
ما و اسائیل: از بایکوت تا دیالوگ برای صلح

طاها زینالی

تتر آویو گفن برای مشارکت در یک کنستر به۲۰۱۷در روزهای پایانی ماه فوریه ی امسال ( ) شاهین نجفی اعلما کرد که به دعو
تما ایران و اسائیل جدا از نظاما های سیاسی عنوان کرد. پیرو ایخن خخب،ر شهر تل آویو سفر می کند،ر و آن را امکانی برای دوستی مرد

ائیل بخخه نقخخدر که در آن ها با ارجاع به کارزار بایکوتر،ر عدما سمایه گذاری و تحریم (بی.دی.اس.) علیخخه اسخخ۱انتقاداتی مطرح شد
زمین های اشخغالی و اظهخاراتر وی در ایخخن بخخاره پرداختخه شخخده بخود. ایخن امخر منجخخر بخخهرتر در سخخرحضور نجفی در ایخخن کنسخخ

مطرح شدن بحث درباره ی کارزار بی.دی.اس. و طرح برخی انتقاداتر و پرسش ها درباره ی آن شد. در این مت سخعی می کنخم بخه
برخی از این پرسش ها بپردازما و استدلل هایی در دفاع از این کارزار سیاسی علیه دولت اسائیل ارائه کنم.

ائیلرآیا این ریاکارانه و بر مبنای معیارهای دوگانه نیست کسسه از کسسارزار تحریسسم و بسسایکوت علیسسه دولسست اسسس
یت کنیم، حال آن که کارزاری برای تحریم و بایکوت علیه دولت های امپریالیستی و با سابقه ی اسسستعمریاحم

یی قومیتی، مانند ایالت متحد و انگلستان، و نیز دولت های استبدادی و خون ریز در منطقه، ماننسسد و پاک ساز
جمهوری اسلمی ایران و دولت ترکیه، در کار نباشد؟

الف. مسأله ی انتخاب در کنش و مبارزه ی سیاسی

ت بخخه دلیخخل مختلخخف،ر خخخواه به دلیخخلو سخختمدیدگان ممکخخن اسخخاغراق نیست اگر بگوییم هر مبارزه ای با انتخاب همراه است،ر 
تج حاصل از یک ستم،ر یا افزایش آگاهی نسبت به آن،ر یا برای رفع نیازهخخای معیشخخت و بقخخا،ر و یخخا تحت تخخأثیر تجخخربه ی افزایش رن
زیسته شان و یا حتی در اثر یک اتفاق در زیست روزمره شان،ر علیه یکی از اشکال و مصداق های ستم شوع به مقخخاومت کننخخد،ر

انی بیش تخر می تخوان گفخت  ر کخارزارو به این ترتیب از میان انواع مختلف ستم اولویت بندی کرده و انتخاب نایند. با اطمین ه
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تی برابری خواهانه ای به طور اجتناب ناپذیری از میان بی عدالتی های موجخخود یخخک بی عخخدالتی را برجسخخته  سخخاخته و هخخدف مبارزات
تن ستم ها باشد تا آن کخخارزار مشخخ وعیت یابخخد. می تخخوانرخود قرار می دهد،ر و لزومی ندارد که این بی عدالتی  خشن ترین یا بدتری

ان رز پناهجوی ه رد م ارزار علی رار می دهنخد:  ک دف ق تی خاصخی را ه دالت ک بی ع ر ی ه ه رد ک کارزارهای سیاسی بسیاری ناما ب
تی تل نظخخام افغانستانی در آلان،ر کارزار علیه خشونت شهرداری تهران به دست فروشخخان در خیابان هخخای شخخهر،ر کخخارزار علیخخه اشخخغا
تی دولت ترکیه علیه مردما کخخرد،ر کخخارزار بخخرای افزایخخش عراق به دست قدرتر های امپریالیستی «غربی»،ر کارزار علیه خشونت نظام
تی اسائیل. چه آن هایی که با توجه به هستی  اجتمعی شان و برای دستمزد کارگران در ایران،ر و کارزار بی.دی.اس. علیه اشغال گر
ه در همبسختگی بخا دسخته ی اول از ایخن ایی ک منافع بی واسطه ی خود در این کارزارها به کنش سیاسی می پردازنخد،ر و چخه آن ه

ورتر مبخخارزهریت می کنند،ر با توجه به موقعیت های اجتمعی شان و آگاهی شان نسبت به اشکال مختلف ستم و ضاکارزارها حم
تی مختلف و بنا به دغدغه ها و دلیلی با سطوح اهمیت متفاوتر دسخخت بخخه انتخخخاب می زننخخد و با آن ها،ر و متأثر از عوامل زیست

تی آن ها باشد. نی توان کسی را که بخخرای نخخونه در حمخخ تر معیارهای دوگانه یا ریاکار یت ازااین انتخاب فی نفسه نی تو اند نشان گ
یت از جنبخخش کخخارگری در ایخخران بخخرایامقاومت مردمی در روژئاوا به کنش مبارزاتی می پردازد،ر به دلیل ایخخن کخخه در کخخارزار حمخخ

یتادستمزد مناسب مشارکت نی کند،ر به ریاکاری متهم کنیم. به همین ترتیب،ر نی توان کسانی را که از کارزار بی.دی.اس. حمخخ
م کخرد کخه معیارهخای م نی پردازنخد،ر مته ایکوتر و تحری ه ب ه ب لل دولخت ترکی ا مث می کنند،ر به این دلیل که علیه ایالتر متحخد ی
طوح هرچخه گسختده تر و ی و در س ور عمل انه به ط تی برابری خواه دوگانه ای اتخاذ کرده اند. مهم این است که کارزارهای سیاسخ

اءاعمیق تری از یک دیگر حمخ ای منش ا و دولت ه اختارها،ر نظاما ه ه س ی علی تگی های سیاس ب همبس ن ترتی ه ای د و ب یت کنن
بی عدالتی شکل بگیرد و راه برای شکل گرفت جنبش های رهخخایی بخش فراگیخخری گشخخوده شخخود کخخه بی عخخدالتی های درهم تنیخخده  ی
تت همبسخختگی های سیاسخخی علیخخه مختلخخف را مخخورد هخخدف قخخرار می دهخخد. هرچنخخد،ر می تخخوان متصخخور شخخد کخخه به رغخخم شخخکل گرف
ر یخک از آن هخا انون تخوجه و هخدف ه داف خخود دسخت نیافته انخد،ر ک بی عدالتی های اجتمعی،ر مادامی که این کارزارها بخه اه
تی مشخص یا بی عدالتی های درهم تنیده ای باقی می ماند که یک کخخارزار در راسخختای مبخخارزه بخخا آن شخخکل همچنان همن بی عدالت
تی کارزارهخخای گرفته  اند. به این ترتیب است کخه کازارهخخا می تواننخد به لحخخاظ عملخی نختیجه بخش باشخند و همبسختگی های سیاسخخ
عدالت خواهانه  با جهت گیری های خویشاوند و ایجاد جبهه های سیاسی مشتکر به موفقیت هر یخخک از آن هخخا بخخرای رسخخیدن بخخه

اهداف خویش یاری برسانند.

— کارزار سیاسی به کنش گری بخخپردازد،ر و در عیخخن حخخال دریا چندبه علوه،ر یک فرد یا گروه می تواند به نحوی متمرکز در یک —
تی لا به معنخ ورت ا آن و مشخارکت در آن ض ی ب تی عمل تگ ارزار و همبس برخی کارزارهای دیگر نیز مشارکت کند. حمیت از یک ک
ته موجود علیه دولت ها و نظاما های ستم گر دیگر نیست. برای نونه،ر می توان هخخم در کارزارهخخا عدما مشارکت در کارزارهای مشاب
تی تی امپریالیسخت داخلتر نظخام ه م م در اعتاضخاتر علی ود،ر ه علیه اعداما  و شکنجه ی گستده  به دست جمهوری اسخلمی فعخال ب
خاص ت اش ن اس ه ممک ینند،ر اگرچ ر نی نش ایالتر متحد و ناتو،ر و هم در کارزار بی.دی.اس. علیه اسائیل. این ها جای یک دیگ
مختلف بر مبنای موقعیت های اجتمعی خویش و دلیخل و دغدغه منخدی های مختلخف بخه مخخداخله ی متمرکخز در یخک یخا چنخد
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ت بنخا بخه وان گف کارزار،ر و عدما مداخله در برخی دیگر،ر بپردازند. این گزینش ها نه تنها فی نفسه ریاکارانه نیستند،ر بلکه شخاید بت
تی اشخاص تا حدی اجتناب ناپذیرند. مسأله ی اساسخخی ایخخن اسخخت کخخه هخخر مبخخارزه ی تی برآمده از شایط زیست محدودیت های عمل

لا بایخخد بخخه همبسختگی عملخی بخا  —یخا دسخخت کم اعلما حمخیت از— سخایرغیر-متناقض و بالنده ای بخخا بی عخخدالتی و سختم قاعخخدت
مقاومت ها و مبارزاتر علیه اشخخکال مختلخخف سخختم و بی عخدالتی راه بخبد. از ایخن رو،ر می تخخوان،ر می بایسخخت،ر بخه نقخخد کارزارهخای
تت بی عدالتی های دیگر،ر یا به رسخخمیت نشخخناخت سیاسی ای پرداخت که مبارزه شان علیه یک بی عدالتی همراه است با نادیده گرف

تی بی عدالتی. در نهایت این  که ن طور کها،ر همتبعیض ها و ستم های دیگر،ر و یا حتی هم دستی با ساختار،ر نهادها و اشخاص متول
ه ت ک ع داش دالت خواهانه توق پیش تر اشاره کردیم،ر از منظر سیاست رهایی بخش نیز نی توان از یک کارزار سیاسی متقی و ع
کل از کارزارهخا و ته متش تن جبهه ای همبس کل داد الی را ش دف متع تی بی عدالتی ها به مبارزه بپردازد،ر بلکه می توان ه علیه تام
تی انسخخجاما یافته ای دربردارنخخده ی تی مشخص با جهت گیری های خویشاوند ترسیم کرد،ر به نحوی که وحدتر سیاسخخ جنبش های سیاس

کارازهایی متعدد علیه بی عدالتی ها شکل یابد.

ب. یکتایی رنج یا غنای مقاومت

تا این جا استدلل کردما که هر کارزاری با انتخاب همراه است و بنا نیست کسی که به کارزار سیاسی بخخی.دی.اس. علیخخه دولخخت
تی کارزاهای مشابه دیگر هم بپیوندد. اینک استدلل خواهم کرد که چنین نیست که گویا برای لم به تام اسائیل می پیوندند،ر حت

لا باید بپذیریم که فلسطینیان شدیدترین ستم را متحمل می شوند.  پیوست به بی.دی.ا.س. علیه دولت اسائیل ضورت

شدتر و عمق خشونت و سبعیت یک مصداق از ستم علیه یک گروه از ستمدیدگان می تواند عامل مهمی برای  هم دلخخی بخخا آن
تش همبستگی سیاسی با آن ها باشد. اما این بی تردیخخد تنهخخا عامخخل و در بسخخیاری مخخوارد مهم تریخخن عامخخل ستمدیدگان و انگیزه بخ
لا به کخخارزار سیاسخخی علیخخه نیست. به بیان دیگر،ر چنین نیست که هر شخصی که دغدغه ی مبارزه با بی عدالتی و ستم دارد،ر الزام
تب اوقاتر بیخخش بی عدالتی و ستمی می پیوندد که آن را شدید تر،ر غیر-انسانی تر و سبعانه تر از مصداق های دیگر می داند. در اغل
تس شدتر رنج های ستمدیدگان با یک دیگر مبنای گزینش مشارکت در یک کارزار سیاسخی باشخد،ر چنیخن گزینشخی در از آن که قیا
وهله ی نخست متأثر از مقاومت آن ستمدیدگان و ابتکار عمخل و خلقیخت آن هخا در جلخب همبسخختگی های سیاسخخی اسخت و در
تی شخص از لزوما همبستگی سیاسی با آن سخختمدیدگان (کخخه ایخخن دومخخی نیخخز تخخا حخخد زیخخادی تی سیاس وهله ی دوما برآمده از آگاه

تاعم لاوابسته به اولی است). در واقع،ر خود آگاهی یافت از وجود یک ستم  و بی عدالتی  و آشنایی با سازوکارهای مولد و نحوه ی 
تی مقاومت های بخشی از آن ستمدیدگان حاصل می شود و تخخوجه لا به میانج تن آن،ر عمدت آن و نیز شدتر و گسته ی رنج ستمدیدگا
دیگران را جلب می کند. بنابراین،ر حتی هنگامی که کنش گری در همبستگی با یک کارزار سیاسی بر مبنای قیاس رنخخج حاصخخل از
آن ستم با سایر ستم ها صورتر می گیرد،ر باز در وهله ی نهایی مبارزه ی آن ستمدیدگان است که ما را به چنین قیاس و در نهخخایت
تی به چنین تصمیمی رهنمخخون می سخخازد. بخخا ایخخن توضخخیح،ر می تخخوان گفخخت مخخوفقیت در جلخب کنش گخخران و دغدغه منخخدان سیاسخخ
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م بیش از هر چیز به ابتکارعمخخل و توانخخایی و عدالت خواه و متقی به مشارکت در یک کارزار سیاسی علیه یک بی عدالتی و ست
خلقیت مبارزان علیه آن بی عدالتی وابسته است. 

ول ا در ط تی آن ه تی غنخ اگر از چنین چشم اندازی به مقاومت فلسطینی ها بنگریم،ر باید گفت فرهنگ مقخاومت و سخنت مبخارزات
تی چندین دهه چنان خلقیت و ابتکارعملی داشخخته اسخخت کخخه همبسخختگی بسخخیاری از اشخخخاص و جریانخخاتر بخخا گرایش هخخای مخختق
برابری خواه را جلب کرده است. کافی ست به یاد آوریخخم کخخه مبخخارزه ی آزادی بخخخش فلسخخطین بخخرای دهه هخخا بخخه جبهه ی مشخختکر
تی اسائیل بدل شده بود،ر امری کخخه از یک سخخو خخخود نیروهای انتناسیونال علیه نظم امپریالیستی و پروژه ی استعمری-صهیونیست
تت سخخنت های تی آن ها شکل گرفته بود،ر و از سوی دیگر در شخخکل گرف به دلیل مقاومت جانانه ی فلسطینیان و ابتکارعمل های سیاس
تی غنی مبارزاتی فلسطینیان و تقویت همبستگی های سیاسی در آن جا نقشخی تعیین کننخده داشخت. به طخور خلصخه،ر عامخل اصخل
تی رنخخج فلسخخطینیان شکل گیری همبستگی های عظیم سیاسی انتناسیونال در مبارزه ی آزادی بخش فلسطین را نی تخخوان بخخه یکتخخای
تم ملی موجخود در جهخان تقلیخل داد،ر بلکخخه مقخاومت پایخخدار،ر پویخخا و الهخخاما بخش فلسخطینیان و تن شدیدترین ست به مثابه ی قربانیا

خلقیت ها و ابتکارعمل های سیاسی آن ها در دوره های مختلف عاملی به مراتب اساسی تر بوده است.

تت تبعیدی های فلسطینی. به یاد بیخخاوریم کخخه تل بسیار تعیین کننده ی دیگری نیز در این راستا نقش داشته است: جمعی البته عام
،ر در روز نکبت از سزمین های خود بیخخرون رانخخده شخخدند،ر و۱۹۴۸ درصد از فلسطینیان در سال ۸۰ هزار نفر،ر یعنی ۷۰۰بیش از 

تن فلسطینیان به دست اشغال گران در تاما این دوران ادامه داشته است و میلیون ها فلسطینی بیرون از خاکر تد بیرون راند این رون
ائیل بیخخرون از خخخاکر تت فلسخطینی ها در سخخازمان دهی مبخخارزاتر علیخخه دولخخت اس فلسطین در تبعید به س می برند. ایخخن جمعیخخ
فلسطین،ر ارتباط گیری با مبارزاتر آزادی بخش و متقی در ستاس جهان و ایجاد همبستگی های سیاسی انتناسیونال،ر و در نتیجه

تقویت قدرتر مقاومت فلسطین علیه دولت اسائیل نقش به سزایی داشته اند.

تی انتناسیونال را نخخزد کنش گخخران کخخرد در کشخخورهای اروپخخایی می تخخوان نونه   ی موفق مشابهی از شکل دادن همبستگی های سیاس
دید،ر که در این جا هم این موفقیت از یک سو بر سنت های مبارزاتی تاریخی جنبش  مردما ستمدیده ی کخخرد و از سخخوی دیگخخر بخخر
تن آن ها به نحخخوی متعهخخدانه و کم وبیخخش حضور تعداد قابل توجهی از مردما کوچانده شده ی کرد در کشورهای اروپایی و فعال بود
تی متعددی با حضور تعداد بسیار زیادی از سازمان یافته استوار است. در سال های اخیر،ر شاهد رویدادها و ابتکارعمل های سیاس
تی مردما در کشورهای اروپایی در همبستگی با مقاومت مردما در روژئاوا و در ترکیه بودیم،ر که فعالین  کرد سازمان دهندگان اصخخل

آن بودند.

ی.دی.اس. می توانخد ارزار ب ه ک ت ک طین اس ردما فلس ارزه ی م وع مب با این اوصاف،ر در بستی تاریخی مبتنی بر سنت های متن
یح کرد که فلسطینی های در تبعیخخدر جهان با خود همراه کند. و باید تصربسیاری از مبارزان علیه ستم و بی عدالتی را از ستاس

در شکل دادن همبستگی ها با کخخارزار بخخی.دی.اس. و سخخازمان دهی کنش هخخا و آکسخخیون های مبخخارزاتی و پیشخخبد ابتکارعمل هخخا و

۴



اومت ا مق ان ب ورهای جه یاری از کش ی در بس دان سیاس ارزان و دغدغه من تن مب تشکیل  کلکتیوها و به طور کلی در همراه کخرد
فلسطین نقشی تعیین کننده و محوری ایفا کرده اند. 

یی فردی یا پیروی از استاتژی مقاومت فلسطین پ. تصمیم اخلق

تل اساسی برای پیوست به (یا حم تی اخلقخیااستدل رد میم ف ک تص ر ی ی ب ائیل مبتن ت اس ه دول یت از) کارزار بی.دی.اس. علی
تی فلسخخطین نیسخخت،ر بلکخخه مخخا لا مبتنی بر تصمیم فردی و جخخدا از بسخخت مبخخارزه ی سیاسخخ نیست،ر یعنی بحث بایکوتر اسائیل صف

وع به کار کخخرده و از همخخن زمخخان تخخا کنخخون بخخه بخشخخی۲۰۰۵درباره ی یک کارزار سیاسی موجود صحبت می کنیم که از سال   ش
کارزار بی.دی.اس. یک استاتژی است کخخه بخخه مخخردما آگخخاه جهخخان امکخخان”اساسی از مسأله ی فلسطین بدل شده است. در واقع،ر 

اکثیت آشکاری از نهادهای جامعه ی مدنی”،ر فراخوانی ست که “می دهد تا در مبارزاتر فلسطینیان برای عدالت نقش ایفا کنند
تا زمخخانی کخخه حقخخوق فلسخخطینیان در توافخخق کامخخل بخخا” اعلما کردند که “ جهانرفلسطین به مردما آگاه و همتایان خود در ساس

،ر در همبستگی با مردما فلسطین علیه اشغال،ر اسخختعمر و خشخخونت“مصوباتر جهانی [از سوی اسائیل] به رسمیت شناخته شود
 اقخداما ناینخخد. بخا تخوجه بخه ایخن۱“ائیلربایکوتر گستده،ر عدما همکخخاری  و سمایه گذاری و تحخریم  علیخه اسخخ”دولت اسائیل به 

تی حخخی و حاضی سخخت کخخه از جخخانب طیخخف و گسخخته ی وسخخیعی از مبخخارزان تل سیاسخخ توضیحاتر نقل شده،ر بخخی.دی.اس. ابتکارعمخخ
تن ایخخن کخخارزار و فلسطینی برای دستیابی به اهداف مشخصی پیش کشیده شده اسخخت. هخخر آن کخخس کخخه پخخس از پیش کشیده شخخد
انتشخخار فراخخخوان دربخخاره ی آن بخخا تصخخمیم گیری در ارتبخخاط بخخا حضخخور و مشخخارکت در رویخخدادهای هنخی-فرهنگخخی-سیاسخخی در
سزمین های اشغالی،ر در سمایه گذاری یا مبادله ی تجاری در آن جا یا با شکت های اسائیلی،ر در خرید محصخخولتر تولیدشخخده در
آن سزمین ها،ر و امثالهم روبه روست،ر نی تواند این کارزار سیاسی هدفمند را نادیده بگیرد؛ بلکه اینک یخخا بایخخد موضخخعی موافخخق
این کارزار داشته باشد و با آن همراهی ناید،ر و یا مخالف آن باشد و تصمیمی در تقابل با بی.دی.اس. بگیخخرد و دلیخخل خخخود را
ا غال گری ت ق اش ت های مواف وند،ر از صهیونیس ان ش ی بی تی مختلف ع سیاس ا مواض بیان کند. مخالفت ها می تواند از ایستارها ی
ائیل را همچخخون سخخایر صهیونیست های مخالف اشغال گری،ر از کسانی که وضعیت فلسطینیان را عادی سازی کخخرده و دولخخت اس
دولت ها می دانند،ر تا کسانی که با دغدغه ی عدما تأثیرگذاری و نتیجه بخشی با این کارزار مخالف هستند،ر و غیره. به بیان دیگر،ر
میم ود تص ه خ ت ک ن نیس ود را دارد،ر و چنی داف و دلیخل خ ه اه م ک ل رو به رویی تک اکتوئ ما در این جا با یک کارزار استاتژی

تی دولت اسائیل آن را بایکوتر و تحریم ناییم. می گیریم بنا به ارزیابی مان از شدتر و گسته ی ستم گر

در ارتباط با این انتقاد که اگر بایکوتر علیه اسائیل به دلیل سکوب گری و خشونت ورزی دولت آن است،ر چخخرا سخخایر دولت هخخای
کوب گر و خخخون ریز را بخخایکوتر نی کنیخخم،ر دو اسخختدلل را به مثخخابه ی پاسخخخ می تخخوان بیخخان کخخرد،ر یکخخی بخخه خودويژگی هخخا و س
ارزار ه ک ت ک ن اس خاص بودگی های مسأله ی فلسطین راه می برد که در بخش بعدی مت به آن خخواهم پرداخخت،ر و دیگخری ای
ت ه ایخران تح م علی ایکوتر و تحری رای ب میم گیری ب دارد. تص ود ن ورها) وج ا کش سیاسی مشابهی در ارتباط با آن دولت ها (ی

http://praxies.org/?p=2451) در این لینک: BDSمعرفی جنبش «بایکوتر،ر عدما سمایه گذاری و تحریم» (رجوع کنید به مت ترجمه ی ۱
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حاکمیت جمهوری اسلمی یا علیه کشور ترکیه تحت حاکمیت «حزب عدالت و توسعه»،ر یخخا مشخابه آن،ر تنهخخا هنگخخامی از جنخخس
تی مشابهی برآمخده از طیف هخای وسخیعیرتصمیم گیری برای حضور در س زمین های اشغالی خواهد بود که ما با کارزارهای سیاس

از جنبش های مقاومت در برابر بی عدالتی ها در این کشورها روبه رو باشیم و آنگاه تصمیم بگیریم که با آن کارزارهخخای موجخخود
همراهی کرده و با مقاومت همبستگی ناییم یا خیر. 

د در سخ ه به هیچ وجخه نبای غالی پخارنکته ی دیگر این که پیوست به کارزار بی.دی.اس. هرگز به معنای آن نیست ک زمین های اش
طینی بگذاریم؛ بسیاری از فعالین سازمان دهنده ی بی.دی.اس. خود به سزمین های اشغالی رفت و آمد می کنند و با مبخارزان فلس
و اسائیلی علیه اشغال و صهیونیسم در ارتباط هستند. می توان از بی.دی.اس. حمیت کرد و در عیخخن حخخال بخخرای فعالیت هخخای
زمین های اشخخغالی سخخفر کخخرد و بخخا ائیل بخخه س تی اس مبارزاتی علیه اشغال گری و در ضدیت بخخا صهیونیسخخم و پخخروژه ی اسخختعمر
ارزار رد. ک غال گرانه دارنخد همراهخی ک تی ضخد-صهیونیسختی و ضخد-اش تی سیاسخ ه جهت گیخر ایی ک ا و نهاده ا،ر کلکتیوه کمیته ه

تل مردمی و دیپلمتیک به دولخخت اسخخ تی انتناسیونا تن فشار سیاس ائیلربی.دی.اس. دارای هدفی سیاسی است،ر و آن هدف واردکرد
زمین های اشخخغالی بخخرای حضخخور در یخخک تت ضخخد-صهیونیسخخت و ضخخد-اشخخغال درون س است؛ پاسخ به دعوتر یک جریان مقاوم

تن۲۰۱۱یت از کخارزار بخی.دی.اس. نخدارد. در سخال ارویداد هیچ تضادی با حمخخ ،ر گروهخخی از پژوهش گخران،ر کنش گخخران و هنمنخخدا
فمینیست که همگی زنان بومی یا رنگین پوست از ایالتر متحد بودند،ر به فلسطین اشغالی سخخفر کردنخخد،ر سخخفری کخخه بخخه هخخدف

 کردنخخد کخخه در آن ازرهمراهی آن ها با جنبش انتناسیونال برای آزادی فلسطین انجاما شد. آن ها پس از بازگشت بیانیه ای منتشخخ
یت ازاورتر حمخخردهشت ستمی که در آن جا مشاهده کرده و متوجه آن شدند سخن گفتند و در پایان به طخخور موکخخدانه بخخر ضخخ

لا در۱کارزار بی.دی.اس. تأکید کردند . اقداما این گروه از فمینیست ها نونه ی الهاما بخشی بود کخخه نشخخان می دهخخد می تخخوان دقیقخخ
ه اجخرا انون سکوب گرانه  را ب لا دولت اسائیل یک ق حمیت از کارزار بی.دی.اس. به سزمین های اشغالی سفر کرد. اگرچه،ر اخیر
درآورده است که از ورود اشخاصی که به درجاتر مختلف منتقد اشغال،ر صهیونیسم،ر یا دولت اسائیل بوده اند،ر به مرزهای تحت

.۲حاکمیت اسائیل ممنعت می کند،ر قانونی که بی تردید کنش گران حامی بی.دی.اس. را هدف قرار می دهد

یی اسائیل ت. عادی ساز

تن ستم فلسطینیان لجرما به این داما می افتد که ستم های مشابه دیگخخر نادیخخده برخی چنین می انگارند که سخن گفت از خاص بود
گرفته شود. این رویکرد را می توان نزد دو دو دسته دید: دسته ی اول آن هایی را شامل می شود که تا آن جا پیش می رونخخد کخخه بخخا
لا سکوب گر با هرگونه تفاوتر گذاری بین دولت ها مخالفت می ورزند. درکر آن ها مبتنی بر برشمردن دولت به مثابه ی پدیده ای ذات
م از همسخانی پدیخده ها سخخن بگویخخد و هخم از تفاوتر هخا و بینشی مسطح ساز و نسبی گراست که قادر بخه ایخن نیسخت کخه ه

1 JUSTICE FOR PALESTINE: A CALL TO ACTION FROM INDIGENOUS AND WOMEN‐OF‐COLOR FEMINISTS,
by  Angela Y. Davis, Rabab Abdulhadi, Ayoka Chenzira, Gina Dent, Melissa Garcia, Anna Romina Guevarra.

2 Israel parliament approves travel ban for foreign supporters of BDS movement, in https://is.gd/5j9hsD
Israel Blocks Head of pro-BDS Organization From Entering Israel, in http://www.haaretz.com/israel-news/1.776836
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ار ه انک د ب ت بای ا واقعی تی مهیبی است که در مخواجهه ب ش ذهنی گرایی و ساده اندیش خودویژگی های موجود در آن ها. این بین
تفاوتر  های پدیده ها روی بیاورد،ر از جمله دولت آلان نازی تحت رهخخبی  هیتلخخر را بخخا دولخخت آلخخان بخخه رهخخبی آنجل مرکخخل بخخه
یک اندازه ش و خطرناکر برمی شمرد؛ روشن است کخه چنیخن درکخخی در سخخطح سیاسخخی بخه اشختباهاتر مهلخخک تخخاریخی ناشخی از
بی عملی و انفعال سیاسی می انجامد. در واقع،ر تأکید بر این که نی توان از خودویژگی ها و خاص بودگی های یخخک سخختم صخحبت
تی مصخداق های سخختم و تی ستم ها توجه کخافی داشخخته باشخیم،ر بلکخخه در عمخخل بخخه عادی سخاز کرد،ر منجر به این نی شود که به تام

تت ض ارمغشوش ساخ واجهه ب ن رویکخردی در م د. چنی ف می انجام ای مختل ورتر ها و نیازهای عاجل برای کنش گخری در برهه ه
لا هم تی اشغال گرانه ی آن می پردازد،ر و دقیق تی دولت اسائیل و پروژه ی صهیونیست ن کاری را انجخخاماامسأله ی فلسطین به عادی ساز

تت این درکر کخخه اسخخ ائیل هخخم دولتی سخخترمی دهد که دستگاه های ایدئولوژیک دولت اسائیل خواهان آن است،ر یعنی جا-انداخ
مانند بقیه.

ا تأکیخد بخر مصخداق های دیگخر تی مسأله ی فلسطین مخالفت می کننخد. آن هخا ب دسته ی دوما اما به طور محتاطانه تری با خاص ساز
تر منطقخخه نیسخخت،رردولت های سکوب گر،ر این بحث را طرح می کنند که اس ائیل نیز چندان متفاوتر از سایر دولت هخخای سکوب گ

همچنان که ستم فلسطینیان چندان متفاوتر از ستم سایر مردما منطقه،ر مانند مردما سخخوریه یخخا کردهخخا در ترکیخخه یخخا مخخردما ایخخران
تی تت تخاریخ تی مسأله ی فلسطین نزد چپ گرایان است،ر امخخری کخه آن را برآمخخده از یخخک سخخن نیست. دغدغه ی آن ها بیش -خاص ساز
تن تی یک ستم می تواند بخخه مسخخطح  و هم ارز کخخرد جزمی می انگارند. می توان گفت این دغدغه ی به جایی است که بیش- خاص ساز
أله ی تن مس اص بود ر خ د ب د بیش -از-ح ر تأکی ونه،ر اگ رای ن د؛ ب تم ها،ر بیانجام ایر س ای س تن تفاوتر ه سایر ستم ها،ر یا ناچیزکرد
تن مسأله ی کردها در ترکیه یا فاجعه ی انسانی در سوریه همراه شخخود. امخخا نحخخوه ی صخخورتر بندی آن هخخا و فلسطین با کم رنگ دید
پاسخی که این دسخته بخه چنیخن دغخدغه ای ارائخه می کننخد،ر بخا شخدتی بیش تخر بخه مسطح سخازی و هم ارزسخخازی می پخردازد و بخه
تی آن،ر تی مسأله ی فلسطین به عادی ساز نسبی گرایی ای شبیه دسته ی اول درمی غلتد. در واقع،ر آن ها در مخالفت با بیش- خاص ساز

تی هر ستم دیگری،ر می پردازند. مسأله این است  که سخن گفت از شخخباهت های حاکمیت هخخای سکوب گر منطقخخه (یخخاو عادی ساز
تن آن هخخا در امخخر تی به لحخخاظ تخخاریخی معیخخن) نبایخخد بخخه هم ارزکخخرد حتی ماهیت سکوب گر هر دولتی در این صورتر بندی اجتمع
ا ن حاکمیت ه ک از ای ر ی سکوب گری و خشونت ورزی بیانجامد؛ از سوی دیگر،ر تأکید بر خصلت های سکوب گر انه ی یکتخای ه
تن خصلت های یکتای حکومت های نباید منجر به نادیده انگاشت شباهت سایر حاکمیت های سکوب گر با آن و یا از نظر دورماند
تر دولت اسائیل سخن گفخت،ر بی آن کخه بخه ایخن تی ماهیت سکوب گر،ر استعمری و اشغال گ سکوب گر دیگر شود. می توان از یکتای
داما افتاد که این یکتایی به مثابه ی امری بسیار خاص یا استثنایی جلوه کرده و خصیصه ی سکوب گر،ر فاشیستی و اشغال گر برخی

تن بیش تر بحث از یک نونه کمک می گیرما. «داعش»،ر یا «دولت اسخخلمی عخخراقدیگر د ولت ها نادیده گرفته شود. برای روشن شد
ت ک دول ر به مثخابه ی ی ه معنخایی دقیق ت ود،ر یخا ب و شاما»،ر نیز خواهان آن است که به مثابه ی یک دولت به رسمیت شناخته ش
لل دولخخت تحخت رهخبی «حخزب تی موجود بین «داعش» و مث «عادی». آیا می توان به رغم همه ی شباهت های ایدئولوژیکی-سیاس
لل عدالت و توسعه» در ترکیه،ر «داعش» را همچون دولت حاکم بر ترکیه به رسخخمیت شخخناخت و مخخاهیت آن هخخا را هم ارز و کخخام

۷



تن درکر  مخخا از تفاوتر هخخای موجخخود بیخخن ایخخن دو هم سان در نظر گرفت؟ چنین کاری بی شخخک ساده سخخازی مسخخأله و مخخخدوش کرد
ت ن اس ش» ممک ه بخا رویه ی «داع ر ترکی پدیده ی سکوب گر است. با این حال،ر تشبیه سیاست های سکوب گر دولخت حخاکم ب
به مثابه ی یک تاکتیک سیاسی و ایدئولوژیک کارساز باشد و تا حدی بتواند توجه  عمومی را به عمخخق خشخخونت ورزی و سخخبعیت
تن ان داد بیه نش ن تش ا در ای دولت ترکیه بر جریاناتر متقی و فرودستان این کشور،ر به ویژه بر مردما کرد،ر جلب ناید. اما قصد م

تی «دولت اسلمی عراق و شاما». وجه «غیر-عادی» دولت حاکم بر ترکیه است،ر و نه عادی ساز

حال تصور کنید بگوییم دولت اسائیل هم دولتی ست مانند سایر دولت های سکوب گر منطقخخه. در ایخخن صخخورتر،ر رویه ی مخخا بخخه
لا عکس این رویه باشخخد،ر مخخا،ر تن آن دولت های دیگر. کار ما باید دقیق تی دولت اسائیل می انجامد،ر نه غیر-عادی نشان داد عادی ساز

ائیل سخخن بگخوییم و بخا ارائه یریز دولخت اسخادر همبستگی با مبارزه ی فلسطینی ها علیه اشغال و سکوب،ر بایخخد از وجخه متمخخ
فاکت های تاریخی و تحلیل های روشن گر نشان دهیم که چرا مسأله ی فلسطین باید مسأله ای عاجل بخرای همه ی کسخانی باشخد
تی برابری خواهخخانه و عخخدالت جویانه بخخاور دارنخخد. همیخخن رویخخه را می تخخوان در ارتبخخاط بخخا کخخه بخخه حخخداقلی از آرمان هخخای انسخخان
خودویژگی های دولت های سکوب گر دیگر به کار بست،ر از مداخله ی نظخخامی عربسخختان سخخعودی در یمخخن و کشخختار مخخردما ایخخن
تگ به اصطلح نیابتی در سوریه سخن گفت،ر بی آن که تی جمهوری اسلمی ایران،ر و از فاجعه ی انسانی در جن سزمین،ر از سکوب گر

تی موارد دیگر بپردازیم. تن یکی از آن ها به عادی ساز نیازی به آن باشد که در راستای برجسته کرد

یی اسائیل ث. یکتایی پروژه ی استعمری- صهیونیست

تن سزمین های اشغال شده مبتنی تی بومیا اسائیل یکی از آخرین پروژه های استعمری و اشغال گرانه ای است که بر پاکر سازی قوم
است،ر و طولنی ترین اشغال نظامی در تاریخ مدرن را رقم زده و به پیش می برد. اسائیل کشخخوری اسخخت شخخکل گرفته بخخر اسخخاس

تی آن اسخختقرار مردمخخی بی سخخ تی صهیونیسم،ر ایده ای که هسته ی اصخخل زمینی بی مخخردما اسخخت؛ ایخخده ایرزمین در سخخرایده ی استعمر
تی یاد هولوکاست در راستای جلب حمیت بین الللی همراه بوده است. پیاده سازی ایخخن تت انحصار استعمری که با به خدمت گرف
تی مردما بومی در سزمین فلسطین و پاکر سازی قومی وسیع آن ها همراه بوده است،ر ایده ی استعمریت  نژادگرایانه با نا-انسان ساز
زیرا سزمین فلسطین بی مردما نبوده و نیست. این پروژه در تاما این سال ها پس از پیدایش دولت اسائیل به پیش رفته است و
تن هر چه بیش تر از سزمین فلسطین و وجود هر چه کمت مردما فلسطینی در آن است. شوع شکل گیری هدف آن به دست آورد

 همراه بخخود و جمعیخخت عظیمخخی را آواره۱۹۴۸ درصد از مردما در سزمین های فلسطین در سال ۸۰اسائیل با پاکر سازی قومیتی 
زمین های خود شدند و در تاما این مدتر هیچ امکانی برای بازگشخخترساخت،ر جمعیتی که مجبور به پناهندگی و مهاجرتر از س

 درصد باقی مانده از این سزمین ها را نیخخز۲۰ بخش های عمده ای از ۱۹6۸به سزمین هایشان نداشته اند. دولت اسائیل در سال 
. فلسخخطینی های۱به اشغال خود درآورد،ر و نظامی سیاسی مبتنی بر آپارتاید و تبعیخخض نخخژادی علیخخه فلسخخطینی ها برقخخرار سخخاخت

1 The Boycott will work: An israeili  perspective, by Ilan Pappe, in  Against Apartheid: The Case for Boycotting Israeli
Universities edited by Bill V. Mullen, Ashley Dawson.

۸



ا ایی کخه در غخزه ی ان،ر زنخدگی می کننخد؛ آن ه ساکن در سزمین های اشغالی در واقع در یک ابخر-زنخدان،ر بزرگ تریخن زنخدان جه
زمین های فلسخخطین از طریخخقرکرانه هخخای بخخاختی سخخاکن هسخختند هخخم محصخخور و زندانی انخخد. در تخخامی ایخخن دوره اشخخغال  سخخ

شهرکر سازی ها،ر خشک کردن مزارع فلسطینی ها،ر محروما کردن آن ها از آب و سایر نیازهای معیشت و حیاتر،ر  نظاما بروکراتیخخک و
تن آن ها از سزمین هایشان به پیش رفتخخه اسخخت،ر رونخخدی کخخه بخخا نظخخامی گری،ر تی محروما ساز،ر و در نهایت بیرون راند مدیریتی-اجرای

جنگ،ر بازداشت ها و شکنجه های گستده،ر و محکومیت ها و کشتار فلسطینی های معتضر همراه بوده است. 

لا یخخک مخخذهب،ر درکخخی کخخه معضخخل بزرگخخی را در تعریخخف ف ل یهودیت یک قوما است و نه ص تی دولت اسائی نزد درکر صهیونیست
تی”یهودی برای دولت اسائیل به همراه می آورد. آن چنان که شلومو ساند می گوید،ر  تی تئوکراسخخ ائیل هرگخخز یخخک نظخخاما سیاسخخ اس

تی صهیونیستی۱۹۴۸ نبوده،ر بلکه از بدو پیدایش خود [در سال ۱خامامی ائیل3“ بوده اسخت۲] یک قوما مدار . بخه ایخن ترتیخخب،ر اس
خود را به مثابه ی یک «دولت یهودی»،ر یا «دولت خلق یهود»،ر معرفی می کند،ر حال آن که حخختی عخخاجز از ارائه ی تعریفخخی اسخخت
ائیل تنهخخا یهودی هخخایی کخخه تبخخار تی اس که بگوید چه کسی یهودی است. در واقع،ر چنین به نظر می رسخخد کخخه دولخخت صهیونیسخخت
تن ژنخختیکی» یهودی هخخا اسخخت،ر یهودی دارند را به عنوان یهودی محسوب می کند؛ اما تعیین تبار یهودی مبتنی بر مدعای «ناب بود

ائیل بخخرای احخخراز هخخویترحال آن که دانشمندان صهیونیست هرگز قادر به تعیین تبار از طریق ژن یهودی نبوده اند. دولت اسخخ
)،ر و یا بخخه آزمخخایش دی.ان.ای. در دوره ی متخخأخر متوصخخل شخخده۱۹۵۰یهودی حتی شیوه هایی از قبیل انگشت نگاری در گذشته (

است،ر و همگی با ناکامی همراه بوده انخخد. معیارهخای فرهنگخخی و زبخخانی هخم بخخرای تعییخن هخویت یهخخودی کفخایت نکرده انخخد و
تر باقی مانده معیخخار مخخذهبی اسخخت. امخخا تعییخخن هخخویت یهخخودی از به هیچ وجه جواب گوی این نیاز نبوده اند. در نتیجه،ر تنها معیا
طریق معیار مذهبی نیز با تناقض همراه است. از نگاه مذهب یهودی ها هم می توان به اصطلح  یهودی زاده بود و هم می تخخوان

تی دولت اسائیل  ییبه این دین گروید،ر اما از دید صهیونیست  کسانی کخخه بخخه دیخخن یهخخود گرویده انخخد نی تواننخخد دارای هخخویتتام
یهودی محسوب شوند. برای نونه،ر و به طور ویژه،ر اعراب فلسطینی حتی پس از گرویدن به مذهب یهودی دارای هویت یهودی

ائیلرمحسوب نی شوند،ر بلکه آن ها متعلق به قوما اعراب در نظر گرفته می شوند. حال آن که بخشی از مهاجرین یهودی در اسخخ
کسانی هستند که به دین یهود گرویده اند،ر یا بسیاری از آن ها زوج هایی هستند کخخه یکخخی از آن هخخا یهخخودی بخخوده و دیگخخری بخخه
تی دولت قومی-نژادی اسائیل است. با این همه،ر نکته ی مهخخم یهودیت گرویده  است. این ها همگی تناقضاتر پروژه ی صهیونیست
تی آن است که اگرچه دولت اسائیل در تعریف هویت یهودی بخخا معضخخلی اساسخخی روبه رو بخخوده اسخخت،ر امخخا وجخخه مشخختکر تخخام
تی خود به رسمیت می شناسد،ر برخورداری از منافع تبعیض آمیز اسخخت. تن یهود کسانی که دولت اسائیل آن ها را به عنوان شهروندا

یاریربه این معنی،ر اسائیل یک دولت نژادپرست است،ر و هویت یهودی در نظاما سیاسخی اسخ ائیل از امتیخازاتر تبعیض آمیخز بس
بهره مند می شود. شلومو ساند در اثر مهم خود با عنوان «چگونه من از این که یک یهودی باشخم دسخخت کشخخیدما»،ر ایخن معضخخل

1 Rabbinical theocracy
2 Zionist ethnocracy
3 How I stopped being a Jew, Shlomo Sand, Verso 2014, p. 150.

۹



ائیل چیسخخت؟“،رر”در این صورتر،ر معنی «یهودی» در دولت اسخخمتناقض را تشیح می کند و سپس با پیش کشیدن این پرسش که 
 چنین پاسخ می دهد: 

ودن به منخزله یر”هیچ تردیدی در این نیست که: یهودی بودن در اس ی ب ز یعن ر چی ش از ه ش و بی ائیل پی
شهروندی که از امتیازاتر انحصاری ای بهره می برد که از کسانی که یهودی نیسخختند و به طخخور خخخاص از اعخخراب
ودیت وهر یه ود را تجلخی ج ه خ تی ک تی هس دریغ می شود. اگر یک یهودی باشی،ر قادر به هم سانی بخا دول
برمی شمرد. اگر یک یهودی باشی،ر می توانی زمین [و ملکی] را بخری که یک شهروند غیر-یهخخود اجخخازه نخخدارد
تی دست وپاشکسته  صحبت کنی و به فکر آن را خریداری کند. اگر یک یهودی باشی،ر حتی اگر تنها به زبان عب
اقامت موقت در اسائیل هم باشی،ر با این حال می توانی به ریاست بانک اسائیل نائخخل شخخوی،ر بخخانکی کخخه بخخا

ائیلی را آن هخخم در مشخخاغلی فرودسخخت بخخه خخخدمت گرفتخخهرداشت بیش از هفتصد کارمند،ر تنها چهار عرب اسخخ
است. اگر یک یهودی باشی،ر می توانی به مقاما وزیر امخور خخخارجه منصخوب شخخوی و به طخور دائخم در شخخهرکی
تی حقخخوق مخخدنی و از تی محروما شخخده از تخخام بیرون از مرزهای قانونی دولت،ر در مجاورتر همسایگان فلسخخطین
ق و متعل ه ت ه ب حق حاکمیت بر خویش،ر زندگی کنی. اگر یک یهودی باشی،ر نه تنها می توانی در زمین هایی ک

یهودا و شومرون» عبور و مخخرورنیستند مستعمره برپا کنی،ر بلکه همچنین می توانی از طریق جاده هایی در «
کنی،ر یعنی در جایی که ساکنین محلی،ر کسخخانی کخخه در کشخخور خخخود زنخخدگی می کننخخد،ر حخخق ورود بخخه آن جخخا را
ندارند. اگر یهودی باشی،ر به دست ایست بازرسی ها و راه بندها متوقف نی شوی،ر شکنجه نی شوی،ر به خانه اتر
در نیمه شب برای جست وجو حمله نی شود،ر هدف گلوله قرار نی گیری و هرگز نی بینی که خانه اتر به اشتباه

.  ۱“با خاکر یک سان شده است

طح از تبعیخض را تجربخه می کننخد ر۲فلسطینی ها در اسائیل سه س اس قخانون اگ ر اس ت. ب انون اس . اولخی تبعیخض در سخطح ق
فلسطینی باشی،ر حق کم تری از یک یهودی داری. برای نونه،ر و به طور خاص،ر در ارتباط با مالکیت زمین،ر قانون حکم می کند که
زمین در اسائیل تنها به مردما یهودی تعلق دارد و بس. یک غیر-یهودی هرگز نی تواند زمینخخی را بخخخرد یخخا بخخه هخخر طریخخق آن را
مبادله ناید. به این ترتیب فلسطینی ها هرگز نی توانند درون اسائیل رشخخد کننخخد. قخخوانین دیگخخری هسخختند کخخه کخخارکرد تبعیخخض

لم درباره ی فلسطینی ها سخن نی گویند. برای نونه،ر بخخر اسخخاس قخانون اگخر در ارتخخش اسخخ ائیل خخخدمترپنهان تری دارند و مستقی
عی،ر و ...،ر برخخخوردارانکرده باشی،ر نی توانی به طور کامل از حقوق مدنی،ر مانند یارانه ی تحصیلی،ر خخخدماتر درمخخانی،ر رفخخاه اجتمخخ

شوی. این در حالی است که فلسطینی ها حتی اگر بپذیرند که در ارتش اسائیل خدمت کنند،ر حخخق آن را ندارنخخد؛ در نخختیجه،ر بخخر
لا از بسیاری خدماتر اجتمعی خلع ید می شوند. به طور خلصخخه،ر قخخانون اسخخ ائیل آشخخکارارمبنای این قانون خدعه آمیز آن ها ضورت

گویای آن است که فلسطینی ها شهروند درجه ی دوما هستند،ر بخه ایخن معنخی در سخطح قخانونی بخا یخک آپارتایخخد رسخمی روبه رو
هستیم که هم سویه های عریان دارد و هم پنهان. دومی،ر تبعیض در سطح سیاست گذاری است،ر یعنی در سطحی که به اصطلح

همن.۱
2 Interview with Ilan Pappé | https://is.gd/u7xxOQ
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روی کاغذ سخن از برابری همگخخان اسخخت،ر امخخا در عمخخل چنیخخن نیسخخت. در سخخطح تعییخن بودجه هخخا،ر بخخرای مدرسخخه ها،ر جاده هخخا،ر
تی امکان های دیگر،ر به اجتمعاتر و محلتر و مناطق فلسطینی  همخخواره کم تخخر از نصخخف اجتمعخخاتر یهخخودی زیرساخت ها،ر و تام
تعلق می گیرد. و این همه ی ماجرا نیست،ر چون در عمل آن روستاها و مناطقی می توانند وضعیت خود را بهبود بخشخخند کخه بخخا
دولت اسائیل همکاری کنند. سطح سوما،ر که به بیان ایلن پاپه،ر بدترین سطح از تبعیض اسخت،ر سخطح مخواجهه ی روزمخره ی هخر
ا ا ب ای روزمخره آن ه ن مواجهه ه تی ای ام لا در ت فلسطینی با هر یک از کسانی است که قانون اسائیل را نایندگی می کنند؛ تقریب

ائیل اسخخت. بخخرایررویکردهای به شدتر تبعیض آمیزی روبه رو می شوند،ر امری که بی تردید بخشی از ساختار قانونی و نهخخادی اسخخ
در دادگاه هخای قضخخایی فلسخطینی ها،ر بخخرای جرایخم مشخخابه،ر”نونه،ر ایلن پاپه از یک تحقیق سخن می گویخخد کخه نشخخان می دهخد 

تی خویش احکاما جزایی دریافت می کنندهموارههمواره،ر  تل یهود تر طرف مقاب .۱“،ر دو براب

ائیلر کخه در آن اسخخ۲ کخردر سخندی منتشخ۲۰۱۷«کمیسیون اجتمعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیای غربخی» در مخاه مخارس 
نظامی آپارتاید برشمرده شده بود که مبتنی بر تبعیض نژادی نظاما مند و رسمی علیه یکی از قومیت ها و «نژاد» هخخای انسخخانی و
یون های بین الللخی،ر در ه کنوانس تناد ب ا اس ند آن را،ر ب ن س برای سلطه ی قومیت و «نژاد» دیگری است،ر امری که نویسندگان ای

یت دسته بندی کرده اند. بی تردید می توان حاکمیت های سیاسخخی متعخخددی را به مثخخابه ی نونه هخخایی ازرمقوله ی جنایت علیه بش
تد تی آشکار و رسمی در دوره های مختلف تاریخی برشمرد،ر با این حال شدتر و گسخختدگی آپارتایخخ نظاما های تبعیض نژادی و قومیت
نظاما سیاسی اسائیل،ر به مثابه ی تبعیض نژادی رسخخمی و قخخانونی،ر به حخخدی اسخخت کخخه شخخاید نزدیک تریخخن نخخونه بخخه آن حخخاکمیت

ال های  ن س تان بی ژه سیاه پوس ردما به وی ایر م ه س ۱۹۹۴ و ۱۹۴۸افریقای جنوبی مبتنی بر تبعیض نژادی به نفع سفیدها و علی
 هم تبعیخض نخژادی سخاختاری و نهخادی در افریقخخای جنخوبی در جریخان بخوده،ر هم چنخخان کخه در۱۹۹۴باشد. اگرچه پس از سال 

ن کار بی اوتر آش ت تف ژادی بایخد گف ض ن تت نظاما تبعی بسیاری کشورهای دیگر نیز چنین بوده است،ر با این حال با در نظر گرف
تی۱۹۹۴نظاما های سیاسی حاکم بر افریقای جنوبی پیش و پس از سال   امری غیر قابل انکار است. نونه ی دیگر شاید نظخخاما سیاسخخ

تی نژادی در ایالتر متحد در قرن بیستم و در دوره ی پیش از جیم کراو تا نیو دیل و سال هایی پخخس از آپارتاید مبتنی بر جداساز
آن باشد؛ بار دیگر،ر تردیدی نیست که ستم نژادی و تبعیض ساختاری علیه غیر-سفیدها و به ویخخژه سخیاهان در ایخالتر متحخد در
ی شخخکل خخخاص بسخخیار عریخخان،ر تی نخخژاد تی نژادی وجود داشته است،ر امخخا نظخخاما جداسخخاز تن نظاما جداساز تاما دوران پس از بر-افتاد

ائیل یکخخی ازررسمی و شدید از ستم نژادی بود و این امر بر خاص بودن آن دللت دارد. بنابراین،ر می توان گفت نظاما آپارتاید اس
ازد. هم دل می س اص ب ری خ ه ام طین را ب أله ی فلس ز مس غال گر و نی ت اش ن دول تیاویژگی هایی است که ای ام ه ت ن طور ک

تی چندسویه و نظاما مند بخشی ضوری و اساسخخی از پخخروژه ی پروژه های استعمری مبتنی بر تبعیض نژادی بوده اند،ر تبعیض نژاد

همن.۱
«کمیسیون اجتمعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیای غربی» پس از انتشار این سند با انتقاد دبیر کل سازمان ملل مواجه شده و تحت فشار۲

قرار گرفت،ر تا آن جا که ریم خلف،ر رئیس این کمیسیون،ر مجبور به استفعا شد و مت سند نیز از وبسخخایت سخخازمان حخخذف گردیخخد. بخخا ایخخن حخخال،ر
انتشار این سند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای دستسی به این سند به این لینک مراجعه کنید:  

Apartheid Israel report has been removed from UN website here is your copy | https://is.gd/k89FyV
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تی قخخومی و حخخذف فلسخخطینی ها استعمری و اشغال گرانه ی صهیونیسم و نظاما سیاسی اسائیل بخخوده اسخخت. از یک سخخو،ر پاکر سخخاز
تی ایخخده ی دولخت یهخودی بخا اعطخای برتری هخای اجتمخخ تی آن ها پیش رفته،ر و از سوی دیگر اجرا-سخاز لا با نا-انسان ساز عی واضورت

تن امکان زیسخخت بخخرای فلسخخطینی ها و تی وسیع یهودی ها همراه بوده است،ر که این دومی نیز در خدمت هرچه تنگ تر کرد سیاس
تن آن ها،ر در راستای پیش رفت پروژه ی اشغال گری و پاکر سازی قومی است. بیرون راند

اسائیل از حمیتی منحصبه فرد از سوی دولت ایالتر متحد و برخی دیگر از دولت های قدرتند غربی برخوردار اسخخت. ایخخالتر
ازمان3متحد به  تنهایی سالنه حدود  ت س ورای امنی ای ش تی قطع نامه ه ام لا ت  میلیارد دلر به اسائیل کمک مالی می کند. تقریبخ

ملل متحد درباره ی سیاست های اسائیل به دست دولت ایالتر متحد وتو می شوند،ر و این امر حخختی آن قطع نامه هخخایی را شخخامل
ل بخرای پیشخبد ت سخازمان مل ه شط نخس ت ک می شود که برای جلوگیری از شهرکر سازی ها صادر می شوند،ر این در  حالی اس
تی اشغال گرانه «غیرقانونی» اعلما شده است. بسیاری مذاکرتر صلح و راه جویی های سیاسی برشمرده شده و هر گونه شهرکر ساز

ائیل در تخاس هسختند و در کنفرانس هخا و برنامه هخای آن هخاراز سیاست مداران در ایالتر متحد آشکارا بخا لبی هخای دولخت اسخ
لم از دولت اسائیل حمیت می کنند. هیچ کشوری به اندازه ی اسائیل از حمیت دولت ایالتر متحخخد مشارکت می کنند و مستقی

ائیلی به طخخور قدرتر منخخدی در دولت هخخای اروپخخایی تأثیرگخخذاری دارنخخد و سیاسخخت گزاری ها وربرخودار نبوده است. لبی هخخای اسخخ
یت از دولت اسائیل به پیش می برند. بسیاری از دولت هخای اروپخخایی به رغخم جنایخاتر جنگخخیاتصمیمتر بسیار مهمی را در حم

اسائیل یا پیش برد پروژه های شهرکر سازی و غیره،ر به طور بی قید وشطی از اسائیل حمیت می کنند. 

ت. اسخ وردار اس تان،ر برخ ر انگلس ور درراسائیل از پشتیابی عظیم نظامی ایالتر متحد،ر و کشورهای اروپایی نظی ائیل تنهخا کش
خاورمیانه است که دارای سلح هسته ای است. از آغاز پیدایش اسائیل نظامی گری سشت نای این دولت بوده اسخخت،ر تخخا جخخایی

تت اسائیلی،ر برای توصیف آن می نویسد  تر ضد-صهیونیس ”اسائیل دولخختی نیسخخت کخخه دارای ارتخخش باشخخد،رکه ایلن پاپه،ر تاریخ نگا
. گیدئون لوی،ر ژورنالیست اسائیلی و از دبیران نشیه ی لیخخبال هخخا آرتص،ر چنخخدی پیخخش“بلکه ارتشی است که دارای دولت است

تی این کشور نوشت و با ارجاع به گخخزارش حساب رسخخی دولخختی“اسائیل عاشق جنگ است”در مطلبی تحت عنوان  ،ر از جنگ طلب
،ر نه تنها بر رویه ی جنگ طلبی و نظامی گری دولت اسائیل،ر بلکه همچنین از حمیت گستده ی۲۰۱۴درباره ی جنگ غزه در سال 

تما اسائیل از آن تأکید نود .۱مرد

ائیلردر واقع،ر اسائیل مهم ترین حامی منافع بزرگ ترین قدرتر نظامی جهان در خاورمیانه اسخت. در واقخع،ر پخخروژه ی دولخت اسخخ
تی مهم در منطقه بدل می کنخخد،ر و ایخخن نظخخامی گری تخخا به طور ذاتی با نظامی گری همراه است و آن را به یکی از قدرتر های نظام
تت منحصخخ به فرد را بایخخد در حد زیادی وابسته به حمیت ایالتر متحد به مثابه ی بزرگ ترین قدرتر نظامی جهان است. این حمی
تی دولت ایالتر متحد درکر کرد. سیاست خارجی ایالتر متحد در ارتباط بخخا منطقه ی خاورمیخخانه تی امپریالیست بطن سیاست  خارج
تی با توجه شایط خاص این منطقه در روابط بین الللی در سطح جهانی،ر از شیوه های گونخخاگون و بخخا اتکخخا بخخه اهرما هخخای منطقه ا

1 Israel Loves Wars, by gideon Levy | http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.774709
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تی عمیخخق تی اسائیل و رابطه ی پرتنش و پیچیده ی آن با سایر دولت های منطقخخه،ر و وابسخختگ مختلفی اعمل می شود،ر اما نظامی  گر
تی امپریالیسخختی بخر منطقخه بخخدل می کنخخد. آن به حمیت ایالتر متحد،ر آن را به مهم ترین شیک در راستای اعمل کنتل و هژمون
این امر،ر با توجه به وزن مهیب ابر-شکت های سمایه داری در حوزه ی نفت و گاز و نیز صنایع نظامی در اقتصاد ایخخالتر متحخخد
تی این ابر-شکت ها در تعیین سیاست خارجی این کشور برجسخخته تر می گخخردد. شخخاید ایخخن نقل  قخخول از الکسخخاندر و قدرتر لبی گر
ائیل ارائخخه تهیگ،ر وزیر امورخارجه آمریکا در دوران زمامداری ریگان،ر تصویری کم وبیخخش واقعخخی از رابطه ی ایخخالتر متحخخد و اس

”اسائیل بزرگ ترین ناو هواپیمبر امریکاست،ر ناوی که نی توان آن را غرق کرد،ر و حتی یک سخخباز امریکخخاییدهد؛ او گفته بود 
را حمل نی کند {اگرچه این امر دیگر حقیقت ندارد}،ر و در منطقه ای قرار دارد که از نظر امنیت ملی امریکخخا حیخخاتی و بحرانخخی

.۱است“

تی سیاسی را داراست. تنها کشوری است که تعداد بسیاری از کودکان را اسائیل بزرگ ترین زندان سیاسی است و بیش ترین زندان
ائیل آزمایشخخگاه بازداشخخت و شخخکنجه می کنخخد و احکخخاما سخخنگین و حبس هخخای طولنی مخخدتر بخخرای کودکخخان صخخادر می کنخخد. اس
س و کنجه،ر پلی ای زنخدان،ر ش تی مقاومت است. بسیاری از شیوه ها،ر ابزارهخا و تاکتیک ه تی زندانیان سیاسی و سکوب گر شکنجه گر

سکوب ابتدا در اسائیل به اجرا درمی آیند و سپس به سایر دولت های هم پیمن انتقال داده می شوند.

تی پس از شکل گیری اسائیل،ر می توان به روشنی دید که دولت اسائیل از هر ابزاری بخخرای حکم رانخخی و تت روند تاریخ با درنظرگرف
 به تغییر مشی و یا مصالحه در راستای دستیابی بخخه صخلحرغصب و کنتل سزمین های فلسطین بهره می برد و به هیچ وجه حاض

و عدالت نیست،ر و با خشونتی وسیع و تاما عیار هر امکان مقاومت علیه اشغال گری و صهیونیسم را مورد حمله قخخرار می دهخخد،ر
زمین ها و غال س اند. اش و تلش می کند هر منتقدی را با برچسب آنتی سمیتیسم و ضد-یهود به حاشیه رانده و به سکوتر بکش
ه ی پاکر سازی قومی در تاما مدتر در جریان بوده و هم اکنون نیز جاری است. دولت اسائیل به طور هم زمخخان اشخخغال و محاص
ان وق پناهجوی ق بیت القخدس،ر و رد حق ائیل و ش اکن اس ه فلسخطینی های س زه،ر سکوب و تبعیخض علی کرانه ی بخاختی و غ
تی آن،ر به ویخخژه فلسطینی برای بازگشت به سزمین خویش را پیش می برد. اما دستگاه ایدئولوژیک اسائیل و سازوکارهای لبی گخخر
لا از صخلح و عدما خشخونت سخخن می گوینخخد. قخدرتر های غربخی بخا تأکیخد بخر ایخن تل آن،ر دائخخ تی لیخبا تی صهیونیسخت گرایشاتر سیاس
به اصطلح فرایند صلح،ر به جای اعمل فشار سیاسخخی در راسخختای تغییخخر رویه  و ذهنیخت اسختعمرگر و اشخغال گر،ر خواهخخان تغییخر

مادامی کخخه جخخامعه ی بین الللخخی در”رویه ی مردما فلسطین در راستای دستیابی به صلح هستند. آن چنان که ایلن پاپه می گوید،ر 
 ادامخخه۱۹6۷یت خخخود از سخختم گر از سخخال اانتظار تغییر موضع گیری و رویکرد طخخرف سخختمدیده اسخخت،ر و در عیخخن حخخال بخخه حمخخ

می دهد،ر این تعارضر به مثابه ی خشونت بارترین اشغالی که جهان پخخس از جنخخگ جهخخانی دوما شخخاهد آن اسخخت بخخر جخخای خواهخخد
.۲“ماند

Moshé Machover: US imperialism and the role of Israel |  https://is.gd/WvpfY0نقل شده در مت موشه ماخور:  ۱
2 The Boycott will work: An israeili  perspective, by Ilan Pappe, in  Against Apartheid: The Case for Boycotting Israeli

Universities edited by Bill V. Mullen, Ashley Dawson.
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آیا کارزار بی.دی.اس. علیه اسائیل مردم اسائیل را هدف قرار نی دهد؟ آیا ایسسن کسسارزار راه دیسسالوگ بیسسن دو
ملت اسائیل و فلسطین را نی بندد و مسیر صلح را مسدود نی کند؟ آیا کارزار بی.دی.اس. به مثابه ی آلتناتیو

مقاومت مردم فلسطین کارساز و نتیجه بخش است؟

ج. مسئولیت «مردم اسائیل»

همن طور که لیزا تراکی،ر روزنامه نگار،ر جامعه شناس و استاد دانشگاه در کرانه ی باختی،ر در ارتباط با مسخخأله ی اشخخغال می گویخخد
ائیلی ها انگیزشخخی بخخرای تغییخخر وضخخع موجخخود ندارنخخد. تنهخخا فشخخار،ر در   متنخخوعی از ابزارهخخای بخخایکوتر،ر عخخدمااشخخکال”اغلخخب اس

تی اسائیلی را تکان دهد. و در  ن اسخت“بخی.دی.اس،ر منطخق نهایتسمایه گذاری و تحریم می تواند بدنه ی سیاس . بخا۱. نیخز همی
تی حاصخخل از چنین نگاهی،ر باید تصیح کرد که بی.دی.اس. علیه اسائیل تنها دولت اسائیل را نشانه نی رود،ر بلکخخه فشخخار سیاسخخ
باتر سیاسخی- رای آزادی فلسخطین و تغییخر مناس ه ب ائیل نیخز وارد می شخود،ر امخری ک تی اس این جنبش همچنین به بدنه ی مردم

تی ناعادلنه ی موجود در سزمین های اشغالی لزما است.  هنگامی که از مردما اسائیل سخخخن می گخخویم،ر منظخخورما یهودیخخاناجتمع
تت کشور اسائیل محسوب می شخخوند،ر زیخخرا تی کسانی که جمعی مهاجری است که در سزمین های اشغالی اسکان یافته اند،ر نه تام
ه مسخأله ی تم ب دالتی و س ه بی ع ر مقخاومت علی ر از منظ ود. اگ این دومی بسیاری از اعراب و فلسطینی ها را نیز شامل می ش
ژادی و اشخغال گری منتفخع می شخوند و دارای امتیخاز فلسطین بنگریم،ر می توان گفت آن  دسته از مردما کخه از سخاختار تخبیعض ن

تی حاکم بر اسخخ ائیل نیسخختند.رهستند،ر تنها در صورتی که در کنار ستمدیدگان و سکوب شدگان قرار بگیرند،ر هم دست نظاما سیاس
تن فلسطینی به معنی به رسمیت شناخت ستم تخخاریخی،ر پاکر سخخازی قومیخختی،ر آپارتایخخد نخخژادی،ر اشخخغال ایستادن در کنار ستمدیدگا

ه ایخده یرسخ الفت علی ا و مخ ه آن ه الفت علی طینی ها،ر و مخ ه فلس ره علی ای روزم ای جنگخی و جنایت ه زمین ها و جنایت ه
تی پناهنده و به طور کلخی تلش بخرای تن بی مردما و پذیرفت حق بازگشت میلیون ها فلسطین تی مردما بی سزمین و سزمی صهیونیست
برقراری عدالت و زمینه سازی برای صلح بین اسائیلی ها و فلسطینیان،ر تحت یک نظاما سیاسی دولتی واحد،ر است. اما تحلیل هخخا
و بررسی های آماری و حمیت ها از احزاب و جریاناتر سیاسی در هنگاما انتخاباتر و نظرسنجی ها همگی نشان از آن دارنخخد کخخه
ن ری ای د. جهت گی م دفخاع می کنن ف از صهیونیس ه درجخاتر مختل ا،ر ب لا نه همه ی آن ه اکثیت جمعیت یهودیان اسائیلی،ر قطع
ازه کسخانی ن ب ت ای ازه  در نظخر گرفخت: در منتهخاالیه راس اکثیت جمعیتی نسبت به مسأله ی فلسطین را می توان درون یک ب

تی صهیونیسم و نژادپرستی اند و آشکارا از اشخخغال گریSettlersهمچون قریب به اتفاق شهرکر نشین ها ( ) هستند که حامیان افراط
و جنایت علیه فلسطینی ها دفاع می کنند،ر و در سمت مقابل و منتهاالیه چپ کسانی هستند که خواهان توقف اشغال و تغییخخر
ه ده ب تی پناهن ا فلسخطین ت میلیون ه ق بازگش ذیرش ح مشی سیاسی دولت اسائیل و لغو نظاما آپارتاید هستند،ر اما حاض به پ
بختانه سزمین های فلسطین نیستند. اگرچه در تاما سال های گذشته،ر و به لطف مقاومت پایدار و شجاعانه ی فلسطینی ها،ر خوش
شاهد آن بوده ایم که تعداد ضد-صهیونیست های اسائیلی،ر یعنی کسانی که درون بازه ی فوق قخخرار نی گیرنخخد،ر رشخخد روزافزونخخی
1 WHY BOYCOTT ISRAEL?, by Lisa Taraki and Mark LeVine.
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داشته است،ر همچنان که تعداد بیش تری از مردما اسائیل به سمت طیف چپ بازه ی فوق حرکخخت کرده انخخد. امخخا ایخخن حرکخخت و
تی معینی،ر مانند جنگ های اسائیل علیه فلسطین،ر همچون جنگ علیه غزه در تغییر بسیار کند بوده است،ر و در برهه های تاریخ

،ر شاهد حمیت گستده ی مردما اسائیل از دولت و در واقع از ارتش اسائیل بوده ایم.۲۰۱۴سال 

تن فشخخاری سیاسخخی بخخه تی انتناسخخیونال منجخخر بخخه واردآورد در چنین شایطی،ر بی.دی.اس. می تواند به مثابه ی یک اسخختاتژی سیاسخخ
ه در ائیل یخاری رسخاند،ر امخری ک تعمر اس غال گری و صهیونیسخم و اس اسائیل گشته و به تقویت گفتمن انتقادی نسبت به اش

تی انتقادی بین جمعیت  اسائیلی های ساکن در سزمین های اشغالی هموارتر می کند.  نهایت راه را برای بالبردن آگاه

ائیلی های آگخخاه دعخخوتر می کنخخد تخخا بخخرای”به یاد داشته باشیم که،ر آن چنان که عمر البغوثی می گوید،ر  کارزار بخخی.دی.اس. از اس
دستیابی به عدالت و صلح حقیقی از این فراخوان حمیت کنند،ر و به این طریق تصدیق می کند که اسائیلی های یهخخودی پایبند
به مبارزه ی ضد-استعمری که از حق غیرقابل انکار فلسخطینی ها بخخرای تعییخخن حخخق سنوشت شخخان،ر و از آزادی،ر عخخدالت و برابری

یکان در ایخخن مبخخارزهربه مثابه ی پایه های ضوری برای دستیابی به صلح عادلنه،ر جامع و پایدار حمیت می کنند،ر همراهخخان و شخخ
.۱“قلمداد می شوند

چ. بایکوت و تحریم برای دیالوگ

ائیلی های لیخبال و نهادهخا و دولت هخای غربخی تنهخخا از آن سخخنردیالوگ بیخن فلسخطینی ها و اسخخ ائیلی ها،ر کخه بسخیاری از اس
تف مخاجرا» شخکل”می گویند،ر سا ل هاست که ناکامی فاحش خود را اثباتر کرده است. زیخرا  ر ب در چخارچوب «دو ط دیخالوگ اغل

. بنابراین،ر۲“می گیرد،ر به نحوی که هر طرف می بایست درد،ر عذاب،ر و رنج طرف دیگر را درکر کند،ر و روایت طرف دیگر را بپذیرد
هر دیالوگی که بر مبنای به رسمیت شناخت رابطه ی استعمرگر و استعمرزده نباشد،ر به نفع طرف استعمرگر است؛ چرا کخخه در
عمل چنین وانود می شود که گویا روندی برای رسیدگی به بی عدالتی در جریان است،ر حال آن که چنین نیست. در عوضر،ر روند
زمین های پیش روی اشغال  و ادامه  و تشدید ستم علیه فلسطینیان اسخخت کخخه در جریخخان اسخخت. تنهخخا نیخخروی مقخخاومت درون س
اشغالی و غزه و کرانه ی باختی،ر گستش مبارزاتر اسائیلی های ضد-صهیونیست،ر و فشار سیاسی انتناسیونال است که می توانخخد
تز اجراسخخازی اسخختاتژی بخخایکوتر،ر بست دیالوگی موثر را فراهم کند. از این نظر،ر آن چنان که نائومی کلین می گویخخد،ر به محخخض آغخخا

.3نه تنها راه دیالوگ بسته نی شود،ر بلکه دیالوگ به طور چشم گیری گستش می یابد

1 LIGHTING A TORCH WITHIN: ANTI‐COLONIAL ISRAELI SUPPORT FOR BDS, by Omar Barghouti
2 WHY BOYCOTT ISRAEL?, by Lisa Taraki and Mark LeVine.
3 Israel: Boycott, Divest, Sanction, by Naomi Klein.
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ح. موفقیت بی.دی.اس.

برای ارزیابی موفقیت یا عدما موفقیت بی.دی.اس. باید دید این کارزار بنا بود چه کارکردی در مقاومت فلسطین داشته باشخخد و
یخخک اسخختاتژی”چه اهدافی را دنبال کند. پیش از هر چیز باید گفت بی.دی.اس. بدیلی برای مقخخاومت فلسخخطین نیسخخت. بلکخخه 

. در واقخخع،ر بخخی.دی.اس.۱“است که به مردما آگاه جهان امکان می دهد تا در مبارزاتر فلسطینیان بخخرای عخخدالت نقخخش ایفخخا کننخخد
تن فشار سیاسی بین الللی به دولت اسائیل است. تی جلب همبستگی انتناسیونال با مقاومت فلسطین و واردآورد استاتژی سیاس
تی عملخخی را در راسخختای بی.دی.اس. امکان همبستگی به طور عملی،ر فراتر از بحث و مطالعه،ر را فراهم می کنخخد،ر و ایخخن همبسخختگ
تی برآمده از قدرتر سیاسخخی اسخخت. اعمل فشار سیاسی به دولت اسائیل هدایت می کند. بی.دی.ا.س. به دنبال اعمل فشار سیاس
در واقع،ر کارزار بی.دی.اس. را باید به عنوان استاتژی ای سیاسی دید که بناست از طریق اعمل فشار سیاسی بین الللخخی مکملخخی
اریخی اظ ت ود. به لح یوه های موج باشد بر مقاومت درون سزمین های اشغالی،ر شامل غزه و کرانه های باختی،ر در اشخکال و ش
ایده ی بی.دی.اس. برآمده از شکست دیپلمسی است؛ دیپلمسی به عنوان استاتژی در راستای دسخختیابی بخخه حقخخوق فلسخخطینیان
تن آن هخا برخخوردار شکست خورده است،ر زیرا اسائیل از حمیت و مصونیتی از سوی قدرتر های سیاسخخی هژمونیخک و هم پیمنخا

.۲است

 تا کنون،ر توانسته است به طور درخشانی گستش یابد و به میزانخی از۲۰۰6کارزار بی.دی.اس.،ر از زمان شوع به کار خود در سال 
مندان و ایان،ر دانش دگان و ترانه س ه ها،ر خوانن یاری از هنپیش ود. بس ور مبتکخران آن ب ر از تص ه فرات د ک تأثیرگذاری دست یاب
ائیلی روی آوردنخخد. آکادمیسین های سشناس و طراز اول جهان به این جنبش پیوستند. بسیاری از مردما به تحریخخم کالهخخای اس
نهادهای مالی جهانی،ر اتحادیه های کارگری،ر احخخزاب سیاسخخی،ر دولت هخخا،ر و افخخراد آگخخاه بسخخیاری از ستاسخخ جهخخان از ایخخن کخخارزار
حمیت کردند. تعداد بسیاری کلکتیوهای سیاسی بر محور کنش گری در این کارزار در کشورهای مختلخف جهخان شخکل گرفتنخد.
تن ضد-صهیونیست فلسطینی های در تبعید و اسائیلی های ضد-صهیونیست مقیم در کشورهای اروپایی و ایالتر متحد و یهودیا
نقش بسیاری مهمی را در سازمان دهی ابتکارعمل ها بر مبنای استاتژی بی.دی.اس. ایفا کردند. کارزار بی.دی.اس. بازتاب بسخخیار
ادی ای انتق م گیر بحث ه ش چش ه افزای ائیل ب ایکوتر اس تن مسخأله ی ب رد ا مطرح ک زیادی در سطح رسانه ها داشت،ر امری که ب
ائیل و پخخروژه ی اسخختعمری آن انجامیخخد. درباره ی اشغال  فلسطین و مقاومت برحق و عدالت خواه فلسخخطینیان علیخخه دولخخت اس

لا نتایج یخخک نظرسخخنجیتوده ایبی.دی.اس. توانست حمیت   بسیاری را در سطح بین اللی را به دست آورد. تنها برای نونه،ر اخیر
. ایخن جنبخش در3یت می کننخدا درصد از مردما کانادا از کارزار بخی.دی.اس. حمخخ۸۰در کانادا منتش شده است که نشان می دهد 

تن اسائیل و جلب حمخخ یت از مقخخاومت فلسخخطین دراهمین مدتر به نسبت کوتاه توانسته است نقش بسیار مهمی در ایزوله کرد
سطح توده ای و سیاسی و در مقیاس جهانی ایفا ناید. 

تی این کارزار که به فارسی ترجمه شده و در وبسایت پراکسیس منتش شده است:۱ به نقل از مت معرفی بی.دی.اس. در وبسایت رسم
BDS( | http://praxies.org/?p=2451معرفی جنبش «بایکوتر،ر عدما سمایه گذاری و تحریم» (

2 WHY BOYCOTT ISRAEL?, Lisa Taraki and Mark LeVine.
3 80 percent of Canadians back Israel boycott — poll | https://is.gd/9LhOU6
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باید به خاطر داشت که بی.دی.اس. جایگزین مبارزه ی خلق فلسطین نشده است،ر بلکه یک شخخیوه  ی عملخخی بخخرای سخخازمان دهی
مبارزه در بیرون از سزمین های اشغالی است. کارزار بی.دی.اس. دارای ضعف های قخابل توجهی نیخز هسخت،ر از جملخه ایخن کخه
تی روشنی در ارتباط با راه حل های دو-دولت یا یک -دولت،ر و در ارتباط بخخا بازگشخخت فلسخخطینی های پناهنخخده،ر خواسته های سیاس
ه کنش گخری در غالی،ر ب زمین های اش رون از مرزهخای س ندارد. در نتیجه،ر جنبش مقاومت فلسطین هرگز نی تواند،ر حختی در بی
کارزار بی.دی.اس. بسنده کند. با این حال،ر این کارزار با توجه به آن چه که هدف خود تعریف کرده است،ر نشان داده است کخخه
ابتکارعملی کارساز و نتیجه بخش بوده و دستاوردهای غیرقابل انکخاری بخرای جنبخخش عخدالت خواهی فلسخطین بخه ارمغخان آورده

یاهان درونااست. هم ار مقخاومت س ارج در کن ار سیاسخی از خ ه فش وبی ب ای جن د افریق تن آپارتای ن طور که برای برچیده شخد
مرزهای آن کشور نیاز بود،ر در ارتباط با فلسطین نیز چنین است،ر و در واقع کارزار بی.دی.اس. علیه اسائیل از کارزار بخخایکوتر،ر
عدما سمایه گذاری و تحریم علیه آپارتاید افریقای جنوبی الهاما گرفته شده است،ر کارزاری که تأثیر غیرقابل انکخخاری در تغییخخر آن
نظاما سیاسی بر جای گذاشت. فعالیت کارزار بی.دی.اس. اگر با بینشی روشن،ر صب،ر و پایداری نظاما مندی همراه باشد،ر می تواند
زمین های اشخخغالی را بخخا کیفیخخت و گسخخته ای هرچخخه بهخخت و به موفقیت بیش تری دست یابد و جنبش ملی فلسطینیان درون س

تن آن در خارج از فلسطین ترکیب ناید. قدرتر مندتر با همبستگان و هم راها

”اگرچخخه بخی.دی.اس. به طخخور قطخخع تنهخخا شخیوه یبار دیگر،ر این بار به نقل از بیانیه ی گروه «برای فلسطین»،ر یادآور می شوما که: 
تی ابزارها و شیوه های دیگر مقاومت نیز مشوع بوده و با همبستگی ما بخخا تی صهیونیستی نیست،ر و تام مقاومت علیه اشغال گر
تی عملی با مردمی کخخه درون آن ها همراه است،ر اما این کارزار یک ابزار ساده و موثر برای مبارزه با صهیونیسم است و همبستگ

.۱فلسطین مقاومت می کنند را میس می سازد“

خ. ما و فلسطین

ائیل اسخخت و بخخرای ترسخخیم وضخخعیتی همن اشاره های کوتاه در این مت به خوبی بیان گر وضعیت خاص (یا «غیر-عادی») در اس
اص در عیت خ ت. وض طین نیس أله ی فلس ه «بیش خاص سخازی» مس ازی ب چ نی ه آن هی بحرانی و نیازی عاجل برای پرداختخ ب

لا یکی از روسای «موساد» به این موضوع پرداخته و با تأکید بر این که  هایمن”فلسطین به اندازه ای آشکار است که اخیر مخخا س
تی خطیخخر اسخخت،ر و این  جخخا ”،ر می گوید “را زیر برف کرده ایم  کخخه امخخروزه بزرگ تریخخنجایی سخختاسائیل مسئول این وضعیت انسان

. بنابراین،ر مسأله ی فلسطین جایی نیست که با وضعیتی ناروشن و مبهم مخخواجه باشخخیم،ر چنخخان چه۲“معضل در جهان را داراست
نتوانیم تشخیص دهیم که در کداما سمت باید ایستاد. 

لم ستم بر فلسطینی ها را تجربخه نی کنیخم،ر بخخه ایسخختادن در کنخار سختمدیدگان باشخخد،ر اگر تصمیم ما،ر به مثابه ی کسانی که مستقی
ائیل و حداقلی ترین کاری که می توانیم انجاما دهیم حمیت از مقاومت فلسخخطین و شخخاید حخختی عخخدما هم دسخختی بخخا دولخخت اس

1 FOR-Palestine: About us | http://for-palestine.org/en/about-us-6/
2 Ex-Mossad Chief Says Occupation Is Israel's Only Existential Threat | http://www.haaretz.com/israel-news/1.778650
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ارزاتر مخردما فلسخطین ا مب تگی ب سازوبرگ های ایدئولوژیک آن است. در قدما بعدی می توان به کنش گری و فعخالیت در همبس
تن بهایی برای این همبستگی همراه باشد یا نه.  پرداخت،ر امری که خود می تواند در سطوح مختلف انجاما شود و با داد

ی ا کمیته ی مل ان ب ه دیدارش ود ب فعالین فمینیستی که از ایالتر متحد به سزمین های اشغالی سفر کرده بودند،ر در بیانیه ی خ
تی خود با شنیدن درخواسخخت ایخخن۲۰۰بایکوتر —متشکل از ائتلف بیش از   سازمان فلسطینی— اشاره می کنند،ر و از خجالت زدگ

 نداریم،رآزادی بخشکمیته سخن می گویند. درخواست کمیته این بود: ”ما از شم انتظار کنش قهرمانانه یا شکل دادن بریگادهای 
لا از شم می خواهیم در تداوما جنایت های دولت اسائیل هم دستی نداشته باشید“ .۱بلکه صف

۱3۹6فروردین        
www.praxies.org

1 JUSTICE FOR PALESTINE: A CALL TO ACTION FROM INDIGENOUS AND WOMEN‐OF‐COLOR FEMINISTS,
by  Angela Y. Davis, Rabab Abdulhadi, Ayoka Chenzira, Gina Dent, Melissa Garcia, Anna Romina Guevarra.
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