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 Plitical سياسی

  
  *گيدون لوی 

٢٤/١١/١٠  

  

  لئينامۀ سرکشاده به وزير امور خارجی اسرا
  

                  شيمون، تو ھمکار و ھمدست اين حکومت جنايتکار شده ای                       

  

 ، موقعی ١٩٨٩در سال .  گذرد که چھارسال نيز ھمکارت بودم ما با ھم میئی   شيمون، بيست و چھار سال از آشنا

:         ای با اين عنوان سرگشادهۀ  دولت  شامير بودی و نخستين جنبش انتفاضه به وقوع پيوست، نامئیکه  تو وزير دارا

ل با جنبش ئيدر آن نامه  نوشتم تو در مقابل  رفتار ارتش اسرا. برايت نوشتم » خطاب به يک رئيس سابق « 

بخش فلسطين،  سازمان آزاديل از به رسميت شناختنئيھا و امتناع اسراھای فلسطينی اشغال سرزمينۀانتقاضه و ادام

که کنی نظرت را ت نمیأکردم که تو جردر آن موقع  تصور می. ایھا سکوت کرده فلسطينیۀبه عنوان نمايند

شکن شھرت گرفت، زيرا به سربازان دستور يکی از آنھا استخوان (.مخالف با نظرات شامير و رابين بود ابراز کنی

تو شھامت اعتراض .)  بشکنند ،کردندھای کودکان  فلسطينی را که سنگ به سوی سربازان پرتاب میداده بود دست

  . نداشتی 

در آن نامه .  ديگری نوشتم ۀ سرگشادۀارداد اسلو و قتل رابين،  نام ،  پس از قر٢٠٠٠   يازده سال بعد، در سال 

اما . کنند ر کرده است و تو را آلترناتيوی در برابر شارون تلقی میييلی ھا نسبت به تو تغئينوشتم که نظر بيشتر اسرا

  . سرانجام در انتخابات شکست خوردی 

تو ديگر تجسم صلح و اميد و : توانم به تو بگويم  نکته را میام، فقط اين ديگر قلم به دست گرفتهر   امروز که با

شوی، آخرين حکومتی که تو  در مقام  وزير امور خارجی، مھمترين عضوش محسوب می. آرزوی ما نيستی 

ھای پی در پی اضطراری ما نيست، بلکه حکومتی است جنايتکار و حکومت اضطراری در طول تاريخ حکومت

شود  تو را، به خاطر اين که ديگر نمی.  واقعا کيفيت جديدی به خود گرفته است کومت جنايتکاھمکاری تو با اين ح

ای و از اعالم خطر و ھا سکوت اختيار کردهشی ايقا کرده ای،  اما  اکنون در برابر اين جنايتقدر قرارداد  اسلو ن

  . خشودگی دانستتر از ھمه  از دست به کار شدن صرفنظر کرده ای،  قابل گذشت و بمھم
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شيمون، تو ھمکار و ھمدست     . سکوت تو و دست روی دست نھادن تو ديگر به ھيج روی موجه نيست!    نه

ھا  تا کنون بر تو نيز آشکار شده و گھگاه چند کلمه خشک و مصلحتی اين واقعيت که اين جنايت. ھا شده ای جنايت

 اختيارات تام به حکومت امريکاقعيت که تو نخست وزير نيستی و ای، اين  وا گفته ھادر محکوم کردن اين جنايت

ل داده است،  و باالخره اين واقعيت که تو مدعی ھستی اکثريت اھالی کشور در پی درخواست يک روزنامه ئياسرا

  يک چيز  بيش نيستند و فقطئیھااند،  بھانهای تو از مقام وزارت به راه افتادهفنگار روزنامه ھارس  داير بر استع

ش به خون آغشته است و سخت در کار کشتار،  که دستکنی تو باز ھم  برای حکومتی کار می: را گواھی  می دھد

ھمانطور که وزير امور خارجه طالبان  بخشی . ھا ھستی کاریتو شريک تمام اين تبه. زندانی کردن و تحقير است 

  . ستی از رژيم طالبان بود، تو نيز بخشی از رژيم شارون ھ

دازؤمس. وليت نخست وزيراستۀ مسؤوليت تو به اندازمسؤ ه ان يس مسؤ ۀوليت تو  ب اع و رئ ر دف ه وزي وليتی است ک

   .کنی، اما ھمواره در محاقل خصوصیتو در محافل خصوصی و دربسته از آنھا انتقاد می. ل دارندئيستاد ارتش اسرا

سطينی تو اعالم کردی  خبر قتل يکی از فعالين الفتح به ن  ام  زائد کريم  را که پس از سه ھفته آتش بست و آرامش فل

ع مسؤھا به دست ارتش انجام کرفت، از راديو شنيده ای و به نطرت ھمين اعالم رای رف افی است و  ب و ک وليت از ت

  .موضع گيری انتقادی تو نسبت به اين قتل ضرورتی ندارد

رد، ئيھنگامی که ارتش اسرا رم  را اشغال ک ل اک ات  میل ت ون مالق ا کلينت و  ب ورد . کردی ت ن م و در اي ی از ت وقت

د کلمؤس ا چن بھم غرغر کردی و بس ۀال شد و موضع تو را پرسيدند، تو ب ه.  م ی خان سطينیو وقت ا را در ھای فل ھ

  . رفاح  ويران کردند  زبانت الل شد

-ی اينوليت ھمه ولی مسؤازگار نبوده است، ھا به مذاق تو س راديوی فلسطينیۀ   شايد  منھدم کردن ايستکاه فرستند

  . ھا که جز جنايت جنگی  نام  ديگری  برآنھا  نتوان نھاد  بر دوش توست

   شيمون، يک بار ھم که شده، از ھمسر خواھرت، پروفسور رافی والدن  که رئيس مرکز درمانی شباس است و 

او به تو : ال کن ؤزند سبه مناطق اشغالی سر می»  ھای طرفدار حقوق بشرپزشک« گھگاه داوطلبانه ھمراه با 

ل مانع ئياو از زنانی که درد زايمان داشتند و ارتش اسرا.  شده ای  ئیھاگزارش خواھد داد  که تو شريک چه جنايت

اوت و شقاوت ھمان ارتشی است قس.  گزارش خواھد دادرسانيدن آنھا به بيمارستان می شد و نوزادشان جان سپردند 

او به تو گزارش خواھد داد که ارتش  .  ھم نيستندئیکردی و اين موارد، موارد استثنا زمانی به آن افتخار میکه تو

ـ  حتی نمی گذارند اين بيماران راھی اردن شوند . مانع رفتن  بيماران مبتال به سرطان  برای درمان به اردن شدند

  . » ! به داليل امنيتی «

او به تو . ل ويران شدندئيای بيت لحم به تو گزارش خواھد داد که به وسيله ارتش اسراھ   او از وضعيت بيمارستان

ھا را بر آنان ھا  شب را به روز آورند،  زيرا راهگزارش خواھد داد  که پرستاران و پزشکان ناگزيرند  در درمانگاه

جانشان  به اين دستگاه وابسته است ولی او از بيماران کليوی که سه بار درھفته به دياليز نيازمندند و . بسته اند

او به تو از مردمی گزارش خواھد داد که  . ھا معطل می مانند  به تو گزارش خواھد دادبندانھا  در راهناگزير ساعت

ھای مرزی که تانک ھای مخوف و خاکريزھای غيرقابل ميرند، چون جرات نمی کنند به گذرکاهشان میدر مسکن

  .....  را فرا گرفته نزديک شوند  وعبور گرداگرشان 

اوت و شقاوتی به اسارت گرفته ايد که در طول تاريخ اشغال س   يک سال تمام است  که شما خلقی را با چنان ق

حکومت شما، حقوق سه ميليون فلسطينی را زير پا نھاده است و زندگی عادی . ھا سابقه نداردھای فلسطينیسرزمين

رفتن به بازار، رفتن به محل کار، رفتن به دبستان و آموزشگاه، عيادت از عموی بيمار و  . آنان را مختل کرده است
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ھای بازرسی تعبيه   در ھمه جا  ناگھان  پست. شب و روز رفت و آمد امکان ندارد. ھا غير ممکن شده استھمه اين

  . می شود و خطر مرگ و نيستی کمين کرده است

 به سوی ما دراز کرده است و تو بھتر می دانی که صدافت اين خلق کمتر از ئی    خلق فلسطين  دست صلح جو

 که ١٩۴٨از جنگ فلسطين درسال : ھا را بر خود ھموار کرده استاين ملت، تمام مذلت و خواری. حلق ما نيست

 از  دايمیۀ  و محاصر١٩۶٧ سال ۀھای اعراب در جنگ شش روزنامند ، تا اشغال سرزمينمی» نکبت « آن را 

  .٢٠٠٢سال 

لختی آرامش، : کنندخواھند درخواست نمیھا برای خودشان میلیئيھا چيزی بيش از آنچه که خود اسرا    فلسطينی

اما ، به جای اين ھا ، سراسر يک ملت سحرگاه با  نااميدی ، بيکاری و . کمی امنيت و عزت و افتخار ملی 

  ....تنگناھا  با تانک ھا و خاکريزھا و شود و حال در اين نيازمندی از خواب بيدار می

کسی که عضو . ولی حال  بخشودگی  به پايان رسيده است. ھا، ما  تا کنون تو را بخشيديم اينۀرعم ھم   علی

زند، حکومتی که تنھا ھا را  به منظور آرامش اوضاع  آگاھانه  برھم میحکومتی است که ھر نوع  تالش فلسطينی

 يازدھم سپتامبر ۀ از کوری و حماقتی که پس از واقعء است،  حکومتی که با تمسخر و استھزائیاش انتقام جوانگيزه

دھد، عضو چنين حکومتی  نبايد بيش خواھد انجام میکند و  دلبخواه ھر آنچه میجھان را فراگرفته  سوء استفاده می

  . اھم داشته باشدانتظار تفاز اين  از سوی ما 

تو، جزئی . اما اين عدم توافق تو   چه اھميتی دارد.  ھا و اعمال اين حکومت موافق نيستی نامه برۀ   البته تو با ھم

توانم تصور کنم تو در من می. ھا ھستی تو ھمکار حکومت و ھمدست جنايت. ھايش ھستیاز اين حکومت و برنامه

, دھد ات از تشويش گواھی میرهچھ. دھی مورد اعمال پليدی که حکومت شارون انجام می دھد  چگونه پاسخ می

شنويم ؛ ھمانطور که در موقع  ديدارت با ھای دو پھلو و گنگ تو را میولی لحظاتی بعد،  باز پاسخ. آری از نفرت

پس از اشغال تل کرام، خبرنگاران نظرت را در اين مورد پرسيدند ، ولی پاسخ روشنی . کلينتون ديديم و شنيديم 

االت  ديگری مطرح شد و باز از صلح و آينده سخن ؤاز  پاسخ دادن صريح  طفره رفتی که  سنشنيدند و تو آن چنان 

  ! گفتی

موقع آن فرا رسيده است که .    اکنون موقع  پاسخ ھای صادفانه، شرافتمندانه و مطابق با واقعيت فرا رسيده است

موقع آن فرارسيده .   جنايت جنگی بودھا در رفاحھای فلسطينی اشغال تل کرام حماقت بود و تخريب خانهئیبگو

ای را می بايست در پی داشته  قتل کرام اقدام تحريک آميزی بود که ناگزيز اعمال خشونت ھای تازهئیاست که بگو

زمان  انتقاد  در پشت  درھای بسته سپری شده است ، چون . در غير اين صورت، تو بھتر از شارون نيستی .  باشد

  . وفانی  برپا  می خيزد که ھمه چيز را منھدم و نابود خواھد کردطه ، در بيرون درھای بست

 ۀموقعی که اياالت متحد: ای  ديگری برايت ذکرکنم؟ در يکی از ھمان محافل خصوصی گفتهۀ   آيا  الزم است  نمون

!  جالب توجھیۀنچه بھا. استکند، انتقاد کردن تو کار بسيار دشواری از اقدامات اين حکومت انتقاد نمیامريکا

 جھان قدرت ھمتراز و رقيبی ندارد و از قضا سياستمداران شرور بر ۀ که امروز در عرصامريکای اياالت متحده

ل را باز گذاشته اند که   ئيمسند حکومت نشسته اند و ھر چه دلشان می خواھد انجام می دھند و دست حکومت اسرا

 چــه ربطی به موضع تو و به پرنسيپ ھای تو دارد؟ چه ربطی به ارزش ھای اساسی ھر چه می خواھد انجام دھد، 

  و بنيادين عدالت و اخالق  دارد؟ 

آيا  مراکز بازرسی را تاکنون  يک .    شايد ، بايستی  يک روز مرخصی بگيری و سری به مناطق اشغالی بزنی 

توانی کارخودت را انجام کنی که میگذرد؟ آيا تصور میبارھم  که شده ديده ای ؟  آيا ديده ای که در آنجا چه می
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گذرد نيستی ؟ آيا بر ول آنچه در آنجا میمشاھده کنی ؟ آيا تو مسؤدھی، بی آنکه يک بارھم که شده،  اين مراکز را 

ول ازرسی را ايجاد کرده است شخصا مسؤتو واضح نيست که وزير امور خارجی کشوری که چنين مراکز ب

  آنھاست ؟ 

سری بزنی  و با دو مادر به نام ھای جيرا ابوحسن و اميه ذکين  ديدارکنی يامون  ۀ   و باالخره می توانی به  دھکد

چون ، در حالی که ھر دو مادر درد زايمان داشتند و مبتال به . که چھار ھفته پيش  نوزادشان را از دست دادند

به . شين آنھا مانع عبور و رسيدن آنھا به درمانگاه شدندل موقع بازرسی مائيخونريزی شده بودند، سربازان اسرا

سفم ؟ خواھی گفت اين ماجرا أدر جواب آنھا چه خواھی گفت؟ خواھی گفت مت. سرگذشت مصيبت بار آنھا گوش کن 

و يا خواھی گفت !  اين کارھا فاجعه است !  از جنگ عليه ترور است ئیاين اقدامات مثال  جز. نمی بايست رخ دھد

ل حتی از اظھار ئيگوی ارتش اسراسخن!. داشته ای ر اين کارھا شرکت نر رئيس ستاد ارتش است و تو دتقصي

. نظر کنيم از تحقيق رسمی در مورد اين ماجرا ھم صرف. ای خود داری کردسف  در مورد وقوع چنين فاجعهأت

ساير وقايع گفت از آنھا بی اطالع گوی ارتش  فقط اظھار داست که چنين واقعه ای رخ داده است و در مورد سخن

  .  است

ه چنين رفتار می کنند چه خواھی تو در مورد سربازانی ک: کته ای که گفتن آن را مھم می دانم اين است  و ن   

ياسر عرفات . ل اين فجايع اند وفلسطينی ھا مسؤ. ل  رخ داده است ئي به منطور امنيت ملی اسرائیت؟ می گوگف

ون ، چون سکوت کرده ای ، چول مرگ اين دو نوزاد ھستی صا مسؤ، در واقع تو خودت شخشيمون ! ول استمسؤ

  . و اين حکومت بودی  اين حادثه تو عضھنگام وقوع  

امواج کينه و . تری در پيش است و فراخواھد رسيد بس ھولناکۀ ھولناکی به سر می بريم ، اما دورۀ   ما  در دور

 که نسبت به  ئیھاھا و جنايتھا،  بد رفتاریعدالتی بیۀھم.  نرسيده استئیخشونت و قھر ھنوز به اوچ نھا

ھای خلقی که سال. فلسطينی ھا اعمال می شود،  روزی به سوی ما باز خواھد گشت و گريبان ما را خواھد گرفت

ه در خواھد رفت سال،  تا اين حد و مدام مورد بد رفتاری و اذيت و آزار قرار گيرد  روزی از شدت خشم از کوره ب

 ۀو از بد روزگار، سربازان به مرکز فرستند. تر از آنچه تا کنون ديده ايم از خود واکنش نشان خواھد دادو وخيم

 علت اين کار ۀه ای در بارر آن منفجرش کردند ـ بی آن که لحظراديوی فلسطين نيز يورش بردند و با بمب گذاری د

  . ال کنندؤاز خود س

. ه تنھا  خبرھای ناگوار برای خودشان بلکه  برای ھمه ما ست اگوارند و نپيام آور اخبار ن   اين سربازان  

کنند و خم بر ابرو نمی بردند ويران میھا خانه را که پناھندگان با مختصر وسايل زندگی به سر میسربازانی که ده

زنند، سربازان خوبی حتی برای کشور یانونی سر باز نمامال غير قآورند، سربازانی که از اجرای اين دستورات ک

کنند ، ھا را به مناطق مسکونی و پر جمعيت پرتاب میھای ھواپيماھای بمب افکن  که بمبخلبان. خودشان ھم نيستند

ھا ھستند تا نيمه شب گيرند که عازم درمانگاه توپ را به سوی زنان بی پناھی نشانه میۀ که دھانئی تانک ھاۀخدم

 که با زنان و نو جوانان بد رفتاری می کنند،  به آنھا توھين کرده و آنھا را یليسولد شود، افسران پنوزادشان متو

 اين فجايع  دال بر عدم کنترل ، عدم خويشتن داری و بی ھدفی ۀو ھم. دھد نا گواری خبر می، از آيندۀکتک می زنند

  . کامل است 

-کھنهاز تو با  نخست وزيری که .  ايم و به بيراھه می رويم    آری،  يک سال است که ما از مسيرمان خارج شده

فھمد  تو چه ھدفی و چه در سر ی است، ھمدست شده ای و ھيچ يک از ما  واقعا  نمیئکارترين جنگ افروزان حرفه
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ز از موقعی که  يکی ا. ھای ھمگانی از کار باز  داشته شده اند ، کار تو آسان شده است حال که رسانه. داری 

  .اعضای حزب تو، باراک،  مذاکرات صلح را آگاھانه  نا کام گذاشت،  ھر چه دلتان  می خواھد انجام می دھيد 

تواند   کشور نيز تا آنجا که میئیدستگاه قضا. کندھای جنگی را رسما  بررسی و تعقيب نمیل جنايتئي   ارتش اسرا

سراسر جھان سخت سرگرم مبارزه با ترور . گذاردیسرپوش م» امنيت ملی  « ۀبرروی ھرجنايت جنگی به بھان

بيند، افکار عمومی مايل نيست چيزی بشنود، چيزی ب. رسانه ھای ھمگانی  در پس اين شعار سنگر گرفته اند. است

در پس اين فضای تيره و تار و با پشتيبانی آدمی ھمتراز خودت، اشغال .  و بسئیز انتقام جوچيزی بداند، ج

  . طينی ھا  به ماشين شرارت و جنايت مبدل شده استسرزمين ھای فلس

آخر از دست من چه کاری برمی آيد؟ من به مقام نخست وزيری « :    شيمون، تو به من چنين پاسخ خواھی داد

اين . آيددر اين حکومت کاری از دست تو برنمی. حق با توست . » من  حتی وزير دفاع ھم نيستم . انتخاب نشدم 

تر شدن و آرام کردن من در اين جا نفوذ دارم و بر وخيم: يا اين که، تو خواھی گفت . جای تو نيستحکومت واقعا 

وخيم تر از اوضاع  . اين حرف ھا بيھوده است . کنم من دست کم در اين جھت تالش می.  گذارماوضاع تاثير می

اين نفوذت را در کجا و در چه موردی به کار و مردم بسيار مايلند  بدانند  تا کنون  تو . کنونی ديگر امکان ندارد

ای تصورش را می کردی  آيا تو لحظه. خواسته ای به دور نگھداری » تر وخيم«برده ای و ما را از کدام  مورد  

 الف  مناطق خودگردان فلسطين را دوباره اشغال ۀکه روزی جزء حکومتی شوی  که بدون مانع   بخشی از منطق

  . کند

کردی و با صدای بلند و رسا آنچه   میءا وزارت  استعف تصورکن،  اگر به عنوان اعتراض از مقام    پيش خودت

 صلح نوبل ۀ جايزۀبرند: شد ل و سراسر جھان  اعالم می کردی چه میئيدر دل داشتی به مردم اسرا) شايد(را که  

  ! ھای حکومت شارون عليه جنايت

رفتی و ھر دو باھم  ارتش است ـ میۀبه ديدار ياسر عرفات ـ  که در محاصرکند که تو     آدم پيش خودش تصور می

کرديد ارتش لی ايستاده، درخواست میئيھای اسراشديد و رو در روی تانکاز مقر او خارج شده، وارد خيابان می

زمين نمی رسيد و  البته  با اين اقدام آسمان به . کرديد ل عقب نشينی کند و پايان مناقشات را اعالم میئياسرا

اما، اين اقدام از پشتيبانی اخالقی، سياسی و بين المللی . شد  جنين برطرف نمیۀ مقر او ، مانند محاصرۀمحاصر

  .  کردعيف می تضکاست و آن را قاطعانه  حکومت  بال منازع  شارون می

.    ھا جنايت جنگی استلسطينیھای مسکونی  فآری، تخريب خانه: گفتی کند که تو میآدم پيش خودش تصور می

آری، : گفتیمی. کند، دولتی قانونگرا نيستآری، دولتی که ليست افرادی را که بايد ترور شوند منتشر می: می گفتی

آری، ما  رئيس         : گفتیمی. شود اقدامی تروريستی استھا میسيس مراکز کنترل و بازرسی که موجب مرگ انسانأت

ما  وزير دفاع و رئيس حزب کارگری داريم که : گفتیمی. م که خطری جدی برای دمکراسی استستاد ارتشی داري

، ما نخست آری: گفتیمی. ھای مسکونی استمانند کارمند اداری دست اندرکار سوء قصد به افراد و تخريب خانه

 و ريشه کن کردن و در ئیھای مناطق خودگردان، انتقام جويزی در سر ندارد جز اشغال زمينوزيری داريم که چ

  . ھر حال ھدفی که سياسی  باشد  ندارد

و اگر چنين نيست . آيا آنچه تو می انديشی ھمين ھاست يا نه ؟ اگر چنين است ، تورا به خدا،  آنھا را برزبان آور 

. م  خطای فاحشی مرتکب شدي،و ما  که  روزی به تو اميد بسته بوديم. جای تو واقعا در ھمين حکومت است

از موقعی . ھا بر گردن تو نيست تقصيرۀھم. ھاده اند گردن من نخواھشمندم  حال به ما نگو که بازھم تقصير را بر
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 رسيد، تو تجلی و تجسم آمال و آرزوھای ما بوده ای و حال اين آمال و آرزوھا بر باد ءداد اسلو به امضا که قرار

  . رفته است

دانی که ساير اعضای می. ايم ما لب پرتگاه ايستاده.  ماۀای تو بلکه برای ھم   شيمون،  وقت تنگ است، نه فقط  بر

خواھند ھر چه زودتر از دست تو خالص شوند و اگرھم سرانجام اکنون تصميم کابينه دل خوشی از تو ندارند و می

شود آنچه را ه ديگر نمیشايد چنان به بن بست رسيده ايم ک. بگيری در برابر آنھا مقاومت کنی شايد  دير شده باشد 

  .   ترميم کرد ،که  شارون  ويران کرده است

 استعفای بی سرو صدا ئیات بيفزاھای زندگی   تنھا راھی که برای تو باقی مانده تا اقدام مھم ديگری بر موفقيت

ھا  لیئيبه اسرا و ئیتنھا راه اين تواند بود که لب از لب بگشا. چون دير يا زود موقع آن فراخواھد رسيد. نيست

 که با دست ھای خودمان ئیھا و بيش از ھر چيز به جنايتئیل می گذرد  بگوئيحقيقت آنچه را که اينک در اسرا

ولی اين اقدام ، . کوشش کن يک بار ديگر در زندگی ات قدم تازه و مھمی برداری. مرتکب می شويم اعتراف کنی 

. ما سازی نيست ، چون از اين چيزھا بيش از حد کفايت داريم ھای ھواپيھای اتمی و کارخانهساختن نيروگاه

اذعان دارم که اين کار تقريبا غير ممکن . ل يک جنبش راديکال صلح خواھی سازماندھی کنی ئيکن  در اسراکوشش

ای تا هاما آيا اين اعتقاد من ، که تو ھميشه  جور ديگری به وقايع نگريست. به نظرمی رسد ، ھم چون آفريدن از ھيج 

  . ساير ھمکارانت در کابينه دولت،  اعتقاد  بی موردی است؟ شيمون،  حقيقت را بگو
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