ما و اسائیل :از بایکوت تا دیالوگ برای صلح
طاها زینالی

در روزهای پایانی ماه فوریهی امسال ) (۲۰۱۷شاهین نجفی اعلما کرد که به دعوتتر آویو گفن برای مشارکت در یک کنستر به
شهر تلآویو سفر میکند،ر و آن را امکانی برای دوستی مردتما ایران و اسائیل جدا از نظاماهای سیاسی عنوان کرد .پیرو ایخن خخب،ر
انتقاداتی مطرح شد ۱که در آنها با ارجاع به کارزار بایکوتر،ر عدما سمایهگذاری و تحریم )بی.دی.اس (.علیخخه اسخخرائیل بخخه نقخخد
حضور نجفی در ایخخن کنسخخرتر در سخخر زمینهای اشخغالی و اظهخاراتر وی در ایخخن بخخاره پرداختخه شخخده بخود .ایخن امخر منجخخر بخخه
مطرحشدن بحث دربارهی کارزار بی.دی.اس .و طرح برخی انتقاداتر و پرسشها دربارهی آن شد .در این مت سخعی میکنخم بخه
برخی از این پرسشها بپردازما و استدللهایی در دفاع از این کارزار سیاسی علیه دولت اسائیل ارائه کنم.

آیا این ریاکارانه و بر مبنای معیارهای دوگانه نیست کسسه از کسسارزار تحریسسم و بسسایکوت علیسسه دولسست اسسسرائیل
حما یت کنیم ،حالآنکه کارزاری برای تحریم و بایکوت علیه دولتهای امپریالیستی و با سابقهی اسسستعمری
و پاکسازیی قومیتی ،مانند ایالت متحد و انگلستان ،و نیز دولتهای استبدادی و خونریز در منطقه ،ماننسسد
جمهوری اسلمی ایران و دولت ترکیه ،در کار نباشد؟
الف .مسألهی انتخاب در کنش و مبارزهی سیاسی
اغراق نیست اگر بگوییم هر مبارزهای با انتخاب همراه است،ر و سخختمدیدگان ممکخخن اسخخت بخخه دلیخخل مختلخخف،ر خخخواه بهدلیخخل
افزایش رن تج حاصل از یک ستم،ر یا افزایش آگاهی نسبت به آن،ر یا برای رفع نیازهخخای معیشخخت و بقخخا،ر و یخخا تحتتخخأثیر تجخخربهی
زیستهشان و یا حتی در اثر یک اتفاق در زیست روزمرهشان،ر علیه یکی از اشکال و مصداقهای ستم شوع به مقخخاومت کننخخد،ر
و به این ترتیب از میان انواع مختلف ستم اولویتبندی کرده و انتخاب نایند .با اطمین انی بیشتخر میتخوان گفخت ه ر کخارزار
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مبارزات تی برابریخواهانهای بهطور اجتنابناپذیری از میان بیعدالتیهای موجخخود یخخک بیعخخدالتی را برجسخخته سخخاخته و هخخدف
عدالتی خشنترین یا بدتریتن ستمها باشد تا آن کخخارزار مشخخروعیت یابخخد .میتخخوان
خود قرار میدهد،ر و لزومی ندارد که این بی

کارزارهای سیاسی بسیاری ناما ب رد ک ه ه ر ی ک بیع دالتتی خاصخی را ه دف ق رار میدهنخد :ک ارزار علی ه رد م رز پناهجوی ان
افغانستانی در آلان،ر کارزار علیه خشونت شهرداری تهران به دستفروشخخان در خیابانهخخای شخخهر،ر کخخارزار علیخخه اشخخغاتل نظخخامتی
عراق بهدست قدرترهای امپریالیستی »غربی«،ر کارزار علیه خشونت نظامتی دولت ترکیه علیه مردما کخخرد،ر کخخارزار بخخرای افزایخخش
دستمزد کارگران در ایران،ر و کارزار بی.دی.اس .علیه اشغالگرتی اسائیل .چه آنهایی که با توجه به هستی اجتمعیشان و برای
منافع بیواسطهی خود در این کارزارها به کنش سیاسی میپردازنخد،ر و چخه آنه ایی ک ه در همبسختگی بخا دسختهی اول از ایخن
کارزارها حما یت میکنند،ر با توجه به موقعیتهای اجتمعیشان و آگاهیشان نسبت به اشکال مختلف ستم و ضرورتر مبخخارزه
با آنها،ر و متأثر از عوامل زیست تی مختلف و بنا به دغدغهها و دلیلی با سطوح اهمیت متفاوتر دسخخت بخخه انتخخخاب میزننخخد و
این انتخاب فینفسه نیتواند نشانگتر معیارهای دوگانه یا ریاکارتی آنها باشد .نیتوان کسی را که بخخرای نخخونه در حمخخایت از
مقاومت مردمی در روژئاوا به کنش مبارزاتی میپردازد،ر بهدلیل ایخخن کخخه در کخخارزار حمخخایت از جنبخخش کخخارگری در ایخخران بخخرای
دستمزد مناسب مشارکت نیکند،ر به ریاکاری متهم کنیم .به همین ترتیب،ر نیتوان کسانی را که از کارزار بی.دی.اس .حمخخایت
میکنند،ر به این دلیل که علیه ایالتر متحخد ی ا مثلل دولخت ترکی ه ب ه ب ایکوتر و تحری م نیپردازنخد،ر مته م کخرد کخه معیارهخای
دوگانهای اتخاذ کردهاند .مهم این است که کارزارهای سیاسختی برابریخواه انه بهط ور عمل ی و در س طوح هرچخه گسختدهتر و
عمیقتری از یکدیگر حمخا یت کنن د و ب ه ای ن ترتی ب همبس تگیهای سیاس ی علی ه س اختارها،ر نظاماه ا و دولته ای منش اء
بیعدالتی شکل بگیرد و راه برای شکلگرفت جنبشهای رهخخاییبخش فراگیخخری گشخخوده شخخود کخخه بیعخخدالتیهای درهمتنیخخدهی
مختلخخف را مخخورد هخخدف قخخرار میدهخخد .هرچنخخد،ر میتخخوان متصخخور شخخد کخخه بهرغخخم شخخکلگرفتت همبسخختگیهای سیاسخخی علیخخه
بیعدالتیهای اجتمعی،ر مادامی که این کارزارها بخه اه داف خخود دسخت نیافتهانخد،ر ک انون تخوجه و هخدف ه ر یخک از آنهخا
همچنان همن بیعدالت تی مشخص یا بیعدالتیهای درهمتنیدهای باقی میماند که یک کخخارزار در راسخختای مبخخارزه بخخا آن شخخکل
گرفتهاند .به این ترتیب است کخه کازارهخخا میتواننخد بهلحخخاظ عملخی نختیجهبخش باشخند و همبسختگیهای سیاسخختی کارزارهخخای
عدالتخواهانه با جهتگیریهای خویشاوند و ایجاد جبهههای سیاسی مشتکر به موفقیت هر یخخک از آنهخخا بخخرای رسخخیدن بخخه
اهداف خویش یاری برسانند.
بهعلوه،ر یک فرد یا گروه میتواند بهنحوی متمرکز در یک —یا چند — کارزار سیاسی به کنشگری بخخپردازد،ر و در عیخخن حخخال در
برخی کارزارهای دیگر نیز مشارکت کند .حمیت از یک ک ارزار و همبس تگتی عمل ی ب ا آن و مشخارکت در آن ض ورتا ل بهمعنختی
عدمامشارکت در کارزارهای مشاب ته موجود علیه دولتها و نظاماهای ستمگر دیگر نیست .برای نونه،ر میتوان هخخم در کارزارهخخا
علیه اعداما و شکنجهی گستده بهدست جمهوری اسخلمی فعخال ب ود،ر ه م در اعتاضخاتر علی ه م داخلتر نظخامتی امپریالیسختتی
ایالتر متحد و ناتو،ر و هم در کارزار بی.دی.اس .علیه اسائیل .اینها جای یکدیگ ر نینش ینند،ر اگرچ ه ممک ن اس ت اش خاص
مختلف بر مبنای موقعیتهای اجتمعی خویش و دلیخل و دغدغهمنخدیهای مختلخف بخه مخخداخلهی متمرکخز در یخک یخا چنخد
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کارزار،ر و عدمامداخله در برخی دیگر،ر بپردازند .این گزینشها نهتنها فینفسه ریاکارانه نیستند،ر بلکه شخاید بت وان گف ت بنخا بخه
محدودیتهای عملتی برآمده از شایط زیست تی اشخاص تا حدی اجتنابناپذیرند .مسألهی اساسخخی ایخخن اسخخت کخخه هخخر مبخخارزهی
غیر-متناقض و بالندهای بخخا بیعخخدالتی و سختم قاعخخدتال بایخخد بخخه همبسختگی عملخی بخا —یخا دسخختکم اعلما حمخیت از— سخایر
مقاومتها و مبارزاتر علیه اشخخکال مختلخخف سخختم و بیعخدالتی راه بخبد .از ایخن رو،ر میتخخوان،ر میبایسخخت،ر بخه نقخخد کارزارهخای
سیاسیای پرداخت که مبارزهشان علیه یک بیعدالتی همراه است با نادیدهگرفتت بیعدالتیهای دیگر،ر یا به رسخخمیت نشخخناخت
تبعیضها و ستمهای دیگر،ر و یا حتی همدستی با ساختار،ر نهادها و اشخاص متولتی بیعدالتی .در نهایت این که،ر همانطور که
پیشتر اشاره کردیم،ر از منظر سیاست رهاییبخش نیز نیتوان از یک کارزار سیاسی متقی و ع دالتخواهانه توق ع داش ت ک ه
علیه تام تی بیعدالتیها به مبارزه بپردازد،ر بلکه میتوان ه دف متع الی را ش کلدادتن جبههای همبس ته متش کل از کارزارهخا و
جنبشهای سیاس تی مشخص با جهتگیریهای خویشاوند ترسیم کرد،ر بهنحوی که وحدتر سیاسخختی انسخخجامایافتهای دربردارنخخدهی
کارازهایی متعدد علیه بیعدالتیها شکل یابد.

ب .یکتایی رنج یا غنای مقاومت
تا اینجا استدلل کردما که هر کارزاری با انتخاب همراه است و بنا نیست کسی که به کارزار سیاسی بخخی.دی.اس .علیخخه دولخخت
اسائیل میپیوندند،ر حتمل به تام تی کارزاهای مشابه دیگر هم بپیوندد .اینک استدلل خواهم کرد که چنین نیست که گویا برای
پیوست به بی.دی.ا.س .علیه دولت اسائیل ضورتال باید بپذیریم که فلسطینیان شدیدترین ستم را متحمل میشوند.
شدتر و عمق خشونت و سبعیت یک مصداق از ستم علیه یک گروه از ستمدیدگان میتواند عامل مهمی برای همدلخخی بخخا آن
ستمدیدگان و انگیزهبخ تش همبستگی سیاسی با آنها باشد .اما این بیتردیخخد تنهخخا عامخخل و در بسخخیاری مخخوارد مهمتریخخن عامخخل
نیست .به بیان دیگر،ر چنین نیست که هر شخصی که دغدغهی مبارزه با بیعدالتی و ستم دارد،ر الزامال به کخخارزار سیاسخخی علیخخه
بیعدالتی و ستمی میپیوندد که آن را شدیدتر،ر غیر-انسانیتر و سبعانهتر از مصداقهای دیگر میداند .در اغلتب اوقاتر بیخخش
از آن که قیا تس شدتر رنجهای ستمدیدگان با یکدیگر مبنای گزینش مشارکت در یک کارزار سیاسخی باشخد،ر چنیخن گزینشخی در
وهلهی نخست متأثر از مقاومت آن ستمدیدگان و ابتکارعمخل و خلقیخت آنهخا در جلخب همبسخختگیهای سیاسخخی اسخت و در
وهلهی دوما برآمده از آگاهتی سیاس تی شخص از لزوما همبستگی سیاسی با آن سخختمدیدگان )کخخه ایخخن دومخخی نیخخز تخخا حخخد زیخخادی
وابسته به اولی است( .در واقع،ر خود آگاهییافت از وجود یک ستم و بیعدالتی و آشنایی با سازوکارهای مولد و نحوهی تاعمال
آن و نیز شدتر و گستهی رنج ستمدیدگاتن آن،ر عمدتا ل بهمیانجتی مقاومتهای بخشی از آن ستمدیدگان حاصل میشود و تخخوجه
دیگران را جلب میکند .بنابراین،ر حتی هنگامی که کنشگری در همبستگی با یک کارزار سیاسی بر مبنای قیاس رنخخج حاصخخل از
آن ستم با سایر ستمها صورتر میگیرد،ر باز در وهلهی نهایی مبارزهی آن ستمدیدگان است که ما را به چنین قیاس و در نهخخایت
به چنین تصمیمی رهنمخخون میسخخازد .بخخا ایخخن توضخخیح،ر میتخخوان گفخخت مخخوفقیت در جلخب کنشگخخران و دغدغهمنخخدان سیاسخختی
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عدالتخواه و متقی به مشارکت در یک کارزار سیاسی علیه یک بیعدالتی و ستم بیش از هر چیز به ابتکارعمخخل و توانخخایی و
خلقیت مبارزان علیه آن بیعدالتی وابسته است.
اگر از چنین چشماندازی به مقاومت فلسطینیها بنگریم،ر باید گفت فرهنگ مقخاومت و سخنت مبخارزاتتی غنختی آنه ا در ط ول
چندین دهه چنان خلقیت و ابتکارعملی داشخخته اسخخت کخخه همبسخختگی بسخخیاری از اشخخخاص و جریانخخاتر بخخا گرایشهخخای مخختقتی
برابریخواه را جلب کرده است .کافیست به یاد آوریخخم کخخه مبخخارزهی آزادیبخخخش فلسخخطین بخخرای دهههخخا بخخه جبههی مشخختکر
نیروهای انتناسیونال علیه نظم امپریالیستی و پروژهی استعمری-صهیونیستتی اسائیل بدل شده بود،ر امری کخخه از یکسخخو خخخود
بهدلیل مقاومت جانانهی فلسطینیان و ابتکارعملهای سیاستی آنها شکل گرفته بود،ر و از سوی دیگر در شخخکلگرفتت سخخنتهای
غنی مبارزاتی فلسطینیان و تقویت همبستگیهای سیاسی در آنجا نقشخی تعیینکننخده داشخت .بهطخور خلصخه،ر عامخل اصخلتی
شکلگیری همبستگیهای عظیم سیاسی انتناسیونال در مبارزهی آزادیبخش فلسطین را نیتخخوان بخخه یکتخخایتی رنخخج فلسخخطینیان
بهمثابهی قربانیاتن شدیدترین ست تم ملی موجخود در جهخان تقلیخل داد،ر بلکخخه مقخاومت پایخخدار،ر پویخخا و الهخخامابخش فلسخطینیان و
خلقیتها و ابتکارعملهای سیاسی آنها در دورههای مختلف عاملی بهمراتب اساسیتر بوده است.
البته عامتل بسیار تعیینکنندهی دیگری نیز در این راستا نقش داشته است :جمعیتت تبعیدیهای فلسطینی .به یاد بیخخاوریم کخخه
بیش از  ۷۰۰هزار نفر،ر یعنی  ۸۰درصد از فلسطینیان در سال ،۱۹۴۸ر در روز نکبت از سزمینهای خود بیخخرون رانخخده شخخدند،ر و
این رونتد بیرونراند تن فلسطینیان بهدست اشغالگران در تاما این دوران ادامه داشته است و میلیونها فلسطینی بیرون از خاکر
فلسطین در تبعید به س میبرند .ایخخن جمعیخختت فلسخطینیها در سخخازماندهی مبخخارزاتر علیخخه دولخخت اس ائیل بیخخرون از خخخاکر
فلسطین،ر ارتباطگیری با مبارزاتر آزادیبخش و متقی در ستاس جهان و ایجاد همبستگیهای سیاسی انتناسیونال،ر و در نتیجه
تقویت قدرتر مقاومت فلسطین علیه دولت اسائیل نقش بهسزایی داشتهاند.
نونهی موفق مشابهی از شکلدادن همبستگیهای سیاستی انتناسیونال را نخخزد کنشگخخران کخخرد در کشخخورهای اروپخخایی میتخخوان
دید،ر که در اینجا هم این موفقیت از یکسو بر سنتهای مبارزاتی تاریخی جنبش مردما ستمدیدهی کخخرد و از سخخوی دیگخخر بخخر
حضور تعداد قابلتوجهی از مردما کوچاندهشدهی کرد در کشورهای اروپایی و فعالبودتن آنها بهنحخخوی متعهخخدانه و کموبیخخش
سازمانیافته استوار است .در سالهای اخیر،ر شاهد رویدادها و ابتکارعملهای سیاستی متعددی با حضور تعداد بسیار زیادی از
مردما در کشورهای اروپایی در همبستگی با مقاومت مردما در روژئاوا و در ترکیه بودیم،ر که فعالین کرد سازماندهندگان اصخخلتی
آن بودند.
با این اوصاف،ر در بستی تاریخی مبتنی بر سنتهای متن وع مب ارزهی م ردما فلس طین اس ت ک ه ک ارزار ب ی.دی.اس .میتوانخد
بسیاری از مبارزان علیه ستم و بیعدالتی را از ستاسر جهان با خود همراه کند .و باید تصریح کرد که فلسطینیهای در تبعیخخد
در شکلدادن همبستگیها با کخخارزار بخخی.دی.اس .و سخخازماندهی کنشهخخا و آکسخخیونهای مبخخارزاتی و پیشخخبد ابتکارعملهخخا و

۴

تشکیل کلکتیوها و بهطور کلی در همراهکخرد تن مب ارزان و دغدغهمن دان سیاس ی در بس یاری از کش ورهای جه ان ب ا مق اومت
فلسطین نقشی تعیینکننده و محوری ایفا کردهاند.

پ .تصمیم اخلقیی فردی یا پیروی از استاتژی مقاومت فلسطین
استدلتل اساسی برای پیوست به )یا حمایت از( کارزار بی.دی.اس .علی ه دول ت اس ائیل مبتن ی ب ر ی ک تص میم ف ردتی اخلقخی
نیست،ر یعنی بحث بایکوتر اسائیل صفال مبتنی بر تصمیم فردی و جخخدا از بسخخت مبخخارزهی سیاسخختی فلسخخطین نیسخخت،ر بلکخخه مخخا
دربارهی یک کارزار سیاسی موجود صحبت میکنیم که از سال  ۲۰۰۵ش وعبهکار کخخرده و از همخخن زمخخان تخخا کنخخون بخخه بخشخخی
اساسی از مسألهی فلسطین بدل شده است .در واقع،ر ”کارزار بی.دی.اس .یک استاتژی است کخخه بخخه مخخردما آگخخاه جهخخان امکخخان
میدهد تا در مبارزاتر فلسطینیان برای عدالت نقش ایفا کنند “،ر فراخوانیست که ”اکثیت آشکاری از نهادهای جامعهی مدنی
فلسطین به مردما آگاه و همتایان خود در ساسر جهان“ اعلما کردند که ”تا زمخخانی کخخه حقخخوق فلسخخطینیان در توافخخق کامخخل بخخا
مصوباتر جهانی ]از سوی اسائیل[ به رسمیت شناخته شود“ ،ر در همبستگی با مردما فلسطین علیه اشغال،ر اسخختعمر و خشخخونت
دولت اسائیل به ”بایکوتر گستده،ر عدما همکخخاری و سمایهگذاری و تحخریم علیخه اسخخرائیل“ ۱اقخداما ناینخخد .بخا تخوجه بخه ایخن
توضیحاتر نقلشده،ر بخخی.دی.اس .ابتکارعمخختل سیاسخختی حخخی و حاضیسخخت کخخه از جخخانب طیخخف و گسخختهی وسخخیعی از مبخخارزان
فلسطینی برای دستیابی به اهداف مشخصی پیش کشیده شده اسخخت .هخخر آنکخخس کخخه پخخس از پیشکشیدهشخخدتن ایخخن کخخارزار و
انتشخخار فراخخخوان دربخخارهی آن بخخا تصخخمیمگیری در ارتبخخاط بخخا حضخخور و مشخخارکت در رویخخدادهای هنخی-فرهنگخخی-سیاسخخی در
سزمینهای اشغالی،ر در سمایهگذاری یا مبادلهی تجاری در آنجا یا با شکتهای اسائیلی،ر در خرید محصخخولتر تولیدشخخده در
آن سزمینها،ر و امثالهم روبهروست،ر نیتواند 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
بیان کند .مخالفتها میتواند از ایستارها ی ا مواض ع سیاس تی مختلف ی بی ان ش وند،ر از صهیونیس تهای مواف ق اش غالگری ت ا
صهیونیستهای مخالف اشغالگری،ر از کسانی که وضعیت فلسطینیان را عادیسازی کخخرده و دولخخت اس ائیل را همچخخون سخخایر
دولتها میدانند،ر تا کسانی که با دغدغهی عدما تأثیرگذاری و نتیجهبخشی با این کارزار مخالف هستند،ر و غیره .به بیان دیگر،ر
ما در اینجا با یک کارزار استاتژی تک اکتوئ ل روبهرویی م ک ه اه داف و دلیخل خ ود را دارد،ر و چنی ن نیس ت ک ه خ ود تص میم
میگیریم بنا به ارزیابیمان از شدتر و گستهی ستمگرتی دولت اسائیل آن را بایکوتر و تحریم ناییم.
در ارتباط با این انتقاد که اگر بایکوتر علیه اسائیل بهدلیل سکوبگری و خشونتورزی دولت آن است،ر چخخرا سخخایر دولتهخخای
س کوبگر و خخخونریز را بخخایکوتر نیکنیخخم،ر دو اسخختدلل را بهمثخخابهی پاسخخخ میتخخوان بیخخان کخخرد،ر یکخخی بخخه خودويژگیهخخا و
خاصبودگیهای مسألهی فلسطین راه میبرد که در بخش بعدی مت به آن خخواهم پرداخخت،ر و دیگخری ای ن اس ت ک ه ک ارزار
سیاسی مشابهی در ارتباط با آن دولتها )ی ا کش ورها( وج ود ن دارد .تص میمگیری ب رای ب ایکوتر و تحری م علی ه ایخران تح ت
 ۱رجوع کنید به مت ترجمهی معرفی جنبش »بایکوتر،ر عدما سمایهگذاری و تحریم« ) (BDSدر این لینکhttp://praxies.org/?p=2451 :
۵

حاکمیت جمهوری اسلمی یا علیه کشور ترکیه تحت حاکمیت »حزب عدالت و توسعه«،ر یخخا مشخابه آن،ر تنهخخا هنگخخامی از جنخخس
تصمیمگیری برای حضور در سرزمینهای اشغالی خواهد بود که ما با کارزارهای سیاستی مشابهی برآمخده از طیفهخای وسخیعی
از جنبشهای مقاومت در برابر بیعدالتیها در این کشورها روبهرو باشیم و آنگاه تصمیم بگیریم که با آن کارزارهخخای موجخخود
همراهی کرده و با مقاومت همبستگی ناییم یا خیر.
نکتهی دیگر این که پیوست به کارزار بی.دی.اس .هرگز به معنای آن نیست ک ه بههیچوجخه نبای د در سخرزمینهای اش غالی پخا
بگذاریم؛ بسیاری از فعالین سازماندهندهی بی.دی.اس .خود به سزمینهای اشغالی رفتوآمد میکنند و با مبخارزان فلس طینی
و اسائیلی علیه اشغال و صهیونیسم در ارتباط هستند .میتوان از بی.دی.اس .حمیت کرد و در عیخخن حخخال بخخرای فعالیتهخخای
مبارزاتی علیه اشغالگری و در ضدیت بخخا صهیونیسخخم و پخخروژهی اسخختعمرتی اس ائیل بخخه س زمینهای اشخخغالی سخخفر کخخرد و بخخا
کمیتهه ا،ر کلکتیوه ا و نهاده ایی ک ه جهتگیخرتی سیاسختی ضخد-صهیونیسختی و ضخد-اش غالگرانه دارنخد همراهخی ک رد .ک ارزار
بی.دی.اس .دارای هدفی سیاسی است،ر و آن هدف واردکردتن فشار سیاستی انتناسیوناتل مردمی و دیپلمتیک به دولخخت اسخخرائیل
است؛ پاسخ به دعوتر یک جریان مقاومتت ضخخد-صهیونیسخخت و ضخخد-اشخخغال درون س زمینهای اشخخغالی بخخرای حضخخور در یخخک
رویداد هیچ تضادی با حمخخایت از کخارزار بخی.دی.اس .نخدارد .در سخال ،۲۰۱۱ر گروهخخی از پژوهشگخران،ر کنشگخخران و هنمنخخداتن
فمینیست که همگی زنان بومی یا رنگینپوست از ایالتر متحد بودند،ر به فلسطین اشغالی سخخفر کردنخخد،ر سخخفری کخخه بخخه هخخدف
همراهی آنها با جنبش انتناسیونال برای آزادی فلسطین انجاما شد .آنها پس از بازگشت بیانیهای منتشخخر کردنخخد کخخه در آن از
دهشت ستمی که در آنجا مشاهده کرده و متوجه آن شدند سخن گفتند و در پایان بهطخخور موکخخدانه بخخر ضخخرورتر حمخخایت از
کارزار بی.دی.اس .تأکید کردند . ۱اقداما این گروه از فمینیستها نونهی الهامابخشی بود کخخه نشخخان میدهخخد میتخخوان دقیقخخا ل در
حمیت از کارزار بی.دی.اس .به سزمینهای اشغالی سفر کرد .اگرچه،ر اخیرال دولت اسائیل یک ق انون سکوبگرانه را ب ه اجخرا
درآورده است که از ورود اشخاصی که بهدرجاتر مختلف منتقد اشغال،ر صهیونیسم،ر یا دولت اسائیل بودهاند،ر به مرزهای تحت
حاکمیت اسائیل ممنعت میکند،ر قانونی که بیتردید کنشگران حامی بی.دی.اس .را هدف قرار میدهد.۲

ت .عادیسازیی اسائیل
برخی چنین میانگارند که سخنگفت از خاصبودتن ستم فلسطینیان لجرما به این داما میافتد که ستمهای مشابه دیگخخر نادیخخده
گرفته شود .این رویکرد را میتوان نزد دو دو دسته دید :دستهی اول آنهایی را شامل میشود که تا آنجا پیش میرونخخد کخخه بخخا
برشمردن دولت بهمثابهی پدیدهای ذاتال سکوبگر با هرگونه تفاوترگذاری بین دولتها مخالفت میورزند .درکر آنها مبتنی بر
بینشی مسطحساز و نسبیگراست که قادر بخه ایخن نیسخت کخه ه م از همسخانی پدیخدهها سخخن بگویخخد و هخم از تفاوترهخا و
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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خودویژگیهای موجود در آنها .این بینش ذهنیگرایی و سادهاندیشتی مهیبی است که در مخواجهه ب ا واقعی ت بای د ب ه انک ار
تفاوترهای پدیدهها روی بیاورد،ر از جمله دولت آلان نازی تحت رهخخبی هیتلخخر را بخخا دولخخت آلخخان بخخه رهخخبی آنجل مرکخخل بخخه
یکاندازه ش و خطرناکر برمیشمرد؛ روشن است کخه چنیخن درکخخی در سخخطح سیاسخخی بخه اشختباهاتر مهلخخک تخخاریخی ناشخی از
بیعملی و انفعال سیاسی میانجامد .در واقع،ر تأکید بر این که نیتوان از خودویژگیها و خاصبودگیهای یخخک سخختم صخحبت
کرد،ر منجر به این نیشود که به تامتی ستمها توجه کخافی داشخخته باشخیم،ر بلکخخه در عمخخل بخخه عادیسخازتی مصخداقهای سخختم و
مغشوشساختت ضر ورترها و نیازهای عاجل برای کنشگخری در برههه ای مختل ف میانجام د .چنی ن رویکخردی در م واجهه ب ا
مسألهی فلسطین به عادیسازتی دولت اسائیل و پروژهی صهیونیستتی اشغالگرانهی آن میپردازد،ر و دقیقا ل همان کاری را انجخخاما
میدهد که دستگاههای ایدئولوژیک دولت اسائیل خواهان آن است،ر یعنی جا-انداختت این درکر کخخه اسخخرائیل هخخم دولتیسخخت
مانند بقیه.
دستهی دوما اما بهطور محتاطانهتری با خاصسازتی مسألهی فلسطین مخالفت میکننخد .آنهخا ب ا تأکیخد بخر مصخداقهای دیگخر
دولتهای سکوبگر،ر این بحث را طرح میکنند که اسرائیل نیز چندان متفاوتر از سایر دولتهخخای سکوبگتر منطقخخه نیسخخت،ر
همچنان که ستم فلسطینیان چندان متفاوتر از ستم سایر مردما منطقه،ر مانند مردما سخخوریه یخخا کردهخخا در ترکیخخه یخخا مخخردما ایخخران
نیست .دغدغهی آنها بیش-خاصسازتی مسألهی فلسطین نزد چپگرایان است،ر امخخری کخه آن را برآمخخده از یخخک سخخنتت تخاریختی
جزمی میانگارند .میتوان گفت این دغدغهی بهجایی است که بیش-خاصسازتی یک ستم میتواند بخخه مسخخطح و همارز کخخردتن
سایر ستمها،ر یا ناچیزکرد تن تفاوتره ای س ایر س تمها،ر بیانجام د؛ ب رای ن ونه،ر اگ ر تأکی د بیش-از-ح د ب ر خ اصبودتن مس ألهی
فلسطین با کمرنگدید تن مسألهی کردها در ترکیه یا فاجعهی انسانی در سوریه همراه شخخود .امخخا نحخخوهی صخخورتربندی آنهخخا و
پاسخی که این دسخته بخه چنیخن دغخدغهای ارائخه میکننخد،ر بخا شخدتی بیشتخر بخه مسطحسخازی و همارزسخخازی میپخردازد و بخه
نسبیگراییای شبیه دستهی اول درمیغلتد .در واقع،ر آنها در مخالفت با بیش-خاصسازتی مسألهی فلسطین به عادیسازتی آن،ر
و عادیسازتی هر ستم دیگری،ر میپردازند .مسأله این است که سخنگفت از شخخباهتهای حاکمیتهخخای سکوبگر منطقخخه )یخخا
حتی ماهیت سکوبگر هر دولتی در این صورتربندی اجتمعتی بهلحخخاظ تخخاریخی معیخخن( نبایخخد بخخه همارزکخخردتن آنهخخا در امخخر
سکوبگری و خشونتورزی بیانجامد؛ از سوی دیگر،ر تأکید بر خصلتهای سکوبگرانهی یکتخای ه ر ی ک از ای ن حاکمیته ا
نباید منجر به نادیدهانگاشت شباهت سایر حاکمیتهای سکوبگر با آن و یا از نظر دورماندتن خصلتهای یکتای حکومتهای
سکوبگر دیگر شود .میتوان از یکتایتی ماهیت سکوبگر،ر استعمری و اشغالگتر دولت اسائیل سخن گفخت،ر بیآنکخه بخه ایخن
داما افتاد که این یکتایی بهمثابهی امری بسیار خاص یا استثنایی جلوه کرده و خصیصهی سکوبگر،ر فاشیستی و اشغالگر برخی
دیگر دولتها نادیده گرفته شود .برای روشنشدتن بیشتر بحث از یک نونه کمک میگیرما» .داعش«،ر یا »دولت اسخخلمی عخخراق
و شاما«،ر نیز خواهان آن است که بهمثابهی یک دولت به رسمیت شناخته ش ود،ر یخا ب ه معنخایی دقیقت ر بهمثخابهی ی ک دول ت
»عادی« .آیا میتوان بهرغم همهی شباهتهای ایدئولوژیکی-سیاستی موجود بین »داعش« و مثلل دولخخت تحخت رهخبی »حخزب
عدالت و توسعه« در ترکیه،ر »داعش« را همچون دولت حاکم بر ترکیه به رسخخمیت شخخناخت و مخخاهیت آنهخخا را همارز و کخخاملل
۷

همسان در نظر گرفت؟ چنین کاری بیشخخک سادهسخخازی مسخخأله و مخخخدوشکردتن درکر مخخا از تفاوترهخخای موجخخود بیخخن ایخخن دو
پدیدهی سکوبگر است .با این حال،ر تشبیه سیاستهای سکوبگر دولخت حخاکم ب ر ترکی ه بخا رویهی »داع ش« ممک ن اس ت
بهمثابهی یک تاکتیک سیاسی و ایدئولوژیک کارساز باشد و تا حدی بتواند توجه عمومی را به عمخخق خشخخونتورزی و سخخبعیت
دولت ترکیه بر جریاناتر متقی و فرودستان این کشور،ر بهویژه بر مردما کرد،ر جلب ناید .اما قصد م ا در ای ن تش بیه نش اندادتن
وجه »غیر-عادی« دولت حاکم بر ترکیه است،ر و نه عادیسازتی »دولت اسلمی عراق و شاما«.
حال تصور کنید بگوییم دولت اسائیل هم دولتیست مانند سایر دولتهای سکوبگر منطقخخه .در ایخخن صخخورتر،ر رویهی مخخا بخخه
عادیسازتی دولت اسائیل میانجامد،ر نه غیر-عادی نشاندادتن آن دولتهای دیگر .کار ما باید دقیقال عکس این رویه باشخخد،ر مخخا،ر
در همبستگی با مبارزهی فلسطینیها علیه اشغال و سکوب،ر بایخخد از وجخه متمخخایز دولخت اسخرائیل سخخن بگخوییم و بخا ارائهی
فاکتهای تاریخی و تحلیلهای روشنگر نشان دهیم که چرا مسألهی فلسطین باید مسألهای عاجل بخرای همهی کسخانی باشخد
کخخه بخخه حخخداقلی از آرمانهخخای انسخخان تی برابریخواهخخانه و عخخدالتجویانه بخخاور دارنخخد .همیخخن رویخخه را میتخخوان در ارتبخخاط بخخا
خودویژگیهای دولتهای سکوبگر دیگر به کار بست،ر از مداخلهی نظخخامی عربسخختان سخخعودی در یمخخن و کشخختار مخخردما ایخخن
سزمین،ر از سکوبگرتی جمهوری اسلمی ایران،ر و از فاجعهی انسانی در جنتگ بهاصطلح نیابتی در سوریه سخن گفت،ر بیآنکه
نیازی به آن باشد که در راستای برجستهکردتن یکی از آنها به عادیسازتی موارد دیگر بپردازیم.

ث .یکتایی پروژهی استعمری-صهیونیستیی اسائیل
اسائیل یکی از آخرین پروژههای استعمری و اشغالگرانهای است که بر پاکرسازی قومتی بومیاتن سزمینهای اشغالشده مبتنی
است،ر و طولنیترین اشغال نظامی در تاریخ مدرن را رقم زده و به پیش میبرد .اسائیل کشخخوری اسخخت شخخکلگرفته بخخر اسخخاس
ایدهی استعمرتی صهیونیسم،ر ایدهای که هستهی اصخخلتی آن اسخختقرار مردمخخی بیسخخرزمین در سخخرزمینی بیمخخردما اسخخت؛ ایخخدهای
استعمری که با بهخدمت گرفتت انحصارتی یاد هولوکاست در راستای جلب حمیت بینالللی همراه بوده است .پیادهسازی ایخخن
ایدهی استعمریت نژادگرایانه با نا-انسانسازتی مردما بومی در سزمین فلسطین و پاکرسازی قومی وسیع آنها همراه بوده است،ر
زیرا سزمین فلسطین بیمردما نبوده و نیست .این پروژه در تاما این سالها پس از پیدایش دولت اسائیل به پیش رفته است و
هدف آن بهدستآورد تن هر چه بیشتر از سزمین فلسطین و وجود هر چه کمت مردما فلسطینی در آن است .شوع شکلگیری
اسائیل با پاکرسازی قومیتی  ۸۰درصد از مردما در سزمینهای فلسطین در سال  ۱۹۴۸همراه بخخود و جمعیخخت عظیمخخی را آواره
ساخت،ر جمعیتی که مجبور به پناهندگی و مهاجرتر از سرزمینهای خود شدند و در تاما این مدتر هیچ امکانی برای بازگشخخت
به سزمینهایشان نداشتهاند .دولت اسائیل در سال  ۱۹6۸بخشهای عمدهای از  ۲۰درصد باقیمانده از این سزمینها را نیخخز
به اشغال خود درآورد،ر و نظامی سیاسی مبتنی بر آپارتاید و تبعیخخض نخخژادی علیخخه فلسخخطینیها برقخخرار سخخاخت .۱فلسخخطینیهای
The Boycott will work: An israeili perspective, by Ilan Pappe, in Against Apartheid: The Case for Boycotting Israeli
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ساکن در سزمینهای اشغالی در واقع در یک ابخر-زنخدان،ر بزرگتریخن زنخدان جه ان،ر زنخدگی میکننخد؛ آنه ایی کخه در غخزه ی ا
کرانههخخای بخخاختی سخخاکن هسخختند هخخم محصخخور و زندانیانخخد .در تخخامی ایخخن دوره اشخخغال سخخرزمینهای فلسخخطین از طریخخق
شهرکرسازیها،ر خشککردن مزارع فلسطینیها،ر محروماکردن آنها از آب و سایر نیازهای معیشت و حیاتر،ر نظاما بروکراتیخخک و
مدیریتی-اجرایتی محروماساز،ر و در نهایت بیرونراند تن آنها از سزمینهایشان به پیش رفتخخه اسخخت،ر رونخخدی کخخه بخخا نظخخامیگری،ر
جنگ،ر بازداشتها و شکنجههای گستده،ر و محکومیتها و کشتار فلسطینیهای معتضر همراه بوده است.
نزد درکر صهیونیستتی دولت اسائیل یهودیت یک قوما است و نه ص فال یخخک مخخذهب،ر درکخخی کخخه معضخخل بزرگخخی را در تعریخخف
یهودی برای دولت اسائیل به همراه میآورد .آنچنان که شلومو ساند میگوید،ر ”اس ائیل هرگخخز یخخک نظخخاما سیاسخختی تئوکراسخختی
خامامی ۱نبوده،ر بلکه از بدو پیدایش خود ]در سال  [۱۹۴۸یک قومامدارتی صهیونیستی ۲بوده اسخت“ .3بخه ایخن ترتیخخب،ر اس ائیل
خود را بهمثابهی یک »دولت یهودی«،ر یا »دولت خلق یهود«،ر معرفی میکند،ر حال آن که حخختی عخخاجز از ارائهی تعریفخخی اسخخت
که بگوید چه کسی یهودی است .در واقع،ر چنین به نظر میرسخخد کخخه دولخخت صهیونیسخختتی اس ائیل تنهخخا یهودیهخخایی کخخه تبخخار
یهودی دارند را بهعنوان یهودی محسوب میکند؛ اما تعیین تبار یهودی مبتنی بر مدعای »ناببودتن ژنخختیکی« یهودیهخخا اسخخت،ر
حال آن که دانشمندان صهیونیست هرگز قادر به تعیین تبار از طریق ژن یهودی نبودهاند .دولت اسخخرائیل بخخرای احخخراز هخخویت
یهودی حتی شیوههایی از قبیل انگشتنگاری در گذشته )،(۱۹۵۰ر و یا بخخه آزمخخایش دی.ان.ای .در دورهی متخخأخر متوصخخل شخخده
است،ر و همگی با ناکامی همراه بودهانخخد .معیارهخای فرهنگخخی و زبخخانی هخم بخخرای تعییخن هخویت یهخخودی کفخایت نکردهانخخد و
بههیچوجه جوابگوی این نیاز نبودهاند .در نتیجه،ر تنها معیاتر باقیمانده معیخخار مخخذهبی اسخخت .امخخا تعییخخن هخخویت یهخخودی از
طریق معیار مذهبی نیز با تناقض همراه است .از نگاه مذهب یهودیها هم میتوان بهاصطلح یهودیزاده بود و هم میتخخوان
به این دین گروید،ر اما از دید صهیونیستتی دولت اسائیل تامیی کسانی کخخه بخخه دیخخن یهخخود گرویدهانخخد نیتواننخخد دارای هخخویت
یهودی محسوب شوند .برای نونه،ر و بهطور ویژه،ر اعراب فلسطینی حتی پس از گرویدن به مذهب یهودی دارای هویت یهودی
محسوب نیشوند،ر بلکه آنها متعلق به قوما اعراب در نظر گرفته میشوند .حال آن که بخشی از مهاجرین یهودی در اسخخرائیل
کسانی هستند که به دین یهود گرویدهاند،ر یا بسیاری از آنها زوجهایی هستند کخخه یکخخی از آنهخخا یهخخودی بخخوده و دیگخخری بخخه
یهودیت گرویده است .اینها همگی تناقضاتر پروژهی صهیونیستتی دولت قومی-نژادی اسائیل است .با این همه،ر نکتهی مهخخم
آن است که اگرچه دولت اسائیل در تعریف هویت یهودی بخخا معضخخلی اساسخخی روبهرو بخخوده اسخخت،ر امخخا وجخخه مشخختکر تخخامتی
کسانی که دولت اسائیل آنها را بهعنوان شهرونداتن یهودتی خود به رسمیت میشناسد،ر برخورداری از منافع تبعیضآمیز اسخخت.
به این معنی،ر اسائیل یک دولت نژادپرست است،ر و هویت یهودی در نظاما سیاسخی اسخرائیل از امتیخازاتر تبعیضآمیخز بس یاری
بهرهمند میشود .شلومو ساند در اثر مهم خود با عنوان »چگونه من از این که یک یهودی باشخم دسخخت کشخخیدما«،ر ایخن معضخخل
Rabbinical theocracy
Zionist ethnocracy
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متناقض را تشیح میکند و سپس با پیشکشیدن این پرسش که ”در این صورتر،ر معنی »یهودی« در دولت اسخخرائیل چیسخخت؟“،ر
چنین پاسخ میدهد:
”هیچ تردیدی در این نیست که :یهودی بودن در اس رائیل پی ش و بی ش از ه ر چی ز یعن ی ب ودن بهمنخزلهی
شهروندی که از امتیازاتر انحصاریای بهره میبرد که از کسانی که یهودی نیسخختند و بهطخخور خخخاص از اعخخراب
دریغ میشود .اگر یک یهودی باشی،ر قادر به همسانی بخا دول تی هس تی ک ه خ ود را تجلخی ج وهر یه ودیت
برمیشمرد .اگر یک یهودی باشی،ر میتوانی زمین ]و ملکی[ را بخری که یک شهروند غیر-یهخخود اجخخازه نخخدارد
آن را خریداری کند .اگر یک یهودی باشی،ر حتی اگر تنها به زبان عبتی دستوپاشکسته صحبت کنی و به فکر
اقامت موقت در اسائیل هم باشی،ر با این حال میتوانی به ریاست بانک اسائیل نائخخل شخخوی،ر بخخانکی کخخه بخخا
داشت بیش از هفتصد کارمند،ر تنها چهار عرب اسخخرائیلی را آنهخخم در مشخخاغلی فرودسخخت بخخه خخخدمت گرفتخخه
است .اگر یک یهودی باشی،ر میتوانی به مقاما وزیر امخور خخخارجه منصخوب شخخوی و بهطخور دائخم در شخخهرکی
بیرون از مرزهای قانونی دولت،ر در مجاورتر همسایگان فلسخخطینتی محروماشخخده از تخخامتی حقخخوق مخخدنی و از
حق حاکمیت بر خویش،ر زندگی کنی .اگر یک یهودی باشی،ر نهتنها میتوانی در زمینهایی ک ه ب ه ت و متعل ق
نیستند مستعمره برپا کنی،ر بلکه همچنین میتوانی از طریق جادههایی در »یهودا و شومرون« عبور و مخخرور
کنی،ر یعنی در جایی که ساکنین محلی،ر کسخخانی کخخه در کشخخور خخخود زنخخدگی میکننخخد،ر حخخق ورود بخخه آنجخخا را
ندارند .اگر یهودی باشی،ر بهدست ایستبازرسیها و راهبندها متوقف نیشوی،ر شکنجه نیشوی،ر به خانهاتر
در نیمهشب برای جستوجو حمله نیشود،ر هدف گلوله قرار نیگیری و هرگز نیبینی که خانهاتر بهاشتباه
با خاکر یکسان شده است“.۱
فلسطینیها در اسائیل سه س طح از تبعیخض را تجربخه میکننخد .۲اولخی تبعیخض در سخطح ق انون اس ت .ب ر اس اس قخانون اگ ر
فلسطینی باشی،ر حق کمتری از یک یهودی داری .برای نونه،ر و بهطور خاص،ر در ارتباط با مالکیت زمین،ر قانون حکم میکند که
زمین در اسائیل تنها به مردما یهودی تعلق دارد و بس .یک غیر-یهودی هرگز نیتواند زمینخخی را بخخخرد یخخا بخخه هخخر طریخخق آن را
مبادله ناید .به این ترتیب فلسطینیها هرگز نیتوانند درون اسائیل رشخخد کننخخد .قخخوانین دیگخخری هسخختند کخخه کخخارکرد تبعیخخض
پنهانتری دارند و مستقی ل
م دربارهی فلسطینیها سخن نیگویند .برای نونه،ر بخخر اسخخاس قخانون اگخر در ارتخخش اسخخرائیل خخخدمت
نکرده باشی،ر نیتوانی بهطور کامل از حقوق مدنی،ر مانند یارانهی تحصیلی،ر خخخدماتر درمخخانی،ر رفخخاه اجتمخخاعی،ر و ،...ر برخخخوردار
شوی .این در حالی است که فلسطینیها حتی اگر بپذیرند که در ارتش اسائیل خدمت کنند،ر حخخق آن را ندارنخخد؛ در نخختیجه،ر بخخر
مبنای این قانون خدعهآمیز آنها ضورتال از بسیاری خدماتر اجتمعی خلعید میشوند .بهطور خلصخخه،ر قخخانون اسخخرائیل آشخخکارا
گویای آن است که فلسطینیها شهروند درجهی دوما هستند،ر بخه ایخن معنخی در سخطح قخانونی بخا یخک آپارتایخخد رسخمی روبهرو
هستیم که هم سویههای عریان دارد و هم پنهان .دومی،ر تبعیض در سطح سیاستگذاری است،ر یعنی در سطحی که بهاصطلح
 ۱همن.
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روی کاغذ سخن از برابری همگخخان اسخخت،ر امخخا در عمخخل چنیخخن نیسخخت .در سخخطح تعییخن بودجههخخا،ر بخخرای مدرسخخهها،ر جادههخخا،ر
زیرساختها،ر و تام تی امکانهای دیگر،ر به اجتمعاتر و محلتر و مناطق فلسطینی همخخواره کمتخخر از نصخخف اجتمعخخاتر یهخخودی
تعلق میگیرد .و این همهی ماجرا نیست،ر چون در عمل آن روستاها و مناطقی میتوانند 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 مخواجههی روزمخرهی هخر
فلسطینی با هر یک از کسانی است که قانون اسائیل را نایندگی میکنند؛ تقریبا ل در ت امتی ای ن مواجههه ای روزمخره آنه ا ب ا
رویکردهای بهشدتر تبعیضآمیزی روبهرو میشوند،ر امری که بیتردید بخشی از ساختار قانونی و نهخخادی اسخخرائیل اسخخت .بخخرای
نونه،ر ایلن پاپه از یک تحقیق سخن میگویخخد کخه نشخخان میدهخد ”در دادگاههخای قضخخایی فلسخطینیها،ر بخخرای جرایخم مشخخابه،ر
همواره،ر همواره،ر دو برابتر طرف مقابتل یهودتی خویش احکاما جزایی دریافت میکنند“.۱
»کمیسیون اجتمعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیای غربخی« در مخاه مخارس  ۲۰۱۷سخندی منتشخر کخرد ۲کخه در آن اسخخرائیل
نظامی آپارتاید برشمرده شده بود که مبتنی بر تبعیض نژادی نظامامند و رسمی علیه یکی از قومیتها و »نژاد«هخخای انسخخانی و
برای سلطهی قومیت و »نژاد« دیگری است،ر امری که نویسندگان ای ن س ند آن را،ر ب ا اس تناد ب ه کنوانس یونهای بینالللخی،ر در
مقولهی جنایت علیه بشر یت دستهبندی کردهاند .بیتردید میتوان حاکمیتهای سیاسخخی متعخخددی را بهمثخخابهی نونههخخایی از
نظاماهای تبعیض نژادی و قومیت تی آشکار و رسمی در دورههای مختلف تاریخی برشمرد،ر با این حال شدتر و گسخختدگی آپارتایخختد
نظاما سیاسی اسائیل،ر بهمثابهی تبعیض نژادی رسخخمی و قخخانونی،ر بهحخخدی اسخخت کخخه شخخاید نزدیکتریخخن نخخونه بخخه آن حخخاکمیت
افریقای جنوبی مبتنی بر تبعیض نژادی به نفع سفیدها و علی ه س ایر م ردما بهوی ژه سیاهپوس تان بی ن س الهای  ۱۹۴۸و ۱۹۹۴
باشد .اگرچه پس از سال  ۱۹۹۴هم تبعیخض نخژادی سخاختاری و نهخادی در افریقخخای جنخوبی در جریخان بخوده،ر همچنخخان کخه در
بسیاری کشورهای دیگر نیز چنین بوده است،ر با این حال با در نظر گرفتت نظاما تبعی ض ن ژادی بایخد گف ت تف اوتر آش کار بی ن
نظاماهای سیاسی حاکم بر افریقای جنوبی پیش و پس از سال  ۱۹۹۴امری غیرقابلانکار است .نونهی دیگر شاید نظخخاما سیاسخختی
آپارتاید مبتنی بر جداسازتی نژادی در ایالتر متحد در قرن بیستم و در دورهی پیش از جیم کراو تا نیو دیل و سالهایی پخخس از
آن باشد؛ بار دیگر،ر تردیدی نیست که ستم نژادی و تبعیض ساختاری علیه غیر-سفیدها و بهویخخژه سخیاهان در ایخالتر متحخد در
تاما دوران پس از بر-افتادتن نظاما جداسازتی نژادی وجود داشته است،ر امخخا نظخخاما جداسخخازتی نخخژادی شخخکل خخخاص بسخخیار عریخخان،ر
رسمی و شدید از ستم نژادی بود و این امر بر خاصبودن آن دللت دارد .بنابراین،ر میتوان گفت نظاما آپارتاید اسرائیل یکخخی از
ویژگیهایی است که ای ن دول ت اش غالگر و نی ز مس ألهی فلس طین را ب ه ام ری خ اص ب دل میس ازد .هم انطور ک ه ت امتی
پروژههای استعمری مبتنی بر تبعیض نژادی بودهاند،ر تبعیض نژادتی چندسویه و نظامامند بخشی ضوری و اساسخخی از پخخروژهی
 ۱همن.
» ۲کمیسیون اجتمعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیای غربی« پس از انتشار این سند با انتقاد دبیر کل سازمان ملل مواجه شده و تحت فشار
قرار گرفت،ر تا آنجا 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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استعمری و اشغالگرانهی صهیونیسم و نظاما سیاسی اسائیل بخخوده اسخخت .از یکسخخو،ر پاکرسخخازتی قخخومی و حخخذف فلسخخطینیها
ضورتال با نا-انسانسازتی آنها پیش رفته،ر و از سوی دیگر اجرا-سخازتی ایخخدهی دولخت یهخودی بخا اعطخای برتریهخای اجتمخخاعی و
سیاستی وسیع یهودیها همراه بوده است،ر که این دومی نیز در خدمت هرچه تنگتر کردتن امکان زیسخخت بخخرای فلسخخطینیها و
بیرونراندتن آنها،ر در راستای پیشرفت پروژهی اشغالگری و پاکرسازی قومی است.
اسائیل از حمیتی منحصبهفرد از سوی دولت ایالتر متحد و برخی دیگر از دولتهای قدرتند غربی برخوردار اسخخت .ایخخالتر
متحد بهتنهایی سالنه حدود  3میلیارد دلر به اسائیل کمک مالی میکند .تقریبخا ل ت امتی قطعنامهه ای ش ورای امنی ت س ازمان
ملل متحد دربارهی سیاستهای اسائیل بهدست دولت ایالتر متحد وتو میشوند،ر و این امر حخختی آن قطعنامههخخایی را شخخامل
میشود که برای جلوگیری از شهرکرسازیها صادر میشوند،ر این در حالی اس ت ک ه شط نخس ت سخازمان مل ل بخرای پیشخبد
مذاکرتر صلح و راهجوییهای سیاسی برشمرده شده و هر گونه شهرکرسازتی اشغالگرانه »غیرقانونی« اعلما شده است .بسیاری
از سیاستمداران در ایالتر متحد آشکارا بخا لبیهخای دولخت اسخرائیل در تخاس هسختند و در کنفرانسهخا و برنامههخای آنهخا
مشارکت میکنند و مستقی لم از دولت اسائیل حمیت میکنند .هیچ کشوری به اندازهی اسائیل از حمیت دولت ایالتر متحخخد
برخودار نبوده است .لبیهخخای اسخخرائیلی بهطخخور قدرترمنخخدی در دولتهخخای اروپخخایی تأثیرگخخذاری دارنخخد و سیاسخختگزاریها و
تصمیمتر بسیار مهمی را در حما یت از دولت اسائیل به پیش میبرند .بسیاری از دولتهخای اروپخخایی بهرغخم جنایخاتر جنگخخی
اسائیل یا پیشبرد پروژههای شهرکرسازی و غیره،ر بهطور بیقیدوشطی از اسائیل حمیت میکنند.
اسائیل از پشتیابی عظیم نظامی ایالتر متحد،ر و کشورهای اروپایی نظی ر انگلس تان،ر برخ وردار اس ت .اسخرائیل تنهخا کش ور در
خاورمیانه است که دارای سلح هستهای است .از آغاز پیدایش اسائیل نظامیگری سشتنای این دولت بوده اسخخت،ر تخخا جخخایی
که ایلن پاپه،ر تاریخنگاتر ضد-صهیونیستت اسائیلی،ر برای توصیف آن مینویسد ”اسائیل دولخختی نیسخخت کخخه دارای ارتخخش باشخخد،ر
بلکه ارتشی است که دارای دولت است“ .گیدئون لوی،ر ژورنالیست اسائیلی و از دبیران نشیهی لیخخبال هخخاآرتص،ر چنخخدی پیخخش
در مطلبی تحت عنوان ”اسائیل عاشق جنگ است“،ر از جنگطلبتی این کشور نوشت و با ارجاع به گخخزارش حسابرسخخی دولخختی
دربارهی جنگ غزه در سال ،۲۰۱۴ر نهتنها بر رویهی جنگطلبی و نظامیگری دولت اسائیل،ر بلکه همچنین از حمیت گستدهی
مردتما اسائیل از آن تأکید نود.۱
در واقع،ر اسائیل مهمترین حامی منافع بزرگترین قدرتر نظامی جهان در خاورمیانه اسخت .در واقخع،ر پخخروژهی دولخت اسخخرائیل
بهطور ذاتی با نظامیگری همراه است و آن را به یکی از قدرترهای نظامتی مهم در منطقه بدل میکنخخد،ر و ایخخن نظخخامیگری تخخا
حد زیادی وابسته به حمیت ایالتر متحد بهمثابهی بزرگترین قدرتر نظامی جهان است .این حمیتت منحصخخبهفرد را بایخخد در
بطن سیاست خارجتی امپریالیستتی دولت ایالتر متحد درکر کرد .سیاست خارجی ایالتر متحد در ارتباط بخخا منطقهی خاورمیخخانه
با توجه شایط خاص این منطقه در روابط بینالللی در سطح جهانی،ر از شیوههای گونخخاگون و بخخا اتکخخا بخخه اهرماهخخای منطقهاتی
Israel Loves Wars, by gideon Levy | http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.774709
۱۲

1

مختلفی اعمل میشود،ر اما نظامیگرتی اسائیل و رابطهی پرتنش و پیچیدهی آن با سایر دولتهای منطقخخه،ر و وابسخختگتی عمیخخق
آن به حمیت ایالتر متحد،ر آن را به مهمترین شیک در راستای اعمل کنتل و هژمونتی امپریالیسخختی بخر منطقخه بخخدل میکنخخد.
این امر،ر با توجه به وزن مهیب ابر-شکتهای سمایهداری در حوزهی نفت و گاز و نیز صنایع نظامی در اقتصاد ایخخالتر متحخخد
و قدرتر لبیگرتی این ابر-شکتها در تعیین سیاست خارجی این کشور برجسخختهتر میگخخردد .شخخاید ایخخن نقلقخخول از الکسخخاندر
تهیگ،ر وزیر امورخارجه آمریکا در دوران زمامداری ریگان،ر تصویری کموبیخخش واقعخخی از رابطهی ایخخالتر متحخخد و اس ائیل ارائخخه
دهد؛ او گفته بود ”اسائیل بزرگترین ناو هواپیمبر امریکاست،ر ناوی که نیتوان آن را غرق کرد،ر و حتی یک سخخباز امریکخخایی
را حمل نیکند }اگرچه این امر دیگر حقیقت ندارد{،ر و در منطقهای قرار دارد که از نظر امنیت ملی امریکخخا حیخخاتی و بحرانخخی
است“.۱
اسائیل بزرگترین زندان سیاسی است و بیشترین زندانتی سیاسی را داراست .تنها کشوری است که تعداد بسیاری از کودکان را
بازداشخخت و شخخکنجه میکنخخد و احکخخاما سخخنگین و حبسهخخای طولنیمخخدتر بخخرای کودکخخان صخخادر میکنخخد .اس ائیل آزمایشخخگاه
شکنجهگرتی زندانیان سیاسی و سکوبگرتی مقاومت است .بسیاری از شیوهها،ر ابزارهخا و تاکتیکه ای زنخدان،ر ش کنجه،ر پلی س و
سکوب ابتدا در اسائیل به اجرا درمیآیند و سپس به سایر دولتهای همپیمن انتقال داده میشوند.
با درنظرگرفتت روند تاریخ تی پس از شکلگیری اسائیل،ر میتوان بهروشنی دید که دولت اسائیل از هر ابزاری بخخرای حکمرانخخی و
غصب و کنتل سزمینهای فلسطین بهره میبرد و بههیچوجه حاضر به تغییر مشی و یا مصالحه در راستای دستیابی بخخه صخلح
و عدالت نیست،ر و با خشونتی وسیع و تاماعیار هر امکان مقاومت علیه اشغالگری و صهیونیسم را مورد حمله قخخرار میدهخخد،ر
و تلش میکند هر منتقدی را با برچسب آنتیسمیتیسم و ضد-یهود به حاشیه رانده و به سکوتر بکش اند .اش غال س زمینها و
پاکرسازی قومی در تاما مدتر در جریان بوده و هماکنون نیز جاری است .دولت اسائیل بهطور همزمخخان اشخخغال و محاص هی
کرانهی بخاختی و غ زه،ر سکوب و تبعیخض علی ه فلسخطینیهای س اکن اس ائیل و شق بیتالقخدس،ر و رد حق وق پناهجوی ان
فلسطینی برای بازگشت به سزمین خویش را پیش میبرد .اما دستگاه ایدئولوژیک اسائیل و سازوکارهای لبیگخخرتی آن،ر بهویخخژه
گرایشاتر سیاستی صهیونیسختتی لیخباتل آن،ر دائخخ ال از صخلح و عدماخشخونت سخخن میگوینخخد .قخدرترهای غربخی بخا تأکیخد بخر ایخن
بهاصطلح فرایند صلح،ر بهجای اعمل فشار سیاسخخی در راسخختای تغییخخر رویه و ذهنیخت اسختعمرگر و اشخغالگر،ر خواهخخان تغییخر
رویهی مردما فلسطین در راستای دستیابی به صلح هستند .آنچنان که ایلن پاپه میگوید،ر ”مادامی کخخه جخخامعهی بینالللخخی در
انتظار تغییر موضعگیری و رویکرد طخخرف سخختمدیده اسخخت،ر و در عیخخن حخخال بخخه حمخخایت خخخود از سخختمگر از سخخال  ۱۹6۷ادامخخه
میدهد،ر این تعارضر بهمثابهی خشونتبارترین اشغالی که جهان پخخس از جنخخگ جهخخانی دوما شخخاهد آن اسخخت بخخر جخخای خواهخخد
ماند“.۲
 ۱نقلشده در مت موشه ماخورMoshé Machover: US imperialism and the role of Israel | https://is.gd/WvpfY0 :
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 نیدهد؟ آیا ایسسن کسسارزار راه دیسسالوگ بیسسن دو
ملت اسائیل و فلسطین را نیبندد و مسیر صلح را مسدود نیکند؟ آیا کارزار بی.دی.اس .بهمثابهی آلتناتیو
مقاومت مردم فلسطین کارساز و نتیجهبخش است؟
ج .مسئولیت »مردم اسائیل«
همنطور که لیزا تراکی،ر روزنامهنگار،ر جامعهشناس و استاد دانشگاه در کرانهی باختی،ر در ارتباط با مسخخألهی اشخخغال میگویخخد
”اغلخخب اس ائیلیها انگیزشخخی بخخرای تغییخخر وضخخع موجخخود ندارنخخد .تنهخخا فشخخار،ر در اشخخکال متنخخوعی از ابزارهخخای بخخایکوتر،ر عخخدما
سمایهگذاری و تحریم میتواند بدنهی سیاستی اسائیلی را تکان دهد .و در نهایت،ر منطخق بخی.دی.اس .نیخز همی ن اسخت“ .۱بخا
چنین نگاهی،ر باید تصیح کرد که بی.دی.اس .علیه اسائیل تنها دولت اسائیل را نشانه نیرود،ر بلکخخه فشخخار سیاسخختی حاصخخل از
این جنبش همچنین به بدنهی مردم تی اس ائیل نیخز وارد میشخود،ر امخری ک ه ب رای آزادی فلسخطین و تغییخر مناس باتر سیاسخی-
اجتمعتی ناعادلنهی موجود در سزمینهای اشغالی لزما است .هنگامی که از مردما اسائیل سخخخن میگخخویم،ر منظخخورما یهودیخخان
مهاجری است که در سزمینهای اشغالی اسکان یافتهاند،ر نه تامتی کسانی که جمعیتت کشور اسائیل محسوب میشخخوند،ر زیخخرا
این دومی بسیاری از اعراب و فلسطینیها را نیز شامل میش ود .اگ ر از منظ ر مقخاومت علی ه بیع دالتی و س تم ب ه مسخألهی
فلسطین بنگریم،ر میتوان گفت آن دسته از مردما کخه از سخاختار تخبیعض ن ژادی و اشخغالگری منتفخع میشخوند و دارای امتیخاز
هستند،ر تنها در صورتی که در کنار ستمدیدگان و سکوبشدگان قرار بگیرند،ر همدست نظاما سیاستی حاکم بر اسخخرائیل نیسخختند.
ایستادن در کنار ستمدیدگا تن فلسطینی به معنی به رسمیت شناخت ستم تخخاریخی،ر پاکرسخخازی قومیخختی،ر آپارتایخخد نخخژادی،ر اشخخغال
سخر زمینها و جنایته ای جنگخی و جنایته ای روزم ره علی ه فلس طینیها،ر و مخ الفت علی ه آنه ا و مخ الفت علی ه ایخدهی
صهیونیستتی مردما بیسزمین و سزمیتن بیمردما و پذیرفت حق بازگشت میلیونها فلسطینتی پناهنده و بهطور کلخی تلش بخرای
برقراری عدالت و زمینهسازی برای صلح بین اسائیلیها و فلسطینیان،ر تحت یک نظاما سیاسی دولتی واحد،ر است .اما تحلیلهخخا
و بررسیهای آماری و حمیتها از احزاب و جریاناتر سیاسی در هنگاما انتخاباتر و نظرسنجیها همگی نشان از آن دارنخخد کخخه
اکثیت جمعیت یهودیان اسائیلی،ر قطع ال نه همهی آنه ا،ر ب ه درجخاتر مختل ف از صهیونیس م دفخاع میکنن د .جهتگی ری ای ن
اکثیت جمعیتی نسبت به مسألهی فلسطین را میتوان درون یک ب ازه در نظخر گرفخت :در منتهخاالیه راس ت ای ن ب ازه کسخانی
همچون قریببهاتفاق شهرکرنشینها ) (Settlersهستند که حامیان افراطتی صهیونیسم و نژادپرستیاند و آشکارا از اشخخغالگری
و جنایت علیه فلسطینیها دفاع میکنند،ر و در سمت مقابل و منتهاالیه چپ کسانی هستند که خواهان توقف اشغال و تغییخخر
مشی سیاسی دولت اسائیل و لغو نظاما آپارتاید هستند،ر اما حاض به پ ذیرش ح ق بازگش ت میلیونه ا فلسخطینتی پناهن ده ب ه
سزمینهای فلسطین نیستند .اگرچه در تاما سالهای گذشته،ر و بهلطف مقاومت پایدار و شجاعانهی فلسطینیها،ر خوش بختانه
شاهد آن بودهایم که تعداد ضد-صهیونیستهای اسائیلی،ر یعنی کسانی که درون بازهی فوق قخخرار نیگیرنخخد،ر رشخخد روزافزونخخی
WHY BOYCOTT ISRAEL?, by Lisa Taraki and Mark LeVine.
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داشته است،ر همچنان که تعداد بیشتری از مردما اسائیل به سمت طیف چپ بازهی فوق حرکخخت کردهانخخد .امخخا ایخخن حرکخخت و
تغییر بسیار کند بوده است،ر و در برهههای تاریختی معینی،ر مانند جنگهای اسائیل علیه فلسطین،ر همچون جنگ علیه غزه در
سال ،۲۰۱۴ر شاهد حمیت گستدهی مردما اسائیل از دولت و در واقع از ارتش اسائیل بودهایم.
در چنین شایطی،ر بی.دی.اس .میتواند بهمثابهی یک اسخختاتژی سیاسخختی انتناسخخیونال منجخخر بخخه واردآوردتن فشخخاری سیاسخخی بخخه
اسائیل گشته و به تقویت گفتمن انتقادی نسبت به اش غالگری و صهیونیسخم و اس تعمر اس ائیل یخاری رسخاند،ر امخری ک ه در
نهایت راه را برای بالبردن آگاه تی انتقادی بین جمعیت اسائیلیهای ساکن در سزمینهای اشغالی هموارتر میکند.
به یاد داشته باشیم که،ر آنچنان که عمر البغوثی میگوید،ر ”کارزار بخخی.دی.اس .از اس ائیلیهای آگخخاه دعخخوتر میکنخخد تخخا بخخرای
دستیابی به عدالت و صلح حقیقی از این فراخوان حمیت کنند،ر و به این طریق تصدیق میکند که اسائیلیهای یهخخودی پایبند
به مبارزهی ضد-استعمری که از حق غیرقابلانکار فلسخطینیها بخخرای تعییخخن حخخق سنوشتشخخان،ر و از آزادی،ر عخخدالت و برابری
بهمثابهی پایههای ضوری برای دستیابی به صلح عادلنه،ر جامع و پایدار حمیت میکنند،ر همراهخخان و شخخریکان در ایخخن مبخخارزه
قلمداد میشوند“.۱

چ .بایکوت و تحریم برای دیالوگ
دیالوگ بیخن فلسخطینیها و اسخخر ائیلیها،ر کخه بسخیاری از اس ائیلیهای لیخبال و نهادهخا و دولتهخای غربخی تنهخخا از آن سخخن
میگویند،ر سالهاست که ناکامی فاحش خود را اثباتر کرده است .زیخرا ”دیخالوگ اغل ب در چخارچوب »دو ط رتف مخاجرا« شخکل
میگیرد،ر بهنحوی که هر طرف میبایست درد،ر عذاب،ر و رنج طرف دیگر را درکر کند،ر و روایت طرف دیگر را بپذیرد“ .۲بنابراین،ر
هر دیالوگی که بر مبنای به رسمیت شناخت رابطهی استعمرگر و استعمرزده نباشد،ر به نفع طرف استعمرگر است؛ چرا کخخه در
عمل چنین وانود میشود که گویا روندی برای رسیدگی به بیعدالتی در جریان است،ر حال آن که چنین نیست .در عوضر،ر روند
پیشروی اشغال و ادامه و تشدید ستم علیه فلسطینیان اسخخت کخخه در جریخخان اسخخت .تنهخخا نیخخروی مقخخاومت درون س زمینهای
اشغالی و غزه و کرانهی باختی،ر گستش مبارزاتر اسائیلیهای ضد-صهیونیست،ر و فشار سیاسی انتناسیونال است که میتوانخخد
بست دیالوگی موثر را فراهم کند .از این نظر،ر آنچنان که نائومی کلین میگویخخد،ر بهمحخخض آغخخاتز اجراسخخازی اسخختاتژی بخخایکوتر،ر
نهتنها راه دیالوگ بسته نیشود،ر بلکه دیالوگ بهطور چشمگیری گستش مییابد.3

LIGHTING A TORCH WITHIN: ANTI‐COLONIAL ISRAELI SUPPORT FOR BDS, by Omar Barghouti
WHY BOYCOTT ISRAEL?, by Lisa Taraki and Mark LeVine.
Israel: Boycott, Divest, Sanction, by Naomi Klein.
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ح .موفقیت بی.دی.اس.
برای ارزیابی موفقیت یا عدماموفقیت بی.دی.اس .باید دید این کارزار بنا بود چه کارکردی در مقاومت فلسطین داشته باشخخد و
چه اهدافی را دنبال کند .پیش از هر چیز باید گفت بی.دی.اس .بدیلی برای مقخخاومت فلسخخطین نیسخخت .بلکخخه ”یخخک اسخختاتژی
است که به مردما آگاه جهان امکان میدهد تا در مبارزاتر فلسطینیان بخخرای عخخدالت نقخخش ایفخخا کننخخد“ .۱در واقخخع،ر بخخی.دی.اس.
استاتژی سیاستی جلب همبستگی انتناسیونال با مقاومت فلسطین و واردآوردتن فشار سیاسی بینالللی به دولت اسائیل است.
بی.دی.اس .امکان همبستگی بهطور عملی،ر فراتر از بحث و مطالعه،ر را فراهم میکنخخد،ر و ایخخن همبسخختگتی عملخخی را در راسخختای
اعمل فشار سیاسی به دولت اسائیل هدایت میکند .بی.دی.ا.س .بهدنبال اعمل فشار سیاستی برآمده از قدرتر سیاسخخی اسخخت.
در واقع،ر کارزار بی.دی.اس .را باید بهعنوان استاتژیای سیاسی دید که بناست از طریق اعمل فشار سیاسی بینالللخخی مکملخخی
باشد بر مقاومت درون سزمینهای اشغالی،ر شامل غزه و کرانههای باختی،ر در اشخکال و ش یوههای موج ود .بهلح اظ ت اریخی
ایدهی بی.دی.اس .برآمده از شکست دیپلمسی است؛ دیپلمسی بهعنوان استاتژی در راستای دسخختیابی بخخه حقخخوق فلسخخطینیان
شکست خورده است،ر زیرا اسائیل از حمیت و مصونیتی از سوی قدرترهای سیاسخخی هژمونیخک و همپیمنخاتن آنهخا برخخوردار
است.۲
کارزار بی.دی.اس،.ر از زمان شوعبهکار خود در سال  ۲۰۰6تا کنون،ر توانسته است بهطور درخشانی گستش یابد و به میزانخی از
تأثیرگذاری دست یاب د ک ه فرات ر از تص ور مبتکخران آن ب ود .بس یاری از هنپیش هها،ر خوانن دگان و ترانهس ایان،ر دانش مندان و
آکادمیسینهای سشناس و طراز اول جهان به این جنبش پیوستند .بسیاری از مردما به تحریخخم کالهخخای اس ائیلی روی آوردنخخد.
نهادهای مالی جهانی،ر اتحادیههای کارگری،ر احخخزاب سیاسخخی،ر دولتهخخا،ر و افخخراد آگخخاه بسخخیاری از ستاسخخ جهخخان از ایخخن کخخارزار
حمیت کردند .تعداد بسیاری کلکتیوهای سیاسی بر محور کنشگری در این کارزار در کشورهای مختلخف جهخان شخکل گرفتنخد.
فلسطینیهای در تبعید و اسائیلیهای ضد-صهیونیست مقیم در کشورهای اروپایی و ایالتر متحد و یهودیاتن ضد-صهیونیست
نقش بسیاری مهمی را در سازماندهی ابتکارعملها بر مبنای استاتژی بی.دی.اس .ایفا کردند .کارزار بی.دی.اس .بازتاب بسخخیار
زیادی در سطح رسانهها داشت،ر امری که ب ا مطرحک رد تن مسخألهی ب ایکوتر اس ائیل ب ه افزای ش چش مگیر بحثه ای انتق ادی
دربارهی اشغال فلسطین و مقاومت برحق و عدالتخواه فلسخخطینیان علیخخه دولخخت اس ائیل و پخخروژهی اسخختعمری آن انجامیخخد.
بی.دی.اس .توانست حمیت تودهای بسیاری را در سطح بیناللی را به دست آورد .تنها برای نونه،ر اخیرال نتایج یخخک نظرسخخنجی
در کانادا منتش شده است که نشان میدهد  ۸۰درصد از مردما کانادا از کارزار بخی.دی.اس .حمخخایت میکننخد .3ایخن جنبخش در
همین مدتر بهنسبت کوتاه توانسته است نقش بسیار مهمی در ایزولهکردتن اسائیل و جلب حمخخایت از مقخخاومت فلسخخطین در
سطح تودهای و سیاسی و در مقیاس جهانی ایفا ناید.
 ۱به نقل از مت معرفی بی.دی.اس .در وبسایت رسم تی این کارزار که به فارسی ترجمه شده و در وبسایت پراکسیس منتش شده است:
معرفی جنبش »بایکوتر،ر عدما سمایهگذاری و تحریم« )http://praxies.org/?p=2451 | (BDS
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 مبارزهی خلق فلسطین نشده است،ر بلکه یک شخخیوهی عملخخی بخخرای سخخازماندهی
مبارزه در بیرون از سزمینهای اشغالی است .کارزار بی.دی.اس .دارای ضعفهای قخابلتوجهی نیخز هسخت،ر از جملخه ایخن کخه
خواستههای سیاس تی روشنی در ارتباط با راهحلهای دو-دولت یا یک-دولت،ر و در ارتباط بخخا بازگشخخت فلسخخطینیهای پناهنخخده،ر
ندارد .در نتیجه،ر جنبش مقاومت فلسطین هرگز نیتواند،ر حختی در بی رون از مرزهخای س زمینهای اش غالی،ر ب ه کنشگخری در
کارزار بی.دی.اس .بسنده کند .با این حال،ر این کارزار با توجه به آنچه که هدف خود تعریف کرده است،ر نشان داده است کخخه
ابتکارعملی کارساز و نتیجهبخش بوده و دستاوردهای غیرقابلانکخاری بخرای جنبخخش عخدالتخواهی فلسخطین بخه ارمغخان آورده
است .همانطور که برای برچیدهشخد تن آپارتای د افریق ای جن وبی ب ه فش ار سیاسخی از خ ارج در کن ار مقخاومت س یاهان درون
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 سمایهگذاری و تحریم علیه آپارتاید افریقای جنوبی الهاما گرفته شده است،ر کارزاری که تأثیر غیرقابلانکخخاری در تغییخخر آن
نظاما سیاسی بر جای گذاشت .فعالیت کارزار بی.دی.اس .اگر با بینشی روشن،ر صب،ر و پایداری نظامامندی همراه باشد،ر میتواند
به موفقیت بیشتری دست یابد و جنبش ملی فلسطینیان درون س زمینهای اشخخغالی را بخخا کیفیخخت و گسخختهای هرچخخه بهخخت و
قدرترمندتر با همبستگان و همراهاتن آن در خارج از فلسطین ترکیب ناید.
بار دیگر،ر این بار به نقل از بیانیهی گروه »برای فلسطین«،ر یادآور میشوما که” :اگرچخخه بخی.دی.اس .بهطخخور قطخخع تنهخخا شخیوهی
مقاومت علیه اشغالگرتی صهیونیستی نیست،ر و تام تی ابزارها و شیوههای دیگر مقاومت نیز مشوع بوده و با همبستگی ما بخخا
آنها همراه است،ر اما این کارزار یک ابزار ساده و موثر برای مبارزه با صهیونیسم است و همبستگتی عملی با مردمی کخخه درون
فلسطین مقاومت میکنند را میس میسازد“.۱

خ .ما و فلسطین
همن اشارههای کوتاه در این مت بهخوبی بیانگر وضعیت خاص )یا »غیر-عادی«( در اس ائیل اسخخت و بخخرای ترسخخیم وضخخعیتی
بحرانی و نیازی عاجل برای پرداختخ ب ه آن هی چ نی ازی ب ه »بیشخاصسخازی« مس ألهی فلس طین نیس ت .وض عیت خ اص در
فلسطین بهاندازهای آشکار است که اخیرال یکی از روسای »موساد« به این موضوع پرداخته و با تأکید بر این که ”مخخا س هایمن
را زیر برف کردهایم“،ر میگوید ”اسائیل مسئول این وضعیت انسانتی خطیخخر اسخخت،ر و اینجخخا جاییسخخت کخخه امخخروزه بزرگتریخخن
معضل در جهان را داراست“ . ۲بنابراین،ر مسألهی فلسطین جایی نیست که با وضعیتی ناروشن و مبهم مخخواجه باشخخیم،ر چنخخانچه
نتوانیم تشخیص دهیم که در کداما سمت باید ایستاد.
اگر تصمیم ما،ر بهمثابهی کسانی که مستقی ل
م ستم بر فلسطینیها را تجربخه نیکنیخم،ر بخخه ایسخختادن در کنخار سختمدیدگان باشخخد،ر
حداقلیترین کاری که میتوانیم انجاما دهیم حمیت از مقاومت فلسخخطین و شخخاید حخختی عخخدما همدسخختی بخخا دولخخت اس ائیل و
FOR-Palestine: About us | http://for-palestine.org/en/about-us-6/
Ex-Mossad Chief Says Occupation Is Israel's Only Existential Threat | http://www.haaretz.com/israel-news/1.778650
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سازوبرگهای ایدئولوژیک آن است .در قدما بعدی میتوان به کنشگری و فعخالیت در همبس تگی ب ا مب ارزاتر مخردما فلسخطین
پرداخت،ر امری که خود میتواند در سطوح مختلف انجاما شود و با دادتن بهایی برای این همبستگی همراه باشد یا نه.
فعالین فمینیستی که از ایالتر متحد به سزمینهای اشغالی سفر کرده بودند،ر در بیانیهی خ ود ب ه دیدارش ان ب ا کمیتهی مل ی
بایکوتر —متشکل از ائتلف بیش از  ۲۰۰سازمان فلسطینی— اشاره میکنند،ر و از خجالتزدگتی خود با شنیدن درخواسخخت ایخخن
کمیته سخن میگویند .درخواست کمیته این بود” :ما از شم انتظار کنش قهرمانانه یا شکلدادن بریگادهای آزادیبخش نداریم،ر
بلکه صف ال از شم میخواهیم در تداوما جنایتهای دولت اسائیل همدستی نداشته باشید“.۱
فروردین ۱3۹6
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