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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  گری ليچ: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١۵ می ٢٩

  

  ،چرا اسرائيل
   نبايد وجود داشته باشد، نامشروع امپرياليسم غربۀنتيج

  

 ضد سامی به معنی ،از نظر غربی ھا به غلط( من ضد سامی نمی شوم ،د داشته باشدبا گفتن دولت اسرائيل نبايد وجو

 ضد ،با اين حال).  م- مسيحی يا يھودی باشد ، می تواند مسلمان، در صورتی که فرد سامی،ضد يھودی است

عليه يک ضد يھودی کسی است که .  فرق مشخصی وجود دارد، و بين ضد يھودی و ضد صھيونيست صھيونيست ھستم

 کسی است که مخالف بخشی از جمعيت يھودی ، يک ضد صھيونيست، از سوی ديگر،يھوديان تبعيض قائل می شود

. ست که خود را مردمی می دانند که ادعا می کنند حق خدا دادی جھت تأسيس دولت يھودی در سرزمين مقدس را دارند

  .زار سال در آن جا زندگی کرده انداين حق در سرزمينی است به حساب  مردم فلسطين  که برای دو ھ

 بلکه شامل ، استعمار اروپائيان در فلسطين استۀ ادامۀتأسيس يک دولت يھودی در ميان جھان عرب نه فقط نشان دھند

پاک سازی فلسطينيان و ايجاد سيستمی آپارتايدی توسط دولتی ياغی است که بارھا قوانين بين المللی را نقض کرده 

ۀ  تنھا راه حل منصفانه به پروژ، و اين حقيقت که فلسطين سرزمين مقدس سه مذھب است اين واقعيتبا توجه به . است

يک کشور دمکراتيک سکوالر فلطسينی :  ايجاد يک کشور واحد است،صھيونيستی دولت اسرائيل و حاميان غربی اش

  . اعراب و مسيحيان ھمه حقوق برابر داشته باشند،که يھوديان

  

  نيستیظھور جنبش صھيو

ساسات ضد يھودی ح در اروپا ظھور کرد و يھوديان اروپا را تشويق کرد تا از  ا١٩جنبش صيونيستی در اواخر قرن 

 که  حاکميتش در آن زمان در ،فرار کرده و  به فلسطين  با ھدف ايجاد دولت يھودی به سرزمين مقدس مھاجرت کنند

 درصد ١١ به ١٨۵٠ درصد در سال ۴عيت يھودی فلسطين از  جم، اين مھاجرتۀدر نتيج. دست ترک ھای عثمانی بود

نظر دولت سلطنتی جھت « : بالفور را اعالم نمود کهۀدر ھمين سال دولت بريتانيا بياني.  افزايش يافت١٩١٧در سال 

   و بھترين سعی خود را به منظور تسھيل در دست يابی به، ملی برای يھوديان در فلسطين مساعد ستۀاستقرار يک خان

  ».اين ھدف به کار می بندد
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 فرانسه و دستورات ، کشورھای منطقه زير حاکميت بريتانيا،پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جھانی اول

اما جنگ جھانی دوم سقوط امپراتوری ھای اروپائی و استقالل مستعمرات را در . بودند) سلف سازمان ملل( مللۀجامع

از امپراتوری فرانسه ) ١٩۴۶در سال (و سوريه ) ١٩۴٣در سال ( لبنان ،راين اساسب. سراسر جھان به ارمغان آورد

 که از ، فلسطين بودءتنھا استثنا. از زير حکومت بريتانيا رھائی يافت) ١٩۴۶در سال ( در حالی که اردن ،استقالل يافتند

  . توسط بريتانيا حکومت می شد١٩٢٢سال 

 ۀاما پروژ.  يک کشور مستقل می شد، با تمام حقوق،از جنگ جھانی دوم پس ، بايد مانند ھمسايگان خود،فلسطين

 بريتانيا و ، بالفورۀطبق بياني.  بالفور از استقالل فلسطين خود داری کردۀصھيونيستی مورد حمايت غرب براساس بياني

 ١١در فلسطين از  جمعيت يھودی ،تحت حاکميت بريتانيا.  در ايجاد يک دولت يھودی در فلطسين تالش کردندامريکا

 و يھوديان بسيار زيادی پس از پايان جنگ دوم ، افزايش يافت١٩۴۵ درصد در سال ٣٢ به ١٩٢٢درصد در سال 

 .جھانی وارد فلطسين شدند

  
 طرح تقسيم فلطسين را بدون ھيچ گونه مشورت با مردم فلسطين ، سازمان ملل متحد تازه تأسيس شده، ١٩۴٧در سال 

 درصد آن را به کشور ۴٣ درصد از سرزمين فلسطين را به کشور يھودی اسرائيل و ۵۶کور طرح مذ. اتخاذ نمود

ين بزرگ تر شد و بدين طس سھم اسرائيل از سرزمين فل،نطلسيعلی رغم اکثريت جمعيت عرب ف. فلطسينی تبديل ساخت

کل از شھر مقدس  متش،ينطسفليک درصد باقی مانده . صورت افزايش مھاجرت يھوديان اروپائی پيش بينی شد

  . بايد توسط سازمان ملل متحد قلمروی بين المللی می شد،اورشليم

س اصولی که حق ينيان و کشورھای عرب اطراف براساطس اما فل، طرح تقسيم حمايت نمودندگروه ھای يھودی از

ور سازمان ملل نش چون که تحت م،ين سرنوشت ملی مندرج در منشور سازمان ملل را نقض می کند مخالفت نمودنديتع

 جمعيت يھودی مستقر در ،با اين وجود.  در نيامدءاما اين طرح به اجرا.  ين سرنوشت خود را دارنديفلسطينيان حق تع

  . اعالم نمود١٩۴٨ ، ماه مه١۴کشور اسرائيل را در /طور يک جانبه تأسيس دولته فلسطين ب
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  استعمار نو اروپائی

 ، روستای فلسطينی را نابود ساخت۴٠٠ اسرائيل بيش از ، ١٩۴٩ تا پايان سال ، ايالن پاپه، مورخ اسرائيلیۀطبق  گفت

 که از ،ھزاران شھروند غيرنظامی فلسطينی را قتل عام کرد و با زور بيش از يک ميليون فلسطينی را آواره ساخت

ن وحشت ھولوکاستی  ھما، پاپهۀ طبق گفت،به عبارت ديگر. اردوگاه ھای پناھندگان در کشورھای عرب سر در آوردند

  . با پاک سازی قومی فلسطينان انجام می دھند، حال صھيونيست ھا،را که يھوديان تجربه کرده بودند

جز شرق ه  درصد سرزمين فلسطين را ب٧٧اين روند پاک سازی قومی باعث شد تا اسرائيل گسترش يابد و 

) ھفتصد ھزار (٧٠٠٠٠٠ ،ر طول سه سال آيندهد.  باختری و نواره غزه را دربرگيردۀ کران،بيت المقدس/اورشليم

 ، استعمار اروپائيان استۀمستعمره ساختن فلسطين توسط يھوديان ادام. يھودی از اروپا به اسرائيل مھاجرت نمودند

  .چون حق اعمال قدرت عليه فلسطينيان از کشور بريتانيا به يھوديان اروپائی در شکل دولت جديد اسرائيل منتقل شد

 درصد باقی مانده ٢٣ ارتش اسرائيل ،) اردن و مصر،سوريه( اسرائيل با چند کشور عربی١٩۶٧گ سال پس از جن

يت سازمان ملل متحد با تصويب شورای امن. را اشغال نمود)  کرانه باختری و غزه،بيت المقدس/شرق اورشليم(فلسطين

 از آن زمان امريکا. شد» ر در گيری اخيرخروج نيروھای نظامی اسرائيل از مناطق اشغالی د« خواستار ٢۴٢ ۀنامقطع

 گذاردن قطع نامه ھای ء مانع به اجرا، مورد۴١با استفاده از حق قدرت وتوی خود در شورای امنيت حداقل در 

  . محکوميت اشغال غيرقانونی اسرائيل شده است

مسلحانه جھت دست يابی به  ۀ مبارز،با محور عمليات خود)  ساف- پی ال او(تا زمانی که سازمان آزادی بخش فلسطين

 سال اشغال نظامی سرکوب گر و پايدار اسرائيل و عدم ٢٠ و تا زمانی که پس از  يک کشور فلسطينی تصميم بگيرد

طور فزاينده ه  فلسطين بۀ آن بخش از جامع،نامه ھای سازمان مللوردن قطع درآء بين المللی جھت به اجراۀتمايل جامع

 فلسطينيان مجبور بودند که تحت اشغال نظامی اسرائيل پس از ،ی حماس شکل گرفتای راديکال شد و گروه اسالم

چون که حماس از طريق جنگ متعارف در برابر ارتش بسيار برتر اسرائيل که مورد .  وجود داشته باشند١٩۶٧جنگ 

 ١٩٩٠ايل سال ھای  از بمب گذاری انتحاری به عنوان يک تاکتيک در او، بود نمی توانست مبارزه کندامريکاحمايت 

 به پرتاب موشک ھای بدوی و ، از پايگاه ھای خود در غزه، ٢٠٠١حماس ھم چنين در اوايل سال . استفاده کرد

  .غيردقيق به سوی اسرائيل اقدام نمود 

 ۀ ولی در سال ھای آينده از طريق اجرای محاصر، از غزه خارج ساخت٢٠٠۵اگرچه اسرائيل ارتش خود را در سال 

برخی . ل می کندوشدت کنتره  دارو  و مواد ديگر ب،رسی مردم را به مواد غذائی تمام دست،ن قلمرو کوچکنظامی اي

 اسرائيل ،جمعيت) ١٨٠٠٠٠٠( غزه با يک ميليون و ھشت صد ھزار نفرۀ محاصرۀتحليل گران ادعا می کنند که ادام

  .بزرگ ترين اردوگاه زندان جھان را ايجاد کرده است

 بلکه با کوچ دادن و ، باختری و شرق اورشليم ادامه داده استۀرائيل نه فقط به اشغال خود در کران اس،در ھمين حال

 قوانين بين ،آواره ساختن اجباری جوامع فلسطينی و تشويق يھوديان در رفتن به و سکونت در سرزمين ھای اشغالی

 نيم ًنامه ھای سازمان ملل متحد تقريباقطعتخمين زده می شود که علی رغم حال . المللی را بيش تر نقض نموده است

 زندگی می ، باختری و شرق اورشليم که بايد برچيده شوندۀميليون مھاجر يھودی در شھرک ھای غيرقانونی در کران

  . کنند

 باختری ساخته است تا بدين صورت ۀاسرائيل ھم چنين يک ديوار يزرگ معروف به ديوار جدائی در سرتاسر کران

 عالوه ،در ھمين حال.  فلسطينيان را محدود سازدآمدرقانونی را از جوامع فلسطينی جدا کند و رفت و شھرک ھای غي

 باختری نيز  مناطق صنعتی ساخته است که کارگران فلسطينی ۀ اسرائيل در کران،بر ايجاد شھرک ھای غيرقانونی

   . کار کنند،مجبورند با تحمل دست مزد ھای پائين و شرايط کاری نامناسب
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اختالف فاحش در حقوق مھاجران شھرک نشين يھودی در مقايسه با فلسطينيانی که در سرزمين ھای اشغالی زندگی می 

 ۀ وکيل حقوق بشری و گزارش گر ويژ، ھمان گونه که جان دوگارد،در واقع. پارتايدی استا يک سيستم ۀکنند به منزل

من ھيچ ترديدی ندارم که بگويم جنايات اسرائيل بی نھايت بدتر «،فريقای جنوبی اشاره کرده استاسابق  سازمان ملل از 

  » .فريقای جنوبی اعمال شداپارتايد ااز آن جناياتی است که توسط رژيم 

 درصد از ٩۴ فلسطينی ھا در ،سال قبل از اعالم موجوديت اسرائيل به عنوان يک کشور مستقل  يک، ١٩۴٧در سال 

 درصد با حدود پنج ميليون ساکن اردوگاه ھای پناھندگی ١۵ آن ھا  تنھا در ،وزامر. سرزمين فلسطين زندگی می کردند

تراکم جمعيت در اردوگاه ھای پناھندگان فلسطينی باالتر از . در کرانه ھای باختری و کشورھای اطراف زندگی می کنند

 در اردوگاه ال اميری در  پناھنده در يک کيلومتر مربع١٠٠٠٠ بيش از ،برای مثال.  زمين استۀھرجای ديگر در کر

ھمان گونه که يک سوم از نسل .  که پنج برابر تراکم جمعيت در شھر نيويورک است، باختری زندگی می کنندۀکران

 رسيدن به ،ما در آرزوی برگشت به سرزمين خود به سر می بريم« :ساکنان اردوگاه پناھنده در ال اميری به من گفت

  » . را نمی دانيم،برای کدام نسل برآورده شوداين آرزو چه مدت طول می کشد و 

 واقعيتی است که از نظر بسياری در غرب پنھان مانده ،تعداد نامتناسب کشته شدگان فلسطينی در درگيری ھای طوالنی

 ٨٧٠١ اسرائيلی در مقابل ١١٣٨  ، سازمان حقوق بشر اسرائيل بت سليمۀ طبق گفت، سال گذشته١۵در طول . است

. در اين مدت حتی اختالف در تعداد کودکان کشته شده فلسطينی بيش تر ست.  اسرائيلی ھا کشته شده اندفلسطينی توسط

  .  کودک اسرائيلی ٩٣ کودک فلسطينی در مقابل ١٧٧٢

ً و ديگر کشورھای غربی که اقدامات ارتش اسرائيل صرفا دفاع امريکا ادعاھای مکرر ،با توجه به اين پيشينه تاريخی

ًمطمئنا اين خشونت خلقی است که مجبورست تحت خشونت .  در تضاد با واقعيت بر روی زمين است،از خود است

 ،با اين ھمه.  اقتصادی زندگی کند و بايد به عنوان دفاع از خود درنظر گرفته شودۀاشغال نظامی غيرقانونی و محاصر

 شجاعانه جھت ۀ دوم به عنوان يک مبارزمقاومت فرانسه در برابر اشغال فرانسه توسط نازی ھا در زمان جنگ جھانی

  . می خورد» تروريستی« مقاومت فلسطينيان برچسب ،ولی در تضاد کامل. آزادی ملی ديده می شود

 و ديگر دولت ھای غربی و ھم چنين رسانه ھای جريان اصلی جھت به تصوير امريکاعلی رغم بھترين تالش ھای 

 تعداد کشته شدگان نشان از آن دارد که چه کسی بيش ترين کشتار ،گيری ھاکشيدن اسرائيل به عنوان قربانی در اين در

اين واقعيت که خلقی مجبور ست زير اشغال نظامی .  را می کند و چه کسانی بيش ترين قربانيان را می دھند 

دست ( ينیجرج اوروال ۀ نشان گر مثال دو روئی خيره کنند،غيرقانونی زندگی کند و به عنوان تجاوز گر تلقی شود

  .است)  م-  نبود آزادی و خفقان ، تبليغات دروغ در رسانه ھا،کاری تاريخ

  

  ھم کاری با استعمارگران

يای صھيونيست ھای اروپائی را برآورده می کند که در ؤ ر، فلسطينۀل ھموگسترش خشونت آميز اسرائيل در کنتر

 صھيونيستی ۀ از رھبران فلسطينی در اين پروژ برخی، گذشتهۀ در طول دو دھ،متأسفانه.  آغاز گشت١٩اواخر قرن 

 نشان داد که سازمان آزادی بخش فلسطين در مقابل اجازه دادن ١٩٩٠روند صلح اسلو در سال ھای . ھمدست بوده اند

 ،با اين حال.  دولت اسرائيل را به رسميت بشناسند ، باختری و غزهۀاسرائيل به خودگردانی محدود فلسطينيان در کران

  . پناھندگان فلسطينی به تعويق افتاد» حق بازگشت«اصطالح روند صلح در پرداختن به موضوع بسيار مھم ه اين ب

 که ، حزب سياسی ساف برنده شد، برگزار شد و فتح١٩٩۶اولين انتخابات پارلمانی فلسطين تحت پيمان اسلو در سال 

تشکيالت خود گردان فلسطين شروع به /ينیطسمقامات فل. برعھده گرفتپس از آن رياست دولت جديد فلسطين را 

اسرائيل جمعيت  دولت خودگردان به نمايندگی از ،در مقابل. دريافت کمک ھای قابل توجھی از کشورھای غربی کردند
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ليس به نمايندگی و به ھمان صورتی که مديران ھندی و پ،به عبارت ديگر. ل کردوينی را در مناطق اشغالی کنترطسفل

 دولت خودگردان فلسطين نيز به ،از طرف استعمارگر بريتانيا روزانه بر دولت استعماری ھند حکومت می کردند

استعمارگران اسرائيلی در مناطق اشغالی در ازای کمک ھای غرب خدمت کرده و از حضور نظامی اسرائيل کاسته 

  .است

 در نظر ،)يو اس ای آی دی( بين المللیۀ برای توسعامريکااز آژانس  به ويژه تأمين مالی ،تزريق کمک ھای خارجی

زير سؤال  بدون ،دارد تا با اجازه دادن به بخشی از جمعيت فلسطينی با دريافت محصوالت خاصی جھت آسايش خود

يمان  پ، که ھر دو، باختری و شرق اورشليمۀ گسترش شھرک ھای يھودی نشين در کرانۀ اشغال اسرائيل و ادامبردن

 طوالنی مدت مذاکرات که ۀبا مراجعه به ادام. برسد» صلح اقتصادی«اسلو و قوانين بين المللی را نقض می کنند به 

ژی اسرائيل و يفکر می کنم که سترات«:ً اخيرا اعالم کردجوگارد ، گزارش گر سابق سازمان ملل،بارھا متوقف شده است

 در حالی که اسرائيل ،ند تا مذاکرات برای ھميشه ادامه داشته باشد آن ست که به سادگی اجازه بدھامريکاھم چنين 

  ».سرزمين ھای بيش تری را ضميمه می کند و قلمرو فلسطينی ھا را در دست خود می گيرد

 به کمک ھای خارجی و سازمان ھای غير ً تقريب، باختریۀ به اين دليل که مدل رشد اقتصادی کران،در ھمين حال

 سودھای حاصل از مدل اقتصادی تا حد زيادی به رام ،عالوه براين.  پايدار نمی باشد،وابسته است) ان جی او ھا(دولتی

ھمان . شناخته می شود» حباب رام هللا« باختری به عنوان ۀ که در کران، مقر دولت خودگردان فلسطين محدود ست،هللا

در حالی ... «:ايزنی در خاورميانه شرح می دھد جھت ر، پروفسور حقوق و خبرنگار سابق،حنان  چيھاتاگونه که دکتر 

 ساير فلسطينيان در بقيه مناطق در معرض تحقير ، بدون ھيچ مشکلی رفت و آمد می کنندًکه بسياری در رام هللا تقريبا

 ھا  بازداشتء، ايست ھای بارزسی و راه بندان ھای نظامی اسرائيلی قرار دارند؛ آن ھا ھم چنين بايد بدون استثناۀروزان

در حالی که ساکنان رام هللا . و بازجوئی ھای غيرغادالنه  را تحمل کنند که منجر به شکنجه و گاھی مرگ آنان می شود

 غذای گرمی ،با امنيت منطقی در روز با اين فکر به سر کار  می روند که می توانند در غروب به خانه برگردند

 فلسطينی ھا خانه ھای خود را ترک می ۀ اما وقتی که بقي،ت کنند خود خوب استراحۀبخورند و در کنار اعضای خانواد

 نمی دانند زمانی که برگردند خانه ھايشان ھنوز وجود دارد يا توسط بولدوز ھای کاترپيالر اسرائيلی جھت ساختن ،کنند

  »  .شھرک ھای جديد ويران گشته است

استعمارگران فلسطينی ھم کاری کنند می توانند پاداش  اگر دولت خودگردان فلسطينی و حاميان او با ،به عبارت ديگر

اما آن ھائی که با مقاومت فعال در برابر . ھای اقتصادی بگيرند و از خشونت بسيار زياد ارتش اسرائيل در امان باشند

شم  در چ،جای تعجب نيست که.  بايد نيروی خشونت تمام عيار اسرائيل را تحمل کنند،استعمارگران اصرار می ورزند

 خود را به استعمارگران فروخته امريکا مقامات دولت خودگردان فلسطين در تبانی با اسرائيل و ،بسياری فلسطينی ھا

  . برسند» صلح اقتصادی«بخش به آزادياند تا به حساب جنبش 

 ، ٢٠٠۶ زمانی آشکار گرديد که درانتخابات عمومی سال ،نارضائی رو به رشد با عمل کرد دولت خودگردان فلسطين

 باختری به حماس تحويل ۀفتح پس از انتخابات حاضر نشد تا قدرت را در کران. فتح به آسانی از حماس شکست خورد

در حالی که فتح با حمايت اسرائيل و کشورھای غربی در طول نه سال گذشته به عنوان  يک دولت غير منتخب . دھد

  . حماس در غزه قدرت را در دست دارد،حکومت می کند

 بيش ۀ برگزاری انتخابات داشته و به عنوان يک فشارسنج ديده شده که منعکس کنندۀنشگاه تنھا جائی بوده که اجازدا

 ،جوئی  دانش گاه برزيت در رام هللاه گذشته در انتخابات شورای دانشم. ترين ديدگاه ھای سياسی جمعيت فلسطين است

جوی  دانش،ندين سليمان. ت کرسی ھا شد اکثريۀ برند،جوئی فتحوابسته به حماس با شکست حزب دانشبلوک اسالمی وفا 

دولت [من نفرت خود را از فساد مقامات فلسطينی «: شرح داد که چرا به حماس رأی داد،سال چھارم مديريت عمومی
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کشتار در حالی که  فتح در ھم آھنگی امنيتی با اسرائيل در دستگيری و .  ابراز کردم،] جناح فتح–خودگردان فلسطين 

.  فلسطينيان در مقابل چيزی دريافت نمی کنند،فلسطينيانی که در ليست سياه اسرائيل قرار دارند ھم کاری می کند

  ». تنھا عالقه به حفظ ثروت و امتيازات خود دارند،] جناح فتح–دولت خودگردان فلسطين [مقامات فلسطينی 

شگاه  به سرعت به نتايج انتخابات دانامريکاايت مالی نيروھای امنيتی مقامات دولت خودگردان فلسطينی مورد حم

جو  دانش٢۵ ،در مجموع. ا پاسخ گفتند سپس بازجوئی و شنکجه آن ھ،جوی حزب برندهبرزيت با دستگيری چھار دانش

گاه ملی ان ناجا به  ريزی شده در دانشگاه ھبرون و دانش باختری دستگير شدند و انتخابات برنامهۀدر سراسر کران

جويان توسط نيروھای فلسطينی بدون ھيچ ً عميقا نگران کننده است که دانشاين«،طبق ديده بان حقوق بشر. ق افتادتعوي

  ».دليل روشنی به غير از حمايت از حماس يا ابراز عقايد خود دستگير شده اند

ت آوردن عضويت در دسه  اسرائيل را جھت ب، بين المللی دولت خودگردان فلسطينۀ در جبھ، در حالی که،بنابراين

طور مرتب فلسطينيانی ه  باختری بۀ اما در عمل در کران، استنبرد فراخواندهبه ) آی سی سی(دادگاه جنائی بين المللی

 ، دستگير،زير سؤال می برند اشغال اسرائيل را جھت رسيدن به آزادی ،را که به نوعی حامی حماس ھستند يا به شدت

 عدم اجرای انتخابات ۀبسياری از فلسطينی ھا مقامات دولت خودگردان را در نتيج. د زندانی و شکنجه می کن،بازجوئی

 ديگر يک دولت قانونی نمی ، کمک ھای خارجی و تبانی با اشغال غيرمشروع اسرائيلۀ فساد ناشی از ادار،جديد

  . شناسند

 اسرائيل و فقدان فساد ديده می شود  حماس توسط بسياری از فلسطينيان به عنوان يک مقاومت  فعال در برابر،در مقابل

 نظامی اسرائيل در مقياس بزرگ عليه ۀاين مقاومت نيز منجر به راه اندازی سه حمل. که ريشه در حمايت مردمی دارد

 ھفت ھفته ۀ حمل، سازمان مللۀطبق گفت. شده است) ٢٠١۴ و ٢٠١٢ ، ٢٠٠٨سال ھای (غزه در طول ھفت سال گذشته 

 که ، شھروند گشت١۴٨٣ فلسطينی از جمله ٢٠٢۵ه غزه در سال گذشته منجر به کشته شدن ی نظامی اسرائيل عليئ

 بيش از نيم ،به عالوه.  نفر آن سرباز بودند۶۶ که ، اسرائيلی کشته شدند٧١ ،در ھمين حال.  نفر آن کودک بودند۵٢١

   . خود توسط حمالت اسرائيل آواره شدندۀميليون فلسطينی با زور از خانه و کاشان

  

  راه حل يک دولت

 ۀايد. تشکيالت خودگردان فلسطينی راه حل دو دولت پيش نھاد شده را به عنوان بخشی از روند پيمان اسلو پذيرفته است

و باقی مانده اسرائيل را تشکيل می )  درصد از فلسطين٢٣فقط (  باختری و غزه دولت فلسطينۀاساسی آن ست که کران

. شکيالت خودگردان جھت تشکيل دو کشور در تضاد با خواست اکثريت فلسطينيان استاما راه حل مورد حمايت ت. دھد

 درصد از فلسطينيان راه حل يک کشور را قبول دارند در حالی که ۶٠ ،در يک نظرسنجی انجام گرفته در سال گذشته

  .درصد از گزينه دو دولت حمايت می کنند٢٧فقط 

 و با حمايت تشکيالت خودگردان فلسطين تبليغ ،و ديگر کشورھای غربی امريکاطور دائم توسط ه راه حل دو کشور ب

 پروفسور ،طارق دانا ۀطبق گفت.   باختری و شرق اورشليم جور در نمی آيدۀ با واقعيت در کرانً که کامال،می شود

  ».عملی نيستاين راه حل با توجه به واقعيت روی زمين . راه حل دو دولت ممکن نيست«،گاه برزيت در رام هللادانش

 به آن اشاره می کند به دليل گسترش دائم غيرمشروع شھرک ھای يھودی است که در حال حاضر دانااين واقعيت که 

 ، باختری را پوشش می دھدۀ درصد از کران۴٠شھرک ھا در حال حاضر بيش از .  نيم ميليون يھودی ستًمنزل تقريبا

 شھردار ،دانيال وئيسھمان گونه که . به منبع اصلی آب منطقه داردرسی ر بھترين زمين ھای کشاورزی و دستو تسلط ب

من فکر می کنم که شھرک ھا از ايجاد يک « ، چند سال پيش گفت، باختریۀسابق صھيونيست شھرک يھودی در کران

حل  ھر راه ،بنابراين» .اين ھدف است و اين يک واقعيت است. دولت فلسطينی در سرزمين اسرائيل جلوگيری می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

دو دولتی که يک دولت فلسطينی قابل دوام ايجاد کند نيازمند برچيدن اين شھرک ھا و حذف مھاجران از آن جاھائی 

  . است که صھيونيست ھا به آن  به عنوان  سرزمين مقدس خود نگاه می کنند

 سر جای خود  موضع شھرک نشينان را بيش تر مستحکم کرده و، سياست ھای اسرائيل،عالوه بر برچيدن شھرک ھا

 که فلسطينيان را ، در صدد الحاق شھرک ھا به دولت اسرائيل ست،دولت اسرائيل با ساختن ديوار جدائی. نشانده است

. رسی به منابع آب ضروری است باھم  تنھا می گذارد که فاقد دست کوچک زمين خشک و سنگی بی ارتباط ۀبا سه تک

  .يل نمی دھدچنين نتيجه ای يک دولت بادوام فلسطينی تشک

 بسياری از فلسطينی ھا از ايجاد يک دولت واحد فلسطينی  حمايت می کنند که در آن اعراب و يھوديان از حقوق برابر 

بخش فلسطين پس از فتح  دومين عضو سازمان آزادي،) ال پیپی اف( خلق برای آزادی فلسطين ۀجبھ. برخوردار باشند

 مخالف مقامات ، مسلحانهۀ اروپا به دليل طرفداری از مبارزۀا و اتحادي کاناد٫امريکاو گروھی تروريستی در چشم 

بخش جنبش آزادي« ، برای آزادی فلسطين خلقۀ جبھۀطبق گفت. دولت خودگردان فلسطين و راه حل دو دولت است

جنبش ھدف ...  گيری نمی کند و عليه يھوديان ھدف فلسطين يک جنبش راديکال با نيت تھاجمی عليه يھوديان نيست

 اعراب و يھوديان به عنوان ،بخش فلسطين ايجاد يک دولت ملی دمکراتيک در فلسطين است که در آن ھر دوآزادي

 زندگی ،شھروندانی با حقوق  و وظايف برابر زندگی کنند که بخشی جداناذير از حضور دمکراتيک ملی اعراب مترقی

 ».مسالمت آميزی با نيروھای مترقی در جھان داشته باشد

  
 البته يک دولت اسالمی که در آن از ، فلسطين می بيندألۀحماس نيز راه حل يک دولت را به عنوان تنھا پاسخ به مس

) اسرائيل(اما ايجاد دولت اسالمی فلسطين به سادگی جايگزين يک دولت مذھبی ديگر. حقوق يھوديان محافظت شده باشد

است و اين واقعيت که بخش )  يھوديت و مسيحيت،اسالم( مذھب با توجه به اين که فلسطين سرزمين مقدس سه. می شود

 راه حل اين اين درگيری به ظاھر حل نشدنی می تواند ،قابل توجھی از جمعيت فلسطين حامی يک دولت سکوالر ست
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 مسيحی و ،تشکيل کشور سکوالر ملی دمکراتيک جايگزين دولت صھيونيستی باشد که در آن شھروندان  يھودی

  . وليت برابر  باشندؤارای حقوق و مسمسلمان  د

  

  نتيجه گيری

ايجاد يک دولت صھيونيستی در ميان جھان عرب برای مھاجران يھودی اروپا تنھا به دليل حمايت قدرت ھای 

موجوديت اسرائيل و گسترش مداوم شھرک ھای يھودی .  بريتانيا و کانادا ممکن می شود،امريکاامپرياليستی از جمله 

 به حساب مردم فلسطين است که ٢١ ادامه استعمار اروپا در قرن ۀ باختری و شرق اورشليم به منزلۀننشين در کرا

  .برای دو ھزار سال در آن جا زندگی کرده اند

 دولت يھودی اسرائيل بايد ھم غيرمشروع وھم درعين حال به عنوان يکی ديگر ازنتايج فاجعه ،با توجه به اين واقعيت

 ايجاد کشور مستقل ،در نھايت تنھا راه حل عادالنه به اين درگيری تجاوزکارانه. مشاھده گرددبار امپرياليسم غرب 

به .  بازگشت داشته باشندۀ پناھندگان اجازۀفلسطينی ست که می بايد پس از جنگ دوم جھانی به وجود می آمد که ھم

. ن و مسلمانان حقوق برابر داشته باشند مسيحيا، يھوديانۀ يک دولت سکوالر ملی فلسطينی که در آن ھم،عبارت ديگر

  . عملی معقول است، راه حلی ضد يھودی نيست،راه حل ايجاد  يک دولت

  

  :درباره نويسنده

انتشارات (نسل کشی ساختاری :  سرمايه داری، کتاب ھای بی شماری از جملهۀ روزنامه نگار مستقل و نويسندگری ليچ

انتشارات آتش سال (يک روزنامه نگار از جنگ مواد مخدر در کلمبيا خاطرات :  فراسوی بوگوتا،)٢٠١٢ سال ،زد

 ۀاو ھم چنين استاد دانشکد). ٢٠٠٩ سال ،انتشارات زد(ت نوين جھانی ال نفت و اختال،امريکا:  و مداخالت خام،)٢٠٠٩

  .علوم سياسی در دانشگاه  کيپ بريتون در کانادا ست

  :برگردانده شده از
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