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پيشگفتار

در روزهای گرم تابستانی که گذشته و میگذرد، ضمن گردش در ميان اخبار و
احوالی که فکر و خيال آدمی را درگير میکند به خاطر فاجعهی انسانیيی که در

غزه، نه فقط آرام و قرار، که جان و خون شهروندان  آن محدودهی در حصار را
گرفته است، شعرهايی خواندهام، مقالههايی نيز، از حتليلهای تاريخی و فلسفی

.گرفته تا يادداشتهای روزنامهيی
پیآمد اين ديدنها، شنيدنها و خواندنها، احساسی از درونام میگويد، فارغ
از اين که به ياوههای احتمالی دور و نزديکی اهميت بدهد که اتهام فرصتطلبی
و رياکاری و سياستزدهگی و هر انگ ديگری میزنند، کمترين کاری که میتوامن

کرد هر چه بيشتر همخوان کردن اين يافتههاست با هر مخاطب بالقوهيی که
. فکر میکنم فراتر از برخوردی و دريافتی احساسی، میتوان درمیتوان جست

يک رویکرد روزنگاری کم و بيش همزمان با جنگ اخير غزه به گفتارهايی رسيد
که سوای شنيدههای هميشه، چه بسا زاويهی ديد گشادهتری به فلسطني و

اشغالاش برای هر يک از ما باز کند.
خالصهی سخن اين که مجموعهی پيش رو توان اين را ندارد که جلوِ ريخنت

. شايد تنها برد آن باشدخونی را به ناحق بگيرد و چنني داعيهيی هم مطلقا ندارد
که مخاطبی را همراه کند تا عقل و احساساش را در موضعی بايسته نسبت به

فلسطني و غزه و طرف ديگر ماجرا بنشاند. همني و بس! 
نوشتههای اين مجموعه دربرگيرندهی خردهيادداشتها و اشارههايی کوتاه از
نگارنده، ترجمهی دو شعر و چند مقاله و نوشته است به همراه ارجاعهايی از

. چندان که ضمنا اشاره شد، همزمان با رخدادهای اين تابستانديگر اهالی قلم
غزه، روندی روزنگارانه پيش چشم داشتهام و بر اين اساس، ترتيب مطالب اين
مجموعه وابسته به زمان مواجه شدن با آنهاست. همچنني، کوششام بر اين

بوده تا نام تکتک صاحبان نوشتهها، اعم از يادداشت، شعر و ترجمه ثبت و ذکر
شود تا دستکم حقوق معنویشان محفوظ مباند و در موارد ضروری با ايشان

مکاتبه و برای نشر اثرشان اجازه گرفته شده است. واجب است که از لطف ويژهی
۰۷



آقايان محسن آزرم و کاوه بهبهانی که برگهايی از اين مجموعه عينا حاصل کار
ايشان است، سپاسگزاری ويژه به جا آورم.

شهاب مباشری
)۲۰۱۴ (آگوست ۱۳۹۳شيراز، مرداد 



جناب! ما درس زندهگی میدهيم ...

شعری از رفيف زياده

اشاره:
رفيف زياده در نشستی، پيش از شعرخوانی، خود و سابقهاش را چنني معرفی

اين شعر را زمانی نوشتم که مببها بر غزه فرو میريختند و من يک: «میکند
سخنگوی رسانهيی بودم. کارهای زيادی را سامان میدادمي و تا شش صبح

بيدار میماندمي و کار میکردمي تا هر عنوان خبری خوب آماده شود و در انتها،
چند نفری فلسطينی بودمي که ... - میدانيد که بيشتر فلسطينیها وقتی
خسته میشوند، موقع حرف زدن [به انگليسی] پ را ب تلفظ میکنند - و

او دارد به اين اشارهصلح از زبانمان میافتاد و خودمان بلسطينی میشدمي. (
 تلفظ میکردند و به همني ترتيب،b's را از روی خستهگی peaceمیکند که 

) به همنيمیشده. Balestinian در چرخش زبان Palestinianکلمهی 
خاطر، يک بار متام طول شب مدام تلفظِ حرف پ را مترين میکردم و صبح روز

بعد يکی از روزنامهنگاران از من پرسيد: «فکر منیکنيد بهتر خواهد بود اگر از
اين که به کودکانتان نفرت ورزيدن را ياد بدهيد،دست بکشيد؟» من به او

نتاختم و خيلی باادب باقی ماندم، اما اين شعر را نوشتم به جای پاسخ به اين
پرسشهايی که ما فلسطينیها را هميشه خطاب قرار میدهد ...» سپس

شروع میکند به يکنفس شعر خواندن و برگردان شعرش همني است که از
اين برگ آغاز میشود.

.امروز بدن من کشتاری تلهويزيونی بود
امروز بدن من کشتاری تلهويزيونی بود که میبايست در عنوانهای خبری و

.کلمات محدود میگنجيد
امروز  بدن من کشتار تلهويزيونیيی بود که میبايست در عنوانهای خبری و

کلمات محدود میگنجيد چندان که به کفايت با آمار انباشته میشد تا پاسخی
سنجيده فراهم کند،

و انگليسیام را خوب کردم و قطعنامههای سازمان ملل متحد را ياد گرفتم، اما
: «خامن زياده! فکر منیکنی همه چيز به سامان میرسيد اگرباز او از من پرسيد

دست از اين همه نفرت آموخنت به کودکانات میکشيدی؟»
بِايست …

۰۹



ه درون خودم نگريستم تا توانی برای صبر بيامب، اما صبر سر زبان من جايی نداردب
وقتی که مببها بر  غزه فرو میافتند. صبر چندیست که از من گريخته است.

ايستادم، لبخند زدم …
!ما درس زندهگی میدهيم، جناب

رفيف به ياد داشته باش که لبخند بزنی، ِبايست …
!ما درس زندهگی میدهيم، جناب

ما، فلسطينیها، درس زندهگی میدهيم پس از آن که آنها آخرين آسمان را
.اشغال کردند

ما درس زندهگی میدهيم وقتی آنها شهرکهايشان و ديوارهای آپارتايد را بعد
.از آخرين آسمانها ساختهاند

!ما درس زندهگی میدهيم، جناب
اما امروز بدن من کشتاری تلهويزيونی بود چنان ساخته شده تا در عنوانهای

خبری و کلمات محدود بگنجد و تنها داستانی براميان بگويد، يک داستان
. میبينی که اين داستان سياسی نيست. ما فقط میخواهيم با مردم ازانسانی

تو و مردمات حرف بزنيم. پس، به ما داستانی انسانی بده. از الفاظ آپارتايد و
اشغال اسمی نبر. اين داستان سياسی نيست. تو بايد به من به عنوان يک
روزنامهنگار کمک کنی تا کمکات کنم داستانات را که داستانی سياسی

نيست، بگويی.
.امروز بدن من کشتاری تلهويزيونی بود

.تو چهطور؟ به من داستانی بگو از زنی در غزه که نيازمند دارو و درمان است
تو چهطور؟ آيا به اندازهی کافی استخوانهای خرد و شکسته داری که خورشيد

را بپوشی؟
 کلمه بگنجان.۱۲۰۰مردهات را به من بسپار و فهرست نامهايشان را در 

امروز بدن من کشتاری تلهويزيونی بود چنان ساخته شده تا در عنوانهای
خبری و کلمات محدود بگنجد و کسانی را که نسبت به خون تروريست حسی

ندارند، تکانی بدهد، اما آنها احساس تأسف کردند …
!آنها برای احشام غزه احساس تأسف کردند

پس، قطعنامههای سازمان ملل متحد و آمار را میخوامن و ما محکوم میکنيم و
ما غيرقابل قبول میدانيم و ما رد میکنيم و اينها دو سوی برابر نيستند؛

اشغالگر و اشغالشده …



و يکصد مرده، دوصد مرده و يکهزار مرده و ميان آن جنايت جنگی و کشتار،
کلمه کم آوردم و لبخند زدم، نه لبخندی غيرمعمول، نه تروريست، و باز

میشمارم، باز میشمارم يکصد مرده، دوصد مرده و يکهزار مرده …
کسی آنجا هست؟

کسی گوش خواهد داد؟
کاش میتوانستم بر اجسادشان ضجه بزمن، کاش میتوانستم پابرهنه در متام

اردوگاههای آوارهگان بدوم و متام کودکان را بغل کنم، گوشهاشان را بگيرم تا
.صدای مبباران را در باقی عمرشان نشنوند، همان طور که من

امروز  بدن من کشتار تلهويزيونی بود و بگذار من فقط به تو بگومي که چيزی در
. قطعنامههای سازمان ملل متحِد تو هيچ گاه در اين باره کاریبني نيست

نکردهاند و هيچ عنوان خبری، هيچ عنوان خبری منیتوامن آماده کنم، جدا از اين
که انگليسیام چهقدر خوب میشود، هيچ عنوان خبری، هيچ عنوان خبری،
هيچ عنوان خبری، هيچ عنوان خبری آنها را به زندهگی بر منیگرداند. هيچ

عنوان خبری جبران ما فات منیکند.
!ما درس زندهگی میدهيم، جناب
!ما درس زندهگی میدهيم، جناب

ا، فلسطينیها،م
هر صبح بيدار میشومي تا به باقی دنيا درس زندهگی بدهيم، جناب!

۱۱



عشِق مبب

دکتر استرجنالو
يا چهگونه ياد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به مبب عشق بورزم

 که اثر کوبريک اکران شد و سالهای جنگ سرد، خيلی وقت است۱۹۶۴از سال 
که میگذرد، اما ظاهرا طنز سياه آن را، اين روزها وقتی بر سر غيرنظاميان غزه

مبب میبارد، بايد سويهيی از واقعيت دانست …

:پینوشت
.تصوير با استفاده از يک منا در حلظات انتهايی فيلم نامبرده تهيه شده است



چيزی شبيه مرگ ...

شعری از محمود درويش
به فارسی محسن آزرم

ين باِر هزارم استا
که بر آخرين هوا مینويسيم

میميرمي
اما اجازه منیدهيم بگذريد

 ...
چيزی شبيه مرگ را ادامه میدهيم و

زندهگی میکنيم
و چيزی شبيه مرگ

                پیروزیست.

۱۳



نامِ کودکانِ مرده ...

*شعری از مايکل روزن

اشاره:
در آتشبس چند ساعتی جنگ غزه در روزهای آخر ماه ژوئيه، همچنان بر تل

...جنازهها افزوده میشد، بيشتر کودکان بیپناه 
شاعر و نويسندهی کودکان، مايکل روزِن انگليسی، شعری برای پشتهی

بینام و نشان اجساد کودکان غزه سروده و خوانده است. او اين شعر را زمانی
سرود که باخبر شد دولت اسرائيل يک راديِو محلی را از بازتاب نام کودکان

فلسطينی کشتهشده در جنگ غزه منع کرده است.

نامی از کودکان نبر!
نامی از کودکان مرده نبر!

مردم نبايد نام کودکان مرده را بدانند.
نام کودکان بايد مخفی مباند.

کودکان بايد بینام مبانند.
کودکان بايد دنيا را بگذارند و بروند ...

بی آن که به نام خوانده شوند.
کسی نبايد نام کودکان مرده را بداند.

کسی نبايد نام کودکان مرده را بر زبان آرد.
کسی نبايد حتا بيانديشد که کودکان نامی داشتهاند.

مردم بايد بفهمند که دانسنت نام کودکان بسيار خطرناک است.
مردم را بايد از دانسنت نام کودکان امين نگه داشت.

نام کودکان همچو آتشی سرکش میتواند گسترده شود.
مردم اگر نام کودکان را بدانند امينیشان از کف میرود.

نامی از کودکان مرده نبر!
يادی از کودکان مرده نکن!
به کودکان مرده نيانديش!

به زبان نَيار: «کودکان مرده» ...

از اين شعر، تقريبا همان وقت که من ترجمهاش کردم، برگردان متفاوتی نيز از سوی زهره قائينی در*
صفحهی «ادبيات کودکان» در فضای مجازی منتشر شده است. 



رنت: زادهی جدال، اسرائيل به قهقرای اسپارت در میافتدآ
و  يهودهای آمريکايی ناگزيرند راه رفته را برگردند

*فيليپ وايس

:اشاره
دانيم که هانا آرنت انديشهمندی يهودی بود که اين سخنان را در دههیب

چهل قرنِ بيستم به زبان آورد.

 منتشر۲۰۱۲ در ابتدای ژانويهی www.mondoweiss.netاين مطلب از سوی نگارنده در پایگاِه *
شده است. در اين مطلب به مواردی از سوی نگارنده اشاره میشود که همانجا برای مطالعهی بيشتر

۱۵ارجاعاتی داده شده است.



فرازهايی از دو نوشتهی پيامبرگونهی هانا آرنت را برگرفته از مجموعهی
«نوشتههای يهودی» بخوانيد. توجه کنيد که آرنت «نکبت»، گرفتاری بیپايان، و

وابستهگی صهيونيسم را به جامعهی يهوديان آمريکا و ناسازی بیانتها با آن، و
نقش صهيونيسم سياسی را در دامن زدن به انديشهی ضديهودی در دنيا،

پيشبينی میکند. همني روزها بحث مشابهی را هاوارد گامتن، انديشهمند
معاصر، به زبان آورد و البی اسرائيل او را تقبيح و مطرود کرد.

:۱۹۴۴«بازانديشی صهيونيسم»، از مقالهی 
ملیگرايی به اندازهی کافی ناپسند است، وقتی که به هيچ چيز جز

. آن ملیگرايی که لزوما وزورمندی نخراشيدهی ملت اتکا منیکند
معترفا وابسته به اقتدار يک ملت بیگانه است، قطعا بدتر. اين وضع

مخاطرهآميز ملیگرايی يهودی و دولت پيشنهادی يهود است که ناگزير
با دولتها و ملتهای عرب احاطه شده. حتا يک اکثريت يهودی در
فلسطني – و فراتر از آن، نه حتا با جابهجايی متام اعراب فلسطني که

علنا از ديد جتديدنظرطلبان ضروریست – تغييری اساسی در اين وضع
منیدهد که يهوديان يا بايد متقاضی پشتیبانی قدرتی خارجی برای

حفاظت از خود باشند يا به توافقنامهی همکاری با همسايهگانشان
برسند …

تا زمانی که صهيونيستها به ناديده گرفنت مردم مديترانه ادامه دهند
و به قدرتهای بزرگ دوردست چشم بدوزند، چيزی جز ابزار آنها به

. يهوديانینظر منیرسند، منايندهگانی برای منافع بیگانه و متخاصم
که تاريخ خود را خوب میشناسند بايد آگاه باشند که چنني وضعی از

مناسبات، ناگزير منجر به موج تازهيی از يهودستيزی میشود؛
يهودستيزِی فردا نشان میدهد يهوديان نه تنها از حضور قدرتهای

بزرگ خارجی در منطقه بهره بردهاند، که برايش برنامه داشتهاند و در
نتيجه، گناه عواقباش بر عهدهشان است …

تنها مايهی فلسفهی تاريخی صهيونيستها برای شکل دادن به
«ملت دستهيی از مردماند … که به خاطرجتربيات تازهشان اين بود که 

دشمنی مشترک کنار هم میمانند.» (هرتزل)
يک نظريهی پوچ …



[از نوع سياسی]، اين باور وجود داشت که ملتبا اينچنني استقاللی 
يهود زير بال حمايت قدرت بزرگی چندان نيرومند که توسعهاش را

پشتیبانی کند، قرار میگيرد. … صهيونيستها با وابستهسازی کامل
استقالل ملِی يهودی به منافع مادی ملتی ديگر به آخر خط رسيدند.

نتيجه در عمل بازگشت حرکت جديد به روشهای سنتی محاکم
يهودی بود، که صهيونيستها يک بار پيش از اين به تلخی از آن انزجار

. آنک، صهيونيستها همطلبيدند و به تندی تقبيحاش کردند
میدانستند که از نظر سياسی دامانی بهتر از البیهای قدرت نيست، و

بستری سودهتر از خدمتگزارِی منافع بیگانه برای توافقات
منیجويند.

تنها بیخردی سياستی را پيشه میکند که به قدرت امپرياليستِی
دوردستی دل میبندد، در حالی که خوشنيتی همسايهگاناش را

. آنگاه، بايد ايستاد و پرسيد، سياست آيندهینديد میگيرد
صهيونيسم در تعامل با قدرتهای بزرگ چه خواهد شد، و چه

برنامهيی صهيونيستها برای ارائه به عنوان راه حلی برای مناقشهی
عربی – يهودی خواهند داشت؟ …

اگر در آيندهی نزديک – با يا بی جداسازی – استقالل يهود محقق شود،
. … اما اگر استقاللبه خاطر تأثير سياسی يهوديان آمريکا خواهد بود

يهود خالفآمد خواست اعراب و بدون پشتیبانی مردم مديترانه باشد،
نه تنها کمک مالی که حمايت سياسی نيازمندِی درازمدتی خواهد شد.

و اين در واقع برای يهوديان اين کشور [آمريکا]، که نهايتا توانی برای
هدايت سرنوشت سياسی خاور نزديک نخواهند داشت، پردردسر

میشود. اين مسؤوليتی بسيار فراتر از آن است که امروز میپندارند يا
فردايی که به توفيق میرسد.

 (در زمان جنگ در فلسطني):۱۹۴۸«حنات سرزمني مادری يهود»، از مقالهی 
 حتا اگر بنا بود يهوديان پيروِز در جنگ شوند، در انتها دستآوردها وو

امکانات يکتای صهيونيسم را در فلسطني ويرانشده میيافتند.
سرزمينی که چنني زاده شود، چيزیست کامال مغاير با رؤيای يهوديت
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جهانی، صهيونيست باشد يا نه. يهوديان «پيروز» احاطه شده با
جمعيتی متخاصم از اعراب زندهگی خواهد کرد، منزوی آن سوی

مرزهای هميشه در تهديد، تا آن اندازه واقعا مستحيل در  روند دفاع از
خود که هر فعاليت و منفعت ديگری را حتت الشعاع قرار میدهد. رشد

فرهنگ يهودی ديگر دغدغهيی همهگانی نخواهد بود؛ جتربيات
اجتماعی همچون جتمالت غيرعملی بايد که واپس زده شوند؛

انديشهی سياسی مرکزيتی میيابد برای راهبردهای نظامی … و اين
همه سرنوشت ملتی خواهد بود که همچنان جمعيتی ُخرد در ميان

همسايهگان دشمناش باقی میماند – و اين ربطی به آن ندارد که چه
تعداد مهاجر جذب آنجا شوند و تا کجا مرزهای سرزمني پيش رود (تا
متام فلسطني و حتا بخشی از اردن، چندان که جتديدنظرطلبان احمق

طلب میکنند).

در چنني شرايطی … يهوديان فلسطني به قهقهرای يکی از آن قبايل
جنگآوری در میافتند که بيش از اندازه از توانايیها و اهميتشان از

. روابط آنها با يهوديت جهانی دچارروزگار اسپارتها باخبر هستيم
مشکل خواهد شد، هر آن که منافع دفاعیشان با منافع کشورهای
ديگری که سکونتگاه جمعيت زيادی از يهودياناند، جور در نيايد.
يهوديان فلسطني در نهايت راه خويش را از بدنهی بزرگتر يهوديت

جهانی سوا میکند و در انزوای خود ملت کامال تازهيی را شکل
میدهد. از اين رو، در اين حلظه و در شرايط فعلی روشن میشود که

يک دولت يهودی تنها به بهای سرزمني يهودی تأسيسشدنیست …

. در اوج روابط ويژهی آمريکا و اسرائيل، يهوديت آمريکا خود را باپیآمدی شوم
 اين بود که۱۹۷۸مردم اسرائيلی يکی میانگارد. حرف کتاب ملوين ُاروفسکی در 

«ما يکی هستيم!» آن احتاد امروز رنگ باخته است. شاخ به شاخ شدن يهوديان
تندرو با سکوالرها در اسرائيل که توجهات را بيش از گذشته جلب میکند، يکی

از نشانههای آن رنگباختهگیست. و چه بسا خواستهی ناخودآگاه يهوديان
آمريکا اين باشد که از يهوديان اسرائيلی فاصله بگيرند، چندان که وقتی بهار

 و*عربی به جنبشی مردمساالرانه در اسرائيل و فلسطني منجر شود

بعد از دو سال و نيم گذشنت از نگارش اين مطلب توسط نويسنده، ترجيح میدهم اين جمله را چنني*
بخوامن: «چندان که زمانی عوارض بهار نافرجام عربی به تقابل اسرائيل و فلسطني بيشتر دامن زند ...»

[مترجم]



درگيریهايی خونبار در پی آورد، و دولت اسرائيل نقش مردان بد را بر عهده
گيرد، آنها [يهوديان آمريکا] از حلاظ احساسی برای اين که خون و خونريزی را

ناگزير بدانند، آماده نباشند و آن را مشکل خود ندانند.
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موشکهای پرتابنکردهی دخترک

در نخستني تالشها برای برقراری جلوگيری از کشتار در انتهای ماه ژوئيه،
اسرائيل با آتشبس يکهفتهيی موافق نکرد، چون ادعا میکرد فلسطينیها در

آن فاصله جتديد قوا و حمالت موشکیشان را تشديد میکنند.

:اين هم شاهدش، ببينيد

. بازنشر شدهاند@nadajaffalاين عکسها از شناسهی توئيتری

 ژوئيه - دارد بهره۲۷دخترک فلسطينی از فرصت آتشبس يکروزهی دیروز – 
میبرد تا زير خرابههای خانهشان در غزه موشکهايی را که هنوز پرتاب نکرده،

پيدا کند برای بعد از آتشبس ...



به دوستان مسيحیام که جانب اسرائيل را گرفتهاند

رونيا

:اشاره
وشته و تصاويری که پيش رو داريد، برگرفته از وبالگ «داستانهای يکن

 است که درhttp://talesofanarabgirl.tumblr.comدختر عرب» به نشانی 
 منتشر شده.۲۰۱۴ ژوئيهی ۲۳تاريخ 

.پيش از هر چيز عذر میخواهم از اين که چه بسا اين ُپست عصبانی به نظر برسد
به هر حال، من عصبانیام. من از همهی خونريزیهای ناعادالنه عصبانیام و از

داشنت  احساس خيانِت همنوعان مسيحی عصبانیام. من از بیاعتنايی
عصبانیام. من از پروپاگاندايی که واقعيتهای وارونهشده را به حلقوم مردم فرو

میکند، عصبانیام.
من از اين خبر دارم که اکثر مسيحيانی که میشناسم، غربیاند، و از اين رو،

.مثل خودم، در سايهی ديدگاههايی صهيونيستی و ضداسالمی تربيت شدهاند
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با اين همه و دستکم اميدوار هستم از طريق اين نوشتهی وبالگی، آن سوی
ديگر را هم در نظر بگيريد: مسيحيانی هستند که همچون شما عيسا را دوست

دارند، و فلسطينیاند، و منیتوانند از اعمال اسرائيل حمايت کنند.
من کارشناس خبرهی اين حوزه نيستم و ادعايی هم ندارم که آن را کارشناسانه

. متام داشتهی من جتربه و مطالعاتی فردی و دعوايی شخصیست.درک میکنم
سپاسگزار خواهم شد اگر وقت بگذاريد تا بشنويد چه حرفی برای گفنت دارم.

. عيبی ندارد که؟خواهشام اين است که به حافظهتان تکانی بدهيد

روزی روزگاری

روزگاری قومی بودند که از سوی پيشوايشان وعدهی کرميانه، خوشآيند،
. بهای برخورداریباورنکردنی و بیکران دريافت کردند که لياقتاش را نداشتند

از آن رايگان بود، اما مشروط به همراهیشان. ايشان همراهی نکردند،
منیتوانستند. ايشان حقشان را بر آن وعده از کف دادند.

بی هيچ مهر و شفقتی برای قوماش، پيشوای آنها تصميم گرفت تا آن وعده را
. بازگشتناپذير.برايشان باز بخرد، خريدی که به خون ُمهر شد

: آن وعده ديگر تنها برای ايشان نبود. آن فرصتیاما، تبصرهی تازهيی افزوده شد



فراهم بود برای هر کس که به کف بياوردش. خونبهای اين وعده بر زمني چکيد
و خطوطی را رنگني کرد که اين قوم کهن را از باقی دنيا جدا میکرد، تا همه جا

که سرخ بود. همهگان به آن رضايت دادند.

عدههاو

اول، در عهد عتيق، خداوند وعده داد  تا قوم برگزيدهاش را بيامرزد و روح خود را
 سِفر۱۲. بخشايش زمني، ملت و روح. (برگرفته از فصل بر ايشان بفرستد

پيدايش، و باز در بارهی روح: فصلهايی از کتابهای يوئيل، اشعيا و حزقيال)
- عيسا را باور کردند،دوم، به شکرانهی صليب، اينک آنان که اميان آوردند 

 از۴ و ۳پسران خدا به شمار میآيند. (احنيل متی، کتاب روميان و فصلهای 
کتاب غالطيان در عهد جديد)

. آنهاسوم، چون که آنان پسران خدايند، ديگر ميراثدار وعدهاش هستند
«برگزيده»اند. از اين پس ديگر تنها فرزندانِ از گوشت و خون نیستند که برگزيده

 کتاب غالطيان)۴ و ۳میشوند. (باز از فصلهای 

در بارهی اسالم

چندان که پيشتر گفتم، عقيده دارم يکی از داليل اصلی جانبداری عجوالنهی
. ترديدی نيستغرب در بارهی اسرائيل به خاطر تصوریست که از اسالم دارند

۲۳که مسيحيان موافق تعاليم اسالم نيستند و نبايد باشند. من همراه شمامي، اما با



شما نيستم وقتی که به خاورميانه به مثابهی اسالم نگاه میکنيد، به جای آن
که منطقهيی با ساکنان مسلمان در نظر آوريدش. (و البته مسيحيان،

مسيحياِن عرب، فکرش را بکنيد!) اين قومی که مسلماناند، همچون ما
انساناند و مورد لطف خداوند و شايستهی زندهگی، درست همانطور که ما

شايان آن هستيم.

«حماس و سازمانهای تروريستی بد هستند.» اگر حماس را يک سازمان
تروريستی در نظر میگيرمي، آنگاه اسرائيل را بايد کشوری تروريست دانست.



طبق تعريف پليس فدرال اياالت متحده، «تروريسم يعنی اعمالی که زندهگی
انسان را با نقض قانون ايالتی يا فدرال به خطر میاندازد». انگار که شامل حال هر

دو طرف میشود. اما آغازگر کيست؟ چرا حماس حس میکند ناگزير است
پرتاب موشکهای کوچِک ناکارآمدِ خود را در اولويت اول قرار دهد؟ به خاطر

اشغال وقيحانهيی که فلسطينیها را بیرحمانه به وضعی غيرانسانی انداخته، و
به خاطر اين که دولت اسرائيل در نهايت بیاخالقی تقريبا از متام قطعنامههای

سازمان ملل متحد و قواعد بنياملللی تخطی کرده است و میکند. پرتاب
موشکها ربطی به يهودستيزی و انگيزههای تروريستی ندارد. آنها به خاطر

ستم و بیعدالتی پرتاب میشوند.
. شماحماس يک حزب سياسی فلسطينیست که يک شاخهی نظامی دارد

میدانيد که چهگونه ديگر کشورها ارتشها و سپاههايشان و از اين جور چيزها را
يکی کردهاند؟ فلسطني چنني نيست. حماس يک جنبش مقاومت است. اين به

آن معنیست که يک جای کار اشکال دارد (بخوانيد ِاشغال) که به مقاوت نياز
است. مأموريت آنها برای امحاء اسرائيل موجه نيست. و همچنني مأموريت

اسرائيل برای محو کردن فلسطني از روی نقشه.
اسرائيل هيچ حقی ندارد، در مقام نيروی اشغالگر، که رو به ترور آورد و جان

«دفاع از خود در مقابل حماس» بگيرد.هزاران فلسطينی بیگناه را زير پوشش 
مزخرف است، بیمعنیست، و هيچ کس با عقلی که کار کند منیتواند

موافقاش باشد. به اعداد اعتنا کنيد! (در حاشيه: اگر اسرائيل رویکردش
دفاعیست، پس در متام اوقات من از تعابير «دفاع» و «تهاجم» بدجوری دچار

کجفهمی بوده و هستم. اما اين موضوع بحث ديگریست.)

(هرچند واقعا خط آخری وجود ندارد)خط آخر 

. و منمن با اين باور بزرگ شدم که اسرائيل متعلق به يهوديان بوده است
فلسطينیام. متام زندهگیام، چنان باور داشتهام. در واقع، برخی از اعضای

خانوادهام همچنان بر همان باورند. آنجا نوشته، اناجيل چنني گفتهاند! اين
 در سال*سخن پيامبران است! آن وقت من به فلسطني رفتم (به لطف کِیتیاچ

.) و دنيامي زير و رو شد۲۰۱۳
! … چهطور چنني عجيب، خدا واقعا پشتیبان بیعدالتی و ناراستکاریهایآه

 که برنامههای آموزشی مختلفی را برای دانشجويانKTHکالج سلطنتی تکنولوژی در سوئد يا همان *
۲۵و دانشآموزان در نقاط مختلف دنيا ساماندهی میکند.



اسرائيل است به خاطر وعدهيی که باز پس داد و با بر صليب رفنت عيسا ديگر
شامل حال همهی اقوام و نه فقط يهوديان میشود؟ مسيح همه چيز را عوض

میکند! او بايد همه چيز را عوض کرده باشد! او چهگونه اکنون میتواند بگويد
متايزی ميان يهودی و غير يهودی نيست و اينچنني راه را برای برگزيده دانسنت

آنها بر فلسطينیها باز میگذارد؟ اين جور در منیآيد!

! اصال جور در منیآيد! خشونت و بیرحمی،دوستان من، جور در منیآيد
بیعدالتی، کشتار، افسردهگی، جنگ و درگيری، جداسازیها، عصبانيت و
تلخکامی! هر روز که مطلب تازهيی میخوامن، ويدئو تازهيی میبينم، نظرات و

آرای اينترنتی را مرور میکنم، حتا جسما به هم میريزم و بيمار میشوم و
معدهام به هم میپيچد. از آن کسی که موقع برانگيختهگی عصبانيتام به خاطر
همهی اين چيزها در من پديدار میشود، بدم میآيد. اما راهی نيست که بدانی و

بیاحساس مبانی.
عالوه بر اين، دوست ندارم که شرايط اينگونه برآشوبيده باشد. کاش

میتوانستيم مثل يک جدول کلمات متقاطع حلاش کنيم – وقتی که پاسخ را
میيابيم، حروف را تر و متيز در جای خود بگذارمي تا خانهها پر شود.

منیخواهم کسی را. میدامن که هر دو سو در عذاباند، و اين را انکار منیکنم



من تنها واقعا آرزو میکنم که مسيحيان بروند و در بارهی. عليه اسرائيل بشورامن
اگر منیتوانيد به اين سرزمني بياييد، دستکم داستان. آن سوی ديگر بياموزند

واقعيتهايشان را بشنويد، ببينيد و. کسانی را که آنجا هستند، بشنويد
!و دعا، دعا، دعا، دعا، دعا کنيد. بخوانيد و دعا کنيد. بخوانيد
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: به خروش آمده برای غزه،نسل نو عليه اسرائيل است
پسزنندهی واشنگنت به خاطر حمايت واکنشیاش

 به بعد از جتاوز غير انسانی و غير اخالقِی غزه۸۰جوانان متولد دههی 
عصبانیاند و نگاه رايج به سياست در خاورميانه را زير و رو میکنند.

-ليوديويد پالومبو

:اشاره
 است که درwww.salon.comاين مطلب برگرفته از نشريهی سالن  به نشانی 

 منتشر شده. نگارندهی مقاله در دانشگاه استنفورد۲۰۱۴ابتدای آگوست 
دارای کرسی استادی لوئيز هيولت نيکسون است. عالوه بر اين، مراجع

تکميلی برای ادامهی مطالعه، همراه با اصل مطلب در پایگاه اينترنتی نشريه
در دست است.

.. عکس پرچم پارهشدهی اسرائيل را رونن ِزُولون گرفته استحقوق عکس متعلق به رويتر است

چه بسا غير بديهی به نظر برسد اگر ادعا شود که ديگر اسرائيل نبايد بيش از اين



به سياق گذشته اميد به پشتیبانی بی قيد و شرط اياالت متحده از
. با اين همه، مگر نه سنا به تازهگی با توافقی فراگير  نه يکسياستهايش ببندد

قطعنامه، که دو تا، در حمايت از تهاجم مرگبار اسرائيل به غزه و جتاوز به آنجا
تصويب کرده است؟

 – سنا «بر حمايت از حق اسرائيل برای دفاع از۴۹۸در اولی – قطعنامهی 
شهرونداناش و تضمني بقای دولت اسرائيل تأکيد میکند؛ پرتاب بیدليل

موشک به اسرائيل را محکوم میکند؛ از حماس میخواهد که دست از پرتاب
موشک و ديگر حملهها عليه اسرائيل بکشد؛ و از محمود عباس، رئيس

محدودهی فلسطينی، میخواهد که از سامان دولت متحد با حماس انصراف
دهد و هر گونه حمله به اسرائيل را محکوم کند.»

 ژوئيه به تصويب۲۹ – که مجددا متفقالقول در ۵۲۶در دومی – قطعنامهی 
رسيد، باز ضمن بيان حمايِت سنا از اسرائيل، از گزارش سازمان ملل متحد در

بارهی خشونتورزی انتقاد شد. رهَبِر جناح اکثريت سنا، هری ِريد، آن گزارش را
نفرتانگيز و نارسا در شناسايی حق اسرائيل برای دفاع از خود مقابل حمالت

آغازشده از جانب حماس، به عنوان سازمانی تروريستی، دانست.
با وجود متامی اين قطعنامههای صريح مصوب سنا، بيشتر و بيشتر شواهدی از

. در گزارشی که بهسست شدن حمايت عمومی آمريکايیها از اسرائيل میيابيم
تازهگی واشنگنتپست به چاپ رساند، اشاره شد که يک نظرسنجی «مرکز

حتقيقاتی پو» حاکی از تفاوت نسلی چشمگير در مواجهه با مناقشهی فعلی در
غزه است. در حالی که متام گروههای سنی باالی سی سال حماس را بيش از

اسرائيل به خاطر خشونتهای جاری سرزنش میکنند، نوجوانان گرايشی کامال
 درصد اسرائيل را به خاطر موج تازهی۲۹ ساله، ۲۹ تا ۱۸متفاوت دارند. در گروه 

 درصد حماس را اليق۲۱خشونتها بيشتر سرزنش میکنند، در حالی که 
سرزنش میدانند.

به وضوح میتوان برای اين امر تفسيرهای ممکنی ارائه کرد؛ اين سه تايیست که
:به ذهن من میرسد

اوال، آمريکايیها تا پيش از اين عادت داشتهاند اسرائيل و مسألهی فلسطينیها
: يکی هلوکاست و ديگریرا در چارچوب در روايت به شدت در هم تنيده ببينند

تأسيس دولت اسرائيل. واقعيت دهشتناک هلوکاست، و ضرورت اخالقی و
انسانی ممانعت جهانی از رخ دادن ديگر باِر چنان فاجعهيی، روايتی را به تاريکی

پس میزند که از سلب مالکيت تدريجی مردم فلسطني که در حدود زمانهی
جنگ اول جهانی آغاز شد، سخن میگويد؛ اتفاقی که با تبعيد جمعيت
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 به انتها رسيد. اِشغال۱۹۴۸هفتصدهزارنفری فلسطينیها در روز نکبت سال 
 و ادامهی طرحهای۱۹۶۷غير قانونی کرانهی باختری و غزه در جنِگ سال 

استعماری اسکان همچنان در چارچوب همان روايِت جلوگيری از هلوکاست، و
نه استعمار و آپارتايد، تفسير میشوند.

حمالت اخير به يهوديان در اروپا سبب بازگشت احساسی در بارهی چشمانداز
. اخيرا مقالهيی در اورشليمپست با اين عنوان به انتشارهلوکاست دوم شد

رسيد: «ما در آستانهی يک هلوکاست ايستادهامي» و در منتاش آمده است:
«اسلوتسکر هشدار داد  اگر به شرايط اضطراری حاصل از مشاهدهی نشانههای

يهودستيزی همزمان با تهاجم اسرائيل به غزه رسيدهگی نشود، رخداد
نسلکشی اروپايی ديگری دور از انتظار نيست. وی افزود تا پيش از اين، از زمان
هلوکاست به اين سو، چنني شرايطی که امروز پيش آمده، نداشتهامي. او با بيان
اين گفته به تظاهرات و گردهمآيیهای فعاالن هوادار فلسطني در سراسر قارهی

اروپا که برخی از آنها به خشونت منجر شده و همراه با شعارهای نژادپرستانه
بوده، اشاره کرد و جملهيی ديگر به سخن خود اضافه کرد مبنی بر اين که دور از

واقعيت نيست که اکنون در آستانهی هلوکاستی ديگر ايستاده باشيم.»
به همان اندازه که دنيا بايد با قوت و صراحت هر نوع حرکت يهودستيزانه را

«هلوکاست دوم» همانا ناديده گرفنت چرايی واقعی سر برمحکوم کند، تأکيد بر 
آوردن دو بارهی چهرهی زشت يهودستيزیست. اين نه به خاطر يک نژادپرستی
ذاتی و قدميی نسبت به يهوديان است. اين به خاطر عملکرد دولت اسرائيل در

بر پا داشنت حمالت مداوم و خشن عليه مردم فلسطني است که به شدت همراه
با تخطی از حقوق بشر و قوانني بنياملللیست. اين که حماس حمالتی را عليه

غيرنظاميان سامان داده، اين واقعيت را محو منیکند که خشونت اسرائيل نقض
بنيادين قوانني جهانی حافظ حقوق بشر با توجه به شرط رعايت تناسب است.

حمايت بنياملللی از اسرائيل کمتر شده است، زيرا روايت هلوکاست ديگر
منیتواند مقابل نقدی که بر روايت دوم ناظر به تأسيس دولت اسرائيل وارد

. در واقع، اسرائيل در جنِگمیشود، حفاظی بی قيد و شرط فراهم آورد
گفتمانی هم به خطر افتاده است، هر چه بيش از پيش عموم جهانيان با کاوش
در تاريخ با  مشاهدهی رفتار فعلی اسرائيل برای گسترش قدرت و سرزمنياش
پرسشگری میکنند، ديگر اين اقدامات راهکارهايی برای بقا به نظر منیرسند،

که حرکتهايی خشن و استعمارگرانهاند. در مجموع، اينک فاصلهی فزايندهيی
بني دو روايت هلوکاست و تأسيس اسرائيل پديدار میشود که تا پيش از آن

يکپارچهگیشان چنان بود که مو الی درزش منیرفت، و در نتيجه، روايت اول



چنان ضعيف میشود که منیتواند دستمايهيی برای ديگری مهيا کند. اين امر
در ارتباط با اياالت متحده که گشادهدستترين حامی اسرائيل در دنيا بوده،
بيشتر حائز اهميت است. آمريکايیهای جوانتر که به اندازهی کافی بعد از

دوران جنگ بزرگ شدهاند، بيشتر و بيشتر روايت هلوکاست را نارساتر از آن
میيابند که مطلقا و بدون هيچ ترديدی دليل خوبی برای توجيه کشتار

وحشتناک در غزه جور کند. و هر چه بيشتر  فرا میگيرند، اين حمايت بيشتر
افول میکند.

ثانيا، اکنون تهاجم شديد به غزه و شمار شرمآور کشتهگان غيرنظامی
واقعيتیست که از طريق رسانههای مختلفی که رسانههای رسمی را پشت سر

. رسانههای اجتماعیگذاشتهاند، به گوش مخاطب جهانی رسيده است
امروزين ديدگاهها و تصاويری از غزه  را در بارهی اين تهاجم در حال وقوع منتشر

میکنند. بر خالف تأکيد مسخرهی نتانياهو در بارهی اين که حماس
فرصتطلبانه از جنازههای منايشی برای حتريک حس همدردی و واکنشهای
سياسی بهره میجويد (حتا اگر کاری از دستمان بر منیآید، کسی نيست که

بپرسد: «چه کسی همان جنازهها را توليد کرده است؟»)، ما در زمانهی تاريخی
تازهيی به سر میبرمي که فورا در سراسر جهان با شاهدان محلی، عکاس –

خبرنگاران و گزارشگران ويدئويی غيرحرفهيی، پابهپای تعداد زيادی مراکز
خبری غير از غولهای رسانهيی،  از کوچکترين رخدادها باخبر میشومي.

جوانترها به روايتهايی تازه روی خودش نشان میدهند و با کنجکاوی برای
بيشتر دانسنت، در حالی که اخالقا دچار پرسش شدهاند و عميقا دغدغه دارند،

رو به حامالن اخبار و شاهدانی میآورند که مانند سايت تامبلر «جهان در کنار
 هر تظاهراتی را که در گوشه و کنار دنيا رخ میدهد با*فلسطني است»

عکسهای ارسالی حاضران در جتمعات پوشش میدهد.
به اين ترتيب، روايت هلوکاست جای خود را به شماری از خبرها،تصاوير، شواهد

و نقدهای متواتری میدهد که همديگر را تأييد میکنند و راوی آنها از شخص
 کهUNRWAحقيقی گرفته تا نهادهای وابسته به سازمان ملل هستند، مثل 

آشکارا مبباران اسرائيلی يکی از مدارس حتت پوششاش را محکوم کرد. از اين
رو، به مدد اين روايتها که سبب اغتشاشی در ذهن نسبت به ادعای

«تخطیهای يکسان» و واقعيت غير ساختهگی تصاويری و آماری میشود که
وزن کّمی نامتناسب کشتار و ويرانی در سمت فلسطينی را نشان میدهد، به

آنی انتقاد سنا از  يافتههای سازمان ملل متحد در غزه به زير سؤال کشيده
.میشود

* TheWorldStandsWithPalestine: http://theworldstandswithpalestine.tumblr.com۳۱



نهايتا، حمايت از اسرائيل کمرنگتر از گذشته میشود، چرا که بر خالف قبل،
منتقدان اسرائيل اينک ساز و کارهای سامانيافته و شناختهشدهی اعتراضی

. مهمتر از همه، جنبش حترمي و در انزوا قرار دادن است کهمؤثری در اختيار دارند
 آغاز شد. در سراسر جهان افراد و نهادهای بيشتر و بيشتری به۲۰۰۵از سال 

 سازمان شهروندی فلسطينی پاسخ مثبت داده۱۷۰اين دعوت به احتاد از سوی 
و میدهند. گروههای تازهيی هر حلظه سر بر میآورند. بسياریشان فرياد خشم

و نگرانی سر میدهند، برخیشان با تأمني مواد به امداد فلسطينیها رو
آوردهاند، و از همه مهمتر، گروهی هم ضرورت اعمال هدفمند خاص ديگری

نظير سرمايهگذاری را پیگيری میکنند. چه بسا مؤثرترين همهی اينها
 است که رد سرمايهگذاری شرکتها را در همکاری با دولت*«دادخواسِت ِايواز»

 ميليون امضا جمعآوری کرده است.۱/۶اسرائيل پی میگيرد و تا کنون حدود 
در بخشی از بيانيهی اين دادخواست آمده است: «دولتهای ما ناکارآمد

شدهاند، در حالی که از صلح حرف میزنند و به قطعنامههای سازمان ملل
متحد رأی میدهند، خودشان و شرکتها به خشونت کمک میکنند، برايش
معامله و سرمايهگذاری میکنند. تنها راه جلوگيری از چرخهی جهنمِی ِاشغاِل

سرزمنيهای فلسطينی از سوی اسرائيل، آسيبرسانی گزينشی روزمره به
خانوادههای بیگناه فلسطينی، موشکپرانی حماس و مبباران غزه توسط

اسرائيل اين است که هزينهی اقتصادی منازعات چنان زياد شود که
حتملشدنی نباشد.»

اين واقعيت که جوانان آمريکايی در روندی فزاينده به حمايت از تالشهای
. با ايننظامی اسرائيل به ديدهی ترديد مینگرند، در درازمدت اميدبخش است

همه، نبايد از بحران انسانی دامنهداری که امروز شاهد آن هستيم، غافل شد.
تغيير روزی رخ میدهد، اما اکنون بايد کاری کرد.

* AVAAZ petition



آداِب بحث وُ پست گذاشنت در باب اسرائيل و غزه
)راهمنايی برای انسان باقی ماندن(

جک راسل واينستني
با ترجمهی کاوه بهبهانی

:اشارهی اول
کاوه بهبهانی که فلسفهخواندهی باسواد و مترجم آدابدانیست، نخستني

بار اين ترجمه را با حلقهی دوستان و آشناياناش در شبکهی اجتماعی
. با اجازهی او، عني ترجمهاش را، با اندکی تصرف در دستور خطهمخوان کرد

برای همآهنگی با کليت مجموعهی حاضر، در اينجا گنجاندهام.
در نظر نخست و حني خواندن اين نوشته، شايد گنجاندناش در اين

. بر آن حاشيههايیمجموعه پرسشبرانگيز به نظر برسد، اما بايد تأمل کرد
انتقادی و تکميلی  برگرفته از واکنشها و بحثهای مطرح در شبکهی

اجتماعی افزوده شده و خود هم در بارهاش به طرح پرسشهای پرداختهام.

:اشارهی دوم
جک راسل واينستني استاد فلسفهی اخالق و فلسفهی سياسی و مديِر

موسسهی فلسفه برای زندهگی اجتماعی در دانشگاه نورث داکوتا در اياالت
. از او دو کتاب در زبان فارسی در دست است: کتاب فلسفهیمتحده است

مکاينتاير، با ترجمهی کاوه بهبهانی (نشر نی) و  کتابِ زندهگی و انديشههِای
آدم اسميت، با ترجمهی شيرراد پيکحرفه (نشر پژوهشگاه علوم انسانی و

مطالعات فرهنگی).
اين پست را وی همزمان با درگيریهای اخير در غزه نوشت و در پایگاه

 منتشر کرد.www.pqed.orgاينترنتی خود به نشانی 

. واژهی دیگری بهجز جنگ هم برای آن وجود ندارد.اسرائیل و غزه در جنگاند
با تشدید جنگ، هوچیگریها نیز تشدید میشود. راستاش، فارغ از این که
رسانهها به سبب عرضهی نظرات یکجانبه چهقدر نکوهش شوند، بیشتر،

مردم عادیاند که در این باب جر و بحث میکنند. پستهای آتشینِ وبالگها،
قصههای خبری نکاویده و عکسهای حتریف شده با سرعت سرسامآوری به
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اشتراک گذاشته میشوند. همهی اینها چنان عرضه میشوند که گویی به
یکسان صادقاند و هر پست تازهيی را چنان قالب میکنند که انگار سند و

مدرِک انکارناپذیری پشت آن است. این روند باید متوقف شود، چرا که بیفایده
است و جلو هر امکانی برای آشتی را میگیرد.

عطف نظر به این نکات میخواهم رهنمودهای زیر را برای گفتوگوی راستین و
:درک حقیقی عرضه کنم

حالِ طرف دیگر را در نظر بگیرید:. ۱
جر و بحثها مثل اسلحهاند، با این قابلیت که واقعیتی را که مردم در آن میزیند

. تاریخ مهم است، اما برانگیخته شدنِ آنها به واسطهیبه محاق میبرند
چیزهاییست که بیرون از خانهی خود یا در پناهگاه میبینند. در نتیجه برای
یک گفتوگوی راستین باید از چشم انداز هر یک از طرفین به موضوع مورد

بحث بنگریم و با هر دو طرف همدل شویم.
برای مثال تا حماس به طور تصادفی به سوی همسایهگان موشک پرتاب

. مردم در چنین شرایطی تا سرمیکند، زندهگی در اسرائیل کاریست مخوف
حد مرگ وحشتزده خواهند شد و تصادفی بودن چنین کاری اوضاع را بدتر هم

میکند.
اینجاست که بسیاری از کسانی که جملهی آخر را میخوانند لب به اعتراض

: «ولی این اسرائیل است که مبباران میکند ...» اما اجازهخواهند گشود که
دهید! به این نیز خواهیم رسید. فقط سکوت کنید و آرام باشید و بیاندیشید.

اگر در حال خواندن این ُپست هستید خطری شما را تهدید منیکند. برای
حلظهيی هم که شده این را در نظر بگیرید که زندهگی در سایهی تهدید صدها

(اگر نگویم هزاران) موشک، که به طور تصادفی پرتاب شدهاند، چه حالی دارد و
یادتان باشد که در اسرائیل همه عاشق خانوادههايشان هستند و خواهان یک

زندهگی خوب. زندهگی کردن در سایهی تهدید دائمی موشکباراِن بی حساب و
کتاب وحشتناک است.

. غزه شهریست با رفت ودر عین حال، زندهگی کردن در غزه نیز رعبآور است
آمد محدود و دفاع نظامی حداقلی. شهری زیرِ نگاه متجاوز نیروی پلیس

نظامی؛ پلیسی که در سایهی یک دستگاه عدلیهی فاسد کار میکند.
اینجاست که بسیاری از کسانی که جملهی آخر را میخوانند لب به اعتراض

: «ولی این فلسطینیهايند که حق اسرائیل را به رسمیتخواهند گشود که
منیشناسند ...» اما اجازه دهید! به این نیز خواهیم رسید. فقط سکوت کنید و



آرام باشید و بیاندیشید. اگر در حال خواندن این پست هستید، شما را نیز
خطری تهدید منیکند. برای حلظهيی هم که شده این را در نظر بگیرید که

زندهگی حتت زعامت حکومت دیگران، بی امیدِ رسیدن به زندهگی بهتر برای
کودکانتان، در حالی که دوستانتان را دستگیر میکنند و جسما به بند

میکشند، چه حالی دارد. مردم غزه نیز عاشق خانوادهی خودشان هستند و
خواهان یک زندهگی خوب. وحشتناک است زیسنت در شرایطی که نگذارند

شهرونداِن خودتان قواعد شهرتان را وضع کنند.
خالصه این که اگر نخواهید یا نتوانید شصت دقیقه از زندهگِیتان را وقِف بررسی

.جتارب واقعی دیگران کنید، آن وقت جایی در بحث نخواهید داشت

. آنجا که باید اعتبار بدهید:۲
با این که آنچه هر دو طرف کردهاند وحشتناک است، ولی هر وقت مقدور

. هر وقت اسرائیل خواسته ساختمانی را مببارانبوده، هر چه توانستهاند کردهاند
کند به ساکنان آنجا هشدار داده است. اسرائیلیها به موقع برای مردم پیام

کوتاه فرستادهاند و [با تلفن و اعالمیه] هشدار ارسال کردهاند تا مردم خانههای
خود را تخلیه کنند. بسیاری به این سبب کشته شدهاند که یا به هشدارها
بیتوجهی کردهاند يا سپر انسانی شدهاند. شاید هشدارهای اسرائیل کافی

نباشد، ولی از هیچ بهتر است. این کار آنها تالِش صادقانهيیست از سر فکر برای
این که جنگ را اندکی اخالقیتر کنند.

همچنین فلسطینیها نیز عمدتا برای جنگ علیه اسرائیلیها دست به سالح
. مسؤوليت خشونتی که از سوِی آن ها سر میزند با  حماس است ونشدهاند

عامالناش. شاید این هم کافی نباشد.شاید فلسطینیها نیز باید متعصبهای
خود را بهترکنترل کنند،اما غیبت فلسطینیها نیز بهتر از هیچ است و باید به آن

اذعان شود.
اگر نتوانیم آنچه را که دیگران برای کاسنت از مشکل میکنند تشخیص دهیم،

. توسل به دیدگاهیصرفا شاهد جهانی سرشار از خشونت بیپایان خواهیم بود
حتریفشده در باب واقعیت راهگشا نخواهد بود.

. قاعدهی «روز استقالل» را به ياد آوريد:۳
«روز استقالل» صحنهيیست که در آن یک موجود فرازمینی که دستگیردر فیلم 

شده به رئیس جمهور میگوید نه مذاکرهيی در کار خواهد بود نه صلحی، و این
۳۵



که فرازمینیها همین را میخواهند که انسانها به درک واصل شوند. این
صحنه همواره مرا رحنانده است. این موجود فرازمینی صرفا خلبان یک

جنگندهی هواییست (یا افسر راهیاب است یا تیرانداز است و خالصه، یکی از
همینجور کارها بر عهدهی اوست). او که یک استراتژیست نیست. چرا باید

گمان کنیم او به جای همهی فرازمینیها حرف میزند؟ شاید از قضا این یکی
فرازمینی نژادپرست باشد، یا در پِی کینخواهی از برادری، خواهری، کسی

*باشد، یا قرصهايش را نخورده باشد یا عضو کِی.کِی.ِکی.ِ فرازمینیها باشد.

منیدانیم. این که فقط بر پایهی این پندار که یکی از اعضای فالن گروه فالن
حرف را میزند گمان کنیم همهی آن گروه به چنان سخنی معتقدند،مثال بارز

خشکاندیشیست.
. بله، رسانهها کسانی را گیر آوردهاند کههمین را به نزاع فعلی سرایت دهید

میخواهند دل و رودهی دشمن را بیرون بکشند. عکسهایی هست از
فلسطینیهایی که برای ربوده شدن سه نوجوان اسرائیلی جشن گرفته بودند و

همچنین از اسرائیلیهایی که میخواهند سرزمینهايشان را پس بگیرند، اما
میدانید جریان چیست؟ اینجور افراد احمقاند. متعصباند و بی شک عضو

نسخهی محلی سازمان کِی.کِی.ِکیِ. خودشان هستند. برجسته کردن واکنش
این آدمها یعنی حتریف دیدگاِه بقیهی مردم. 

این که بپنداریم همهی اسرائیلیها و همهی فلسطینیها میخواهند یکدیگر را
نابود کنند، کامال شبیه این است که بپنداریم همهی آمریکاییها درست مثل

. یا این کهنژادپرستهاِی نوادا اسلحله حمل میکنند و از مالیات فرار میکنند
بپنداریم همهی آمریکاییها معتقدند که باید از شر مالکیت خصوصی رها شد،

چرا که تعدادی از معترضاِن [جنبِش] اشغال والستریت خالکوبیهایی با طرح
کارل مارکس بر بدن داشتند.

اگر منی خواهید قبول کنید که در یک گروه دیدگاههای گوناگونی وجود دارد و
حتا بیشتر افراد بر سر دیدگاه خودشان دچار کشمکش درونیاند، آن وقت

.کمکی به بحث نخواهید کرد

. قرار دادِن امور در بستر:۴
در ادامهی بحث فوق،آنچه واقعا  الهامبخش نوشنت این منت شد قطعهيی بود
.در باب اسرائیلیها که پاپکُرنخوران با انفجار مببها در غزه شادمانی میکنند

 اسم یک سازمان نژادپرستِ ضد):Ku Klux Klan یا کو کلوکس کالن ()KKK(سازمان کِیکِیِکی *
سیاهان در آمريکا. [مترجم]



فرض کنید آن منت دقیق بوده باشد (که چه بسا نباشد)، میتوانیم عطف نظر به
گفتهی پیش آن را نامربوط بدانیم. گزارشگری از بین هشت میلیون اسرائیلی،
یک دستهی ده نفره آدم احمِق کلهخر پیدا کرده. محض خاطر خوِد معضل هم

که شده، معضل درست نکنید!
شاید این یکی جالبتر باشد که من با یکی از همدانشکدهيیهای خود، در

 بودیم و این۱۹۹۱میخانهيی، گرم متاشاِی اولین هجوم آمریکا به عراق در سال 
امر هیچ اهمیتی ندارد. اولین باری بود که سی.ِان.اِن. یک حملهی هوایی را
پخش میکرد. آدمی مسحور میماند. ... مردم متاشاکنان می مینوشیدند و
معاشقه میکردند، بیلیارد بازی میکردند و خوش بودند، ولی هیچ کداممان

آنقدر ددمنش نبودیم که بخواهیم عراقیها مبیرند. راستاش را بخواهید خوِد
من تازه از سفر دو روزهام به واشنگنت دیسی برگشته بودم. با اتوبوس رفته

بودم آنجا برای اعتراض به تهاجم آمریکا. من مخالف جنگ بودم، ولی در
میخانه جنگ را متاشا کردم، چرا که سرشِت زندهگی مدرن همین است و

دانشجویان دانشکده هم همین کار را میکنند.
اگر منیخواهید بفهمید که چیزها آنقدر که به نظر میرسند، ساده نیستند و

این که نحوهی گذران زندهگی سبب شده است که ما بدتر از آنچه حقیقتا
هستیم به نظر آییم، آن وقت تردید دارم بتوانید کمِک چندانی به گفتوگویی

. حرف مُفت نزنید که کمکی منیکند!پیچیده کنید

. کسانی که به یک اندازه مطلعاند، در باب این موضوع عقاید متفاوتی دارند: ۵
نکتهی آخر این که بیشتر پستهایی که دیدهام مخالف خود را نادان و بیاطالع

. این سخن بیشتر وقتها درست است. خیلیها با این کهاز تاریخ پنداشتهاند
هیچ تصوری از موضوع بحث ندارند، رویِ فیسبوک پست میگذارند، اما این

واقعیت که مردم با پست گذاشنت چیز هم یاد میگیرند (درست مثل خوِد من)
معنايش این نیست که انسانهای آگاه و اندیشهمند و فرهیخته اختالف نظر
ندارند. در هر یک از دو طرِف دعوا متخصصان بسیاری هستند که هر کدام

سخنِ مشروع و درخور شنیدنی دارند.
اگر به فهم و هوش کسانی که با آنها سخن میگویید احترام نگذارید، کسی به

. با هم که پیش برویم، همهی مافهم و شعور شما احترام نخواهد گذاشت
خواهیم آموخت و همه این نکته را در خواهیم یافت. گفتوگو باید ما را

باهوشتر و فکورتر کند. دعوای غزه و اسرائیل جام جهانی نیست که یک تیم در
برابر تیم دیگر باشد. با مردمان واقعی و زندهگی واقعی طرفایم. اگر این را

۳۷



منیفهمید به نکتهی اول در باب همدلی برگردید و باز شروع کنید.
: وقتی بر سرهمهی آنچه را که پیشتر گفتم میشود این جور خالصه کرد

دیدگاهها بحث و گفتوگو میکنید، باید در آدمها به بهترین وجه بنگرید نه به
بدترین وجه. باید فرض کنید که نیت خیر دارند و سعی کنید وارد چارچوب

ذهنی آنها شوید. صرفا با احترام گذاشنت و صادقانه با یکدیگر دست و پنجه
نرم کردن است که میتوانیم جهانی باثبات و سالم داشته باشیم.

روی خِط حاشيههای انتقادی

نوشتهی پنج بندی واينستني چند سطر  جلوتر به انتها رسيد، اما بايسته نيست
. پیآمد نشر  ترجمهی آن درسخن در همانجا متوقف مباَند، چندان که مناند

شبکهی اجتماعی گفتوگويی انتقادی در حاشيهی آن شکل گرفت که گزيدهی
روشنگری از آن مباحثات را در اين بخش آوردهام. قسمتی از آن بحثها به زبان

انگليسی احنام شده که  به فارسی بر گرداندهام. همچنني مشخص کردهام که
گويندهی سخن چه کسی بوده است و روايت خردهيادداشتهای خود را هم

متمايز کردهام.

«کيوان اصالحپذير» معرفی کرده، واکنشاش نسبت به مطلبکاربری که خود را 
مقاله را یک بار با سرعت خواندم.به سرعت جنگی که هر حلظهچنني است: «

جراحت قلبها را عمیقتر میکند. این جنگ چنان ابعادی غیر انسانی دارد که
به شعر نزدیکتر است تا به یک بحث علمی! وجود رسانههای حی و حاضر

(آنالین) به منایش این تراژدی کمک بسیار زیادی کردهاند. این اخبار زنده باعث
شده تا در منت مرگ قرار بگیریم. نویسنده با یک موضعگیری مشخص سیاسی
وارد بحث شده، اما از خوانندهگان میخواهد تا بیطرف مبانند. کاری ندارم که
موضع سیاسیاش درست است یا غلط، اما منطق نوشته غلط است. وقتی شما

طرفدار حماس یا اسرائیل هستید، منیتوانید خواننده را به بیطرفی دعوت
کنید. نویسنده سعی میکند تا دیدگاههای خوانندهگان را ناشی از نظرات

گروهها و مردم متعصب بداند، به اضافهی حماس که از اول شیطانی فرض شده
است! متجید از اسرائیل به خاطر اطالع دادن حمله به مردم مثل آب دادن به

گوسفند قربانی مهوع است! این یک بیانیهی کامال سیاسی در پوشش گفتمان
»متمدنانه و تقاضای آرامش است …



:اين واکنش، پاسخ کاوه بهبهانی، مترجم يادداشت، را در پی آورد، از اين قرار
«دو نکته بگویم: یکی این که این نوشته از چشمانداز اخالقپژوهی به یک

مسألهی سیاسی مینگرد. این بحث که آیا در فلسفهی اخالق میتوان بیطرفانه
بحث کرد یا نه، بحثیست که به زمینهی فرااخالق تعلق دارد و خوب، خودِ بنده
(و البته بسیاری از اندیشهمندان مغربزمین) معتقدند که امکان بحث عینی در

اخالقپژوهی هست. به گمانام این نوشته همین کار را میکند. مراد از بحث
عینی این نیست که پژوهشگر هیچ نظری ندارد. نکتهی دوم این که فرض کنید
در شرایط جنگ باشیم و بین دو گزینه مخیر: الف. دشمن بدون هشدار مبباران

میکند، ب. دشمن هشدار میدهد و مبباران میکند. تا اینجا همدلایم که
مبباران مردمان بیگناه کاریست قبیح و غیراخالقی. منتها بحث در این است
که در سیاست واقعی (رئال پولیتیک) و در شرایط جنگ کذا، بین دو گزینهی

الف و ب باید انتخاب کنید. تردیدی نیست که ب اندکی اخالقیتر است از الف.
حتا در مثال مورد نظر شما نیز، آب دادن به حیوان پیش از ذبح اندکی اخالقیتر

از ذبح حیوان تشنه است. بله، صرفا اندکی اخالقیتر. هنوز تا آرمان اخالقی
زیسنت فاصله بسیار است. و بحث نوشتهی مذکور همین است که بحث کردن

هنِر دیدن همین اندکهاست ...»

ر پاسخ به يکی از نظرات ارائهشده از سوی «حامد ابوالقاسمی» که نگارنده راد
خطاب قرار میداد و به تصورهايی بعضا غلط و سادهانگارانه که دستمايهی

قسمتهايی از نوشته شدهاند، اشاره میکرد، خود آقای واينستني وارد مباحثه
شد و توضيحاتی افزود که برگرداناش چنني است: «حرف من اين نيست که دو
طرف دعوا برابر هستند، اما اين تصور را که چنني برابریيی الزمهی بر حق بودن

است، به پرسش میگيرم. اين امری مستقل است. در يک دنيای خشن،
میخواهيم که خوبها قدرت بيشتری داشته باشند و بدها کمتر، هر چند

میدامن که بحث معقول در بارهی اين که خوب کيست و بد چه کس ديگری به
نتيجهی واحد منیرسد … از سويی، قبول که اسرائيل خيلی قدرتمندتر است،
اما برای حلظهيی تصور کنيد که اسرائيل اگر از سوی رئيس جمهور سابق آمريکا،

جورج بوش، اداره میشد چهطور عمل میکرد. تصور کنيد آن زمان را که
اسرائيل رویکرد رعب و وحشتی را که در افغانستان و عراق ديدمي، در پيش

میگرفت. شکل جنگ چه اندازه تفاوت میکرد؟ آيا دهها هزار فلسطينی تا به
حال منرده بودند؟ آنها چنني انتخابی نکردند، هرچند که میتوانستند. و باز

تأکيد میکنم که من جانب اسرائيل يا غزه را منیگيرم و متايلی به مناظره در
۳۹بارهی سياست خارجی ندارم. من تنها و به سادهگی حرفام اين است که موقع



حرف زدن از اين مناقشه، بايد بهترين بخش هر دو سو را ببينيم، اين که هر کدام
چه تالشی میکنند تا خوب باشند، حتا اگر در نهايت، به نحوی موفق نشوند.»

اين پاسخ پرسشگر منتقد را قانع نکرد و آقای ابوالقاسمی سخن را اينطور ادامه
(البته برگردان بخشی از آن را به فارسی میخوانيد): «ديدگاهتان و توجيهتانداد 

به طور کلی قابل فهم است، هر چند فکر میکنم توصيههايتان در اين مورد
خاص، مناقشهی اسرائيل – فلسطني، کارآمدی ندارد. حرفتان درست و

منطقی، اما نه وقتی که حقوق بشر به طور جدی از يک سو نقض میشود و
سوی ديگر در مقايسه با حريف حتا سالحی ندارد. در اينجا، چنني رفتار

مالطفتآميز و موضع مالميی عمال از پشت سمت خشونتگر در آمدن است.
مردم و انديشهمندان حرف از جنايت جنگی میزنند و اين دور از واقعيت

نيست. کاری که اسرائيلیها احنام میدهند تنها کمتر سبعانه است، اما حتا
ذرهيی اخالقی نيست. آيا فکر میکنيد اين کار کسی که حقوقتان را نقض

میکند، وقتی که در شبی تاريک بهتان میگويد که میخواهد بکشدتان و تنها
پنج دقيقه فرصت داريد، اخالقیست؟»

: «همه فکر میکنندو توضيحات تکميلی و مجدد آقای واينستاين در ادامه
موارد اخالقیيی که برايشان اهميت دارد، موارد خاصاند، اما در اخالقيات
تبصرهيی ندارمي. اين ويژهگی نظريهی اخالقیست که معياری به کار بندد تا
نتيجهی حاصل قابل مناقشه و تفسير نباشد. اسرائيل – غزه مورد يکتايی

نيست، هر چند که بسيار پيچيده است. من دقيقا با همني موضع باز و بسته
است که مشکل دارم. حماس خواستههای مشروعی دارد، همچنني اسرائيل؛ و

حرف من در يادداشتام اين است که مردم موضع هر دو سو را در نظر بگيرند.
*مؤکدا، میگومي که شرايط در خاور ميانه به آنچه سارتر بنبست يا بیدررو

تبيني میکند، نزديک است. اين مناقشهيیست که هيچ يک از طرفهای درگير
حاضر به کوتاه آمدن نيست. و البته برای پرداخنت به جان اين موضوع، بايد

اساسا بحث کرد و جايی مستقل از اين بحث در شبکهی اجتماعی میطلبد.»

«آرش نراقی» به ثبت رسيده که ترجمهی آن رابعد از اين، نظری از آقای 
میخوانيد: «انصاف هميشه اخالقیست، اما مواجه شدن يکسان با دو سوی
يک مناقشه لزوما هميشه عملی منصفانه نيست. دعوت به انصاف و شنيدن
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صدای هر دو طرف از سوی استاد واينستني حتسنيبرانگيز است و مخصوصا اين
که چهرهيی شيطانی از ديگری ترسيم نشود. با اين حال، به آسانی میتوامن

مواردی را در نظر بگيرم که در پيش گرفنت اين توصيهی احترامبرانگيز تعبير
نادرست و برای فراهمآوردن فرصتی برای توجيه نقض فاحش حقوق بشر از آن

سوء استفاده شود.برای منونه، آيا میتوان به جهان وقتی نازیهای آملان
ميليونها بیگناه را در اردوگاههای اسرا و زندانيان اعدام میکردند، توصيهی
مشابهی کرد؟ حرف من اين نيست که اکنون همان شرايط جتربه میشود (تا
آنجا که میدامن، منیتوان نقش مخرب حماس را در اين تراژدی انسانی نديد

گرفت)، اما به نظرم الزم است که آقای واينستني در توصيهشان جتديد نظرهايی
بکنند تا معيارهای متعالی اخالقی مد نظر برآورده شود.»

ده شماره بيرون خط که میانديشم ...

پيش از ثبت برخی از اين نظرها و خواندن بحثهای تکميلی از سوی خود
نگارنده، در گفتوگويی مختصر با مترجم منت گفتم که به نظر میرسد نگارش

. بااين منت به خاطر يک سوگيری ناخودآگاه دچار مغالطهی منطقیست
هشدار مترجم در بارهی رویکرد محتوايی آن، حتا به اين اشاره کردم که چه

بسا من هم در واکنش به اين توصيهنامه و محتوای آن دچار سوگيری مشابهی
منتها در جهت مقابل باشم.

کنون و با مرور بحثهای تکميلی و نظرهای مختلف، چهطور فکر میکنم؟ا
شايد اندکی تأمل و نوشنت چند خطی، بيشتر پرسشگر، بد نباشد:

. مصداقی که به طور برجسته انگيزهی نوشنت اين مطلب برشمرده میشود،۱
برخورد افراطی هواداران فلسطني – به زعم استاد واينستني - با اخبار سينما

سدروت است. (منظور از سينما سدروت کنايه به تپههای سدروت، مشرف به
غزه، است که استراحتگاه شامگاهی عدهيی اسرائيلی شد، زمانی که غزه

مبباران میشد و آنها به متاشا انفجارها مینشستند و میخنديدند.) حتا اگر به
واقعهی شادمانی عدهيی فلسطينی از قتل آن سه نوجوان اسرائيلی اشاره شده،
به انتشار نوشته يا تصويری از هواداران افراطی اسرائيل در واکنش به آن ارجاعی

داده منیشود. فراتر از اين منت، واقعيتیست که روزنامهنگاران مستقل و
شهروندان هوادار اسرائيل مستمسک چندانی برای پرداخت رسانهيی مستمر به
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اخبار داغ در بازتاب فاجعهيی که بر آنها آوار میشود، ندارند. (تصور کنيد يک
نفر هوادار اسرائيل از فاجعهی برخورد اتفاقی موشک حماس به آسفالت

خيابانشان بنويسد که حتا به اندازهی گودال کوچکی باعث تخريب نشده و به
قول يکی از فعاالن حتا باعث بر هم خوردن چرت عصرانهی گربهی محله نشده
است. در ضمن، مبادا اين بيان کنايی مايهی بدفهمی شود که کسی دوستدار

تلفات انسانی در اين موشکپرانیهاست. خير، مسلما هيچ انسان منصفی
چنني ديدی ندارد. اين بيان تنها به زمينهی مهيا برای تند و  احساسی نوشنت

میخواهد اشاره کند.) به طور طبيعی، نگارنده هم از نوشتههايی که موجود
نيستند، منیتواند انگيزهی نوشنت بگيرد. در نتيجهی اين توضيحات، آيا اين
مقاله چيزی جز واکنش به کيفيت پستهای مستقل در محکوميت اسرائيل
است؟ تأمل به اين پرسش، خواننده را به پرسشی ديگر میرساند: آيا نگارنده
پيش و ضمنِ نوشنت توصيهنامهی اخالقیاش به يک سوگيری پنهان دچار

نيست؟
. در بخش اول، نگارنده مینويسد: «تا حماس به طور تصادفی به سوی۲

همسايهگان موشک پرتاب میکند …» در اين محل مناقشه و بحث نيست که
عملکرد حماس محرک و به تعبير نگارنده مخوف است، اما چند پرسش که در

اين مواقع هيچ وقت پرسيده منیشوند و احتماال اينک به خارج از چارچوب
سخن بودن احاله میشوند: چرا حماس به پرتاب موشک رو آورده (يا ديگر

گروههای جهادی و حماس رو به عمليات تسليحاتی آوردهاند)؟ راستی، ريشهی
تولد گروههای راديکال، نظير حماس، به چه زمانی برمیگردد و عامل مؤثر در

پديدار شدنشان چه بود؟
به نظرم، پرداخنت به امر سياسیِ مشخصی نظير منازعهی حماس و دولت

اسرائيل که آوارش بر سر غيرنظاميان میريزد، با هر کيفيتی و از هر منظری،
.نيازمند به توجه به اين پرسشهاست

. در بخش اول، نگارنده زندهگی اسرائيلیها و اهالی غزه را در تهديد مرور۳
میکند. به شکلی بارز، اما چه بسا ناخواسته و ناخودآگاه، تنها زاويههايی

محدود از محروميتهای فلسطينیها و ابعاد آن ديده میشود. اين بیتناسبی
در ديدگاه، آيا سبب منیشود مخاطب ادامهی منت را نتواند بدون توجه به

جبههگيری احتمالی نگارنده و همنيطور ابتالی احتمالی به جبههگيری در
خود دنبال کند؟

. در بارهی اين که اسرائيل «به موقع» برای مردم هشدار میفرستد (موضوع۴
نوشتار در بخش دوم)، ديگر مخاطبان روی خط بحث گفتنیهايی را مطرح



کردند و باز نيازی به تکرارشان نيست. تنها اضافه میکنم که فارغ از اخالقیتر
شدن يا نشدن عملکرد مهاجم، عمال اين رویکرد با توجه به محدوديت فضايی
غزه و اشباع جمعيتی آنجا، نتيجهی عينیيی همچون شرايط حملهی تصادفی

به بار آورده است. حتليل اين وضع پيش آمده در چارچوب فلسفهی اخالق چه
جايی دارد؟ (راستی، به دوگانی ضمنی «حمالت تصادفی حماس» و «تالش

صادقانهی اسرائيل در ارسال هشدارهای به موقع پيش از حمله» در منت دقت
کردهايد؟)

. نويسنده در بخش سوم نوشته با اشاره به پديدهی سينما سدروت به اينجا۵
میرسد که برجسته کردن واکنش مشتی متعصب که منونهی کل جامعه

نيستند، يعنی حتريف ديدگاه بقيهی مردم. اين سخن کامال حقیست، اما آيا
محل طرح اين پرسش نيست که در شرايطی چنني به شدت دوقطبی که ناشی

از عملکرد باالدستی اصحاب قدرت است، به هر حال، بسياری از يک طرف
دعوا جانبداری میکنند، در اين تعصب ورزيدنها، حتا اگر ناخودآگاه، به

درجاتی وارد میشوند؟ آن وقت، آيا تنها با «مشتی متعصب» سر و کار دارمي؟
از سويی، چرا اين بحث به مصداق واکنشهای عمومی هواداران اسرائيل

منیرسد که  هر اعتراضی عليه عملکرد آن دولت را يا عينا تعبير به يهودستيزی
میکنند يا هشدار میدهند نسبت به رسيدن به آستانهی هلوکاستی ديگر؟

اتهام ضديت با يهود و هر چه مربوط به واقعهی هلوکاست است، آنقدر محکم
است که متهم بايد بی قيد و شرط پا پس کشد، سکوت کند و حرف خود را پس

بگيرد، اين طور نيست؟
. هشدار دادن نسبت به يهودستيزی جمعی افراطی و حداقلی در بني اين۶

همه جتمعات اعتراضی منصفانه و انساندوستانه عليه جنگ و کشتار کامال
بهجاست. از ديگر سو (در راستای مبحث بخش چهارم: قرار دادن امور در

، آيا هشدار دادن نسبت به تأسيس نظاير سينما سدروت که همراه با)بستر
نوعی شهوت کشتار است، ضروری نيست؟ آيا ذکر و يادآوری اين واقعه،

آتشبياری معرکه است و بايد سکوت کرد؟
مدرن» حرف میزند، آيا. در بخش چهارم، وقتی نويسنده از «سرشت زندهگی ۷

به زمينهی زيستگاه و پارادمي ناگزير جغرافيايی هم اعتنا میکند؟ در کافهيی در
ينگه دنيا شاهد جنگی در خاور ميانه بودن چهطور میتواند همنشني موقعيت
شهروند گزارشگر و روزنامهنگاری شود که در منت خود فاجعه نشسته است؟

(البد استاد واينستني بر اين عقيده است هر آن که مشغول روزنامهنگاری
شهروندیست و مجال آن دارد منت بنويسد و عکس منتشر کند، «حتما
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خطری او را تهديد منیکند». حتا اگر در آن حلظهی خاص چنني باشد، آيا جبر
زندهگی در سرزمينی اشغالشده – حتا جبر زندهگی اسرائيلیها در سرزمينی در
همسايهگی گروهی متخاصم مثل حماس – همان سرشت زندهگی مدرن را دارد

که وی میگويد؟)
. در انتهای بخش چهار و پیآمد آن در بخش پنج، نويسنده از يک طرف۸

گروهی از مخاطبان را خطاب قرار میدهد که «حرف مفت» نزنند و از طرفی
میخواهد که هر کسی برای طرف مقابلاش با نظر متفاوت اين حق را به

رسميت بشناسد که «نادان و بیاطالع از تاريخ» فرض نشود. آيا نويسنده در مقام
فيلسوف اخالِق عقل کلی نشسته که متام مصاديق درست و نادرست را

میشناسد؟ اگر چنني نيست، چهطور هر آنچه به هر دليل بر اساس شناخت
وی در طبقهی محتوای قابل قبول و پسند نگنجد، میشود «حرف مفت»؟ آيا

توصيهی بعدی خود نويسنده به احترام به فهم و شعور طرف ديگر، با اين ادبيات
همخوان است؟

. نويسنده در توضيحات تکميلی و ضمن نظرهای بعدی عقيده دارد که۹
مواجهه با مناقشهی اسرائيل – فلسطني به عنوان مورد خاص و متفاوت از ساير

موارد، يک تبصرهگذاری ناموجه در بحث اخالقیست. حال آن که نبايد
فراموش کرد در نگرش اخالقپژوهی به امر سياسی – تعبيری که دوستام کاوه
بهبهانی در بارهی رویکرد استاد واينستني در نوشتهاش به کار میبرد - با يک
سامانهی خودبسنده روبهرو نيستيم و بايد به عوامل مؤثر در امر سياسی توجه
کرد. مناقشهی اسرائيل – فلسطني يک وجه مقابلهی نژادی و مذهبی نهادينه

دارد که آن را در رديف وقايع هلوکاست و آپارتايد قرار میدهد و بسياری از
حتليلگران به صراحت يا به طور ضمنی به اين تفسير پرداختهاند. همان قدر که

آن دو مورد خاص بودهاند، چندان که هر دو واژه با حرف بزرگ الفبا در
زبانهای غربی نوشته میشوند، اين دعوا نيز خاص است. عبور سريع از اين

موضوع و خارج دانسنت آن از چارچوب بحث، آيا يک مغالطهی کالمی در طرح
مسأله، عوض کردن صورت و پرداخنت به آن نيست؟

. شمار اين پرسشها مرا همچنان به اين ذهنيت میرساند که در رگرگ اين۱۰
نوشته نشانههايی از مغالطه نشسته است. چرا؟ حتا اگر دربست بپذيرمي که

نوشته از منظر فلسفهی اخالق به يک امر سياسی مینگرد و نويسنده میتواند
بینظر نباشد – که بديهتا نيست – لغزشهايی در رویکرد ديده میشود که

شواهد آن را برشمردم و به قول آقای نراقی اين توصيهنامه نيازمند جتديد
نظرهايی در همان چارچوب است. بسنت چارچوب سخن و تخطیهای گاهبهگاه



از آن بسته به منفعِت پيشبرد کالم و نظر، و اشکالگيری از منتقد برای خروج از
چارچوب بحث، يک معيار دوگانه است و اين ناخواسته خود سبب نارسايی

ديگری میشود.

۴۵



 نکته در بارهی غزه۲۵

يادداشتهايی در بارهی تهاجم اخير اسرائيل به نوار غزه

کوری روبن

:اشاره
«ذهن واکنشی: محافظهکاری از ادموند برک تاکوری روبن نويسندهی کتاب 

سارا پيلني» و همکار حتريريهی نشريهی چپگرای ژاکوبن است. اين مطلب
 است.۲۰۱۴ ژوئيهی ۲۸برگردان نوشتهی منتشرشدهی او در ژاکوبن به تاريخ 

. استwww.jacobinmag.comنشانی پایگاه اينترنتی نشريهی ژاکوبن 

.عکس برگرفته از ويکیمدياست و توسط فِِرد چاژنيک گرفته شده است

. يکی از منافع کشتار در نوار غزه دادن انگيزه به کسانیست که در بارهی کشتار۱
در سوريه هرگز هيچ حرفی نزدهاند، تا حاال بيايند در بارهی کشتار در سوريه

حرفی بزنند.

. جمعه شب، کسی از کنيسهيی در نواحی شمالی کرانهی باختری برای۲
«دوستان ارتش اسرائيل» پشتیبان جمع میکرد. از «شّبت»؛ که معنیاش توقف

و ايست است.

. «چارهيی نيست … غيرنظاميان کشته خواهند شد.» از ميان سخنان يک۳



استاد حقوق که مداقع عمليات اسرائيل در نوار غزه است.

. بار ديگری که کسی به شما میگويد حترمي دانشگاهی برنامهی بدیست۴
چون دانشگاههای اسرائيلی سنگرگاهی برای اعتراض عليه دولت اسرائيل

هستند، به ياد آوريد که دانشگاه تلآويو به دانشجويانی که در عمليات عليه
غزه خدمت کنند، يک سال تخفيف شهريه میدهد. همچنني، دانشگاه تلآويو
از متام نيروهای امنيتیيی که میکوشند امنيت و آرامش اسرائيل را حفظ کنند،
اعم از دانشجويان و کارکنان فراخواندهشده به عنوان نيروی ذخيره پشتیبانی

 ژوئيه صادر۲۴میکند. (اين موضوع در اعالميهی رسمی دانشگاه که در 
شده، بيان شده است.)

از سويی، اعالميهيی در  دانشگاه عبری پخش شده و فراخوانی برای جمعآوری
کمک و کاال، شامل محصوالت بهداشتی و خوراکی و سيگار برای سربازان

رزمنده در جبهه، مطابق گزارش اقالم ضروری واحدهای ارتش اسرائيل داده
. اين اعالميه ُمهر دانشگاه را بر خود دارد و اعضای هيأت علمی آنجا واست

احتاديهی رسمی دانشجويان امضايش کردهاند و چهار محل را معرفی کردهاند
که برای جمعآوری کمکها در محوطههای دانشگاهی راه انداختهاند.

. بزرگترين کارشناس افراطی جهان میگويد: اسرائيل ديگر دارد زيادهروی۵
میکند. (در اين ارتباط به مطلبی از روزنامهی هاآرتز ارجاع داده شده.)

. اگر فلسطينیها در ماه آوريل انقالب میکردند، آيا آن وقت همه حامی اين۶
بهار عربی میشدند؟

. پنجاه سرباز ذخيرهی اسرائيل از روش جنگی اسرائيل سخن گفتهاند: «از نظر۷
ما، عمليات نظامی فعلی و آنجور که نظامیگری بر جامعهی اسرائيلی تأثير

میگذارد، جدا از هم نيستند. در اسرائيل، جنگ فقط يکی از گزينههای سياسی
نيست، جنگ جایگزين سياست است. اسرائيل ديگر قادر به فکر کردن برای

راه حلی برای مناقشهی سياسی نيست، مگر با رسيدن به برتری فيزيکی.
تعجبی ندارد که اين روند به چرخهی بیپايانی از خشونتهای مرگبار منجر

شود. و زمانی توپها شليک کنند، انتقادی به گوش نخواهد رسيد.»

. يک کلمه هم از مادر عروس! روث ويس، استاد دانشگاه هاروارد،۸
۴۷



مینويسد: «اعراب فلسطني زاد و ولد میکنند و خون میريزند و بدبختیشان را
توی بوق میکنند.» نيازی به گفنت نيست که او استاد ادبيات تطبيقی و صاحب

کرسی استاد يهودی مارتني ِپِرز است.

. متام روزنامهنگاران و مفسرانی که در بارهی غزه سکوت کردهاند: میبينيد که۹
در حال دعا کردن برای رشد توليد ناخالص ملیاند تا کارزاری تازه برای تأمني

اجتماعی راه بياندازند تا بتوانيم همهمان به سر کار برگردمي.

. گروهی از يهوديان دفتر دوستان ارتش اسرائيل را در نيويورک اشغال کردند۱۰
تا فهرست اسامی فلسطينیهای کشتهشده توسط اسرائيلیها را بخوانند. واحد

ضدترور پليس نيويورک نُه تن از اين زنان و مردان درستکار را بازداشت کرد.
اين هم مرهمی بر زخم!

. هر چه دلتان میخواهد در بارهی ميا فارو بگوييد. او پياپی پيامهايی از اين۱۱
دست توئيت میکند: «به آمريکا بگوييد تا دست از جتهيز اسرائيل بکشد.» و

درود بر هفت ستارهی ديگر هاليوود که در بارهی غزه موضعگيری کردند، بی آن
که بخواهند مثل ريحانا حرفشان را پس بگيرند.

، وقتی که کارتر آندرو۱۹۷۹. جيمز بالدوين خطاب به جيمی کارتر در سال ۱۲
يانگ را به خاطر مالقاتی در سازمان ملل متحد با منايندهی سازمان آزادیبخش

فلسطني از کار برکنار کرد:
اما دولت اسرائيل برای حنات يهوديان ايجاد نشد؛ هدف حنات منافع

. اين امریست که دارد مشخص میشود (برای من هميشهغربيان بود
مشخص بوده است). فلسطينیها دارند هزينهی سياست استعماری
انگليس را که تفرقه بيانداز و حکومت کن میپردازند و چوب وجدان

معذب اروپای مسيحی را برای بيش از سه دهه میخورند.

. تبديل فلسطينیها به ديگری: يک عنوان فرعی خبری در بالتيمور سان از۱۳
کشته شدن سيزده سرباز اسرائيلی و هفتاد تنِ «ديگر» خبر میدهد.

. اگر نتانياهو بر اين باور است که راهبرد حماس بهرهبرداری منايشی از پشتهی۱۴
کشتههای فلسطينیست، پس چرا اين همه بر احنام عمليات اصرار میورزد؟



. سازمان ملل متحد برآورد میکند که تقريبا هشتاد درصد تلفات مربوط به۱۵
غيرنظاميان است و بيشترشان کودکاند. بياييد فرض کنيم، صرفا برای
مباحثه، که اسرائيلیها غيرنظاميان را هدف منیگيرند. اگر چنني عدد و

رقمهايی بشنويد، برايتان اهميتی دارد؟

. نيکالس کريستف مینويسد: «گاهی چنني به نظر میرسد که حاميان۱۶
حماس بيشتر در دانشگاههای آمريکا و اروپا هستند تا در خود غزه.» برای اثبات

ادعايش در بارهی حمايت از حماس در دانشگاههای آمريکايی به مقالهيی از
واشنگنتپست در بارهی پيوسنت احنمن مطالعات آمريکايی به طرح حترمي و

انزوای اسرائيل ارجاع میدهد. نه در اين مقاله نه در نظراتی که نسبت به آن داده
شده، حتا يک مرتبه واژهی حماس ديده منیشود. و در بارهی ادعايش نسبت به

دانشگاههای اروپايی به مقالهيی از استيفن هاوکينگ در نيويورکتاميز ارجاع
میدهد که از تصميماش برای حترمي اسرائيل حرف میزند. در اين مقاله واژهی

حماس … هرگز!

. همني که کار به مخالفت با اسرائيل میکشد، همه هميشه راه بهتری سراغ۱۷
دارند. اين همه راهکار بهتر: فقط تعجبآور است که هنوز  به راه حلی نرسيدهامي.

. سنا قطعنامهيی را با توافق عمومی در حمايت از اسرائيل به تصويب۱۸
میرساند. (قهرمان آزادیخواهِ ضد امپرياليست راست و چپ، رند پال، از اين
شکايت دارد که قطعنامه به اندازهی کافی محکم نيست.) بار بعدی که يکی از

منتقدان طرح حترمي و انزوا به شما میگويد که به جای قطع کمکهای آمريکا به
اسرائيل بر چه چيزی بايد مترکز کنيم، از او بپرسيد آنها چه طرحی برای ارزيابی

آن ديوار صد در صدی دارند.

. من يک نامهی الکترونيکی از گروه مذهبی صهيونيستی به نام روحانیهای۱۹
آمريکايی دوستدار ارتش اسرائيل دريافت میکنم که در آن خواسته شده جهت
تأمني سرمايههای الزم برای احتياجات دينی سربازان رزمنده کمک مالی کنم.
بعد از متام کشتار و تخريبی که آن سربازها در غزه کردهاند، کامال میفهمم که

«احتياجات دينی»شان مبرم است.

. هجدهم ژوئيه است. اولني توئيتی که صبحگاه میخوامن از نيو ريپابليک و۲۰
۴۹



نوشتهی لئون ويسلتاير است: «اسرائيل به شکلی راهبردی، و نه احساسی، در
غزه دست به عمل میزند.»

: «حتليلگر نظامی اسرائيل خبردومني توئيتی که میخوامن از آلکس کِني
میدهد که به تانکهای اسرائيلی فرمان داده شده به هر جنبندهيی آتش

بگشايند.»

. خبرنگاری از ُوکس اين پيام را توئيت میکند: «مناقشهی اسرائيل –۲۱
 به اين سو چهارده برابر در بني فلسطينیها بيشتر کشته۲۰۰۰فلسطني از سال 

به جا گذاشته است.» ديويد ِفِرم پاسخاش داده: «تعداد کشتههای اسرائيلی برای
بعضیها هيچ وقت به اندازهی کافی نيست.»

. بيستوسه استاد اسرائيلی مبباران غزه را محکوم میکنند. بيستوسه. اين۲۲
دليلیست که درست نيست ما مؤسسات دانشگاهی اسرائيل را حترمي کنيم. به

خاطر همني بيستوسه نفر درستکار. منطق کامل بديهی و واضح است.

. «نگرانی عادی از حمالت هوايی در يک شهر شلوغ عادالنه نيست.» اين۲۳
عبارت را دو باره بخوانيد: «نگرانی عادی از حمالت هوايی در يک شهر شلوغ» و

آن را در بارهی يک منطقهی شهری در اياالت متحده به کار ببريد.

. گيدئون لوی در هاآرتز مینويسد: «جوانان يهودی به فلسطينیها در۲۴
خيابانهای اورشليم هجوم میبرند، درست مثل جوانان غيريهودی که به

يهوديان در خيابانهای اروپا هجوم میبردند … دولت يهودی، که اسرائيلیها به
اصرار از فلسطينیها میخواهند به رسميت بشناسندش، ابتدا بايد خودش را به

رسميت بشناسد.»

. امير شيبی، هنرمند اسرائيلی، ياد چهار کودک فلسطينی را که در سواحل۲۵
غزه مشغول بازی بودند و در حملهی اسرائيل کشته شدند، گرامی میدارد.



چند نکتهی ديگر در بارهی غزه

:اشاره
بی هيچ ادعايی، به سياق همان نوشتهيی که در صفحه پيشني از نشريهی

ژاکوبن خوانديد، اين يادداشتهای ُخرد را که بر ديوارم در شبکهی اجتماعی
.نوشتم، بخوانيد

. ظاهرا جان کری اخيرا از لفظ آپارتايد برای وصف رفتار دولت اسرائيل نسبت به۱
مردم فلسطني استفاده کرده است. حاال به تريش قبای مدافعان اسرائيل

(کسانی که از آپارتايد و هولوکاست نفرت دارند) بر خورده است و سخنان او را
)۲۰۱۴ آگوست ۵ (*چيزی منیدانند که با يک عذرخواهی سر و تهاش به هم آيد.

. خامن وارسی، معاون وزير خارجهی انگليس، از مقاماش استعفا کرد: کنار۲
کشيدن عضوی از کابينهی دولت انگليس که ديگر تاب همراهِی سياستهای

کشورش در قبال فاجعهی غزه را ندارد. يکی از مهمترين چيزهايی که به مقابله با
جنايت غيراخالقی اسرائيل ياری میرساند، کنشهايی در عرصهی ديپلماسی

)۲۰۱۴ آگوست ۶انزواست. (

. النا دلری، خوانندهی نامدار آمريکايی، به اسرائيل منیرود: هرچند البی۳
اسرائيل فشار بسياری میآورد تا هنرمندان سرشناس اعتراضی نسبت به رفتار
دولت اسرائيل نکنند يا اگر حرفی زدهاند، آن را پس گيرند، اما آنقدر آش شور

شده که ديگر منیشود چارهيی برايش جست. بعد از نيل يانگ، بکستريتبويز،
حاال النا دلری هم با از سر گيری درگيریها و تا زمانی که ناآرامیها متوقف

)۲۰۱۴ آگوست ۹نشود، از ارائهی برنامه در اسرائيل دست کشيده است. (

همراه اين يادداشت نشانی ويدئويی را برگرفته از يوتيوب منتشر کردم که ضمن اشاره به ماجرا در پنج*
دليل آپارتايد بودن دولت اسرائيل را مرور میکند. اين نشانی آن ويدئوست:

https://www.youtube.com/watch?v=RPX0F-UqF-k&feature=share۵۱



از سروش

نه به خاطر حس ارادتمندانهيی از گذشته، که به خاطر مرور بالغت بيان و
حکمتی که در گفتار ديدم، دستکم بند انتهايی نوشتهی اخير دکتر سروش را

بخوانيد:

«متجاوزان غزه را اشغال و ویران کردند، کودکان را کشتند،
بیمارستانها و دبستانها را به خمپارهی ستم پارهپاره کردند، مردان و

زنان را آواره کردند، بازارها را به خون کشیدند … اما خیمهی غیرت و
عَلَم مقاومت آن مظلومان را در هم نشکستند، بَل جان غمگینشان را
که چون عودی میسوخت، سوختهتر کردند، تا عطر دادخواهیشان

در جهان بپیچد و وجدانهای خفته را بیدار کند، و همّت
عدالتخواهان را برانگیزد و طشت رسوایی تبهکاران را از بام تاریخ فرو

افکند و آشکار کند که اهریمن اگرچه جلوهيی و جوالنی دارد، اما دولت
جاودان با صبوران و مجاهدان است ...»

«باد بینيازی خداوند است که میوزد؟» درمنت کامل يادداشِت استاد با عنوان 
اينترنت قابل جستوجوست.



من يک يهودیام و تأکيد میکنم که انتقاد از اسرائيل به خاطر
فجايع غزه يهودستيزی نيست

در راه آزادی و برابری برای متام اهالی سرزمني تاريخی فلسطني، اين
منتقدان اسرائيل هستند، و نه حاميان آن،  که پرچمدار تالشهای

.شرافتمندانهی ضد نژادپرستیاند

بارنَبی رِين

:اشاره
نوشتهيی که میخوانيد، برگردانی اندک خالصهشده از مطلبی با عنوان

«ائتالف برای توقف جنگ» به نشانیباالست و در پایگاه اينترنتی 
http://stopwar.org.uk منتشر شده است.۲۰۱۴ آگوست ۷ که در تاريخ 

مدافعان اسرائيل همان کسانیاند که بيش از پيش دنبال راهی برای احيای اين
ادعايند که شکايتکنندهگان از خشونت اسرائيل همان ضديهودهای نيرنگباز

.و حيلهگرند
اين کمتر يک مباحثه است در قياس با آن اندازه که تالشی برای خفه کردن

. تأثير قابل انتظار از آن، ناپذيرفتنی کردن انتقاد از اسرائيل در سطحمباحثه
اجتماع است.

نظير آن، ادعای والدميير پوتني است که اعتراض به عملکردش در قبال
.دگرباشان جنسی را چيزی جز حتريکات نژادپرستانهی ضد روسی ندانست

ادعاهايی از اين دست مهماند، زيرا محمل بحث را عوض میکنند به جای اين
که بپرسند آيا رفتار اسرائيل نسبت به فلسطينیها موجه است. حاميان اسرائيل
مايلاند همچه پرسشی را بيرون از چارچوب بحثی مشروع در نظر بگيرند. برای
دفاع مؤثر از حقوق بشر، الزم است که بتوانيم به اين ادعاها که دو گونهی کلی

.دارند، پاسخگو باشيم
«کشورهای بسياری وضع بدی دارند. شما تنها خشونت اسرائيل رااوال، 

برجسته میکنيد، زيرا از يهودها متنفر هستيد.»
. از سويی، اکثر معترضان بهچنني ادعای مکرری از دو منظر مخدوش است

۵۳تهاجم اسرائيل عليه غزه آدم مکانيکیهای زامبیوار نيستند که هيچ دخلی به



سياست ندارند و تنها زمانی اسرائيل به کشتار بچهها مشغول میشود، از چرت
میپرند و به ماجرا آب و تاب میدهند. بسياری از ايشان فعاالن بسيجهای

سياسی مختلفی هستند.
از ديگر سو، اسرائيل به خودی خود برای توجيه چنني توجه ويژهيی به

. هيچ کشور ديگری امروزه دست به يک جداسازیجنايتهايش بس است
قومی – مذهبی نزده است. در کرانهی باختری، هر جنبهيی از زندهگی، از ميزان
آبی که مردم میتوانند مصرف کنند تا چه اندازه آزادانه حق جابهجايی دارند و اگر

به جرمی متهم شوند در کدام دادگاه داوری میشوند، اموریست که برای
اهالی يهودی و فلسطينیهايی که در اشغال غيرقانونی زندهگی میکنند، به

طور متفاوت قانونگذاری شده. فلسطينیها در غزه در محاصره به سر میبرند تا
امنيت زندهگی اسرائيلیها تأمني شود. بخش زيادی از جمعيت غزه متشکل از

۱۹۴۸آوارهگان داخلی و فرزندان و نوادهگان آنهاست که به اجبار در سال 
کوچانده شدند تا راه برای ايجاد دولت اسرائيلی باز شود. اسرائيل به قومی امتياز

میدهد و ديگران را در فقر و حصر نگه میدارد.
. آپارتايدِ آفريقای جنوبی وحشتی را در مردمتاريخ بی روايتهای موازی نيست

سراسر دنيا برانگيخت، هر چند بسياری از همسايهگاناش نيز حکومتهای
بیرحمی بودند. اين آفريقای جنوبی بود که معضالتاش آگاهانه با رویکردی

نژادی تداوم میيافت. هر چه فساد، نابرابری و ستم فراگير میشود، وحشت هم
پديدار میشود، اما مردم از دولتهايی منزجر میشوند که بر اساس نژادپرستی

برساخته شدهاند.
به فرض اگر فرانسه به اسپانيا هجوم میُبرد و در خاک آن کشور شروع به ساخت

و ساز برای اسکان فرانسویها با در نظر گرفنت امتيازهای ويژهيی میکرد و در
همان حال، حقوق اسپانيولیهای معترض به وضع موجود را به خاطر

محدوديت دسترسی به غذا و مصالح ساختمانی ضايع میکرد، تصورش سخت
نيست که با مردم اسپانيای اشغال و محدودشده به همان اندازه همدردی

.میشد که امروزه با فلسطينیها میشود
اگر اکنون اسرائيل تک افتاده است، به اين دليل است که مردم از اشغال و

. اگر دوستان اسرائيلتبعيض تنفر دارند، نه اين که با يهوديان دشمنی دارند
مايلاند اين تکافتادهگی را واکاوند بايد بپرسند چرا مردم بيش از هر ستم و

بیعدالتیيی از نژادپرستی منزجر هستند.
عالوه بر اين، در غرب به اسرائيل بيشتر توجه میشود، زيرا دولتها در

. اسرائيل پاسگاه انتظامی آمريکا در خاور ميانه است.جنايتهايش نقش دارند



هر دو عميقا با کسانی دشمنی مشترکی دارند که منافع ژئوپلتيکی مشترکشان
را به چالش میکشند. انگلستان شناسنامهی تولد اسرائيل را صادر کرد و به

سرمايهگذاری در ماشني نظامی آن ادامه میدهد. اصرار ما به عنوان شهروندان
معترض به استفاده از مالياتهاميان برای کشتار فلسطينیها همنشني با نقش

يگانهی اسرائيل به عنوان يک قدرت اشغالگر نژادی میشود که به خاطر
خشونت ورزيدنهايش خشمبرانگيز است.

 اما، «میگوييد که ضد صهيونيست هستيد؟ چرا يهوديان بايد تنها مردمیو
باشند که از حق تصميمگيری برای خود بگذرند؟»

مدافعان اسرائيل حتا اگر بپذيرند که اعتراض به اشغال کرانهی باختری و نوار
غزه برانگيخته از يهودستيزی نيست، اما اصرار میورزند که بیزاری از

 رخ داد، نشانهيی از نفرت۱۹۶۷ ، فراتر از آنچه در سال ۱۹۴۸جنايتهای سال 
نسبت به يهوديان است.

۹۰. تا همني سالهای دههی در واقع، اين نگاه مبتال به يک نسيان تاريخیست
در قرن پيش، فعاالن به حق تصميمگيری برای خود در ميان گروه قومگرای

ديگری، سفيدپوستان آفريقای جنوبی، معترض بودند. قابل ذکر است که
دیکلرک برای دفاع از اصل آپارتايد به مقايسه با اسرائيل متوسل میشد. اين دو

مورد با هم مشابهت دارند، چرا که مردم هر دو حقوقی ملی را میطلبيده و
میطلبند که بر سلب حقوق قومی ديگر استوار است.

اين هيچ عجيب نيست که اسرائيل نتواند به خود اجازه بدهد تا فرزندان و
، آوارهگان فلسطينی، به خانههای خود برگردند. در آن صورت،۱۹۴۸نوادهگان 

اکثريت يهودی با خلل در تضمني آيندهی اسرائيل به عنوان دولتی يهودی به
خطر میافتد. حق تصميم برای خود از سوی يهوديان مالزم با سلب حقوق

فلسطينیهاست.
.اسرائيل وضعی استثنايی دارد، زيرا تعريفی نژادی از برتری ملی ارائه میدهد

کسانی از ما که طالب حق مشترک و برابِر تصميم برای خود نزد همهی ساکنان
يک سرزمني فارغ از دين و نژاد هستيم، درسهاميان را نلسون ماندال
آموختهامي، نه از آپارتايد. ماندال به خوبی میدانست که از کار انداخنت

زيرساختهای يک دولت نژادپرست کار سادهيی نيست، اما عدالت برای
قربانياناش ما را وا میدارد که ادامه دهيم.

در ميان ما يهودياِن مخالف صهيونيسم، برخی با آن مخالف میبودند حتا اگر
: «فلسطينیها وجود ندارند.» ما اصوال با ايدهیگلدا ماير حق داشت که میگفت

جدايیگرايانهيی که راه حل معضل يهوديان را در برکندن ايشان از جوامع سراسر
۵۵



جهان و ايجاد طبقهی ويژهی خود به عنوان نژادی ديگر در چشم ضديهودها
میداند، در تعارض هستيم.

همانطور که باور دارمي راه حل جنسيتزدهگی ايجاد ملت و دولتی انحصاری
. روبهرويی با سنت کهن بنيادگرايی يهودی ما را به اين ديدگاهبرای زنان نيست

رسانده که راه حل يهودستيزی تالش برای ساخنت جوامعی عاری از
نژادپرستیست. همانطور که در جنگ با جنسيتزدهگی راه حل اين نيست که

دست از مبارزه بردارمي و زنان را تشويق کنيم تا بار و بنديلشان را ببندند و به
سرزمينی خالی از مردان کوچ کنند. مخالفت با ملیگرايی يهودی به هيچ وجه

مترادف با آزار يهوديان نيست.
هستند افراطيونی که با اسرائيل به خاطر نفرت از يهوديان دشمناند، اما

جنايات روزمرهی اين دولت – سازمان ملل متحد تخمني میزند که در اثر
حمالت آن هر ساعت يک کودک در غزه کشته میشود – داليل معقول

. آری، در راه آزادی و برابری برایبيشتری را برای اعتراض به آن فراهم میآورد
متام اهالی سرزمني تاريخی فلسطني، اين منتقدان اسرائيل هستند، و نه

حاميان آن،  که پرچمدار تالشهای شرافتمندانهی ضد نژادپرستیاند.



ای کودکان شيطان غزه ...

بريدهی شعری از خالد جمعه

اشاره:
. اين بند کوتاه از شعر او را درخالد جمعه شاعری فلسطينی و اهل غزه است

روزهايی میخوامن که نه جنگ است نه آتشبس و در اين آسمان برزخی،
همچنان خونها به زمني میريزد و به آسمان شتک میزند …

…
!ای کودکان شيطان غزه

.شما مدام مرا با داد و فريادتان پايني پنجرهام آزرديد
شما که هر صبِح مرا با هول و شلوغیتان پر کرديد،

شما که گلدان مرا شکستيد و تنها گل بهارخواب مرا دزديديد،
.برگرديد و همانطور که دوست داريد داد و فرياد کنيد و گلدانهامي را بشکنيد

.متام گلهامي را بدزديد
برگرديد …

فقط برگرديد ...

۵۷



پیگفتار

برای باز گفنت قصهی فلسطني و اين فصل برای غزه، اين برگ آخر است، اما
بهسان تعبيری که رونيا به کار برد – همان دختر عرب مسيحی که به دعا، دعا،

...دعا، دعا، دعا کردن میخواندمان، واقعا برگ آخری وجود ندارد 


