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 Political سياسی

  
  کميتۀ جوانان بلژيک

 ٢٠١۴ اگست ٠٩

  
  ناميده شدن »ستيز يھودی«و » ستيز مسلمان«از ترس 

  !ستيزی سکوت نخواھيم کرد  در مقابل زن
  !ايم مان ايستاده ما در کنار خواھران فلسطينی

  

ريای مديترانه بيست و چند شب تمام چنان به آتش و خون کشيده شده که جھان خواب  دۀ پرجمعيت در کنارۀباريک

کدام از  اوتی ھستند که با ھيچسشان شاھد تکرار چنان ق ۀزد زده و مسخ را به فرياد آورده، اما در مقابل چشمان حيرت

با «ھم در خاک  ، آنھای رنگارنگ جھانی و پيمان» طلبی صلح«و » خواھانه دمکراسی«پرکن  شعارھای دھان

در حالی که صدای ضجه و فرياد زنان و کودکان سرگردان از . خوانی ندارد ھم» ترين دمکراسی خاورميانه ثبات

ھای  ھای جمعی دنيا را عربده رسد، رسانه ھای غرقه در خون به گوش می ھا، مدارس و بيمارستان الی آوار خانه البه

وقفه موسيقی  ھا در غزه بی  ھا و خمپاره صدای گلوله. شان پر کرده است ستان رھبران اسرائيلی و ھمدۀجويان سلطله

ترين تجھيزاِت درجه يک نظامی در جھان برتری  کنند تا صاحبان و سازندگان بزرگ مرگ را تکرار می

دفاع و قدرت از کف  تکنولوژيک، نظامی، سياسی و حتی برتری ملی، ايدئولوژيک و نژادی خود را به مردم بی

داده، در يک سرزمين اشغال شده و محصور، ثابت کنند و سردمداران توحِش سيستماتيک در حالی که ماسک 

 .رقصند  می١»والس مرگ با اسرائيل«وار در اين  اند دلقک  زده را بر چھره» حقوق انسانی«ھميشگی دفاع از 

 زمينی غزه را زير آتش ۀحتی حمل... ی، بمب، تانک و ئباران ھوا راکت  ارتش اسرائيل با در اين بيست روز که

اند که بيش از دو سوم آنان غيرنظامی و حداقل يک پنجم   فلسطينی به کام مرگ کشيده شده١٠٠٠گرفته، بيش از 

 مراکز کند که ما صرفاً  اند؛ اين در حالی است که دولت اسرائيل در کمال وقاحت اعالم می قربانيان کودکان بوده

است و يا به اين دليل است که » لطمات جانبی«شوند جزو  ايم و اگر غيرنظاميان کشته می دهنظامی را ھدف قرار دا

ديوار (تجھيزات نظامی پنھان کرده و يا از مردم به عنوان سپر دفاع انسانی ... حماس در مساجد، مدارس و 

» جنايت جنگی«ل متحد  ملعام زنان و کودکان در مدارس تحت حمايت سازمان اگر قتل... برد و  بھره می) گوشتی

سيستماتيک » سازی قومی پاک«و » کشی تدريجی نسل«توان بر آن نھاد؟ اگر  شود، پس چه نامی می  محسوب  نمی

  نيست، پس چيست؟ 
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دھد و در واقع با يک سيستم کشتار   وحشيانه قرار میۀ اسرائيل شھروندان عادی را مورد حمل ای، چرا به ھر بھانه

دھد   می کند؟ اين نشان ھا و سواحل را بمباران می بيمارستان محالت، مدارس، ) تصادفی( رندومی طور تدريجی که به

قومی مردم  عام شھروندان فلسطينی، سالح اصلی اسرائيل برای اجرای سياست پاکسازی جمعی و قتل که کشتار دسته

نام ه کنند که چيزی ب اعالم میبرخی از مدافعان سياست پاکسازی قومی توسط اسرائيل آشکارا . فلسطين است

که در دولت » بيت يھودی«از حزب » آيلت شاکل«نام ه ای ب نمايندهحتی ! شھروند غيرنظامی فلسطينی وجود ندارد

حتی زنان فلسطينی را بايد . ھا دشمن ما ھستند  فلسطينیۀھم«:  اينترنتی نوشتۀنيز شرکت دارد، در يک صفح

  ». آورندھا مار به دنيا می کشت، چون اين

اسرائيل را درک » ھای امنيتی نگرانی«کند که  مريکا ھر جنايتی را پشتيبانی می کند و اعالم میااز ديگر سو 

بار ھم نشده است که از کشتار کودکان  کند و حتی يک يد میأئخانم مرکل ھم ورود ارتش اسرائيل به غزه را ت. کند می

ھای  رسانه... کمرون ھم با سکوت رضايت خود را اعالم کرده است و فلسطينی در غزه ابراز ناراحتی کند و ديويد 

سعی دارند حقايق ... و » اسرائيل در مقابل حماس«يا » خشونت از دو طرف«داری ھم تحت عنوان  مدافع سرمايه

ستثمار را  از ستم و ا اين جنايت را بپوشانند تا مثل ھميشه کثافات و جنايات ناشی از يک جھان نابرابِر اشباع شده

 خاورميانه از منزوی شدن نجات ۀمريکا در منطقاترين متحد  بپوشانند و از ديگر سو اسرائيل را به عنوان بزرگ

  . مريکا در منطقه باقی بماندادھند تا کماکان اسرائيل بتواند حافظ منافع 

ه ز اما موضوع به ھمين جا خاتمه نمی ديل ب سطين را تب ه امروزه فل رده  خمی خونيابد آن روندی ک ه ک ار در منطق ب

م دارد و صرفاً است، مستقيماً  ر .  حاصل اين ساز منحوس ناکوک  نيست، اين موسيقی دھشت نوازندگان ديگری ھ اگ

دان  ن زن رای اي ده است ب ق ش اسرائيل غزه را تبديل به يک گتوی بزرگ کرده است اما در يک چرخش تاريخی موف

سياری  بخش فلسطين الھام یئکه جنبش رھا زيادی نگذشته ھنوز زمان. بان خودی تربيت کند زندان بخش و سرمشق ب

بش ا در  از جن ود، ام ان ب ه و جھ ی در منطق ای مترق لوۀپروس«ھ ام »  صلح اس سطين تحت ن ار فل حکومت خودمخت

سطين را در کرانۀحفاظت از پروس  ۀ صلح از نزديک با سازمان سيا و شين بت اسرائيل ھمکاری کرد و مقاومت فل

دفش از .  ربی و نوار غزه  سرکوب کردغ ه ھ ود ک ر نيرنگی ب ار و پ قرارداد صلح اسلو، طرحی ظالمانه، حقارت ب

ا . بين بردن مقاومت فلسطين بود ق ھمکاری و  شراکت ب ردم از طري ا م ه گوي د ک عرفات ُمرد اما اين توھم باقی مان

  ٢.توانند برخی از حقوق خود را به دست آورند گران خود می ستم

ين شرايط نيروھای واپس رای اسالم درست در ھم تند  گ ا دولت اسرائيل سازش و ھمراھی داش روز ب ا دي ه ت را ک گ

رای ای  که در اصل ئھا گروه. فرصت پيدا کردند که به عنوان آلترناتيو شرايط موجود سربلند کنند مريکا و اسرائيل ب

  .  ساخته بودند،بخش فلسطين که يک سازمان سکوالر بود تضعيف سازمان آزادی

ھای زنان و جوانان قرار گرفته است  گرای مذھبی در تضاد با آزادی اگرچه حماس نيز به عنوان يک جريان واپس

اما اين جريان در تضاد بين خواست مشروع مردم فلسطين برای تعيين سرنوشت خودشان و حکومت غاصب 

 در مومی جھانيان مشروعيت کسب نمايد، خصوصاً  مردم و بخشی از افکارعۀاسرائيل توانسته است در بين تود

گرای اسالمی در پی آفريدن يک  اما حماس نيز مانند ساير نيروھای واپس. شرايط افول نيروھای انقالبی و سکوالر

 مانند حماس نيز دقيقاً . کند ی میئ زنان خودنماألۀھويت اسالمی برای مردم فلسطين بوده و ھست که در مرکز آن مس

 توسط که حجاب کمپين«. سالمی در پی آفرينش ھويت زن مسلمان است که حجاب فشرده و پرچم آن استجمھوری ا

ای در تبديل اين نيروی اسالمی از  کننده ای که نقش دگرگون شد، دوره آغاز ١٩٨٩ تابستان در اسالمی جنبش

 به مسأله اين. کرد تبديل شد آنان مقابله میگران اسرائيلی خود را وفق داده بود به گروھی که با  گروھی که با اشغال
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 و به )تھديد و لفظی توھين انداختن، سنگ تبليغاتی، پوستر طريق از(بودند  حجاب بی که زنانی آزار و تھديد شکل

 حساب به پرھيزکاری و تقوا از ای نشانه عنوان به تنھا نه داشتن حجاب آن در که مباحثاتی و نظرات ۀاشاع شکل

   ٣».پيش گذاشته شد نيز پرستی ميھن ۀمثاب به هبلک آمد می

 باقی خواھد ر سکوالر بوده و ھميشه سکوالکه جنبش ملی فلسطين ذاتاً  از ديگر سو توھم سکوالرھا نسبت به اين

ثير أھای غلط و ت چه سنت  تدريجی با آنۀدر مقابل» امت اسالمی«ماند، باعث شد که راه برای حماس و ايجاد 

  .  باز شود،شد ه میبيگانگان ناميد

 جنسيتی تصورات ھا و نقش اسرائيل، گران اشغال با مقابله در فلسطينی زنان ترشرکت اين در حالی است که پيش

شان بين آنان و سربازان  از مردان جوان، با قرار دادن بدن زنان. را به چالش کشيده و به آن ضربه زدند ی ئکليشه

. داشتند شرکت نيز مقاومت ھای ازعمليات بسياری در حال عين در ردند،ک طور واقعی محافظت می اسرائيلی به

 از .نمود تقويت را آن و زده را اول ۀانتفاض ھای جرقه که بود مدنی نافرمانی ھای کنش فقرات ستون زنان ھای کميته

 پخش زباله، ریآو جمع آلترناتيو، آموزش سازماندھی انداختن، سنگ تا گرفته خيابانی ھای تظاھرات و اعتصابات

 زمانی تا. است شده مستند ای ارزنده طور به دوره اين طول در زنان نقش. مبارزات از حمايت ھای شبکه ديگر و غذا

 -١٩٨٧(  اولۀانتفاض ۀدور طول در حضورشان و نقش ھا بودند، فلسطينی ملی جنبش از بخشی فلسطينی زنان که

 تابوت ھای ميخ آخرين ،٢٠٠٠سال در  دومۀانتفاض  ظھور٣.بود فاوتمت آن از قبل ديگر زمان ھر از کيفيتاً  )١٩٩٢

 طور ھمان بودند، اول ۀانتفاض )فقرات ستون يعنی( »بندی استخوان« فلسطينی زنان اگر. زد را فلسطين زنان جنبش

 از عوض، در ٣.ی در گنجه شدندبندي استخوان به مبدل ھا آن دوم ۀانتفاض در کند، می توصيف فلسطينی فعال يک که

 در زن، انتحاری گذار بمب اين زمينه، در که نيست آور  تعجب.باشند قربانی و گر نظاره بيشتر که شد خواسته زنان

اين زنان از يک سو با  ٣.شود می ظاھر اصلی مقاومت مظھر عنوان به ملی گوھای و گفت در مردش، ھمتای کنار

شدند و از ديگر سو  ر مظھر اصلی مقاومت ناميده میعنوان زن و يا ماد حضورشان در عمليات انتحاری به

 ترين کردند اما خطرناک  میء  و نقش محرک ايفامبارزه می طلبيدندمردان جھان عرب را به » غيرتی بی«

  .است فلسطينی  زنان مقاومت تاريخ کردن پاک شد، اسالمی مباحث در زن گذاران بمب نيروی از که ای استفاده

 زنان و جوانان ناراضی و شورشی ه امروزه بايد به جنبش فلسطين و مردم و خصوصاً به ھمين خاطر است ک

 خاورميانه نگاه کرد که طغيان آن، توان اين را دارد که يک ۀديد فشاِن خشم مردم ستم  آتشۀفلسطين به عنوان دھان

افروزان جنايتکار روشن   شبار ديگر خواب را از چشمان جھان برگيرد و يک بار ديگر آتش مبارزه را در مقابل آت

دور از نگاه ه ب. ھای آن را دريابيم اش بگذاريم تا ظرفيت امروز بايد جنبش فلسطين را در بستر تاريخی. کند

آور و نااميد کننده را  گرايانه به مبارزات مردم، واقعيات ھرچند رنج نوستالژيک يا غلوآميز يا اسرارآميز و ذات

امروزه مردم فلسطين ھم مانند تمام . ھای واقعی ھم وجود دارند حل الت واقعی، راهببنيم، چون در کنار اين مشک

ی ئ امپرياليسم و بنيادگراۀگرايان  واپسۀ زنان فلسطينی ھم مانند تمام زنان جھان در چرخمردم جھان و خصوصاً 

 مبارزات مردم فلسطين نشان ۀوننم. توان و نبايد از ترس يکی به دامان ديگری پناه برد اند که نمی مذھبی قرار گرفته

 اسرائيلی و نه مصالحه و شراکت با ۀھای تجاوزکاران ھای مذاکراتی امپرياليستی و نه جنگ حل دھد که نه راه می

کدام برون رفتی برای نقطه پايان گذاردن به اين فاجعه ندارند و در اين بين  ستمگران و نه واپسگرايان اسالمی ھيچ

ی برای زير و ئل باالطلبانه و يا بنيادگرايانه ھستند که پتانس ھای جنگ نی اين جنايات و سياستترين قربا زنان بزرگ

بخش  توانست الھام... بخش مردم فلسطين و  یئطور که حضورشان در مبارزات رھا نھما. رو کردن آن جامعه دارند

مبارز يک بار ديگر پا به ميدان مبارزه رود که نسلی از زنان جوان و  زنان در کل منطقه و جھان باشد، انتظار می
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بار عالوه بر يک مقاومت   بلکه اينزير سؤال ببرندمردساالر را نه فقط /بگذارند و بار ديگر تمام مرتجعين پدر

ناميده » ستيز مسلمان«ای که در آن نه از ترس   حداکثری و تا به آخر را به پيش ببرند، مبارزهۀحداکثری يک مبارز

» ستيز يھودی«ر افشای مذھب و نقش و کارکرد آن در انقياد زنان و جامعه سکوت کنيم و نه از ھراس شدن، در براب

ما زنان تا . مريکا سکوت اختيار کنيمااش  معرفی شدن در مقابل جنايات اسرائيل و شريک اصلی) سيميتيست آنتی(

وتی که ھر بار باعث شده مبارزات سک. ايم ستيزی در اشکال مختلف سکوت کرده کنون بيش از حد در مقابل زن

به مسلخ برده ... زنان تحت عناوين مختلف ھمچون ارجحيت مسائل ملی يا قومی يا ھمبستگی مذھبی يا طبقاتی و 

ديگر از ترس ھيچ ما . اند بوده...  ملی يا قومی و مذھبی و ۀھای مردساالران شود و زنان اولين قربانيان سياست

سازی نژادی  کشی و پاک امروز نيز اگر در مقابل نسل. ستيزی سکوت نخواھيم کرد ی در مقابل زنئجو ستيزه

ھای مرتجعين اسالمی ھمچون حماس و متحدينش چون اخوان  يد سياستأئکنيم به معنای ت اسرائيل اعتراض می

با اشک ما زنان ايران خالف جمھوری اسالمی که . نيست... هللا و جمھوری اسالمی ايران و  المسلمين و حزب

 ابزرای از مبارزات و مقاومت مردم فلسطين در پی کسب منافع خويش است، در مقابل ۀتمساح ريختن و استفاد

ھا ھمبستگی خود را با   امپرياليستۀگرای اسالمی و در مقابل کلي  نيروھای واپسۀجمھوری اسالمی و کلي

اين توحش و خشونت سازمان يافته در فلسطين و کنيم و برای در ھم شکستن  مان و مردم فلسطين اعالم می خواھران

  ! ماستۀ شما، مبارزۀمبارز. يمئرزم شما ام و ھمجھان ھمراه، ھمگ

  ) افغانستان–ايران ( مارس ٨سازمان زنان 
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