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   جمعی از فعالين چپ اسرائيل:نويسنده
 ررضا پايا ، برگرفته از سايت انديشه و پيكا: ترجمه

  ٢٠١٠ مه ٠٣؛ ١٣٨٩ ارديبھشت ١٣دوشنبه ، 
  
  

  فعالين چپ اسرائيلفراخوان 
  از يک صلح عادالنه در خاور نزديک برای حمايت المانبه حزب چپ 

  
 -  خواستار شدند که اين حزب برای برقراری صلح و پايان منازعه اسرائيل٢٠١٠ مارس ٢۵تاريخ پنجشنبه  در 

 دانشگاه، فعاالن سرشناس، افرادی انداستااز جمله امضاء کنندگان اين نامه . سياست ھمراھی در پيش گيرد فلسطين 
يادآوری می کنيم که مواضع جريان ھای چپ چه . نام ميباشنده سر بازی سرباز زده اند و ھنرمندان ب که از خدمت 

ی ھم عليه سياست ئيل است، ھرچند صداھای اعتراض رسا بيشتر جانبدار اسرائالمانرسمی در  رسمی و چه غير 
 تن از فعاالن چپ اسرائيلی در يک نامۀ سرگشاده خطاب ١٠٠ بيش از  .کشور به گوش می رسد ھای استعماری اين 

 اين نامه را ۀ کوتاه شد٢٠١٠ مارس ٢٧/٢٨-٧٣، روزنامه يونگه ولت شماره  (Di Linke)   المانبه حزب چپ 
       :را مالحظه می کنيد  آن ۀچاپ کرده که در زير ترجم

http://www.jungewelt.de/2010/03-27/053.php?sstr         

  

 :زرفقای عزي

ھا و سازمانھای چپ در اسرائيل و فلسطين فعالند، برای  اين نامه را ما به عنوان شھروندان اسرائيلی که در گروھ 

ھمۀ اين فعاالن در زمينه ھای حقوق بشر، محيط زيست، صلح، حمايت از پناھندگان ، عدالت . ميفرستيم شما 

       .حقوق کار، حقوق زنان و غيره مبارزه می کنند اجتماعی، 

اشغال  ک تحول اجتماعی اساسی صورت گيرد که در آن جامعه خودمان ي  و  ما خواھان آن ھستيم که در سرزمين

پايان برسد و جامعه ای شکل بگيرد که ھمۀ ساکنان آن اعم از زن و مرد، اسرائيلی و ه سر زمينھای فلسطينی ھا ب

      .فلسطينی از حقوق برابر برخوردار باشند 

به   فلسطين منتشر گرديده، مارا –سرائيل اخباری که از فعاليتھای حزب شما در رابطه با اوضاع منطقه و موقعيت ا

 ٢٠٠٩از آن جمله است شرکت اعضای رھبری حزب شما در يک تظاھرات در ژانويه . ارسال اين نامه وادار نمود

در برلين، که در آن تقاضای ادامۀ بمباران باريکۀ غزه شده بود و يا اينکه برقراری و پذيرش يک گروه کاری در  

که از ھرگونه اقدام نظامی دولت اسرائيل عليه )  BAK shalom با نام باک شالوم ( شما سازمان جوانان حزب 
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و سرانجام سکوت . حمايت می کند و شعارھای ناسيوناليستھای اسرائيلی راسر می دھد) بدون قيد و شرط(فلسطينيھا  

ھمۀ اينھا ما را وادار می . ن اکثريت اعضای رھبری شما در رابطه با سياست اشغال اسرائيل و حمايت ضمنی از آ 

ما براين نظر نيستيم که برای .  چنين دخالتی بر ما آشکار استشکالتم  .کند که ديگر ساکت نباشيم و دخالت کنيم 

      . خودتان فعاليت کنيد و موضع بگيريد شما ديکته کنيم که چگونه در مملکت 

 ، بداليل قابل فھم و بسيار مھم ، تم و معنای بسيار المانل در مربوط به اسرائي) ديسکورس(ما ميدانيم که گفتار 

يھود ( معاصرمسأله مبارزه عليه آنتی سمی تيزم المانھشياری تاريخی در مقابل ھولوکاست و نيز در . حساسی دارد 

 ھمين خاطر، برای ما بسيار مشکله و درست ب. ، از وظايف بسيار مھم ھر جنبش آزاديخواھی می باشد)ستيزی 

 » المانتاريخ «عنوان درس گيری از ه  بالمانيد سياست اشغالگرانۀ اسرائيل در ئأت  درک کنيم چگونه است که 

  .مورد حمايت قرار ميگيرد توجيه می گردد و 

       :ول استؤ مسالمانجمھوری فدرال 

تحاديه اروپا و نيز عنوان قدرت اصلی در اه  بالمانخاطر اينست که از اھميت ه اگر ما به شما متوسل می شويم ب

 با اسرائيل و فعاليتھای نظامی آن در منطقه و المانرابطۀ فشرده ديپلماتيک .  در خاور نزديک آگاه ھستيمالمان نفوذ 

 را در نقش بازيگری ببينيم که در المانفعال از سياست اشغالگری اسرائيل اين واقعيت را ثابت می کند که  حمايت 

خاطر اين داليل است که ه ب. ول و پاسخگوستؤو اقدامات آن عليه حقوق خلقھا مسرائيل جنگی اس  جنايت رابطه با 

عنوان اعضای حزبی که ه  و بالمانعنوان فعالين خواھان تغيير اجتماعی در ه محق ميدانيم که از شما، ب ما خود را 

ه طه با سرزمين ما بحکومت ھای محلی نمايندگی می شود، پاسخگويی اعمال دولت خود را در راب در پارلمان و 

        .عھده بگيريد

ضد  حاکميت . له داخلی اسرائيل نيستأمس  سياست اشغال دائمی و سلب حقوق از مردم فلسطين، به ھيچ عنوان تنھا

 ميليون زن و مرد فلسطينی، که از ھرگونه حق انتخاب محروم ھستند ، ٣دموکراتيک دولت اسرائيل بر بيش از 

ه در مناطق اشغالی صورت گرفته، مسائلی ھستند که بيش از ھمه بايد مورد توجه کسانی ھمچنين جنايات جنگی ک 

خاطر سياست ه ی ھستند که بايد بئبيش از ھمه شھروندان اروپا. کنندقرار گيرد که برای حقوق بشر مبارزه می  

پاسخگوی منازعه خاور و استعمارگرايانۀ دولت ھايشان در خاورميانه که در حال حاضر ھم ادامه دارد،  تھاجمی 

      . باشند نزديک 

حمايت . نظر می رسد که مقصر دانستن اسرائيل و محکوميت آن با اکراه شديدی مواجه می شوده با ھمۀ اينھا، ب

 از اسرائيل، برای مثال در شکل ارسال اسلحه و المانخصوص  ه اروپا و بۀھای اقتصادی، نظامی و سياسی اتحادي 

در قراردادھای تجاری با اسرائيل، نه تنھا حمايت از   الن و يا برخورداری از امتيازات ويژهسرمايه گذاری ھای ک 

       .دايمی نيست، بلکه عمال سياست اشغال و سرکوب ھمه جانبه خلق فلسطين را تداوم می بخشد  يک پروسه صلح 

بر اسرائيل از جانب   شارعلت ضعف فلسطينی ھا و تحت ستم بودن آنھا، ضرورت اعمال فه ھمين خاطر، و به ب

ثر ھرگز موضع خود را تغيير وچرا که طرف قوی تر بدون فشار م. چشم ميخورده جامعه بين المللی ھر چه بيشتر ب 

ً دولت اسرائيل بارھا نشان داده است که بدون فشار کارآمد از سوی جامعه بين المللی و دولتھا اصوال  .نمی دھد 

       .يان اشغال سرزمينھای فلسطينی نيستبه بستن قرارداد صلح و پا حاضر 

ما   است و اين اميد را در المانآنچه ما را به ارسال اين نامه تشويق می کند موفقيت اخير شما در انتخابات پارلمان 

بر می انگيزد که تقويت موضع شما باعث شود که مسائل عدالت اجتماعی، حقوق شھروندی ، حقوق زنان و جنبش 

ما مطمئنيم که سياست چپ و .  بدل گرددالمان فدرال به موضوع روز در صحنه سياست المانتی در ضد نژادپرس 
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حمايت گرانه درصحنۀ بين المللی نيز بايد طرح و برنامه خود را داشته باشد و ما انتظار داريم که حزب شما در اين  

عنوان ه ب. د پرستی و نيروھای فمينيست بپردازدزمينه ھم فعاالنه به ديالوگ بين المللی با چپ ھا، نيروھای ضد نژا 

 – اسرائيل ۀله منازعأرا در رابطه سياست حزب شما در مسبخشی از چنين ديالوگی ما در اينجا نقطه نظرات خود  

     .فلسطين ترسيم می کنيم  

و  گی نبايد تشويق کرد و سياست نژاد پرستانه و جنايات جن  ما بر اين عقيده ھستيم که دولت اسرائيل را برای اشغال

بلکه تنھا اعمال سياستی که برای اسرائيل روشن کند که اقدام عليه حقوق بين المللی . اين ترتيب آنرا تقويت نموده ب

  . بار آورده پذيرفتنی نيست، می تواند يک صلح عادالنه برای تمام مردان و زنان ساکن اين سرزمين ب 

  :صی که حزب شما می تواند پيشنھاد کند، از اين قرار استاز نظر ما ، مطالبات مشخ  :چند توصيه 

طور سيستماتيک حقوق ه  نه تنھا از دولتی که بالمان، زيرا ( . . .) توقف ھرگونه صادرات اسلحه به اسرائيل -١

حتی (. بين المللی را زير پا می گذارد حمايت می کند، بلکه اين کشور را با اھداء ميلياردھا يورو تشويق می نمايد 

  !) تقاضا کرد که دو کشتی جنگی به ارزش ميليونھا يورو به آن ھديه کندالمان دولت اسرائيل از ًاخيرا 

ھنگامی که اروپا گسترش (......)    اروپا و اسرائيلۀاتحادي   جلوگيری از افزايش قراردادھای تجارتی بين-٢ 

 گيرد، دولت اسرائيل چنين و اعتماد متقابل در نظر میعنوان بھبود روابط ه مناسبات اقتصادی خود را با اسرائيل ب 

پيشنھاد ما . عنوان نقطه ضعف اروپا و تشويق خود به ادامه تعرض به حقوق بشر ارزيابی می کنده ی را بئقدمھا 

از ( در مناطق اشغالی ً يا بخشاًفشار گذاشتن اسرائيل، ممنوعيت صادرات کاالھای اسرائيلی را که تماما برای زير 

  . توليد می شوند، ضروری تلقی می کند) المقدس شرقی  بيت جمله

اجرای   فلسطين مرتکب شده اند و–ی دادگاھی عليه کسانيکه جنايات جنگی در منازعه اسرائيل ئ درخواست برپا-٣

عليه   کميسيون حقوق بشر ملل متحد برای بررسی عمليات نظامی اسرائيل ۀنمايند[پيشنھادھای گزارش گلداستون 

  ].٢٠٠٩زه در ژاويه غ

 فلسطين و بيش از ھمه از مقاومت غير خشونت آميز و - حمايت از سازمانھا و فعالين جامعه مدنی در اسرائيل -۴

     .و اسکان غير قانونی يھوديان در مناطق اشغالی] جدا سازی[عليه کشيدن ديوار دموکراتيک  

 المانی کشور ئاھميت پاسخگو  ب شما موفق شود با درنظرگرفتناين پيشنھادات ما اميدواريم که حزه با بذل توجه ب

از نظر ما، اين بحث می . گسترده ای را سازمان دھد    در بارۀ آنچه در خاور نزديک می گذرد، بحثالمانمردم  و 

نطقه، از جنبه ھای تاريخی و ھم در رابطه با موقعيت فعلی و با نظرداشت منافع ھمۀ ساکنان زن و مرد م بايد ھم 

       . برای صلح، برابری اجتماعی و حقوق بشر پيشنھاد کند و به بحث بگذارد سياستی را 

ی که ئ ھمراھان از زن و مرد، در بحث ھاھمراه رفقای فلسطينی مان ھم چنين سايره ما خوشحال خواھيم شد که ب

 اميدواريم که اين نامۀ سرگشاده حزب شما در رابطه با مسائل منطقه صورت می گيرد، فعاالنه شرکت نموده و در 

     . فلسطين منجر گردد– و چپ ھا در اسرائيل المانديالوگ پر ثمر و با حقوق برابر بين چپ ھا در  به يک 

 فلسطينی از جمله موشه سوکرمان نويسنده مشھور اسراييلی \بيش از صد تن از شخصيتھا و فعالين چپ اسراييلی  ( 

  ■ .) ًه عينا در زير می آوريم کرده اند کءرا امضا نامه 

  

  :يادداشت
 به "د .پ .ال. ام"يعنی " حزب مارکسيست لنينيست المان"نيروھای چپ المان،  نبه يادآوريست که در بيالزم 
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عالوۀ آنکه سياست ھای اشغالگرانۀ دولت اسرائيل را عليه خلق فلسطين محکوم می نمايد، کشور ھای غربی من 
، باجديت خاطر حمايت آن دولت از سياست ھای اشغالگرانۀ اسرائيل محکوم نمودهجمله، دولت المان را نيز به 

 حقوق حقۀ مردم فلسطين دفاع حزب با تمام قدرت ازين  ا.زمين ھای فلسطينی می باشندشغال سر اخواستار ختم
  نموده در حد توان در داخل المان جھت تحقق چنان سياستی تالش به عمل می آورند

 AA-AAپورتال اداره                                                                                         

    

  

 


