همنواییباصلحبهروایتاشغالگران
محمد غزنویان

ععمران ،کودک دوازده سالهی ساکن شقر بیتالقمدس ،وقتی از مدرسه بازمیگردد با ویرانهای از خانهشان روبششرو میشششود .او از
آن پس همواره کابوس میبیند و صبح با خستگی از خواب بیدار میشود .میگوید دیگر ن ه علقهای ب ه درس و مدرسشه دارد و
نه از چیزی لذت میبرد .عمران یکی از هزاران کودکک فلسطینیست که نیدانند فردا را در خانهشان سپری خواهند کرد یششا بششر
ویرانه .آنها به سنوشت سایر آوارگان و خانهخرابششان خیششره میشششوند و هششر شششب را بششا اضششطراب و تششرس از بیخانششانی سششپری
میکنند.1
خانه و محله و باغی را تصور کنیم که برای چندین نسلل محل بازی کودکششان و امششرار معششاش والششدین بششوده اسششت .تصششور کنیششم
ظهری همنند همن ظهری که عمران به خانه بازمیگردد ،بولدوزرها با حمیت نظامی تانک و سباکز تا دندان مسششلح همهچیششز
را تسطیح و بست را برای ساختوسازهایی به نفع بیگانگان آمشاده میکننشد .ایشن رونشد در ط ول بیشش از ششش دهشه و بهطشور
بیوقفه استمرار یافته است .و هششر روز زمینهششای بیشتششری اشششغال ،خانههششای بیشششتی تخریششب و فلسششطینیان بیشتششری آواره
گشتهاند .در تام این سالها کودکششانی چششون عمششران کاشششانه از دسششت دادهانششد و بششا خشششم بششه مقمششاومت در برابششر اشششغالگران
ایستادهاند .دولت اسائیل به سمت فلسطینیهایی که خواهان بازپسگرفت زمین ،مزارع و باغاتشان هستند آتششش میگشششاید،
بر سر راهشان پستهای بازرسی مستقمر میکند ،بر گردادگرد زمینهاکی اشغالشششده دیششوار میکشششد و نهایتششاا آنشان را تروریسششت
مینامد!
میشل ورشاوسکی که خود روزنامهنگاری اسائیلی است در این باره مینویسد:
” بیشتر کسانی که نتانیاهو آنان را »تروریست« مینامد ،پس از قراردادهای اسلو به دنیا آمدهانششد و در یششأس
و تحقمیر و ترس دائی و بدون چشمانداز آینده ،با شکست قطعی »روند صلح« بششزرگ شششدهاند .ایششن جوانششان
که از ایدئولوژی ،دیپلمسی و شعارهای بیعمل خسته شدهاند ،در جستجوی کرامششتی پایملشششده بششه میششدان
آمدهاند و از تاوان آن هراسی ندارند“.2
 1رجوع کنید به مت  Palestinian Children Traumatized After House Demolitionsدر این لینکhttps://is.gd/gg5uA5 :
 2جوانان فلسطینی و جنگ تنبهتن با اسائیل با سلحا سد ،از میشل ورشاوسکی ،ترجمهی بهروز عارفیhttps://is.gd/Mn54GR .
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این جوانان فلسطینی به گفتهی سیلوون سیپل:
” با این احساس زندگی میکنند که افق کامال برایشان بسته اسششت و امکششان نششدارد کششه از ایششن محبششس خششارج
شوند .امیره هس میگوید که انزوای آنها به اندازهی انزوای غزه نیست ،اما »دیوار بششه آنهششا میفهمنششد کششه
آیندهشان یکسان است« .تحصیل دشوار شششده اسششت ،کششار عمال غیرممکششن ،رفتوآمششد گذشششت از هفتخششوان
رستم و سفر بسان یک رویاست“.3
پرسش اینجاست که در چنین شایطی سخنگفت از صلح به چه معناست؟ آیا سلب مالکیتششدگان ،کسشانی کشه بشرای دفشاع از
حق خود سالها زندانی شدهاند ،خانوادههایی که اعضای خود را از دست دادهاند یا کارگرانی که مجبورند روی زمین خود ولی
در راستای منافع اقتصادی اشغالگران کار کنند ،باید کل شایط موجود را پذیرفته و به مقماومت پایان دهنششد؟ و اگششر بششه چیششزی
کمت از بازگرداندهشدن املک و اموال خود راضی نباشند ،ضد-صلح و طالب خشونت خواهند بود؟
مضحک است که کسانی کاشانهی فلسطینیان را اشغال کرده و برای حفاظت از املک غارتشده برای دههها دست بششه کشششتار
و سکوب آنها میزنند ،در عین حال خود را خواستار صلح و پایان »جنگ« بدانند .و مضحکتر ادعاکی آن بهاصطلحا کنشگران
سیاسی و اجتمعیای است کششه بششدون در نظششر گرفتششن تاریششکخ اشششغال و تنهششا بششا اتکششا بششه سششخیفترین تلقمیهششای اومانیسششتی و
کمخطرترین فیگورهای برابریطلبانه ،دو ملت اسائیل و فلسطین را دوسشت برمیششمرند و حسششاب سیاسشتمداران را از آنشان
جدا میکنند.
کمت از یکسال پیش سبازی اسائیلی با نام الور عزاریا جوان زخمی فلسطینی را که خونآلششود بشر خیابشان افتشاده بشود ،هششدف
گلولهی مستقمیم قرار داد و کشت .فیلمهای آماتوری که از این صحنه از طریششق شششبکههای اجتمششاعی پخششش گردیششد حساسششیت
خاصی را نسبت به این پرونده ایجاد کرد .گمنهزنیهاکی اولیهی کارشناسان حقموقر جزا محکومیتی بیششن پنششج تششا بیسششت سششال را
برای عزاریا تخمین میزد .اما در نهایت و ” با در نظر گرفت این که این اولین محکومیت عزاریا است ،و این که جرم حیششن یششک
مأموریت نظامی اتفاقر افتاده و در نهایت این که دستور روشنی وجود نداشته که گروهبان عزاریا باید چطششور رفتششار کنششد“ ،در
مجازات او تخفیف قایل شده و تنها هجده ماه حبس برای وی در نظر گرفتند) .حتی همین حکم نیششز بششا درخواسششت وکیششل بششه
دادگاه تجدیدنظر منتقمل شده و از همین رو عزاریا تا شش هفتششه مانششده بششه رأی نهششایی همچنششان آزاد خواهششد بششود( .4تردیششدی
نیست که جرائم مشابه فراوانی از سوی سبازان ارتش اسائیل و با نظارت و آگششاهکی مقمامششات دولششتی صششورت میگیششرد ،اگرچششه
همهی آن سبازها به بدشانسی عزاریا نیستند که درگیر جنجالهششای رسششانهای شششوند! امششا آنچششه اهمیششت دارد ،علوه بششر حکششم
دادگاه ،نه حتی حمیت بی قید و شطر نتانیاهو از این سباز ،بلکه طبق یک نظرسنجی حمایکت هفتاد درصششدی مششردم اس ائیل
برای عفو و اعلم بیگناهکی اوست.
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 3چرا »انتفاضه چاقو« ادامه دارد؟ ،از سیلوون سیپلhttp://www.peykarandeesh.org/felestin/993--l-r-.html .
 4سباز اسائیلی که یک مجروحا فلسطینی را کشته بود ،به هجده ماه حبس محکوم شد https://is.gd/vCW2GG
 5محکومیت یک سباز اسائیلی اختلفات اجتمعی را دامن زده است https://is.gd/XafHpe
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این تازهترین نونهی خبساز از بیعدالتی آشکار و نیز حمایت جمعیت قابلتوجهی از اسائیلیها از عملکرد شنیع ارتش است.
بیتردید هیچ نقمطهای از جهان را نیتوان ساغ گرفت که دستکم اقلیتی بسیار کوچک مخالف سیاستهای رسششمی دولتهششا
نباشند و اعتاضاتی را در اشکال گوناگون علیه آن سامان سیاسی ترتیب ندهند .اسائیل نیز از این قاعده مستثنی نیسششت و بششه
شهادت برخی گزارشها ،هستند کنشگرانی که درون مرزهششای نامش وع ایشن رژیشم بشه مخشالفت بششا تبعیششض علیششه فلسشطینیان
برخواسته و یا ضمن نزدیکشدن به سازمانهای سیاسی رادیکال و ضد-صهیونیستی در اروپششا و آمریکششا ،بشه فعشالیت علیشه ایشن
رژیم دست زدهاند .با این وجود آنچه بدیهی است ،حمیت اکثیت قاطع سششاکنین اس ائیل از اسششتمرار ش ایط بازتولیدکننششدهی
تبعیض ،جداسازی و سکوب است .از اینروست که باید عمیقماا به کاربست گزارههایی نظیر »دوستی میان دو ملت« بدبین بود
و خامدستانه به تقمویت موضع اشغالگران نپرداخت ،در عوض به نقمد همهجانبهی آن دست زد.

دموکراسیبزرگخاورمیانه
در سط کح جنگ رسانهای از اسائیل بهعنوان »بزرگترین دموکراسی خاورمیانه« نام برده میشود .این در حالیسششت کششه حششتی بششا
فرض تحقمق شاخصههای عمدهی دموکراسی همچون آزادکی بیان ،مطبوعات و انتخابات در یک ساماکن سیاسی ،استوارکی بنیادیکن
آن سامان بر اشغال و تجاوزگری ،کل مدعای دموکراتیکبودن را از حیز انتفاع ساقط میکند .این نا-استواری بهطور مشخص در
رابطه با رژیم اسائیل که کل ساز و کار سیاسی و ایدئولوژیک خود را بر اشغال سزمینهای فلسششطینی بنششا کششرده اسششت ،کششامال
صادقر است.
با این وجود برای رژیم اشغالگر بینهایت با-اهمیت است که با تسک به گفتمنهای ایضاحاکنندهی دموکراسی ،پششایهی مششادی
اشغالگری را به حاشیه رانده و اذهان عمومی را به همن شاخصهها مشغول نگاه دارد.
نخستین گام برای تحقمق چنین خواستی حذف فلسطینیان از دایرهی سهمبراکن این بهاصطلحا دموکراسی اسششت .در واقششع ،آنچششه
در اینجا بهمثابهی پیششطر عمل میکند ،مداقه بر فلسششطین و فلسششطینی بهعنششوان »خششارجی« و »دیگششری« و بیرونیدانسششت
آنها نسبت به حقموقر دموکراتیک اسائیلی است .از همین روست که اسائیل قادر میشود ضششمن اجششرای شششدیدترین مقمششرارت
آمد و شد برای فلسطینیان ،امنیتیکردن تردد از خانه به محل کار ،کنششتکل اقتصششادکی س زمینهای فلسششطینی و سکوب روزانهی
مردم فلسطین ،بر دموکراتیکبودن نظام سیاسی خود تأکید کند.
چنین است است که اسائیل علوه بر دعوی میراثبرکی انحصارکی ارزشهششای فرهنگششی و تششاریخی قششوم یهششود ،خششود را همچششون
پاسدار ارزشهای دموکراتیک نیز بازنایی میکند .در این وضعیت گویی بار اخلقی مضششاعفی بششر دوش ایششن رژیششم قششرار گرفتششه
است؛ یعنی صیانت از خاستگاه تاریخی خود و حفاظت از ارزشهای دموکراتیکی که با خود از غرب به خاورمیانه آورده است.
در واقع ،باید چنین به نظر رسد که اگر علوه بر زبان ،مذهب و تاریخ ،دموکراسی نیز عامل تایزگذار بنیادین میششان اسششائیل و
مجموعه دیکتاتوریهای مذهبی و نظامی خاورمیانه است ،و این چیزی است که من آن را تلش اسائیل برای بازنایکی غششرب در
شقر میدانم.
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به اعتقماد من این تلش اسائیل را میتوان ادامهی منطقمکی تأملکت شقرشناسانهای دانست که ضمن بازتولید دوگششانهای از غششرب
متمدن/شقر متوحش ،مجموعه تلشهای استعمری و نظامی خود را در این »سزمینهای ناشششناخته« دارای تششوجیه اخلقششی و
در راستاکی اعتلی بومیان به مردمانکی بافرهنگ معرفی میکرد.
در تأملکت شقرشناسانه ،که عمدت اا زادهی اسششتعمر سیاسششی و اقتصششادی دولتهششای اروپششایی بششر ش قر بودهانششد ،ش قر همششواره
بهعنوان سزمین عجایب و سکونتگاه وحشیان لحاظ شده و شقرشناسی تلشی معنششادار بششرای تثشبیت انسششان ش قی بهعنشوان
»دیگری« انجام داده است .تلشی که حصول معرفت بر انسان شقی را در گرو روشهای دانایکی دسششتگاههای تفکششر در مغششرب
زمین دانسته است .ادوارد سعید در »فرهنگ و امپریالیسم« مینویسد:
” غربیها به ظاهر مستعمرات آفریقما و آسیا را رها کردند ،اما ایششن مسششتعمرات را نششه تنهششا بهعنششوان بششازار در
دسششت داشتند بلکه آنها را به عنوان طرحاهششای ایششدئولوژیکی گسششتدهای کششه بششر روی آن حکششومت اندیشششه و
اخلقر خود را ادامه بدهند ،در چنگ گرفتند“.
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سخن سعید در ارتباطر با تلشهای اسائیل چنین قابلمداقه است که این رژیم ضمن اشغال یک سرزمین و استثمر نیشروکی کششار
فلسطین ،خود را محق میداند تا از منظر قدرت فائقمه تفسیر ایدئولوژیک و اخلقی خود را نیز به کرسششی حقمیقمششت بنشاند .در
واقع تأکید اسائیل بر »دموکراتیک« بودن خود ،ضمن بهحاشیهراندن جوهر اشغالگری ،بششه بازتولیششد ایششن گفتمششان صهیونیستی
یاری میرساند که گویا دولت اسائیل نایندهی معاص قوم ستمدیدهی یهود اسششت ،و بششه ایششن ترتیششب خشششونت ذاتششکی پششروژهی
استعمری و اشغالگرانهی اسائیل از طریق مظلومنایکی تاریخی پوشانده میشود.
چنین ساز و کاری در برساخت هویت فرهنگی برای رژیم اسائیل حد اعلءا را پیموده است .بدون کمتین تردیششدی بایششد اذعششان
کرد این تلش گفتمنی ،همنگونه که در رابطه با مصادیق کلسیک استعمرگری و پیوند آن با شقرشناسی قابل رهگیری اسششت،
پیوندی تام و تام با نظامیگری ،کاربست بیاما کن خشونت سیاسششی ،لبیگششری در مقمیششاس بینالللششی و اسششتثمر اقتصششادی دارد.
مجموعهای که باعث میشود رژیمی ضمن اشغال س زمینی بششا دسششتاویز قششرار دادن احیششای تششاریخی و مششذهبی ،میششان »خششود«
بهمثابهی کپی برابر اصل غرب در شقر با »دیگری بهعنوان مهاجم و تهدید ارزشهای دموکراتیک ،دیوار کشششیده و طلبکششارانه
بودجههای هنگفتی را برای بازتولید ثبات خود از قدرتهای غربی دریافت دارد.
در چنین شایطی است کشه ،بهقشول ادوارد سشعید ،مخشاطب غربشی فلسشطین را مشا بهمثشابهی »جغرافیشای تخیلشی« و س زمینی
ناشناخته که بیواسطه قابلشناخت نیست درک خواهد کرد .لجرم برای حصول معرفت بر آن باید از کانششال معرفتشناسششانه و
شناختشناسانهی غربی آنهم بهمیانجی پروپاگانداکی رسانهای اسائیل نظر کرد .در سطوکحا کلن میتوان به سششالها پروپاگانششدا
دربششارهی سزمینهای ناشناختهی خاورمیانه بهعنوان زیستگاه اهریمن و مششوطن زامبیهششای تروریسششت اشششاره کششرد کششه هششر از
چندی لشگرکشیها ،کشتار و تحریمهای اقتصادی را در نگاه شهروندان غربی به امری لزم جهت حفاظت از ارزشهای باختی
تقملیل میدهد.
 6فرهنگ و امپریالیسم ،ترجمهی اکب افسی ،انتشارات توس  ،13۸1صفحه .6۸
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اغراقر نیست اگر ادعا کنیم که اسائیل پایگاه ایدئولوژی کک نادین با-اهمیتی برای ابدی نشاندادن این خطر است و فلسطینیان
بهمدت چندین دهه مصادی کق بالفعلی از کسانی بودهاند که متصد نابودی ارزشهای غربی هستند .اسائیلی ضششمن ادامهدادن
به وحشیگری ،اشغال ،کشتار و ساخت دیوارهای بتونی خود را »بزرگتین دموکراسی خاورمیانه« یا ناینششدهی راسششتین غششرب در
شقر معرفی میکند و چنان است که گویی »دیوار حائل« دیواری است نادین میان غرب و شقر که وجود آن نه ناظر بر تداوم
نظام آپارتاید ،بلکه تأکید بر تلشی برای اجتناب از روریارویی با تروریستهاست .از همین روسششت کششه فلسششطین و فلسششطینی
شایستهی »قرنطینه« شدن است و این رژیم در ادامهی همن تلش ایدئولوژیک ،تلقمی قضایی خود را نیز بر فراز تام رژیمهای
حقموقی بینالللی مینشاند .دلیل آن است که بهجز راویان اسائیلی هیچکس قادر نباشد بششه مششاهیت انسششانهای قرنطینهشششده
پی برده و عزم خود را برای شنیدن روایات آن از مقماومت جزم کند .در واقع ،اسائیل ضمن سکوب و قرنطینهسششازی ،خششود بششه
تریبششونی خودخوانده در انعکاس صدای فلسششطین تبششدیل شششده تششا مکاشششفات دسششتگاههای نظششامی و امنیششتی خششود را همچشون
اکتشافاتی که به گفتهی فوکو توسط پاسبانان زندانها و دیوانهخانهها به بیرون درز میکرد ،یگانه سازد.

اماسفیرانصلح!
در چنیششن فضششایی اسششت کششه دعششوت از روشششنفکران ،اکتیویسششتها وسششلبیتیهاکی ورزش و سیاسششت جششز در راسششتای بازسششازکی
مشوعیتبخشی به این رژیم و آنهم بهمیانجی درکی سخیف از صلح قابلدرک نخواهد بود .خاصه آن که این سششلبیتیها بششا
شناختی کژدیسه از سزمینهای آن سوی دیوار پای به اسائیل میگذارند و در بست روایکت بالدستکی این رژیششم از فلسششطین بششه
بازتولید گفتمن صلح منهاکی حقموقر از دست رفته یاری میرساند.
چنان که پیشتر گفته شد ،این بست در ادامهی ارجاعات تاریخی اشغالگران مبنی بر تحتستم بودکن یهودیان در تششام تاریششخ و
جلوهدادکن استمرار کنون کی آن توسط »ستیزهجویان« و »خشونتگرایان« فلسطینی و حامیششان آنششان مهیششا اسششت .بششه ایششن ترتیششب
جنبش صهیونیستی و دولت اشغالگر اسائیل نایندگان رهششاییبخکش آن قششوم سششتمدیده جششا زده میشششوند ،چنششان کششه تصششویری
وارونه از خشونت پروژهی صهیونستی و استعمرکی رژیم اسائیل ارائه شششوند ،بهنحششوی کششه گششویی قششومی مظلششوم و مششداوما ا در
معرض تهدید و خشونت ،نهتنها فقمط به دفاع از خود مبادرت میکند ،بلکه بیوقفه خواستار آن است که فلسطینیان به صلح و
دوستی متمیل شده و دست از مانعتراشی بر سر راه دوستی دو ملت بردارند! بهطور خلصه ،ایششن تصششویر ارائششه شششود کششه تام
پیششطهای نظری ،سیاسی و جغرافیایکی صلح از سوی اسائیل رعایت شده است ،ولی این فلسطینیان هسششتند کششه در برابششر آن
»مقماومت« کرده و ساحت صلح را مخدوش نوده/مینایند.
در این روایت بالدستی ،تشکیل هستههای مقمششاومت ،تلش بششرای بششازپسگیری زمینهششای اشششغالی ،پیکششار روزانه بششا سششربازان و
شهرکسازان ،درگیری و استفاده از سلحا سد توسط نوجوان فلسطینی در برابر متجاوزین ،تلش برای رسششاندن صششدای مقمششاومت
به خارج از فلسطین و دعوت از انقملبیون جهان برای اتحاد در برابر نظام آپارتاید ،ایجاد شبکههای مشارکتی برای تأمین آذوقششه
از طریق کانالهای زیرزمینی ،ایجاد شبکههایی بشرای دور زدکن ایسشتهای بازرسشی و معطلیهشای چنششدین سشاعته در مرزهشای
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تحمیلی ،از جان گذشتگی در برابر بازداشت کودکان و هر آنچه از این دست بهعنوان ضدیت با صلح تعششبیر اسششت ،کششه از قضششا
تعبیر درستی است!
تام این تلشها از سوی فلسطینیان بوده و هست که مانع از بلعیدهشدن کامل فرهنگ مبارزه در برابر اشششغال و سششتمگری در
طی بیش از شش دهه گردد .کوتاهآمدن از هر یک از این تلشها و کنشها ،به معنای پذیرفت حقمانیت اشغالگران و تایششل بششر
صلح با وجود مرتفعنشدن هیچیک از خواستههای مطلقماا مشوع مردم فلسطین به معنای شکست است.
سفر سلبیتیها به اسائیل ،بدون لحاظکردن دلیل تاریخی و استاتژیک هیچیک از این کنشها و بدون درکی از شش دهششه از
تجاوزگری اسائیل ،نهتنها کمتین نسبتی با صلح ندارد ،بلکه خود تلشی تام و کمششال در جهششت تششوجیه سکوب فلسششطینیان و
اخلقیکردن ماشین کشتار است.
اگر با چند جملهی ساده که درون آنها از کلمششا تی نظیششر »طبقمششه«» ،انقملب« و »جسششارت خشششونتورزیدن در برابششر سششتمگر«
استفاده شده باشد ،نزد این سلبیتیهای صلحدوست بروید ،حت ا
م از مواجهه با افکار خطرناک مارکسیستی وحشتزده شششده و
هنر را در تقمابل با »خشونت« تعریف خواهند کرد! اما اجازه بدهید آنها را به جناب کانت اخلقرگرا ارجاع داده و بگوییم حتی
او )کانت( نیز وقتی بر »صلح پایدار« تأمل میکرد ،وجود برابری میان دو طرف تخاصم را پیششطر گرفته و تأکید میکند وقتی
کشوری هر چند ضعیف و کوچک از طریق قدرت قاهرهی دولتی دیگر فراچنگ آید ،سخنگفت از صلح ممکششن نیسششت .کششانت
همچنین معتقمد است در شایط توقف نسبکی جنگ نیز میبایست تلش برای بازسششازی جنششگ در آینششده صششورت نگیششرد کششه بششه
اعتقماد او این مهم از رهگذر برانگیخت »اعتمد« قابلتحقمق است.7
از سلبیتیهایی که از صلح ملت فلسطین و اسائیل سخن میگویند ،باید پرسید صلح بدون اعتمد چقمدر امکان ظهور دارد؟ و
اگر جوابشان منفی است ،بپرسیم که آیا روند اشغال اراضی فلسطینیان ،توسعهی شهرکسازی و تحقمیر جوانششان آنهشا متوقششف
شده است؟ آیا از تعداد کودکان زیر چهارده سال فلسطینی که در زندان های اسائیل اسیر هستند مطلع هستند؟ آیا میداننششد
چه تعداد کودک فلسطینی بهعلت تخریب خانهها و از دست دادن والدین دچار افسدگی و بیمریهای روحی هسششتند و چششه
تعدادی از آنها در حین بازی و تاشای تلوزیون کشششته و مجششروحا شششدهاند؟ آنهششا بایششد بداننششد کششه وضششعیت میششان اس ائیل و
فلسطین هرگز وضعیت صلح نبوده و مطلقم اا در حالت جنگی قششرار داشششته اسششت .جنششگ در ایششن خطششه قابلتقملیششل بششه لحظششات
رویارویی نظامی مستقمیم و تام قششد نیسششت ،بلکششه در میانپردههششای آن نیششز رژیششم اس ائیل بیوقفششه بششه فراینششد اشششغالگری و
پروژههای شهرکسازی خود ادامه داده و هرگز این فعالیتها را بدون کشت و مجششروحا سششاخت و تحقمیششر صششاحبان زمینهششا بششه
پایان نرسانده است.
در همین راستا بوده است که ”در تاریخ نهم جولی  ،2۰۰5یششک سششال پششس از صششدور تششاریخکی رای مشششورتی دادگششاه بینالللششکی
عدالت مبنی بر غیرقانونیبودن دیوار حایل اس ائیل در قلمروهششای فلسشطین اششغالی ،اکششثیت آشششکاری از نهادهشای جششامعهی
مدنی فلسطین به مردم آگاه و همتایان خود در ساس جهان فراخوانی دادند بششرای ش وع بششایکوت گسششتده ،عششدم همکششاری و
 7فلسفه سیاسی کانت اندیشه سیاسی در گسته فلسفه نظری و فلسفه اخلقر ،سیدعلی محمودی ،ناش :نگاه معاص.
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سمایهگذاری و درخواست تحریم علیه اسائیل ،تا زمانی که حقموقر فلسطینیان در توافششق کامششل بششا مصششوبات جهششانی ]از سششوی
اسائیل[ به رسمیت شناخته شود“.

۸

در این شایط است که از صلح خواندن در اسائیل نهتنها عملی رادیکال نیست ،بلکششه مضششحکهای اسشت کشه در نهشایت بششاعث
مشوعیتبخشی به رژیم اشغالگر میشود .باید دقت کرد که جنبش بایکوت اسائیل نه صفاا جنبشی است در راستای تحریششم
مادی این رژیم ،بلکه تلشی است نادین در جهت محکومکردن تام اشکال آپارتاید و تام تلشهای معطوف به احیا و بازتولید
فاشیسم .از این منظر فلسطین نیز جغرافیای یگانهای است که از فراز آن میتوان به تام اشششکال تبعیششض قومیششتی و جداسششازی
فرهنگی در هر گوشهای از جهان نگریست و بدان نه گفت.
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