیف شده و 

از اروپا اخراج گردد )الیب نیتز، ص 23 – 24 و 32(. به نوشته او تسلط بر مصر، راه های بازرگانی 

اروپا - از جمله هلند - به شرق را در اختیار فرانسه قرار می دهد و خاک فرانسه را از هجوم های 

دیگران محفوظ می دارد و خطر عثمانی را برای همیشه از اروپا و عالم مسیحیت دور می کند. 

اما در این سال میان دولت های فرانسه و عثمانی صلح برقرار شده بود و سیمون دو پومپون، 

این مطلب که جنگ های صلیبی دیگر کهنه شده است، طرح  با اعالم  وزیر خارجه فرانسه، 

الیب نیتز را کنار گذاشت. به این ترتیب آینده ای که الیب نیز برای فرانسه در نظر داشت، یک 

قرن بعد نصیب انگلیس شد )دورانت، ج 8، عصرلوئی چهاردهم، ص 753 – 754، تارله، ص 70(. 

الیب نیتز البته از پیگیری مقاصد خود ناامید نشد و برای این منظور به شارل دوازدهم 

پادشاه معروف سوئد مراجعه کرد، و چون او در جنگ پولتاوا )1709( مغلوب پطر کبیر شد، 

توجه خودرا به سوی پطر برگردانید و در اکتبر 1711 با او مالقات کرد. اما به هرحال علیرغم 

بناپارت  ناپلئون   .)32 ص  )الیب نیتز،  نشد  آورده  بر  او  توقع  آرزوهایش،  در  پیشرفت ها  برخی 

نیز 125سال بعد به چنین ارزیابی هائی رسید و گمان داشت که برای نابودی انگلیس - که 

جای هلند قرن هفدهم را گرفته بود - باید مصر را تصرف کرد و از همان سال درصدد تهیه 
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ص 17، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

مقدمات تصرف مصر برآمد و در ژوئیه سال 1798 دلتای نیل و شهرهای اسکندریه و قاهره را 

تصرف کرد و چندی بعد به فلسطین لشکر کشید و با همه تبهکاری ها و جنایاتش علیه بومیان 

و سربازان عثمانی، قادر به تصرف شهر عکا نشد و ناگزیر به قاهره بازگشت و تا روزی که از 

مصر گریخت حلظه ای از جنایت خودداری نکرد، نظیر کشتار قریب 40هزار سرباز عثمانی در 

جنگ ابوقیر )دورانت، ج 11، عصر ناپلئون، ص 127 – 133، گریمبرگ، ج 9، ص 346 – 350، ماله و ایزاک، ص 

505 – 509، لوتسکی، 57 – 70، تارله، ص 74 – 84(.

در نیمه اول قرن 19 فعالیت های میسیونری دولت های بزرگ اروپائی و همچنین دولت 

ایاالت متحده آمریکا در فلسطین و میان یهودیان و مسیحیان سرعت و شدت بیشتری یافت 

و حتی اندیشه های ناپلئون در باره تأسیس یک دولت یهودی در اورشلیم نیز به ویژه مورد توجه 

دولت انگلستان قرار گرفت. در این کشور،دو دسته از گروه های سیاسی و مذهبی پشتیبان 

تأسیس کانون ملی و مذهبی یهودیان در فلسطین بودند. خنستین آنان، گروهی از پیورینت ها و 

پروتستان های مسیحی مخالف کلیسای انگلیکن بودند که با استناد به عهد عتیق باور داشتند 

که بازگشت حضرت مسیح هنگامی میسر می شود که اهالی یهودیه به زادگاه شان باز گردند و 

در آجنا به دیانت مسیحی درآیند. اینان را صهیونیست های مسیحی می گفتند و دومین شان، 

سرمایه داران ودولتمردان انگلیسی بودند که عالوه بر اصرارشان بر حفظ مستعمرات قبلی 

- به ویژه شبه قاره هند - اشتهای بسیاری برای تصاحب مستعمرات دیگر داشتند. یکی از 

مشهورترین صهیونیست های مسیحی در قرن 19، آنتونی کوپر - ارل شافتسبری بعدی - و 

از مشاوران لرد پاملرستون، وزیر خارجه بریتانیا در سال های 1836 – 1841 بود، که لرد را 

تشویق کرد تا یهودیان فلسطین را حتت حمایت کنسولی دولت انگلستان قرار دهد. پاملرستون 
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ص 18، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

نیز به عنوان یک دولت مرد مشتاق گسترش مستعمرات، گمان داشت که تأسیس وطنی برای 

یهودیان حتت حمایت های انگلیس، راه پیشروی های محمدعلی پاشا خدیو مصر و همچنین 

مجاری نفوذ فرانسه را خواهد بست و دستاویز های الزم را برای افزایش مداخالت بریتانیا در 

امور عثمانی فراهم می کند )فرامکین، ص 256 – 257، بروکلمان، ص 353، لوتسکی، ص 196، شقیری، 

ص 68 و 69( و همین مالحظات سوق اجلیشی تا زمان تشکیل دولت اسرائیل همواره محرک 

انواع و اقسام اقدامات و عملیات دولت انگلیس در متام خاورمیانه بوده است.

در اینجا سؤالی پیش می آید: آیا فلسطین به حلاظ اجتماع و جمعیت یهودیان، چنین 

در  جهان  یهودیان  برای  ملی  کانون  تشکیل  نظریه  حامیان  آیا  و  داشت؟  قابلیتی  و  ظرفیت 

فلسطین که بعد ها به خواست تشکیل دولت ملی یهودیان تبدیل شد، می توانستند با استناد به 

کثرت جمعیت یهودی و یا غلبه نفرات شان بر سایر اهالی فلسطین، چنین حقی برای آنان قائل 

باشند؟ برای پاسخ به این سؤال، نگاهی مختصر به آمار و ارقامی که در طول چند قرن گذشته 

تا قرن 20 فراهم آمده، کفایت می کند. 

جمعیت یهودیان فلسطین در قرون وسطی قریب 5هزار نفر بود )مک ایودی و جونز، ص 41 – 

42( و تعدادشان در دوران جنگ های صلیبی و پس از آن حتی از این هم کمتر بوده است. شهر 

بیت املقدس در میانه های قرن 15م، فقط 70خانوار یهودی داشت )شقیری، ص 64(. یهودیان 

فلسطین در سال های 1845 – 1850 بین 11 تا 12هزار نفر جمعیت داشتند اما غیریهودیان قریب 

350هزار نفر -اغلب اعراب مسلمان -بودند. در سال 1880، جمعیت یهودیان به 25هزار نفر 

و جمعیت غیر یهودیان به 500هزار نفر - بازهم اغلب از اعراب مسلمان - رسید )شقیری، ص 

از  یهودی  قریب 45هزار  تا 1914  سال های 1882  میان  فاصله  در  ص 36(.  65،گارودی،   –  64

اروپا و آسیا و افریقا به فلسطین مهاجرت کردند و جمعیت متام یهودیان فلسطین را در اثنای 

جنگ اول جهانی به حدود 70 تا 90هزار نفر رسانیدند )شقیری، ص 64 و 65، لوتسکی، ص 583، 

مک ایودی و کالینز، ص 42(. این افزایش چند برابری، ناشی از مهاجرت یهودیان، به ویژه از روسیه 

به فلسطین بود - 2میلیون نفر از 5میلیون یهودی روسیه تا سال 1914 از این کشور مهاجرت 

به  آنان  از  400( - و عده بسیار قلیلی   – )امسیت، ص 399  آمریکا رفتند  به  و اغلب شان  کردند 

فلسطین عزیمت کردند، زیرا که انگیزه های اجتماعی بر انگیزه های مذهبی یهودیان مهاجر 

غلبه داشت و بیشترشان را به سرزمین هائی کشانید که گمان داشتند می توانند در آن ممالک از 

تعدی و جتاوز غیر یهودیان در امان باشند. بدین ترتیب آشکار است که پرسش باال چه پاسخی 

دارد: فلسطین جذابیت چندانی برای بقیه یهودیان عالم نداشت و کوچک تر از آن بود که بتواند 
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ص 19، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

پذیرای یهودیان غیر فلسطینی شود. مگر اینکه فلسطین غیر یهودی از صد هاهزار آدمی با 

ریشه های چندهزارساله ختلیه شود و در اختیار یهودیان قشری و خرافه پرستی قرار گیرد که 

برای تعبیر خواب های آشفته شان از مفهوم تقرب به یهوه که خاخام های یهودی بافته بودند-و 

در حقیقت برای تصاحب حقوق دیگران و سلب جان و ربودن مال آنان - به دنبال مجتهدانی 

رفتند که پیامبران شان را در راه این خواب های آشفته کشته بودند )نک: گارودی، ص 16(.

بود  پذیرفته  تئودور هرتسل  که  آمال سیاسی چنان شد  و  دینی  آرزوهای  فاصله میان 

کانون ملی یهودیان را می توان در هر جای دیگری حتی کنگوی بلژیک تاسیس کرد و برخی 

همفکران او نظیر ماکس نورد و حییم وایزمن طرفدار استقرار یهودیان در افریقا و به ویژه در 

اوگاندا شدند. هرتسل در عین حال فلسطین را فراموش نکرده بود و برای این منظور درسال 

1901گفتگوهائی با سلطان عبداحلمید دوم پادشاه عثمانی اجنام دادو چون توفیقی نیافت 

در سال بعد به جوزف چمبرلن وزیر مستعمرات انگلیس مراجعه کرد و خواستار حمایت های 

او از تشکیل جامعه سیاسی یهودیان در مناطقی نزدیک به فلسطین – و برای سهولت چنگ 

اصرار  علیرغم  بالفور  لرد  کابیه  شد.  العریش  باریکه  و  قبرس  جزیره  نظیر   - آن  به  اندازی 

چمبرلن برای استقرار یهودیان در باریکه العریش، با این خواسته مخالفت کرد و از همین 

انگلیس  و دولت  توجه هر دوطرف واقع شد  اوگاندا مورد  در  روزگار فکر استقرار یهودیان 

در سال 1903 با صدور اعالمیه ای به طرزی محتاطانه موافقت خود را با این برنامه اعالم 

داشت اما صهیونیسم سیاسی انگلیسی با این فکر مخالفت کرد و مانع از اجنام آن شد و در 

سال 1905 به طور قطع خواستار تشکیل دولت 

 ،262  –  260 ص  )فرامکین،  شد.  فلسطین  در  یهود 

گارودی، ص 60، شقیری، ص 69(.

فلسطین در پایان قرن 19 تا جنگ جهانی اول

قدرت  و  نفوذ  وجود  با  عثمانی  دولت 

در  فرانسه  و  انگلیس  دولت های  که  فراوانی 

شمال خاورمیانه داشتند، همچنان حاکم قانونی 

و  اول  جهانی  جنگ  وقوع  اما  بود  ممالک  این 

پیشروی های گسترده ارتش های مخالف عثمانی 

که  هنگامی  به ویژه  و  عربی  خاورمیانه  متام  در 
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فلسطین  گرفت،  قرار  جنگی اش  متحدان  و  انگلیس  کار  دستور  در  عرب  انقالب  راه اندازی 

نیز مورد توجه بیشتر انگلیس و فرانسه قرار گرفت. این به اصطالح انقالب را دولت بریتانیا 

طراحی کرده بود و بدکارترین مرجتعان عقب مانده خاورمیانه عربی و برخی ماموران سیاسی 

و نظامی عالیرتبه انگلیسی در منطقه مجریان آن شدند و از روز جمعه 9 ژوئن 1916 قیام 

علیه عثمانی را آغاز کردندوارتش عثمانی را از بخش های بزرگ جزیرةالعرب بیرون راندند 

وعملیات خود را تا روز 30 سپتامبر 1918 ادامه دادند و پس از آنکه فیصل پسر شریف حسین 

ترتیب جریان  این  به  پایان رسید.  به  نیز  انقالب عربی  حاکم مکه فاحتانه وارد دمشق شد، 

اصیل آزادی خواهی و استقالل طلبی عربی، حتت الشعاع قدرت عمل امپریالیسم جهانی و 

ارجتاع منطقه قرار گرفت و از میدان خارج شد و متام مستملکات دولت عثمانی به جز آناتولی 

به امپریالیست ها رسید. 

دولت انگلیس که از سال 1882 و پس از شکست قیام احمد عرابی پاشا، افسر ترقی خواه 

و میهن دوست مصری، این کشور را در تصرف خود گرفته بود، برای تسلط بیشتر بر خاورمیانه 

و تکمیل استراتژی جنگ، هم زمان با راه اندازی انقالب عربی به اجرای برنامه ای پرداخت که 

از دوران پاملرستون در دستور کار دولت های انگلستان قرار گرفته بود: تسلط بر خاورمیانه 

همدستی  و  همکاری  طریق  از  منطقه  بر  انگلیس  سیطره  تضمین  برای  فلسطین  بر  به ویژه  و 

از  یکی  خود  که  بریتانیا  جنگی  کابینه  صدراعظم  جورج،  لوید  نظر  از  صهیونیست ها.  با 

سرشناس ترین مسیحیان صهیونیست انگلیس بود، وطن یهود باید حتت حمایت بریتانیا در 

فلسطین تشکیل می شد )فرامکین، ص 264 و 271 بروکلمان، ص 469 – 471(. 

توافقنامه سایکس  به هیچ رو موافق اجرای دقیق  اکتبر  انقالب  از  انگلیس پس  دولت 

پیکو ـ سازانف نبود و خروج روسیه از این توافق را فرصتی یافت تا در صورت امکان فلسطین 

را حتت حاکمیت خود قرار دهد. اما برای چنین اقدامی، بهانه اجتماعی و انسان دوستانه ای 

بال به سال 1897 مبنی بر تأسیس  الزم بود و درخواست اولین کنگره صهیونیستی در شهر 

ملت و دولت یهودی در فلسطین را بهانه کرد تا نظارت بین املللی بر فلسطین را به قیمومیت 

خود بر آن کشور تبدیل کند، و چنین نیز شد. دولت انگلیس در آغاز سال 1917 مذاکراتی را با 

صهیونیست هائی همچون ناهوم سوکولوف آغاز کرد )فرامکین، ص 274( که سراجنام به صدور 

اعالمیه معروف لرد بالفور در دوم نوامبر 1917 منتهی شد. اعالمیه ای که تنها چندروز پس از 

انقالب اکتبر و تشکیل دولت شوروی صادر شدو همانگونه که دیوید فرامکین نوشته است، 

)ص 285( یکی از اهداف عمده و حتی اصلی آن جلب همکاری یهودیان روسیه برای همدستی 
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با انگلیس در مخالفت با احتادشوروی و حتی شرکت در جنگ داخلی علیه دولت شوروی بود. 

یک ماه پس از صدور این اعالمیه، برخی دولت مردان بالنسبه واقع بین انگلیسی به مدلول 

آن بدگمان شدند و حتی عمل به آن را خطر ناک دیدند. سرتیپ گیلبرت کلیتون، افسر سیاسی 

ستاد مارشال آلن بی، در نامه ای به مارک سایکس همکار پیکو در تقسیم خاورمیانه نوشت: 

من دقیقًا منی دامن صهیونیست ها خصوصًا در آمریکا و روسیه چه وزنی دارند و پذیرش همه 
خواسته هایشان چه لزومی دارد... این طور که ظاهرًا ما داریم آنها را حتمل می کنیم، ممکن 
است این خطر را پیش بیاورد که... وحدت عرب ها علیه خود ما به کار رود )فرامکین، ص 304 
– 305(. بعد ها لوید جورج، که خود در دوران صدارتش ضامن صدور و اجرای اعالمیه بالفور 

بود، در توضیح انگیزه های صدور این اعالمیه نوشت: اعالمیه بالفور برای تهییج و به صحنه 

کشاندن یهودیان منتشر شده بود. زیرا رومانی ها کناره گیری کرده بودند و ارتش روسیه نیز 
متزلزل شده بود و ایتالیا نیز به آستانه شکست رسیده بود. از سوی دیگر زیردریائی های 
آملانی بسیاری از کشتی های انگلیسی را غرق کرده بودند و هنوز یک سرباز آمریکائی وارد 
پشتوانه  یک  عنوان  به  یهودیان  افکار  جلب  خطرناک،  موقعیت  این  در  بود.  نشده  جنگ 
حیاتی برای متفقین الزم بود، به خصوص آنکه این طرز فکر می توانست پشتیبانی یهودیان 

آمریکا را جلب کند )شقیری، ص 76(. 
منقضی  جنگ  خامته  در  که  جنگی  تاکتیکی  اندیشی  که یک مصلحت  بود  چنین  بله، 

و  تاخت  خاورمیانه،  متمدن  خلق های  چهره  بر  همچنان  که  گردید  تبدیل  جذامی  به  می شد 

صهیونیست ها  موافقت  و  همکاری  به  خود  نیات  پیشبرد  برای  انگلیس  می کند.دولت  تاز 

نیاز داشت. از همین رو با تشکیل گردان های جنگی یهودی به سال 1917 و شرکت آنان در 

عملیات جنگی علیه متحدین - آملان و عثمانی و اتریش-موافقت کرد )مترجم کتاب گاندی 

و استالین، وقیحانه و بر خالف حقایق واضح اظهار نظر کرده است که این گردان که امثال لوئی 

فیشر نویسنده کتاب یادشده عضو آن بودند، ربطی به گردان های تروریستی فعال در فلسطین 

نداشته است، ص 18( .

اروپای  و  روسیه  از  به ویژه  آنان،  مهاجرت  افزایش  وجود  با  فلسطین  یهودیان  جمعیت 

گیلبرت کلیتون: من دقیقاً نمی دانم صهیونیست ها خصوصاً در آمریکا و روسیه چه وزنی دارند 
و پذیرش همه خواسته هایشان چه لزومی دارد... این طور که ظاهراً ما داریم آنها را تحمل 
می کنیم، ممکن است این خطر را پیش بیاورد که... وحدت عرب ها علیه خود ما به کار رود.
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دولت  اما  بود،  فلسطین  جمعیت  10درصد  به  نزدیک  اول  جهانی  جنگ  پایان  در  شرقی، 

انگلیس طرح پیش بینی شده در توافق سایکس –پیکو را مبنی بر نظارت بین املللی بر فلسطین 

به کناری نهاد و در سال 1919 با موافقت فرانسه که لبنان و سوریه را در تصرف داشت، عالوه 

بر مناطقی که پیش از این به او رسیده بود، کشور فلسطین را در تصرف خود گرفت )فوبلیکف، 

ج 1، ص 147 – 148( و به دنبال موافقت جامعه ملل، قیمومیت خود را بر فلسطین برقرار کرد. 

سیاست انگلیس در فلسطین به طور عمده به سود صهیونیسم بود )حورانی، ص 465 – 466( و 

این گرایش تا تشکیل دولت اسرائیل در سال 1947، با فترت های کوتاهی برقرار بود و با وجود 

انواع عملیات تروریستی صهیونیست های افراطی و آدمکشی هایشان که دامن صد ها نفر از 

نظامیان و غیرنظامیان انگلیسی را نیز گرفت، هیچگاه قطع نشد. در نتیجه این حمایت ها، 

جمعیت یهودیان فلسطین، که عموم شان مهاجران اروپائی بودند، به شدت افزایش یافت و به 

قریب 500هزار نفر رسید و به حدود 35درصد کل جمعیت فلسطین بالغ شد )شقیری، ص 65 و 66 

فوبلیکف، ج 2، ص 151(.

این مهاجران از طریق تصاحب امالک متروکه یا مشاع و یا خریدن امالک فئودال ها و یا 

انتقال امالکی از جانب قیمومیت انگلیسی به سازمان های صهیونیست بیش از یک میلیون 

دومن زمین زراعی را )یک میلیارد مترمربع و در مجموع بالغ بر هزار کیلومترمربع( صاحب 

شدند که این میزان تا سال تقسیم فلسطین به حدود یک ملیون و هشتصد هزار دومن یا 1800 

نام توسعه مالکیت فردی،  به  انگلیس  کیلومترمربع رسید)فوبلیکف، ج 1، ص 151(. حکومت 

قانون حق دهقانان برای تفکیک حصه خود از امالک مشاعی و خروج شان از حوزه کاربری 

زمین های مشاع را صادر کرد، اما این قانون همانند موارد مشابه آن در هند انگلیس )اوایل 

قرن 19( و در روسیه پس از انقالب 1905 و دوران صدارت استولیپین، منتهی به فالکت هرچه 

بیشتر دهقانان و تشکیل گروه بسیار کوچکی از خرده مالکان شد. زیرا دهقانان جدا شده از این 

حوزه، همچون طعمه ای آماده به دام سازمان اسکان یهودیان می افتادند و زمین شان را به آنان 

می فروختند و خود به حواشی همان روستاها و یا شهر و یا به شرق اردن مهاجرت می کردند. 

روزگار چادرنشینان نیز بدین گونه بود و هزاران نفرشان به سبب اینکه مراتع و چراگاه هایشان 

افزایش قیمت ۴۰ تا ۸۰ برابری زمین در نتیجه افزایش تقاضای خرید توسط صهیونیست ها، 
منتخب  مقامات  از  بسیاری  حتی  و  می کرد  ترغیب  خود  امالک  فروش  به  را  زمینداران 
جامعه عرب فلسطینی خود از جمله فروشندگان زمین به سازمان های صهیونیستی بودند.
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توسط شیوخ قبایل به سازمان های صهیونیست فروخته شده بود، یا احشام خود را ذبح کردند 

و یا به قیمت های نازل فروختند و سپس به حواشی شهر ها و یا به شرق اردن مهاجرت کردند 

)فوبلیکف، ج 1، ص 151 و 152(. 

به 40  و  داد  افزایش  به شدت  را  اراضی  موج خرید زمین توسط صهیونیست ها قیمت 

تا 80برابر قیمت های بعد از جنگ رسانید. چنین قیمت هائی اغلب زمینداران را به فروش 

امالک خود ترغیب می کرد و حتی بسیاری از مقامات منتخب جامعه عرب فلسطینی خود 

از جمله فروشندگان زمین به سازمان های صهیونیستی بودند. برخی از این مالکان در خارج 

جمعیت  جابجائی  به  اهمیتی  و  داشتند  سکونت  دمشق  و  بیروت  در  جمله  از  و  فلسطین  از 

بومی و غیربومی منی دادند. همچنین بالغ بر یک چهارم از مقامات منتخب فلسطینی خود 

از جمله فروشندگان امالک خود و یا امالک مشاعی هم وطنان خود به خریداران صهیونیست 

بودند. نظیر موسی کاظم پاشا احلسینی، رئیس هیأت مذاکره کننده با چرچیل در سال 1921 

و خویشاوند مفتی محمد امین حسینی، رهبر آینده انقالب فلسطین )فرامکین، ص 506 – 507(.

نکته جالب توجه در این مرحله از تاریخ فلسطین، ناخرسندی اکثر نظامیان انگلیسی 

از   - نظامی  ساده  کادر های  یا  و  عالی رتبه  افسران  از  اعم   - مصر  و  فلسطین  در  مستقر 

این  با  انگلیس  دولت  که  داشتند  انتظار  و  بود،  فلسطین  در  صهیونیست ها  آزمندی های 

و  مصر  در  انگلیس  نظامیان  فرمانده  کانگریو،  نوریس  والتر  ژنرال  کند.  مقابله  آزمندی ها 

فلسطین با صدور اعالمیه ای در 29 اکتبر 1921 از دولت انگلیس خواست که: هرگز از سیاست 

آزمندانه تر تندروهای صهیونیست حمایت نکند، زیرا هدف آنها تاسیس فلسطین یهودی است 
که اعراب در آن صرفًا حتمل خواهند شد.

این مخالفت ها حتی به مجلس اعیان انگلیس نیز کشیده شد و آن مجلس با مصوبه ای، 

حفظ  ضمن  در  بالفور  اعالمیه  ابطال  خواهان  نبود،  الزام آور  انگلیس  دولت  برای  البته  که 

عملیات دولت  510(. سرعت و شدت   – )فرامکین، ص 508  فلسطین شد  بر  انگلیس  قیمومیت 

انگلیس و سازمان های صهیونیستی موجب خشم و نفرت فلسطینیان شد و برخی از آنان، 

به ویژه چادرنشینان منطقه جلیله علیا، در اواخر سال 1919 به کوچ نشینان و مهاجران یهودی 

منطقه حمله کردند و عده ای از آنان را کشتند اما در سال های بعد این گروه های تروریستی 

بیانیه ژنرال والتر نوریس کانگریو: هرگز از سیاست آزمندانه تر تندروهای صهیونیست حمایت 
نکنید، زیرا هدف آنها تاسیس فلسطین یهودی است که اعراب در آن صرفاً تحمل خواهند شد.
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صهیونیست ها بودند که همواره بیشترین عملیات را علیه فلسطینیان و نظامیان انگلیسی 

اجنام می دادند.  دولت انگلیس تا پایان قیمومیت خود بر فلسطین همواره با مسلمانان در 

برابر مسیحیان و یهودیان رفتاری تبعیض آمیز داشت. در سال 1925 از 2554 کارمند دولت، 

1244 نفر مسیحی و 678 نفر یهودی و 632 نفر مسلمان بودند و این گونه تبعیضات به تقریب 

در همه سطوح مرسوم بود و چنین مظاملی همواره مردم فلسطین را آماده قیام علیه استعمار 

 1933 سال  تا   1919 سال  از  فلسطینیان  قیام های  مختصر  فهرست  به  می داشت.  انگلیس 

بنگریم تا اندازه و دامنه گسترده قیام های مردم را دریابیم:

حمله به کوچ نشینان یهودی در جلیله علیا به سال 1919. حوادث بیت املقدس در آوریل 

1920.شورش کشاورزان فلسطینی در ناحیه عفوله به سال 1924. شورش روستائیان قیساریه 

به سال 1927. شورش های کشاورزان خضیره در سال های 1927 – 1929. مقابله با عملیات 

محالت  به   1929 سال  اوت  ماه  در  که  فاشیست،  یا  بیراهه رو  به  موسوم  صهیونیست های 

علیه  فلسطینیان  عیار  متام  قیام  بودند،  آورده  تاز  و  تاخت  ندبه  دیوار  نزدیک  عرب نشین 

انگلستان از روز 23 اوت تا آغاز سپتامبر همان سال. این قیام به متام فلسطین کشیده شده 

بود، قیام ها و شورش های سال های 1930 تا 1933.

اعتراضات در سال های 1930 – 1933 از ویژگی های معینی بر خورداربود، زیرا عالوه 

بر کشاورزان و روستائیان، گروه کوچک کارگران و همچنین برخی اصناف خدماتی شهری 

انگلیس  دولت  و  پلیس  ناکامی  نتیجه  در  و  انداختند  راه  به  گسترده ای  اعتصاب هایی 

مرحله  این  در  کرد.  فوران   1933 سال  قیام  مردم،  اعتراضات  قطعی  سرکوبی  در  فلسطین 

از مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم، کارگران کم شمار و حزب کمونیست فلسطین نیز 

حضوری فعاالنه داشتند. 

قیام اکتبر سال 1933 از یافا شروع شد و به همه کشور سرایت کرد و شکل مسلحانه به 

خود گرفت. هزاران مبارز مسلح فلسطینی با پلیس و ارتش انگلیس به جنگ و گریز پرداختند. 

بسیاری از زنان فلسطینی همدوش مردان و برادران و فرزندان خود به قیام پیوستند و با ارتش 

اشغالگر به نبرد پرداختند. همچنین دوسه هزار نفر از اعراب اردن و سوریه و عراق خود را به 

دولت انگلیس تا پایان قیمومیت خود بر فلسطین همواره با مسلمانان در برابر مسیحیان و یهودیان 
رفتاری تبعیض آمیز داشت. مردم فلسطین در اعتراض به این گونه تبعیضات و دیگر مظالم 
در فاصله سال های ۱۹۱۹ تا۱۹۳۳بارها دست به قیام و شورش علیه استعمار انگلیس زدند.
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سراجنام  نیز  قیام  این  منودند.  شرکت  انگلیسی  نظامیان  با  جنگ  در  و  رسانیدند  فلسطین 

متوقف شد، اما دولت انگلیس نیز تعهداتی نظیر محدود کردن مهاجرت یهودیان به فلسطین 

را بر گردن گرفت تا بتواند برخی عناصر ثرومتند و متمول فلسطینی را از صفوف مبارزان و 

مجاهدان بیرون کشد. اما بی اعتنائی همان دولت به تعهداتی که اعالم داشته بود نظیر اسکان 

104 هزار مهاجر یهودی در فاصله 1934 – 1935 در فلسطین موجب خشم مردم و آغاز دور 

تازه ای از مبارزات فلسطینیان شد. 

پارملانی  حکومت  بنیان گذاری  تصویب  از  انگلستان  مجلس   ،1936 سال  مارس  در 

فراز  با  که  گردید  آغاز  مبارزاتی  و  برانگیخت  را  مردم  خشم  و  منود  خودداری  فلسطین  در 

و  است  بسیار  دوران  این  حوادث  یافت.  ادامه   1939 سال  تا  مستمر  طور  به  نشیب هائی  و 

گردان های جنگی فلسطینیان مسلمان و سایر هموطنان شان بارها با نظامیان انگلیس و شبه 

نظامیان یهودی درگیر جنگ و ستیز شدند. به ویژه این واحد های شبه نظامی، که اغلب شان 

بازماندگان افواج یهودی ارتش انگلیس در جنگ با عثمانی بودند، نقشی اساسی در قتل و 

آزار روستائیان داشتند.

کمیته ای  و  شد  متوقف  جنگ ها  اردن  و  یمن  عربستان،  عراق،  شاهان  میاجنی گری  با 

انگلیسی دوباره به حتقیق در این باره مامور شد، اما نتایح این حتقیقات چنان زننده بود که 

بار دیگر قیام مسلحانه مردم را بر انگیخت. این بار نیز دولت انگلیس به خشونت بی پروا و 

ضدانسانی روی آورد و صدها نفر از مبارزان فلسطینی را اعدام کرد و بسیاری از روستا ها را 

به بهانه انتساب فدائیان فلسطینی به آن روستا ها، ختریب کرد و به آتش کشید. از سوی دیگر 
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میلیون ها نفر از مردم ممالک عربی در حمایت از فلسطینیان به اعتراض برخاستند و منافع 

محمدامین  حاج  قیام  این  اصلی  رهبران  از  یکی  انداختند.  خطر  به  را  انگلیس  امپریالیسم 

احلسینی مفتی اعظم فلسطین بود که در سال 1937 به سوریه گریخت و سپس به عراق رفت 
و به دنبال شکست شورش رشید عالی گیالنی به تهران آمد و با کمک مأموران مخفی آملانی 

در ایران به برلن رفت و مورد استقبال هیتلر قرار گرفت. او متاسفانه در تشکیل لژیون اسالمی 

ارتش آملان دخالت مؤثر داشت و از عملیات جنایتکارانه آن گروه وحشی در بالکان با خبر بود 

و همین عمل زشت مفتی اعظم بهانه های بسیاری در اختیار صهیونیست ها قرار داد. 

انتشار کتاب سفید دولت انگلیس درباره طرز اداره فلسطین خنست با مخالفت گروه های 

مسلمان و یهودی روبرو شد، اما پس از چندی مسلمانان پذیرفتند که این بیانیه مبنای روابط 

سرزمین  که  پذیرفت  سند  این  طبق  انگلیس  دولت  باشد.  فلسطین  مردم  و  انگلیس  دولت 

فلسطین بدون اینکه تقسیم شود، به سه منطقه بخش بندی شده و یهودیان تنها در آن بخش 

از قلمرو فلسطین، که تنها شامل 5درصد خاک فلسطین، که تقریبا نیمی از امالک آن متعلق 

به یهودیان بود، حق خریدن زمین خواهند داشت. همچنین در منطقه دیگری مشتمل بر قریب 

حاکم  موافقت  با  تنها  بودند،  زمین ها  مالک 7درصد  یهودیان  که  فلسطین  خاک  32درصد 

انگلیسی فلسطین می توانستند زمین بخرند، و در قسمت دیگری مشتمل بر حدود 34درصد 

خاک فلسطین که یهودیان فقط مالک 3درصد زمین های آن بودند، حق خرید زمین نداشتند. 

این چرخش نسبی در سیاست انگلیس سبب خشم و اعتراض یهودیان شد و عملیات تروریستی 

آنان را به همراه داشت. این عملیات تا آغاز جنگ دوم جهانی طول کشید و در طول جنگ 

فروکش کرد و پس از خامته جنگ دوباره اوج گرفت تا روز های آخر قیمومیت انگلیس ادامه 

داشت )بروکلمان، ص 469 – 471، فولیکف، ج 1، ص 147 – 163، الپیدوس، ج 2، ص 143 – 146، فرامکین، 

صفحات گوناگون از 369 تا 550(. فهرست زیر، مختصری ازعملیات تروریستی صهیونیست ها 

است:  اسرائیل  دولت  تشکیل  و  فلسطین  تقسیم  تا  انگلیسی  ماموران  و  فلسطینیان  علیه 

سرقت های بزرگ و مکرر از انبارهای اسلحه انگلیسی ها. حمله به اداره مهاجرت فلسطین.

ترور ناموفق فرمانده پلیس انگلیسی فلسطین. انهدام مدارس عالی حسابداری. تعرض به 

کلیسای عالیجناب جورج در بیت املقدس. حمله تروریستی به مناینده فوق العاده سازمان 

ملل متحد و دخترش. ترور لرد موین وزیرمختار بریتانیا در خاورمیانه. انهدام دوایر حکومت 

فلسطین. کشنت ماموران پلیس انگلیسی. حمله به اداره سخن پراکنی. حمله به پاسگاه های 

پلیس. حمله به راه آهن. خارج کردن واگنهای راه آهن از ریل. کشنت سربازان ارتش.خلع سالح 
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افسران انگلیسی. انفجار هتل کینگ داوود بیت املقدس که قریب 95 کشته و ده ها زخمی 

قضات  به  تروریستی  حمله  حیفا.  در  غیرنظامیان  کشنت  پلیس.  گشتی  قایق  داشت.انفجار 

دادگاه ها. حمله به پرستاران صلیب سرخ. حمله به پاالیشگاه نفت. حمالت مکرر به شهرها 

و روستاهای عرب نشین. ارسال پاکت های انفجاری برای دولتمردان انگلیسی نظیر چرچیل 

و اتلی و بیفن و موریسون.حمله به کاروان های حمل و نقل خوارو بار نظامی. سوزانیدن یک 

موسسه فیلم برداری در بیت املقدس. مین گذاری در برخی مراکز نیروی دریائی. انهدام هتل 

مسیرامیس در بیت املقدس. رهاکردن بشکه های حاوی باروت و دینامیت و مواد منفجره در 

محالت عرب نشین شهرهای فلسطین. حمله نارجنکی به برخی شهرها و روستاهای فلسطین. 

انهدام ساختمان یک دادگاه. حمله تروریستی به کنسول انگلیس و یک خبرنگار انگلیسی 

)شقیری، ص 36 – 37(.

در طول جنگ جهانی دوم، یهودیان فلسطین چند گردان رزمی تشکیل دادند و به خدمت 

ارتش انگلیس درآمدند، اما فلسطینیان از چنین اقدامی خودداری کردند، زیرا مفتی اعظم 

با  مبارزه  برای  که  بود  کرده  اعالم  بود،  مستقر  برلن  در  که  احلسینی  محمدامین  فلسطین، 

انگلیس و یهودیان به دولت های محور بپیوندند. به همین سبب اعراب از جتربه نظامی محروم 

شدند و در برابر، صهیونیست ها با شرکت در جنگ موفق به کسب جتربه و آموزش های نظامی 

جدید شدند و یکی از عوامل شکست مبارزان عرب در جنگ با صهیونیست ها همین بود. تنها 

در اواخر جنگ، عده قلیلی از اعراب فلسطینی به ارتش انگلیس پیوستند و در برخی عملیات 

جنگی شرکت منودند )بروکلمان، ص 502 نشاشیبی، ص 110(. گردان های رزمی یهودی ارتش انگلیس 

در جنگ اول، و سپس گردان های یهودی همان ارتش در جنگ دوم، بنیاد گروه های تروریستی 
یهودیان شدندو همانان نیز هسته اصلی ارتش اسرائیل را تشکیل دادند و همینان بودند که با 
برخورداری از حمایت های تسلیحاتی گسترده آمریکا درسال ۱948 بر ارتش های سه کشور 
عرب و هزاران جنگجوی فلسطینی پیروز شدند. به گزارش یک مؤسسه آمریکائی، تعداد 
نظامیان کارکشته و مجرب یهودی در جنگ با اعراب در سال های ۱947 – ۱948 بالغ بر 
60هزار نفر بوده است )شقیری، ص 36( که با هر محاسبه ای، خود در آن سال ها یک ارتش قابل 

گردان های رزمی یهودی ارتش انگلیس در جنگ اول، و سپس گردان های یهودی همان 
ارتش در جنگ دوم، بنیاد گروه های تروریستی یهودیان شدند و همانان نیز هسته اصلی 

ارتش اسرائیل را تشکیل دادند.
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توجه محسوب می شد.
در این دوران عنصر دیگری به پیچیدگی های فلسطین اضافه شد، که نقشی بی مانند و 

بی نظیر در تشدید بحران خاورمیانه، و به ویژه سرگذشت تلخ و جانسوز مردم فلسطین ایفاء 

کرده است. این عنصر ویرانگر و مخرب، دولت آمریکا بود. این دولت در فردای صدور اعالمیه 

بالفور، حمایت خودرا از آن اعالم داشت )لوتسکی، ص 584( و در جریان کنفرانس صلح ورسای، 

کراین را به  کینگ و  ویلسون رئیس جمهوری آمریکا، کمیسیونی مرکب از دو نفر به نام های 

سوریه و فلسطین گسیل کرد و آنان پس از 6هفته اقامت در منطقه به سلطنت ملک فیصل 

بن حسین در سوریه و رژیم حتت احلمایگی در فلسطین رأی دادند، اما واگذاری فلسطین به 

یهودیان را توصیه نکردند و حتی اعالم داشتند که ایجاد دولت یهود در فلسطین جز با کاربرد 

قدرت نظامی میسر نیست )بروکلمان، ص 465 – 466، شقیری، ص 149(.

در سال 1920 گروهی از سرمایه داران آمریکائی شرکتی به نام شرکت اقتصادی فلسطین 

تأسیس کردند تا در فلسطین با انگلیس رقابت کنند )فوبلیکف، ج 1، ص 149(. در سال 1942 

گروهی مرکب از 68 سناتور  آمریکائی که روابط مؤثری با شرکت های نفتی داشتند، با ارسال 

فلسطین  به  یهودیان  مهاجرت  برنامه  از  دولت  بیشتر  حمایت  خواهان  روزولت،  به  نامه ای 

شدند و در سال 1944 نیز بر خواسته پیشین خود تأکید کردند. در ماه مه سال 1942 کنفرانس 

سازمان جهانی صهیونیستی در نیویورک تشکیل شد و در 11مه قطعنامه معروفی را به نام 

بیلت مور صادر کرد و اعالم داشت که ملت یهود حق دارد عالوه بر لغو کتاب سفید، ایجاد 
از  بازگشت  از  اما روزولت پس  )بروکلمان، ص 503(،  را در فلسطین بخواهد  اسرائیلی  جامعه 

یک سفر خاورمیانه ای به وزارت خارجه آمریکا اعالم داشت که ایجاد دولت یهودی و سپس 

حفاظت از آن جز با اتکا به اسلحه ناممکن است )شقیری، ص 149(. پس از درگذشت روزولت، 

جانشین او  هری ترومن در تعقیب آرزوهای شرکت های نفتی آمریکائی، به حمایت آشکار از 

و پس از مصوبه کنگره آمریکا درباره لزوم الغای محدودیت مهاجرت  صهیونیسم برخاست 
یهودیان به فلسطین، در اوت 1945 ازدولت انگلیس خواستار لغو آن محدودیت ها شد اما 

دولت انگلیس پاسخی به این خواسته نداد، و تروریست های صهیونیست در واکنش به رفتار 

انگلیس، بر اقدامات خرابکارانه و تروریستی افزودند. به دنبال عملیات تروریستی گسترده 

سازمان های هاگانا، ایرگون و اشترن در اکتبر 1945 و خرابکاری های آنان در شبکه های حمل 

و نقل و راه آهن، ارتش انگلیس در مصر و لیبی به تنبیه یهودیان پرداخت و ده ها نفر از آنان را 

در مصر، و نزدیک به یک صد نفرشان را در طرابلس غرب به قتل رسانید. دولت انگلیس پس 
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ــ انگلیسی شد و این کمیسیون  از این حوادث خواستار تشکیل کمیسیون مشترک آمریکائی 

مردم  تاریخی  حقوق  به  اعتنائی  کمترین  بدون  و  کرد  آغاز  خودرا  کار  سال  همان  نوامبر  در 

فلسطین، بر ادامه نظام حتت احلمایگی تأکید ورزید )فوبلیکف، ج 1، ص 164 – 165، بروکلمان، ص 

503 – 504(. حمایت های آشکار آمریکا از مطالبات صهیونیست ها و اصرار آن دولت بر اجرای 

خواسته های یهودیان، بر جسارت صهیونیست ها افزود، و موجب تشدید عملیات تروریستی 

آنان شد و این عملیات را در خارج از فلسطین نیز تکرار کردند وساختمان سفارت انگلیس در 

شهر رم را منفجر کردند. با این همه دولت آمریکا همچنان خواستار لغو محدودیت مهاجرت 

یهودیان بود و دولت انگلیس که دیگر وابسته به سیاست های آمریکا شده بود، مهار مهاجرت 

یهودیان را رها کرد و در تابستان 1947 بیش از یک صدهزار نفر از یهودیان اروپا و دیگر نقاط 

دنیا به درون فلسطین ریختند. این موج جدید مهاجرت، به خشم و نگرانی های فلسطینیان 

دامن زد و موجب حوادث تلخی شد. آمریکا و انگلیس با استفاده از بن بستی که در روابط 

میان مسلمانان و یهودیان پیش آمده بود، دعوا را به سازمان ملل بردند و با فشارهای زننده 

دولت آمریکا بر اعضای سازمان ملل متحد، آراء کافی برای تقسیم فلسطین را به دست آوردند 

)فوبلیکف، ج 1، ص 165 – 166، بروکلمان، ص 503 – 504(. 

فشار های آمریکا بر دولت های عضو سازمان ملل چنان زننده بود که الورنس امسیت، 

و  دولت  فشار های  که:  داشت  اظهار  کنگره  به  خطاب  دسامبر   18 در  آمریکا،  کنگره  عضو 

شهروندان ما به مقامات رمسی دولت های هائیتی، لیبریا و فیلیپین، که در رای گیری اول 
مخالف تقسیم فلسطین بودند، آنان را واداشت تا در رای گیری دوم به تقسیم رای دهند. این 
آمریکا،  سامنر ولز،معاون وزیر خارجه وقت  همچنین  دارد.  مواخذه  و  سرزنش  جای  اعمال 
یا  مستقیم  فشارهای  باید  آمریکائی  عمال  سفید،  کاخ  مستقیم  فرمان  به  که  منود  اعالم 

غیرمستقیم به کار برند تا اکثریت الزم در رأی گیری نهائی تضمین شود و جیمز فورستالز، 

مجبور  و  فشار  اعمال  برای  رفته  به کار  روش های  که  داشت  آمریکا، اعالم  وقت  دفاع  وزیر 
کردن دیگر کشور های عضو سازمان ملل نزدیک به افتضاح بود )گارودی، ص 50 – 51، شقیری، ص 
196 و 113(. بدین ترتیب آشکار می شود که دولت اسرائیل را نه سازمان ملل متحد بلکه دولت 

آمریکا تشکیل داد. 

بدین ترتیب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 به تقسیم فلسطین و 

تشکیل دو دولت دموکراتیک یهودی و فلسطینی رأی داد. تقسیمی که با کمال تأسف دولت 

شوروی نیز با آن موافقت داشت. 
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مسلمانان  به  آن  و 44درصد  یهود  دولت  به  فلسطین  از 56درصد  بیش  تقسیم  این  در 

از خاک فلسطین را شامل  فلسطینی داده شد، در حالی که امالک یهودیان فقط 16درصد 

و   79 ص  )شقیری،  بود  فلسطین  جمعیت  کل  از  سوم  یک  فقط  نیز  یهودی  جمعیت  و  می شد 

سرکردگان   ،۱948 مه   ۱4 روز  در  فلسطین  از  انگلیس  خروج  به دنبال   .)50 ص  گارودی،   ،80

صهیونیسم در صبح روز ۱5مه، تاسیس دولت اسرائیل را اعالم کردند و یک دقیقه بعد دولت 
آمریکا آن را به رمسیت شناخت )شقیری، ص 113(. مدافعان تقسیم فلسطین و اسکان یهودیان 
در این سرزمین، بیش از همه بر این تأکید داشتند که برای جبران مظاملی که نازیسم بر یهودیان 

روا داشته، و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، ناگزیر باید یهودیان را در جای دخلواه شان 

اسکان داد. اما ببینیم این مدافعان مظلومیت یهودیان، خود برای مقابله با نازیسم و حمایت 

از یهودیانی که از برابر نازی ها گریخته بودند، چه اقداماتی داشتند و چگونه از آنان استقبال 

کردند. از میان 2/5میلیون یهودی اروپائی که در فاصله میان سال های 1935 تا 1943 مجبور 

به ترک خانه و کاشانه خود شدند، حدود 200هزار نفر به فلسطین مهاجرت کردند، و 182هزار نفر 

توانستند به آمریکا مهاجرت کنند و انگلستان نیز پذیرای 67هزار نفر شد و باقی مانده، یعنی 

نزدیک به دو میلیون نفر در شوروی پناه گرفتند )گارودی، ص 126(. تقسیم فلسطین و تأسیس 

دولت اسرائیل واکنش خشمگنانه اعراب را موجب شد. رزمندگان عرب از همان روز های اول 

تقسیم فلسطین، جنگ و ستیز با  هاگانا و سایر گروه های تروریستی یهودیان را آغاز کردند و 

ارتش قدیم ساخته اما نوظهور اسرائیل و گروه های تروریستی یهودی در مقابله با رزمندگان 

فلسطینی از هیچ عملی فرو گزار نکردند. برخی از این عملیات ضد انسانی ارتش اسرائیل و 

گروه های تروریستی مشهورتر از آن است که گفته شود. کشتار در روستای دیریاسین نزدیک 

بیت املقدس در 10 آوریل 1948. کشتار در روستای ناصرالدین نزدیک طبریه در 14آوریل 

1948. قتل راهبان مسیحی در صومعه ها و دیرهای اطراف طبریه در ششم مه 1948. کشتار 

مردم روستای زیتون نزدیک شهر صفد در ششم مه 1948.کشتار مردم روستای بیت دراس در 

منطقه غزه در روز 13 مه 1948.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۱۹۴7 به تقسیم فلسطین و تشکیل دو 
دولت دموکراتیک یهودی و فلسطینی رأی داد. در این تقسیم بیش از ۵۶درصد فلسطین 
به دولت یهود و ۴۴درصد آن به مسلمانان فلسطینی داده شد، در حالی که امالک یهودیان 
فقط ۱۶درصد از خاک فلسطین و جمعیت یهودی یک سوم از کل جمعیت فلسطین بود
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یهودیان،  که  بود  آن  برای  جنایات  این  متام 

و  غیرقانونی  تقسیم  از  را  خود  خونین  حصه 

ضدانسانی فلسطین، هرچه بیشتر و هرچه زودتر 

و  کنند  ختلیه  آن  بومی  ساکنان  یک میلیون  از 

خود به جای آنان بنشینند. عملیاتی از این دست 

رسیده  یهودیان  به  که  مناطقی  همه  در  تقریب  به 

بود، تکرار شد، و دامنه و اعماق آنها چنان وسیع 

و گسترده بود که صد هاهزار نفر از مردم مظلوم و 

با  و  خالی  دستان  با  و  فرصت  کم ترین  با  بی پناه 

بخش  و  خارجی  ممالک  به  متام تر  هرچه  سرعت 

عربی و اسالمی فلسطین گریختند، و همه ثروت 

و دارائی هایشان که در طول قرون متمادی و به دست نیاکان شان فراهم آمده بود، به مهاجران 

قشری  خرافه پرست  مشتی  تا  دادند  دست  از  خودرا  زندگی  همه  فلسطینیان  رسید.  یهودی 

از نقاط  به کمک سرمایه داران غارتگر یهودی و غیر یهودی آمریکا و مبلغان صهیونیست 

مختلف دنیا به اسرائیل بیایند و در خانه ها و امالک و مغازه های متعلق به آوارگانی بنشینند 

که هیچ آسیبی به یهودیان نرسانیده بودند. خرافه پرستان قشری، در جنگی پیروز شدند که 

هماوردان شان را هیچگاه ندیده بودند. نوآمدگان به خوبی از ماهیت کاری که می کردند آگاهی 

داشتند زیرا که خود در اروپا و روسیه تزاری بارها مزه تلخ چنین مظاملی را چشیده بودند، اما 

پسندیدند که مشتی جنایتکار با حمایت امپریالیسم بین املللی به نیابت از طرف آنان، صدها 

هزار انسان بی پناه را آواره کنند تا خود مالک دسترجن ها و دست ساخته های آنان شوند. زهی 

شرم و حیا.

تاریخ فلسطین پس از این رویدادهای رسوا، سرشار از رجن و مرارت آوارگان و مبارزات 

به شدت نابرابر میان فدائیان جان باز فلسطینی با ارتش تا دندان مسلح اسرائیل است. در 

این روند پر مخافت، آنچه که در کنار مبارزات جانانه و فداکارانه فدائیان فلسطینی، بیشتر 

از پیش خود را نشان می دهد، خیانت بسیاری از دولت های عربی به جنبش و مردم فلسطین و 

تشکیل گروه های وابسته به خود در برابر سازمان آزادی بخش فلسطین و پیروی سرمایه داران 

فلسطینی از این دولت ها بوده است. به این فهرست ننگ آور بنگریم:

عملیات خیانتکارانه دولت و ارتش اردن به فرماندهی ژنرال سرجان باگوت گلوب پاشا 
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افسر انگلیسی درحنوه ورود به جنگ اول به سال ۱948 و خودداری از ورود به بیت املقدس؛ 
احلاق باقی مانده فلسطین در ساحل غربی رودخانه به قلمرو دولت اردن توسط سعید املفتی 
در  فلسطین  آزادی بخش  سازمان  سرکوبی  ۱950؛  سال  در  دولت  چرکسی تبار  خنست وزیر 
سپتامبر سیاه ۱970؛ ترور ده ها رهبر فلسطینی توسط اسرائیل و مزدوران آن دولت؛ صلح 
یک جانبه انور سادات با اسرائیل و اخراج همه سازمان های فلسطینی از مصر؛ عملیات ارتش 
سوریه در لبنان علیه سازمان آزادیبخش فلسطین و فراهم منودن شرایط برای محاصره و تصرف 
اردوگاه جسرالپاشا و محله نبعه بیروت و اردوگاه تل زعتر و کشتار چند هزار آواره فلسطینی 
به دست افراد پِیر ُجمیِّل و کامیل شمعون در ماه های ژوئن و اوت سال ۱976؛ خونریزی های 
باورنکردنی اسرائیل و متحدانش از آوارگان فلسطینی در جنگ داخلی لبنان از سال ۱978 تا 
کشتارهای صبرا و شتیال به دست فاالنژهای حزب کتائب و حزب ملی لبنان به سال ۱98۲، 
که حتت نظارت ارتش اسرائیل صورت گرفت؛ کشانیدن رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین 
به مصاحله های ناگزیر و حقارت بار، جلوگیری اسرائیل و آمریکا از تشکیل دولت و کشور 
اسرائیل؛  دولت  مطیع  و  غیرملی  اداری  ساختار  ایجاد  بر  آنان  تاکید  و  فلسطین  مستقل 
شهرک  صدها  احداث  و  فلسطینیان  اراضی  باقیمانده  در  اسرائیل  بیشتر  هرچه  تصرفات 
یهودی نشین در امالک فلسطینیان، جتزیه قدرت ملی فلسطین به دو گروه متخاصم در نوار 
غزه - به ریاست حماس که در ماجرای خونبار سوریه متحد و همدست دولت های ارجتاعی 
عرب و به ویژه عربستان سعودی و قطر شد و فتح در ساحل غربی رود اردن به ریاست ساف 
که دیگر مناینده متام فلسطینیان نیست و صدها حادثه تلخ و ناگوار دیگر. )برای آگاهی بیشتر از 
این روند،نک: نشاشیبی، در خاورمیانه چه گذشت. ابوایاد، فلسطینی آواره. چامسکی، مثلث سرنوشت(. متام 

خیانت ها و جنایاتی را که دولت های عربی علیه فلسطین و خلق فلسطین مرتکب شدند، تنها 

یک اساس داشت: وحشت همه دولت های عرب از پیروزی جنبش فلسطین و نیروهای مترقی 

و جناح چپ جنبش مقاومت در لبنان و پافشاری آنان بر نابودی این جریان و تأمین مالی دولت 

و ارتش سوریه برای این کار.

ارتجاعی جهان اسالم به خلق فلسطین، محدود به دولت های   خیانت برخی دولت های 
عربی نبود و دولت هائی نظیر ایران، شهره به گوش به فرمانی به امپریالیسم، در مسابقه ای 
البته به کمک مشوق های مالی،  در اظهار بندگی به آمریکا و ارادت به دولت اسرائیل، و 
بدون کسب موافقت مجلس در ۲۳ اسفند ۱۳۲۸، دولت اسرائیل را به رسمیت شناختند.
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 خیانت برخی دولت های ارجتاعی جهان اسالم به خلق فلسطین، محدود به دولت های 

عربی نبود و دولت هائی نظیر ایران نیز که اطاعت شان از امپریالیسم شهرت جهانی داشت، 

در مسابقه ای که برای اعالم اطاعت از آمریکا و اعالم ارادت به دولت اسرائیل به راه افتاده 

بود، با اشتیاق و - البته به کمک برخی محرکه های مالی - وارد شدند و موجودیت دولت 

اسرائیل را پذیرفتند. دولت ساعد مراغه ای در 23 اسفند سال 1328 بدون مراجعه به مجلس 

و کسب موافقت از آن، دولت اسرائیل را به رمسیت شناخت اما این شناسائی هزینه هائی برای 

و  یهودیت  تاریخ  دائره املعارف  کتاب  ادعای  به  داشت.  بر  در  اسرائیل  و  آمریکا  دولت های 

صهیونیسم )ص 266( که از قرار مستند به اسناد بایگانی اسرائیل است، ساعد در برابر این 

شناسائی مبلغ 400 هزار دالر رشوه دریافت کرده بود و این عمل، مخالفت بسیاری از منایندگان 

کنست اسرائیل را به دنبال داشت. بهر حال، 2 سال بعد و در کابینه مرحوم دکتر مصدق، این 

شناسائی لغو شد اما یکسال پس از کودتای 28 مرداد مذاکراتی میان دبیران سفارختانه های 

روابط  نوعی  استقرار  به  که سراجنام در سال 1337  آغاز شد  در واشنگنت  اسرائیل  و  ایران 

سیاسی بین ایران و اسرائیل منتهی گردید و ابراهیم تیموری از طرف ایران به تل اویو رفت و 

سرهنگ نیمرودی نیز به عنوان مناینده نظامی اسرائیل به تهران آمد و سراجنام در سال 1346 

روابط سیاسی رمسی ایران و اسرائیل برقرار شد )همان، ص 267( .

روند خیانت های دولت های جهان عرب و متحدانشان در جهان اسالم، چنان کاهنده و 

قوی و مؤثر بوده که حتی حمایت های اردوگاه سوسیالیسم- به ویژه احتاد شوروی- جنبش 

غیرمتعهدها و آزادی خواهان و بشردوستان جهان نتوانسته از آنچه که مقتضی چنین روندی 

فلسطین  جنبش  و  کند  جلوگیری  است،  بوده 

سراجنام به جائی رسید که امروز گرفتار آن است: 

بی پناهی،  دست بستگی،  بیچارگی،  درماندگی، 

آوارگی، افسردگی، و چند دستگی. 

میثاق های  از  هیچیک  به  امروزه  اسرائیل 

حامی  بزرگ ترین  زیرا  ندارد،  اعتنا  بین املللی 

انسانیت  به  خود  آمریکا،  امپریالیسم  یعنی  او، 

ملل  سازمان  مخلوق  اسرائیل  بی اعتناست. 

نیست، بلکه مولود تسلط طلبی و جنگ افروزی 
امپریالیسم  زورگوئی ست.  و  عداوت  و 
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همه  هر چند  و  حفظ وجودش می کوشد،  در  و  اسرائیل دفاع می کند  از  قیمتی  هر  به  هرچند 

همه،  این  با   )18  –  17 ص  فلسطین،  آزادی  برای  خلق  )جبهه  می داند  موجه  را  توسعه طلبی هایش 

اسرائیل، طفیلی امپریالیسم است.

اسرائیل را دولت آمریکا ساخته و همان است که از او مراقبت می کند. اسرائیل را آمریکا 

پرورده و می پروراند تا توسعه و پیشرفت منطقه خاورمیانه متوقف شود. اسرائیل را آمریکا 

جتهیز می کند تا سرنیزه او در یکی از مهم ترین مناطق جهان باشد. اسرائیل را آمریکا تغذیه 

می کند تا چونان مزدوری جنگی و طفیلی از خاندان سرمایه داری در برابر قهرمانان خانواده های 

عدالت و آزادی حراست کند. اسرائیل را آمریکا به سالح هسته ای مجهز کرده تا برای نابودی 

بشر همدست قابل اعتمادی داشته باشد. اسرائیل را آمریکا نگهداشته است تا خرافه پرستی 

قشریون یهودی زوال نیابد و همین ها موجب نفرت از آمریکا در متام خاورمیانه شده است.

بیشترین نفرت از آمریکا در میان میلیون ها فلسطینی آواره موج می زند، چرا که هربار 

موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه و کاشانه  شان به میان می آید، این وکیل مدافع 

شیطان با متام قوا مانع از پیشبرد مطالبات حقه آنان می شود. تا جائی که به قول احمدشقیری: 

آمریکا وقتی پای حقوق آوارگان به میان می آید، به یکی از سرسخت ترین دشمنان انسانیت 
و بشریت تبدیل می شود )ص 188(... کارنامه آمریکا در مورد فلسطین بسیار ظاملانه است... 
اصلی  کانون  است...آمریکا  فلسطین  عظیم  فاجعه  خالق  آمریکا  که  است  روشن  نکته  این 

صهیونیسم و سرچشمه سیل اعانات به سوی اسرائیل است... و یک ملت عربی در اثر الطاف 

آمریکا نسبت به یک قدرت مافیائی و گانگستری، وطن خود را از دست داده است )همان، 

ص 190 – 197(. به همین دلیل می توان از ابوایاد پذیرفت که: اسرائیل تا هنگامی که از حمایت 

بی دریغ آمریکا برخوردارست و متام حوائج آن را از نان گرفته تا توپ جنگی تامین می کند، 
هرگز در پی عقد یک قرارداد صلح عادالنه خنواهد رفت.

اسرائیل امروز، دنباله رو عقاید ناهوم سوکولوف است که می گفت: استعمارگری انگلیس 

در همه جهان از شرق تا غرب منبع و مرجع الیزال متدن و انتشار عدالت و درایت در جهان است 

و کسب حتت احلمایگی انگلیس است که می تواند مانع از جتاوزات خارجیان و تأثیرات مخرب 

ناآگاهی سیاسی و ضعف هائی ناشی از قرن ها بردگی نکبت بار شود )ج 1، ص 437(. توهماتی را که 

سوکولوف از مهضوم دیگران نشخوار می کرد، امروزه فرزندان معنوی اش در اسرائیل و هرجای 

دیگری آن را به آمریکا منوط کرده اند و چنان در این عرصه پیش تاخته اند که جز در البالی جهاز   

هاضمه این سرکرده امپریالیسم جائی برای زیسنت خودباقی نگذاشته اند. امروزه هیچ انسان 
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شرافتمندی در جهان برخالف آنچه که عهد عتیق فرمان می دهد )سفر اعداد، 31 / 7 – 20، تثنیه، 

31/2- 36 و 3 / 4-7 و 20 / 16-17، یوشع، 6 / 20 – 25 و 8 / 18 – 29 و 10 / 1-43 و 1/11-23، داوران، 1/ 

1-36( برای حل و فصل اختالفات مذ هبی و قومی و ملی و طبقاتی، از امحاء نفوس منی گوید، 

مگر آنانی که ثروت شان به فقر دیگران موکول است و اینان نیز کوچک ابداالنی دارند که می توانند 

انسان و انسانیت را در زیر پای قشریت و خرافه پرستی پیشاتاریخی و اوهامی که برگزیدگی خلقت 

را تنها ویژه گروهی اندک از مخلوقات یهوه می دانند، قربانی کنند. اینان می توانند همه چیز را به 

کاالهائی برای فریفنت و آلودن مبدل بسازند و همینانند که می توانند به راحتی قدسی ترین ارکان 

حیات معنوی انسان را به ابزاری برای منافع غیرانسانی و ضد اجتماعی خود تبدیل کنند و چه 

خوب گفته است عاموس نبی در عهد عتیق )5 / 25 – 26(:  ای خاندان بنی اسرائیل آیا در مدت 

چهل سالی که در بيابان بوديد، برای من هدیه می آوردید؟ نی بلکه خیمه ملکوم خود و متثال 
اصنام خویش و کوکب خدایان خود را که به جهت خویشنت ساخته بودید، بر پا داشتید.
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گزارش شاهدان عینی

چند گزارش از شاهدان عینی

دشوارترین روزهای زندگی یک پزشک در غزه

یادداشت تکان دهنده یک روان پزشک در نوار غزه

آکسفام: ۴۰۰هزار ساکن غزه بدون آب سالم

گزارش نیویورک تایمز از بیت املقدس

گزارش سی ان ان از شیخ جراح

گزارشی از صبرا و شتیال

حمل زخمی ها بعد از حمله هوایی مرگبار اسرائیل به یک کافه در ساحل شهر غزه،
۲7 اردیبهشت ۱۴۰۰
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به عنوان یک پزشک در غزه:

این دشوارترین روزهای زندگی من بوده است

دکتر جمیل سلیمان

پاپیوالر رزیستنس، ۲۰ ماه مه ۲۰۲۱ )۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(

ما شاهد از بین رفنت خانواده هایی با متام اعضای خود هستیم

در 14 سال گذشته من بیمارستانی را در شهر »بیت حانون« در شمال غزه اداره می کنم. 

اولین روز این جنگ سخت ترین روز برای من به عنوان یک پزشک بود.دارم از مبباران غزه 

توسط اسرائیل حرف می زمن. هفته پیش، کمی بعد از هفت عصر بود. که اولین قربانیان شامل 

دو کودک، یکی سه ساله، و دیگری هفت ساله را با آمبوالنس آوردند. آنها برادر بودند. به 

محض دیدن شان، روشن بود که هر دو مرده اند. بدن آنها تکه پاره و سوخته بود.

پدرشان را هم آوردند. او به سختی مجروح شده بود ولی هنوز هوشیار بود. پدر غمگین و 

نگران، از من پرسید، »از آنها چه خبر؟ از بچه هایم چه خبر؟« آمبوالنس دیگری رسید با دختر 

کوچک ده ساله ای در آن. او هم مرده بود. این خواهر بزرگ تر آن دو پسر بود. همگی اعضای 

خانواده ال مساری.

تعداد بیشتری از اعضای خانواده را آوردند. سه برادر از همان خانواده به شکل مرگباری 

مجروح شده بودند. آنها را به اتاق مراقبت های ویژه فرستادم. مادر آنها در اتاق انتظار بود. به 

سختی قادر به ایستادن روی پاهای خود بود، با تعداد دیگری از دخترانش، که آسیبی ندیده 

بودند. آمبوالنس دیگری از راه رسید. این پسرعموی آنها بود که قرار بود روز دوم عید عروسی 

کند، و لباس عروسی خود را خریده و سالنی اجاره کرده بود. بسیار جوان بود. همسرش را به 

بیمارستان دیگری بردند، اما او هم در عرض چند دقیقه مرد.

مادر یک ساعت بعد از آنکه فرزندانش به بیمارستان رسیدند، آنها را دفن کرد. و هم زمان 

که ما اجساد را خارج می کردیم، زخمی های بیشتر از راه می رسیدند. مردم ضجه می زدند. 
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شرایط وحشتناکی بود، انگار که پایان این روز بسته به ماست. وقتی انسان چیزهایی شبیه 

این را می بیند، قلبش می خواهد از جا کنده شود.

من  بود.  منطقی  هر  از  خارج  غزه  در  شرایط  داشتیم.  کار  مشغول  پزشک  چهار  سه  ما 

همیشه می گویم، حتی اگر بهترین پزشکان دنیا را اینجا بیاورند، طاقت خنواهند آورد. تنها 

پزشکان غزه یاد گرفته اند در چنین شرایطی کار کنند.

را ندارد. نظام مراقبت های  با چنین حمالتی  توان اقتصادی کنار آمدن  بیمارستان ما 

است.  پاشیده  فرو  محاصره  نتیجه  در  کشور  بقیه  با  ارتباط  قطع  دلیل  به  ما  بهداشتی 

بیمارستان کوچکی مانند این – که باید از 9 کشته و 60 مجروح که هفت تای آنها در وضعیت 

وخیم بودند - مراقبت کند، فاقد جتهیزات پزشکی یا داروی الزم برای برای رسیدگی به آنها 

است. ما متام مدت مجبوریم فی البداهه و با هرچه در دست داریم، کاری اجنام دهیم و درست 

در اوج فشارها، ناگهان مببی دیگر، و گلوله بارانی دیگر. یک کشته و ده ها زخمی دیگر. این 

اصاًل قابل فهم نیست.

مصبیت گویی متامی ندارد. ده ها زن و کودک زخمی هستند. در طول این جنگ، تعداد 

زیادی از غیرنظامیان – نه رزمندگان مسلح مقاومت یا افراد نظامی – به بیمارستان ما آمدند. 

ما خانواده های را دیدیم که مانند خانواده ال مساری که به کل از روی زمین محو شدند. من 

را  آن  نتیجه  من  بیمارستان،  این  در  اینجا،  اما   ، چیست؟  دنبال  اسرائیل  ارتش  منی دامن، 



ص 39، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

گزارش شاهدان عینی

می بینم: غیرنظامیانی که در داخل خانه های خود دارند می میرند.

حتی، همین االن که دارم این را می نویسم، در بیرون مبباران ادامه دارد. هر حلظه، ده ها 

زخمی می توانند وارد بیمارستان شوند. صدای من از خستگی و رسیدگی به مجروحین زمخت 

و خشن شده است. به دلیل رمضان روزه داشتم. وقتی، در شروع جنگ، به ساعتم نگاه کردم، 

دیدم از وقت افطار ساعتی پیش گذشته، و باالخره اجازه دارم آب بخورم. یک ساعت داشتم 

از اینجا به آجنا می دویدم بی آنکه متوجه شده باشم که روز متام شده است.

من تنها بین مبباران ها می خوامب. آنها موج مانند می آیند. گاه تنها نیم ساعت می خوامب. 

دیروز متام روز، بعد متام شب تا صبح مبباران ادامه داشت. هنگام طلوع خورشید در بیمارستان 

مناز خواندم و ساعت پنج و نیم به خانه رفتم. دو ساعت بعد دوباره به بیمارستان برگشتم.

االن دارم با بچه هایم غذا می خورم. قبل از اینکه لباسم را عوض کنم، دوشی بگیرم و 

دوباره به بیمارستان برگردم، یک ساعتی باهم هستیم. به شدت حتت فشار روحی هستم. 

این شرایط بر خانواده و فرزندان من هم اثر کرده است؛ بندرت با آنها وقت می گذرامن. اما خدا 

را شکر، ....

پیام اصلی من که دوست دارم به گوش جهانیان برسامن، توقف مبباران و صدمه زدن به 

غیرنظامیان است. همچنین، باید دولت اسرائیل را وادار کرد تا به محاصره غزه پایان دهد، 

یعنی مهم ترین دلیل این وقایع. راه عبور را بسته اند. راه رفنت به مصر بسته اند. با هر تعبیری 

در جهان، اینجا یک زندان است. بیش از دو میلیون نفر در یک منطقه محاصره شده زندگی 

می کنند. ما منی توانیم برای کار بیرون برویم. ما نه بندری داریم و نه فرودگاهی، علنًا همه چیز 

ما را گرفته اند. ما انسانیم و حق داریم زندگی کنیم.

As a Doctor In Gaza, These Have Been The Most Difficult Days Of My Life. Jamil Sulei-
man. PopularResistance. May 20, 2021.

پیام اصلی من که دوست دارم به گوش جهانیان برسامن، توقف مبباران و صدمه زدن 

به غیرنظامیان است. باید دولت اسرائیل را وادار کرد تا به محاصره غزه پایان دهد، 

یعنی مهم ترین دلیل این وقایع.
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این یادداشت را در حالی می نویسم که به پسر وحشت زده  شش ساله ام که دست هایش را 

به شدت روی گوش هایش فشار می دهد تا صدای مبباران های اسرائیل را نشنود؛ به دو دختر 

ده و سیزده ساله و همسرم نگاه می کنم. صورت آنها تصویر مادی از ترس و وحشتی است که 

منی دانند کجا می توان در امان بود. دو پسر بزرگ تر 15 و 16 ساله ام هم، بهت زده و در سکوت، 

خاطرات سه حمله پیشین و اعضای از دست رفتۀ خانواده در آن حمالت را در ذهن خود مرور 

می کنند. این ها احساساتی است که  متام خانواده ها در نوار غزه با آنها روزگار می گذرانند.

ما فلسطینی ها دهه هاست که در شرایط حتقیر، بی عدالتی و بدرفتاری زندگی می کنیم. در 

1948، از سرزمین خود بیرون رانده شدیم؛ بیش از 600 روستای ما کاماًل ویران شد؛ صدها هزار 

نفر از ما کشته یا بی خامنان و آواره شدند. نزدیک به 800هزار نفر مجبور به زندگی در مهاجرت 

در نقاط مختلف جهان شدند.

همه این ها در برابر چشمان همان جامعه جهانی اتفاق می افتد که به ما قوِل کشور مستقلی 

این تصمیم در سال های 1990 توسط  را داده بود.  از یک پنجم سرزمین اصلی مان  در بیش 

دیگر متام کنید!
دکتر یاسر ابوجمیع )مدیرکل »برنامه سالمت روان جامعه غزه«(

کانترپانچ، ۱7 مه ۲۰۲۱ )۲7اردیبهشت ۱۴۰۰(

برگردان: مریم سینایی



ص 41، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

گزارش شاهدان عینی

فلسطینیان تنها با باور به راه حل دو کشور پذیرفته شد. وقتی بعد از 26سال به وضعیت در 

سرزمین موعود فلسطین نگاه می کنیم، می بینیم، کرانه باختری توسط صدهاهزار مهاجر که 

روی خرابه های خانه های فلسطینی ها شهرک ساخته اند، تقسیم و اشغال شده است و زندگی 

فلسطینی ها را به جهنم تبدیل کرده اند.

نوار غزه با بیش از 14سال محاصره را می بینیم و خود را که در محرومیت از امکانات 

بسیاری  کوچک  منطقه  این  در  بزرگ  حمله  سه  در  اینکه،  نیز  و  شده ایم.  رها  زندگی  اولیه 

کشته شده اند، زندگی بسیاری دیگر نابود شده است، و هزاران نفر از مردم ما ضربه روحی 

و روانی سنگینی حتمل کرده اند. و ما بیت املقدس شرقی را با اماکن مقدس برای مسلمانان 

و مسیحیان می بینیم که همواره مورد تهدیدهای دایم از طرف مهاجرین یهودی برای تصرف 

خانه ها و محالت فلسطینی ها است. یک هفته پیش، مهاجرین یهودی در حالی که با زور در پی 

غصب خانه های بیشتری از خانواده های فلسطینی بودند، حمله به شیخ جراح را آغاز کردند. 

همه کس شاهد بود، اما کسی مداخله نکرد!

اسرائیل در یکی از شب های رمضان تصمیم گرفت تا ده ها هزار زائری را که تنها برای 

عبادت در االقصی بودند از آجنا بیرون کند. آنها اکثرًا فلسطینیانی بودند که از سال 1948 در 

هماجنا زندگی می کردند، و حاال اسرائیل....

همه استفاده خونبار از زور را توسط اسرائیل دیدند، اما کسی مداخله نکرد!

صحنه های خشونت در شیخ جراح و االقصی آتشی در قلب فلسطینیان، نه تنها در خاک 

تاریخی فلسطین، بلکه در هر نقطه ای از جهان شعله ور ساختند. وقتی ما در عکا، یافا، ناصره 

و کرانه باختری در تظاهرات بودیم، موشک هایی از غزه برای پایان دادن به قساوت و خونریزی 

در بیت املقدس شلیک شدند.

روزهای  در  پیشین  حمالت  از  خشونت بارتر  مراتب  به  حمله ای  اسرائیل،  ارتش  پاسخ 

وحشتناک گذشته به غزه بود. در این حمالت 80 نفر، از جمله 17 کودک و 7 زن کشته شدند. 

قرار  هدف  را  خیابان ها  حتی  و  پلیس  و  دولتی  ساختمان های  و  آپارمتان ها  برج ها،  مبب ها 

می دهند. همه این ها را می بینند، اما کسی مداخله منی کند!

تا چه زمانی جهان بی تفاوت کنار خواهد نشست در حالی که ما اینجا در غزه این گونه در درد 

و مصیبت به سر می بریم؟ در حالی که اسرائیل همچنان برای کشتن و ارعاب ما سالح های 

بیشتری دریافت می کند، مردم غزه به چیزی بیش از صدور بیانیه و قطعنامه نیازمندند.
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تا چه زمانی جهان بی تفاوت کنار خواهد نشست در حالی که ما اینجا در غزه این گونه در 

درد و مصیبت به سر می بریم؟ در حالی که اسرائیل همچنان برای کشنت و ارعاب ما سالح های 

بیشتری دریافت می کند، مردم غزه به چیزی بیش از صدور بیانیه و قطعنامه نیازمندند.

من اول یک پدر و بعد یک روان پزشک هستم. رویای من برای فرزندامن زندگی، رشد و 

منو و آموزش آنها در امنیت است. این همان رویایی است که تک تک بیماران من دارند. امروز 

تعداد آنها بیشتر خواهد بود و فردا بازهم بیشتر. حرفه من دادن امید است. من به آنها همانی 

را خواهم گفت که به فرزندان و همسر خودم می گویم: »اینکه بیش از هفت دهه از بی عدالتی در 

حق فلسطینیان می گذرد آن را عادی منی کند. دنیا به شکل فزاینده ای پر از انسان هایی است 

که این را یک امر عادی منی دانند. و این تغییر خواهد کرد.«

بلکه  کنونی،  مرگبار  حمالت  به  تنها  نه  تا  است  الزم  سیاسی  مشخص  اقدام  هم اکنون 
به اشغال و تصرف غیرقانونی غزه توسط اسرائیل فورًا پایان دهد. شرایط فعلی زندگی ما 

»ما  می گویم  بیمارامن  و  فرزندامن  به  من  است.  انسانی  کرامت  و  شأن  خالف  محاصره،  در 

فلسطینی ها مانند همه مردم دنیا حق داریم زندگی کنیم. در صلح و با عزت زندگی کنیم و از 

حقوق انسانی خود بهره مند شویم. آن روز خواهد آمد.«

جامعه بین املللی باید هم اکنون به تعهد خود برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی 

عمل کند. احترام به قوانین بین امللل حکم می کند تا هر کشور متمدنی کشور فلسطین را به 

رمسیت بشناسد.

اکنون بعد از بیش از هفت دهه اشغال و فالکت، ما همچنان مقاومت خواهیم کرد و هرگز 

تسلیم خنواهیم نشد. گرچه هیچ پدری نیست که توان حتمل دیدن فرزندان خود را در چنین 

شرایطی داشته باشد.

https://www.counterpunch.org/2021/05/17/this-must-end/

اکنون بعد از بیش از هفت دهه اشغال و فالکت، ما همچنان مقاومت خواهیم کرد
و هرگز تسلیم نخواهیم نشد.

گرچه هیچ پدری طاقت دیدن فرزندان خود را در چنین شرایطی داشته باشد.

فهرست
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حمالت مرگبار یازده روزه اسرائیل به نوار غزه حدود 400هزار نفر از جمعیت تقریبًا دو 

است،  کرده  محروم  سالم  آب  روزمره  وتأمین  دسترسی  از  را  اشغالی  اراضی  این  میلیونی 

کابوسی انسانی که تقاضا برای کمک های بین املللی جهت پایان دادن به محاصره 14 ساله 

نوار غزه را به دنبال داشته است.

مبباران هوایی و توپخانه ای اسرائیل عالوه بر کشنت 240 فلسطینی، شامل ده ها کودک 

از  غزه  اقتصادی  زیرساخت های  در  را  گسترده تری  ویرانی های  نفر،  هزار  ده ها  کردن  آواره  و 

سیستم فاضالب تا خطوط برق به وجود آورده اند. برق نیروگاه های آب شیرین کن نوار ساحلی 

در محاصره از این خطوط تأمین می شد.

از  زودی  به  غزه  در  نفر  هزار  »صدها  اینترنشنال  آکسفام  از  استیونسون  شین  گفته  به 

دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی محروم خواهند داشت.« در حال حاضر تقریبًا یک پنجم 

آکسفام:

۴۰۰هزار ساکن غزه بدون آب سالم در نتیجه حمالت اسرائیل

حمله به تأسیسات آب، حمله به کودکان است.
جک جانسون

نیشن آو چنج، ۲۶مه ۲۰۲۱ )۵ خرداد ۱۴۰۰( 
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مردم غزه امکان دسترسی به آب سالم را ندارند.

مشاغل  از  بسیاری  اداری،  ساختمان های  ختریب  و  برق  »قطع  می گوید:  استیونسون 

حاال  اما  کرده اند  متوقف  را  مبباران  اسرائیل  مقامات  است.  کشانده  تعطیلی  به  را  کوچک 

حتویل سوخت را محدود کرده اند، چیزی که غزه به دلیل برق به آن وابسته است. آنها بیشتر 

منطقه ماهیگیری غزه را نیز بسته اند که در نتیجه نزدیک به 3600 ماهیگیر درآمد و غذای 

روزانه خود را از دست داده اند.«

استیونسون معتقد است، بعد از حمله اخیر اسرائیل، جامعه جهانی هم برای بازسازی 

سیاسی  اقدامات  به  دست  باید  درگیری  اصلی  »ریشه های  با  مقابله  برای  هم  و  ویرانی ها 

مشخصی بزند تا پایان دادن به اشغال و محاصره دایمی غزه را تضمین مناید، چیزی که به 

شدت توانایی غزه را جهت تأمین مواد الزم برای توسعه زیرساخت های آب سالم محدود کرده 

است.

آتش بس موقت هفته گذشته، عملیات مبباران اسرائیل را متوقف کرد، اما نه پیش از آن 

که به ساختارهای اصلی خدمات عمومی غزه آسیب جدی برساند. در حالی که فقدان دسترسی 

به آب متیز در این سرزمین محاصره شده از مدت ها پیش یک بحران بوده است، موج تازه 

حمالت هوایی اسرائیل با ضربه زدن به لوله های اصلی و فرستادن آب فاضالب تصفیه نشده 

به مناطق پرجمعیت، وضعیت اضطراری را بدتر کرده و خطرات آلودگی را افزایش داده است.

مصرف  سرانه  ميانگني  اخير،  درگيري هاي  از  پیش  »حتي  می کند:  خاطرنشان  آكسفام 

روزانه آب فقط 88 ليتر بود. یعنی بسيار كمتر از نياز مطلوب جهاني 100 ليتر.«
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»َامل«، مادری در شمال غزه به آکسفام گفت که آب جاری »ممکن است برای یک ساعت 

باز شود، اما ما برق برای انتقال آب به مخزن پشت بام نداریم. در نتیجه متام شب را بیدار 

منتظر وصل شدن آب می مانیم تا سطل های پالستیکی را پر کنیم.«

براساس گزارش یونیسف که روز چهارم خرداد منتشر شد، نزدیک به 48 میلیون نفر در 

سراسر خاورمیانه، آفریقا، آسیا و اروپا به خدمات بهداشتی و سالمتی نیاز دارند. 1.6 میلیون 

نفر در سرزمین های اشغالی فلسطین از این شمارند. آژانس امدادرسانی به کودکان تأکید کرد، 

مردم این مناطق دایمًا قربانی حمالت عمدی ناشی از جنگ به زیرساخت های آب می شوند.

در گزارش جدید یونیسف گفته می شود: »قرن هاست که منابع آب و سیستم های مورد نیاز 

برای رساندن آب آشامیدنی مورد حمله قرار می گیرند. بیشتر مواقع هنگام رویارویی ها از 

وابستگی انسان به آب استفاده شده است. تقریبًا همه فوریت های مربوط به درگیری ها که در 

سال های اخیر با واکنش یونیسف همراه بوده، در نتیجه انواع حمالتی بوده که مانع دسترسی 

به آب می شده است، چه با حمله به زیرساخت های آب و چه به دلیل آسیب های تصادفی یا 

تاکتیک های مورد استفاده یک طرف درگیری.«

دسترسی  که  گفت  بیانیه ای  در  یونیسف،  اضطراری  برنامه های  مدیر  فونتین،  مانوئل 

به آب سالم »وسیله ای برای بقا است که هرگز نباید به عنوان تاکتیک جنگی استفاده شود. 

حمله به زیرساخت های آب و فاضالب حمله به کودکان است. وقتی جریان آب قطع می شود، 

اغلب  که  یابند  گسترش  آتش  شعله های  مانند  می توانند  اسهال  و  وبا  مانند  بیماری هایی 

پیامدهای مهلکی در پی دارند. بیمارستان ها منی توانند فعالیت کنند و میزان سوءتغذیه و 

بیماری و ناتوانی انسان ها افزایش می یابد. کودکان و خانواده ها اغلب مجبورند در جستجوی 

آب باشند، و این جستجو آنها، به ویژه دختران را در معرض خطر آسیب و خشونت قرار می دهد.«

https://www.nationofchange.org/2021/05/26/israels-assault-on-gaza-left-400000-without-
regular-access-to-clean-water-oxfam/

 قطع برق و تخریب ساختمان های اداری، بسیاری از مشاغل کوچک را به تعطیلی کشانده 

است. مقامات اسرائیل بمباران را متوقف کرده اند، اما حاال تحویل سوخت را محدود کرده اند، 

چیزی که غزه به دلیل برق به آن وابسته است. آنها بیشتر منطقه ماهیگیری غزه را نیز 

بسته اند که در نتیجه نزدیک به ۰۰۶۳ ماهیگیر درآمد و غذای روزانه خود را از دست داده اند.

فهرست
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آمبوالنس هایی را دیدم که آژیرکشان زخمی ها را می بردند، کارکنان بیمارستان ها که آنها 

را روی برانکارد حمل می کردند و پرستارانی که مصدومین را به سالن اورژانس راهنمایی 

می کردند. من لباس های غرقه در خون و سر و صورت های باندپیچی شده را دیدم.

مسجد  در  اسرائیل  پلیس  توسط  فلسطینی   300 از  بیش  اردیبهشت(   20( دوشنبه  روز 

االقصی در بیت املقدس زخمی شدند. بیشتر آنها به رسیدگی فوری پزشکی نیاز داشتند و به 

د در دو کیلومتری مسجد در بیت املقدس شرقی برده می شدند. بیمارستان ال َمکاِسّ

از  بیرون  فلسطینیان  دسترسی  راه های  اسرائیل  که  شد  شروع  زمانی  تنش ها  این 

آخر رمضان )ماه مقدس روزه مسلمانان(، به مسجد  برای مناز روزهای  را که  بیت املقدس 

می رفتند مسدود کرد. خشونت اصلی روز اورشلیم )بیت املقدس( اوج گرفت، روز جشن هر 

 20( دوشنبه  روز  اوایل   .1967 سال  در  شرقی  بیت املقدس  تصاحب  برای  اسرائیلی ها  ساله 

اردیبهشت( سربازان اسرائیلی به مجموعه مسجد یورش بردند و با گلوله های دارای کالهک 

پالستیکی و نارجنک های بی حس کننده به فلسطینیانی که مشغول مناز بودند و کسانی که 

چرا همه چیز به یک محله کوچک

در بیت املقدس شرقی بستگی دارد؟

روال سالمه

فعال اجتماعی فلسطینی و تهیه کننده فیلم، ساکن اورشلیم

نیویورک تایمز، ۱۱ ماه مه )۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰(

تالش تازه واردان یهودی برای به زور بیرون کردن

فلسطینی ها از خانه هایشان به فاجعه اجنامید
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سنگ پرتاب می کردند، شلیک کردند.

من یک سازمان گر فلسطینی و فیلمساز هستم و در بیت هانیا، حدود 5 مایلی مسجد 

االقصی و بیمارستان ال مکاسد زندگی می کنم و سال هاست که در مبارزه فلسطینی ها علیه 

اشغالگری اسرائیل شرکت دارم.

بالفاصله بعد از ورود نیروهای اسرائیلی به االقصی، به سخنگوی صلیب سرخ فلسطین 

گلوله های  با  »پلیس  گفت:  بی قراری  و  استرس  با  همراه  صدای  با  او  زدم.  زنگ  منطقه  در 

پالستیکی و مخزن های گاز اشک آور مردم را هدف گرفته است. به سینه، صورت و سر مردم 

شلیک می شود.« او ادامه داد، گرچه بیشتر زخمی ها جوان هستند، اما افراد مسن، زنان و 

کودکان هم در میان آنها دیده می شوند. )پلیس اسرائیل گفت که 21 افسر هم زخمی شدند.(

من همراه تعدادی از دوستان به مست بیمارستان دویدیم که ببینیم چطور می شود کمک 

کرد: اهدای خون برای زخمی ها؛ تهیه غذا یا وسایل حمل و نقل برای خانواده ها. صداهای 

وحشت زده ای شنیده می شد که می خواستند از پسران، همسران و برادرهای خود که برای درمان 

به بیمارستان آورده شده بودند خبر بگیرند. صدای دکتری را شنیدم که در حال راهنمایی دو 

پرستار درباره یک زخمی بود: »وضع او هنوز بحرانی است. ممکن است چشمش را از دست 

بدهد. ما آزمایش های بیشتری اجنام خواهیم داد و بعد به خانواده اش اطالع می دهیم.«

پرستاران با خستگی مفرط ناشی از شدت کار، سری تکان دادند و با سرعت خود را به 

محل معاینه مجروحین تازه رساندند.

تلفن من یک بند زنگ می زد. دوستان و همکاران از همه دنیا زنگ می زدند و درباره 

اینکه برای شیخ جراح چه کار می شود کرد می پرسیدند. محله ای کوچک در بیت املقدس شرقی 

در دو مایلی مسجد االقصی. حوادث جاری در شیخ جراح، زمینه ساز تشدید خشونت بین 

فلسطینی ها و نیروهای اسرائیلی در مسجد االقصی و دیگر محالت این مناطق بود.

ساکنان فلسطینی این محله هفته ها بود که برای جلوگیری از بیرون کردن خانواده های خود 

توسط تازه واردان )شهرک نشینان( اسرائیلی در حال اعتراض بودند. این اعتراض ها به اخراج 

ازسرزمین  فلسطینی  وسیع تر  اخراج های  به  بود  اعتراضی  واقع  در  جراح  شیخ  فلسطینیان 

خودشان – روندی که از زمان تأسیس اسرائیل در 1948 آغاز شد و تا کنون به 750هزار آواره 

فلسطینی اجنامیده است. اعتراض در االقصی به نادیده گرفنت حق ما برای رفنت به اماکن 

مقدس هم بخشی از همان روند ظاملانه ی پایمال کردن حقوق ما و اشغالگری است.

آواره ای  با ختلیه خانه های خود روبرو هستند، فلسطینیان  خانواده های شیخ جراح که 
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از  هستند که در جنگ 1948 از خانه های خود در حیفا و جافا بیرون رانده شدند. اسرائیل 

بازگشت آنها به شهرهای خود جلوگیری کرد و خانواده های یهودی اسرائیلی را در خانه های 

آنها جای داد. در سال های 1950 دولت اردن که تا سال 1967 بر کرانه باختری کنترل داشت، 

در هماهنگی با آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، 28 خانواده را در 

شیخ جراح اسکان داد.

بعد از جنگ 1967، وقتی اسرائیل اراضی اشغالی خود را به کرانه باختری، بیت املقدس 

شرقی و غزه گسترش داد، تازه واردان اسرائیلی شروع به طرح دعوی درباره خانه های آوارگان 

در شیخ جراح کردند. استناد تازه واردان به قانون 1970 اسرائیل است که به یهودیان اجازه 

تعلق  آنها  خانواده  به  شرقی  بیت املقدس  در  از 1948  که پیش  امالکی  به  تا نسبت  می دهد 

داشته ادعای مالکیت مجدد منایند.

خانه های  از  تعدادی  دادگاه  یک  حکم  به  بنا   ،2009 سال  در  اسرائیلی  تازه واردان 

جنبش  و  شدند  جمع  فلسطینیان  از  جدیدی  نسل  رهبری  با  جراح  شیخ  محله  مردم 

خود  روزه  کردن  باز  برای  فلسطینی  جوانان  از  تعدادی  کردند.  آغاز  را  خود  اعتراضی 

با  جوانان  این  می پیوستند.  جراح  شیخ  خانواده های  به  رمضان  ماه  افطار  ساعات  در 

با  هم  پلیس  و  بودند،  شهرک نشینان  پراکنی  سنگ  و  شتم  ضرب  مورد  مرتب  آنکه 

دستگیری  هم  را  تعدادی  و  می برد  یورش  آنها  به  کثیف  آب  پاشیدن  و  برقی  باتوم 

می دادند. ادامه  باهم  رقصیدن  و  خواندن  آواز  نوشیدن،  و  خوردن  به  می کرد، 
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خانواده های ساکن شیخ جراح را گرفتند و بیش از 53 نفر، شامل 20 کودک را آواره کردند. 

من با این خانواده ها مالقات کردم و باهم متشکل شدیم و هیئت های منایندگی اسرائیلی و 

بین املللی فعالین برای همبستگی با فلسطین را به محل آوردیم و یک جنبش وسیع مردمی 

را بنا کردیم. من در ساخت یک مستند درباره پاسخ مردم محل به اخراج شان همکاری کردم. 

پاییز گذشته، دادگاه های اسرائیلی حکم بیرون کردن تعداد بیشتری از خانواده های فلسطینی 

از خانه هایشان در شیخ جراح را صادر کردند. چهار خانواده از آنها به حکم دادگاه اعتراض 

کردند و دیوان عالی قرار استماع را برای دوشنبه )20 اردیبهشت( معین کرد.

مردم محله شیخ جراح با رهبری نسل جدیدی از فلسطینیان جمع شدند و جنبش اعتراضی 

خود را آغاز کردند. تعدادی از جوانان فلسطینی برای باز کردن روزه خود در ساعات افطار 

ماه رمضان به خانواده های شیخ جراح می پیوستند. این جوانان با آنکه مرتب مورد ضرب 

شتم و سنگ پراکنی شهرک نشینان بودند، و پلیس هم با باتوم برقی و پاشیدن آب کثیف به 

آنها یورش می برد و تعدادی را هم دستگیری می کرد، به خوردن و نوشیدن، آواز خواندن و 

رقصیدن باهم ادامه می دادند. روز یکشنبه )19 اردیبهشت( هزاران فلسطینی برای شرکت در 

مراسم آخرین روز رمضان بنا به سنت دیرینه خود به مست مسجد االقصی حرکت کردند. وقتی 

در بزرگراه ها توسط پلیس متوقف شدند، شروع کردند با پای پیاده به راه خود ادامه بدهند. از 

طرف دیگر ساکنین فلسطینی از متام بیت املقدس شرقی – از جمله شیخ جراح- با اتومبیل های 

خود به مست بزرگراه حرکت کردند تا آنها را سوار کنند و به مسجد برسانند.

من  برای  آن  از  خارج  و  فلسطین  بخش های  همه  از  پشتیبانی  و  احتاد  صحنه  دیدن 

دلگرم کننده بود. ترند » شیخ جراح را جنات دهیم« مرتب روی توتیتر من در حال حرکت بود و 

هر دو ثانیه پیامی به انگلیسی یا عربی می رسید. فعالین حاضر در صحنه تأکید می کردند که 

این بیرون راندن ها آن طور که دولت اسرائیل سعی دارد نشان دهد دیگر »معامالت ملکی بین 

طرف های خصوصی« نیست، بلکه بخشی از سیاست نظام مند جابجایی فلسطینیان ساکن 

بیت املقدس شرقی با اسرائیلی های یهودی است.

نیرو و انرژی نشأت گرفته از شیخ جراح قابل ملس و برانگیزنده بوده است. جهان به شیخ 

جراح نگاه می کند. روز یکشنبه )9 اردیبهشت( دادستان کل اسرائیل از دیوان عالی خواست تا 

صدور احکام را به تعویق بیندازد. تاریخ جدیدی برای ماه آینده تعیین خواهد شد. من معتقدم 

که این تعلیق صدور احکام دادگاه و تشدید خشونت توسط اسرائیل در االقصی و غزه تالشی 

برای منحرف کردن توجه ها از شیخ جراح است.
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از  دیگر  منادی  حتمیلی،  اخراج های  علیه  آنها  مبارزه  و  جراح  شیخ  خانواده های  وضع 

مبارزه رهایی بخش ما است. بعد از آنکه اسرائیل صدها فلسطینی را در االقصی زخمی کرد، 

ارتش  گزارش  به  بنا  نتیجه  در  که  کردند،  اسرائیل  راهی  را  موشک   رگبار  غزه   در  رزمندگان 

اسرائیل، شش غیرنظامی اسرائیلی زخمی شدند. اسرائیل برای تالفی با حمله هوایی به غزه، 

حداقل 28 نفر شامل 10 کودک را کشت.

من پیغام های زیادی درباره االقصی، غزه و شیخ جراح دریافت کردم که همگی تأکید 

داشتند آنچه در االقصی و غزه روی می دهد، اساسًا در پیوند با شیخ جراح است. ما سرنوشت 

همگی مان را در آینده شیخ جراح می بینیم.

من همچنین سرنوشت مشترک مان را در مقاومت توقف ناپذیری که توسط دوستان جوان 

من در شیخ جراح هدایت می شود، می بینم. من این را در چشمان محمد ال کرد 22 ساله می بینم 

در حالی که باالی کاپوت ماشین پلیس اسرائیلی نشسته، سیگار خود را روشن می کند. من این 

را در برادر جوان تر او محمود و همسایه آنها طال عبید می بینم که روز 4 ماه مه )14 اردیبهشت( 

هنگام تظاهرات، به سوی مقر پلیس راهپیمایی می کردند و در حالی که کمرشان را راست و 

سرشان را باال نگه داشته بودند، دستگیر شدند.

محاسبه دولت نتانیاهو که مقاومت ما علیه گسترش جتاوز استعماری و برتری جویی 
آینده خانواده های  تنها  این  نادرست است.  آینده فروکش خواهد کرد،  اسرائیل در روزهای 

شیخ جراح نیست که در میان است. این آینده همه خانه های ما و همه سرزمین ماست.

Why So Much Rests on the Fate of a Tiny Neighborhood in East Jerusalem, Rula 
Salameh, NewYorkTimes, May 11, 2021.

فهرست
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هنگامی که پلیس اسرائیل مادربزرگ رفقه، را از خانه موروثی خود بیرون کشید، یک 

پسر جوان فلسطینی با عینک دودی مات و مبهوت ایستاده بود. چشمان او میان پلیس و 

زن 92 ساله ای که در چنگ آنها پیچ و تاب می خورد در حرکت بود. فریادها بلند شد و در چند 

دقیقه، این خانواده از نیمی از خانه خود در بیت املقدس شرقی بیرون رانده شدند.

ال کرد،  محمد  که  بود  صحنه هایی  شاهد  سی.ان.ان  بود.   2009 سال  آگوست  داغ  روز 

نوجوان 12 ساله ی آن روز، امروز می گوید آن را به سختی به خاطر می آورد. محل زندگی 

خانواده فعلی او بخشی از خانه ای است که مادربزرگش - که سال گذشته در 103 سالگی 

درگذشت – زمانی در آن زندگی می کرد. اکنون یک مرد یهودی در آجنا زندگی می کند، که 

جزیره  زمانی  که  بازی  زمین  یک  خانه،  بیرون  است.  مهاجر  یک  املللی  بین  قوانین  طبق 

آرامش بچه های ُکرد بود، حاال با انبوهی از زباله پر شده است. وسط باغ درخت زیتونی دیده 

می شود که خانواده محمد آن را در سال 2000 کاشتند.

همین هفته کرد از خانه خانوادگی خود در محله شیخ جراح در بیت املقدس به سی ان ان 

آتش بس خونریزی را متوقف کرد،

اما سرخوردگی جوانان فلسطینی بیشتر شد
کریم خضر و تامارا قبالوی

سی ان ان، ۲۳ مه ۲۰۲۱/ ) دوم خرداد ۱۴۰۰(
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و  پلیس  نظامی،  نیروی  صدها  با  مقایسه  در  می کردم  احساس  که  بود  بار  »اولین  گفت: 

بیرون  خود  خانه های  از  را  مردم  و  می کردند  همراهی  را  نشینان  شهرک  که  اشغالگری 

می انداختند، چقدر کوچک و ناتوان هستم. بسیاری چیزها به دلیل شدت حوادث از حافظه 

من پاک شده اند.«

کرد اکنون شاعر است. اولین کتاب شعر وی با مترکز بر مبارزات فلسطینی ها در آستانه 

چاپ است. اسم کتابش را »رفقه« گذاشته است. او از مدافعان جدی حقوق فلسطین است 

و خانواده اش بار دیگر با احتماِل از دست دادِن به زوِر آنچه از خانه شان باقی مانده روبرو 

هستند. در طول این ماه، در روزهای درگیری میان اسرائیل و حماس، کرد در راستای فعالیت 

خود پیرامون مصیبت فلسطینیان در غزه افشاگری می کرد.

پس از اعالم آتش بس و پایان دادن به جنگ بیش از 11 روز بین غزه و اسرائیل، کرد 

اما واقعیت  آرامش داشته باشند،  و دیگر فلسطینی ها می گویند گرچه حاال می توانند کمی 

زندگی هر روزه آنها تغییری نکرده است.

ماه  این  ناآرامی های  مرکز  جراح،  شیخ  به  اشاره  با  آتش بس  اعالم  از  پس  درست  کرد 

اسرائیل و اراضی فلسطینی ها، در توییتر خود نوشت: »... وضعیت محله ما هنوز وحشتناک 

ما  آوارگی  و  است  بسته  غیرساکن(  افراد  )مانند  ما  روی  به  چیز  همه  َدِر  هم  هنوز  و  است، 

همچنان محتمل است.« 

شیخ جراح موجب برانگیخنت فلسطینی هاست

خانواده های فلسطینی که با ختلیه احتمالی خانه های خود روبرو هستند، ازسال 1956 

کنترل  حتت  زمان  )آن  شرقی  بیت املقدس  در  خانه  یافنت  برای  ملل  سازمان  هماهنگی  با 

اردن( در محله شیخ جراح در شمال شهر قدیم، زندگی می کنند. این ها آوارگان سال 1948 

هنگام تأسیس اسرائیل هستند.

حاال یک سازمان ناسیونالیست اسرائیلی به نام »ناهالت شیمون« با استفاده از قانون 

به دست گرفنت کنترل بیت املقدس شرقی در سال 1967 توسط اسرائیل  از  1970- که بعد 

محمد ال کرد: اولین بار بود که احساس می کردم در مقایسه با صدها نیروی نظامی، پلیس و 
اشغالگری که شهرک نشینان را همراهی می کردند و مردم را از خانه های خود بیرون می انداختند، 
چقدر کوچک و ناتوان هستم. بسیاری چیزها به دلیل شدت حوادث از حافظه من پاک شده اند.
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تصویب شد – می گوید مالکان این اراضی پیش از 1948 خانواده های یهودی بودند، بنابراین 

آنها به یهودی های اسرائیلی  از آجنا اخراج شوند و مالکیت  ساکنان کنونی فلسطینی باید 

اسرائیل  کشور  ایجاد  زمان  از  فلسطینی  پناه جویان  حامی  آژانس  گزارش  به  بنا  شود.  داده 

بیش از 700هزار فلسطینی آواره شده اند.

فلسطینی ها معتقدند که قانون جبران خسارت در اسرائیل ناعادالنه است زیرا خود آنها 

فاقد ابزار قانونی برای ادعای مالکیت مجدد بر اراضی خود هستند که در اواخر دهه 1940 

به خانواده های یهودی باختند، جایی که کشور اسرائیل شد.

توصیف  مستغالت«  و  امالک  مورد  در  »اختالف  را  موضوع  این  اسرائیلی  مقامات 

کرده اند. سازمان ملل می گوید اخراج از نظر قوانین بین املللی غیرقانونی است.

در هفته های اخیر، اعتراض های فلسطینیان به منایندگی از خانواده هایی که در شیخ 

در  به سرعت  جنبش  این  برانگیخت.  را  جوانان  جنبش  بودند،  شده  تهدید  اخراج  به  جراح 

یافت،  گسترش  اسرائیل  در  عرب نشین  محالت  میان  نیز  و  باختری  کرانه  بیت املقدس، 

بسیاری از این محالت به شدت به عنوان محالت فلسطینی شناخته می شوند.

به معترضین در  پلیس  اواسط ماه جاری در بحبوحه اعتراضات در بیت املقدس،  در 

دروازه دمشق در شهر قدیم با گاز اشک آور حمله کرد و به روی آنها آب کثیف که بوی بدی 

می داد پاشید. در حالی که تظاهرکنندگان فلسطینی سنگ به مست پلیس پرتاب می کردند، 

نیروهای اسرائیلی وارد مسجد االقصی، سومین مکان مقدس اسالم شدند و با نارجنک های 

بی حس کننده به مست معترضین و منازگزاران شلیک کردند.

صحنه های آتش موجب حتریک بیشتر فلسطینی ها برای آمدن به خیابان ها شد و برای 

اولین بار پس از سال ها، شبه نظامیان حماس در غزه با موشک به مست بیت املقدس شلیک 

کردند، حمله ای که حماس گفت واکنشی به اقدامات پلیس اسرائیل در االقصی بود.

به مدت 11 روز، اسرائیل و حماس تبادل آتش کردند. براساس گزارش وزارت بهداشت 

هوایی  حمله   1800 از  بیش  با  اسرائیل  می شود،  اداره  حماس  توسط  که  غزه  در  مستقر 

و  کرد  ویران  را  رسانه ای  مؤسسه   33 و  مسکونی  برج  زیادی  تعداد  جمله  از  ساختمان ها 

قانون ۱۹7۰،  از  با استفاده  نام »ناهالت شیمون«  به  ناسیونالیست اسرائیلی  یک سازمان 
ساکنان  بنابراین  بودند،  یهودی  خانواده های   ۱۹۴۸ از  پیش  اراضی  این  مالکان  می گوید 
کنونی فلسطینی باید از آنجا اخراج شوند و مالکیت آنها به یهودی های اسرائیلی داده شود. 
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حداقل 230 نفر از جمله 60 کودک را در غزه کشت. به گفته مقامات اسرائیلی، 12 نفر از جمله 

دو کودک در اسرائیل در نتیجه بیش از 4000 موشک حماس کشته شدند.

پس از آغاز آتش بس در اوایل روز جمعه، رهبران اسرائیل و حماس هر دو فورًا ادعای 

پیروزی کردند.

مسائل حقوق بشر

مسایل  آن  بس،  آتش  وجود  با  می گویند،  حتلیل گران  و  بشر،  حقوق  مدافع  گروه های 

اساسی که فلسطینیان را به خیابان می کشاند از بین نرفته اند. ماه گذشته، در یک گزارش 

217 صفحه ای دیده بان حقوق بشر آمده بود که اسرائیل در کرانه باختری و غزه و همچنین 

این گزارش  را »به طور سیستماتیک مورد تبعیض قرار می دهد«.  در اسرائیل فلسطینیان 

اسرائیل را به ارتکاب »جنایات آپارتاید و آزار و اذیت« متهم کرد.

در ماه ژانویه، گروه حقوق بشر اسرائیل »َبتسِیِلم«، اسرائیل را یک »رژیم برتری طلب 

یهودی از رود اردن تا دریای مدیترانه اعالم کرد: این آپارتاید است.«

مقامات اسرائیلی اتهامات این گونه گروه ها را به شدت رد کرده اند. وزارت امور خارجه 

اسرائیل گزارش دیده بان حقوق بشر را »ختیلی« خواند و گفت که این ادعاها »ناشایست و 

نادرست« است و آنها را به پیشبرد »برنامه ضد اسرائیلی که سال هاست در پی اجرای حتریم 

علیه اسرائیل است« متهم کرد.

اما گروه های مدافع حقوق بشر یکی از قوانین اخیر خود اسرائیل را به عنوان منونه در 

گزارش ها آورده اند. قانون اساسی 2018 اسرائیل می گوید: »دولت اسرائیل دولت ملی قوم 

یهود است« و اعمال »حق تعیین سرنوشت ملی در کشور اسرائیل مختص قوم یهود است.«

بین املللی  برای صلح  کارنگی  بنیاد  مروان موشر، معاون رئیس جمهور در مطالعات 

کرانه  در  همچنین  و  اسرائیل  سراسر  در  فلسطینیان  بسیج  به  که  است  قانون  این  می گوید، 

باختری اشغالی و غزه کمک کرده است.

موشر وزیر خارجه سابق اردن و اولین سفیر کشورش در اسرائیل گفت: »اسرائیل امروز 

کرانه  در  اسرائیل  است،  شده  بشرگفته  حقوق  بان  دیده  صفحه ای   ۲۱7 گزارش  یک  در 
باختری و غزه و همچنین در اسرائیل فلسطینیان را »به طور سیستماتیک مورد تبعیض قرار 
کرد. متهم  اذیت«  و  آزار  و  آپارتاید  »جنایات  ارتکاب  به  را  اسرائیل  گزارش  این  می دهد«. 
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دو سیستم حقوقی جداگانه به کار گرفته است، یکی برای اعراب فلسطینی و دیگری برای 

یهودیان اسرائیلی، این بنا به تعریف کتاب درسی یعنی: آپارتاید. کلمه آپارتاید چند سال 

پیش تابو بود. امروز دیگر تابو نیست.«

داخل  در  نژادی  بی عدالتی  که  می کنیم  زندگی  فلوید  جورج  دوره  در  »ما  افزود:  وی 

ایاالت متحده دیگر قابل حتمل نیست و بی عدالتی در هیچ جا نباید حتمل شود. من فکر 

می کنم در سطح بین املللی متایلی برای پشتیبانی از این ایده در حال گسترش است.«

ناامیدی فزاینده از رهبری فلسطین

اما چشم انداز مردمی فلسطین حتولی چند سویه را دنبال می کند. شکاف میان جوانان 

هدایت کننده اعتراضات و رهبری آنها در مناطق مختلف هر روز بیشتر می شود. فلسطینیان 

در کرانه باختری که توسط سازمان آزادیبخش فلسطین اداره می شود، از تعویق های مکرر 

تشکیالت  هستند.  فزاینده ای  دلسردی  دچار  گسترده،  فساد  احساس  با  همراه  انتخابات 

خودگردان ادعاهای فساد را رد می کند.

در غزه، تعداد بیشتری از فلسطینیان از حماس که قباًل محبوب بود، ناراضی هستند، 

دست  به  باالیی  محبوبیت  اسرائیل،  با  اخیر  درگیری های  شروع  زمان  از  گروه  این  گرچه 

آورده است.

با وجود نوپایی و تازه کاری  احزاب جانشین شروع به تالش کرده اند، و به نظر می آید 

بیش از رهبری مستقر، بازتاب دهنده خواسته های فلسطینیان باشند.

این فلسطینی را با زور وادار به خراب کردن خانه اش کرده اند، بیت المقدس شرقی، دوم ماه مه ۲۰۲۰
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موشر گفت: »جوانان از دست رهبری خود بریده اند. شاید آنها پاسخ هایی داشته باشند. 

این جوانان گرچه تشکیالتی ندارند، اما همگی در رد کردن نظم قدیمی متحد هستند.«

همه این ها پس از اعتراضات شیخ جراح به خاطر ختلیه های اجباری ظهور کردند. موشر 

می گوید: »میان فلسطینیان به ویژه به دلیل حادثه شیخ جراح، دلسردی فراوانی وجود دارد. 

هیچ فلسطینی نیست که از ختلیه با زور خانه اش به درد نیاید.«

برگردیم به شیخ جراح؛ خانواده کرد با وجود اطمینان از حکم دستگاه قضایی اسرائیل 

ادامه می دهند. دیوان  از خانه شان باقی مانده  آنچه  برای حفظ  به مبارزه خود  آنها،  علیه 

به  دادرسی  جلسه  آخرین  داشت  وجود  پرونده  این  در  که  تنش هایی  دلیل  به  اسرائیل  عالی 

تاریخ 10 ماه مه را به تعویق انداخت و هنوز تاریخ جدیدی معین نکرده است.

کرد در حالی که بیرون آن بخشی از خانه اش که حاال یک تازه وارد یهودی در آن زندگی 

می کند، ایستاده بود، گفت: »تا امروز، جای کافی برای ما در داخل خانه وجود نداشته... 

با  تا  کرده  مجبور  را  ما  پلیس  خشونت  مورد  در  اخیر  جریانات  می خوابیم.  کاناپه  روی  ما 

کفش های خود بخوابیم. زیرا هر حلظه از آمدن آنها می ترسیم.«

A truce halted the bloodshed, but the frustration of young Palestinians is stronger 
than ever, CNN, May 23, 2021

گروه های مدافع حقوق بشر، یکی از قوانین اخیر خود اسرائیل را به عنوان نمونه در گزارش ها 
یهود  قوم  ملی  دولت  اسرائیل  »دولت  می گوید:  اسرائیل   ۲۰۱۸ اساسی  قانون  آورده اند. 
است.« یهود  قوم  مختص  اسرائیل  کشور  در  ملی  تعیین سرنوشت  »حق  اعمال  و  است« 

به  آنها،  علیه  اسرائیل  قضایی  دستگاه  حکم  از  اطمینان  وجود  با  کرد  خانواده 
می گوید:  کرد  می دهند.  ادامه  مانده  باقی  خانه شان  از  آنچه  حفظ  برای  خود  مبارزه 
مجبور  را  ما  پلیس  خشونت  مورد  در  اخیر  جریانات  می خوابیم.  کاناپه  روی  ما   ...
می ترسیم. آنها  آمدن  از  لحظه  هر  زیرا  بخوابیم.  خود  کفش های  با  تا  کرده 

فهرست
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مطلب پیِشرو، خالصه ای است از گزارِش تکان دهندۀ رابرت فیسک، خبرنگار انگلیسی، 

که در سال 1982 از سالخی هولناک فلسطینی ها در اردوگاه های صبرا و شتیال تهیه شده است. 

آریل شارون، وزیر دفاع اسرائیل در آن زمان، طرحی را برای نابودی جنبش مسلحانه 
مقاومت فلسطین تهیه کرد و بر اساس این طرح، حمله ای به نیروهای مسلح سازمان آزادیبخش 

به  اقدام  اسرائیل  بیروت،  به  فلسطینی  رزمندگان  عقب نشینی  از  پس  شد.  اجنام  فلسطین 
محاصره بخش غربی این شهر کرد و از دسترسی مردم به آب و مواد غذایی جلوگیری منود. 

اسرائیلی ها با استفاده از مبب و سالح های کشتار جمعِی آمریکایی اقدام به قتل عام مردم 

کردند و تنها در دو هفتۀ اوِل تهاجم در حدود 14هزار فلسطینی و لبنانی کشته و حدود 20هزار 

نفر مجروح شدند.

تا رزمندگان فلسطینی لبنان را ترک کنند.  این اقدام، اسرائیل خواستار آن شد  در پی 

رزمندگان فلسطینی زیر نظر نیروهای سازمان ملل متحد به وسیلۀ کشتی به سایر کشورهای 

عربی منتقل شدند. اما به محض خروج این نیروها، اسرائیل به بهانۀ آنکه هنوز تعدادی از 

تروریست ها
خالصه ای از گزارش تکان دهنده از کشتار صبرا و شتیال در پایان تابستان 1۳۶1

برگرفته از کتاب »به من دروغ نگو«،

به همت جان پیلجر
 ترجمه مهرداد )خلیل( شهابی و میرمحمود نبوی
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چریک های فلسطینی – به زعم اسرائیل، تروریست ها- اردوگاه ها را ترک نکرده اند، متحدان 

لبنانی خود، یعنی فاالنژهای حزب کتائب را برای کشتار پناهندگان غیرنظامی فلسطینی به 

اردوگاه های صبرا و شتیال گسیل کرد.

گزارش فیسک، ثابت می کند که فاالنژهای مسیحِی لبنان با هماهنگی و نظارت ارتش 

اسرائیل اقدام به این جنایت هولناک کردند و ارتش اسرائیل نه تنها اقدامی برای ممانعت از 

قصابی زنان و کودکان و ساخلوردگانی که اسیر آنها بودند، به عمل نیاورد، بلکه عماًل از اجنام 

این جنایت پشتیبانی کرد. نقش اسرائیل در این فاجعه آن چنان عیان بود که در سال 1983 

کمیسیونی در خود اسرائیل، آریل شارون را »شخصًا مسئول« قتل عام معرفی منود.

شیوۀ دولت اسرائیل مبنی بر اجیر کردن مزدوران و اوباش، منحصر به کشتار در صبرا و 

شتیال نبود: امروز نیز ما در منطقه شاهد برآمدن نیروهای شدیدًا مرجتع و بنیادگرا هستیم که 

تأمین کنندگان مطامع صهیونیست ها هستند.

منت کامل گزارش این کشتار در مجموعه ای از گزارش های تاریخ ساز روزنامه نگاران، که 

توسط جان پیلجر ، در کتابی به نام به من دروغ نگو گردآوری شده، قابل دسترسی است. این 

کتاب توسط مهرداد )خلیل( شهابی و میرمحمود نبوی به فارسی برگردانده شده و توسط نشر 

کتاب آمه منتشر گردیده است.

تروریست ها

رابرت فیسک
خبر قتل عام را مگس ها به ما رساندند، میلیون ها مگس که وزوزشان همراه با بوی تعفِن 

پراکنده در هوا، در انتقال پیام گویا بود. ابتدا کلمۀ قتل عام را به کار منی بردیم. خیلی کم صحبت 

می کردیم زیرا که در غیر این صورت مگس ها بی برو برگرد، وارد دهان مان می شدند. اجساد در 

همه جا ولو بودند: در خیابان ها، کوچه ها، پس کوچه ها، حیاط ها و اتاق های درهم کوبیده و ... . 

شبه نظامیان مسیحی که اسرائیل برای »تارومار کردن تروریست ها« به اردوگاه ها راه شان داده 

بود، تازه آجنا را ترک کرده بودند. 

پس از دیدن یک صد جسد، شمارش را متوقف کردیم: درون هر کوچه انبوهی از اجساد 

نقش اسرائیل در این فاجعه آن چنان عیان بود که در سال ۱۹۸۳ کمیسیونی در خود اسرائیل، 
آریل شارون را »شخصاً مسئول« قتل عام معرفی نمود.
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و  پدربزرگ ها  و  نوزادان  جوان،  مردان  زنان، 

مادربزرگ ها که هماجنا با ضربات چاقو یا رگبار 

فجیعی  وضع  به  بودند،  رسیده  قتل  به  مسلسل 

روی هم انباشته شده بود. در همه جا نشانه هایی 

بود،  شده  کنده  عجله  با  که  جمعی  گورهای  از 

موقع  آن  تا  را  نفر  هزار  شاید  می خورد.  چشم  به 

قصابی کرده بودند و احتمااًل 500 نفر هم پس از آن 

کشتار شده بودند.

نظرمان  زیر  که  دید  را  اسرائیلی ها  می شد 

داشت  قرار  ما  غرب  در  که  برج  نوک  در  دارند. 

شمعون-  کامیل  خیابان  در  دوم  -ساختمان 

دوربین های  با  که  ببینیم  را  آنها  می توانستیم 

مرتب فحش می داد. فکر  خبرنگار واشنگنت پست،  جنکینز،  به ما خیره شده اند.  صحرایی 

بر احساس تهوع اش غلبه کند. مرگ  راه  این  از  این بوی وحشتناک، می خواست  می کنم در 

را استنشاق می کردیم و با هر َدم، تعفن اجساد بادکردۀ دوروبرمان را فرو می دادیم. جنکینز 

فورًا پی برد که آریل شارون ناچار خواهد بود بخشی از مسئولیت این رویداد دهشت بار را بر 

عهده بگیرد. جنکینز فریاد می کشید:» شارون! این شارون ُگه! کار اونه! اسرائیلی ها فاجعۀ 

دیریاسین را از نو تکرار کرده اند.«

ما ابتدا چنان مغلوب مشاهدات مان در شتیال شدیم که منی توانستیم حتی شوکی را که 

بر خودمان وارد آمده بود روی کاغذ بیاوریم. خبرنگار آسوشیتدپرس هم که همراه ما بود، تنها 

چیزی که می توانست بگوید »یا عیسی مسیح« بود. 

در خانه ها، زنان با دامن های تا کمر دریده و ران های گشاده همراه کودکان گلوبریده شان 

کف اتاق ها ولو بودند. چندین ردیف مردان جوان پس از به صف شدن کنار دیوار از پشت آماج 

رگبار گلوله قرار گرفته بودند. نوزادانی بودند سیاه شده که بیست و چهار ساعت از سالخی شان 

شیوۀ دولت اسرائیل مبنی بر اجیر کردن مزدوران و اوباش، منحصر به کشتار در صبرا و شتیال 
نبود: امروز نیز ما در منطقه شاهد برآمدن نیروهای شدیداً مرتجع و بنیادگراها هستیم که 

تامین کنندگان مطامع صهیونیست ها هستند.



ص 60، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

گزارش شاهدان عینی

گذشته و جثه های کوچک شان در حال متالشی شدن بود. بدن های کوچک آنان درون تودۀ 

زباله ها، کنار قوطی های خالی کنسرو و جیره غذایی ارتش آمریکا، جتهیزات پزشکی اسرائیلی 

و بطری های خالی ویسکی افکنده شده بود. 

در کوچه ای تلی از اجساد دیده می شد. همۀ آنان از فاصلۀ کم از ناحیۀ گونه هدف قرار 

یا  سیاه  رنگ  به  زخمی  جای  گلوی شان  پایین  چپ  مست  در  آنان  از  بعضی  بودند.  گرفته 

سرخ تند دیده می شد. یکی از آنها را اخته کرده بودند. شلوارش دریده شده بود و انبوهی از 

مگس ها بر روده های پاره پاره اش جست وخیز می کردند. چشمان همۀ این مردان جوان باز بود و 

کم سن ترین شان دوازده-سیزده سال بیشتر نداشت. 

در طرف دیگر خیابان، اجساد پنج زن و چندین کودک را یافتیم. یکی از آنان با پیراهنی 

دریده بر پشت افتاده بود در حالی که دختر کوچکی از زیر جسدش سر برآورده بود. دخترک 

موهایی کوتاه، مجعد و تیره داشت، چشمانش به ما خیره بود. دخترک مرده بود.

کودک دیگری، چون عروسکی دورافکنده، با پیراهنی سپید اما آلوده به خاک و گل در 

خیابان افتاده بود. منی توانست بیش از سه سال داشته باشد. با گلوله ای که به مغزش شلیک 

کرده بودند، پشت سرش متالشی شده بود. یکی از زنان نوزاد کوچکی در بغل داشت . گلوله ای 

که از سینه اش گذشته بود، نوزاد را هم کشته بود. کسی شکم زن را دریده بود.

چند ساعت پیش تر، دیپلماتی نروژی که با اتومبیل، از جادۀ بیرون اردوگاه عبور می کرد، 

بولدوزری را مشاهده کرده بود که ده – دوازده جسد در خاک اندازش بود، در حالی که بازوان و 

پاهای آنها از تیغۀ آهنی آن آویزان بود و به اطراف تکان می خورد. چه کسانی این گودال را با 

این کارایی کنده بودند؟ چه کسانی پشت بولدوزر نشسته بودند؟ 

فقط یک چیز قطعی بود: اینکه پاسخ را اسرائیلی ها می دانستند، اینکه آنان وقوع این 

جنایت را به نظاره نشسته بودند، اینکه اسرائیلی ها متحدان شان را برای اجنام این کشتار 

جمعی به اردوگاه شتیال فرستاده بودند. 

برخی  کشتار،  هنگام  در  می دهد.  روی  دارد  جنایاتی  چه  که  می دانستند  اسرائیلی ها 

به خبرنگاران گفتند که  به طور خصوصی  بودند،  اسرائیلی که در اطراف شتیال  از سربازان 

ساعت 7:30  که  شد  فاش  نکرده اند.  کاری  آن  توقف  برای  اما  دیده اند  چشم  به  را  کشتارها 

خدمۀ تانک به وی گفته بودند که گزارش کشتار غیرنظامیان را به فرمانده گردان مخابره 
کرده اند و فرمانده پاسخ داده که :»از موضوع خبر داریم مطابق میل ما نیست ولی دخالت نکنید!«. 



ص 61، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

گزارش شاهدان عینی

صبح جمعه هفدهم سپتامبر، زئو شیف، خبرنگار 

ارتش  در  منبعی  از  هاآرتص،  اسرائیلی  روزنامۀ 

اسرائیل گزارشی شنیده که در اردوگاه های صبرا و 

شتیال قصابی در جریان است.

برابر  در  بعدها  که  اسرائیلی هایی  از  یکی 

قتل عام  دربارۀ  حتقیق  اسرائیلی  کمیسیون 

ارتش  تانک  گروه  فرمانده  معاون  داد،  شهادت 

اسرائیل بود. خدمۀ تانک به وی گفته بودند که 

گردان  فرمانده  به  را  غیرنظامیان  کشتار  گزارش 

»از  که:  داده  پاسخ  فرمانده  و  کرده اند  مخابره 

ولی  نیست  ما  میل  مطابق  داریم  خبر  موضوع 

دخالت نکنید!«. 

یک ستوان اسرائیلی سه ماه پیش از کشتار به من گفته بود :»دوست دارم ببینم همۀ 

اونا ]فلسطینی ها[ مرده ن ... چون هرجا که برن مِث یه درد و مرضن ... اما فکر منی کنم دولت 

میگفت.  درست  او  بگیره«.  عهده  بر  رو  فلسطینی ها  از  زیادی  عدۀ  قتل عام  مسئولیت  ما 

مسئولیت  اشغال گر،  یک  عنوان  به  اسرائیل  که  می کردند  خاطرنشان  که  روزنامه نگارانی 

»برچسب  زدن  به  اسرائیل،  دولت  سوی  از  دارد،  عهده  به  داده  رخ  اردوگاه ها  در  که  را  آنچه 

خوخنواری« به یهودیان متهم شدند. دولت اسرائیل اعالم کرد:»هیچکس حق ندارد دربارۀ 

ارزش های اخالقی یا احترام قائل شدن برای حیات انسان ها برای ما موعظه کند. ما بر اساس 

همین ارزش ها آموزش یافته ایم و همچنان آنها را مبنای آموزش نسل بعد از نسل افرادمان 

قرار خواهیم داد«! 

در قسمت صبرا، زنانی به سوی مان آمدند که از ترس می گریستند و برای کمک التماس 

می کردند. در زمان کشتار، مردان خانواده از خانه ها بیرون کشیده شده بودند. بدن چند نفر آنان 

در کنار دیوارهای اعدام پیدا شده بود، ولی از بقیه خبری نبود.

دولت اسرائیل اعالم کرد:»هیچکس حق ندارد دربارۀ ارزش های اخالقی یا احترام قائل شدن 
برای حیات انسان ها برای ما موعظه کند. ما بر اساس همین ارزش ها آموزش یافته ایم و 

همچنان آنها را مبنای آموزش نسل بعد از نسل  افرادمان قرار خواهیم داد«!



ص 62، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

گزارش شاهدان عینی

یک خبرنگار خبرگزاری رویترز مردانی را دیده بود که در خرابه های استادیوم ورزشی زیر 

نظر اسرائیلی ها قرار داشتند. صدها نفر از مردان مفقود را در استادیوم یافتیم که اکثرًا لبنانی 

بودند. شبه نظامیان فاالنژ آنها را هم برای »بازجویی« برده بودند. ورزشگاه متام در محاصره 

نظامیان یونیفورم پوش اسرائیل و ماموران لباس شخصی سازمان امنیت داخلی اسرائیل، 

شین بت، بود. شبه نظامیان فاالنژ نیز در کنار آنها بودند. دیدم که سه نفر از فاالنژها مردی 

وحشت زده را از استادیوم همراه خود بردند. اسرائیلی ها اجازه چنین کاری را به آنها می دادند. 

اسرائیلی ها به ما توضیح دادند که این کارها جستجو برای یافنت »تروریست ها« بود! حاال دیگر 

خود واژۀ »تروریست ها« هم مستهجن به نظر می رسید: واژه ای مرگبار شده بود، واژه ای که 

صرف استفاده از آن به ارتکاب این قساوت ها یاری رسانده بود.

به مست اردوگاه برگشتم ... غرش موتورهای خودروها از جاده به گوش می رسید... در 

ورای درختان می توانستم ستون تانک های اسرائیلی را ببینم. صدای یک افسر اسرائیلی از 

بلندگویی بر فراز یک زره پوش برمی خاست. فرمان می داد: »در خیابان ها منانید. ما فقط در 

جستجوی تروریست ها هستیم. در خیابان ها منانید. تیراندازی خواهیم کرد.«

اسرائیلی ها  منی کرد:  کفایت  می شنیدم  و  می دیدم  آنچه  توصیف  برای  »مسخره«  واژۀ 

داشتند به مردگان دستور می دادند در خیابان ها منانند! این مسخره، ابلهانه و شنیع بود. به 

دنبال ستون تانک ها دو ستون پیاده نظام اسرائیلی در حرکت بود. آنها پشت دیوار اردوگاه 

حرکت می کردند و وقتی به ورودی شتیال رسیدند، به دو، وارد محوطه شدند. با تفنگ های 

»تروریست«های  از  را  یکدیگر  مثاًل  تا  گرفتند  سنگر  مقابل،  طرف  دو  در  شلیک،  به  آماده 

شبح وار داخل اردوگاه محافظت کنند!

که  بودند،  کرده  ترک  را  آجنا  تروریست ها  که  دهم  توضیح  آنان  به  می توانستم  چطور 

به  اسرائیلی  افسران  را  تروریست ها  که  داشتند،  تن  بر  اسرائیلی  یونیفورم های  تروریست ها 

شتیال هدایت کرده بودند، که قربانیان تروریست ها، نه اسرائیلی ها که فلسطینی ها و لبنانی ها 

بودند ... .

دولت اسرائیل اعالم کرد:»هیچکس حق ندارد دربارۀ ارزش های اخالقی یا احترام قائل شدن 
برای حیات انسان ها برای ما موعظه کند. ما بر اساس همین ارزش ها آموزش یافته ایم و 

همچنان آنها را مبنای آموزش نسل بعد از نسل مبارزان مان قرار خواهیم داد«!

فهرست



همبستگی جهانی با فلسطین

ص 63، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

همبستگی جهانی با مردم فلسطین

مردم فلسطین تنها نیستند

در بنادر کانادا از آپارتاید اسرائیل استقبال منی شود

در بنادر شهرهای سراسر جهان راه جتارت اسرائیل را می بندند

حتریم کشتی های اسرائیل در بنادر تا رهایی کامل فلسطینی ها

اشغال و تعطیل کارخانه های اسلحه سازی در بریتانیا

نامه ۶۸۰ رهبر جهان در حمایت از مردم فلسطین

پشتیبانی صدها هنرمند و اهالی موسیقی از بایکوت اسرائیل

همبستگی جهانی را از راچل کوری بیاموزیم

خلبانان و افسران اسرائیلی علیه ارتش تروریستی اسرائیل

مردم لندن هنگام برگزاری اجالس جی 7، در همبستگی با مردم فلسطین خواستار 
توقف تسلیح اسرائیل و اعمال تحریم علیه این کشور شدند، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱



همبستگی جهانی با فلسطین

ص 64، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

تداوم و تکرار رفتار وحشیانه و نژادپرستانه اسرائیل با هدف پاکسازی قومی و گسترش 

مرزهای جغرافیایی خود و ... علیه مردم فلسطین همگی دلیلی بر این مدعاست که اسرائیل و 

متحدان و پشتیبانان امپریالیستی آن به هیچ روی قصد پایان دادن به اشغال فلسطین، کشتار 

و آواره کردن مردمان آن را ندارند. سخنگوی ارتش اسرائیل در آغاز حمالت اخیر علیه نوار 

غزه، وقیحانه گفته بود،ارتش »پای خود را روی گاز« گذاشته است. در نتیجه سرعت گرفنت 

ماشین جنگی صهیونیسم اسرائیل با پشتیبانی امپریالیسم جهانی، در طول بیش از ده روز 

مبباران مداوم و بالوقفه، صدها فلسطینی شامل ده ها کودک کشته و چندین هزار نفر زخمی و 

عده ای برای همیشه معلول شدند. هزاران نفر نیز خانه و سرپناه خود را از دست دادند.

ادامه این خشونت و ویرانگری ها، که دولت جدید اسرائیل هم وعده تکرار آنها را داده 

است، ضرورت دست زدن به اقداماتی عملی برای متوقف کردن این چرخه ظلم و خون ریزی 

را، به طور عاجل در دستور کار جنبش مقاومت فلسطین و هواداران آن در سطح جهانی قرار 

مردم فلسطین تنها نیستند
همبستگی عملی کارگران، زحمتکشان، روشنفکران، هنرمندان

و دوست داران صلح و عدالت در جهان با مردم فلسطین

تهیه و تنظیم: طلیعه حسنی



همبستگی جهانی با فلسطین

ص 65، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

داده است. اقداماتی که به شکلی محسوس و مؤثر بر اسرائیل و شرکای جهانی آن هزینه هایی 

را حتمیل منایند.

گزارش ها و حتلیل های متعدد، که منونه هایی از آنها در این مجموعه ارائه شده اند، نشان 

می دهند که مقاومت مردم فلسطین چه در جبهه داخلی و چه در عرصه بین املللی به مراحل 

تازه ای ارتقا یافته و نشانه هایی از موفقیت در افق مبارزات دیرسال این ملت منایان شده است. 

گسترش روزافزون حمایت و پشتیبانی عملی زحمتکشان، صلح دوستان و عدالت جویان جهان از 

مردم فلسطین منونه ای از این حتوالت مثبت است. سازمان ها و تشکل های فلسطینی، به ویژه 

 )AROC(2فدراسیون عمومی احتادیه های کارگری فلسطین1 و نیز مرکز سازماندهی و منابع عربی
از سال ها پیش فعالیت گسترده و مؤثری را در سطح جهان آغاز کرده اند، که اکنون شاهد به بار 

نشسنت آنها هستند. گزارش های صفحات آتی، منونه هایی از این تالش هاست.

جنبش »بی دی اس« و اهداف آن

در ماه مه 2021 )اردیبهشت 1400(، فدراسیون 

عمومی احتادیه های کارگری فلسطین با فراخوانی 

از همه کارگران متشکل در احتادیه های کارگری 

همچنین  و  کنند  بایکوت  را  اسرائیل  تا  خواست 

همه » کارگران را برای خودداری از خرید و فروش 

فراخواِن  منایند«.  تشویق  اسرائیلی  کاالهای 

فدراسیون، فشارهای اقتصادی همه جانبه علیه اسرائیل را در سه شکِل هم زمان پیشنهاد کرد: 

توقف خرید محصوالت اسرائیل )Boycott(، توقف سرمایه گذاری ها )Divestment( و اعمال 

حتریم های اقتصادی )BDS( ،)Sanctions - از این پس »بی دی اس«(.

»بی دی اس« به عنوان یک جنبش جهانی، با الهام از کارزار علیه رژیم آپارتاید آفریقای 

جنوبی، با مترکز بر روش های غیرخشونت آمیز برای دستیابی به اهداف مورد نظر، در سال 2005 

بنیان گذاشته شد. این جنبش در دفاع از مردم فلسطین خواهان افزایش فشارهای بین املللی 

سرزمین  اشغال  به  دادن  پایان  است:  زیر  عمده  اهداف  با  اسرائیل  بر  اقتصادی  و  سیاسی 

از  برای جداسازی فیزیکی فلسطینیان  فلسطین توسط اسرائیل؛ برچیدن دیوار غیرقانونی 

برابری کامل شهروندان فلسطینی  و  باختری؛  کرانه  اسرائیل و شهرک ها در مناطق اشغالی 

اسرائیل و حمایت از حقوق پناهندگان فلسطینی طبق قوانین و مقررات بین املللی. همه این 
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خواسته ها، حداقل حقوق طبیعی مردم فلسطین 

مانند همه ملت های جهان است.

فعالیت های  فراخوان،  این  به  پاسخ  در 

گسترده ای در کشورهای مختلف جهان آغاز شده 

این  منونه  برجسته ترین  دارند.  ادامه  همچنان  و 

فعالیت ها مبارزه متحد کارگران و کارکنان بنادر 

تفصیلی  گزارش  که  دنیاست  مختلف  نقاط  در 

شده اند.  منعکس  صفحات  این  در  آنها  از  برخی 

تقاضای دسته جمعی صدها کارمند آمازون، گوگل 

و اپل از شرکت های بزرگ فناوری خود برای قطع روابط شان با سازمان های اطالعاتی و ارتش 

اسرائیل جهت حمایت از حقوق فلسطین، منونه دیگری از حمایت های عملی جهانی است.

نیز  جهان  صلح دوست  شخصیت های  و  اساتید  روشنفکران،  دانشجویان،  هنرمندان، 

هریک به اشکال گوناگون در این جنبش سهم گرفته اند.

این جنبه از فعالیت ها در پشتیبانی از حقوق انسانی، سیاسی و اجتماعی ملت فلسطین 

که تا کنون به موفقیت هایی نیز دست یافته اند، هم زمان و هم گام با پشتیبانی رهبری سیاسی 

برخی دولت ها، محافل بین املللی و احزاب سیاسی، به ویژه احزاب چپ و عدالت خواه در جهان 

در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت دولت صهیونیستی اسرائیل بوده اند. منونه هایی از 

این اعالم مواضع نیز در صفحات آتی ارائه خواهند شد.

موانع و سنگ اندازی ها علیه جنبش مدافع حقوق فلسطین

جنبش »بی دی اس« با آنکه یکی از معدود روش های مقابله با رفتار بربرمنشانه اسرائیل، 

بدون هزینه های دردناک انسانی است، اما همواره با اقداماتی چند جانبه برای خنثی سازی 

تالش هایش مواجه بوده است. موانع و سنگ اندازی ها علیه این جنبش، از دستگیری و زندان 

تا اخراج از محل کار و تهدیدات دیگر تا کنون در موارد نه چندان اندک فعالین را متحمل 

هزینه های سنگینی کرده اند.

»حمزه علی شاه«، نویسنده و محقق جوان در »کینگ کاجل« لندن در مقاله ای با عنوان 

»جنایات اسرائیل نشان می دهد که چرا وقت »بی دی اس« است«3، درباره این موانع نکات 

قابل توجهی را یادآور می شود.
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نوار غزه توسط اسرائیل، بوریس  به گفته علی شاه، درست در میانه مبباران وحشیانه 

جانسون، خنست وزیر بریتانیا ضمن یک سخنرانی، مجموعه قوانین تازه ای را برای سال آتی 

اعالم کرد. از جمله آنها، قوانینی برای متوقف کردن جنبش »بی دی اس« از طریق ممنوع کردن 

ادارات دولتی از اجرای بایکوت ها علیه اسرائیل بودند. وی کسانی را که با مردم فلسطین 

ابراز همبستگی می کنند، عده ای »چپول دانشگاهی فکل کراواتی« خواند.

این مواضع جانسون هم سو با مواضع بسیاری دیگر در بدنه سیاسی انگلیس و همچنین 

در حزب کارگر است. اریک پیکل، رئیس سابق حزب محافظه کار و رئیس مجلس لردها از گروه 

دالالن )البی( هوادار اسرائیل و »دوستان محافظه کار اسرائیل«، جنبش »بی دی اس« را »َبدلی 

ظریف برای یهودستیزی« می نامد و مناینده دیگری هم مدعی است، »بی دی اس مردم را به 

جای نزدیک کردن به هم، از هم دور می کند.«

گرچه بنا بر نظرسنجی های جدید، 61درصد اعضای حزب کارگر از »بی دی اس« حمایت 

کارگر  حزب  رهبر  است.  کرده  عمل  ضعیف  زمینه  این  در  همواره  حزب  رهبری  اما  می کنند، 

به  می کنند.  خالی  جا  می رسد  عمل  پای  وقتی  که  است  آنهایی  از  خود  استارمر«،  »کایر 

توسط  اسرائیل  خرمای  حتریم  حمایِت  از  وقتی  رمضان،  ماه  در  استارمر  علی شاه،  نوشته 

سازمان دهندگان یک مراسم افطار مجازی مطلع شد، از آجنا بیرون رفت. پس از آن بیش از 

2هزار نفر با امضای طوماری استارمر را به دلیل فرار از مسئولیت و تبعیض علیه مسلمانان 

به شدت محکوم کردند. طبق آمار سال 2020، اسرائیل بزرگ ترین صادرکننده خرما در جهان با 

فروش 235میلیون دالر بود.

انگلیس سرکوب و خفه کردن این جنبش  را از ایاالت متحده و اسرائیل الگوبرداری کرده 

است. تا کنون در حداقل 28 ایالت آمریکا قوانینی برای غیرقانونی کردن هر گونه حتریم علیه 

اسرائیل  شده اند.  تصویب  دولتی  قراردادهای  در  فعال  سازمان های  یا  افراد  توسط  اسرائیل 

نیز فهرستی از سازمان های خیریه و حقوق بشری فعال در جنبش »بی دی اس« یا پشتیبان و 

تأییدکننده آن برای جلوگیری از ورودشان به کشور در دست دارد. دولت اسرائیل در سال 2017 

هم یک برنامه 72 میلیون دالری برای مبارزه با گسترش و نفوذ جنبش »بی دی اس« تصویب کرد.

خود  آن،  طرفداران  و  »بی دی اس«  علیه  دیوانه وار  تالش های  این  می نویسد:  علی شاه 

تأییدی بر گسترش و نفوذ این جنبش است. فهرست منونه های موفق این جنبش در سال های اخیر 

امیدوارکننده است. در سال 2019، شرکت های بزرگ بین املللی از جمله مک کواری استرالیا 

)Macquarie(، مبباردیه کانادا )Bombardier(، آلستوم فرانسه )Alstom( و زیمنس آملان 



همبستگی جهانی با فلسطین

ص 68، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

در نتیجه فشار این جنبش از شرکت در مناقصه ساخت خط  آهن شهرک های غیرقانونی اسرائیل 

در سرزمین های غصب شده فلسطین انصراف دادند.

شهرک سازی های  پروژه  همدست  كه  را  شركت   112 از  فهرستی  نیز  متحد  ملل  سازمان 

برای پاسخگو ساخنت  اقدامی که گامی مهم  غیرقانونی اسرائیل هستند منتشر کرده است. 

کمپانی های فراملیتی در تسهیل جنایت های اسرائیل محسوب می شود. این فهرست شامل 

جهان(،  ساختمانی  جتهیزات  تولید  شرکت های  بزرگ ترین  )از   JCB مانند  آشنایی  نام های 

Airbnb )سرویس آنالین اجاره اقامتگاه در سراسر  موتوروال )کمپانی گوشی  های هوشمند(، 

جهان( و TripAdvisor )شرکت مشاور مسافرتی( است.

چندی پیش نیز، باشگاه فوتبال »لوتون تاون«، که در لیگ رده دوم بریتانیا بازی می کند، 

را به عنوان   )PUMA( »از لیگ ملی شمال، شرکت »پوما و همچنین باشگاه فوتبال چستر 

تأمین کننده لباس و لوازم ورزشی خود کنار گذاشتند. این یک پیروزی برای جنبش »بی دی اس« 

جهت حتریم برند برتر تولید لباس ورزشی، حامی اصلی احتادیه فوتبال اسرائیل بود. یک وکیل 

کمپانی پوما به یکی از فعاالن این جنبش گفته بود: »شما ما را بدبخت می کنید«!

نظامی،  نیروی  آشکار  کاماًل  توازن  عدم  با  فلسطین،  و  اسرائیل  درگیری های  حکایت 

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بین املللی، در واقع داستان ظلم و ستِم استعماری تازه  از 

راه رسیده ای است علیه ملتی مظلوم. اسرائیل می تواند در چشم برهم زدنی چندین مجتمع 

آپارمتانی را از بین ببرد و با سیستم پیشرفته دفاع موشکی گنبد آهنین )که به همت آمریکا 

ساخته شده است(، موشک های فلسطینی را رهگیری و خنثی سازد. در چنین شرایط به شدت 

نابرابر، سکوت هیچ معنای دیگری جز پشتیبانی از و همدستی با ستمگر ندارد. خوشبختانه 

مدت هاست که زحمتکشان، جوانان، هنرمندان، روشنفکران و صلح دوستان در جهان به این 

نتیجه رسیده اند که دیگر تنها ابراز محکومیت زبانی دردی را دوا منی کند و باید دست به اقدام 

زد. یکی از مؤثرترین راه ها برای متوقف کردن ماشین جنگی خونریز و ویرانگر اسرائیل و شرکای 

ضرورت  یک  این،  می باشد.  »بی دی اس«  جنبش  مانند  جنبش هایی  به  پیوسنت  جهانی اش 

مردمان  از  بسیاری  برای  اسرائیل  جنگی  ماشین  توقف  است.  انسانی  و  اخالقی  وجدانی، 

جهان، خارج از مرزهای جغرافیایی تاریخی فلسطین نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است!

1. Palestinian General Federation of Trade Unions
2. Arab Resource and Organizing Center (AROC)
3. https://popularresistance.org/israels-violence-shows-why-now-is-the-time-for-bds/

فهرست
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وزیر حمل و نقل عمر الغبرا

اوتاوا، اونتاریو، 15 ژوئن 2021

با وحشت شاهد هدف قرار گرفنت بی رحمانه  با وجدان کانادا  در هفته های اخیر مردم 

مردم فلسطین در متام مناطق فلسطین تاریخی توسط رژیم اسرائیل بودند. آنچه حتت عنوان 

جنبش مردمی »شیخ جراح را جنات دهید« با هدف جلوگیری از پاک سازی قومی بیشتر شروع 

شد، به وحدتی وسیع از فلسطینیان از بیت املقدس تا غزه تا حیفا، تورنتو و ونکوور گسترش 

یافت که همه پیام مشابهی داشتند: دیگر فلسطینی ها وضعیت موجود در آپارتاید اسرائیل 

را منی پذیرند.

در  بالنده،  جنبش  این  از  بخشی  عنوان  به  آنها  حامیان  و  فلسطینی  کانادایی های 

راه پیمایی ها و جمع آوری امضا و پخش آگهی و کارزار »کشتی را متوقف کنید« به طور فعال 

شرکت داشته  اند. اقدام اخیر مربوط به تالش ها برای جلوگیری از لنگر انداخنت، یا ختلیه بار 

کشتی های فعال حتت نام زیم در بنادر ایاالت متحده، کانادا و دیگر بنادر بین املللی است.

»شرکت خدمات حمل و نقل عمومی زیم2«، بزرگ ترین و قدیمی ترین شرکت حمل و نقل بار 

در بنادر کانادا

از آپارتاید اسرائیل استقبال منی شود
کشتی را متوقف کنید!1

نامه به عمر الغبرا، وزیر حمل و نقل

انجمن فلسطین کانادا، ۱7 ژوئن ۲۰۲۱ )۲7 خرداد ۱۴۰۰(

شد  خواسته  و  شد  فرستاده  الغبرا  عمر  کانادا،  نقل  و  حمل  وزیر  به  ژوئن   ۱5 روز  زیر  نامه 

لنگر  برنامه های  و  دهد...  پایان  آپارتاید  جنایات  به  بخشیدن  مشروعیت  به  کانادا  »دولت  تا 

انداختن و تخلیه بار هر نوع کشتی فعال تحت نام زیم را معلق نماید.« این اقدام بخشی از 

تالش های فزاینده ای است که هدف آن وادار کردن کانادا به اعمال تحریم های اقتصادی و 

نظامی بر اسرائیل جهت پاسخگو نمودن دولت این کشوردر قبال جنایات علیه فلسطین است.
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اسرائیل است که در زمینه تولید جتهیزات نظامی، تسلیحات و تدارکاتی و همچنین کاالهای 

و  فلسطین  کارگری  احتادیه های  سراسری  فدراسیون  می کند.  فعالیت  اسرائیل  در  مصرفی 

ائتالف بزرگی از احتادیه های عمده کارگری و تشکل های صنفی فلسطین از همه احتادیه های 

کارگری در سراسر جهان خواسته اند تا اسرائیل و شرکت های هم دست رژیم آپارتاید را حتریم 

کنند. آنها مشخصًا خواهان »خودداری از ارائه خدمات به کاالهای اسرائیلی« و »حمایت از 

اعضای ]احتادیه[ که از ساخت سالح های اسرائیلی اجتناب می ورزند« هستند.

ماه گذشته در پاسخ به درخواست فوق از طرف احتادیه های کارگری فلسطین، احتادیه های 

کارگری آفریقای جنوبی از ارائه سرویس برای ختلیه و بارگیری به کشتی اسرائیل در دوربان 

خودداری کردند. کارگران بندر در ایتالیا هم پیروزمندانه از ارسال سالح و مهمات به مقصد 

اسرائیل جلوگیری کردند. 

هشتم ژوئن )18 خرداد( در بزرگ ترین بندر کانادا در ونکوور، یک جتمع بزرگ، موفق 

به بسنت ورودی بندر و نیز تقاطع پر رفت  وآمد بندری شد. در این جتمع، فعاالن از طیف های 

استقبال  اسرائیل  آپارتاید  از  ونکوور  بنادر  در   « کردند:  اعالم  صراحت  به  گروه ها  گوناگون 

منی شود3«. )همین پیام در 14 ژوئن نیز در بندر پرنس روپرت اعالم شد.(

دوایر بنادر در کانادا زیر نظر وزارت حمل و نقل قرار دارند. آقای الغبرا، از این روست 

که، اجازه و تقویت آپارتاید اسرائیل به چنین سودجویی، موجب می شود تا در سلب مالکیت 

مستمر فلسطینی ها، بنادر و دولت کانادا هر دو همدست آن باشند. ِبتسیلم4 )مرکز اطالعات 

اسرائیلی برای حقوق بشر در اراضی اشغالی( و دیده بان حقوق بشر، هر دو به روشنی نظام 
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حکومتی اسرائیل را به عنوان نظام آپارتاید ارزیابی کرده اند. ما، سازمان های امضاکننده، از 

دولت كانادا انتظار داریم تا به مشروعیت بخشیدن به جنایات آپارتاید پایان دهد و از دادن 

انگیزه های اقتصادی برای تکرار چنین رفتارهای نفرت انگیزی خودداری مناید.

وزارت خانه شما هم اکنون، به دلیل خودداری از لغو قرارداد با »البیت سیستمز5« برای 

خرید یکی از هواپیماهای بدون سرنشین آنها، درگیر مجادله است. چه کسی تصور می کرد که 

وزارت حمل و نقل کانادا اینقدر رابطه تنگاتنگ با آپارتاید اسرائیلی داشته باشد؟ ما از شما 

می خواهیم ادعای احترام به حقوق بین امللل و حقوق بشر دولت خود را در عمل نشان دهید و 

کلیه موارد لنگر انداخنت کشتی های فعال حتت نام زیم در بنادر کانادا را متوقف منایید.

اعتراض مردم تا زمانی که فلسطینیان آزاد نباشند، متوقف خنواهد شد.

رونوشت نامه به خنست وزیر کانادا، جاستین ترودو؛ و اداره بندر فریزر ونکوور نیز ارسال 

شده است.
اسامی امضا کنندگان.6

1. #BLOCKTHEBOAT

2. Zim Integrated Shipping Services Ltd

3. “Israeli Apartheid Not Welcome in Vancouver Ports”

B’tselem .4 یک سازمان اسرائیلی مدافع حقوق بشر
Elbit Systems .5 کمپانی بین املللی جتهیزات دفاعی الکترونیک 

6. BDS Vancouver-Coast Salish TerritoriesCanada Palestine AssociationPalestinian Youth 

Movement VancouverSamidoun Palestinian Prisoner Solidarity NetworkEndorsed by: Anti-

Imperialist Alliance, OttawaAtlantic Canada Palestinian SocietyBAYAN CanadaCanadian 

Peace CongressCommunist Party of CanadaGabriela BCHuman Without BordersIndependent 

Jewish Voices VancouverJust Peace AdvocatesNiagara Movement for Justice in Palestine 

IsraelOPRA – Oakville Palestinian Rights AssociationPalestinian Association of Hamilton-

Palestinian Canadian Community Centre – Palestine HousePoetic Justice FoundationRegina 

Peace CouncilSANSAD South Asian Network for Secularism and DemocracySulong UBCWest 

Coast Coalition Against Racism Society

منبع:
Israeli Apartheid Not Welcome In Canadian Ports #blocktheboat, Canada Palestine 
Association. June 17, 2021. 

فهرست
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صدها فعال در اعتراض به اشغالگری اسرائیل در فلسطین اوایل ماه ژوئن، مانع لنگر 

انداخنت و ختلیه بار کشتی متعلق به یک کمپانی اسرائیلی در اوکلند کالیفرنیا شدند. چند 

روز بعد در 9 ژوئن )19 خرداد( مردم برای متوقف کردن همان کشتی در ونکوور کانادا جمع 

شدند. این ها و دیگر اقدامات جنبش »کشتی را متوقف کنید۱« به عنوان بخشی از تالش ها 

برای اعمال فشار اقتصادی بر اسرائیل به دلیل زیر پا گذاشنت حقوق بشر علیه فلسطینی ها 

در سراسر آمریکای شمالی ادامه دارد. ماه گذشته اعتراضات مشابهی در ایتالیا و آفریقای 

جنوبی اجنام گرفت. بنا بر بیانیه »مرکز سازماندهی و منابع عربیAROC »1، »برای اولین 

مطلقًا  اسرائیلی  کشتی  یک  محل،  مردم  پیگیر  و  گسترده  سازماندهی  نتیجه  در  تاریخ  در 

نتوانست به بندر مقصد خود برسد.«

کشتی های حتت مالکیت کمپانی »خدمات حمل و نقل سراسری زیم3« مستقر در حیفا 

از سال 2014 به بندر اوکلند نیامده بودند. در آن زمان، اعتراضات با رهبری »AROC« باعث 

دور زدن کشتی و بازگشتش به دریا شد که نیمه شب برگشت و شبانه بار خود را خالی کرد. 

اما این بار، یک کشتی زیم به نام »والنز« در بندر اوکلند لنگر انداخت. اما چهارم ژوئن در 

چطور هواداران فلسطین و کارگران احتادیه ها

در بنادر شهرهای سراسر جهان راه جتارت اسرائیل را می بندند

نوامی الچنس
کانترپانچ، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ )۳۰ خرداد(
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حالی مجبور به بازگشت شد که کارگران »احتادیه بین املللی انبارها و بنادرILWU( »4( شاخه 

کالیفرنیای شمالی مانع ختلیه بار کشتی شدند.

همه  از  فراخوانی  با  فلسطین«  کارگری  احتادیه های  عمومی  »فدراسیون  مه،  ماه  در 

کارگران متشکل در احتادیه های کارگری خواست تا اسرائیل را بایکوت کنند و » کارگران را 

و فروش کاالهای اسرائیلی تشویق منایند«. در ششم ماه ژوئن )16  از خرید  برای خودداری 

خرداد(، 500 نفر در شهر الیزابت نیوجرسی جمع شدند تا به حضور یک کشتی زیم که در آجنا 

لنگر انداخته بود، اعتراض کنند. در 8 ژوئن، معترضین در »رومولوس« در ایالت میشیگان 

نزدیک دیترویت، در مقابل دفاتر شرکت زیم جتمع کردند. روز بعد فعالین شهر نیویورک در 

مقابل دفتر مرکزی کمپانی زیم در »استاتن آیلند« گردهم آمدند. جتمع های اعتراضی همچنین 

در سیاتل، لس آجنلس، هوستون و فیالدلفیا برگزار شد.

یک ماه پیش کارگران در »لیُورنو« در ایتالیا، با گفنت اینکه آنها برای جتاوز به غزه با 

مقصد  به  کشتی  یک  به  تسلیحات  بار  کردن  سوار  از  کرد،   خنواهند  »همدستی«  اسرائیل 

اسرائیل امتناع کردند. اندکی بعد، کارگران بنادر در آفریقای جنوبی همراه با »احتادیه حمل و 

نقل و کارگران متحد« در »دوربان« به کشتی زیم اعتراض کردند.

و  سرمایه گذاری  توقف  »بایکوت،  جنبش  عملی   ابتکارات  از  بخشی  فعالیت ها  این 

حتریم« BDS است. الرا کیسوانی، مدیر اجرایی AROC به میدل ایست آی گفت: »هدف ما از 

توقف بازرگانی بین املللی خط حمل و نقل زیم، وارد کردن فشار سیاسی و اقتصادی بر رژیم 

آپارتاید اسرائیل است.«

با توجه به همکاری دیرینه میان »مرکز سازماندهی و منابع عربی« و »احتادیه بین املللی 

انبارها و بنادر« اعتراض کارگران بنادر در اوکلند تأثیر مهمی بجا گذاشت. عالوه بر حر کتی 

که در 2014 توسط این گروه اجنام شد، اعتراض مشابهی نیز علیه یک کشتی باری در سال 

2010 اجنام گرفته بود. کیسوانی در سال 2014 به گاردین گفته بود: »سال هاست که ما با رهبری 

ILWU و سطوح مختلف آن کار می کنیم تا آگاهی عمومی درباره درد و رجن مردم فلسطین را 

ارتقا ببخشیم.«

او توضیح داد در 1984، زمانی که کارگران بنادر منطقه »ِبی ِارییا5« از ختلیه بار یک 

کشتی آفریقای جنوبی امتناع کردند، در واقع  این تصمیم »احتادیه بین املللی انبارها و بنادر« 

علیه آپارتاید بود. بخشی از کارگرانی که در آن اعتراض حضور داشتند، اکنون نیز از اقدام 

آفریقای  بایکوت جهانی که پیش تر  از  اوکلند پشتیبانی کردند. جنبش »بی دی اس«  در  اخیر 
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جنوبی را برای پایان دادن به آپارتاید زیر فشار اقتصادی قرار داد، الگوبرداری می کند.

کیسوانی اخیرًا به »موندوایس6« درباره روند طوالنی آماده شدن برای تظاهرات اعتصابی 

گفت: »آن زمان، ما ... فکر کردیم که ایجاد همبستگی میان کارگران ایده خوبی است... و 

برای آن خیلی دوندگی کردیم. هفته ها، شب و روز در سالن های احتادیه ها کار کردیم تا به جایی 

برسیم که واقعًا به  بندر برویم.... و کارگران بندر را بسیج کنیم.« بنا به بیانیه اخیر این احتادیه، 

»شورای منطقه کالیفرنیای شمالی احتادیه بین املللی انبارها و بنادر، به نشانه همبستگی، در 

کنار فلسطین و مردم آن که در سراسر جهان برای عدالت مبارزه می کنند، می ایستد.«

بیشتر اعضای هیئت مدیره زیم اسرائیلی هستند. »یایر سروسی«، رئیس هیئت مدیره 

زیم، از سال 2009 تا 2016 رئیس بزرگ ترین بانک اسرائیل، بانک هاپوالیم7 بود. او در پی 

گزارش هایی مبنی بر عمل نکردن به وظیفه خود در اطالع رسانی به بانک مرکزی اسرائیل  

درباره سوءاستفاده و آزار جنسی رئیس اجرایی سابق شرکت، مجبور به کناره گیری شد. سروسی 

از سال 1993 تا 2009، رئیس »مورگان استنلی« اسرائیل بود. »توماس نایدس«، گزینه جدید 

بایدن به عنوان سفیر آمریکا در اسرائیل، یکی دیگر از مدیران سابق مورگان استنلی است.

هیئت مدیره زیم همچنین شامل »لیات ِتِن هولتز«، معاون ادغام  و دارایی ها در شرکت 

ماتریکس است. ماتریکس که وزارت دفاع ایاالت متحده، نیروهای دفاع اسرائیل و صنایع 

هوافضای اسرائیل از جمله مشتریان آن هستند، یک گروه مشاور است. بنا بر تارمنای این 

مؤسسه، ختصص آنها در زمینه »دفاع هوایی و موشکی، فرماندهی و كنترل، و اطالعات و 

توسعه سیستم های سایبری« است.

شرکت زیم به میدل ایست آی گفته است که دیگر به اوکلند باز خنواهد گشت: » ما به دلیل 

محدودیت های عملیاتی و تأخیرهای طوالنی در بندر اوکلند، و به منظور اجرای برنامه های 

استفاده  متحده  ایاالت  غربی  ساحل  بنادر  سایر  از  ثانوی  اطالع  تا  دور،  خاور  به  سفرخود 

خواهیم کرد.«

اما تأخیرها تنها به دلیل اعتراضات نیست. »پارکینگ« بسیار بزرگی برای کشتی های 

حامل کانتینر در امتداد ساحل کالیفرنیا وجود دارد که کشتی های اطراف اوکلند تا سه هفته 

باید منتظر بارگیری بشوند. مقامات بندر اوکلند به خبرگزاری ای بی سی7 گفتند که کشتی 

زیم به دلیل ازدحام در منطقه لس آجنلس به اوکلند آمده بود. دفتر این بندر در بیانیه ای گفته 

است که، كاماًل »از حق آزادی بیان و همچنین اجتماعات امن و قانونی حمایت می كنند. اما 

هم زمان، بنا بر سیاست فدرال، منی تواند مانع جتارت بین امللل شود. این بدان معنی است که 
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گروه ها می توانند اعتراض کنند، اما منی توانند جتارت را مختل کنند.«

این اعتراض ها منونه های برجسته ای از راه هایی است که مردم می توانند به طور مستقیم 

بر جتارت اسرائیل تأثیر بگذارند. طبق بیانیه کمیته ملی »بی دی اس« فلسطین: »ما داریم هر 

روز قوی تر می شویم و پیام روشن آن این است که استعمار، اشغال و خشونت مداوم اسرائیل 

لنگر  نتوانند  زیم  باری  کشتی های  که  ساعت  هر  دارد.  سنگینی  هزینه  فلسطین  مردم  علیه 

بیاندازند و بار خود را جابجا کنند، یک پیروزی بزرگ و به معنای از دست دادن مبالغ هنگفتی 

برای کشور آپارتاید اسرائیل است.«

1. “Block the Boat”  2. Arab Resource and Organizing Center (AROC)
3. Zim Integrated Shipping Services
4. International Longshore and Warehouse Union (ILWU)

Bay Area .5 )نواحی ساحلی بین شهرهای سانفرانسیسکو، اوکلند و سن خوزه در شمال کالیفرنیا(
6. Mondoweiss  7. Hapoalim

How Pro-Palestine Activists and Union Workers are Blocking Israeli Trade in Port Cities, 
Naomi Lachance, CounterPunch, June 20, 2021

رئیس جمهور  کوبا، حمله به نوار غزه را محکوم کرد
 

میگل دیازکانل، رئیس جمهور کوبا در توئیتر 

خود، خواهان توقف حمالت به نوار غزه شد.

او نوشت: حمالت به نوار غزه باید بالفاصله 

و  متوقف شود. وحشی گری صهیونیست ها 

چتر مصونیتی که آمریکا با حمایت از رژیم 

گسترده،  جنایات  این  روی  بر  اسرائیل 

موجب وهن جهانیان است. ما نقض آشکار 

حقوق خلق فلسطین را محکوم می کنیم.
۱۴ ماه مه ۲۰۲۱ )۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰(

فهرست
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کارگران بندر دوربان در آفریقای جنوبی، در همبستگی با مردم فلسطین و در اعتراض به 

مبباران غزه توسط اسرائیل، از ختلیه بار کشتی اسرائیلی که روز 20 ماه مه )30 اردیبهشت( 

حمل و نقل  کارگران  احتادیه  رهبری  حتت  کارگران  این  ورزیدند.  اجتناب  بود،  انداخته  لنگر 

آفریقای جنوبی قرار دارند.

اعضای احتادیه در مقابل هر تالشی از طرف کارفرما برای خنثی کردن این عمل آنها با 

آوردن کارگران دیگر برای ارائه سرویس به کشتی اسرائیلی »زیم شانگهای« هشیار هستند. 

دهمین  عنوان  به  حمل و نقل  اسرائیلی  دولتی  شرکت  زیم«،  »خطوط  مالکیت  در  کشتی  این 

شرکت بزرگ حمل و نقل آبی در جهان است. توالنی دالمینی، هماهنگ کننده بخش ملی دریایی 

احتادیه کارگران حمل و نقل گفت، بایکوت این کشتی یک اعتراض برای یک بار نیست، بلکه 

تجمع اعضای اتحادیه های کارگری و سایر سازمان های آفریقای جنوبی در ۲۱ ماه مه )۳۱اردیبهشت( برای 
همبستگی با فلسطینیان

:)SATAWU( »احتادیه کارگران متحد و حمل و نقل آفریقای جنوبی«

متام کشتی هایی که حامل بار به یا از اسرائیل باشند توسط کارکنان بندر بایکوت خواهند شد.

حتریم کشتی های اسرائیل
توسط کارگران بنادر تا رهایی کامل فلسطینی ها

پیپلز دیسپَچ، ۲۴ ماه مه ۲۰۲۱/ سوم خرداد ۱۴۰۰

برگردان: آزاده عسگرینویسنده: پاوان کولکرنی
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این آغاز سلسله فعالیت های کارگری با هدف تضمین آن است تا هیچ کشتی اسرائیلی نتواند 

در هیچ یک از بنادر آفریقای جنوبی خدمتی دریافت کند.

دالمینی با طرح این موضوع که اسرائیل یک ناقض همیشگی آتش بس ها است، گفت 

شده  شناخته  حقوق  که  حل«  راه  »آخرین  به  رسیدن  زمان  تا  اسرائیلی  کشتی های  بایکوت 

فلسطینی ها در سطح بین املللی را محترم بشمارد، ادامه خواهد یافت. تا آن زمان این احتادیه 

قصد دارد دولت آفریقای جنوبی را برای انتشار »یک دستورالعمل به متام دوایر بنادر برای 

ممانعت از لنگر انداخنت کشتی های اسرائیلی در بنادر آفریقای جنوبی« زیر فشار قرار دهد.

دالمینی می گوید: »رهایی کامل مردم فلسطین! وگرنه کشتی های اسرائیلی در بنادر ما 

دچار مشکالت فزاینده خواهند شد.« او ادامه داد، نه تنها کشتی های اسرائیلی، بلکه متام 

کشتی هایی که حامل بار به یا از اسرائیل باشند هدف قرار خواهند گرفت و این احتادیه به شکل 

حرفه ای به یافنت مسیر مجموعه شبکه حمل و نقل جهانی به قصد شناسایی این کشتی ها کمک 

خواهد کرد. »اسرائیل باید این را بداند، که در صورت ادامه اشغالگری، دسترسی به بازار 

آفریقای جنوبی را از دست خواهد داد.«

دولت آفریقای جنوبی رمسًا جتاوز اسرائیل را محکوم کرده است و همراه با احتادیه آفریقا 

همبستگی خود را با فلسطین تکرار کرده است. کریل راموفوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، 

در صحبت های هفتگی خود گفت، تا زمان پایان دادن »به متام عوامل ریشه ای یک مناقشه... 

و در این مورد، اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین توسط اسرائیل، هرگز صلحی وجود خنواهد 

داشت.« راموفوسا در ادامه با مقایسه درد و رجن مردم فلسطین با سیاه پوستان آفریقای جنوبی 

در رژیم آپارتاید »نادیده گرفنت متامی قطعنامه های پی در پی شورای امنیت سازمان ملل متحد 

برای پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین« توسط اسرائیل را محکوم کرد.

با این وجود دالمینی معتقد است، تنها محکوم کردن زبانی کافی نیست و االن زمان آن 

فرا رسیده تا به اشغالگری اسرائیل و سبعیت آن توسط جامعه جهانی، به ویژه توسط آفریقای 

جنوبی با توجه به جتربه تاریخی خود، هزینه ای حتمیل کرد.

رهایی کامل مردم فلسطین! وگرنه کشتی های اسرائیلی در بنادر ما دچار مشکالت 
فزاینده خواهند شد. اسرائیل باید این را بداند، که در صورت ادامه اشغالگری، دسترسی 

به بازار آفریقای جنوبی را از دست خواهد داد.
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حتریم توسط کارگران بندر

رهبران احتادیه کارگران حمله نقل بعد از اختاذ تصمیم برای عمل، روز 18 ماه مه/ 28 

اردیبهشت در یک پیام عمومی اعالم کردند، »به اطالع شما می رسانیم که یک محموله از 

اسرائیل نژادپرست در ساحل بندر دوربان آفریقای جنوبی لنگر خواهد انداخت. به عنوان مدرسه 

مبارزه طبقاتی، که مقر آن صنعت حمل و نقل بوده، احتادیه کارگران حمل و نقل آفریقای جنوبی 

همه اعضای خود را فرا می خواند تا حتریم های مستمری را علیه این کمپانی های حمل و نقل به 

اجرا بگذارند و برای نشان دادن همبستگی خود با ستم دیدگان هنگام ناهار جتمع منایند.«

این پیام می افزاید، سیاست اسرائیل مبنی بر »تصرف اراضی، حمله به اماکن مقدس، 

اعمال محدودیت برای جابجایی کاالها و مردم« در فلسطین اشغالی »یادآور چگونگی عقب 

نگه داشنت قاره آفریقا به طور اعم، و آفریقا جنوبی به طور اخص توسط اروپا« است. »بنابراین، 

َاعمال اسرائیل نژادپرست باید با مقاومتی درخور و محکومیت آن که جزء الینفک جنبش ضد 

آپارتاید است، روبرو شود.«

احتادیه برای حمایت از کارگران برای رفتار با انضباط تر، درباره این اعتصاب، طبق 

اطالعات،  این  وجود  با  دالمینی،  گفته  به  بود.  داده  اطالع  پیش تر  کارفرما  به  کار،  قانون 

شرکت دولتی »ترنس نت«، که بنادر آفریقای جنوبی را مدیریت می کند، مراحل کنترل ایمنی 

کووید 19 را که باید در کشتی اجنام شود، زودتر از وقت پیش بینی شده به سرعت اجنام داده 

و آن را آماده ختلیه کرده بود. کارگرانی که از این تصمیم آگاه نبودند، پیش از آنکه متوجه 

شوند که آن کشتی »زیم شانگهای« است، شروع به ختلیه بار آن کردند. اما بالفاصله بعد از 

اطالع، کار را متوقف کردند.
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همه احتادیه های کارگری در جنبش باهم متحدند

آفریقای جنوبی  از شعب احتادیه های کارگری کنگره  روز بعد، اعضای دیگر احتادیه ها 

)COSATU(، بزرگ ترین فدراسیون احتادیه ای کشور، به این حرکت پیوستند. این احتادیه 

گرچه متحد قدیمی کنگره ملی آفریقا در حاکمیت است، اما نسبت به چگونگی مدیریت ریزش 

اقتصادی ناشی از کووید  19 که به طور نامتناسبی بر طبقه کارگر حتمیل شده است، انتقاد دارد.

آفریقای  کارگری  احتادیه های  فدراسیون  با  مرتبط  چپ  جناح  احتادیه های  همچنین 

جنوبی )SAFTU(، هم روز 21 ماه مه به اعتصاب پیوستند. این احتادیه دومین فدراسیون 

بزرگ ترین  جمله  از  جنوبی  آفریقای  فلزکاران  احتادیه  که  است  کارگری  احتادیه های  بزرگ 

از  بعد   ،2013 سال  در  احتادیه  این  می باشد.  آن  عضو  هم  کشور  حرفه ای  تک  احتادیه های 

قطع پشتیبانی از کنگره آفریقای جنوبی از احتادیه کارگری کنگره آفریقای جنوبی جدا شد. 

آنها سیاست های اقتصادی نئولیبرال کنگره ملی آفریقا را که موجب افزایش سطح نابرابری – 

یکی از بدترین ها در جهان – به عنوان میراث باقیمانده از رژیم سرنگون شده آپارتاید در دهه 

1990، را مورد انتقاد قرار دادند.

دالمینی گفت، »ما در جنبش احتادیه های کارگری آفریقای جنوبی درباره برخی مسایل 

اختالف نظر داریم، اما سر موضوع اشغال فلسطین، همگی متحد هستیم. آخرین باری که 

در آفریقای جنوبی ما به عنوان یک نیروی متحد دورهم جمع شدیم، رژیم آپارتاید را پایین 

کشیدیم. حاال بار دیگر ما داریم گردهم می آییم تا به حاکمیت آپارتاید بر فلسطین اشغالی 

پایان بدهیم.«

Dockworkers to Boycott Israeli Ships Until Total Liberation of Palestinians, People’s 
Dispatch. May 24, 202.

سیاست اسرائیل مبنی بر »تصرف اراضی، حمله به اماکن مقدس، اعمال محدودیت برای 
جابجایی کاال و رفت و آمد مردم« در فلسطین اشغالی »یادآور چگونگی عقب نگه داشتن قاره 
آفریقا، به ویژه آفریقا جنوبی توسط اروپا« است. بنابراین، اَعماِل اسرائیِل نژادپرست باید 
با مقاومتی درخور و محکومیت آن که جزء الینفک جنبش ضد آپارتاید است، روبرو شود.«

فهرست
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اشغال   و   تعطیل   فعالیت  

دو   کارخانه   اسلحه سازی   در   بریتانیا                        
برگردان و کوتاه شده: دانش و امید

به   گزارش   میدل   ایست آی1،   25   مه2021    )    4خرداد1400   (،  اعضای   گروه »اقدام   فلسطین«2،  

 در   یک   هفته   دو   کارخانه   اسلحه سازی   اسرائیل   در   بریتانیا   را   بستند و   علیرغم   دستگیری   دو  

 تن   از   اعضای   گروه  »اقدام     فلسطین    « که   هفته   پیش   کارخانه   »لستر«  را   بسته   بودند،   بازهم  

 تعدادی   دیگر   از   اعضای   گروه   دومین   کارخانه   »البیت«  را   با   زور   بستند .  بسنت   دو   کارخانه   لستر  

 و   »تامُورث« ،   در   25   ماه   مه ،  2021   موجب   توقف   تولید   سالح های   اسرائیلی   در   بریتانیا  شد.   در  

 لستر،   کارخانه   هواپیماهای   بدون   سرنشین   سیستم های   تاکتیکی   پهپاد  »البیت   –   تالس    « برای     

 شش   روز   متوالی   تعطیل   شد.   چیزی   که   به   گزارش   این   گروه  »طوالنی ترین   اشغال   ادامه دار   اجنام     

 شده   توسط   اقدام   فلسطین    « بوده   است .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

مجمتع  صنایع   الکترونیک   نظامی  »الیت   کی . ال    « البیت    در   تامورث   سیستم های  

 رایانه ای،   سخت افزار   و   قطعات   یدکی   تانک   جنگی  »مرکاوا   4 «      اسرائیل   را   تولید   می کند   که  

 توسط   نیروهای   اسرائیلی   در   غزه   استفاده   شده اند  . البیت   بزرگ ترین   تولیدکننده   اسلحه   اسرائیل  

 است   که   دارای   ده   مجتمع   در   سراسر   انگلستان   می باشد                                                .                                                                                              
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کارخانه   آرکونیک   در   بیرمنگام   نیز   به   جرم   تولید   ورقه های   فلزی    برای   جت های   جنگنده  

 اسرائیل   توسط   اعضای   گروه   اقدام   فلسطین   اشغال   شد .                                                               

سخنگوی اقدام گفت: »به منظور حمایت از زندگی و حقوق بشر، اقدام مستقیم علیه 

نشان  »برای  آنها  گروه،  این  فعاالن  به گفته  است.«  اخالقی  وظیفه  البیت یک  سیستم های 

دادن خون قربانیان سالح های البیت در فلسطین و سراسر جهان« جلوی کارخانه رنگ سرخ 

پاشیدند.

کارخانه های  کردن  تعطیل  برای  فلسطین  اقدام  گروه  اعضای  تالش  در  جالب  نکته 

اسلحه سازی اسرائیل، کمک و پشتیبانی مردم محل هنگام برخورد پلیس با فعالین و جلوگیری 

از دستگیری آنها بود.

ویرانگر  خواست هواداران فلسطین بسنت کارخانه هایی است که سالح های وحشتناک 

تولید می کنند. آنها متعقدند این سالح ها عامل نشاندن مردم فلسطین در سوگ عزیزان شان 

است و فکر تولید چنین سالح هایی فکری بیمار وعلیه انسانیت است.

1. MiddleEastEye  2. Palestine Action Group  

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-uk-arms-factory-activists-shut-
down-second

فهرست
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بیش از 680 رهبر جهانی، از سیاستمداران و برندگان جایزه نوبل تا دانشگاهیان برجسته 

و طرفداران صلح، از جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده خواستند که به تعهدات خود در 

مورد حمایت از حقوق بشر فلسطینی ها احترام بگذارد. در نامه سرگشاده ای که در نیمه ماه 

ژوئن منتشر شد، این گروه از بایدن خواسته اند »حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی ایاالت 

متحده قرار دهد« و »برای پایان دادن به سلطه و ظلم نهادینه شده اسرائیل بر مردم فلسطین 

کمک کند... اگر سیاست ایاالت متحده برای اوضاع کنونی سیاسی دور از عدالت و پاسخگویی 

باشد، منی توان انتظار صلحی پایدار و عادالنه، برای همه مردم داشت... دولت شما باید فشار 

دیپلماتیک منسجمی را برای کمک به پایان دادن به تبعیض و ظلم سیستماتیک دایمًا رو 

نقض  را  فلسطینیان  حقوق  که  اسرائیلی  مقامات  مسئولیت پذیری  از  و  مناید  اعمال  فزونی 

می کنند، اطمینان حاصل کند.«

در میان 682 امضاكننده از جمله نام مایكل بن یایر دادستان كل سابق اسرائیل؛ آوراهام 

کارمن،  توکل  ایرلند؛  سابق  جمهور  رئیس  رابینسون،  مری  کنست؛  سابق  سخنگوی  برگ، 

برنده جایزه صلح نوبل 2011؛ ایالن پاپه، استاد دانشگاه اسرائیلی؛ نوام چامسکی، استاد 

آمریکایی؛ و تعدادی دیگر از منایندگان پارملان انگلیس دیده می شوند.

http://vpalestine.org/2021/06/19/680-global-leaders-urge-biden-to-end-israeli-oppression/

فهرست

۶۸۰ رهبر جهان از بایدن خواستند تا به سرکوب 

مردم فلسطین به دست اسرائیل پایان دهد
تارنمای فلسطین پیروز، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ )۲۹ خرداد ۱۴۰۰(
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صدها نفر از اهالی موسیقی، از جمله اعضای »خشم علیه ماشین1«، نامه ای را امضا 

در  برنامه  اجرای  فلسطین،  اشغال  به  دادن  پایان  تا  می خواهد  هنرمندان  دیگر  از  که  کردند 

اسرائیل را بایکوت منایند.

گروه های »جولیان کازابالنکا«، »سایپرس هیل«، »پتی امسیت«، »پینک فلویدز راجر 

واترز« و »سیستم آو داونز سرجی تانکیان«2 تعدادی از اهالی موسیقی هستند که حمایت خود 

فلسطین3«  برای  موسیقی  »اهالی  شعار  زیر  بایکوت  این  کرده اند.  اعالم  را  بایکوت  این  از 

سازمان یافته و تا به حال بیش از 600 امضا دریافت کرده است.

ما به عنوان اهالی موسیقی منی توانیم ساکت مبانیم. این مهم است که ما امروز در کنار 

فلسطین بایستیم. ما از همتایان خود می خواهیم تا علنًا همبستگی خود را با ملت فلسطین 

ابراز منایند. در سکوت، همدستی با جنایات جنگی اسرائیل دیده می شود، اما امروز دیگر 

»سکوت« یک انتخاب نیست. ما امروز با هم یک صدا خواهان عدالت، عزت و حق تعیین 

سرنوشت برای مردم فلسطین و همه کسانی هستیم که با سلب مالکیت استعماری و خشونت 

در سراسر کره خاکی مبارزه می کنند.«

صدها نفر از اهالی موسیقی

نامه بایکوت اسرائیل را امضا کردند
۲۹ مه ۲۰۲۱، )۸ خرداد(



همبستگی جهانی با فلسطین

ص 84، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

یاسین السلمان، خواننده رپ عراقی کانادایی، که بیشتر به نام هنری خود »خودشیفته 

خودشیفتگان4« شهرت دارد، تهیه این نامه را سازماندهی کرد و از دیگران خواست تا به آن 

بپیوندند. او در یکی از فراخوان های خود برای اقدام گفت: »اگر ما هنر و تریبون هنری خود را 

برای گرفنت دست آنهایی که نیازمند این تریبون هستند به کار نبندیم، پس چه غلطی می کنیم؟«

فرهنگی  نهادهای  در  »فعالیت  از  تا  می خواهد  هنرمندان  همه  از  سرگشاده  نامه  این 

همدست اسرائیل« خودداری کنند و »برای حمایت از مردم فلسطین و حق انسانی آنها برای 

تعیین سرنوشت و آزادی قاطعانه برخیزند.«

در نامه آمده: »ما معتقدیم حتی یک روز زندگی در جهانی بدون جداسازی و آپارتاید 

اهمیت حیاتی دارد.«

حتریم های فرهنگی و دانشگاهی از جمله موارد جنبش بایکوت، توقف سرمایه گذاری و 

حتریم ها )BDS( به رهبری فلسطین است.  این جنبش از متحدان بین املللی خود شامل گروه ها، 

سازمان ها و احزاب  و شخصیت های مستقل  می خواهد تا اسرائیل را به امید پایان بخشیدن 

به اشغال فلسطین، از طریق حتریم و بایکوت حتت فشار قرار دهند.
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در حالی که هدف اصلی جنبش »بی دی اس« 

طریق  از  اسرائیل  بر  اقتصادی  فشار  اعمال 

معتقدند  فعاالن  است،  اقتصادی  حتریم های 

و  فرهنگی  تفریحی،  برنامه های  از  اسرائیل  که 

الپوشانی  برای  تبلیغاتی  ابزار  همچون  هنری 

خود  نظامی  اشغال  به  بخشیدن  مشروعیت  و 

و  هنری  فعالیت های  بنابراین  می کند.  استفاده 

فرهنگی در اسرائیل و یا برای این کشور در هر جا 

باید حتریم شوند.

خشم علیه ماشین، که مدت هاست به ارائه موسیقی سیاسی انقالبی شهرت دارد، در آغاز 

مبباران نوار غزه در ماه جاری علیه اسرائیل صحبت کرد. این گروه در اینستاگرام خود نوشت:

»خشونت و بربریتی که ما در شیخ جراح، مجتمع االقصی و غزه شاهدیم، ادامه دهه ها 

آپارتاید خونبار اسرائیل و اشغال خشن فلسطین است. تا زمانی که مردم فلسطین علیه این 

ترور استعماری در همه اشکال آن  مقاومت می کنند، ما در کنار آنها خواهیم ایستاد.«

درهمین روزها، بیش از هزار نفر از هنرمندان کانادایی یک بیانیه علنی تهیه کردند و 

خواستار اعمال حتریم های نظامی و اقتصادی علیه اسرائیل از طرف کانادا و »پایان دادن به 

همدستی در ستم به فلسطینی ها« شدند.

»ِرهاب نازال«، یکی از سازمان دهندگان این بیانیه و از فعاالن قدیمی فلسطین، به میدل 

ایست آی گفت: حمایتی که فلسطین طی هفته های اخیر در کانادا به دست آورده بی سابقه بوده 

است. وی با گفنت اینکه »من قباًل چنین حمایتی را ندیده بودم،« افزود، هنوز تعداد بیشتری 

در حال پیوسنت به این جنبش هستند. »امضاها از سراسر کشور در حال آمدن است: مدیران 

هنری؛ فعاالن رسانه ای و هنرمندان جتسمی؛  فیلمسازان؛ کارکنان سازمان های هنری و مراکز 

هنرمندان مستقل؛ نوازندگان؛ محققان و پژوهشگران هنر و سایر فرهنگیان.«

1. Rage Against the Machine
2. The Strokes’ Julian Casablancas; Cypress Hill; Patti Smith; Pink Floyd’s Roger 
Waters; and System of a Down’s Serj Tankian.
3. Musicians for Palestine   4. Narcy of The Narcicyst

https//:inpalestine.site/archives1324/
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فلسطین  مردم  با  وحدت  در  بریتانیا  سراسر  دانشگاه های  دانشجویان  مه،  ماه   28 در 

گردهم   آپارتاید1«،  از  عاری  »دانشگاه  برای  اقدام  ملی  روز  فعالیت  از  بخشی  عنوان  به 

آمدند و خواهان توقف فوری همکاری با کمپانی هایی شدند که همدست آپارتاید اسرائیل و 

شهرک سازی  های استعماری آن هستند.

دانشگاه های  فلسطین،  همبستگی  کمپین  اطالعاتی  بانک  محاسبات  بر  بنا   ...

به  انگلیس در مجموع 455،815،954 پوند در شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که 
طور مستقیم یا غیرمستقیم به رژیم خشن اسرائیل برای سلب مالکیت و نسل کشی تدریجی 
نیست،  تازه ای  چیز  فلسطینیان  علیه  وحشی گری  گرچه  می کنند.  کمک  فلسطین  مردم 
وقایع چند هفته اخیر توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. هر زمان که اسرائیل تصمیم 
به »چمن  زنی۲« گرفته و جنگی علیه مردم در اسارت غزه به راه انداخته، و مرگ و ویرانی 

دانشجویان خواهان پایان دادن به همدستی  

دانشگاهی با آپارتاید اسرائیل هستند
موندووایز، ۲۸ مه، ۲۰۲۱ )7خرداد(
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را بر جمعیتی پناهنده و کودکان، فرو ریخته، جامعه بین امللل آنقدر دیر از خواب بیدار شده 
که دیگر وقت اعالم آتش بس بوده است. و بعد، غزه ای ها باز تنها مانده اند تا چیزی شبیه 
زندگی را از نو بسازند و همچنان زیر خفقان محاصره غیرانسانی تا حمله جنایتکارانه بعدی 

اسرائیل، به زندگی ادامه دهند.
طبیعی است که این چرخه بی پایان توحش، این توجه گذرای جهانی و سپس چشم بسنت 

حرکت  یک  یا  واقعی،  تغییر  یک  احتمال  ادعای  هر  به  نسبت  را   آن  قربانیان  فراموشی،  و 

صادقانه برای حتولی قاطع در وجدان عمومی بدبین سازد. اما حق با سخنگوی سازمان ملل، 

کریس گونس بود زمانی که غزه ای ها را دارای »عزت نفسی غیرقابل تسخیر« توصیف کرد، و 

فلسطینیان در کرانه باختری و درون خط سبز نیز بارها و بارها نشان داده اند که هرگز در برابر 

آپارتاید و غاصبان یهودی و استعمار سر به اطاعت خم خنواهند کرد.

وحدت انتفاضه در حال رشد نشان دهنده نفی کامل شکستی است که اسرائیل با هر موج 

وحشیانه کشتار و پاکسازی قومی، سعی در القای آن به فلسطینیان داشته است. »مانیفست 

کرامت و امید3« که به طور گسترده در سراسر فلسطین منتشر شده است، نشان دهنده عزم و 

اراده تسخیرناپذیر آنها برای زندگی و آزادی است:

»این انتفاضه در خیابان های فلسطین و خیابان های سراسر جهان ادامه خواهد یافت. 
انتفاضه ای که علیه دست های بی عدالتی در هر کجا بتواند خواهد جنگید؛ با باتوم رژیم های 

ستمگر و بی رحم هرجا که بخواهند حمله کنند، خواهد جنگید.«
حاال این پرسش در برابر ما که در غرب زندگی می کنیم قرار دارد: آیا ما شانه به شانه 

آنهایی که شهامت کم نظیری برای مقاومت در برابر سلب مالکیت خشونت آمیز دشمن دارند 

خواهیم ایستاد؟ آیا این بار، همبستگی ما پایدار خواهد بود یا پس از چند هفته  که مسئله 

فلسطین دیگر در صدر اخبار نبود، ناپدید خواهد شد؟

جاری  سال  اوایل  دو  هر  اسرائیل،  بشر  حقوق  سازمان  »بت ِسِلم«  و  بشر  حقوق  دیده بان 

گزارشی جامع منتشر کردند که اسرائیل را به قرار دادن فلسطینیان در معرض سیستم آپارتاید 

متهم کرد. کنوانسیون آپارتاید 1973، آپارتاید را چنین تعریف می کند: »اقدامات غیرانسانی 

بنا بر محاسبات بانک اطالعاتی کمپین همبستگی فلسطین، دانشگاه های انگلیس در مجموع 
۴۵۵،۸۱۵،۹۵۴ پوند در شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
به رژیم خشن اسرائیل برای سلب مالکیت و نسل کشی تدریجی مردم فلسطین کمک می کنند.
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به منظور ایجاد و حفظ سلطه توسط یک گروه نژادی از افراد بر هر گروه نژادی دیگر و حتت 

فشار قرار دادن آنها«. این طبق قوانین بین املللی، آپارتاید به عنوان جرم علیه بشریت شناخته 

می شود. دهه هاست که فلسطینی ها زنگ خطر علیه آپارتاید اسرائیل را به صدا درآورده اند و 

به نظر می رسد با آخرین اقدامات خونین جتاوزکارانه اسرائیل در غزه و بیت املقدس شرقی، 

اطالعات بیشتری از استعمار مهاجران اسرائیلی در انگلیس، به ویژه در میان دانشجویان، 

راه یافته است.

مهاجران  از  مادی  حمایت  و  تأیید  دهیم  اجازه  منی توانیم  دانشجویان  عنوان  به  ما 

برابر  در  تا  داریم  اخالقی  وظیفه  و  حکم  فلسطین  ملت  برابر  در  ما  یابد.  ادامه  استعمارگر 

نیروهایی که از ظلم و ستم آنها سود می برند، مقاومت مناییم. تعهد ما به عدالت و همبستگی 

ضداستعماری، ضدامپریالیستی و فراملی به معنای به کار گرفنت صدای همگی مان برای 

حمایت از مبارزه با آپارتاید اسرائیل و پاکسازی قومی مردم فلسطین خواهد بود.

احتادیه ملی دانشجویان و جنبش ضد آپارتاید در سال 1971، شبکه ای را برای هماهنگی 

مبارزات دانشجویی ایجاد کردند. طی دهه بعد، دانشجویان تقریبًا در همه دانشگاه ها و مدارس 

همین  از  دعوت  شامل  اقدام  این  دادند.  سازمان  را  آپارتاید  ضد  اقدامات  انگلیس  عالی 

از آفریقای جنوبی بود. روشن است که دانشجویان  نهادها برای بازگرداندن سرمایه هایشان 

در گذشته با اقدامات جمعی و کارزار حتریم و بایکوت علیه آپارتاید مبارزه کرده اند و ما در 

»دانشگاه عاری از آپارتاید«، از صمیم قلب معتقدیم که امکان اتفاق دوباره آن ممکن است. 

این  اساسی ترین و ابتدایی ترین اقدام قابل اجراست  که دانشگاه ها اعالم منایند  که متعهد به 

»استعمارزدایی« هستند. ما امیدواریم شما برای پیوسنت دست های ما  با دست های خواهران 

و برادران فلسطینی با ما همراه شوید و بار دیگر در مراکز خود تا آزادی فلسطین علیه آپارتاید 

به مقاومت ادامه دهید.

https//:mondoweiss.net/2021/05/students-across-the-uk-demand-an-end-to-university-
complicity-in-in-israeli-apartheid/

Apartheid Off Campus .1
2. مقاله »»چمن زنی« دیگر نه! چطور مقاومت فلسطینی ها توازن قوا را به هم ریخت.« را به قلم »رمزی بارود« 

در همین مجموعه  بخوانید!
The Dignity and Hope Manifesto .3

فهرست
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راچل کوری دختر بیست و سه ساله آمریکایی، متولد املپیای واشنگنت و عضو جنبش 

همبستگی بین املللی، در 25 اسفند 1381 )16 مارس 2003(، توسط بولدزور شماره 949-623 

ارتش متجاوز اسرائیل که از روی پیکر او گذشت، به قتل رسید. راچل که کاور نارجنی فلورسنت 

جنبش همبستگی را بر تن داشت، کوشیده بود تا با برافراشنت پرچم جنبش همبستگی با خلق 

فلسطین، از ویرانی خانه یک داروساز فلسطینی به نام »مسیر نصراله« در نوار غزه جلوگیری 

کند. سال ها مبارزه مادر و پدر راچل برای احقاق حق او در دادگاه های اسرائیل و آمریکا، تا کنون 

سراجنامی نداشته است.

یاد او را باید همواره گرامی داشت. نه فقط به این خاطر که انسان شجاعی بود. و نه فقط 

اینکه زن آمریکایی بود. و نه فقط اینکه جان خود را در راه آرمانش فدا کرد. همۀ این ها او را در 

ردیف مردمان ویژۀ تاریخ قرار می دهد. باید او را امروز به یاد داشته باشیم چون موضوع فلسطین 

دیگر مانند چهار دهه پیش، در کانون توجه جهانی قرار ندارد و کمی از آن دور شده است.

با نابودی احتاد شوروی و اردوگاه سوسیالیسم در شرق اروپا و تضعیف جنبش غیرمتعهدها 

و یورش بی امان سرمایه داری افسارگسیخته نولیبرالی و در بوق و کرنا کردن پیروزی قطعی 

با  همبستگی  سرمایه داری،  و  امپریالیسم  علیه  مبارزه  نوع  هر  بی سراجنامی  و  سرمایه داری 

که  هم  ایران  مردم  شد.  تضعیف  شدت  به  فلسطین  خلق  جمله  از  جهان،  خلق های  مبارزات 

همبستگی جهانی را از راچل کوری بیاموزیم
خسرو باقری
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پیشینه ای درخشان در دفاع از خلق های جهان و به ویژه خلق مبارز فلسطین داشتند، از این 

جریان جهانی بی نصیب مناندند. تضعیف جنبش های چپ و ملی فلسطین در اثر تغییر تناسب 

نیروهای جهان از یک طرف، و عدم موضع گیری قاطع منایندگان این جنبش در برابر امپریالیسم 

و سرمایه داری از طرف دیگر، مردم و نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران را در دفاع از خلق 

فلسطین دچار سردرگمی کرده است. سیاست های حاکمیت ایران هم در دفاع از گروه های معینی 

در جنبش فلسطین و عدم موافقت و بی اعتنایی آشکار نسبت به دیگر نیروهای مبارز فلسطینی 

بر حدت موضوع افزوده است. از سوی دیگر کاهش حضور مؤثر رسانه های مترقی و یکه تازی 

با خلق  ایران  رسانه های فارسی زبان مزدور امپریالیسم و ارجتاع، به روح همبستگی مردم 

فلسطین و دیگر خلق های مظلوم جهان آسیب شدیدی وارد کرده است.

بهبودخواهان ایران وظیفه سنگینی بر دوش دارند تا این روندهای شوم را دگرگون و فرهنگ 

دیگر دوستی خلق های ایران را بار دیگر زنده کنند. این جاست که منونه قهرمانانه کسانی چون 

راچل کوری می تواند و باید الهام بخش مردم زحمتکش ایران شود. 

 

نامه راچل کوری به پدر و مادر و دوستانش از شهر فلسطینی »رفح«

18 بهمن 1381 ) 7 فوریه 2003(:

سالم بر دوستامن، خانواده و همه مردم

اکنون دو هفته و یک ساعت است که به فلسطین آمده ام و هنوز منی توامن واژگانی بیامب 

که با آنها آن چه را دیده ام و می بینم؛ توصیف کنم. باری اکنون که برای شما در ایاالت متحد 

آمریکا نامه می نویسم، منی توامن درباره آنچه در اینجا می گذرد، حتی به درستی بیندیشم. 

آری از سرزمین فقر چگونه با سرزمین جتمل سخن بگویم؟ فکر منی کنم در این سرزمین کودکی 

باشد که دیوارهای خانه اش را گلوله تانکی سوراخ نکرده باشد. فکر منی کنم در این سرزمین 

کودکی باشد که خانه اش زیر نظر ارتش اشغالگر اسرائیل نباشد، اما می دامن حتی خردسال ترین 

کودکان در اینجا می دانند زندگی در همه جا »این گونه« نیست. دو روز پیش از آن که به این جا 

بیایم، کودکی هشت ساله را تانک های اسرائیلی کشتند و اکنون دوستان او نامش را که »علی« 

بود، در گوشم زمزمه می کنند یا تصویر او را که بر دیوارها نصب شده است؛ نشامن می دهند. 

بچه ها که دوست دارند من هم مانند آنها به عربی سخن بگویم، از من می پرسند »کیف شارون؟ 

کیف بوش؟« و وقتی من با این عربی دست و پا شکسته ام،می گویم: »شارون مجنون، بوش 

مجنون« می خندند. البته این سخن باور و اعتقاد من نیست. حاال به کمک بعضی افرادی که 
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انگلیسی می دانند جمله ام را تصحیح 

این  تاجر«1اما  »بوش  می گویم  می کنم. 

نیز راضی ام منی کند؛ امروز آموختم که 

بگویم »بوش دالل«2، گرچه منی دامن آن 

را درست گفته ام یا نه. آنچه مهم است 

زندگی  کودکانی  جا  این  که  است  این 

جهانی  قدرت  ساختار  از  که  می کنند 

بسیار بیش از آن آگاهند که من تا چند 

سال پیش می دانستم.

به راستی هیچ چیز منی تواند، نه خواندن کتاب، نه شرکت در کنفرانس ها و همایش ها، نه 

بررسی اسناد و مدارک، هیچ کدام منی تواند، ما را از شرایط واقعی اینجا آگاه کند و نیز هیچ 

سخنی که بر زبان جاری شود؛ قادر نیست عمق فاجعه ای را که در اینجا رخ می دهد، توصیف 

کند. تنها باید اینجا را دید؛ اما تنها دیدن شما هم کافی نیست؛ آدمی می تواند تنها بخشی 

از واقعیت را ببیند نه متامی آن را. به واقع اگر ارتش اسرائیل به یک شهروند غیرنظامی 

یک  عنوان  به  من  تازه  می شد؟  روبرو  دشواری هایی  چه  با  می کرد؛  تیراندازی  آمریکایی 

آمریکایی می توامن وقتی ارتش اسرائیل چاه های آب را ویران می کند؛ آب بخرم یا حتی این 

اختیار را دارم که اینجا را ترک کنم؛ اما یک فلسطینی کجا برود؟ آیا می توانید تصور کنید که 

وقتی سوار بر اتومبیل از خیابان اصلی شهر می گذرید، مورد اصابت یک گلوله تانک قرار 

بگیرید؟ شما می توانید از خانه خارج شوید، به ساحل بروید و دریا را متاشا کنید یا من در 

آمریکا می توامن یا می توانستم خانه را ترک کنم وبه مدرسه یا کارخانه بروم بدون آنکه نگران 

آن باشم که در میانه راه بین مادبی3 و مرکز املپیا سربازی مسلح جلویم را بگیرد و مرا دوباره 

به خانه بازگرداند.

بگذریم، من حاال در »رفح« هستم، شهری با یک صد و چهل هزار نفر جمعیت که نزدیک 

به شصت درصد آنها از منطقه های دیگر به این شهر پناهنده شده اند و درناک آنکه بسیاری از 

این مردم بارها مجبور شده اند خانه و زندگی خود را رها کنند و از شهری به شهر دیگر پناه ببرند.

امروز وقتی از فراز تلی خاک که پیش تر خانه ای بود باال می رفتم، سربازان مصری آن 

سوی مرز فریاد زدند: »برو کنار، بروکنار«، نگاه کردم و دیدم یک تانک اسرائیلی به طرف من 

پیش می آید. بعد آنها با اشاره دست از من پرسیدند »امست چیه؟« دراین پرسش و کنجکاوی 
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پرمهر آنها، صمیمیتی را احساس کردم؛ یک نگرانی دلگرم کننده. باری این روزها، این نگرانی 

پرمهر را بارها و بارها به اشکال مختلف دیده و حس کرده ام. این جا جوانان نگران من اند. 

از  بودند، من دختری غریبه؛ وقتی جوانان فلسطینی نگران  بروبچه های مصری نگران من 

پشت دیوارها حرکت تانک ها را نگاه می کنند و تانک ها به سوی آنها یورش می آورند؛ جوانان 

یا به بیانی بروبچه های جنبش همبستگی بین املللی، در حالی که پرچم های خود را بر دوش 

دارند؛ در میان آنها و ارتش اسرائیل حائل می شوند. آری اینجا حتی سربازان جوان اسرائیلی 

سعی می کنند بدون آنکه شناخته شوند بروبچه های فلسطینی را از خطر آگاه کنند و گاهی حتی 

برای آنها دست تکان می دهند. اما این جا زورگویان زیادند و به ویژه وقتی ما یعنی اعضای 

جنبش همبستگی نیستیم، به طرف خانه های مردم شلیک می کنند.

من در اینجا منی توامن به راحتی اخبار جهان را پیگیری کنم. اما شنیده ام که احتمال 

جنگ علیه عراق هر روز قطعی تر می شود. این جا مردم بسیار نگران اشغال دوباره غزه هستند. 

البته اسرائیلی ها هر روز بخشی از غزه را اشغال می کنند، چند روزی یا چند ساعتی می مانند، 

سپس شهر را ترک می کنند، به بلندی های اطراف شهر می روند و با تیراندازی همواره شهر را 

مضطرب نگاه می دارند؛ اما این بار نگرانی و اضطراب مردم بیش تر است؛ چون فکر می کنند 

اسرائیلی ها دیگر شهر را ترک خنواهند کرد.

به  و  منی اندیشند،  منطقه  کل  برای  جنگ  پیامدهای  درباره  مردم  هنوز  اگر  عزیزامن! 

خیابان ها منی آیند، من امیدوارم که شما پیشگامان و آغازگران این راه باشید.

عشقم را به همه مردم تقدیم می کنم.

عشقم را به مادرم تقدیم می کنم.

عشقم را به پدرم تقدیم می کنم.

عشقم را به همه دوستامن تقدیم می کنم.

عشقم را به مدرسه ام، مدرسه لینکلن تقدیم می کنم.

عشقم را به شهرم املپیا تقدیم می کنم.

راچل، هفتم فوریه 2003

Mud Bay .3 2. بوش دالل است.   1. بوش تاجر است. 

فهرست
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را  اسرائیل  ارتش  و  دولت  اسرائیل،  هوایی  نیروی  پیشین  خلبان  شاپیرا،  یوناتان 

»سازمان های تروریستی«  می معرفی می کند که توسط »جنایتکاران جنگی« اداره می شوند.

کاپیتان شاپیرا که در سال 2003، هنگام اوج گیری دومین انتفاضه فلسطینی ها از ارتش 

اسرائیل استعفا داد در گفتگوی اختصاصی با آژانس خبری آنادیلی توضیح داد که چرا پس از 

پیوسنت به ارتش متوجه شد که او هم »بخشی از یک سازمان تروریستی« است. من در جریان 

انتفاضه دوم فهمیدم که نیروی هوایی اسرائیل و ارتش اسرائیل در حال جنایت و ترور جمعیت 

میلیونی فلسطینی ها هستند. وقتی متوجه آن شدم، تصمیم گرفتم نه تنها ارتش را ترک کنم، 

بلکه خلبانان دیگر را نیز برای اجتناب از شرکت در این جنایات بسیج منایم. 

»شما به عنوان یک کودک در اسرائیل، در یک مدرسه قدرمتند صهیونیستی نظامی 

هیچ   1948 نکبا  درباره  شما  منی دانید؛  هیچ  فلسطین  درباره  تقریبًا  شما  می شوید.  بزرگ 

خلبان پیشین اسرائیلی:

ارتش ما یک سازمان تروریستی است

که توسط جانیان اداره می شود
میدل ایست مانیتور، ۱7 مه ۲۰۲۱ )۲7 اردیبهشت ۱۴۰۰(
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منی دانید؛ شما درباره سرکوبی که در جریان است هیچ چیز منی دانید.«

شاپیرا از زمان ترک ارتش اسرائیل، کارزاری را سازمان داده است تا دیگر نظامیان را 

به نافرمانی در حمله به فلسطینیان تشویق مناید. این کارزار از سال 2003 تا کنون منجر به 

استعفای 27 خلبان دیگر از کار خود در نیروی هوایی اسرائیل شده است.

هفته پیش، هواپیماهای جنگی اسرائیل صدها حمله هوایی علیه شهروندان فلسطینی در 

کرانه غزه در محاصره اجنام دادند که حداقل 188 فلسطینی شامل 55 کودک و 33 زن کشته 
و بیش از 1230 نفر نیز مجروح شدند.*

* در نتیجه حمالت اسرائیل تا 30 اردیبهشت، روز آغاز آتش بس طبق آخرین آمار تعداد فلسطینی های کشته ها 
بیش از 245 نفر شامل 65 کودک، و بیش از دو هزار نفر زخمی است.

https://www.middleeastmonitor.com/20210517-ex-israeli-pilot-our-army-is-a-terrorist-
organisation-run-by-war-criminals/

به گزارش ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ خبرگزاری ها، »پل پوگبا« و »اماد دیالو« از بازیکنان 

ملت  علیه  اسرائیلی ها  تجاوزهای  به  واکنش  در  یونایتد  منچستر  فوتبال  تیم  معروف 

فلسطین در کرانه باختری، بعد از پایان بازی پرچم فلسطین را به دست گرفتند.

فهرست
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پاسخ فوری و قاطع مناینده کوبا
به عمل غیرقانونی مناینده اسرائیل در اجالس یونسکو

آدرس اینترنتی زیر، ویدئو کوتاه بخشی از مذاکراتی است که در 

اجالس کمیتۀ میراث های جهانی یونسکو در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۱7، در 

شهر کراکوفِ لهستان انجام شد. در این نشست اقدامات دولت اسرائیل 

اطراف  بارو  و ساختن  بیت المقدس  قدیمی  در شهر  ادامۀ حفاری ها  در 

ادیان  شهر و عملیات دیگر برای تغییر چهرۀ این شهر، که برای همۀ 

ابراهیمی مقدس است، به شدت محکوم شد و از دولت اسرائیل خواسته 

شد تا به این اقدامات که تماماً برخالف کنوانسیون چهارم ژنو و دیگر 

معاهدات بین المللی برای حفظ آثار فرهنگی و تاریخی توسط نیروهایی اشغالگر است، پایان دهد.

نمایندۀ خشمگین اسرائیل در واکنش به تصویب این قطعنامه، با منحرف کردن موضوع به کشتار 

یهودیان توسط نازی ها و سوءاستفاده از مجاورت محل  کنفرانس به یکی از اردوگاه های سابق اسرای 

یهودی در پالشوف حومۀ کراکف، بدون اجازۀ هیئت رئیسه اجالس، و خودسرانه از حاضرین خواست تا 

به یاد قربانیان هولوکاست یک دقیقه سکوت نمایند. اکثریت نمایندگان با تردید بسیار و یکی یکی به 

این دعوت پاسخ دادند.

بالفاصله اما خانم یاهیما اسکیوئل، نماینده دایمی کوبا در یونسکو، به این اقدام خودسرانۀ نمایندۀ 

اسرائیل اعتراض کرد. وی با تأکید بر اینکه »اعالم یک دقیقه سکوت« فقط از حقوق هیئت رئیسه اجالس 

انتقاد قرار داد و گفت در حالی که این نشست هیچ تصمیمی نه علیه  است، نماینده اسرائیل را مورد 

اسرائیل و نه علیه یهودیان گرفته است، اظهارات نماینده اسرائیل بازی با کلمات و منحرف کردن موضوع 

است و چنین روشی نشست ما را به یک سیرک سیاسی تبدیل می کند.

خانم یاهیما ادامه داد: بنابراین من با اجازه هیئت رئیسه از حضار درخواست می کنم تا همه ما به 

احترام فلسطینیانی که در منطقه جان باخته اند یک دقیقه سکوت نماییم.

تقاضای نماینده کوبا با اقبال اکثریت حاضرین روبرو شد و بعد از پایان یک دقیقه سکوت با کف 

زدن حضار ادامه یافت. 

https://youtu.be/VO1GqRLWv0Q

برای دیدن متن فارسی اظهارات گویندگان، در قسمت تنظیمات یوتیوب،
اول Auto translate، و بعد Persian را انتخاب کنید.

فهرست

https://youtu.be/VO1GqRLWv0Q
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چند بررسی و حتلیل درباره مسئله فلسطین

نقشه اشغالگری اسرائیل

کرکس بر فراز درخت زیتون

ضرورت تغییر گفتمان لیبرالی در مورد حماس

جنایات صهیونیست ها و موضع گیرِی »متوازن« چپ منایان

سد در حال شکسنت است

درگیری در غزه نشانه شکست سیاست ترامپ – نتانیاهو

کمک های ایاالت متحده به اسرائیل برای کشنت مردم فلسطین

حق غیرقابل  انکار آوارگان فلسطینی برای بازگشت به خانه های خود 

چطور مقاومت فلسطینی ها توازن قوا را به هم ریخت؟
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نوار  را علیه  بار در سیزده سال گذشته اسرائیل حمله نظامی سنگینی  برای چهارمین 

غزه به اجرا گذاشت. در آخرین حمله که روز دهم ماه مه شروع شد، حداقل 220 نفر شامل 63 

کودک در نوار غزه، و 12 نفر شامل دو کودک در اسرائیل کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق 

بشر، اسرائیل در حال »ارتکاب جنایت علیه بشریت ناشی از آپارتاید و شکنجه و آزار« علیه 

فلسطینیان است.

نظامی  اشغال  چرا  که  می دهد  نشان  زیر  گرافیک های  و  منودارها  مجموعۀ   در  اجلزیره 

فلسطین توسط اسرائیل در مرکز مناقشات چند دهه ای اخیر جهان قرار گرفته است و اینکه 

چگونه استعمار اسرائیل همه بخش های زندگی فلسطینیان را شکل می دهد.

تلفات انسانی

کشته  اسرائیلی   251 و  فلسطینی   739 و  5هزار  حداقل   ،2021 تا   2008 سال های  بین 

نقشه اشغالگری اسرائیل

محمد حّداد / برگردان: آزاده عسگری

الجزیره، ۱۸ مه۲۰۲۱

سیزده نقشه و منوداری که چگونگی تأثیرات 

کنترل مردم فلسطین توسط ارتش اسرائیل 

بر همه ابعاد زندگی آنها را نشان می دهند.

فلسطینی جمعیت  شماره  شمارجمعیت یهودی منطقه
1/6 میلیون 5/8 میلیون اسرائیل

1/2 میلیون 0 غزه

2/7 میلیون 463353 کرانه باختری )رود اردن(

4500 349700 اورشلیم غربی

345000 220200 اورشلیم شرقی

5/9میلیون 6/8 میلیون مجموع
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برابرهر  در  ملل  سازمان  گزارش  به  شده اند. 

یک اسرائیلی 23 فلسطینی کشته شده اند. 

در طول همین دوره، حداقل 121هزار و 438 

فلسطینی، و 5هزار و 682 اسرائیلی مجروح 

شده اند.

حداقل  فلسطینی  مصدومین  میان  در 

یک هزار و 255 نفر )22درصد( کودک و 565 

تقسیم  به  بنا  بوده اند.  درصد(  )ده  زن  نفر 

از  )48درصد(  نفر   121 ملل  سازمان  بندی 

کشته شدگان در اسرائیل از نیروهای امنیتی بوده اند.

اخراج با زور

توسط  فلسطین  قیمومیت  از  پیش 

بریتانیا، یهودی ها حدود 6درصد کل جمعیت 

سال  از  می دادند.  تشکیل  را  کشور  این 

1947 تا 1950، در دوران نکبت یا »فاجعه« 

حداقل  صهیونیستی  نظامی  نیروهای 

و  کرده  تبعید  زور  با  را  فلسطینی  750هزار 

را  فلسطین  اصلی  خاک  78درصد  از  بیش 

غصب کردند. 22درصد باقیمانده بین کرانه 

غربی و نوار غزه تقسیم شد.

در جریان جنگ 1967، نیروهای اسرائیلی متام خاک اصلی فلسطین را اشغال کردند و 

300هزار فلسطینی دیگر را از خانه های خود بیرون کردند. اسرائیل امروز، همچنان به اخراج 

با زور فلسطینی ها از خانه هایشان در بیت املقدس و کرانه غربی ادامه می دهند و این خانه ها 

اغلب به تازه واردان یهودی اسرائیلی داده می شوند.

شهروندان فلسطینی اسرائیل

در حال حاضر حدود یک میلیون و 600هزار فلسطینی با تابعیت اسرائیلی در اسرائیل 
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کشور  تأسیس  هنگام  می کنند.  زندگی 

صهیونیست  نیروهای   ،1948 در  اسرائیل 

کردند  حمله  فلسطینی  اصلی  شهرهای  به 

این  کردند.  ویران  را  روستا   350 از  بیش  و 

 »1948 »فلسطینی های  که  فلسطینی ها، 

هستند  کسانی  فرزندان  می شوند،  نامیده 

خود  روستاهای  و  شهرها  در  تا  کوشیدند  که 

مبانند و یا آواره شدند.

قانون  ده ها  به  بشری  حقوق  گروه های 

پرورش،  و  آموزش  در  جمله  از  اسرائیلی، 

قانونی،  امور  و  سیاسی  مشارکت  مسکن، 

استناد می کنند که این گروه را علی رغم داشنت تابعیت اسرائیل، مورد تبعیض قرار می دهند و 

با آنها به عنوان شهروند درجه دو و سه رفتار می شود.

بیت املقدس )اورشلیم(، شهر تقسیم شده

برای  مقدس  قدیمی  شهر  بیت املقدس 

است.  یهودیان  و  مسیحیان  مسلمانان، 

بیت املقدس غربی از سال 1948، با اکثریت 

یهودی به اسرائیل ملحق شد، و بیت املقدس 

شرقی نیز، که مقر شهر قدیمی بیت املقدس 

با  است،  االقصی  مسجد  مجموعه  شامل 

اشغال  به   1967 سال  در  فلسطینی  اکثریت 

اسرائیل درآمد.

»قانون   ،1980 سال  در  اسرائیل 

بیت املقدس« با این عبارت »بیت املقدس، به طور کامل و متحد، پایتخت اسرائیل است« را 

تصویب کرد. این قانون برخالف قوانین بین املللی است که می گوید این شهر به دلیل اهمیت 

آن برای سه دین ابراهیمی، باید توسط سازمان ملل اداره شود.

واقعیت ها  است،  آن  تقسیم  غیرقابل  پایتخت  بیت املقدس،  است  مدعی  اسرائیل  اما 

نقاط قرمز روستاهای فلسطینی ویران شده در ۱۹۴۸ 
ویران، و نقاط سبز محالت با تمرکز مردمان عرب زبان
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برای کسانی که آجنا زندگی می کنند منی تواند چندان متفاوت باشد. بیش از 140هزار فلسطینی 

ساکن بیت املقدس عماًل با دیوار بتونی به طول 700 کیلومتر که اسرائیل در سال 2002 ساخت آن 

را شروع کرد، از شهر جدا شده اند.

کرانه باختری

)کلیه  کلیه  شکل  به  باختری  کرانه 

انسان( در کرانه باختری رود اردن قرار دارد. 

بین سال های 1993 و 1995 اولین توافق نامه 

مستقیم صلح فلسطینی اسرائیلی بین دولت 

اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین امضا 

خودگردان  »حکومت  توافق  این  بر  بنا  شد. 

برای  اداری  مرجع  عنوان  به  فلسطینی« 

به  رسیدگی  فلسطین،  داخلی  امنیت  تأمین 

امور غیرنظامیان در مناطق خودگردان برای یک دوره موقت 5 ساله تشکیل شد.

اما کرانه باختری حتت اشغال در عمل به سه منطقه تقسیم شده است: B ،A و C. منطقه 

A حتت کنترل فلسطینی ها که ابتدا 3درصد کرانه باختری را تشکیل می داد ولی تا 1999 به 

18درصد رسید. در این منطقه بیشتر امور حتت کنترل حکومت خودگردان فلسطینی است.

را  غربی  کرانه  22درصد  حدود  فلسطینی،  اسرائیلی  مشترک  کنترل  حتت   B منطقه 

منایندگی می کند. در هر دو منطقه حکومت خودگردان مسئول آموزش و پرورش، بهداشت و 

اقتصاد است، و اسرائیل کنترل کامل امنیت بیرونی را که به معنای داشنت حق ورود در هر 

حلظه است، دراختیار دارد. منطقه C حتت کنترل اسرائیل، که 60درصد اراضی کرانه باختری 

است. طبق معاهده اسلو، کنترل این ناحیه قرار بود در اختیار حکومت خودگردان فلسطین 

باشد. اما اسرائیل کنترل کامل همه امور، شامل امنیت، برنامه ریزی و ساختمان را به دست 

گرفت، و انتقال کنترل آن به حکومت خودگردان فلسطین هرگز عملی نشد.

شهرک های غیرقانونی اسرائیل

شهرک های اسرائیلی محالت یهودی نشینی هستند که به طور غیرقانونی روی اراضی 

 250 حداقل  در  اسرائیلی  مهاجر  750هزار  تا  600هزار  بین  امروز  شده اند.  ساخته  فلسطینی 
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تا   120 و  رمسی  تا   130( غیرقانونی  شهرک 

بیت املقدس  و  باختری  کرانه  در  غیررمسی( 

شرقی اشغال شده زندگی می کنند. شهرک های 

اسرائیلی از نظر قوانین بین املللی غیرقانونی 

چهارمین  ناقض  زیرا  می شوند،  محسوب 

کشور  کنوانسیون  این  است.  ژنو  کنوانسیون 

اشغالگر را از انتقال جمعیت خود به مناطق 

حتت اشغالش منع می کند.

اسرائیلی  شهرک نشینان  جمعیت 

با  شرقی  بیت املقدس  و  باختری  کرانه  در 

سرعتی بیش از نرخ رشد جمعیت اسرائیل رو 

به فزونی است. به جرأت می توان گفت که 10درصد جمعیت 6میلیون و 800هزار نفری اسرائیل 

مالکیت  در  اراضی  این  که  آن  با  می کنند.  زندگی  فلسطینی  شده  اشغال  اراضی  همین  در 

اسرائیل نیستند، تابعیت اسرائیلی برای ساکنین این شهرک ها تضمین شده و متام یارانه های 

دولتی، که موجب کاهش چشمگیر هزینه های زندگی می شوند، را دریافت می کنند. در مقابل، 

فلسطینی های ساکن کرانه باختری مشمول قوانین حکومت نظامی اسرائیل هستند.

ایستگاه بازرسی اسرائیل

بیش از 700 مانع، از جمله 140 ایستگاه بازرسی در سرتاسر کرانه باختری وجود دارد. 

آمد  و  رفت  آزادی  به شدت  ایستگاه ها  این 

حالی  در  می کنند.  محدود  را  فلسطینی ها 

ایستگاه ها  این  در  باید  فلسطینی ها  که 

شبکه  در  تنها  و  مبانند  انتظار  در  ساعت ها 

جاده ای مناطق جداسازی شده حرکت کنند، 

اسرائیلی ها می توانند به آزادی در »جاده های 

اراضی  میان  از  که  کنند  حرکت  میان بر«ی 

فلسطینی برای ایجاد ارتباط بین شهرک های 

غیرقانونی اسرائیل و مراکز شهرهای بزرگ 

از مجموع ۶۸۳۵۵۳ نفر ساکنین شهرک های غیر قانونی، 
۴۶۳۳۵۳ نفر در کرانه باختری و ۲۲۰۲۰۰ هزار نفردر 

اورشلیم شرقی سکونت دارند
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در داخل اسرائیل، ساخته شده اند.

از  باید  خود  کار  محل  به  رفنت  برای  کار  اجازه  دارای  فلسطینی  70هزار  حدود  روز  هر 

ایستگاه های بازرسی ارتش اسرائیل در سر راه خود عبور کنند. آنها به دلیل باال بودن نرخ 

بیکاری در سرزمین های فلسطینی، که پیامد جانبی اشغال 54 ساله اسرائیل است – آن سوی 

»خط سبز« )خط مرزی شناخته شده بین املللی در 1967( در داخل اسرائیل کار می کنند.

دیوار جداکننده

ساخت  حال  در   ،2002 سال  از  اسرائیل 

از 700 کیلومتر است.  به طول بیش  دیواری 

قدرمتندترین  از  یکی  بتونی  مانع  این 

منودهای اشغال سرزمین فلسطین به دست 

به  آن  ارتفاع  که  دیوار،  این  است.  اسرائیل 

هشت متر می رسد، با عبور از اعماق خاک 

فلسطین، در عمل به مصادره مناطق وسیع 

روستاهای  و  شهرها  گتوسازی  حاصلخیز، 

فلسطینی منجر شده است و دسترسی هزاران فلسطینی را به خدمات اجتماعی، مدارس و 

زمین های کشاورزی از بین برده است. اسرائیل مدعی است مقاصد امنیتی دلیل ساخت این 

دیوار است. هرچند که بجای پیروی از مرزهای شناخته شده بین املللی 1967 با نام »خط سبز«، 

85درصد این دیوار در داخل کرانه باختری )یعنی اراضی فلسطینی ها( واقع شده است.

غزه

محاصره  حتت   2007 سال  از  غزه  نوار 

از  دارد.  قرار  اسرائیل  هوایی  و  دریایی 

علیه  جنگ  چهار  اسرائیل   ،2008 سال 

که  انداخته  راه  به  غزه  ساکن  فلسطینی های 

نتیجه اش ویرانی و کشتارهزاران نفر، عمدتا 

غیرنظامیان بوده است. 

در  مصر  و  اسرائیل  با  هم مرز  غزه،  نوار 
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سواحل مدیترانه، با حدود 365کیلومترمربع مساحت، تقریبًا اندازه کیپ تاون )در آفریقای 

مناطق  متراکم ترین  از  یکی  اینجا  است.  هند(  )در  لوکناو  یا  آمریکا(  )در  دیترویت  جنوبی(، 

جمعیتی در جهان است که به دلیل ادامه اشغال اسرائیل، به عنوان »بزرگ ترین زندان رو باز 

جهان« شناخته شده است.
املقدس،  بیت  خود،  شهر  اصلی  مرکز  به  فلسطینیان  دسترسی  اسرائیل  محاصره 

بیمارستان های ختصصی، کنسولگری های خارجی، بانک ها و سایر خدمات حیاتی را مسدود 

کرده است. با وجود آنکه طبق توافق نامه 1993 اسلو، اسرائیل باید با سرزمین های فلسطینی 

به عنوان یک هویت سیاسی ]مستقل[ وغیر قابل تقسیم رفتار کند. نوار غزه ) با جمعیت 2/1 

میلیون در مساحت 365 کیلومتر مربع( از سال 2007 در محاصرۀ هوایی و دریایی اسرائیل 

قرار گرفته است. اسرائیل از سال 2008، چهار جنگ بر علیه نواحی فلسطینی ها براه انداخته 

که در طی آن هزاران فلسطینی عمدتا غیر نظامی کشته شده اند.

آوارگان

پناهنده  میلیون  نیم  و  یک  از  بیش 

سازمان  رمسی  اردوگاه   58 در  فلسطینی 

کشورهای  و  فلسطین  سراسر  در  واقع  ملل 

همسایه زندگی می کنند. در مجموع بیش از 

5 میلیون پناهنده فلسطینی ثبت شده اغلب 

می کنند.  زندگی  اردوگاه ها  این  از  خارج 

قدیمی ترین  فلسطینی،  پناهندگان  مصیبت 

مسئله حل نشده پناهندگان در جهان است.

قریب به 70درصد ساکنین غزه پناهنده هستند. حدود یک میلیون و 400هزار پناهنده در 

هشت اردوگاه در اطراف نوار غزه زندگی می کنند.

حمالت به غزه

از سال 2007، پس از به قدرت رسیدن حماس، اسرائیل حمالت متعدد، از جمله چهار 

جنگ کامل علیه غزه اجنام داده است. اسرائیل در سال 2008، اولین حمله اساسی خود را که 

23 روز طول کشید علیه مردم غزه اجنام داد. در این حمله که از طرف اسرائیل »عملیات سرب 
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گداخته« خوانده شد، 47هزار خانه ویران شد 

و بیش از 1440 فلسطینی شامل حداقل 920 

غیرنظامی کشته شدند.

در  اسرائیلی  نیروهای   ،2013 درسال 

»عملیات ستون دفاعی« در هشت روز 167 

کشتند.  را  غیرنظامی  شامل 87  فلسطینی 

کشته شدگان این جنگ از جمله شامل 35 

غزه  زیرساخت های  بودند.  زن   14 و  کودک 

به شدت خراب شد؛ 129 خانه به طور کامل 

ویران شد؛ مدارس، مساجد، گورستان ها، مراکز بهداشتی و ورزشی، و مؤسسات رسانه ای نیز 

در میان دیگر بناها مورد حمله قرار گرفتند.

دو سال بعد، در سال 2014، اسرائیل در طول 50 روز، بیش از 2هزار و 100 فلسطینی شامل 

1462 غیرنظامی و نزدیک به 500 کودک را کشت. در طول این حمله، حتت عنوان »عملیات 

لبه حفاظتی« از طرف اسرائیل، حدود یازده هزار فلسطینی زخمی شدند، 20هزار خانه ویران 

شد و نیم میلیون نفر خانه خود را از دست دادند.

چند نوشته از فرمانده  فيدل كاسترو درباره فلسطین و اسرائیل

* آمریکا در هماوردی غزه، حامی جالوت در برابر داوود است؛ من از 

استراتژی نظامی فلسطینیان خبر ندارم، اما نیک می دانم جنگجوی 

هم  ویرانه ها  از  نگذاشته،  زمین  را  تفنگش  وقتی  تا  شهادت طلب 

پاسداری می کند.

با  بودم  اگر  من  بی معناست،  برایم  اسرائیل  و  فلسطین  مذاکره   *

می خواهید  چگونه  که  می کردم  مذاکره  این  سر  بر  اسرائیلی ها 

گورتان را گم کنید؟ زمینی، دریایی یا هوایی؟ ! 

* کاسترو در مقاله ای در »گرانما« در آگوست ۲۰۱۴، با محکوم کردن اقدام نظامی اسرائیل علیه 

غزه، این کشور را به اعمال نوع جدیدی از فاشیسم متهم کرد، و نوشت: چرا دولت اسرائیل فکر 

می کند که جهان نسبت به این نسل کشی  وحشتناک که امروزه علیه ملت فلسطین در نوار غزه 

انجام می  دهد،  بی تفاوت خواهد بود؟

فهرست
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انباشت  مستلزم  سرمایه داری،  به  فئودالیسم  مرحلۀ  از  جوامع  طوالنی  و  سخت  عبور 

سرمایه بوده است. همواره منابع طبیعی و انسانی سرزمین های بکر پیرامونی، بزرگ ترین منابع 

انباشت محسوب می شده اند. اروپا، آمریکا، و بعدتر ژاپن و روسیه -که مراکز تراکم سرمایه 

اجتناب ناپذیر  را  دوردست  سرزمین های  از  بهره کشی  خود،  حیات  تداوم  منظور  به  بودند- 

می دیدند. یکی از وسیع ترین و غنی ترین مناطق برای تامین نیازهای رشد سرمایه داری در 

غرب -تا قبل از کشف نفت در خاورمیانه- آسیای جنوبی و شرقی بود. جتارت بین اقوام 

کرکس بر فراز

درخت زیتون

ایدئولوژی، سازمان

و عملکرد صهیونیسم

کورش تیموری فر
بازنشر از »دانش و مردم«، تابستان ۱۳۹7

مبارزۀ  که  بود  مردمی  زندگی  روزهای  ازتلخ ترین  یکی   )۱۳۹7/۲/۲۴(  ۲۰۱۸ مه   ۱۴ روز 
روزانه شان برای کسب حق طبیعی داشتن »وطن«، با مبارزۀ روزمره برای بقا پیوند خورده 
است. صهیونیسم  با  آمریکا  امپریالیسم  ماهوی  یگانگی  نماد  روز  این  عین حال،  در  است. 

درست در روزی که دولت ترامپ برخالف تمامی قطعنامه های سازمان ملل مبنی بر شناسایی 
آن  بر  حاکمیتی  حق  اسرائیل  که  اشغال شده  شهر  یک  به عنوان  )بیت المقدس(  اورشلیم 
ندارد، تصمیم به گشایش سفارت خود در آن گرفت، و درست در هفتادمین سالگرد اعالم 
موجودیت کشور اسرائیل بر روی زمین های اشغالی فلسطینیان، رژیم صهیونیستی با هواپیما 
انبوه مردم معترِض غیرمسلِح خواهان حق حیات، حمله برد و با کشتن ۶۵ نفر  و تانک به 
و زخمی کردن ۳۰۰۰ نفر در غزه، رکوردی برای جنایات بی پایانش ثبت نمود. روز ۱۴ مه 
آمریکا است. امپریالیسم  به  اتکای مطلق آن  و  تنهایی اسرائیل  تاریخی  اثبات  ۲۰۱۸، روز 

گرافیک هنرمند ناشناس، خون شهیدان 
فلسیطینی بر لباس دختر ترامپ هنگام 

افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم 
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گوناگون از شرق آسیا تا غرب اروپا، از دیرباز وجود داشته که زمینه های گسترش متدن در 

رشد  و  کشتی سازی  صنعت  توسعه  با  است.  می کرده  فراهم  را  جتارت  مسیر  سرزمین های 

دریانوردی، کشورهای صاحب این صنعت در غرب -پرتغال، هلند، فرانسه و انگلستان- به 

نوبت صاحب مستعمراتی در شرق شدند. طی قرون 16 تا 19میالدی، اروپا شاهد مبارزات 

خونینی بین قدرت ها، برای کسب چنان جایگاهی در صحنه قاره بود، تا متناسب با قدرت 

خود در مرکز، به گسترش سرزمین های مستعمره در دوردست ها نیز بپردازند. نهایتًا در آغاز 

قرن 19، این بریتانیا بود که در تقسیم مستعمره ها دست باال را داشت و بیشترین سهم را از 

منابع مستعمراتی کسب می کرد. در نتیجه، الزم می دید پیرامون سرزمین های مستعمراتی 

حصاری ایجاد کند تا نقش بازدارنده ای علیه دیگر قدرت ها را ایفا کند.

در قرن 19 و اوایل قرن بیستم، بریتانیا برای حراست از سرزمین های مستعمراتی آسیا و 

آفریقا، کشمکش هایی با روسیه و فرانسه داشت. بریتانیا در شرق به تفاهمی هرچند شکننده با 

روسیه رسید تا در دسترسی به منابع قاره آسیا برای هر دو سلطه گر عمده تعادلی برقرار شود. 

اما در عین حال، الزم بود قدرت ها در مورد منطقه مدیترانه نیز به توافقاتی دست یابند. چرا که 

تسلط بر دریای مدیترانه به مثابه محل تالقی سه قاره، به معنای تسلط بر بیشترین مساحت 

سرزمین ها و محکم ترین دروازه های ورود به سه قاره بود. به نقشۀ شماره )1( توجه کنید. این 

نقشه، چگونگی تقسیم ایران بین روسیه و بریتانیا، و نیز متصرفات بریتانیا در جنوب خلیج 

فارس، معنای ایجاد دیوار حائل برای حفاظت هند را روشن می سازد.

علیرغم برگزاری کنفرانس هایی برای کاهش تنش بین قدرت های اروپایی در نیمه دوم قرن 

نوزدهم، رشد سرمایه مالی و مترکز هر چه بیشتر سرمایه ها و نیز پیدایش احنصارات، جنگ 

بر سر تقسیم مجدد سرزمین ها و منابع، اجتناب ناپذیر شد. خاورمیانه که تا آن زمان به منبع 

حیاتی برای تأمین انرژی الزم به منظور رشد هر چه بیشتر سرمایه های صنعتی تبدیل شده بود، 

نقشی بیش از پیش حیاتی را برای قدرت های نواستعماری پیدا می کرد. این قدرت ها، در قرن 

جدید به مرحله امپریالیستی رشد سرمایه داری فرا روییده بودند.

در سال 1916 قبل از پایان جنگ جهانی اول، فرانسه و بریتانیا به توافق محرمانه ای در 

مورد تقسیم آتی سرزمین های مستعمره عثمانی پس از جنگ، دست یافتند. این تقسیم نامه 

که به توافق سایکس-پیکو )کارشناسان ارشد بریتانیا و فرانسه در امور مستعمراتی( معروف 

است، با کمی تغییر در سال 1920 )طبق نقشه شماره 2( به مرحله عمل درآمد. این نقشه نشان 

چگونه  اکتبر،  انقالب  تأثیر  به واسطۀ  امپریالیست  دو  چنگال  از  ایران  آزادی  با  که  می دهد 
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بریتانیا با واگذاری سوریه و لبنان به فرانسه، زجنیرۀ سرزمین های حتت سلطۀ خود را از شمال 

شرقی آفریقا تا جنوب خلیج فارس به هم پیوست و گسترش داد.

جمعیتی  ترکیب  تغییر  به  شدیدی  نیاز  جغرافیایی،  تقسیم بندی  این  تثبیت  برای  اما 

ساکنان این سرزمین ها وجود داشت. قدرت های بزرگ امپریالیستی از دهه ها قبل، به استقبال 

زمینه چینی برای این تغییرات رفته بودند.

یک دروغ تاریخی

قوم یهود از 12 قبیله یا سبط تشکیل شده بودند. 11 قبیله از آنان، از فرزندان یعقوب، و 

یک قبیله از فرزندان یوسف بودند. ابراهیم و خاندان او، از میان رودان )بین النهرین( به شام، 

و از شام به مصر مهاجرت کرده، و سپس به دستور موسی به شام )فنیقیه( بازگشتند. این 

بازگشت، به تقویت نظام قبیله ای -نظام برخاسته از درون اسباط دوازده گانه- منجر شد که 

تا دوران اسارت توسط بابلی )588 ق.م.( برقرار بود. در جریان جدایی موحدان و مشرکان، 

دو سبط به نام های یهودا و بنیامین، دولت یهودیه یا اسرائیل، و ده سبط دیگر، دولت سامری 

را تشکیل دادند.

با پیدایش دین مسیح، تقابلی میان دین جدید و پیروان دین قدیم درگرفت. اینان یکدیگر 

را به جتدیدنظرطلبی یا عدم اطاعت از فرامین جدید الهی متهم می کردند. 

در طول قرون و اعصار، یهودیان مهاجر به دیگر سرزمین ها، به تفاهمی برای هم زیستی و 

انطباق قوانین مذهبی خود با قوانین و روندهای اجتماعی حاکم بر محیط دست یافته بودند. 

نقشه شماره ۱



حتلیلهاوبررسیها

ص 108، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

گرچه هم چون دیگر اقلیت های مذهبی، پیوندهای ویژه مذهبی بین خود را نیز حفظ کردند. در 

کتب مقدس یهودیان، یک سرزمین موعود تعریف شده است و برخی از آنان اعتقاد داشته و 

دارند که پس از ظهور مجدد مسیح، فراخوانی برای بازگشت به آن صادر خواهد شد. روایات 

حاکی از آن است که سرزمین موعود، همان اورشلیم )بیت املقدس( و تپه صهیون واقع در 

جنوب غربی آن جاست که به دلیل دفن داوود پیامبر در آن مکان، و قرار داشنت معبد سلیمان 

)که به دست رومیان ختریب شد و بعدها مسجداألقصی بر ویرانه های آن بنا گردید(، تبدیل به 

مکان مقدسی برای یهودیان گردید؛ همان گونه که مکان مقدسی برای مسیحیان و مسلمانان 

است. بیت املقدس محل تالقی قداست هر سه دین باستانی است. هرچند تعداد پیروان دین 

یهودی، نسبت به دو دین دیگر بسیار اندک است.

حس نوستالژی، همواره در بین برخی پیروان دین یهود -هم چون ادیان دیگر- گروهی را 

وادار می کرده است تا به انتظار دنیای بهتر و رستاخیزی این جهانی باشند که بستری را برای 

رستگاری ابدی فراهم می سازد. همواره گروهی وجود داشته اند که به پیشواز این رستاخیز 

بروند و اعتقاد داشته باشند که باید زمینه های چنین پیشامدی را خود فراهم سازند. از این رو، 

معتقد بودند که باید به سرزمین موعود مهاجرت کرد و ظهور مسیح را تسهیل منود.

یهودیان  درصد  بیستم، 95  قرن  ابتدای  تا  بوده اند.  مطلق  اقلیت  در  همواره  اینان  اما 

جهان، در سرزمین های دور از فلسطین و در اطراف و اکناف عالم به صورت پراکنده، و در 

این  به صورتی متراکم، می زیستند.  و آملان  اوکراین، لهستان  برخی مناطق مانند روسیه، 

گروِه مشوِق بازگشت به فلسطین، در نیمه دوم قرن نوزدهم نام »صهیونیست« بر خود نهادند. 

بنیان گذاران ایدئولوژی صهیونیسم، همواره دم از »ملت جهانی یهود« زده اند. اینان به شدت 

تبلیغ می کردند که پیروی آنان از یک دین، توجیه کننده ایفای نقش آنان به مثابه یک ملت 

واحد -ولی پراکنده در متام جهان- است. اینان می دانستند که این تعریف از »ملت« در پایان 

قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، که در آن ملت ها بر پایه جغرافیای مشترک، تاریخ مشترک، 

فرهنگ مشترک و بازار مشترک شکل گرفته اند، خریداری ندارد. پس فریاد می کردند که »در 

تاریخ یهود، بسیاری از یهودیان نه تنها جوهره اصلی خود را از دست داده اند، بلکه در مواردی 

نیز داوطلبانه آن را تسلیم کرده اند و در نتیجه فرهنگ آنها به علت تقلید ظاهری از آداب و 

رسوم خارجی، پویایی خود را از دست داده است«. )سوکولوف. ج1. ص 61(

ادیان  دیگر  با  مختلف-  ملل  -درون  یهود  دین  پیروان  تفاوت های  و  ویژگی ها  از  یکی 

و اقوام، بسته بودن نسبی جوامع آنان بوده است. این جتمع گرایی، تا قبل از پیدایش نظام 
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سرمایه داری، در مقابله مذهبی با پیروان دین مسیحی ریشه داشت. یک توافق ضمنی بین 

اقلیت یهود و اکثریت مسیحی وجود داشت تا به منظور برخورداری از آزادی رفتار مذهبی 

و پیروی از سلوک ویژه مذهب و کاهش برخورد بین رعایت سن مذهبی با قوانین جاری در 

بین  قومی  برخوردهای  گیرد.  شکل  بسته ای  مدنی  و  صنفی  ارتباطات  مفروض،  مملکت 

اجتماعی  و  فرهنگی  منازعات  عمومی  قوانین  تابع  منطقه،  هر  در  مسلط  ادیان  و  یهودیان 

محلی بوده و از برجستگی قابل توجهی برخوردار نبوده است. پس از زایش نظام سرمایه داری، 

عوامل مهم دیگری به این ویژگی ها افزوده شد.

اول آنکه هم برای رهبران جامعه میزبان و هم رهبران و سرکردگان گروه های یهودی، بهتر 

بود که این جوامع بسته، دست خنورده باقی مبانند و تالشی برای ادغام کامل آنها صورت 

نگیرد. چرا که امر مهم جمع آوری مالیات به عهدۀ حاکمان اقوام یهودی گذاشته شد که هم 

درآمدهای شخصی آنان را افزایش می داد و انباشت سرمایه مالی را نزد آنها تسهیل می کرد، و 

هم از ضرورت برخورد خشن حاکمان جامعه »اکثریت« می کاست.

نوظهور  نظام  شکست های  و  پیروزی ها  و  گریزها،  و  جنگ  در  می توان  را  دوم  دلیل 

سرمایه داری در مقابل مناسبات تولیدی کهنۀ متکی بر فئودالیسم در اروپا یافت. می دانیم 

که در دین یهود، رباخواری از غیریهودیان کاماًل آزاد است، در حالی که در اسالم و مسیحیت 

از  حجیم تر  و  زودتر  بسیار  یهودیان،  نزد  مالی  سرمایه  دلیل  همین  به  است.  بوده  مذموم 

پیروان دیگر ادیان شکل گرفت. منونه های فراوانی از طغیان مردم فقیر وام دار به یهودیان در 

سرزمین های مختلف، در تاریخ می توان یافت. حتی گاه حاکمان جوامع که به یهودیان رباخوار 

نقشه شماره ۲
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مبالغ سنگینی بدهکار بودند، دست به ِاعمال خشونت علیه آنان زده و مدارک بدهی خود را به 

زور از آنان ستاندند. قوانین تشدیدکنندۀ ممنوعیت رباخواری در قرن دوازدهم توسط کلیسا، 

باعث مترکز قدرت مالی نزد یهودیان شد. این امر به نوبۀ خود باعث تشدید مخالفت کلیسا با 

یهودیان گردید و نهایتًا پس از قدرت گیری بانک ها در بریتانیا، در سال 1290، همۀ یهودیان 

از بریتانیا اخراج شدند )ایوانف. ص34(. تنها پس از 350 سال -در زمان اعالم جمهوری توسط 

کرامول- یهودیان اجازۀ بازگشت یافتند. صهیونیست ها بدون اشاره به زمینه های اقتصادی 

موضوع، با مظلوم منایی، این اخراج را تنها خصلت »یهودستیز« جامعۀ بریتانیا اعالم می کنند!

برخی  در  آنان  از  برخی  محرومیت  و  جوامع  بودن  بسته  و  یهودیان  نزد  انباشت سرمایه 

کشورها از حضور در نظام اداری، آنان را واداشت تا بیشتر به صنعت و حرفه های تولیدی و 

جتاری روی آورند. این ویژگی نیز علیرغم تأثیر مثبت آن در ادغام آتی در جوامع صنعتی، در 

زمان ضدحمله های فئودالیسم به سرمایه داری و دوران عقب نشینی مناسبات نوین، باعث 

حتمیل تلفاتی به یهودیان می شد. 

یکی از بزرگ ترین منونه های این فشار تاریخِی منجر به آوارگی برخی از یهودیان )که به 

یهودیان سفارادی یا یهودیان اهل شرق که قرن ها پیش به اسپانیا مهاجرت کردند و در آجنا 

سکونت گزیدند، معروف اند( در دوران سلطنت فردیناند و اواخر قرن پانزدهم در اسپانیا اتفاق 

افتاد. ادواردو گالیانو در تشریح آن که چگونه اسپانیا- بزرگ ترین مستعمره دار آن زمان- از 

»مواهب« فلزات گرانبهای قاره آمریکا که کشتی کشتی وارد اسپانیا می شد بهره مند نبود، 

ضمن اشاره به مقروض بودن پادشاهان اسپانیا به بانک داران کشورهایی که سرمایه داری 

»…جنگ  می نویسد:  بودند(  یهودی  عمدتًا  نیز  بانک داران  این  )و  بود  یافته  رشد  آنها  در 

علیه پیروان مذهب پروتستان، جنگ علیه سرمایه داری رشد یابنده اروپا بود... تداوم جنگ 

صلیبی، مستلزم تداوم سازمان کهنه اجتماعی ملتی بود که مدافع آن جنگ ها بود... قیام 

رادیکال بافندگان و خن ریس ها و صنعت گرانی که قدرت را در والنسیا و متام منطقه به دست 

گرفته بودند نیز سرکوب شد. دفاع از آیین کاتولیک، نقابی بود برای جنگ با تاریخ. شاهان 

کاتولیک با اخراج یهودیان اسپانیایی، این سرزمین را از وجود تعداد زیادی از صنعت گران 

ماهر و سرمایه های الزم محروم کردند... برای اخراج اعراب -یا به بیان دقیق تر اسپانیایی های 

مسلمان- در سال 1609 اهمیت کمتری قائل شده اند ...«. )گالیانو. ص 26(

ستیز با یهودیان، این گونه شکل گرفته و تداوم یافته است. اما آیا مگر کم بوده اند اقوام 

و طبقات مردمی که مورد آزار و شکنجه و تبعید و کشتار فرمانروایان قرار گرفته اند؟ از کشتار 
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بردگان قبل از میالد مسیح، تا کشتار آنان در قرون اخیر؛ از کشتار انقالبیون در پاریس به 

و  قیصرها  و  تزارها  پای  در  آزادی خواه  صلح جوی  مردم  کشتار  تا  کمونی  زندگی  اعالم  جرم 

ویلهلم ها؛ کسی از دین شان نپرسید. یهودیاِن بسیاری در طول تاریخ، برای احقاق حقوق از 

دست رفته شان در کنار مسلمانان و ارامنه و آشوریان و مسیحیان و بوداییان رزمیده  و چون 

آنان، جان و مال خود را فدا کرده اند. و این، هیچ برتری به پیرو هیچ دینی منی دهد و هیچ ستمی 

را به پیروان هیچ دینی توجیه منی کند. اما صهیونیست ها، همواره در پی اغراق و بزرگ منایی 

پدیدۀ »یهودستیزی« بوده اند تا با نشان دادن یهودیان به مثابه مظلوم ترین مردمان در طول 

تاریخ بشر، توجیهی برای اعمال ستم به مردمان ساکن فلسطین، حتت سیطرۀ خون بار یک 

حکومت دینی یهودی بتراشند.

اینان معتقدند که رانده شدن یهودیان توسط بخت النصر )نبوکد نصر دوم( در 2600 سال 

پیش، آغاز رجن و آوارگی یهودیان است. اما پاسخی ندارند اگر پرسیده شود پس چگونه است 

که در همان زمان یهودیان سامری در شمال فلسطین امروزی باقی ماندند و فقط برخی از مردم 

»یهودیه« در بخش جنوبی به بابل کوچیدند؟ چگونه است که وقتی این مردم تبعیدی به بابل 

رسیدند، انبوهی از یهودیان را یافتند که از قبل در آن جا می زیستند و اینان فقط اندکی بر 

شماره ایشان افزودند؟ )ایوانف. ص18( چگونه است که پس از فتح بابل توسط کورش و اجازه 

بازگشت آنان به بابل، بسیاری در همان جا ماندند؟ چگونه است که پنج قرن بعد در آغاز عصر 

مسیحیت، از 4 میلیون یهودیانی که تنها در قلمرو امپراتوری روم می زیستند، در حدود 700 

اما  ص23(  )ایوانف.  بودند؛  ساکن  فلسطین  در  نفر  هزار 

»... در سال 1770، از میلیون ها یهودی ای که در جهان 

می زیستند، تنها 5 هزار نفر در فلسطین ساکن بودند؟« 

)ایوانف. ص36( در حالی که هیچ گزارشی از »یهودکشی« 

در این فاصلۀ زمانی در این منطقه وجود نداشته است. 

آنان به طور طبیعی و متناسب با فضای زیست و اهمیت 

کشاورزی و بازرگانی در آن جا ماندند یا مهاجرت کردند.

دیواری از جنس یهود

صهیونیست ها  توسط  شده  پرداخته  افسانه های 

-این  فلسطین  به  جهان  یهودیان  فراخواندن  برای 

رزان نجار، پرستار شجاع ۲۱ ساله  که در روزهای 
مقاومت علیه اعالم اورشلیم به نام پایتخت اسرائیل 

با شلیک مستقیم سربازان اسرائیلی کشته شد. 
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سرزمین مقدس موعود- تنها پرده استتاری بود که اربابان استعمارگرشان در قرن نوزدهم، 

برای مترکز جمعیتی مورد حمایت ایشان -به مثابه نگهبانان منافع آنان- بر روی حقیقت 

که  می کردند  اعتراف  نیز  صهیونیسم  ریاکار  و  مرجتع  نظریه پردازان  حتی  بودند.  کشیده 

ناپلئون اولین فرمانروای قوی معاصر بوده است که به قصد تسلط بر فلسطین، می  خواسته 

کرده اند.  استقبال  موضوع  این  از  نیز  یهودیان  و  کند  استفاده  ابزار  عنوان  به  یهودیان  از 

)سوکولوف. ص 94(

در نیمه دوم قرن نوزدهم که توازن قوای جدیدی در اروپا شکل گرفته، و به ویژه سیطره 

بریتانیا بر مناسبات قدرت ها در اروپا تثبیت شده بود، صهیونیست ها متوجه ضرورت مترکز 

نیروی خود در این کشور شدند. متقاباًل بریتانیایی ها نیز به این فکر افتادند که سیاست ناپلئون 

را در پیش گیرند و با استفاده از نیروی یهودیان، مرکز قدرتی را در فلسطین در جهت اهداف 

استعماری خویش ایجاد کنند.

تالش های صهیونیست ها برای فراخوان یهودیان به فلسطین، مخالفین جدی ای داشت. 

یهودیان تا آن زمان به طور کامل جذب اقلیم های زیستی خود شده بودند. بسیاری از آنان 

آن  بومیان  نابودی  در  مشارکت  از  پس  و  کرده  مهاجرت  آمریکا  به  اروپاییان  دیگر  هم چون 

سرزمین و تصاحب زمین ها، تبدیل به اجزاء ملت جدید در سرزمین جدید شده بودند. مدت ها 

پیش از آنکه تئودور هرتصل و شرکایش –حیم وایزمن و ناهوم سوکولوف- در سال 1897 کنگره 

جهانی صهیونیسم را تأسیس کنند و اندیشه استقرار حکومت یهود را پیش کشند، »صدای 

صهیونیست های متام  عیار که خنستین کسانی بودند که طرح استعمار نقاط مختلفی از جهان 

را با نیروی انسانی یهود -در مقام راه گشایانی که مسائل و رجن های مهاجران اولیه را حتمل 

نظیر  کارهایی  ضرورت  که  بودند  یهودی  غیر  صهیونیست های  همین  کشیدند.  پیش  کنند- 

این را تبلیغ می کردند و یهودیان متنفذی را می جستند که بتوانند کیفیتی »ملی« بر اندیشه 

صهیونیست ها،  خنستین  آری!  بیافزایند.  یهودی تبار  مردم  مجدد  اسکان  و  گرد هم آوردن 

محافل حاکمه قدرت های استعماری بودند«. )ایوانف. ص 44(

چندان  نه  آینده ای  در  و  کرد...  خواهند  پیدا  فوق العاده ای  اهمیت  به زودی  فلسطین  و  سوریه 
تجارت پیشگی  به  دنیا  در  کسانی  چه  شد.  خواهند  تبدیل  مهمی  تجاری  مرکز  به  دور، 
هر  می توانند  یهودیان  دارد.  نیاز  سرمایه  و  جمعیت  به  سرزمین  این  دارند؟...  شهرت 
برسد آن  به  رقیب  قدرت های  که دست  دهد  اجازه  نباید  انگلیس  کنند...  تأمین  را  آنها  دوی 
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لرد شفتس بری، یکی از همین صهیونیست های غیریهود، در سال 1876 می گوید: »... 

سوریه و فلسطین به زودی اهمیت فوق العاده ای پیدا خواهند کرد... و در آینده ای نه چندان 

دور، به مرکز جتاری مهمی تبدیل خواهند شد. چه کسانی در دنیا به جتارت پیشگی شهرت 

را  آنها  دوی  هر  می توانند  یهودیان  دارد.  نیاز  سرمایه  و  جمعیت  به  سرزمین  این  دارند؟... 

تأمین کنند... انگلیس نباید اجازه دهد که دست قدرت های رقیب به آن برسد...«. )سوکولوف. 

ج1. ص298(. و آنگاه ایدئولوگ بزرگ صهیونیسم -سوکولوف- پس از نقل این سخنان اضافه 

می کند: »هیچ یهودی صهیونیست سیاسی منی تواند به این شیوایی، اندیشه صهیونیسم را در 

قالب کلمات و عبارات بیان کند«.

6 سال قبل از تأسیس کنگره جهانی صهیونیسم، »احتادیه کولونی )مستعمره(سازی« 

که بر اساس قوانین انگلیس پایه گذاری شد، در سال 1891 اعالم کرد: »]وظیفه ما[ کمک و 

اروپا... به هرنقطۀ جهان که بخواهند، و  از متامی مناطق آسیا و  تشویق مهاجرت یهودیان 

تأسیس مستعمرات در مناطق مختلف آمریکای شمالی و جنوبی برای فعالیت های کشاورزی 

و بازرگانی است«. )سوکولوف. ج1. ص364(

کشمکش ها بر سر چگونگی تأسیس مهاجرنشین های یهودی در نقاط مختلفی از جهان، 

به شدت ادامه داشت. در سال 1902 امکان مهاجرت یهودیان و تأمین سرمایه های الزم برای 

تأسیس سرزمین مستعمراتی در اوگاندا )که هنوز جزئی از سرزمین کنیا بود( به طور جدی مطرح 

شد که تا سال 1903 در دستور کار بود. تدارکاتی نیز برای انتقال یهودیان به آرژانتین دیده شد 

و هزاران تن از آنان به آرژانتین منتقل شدند. اما این اقدامات، محافل استعماری غالب را 

خرسند منی ساخت. آنان هم چنان بر استعمار فلسطین پای می فشردند و در این راه از پشتیبانی 

صهیونیست ها برخوردار بودند. با اوج گیری تالش های آنان، یهودیان غیرصهیونیست نیز به 

افزودند. در 24 مه  امپریالیسم  آلت دست  به  تبدیل یهودیان  از  راه جلوگیری  در  تالش خود 

سال 1917، بیانیه ای از طرف »کمیته مشترک خارجی هیأت منایندگی یهودیان انگلیس و 

از  یهودیان  عمیق  نگرانی  نشان گر  که  شد  منتشر  تایمز  روزنامه  در  انگلیس-یهود«  احتادیه 

افتادن به ورطه بازی خطرناک امپریالیست ها بود. این، در زمانی بود که مارشال آلن بی، در 

مقام فرمانده نیروهای بریتانیا در جنگ با عثمانی، سرزمین های متعلق به آن امپراتوری را 

از مصر تا فلسطین، یکی پس از دیگری تسخیر می کرد. »کمیته مشترک« اعالم کرد: »... در 

پرتو پیشروی پیروزمندانه ارتش انگلیس در فلسطین، تالش ها برای تبدیل سرزمین فلسطین 

به سرچشمه ای برای الهام معنوی متامی یهودیان به مثر می رسد... ما خواهان آن هستیم که در 
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پایان جنگ، حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلیس بیانیه ای صادر کند که در آن تضمین شود 

یهودیان از آزادی مدنی و مذهبی و حقوق سیاسی برابر با دیگر شهروندان برخوردار خواهند 

شد و تسهیالت الزم برای مهاجرت و اسکان آنان فراهم خواهد آمد... اما از سخنان رهبران 

صهیونیستی انگلیس برمی آید که آنها طرح بسیار گسترده تری را که اساسًا ماهیت سیاسی 

دارد، دنبال می کنند... کمیتۀ مشترک در اصل به استقرار یک ملیت یهود حتت شرایط محلی، 

اعتراضی ندارد. اما دامنۀ ادعای صهیونیست ها، فراتر از این هاست... آنان متامی جوامع 

یهودیان را در سراسر جهان، اجزاء یک ملت آواره قلمداد می کنند که قادر نیستند خودشان را 

به طور کامل، از حلاظ اجتماعی و سیاسی با مللی که در میان آنها زندگی می کنند، هم هویت 

کنند و از این رو استدالل می شود که برای این ملت آواره، وجود یک کانون سیاسی و همیشه 

آماده در سرزمین فلسطین ضرورت دارد. کمیته مشترک قاطعانه و با جدیت به این نظریه 

معترض است... یهودیان در مضمون سیاسی خود، آمال های ملی جداگانه ای ندارند. آنان 

یهودیت را نظام مذهبی خود می دانند که وضعیت سیاسی شان، هیچ ارتباطی با آن ندارد و 

خودشان را به عنوان شهروندان کشورهایی که در آن ها زندگی می کنند، هم هویت می پندارند. 

در صورت استقرار ملیت در فلسطین بر اساس نظریه آوارگی یهود، یهودیان به عنوان عناصر 

بیگانه در زادگاه خود قلمداد خواهند شد و موقعیت خود را به عنوان شهروندان کشورهای 

از  بخشی  که  کرد  تصور  منی توان  نیز  حلظه  یک  برای  حتی  داد...  خواهند  دست  از  مختلف 

یهودیان بخواهند کشوری برپا کنند که بر اساس مذهب متکی باشد و آزادی عقیده را محدود 

کند. آیا ملیِت مبتنی بر مذهب می تواند از حلاظ سیاسی به شکل دیگری جتلی یابد؟

برانگیخته  را  مشترک  کمیته  مخالفت  که  صهیونیستی  برنامه  در  مسأله  دومین   ...

است، پیشنهاد اعطای حقوق ویژه به یهودیان در فلسطین در سطحی فراتر از حقوقی است 

که دیگر ساکنان این سرزمین از آن برخوردارند... چنین اقدامی به دشمنی شدید بین آنها و 

پیروان و اعضای مذاهب و نژادهای دیگر منجر و مانع از پیشرفت یهودیان خواهد شد و بازتاب 

تأسف آوری در سراسر شرق بر جای خواهد گذاشت«. )سوکولوف. ج2. ص ص 93-90(

این پیش بینی داهیانه و نتیجه گیری از نیات پلید صهیونیست ها که قرار بود به دست 

به ویژه  و  از سراسر جهان،  با سرمایه های عظیم مالی جمع آوری شده  یک »شرکت سهامی« 

کمک های دولت بریتانیا به مثر برسد، صحت خود را امروز به طرز درخشانی به اثبات رسانده 

است. در ابتدای قرن بیستم، »انگلیس تقریبًا به مرکز مؤسسات مالی صهیونیسم تبدیل شده 

عنوان  به  فلسطین،...  و  انگلیس  شرکت  یهود،  استعماری  تراست  یهود،  ملی  صندوق  بود: 
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شرکت های انگلیسی به ثبت رسیده اند«. )سوکولوف. ج1. ص426(

وزیر خارجه وقت بریتانیا -لرد بالفور- در تاریخ 2 نوامبر 1917 تالش کرد تا به کشمکش ها 

خامته دهد و با صدور بیانیه ای خطاب به بارون روتشیلد -اَبر ثرومتند آن روزگار و مهم ترین 

در  یهودیان  برای  ملی«  »خانه  تأسیس  با  را  خود  موافقت  صهیونیسم-  مالی  تأمین  منبع 

فلسطین اعالم داشت. »اعالن آشکار بیانیه بالفور، تا جمعه بعد )تاریخ انتشار هفته نامه 

از  واصله  گزارش های  حتت  الشعاع  خبر  این  زمان  آن  تا  افتاد.  تعویق  به  کرونیکل(  جوئیش 

پتروگراد قرار گرفت که لنین و تروتسکی قدرت را در آجنا به دست گرفته بودند )انقالب 25 

اکتبر 1917، مطابق با 7 نوامبر به تقویم گریگوری(. وزارت خارجه امیدوار بود که اعالمیه 

بالفور بتواند حمایت یهودیان روسیه را پشت سر متفقین و علیه بلشویک ها قرار دهد. این 

امید تا اوایل دهه 1920 که پیروزی قطعی بلشویک ها در جنگ داخلی روسیه حاصل شد، 

ادامه یافت«. )فرامکین. ص454(

این ایده نزد سیاستمداران بریتانیایی، غالب بود که استقرار یک حکومت دینی در قلب 

فلسطین، عامل بسیار مهم و استراتژیک برای کنترل کشورهای عربی است. علیرغم تأسیس 

کشور های جدید در منطقه -طبق توافق فرانسه و بریتانیا- همواره این خطر وجود داشت که 

ریشه های مشترک و عمیق تاریخی بین اعراب ساکن منطقه، و شوق مردم به دستیابی به 

آزادی و عدالت اجتماعی، باعث ایجاد احتاد های پایدار بین آنان برای حصول به استقالل 

کامل و قطع وابستگی به امپریالیسم گردد. این اتفاق بعد از پایان جنگ دوم جهانی و در نیمه 

دوم قرن بیستم افتاد. اسرائیل نیز نقش خود را در آن تاریخ و تاکنون به خوبی در جهت ایجاد 

و تعمیق شکاف بین کشورهای منطقه ایفا کرده است. از سال 1917 تا 30 سال بعد -که کشور 
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اسرائیل تأسیس شد- تغییرات مهمی در توازن قوای بین املللی رخ داد که باعث شد نهایتًا 

این آمریکا باشد که میوه های درختی را بچیند که بریتانیا آن را کاشته بود.

صهیونیست ها در دهه 20 قرن بیستم، تعداد ساکنین یهودی را از 5درصد، به 10درصد 

رسانده بودند. این فرایند از طریق سرمایه گذاری های کالن کشورهای امپریالیستی و در رأس 

آنها بریتانیا، در تأمین مالی و ماشین آالت مدرن برای ایجاد مجتمع های کشاورزی صنعتی و 

به کارگیری یهودیان و اعراب منطقه در آن مزارع صورت گرفت. ناگفته مناند که این موفقیت، 

در مقابل فرصت های از دست رفته برای جلب یهودیان بسیار ناچیز بود. در مقابِل 200هزار 

نفر از یهودیان که در طول 20سال اول قرن بیستم به فلسطین مهاجرت کردند، بیش از سه و 

نیم میلیون نفر به آمریکا رفتند و این نشان می داد که تبلیغات دستگاه عظیم صهیونیستی، 

چندان در جذب مخاطب موفق عمل نکرده است.

صهیونیست های خستگی ناپذیر، روی مهاجرِت میلیونِی یهودیان روسیه به فلسطین 

کارگر،  حزب  از  بریتانیا  مجلس  مناینده  کرامسن  ریچارد  بودند.  کرده  باز  جدی  حساب 

می نویسد: »... ]تالش صهیونیست ها[ در تدارک نیم میلیون مهاجر طی چند سال اول )یعنی 

پس از تأسیس شرکت صهیونیستی( با عدم موفقیت مواجه گشت. بدیهی است علت عمده 

این شکست، انقالب بلشویکی بود. صهیونیست ها همیشه می پنداشتند که روسیه منبع عمده 

یهودی،  زحمتکش  توده های  ص116(  )ایوانف.  بود«.  خواهد  فلسطین  به  وسیع  مهاجرت های 

هیچگاه سوسیالیزم زمینی را با »سرزمین موعود« آمسانی معاوضه منی کردند.

اسبت را به موقع تعویض کن

در اوایل قرن بیستم، صهیونیست ها در عین پیروی از بریتانیا، هم زمان، با عثمانی ها، 

بودند.  نیز  آنان  حمایت  کسب  دنبال  به  و  کرده  برقرار  را  روابطی  نیز  فرانسوی ها  و  آملان ها 

آملان  با  همکاری  جهان،  سطح  در  قدرت  در  موازنه  تغییر  با  سی  دهه  در  صهیونیست ها 

و آمریکا را نیز آغاز کردند. آنها با هدف جذب سرمایه های آمریکایی، »آژانس یهود« را از 

سازمان جهانی صهیونیست ها جدا کرده و توسط ناهوم گلدمن -یکی از رهبران صهیونیسم- 

در موضوع تأسیس یک سازمان غیرصهیونیستی برای یهودیان جهان، با استیون وایز، رئیس 

کنگره یهودیان آمریکا به توافق رسیدند. اندیشه تشکیل سازمان های غیرصهیونیستی، ریشه 

در عدم اقبال اکثریت یهودیان از رویکرد صهیونیستی به مشارکت یهودیان در تعیین سرنوشت 

خود داشت. گلدمن، هم زمان با مغازله با آمریکا، به دنبال حتصیل حمایت فاشیست ها هم 



حتلیلهاوبررسیها

ص 117، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

بود. او در سال 1934 به رم رفت و موافقت موسولینی را برای تشکیل »کنگره یهودیان جهان« 

جلب کرد. این تشکیالت جدید، نقش تأمین منابع نیروی انسانی و خوراک تبلیغاتی را برای 

کنگره صهیونیست ها ایفا می کرد. ناهوم گلدمن اولین رئیس این کنگره بود و تا سال 1968 

ریاست توأمان کنگره یهودیان و سازمان صهیونیستی را به عهده داشت.

به  وابسته  رسانه های  کمک  با  تنها  آن،  رفع  که  صهیونیست ها،  دردسرهای  از  یکی 

امپریالیسم امکان پذیر گردیده است، استتار ننگ همکاری صهیونیست ها با نازی های آملانی 

است. از سال 1897 تا سال 1932 )یک سال قبل از قدرت گیری نازی ها در آملان( متام تالش 

صهیونیست ها و حامیان انگلیسی آنان به آجنا رسیده بود که تعداد یهودیان ساکن فلسطین را 

به 19درصد کل جمعیت منطقه برسانند. از آن جا که صهیونیست ها عمیقًا »برتری نژادی یهود« 

را تبلیغ می کردند، به این نتیجه رسیدند که تنها یک پل کوتاه می تواند آنان را به نازی ها -به 

مثابه مبلغان »برتری نژاد آریایی« متصل سازد. بدین حلاظ، با فاشیسم که به سرعت در اروپا 

بسط و گسترش می یافت، پیوند نزدیک برقرار ساختند تا از این طریق، هم یهودیان بیشتری 

جلب فلسطین شوند، و هم منابع مالی بیشتری تدارک ببینند. آنان می خواستند با شرط بندی 

بر روی سه اسب از تیزروترین اسب هایی که در میدان اسب دوانی سرمایه داری می تاختند، برد 

خود را تضمین کنند. بریتانیایی ها، کمک زیادی به صهیونیست ها کردند تا واحدهای مسلح و 

بسیار مجهز »دفاع شخصی« علیه نهضت های آزادی بخش ملی اعراب را سازمان دهند. یکی 

از وظایف این واحد ها، اخراج اعراب از سرزمین های خود بود. اما یکی از فرماندهان عالِی 

دستگاه  رئیس  ضمنًا  که  بود  پولکس  فی ِول  می شد-  نامیده  »هاگانا«  -که  واحد  بزرگ ترین 

اطالعاتی نازیان در سوریه و فلسطین نیز بود. )ایوانف. ص128( دکتر نوسیگ -یکی دیگر از 

صهیونیست ها- مسؤولیت تهیه نقشه ای برای نابودی یهودیان تهیدست و ساخلورده آملانی 

را به عهده گرفت.

گلدمن، پولکس و نوسیگ، حلقه های پیوند صهیونیسم با فاشیسم بودند. هاینس هوهنه، 

روزنامه نگار آملانی نوشت: »صهیونیست ها، استقرار فاشیسم را در آملان، نه به مثابه یک 

»مصیبت ملی«، بلکه به عنوان فرصتی تاریخی و بی مانند در وصول به اهداف صهیونیستی 

خویش می دیدند«. )ایوانف. ص129(

منایندگان صهیونیسم با موافقت آیشمن و در همکاری کامل با وی، در اردوگاه های کار 

اجباری آملان و دیگر اردوگاه های مرگ، به جدا کردن یهودیان زن و مرد جوان برای اعزام به 

فلسطین و آموزش های تروریستی به آنان مشغول بودند. رهبران صهیونیسم بر این اعمال 



حتلیلهاوبررسیها

ص 118، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

صحه می گذاشتند و حتی حیم وایزمن اظهار داشت که: »ساخلوردگان رفتنی هستند، این ها 

غبارهایی بیش نیستند؛ بقایای پوسیده اقتصاد و اخالق... فقط شاخه ها باقی می مانند«. 

)ایوانف. ص132( مسبولیسم جنایتکارانه!

این جنایتکاران، در سال 1966 اعتراف کردند که: »اگر جنات حداکثر یهودیان را وظیفه 

اگر  می کردیم...  همکاری  پارتیزان ها  با  باید  صورت  این  در  می دادیم،  قرار  خویش  اساسی 

وظیفه اساسی و اصلی ما ممانعت از تصفیه یهودیان بود، و اگر با پایگاه های پارتیزانی متاس 

می گرفتیم، می توانستیم جان عده زیادی را جنات دهیم«.)ایوانف. ص132(

به  بلکه  بند،  در  یهودیان  کشتار  از  جلوگیری  معنای  به  تنها  نه  پارتیزان ها،  با  متاس 

معنای جلوگیری از کشتار یهودیانی نیز بود که در سرزمین های اشغالی، برای آزادی میهن 

خویش می جنگیدند، و این، به هیچ وجه در مرام صهیونیست ها نبود. آنان بجای رویارویی با 

فاشیست ها، در حلظات سرنوشت ساز به کمک اینان رفتند. آنها در سال 1944، به جنات 

نیروهای نظامی آملان که زیر فشار خردکنندۀ ارتش شوروی قرار گرفته بودند، شتافتند. توافق 

شد که صهیونیست ها ده هزار کامیون برای آملان ها تدارک ببینند تا بتوانند به سرعت از جبهه 

شرق عقب نشینی کنند. در مقابل، آملان ها وعده دادند که یهودیان را از اردوگاه های آملانی، 

به فلسطین منتقل کنند. حیم وایزمن، ناهوم گلدمن، بن گوریون، ِلوی اشکول، گلدا مایر، و 

دیگر رهبران صهیونیست، چرچیل را حتت فشار قرار دادند تا این خواسته آملان ها را برآورد. 

اما نهایتًا ترس از افشای راز و خشم افکار عمومی جهان، چرچیل را با »اکراه و دل گرانی« از 

قبول این تقاضا بازداشت. )ایوانف. ص145(

شدت همکاری و نزدیکی صهیونیست ها با آملان و آمریکا به حدی بود که موجب خشم 
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منافع  از  حفاظت  برای  ساله شان  ده ها  سرمایه گذاری  که  می دیدند  اینان  شد.  بریتانیایی ها 

قوانین  و  شده  واکنش  به  مجبور  رو  این  از  می رود.  باد  بر  صهیونیست ها،  توسط  بریتانیا 

پشتیبانی  با  نیز  صهیونیست ها  کردند.  وضع  فلسطین  به  مهاجرت  برای  سختگیرانه ای 

آنان به منظور وادار  و آمریکایی ها، دست به مقابله به مثل زدند. به عنوان منونه،  نازی ها 

یک  هاگانا،  دست  به  عمومی،  افکار  فشار  حتت  مهاجرتی  قوانین  لغو  به  بریتانیا  ساخنت 

کشتی مسافربری به نام »پاتریا« را در سال 1940 در بندر حیفا منفجر کردند. در این حادثه حدود 

260 نفر یهودی که مخفیانه و با کمک نازی ها به قصد مهاجرت به فلسطین سوار کشتی شده 

بودند، جان سپردند. صهیونیست ها از این حادثه ساختگی افسانه  تازه ای مبنی بر خودکشی 

دسته جمعی یهودیان -که اجازه پیاده شدن در بندر را نداشتند- ساختند که افکار عمومی را 

علیه انگلستان به شدت برانگیخت، و قانون مهاجرت لغو شد.

این جنایتکاران هیچ گاه از ریخنت خون انسان ها -اعم از یهود و غیریهود- در راه رسیدن 

به اهداف شان پروایی نداشته اند. جنایات شنیع و غیرانسانی و شرم آور آنان علیه اعراب و 

فلسطینیان در مقاله ای جداگانه خواهد آمد. اما قلم شرم سار خواهد بود اگر پیرامون رذالت 

بی حد و حصر صهیونیسم بنویسد، اما اشاره ای به برخی جنایات آنان نکند. صهیونیست ها 

برای استحکام قدرت خود و گسترش سرزمین اسرائیل »از نیل تا فرات«، از هیچ نیرنگ و 

دروغ و جنایت، روی گردان نبوده اند.

فلسطینی،  مالکان  بزرگ  از  یهودیان  شده  خریداری  زمین های  کل  که  می دانیم 

بیستم  قرن  دوم  دهه  نیمه های  تا  عمدتًا  معامالت  این  است.  نبوده  بیشتر  چندصدهکتار 

صورت می گرفت. از آن پس، با شکل گیری سازمان های تروریستی همچون هاگانا، اشترن، 

گوش آمونیم و ایرگون، راندن اعراب از زمین های شان با توسل به زور و خشونت و کشتار در 

دستور کار قرار گرفت. دولت بریتانیا به عنوان قیم منطقه، با هزاران شکایت و پروندۀ غصب 

زمین روبرو شد که از حل آنها کاماًل ناتوان بود. سراسر دهه 20 تا 40 و تا سال 1947 که مرزهای 

اولیه دو کشور فلسطین و اسرائیل مشخص شد، تاریخ منطقه، تاریخ اعتراضات مردم علیه 

گروه های مهاجرین غاصب و حکومت بریتانیا بوده است.

همۀ نگاه ها به غرب موعود

همین طور  برد.  آمریکا  را  دوم  جنگ  بود،  بریتانیا  اول،  جهانی  جنگ  اصلی  پیروز  اگر 

فلسطین را. آغاز جنایت های کالن اسرائیل، هم زمان با تأسیس این کشور، و هم زمان با سرَوری 
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آمریکا است. از آن حلظه تا کنون، این آمریکا بوده است که پناهگاهی مطمئن برای اسرائیل 

ساخته تا حتت پوشش آن، دست به هر جنایتی بزند. اسلحۀ آمریکایی، دالرهای آمریکایی، و 

حمایت آمریکایی. 

تقسیم  به  تن  آمریکا،  فشار  حتت  متحد،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  سال 1947،  در 

14هزار  میزان  )به  یهودی  جمعیت  33درصد  بین  بریتانیا،  قیمومیت  حتت  فلسطین 

 11000 میزان  )به  عرب  جمعیت  67درصد  و  سرزمین(  مساحت  55درصد  یا  کیلومترمربع 

کیلومترمربع یا 45درصد مساحت سرزمین( داد. )نقشۀ 3(

بریتانیا و اعالم تأسیس  تا 14 مه 1948 -که روز خامته قیمومت  نوامبر 1947  از 29 

کشور اسرائیل است- آن سرزمین شاهد شدیدترین و خشن ترین عملیات تروریستی گروه های 

صهیونیست علیه ساکنان عرب بود. سرآمد این عملیات، کشتار »دیریاسین« بود. »کشتار 

دیریاسین که در آوریل 1948 توسط گروه های ایرگون-لهی صورت گرفت، یک عامل عمده 

در هزیمت بسیاری از سکنه عرب بود )حدود 300هزار نفر ظرف یک ماه(... فرمانده تروریست 

آنها، مناخیم بگین، به عملیات مزبور که منجر به قتل 250 انسان بی دفاع شد )که بیش از 100 

تن آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند(... مباهات کرده بود... در پیام تبریک داخلی که 

فرماندهی ایرگون به مناسبت »عملیات شگفت انگیز اشغال« فرستاد، چنین آمده بود: خدایا، 

خدایا، همه جا چون دیریاسین، ما را برای غلبه برگزیده ای«. )چامسکی. ص123(

دومین خنست وزیر دولت اشغال گر -موشه شارت- در خاطرات 2400صفحه ای خود که 
ه ۳

مار
 ش

شه
نق
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از 9 اکتبر 1953 تا 28 نوامبر 1957 - یعنی دوران وزارتش- را دربرمی گیرد، پرده از جنایات ؟

بسیاری در دوره اشغال گری اسرائیل برمی دارد. خالصه ای از افشاگری های موشه شارت در 

کتاب خاطراتش -که توسط لیویا روکاچ تلخیص شده- از این قرار است:

- تشکیالت سیاسی- نظامی اسرائیل، هرگز به طور جدی به تهدیدی از جانب اعراب 

نسبت به موجودیت اسرائیل باور نداشته است.

- هدف تشکیالت سیاسی- نظامی اسرائیل این بوده است که دولت های عرب را ناگزیر 

به درگیری نظامی با اسرائیل کند.

- تاکتیک های مورد استفاده عبارتند از: الف( اجنام عملیات نظامی محدود یا گسترده 

علیه غیرنظامیان به منظور ارعاب و ایجاد بی ثباتی دائمی. ب( اجنام عملیات نظامی علیه 

تأسیسات نظامی اعراب در نواحی مرزی به قصد ختریب و تضعیف روحیۀ ارتش های آنان. ح( 

اجنام عملیات تروریستی و خرابکارانۀ مخفی در عمق سرزمین های عربی به منظور جاسوسی 

و ایجاد تشنج. )روکاچ. ص ص 36-35( 

در دنیای وحوش هرکس قوی تر است می برد؛ در دنیای متمدن، طرف ضعیف را وادار به 

واکنش می کنند تا اشغال را توجیه کنند. این، یک پای ثابت سیاست صهیونیستی است. بر 

این اساس، متامی جنگ های جتاوزگرانۀ سال های 48، 56، 67، 73 و 78 میالدی را »دفاع 

مشروع« از خود می خوانند. جنگ هایی که صدها هزار کشته و میلیون ها آواره از خود به جا 

گذاشت. دولت اشغالگر اسرائیل، در سال 1967، 6هزار کیلومترمربع از خاک همسایگان را 

به خود ضمیمه منود. وقتی در سال 1973، این کشورها قصد بازپس گیری سرزمین های خود را 

داشتند، از سوی امپریالیسم آمریکا متهم به »حمله به اسرائیل و جتاوز« گردیدند.

یکی از وحشیانه ترین اقدامات صهیونیست ها در تاریخ اشغال فلسطین، فاجعه کشتار 

در اردوگاه های صبرا و شتیال در سال 1982 است. اسرائیل به پیروی از سیاست »واداشنت 

حریف ضعیف به واکنش«، 2125 مورد جتاوز به حریم هوایی و 652 مورد جتاوز به آب های 

ساحلی لبنان اجنام داد. )چامسکی. ص251( اما نتوانست ساف )سازمان آزادی بخش فلسطین( 

با  برخورد  در  اسرائیلی  سرباز  یک  شدن  کشته  ادعای  با  حتی  وادارد.  واکنشی  هیچ  به  را 

مین، نواحی ساحلی واقع در جنوب بیروت را مبباران کرد. هوشیاری مقامات ساف، مانع 

هجوم صهیونیست ها برای نابودی اردوگاه ها و پایگاه های این سازمان شد. صهیونیست ها 

می دانستند که اسرائیلی ها همین چند هفته پیش مجبور به ختلیه کامل صحرای سینا شده اند 

و برای ترمیم این »جراحت ملی« نیاز شدیدی به نوشیدن خون فلسطینی ها و اعراب دارند. 
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باالخره گروه ابونضال، این بهانه را به دست اسرائیلی ها داد. این گروه تروریستی که از طرف 

عراق پشتیبانی می شد، طرح گسترده ای برای ترور مقامات ساف در دست اجرا داشت. ساف 

قباًل ابونضال را به مرگ محکوم کرده بود. این گروه دست به اقدام تروریستی برای قتل شلمو 

آرگف -سفیر اسرائیل در لندن- زد. عملیات شکست خورد، اما بهانه الزم به اسرائیل داده 

شد. صهیونیست ها به مبباران وحشیانه اردوگاه های آوارگان فلسطینی صبرا و شتیال -که 

مرکز جتمع غیرنظامیان بود- پرداختند. مبباران 4 ساعت ادامه داشت. بیمارستان غزه نیز 

آماج مبب قرار گرفت. 200 تن به هالکت رسیدند. از یاد نبریم که مجموع کشته شدگان اسرائیلی 

در طول 15 سال نبردهای مرزی با ساف، 106 تن بوده است. )چامسکی. ص254( 

اما جنایت به همین جا ختم نشد. آنان سپس به اردوگاه فلسطینیان در رشیدیه حمله کردند. 

هر آنچه بر پا و استوار بود -انسان و ساختمان- را با خاک یکسان کردند. آوارگان به غرب 

بیروت پناه بردند. صهیونیست ها بی وقفه صیدون و بیروت را در هم کوبیدند؛ با مبب های 

نافذ به درون ساختمان ها، با مبب های فسفری، و با هر ماشین کشتار اهدایی امپریالیست های 

آمریکایی. اردوگاه عین احللوه را با خاک یکسان کردند. ظرف مدت یک ماه و نیم، اسرائیل 

»موفق« شد حدود 20هزار تن را به قتل برساند و 30هزار تن را مجروح سازد. ساف و صدها هزار 

تن از آوارگان فلسطینی را از لبنان بیرون راندند. )چامسکی. ص286(

مقابلۀ جهان با این جنایات چگونه بوده است؟ »ایاالت متحد تا کنون )سال 2006( افزون 

بر چهل بار از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای جلوگیری از تصویب 

قطعنامه هایی که در مخالفت با اسرائیل صادر شده، استفاده کرده است. بعضی از این آراء، 

موجب بی اعتباری بین املللی ایاالت متحد شده است و کم تر تردیدی می توان داشت که پیگیر 

نبودن او در تالش برای حل مسألۀ فلسطین، سرچشمۀ اصلی احساسات ضدآمریکایی و اجنام 

فعالیت های تروریستی در سراسر خاورمیانه و جهان اسالم است«. )کارتر. ص213( و این، از 

زبان یک رئیس جمهور آمریکاست! 

»تا زمانی که ریگان و دولت آمریکا، از رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی پشتیبانی می کردند، 

حال و روزش به سامان بود. اما زمانی که سیاست آمریکا تغییر کرد، آپارتاید هم ُمرد. اسرائیل 

هم دقیقًا در همین مسیر حرکت می کند. در مقطع کنونی و در صحنۀ عمل، آمریکا تنها حامی 

اسرائیل در جامعۀ جهانی است. اسرائیل دارد مشروعیتش را به شدت از دست می دهد... تا 

زمانی که بزرگ ترین یاغی جهان -یعنی آمریکا- از آن حمایت می کند، می تواند زنده مباند و 

به سیاست های خود ادامه دهد«. )پاپه. ص90(
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چگونه است که چندین قطعنامۀ تاریخی )هم چون شماره های 242، 338، و 1397( که 

صراحتًا از اسرائیل می خواهد که به مرزهای قبل از تهاجم 1948 برگردد، مورد کم ترین اعتنایی 

قرار منی گیرد و جهان تنها به متاشا می نشیند؟ زیرا ژاندارم جهان این چنین می خواهد.

اسرائیل، یک دولت دینی

در  دینی  دولت  یک  بود،  کرده  پیش بینی  »کمیتۀ مشترک«  که  همان گونه  آری! 

اسرائیل تأسیس شد. در طول تاریخ، اغلب کشورها در فرایندی خونبار متولد شده اند. راه 

یکپارچه سازی مردمانی با منافع و اهداف و زبان های متنوع، راه دشواری است. اما در نظام 

امروزین جهانی، همین که »کشور« شکل گرفت، متام اتباع آن دارای حقوق برابر می شوند. در 

اسرائیل این گونه نیست. صرف نظر از شرایط شکل گیری آن، چیزی به نام »ملیت اسرائیلی« 

وجود ندارد. در برگه ها و اوراق هویت اتباع آن کشور، ملیت یهودی درج شده است. این مورد، 

ناهنجاری ای را به منایش می گذارد که در جهان منونه ندارد. اصرار دولت بر این امر، به این 

دلیل است که هرگونه مخالفت یا انتقادی از دولت و ایدئولوژی صهیونیسم را، به نام »ضدیت 

با یهود« در نطفه خفه کنند. این است چهرۀ »دموکراتیک ترین کشور منطقه«!

اسرائیل، یک دولت نژادپرست

تشکیل  از  پیش  در دوران  یهود«  نژادی  »برتری  تبلیغات  بتوان  اغماض،  کمی  با  شاید 

دولت اسرائیل را یک حرکت تهییجی برای جلب نظر یهودیان پراکنده، و تقویت روحی آنان 

از پِس برخی رفتارهای تند در برخی کشورها علیه یهودیان محسوب کرد. اما پس از استقرار 

دولت اشغال گر و رفتار به غایت تهاجمی و ددمنشانۀ آنان، هیچ توجیهی برای ِاعمال »آپارتاید« 

درون مرزها وجود ندارد. رشد مطالب علمی و مطالعات تطبیقی که رژیم آپارتاید اسرائیل را 

با منونۀ قدیمی آن در آفریقای جنوبی مقایسه می کند، آغاز شده و هنوز در ابتدای راه است. 

جیمی کارتر -رئیس جمهور اسبق آمریکا- بارها از این اصطالح استفاده کرده است. »البته 

آنها خیلی زود متوجه شدند که بالیی که اسرائیل در نوار غزه و کرانۀ باختری بر سر فلسطینیان 

می آورد، از بسیاری جهات بسیار وحشیانه تر از رفتاری است که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی 

با سیاه پوستان داشت«. )پاپه. ص 32(

علیه  اسرائیل(  )پارملان  کنست  در  که  تبعیض آمیزی  و  نژادپرستانه  قوانین  با  امروزه 

فلسطینیان به تصویب می رسد، دیگر رژیم آپارتاید اسرائیل، به طور کامل شکوفا شده است. 
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امروزه متام اجنمن ها و جمعیت ها و سازمان های صهیونیستی )اکثرًا زیر نام یهود(، وظیفۀ 

نژاد  پستی  اثبات  و  یهود،  نژادی  برتری  الغای  مردم،  توده های  و  جوانان  مغزی  شستشوی 

عرب را به عهده دارند. لیست معروف ترین سازمان های صهیونیستی که هر یک وظیفه ای 

را عهده دار هستند و پوشش های متنوعی به فعالیت صهیونیستی می دهند، بدین شرح است:

جوانان  سازمان  یهودیان. ۳.(  جهانی  کنگره  صهیونیست ها. ۲(  جهانی  سازمان   )۱
یهود.  سازمان های  هماهنگی  هیئت  اروپا. 5(  صهیونیست های  کنگره   )4 صهیونیست. 
6( شورای جهانی زنان یهود. 7( فدراسیون جهانی یهودیان غیراروپایی )سفارادی(. 8( 
سازمان جهانی زنان صهیونیست. 9( سازمان جهانی مراقبت از کودک و بهداشت یهودیان. 
۱0( شورای جهانی خدمات و رفاه اجتماعی یهودیان. ۱۱( شورای جهانی کارگران یهود. 
جهانی  سازمان   )۱4 یهود.  تلگرافی  آژانس   )۱۳ یهود.  دانشجویان  جهانی  احتادیه   )۱۲
یهودیان ارتودوکس. ۱5( احتادیه جهانی صنعت گران یهود. ۱6( فدراسیون جهانی جوانان 
عبری زبان. ۱7( کمیته جهانی مشورتی همکاری یهودی - مسیحی. ۱8( کنگره جهانی 

روزنامه نگاران یهود.
سکوت جامعۀ جهانی در برابر جنایت های حیوانی اسرائیل در قبال بشریت، باعث شد تا 

پاک سازی نژادی، به زیربنای تشکیل دولت یهود تبدیل شود. تبعیض بین یهودیان اشکنازی 

)اروپایی( و سفارادی )آسیایی(؛ تبعیض بین یهودیان عرب با دیگر یهودیان شرقی؛ و دست 

یهودی  جامعۀ  »دی.ان.ای  یهودیان،  و  مسلمانان(  )به ویژه  غیریهودیان  بین  تبعیض  آخر 

اسرائیلی را تشکیل می دهد«. )پاپه. ص36(

و  بدبین است  اسرائیل، بسیار  در  آپارتاید  احتمال حذف نظام  بارۀ  در  نوآم چامسکی 

دلیل نابودی نسبتًا سریع این سیستم در آفریقای جنوبی را این گونه به تصویر می کشد: »یکی 

از تفاوت هایی که در آمریکا به دالیل بسیار معینی، کسی منی تواند از آن سخن بگوید، این 

کوبایی ها  کوبید.  درهم  را  جنوبی  آفریقای  آپارتاید  رژیم  که  بود  کوبا  این  که  است  واقعیت 

ابرمردی  افسانۀ  و  راندند  بیرون  نامیبیا  و  آنگوال  از  را  آفریقای جنوبی  بودند که متجاوزان 

سفیدپوستان را در هم شکستند«. )پاپه. ص93(

فلسطینیان بی پناه

با حذف اردوگاه سوسیالیسم از صحنۀ توازن جهانی، و تسلیم برخی کشورهای حامی 

با  مبارزه  مقدم«  »خط  کشورهای  زیرساخت های  نابودی  و  فلسطین،  آزادی بخش  جنبش  
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است.  شده  آغاز  فلسطین  مردم  برای  جدیدی  دوران  سوریه-  و  لیبی  -چون  صهیونیسم 

صهیونیست ها بی پرواتر از همیشه، و مردم آواره بی پناه تر از همیشه، به جنگ نابرابر خود 

ادامه می دهند. مردم چاره ای جز انتفاضه ندارند. فلسطینیان در مقابل یک دشمن مجهز به 

سالح امتی و پیشرفته ترین زرادخانه جهان و موفق ترین ماشین های کشتار جمعی و فردی، تنها 

به پرتاب سنگ متوسل می شوند و پیروزی صهیونیسم را به تأخیر می اندازند.

است.  شده  شرحه  شرحه  فلسطینیان،  قلب  هم چون  اردن،  رود  باختری  کرانه  هم اکنون 

رشد  مشغول  مسی  قارچ های  هم چون  اشغالی،  زمین های  روی  بر  یهودی نشین  شهرک های 

هستند. برای فلسطینیان تنها 6000 کیلومتر مربع زمین باقی مانده، بدون آن که حق حاکمیتی 

بر آن داشته باشند.

است:  مشغول  بودند  پرداخته  برایش  که  اولیه ای  نقش  ایفای  به  همچنان  صهیونیسم 

خنجری در قلب خاورمیانه!

فهرست منابع
-  دیوید فرامکین؛ »صلحی که همۀ صلح ها را بر باد داد«؛ حسن افشار؛ نشر ماهی؛ 1395

- ناهوم سوکولوف؛ »تاریخ صهیونیسم«؛ داود حیدری؛ مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران؛ 1377؛ دو جلد
- یوری ایوانوف؛ »صهیونیسم«؛ ابراهیم یونسی؛ انتشارات فرهنگ؛ 1351

- ادواردو گالیانو؛ »شریان های باز آمریکای التین«؛ محمد نعیمی عرب؛ مرکز نشر دانشگاهی؛ 1371
- دیوید فرامکین؛ »صلح کردند که جنگ مباند«؛ داود حیدری-مفید علیزاده، انتشارات دنیای اقتصاد؛ 1396؛ 

دو جلد
- »فلسطین صلح می خواهد، نه آپارتاید«؛ جیمی کارتر؛ علیرضا جباری؛ نشر افکار؛ 1386

- نوآم چامسکی؛ »مثلث سرنوشت ساز«؛ عزت اهلل شهیدا؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین املللی؛ 1369
- لیویا روکاچ؛ »تروریسم مقدس اسرائیل«؛ مرتضی اسدی؛ انتشارات کیهان؛ 1365

- ایالن پاپه و نوآم چامسکی؛ »در بارۀ فلسطین«؛ محسن عسکری جهقی؛ نشر ثالث؛ 1396

نقشه های ۱ و ۲ برگرفته از کتاب »صلحی که همۀ صلح ها را بر باد داد«؛ دیوید فرامکین؛ حسن افشار؛ نشر ماهی؛ ۱۳۹۵

فهرست
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خامن ایلهان عمر با به چالش کشیدن سخنان آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه در گزارش به 

کنگره، در خیال حمایت از فلسطینیان است. اما نظرات او در مورد حماس تنها تأییدی است 

بر تبلیغات اسرائیل در نامشروع نشان دادن نهضت مقاومت فلسطین. با تأسف باید گفت که 

موضع عمر در مقصر شمردن دو طرف درگیری، گفتمانی است معمول در میان لیبرال های به 

ظاهر طرفدار فلسطین.

عمر مباحثۀ خود با بلینکن را انتشار داده و در توئیت خود چنین نوشت: »الزم است تا ما 

برخوردی یکسان و عادالنه برای همۀ قربانیان جنایت علیه بشریت داشته باشیم.«

حماس،  متحده،  ایاالت  سوی  از  باورنکردنی  جنایت هایی  شاهد  »ما  است:  مدعی  او 

ایاالت  مخالفت  مورد  در  را  بلینکن  درستی  به  او  هستیم.«  طالبان  و  افغانستان  اسرائیل، 

متحده با حتقیقات دادگاه بین املللی در مورد »این جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت«، 

به چالش می کشد.

»تأکید می کنم هم در اسرائیل و هم در فلسطین، و این شامل همۀ جنایت های نیروهای 

در  طالبان  و  افغانستان  دولت  توسط  که  جنایت هایی  همچنین  و  حماس  و  اسرائیل  امنیتی 

افغانستان اجنام شده نیز می شود.« نکته قابل توجه آنکه عمر در گفتگوی شفاهی خود با 

بلینکن، اشاره ای به جنایت های امریکا نکرد!

ضرورت تغییر گفتمان لیبرالی در مورد حماس 
نوشتۀ علی ابونیما )انتفاضۀ الکترونیک، ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱(

برگردان: فرشید واحدیان

عملیات ارتش اسرائیل علیه غزه، ۲۰۱۴
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دروغ  به  او  بود.  غیرصادقانه  و  مزورانه  می رفت  انتظار  که  همانگونه  بلینکن،  جواب 

مدعی شد که فلسطینیان می توانند در خود اسرائیل دادخواهی کنند.

واکنشی ناهمسنگ

این چنین برخوردی از عمر که هزینۀ مبارزۀ انتخاباتی خود را به دلیل لفاظی هایش در 

حمایت از فلسطینیان تأمین کرده، نگران کننده است. او مقاومت فلسطینی ها و دفاع شان از 

خود را »جنایت علیه بشریت« می نامد و آن را هم تراز قهر استعماری اسرائیل می شمارد.

انتقاد  مشابه  است،  انصاف  و  بی طرفی  اثبات  برای  سخیف  و  مبتذل  روشی  این 

سیاست مداران آمریکایی از بنجامین نتانیاهو، برای تظاهر به سختگیری در مقابل اسرائیل، 

بی آنکه سیاست نژادپرستی بنیادی این کشور را به چالش بکشند.

اما موضع صحیح ولی سخت تر، اعالم این امر است که هیچ برابری اخالقی میان مقاومت 

مردم زیر استعمار با دولتی مسلح به سالح هسته ای و مدرن ترین سالح های کشتار و ترور در پی 

به انقیادکشیدن آنهاست، وجود ندارد. حق مقاومت مردم در مقابل اشغالگر با متام وسایلی که 

در اختیار دارند، مورد تأیید همۀ قوانین بین املللی است.

فهرست جنایات اسرائیل آن چنان طوالنی و شناخته شده است که تکرار آنها در اینجا 

بی مورد می مناید. اسرائیل عالوه بر اخراج 800هزار فلسطینی در زمان تأسیس خود، از 1948 

تا به حال بیش از 100هزار عرب و فلسطینی را به قتل رسانده است. کشتاری که بسیار زودتر از 

تأسیس حماس در 1988، آغاز شده بود.

اسرائیل در حمالت اخیر خود به غزه، عمدًا خانه های مسکونی و کل خانواده ها را هدف 

قرار داد و مراکز کسب وکار، منایندگی رسانه ها و زیر ساخت ها را منهدم کرد.

در  اسرائیل  غیررمسی  مشاطه گر  نیوریورک تایمز  حتی  که  بود  وسیع  چنان  آن  جنایات 

ایاالت متحده، نیز نتوانست آنها را الپوشانی کند. مقایسۀ خشونت حماس چه از حلاظ کمی و 

چه از حلاظ محتوا با اسرائیل مسخره است، اما از آن مسخره تر جمع آوردن گروه های فلسطینی 

با آمریکا در یک مقوله است.

و  به سالح هسته ای  با دولتی مسلح  میان مقاومت مردم زیر استعمار  برابری اخالقی  هیچ 
مدرن ترین سالح های کشتار و ترور در پی به انقیادکشیدن آنهاست، وجود ندارد. حق مقاومت 
مردم در مقابل اشغالگر با تمام وسایلی که در اختیار دارند، مورد تأیید همۀ قوانین بین المللی است.
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پایان  از  بعد  متحده،  ایاالت   

جنگ جهانی دوم، قربانیان بی شمار و 

ویرانی های گسترده ای در سرتاسر جهان 

آسیای  از  است.  گذاشته  به جا  خود  از 

جنوب شرقی گرفته تا گوامتاال،و از عراق 

میلیون ها  کشورها  دیگر  بسیاری  تا 

انسان در جنگ ها، کودتاها و جتاوزات 

اما  باخته اند.  جان  متحده،  ایاالت 

»جنایاتی« که حماس به زعم ایلهان عمر 

مرتکب شده کدام است؟

پرتاب موشک های بی هدف

اغلب گفته می شود که گناه حماس، هدف گرفنت مردم عادی، با پرتاب »بی هدف« هزاران 

این  از پرتاب  موشک به سوی شهرها و تأسیسات استراتژیک اسرائیل است. هدف اصلی 

موشک ها، متوقف کردن اسرائیل و حتمیل هزینه ای به آن به دلیل نسل کشی و حمالتش به 

غزه و یا اورشلیم است.

استفاده از این موشک ها عکس العملی است در مقابل کوشش اسرائیل برای جداسازی 

فیزیکی غزه از بقیه سرزمین فلسطین، برای تکه تکه کردن آن، تضعیف فلسطینی ها و تسهیل 

روند غصب زمین هایشان.

می گوید:  »وایس نیوز«  با  مصاحبه اش  آخرین  طی  غزه،  در  حماس  رهبر  ِسنوار  یحیی 

استفاده از موشک های بی هدف گزینه ای است که توسط اسرائیل به فلسطینیان حتمیل شده 

است.او می گوید: »اسرائیل با داشنت مجموعۀ کاملی از پیشرفته ترین سالح ها و هواپیماها، 

عمدًا زنان و کودکان ما را مبباران می کند. اقدامات این هیوال را منی توان با مقاومت مردمی 

که  موشک هایی  به  ما  اگر  کرد.  مقایسه  می کنند،  دفاع  خود  از  سالح ها  ابتدایی ترین  با  که 

دقت هدف گیری تأسیسات نظامی را داشتند، مجهز بودیم، هرگز از این موشک ها استفاده 

منی کردیم. ما مجبوریم که با هر وسیله ای که داریم از مردم خود دفاع کنیم، و این موشک ها تنها 

سالحی است که برای ما باقی مانده است.«

هرگز دیده نشده کسانی که از موشک های »بی هدف« فلسطینی شکایت دارند، از ایاالت 
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در  نیز  دقیقی  سالح های  اسرائیل،  کردن  مسلح  موازات  به  بخواهند  اروپا  احتادیه  و  متحده 

اختیار فلسطینیان بگذارند.

شک نیست که در هر صورت موشک ها برای مردم غیر نظامی، خطر جانی دارد.

در مدت یازده روز درگیری شدید ماه گذشته، در اسرائیل یازده نفر از انفجار موشک و یک 

سرباز در نزدیکی مرز غزه در اثر گلولۀ ضد تانک کشته شد. بنا به گفتۀ سنوار در درگیری های 

اخیر، حماس از حداکثر ظرفیت رزمی خود استفاده نکرد. اگر این گفته درست باشد، نشانۀ آن 

است که حماس متایل به کشتار و انهدام حداکثر نداشته، و تنها در پی استفاده از حداقل نیروی 

الزم برای مقاومت و رسیدن به اهداف جبهۀ مقاومت برای دفاع ازخود و بازدارندگی بوده است. 

در مقابل، اسرائیل با مبباران شبانه روزی غزه، با هدف سرکوب مقاومت در برابر رژیم نژادپرست 

و با استفاده از مبب های »نقطه زن«، 250 فلسطینی از جمله 67 کودک را قتل عام کرد.

جان هر انسان گرانبهاست، اما برخورد ایلهان ُعَمر در همسنگ نشان دادن ستم استعماری 

اسرائیل با مقاومت فلسطینی ها، این واقعیت ها را نادیده می گیرد.

ظالم آغازگر خشونت است

جهت بررسی همه جانبۀ مساله، باید دید آیا منظور ایلهان عمر از »جنایت«ها، حمالت 

انتحاری فلسطینیان است که از اواسط دهۀ 1990، به عنوان پاسخ نومیدانه و نامتقارنی به 

خشونت اشغال گران اسرائیلی صورت می گرفت؟

اکثر سازمان های فلسطینی بعد از سال 2008، این تاکتیک را رها کردند. اما قهر همیشه 

جزیی از مبارزۀ مردم بومی علیه استعماگران بوده است. این قهر تالشی است در چشاندن طعم 

ترور به استعمارگرانی که همیشه آغازگر آن هستند.

نلسون ماندال، که رهبران سیاسی غرب، امروزه از او مانند یک قدیس یاد می کنند، در 

زندگی نامۀ خود نوشتش با عنوان »راه دشوار آزادی« چنین می نویسد: »همیشه ظالم است که 

شکل مبارزه را به ستم دیدگان حتمیل می کند. اگر ظالم دست به خشونت بزند، برای ستم دیدگان 

گزینۀ دیگری جز پاسخی خشن باقی منی ماند. برای ما قهر شکل مشروع دفاع ازخود بود.« او 

نلسون ماندال: همیشه ظالم است که شکل مبارزه را به ستم دیدگان تحمیل می کند. اگر ظالم 
دست به خشونت بزند، برای ستم دیدگان گزینۀ دیگری جز پاسخی خشن باقی نمی ماند. 

برای ما قهر شکل مشروع دفاع ازخود بود.
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خطاب به رژیم نژادپرست چنین گفته بود: »تصمیم به ترک خشونت با شماست.«

ماندال تأکید می کند که کنگرۀ ملی آفریقا، در ابتدای شروع مبارزۀ مسلحانه، تاکتیک هایی 

: »اگر  اما به وضوح توضیح می دهد  افراد نشود.،  را ترجیح می داد که منجر به کشته شدن 

عملیات ختریبی ما نتیجۀ الزم را منی داد، آماده بودیم که مبارزه را به مرحلۀ باالتر ارتقا داده و 

جنگ چریکی و ترور را شروع کنیم.«

بار در سال های  در فلسطین، مبب گذاری در بازارها، هتل ها و مکان های عمومی اول 

1930، توسط مهاجران صهیونیست به عنوان تاکتیکی برای ایجاد رعب و وحشت در میان 

نظر  به  اما  شد.  گرفته  به کار  خودمختاری،  برای  آنها  مبارزۀ  از  جلوگیری  و  بومی،  ساکنان 

منی رسد که منظور عمر از »جنایت«ها، مبب گذاری های انتحاری سال های 1990 و آغاز 2000 

باشد. به چند دلیل:

اول، همان طور که ذکر شد، زمان زیادی است که این تاکتیک کنار گذاشته شده است.
دوم، مبب گذاری های انتحاری تنها توسط حماس نبوده، گروه های دیگر فلسطینی نیز از 
جمله، جنبش فتح به رهبری محمود عباس، متحد نزدیک اسرائیل، مورد حمایت آمریکا، و گروه 

مورد عالقۀ بلینکن در استقرار مجدد روابط دوستانه، نیز به اقداماتی مشابه دست می زد. 

حمالتی،  چنین  قربانیان  مورد  در  که  پذیرفت  را  عمر  ادعای  می توان  به دشواری  سوم، 
»عدالت« یا به عبارت دقیق تر »انتقامی« صورت نگرفته باشد.

اسرائیل ترورهای فراقضایی متعددی را به اصطالح در پاسخ به این حمالت انتحاری 

اجنام داد. از جمله می توان به ترور شیخ احمد یاسین، بنیان گذار حماس اشاره کرد که نابینا بود 

و از کودکی روی صندلی چرخ دار می نشست. به شهادت اسناد دولتی آمریکا، در سال 2003، 

یعنی یک سال قبل از ترور یاسین، تعداد عابرانی که در جریان عملیات انتقامی اسرائیل به 

قتل رسیدند از تعداد قربانیان »تروریست و یا مشکوک به تروریست«، بیشتر بود. که البته 

این عملیات از دید ایاالت متحده »تروریسم« محسوب منی شود.

اسرائیل هم چنین از سال 2002، مروان برغوتی رهبر الفتح را زندانی کرده است. از دید 

اسرائیل او متهم است که در دوران انتفاضۀ دوم یعنی اوایل سال های 2000 »از رهبران کارزار 

محکمۀ  در  است.  بوده  اسرائیل«  شهروندان  به  تیراندازی  و  انتحاری  حمالت  تروریستی 

ادعای  با  او  کرد،  امتناع  آن  در  خود  از  دفاع  و  شناخنت  رمسیت  به  از  برغوتی  که  اسرائیلی 

مشارکت در قتل پنج نفر به پنج بار حبس ابد محکوم شد.

قابل ذکر است که حتی قاضی اسرائیلی، کسی که برغوتی او را به »خلبان هواپیمایی که مبب 
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بر سر مردم فلسطین می ریزد« تشبیه کرد، به دلیل عدم وجود مدارک، او را از مشارکت در ده ها 

اقدام خشونت آمیز دیگر مبرا دانست. در عین حال، ایاالت متحده با تصویب تعداد بی شماری 

را  قوانین »ضد تروریستی« در دادگاه هایش، فلسطینیان و همین طور فلسطینیان آمریکایی 

به دلیل اقداماتی که حماس به آنها متهم است، به طور جمعی مجازات می کند. در مقابل، در 

دادگاه های آمریکا برای فلسطینیان هیچ راهی برای شکایت از جنایت هایی که به دست اسرائیل 

علیه آنها صورت می گیرد، وجود ندارد. به عالوه همان طور که ایلهان عمر نیز تأکید کرده، ایاالت 

متحده اکنون نیز در پی آن است تا مانع دسترسی فلسطینیان به دادگاه جنایی بین املللی گردد. 

هم زمان هر شکلی از مقاومت از سوی فلسطینیان از مبارزۀ مسلحانه گرفته تا بایکوت های 

عاری از خشونت، مرتبًا توسط به اصطالح جامعۀ بین املللی محکوم می شود.

»قربانیان خوش رفتار«

گروه های  سایر  میان  در  حماس  شیطان منایی  برای  غرب  سیاسی  ترفند  ساده ترین 

فلسطینی، ترسیم آن به عنوان گروهی خشک اندیش، با مذهب افراطی است که برای رسیدن 

به اهداف خود و با نفرت دیوانه وار به یهودیان، حاضر به اجنام هرگونه کشتار و ویرانی است. 

تکیۀ تبلیغات اسرائیل نیز همیشه بر همین نکات است و متأسفانه گفته های ایلهان عمر 

نیز، به عمد و یا غیرعمد تکرار همین تبلیغات بود. حماس از ابتدای تأسیس و به خصوص در 

دو دهۀ اخیر، در توافق با جریان اصلی سیاست ملی فلسطینی ها، حرکت کرده، استقالل خود را 

از سازمان فراملیتی اخوان املسلمین که یک قرن پیش در مصر به وجود آمد، به صراحت اعالم 

و مرزهای سال 1967 را به عنوان اساس دولتی فلسطینی در کنار اسرائیل پذیرفته است.

این سازمان صریحًا استعاره های ضد یهود وام گرفته از متون کالسیک اروپایی را که در 

اسناد اولیه اش وجود داشت، مردود شمرده است. متام این تغییرات در سند اساسنامۀ سازمان 

که در سال 2017 انتشار یافت، به طور رمسی منعکس شده است:

»حماس تأکید دارد که مبارزه اش با پروژۀ صهیونیست هاست، و نه با یهودیان به دلیل 

مذهب آنها«، و همچنین: »مبارزۀ حماس با یهودیان به دلیل یهودیت آنها نیست، مبارزۀ این 

»مبارزۀ حماس با یهودیان به دلیل یهودیت آنها نیست، مبارزۀ این سازمان علیه 
صهیونیست هایی است که فلسطین را اشغال کرده اند. اما این صهیونیست ها هستند که دائماً 

یهودیت و یهودیان را با پروژۀ استعماری و هویت غیرقانونی خود همانندسازی می کنند.«
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سازمان علیه صهیونیست هایی است که فلسطین را اشغال کرده اند. اما این صهیونیست ها 

هستند که دائمًا یهودیت و یهودیان را با پروژۀ استعماری و هوّیت غیرقانونی خود همانندسازی 

می کنند.«

اسرائیل  مقابل  در  نظامی  دفاع  در  فلسطینیان  مشروع  حق  روی  بر  چنین  هم  سند  این 

تأکید می ورزد، اما با ذکر این مهم که عملیات نظامی، تنها، وسیله ای برای رسیدن به اهداف 

سیاسی و ملی و نه هدفی برای خود است. حماس هم چنین عملیات نظامی را به عنوان گزینۀ 

مطلوب منی داند، همان طورکه رهبر آن، سنوار در مصاحبه اش با وایس نیوز اشاره می کند: »ما 

خواهان جنگ نیستیم زیرا که جنگ جان انسان ها را م  گیرد و مردم ما مستحق صلح هستند.«
به نظر می رسد که سنوار با یادآوری راهپیمایی بزرگ بازگشت فلسطینیان در سال 2018، 

که طی آن اسرائیلی ها به تک تیراندازان دستور شلیک به کودکان را داده بودند، می گوید: »ما 

برای دورانی طوالنی مقاومت مردمی و صلح آمیز را آزمودیم، اما جهان بی هیچ واکنشی، به 

نظارۀ کشتار جوانان ما توسط ماشین جنگی اسرائیل ادامه می دهد.« »آیا جهان از ما انتظار 

و در مقابل  بازی کنیم،  را  را می کشند، ما نقش قربانیانی خوش رفتار  دارد در حالی که ما 

کشتار خود، دم نزنیم؟«

می کند  معرفی  خوخنوار  تشکیالتی  عنوان  به  را  حماس  نژادپرستانه،  و  دروغ  تبلیغات 

که متایل به خشونت آن به درجه ای است که حتی از کودکان به عنوان سپر محافظ استفاده 

می کند. اما یک بررسی بی طرفانه، بی پایگی همۀ این تبلیغات را آشکار می سازد. 

امتناع گرایی مطلق ایاالت متحده و اسرائیل

جنبش های  دیگر  مشی  از  دنباله روی  حماس  نظامی  و  سیاسی  استراتژی  سال ها  برای 

ضداستعماری و آزادی بخش ملی، و به خصوص از سیاست های شین فین و ارتش جمهوری خواه 

عنوان  به  را  ایرلندی  گروه های  این  طوالنی  مدتی  برای  بریتانیا  دولت  بود.  شمالی  ایرلند 

»تروریست« معرفی می کرد. با وجود این، بریتانیا باالخره با همین گروه ها به مذاکره نشست، 

که نتیجۀ آن توافق بلفاست در 1998 بود که به دهه ها خشونت در ایرلند شمالی خامته داد.

این توافق نامه همچنین مجراهای سیاسی ای را معین کرد تا ملی گرایان ایرلندی بتوانند از 

طریق آنها به هدف خود یعنی محو شبه دولتی که به دست بریتانیایی ها بنا شده، دست یابند. 

شبه دولتی که تنها به منظور حفاظت از قدرت و امتیازات جماعت مهاجران استعمارگری، که 

عمدتًا پروتستان هستند برپا شده است.
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 حماس و دیگر گروه های فلسطینی به مقاومت نظامی خود ادامه می دهند، زیرا اسرائیل 

همه جانبۀ  و  سخاومتندانه  پیشنهاد  هرگونه  پذیرش  از  آن،  اروپائی  و  آمریکایی  حامیان  و 

فلسطینی ها امتناع می کنند.

حماس حتی به راه حل به اصطالح »دو دولت«، یعنی تأسیس کشوری تنها در 22درصد 

از اراضی فلسطین، رضایت داده است. اما پاسخ اسرائیل همیشه نفی کامل و اصرار بر برتری 

قوم یهود، حفظ مالکیت و تسلط کامل خود بر متام سرزمین های واقع میان رود اردن و دریای 

مدیترانه بوده است. در حقیقت این امتناع گرایی آنچنان حاد است که هم زمان با مذاکرات 

مستقیم ایاالت متحده با طالبان در حین ادامۀ جنگ با آنها، این کشور هرگونه متاس با حماس 

را اکیدًا رد می کند. هرچند حماس هرگز با ایاالت متحده در جنگ نبوده است.

موافقت نامه هایی که اسرائیل در سال گذشته، با میاجنی گری ایاالت متحده، با برخی 

از کشورهای عربی امضا کرد چراغ سبزی بود برای اسرائیل در شدت بخشیدن به قوم کشی 

فلسطینی ها در اورشلیم.

این امر گروه های مقاومت فلسطین در غزه را بر آن داشت که در دفاع از فلسطینی های 

اورشلیم که توسط بقیه جهان فراموش شده اند، دست به مقاومت نظامی بزنند.

در یک کفه قرار دادن قهر گروه های مقاومت فلسطین با رفتار ایاالت متحده و نیروی 

در  کسانی  برخورد  مشابه  برخورد  این  است.  شرم آور  اخالقی  حلاظ  به  عملی  اشغال گر، 

نژادپرستی نظام مند و خشونت پلیس در مورد مردم  با واقعیت  امریکاست که در رویارویی 

سیاه پوست ]در مقابل شعار »جان سیاهان اهمیت دارد«[ شعار »جان همه اهمیت دارد« را علم 

می کنند. آری درست است که جان هر انسانی مهم است، اما مسئولیت خشونتی که موجب از 

دست رفنت جان انسان ها می شود، به طور یکسان تقسیم منی شود.

بدون تشخیص روشنی از مسئولیت های هر طرف، امیدی به دستیابی به صلحی عادالنه 

سیاست  سیاسی،  قهر  هرگونه  ریشه ای  علت  فلسطین  مورد  در  و  نیست،  خشونت  خامتۀ  و 

استعماری صهیونیست هاست.

موافقت نامه هایی که اسرائیل در سال گذشته، با میانجی گری ایاالت متحده، با برخی از 
کشورهای عربی امضا کرد چراغ سبزی بود برای اسرائیل در شدت بخشیدن به قوم کشی 

فلسطینی ها در اورشلیم.

فهرست
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در نوامبر سال 2020 دادگاهی در اسرائیل، حکمی مبنی بر اخراج تعدادی از ساکناِن عرب 

منطقۀ شیخ جراح در بیت املقدس شرقی صادر کرد. دادگاه مدعی بود که زمین های منطقه، 

پیش از جنگ 1948 به یهودیان تعلق داشته و فلسطینیان ساکن در این خانه ها، در طول این 

سال ها از پرداخت اجاره بها سر باز زده اند. واقعیت این است که ساکنان این شهرک عمدتًا از 

فلسطینیانی هستند که پس از تشکیل اسرائیل از خانه و کاشانۀ خود آواره شده بودند و در سال 

1956 در واحد های مسکونی که توسط آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی 

در خاور نزدیک – وابسته به سازمان ملل- ساخته شده بود، سکنی داده شدند. 
در حقیقت حکم این دادگاه چیزی به جز تداوم روند اشغالگرِی نهادینه شده در این کشور 

نبود. طبیعتًا این حکم با اعتراض ساکنان شیخ جراح مواجه شد و این اعتراض، برای بررسی به 

دادگاه عالی اسرائیل ارجاع داده شد. این دادگاه در ششم ماه مه 2021 )برابر با 16 اردیبهشت 

ماه 1400( حکم دادگاه بدوی را تایید و اعالم منود تا این خانه ها باید در اختیار شهرک نشینان 

اسرائیلی قرار بگیرد. تالش برای اجرای این حکم با مقاومت و اعتراض فلسطینیان مواجه شد و 

در برخورد های پیش آمده میان نیرو های اسرائیلی و ساکنان منطقۀ شیخ جراح، تعدادی بازداشت 

و مضروب شدند. باال گرفنت تنش ها و اعتراضات به زخمی و کشته شدن تعدادی از فلسطینیان 

اجنامید و این جنایت، با پرتاب موشک از سوی دولت حماس، پاسخ داده شد و اسرائیل نیز 

جنایات صهیونیست ها 

و

موضع گیرِی 

»متوازن«

چپ منایان

شبگیر حسنی
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نسبت به مبباران مناطق مسکونی در نوار غزه اقدام کرد. در نتیجۀ حمالت هوایی و نیز توپخانه 

ارتش اسرائیل صدها نفر از غیرنظامیان و چند ده کودک فلسطینی در نوار غزه جان باختند.

دامنۀ جنایات اجنام شده توسط صهیونیست ها به حدی بود که اعتراضات گسترد ه ای در 

سراسر جهان، علیه این رژیم نژادپرست و کودک ُکش شکل گرفت و این اقدامات جنایتکارانه 

از  )از جمله حزب کمونیست اسرائیل(، بلکه  آزادیخواه و مترقی  از سوی نیرو های  نه فقط 

سوی بسیاری از دولت ها نیز محکوم گردید و تنها مانعی که از صدور قطعنامۀ شورای امنیت 

سازمان ملل در محکومیت اسرائیل جلوگیری کرد، حمایِت وقیحانۀ امپریالیسم آمریکا از این 

اقدامات تبهکارانه و استفادۀ چندین باره از حق وتو بود.

در مقابِل اعتراضات و خشِم افکار عمومی جهان، بودند نیروها و جریاناتی که به حمایت 

از صهیونیست ها پرداختند. در میان نیرو های اپوزیسیوِن راست گرای جمهوری اسالمی، طیف 

گسترد ه ای از سلطنت طلبان، پان ایرانیست ها و بعضی از نیرو های قوم گرا، آشکارا به هواداری 

از اسرائیل دست زدند و حتی تصاویر خود را با پرچم های اسرائیل در فضای مجازی منتشر 

کردند. در کنار این خاکسترنشینان سیاسی، بعضی از مدعیان چپ گرایی نیز با اختاذ مواضع 

دوپهلو و مبهم عماًلبه دفاِع شرم گینانه از جنایات رژیم نژادپرست اسرائیل برخاستند. 

بیان چنین مواضعی، اصواًل به بهانه هایی نظیر »بررسی جامع«، »بیان کامِل حقیقت«، » 

حتلیل همه جانبه« و ... اجنام می شود و مقصود از بیان چنین ترکیب های واژگانی، ارائۀ حتلیلی 

از وضعیت است که ظاهرًا با ایستادن در موضعی بی طرف و »علمی«، سهم دو سوی منازعه 

نوع  این  اما  می گیرد.  درنظر  آن  پیدایش  در  را 

حتلیل های ظاهرًا منصفانه که عماًل به تأیید طرف 

زورمندتر منازعه می اجنامند، در پار ه ای از موارد، 

کاماًل آگاهانه و با قصد پوشاندن موضع حمایت از 

تعامالت  اثر  می توان  و  می شوند  اختاذ  اسرائیل 

را  حتلیل گران  از  زمره  این  نزدیِک  مناسبات  و 

در  صهیونیستی،  و  امپریالیستی  نهاد های  با 

بر  تنها  مسئله  اما  منود.  مشاهده  حتلیل هایشان 

سر ارتباط با این یا آن نهاد امپریالیستی نیست؛ 

اختاذ  با  تا  می کوشند  که  افرادی  از  بسیاری 

خویش  از  »منصف«  چهر ه ای  میانه،  در  موضعی 

بسیاری از افراد با اتخاذ موضعی در 
ارائه چهر ه ای  برای  در تالش  میانه، 
نوعی  گرفتار  خود،  از  »منصف« 
منزه طلبی هستند و این حقیقت را که 
َرَوند حرکت تاریخی، فرآیندی بغرنج 
درگیر  نیرو های  و  است  چندسویه  و 
برخالف تصویرسازی های  نیز  آن  در 
آرمانی، دارای پیچیدگی ها، مشکالت، 
کاستی های  و  عقب ماندگی ها 
نمی کنند. درک  هستند،  فراوانی 
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ارائه دهند، بیش از آن که نگران صحت انتقادات خود به دوسویه نبرد باشند، گرفتار نوعی از 

منزه طلبی هستند و حاضر نیستند با این حقیقت کنار بیایند که َرَوند حرکت تاریخی، فرآیندی 

بغرجن و چندسویه است و نیرو های درگیر در آن نیز برخالف تصویرسازی های آرمانی، دارای 

پیچیدگی ها، مشکالت، عقب ماندگی ها و کاستی های فراوانی هستند. برخی دیگر نیز با کنار 

گذاشنِت مفهوِم تضاد اصلی و یا تشخیص نادرست آن، راهنمای اساسی برای جهت گیری های 

از خلط  از موضع گیری های نادرست، ناشی  از دست داده اند؛ در حقیقت بسیاری  اصلی را 

کردن مسائل عمده و غیرعمده با یکدیگر است و در نتیجه افراد قادر خنواهند بود تا گرایِش 

کلی َرَوند حرکت تاریخی و جهت گیری اساسی آن را فارغ فراز و نشیب هایش، متیز دهند و با 

بزرگ منایی یا مترکز بر ُوجوه غیرعمدۀ یک پدیده، سویۀ اصلی آن را به فراموشی می سپارند و 

در نتیجه با گیج سرِی ناشی از نداشنت معیاِر مناسب برای جهت یابی، قادر به تشخیص موضع 

صحیح نیستند و با ادعای اختاذ مواضع متوازن و منصفانه، عماًل در کنار نیرو های ارجتاعی 

و رو به زوال قرار می گیرند. 

این دست موضع گیری های شرم آور در سال های اخیر و در موارد مختلف از سوی این مدعیان 

چپ گرایی به کّرات مشاهده شده است: از دفاع از »مداخالِت بشردوستانه« امپریالیسم گرفته 

تا همراهی با کودتاچیان شکست خورده در ونزوئال؛ از حمایت از اشغال کویت توسط عراق 

بشار  مرجتع  شدیدًا  مخالفان  نامیدن  انقالبی  تا 

اسد؛ از همدستی با احزاب و جریانات فاشیستی 

با »اسالم  به بهانۀ مبارزه  اروپایی  در کشور های 

سیاسی« تا دفاع از ترور های اسرائیل در ایران؛ از 

به محاق بردن مفهوم مبارزۀ ضدامپریالیستی تا 

امپریالیست دانسنت چین و روسیه. واقعیت این 

است که بخشی از این نیروها، میراث داران همان 

کسانی هستند که روزگاری احتاد جماهیر شوروی 

را سوسیال امپریالیست می خواندند و گذر زمان 

انقالبی شان  ماورای  ادعا های  از  را  سرخ  رنگ 

ُزدود و ماهیِت پوِک اندیشه هایشان را در مقابل 

کنار  در  اینان  امروز  داد.  قرار  جهانیان  چشمان 

خاورمیانه«  »سوسیالیست های  نظیر  نیروهایی 

بسیاری از موضع گیری های نادرست، 
و  عمده  مبحث  خلط  از  ناشی 
افراد  ناتوانی  و  یکدیگر  با  غیرعمده 
حرکت  َرَوند  کلی  تمیزگرایِش  برای 
آن  اساسی  جهت گیری  و  تاریخی 
فارغ فراز و نشیب هاست. بزرگ نمایی 
یک  غیرعمدۀ  ُوجوه  بر  تمرکز  یا 
سویۀ  فراموشی  سبب ساز  پدیده، 
اتخاذ  ادعای  با  آنگاه  و  آن  اصلی 
در  عماًل  منصفانه،  و  متوازن  مواضع 
کنار نیرو های ارتجاعی و رو به زوال 

قرار گرفتن است.
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مشغول خاک پاشیدن در چشم توده ها هستند. 

راضی  حاال«  همین  »کمونیسم  و  مزدی  کاِر  لغو  از  کمتر  به  حرف،  در  که  جریان ها  این 

نیستند، در عمل با حذف درک لنینی از علِم مبارزه، به زائدۀ امپریالیسم جهانی بدل شده اند: 

لیبرالیسم را جانشین دموکراتیسم کرده اند و مبارزۀ طبقاتی را با مبارزه علیه مذهب جایگزین 

منوده اند. نکتۀ جالب آنکه مبارزۀ »ضدمذهب« اینان نه با »مذهب« به طورعام و به عنوان 

شکلی از آگاهی، بلکه تنها منحصر به اسالم است و در این میان چه باک از همدستی با رژیمی 

که مفهوم شدیدًا ارجتاعی، نژادپرستانه و مذهبی »دولت یهود« را اعالم و تبلیغ می کند. 

موضع گیری این نیروها در چنین مواردی معمواًل شامل محکوم کردن هر دو طرف درگیری 

است؛ البته با این ویژگی که اصوال لبۀ تیز حمله شان به سوی قربانیان است: به عنوان مثال، 

در مورد تالش نیرو های دست راستی ونزوئال برای کودتا علیه دولت قانونی مادورو، که با 

پشتیبانی بی دریغ دولت ترامپ همراه بود، این نیروها بدون توجه به سازوکار قانونی انتخابات 

دولت،  آن  انتخاب  چگونگی  دربارۀ  بی طرف  ناظران  گزارش های  و  ونزوئال  در  شده  برگزار 

حکومت قانونی را دیکتاتور نامیدند و با تأکید بر کاستی ها و مشکالت موجود در آن کشور، 

خواستار همبستگی »نیرو های انقالب« برای سرنگونی مادورو شدند. در منونه ای دیگر، و در 

جریان مداخالت امپریالیستی در سوریه، مترکز اینان نه بر روی جنایات گروه های شدیدًا مرجتع 

نظیر داعش و جبهه النصره و یا عملکرد نظامیان آمریکایی، بلکه بر روی گزارشات مجعول 

کاله سفیدها بود. طبیعتًا هیچ کس منی تواند بر سرکوب نیرو های مخالف و مترقی توسط دولت 

بشار اسد، پیش از پیدایش داعش و مداخالت امپریالیست ها، چشم بپوشد اما انتقاد از این 

مسئله تفاوتی جدی با ایستادن در کنار آمریکا و داعش و مرجتعین اسالم گرا دارد. 

واقعیت این است که این سنخ موضع گیری ها منحصر به چپ منایان ایرانی نیست: امروزه 
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بسیاری از این نیروها در دنیا با در دست داشنت پرچم دروغیِن انقالبی گری و »مارکسیسم« 

و با دسترسی گسترده به رسانه های امپریالیستی و کرسی های دانشگاه های مشهور جهان، 

به تبلیغ نوع خاصی از »مارکسیسم« می پردازند و البته نوک پیکان حمله شان به سوی »چپ 

سنتی«، »خوانش ارتودوکس از مارکس«، »استالینیسم« و ... است. ویژگی این نوع خاص از 

»مارکسیسم«، تهی بودنش از محتوای انقالبی و تبدیل شدن به ابزاری برای توجیه عملکرد 

کاستی ها،  و  شکست ها  بهانۀ  به  آتشه،  دو  انقالبیون  این  دیگر،  بیان  به  است.  امپریالیسم 

مخالِف سرسخت متام انقالب های تاکنون پیروز، از شوروی و چین تا کوبا هستند و دقیقًا به 

همین علت است که متام حنله های گوناگون این »مارکسیست ها«، با متام اختالفات شان، در 

یک موضوع اساسی توافق کامل دارند و آن مبارزۀ بی امان علیه خوانش لنینی از مارکسیسم 

است. حمایت برخی از این »مارکسیست ها« از اشغال افغانستان توسط آمریکا و همدستانش، 

با توجیه مبارزه علیه ارجتاع و »اسالم سیاسی« هنوز از خاطره ها محو نشده است. البته بدیهی 

در  و سایر »دنیای مدرن«  آمریکا  به نقش  که  لزومی منی دیدند  »تئوریسین ها«  این  که  است 

برآمدن القاعده و سایر نیرو های ارجتاعی در افغانستان اشاره کنند یا کلمه ای در دفاع از دولِت 

ملی دکتر جنیب اله به زبان بیاورند.

اگر محکوم کردِن یکسان قربانی و جانی، از سرشت نشان های دیدگاه این نیروهاست، ایدۀ 

اساسی که در پشت این دست موضع گیری های به 

جز  به  نیست  چیزی  دارد،  وجود  »متوازن«  ظاهر 

طرد مفهوم لنینی امپریالیسم و جایگزینی آن با 

آرای کمونیسم ستیزان مشهوری نظیر هانا آرنت 

که امروزه به یکی از مراجع فکری شان بدل شده 

است. در این حوزه نیز شاهد دو دسته نظرات به 

اول،  هستیم:  هم راستا  عماًل  اما  متضاد  ظاهر 

بخشی از گرایشات پست مدرنیستِی چپ منایانه 

حقایق  نشاندن  و  روایت ها«  »کالن  حذف  با  که 

علمی  درک  حذف  و  آنها،  به جای  »جزیی« 

نظری  دستاورد های  نفی  به  عماًل  جهان،  از 

مارکسیسم می پردازند و در حوزه عمل با تقویت 

قوم گرایی و پاره پاره کردن کشورها، به مبارزات 

همه  با  »مارکسیست ها«،  این  تمام 
اساسی  موضوع  یک  در  تفاوت ها، 
توافق کامل دارند و آن مبارزۀ بی امان 
مارکسیسم  از  لنینی  خوانش  علیه 
این  از  برخی  حمایت  است. 
»مارکسیست ها« از اشغال افغانستان 
توسط آمریکا و همدستانش، با توجیه 
مبارزه علیه ارتجاع و »اسالم سیاسی« 
هنوز از خاطره ها محو نشده است. این 
که  نمی دیدند  لزومی  »تئوریسین ها« 
به نقش آمریکا و سایر »دنیای مدرن« 
نیرو های  سایر  و  القاعده  برآمدن  در 
ارتجاعی در افغانستان اشاره کنند....
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ملی علیه امپریالیسم لطمه می زنند؛ و در روی دیگر سکه، شاهد حضور گرایشاتی هستیم که با 

ادعای هواداری از »ارزش های جهان شمول« خواستار یکسان سازی و جهانی کردن ارزش های 

امپریالیستی هستند. هر دو این گرایشات عماًل در خدمت پیشبرد منافع امپریالیسِم هار و 

شرکت های چند ملیتی هستند.

نکتۀ بارز دیگر در این دست نظرات، مخالفت پرهیاهوی شان با »میهن دوستی« است 

که معمواًل آن را به جای مبارزه علیه »شوونیسم و ناسیونالیسم« معرفی می کنند. این نوع 

و  مترقی  میهن دوستی  حذف  جز  نیست  چیزی  حقیقت  در  ناسیونالیسم،  علیه  »مبارزه« 

البته  و  است-  بی وطنی  به معنای  عماًل  که  وطنی،  –جهان  کامسوپولیتیسم  با  آن  جایگزینی 

نشاندِن بی وطنی به جای انترناسیونالیسم پرولتری. طبیعتًا این رویکرِد ظاهرا چپ گرایانه 

خدمت  در  خویش  چپ منای  دوقلوی  اندازۀ  به  که  می آفریند  راست  از  را  معکوس  پاسخی 

امپریالیسم است: ناسیونالیسم افراطی و نژادپرستی.

به هر روی، آنچه که دربارۀ همتایان ایرانی این نیروها قابل ذکر است، این است که اینان 

با ادعای مبارزه با »اسالم سیاسی« و جمهوری اسالمی، عماًل به تاییدکنندۀ هر جنایتی از سوی 

مرجتع ترین نیرو های دست راستی در جهان تبدیل شده اند تا جایی که عداوت شان با دولت 

ایران تبدیل به سرسپردگی به نژادپرستان اسرائیلی و امپریالیست ها شده است. تأسف بارتر 

با  فلسطین  خلق  آرمان  از  دفاع  که  نیستند  واقعیت  این  درک  به  قادر  جریانات  این  آنکه، 

جمهوری اسالمی آغاز نشده است؛ برای نیرو های سالِم ملی و مترقی، نقد عملکرد حماس به 

عنوان دولت مستقر در غزه یا مخالفت با این دولت و حامیانش، منی تواند به شکل دفاع از 

اسرائیل بروز مناید، بالعکس؛ نیرو های چپ و مترقی همواره درکنار خلق فلسطین پرچم دفاع 

از آرمان فلسطین و مبارزه با آپارتاید و اشغالگری را به دوش داشته اند و این موضعی است 

که نباید از آن عقب نشست: چنانکه نیرو های مترقی در جهان و از جمله گروه های چپ گرای 

فلسطینی و لبنانی نیز چنین منی کنند. بنابراین امروز، هرگونه ادعای مبتنی بر »موضع گیری 

متوازن« و محکوم کردن دو سوی این نبرِد نابرابر با هر بهانه ای که باشد، چیزی نیست جز 

ایستادِن شرم گینانه در کنار جالداِن خلق فلسطین!

هر  تاییدکنندۀ  به  عمال  اسالمی،  جمهوری  و  سیاسی«  »اسالم  با  مبارزه  ادعای  با  اینان 
عداوت شان  و  شده اند  تبدیل  جهان  در  دست راستی  نیرو های  مرتجع ترین  سوی  از  جنایتی 
است.  شده  امپریالیست ها  و  اسرائیلی  نژادپرستان  به  سرسپردگی  به  تبدیل  ایران  دولت  با 

فهرست
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والدیمیر لنین، رهبر انقالبی روس، زمانی گفته بود که در تاریخ ممکن است دهه ها بی هیچ 

رویداد مهمی بگذرند، اما هفته هایی هستند که تأثیر آنها برای دهه ها باقی می ماند.

به نظر می آید رفتار ایاالت متحده در هفته گذشته در برابر اسرائیل و فلسطین نسبت 

به بیش از 50 سال گذشته تغییر کرده باشد و ظاهرًا همه، از رسانه های مترقی گرفته تا قطب 

»عبیر  پذیرفته اند.  را  تغییر  این  پست  واشنگنت  و  تایمز  نیویورک  مانند  سیستم  رسانه های 

خطیل« از بنیاد جامعه باز می نویسد: »سد در حال شکسنت است«.

واقعیت این است که حمله 2014 اسرائیل به غزه، با نام »عملیات لبٔه حفاظتی«، بسیار 

بدتر از حمله اخیر بود. حتی در حالی که نیروهای اسرائیل روز جمعه چند ساعت بعد از امضای 

آتش بِس تازه پذیرفته شده، دوباره به مسجد االقصی یورش بردند، تعداد تلفات هم در مقابل 

سد در حال شکسنت است
آلن مک لود، )مینت پرس، ۲۴ مه ۲۰۲۱ / ۳خرداد ۱۴۰۰(

برگردان: طلیعه حسنی

تردیدی نیست که گفتمان درباره اسرائیل فلسطین به سرعت در حال تغییر است. 
مینت پرس برای درک چرایی آن، با تعدادی از اساتید، صاحب نظران و گروه های 

مرتبط به گفتگو نشسته است.
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که  داریم  یاد  به  اما،  نیست،  چندان  پیش  سال  هفت  فلسطینی  دوهزار  از  بیش  شدن  کشته 

عکس العمل دست اندرکاران سیاسی آمریکا در سال 2014، یکی از کامل ترین حمایت ها از 

اسرائیل بود.

همان طور که »رایان گریم« از اینترسپت یادآور شد، در اوج حمله 2014، ،وقتی جسیکا 

در  را  »فلسطین-3«  پیام  دمکرات،  حزب  در  نیویورک  کویینِز  منطقه  مترقی  رهبر  راموس، 

فیس بوک خود گذاشت، با توفان جنون آمیزی از محکومیت از طرف طبقات سیاسی حاکم و 

رسانه های آنها مواجه شد.

اما امروز هفت سال بعد، این پیام بی ضرر راموس، در مقابل محکومیت شدید اسرائیل، 

دموکرات  مناینده  پوکن  مارک  است.  هیچ  می شود،  دیده  قدرت  محافل  عالی ترین  در  که 

ویسکانسین، رهبر مجمع منایندگان مترقی کنگره، مستقیمًا صفت »ستمگر« را برای اسرائیل 

به کار برد و از جمله این دالیل را برای محکومیت این کشور برشمرد: »با زور بیرون راندن 

مردم از خانه های خود«، کشاندن کودکان فلسطینی به دادگاه های نظامی و »حتمیل زندگی 

غیرانسانی به فلسطینیان با جدا کردن ورودی شهرها و محالت و جاده ها برای عده ای از مردم 

شبیه رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در گذشته«. او با این نتیجه گیری که این یک مشکل 

دوطرفه نیست، بر این نکته تأکید کرد: »اگر شما در برابر شرایط ناعادالنه بی طرفی اختیار 

کنید، ]در عمل[ طرف ستمگر را گرفته اید.«

منی داند،  رادیکالی  فرد  را  خودش  که  ماساچوست،  از  دمکرات  مناینده  پرسلی،  آیانا 

از  یکی  مینه سوتا،  دمکرات  مناینده  عمر،  ایلهان  خواند.  »آپارتاید«  دولت  یک  را  اسرائیل 

اولین زنان مسلمان در کنگره، جنایات اسرائیل را محکوم کرد. او گفت: »ایاالت متحده نباید 

هنگام وقوع جنایت علیه بشریت با پشتیبانی ما، بی اعتنا در کناری بایستند.«

به  نظامی  کمک  دالر  3/8میلیارد  متحده  ایاالت  دولت  که  حالی  در  منی توانیم  ما 

اسرائیل می فرستد تا برای نابودی خانه فلسطینی ها، زندانی کردن کودکان و بی خامنان کردن 

خانواده های فلسطینی به کار رود، بیکار بنشنیم. دولت ما نباید در هیچ جا و به هیچ شکلی به 

خشونت دولتی کمک کند.

)پسر(  لوترکینگ  مارتین  دکتر  مانند  دمکرات،  برجسته  منایندگان  از  دیگری  تعداد 

با مرتبط دانسنت خشونت خارج از کشور با خشونت در داخل، امپراتوری ایاالت متحده را 

مستقیمًا از نظر ساختاری مورد انتقاد قرار می دهند. لوترکینگ گفت ایاالت متحده »امروز 

دمکرات  مناینده  کورتز،  اوکازیو  الکساندریا  است.  جهان«  در  خشونت  زاینده  بزرگ ترین 
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نیویورک در کنگره با محکوم کردن وتوهای دولت بایدن در هواداری از اسرائیل در شورای 

امنیت سازمان ملل، تصریح کرد: »ما می ترسیم اگر علیه زندانی کردن کودکان فلسطینی به 

پا خیزیم، آنگاه مجبور شویم که با زندانی کردن کودکان در اینجا در درون مرزهای خود نیز 

مقابله کنیم. برخاسنت علیه بی عدالتی آجنا، ما را برمی انگیزد تا اینجا هم علیه بی عدالتی 

به پا خیزیم.« 

رشیده طلیب مناینده کنگره از میشیگان در تظاهرات مقابل وزارت خارجه گفت: »هم 

اکنون پاکسازی نژادی ادامه دارد. آنچه آنها با مردم فلسطین می کنند، همان کاری است که آنها 

با برادران و خواهران سیاه پوست ما اینجا ادامه می دهند.... همه این ها در پیوند با یکدیگرند.«

جمله ای که کوری بوش، مناینده دمکرات میسوری در سخنرانی خود در کنگره بر زبان آورد، 

چند سال پیش به سختی قابل تصور بود: »من اینجا به همبستگی با مردم فلسطین برخاسته ام.« 

رفتار  همین  با  پیوند  در  را  متحده  ایاالت  در  رنگین پوستان  دولتی  نظام مند  سرکوب  بوش 

برای  ]در فرگوسن[  آنها  که  او گفت: »جتهیزاتی  ایاالت متحده در جهان می داند.  امپراتوری 

وحشی گری علیه ما استفاده می کنند، همان جتهیزاتی است که ما برای ارتش و پلیس اسرائیل 
آزادی  برای  مبارزه  و  سیاهان  زندگی  برای  مبارزه  مناید.  ترور  را  فلسطینیان  تا  می فرستیم 
فلسطینیان در پیوند با یکدیگرند. ما با استفاده از پول خود برای تامین بودجه مجهز ساخنت 
یک نظام پلیسی، اشغال، و سرکوب خشونت بار و ارعاب سیستماتیک مخالفیم. ما مخالف 

جنگ هستیم. ما مخالف اشغال هستیم. ما مخالف آپارتاید هستیم. متام!«

آلکساندریا اوکازیو کورتز، ایلهان عمر، آیانا پرسلی و رشیده طلیب، نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا

آلکساندریا اوکازیو کورتز: ما می ترسیم اگر علیه زندانی کردن کودکان فلسطینی به پا خیزیم، 
آنگاه مجبور شویم که با زندانی کردن کودکان در اینجا در درون مرزهای خود نیز مقابله کنیم. 

برخاستن علیه بی عدالتی آنجا، ما را برمی انگیزد تا اینجا هم علیه بی عدالتی به پا خیزیم.
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میانه روهای ساکت

همبستگی  اعالم  از  توجه تر  قابل  شاید  که  می کند  اشاره  نکته  این  به  تایمز،  نیویورک 

قدرمتند با فلسطین از طرف منایندگان مترقی، سکوت عجیب جناح حاکم در حزب دمکرات 

باشد. نیویورک تایمز از هوادار قدیمی و مشهور اسرائیل، سناتور چاک شومر یاد می کند که 

از شروع حمالت در هفتم ماه مه )17 اردبیهشت( »عمدتًا ساکت« بوده است. تایمِز عمومًا 

به شدت هواداِر دولت اسرائیل، حتی صفحه ای به مقاله سناتور ورمانت، برنی سندرز با این 

تأکید که »زندگی فلسطینیان مهم است« اختصاص می دهد.

طلیب، مناینده فلسطینی آمریکایی، از دیگر همکاران خود پیش تر رفت، و جو بایدن را در 

سفر به میشیگان در مقابل جمع مورد خطاب قرار داد و با وادار کردن رئیس جمهور به پاسخ 

گفنت، نشان داد که قدرت از آِن چه کسانی است.

انتخابات شهرداری  در نیویورک مورد توجه بسیار دموکرات ها در سراسر کشور قرار 

گرفته است. بخش بزرگی از حامیان اندرو یانگ، فعال اقتصادی مبتکر تایوانی ـ امریکایی، 

نامزد این انتخابات، از چپ و کسانی بود که خواهان پیروزی یک شخصیت مخالف جناح 

تعداد  ماه،  این  در  غزه  در  اسرائیل  عملیات  از  یانگ  پشتیبانی  با  اما  بودند.  حزب  حاکم 

هوادارانش به شکل فاحشی سقوط کرد. او گفته بود: »من کنار مردم اسرائیل، که زیر حمله 

شهر  مردم  می کنم.  محکوم  را  حماس  تروریست های  و  می ایستم  دارند،  قرار  مبباران ها 

نیویورک همیشه در کنار برادران و خواهران اسرائیلی خود، که در رویارویی با تروریسم در 

مواجه  خود  نیویورکی  حامیان  شورش  با  یانگ  حاال  هستند.«  می کنند،  مقاومت  آن  برابر 

مارس،  ماه  نظرخواهی های  در  می کنند.  جلوگیری  او  محافل  برگزاری  از  دائمًا  که  است 

32درصد موافق شهردار شدن او بودند. حامیان امروز او به 15درصد کاهش یافته اند و در 

نظرخواهی های سراسری ایاالت متحده به جایگاه سوم سقوط کرده است. او باید هنوز منتطر 

چیزهای بیشتری باشد. یانگ در ماه مارس به دلیل مخالفت با جنبش »بایکوت، توقف 

از طرف دو فعال اجتماعی مترقی حامی جدی  به شدت  سرمایه گذاری و حتریم« اسرائیل 

نامزدی خود، کریستال بال و کایل کولینسکی میزبانان پادکست به چالش کشیده شد. یانگ 

از پاسخ به سؤال ها طفره رفت، اما باالخره متوجه پیام مردم شد! 

رسانه ها پا  از دایره خود بیرون گذاشته اند

به همین ترتیب، سی ان ان سه سال پیش، پروفسور مارک المونت هیل، از همراهان این 
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شبکه را به دلیل سخنرانی اش در سازمان ملل اخراج کرد، زیرا او با مقایسه اسرائیل با آپارتاید 

آفریقای جنوبی، برای رسیدن »فلسطین آزاد از رودخانه به دریا« اظهار امیدواری کرده بود. 

منتقدان ادعا کردند این عبارت پژواک نظرات حماس است که خواهان نابودی اسرائیل است.

تک نفره  گفتار  ادامه  با  به راحتی  ام اس ان بی سی،  میزبان  ِولشی،  علی  گذشته  هفته 

طوالنی خود، که اسرائیل را مورد حمله قرار داده بود، خواستار بازنگری کامل در سیاست 

خارجی ایاالت متحده در رابطه با این کشور یهودی شد. او گفت: »کم ترین تردید درباره آنچه 

اسرائیل به فلسطینیان حتمیل کرده نوعی آپارتاید است،  مسخره است. یک نگاه به نقشه 

دوران  جنوبی  آفریقای  از  دیگری  منونه  تنها  اشغالی  سرزمین های  و  غزه  اسرائیل،  فعلی 
آپارتاید را به ذهن متبادر می کند.« ولشی در برابر تعداد زیادی از بینندگان این کانال چگونگی 
اعمال محدودیت سیستماتیک اسرائیل در استفاده از برق و رقت و آمد آزاد اهالی غزه را 

توضیح  داد.

برنامه  در  شرکت کنندگان  سایر 

از  یکی  بودند.  تند  اندازه  همین  به  هم 

بود:  این  ام اس ان بی سی  سرتیترهای 

فلسطین،  و  اسرائیل  بحران  »آخرین 
مستغالت  و  امالک  سر  بر  اختالف 

نیست. این پاکسازی قومی است.«
اولیور،  جان  حال،  همین  در 

سخنان  بر  مترکز  با  سیاسی،  طنزپرداز 

رسانه ها،  از  بسیاری  طرِف«  دو  »هر 

نابرابری  »یک  که  کرد  خاطرنشان 

توانایی های  و  تسلیحات  در  عظیم 
طنز  به  و  دارد«  وجود  طرف  دو 
مطبوعات  ساختمان  مبباران  گفت، 
بین املللی »صرف نظر از اینکه به شما 
یا  باشد  شده  ارسال  محرمانه ای  منت 
به نظر  نه مطمئنًا شبیه جنایت جنگی 

می آید.«

پیوندهای »ناگسستنی« دوستی با اسرائیل

در حال گسسنت است.
سرتیتر صفحه نظرات نیویورک تایمز،

 ۱۹ ماه مه ۲۰۲۱، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
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سرتیتری غیرقابل تصور برای »تایمز«!

دولت  صریح  محکومیت  صدای  حیرت انگیزی  شکل  به  می شود  فاکس نیوز  در  حتی 

اسرائیل را شنید. مفسر فاکس نیوز تقریبًا مانند یک فعال ضد جنگ وارد بحث شد و به بینندگان 

گفت، ایاالت متحده به اسرائیل کمک کرده تا غزه را به »یکی از بزرگ ترین زندان های جهان« 

تبدیل مناید. او با گفنت این که مردم آمریکا همدست »جنایات در حال وقوع علیه بشریت« 

هستند و ضمن ستایش از طلیب، مناینده کنگره به خاطر مواضعش ادامه داد: »این نفرت انگیز 

است که ما تسلیحاتی به ارزش صدها میلیون دالر به اسرائیل بدهیم بی آنکه االن او را برای 

آتش بس حتت فشار قرار دهیم.«

»پیوندهای  عنوان  با  خود  مقاله  تایمز  نیویورک  سابقه  با  نویسنده  کریستف،  نیکالس 

»ناگسستنی« دوستی با اسرائیل در حال گسسنت است« را این طور آغاز کرد: »اگر شما تنها با 

جنایات جنگی به دست دشمنان خود مخالفت  کنید، روشن نیست که واقعًا با جنایات جنگی 

مخالفید.« کریستف دولت خنست وزیر اسرائیل نتانیاهو را برای فرو ریخنت »سیلی از ویرانی، 

قتل ده ها کودک، ویرانی کامل 17 بیمارستان و درمانگاه و وادار کردن 72هزار نفر به فرار از 

خانه هایشان« محکوم کرد و این نظر را که انتقاد از اسرائیل را یهودی ستیزی می نامد رد کرد. 

تایمز در روزهای اخیر، پر از مقاالت متعددی درباره تغییر رفتار در برابر مسأله اسرائیل / 

فلسطین بوده است که به نظر می آید زمینه چینی برای یک تغییر دیدگاه باشد.

باز کردن پنجره اورتن1

قبول  قابل  نظرات  طیف  اجتماعی،  و  سیاسی  علوم  در  اورتن  پنجره  کلیدی  مضمون 

سیاسی در مسیر اصلی عادی زندگی در هر زمانی است. هم زمان با بیش از حد رادیکال یا 

غیرقابل تصور خواندن نظرات بیرون از این پنجره، نظرات داخل این پنجره عملی و منطقی 

 / اسرائیل  درباره  اورتن  پنجره  وسعت  ناگهان  که  می آید  نظر  به  حاال  می شوند.  محسوب 

فلسطین به سرعت در حال تغییر است. اما چرا؟ برای درک بهتر، »مینت پرس« با تعدادی از 

اساتید، کارشناسان و گروه های حقوق بشری آشنا با موضوع صحبت کرده است.

مفسر فاکس نیوز با گفتن اینکه ایاالت متحده به اسرائیل کمک کرده تا غزه را به »یکی از 
بزرگ ترین زندان های جهان« تبدیل نماید، ادامه داد: »این نفرت انگیز است که ما تسلیحاتی به 
ارزش صدها میلیون دالر به اسرائیل بدهیم بی آنکه االن او را برای آتش بس تحت فشار قرار دهیم.«
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استفان والت از دانشکده مدیریت دانشگاه جان اف کندی می گوید: »تردیدی نیست که 

گفتمان درباره اسرائیل و فلسطین، از زمانی که ما کتاب »البی اسرائیل و سیاست خارجی 

ایاالت متحده« را در سال 2007 منتشر کردیم، به طور چشمگیری تغییر کرده است، هر چند 

سیاست ایاالت متحده از این تغییر عقب است.«

وقتی این کتاب در سال 2007 منتشر شد، استفان والت و جان میرشایمر نویسندگان این 

کتاب مورد »واکنش خشم آلود« گروه های یهودی، استادان و سیاستمداران قرار گرفته و تهدید 

به اخراج از دانشگاه شدند. رئیس سابق »سیا« جیمز وولسی این کتاب را به عنوان »فریب 

آشکار« محکوم کرد و مدیر کل لیگ ضد افترا، با نوشنت جوابیه ای به درازی یک کتاب سعی 

کرد ثابت کند این دو نویسنده یهود ستیز هستند.

والت گفت، گناه بیشتر این تغییر را باید به پای خود دولت اسرائیل نوشت. او توضیح 

داد: »ابتدا اینکه مشاهده مخالفت دولت نتانیاهو با یک کشور مستقل فلسطین و تالش های 

دایمی آن برای گسترش شهرک ها و ایجاد »اسرائیل بزرگ« به شکل فزاینده ای دشوار شده 

است. این مسئله در زمان دولت اوباما، که به سختی سعی داشت تا راه حل دو کشور را پیش 

ببرد، کاماًل روشن بود. هرچه پشتیبانی های بیشتری به اسرائیل ارائه می شد، کار سخت تر 

می شد. همراهی علنی نتانیاهو با جمهوری خواهان ایاالت متحده احتمااًل شکاف رو به رشدی 

را بر بسیاری از دموکرات ها حتمیل کرد.«

در 2015، نتانیاهو با قبول دعوت حزب جمهوری خواه در اجالس مشترک گنگره سخنرانی 

کرد. او در آجنا با صدای بلند پرزیدنت اوباما را خطاب قرار داد و به توافق هسته ای ایران - 

ایاالت متحده حمله کرد تا بدین ترتیب علنًا در سیاست ایاالت متحده دخالت مناید. نزدیکی 

از  حمایت  پیش تر،  کرد.  عمیق تر  را  شکاف  این  تنها  اوباما،  جانشین  ترامپ  دونالد  به  او 

اسرائیل، یک توافق دایمی دو حزبی به حساب می آمد. اما امروز با ترک برداشنت این توافق، 

جمهوری خواهاِن با سابقه مرتب دمکرات ها را همدرد با فلسطین و حزب خود را تنها دوست 

واقعی اسرائیل معرفی می کنند. نظرخواهی ها امروز نشان می دهند که جمهوری خواهان اکثرًا 

هوادار اسرائیل، اما بیشتر دمکرات ها هواخواه مردم فلسطین هستند.

این واقعیت که نتانیاهو در حال توئیت کردن فیلم های مرکز شبه دانشگاهی راست افراطی 

»پراگریو«PragerU ۲، هم زمان با عصبانیت از حمله نظامی صحبت می کند، نشان می دهد که 

او می داند دیگر داشنت حمایت هر دو حزب ممکن نیست و دولت او تصمیم گرفته برای رسیدن 

به اهداف خود تنها به پشتیبانی حزب جمهوری خواه امید داشته باشد.
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کریس ِهِجز، روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، که سال ها به عنوان رئیس دفتر نیویورک 

پشتیبانی  از  همچنان  اسرائیل  دولت  و  نتانیاهو  است،  معتقد  بود،  بیت املقدس  در  تایمز 

بی دریغ جنبش بسیار عظیم مسیحی واجنلیست برخوردارند. او توضیح می دهد که ریشه 
این  حتقق  برای  است.  نهفته  جهان  پایان  راست گرایانه  پیشگویی  در  آنها  پشتیبانی های 
پیشگویی ها الزم است تا اسرائیل زیر کنترل یهود باشد و به این منظور مسجد االقصی باید 
ویران شود. تنها در صورت وقوع چنین چیزی، صاحلان به بهشت   خواهند رسید و لعنت شده ها 
)از جمله قوم یهود( به جهنم ریخته خواهند شد. هجز می گوید: »هر چند که راست مسیحی در 
اصل خود به شدت ضد یهود است و مشروعیت یهودیت را به رمسیت منی شناسد، اما این 
احتاد عجیب و غریب بین راست افراطی اسرائیل و راست مسیحی در ایاالت متحده وجود 
دارد. اما تقویت این احتاد سیاسی، هم زمان است با رشد نسل جدید یهودیان آمریکایی که 
دیگر مانند نسل های پیشین نسبت به اسرائیل پیوند عاطفی ندارند و بسیاری از آنها شروع 

کرده اند تا سرکوب جنایتکارانه دولت آپارتاید را مورد سؤال قرار دهند.«
در سطح جهانی نیز اسرائیل خود را در کنار کادرهای جدید دولت های مستبد راست، 

مانند نارندرا مودی هند و خاییر بولسوناروی برزیل قرار داده است. از قضا دولت اسرائیل هم 

در مرکز توجه بسیاری از گروه های نفرت گرای راست افراطی ضد یهود قرار گرفته است، چراکه 

این دولت برتری طلب یهودی مانند الگویی برای رویاهای آنها برای یک دولت ناسیونالیست 

سفید است. برای منونه، »اندرس برویک« تروریست فاشیست نروژی، که مانیفستش سرشار 

»عاشق«  می گوید  دلیل  همین  ه  ب دقیقًا  اما  یهودی هاست،  درباره  یهودی  ضد  ادعاهای  از 

ایده برقراری دولتی مانند اسرائیل صهیونیست است. با وجود همه ظاهرسازی های رنگ و 

وارنگ، روشن است که جامعه اسرائیل به حدی به مست راست حرکت کرده است که حتی 

خنست وزیر سابق آن ایهود باراک نیز درباره آلوده شدن این کشور به فاشیسم هشدار می دهد. 

یک نظرخواهی درسال 2016 نشان داد که 48درصد یهودیان اسرائیل خواهان پاکسازی نژادی 

اعراب هستند.

مینت پرس همچنین با استاد محترم یهودی آمریکایی، نوام چامسکی، نویسنده کتاب 

روشن است که جامعه اسرائیل به حدی به سمت راست حرکت کرده است که حتی نخست وزیر 
سابق آن ایهود باراک نیز درباره آلوده شدن این کشور به فاشیسم هشدار می دهد. یک نظرخواهی 
درسال ۲۰۱۶ نشان داد که ۴۸درصد یهودیان اسرائیل خواهان پاکسازی نژادی اعراب هستند.
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چامسکی  کرد.  صحبت   ،1983 در  فلسطین«  و  اسرائیل  متحده،  ایاالت  سرنوشت:  »مثلث 

توضیح می دهد: »در دهه 1970 دولت اسرائیل یک تصمیم سرنوشت ساز گرفت و آن اولویت 

سیاسی  فصل  و  حل  برای  روشنی  گزینه های  بود.  امنیت  از  باالتر  اراضی  گسترش  به  دادن 

در مرزهای بین املللی وجود دارد. استقرار دو کشور که در آن هم اسرائیل و هم دولت جدید 

فلسطین »حق زندگی در صلح و امنیت را در مرزهای امن و شناخته شده بین املللی« داشته 

باشند.«

او یادآور شد، اما زمانی که کشورهای عمده عرب از این قطعنامه شورای امنیت سازمان 

ملل پشتیبانی کردند، متأسفانه مخالفت اسرائیل همراه با وتوی واشنگنت فرصت دیگری را 

از بین برد. این قابل پیش بینی بود – و پیش بینی هم شده بود – که در نتیجه آن اسرائیل به 

خشونت و سرکوب، احنطاط اخالقی و نژادپرستی بیشتر متوسل خواهد شد.

بدین ترتیب اسرائیل با ایستادن در کنار رژیم های افراطی راست و استقبال از گروه هایی 

که اغلب از یهودی ها نفرت دارند و نیز حتی با حمله به جنبش ضدنژادپرستی در درون حزب 

کارگر بریتانیا حتت رهبری جرمی کوربین، دست به بازی خطرناکی می زند.

آغاز پایان دوستی یهودیان آمریکایی

این واقعیت که اسرائیل پیوسته به مست راست حرکت کرده است، باعث چنان مشکالت 

بزرگی شده که برای بقای خود در شمایل کنونی به پشتیبانی دایمی دیپلماتیک، اقتصادی و 

نظامی تنها ابرقدرت جهان نیاز دارد. در مجموع، 71درصد یهودیان آمریکایی که مشخصًا 

لیبرال هستند خود را دموکرات معرفی می کنند، در حالی که 58درصد از آنها هنوز خود را 

یهودیانهوادارفلسطین-#شیخجراحراجناتدهید!
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در پیوند عاطفی با اسرائیل می بینند. اما بنا بر گزارش ها، اکثریت نسل جوان هیچ پیوندی با 

دولت اسرائیل ندارند. امروزه، بیشتر آمریکایی های یهودی معتقدند که ایاالت متحده بیش 

از حد از اسرائیل حمایت می کند و دو برابر این افراد نتانیاهو را نه یک رهبر خوب بلکه بیشتر 

رهبری ضعیف ارزیابی می کنند.

فعالیت  نتیجه  در  درونی  تغییر  این  دلیل  بیشترین  که  است  معتقد  والت  پروفسور 

»جی.  مانند  صلح  هوادار  گروه های  »ایجاد  است.  بوده  یهود  جوانان  خود  خستگی ناپذیر 

استریت« و نوشته های جسورانه »پیتر باینارت3« و دیگران بیش از گذشته چشم و گوش ها را 

باز کرده است. کار گروه های اسرائیلی مانند »شکسنت سکوت« و »بت ِسِلم«، در کنار گروه های 

بین املللی مانند دیده بان حقوق بشر هم حائز اهمیت باالیی است.

نسل های جوان تر اینجا در ایاالت متحده )هم در درون جامعه یهودیان آمریکایی و هم 

بیشتر در سراسر کشور( اعتنایی به روایت قدیمی درباره اسرائیل ندارند و توجه خود را بر 

حقوق اقلیت ها متمرکز کرده اند. برای بیشتر آنها ادعای قدیمی »تنها دمکراسی خاورمیانه« 

بودن اسرائیل، در حالی که با شهروندان عرب خود به عنوان شهروند درجه دو رفتار می کند و 

به سرکوب فلسطینیان در کرانه باختری و غزه ادامه می دهد، ادعایی توخالی است.«

»آسا وینستنلی« از انتفاضه الکترونیک به مینت پرس گفت، هم بت ِسِلم و هم دیده بان 

ارائه اطالعاتی درباره عملکرد و ساختار  با  حقوق بشر امسال در گزارش های متعدد خود، 

اسرائیل رمسًا از آن به عنوان رژیم آپارتاید نام برده اند. »اعالم اسرائیل به عنوان یک رژیم 

آپارتاید توسط دیده بان حقوق بشر اجتناب ناپذیر بود، و همین طور شنیده ام که عفو بین امللل 

هم همین ایده را مطرح کرده است. این، پشتیباناِن اسرائیل را در شرایط دشواری قرار می دهد 

زیرا دیده بان حقوق بشر واقعًا بخشی از سیستم است، و این سیستم منی تواند آن را نادیده 

بگیرد و انکار این گزارش ها غیرممکن است... برای آنها اینکه بگویند دیده بان حقوق بشر 

ضدیهود است، دشوارتر است. هرچند به هر حال سعی خود را خواهند کرد.«

گروه  یک  »کدپنیک«،  صلح  و  خاورمیانه  جمعیت  هماهنگی  مسئول  کاتوویچ،  داناکا 

ضد جنگ به رهبری زنان، به مینت پرس گفت، برخی دیگر بر فعالیت هواداران فلسطین در 

برای بیشتر نسل های جوان تر یهودی در آمریکا، این ادعای قدیمی »تنها دمکراسی خاورمیانه« 
بودن اسرائیل، در حالی که با شهروندان عرب خود به عنوان شهروند درجه دو رفتار می کند و 

به سرکوب فلسطینیان در کرانه باختری و غزه ادامه می دهد، ادعایی توخالی است.«
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کمک  برای  عاملی  عنوان  به  جهان  سراسر 

»این  دارند.  تأکید  اورتون  پنجره  تغییر  به 

جنبش نقش مؤثری در اینکه مردم در آمریکا 

می کنند،  فکر  چگونه  فلسطینی ها  درباره 

حالی  در  می کنم،  فکر  من  و  است.  داشته 

خود  کار  دارند  فلسطین  در  فلسطینی ها  که 

در  اینجا  ما  تغییر  این  برای  می کنند،  را 

ایاالت متحده می توانیم نقش بیشتری ایفا 

علیه  فلسطینی ها  وقتی  هم،  هنوز  کنیم. 

اشغالگری صحبت می کنند، خطرات زیادی 

از دست  آنها در خطر  را تهدید می کند.  آنها 

دادن شغل، فرصت های حتصیلی و حقوق و 

امتیازات دیگر هستند. من فکر می کنم این 

شجاعت، عزم راسخ و دیگر تالش های آنها عامل تغییراتی هستند که امروز می بینیم. اما هنوز 

کارهای زیادی برای تغییر گفتمان باید اجنام شود.«

تفاوت دیگر با روزهای »عملیات لبه حفاظتی« در سال 2014 ، ترکیب کنگره است. در 

از  بسیاری  درباره  آنها  شدند.  انتخاب  مترقی تر  دموکرات های  از  جدیدی  موج   ،2016 سال 

مسایل سلسله مراتب حزب را به چالش کشیده اند، و بسیاری را وادار کرده اند تا حداقل در 

حرف، از سیاست هایی مانند نیودیل سبز، بیمه درمانی برای همه و حداقل دستمزد بیشتر 

حمایت کنند. مسأله اسرائیل / فلسطین یک موضوع سیاست خارجی است که آنها مصمم 

طلیب،  رشیده  یا  عمر  ایلهان  مانند  افراد  از  برخی  جدید،  موج  این  در  برخاسته اند.  آن  برای 

به  نسبت  متفاوتی  موضع  که  اوسوف،  جان  مانند  دموکرات ها  سایر  اما  هستند،  مسلمان 

اسرائیل گرفته اند، یهودی هستند. اکنون آنها تعداد زیادی از مقامات منتخب مردم هستند که 
به راحتی علنًا صحبت می کنند و به شکلی تأثیرگذارهمه این مسایل را همزمان هدف گرفته اند.

)به  اتاق  در  فیل  درباره  کردن  صحبت  ما،  کتاب  انتشار  از  بعد  گفت:  پایان  در  والت 

عنوان مثال، قدرت آیپکAIPAC 4 و سایر گروه های کارچاق کن( برای مردم آسان تر شد. همه 

می دانستند آنچه ما گفته  بودیم درست است، اما حاال صحبت درباره آن راحت تر شده است. 

آنچه زمانی تابو بود حاال همه جا مطرح است.«
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درباره  سخنرانی  برای  می گفت،  گذشته  در  او  است.  شده  تفاوت  متوجه  نیز  چامسکی 

اسرائیل آدم احتیاج به نگهبانی پلیس داشت، مبادا سخنرانی توسط معترضین قطع شود. 

اما مدتی است که این طور نیست. وی در مصاحبه ای با »دمکراسی اکنون« گفت: »همبستگی 

فلسطین تبدیل به یکی از بزرگ ترین بحث ها در دانشگاه  شده است. ]باید[ تغییر عظیمی ]رخ 

داده باشد[.«

میدان نبرد آنالین

ظهور اینترنت و رسانه های اجتماعی سهم بزرگی در تغییر دید مردم نسبت به این مسأله 

داشته اند. پیش از این، تقریبًا متام تصویری که آمریکایی ها از خاورمیانه می دیدند آنهایی 

بود که از کانال غول های عظیم رسانه ای می آمد. اما امروز، اکثر مردم دوربین فیلمبرداری با 

کیفیت باال در جیب خود دارند و توانایی به اشتراک گذاری تصاویر با میلیون ها نفر از طریق 

اینترنت را دارند. این به پایان دادن به کنترل ارتباطات که قباًل تنها در اختیار چند کمپانی 

بود، کمک کرده است. تصاویر دست اول )از طریق موبایل های شخصی -م.(، روایت های با 

دقت سرهم بندی شده درباره دولت اسرائیل را حتت الشعاع قرار داده اند. والت برای مثال از 

حمله اسرائیل به کشتی امدادی »ماوی مرمره« در سال 2010 نام می برد که چگونه شبکه های 

شاهد  همه  که  حالی  »در  می دهد:  ادامه  والت  کردند.  »لکه دار«  را  اسرائیل  چهره  اجتماعی 

اسرائیل قدرمتندی هستند که با برتری قدرت نظامی خود میلیون ها انسان بی گناه را سرکوب 
باور داستان اسرائیل در مقام داوود حنیف و  آنها را پامال می کند، دیگر  و حقوق سیاسی 

بی پناه گرفتار جالوِت عرِب خطرناک غیرممکن شده است.«
چامسکی هم نظر مشابهی دارد. بدین معنی که هرچه جنایات اسرائیل منایان تر شده، 

پنهان کردن شان نیز دشوارتر شده است. »امروز نژادپرستی درونی اسرائیل بیشتر مورد بررسی 
قرار می گیرد. با کنار رفنت پوشش عظیم تبلیغاتی، همدستی تعیین کننده ایاالت متحده در 

افشاگری  برای  سرسختانه  فعالیت  با  می شود.  مطرح  بیشتری  وضوح  با  اسرائیل  جنایات 

جنایات اسرائیل، می توان شاهد تأثیرات مثبت بیشتری بود.«

برای  دولت  است.  خود  آنالین  تصویر  کنترل  برای  تالش  در  خاصی  شکل  به  اسرائیل 

چامسکی: همبستگی فلسطین یکی از بزرگ ترین موضوعات دانشگاه است. ]باید[ تغییر 
عظیمی ]رخ داده باشد[.
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تبلیغات آنالین کشور خود و بدنام کردن منتقدان از 

شیوه های حرفه ای استفاده می کند. دولت اسرائیل 

غول های  از  بسیاری  با  هم  عمیقی  ارتباطات 

وزیر  شاكد«،  »آیلت  دارد.  اجتماعی  شبکه های 

دادگستری به خود می بالد كه برای سانسور صدای 

فلسطینی ها همکاری نزدیکی با فیس بوک، دارد؛ 

و با سیلیكون ولی توافق کرده تا حدود 95درصد از 

مضامین مورد نظر وی را حذف کنند. امروز، »امی 

پاملور« مدیر کل سابق وزارت دادگستری، عضو 

شورای مشورتی فیس بوک است، شورایی که در 

نهایت مسئول تعدیل محتوا در بزرگ ترین پایگاه 

خبری و رسانه های اجتماعی جهان است. پاملور 

در مست قبلی خود در دولت اسرائیل، بر پاکسازی 

قومی سیستماتیک فلسطینیان و سلب حقوق قانونی آنها مستقیمًا نظارت داشت.

کاربری  حساب های  و  می گیرند،  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  دائمًا  فلسطینی  هواداران 

بسیاری از آنها عالمت گذاری و زیر نظارت شدید قرار دارند. هفته گذشته این موضوع به 

شدت حاد شد، زیرا صدها نفر از مسدود شدن حساب های خود خبر دادند. وقتی از طرف 

مینت پرس از فیس بوک درباره دلیل آن سؤال شد، آنها اصرار داشتند که تنها یک »اشکال 

فنی« بوده است. از جمله حساب های خصوصی و عمومی قفل شده یکی هم حساب »منار 

محاوش ادلی« مدیر مینت پرس بود.

مسلمًا اسرائیل در دو هفته گذشته در برخورد با خبرنگاران خارجی كمكی به خود نكرده 

است. در 15 ماه مه، حمالت هوایی اسرائیل ساختمان یازده طبقه ای را هدف قرار داد و با 

خاک یکسان کرد که دفاتر اجلزیره و آسوشیتدپرس در آن بودند، و به جای عذرخواهی، مدعی 

شد این دفاتر با تروریست های حماس همراهی داشته اند. ارتش اسرائیل همچنین با »بن ِودمن« 

»آیلت شاکد«، وزیر دادگستری اسرائیل به خود می بالد که برای سانسور صدای فلسطینی ها 
همکاری نزدیکی با فیس بوک، دارد؛ و با سیلیکون ولی توافق کرده تا حدود ۹۵درصد از 

مضامین مورد نظر وی را حذف کنند.

صحنه ای از بربریت صهیونیسم اسرائیل
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مرز،  بدون  گزارشگران  گفته  به  کرد.  رفتار  خشونت  با  تیمش  و  سی ان ان  سابقه  با  خبرنگار 

اسرائیل در طی چند روز دفاتر حداقل 23 رسانه را ختریب کرد. رسانه های خارجی از هفته ها 

پیش از ورود به غزه منع شده اند.

اگر هدف اسرائیل هنوز اتکا به رسانه های غرب برای تطهیر چهره خود است، باید آن را 

اثبات کند. اما همانطور که ام اس ان بی سی نوشت، حمله گستاخانه به شرکای خود منی تواند به 

سادگی چندان به درازا بکشد و در نهایت به »اشتباه بزرگی« منجر خواهد شد.

 

فرصتی نو

با تغییر مترکز ایاالت متحده از خاورمیانه به چین و اقیانوس آرام، نشانه هایی وجود دارد 

که تابوی انتقاد پیرامون اشغالگری اسرائیل به سرعت در حال تغییر است و در دیگر بر پاشنه 

سابق منی گردد. با این حال جو بایدن، چیزی جز یک صهیونیست متعهد نیست. اما او در عین 

حال ثابت کرده است که دوست دارد نظرات خود را طوری تغییر دهد که متناسب با جریان غالب 

باشد. هنوز تغییرات جدی دیده منی شود؛ دولت ایاالت متحده هنوز از اسرائیل حمایت می کند ، 

اما به نظر می رسد شورشی جدی از درون حزب دموکرات و بسیاری از رسانه های حاکم در حال 

جوشش باشد. وظیفه کسانی که از پایان اشغال اسرائیل حمایت می کنند، تالش برای گسترده تر 

شدن بحث ها و طرح تغییرات اساسی در دستور کار است. زمان، زماِن تغییر است.

برخی توضیحات مترجم:
The Overton Window .1، پنجره اورتون روشی برای شناسایی ایده هایی است که طیف سیاست های قابل قبول 
دولت ها را نشان می دهد و محدوده مجاز فکر، تصمیم و عمل سیاستمداران را معین می کند. تغییر پنجره اورتون 
به معنای گسترش این پنجره فراتر از طیف های معمول مجاز برای سیاستمداران است. این تغییر نه براساس میل و 
عالقه سیاستمداران حاکم، بلکه در نتیجه تغییر واقعیات و ظهور عناصر تازه و تأثیر غیرقابل انکارشان بر روندها 
و رویکردها روی می دهد. به طور ساده تغییر پنجره اورتون را می توان  تغییر گفتمان درباره یک موضوع در مسیری 

برخالف جهت معمول در گذشته در نتیجه حتوالت عینی قابل توجه تازه در جامعه تعبیر کرد.

PragerU .2، پراگریو در سال 2009 به عنوان یک سازمان غیرانتقاعی توسط »پراگر« که صاحب یک برنامه گفت و 
گو رادیویی و نویسنده کتاب های متعدد درباره یهودیت است ایجاد شد. ایده اولیه آن ایجاد یک دانشگاه واقعی 
برای تبلیغ و ترویج ارزش های محافظه کارانه مذهبی آقای پراگر با هدف جلب جوانان به این ایده ها بود. اما تدارک 

ساختمان دانشگاه بسیار گران بود و فعاًل در حد تهیه برنامه های آنالین و فیلم ها و ویدئوها فعالیت دارد.
3. در همین مجموعه، »یهودیان باید بفهمند که آوارگان فلسطینی حق بازگشت به خانه های خود را دارند.« را به 

قلم پیتر باینارت در نیویورک تایمز بخوانید.
4. The American Israel Public Affairs Committee

“THE DAM IS CRACKING”, Alan Macleod, MintPress ،May 24th, 2021

فهرست
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»جنگ« یازده روزه اسرائیل و حماس متام شد، اما این »جنگ« بسیار پیش از توقف 

آتشباری ها صحنه سیاسی را متحول ساخته بود. مترکز رویارویی اسرائیل / فلسطین از تنها بر 

غزه، به چندین جبهه کشیده شد – اورشلیم، کرانه باختری، داخل خود اسرائیل – و طغیانی که 

هر کدام می توانست سبب دور تازه ای از خونریزی ها شود.

رویدادهای بیت املقدس بحران کنونی را شعله ور ساخت و هنوز امکان تکرار دوباره آن 

وجود دارد. گروه های راست افراطی به دنبال آن هستند تا با شدت بخشیدن به فشار خود بر 

شهرداری، در هرجا که بتوانند مانع حضور فلسطینی ها شوند. دانیل ِلوی، دیپلمات سابق 

اسرائیل و رئیس پروژه خاورمیانه – ایاالت متحده می گوید: »حرارت حتوالت سیاسی همچنان 

باال خواهد ماند. اوضاع نزدیک به نقطه جوش است و جرقه دیگری در اورشلیم می تواند باعث 

اوج گیری مجدد آن شود.«

رهبران اسرائیل امیدوار بودند با پراکندن فلسطینی ها - سه میلیون در کرانه باختری؛ در 

درگیری در غزه نشانه

شکست سخت سیاست ترامپ نتانیاهو
پاتریک کوکبرن )کانترپانچ، ۲۵ ماه مه ۲۰۲۱، ۴ خرداد ۱۴۰۰(

تجمع فلسطینی ها در مجموعه مسجد االقصی در بیت المقدس شرقی در اشغال
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اسرائیل و غزه هر یک دو میلیون؛ و 300 هزار نفر هم در بیت املقدس - آنها را از نظر سیاسی 

و نیز جغرافیایی از هم جدا سازند. ظاهرًا این استراتژی تا مدتی هم مؤثر بود، اما در دو هفته 

گذشته بحران از یک بخش فلسطین به سرعت به سه بخش دیگر سرایت کرد.

اورشلیم  در  جراح  شیخ  محله  از  فلسطینیان  راندن  بیرون  برای  اسرائیل  پلیس  تالش 

شلیک  به  منجر  مسجداالقصی  در  اشک آور  گاز  و  فلج کننده  نارجنک های  از  استفاده  و 

موشک های حماس از غزه شد. این تهاجم باعث اعتراض فلسطینیان در اسرائیل در مقیاسی 

به  شهر  هر  در  معترضین  باختری،  کرانه  در  شد.  پیش  سال   20 در  دوم  انتفاضه  از  بزرگ تر 

رمسیت  به  بین املللی  سطح  در  که  فلسطینی،  خودگردان  تشکیالت  و  ریختند  خیابان ها 
شناخته می شود، با سرشکستگی به حاشیه رانده شد.

اسرائیل  مسئله  حل  برای  کشور  دو  یا  یک  حل  راه  درباره  بیهوده  بحث های  وجود  با 

دریای  و  اردن  رود  بین  منطقه  کرد  ثابت  غزه  مرکزیت  با  چهارم  جنگ  نتیجه  فلسطین، 

متامی  می دهد،  روی  بخش  یک  در  آنچه  و  است  بهم پیوسته  سیاسی  واحد  یک  مدیترانه 

بخش ها را متأثر می کند.

برای  مناسبی  سیاسی  یا  نظامی  استراتژی  از  اسرائیل  که  داد  نشان  غزه  جنگ  آخرین 

جنگ یا درگیری با فلسطینیان برخوردار نیست. ژنرال ها و مقامات اسرائیلی ادعا می کنند 

زیرساخت های نظامی حماس را از کار انداخته اند؛ تعدادی از فرماندهان آنها را کشته اند و 

نیز بخشی از تونل های آنها را ویران کرده اند. اما با وجود 15 سال محاصره غزه، شلیک 3700 

موشک به اسرائیل توسط حماس از این منطقه، قطعًا باعث شگفتی اسرائیلی ها شده است.

حتی در صورت اثبات اینکه حماس کمی بیش از حد انتظار توان نظامی دارد، اما در 

برتری اسرائیل نسبت به نیروی شبه نظامِی نه چندان مجهزی که در غزه با آن روبرو است، 

تردیدی نیست. هرچند این برتری غیرقابل انکار قدرت، تابه حال موجب پیروزی نهایی نشده 

است . شاید هم اسرائیل می داند این پیروزی به چه قیمتی به دست خواهد آمد! واقع بینی حکم 

می کند بدون اشغال مجدد غزه، منی توان انتظار حذف حماس و تغییر رژیم داشت. اما چنین 

نگه داشنت  است،  داده  نشان  جتربه  زد.  خواهد  دامن  فلسطینی ها  شدیدتر  مقاومت  به  کاری 

رهبران اسرائیل امیدوار بودند با پراکندن فلسطینی ها در کرانه باختری، غزه، بیت المقدس 
و اسرائیل، آنها را از نظر سیاسی و نیز جغرافیایی از هم جدا سازند. ظاهراً این استراتژی تا 

مدتی هم مؤثر بود، اما حوادث ماه مه نشان داد که دیگر تمام شد!
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فلسطینی ها در یک محاصره دائمی، یعنی وضعیت 15 سال گذشته، دیگر کارساز نیست.

ادعاهای موفقیت نظامی اسرائیل به عنوان توجیهی برای موافقت با آتش بس، پوششی 

برای پنهان کردن شکست اسرائیل در دستیابی به یک مزیت ملموس در نتیجه مببارانی است 

که جز کشنت 232 فلسطینی، از جمله 65 کودک دستاورد دیگری نداشت. مفسران اسرائیلی 

نسبت به همتایان غربی خود درباره این عدم موفقیت مطلع تر و صریح تر هستند. آلف بن، 

بیهوده ترین  و  »ناکام ترین  را  یافته  پایان  تازه  درگیری  هاآرتص،  اسرائیلی  روزنامه  سردبیر 

عملیات اسرائیل در غزه تا کنون« می نامد.

این  »پوشاندن  به  قادر  اسرائیل  ارتش  عمومی  روابط  تشکیالت  سرتاسر  می گوید  او 

واقعیت« نیست که »ارتش منی داند چگونه نیروهای حماس را فلج و یا از کار بیاندازد. از بین 

بردن تونل های حماس با مبب های قدرمتند، تنها منایشی از توانایی  استراتژیک اسرائیل بود 

بی آنکه بتواند به قدرت جنگی دشمن آسیبی جدی برساند.«

بسیاری از دولت ها هنگام جنگ به اصطالح نامتقارن علیه یک حریِف از نظر نظامی 

ضعیف اما شکست ناپذیر، با سرخوردگی مشابهی مواجه بوده اند. این اتفاق برای انگلیس 

در ایرلند شمالی بین سال های 1968 و 1998 رخ داده است. پاسخ معقول دولتی که نتواند با 

نیروی فیزیکی اهداف خود را به دست آورد، تالش برای تعامل سیاسی برای رسیدن به یک 

سازش با طرف مقابل است. اما این دقیقًا همان کاری است که خنست وزیر اسرائیل بنیامین 

نتانیاهو و شرکای سیاسی او از عهده اجنامش برمنی آیند. استراتژی او از زمان انتخابش به 

عنوان رهبر اسرائیل در سال 1997، یعنی نزدیک به یک ربع قرن، همواره بر این استدالل همراه 

بوده است که اسرائیل قادر به داشنت یک صلح دایمی بدون هیچ سازشی با فلسطینی ها است. 

این دیدگاه، دیدگاه مسلط چپ میانه تا راست افراطی اسرائیل است که فلسطینیان قاطعانه 

شکست خورده اند و نیازی به توافقی با آنها نیست. در نتیجه پشتیبانی کامل پرزیدنت دونالد 

ترامپ طی چهار سال حضور در کاخ سفید از این موضع، بسیاری از اسرائیلی ها متقاعد شدند 

که حق با نتانیاهو بوده است.

این طور به نظر می آمد که انگار غزه با موفقیت به طور کامل محاصره شده باشد، کرانه 

باختری هم به گتوی فلسطینیان و شهرک های رو به گسترش اسرائیلی تقسیم شده، بیت املقدس 

هم از بیرون محاصره و از درون فلسطینی زدایی شده است. کشورهای عربی در حال عادی 

سازی روابط با اسرائیل بودند و مسئله فلسطین دیگر در دستور کار بین املللی نبود.

اما همه این ها ختیلی بیش نبود. گرچه شاید آخرین جنگ غزه هم شبیه سه جنگ قبلی 
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آید،  نظر  به   2014 و   2012  ،  2009-2008 در 

اما از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا 

سیاست نتانیاهو / ترامپ فروپاشیده است و 

دیگر چیزی برای جایگزینی آن وجود ندارد. 

تلخ تر  فلسطین   / اسرائیل  قدیمی  بحران 

است.  بازگشته  دوباره  قبل  از  گسترده تر  و 

ویژگی جدید ناخوشایند، حضور فلسطینیان 

ساکن اسرائیل در خیابان هاست که خواهان 

حال  در  باختری  کرانه  اسرائیلی  شهرک نشینان  می باشند.  تبعیض  به  دادن  پایان  و  برابری 

بازگشت به اسرائیل برای رهبری تظاهرات ضد فلسطینی در شهرها و محالت مختلط یهودی 

/فلسطینی هستند.

چنین حتوالتی به معنای تغییر توازن قوای ناگهانی بین اسرائیل و فلسطینیان به نفع 

فلسطینی ها نیست. برعکس، حاال یکی از مسایل، متقاعد کردن اسرائیلی ها در هر سطحی 

به ضرورت درگیر شدن با فلسطینی ها است، کسانی که اعتقاد ندارند که به چنین چیزی نیاز 
دارند. در جنگ اخیر احتمااًل حماس قوی تر و تشکیالت خودگردان فلسطین بیشتر بی اعتبار 
شده اند، اما هنوز خالء یک رهبری و تشکیالت سراسری فلسطینی وجود دارد. گرچه با توجه 

از هر چیز دیگر  و پیش  به قدرت خود بیش  به سنت دیرینه جنبش های سیاسی فلسطین که 

جمعه  صبح  اوایل  از  که  آتش بسی  نباشد.  کننده  فلج  کاماًل  خالء  یک  این  می دهند،  اولویت 

)31 اردیبهشت( بین اسرائیل و حماس به اجرا درآمد، مقدمه یک دوره بی ثباتی تعمیق یافته 

است. دانیل لوی معتقد است، رهبران راست گرای این کشور اسیر اعتقاداتی هستند که مانع 

از هرگونه تالشی برای گشودن باب گزینه های دیپلماتیک و سیاسی است، از این رو و به دلیل 

نبودن هیچ راه حل نظامی برای غزه / حماس، اسرائیل در یک بحران دائمی به سر می برد.

ایده تضعیف فلسطینیان با تکه تکه کردن آنها نتیجه معکوسی به بار آورده است. رهبران 

اسرائیل اکنون باید با چهار نوع مختلف از بحران اسرائیل / فلسطین دست و پنجه نرم کنند، 

که هر یک می تواند مانند ویروس کرونا به یک مسأله فوق العاده تبدیل شود و انفجار جدیدی 

در پی داشته باشد.

The Gaza Conflict Has Shown That the Trump-Netanyahu Policy has Utterly Failed, 
Patrick Cockburn, CounterPunch, May 25, 2021

ریختن رنگ سرخ بر پله های کنسولگری اسرائیل در تورنتو 
توسط فعالین به نشانه خونریزی در غزه توسط اسرائیل

فهرست

https://www.counterpunch.org/2021/05/25/the-gaza-conflict-has-shown-that-the-trump-netanyahu-policy-has-utterly-failed/
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رسانه های شرکتی ایاالت متحده همیشه حمالت نظامی اسرائیل به فلسطین اشغالی 

را به گونه ای گزارش می کنند که گویی ایاالت متحده یک بی طرِف بی گناه در این مناقشات 

است. در واقع، اکثریت باالیی از مردم آمریکا دهه هاست که در نظرخواهی ها از ایاالت متحده 

سیاستمداران  و  رسانه ها  اما  مباند.  بی طرف  فلسطین   – اسرائیل  اختالف  در  تا  می خواهند 

ایاالت متحده تقریبًا در همه جنگ ها به شکلی نامتناسب و بی رویه با سرزنش فلسطینی ها، 

این به اصطالح »بی طرفی« خود را نقض می کنند، و آشکارا متام حمالت غیرقانونی اسرائیل 

را به عنوان پاسخ به رفتار فلسطینی ها توجیه می منایند. فرمول کالسیک مقامات و مفسران 

آمریکایی این است که »اسرائیل حق دارد از خود دفاع مناید« و هرگز حتی وقتی اسرائیلی ها در 

حال قتل عام صدها غیرنظامی فلسطینی، ختریب هزاران خانه فلسطینیان و تصاحب بیشتر 

زمین های آنها هستند، »فلسطینی ها حق دفاع از خود را ندارند«.

خسارات جانی و مالی حمالت اسرائیل علیه فلسطینی ها خود به تنهایی گویا هستند:
- تا زمان نوشنت این مقاله )۱8 ماه مه/ ۲8 اردیبهشت(، در نتیجه حمله جدید 
اسرائیل به غزه حداقل ۲00 نفر شامل 59 کودک و ۳5 زن کشته شده اند، در حالی 
که موشک هایی که از غزه پرتاب شده اند تنها ۱0 نفر شامل دو کودک را در اسرائیل 

کشته اند.
- در حمالت سال های ۲008-۲009 به غزه، اسرائیل ۱4۱7 فلسطینی را کشت، 
در حالی که تالش های آنها برای دفاع از خود باعث کشته شدن 9 اسرائیلی شد.

چگونگی کمک ایاالت متحده به اسرائیل

برای کشنت فلسطینی ها
مدیا بنجامین و نیکالس جی.اس. دیویس

)پاپیوالر رزیستنس، ۱۸ ماه مه، ۲۰۲۱/ ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۰(

برگردان: آزاده عسگری

ایاالت متحده در حمایت بالشرط از اسرائیل به سه شکل نظامی،

دیپلماتیک و سیاسی، بحران و سبعیت اشغال این کشور را دایمی کرده است.
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- در سال ۲0۱4، زمانی که اف۱6 های ساخت آمریکا حداقل 5هزار مبب و موشک 
بر فراز غزه فروریختند و تانک ها و توپخانه اسرائیل 49هزار و 500 گلوله، اغلب 
گلوله های سنگین 6اینچی، هویتزر ام ۱09 ساخت آمریکا شلیک کردند، ۲۲5۱ 
فلسطینی کشته شدند و تنها 7۲ اسرائیلی )اغلب از سربازان مهاجم به غزه( کشته 

شدند.
- در پاسخ به تظاهرات صلح آمیز »راهپیمایی بازگشت« در مرز غزه اسرائیل در 
سال ۲0۱8، تک تیراندازان اسرائیلی ۱8۳ فلسطینی را کشتند و بیش از 6۱00 نفر 
زخمی شدند که از آن میان ۱۲۲ نفر به قطع عضو، ۲۱ نفر به فلجی ناشی از قطع 

ستون فقرات و 9 نفر به نابینایی همیشگی گرفتار آمدند.
هنگام حمله به یمن حتت رهبری عربستان و دیگر مسایل جدی سیاست خارجی، به دلیل 

پوشش اخبار گزینشی و حتریف شده رسانه های شرکتی آمریکا، بیشتر آمریکایی ها در اینکه 

باید این حوادث را چگونه حتلیل کنند، دچار گیجی بودند. بسیاری با محکوم کردن هر دو 

طرف، برای تشخیص درستی و نادرستی این حوادث به خود زحمتی منی دادند. مترکز بیشتر 

با آنها دست به  آنها در عوض، همیشه متوجه مسایل و کمبودهایی است که در کشور خود 

گریبان اند و درک آنها برایشان آسان تر.

پس، از آمریکایی ها در مقابل دیدن تصاویر هولناک خونریزی، مرگ کودکان و خانه هایی 

که در غزه به ویرانه تبدیل می شوند، انتظار چه پاسخی می شود داشت؟ اما رابطه غم انگیز این 

بازگشت به خانه بعد از پایان بمباران ها!
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فجایع با آمریکایی ها، در پِس گرد وغبار جنگ و تبلیغات و پوشش های رسانه ای مغرضانه و 

بازاری، مسئولیت قابل توجه ایاالت متحده در قتل عام و نابودی فلسطینیان است.

نظامی،  شکل  سه  به  اسرائیل  از  بالشرط  حمایت  در  متحده  ایاالت  سیاست های 

دیپلماتیک و سیاسی بحران و سبعیت اشغال این کشور را دایمی کرده است.

در جبهه نظامی

ایاالت متحده از زمان تأسیس اسرائیل، 146 میلیارد دالر، تقریبًا همه در رابطه با بودجه 

نظامی این کشور، به اسرائیل کمک کرده است. اخیرًا نیز هر ساله 3/8میلیارد دالر به اسرائیل 

کمک نظامی می کند.

ایاالت متحده در عین حال بزرگ ترین فروشنده سالح به اسرائیل است و زرادخانه نظامی 

این کشور شامل 362 هواپیمای نظامی اف16 و صد هواپیمای نظامی دیگر از جمله ناوگان 

جدید در حال گسترش اف35اس؛ حداقل 45 هلی کوپتر تهاجمی آپاچه؛ 600 هویتزر ام ـ 109 و 

64 سکوی پرتاب موشک ام ـ270 همگی ساخت آمریکا هستند. هم اکنون، اسرائیل بسیاری از 

تسلیحات اهدایی آمریکایی را در مبباران های نابودکننده علیه غزه استفاده می کند.

احتاد نظامی ایاالت متحده با اسرائیل همچنین شامل مترین های مشترک نظامی و تولید 

مشترک موشک های نقطه زن و سایر سیستم های تسلیحاتی می شود. ارتش آمریكا و اسرائیل 

در زمینه فن آوری هواپیماهای بدون سرنشین، كه توسط اسرائیلی ها در غزه آزمایش شد نیز 

همکاری دارند. ایاالت متحده نیز در سال 2004، از نیروهای با جتربه اسرائیلی در سرزمین های 

اشغالی خواست تا به نیروهای عملیات ویژه ایاالت متحده جهت مقابله با مقاومت مردمی در 

برابر اشغال نظامی خصمانه ایاالت متحده در عراق آموزش های تاكتیكی بدهند.

در  استفاده  برای  هم  را  دالر  1/8میلیارد  ارزش  به  تسلیحاتی  متحده  ایاالت  ارتش 

جنگ های آینده ایاالت متحده در خاورمیانه، در شش نقطه در خاک اسرائیل انبار کرده است. 

در جریان حمله اسرائیل به غزه در سال 2014 ، کنگره ایاالت متحده حتی همان زمان که حتویل 

برخی از سالح ها به اسرائیل را معلق کرد ، اما حتویل ذخایر گلوله خمپاره 120 میلی متری و 

انبارهای ایاالت متحده برای استفاده  از  مهمات برای پرتاب نارجنک های 40 میلی متری 

رابطه غم انگیز این فجایع با آمریکایی ها، در پِس گرد وغبار جنگ و تبلیغات و پوشش های رسانه ای 
مغرضانه و بازاری، مسئولیت قابل توجه ایاالت متحده در قتل عام و نابودی فلسطینیان است.
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اسرائیل علیه فلسطینی ها در غزه را تصویب کرد.

از نظر دیپلماتیک

ایاالت متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد 82 بار از حق وتو خود استفاده کرده 

است. 44 مورد از این وتوها برای محافظت از اسرائیل در برابر مسئولیت این کشور در قبال 

جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر بوده است. در تک تک موارد، گرچه چند کشور دیگر هم 

گاهی رأی ممتنع داده اند، اما ایاالت متحده تنها رأی مخالف این قطعنامه ها را داشته است.

حق وتو یک امتیاز استثنایی برای ایاالت متحده به عنوان عضو دایمی شورای امنیت 

می باشد. اما تصمیم آمریکا برای سوءاستفاده از این امتیاز برای حمایت از متحد خود اسرائیل، 

به این کشور قدرت فوق العاده ای بخشیده که از به نتیجه رسیدن تالش های جهانی برای پاسخگو 

کردن دولت اسرائیل به دلیل فعالیت هایش حتت قوانین بین املللی ممانعت می کند.

نتیجه این پشتیبانی بدون قید و شرط دیپلماتیک ایاالت متحده از اسرائیل، تشویق 

فزاینده اسرائیلی ها به رفتارهای بربرمنشانه با فلسطینیان بوده است. در نتیجه بسنت راه های 

شورای امنیت برای پاسخگو کردن اسرائیل توسط ایاالت متحده، این کشور هر روز بخش های 

می کند؛  تصرف  شرقی  بیت املقدس  و  باختری  کرانه  در  را  فلسطین  اراضی  از  بیشتری 

فلسطینی های بیشتری را از خانه های خود بیرون می راند؛ و به مقاومت مردم غیرمسلح با 

خشونتی روزافزون، بازداشت و حتمیل محدودیت بیشتر بر زندگی روزمره آنها پاسخ می دهد.

از نظر سیاسی

در جبهه سیاسی هم برخالف حمایت اکثر آمریکایی ها از بی طرفی در اختالفات، »کمیته 

امور مشترک آمریکا و اسرائیل« )آیپک( و سایر گروه های دالل )البی( طرفدار اسرائیل نقش 

فوق العاده ای در رشوه دادن و تهدید سیاستمداران ایاالت متحده برای حمایت بدون  قید و 

شرط از اسرائیل داشته اند.

کرانه  در  را  فلسطین  اراضی  از  بیشتری  بخش های  روز  هر  آمریکا،  پشتیبانی  با  اسرائیل 
باختری و بیت المقدس شرقی تصرف می کند؛ فلسطینی های بیشتری را از خانه های خود 
تحمیل  و  بازداشت  روزافزون،  خشونتی  با  غیرمسلح  مردم  مقاومت  به  و  می راند؛  بیرون 

محدودیت بیشتر بر زندگی روزمره آنها پاسخ می دهد.
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نقش کمک های مالی در کارزارهای انتخاباتی و دالل های )البی ها( سیاسی در سیستم 

فاسد سیاسی ایاالت متحده، ایاالت متحده را در مقابل این نوع ِاعمال نفوذها و تهدیدها، به 

شکل ویژه ای آسیب پذیر ساخته است. تفاوتی منی کند که این نقش توسط احنصارات و گروه های 

صنعتی مانند مجتمع های نظامی-صنعتی و بیگ فارما )غول های داروسازی.-م( ایفا شود 

یا توسط گروه هایی مانند اجنمن ملی تسلیحات NRA )طرفداران مالکیت و استفاده از اسلحه( 

و »ایپک« که به خوبی از نظر مالی تأمین شده اند، و در سال های اخیر هم سوداگرانی به نفع 

عربستان سعودی و امارات متحده عربی.

درست چند هفته قبل از آخرین حمله به غزه در دوم اردیبهشت، اکثریت قریب به اتفاق 

منایندگان کنگره، 330 نفر از 435 مناینده، نامه ای در مخالفت با هرگونه کاهش یا تعیین شرط 

و شروط برای کمک های مالی ایاالت متحده به اسرائیل خطاب به رئیس و عضو ارشد کمیته 

اعتبارات مجلس امضا کردند. این نامه منایش قدرتی بود از سوی »آیپک« و نیز کنار زدن 

درخواست تعدادی از منایندگان مترقی حزب دموکرات برای مشروط کردن یا محدود کردن این 

کمک ها به اسرائیل.

از جنایات اسرائیل ید طوالیی دارد، در واکنش  رئیس جمهور جو بایدن، که در حمایت 

به آخرین قتل عام اسرائیل با اصرار بر »حق دفاع از خود« اسرائیل، احمقانه ابراز امیدواری 

کرد که »این ]حمله[ دیر یا زود متام خواهد شد«. سفیر وی در سازمان ملل متحد نیز به شکلی 

شرم آور از درخواست آتش بس در شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری منود.

سکوت و بدتر از آن واکنش رئیس جمهور بایدن و اکثر منایندگان ما در کنگره در مورد قتل 

عام غیرنظامیان و ویرانی گسترده در غزه بی وجدانی است. صداهای مستقل مانند سناتور 

سندرز، و طلیب، عمر و اوکاسیو کورتز منایندگان کنگره که با متام توان در دفاع از فلسطینیان 

علنًا صحبت می کنند، و همچنین اعتراضات گسترده  در خیابان های ایاالت متحده در سراسر 

کشور، نشان می دهند که دموکراسی واقعی می تواند چگونه باشد.

سیاست ایاالت متحده باید جهت بازتاب قوانین بین املللی و تغییر نظر ایاالت متحده به 

نفع حقوق فلسطین راهی معکوس طی کند. هر عضو کنگره باید حتت فشار قرار گیرد تا الیحه 

چند هفته قبل از آخرین حمله به غزه در دوم اردیبهشت، ۳۳۰ نفر از ۴۳۵ نماینده کنگره، 
نامه ای در مخالفت با هرگونه کاهش یا تعیین شرط و شروط برای کمک های مالی ایاالت 

متحده به اسرائیل خطاب به رئیس و عضو ارشد کمیته اعتبارات مجلس امضا کردند!
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معرفی شده توسط »بتی مک کولومی مناینده گنگره را امضا کند. تأکید این الیحه  بر آن است 

که نباید کمک مالی ایاالت متحده به اسرائیل »برای حمایت از بازداشتگاه نظامی فرزندان 

فلسطینی؛ تصرف  و ختریب غیرقانونی امالک فلسطینیان؛ به زور آواره کردن غیرنظامیان در 

کرانه باختری؛ یا احلاق بیشتر سرزمین های فلسطین به اسرائیل بر خالف قوانین بین املللی« 

استفاده شود.

همچنین كنگره باید حتت فشار قرار گیرد تا فورًا قانون كنترل صادرات اسلحه و قوانین 

»لیهی« )Leahy( را به اجرا بگذارد تا تأمین بیشتر سالح آمریكایی برای اسرائیل را تا زمانی 

که از آنها برای حمله و كشنت غیرنظامیان استفاده می شود، متوقف مناید.

ایاالت متحده نقش تعیین کننده و اساسی در فاجعه ای دارد که چند دهه  است مردم فلسطین 

در آن گرفتار شده اند. اکنون رهبران و سیاستمداران ایاالت متحده باید به مقابله با همدستی 

شخصی خود در بسیاری از این فجایع بپردازند و برای حمایت از حقوق بشر کامل برای همه 

فلسطینیان در حرکتی فوری و قاطعانه جهت سیاست گذاری های آمریکا را معکوس منایند.

How the United States Helps to Kill Palestinians, Medea Benjamin and Nicolas J. S. 
Davies, Popular Resistance. May 18, 2021.

فهرست
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و  اسرائیلی ها  شرقی،  بیت املقدس  در  فلسطینی  خانواده  شش  قریب الوقوع  اخراج  چرا 

فلسطینی ها را چنان به درگیری کشاند که ظاهرًا جنگ دیگری در حال اوج گیری است؟ به دلیل 

کلمه ای که در جامعه یهودیان آمریکا تا حد زیادی تابو باقی مانده است: نکبت.

منظور از نکبت، که به زبان عربی به معنای فاجعه است، تنها اخراج و یا فرار از وحشت 

شامل  می تواند  همچنین  این  نیست.  فلسطین  تأسیس  هنگام  فلسطینی  700هزار  از  بیش 

اخراج های زیادی باشد که از آن زمان تا کنون رخ داده است: حدود 300هزار فلسطینی که هنگام 

تقریبًا 250هزار  شدند؛  آنها  آواره  در 1967  اسرائیل  توسط  غزه  نوار  و  باختری  کرانه  اشغال 

فلسطینی دیگر، بعد از آنکه اسرائیل حق اقامت آنها را بین سال های 1967 و 1994 لغو کرد 

یهودیان باید بفهمند که آوارگان فلسطینی

حق بازگشت به خانه های خود را دارند.
پیتر باینارت

نیویورک تایمز، ۱۲ مه ۲۰۲۱ / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰



حتلیلهاوبررسیها

ص 165، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

و دیگر نتوانستند به کرانه باختری و غزه برگردند؛ 

تنها در سال 2020 اسرائیل خانه صدها فلسطینی 

بیت املقدس  از  فلسینی ها  اخراج  کرد.  را ختریب 

شرقی امر حتریک آمیزی است که در طول تاریخ 

اسرائیل همیشه ادامه داشته است.

نکبت در میان فلسطینیان، واژه ای ملموس 

و عینی است. اما برای یهودیان، حتی بسیاری از 

روشنفکران یهودی در اسرائیل، آمریکا و سراسر 

که  چرا  است  دشوار  نکبت  درباره  بحث  جهان، 

ایجاد  با  جدایی ناپذیری  شکل  به  موضوع  این 

اسرائیل گره خورده است. رهبران صهیونیست بدون اخراج گسترده فلسطینیان در سال 1948، 

منی توانستند صاحب سرزمین و اکثریتی یهودی شوند که الزمه ایجاد یک کشور واقعی یهودی 

بود. همانطور که در مقاله مفصل تری برای »جوئیش کارنت«، که این مقاله اقتباسی از آن است، 

استدالل کردم، اعتراف به مسأله اخراج و اولین قدم برای حل آن- با اجازه بازگشت پناهندگان 

فلسطینی- مستلزم تصور کشوری از نوع دیگر است، جایی که فلسطینی ها شهروندان برابر 

حقوق به حساب آیند نه یک تهدید جمعیتی.

دولت اسرائیل و متحدان یهودی آمریکایی آن برای جلوگیری از چنین راه حلی، اصرار 

دارند، آوارگان فلسطینی باید امید بازگشت به سرزمین خود را کنار بگذارند. چنین تقاضای 

تاریخ بشر هیچ کس مانند یهودیان سرسختانه  سراپا مسخره در حالی می شود که در سراسر 

از رویای بازگشت دست نکشیده است. رهبران تشکیالت یهودی اساس این واقعیت را که 

فلسطینیان هویت خود را به عنوان پناهنده به فرزندان و نوه های خود انتقال می دهند، محکوم 

می کنند. اما یهودیان دو هزار سال است که هویت ما را به عنوان پناهنده به فرزندان خود منتقل 

می کنند. ما در تعطیالت و مراسم مذهبی هنوز سوگوار اخراج خود هستیم و بازگشت مان را آرزو 

می کنیم. در اعالمیه استقالل اسرائیل آمده است: »مردم پس از تبعید اجباری از سرزمین شان 

ایمان خود در سراسر ایام آوارگی حفظ کردند.« اگر برای یهودیان حفظ ایمان برای غلبه بر تبعید 

مقدس است، چگونه می توان فلسطینیان را به خاطر همان کار محکوم کرد؟ رهبران یهودی 

عالوه بر اینکه به فلسطینی ها می گویند آنها منی توانند به خانه خود برگردند زیرا مدت ها آجنا 

نبوده اند، استدالل می کنند که بازگشت عملی نیست. اما این نیز بسیار مضحک است زیرا، به 

محمود درویش

شاعر فلسطینی:

اشغالگر و شخِص من 

- هر دوی ما

از تبعید در رجنیم.

او در من تبعید است

و من قربانی تبعید او.
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گفته »لوبنا شمالی«، مدافع حقوق پناهندگان، »اگر کشوری در پذیرش توده های مردم و اسکان 

دادن آنها در یک قلمرو بسیار کوچک خبره باشد، آن اسرائیل است.«

در اوج مهاجرت ها از احتاد شوروی در اوایل دهه 1990، اسرائیل حدود 500هزار مهاجر 

به  به نقل مکان  پراکنده در دنیا شروع  از یهودیان  نفر  اگر فردا میلیون ها  از آجنا پذیرفت. 

اسرائیل بکنند، رهبران یهودی خنواهند گفت که پذیرش آنها از نظر منطقی غیرممکن است. 

آنها به اسرائیل کمک می کنند تا در استمرار آنچه قباًل اجنام داده، اقدام کند: ساخنت سریع 

تعداد زیادی خانه.

به  نگاه شان  همانند  فلسطینی  پناهندگان  بازگشت  یهودیان  بیشتر  نگاه  در  احتمااًل 

جذب یهودیان شوروی توسط اسرائیل نیست. به احتمال زیاد، یهودیان پیش بینی می کنند 

که فلسطینیان آنها را از خانه های خود بیرون خواهند کرد. اما واقعیت غم انگیز این است که 

تعداد چندان زیادی از یهودیان در خانه های سابق فلسطینی ها زندگی منی کنند، زیرا که اعتقاد 

بر آن است که تنها چند هزار خانه دست خنورده مانده اند. بنا به ختمین خامن شمالی، بیش از 70 

درصد از روستاهای فلسطینیان، که در سال ۱948 ویران شده اند، خالی مانده اند. و فعاالن 
و دانشمندان فلسطینی که در خیال بازگشت به سر می برند، عمومًا معتقدند که بیرون راندن 

]از خانه ها[ به تعداد بسیار زیاد نه ضروری است و نه مطلوب. ادوارد سعید، منتقد مشهور 

ادبی فلسطینی در پاسخ به مسأله یهودیان ساکن خانه های فلسطینیان سابق در سال 2000 

گفت شخصًا »از تصور اخراج مردم از خانه های خود بیزار است و باید راه حلی انسانی و میانه 

یافت تا در آن ادعاهای موجود و ادعاهای گذشته رسیدگی شود.«

هیچ یک از این نظرات به معنای ساده یا بدون مناقشه بودن بازگشت پناهنده ها نیست. 

به ندرت تالش هایی از نظر تاریخی عادالنه وجود دارد. اما دلیلی هست تا »تا ِنهیسی کوتِس« 

نویسنده، بررسی مشهور خود درباره جبران خسارت برای جداسازی نژادی و برده داری را با 

بحران بازپرداخت وام های نامناسب در دهه اول قرن بیست ویکم، که به سلب مالکیت اجباری 

بسیاری از سیاه پوستان منجرشد، پایان دهد. اگر به جنایات گذشته رسیدگی نشود، در گذشته 

از ختلیه خانه هاست که روابط اسرائیل و فلسطین را  این همچنین درسی  باقی منی مانند. 

در اعالمیه استقالل اسرائیل آمده است: »مردم پس از تبعید اجباری از سرزمین شان ایمان 
خود در سراسر ایام آوارگی حفظ کردند.« اگر برای یهودیان حفظ ایمان برای غلبه بر تبعید 

مقدس است، چگونه می توان فلسطینیان را به خاطر همان کار محکوم کرد؟
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بحرانی نگاه می دارد. بیش از هفت دهه پیش، فلسطینیان به منظور ایجاد یک کشور یهودی 

]از خانه هایشان[ بیرون رانده شدند. اکنون آنها بیرون رانده می شوند تا بیت املقدس را به یک 

شهر یهودی تبدیل منایند. دولت اسرائیل و متحدان یهودی آمریکایی آن با امتناع از مواجهه 

با نکبت در سال 1948، تداوم نکبت را تضمین می کنند.

شاید رهبران یهودی آمریكا می ترسند که مواجهه با جنایاتی كه هنگام تولد اسرائیل به 

وقوع پیوسته، موجب آسیب پذیر شدن یهودیان شود. هنگامی که تابوی نکبت برداشته شود، 

مواجهه  اوقات  بیشتر  اما  یافت.  خواهند  بیشتری  جسارت  انتقام  گرفنت  برای  فلسطینیان 

صادقانه با گذشته نتیجه عکس دارد.

پس از آنکه جورج بشارات، استاد حقوق فلسطینی-آمریکایی، در مورد خانه پدربزرگش 

که به دست خود در بیت املقدس ساخته شده بود اما از او ربوده شد، نوشت، به طور غیرمنتظره 

یک سرباز سابق اسرائیلی که در آن خانه زندگی می کرد با او متاس گرفت. او هنگام مالقات 

با خانواده بشارات گفت »متاسفم، من نادان بودم. کاری که ما اجنام دادیم اشتباه بود، اما 
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اجاره  ماه  سه  شما  خانواده  به  من  کنم.  انکار  را  آن  منی توامن  و  کردم  شرکت  آن  در  ]هم[  من 

بدهکارم.« آقای بشارات بعدًا نوشت كه از این سرباز، متناسب با انسانیت اسرائیلی، الهام 

گرفته است. او می نویسد: »درست چنین پاسخی، همان چیزی است که اگر اسرائیل بتواند خود 

را برای پوزش از فلسطینیان راضی کند، در انتظارش خواهد بود.« او معتقد است در چنان 

حلظه ای می توان، »شاهد منبع الیزال بزرگواری و حسن نیت فلسطینی بود که می تواند روابط 

بین دو ملت را دگرگون مناید.«

یک کلمه عبری برای رفتار آن سرباز سابق وجود دارد: » teshuvah«. به طور کلی می شود 

به عنوان »طلب مغفرت« ترجمه کرد. از قضا کافی است تا ترجمان واقعی آن »بازگشت« باشد. 

در سنت یهود، بازگشت ضرورتًا بازگشت جسمی نیست، بلکه می تواند اخالقی و معنوی باشد. 

این می تواند بدان معنا باشد که بازگشت آوارگان فلسطینی - ورای لزوم تبعید یهودی ها – 

نوعی بازگشت برای ما نیز باشد، بازگشت به سنت های خاطرات و عدالت که نکبت آنها را از 

زندگی سامان یافته یهودیان بیرون برده است.

از  ما  دوی  هر   - من  شخِص  و  »اشغالگر  گفت:  زمانی  فلسطینی  شاعر  درویش  محمود 

تبعید در رجنیم. او در من تبعید است و من قربانی تبعید او.« هرچه یهودیان نکبت را انکار 

کنند، تبعید اخالقی ما عمیق تر می شود. با روبرو شدن با آن و آغاز روند ترمیم، یهودیان و 

فلسطینی ها می توانند از طرق مختلف به خانه های خود بازگردند.

پیتر باینارت استاد علوم سیاسی و روزنامه نگاری در دانشکده نیومارک بیت املقدس در دانشگاه شهر 
نیویورک است.

Palestinian Refugees Deserve to Return Home. Jews Should Understand. Peter Beinart, 
NewYorkTimes, May 12, 2021.

شاید رهبران یهودی آمریکا می ترسند که با مواجهه با جنایاتی که هنگام تولد اسرائیل به 
وقوع پیوسته، موجب آسیب پذیر شدن یهودیان گردند. هنگامی که تابوی نکبت برداشته 
شود، فلسطینیان برای گرفتن انتقام جسارت بیشتری خواهند یافت. اما بیشتر اوقات و نه 

همیشه، مواجهه صادقانه با گذشته نتیجه عکس دارد.

فهرست
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آتش بس 21 ماه مه )31 اردیبهشت(، فعاًل جنگ اسرائیل علیه غزه را پایان داده است. ولی 

این آتش بس دایمی نیست و حتریکات مداوم اسرائیل در هر نقطه فلسطین می تواند بار دیگر 

چرخه خون ریزی را به حرکت درآورد. عالوه بر این، محاصره اسرائیل بر غزه همچنان ادامه دارد، 

همان طور که اشغال نظامی اسرائیل و آپارتاید سیستماتیک دیرپای آن در سراسر فلسطین حضور 

دارد. اما این امر نافی این واقعیت نیست که جنگ 11 روزه اسرائیل علیه نوار غزه در محاصره، 

موجب تغییراتی بنیادی در وجوهی از روابط اسرائیل با فلسطینی ها و به ویژه مقاومت فلسطین 

و  اسرائیل  جنگ  رویارویی، تأثیرات  آخرین  در  درگیر  طرفین  به  نگاهی  با  بیایید  است.  شده 

مقاومت سرسختانه فلسطین را برموقعیت هر یک به طور فشرده بررسی کنیم.

»چمن زنی« دیگر متام شد!

در  غزه  علیه  جنگ  و  حمالت  به  اشاره  منظور  به  اسرائیل  معمول  اصطالح  »چمن زنی« 

محاصره است، که هدف آن پاسخ به نیاز اسرائیل به از بین بردن یا تضعیف توانایی گروه های 

مختلف مقاومت فلسطینی در انظار عمومی است. از »چمن زنی« استفاده سیاسی نیز می شود، 

و اغلب بخشی از دستور کار سیاسی رهبری اسرائیل است. از جمله موارد نیاز به آن، هنگام 

این یا آن بحران  سیاسی است تا با احنراف افکارعمومی، جامعه را حول رهبری آن متحد نگه 

»چمن زنی« دیگر متام شد!
چطور مقاومت فلسطینی ها توازن قوا را به هم ریخت.

وحدت فلسطینی ها حول مقاومت، و نه در روند صلح،
اسرائیل را در نوعی بن بست قرار داده است

رمزی بارود )مینت پرس، اول ژوئن ۲۰۲۱ /۱۱ خرداد ۱۴۰۰(

ماه مه ۲۰۲۱ از این جهت در خاطرها خواهد ماند که »چمن زنی« دیگر نمی تواند 
به کار  و نظامی  به عنوان یک استراتژی سیاسی  به راحتی توسط دولت اسرائیل 
گرفته شود، زیرا مقاومت غزه و قیام مردمی در سراسر فلسطین هزینه تحریکات 

قهرآمیز اسرائیل را چندین برابر افزایش داد.
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دارد. 

ماه مه 2021 از این جهت در خاطرها خواهد ماند که »چمن زنی« دیگر منی تواند به راحتی 

زیرا  شود،  گرفته  کار  به  نظامی  و  سیاسی  استراتژی  یک  عنوان  به  اسرائیل  دولت  توسط 

مقاومت غزه و قیام مردمی در سراسر فلسطین هزینه حتریکات قهرآمیز اسرائیل را چندین 

و  ما  دارند  سعی  آنها  سیاسی  استراتژیست های  و  اسرائیل  ارتش  گرچه  داد.  افزایش  برابر 

واقع،  است، اما در  نکرده  تغییر  فلسطین  مقاومت  و  غزه  با  روابط  که  کنند  قانع  را  خودشان 

عکس این درست است. 

تغییر توازن نیرو

مبارزه فلسطین برای آزادی هم تغییر اساسی کرده است، نه تنها به خاطر پایداری غیرقابل 

باور مقاومت فلسطینی، بلکه به دلیل وحدت مردم فلسطین، و خیزش این ملت پس از پشت 

سر گذاشنت روند صلح اسلو که موجب احتاد همه حول یک گفتمان تازه عمومی شد، گفتمانی 

که بین فلسطینی ها در بیت املقدس، غزه یا هر جای دیگر تفاوتی قائل نیست.

وحدت فلسطین پیرامون مقاومت، و نه روند صلح، اسرائیل را در بن بست تازه ای قرار 

داده است. اسرائیل برای اولین بار در تاریخ خود قادر به پیروزی علیه فلسطینیان نیست و در 

عین حال منی تواند جنگ را باخته بداند، زیرا قبول چنین چیزی اساسًا به معنی آمادگی برای 

دیگر  مسایل  و  آپارتاید  کردن  رها  اشغال ، و  به  دادن  پایان  سازش، مانند  پیشنهادهای  ارائه 

است. از این رو اسرائیل آتش بس یک طرفه را انتخاب کرد. اسرائیل با حتمل حتقیر، دستیابی 

حمل موشک با وانت در خیابان های خان یونس در جنوب نوار غزه توسط فلسطینی ها )۲7 مه ۲۰۲۱(
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مقاومت  بودن  مؤثر  از  بود  نشانه ای  تصمیم  این  داد.  ترجیح  را  مذاکره  از  ناشی  توافق  به 

فلسطین!

حوادث ماه مه، همچنین نشان داد که دیگر تنها اسرائیل قوانین بازی را تعیین منی کند. 

اکنون دیگر فلسطینی ها قادر به تأثیرگذاری هستند و اسرائیل را واداشتند تا از نگاه متوهم 

خود به فلسطینی ها به عنوان قربانیانی منفعل و بیهوده بودن مقاومت آنها دست بردارد.

این نیز حائز اهمیت است که دیگر منی توان درباره مقاومت مردمی و مقاومت مسلحانه 

طوری صحبت کرد که گویی دو مفهوم یا استراتژی جداگانه هستند. مقاومت مسلحانه، به ویژه 

در شرایط قدرت هولناک آتش افروزی اسرائیل، منی تواند بدون حمایت فلسطینی ها از هر قشر 

و طبقه ای و فارغ از تفاوت های سیاسی و نظری آنها دوام یابد. مردم در سراسر فلسطین در 

رویارویی با دشمنی که تفاوتی بین غیرنظامیان و رزمندگان مسلح، بین یک هوادار حماس 

سر  پشت  را  خود  فراکسیونی  دعواهای  و  سیاسی  اختالفات  متام  نیست،  قائل  فتح  یا  و 

گذاشته اند. جوانان فلسطینی واژه های نوینی ابداع کرده اند، که هسته مرکزی آنها مقاومت، 

رهایی، همبستگی و غیره است. پیامدهای مهم این حتول در گفتمان عمومی تقویت توانایی 

احتاد فلسطینیان در سال های پیش روست. 

متحدین اسرائیل آماده تغییر نیستند

کرده  شگفت زده  را  اسرائیل  متحدین  جمله  از  بسیاری،  فلسطین  مردمی  قیام 
اخالقی  نظر  از  که  کرده اند  ثابت  تاریخ  طول  در  اسرائیل  غربی  حامیان  گرچه  است. 

ورشکسته اند، اما این آخرین جنگ، ورشکستگی سیاسی آنها را نیز ثابت کرد.
واشنگنت و دیگر پایتخت های سرمایه داری غرب، در طول جنگ همان ورد قدیمی 
لزوم  و  امنیت اسرائیل؛  از خود؛  برای دفاع  را طوطی وار تکرار کردند: حق اسرائیل 
گفتمان  به  تازه ای  چیز  هیچ  بی خاصیت  و  کهنه  موضع  این  مذاکره.  میز  به  برگشنت 
بی محتوای قدیمی منی افزاید و تنها نشان دهنده ناتوانی آنها در درک سیاسی و تطبیق 

دیگر نمی توان درباره مقاومت مردمی و مقاومت مسلحانه طوری صحبت کرد که گویی دو 
مفهوم یا استراتژی جداگانه هستند. مقاومت مسلحانه، به ویژه در شرایط قدرت هولناک 
آتش افروزی اسرائیل، نمی تواند بدون حمایت فلسطینی ها از هر قشر و طبقه ای و فارغ از 

تفاوت های سیاسی و نظری آنها دوام یابد. 
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خود با تغییرات عمیق در فلسطین اشغالی است.
نیازی به گفنت نیست که دولت جدید جو بایدن، مشخصًا، فرصت مهمی را برای 
اثبات تفاوت خود با دولت قبلی دونالد ترامپ از دست داد. با این وجود جز در مواردی 
اندک به واسطه زباِن محتاط و اندکی ظرایف، بایدن دقیقًا به همان گونه رفتار می کند 

که ترامپ اگر هنوز رئیس جمهور بود رفتار می کرد. 

کدام »رهبری فلسطینی«؟

محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین و حلقه حامیان او به گذشته 
تعلق دارند. گرچه آنها با شوق و ذوق مدعی دریافت سهم بزرگی از حمایت های مالی 
بین املللی هستند، که می تواند برای بازسازی غزه به کار برود، اما در این حلظه مناینده 
انتخابات  برنامه  لغو  برای  عباس  تصمیم  نیستند.  فلسطین  در  سیاسی  روند  هیچ 
فلسطین برای ماه مه و ژوئیه، او را هرچه بیشتر منزوی کرد. فلسطینی ها آماده کنار 
زدن او هستند و در واقع این کار را کرده اند. این به اصطالح رهبری، در این حلظه خاص 

تاریخی وحدت فلسطینیان و مقاومت آنها دیگر قادر به ایفای نقشی نیست.
حکومت خودگردان فلسطین فاسد و اصالح ناپذیر است و بدتر اینکه، مانعی بر سر 
راه آزادی فلسطینیان است. فلسطین نیازمند یک رهبری است که همه فلسطینیان در 
هر جا را منایندگی کند. یک رهبری صادقانه که وقتی مردم برای ترسیم مسیر روشن 

خود در آرزوی آزادی در تالش اند، قادر به رهبری آنها باشد.

گسترش دایره همبستگی جهانی با مردم فلسطین

شده  جهان  سراسر  اخبار  سرفصل  که  جهانی  همبستگی  باور  غیرقابل  وسعت 
است، نشانه روشنی از به بار نشسنت سال ها تالش برای بسیج افکار عمومی مردم 
که  همبستگی  این  جغرافیایی  تنوع  همبستگی،  متعدد  بیانیه های  از  گذشته  است. 
دیگر محدود به چند شهر در چند کشور نیست، جنبه خاصی است که نگاهی دقیق تر 

رهایی،  مقاومت،  آنها  مرکزی  که هسته  کرده اند،  ابداع  نوینی  واژه های  فلسطینی  جوانان 
همبستگی و غیره است. پیامدهای مهم این تحول در گفتمان عمومی تقویت توانایی اتحاد 

فلسطینیان در سال های پیش روست. 
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از  در اشکال گوناگون  از فلسطین،  در هواداری  اعتراضات همبستگی  را می طلبد. 
شمع روشن کردن تا کنفرانس ها، جلسات فضای مجازی، فعالیت های هنری،و فرهنگی 
در سراسر جهان از کنیا تا آفریقای جنوبی، پاکستان، بریتانیا و ده ها کشور دیگر اجنام 
یافته است. در ترکیب جمعیتی فعاالن نیز تغییراتی دیده می شود، و اغلب در رهبری و 
یا در قلب این فعالیت های همبستگی با مردم فلسطین اقلیت ها و رنگین پوستان قرار 
دارند. پدیده ای که نشان دهنده نزدیکی روزافزون فلسطینی ها به گروه های جمعیتی 

متنوع حتت ستم در جهان است.
مبارزه حیاتی پیش روی فلسطینیان، مبارزه برای سلب مشروعیت از اسرائیل و 
افشای استعمار، نژادپرستی و آپارتاید آن است. این مبارزه می تواند در مجمع عمومی 
سازمان ملل، دادگاه جنایی بین املللی، دادگاه عدالت بین املللی، یونسکو و دیگر 
سازمان های بین املللی و منطقه ای، در کنار تعداد بی شمار گروه های جامعه مدنی و 

مراکز مناطق مختلف در سراسر جهان به موفقیت دست یابد.
برای چنین هدفی، هر صدایی از هند تا برزیل، از پرتغال تا آفریقای جنوبی، از 
چین تا نیوزیلند و غیره.... اهمیت دارد، و هر رأیی به حساب می آید. این را اسرائیل 
به خوبی می فهمد، بنابراین چنین تهاجم اعتراضی جهانی می تواند دولت راست گرای 
اسرائیل را در موضع تدافعی قرار دهد. این نیز مهم است تا بفهمیم که ما هم به سهم 
خود و به عنوان بخشی از یک استراتژی بزرگ تر برای منزوی ساخنت اسرائیل که به 
خاطر تداوم جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مستحق آن است، بکوشیم تا اعضای 

سازمان ملل را به این مهم جلب مناییم.

دکتر رمزی بارود، روزنامه نگار و سردبیر »دی پلستیان کرونیکل« است. او نویسنده پنج کتاب است که 
نام آخرین آنها »این رجنیرها پاره خواهند شد: داستان مبارزه و دفاع فلسطینی ها در زندان های اسرائیل« 
است. او محقق ارشد غیرمقیم در مرکز اسالم و امور جهانی و همچنین در مرکز آفریقا-خاورمیانه است.

https//:www.mintpressnews.com/mowing-grass-no-palestinian-resistance-altered-equa-
tion/277479/

مبارزه حیاتی فلسطینیان، برای سلب مشروعیت از اسرائیل و افشای استعمار، نژادپرستی و 
آپارتاید است. این مبارزه می تواند در مجمع عمومی سازمان ملل، دادگاه جنایی بین المللی، دادگاه 
عدالت بین المللی، یونسکو و دیگر سازمان های بین المللی و منطقه ای، به موفقیت دست یابد.

فهرست

https://www.mintpressnews.com/mowing-grass-no-palestinian-resistance-altered-equation/277479/
https://www.mintpressnews.com/mowing-grass-no-palestinian-resistance-altered-equation/277479/
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سروده ها برای رجن و رزم فلسطین

»ما بازخواهیم گشت«، اثر عماد ابوشطیه، ۲۰۱۴

شعرهایی از:

سیاوش کسرایی، محمود درویش، محمدرضا طاهریان،

محمد زهری، بسمان دراوی، خسرو باقرپور
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مرحبا، دست مریزاد شما

جنگجو کولی ها!

خلقی آواره و این پهنه وطن

حسرتش دارم من

دل من 

دل ما

دل محرومان و رجنبران دنیاست

میهن خشم شما!

در سراسر همه هنگامه هول

باز ای رویین تن

چشم دارم به تو من!

دیدمت شاخه زیتون در دست

با تفنگی بر دوش

پای گهواره و در مزرعه و مدرسه،

بار دیگر

دیدمت در سنگر

یا در آن رود که در حلقه مرگ

کربال کردی،

غوغا کردی

زیر چشم همگان

کینه ورزان را رسوا کردی!

وندر آن شامگه شوم

- که دیگر مرساد-

دست هایی که برآمد به وداع

بوسه هایی که رها شد در باد

اشک هایی که فرو ریخت به خاک

فلسطین، میهن خشم
پیشکش به رزم و راه مبارزان فلسطین

سیاوش کسرایی
۶ مهر 1۳۶1، بعد از کشتار فلسطینی ها در اردوگاه صبرا و شتیال
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واژه های دخلواه

واژه های پر پر

گفته، ناگفته، به لب نآمده، آه

آخرین نیست ولی این دیدار

پرده آخر این نقش

کزان من و توست

هم بود در پیکار

هر کجایش بنشانند و

به هر جا ببرند

دانه خشم و خروش

در شیار همه خاکی رویاست

و هر آن شعله که با هیمه جان درگیرد

در سراپرده بیدادگران هم گیراست

عصر آسایش انسامن

در منظره ها چشم انداز

عصر سامان بشر

آن گه این خلق پریشان گفته

آن گه این خصم جدایی انداز!؟

هم زبان تو اگر نیستم اما بنگر

هم نبرد تو و هم درد توام

دشمن دشمن نامرد توام!

نیست ما سوختگان را ای یار

هیچ ره جز پیکار

گر در این جبهه کنی یاوری ام

می شناسی و به جای آوری ام!

میهن مجروحم،

تیرباران شده جنگ و ستم

روی دوش و دامن

دارد از خون پرچم

ولی این دریا برخاسته است

رخت توفان به تن آراسته است

دشمنان هر چه درشت

مشت بیهوده بر این موج گران می کوبند

گردبادی را با جارویی می روبند

تو به هر مرغک عاشق که پرید از سر بام

یا به هر جان جسور

که به صد وسوسه

از کوچه معشوق گذشت

ببر از من پیغام

که فرود آی ببین

دیده من النه توست

دل من خانه توست!

و نه تنها دل و دست من در کار شماست

هر کجا هست یکی جان بلند

با شما دارد در رزم رهایی پیوند

فاحتانید سرافراز، برآرید سرود

بر شما باد درود!

فهرست



سروده هایی برای رجن و رزم فلسطین

ص 177، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

از تو اسب چوبی ات را گرفتند

باکی نیست

ستاره به دست توست

فرزندم!

ای گل آتشفشان

ای نبض سرپنجه ام

زایش آینده را

در چشمان تو می نگرم

ما دوربین تر از آن غوالنیم

که از کودک پیغمبری پدید می آرند

با سرود خوانان بگو

»از تو، خدای من

بار سبک منی خواهم

شانه های ُپرتوامن ده!«

دری از تو ربودند و

تندبادها از آن تو شد

زخمی گشودند و صبحدمت دادند

خانه ای ویران کردند تا تو ملتی بسازی

همین خوب است... بسیار خوب

ما دوربین تر از آن غوالنیم

که از کودک پیغمبری پدید می آرند

با سرودخوانان بگو

»از تو خدای من

بار سبک منی خواهم

شانه های ُپرتوامن ده!«

به کودک فلسطینی
محمود درویش / ترجمه عدنان غریفی

فهرست
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درخت زیتون اگر

نشاننده اش را به یاد می آورد

روغنش همه سرشک می شد.

ای حکمت نیاکان! 

کاش می شد

کز تن خویش بر تو زره می پوشاندیم

اما دشت باد

به بندگان باد سبزه منی بخشد!

پس از چه رو به سخنوران گوش بسپاریم

اینک

که گرسنگی آتش به جان مان افکنده است؟

با مژگان

خار و اندوهان را برمی کنیم...برمی کنیم

از چه رو ننگ و صلیب هامان را بر شانه بریم!

اینک که جهان به پیش می تازد...

ما همچنان سبزی زیتون می مانیم

و گرداگرد زمین...زره اش!!

گل را دوست داریم

اما گندم را دوست تر

بوی گل را دوست داریم

اما خوشه ها از آن پاک ترند

با پاهای تیره

خوشه هاتان را از قلب روزگاران برآرید

پرچین ها از سینه ها بسازید

از سینه ها...

اینان چگونه می شکنند؟

آتش، کشتزاران گریان را می بلعد

و تو همچنان بیداری!

خوشه ها را در آغوش گیر

آن چنان که خنجر را در آغوش فشردی!

زمین، کشاورز و آزادگان:

به من بگو، اینان چگونه مقهور می شوند؛

این آب و این روح القدس

چگونه مقهور می شوند؟

از پایداری
محمود درویش / ترجمه عدنان غریفی

فهرست
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در وحشی گری های بشر، آجنا

جلودار نبردی بی امان

فوج عظیم کودکان بودند!؟

کالس درس ساکت شد،

پس از چندی یکی برخاست

اجازه هست آقا؟

هان بگو جامن

چه بسیارند در تاریخ،

خیل کودکان، قربانیان جنگ

و خیل کشتگان فرسنگ ها فرسنگ

ولی آجنا جلودارند

آجنا کودکان در خط اول

سینه شان آماج مبب و

سد موشک هاست

زمان در انفجار توپ

توپ های پالستیکی ست

زمین

هنگامه قتل عروسک هاست.

خدا را بس!

صدای هم کالسی ها به هم پیچید:

نشانی ها که دادی جملگی آجناست،

آجنا

در فلسطین

غزه خونین.

برای کودکان فلسطین

رمق مرده، گرِسنه

پشت سنگر

سنگری از خون،

دمادم دیو در غوغای آتش

بهرشان در فصل بازی

از فصول مرگ می خواند.

کالس درس تاریخ است

معلم بعد از این دیباچه می پرسد:

عزیزامن 

کدامین روز،

کدامین سال

 کجا در پستوی تاریخ

جلوداران نبرد
محمدرضا طاهریان

فهرست



سروده هایی برای رجن و رزم فلسطین

ص 180، دانش و امید، ویژه نامه فلسطین، تیر ۱۴۰۰

تشیع کردند

شما را پیشباز نیامدند

به مصاف آمدند

و ختته پاره هاتان

بر محیط۶ جغرافیا رها شد

»تا باز کی رها شود، این ختته پاره ها«۷

دستان خسته شما

مسلسل ها را به جان بستند

راه بالدتان از همین سوست

بر سنگ نشان

نام شهیدان حک است

همیشه برخاسنت را 

نشسته اید

همیشه زیسنت را،

مرده اید

برخیزید

برخیزید

که زندگانید

هفت نوبت را به نام شما

- که مردید و منردید- 

می زنند

1. ستاره کور داود اشاره به نشان صهیونیسم
بالدی گو: ای  مقری  گفنت.  به  برانگیزنده  مقری:   .2
ترک  هنگام  به  فلسطینی  رزم آوران  من،  سرزمین 

بیروت چنین می خواندند
3. نام دو شهر لبنان

4. منظور فیلیپ حبیب، فرستاده ریگان
5. ایاالت متحده آمریکا

6. دریای بزرگ
7. صائب تبریزی

ستاره کور داود1 برآمد...

و ناگهان شاخه های سدر و زیتون پژمرد

و هزار هزار قمری مقری »بالدی« گو۲

شهید شد

خیزاب خون

از پشته »صور« و »صیدا«۳

در گذشت

و بیروت را جزیره کرد

شما ماندید و شما

تنها تنها

شمایان را - که شمارتان بیش-

یک دنیا سرپنجه مدد 

مشت شد:

اما در جیب ماند

نادره پیری عرب تبار۴

از آمسان پنجاه ستاره۵ ...

فرود آمد

و طالع تان را دید:

»در به در،

رو به درهای بسته

درد یاران دیگر!«

و پیرامونیان از دشمن دشمن تر

آن را رقم ناگزیر زدند

شما را بدرقه نکردند

هفت نوبت به نام فلسطین
آخرین شعر محمد زهری

فهرست
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مردمان نازنین!

از من

چگونه مقاومتی

انتظار دارید؟

مسلحانه

غیرمسلحانه،

یا اصاًل هیچ،

تنها

در سکوت

آن گونه مبیرم

که رجنش تان را سبب نشوم؟

مقاومت شما چگونه می بود،

اگر

با زور سرپناه تان را می گرفتند؟

اگر

زندگی تان چون مومی

در دست دیگری بود؟

آن دیگری

که می گوید

خدایش

سرزمین شما را

به او وعده داده است!

مقاومت شما،

چگونه مقاومتی می بود؟  

»بسمان دراوی« از غزه

برگردان: طلیعه حسنی
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مردمان نازنین!

من در رویای خود

در خیابان های شیخ جراح

قدم برمی دارم

بر در خانه ام

یاکوب

ـ تازه وارد یهودی- را

می بینم

ایستاده

فرمان می دهد

یا خانه ام را

با دستان خود

ویران کنم

یا

مزد »زحمت« او را بپردازم

و به متاشا بایستم

تا خانه ام را ویران کند!

روزنامه نگاران

از برابر چشمان من

گذر می کنند

 آنهایی که تنها

به جرم حرفه شان

بر دست شان دستبند می زنند،

آنهایی که

متام تکاپوی ما

برای مقاومت را

ثبِت تاریخ می کنند.

و رهبران شورشیان 

در محاصره ای مرگ آور

در خانه های خود اسیر می شوند.

با اینجا تفاوتی ندارد،

آن هنگام که

در خیابان های فرو رفته در تاریکی غزه 

]از بی برقی[

قدم برمی دارم.

صدای هواپیماها

در گوش هایم زوزه می کشند،

آوار ساختمان ها

و انعکاس اشباح گون گریه کودکان

کودکانی که خانه شان

در انبوهی از غبار گم شد.

و بدین سان

جنگی پایان یافت،

اما، دیگری در راه است.

های مرد نازنین!

اذن مقاومت مرا نیست؟

حق، همه از آِن اشغالگرست؟

راستی اگر

به جای من بودی،

همان منی کردی؟

فهرست
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جنگ واقعی، پیامدهای آن ست:

برق اشک چشمان پسرک

هنگام 

انفجار آتشفشان خشم و احساس گناه

از اعماق سینه

با نگاه برعکس خانواده

و این پرسش:

چرا تنها من؟

من یکی،

باید زنده می ماندم؟

جنگ واقعی، پیامدهای آن ست؛

کودکی گریان

که اسباب بازی ها،

کتاب ها،

و عکس هایی را که دوست می داشت

زیر آوار خانه اش مدفون کرده اند

و حاال با ده نفری از خویشان

در اتاقی کوچک »زندگی« می کند.

آری، پیامدها، جنگ واقعی ست

دخترک کوچک

با هزاران رویا به خواب رفت،

با ضجه و شیون چشم گشود

سرگشته از لرزش خانه

و با گریه خونبار به جستجوی پدر و مادر.

مببی حلظه ای پیش

خانه اش را درهم کوبید

جنگ واقعی، پیامدهای آن ست

زوزه دایمی پهبادها

که هرگز

آمسان ترک خورده غزه را

ترک منی کنند

و هر روز و هر ساعت،

دقیقه به دقیقه 

یادآور می شوند که 

جنگ دیگری خواهد آمد!

جنگ واقعی،

پیامدهای آن ست

»بسمان دراوی« از غزه

برگردان: طلیعه حسنی

فهرست
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 زندگی گرِه اندوه توست؛

 در گلوی زخمی من.

 و َلب های تفته توست؛

 به گاهی که می بارم و می سرایم…

 این چه کینه مهیبی ست؛

 که جهاِن تو را از هم می گسلد؟

 سیاره ای در افیونی تاریک می میرد،

 جاِن تو در من شعله می کشد،

 و کهکشاِن صبور؛

 غرِق شبنم و ستاره می شود.

 چه حاِل بدی دارم!

 چه حاِل بدی

 زباِن گفتار ندارم

 به فریادم برسید دستاِن نویساِی من!

 دستاِن نویسای شاعر:

 “ال َتسَألینی: کیف حاِلی؟

ّبیَننی َحّقًا …  إذا کنِت حُتِ

 إسَألی:

 کیَف حاُل َأصاِبعی؟” *

 کودکم!

 سیاه پوشیده ام

 سینه آمسان؛

 غرِق خوِن تو می شود هر شب

 و شاعران در سوِگ گونه های خاک آلوِد تو؛

جاِم ارغوان بر خاِک سرِخ غزه می ریزند.

خسرو باقرپور
از انگشتامن بپرس…

مرثیه ای برای کودکان غّزه

* نزار قبانی: از من مپرس که چومن. اگر به راستی دوستم می داری؛ بپرس: انگشتامن چه گونه اند…

فهرست
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یادمان

احمد جبرئیل شاید آخرین بازمانده نسل اول مبارزان فلسطینی ضد اسرائیلی باشد که تا 

امروز زنده مانده بود. او با سرگذشتی از این جهان رفت که فراز و نشیب های بسیار داشت، اما 

در هر حال این فراز و نشیب ها و سود و زیان هایش منتهی به هبوط جایگاه اجتماعی و سیاسی 

جبهه احمد جبرئیل در مبارزات ملی خلق فلسطین نشد. به ویژه اینکه برخی از عملیات او 

نتایج درخشانی برای توده های مردم فلسطینی داشت. نظیر اسارت چند سرباز اسرائیلی و 

معاوضه آنها با صد ها زندانی فلسطینی و غیر فلسطینی مخالف اسرائیل در سال 1979.

احمد جبرئیل از آن گروه رهبران فلسطینی بود که متایلی به درگیری با دولت های عربی 

عربی  ممالک  در  پیشرو  و  مترقی  دولت های  برقراری  را  فلسطین  آزادی  شرط  و  نداشت 

منی دانست و بر سر همین تعلقات از جبهه خلق برای آزادی فلسطین که خود از مؤسسانش 

بود، جدا شد و همکاری با انقالبی نامدار فلسطینی، جرج حبش دبیرکل جبهه را قطع کرد. 

او که پیش تر تبعه دولت سوریه و از افسران ارتش آن دولت بود، تا پایان عمر خود مناسبات 

دوستانه اش را با دولت سوریه حفط کرد و چنان اصراری در این باره داشت که رهبری فتح او را 

به فروش مسئله فلسطین به دولت سوریه متهم می کرد.

تسلیت برای مرگ احمد جبرئیل
دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی عمومی

بزرگداشتی بدون سوگواری و برتر از آن
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یادمان

اصرار او بر این سیاست و دفاعش از مداخله دولت سوریه در جنگ داخلی لبنان که عماًل 

علیه جنبش ملی و سوسیالیستی لبنان و سازمان آزادی بخش فلسطین و به زیان خلق مظلوم 

فلسطین متام شد، به انشعاب مخالفینش از سازمان حتت رهبری او اجنامید و پس از این بود 

که گروه او از سازمان آزادی بخش خارج شد و دفترش نیز به دمشق انتقال یافت و بدین ترتیب 

روند کاهش نفوذ جبهه خلق – فرماندهی عمومی - در میان فلسطینیان آغاز شد که همچنان 

ادامه دارد. با همه این احوال، او هیچگاه باور خود را به ابزار خدمت به دولت سوریه و مقاصد 

زشت و زیبای آن تبدیل نکرد و همواره از جایگاه ظهیر محسن سرکرده گروه الصاعقه که از جمله 

ابزارهای ارتش سوریه در جنگ داخلی لبنان وحوادث میان آن ارتش و سازمان آزادی بخش 

فلسطین و ترقی خواهان لبنان بود، فاصله ای عبورناپذیر داشت.

احمد جبرئیل ده ها سال از مخالفان سرسخت شناسائی دولت اسرائیل و هرگونه مذاکره با 

این دولت بود و به همین سبب نیز به ویژه پس از جنگ داخلی لبنان همواره در زمره مخالفان 

او در حوادث خونبار سوریه و جنگ کثیفی که  و منتقدان رهبری یاسر عرفات قرار داشت. 

حلظه  آخرین  تا  بود،  انداخته  راه  به  سوریه  خلق  و  دولت  علیه  عرب  ارجتاع  و  امپریالیسم 

در کنار مردم و دولت سوریه قرار داشت و جنگجویان جبهه او پابه پای ارتش ملی سوریه و 

جنگجویان حزب اهلل و سایر همراهان دولت سوریه علیه جانیان وحشی و درنده خوی داعش و 

همپالکی هایشان جنگیدند.

احمد جبرئیل از دوستان گروه حماس بود و با وجودی که این گروه در اثنای جنگ های 

با  احمدجبرئیل  روابط  اما  کشید،  چنگ  سوریه  چهره  بر  و  پیوست  عرب  ارجتاع  به  سوریه، 

حماس بریده نشد. این گروه پیش از آنکه دیر شود، دوباره به مردم و دولت سوریه پیوست و به 

همین سبب دوستی میان جبرئیل و حماس عمق بیشتری گرفت.

احمد جبرئیل همواره از دوستداران انقالب ایران و از همراهان نزدیک جمهوری اسالمی 

سیل  است.  داشته  بسیاری  گفتگوهای  و  آمده  ایران  رهبران  مالقات  به  بارها  و  بود  ایران 

راه  به  ایران به مناسبت مرگ احمد جبرئیل  از جانب حکومت و دولت  نامه های تسلیت که 

افتاد، نشانه ای از روابط گسترده میان حاکمیت ایران و جبهه خلق برای آزادی فلسطین - 

فرماندهی عمومی و به ویژه رهبر آن احمد جبرئیل است.

یادش گرامی!

فهرست
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فلسطین ویژه نامه 


