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اعتراض آلبرت آ�نشتا�ن, هانا آرنت و عده اى د�گر
به سفر مناخ�م بگ�ن به آمر�كا و افشاى ش�وه هاى ترور�ستى او

١٩٤٨ دسامبر ٤ن�و�ورك تا�مز, مورخ 
�كى از مـهم تر�ن پد�ده هاى سـ�ـاسى نگران كنـندهء زمان مـا ظهـور «حـزب آزادى» در كـشـور تازه تأسـ�س اسـرائ�ل است. ا�ن
حزب در اشـكال سازمـانى, روش ها, فلسفـهء س�ـاسى و مطالبات اجـتمـاعى اش شبـاهت نزد�كى با احزاب نـازى و فاش�ـست دارد.

ا�ن حزب ادامهء «ا�رگون» سابق است كه �ك سازمان ترور�ستى, دست راستى و شو�ن�ست در فلسط�ن بود.
بازد�د مناخ�م بگ�ن, رهبـر ا�ن حزب از ا�االت متحدهء آمر�كـا آشكارا بد�ن منظورِ حساب شده صورت مى گـ�رد تا ا�ن تصور
را ا�جـاد كند كـه گـو�ا ا�ـن حـزب در انتـخـابات آ�ندهء اسـرائ�ل مـورد حـمـا�ـت آمـر�كا ست. هدف د�گر, حتك�م مـناسـبـات سـ�ـاسى با
عناصـر محـافظه كـار صـه�ـون�ـست در ا�االت مـتحـده است. چند�ن آمـر�كا�ى كـه شهـرت ملى دارند نامـشـان را در گرو اسـتـقبـال از
بگ�ن قرار داده اند. دور از ذهن است اگـر تصور كن�م كسانى كـه با فاش�ـسم در سطح جهانى مخـالفت مى كنند, در صورت اطالع

درست از سوابق و چشم اندازهاى س�اسى آقاى بگ�ن, بازهم از او و جنبشى كه وى آن را منا�ندگى مى كند حما�ت منا�ند.
پ�ش از آن كه از طر�ق كـمك هاى مالى, و تظاهرات عـمومى به نفع بگ�ن و ا�جـاد ا�ن تصور در فلسط�ن كه گـو�ا بخش بزرگى
از مـردم آمر�كا از عناصـر فاشـ�سـتى در اسرائ�ـل حمـا�ت مى كنند, خسـارتى جبـران ناپذ�ر رخ دهد, مـردم آمر�كا با�د از سـوابق و

اهداف بگ�ن و جنبشى كه بدان وابسته است مطلع گردند.
بر اسـاس ادعاهـاى رسمىِ حـزب بگ�ن منى توان به خـصلت واقـعىِ آن پى برد. امـروزه  آن ها از آزادى, دموكـراسى و ضـد�ت
با امـپر�ال�ـسم سخن مى گـو�ند, در حالـى كه تا همـ�ن اواخر اند�شـه هاى �ك حزب فـاش�ـستـى را تبل�غ و ترو�ج مى كردند. در عـمل
است كه �ك حزب ترور�ستى مـاه�ت اصلى خود رانشان مى دهد. از بررسى اعمال گذشتـه شان است كه مى توان�م داورى كن�م در

آ�نده مى با�د منتظر چه اعمالى  از آن ها باش�م.
حمله به �ك دهكدهء عربى

�كى از اقدامات تكان دهندهء آن ها حـمله به دهكدهء عربىِ د�ر �اس�ن است. ا�ن دهكده كه در حاشـ�هء جادهء اصلى قرار دارد
و از هر طرف مـحـاط به زم�ن هـاى متـعلق به �هـود�ان است در جنگ شـركت نكرد و حـتى با گـروه ها�ى از اعـراب كه مى خـواسـتند

دهكده را به عنوان پا�گاه مورد استفاده قرار دهند درگ�ر شد.
در نهم آور�ل (بنـا به نوشـتـهء ن�ــو�ورك تا�مـز) گـروه هاى ترور�ـسـتى [صـهـ�ـونـ�ـسـتى] به ا�ن دهكـدهء مـسـاملت جـو حـمـله كـردند.

 نفـرى ا�ن دهكده را, از مـرد و زن و كـودك, به قـتل رسـاندند و تنهـا٢٤٠انگ�ـزهء ا�ن حـمله نظامى نبـود. ترور�ست هـا اغلبِ سكنهء 
تنى چند را زنده باقى گذاشتند, آنهم بد�ن منظور كه آنان را به عنوان اس�ران جنگى در خ�ابان هاى ب�ت املقدس بگردانند.

اكثر�ت جامعهء �هودى از ا�ن اعمال به وحشت افتاد وآژانس �هود �ك تلگرام عذر خواهى به ملك عبدالله پادشاه اردن فرستاد.
امـا ترور�ست ها به جـاى ا�نكه از ا�ن اعمـال خـو�ش شرمگ�ـن باشند به ارتكاب ا�ن قـتل عام افـتخـار كـرده, وس�ـعـاً به نفع آن تبل�غ
منودند و از خــبـرنگاران خـارجـى دعـوت كـردند تـا اجـسـاد روى هم انبــاشـتـه شــده و بلوا�ى را كـه در د�ـر�اسـ�ن به راه افــتـاده بود از

نزد�ك مشاهده كنند.
واقـعـهء د�ر �اسـ�ن منونه اى ست از مـاه�ت و اعـمـال «حزب آزادى». آنان در بـ�ن �هـود�ان آم�ـزه اى از ناسـ�ـونال�ـسم افـراطى,
توهمـات مـذهبى و برترى نژادى را تبلـ�غ و ترو�ج كـرده اند و همـچـون د�گر احـزاب فاشـ�ـست, ابزارى بوده انـد براى درهم شكسنت
اعــتــصـابـات و عـالوه بـر ا�ن, خــود براى نابودى احتــاد�ه هاى آزاد پ�ــشــقــدم شــده اند. به جــاى احتـاد�ـه هاى آزاد, آن ها خــواهان

احتاد�ه هاى صنفى بر اساس مدل فاش�ست هاى ا�تال�ا هستند.



 و اشــتــرن(Irgun)طى ســال هـاى اخــ�ــر كــه گـــهگاه خــشــونـت ها�ى علـ�ــه بر�تـــان�ــا اجنــام مى گـــرفــتــه گــروه هـاى ا�رگــون 
(Stern)جوّى از ترور و ارعـاب بر جامـعهء �هـود�ان فلسط�ن حاكم كـردند. معلمـ�نى را كه عل�ـه آنان سخنى مـى گفتند كـتك مى 

زدند و پدران و مـادرانى را كـه مـخالـ} پ�وسـنت فرزندانشـان به آن ها بـودند هدف گلوله قـرار مى دادند. ترور�ست ها با شـ�ـوه هاى
گانگسترى, با شكسنت پنجره ها و با راهزنى هاى گسترده در جامعه هول و هراس ا�جاد كرده و باج هاى كالن ستاندند.

وابســتگان به «حــزب آزادى» ه�چ نـقـشى در دســتــاوردهاى ســازنده در فلسط�ـن ا�فـا نـكردند. آن ها مــدعى بازپس گــ�ــرىِ ه�چ
), اقـدامـات دفـاعى �هـودى را ناچ�ـز شمـردند و اقـدامـاتشـان در بارهء١زمـ�نى نشـدند, ه�چ منطقـهء مـسكونى (كولـونى) بنا نكردند (

Faschist)مـــهــاجـــرت كــه بـا ه�ــاهـوى ز�اد همـــراه بود اهمـــ�ـــتى نداشت و  عـــمــدتـاً وق}ِ گـــردآوردن «همــوطـنان فـــاشــ�ـــست» 
compatriots).«بود 

ناهمخوانى هاى آشكار
ناهمـخوانى هاى مـوجود ب�ن ادعـاى گسـتاخـانهء كنونى بگ�ن و حـزب اش با كارنامـهء اعمـال گذشـته شـان در فلسط�ن, بر آنان
مهر و نشـان �ك حزب غ�رمتعـارف س�اسى مى زند; نشان �ك حزب فاشـ�ستى كه ابزارش ترور (به �ك سان عل�ـه �هود�ان, اعراب و

انگل�سى ها) و جعل و حتر�} است و هدفش ا�جاد �ك «دولت رهبر».
در پرتو مـالحظات فوق, ضـرورى ست كه حـق�قت در بـارهء آقاى بگ�ن و جنبـشى كه وى رهبـر آن است به اطالع همگان در ا�ن
كشـور برسد. ا�نكه باالتر�ن مقـامات صهـ�ون�ستى آمـر�كا حاضر نشـده اند عل�ه تالش هاى بگ�ن دست به كـارزارى بزنند و حتى از

افشاى خطرات حما�ت از بگ�ن در م�ان پا�ه هاى خو�ش خوددارى كرده اند, خود �ك فاجعه است.
به ا�ن دل�ل, ما امـضاء كنندگان ز�ر با توسل به ا�ن ب�ـان�هء عمومى, چند واقـع�ت مهم و چشمگ�ـر را در بارهء بگ�ن و حزب اش

در معرض افكار عمومى قرار مى ده�م و مصراً خواستار آن ا�م كه ه�چ كس از ا�ن جد�دتر�ن ابزار فاش�سم حما�ت نكند.
[امضاها:]

ا�ز�دور آبرامـوو�تس, هـانا آرنت, آبراهام بر�ك, رابى جِـسـورون, كـاردوزو, آلبـرت آ�نـشتـا�ـن, هرمـان آ�سِن, حـ�ـ�م فـ�ن مـان, م.
گالن, هـ. هـ. هار�س, زل�گ س. هـار�س, س�دنى هوك, فِرِد كـاروش, برور�ا كاوفمـان, ا�رما, ل. ل�ندها�م, ناخمـان ما�سل, س�ـمور
ملـمـــان, مـــا�ـر د. مندلـســـون, هـارى م. اُسل�ـنسكـى, ســـامـــوئـل پ�ـــتـل�ك, فــــر�تس رهـرل�خ, لـو�س, پ. روكــــر, روث ســـاگـــ�ـس, ا�زاك

سانكوسكى, ى. ژ. شوئنبرگ, شاموئل شومان, م. س�نگر, ا�رما وول}, اشتفان وول}.
١٩٤٨ دسامبر ٢ن�و�ورك 
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�ادداشت و�راستار:
- در آن سال ها مـهاجرت �ـهود�ان به فلسط�ن و تشك�ل مـوطن و دولت �هودى در آجنا (كـه گفـته مى شد «زمـ�نى ست غ�ـر مسكونى و١

بدون مــردم و با�د به مـردمـى بدون زمـ�ن �عنـى �هـود�ان داده شــود») چنان در غـرب از مــقـبــول�ت عـامــه برخـوردار بود و نـ�ـروهاى مـتــرقى و
مـخـالـفـان سـرمـا�ه دارى چنـان درگـ�ـر رهان�ـدن خــود از فـاشـ�ـسم و جنـا�ات آن بودند كـه كـمــتـر كـسى مـتــوجـه بود كـه تشك�ـل دولت �هـود در
فلسط�ن توسط جنبش صه�ون�ستى, خود اقدامى استعـمارى ست و به معناى ز�رپا گذاردن حقوق ملتى د�گر. ا�نجا ست كه مى ب�ن�م, حتى

در هم�ن نامهء اعتراض آم�ز, غصب اراضى مردم فلسط�ن و ساخنت مستعمرات مهاجر نش�ن به عنوان امرى مشروع فرض مى شود.
پنجـاه سال با�د طول مى كـش�ـد و رجن ها و مبـارزاتى سخت و همـه جانبـه و چند�ن انتفـاضه با�د رخ مى داد تا برخى از وجـدان هاى
ب�دار, به و�ژه از ن�ـروهاى �هودى تبار, متوجـه شوند كه به دنبال جنا�ات ضـدبشرى فاش�ـسم و به بهانهء آن , فاش�سـمى د�گر در كار است

و جنا�ات ضدبشرىِ د�گرى ا�ن بار در فلسط�ن به وقوع مى پ�وندد و «حكا�ت همچنان باقى»...

www.peykarandeesh.orgااااننننتتتتششششااااررررااااتتتت    اااانننندددد����ششششهههه    وووو    پپپپ����ككككاااارررر


