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 یفتونی کل دو مقاله از

 مناسبت هفتادمین سالگرد اشغال فلسطینبه

 حسین دوست آرش ،  نسیمی نرگس

 با متن انگلیسی برگردان از ترجمه آلمانی و تطبیق

 پیشگفتار:
تولد مای صهیونیست در خانواده که بود پرداز و مبارز مارکسیست در فلسطینظریه( ن 2ایگاییل گلوکشتاین ) 1تونی کلیف

 1۰۹2هایی متعصب بودند. پدر و مادر او به عنوان دو تن از پیشگامان صهیونیسم در سال شد. خانواده کلیف صهیونیست

دوستان خانوداگی آنها از رهبران صهیونیست بودند که بعدها   .از بخش روسی لهستان به فلسطین مهاجرت کرده بودند

 تزم ، اولین رییس جمهور اسراییل، موشه شارت، که بعدها وزیر خارجه شد؛همه از سران حکومت اسراییل شدند: شایم وای

م در هسته اخانواده»گوید که ود. خود کلیف میدکتر هیلل یوفه از رهبران نهضت صهیونیستی شوهر عمه او ب و همچنین

 ریان هولوکاست از دستچند تن از اعضای خانواده او نیز جان خود را در ج «.جامعه صهیونیستی قرار گرفته بود مرکزی

هایی گذار کلیف نوجوان از یک صهیونیست ارتدوکس به یک صهیونیست طرفدار حقوق دادند. به خاطر وجود چنین زمینه

کلیف به همراه جمعی از  .گسست کامل از صهیونیسم و مارکسیست شدنش چندین سال طول کشید فلسطینیان و نهایتاً

ود را تروتسکیست نامیدند و پس از مدتی فعالیت به عنوان فراکسیونی خ امید شده بودندجریان که از آن نا ناعضای جوان ای

بنیان نهادن یک  ش برایالدرگیر ت میالدی ۰۹دهه از آن جدا شدند. کلیف در سالهای  1۰۹۱ال ان، در سجری ندر ای

 . بود نتی در فلسطیسازمان تروتسکیس

امضا  «سوری.ت»م هایش را با نانوشت و نوشتهری میبه زبان عهودی بکارگران ید: برای کرفاده میاز سه زبان است کلیف

اش را های انگلیسیکرد و مقالهمستعار یوسف الصخری استفاده می مت عربی برای کارگران عرب از ناالکرد. در مقامی

بودند. همان طور  «سنگ»یا  «صخره»ها به معنای های مستعار در این زبانمنا ننمود. همه ایل.راک منتشر می مبا نا

کلیف یک   .است «صخره»دیل شد، در انگلیسی به معنای باش تهمیشگی مکه به نا «کلیف»که نا مستعار بعدیش یعنی 

روزی به  نهابزندگی، به شکل ش یفرساطاقت طای را انتخاب کرده بود و در نهایت تنگدستی و شرایبی حرفهالزندگی انق

 ت.پرداخفعالیت سیاسی می

کردند. ا وظایف انترناسیونالیستی خود را فراموش نمیهن شرایطی آندر چنیط مشابهی داشتند. بقیه اعضای گروه نیز شرای 

گرسنه  تدادند که به قیمشان اختصاص میاعضای گروه مزد یک روز کارشان را در هفته برای کمک به رفقای ایتالیایی

 جزوه. دادبری و عربی انتشار میشرایطی، دو مجله به دو زبان مختلف ع نبا چنی. این گروه شدمی مماندن خودشان تما

                                                            
 2۹۹۹مرگ  – 1۰17 . تولد 1
 به را خود نام جوانی ابتدای در دارد، ستیز عرب عبری - تاریخی معنی که «ایگائیل» نام همچنین و خود نژادپرست والدین از نفرت و صهیونیسم از گسست دلیل به . 2

 .  نامید «کلیف تونی» را خودش ، خانودگی نام کامل تغییر با سپس و عقاب معنی به ایگل

https://www.facebook.com/narges.nasimi
https://www.facebook.com/arash.ashil
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حمله  ها گروه تحتنوه بر ایالعساخت. منتشر می نطیی مستقر در فلسربازان انگلیسهایی نیز به زبان انگلیسی برای س

ران : کارگ بود که روه اینیف و بقیه اعضای گفات کلچکیده نظرات و تالی . یس قرار داشتها و نیز تعقیب پلصهیونیست

ف کلی. ری ارتجاعی اعراب بگسلندبا رهم مبارزه کنند و پیوندشان را بیسم و امپریالبایست بر علیه صهیونیسرب میع

 نکه تحت عناوی نوشت «ل جدیدبین المل»ست آمریکایی برای نشریه تروتسکی نتحلیلهایی در رابطه با مسائل فلسطی

کلیف ای، زمینه نیبا چن. دندمنتشر ش نقاتی در فلسطیبمنازعه اعراب و یهودیان و سیاست ط نسیاست بریتانیا در فلسطی

ه ها بنوشته کرد. دستآوری مستندات رداری و جمعبدو سال را صرف مطالعه در رابطه با مسائل خاورمیانه و یادداشت

قش ه، نن منطقایاورمیانه، نیروهای سیاسی و اجتماعی درگیر درکشورهای خاختارهای اقتصادی بررسی و تحلیل س

رفتند، شامل قرار گ تحقیق مورد بررسی ن. کشورهایی که در ایپرداختمیشهای کارگری بشهای ملی و جنبامپریالیسم، جن

شانی نیز آن را  همسرش .ری نوشتبرا به زبان ع هایشنوشتهشد. کلیف دستراق میبنان و عوریه، لن، سطیمصر، فلس

 به انگلیسی ترجمه کرد. 

   

 و فاشیستی رژیم توسط فلسطین امپریالیستی و کلونیالیستی اشغال برابر در مقاومت سال هفتادمین در ترجمه این

 .است مقاومت رمز اسم آنها برای فلسطین که کسانی همه به میشود تقدیم ،اسرائیل صهیونیستی

 سوسیالیسم و مقاومت باد زنده
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 دارد ؟خشونت اسرائیل در کجا ریشه 
 

Originally from the British Socialist Worker website. Originally from the British Socialist Worker 

website. 

Tony Cliff, From Zionism to Genocide, Socialist Worker, No. 790, 3 July 1982. 

Roots of Israel’s violence 

Worin wurzelt Israels Gewalttätigkeit ? 

 

وحشت امروز را تشخیص دهم.  اولیههای نطفه توانممی ،کنم وقتی که من به تجربیات خودم در فلسطین نگاه می

 .منجر به خشونت دولتی شد ،سرزمین یهودیصهیونیسم با جدایی یهودی و اعتقاد به یک 

از روسیه به فلسطین آمدند تا به یک اجتماع صهیونیستی که  1۰۹2والدین من از پیشگامان صهیونیسم بودند. آنها سال 

 .تنها چند هزار نفر بود بپیوندند

 .شناسیم نداشتاما صهیونیسم هنوز شکل پلید خود را که ما امروز می ،من یک صهیونیست رشد کردم

یگر در از انسانهای دها را همیشه یک شکاف اساسی بین صهیونیسم و اعراب وجود داشت. همان شکافی که صهیونیست

 .کردآنها جدا می أکشورهای مبد

تزار الکساندر دوم به قتل  1۱۰1در سال  .شودتر میواضحمعنی این گفته  کنیمنگاه می 1۰وقتی که ما به روسیه در قرن 

یک یهودی »گفتند: ها میآن ;کشی علیه یهودیان سازماندهی کردندهای افراطی روس یک نسلرسید. در سال بعد راست

ها جواب ها به آنها با یک فراخوان برای اتحاد در مبارزه با تزاریسم و راست. سوسیالیست«را بکش و روسیه را نجات بده

ه هیچ توانند بیهودیان نمی» که کردندمی استداللها دادند. اما یک جواب دوم هم وجود داشت: صهیونیسم. صهیونیست

کشی روسیه را به مقصد فلسطین ترک کردند. هر نسل، . و اولین یهودیان روس«کنند کس دیگری غیر از خودشان اعتماد

 .ای دیگر جدایی را انتخاب کردندعده ،عده ای به جنبش انقالبی پیوستند کرد.العمل را تولید میبعدی هر دو عکس

 .از زمانی که صهیونیستها به فلسطین آمدند همچنان بر جدایی خود پافشاری کردند

و  .کردندمیوادار به تخلیه داران را اغلب مزرعه و ،را بدست گرفتند های اعراب()زمین ها سرزمین عربییونیستصه

 ۱۹دادند. اگرچه اعراب حداقل %ها بصورت سیستماتیک هزاران تن از بیکاران عرب را مورد تبعیض قرار میصهیونیست

 .حتی یکی از آنها در مدرسه من وجود نداشت ،دادنددرصد جمعیت را تشکیل می

توان فقط می یک عرببه صورت »: بودند. اینطور پدرم نظرش را به من اظهار داشت افراطیهای والدین من صهیونیست

 .. من هیچ وقت زیر یک سقف با یک عرب زندگی نکردم«از میان شیار مگسک یک تفنگ نگاه کرد

دفاع »دو صندوق سیاسی را تشکیل داد: یکی برای  ،3خودشان را سازماندهی کردند. هیستادروتها سندیکای صهیونیست

 انداختن تجمع برایصرف راه هااین صندوقمنابع . «دفاع از تولیدات عبری»دیگری برای  ،تاسیس شد« از کار عبری

                                                            
 یهودی کارگران سراسری اتحادیه -م . 3

https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1982/04/isrviol.htm
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/cliff/1982/07/zionismus.html
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دروت هیستا .شدمیبازارهای یهودی  بهتولیدات عربی ورود ممانعت از های یهودی و استخدام اعراب در شرکتجلوگیری از 

 .نشدهای صهیونیستی شرکتوقت موی دماغ کسب و کار هیچ

کردیم. صبح یک روز همسرم یک مرد جوان را دید که سر صحبت در نزدیکی بازار تل آویو زندگی می  ما 1۰۹۹در سال 

خت و پارافین ری دیگرروی سبزیجات  ولی در عوض ،هایشان نداشتکاری به کار بعضیبا تمام زنان در بازار باز کرد. را 

پرسید:  ضطرابااو با  .توانست باور کندرا شکست. همسرم که به تازگی از جنوب آفریقا آمده بود نمی یشانهاتخم مرغ

 افتد؟می دارد چه اتفاقی

 کرد.ب میتخری بودندتولیدات عربی  اگر که کاالها عبری بودند یا عربی و کردمرد امتحان می آنخیلی ساده بود:  موضوع

انتشارات .کردندها صحبت میمثل چپ هنوزها و تعدادی از صهیونیست رها هنوز کم بودنداین رفتا آن زمان تعداد

 .کردندلنین و تروتسکی چاپ میاز صهیونیستی برای مثال 

با  ۹بود. هیچ عربی هیچ وقت نتوانست عضو جنبش کیبوتص ماندهقیبا عمده همچنانناپذیر با اعراب اما تضاد آشتی

که  ،اش شود. اکثریت زمین تحت مالکیت یهودی به صندوق ملی یهود تعلق داشت «سوسیالیستی»زراعت جمعی 

 اید از کل منطقه راندهبها اجاره دادن به اعراب را ممنوع کرده بود. به این معنی که جمعیت عربی اصلی میاساسنامه آن

 .شوند

تصور  حتی یک ساکن عرب نداشت. ،جمعیت 3۹۹،۹۹۹تل آویو شهری با ، فلسطین را ترک کردم 1۰۹۱که من در زمانی

 .شهری در حدود بزرگی تل آویو و حتی یک انگلیسی در آن پیدا نکنیم؛ یعنی شویم ناتینگهام وارد کنید ما 

حمایت _اقلیتی که به مسیر اکثریت اعتقاد نداشت _با اعراب وجود داشت. صهیونیستهاها به طور واضح دشمنی صهیونیست

آغاز  .های امپریالیستی بودند که فلسطین را در کنترل داشتندنیاز داشتند و به این علت همیشه در جستجوی کمک قدرت

م در اگر صهیونیس است شاننفع بهبود: رهبران صهیونیستی مکررا ً به حاکمان آلمان شرح میدادند که نن محسوس آ

 .فلسطین رونق گیرد

آنها  کاررهبران صهیونیستی به بالفور وزیر خارجه محافظه ،فلسطین را اشغال کرد 1۰17زمانیکه بریتانیای کبیر در سال 

نگ ج نوشتند و به او توضیح دادند یک حضور صهیونیستی قوی در فلسطین به نفع بریتانیای کبیر میشود. در حین نامه

رهبران  ،بویژه در خاورمیانه ، شودجهانی دوم زمانیکه واضح گشت که ایاالت متحده آمریکا قدرت امپریالیستی اصلی می

 .ن تغییر جهت دادندصهیونیستی به سمت واشنگت

یستی جداسازی صهیون. منطق بودند رشدنیاجآمادۀ ولی همیشه با کمال میل  ، برای فروش نبودندها اگرچه ستصهیونی

از خلق غیر یهودی چه در روسیه چه در لهستان و فلسطین منجر به وابستگی به امپریالیسم شد. عروج ناسیونال سوسیالیسم 

                                                            
کند. کند و همه از درآمد عمومی استفاده میدر کیبوتص، همه کار می است که ریشه در صهیونیزم و سوسیالیزم دارد.« دهکده اشتراکی»نوعی  : یادداشت مترجم . 4

 «اشتراکی»وجود ندارد و مالکیت تنها « مالکیت خصوصی»در کیبوتص  یک از آنان نیست. حال، مال هیچهمه چیز کیبوتص، مال همه اهالی آن جامعه است و در عین 
 .است

ساس وابستگی ااست که این مزارع اشتراکی را بر منظور اساس ناسیونال سوسیالیستی کیبوتص اش، «سوسیالیستی»اینجا به واژه : تونی کلیف در  به طنز البته اشاره
 .ی صهیونیستها قابل استفاده بوده و اعراب را در میان خود نمی پذیرفتندنژادی تنها برا
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آنرا به طور قطعی همراهی کرد. سرمایه بزرگ آلمانی از هیتلر حمایت کرد نه از ترس یهودیان بلکه از ترس طبقه کارگر 

 .هم طبقه کارگر آلمان قربانیان هیتلر بودندآلمانی. هم یهودیان و 

ها را سازماندهی های انقالبی میبایستی این میبود که مبارزه طبقه کارگرعلیه نازیباالترین وظیفه برای سوسیالیست

زدند و اتهام می «یهودیان قربانیان هیتلر هستند»گفتند: ها تمایل برای این مقصود نداشتند. آنها میمیکردند. صهیونیست

 .ها دشمنان یهودیان هستندکه همه آلمانی

د. اندازه قدرتمند شصهیونیسم بی سط هیتلر شکست داده شدند،بدون مقاومت تو 1۰33زمانیکه کارگران آلمانی در سال 

ن مگر بوسیله یک جنبش جدید که خیلی بزرگتر از آ را متوقف کرد،وان آنگیرد نمیتوقتی یک جنبش شتاب خاصی می

مند پس طبیعتاً تنها راه حل به نظر رسیده یک دولت قدرت ها نمیتوانستند اعتماد کنند،لمانیباشد. وقتی که یهودیان به آ

 .صهیونیستی بود

ت اسرائیل بر اساس حکوم 1۰۹۱شد. در سال در فلسطین درعین حال تجاوزات تهوع آور صهیونیستی همواره بیشتر می

. تولد های خود رانده شدندن هزاران فلسطینی از خانهآیک لشکرکشی تروریستی تاسیس خود را اعالم کرد. که بواسطه 

 .یاسین به اجرا درآمد انسان عادی در شرق دیر 2۹۹از « محدود » کشیاین حکومت بوسیله یک نسل

انی بود که من عده ای هم زنده در چاه های آب دهکده پرتاب شدند. آنجا مک زنان و کودکان قتل عام شدند، ،مردان

فقط چند کیلومتر با محل زندگی من فاصله داشت. اعراب تنها کسانی نبودند که از آن به بعد  شناختم،خیلی خوب می

 ل بهآن را تبدیدا کردن بودند. جستجوی مداوم اسرائیل برای متحد پی تاوانبرای آن ]م.دیریاسین[ مجبور به پرداخت 

 .جهان کرد هایمتحجرترین رژیمتسلیحات نظامی کنندۀ تأمین

دوماه در ویتنام جنوبی به سر برد و به دولت دست نشانده آمریکایی مشاوره  1۰۱۱موشه دایان وزیر دفاع اسرائیل در سال 

پرست یان نژاد رژیم بههمچنین اسرائیل  کرد،کتاتور پینوشه اسلحه ارسال میداد. اسرائیل به شیلی تحت حاکمیت دیمی

اسمیت در رودزیا )زیمباوه امروزین( و همه کشورهای دیگر که جیمی کارتر رییس جمهور آمریکا به دلیل نقض حقوق 

 .اسلحه ارسال میکرد نها تحریم تسلیحاتی وضع کرده بود،بشر علیه آ

در حین اینکه دانشمندان شاه به همراه دولت آپارتاید آفریقای  داد،رائیل به شاه ایران مشاوره میتی اساسرویس اطالع

ان یدیدن همیشه به ترقی منجر میشود. یهود جنوبی تسلیحات اتمی را گسترش میداد. عده ای امروز تأکید دارند که ستم

ر عوض دیا انقالبی شوند.  برای آن وجود نداشت که آنها مترقی و یتضمیناما هیچ  بطرز وحشتناکی تحت ستم بودند،

یشرو ز همه نیروهای پاز آنجا که هسته صهیونیسم گسستن ا د.وشمیارتجاع  به منجر ی که همراه با ناتوانی باشد،ستم

ش تعیین این نتیجه از پی -ای ضد امپریالیستی در خاورمیانهاز نیروهای انقالبی در روسیه گرفته تا نیروه -معنی میداد

  .شده بود

ادند، نه عیض قرار میدآنها اعراب را مورد تب ؛ها مردم عادی را بکشندنمیتوانستم تصور کنم که صهیونیست 1۰3۰در سال 

در دنیای دشوار امروز هر شکافی گسترده تر و عمیق تر میشود و شکاف گسستن یهودیان منجر به این وحشتی  اما بیشتر.



 

 
۱ 

 

. این وحشیگری در منطق صهیونیسم قرار دارد. من از این میترسم که ما خیلی بدتر از ۰میشود که ما آنرا در لبنان دیدیم

 .این از یهودیان بتوانیم انتظار داشته باشیم

 

 !کارگران یک راه حل برای ارائه دارند
دسترسی به اقتداری دارد که مانع صهیونیسم شود و امپریالیسم را شکست دهد. یک تنه  ،طبقه کارگر عرب در خاورمیانه

 .های موجود قادر به انجام آن نیستنددولت

 .بی قید و شرط ایاالت متحده آمریکا است مریدیک  عربستان سعودیپادشاهی  به علت منافع نفتی،

 ها. در حین اینکه رژیم مصر خود را روی شانه میلیونهارژیم اسد در سوریه بی ثبات و فاسد است و وابسته به اعانه سعودی

ترین مصیبتها دان از بها دهقکنند و میلیونزندگی میآبادها حلبیکارگر و دهقان فقیر سر پا نگاه میدارد. میلیونها کارگر در 

 .به آب تمیز یا لوله کشی ندارندابتدایی چراکه آنها حتی دسترسی  رنج میبرند،

و  چه برسد به مبارزه با صهیونیسم توانند با هیچ کس مبارزه کنند،نمیها هیچ کاری نمیتوانند انجام دهند و این رژیم

و زنده ماندن فیزیکی آنها به سوریه  ابسته است،به پول سعودیها و(  PLO) امپریالیسم. سازمان آزادی بخش فلسطین 

 .نمیتواند هیچ راهی برای خروج از این بن بست بیابد ، PLOوابسته است. تمام شجاعت چریکهای 

است. این  1۰17کلید این بن بست هستند. طبقه کارگر مصر به تنهایی به بزرگی طبقه کارگر روسیه در  کارگران عرب

 .کارگران قدرت تغییر خاورمیانه را در اختیار دارند

 

 

 

  

                                                            
که  .است جنگ داخلی لبنانو در طول  1۰۱2 سپتامبر 1۱تا  سپتامبر 1۱ اشاره به کشتار پناهندگان و آوارگان فلسطینی اردوگاه صبرا و شتیال در : انیادداشت مترجم .۰

ژ لبنانی آغاز و نیروهای فاالن ) وزیر دفاع و فرماندهی کل ارتش آن دوران اسرائیل (یل به فرماندهی آریل شارون و بنیامین نتانیاهوئبا محاصره اردوگاه توسط ارتش اسرا
 .استنفر برآورد شده 3۰۹۹شدگان این کشتار تا تعداد کشته .اهندگان غیر نظامی که بیشتر زنان و کودکان بودند کردندبه قتل عام پن  با ورود به اردوگاه اقدام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 اسرائیل و هولوکاست، یهودیان

Socialist Review, Nr. 219, Mai 1998  
Originally from the British Socialist Workers Party website 

The Jews, Israel and the Holocaust 

Die Juden, Israel und der Holocaust 

 تولد صهیونیسم 

تقریباً حدود صد سال بعد بطور  ،اتحاد آلمان و اتحاد ایتالیا و سال،  17۱۰مابین سال انقالب فرانسه یهودیت را آزاد کرد. 

و  هاینه و مارکس همه یهودی ،مندلسون های یهودی نشین ) گتو ( ناپدید شد.اقتصادی و روشنفکری محله ،فیزیکی

جایی که یوغ فئودالیسم هنوز وزن سنگینی داشت و  ،در روسیه تزاری اما های برجسته فرهنگ آلمانی بودند.شخصیت

 حتی وجود داشت و نسل کشی ای(  گسترده۱سمیتیسم )سامی ستیزیآنتی ،داری مدرن به سختی شکل میگرفتسرمایه

علیه  ،1۰3۹بخصوص بعد از رکود بزرگ سالهای  ،شدقدیمی و زهوار در رفته ، زمانی که سرمایه داری .شروع شده بود

 های گاز هماش عقب گرد کرد. حال نه تنها به آسانی گتوها را بلکه خیلی بدتر اتاقهمه دست آوردهای دوران جوانی

 .مملو از یهودیان کردند

 ،بنام دریفوس ارتشیهودی افسر یک  1۱۰۰ اما بین این دو دوره به مورد بدتری از یهود ستیزی در فرانسه منتهی شد. در

ل علیه یهودیان ذبود و منشاء تحریک کردن ارا 7ر جادوگرانامحکوم به جاسوسی برای آلمان شد. پروسه دادرسی شبیه شک

مبارزه میان امپریالیسم اوج گرفته فرانسه و امپریالیسم آلمان بود. در پاریس  محصول جانبیستیزی شد. این موج یهود

یجه از کل اضطراب عمومی به این نتهرتسل  نی سرشناس بنام تئودورهرتسل زندگی میکرد. ژورنالیست ویِزمان یک آن

در پاریس همانگونه که »او مینویسد:  1۱۰۰رسید که یهود ستیزی یک پدیده طبیعی و غیر قابل اجتناب است. در ژوئن 

م. م؛ شروع کردم آنرا بصورت تاریخی فهمیده و ببخشبه یک طرز تفکر بازتر از یهود ستیزی نائل شد ،از قبل گفته بودم

 .«معنی است که با یهود ستیزی مبارزه شودبخصوص تشخیص دادم که چقدر تالش بیهوده و بی

کرد  او گالیه .به نقد کشید ،هایی را که از دریفوس دفاع کردنددر خط اول سوسیالیست و هافرانسوی، امیل زوال ،هرتسل

گر حقیقتاً دیها آنگران نظم موجود جستجو میکنند )...(ها و نابوداز خود را در پناه سوسیالیستحفاظت »که یهودیان 

                                                            
ن باوریم اما بر ای  ،و منظور تونی کلیف هم از این واژه همین مفهوم بوده ،در طول متن این واژه به معنی یهود ستیزی ترجمه شدهبا وجودی که  سمیتیسمآنتی -م . ۱

صحرای سینا  ناز لحاظ جغرافیایی تمام ساکنی همچنین ،که این مفهوم میبایست به سامی ستیزی ترجمه شود زیرا اوالً از لحاظ واژه شناسی دقیقاً همین معنی را میدهد

سامی ستیزی  ،د اعرابدر شمال شرقی مصر تا فالت بین النهرین در عراق از لحاظ انسان شناسی و قوم شناسی سامی نژاد هستند و از لحاظ سیاسی نیز نژاد پرستی ض

د خبری  را چنان تحت تاثیر خود دارد که این مفهوم تنها به معنی یهو -گفتمان حاکم بر ادبیات سیاسی  ،باشد. اما هژمونی نولیبرالیستی قدرت های امپریالیستیمی

نقد اسرائیل  ،هاهیونیستص فلسطین اشغالی توسط یهودیت به نژاد تبدیل میشود و زمانی که اسرائیل کشور یهودیان باشد و نه :ستیزی تعبیر شود که این کارکرد را دارد

 زی است.برابر نقد یهودیت و در نتیجه نژاد ستی

 

 شد.برپا می  نی در اروپادیاشاره به دادگاه های تفتیش عقاید در قرون وسطی  که توسط کلیسا علیه دگراندیشان و منتقدین نظم  -م . 7

https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1998/05/israel.htm
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/cliff/1998/05/israel.htm
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 استدالل.  او «یهودی نیستند و حتی دیگر فرانسوی نیستند. آنها به احتمال زیاد رهبران آینده آنارشیسم اروپایی هستند

شور رها کنند و ک ،هایی را که در آن ناخوانده هستندستیزی این است که یهودیان سرزمینکرد که یک جواب برای یهود

یهود ستیزان قابل اعتمادترین دوستان ... »خویش را تاسیس کنند. او اظهار داشت که برای متحقق کردن این هدف 

 رمردی که نسل کشی کیشینوف را د ،پلوهه وزیر داخلی تزار را مالقات کرد با. به همین علت او «متحدان ما خواهند بود

مهاجرت بخشی از یهودیان از روسیه می تواند  که  او را تطمیع کندسازماندهی کرد. هرتسل تالش کرد اینگونه  1۰۹3

 جنبش انقالبی دشمن پلوهه را تضعیف کند.

ن آپس از  ،به ظاهر طبیعی شده و اجتناب ناپذیر باشد ،اگر آشتی ناپذیری ) آنتاگونیسم ( میان یهودیان و غیر یهودیان

رتسل طبیعی و اجتناب ناپذیراست. اولین تعریف ه همنتیجه میشود که آشتی ناپذیری میان یهودیان و اعراب در فلسطین 

 ب. زمانی که توجه او به این مطلب جل«به خلق بدون سرزمین یک سرزمین بدون خلق دادن »از صهیونیسم این بود : 

هرتسل اینرا بدیهی استنباط کرد که بسادگی از شر آنها باید خالص  ،کنندگردیده شد که اعراب در فلسطین زندگی می

ه که به این شیو ،در سراسر مرزها جادو کنیم فقیرما سعی خواهیم کرد برای این خلق »او مینویسد  1۱۰۰گردید. در ژوئن 

بیان  . چه«پیدا کنیم و همزمان اما آنها را در کشور خودمان استخدام نکنیم یما مشاغلی برای آنها در کشورهای ترانزیت

 !ظالمانه ای از آرزوی پاکسازی قومی
 

 

 اقتصاد بسته صهیونیستی 

به الگوی اقتصادی سفیدهای آفریقای خواستند که نمی ،به فلسطین مهاجرت کردند 1۰هایی که از اواخر قرن صهیونیست

استند. ها فقط یک خلق یهودی را میخوجنوبی نائل شوند. آنجا سفیدها سرمایه داران و سیاهان کارگران بودند. صهیونیست

, این هدف ،ها و بیکاری گسترده  باز و مخفیبا در نظر گرفتن استاندارد زندگی بسیار پایین اعراب در مقایسه با اروپایی

ای به انجام رسد که دسترسی اعراب به بازار کار یهودیان مسدود گردد. برای این مقصود به ط میتوانست به گونهفق

 از  یهای بزرگبخش یهودِبعنوان مالک  ،های مختلف متوسل شدند. اوالً صندوق ملی یهود بر طبق یک اساسنامهروش

های . دوماً تمام اعضای اتحادیهدادمیاین سرزمین اجازه کار  در یهودیانبه فقط  ،تل آویو ی ازاز جمله بخش بزرگ ،اراضی

یکی برای  ؛( میبایستی دو شهریه پرداخت کنند)اتحادیه سراسری کارگران یهودی هیستادروت ،کارگری صهیونیستی

داران باغحفاظت از نیروی کار یهودی و دومی برای حفاظت از محصوالت کار یهودی. هیستادروت اعتصاب علیه کاالهای 

سازماندهی کرد و باغداران را مجبور به اخراج این کارگران کرد.  را میوه که کارگران عرب در آن مشغول به کار بودند

های جوان یهودی در بازارهای یهودی در میان فروشندگان سبزیجات و تخم روزانه بود که مرد یاین تصویر همچنین

و روغن آتشزا روی  !کسی تنه میزدند بر حسب اتفاق یک زن عرب بود مرغ در حال گردش دیده شوند. وقتی آنها به

 کردند.را تخریب می هاریختند و تخم سبزیجات می

شور مشغول به  بعنوان ظرفکافه بعد از اینکه شایعه میشد که یک عرب در آشپزخانه من خود به خاطر میاورم که چگونه 

مکرر  هایاهراتظمن همچنین ت شد.گرفت و تقریباً بطور کامل تخریب میکافه در تل آویو مورد حمله قرار می، کار است



 

 
۰ 

 

. ورمآخاطر میهبرا  1۰3۰ تا 1۰3۱یس دانشگاه عبری اورشلیم دکتر ماگنوس در دوره دانشجویی من از ئبرعلیه نایب ر

 بود. دکتر ماگنوس یک یهودی آمریکایی و لیبرال بود و تنها جرمش این بود که مستاجر یک مالک عرب

 وابستگی به امپریالیسم

رت به کمک قدها واضح بود که آنها برای صهیونیست ،با این آگاهی که آنها با مقاومت فلسطینیان مواجه میشوند

 .بودندمحتاج  داشت،که بزرگترین نفوذ را در فلسطین  ایامپریالیستی

 نآرسمی با قیصر ویلهلم سفر کرد. در  ی( برای مالقات امروزی استانبول .م) قسطنطنیههرتسل به  1۱۰۱اکتبر  1۰در 

یح داد هرتسل به قیصر توض دوره فلسطین هنوز بخشی از امپراتوری عثمانی بود که این امپراتوری خود متحد آلمان بود.

شریک ، شیچرا که صهیونیسم مرکزش در اتر ،ها را تقویت میکندآلمانی ذکه یک شهرک صهیونیستی در اسراییل نفو

ان یهودیان یمن توضیح دادم که ما نفوذ احزاب انقالبی در م» دیگر را نیز تبلیغ کرد: ایوسوسهامپراتوری آلمان است. او 

 . «را مسدود خواهیم کرد

 ،هاهیونیسترهبر سابق ص ،در اواخر جنگ جهانی اول هنگامی که واضح شد فلسطین توسط بریتانیای کبیر سقوط میکند

منعقد  1۰17نوامبر  2وزیر خارجه بریتانیا آرتور بالفور باهم مرتبط شدند و از این ارتباط یک بیانیه در   با  خاییم وایزمن

کرد. سر رونالد اشتورس اولین حاکم نظامی بریتانیا در گردید که برای یهودیان یک میهن در فلسطین را تضمین می

را که این چ ،برکت و رحمت است اشگیرندهبرای تحویل و چهکننده برای اهداچه »صهیونیسم  که اورشلیم تشریح کرد

 «.کندخلق می خصومت بالقوۀ عربییهودی کوچک در میان یک دریا از  ۱تعهد برای انگلستان یک وفاداری اولستری

 شدند. ظاهراورانیرن ] والی بریتانیای کبیر در ایرلند شمالی [   در نقشِن،ها در فلسطیصهیونیست

میانه در برابر ایاالت متحده آمریکا از رتر خود را در خاوردر طول جنگ جهانی دوم واضح شد که بریتانیای کبیر نقش ب

دادها را از قرار یصفتا  ،ن برودواشنگتدهد. بن گورین رهبر آن دوره صهیونیسم به همین خاطر عجله داشت به دست می

مریکا آ دلیل نیست کهبیایاالت متحده است.  دولت اقماریبا ایاالت متحده محکم کند. اسرائیل حال قابل اعتمادترین 

نین اسرائیل همچ های مالی بیشتری به اسرائیل کوچک در مقایسه با هر سرزمین دیگری در جهان پرداخت کند.کمک

 بزرگترین دریافت کننده کمک تسلیحاتی آمریکا است.

 هولوکاست 

او  1۰22دسامبر  22لئو تروتسکی بربریت فاشیسم را آشکارا درک کرده بود و نابودی یهودیان را پیشبینی کرده بود. در 

 همرحل ،کرد. اما حتی بدون جنگشود سرنوشت یهودیان را در شروع ناگهانی جنگ آینده به آسانی تصور می»مینویسد: 

 ،کنی فیزیکی یهودیان را معنی میدهد. فقط بسیج شجاعانه کارگران علیه ارتجاعریشه اًبعدی گسترش ارتجاع جهانی حتم

                                                            
یخی که از لحاظ تارهای ایرلند است که در قسمت شمالی این کشور واقع شده است ) ایرلند شمالی (. دلیل این مقایسه در این است یکی از استاناولستر  -م . ۱

ا همیشه حضور جنگیدند و بریتانیهای اشغال ایرلند میساکنین اولستر وفادار به اشغالگران بریتانیایی برعلیه جمهوری خواهان ایرلند )ایرلند جنوبی( در طول تمام سال

 .تنظامی اورشلیم خاورمیانه را به ایرلند و اسرائیل را به اولستر تشبیه کرده اس کرد. در واقع حاکماشغالگرانه خود را در ایرلند دفاع از اقلیت پروتستان اولستر تعریف می
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عالیت و شجاعت ف ،افزایش اعتماد به نفس ،مقاومت مستقیم فیزیکی علیه باندهای فاشیستی ،انهای کارگریتاسیس گرد

جدید  ید یک تغییر توازن قدرت را باعث شود که موج جهانی فاشیسم را متوقف کند و فصلتوانمیدر طرف ستمدیدگان 

 «.در تاریخ انسانیت بگشاید

ندرت هبویژه میان طبقه کارگر یهودی ب ،صهیونیسم در میان اکثریت عمده یهودیان در سراسر جهان ،تا جنگ جهانی دوم

و ژانویه  1۰3۱در دسامبر  ،که در آن بزرگترین اجتماع یهودی در اروپا مقیم بودهوادار داشت. برای مثال در لهستان جایی 

 های دیگر انتخابات محلی شروع شدند.ویلنیوس و شهر ،لووف ،کراکوف ،لودز ،در ورشو 1۰3۰

دست هنشین بها  را در محالت یهودیاز رای % 7۹های کارگری سوسیالیستی و ضد صهیونیستی یک اتحادیه از سازمان

 دست آوردند.هکرسی را ب 1و این در حالی بود که صهیونیستها فقط  ،کرسی در ورشو را بدست گرفت 2۹تا از  17آورد و 

که فقدان یکی از اعضای  شتداوجود  ایندرت یهودیههمه چیز برق آسا بواسطه هولوکاست تغییر کرد. در اروپا ب

اهل گودانسک کمی قبل از شروع ناگهانی جنگ از ما در  نمیاورم که خاله مخاطر ه. من بباشدهنزداش را ضجه خانواده

شناختم اما آنها به همراه دیگران در هولوکاست ناپدید شدند. یک دختر فلسطین دیدار کرد. باقیمانده آشنایان او را من نمی

به اروپا نقل مکان کرد که همه  اش کمی قبل از جنگساله ۰خاله من که او را خیلی خوب میشناختم با همسر و فرزند 

 ها در اتاقهای گاز کشته شدند.آن

 امروز اکثریت باقی مانده یهودیان صهیونیست هستند و این تماماً قابل فهم است.
 

 

 (نکبت)فاجعه 

 ، 1۰۹۱جنگ  3زمان است. از آن 1۰۹۱ها برای اشاره به ایجاد دولت اسرائیل در سال این واژه مورد استفاده فلسطینی

میلیون آواره  3,۹ ظیم از فلسطینیان شده است. امروزبین اعراب و اسرائیل منجر به یک پاکسازی ع 1۰73و  1۰۱7

قسیم اراضی کنند. آمار تمراتب بیشتر از تعداد فلسطینیانی که در سرزمین اجدادی خود زندگی میهب ،فلسطینی وجود دارد

بود  ۰,7این آمار % 1۰۹۱در  ،از اراضی کل کشور را در اختیار داشتند 2,۰دیان %یهو 1۰17در  : دکنمیحذف آنها را اثبات 

 از آن خود دارند.  ۰در حالی که اعراب تنها % ،1۰۱7از مرزهای درونی قبل از  ۰۰و امروز %

به  ،شیدندکترین وقایع تاریخ است که یک خلق تحت ستم مثل یهودیان که توسط بربریت نازی زجر این یکی از تراژیک

 .ل دارنداعماظلم و ستم و بربریت  ،کسانی که در هولوکاست هیچ تقصیری بر گردان ندارند -فلسطینیان _خلق دیگری 
 

 

 راه حل 

آنها حتی قدرت مبارزه برای اصالحات جدی را ندارند. شرایط  ،فلسطینیان قدرتی در اختیار ندارند که خود را رهایی بخشند

سیاهان در آفریقای جنوبی که به اصالحات مهمی نائل شدند متفاوت است. آنها آپارتاید را به لرزه در ها در مقایسه با آن

حق رای بدست آوردند و یک رییس جمهور سیاه را انتخاب کردند. اگرچه درست است که آپارتاید اقتصادی  ،آوردند

سفیدها است که تعداد کمی از سیاهان را همکار همچنان مثل قبل برقرار است. ثروت متمرکز شده در دست تعداد کمی از 
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فریقای سیاهان آ .اند. اکثریت قریب به اتفاق از سیاهان همچنان مثل قبل در فقر رقت انگیز زندگی میکنندخود کرده

. ی هستندبرابر سفیدها در آفریقای جنوب ۱تا  ۰از فلسطینیان هستند. اوالً  سیاهان  قویتر ایقابل مقایسهغیر طوربهجنوبی 

ستون ، ارگران سیاه اند(. دوماً کاکثریت فلسطینیان آواره شدهها است )یلیئقریبا برابر با اسرادر حالیکه تعداد فلسطینیان ت

کنند. کوساتو یکی ای ایفا میحاشیه یدر حالیکه فلسطینیان فقط نقش ،دهندفقرات اقتصاد آفریقای جنوبی را تشکیل می

یان سازمان از بین بردن آپارتاید ایفا کرد. فلسطین سندیکاهای آفریقای جنوبی است که نقش مرکزی درترین از قدیمی

 ای ندارند. سندیکایی قابل مقایسه

اگر یک موقعیت وجود داشته باشد که با تئوری انقالب مداوم تروتسکی بصورت کامل مطابقت کند پس آن موقعیت 

کن نخواهد ممبدون انقالب کارگری هیچ رهایی ملی  و دموکراتیک مطالبۀ هیچکه  کرداستدالل میفلسطینیان است. او 

کز اصلی که مر،شودهای دیگر در خاورمیانه در دست کارگران عرب یافت می. کلید سرنوشت فلسطینیان و همه انسانشد

لبنان و دیگر کشورها قرار دارد. تراژدی این است که پتانسیل طبقه کارگر  ،عراق ،آن مصر و در وسعت کمتری در سوریه

چراکه این اثرات چپ را در خاورمیانه مدت زمان طوالنی تحت  ،علت اثرات زیان بار استالینیسم متحقق نشدهعربی ب

 ،حزب بعث و صدام حسین در عراق فعال شدند هایکنصافجادهمثابه ههایی بودند که بسلطه داشت. آنها استالینیست

 ند. ها راه را باز کرداسد و حزب بعث سوریه را در رسیدن به قدرت کمک کردند و در مصر برای ناصر و سپس اسالمیست

ادعا شود  هک انقالب طبقه کارگر عربی برای امپریالیسم و صهیونیسم یک پایان را آماده میکند. این دورویی محض است

ن آن ادارهوا ،برای یهودیان منطقه است. زمانیکه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی حاکمیت داشت یبمعنی تهدید این

 .یفتادچیزی اتفاق ن چنینکار میشود. هرگز هکردن سفیدها دست باظهار داشتند که اتحادیه ملی آفریقا برای قتل عام

 

 

 


