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  ٢٠١٢ دسمبر ٢٠
  

 مردم لبنان و پناھندگان ۀ اسرائيل کشور لبنان را مورد تھاجم نظامی قرار داد و به کشتار وحشيان١٩٨٢بھار سال در 

 از ميان ما رفت، در ٢٠٠٠تبار که در سال  تونی کليف، سوسياليست انقالبِی يھودی. فلسطينی در آن کشور پرداخت

ھای خشونت و   اين مقاله در مقام يک شاھد عينی ريشهاو در. نويسد  زير را میۀمقال١٩٨٢تابستاِن ھمان سال 

 .دھد صھيونيستی را توضيح میطلبِی رژيم  توسعه

 ھای خشونِت اسرائيل٭ ريشه
اھميِت  يابم که رويدادھای کوچک و به ظاھر بی کنم درمی ام در فلسطين را مرور می ھنگامی که تجارِب دوراِن جوانی

صھيونيسم، يعنی باور به جدا کردِن . گرِی امروزی دولت اسرائيل بودند یآن روزھا، سنگِ بناِی خشونت و وحش

پدر و مادِر من از . ھا از ساير مردم و اعتقاد به سرزمين و ميھِن يھودی، به خشونِت دولتی منجر شده است يھودی

 چند ھزار نفرِی  روسيه را به مقصد فلسطين ترک کردند تا به جمع١٩٠٢گاماِن صھيونيست بودند که در ساِل  پيش

 .ھا بپيوندند صھيونيست

معھذا ھمواره . ش را نداشت ا کريه امروزیۀچون يک صھيونيست بزرگ شدم، اما آن روزھا صھيونيسم چھر من ھم

ی که زندگی می کردند ئھا را در کشورھا ھمين شکاف ھم صھيونيست. کرد ھا را از اعراب جدا می شکافی صھيونيست

در سال . توان مشاھده کرد له را به خوبی میأ نگاه کنيد اين مس١٩ ۀ سدۀاگر به روسي. کرد ا می مردِم عادی جدۀاز بقي

ھا را  ھای افراطی يک کشتار جمعی از يھودی يک سال بعد راست.  الکساندر  دوم تزار روسيه به قتل رسيد١٨٩١

در پی اين کشتار، ".  دھیيک يھودی را بکش تا روسيه را نجات: " شعار آن ھا اين بود . سازمان دادند

 پاسخ آنان کماکان صھيونيسم .ھا متحد شوند ھا و تزار با آن ھا خواستند تا عليه راست ھای روسيه از يھودی سوسياليست

، و اولين کسانی بودند که روسيه را "توانند تکيه کنند ھا به جز به خودشان به کِس ديگری نمی يھودی"گفتند  ھا می آن. بود

بعضی از : به دنبال ھر کشتار جمعِی بعدی ھمواره شاھد ھمين دو نوع واکنش بوديم. سطين ترک گفتندبه قصد فل

  . دادند طلبی را ترجيح می یئپيوستند و برخی ديگر جدا البی میھا به جنبِش انق يھودی

   ھا آن. فشردند يان پای میشان از غيريھود یئکماکان بر اصِل جداجا ھم   رسيدند در آن ھا زمانی که به فلسطين می يھودی

طوِر  راندند و به آوردند، در اغلِب موارد ساکناِن آن را به زور بيرون می ھای اعراب را به تصاحِب خود در می زمين

  .داشتند سيستماتيک عليه ھزاران عرِب بيکار تبعيض روا می
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م حتا يک عرب ھم دوراِن تحصيلدر تمام دادند اما من   در صد جمعيت فلسطين را اعراب تشکيل می٨٠با وجود اين که 

ت تنھا از داخِل مگسِک تفنگ" گفت  پدرم می. ھای افراطی بودند پدر و مادِر من  ھردو از صھيونيست. ام نديدم در مدرسه

  .گاه با يک عرب زيِر يک سقف زندگی نکردم من ھيچ". به يک عرب نگاه کن

بود که دو صندوِق  " ھيس تادروت"نام اتحاديه .  داده بودندخودشان را سازمان  کارگریِ ۀھا اتحادي صھيونيست

صندوق برای "شد و آن ديگری  ناميده می" صندوق برای دفاع از کارگراِن يھودی"يکی . آورِی کمِک مالی داشت جمع

ر دھِی اعتصاب عليه اشتغاِل کارگراِن عرب د ھای مالی در خدمِت سازمان اين کمک". دفاع از توليدات يھوديان

اين اتحاديه و . شد ھای يھودی و جلوگيری از ورود محصوالِت عربی به بازاِر يھوديان به کار گرفته می شرکت

 .آمدند ھای يھودی به حساب نمی وجه خطری برای منافِع شرکت ھايش به ھيچ صندوق

نی شد که دور و بِر زناِن يک روز ھمسِر من متوجه جوا. کرديم آويو زندگی می  ما نزديِک بازار شھِر تل١٩۴۴در سال 

جوان از کناِر بعضی . پرداخت وگو می ھا به گفت پلکيد و با آن ای که مشغوِل فروختِن ميوه و سبزيجات بودند می فروشنده

ھمسِر من که تازه . شکست شان را می ھای مرغ پاشيد و تخم شد  بر روی محصوالتشان نفت می از فروشندگان که رد می

مرِد . پاسخ بسيار ساده بود. "؟چه خبر است: "ی آمده بود با ديدِن اين صحنه ھاج و واج از من پرسيدفريقاِی جنوبااز 

. بُرد پرسيد که ميوه و سبزيجات يھودی ھستند يا عرب، سپس اگر عربی بود آن را از بين می جوان از فروشندگان می

ھا  دادند و صھيونيست  بسيار محدود و کوچک رخ میتازه اين رويداد در دورانی بود که اين قبيل رفتارھا در مقياسی

  .کردند ھا آثاِر لنين و تروتسکی را چاپ می برای نمونه آن. گرا داشتند ھنوز مثالً  گفتماِن چپ

 جنبِش به - گاه به جنبِش کيبوتص  ھيچ عربی ھيچ.  مرکزی بودۀھا با اعراب نکت ناپذيرِی آن  ھرحال دشمنی و سازش به

تعلق داشت که " بنياد ملی يھود"ھای يھوديان در واقع به  اکثر زمين.  نپيوست- مزارِع اشتراکی" ليستیسوسيا"اصطالح 

بدين ترتيب بود که در سراسِر اين . ھا را قدغن کرده بود اش استخداِم اعراب و يا اجاره دادِن زمين به آن نامه اساس

  . منطقه، اعراب، يعنی ساکنيِن اصلِی آن، اخراج شدند

 ھزار نفری آن شھر حتا يک عرب ھم وجود ٣٠٠کردم، در ميان جمعيت  آويو را ترک می  وقتی تل١٩۴۶سال در 

ی ويد و ھيچ انگليسيآويو، وارد ش تصورش را بکنيد که به شھر ناتينگام، شھری با ھمان وسعت و جمعيت تل. نداشت

  .مشاھده نکنيد

 به -کرد  يک اقليتی که به اکثريت اعتماد نمی-ھا صھيونيست. ھا آشکارا دشمنی وجود داشت بين اعراب و صھيونيست 

ھای امپرياليستی، که فلسطين را در اشغال خود داشتند، چشم  ھا ھميشه به قدرت برای اين منظور آن. حمايت نياز داشتند

کردند که  شزد میگولمان ارھبراِن صھيونيست بارھا به حاکماِن امپرياليزِم . تازه اين اول ماجرا بود. دوخته بودند

  .ھا است ِی صھيونيسم در فلسطين به نفع آنئگسترش و شکوفا

 ۀ ھنگامی که انگليس سرزميِن فلسطين را اشغال کرد، رھبراِن صھيونيست به بالفور وزير امور خارج١٩١٧در سال 

کند که  او توضيح دادند که منافع بريتانيای کبير ايجاب میکار بود، نامه نوشتند و به  انگليس که از حزِب محافظه

 ۀدر جريان جنگ دوم جھانی ھنگامی که مشخص شد در منطق. ھا در فلسطين حضوِر نيرومندی داشته باشند صھيونيست

وی مريکا است که قدرِت اصلِی امپرياليستی است، رھبراِن صھيونيست به واشينگتن را  ۀخاورميانه اين اياالت متحد

 .آوردند

 چه در روسيه و - مردِم غيِر يھودیۀاز تود ِی يھوديانئ تفکِر جدا-منطق صھيونيسم . ستندھ" اھل بخيه"ھا  صھيونيست 

 .اش بسيار حائز اھميت بود گيری نازيسم و قدرت. ھا به امپرياليسم انجاميد لھستان و چه در فلسطين، به وابستگِی آن

 کارگِر ۀشان از طبق  وحشتۀواسط ھا، بلکه به شان از يھودی انی از ھيتلر نه به دليِل ترسلماداراِن  سرمايه حمايِت بزرگ

  .لمان بودا
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. ھا مخالِف آن بودند صھيونيست.  کارگر عليه نازيسم بودۀدھِی طبق ھای انقالبی سازمان امِر کليدی برای سوسياليست

  .دانستند ھا را دشمِن يھوديان می لمانیا ۀيحاً ھم، و تلو"يھوديان قربانياِن ھيتلر ھستند: "گفتند ھا می آن

 ۀعليه ھيتلر، شکست خورد، ايد یئ  تودهۀلمان بدوِن درگير شدن در يک مبارزا کارگِر ۀطبق١٩٣٣ھنگامی که در ساِل 

 جنبشی از مرِز مشخصی فراتر رود تنھا يک جنبِش جديد با ۀھنگامی که وزن. طوِر وسيعی تقويت شد صھيونيسم ھم به

ھا اعتماد کنند،  لمانیاتوانستند به  حال که يھوديان نمی. ش سازدجلوی آن را بگيرد و متوقفتواند   بسيار بيشتری میۀوزن

  .ديدند را طبعتاً تنھا راه حل می" يک کشور صھيونيستِی قوی"ھا ايجاِد  آن

ِل يک کارزاِر تروريستی بود که ش در پی و ماحصاين اعالِم موجوديت.  پيدا کرديل رسميتئ دولت اسرا١٩۴٨در سال 

 غيرنظامِی فلسطينی در ٢۴٠با کشتاِر . شان شده بود ۀ منجر به بيرون راندِن صدھا ھزار فلسطينی از خانه و کاشان

ھا را زنده زنده در چاِه   مردان، زنان و کودکان را کشتند، بعضی.ل متولد شدئبود که دولِت اسراي"  دير ياسينۀدھکد"

  . زيادی با محِل سکونِت من نداشتۀشناختم، فاصل  را به خوبی میدير ياسينمن . اختندآب دھکده اند

وجوِی  رژيِم صھيونيستی در جست. پردازند ھای اسرائيل را می از آن زمان تا حاال تنھا اعراب نيستند که تاواِن سياست

  . ترين رژيم ھا تبديل شده است جاعی اصلِی تجھيزاِت نظامی برای ارتۀمداوم برای يافتِن متحد، به تأمين کنند

 ۀنشاند  به مدت دو ماه در ويتنام جنوبی مشاور نظامی حکومِت دست١٩۶۶موشه دايان وزير دفاع اسرائيل، در سال 

يلی، دولِت چای ديکتاتورِی نظامِی پينوشه در  تسليحاِت جنگی بود برۀاسرائيل تأمين کنند. امريکا در آن کشور بود

ی که به دليِل عدم رعايِت حقوِق بشر از سوی دولِت ئ کشورھاۀ در افريقاِی جنوبی و ھماسميتيان نژادپرسِت 

  .ھا تحريم شده بود مريکا فروِش اسلحه به آناجمھوِر وقِت  کارتر رئيس جيمی

 نژادپرسِت چنين دانشمنداِن اسرائيلی برای رژيمِ  ھم. داد ليس امنيتِی حکومِت شاِه ايران آموزش میواسرائيل به ساواک پ

  . ساختند ی می ئافريقای جنوبی سالح ھسته

ای مورِد ظلم و ستم واقع  ھا به طرِز وحشيانه يھودی. انجامد ھا بر اين باورند که ستم ھمواره به پيشرفت می بعضی

 و كمبوِد به واقع ستمی که با ضعف. ھای مترقی و انقالبی اتخاذ کنند ھا سياست اما  اين ستم تضمينی نشد که آن  شدند

ی و فاصله گرفتن از نيروھای ئ اصلِی تفکِر صھيونيسم جداۀھنگامی که ھست. انجامد قدرت ھمراه باشد به ارتجاع می

  . اش نبايد چندان دشوار باشد  نيروھای ضدامپرياليست در خاورميانه بوده، سيِر تحوِل آتیۀمترقی و انقالبِی روسی و ھم

اين . کند ھا، که يک تشکيالِت فاشيستِی علنی است، ھمکاری می لبنان با فاالنژيستدر حاِل حاضر اسرائيل آشکارا در 

نخست وزير کنونِی ( مناخيم بگين ١٩٣٠ ۀآورم که در دھ ياد می من به. شود واقعيت اصالً موجب تعجب من نمی

ای  دادند و پيراھن قھوه یھا سالِم ھيتلری م چون نازی اعضای اين حزب ھم. ايرگونناِم   سازمانی داشت به) اسرائيل

  . کردند رنگ بر تن می

توانستم فکرش  گاه نمی دارند و ھيچ ھا نسبت به اعراب فقط تبعيض روا می پنداشتم که صھيونيست  من می١٩٣۵در سال 

تر  ھا عميق فرحِم امروز که شکا اما در دنيای بی. را ھم بکنم که روزی به کشتار غيرنظاميان دست خواھند زد

. ھای وحشتناکی که در لبنان شاھدشان ھستيم، منجر شده است ھا ھم به اين صحنه طلبِی يھودی یئند، شکاِف جداشو می

 ۀتری از چھر  کريهۀترسم که صھيونيسم در آينده چھر از اين می. ھا ناشی از منطِق صھيونيسم ھستند گری اين وحشی

  .امروزيش داشته باشد

   کارگر ۀراه حِل طبق

 ۀصھيونيسم بايستد، آن را متوقف سازد و پوز تواند در خاورميانه جلو ی است که میئعرب تنھا نيرو کارگِر ۀطبق

پادشاه عربستان سعودی  .برخوردار نيستند  یئتواناچنين از ھای موجوِد عربی  دولت. امپرياليسم را به خاک بمالد

  . کند اش کامالً با امريکا ھمکاری می  منافع نفتیۀواسط به
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ھای مالی عربستاِن سعودی کامالً به آن کشور وابسته  ثبات و به خاطِر کمک سد در سوريه ھم فاسد است و ھم بیرژيم ا

ھا کارگری که  ميليون. ھا کارگر و دھقاِن تھيدست رو در رو است اين در حالی است که حکومِت مصر با ميليون. است

 عدم دسترسی به آِب آشاميدنی و شرايِط غيربھداشتی از ۀواسط ی که بهئھا روستا و ميليونکنند  ھا زندگی می در زاغه

  .برند ھای وحشتناک رنج می بيماری

بخِش فلسطين  سازماِن آزادی. آيند چه رسد به نبرد عليه صھيونيسم و يا امپرياليسم ھا از پِس ھيچ چيزی بر نمی اين دولت

 کارگِر ۀ طبقۀ کارگِر مصر به اندازۀطبق. ايش به سوريهبه لحاِظ مالی به عربستاِن سعودی وابسته است و به لحاِظ بق

  . خاورميانه را تغيير دھندۀاين کارگران قدرِت آن را دارند که چھر.  است١٩١٧ ساِل ۀروسي
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