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(1) 

 اندوه و اضطراب!غزه در
بس بین اسنننراییل و س،ان، توب  پس از جشنننن و پاییوبه با راار املات    

بس سیون پی  از ؛  یا این    فرا رسیده اس پردغدغا  ه أملو  مضنطر ه سنیو 

 ، توب ِتاپدید شنند های گروههرسنناتاکا غزه از  یتر اصننله پس از  ن اوفان اسنن  

در میان این  گاهرسنندآ  نبیرون  وردن اجسنناد از زیر  وار فرا مه شنن،ردن مردگان و

، در تهای  هازت د، فلسنننطی هها پرسنننا مهویراته، بنا یتی،ناته کنا ه وز در ریابان

 واتیم این را با کودکان  وضیح چگوتا مه»؛ «چرا : »رواه د پرسیدی تاباوری، شوکا

 «دهیم 

های وسشنننت ا  و ج ایاج ف ی  صننن  ا ،در دارل اسنننراییل تیزدر مین سال، 

 ، رک  دهتاراس ه،ا  ده اس آ ازشرشنم و مبااتی  بامث سنربازان ار   اسنراییل، 

« شر»م وان بودآ اما قساوج، با« مر  باید کشنتا شود»و « مرگ بر مر »شناارهای 

ویژه ه گامه کا ملیا کودکان ات ات شننود، بامث رشننم،   ر  و تا رامه  شننیار، با

ها، اغلب     گرتگرمااما در  ؛کرد  أملباید قدری  با این وصنن ،شننودآ اجت،امه مه

 چ ین کاری  سان تیس آ

تیس ،  «پییارگران»م وان اتسان، سته وقته جزو  یا فلسطی ه، با باید بپرسنیم:

اتد سقوط کرده اس    یا ساک،ان فاله اسراییل موفق شده کاملاًها در ذهن اسنراییله

ی تفرج ج،اه  ادیل ک  د و  شننن،یب، با ابژهقابلفلسنننطی ه را با موجودی غیر 

، تا ه وز! در قضننناوج تی یم رو مسنننت ق م ازاج ج،اه  اجازه دهید م ولاتاایناز

با این موضننو  ری رود را سفظ ک یم، با واقای  روبرو شننویم و موض، بیایید هوشننیا

 «راه رروج چیس ، و چا باید کرد »ک یم کا:  فیر

ی رنناار داشنننتنا بناشنننیم کنا در پس ه،ننابنا ر از هر چیز، بنایند ییم و مهم

کردن ذه ی  یهودیان و  های تظامه، یک ج گ ایدئولوژیک برای قاضننناماجراجویه

ی ، ها پکامل اس آ در واق ، سال یها تهفتا اس آ این کششه برای سلطافلسطی ه

، مااون وزیر دفا  اسراییل، هشدار داده بود «ما ان ویلاته»در زمان ب،ااران قاله غزه، 

ها برد بیشننتری پیدا ک  د،  تها ها بیشننتر شننود و موشننکچ اتچا     راک »کا 
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ک  د، چرا کا ما با  ،ات قدرج از رود دفا  رود مهیب بنننتبزرگتری  هولوکناسننن 

در  ن زمان، سته شی،ون پرز، رهار سز  کارگر، کا قالاً با ب،ااران اهداف  «ک یمآمه

س،ای  « ارما  شو  و»از  م وان م ازاج ج،اه م،الف  کرده بود، قویاًغیرتظامه با

،  تها را وادار ک د اشننتهای  یراتدازی با ای م یم با مردت غزهبا زدن ضننربا»کرد  ا 

ت،اگان ساکم در اسراییل ا فاق  یواضح اس  کا میان ه،ا« اسراییل را دس  بده دآ

ییه از رهاران ار   اسنننراییل:  یتظر جدیدی ساصنننل شنننده اسننن  کا با گفتا

 «اتدآها باید در ام،اق  گاهه رود در  ک  د کا مردمه شیس  روردهفلسطی ه»

برای با زیر پرسنن  بردن این وسشننیگری مقاوم  تی یم:  یا یهودیان، چا  بیایید

گران شی  ادر دارل و چا رارج از اسنراییل، با رهاران رود اجازه رواه د داد  ا از 

قاله رود  قلیند ک  د   یا این ساک،ان مایل د فلسنننطی یان را با جایگاه بقایه ل،  

با از بین « سنننالا ۰۱۱۱رای  »بیاه د   یا   ،ل یک هسنننته برباد رفتا فروومور و 

های یهودی سنننلب ذه ی  بردن ظرفی  مقاوم  و اراده با  زادی،  واتسننن  از  وده

متفاوج شاور     سلطا  های  لهم وان اور ه،زمان بااک د  تاامیدی و اضطرا  ب

و  هاشننوتدآ هیک کس بهتر از یهودیان  اری،ه، چا در زمان رومهو اسننارج ظاهر مه

 داتدآها، این را ت،هچا تازی

بهتر از هگل این سال  تاامیدی را روشن تیرده اس آ او با اشاره با یهودیان  هکس

کا کارشان با جهان  ،ات شده و کار جهان »    سنلط   روت و پادشناهان سنوریا، 

چیزی اس  کا فرد « تاامیدی از واقای »دهد کا ، تشان مه«تیز با  تها  ،ات شده بود

اتیار تیس ، اما با این ، چیزی کا قابل«دهدبُاد جام  هسنته اتسان ار ااط مه» را با 

( ۰۰۱، ص ۳، جلد ی دینگفتارهای فلسفادرن)« جامایته کاملاً به روح اس آ ه،ا

اس آ اما وقته سوژه از « سوژه»ما ای سضور فاال یک شیاف در باب ابراین، تاامیدی 

با »یابد کا اتدوه در جایه سضننور مه شنودآدرد و رتج مه این   اقض  گاه گردد، دچار

اتدوه دقیقاً م بننر تفه در امرِ متا  اسنن ، بدین   تچا باید باشند م،الف  وجود داردآ

 (  ۳۱۳-۳۱۳جا، ص )ه،ان «رورده اس آزرمما ا کا متا  در درون رود  ضادم د و 

اتد کا مردمه مقاوت هسنت دآ اشنتیاق شدید  تها برای ها تیز ثاب  کردهفلسنطی ه

سننال پس ازاشنن ال، ه وز کاه  تیافتا اسنن آ در این  ۱۱ ایین سننرتوشنن  رود، 
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یهودی رود شنننااه  دارتدآ با این سال، اگر چیزی وجود « برادران»مقاوم ،  تها با 

ه اگر  موزشه م فه باشد، این اس  کا: داشنتا باشد کا باید از یهودیان بیاموزتد، ست

 یافتد  این یک تقطاپس از بازیافتن ذه ی  رود و کسننب اسننتقلال، چا ا فاقه مه

دس   وردن ذه ی  رود، ه وز ماادل  سلط بر امط  در سرک   زادی اسن آ زیرا ب

جهان بیگاتا تیسنن آ از  ن پس، یا با پی  رواهید رف ، بر موات  جدید غلاا رواهید 

ک ید و سنننیری تشنننی ه مهمقبکرد و ب نابراین، م فین  را   ربا رواهید کرد و یا 

 ر سرتوش  اسراییل هم درس  در ه،ین اس : بزرگ یک یدآ فاجااقهقرایه اه مه

جز فلسطین بازماته کا هیک کشوری  -های مرگ  شوویتز از اردوگاه« رروج»گذار از 

با اسراییل امروز، با  -رزاج شندید ضند اتگلیسه اسنراییل ماااز داد، با  تها پ اه ت،ه

 پییر!یک امپریالیس  غول

، «هپس از غز»یاد داشننتا باشیم کا ااک ون با ه،راه بازگشن  با  ن  اری،، باید ب

رشنند ملیا دول  اسننراییل، یک دید جدید پدیدار شننده اسنن آ از درامتراضنناج روبا

یهودی گرفتا  ا کسنناته کا در دارل های سقوق بشننریِ  ظاهراج جهاته  ا سننازمان

هایه کا برای کودکان فلسطی ه دما کردتد  ا ها ری،ت د، از راراتاسنراییل با ریابان

ویژه در میان زتانآ  تها های کوچک اما مهم مشنننتر  یهودی و فلسنننطی ه، باگروه

ها ها ابراز ه،اسنتگه کردتدآ  تها ساضر تیست د فلسطی هجرأج کردتد و با فلسنطی ه

  رین شرایط ات ات دادتدآقل،داد ک  د و این کار را در رفقاته« دش،ن»را 
 

(2) 

 اسراییل تأسیسوجود تناقض از بدو  
 مل  مردت ما را درمان ک دآآآ واتند بی،ناریِ   فرِ بهفقط ینک اتقلنا  دروته مه»

 یاب د کا مسئولی  مافقط در چ ین صنور ه اس  کا پیر و جوان این سرزمین درمه

صورج، ما م یوت با در غیر این اتدازه س گین اس آآآها  ا چادر فلاک  و  وارگه مر 

 ی ماری()مار ین بوبر، فیلسوف برجستا« ف ا هستیمآآآ
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های شرو  ک یم، از زمان  زادسازی اردوگاه۰۴۷۳ -۷۱ یبیایید مسنتقی،اً از دوره

یک کشنننوری، از ج،لا ایالاج کار اجااری و ای اد  وارگان مظیم یهودی در ساله کا ه

مت ده و اتگلیس، ساضننر با پذیرآ  تها تاودآ با م ضننه کا پ اه دگان با فلسننطین 

اول ملیا اتگلیس، اما  یای  ازه شنندتد، این بار در درجاتاچار وارد ماارزهرسننیدتد، با

کس تتواتسنن   تها را از این هیکای مسننتقلآ م وان سننوژهاک ون با  گاهه از رود با

 یینافتنا م روت ک دآ از هرچا بگذریم، اردوگاه م ل  ولد ایدهاسسنننان  زادی  نازه

های گاز، تارد هنای گتو، سنننورتن و دود شننندن در ا اق زادی بودآ از اریق ریزآ

م وان سوژه متولد شدآ  تچا در دوران اسارج بالفال مرگ و زتدگه، بود کا یهودی با

های مرگ بودتد کا جدید بودآ اردوگاه« هاشتراک» مورتا شد، ه،چ ین یک اسسان 

  ادیل کردتد!« ااقابه»، ه،ا را با اتساته ژدیساکبا روشه 

ال،لله و چا مت و  بسننیاری، چا بین هایب راته اسنن  کا گرای  یدر این دوره

از  -ها ریشنننا دواتده بود های  تها در میان  ودهک یم کا ایدهبومه، را مشننناهنده مه

های پرولتری  ا صنننهیوتیسننن  های کشننناورزی، از ا تارودتیکها سنننوسنننیالیسننن 

جدید بودتدآ بدون شک  یهای صهیوتیس ، ه،ا در  رزوی یک جامااسنوسنیالیس 

های داری، چا از اریق  ااوتهی رسنیدن با سنوسنیالیسنم بدون ماور از سرمایاایده

 ودآ رین ایده بهای روستایه، کیاو زیم، رایجشهری و چا از اریق ک،ون

  رین، جدی«شهرراهه با  رمان»، در کتا  «اوماتیسنم ماری»مار ین بوبر، مالغ 

های کشننناورزی را ثا  کرده اسننن آ بوبر، کا رود از گفتگوی میان ارفداران ک،ون

ک د کا  تها در مورد های اشننتراکه بود، با این واقای  اشنناره مهارفداران شننهر 

تامد، ب ث و گفتگو مه« زنِ زمان»او را  پناسننن، منارکس بنا ورا زاسنننولیک، کا بوبر

های باسننتاته روسننتایه در کردتدآ زاسننولیک از مارکس پرسننیده بود کا  یا ک،ونمه

الیسته سوسی یای برای  وساا وات د زمی اکا مهروسیا باید زوال پیدا ک  د و یا این

 ا ک،ون  ۰۴۷۱ یها را از دهابناشننن دآ  تها سنننپس دیدگاه مارکس در مورد  ااوته

دتاال کردتدآ ه گات پردارتن با اتتقاد مارکس از برتاما گو ا،  ۰۴۱۰پاریس در سنننال 

های داری کرده و م،ال  دررواسنن  فردی اتد لاسننال برای ک،کارفمارکس   تها از

 ها بودتدآدولته در ای اد و سفظ  ااوته
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قدی،ه  یبطن جامااها را در رواسننت د این ک،وناما اشننیال  تها این بود کا مه

ه اصل یهم ظاهراً بدون تیاز با   وله اتقلابه در کل جامااآ هسننتامسنتقر ک  د،  ن

ها و با سداقل رسنناتدن  أثیراج ها، ای اد فدراسننیون ک،ون لاآ  تها با سفظ ک،ون

م،ین اسنن  از موات   'شننرق'رارجه ارتبنناص داشنن آ اما مارکس، ماتقد بود کا 

ز  وان امات د غر  جلوگیری ک د، وله چ ین  یوی ه را ت،ه داریسننرمایا ی وسنناا

 وات د از های روسننیا ت،هی رردادهای جهاته  فییک کردآ ملاوه بر این، ک،ونزمی ا

موجود در رود « دوگاتگه»روسنیا جدا شوتد، در غیر این صورج وجود  یکل جاماا

ک دآ تیتا این اس : در ی بدیل دیگری را فراهم مههای روسنتایه امیان  وسااک،ون

های رود بودتد، های ارضنننه در  لاآ برای   قق ب،شنننیدن با ایدهساله کا ک،ون

ا کا در بی، گوآ  ته را  ر، از ج،لا   ولاج شهری و اتقلابه سیاسهگستردهای مرصا

 در سال وقو  بود،  قریااً تادیده گرفت دآ

« م،له»سل ظرمارکس بلیا راهدر فلسنطین غالب شد، تا ت با وجود این،  تچا کلاً

های ها با ک،ک یک قدرج دولته بودآ دیدگاهای اد  ااوته یفردی اتد لاسننال در زمی ا

شدآ  تچا در این های سوسیالیسته م تشر مهاو بود کا با صنورج سنریال در روزتاما

 م وان یک  زمای  سننوسیالیستهی  غازِ پایانِ کیاو زیم، باتگرآ تهفتا اسن ، تقطا

ود، شای توین در روابط اتساته مهجاماا  أسنیساسن آ وقته قدرج دولته جایگزین 

 گرایاتا گذاشتا شده اس !قدت در راهه واپس

ا  ورد کبا یاد مه رود «سیاسه –های فلسنفه تاما» رایا دوتایفسنیایا در ییه از

چ دین یهودی  ل،اته را ملاقاج »، ه گامه کا در پاریس و ل دن بود، ۰۴۷۱در سننال 

کرده بود کا پس از ت اج یافتن از هولوکاسننن  و ابراز روشننن اله برای رسنننیدن با 

چا ربنننوم  امرا  و چا  -  ،نل یافت د قنابنلفلسنننطین، شنننرایط  ت نا را غیر 

  ها در مورد تاکردتد، هایه کا  تها تقل مههنای منذهاهآ داسنننتانصنننهیوتیسننن 

ی اقداماج  روریسنننته ایرگون ملیا گنذاری در هتنل کی گ دیوید، بلیا دربارهب،نب

کردتد و ه،چ ین ج،هوری سننوسننیالیسننته  لاآ مه  أسننیسیهودیاته بود کا برای 

 - "صهیوتیس  کارگری"جواتان چپِ  –رو میاتاهای فشنارهای  تها ملیا صنهیوتیس 

 رواست د با امرا  ه،یاری ک  د؛ فشارهایه کا باورتیردته بودآکا مه
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رواسنت د یک کشور مشتر  کا مهرا ها یهودیاته این بدان ما ا تیسن  کا مر 

کا یهودیان مذهاه  تها را سننیولار برای یهودیان و امرا  ای اد ک  د پذیرفت د، یا این

اشنتن کتا  مقدن ص ا  از های مذهاه با در دسن  د  ،ل کردتدآ صنهیوتیسن 

ها کردتد، چیزی کا م،ال  واقای  بود، یا ه سرزمی ه کا مر مه "اسراییل بزرگ"

گفت د کا اتگار  ت ا ای سننن،ن مهکردتندآ در موض،  تهنا بنا گوتادر  ن زتندگه مه

از  ت ا کا رفقا کار در  "آرداوتد با یهودیان ارتباص داده اس  "سنرزمی ه اس  کا 

سنوسنیالیسته، یا سته یک دول  سیولار را غیرم،ین دیدتد، بار دیگر یک ج،هوری 

 « با  ااید راتده شدتد، اما این بار از اسراییلآ
 

(3) 

  1۴۹۱اعلام استقلال اسراییل در 
 «اتدآهای اسراییلها یهودیکسِ دیگری اس آ و امروز فلسطی ه هرکس یهودیِ»

های مشهور  شوویتز اس  کا پس از  ااته ییه از بازماتده «پری،و لووی»این س، ان 

صهیوتیسم  از ۰۴۴۱مات فلسطی یان در صارا و شتیلا، در سال قتلشنارون در  -بگین 

 - اگر این یک اتسننان اسنن  -گسننسنن آ ه،چ ین این لووی بود کا در شنناهیار رود 

 «ی اتسان مُرده بود!در  شوویتز تا فقط اتسان بلیا ایده»توشتا بود کا 

 رهبالاری یک کشور دوملیته لان زده بود، سنازمان ملل مت د کا یک بار با ایده

را  ۰۴۰ یقطا اما ۰۴۷۴توامار  ۱۴اتگلسننتان، در  قی،وم اتقضننای  یدر  سننتاتا

م،ت   داداین قطا اما با ه،راه  قسنننیم ی أر بنننویب کردآ اتگلیس با این قطا اما 

ن ی  ی ازهم گسنی،تا، مقررا ه وضن  کرده بود کا با واسطام طقا دوفلسنطین با 

این دو اقلیم از ل اظ اقتبنادی و سنیاسنه پیوستگه داشتا باش دآ برره از مفاد این 

قطا اما با قرار زیرتد: وسدج اقتبادی فلسطین، پول مشتر ، مشارک  در سارت،ان 

ی أرویژه سق م،ومه بای أرسق ج،لا ازهای مدته، های اقتبننادی،  زادیزیرسننار 

ی زمینآ زتان، مدت  اایض ملیا زبان، ج سننی ، مذهب و قومی ، و تیز م   مبننادره

بر اسان این قطا اما، اورشلیم مستقی،ا  وسط سازمان ملل اداره شده و دسترسه با 

  ن برای م،وت  زاد رواهد بودآ
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 ن شده بود کا پس از رروج ار   اتگلیس، هر  ، قرار بر۰۴۰ی قطا اتابراسنان 

ماه املات اسنتقلال کرده، و بلافاصنلا برای  شنییل م لس ماسسان  دودو ارف ظرف 

ای برای اسنتقلال فلسنطین صنادر تگش آ ماه گذشن  اما هیک املامیا دواقدات ک  دآ 

ی  ،ات کشنننورهای مربه واقاین  این اسننن  کنا  ن قطا اما با م،الف  گسنننترده

ا ال سین، کامینویژه مفته اورشلیم، ساج ربوص  ل ساود، و رهاران فلسطین بااب

 «ج گ دارله»ی یک بدون هیک قید و شنراه سامه هیتلر بود روبرو گش  و زمی ا

بار امرا  برای  بنننرف کل فاجاای گسننترده و را فراهم کردآ  تچا ا فاق افتاد، س،لا

وصنن  از سننوی دو ارف و  وارگه صنندها هزار قابلبا ف ایاه غیر فلسننطین بود کا 

 فلسطی ه م  ر شدآ

بود، ده کراز سنننوی دیگر، متن املنات اسنننتقلنال اسنننراییل کا بن گوریون  هیا 

های مذهاه بود کا راهگشنننای ی بزرگ با صنننهیوتیسننن ی یک مااملادربردارتنده

س د بین سق شهروتدی کامل گذاری یک کشور دی ه بودآ دوگاتگه واضح در این پایا

بودآ در متن « کشنننور یهودی»سننناک نان دول  جدید و تیز ای اد یک  یبرای ه،نا

اسه تویس قاتون اسپی  یی استقلال  شییل یک م لس ماسسان برای  هیااملامیا

صنراس  قید شده بودآ اما تا م لس ماسساته دایر شد و تا یک قاتون اساسه  هیا با

وض، با سپردن وض  قواتین دارله با ت،اگان سیاسه،  ایین و  بنویب گشن آ در م

، ازج،لا وضای  ۰۴۰ یمرزهای دقیق کشنور تامشن،ب ماتد، و سنایر مفاد قطا اما

 ر از ه،ا، قاتون اسناسنه جدید باید شیل و م توای اورشنلیم تیز بلا یلی  ماتدآ مهم

کردآ  ا با واگذار ت،ههای سننیاسننه زتهچاتاکرد و  ن را با دول  جدید را  اری  مه

 امروز، اسراییل فاقد یک قاتون اساسه رس،ه اس !

در سال کا « سز  مت د کارگری اسراییل»با این سال، لازت با یاد وری اس  کا 

 ادیل شنند، سدود سننا دها در قدرج باقه ماتدآ در سننال « سز  کارگر»با  ۰۴۳۴

ی درج رسیدآ این یک تقطام بیگن، رهار گروه  روریسنته ایرگون، با قی، م ار۰۴۱۱

مط  در  اری، دگردیسننه اسننراییل بودآ بگین موفق شنند ام،ال  روریسننته رود را 

جا بزتد و از این اریق  اری، را بازتویسننه ک دآ « ضنند اسننتا،اری»م وان اقداما ه با

 رور در م ااقه کا یهودیان  ی ر اشاره شد، ایرگون در ای اد سلطااور کا پی ه،ان

ه در ویژکردتد، مات د سیفا و یافا، بسنننیار ماثر بود، بابا ییدیگر ه،یاری مههنا ومر 
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های م،تلط را  رین ا  ادیاسننازی کا قویسننی،انمیان کارگران پالایشننگاه، ب ادر و 

یک امتبنا  م،ومه اولاته و گسترده  مت داً ۰۴۷۳ای اد کرده بودتدآ  تها در سنال 

کا هدف  روریسنننم ایرگون قرار گرفت دآ ایرگون اتندارتا بودتد ملینا اتگلیس بنا راه

های  تها تق  ی سرزمینه،چ ین در سنلب مالیی  از دهقاتان فلسنطی ه و مبادره

 ی ج گ پار یزاته رین شایاکا مهم« هگاتا»مه،ه داشن آ با این وصن ، میلیشیای 

ن را وهای ایرگی کشورهای مربه بود،  روریس ملیا اتگلیس و سنپس مقابلا با س،لا

 در صفوف رود پذیرف !

ای بود، کسب قدرج کرد و ب ابراین  تچا یک گرای  افرااه متابنب وله ساشیا

الاه تژادی رود را با سنیاسن  رسنن،ه دول  اسراییل  ادیل کردآ ایدئولوژی بر ری

  ها موفق با سفظ قدرج و گسنننترآ ایدئولوژی رود شننندتد، بلیا تنامرور بنا تهنا 

بیشننتر با سننوی یک سیوم  متابننب مذهاه سننوق دادتدآ  تگاه اسننراییل را هرچا 

«Eretz Israel » های مذهاه اولیا را با با ماری  )سنرزمین اسنراییل( صنهیوتیس

 )مافوق ه،گان(  ی،یل کردتدآ« uber alles»ی ژرمن گرفتن واژه

 ت ا را در یک کلات رلاصا کرد: تسیان! با  ساک انشناید بتوان  راژدی اسراییل و 

یاد  وردن ماارزه برای  زادیآ در موض، بافراموشنه سنپردن  اری، رود، و اتبراف از 

 تچا از مقابلا با فاشننیسننم در ذه ی  بسننیاری ب ای ماتده اسنن ، شننب دراز و سننیاه 

 یاتدیشا و شوق و ما ا و رطر اتقراض کامل اس ، تا شوربهی مرگه اسنارج،   ربا

ی  وان   ربات،ه ، ابداًه،اها ظهور یاف آ با این زیهای تارهنایه کا از درون اردوگاه

کم گرف آ اآ در ذه ی   تها را دس زتده ل، اسنارج، اتهدات تسنل یهودیان و سضور 

ها و کشورهای مربه در برارف کردن این  گاهه مزمن تسا  با اصال   یا فلسطی ه

 اتد  هسته و وسش  از تیسته، هرگز گات متاته برداشتا

های اول کم در سننالپای اسننراییل، دسنن توه،ین جا باید  أکید کرد کا دول  

داتس آ  تچا در دستورکار بود ی ضا  مهسیاج رود، یاد وری هولوکاسن  را تشناتا

ویژه پس ، با۳۱ یدهال یاواها بودآ در  ظاهر با قدرج برای مرمو  کردن فلسننطی ه

ای جذا  برای  هییج و بسننیج با ایدهبود کا  وسننل با هولوکاسنن  روزه  ۳۱از ج گ 

ام یته را مسننتقر سننار آ ب ابراین،  -م،ومه  ادیل گشنن  و یک ساک،ی  تظامه 
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ی استقلال بین یک شهروتد و یک یهودی وجود داش ،   اقض  شنیاری کا در بیاتیا

 ج،ای  ٪۱۱ها را کا  ادیل گش  و مر « کاسن »ب دی جاماا با دو ااقابا لاً آم

ان  وفروکاس آ با این سسا  مه دو ده د، با شهروتدان درجااسنراییل را  شییل مه

ی سقوقه با صنراس  اسنتدلال کرد کا شاید اسراییل یگاتا کشوری باشد کا از ج اا

 ش اسد!رودآ هم اسراییل را با رس،ی  ت،ه

 

(۹) 

 ی فلسطینجنگ دوم جهانی و مسأله
های صننرفاً در ام،ال تفوذ و درال  قدرجی   اقضنناج فلسننطین را تااید ریشننا

ها در اسان از یک     دروته در جهاته جسنت و کردآ  راژدی فلسطین و فلسطی ه

 مه،هامر تاشه شده اس آ این  ن  و روآ بررورد با  ن باف  تاه،گون رودِ فلسطین

 ینجا کا فلسطاس  کا با یک بررسه م دد  اری،ه تیازم د اس آ با این وص ، از  ن

و  ها با م اف و کل م طقا زیر ک ترل مسننتقیم اتگلیس و فراتسننا بود، سننرتوشنن   ن

 های امپریالیسته برای سلطا بر جهان گره رورده بودآ مواض  قدرج

ر رود را کا بالغ ب تظامهی ج گ جهاته دوت، اتگلستان بیشترین قوای در  سنتاتا

ه درپپههای سننرباز بود، در فلسننطین مسننتقر کرده بودآ جلوگیری از پیروزی هزار۱۱

  راورمیاتا و م اب  ل،ان تازی و پیشروی  تها با سوی شرق اروپا، ش،ال  فریقا و تهایتاً

تفته قفقاز، با تیرویه زمی ه تیاز داشنن آ اتگلیس م اور بود بیشننتر قوای رود را از 

 اتدیشهظ  ت ا در صنورج غیا  سربازان رود چارهفلسنطین رارج ک دآ باید برای سف

ی اتگلیس و ملیا سنننلطا ۳۱ی های متادد امرا  در دهاکا شنننورآکردآ با اینمه

شنندج سننرکو  شننده بودتد، دول  چ،ارلین تگران بامهاجرج یهودیان با فلسننطین 

 چرر  کل امرا  راورمیاتا با س،   ل،ان تازی بودآ 

رای جلب امرا  در اتگلسنننتان چررشنننه ترت ات ات ، ب۰۴۳۴ب ابراین، در سنننال 

تات گرفتا اس ، در ک ار م دود کردن مهاجرج یهودیان، « س د سفید»پذیرف آ  تچا 

 ی فلسنننطین، ررید و فروآ زمین و غیره، مطلقاًبنا امرا  ومنده داده بود کنا  ی ده

را  گ جهاتهتظر  تهاس آ در چ ین اوضا  و اسواله بود کا هیتلر ج یید أ وابسنتا با 
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ال سننین، مفته اورشننلیم، با امرا  پیات داده امین غاز کردآ هیتلر در ملاقا ه با ساج 

ژه وی تها در شرق، با یام ابود کا پس از م قرض کردن تسل یهودیان در اروپا، توب  

بار از دوبار با سواله فلسطین رسید؛ یک ۰۴۷۰در فلسطین فرارواهد رسیدآ هیتلر در 

 وسننط روسننیا و اتگلیس، از  و بار دیگر از اریق لیاه و مبننر کا تهایتاً اریق قفقاز

 جلوگیری شدآ اآپیشروی

با هرسال، هیتلر برای مفته  شنریح کرده بود کا تی  او تا سلطا بر م طقا بلیا 

ه بود با موسولی ه با  وافق رسید کا هیتلر قالاًصرفاً از بین بردن یهودیان اس آ با این

ی تفوذ ایتالیا رواهد بود، با ویژه مبننر و از  ت ا فلسننطین م طقایقا، باکا شنن،ال افر

اور مل ه استقلال امرا  در کل اساج امین قول داد کا با م ض ورود با فلسنطین ب

میتو ، ساج امین با شننا  فراوان  هایگزارآراورمیاتا را املات رواهد کردآ بر ااق 

ان، فلسطین دربس  در ارتیار او رواهد بودآ قات  شده بود کا در صورج تابودی یهودی

 در اه ج گ ساج امین با پای هیتلر افتاده بود کا  ل  ویو را ب،ااران ک دآ 

یک سننو از ی ج گ تق  ماثری داشنن آ او ی اسننتالین تیز در ب اوساروسننیا

ای برقرار کرده و ال اق  لااته و ی سس اهای پی  از ج گ با موسولی ه رابطادرسال

با هیتلر پی،ان مدت  ۰۴۳۴ا یوپه را با رسن،ی  ش ارتا بود، و از سوی دیگر در اوج 

مولو   را با برلین فرستاد، با هیتلر پیات  ۰۴۷۱سال   اوز م اقد کرده بودآ وقته در 

ز ا ،ات ج گ، باید مبننر و راورمیاتا را  ر  ک دآ ب ابراین، لااقل در داده بود کا پس ا

اه ج گ، سنرتوش  فلسطین را با  ل،ان واگذار کرده بودآ درمین سال  ا  ت ا کا با 

شود، ج ا   تها را ها یهودی در رود روسیا و صهیوتیسم مربوط مهلیونیی ممسألا

 کردآرطری جدی  لقه مه

تارواستا بسیاری از یهودیان را  ۰۴۳۴ن با را  روسیا در ال اق ب،شه از لهستا

کا  وسننط هیتلر  را از مرگ ت اج دادآ اما اسننتالین یهودیان فراری از غر  لهسننتان

 تد کا ستهای شواهد موجود تشاتگر  نها باز گرداتدآ کلیااشن ال شنده بود با  ل،اته

ل اتاقاد یک قرارداد صننلح اسننتالین با دتاا ۰۴۷۰ی هیتلر با روسننیا در پس ازس،لا

بودآ امت ا  هیتلر و پیشنروی او در را  روسنیا بود کا بامث ورود اسننتالین با ج گ 

با اول  ۷۳ی  ا فوریا ۷۱جهاته شندآ شنیس  هیتلر در تارد استالی گراد کا از اوج 



 ی فلسطین، اسراییل و سوسیالیسمگفتاری درباره 02 

با پیاده شنندن سننربازان  مرییایه در تورماتدی، تاقون شننیسنن  تهایه ت أ وات امید، 

 آ توار زی را  ل،ان تا

تیسنن آ اما با است،ال قوی،  ارگفتوقای  پس از ج گ و  قسننیم اروپا موضننو  این 

ویژه در بی ه گسترآ تفوذ  ن در شرق، باپی به امت،ادی اسنتالین با اتگلسنتان و 

و س،ای  از  شنننییل دولته یهودی در  ۰۴۷۷رناورمیناتنا، چرر  تناگهناته او در 

تالین، بیرون کردن اتگلیس از فلسطین و برقراری لوی  اسوفلسنطین را بامث گش آ ا

رو، اسننتالین مشننوق مهاجرج یهودیان از دولته وابسننتا شننایا لهسننتان بودآ ازاین

، ت،ای دگان روسیا در تشس  ۰۴۷۳ی بل ارسنتان و روماته با فلسطین شدآ در فوریا

ر ی دی کارگری در ل دن، با  شنییل یک کشور یهود«هافدراسنیون جهاته ا  ادیا»

جای  شننییل یک اب ۰۴۷۱تیز در سننال،  اتدره گرومییو آتدمتا  دادی أرفلسننطین 

پاره کردن سنننرزمین سنننازمان ملل ما ه بر دو ۰۴۰ یاز قطا اماکشنننور دوملیته، 

ی استالین با فروآ سلاح با اسراییل، ازج،لا ج  فلسنطین س،ای  کرده بودآ روسیا

ه یک هدف پبسیار کارساز بود، درواق  در، کا در ج گ با امرا  ۰۴۴-ی انج گ ده

واسد بود: ام،ال تفوذ در اسننراییل برای مقابلا با غر آ این موضننن  بلافاصنننلا پس از 

 آدرجا   ییر کرد ۰۴۱تزدیک شدن اسراییل با غر ، 

ج گ جهاته دوت ه،ا شننود، یهود مربوط مه ی«مسننألا»،  ا  ت ا کا با هرسالبا

 «توستالژی»با صرفًا  وان را مه هااز هولوکاسن  تازی گریزآ  یا ه بودرا   ییر داد چیز

ن  با  هیک کشوری ،ها  وقته پس از  زادسازی اردوگاهفروکاس صهیون با بازگشن  

ا ب  باید کردتدکار مهاباید چ یهودیانداد،  ن ی ورود ت،هاجازه اتسننناتهمظیم اتاوه 

ر دباید چا  اداد شننندتد، ه مهباید برگرداتد  وارگان کشنننتهین   چ درفت دمهک ا 

  دس  بیشیم «های بزرگان صهیونپرو یل»ی ما از افسناتاشندتد  ا دریاها غرق مه

سنن،ته بی  از دو باج،ای  فلسننطین  ۰۴۷۳فراموآ تی یم کا در سننال واتگهه، 

بایسنن  ت،هبومه بودتدآ چرا  تها  تفر یهودیِ هزار ۴۱۱ ادادمیلیون تفر بود کا از این 

ی ههاش،ه اجاز از اتگلیس یا اردن یا باید با  غوآ گرت از پ اه دگان استقاال ک  د  

 گرفت د ورود مه

  تها« ادغات»ه،چ ان ارفدار  قابل قاول تیسنن  کا ها، دیگرتازی یپس از   ربا

لوکزاماورگ و ل ین، های اصیل، از ج،لا مارکسنیسن  یباشنیمآ ه،ایک کشنور  در
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 دره سوسیالیستهای پیشتاز ج ا یهودیان  ؛یهودیان بودتدارفدار ادغات ه،  رو سنی

  ی مارکسیسکل،ابا جای  ا ب تیس  کا هیتلر ه،یشا پس اروپا بودتدآ  سنراسنر

ن چو هیس  بزرگتووسته ش«آ یهودی - مارکسنیس »کرد: یک رط  یره اضنافا مه

 کردآ  بورماترطا  مه «ریشابههای وا هجهان»را  م،الفات  تیز ژوزف اسنتالین

ج،لا  از، های اجت،امه سیبی ه کلیاسوسیالیستاین بود کا اتقلا  ها مارکسنیس 

 را سل رواهد کردآ « مسئلا یهود»اصطلاح اب

پایا دی با اتترتاسننیوتالیسننم برای ه،ین بود کا  رو سننیه پس از ج گ درسین 

من در »: یهودیان موض کردکارگری و م،الف  با صنننهیوتیسنننم، تظرآ را در مورد 

سل گرای  داشننتم کا یهودیان کشننورهای م،تل  ادغات شننوتد  ا جواته با این راه

رودی تاپدید گرددآ پیشننامدهای یک رب  قرن پی  این ایهود با اور رودب یمسننألا

داری فر وج در ه،ا جا با سوی تاسیوتالیس،ه شدید تیرده اس آ سرمایایید أ تظر را 

ی یهود در  ل،ان کا ا ییه از اباادآ یهودسنننتیزی اسننن آ مسنننألاچرر  کرده ک

ه یهودیان پراک دآ داری اسن ، بسنیار برجسنتا اس  رین کشنور سنرمایایافتا وسناا

ای بسیار غ ه و وسی  زیر ای کا رواهان ه،ای  در یک ه،اایه هست د، م طقاشده

شنندگان تیز پراک ده رورشننید  ابان رواه د یاف آ ه،ین امیان برای امرا  و سننایر

تگاری مله، ب،شنننه از اقتبننناد بابرتاما رواهد شننندآ  لاآ برای تقشننناوجود داردآ 

 «ی یهود اس آال،لله در مین سال  لاشه برای سل کردن مسألاسوسیالیسم بین

 ؛م وان ماارزه برای  زادیبا  اری، با بررورد لاشننه اسنن  برای  ی ک وتهتوشننتا

ب،  امظم سنننفاتا أمتهای مر ، و گرایان، تاسنننیوتالیسننن این روای  با تظر اسنننلات

تیروهای چپ، متفاوج اسن آ روای  غالب این اسن  کا  شنییل دول  اسراییل صرفًا 

 «مب ومه» ما ه یک دول ملاوه بر این، دقیقاً ماسبنل یک ارح اسنتا،اری اسن آ 

ان، فرماتروای   ن کشیده بودتد کساتهچا ی سایر کشورهای م طقا را تقشاچیسن   

 لطفاًبر مسنن د تشننسننت د  لا ان، سننوریا یا اردن ، چگوتا در م له هایاقوات و شننی،

 !ب،  با قدرج رسیدتد تها از اریق یک ج ا   زادی اوات،ود تی یم کا گوی

ی متن ک وته م،ال  صهیوتیسم اس ، اما بر این بدیهه اس  کا تگرآ تویس ده

 رین ین یراس از قضا،  اتا بودآتژادپرستاز ابتدا دیدگاهه یوتیسم کا صنهباور تیسن  
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ها در کافه برای اثااج   و  دیدگاه ییهودینان بنا صنننهیوتیسنننم م،الف دآ شنننواهد

کننا در ادامننا بررسنننه رواهنند شننند: از اتوا  و اقسنننات  صنننهیوتیسنننم وجود دارد

تیز و « های پرولتریصننهیوتیسنن »گرفتا  ا « های صننهیوتیسنن سننوسننالیسنن »

ی بین دو ج گ هایه کا م،ال  صنهیوتیسنم بودتد، ه،گه در فاصلاسنوسنیالیسن 

  أسیسج گیدتدآ بسیاری از  تها رواهان ای برای یهودیان مهجهاته برای ای اد راتا

در قدرج، مات د  صنننهیوتیسنننمِیک کشنننور واسدِ دوملیته بودتدآ بدیهه اسننن  کا 

ی،تگه  مو درهمدولته ی هام وان ایدئولوژیبا غیره،و یه گراتاسیوتالیسم مربه، اسلات

ی با تیازموضو  اما این آ اتدتژادپرس  الب وبر ری ،ه، ضد اتساتداریبا روابط سرمایا

 اثااج تداردآ

 

(5) 

 ها و یهودیاناخلال در همبستگی فلسطینی
ود م وان مردت فلسطین وججز سوریا، چیزی باای فلسطین تیستهآ ب و ت،ای ده»

سافظ  «تاپذیر سوریا اس آ فییکگاه فراموآ تین! فلسطین ب،  هیک اتداردآ این ر

 ۰۴۱۳اسد رطا  با مرفاج، 

ده ، ثا  ش«گویممن برای لا ان س،ن مه»گفتاورد بالا در کتا  ک،ال جُ،الاج، 

ک د کا سافظ اسد هیچگاه م،الف  رود را با  قسیم اسن آ جُ،الاج سنپس اضافا مه

پ هان تیرده بودآ از تظر او، از ار فاماج مراق  ا سنننراسنننر لا ان و  ۰۴۰۴م طقنا در 

هدف ما این اس  کا ار فاماج جولان تا »ی  اری،ه اس آ فلسنطین متالق با سوریا

ها پی  از مرفاج ( اسند سال۰۴۴۳« )در مرز بلیا درسن  وسنط سنوریا قرار بگیردآ

ه  وارگان فلسطی ه یارمو  در های درون اردوگادتاال درگیریازهرچشم گرفتا بودآ ب

سنننورینا، سته مند ه مرفاج را زتداته کرده بودآ اسننند تق  مه،ه در  ضنننای  و 

فا ها در  ل زمتر ایو تیز کشتار فلسطی ه« سازمان  زادیا،  فلسطین» هایاتشناا 

-۴۱ی فلسنننطی ه در لا ان تات گرفتا اسننن  )« هاج گ اردوگاه»چا کرده بودآ  ن

با کشنننتار هزاران « امل»(، ج نگ تینابته اسننند بود کا با با ردم  گرفتن ۰۴۴۳

 فلسطی ه م  ر شدآ 
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هاش،ه، کا ب،  امظم ج،ای   ن فلسطی ه هست د، در سرکو   ی اردنسابقا

هاش،ه کا ب،   مست ق اردنک،ه از اسد تداردآ دول  ضای  و دس ها فلسنطی ه

 ا  کا ظاهراًاز دسننن  داد، با این ۰۴۳۱ی غربه، را در ج گ مه،ه از رناک ، کراتنا

قات  تاود و در « امیرتشین شرق اردن»با  قی،وم سدی رفقان گرفتا اس ، در زمان 

با اتگلسنننتان بود  ا کل  ن م طقا، یا ه از غر  رود اردن  ا سنننواسل  زتهچاتاسال 

هرج ش« ارح فیلاه»هاش،ه واگذار ک دآ ارح دیگری تیز کا با  ا را با امرایمدیترات

 وسننط جک فیلاه )یا شننی، ماداللا( ابدا  شننده بود کا  ۳۱ی یافتا اسنن ، در دها

ی  ن کشنورهای رودم،تار م طقا از لا ان  ا مربسننتان در فدراسیوته زیر واسنطابا

فدراسیون یک دول  یهودی را تیز جای  گیرتد با شرط  تیا در  نر تفوذ  ل ساود قرا

   ها روبرو گش  و سقط شدآده دآ این ارح بلافاصلا با م،الف  ساودی

دماوی متضادِ ساک،ی  بر فلسطین،  نکا کشورهای م طقا در سیماسبل کلات  ن

 ی امرا بودتد: مدت سضور یهودیان در م طقاآ پافشاری بدون وقفا قدر یک مورد متّف

کا ابتدا، وله شننناید با اکراه و از روی  را بن گوریون بر چ ین امت نامه بود کنا تهایتاً

ملیته موافق بود با سوی قاول ارح  قسیم فلسطین کشاتدآ دوضرورج، با یک دول  

ها و وابط اجت،امه بین فلسننطی ه مدهای تاگواری در رپهاما ضنندی  شنندید امرا  

گات  تها را با سوی بیگاتگه از ییدیگر و باگاتیهودیان در درون فلسنطین داشن  کا 

کا جواماه ه،گون تاودتد، ها با این  فر سننوق دادآ از مبننر  ا مربسننتان، مر  تهایتاً

ا ییپارچا یاف  ت   س،ه ظاهراً« پان مربیسم»کا سنپس در  را تاسنیوتالیسنم مربه

های اسنننتا،اری بلیا ه،چ ین ملیا یهودیان و سنننلطا بر ذه ی  فقط ملینا قدرج

 ای کاری و قدر ، د  ادیل کردتدآ های مر ، با سربا وده

های بین دو ج گ جهاته ها با سنننالافی ه فرقای بسنننیاری از در واق  ریشنننا

ی ه و های فلسننطأثیر متقابل  ودهگرددآ بازتگری این دوره فقط در پر و روابط و  برمه

تگری، تا جاتاایکی فلسننطین قابل فهم اسنن آ هرگوتا یهودی در درون رود جاماا

گه اتداز ه،استک د، بلیا مات  امیان پرورآ چشمفقط تارواستا  اری، را   ری  مه

کا ور اگری فقط از سوی امرا  تاودآ ه،انارلالشودآ ب ابراین باید  أکید کرد کا مه

های متابننب تیز تق  مه،ه در ای اد شننیاف  ر اشنناره گردید، صننهیوتیسنن پی 
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ویژه در م ااق م،تلط، بین کشنناورزان و کارگران یهودی و فلسننطی هآ داشننت د، با

تومه رود را سننوسنیالیسنن  باکا در بین یهودیان ه هایگرای کا، بیشنتر  ر اینمهم

رگران فلسطی ه، هم با ییدیگر و هم پ داشنت د، تسنا  با چگوتگه ه،یاری با کامه

 های رود، ارتلاف تظر جدی داشت دآ در درون رود سازمان

اتداز متاارض بودآ از اسننان     دروته  تها چگوتگه  لفیق و  رکیب دو چشننم

و ه،اسنننتگه کارگری، و از سنننوی دیگر سفظ « ی ااقا هماارزه» ابسنننویه  اهد 

ی م وان زیرب ای مستقل )یشوو( یهودی باااب،شه با جامقواترودم،تاری،  قوی  و 

بودآ اکتر  «تاسیوتالیسم»و « سوسیالیسم»کشنور  ی دهآ با بیان دیگر، این   شنه بین 

ها بدون رف   ن  اارض، بین این دو قطب در توسنان بودتدآ اما در بسیاری موارد گروه

،ک ا ه،یاری و تیز کو یا با دلایله صرفاً پراگ،ا یک م اور بیین اپبا راار فشنار از 

با سنننازماتدهه کارگران فلسنننطی ه بودتدآ اما سته در چ ین وضنننایته تیز از ادغات 

 ورزیدتدآها با کارگران یهودی امت ا  مههای کارگری فلسطی ها  ادیا

ل اتدکه مت ای  وساا تیافتا بودآ شهرهایداشن  کا فلسطین جاماا رباید در تظ

سیفا و  ل  ویو، ج،ای  بسنننیار م دوی داشنننت دآ اکتر مردت در روسنننتاها زتدگه 

« بورژازیررده»اصننطلاح اپا و برردهکردتدآ بیشننتر ج،ای  شننهری را کاسنناان مه

ر غیر از کارم دان دولته، بیشتادادتدآ  اداد کارگران ص اته مادود بودآ ب شنییل مه

ی سازی بودتدآ از ج اار، پالایشگاه، پس  و  لگراف و سی،ان، ب د هنراه تها کارگران 

یین اپاقتبننادی، مامل مهم دیگری کا بامث شننیاف شننده بود، سننطح دسننت،زدهای 

های سوسیالیس »اشنت ال بودآ ج اح راس   سنربرکارگران فلسنطی ه و ای اد رقاب  

ای بالا بردن جای  لاآ برای سننازماتدهه کارگران مر  و ماارزه برا، ب«صننهیوتیسنن 

ها از دسنننت،زد  تهنا، وجود رقنابن  در بازار کار را دلیل موجهه برای  فییک رودی

ها کا کارفرمایان یهودی اغلب از است،دات فلسطی هاین داتسن آ مضنافاًمه« دیگران»

 کردتدآرودداری مه

ان گیری یک سازمبا هرسال، لااقل در ابتدای کار، سذف کارگر فلسطی ه، با شیل

ویژه پس از ج ننگ جهنناته اول، ک،ننک کردآ  ،ننات   و قنندر ، نند یهودی، بنناوسنننی

سازمان م،ومه کارگران ماری در » مت داً ۰۴۱۱کارگری یهودی در سال  هایگرای 

گذاری کردتدآ الاتا هیسننتاردُج صننرفاً یک )هیسننتاردُج( را پایا« سننرزمین اسننراییل
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با ک،ک ماله ج ا  صنننهیوتیسنننته، در  ی ما،وله کارگری تاود بلیا باضننناًا  ایا

ی ریریا، با کارگران ک،ک ماله اسنیان دادن مهاجران فاال بود، و متل یک ماسسا

دادآ این سنننازمان پس از پیوسنننتن کیاو زیم یا کرد، و ردماج گوتاگوته ات ات مهمه

ی اقتبننادی  ادیل گشنن  و پس از با قدر ه ماثر در مرصننا ،مزار  اشننتراکه با  تها

کارفرمای کشور شدآ ب ابراین، هیستاردُج در تهاد رود با  ن ریاسراییل بزرگ یس أسن

ک یشوو با ی ادیل دولته یهودیان، گره رورده بود و پس از -ی پیشایشنوو، یا جاماا

ی یک دولته  ادیل گشنن آ با بیان دیگر، زمی ا«ِ کارگری»ی یادکشننور، با یک ا  ا

 داری دولته را فراهم سار آسرمایا

های متادد ها و وقای  دروته هیستارُدج و چرر بررسنه مشروح سیر کش،ی 

ی مهم این توشننتا تیسنن آ اما از یک واقاا یسننیاسننه و ایدئولوژیک  ن در سوصننلا

در روسننیا در سننراسر م طقا  ۰۴۰۱پوشنه کردآ اتقلا  اکتار چشنم وان جهاته ت،ه

 ج روسیا ارراجدموکراسوسیالساز داش آ بسیاری از افرادی کا از سز   اری، أثیری 

« همارکسیسم صهیوتیست»گذار ب یان رین شنده بودتد، ازج،لا بوروکوف کا برجسنتا

هیوتیسم ص»ای با تات و در اتقلا  شرک  کردتدآ تاگهان پدیده  دبازگشتبود، با روسیا 

کا با رهاری هیستاردُج اتت،ا   در صن  ا ظاهر شندآ سته بن گوریون« بلشنوییه

م سنننو  کرد، « چپ» وان او را جزو ای  شنننده بود، و لااقل در  ن زمان ه وز مه

پس از اتقلا  اکتار در درون هیستاردُج «! بلشوییم»مدمه شنده بود کا من هم یک 

 «آسز  کارگران سوسیالیس »وجود  مده بود با تات ای پر سروصدایه بشارا

برای مضوی  در ک،ی ترن وارد مذاکره شده بودآ شرط ک،ی ترن سته هیستاردُج 

مرزب دی با صهیوتیسم بود کا با م،الف  هیستاردُج روبرو شدآ برره از اسزا  درون 

 «سز  کارگران سوسیالیس »)پو له زایون( و « کارگران صهیون»هیسنتاردُج، چون 

گر، کردتدآ از سوی دیهال،لل ک،وتیسته ش اسایه مم وان ب،  یهودی بینرود را با

فاال شده بودتدآ  شرقه شدیداً کارگران یهودی روسنیا و تیز سنایر کشنورهای اروپای

با جای مهاجرج با فلسطین، « سنوسنیالیسنم صهیوتیسته»ای ی  ودههارو پایاینازا

داتست دآ در رود فلسطین تیز بسیاری ی  ن سهیم مهرود را در اتقلا  اکتار و  ی ده

ها شده بودتدآ بسیاری ان یهودی، در اتتظار اتقلا  جهاته، هوادار کشنور شوراز کارگرا
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بردتد کا ار   سرخ وارد فلسطین رواهد شد و با ارراج سته در این ریال با سر مه

رواهد کرد! لازت با یاد وری   أسننیس« ج،هوری شننورایه یهودی»اتگلسننتان، یک 

با باد،  ۳۱ی قداماج ضد یهودی دهاهای استالی ه و سایر اتیس  کا در زمان  بفیا

 یهودیان روسیا سررورده شدتد و راه رروج را برگزیدتدآ 

سز  کارگران »های رغم  لاآی هیسنننتاردُج، ملهی افتتاسیابا این سال، ک گره

ی مضوی  امرا  را مسیوج گذاش آ مش،ب بود کا اکتری  مسألا« سنوسنیالیسته

ی واسد متشنننیل از دو ب،  یهودی و مر  تیز ا تها در  ن زمان سته با یک ا  ادی

شار رف آ در واق  فسادگه از بین ت،هبام،ال  بودتدآ اما این ماضنله ب یادین بود کا 

رد، کی کارگری هیسننتاردُج با  تها   ،یل مهاصننله را تا این یا  ن سز ، بلیا بدتا

ها هزتچاتاورهای گوتاگون، کا اکتر  تها مر  بودتدآ مات  هنراهدر بین کارگران  ویژهبا

دار و ربننوص درمورد ب،  م،تلط اقتبنناد، اداماابر سننر چگوتگه و تو  ائتلاف، ب

در ج،   ۰۴۱۷رسنیدآ بالارره بن گویون در یک سن، راته در سال تا ،ات با تظر مه

 را مطرح کرد: « ی مشتر یک جاها»موضو    هنراهکارگران 

 واتد فقط براسنننان  زادی و برابری مله مههای م،تل  وسندج کارگران ملی »

وجود داشتا باشدآ برای کارگران مسائله هس  کا در  ن تف  مشتر  داشتا،  فاو ه 

ی م افاه هم هسنن  کا ویژه بین یهودی و مر ، اتگلیسننه و فراتسننوی وجود تداردآآآ

اس   ته کارگران هر ملیته اس ؛ م افاه ویژه اما تا متضاد کا مربوط با تیازهای مله

فره گ او، زبان او،  زادی مردمات ، و ال،آ در  ،ات این موارد باید برای کارگران هر  –

این س، ان دوپهلو راه را برای  اابیر « ملیته برابری و رودم،تاری کامل برقرار باشدآ

گذاشنن آ واضننح اسنن  کا هدف بن گوریون سفظ تومه ه،اسننتگه متضنناد باز مه

اتداز ای اد یک سارتار مستقل صهیوتیسته ر با جلو با چشمکارگری و در نِ واسد فرا

ربنوص س،ای  هیسنتاردُج از امتبنا  در ب،  س گ اهای باد، ببودآ وقای  سنال

برای ارراج کارگران مبری و  ۰۴۱۳مادن شنرک  سنی،ان سنازی تِشِنر در سیفا در 

 زدآ   تها با کارگران یهودی، شیاف دروته س، ان بن گورین را م ک هجایگزی 

وقته اشنت ال و سطح دست،زد کارگر »ی امتبنا  این بود کا اسنتدلال او درباره

یهودی افزای  پیدا ک د، وضای  اقتبادی کل فلسطین بهتر شده و این با تف  کارگر 

یهودی را  رراار مر  بودن تیس  کا کارگر مر  امیان اشت ال کارگاب مر  اسن آآآ
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 در ه،ین زمان« مدت  شیل و رقاب  با دیگران اس آاتدازد، بلیا با راار با رطر مه

دهه مسننتقل کارگران مر  قابل مشنناهده بودآ  تها در سننال هایه از سننازمانتشنناتا

ی وجود  وردتد کا از ا  ادیاارا ب« ج،ای  کارگران مر  فلسننطین»در سیفا ۰۴۱۳

بود و  کارم افظاسیفنا جدا شنننده بودتدآ اما رهاری این سنننازمان   هنراهکنارگران 

کردآ بدیهه اسنن  کا مسننألا فقط وضننوح از ج ا  اسننتقلال فلسننطین س،ای  مهبا

های و شورآ ۱۱ی های پایاته دهام دود با  فرقا در ج ا  کارگری تیسن آ سال

، ه،چ ین تشننناتگر دوپاره شننندن ج ا  مسنننتقل کارگری بودآ ۳۱ی امرا  در دها

ی ه،اسنننتگه ای اد شننند، اما با جایه زمی ارمق دیگری برای ای اد بههای  لناآ

 ر لهکرفتا جذ  اهداف رفتاترسیدآ از  ن پس، کارگران فلسطی ه و یهودی   زیا و 

 دو ج ا  مله مت،اصم شدتدآ

ی اتگلیس و ملیا سننلطا ۰۴۳۳-۳۴های ی اوج این  ،اصنن،اج در شننورآتقطا

 آ پلیسدشسل اتا م  ر مهاجرج یهودیان بود کا با امتبا  م،ومه امرا  و قیامه م

و ار   اتگلسنتان هزاران مر  را قتل مات کردتد و باد از چ د سنال شورآ امرا  را 

له بود کا در ب،  قا« س د سفید» مدهای این قیات پهسرکو  کردتدآ ییه از  کاملاً

های یهودی را تیز م اصره کرده ها برره از دهیدهبا  ن اشاره شدآ درمین سال مر 

ا اور کها تشدتدآ ه،انرغم چ دین قرباته، موفق با  سن،یر  ن دهیدهکا ملهبودتد، 

ها برای درگیری تهایه  ماده شننده بود و فقط با یک جرقا ملاسظا شنند،  ،ات زمی ا

سازمان ملل، در  ۰۴۰ی تیاز داشن آ در واق ، دوپاره کردن فلسنطین  وسنط قطا اما

 ای بودآسیم چ ان جرقا

 

(6) 

 ی باقی ماده است؟آیا راه خروج
 بور تیس آ دول  راه رروجه قابل دول  اسراییل، ظاهراً  أسیسسال پس از  ۱۳

را با  بننرف  ۰۴۰ یهای م درج در قطا اماب،  سننرزمین واسننراییل تا فقط هر د

با غ ی،  برده  ۰۴۳۱کامل در ورده اس ، بلیا از ساسل غربه رود اردن کا در ج گ 

سننازی یهودیان شننهر قدت، سننلب هوی  کرده اسنن آ  داوت باقدتذره، ذرهبود تیز 
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پاره  ادیل کرده اسننن آ تا  ن را بازپس پارهای غربه را بنا م طقا یکراتنا،  افرااه

با  یأرها با کسب سق ماادا فلسطی ه ،ک  دده د، تا  ن را با اسنراییل مل ق مهمه

ئودور ا شااهته با  رای  آ  فیر غالب بر رهاران ک وته اسراییل تدسن  یاب داکتری  

هر سنل دارد، کا یک لیارال بورژوا و متاثر از مبنر روش گری اروپا بود، و تا شااهته 

 با افیار پیشگامان ج ا  سوسیالیسته صهیوتیستهآ

ج ا  « مارکسنیس » های چپ و باضناًاثری از  ثار ج اح از سنوی دیگر، ظاهراً

رایان گی اسلاتهای فلسطی ه در چ ارهب،  فلسنطین باقه ت،اتده اسن آ  وده زادی

ب،  فلسطین اسیرتدآ های فر وج و فاسند سنازمان  زادیافرااه س،ان و بوروکراج

ی رلیج فارن های سوزههای ماله و  سنننلی ا ه دول این هر دو سنننازمان، با ک،ک

ج،ای   ن را  شییل  ٪۱۱های درون اسراییل کا گر، فلسطی هاتدآ از سوی دیوابستا

، برتدسر مها رات بتاها در ه،زیسته های زیادی اس  کا با اسراییلهده د، و سنالمه

ن و ادست ههاتد کا از و مت،وّله را برگزیده کارم افظادر تواسه سیوت  رود رهاران 

 آ جواتان مر  بی  از دول  اسراییل وسش  دارتد

ی اسراییل تیز   ییراج بسیاری پدید تظر از دول  اسنراییل، در رودِ جامااصنرف

 ک  د ازربوص  مرییا، زتدگه مهبا مده اسن آ  اداد یهودیاته کا در جوام  غربه، 

ی گذشتا، یهودیان کل ج،ای  اسنراییل بیشنتر شنده اس آ در موض اه چ د دها

  ها تااتدآ  تها جا مهاجرج کردهه، با  نویژه از کشننورهای مرببسننیاری از شننرق، با

لار و های سیواتد بلیا ت،اگان اشنیِ ازیِ اروپایه، با س   رکیب جاماا را موض کرده

ب دی قدرج سذف سننارت،اندموکرا ییه کا با ه،راه داشننت د را  ا سدی از  باضنناً

و با ه،راه رود  رتد متاببهای بومه اتدآ این مهاجران از بسنیاری از اسنراییلهکرده

اتدآ اگر با  ررین هنای شننندید مذهاه و غیردموکرا یک را وارد جاماا کردهسننن ن 

ی ، با  ن سننابقا«سز  کارگر»اتت،اباج اسننراییل تگاه ک ید،  ا ب رواهید کرد کا 

ت،ای ده با پارل،ان فرسنتاده اس ! با  هف اآ، فقط اروپایهاولاته و رهاران سنیولار 

 ی دآ  تها در مهاجر جزو فقیر رین شهروتدان اسراییل با سسا  مهاین سال، یهودیان 

الاه اسراییل، در واق  تا با م اف  مادی رود بلیا با ایدئولوژی کاذ ِ بر ری جاتت،ابا

 ده دآمهی أرو ضد مربه 
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را « رودسر»اصطلاح اهای ب، ب،  امظم دستاها رینفرودسن فرزتدان  تها،  ن 

تشین و م،تلط اسراییل با چو  بودتد کا در م ااق مر  انای ده دآ هم  شنییل مه

اتگیز و درد ور اسنن  ور شنندتدآ سیرجمولو وف با مردت مادی س،لا لو چ،اق و کوکت

 رین درکه از  اری، یهودیان، ریشننا، بدون کوچککا چگوتا برره از این توجواتانِ به

امته  ،ات، زیر چتر س،ایته دادتد، بلیا با شنن سننر مه« مرگ بر مر »تا فقط شنناار 

در موض، «! ما امروز تازی هستیم»زدتد: پلیس، با هوا کردن پرچم اسنراییل، فریاد مه

ی متوسنط اسنراییل اسن  کا شاهد اتبراف از ردم  سربازی، در بین جواتان ااقا

 ها هستیمآ   ،ل زتدان و م،الف  با سرکو  فلسطی ه

ان و کارگران اسنننراییل اسننن   ا برای شنننکزس، تاپذیر پس  یا این  قدیر گریز

ان فلسطی ه کا کشنزس، از تیروی کار رود  ن درده د   یا  کشنهبهرهه،یشنا با 

 وات د با زدودن  ن  گاهه کاذ  شدید و ستم مضام  هست د، مه ررود     استت،ا

اتد، این یک برای کسننناته کا ه،ا چیز رود را از دسننن  داده ک،نک ک  ند  قطاناً

دررواسن  بزرگ اسن آ بدون  ردید، گسس  با  گاهه کاذ ، مسئولیته اس  کا در 

 ی  تها باقههاس آ  یا راهه برای برقراری پیوتد دوبارهی اسراییلهی اول برمهدهدرجا

 چا باید کرد  ی هول ا  راسته برای رروج از این چررااماتده اس   ب

 واتد سننرتوشنن   تها را کس ت،هها، هیکها و اسننراییلهغیر از رودِ فلسننطی هاب

 ایین ک دآ این یک واقای  اتیارتاپذیر اسنن آ با این سال ابراز ه،اسننتگه با ج ا  

 وان صرفاً با م یوت کردن دول  ست،گر اسراییل م دود ب،  فلسطین را ت،ه زادی

ب،  مردمه  ،ایز قایل شننویم، و یک ج ا   زادی« ج گ»بین کردآ اگر ما تتواتیم 

اور کا در ایمآ واتگهه، ه،انداده ا سدی قدرج  شنن،یب رود را از دسنن   است،الاً

ابتندای این توشنننتا  أکید شننند، ج گ اسنننراییل و س،ان، پی  از هر چیز، تزامه 

هید اجازه د ایدئولوژیک برای قاضا کردن ذه ی  مردت فلسطین و اسراییل اس آ پس

  أملی اسراییل و  اارضاج درون  ن با چشن،اته باز قدری در سنرش  ک وته جاماا

هایه جدید ارح ک یم و در گشای  گفت،اته متفاوج ک یمآ شناید از این راه پرسن 

 آیمشوسهیم 
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پی  از ،  مار ۱۱۰۴، در سننال «ی مرکزی  ماراداره»رسنن،ه  هایداده اسننانبر

زیر رط ج،ای   ٪۱۳یا اسراییل از مردت  ۰،۴۴۱،۳۱۴ا د ک دهتشان مهکروتا شیو  

 ٪۳۳۱۴آ هسنننت دکودکان اسنننراییله  ٪۳۰۱۱ ، کا از این  ادادک  دفقر زتدگه مه

ود سد برای ج،ای  شاغل و فاقد مزایای دولته، ترخ فقر برتدآسر مهاب در فقرها مر 

با سقوق هسننت د و هولوکاسنن   یبسننیاری از  تها بازماتدهسننال، دان کا اسنن آ  ۰۴٪

 اتدآلای اسراییچهارت فقریکک  د، های ریریا زتدگه مهک،کیا و بازتشستگه تاچیز 

ها در مد اقتبنننادی زتدگه راتواده میاتگیندهد کا های این گزارآ تشنننان مهیافتا

 ااجام متوسط  یااقا پایی ههای لایاکاه  یافتا اسن آ شندید رین اف  در  ۱۳٪

 ک دآبا سوی فقر پر ا  مه اور روزافزوتهبارا   تها کا بود

گرددآ در  ن زمان، بازمه ۰۴۴۳م شنا  ارتلافاج شندید ااقا ه اسراییل با سال 

آ  تچا درصدی روبرو بود ۷۱۱ی اافسارگسی،ت ورت و ب ران اقتبادی، یک اسراییل با 

ی اقتبنننادی، در سقیق  چررشنننه تات گرف ، از ج اا« ی اقتبننناد پایداربرتاما»

رسم بودآ پذیرآ داری بهبا یک سننرمایا «سننوسننیالیسننم»اصننطلاح ایدئولوژیک از با

های دولته و شننده با صننادر کردن ف اوری اما با ک،ک یاراتااصننول اقتبنناد جهاته

بودآ در مین سال، ت أ وردماج رفاهه  هنای منالیا ه مظیم، با کاه  شننندید ،فی 

کردن امتراضاج دروته و رارجه، اسراییل ملاوه بر  وسل با تاسیوتالیس،ه ر تهبرای 

افرااه، موجه از اقداماج قاتوته ضننند دموکرا یک را  بنننویب کردآ اما اجرایه کردن 

ا با اجرا چهایه غیرلیارال و م،تب اسراییل برروردار بودآ  ت، از ویژگه«تولیارالیسم»

شنده  وسط دول  بودآ این تا  قدت بازار بر دول ، ک ترل«  زادی»گذاشنتا شند، بازار 

 بلیا بازاری در ردم  دول  اس آ

بود کا  «تولیارالیسم تاسیوتالیسته» تو  در واق  اصلاساج تولیاراله اسراییل، یک

اده اصند دولته استفبرد مقبرای پی ابزاری م وان از بازار باتیسن ، بلیا   بازار هدف

، «مله»برد م اف  پی رغم باز گذاشنتن دسن  ب،  ربوصه، ب ابراین مله ک دآمه

ی سنیاسنه صنهیوتیسم، تسا  با هر چیز دیگر اولوی  دارد، سته اگر یا  داوت پروژه

رفاه شنهروتدات  را از بین باردآ برای اسراییل بقای رودآ، جایگاهه والا ر از اقتباد 

تظامه اس  کا در -ی اصله اسراییل، سفظ یک سارتار ام یتهداشنتا اسن آ مشن لا

های متادد ها ه،واره مرکزی  داشنننتا اسننن آ سته در دول سنننطی ه ن مقابلا با فل
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های اصننطلاح اهداف بزرگ مله و بقای سننیاسننه بر سننیاسنن اتیز ب« سز  کارگر»

ه ای از سز  باقه ماتدکا لاشا قدت داشتا اس آ با این« دموکرا یک سنوسنیالیسته»

« ال،لل دوتبین» های اسننراییل، ازسننال پی  در امتراض با   ریم فر ورده دواسنن ، 

داری دولته اسراییل با  ادیلا ه موض کا سرش  سرمایارارج شندآ ماسبل کلات  ن

 تشده اس آ

ی بلافبل اجرای تولیارالیسم دولته، افزای  دائ،ه فقر در دها یهرسال تتی ابا

و  رین بین پردر مدجاماا سناد رین مشنننیل اسنننراییل دوقطاه شننندن ودآ ب۰۴۴۱

یسننا با در مقا هابالایه ٪۰۱لار در د ۰۰،۳۱۱اسنن آ  سنناک ان اسننراییل رین در مدکم

ک دآ این مهمین أ ی ماهاتا را کا فقط تی،ه از هزی اها یی هاپ ٪۰۱دلنار در  ۰،۳۴۱

آ این مقایسا اس قابل امرییافقط با ، یافتا وسااسنطح از تابرابری در میان کشورهای 

در شننهر سنناسله قیبریا  اگاراژهای دو ا ومایلهای لوکس با کا راتااسن  در ساله 

 استفادههای غذا کوپناز  م اور مییفا، ساک ان شهردر صور ه کا ، شنوتدسنارتا مه

های زبردسنن  ی اورشننلیم  وسننط  ژاتسم ظرهروآم قر وله های ک  دآ راتامه

ری میلیون دلا دو ویلاهای لوکسبا  ،ریب  تها  رود  ناماناملناج ملیه بنا ی ،نا مه

 بسازتدآ 

های رسننن،ه، کروتا در دسننن  تداریمآ گزارآ گیریه،اه وز  مار کامله پس از 

دهد کا میلیارد دلار( را تشان مه ۳۱بیشنترین کسنر بودجا در  اری، اسراییل )سدود 

دلار اسنن آ  دمیلیار ۰۴تیز م فه   راز بازرگاتهدر مد تارالب مله اسنن آ  ٪۰۳بالغ بر 

ی ی تظامه اسراییل پس ازمربستان ساودی، ر اابا تسا  در  مد مله، درصد بودجا

 شودآ های تظامه رایگان امرییا با اسراییل را شامل ت،هدوت را داردآ این رقم ک،ک

ی مردت فوران کردآ در  ن هاتارضایته، بالارره ۱۱۰۰سنال پی ، در  ابستان  ۰۱

بودیم کا دول  را م اور با اسراییل در اجت،امه  اجامتراض  رینبزرگ سنال ما شاهد

 یاصننلاساج رفاهه کردآ  یا امیان بروز دوباره سننلسننلاتشننی ه و  بننویب یک مقب

ی ایدئولوژی گسترآ را  اسراییل امتراضناج مشنابهه از  بنور رارج اس   سلطا

ر ی کارگاقامطلق تیسنن آ تااید دچار این پ داشنن  واهه شنند کا م اف  می ه ا ابداً

مننذهاه غلاننا ک نندآ بر ااق - واتنند بر ذه ینن  کنناذ  م نناف  ملهاسنننراییننل ت،ه
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یهودیان اسننراییل م،ال  سضور اسزا   ٪۳۱های پی  از اتت،اباج اریر، تظرسن  ه

افرااه مذهاه در دول  هسننت دآ ه وز سدود تی،ه از اسزا  سننیولار موافق  شننییل 

یین ها را فقط  یاته از پابالایهرسد با تظر مهیک دول  مسنتقل فلسنطی ه هست دآ 

  وردآبا هوآ مه

روزه با س،ان، در سننراسننر اسننراییل و تیز در غزه،  ۰۰بس در ج گ پس از    

شاهد شور و شا  هزاران  ظاهرک  ده برای را ،ا یافتن  ،اص،اج بودیمآ هم امرا  

رواهان  اامل و ه،زیسته هم یهودیان اسنراییل تشان دادتد کا با ج گ م،الف د و  و

افروزی! تا با تتاتیاهو! تا با س،ان! اما این بدان     میز با ییدیگرتدآ تا با مسنال، 

سق رود برای  ایین سننرتوشنن  دسنن  باها از ماارزاج ما ا تیسنن  کا فلسننطی ه

یم با ها در اورشلبس، فلسنطی هبرمیسآ بلافاصنلا پس از املات     اتدآ کاملاًکشنیده

ها ری،ت د و درسین ابراز روشن اله از را ،ا یافتن ج گ،  شیارا املات کردتد بانریا

 کا: ماارزه اداما دارد!

اتان ها، جوی تسل جدیدی از فلسطی هه گات ظهور ت،ستین اتتفاضابا، ۰۴۴۱در 

ها های راله و با اور روداتگی،تا با ریابانرواه فلسننطی ه با دسنن  زادیبا  و به

،ا ش»رهاران رسن،ه رود پشن  کردتدآ  تها با صدای بل د املات کردتد کا  ری،ت د با

سه های سیارواهید  ب،یم واتید سرتوش  ما را  ایین ک یدآ ش،ا هرقدر کا مهت،ه

  این ج ا« ا ،اذ ک ید وله  ب،ی،اج ش،ا هیک  أثیری در زتدگه ما ت،واهد داش آ

ن و اسراییل را با پای مذاکره و ب،  فلسنطیجدید از سنویه رهاران سنازمان  زادی

گرای س،ان، با رد کشناتد و از دیگر سو بامث شد سازمان توپا و اسلات«  وافق اسنلو»

 م،لیاج سنلسلاای کا اسنراییل را با رسن،ی  بشن اسند، و ات ات یک هرگوتا مذاکره

اتت اری، هم ج ا  جواتان فلسنطی ه را مقیم سازد و هم بامث   اوز تظامه با غزه 

 ی غربه گرددآدیوار کشیدن بین اسراییل و کراتاو 

اتد کا     هیک شرایطه اجازه ی فلسطین بارها ثاب  کردهرهاران رود اتگاشنتا

ای ک ترل سنننرتوشننن  فلسنننطین را از ی  ودههنای روداتگی،تاده ند ج ا ت،ه

کته ربی ه تاود، سپی قابل  ی ک وته تیز کا ظاهراًهای  تها رارج ک دآ اتتفاضادس 

های سنیاسنه سازماتدهه تشده رود اتگی،تا بود کا  وسنط هیک یک از  شنیل کاملاً

آ تددبوده کرهای م له سازماتدهه بودآ این ج اشه اس  کا ک شگران جوان و ک،یتا
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ث،ر، که ا و به تها  شنننیارا م،ال  درال  ت،اگان سنننیاسنننه بودتد و تظراج  تها را 

اتد، این جواتان کا برای اولین بار درگیر ماارزه شدهداتسنت دآ بسنیاری از فایده مهبه

اتدآ درس  درچ ین شرایطه هم اسراییل و هم رهاری س ته رود را با چال  کشیده

بود کا س،ان وارد ماجرا شد  ا بار دیگر این سرک  توراستا را م  رف کرده، با زیر 

 ک ترل رود در ورد!

توین  ی یک بُاد اجت،امه کاملاًتدهج ا  امتراضنننه اریر، در مین سال دربر دار

های درون اسنراییل تیز با املات ه،اسنتگه با جواتان م ااق اش اله، بودآ این بار مر 

ها سنرازیر شندتدآ شرک  مستقیم  تها، مامله اساسه اس  پا راسنت د و با ریابانبا

ا ه،زیسته باتد، هرچ د کا این چراکا  تها امیان ه،زیسته با یهودیان را   ربا کرده

ین یاپ وات د در ای اد  فاهم از بوده اسنن آ  تها مهت أ و شنن ج، تا رامه و سقوق تابرابر 

های م ااق اش اله تقشه کلیدی ایفا ک  دآ در بین امرا  و بین یهودیان و فلسنطی ه

مدارن م،تلط،   أسننیسیهودیان اسننراییل اسنن  کا در چ د سننال گذشننتا شنناهد 

برهم زدن چ ین  برایایمآ درس  بودههای ه،اسنتگه ههای مشنتر  و گروسنازمان

جاج تفرج برای   ریک با رشنننوت  متقابل، با م ااق ا غازهایه اسننن  کا دسنننت

 شدتدآ ورس،لام،تلط یورآ  ورده و با اهاله  ت ا 

اما  لاآ برای ای اد  فاهم با ما ه دس  کشیدن از ماارزه، سیوج در برابر   اوز 

ی سقوق ب یادین و  ایین سنننرتوشننن  رود تیسننن آ اه،ی  و رودداری از مطنالاا

 دوی ذه ه و په بردن با سضننور سننارتاپی ه،اسننتگه در فروری،تن دیوارهای 

 اااًاتدآ امتضنناد  اری،ه اسنن  کا تسننا  با ییدیگر بیگاتا روای  م،تل  و باضنناً

م وان مل  سنننت،گر، بار سننن گین  ری بر دوآ دارتدآ اما  یا از میان با هااسنننراییله

دیده، کسه چون تلسون ماتدلا بررواهد راس  کا با در  و ابراز ستمهای فلسنطی ه

و ماارزاج  تها ملیا اتگلیس، درمین  قایه فریه،دله با روای   اری،ه سننفیدپوسننتان 

 د سال روای   اری،ه  فریقای سیاه را ارائا ک 

، در شننهر ال اصننره، یک «رالد م امد»چ د سننال پی  یک فلسننطی ه با اسننم 

آ «اتسننتیتوی   قیق و  موزآ هولوکاسنن »ی هولوکاسنن  دایر کرده بود با تات موزه

ها و هم ک  ندآ امنا این م،ل هم بین فلسنننطی هافراد زینادی از  ن موزه دیندن ت،ه
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« رائن»اده و اهل م ل رالد او را اتدار آ راتو راهایهودیان، سننر و صنندای زیادی ب

ای کردتدآ او در مباسااکردتد و یهودیان تیز با شنک و  ردید با او تگاه مهرطا  مه

 ی من  ایین مرزهای مشتر مش لا»با رارتگار بوسنتون گلو   ا کید کرده بود کا 

ا فاق افتاد را برای امرا   شنننریح ک مآ لوکاسننن  وهرواهم  تچا در تیسننن آ من مه

هولوکاسن   ،ات جواتب هسنته و رود گاهه یهودیان را رقم زده اس آ تفس وجودی 

را اتیار ها  نی هولوکاسن  گره رورده اس  در ساله کا فلسطی هاسنراییل با رااره

دقاتا ه صابی روآسپس با « و  تها را بهم پیوتد زده اس آا مک  دآ چیز مشترکه مه

ها از ف ایاه کا در زمان اگر فلسنننطی ه»دهند کا ای ادامنا مهاتنالوسنسنننادهامنا 

هولوکاسنن  ا فاق افتاد بارار شننوتد، تزامه کا بین ماسنن  در ظرف چ د روز پایان 

 «  یابدآمه

 ۱۳۱یک فلسطی ه دیگر اس  کا چ دی پی  با ه،راه یک گروه  «تظیر م اله»

ه بودآ قبنند او ای اد در  تفری مر  و یهودی با اردوگاه مرگ  شننوویتز سننفر کرد

ظیر ت«  واتیم با  فاهم برسیم ما بدون شن ار  ییدیگر، چگوتا مه»مشنتر  اسن آ 

ها شاید این ت،وتا آ«یک مر  در  شوویتز»گوید کتابه در دسن   هیا دارد با تات مه

ی کوچک دیگر، تقاط شرو  م اساه برای زدودن تاام ه، بیگاتگه و   فر، ها ت،وتاو ده

ین  وان چ ها ت،هکا از بالایه اد ه،اسننتگه بین دو مل  باشنن دآ قدر مسننلم اینو ای

 اتتظاری را داش آ
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