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  پنجمبخش 
  ي اسراییل ـ فلسطین ستیزه

  
  مشروعیت اسراییل

  
 يحـد ل در چـه  ییت دولت اسـرا یا نامشروعیت یمشروع. است ل شدهییت دولت اسرایمشروع ي درباره يادیز يها جدل :شالوم
  است؟

ـ   یاالت متحد دولت مشـروع یا ایآ. باشد داشته یمعن یلیدولت خ تیمشروعکه مفهوم کنم  یفکر نم :یچامسک  یاسـت؟ دولت
ـ  نظـام ن یکنـد؟ در روشِ تـدو   یش ممشروع يزیچچه . ک را فتح کردیکه نصف مکز یکش نسل ي هیبر پا هـا   الملـل، دولـت   نیب

خشونت، سرکوب، اخـراج و   ي هید بر پایکه فکرش را بکن یدولتهر . شان ندارندتیبا مشروع يدارند و کار یحقوق مشخص
ـ ا. ندارد یت ذاتیمشروع یستم دولتیها شکل گرفته و خود س تیانواع جنا اسـت کـه رشـد کـرده و بـا       ين مشـکلِ نهـاد  ی
بـر اسـاس آن اساسـاً    الملل وجود دارد که  نینظم ب. ستیت مطرح نیمشروع ي مسأله. است ل شدهیار تحمیبس يها خشونت

ل باشـد  ییدهد چه اسرا یدست نم به یتیچ مشروعیها ه آن ين برایباشند اما ا داشته یها حقوق مشخص توافق شده که دولت
  .يگریچه هر دولت د

ـ یل را تعرییدولت اسرا يریگ شکل يها شهیم ریاگر بکوش. مطرح کرد يگرید شود سؤال را جور یم :اشقر  یـی  م، قاعـده یف کن
ـ   يدولت استعمار: لییاسراسون است؛ نیم رودیمشهور مکس ي نامهشیرسد عنوان نما یمان مکه به ذهن ـ ا بـه  ]1[ ن؟یـ مهاجرنش ن ی

ـ است البتـه   ها شده خ دولتیل وارد تارییت اشاره دارد که اسرایواقع ـ   یم ـ یخ ين مطلـب را بـرا  یشـود هم گفـت  هـا   از دولـت  یل
ـ   ياسـتعمار  ي تازه یلیل دولت خییاسرا: میعامل زمان را داربعد اما ). ترشانشیب يبرا :یچامسک( ـ ن اسـت بـر پا  یـ مهاجرنش  ي هی

ـ گرفته بر پا شکل يها ز است که دولتیطنزآم. االت متحدیمثل ا یکش و نسل ینیانِ فلسطیاخراج بوم ـ  نسـل  ي هی نـه از منظـر    یکش
 ییهـا  در مـورد اخـراج، آن  . اند يدردسرتر کمت یشان، در موقعتیبا چالشِ مشروع ییاروی، در رویاسیاز منظر س کهالبته بل یاخالق

ـ کـه با  ی، کسانیکش دهند؛ در مورد نسل یت دولت ادامه میدن مشروعیکش چالش  چنان بهاند هم که اخراج شده ـ برانگ د چـالش ی ز ی
ـ چـون دولـت آپارتا   يمـوارد اند امـا   گرفتهخشونت شکل  ي هیها بر پا است که تمام دولت یهیبد. اند ست و نابود شدهیباشند ن د ی

ـ شـان ز تیم مشروعیید بگـو یکه بگذار ییها دولت ي در مقوله توان یرا نم فرانسه ي رِ زمانِ سلطهیا الجزای یجنوب يقایافر ر سـؤال  ی
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: »حـقِ بقـا  « ي روسـت، بـا مسـأله    بهت رویحاد مشروع ي ل با مسألهیین است که اسرایت ایواقعپس . ست گنجاندیگر نیا دیست ین
  .2و بر حق یقانون صورت ت اما نه بهیک واقعیصورت بشناسندش، به  تیرسمبه  1بالقوهصورت  اند تا به ها آماده تر عربشیب

ـ و . انـد  ل ابـداع کـرده  ییاالت متحد و اسـرا یرش ایرا ظاهراً هوادارانِ عدم پذ» حقِ بقا«مفهوم  :یچامسک ش راه گسترش
که  االت متحد رایا يها حق بقا یکیمکز. حق بقا ندارد یچ دولتیه. ندارد الملل وجود نین مفهوم در حقوق بیا. جالب است

ـ در صـلح و امن  یاالت متحد و حـق زنـدگ  یها ا آن. دنریپذ یاست نم ک نشستهیدر نصف خاك مکز بـه   يت درون مرزهـا ی
. د هم بشناسندینبا شناسند و یت نمیرسماالت متحد را به یا يشناسند اما حق بقا یت میرسماش را به  شده شناخته تیرسم

ـ در ا یقیدق ي مطالعه. ش راشناسد و نه حق وجود داشتن یت میرسماالت متحد را به یطور ا نیهمهم  3یهوپ يها پوست سرخ ن ی
ـ بـا حما  عـرب  يها ن دولتیتر که مهم ی، در مقطع1970 ي در دهه» حق بقا«م مفهوم یتوانم بگو یکه مام اما تا آنجا  دهیمورد ند ت ی

 یشده در صلح زنـدگ  شناخته تیرسمامنِ به  يحق دارد درون مرزها«ل ییرفتند که اسراین پذیبخش فلسط يآزاد ي جبهه یحیتلو
ـ امن يشـورا  ي نامهقطع ي مهی، ضم1967از جنگ ژوئن  شده بعدب یت تصویامن يشورا 242 ي نامهقطع يها ـ جمله» کند ت کـه  ی

 يریجـاد مـانع و جلـوگ   یا يل براییاالت متحد و اسرایغات ایتبل. دا کردیـ رشد پ] 2[را وتو کرد  آن 1976 ي هیاالت متحد در ژانویا
ـ    تمام دولت ن حقِین درخواست را از ایاکرات و توافق اسکان، اذرفت مشیاز پ امـن و بـه    يدر صـلح درون مرزهـا   یزنـدگ «هـا 

طـرف مـذاکره خواهنـدبود کـه حـق       یشرط ها به ینیبود که فلسطن ید ایمانع جد .ل کردیتبد» حق بقا«ـ به » شده شناخته تیرسم
ـ  ییاسرا يبقا ـ را بـه    یها نیشان از سرزمشدن و اخراج شدنت یت سلب مالکیمشروع یعنیل  ـ . ت بشناسـند یرسـم شـان  تـوانم   یم

ـ کـه ا  یرفت مذاکرات در زمانشیدر پ یتراش مانع يبود برا ین راهیم که ایبگو شـان از  زدنخـاطر تـن    ل بـه ییاالت متحـد و اسـرا  ی
ـ  . شدند یم يمنزو یالملل نیش از نظر بیل دو دولت مستقل کمابیتشک يبرا یالملل نیب ي هگستردمذاکرات و اجماع  کـنم   یفکـر نم

ـ   دولـت . شرفتنیپذ يبرا یلیدل یکس چیحق بقا ندارد و ه یچ دولتیه. است یغاتیتبل یرفت؛ مفهومین مفهوم را پذید ایبا ن یهـا هم
ـ حق با شماست، متفاوت . ندارد یذات تیروعشها م ک از آنی چیه. هستنداند که  ـ آپارتادولـت  . دارنـد  یار متفـاوت یاند؛ ابعاد بس د ی

ـ مشـروع شـده؟ آپارتا  حـاال  . نامشروع بـود  یخاصِ زشت یمعنبه  یجنوب يقایافر ـ درصـد جمع  80 يد تمـام شـده امـا بـرا    ی ت ی
حاال مشروع است؟ کـامالً درسـت   . باشد ط از گذشته هم بدتر شدهیشرا شده نهینهادبرالِ ین اقدامات نولیا از د بعدی، شاتپوس اهیس

ـ به  ش منحصربهیکماب یک معنیل در ییاست که اسرا ـ  1945معاصر در سـال   یالملل نینظم ب ازپس  که ین معنیا فرد است  س یتأس
ـ  یاز تدو است که پس ییها از دولت یکیدولت شد مثل پاکستان و هند، پس  1948ل در سال ییاسرا. شد ـ   نین نظـم ب  یالملـلِ فعل
ـ مثل هنـد   یل مین را تحمیآفر شدت مشکل به ين عنصریس شدند و ایتأس ـ مـثالً چـرا هنـد با   . کند  ر مسـتقر شـود؟   ید در کشـم ی

ـ کار را با خشـونت کر ن یم را برخالف خواست مردم گرفتند و این تصمیا ها خواهند؛ اتفاقاً مهاراجه یها نم يریکشم  ي اجـازه  .ددن
دسـت   یناکوحشـت  يهـا  به قساوت 4ایدارانِ راشتر ، تفنگيهند ي ژهیو يروهاین. دهند یسازمان ملل را نم یدرخواست یپرس همه

  .ت استین عنصرِ نامشروعیا. هم ادامه دارد، تقلب کردند چناند و همیکه به خشونت انجام یدر انتخابات. زنند یم
 يسـت کـه برابـر   ین ین دولتیزم يرو یچ دولتیهالبته . شوند یگر خلط میدکیسطوح مختلف دارند با  جانیکنم ا یفکر م :اشقر

 يگـر یا هر دولـت د یاالت متحد یا يشود برا یرا م یجنوب يقایراف ي هیاما قض. روشن است یلین خیا. را به ارمغان آورد یاجتماع
                                                                                                                                                                             
1. De facto 
2. De jure 
3. Hopi 
4. Rashtriya Rifles 
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ـ   ییها يکار البته که افراط) وجود دارد ییها يکار اما افراط :یچامسک(هم گفت  ـ حـاال دار  یوجـود دارد ول  یم از سـطح متفـاوت  ی
امـا  . میباهاشـان نـدار   یانـد و مشـکل   شان دولت در نظر گرفته شدهت قاطع مردمیهستند که از نظر اکثر ییها دولت .میزن یحرف م

 ر،یکشـم . شـان ندارنـد  دست آمـده و اکثـر مـردم قبول    با زور به يت استعماریاست از مشروع یوجود دارد که بخش ییها تیوضع
  .ان کنندیموجود ب یدولت يتوانند خود را با ساختارها یت مردم نمیدارند که اکثر ینامشروع يها تین موقعیچن... کردستان و

ـ م. انـد  رفتـه یرا نپذن یها تا به امروز ا یونانی. ها یونانیر بعد از اخراج یه را در نظر بگیترک. ادامه داد شود یم :یچامسک  یتیروعش
ـ   گر دولـت یاز د بعد ین خاطر نامعمول است که کمیال به ییاسرا. است م قوا برقرار شدهیندارد و فقط با تنظ ـ   سیهـا تأس  یشـد ول

ـ وقمـع کردنـد    ا قلعیل مردم را کباً یتقر. ن دولت باشدیتر ید افراطیاالت متحد شایو ا. دارد یمشابه یگژیو  شـان یها نیا از سـرزم ی
ـ یخ یگنکـردن کانـادا، بازدارنـد    فتح يل برایتنها دل. مستقر شدند يگریاز خاك کشورِ د یمیبعدش هم که در ن. رون انداختندیب  یل

هـا   دولـت  ي همـه . ت مطـرح کـرد  یک دولـت را بـا جـد   یت یمشروع ي کنم بشود مسأله یم فکر نمیراحت بگو. ا بودیتانیبر يقو
  .اندنامشروع 
ـ ت وجـود دارد کـه اکثر  ین وضـع یل اییدر مورد اسرا. که منظورمان چه باشدنیدارد به ا یگبله اما باز هم بست :اشقر ـ   ی ت قـاطع 

ـ جمع 80از ش یب   .شدند رون انداختهیب 1948ن در سال یآن سرزم یعربِ بوم ینیت فلسطیدرصد 
  کند؟ یاالت متحد امروز چه فکر میا یت بومیجمع :یچامسک

ـ یط خیدر شرا يریع شکل گرفتند به تعبیعامِ فج قتل يکه بر مبنا ییها از اول گفتم که دولت :اشقر سـر  بـه   يکـم دردسـرتر   یل
کـم   م کـه دسـت  یدار یتیل، جمعییگر در مورد اسرایاز طرف د. کند یشان مخالفت نمتیبا مشروع یانبوه ي چ تودهیبرند چون ه یم

ـ  کـه راه  مـادام . دانند یرا غصب شده م که آن ینیهمان سرزم یهستند و مدع 1ها میمقـ مهاجر   ي به اندازه ـ ا رشِیمـورد پـذ   یحل ن ی
ـ    یت بپذین جمعیاگر ا .ت وجود داردیباشد، مشکل مشروع ت وجود نداشتهیجمع و سـتم   یعـدالت  یرد کـه آن دولـت، گرچـه از ب

ـ  توافق شناخته کیمتن شده و در  تیت تثبیعنوان واقع ن وجود بهیبرخاسته، با ا یخیتار کـه  امـا مـادام   . شـود  یشود، مشکل حل م
  .ن عبارتیک از ایدمکرات یرسم يـ در همان معنا. ت پابرجاستین نباشد مشکل مشروعیچن

هنـد هـم   . نـزاع اسـت  محـل  شـدت  النکا بـه  یپس سر. ام مخالفت شود، محل نزاع است، موافق يزیکه با چمادام  :یچامسک
ـ لورن . طور نیهم ـ بعد بر سر آن منازعه کننـد، دن  ي رفتند که اگر دفعهیست چون دو طرف پذیگر محل نزاع نید 2آلزاس  و  سـت یا نی

ـ ا. شود بله محل منازعه است رفتهیکه کامالً پذ یاما تا زمان. رفتندیها پذ ینیتر فلسطشیل را حتا بییاسرا. نابود خواهدشد ـ ی بـه   ین ربط
  .کند یش نممشروع اند دهیاز منازعه دست کشها  یلیت که خین واقعیا. ت نداردیمشروع ي مسأله

ـ ت اکثریت اسـت و رضـا  یت اکثریت رضایمشروع. ت استیرضا يت بر مبنایمشروع. نه :اشقر  ي کـم در فلسـفه   ت دسـت ی
ـ ت اکثریرضـا  يبر مبنـا  یک دولت مشروع است وقتی. ت استیک معرف مشروعیدمکرات یو قانون اساس یاسیس ـ ت جمعی ت ی
شـان  اخـراج شـده و از حقوق  از آنجـا   1948ن از یمردم فلسـط  ي ن است که بخش عمدهیل اییحاال باز مشکل اسراش باشد حق يذ

شـود گفـت    یگر نمیاند د ها محروم شده دارند که از آن یشان حقوقنین مردم در سرزمیم که ایریجه اگر در نظر بگینتدر . اندمحروم 
  .ش استحق يذ تیت جمعیت اکثریرضا ي هیل بر پاییدولت اسرا

                                                                                                                                                                             
1. settler-dominant  
2. Alsace-Lorraine  
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ـ  » تیمشروع«. میرا کنار بگذار» تیمشروع« ي بگذار واژه :یچامسک . کـامالً متفـاوت دارد   ییالملـل معنـا   نیدر موضـوعات ب
ـ  ت اخراجیل بر آن بنا شده، مشروعییکه دولت اسرا ینیسرزم یراست گفت که مردم بوم وشود رك  یم ـ ا. رنـد یپذ یشـان را نم ن ی

ـ یخ ي ن را دربارهیشود هم یم. ستیا نیمشروع است  ْمسأله ندارد که دولتن یابه  یدرست است و ربط گـر  ید يهـا  از دولـت  یل
ـ لـورن نظرخـواه    ینم. رندیپذ یشان را نمتیرندشان اما مشروعید بپذیمردم شا. هم گفت ـ شـود کـه آ   یدانم اگر در آلزاس  ا مـردم  ی

اسـت فکـر   ممکن . نطوري مساله را حل کردندیاهند گفت خُب اخو. ش خواهدآمدیا نه، چه پیرند یپذ یحل را م ت آن راهیمشروع
ـ د قطعـاً ا یرفت یم یهوپ یپوستانِ بوم اگر به قرارگاه سرخ. است ا فکر کنند مشروع نبودهیحل مشروع بوده  ن راهیکنند ا االت متحـد  ی

  .رفتندیرا پذ دانستند اما آن یرا مشروع نم
  .رفتند پس مشروع استیا پذاگر آن ر :اشقر

 ي نامـه هـا از قطع  آن. انـد  رفتـه یهاست پذ ل را مدتییاسرا آنها دارند یمتشکل انیبها  ینیم که فلسطیریخُب، اگر بپذ :یچامسک
ـ بر درخواست دو دولت مسـتقل، حما  یمبن) االت متحد وتوش کردیکه ا(سازمان ملل  1976سال   1988در سـال  ]. 3[ت کردنـد  ی
ـ   ل دادهییبه اسرا یتیچ مشروعین عمل، هیکنم که ا یاما فکر نم]. 4[رفت یرا پذ ین توافقیچن رسماً نیفلسط یمل يشورا  شیباشـد، ب

. رفتنـد یرا پذرش مطـرح اسـت بلـه آن    یپذ ي جاکه مسألهاما تا آن. ت ببخشدیمشروع يگریکه به دولت د يگریاز هر نظم و نظام د
  .رهیا غیا مرزها یاند مثل حق بازگشت مخالف  ییزهایالبته با چگرچه 

ـ نزد یلیدند اما به آن خیتوافق نرسبه ]. 5[ر یدر نظر بگ 2001 ي هیرا در ژانو 1مثالً مذاکرات تابا گان در کننـد  مـذاکره . ک شـدند ی
ـ یم و اگر بتـوان یا ک نبودهین به توافق نزدیگفتند که هرگز چن یانیپا يکنفرانسِ خبر ـ یب یم کم ـ  ش م احتمـاالً بـه توافـق    یتر ادامـه ده

 ینیدر جهـانِ فلسـط   شـده  یدهسـازمان  یـی تنها ساختار اجرا يرش از سویآمد به پذ یدست من توافق به یاگر ا. ]6[د یم رسیخواه
  .ن، نهییطور تا پا نیالنکا و همیا سریا هند یا فرانسه یاالت متحد یتر از اشیب. کرد؟ نه یل را مشروع میین اسرایا. دیانجام یم

ـ ، اییاروپـا  يها شود دولت ینم. دوگانه استفاده کرد ياریجا از معنیشود ا یکنم نم یفکر م :اشقر ـ االت متحـد و بق ی  يبـرا  ه رای
را کـه   یالتیهاي تشـک  میتصم نیتوجه به نظر مردم فلسط یشان در مورد جنگ عراق سرزنش کرد و بعد بنظر مردم  نکردن بهتوجه 

  .د کردییتأ نیمقتدر مردم فلسط يعنوان آوان است به یمعادلِ دولت فلسط
  ت؟سنامشروع ا نیالت خودگردان فلسطیتشک ییگو یحاال م یعنی :یچامسک

ـ  همـه  یق نوعین از طریبا مردم فلسط یزنیرا ي هیرا مشروع دانست اگر بر پا یچ توافقیتوان ه یم که نمیگو ینه، م :اشقر  یپرس
  .رندیرا بپذن آن یت مردمِ تحت ستم فلسطید اکثریبا. نباشد

    

                                                                                                                                                                             
1. Taba 
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  ها در هر توافق فلسطینی گیري قدرت تصمیم
  

  گر؟ید يگان به لبنان و جاهاشامل پناهند :یچامسک
  .البته :اشقر

ـ را با ین باشد که هر توافقیاگر اصرار بر ا. نیم فلسطیدا یرانیجنگ و و ینِ قطعیتضم یعنین یا :یچامسک  يهـا  ینید فلسـط ی
ـ جهان واقعدر . میا ل دادهییقابل تصور را به جناح راست اسرا ي هین هدیرند، بهتریمهاجران بپذ يها حاضر در اردوگاه ـ هـا با  تی د ی

ـ کنم مـا با  یفکر م. شود یبودن مصالحه م ریپذ ت امکانیشه با واقعیاست و متأسفانه حق مردم هم یشدن يزیچ د چهیپرس جـا  نید ای
ـ  يگـذار  تفاوتن یا. میل شویاز آن قا یعمل يو هوادار يزیکردن چ ن طرحیب یی یتفاوت اساس ـ اسـت کـه اغلـب ناد    یمهم ده ی

 کنند، اما تـا نشـان   یگر زندگیدکیرشان را غالف کنند و در صلح و آرامش با ید شمشیشود فرض کرد که همه با یم. شود یم گرفته
در مـورد مشـکل   . میا کرده يهوادار میکار را بکنن یاگر ا. میا نکرده يد، هواداریرس میخواهم به آنجا یجا که هستنیاز ا م چطورینده

ـ فلسط ییاسرا ـ اامـا  . شان برسـند تمام حقوق  ها به ینیوجود دارد که فلسط یحل شود فرض کرد که راه ین میل  : سـت ین ين هـوادار ی
ـ اما اگر قـرار باشـد از چ   گرفت نظر شود هدف درازمدت در یم. همان حکم اعدام است یواقع يایها در دن ینیفلسط يبرا ـ ش   يزی

  .افتی میبه آن دست خواه م چطورینشان ده دیم بایکن يدارطرف
شـان  یکه به نهادها جاکم تا آن اند، دست رفتهیرا پذ رفته آن هم يها رو ینیوجود دارد و فلسط توافق  دن بهیرس يبرا یدر واقع راه

ـ شا  رفتهیپذ. دهد یها نشان م یمربوط است و نظرسنج  .انـد  رفتـه یکشـور را پذ  ل دویحل تشک د فکر کنند ناعادالنه است اما راهیاند 
نـدارم امـا    يه خبـر یمهاجرانِ لبنـان، اردن و سـور   يها در اردوگاه یمن از نظرسنج. اند کنند و خواستار آن یآن حرکت م يسو به

ـ ا. افتیآن دست  است، اگر بتوان بهل دو کشور یحل تشک راهرش عامِ یپذ ي نشانه یاشغال يها نیدر سرزم ینظرسنج ـ  ن راهی  یحل
بـه   يسـپار ره يسـو باشد به  یتواند گام یم. تواند یها حفظ کند؟ بله، م ینیفلسط يرا برا يزیتواند چ یم. عادالنه است؟ البته که نه

ـ  میینکه بگـو یاما ا. است يهوادارن یا. تواند ی؟ بله، مبهتر يزیچ فقـط   مگـر آنکـه عادالنـه باشـد    سـت  ین درسـت  یمیتصـم چ یه
  .گر خواهدبود رانیبار و و غم یی یزندگه بها  ینیکردنِ فلسط محکوم

را  ین زندگیکه پرادبارتر ییها که آن یم درحالیبارشان نجات ده غم یها را از زندگ ینیم فلسطیخواه یم مییشود بگو ینم :اشقر
  .میشان محروم کنن سرنوشتییان و حق تعیها به لبنان را از هرگونه حق ب پناهندهخصوص  ها به دارند، پناهنده

  ؟ یکن یم يدارطرف يزیچاز چه  :یچامسک
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ن را از یکس حـق نـدارد مـردم فلسـط     چیه. ن سرنوشت دارندییاند و حق تعشان نیان ستم و اخراج از سرزمیها قربان نیا :اشقر
ـ یقکه ب یو غزه درحال يباختر ي بودن با مردم کرانه طرف: ل استییاسرا یاست عملین سیا. گر جدا کندیدکی محـروم   یه از هر حق

کـه   یمتنـوع  يهـا  داننـد و نـه بخـش    ین واحد مت ک یها خود را  آن. اند رفتهیاست را نپذین سیها ا ینیت قاطع فلسطیاکثر. اند شده
ن یها را بـدونِ تضـم   کوشد معادالت و توافق یقاً میم، دقیجنگ دا ي کنم قاعده یفکر من یبنابرا. دیهاشان چشم پوش یبشود از بعض

ـ کـه اکثر نید از ایم بایهست میاگر خواستار توافق دا. ن اجرا کندیت مردم فلسطیرشِ اکثریآمدنِ پذ دستبه  از کـل   یت قابـل قبـول  ی
  .چدیپ یم را نمیجنگ دا ي نوآم، نسخه ي برخالف گفته یعملن یچن. میرند، مطمئن باشیرا بپذن آن یمردم فلسط

  بازگو کن؟ یکن ینهاد مشیرا که پ ی؟ مراحلِ طرحیهست يزیچهوادار چه  :یچامسک
هـا و   یلییاسـرا  حـال ن بگـذارد کـه شـاملِ    دگـر هستم که به رفراندوم مـردمِ متـأثر از آن    یمن هوادار توافق در مذاکرات :اشقر

  .شود یها م ینیفلسط
  ؟آورد یراه مها به هم ینیفلسط يرارا ب يزیچرفراندوم چه  :یچامسک

  .بدهند يرأ یی دارد که قرار باشد به چه مسأله یگبست :اشقر
  ست؟یرفراندوم برگزار شود چ یخواه یخاطر آن مکه به  یپس آن توافق :یچامسک

ـ عادالنـه   توافـق  يط بـرا یم که شراییم بگویتوان یتو و من م. د باشدیم که توافق چه باییست که بگویا من نیبا تو  :اشقر ا قابـل  ی
بـه مـذاکرات   . ینیگـان فلسـط   پناهنـد د، شامل شبا در نظر داشته د مشکالت و حقوق کل مردم رایبا: د باشدیقبول به اعتقاد ما چه با

بحـث کردنـد،    ینیگان فلسـط طرح مفصـلِ سرنوشـت پناهنـد    ي دربارهآنجا  يها کننده ت که مذاکرهین واقعیا. ياشاره کرد 2001
ـ و مطمئن باش که رهبر  یم. کند یحرف مرا ثابت م ـ که  یفلسط يدانستند  ـ اپ حـل  راهن کامالً آگاه است  ـ دار بـدون تأ ی ـ د اکثریی ت ی

ـ ا. شـود  رفتـه ین پذیت مـردم فلسـط  یکم توسط اکثر د دستید اما بایآ یدست نمالبته هرگز اتفاق آرا به . ستیممکن ن ـ ن وی  یتیعض
  .ک استیدمکرات

ـ  ینیفلسط يوضع رهبر ي ا دربارهیب :یچامسک ـ هـا چ  آن. میدر تابا شفاف باش تمـام   يهـا  کننـده  رفتنـد کـه مـذاکره   یرا پذ يزی
ـ ژیو« کـه  يطـرز هـا بـود بـه     گفتند که نظم و نظام مربوط به حقوق پناهنـده » کیپراگمات«ر بحث به آن توافق یدرگ يها طرف  یگ
ـ   ینیاست که فلسط يزیچآن ن یا]. 7[ر ندهد ییل را تغییدولت اسرا» یتیجمع ـ و بق] 8[اسر عرفـات، محمـود عبـاس    یها  ـ    هی شـان 

  .رفتندیرا پذود اما آن اشتباه ب ییبگود یشا. رفتندیپذ
گر توافـق  ین دیطور نباشد، ا نیرند و اگر ایک توافق را بپذید به روش دمکراتیمردم با. دیآ یوجود مک به یمشکل دمکرات :اشقر

م کـه  یط توافـق بگـو  یشرا ي ش از ورود به بحث دربارهیپ. بود یلیتحم نیچک همی] 9[اسلو  ي نامه موافقت. است لیتحمست، ین
  .رندشیت مردمِ متأثر از آن بپذیکه اکثرشود مگر آن یید نهاینبا یتوافقچ یه

  .میندار یحات است، بحثضح وایکه توضنیا :یچامسک
  .باشند داشته ینقش يریگ مین تصمید در ایها نبا پناهنده یگفتتو . مت ما بودیعز ي ن نقطهیاما ا :اشقر

حـداقل   کـه نخواهـدبود مگـر آن   یرفتنیپذ یحل چ راهیمن گفتم که قطعاً درست است که ه. نگفتم يزین چیمن چن :یچامسک
ـ : وجـود خواهدآمـد   رند مشـکل بـه  یرا نپذاگر همه آن . خُب. باشد رش را داشتهیپذ يط برایشرا ـ حـاال ب . ح واضـحات یتوض ا از ی

ـ مـردم با  یاصول توافق دار يات، رویهیبد يرو. میبرو یعمل يات به سمت هواداریهیبد ـ م   يهـا  باشـند انتخـاب   د حـق داشـته  ی
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  .میم که هوادارِ چه هستییم و بگویبرو یواقع يایحاال به دن. خودشان را بکنند
ـ یپ ن نسـخه یکه ا یر گفتین شرط است تو با تغیگفتم که توافق کل مردم فلسط یوقت. ست نوآمیح واضحات نینه توض :اشقر  یچ

  .جنگ است يبرا
 ياسـت بـرا   یی ن نسخهین مشروع و عادالنه است، ایاز نظر مردم فلسط م کهیبرس یحل م تا به راهینیگفتم که اگر بنش :یچامسک

  .شاننابودکردن
ـ تصـور کن : ن باشدین مسأله ایافکرکردن به  يک راه براید یشا :شالوم  يهـا  نیدرون سـرزم  يهـا  ینیرا فلسـط  ید کـه تـوافق  ی

  ...رندیشان بپذبخو رهبران منت یاشغال
  رندش؟یها نپذ ت پناهندهیو اکثر :اشقر

  .شود یشک رد م یب :یچامسک
  .ستمیمورد با تو موافق ن نینوآم در ا.ً نه اصالً :اشقر

  اردوگاه موافقت خواهندکرد؟ يتو يها پناهنده یکن یفکر م :یچامسک
  .شانیزندگ یاتبث یباشد بر ب یانیپا ي هستند که نقطه یحل راهدنبال مردم به ! البته :اشقر

  .ستیبر آن ن یانیپا ي ن نقطهیا :یچامسک
ـ یپ. هـا بدهنـد   ینیبه فلسط ییازهاید امتیدرك کردند که با یلییاسرا يها کننده حتا مذاکره. ریتوافق تابا را در نظر بگ :اشقر نهاد ش

بـه آن بخـش از    يگریبرگردند و تعداد د 1967از قبل  یلییاسرا يها نیسرزمبه  ها مجاز باشند از پناهنده یکردند که تعداد مشخص
کـه   ییهـا  نیسـرزم  يواگـذار  يواگذار خواهـدکرد در ازا  ینیفلسط یل به کشور آتییکه اسرا 1967از  قبل یلییاسرا يها نیسرزم

ـ حاال بـا هـم توافـق دار    :یچامسک. (اند ل منضم شدهییها متمرکز شده و به دولت اسرا ها در آن شهرك  ي کـه همـه  نیگـر ا یو د). می
ـ برونـد، حـق ا   ینیو غزه در قلمرو دولت فلسـط  يباختر ي خواهند به کرانه یکه م یکسان کـه   ییهـا  باشـند و آن  کـار را داشـته  ن ی

ـ   یکنند باق یم یزندگکه  ییها نیچنان در سرزمبمانند و همقطعاً خواهند  یم عنـوان پناهنـده    هاست به که دهه  ییجاها ینعیبمانند 
ـ م  یم یزندگ  ي همـه . خواهند به خـارج برونـد، بـاز اسـت     یکه م یمهاجرت کسان يدرها حتا براو . کار را بکنندن یتوانند ا یکنند 

ـ  ي جامعـه «پرداخت غرامت که  يها و برنامه ينوساز يها راه کمکهمها به  نیا ر مشـترك  طـو  ل بـه ییو دولـت اسـرا  » الملـل  نیب
  ].10[کردند  ین میاش را تأم هیسرما

  .گفتم یاست که من از اول م يزین درست چیا. است یکیمان حاال حرف :یچامسک
سـت کـه فقـط    ین ین کـاف یسرنوشت مردم فلسـط  ي توافق درباره يکه برانیا: بود یما دمکراس ثمت بحیعز ي نه، نقطه :اشقر

فاسـدند و تـا چـه حـد از جانـب       چقـدر  ن مقامـات یم که ایژه اگر بدانیوش کنند به ین امضایفلسط الت خودگردانیتشک مقامات
م و یمـان اُسـلو واقـف بـود    یمثل تو و من از آغاز بـه مشـکالت پ   یکسان. است یتوافق اُسلو مثال خوب. ر فشاریکا زیل و امرییاسرا

  ].11[است یشیفرمادهد و  یجه نمیم که نتیدانست یم
دوم  ي ات اسـت و نکتـه  یهیبـد  ي اول توافـق دربـاره   ي م؟ نکتهیم شروع نکنیدیکه به توافق رس ییچرا از همان جا :یچامسک

ـ ییما در مورد جز. میکرد یشروع مد از آنجا یم که بایا دهیرس ییجابه حاال . که همه بر سرش توافق دارند یاصول ي درباره  یات عمل
ش طور است که تـو شـرح   ها همان پناهنده ي هیقض. آغاز فرض کرد که البته کامل نبود ي شود مذاکرات تابا را نقطه یم. میتوافق دار
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 يرییل تغییاسرا یتیب جمعیترک ارد امیصورت بگ ینیفلسط يها ن پناهندهیبازگشت نماد) 1: رفتند کهیدو طرف موقتاً پذ هر. يداد
ـ  1967از  قبل یالملل نیب يل با مرزهاییهمان دولت اسرا یعنی. نکند ـ بق) 2بمانـد و   یدوجانبـه بـاق   يهـا  بـر سـازش   یمبن ه حـق  ی

ـ یصورت بگ ید اقداماتیبحث نشد اما توافق شد که با. ن بروندیخواهندداشت به کشور فلسط  ي محـدوده  ي دربـاره شـود   یرد و م
کنم مذاکرات تابا بسنده بود؛ هنوز مشکالت  یفکر نم .ردخوانَد، صحبت ک ین دو مقوله نمیشان با اطیکه شرا یکسان ياقدامات، برا

بـا  بلکه ) ها اساساً اسکان داشتند چون آن(ها نبود که مطرح شد  نداشتن در رابطه با پناهنده انمشکالت اسکاما . وجود داشت يجد
ـ سه بـه  : نیزم ي معاوضه) 2و ] 12[ره یل و غیم، آریدوماَ عالم يها ـ منطقه  یمناطق نفوذ نظام) 1: ر مطرح شدیتوجه به موارد ز ک ی

  کجاست؟مان خُب پس مخالفت]. 13... [کیک به یا یباشد 
  .است یرفتنیها پذ ینیت فلسطیاکثر يکرد تابا برایا توافق بر اساس رویآن بود که یا از موارد یکی :شالوم

ـ ا يگـر ید ینیمهـاجران فلسـط   ا هر اردوگاهی ]14[ الیا صبرا و شتی، هالحلو نیکنم اگر در ع یکه گمان ممن  :یچامسک ن را بـه  ی
  .رفتیرا نخواهندپذ ینیبازگشت آزاد به دولت فلسط ل ویین به اسراید، بازگشت نمادیبگذار يرأ

ـ در انتظـار بازگشـت بـه      یجاه همـه آن یدر اردن، لبنان و سور ینیفلسط يها که پناهندهنیا رفتنِیپذ. رندیپذ یالبته که م :اشقر نـد 
ـ مثـل    یرا بپذ يگـر یاسـکان د حل  راهچ نوع یتوانند ه یشدند و نم رون راندهیاز آن ب 1948که در سال  ینیفا، به اعماقِ سرزمیح رنـد 

را  یخیو سـرکوب تـار   یعـدالت  یم بیمستق يآمدها یاند که هنوز پ ین مردم، مردمیاما ا. اند ها ابله م آنیباش که باور داشته ن استیا
ـ را کـه پا  یاگـر درسـت توجـه بشـود، تـوافق     . شان توجه کردو مشکل د به دغدغهیپس با. آورند یتاب م ت یباشـد بـر وضـع    یانی

ـ یخ ي ک جنبهی. رندیپذ ی، ماوردیبه ارمغان بشان یبرا بهتر یزندگ يبرا يگریط دیو شرا يط اقتصادیشان و شرایگردشدط مهـم   یل
ـ گرچه فقط  ییطرح اسرا ـ ا ییدولت اسرا یرسمنهاد شیکننده بود و نه پ رحِ چند مذاکرهطل در تابا  ل یین است که باعث شد اسـرا یل 

ـ  ]ها آن[ یبار بودن زندگ ش از غمیناراحت«ت بشناسد و یرسم ن را بهیوارده بر فلسط یخیتار یعدالت یب را » هـا  بی، درد و رنـج و آس
ـ . کم گرفت را دست یرافعتن ایچن یر روانیشود تأث ینم. مهم است یلین خیا. ان کندیب مصـرانه خواسـتار حـق    هـا   پناهنـده  یوقت

شـان بـه آن وابسـته اسـت و     نباشـد کـه سرنوشت   یی برنده است اگر تنها برگ یشان اساسیاست که برا یحق نیا، بازگشت هستند
کـه بـر    یخیتار یعدالت یشناختنِ ب تیرسمق به یتواند هم توجه شود از طر یآن توجه شود و مد به یبا .را فراموش کرد آنشود  ینم
ـ ا يمناسب برا یحل افتن راهی يوجو برا ت، جستیمسوولن یا. لییت آن از طرف دولت اسرایرفتن مسوولیها وارد شده و پذ آن ن ی

 ينوع کـه بـرا  از آن  یکه اگر توافق کاملمعتقدم . ش داشتیپ را در ینهاد شد راه درستشیچه در تابا پاز آن یو خُب بخش. مردم است
  .رفتندیپذ یرا مت قاطعشان آن یشان، حتا اکثرتیرفت، اکثریپذ یان شد، صورت مینهاد و بشین پیمردم فلسط

ـ ت را درست فهماگر حرف. میایها کوتاه ب پناهنده ي م دربارهیداور زام تا ا خُب، کامالً آماده :یچامسک ـ اشـم، از چ ب دهی مثـلِ   يزی
ـ آ: ، مشکل اصول استیکن یش مچنان مطرحکه هم یمشکل. یکن یم يدستور مذاکرات تابا هوادار ـ ا بای  یکلمـات در مـذاکرات  د ی

  .ن باشدید چنیند؟ بله بایبگو يزیچ یخیتار یعدالت یکه از ب اشدب
ـ ل اهمییاسـرا  يهـا از سـو   رده بر آنوا یخیتار یعدالت یشناختن ب تیرسمها به  پناهنده يمن برا ي دهیبه عق :اشقر ـ ی  یت روان

  .دارد يادیز یلیخ
ـ  ها خوب برخورد  م که مذاکرات تابا با موضوع پناهندهیاموافق حاال . میاش توافق کن ا دربارهیب :یچامسک م یتـوان  یکرد، پـس م

  .میها را کنار بگذار موضوع پناهنده
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  .نپرداخت ها به تعداد پناهندهمثالً . را حل نکرد زیچ همهها را نشان داد اما  درست رفتار با پناهنده ي وهیمذاکرات تابا ش :اشقر
ـ هم پرداخـت در نظـر بگ   ها مان ژنو را که بعداً شکل گرفت و به تعداد پناهندهیاجازه بده پ. درست :یچامسک حـاال  ]. 15[م یری

اسـکان توافـق کننـد و     ي نـه یمان ژنو در زمیها بر اساس پ یلییو اسرا ینیفلسط يها نیدر سرزم ساکن يها ینیفرض کن که فلسط
  شود؟ یرند، چه میرا نپذها آن  مستقر در اردوگاه يها پناهنده

ـ ن چیت مردم فلسـط یاکثرد یم که بایگو یم. ستمیآرا ن ي هیهوادار تجز :اشقر ـ رنـد و نـه اکثر  یرا بپذ يزی ت هـر بخـشِ مـردم    ی
ـ در هیا یمعن را رد کنند به ین توافقیاکثر مردم فلسطاگر . گریدکیجداشده از  ـ متأسفم نوآم    .ستیموفق ن يچ موردین است که 
ـ ت دنیواقعن یا. ها توافقچرخانند و نه  یها م ا را قدرتیدنمتأسفانه . دهد یرا نم ین اصالً آن معنیا :یچامسک امـا مـن   . ا اسـت ی

گـر بشـود   اها درست باشد،  آن ي ت دربارهیاگر داور. ها درست نباشد پناهنده ي ت دربارهیفرض کن داور. دمیسؤال مشخص پرس
صـور  ت. ت غلـط باشـد  یتصور کن داور: دیآ یش مین پرسش پیاما ا. میندار ید، مشکلیرس یقتابا به تواف/ مان ژنو یدر چارچوب پ

ـ تابـا شـکل بگ  / مـان ژنـو   یپ يبر مبنـا  یتوافق ینیفلسط يها نیسرزم يتو يها ینیل و فلسطیین اسرایکن ب را هـا آن   رد و پناهنـده ی
  شود؟ ید، چه منرینپذ

 يهـا  ینیموافق بدهند و اکثـر فلسـط   يرأ ینیفلسط يها نیساکن سرزم يها ینیم و اکثر فلسطیمثال رفراندوم برگزار کن :شالوم
  .باشند مخالف داده يها رأ ینیم، اکثر فلسطیهم حساب کن يها را رو يمخالف و بعد که رأ يرأرون یب

  .باشد هداشتوجود  یتواند توافق ینمها  پناهنده ي مسأله ي دربارهمورد، ن یدر ا :اشقر
  ست؟ینهاد تو چشیپ :یچامسک

را  یسـت؟ اگـر اکثـر مـردم تـوافق     یل چیبـد . بکننـد شان مشورت کنند که چه ن دارد تا با مردمیبه رهبران فلسط یگبست :اشقر
ـ ا. باشند شوند تا اعتبار داشته رفتهیت پذید توسط اکثریها با توافق. رفتند، آن توافق معتبر نخواهدبودینپذ ـ   ي ن مسـأله ی  یحـقِ اساس
خ یکـه در سراسـر تـار   ی یتـوانی بگـو   یم. را معتبر دانستل کرد و آن یرا به اکثر مردم تحم يزیشود چ ینم. ن سرنوشت استییتع

هـا زمـان    شـود قـرن    یمحتـوم  يو چـرا  چون یت بیل به واقعیکه بازده قدرت تبدنیا ياما برا. است کننده داشته نییقدرت نقش تع
  .برد یش نمیاز پ يمدت کار در کوتاه. است برده

ـ او همه با آن موافق  :یچامسک(زنم  یک حرف میدمکرات یجا از اصلِ اساسنیمن دارم ا ـ ) می ـ یبـه شـرا   یوقت  حـل  راه یط عمل
هـم   ینیسـتم، حتـا فلسـط   ین نیمردم فلسـط  ي ندهینمامن . دهم یاست نشان م یکنم راه درست یچه را که فکر مشود من آن یره مااش

نظـرم  را کـه بـه    یحل توانم آن راه یفقط م. شوم ینم یلیات طرح تفصییپس وارد جز. ها صحبت کنم توانم از طرف آن یو نم ستمین
ـ یبـر واقع  یمبتنمشکالت . میکرد یها بحث م پناهنده ي مورد مسألهدر . ماست، شرح بده یشدن در  يکـه تـو وارد بحـث کـرد     یت

  .پرداخت میها هم خواه که به آن اند یلِ ارضیمساها  نیگر؛ ایم و موارد دیمعال ادوم ینفوذ نظام ي اند، مثل منطقه يگریسطح د
ـ   يداور ي تنها مورد اختالف ما مسأله :یچامسک آن متفـاوت  مـا نسـبت بـه     يشند؟ داوریاند یها به چه م پناهنده: یعنیاست 

  .حال ممکن است هرتو غلط باشد چه؟ به  يداوراگر . ماند یم یباق یاما پرسش. است ل تو آشکارا بهترااست؛ م
را قبـول  ت آن یاگر اکثر. باشند را قبول داشته ت آنید اکثریمعتبر باشد باک توافق یکه نیا يبرا: ام ن سؤال جواب دادهیابه  :اشقر

  .ن پاسخ من استیا! و تمامن یهم. شود د مذاکرات از سر گرفتهید پس بانباش نداشته
  .م تا ابد بجنگندیها را تنها بگذار که آننیا یعنین یخُب ا :یچامسک
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  .جنگند یکنند نم یکه دارند مذاکره م مادام. نه :اشقر
  .بماند یباقطور که هست  نیز همیچ که همهنیا یعنین یا :یچامسک

  .باشد هوجود داشت یخشونتد ینباهست،  هکه مذاکرش رفت، مادام یقدم پ به شود قدم یم یدان یم :اشقر
توجه کـرد، مگـر   اند  رفتهیپذ ینیفلسط يها نیدرون سرزم يها ینیکه فلسط یبه توافق دینباکه  ین هستیتو هوادار ا :یچامسک

  .است یمیب دایتخر يبرا یچیپ ن نسخهیطور باشد ا نیاگر ا. رندیرا بپذ ها هم آن که پناهندهآن
نشـده توسـط    رفتهیهر توافقِ پذ! م استیخشونت دا یمعن ش ندارند بهکه اکثر مردم قبول یل توافقیتحم ياما کوشش برا :اشقر

  .مذاکرات برود يد به دور بعدیت بایاکثر
  هاست؟ ینیفلسط يگون سخنیدر فلسط یچه کس ،اند ها پراکنده ینیم که فلسطیدان یم :شالوم

ن مـذاکره کـرد و نـه بـا     یبخـش فلسـط   يمان اُسـلو بـا سـازمان آزاد   یل در پییاسرا .کنم يادآوریز را یچک ید یاجازه ده :اشقر
م یمسـتق  يهـا  نـده یوگو با نما شروع شد، گفت 1991د یکه بعد از کنفرانس مادر ییوگوها گفت. و غزه يباختر ي گان کرانهندینما

ـ کسان  1967در سال  یاشغال يها نیساکن در سرزم يها ینیفلسط ـ گ رغم خرده، به ینیصل الحسیمثلِ ف یبود  ات ینشـر  يهـا  يری
ن بـود  یفلسط ي ندهیبخش پشت نما يدانند که سازمان آزاد یمهمه . زهغاز  یفادر عبدالشیو دکتر ح ينان عشراوهلم، یچاپ اورش

ـ   يها هرچند بعداً دولت. کند یها شرکت م در بحث یاشغال يها نیل اصرار کرد که فقط با ساکنان سرزمییاما اسرا ن و یاسـحاق راب
ت یهـا بـا هـدا    آن. ن مـردم ید تا با ایآ یدست متر به  بخش راحت يمورد نظرشان با سازمان آزاد يها افتند که توافقیمون پرز دریش

 ینیفلسـط  يهـا  کننـده  ن از پشت به مـذاکره یبخش فلسط يکردند که سازمان آزاد يد کاریمان اُسلو انجامیکه به پ یپنهانمذاکرات 
ـ یعمـالً ب . ستیو غزه ن يباختر ي کرانه ي ندهیبخش تنها نما ين است که سازمان آزادیت ایامروز واقع. خنجر بزند  ي نـده ینما ،ترش

ـ یتمام مـردم فلسـط   يگورا سخنخود . نیمردم داخل فلسطن است تا یرون فلسطیب يها پناهنده ـ   ین م ـ ترد یدانـد و ب موقـع   آن دی
ـ هم   ن کسب کردهیاکثر مردم فلسط يکار را از سون یت ایمشروع و هـم سـاکنان    1967سـال   یاشـغال  يهـا  نیسـرزم  ساکنانبود 

مثابـه کـل بـه     د توسـط اکثـر مـردم بـه    یبا یتوافق ت اشاره دارد که هرین واقعیا اُسلو به ي نهیشین پیهم. نینش يهودی يها نیسرزم
سـت بلکـه   یپـوچ ن  یاصل. است یاز شروط اصل. ار مهم استین بسیو ا. شود رفتهیباشد، پذ ت داشتهینظر آنان مشروع که به يطرز

  .ا آنین یـ ا دیآ یان میزور به م يت نباشد، پایاگر رضا: ک استیدمکرات ي هیاصل پا کی
 یاشـغال  يها نیمردم ساکن در سرزم ي ت عمدهیاکثر: میکن یصحبت م یت خاص فرضیک موقعی ي م دربارهیدار :یچامسک

ـ  ین است؛ بایاسؤال . رندیرا نپذت کلِ مردم آن یرند و اکثریحل را بپذ ک راهی ـ بـه ا  ید چـه نگرش ـ ی ـ ه داشـت؟  ین قض ک نگـرش  ی
ـ  یراهها هم ستم اما با آنیموافق نرند، من یبپذ ینیفلسط يها نیساکن در سرزم يها ینید اگر فلسطیگو یم گـر  ینگـرش د . کـنم  یم
مـذاکرات   ي م و به ادامهریپذ یهم نمرند من یت نپذیرند اما اکثریرا بپذ آن ینیفلسط يها نیساکنِ سرزم يها ینید اگر فلسطیگو یم

ـ که هم یاصرار م   .نیفلسط یرانیو یعنیاست که در واقع  یط فعلیشرا ي ادامه یمعن بهو ن حرف توست یکنم 
ـ هـا با  مربـوط بـه پناهنـده    توافـق باشد، آن بخشِ  ت وجود نداشتهیت اکثریاگر حما. ستیطور ن نینه ا :اشقر  يد در دور بعـد ی

  .شود مذاکرات به بحث گذاشته
  د اجرا شود؟یگر باید يها و بخش :یچامسک

ـ  یها زندگ است که در آن ییها نیبه سرزمموقتاً با آن بخشِ توافق که مربوط که بخواهند  یمحل يها ندهیاگر نما :اشقر کننـد   یم
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  .در توافق، موافق باشد پس قطعاً يبند ن بخشیبا ا یلییش بروند و اگر طرف اسرایپ
وجـود   یل تـوافق ییو اسـرا  ینیفلسـط  يهـا  نیها در سـرزم  ینیفلسط ي ندهین نمایباگر . میمورد ما توافق دار نیدر ا :یچامسک

 ي و اگـر مسـأله  . خـوب باشـد   یموقت یعنوانِ توافقکنم به  یش نباشم اما فکر مد من موافقیشا: خُبشود گفت  یباشد پس م داشته
ـ  ین دو مسأله را از هم جدا میا. شود ی، بعداً مهها هنوز مورد توافق واقع نشد پناهنده ـ م، ایکن ـ ین ی ـ  یـی را اجرا یک ـ  یم م، بـا هـر   یکن

  .میده یادامه م تها به مذاکرا م و در مورد مشکل پناهندهیکن یش مییره اجراین و غیزم ي و معاوضه ینیسرزم ي قاعده
  .میدر واقع با هم توافق دار ین توافق موقتیامکان چن ي درباره :اشقر
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  دارسوي صلح پایاز توافق به 
  

م حـق بـا توسـت کـه     ییرد و بگویا تابا صورت بگیمان ژنو یپ يبر مبنا یکن توافقفرض . میبرو يگرید ي به سراغ نکته :یچامسک
  .کنم قدم اول باشد یان ماجرا باشد؛ فکر مین پایکنم که ا ینمفکر . اندها موافق  پناهنده يبا چارچوب تابا برا آواره يها ینیفلسط
م، یشـو  یسپار مز رهیآم ط صلحیشرا يسو بعد به. دار هموار خواهدکردیصلح پا يراه را برا ین توافقیته چنالب. امموافق  :اشقر 

  .ق جنگیالبته نه از طر یی منطقه یستیز و بادوام هم یانیط پایشرا يسو به
ـ من س . میصحبت کن دیآ یم  شیموقت پ ي هیاول توافقاز  م بعدیکن یچه فکر مآن ي ا دربارهیب :یچامسک وپنج سـال   یبه نظر من 

ـ کش ین راه قلم میاست در ا ـ به رضا یعنیـ  1اردن يسون یدر ا یدن خطیزنم  پس . انجامد یت هر دو طرف نمیدر غرب رود اردن 
ـ با یکنم که توافق دو دولت یفکر م. باشد داشته یدرازمدت یمعن یدو دولت توافقکنم که  یفکر نم  یسـمت نـوع  د گـام نخسـت بـه    ی
ه بـه  یشب یلیا خیرود  یم شسمت ا بهیپانسچه دولت اه به آنیشب يزیت واحد با مناطق خودمختار فدرال باشد، چیکل  کیون، یفدراس

 يتر باشد که فقـط بـر مبنـا   شیسمت ادغامِ بد به یکند، با یرش میپذ ط امکانیکه شرا يگام بعد. است ين گام بعدیا. رهیک و غیبلژ
تر باشـد و   بزرگ ید قدمین بایکارگر و ا ي طبقه يکارگر تعامل است مثل همید يها شکل ي هیبر پاست بلکه ین یموق يها ییجدا

  .است که قبالً گفتم یدرست به سبک عثمان» یدولت یب«حل  در درازمدت راه حل بهتر هرا
 يهـا  شـود گـام   یم که میبر یسر م به يندید در فرایآ ینظرم م به. ن گام وجود داردیوجود ندارد فقط چند» داریپا«حل  پس راه

ن را مناسـب  یفلسـط  ي ل و جامعهییدرون اسرا یقوم يها   بردن سد نیب طور که مردم از تر برداشت همانشیادغامِ ب يسوبه  يترشیب
  .ممکن است رخ بدهد يزین چیکنم چن یهم فکر م دانند و من یم

ن یاشه به یتواند باشد، هم یچه م يم که قدم بعدیشو ین بحث میوارد ا یوقت. میا يروبروند یفرا کیما با ام که کامالً موافق  :اشقر
، اردنِ »کیاردن دمکرات«منظورم از . گذار شودک واید به اردن دمکراتیبا 1967 یاشغال يها نی، سرزميباختر ي رسم که کرانه یده میا

 یی مانده ن تهیـ ا ینین دولت کوچک فلسطیت اصورن یر ایچون در غ. یت قومیاقل ي هینت مطلقه بر پاطک سلیش است نه اکثر مردم
ـ ه شیکه پ ـ به  ل همه نوعییژه اگر اسرایو ت بهنخواهدداش يمؤثر یچ هستینهاد شده  ل یـ را به آن تحم  یخصوص کنترل نظام کنترل 
رد و ید اردن را هم در بر بگین بایمورد فلسط یخاطر است که بررسن یابه . دیآ یدست نم دار بهیمورد دوم هرگز صلح پا نیدر ا. کند
تر شیم که بیدان یاز اردن بود و م یبخش 1967تا  1949 يها سالن یب. با اردن دارد یفراوان يوندهایپ يباختر ي نهکه کراتر از همه آن مهم

                                                                                                                                                                             
1. cis-Jordan 



  15  )مپنجبخش (قدرت بسیار خطرناك 

 

ون یاند، پس فدراس پاره شده تکه ياستعمار يها دست قدرتبه  یجعل يطرز منطقه به يها البته تمام دولت. اند  ینیها، فلسط یاردن
اما . است یاست که عال یهیباشد بدهم ل ییوستن اسرایدر سطح منطقه که خواستار پ یو فراتر از آن، ساختار فدرال. است یخوب ي دهیا
  .کیسم دمکراتیالیسوس یم، نوعیدانم که من و تو بر سرش توافق دار یاست و م یمتفاوت یو اجتماع يازمند ساختار اقتصادین نیا

  .ن استیهم یقوم يشکستن سدهامن هم از در هم منظور . امموافق  :یچامسک
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  هاي ساکنِ اسراییل فلسطینی
  

ـ که اکنـون موقع  1967از  شیپل ییاسرا يدرونِ مرزها يها ینیمشکل فلسط. وجود دارد يگریمشکل د :اشقر ت شـهروند درجـه   ی
ـ که توافق دمکراتمعتقدم . برند یدوم را دارند و از سرکوب و آزار رنج م ـ با کی ـ ا د شـاملِ حـال  ی کـه   ییهـا  نین مـردم در سـرزم  ی

ـ در جل  منـد شـوند و    پسندند بهـره  ی، از همان نوع که ميهم بشود تا بتوانند از خودمختار ـ  1و نقب) انگلیتر(له، مثلث یمتمرکزند 
  .ونددیبپ ینیفلسط/  یا اردنی ینیا به دولت فلسطیل بماند ییاز اسرا یشان بخشنیا سرزمیرند آیم بگید بتوانند تصمیعالوه با به

ـ  يها طلب جنگ. میخور یام اما به مشکل برمدر اصول با آن موافق  :یچامسک ـ ل از چییاسـرا  یافراط معضـلِ  «کـه بـه آن    يزی
کاسـتن از   يبـرا  1967از  ل قبلیینِ اسراینش گر عربید یالفهم و نواح کنند که ام ینهاد مشیپ .اندند، نگران یگو یم» ينگار تیجمع
ل ییجاکـه اسـرا  ل از آنییسـاکن اسـرا   يها ینیم که فلسطیدان یم. واگذار شود ینیبه دولت فلسط يهودیدولت  يهودیر یت غیجمع

ن واگـذار  یخواهند به دولت فلسـط  یل بمانند؛ نمییخواهند درون اسرا یم. اندن نظر مخالف یشدت با ا باز است به اریبس یی جامعه
قـول   انـد؛ بـه  عاشق آن  یلییاسرا يافروزها نخواهدکرد و در واقع جنگ یاعتراض یاگر بخواهند خوب خواهدبود و کسا ما. شوند

ـ مشکل نژادپرستانه  یفصل م وشان را حل ینگار تیخودشان معضل جمع ـ ها با ینیحال، فلسط هربه اما . شان را کند  د حتمـاً درون  ی
  .باشند داشته یل حق و حقوقییاسرا

ـ فقط گفتم که با. ل را روشن کنمییاسرا یدرون دولت فعل یلییاسرا يشهروند يدارا يها ینیفلسط ي بگذار مسأله :اشقر د بـه  ی
اکنـون خواسـتار    نظر من هم باشند که به یمل يخودمختار خواستارل ییلت اسراواگر درون د. شود ن سرنوشت دادهییها حق تع آن
  .شود ها داده ن حق به آنید ایند، بااآن 

  .خواهند یبرابر محقوق . خواهند ینم يها خودمختار است، آن یل کشور کوچکییاسرا :یچامسک
ـ ز ي است که جوامـع بـا درجـه    یتیکه وضع يرا زد یعثمان يقبالً مثال امپراتور :اشقر بـر خـود حکـم     ياز خودمختـار  يادی

  .رانند یم
  .جا صادق است همه يبرا. ندارم یمخالفت :یچامسک

ـ     یلیست چون خیرش نیکه قابل پذ» یفرهنگ يخودمختار«من از  :اشقر » يخودمختـار «از . زنـم  یمحـدود اسـت حـرف نم

                                                                                                                                                                             
١ .Galilee ،the Triangle ،Negev م. هستند، هر سه از شهرهاي اسراییلی با اکثریت عرب.  
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  .کنم یصحبت م ،دولت مجزاک ینه ، گرچه يتر عام
ـ در ا یبالواسطه سـوال  یلیاما خ. ل صادق باشدییا و از جمله اسرایکل دن يکنم برا یخُب فکر م :یچامسک مـورد بـه ذهـن     نی

  دست آورند؟به  يمعتبر یمدن توانند حقوق یم: دیآ یم
  !البته :اشقر

ـ ید خیشـا . باشـد  ل وجود داشـته ییدر اسرا یکنم حتا جدل یفکر نم یفرهنگ يخودمختار ي در مورد مسأله :یچامسک . کـم  یل
 یگـر درخواسـت حـداقل   ید يالفهم و جاها مردم ام ين برایباشند؟ اما ا خودشان را داشته یدرس يها کتاب دیباالفهم  ا در امیمثالً آ
ـ فاضالب، مدرسه، کنار گذاشتن ا ي ساخت شبکه: ع برابرِ منابع استیخواهند توز یچه مآن. است ن بـاور کـه دولـت متعلـق بـه      ی

ل ییب کـرده کـه اسـرا   یتصـو  یوان عالید. شدت غلط است ل که بهییاست در اسرا ین اصلی؛ اانگر شهروندیهاست و نه د يهودی
 را کنار گذاشتد آن یکه با ششهروندانسراسر جهان، نه دولت ل و ییهاست در اسرا يهودیدولت.  

ـ  یالعاده مهمِ حقوق برابر شامل حقوق زم گر مورد فوقید ـ سـال ا  ین است کـه س ـ   س ]. 16[سـم  ینو یت در مـوردش مطلـب م
  ...شده ها در نظر گرفته يهودیخاص  ي استفاده يهود، برای یا صندوق ملیمتعلق به دولت  يها نیزم

  ر نکرده؟ییتغ یکم :شالوم
ر دهد نه بـه  ییط را تغیخواهد شرا یاست که م راست ن جناحیز است که ایطنزآم. که اتفاق افتاده جالب است يزیچ :یچامسک

ـ  نیخواهد زم یراست مجناح . کنند یقلمداد م یستیالیسوس یشده را حرکت یمل يها نیها زم لِ ما بلکه چون آنیدال  یها را خصوص
  .کنند مالخورها را  مندها بتوانند آنثروت یعنیکند که 

ـ   . ریرا در نظر بگ 1ها تصبوی، کيکشاورز يها یتعاون. ده استیچیپ یلیداستان خ ـ  یـی  هیتا به حال اکثـراً منـاطق حاش  یـی  یغن
کـن کـه بـه روش جنـاح راسـت      تصـور  . انـد  شـده  ها کنار گذاشـته  يهودی يهودند که برای یصندوق مل يها نیجزو زم. اند بوده

ـ ها ا تیواقع. ها يهودی يبسته برا یی شود جامعه یکنند و م یرون میخرند، هرکه را بخواهند ب یها را م نیزم: شوند یخصوص هـا   نی
  .ن خالص شودین زمیخواهد از شر قوان یراست مجناح . هستند

  شود؟ ین چه میت زمیمالک ي درباره یوان عالین دیپس قوان :شالوم
زوج  ي ؛ کـه دربـاره  2ریکـاتز : است وجود داشته ین ارضیمربوط به قوانک پرونده یل ییعدالت اسرا یوان عالیدر د :یچامسک

ل ییاسـرا  3یانجمن حقوق مـدن . هود، برخوردار باشندی ي ، جامعهریزاز حق اقامت در کات دخواستن یاست که م بوده یعرب یلییاسرا
هـا گرفـت    ر از آنیرا در کـاتز شـود حـق اقامـت     یرسماً حکم داد که نم 2000در مارس  یعال وانیه برد و سرانجام دارا به دادگآن 

ـ یاکنون شش سال از حکم دادگـاه و ب . ستندیر نیاعمال شدند و آن زوج هنوز در کاتز یموانع: میرو یم يبعد ي به مرحله]. 17[ تر ش
ـ چ]. 18[نـه   عمالًفصل شده اما  وحل  رسماًاست که  یی ن پروندهیا. گذرد یکه پرونده مطرح شد م يبارن یسال از نخست از ده  يزی

  .مییبا آن آشنا یلیاالت متحد خیاست که در ا
مـان در   خانـه  ي سِ اجـاره وجه از پچ یبه ه. میبرالِ بوستون داشتین شهر لیجا در انیرا ا یی ن تجربهیش چنیسال پ یم سمن و زن

 ي م و بـه حومـه  یپـس اطـراف را گشـت   . میکرد یمکان منقل  يتر ارزان يجا   د بهیم و بایجوان داشت يها بچه ؛میآمد یج برنمیکمبر

                                                                                                                                                                             
1. kibbutzim 
2. Katzir 
3. Association for Civil Rights  
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جـا  نیفت اگو  نداختما ا  به یدار نگاه بنگاه. میسؤال کردآنجا  ي امالت امالك دربارهعاز بنگاه م  بود، پسقشنگ . مینچستر راندیو
هـا تحـت    يهـود یموقـع گرچـه   امـا آن  . ط امروز فرق کـرده یشرا. بود 1940 ي دهه. دیهست يهودیگذرد چون  یشما خوش نم به

  .موقع استه آن یل حاال شبییو اسرا. کردند یخواستندشان ترك م یرا که نم یید جاهایحال بان ینبودند با ا یستم
ـ   يبود که برا پول جور کرده يم، پدرم انقدریکرد یم یا زندگیالدلفیکه بچه بودم و در ف 1930 ي در دهه الت بـه  یرفتن بـه تعط

ـ  یـی  د که دنبـال مسـافرخانه  یآ یادم میبخرد،  یمن دست دویماش 1پوکونو يها کوه ترشـان نوشـته   شیدرِ ب يم چـون رو یگشـت  یم
ـ عل یقـانون  .بـود  ها مطرح نشـده  اهیس ي زمان هنوز مسأله آن. »ها نه يهودی« یعنی» تیبا محدود«: بود شده ه آن وجـود نداشـت و   ی
ـ  ید و میش نداردوست. استن یهم یزندگ: دیرفتیپذ یرا م ک مسافرخانه اما آنیها در  يهودیه بودن یعل یقانون د بـر آن غلبـه   یکوش

  .بدترند یلیل خیید اما مشکالت اسرایکن
شـان  یها کـه نوشـته   جاباشند تا آن خواهند داشته یکه م يد هر نوع خودمختاریها با ل، آنییها در اسرا ینیفلسط ي در مورد مسأله

ـ مثل حقِ اسکان در کاتز شان مطرحیبرا یحقوق مدن ي ام، اساساً مسأله را خوانده   .ریاست 
ـ ا ي همـه . و مدارس خودشان یآموزش يها دادنِ برنامهب یمثلِ حق ترت :اشقر ـ از حقـوق پا  يخودمختـار  يهـا  جنبـه   نی  ي هی

  .اند یتیدومل يها ک در دولتیدمکرات
ش را یدکتـرا  جـا نیسـت کـه ا  یونیشـدت ضـد صه  بـه   یلییلِ اسرایالتحص فارغ يجوک دانشیش یسال پ 15حدود  :یچامسک

ـ    افت کردهیل درییاز سفارت اسرا يبه زبان عبر یی او جزوه. وارد دفتر من شد یعصب یلیگرفت خ ـ  یبـود کـه م گان دارنـد  دیکوش
ـ چ   نیل بازگردند و اییمدرك دکترا را متقاعد کند به اسرا ـ جـا نماننـد   ي جـزوه . ل وجـود داشـت  ییمثـل فـرار مغزهـا از اسـرا     يزی

ـ آزرد، روش ا یجو را من دانشیچه اآن. داد یآمد شرح م یدست م ل بهییرا که با بازگشت به اسرا یمنظر تمام منافع خوش ن جـزوه  ی
ـ ا. ل مهـاجرت کننـد  یینباشند، بتوانند به اسرا یلییرد که اگر اسرایگ یتعلق م ین منافع به کسانیگفت که ا یم. بود ـ اقـانون بـه   ن ی ن ی
در جـزوه،  . ل مهـاجرت کننـد  ییخود به اسـرا  ها مجازند خودبه يهودیهاست چون فقط  يهودی ين منافع فقط برایاست که ا یمعن

جـا بودنـد کـاربرد    نیکـه احتمـاالً ا  هـم   یلییاسرا يها ینیفلسط يهاست چون بعد برا یلیین منافع مختص اسرایشد که ا یگفته نم
ـ هـم از ا  ییکـذا  ي آن رگـه  يبرا. کند یجا از آن استفاده م ل همهییاست که اسرا یی قاعدهن یا. افتی یم ـ     ی ن قاعـده اسـتفاده کـرده 

ـ . وجود دارند یگژیک ویبا  یی دهیچیپن یقوان]. 20[و خط سبز ] 19[ لیحاوار ین دیب ي هیناح جـا  نیکـه ا  ییهـا  يهـود ینـد  یگو ینم
ـ نباشـند، ا  یلییکـه اگـر اسـرا    یمردم يوجود دارد برا یجا حقوقنیند ایگو یکنند حقوق مشخص دارند، م یم یزندگ ن اجـازه را  ی

ـ در ا »تیبـا محـدود  «مثل منـاطقِ   ییزهایزها، چیجور چ نیکشور پر است از اکل . ل مهاجرت کنندییباشند که به اسرا داشته االت ی
  .ره شدید بر آن چیاست که با  ها ینیف حقوق فلسطیروش توقن یا. متحد

    

                                                                                                                                                                             
1. Pocono 
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  ها میزراهی
  

د به آن توجـه کـرد و   یوجود دارد که با يگریم مشکل دیکن یل صحبت مییاسرا یت داخلیوضع ي م دربارهیحاال که دار :یچامسک
 یتـازگ . انـد  شدت تحت ستمعرب است که به  يایل از دنییت اسرایترِ جمعشیب. »یشرق يها يهودی«ها است،  یزراهیآن مشکل م

ـ   یبرادر کوچک ش شد، دهیل برگزییاست حزب کارگر اسرایمتولد مراکش به ر يهودیر پرتز، یام یوقت  یشـرق « دارِمون پـرز بـا هش
سـکو فرانکـو بـا    یطـور کـه ژنـرال فرانس    اند درست همان ر کردهیها تسخ حزب کارگر را عرب: به او کرد یسخت يها حمله» شدن

ـ  «ا حمله کرد، یاسپان يها به جمهور یمراکش ـ ا]. 21[» ا خنجـر زد یاسـپان  ياز پشـت بـه جمهـور   «کـه  » یسـتون پنجم  ي ن نشـانه ی
نُخبـه نسـبت    يهـا  را به بخشآن  یرود گرچه بعض یکار مستند به ین) ییاروپا( يکه اشکناز ییها يهودیه یاست که عل یدپرستانژ
  .دهند یم

ـ   سـرکوب  ینیتر از شهروندان عربِ فلسطشیبل ییدر اسراها  ق کلمه آنیدق يبه معنا ـ واقـع ب در . شـوند  یم افته در یرشـد  يزاری
ـ م ها در سلسله يهودیچون ها  يهودیاست از  ییاروپا دهقانان شرقِ يزارینوعِ بل از همان ییاسرا ـ برانگ رتراتب نف ـ ز ی ک پلـه از  ی

ل ییهـا در اسـرا   ینیفلسط. زارتها درآوردند و نه  يهودیشان را سر یها تالف د، دهقانیانجام یکش لکه به نس يزیها باالتر بودند، چ آن
ـ  یزندگت تحت ستم یک جمعیت یموارد با درا ياریدر بس یشرق ياروپا يها يهودیمثل  ـ یم. کننـد  یم ـ فق يهـا اعضـا   یزراه ر ی
از  یشـرق  يهـا  يهـود یو . دارند يترشیب يها ها و متخصص جلوترند، احتماالً پزشک ها ز آناها  ینیفلسط یگاه. کارگرند ي طبقه

ـ  یزنـدگ م آنجـا  که پدر و مـادربزرگ  ینیتر از تنفر دهقانان اُکراشیب یلیها متنفرند خ ینیفلسط شـان   همـه . هـا  يهـود یکردنـد از   یم
ک پله باالتر از خودشـان متمرکـز   یشان را به یاند دشمن شدت ضربه خورده ها که به آن. استاندارد است یین الگویا. سرکوب شدند

ـ د کنم اما ایبر آن تأک یلیخواهم خ یست؛ نمین یروشن یلیخ ي هسیاقم. مقامات باالترنه به  ؛کنند یم ـ ن پدی ـ ده پی ش شـده و در  یدای
  .است یل مشکل واقعییاسرا

بعد . ر بودندیه فقیها و بق یمراکشاما . شان بد نبودوضعمدند آل ییکه به اسرا یعراق يها يهودی ها مثالً یزراهیاز م یبعض
ـ کـه بـه فرانسـه رفتنـد امـروز پزشـک، وک       ییها آن. لییبه اسرا یها به فرانسه رفتند و بعض یاز مراکش یبعض 1948از  ل و ی

  .کار یا بیاند   يدیا کارگر یل رفتند ییکه به اسرا ییها آن. اند کرده لیتحص
ـ ل کشور فقییموقع اسرا م، آنیکرد یم یبوتص زندگیک کیدر  یمدت 1953کارول، همسرم و من در سال  بـود و مثـل االن    يری

. ست چـپ یونیماپام، حزب کارگران متحد صه حزبِ  عرب يها تیو مرکز فعال] 22[ يبوبر از نوعگراها بود،  بوتص چپیک. نبود
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دوسـتانه   هـا کمـک انسـان    بـه آن  طرفک یاز . دوپهلو بود یداستان. بودند آمدهم که آنجا یکرد یم یزندگ یمراکش يها بچهک ینزد
بـه هـر حـال    . گر عرب نباشندیر بشوند و دیفق يها يهودیشان را فراموش کنند؛ ثرایبودند م ها گفته گر به آنیبود اما از طرف د شده

ـ که خ یک ياعضا ـ مدام به   یطور م نیها بودند و خود را ا دار عربطرف یلیبوتص  ـ گفتند کـه با  یما مدانستند  مـان را قفـل   ید درهای
ـ که همه یند و بایآ یعرب م يایکارند و از دن همه خالف یمراکش يها م چون بچهیکن ـ یاش مهمالت صرف بود؛ خ د مراقب بود   یل

  .بودند ینینازن يها هم بچه
خانم مسـوول بـه مـن    . بود ش آمدهیدم که چه پیبوتص پرسیمن بعداً از مسوول ک. درگرفت یین چند نوجوان دعوایک روز بی

ـ    یمراکش يها يهودیاند،  کرده یکه باهاشان دعوا م یبودند که کسان فکر کرده صبوتیک يها گفت که بچه ح یاند امـا او بهشـان توض
ـ بوتص بازدیکاعراب از  ي به جامعه یکینزد ي از برنامه یعنوان بخش که به اند یعرب يها ها نوجوان نیداده که ا ـ ی انـد و   کـرده  ید م

هـا برخـورد    بـدتر از عـرب   یمراکش يها يهودیبا : دهد یح میخوب نگرش را توض یلین خیا. گر مهربان باشندیدد با همیها با آن
  .جالب بود یلیخ. شد یم

نه هم کـه مبـارزه   ین زمیام که در ا طور مطمئن نیباشد؛ هم ن ما وجود داشتهیب تواند توافق کامل یم یحقوق مدن ي درباره :اشقر
ـ فلسط ییوجه مشروط به توافق کاملِ اسرا چیهن حقوق به یآوردن ا دستبه  يبرا ـ  نیل  ـ شـود، توافـق کامـل دار    ینم ـ ا. می هـا   نی

ـ مش بـرود، خـواه   ید هم روزانه پیرود و با یش میها پ اند که نبرد روزانه با آن يموارد هـا درون   ینیفلسـط  یط بـه حقـوق مـدن   ورب
  .ها يو اشکناز ها یاهرزیم شامل  یلییتمام شهروندان اسرا يل باشد خواه مربوط به برابرییاسرا 1967سال  يمرزها
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  پناهندگان فلسطینی
  

در  ینیفلسـط  يهـا  پناهنـده  يو اقتصـاد  یاجتمـاع ت یوضـع و بهبـود   یمدن يبرابر ي م که الزم است به مسألهیفزاید بیاما با :اشقر
ـ ا ینیفلسط يرهبر ي عمده يرادهایاز ا یکینظر من  به. شود کنند پرداخته یم یکه زندگ ییکشورها ـ ا ن اسـت کـه بـه   ی ن مسـأله  ی

  .است نپرداخته يدرست و جد
ـ اردن، سور یسه کنیهم مقا را با نینش ینیفلسط یسه کشور اصل  يهـا دار  ینی، فلسطیه و اردن از نظر رسمیدر سور. ه و لبنانید 

 یها وجود دارد و از حقوق اساس ینید در مورد فلسطیآپارتا یدر لبنان، کشور من، نوع. در حقوق هستند يا برابری یمحل يشهروند
ـ  يها جنبش. است یمهم یعدالت یبن یا. دارند يترحقوق کم یغرب يبه در کشورهایاز کارگران مهاجر غرعمالً : اند محروم  یمترق

شان کـه اگـر بخواهنـد،    ن حقیا يها، برا ینیکامل فلسط يبرابر يبرا: برزمندها  آن يت کرده و براین حقوق حماید از ایدر منطقه با
ط یادن به شریبخشان یکامل حقوق و پا يبرابرر پوشش ید زیا نشوند، بایبشوند شهروند . دست آورندرا به  یمحل يبتوانند شهروند

د مورد توجه قرار یموارد بان یا. رندیژه در لبنان وجود دارد، قرار بگیو به یگپناهند يها که در اردوگاه يو اقتصاد یبار اجتماع اسف
ـ به فراموش یشنو یدر لبنان م ینیاز رهبران فلسط یکه اغلب از بعض یعمل یب يبرا یی ـ بهانه» حق بازگشت«د به نام یرد و نبایبگ  یم 

  .ل خواهدکردیدن به توافق کامل را تسهین موارد، رسیکردنِ ا توجه و حل در راه یهر گام. شود سپرده
ـ مشکل را که اساساً غـرب پد . آن صرف کند يبرا ید منابع فراوانیو غرب با :یچامسک ت ید آورده پـس در قبـال آن مسـوول   ی

  .دارد
 هـر چـون بـه   ). بله، البته :یچامسک. (کار استبدهغرامت ها هم  ینیاما به فلسط. ل غرامت پرداختییالبته، آلمان به اسرا :اشقر

  .گسترده یسطحاست در  بوده ين تراژدیسم منبع کل ایتلریحال، ه
. »ن اسـت یاردن فلسـط «بوده که سم یونین شعار جناح راست صهیها ا مدت. يون با اردن نام بردینوع فدراسک یقبالً از  :شالوم

  ست؟ین شعار در چیتفاوت حرف تو با ا
ـ   ییآن بگو ه بهیشب يزید چیگفت، تو نبا يزیاگر طرف مقابل چ: دیگو ین منطق که میهرگز با ا :اشقر ـ  یحتـا وقت کـامالً   یمعن

ـ منظورشان ا» دارند که همان اردن است یها دولت ینیفلسط«: ندیگو یها م ستیونیصه یوقت. ستمی، موافق نيا بهش داده یمتفاوت ن ی
ـ  يزیچ .کنند یپوش چشم يباختر ي نهکرابر  شانتید از حق حاکمیها با ینیاست که فلسط  :م کـامالً متفـاوت اسـت   یگـو  یکه من م

 یبودند و تحـت نظـام   یکیهر دو کرانه  1967طور که تا سال  د بتواند دوباره در اردن ادغام شود همانیبا ینیفلسط يباختر ي نهکرا
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  .م کامالً متفاوت استیگو یآنچه من م. اردن ي ر سلطهیزنه ک یدمکرات
ـ ا. اسـت  ینین بوده که اردن دولت فلسطیل اییدولت اسرا یموضع رسم 1989از سال  :یچامسک ـ ن ی ک موضـع اسـت امـا    ی

ـ اردن دو کرانـه دارد؛ ا رود «: شـود  یم ياش از عبر است که ترجمه یسم سنتیونیهست که شعار صه يگریموضع د ـ ین ی مـال   یک
ـ ا. ل اسـت ییاسـرا  ین سـنت یگر هر دو طرف رود اردن سـرزم یر دیتعببه . »مال ماست یکیماست و آن  ن موضـع جنـاح راسـت،    ی

ـ هـم آن موضـع     چپ بـود  هـ ک  صبوتیجنبش ک يتر اعضاشیدرز نکرد اما ب یلیخ. دگاه جناح چپ هم بودیبود اما د] 23[ 1هروت
شـان  موضع. نـام داشـت  ) اتحـاد کـار  ( 2ش آهدوت آووداهیِ کار مهم داشت که اصل ي بوتص دو جزء متشکلهیجنبش ک. را گرفتند

ـ ا. رود اردن مـال ماسـت   ي م اما در اصل هر دو کرانـه یم ازش دست بکشیمجبور شود یشا. همان بود 1980 ي دهه کم تا دست ن ی
کـه  ش کننـد امـا تـا آنجـا     یکنند بتوانند اجـرا  یزنند و هرگز فکر نم یاش حرف نم درباره یلیخ .حزب کارگر است یاصل ي هسته

ـ  ییشدن اسـرا ن شعار شامل مسلط یا .شعارش وجود داشت 1980 ي کم رسماً در دهه دانم دست یم از اردن بـود کـه    یل بـر بخش
  .است زند متفاوت یش را مر حرفیکه جلب یکیون دمکراتیفدراس ي دهیکامالً از ا
ـ . در لبنان گفـتم  يبرابر يه مبارزه برایاستدالل عل ي که من درباره يزیچآن   شود به ین مسأله مربوط میا :اشقر  ياز رهبـر  یوقت

ـ کـه ا  دادنـد  یمپاسخ » د؟یکن یقدرت در اردن توجه نم ي چرا شما به مسأله« :نددیپرس ین میبخش فلسط يسازمان آزاد ن بـه درد  ی
ـ   ینیموقـع فلسـط  خورد چون آن  یها م ستیونیصه يها برنامه ـ اخواهندداشـت و بـه    یهـا دولت ـ ترت نی ب ادعاشـان نسـبت بـه    ی
کـه  نیاگفـتن  . اردن یبا پادشاهنشدن   و مواجه  نپرداختن به مسأله ياست برا یی ن بهانهیالبته ا. شود یسست م یاشغال يها نیسرزم

ـ ست که باین ین معنیا اش کنند به ک ادارهیدمکراتش به روش بشود که اکثر مردم ید دولتیاردن با یپادشاه  ي د از ادعـا بـر کرانـه   ی
عـدم مداخلـه در امـور    «وفـادار مانـدن بـه اصـل      ياست بـرا  یی فقط بهانه. کامل است ي ن مغلطهیا. دیا غزه چشم پوشی يباختر

ـ ن بـه نـام آن از آرزو  یبخش فلسط يسازمان آزاد] 24[که رهبرِ فتحِ » یعرب يکشورها جـاد روابـط دوسـتانه بـا تمـام      یا يش بـرا ی
ـ ست که اکثرین يزین چیا. کرد یعرب دفاع م يگراواپس يها دولت هـا احسـاس    آن. شنـد ریاردن بپذ وندر يهـا  ینیت فلسـط ی

ـ یط سیعتاً به شراید و طبنده یآزارشان م یتیامن يروهایدارند و ن یگدید ستم ـ  یاس  یآن زنـدگ  يمرزهـا  ي کـه در محـدوده   یدولت
ـ یبه وجود آمده به ا ینیفلسط يها نیگسترش سرزم که از دانند یها اردن را کشور خودشان م آن. اند حساس یلیکنند خ یم  ین معن

  .کنند یم یهم زندگ يخاور ي رود اردن دارند، در کرانه يباختر ي شه در کرانهیکه ر یتیکه جمع
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2. Ahdut Avodah 
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  هایی براي رسیدن به صلح کوشش
  

ـ فلسطییا مسدود کردن توافق اسرایج یدر ترو یچه نقشل ییاالت متحد و اسرایا :شالوم ـ عرب در ایل    اند؟ ها داشته ن سالین 
را فـتح کـرد    يباختر ي گذشت و کرانه 1949بسِ  خط آتشطولِ ش در یاز خط سبز، مرزها 1967ل در سال ییاسرا :یچامسک

ـ ان کوشش در واکنش بـه  یاول. شد یمه یجوالن سور يها يمصر و بلند ينایس ي، غزه، صحرایم شرقیکه شامل اورشل ن مسـأله،  ی
ـ پلماتیرا سـند د  بود کـه همـه آن   1967نوامبر خ یدر تارت سازمان ملل یامن يشورا 242 ي طعنامهق ـ  یک اصـل ی در ]. 25[داننـد   یم
در . اسـت  بـرده ک توافـق نـام   یه از یما کم یلیبعد خ. را با زور تصرف کرد ینیچ سرزمیتوان ه ینم: ن چارچوب آمدهیاش ا باچهید

توافـق باشـد بـا حـداقلِ      یید مـرز نهـا  ین بود که خط سبز بایاالت متحد از آن ایا یر اصلیتفس. رِ خط سبز فراخوان توافق دادهیمس
روهـا  یسـت ن یبه محل ا یگنداشت و بست یچ معنیها ه ن حرفیاز ا یلیبس بود، خ که خط سبز، خط آتش جااز آن. رات دوجانبهیتغ

ـ پس . بود يدرآور من يگر تاحدیبس د بس هم مثل خطوط آتش ن خط آتشیا .داشت 1949نبرد در سال در زمانِ توقف  از  یوقت
ـ ا. کردن مرزهاصاف  :بس است نبودن خط آتش یخواهب دل یشود، به معن یرات دوجانبه صحبت میحداقلِِ تغ ـ ن ی  یر رسـم یتفس

ـ در صـلح و امن  یمنطقه حق زندگ يها دولت کرد که تمام یان مین بیهمچن 242 ي قطعنامه. االت متحد بودیا  يت را درون مرزهـا ی
ـ ابود به  يانکار يریگ طرز چشمنامه به قطع. شده دارند شناخته تیرسمامن و به  ـ ی  یهـا تـوجه   ینیکـه بـه حقـوق فلسـط     ین معن
ـ مـورد ن  ینیفلسـط  يهـا  مشـکل پناهنـده   يعادالنه برا یحل بود که راه  نیگفت ا یها م ینیفلسط ي که درباره يزیتنها چ. نداشت از ی

  .نبود يخبر ن سرنوشتییاست اما از حق تع
ـ ا. یبودند اما با شـروط  رفتهیرا پذ 242 ي نامهش قطعیشد که کماب دهیاز هر دو طرف د يمتعدد يتا چند سال بعدش مانورها ن ی

ـ در فور. پاك شدخ یاز تار یجا به تمامنیرخ داد که ا یاتیح یی که حادثه 1971ط ادامه داشت تا سال یشرا انـور سـادات    1971 ي هی
ـ یل صلحِ کامـل پ ییبه اسرا 242 ي نامهقطع يارهایمعبود بر اساس  جمهور مصر شده سییش ریسپتامبر پ هکه تاز سـادات  . داد دنهاش
  .ها نگفت ینیاز فلسط يزیهم چ

رفت کـه اساسـاً همـان    یرا پـذ  به دو طرف داد و مصـر آن  یکه طرح 1نگینام گونار جرداشت به  یی کننده سازمان ملل مذاکره
ـ یگـر خ یبـود د  چه حاال سادات را مشـغول کـرده  آن. کامل ینینش عقب يصلح کامل در ازا یبود به معن 242 ي نامهقطع  ي کرانـه  یل

عمـده در شـمال    يساز شهرك ي برنامه يگر در حال اجراحزب کار لتموقع تحت دول در آن ییاسرا. مصر بودنبود بلکه  يباختر

                                                                                                                                                                             
1. Gunnar Jarring 
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ـ ، آریلییاسـرا ژنرال . بود از مصر گرفته 1967ل در سال یینا که اسرایس ي رهیجز از شبه ینا بود، بخشیس يصحرا یشرق ل شـارون،  ی
ـ بدو یکردند ب یم یزندگرا که آنجا  یمردم ـ و مزارع، شهرها، مساجد و گورستان  يرون انداخت  ها را بـا   بودند و دهقان و کشاورز 

ـ ز را ویچد و همه یم خاردار کشیهزاران نفر را به صحرا انداخت، س. کرد سانکیخاك  ران کـرد و بعـد شـروع کـرد بـه سـاخت       ی
البته مصـر  . بوتص هم بودیو کگر ید يها اما شهرك 1تیامینام  ن بود بهینش يهودیتماماً  یهرك اصلش. جادر آن يهودی يها شهرك
  .بود یاصل ي ألهسم 1971ن در سال یرفت و ایرا نپذن یهرگز ا

ـ  يهـا  نـه و بحـث  یطور که از اسـناد کاب  ـ آن  یلییاسرامقامات . ِ رو داشت شیپ یاتیک انتخاب حیل در آن مقطع ییاسرا  یداخل
ـ دانستند که با پ یدان یگر مید گفتنـد بـه   . کردندردش . ا ردش کنندیرند یرا بپذرند که آن یم بگید تصمیند و بایرو نهاد صلح روبهشیم 

ـ  یس يصحرا یشمال شرق يها ن بود که شهركیا یمعن موقع بهم که آن یکن ینم ینینش عقب سمت مرزها ـ  ینا را از دسـت نم . میده
 242 ي نامـه قطع يپـس در سـطرها  . ها حتا به آن پاسخ هم ندادند یلییمشابه آمد که اسرا یلیخ ينهادشیاتفاقاً اردن هم سال بعد با پ

ـ  ل بـه ییعرب و اسـرا  يها ن دولتیب یالملل نیاما صلح ب تها نداش ینیفلسط يبرا يزیصلح وجود داشت که چ يفرض برا راه هم
  .ل ردش کردییداشت که اسرا

ـ م امـا چ یاالت متحد را نداریا ي آن دوره یما اسناد داخل. کرد یاالت متحد میبود که ا يشه کاریمثل هم یاصل ي مسأله کـه   يزی
ـ نجر که مشاور امنیسیک يرد و هنریرا بپذخواست آن  یامورخارجه که من وزرات یشکارا بآ. روشن است یلیداد خ يرو ـ ی  یت مل

ـ  یتر اشینجر بیسیک ي زهیکنم که انگ یمگمان . نظر وجود داشتخواست که رد شود اختالف  یبود و م ـ  ین بود کـه م د وزارت یکوش
ـ یسیک موضعاما . ک بودیبوروکرات يترفندطور هم شد، پس احتماالً  نیرد که بعداً همیکشور را در دست بگ ـ  ینجر را م م چـون  یدان

االت متحـد  یانجام دهد چون ا يواشنگتن کار ندارد که یلیـ دل] 26[د ینام» ت پاتیوضع«را او آن  اش نوشته؛ ش دربارهاطراتخدر 
چـه  تواند هـر آن  ید ماالت متحیو ا رندیدر دست بگطرف دانند اسلحه را از کدام  یها نم ن بود که عربیادگاه ید. دارد ینظام يروین
ل ییبـود چـون اسـرا    یاتین حیو ا. االت متحد برنده شدیا یاست داخلینجر در جدل سیسیموضع ک. خواهد با قدرت انجام دهد یم

ـ  ییاسرااگر . سود گسترش گرفتساز به  سرنوشت یمیتصم یت واقعیامن يجادر آن مقطع به  ـ یپـذ  یل طرح سـادات را م ه رفت ب
: عـرب وجـود نداشـت    يها دولت يها از سو ینیحقوق فلسط يبرا يفشار. کرد یم میرا تنظ زهیست یالملل نیب ي جنبه يطرز مؤثر

ـ در واقع آن  یها توجه به آن یخواستند اما کس یها حقوق خود را م ینیفلسط ـ    نداشت  ل ییاسـرا ]. 27[شـدند   یهـا در اردن خُـرد م
ـ  ي هزیسـت کـه  االت متحـد بـود چـون مـادام     یبه ا یگوابست یمعنح داد که به یت ترجیفرصت گسترش را به امن ـ  نیب وجـود   یالملل

  .ته خواهدبودکا وابسیره به امریک و غیپلماتیو د یحاتیت تسلیحما يل براییباشد اسرا داشته
ـ چ بعـد همـه   شـد و از آن بـه   گرفته 1967از پس  ي بود که در دوره یاتیح یمین احتماالً تصمیکنم که ا یفکر م . آن برآمـد  زز ای

او . »جنـگ  یعنیت یامی«: ن بودیاو افرمول . میرو یش میسمت جنگ پ به امد یریرا نپذ توافقاگر : گفت یروشن و آشکار مسادات 
ـ      يگرید يرا اخراج کرد و کارها یکا، مشاوران روسیجلب توجه امر يدر کوشش برا ـ . ش نرفـت یهـم کـرد امـا کـارش پ  یکس

ـ ا. ه وارد جنـگ شـد  یراه سورهممصر به  1973و سرانجام در اکتبر . نکرد یتوجه ـ یخ ي ن حملـه ی ـ ینزد یل . ل بـود ییبـه اسـرا   یک
ـ اعمـالً  . استفاده کننـد  یی ک بود از سالح هستهینزد. خوردند یباً شکست میر شدند و داشتند تقریگ ها غافل یلییاسرا االت متحـد  ی
  .بود يجد یلیخ. داد یی باش هسته آماده
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 يهـا  نگـرش  ي درباره یی دوباره يها یبررس]. 28[دند ی، شکست، نام1مخدالآن را . کردند ین باره تأمل میل هم در اییدر اسرا
ـ ده باشـد امـا زور را فهم  ینفهم یلید خیشا. دینجر هم فهمیسیک. رفتیها صورت پذ نکردن با آن ها و معامله نژادپرستانه به عرب . دی

ـ سور  یک قوطیشود مصر را مثل  ید که نمیفهم هـا   با آن ییجورها کید یباپس . تر بود طور اما مصر مهم نیه هم همیدور انداخت 
ـ یسیک ینینش حمله و عقب یپلماسیمذاکرات با د  یطوالن ي پس دوره. معامله کرد بـه   1978ش آمـد کـه سـرانجام در سـال     ینجر پ

ـ اسرا مان یبه پ 1979و در ] 29[د یویقرارداد کمپ د ـ کـا آن را پ یدر امر]. 30[د یل انجامییصلح مصر  ـ  يروزی ـ ا يبـرا  یبزرگ االت ی
مورد توافق قـرار گرفـت طـرحِ     1978ـ   79 يها آنچه در سال. ک بودیپلماتیاالت متحد افتضاح دیا يمتحد دانستند که در عمل برا

 ي دهـه در . هم بـود  ینیگر شامل دولت فلسطیال دل چون حاییاالت متحد و اسرایا يبرا ینینش ک عقبیسادات بود با  1971سالِ 
م یش به اورشـل در سفر معروفسادات . بود الملل قرار گرفته نیها در دستور روز ب ینیفلسط یبود، حقوق مل ر کردهییط تغیشرا 1970

هـا کـه در    ینیفلسـط تر با شیـ مذاکرات ب  شد با تمام ابهاماتیویکمپ د يها و توافق. کرد ینیدرخواست دولت فلسط 1977در سال 
ـ بر پایهرگز اتفاق ن] 31[بود  شده ینیب شینامه پ موافقت يبندها   .بود ين خواست طرف مصریا ي هیفتاد 

  ].32[ »دولت خودگردان«، »کامل يخودمختار«: ن بودید عبارت ایویدر توافق کمپ د :اشقر
ـ   ش شهركیصورت افزا ها را به م گرفت آنیتصم. نکند ییقرارداد اعتنا يها ن جنبهیاد تا به یل کوشییاسرا :یچامسک  یهـا معن

  .رون آمدیت بیامیجه از یکند البته نه در مصر در نت
ک جراحـت  ی. در غزه بود 2005در سپتامبر  يریه به قطع درگیشب یلیت خیامیل از ییآمدن اسرارون یو جالب است که روش ب

ـ ها کامالً صحبت شده و ا ح داد که با ساکنان شهركیتوضمسوول  ژنرالِ. بود شده  یدقت طراح به یی مرحله ـ ن روی بـار   غـم  يدادی
خوانند کـه   ین شعار معروف را میاکنند و  یرون میشان بیها ر را از خانهیبار، ساکنان فق اشک یبا چشمان یلییکه سربازان اسرا است

ـ شـان ب یها هـا از خانـه   يهـود ید یگر هرگز نبایها تکرار شود د يهودید در مورد یهرگز نبا يزین چیچن، چراکه »گر هرگزید« رون ی
ـ عمل«: ن بودیا هاآرتستر یت. شد یی ل به مضحکهین واقعه تبدیزبان ا يات عبریموقع در نشر آن. شوند انداخته ـ  ي عهیات ضـا ی ، یمل

ـ آس  یی ش دوبارهینما در غزه 2005 يریو قطع درگ] 33[» 82 هرگـز   :غـام را فرسـتاد  یشده همان پ يبند دقت مرحله به یب ملیبود 
  .ن استیغام ایپ. از آنِ ماست يباختر ي فتد، کرانهیها ب يهودی يبرا ین اتفاقید چنیدوباره نبا
ـ  نیوارد دستور کار ب ها ینیفلسط یر کرد چون حقوق ملییکل چارچوب بحث تغ 1979طور که گفتم تا سال  همان . شـد  یالملل

ـ مورد حما قطعنامه. بر سرِ خط سبز بود یت خواستار توافق دو دولتیامن يشورا ي نامهس قطعینو شیپ 1976در سال  ه، یت سـور ی
اگـر بـه   . متحد وتـوش کـرد  االت یا]. 34[ن بود یبخش فلسط يحاً سازمان آزادیعرب و در واقع تلو يتر کشورهاشیاردن، مصر و ب

ـ   1980سـال  . اسـت  آن نشـده  يرو ید که حتا کار کارشناسیابی ید درمیوجو کن ها جست د و در آنیندازیب یاسناد نگاه ن یهـم هم
  ].35[االت متحد یا ينامه و وتون قطعیاساساً هم: اتفاق افتاد

ـ  یو نه فقط تلو رسماًن یفلسط یمل يکه شورا 1988در سال  ـ  نیحاً اجمـاع ب رفت، یدو دولـت را پـذ   لیتشـک  ي دربـاره  یالملل
 ي حضـور در جلسـه   ياسر عرفات بـرا یبا اجازه ندادن به با آن مخالفت کرد و در واقع  کسرهیمتحد االت یا]. 36[د آمد یپد يرییتغ

ن مقطع با وانمود کـردن  یداشت در اواشنگتن . اش را در ژنو برگزار کند ن سازمان را مجبور کرد جلسهیورك، ایویسازمان ملل در ن
ـ  ینیفلسط يها که گفتهنیا به ـ  242 ي مـه نارنـد، قطع یپذ یها را که مذاکرات را م ـ  کشـور دو  لیتشـک رنـد،  یپذ یرا م رنـد و  یپذ یرا م
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انـات مکـرر عرفـات واشـنگتن     یسرانجام بعد از باما . گرفت یشنود، هدف تمسخر جهان قرار م یکنند، نم یسم را محکوم میترور
  ].37[بخش صحبت کند  يخواهد با سازمان آزاد یگفت که م

ل بر مصدر کـار بـود متشـکل    ییدر اسرا یائتالف یآن موقع دولت. واضح بود یلیخ 1989بعد در سال  یل چند ماهییواکنش اسرا
ـ  يریوز کود در مقام نخستیاز حزب ل 1ریاز اسحاق شام ـ در مسـند وز مون پـرز از حـزب کـارگر    یو ش ، راسـت و  یر امـور مـال  ی

بـود کـه قـبالً از آن     يزیها چ در اصول آن]. 38[کار آمدند  يرو 1989  یم 14ل در ییموضع اسرا یان رسمیها با ب آن. کذا يها چپ
ـ    توانـد وجـود داشـته    یدر غرب اردن نم یاضاف نیدولت فلسط: میصحبت کرد ـ ی» یاضـاف «باشـد  ـ نیا یعن  اردن فعـالً دولـت   هک

ـ اصل سوم ب. ش نخواهدبردیپ بخش يل مذاکرات را با سازمان آزادییاسران بود که یگر ایاصل د. هست ینیفلسط ـ ی کـرد کـه    یان م
ـ   ینیکـرد کـه فلسـط    یان مین سند بیل روشن شود و بعد اییت دولت اسراید با هدایبا یاشغال يها نیت سرزمیوضع تواننـد   یهـا م

 یها مجاز بودنـد کـه تحـت اشـغالِ نظـام      ینیفلسط. میبر یسر مبه  2جرج اورول ياین مقطع در دنیادر . انتخابات آزاد برگزار کنند
 يهـا  اگـر بـه گـزارش   . باشـند  زندان بدون اتهام و احتماالً تحت شکنجه انتخابات آزاد داشته يها تو کرده لیتحصل یل با خییاسرا

اما  هل کردند که انتخابات آزاد را مجاز دانستییاسرا يبرا يادید که ابراز احساسات زینیب ید میندازیب یه نگاهین قضیها از ا ییکایامر
چ یها بدون ه یلییاسرا يها حشد از طر یل قلمداد مییماه بعد دولت بوشِ پدر که منتقد اسراچند . هرگز گزارش نشدند یعمل یاصول

پـس موضـع   ]. 39[کـر نـام گرفـت    یب ي ، برنامه3کریمز بیر امور خارجه، جیخاطر وزاست که به  يزین چیا. ت کردیحما یمخالفت
در سازش با  یاشغال يها نیسرزم ي باشد و مسأله در غرب اردن وجود نداشته ینیفلسط یدولت اضاف: ن بودیاالت متحد ایا یرسم
وفـادار   لیین اصـول اسـرا  یابه  اگرتوانند وارد بحث شوند  یم ینیفلسط يها کننده گفت مذاکره یکر میب. فصل شود ول حل ییاسرا

  .ستیش چیکه معلوم کنند معنگشا در نظر گرفتند بدون آن راه یلیآن را خ. بمانند
منطقـه حـاکم شـد و    بـر  . ط را تحـت کنتـرل دارد  یکه شرا افتیاالت متحد دریبعد اج فارس درگرفت، از آن به یبعد جنگ خل
ـ اش ا را اعـالم کـرد، جملـه    ین جهـان یبوشِ پدر نظم نوجرج . خواهد بکند یتوانست هرچه م م، همـان  ییهرچـه بگـو  « :ن بـود ی

ـ  ي االت متحد قبالً با هر مـذاکره یا. ب دادید را ترتیمادر تبعدش واشنگتن مذاکرا] 40[» !شود یم ـ  نیب مخـالف بـود چـون     یالملل
ـ   ياتحاد شوروبوش . دیایش بربستوانست از پ یم 1991ش کند اما در توانست کنترل ینم ـ  نیرا به منظور پوشـش ب دعـوت   یالملل

ـ و واشنگتن به  یضع سال چقدردر آن  يد که اتحاد شورویدان یـ مکرد   ـ ش را تحمطیشـرا  یراحتف بود  هـا در   ینیفلسـط . ل کـرد ی
ـ شـان ح یاصل ي کننده مذاکره. داشتند ير اشاره کرد رهبریطور که جلب و غزه همان يباختر ي نهکرا بـود، پزشـک و    یدر عبدالشـاف ی

د گسـترش  یبا یاسیاو اصرار داشت که هر توافق س .یاشغال يها نین فرد در سرزمیتر و احتماالً محترم یی کار غزه مدار کهنهاستیس
ـ   یصورت هر توافق نیر ایش بود در غن شرط اولیا. را متوقف کند یاشغال يها نیسمت سرزمل به ییاسرا . دانسـت  یرا نـاممکن م

عمـل شـد و    موقع مرکزش در تونس بـود وارد  ن که آنیبخش فلسط ين مقطع سازمان آزادیدر ا. رفتندیل نپذییمتحد و اسرااالت یا
ـ  يهـا  ینیکـرد کـه باعـث شـد بـا دورزدنِ فلسـط       یـی  بخش در اُسلو معامله يسازمان آزاد. توافق اُسلو شکل گرفت مثـل   یمحل

د حضـور  ین چمن کاخ سفیمعروف زم يها دادن در آن دست شد که حاضر نشد حتا یاو آنقدر عصبان. دا کندیقدرت پ یعبدالشاف
ـ  : حـال ادامـه دارد   به شد که تا یکل بزرگشها، م ینیفلسط ين درون رهبریا. دیرا کنار کشخودش . باشد داشته  يرهبـر  یچـه کس
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ـ فلسط را به  ینیفلسط گـران؟  یو د ي، هنـان عشـراو  یمثـل عبدالشـاف   ییهـا  یا بـوم یقول خودشان به  یتونس يها ینیعهده دارد؟ 
  .است شده یرسم يل به رهبریاساساً تبد یتونس ياالت متحد مطمئن شدند که رهبریل و اییاسرا

ـ  . هـا نبـود   ینیاز حقوق فلسـط  یچ اسمیاصول اُسلو ه ي هیانیدر ب. انت بودیاُسلو واقعاً خ 1993توافق سپتامبر  ـ  یبـه معن  یواقع
 يهـا  نیسـرزم  يها ینیکه فلسطنیب ایعج. ها نبود ینیاز حقوق فلسط يگفت اما خبر یزها میچ یلیها خ یلییاز حقوق اسرا. کلمه
ـ  يجا بود و در ام آنیبشاره ا یم عظمنامه، دوست توافق ياز امضا  دو ماه بعد یکید که یآ یم مادی. شادمان شدند یاشغال ـ یتی، میت  ینگ

ـ   یگفتم، گفتم، گفتم کـه خ  ید میچه را باآنمن . میآن بود يگوبود و ما دو سخن توافق اُسلو برگزار شده ي درباره  یانـت بـود و او کم
الـه   رام يهـا  ابـان یها را در خ ن حرفیحالت جوك گفت که اگر من ا م بهیم تا قهوه بخوریرون که رفتیب. کردتر صحبت  کیپلماتید
  .وجود داشتآنجا  یو توهم کامل یسرخوشن یچهم. شدم یم زیآو زدم، حلق یم

  ...سلو را محکوم کردند مثل حماستوافق اُ ینیفلسط يها جناح یلیخ. اغراق است :اشقر
  کردند؟ یاله چه م رام يها ابانیدر خمردم . زد یاز حالت مردم حرف م یاما عظم :یچامسک

ـ حتا در م. اغراق است یلیخ. کردند ینم» زیآو حلق«را که به توافق نقد داشت  یکس :اشقر ـ ان حامی ـ ز ینیان توافـق، بـدب  ی  يادی
  .آن وجود داشتنسبت به 

کردم متوجه شـدم کـه کـامالً اغفـال      یصحبت م ینیفلسط يها با گروه یوقت. کرد یز صحبت میآم هیکنا یالبته عظم :یچامسک
نـاك  هول] 42[ام  نوشـته  يگـر ید يطورکه جـا  که همان] 41[ه به توافق اُسلو شکل گرفت یشب يها بعد توافق يها سالدر . اند شده

  .بودند
ام توسط دولت راسـت   کرده يریگ یکه پ جاتا آنکشاند که  یها م یلییدر گفتمان اسرا ینین اشاره به دولت فلسطین ما را به اولیا
ـ ا یاز داو يگرگزارش 1996سال در . اهو صورت گرفتین نتانیامیبن یافراط از  ییهـا  ا بخشید که آیر اطالعات پرسیوز 1النید بار 

ـ  او گفت . ن شودیل به دولت فلسطیتواند تبد یها واگذار شود م ینیکه قرار است به فلسط يباختر ي نهکرا تواننـد   یاگر بخواهنـد م
  .هاست نگرش آن ي ن نشانهیا]. 43[» يمرغ سوخار«ا یند یبهش دولت بگو

ـ را بـا اخت  ینیت دولت فلسطیتثب«بار اعالم کرد که  نیاول يحزب کارگر از قرار معلوم برا ي برنامه 1997 یو بعد در ماه م ارات ی
  .ها هستند ن اشارهیها اول یلییاسراها در گفتمان مسلط  نیا] 44[» داند ینم یمنتف... محدود

هـود بـاراك بـه    یل، اییر اسـرا یوز اسر عرفات و نخستین یب 2000 ي هیید در ژویویخود ما را به مذاکرات کمپ د ي نوبهن به یا
رفتـه  یامکان پذها  یلییاسرا يها که طرح میشو یها متوجه م به نقشه یبا نگاه .کشاند ینتون، میل کلیکا، بیجمهور امر سییر یانیزیم

ـ  نظـر مـن دانـش   ن منبع به یتر مهم. است د وجود داشتهیویکمپ د ي درباره يادیحال اسناد ز به تا. شتشدن ندا  یلییاسـرا  یپژوه
اُسـلو   يوگوهـا  را ران پونداك کرده که در گفت یکار اصل. یسیش هم به انگلیاست و بخش يش به زبان عبریادیاست که بخش ز

ـ  اسـت کـه درسـت در قلـب دانـش      2ر مرکز صلح پرزیاو مد. است حضور داشته يمذاکرات بعد ي و پشت صحنه معتبـر   یپژوه
ـ یرا به زبانِ انگل از آن یی و خالصه يبه زبان عبر يمشترك باالبلند ي او مقاله. قرار داد یلییاسرا ـ   یس ]. 45[راه بـا نقشـه   نوشـته هم

بـاز   رش صلح سـر یها از پذ ینین است که فلسطیا یکا داستان رسمیدر امر. ها هم توجه شده ینیفلسط يرادهایاست که به ا معلوم
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ـ یتوانست پ ینم یی ینیچ فلسطیاما در واقع ه. زهاین دست چیخواهند خشونت است و از ا یچه مآن ي زدند و همه ك را انهاد بـار ش
ـ محبوب امر یبپذ ـ ردش کرد یرد؛ حتا محمود عباس  بـه سـه    یاشـغال  يهـا  نیم سـرزم ی، تقسردیبگ صورت بودقرار که  يزیچ. کا 

ن یکه بـه فلسـط   یم شرقیبه سمت شرق که کامالً از هر بخشِ اورشل یک راه خروجیا گر جدا هستند بیدکیبخش بود که اغلب از 
ـ توانستند ا یها نم ینیفلسط. ن استیفلسط یفرهنگ یو زندگ ی، آموزشين مرکز تجاریا. واگذار شود، جدا است و . رنـد یرا بپذن ی

 يهـا  ه دهد که مبهم بودند اما نسبت بـه طـرح  یارش را ایها شکست در مذاکرات، ضابطه زارفت که چند ماه پس ینتون پذیعمالً کل
ـ  از بار ن یاالت متحد که ایا یشگیدوباره داستانِ هم]. 46[تر گشا راه یلید خیویکمپ د کننـده از   ، مـذاکره ]47[س راس یجانـب دن

ـ اسرا یه مطرح شد ایبق نتون، ویکل يسو ـ ضابطه یین بود که باراك  را رد کرد و خود را مـرد خشـونت    رفت و عرفات آنیها را پذ ل 
ـ انینتون چند روز بعد در بیکل. ستیطور ن نیا. توان با او معامله کرد ینشان داد که نم هـا را   گفـت کـه هـر دو طـرف ضـابطه      یـی  هی

ـ یتیدو طـرف در م بعد . اد بودندیز یلیل خییاسرا يها واقع شرطدر ]. 48[داشتند  ییها رفتند و هر دو طرف شرطیپذ  يدر تابـا  ینگ
را گـزارش مفصـل آن   . حاصـل شـد   ییها رفتشیشان را عنوان کردند و پیها برگزار شد، شرط 2001 ي هیژانو 27تا  21مصر که از 
ش یهـا  گـزارش . د کردندییکه هر دو طرف صحت آن را تأ. نوشت یطوالن یادداشتینوس، در یگوئل موراتیاروپا، م ي هیناظر اتحاد

ـ یگفتنـد کـه پ   یلییمفسران اسـرا  ].49[ دش سپرده یجا به فراموشنیان مسلط ایل چاپ شد اما در جرییدر اسرا ينحو بارز به رفت ش
ـ یپ«: برگزار شد که دو طرف گفتنـد  یمشترک يه، کنفرانس خبریژانو 27در روز آخر مذاکرات، . صورت گرفت يریگچشم رفت ش

  ].50[» میم به توافق برسیتوان یدا کند میمذاکرات ادامه پاگر . میاک یم، به توافق نزدیا داشته یی قابلِ مالحظه
ـ خـاطر نزد  ن بود کـه بـه  یبهانه ا. بود هه مذاکرات را لغو کردیژانو 27اول روز  يها باراك در همان ساعت بـودن انتخابـات   ک ی

بـود   وگوهـا مانـده   گفـت  ي شده يزیر برنامه از قبل ي توانند ادامه بدهند؛ درست نبود، ده روز به انتخابات و به خاتمه یل نمییاسرا
ـ  ین کلیبعد از آن جرج بوش جانش. شخواست ینم. لغوش کرد]. 51[ ـ بعـد آر  ینتون شـد و کم ل شـارون، بـاراك را در انتخابـات    ی

  .ق از دست رفتفرصت تواف. ل شکست دادییاسرا
 بـه ل ییرا بـه اسـرا  ده شـده  ینام ینوسکم يها چه بلوكالحاق آن یطور رسماست که به  ین دولتیاول. است یدولت بوش افراط

ـ  . است يباختر ي از کرانه یبخش بزرگ: دین عمل توجه کنیبه مفهوم ا. ت شناختیرسم ـ یدولت بـوش اول اسـت کـه از    ین دولت
ـ و  یعموم م را فتح کرد، مجمعیاورشل 1967ل در ییاسرا یوقت یحت. است گردانده يم رویمخالفت با الحاقِ اورشل ـ امن يوراش ت ی

ر قابل قبول اعـالم  یرا نادرست و غ یط قانونیر شراییتغ يدانستند و تمام اقدامات برا یر قانونیکردن شهر را غ مهیسازمانِ ملل، ضم
ممتنـع داده تـا    يهـا رأ  نامـه ن قطعیمعموالً به ا 1981مخالف در سال  يرأک یجز موافق داده اما به  يرأ یاالت متحد گاهیا. کردند

ـ م بـه هـر ام  ید الحاقِ اورشلییتأ. مخالف داد يل رأییراه اسراهمکه دولت بوش به  2002دسامبر  ـ یدر رابطـه بـا توافـق س    يدی  یاس
ـ م بـزرگ فراتـر از ا  یست؛ اورشلیسابق ن یم شرقیشدن بر اورشل  مسلط ي ن فقط مسألهیل اییاسرا يبرا. دهد یخاتمه م . هاسـت  نی
 ياست؛ اصـالً بـرا   دهیرس 1کویجر يها یکیباً به نزدینامند تقر یم میدر اورشل یی را محله ات منظماً آنیم که نشریادوم  معالشهرك 

ـ یان هر بحـث س یپان یمند شده ا م عالقهیاگر دولت بوش واقعاً به الحاقِ اورشلپس . شده ساخته يباختر ي نهکردنِ کرام یدو ن  یاس
  .است

ـ  ( یدادگـاه جهـان  . است د کردهییل را هم تأیوار حایدولت بوش د ـ  نیدادگـاه ب بـه اتفـاق آرا اعـالم کـرد کـه      ) عـدالت  یالملل
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رفت یپـذ جداگانـه   ينکرد و در اعالم نظـر  يرویر پیفراگ ين داوریاالت متحد از ایا یقاض. است یر قانونیل غییاسرا يها شهرك
ـ دجه هر بخـش از  یو در نت] 52[اند  ون چهارم ژنو را نقض کردهیکنوانس 49 ي ماده 6ها بند  که تمام شهرك ـ وار حای توسـط  «ل کـه  ی

ـ  نیب ي مدارانه ناقضِ حقوقِ انسان 1تین واقعیصرف همبه محافظت کند  یل ساخته شده تا از مناطق مسکونییاسرا » اسـت  یالملل
ل ییل صـادق اسـت امـا اسـرا    یوار حایدرصد کلِ د 80حدود  يبرا» محافظت کند یا از مناطق مسکونشده ت ساخته« ي جمله] 53[

  .است یمعن یاست که ب یتیل امنیکند که علت آن، دال یوانمود م
ـ  يانکارها بر ییاستثنادر تابا  2001 ي هیژانو ي هفتهک یآن  ـ ا ي سـاله  وپـنج  یس مـذاکرات تابـا   . ل بـود ییاسـرا / االت متحـد  ی

هـا   اخـتالف د یشا. گرا نبودند ر واقعیغ یانیپا يدر کنفرانس خبر ینیو فلسط یلییاسرا يها کننده داشت اما مذاکره يمشکالت جد
ـ یدر سـطح خ  یر رسمیمذاکرات غهرچند . ل مذاکرات را قطع کردییم اما اسرایدان ینم. بود یشدن حل ـ   یل هـا و   یلیین اسـرا یبـاال ب

هـم  نظـر مـن آن    مـان ژنـو اسـت کـه بـه     یتر از همـه پ  اما مفصل. ه همیش شبید؛ همه کمابیرس یجیافت و به نتایها ادامه  ینیفلسط
ـ . کـار  ي ادامـه  يباشـد بـرا   یی هیتوانست پا یتوافقِ بالقوه را نشان داد و مداشت اما خطوط  يادیمشکالت ز ـ ا یوقت ن توافـق در  ی

شـان را فرسـتادند امـا    تیحما يقـو  يها هیانیا بیها  ندهیها، نما کشور ي هیاروپا و بق یاصل يدر ژنو طرح شد، کشورها 2003دسامبر 
ـ اگـر ا امـا  . و معلق مانـد  بود هنکرد شیامضا ینیفلسط يرهبر. طور نیل هم همییافت و اسرایاالت متحد حضور نیا االت متحـد و  ی

ـ د: برخورد کـرد  يگرید يبعد به سدهااما . رفت یش مینظرم پ رفتند بهیپذ یرا مل آن ییاسرا ـ وار حای  يهـا  گسـترش شـهرك   ل وی
  .ها یلییاسرا

ـ   ینیطرف فلسط م؛ بعد بهیفزایب يزیچ  یلییتر با تمرکز بر طرف اسراشیم بآت نویخواهم به روا یمن فقط م :اشقر ـ  یهم م . میرس
شـده توسـط دولـت     تصـرف  يها نیساکن در سرزم يها ینیت قاطع فلسطیم اکثریدان یطور که م همان 1948که در نیاول ا ي نکته
ا اغفال شدند که فـرار کننـد   یا فرار کردند یها اخراج شدند  ا آنیکه آنیکنم بحث بر سر ا یمفکر . را ترك کردندل آنجا ییاد اسرایبن تازه

ـ ا. نشد برگشت داده ي ها اجازه که به آنن است یا یاساس ي  باشد چون نکته نداشته یمناسبت یلیخ يگرید ي ا هر نسخهی  ي ن نکتـه ی
 فروختـه را کـه آن  د مگر آنیرا دارچنان حق بازگشت به آن د، همیتان را ترك کن خواست آزاد خودتان، خانه اگر حتا به. است یاصل
ـ ا حق بازگشت 1948ل از سال ییاسرا. ن استین مسأله، همیامت پرداختن به یعز ي نقطه. دیباش شـان را در  یها خانـه بـه   ن مـردم ی

هرچنـد  . پرداخت شود يگرید توسط کس دیهم با آنکه رفته یکه اشغال کرده، نقض کرده و فقط اصل غرامت را پذ ییها نیسرزم
ـ ود داشت؛ اوج یتفاوت فاحش 1948ا تصرف کرد نسبت به سال رن ین فلسطیسرزم ي هیل بقییاسرا 1967در  یوقت مـردم   بـار ن ی

تـرك   يشان براکردن  زده نکردند و هراساندن و وحشتفرار . ك نکردندشان را تر ن و خانهیدرس گرفته، زم 1948ن از سال یفلسط
برگشـت داده   ي هـا اجـازه   گـر بـه آن  یدانستند کـه اگـر برونـد د    یگر میتر بود چون حاال د مشکل یلیخ 1948آنجا نسبت به سال 

ـ ا 1948از سـال  . سر کنند» پناهنده«عنوان  به» ها اردوگاه«در  شاند تا زمان مرگیشود و با ینم  ن درس را هـم گرفتنـد کـه اگـر بـه     ی
ـ جد يهـا  نیل سـرزم یید آورد کـه گرچـه اسـرا   یپد یمتفاوت یلیت خیموقعن یا. شوند ینم یشان بچسبند، سالخیها نیزم را  يدی

  .ت بودندیان در اکثریتصرف کرد اما حاال بوم
ل ییدولـت وقـت اسـرا    يرهبـر  ياز اعضا 2ل آلونعقاآلون که  ي توسط برنامه 1967زود بعد از جنگ ژوئن  یلین مطلب خیا

نظـر بـن   . د به مشکل بنگردینام یم» گرانه سم روشنیونیصه«چه د تا از منظر آنیکوش یبرنامه من یا. ه داد، مورد توجه قرار گرفتیارا
                                                                                                                                                                             
1. ipso facto 
2. Yigal Allon 
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ـ که بر آن بود که دولت اسرا  ] 54[ون یگور  ؟ چگونـه چگونـه . ک باشـد یدمکرات یو هم دولت» هودیک دولت ی«د هم یل باییهم بود 
 يبـرا  ي، خطـر یکه دمکراس باشد چنان هود داشتهی ت مطلقِیتواند دمکرات هم باشد؟ روشن است فقط اگر اکثر یم» هودی یدولت«
ـ هـا پره  ینیاز فلسـط  يادیوجود تعداد ز از دیل باییاست که اسرا  ینعن میااش نباشد که به »يهودی« یژگیو سـاکنان   پـس . ز کنـد ی

و  ینظـام  يهـا  ـ شهرك  یی شده تید عوامل تثبیل بایین بود که اسرایحل آلون ا راه. ساز شدند شده مشکلاشغال  تازه يها نیسرزم
ـ ا یغ تمرکـز   یو نـواح باشـد   تحت نظارت داشتهرود اردن  طولژه در یو را به يباختر ي کرانه يبردجاد کند تا بتواند از نظر راهیره 

  ].55[است  شده يریگیل پییتوسط اسرا 1967آلون بود که از سال  ي ن برنامهیا .ها را به اردن واگذارد ینیفلسط یتیجمع
از همـان اول حرکـت   آنجـا  . نشـدند  ساخته يباختر ي نهکرا يبردن کنترلِ راهیبا هدف تضم یلییاسرا يها شهرك ي البته همه

ـ جبهه یامون ت گوشیبه هدا يساز در مورد شهرك یک و مذهبیدئولوژیا ـ و   ي م  ـ یجـود داشـت کـه ب    مؤمنـان  تر از مالحظـات  ش
  .داد یل میل را تشکییاست اسرایس یآلون چارچوب اصل ي رفته برنامه هم ياما رو. بخش بود زهیانگ يبردصرفاً راه

ـ  به. ن بودیفلسط یکیش چربدادنِ جنازمند شکست یش نشدنِ کامل ییاجرا ين برنامه برایا ـ یین خـاطر اسـرا  یهم د در یل کوش
ـ ا ن بزنـد و بـه  یبخـش فلسـط   يبه سـازمان آزاد  ینیگسهم ي با اشغال لبنان ضربه 1982سال  مبـارزان سـازمان   . ن هـدف برسـد  ی
 بخـشِ بـه   ياالت متحد بـه سـازمان آزاد  یا. روت را ترك کنندیکشور اخراج شدند و مجبور شدند ب يتر شهرهاشیبخش از ب يآزاد

ـ گـان تحم یر 1982سپتامبر  ییکذا ي شکل برنامهه آلون را ب ي شده، چارچوب برنامهف یضع یلیظاهر خ گـان از  یر]. 56[ل کـرد  ی
ـ ا نمستقل نباش یکه دولت ین معنیها در ا ینیفلسط» يخودمختار« ـ که کامالً از برنامـه غا نید  ـ بلکـه گونـه    ی ـ موجود یـی  ب بـود  ت ی

 سـت یالزم ن ح کـرد کـه  ین تصریچنگان همیر. ت کردیباشند حما» راه اردنهمبه «و غزه  يباختر ي بدون دولت در کرانه ینیفلسط
با آن موافق بـود چـون کـامالً بـا مغـز       یلیل خییبود که حزب کارگر اسرا یدگاهین دیا. بازگردد 1967از  شیپ يل به مرزهاییاسرا

  .خواند یآلون م ي برنامه
ـ از هـر چ قبل  1987ـ   88ن در یفلسط ي انتفاضه. ن بودیفلسط ي انتفاضهگر، ید ي کننده نییتع ي دوره ز اعـالم کـرد کـه مـردم     ی

ه کـه بـا   یهمسـا  يدر کشـورها  ینیفلسـط  يهـا  افت که نه فقط با پناهنـده یل درییشوند و نه رام؛ اسرا یم مینه تسل يباختر ي کرانه
 یطور رسـم  اردن را وادار کرد به یپادشاه 1988که انتفاضه در سال آندوم . هم مشکل دارد یغالشا یساکن در نواح يها ینیفلسط

ن باعث شد کـه طـرف   یا. شان هستندیها نیها تنها مسوول سرزم ینیرد و اعالم کند که فلسطیرا پس بگ يباختر ي نهش بر کرایادعا
اردن  بـه   ینیت متـراکمِ فلسـط  یبازگرداندنِ مناطقِ با جمع یقبل ي سم درك کند که برنامهیونیصه يکم جناح کارگر ، دستیلییاسرا

ـ ل بایید که اسراین باور رسیا مون پرز بهیموقع رهبر حزب کارگر، شن یدر ا. برد یش نمیاز پ يگر کارید د از مـذاکراه بـا سـازمان    ی
ن سـازمان را  یوگوها با ا ل که گفتییاسرا یع رسمضمو يجاـ به   برسند یت مشخصیوقعمن استقبال کند تا به یبخش فلسط يآزاد

ـ نـدارم کـه بـه آن اضـافه کـنم مگـر گفـتن ا        يزیچ. ح دادیتوضنوآم . میدان یداستان را م ي هیبق. بود منع کرده یطیتحت هر شرا ن ی
ـ آرا ییش مجدد ارتش اسرایدر عمل باعث آرا. تبلور توافق اُسلو بودآلون عمالً  ي ت که برنامهیواقع ـ  ش مجدد و نه عقـب یل   ینینش

ـ تفـاوت در ا . آلـون شـد   ي با برنامه یاهنگدر هم يباختر ي نهدر کرا ینیت متراکم فلسطیبا جمع یـ در نواح بـه اردن  ن بـود کـه   ی
عرفـات مـدام   . شـد  ين بـاز ین ماندند که احتماالً با توهم وارد ایبخش فلسط يتحت کنترل سازمان آزادنشدند بلکه  بازگشت داده

ـ لوح ساده یلیاو خ. است ینیل دولت مستقل و خودمختار فلسطیتشک يسو بهاول ن گام یگفت که ا یم ـ ا ه بـه ان . داشـت ن بـاور  ی
  .دیرس یم یی لوحانه ج سادهین نتایاالت متحد، به چنیشدن با ا یمیو صم یالملل نیبه بر فشار ین با تکیفلسط يرهبر
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  حل ي دستیابی به راه دربارهها  دیدگاه فلسطینی
  
جـا انکـار کامـل    نیدر ا مـت یعز ي نقطـه . مینـداز یب ينظـر  ین داستان طوالنیو عرب ا ینید به بخش فلسطیحاال اجازه بده :اشقر
ـ دگاه مسـلط ا یدر آغاز د. شد ید محو میانه بود که بایدست استعمار در خاورم ي گانه و کاشتهیسراسر ب یعنوان دولت ل بهییاسرا ن ی

ـ یدئولوژیخاص ا يها انیشود و بعد، بسته به جر ان دولت از نقشه محووعند به یل باییبود که اسرا . وجـود داشـت   ییآمـدها  یک پ
 يهـا  نیکـه از سـرزم   ییهـا  يهودیـ و   ینیفلسط يها يهودی یعنیـ   یبوم يها  يدهوین یب يزیعرب، تما یسنت ییگرا یدگاه ملید
ـ بودنـد   برگردنـد کـه از آن آمـده    ییجـا  د به همانیگفت که مهاجران با ین نسخه میگراتر یمل. ل بودیبودند، قا گر آمدهید ا در هـر  ی

تر بـر آن بـود کـه     یا مترقیتر  کیدمکرات ي ر کردند؛ نسخهیها بعد از استقالل الجزا ییکه اروپا چنان ن را ترك کنند آنیصورت فلسط
ـ  یبا حقوق مدن یتیعنوان اقلتوانستند به  یدر صورت خواست خود، م يهودیتمام ساکنان  بماننـد   یبرابر در چارچوب دولت عرب

  .کنند یو زندگ
دولـت  «شـد   سـازمان  یرسـم  ي بخش را در دست گرفتند، برنامه يکنترل سازمان آزاد ینیفلسط يها کی، که چر1967بعد از 

ـ یا. »نیک سکوالر فلسطیدمکرات ـ  ین قاعده هرگز واقعاً به سطح مردم ـ  ي د و هرگـز مطالعـه  ینرس . آن انجـام نگرفـت   يرو یواقع
ـ  یمصـرف خـارج   ياول اساسـاً بـرا   يهـا  کم در سال دست یتوان گفت که تا حد مشخص یم کـه سـازمان    شـد، چنـان   یطراح

ل ییاسـرا  ي بـا مسـأله  . واضـح اسـت   یلیداشت که خ ین قاعده ضعف اساسیاما خود ا. جا بزند یبخش بتواند خود را مترق يآزاد
ـ به   یمذهب یی فقط جامعه ییکرد که گو یچنان برخورد م ـ  ییکـه گـو   چنانـ » سکوالر«خاطر عبارت است  ـ    یم س یشـود بـا تأس

ـ ا  یده میاز مشکل را ناد یقاعده بعد مهمن یا. مشکل برآمد سِاز پ ینیدولت سکوالر فلسط ل بـه  یل تبـد یین بعد کـه اسـرا  یگرفت 
ـ یو دومل یستیالیکه در چارچوب سوس ینیفلسط يها از چپ یبرخ. یمذهب یی است، نه فقط جامعه شده یمل یتیموجود بحـث   یت

اشاره داشـت،   یموارد مذهبتنها به » سکوالر«سکوالر بودند اما اگر  یدار دولتها هم طرف آنالبته . ن جنبه توجه کردندیاکردند به  یم
ـ   ي به هـر حـال پـروژه   . وجود دارد یمل ي کرد که دو جامعه یت داللت مین واقعیا به» یتیدومل«عبارت  دولـت   نِیگزیادولـت ج

ـ یخ. شده نبـود   يزیر برنامه یخواهشهر جز آرمان يزی، چیتیا دوملیکرد سکوالر ی، خواه با روتر بزرگ نِیل، دولت فلسطییاسرا  یل
ـ  یافتنی دست يها د هدفیم باییسخن بگو یاست عملیم به زبان سیزود روشن شد که اگر بخواه ـ  ر داشـته یپـذ  رسا دسـت ی . میباش

ـ آزادساز ییگو یم» یخواه ادهیز«چه بهش ها از آن ینیپس مقاومت فلسط از  یمتفـاوت  سـمت نـوع  ر کل قواعد به یین و تغیفلسط يم 
ـ به درك ا دولت به  جنـبش  . وجـود دارد  یا موقتیت بالفصل یف اهداف با ماهیضرورت تعرد که ین مطلب رسیعنوان تنها هدف 
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 1967در  یاشـغال  يهـا  نیسرزم ي ألهز به مسیهر چ ازن، قبل یباره به کل فلسط کیتوجه  يجاد که اگر به یزود فهم یلیخ ینیفلسط
ـ رش ایسمت پذبه  ینی، جنبش فلسط1973جنگ از  بعد. ار خواهدداشتیدر اخت يترشیب یلیخ يها توجه کند، اهرم ـ تثب ي دهی ت ی

ـ حرکت کرد و همه ا یش مبهمیالبته با قواعد کماب 1967 یاشغال يها نین در سرزمیدولت فلسط ـ ن حرکـت را ا ی ـ   نی ر یگونـه تفس
کـه  زمان . ف کردندیتعر نیکل فلسط يآزادساز يسو به یصورت گامبه  یرسم يها ن حرکت را در اسناد و گفتمانیالبته ا. کردند

ـ ل متماییها با دولت اسرا توافقسازش در  ي دهیها به ا ها و عرب ینیفلسط یافکار عموم گذشت یم ـ جـز چنـد جر  بـه  . ل شـد ی ان ی
ـ بقابل قبول بود و  یتر افکار عمومشیب يهنوز موجود، سازش در توافق برا يگرا یا ملی یاسالم يادگرایت بنیاقل ـ ی کـه   کـرد  یان م

ـ    مورد توجه قرار داده میش را کردکه بحث یها را در همان اصول ینیفلسط يها دغدغه  يهـا  نیل از تمـام سـرزم  ییاسـرا  یعنیاست 
جبـران خواهدشـد و    1967از ش یپ یلییاسرا يها نیسرزم يکه با واگذار یکوچک تراییتغ يبه استثنادست بکشد  1967 یاشغال

. شـان احتـرام بگـذارد   ن سرنوشتیـی ر تعیناپـذ  ِ انتقال د چنان مورد توجه واقع شود که به حقین بایکه سرنوشت تمام مردم فلسطنیا
ـ  یلوخانه  ساده یلیرفت خیپذ یتوافق اُسلو را م یعرفات آن، وقت يا رهبرین یبخش فلسط يآزادسازمان  پنداشـت کـه    یا ابلهانـه م

ـ به ق فشایاالت متحد از طریت ایحما د کـه بـه   یخواهدانجام یاست و به توافق یدست آمدن ـ بر واشنگتن به  يژه سعودیو ر اعراب 
ـ   ش نبود و بـه یب ين پنداریم که ایدان یما البته م. باشد یرفتنین پذیت مردم فلسطیاکثر يباور آن سازمان برا هـا   ن تـوهم یخـاطر هم

هـا کـه    نکرد، پناهنده یتوجه يشهرك ساز ي مسألهت که توافق حتا به یواقعن یا. شود يگذار ببمن توافق یبارها در ااجازه دادند 
کـه   یتوافـق اُسـلو بـا تـوهم    . ش آمـد یم که چه پیدان یب کرد و امروز میه فربل یخود دارند، کل چارچوب توافق اُسلو را تبد يجا

کنتـرل مـردم    يل بـرا ییس اسـرا یپل ي ندهینماعنوان ن به یبخش فلسط يکه سازمان آزاد یش داد و با نقشحیجاد کرد و نوآم توضیا
 ي روزشـده  بـه  ي نسخه يسمت اجرا ن توافق بهیاز ا اول بعد يها ل داد که در سالیین امکان را به دولت اسرایکرد ا ين بازیفلسط
 ي کرانـه  ش درینظـام  يبـرد نظارت راه يو برا خشدبسرعت ب يساز شهركند یل توانست به فراییاسرا. آلون حرکت کند ي برنامه
ـ راه یز يباختر ـ خ یها و موارد د رساخت بسازد  کـه   یتـر بـا مقاومـت نسـبت بـه زمـان      کم ییارویدتر و با رویتر، شد عیسر یلیگر 
طورکـه اشـاره    همـان . دو برابر شد شانچند سال تعداد ساکنانعرض ند و در دش یم گسترده میها دا شهرك. داشتنوجود  یتوافق
هـا بـه    ق سـاخت شـهرك  یتعل ي دربارهل ییاسرااز قول گرفتن به  یاشغال يها نیسرزم دروناز  ینیفلسط يها کننده م مذاکرهیا کرده

هـا مـورد    آن يشدت از سو جه بهینبود و در نت يزین چیچن ي اُسلو دربردارندهتوافق . کردند یاصرار م یشرط هر توافق شیعنوان پ
بخـش   يسـازمان آزاد  یخـارج  ي تـه یکم ياُسلو حتا توسط اکثر اعضـا  ي عمالً معامله. را رد کردند آن یانتقاد قرار گرفت و بعض

  .بود يکامل امر استبداد ي ش گرفت نمونهیمورد پ نیکه عرفات در ا یروش. ن رد شدیفلسط
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  ها صهیونیسم و فلسطینی

  
ـ  یبعد از توافق اُسلو نگاه کن يباختر ي در کرانه یاگر به رشد مناطق مسکون هاضافه کنم ک متوان یم :یچامسک . دارد ید، رشـد منظم

ـ باراك، سال ین سال کلینتون بود آخرین سال کلیسال اوج آن آخر   .ش سرپوش گذاشتندیاما رو]. 57[ 2000نتون 
ـ . وجـود دارد  ینیفلسـط  يهـا  نیدر سـرزم  يدر رابطـه بـا شـهرك سـاز     یطـوالن  یخیتار یستیونیصه يدئولوژیدر ا ش بجن

ـ یافت که با جمعیر دریاخ ي ن سدهیل ایاز همان آغاز در اوا یستیونیصه ـ در ا ییهـا  تـوهم . اروسـت یمتخاصـم رو  یت بـاره کـه   ن ی
نـام  » ]58[سنگر به سـنگر  «شد،  یم يرویکه از آن پ یکل یاصل. سرعت رنگ باخت باشد وجود داشت که به» ن بدون مردمیسرزم«

ـ اجازه نده  يهودیر یـ غ 1ها مییه به گوکنیا یعنین یا. داشت ـ چم و یجلوتر بـرو  یم از کار ما سر درآورند اما کمیها  و  میبسـاز  يزی
ـ ا. آنِ ما خواهـدبود  اش از همهج یتدرم و به یاوریدست ب ن را بهیاز زم يگرید ي قطعه مفهـوم  . اسـت  يدار شـه یاصـلِ کـامالً ر  ن ی

مهـم  «: گفتـه  2ونیگزارش شده که بن گور. میرو یش میپ مان ین بیاوگو کنند، در  گفتها  آنبگذار : هاست رفت آنشیپ یگگون چه
ـ  ینبا. »کنند یها چه م يهودیکنند مهم آن است که  یها چه فکر م مییست گوین ـ م کـه در ا ید تصـور کن وجـود    یگنـه دودسـت  ین زمی

ـ  » فواد«ن یامیمسکن، بنر یشد، وز یطلب قلمداد م که صلح 1995ـ   96 يها مثال در دولت پرزِ سال يبرا. است داشته عـادز   یبـن ال
هـدف مـن سـاختن اسـت نـه جسـور کـردنِ        «، »دهـد  یانجام م یبه آرامرا  يفواد هر کار«: هم بود، گفت يبعد يها که در دولت

دند یکـم تظـاهر کردنـد کـه نشـن      ا دستیدند یها نشن مییکه گوکرد  وساز ساخت یچنان به آرام] 59[» ...میها ون به کوششیسیاپوز
ـ طـرح شـارون،     ییها طرح 1992در . کردند ین میش را تأمن خاطر که پولیا به نددانست یاالت متحد، میها، ا آنچون  وجود داشت 

ـ اما تمام آن ید يتا طرح حزب کارگر، چند قـدم   بـه قدم : یعنیآلون که  ي از برنامه ییها لیجرح و تعد: بودند یکیها در اساس  گر 
ـ   ها بوده ینین با فلسطیتر دل احتماالً هم یلییان رهبران اسرایـ که در م  3انیموشه دا. دنیبه آن رس هـا   ینیکـه فلسـط   رفتیپـذ است 

ـ مسوول اشـغال بـود و عق   1974تا  1967 يدر دولت کارگراو . زشان متهم کنندیچهمه  يرا به دزد  لییحق دارند اسرا در  وا ي دهی
ـ دولـت دا «ل بـه  یتبـد  یاشـغال  يهـا  نیل در سرزمییم؛ اسرایرو یش میپ یهر دفعه کم: روشن بود یلیاست خین سیف ایتوص » می

هـا بـه    د مثل سگیتوان یم، میندار یحل ما راه«: گفت میها خواه ینی؛ به فلسطیبه آرامم، یکن یش متکه اشغالتکه به ]. 60[خواهدشد 
ـ د میتواند برود و خـواه  ید و هرکس بخواهد میتان ادامه دهیزندگ ـ د کـه ا ی ـ   نـد  ین فرای  یمسـوول نظـام  ]. 61[» رسـد  یبـه کجـا م
]. 62[اسـت   در انگلسـتان چـاپ شـده    یگزتـا  ش را نوشته که به ش خاطراتیال پست دو ی، ژنرال شلومو گازیغالشا يها نیسرزم
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 يخودمختـار  ینـوع  ين شروع کردنـد بـرا  یگان فلسطبرجست ندیگو یکه بهشان م ی، کسان1967از  پس ید که کمیگو یت میگاز
ـ به مـا بده  یفرهنگ يخودمختار ینوع ،میمان را خودمان انتخاب کند شهردارانیاجازه ده: دادن هیارا یبه دولت نظام ییها طرح د ی

ـ یبه مقامـات س  یدل ها را با هم ن طرحیل اییاسرا یو سازمان جاسوس ینظام ید که فرماندهیگو یاو م. ن دستیاز ا ییزهایو چ  یاس
ـ یامـا رهبـران س  . آمـده  یم یخوب ي دهینظر خود او هم ا به ؛حزب کارگر منتقل کردند يرده باال ـ  یاس ـ خواسـتند چ  ینم از آن  يزی

که احتمـاالً بـه    يزیهر چ بها از پرداختن ی ،یر تهاجمی، هرچند غها ینیفلسط يبرا یاسیت سیبشنوند؛ از دادنِ اجازه به هرگونه فعال
ـ وز و نخسـت  يدولت کـارگر : طلب بودند ها صلح نیا .ضرر باشد یکردند هرچند ب ينجامد خودداریدر مرزها ب يرییتغ ر گلـدا  ی
ـ م  طلب است و نه صلح ـ که در ضمن جنگت یگاز. ریما  یحزب کـارگر از دادنِ نـوع   یاسیس ينظر او عجزِ رهبر د بهیگو یطلب 

ـ یبروکل شان ازکه نصف ین متعصبان مذهبید، ایم انجامیامون به گوش. است بار بوده فاجعه یلیمحدود خ يخودمختار آمدنـد و   ین م
ـ گاز. دیاول انجام ي قول او به انتفاضهک کردند و به یدئولوژیا يمورد ل بهیتبدن موضوع را یات دولت یبا حما ـ ی ـ گو یت م د کـه  ی

  .افتاد یهرگز اتفاق نم يزین چیرند چنیدست گ به يحد شد کنترل امور خود را تا یم ها اجازه داده ینیاگر به فلسط
ـ بال ییرا دادنـد، اسـرا   یالملل نیب ي زهیست  دادن بهان ینهاد پاشیسادات و بعد اردن پ یوقت 1971دهند که در  یها نشان م نیا بـا   دی

ـ یاز دو مل یشـکل  ـ و حتا بـه   ین طرحیا همچید یانجام یسم مید به فدرالیو غزه که شا يباختر ي به کرانه يبخشودن خودمختار  یت
ـ  یسم ریونیدر سنت صهکه در واقع  ـ  1940 ي من در دهـه  .داد یان میپا یداخل ي منازعه بهشه دارد  سـت  یونیک رهبـرِ جـوان صه  ی

ـ   يهودیل دولت یبودم، اما با تشک ـ یمخالف بـودم؛ چن ـ   در آن ین نگرش ـ ا. بـود  یسـت یونیاز جنـبش صه  یزمـان بخش ن جنـبش  ی
سـم نبـود   یونیصه یاصلان یجر. یموارد قوم فراتر ازکارگر  ي طبقه يکارداشت با هم یستیالیسوس یتیملدو  ي درخواست جامعه

ـ احتمـاالً  . ن کارم ادامه دادمیاسم باور داشتم و هوادارش بودم به یونیمن چون به صه. اما درون آن بود ـ   73 ي توانسـت در دوره  یم
ـ  اء شود اما هر بار که مطرح شد با تعصب خشک رد شد حتا توسط صلحیاح 1967 ـ کسـان  ییاسـرا  یطلبانِ افراط ـ   یل  مها یمثـل س

فکران جـز گـروه کوچـک روشـن    ل بـه  ییاسرادر . ناراحت بودندمطرح شدن آن از بابت  یلیکه خ] 63[ اوتلوك وینفالپان از گروه 
  ].64[ت نکرد یکس از آن حماچ ی، ه1ماتزپن چپ،

  .است لیحاوار یالبته د ف در دام عمل انجام شدهیاست انداختن حریاز س ینین مصداق عیو آخر :اشقر
ـ  یصـباح  اُه، چنـد «کنند که  یل ادعا مییگران اسرا هیتوج. قاًیدق :یچامسک ـ را در نظـر بگ  زتیآلـن درشـوو  . »سـت یش نیب او : ری

ـ بهانـه ا ] 65! [واقعاً کـه . میده یش مهل یک کمیکردند  عمل ها بهتر ینیفلسط هر وقتش و میکن یسوار چرخ م ،د خُبیگو یم ن ی
حال قدم به قدم زمـام امـور    نیع م اما دریکن ینم ياست، کار یند که موقتیگو یها م يهودیریغ يبرا ،است یاش موقت است که همه
ادعـا کـرد    یشود از نظر قانون ید میبهش نگاه کنکه صورت گرفت  یی م اگر با همان قاعدهیالحاق اورشلحتا . میریگ یرا در دست م

ـ یخ ي شده کـه مقالـه   ک نوشتهیان لوستیاز آ زین استادیپلست جورنال آودر  یجالب ي الهقباره من یدر ا. که جداً الحاق نبود  یخـوب  یل
نـدارد و فقـط مرزهـا را     ين الحاق اعتباریشود گفت ا یم یاز نظر حقوقکند که  یاو اشاره م]. 66[شدت مخالف اشغال  است و به

  .ودر یکو میم بزرگ که از وسط راه به جریتوسعه دادند و حاال شده اورشل
سـکنه   از ین خـال ین سرزمین توهم را که ایسرعت ا ست بهیونیرهبران صه .گردد یبازم 1920 ي کم به دهه دستکرد ین رویا

ن یهـم سـرزم  گر؛ آنجا ید ییا جایتوانند به عراق بروند  ین مردم میه گفتند ایون و بقیستند کنار گذاشتند؛ بن گوریبوده و مردم مهم ن
گرِ همان شـهر  یک بخش شهر به بخش دیست درست مثل حرکت از ین یواقع» مکان نقل«ن یا. ستیشان مهم نیب است و برااعرا
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  .در نظر گرفتند یاخالق يرا امر نیجا بمانند؟ و انیمهم است که ا پس چقدر. ن اعراب استیاش سرزم است چون همه
در نظـر   یاخالق يرا امر نیاره یها و غ ستیالیها، سوس ستی، مارکس1مثل برل کتزنلسون یستیونیتر رهبران جناج چپ صهشیب   

ـ بودنـد تفـاوت قا   يدار نقل مکان داوطلبانه و نقل مکان اجباررفطکه  ین کسانینام دادند و ب» نقل مکان داوطلبانه«به آن . گرفتند ل ی
 يهـا  نیسـرزم سـمت  جا به نیاباشد از  د بهتریداد شا میح خواهیها توض ینیگفتند به فلسط یطرفداران نقل مکان داوطلبانه م. شدند

ـ   نیبه فروش زم یکه راض ینیها دارد و به صاحبان زم نین زمیاز ا یعراق کل. عرب بروند ـ  یشان باشند حـق حسـاب م م چـون  یده
ـ    ینیفلسط ي شان و همهمیدیست، خریم به ما مربوط نییم بگویتوان یبعد مو . انده یترشان اهل بخشیب چ یها داوطلبانه رفتنـد چـون ه

  .اند نبودهها هرگز آنجا  گفتند آن یبودند که م] 67[ 2ترزیمثل جون پ ییها یافراطبعد . جاها نداشتندنیبه ا یواقع یگوقت وابست
 چـرا  .هولوکاست بودنـد  يها بازمانده شانیاریهود گرفتند که بسیخانمان شدند مهاجران  یکه برا  ییها ینیفلسط يجا :شالوم

  ل رفتند؟یین مهاجران به اسرایا
  .االت متحد و کانادا بروندی، ایشمال يکایخواستند به امر یها م نیتر اشیب :اشقر

ـ د مـن هـم در انگ  یشـا . اسـت  ثبـت شـده  ] 68[ ینسـک یوسـف گرودز یبود که در کتاب  یاساس يزیرورن آبیا :یچامسک زه ی
ـ ویدر ن 3و یـی  يهـود ی يهـا  پـژوهش  ي که در مؤسسه یش با دوستیست سال پیبحدود . ام داشته یدن به او نقشیبخش کـار  ورك ی

ـ  یمن از او سؤال. ش استیدییو زبان  یشرق يان اروپایمیمطالعات کل ین مرکز، مرکز اصلیا .میخورد یشام م کرد، یم دم کـه  یپرس
هـا   یینصف اروپا، جمع کردند؟ يل بعدیین، اسرایرا در فلسط يکار اجبار يها اردوگاه يها يهودیچرا : داد یها بود آزارم م مدت
م گفـت او  دوسـت . نـد یایجا بنیخواستند به ا یگان هم مآوار يها اردوگاه يتو يها يهودیقطعاً  .مدندآ یکا میبه امر توانستند یاگر م
ـ اند بـه ا  خواسته یاند م  ها ترجمه کرده که نوشته ن آوارهیاز هم ییها نامه کـه مسـوول    ییهـا  سـت یونینـد امـا صه  یایاالت متحـد ب ی

کردنـد تـا    یل مییاسرا/ ن یرفتن به فلسط شان مجبور بهلیبر خالف مها را  يهودیگر، یغذا و امکانات د ي قهیبا مضاها بودند  اردوگاه
ل ییهـا را بـه اسـرا    یگـان یو تمـام با  ییسد و او گفت که ینو ینم بارهن یدر ا يزیدم چرا چین خانم پرسیاز ا. م توپ شونددگوشت 

 يهـا  یگـان یداند و با یش میدییاو زبان . ، نقل کردمیلییکار اسرا، دوست و همیکنسیگرودز ين را برایمن بعداً ا. است منتقل کرده
پـس  . انـد  ها را بـه خـود نـداده    کردن به آندانان معروف هولوکاست هرگز زحمت نگاه  خین تاریتمام ا. کرد یرس را بررسدر دست
  .کرد یها استفاده م بود که از آن ین کسیاول ینسکیگرودز

کتـاب او بـه   نام . بودند ها فرستاده به اردوگاه یها عوامل ستیونیصه. بود ف کردهیم توصبود که دوست يزیچ افت همانیآنچه او 
ـ در ترجمه » یانسانخوب  ي ماده« يزبان عبر ـ  ستیونیصهچون . ش عوض شدهنام یسیانگل ي است  مـواد  «خواسـتند کـه    یها م

ـ واقعـاً بـرا    35و  17ن یب ي هیبن يزنان و مردان قو ي که همهنیا یعنین یشوند و ا ن فرستادهیبه اجبار به فلسط» یخوب انسان  يساله 
ـ خوراك توپ یبق ـ بق. دانستند در راه است یند که مدش یجنگ يها ه تَره هم خُرد نکردند  ـ تانیفشـار وارد آوردن بـه بر   يه را بـرا ی ا ی

نـد کـه   یشـان خواهـدکرد تـا بعـد بتواننـد بگو     متوقف ایتانیدانستند بر یانداختند که م ییها یکشت يها را تو مثالً آن. گروگان گرفتند
ـ داستانِ اکسودوس   یان هولوکاست را مجبور میا قربانیتانیبر ـ  (کند به اروپا بازگردند  ـ و  ] 69[ )لییاسـرا  یسـفر بن ـ ـ ـ ی ن یک همچ
بـر   یخـوب  ينقدهال ییاسرا یاصل يها انینوشت و جر يکتاب را به زبان عبر ینسکیگرودز. ر قابل باور بودیوقاحت غ .ییزهایچ
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ـ   خیتاراما . آن نوشتند ـ د یو بق 1هودا باوئریدانان هولوکاست  ـ    کرد کـه آن  یرا فاش م ییزهایوانه شدند چون چیه  ـ  یهـا مخف ش نگه
ـ ییکه در اسرا ییتوانست به نقدها یموثق بود و م ینسکیگرودز يها افتهیاما . بودند داشته  جـا هـم  نیداد ااو . شـد پاسـخ دهـد    یل م

  .است یجالب یلیاش کردند و کتاب خ ترجمه
وجـود   یمهـاجرت  ي حـه یال 1947مـا در سـال   ا. نژادپرست بود یلیو خ یضد مهاجرت، ضد سام یلیموقع خاالت متحد آن یا

ـ کـه بـه   کرد تـا آنجـا    یکار البن یا يکه برا یهود تنها گروهی ي در جامعه. داد یورود م ي داشت که به چند گروه معدود اجازه ادم ی
هـا   ن از آنیدر فلسـط  یسـت یونیصهرهبـران   :رقشا. (ها ستیونیبود و نه صه) ستیونیضد صه( 2هودین ییآ  ییکایامر يرامانده، شو
ـ آن    ییکـا یامر يهـا  سـت یونیصهو . ن برونـد یخواستند به فلسط هودیها از مهاجران  ستیونیصه). کار را نکنندن یخواستند ا هـم 

  .ببخشند ير بدیها تصو يهودیبه  یف لهستانیکث يها يهودین ینخواستند که ا است ـ مادیدوره را 
ـ یاش ب نفر از پنچرهک یرد و یگ یکه دارد آتش م یی خانه ي درباره] 70[چر یزاك دویاست از ا یل معروفیتمث :اشقر  پـرد  یرون م

ن یدر سـرزم  یبـار و اتفـاق   طرز غمسم به یکرده از دست نازهود فرار ی يها که پناهنده ین معنیابه . افتد یگذر مک رهی يو اتفاقاً رو
رغـم خواسـت    به ییاروپا يها يهودی نبود، يبار ست چون فقط اتفاق تأسفیق نیدق یلیاس خین قیاما ا. ن افتادندین به زمیفلسط

ـ  ییجا خواستند به یشترشان نمیب. ت شدندیهدال ییسمت اسرا شان بهت قاطعیاکثر شـتررو   يکردنـد صـحرا   یبروند که تصور م
ـ ا. بود یشمال يکاین نبود، امریشان فلسطیاهاین موعود رویاست؛ سرزم ـ ن مسـأله در مـورد مـوج اخ   ی هـا بـه    ر مهـاجرت روس ی

ـ هود بایهنگ کرد که مهاجران ن با مسکو همایکند؛ دولت بگ یل هم صدق مییاسرا ـ د فقـط  ی ـ    مقصـد داشـته    ي نـه یک گزی باشـند 
  .شیل از راه اترییاسرا

ـ اش آغـاز کـرد بـه    یه آلمان و اتـر یرا عل يل عمالً با استفاده از هولوکاست کارزارییاسرا. ن بودیا برلین یو یمدت :یچامسک ن ی
ـ گذار یکه منیا یعنین یا. دینیها را آزاد بب يهودید یخواه ید، حاال هم نمیا ا دست به هولوکاست زدهمکه چون ش یمعن ـ ی از  ید بعض
  !یچه وقاحت. ل بروندییر از اسرایغ ییجا ها آزادانه به آن

 يهـا بـرا   یلییاسـرا  يآرزو ي کننـده  انین بی؟ ایکن یل میتحل را چطور ییایوپیاه اتیس يها يهودی, 3ان فلشهینوآم تو جر :اشقر
  ست؟یها ن ییکایبودن به امر تر هیهرچه شب

ـ   یل فلشه را در بدترییاسرا :یچامسک ـ مد یمـدت  يخواسـت و بـرا   ین وضـع ممکـن، نم هـا   ورود بـه آن  ي از دادن اجـازه د ی
بـزرگ   يو کارزار یخواه مدن يزادآست بودند و هم یونیاالت متحد بودند که هم صهیدر ا یی يهودی يها اما گروه. کرد يخوددار

ـ ل واقعاً بد به ییرامون آن و اسرایپ يادیز يرا شروع کردند با سروصدا ـ . دینظر رس ـ مـردم از چ  یوقت ـ  يزی باشـند،   نداشـته  یاطالع
ـ آن   اه را یس يها يهودیورود  يل جلوییشود که اسرا دانسته یهم به آن ندارند، اما وقت ییاعتنا ـ هـم ب گرفتـه  از جنـبش حقـوق    دع
  .اند جا داده ها ترشان را در شهركشیباما . ها دادن به آنورود  ي نداشت مگر اجازه یی ل چارهییاست پس اسرا زشت یلیخـ  یمدن

ـ جوامع دوقلویکا هستیه به امریشب یلیخ: شد کار گرفته به یغاتیعنوان ابزار تبلخود به  ي نوبهو به . درست است :اشقر   .مییم 
  .خواستند یها را م روس. ها را تحت فشار گذاشتند بله، اما بعد آن :یچامسک

    

                                                                                                                                                                             
1. Yehuda  Bauer 
2.  American Council for Judaism  

3. Falasha 



  37  )مپنجبخش (قدرت بسیار خطرناك 

 

  
  
  
  
  
  
  

  هاي اسراییل سیاست
  
  د؟ینیب یم یچه تفاوت دکویکارگر و ل بل، حزییاسرا یاسیس ي ن دو حزب عمدهیب :شالوم

ـ ها نگـاه کن  ک به آنیاگر واقعاً از نزد: خواهان است يها و جمهور شان مثل تفاوت دمکراتتفاوت :یچامسک  ییهـا  د، تفـاوت ی
ـ پد ییهـا  تواند اختالف یکوچک م يها بزرگ از قدرت تفاوت یستمیدر س. شوند یها مهم م ن تفاوتیا ید و گاهینیب یم . د آوردی

که انحصار حـزب کـارگر در دولـت را شکسـت،      1977کود در یحزب ل يروزیپ. ستین تمتفاو یلیتفکر خ یاما چارچوب اصل
ـ فق يهـا  يهـود ی ي ندهیکود، خود را نماین، رهبر لیم بگیمناخ. مرتبط بود ها یزراهیم باها نداشت بلکه  ن تفاوتیبه ا یربط یلیخ رِ ی
ـ البته او   یفکر کردند او مراکشها  یزراهیاز م یلیخ. جا زد یزراهیم ن احساس وجود داشـت کـه او   یود اما اب یلهستان يهودیاست 

  .برانداخت ياست جمهوریب حزب کارگر را از ریترتن یکود به ایو ل. بود یها مهربان نم آن است وگرنه انقدر با یواقعاً مراکش
ـ  . مدار شدت قانوند اما به بو یدست راست یلین خیبگخود . برهم بوددرهم و  یجه انبانینت  1977ن بعـد از  یدو سه سـالِ اول بگ

 ینیفلسـط  يهـا  یزنـدان  ي همـه . ش کـرد وست و دوبـاره شـروع  یبعد شارون به دولت پ. بود که شکنجه متوقف شد یی تنها دوره
ـ کـه واقع  نداشته اما بعداً اعتراف کرد یوانمود کرد که اطالع یوان عالید. ندشد یشکنجه م ـ ی. (ت داردی ـ  یک ـ د يهـا  یاز قاض وان ی

ند جـواب داد کـه   یگشـا  یعرب باالخره لب به اعتراف م يها ید که چرا زندانیالملل از او پرس نیعفو ب ی، وقت1یونی، موشه اتزیعال
ـ یات کـه خ یباز شد مثـل نشـر   يادیحد ز ل تاییاسرا ي کل جامعه 1977واقع بعد از در ]. 71) [»هاست عت آنیاز طب یین جزیا«  یل

ـ  خـاطر بعـد  ترش به شیب. اد استیها ز مواد خوب در آن. شانمیخوان یاند و همه م زنده ـ  .ن اسـت یاز بگ ـ از آن ش یپ ک خصـلت  ی
وجـود داشـت کـه     یکیو بلشـو  2گـرا  يبا نظم، خـود  یلیخ یدولت. گفتند یطور م نیخودشان ا. در دولت وجود داشت یکیبلشو
  .فضا باز شد یلین وارد دولت شد، خیبگ که 1977از  بعد. داشت یی هیه نبود اما چنان روحیروس

  .ون شدیسیل به حزب اپوزیت که حزب کارگر تبدین واقعیا ي به شکرانهن بلکه یالبته نه به لطف بگ :اشقر
  .زها بودیچ یلیرش باز شدن خیجه تأثینداشت و در نت ییگر جایبله، حزب کارگر د :یچامسک

م، حـزب کـارگر   یبکشان یساده و هواداران اصل ياگر بحث را از رهبران به اعضااما . امف نوآم موافق یمن در کل با توص :اشقر
 یرا بسازند تا بـه صـلح   ا آنیبروند  یواقع يضرور» توافق«سمت خواهند به  یل شده که میتشک یاز آن از کسان یکم بخش ا دستی
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ـ یک یتوانـد بـه تفـاوت    یم تسا یتفاوت کمن یگرچه ا. تر است مشکل یلیخ ین کسانیدا کردن چنیکود پین لدرو. دار برسندیپا  یف
، متحـدانِ چـپ حـزبِ کـارگرِ     1رِتزحزب کارگر و م يها گانِ از حلقهکنند م که مذاکرهیریت را در نظر بگین واقعیل شود اگر ایتبد

مانـده،   یدرصد بـاق  6آن  هرا واگذار کند و ب يباختر ي درصد کرانه 94د یل بایین نکته که اسرایرفتن ای، به پذیماپام قبلشده در  ادغام
ـ نبا. اسـت  يبـاختر  ي درصد کرانه42فقط  يشارون واگذار ي م برنامهیدان یکه م یک شدند در حالیبپردازد، نزد یخسارت نسب د ی

  .ن تفاوت را فراموش کردیا
  .ن باراك بود که مذاکرات تابا را فسخ کردیادت باشد که ایاما  :یچامسک

ـ ا ین خاطر من بیهمالبته و به  :اشقر ـ و اعضا و هواداران و جهت ین ین رهبرها  ـ گ ا آن رهبر حزب کارگر  ـ کیدئولوژیا يری  انش
  .جا تفاوت وجود داردنیا. ل شدمیتفاوت قا

کـه   بـود  يدارین بخش به توافق پایتر کین اواخر بخش هواداران حزب کارگر که نزدی، تا همیشناخت جامعه یتیبه عنوان واقع
ـ یم، بینبـر  یگـران، نـام  یهـا و د  ن مهاجران، روسیاگر از آخر ،ها یزراهیم. مرفه بودند يها يم، اشکنازیش را کردبحث  یتر حـام ش

ـ است حزب کارگر یپرتز به ر ریشدن امانتخاب  یت واقعیو اهم. بودند یا راست مذهبیکود یحزب ل خ یدر تـار . ن جاسـت یدر هم
فقـرا و   یگاه اجتمـاع از خاست یمراکش يهودینفر  کیشد کرد که  یش تصورش را هم نمیسال پچند . جور زلزله است کیل ییاسرا

  ...یر نظامیغ ي نهیزم شیپ
  ...بار است نیاول يبرا :یچامسک

  .ریر از گلدا مایغبه  :شالوم
  .است 2الونیع یک است امیکه ظاهراً به پرتز نزد یژنرالتنها . بودند ها دور او را گرفته بله، اما ژنرال :یچامسک

بـه رأس حـزب    يکارگر ي هیک رهبر اتحادیعالوه ک با ارتش و به ینزد يوندهای، بدون پیمراکش يهودیک یجه یدر نت :اشقر
گفتم کـه اتفـاق    یرفت، م یش میطلبانه پ جنگ یی با برنامه  یزراهیک میاگر او به عنوان . آور است ن جداً شگفتیا .رسد یکارگر م

 ینیجاد دولـت فلسـط  یبه ا یمنته توافقِها دارد و به سود  ینیرابطه با فلسط ي درباره یعادلدگاه نسبتاً متیاما او د ،است فتادهین یخاص
ر پرتـز بـه   یکه امنیا یکی: ده وجود داردیسنج يها ینیب خوش يبرا ییها نهینظرم به دو شرط زم بهب یترتن یبه ا .زند یم ییها حرف

ـ که تابه  حرکت به یمیسندروم قد يجا ـ بـه اکثر  یابی دست ياست برا ین باور که راهیها را با ا یمترق حال سمت مرکز  ت آرا بـه  ی
 .آورد دسـت   ل بهییدر اسرا یتیر مواضعش بتواند اکثرییکه البته باز بدون تغنیبند باشد؛ و دوم ایـ به مواضع خود پا سوق دادهراست 

در  3نیکه هاورد د یتیشود به ترور شخص یبه عنوان مثال م. ها کرد مؤسسهعمل یگگونخاطر چ مشکل است به یلینظر من خبه ن یا
کا او را بـر  یدر امر یجمع يها طور رسانهآور بود که چ شگفت. االت متحد به آن دچار شد اشاره کردیا 2004سال  یکارزار انتخابات

معروف  ینیب شیر قابل پیسرکش و غ یرفتار شد چون به آدمجور  نیبا او ا. ترور کردند یمعن یاساس و ب یب يها جاروجنجال ي هیپا
ـ  یطور رفتار م نیل همییاسرا يها رسانه ير پرتز حاال از سویبا ام. کرد یبود که دستگاه حاکم را نگران م شده  آبـرو  یشود و کارزار ب

ام که  مطمئن یلیخواهند، خ یها م ه آنگونه ک راست درنغلتد، آن چه بهاو در رأس حزب کارگر است و چناناما . کردن او وجود دارد
  .ن البته کار او را خواهدساختیرو خواهدشد و ا روبه یی گرانه و خصمانهک پرخاشیدئولوژیبا کارزار ا
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ـ یش سیگونه پواب او در حال حاضر چیغ. شد يمغز ي ل شارون دچار سکتهیر آریوز ، نخست2006 ي هیدر ژانو :شالوم  یاس
  خواهدداد؟ر ییل را تغییاسرا

کـه شـارون در   آناز قبـل  . س کـرد یکود منشعب و تأسیرا از ل 1ماید کادیش حزب جدیمغز ي ش از سکتهیشارون پ :یچامسک
ـ   داشتم که آنجـا   یی مصاحبه] 72[هاآرتس س کند، من با یما را تأسیکاد 2005نوامبر  ل یرو تشـک  انـه یم یحـدس زدم شـارون حزب

که راجع بـه   ییها ن حرفیا ي همه. ردیبگ یرا پ یاشغال يها نیگرفتن زمام امور در سرزم عهدهشارون در به  ي خواهدداد تا برنامه
  .است اوهیها  جور حرف نیمند به صلح است و ا زنند که او عالقه یشارون م

ـ ا. رش دهـد ییرا متوقف کند و تغ یستم اجتماعیس ین است که تباهیدر اصل ا پرتز ي د کنم که خواستهید تأکیبا  ي خواسـته ن ی
ـ   کار نخبه نیر گفت پرتز با ایطورکه جلب برند و همان یط رنج مین شرایاست که از ا ها یزراهیم ياو برا دهـد کـه    یها را از دسـت م
انـد   برالیستم نولیاند اما هوادار س  هیو بق دار صلح حزب مرتز، رسماً طرفياشکناز يها درست است که نخبه. ب استیغر یشکاف
ـ اکثر يزند امـا البتـه بـرا    یها نم به آن یبیکه آس یستم اجتماعیسآن ن دارند که از شکست یاش به یو گرا ترشـان  شیت مـردم کـه ب  ی

باشـند و بـا   هـا آنجـا    ون از آنیلیمک یا هستند؛ فکر کنم حدود جدروس  يها يهودی. ت کنندیحما بار است انی، زهستند یزراهیم
و  .انـد  خوب جا افتـاده  یلیشترشان خیب. اند یک اجتماعیاست دمکراتینوع سشدت مخالف هر طلب و به  جنگ یلیخ ییاهاثناست

ـ  ه آمدهیکه از خود روس ییها ترشان، آنشیژه که بیو اند به دا کردهیدست پ ییها به شغل ـ الت عالیاند و نه گرجستان، تحص ه دارنـد و  ی
ـ    به يا که نهاده خاخام. ستندین يهودیشان یادیتعداد ز. گر هستند طلب و پرخاش شدت جنگ به خواهنـد   یشدت فاسـد دارنـد م

ـ ب یبپذ يهودیعنوان ها را به  آن  يهـا  ییه اروپـا یستند و شبیها ن ه عربیشب. دارند یآب يها ن خاطر که بلوندند و چشمیاتر به شیرند 
ل، مـوقرمز و  ییاسـرا  ي زاده یلییاسـرا  يهـود ی، 2صـبرا  یـی  مدلِ نمونه. کند یبودن کمک م یمقابله با شرق ي اند که به برنامه یشمال

ـ   شین پیاروس، به  يها يهودین یا. است در نظر گرفته شده یغرب يها لمیه به قهرمان فیشب یلیخ هیبن يقو  .کننـد  یفرض کمـک م
عناصـر  هـا از   آنحـال   هـر  در. بودن نخوانند يهودیقِ یارِ دقین معیها با ا از آن یمید نین بود که شایاز برآوردها ا یکنم بعض یفکر م

  .ار مهم استیبس یاسیکه از نظر س هستندطلب  به شدت جنگ
ـ  ش دارند و خوشیسم هم گرایبرالیدارند اما به نول یطلب ش به صلحیگرا ياشکناز يها نخبه شـان  یطلب راه صـلح بختانه پرتـز هم
ـ و ا یبهداشـت  يهـا  ستم مراقبـت ی، سیستم اجتماعیس يها با تعهدشان به بر هم زدن بازماندهاست اما  ـ زهـا هم ین جـور چ ی  یراه

ـ فق يها یزراهیتواند به م یا او مین است که آیش کند اینیب شیبتواند پ یکه فکر نکنم کس یواقع ي مسأله. کند ینم . ر متوسـل شـود  ی
اند و خاخـام  متعصب  یترشان مذهبشیب. است يهودی یمذهب يادگرایبن حزب نوعک یکه  3دارند به نام شاس یاسیس یها حزب آن

ـ  ها با دولت معاملـه   خاخام. است یئودالفنظام  مشابه یلیخ .کنند و چه نکنندبد که چه یگو یها م به آن یمحل  يکننـد کـه در ازا   یم
ـ یخ. ک جور رشـوه ی، ت کنندیشان از دولت حماروانیشود، پ یر میشان سرازبیبه ج یدولت يها که از صندوق يمنافع سرشار از  یل

ـ  یتلموذ م مردهاشان یلیخـ ستند  یجامعه ن در يها عنصر آن ـ  يهـا  کننـد و نظـام   یخوانند و خدمت نظام نم  یو اجتمـاع  یآموزش
ـ  د احمق باشند اما صادق یشا. هستند یاسالم يادگراهایه به بنیشب یکم. خاص خودشان را دارند دهنـد و بـه آن    یاند و خـدمات م

ـ ین است که آیا مسأله. شان مهم باشدیها يهستند که رأ یقدر حزب بزرگ آن .برند یپناه م هـا حملـه کنـد تـا      توانـد بـه آن   یا پرتز م

                                                                                                                                                                             
1. Kadima 
2. Sabra 
3. Shas 
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کـه در آن   یط اجتمـاع یشان و به شـرا یاند و باعث شود به زندگمخوف  یلیها بگسلد که اغلب خ شان را با خاخامیمذهب يوندهایپ
شود مـردم را   یا میآ]: 73[در کانزاس چه خبر است؟ االت متحد است، داستان معروف یه ایشب یکم. بکنند یکنند توجه یم یزندگ

ـ ن واقعیاشان به دادن برحذر داشت با توجه یمذهب ییگرا از افراط ـ  یحماکـه   یت کـه جمـاعت  ی شـان  لگدمالدارنـد  کننـد،   یتشـان م
  .ستیم آسان نیا دهیاالت متحد هم دیطور که در ا کنند؟ همان یم

و هـم در مـورد صـلح بـه      یاست که هم در مـوارد اجتمـاع  ن یرد، ایش بگیتواند پ یکه پرتز م یکنم تنها راه یمن فکر م :اشقر
ـ باعث خواهدشد کـه او ا  ییکذا يروها انهیم يکردن رأملحوظ  يبه سمت راست برا یحرکتهر . وفادار بماند یمترق یی برنامه ن ی

  .امکان را هدر بدهد
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  ها هاي فلسطینی سیاست
  
  اند؟ گر کدامید يها ست؟ گروهین چیفلسط ي موضع حماس در جامعه اند؟ن کدام یمتفاوت در فلسط یاسیس يروهاین :شالوم

ـ ب. ن اسـت یبخـش فلسـط   يسـازمان آزاد  ين، رهبـر یفلسط یسنت يرهبر یاسیو س یاد اجتماعسف ي جهیحماس نت :اشقر ان ی
ـ  ياز سـو است  يساز کالیان رادیزمان ب هم بار تأسف ین در جهتیت است و همچنین واقعیاز ا ینفرت عموم ـ از جمع یبخش ت ی

حمـاس  . د کـرد یل را تشـد ییو غـزه و دولـت اسـرا    يباختر ي کرانه يها ینین فلسطیاول که مواجهه ب ي ن از زمان انتفاضهیفلسط
 یـی  يحـداکثر  ي برنامـه  یاسالم ي ن نسخهیکه در مورد فلسط زمان دادهخود را سا ،یاسالم ياادگریبن ي برنامه ياکنون البته بر مبنا

ـ   یت میاز آن حما 1950 ي در دهه ینیفلسط ییگرا یعرب و مل ییگرا یاست که مل ن در کـل  یفلسـط  یدولـت اسـالم   یعنیکردند 
  .را ترك کنند د آنیبا یر بومیغ يها يهودین که یفلسط

  د بروند؟یبا یر بومیغ يها يهودیشان است که ین موضع رسمیا :یچامسک
از . اسـت  جـاد شـده  یا یتحـول  یاسیند سیمشارکت در فرا ي نهیزمنگرش حماس در در . گفتمان معمولِ رهبرانشان بود :اشقر

ـ کـه      مندانههوش یمثل انتخابات تحت اشغال به موضع یاسیند سیانکار مشارکت در هرگونه فرا یموضع افراط تر حرکـت کردنـد 
ـ  تیباعث موفق  یاسیند سیکه وارد فران یمثبت است چون هم یلیخ یدارم که تحول باور. یاسیند سیمشارکت در فرا یعنیشان شده 

  .زیآم خشونت انه ویجو زهیستد و نه یشیخواهند اند یاسیوند، سش
ـ یپ يباشـند، جـا بـرا    عهده داشته را به ینیفلسط يها نیکنترل سرزم يمادام که رهبران فاسد ـ بن يهـا  رفت سـازمان ش  يادگرای

ـ ینـد س یرا در فرا یهنـوز هرگونـه مشـارکت    یدرضمن جهـاد اسـالم  . (باز خواهدبود یا جهاد اسالمیمثل حماس  یاسالم رد  یاس
بخـش   يو محافـل سـازمان آزاد   ینیمقابلِ فساد مقامـات فلسـط   ي توانند نشان دهند که در نقطه یم یاسالم يادگراهایبن ).کند یم

بـه مـردم در    شان، در روح خدمتبه هواداران یکردن خود به اعطا کردن خدمات اجتماع اند؛ و با وقف »پاك«و » صادق«ن، یفلسط
ـ جناح ن یفلسط ي اگونهیماف يها رفتشیمقابل پ ي نقطه شـروع بـه    یتـازگ ن حتا به یالت خودگردان فلسطیاز فتح و تشک ییها اند 

م و عبـارت اسـت از   یرا کـرد  شتر که بحـث  عام یی هدیپد یر محلیبار است؛ تصو غم یداستانن یا. اند گر کردهیدکیک گلوله به یشل
متعـدد بـاز    ییها در شکل یاسالم ییادگرایبن يباز و گسترده برا ییا چپ که فضایگرا  یرهبران برخاسته از جنبش مل یگورشکست

  .است کرده
  ست؟یتر سکوالر ن گر قطب مثبت انی؟ او بکه در زندان است چطور] 74[ یمروان برغوث :شالوم
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رود چون او وارد ائتالف بـا محمـد    یش نمیپ یدبخشیش مشکل است و تحوالت تازه در جهت نوم گفتنیصادقانه بگو :اشقر
  .است ن شدهیالت خودگردان فلسطین مقامات تشکین و متحجرتریاز فاسدتر یکی] 75[دهالن 

ـ و هم» د صادق بـود یگر باید«د یگو یگذشته کرده که م يفسادها يکه او برا ییها یعذرخواه نیا یکن یفکر م :یچامسک ن یچ
  داشته؟ یی، آواییها حرف

شـود کـه مظهـر فسـاد اسـت و       یمثل دهالن وارد فهرست نامزدها م یبا کس یل بود وقتیش اعتبار قایشود برا یم چقدر :اشقر
  .ن سلطنت وجود داردیدار در ا شهیر يشود؟ متأسفانه فساد یم ل دانستهییاسرا/ کا یآلت دست امر

  ]76[؟چطور یبرغوث یرامونِ مصطفیکارشناسان پ :یچامسک
ـ    یب يها ـ که آدم] 77[است  یر دولتیغ يها جنبش سازمان یثبرغو یاه مصطفخاستگ :اشقر ـ «نـد  یگو یخـود بهـش م نعت ص

ـ توانست بـه اکثر  یا نسبتاً مرفه جامعه متوسل شود اما قطعاً نمیکرده  لیتحص يها تواند به بخش یـ و م» یر دولتیغ يها سازمان ت ی
 یکسان را سـازمان  نیمحتمل است که ا یلیخ. متوسل شود  دهید ا مردم ستمیمهاجران  يها ها خواه ساکنان اردوگاه ینیم فلسطیعظ

ـ یترک یاسالم یکال در روحیراد ییگرا یرا با گفتمان مل یاجتماع يها تیمثل حماس که فعال متأسـفانه  . کنـد، جـذب کنـد    یب م
  .شود ین حس میفلسط ي معتبر درون جامعه یمترق یمردم يد رهبرونب. طور است نیا

  ست؟یگر چ انین بیفلسط ي محمود عباس در جامعه یکن یفکر م :یچامسک
ن یفلسـط  الت خـودگردان یتشـک دستگاه سمت ن به یبخش فلسط ياز سازمان آزاد یخش بخش بزرگچر ي ندهیاو نما :اشقر

ـ   مـدت . نسبتاً ثابت حکم رانـد  یبه روش ینیق آن بر دولت فلسطیتوان از طربکه  یطیجاد شرایا ياست در آرزو ش سـازمان  یهـا پ
نـه اسـت   ین هزیتـر با کم ين قلمرویچن يوجو ف کردم که در جستیاز خود تعر يبدون قلمرو یدولت یبخش را دستگاه يآزاد

]78 .[ يبخـش برآمـده از آرزو   يو غـزه توسـط دسـتگاه سـازمان آزاد     يبـاختر  ي در کرانـه  ینیل دولت فلسطیهدف تشکاتخاذ 
ـ اد بیز یلیبود و محمود عباس خک قلمرو ی ي کننده کنترل یت کامل دستگاه دولتیاز مز يها به برخوردار آن یاجتماع ـ گـر ا  انی ن ی

ـ ز يالهـا یاست کـه و » رهبران«از  یی دسته ي ندهیالت است؛ نماین تشکیک این نماد فساد بوروکراتیچناو هم. آرزو است در  يادی
ـ و ا. است یجنوب يقاین در افرینش پوست اهیبزرگ س يها سنگ شهرك غزه دارند مشرف به فقر و حرمان نوار غزه که هم ن فسـاد  ی

ـ یجنـبش چر  یدر تباه يتر میقد يها شهیر. مان اُسلو شروع نشدین پس از پیالت خودگردان فلسطیس تشکیبا تأس ن یفلسـط  یک
بـا مبـالغ    يآگاهانه و تعمد یلیبود که خ یی یتباه. ژه ابتدا در اردن فوران کردیو و به 1967ها در ژوئن  از شکست عرب دارد که بعد

شـان  بـا معتـاد کردن   یختند و هر دولتیها ر کیچر يپانفت به  ي صادرکننده ي عرب عمده يکه کل کشورها ینفت يمعتنابه دالرها
روت لبنان بود کـه چنـد   یدر ب ین فروپاشیاوج ا. ه شدیتغذ خود بود،ها به  کیچر یگن وابستیتضم یدر پ یخارج يها به صندوق

اردن؛  1970ـ   71عـام   در قتـل  ینین مبـارزان فلسـط  یتر کالین و رادیاز متعهدتر یی وقمع بخش عمده قلع: ش راندیرا به پ عامل آن
ـ وبـرق در ب  پـرزرق  یزندگ ي ثروت و وسوسه ي العاده تدارك فوق ـ و ت ؛امـان تخـت اردن،  یسـه بـا پا  یروت در مقای کـه   ییهـا  ولی

ـ یبخش فلسط يسازمان آزاد يها کیچر ـ ا. وپـا کردنـد   خـود دسـت   يلبنـان بـرا   1975 ین در لبنان بعد از شروع جنگ داخل ن ی
ـ اسر عرفات یهات یق توجیاز طر مذاکره يبخش برا يرا که سازمان آزاد یک، راهیبوروکرات ي نهیزم شیپ ش گرفـت، نشـان   یدر پ
ـ ا  یم ـ پلماتید راه دیم، باییایل بربییم از پس ارتش اسرایتوان یچون نمده که ین ایدهد  ـ  کی ـ ش بگیدر پ  يهـا  البتـه بـوروکرات  . میری

ـ   1988اول که در  ي انتفاضه د،یدان یطور که م همان. نبودند یج مردم و نبرد مردمیل با بسییفاسد به فکر مبارزه با اسرا د، یبـه اوج رس



  43  )مپنجبخش (قدرت بسیار خطرناك 

 

در سـطح مـردم   بود و بعـد   خودجوش شروع شده صورت انفجاربه  1987در دسامبر  داشت، عمالً یواقع یش مردمیکه پو همان
ـ سازمانده ن یفلسط يعاد اقـدام بـه    1988د تنها بعـدتر در سـال   یبخش در تبع يسازمان آزاد يرهبر. به خود گرفت یشکل خود 

ـ   ل، ییاسـرا  يها ت بود که سرکوبین واقعید ایایکار برب نیچه کمک کرد از پسِ اکنترل جنبش کرد و آن ـ  سـازمان خـود   يهـا  یده
  .هم شکست را در یداخل

ـ    دهینگرش رسن یاها بود که به  ، مدتینیفلسط یبخش، بوروکراس يدستگاه سازمان آزاد دن بـه قـدرت   یبود کـه تنهـا راه رس
که از  یکیکامالً با آن روابط نزد. د با واشنگتن گرم گرفتیکه بانیا یعنین یگذرد و ا یاالت متحد میش بودند، از ایکه در آرزو یدولت

ـ که در زمان حمله  يسعود یقبل با پادشاه ره شد اما بعد باز برقـرار  یت یمدت يبرا 1990ت در یعراق به کو ي داشتند تناسب داشت 
ـ د در ایل بایین است که با اسرایا يسعود یبخش و پادشاه يسازمان آزاد يدگاه مشترك رهبرید. شد ـ االت متحـد جنگ ی ـ د، بای د ی
ـ هـا دولـت ا   است اما منظور آن یی دهیاالت متحد باشد خوب ایا یاگر منظور افکار عموم. االت متحد را جلب کردیا یدل هم االت ی

ـ و مییدست اسرا ياالت متحد رویا يد بودن براید در اثبات مفیکار معتقدند که با نیا يمتحد است و برا ن به ید که ایدان یل بلند شد 
  .انجامد یکجا م

    



  44  )مپنجبخش (قدرت بسیار خطرناك 

 

  
  
  
  
  
  
  

  فلسطین از عدالت حمایت کرد؟/ در اسراییل توان  چگونه می
  
  توانند بکنند؟ ین چه میفلسط/ ل ییت از عدالت در اسرایحما يرون از منطقه برایمردم غرب، ب :شالوم

ـ االت متحـد بگ یکه ا یمیهر تصم. االت متحد باشدید این است که هدف عمده بایاحساس من ا :یچامسک ـ ی اسـت،   یرد قطع
ـ مختصـر   ياالت متحد بـا همـان اسـتثنا   یت ادول. کش بشودین نظر نزدیا وجود ندارد که بتواند از ایدر دن يگریچ قدرت دیه ک ی

ن کار را کـرده امـا   یل هم همییاسرا. است طرفه سد کردهک یوکم  شیرا ب یاسیتوافق محسوس س يسوبه  یدر تابا، هر گام یی هفته
ـ مـادام کـه واشـنگتن بـه حما    . االت متحد برقرار کرده، فراتر بـرود یکه ا یطیاز شرا یلیتواند خ یو نمدارد  تیل محدودییاسرا ت ی

ـ کنم چ یل ادامه دهد، فکر نمییگسترش اسرا يگرش براید يها تیو حما یی ک، رسانهیدئولوژیک، ایپلماتی، دیهنگفت نظام  يزی
ـ . است استین سیشدت مخالف ا االت متحد بهیا یافکار عموم. ستین یناممکن ي فهیکا وظیاست امریر سییتغ .فتدیاتفاق ب  یبرخ

ـ   یتر مردم امرشیاند که ب ها نشان داده ینظرسنج. است یها باورنکردن یج نظرسنجینتا ـ کننـد با  یکـا فکـر م ـ بـر پا  تد مـذاکرا ی  ي هی
ـ معناست اما چقاً به چه ین دقیدانند ا ید؛ مردم احتماالً نمباش) 1967از ژوئن  قبل( یالملل نیب يمرزها ـ اسـت کـه    يزی . خواهنـد  یم
انـد   بـر آن  یگان در نظرسـنج کنند ش دوسوم شرکتیافته که کمابیکند در یم يکه کار جد 1الملل نیب تاسیس يها نگرش ي برنامه

ـ ش را بسازد یمسکون يها ل دست بکشد تا نتواند شهركییت اسراید از حمایاالت متحد بایکه ا و مجبـور شـود   شـان دهـد   ا بسطی
بـاً  ید دو طرف توافـق کردنـد، بعـد چـه؟ تقر    ین بود که فرض کنیگر اید و پرسش. خارج کند یاشغال يها نیاز سرزمرا ش یروهاین

  ].79. [باشد سانکی نیل و فلسطییاالت متحد به اسرایا يها د کمکیمورد با نیهمان دوسوم گفتند که در ا
  رد؟یبگ ین مواضعیچن دیا جنبش صلح هم بایآ :شالوم

در مـوارد  عمـالً  . ز شـوند یتندوت یی طرز قابل مالحظه د بهیاند گرچه با یار معقولیها مواضع بس نیکنم ا یبله، فکر م :یچامسک
ـ ، ااتییجزگذشته از . است از موارد یکین یو ا تمعقول اس یلیکا خیتر مردم امرشیموضع ب يادیز ـ  ي دهی نظـرم درسـت    بـه  یکل

  .است
 ییتواند بـه کشـورها   ینم» یتیکمک امن«: دیگو یاست چون ناقض قانون کنگره است که م یر قانونیل غییکا به اسرایکمک امر

ـ مقوله  یقض منمند حقوق بشر را  طور نظام ه شود که بهیارا ـ  ییاسرا] 80. [شود یکه شامل شکنجه هم م یی کنند  کنـد کـه    یل ادعـا م
ـ یه کـه  یگزارش از یبخش هنوز پنهاناما . کند یکار را نم نیگر ایها ارتکاب به خشونت، د سالاز  بعد ـ ارا لییاز دولـت اسـرا   یئت ه ی
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  ].81[شکنجه است  ینوع يحقوق بشر يها سازمانبه نظر که  شمرد یرا مجاز م یی ییبازجو يها ، روش1الندائوون یسیکم، داده
ـ درست   نیکا با ایاند و احتماالً مردم امر یموجه یلیط خیها شرا نیپس بله تمام ا . گـر اسـت  ید يهـا  یمثل نظرسنجها موافق 

. باشـند  دهیشـن  ان غالـب یجر يها ا روزنامهیو یات، رادیدر نشر ییها مورد بحث نیکه حتا در ارند بدون آنیگ ین مواضع را میمردم ا
ـ ل کنیرا به موضوع بحث تبـد د حتا آن یاگر بتوان. است یکنند؛ خرد جمع یطور فکر م نیوجود مردم خودشان ا نیا با ـ د، حمای ت ی
ـ ل هم در اییاسرا. دیایکوتاه ب یاالت متحد را قانع خواهدکرد که از انکار افراطیجذب خواهدکرد و ا يشمار یب ـ مـورد از ا  نی ن راه ی

ـ یها هم مثـل ب  رندش چون آنیپذ یدوستش ندارند اما م. رفتیرا خواهندپذ ل آنییخواهدرفت و احتماالً اکثر مردم اسرا تر مـردم  ش
ـ حدس من ا. کنند یزندگ یخواهند در ناامن ینم. خواهند یصلح م رفت و بعـد  یرا خواهندپـذ  هـا هـم آن   ینین اسـت کـه فلسـط   ی

اسـت کـه    ییاالت متحد اسـت امـا تنهـا جـا    یا یمانع اصل. میتوافق حرکت کرد که قبالً از آن صحبت کرد یسمت نوع شود به یم
ـ  را در بـر  2یـی گرا عمـل هـا و   سازمان. اند دوارکنندهیام ها نشانه. ش اثر گذاشتیشود رو یم ـ گ یم ـ رد و انتخـاب درسـت و دق  ی ق ی

  .شود حققتواند مت یاست که م یآموزش یی ها اما ظاهراً در اساس برنامه کیتاکت
ـ  دسـت  يد، انکار کامـل تـالش بـرا   ین دیبخش فلسط يکه سازمان آزاد ییها بین آسیتر یاز اصل یکیم که ید بگویبا بـه   یابی

و ] 82[د یم اد سـع دوسـتان . داد شر شرحیکا شرط بستند که جلبیشان با دولت امربطروا يعوض روکا بود و در یت مردم امریحما
شـدن  نجر و دعوت یسیبسته با ک يپشت درها ي دند متقاعدشان کنند که راه حرکت به جلو، معاملهیکوش یمدام م] 83[اقبال احمد 

اد  کـه  یخصوص يها از جلسه یمن در بعض. کاستیمردم امر نیت بیآوردن حما دستبه ست، بلکه یور به صبحانه نور و آن  نیا
ـ یبخش به ا يبزرگ سازمان آزاد يها چهره یوقت ـ مدنـد ترت آ یاالت متحد م ـ ی ـ داد، حضـور داشـتم؛ غر   یب م اد و اقبـال  . ب بـود ی

ـ  ب يتنها رهبران سازمان آزادنه . ها بفهمانند ه را به آنیتوانستند قض یو نم کردند یشان را پاره میگلو ـ  بـه سـازمان   یخـش کمک  یده
ـ  يکوف و شـعارها یکالشن ي که عرفات با اسلحهبار  هر. کردند ین کار را سخت هم می، حتا انجام اکردند یت نمیحما کـه   یانقالب

ش بودنـد و راسـت   اگر آمده. کرد یتر م کا را مشکلیامر یت مردمیدن به حمایشد رس یم ش دادهیبهشان نداشت، نما يخودش باور
و  میکاري به کـار شـما نـدار   م، یم شهردارهامان را خودمان انتخاب کنیم و دوست داریکار محافظه يگراها یبودند که ما مل را گفته

. ن را بفهمنـد یاما هرگز نتوانستند ا. کردند یت را ممکن میحما یده کم سازمان قت داشت، دستیکه در اساس حق ییزهاین چیچن
ـ کننـد امـا راه ز   یاند و کمک م تر متفاوت جوان يها ینیفلسط. اند ره شدهیحاال بر آن چ. بود یجداً اساس یین خطایا ـ  يادی ش یدر پ

 یتواند کمک کند اما مشکل اصـل  یاروپا مهم است و م. د بشودیاست که با ين کاریتر کا مهمیکردنِ مردم امرنظر من آگاه  به. است
  .االت متحد استیدر ا

ـ ل، عامـل ح ییدولت اسرا ي عنوان پدرخوانده االت متحد بهید که ایفهم یدرست و کامالً معقول م ینیفلسط يرهبر :اشقر  یتای
 یـی  یدگاه بـاورنکردن یاز هوادارانِ د یلین جهت، خین مطلب در ایدن ایها با فهم آن. بخش است تیبه توافق رضا یابی دست يبرا

ـ  آن. جنباند یرا م ییکای، سگ امریلییاسرا که معتقدند دمِ یکسان: م جلوتر رفتندیش را کردکه بحث ـ دانسـتند ا  یها م االت متحـد را  ی
ـ یتواند فشـار مه  یر دهد، مییان را تغیاالت متحد جریاوست و اگر ا یاصل یاالت متحد حامیکند اما ا یت نمیداهل ییدولت اسرا  یب

هـا   ینیست کـه فلسـط  ین نیوجه ا چیهچه منظور نظر نوآم و من است به عتاً آنیطب. اورد تا رفتارش را عوض کندیل بییبه دولت اسرا
 يهـا  نقشـه  ياجرا يکا را متقاعد کنند که برایل بلند شوند و دولت امرییدست اسرا يگرفتن با واشنگتن بکوشند که رو د با گرمیبا
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ـ   یفشار بر ا. خواهند یعرب م يها ها از دولت ياست که سعود يکاراند که اساساً همان  يش خادمان بهتریستیالیامپر االت متحـد 
ـ با  یل ییاسرا يها یمترق ياز سو ن منظوریابه ا ی ینیفلسط يها یمترق ياز سو ـ ا عـرب   یقـرار دادن افکـار عمـوم    د بـا مخاطـب  ی

 یبـا کسـان  جاد ارتبـاط  یو با ا) قاًیدق :یچامسک(باشد  یبحران یلیاالت متحد خیدولت ا يکه برا یاالت متحد انجام شود به روشیا
ـ  يها جنبش ضد جنگ و جنبش یعنیرزمند  یشان مدولت یستیالیاالت متحد که با رفتار امپریدر ا ـ ا. گـر ید یمترق ـ اولو نی ت دارد ی

  !درست است). کار را کرد  نیا یان اصلیجر درونشود درست  یکنم م یمورد فکر من یو در ا :یچامسک(
 بـا کوشـش  : کند یباشد هم صدق م یرفتنیشان پذیکه برا یتوافقسمت ها به  ینیحرکت فلسط یچگونگ ي ن روش دربارهیهم

ونـد و جلـب   یپ يل و برقـرار ییاسرا یدادن افکار عموم ا با مخاطب قراریشود  یل مسأله حل مییشدن با حاکمان اسرا دوست يبرا
ل ییفشـار بـه اسـرا    ي به مسـأله اکنون . جا هم کاربرد داردنین منطق ایهم دارند؟یل که صادقانه متعهد به صلحِ پاییدر اسرا ییروهاین

ش وابسته بـه  یبه اقتصاد نظام یکمک مال يل براییت دارد که اسرایست؟ البته واقعیل چییاالت متحد به اسرایاهرم فشار ا: میبازگرد
ـ ، 1اسـپارت  مثل يزیصورت چبه کا یامر یمال يها خاطر کمک تواند به یل فقط مییاسرا. کاستیامر شـده،   ینظـام  ي ک جامعـه ی

ل کـامالً  ییبخش به دولت اسـرا  تیمزن عوامل یو کل ا ی، نظامیمال يها ن کمکیب خواست توقف ایترت نیابه . باشد وجود داشته
ـ صلحِ پا يسمت توافقِ الزم برا را بهل است تا آن ییوارد آوردن فشار به دولت اسرا یمعن ن بهیو ا. مشروع است دار بـه جلـو هـل    ی

  .دهد
کـرد مشـروع   یانـه رو یهـا و کـل خاورم   ینیسرنوشت فلسـط  مند جنبش دغدغه يبرا: ن دورنما را تا اروپا امتداد دادیتوان ا یم

ـ و مزا ياقتصـاد  يایل همه نوع مزاییاسرا. ردیگ یم یغن يل از کشورهاییکه اسرا ییها تیعبارت است از نبرد با تمام مز گـر  ید يای
ـ . ها وجود ندارد آن يبرا یهیچ توجیم هینگر یا مین مزایال به ییدر پرتو رفتار اسرا یاما وقترد یگ یم ییاروپا يها از دولت  یبه دولت
پس درخواسـت  . دهنده است تکان. کند یالملل را نقض م نین بیشرمانه قوان یو بز اجرا یآم تیجنا يها استیدهند که س یپاداش م

ـ اما ا. شود کامالً مشروع است یم ن دولت دادهیا که به یکمکف هر یل و توقییبه دولت اسرا ییاهدا يایتوقف مزا ـ کـار نبا  نی د بـه  ی
ـ و ا  یروش ـ که   یلین خیانجام شود  ـ در ا يهر کارزار. ناکارآمد است کامالً. اند ل احساس کنند طرد شدهییاسرا مردممهم است  ن ی

ـ وند برقرار کند و ایاند پ شان در جدالدولت یتهاجم يها استیکه با س ییها یلییآن اسرا ا د سخت بکوشد بیباره با کننـده   نیـی ن تعی
ـ گراها و جان م واپسیتحرست؛ یل نییاسرا ي م جامعهیموضوع تحر. خواهدبود  يهـا  اسـت یکـه از س  یل اسـت، کسـان  ییان اسـرا ی

  .کنند یشان میم دفاع و اجرایکن یم شانکه محکوم يزیآم تیجنا
درسـت اسـت کـه فکـر      يکـرد ین رویا. د کردیآن تأک د بهیکنم که واقعاً با یکر مف. کنم کامالً درست است یفکر م :یچامسک

  .دهد یکنم جواب م یم
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  هاي دیگر و تاکتیک گذاري ها، جلوگیري از سرمایه تحریم

  
ـ ل کمک کننـد،  ییاست اسرایر سییکه مردم غرب بتوانند به تغ یعنوان روشبه  ينهادشیک پیچند تاکت يد رویتوان یم :شالوم  زتمرک

ـ م آکادمیها تحر ید؟ بعضیکن ـ ی ـ یل را پییاسـرا  يهـا  گاهک دانش ـ  ؛انـد  نهاد کـرده ش ـ عقان یهمچن از  يریجلـوگ  يبـرا  ید متفـاوت ی
  .وجود دارد يگذار هیسرما

ـ  نیا شلیاز دال یکی. است يبد یلیخ ي دهیک ایم آکادمیکنم که تحر یشخصه فکر م من به :یچامسک . فهمنـدش  یکه مـردم نم
ـ ریرا در نظر بگ یجنوب يقایمثالً افر. دوش ياصول داور ي هیگذارد و نه بر پا یکه م يریتأث ي هیبر پا دیبا یکیهر تاکت د کـه همـواره   ی

ـ عمالً جواب ندادند، دولت ر   یلیخ یجنوب يقایافر يها میتحر. است مطرح بوده رشـان دررفـت، امـا مهـم     یگان از زیمهم بودند 
درخواست شـدند کـه    یها در زمان میچه بودند؛ تحر ي ها درباره نیکه ا دندیمردم فهم یو سازمان یها کار آموزش بعد از دهه. بودند

آمـوزش کـه    یاساس ي بعد از دوره. رهیموافق شدند و غ] 84[وان یها با شروط سال شرکت. کردند یمدن یشهردارها اقدام به نافرمان
ـ ه بـه چ یکـه شـب   یآن درسـت در مـوقع   ياجـرا . صـحبت کـرد  هـا   میشود از تحـر  ید، میکن ید میدانند چه دار یمردم م مثـل   يزی

ـ در واقع هد. است يبد یلیک خیکند، تاکت یش نمدرک یرسد، چون کس ینظر م به يزین چیک همچیا ی يزیهودستی اسـت   یـی  هی
  .دیندازیگاز ب يها د ما را به اتاقیخواه یکه خواهندگفت شما م یشانیاند به خشک

ـ  ییوتاز اسرا از تاخت بعد. که منظورت از آن چه باشدنیا دارد به یگهم بست يگذار هیاز سرما يریدر مورد جلوگ ن در یل بـه جن
چـه در شُـرف   که واقعاً از آن یخوب یلیخ يها تر توسط آدمشینه وجود داشت که بین زمیدر ا یمتفاوت يها طرح] 85[ 2002ل یآور

ـ که در سراسر کشور به   طرح ي هیاول يها نسخه. مطرح شدوقوع بود، نگران بودند  ـ به دانش وب راه افتادهها  در «شـد تـا    هـا داده  گاهد 
ـ  يگـذار  هیل سـرما ییها در اسرا گاهدانش. است یمعن یل بییاسرا يگذار هیم سرمایتحراما . »نکنند يگذار هیسرمال ییاسرا  کننـد  ینم

ـ پس درخ. ستیممکن ن یاز نظر منطق. م کنندیتوانند آن کشور را تحر یپس نم  یل را از نظـر مـال  ییهـا کـه اسـرا    گاهواست از دانش
ـ ه کـه ا ن بودیشه ایاحساس من هم. ندارد یهی، هرچند که آن هم توجدیانجام يزیست یم کنند فقط به اتهام سامیتحر ـ ن زبـان با ی د ی

ـ کنم کـه با  یکر مف. بودند کرده يگذار هیل سرماییش آمد که در اسرایپ ییها شرکت یمالم یتحر ي بعد مسأله. ر کندییتغ ش د تفـاوت ی
ـ تول یرا در ـ  نیا. رهیو غ] 86[ 1الریگان سالح، کاترپدکنندیافت  ـ هـا عمـالً در فعال   دارد چـون آن  یجـا معن ـ جنا يهـا  تی کارانـه   تی
ـ قـول جلب اما به . گرید يا هر جایل ییزند خواه در اسرایآم تیال جنامر اعیت کرد که درگیحما ییها شود از شرکت ینم. رندیدرگ ر ی
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  .نظر برسد، ناکارآمد است ل بهییاسرا ي به جامعه یی که حمله يزیهر چ
  ؟ل چطورییاسرااست  ي اوراق قرضه :شالوم

ـ اتحاد. بکنـد  یبه آن تـوجه  یکس ید زمانینه وجود دارد که باین زمیدر ا یاساس ییرسوا :یچامسک وجـود   يکـارگر  يهـا  هی
هـا بـود کـه     سـال . است یمیدمکرات قد الیسوس يها يهودیاز  يرهبر اند اما ییکویاه و پوئرتوریدارند که کارگرهاشان عمدتاً س

ـ ن ایکنم با توجه به قـوان  یگمان م. کردند یم يگذار هیل سرماییاسرا ي ه را در اوراق قرضهیاتحاد يمستمر يها پول صندوق االت ی
ـ  عنوانِه به یرهبران اتحادباشد چون  یر قانونین عمل غیمتحد ا ـ خـود با  1يت اعتبـار یاز مسـوول  یبخش  ن و حـداکثرِ یتـر  د امـن ی

ـ ن است که چون آن را مسکوت نگه داشتند، توانستند از زیمن ااحساس . ن کنندیکارگران تأم يبازگشت را برا بـه  . رش دربرونـد ی
ـ کتاب  یکلمه مخف یواقع یمعن ـ اما اگر ن  یفروختند پس علن یست به آن فخر میونیهوادارانِ صه يها ها و سازمان نبود  ـ بود   يروی

ـ احتماالً غ. کرد یشان مزانین درخت آویتر کینظرم از نزد کار خودشان از آن اطالع داشت به ـ منـافع ن  یر قـانون ی کارشـان را   يروی
ـ  ین ناکامیتر از بزرگ یکی. مورد هرگز مطرح نشدن یااما . ل کردندییت از اسرایحما يفدا ـ ؛ بان اسـت یها هم ـ نیبب«د بـا گفـتن   ی د ی

ـ . شد یم یی کا، رسانهیکارگر امر ي به طبقه» دآور یسرتان چه م بر يرهبر  ي از اوراق قرضـه  ییکـا یامر يهـا  گاهشک دارم که دانش
 ي در رابطه بـا اوراق قرضـه   یاصل ي اما مسأله. است م درست بودهین باشد، قطعاً درخواست تحریاستفاده کنند اما اگر چن یلییاسرا
  .ستها هیکه من ازش خبر دارم مربوط به اتحاد یلییاسرا

 یط حـداقل یکـه شـرا   ل را مادامییبه اسرا یکا باشد تا کمک نظامید فشار بر دولت امریبا یمالم یتحر یکنم که فشار اصل یفکر م
ـ ا توقـف اسـتفاده از شـکنجه    یالملل  نیت قانون بیا رعایون ژنو یت کنوانسیکند مثل رعا یت نمیرا هم رعا هـا   ا سـاختن شـهرك  ی

ـ  نیعنوان نص قانون ب چه در جهان بهن موارد را در جهت نقض آنیل اییاسرا که دولت مادام. متوقف کند ـ دوسـتانه   انسـان  یالملل ا ی
ـ . کنـد  يل خـوددار ییبه اسرا ین هرگونه کمک نظامید از تأمیکا بایبرد، دولت امر یکار م شده به گرِ شناختهین دیقوان طـور   نیو هم

تـا   يگـذار  هیاز سـرما  يریجلـوگ . غ کنـد یها در ک را از آنیپلماتیت دیحماطور  نیو هم. که چندان مفهومی ندارد يکمک اقتصاد
ـ ینماد یهر حال اقدام به. د بهش توجه کردیمند باشد باکنم اگر هدف یهاست فکر م جا که مرتبط با شرکتآن  یشـرکت  ین است، وقت

در واقـع  . م کـرد یرا تحر  د آنید سالح، بایا هر شرکت تولیالر یل است مثل شرکت کاترپیکارانه دخ تیجنا يها تیماً در فعالیمستق
ـ ک از ای چید هیستید مجاز نیگو یکا میقانون امر. است ییکایت قانون امریرعا: یکارانه و به معن محافظه یلین موضع خیا کارهـا   نی

  .خواهدبود یی بخرادنه يریگ موضعن یا. دیم کنیکنند تحر ینمن یرا که چن ییها د و شرکتیش کنتید پس رعایرا بکن
ـ و هاروارد را در نظر بگ یت يآام . اند هز نبودیبرانگ تیشه کامالً حساسیم همیتحر يها ضهیمتأسفانه عر م کـه مـن کـامالً در    یری

ـ  یـ عبارت» دیکن یمالم یل را تحرییاسرا«: داشت عام را در بر ي ن قاعدهیهاروارد ا/  یت يام آ ي ضهیعر. ها هستم ان آنیجر گـو   یکل
کـامالً  ] 87. [هـا هسـت   تیسـا  وب يرو. انـداخت  یآن نگاهشود به  یم. صش کردنداد خایز يها بحث از بعد. است یمعن یکه ب
حات را بـه  یو فـروش تسـل   یتر کمک نظام عیم که هرچه سریکن یکا درخواست میاز دولت امر«د ما یگو یابد، می یان میپا مندهدف
ـ ون ژنو و غیکنوانس: دیآ یسپس چند شرط ساده م» تر اقدام کند عاجلر هرچه یبستن شروط ز کارل مشروط کند و در به ییاسرا . رهی
ـ م کنند تـا ا یفروشند تحر یل سالح مییرا که به اسرا ییکایامر يها شرکت... م کهیخواه یو هاروارد م یت ياز ام آ«و ما  ط ین شـرا ی

خُب . »دینکن يگذار هیل سرماییدر اسرا«ند مثل یفزایآن ب به یاصرار کردند که کلماتد من یبه رغم مخالفت شداما بعد . »حاصل شود
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آن  يد، با امضـا یکن یرا امضا م ها  درست است آن روش،د چون یموافق نباش ها ها که حتا اگر کامالً با آن ضهیعر يمن به روش امضا
س هـاروارد و آلـن   یـی ، ر1سـامرز  يلـر . ضه به محـاق رفـت  یکل عر. ز استیانگ وحشت یدانستم که اشتباه یماما . موافقت کردم

ـ   »کننـد  یمالم یرا تحر لییخواهند اسرا یاُه، م«: گفتند يتز فوریدرشوو ـ  یکـه ب ـ . اسـت  یمعن ـ  هـا  گاهدانش ل ییاسـرا در تواننـد   ینم
ـ بودم که با منن یضمن ادر . دیایضه بین عبارت در عریضه اصرار داشتند ایگان عردهند اما سازمان کنند يگذار هیسرما  ي نـه ید هزی

ل را از ییکوشد اسـرا  یکه م يشرور یجان: ام کرده يزیر ین طرح را من پیکردند ا یبرو برگرد فکر م یپرداختم چون ب ن کار را مییا
ترشـان  شیو بنداشـتند   یاسیس ي داشتند اما اغلب تجربه یکه امضاءکنندگان منظور خوب یدر حال رفتمین دردسرها را پذیا. ن ببردیب

د یکن یمفکر . دیده یم یطلبان افراط گاست که به جن یی هیهد. است یکیتاکت ین اشتباهیا. گشتند یهاشان برم گاهشیداشتند به آزما
  .دیده یم یی هیتان هدن دشمنانید اما در عمل به بدتریکن یبر اساس اصول عمل م

تان ن دشـمنان یبـه بـدتر   ید فرصتیاصالً نبا. دیشیندیها ب د به آنیار ببربه ک یکید تاکتیخواه یم ید وقتیاند که با یلیها از مسا نیا
ـ د انجام بدهیخواه یکه م يکار ينه را برایزمد یبا. هم داشتند یهیش توجیکه دوستان من برا ید، فرصتیبده ـ آمـاده کن  دی د و بعـد  ی

در  یو سـالح  ندهـد  يفـرار ل ییاز مردم اسـرا  یلیمثل خ ،کنند يکارد با شما همیخواه یرا که م ییها د که آنیم کنیرا تنظ چنان آن
 2هـا   هـا و ودرمـن   ییمـا یپدر مورد راه. د بهشان توجه کردیبا یتیاند که در هر فعال ییها نهیها گز نیا. ان نشودن دشمنانتیدست بدتر

  .ستیها چ نیک از ایآمد هر ید که پیشین اندیاد به یبا: ين مواردیطور است و هر کدام از چن نیهم هم
. شـدت ناکارآمـد اسـت    نظرم بهل باشد به ییاسرا يها گاهم دانشیمنظور تحراگر . ک آگاه بودیم آکادمیتحر يمعناد به یبا :اشقر

ـ و سم، بـه یونیکه صه یجانب به حقت یج ذهنیترو خارج بدرخشند تا از ياید در دنیل باییاسرا يها گاهبرعکس دانش سـم  یونیژه صهی
ـ  یسـازمان  يکـار گـر، هم ید ياما از سـو . شود يریجلوگ کند یار از آن استفاده می، بسیدست راست ـ یب ل و ییاسـرا  يهـا  گاهن دانش

با  یسازمان يکارهم] 88[، شدند ن بستهیفلسط يها گاهدانش یمثال وقت يبرا. د مشروط شودین بایرون وجود دارد و ایب يها گاهدانش
 يو البته نهادهـا . ها به کارشان ادامه دهند تا آن ینیفلسط يها گاهن رابطه با دانشیشد به امکان هم ید منوط میل باییاسرا يها گاهدانش

با  يکارف هرگونه همیا درخواست توقجنیا: ل دارندییدولت اسرا یدر کوشش نظام یمیم که سهم مستقیل دارییدر اسرا یکیآکادم
د باشد یقابل درك که کارآمد و مفو  یرفتنیپذ روعِشم که فشار میگو یم یکل یی عنوان قاعدهبه . مشروع است ین نهادها، درخواستیا

اش  ل در رابطهییکه اسرا ییایها و مزا است که به کمک یدر اقداماتشود بلکه  یل منتهییاسرا ي م جامعهیست که به تحرین یدر اقدامات
ـ دست یگ یها م از آن یغرب يبا کشورها ن شـرط  یرگذارتریتأث .شوند ها محدود  جور کمک نیکه انیکم درخواست ا رد مربوط شود 

  !دیرش دهییو کامالً تغ هرا متوقف کرد ياست استعماریس :ن مربوط استین فلسطینظر من آن است که به استعمار سرزمبه 
ـ  ین موضوع اشاره شود کـه از امر یاد به یام اما با موارد کامالً با نوآم موافق ي هیدر بق توقـف شـکنجه بـه     يخواهنـد بـرا   یکـا م

ـ اصـول  . سـت یکا بدتر نیمورد از عمل امرن یل در اییاما عمل اسرااورد یل فشار بییاسرا در مـورد   :یچامسـک (کجاسـت؟   یاخالق
ـ ا. ل در موضـوع اسـتعمار اسـت   ییکا و اسـرا یاست امریز سیتما ي نقطه) م؟یم نکنیاالت متحد را تحری، چرا اهم کامل بلیتحر ن از ی

قـانون   يارهـا یبـا مع  یاشـغال  يهـا  نیدر سـرزم  یلییاسـرا  يهـا  شهرك. کنند یش مدرک یخوب م مردم بهاست که مطمئن يموارد
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2 .Weathermen ـ  1969، سازمان چپ افراطی امریکایی که در سال ـ توسط رهبران و اعضاي انشعابی از سازمان دانش ن دمکراتیـک  جویان انجم
  .م. بنیاد نهاده شد و منتقد سرسخت جنگ ویتنام بود
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ـ هاست ا االت متحد مدتیاند حتا ا یر قانونیالملل غ نیب ـ ن دی ـ دگاه را دارد کـه غ ی هسـتند و مـدام درخواسـت توقـف      یر قـانون ی
ـ    يجـد  يجا مـورد نیو ا .هها را رد کرد همواره درخواست توقف آنل ییاسرا. را کرده يساز شهرك ش آسـان  وجـود دارد کـه درک

ـ ا. بشود يساز د منوط به توقف شهركیل باییبه اسرا يهرگونه کمک اقتصاد: است ـ ن بـه  ی  يل بـرا ییآوردن بـه اسـرا   فشـار  یمعن
  .است زهیستن یصلح در ا ي نامههر قطع يبرا یی هیو پا یاساس یلیخ ي است که الزمه يزیچسمت آن  حرکت به

ـ دتا . است لیحاار ویهم دش تمرکز کرد و آن یشود رو یگر وجود دارد که میمشخص د یلیمورد خ کیجا نیا :یچامسک وار ی
  !کمک یخراب نشود کمک ب

  .شکردنوار و خراب یساختن د ها، توقف دن شهركیتوقف استعمار و برچ :اشقر
  .دیبساز یلییاسرا يها نیرا در سرزم د آنیخواه یوار میاگر د :یچامسک
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  ستیزي سامی
  

  است؟ يجد در جهان امروز چقدر يزیست یسام. دینام برد يزیست یاز سام :شالوم
. مختلـف متفـاوت اسـت    يجاهادر . ين حدودیک همچیا ین مشکل باشد یمد هزاریمشکالت شا يبند در درجه :یچامسک

بـه  اما آنجا . است که در جوامع مسلمان وجود دارد يزیتر چشیکنم ب یشود فکر م یده مینام يزیست یدر فرانسه سام چهمثال آن يبرا
ـ آن  یواکنش نشان م یواقع ییزهایچ ـ گرچه احتماالً تا یرود و غ یها م ینیچه بر سر فلسطدهند  هـم در آن   يزیسـت  یسـام  يحد ره 

  .میبگوش شناسم یتر مشیکا که بینزنم و از امر یاما از فرانسه حرف. وجود دارد
ـ  یلیخ. وجود داشت يزیست یاالت متحد سامیم واقعاً در ایبازگرد 1930 ي اگر به دهه ـ الدلفیدر فمـن  . زد یتو چشم م  يا تـو ی

 يتـو  يهـا  بچـه . میآن محله بود يهودی ي اوقات، ما تنها خانواده ترِشیبزرگ شدم و اتفاقاً ب یو آلمان يرلندیا يها کیکاتول ي محله
ـ به ما شل ن یمثل ا. ز بودندیست یشدت سامابان به یکوچه و خ م اما من کتـک خـوردم و   یخورد یا چاقو نمیشد  یک نمیروزها نبود 

ـ  یم يهودیضد  يها آمدند، عربده یرون میب یسوعی يها که از مدرسه يرلندیا يها بچه. دمارم درآمد ـ  . دندیکش ش آمـده  یگرچـه پ
ـ یهـا چـون ضـد انگل    يرلنـد یا: ها بودند يدار نازها کامالً هوا خانواده. باشم کرده يباشند و باهاشان باز شدهتر  که آرام بودنـد و   یس

  .میکرد یم یجا حاضر بود؛ با آن زندگهمه  يزیهودستی. بودند یها چون آلمان یآلمان
وارد هـاروارد شـدم    1950 ي ل دههیدر اوا یهرچند وقت. ر هولوکاست بودین تأثیر کرد و اییط تغیشرا یبعداز جنگ دوم جهان

ـ یدر واقـع  . نبـود  يهودی یأت علمیچ عضو هیهباً یتقر. ودبغالب  يزیهودستیهنوز  ـ یاز دال یک ـ  يکـه ام آ  یل ل شـد بـه   یتبـد  یت
م پـل  و بـه گمـان   1نریمثل نوربرت و یهاروارد شود، کسان یأت علمیتوانست وارد ه ینم يهودیچ ین بود که هیبزرگ ا یگاهدانش

ـ  يبـود؛ ام آ  یطبقات ي شتر مسألهیب. رفتند یابان میخدست  نییپا یمهندس يها ها به دانشکده آن. 2ساموئلسون ـ  یت  یض طبقـات یتبع
ـ چ نیک همچی، بود یمحفل یلیخهاروارد . مهم شد یگاهل به دانشینداشت پس تبد ـ مثـل مـن چ   ییهـا  بـود و آدم  يزی از آن  يزی

ـ در هـاروارد بودنـد مثـل     يهـود یچنـد پروفسـور   . نداشـت  یتیم اهمیا نبودم و معلوم است برایآن دن يدانستند، من تو ینم  يره
ـ  ییها گاهمثل دانش يزیچهود داشت یمطالعات  یرسم یکه کرس یی برجسته ، استاد3لفسونو ـ  دیشـا  هک مطالعـات   یرسـم  یکرس

ـ    يزیشان از آن نوع چیگر بودند اما بعضیهودي دیاستاد سه  دو. باشند شان داشتهتنها استاد زن يزنان برا هـا اغلـب    اهیبودنـد کـه س
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ـ ب یگو یم» دیسف يها اهیس« بهش ـ  تر از خود آنگلوساکسونشیند  ـ چدن و همـه  یها در روش و منش، لباس پوش ز، انگلوساکسـون  ی
  .بودند

را حتـا   شـد آن  یشدت برافتاد و م در کل جامعه به يزیست یسام. هم کرد یکالیر رادییر کرد و تغییت تغیوضع 1950 ي در دهه
بودنـد و در   يهـود یهـا   کدهدانش يرؤسا از یلی، خدیدید یها م در دانشگاه ياریهود بسیاستادانِ  1960تا سال . دیدر هاروارد هم د

ـ  یکل جامعه تأث يرون یا. گاه شدس دانشییر يهودیک ی 2001سال   ییهنـوز در جاهـا  احتمـاالً  . برافتـاد  يزیسـت  یسامر گذاشت 
ـ ها را بـا اقل  اگر آن. اند یمرفه یلیها گروه خ يهودیو . دارد ینییپا یلیخ يها جا ضیوجود دارد اما در فهرست تبع گـر  ید يهـا  تی

  .دنندار ییها جا ضیـ در نمودار تبع... و یـ درآمد، منزلت اجتماع يارید با هر معیسه کنیمقا
ـ یف 1951د سـال  یآ یادم می. ها عوض شد يهودیدر واقع نگرش به  ـ د یلم  یشـرکت سـهام  « ي دربـاره . 1زورگـو  نـام دم بـه  ی

 يهـا  گـر دسـته  یمهـاجرِ د  يهـا  مثل تمـام گـروه   1920 ي ها در دهه يهودی. بود يهودی یاتیش کامالً عملیبود که کماب 2»یکش آدم
ـ   يهـود یشـدت  وود بـه  یامـا هـال  . شد ییایتالیات ایبعداً عمل. کار داشتندتیجنا ـ خواسـت کـه جان   یاسـت و نم هـود بـه قتـل    یان ی

ـ    یلیسیه سیها را شب ن بروبچهیلم کل ایجه فیدر نت. نبود یشکلها م ییایتالیبزنند؛ اما با اشده دست   یده سازمان داد کـه   یهـا نشـان م
ـ یها تبد يهودی. است که افتاد ین اتفاقیا. بودند شده بهودها مرتکیکه در عالم واقع  دادند یرا انجام م ییکارها ممتـاز   یل به گروه

کـه   یامـا هسـتند کسـان   . وجـود نـدارد   يزیسـت  یگـر سـام  ید. وستیز به وقوع پیچ ها و همه رسانهات، ینما، ادبین در سیشدند و ا
وجـود آمـد کـه حتـا      بـه  یباورنکردن يجا کارزارنیم در ایم که ازش حرف زدیمثالً بعد از طرح تحر. ش کنندیایکوشند از نو اح یم
جِ یدر کمبـر . انـد  لییم اسـرا یکه خواستار تحـر وجود آمده و شاهد مدعا آن به يزیست یک موج سامیهاروارد گفت  گاهس دانشییر

ـ وید ي در سراسر کشور وجـود دارد و پـروژه   نعمده شد و اکنو یی ل به مسألهین تبدیماساچوست ا گـر  ید يهـا  و پـروژه ] 89[د ی
ـ دان یزننده است، نمن مساله یاز بس ا. زندیست یها سام گاهکوشند نشان دهند که دانش یکنند و م یش مجیترو اش  دربـاره  چطـور  دی

  .دیبت کنحص
ـ درشـوو    يلر يستریبعد از ه: بزنم يگریمثال د ـ  يدر هـاروارد و ام آ  يزیسـت  یتز بـه سـام  یسـامرز  ـ س یـی ، ریت  ي کدهدانش

مـن  . کـنم  یراناو در هـاروارد سـخن   ينار نـژاد یسـم  ي، از من خواست بـرا یمترق ییکایـ امر  ییقایک افریهاروارد،   یشناس انسان
ـ یانـد، خ  يهودی یأت علمیه ياز اعضا یلیاست، خ يهودیگاه س دانشییدم از چه صحبت کنم؟ ریدم و پرسیخند ـ  یل جوها دانش

ـ انگبر بحث یی ل به مسألهیکده تبدگفت آره مسخره است اما در دانش. نکن یست؟ شوخیاند، مسأله چ يهودی مـن  . اسـت  ز شـده ی
وجـود   يزیسـت  یگفـتم بلـه سـام   : میجا کـرد نیکه در ا ین خط بحثیش در چارچوب همیکردم کماب یی یرانسخن. رفتم که برومیپذ

ـ  را که به  یاصل ي ها نکته در آخر صحبت. ر کردییتغ که چگونهنیاش را گفتم و ا نهیزم شیداشت و پ ـ  ینظـرم م ـ د ارایرس ه دادم امـا  ی
ـ گ جـه ید نتیخوان یر را از استادان برجسته و ممتاز هاروارد نمیز ياه مثل نوشته ییزهایگر چیکه دنیگفتن ابا . ر بودیتأث یکامالً ب  يری

ـ آن  2ن پرتزیو مارت 1سی، روث و3کل والتزریمثل ما یاز کسان يادیز یعمل يها قول کردم و بعد نقل هـا حـرف    ها از عـرب  آوردم 
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ـ ها ب يهودی ي درباره ییها صورت جمله بهها  قول نقل. ]90[ گذاشتم» يهودی«، »عرب« يجا به میها  قول زدند و من در نقل یم  رونی
باشند؟ بعـد   ها را زده ن حرفیچطور ممکن است استادان هاروارد ا: بود ها بند آمده شد، نَفَسِ شنونده دهیها شن يناز یگانیآمده از با
ـ    کـه شـنونده  جالب آن. ها بودند عرب ي ها نبودند، درباره يهودی ي ها واقعاً درباره  لقو ن نقلیتان دادم ابیگفتم فر  یهـا نفـس راحت

ـ  ي نژادپرسـتانه  يهـا  ن حرفیکه ا ین واکنش را نداشتم تا زمانیانتظار ا. دندیکش  ي هـا دربـاره   ينـاز  يهـا  مشـابه حـرف   یافراط
  .شود یمنفجر مد، آنجا ییها بگو يهودی ي ه آن دربارهیشب يزید و چییایاما گر ب. ها باشد اشکال ندارد ها و عرب ینیفلسط

 يهـا  مصنوع وجود دارد کـه سـازمان   يزیست یسام. باشد يزیست یسام ي به سؤال حد و اندازه یاساس ین پاسخیا کنم یم فکر
  .سازندش یآگاهانه م یلیخ يهودی

معتبـر در دفـاع از حقـوق     یش سـازمان یها پ ش سخت است اما سالکردن باور. دیریحرمت را در نظر بگ انجمن مبارزه با هتک
 يزیسـت  يهـود ینگرانِ فقـدانِ   1982در سال . است ل شدهییت اسرایمدافع حقان ینیجور سازمانِ استال کیل به یبود حاال تبد یمدن

 ي کـه واژه  کایدر امر یواقع يزیست یسام نام چاپ کرد به یشان کتابیر بخش ملیپس مد .ن استیمدر کشور شدند چون کارشان ه
ـ انکار هولوکاسـت، درخواسـت کشـتن      یمیقد يزیست ید که سامیگو یکتاب م ]91[. ک نوشته بودندیتالیش را ایواقع وجود دارد 

ـ اما ا یها و غ يهودی تـر   يجـد  یلیش خیمیوجود دارد که از نوع قد يزیست یاز سام يدینوع جد. آور است و مالل یی هین حاشیره 
ا حملـه بـه   یپنتاگون  ي شدن بودجه تنام که خواهان کمیجنگ وصلحِ  يها یانجیمتشکل است از م يزیست ید سامینوع جد. است

ـ اچـرا  . صورت ادامـه دارد  نیا وندند و کتاب بهیپ یم یی هسته يکه به کارزار توقف انرژ یا کسانیاند  آن اسـت؟   يزیسـت  ین سـام ی
ـ جه غیپس در نت. است یآن متک ل بهییدهند که اسرا یاالت متحد را کاهش میها قدرت و خشونت ا چون آن ل را ییم اسـرا یر مسـتق ی

  .شود یآدم بلند م ي که دود از کلهواقعاً . اند یواقعز یست یکنند و سام یف میتضع
ـ یو غ] 92[تز ید هوروویوید ي د، از دستهیوید ي از راست، از پروژه ها گاهبه دانش یاساس ي حمله ـ آ یره م خـاطر  د کـه نـه بـه    ی

ـ   گاهبه دانش. پول دارند، مهم هستند یمعتنابهشان بلکه چون مقدار  فکرانهروشن يمحتوا کننـد کـه کـانونِ احساسـات      یها حملـه م
آزمـودنِ ادعاهاشـان راه    يبـرا . آور اسـت  و اساس و خنـده   هیپا یه شده بیکه ارا یشتر مدارکیب. اند يزیست لییو اسرا يزیست یسام

 یهـا نظرسـنج   گاهان دانشیجوو دانش یأت علمیه ياست از اعضا یکاف: اند که رو نشود مواظب یلیها خ وجود دارد اما آن یراحت
ـ . باشـد  حق داشته یملللا نیدر نظام ب يگرید مثل هر کشور دیل باییکنند که اسرا یشان فکر میکنند و بپرسند که چندتا  ين کـار یچن

ـ اگر بخواه  ک به صدیدانند که نزد یکنند چون م ینم  50درصـد چـون    50م احتماالً ییق بگویم دقیدرصد جواب مثبت خواهندداد 
ـ  یا. باشد داشته يترشیحق ب، گرید يد نسبت به کشورهایل باییه خواهندگفت اسرایدرصد بق کنـد امـا چـون     ین موضوع را حـل م

و اسـاس را   هیپا یب يها ن حرفیش ایجا و به کنند ینم ين کاریکند، هرگز چن یگاه را اثبات نمدر دانش يزیست یتسلط سام يادعا
ـ یره و غیزد و غیر یاشک م یکم 3زلیو یال. کند یم یرانشود و سخن یتز استقبال میدرشوواز . زنند یم هـا   از دهش یره و تا به امروز ب

هـود  ی، ضـد  ییکایها ضد امر گاهشود که دانش نان حاصل یها وجود داشته تا اطم گاهاز به نظارت بر دانشین يبرا ینی، قوانیقانون دولت
ـ  يبار نیآخر] 93. [کنند یشان مجازات نمکردن دهان باز يکار را برا ان محافظهیجوستند و دانشین یلییو ضد اسرا ـ چ نیکه چن  يزی
متعـدد   يهـا  ن در قانونیا .کار محافظه يجوهاها مجازات شدند اما نه دانش یلیاست؟ خ بوده ید کیا دهیکا دیآمر يها گاهرا در دانش
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ـ و ها، بـه  گاهدانش. است مهمی ي دهیب شده و پدیتصو یدولت ـ ی ـ  يهـا  گاهژه دانش ـ    ي را کـه از قـوه   یدولت رنـد،  یگ یمقننـه پـول م
  .است ترسانده
ـ د یاگر بتوان: است یخوب یغاتیجناح راست است چون سالح تبل ي حمله یاظهار شده بخش کانون يزیست یسام  يک جـور ی
ـ یشتالنکیمن فنُر د که یشو یم يزیچ ج آنیز است باعث ترویست یسام ید که فالنیثابت کن ـ «را  ه دقـت آن  ن ب  »وکاسـت لنعت هوص

ـ ر است به دقت برنامـه  یصنعت. گفت یح شد اما درست میقبتشدت باره به  نیقت در ایخاطر گفتن حقاو به . است دهینام] 94[  يزی
. ممکـن اسـت  ن روش یتـر  از آن بـه زشـت   يبـردار  کـارش بهـره  به کار هولوکاست ندارد امـا   يکار .هنگشده و هما یو طراح

ـ قربان ي خـاطره   ن بهین توهیها، بدتر ه سرکوب و شقاوتیتوج يان هولوکاست برایاز قربان يبردار بهره ـ ان اسـت امـا اصـالً ا   ی ن ی
 1967از سـال   قبـل . شد ساخته 1967از  قت اشاره کرده بعدد به نینکلشتایف طورکه ن صنعت آنیو کل ا. کند یها را ناراحت نم آدم

ـ عنـوان ابـزارِ توج   کـل آن بـه  . هـا وجـود نداشـت    ن بند و بساطیزل و ایو یال يها هیک از مرثیچ یو ه وکاستلهو ي چ موزهیه ه ی
ـ در ا يهر شـهر . میعظ يوکار ل شد به کسبیشد و تبد ل ساختهییاسرا يگر اشغال ـ االت متحـد با ی ـ د ی هولوکاسـت   ي ک مـوزه ی
ـ  چـرا؟ بـه   . هولوکاسـت  ي مـوزه  ست، فقـط ین يکا خبریامران یبوم ي ا موزهی يدار برده ي موزه ازباشد اما  داشته از  یخـاطر نگران

ـ  ینم يکار 1940 ي ان دههیقربان يطور است پس چرا برا نیهولوکاست؟ اگر ا ـ ر چـه در عمـل د  آن ي شـود دربـاره   یکنند؟ م  یط
 1950 ي نکردند؟ چرا در دهـه ها  آن يبرا ينداشت پس چرا کار یتیشان اهمیگر برایداز جنگ  اما بعدبحث کرد جنگ ممکن بود 

سـر   يبـاال  یعنوان سـالح  ها شد و به دهین پدیتر م و زشتیعظ یی دهیل به پدیتبد 1967بعد از اما . نبود شان نکردند؟ مسأله يکار
  .کار رفتمردم به 

ـ یاو . دیریرا در نظر بگ 1گانیها در حمله به دن بر روش آن. ب بودیاز آن واقعاً غر ییها بخش کـال  یطلـب راد  ش صـلح یک کش
ـ امـا در سـال      یخون م جورها نیزندان و ا يرون و توی، بيکه در مراکز اعزام به خدمت سرباز یکسانآن از  یکیبود،   1973پاشـند 
ـ  يرو يها کثافتها  باشند، آن داشته ید حقوقیها هم با ینیکرد و گفت که فلسط یمعتدل] 95[ یرانسخن ـ سـتند و ا ین نیزم جـور   نی

ـ   یرویا! بهش حمله کردنـد م بود اما یمال یی طرز آزاردهنده به یرانن سخنیا. زهایچ ـ و بق] 96[پسـت  ین لیمور مـارت ینـگ هـو، س ه ی
ـ ام و اسناد ز را کردهبحث آن ] 97[ انهیصلح در خاورمکتاب  يها از بخشِ یکیمن در . طردش کردند . ام دسـت داده از آن بـه   يادی

کـرده کـه حتـا     يچنان شاهکارکرد  ینوشت و فکر م یی ، مقالهمزیورك تایویننگ هو بود که در یروین افراد ایزتریاز تنفربرانگ یکی
] 98. [اسـت  را آوردهل نوشـت آن  ییک در اسرایسم دمکراتیالیسوس يها دگاهید ي درباره 1970 ي ل دههیکه در اوا یکتاب يدر انتها

ـ اساساً فکر م او چپ نو را به  ـ . به او نداشتند یچ توجهیها ه کنم چون آن یشدت خوار شمرده  ـ کـرد با  یفکر م د رهبرشـان باشـد   ی
ن بود که چـپ نـو   یاز خط او ا یبخش. اند ن توجه نکردهیا به یلیها خ سخت باال نگه داشته و آن يها چون پرچم را در تمام آن سال

 یکـه اصـالً بـه مطلـب تـوجه      يحـد  تا را داشتطلب  صلح يها ستیونیاست؛ در واقع چپ نو، همان موضعِ صه یلییضد اسرا
ـ  یتواند دوباره حما یل چگونه میین پرسش که اسرایخود را با ا اول ي هو مقاله. نداشت او . کنـد  یت چپ نو را جلب کند شـروع م

ها و بعـد چـپ نـو، از     ابانیدر خ يجار يها س کند با خونیتأس یستیفاش يکتاتوریتواند د یل مییاسرا: ن استیش اراه دیگو یم
 سـنت ید دفتـر در  يکـارگر  ي بقـه ط ياروهاید که از آن یباش ها داشته از آن يد تصوریـ با» 4و پالو آلتو 3وانستونی، ا2لید اسکارس«

                                                                                                                                                                             
1. Dan Berrigan 
2. Scarsdale  
3. Evanston 
4. Palo Alto 
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ـ همه گرد هم م  متفاوت] 99[ خواهدنوشـت کـه    یی هزارصفحه یخواهدرفت و کتابند؛ سارتر به آنجا یل را بستاییند تا اسرایآ یاند 
ل بـود  ییدانست که سارتر کامالً هوادار اسـرا  یهو مطمئناً م. دهد یطور ادامه م نیاشتباه خواهدآورد و هو همها را در آن  ابانیاسم خ

، باشـد  هوجود نداشـت اگر . است دشمنانل و حمله به ییاسرا يها ه شقاوتیتوج يمخوف برا یسالح يزیست یسام. ستیاما مهم ن
ـ  یب قدر آند، اما یابیبجا و آنجا نیرا ااز آن  يمواردد یتوان یبله، احتماالً م. االت متحدیدر ا يزیست یسامن است یا. سازندش یم  یمعن

  .است که ارزش بحث ندارد
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  ستیزي در اروپاي غربی سامی
  
. اسـت  یـی  هیم و حاشیمانده از قد یباق یی دهیش پدکیکالس يدر معنا يزیست یتوان گفت که سام یم یغرب يدر اروپا :اشقر

راست  ي رشد تازه. ت استیاهم ه نسبتاً کمیبق يم، برایاز جوامع مسلمانِ مهاجر را که در اروپا هستند کنار بگذار یاگر بعض
ز از یسـت  یهـا و سـخنانِ سـام    امد گرچـه حـرف  ید نیپد يزیست یرامون سامیپ 1980 ي و دهه 1970 ي از اواخر دهه یافراط

ش ناهوادار يبرا یراست افراط یکرد اصلیکامالً روشن است که اصالً رو. شود یم دهیاروپا شن یاز راست افراط ییها بخش
و مهـاجران،   .است يزیست شان مهاجرتکیدئولوژیا یبحث اصل. ستیشان هم نکیدئولوژیا یست و اصالً بحث اصلین نیا

ـ آن  يزیست ین سامیشیپ يها موج. ستندیهود نیگر مهاجران ید  یشـرق  ياز اروپـا  يهـود ی در اوج بـود کـه مهـاجرانِ    یوقت
ـ تانیمسلمان به آلمـان، فرانسـه، بر   يتر از کشورهاشیاما فعالً مهاجرت ب. است يمشهور یخیتار ي آمدند ـ که واقعه  یم ا و ی
ـ  یتـدر سو به  نیا  به یاز جنگ دوم جهان یمیقد يزیست یسام ین معنیابه . است یغرب ياروپا يگر کشورهاید ه یج بـه حاش

ـ یدر فرانسه بود که  1968  یم ي گسترده ییجور در ذهن، جنبش دانشییتغن یان ایک بیشده و  رانده ـ از رهبـرانش دان  یک ل ی
ـ  جنـبش  ين شـعارها یتر از عام یکی. بود یآلمان يهودی 1تیکوهن ـ بند  ـ فر یـی  تـوده  يهـا  ییمـا یپکـه در راه  ییجودانش اد ی

ـ بـه  » میهسـت  یآلمـان  يها يهودیما همه «شعار  يفرانسو يها جوان يبرا. بود» میهست یآلمان يها يهودیما همه «شد  یم زده  یمعن
  .یو ضد سام یضد آلمان يها نگرش: ک سده بودیمانده به قدمت راث یبه م ي انکار دو جنبه

ـ در ا. ل استییل و دولت اسراییاسرا ي در فرانسه درباره یگر احساس عمومین، اما بحث دین از ایا ـ    نی تـوان   یمـورد آخـر، م
ـ   شده يل انتقادییفرانسه نسبت به دولت اسرا یاز افکار عموم یی ندهیها بخش فزا سال نیگفت که در سراسر ا  یاست؛ کـه از مراحل

  .است گذشته
ـ  ییر اسرایاتفاق افتاد که تصو 1967ر عمده در ییک تغی کـه در اروپـا نسـبت بـه      یل از دولت مردمِ فرار کرده از سـرکوب، مردم

ـ   و در جنـگ  یطلب نظـام  وجود داشت، به دولت مهاجم و توسعه يدرد هم ییوپاار يزیست یان سامیعنوان قربان ها به آن ار یهـا بس
ان شد کـه  یب 2جمهور فرانسه، شارل دوگل سییزمان در سخنان مشهور رر برداشت در آن ییو تغ. ر کردییش، تغیها ییمغرور به توانا

ـ تعب يزیسـت  یها به سـام  ن جملهیا]. 100[دانست » طلب خود و قدرتنخبه، مطمئن به  یمردم«ها را  يهودی ر شـد امـا برداشـت    ی
ـ  بـه . دست دادجو به  سلطه یعنوان دولتل به ییاز دولت اسرا يدیجد ـ ی زمـان بـه   ل در آن ییاسـرا  ي زنانـه  غـات الف ی، تبلیک معن

                                                                                                                                                                             
1.  Daniel Cohn-Bendit 
2.  Charles de Goulle 
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ـ یطـور طب  ب زد چون مردم بـه یزمان از آن برخوردار بود آسن کشور آن یکه ا یی يدرد هم بـا   يتـر  يقـو  يدرد احسـاس هـم   یع
مهـم،   یلیدوم و خ ي مرحله. زن روزمندانِ الفیدارند تا با پ يکارها حس گناه که نسبت به آن ییها یژه قربانیو کنند به یها م یقربان

وجود داشـت از   ییها نجا صحنهیا. الیعام صبرا و شت ش از جمله قتلیآمدها یبود با تمام پ 1982ل به لبنان در ییاسرا ي بعد از حمله
ـ و حتا گزارش ییاز شهر توسط ارتش اسرا یبخش ي محاصره ـ ن واقعیها که از ا یلییکاه اسراجان يها از حرف ییها ل  ـ ت کـه ا ی ن ی

ـ بعـد غر و ! راسان و متنفر بودندهاندازد  یورشو م ياد شورش گتویها را به  ها آن صحنه ل و ییاسـرا  يهـا  سـه یو اعتـراض بـه دس  ی
ـ   88 ي البتـه انتفاضـه  . اروپـا زد  یل نزد افکار عمومییر اسرایبه تصو يادیز يها بیها آس نیتمام ا. الیعام صبرا و شت ت قتلیمسوول
شـتباه  ا پناه کـه احتمـالِ   یبه کودکان ب یلییاسرا ياکنون سربازها. رِ نگرش بودیین تغیا ي ن مرحلهیمهم بود و سوم یلیهم خ 1987

ـ وز. شکسـتند  یسالح را م یب يها ینیفلسط يپا وکردند و دست  یک میها وجود نداشت شل ستیگرفته شدنشان با ترور ر دفـاع  ی
از  یـی  جملـه ون یبیال هرالد ترننترنشیادر  یقتود یآ یادم می] 101. [کرد یکار من یک به انجام ایها را تحر شرمانه آن ین، بیوقت، راب

ـ د ي دربـاره  جروسـالم پسـت  شـده در   چـاپ  ي ن زن از مقالهیهم دست داد؛ اب يخواندم چه احساس تأثر یلییک زن اسرای  اروی
چـه  را بـه آن  بود و آن زدند، ابراز انزجار کرده یآن کتک م يها را پا ینی، فلسطیلییکه سربازان اسرا يباختر ي در کرانه یی گرفته خون

  ].102[بود  ه کردهیشد تشب یانجام م ها يناز يها در اردوگاه
ـ  بهخاطر رفتار ل به ییر اسرایحاال که تصو شـده اگـر    حـق خـراب  ل بـه  ییدولـت اسـرا   ي گرانهو سـرکوب   گرانهشدت پرخاش

رط بـا ارتـش و دولـت    ش  و دیق یکنند، کامالً کورکورانه و ب ی، صحبت م»هودی ي جامعه«ها،  يهودینام تمام اند به  یکه مدع یکسان
مـا همـه   «: اشـاره کـردم   1968شـعار  به . دیافزا یم یانجامد و به سردرگم ین البته فقط به انزجار می، اکنند يپندار همذاتل ییاسرا

ـ ا از بعـد . د از آن شـعار صـورت گرفـت   یانه در تقلیناش یتالش 1999سال بعد در  ی، س»میهست یناآلم يها يهودی ـ   نی زده یکـه س
سـازمان جوانـانِ    يفرانسو ي ر شدند، شاخهیگدست نرایا، هستند در ایس یلییکه عوامل موساد، معادلِ اسرانیبه اتهام ا یرانیا يهودی

  .»میما همه عوامل موساد«: ن شعاریه کرد با ایها ته در روزنامه ییها یبوردها و آگهلی، ب1ست، بِتاریونیصه یراست افراط
ـ   یان بیبا قربان دردانهمن یکم در ب د که دستیباش د انتظار داشتهیتوان یم ییها ین آگهیالبته با چن  یشمار موساد تا حـد مشخص

ـ چون موساد مثل س  یا ش دادهید افزایکن یشان صحبت ماسمد به یکن یکه وانمود م یرا با کسان یدشمن ا است و شـهرت سـازمان   ید 
ـ دلز به یو ن یا خاستگاه مذهبی ی، فرهنگییایجغرافل یدالصحت دارد که به  یژه در مورد مردمیو ن بهیا. ندارد یدوست انسان ـ ل ای ن ی

ـ شـرح اح و . هـا دارنـد   ینیبا فلسـط  يپندار همذات يل را براین دلیترشیاند ب» نیان زمیدوزخ«از  یها هم بخش احساس که آن  يای
ـ یشـده و ارتبـاط خ   ر خوانـده یخ اخیدر تار يزیست یکه سام اردد يزیچاندك با آن  یی است که رابطه يزیست یسام ـ یب یل بـا   يترش
ـ ان اکثریکه در م» يدیضد سف ینژادپرست«مثل . است ده کامالً مشتركید ان مردم ستمیدارد که در م ينوع تنفر آن ـ ی پوسـتان   اهیت س
زنانـه   که الف ییها شود آن یم اسالم شناخته ياین مظهر تسلط غرب بر دنیتر یل اصلییکه اسرا جااز آن. مشترك بود یجنوب يقایافر

ـ یبه بش یخواهندبود که کماب يهمان تنفر یعیکنند، اهداف طب یم يپندار ذاتل همییبا اسرا البتـه  . شـود  یان نژادپرستانه منحرف م
ـ آم خشـونت  اد مربوط بود به سـرکوبِ یز یلیا خه نیا ي همه ـ ببـه   2000دوم از  ي انتفاضـه زِ ی ش حـاد  یآن موقـع شـاهد افـزا   . دع

هرحـال  د کرد کـه بـه   ید تأکیجدا از آن بااما . میبودن مسلمانان مهاجر در فرانسه یب يهودیهود و احساسات ضد یضد  يها واکنش
 یآلمـان  يزیسـت  یسه با سـام یستند که در مقاین یتیدر موقع رند، مشخصاًین احساسات درگیتر با اشیکه هرچه ب یاجتماع يها گروه

» زیسـت  یسـام « يها باشند چون امروزه گروهـا  يهودی يبرا يدیدر همان مقطع تهد يفرانسو يزیست یا سامی ین دو جنگ جهانیب

                                                                                                                                                                             
1. Betar 
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ـ ا. ترند بزرگ یی در جامعه ینژادپرست یاصل انیخودشان قربان ـ اخ ین نژادپرسـت ی ـ یر خی ـ تـر و تهد  خطرنـاك  یل زتر اسـت از  یدآمی
ـ با  ها به یا مترقیجوامع مهاجر ن یامتعلق به  يها ـ خواه گروه  یمترق يها البته گروه. يزیست یسام د با تمـام تـوان بـا هـر     یطور کل 

ـ یم، و با ایببر ینام يزیست یمم از سایهود، اگر نخواهیضد  ینوع تنفر قوم مسـوول   يفرانسـو  يهـا  يهـود یهـا کـه    فـرض  شین پ
  .اند مبارزه کنند لییاسرا يها کنش

به عنوان مثـال  . نه به نام من :ن موضعیکنند با اعالم ا یم يباز یار مهمیهود، نقش بسیاز تبار  يفرانسو يها یمبارزه مترق  نیدر ا
ـ   لوموند ي در روزنامه یی هیانیشدت سرکوب کرد، ب دوم را به ي انتفاضه 2000ل در سال ییاسرا یوقت  ياریفرانسه چاپ شد کـه بس

گفته بودند که معموالً خـود  در آنجا ] 103. [1»يهودیبه عنوان «: ن بودیه ایانین بیعنوان ا :ش کردندیهود امضایاز تبار  يها یاز مترق
ـ  . شـوند  شناخته یا مذهبی یقوم تیچ نوع شخصیه خواهند به ینامند چون نم ینم يهودیرا  ـ خواهنـد رو  یامـا م حاکمـان   ياروی

ـ اند و به یگو یجهان سخن م يها يهودیکنند به نام تمام  یل که وانمود مییدولت اسرا ـ ن اسـم دسـت بـه عمل   ی ـ  یاتی زننـد کـه    یم
ـ  ل راییدولت اسرا يها و کنشات را انکار ین عملیتمام ا» يهودیبه عنوان «ند که یوحشتناك است بگو کننـد و البتـه بـا     یمحکوم م

  .دیز خواهندرزمین يزیست یو سام یپرست تمام اشکال نژاد
ـ اشـد ا بمطلـوب   یلیرفته در اروپا خهم  يها رو يهودینگاه به نظرم به  :یچامسک ـ در . اسـت  يزیسـت  یمسـا  عکـسِ ن ی ن یب

  .اند ها مرفه و محترم تیاقل
ـ  یابه مردم . مردود است يزیست یکنند، نزدشان سام یدا میپ یالتیتحص یت مردم وقتیکم اکثر ا دستی :اشقر انـد   دهین بـاور رس

ـ مـردم ا . سـم اسـت  یسـم و فاش یتلرین مالزم هیا. د محکوم شودیها با يهودیاز تنفر نسبت به  یو هر گفتمان يزیست یکه سام ن را ی
ـ یمـدارس شـده و پ   یآموزش ي وارد برنامه .اند آموخته ـ و در اروپـا و بـه  . ند اسـت یخوشـا  یرفتش  یاصـل  ي ژه در آلمـان، صـحنه  ی

ورگونـه  تکایکار یدوسـت  یبـه مـرز سـام    یها گـاه  يهودین اساس نگاه مثبت به یگناه وجود دارد و بر ا یعیهولوکاست، حس طب
ـ یها تبد یلییا اسرایها  ستیونیاز صه يدارطرف ي رسد که به مواضعِ کورکورانه یم ـ مثـال جر  يبـرا . شـود  یل م ان معـروف ضـد   ی

ـ زمـان حام  ان همین جریا يک ملت است برآمد؛ اعضایکشور ن یکه انیاآلمان به  یانکار چپ افراطاز  2یآلمان و گـوش   ان چشـم ی
  .اند یی هیحاش يها دهیها در عمل پد  نیضد مهاجرت؛ اما ا يها رسند و به نگرش یت با اسالم میاند، گاه به ضدل ییاسرا ي بسته

ـ به  يزیست یسام يبرا یسلناتا پید یکه اصالً تهد ستین ین معنین هم به ایاما ا ـ و وجود ندارد  مثـل آلمـان و    ییژه در کشـورها ی
ل بـه  ییاسـرا  يهـا  اسـت یکـردن س د مراقب باشند به هنگام محکوم یبا یمترق يها وهرکنم گ ین خاطر فکر میا به. ا لهستانیش یاتر

د بـا انکـار   یسم بایونیا صهی/ ل و ییاز اسرا یمترق ينقدها. مهم است یلینظرم خ به. ز بپردازندین یو نژادپرست يزیست ینکوهش سام
  .راه باشدهم يزیست یو سام یقاطع تمام مظاهر نژادپرست

 يزیسـت  یجـا سـام  نیتـر خواهـدبود؛ ا   مبـرم  یلیاالت متحد خین مسأله در اروپا نسبت به این است که ایحس من ا :یچامسک
  .دیآ یمتظاهرانه م یلیجا خنیبه نظرم ا. دیکن یانتقاد م يزیچدانند از چه  یمده حتا نمیه است، مردم فهیدر حاش یلیخ

ـ . اسـت  يامـروز  یـی  ن دغدغـه یدر اروپا اما ا. يخبر داراالت متحد یااز از من  تو بهتر :اشقر ـ هـا با  یمترق د از نبـرد مشـترك   ی
 ي ح دهنـد کـه چـارچوب نژادپرسـتانه    ید توضیبا. آن کار کنند يو برا يهوادار يزیست یو سام یها و مسلمانان با نژادپرست يهودی

ـ هـم و تمـام اقل   ها با آن ي گر باشد چه همهید يها تیها، اقل اهیها، مسلمانان، س يهودیه ین است چه علیآفر ذهن مشکل هـا در   تی

                                                                                                                                                                             
1. En tant que Juifs 
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  .دارند یدر ائتالف با جنبش نژادپرست یگر در مبارزه با همه نوع تنفر قومیدکی  وستن بهیدر پ يعمل منافعِ آشکار
ـ   اهیائتالف س یاالت متحد زمانیدر ا :یچامسک ـ وجود داشت اما متأسفانه به جهت مخالف تغ یه نژادپرستیها عل يهودیها  ر یی

  .ر دادیمس
ـ در م يزیست یم از سامیکرد یصحبت م ییادگرایم از بنیداشت یتر وقتشیپ :شالوم ـ  يادگراهـا یان بنی ـ  یحیمس ل ییدارِ اسـرا طرف
  .یسخن گفت

ـ       یمس ین است که وقتیشان اند اما موضعیگو ینم يزیست یآن سامبه  :یچامسک ح را یح دوبـاره ظهـور کنـد، هـر کـس کـه مس
  ز بود؟یست ین سامیتر از اشیشود ب یچطور م. ها يهودیتمام  یعنین یا. شوند یگران لعنت میابد و دی یرد نجات میبپذ

  د؟یگو یباره چه م نیبا هتک حرمت در ا همبارز انجمن :شالوم
هـا بهـش    است کـه آن  يزیچن همان یا. اند لییگروه بزرگ هوادار اسرا یحیمس يادگراهایکند چون بن یسکوت م :یچامسک

ـ  بـه  .پنتاگون ي مثل مخالفت با بودجه یند نه نوع واقعیگو یقه و منسوخ می، عتیمیقد يزیست یسام ـ  یمعن ـ کلمـه ا  یواقع ن خـط  ی
  .هاست آن

 يشـارون را بـرا  او ]. 104[ ن هم فراتر گذاشتیشارون پا را از ا  ي ش دربارهیها با حرف 1ستیانجلو اما پت رابرتسنِ تله :اشقر
  .ن گرفتیل به طعن و نفریین اسرایم سرزمیخواست تقس

  !ش زدن گرمیو خدا هم به زم :یچامسک
ل بـا  ییسـم و اسـرا  یونیب انتقادها از صهیآنجا که گفتم الزم است ترک. بدهمم تمام شد ادامه که حرف ییجاخواهم از آن یم :اشقر

ل روشن تنفـر  یدالدارد چون به  ییسزا ت بهیاهم يریگ ن موضعیعرب ا يایم که در دنیفزایراه باشد و بهم يزیست یانکار قاطع سام
ن یتـر  ین در عمـل در نظـام  یو ا. هود بدل شودیبه نفرت ضد  یراحت تواند به یتر است و مشیب يگرید يجا ل از هرییاز دولت اسرا

ـ ق ایعم يخاطر قهقرا به رشد است به رو یلییانِ ضد اسرایب شکلِ ـ بخـش از دن در آن  یکیدئولوژی ـ از آن اوا: ای ـ  ی  یـی گرا یل کـه مل
ن و یتـر  تا زمـان حاضـر کـه فعـال     یی تر جناح چپ در جنبش توده یمترق يروهایگر، حتا نید يها م تا شاخهیعرب را داشت یمترق

ـ یخ. انـد  یاسـالم  يادگراهـا یستم، متأسفانه بنیروها در مخالفت با کل سین نیمبارزتر ـ مهـم اسـت کـه در دن    یل ـ   يای ن یعـرب و ب
ـ ها در کـل   يهودیسم و یونیپنداشتن صه یکیه هرگونه یها عل ینیفلسط وجـود   يهـا در کـل، آمـوزش سراسـر     یلییتـا اسـرا  حا ی
  .باشد داشته

ـ    اساسـاً واپـس   یا تنفر قـوم ی یمهم است چون هر نوع نژادپرست یلین خیست که این یل اصولیدالفقط به   یگراسـت حتـا وقت
ـ نژادپرست یز قایا تمایضعفا و اقو ین نژادپرستید بیالبته با. ا باشدیه اقویضعفا عل ینژادپرست ـ یضد سـف  یل شد   يقـا یافر يهـا  اهید س

اساسـاً   ید گفت که هر نوع نژادپرسـت یهرچند با. شود دانسته یکیدها یسفِ  اهیضد س یتواند با نژادپرست ید نمیدر زمان آپارتا یجنوب
ن یحقوق مـردم فلسـط   يسمت اجراحرکت به  يها شرط شیاز پ یکیطور که قبالً گفتم  آن، همان براما عالوه . انه استیگرا واپس

ـ  قطعاً دستوگرنه . ندل بکَنَییدولت اسرا یفعل يها استیل از سییاز مردم اسرا یی آن است که بخش عمده ـ آن غ بـه  یابی ر ممکـن  ی
ـ هـا رغبـت بـه سـازش پد     یلییان اسـرا یدر متوانند  یتر متر باشد، کمشیها ب ربعز از طرف یست یهرچه گفتمان سام. خواهدبود د ی

ـ ک و ایدئولوژیا ين قهقرایمتأسفانه امروزه ا. است یها در عمل خودکش ینیفلسط يبرا يزیست یسامن یا بر بنا. آورند ن بالهـت،  ی

                                                                                                                                                                             
1 .Pat Robertsonي تلویزیونی مذهبیِ  هاي بانفوذ امریکایی و موسسِ شبکه ؛ از اوانجلیتCBN .م.  



  60  )مپنجبخش (قدرت بسیار خطرناك 

 

  .ردیگ یده میرا ناد یت اساسین واقعیا
  ؟يدار يخبر يزیست یعرب در برخورد با سام يایدن يابتکار يها از طرح :یچامسک

  .کنند یآن م کوچک مبادرت به يفکران عرب و گروهاروشن یبرخ :اشقر
  پرده؟ یرك و ب :یچامسک

جاست کـه انتقادهـا   نیامشکل . نژاد چند انتقاد وجود داشت يعرب نسبت به انکار هولوکاست از جانب احمد يایدر دن :اشقر
  !تأسف دارد يجا. یدار غرب است تا محافل دست چپبرالِ طرفیتر از محافل لشیب

  ها ساکت بودند؟ چپ :یچامسک
ـ یوضع. طور است نیمصر هم همدر . نظرهاست کوته يگرا واپس ییگرا یمانده مل یها باق چه از چپِ عربآن :اشقر را  یت فعل
ـ واپس   یواقع ییگرا د، واپسیسه کنیمقا 1960 ي ا اواخر دههی 1970 ي که با دهه ـ ا ییگرا وجود دارد  البتـه  . یـی  ک تـوده یدئولوژی

ـ ادوارد سع نعرب وجود دار يایرون و درون دنیبرجسته، ب یلیفکران خروشن ـ یـ که عل  ها بود از آن یکید ید  دهنـد   یه آن هشدار م
ـ ن واقعیرغم ا ن بهیو ا. روز استیامروز پ ،کنند اما متأسفانه نگرش مخالف یش مو قاطعانه محکوم طـور کـه    ت اسـت کـه همـان   ی

ـ اگـر ا  .رینژاد را در نظر بگ ياحمد يها عنوان مثال حرفبه . است یکار، خودکش نی، ایگفتم در رأس تمام مالحظات اصول ن آدم ی
ـ ها را بپردازند؟ ا ییاروپا يزیست یسام ي نهیها هز ینید فلسطیبود چرا با گفته او انکـار هولوکاسـت را هـم بـه     امـا  . ن خـوب بـود  ی

اش  نـه ید هزیشود گفت که مسووالن هولوکاست با ینم: کامالً متناقض هم هستن نه فقط اشتباه است بلکه یا. ش افزودیها حرف
نما اسـت کـه    متناقض ین استداللیا. دیت هولوکاست را به چالش کشین روش واقعیتر به ابلهانهن و بعد یرا بپردازند نه مردم فلسط

  .شود یل مییاسرا ي بستهو گوش  داران چشمدست طرف ي چهیباز
  ؟ران چطوریدر ا :یچامسک

ـ نه فقـط در ا  یاما در سطح جنبش مردم. ن محافل به آن انتقاد کردندیتر رالبین و لیتر گرا غرب: طور همان :اشقر در ران، بلکـه  ی
ـ احساسـات مـردم کـه از ترک    يبود بـرا  یخوراک. ها نشست نژاد به دل ياحمد يها جهان عرب و احتماالً جهان اسالم حرف ب ی

ـ البتـه ا . اسـت  هـا شـکل گرفتـه    د غرب از آنییل و تأییاسرا يها استیت از سیجهل و عصبان  يهـا  اسـت یبـه س   ن نـوع واکـنش  ی
  .دیآ یها م ستیونیغات صهیکار تبلاحمقانه است و به  یلیل خییاسرا ي گرانه سرکوب
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  هراسی ستیز و اسالم نژادپرستی عرب
  
  ست و تا چه اندازه است؟یز در چیست عرب ینژادپرست ي ت و گسترهیاهم :شالوم

ممکـن اسـت نسـبت بـه     . ش کننـد کوشند پنهان ینم. است ین شکل مشروع نژادپرستیاالت متحد واقعاً آخریدر ا :یچامسک
ـ   یباشد اما وانمود م وجود داشته یگر حس نژادپرستید يها گروه ـ یسـت  عـرب  یدر مـورد نژادپرسـت  . سـت ین نیکنند کـه چن چ یز ه

 يگـر یزنند که اگر هـر هـدف د   یم ییها هاروارد حرف ي استادان برجسته: بود یچه قبالً نام بردم مثال کاملآن. ستیالزم ن يتظاهر
ـ   ها را به آن دیباشند با داشته ـ ـ امـا اگـر ا    یرفتنیناپـذ : رهیها و غ ییایتالیها، ا اهیرممکن؛ سیغ: ها يهودیشدت نژادپرستانه دانست  ن ی
ـ یجک شاه. ها بزنند خوب است عرب ي ها را درباره حرف ـ  يهـا  اسـت کـه پـژوهش    ین کارشناس ر یتصـو  ي نـه یدر زم ياریبس
ـ یز بیست چیالزم ن. امروزدرست تا به . استب یغر]. 105[است  نما کردهیها در س عرب شـود؛ روشـن    اش گفتـه  دربـاره  يترش

ا مکند ا یآن استفاده نم ين عبارت برایکس از ا چیه. رسد ینظر م به یعیو طب يعاد یلیبودن خاست، نژادپرست ضد عرب 
همه جـا هـم   . دانند ینژادپرستانه مناك وحشت یلیرا خ نشانه برود آن يگرینگرش و گفتمان است که اگر به اهداف د ینوع

  .هست
  .یهراس اسالم: تر است معا يزین شکل چیادترحز احتماالً یست عرب یو نژادپرست :اشقر

ـ عربیز نین تمایا ل بهیاقکس چ یخُب ه :یچامسک   .زندیچک یها، اسالم، همه  یرانیها، ا ست 
ـ دا. زن اسـت  هم به حال. يندازیها ب رسانه به یو نگاه يک مسلمان بگذاری يکن خودت را جا یسع. قاًیدق :اشقر م احسـاسِ  ی

ـ هجوم نژادپرستانه  یعمل يها من از کنش. دهد یشدن به آدم دست ممورد تجاوز واقع  ـ ی ـ ض و ایا تبع زهـا صـحبت   یجـور چ  نی
 زط ایشـرا . است کرده آن اشارهبه ] 106[ از اسالم یی پوشش رسانهد، با عبارت یسعادوارد . نمز یها حرف م کنم؛ فقط از رسانه ینم

 يهـا  يبنـد  و مقوله يزیست جنونِ اسالم. است دهیش رسازده سپتامبر به اوجیاز  بدتر شده و بعد 1981زمان چاپ آن کتاب در سال 
ـ یانـد، خ تر موارد کامالً نسـبت بـه آن نـادان    شیشود که در ب یها م نثار مسلمان ینژادپرستانه که توسط کسان . اسـت وحشـتناك   یل

ـ  یـی  دهیپد یهراس ن اسالمیحال در اروپا ا هردانم اما به  یمورد نم نیکا را در این اروپا و امریتفاوت ب کننـده   ار بـزرگ و نگـران  یبس
ـ زم یسکوالرها فرش شده مثل  شود که راه جهنم با آن یان میب یات خوبیسهواً با ن یگاه. است ـ ا مخالفـت بـا سـرکوب زنـان،     ی ا ی

کـم اگـر    دسـت . اندجامعه که از تبار اسالم  يها ن بخشیتر دهید به احساسات ستم یتیحساسچ یبدون هاما ن دست یاز ا ییزهایچ
ـ ن واقعیزمان ا د همیشود با یان میب  زنان صادقانه ییا رهایزم یچون سکوالر یی یمترق يها از طرف ارزش یدگاهید ت روشـن را  ی
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ـ و نه فقط به    رد که گفتمان خصم با اسالم بهیدر نظر بگ ـ کـه آن دال  ؛یل مترقیدالشدت نژادپرستانه است  تمـام مـذاهب    يل بـرا ی
ن یـی آ«، »اسالم« يجا ها به در جمله: د استیمف یلینام داد خ» يزیست یآزمون سام«آن توان به  یچه مجا باز آننیا. دارد صحتعمده 

مثابـه کـل حملـه    بـه  » اسـالم «شوند که به  یدا میپ یپرمخاطب يها سندهینوحتا . دید تا از احساس مسلمانان باخبر شویبگذار» هودی
ژه در مـورد زنـان   یوـ به   یاز کتب مقدس اسالم يادیامروز، بخش ز يارهایبا معالبته . ر خاص از اسالمیتفسا آن ین یا کنند نه به  یم

انـه از  یادگرایالنعل بالنعـلِ بن  ابقطر یمان تفسمسل از باورمندانِ ياریاست که بس نیت ایرسند اما واقع ینظر م گرا به شدت واپس ـ به
ـ زمـان نـزول و تطب  در شـان  یمترق یگژیضرورت اعتنا به روح آن کتب، وکتب مقدس را قبول ندارند و در عوض به  ق مـذهب بـا   ی

ـ کتب مقدس اول: هود هم درست استین ییآ يمطلب بران یهم. دوران مدرن باور دارند ـ شـدت در مـورد ز  ه بـه  ی  گـرا  ان واپـس ن
ـ  ين مـوارد یدر چن. ستندین ها بهتر ر نباشند از آنتبد یمقدس اسالمکتب ر از گم آشکارا ایرا سنگ محک بدانن یهستند و اگر ا ک ی

 يگـذاردن رو  شـت گبـا ان  یغرب يتر مردم در کشورهاشیب. وجود دارد طلب ان اصالحیهودیهود و ی يگراهاادین بنیا اختالف بیدن
ـ یاما متأسفانه حتا خ. کنند یهود را هضم نمیضد از اساس  يها جزوهها،  نآ ین بررسون موارد بدیا ـ  یط از مـردم پـاك   یل  ینـت وقت

ـ  اسالم ي کننده نگران یلیشِ عام و خیت گرایشود و به تقو یصحبت از اسالم م ـ  یهراس ـ انجامـد، بـه ا   یم  ین مسـأله توجـه کـاف   ی
االت متحد ندارم، روشن اسـت کـه   یبه ا يم، کاریسه کنیرا در اروپا با هم مقا یهراس و اسالم يزیست یاگر سطح سامپس . کنند ینم

  .گفت يزیست یآن سام کلمه به یواقع يمعنااست که بشود به  يزیچ دتر از هر آنیرتر و شدیار فراگیبس یهراس اسالم
بـا  . شارون و مرگ عرفات است بار مرگ يمغز ي در واکنش به سکته ، تفاوتیپرستژادن نیر از ایگ ک مثال چشمی :یچامسک

ـ که ام يخ مدرن در خطر است، مردیبزرگ تار يها از چهره یکی ییرفتار شد که گو يجور یاول د صـلح بـوده و چـه و چـه، در     ی
طور سرد بـا آن   نیتوجه چون ا ین غول رفت و بیراحت چون سرانجام ا. رفتار شد یتوجه یکه با مرگ عرفات راحت و با ب یحال

ـ جنا ي اش به پرونده م، پروندهیبکن يعرفات هر فکر ي درباره. ر استیگ چشم یلیتفاوت خ. برخورد شد ـ  ات و سـنگ ی  يهـا  یدل
  .ن تفاوت استیرِ ایگ چشم یلین مثالِ خیا. ستیک هم نیشارون نزد

واقعاً  ینژادپرست ي اشاعه ياهداف برا» نیتر یعیطب«ل به یت که اسالم و مسلمانان تبدین واقعیشود با اشاره به ا یم. قاًیدق :اشقر
که  یاسالم ییادگراینسبت به رشد بن 1گرا فرهنگ دگاهید. ن منوال زدیهمبه  يشمار یب يها اند مثال شده یغرب يها موجود در سوژه

ـ حاد است به یفراگ یدگاهیدهد، د یمربوط به سرشت مذهب اسالم نسبت م ي نهیرید يها را به جنبهآن  که ت ین واقعیا ي واسطهر 
ق کلمه یدق يمعناو اسالم به  یاسالم ییادگراین بنیدوباره کردند، ب يگذار را نامآن » ییگرا اسالم«ها با  یکه بعض یاسالم ییادگرایبن

] 107[را ابراز کرد د آن یزش که ادوارد سعیرآمیتحق يروزگار مدرن در معنا» یشناس شرق«. وجود آوردبه  یمردم سردرگم ترشیبدر 
ـ غ يبـا سرشـت اظهـار   خ بلکـه  یها نه با تـار  ا سرنوشت مسلمانی یاسالم يت کشورهایف وضعیتوص يلگواکه ـ  و  یخیر تـار ی
ـ تبد یرناپذییتغ معاصـرِ فرهنـگ لغـات     ي نسـخه  ن مدخل دریا يها برا فین تعریتر ردهتن و گسیتر از عام یکیل به یر اسالم است 
ن یتر ییامروزه مر یاسالم ییادگرایت که بنین واقعیفهمند که در ا یدر غرب نمها  یلیخ. است شده 2گوستاو فلوبر» مرسوم يباورها«

                                                                                                                                                                             
1. culturalist 

2 .dictionary of accepted ideasي  هاي نویسنده ي امپراتوري دوم است از نوشته ي فرانسه در دوره هاي رایج جامعه ؛ این فرهنگ لغات که هجو کلیشه
. بود ي زندگیِ مردم او را از کودکی مسحور خود کرده هاي پیش پا افتاده و روزمره ي تدوین فرهنگ لغات حرف ایده. شهیر فرانسوي گوستاو فلوبر است

  .م. فلوبر منتشر شد 1870ي  هاي دهه بر اساس یادداشت 1913تا  1911هاي  در سالاین فرهنگ 
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گـر  ید يهـا  ر در دورهیرند که تصویگ یم  دهیناد. وجود ندارد یخیر تاریا غی» یعیطب« يزیان مسلمانان است چیدر م یاسیان سیجر
ـ برا یرا فراموش ما آن یاست  خ معاصرِ ما کامالً متفاوت بودهیتار  یر دولتیغ ستین حزب کمونیتر ش بزرگیمثال چند دهه پ يکنند 

ـ البته تـا سـال    ین جمعیترشیبا ب يکشور يداشت، در اندونز یستیا ن آتهیکه رسماً دکتر یدر جهان، حزب ت مسلمان، وجود داشت 
ل یو اوا 1950 ي واخر دههکه در انیگر ایدمثال . دیاالت متحد در حمام خون درغلتیت ایحما تحت که حزب در دستانِ ارتشِ 1965

ـ جا ننیاون نبود بلکه یروحان يان جنوب عراق تحت رهبریعیان شیژه میو در عراق به یاسین سازمان سیتر یی ، توده1960 ي دهه ز ی
  .کنند یش ما فراموشیرند یگ یده مین را هم نادیا. ست بودیحزب کمون

بـا آن   یـی  چ رابطـه یت قاطع باورمندان مسلمان هیکه حتا امروز اکثراعتنا هستند  یت هم بین واقعیا به هک ستینگفتن به  يازین
ـ انـد کـه    چنان بـر آن اما هم. ر روبه رشد بوده ندارندیاخ ي در چند دهه یاصل تر مذاهبِشیکه در ب یمذهب ییادگرایبن ک مسـلمان  ی

ـ  یک غیخوب  ـ که گوشت خوك م یک غیر مسلمان است  ـ یم از ایربگذ. نوشد یخورد و شراب م یر باورمند   ين باورهـا ینکه چن
ـ ا ین مشکل، مشکلِ ذاتیا ییکنند که گو یان وجود دارند اما آنها چنان مساله را طرح میدر تمام اد يقاطع الحاد ن مـذهب خـاص   ی

  .است
ـ   دهیچیپ یفرمول يخاص و دارا يبا کود] 108. [ترس است ي هیداست بر پایش پطور که از اسم همان یهراس اسالم ـ رو یم : دی

ـ  يو اقتصـاد  یاجتماع 1يها ياز آزادساز یناش يها یاز نگران ياریبس ـ رال از طربیولن ـ دق پی ـ  ي شناسـانه  روان ي دهی کـه   یمعروف
ـ ابـه   یخواهند پاسخ درست یکه نماست  ییها غرب توسط دولت یهراس القاءشده به افکار عموم ي دربردارنده ن سـؤال مکـرر   ی

  .گردند یدنبال بالگردان م از ما متنفرند؟ به» ها آن«چرا  :بدهند
ـ اسـت و واقع خطر  در يزیچ که چهنیا  نسبت به .میدادمان را یها م و پاسخیپرداخت ل موضوعیمان به تفصدر سه روز بحثما  ت ی
ن دهـه اسـت   یچنـد  يگریاز هرکس د  شیکه نوآم ب یی فهیم، وظیباش کمک کرده یدر افکار عموم يرییبه تغدوارم یست امیامور چ

ـ شود به تغ ین موضوعات را درك نکنند، نمیاالت متحد ایاگر مردم ا. است را بر دوش داشته که آن ـ ر در جریی اسـت  یس یان کنـون ی
  .به ورطه خواهدانداخت یطرز محتومرا به  ما ي که همه یانیـ جر د داشتیانه امیاالت متحد در خاورمیا یخارج

  ...ادامه دارد ■
    

                                                                                                                                                                             
1. Deregulation  
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گان غیر رسمی امـا  کنند ، توافق صلح تفصیلی است که مذاکره)گویند نیز می ژنو  که به آن توافق ژنو یا ابتکار عمل(پیمان ژنو   .15
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  .نک. اه یتر از میزارهبراي اطالعات بیش
Chomsky, Fateful Triangle, pp.118-12 

کـاري عـرب ـ یهـود و عضـو      متعهد به هم» صهیونیست فرهنگی«دان،  فیلسوف یهود و الهی) 1878ـ   1965(مارتین بوبر  .22
و  I and Thou) 1923(تـوان بـه دو کتـاب     ش مـی هـای  از کتـاب . دولت دوملیتی در فلسطینسازمان هوادار ) Ihud(ایهود 

)1946 (Paths in Utopia اشاره کرد.  
عهده  همناخیم بگین رهبري آن را ب 1983تا  1948بود که از  هروت حزبِ سیاسی جنبشِ رویزیونیست راست صهیونیستی .23

  .یکود شدبخشی از ائتالف دست راستی لبعداً . داشت
بخـش   جـزء اصـلی سـازمان آزادي    1969ند، از سـال  را بنیاد نهاد آن 1950ي  فتح که یاسر عرفات و دیگران در اواخر دهه .24

  .فلسطین شد
شـوراي  «: دارند هاي مربوطه بیان می بخش). باال 2ي  یادداشت شماره. نک( 1967نوامبر  22شوراي امنیت،  242ي  نامهقطع .25
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و بـه رسـمیت   ي امـن   ها به زنـدگی در صـلح درون مرزهـا    تمامیت ارضی و استقالل سیاسی هر دولت در منطقه و حق آن
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http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html 
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از اروپـا کـه   گان یهـودي  یـی پـر از پناهنـد    کشـتی . را ترتیـب دادنـد   Exodus 1947ي مفخی سفرِ کشـتی  ها صهیونیست .69
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