
 

  نخوني ی ها در بن بستینفلسطي ها و یلاسرائي
  

  )یليسنده و مبارز صلح طلب اسرائینو (یشل ورشوفسکياز م
   تراب حق شناسیترجمه 

  
  :اشاره

 ین مي ـ فلسطلين اسرائيند صلح بیر سرپوش فرآی که زییقت ماجراهاي غالبا از حقیجهان یرسانه ها
، یني فلسطی غصب اراضی دلخوش کنک گوش فلک را کر کرده ولیحرف ها. ندی گوی نمیگذرد، سخن

 ی ملل متحد و قراردادهای قطعنامه هایل از اجرايدن ها و طفره رفتن اسرائيوار کشی ها و دیمستعمره ساز
ار نشان ي بسییبايان است از خود شکش از حد توانشي که بی تحت فشاریني فلسطیتوده ها. دوجانبه ادامه دارد

 توان ی کنند، میکا اعمال میل و آمري که اسرائییک بام و دوهوایاست ي کامل به عواقب سینيبا بدب. داده اند
 ییرويچ نيه.  کردینيش بيز را پي مسالمت آمیدن به راه حلي به اصطالح رسیر براي اخیشکست تالش ها

 ها خواهند ینيد که باز هم گناه را به گردن فلسطیم ديشاند و خواه خود بنیست که اشغالگر را سر جاين
ل ي اسرائی اجازه نخواهند داد که به خواست هایچ رهبري دهند و به هیاما مردم به مقاومتشان ادامه م. انداخت
  .م گرددين است تسلي فلسطیکا که مستلزم به خاک سپردن آرمان استقالل طلبانه یو آمر

ند صلح و علل شکست آن را ده سال پس از ی را که فرآیليک مبارز صلح طلب اسرائیه دگاینجا، دیدر ا
ن مقاله را یم اي کنیشنهاد ميبه خوانندگان عالقه مند پ. می آوری کند می میبررس»  اسلویتوافق اصول «یامضا

  ).مترجم(ست يچ» ند صلحیفرآ« شکست ینند علل واقعيمطالعه کنند تا بب
  

.  ها مرده و دفن شده استینيل و فلسطين اسرائيند صلح بی اسلو، فرآی هایحالده سال پس از خوش
 داده ی خود را به جنگ آرامسازی مطرح شده بود جایی که به منظور استعمارزداییمذاکرات و تمام ابتکارها

م ي را تسل هایني برند تا فلسطی خود را به کار میرانگری انبوه تمام قدرت آتش و وی نظامیروهايکه در آن ن
د هرکدام از دو ی جدیم؟ هدف هایده اي رسیعین رکود همه جانبه و سريم چه شده که امروز به چنينيبب. کنند

  ست؟يطرف چ
  

  : هایلياسلو و اسرائ
. ن خود اختالف نظر داشتندي کردند بی اسلو را امضا میل همان زمان که توافق اصوليرهبران اسرائ

ان داده ین است که به اشغال پای ها اینيدن به صلح با فلسطي رسیها راه بران باور بودند که تنیک دسته بدی
 ی اشغال شده، راه برا١٩۶٧ که در ژوئن یني فلسطین هاي از سرزمیین صورت، با استعمارزدایدر ا. شود
ن دو ملت آغاز خواهد يز بي مسالمت آمیستیند همزی باز خواهد شد و فرآینيک دولت مستقل فلسطی ییبرپا
 ها آماده خواهند بود که ینيا فلسطیآ: نکهین رابطه وجود داشت عبارت بود از ای که در ایابهامات. دیردگ

ت المقدس به چه ي بین، از حق بازگشت آوارگان صرف نظر کنند؟ در باره ي دولت فلسطییدربرابر برپا
م در ي و سهیحزب دست چپک یس يرئ[ن ي بلیوسین ابهامات، ی تن درخواهند داد؟ اما به رغم ایمصالحه ا

 ی اشغالین هاي ها از سرزمیلين بود که اسرائیگر مذاکره کنندگان اسلو هدفشان ایو د] ن و باراکي رابینه يکاب
  .دین به اجرا درآي کنند و طرح استقالل فلسطینيعقب نش

 با یکسانل هم ي در خود دولت اسرائیچ رو مورد توافق همگان نبود، حتي فوق به هیاما منظور دسته 
 ین هاي سرزمی که اداره یله اي نبود جز وسیزيند صلح چی، فرآیاريبه نظر بس.  مخالف بودندیچنان هدف

 ها را از هم یلي ها و اسرائینيک طرف، فلسطیب که از ين ترتیرد، بدي کم خرج تر صورت گی به نحویاشغال
ل اداره و کنترل ي اسرائیعنیجدا سازند  شان یاتي حی را از فضایني فلسطیگر، اهالیجدا کنند و از طرف د

 مسؤول اداره و ینيک دولت فلسطین، آب، مرزها و حرکت اشخاص و کاالها را در دست داشته باشد و يزم
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ن ی ایو به ازا)  و اقتصادیت داخليآموزش و پرورش، بهداشت، امن( ها باشد یني فلسطی زندگیامور روزمره 
  .رنديل را بر عهده گيت اسرائين امني ها تضمیني، فلسطیخودمختار
کرد که مشخصه اش، در واقع، ي مینيش بي شش ساله را پی گذاری اسلو دوره ی توافق اصولیه يانيب

 و ی خودمختارین دوره یاسر عرفات، پس از ایاما اگر در نظر . ش گسترده بودي کمابیک خودمختاری
 از رهبران یاريد، بسي رسی و استقالل مییر زداد نوبت به استعمای، بایلي اسرائیروهاي از نی بخشییجابجا

 ی نشانه این نظام خودمختاری ها با ایني فلسطی معتقد بودند که همکاریلي اسرائی و به خصوص نظامیاسيس
  . باشدیی تواند همان راه حل نهاین مدل مین که ایست از ا

ش از کشته شدنش، بود که ي ماه پ چندیعنی، ١٩٩۵د کرد و سرانجام در تابستان ین مدتها تردياسحاق راب
ارتش که . ر شده بودیگر دیاما د. قتا به اجرا درآوردي را حقی اشغالین هاي سرزمییفکر کرد استعمارزدا

 سازد، راه را بر ی را عملی از مناطق اشغالینيمأمور شده بود مذاکرات را آغاز کند و طرح عقب نش
 امضا شده ین کرد، قراردادهایگزی جای نظامی، فرمان ها مذاکرات، به سرعتیبه جا:  بستییاستعمارزدا

عا یسر)  اسلو مشخص شده بودیه يانيکه به ندرت در ب( توافق ها را ید اجرايکجانبه لغو کرد، سررسیرا 
 وجود و گسترش یعنی اول یک محور درجه یات، حول ي عملی مجدد فضایژه به سازماندهیر داد و به وييتغ
  . ها، پرداختیکلن

 ی؛ و باالخره جدا سازی مستعمره سازیگر؛ ادامه ی دی بر هر مسأله یتي؛ تقدم مسائل امنیجانبه گرکی
ر ين خواست مسي رابیو وقت. بود» ند صلحیفرآ«ل به ي برخورد اسرائی اصلینها چهار مشخصه یا. دو طرف

ترور شد، در ل ي اسرائیک فعال دست راستیح کند، به دست ي اول تصحی دو مشخصه یرا به خصوص رو
  .ان بودیر در جری جلوه دادن نخست وزیرقانونينه توزانه و به هدف غي کیش، کارزاري که از دو سال پیحال

  
  نش انجام شدهیگز

بعد از . ند اسلو مخالف بودندیل مختلف با فرآی بود که به دالی کسانیروزي پین به معنيقتل اسحاق راب
ر بر سر کار آمدند که هرکدام از همان یمون پرز، سه نخست وزيش یریز نخست وزيپرانتز کوتاه و فاجعه آم

ند اسلو را ی مختلف فرایاهو به بهانه هاين نتانياميبن. ند اسلو نشان دادندیروز نخست، مخالفت خود را با فرآ
ل ی اسلو بدید که به جايل شارون رسیسپس نوبت به آر.  درآوردیهود باراک آن را از پایمعلق گذاشت و ا

  . به اجرا درآوردیگرید
 به ی در  گستره ینيک دولت واقعا مستقل فلسطی یی و برپاییرفتن چشم انداز استعمارزدایر از نپذيغ

 یاست را مين سیل چه بود؟ اير اسرائین سه نخست وزیاست مشترک اي، سی غزه و ساحل غربیوسته يهم پ
  :توان در پنج نکته خالصه کرد

 برنامه ی های سازی از کلنیز دست کم بخشي موجود و نی های سازیکلن - 
  .ر سؤال برودید زیچ رو نباي شده به هیزیر
 ها و از یني فلسطی امور روزمره یگر اداره ی ها دیليبهتر است که اسرائ - 

  . را اگر ممکن باشد به عهده نداشته باشندیت داخليجمله امن
 یت براير امنن است که حد اکثی ایا نهائی یهدف از هر راه حل موقت - 

  .دی ها فراهم آیلياسرائ
 ینيد با فلسطیچ رو نبايند مذاکرات و چه پس از آن، به هیان فرآیچه در جر - 

  .ک طرف برابر برخورد کردیها به عنوان 
ابد و اصل یان ین جري طرفی برابریه ی تواند بر پاین، مذاکرات نمیبنا برا - 

  .رات کنار گذارده شودد قاطعانه از مذاکی دو طرف بای حقوقیتساو
، ی روابط استعماری، ادامه ی مستعمره سازیادامه : ن پنج نکته بر سه محور استوار استیا
  .یجداساز

 یبين است که با ترکی سازد ایز میمتما) اهو و شارونينتان(گرش ی دیهود باراک را از دو همتایآنچه ا
 بر یش خود باور کرده بود که طرحين، پيطت اوضاع اعراب و فلسي حد و جهل اش از واقعیاز تفرعن ب
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» شنهاد سخاوتمندانهيپ«ن ياگر عرفات چن: ردياسر عرفات قرار گی تواند مورد قبول ین سه محور میاساس ا
ز يت کند او نیم شدن، حماين امتناع از تسلی، در اید پس بدهد و اگر ملتش از وی بایرد انتقام سختی را نپذیا

ن هدف که نشان دهند عرفات ی سابقه، و بدیک کارزار سراپا دروغ و بی یدر پ. خت خواهد پردایتاوان گزاف
ل است، باراک از ي اسرائی نابودیک وینکه هدف استراتژیابد و ای دست یهرگز قصد نداشته به مصالحه ا

ه ن آماده کرديالت خودمختار فلسطي درهم شکستن تشکیش براي را که از مدتها پییوی خواهد سناریارتش م
  .م تن دهندين را مجبور کند به تسليبود به اجرا بگذارد و مردم فلسط

د، ی آیسم به اجرا در میر سرپوش مبارزه با تروری زی آرام سازی برایقي حقین است که برنامه ایا
 یزیاهو طرح رين نتانياميش از آن، رهبر نومحافظه کاران، بني که سه سال پیدرست همان برنامه و منظور

ن سوء قصد ي صدها کشته برجا گذاشت و تازه پنج ماه بعد بود که نخستی آرام سازین برنامه یا. دکرده بو
ش انداخته ي که خود آن را پیباراک در انتخابات. م نشدندي ها تسلینياما فلسط. به اجرا درآمد] ینيفلسط [یانفجار

  .بود شکست خورد
  

  طرح شارون
م را به ي توان طرح تسلیرون هرگز اعتقاد نداشته که مل شاین او آريهود باراک، جانشیبرخالف ا

 یک رهبری«ک ی، ممکن است یر ضربات آرام سازیبرعکس، او معتقد است که ز. ل کرديعرفات تحم
 که در ی، زمان١٩٧٨ دارد که آن را از سال یم که شارون طرحیتوجه دار. ردی را بپذیطرح و» کيپراگمات
ن یشارون ا.  بود، آماده کرده استی اشغالی در اراضیر مستعمره سازیوزن، يگيم بي مناحینه ين کابينخست

 یت، خبرنگار روزنامه ی شاری با آری طوالنی متعدد به خصوص در مصاحبه ایطرح را در مناسبت ها
 توان ین طرح را میا.  چند هفته پس از انتخاباتش با وضوح تمام مطرح کرده است٢٠٠١هاآرتس در مارس 

  :الصه کرد نکته خ١٠در 
  .ميم به آنها عرضه کنی که ما حاضری خواهند، اما نه آن صلحی ها صلح مینيفلسط  
ش يگر پی سال د۵٠ده و ما يان نرسیهنوز به پا) ١٩۴٨جنگ (ل يجنگ استقالل اسرائ  
  .میان بریرا به پا) »ليارض اسرائ«(ن يفلسط) colonisation (یم تا مستعمره سازیرو دار

م که یتوجه دار[ت کند ي خواست مرزها را تثبین بود که مین اي بزرگ رابیخطا  
نده در ی سال آ۵٠ست که تا ي نین امریرا ایز] مترجم! ن نکرده استييش را تعیل هرگز مرزهاياسرائ

  ).گرید تا صد سال دی گوی میگری دیشارون در جا(دستور کار باشد 
 ها چه کار خواهند کرد؟ ینيسطفل.  باشدیهودید یل است، اما باين همان اسرائيفلسط  

 ین عبارت به چشم میل ايبر هزاران پوستر در اسرائ(ن است که به اردن بروند یکمال مطلوب ا
 ها یني فلسطیــ اخراج و کوچ دستجمع» ترانسفر«و طرح » ن استياردن همان دولت فلسط«: خورد

ک بخش ی یاسي سیبرنامه ، ی قومی پاک سازی ست برایر خوش آب و رنگياز وطن شان ــ که تعب
ت ين طرح، اگر در موقعیاز آنجا که ا.  کنندی میباني ست که از دولت شارون پشتیعمده از احزاب

 ها از یني اخراج فلسطی برایگری دیله يد وسی شود بایرد خطرناک محسوب مي صورت نگیمناسب
  .دا کردين پيفلسط

ردوگاه ها و کانتون ها در  آنان در ایعبارت است از جمع آور» ترانسفر«ل یبد  
 ها خواهند توانست، ینيار محدود است و فلسطي بسی که به هر صورت، امکانات مستعمره سازیمناطق
  .بنامند) ها (ینيفلسط) یها(ل باشند، آن را دولت یاگر ما

 ین خواهد کرد و خودش، البته، راه هاييکجانبه تعیل ي مرزها را اسرائیمحدوده   
  .را در کنترل خواهد داشت) ژه آبیبه و (یعيز منابع طبينورود به آنها و 

 کانتون ها و یوست ــ محدوده ين طرح پیوار ــ که شارون بعدها به ایدن ديکش  
  .ل خواهد کرديبانتوستان ها را تسه

  . خواهد بودینين کانتون فلسطيغزه نخست  
ل را يد که طرح اسرائدا کريپ» کي پراگماتیرهبران«اگر امکان داشته باشد و بتوان   
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  .ل خواهد شديکجانبه به آنان تحمین طرح یرند، چه بهتر، و گرنه ایبپذ
رند شارون آماده ی را بپذین طرحي ها اعالم کنند که حاضرند چنینياگر احتماال فلسط  

ن است که ی ایبرا» طرح گذار«د ی گوینکه میا! بنامد) کذا(» طرح گذار دراز مدت«است آن را 
 نشان دهد یرند و به خوبیآن را بپذ!)  سال١٠٠ا ی سال ۵٠(ار دراز ي بسی مدتیها بتوانند ط ینيفلسط

  ... ن حد فراتر نخواهد رفتیکه از ا
 

 ین لقب مي را چنیل وي اسرائی گروهیک بولدوزر است، همان طور که رسانه هایشارون مسلما 
دن به هدفش در ي رسی داند کجا برود و برایاما م.  کندی را بر سر راهش له میزي که هرچیدهند، بولدوزر
 کور وجود دارد، چنانکه یک نقطه یت تنها يدر درک او از واقع.  کندید نمی تردیله ايچ وسيبه کار بردن ه

ن ي فلسطیت مقاومت اهالينکه از درک ظرفی وجود داشت و آن ای کورین نقطه يز چنيان اش نينيشيدر درک پ
  .عاجز است

  
   مقاومیملت
شه یران شده، دهها هزار درخت ری وی و معلول، به رغم هزاران خانه یرغم هزاران کشته و زخمبه 

ن ي عبور و مرور و محاصره، ملت فلسطیب، به رغم بستن راه هایات فراوان تخريکن شده، به رغم عمل
  . دهدیم از خود نشان نمي از تسلین اثریکوچکتر

ل را وادارند حقوق آنان را پس بدهد تا به استقالل يد، اسرائ خویرويستند تنها با ني ها قادر نینيفلسط
رانه يشگي و پی، دائمی جنگ سراسری فلسفه ی که تحت سلطه یانه ايا و در خاور ميدر دن. ابندیش دست یخو

 خارق العاده ثابت کرده اند که چه ین، آنها به نحویبا وجود ا. ان آنها ستیقرار دارد توازن قوا به شدت به ز
 که یبا مقاومت. م آنان دارا هستندي بر تسلیل مبني به شکست کشاندن طرح اسرائی برایزيت شگفت انگيفظر
 داشته ی اجتماعی ست تا آنکه ساختاریشتر فردي که بیتا مثبت، با مقاومت) ، صمودیبه عرب(  ست یشتر منفيب

 ی، اراده ی زندگیاراده . ندرفته ایو محدود و محصور ماندن را نپذ) ونيزاسياتم(ه یباشد، آنها تجز
 محاصره شده و رو در یر بمباران، در شهرها و روستاهایز:  را در همه حالیک زندگی از یبرخوردار

  .م قاطعانه دنبال کرده انديان حاضر در همه جا با تصمي نظامی خشونت و اعمال قدرت دلبخواهیرو
ن ی مرفه ایشخند گرفتند و گفتند خرده بورژواهاینما در رام اهللا را به ري سین الملليوال بي ها فستیليخ
 که از سراسر یی کارگردان هایلم تماشا کنند و به حرف هاي لوکس نشستند تا فیليک سالن نوساز خیشهر در 

ک یوال، خود ين فستیستم چرا که ايشخند موافق نین ریچ رو با ايمن به ه. ا به رام اهللا رفته بودند گوش بدهنديدن
 یوحش «یل براي اسرائی جدیه پروژه ي، علیه مرگ و محاصره شدگي ست علیزشي است، خعمل مقاومت
ن یف کردند؟ مگر نه اي اشغالگر پروژکتور را توقیروهاين است که نیمگر نه ا.  هاینيفلسط» قلمداد کردن
 کنند؟ و به یريان به رام اهللا جلوگين و ورود تماشاچي به فلسطیدند از ورود کارگردانان خارجياست که کوش

  .ی آشکار قتل زندگی بر اراده ی زندگیروزي از پینماد: وال برپا شدينها فستی ایرغم همه 
نها اعمال مقاومت است ی ایش دندان پزشک رفتن ــ همه يبه مدرسه رفتن، به عمه و خاله سر زدن، پ

. دن به مقصد استيس ری برایک کالم، سرسختیوارها، دور زدن از موانع ودر یکه الزمه اش عبور از د
 ی دارد که ادامه یل را به شکست کشانده و ما را وا مي اسرائیاست آرام سازين مقاومت است که سيهم

 ی ها به بار میني فلسطی که برایی ها و رنجهایرانگریش، با وی را با کشته هایاست آرام سازيخشونت س
 دراز ی سازد تا سال هایل را عزادار مياسرائ ی مدنی جامعه ی ادواریآورد و امواج سوء قصدها که به نحو

  .ميمورد توجه قرار ده
  

  جنبش صلح؟
ل به راه انداختند ي اطالعات اسرائی از سازمان مخفیهود باراک و بخشی که ایبکارانه ایکارزار فر

. ریذزناپی ست گریل قربانبان آن امريسم و خیرفت که تروریل پذي اسرائین بود که جامعه یآمدش اين پیبدتر
و مستعمره » ل بزرگياسرائ« بر یاست مبني ها را قانع کند که با سیلي آنکه اسرائیسابقا، جنبش صلح برا
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است ي اشغال و سی ادامه ینکه برای ایکیاز : ار داشتي و اشغال مخالفت ورزند دو استدالل در اختیساز
گر آنکه با یجامعه تاوان آن را پرداخت و د و یت زندگيفيد با جان انسانها، با پول، با فداکردن کی بایاستعمار

  .ميد تحمل کنی را باین المللي بیم و فشارهایري گی قرار مین المللي بی، ما در انزوایاست استعماري سیادامه 
م، استدالل اول همه ير هستيرانگر درگی ویروهايو با ن»  بقاءیجنگ برا« که گفته شده ما در یاز وقت

ل است تنها ي اسرائی که منظورش نه مصالحه بلکه نابودیدربرابر دشمن. داده استر خود را از دست ي تأثی
چ ي کنند هیل را دنبال مي اسرائیاست نابودي که سیبا کسان.  ستیرانه و دائميشگي ماند جنگ پی که میراه

  ! ستیهین بدیا. ستي ممکن نیمصالحه ا
 سه سال یم بود، طي مرگبار سهی افسانه نیم خود در ساختن و پرداختن ايجنبش صلح، که فراموش نکن

 ی اشغال و سرسختیجه ي کرد که کشته شدن افراد نه نتیرا اعالم می نداشت که ارائه دهد زیشنهاديچ پيه
 یجه ي شارون جا خوش کرده اند ــ بلکه نتینه ي رهبران ما ــ از جمله حزب کارگر که دوباره در کابیاسيس

 بزرگ یهوشو و آموس اوز در روزنامه هایاب ] سندهیدو نو[ن هست که ادمای. اسر عرفات استی یسرسخت
ن، اگر خودآزار یبنابر ا. ل را دارندي اسرائی ها را متهم کردند که قصد نابودیني نوشتند و فلسطیفرانسه مقاالت

به  «دیم؟ چرا باي کنی کنند جانبداریمطرح م» صلح طلبان« که ی مصالحه اید از برنامه یم، چرا بايستين
، یتين وضعيدر چن!  نبوده استینيک مانور فلسطی جز یزي که آن توافق چی؟ در حال»میتوافق اسلو بازگرد

 عادالنه، انجمن یل به صلحي نی از جمله ائتالف زنان برای که هزاران مبارز جنبش ضد استعماریلیگفتمان بد
 طرفدار حقوق ی، خاخام ها)یريآون یوری ی صلح به رهبری برایتيجمع(و گوش شالوم ) یستیهمز(ش یتعا

 یروهاين نينها، نافرمانان از خدمت نظام و معترضی ایژه و بهتر از همه یل و به وی بدیبشر و کانون اطالعات
  . نداردی که بر محور جنگ بقاء به وجود آمده وزنه اینینها دربرابر اجماع نوی کنند، ایره مطرح ميذخ

 و ی عمومیاب کامل آنها از گفتگوهايد گفت که غیبا) ژه ابتکار ژنویبه و(» د صلحی جدیابتکارها«اما 
د بخش عاجز ي جالب و بالقوه امین ابتکارهایان ایانگر آن است که سخنگويانعکاس نداشتن آنها، به خصوص ب

ن است که آنها ی مستلزم این موضعيرا چنیر سؤال برند، زی را زین اجماع در مورد جنگ دائمیاز آن اند که ا
ر از عرفات يتقص« گفتند ی میوقت(ن اجماع داشته اند ی ایري که در شکل گیحا از خود و نقشیدا و صریشد

 ید و به دو زبان حرف می گویقت را نميالت خود مختار حقيتشک«، »ستندي ها قابل اعتماد نینيفلسط«، »است
خته ین ريهار سال گذشته به زم چی که طییت خونهايانتقاد کنند و به خصوص اعتراف کنند که مسؤول) »زند

چ طرح ي از خود، هین نقديبدون چن. نيل است نه فلسطي اسرائیند صلح به عهده یز شکست فرآيشده و ن
 ین است که ما شرکائیل بر اي در اسرائیرا فرض عمومیز... افتیل نخواهد ي در اسرائیی گوش شنوایصلح
 خواهند و آنقدر یل را مي اسرائیهستند که نابود یم و طرف مقابل ما کسانی صلح نداری معاهده یبرا

  . شودی هم غر و لندشان بلند میانه روي از حرف صلح و میخطرناک اند که حت
  

  :ین الملليچارچوب ب
ن ي بیفشارها«  بری کردند مبتنی مطرح می صلح طلب به طور سنتیروهايگر که نی دیاستدالل قو

 یرفته و حتی هرگز نپذین المللي بیل را جامعه ي اسرائیستعماراست اين است که سیت ايواقع. بود» یالملل
) تي امنیوتو در شورا(ک يپلماتی و دی، اقتصادیت نظامی گذشته هرگز از حمای سه دهه یاالت متحده که طیا

ن ی ای گاه سرسختیل ندارد و حتي مختلف اسرائی با دولت های واحدیاسيغ نداشته، برداشت سیل درياز اسرائ
 در منطقه خطرناک ییکای ثبات نظم آمری آن را برای جنگ طلبانه ی هایی از ماجراجوی برخدولت و

ر وارد آورد تا ي به اسحاق شام١٩٩١ که جرج بوش ـ پدر ـ در سال ییتوجه شود به فشارها( کند ی میابیارز
  ).دید شرکت جوی ها را متوقف کند و در مذاکرات صلح مادریمستعمره ساز

 ی حرفهایاالت متحده ــ برخالف برخی ــ و قبل از همه با این المللي بیا جامعه ترس از خصومت ب
ن یر به اي که حکومت شامیت دارد، به طوري واقعیگریز ديش از هرچيل بيان، در اسرائی پرگویمارگونه يب
 ١٠استند از  خویچنان که نم... ن کنندياالت متحده را خشمگی خواستند ایل نميل سقوط کرد که مردم اسرائيدل
  .ندیصرف نظر نما] کا بلوکه کرده بودیکه آمر [ی بانکیارد دالر ضمانت هايليم

 از فشار یچ ترسيل هي کنند، اسرائی میی که گروه نومحافظه کاران در واشنگتن فرمانروایتا زمان



 ٦

ره با يرل و غچارد پیتز، ری، پل ولفوویک چنی دیاست هاين سيب.  نخواهد داشتین المللي بی جامعه یاحتمال
ن یش از اي وجود دارد که هرگز پی و جذب متبادلی شارون چنان همآهنگی و نظامیاسياست مشاوران سيس

، ی از جنگ سراسریبخش» ینيسم فلسطیترور«رانه با يشگي و پیجنگ همه جانبه، دائم. وجود نداشته است
  . ستیسم اسالمیور و به خصوص ترین الملليسم بی واشنگتن با تروریرانه يشگي و پیدائم

ن کار نه تنها یل صحه گذاشت و با اي اسرائیشفرض هاي بوش بر پ٢٠٠۴ل ی آور١۴در : ن بدتریاز ا
ر ي و غیاالت متحده ــ هرچند صوری ایاست سنتي گسست کرد، بلکه از سین المللي بی جامعه یروهايگر نیازد
 بعد در دو مجلس کنگره به ی شارون که کملی به آریجرج بوش در نامه ا. ز فاصله گرفتي بود ــ نیالزام
 مستعمرات ینکه برخیل نخواهد بود و اي اسرائی مرزها١٩۶٧ سال ید، اظهار داشت که مرزهايب رسیتصو

کا ی آمریمسأله . هن شان باز نخواهند گشتيمه خواهد شد و آوارگان به ميل ضميبه اسرائ)  هایکلن(
 ست که ی ها به مذاکره گذارده شود، بلکه مواضعیلي ها و اسرائینين فلسطيست که قرار است بي نییشنهادهايپ
  .ل گردديک جانبه تحمیک راه حل، بطور ید در چارچوب یبا

 ی برایسم دولتی ملل متحد و اعمال تروری و قطعنامه هاین المللي، کنارگذاردن حقوق بیکجانبه نگری
 ی جرج بوش و استراتژیستيالیاست امپرين سياتنگ بوند تنگي پیه هاین است پایل استعمار مجدد جهان ــ ايتحم

 به خود ی جهانین ابعادي در دفاع از حقوق مردم فلسطین المللينجا ست که کارزار بیا. ل شارونی آریاستعمار
ار ي بسی عدالتیک بین حقوق، نه تنها با ی در سراسر جهان با دفاع از ای اجتماعی جنبش هایعنیرد، ي گیم

 و یگاه مقدم جنگ سراسری شود، بلکه با پایک ملت اعمال می حساب که نسبت به حقوق یبزرگ و خشونت ب
 ها با حراست ینيبه موازات آن، فلسط.  کنندین استعمار مبارزه میشگاه ای آزمایاستعمار مجدد جهان و به نوع

سم توسعه طلب يبراليه توحش نولي و علی تمدن انسانی بقایکار برايش، امروز در خط مقدم پیاز حقوق خو
  . شودی مینجا ناشی و مصمم از ای قوین المللي بیک همبستگیت یت و فورياهم. قرار دارند

  
  :یکي، آدرس الکترون٢٠٠۵، زمستان ١٩ تود، شماره ی مولتیاصل مقاله مندرج به فصلنامه (
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