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 یادداشت مترجم 
  سیاست   مبنایبر  که  ، کشوریگذردمی  کشور اسراییل برپاییبیش از هفت دهه از 

توافق   با  استعماریقدرتصهیونیستی و  گردید  های  دنبال    .  ایجاد  به  بحرانی که 

آمد ادامه    در درازای این هفت دهه  ایجاد کشور اسراییل در خاورمیانه به وجود 

منطقه   این  و  وداشته  جنگ  درگیری،  و  تنش  تشنج،  مرکز  عنوان  به    همواره 

مانده خون باقی  که    ریزی  امری  در روند   گمانبیاست.   اصلی  از عوامل  یکی 

 منطقه )البته به استثناء خود  اسراییل( بوده است.نیافتگی کشورهای -توسعه

جنگ سرد میان شرق    یدر طلیعه   وجنگ دوم جهانی    یدر خاتمه   اسراییل که

عمالً و رسماً به پایگاه اصلی   قطبی آن روز -و غرب به وجود آمده بود، در دنیای دو

.  در واقع، این کشور برای تداوم حیات امپریالیسم در منطقه تبدیل گردید  صولیو ا

  در منطقه اشی سیاست استعماریادامهو حفظ ساختار صهیونیستی خود و  خویش

اش به طور مستمر به دهد، بند نافه به ازای خدمتی که ارایه می نیازمند آن بود ک

 .اشدمتصل ب ی نخست امپریالیسم ایاالت متحدهو در وهله امپریالیسم

با اشاره به برخی از ظواهر  سعی داشتند که تا  پس از تأسیس این کشور بسیاری  

جامعه  نمایانه-مترقی این  ترقیدر  را مظهر  آن  نوپا  در »خی  ی اورمیانهخواهی 

بنامند.  تالشی که امروز نیز کماکان به شکلعقب های متفاوت  ها و گونهمانده« 

 . ادامه دارد

تا به    اشبرپایی  ی کشور اسراییل از بدو نگاهی گذرا به کارنامه  حالی کهدر  

 خواهی در این ای از ترقیهتوان ذر  دهد که نه تنها نمیامروز به روشنی نشان می

  ه در تمامی درازای حیات خویش هموار  این کشور  پیدا کرد، بلکهعشع  ی مش کارنامه

امپریالیست خلق   هابا  علیه  بر  مبارزه  همسو در  جهان  و    های  کنار  بوده  در 

ی  در منطقه   ها و نیروهای سیاسی جهان قرار داشته است.ترین حکومتمرتجع

ای سیاسی سعی  ترین نیروهخاورمیانه نیز، کشور اسراییل با حمایت از ارتجاعی

بال  -و-نموده و هر چه در توان داشت برای ایجاد و پری انقالبی  در تضعیف جبهه

 دادن به نیروهای مذهبی و ارتجاعی مصرف نمود.

از جنگ شش پس  میلیتانت  سال  -انتشارات  در  با  کتابچه  ۱۹۶۷روزه  را  ای 

  ”Zionism and Arab Revolution: The Myth of Progressive Israel“عنوان  

ساختار  ی اسراییل، عهجام  این کتابچه که شامل سه گفتار بود  منتشر کرده بود.  در

های سیاسی موجود آن روز در  سیاسی صهیونیسم و حاکمیت صهیونیستی، جریان
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واکاوی قرار به طور دقیقی مورد    جامعه، و روابط درونی و بیرونی این نیروها

 .گرفته بود

ی متن به خوبی  گذرد، اما با مطالعهمانی از انتشار این کتابچه میاگرچه دیرز

 توان مشاهده نمود که چگونه گفتمان رادیکال در آن روز کماکان در زمان حال می

گیری  اسراییل با پی  در مقایسه با شرایط آن روز،  به قوت خود باقی مانده است.    نیز

خویش توانسته   حامی    های  الیستطلبی و استعماری و با کمک امپریسیاست توسعه

بیشاست که سرزمین فلسطینیهای  از دست  را  درها خارج  تری  و  حال    ساخته 

ی ، مبارزهاز سوی دیگر.   تر از آن روز قرار بگیردموضعی بسیار قوی   حاضر در

ترین موضع  در ضعیف  اکنون  به دالیل متعدد تاریخی شاید  نیز  انقالبی خلق فلسطین

تقریباً به طور کامل   های چپ و رادیکال فلسطینینیروها و جریانخویش بوده، و  

 اند.ه صحنه خارج شداز 

ها مطرح گشته اکنون نادرستی تردیدی نیست که برخی از نکاتی که در این مقاله

انداز ها به شکلی عریان در برابر دیدگان ما قرار دارد.  برای نمونه، در چشم آن 

ی سوسیالیستی« و باور به »خاورمیانه    چیزهایی از قبیل  دیدن »انقالب اعراب« و

های مترقی عرب« و غیره از مواردی هستند که اکنون در »رژیم  مخدوش    یمقوله

این  باید اذعان نمود که  ها را نوعی رؤیاپروری نامید.  اما،  توان آن بهترین وجه می 

توان به میی گذشته  دهس-بیش از همه در پرتو تحوالت تاریخی نیم  را  چنین تعبیری

آن    ای و جهانی،، اعم از شرایط منطقهشرایط تاریخی آن روز وگرنه،     کار گرفت.

توانست درکی متفاوت از شرایط موجود داشته تر کسی میکم  چنان متفاوت بوده که

و فکری   جدای از مواردی که نویسنده به تبلیغ خط سیاسی  باور من،به  ولی،  باشد.   

صهیونیسم آن گونه که در    سیاسی    پردازد، اساس بحث پیرامون ساختار  می  معینی

که    ،بدان پرداخته شده کماکان به قوت خود باقی مانده  با جزییات زیاد  هااین مقاله 

   اسراییل نیز یاری برساند.  وضعیت جاری سیاسی درتواند به شناخت  کنم میفکر می

هنوز    های چپدر میان جریانبعضاً  نیستند کسانی که حت ا    که کم  رو  این  از  به ویژه

 بنابراین بررسی برخی از   ی هستند.مب لغ و منادی اسراییل  به اصطالح مترق    هم

  تواند مفید باشد.اش میی اسراییل از همان ابتدای پیدایشجامعه  مختصات سیاسی

  فی تصر  -و-دخل  یچ گونهاش و بدون هبه این دلیل بود که این کتابچه را در تمامیت

ی پیتر  میلیتانت شرح مختصری را در باره گفتار  پیشام.   در این جا ترجمه نموده

زمان زیر عنوان  همدهد که آن نیز  ها، به دست میبوخ، نویسنده و ویراستار مقاله

 ترجمه شده است. گفتار«»پیش
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 زیرا ن  یگرید  مفص ل  یمقاله   یکه ترجمه   الزم دیدم  برای تکمیل بحث  نیهم چن

شصت مناسبت  به  تأس  نیم که  اسرا  سیسال  ا  نگاشته  لییکشور  بر  بود   ن یشده 

ب امیفزایمجموعه  »بیانیه  را  صهیونیسم  اساس    که  مقاله  نی.   صدور  زمان  ی  از 

با  پردازد  قرار داده و به مناسبات اسراییل با امپریالیسم میمورد بررسی  بالفور«  

 یدر شماره  ”Inconvenient Truths about ‘Real Existing’ Zionism“   عنوان  

سال   مه  ماه   ۲۰۰۹ماه  هرش،   ویویر  یمانتل  ینامهدر  ژاک  بود.  شده  منتشر 

 دانشگاه در دانمارک است. یمقاله، استاد بازنشسته یسندهینو

زیرنویس تمامی  که  کنم  اشاره  باید  انتها  خود  در  که  را  )م( افزودههایی  با  ام 

  .امدادهها جا  سویزیرن ها در  به شکل اصلی آن  نیز  ها راتمامی اسم  اند.  مشخص شده

  نیز   میلیتانت را  منتشره از سوی  یجزوه  روی جلد   برای ادای دین،   ، لدر عین حا

  ام.اش قرار دادهبه همان شکل اصلی ت جلد( پشه )در آخرین صفح

 نیکو پورورزان

۲۰۲۱دسامبر 
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کانال   هایکرانه شود، ارتش پیروزمند اسراییل در  در حالی که این خطوط نوشته می
ی اسراییل به کشورهای عربی با  گیرانهتهاجم غافل    سوئز و رود اُردن مستقر شده است.

قصر    بسیاری جاها، از  در موجی از شادی و شعف را    1کریگ«استفاده از تاکتیک »بلیتس
 تا کاخ سفید و پنتاگون در واشنگتن به راه انداخت.  گرفته در سایگون 2ی ئژنرال ک

به یک صلح پایدار    تواناین است که یکم: چگونه می   ی که امروز مطرح است پرسش
در برابر حکومت صهیونیستی اسراییل    چپدر خاورمیانه دست یافت؟ و دوم: موضع  

تا به چنین  شود که  می آمده تالش    مجموعه   سه گفتاری که در این   در   چه باید باشد؟
 هایی پاسخ گفته شود. پرسش

می  تنها  را  خاورمیانه  در  جاری  مبارزه مبارزات  بطن  در  میتوان  جهانی  ان  ی 
ی امپریالیستی، به ویژه ایاالت متحده،  رفتههای پیشنیافته و قدرت -کشورهای توسعه

رهایی از    رایب  در حال حاضر خاورمیانه میان دو اردو تقسیم شده و مبارزه  درک نمود.   
را از    اردو  است که این دو  مرزی  گذاری و کنترل خارجیوابستگی به دخالت، سرمایه 

 .سازدهم جدا می 

یابی  برای دست  قرار دارد که  های عربی تودهخواهانههای ترقیدر یک سو، آرمان 
انگیز زندگی خود کامل و پایان بخشیدن به شرایط اَسف   استقالل اقتصادی و سیاسیِ  به

 .کنندمبارزه می 

 
۱Blltzkreig  بوده و ریشه در استراتژی نظامی   گیرانه()یا غافل آسای آلمانی به معنای تهاجم برق واژه یک

با بررسی   جنگ اول جهانی، رهبران نظامی آلمان شکست آلمان در ی نوزدهم دارد.  پس ازها در سدهآلمان 

جایی  به این نتیجه رسیده بودند که به دلیل عدم وجود نیروهایی که قابلیت جابه  به اصطالح علل شکست خود

  «جنگ سنگرها» ی فرسایشی  جنگ وارد مرحله  ، های منعطففقدان تاکتیک به دلیل و مانور سریع داشته و

.  به این خاطر بود که رهبران نظامی آلمان تصمیم  وی نظامی این کشور گردیدشده که موجب فرسودگی نیر

آماده سازند.   خود را برای نبردهای کوتاه از طریق مانورهای نظامی به جای جنگ در سنگرها،  گرفتند که 

یق هایی تشوهنگامی که آدولف هیتلر به قدرت رسید، فرماندهان نظامی را برای به کارگیری چنین تاکتیک

و تصرف لهستان در  ۱۹۳۶نمود.  متعاقباً، نیروهای آلمانی این چنین تاکتیکی را در جنگ داخلی اسپانیا در 

به کار گرفتند. )م.( )منبع: کانال   ۱۹۴۰و نروژ، بلژیک، هلند، و فرانسه در طول سال  ۱۹۳۹سال 

 ( Historyتلویزیونی 
۲ỳKn Cao ễNguy خدمت ارتش استعماری   بهکه ابتدا یکی از افسران ارتش ویتنام بود  یئین کائو کاون

عمیقی که  توزی  اش به استعمارگران و به خاطر دشمنی و کینهناشای  تبه خاطر خدما .  اودر آمد فرانسه

، از سوی  (Ngô Đình Diệm) نو دین دیم رژیم بخش ویتنام داشت، پس از سرنگونینسبت به جنبش آزادی 

مدت دو سال نخست وزیر ویتنام  هبهم چنین او  د به فرماندهی نیروی هوایی ویتنام جنوبی رسید.اربابان خو

پس از  وی جنوبی بود و بعد از آن نیز به سمت معاون رییس جمهور تا زمان سقوط سایگون باقی ماند.  

 )م(  ها به ایاالت متحده گریخت.با کمک آمریکایی ۱۹۷۵در سال  سقوط سایگون
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، حتّا اگر نیاز ی خود راخواهد سلطه می   که  داردقرار    در سوی دیگر، اما، امپریالیسم
های  خیز ادامه دهد.  شورش ی نفت، بر این منطقهوجهیترین  ددمنشانه   ا توسل به باشد ب
ها در سوریه و مصر، به ویژه  کشد و ملّی کردن دارایی دایماً زبانه می   ای بسیاری کهتوده

ادامه  برای  مستقیمی  خطر  سوئز،  کانال  کردن  سلطه ملّی  محسوب  ی  امپریالیستی  ی 
 3ردد. گمی 

اما،اسراییل معادله    ،  این  در  بوگُنجدمی چگونه  پیتر  مقاله  4خ؟   »در  ی افسانه ی 
که اسراییل در واقع به هیچ وجه    سازدعریان می   مسلم را  « این حقیقتِمترقی  اسراییلِ

  است نوع اروپایی    داریِیک اقتصاد سرمایه نیافته نبوده، بلکه دارای  -یک کشور توسعه
های هنگفت مالی از سوی  از کمک   این منطقه پیوند زده شده و  به   که به طور مصنوعی

لیسم  منافع امپریا  پاسداراین کشور به عنوان     کشورهای امپریالیستی برخوردار است.
 کند.در خاورمیانه عمل می 

بو اعضا  خپیتر  از  هاتسا فعّ  ییکی  هاشومر  سوسیالیست5یراال  جوانان  سازمان   ، -
  در   زندگی کرد.  وی به مدت شش ماه در اسراییل    1۹51در سال    او صهیونیست بود.   

ی به کار مشغول بوده و هم زمان یک دوره   صطول اقامت خود در اسراییل در یک کیبوت
به مارکسیسم    و   ه.  وی بعداً صهیونیسم را رها نمودز به اتمام رساندنی  را  رهبری  تعلیم

وی در حال حاضر یکی     جوانان سوسیالیست را پایه نهاد.  تحادو سازمان ا  روی آورد
 است.  ]ایاالت متحده[ گویان حزب کارگران سوسیالیستاز سخن 

مجموعه  دوم  حاضر  گفتار  سوسیالیست»ی  مدت    که   است  «لاسرایی  ی فراخوان  به 
تنها راه حل    .  در این »فراخوان«،صادر شده بود  [1۹۶۷]  پیش از شروع جنگ  کوتاهی

برای پایان دادن به این    ،هیعنی اتحاد سوسیالیستی میان تمام کشورهای خاورمیان  ،ممکن
  تشکیالتی که این فراخوان را صادر نموده بود  . گرددی تلخ به اجمال مطرح می منازعه
سوسیالیست سازما مارکسیست  که  است  اسراییل  ۶ن  از  جمعی  از  اسراییلی متشکل    های 

 دهد.ای می به این فراخوان اهمیت ویژهکه  امری ،بوده متشکل از یهودیان و اعراب

 
های آن روزین مصر و واضح است که رژیم-اگرچه چنین خطری به طور بالقوه وجود داشت، اما پُر ۳

های مشابه( فاقد سرشت انقالبی الزم برای به چالش کشیدن استیالی تمامی رژیم  به واقع سوریه )و

 امپریالیستی بودند. )م( 
4 Peter Buch 

5 Tzaʿir-Shomer ha-ha صهیونیستی  -یکی از تشکیالت جوانان صهیونیست بود که خود را سوسیالیستی

 )م(  گذاری شده بود.پایه ۱۹۱۳کرد و در سال معرفی می 
6 Socialist Organization 
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این گروه پس از آن که شرایط مشخص را به طور دقیقی مورد بازبینی قرار داده، به  
اشاره می  نکته  اتحاد  این  که  از سوی آن کند  که  پیشسوسیالیستی خاورمیانه  نهاد ها 

و گسستن پیوندهای اسراییل با ایاالت    شود تنها با طرد سرشتِ صهیونیستی اسراییل می 
 باشد.متحده قابل حصول می 

مقاله مجموعه  یآخرین  »   نیز  این  عنوان  اسراییلبا  در  سازمان  سیاست  به  متعلق   »
.  این مقاله تحوالت  ه بودنوشته شد  1۹۶۷ی  ه سوسیالیست اسراییل بوده که در ژانوی

در   نماید.اسراییل، و احزاب دیگر در جناح چپ را دنبال می برتاریخی احزاب حاکم 
توجه مقاله  کیبوت  ایویژه   این  نقش  به  اهمیت    هاص نیز  و  منشاء  اسراییل،  اقتصاد  در 

هیستادروت به  موسوم  کار«  چنین  و  ۷، »فدراسیون  حزبسیاست   هم  کمونیست    های 
 شود. اسراییل مبذول می 

  شرح انتشار یافته بودند،    8میلیتانتی سوسیالیستی  نامهها که ابتدا در هفته این مقاله 
بسیار منسجمی را از سیاست صهیونیستی به دست داده، و راه حل عملیِ بحران خاورمیانه  

 دهد.می  قرار های عرب و یهودیتوده  پیش پایِرا 

 ۹اِوَنس  زل

1۹۶۷ی ژوییه

 
7 Histadrut 
8 The Militant 
9 Les Evans 
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اسراییل به کشورهای عربی در پنجم    تهاجم تنها چند روز پیش از  سناتور رابرت کندی  

گاه دموکراسی  از اسراییل به عنوان به اصطالح »پای »حمایت و حفاظت« خواهان ژوئن
 .شده بودی خاورمیانه و تمدن« در منطقه 

هاست ای است که مدت افسانه   همان لیبرالیِ  روایتهای کندی در واقع بیان  گفته
ی به  یعنی افسانه   :است  به خود جذب نموده  های بسیاری را در ایاالت متحدهرادیکال

اسرایی اسراییل را به    بعضاً نیز  ی« و یا حتّا»مترقّ  لِاصطالح  افسانه  این  »سوسیالیست«.  
در آن    کشد کهمزارع اشتراکی به تصویر می   به عبارتی  یا  هاص عنوان سرزمین کیبوت

گویا کشور را در راستای سوسیالیستی    کهاحزاب کارگری بر حکومت مستولی بوده  
 کنند. هدایت می 

می اما، آن  تبلیغ  را  دیدگاهی  که چنین  این    کنند،هایی  به  باید  هر چیز  از  پیش 
خواهی در حرکت است، پس ی پرسش پاسخ دهند که اگر اسراییل به واقع در امتداد ترقّ

خارج سیاست  در  چرا  کشور  این  سیاست  چرا  و  بوده،  ارتجاعی  اندازه  بدین  آن  ی 
ی، و امثالهم قرار  ئشک، نواین کائو ک -انگ کاییخاورمیانه مورد پسند واشنگتن، چ

 دارد؟ 

این که   اسراییل   از خرسندی قلبیبرای  از پیروزی اخیر  ایالت متحده    امپریالیسم 
ژوئن نگاهی    1۹مورخ    وزویک نیی  کافی است که به نشریه  اطمینان حاصل کنیم تنها

 کند که: شعف بسیار اظهارنظر می - و-شور بیفکنیم که با

نرم ایاالت متحده  -و- اسراییل و زبان چرب   بازوی از نظر واشنگتن، ترکیبی از زورِ »
ایاالت متحده که به طور غیرمستقیم  بخشی را ایجاد نموده است ...  نتایج عمیقاً رضایت

برق تهاجم  اسراییل  در  حاال  بوده،  ذینفعآسای  عملیات  این  از  در  دستِ  پس  کم 
تا    نمودهنثی  خ   را   خاورمیانه  ]خطر در[  خواهد بود که  گیرد که قادر گاهی قرار میجای

در  های آبی آن نیز به شکل سودآوری در بازار عرضه شده و راه بتواند نفت این منطقه
 ..« .  باز بماند بازرگانی جهانی خدمت به

د و  داد مجرّرخ   یکصرفاً  آسای اسراییل به کشورهای عربی در ماه ژوئن  تهاجم برق
افتادهی  نمونه   یک که  جدا  آن   نیست  اسرای  در  رژیم  منافع  یل  منافع  راستای  در 

 گیرد. ها قرار می امپریالیست
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ی مشترکی را بر علیه مصر  به همراه بریتانیا و فرانسه حملهنیز    1۹5۶اسراییل در سال  
انداخته بود.  متحده    در جنگ کره حامی  این کشور    1به راه  از سازمان    ؛بودایاالت 

 در ضدیت بانمود؛  می فاشیستی در الجزایر بر علیه انقالب الجزایر حمایت    مخفی  ارتش
؛ از هیچ کاری فروگذار نکرد  طلبانه در مراکش، تونس و اندونزی-های استقاللجنبش

نیروهای چترباز ضدانقالبی را در خدمت به ژنرال موبوتو در کنگو آموزش داد؛ مدافع  
و    نیروهای ایاالت متحده و بریتانیا در لبنان  دکترین آیزنهاور بوده و از پیاده شدن

]در راستای    نیز  ، و در حال حاضردر عراق پشتیبانی نمود  1۹58در خالل انقالب    ردناُ
 .کندبا عضویت چین در سازمان ملل متحد مخالفت می سیاست ایاالت متحده[ 

  رژیم   سرنگون ساختن  منظور  ردن جنبشی را بههنگامی که پناهندگان فلسطینی در اُ
  فروگذار   تالشیدر حمایت از پادشاه اُردن از هیچ    لک حسین به راه انداختند، اسراییلمَ

 نکرد. 

گاه حاضر نشد که  ، نه تنها هیچ های مصر، الجزایر و سوریهبرخالف رژیم اسراییل  
  است   سعی نموده  ممکن  جنگ ایاالت متحده در ویتنام را محکوم کند، بلکه به هر طریق

 3توان از سفر موشه دایان که از جمله می  نشان دهد،   2را از جنگ جانسنکه حمایت خود  
 در اوایل امسال نام برد. ی سازمان اطالعات ایاالت متحدهبه هزینه به ویتنام جنوبی

ی حقیقت امر این است که این چنین سیاستی از سرشت اسراییل به عنوان یک جامعه 
ای از جمله گیرد.  مشکالت نمادین این چنین جامعهمیداری و استعماری نشأت  سرمایه
بیمبارزه  اقتصادی،  بحران  طبقاتی،  ارتشی  و  نژادپرستی  سراپای  -کاری،  ساالری 

 اسراییل را فراگرفته است. 

 پردازند،که بهای آن را ساکنان عرب بومی می   یاناسکان یهود  سیاست صهیونیستیِ
امپریالیستی، به ویژه ایاالت متحده سوق داده   هایرا به سمت ائتالف با قدرت  اسراییل

امپریالیستی ادغام -ی سوسیالیستی و ضداسراییل به جای آن که در یک خاورمیانه    است.
.  این کشور  جا گرفته است  های خاورمیانهگردد، به واقع در صف مخالفین انقالب خلق

 
-از سوی ائتالف اسراییل ۱۹۵۶اکتبر  ۲۹است در اسراییل که به جنگ سوئز مشهور - جنگ دوم اعراب ۱

،  فرانسه و به منظور سرنگون ساختن جمال عبدالناصر و تغییر رژیم در مصر آغاز شده بود.  البته-ریتانیاب

 )م( های خود برسند.نیروهای ائتالف نتوانستند در این جنگ به هدف
 )م( .جمهور ایاالت متحده ششمین رییس-و-، سی)Lyndon Baines Johnson( لیندن جانسن ۲
پیدیا که احتماالً در زمان نوشتن این مقاله وزیر دفاع اسراییل بود.  ویکی )Moshe Dayan( موشه دایان ۳

های جنگی مدرن را  نمود تا شیوهنویسد که او جنگ ویتنام را از نزدیک دنبال میدر شرح حال وی می

داران دریایی ایاالت متحده در خاک ویتنام به تفنگ عملیاتی های شناسایی ودر گشت .  در واقع، او بیاموزد

ی مقاله در آن زمان از این کرد.  به دور از انتظار نیست که نویسندهها همراهی می عنوان ناظر با آن

 جزییات اطالعی نداشته باشد. )م(



9 
 ی اسراییل مترقی افسانه 

 

،  ماندهجدا    نیز  ای خویشهبوده و از تمامی همسایه   اپایدارکوچک که از نظر اقتصادی ن
راه دیگری برای   رسدمی هایی که از سوی کشورهای امپریالیستی جز وابستگی به کمک 

 ندارد. ی خودبقا

شود کامالً تصنعی بوده و اش رجز خوانده می شکوفایی اسراییل که این همه برای
تا کنون    1۹4۹پا مانده است.  این کشور از سال    های خارجی سرکمک   تکیه بربا  تنها  

سوم آن  -ها را دریافت نموده که بیش از دومیلیارد دالر از این گونه کمک   ۶به میزان  
کمک هم  و  مییاری  بالعوض  عمده های  بخش  کمک باشد.   این  جمعی  را  آوری  ها 

های پرداخت شده از  های مالی توسط یهودیان )عمدتاً در ایاالت متحده(، غرامت کمک 
 دهد.عوض حکومت ایاالت متحده تشکیل می های بالسوی آلمان، و کمک 

کاهش   رسید.  پایان  به  آلمان  سوی  از  جنگی  غرامتِ  پرداخت  اخیراً  شدید  اما، 
.  تولید در ه استسابقه در بخش مسکن گردیدها نیز باعث رکود بیمهاجرت یهودی

متمرکز و کشاورزی  سبُک  بر صنایع  عمده  به طور  وارد ساختن    بوده  اسراییل  به  که 
 آالت، سوخت و مواد خام وابسته است.  این عوامل در مجموع باعث گشته کهماشین 

ی خارجی به رقم نیم میلیارد دالر و بدهکاری دولتی به  کسری موازنه   در سال جاری
برد که با بیش از یک میلیارد دالر بالغ گردد.  اسراییل در یک بحران اقتصادی به سر می

 خورد.مزدها و موج اعتصابات رقم می کاری، کاهش دست تورم، بی

این بحران    یهزینه  »کارگران« تا کنون این بوده است که بار سنگین  پاسخ حکومتِ
طبقه دوش  به  بگذارد.   را  کارگر  خازانی  اسراییل 4یعکوو  مجلس  اعضای  از  یکی   ،

پ صهیونیستی، در ، یکی از احزاب چ 5ی ماپامگویان برجسته)کنیسه( و یکی از سخن 
 : ه بودرا بدین گونه تشریح نمود کشور اوایل امسال وضعیت

بی» بزرگمشکل  از  کاری  کارفرماها  دارد.   قرار  ما  برابر  در  که  است  چالشی  ترین 
کاری وجود دارد استفاده نموده تا مواضع خویش را با  ی رشد بیتهدیدی که از ناحیه

در هم    به دنبال  تر تحکیم نموده، و از این طریقکار سازی بیشاخراج و بی  به  تهدید
کارگری   همبستگی  مجبور  شکستن  را  کارگران  و  زندگی  میبوده  سطح  به  که  سازند 

تر از آن چیزی است که به  تر تن دهند ... این وضعیت وخیمتر و استثمار بیشپایین
به طورشود زیرا که بیظاهر دیده می به    کاری  بلکه  همگون در کشور توزیع نشده، 

 
4 Ya'akov Chazan 

 باشد. )م(سرنامی برای معادل عبری »حزب کارگران متحد« می   maMap در زبان عبری 5
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و جوامع عرب زبان، بیش از    ۶های در دست توسعه های معینی، به ویژه در شهرکبخش
 دیگران ضربه زده است.«

مارکسیسم و  )ماپام(  حزب کارگران متحد به  به طور رسمی  »غیرجزمی«    ملنینیس، 
- و-کمباور دارد.  اما، مخالف انقالب سوسیالیستی در اسراییل بوده و از صهیونیسم بی 

بر علیه   جنگکند.  این حزب در حال حاضر عضو کابینه بوده و از  کاست حمایت می 
 کند.می   دفاع نیز کشورهای عرب

یک حزب سوسیال دموکراتیک است.  این حزب نیرومندترین حزب در    ۷ماپی اما،  
هاسرایی و  بوده  دارد.یل  کنترل  تحت  را  اتحادیه   ستادروت  سراسری هیستادروت  ی 

بزرگ حال  عین  در  که  است  اسراییل  کشورکارگران  کارفرمای  محسوب    ترین  نیز 
 شود.می 

  توهّم  این به ر گرفتهقرا احزاب حاکم صدرِ این واقعیت که ماپی حزبی است که در
به قدرت  کسی  اما، اگر  .  استسوسیالیستی«  »  ییک جامعه  اسراییل  زند که گویادامن می 

  دلیلی بر سوسیالیستی بودن آن را بخواهد به عنوان  رسیدن حزب کارگر در انگلستان  
وجه سوسیالیستی    نیز به این کشور  در اسراییل   پیما  حکومتآن گاه  ،  کشور قلمداد کند

 خواهد داد. 

 هاص وجود کیبوت  از یک سو  کندمی را تقویت می دیگری که چنین توهّ  وامل ع  البته
ها به طور کامل و یا بخشاً  که بسیاری از بنگاه   است  این واقعیتبوده و از سوی دیگر  

 .در مالکیت هیستادروت قرار دارند

نکته که  اما،  است  این  داشت  نظر  در  باید  که  مهمی  اشتراکی مزرعه ی    های 
اقتصاد  ها[]کیبوتص از  کوچکی  بسیار  دا   بخش  تشکیل  را  و  دهکشور  بسیار  ،  بخش 

ترین کارکرد این گونه  .  عمده در خود جا داده است  تری از جمعیت کشور راکوچک 
و دفاع    های فلسطینیصهیونیستی در اشغال سرزمین   حاکمیت   دارمزارع به عنوان طالیه 

داری از آن بوده است.  این مزارع به لحاظ اقتصادی ناپایدار بوده و از سوی  و نگه 
ها به هیچ کنند.  این مزرعه ونیستی حمایت شده و یارانه دریافت می های صهیصندوق

 کنند.گی اقتصاد اسراییل را تعیین نمیویژه  روی

 
های شرقی از کشورهایی مانند یمن، عراق،  های در حال توسعه« را به طور عمده یهودیساکنین »شهرک  6

 دهند.الجزایر، و غیره تشکیل می
۷ Mapai  « نهایت در   کارگران سرزمین اسراییل« است.  این حزب در حزب سرنامی برای معادل عبری

 به حزب کارگر اسراییل تبدیل گردید. )م( ۱۹۶۸سال 
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یک  بنگاه از  جزیی  عنوان  به  نیز  دارند  قرار  هیستادروت  مالکیت  تحت  که  هایی 
ها کنند، بلکه کارکرد آن ریزی شده و بر اساس مالکیت اجتماعی کار نمی اقتصاد برنامه

ها با ای که آن .  برخورد و معاملهداردداری قرار  نیز دقیقاً در متن روابط بازار سرمایه
می  خود  مانندکارگران  دیگری  کنند  کارفرمای  و    هر  مالکیت  هیستادروت  است.  

بنگاه بهره از  بسیاری  عمدهدهیِ  سرمایه   را  های  است.با  شریک  دقیقاً    داران خصوصی 
که    داریهایِ معینی از صنعت در بسیاری از کشورهای سرمایهسازیِ بخشهمانند ملّی
مالکیت هیستادروت نیز برای کمک به    های تحتِباشد، بنگاهمی  نظام  ثبات  جهت تأمین

 داری در اسراییل قرار دارد. ی سرمایه توسعه

، هنگامی  1۹۶3ی چهارم این حزب در سال  کل ماپام، در کنگره، دبیررییااَ  ایره م
  های مشخص در این زمینه از نمونه ای  ، مجموعه اکم جایی نداشتکه هنوز در ائتالف ح

است    هیستادروت   متعلق به  که   بارفروشیِ تره عمده   بنگاه  از  یااَری  . به دست داده بودرا  
 زند:مثال می  ی تیپیکبه عنوان یک نمونه 

ها  محصوالت کشاورزی را پیش از آن که به دست مصرف کننده برسد به واسطه  8نووا »ت
آنمی که  قیمتسپارد  نیز  سرسامها  شکل  به  را  میآوری  ها  بنابراین     .دهندافزایش 

رسد به میزان  آور نیست که بعضاً قیمت محصوالتی که به دست مصرف کننده میتعجب
 .«باشد صد افزایش یافته-در -صد

 نویسد که:ی صنفی« مییااَری در مورد نقش هیستادروت به عنوان یک »اتحادیه 

زمان   داشته مدت  به دست  را  اعتصاب  هیستادروت رهبری یک  باری که  »از آخرین 
رهبری هیستادروت  ایم که ببینیم که کرده  به این خو هاست کهمدتگذرد.  ازی میدر

زنند جریمه کند.   هایی را هم که دست به اعتصاب میآنمانع از وقوع اعتصاب شده و 
می  اما نظر  به  اعتصاب  ت هیستادرو  رسد که گوش رهبراناین گونه  از  بعضی  یا  ها  به 

که    ییها در رابطه با اعتصابرسد که  به نظر میاشد.   تهدید به اعتصاب بهتر کوک شده ب
های  شیوه  همواره  رویکرد متفاوتی وجود داشته و  گیرد صورت می  هاخودی  از سوی 

هم چنین، در رابطه با اعتصابی هم که توسط     شود.تری از اقناع به کار گرفته میمالیم
اما اگر    شود.  ار برده میگران ماپی رهبری شده باشد همین رویّه به کیکی از سیاست

داند که  دهی شود، آن گاه رهبری ماپی میخطِ تولید سازمان  اعتصابی توسط کارگرانِ
 دندان نشان دهد.«-و -چگونه چنگ

 
8 T'nuva 



12 
 ی اسراییل مترقی صهیونیسم و افسانه 

 

 پردازد:ساالری در هیستادروت میی بحث خویش به رشد دیوان وی در ادامه 

اختالف     باشد.می  ۹بونه -ساالری در حال فرسودن ارکان سولل»در حال حاضر، دیوان
افزایش است.  کارگر حق هیچ گونه  سطح دست مزدهای مدیران و کارگران در حال 

اظهارنظری پیرامون مشکالت تولید و مدیریت ندارد.  یک حزب بر همه چیز حاکم است  
کنند باید از صافی حزب  ها اقدام میر این شرکت... کارگرانی که برای یافتن اشتغال د 

 ماپی بگذرند ...«

واقعی جامعه  طبقهسرشت  با رشد  اسراییل  به روشنی آشکار گشته ی سرمایهی  دار 
 این چنین بود:در این باره   1۹5۶ی تایم در سال مجلّه ارزیابیِ است.  

و تعداد میلیونرهای  به این س  1۹52سال  در پی پیاده شدن سیاست اقتصادی نوین از  »
  در شمال تل آویو ویالهایی به سبک  . گیری افزایش یافته استاین کشور به طور چشم

طالیی میهمانی  ساحل  و  شده  ساخته  مجلّکالیفرنیا  برای  های  و  ل  سفیران  تفریح 
برگزار میمردان خارجی توسط خانوادهدولت درآمد ساالنههایی  که  از  شود   5۰شان 

 هزار دالر فراتر است ... 

میییهود  تشکیل  را  کشور  جمعیت  از  نیمی  اکنون  شرقی  از  های  بعضی   ... دهند 
ها را در کنار سیاهان اسکان  کنند که آنله میگِدایماً از این تبار -های اروپایی ییهود 
که  داده استاند،  آن  از  رنگین  که  حاکی  تمامی    را   هاپوستمشکل  به  باید  نیز 

 های موجود دیگر در اسراییل افزود.«گیپیچیده

 نویسد که:می نیز دار ی سرمایهیااَری در مورد رشد و شکوفایی طبقه

از میلیونرهای ما چیزی جز طرح و نقشه برای    بسیاری  به اصطالح شخصیِ   »ابتکاراتِ 
ی خصوصی از  ی عمومی و ملّی نبوده است.  البته، سرمایهاندوزی از محل سرمایهثروت

  ی خارجی نبوده که سرکارگرِ خارج نیز وارد شده است.  اما، به طور کلی این سرمایه
  نیز   نقشی  ی خارجیمایهبه عالوه، سر   تبدیل نموده است.  لمتموّ  کارِسازه را به پیمان

مالی وارد کننده نداشته که ثروت آندر تأمین  به میزان زیادی مدیون  های عمده  ها 
 باشد ...«داری میهای خزانهپوشیدستی و چشمگشاده

داران  به عنوان منبعی از پول و سرمایه در خدمت سرمایه  حاکمیتبه عبارت دیگر،  
 : گویدی داران م سرمایهبه سودهای کالن  با اشاره وی در ادامه  کند.خصوصی عمل می 

 
۹Boneh-Solel  سازی متعلق به هیستادروت. شرکت ساختمان 
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به   1۹۶1ها در سال  دارایی بانکهای بانک اسراییل آمده است که  »در یکی از گزارش
معادل    1/4۰۶میزان   یافت.  در طی    2۶میلیون پوند اسراییل، یعنی  افزایش  درصد، 

درصد داشته، در حالی که سود    8/51ل  ادرشدی مع  ها بانکی  همان سال، سود سرمایه
درصد داشت.  این ارقام    1/3۰لیات و سرمایه در مجموع رشدی معادل  حاصل از عم 
 رود! ...داری به هیچ وجه سودهای نرمال به شمار نمیبرای سرمایه

سال   بازدهی سرمایه1۹58در  مجموع  بر  ی  ،  بالغ  پوند    1۶81صنعتی رقمی  میلیون 
ر همین سال،  د این در حالی است که  .   درصد رسید  25به    نیز  بوده ... و سود خالص

 میلیون پوند بوده است.« 1۹۶2مجموع مزد تمامی شاغلین کشور معادل 

 یکند که حداکثر مزد ماهانه اشاره می   واقعیتیااَری با استناد به آمار رسمی به این  
مزدبگیران  نیمه پایین  بوده  25۰ی  از    ،پوند  گروه  این  برای  ماهانه  میانگین  مزد  و 

پوند بوده است.  این در حالی است که حداقل مزد یک خانوار    14۰مزدبگیران تنها  
 پوند تعیین شده است. 45۰نفره به طور رسمی به میزان  -چهار

بلکه در مورد   این کشورهای ساکن  تبعیض نه تنها بر علیه عربی اسراییل،  در جامعه
 : دگویمی   در این رابطه شود.  یااَری در ادامههای شرقی نیز اعمال می یهودی

را تشکیل    اکثریت کارگران در بخش تولید  های شرقییهودی  دانیم،»همان گونه که می
  ی نگرانی است، مایه  مزدهاماندن دست  راکد  گویم که نه تنهامی  به صراحتدهند.   می

.  این  در جامعه به شدت نگران کننده است  های قومیبلکه در عین حال تعمیق تفاوت
بهره اجت برداریچنین  میهای  باعث  از  ماعی  نیمی  اکنون  که  شرقی  که جوامع  گردد 

آمیز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  دهند، در شرایط تبعیضرا تشکیل می  کشور  جمعیت
 موجود باقی بمانند ...«

های اسراییل را این گونه  های شرقی و عربهای قومی بر علیه یهودییااَری تبعیض
 کند:مقایسه می 

دو   این  مشترک  در  »مخرج  آلونکی  یا  کپر  در  باید  کارگر عرب  که  است  این  مشکل 
در  گردد زندگی کرده،  که در آن جا به دنبال کار می  نشینی شهرهای یهودیحاشیه

جای  که  محله  حالی  در  شرقی  یهودی  فقیرنشین کارگر  پُر   های  و    ازدحام -شلوغ 
 ... ست شهرها

شان به  زیر پای  فقیرنشینی در تل آویو که زمینِی  هم اکنون شاهدیم که ساکنین محله
  قیمت گزاف برای ساختن یک مرکز تفریحی فروخته شده با کمال نومیدی در تالش 

 . انجام این معامله شوند تا بلکه بتوانند مانع از هستند
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.  نیروی پلیس  شوندتخلیه از سوی دادگاه تخریب می زِا صدور مجوّبمحالت فقیرنشین 
شان به  هایشود تا ساکنین این محالت را از خانهبازها استخدام میزمین  برای کمک به
رسد!  زنان و کودکان با دست  به نظر می کردن چنین چیزی دشوار باور   خیابان بریزد. 

ی تهدید به اخراج،  ها، و در سایهتا در برابر پلیس و چماق آن  کنند که میخالی سعی  
 ی خود دفاع کنند.«از کاشانه

  و   خاتمه داده شد  نشینعرب  مناطق نظامی بر  کنترل  به 1۰در حکومت اشکول رچهاگ
برچیده   ساختی که اعراب را مجبور به گرفتن اجازه برای مسافرت می تنفرانگیز  دستگاه

گتوهای سیاهان در ایاالت    مشابه اسراییل کماکان  عربِ  جمعیتِ  ، اما شرایط زندگیِشد
 متحده است. 

اعراب« در    گفتارهاییی  در مجموعه  با عنوان »اسراییل و  منتشر    1۹۶2ژوئن  که 
 کند که: شده بود، یوسف واشیتز به این نکته اشاره می 

در  ،  ]میان کارگران عرب و یهودی[ اجباری بود  جداسازی  که  سال اول چند  »بعد از  
نیروی کار برداشته شده است.  این    عمومی   ر راه بازارِموجود بر س  موانعِ حال حاضر  

  ماهر و ناماهر به طور کامل برداشته شده است.  اما، درهایِ   های یدیِموانع برای شغل
ی اسراییل تنها به  های عرب جامعهبخشسفید برای  -ای و یقهکارگران حرفه  کارِ  بازارِ

 میزان بسیار اندکی باز شده است ... 

دهند، روستاهای خود را به  ها را جوانان تشکیل میعرب، که اکثریت آنها هزار  ده
ترک می اما، جایامید یافتن کار در شهرها  بسیارکنند.   بازار کار    گاه این بخش در 

مقوله  ناپایدار به  عمده  طور  به  که  زیرا  نیمهبوده  یا  و  ناماهر  کارگران  تعلق  -ی  ماهر 
ها کماکان در  کنند اما محل زندگی آنرغم آن که در شهرها کار میدارند.  این افراد به

ها، به  باشند.  شرایط زندگی آنروستاها بوده و به این خاطر به طور عمده نامتشکل می
 است ...« انگیز اَسفیک کارگر یهودی، بسیار   شرایط گینویژه در مقایسه با میان

ی پنجاه حاضر شد که عضویت  ستادروت سرانجام در اواخر دهه یرغم این که هبه
این نکته   به  به درستی  بپذیرد، یوسف واشیتز در گفتار خویش  نیز  را  کارگران عرب 

یرات بنیادین در  کند که »عضویت رسمی در هیستادروت تا مادامی که با تغیاشاره می 
ی سازمان اشتغال در کشور همراه نباشد فاقد ارزش است ... کارگران عرب هنوز  نحوه

  – حواشی صنعت  تنها به    هارسی آن دست  جایی در صنایع بزرگ کشور نداشته، بلکه

 
ی حکومتی اسراییل را  گوریون یازدهمین کابینه-پس از استعفای دیوید بن )Levi Eshkol(وی اشکول له  ۱۰

 تشکیل داد. )م(  ۱۹۶۳در سال 
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تعمیرگاه کارگاهمانند  خودرو،  بلوکهای  تولید  فلزکاری،  و  های  سیمانی  های 

 ه است ...«محدود ماند  –سازی کاشی 

گویان چپِ صهیونیسم بیان شده، خود گواه گویایی حقایقی که از سوی این سخن 
- برابریی به اصطالح »بر کاذب بودن تصویری است که از اسراییل به عنوان یک جامعه 

 گردد. « و »سوسیالیستی« ارایه می خواه

ترقی واقعاً  جامعه  یک  به  بتواند  اسراییل  که  آن  از  -برای  باید  شود  تبدیل  خواه 
داری، صهیونیسم و امپریالیسم دور گشته، و در کنار انقالبیون عرب در مبارزه  سرمایه

ی سوسیالیستی و مستقل قرار بگیرد.برای ایجاد یک خاورمیانه 





 

 

 اسراییل ستیفراخوان سوسیالی
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مناقشه است.   اسراییل  دولت  تأسیس  سالگرد  نوزدهمین  دیگر  روز  اسراییل و  چند  ی 

 به راه حل مناسبی نزدیک نشده است ...هنوز اعراب در طی نوزده سال گذشته  

- و-و زد 1۹48که قربانیان اصلیِ جنگ  های فلسطینیوضعیت عربدر این میان،  
ناگوار است.   به ویژه    اند،بوده  1و عبداله   گورین-«، یعنی بنهمدل  ند میان »دشمنانِب

عربِ جمعیت  جنگ    اکثریت  خالل  در  و    1۹48فلسطینی  خانه  از  آن  از  پس  و 
های ی در اردوگاه زانگیشان رانده شده و از آن زمان در شرایط بسیار اَسف هایزمین 

می  سر  به  اسراییل  از  خارج  در  پپناهندگان  از  قویّاً  اسراییل  رهبران  ش  ذیربرند.  
از سوی    کنند.ها برای بازگشت به موطن خویش خودداری می آنترین حق  بنیادی

اند زیر ستم شدید اقتصادی، که در اسراییل باقی مانده هم  هایی  دیگر، آن بخش از عرب 
 ی قرار دارند.مدنی و ملّ

به   مستقل محسوب شده ولی در واقع  به طور رسمی  اسراییل، کشوری که  کشور 
اقتصاد قدرتلحاظ  به  سیاسی  و  وابسته  ی  متحده،  ایاالت  ویژه  به  امپریالیستی،  های 

ی منزوی در خاورمیانه  یک جزیره  بیش از  باشد، در طی نوزده سال گذشته چیزیمی 
ابزار   نبوده است. امپریالیستی بر علیه  قدرت   ی در دستاسراییل دایماً به عنوان  های 

درتملّ مترقی  نیروهای  علیه  بر  و  عرب،  است.     های  نموده  خدمت  عرب  جهان 
تجلّ می آشکارترین  را  نقشی  چنین  این  سال  ی  در  حکومت    1۹5۶توان  که  هنگامی 

، قرار گرفته  انگلیس و فرانسهامپریالیسم    در کناراسراییل در تجاوز بر علیه کشور مصر  
ها را برای دخالت ی مورد نیاز این قدرتها بهانهو به عنوان یک پادوی امپریالیست

 ...  ه بود مشاهده نمودظامی فراهم ساختن

های وسیع در میان کارگران  کاریبحران اقتصادی کنونی در اسراییل که باعث بی 
، در عین حال این واقعیت را نیز  کش شده استزحمت  هایِتوده   شدیدِ  دستیِو تنگ

کشور  تواند در شکل کنونی خویش به عنوان یک  سازد که کشور اسراییل نمیبرجسته می
از منطقه درازی    زمان  ای که در آن واقع شده برای مدتصهیونیستی و کامالً بریده 

 2دوام بیاورد. 

 
 خاندان هاشمی در اردن. )م( ملکعبداله ابن الحسین، نخستین ملک  ۱
  رسد کهبه نظر می  اگرچه مشخص نیست که مراد نویسنده از »مدت زمان دراز« چه بوده باشد، اما ۲

ای عدیدههای جهانی و هم چنین به دالیل تاریخی دریغ قدرت های بیکمک  تکیه به اسراییل توانسته است که با

بر مشکالتی که او را احاطه نموده بود فایق آید.  تردیدی نیست که حاکمیت ارتجاعی در اغلب کشورهای  

در این روند دانست.  هم چنین، عروج رژیم ارتجاع  توان به عنوان عامل مهم دیگری عرب منطقه را می 
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اسراییل    :باشدهای عرب میدقیقاً بر خالف منافع توده   کنونیوضعیت    بدین ترتیب
مبارزه  بر سر راه  را  بزرگی  مانع  علیه ی تودهدر شکل و شمایل کنونی خویش  بر  ها 

تداوم وضعیت کنونی در     کند.برای وحدت سوسیالیستی اعراب ایجاد می   امپریالیسم و
 باشد.کشان اسراییل نیز می عین حال بر علیه منافع زحمت

دهند،  آن را اعراب و یهودیان تشکیل می   یسازمان سوسیالیستی اسراییل که اعضا
ند و باید که به  توای اسراییل و اعراب میی فلسطین و مناقشه بر این باور است که مسئله

های خاصّ این مشکلِ  شکل سوسیالیستی و انترناسیونالیستی، با در نظر گرفتن رخساره
 پیچیده حل گردد. 

کافی نیست  ی عادی مانند اختالف میان دو کشور نیست.  از این رو،  یک مناقشه   نای
اصطالح   خواهان  صرفاً   که مسالمت »هم  به  شناختزیستی  رسمیت  به  مبنای  بر  ن  آمیز 

 .ودبی دو ملت« ی حقوق ملّدوجانبه

برآمدِ اسراییل  به   توسطفلسطین    زیِسا-مستعمره  روند  کشور  جنبش صهیونیستی 
تحتِهزینه و  عرب  خلق  و   ی  فعلی  شکل  در  اسراییل  است.   امپریالیسم  حمایت 

  سابق   صهیونیستی«  هایتالش »  همان  ای برای تداومصهیونیستی خود در عین حال وسیله
 باشد.می 

نمی عرب  خودجهان  میان  در  صهیونیستی  کشور  یک  وجود  به  دهد  تواند  ، تن 
ی سیاسی  تجلّ  تدر خدم  اش این نیست کهکشوری که آشکارا اعالم نموده است که هدف 

خواهد که به عنوان یک سرپُل، یک ابزار سیاسی و مقصد  می   برعکس  اش باشد، بلکهمردم
یهودیان  برای  نهایی تمامی  جهان    از   مهاجرت  کندسراسر  صهیونیستی عمل  سیرت    .

منافات داشته زیرا که به مفهوم    نیز  ها در این کشور اسراییل در عین حال با منافع توده
 وم کشور به نیروهای خارجی است. وابستگی مدا

-برای این مشکل مستلزم صهیونیسم  ی راه حل مناسب  هر  بنابراین، ما بر این باوریم که 
زدایی اسراییل است.  کشور اسراییل نیاز به تغییرات انقالبی عمیق داشته تا از یک کشور  

ل گردد  صهیونیستی )یعنی کشور یهودیان سراسر جهان( به یک کشور سوسیالیستی تبدی
، »قانون حق  طور اخص  به   کنند.هایی باشد که در آن زندگی می گر منافع خلقکه بیان 

به   برای  بازگشت« )که  باشد حق مطلق و خودکار  هر یهودی در هر کجای جهان که 
پس  .   گردددهد( باید مُلغی  مهاجرت به اسراییل و دریافت شهروندی این کشور را می 

 
کمک شایانی نیز به اسراییل برای خروج از انزوای دیپلماتیک در منطقه   ۱۳۵۷اسالمی در ایران در سال 

 )م(  است. نموده
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شد، برای مهاجرت به اسراییل باید شرایط افراد متقاضی به  از آن که این »قانون« لغو  
های متقاضی بدون هر گونه تبعیض نژادی و مذهبی  طور جداگانه و براساس شایستگی 

 مورد بررسی قرار بگیرد.

دردناک  عربِ  گانِآواره ی  مسئله پاره فلسطینی  مناقشهترین  اعراب  ی  و  اسراییل  ی 
که خواهان بازگشت به    گانیی آواره که همه باشد.  از این رو، ما خواهان آن هستیم  می 

و بالفاصله پس از    بازگشتهچرایی  -و- د که بدون هیچ چوننباید قادر باش  بوده  اسراییل
  آبرومند   زم برای شروع یک زندگیاز تمامی حقوق اقتصادی و اجتماعی ال  نیز  بازگشت

به آن بخش از پناهندگانی نیز که به   ف است که د.  دولت اسراییل موظّنبرخوردار گرد
شان و برای  هایداراییبرای از دست رفتن    هر دلیلی مایل به بازگشت به اسراییل نبوده،

 بپردازد.اند تاوان ل نموده شان تحمّهایی که به خاطر رانده شدن از سرزمین مشقّت

 ساکنین و مقرراتی که به منظور تبعیض و ستم بر علیه    وانین افزون بر آن، تمامی ق
هر گونه     شته، وت لغو گشان تصویب شده باید به فوریّهایاسراییل و غصب زمین   عربِ

 .گردد  و مقررات صورت گرفته باید جبران  وانینی این قمصادره یا خسارتی که به واسطه 

خارجی   زداییِ-صهیونیسم سیاست  به  باید  که  معناست  این  به  چنین  هم  اسراییل 
به امپریالیسم قرار داشته، خاتمه داده شود.  اسراییل باید   صهیونیستی، که در خدمت 

ی اعراب بر علیه امپریالیسم و برای ایجاد وحدت سوسیالیستی اعراب  فعاالنه در مبارزه 
 نقش داشته باشد. 

جصهیونی  سازیِ-مستعمرهی  پروسه  یک  از  فلسطین  با  ینبهستی    روند   بنیادین 
ها با دیگر استعمارچی جاهایدیگر متفاوت است: در حالی که در  ی در جاهایاستعمار

  ، نهادندمی را بنا    سیستم اقتصادی خود  هامستعمره  کشی از نیروی کارِ ساکنین بومیِبهره
 ها آن   کردن  گزینو جای  اخراج ساکنین بومی  به  با توسل  ن استعمار فلسطی  در عوض 

 صورت گرفته است.

یک ملّت  دهد.   ی فلسطین می را به مسئله   صیی خاگواقعیت است که پیچید  همین
حاصلِ استعمار که  های ملّی خود )زبان مشترک، اقتصاد مجزا، و غیره(  گیبا ویژه   رانیعب

یک    دارایبه عالوه، این ملّت  صهیونیستی است در سرزمین فلسطین شکل گرفته است.   

استثمار شده،  یعنی جامعه   –  است   داریطبقاتی سرمایه   ساختار استثمارگر و  به  ای که 
 بورژوازی و پرولتاریا تقسیم شده است.

ی این ملّت به شکلی کامالً تصنعی و به هزینه   گویا  که  هم  از سوی دیگر، این استدالل 
ملّت    وجودیِ  عینی و  تواند واقعیتجمعیت عرب بومی به وجود آمده به هیچ وجه نمی
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بار خواهد  یک اشتباه فاجعه  آن  نادیده گرفتناین واقعیتی است که  عبرانی را تغییر دهد.   
 بود.

اعراب فلسطینی روا داشته شده  ی فلسطین نه تنها باید ستمی را که بر  راه حل مسئله 
های عبرانی را نیز تضمین کند.  اگرچه صهیونیسم  ی تودهبلکه باید آینده   ،رفع نماید

   نیستند. نبوده و  صهیونیسم    کردهایعمل ها مسئول  ها را به این جا آورده اما آن این توده 
تنبیه کارگران و توده  برای  به خاهای زحمتهر گونه تالشی  اسراییل  طر کردار  کش 

ای را  ی فلسطین نخواهد کرد بلکه مشکالت تازه صهیونیسم نه تنها کمکی به حل مسئله
 آن خواهد افزود.  برنیز 

آن دسته از رهبران ناسیونالیست عرب که برای آزادی فلسطین به جهاد فراخوان  
راییل  گیرند که حتّا به فرض این که اسدهند این واقعیت بدیهی را به کلّی نادیده می می 

نظامی شکست خورده و موجودیّ لحاظ  اما  به  ملّت عبرانی  از دست بدهد،  را  ت خود 
وجود این ملّت به درستی برخورد نشود    یمسئلهکماکان وجود خواهد داشت.  اگر با  

خطرناک و درازمدت آماده خواهد شد که موجب    ی ملّیِیک مناقشه   شرایط برای  آن گاه
ی ت بسیار خواهد شد و در عین حال بهانه رنج و مشقّ  ناپذیر و -های پایانریزیخون
 ی امپریالیستی فراهم خواهد ساخت. ای را نیز برای دخالت دوباره تازه

توده  که  نمود  درک  نیز  را  نکته  این  باید  عالوه،  نفوذ  به  زیر  از  اسراییلی  های 
به مبارزه بر نخواهند خاست مگر آن که نیروهای  شده  نصهیونیسم رها   و بر علیه آن 

زیستی را بدون هر گونه ستم  انداز روشنی از هم خواه در جهان عرب بتوانند چشم ترقی
 3ملی عرضه نمایند.

سازمان سوسیالیستی اسراییل بر این باور است که هر راه حل واقعی برای  از این رو  
 ی فلسطین مستلزم پذیرش حق تعیین سرنوشتِ ملّت عبرانی است. مسئله

حق تعیین سرنوشت الزاماً به معنای جدایی نیست.  بلکه بر عکس، ما بر این باوریم  
قادر نیست که   بودهیار فقیر که کشور کوچکی مانند اسراییل که از نظر منابع طبیعی بس

موجودیّ عنوان یک  موجودیّت مجبه  این  باشد.   داشته  آلترناتیو  زّا وجود  تنها دو  ت 

یک ائتالف    بههای خارجی وابسته مانده و یا این که  یا این که به قدرت  –خواهد داشت  
 .بپیونددای منطقه

 
« حت ا نامی نیز خواه جهان عربنیروهای ترقی ی درست در شرایط امروز که از »با قرار دادن این گزاره ۳

 ای که خلق فلسطین را احاطه کرده بهتر مشاهده نمود. )م(توان عمق فاجعه مانده، میباقی ن
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همخوان بوده ورود  ل  های عرب و اسراییکه با منافع خلق   حلّیه تنها را  ،در نتیجه
ی اقتصادی و سیاسی خاورمیانه  اسراییل به عنوان یک موجودیّت مستقل در یک اتحادیه 

 باشد.ی سوسیالیسم می بر پایه

  – مانند دیگر مسایل محوری خاورمیانه    –مشکل فلسطین  از این رو، به داوری ما  
 تواند در چارچوب یک اتحاد در خاورمیانه حل گردد.تنها می 

ارزیابی  به یهم  دهند که وحدت  نشان می   کسانهای تئوریک و هم تجارب عملی 
که از خصلت سوسیالیستی   یابدبه وجود آمده و دوام    در شرایطی  توانداعراب تنها می 

 برخوردار باشد. 

را حلّیبنابراین،  می  هِ  ارایه  ما  می دهیم  که  نمود: را  خالصه  فرمول  این  در  توان 
 ی سوسیالیستی در خاورمیانه.زدایی از اسراییل و ادغام آن در یک اتحادیه-صهیونیسم

ی سیاسی اعراب فلسطینی نیز باید در چارچوبی که در باال  ی آینده به باور ما مسئله
 بدان اشاره گردید حل شود. 

می  فکر  که  کسانی  هستند  ایجالبته  که  یک  کنند  م  نهاداد  بهسیاسی  اعراب    ختص 
گیری پیرامون  دیدگاه ما، اما، این است که تصمیم   باشد.فلسطینی تنها راهِ حل عادالنه می 

 ی خارجی باشد.این پرسش تنها باید توسط اعراب فلسطینی و بدون مداخله

ی سیاسی  آینده  یمسئله به عالوه، به باور ما خطای بزرگی است اگر که بخواهیم  
ی سوسیالیستی اعراب مطرح سازیم.  در حال  اتحادیه  عضلعراب فلسطینی را مستقل از مُا

حاضر اعراب فلسطینی در صف نخست مبارزه برای وحدت قرار دارند.  اگر که هدفی  
ها نهاده شود لطمات سنگینی بر آرمان وحدت اعراب وارد  مستقل و جداگانه در برابر آن 

 از جمله و  ،  اعراب  منافع   با  یعرب  یمجزا  یک کشور کوچکِبه عالوه، ایجاد     خواهد شد.
 4. ی نداردمنافع خلق عرب فلسطینی سازگار با

باوریم کهبنابراین،   این  بر  فلسطینی  ما  اعراب  ت  ایجاد یک موجودیّ   خواهان  اگر 
ب به خود  مختص  و  اشندسیاسی  سیاسی  مقدمات  تمامی  باید  گاه  آن  در    الزم  ارضی ، 

ی سوسیالیستی در خاورمیانه مدّ نظر قرار بگیرد.  تمامی  چارچوب ایجاد یک اتحادیه 

 
ی فلسطین »یک کشور  کنند که راه حل مسئله نویسندگان این فراخوان به درستی بر این نکته اشاره می 4

دنبال یک  در به -به-در ۱۹۷۹بخش فلسطین )ساف( که از سال مستقل« فلسطینی نیست.  سازمان آزادی 

در کاخ سفید با اسراییل امضاء نمود.  قرارداد   ۱۹۹۳گشت، در نهایت »پیمان اسلو« را در سال میانجی می

اسلو که قرار بود که گویا ضامن یک موطن فلسطینی باشد، در واقع چیزی جز سلب مالکیت از مابقی  

طین ایجاد یک کشور واحد بدون خط و ی فلسی مسئلهها نبوده است.  تنها راه حل عملی و عادالنهفلسطینی

 مرزهای قومی و مذهبی است.  )م(
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از سرزمین فلسطین مسلط هستند  کشورهایی که در حال حاضر بر بخش یعنی   –هایی 

 ند.م باشی به ویژه باید در این چنین طرحی سه –اسراییل، اردن و مصر 



 

 

 اسراییل حزاب سیاسی درا
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  در اسراییل فعال هستند همگی پیش از ایجاد   در حال حاضرگرایی که  تمامی احزاب چپ

پایه گذاری شده  این از  بودند.    کشور  اسراییل در سال   پس    اعالم موجودیت کشور 
ی که از  هایگرایی شکل نگرفته است )البته به جز گروههیچ حزب چپتا کنون    1۹48

تا پیش از پیوستن به احزاب دیگر برای    ست که احزاب قدیمی انشعاب کرده، که ممکن ا
.(  بنابراین، برای شناخت درست این احزاب  به طور مستقل زیسته باشند  مدت کوتاهی 
 1مورد ارزیابی قرار داد.  1۹48ها را از پیش از ی آن باید تاریخچه

یعنی حزب کمونیست، چیزی جز تاریخ    ،تاریخ مزبور، به استثناء یک مورد مشخص
 یسم چپ، یا به دیگر سخن، تاریخ چپ ناسیونالیستی، نیست.صهیون

 *  *  * 

صهیونیسم و    تعارفِی روشنی نسبت به سرشتِ نامبرای این که بتوان به خواننده ایده
 الزم است که به این واقعیت توجه نمود که:  ابتدا  جناح چپ آن به دست داد

حزب   هاست تاترین آن راستی -که دستِ  2ی احزاب صهیونیستی، از »هروت«همه
جنگ  چپی-دستِ از  فارغ  عرصه دعواهای -و-»ماپام«،  در  اسراییل، شان  سیاسی    ی 

هایِ سازمانیِ صهیونیسم  این آژانس ستون مًهره    باشند.عضو »آژانس یهود« می   همگی
فعالیتاست از  یکی  جمع .   آژانس  این  گوناگون  پول  های  جوامع  آوری  میان  در 

به آمار دقیق کمک  ما  اگرچه  مالی جمعیهودی در سراسر دنیاست.   آوری شده  های 
 1۰۰ از بسا فراتر گویی نیست اگر گفته شود که ساالنه رقمی نداریم، اما گزافه  ترسیدس

 . گرددآوری می میلیون دالر جمع 

از نظر مالی تأمین نماید.  بخش    را   های صهیونیستیتتواند تمامی فعالیّمی   مبلغاین  
به عنوان یارانه در اقتصاد اسراییل و به طور عمده در    هااین کمک   ای ازقابل مالحظه 

شود.  بخش دیگری از آن نیز ها و غیره به کار انداخته می ص بخش کشاورزی و کیبوت
 گردد.نیستی، از هروت تا ماپام، می به عنوان یارانه صرف احزاب صهیو

ها هر کدام مبالغی  زنی آن شان و متناسب با قدرت چانه این احزاب بنا به فراخور حال
 کنند.دالر در سال دریافت می  224۰۰۰۰دالر تا  84۰۰۰۰از 

 
 گیرند. )م(مراد نویسنده تمامی احزابی است که در درون جنبش صهیونیستی قرار می  ۱

 آزادی  -  ۲Herutل
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می  یک حزب صهیونیستی  که  است  ترتیب  مخارج  بدین  پس  از  سادگی  به  تواند 
  حزب   سازمان سیاسی  لّو کُ  بپردازد؛حقوق مقامات حزبی را    ؛هنگفت یک روزنامه برآمده

و حق ندرت حق عضویت  به  اعضاء  این که  رغم  به  را می   اشتراک  را  پردازند  روزنامه 
 بچرخاند. 

ت درازی  سازد که تا مدّای است که احزاب سیاسی را قادر می این چنین شرایط ویژه 
 . داشته باشنددوام  شاناجتماعیپایگاه ناپدید شدن  پس از

 *  *  * 

های ی تزاری )به طور عمده در لهستان( در طی دهه صهیونیستی ابتدا در روسیه   چپِ
 ی بیستم پا گرفت.ی نوزدهم و سرآغاز سدهپایانی سده 

احزابِ   هایِیهودی در  فعال  طور  به  انقالبی نظیر  تزاری،  -ضد  روسیه  های  حزب 
توان از  داشتند.  به عنوان نمونه می   حضور، و غیره  هاشویک، بلهاسوسیالیست، منشویک 

 ی هانام برد که انقالبی   ۷و رُزا لوکسمبورگ   ۶، تروتسکی5زینوویف   ،4رادک  ،3مارتف 
انقالب    یتبار-یهودی در  که  فوریه 1۹۰5بودند  انقالب  اکتبر    1۹1۷ی  ،   1۹1۷و 

ها در اینجا نام برده شده  که از آن   که انقالبیونی باید اضافه نمودشرکت داشتند.  البته، 
 صهیونیست بودند. -همگی ضد

درنکته که  است  این  مهم  یهودیصی  درد  از  همواره  انقالبیون  میان  در  د  صها 
توان به عنوان دلیل این امر ذکر  تر بود.  چند عامل را می ها در کل جامعه بیشیهودی

 نمود: 

 ؛متمرکز بودندها عمدتاً در مناطق شهری یهودی. 1
وجود بخش بزرگی از پرولتاریای یهودی در لهستان که به طور عمده در  .  2

 ؛کردندبافی کار می صنایع پارچه
 ؛فکران یهودی در روسیهوجود بخش بزرگی از روشن . 3

 
3 Julius Martov (born Yuliy Osipovich Tsederbaum) 
4 Karl Bernhardovich Radek 
5 Grigory Yevseyevich Zinoviev (born Hirsch Apfelbaum) 
6 Lev Davidovich Bronstein, better known as Leon Trotsky 
7 Rosa Luxemburg (Polish: Róża Luksemburg) 



29 
 در اسراییل   احزاب سیاسی 

 

های روسیه نه تنها به عنوان پرولتاریا از سوی رژیم تزاری سرکوب  یهودی.  4
ی نیز مورد آزار و سرکوب  وان یک اقلیّت ملّشدند، بلکه هم چنین به عنمی 

 قرار داشتند. 

های اجتماعی و اقتصادی منجر برخی گرایش   بروزها به  آزار و ستم بر علیه یهودی 
 .جامیدگیری تعدادی از احزاب سیاسی انسرانجام به شکل  خود گردید که

بود  گرا به وجود آمد که همگی برای بهبدین ترتیب طیف وسیعی از احزاب چپ
در تالش   قومی شرایط زندگی یهودیان هم به عنوان پرولتاریا و هم به عنوان یک اقلیّت 

احزاب  اختالف اما،  .   بودند این  اختالف  میان  به  عمده  طور  گروه   به  های میان 
محدود  صهیونیستی  -غیر  هایگروه   و  دادند(ت را تشکیل می )که یک اقلیّ  صهیونیستی

 . گشتمی 

]به معنای »اُخوّت«[ بود.  این حزب    8ترین حزب در این میان حزب بوند بزرگ
اساساً یک حزب سوسیال دموکرات وابسته به انترناسیونال دوم بود که در تحت شرایط  

بود.  حزب بوند هیچ گاه به    سوق داده شدهانقالبی  سمت نیروهای  سرکوب تزاری به  
اش صرفاً بهبود شرایط زیست پرولتاریای  ف دنبال کسب قدرت سیاسی نبوده، بلکه هد

 یهودی بود.

ی ایدئولوژیک درازمدتی را بر علیه این حزب به راه انداخت.  وی بر  لنین مبارزه 
سرزمین )یعنی تمامی پرولتاریایی که  این نکته تأکید داشت که پرولتاریا باید بر اساس 

دهی شوند؛ در  کنند( سازمان شان در یک منطقه یا کشور زندگی و کار می فارق از ملیّت 
  شته که یهودیان زیر ستم ملّی قرار دا   آن روز  شرایطِ  در  رد کهکحالی که بوند ادعا می 

یهود روزمرّه ای جز  چاره   پرولتاریای  از حقوق  اقلیّت دفاع  یک  عنوان  به  ی خویش 
نیز لهستان    ]غیریهود[  ، به ویژه این که بخش قابل توجهی از پرولتاریاینداشته  قومی

 .مشارکت داشتند یهودی-های ضددر شورش همواره 

این وجود، بوند هیچ گاه این اصل صهیونیستی را نپذیرفت که گویا پرولتاریای با  
تواند آزاد باشد.  حزب بوند یک حزب یهود تنها در یک کشور مستقل ملی یهودی می 

 ناسیونالیستی بود، اما صهیونیست نبود. 

، حزب  شدکن می ت در اروپای شرقی ریشه یهودیّکه  رژیم هیتلر  کشی  در جریان نسل 
نابود گردید.    نیز  نتیجهاما،  بوند  کشان یهودی در  جمعی زحمتمهاجرت دستهی  در 

 
8 Bund 
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ممکن است که  ، بقایای این حزب ی بیست میالدی[]سده ی حاضرهای نخست سده دهه
 داشته باشد.هنوز در ایاالت متحده، آمریکای التین و کانادا وجود 

ه به مخالفت با نظرات بوند و هم  ، ایدئولوگ چپ صهیونیستی بود ک۹بر بوروچاو 
دیدگاه برخاستچنین  لنین  ایده های  وی  »هرمِ.   به  ژگونوا  ی  که  نمود  فرموله  را   »

  دهد را تشکیل می   های مختلف اجتماعیتی هرمی از الیه اختصار به این معنا بود که هر ملّ
لتاریا، سپس  ای از پروبه دنبال آن الیه   ی وسیعی از دهقانان بوده، وکه دارای قاعده 

ها ؛ و آن گاه بر فراز این الیه ای از خدمات و ترابری، و بعد از آن کارمندان دولتیالیه 
 گیرند. فکران، و دانشمندان قرار می ها، وکال، روشن گران، پزشک آزادکارها، صنعت

تغییر شکل یافته، به این مفهوم که تعداد   هادر مورد یهودی این هرم  از دیدگاه وی
 هادر میان یهودی   ی متوسطهای متعلق به طبقهفکران، و دیگر حرفهکترها، روشن وکال، د

که وجود داشته باشند، بسیار اندک  هم  بسیار زیاد بوده، در حالی که تعداد دهقانان، اگر 
می  معدود  نیز  پرولتاریا  تعداد  میو  مدعی  وی  اساس  این  بر  ساختار باشد.   که  شود 

  آن که دستخوش هر گونه تحول سوسیالیستی شود نخست اجتماعی مردم یهود پیش از  
ها ابتدا باید یک کشور  گوید که یهودی از این روست که وی می .   نیاز به ترمیم دارد

را ایجاد نموده تا در آن به دهقان و پرولتاریا تبدیل شده و تنها    و مختص به خود   مستقل
 انقالب حرکت کنند. یتوانند به سمت مرحله می پس از طی این مرحله است که  

شان به  های روزانه های چپ در پیروی از این تئوری بود که در فعالیتصهیونیست
یک دوره از آموزش    اجرای  ها پس ازتبلیغ و ترویج مهاجرت پرداختند.  صهیونیست

آیین  شهرک آموزیو  به  عمده  طور  به  و  فلسطین  به  را  خود  نوآموزان  های نشین، 
گوریون، اشکول، الوُن و بسیاری دیگر از  -نمودند.  افرادی مانند بنکشاورزی روانه 

های برجسته که بعدها به رهبران اسراییل تبدیل شدند از درون این  سوسیال صهیونیست 
 سر برآوردند.  اهگروه

امروزه نیز برخی از این احزاب در ایاالت متحده و آمریکای التین همین کارها را  
]»معمارها«،   1۰هایی مانند هبونیمی ما در این جا به گروه .  اشاره کنندکماکان دنبال می 

 باشد.]»پاسدار جوان«، وابسته به ماپام«[ می یر اساوابسته به ماپای[، و هاشومر هات 

ی ایجاد تحول در جامعه  در پیآن دسته از احزابی که  با از نظر سیاسی هااین گروه 
ها از این اصل پیروی  به لحاظ نظری، این گروه .   داشتند  نظرِ جدی -اختالفِ  ندبود  خود

 
9 Dov Ber Borochov 
10 Habonim 
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جامعه می  در  تحول  از  درجه  هیچ  گویا  که  ]میزبان[کردند  بردن    ی  میان  از  به  قادر 
 نخواهد بود.  در آن یهودستیزی

اقلیّتاین  باور بودند که سرکوب  این  بر  از جنبهها  به عنوان یکی  ملّی  های  های 
( ماند  خواهد  باقی  بشریت  کهتغییرناپذیر  آن  انقالبی   البته  باوری  با  شدت  به  ها 

گروه  مشیِ-خطِ  اند(.  مخالف  برها  این  فلسطین«  دایر  به  که   »مهاجرت  گردید   باعث 
از ]در جوامع که زندگی    انقالبی  سیاسیِ  هایِشرکت در فعالیت  ها ازیهودی   بسیاری 

 . شوند رویگردان کردند[می 

ا وچسالف فون  بدر مالقات خویش  سیاسی،    صهیونیسمِگذار  ، پایه 11ل تستئودور هر
  ا یادآوری همین ب  ، رسوا  زیستی هودی  ک یی رژیم تزاری و  وزیر امور خارجه  12، پلیوِ

ها از روسیه  جمعی یهودیرضایت وی را برای مهاجرت دسته  تا   داشت  نکته بود که سعی 
 جلب نماید. 

اتقسیم صحنه   صلیبندی  صهیونیستدر  میان  اسراییل  سیاسی  غیری  و  -ها 
  بندی میان چپ و راست تقسیم   در حالی کهباشد.   ها می صهیونیست-ها یا ضدصهیونیست

 اهمیت ثانوی برخوردار است. از    ،هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی  در این جامعه،

کهاختالف را  صهیونیسمِ  اتی  درون  می   چپ  در  اختالف    کنیممشاهده  یک  اساساً 
است.    می خانوادگی  که  بود  مالحظه زمانی  قابل  شکاف  سوسیال  شد  میان  را  ای 

قلمداد می ها )ماپای( و آن دموکرات  انقالبی  را  کردند )ماپام( مالحظه  هایی که خود 
طیف سیاسیِ ی گذشته این شکاف آن چنان باریک گشته، و کلیّت  یک دهه   نمود.  اما، در

به   ایدئولوژیک  به سمت راست داشته که اختالفات سیاسی و  چپ آن چنان چرخشی 
 13اقتصادی سقوط کرده است. عواید کلنجار بر سر سطح نازلِ

ی گذشته، به دالیلی که در دنباله  [ در طی سه دهه «حزب کارگران فلسطین»ماپای ]
ی سیاسی اسراییل بوده است.   بدان اشاره خواهیم نمود، یکی از احزاب اصلی در صحنه

مبلّغ  ماپای که  بود  دموکراتیک  سوسیال  حزب  یک  اصل  و    تغییرات  در  تدریجی 
 

11 Theodor Herzl 
۱۲  Vyacheslav Konstantinovich von Plehve وزیر به عنوان اشتباهبه از وی در این مقاله  که« 

در رژیم  ابتدا ریاست پلیس و سپس وزارت داخله را این فرددر واقع، شده است.   نام بردهخارجه«  امور

  به طور موقت سرپرستیبه عهده داشت.  این اشتباه شاید ناشی از آن باشد که وی در عین حال  تزاری

انقالبی پس از سه بار   یها.  سوسیالیست به عهده داشت نیزرا ی خودمختار فنالند ی منطقه خارجه   ارتوز

ی وی در را با پرتاب بمب به زیر درشکه  او، باالخره توانستند ۱۹۰۴و  ۱۹۰۳های تالش ناموفق در سال 

 )م(  به قتل برسانند. ۱۹۰۴ژوییه   ۲۸
شتن این مقاله درک آن برای بسیاری ممکن نبود.  در حال  ی بسیار دقیقی که شاید در زمان نونکته ۱۳

 حاضر، اما این واقعیت به شکل عریان در برابر دیدگان همه قرار گرفته است. )م( 
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گذشته به این سو  ی  دهه   از یک  تقریباً  .  اما، این حزبسوسیالیسم بود  سمت  آمیز بهصلح
ی خود حذف نموده تا مبادا که باعث کدورت ایاالت متحده  این هدف را نیز از برنامه 

ادامه   ، طرفیگردد برای  اسراییل  به کمکی حیاتکه  نامستقیم آن  اش  و  مستقیم  های 
 وابسته است. 

عمده ساختار  سه  اسراییل  در  هدر حال حاضر  دارد:  وجود  قدرت  ستادروت،  یی 
ماپایآژانس یهو ترین بخش را در دو ساختار بزرگ   همواره   د، و حکومت رسمی.  

 ترین نقش را داشته است.ز بیش ، و بالطبع در سومی نیاشغال نموده نخست

ی آن از  ی این حزب حضور آن در ساختار قدرت بوده که به واسطه امتیاز عمده 
مزایای قدرت در    ،تمامی  مانندکه  مزایای  شرایطِ کشوری  به    ایجانبه-همه  اسراییل 

به این حزب رأی می .  آن است نیز برخوردار    ،رودشمار می  دهند را عمدتاً  هایی که 
ممکن است که شغل، حقوق،    اندیگردهند که در صورت رأی دادن به  کسانی تشکیل می 

 ی درمانی خود را از دست بدهند.و حتّا مسکن و بیمه 

به شمار    ماپام دومین حزب بزرگ صهیونیسمِ ی رود.  این حزب در دهه می چپ 
ر  هاشومِ  گروه موسوم به های مختلف شکل گرفته بود کهچهل به عنوان ائتالفی از گروه 

 .ها بودآن  ترینمهم  ساایرهات

صهیونیستی )نظیر سلب مالکیت از دهقانان عرب،   پرستیِ-قوم هایماپام میان رفتار
ی انترناسیونالیستی شقّه شده است.   ها( و شعار1۹52م در  یی بیربه طور مثال در دهکده 

قرار گرفته    14مشمار اه-لعی  ی روزنامه توان در شعاری که در سرلوحه این واقعیت را می 
 .«هاتی میان ملت پیش به سوی صهیونیسم، سوسیالیسم، و دوس»مشاهده نمود: 

شود.  هر گاه که ماپام  داده می   صهیونیسم و سوسیالیسماست که به    اولویّتیمهم،   
ملزم به گزینش میان صهیونیسم و سوسیالیسم، و یا میان صهیونیسم و انترناسیونالیسم  

  این   دهد(، همواره با توسل به )امری که در سرزمین فلسطین به طور معمول رخ می   بوده
گرفته  صهیونیسم را  جانب    « همواره منحصر به فرد است   ی یهود»مسئله   ه گویاک  توجیه
 است.

ای که باید در نظر داشت این است که انترناسیونالیسم ادعایی احزابی همچون  نکته
نباید   را  با  ماپام  رابطه  ایاالت متحده    آن   هایسیاستدر  به  مِالک  سنجیدنسبت  بلکه   ،

 ی نخست سیاست و رفتار آن نسبت به اعراب فلسطینی است.در وهله   ستاواقعی در این را

 
14 ʻAl Ha-Mishmar 
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سوسیالیستی،    ماپام شوروی  جماهیر  اتحاد  سوسیالیسم،  مدافع  را  خود  در حرف 
  اندازد.  اما، پیمایی به راه می داند.  هر از چند گاهی نیز یک راه کوبا، و خلق ویتنام می 

ی فلسطین تناسب معکوس دارد، یعنی هر اندازه که  با مسئلهگرایش ناسیونالیستی ماپام  
 یابد.شود گرایش ناسیونالیستی آن افزایش می ی تر می فلسطین نزدیکبه مسئله 

شرط حمایت -و-سوئز بدون قید  ورود اسراییل به جنگ  این چنین است که ماپام از
گوریون باقی مانده و تجاوزگری اسراییل  -ی بناین حزب در کابینه  یرانِنموده، وز

مجبور به خروج  گوریون  -ند.  زمانی هم که بناهتوجیه نمود  ،نیز  ، حتّا تا به امروزرا
از صحرای سینا و نوار غزّه شده بود، ماپام تظاهرات وسیعی را در اعتراض به خروج  
نیروهای اسراییلی از این مناطق سازمان داده و خواهان ضمیمه کردن نوار غزّه به اسراییل  

 شد.

 

یا حق بازگشت    و   ها در تعیین سرنوشت خویشماپام حاضر نیست که حق فلسطینی
یک    اخیر سازمان ملل متحد برای انجام  نهادپیش  ماپام بافلسطینی را بپذیرد.  گان  آواره 

ها خواهان بازگشت  که آیا آن   جهت تعیین این  گان فلسطینیپرسی در میان آواره همه
 نیز به شدت مخالفت نموده است. بوده و یا حاضر به دریافت غرامت هستند

را بازی نکرده؛ بلکه همواره به عنوان  ی سیاست اسراییل نقش مستقلی  ماپام در صحنه 
ارایه دنبالچه در  را  مهمی  بسیار  نقش  اما  حزب  این  است.   نموده  عمل  ماپای  ی ی 

سوسیالیست و    فکرانِبه روشن   ]به عنوان یک نیروی به اصطالح سوسیالیستی[   صهیونیسم
 . دار بوده استگرا در شرق و غرب عهده چپ

ب بدین ترتیب، می  ماپام  نشریه بینیم که  به زبان  رای کشورهای غربی  را  ی خاصی 
هم چنین، سفیران اسراییل در کشورهای      .سازدمنتشر می   15لوکنیو آوت انگلیسی به نام  

گو -و-انتخاب شده، در حالی که برای گفت  ]اروپای[ شرقی غالباً از میان رهبران ماپام
دستِ عناصر  دستِراستی  -با  صحنهراستی -همواره  و  های  شده،  اعزام  سیاست  ی 

تیرهیهودی کنفرانس-های  در  شرکت  برای  نیز  آسیاپوست  انتخاب -های  آفریقا 
 شوند.می 

 
15 New Outlook 
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اگرچه اکثریت احزاب )شامل حزبِ راست افراطی هروت و دیگر احزاب مذهبی(  
ها گره خورده  صبا کیبوت  یژههای مخصوص به خود را دارند، اما نام ماپام به وصکیبوت
 است.

* * * 

به طور داوطلبانه  ص اعضاء کیبوت   اشتراکی است. زراعتی   نونشینیک  یتصکیبوهر 
به جز    صتوانند آن را ترک کنند.  اعضاء کیبوتبه آن پیوسته و هر زمان که بخواهند می

ز دیگری را در مالکیت خصوصی خود ندارند.  زمین و ابزاری  چند تکه لباس شخصی چی 
که    ستی بودهبه دستگاه صهیونی  قرار دارد متعلق  صکه برای کشاورزی در اختیار کیبوت

انجام شده، و تمامی    صاهدا شده است.  کار در کیبوت  صبه کیبوت به طور اشتراکی 
سرمایه گیریتصمیم توسعه،  برنامه،  پیرامون  انتخاباتها  و  منشی،  رییس  گذاری،   ،
 شود.نشست عمومی تمامی اعضاء انجام می دار و غیره، همگی در خزانه

های  فکران و سوسیالیستاین عناصر »سوسیالیسم آزاد« است که بسیاری از روشن 
شود.  خود ساخته، و توسط ماپام به حد اعالء در سراسر جهان تبلیغ می   غربی را مجذوب 

 سازد:های آن را آشکار می تر برخی از کاستی ولی یک وارسی دقیق 

ی معموالً به یک حزب واحد تعلق دارد.  برای مثال، کسانی که به  ص. هر کیبوت1
ده، و وابستگان به  یر اخراج ش اهای هاشومر هاتسا صیبوت ها رأی بدهند از ککمونیست

نداشته، و غیره.   صماپام جایی در کیبوت ماپای  سیاسی  ها مدارای  صدر کیبوتهای 
 چندانی وجود ندارد. 

  این معنا که   .  بهدهدرا تشکیل می   ی ایدیولوژیکبرنامه   کل  بخشی از   ص. کیبوت2
  شود که ی یا این که گفته م  ؛ [ به کمونیسم«ص»عبور از کمون ]یا کیبوت  که:   شودگفته می 

کیبوت » با  را  کشور  ابتدا  کمون صبگذارید  ]یا  اعظم  ها  بخش  گاه  آن  و  کرده  پُر  ها[ 
اقتصاد کشور  و  کیبوت-به -خود  جمعیت  به شکل  آمد«    صخود  در    که   -در خواهد 

 آمیز به کمونیسم. ای است به گذار به اصطالح مسالمتاشاره  مجموع

ادعایی جز   اثبات نموده که چنین  اما  تمامی  واقعیت  نیست.   سفسطه چیز دیگری 
اگر  .   دکارنها بدههای خصوصی و شرکتها بدون استثناء به حکومت، بانک صکیبوت
.  از سوی دیگر،  آورد  ها دوام نخواهندصی نهادهای صهیونیستی نباشد کیبوتیارانه 

آالت باید از منابعی خارج از  کاالهایی مانند مواد سوختی، کود، آب، برق، و ماشین 
ها باید با کاالهایی  ص خریداری شده، و محصوالت تولید شده توسط کیبوت  صکیبوت

به وضوح    امااند در بازار رقابت کند.   تولید کرده  –بعضاً کشاورزان عرب    –که دیگران  
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که می  دید  رقابت   هاص کیبوت  توان  یارانه توانایی  مدد  به  تنها  و  نداشته  را  های گری 
 اند.صهیونیستی زنده مانده 

با این واقعیتص.  کیبوت3 نخست با فرآورش محصوالت    بود که  ها در مواجهه 
های تولیدی مانند صنایع خود و به تدریج با حرکت به سمت دیگر رشته کشاورزی  

تا  که  نمودند  سعی  دیگر  سبک  صنایع  و  خانگی  اسباب  چینی،  ظروف  به    پالستیک، 
آورند.فعالیت روی  یک   های صنعتی  که   قادر   صکیبوت  ولی، جمعیت کوچک    نبود 

 .را تأمین نماید نیروی کار الزم برای هر دو بخش کشاورزی و صنعتی

که جایی  آن  فلسفه  از  دیدگاه  کیبوت]از  بر  حاکم  فعالیت  [صی  کردن  های رها 
 ص، کیبوترفتبه شمار می کشاورزی معادل زیر پا نهادن اصول سوسیالیسم صهیونیستی  

 ی کمونیِهای اطراف گردید.  بدین ترتیب جامعهمجبور به استخدام نیروی کار از شهرک
 شد.  تبدیل بگیرمزد نیروی کارِ به یک استثمارگر کمونیِ  صکیبوت

کارخانه  توس در  که  کیبوتهایی  می   هاصط  کیبوتاداره  اعضاء  معموالً    صشوند، 
عهده  را  سرپرستی  مشاغل  مشاغل  در  عمدتاً  استخدامی  افراد  که  حالی  در  بوده،  دار 

شان باز  هایبه شهرک   کارگرانِ مزدبگیرکنند.  در انتهای هر شیفت،  ای کار می غیرحرفه
ر دیگری یک کارفرما محسوب  دانیز مانند هر سرمایه  صکیبوت  هاآنگردند.  از نظر  می 
.  کنندینم  خوانیروضهدارها در مورد سوسیالیسم  شود، تنها با این تفاوت که سرمایهمی 

از  افتد، صاحباعتصاب به راه می   صهنگامی که در یک کیبوت ابایی  کار بدون هیچ 
 گیرد. پلیس کمک می 

کمون بی »از  شعار  بودن  اثبات    ]کیبوتص[  ربط  به  مضاعف  طور  به  کمونیسم«  به 
استرسید ]کیبوته  جامعه ص.   در  سوسیالیستی  تحول  گونه  هیچ  ایجاد  [  اسراییل  ی 
بلکه در عوض، خودِ    ، چه رسد به این که بخواهد تحول کمونیستی ایجاد نماید.هنکرد

کمون  اصطالح  به  اَاین  از  کلنیها  سوسیالیستی شکال  گروه  1۶های  استثمارگران  ی  به 
، یا در حقیقت صتاریخ کیبوت  برند.تبدیل گشتند که از کار کارگران مزدبگیر بهره می 

سوسیال دموکراسی است که به دست  بخشی از  تاریخ  صهیونیستی،    چپِ  تاریخ تمامیتِ
اقتصادیِ  بر بستر  ناسیونالیسم و داری کامالً مخدوش  سرمایه   اقتصادِ  واقعیات سرسخت 

 گشته است.

 
است   سوسیالیستیهای ، یا به عبارتی کلنیphalanstère (phalanstery)ی نویسنده به فاالنستری اشاره  ۱6

ی نوزده اوان سدهفرانسوی در  )آرمانی( ، سوسیالیست تخیلیCharles Fourierکه توسط چارلز فوریه 

 ایجاد شده بود. )م( 
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نادیده گرفته   اًای است که غالبنکته  صهیونیستی  ر روند استعمارِ د  صاهمیت کیبوت
ها را به  هایی برخوردارند که آن ها از رخساره واقعیت این است که کیبوتص    شود.می 

ی پیشگامی  تبدیل ساخته است.  روحیه  نهادهای صهیونیستی ب برای ابزاری بسیار مناس
تماعی مناسب برای جذب تازه واردین و  یافته، بافت اجدر انجام کار جمعی و سازمان 

ساختاری که انجام امور اقتصادیِ بدون سوددهی را فقط    دارا بودن  دفاع از خویش، و
های افکندن حضور صهیونیستی در سرزمین دشمن با تکیه بر از خودگذشتگی به خاطر پی 

های  گردد که نهاداست که باعث می  هاییخصیصه  سازد از جملهبزرگ فردی ممکن می 
به کدام گروه سیاسی یا    که متعلق  فارغ از این  ها را از نظر مالی،کیبوتص  صهیونیستی

  دریغ تأمین نمایند.بوده، بی  مذهبی

دانم که به این نکته نیز اشاره کنم که هدف به هیچ وجه القاء این  در این جا الزم می 
متمرکز بوده است.     صکیبوتهای چپ صهیونیستی بر  شبهه نیست که گویا تمامی فعالیّت 

کیبوت نمودهصاگرچه  ایفاء  را  مهمی  صهیونیستی  نقش  اعضاء  ها  مجموع  اما  اند، 
 است.  نبودهدرصد کل جمعیت یهودی فراتر -گاه از پنجها در فلسطین هیچصکیبوت

نموده که اهمیت، قدرت و ثروت    بر پادستگاه دیگری را  -و-دمچپ صهیونیستی  
کی تمامی  مجموع  از  بیشص بوتآن  بسا  دم.   استتر  ها  نام  -و -این  با  که  دستگاه 
 شود، »سازمان سراسریِ کارگرانِ یهودی در فلسطین« است.»هیستادروت« شناخته می 

برای شکل دادن به    1۹22پیکر توسط چپ صهیونیستی در سال  این تشکیالت غول
مالکیت صنایع در حال حاضر این تشکیالت .  ه بودپرولتاریای یهودی بنیان نهاده شد 

بانک  شرکتبزرگ،  شرکتها،  ترابری،  بزرگهای  هواپیمایی،  شرکت  های  ترین 
ی درمانی در اسراییل را در دست داشته و تقریباً در  ترین شرکت بیمهو بزرگ   ساختمانی

 رود.دار عمده به شمار می های اقتصاد اسراییل سهامتمامی شاخه 

دستِ اسراییلی  شهروند  نفر  سه  هر  عضویت   کم-از  حق  هیستادروت  به  نفر  یک 
دهند.  را از دست می   خود  ی درمانیپردازد.  اعضایی که حق عضویت نپردازند بیمهمی 
هایی تعلق دارند که به دست هیستادروت اداره  درصد کارگران یهودی به اتحادیه-نود
 شود.می 

  متعارف  ی تصویریبه منظور ارایه   زبان-در نوشتجات انگلیسی  هیستادروت  اگرچه
فدراسیون سراسری  »  خود را به نام  های کارگریاتحادیه  ی ازاز خود به عنوان فدراسیون

، واقعیت اما این است که اهداف و ساختار این تشکیالت  کندمعرفی می «  کار در اسراییل
شکیالت که در زمان  های صهیونیستی این تگیی ویژهکامالً منحصر به فرد است.  کفّه
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گرایی  -های اتحادیهگیایجاد آن در چهار دهه پیش شکل گرفته بود، به شدت بر ویژه 
 چربد. آن می 

با  های آغازین این سده ]های صهیونیستی اول بار در دهه هنگامی که سوسیالیست 
، مشاهده  گذاشتندفلسطین    پا به سرزمین[  رؤیای آفریدن کارگران و کشاورزان یهودی

ها به وجود آمده بود کارگران عرب  های یهودی که پیش از آن نشین -دند که شهرکنمو
بدین    ها ایجاد شد این بود کهگرفتند.  از این رو، پرسشی که در ذهن آن را به کار می 

ها را به کارگران و کشاورزان تبدیل ساخت در حالی که  یهودی توان چگونه می ترتیب
 دهند که کارگران عرب را به کار بگیرند؟ ودی ترجیح میداران یهداران و سرمایه زمین 

ها را به راه انداخته و  ص ها ابتدا جنبش کیبوتبرای پاسخ به این پرسش بود که آن 
ها کارزار سراسری بر علیه به  به عالوه، آن مدتی بعد نیز هیستادروت را ایجاد نمودند.   

ها  حرف آنز به راه انداختند.   کارگیری کارگران عرب توسط کارفرماهای یهودی را نی
که  بود  موظف»صهیونیست   این  طبقهها  که  ایجاد  اند  فلسطین  در  را  یهودی  کارگر  ی 

کارگران عرب را استخدام کنند.«   هیچ صهیونیستی حق ندارد    به این سبب  نمایند، و
در    های صهیونیستسوسیالیست  « شعارِ اصلی!فقط کارگر یهودیبا مضمون »نیز  ی  شعار

ی عمل بپوشانند در ه، و برای این که به این شعار جامه بود  های بیست و سیطول دهه 
 کردند.وحشت ایجاد می- و-میان کارفرماهای یهودی و کارگران عرب رعب

این تشکیالت ایجاد در واقع،  در این کارزار بود.     هاآن   ستادروت ابزار اصلییه
ی کند، بلکه برای آفریدن آن ایجاد شده  دهی کارگر یهود را سازمان نشده بود که طبقه 

تشکیالت )به زبان عبری( نیز به صراحت آمده   ، آن گونه که در اسمهیستادروت  بود.
از این رو  ،ه ها« بود»تنها مختص یهودیبود   به عنوان عضو    اصوالً  کارگران عرب  و 

کارگران    در عین حال، هدف هیستادروت دفاع از منافع طبقاتی   1۷  شدند.پذیرفته نمی
به خاطر ایجاد )و اکنون( برای تقویت    خواست کهها مییهودی نیز نبوده بلکه از آن 

 تر قانع باشند.تر کار کرده، و به مزد کم بیشفداکاری کرده،  کشور یهودی

تر بودن نیروی کار یهودی در مقایسه با نیروی کارِ زمانی هم که کارفرماها از گران 
پرداخت.  این مزدها را خود میدست   التفاوتِتادروت مابهکردند، هیسعرب شکایت می

 
 ی »یهودی« یا »عبری« را به طور رسمی از نام خود حذف نمود. )م( واژه ۱۹۶۹این تشکیالت در سال  ۱۷
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تنها محصوالت یهودی  با شعار »  با دیگر نهادهای صهیونیستی  در همآهنگی تشکیالت  
 18دست به کارزار وسیعی برای بایکوت محصوالت عربی زد.  «!را بخر

  که   دهدهشدار می تک اعضاء -به تک  هیستادروتکارت عضویتِ  تا همین امروز نیز
.  هاستآن   ایفوظ  ترینوارد یکی از مهم -هتاز  آموزش زبان عبری به مهاجرینِ  گویا
ی یک اتحادیه   وظایف  یتوان آن را در حیطهکه به سختی می   است  کاری  آموزیزبان 

در چارچوب وظایف    به طور طبیعی  کارگری واقعی تعریف نمود، بلکه امری است که
 گنجد. ازمان ناسیونالیست می یک س

این چنین سیاست منفی   اتخاذ  به های سوسیالیستوقتی هم که برخی از صهیونیست 
شد که  می   گوشزد  هانمودند، به آن می نسبت به کارگران عرب به طور مالیمی اعتراض  

عرب توده   کارگران  وظیفه  ییک  که  گویا  و  بوده  نیافته  اتحادیه سازمان  یک  ی ی 
از استخدام کارگران سازمان نیافته مبارزه کند.     گیریپیش است که برای    کارگری این

  [ آن   بودن پایه  و بی مایه  رغم بی ]به   رسد، ولی این استداللعجیب به نظر می بسیار  اگرچه  
باشد که دارای    در جهان  ی کارگریهیستادروت شاید تنها اتحادیه    .ه استمؤثّر بود

اتحادیه  کارگری«  »بخش  فعالیّاستهای  که  است  این  نیز  امر  این  علت  این  ت.   های 
به عنوان فعالیّ  مالک  تشکیالت  بر  اتحادیه هایتو کارفرما  به عنوان یک  ی صنفی اش 

 چربد. می 

های اتحادیه  ،های درمانی استدر حقیقت، هیستادروت به همان شکلی که مالک بیمه
ها توسط  .  دبیران بسیاری از اتحادیه آوردجزیی از امالک خود به حساب می   نیز  صنفی را 
هایی هم که این دبیران ]توسط اعضاء[  شوند.  در اتحادیه تعیین می   هیستادروت مقامات  

 .تأیید شوند مقامات هیستادروت از سوی باید پس از انتخاب شوند،انتخاب می 

مستقیماً   باشددرصد درآمد یک عضو می-فته  معادل  حق عضویت اعضاء که تقریباً
های محلی سهم خویش را از سوی  آوری شده و اتحادیه توسط سازمان مرکزی جمع
دریافت می  مرکزی  کنترل مقامات  هیستادروت  مقامات مرکزی  ترتیب،  بدین  کنند.  

 کنند. ی کارگر اسراییل اِعمال می سختی را بر کل طبقه-و-سفت

صورت   یکدر  تنها  «،  غیرمجاز»  اعتصابِ  وقوع  سوی اعتصابی نه  از  کمکی    ها 
اب دریافت نکرده، بلکه اگر کارفرما اتفاقاً خودِ هیستادروت باشد، آن  صندوق اعتص

، هیستادروت به  به عالوهاز دست بدهند.     برای همیشهشان را  گاه ممکن است که شغل 

 
جنبش جهانی بایکوت محصوالت صهیونیستی را   تا کنند کهها سعی می اسراییلی این است که   ی جالب نکته ۱۸

ستیزانه  -ستیزانه و سامی-بافی به عنوان یک حرکت یهود-اندازی و یاوه-که مدتی است به راه افتاده با غلط

 )م(  قلمداد کنند.
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تمام    راه انداخته و مخالفت  ها به تواند یک کارزار سراسری بر علیه اعتصابی سادگی می 
و کارگران کشتی   نملوانابرانگیزد )مانند آن چه که در اعتصاب  هارا بر علیه آن کشور

 رخ داد(. 1۹51 سال در

»غیررسمی«    یوقوع اعتصاب   زمینه شاید تنها بتوان از ی مشابه در این  انمونه   در مورد 
مخالفت در صورت وقوع به مفهوم  ی  اعتصاب  چنین.  این  نام برد رژیم استالینیستی    در یک

دستگاه حکومتی را به چالش کشیده    اساِس  خواهد بود که   با ایدئولوژی رسمی آشکار  
را برای تمامی ابزار موجود )از جمله ارتش(    مفروض  گردد که رژیمو غالباً موجب می

 ها بسیج نماید.سرکوبی سریع اعتصابی 

فرما در اسراییل بوده، و هم زمان نیز ترین کاربا توجه به این که هیستادروت بزرگ
بُمی   ،نامدهای صنفی« می خود را »فدراسیون اتحادیه رد.   توان به قدرت عظیم آن پی 

بوده، و ستون فقرات جامعه و    حکومتدر درون یک    حکومتیهیستادروت به راستی  
، این تشکیالت به لحاظ  چپهای  .  به ادعای صهیونیسترودبه شمار می اقتصاد اسراییل  

پدرِ  پیش  تاریخی  هیستادروت  است.   اسراییل  کشور  اسراییل  -مشروع  درآمدِ کشور 
را به وجود    یهودی  ی کارگرطبقه  خود  های ناسیونالیستیبوده که با اتکاء به سیاست 

 آورد.

ز در دست دارد.  ماپای اسراییل را نی نترلکند، کمی  ادارهکسی که هیستادروت را  
به   1۹48)که پیش از سال    را  اسراییل  در عین حال، و  به مدت سی سال هیستادروت

 اداره نموده است. شد(ی یهودی در فلسطین شناخته می عنوان جامعه 

گذاران هیستادروت  گوریون که یکی از بنیان -به هیچ روی تصادفی نیست که بن
بوده آن  دبیرکل  دوره  یک  برای  مو  میهم ،  شمار  به  اسراییل  وزیر  نخست  رود.   ترین 

اشکول، نخست وزیر فعلی و رهبران دیگر اسراییل مانند الوون، نامیر و دیگران همگی  
 ی مشابهی برخوردارند. از پیشینه

جناح راست صهیونیسم هیچ گاه نتوانست قدرت را در اسراییل )یا فلسطین( به دست  
این جناح هرگز چیزی    1۹چپ را نداشته است.   ید از جناح  خلع  گرفته و هرگز توان

در ابعاد هیستادروت ایجاد نکرده، و اکنون نیز یک مخالف جدی ]هیستادروت[ به شمار  
 رود.نمی

 
از کف داده و  قدرتی را  چنین هاست کهالبته واضح است که جناح به اصطالح چپ صهیونیسم سال ۱۹

های صهیونیسم  الیه ترین و راست  تریندست در اختیار ارتجاعیی اسراییل اکنون به طور تقریباً یکجامعه 

 قرار گرفته است. )م(
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است.  اما، وقوع    حکومت خودِ  تواند بر آن غلبه کند  تنها مخالف احتمالی که می 
ماپای شکاف ایجاد  تنش میان حکومت و هیستادروت نیازمند آن است که یا در میان  

شده یا این که جناح راستِ صهیونیسم در انتخابات به پیروزی برسد.  اما، با توجه به  
به کار گرفته می  اقتصادی  انتخاباتی تطمیع و فشار  با  این واقعیت که در هر  و  شود، 

، شانس پیروزی جناح  توجه به توانایی عظیم مالی، اقتصادی، و تشکیالتی هیستادروت
 .رسدبه نظر می ار اندک بسی راست

های ماپای )که کنترل خویش بر ارتش را در  یک دیکتاتوری نظامی به دست ژنرال
بندوره  حکومت  نموده-ی  تحکیم  گزینهگوریون  محتمل اند(  که  است  نظر  ای  به  تر 

 رسد.می 

اند رو بوده هایی که گرایش انقالبی دارند دایماً با این پرسش غامض روبه اسراییلی 
- تواند از درون به یک تشکیالت انقالبی دگرگون شده، یا دستِمی که آیا هیستادروت  

روید، یا این که باید آن را نیز مانند هر نهاد   ی صنفی متعارف فرابه یک اتحادیه  کم
صهیونیستی است برای مهیا ساختن تغییرات اساسی در اسراییل    حاکمیتدیگری که ابزار  
 واژگون ساخت.

ای را بر  ، هر گونه مبارزه 2۰حزب کمونیست اسراییل، یا در واقع هر دو جناح آن 
به هیستادروت صرفاً به عنوان یک    حزب کمونیست    کند.هیستادروت رد می   نهاد  علیه

می ی  اتحادیه »ارتجاعی«(  شاید  )اگرچه  به      نگرد.صنفی  که  نیست  حاضر  حزب  این 
گی اساساً صهیونیستی این تشکیالت اذعان نماید.  در حقیقت، این حزب هرگونه ویژه

 چیزهایی از این قبیل مورد«، و  »منسوخ«، »بی ربط«،  ای بر علیه صهیونیسم را »بی مبارزه 
 نامد.می 

ی ی بیمهامانهی خود تالش نمود تا با ایجاد س نخست وزیر  در دوران  گوریون-بن
.  حزب کمونیست اما  انتقال دهد  حکومت   به  را   هیستادروتدرمان ملّی بخشی از قدرت  

به  ی مخالف است زیرا که  ملّ  یدرمانی  بیمهبا هر گونه کارزاری برای ایجاد یک نظام  
ی کارگر )یعنی طبقههای  دارایی از    یکی  ی انتقالچنین کاری به منزله  تعبیر این حزب

 هیستادروت( به بورژوازی )یعنی حکومت( خواهد بود. 

 
ی فلسطین  ی حل مسئله درونی بر سر شیوه اتای طوالنی از اختالفحزب کمونیست اسراییل در پی رشته  ۲۰

 یم شد. )م(به دو جناح تقس ۱۹۶۵سرانجام در سال 
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و   ماپام،  از سه حزب سوسیالیست صهیونیستی )یعنی ماپای،  آخدوت  هیچ کدام 
 گویند. ]وحدت کارگری[( از انقالب سخنی نمی  21هاآوودا 

ای به سوسیالیسم را کنار نهاده،  هر گونه اشاره   پیش اساساً  حزب ماپای که از یک دهه
خارجی    های کارگریِها یا فعالین اتحادیهسوسیال دموکرات   نگام میزبانی ازه  اما  بعضاً
«  سوسیالیستی  ی آزادِالبته که ]اسراییل[ یک جامعه »  که  گویدمی ها  به آن مِن کنان  مِن 

ها را برای بازدید به چند  میهمان   همیشگی.  برای اثبات این ادعا هم طبق روال  است
قانع    را  هامیهمان کافی است که  به تنهایی  ست که همین  جالب این ا  و  برندمی   صکیبوت
- بن  البته، وقتی که   .باشدی آزاد سوسیالیستی«  یک جامعهباید  که گویا »اسراییل    سازد

دیگر از گردش علمی کند  پذیرایی می   22هایی مانند جان فاستر دالس میهمان   گوریون از 
 ها خبری نیست. ص در کیبوت

 نمودمی شوروی بوده، از امپریالیسم فرانسه در الجزایر حمایت  - به شدت ضد  ماپای
حامی امپریالیسم ایاالت متحده در ویتنام بوده و فعاالنه در کارزار سوئز   اکنون نیز  و

این حزب یکی از ارکان اصلی صهیونیسم در اسراییل است.  جدال جاری     شرکت داشت.
دسته  میان  این حزببندیدر  پایه   23های  اختالف بر  سیاسی  ی  یا  ایدئولوژیک و  های 

 تر است.نبوده بلکه صرفاً برای کسب قدرت بیش

های حساب-آخدوت هاآوودا نیز گروهی است که در گذشته به خاطر برخی خرده
اختالف  و  شدشخصی  جدا  ماپای  از  ایدئولوژیک  جزییِ  نظر  های  از  حزب  این    .

چنداسیاست تفاوت  داخلی  یا  خارجی  که  های  جایی  آن  از  اما  نداشته،  ماپای  با  نی 
تأمین    از  در اختیار آن بوده و به عنوان یک حزب صهیونیستیِ مستقل  صتعدادی کیبوت

 مصرف خویش ادامه دهد. به راحتی به حیات بی  تواندبنابراین می   ،برخوردار استمالی  

 
۲۱Ahdut HaAvoda) ( vodaAAchdut Ha  ایجاد  ۱۹۱۹گوریون در سال -است که توسط بن  حزبی

بندی متفاوت دوام یافته و سرانجام در این سال به همراه ماپای در  در سه شکل  ۱۹۶۸شده بود و تا سال 

 حرب کارگر اسراییل ادغام گردید. )م(
۲۲Dulles terJohn Fos   – در حکومت  خواه بود که ی حزب جمهوری های برجسته یکی از شخصیت

قه ار  کمونیست -ضد  دالس یکخدمت نمود.   ۱۹۵۳- ۱۹۵۹های خارجه در سال  وزیراور به عنوان آیزنه

هنگامی که آیزنهاور    بود. رویارویی مستقیم با اتحاد شوروی های نخست جنگ  سرد خواهانبوده و در سال

از تصمیم  ریزی کند، دالس به طور کامل از سازمان سیا خواست که تا برای سرنگونی دولت مصدق طرح

الزم به ذکر است که سازمان سیا در آن زمان تحت ریاست برادر وی )آلن دالس( قرار  وی حمایت نمود.  

جکس« کودتایی را برای سرنگونی دانیم طی عملیاتی موسوم به »عملیات ا ی داشت و همان طور که می 

 موفقیت به انجام رسانید. با ۱۹۵۳ سال مصدق و بازگرداندن محمدرضا پهلوی به سلطنت در حکومت ملی  

 )م(
 شدند.  ااز این حزب جد ۱۹۶۵روهای او در سال گوریون و برخی از دنباله-بن ۲۳
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پایگاه اصلی این  رود.   حزب چپ افراطی صهیونیسم به شمار می به طور سنّتی  ماپام  
های ی یهودیحزب زمانی مدافع ایدئولوژی انقالبی بوده؛ و در مورد خاص جامعه

که در    آن چهدر حقیقت،  زیستی طبقاتی تا ایجاد کشور یهود بود.   فلسطین خواهان هم 
، ایدئولوژی انقالبی  هاین است که کشور مورد نظر به وجود آمدرخ داده    مورد ماپام
 آمیز ]طبقاتی[ کماکان ادامه دارد.زیستی مسالمتم ، و ههرخت بربست

  ماپام مدافع دوستی با اتحاد جماهیر شوروی بوده و امپریالیسم ایاالت متحده را 
  به جز   کند.  در امور دفاعی، مسایل کار و کارگری و غیره، ماپاممحکوم می  در حرف

اگر هم زمانی این حزب   .  کرده استروی  دنبالهماپای    ازهمواره    ،گاهیندهای گهرولُغُ
نیست که آن چنان مخالف   این دلیل  به  معموالً  باشد  ائتالف حکومتی خارج شده  از 

ائتالف گرفته باشد، بلکهجدیِ سیاست  های ماپای بوده که تصمیم به عدم حضور در 
 .ها ترجیح داده استبه این خاطر است که ماپای شریک دیگری را بر آن  معموالً

گاه هیچ  حزب  نبوده   این  »جبهه   است  حاضر  به  خلق«که  حزب    ی  سوی  از  که 
این دلیل که حزب کمونیست پیش به    یک سازمان   کمونیست  نهاد شده بپیوندد، صرفاً 

به   24صهیونیستی-غیر اما  سیاست بوده،  ضدرغم  و  -های  مذهبی  احزاب  سوسیالیستی 
ها در آژانس یهود یا حکومت  با آن   همواره حاضر است که  راستی صهیونیستی-دستِ

 وارد ائتالف شود. 

نسبت فکران چپ غربی  ها و روشن سوسیالیست   در میاناست که  نقش اصلی ماپام این  
 ایجاد کند. همدلی  صهیونیسم به

* * * 

در بیرون از اردوگاه صهیونیسم قرار گرفته    ]اسراییل[  حزب کمونیستدر این میان،  
کمونیست تاریخ حزب  انشعاب  است.   و  تاریخ  اعراب  روابط  مشکل  سر  بر  آن  های 

در اسراییل( است.  این حزب پس از آن  به بعد    1۹48ها در فلسطین )و از سال  یهودی
های ناسیونالیستی خود را بر جنبش کمونیستی حک نمود، میان  که استالین مُهر سیاست 

 صهیونیسم و ناسیونالیسم عرب شقّه شده است.

کنفرانسی که سال   »کارگران صهیونیست )چپ(«  حزب  وسط ت  در  در  دانزیگ  در 
  همراهی   به انترناسیونال کمونیستی یا  پیوستن بر سر    نظر  اختالف   ،بود  برگزار شده   1۹22

  فلسطین  گردید.  حزب کمونیست منجر  انشعاب در این حزب  به ی صهیونیستیکنگره  اب

 
به سمت   عدول کرده و کیدئولوژیمرز ا نیاز ا زین ستیاز حزب کمون یبخش را  یکه اخ نیاز ا میبگذر ۲4

 است.  روی آورده سمیونیصه
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بود. انشعاب  این  جملههابعضی    حاصل  از  کنگره که    ، الوون  ،  به  پیوستن  ی خواهان 
هایی هم که خواهان  صهیونیستی بودند در نهایت رهبری ماپای را تشکیل دادند.  آن 

گذاری  پیوستن به انترناسیونال کمونیستی بودند بعداً حزب کمونیست فلسطین را پایه 
رهبران،    تعدادی   کردند. این  جملهاز  ایوً  از  روسیه  توسط    وربوش،لف  به  بریتانیا 

بیست و سی  ها در دهه از آن   بسیاری  که   ند گردانده شدباز   های سازیدر روند پاک ی 
 سر به نیست گشتند. یاستالین

گذاران و کادرهای  مشکالت حزب کمونیست به طور خالصه از این قرار است: بنیان 
ها نیز به  حزب همگی مهاجرین یهودی روسیه بوده، و ایدئولوژی و تجارب سیاسی آن 

فلسطین مقصد    این واقعیت کهصرفِ  ها از روسیه مهاجرت کرده بود.   با آن همین منوال  
آن که  معناست  این  به  بوده  مهاجرین  این  دستِنهایی  زمان    کم-ها  از  برهه  یک  در 

 صهیونیست بودند.

این واقعیت پی بردند که به جمعیتی ناسیونالیست و  به  این مهاجرین  هنگامی که 
ی فلسطین تشکیل داده و هیچ گونه اهمیتی تی را در جامعهاستعمارگر تعلق دارند که اقلیّ

برنامه برای  ضدنیز  و  انترناسیونالیستی  آن - های  نیست،  امپریالیستی  قایل  گاه  ها  آن 
از میان اعراب و نفوذ در جمعیت عرب معطوف    گیریعضو  به تالش خود را  ی  عمده

 داشتند.

رسوم، -و-بان، تاریخ، آدابوارد درک درستی از زاز یک سو، این مهاجرین تازه 
ی ی ضربهها نیز به واسطه های قومی اعراب نداشته؛ و از سوی دیگر، فلسطینیگیو ویژه

بیش ناسیونالیسمصهیونیسم  سمت  به  روزافزون    ]عربی[  تر  نفوذ  زیر  و  آورده  روی 
 رهبریّت ارتجاع مذهبی قرار گرفتند. 

برای ترویج ایدئولوژی انقالبی    ی اعراب فلسطین نیز شانس چندانیدر درون جامعه 
دو   برابر  در  را  خود  که  حزب  این  نداشت.   وجود  انترناسیونالیستی  و  سوسیالیستی 

دیگر از طریق اعتصاب عمومی، شورش،  دید که با یک متخاصم می   ی ناسیونالیستیِجامعه
به هیچ عنوان  جنبش که حزب  امری  بوده،  نزاع  در  و غیره  مسلحانه،  زیرزمینی  های 

برنامه ینم تنظیم  به  دست  اجبار  به  بگیرد،  نادیده  جنبش توانست  دو  راستای  در  ای 
از    1۹3۶بینیم که حزب در سال  ناسیونالیستی متخاصم زد.  بدین ترتیب است که می 

از تأسیس کشور اسراییل حمایت    1۹48در سال    سپس  قیام اعراب حمایت نموده، و
دچار انشعاب   نیز حزب  هر دوی این موارد اتفاقی نیست که در  به هیچ وجه  کند.   می 
 .شودمی 
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ی ی شیوه و بار دیگر بر سر مسئله  1۹۶5آخرین انشعاب در حزب کمونیست در سال  
به وقوع پیوست.  یکی از دو جناح این گونه    عربی  ناسیونالیسم  اسراییل و   برخورد به

عرب در رابطه  های رهبران ناسیونالیست ف است که از سیاست پندارد که حزب موظّمی 
امپریالیسم معترض   در کنار   قرار دادن اسراییلبه  با اسراییل انتقاد کند.  این جناح نسبت  

محرز صهیونیسم را پذیرفته و به شرایط موجود گردن    گوید که باید حقایقبوده و می 
 های اسراییل دست یازید. نهاد، و به نقد »سازنده« در رابطه با سیاست

کرده، و ماپام را  مورد« ارزیابی  قد بنیادین از صهیونیسم را »بی این جناح هر گونه ن
ی یهودی خسته  سازد.  این جناح از نامحبوب بودن در جامعهاش معاف می از وظایف 

و  شده و خواهان آن است که برای به دست آوردن »ارج و قربی« در جامعه تالش شده  
نجی میان موجودیت صهیونیستی و به عنوان میا  بتواند  که سرانجام روزی  استامیدوار  

 25.ماید میانی ن-در-اتحاد شوروی پا

  «یساز»نو   تمایلی بهقدیمی حزب بوده و    خطِ  ی همانجناح دیگر اما خواهان ادامه 
از گرایشندارد  خود انتقاد  به  این جناح حاضر  اعراب  .   ناسیونالیستی  ارتجاعی  های 

قرار  های عرب  انترناسیونالیست  ر دوش ب  وظیفه  نبوده زیرا که بر این باور است که این 
 .دارد

دهد.  ولی،  های اسراییل کماکان ادامه میاین جناح به نقد »غیرسازنده« از سیاست
کند که باید »هیستادروت را از درون  )دقیقاً مانند جناح دیگر( بر این نکته پافشاری می

ساخت.«    واقع،  متحول  گونه  به  این  التقاطی  ان  هاسیاست سرشت  های  شعابآبشخور 
 .دهدنشان می به روشنی را  متعدد

با   مسکو  سوی  از  شدن  شناخته  رسمیت  به  برای  کمونیست  حزب  جناح  دو  هر 
کنند؛ رهبری هر دو جناح  کنند؛ هر دو جناح پکن را محکوم می رقابت می   دیگریک 

استالین بوده که سیاست  بازماندگان دوران  استالینیستی  در دست  )افسوس که  را  های 
راه  شیوهنماییبدون  جناح  دو  هر  و  کرده،  دنبال  استالین(  خودِ  سازمانی  های  های 

یک حزب استالینیستی است که میان دو    ضعیتِاین وبندند.   استالینیستی را به کار می 
 متخاصم شقه شده است. یِگرایش ناسیونالیست

فلسطینی حق  همواره  کمونیست  سرنوشحزب  تعیین  در  را  حق  ها  و  خویش  ت 
روی از مسکو، با ایجاد  پناهندگان به بازگشت را به رسمیت شناخته، ولی، به خاطر دنباله 

 
ها معامله  دهد که به طور مستقیم با صهیونیستمیانی ندیده و ترجیح می-در-پااگرچه شوروی نیازی به  ۲5

 کند.
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تغییر ارضیِ  یهر گونه  اراضی    در وضعیت  اشغال  ترتیب  بدین  بوده،  مخالف  موجود 
 کند.گوریون را تطهیر می -به دست بن 1۹48ها در سال فلسطینی

د که بپذیرند که صهیونیسم عامل اصلی در  هیچ کدام از این دو جناح حاضر نیستن
کنند که این مسئله را با فرمول »پذیرش حق ، و سعی می ی اعراب و اسراییل بودهمناقشه

مالی کنند.  پرسش این  ها و اعراب فلسطینی در تعیین سرنوشت خویش« ماست یهودی
مختار  - ی حزب تحقق یافته و در این میان کشور خوداست که در صورتی که خواسته 

- به-رویهودی تصمیم بگیرد که صهیونیسم را برگزیند )یعنی آن چه که اکنون با آن  
حزب کمونیست پاسخی  اما، واقعیت این است که  ( آن گاه چه باید کرد؟   رو هستیم

 برای این پرسش ندارد. 

* * * 

گرا با نام »سازمان سوسیالیستی اسراییل« شکل  یک گروه کوچک چپ  1۹۶2در سال  
بلّغ  مُ  ابدیبه طور ماهانه انتشار می   2۶نما(جهت)  ماتزپنارگان این گروه که با نام     گرفت.

زدایی از اسراییل به عنوان یک گام ضروری در راستای انقالب سوسیالیستی  صهیونیسم 
 .استدوباره با جهان عرب  ی دوست برقراری روابط در اسراییل و در عین حال 

این گروه تطهیر کردن وضعیت موجود تحت هر لوایی را رد نموده و مخالف سیاست  
 داری یا صهیونیسم است. ، سرمایه آمیز« با امپریالیسمزیستی مسالمت »هم 

ی انقالبی و منافع اتحاد شوروی یا چین  گروه مخالف پیوند زدن میان برنامه این  
امپریالیستی  -ی ضعف اصلی نیروهای ضداست.  از دیدگاه این گروه ناسیونالیسم نقطه 

امتیاز برای سیاست  اسراییل  و بهترین  امپریالیستی است.  سازمان سوسیالیستی  بر  های 
توانند همکاری کرده و سرانجام  اصیل می   های انترناسیونالیستِاین باور است که انقالبی 

ای است که  این وظیفه   های متخاصم کنونی را ایجاد نمایند.دولت -نیز اتحاد میان ملت
 آید.انجام آن از پس نیروهای ناسیونالیست برنمی

ی سیاسی اسراییل  انی در صحنهدر حال حاضر، این سازمان به لحاظ کمّی هنایش چند
می  آن  وجود  صرف  اگرچه  و ندارد  کمونیست  حزب  بر  فشار  باعث  تواند 

های غیرصهیونیستی گردد.  اما، به لحاظ کیفی این گروه یک عنصر اساسی  ناسیونالیست
زیرا که تنها از طریق نفی صهیونیسم و دیگر اَشکال    گشته در تحوالت آینده محسوب  

 
26 Matspen [Compass] 
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پیوند  در جهان عرب    در اسراییل و   یونتوان میان انقالباییلی است که می ناسیونالیسمِ اسر
 زد.

چنین   این  وظیفه  پیوندیایجاد  رساندن  انجام  به  تاریخی برای  برابر ی  در  که  ای 
دهه در چند  این خطّه  برپا ساختن یک جمهوری انقالبیون  یعنی  دارد،  قرار  ی آینده 

ی محصور میان اقیانوس اطلس و خلیج فارس مطلقاً ضروری سوسیالیستی متحد در منطقه
است.



 

 

 چند پیرامون صهیونیسم »واقعاً موجود« حقایقی
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امین سال تأسیس کشور  ایم جشن شصت برای ما که از هولوکاست جان سالم به در برده 

که اگرچه علت این دوگانگی این است  اسراییل احساسی دوگانه را به همراه داشته است.   
شادمان بودند، اما    1۹48ها از ایجاد کشور یهودی در سال  کشیِ نازی بازماندگان نسل 

تعداد بسیار اندکی به ابعاد ستمی که به نام ما بر اعراب فلسطینی روا شده  در آن زمان  
عجین    تها با روح یهودیّهرگز!« که در آن سال   »دیگرشعار     شد آگاهی داشت.بود و می 

 1 .بود های اروپاییسرنوشت یهودی  ناظر بر تنها شده بود، به طور عمده 

  درک این مسئله دشوار بود ]هولوکاست[    با این وجود، برای بسیاری از بازماندگانِ
های قومی و ملی به روشی کامالً  ها یهودی و دیگر گروه که چرا پس از کشتار میلیون 

 مزمن در آمریکا و اروپای پس از جنگ، حال  ستیزی- یهود  در کنارو  صنعتی و علمی،  
  ان یهودی  ی برایوطنم  برپایی  یهای بزرگ آماده بودند که به پروژه قدرت   به ناگهان

مجرم آیا این چنین تغییر نظر صرفاً ناشی از احساس  رضایت دهند.  پرسش این بود که
ای«  مندانه ی رفتار با یهودیان اروپایی بوده یا این که »طرح هوش نحوه   به خاطر  بودن

نقشه  کشیدن  ساختبرای  بین   اری  کار    آینده  المللیسیاسی  چنین    که   ه بوددر  تشکیل 
 ؟شدواقع می کشوری در پیاده کردن آن مفید 

ظاهراً   حقیقت،  جابهدر  غیریهودی  جایییک  یهودیان،  سیاسی  فرهنگ  و  در  ها، 
در حال شک اسراییل  ایجاد کشور  با  همگام  به گذشته،    گیریلاعراب  نگاهی  با  بود.  

  گیری جهان آیندهبینیم که در واقع این دگردیسی اهمیت به سزایی در روند شکل می 
ی تاریخی در زمان خود به خوبی درک  یده ی این پدداشته است.  وسعت و دامنه   نیز

شکل و شمایل  نشده بود.  تنها پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی بود که  
، 2ی »پایان تاریخِ« فرانسیس فوکویاما نظم نوین جهانی مشخص گردید.  بر خالف نظریه 

، 3رنارد لوییس نرسیده بود.  در عوض، ب  خود  ی پایانکه جهان به نقطه   پُر واضح است
نهاد نمود  ی نوینی را پیش بندی ستیزگرایانهبریتانیایی یک شکل -شناس اسراییلیاسالم 

 ها«ی »برخورد تمدن در اساس، نظریه    ترویج یافت.  4که بعداً توسط ساموئل هانتینگتن
بین مدلواره  سیاست  از  نوینی  سوی  ی  از  بالفاصله  که  نهاد  کار  دستور  در  را  المللی 

این نظریه به    کاران در ایاالت متحده و حزب لیکود در اسراییل پذیرفته شد.فظهنومحا

 
، ۱ی در شماره  nconvenient Truths about ‘Real Existing’ Zionism”I”این مقاله با عنوان  ۱

 Jacques)ی مقاله ژاک هرش ویو انتشار یافت.  نویسندهی مانتلی رینامه( ماه۲۰۰۹، )مه ۶۱ی دوره

Hersh) ی دانشگاه آلبورگ استاد بازنشسته(Aalborg University) باشد. )م(دانمارک می 
2 Yoshihiro Francis Fukuyama 
3 Bernard Lewis 
4 Samuel Huntington 



50 
 ی اسراییل مترقی صهیونیسم و افسانه 

 

از آن    لحاظ تئوریک و ایدئولوژیک خط فاصلی را میان »غرب و بقیه« ترسیم نمود!  
که تصویر  «غرب»  یمقوله   جایی  این  تمدن    پردازیدر  مرکز  عنوان  مسیحی  - یهودبه 

 . گردیدمی شامل  به طور خودکار یهودی را نیزکشور  از این نظر ،شدتعریف می 

به عنوان یک    خود  جنگ سرد از موضعی که در زمان تأسیس  یه اسراییل در دور
  رسماً   تا  اتخاذ کرده بود عدول نموده  رتاَبَرقدطرف در میان دو  بی   به اصطالح   کشور

شود که تنها  زمینه اغلب فراموش میدر این     .تبدیل گردد  به پایگاه غرب در خاورمیانه
، بدون در  اتحاد شوروی  ،دقایقی پس از آن که کشور اسراییل اعالم موجودیت نمود

کشور تازه    های کمونیست جهان عرب،آمدهای اقدام خود برای حزبپینظر گرفتن  
حمایت اتحاد شوروی از ایجاد کشور     .تأسیس را به لحاظ دیپلماتیک به رسمیت شناخت 

کمک  شکل  به  که  مبارزه   هاینوظهور  به  آزادی نظامی  صورت  ی  صهیونیستی  بخش 
گرفت بر این فرضیه استوار بود که گویا این گونه حمایت موجب تضعیف امپریالیسم می 

بریتانیا در منطقه خواهد شد.  اگرچه درستی این فرض در عمل به اثبات رسید، اما با 
می  فراست  پیش اندکی  سنارشد  چنین  وقوع  صورت  در  که  نمود  ایاالت  بینی  یویی 

گر عمده در منطقه و در عین حال به  متحده جای خالی بریتانیا را پُر کرده و به بازی 
 متحد اصلی اسراییل بدل خواهد شد.

دهه رابطه  از  اسراییل  و  متحده  ایاالت  تنگاتنگ  صی شی  این سو آن چنان  به  ت 
که    اندهایاالت متحده این پرسش را مطرح ساخت  در  گران پژوهش   بسیاری از   گردید که

منافع   به خرج سیاست آمریکا در منطقه را که نیست البی اسراییل در واشنگتن  این آیا
این ائتالف ]میان اسراییل و ایاالت متحده[ از یازده     5کند.ملی ایاالت متحده تعیین می 

ت.  وفاداری به کشور اسراییل  اس  تحکیم یافته  [ به این سو بیش از پیش2۰۰1سپتامبر ]
به طوری که  کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل شده    سنجش سیاسی  به معیاری برای

ها به بهترین شکلی از  های انتخاباتی بحث بر سر این است که کدام یک از آن در مناظره 
رانی خود در کنیسه در سخن  ]پسر[  منافع اسراییل دفاع خواهد نمود.  جورج بوش 

اعالم نموده بود که ایاالت متحده افتخار    2۰۰8مان اسراییل[ در پانزدهم ماه مه  ]پارل
باشد که[ موطن ملتی    دوست  ترینمتحد و صمیمی  کند که »وفادارترینمی  ]کشوری 

 
5 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Pol-

icy (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2007). The authors of the book had writ-

ten an article on the same subject that could not find a U.S. publication willing to 

publish it. It was published in the London Review of Books 28, no. 26 (March 26, 

2003) with the title “The Israel Lobby.” 
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وقفه برای صلح تالش نموده ... ]و[ دالورانه  ی خداست... ]ملتی که[ بی است که برگزیده 
 ۶ت.«برای رسیدن به آزادی جنگیده اس 

  زمان هم   که  هاآن   خطاب به  ها را فراموش نکرده و فلسطینی  البته، آقای رییس جمهور 
ایراد    نیز  کردندرا برگزار می۷  النکبهیادمان    [ویرانی  ]با سخن سخنان »نوید بخشی« 

بینی نمود که هنگامی که  تر پیشدرایت هر چه تمامفضل و  ایشان با  شخص     .ندنمود
سال بیست -و- اسراییل سد »به  امین  هم  فلسطین  مردم  بگیرد  را جشن  تأسیس خود  گرد 

  – اش بوده و سزاوار آن هستند خواهند رسید  موطنی که برای مدتی دراز در آرزوی 
  خداوند کشوری دموکراتیک تحت حکومت قانون.«  آقای رییس جمهور با الهام از  

»متشکل از جوامعی    2۰۶8تا سال    خاورمیانه  گویا  گویی نمودند کهپیش   مشعشعانه  خود
آن   در  که  بود  خواهد  مستقل«  و  برایدیگر  آزاد  مانندگروه   جایی  حماس،   هایی 

اهلل، و القاعده وجود نخواهد داشت.  به دیگر سخن، برای این که بتوان اعالم نمود  حزب

  زمان   احتماالً مدت  یعنی  – سیده« به شش دهه زمان نیاز است  که »مأموریت به انجام ر
- عرب به طور کامل به نظم تحمیلی محور ایاالت متحده-برای این که جهان مسلمان  الزم

که امر بر    خود وی  ی افرادی در کابینه  هایدر مقایسه با گفتهحتّا     اسراییل گردن نهد.
گونه  هاآن  می   شده   مشتبه  این  گویا  اراده واقع  توانندکه  طبق  بر  را  خویش یات    ی 

 گویی آقای رییس جمهور هذیانی بیش نیست!نیز این پیش 8بیافرینند 

 
6 Donald Macintyre, “Bush hails Israelis as ‘chosen people’ but ignores Palestinians 

on ‘catastrophe’ day,” The Independent, May 16, 2008. 
 یبه زور اسلحه از خانه و کاشانه هافلسطینی سد هزار نفر از به هفت  کیکه در آن نزد  یافاجعه یعنی ۷

 . فراهم گردد لییاعالم استقالل اسرا یبرا نهیرانده شده بودند تا زم شیخو
نسبت داده   (Karl Rove) به کارل روو ی نویسنده در این جا به نقل قولی است که وسیعاً احتماالً اشاره  ۸

ران ساسکند، یکی از مفسرین   احتماال این همان نقل قولی است که کند. شده، اگرچه خود وی آن را انکار می 

کارل روو اشاره کرده  بردن ازبه آن بدون نام  ۲۰۰۲ای در اکتبر سال روزنامه نیویورک تایمز در مقاله 

سفید بود که معاونت دفتر ریاست جمهوری را نیز در زمان جورج بوش  بود. کارل روو رایزن ارشد کاخ 

ی نیویورک تایمز در روزنامهی ران ساسکند نقل قول را از مقاله  عین)پسر( به عهده داشت.  من در این جا 

 )م( ام()تمامی تأکیدها را من به نقل قول افزوده ام( آورده۲۰۰۴اکتبر  ۱۷)

“The aide said that guys like me [Ron Suskind] were "in what we call the reality-

based community," which he defined as people who "believe that solutions emerge 

from your judicious study of discernible reality." I nodded and murmured something 

about enlightenment principles and empiricism. He cut me off. "That's not the way 

the world really works anymore," he continued. "We're an empire now, and when 

we act, we create our own reality. And while you're studying that reality -- judi-

ciously, as you will -- we'll act again, creating other new realities, which you can 

study too, and that's how things will sort out. We're history's actors . . . and you, all 

of you, will be left to just study what we do." 
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فرضیه  از  آیندهسوای  خاورمیانه،-های  سیاسی  تحوالت  پیرامون    چنین این    نگر 
به وضعیت   استوار است که گویا کشورهای منطقه  ذهنیّت  صرفاً بر این  هاییبینیطالع 
ایاالت متحده گردن خواهند نهاد و به عالوه اهداف سیاسی ایاالت    مطلوبِ  سیاسی-جغرا

  منوال باقی   های آن همواره بر همیننیز بدون در نظر گرفتن هزینه  متحده و اسراییل 
  مونی بحران هژه   ا یکاین در حالی است که ایاالت متحده در حال حاضر ب  ماند.  خواهد  

ی ثبات  »دوره   برای تحمیل  این کشور  بر توانِ  ی هیچ تردیدیبدست به گریبان بوده که  
 . بر جهان تأثیر خواهد گذاشت آمریکانا یا پاکس آمریکانا«

تضادهای درونی جامعه ندارد که  هم وجود  تضمینی  ی از آن گذشته، هیچ گونه 
یهودیان خارج از اسراییل به  و یا این که تعهد  اسراییل بر سیاست کشور هنایشی نداشته  

ها، ی این اهداف درازمدت صهیونیسم به طور ثابتی استمرار داشته باشد.  گذشته از همه 
هواداران امروزی صهیونیسم نیز نتوانسته    اقرارشصت سال موجودیت اسراییل، حتّا به  

شد  ی داده می لّت برای یهودیان به طور کُهایی که پیرامون ایجاد امنیّاست که به وعده 
ای  ادخانه رغم آن است که کشور اسراییل دارای زرّاین ناتوانی به ی عمل بپوشاند.   جامه

نظامی را در خاورمیانه در    ترین ماشینرفتهترین و پیشبا دویست بمب اتمی بوده، قوی
  ترین اقتصادهای جهان به شمار رفته، و سرآخر این که رفتهاختیار داشته، یکی از پیش 

- هراسی جای یهود-رغم این که اسالممتحد است.  به ی یک جهان  اَبَرقدرت شماره   با
  که با کشوری چندان مایل نیستند    هراسی را در غرب گرفته، یهودیان خارج از اسراییل

را نقض نموده و در سراسر جهان در خدمت   یکه حقوق انسانی ملّت دیگر تداعی شوند
 .منافع امپریالیسم ایاالت متحده قرار دارد

ها و هم چنین شمار روزافزونی  هدف وجودی اسراییل از سوی بسیاری از اسراییلی
یهودی  از  از  خارج  است.  فلسطینهای  شده  واقع  تردید  ملّ ایده    مورد  »وطن  ی  ی 

دهد.  به قول تونی کارًن »واقعیت محض این  ها« جذابیت خود را از دست می یهودی
که در جای دیگری    ایمهها[ به اختیار تصمیم گرفتسوم از ما ]یهودی-است که تقریباً دو

آور  تشگفآیا  زندگی کنیم، و هیچ قصدی هم برای سکنی گزیدن در اسراییل نداریم.«   
پنجاه هزار اسراییلی در ایاالت متحده و کشورهای اروپایی  -و-تصدکه بیش از هفنیست  

، و این که امروزه امری کامالً عادی است که هر شهروند اسراییلی به محض  کردهزندگی  
بتواند که  می   ،آن  کسب  را  خارجی  کشور  یک  از    کارًن    ؟کندتابعیت  یکی  در 

گویی پیش  مستقیماًبوده و    ربوطکه به ارزیابی مًعضل خاورمیانه م  های خودگیرینتیجه
یک واقعیت سرسخت اسراییل  اگر چه ممکن است که  »  گوید کهکرده می را نفی  بوش  

تاریخی باشد، اما ایدئولوژی صهیونیستی که در برپایی آن نقش اصلی را داشته و به  
به خاطر   به خاطرنه    ،ت و آرمان ملی آن شکل داده، خودهویّ بلکه  از خارج،  فشار 
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درونی، است  پوسیدگی  گشته  یهودی واژگون  این  جهادی.   نه  هستند،  که ها  ها، 
دومین تالش    پرسش این است که پس از   ۹اند.«دان تاریخ سپردهصهیونیسم را به زباله 

ر  در دوران مدرن آیا این مسئله با ی یهود  نهایی« برای مسئله  یدر یافتن »راه حل  نافرجام
 دیگر سر باز خواهد نمود؟ 

های صهیونیسم رجوع نموده و  برای درک آن چه که تا کنون گذشته باید به ریشه 
ها مؤثر یهودی   یتحول سیاس   روندکه بر  نیز  نیروهای بیرون از این جنبش را    زمانهم 

.  آگاهی به گذشته برای درک و واکاوی زمان حال بسیار داداند مورد بازبینی قرار  بوده
 ی جمعیِ هم بوده و در عین حال چراغ راه آینده است.  گفتمان صهیونیستی حافظه م

به هیچ    در این رابطه است که باید تأکید نمود که   را به آلودگی کشانده است.  هایهودی
 یی مرجعبه عنوان نقطه را  ها[  ها ]به دست نازیکشی یهودینسل   وجه سزاوار نیست که

.  در بدو امر باید این نکته را روشن ساخت که  قرار داد  یهود  ی غنیِ ملّتِبرای تجربه
ها در  ی آن شرایط ویژه   برآمد  خود  که  در دوران معاصر  هابرای حل وضعیت یهودی 

صهیونیسم تنها یکی    که  ههای متعددی صورت گرفتتالش   ،ی اروپایی بودهمتن جامعه
برای ایجاد وحدت در میان عناصر گوناگون یهودیّت زیر    در واقع تالش ها بود.   آن از  

سال صهیونیسم    لوای سده از  پایانی  بود های  شده  آغاز  نوزدهم  از    ؛ی  بعد  تنها  ولی 
به ثمر برسد.   کشی یهودی نسل های  هم زمان با عروج ایدئولوژیها بود که توانست 

سال  از  پس  دههناسیونالیستی  )سدههای  چهل  قی  در  نوزده(  که  ارهی  بود  اروپا  ی 
اروپا نیز پدیدار گردید.  اما، تنها در پی    های یهودیِمیان جمعیت  الئیکناسیونالیسم  
 یی ایجاد یک حرکت جمعبود که ایده   1881ستیزی پس از سال  - سامیبروز و رشد  

یهودی  میان  کرد.  هادر  پیدا  جم   هوادار  تهی یهودی  اعتِاگرچه  مورد  های  و  دست 
اروپای شرقی بیش از همه خواهان آغاز یک زندگی    کشورهای  ه درتبعیض واقع شد

که تا به اروپای غربی،    ندنمود  تالش   هابا این وجود اما اکثر آن   نو در فلسطین بود،
 د.نآمریکا، و استرالیا مهاجرت کن

دوره در  صهیونیستی  تکوینجنبش  ترکیب  ی  نامتجانس  خود    - اشت  د  یبسیار 
های غیرمذهبی که در عین حال  های مذهبی، یهودی یهودی   ترکیبی که عبارت بود از 

سنّت  با  را  می خود  همآهنگ  یهودی  یهودی های  و  که دانستند،  به    نه  اگرچه  هایی 
نه عالقه   یهودیّت و  داشتند  آن  ای  رسوم  و  آداب  سوی  به  از  وجود  این  با  ولی   ،

  ، کنار بگذاریم  مشترک این طیف را  اگر تبار    شدند.ها کماکان یهودی تلقی می غیریهودی
، هها بودی نگرش دیگران به آن ها نحوهمخرج مشترک آن  تنها توان گفت کهآن گاه می 

 
9 Tony Karon, “Israel is 60, Zionism is Dead, What Now?” 

http://freethoughtmanifesto.blogspot.ca/2009/05/zionism-is-dead-what-now.html
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های اروپایی کامالً پراکنده بوده و به طور نامتوازنی به  .  یهودی سامی-یعنی نگاه ضد
مُعیّنِالیه  به    های  دیگر  جاهای  در  و  جاها  بعضی  در  تعلق الیه اجتماعی  دیگری  های 

آن  ادغام  میزان  می داشتند.   زندگی  که  در جوامعی  یکها  از  کامالً  نیز  دیگر  -کردند 
بود. ییدیش   متفاوت  مانند  شرقی  زبان -بعضی  اروپای    فرهنگیِ   گراییِویژه  از های 

بود برخوردار  یهودی مهم    .ندمشترکی  که  این  همه  از  میان جریان تر  اروپا  های های 
اما، پیوند ناشی از مشترکات یهودی    1۰بندی شده بودند.دسته   گوناگونیکِایدئولوژی

 ماند.ها محدود می بر آن -و-تنها به پیرامون و شرایط دور

دست و زیر  ناسیونالیسم یهودی هواداران خود را به طور عمده از میان یهودیان تهی 
این نکته نیز   در این رابطه بسیار به جاست که به   کرد.می   ذبستم در اروپای شرقی ج

جوامع    رنگ-و-آب  که به تمامی به  یهودیان اروپای غربی  آن بخش از   که   اشاره کنیم 
مهاجرین یهودیِغربی   به دیدن  مایل  به هیچ وجه  بودند  اروپای شرقی در    در آمده 

غربی    زی یهودیِ کشورهای خود نبودند.  این مسئله هم به خاطر تنفری بود که بورژوا
کرد و هم به خاطر ترس از آن بود که این  مهارت احساس میبی نسبت به این کارگران  

 11سامی در اروپای غربی بینجامد.-ی ضدچنین مهاجرتی به تقویت تمایالت بالقوّه

دست   در  صهیونیستی  جنبش  رهبری  که  بود  طبیعی  کامالً  شرایطی  چنین  در 
به    که در پی روپای شرقی و مرکزی قرار داشته باشد  ی متوسط در افکران طبقه روشن 

یهودی در غرب بود.  اما، بورژوازی بزرگ    بزرگِ  حمایت بورژوازیِ  دست آوردن
ر  ماکسیم  قول  به  »عمیقاً خواهانودینسونیهودی،  دادنِ  ،  سمت  مهاج  تغییر    رت موج 

های گیویژه   که  پنداشتمی زیرا    بود؛  طبقات پایین به سوی اروپای غربی و آمریکا
انقالبی  وجود  غریب قومی و  از اروپای شرقی[   گرایشات  مهاجرین یهودی  میان    ]در 

بزرگ[  هاآن   شانس بورژوازی  جامعه   ]یعنی  در  ادغام  برای  خطر  را  به  میزبان  ی 
 12.«افکندمی 

چپ سیاسی یهود میان دو    ،گیری بوددر زمانی که صهیونیسم هنوز در حال شکل
موافقان و مخال تقسیم شده بود. جناح  ناسیونالیسم یهود  ی جالب توجه این  نکته     فان 

  13.کرداز تحلیل طبقاتی استفاده می   واضع خویشتوجیه م  برای  نیزهر دو جناح  که    است

 
10 See Maxime Rodinson, Cult, Ghetto and State (London: Al Saqi Books, 1983), 

144. 
11 See Nathan Weinstock, Le pain de misère—Histoire du mouvement ouvrier juif en 

Europe, Volume II L’Europe centrale et occidentale jusqu’en 1914 (Paris: Editions 

La Découverte, 1984). 
12 Rodinson, Cult, Ghetto and State, 145. 

 نویسد که »مطابق با جزمی ت مارکسیستی بود.«زدن به این شیوه از واکاوی می -رودینسون با گواژه ۱۳
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  عنصر نیرومند نمود که تا با تأکید بر حضور  می ها سعی  چپ صهیونیستی در بطن این بحث 
صهیونیستی   جنبش  در  سوسیالیستی  ایدئولوژی  و  یهودی  کندپرولتاریای  که    ثابت 

امپریالیستی -ی ضدبه مبارزه در شرایط معیّنی    تواند تشکیل کشور آرمانی این جنبش می
یی  بر رهبری بورژوا  نیز  صهیونیستی-رساند.  در مقابل، چپ ضدبدر ابعاد جهانی یاری  

 .نهادانگشت می تباطات امپریالیستی آن و هم چنین ار ]صهیونیستی[ جنبش

های متفاوتی در پدیداری صهیونیسم نقش داشتند، بنابراین از آن جایی که جریان 
ی اجتماعی معیّنی از  دشوار است که بتوان این جنبش را به عنوان صرفاً محصول طبقه 

گری نیز به همان نسبت  ی جنبش با یهودیها در نظر گرفت.  در عین حال، رابطهیهودی
های مود تا از مذهب به عنوان ابزاری در خدمت هدف پیچیده بود.  صهیونیسم تالش ن

گری  خواست که کارکردهای اجتماعی یهودی سیاسی خود استفاده کند.  این جنبش می 
بتواند در میان قوم یهود وحدت ایجاد نموده  نخورده گذاشته تا بدان وسیله  -را دست

از محتوای عرفانی می در عین حالی که سعی   را  تا آن  تهی  نمود  میان  اش  سازد.  در 
نظرِجریان که  )سکوالر(  نادینی  به    های  نسبت  ها یهودی   آوردن -هم -گردِمساعدی 
ی ایجاد موطن یهودی در جایی به غیر از فلسطین بود.  تئودور  بحث بر سر پروژه  داشتند

موجودیّت یهودی خود مایل به ایجاد یک    14،هاکشور یهودیی کتاب  هرتسل، نویسنده 
 آفریقا بود.  در آرژانتین یا

اعالم نموده،  حفظ هویّت مذهبی    ش رااهدف ی صهیونیستی که از یک سو  پروژه
دیگر  لیو سوی  جایاز  با  ساختن ،  دکترین    تیهودیّ  پایدارِ  مسیحاباوریِ  گزین  با 

برای   نمود،می را تهدید    این هویّت مذهبی  هستی  ،ناسیونالیسم یهودی  نام  هب  ایبیگانه
گی قضیه پیچیده   بسیار نگران کننده بود.  )اُرتدوکس(  کیشهایِ مذهبیِ راستیهودی

صهیونیسم که مدعی نوگرایی در راستای رها ساختن جامعه از زیر بود که »  جا  این  در
 ی انجیلی پرداخته،سازی پیشینه- آرمان  بارِ سنگین سنّت و تاریخ بوده، در عین حال به

ها ی یهودی داد که به آمال هزار ساله می مذهب وعده    یِمادهایِ سنّتن  ا استفاده از و ب
ای از یهودی بودن  ل خواهد پوشاند.  اما فراتر از همه، صهیونیسم مفهوم تازه ی عمجامه

 15.«مطرح نمودرا 

از طبقات    –های سیاسی و اجتماعی گوناگونی  اگرچه جنبش صهیونیستی گرایش
متخصصین که از نظر  ی متوسط و  سیه گرفته تا طبقه کش در اروپای شرقی و روزحمت

 
14 Theodor Herzl, the author of Der Judenstaat (The Jews’ State is a better transla-

tion than The Jewish State). 
15 Yakov M. Rabkin, A Threat from Within (London: Zed Books, 2006), 22. 
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، اما بدون تالش عناصر گرفتمیرا دربر    -فرهنگی در جوامع غربی جذب شده بودند  
های مختلف امپریالیستی اروپا  قدرت  توانستند نظر مساعد  افتاده در غرب که-جا  یهودیِ

را کنند  و آمریکا  از صهیونیسم جلب  پروژهدر حمایت  نمی، چنین  قوام ای  توانست 
در   بُن   ایرابطه   چنینبگیرد.   که  پیرامون  انگاره است  سیاسی  صهیونیسم  به  ی  وجود 

شکل    هاسازگاری میان یهودیان، به ویژه یهودیان اروپای شرقی، و مسیحی ناهم اصطالح  
را هدف    ت به سرزمینی خارج از اروپا صهیونیسم مهاجربر این اساس بود که  گرفت.   
نیتن واینستاک    سازد.    بنا   غربی  هایقالب   بر اساِستا در آن جا بتواند کشوری را    قرار داد

این باور است که تواند در  ای تنها می»این چنین ایدئولوژی   در مورد صهیونیسم بر 
امپریالیسم پدیدار شده و از منظر ت  عصر  استعماری اروطلداوم توسعه باید به آن  پا  بی 

 1۶نگریست.«

در را  جنبش    این  رهبران آن روز صهیونیستی به خوبی به این نکته آگاه بودند که
اند.  در رابطه با ی به راه نینداختهسیاسی یا در یک محیط فرهنگی جهان-یک خالء جغرا

،  ی ذهبم  جریان  گرایی ونادینی  جریان  ، مثالً میاننیز  جنبش  درونوجود اختالفِ نظر در  
طبقه   یا  و ایدئولوژی  سرمایهمیان  لیبرالیسم  و  کارگر  این ی  که  گفت  باید  داری، 

که در    بوده ناهمگنی میان هویّت یهودیان باختری و خاوری    در حدِّ  اختالفات چیزی
ادامه دارد.  در حالی که فردی مانند مارتین بوبر،    کماکان  نیزاسراییل    امروزیی  جامعه

که یک صهیونیست فرهنگی بود، یهودیان فلسطین را متعلق به قلمرو رسوم شرقی دانسته  
های فرهنگی و مذهبی تأکید  ی سنّتیهود به شرق به واسطه   قوم  و بر پیوندهای تاریخیِ

ها یک درک  یت یهودشخصی همچون تئودور هرتسل از هویّ  درک   کرد، در عوض،می 
ماند.-اروپا باقی  دیدگاه   محور  این  هرتسل[  در  امثال  سرنوشت    ]دیدگاه  تنها 

پیرامون شرایط یهودیان در اروپا    نظر هرتسلاهمیت داشت!  نقطه   1۷نازیاشکِ  هاییهودی
استوار    فرضنگری او در مورد یک موجودیّت یهودی در عصر امپریالیسم بر این  و جهان 

با این  مسیحی    جوامع  ستیزی در-جریان یهودبر  توان  ه نمیبود که اگرچ فائق آمد، 
ی امپریالیستی باشد!  وی به عنوان  تواند عضوی از جامعه یک کشور یهودی می   وجود

استراتژیست واقع  ی ایجاد یک  برد پروژهگرا به خوبی دریافته بود که برای پیشیک 
های بزرگ در نظر  که منافع قدرت   فلسطین نیاز به آن است  سرزمین  کشور یهودی در

در جزوه گرفته شود.    نام  هرتسل  با  که  مهمی  یهود ی  فروپاشی    18دولت  از  پیش  که 
می  به روشنی توضیح  بود  شده  نوشته  عثمانی  کهامپراتوری  یک کشور    چگونه   دهد 

 
16 Nathan Weinstock, Le zionisme contre Israel (Paris: Francois Maspéro, 1969), 44. 
17 Ashkenazi 
18 Der Judenstaat (1896) 
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.  کنندآرمان صهیونیستی حمایت میکه از    باشدهایی  تواند در خدمت قدرتیهودی می 
»اگر اعلیحضرت حاضر باشند که فلسطین را به ما بدهند، در    نویسد:در این رابطه می وی  

ی عوض ما این مسئولیت را به طور کامل به عهده خواهیم گرفت که تا وضعیت مالیه
به عنوان بخشی از حفاظی در برابر    ترکیه را کامالً به سامان درآوریم.  برای اروپا نیز ما

.  یک کشور یهودی به عنوان سنگری بر علیه بربریسم در خدمت  آسیا عمل خواهیم نمود
  پیمان باقی هم طرف با تمام اروپا  تمدن قرار خواهد داشت.  ما به عنوان یک کشور بی 

 1۹موجودیّت ما را تضمین نماید.«  ]اروپا[ انتظار داریم کهدر عوض  ولی  خواهیم بود،

این    قابلتناقض  همان گونه که قبالً نیز اشاره شد،   وجود   دیدگاهتوجهی که در 
ستیزی -یهود  جریان  توانکه اگرچه نمی  گذاشتمی  داشت این بود که فرض را بر آن 
  که   ساخت  متقاعدهای غربی را  همین قدرت   توانمی   را در جهان غرب شکست داد، اما

مشکل داخلی خود بر سر   خواهند توانست که   هاوطنی برای یهودی  تأسیس  پذیرش   با
سازی با  حل کنند.  همان طور که لنی برنر اشاره نموده بود: »هم   نیز  هود رای یمسئله
یابی به یک کشور یهودی به  ی پراگماتیستی از آن برای دست ستیزی و استفاده -یهود

یکی از شگردهای اصلی صهیونیسم تبدیل شده و این جنبش از آغاز تا پایان هالوکاست  
در نتیجه، در حالی که جریان مارتین     2۰ماند.«  باقی  ی خود پایبندهای اولیه به پنداشت

به    های خود بازگشته وبه ریشه ها  بوبر در جنبش صهیونیستی امیدوار بود که یهودی 
به بخشی از خاورمیانه تبدیل گردند، جریان اصلی صهیونیسم اما بر خالف    طور ارگانیک

جامعه  به  نسبت  را  استعماری  رویکردی  اتآن  فلسطین  عرب  نمودی  بودخاذ  در  ه    .
هرتسلجهان  امثال  هم مسئله   ، نگری  در  تنها  اروپا  یهودیان  قدرت ی  با  های کاری 

ارایه  و  پروژه امپریالیستی  پروژه ی  عنوان  به  صهیونیستی  منافع  ی  راستای  در  ای 
بوبر با استناد به همبستگی جهان سوم به مخالفت    .بودقابل حل  های امپریالیستیقدرت

عضل فلسطین این رویکرد برخاست، و شاید بتوان گفت که درک وی از مُ  حوریِم-با اروپا
 21ی سیاست هویّت قومی بوده است. های کاربرد آگاهانهیکی از نخستین نمونه 

دوره  از  یکی  در  یهودی  تبهای  ناسیونالیسم  پدیدار    تابِ-و-پُر  اروپا  تاریخ 
سرمایه  22موهابسبا   گردید. طی سده تحول  در  عنوان  ی  داری  به  هم  را  عصر  نوزدهم 

 
19 Theodor Herzl, The Jews’ State (Northvale, NJ: Jason Aronson, 1997), 148–49. 
20 Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators (Westport, CT: Lawrence Hill, 

1983), 1. 
21 For a discussion of the two approaches see: Nina Berman, “Thoughts on Zionism 

in the Context of German-Middle Eastern Relations,” Comparative Studies of South 

Asia, Africa and the Middle East 24 (2004): 133–44. 
22 Eric John Ernest Hobsbawm 
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این چنین گسست    یبر زمینهیهود    اعتجمتوصیف نمود.   عصر امپراتوری  و هم    انقالب
پرتاب   گردباد سیاست اروپا  درون  به  کردد را همراهی می سیاسی که روند تجدّ-اجتماعی

های بود که همواره در دوره   ی هراسی عام-ستیزی خود بخشی از بیگانه-شدند.  یهود
ها جزء کوچکی  شد.  در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان که یهودیسختی پدیدار می 

کارساالران  دارها،  ستیزی عمدتاً متوجه بانک-دادند، یهودجمعیت را تشکیل می   لّاز کُ
  بانی -و-باعث  ها را به چشمکه مردم عادی آن   بود  کسانی   زدر مجموع آن دسته ا  و

کند که تخاصم  م به این نکته اشاره می و.  هابسبادیدندمی داری  های سرمایهگریویران 
یهودی  علیه  با  بر  غلظتِها  بیگانه  افزایش  راس  ستیزی-عنصر  ایدئولوژی    تِ در 

یکی از رهبران    ،23ببل بود که  بدین ترتیب  »  :ناسیونالیستی بُعد دیگری نیز به خود گرفت
آلمانسوسیالیست می،  یهای  یهود  کرداحساس  »سوسیالیسم  - که  نوعی  به  ستیزی 

 های پایانیسالسیاسی در    ستیزیِ- آن چه که در مورد عروج یهود  ،ولی   باشد.  «اهاحمق
ی »یهودی به معادله این بود که ربط چندانی    تکان دهنده بود  ی نوزدهم[]سده   این سده
 24بود.« راستی-دستنداشته بلکه وسیعاً در پیوند با ناسیونالیسم دار« = سرمایه 

فرصت مناسبی را برای صهیونیسم به ارمغان داشته و همکاری   ی بیستمآغاز سده 
این تشکیالتبا قدرت  25جهانی   تیسازمان صهیونیس در    های بزرگ باعث گردید که 

ها  دست یابد.  اگرچه بسیاری از صهیونیست  ایحظهنفوذ قابل مال  بهکوتاهی    مدت نسبتاً
سیر گری زد.   البی   ه دست ب  به ویژه در بریتانیا  دار آلمان بودند، اما این سازمانطرف 

روسیه،    یِ تزاررژیم  تحوالت در جنگ و وقایعی که در روسیه رخ داد، یعنی سرنگونی  
تغییر در    موجبدان اشاره شد مرتبط نبوده، اما  هایی که در باال باگرچه مستقیماً با تالش 

ی کارگر طبقه   درونی صهیونیستی گردید.  نیروهای سوسیالیستی در  سرنوشت پروژه 
دیگر کشورهای اروپایی به انقالب روسیه گرایش داشته و شماری    در   روسیه و   در   یهودی

نیز نقشاز یهودی  نو  ایتعیین کننده  ها  از دیدگاه    پا در رژیم  حاکمیت در داشتند.  
این    استراتژی دیپلماتیک  چارچوب  ، سازمان صهیونیستی جهانی ابزار مفیدی دربریتانیا
نر،  ی لنی برِ، بنا به گفتهو در عین حال  بوده  برای تضعیف اثرات انقالب شوروی  کشور

گتن جهت  های ایاالت متحده برای فشار آوردن به واشنترغیب یهودی  درنیز  نقش مهمی  
 2۶.داشتورود به جنگ در اروپا 

 
23 August Bebel 
24 E. J. Hobsbawm, The Age of Empire 1875–1914 (London: Abacus, 1995), 158–59. 
25 World Zionist Organization (WZO) 
26 Brenner, Zionism, 10. 

های رایج پیرامون نفوذ البی  اسراییل در واشنگتن مبنی بر این به ویژه در چارچوب بحث نظرینقطه چنین

من هیچ شواهدی  به هر حال، جالب توجه است.   کندکه گویا سیاست ایاالت متحده در خاورمیانه را تعیین می 
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  وجود داشت   ی و امپریالیسم بریتانیابستانی که میان سازمان صهیونیست-ی بدهرابطه 
.  این بیانیه به شکل  معروف است  بالفور  یبیانیهانجامید که به    یاسرانجام به صدور بیانیه

اش، ریتانیا به دوستی وقت بای از سوی آرتور جیمز بالفور، وزیر امور خارجه نامه
 متعهد گردید   ،بیانیه  این به اصطالح.  بالفور در  نوشته شد  2۷چایلد راتس لُرد لیونل والتر  

در سرزمین  ]میهنی برای یهودیان«  »  یجاداهد نمود تا اتالش خو  که حکومت بریتانیا
را نیز   پیچیدهی  این تبصره  ی خودی نامه ، وی در انتهاالبته    .را تسهیل نماید  [فلسطین

- حقوق شهروندی و دینی جوامع غیر  ممکن است  که  آن چههر    انجام  از باید  که »  افزود
در هر    یهودیان  یا این که حقوق و موقعیت سیاسییهود ساکن فلسطین را نقض نموده،  

 28.«شود خودداری ،پایمال کند ی راکشور دیگر

می -و-ضد را  سند  این  در  موجود  گویی  پافشاری  نقیض  حاصل  دوین  اِتوان 
»بیگانه و اجنبی«    ه دلیل، عضو یهودی کابینه دانست که حکومت بریتانیا را ب2۹گیوهمانت

یهودی خواند بهن  کرده  - یهود  ها  متهم  جامعهستیزی  حقیقت،  در  یهودی  بود.   ی 
شقه شده بود.  در حالی که -ی صهیونیستی دوزبان در آن هنگام بر سر پروژه-انگلیسی
چایلدها مدافع حمایت بریتانیا از ایجاد یک موطن یهودی بودند،  ها و راتس ساموئل 

 گیو مخالف آن بودند.فیوره، و مانتههای کوهن، مگنس، مانتهولی خانواده 

ها  صهیونیستی از شرایط یهودی  دیدگاهافتاده در غرب با  -های جافت یهودیمخال
ها پذیر بوده و یهودی ی میزبان امکان بود که جذب شدن در جامعه   مبتنیبر این فرض 

 یعمده   هایای متشکل از سازمان کمیته  1۹1۷باید در این مسیر تالش کنند.  در ماه مه  
نامه -یهودی با چاپ  درانگلیسی  تایمزی  روزنامه   ای  که    الندن  نمودند  اعالم  صریحاً 
آن که بخواهند بریتانیایی باشند هیچ گونه آرمان ملّی دیگری در  جز    آزاد   هاییهودی

از نقطه ملیّت یهودی در سرزمین  سر ندارند.  عالوه بر این،  این کمیته ایجاد یک  نظر 
ها یهودی   زدن برچسب غریبه بهها »مانند  یهودی  یِخانمانفرض بیی پیشبر پایه  فلسطین

 باشد.«خویش می در سرزمین بومی 

دسته میان  تنها  نظر  اختالف  این  ضدبندیاما،  و  صهیونیستی  صهیونیستی -های 
گران دیگری در این جدال شرکت  بازی  چنانچهی یهودیان بریتانیا محدود نماند.   جامعه

 
که واشنگتن برای تعیین  بارهارایه دهم.  اما، در این  برنر نظرنقطه نادرستی در دست ندارم که برای اثبات

های یک سازمان یهودی بوده باشد عمیقاً تردید دارم.  به خود به دنبال توصیه سیاست راهبردیخط  مشی و 

 باور من منافع مل ی ایاالت متحده عنصر تعیین کننده در تصمیم این کشور برای ورود به جنگ بود.
27 Lord Lionel Walter Rothschild 
28 Walter Laqueur, The Israel-Arab Reader (Middlesex, England: Penguin Books, 

1970), 36. 
29 Edwin Montagu 
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یهودی تردیدی  هیچ  بدون  بودند،  ضدنکرده  جدال    صهیونیست-های  این  پیروز 
های مسیحی نیز خود را در  بودند.  اما »باید در نظر داشت که بسیاری از صهیونیست می 

سهیم   جدال  آن   دانستهمی این  صهیونیستو  برای  را  پیروزی  که  بودند  تضمین ها  ها 
 3۰نمودند.«

صهیونیستی برای امپریالیسم بریتانیا در    هایفشار  فرو نشاندن واقعیت این است که  
بندی به نظر زمان از  ی بالفور  ولی بیانیه .   برخوردار نبود  اولویّت   ی از زمان  یبرهه   آن

دوره  در  که  است  اهمیت  دارای  خاطر  فروپاشی  این  و  جهانی  اول  جنگ  پایانی  ی 
 نماییقدرت  سرگرمی تاریخی  امپراتوری عثمانی صادر گردید.  بریتانیا در آن لحظه 

جهانی    ی خاورمیانه بود.  این دو قدرتِبازترسیم نقشه   مشغول  و به همراه فرانسه  بوده
اما، رهبری    را تعیین نمودند.  آنمرزهای  -و-ی فلسطین را کشیده و حدنقشه   بودند که

ایفاء کرده بود از    در ایجاد کشور یهودی   ی کهسیاسی بریتانیا ناچار بود که میان نقش
اعراب از سوی دیگر به نحوی های جنبش ملّی  اش نسبت به خواسته گاهی آیک سو و  

توانست که نسبت به انتظارات اعراب در رابطه با  ایجاد نموده؛ و از این رو نمی  تلفیق
 اعتنا باشد.سیاسی نوینی که در منطقه شکل گرفته بود بی-فلسطین در فضای جغرا

سیاست    بر  رو بود کهمهم دیگری نیز روبه  ، امپریالیسم بریتانیا با چالشدر عین حال
در   1۹1۷.  روسیه در سال  تأثیرگذار بود  راهبُردی آن نسبت به صهیونیسم در این دوره

عمده  دگرگونی  یک  قرار  فرآیند  سیاسی  بودی  فوریهگرفته  انقالب  به    1۹1۷ی  .  
عمومی   خواست  روسیه،  امپراتوری  واژگونی  دوم،  نیکوالی  تزار  برای  برکناری 

انجامیده بود.  حکومت    31برقراری صلح با آلمان، و پایان بخشیدن به دودمان رومانف 
الکساندر کرنسکی به رهبری  بود در  که    32موقت  انقالب فوریه شکل گرفته  به دنبال 

  نظامِ واقع ائتالفی از نیروهای لیبرال و سوسیالیست بود که خواهان ایجاد اصالحات در  
وانی این حکومت در به انجام رساندن اصالحات مورد نظر که به  ناتاما،  موجود بود.   
اکتبر   دهنده انجامید  1۹1۷انقالب  نشان  اجتماعی،  ساختار  در  دگرگونی  سیاسی  -ی 

کم محافل سیاسی  -داری جهانی بود.  دستِ ی تهدیدی برای نظام سرمایه و به منزلهروسیه  
استدر لندن از آن چه که در روسیه رخ می  نباطی داشتند.  رهبران سیاسی  داد چنین 

بودند زیرا که خروج    ها برای خارج ساختن روسیه از جنگت بلشویکنیّ  مخالفبریتانیا  
آلمان  مواضع  تقویت  باعث  جنگ  از  روسیه  جبهه ارتش  در  می ها  غربی  اما،  ی  شد.  

سیه  سوسیالیستی در رو  پیروزمند   گان این بود که یک انقالب تر برای این نخبه ی مهم نکته

 
30 Chaim Bermant, The Cousinhood (London: Macmillan, 1971), 260. 
31 Romanov dynasty 
32 Alexander Fyodorovich Kerensky 
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به راه   تیخونی که جنگ امپریالیس-امِممکن بود که بخشاً به دلیل انزجار عمومی از حمّ
نماید. اروپا سرایت  سراسر  به  بود  سال     انداخته  در  اول جهانی  امر، جنگ  واقع  در 

ی انقالب روسیه خاتمه یافت.  اما، صلحی که به وجود آمده بود  در زیر سایه  1۹18
ائتالفی ]از کشورهای امپریالیستی[ در حمایت از ارتش سفیدها    ی نظامیمانع از مداخله 

در جنگ داخلی روسیه نگردید.  وینستون لئونارد اسپنسر چرچیل که در آن زمان وزیر  
 33ی این عملیات را به عهده داشت. کننده همآهنگ  نقش  جنگ در حکومت بریتانیا بود  

بالفورنامهبنابراین،   ارزیابی  را  ی  شرایطی  چنین  متن  در  جامعهنمود  باید  ی .  
های گوناگونی تقسیم  ها و آرمان های اروپا میان طبقات متفاوت و ایدئولوژی یهودی

بر    ملّیمرزهای  -و- شده بودند.  به همین خاطر، خواست صهیونیسم برای تحمیل حد
، یکی 34ربیتر بوند مثالً، یدیشه آ درنگ پذیرفته شود.   هویّت یهود چیزی نبود که بی

صهیونیست -، سرسختانه ضدآن روز  های سوسیالیستی یهودیِترین سازمان از محبوب 
و شماری از    ههای سوسیالیسم بودآرمان   متمایل به  عموماً  تباریهودی   کارگران    35بود.

در چنین شرایطی     . ه بودنددر انقالب بلشویکی ایفاء نمودرا  مهمی    بسیار  ها نقشیهودی
ی تعبیر تالش  مقطع زمانی به عنوان  در آن  را  حمایت بریتانیا از صهیونیسمتوان  شاید ب

که   یهودی  خواستمی نمود  با دور ساختن  از سوسیالیسم جهانشمولتا  تضعیف    به  ها 
ی از یک به اصطالح »توطئه   پردازیدست یازد.  تصویر  بدو امری شوروی از همان  تجربه

های  ها« به عنصری تبدیل گردید که برای توجیه سیاستها و کمونیستمشترک یهودی 
.  هر  جا گرفت ها  نازی  نگریِجهان  درراهبردی بریتانیا به کار گرفته شد، و بعدها نیز  

  ، ی بودهستیزی سیاسی تلویح-یهود  ازناشی    ذاتاً  ها[]بریتانیا و نازی  مزبوردو موضع  
اگرچه ام-تناقضظاهر    به  شاید   و  برسد،  نظر  به  با با  ا آمیز  نگرش[  ]این  افزود که    ید 

 نداشت!  مغایرت ای صهیونیسممفروضات پایه 

 1۹2۰ی ایلستریتد ساندی هرالد در  ی جالبی که در نشریهوینستون چرچیل در مقاله 
راهبرد بریتانیا برای  گستراند،حالی که شبح یهودهراسی را می  عین  در  انتشار یافته بود

این مقاله که با  کندبه روشنی تشریح می   را   به صهیونیسم  دادن  یاریدست   .  وی در 
« بلشویسمعنوان  برابر  در  شده «  صهیونیسم  یهودی  منتشر  »یهودی بود  میان  را  های ها 

از دیدبندی می خوب و بد« طبقه های »یهودی   های خوبچرچیل، یهودی  گاهکند.  

 
توان به عنوان سرآغاز جنگ سرد قلمداد نمود.  در این  میدر حقیقت، آن چه که در آن تاریخ رخ داد را   ۳۳

 باره نگاه شود به: 

D. F. Fleming, The Cold War and its Origins, 1917-1950, vol. I (Garden City, NY: 

Double Day & Company, 1961). 
34 Yiddishe Arbeiter Bund 
35 Tony Karon, “Is a Jewish Glasnost Coming to America?” September 14, 2007. 

https://zcomm.org/znetarticle/is-a-jewish-glasnost-coming-to-america-by-tony-karon/
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باورهای دینی خود را حفظ نموده در کشورهای محل  که در عین حالی که ی« بودند ملّ
های روسی که در  یهودی.   ه بودندمانند بریتانیا، به طور کامل ادغام شد  اقامت خویش، 

های  داری در رژیم تزاری دخیل بودند نیز به این گروه از »یهودیی سرمایهامر توسعه 
متعلق به ائتالفی   گویا  « کهوطنیا بی  المللیهای بین.  اما، »یهودیشتندخوب« تعلق دا

ها بوده و »از دین و ایمان اجدادی خویش دست شسته  منحوس از ملحدین و خدانشناس 
ی شریرها جا  اند« در رستهتمامی باورهای مینوی به آن جهان را از سر پاک نموده و  
از نظر چرچیلاشتندد لئون تروتسکی  این جریان  .   مارکس،  ، بال  کسانی مانند کارل 
شود که برخی از  گفته میحتّا  .   شدان، روزا لوکسمبورگ، و اِما گُلدمن را شامل می ک

در آفریدن بلشویسم و برپایی انقالب روسیه سهم مهمی    وطن بی  های خبیثِاین یهودی
و رشد یک جنبش قدرتمند    ایجاد .  در نتیجه، اهمیت صهیونیسم در »بودند  بازی کرده 

از این چنین    ی الزم را برای دور نگه داشتن یهودیان[ه ]بتواند زمین  که  هبود  یهودی
.«  از این دیدگاه، صهیونیسم بینش سیاسی سومی از  فراهم سازدباری  های زیان انجمن

آشکار با کمونیسم   یچرچیل »]صهیونیسم[ در تقابل  زبان  داد.  بهارایه می   را  »نژاد یهود«
دهد.«  اگرچه  قرار می   اهبرتر را در برابر یهودی  گیی ملّی با ویژهیک ایده  ،المللیبین

ممکن است که صهیونیسم نتواند ملّت یهود را به تمامی در بر بگیرد، اما ایجاد یک کشور  
  اساسی »منافع    به نفع  خواهد بود که  دادییهودی تحت حمایت پادشاهی بریتانیا رخ

 3۶. قرار خواهد داشتآن  ر همآهنگی باد« بوده و امپراتوری بریتانیا

و   ستیزی-البته، کمونیسم برای  چرچیل  با  سیاسی    جهانی کردن صهیونیسمِ  تالش 
در .   نبود  نیز  خالی از تناقض  امری  هابرای یهودی  سمسوسیالی  هایجاذبه  تضعیفِ  هدف

بلشویسمآن زمان،   مسئله   موضع  از    ی یهودپیرامون  با صهیونیسم در  عبارت  مخالفت 
یهودجبهه با  مبارزه  و  ایدئولوژیک  بود.-ی  سیاسی  سطح  در  عوض،     ستیزی  در 

به صهیونیسم پر بلشویسم  با  مقابله  برای  بریتانیا  ، در حالی که  بال داده-و-امپریالیسم 
سنّتی  نمود که از عناصری در ارتش سفیدها در جنگ داخلی روسیه حمایت می زمان هم 

در طی جنگ   ]ارتش سفیدها[  بلشویکی-نیروهای ضد   ستیزی داشتند.-یهود  دیرینه در
دستِ  ]روسیه[  کشتند.- شصت  کمداخلی  را  یهودی  دیگر   3۷هزار  کهمشکل  در   ی 

رو بریتانیا    روی-در-خاورمیانه  که  داشت  قرارامپریالیسم  بود  کشور  این  بدون    این 
برای برپایی  به یک باره    توانستنمی   برانگیختن مخالفت اعراب بر علیه منافع امپراتوری 

 .یک کشور یهودی دست به کار شود

 
36 Winston S. Churchill, Zionism versus Bolshevism. 
37 Brenner, Zionism, 10. 

http://www.fpp.co.uk/bookchapters/WSC/WSCwrote1920.html
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موجب گردید که   بود کهاین    مصهیونیس  ی در حمایت ازگفتمان  چنین  ارمغان  اما
تنی پذیرف  به امری  در مناسبات اجتماعی و سیاسیستیزی به لحاظ ایدئولوژیک  -یهود

حرفشود.     تبدیل پیچیدهاگرچه  چرچیل  محتوایهای  از  به    سند  تر  موسوم 
صهیون«  هایکلپروت» در  هاریشه   که  سندیبوده،    38بزرگان  فرانسه  انقالب  به  آن  ی 

های یهود در  از حضور دست  محافل ارتجاعی فرانسه  رسد کهی هژدهم میانتهای سده 
می  سخن  تاریخی  رخداد  تُرّهات    چرچیلشخص  اما    گفتند،آن  قبیل  نیز  از  مشابهی 

ی نوزده، به  این افسانه در اروپایِ سده    نمود.را تکرار می   های یهود  جهانی ی  توطئه
ویژه در کشورهایی مانند آلمان و لهستان، زنده مانده بود.  پیچیدگی رویکرد چرچیل  

ی یهود  ی یک ارزیابی طبقاتی از مسئلهستیزی وی بر پایه - از این بابت بود که یهود
های دارها و صهیونیست نیک« )سرمایه   هایمیان »یهودی به این معنا که وی    قرار داشت،

 ها( تمایز قایل بود.« )سوسیالیستو خبیث های شریرادغام شده( و »یهودی 

به جای نتیجه،  به بطری  ستیزیِ-یهود  جنِّ  آن که   در  این    برگردانده شود،  مدرن 
به کار    در جهاد بر علیه سوسیالیسم و در عین حال ارتقاء صهیونیسم سیاسی  اکنون  پدیده

ها بر این اساس استوار بود که گویا یهودی   در آن دوران  ستیزی-یهودشد.   می  رفتهگ
غیریهودی بر  وسیله  بدان  تا  که  بودند  کرده  اختراع  را  بلشویسم  و  های سوسیالیسم 

اشاره نمود  نیز ستیزی در اروپا باید به این نکته-درمانده مسلط گردند!  در مورد یهود
  همواره در کنار ادعای دیگری   هاسوسیالیستها و  یهودیان  می  این به اصطالح میثاق  که

زیستی داشت.  موضع چرچیل بر هم   دارهای یهودیبانک  دایر بر کنترل جهان به دست
های سوسیالیست قرار  از یهودی   وی  ی تنفر طبقاتیبر پایه   در اساس   ی یهودسر مسئله 

ی بیمارگونه داشت.  همان طور که  تر جنبهستیزی آدولف هیتلر بیش- یهود  .  اما،داشت
  جزم آورده بود: »اگر یهودی بتواند با تکیه بر    نبرد من خود وی در عبارتی در کتاب  

ی ی گلِ مراسمِ تشییع جنازه های دنیا پیروز گردد، آن گاه حلقهمارکسیستی خود بر ملّت 
 .«اهد گذاشتبر سر خو تاج را به عنوان بشریت

ی نابودسازی یهودیان اروپایی،  ستیزی بنیادین آدولف هیتلر و پروژه-رغم یهودبه
ها از  های هولوکاست که کمتر به آن پرداخته شده هواداری تلویحی نازییکی از جنبه

  ت میان یهودیّ است که گویا    ها با این اصل صهیونیسمرأیی آن ی صهیونیستی و هم پروژه
از این جا  »یهودی   هایی مانندشعار   سازگاری وجود ندارد.  ینآلما  تابعیتو   ها باید 

 
۳۸of Zion sProtocols of the Elder  ها برای ی پنهانی یهودیساز که به اصطالح نقشه سندی است دست

 )م(  دهد.توضیح می را کنترل جهان
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که در آن زمان در اروپا    4۰ها( در فلسطین است!«ها )کایک و »جای یهودی   3۹بروند!«
کرد.  لنی برِنر در فصلی که به  ها را تقویت می رواج داشت به نوعی گفتمان صهیونیست

اختصارابطه  نازیسم و صهیونیسم  میان  از سیاستی  به یکی  داده  برجسته ص  ی مداران 
ی یهود نگاه  کند که گفته بود، »از هر نظر که بخواهیم به مسئله نازی در باواریا اشاره می 
یهودی  نظر  از  چه  غیریهودیکنیم،  نظر  از  چه  و  موطن  ها  ایجاد  حل  راه  بهترین  ها، 

از  ه خاک آلمان را »هدف اصلی نازیسم این بود ک  41یهودی در سرزمین فلسطین است.«
به تمام اروپا تعمیم داده    ها[]از سوی نازی   ، هدفی کهکرده«  سازیها پاک وجود یهودی 

نمی  تلقی  یهود  مردم  کردن  نابود  مفهوم  به  امر  بدو  در  هدف  این  نازی شد.   ها شد.  
یهودی پروژه »امارت  یک  ایجاد  برای  را  منطقهای  یک  عنوان  به  لهستان  مرکز  در  ی  « 

ها به  ها طراحی کرده بودند.  اما، پس از آن که فرانسه در برابر آلمان یهودی   مخصوص
ی فرانسویِ ی تبدیل مستعمرهزانو در آمد، آدولف آیشمن به مدت یک سال روی پروژه 

 42کرد.اروپا کار می  هایی ماداگاسکار به یک »امارت یهودی« برای اسکان یهود

میلیون شهروندِ یهودی مقام نخست را از نظر تمرکز  جمهوری نوبنیاد شوروی با پنج  
ی یهود در این کشور از یک سو به خاطر شرایط .  مسئلهها در جهان دارا بودیهودی
ها در روسیه و از سوی دیگر به خاطر فشارهایی که از جانب صهیونیسم وارد  یهودی

می می  را  نوپا  رژیم  فوری  توجه  اقفعالیت  طلبید.شد،  مرسوم  اکثریتِ های  تصادیِ 
کوچک متمرکز بود.     دستیِ  و صنایع  ستد-و- دادها در دوران تزاری بر روی  یهودی

ی  های قومی دیگر، هیچ گونه ادعای ملّها بر خالف اقلیّتاز نظر سیاسی نیز، یهودی 
شان ییدیش  ها در میان دیگر اقوام ساکن روسیه پراکنده بوده و زبان نداشتند.  یهودی

- ی اصول مرامی خود از همان ابتدا دست به مبارزه با یهودوروی بر پایهبود.  رژیم ش
ای زد که به شدت به این ویروس آغشته بوده، و به این سبب بسیاری ستیزی در جامعه

ی یهودی را به سمت حزب کمونیست جذب نمود.  زمانی که نپ )برنامه  فکرانروشن از  
سختی دنبال  به  اقتصادی(  انوین  ناشی  اقتصادیِ هایِ  سیاست  و  خارجی  مداخالت  ز 

خُرده بود،  شده  دایر  جنگی«  باز -»کمونیسم  از  یهود  بخش  -بورژوازی  آمدن  پدید 
برداری نموده و توانست موقعیت اقتصادی خود را تحکیم نماید.  این  خصوصی بهره 

 
39 Juden raus! 
40 Kikes to Palestine! 
41 Brenner, Zionism, chapter 7, p. 83. 
42 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, (Cambridge, UK: Polity Press, 

1989), 15–16. 
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  ور شدن در دستگاه اداری کشور بار دیگر موجب شعله های امر به همراه استفاده از یهود
 ستیزی در میان تمامی ملل روسیه گردید.-یهود آتش

مانند    شماریمشکالت بیی  چنبره  که رژیم نوپای شوروی خود را در  دیری نپایید
توزانه  نیز کینی روسیه که بعضاً  ی جامعهستیزیِ به جا مانده از گذشته - رسوبات یهود

رای وضعیت یهودیان؛  اقتصادی ب-بوده؛  نیاز برای یافتن یک راه حل سیاسی و اجتماعی
توسعه  برای  عقب نیاز  اقتصادی  لحاظ  به  و  دورافتاده  مناطق  فشار  ماندهی  کشور،  ی 

یافت.  استالین که پس از انقالب    ی ملیدرک تئوریک خود از مسئله   حتّا؛ و  صهیونیسم
مارکسیسم  »ا عنوان  بای  ها منصوب شده بود، در جزوه ت کمیسر خلق در امور ملتمَبه سَ

ت قومی به عنوان یک ملّت به این  برداشت خود را برای پذیرش یک اقلیّ  «ی ملیلهو مسئ
بندی کرده بود که باید دارای فرهنگ، زبان، و سرزمین مشترک باشد.  پُر شکل فرمول 

بندی قرار گرفته یهودیان روسیه را که  گی آخر که در این فرمولواضح است که ویژه 
شد.  با این وجود، یهودیان به عنوان یک  امل نمی در سراسر کشور پخش شده بودند ش

ی مناطق خاور دور و هم چنین به  شناخته شدند.  دولت شوروی با هدف توسعه ملّت  
ی وطنی برای یهودیان  اعاده   تحت نامسیاسی    منظور خنثی نمودن تهاجمی که صهیونیسمِ

بود، انداخته  راه  سال    به  بیر  1۹28در  شهر  که  این  اعالم  اسکان  ابا  برای  را  بیدژان 
سپس در     ارایه نمود.  ]در برابر صهیونیسم[  آلترناتیو خود را  ،اختصاص داده  هاییهود
طرح  ی خودمختار به عنوان وطن یهودیان اعالم گردید.  هدف از ماین منطقه   1۹34سال  

ساختن چنین جایگزینی برای فلسطین به احتمال بسیار قوی به منظور منحرف ساختن  
ها به سوی صهیونیسم سیاسی  گیری از گرایش آن افکار یهودیان روسیه از فلسطین و پیش

اما برای    منفعتجز    به واقع  به جایگاه یک ملّت  هایارتقاء هویت یهود  ،بوده است.  
نداشت.  مقابله با    دستآورد دیگریی سیاسی صهیونیسم  ه ساختار ایدئولوژیک و پروژ

دفاعی و    رویکرد، اگرچه یک  43اسراییل«-شبهرؤیای »ارض اسراییل« با توسل به یک » 
مسئله  به  نهایی  پراگماتیک  تحلیل  در  اما  بود،  روسیه  یهودیان  های پایه  تحکیم  بهی 

 گردید.  منجر یهودی ناسیونالیسمِ ایدئولوژیکِ 

یهود  پیرامونِ جامعه-تداوم  در  مبارزه ستیزی  چنین  هم  و  شوروی  سیاسیِی    ی 
غربی به این    تکمونیست اتحاد شوروی سخن بسیار گفته شده، اما یهودیّ  حزبِ  درونیِ

، این »امپراتوری شیطانی«  1۹35-1۹43های  توجه مانده است که در بین سالحقیقت بی
داد.  در حالی  د پناه می گریختنها می ی کشی نازبود که به اکثریت یهودیانی که از نسل 

ترتیب به  هر کدام  بریتانیا  و  متحده  ایاالت  مهاجرین    ۹/1و    ۶/۶  تنها  که  از  درصد 

 
43 Weinstock, Le zionisme contre Israel, 31. 
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درصد از پناهندگان یهودی اروپایی، یعنی نزدیک به   3/۷5یهودی را پذیرفته بودند،  
 44.ه بودنددو میلیون نفر، به اتحاد شوروی پناهنده شد

به طور  طرح ناسیونالیسم یهودی به عنوان ساختار ایدئولوژیک و سیاسی صهیونیسم  
یهودی  یتلویح ذهنیّت  که  بود  معنا  این  خودآگاهی  به  از  نو  قالبی  در  اروپا  های 

  در این پروسه،    بودن قوم یهود بازسازی گردد.  برگزیده)کاذب؟( پیرامون به اصطالح  
دایمی  به اصطالح    در مقایسه با  خارج از فلسطین   یِیهود  در میان جوامع  تنوع تاریخی

به شکل یک امر    ، که در هولوکاست به اوج خود رسیده بود،یهودهراسی در اروپا  بودن
کم و  گردیداهمیت-جانبی  تلقی  پروژه    .تر  واقع  در  که  یهودیصهیونیسم  های ی 
بود چاره  اروپایی  حقانیت  کسب  جایبرای  در  را  خود  که  آن  جز  نداشت  گاه ای 

ی حتّا در کشور صهیونیستی نیز سلطهیهودیانی با تجارب تاریخی متفاوت قرار دهد.   
گاه افکار  »در درون اسراییل و در جای    اشکِنازی از همان ابتدای کار کامالً آشکار بود.

ها، همواره صدای رسای اسراییل  کِنازی اروپایی، یعنی اش  هایی عمومی جهان، یهود
در اکثر موارد خاموش شده و یا    4۶های خمیزراو    45فرادهابوده در حالی که صدای ص

های الزم به یادآوری است که اگرچه وضعیت یهودی   4۷این که به سکوت کشانده شد.«
اسراییل[  بِعر کشور  تأسیس  از  ]پیش  ایده  خاورمیانه  نبودهوضعیتی  اما  آل   ،
مسلمان  48هافرادیص و  زندگی می   عموماً  در جوامع عرب  مشکل  گفته     کردند.بدون 

که  می  دورانی  در  که  شکل   مِصهیونیسشود  حال  در  یهودسیاسی  بوده   های ی گیری 
تفاوت بودند.  حتّا در برخی موارد رهبران مذهبیِ یهودیان  نسبت به آن بی   صفرادی

ی بالفور صهیونیسم را محکوم کردند.  نهضت ملّی اعراب در  عرب با اعتراض به بیانیه
  را از   مهاجرین صهیونیست  با دقت تمام  اش ی حیاتاولیه   هایگامفلسطین و سوریه در  

همسایگا با  که  بومی  یهودی  در  ساکنین  خود  می ن  زندگی  متمایز کردند  آرامش 
 4۹. ساختمی 

که   نیست  فرازِاستعمارزدا  یهنگامه   درتردیدی  و  آزادی  یی  ملّی مبارزات    بخش 
با  آشکارا اش گان سیاسی که نخبه ]در خاورمیانه[ اسراییلی- یک کشور ارو شدن پدیدار

 
44 Weinstock, Le zionisme contre Israel, 146. 

45diaSephar  )م() شود.زبان اطالق می  پرتغالی/ایبریا و اسپانیاییبه یهودیان )صفرادی 
46izrahiM و  )میزراخی( این واژه که به عبری به معنای شرقی است برای توصیف یهودیان خاورمیانه

 )م(  شود.به کار برده می  آفریقای شمالی
47 Ella Shohat, “Sephardim in Israel,” in Adam Shatz, ed., Prophets Outcast (New 

York: Nation Books, 2004), 278. 
رسد که مراد یهودیان  به نظر می اما، کندی صفرادی استفاده می در این جا از واژهاگرچه نویسنده  4۸

 . )م( میزراخی بوده باشد
49 Shohat, “Sephardim in Israel,” 290. 
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نتیجه این شد    .  باشد  بوده  گذار، بر سیاست کشورهای عربی تأثیربودند  کاسهغرب هم 
این کشورها-مبارزات ضد  که از  به   امپریالیستی در  یا دشمنی    میزانِ   تابعی  دوستی و 

میان    1۹۶۷  ژوئن  .  پال سوییزی به دنبال جنگ گردیدتبدیل    اسراییل  کشور  نسبت به
اسراییل و  بود  به درستی  اعراب  علیه که  گفته  بر  را  مبارزه  که  سیاستی  این رو،  »از   :

ن  خالف آ آمدی کامالً  پی  ،امپریالیستی متمرکز سازد-کای محلیِ ائتالفِ اسراییلیشر
جهان  در ت و ضعف مورد نظر بوده خواهد داشت.  این چنین سیاستی باعث تشتّ چه که 

در این نوشته به    سوییزی.«   انجامید  ی امپریالیسم خواهد تقویت سلطه   به عرب گشته و  
ای است که  چنین سیاستی در واقع تله   اتخاذ  که  ده بودکراین نکته اشاره    هطور ضمنی ب

است که نشان    توجه  شایان  دیدگاه سوییزی از این نظر   5۰. بپرهیزنداعراب باید از آن  
ی اعراب  آن زمان درک درستی از مناقشه   میان نیروهای مترقی غرب در  دهد که در می 

تا  نمود که  ا ترغیب میی عرب ررهنمودی که نیروهای مترقّوجود داشت.     لو اسرایی
های مشترک با عناصری از پرولتاریای اسراییل که به طور عمده یهودیان  با یافتن زمینه

دامن    ی اسراییلاختالفات درونیِ جامعه  به   سعی کنند که  آسیا و آفریقا را شامل بوده
.  نهاددوش اعراب می   به طور عمده بر  زنند، در واقع بارِ مسئولیتِ پختگی سیاسی را

مانتلی    اظهارنظری در یادداشت سردبیران  تری درتوان به شکل روشناین نکته را می 
  در این رابطه  هابرمن .  مالحظه نمود نامهی ماه در همان شماره به قلم لیو هابرمن  ویوری

فراتر و  یک گام  »سوسیالیست می   رفته  بایدنویسد:  به سمت    توجه  های عرب  را  خود 

 درگیر شوند   که در »جنگی مقدس«  خواهندمیها  اگر آن   –  معطوف سازند  هدف واقعی
که نه اسراییل بلکه فئودالیسم و امپریالیسم    ی یکرا بر علیه دشمن شماره  نبرد  باید این

 51است هدایت کنند.«

ی ارتش اسراییل بر علیه اعراب در  گیرانهبه اصطالح پیشچندین دهه پس از جنگ  
فلسطین توجه نموده و نسبت به آن    یالنکبهبود که جهان غرب تازه به    1۹۶۷  ژوئن

ه  ی باختری رود اردن و نوار غزّپس از شکست اعراب و فتح کرانه    دردی نشان داد.هم 
در اشکال   به نوعی از فاشیسم  کشورین  فرهنگ سیاسی غالب در ا،  به دست ارتش اسراییل

  نوعی از حسّ ی  غلبه  آن چه که در آن زمان نادیده ماند    دگردیسی یافت.  آغازین آن
ی اسراییل و در میان یهودیان هوادار  بنیادهای ایدئولوژیک جامعه   برناپذیری  شکست

  در درون صهیونیسمِ   چرخش به راست سیاسیصهیونیسم در خارج از اسراییل بود که  
موجود«   موجب  »واقعاً  پیروزی    گردید.را  »با  اسراییل:  دانشگاهیان  از  به قول یکی 

 
50 Paul M. Sweezy, “Israel and Imperialism,” Monthly Review (October 1967): 5. 
51 Leo Huberman, “Israel Is Not the Main Enemy,” Monthly Review (October 1967): 

9. 
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و اشغال ساحل غربی و غزّه، گسترش سریع مرزهای اسراییل به ریزش   1۹۶۷آسا در  برق
انجامید که زمانی نماد صهیونیسم کارگری ارزش   ترسریع انسانی و سوسیالیستی  های 

مقاومت    [ها به وجود آمده بوددر پی این پیروزی   شعفی که-و- .  ]در فضای شوربود
فتوحات    ضمیمه کردن دایمیکه در پی    تر،وسیع   اسراییلِ  پویای  چندانی در برابر جنبشِ

ها در میان دردی با فلسطینیدر این چنین جوّ سیاسی هم   52، شکل نگرفت.«بودتازه  
 ح خود بود.ترین سطها و یهودیان خارج از اسراییل در پاییناسراییلی 

.   سر برآوردی اسراییل  از درون جامعه نیز  ی این احوال، اما، نقدی رادیکال  با همه
سازی قومی که با تحمیل کشور  با اذعان به پاک   فکران و دانشگاهیانگروهی از روشن 

دوباره تفسیر  به  بوده، دست  فلسطینی همراه  بر جمعیت عربِ  از چگونگی  اسراییل  ای 
اسشکل کشور  امر  گیری  این  زدند.   تاراییل  که  گردید  جنبهزننده  باعث  های ترین 

-تجدیدنظر  خینِ.  این مورّبه نمایش گذاشته شود  –گناه نخستین اسراییل    –صهیونیسم  
جامعه و  »پساطلب  عنوان  زیر  منتقد  با  -شناسان  رابطه  در  مسلط  روایت  صهیونیسم« 

ی گیری کشور اسراییل را به زیر سؤال برده و آن چه را که به عنوان منشاء مناقشه شکل
  این امر باعث گردید که تا اعراب و اسراییل در جامعه جا افتاده بود به چالش کشیدند.   

بر    به صهیونیسم  فرضیه تاریخ انحصار  و  شنگاری  داده  خاتمه  ایدئولوژیک     53. ودهای 
قربانیان    هم به عنوان  به عنوان یک ملّت و  هم  ت فلسطینیصهیونیسم« با احیای هویّ-»پسا

ایجادپروسه ]در    تاریخی اسراییل[  ی  بتوان    ،کشور  تا  این امکان را فراهم ساخت که 
کشی« با هدف از میان بردن مردم ل ارتباط با »نسهای راهبردی اسراییل را در  سیاست

  54ت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی« مورد واکاوی قرار داد.«فلسطین به مثابه »یک هویّ
بدین ترتیب، افسانه بودن شعار صهیونیستیِ »سرزمینی بدون یک ملّت برای ملّتی بدون  

ات رسیده،  ، اکنون به اثبگرفتطور کامل نادیده می   سرزمین« که اعراب فلسطینی را به
صهیونیسم  ورشکستگی»  گرنمایان   که )   55است.  اخالقی«  مردمی  در   (انتفاضهقیام 

تر را ملموس   های اشغالی بر علیه نیروهای نظامی اسراییل حضور مردم فلسطینسرزمین 
 ساخت.

 
52 Simha Flapan, “The Birthday of Israel and the Destruction of Palestine,” in Shatz, 

ed., Prophets Outcast, 138. 
53 Herbert C. Kelman, “Israel in Transition from Zionism to Post-Zionism,” The An-

nals of the American Academy (January 1998): 47. 
54 Baruch Kimmerling, “Politicide,” Manière de voir, no. 98 (April–Mai 2008): 57–

58. 
55 I. F. Stone, “Holy War,” in Schatz, ed., Prophets Outcast, see footnote 24. 
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فلسطین -ی اسراییلی یهود به طور کلی و برخورد با مناقشه ی برخورد با مسئلهنحوه
عضل باقی مانده است.   نیروهای مترقی در غرب کماکان به شکل یک مُبه طور اخص برای  

که تحمیل یک کشور یهودی بر منطقه و پیوند آن به ایاالت متحده بر سیاست    نکته این
عمیقی گذاشته موضوعی است که توسط نیروهای مترقی    و فرهنگ سیاسی اعراب هنایش

که هم در داخل   دگرگونی فرهنگ سیاسی یهود ،اماپذیرفته شده است.   کامالً  در غرب
ی ایجاد یک کشور صهیونیستی و نوع  اسراییل و هم در میان یهودیان مهاجر به واسطه 

از سوی نیروهای    هرعیّتی این کشور با ایاالت متحده صورت پذیرفت-ی اربابرابطه 
، های هوادار اسراییلدر واقع، یهودی     مورد مالحظه قرار نگرفته است.  سانیک   مترقی به

باشند،  داشته  تعلق  سیاسی  خط  چه  به  که  این  از  ایدئولوژیک    فارغ  گفتمان  فریب 
ت  ضامن امنیّ  خود-به -خود  کشور یهودی  یک  اند که گویا وجودصهیونیسم را خورده 

 جا خواهد بود.  ها در همهیهودی

از آن که با  حاکمیت قربانی بودن یهودیان اروپایی    غصب نقش  صهیونیستی پس 
که توانست بود  »جای   ه  وقاحتبر  با  زند،  تکیه  اخالق  رفیع«  ی تجربه نظیر  -کم  ی گاه 

ی سیاسی برای خود تبدیل نمود.  در این رابطه شایان ذکر  هولوکاست را به یک سرمایه 
عنوان سنگ محکی  ی شصت بود که به  های دههتنها پس از سال  هولوکاستاست که  

جهان  عام غربیدر  همگردیدبدل    نگری  به  تأخیر  این  دلیل  جریان.    هایگرایی 
فاشیستی پس  -جنگ مرتبط است.  ائتالف ضد-در دوران پسا  و راهبردی  ایدئولوژیک 

ی غرب سپرد.  مسئله  از شکست آلمان نازی جای خود را به جنگ سرد میان شرق و 
ایاالت متحده نقشی محوری ایفاء نمود.    سرکردگی  ایجاد نظام متحدین غربی بهآلمان در  

در شرایط    ین کشوردستگاه سیاست خارجی ایاالت متحده و در حقیقت کُلّ حاکمیت ا
ها انگشت گذاشتن بر مسئولیت نازی راندن آلمان با  -خود-ای به ازآن روز چندان عالقه 

ن هولوکاست در  شکافی  کالبد  گذشته،  آن  از  نداشت.   اروپا  یهودیان  کردن    ابود 
که صنایع ایاالت متحده در تسلیح    گرددسودهای کالنی    توانست موجب برمالء شدن می 

گان یهودی آمریکایی ربط  تا جایی که به نخبه   .ماشین جنگی هیتلر به جیب زده بود
می  هولناکپیرامو  جامعهبه سکوت  ها  آن کند،  پیدا  جنایت  این  و  رضایت  ن    به   داده 

  زدایی شده -نازی سری -که به طور سر تسلیح مجدد آلمانسیاست ایاالت متحده برای 
نهاده بودند ایاالت متحده که  بود گردن  یهودیان  - یهود  ساختنفعال  -باز  از  شاید.  

در این    بودند،   فتادن وضعیت خودبه خطر ا  نگران از   و   بیمناک بوده   در آمریکا   ستیزی
 5۶ای را دنبال نمودند. طلبانه-سیاست فرصترابطه 

 
56 Norman G. Finkelstein, The Holocaust Industry (London: Verso, 2000), 11–16. 
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 ی اسراییل مترقی صهیونیسم و افسانه 

 

مسئله نیز  اسراییل  مورد  شوآه در  پیچیدهرابطهبازتاب    5۷ی  ایدئولوژی  ی  ی 
غیراسراییلی    با  صهیونیستی اهداف     بود.یهودیان  به  اروپایی  یهودیان  کردن  نابود 

وان دلیلی برای اثبات این  .  صهیونیسم از هولوکاست به عنبخشیدصهیونیسم مشروعیت  
آورده  دوام    فلسطین  توانند در خارج ازادعای خود استفاده نمود که گویا یهودیان نمی 

می بیش نیست.  ها در جوامع میزبان توهّادغام و تطبیق آن  گویا که  و پیشرفت کنند و
رواج یافته    این باور به طور گستردهها  در میان اسراییلیپس از جنگ دوم  هم هنگام،  

سرنوشت    بود مسئول  مسلحانه خود  مقاومت  به  نزدن  دلیل دست  به  اروپا  یهودیان  که 
ها به خود به عنوان کسانی  اسراییلی شان را گرفت.  در عوض،  شومی بودند که گریبان 

د که نآفرینای از انسان یهودی را می و نوع تازه  ساختهنگریستند که گذشته را رها  می 
نگاه به هولوکاست به تدریج     58مّت خود و از کشور یهود دفاع کند. قادر است از اُ
ایجاد    جهت  تالش   در مسیرفاکتوری    آن که  به جایاین پدیده    رفته-رفته  تحول یافته و
 لتبدیجو  سلطهطلب و  توسعه   ای برای ایجاد کشوریبهانه   بهصرفاً    باشد،  کشوری امن

)شوآه(گردید.    هولوکاست  دستآویزی  الگوی  عنوان  داشتن    برای   به  نگاه  زنده 
علیه  بر و منحرف ساختن انتقاد در افکار عمومی ایجاد کشور یهود ات مربوط بههتوجی

 گردید. های اسراییل، به ویژه در مناطق اشغالی فلسطین، بسیار مفید واقع سیاست

از اسراییل بسیار مهم  داخل  از    تراما، گفتمان هولوکاست در میان یهودیان خارج 
شاهد ی شصت  اسراییل بوده که باعث سردرگمی در میان نیروهای مترقی گردید.  دهه

ی یهودی را نیز های برجستهجویی جوانان در غرب بود که برخی از شخصیتمبارزه 
قوم    ی بودنقربان  نماد  به عنوان  خود  که اسراییل  واقعیتاین    یمشاهده   .  شدشامل می 

ی سیاست خارجی خود را به  برنامه   را قربانی نموده و   دیگریقادر است که قوم  یهود،  
ایاالت متحده طرح  امپریالیسم  از  یهودیانِ  نمایدریزی  پیروی  از  - ضد  فعالِ  بسیاری 

را   فلسطین  مرزهای  از  خارج  در  واژگان     ساخت.  متزلزلامپریالیست  از  استفاده  با 
امپریالیست( -نالیست و ضد)یعنی یهودیان انترناسیو«  شریرهای  چرچیل، این »یهودی 

»یهودی می  به  که  غرب( باید  در  و جاافتاده  یهودیان صهیونیست  )یعنی  های خوب« 
ی گوش قرار  پند چرچیل را آویزه  نیز  هاشدند.  و البته دیدیم که برخی از آن تبدیل می 

 کاری نو تبدیل شدند! به سردمداران محافظه  داده و 

تصویرنحوه غرب پردازی  ی  سیاسی  دستگاه  و  مدرن  مدلواره   صهیونیسم  ی از 
  سرپوش گذاشتن بر برای    هایی که هم اکنون تالش    هولوکاست فاقد مشروعیت است.

 
5۷ Shoah - شود. )م( ی عبرانی به معنای فاجعه که به عنوان معادل هولوکاست به کار برده می واژه 

58Tony Judt, “Trop de Shoa, tue la Shoa,” Le Monde diplomatique, June 2008.  
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 پیرامون صهیونیسم »واقعاً موجود«   چند حقایقی 

 

درازمدت    شود درانجام می  ایاالت متحده و اسراییل در خاورمیانه  هایانتقاد از سیاست 
موجودمخالفتبر  عالوه  .   شکست خواهد خورد ایدئول  های  برابر  در  در  مسلط  وژی 

داری مدرن یهودی در بطن خود  موفقیت صهیونیسم در ایجاد یک کشور سرمایه اسراییل،  
در   زدنی تصویری از گام پس از ارایه کارد.  می صهیونیسم« اجتماعی را نیز-بذر »پسا

های اخیر دچار در سال  ی اسراییلرسد که جامعه مسیر ناسیونالیسم اجتماعی، به نظر می 
هویّ امریبوده  تبحران  برنامه  ،  کردن  پیاده  با  نولیبرالیکه  است  تشدید  های    . یافته 

ابتداجامعه در  که  اسراییل  عادالنه ی  از  امر یکی    کشورهای میان    در  هاجامعه  ترینی 
ی هشتاد به این سو به یکی از نابرابرترین جوامع  های دههشد، از سالغربی محسوب می 
است. شده  حاضر،   تبدیل  حال  کشورهای    در  دیگر  به  نسبت  اسراییل  در  فقر  نرخ 

کشور    این  درصد از جمعیت  22نزدیک به    داری بسیار باال بوده وی سرمایهرفتهپیش
- انداز اجتماعیچشم   از  اسراییل  بخش بزرگی از جمعیت   5۹. برندمی زیر خط فقر به سر  

برای نسلی که در اسراییل به   ی قطعاًبحران یست.  این چنینروشنی برخوردار ن اقتصادی
شود.  ی اصلی نیست به بحران هویّت تبدیل می اش مسئله برای  یهودی بودن  دنیا آمده و 

ی زندگی  ، در شیوه بوده  سکوالر  و   تفاوتبه لحاظ ایدئولوژیک بی   ی است که »این نسل
یل  در بیرون از مرزهای اسرای  یهودیان  وضعیت  به  ست، نسبتبورژوا-خرده  نگریو جهان 

 ۶۰روایی خویش است.«ای نداشته و صرفاً در پی کام چندان عالقه 

از  مداران معترض  آوراهام بورگ، رییس پیشین مجلس اسراییل و یکی از سیاست 
صهیونیستی به یک تراژدی برای کشور یهود بینجامد.  ی  تجربه  مبادا  که  آن بیمناک است
ی صهیونیسم صهیونیست نشده، اما بر این باور است که به اصول اولیه -اگرچه وی ضد

ارزش  بیانیه و  در  مندرج  یک  های  به  بدل  اسراییل  و  شده  خیانت  اسراییل  استقالل  ی 
شود.  ن هدایت می بزهکارااز  دفاس یدسته -و-دارکشور استعماری گشته که توسط یک 

ی آینده   2۰۰3در سال    ۶1نوت خروآ  اوتی یدی اسراییلی  ای با روزنامه وی در مصاحبه 
صهیونیسم به انتهای راه  بینی کرده بود: »ی صهیونیسم پیش پروژه   تاریکی را برای کُلّ

  خواهد بود   کشور یهود زنده بماند، اما کشوری  البته ممکن است که...    رسیده است
۶2.«خواهد بودما بیگانه  هایارزش   که با پلید شوریک متفاوت،

 
59 “Hunger in Israel” 
60 Sammy Smooha, “The Implications of the Transition to Peace for Israeli Soci-

ety” The Annals (January 1998): 33. 
61 Yedioth Ahronoth 
62 Quoted by Eric Rouleau, “L’autre judaisme d’Avraham Burg,” Le Monde diplo-

matique, May 2008, 27. 

http://www.edu-negev.gov.il/bs/b4i/hunger-in-israel-articles.htm




 

  


