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در ارتباط با ابتکارعمل آن ها در ) او . گ. ان( به ائتالف سازمان های غيردولتی » سمير امين « خطابيه 

 »آريل شارون « ايات تشکيل دادگاه بين المللی برای رسيدگی به جن
 

هيچ دولت . اسرائيل ، دولتی استثنايي است  
ديگری در جهان با شرايط مشابه ای تا به 
امروز تشکيل نشده است و هيچ دولت ديگری    
نيز وجود ندارد که هم زمان با عضو بودن در   
جامعه جهانی ، تمام قوانين مصوبه بين المللی    

 .را اين چنين زير پا بگذارد 
، دولت دست نشانده قدرت های    اسرائيل 

بزرگ امپرياليستی غرب و به ويژه بريتانيا و    
صهيونيسم ، به مثابه ابزاری . آمريکا می باشد

برای کنترل منطقه مهم و استراتژيک 
خاورميانه از سوی امپرياليست ها مورد   

چرا که اين منطقه در . استفاده قرار می گيرد
انوس درجه اول به عنوان راهی به سوی اقي

هند ، مرزهای شوروی سابق و آسيای ميانه  
امروز ، چين ، هند و نفت موجود در منطقه 
بايد تحت کنترل دائمی امپرياليست ها قرار  

در اين طرح ، فلسطين جايگاه ويژه ای را . گيرد
به خود اختصاص می دهد ، چرا که مصر را 
از دولت های عرب آسيايي جداکرده و امکان      

رای کنترل کانال سوئز فراهم     مناسب تری را ب 
 .می آورد

با توجه به داليل باال ، انگلستان در جنگ     
بالفور  « جهانی اول ، سيمايي قانونی در بيانيه     

اين بيانيه از هيچ      .  بدان بخشيد ١٩١٧در سال   » 
مشروعيتی برخوردار نيست چرا که قدرت 
های استعماری هيچ نوع مشروعيت قانونی و    

يت شناختن حقوق مردم  اخالقی برای به رسم
ساکن در اين منطقه راکه تحت انقياد دولت      

 .های استعماری قرار داشت  قائل نشدند 
مقامات انگليسی از بوجودآمدن دولتی يهودی 
در فلسطين تحت اشغال خود در آن مقطع     
تاريخی حمايت کرده و از هر وسيله و امکانی   
، چه سياسی و چه نظامی برای نابودی جنبش       

 .بخش مردم فلسطين استفاده نمودندآزادی 
اسرائيل به عنوان دولتی مستقل در ماه مه       

 از سوی سازمان ملل متحد به رسميت     ١٩٤٨
درزمان به  رسميت شناخته شدن    . شناخته شد

اسرائيل، با وجود آن که  تعداد بسيار اندکی از  

کشورهای آفريقايي و آسيايي در سازمان ملل  
آن ها بر عليه   عضويت داشتند ولی اکثريت 

 .تقسيم فلسطين رای دادند
در آن زمان موضع اعراب نسبت به تقسيم      
فلسطين کامال درست بود چرا که در همان   
دوره فلسطينيان دورانديشی بودند که برای   
بوجود آمدن دولت فلسطين که درآن مهاجرين 
جديد و تمامی خلق های ساکن درآن از حقوق     

. ش می کردنددموکراتيک برخوردارباشند ، تال 
اما اين که اساسا مخالفت با تقسيم فلسطين ،      
از نظر تاکتيکی انتخابی درست بود يا نه هنوز   

چرا که اين سياست به  . مورد بحث است
مهاجرين خارجی کمک کرد تا جنگ تهاجمی و  
توسعه طلبانه خود را به مثابه اقدامی دفاعی    

 .قلمداد کنند
لل ، می   اسرائيل ، برای ورود به سازمان م

بايستی مانند همه کشورهای ديگر ، مرزهای  
شناخته شده بين المللی را به رسميت می   
شناخت و به همين دليل هم عضويت اسرائيل   
مشروط به رسميت شناختن مرزها از سوی    

اين امر هيچ گاه به تحقق    . دولت اسرائيل بود
قاعدتا از نظر قانونی اسرائيل می   . نپيوست

ه بين الملل اخراج می    بايست از اين جامع 
گرديد ، اما نه تنها اخراج نشد بلکه سازمان        
ملل اجازه داد که تاريخ را هم وارونه جلوه  

 . دهد
اين اسرائيل است که قانونيت قطعنامه های   
سازمان ملل را به رسميت نمی شناسد و تنها      
کشوری است که اجازه چنين کاری به آن داده   

اه سال است    اسرائيل بيش از پنج   . شده است
که قطع نامه های سازمان ملل را ناديده گرفته 
اما تا کنون هيچ نوع مجازاتی از جمله تحريم ،        
بمباران و حتی تهديد در مورد آن اجرا نشده   

در صورتی که شاهديم چه اقدامات   . است
تالفی جويانه ای با داليلی بسيار کمتر در    
مورد کشورهای ديگر انجام پذيرفته ولی  

ل هميشه زير چتر حمايتی سازمان ملل  اسرائي
 .قرار داشته است

امپرياليسم آمريکا ، دفاع از اسرائيل را برعهده     
 در دو سال قبل از آن ١٩٦٧جنگ . گرفته است

«  در واشنگتن ، برای از ميان بردن    ١٩٦٥يعنی  
 . ، طراحی شده بود » ناصريسم 

اسرائيل نه تنها مداوما قطع نامه های سازمان        
نی بر خروج از مناطق اشغالی را ناديده   ملل مب

گرفته بلکه  به طور سيستماتيک با جايگزين   
ساختن مهاجرين جديد در مناطق اشغالی ،     
سياست تجاوزکارانه خود را دنبال نموده   
است و هيچ گونه عکس العملی عليه چنين     
. سياست توسعه طلبانه ای اعمال نشده است 

يت های   هيچ کدام از دولت های غربی ، حما
مالی خود را از اين دولت کاهش نداده اند در    
حالی که بدون اين حمايت ها ، اسرائيل چند      

با اين همه   . هفته نيز نمی تواند دوام بياورد  
مبارزات آزادی بخش مردم فلسطين و نماينده   

» سازمان آزادی بخش فلسطين  « رسمی آن ، 
، سازش های بسياری برای رسيدن به راه  

لبانه انجام داده و در اين راستا         حلی صلح ط 
موجوديت اسرائيل را به رسميت شناخته  

فلسطينی ها پذيرفته اند که بخش بزرگی . است
از سرزمين شان در اختيار دولت اسرائيل قرار 

در توافق نامه های امضا شده ،      . داشته باشد
طرفين موافقت کرده اند که اسرائيلی ها در يک    

ز مناطق تحت اشغال    برنامه زمان بندی شده ا
خارج گردند ولی هيچ کدام از پنج دولت    

 تا به امروز موافقت  ١٩٩٣اسرائيلی از سال   
 .را نپذيرفته اند» اسلو  « نامه 

گفته می شود که نخست وزير وقت اسرائيل  
پيشنهاد    » کمپ ديويد  « در » باراک « ،

. سخاوتمندانه ای را به فلسطينی ها داده بود
ی فرسنگ ها با واقعيت فاصله    اما چنين تمايل 

، در واقع تقسيم  » باراک « پيشنهاد . دارد
فلسطين به چهار منطقه کوچک و بی ارتباط به 
هم که با شهرک های يهودی نشين از هم      
منفصل شده باشند ، استقرار ارتش اسرائيل 

و جداسازی شرق » اردن « در طول رود 
 امه  اين پيشنهاد نسبت به توافق ن  . اورشليم بود
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، گامی به عقب بود و هم چنان غير       » اسلو « 
 .قابل قبول می باشد

، جنايت کاری است که نقش      » آريل شارون « 
« و » صبرا « او در کشتار فلسطينی ها در    

مدت هاست که به اثبات رسيده است     » شتيال 
و بر اساس قوانين جامعه بين الملل بايد   
دستگير و در دادگاهی بين المللی  محاکمه  

» جورج بوش « با » آريل شارون « اما . ددگر
در همه زمينه ها اتفاق نظر دارد و بنابراين بعد    
از به هم ريختگی اوضاع جهانی پس از يازدهم     
سپتامبر ، روند صلح را قطع و تمام توافق نامه  

را » اسلو « و »  مادريد « های انجام شده در 
با اشغال مجدد مناطق نيمه مستقل فلسطينی ،      

زير پا  » جنگ عليه تروريسم « ت عنوان تح
« ، » رام اله « ،  » جنين « گذاشته و کشتارهای 

و مناطق ديگر را با هدف » بيت المقدس 
يعنی پاک   ( » راه حل نهايي    « صهيونيستی   

رهبری کرده )  سازی فلسطين از فلسطينی ها 
 .است

، هيچ پيشنهاد جديدی  ارائه نکرده  » شارون « 
ور که گفتيم ، حتی روند صلح     همان ط . است

را متوقف  » باراک  « پايه گذاری شده توسط  
اسرائيل همواره با سياست های    . ساخته است

توسعه طلبانه و زيرپا گذاردن حقوق فلسطينی 
ها و تصاحب زمين ها از مالکين اصلی آن به        

پاکسازی قومی ،  . هستی خود ادامه داده است 
 اسرائيل  همواره در بطن سياست های روزانه  

قرار داشته و همگی دولت های اسرائيلی ، چه  
چپ و چه راست ، اين سياست را ادامه داده        

« سياست پاک سازی قومی با کشتار . اند
و ديگر » تانتورا « ،    ) ١٩٤٨( » ديرياسين 

جاها آغاز و با اخراج صدها هزار فلسطينی از     
اسرائيل ، امروز نيز . سرزمين خود ادامه يافت

زه بازگشت فلسطينی ها را علی رغم قوانين  اجا
 .بين المللی به رسميت نمی شناسد   

اين رويدادها کمتر از سه سال بعد از اتمام    
جنگ جهانی دوم که در طی آن يهوديان  
اروپايي ، قربانيان بربريت نازی ها شدند رخ  

يکی از نتايجی که از مشاهده اين       . داد
 است   رويدادهای دردناک گرفته می شود اين

قربانيان  «که هيچ نضمينی وحود ندارد که  
 .نباشند  »  قصابان آينده  « ،  » امروز

امروز ، کشتار  » جنين « تا » ديرياسين «  از 
 .هم چنان ادامه يافته است  

گفته می شود که اسرائيل ، دولتی دموکراتيک    
اما مفهوم اين دموکراسی چيست ؟ اگر   . است

حکومت می » آپارتايد « اين کشور بر اساس 
کند و حقوق شهروندان عرب اسرائيلی را   

ناديده می گيرد و می خواهد مقامات فلسطينی      
را تبديل به سرکوب گران مردم فلسطين نمايد،   

و نژادپرست  » آپارتايد  « پس اسرائيل دولتی  
اين واقعيت که در شرايطی خاص ،    . است

اکثريت جمعيت اين کشور از چنين سيستمی  
الزاما نمی تواند به آن مشروعيت دفاع می کنند 

بسياری از سيستم های جنايت کار هم      . بخشد
قبال مورد حمايت اکثريت مردمشان قرار 

 .داشته اند
تنها مسئله واقعی امروز ، تضمين خروج  
اسرائيل از فلسطين اشغالی و شناسايي حق    
بازگشت فلسطينيان اخراج شده به سرزمين 

شارون  _ ش بو « اما خط مشی   . خود می باشد
« و » خشونت  « با سواستفاده از مفاهيم    » 

سئوال اين   . ، بسيار متفاوت است   »  تروريسم 
جاست که خشونت و تروريسم بر عليه چه   

 چيزی ؟
اشغال فلسطين ، سياست های روزانه اسرائيل       
در سرکوب ، همگی بر اساس خشونت و ترور 

پس  خشونت فلسطينی ها در  . قرار دارند
 خط مشی بوده و به همين دليل پاسخ به اين

 .نيز کامال قانونی است 
مقاومت در برابر ستم ، حق ابتدايي همه ملت   

اگر ارتش اشغال گراسرائيل در خارج . هاست
از مرزهای خود عمل می کند ، چرا فلسطينيان 
حق ندارند در داخل اسرائيل دست به عمليات      

ممکن است برخی از اشکال    . مسلحانه بزنند
انتقام حويانه فلسطينی ها را مورد      عمليات 

بحث قرار داد اما به هيچ وجه نمی توان    
خشونت اعمال شده از سوی مظلوم را با      

درخواست . خشونت ظالم در يک کفه قرار داد  
پايان دادن به خشونت از هر دو طرف بدون 
اين که ارتش اسرائيل مناطق اشغالی را تخليه  

_ بوش  « کند درعمل درکنار استراتژی  
 .قرار گرفتن است» شارون 

آفريقايي ، از اتفاقاتی که    _ ملت های آسيايي   
استعمار ،   . در اسرائيل می گذرد طبيعتا آگاهند 

اشغال گران سفيدپوست ، نژادپرستی ،     
جای تعجب نيست که اسرائيل روابط    ( آپارتايد 

بسيار نزديکی با دولت آپاتايد آفريقای جنوبی 
شترک اين خلق  ، بخشی از تاريخ م) داشت 
به همين دليل هم هست که احساس    . هاست

مشترکی ميان اين ملت ها در دفاع از حقوق     
 کشور جهان  ٧٧.فلسطينی ها وجود دارد

سومی با محکوم ساختن صهيونيسم به عنوان  
نژادپرستی  در مجمع عمومی سازمان ملل به 
درستی ايدئولوژی رسمی دولت های 

ان مهاجرين   استعماری را در ارتباط با اسک  
 .خارجی در فلسطين را محکوم ساختند

به دو دليل چنين موردی در اروپا امکان پذير   
کشورهای قدرت مند سرمايه داری . نيست

_ و مثلث اروپا ، ژاپن ، کانادا          ) ٧گ  ( جهانی 
امريکا ، نظر مشترک امپرياليستی نسبت به 

اين تعريف را چه دولت    . مردم جنوب دارند
ي و چه دولت های راست که    های چپ اروپاي

هر  . با انتخابات سرکار آمده اند دنبال می کنند     
دوی اين دولت ها آن چه را که نياز جهانی   

( شدن نئوليبراليستی است برآورده می سازند     
 )يعنی دفاع از منافع سرمايه بين المللی مسلط   

همه آن ها استراتژی دفاع از منافع خود يعنی 
ری آمريکا را قبول کنترل خاورميانه و رهب

دارند و به همين دليل اسرائيل را به چشم 
اين نقطه نظر ،     . متحدی برای خود می نگرند 

نسبت به    » ٧. گ« در سياست کشورهای 
فلسطينيان ، وزنه بسيار مهم تری از آن چه که       

خوانده می شود  » البی يهوديان « به اصطالح 
 .می باشد

 اگر اين کشورها نظر ديگری نسبت به
روابطشان با کشورهای جنوب داشتند يک   
شبه تمام حمايت آن ها از دولت اسرائيل به     

نيز » البی يهوديان « پايان می رسيد حتی اگر 
 .هم چنان مثل امروز عمل می کرد 

دليل دوم که نوعی سردرگمی در موضع    
اروپاييان  نسبت به فلسطينيان است ريشه در    

ر به ضديهوديت که منج. تاريخ اروپا دارد
جنايات نازی ها شد پديده ای اروپايي است و        
صهيونيسم در عکس العمل نسبت به اين    

اين که آيا اين دليل   . جنايات بود که بوجود آمد
بهترين  ) که حداقل بيشتر قابل درک است  ( 

. پاسخ به چالش امروز است جای بحث دارد 
اما آن چه مسلم است اين است که مسئوليت  

اريخی را مردم اروپا بايد  کامل اين تراژدی ت
اگر قرار بود برای يافتن راه  . به عهده بگيرند

حلی برای اين مشکل ، دولتی يهودی به وجود    
می آمد می بايست جايي در اروپا چنين دولتی    

مردم فلسطين مسئول . را بوجود می آوردند
جنايات ضديهودی اروپاييان نبودند اما برای      

ه اشتباهات و    اروپاييان بسيار طبيعی بود ک 
مشکالت خود را به خرج ديگران حل کنند و   
عالوه بر آن از صهيونيسم به عنوان وسيله     
ای به نفع نقشه های امپرياليستی خود استفاده 

دموکرات های اروپايي و آمريکايي بايد . نمايند
دريابند که اين ، نقطه نظر درست و قابل قبولی   

 .نيست
  ۳۰بقيه در صفحه


