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  مقاله از يھودی تباران ضد استعمار فلسطين 40
  

  کار جمعی
  به کوشش تراب حق شناس و حبيب ساعی

  
اين کتاب را که به ھمت و ھزينهء انتشارات آرش ـ پاريس منتشر شده می توانيد در مراکز انتشاراتی زير بيابيد: در کلن 

: کتابفروشی (کانادا) ؛ تورنتوارزان ی: کتابفروش(سوئد) ؛ استکھلمپخش ايرانکتابفروشی : (آلمان): نشر فروغ؛ فرانکفورت
  و در جاھای ديگر: ھمياران مجلهء آرش. ، پارس؛: کتابفروشی ھای کتابسرا، شرکت کتاب(آمريکا) چوبک؛ لس آنجلس

  

  
  
  

 و منابع رستفھ
  

  پيشگفتار
  

  :ماکسيم رودنسون
  ودنسون و اھميت آن، نوشتهء برنار راونل)صفحه ای ر 80(گزارشی از مقالهء » اسرائيل واقعيت استعماری؟«

html.article6719/org.palestine-france.www://http   
  

  گابريل پری
  شورش در فلسطين

http://www.europalestine.com/spip.php?article2137&var_recherche=Gabriel%20P%E9ri  
  

  : شخصيت ديگر 30آلبرت آينشتاين، ھانا آرنت و حدود 
  نامه به نيويورک تايمز و اعتراض به سفر مناخيم بگين به آمريکا و افشای شيوه ھای تروريستی او

http://www.globalwebpost.com/farooqm/study_res/einstein/nyt_letter.html  
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  :حاييم باوين
  فيلم مستند او ادعانامه ای ست عليه اشغالگری اسرائيل

   2006ژوئن  3لوموند  
  

  يت ديگر:شخص 13و  استفان ھسل
  ضرورت اعزام يک نيروی حايل بين المللی به فلسطين

  2004اکتبر  23لوموند 
  

  :ژيزل حليمی
  گزارش محاکمهء مروان برغوتی در اسرائيل

   2003سپتامبر  30اومانيته 
  

  (اسرائيل):  اعضای ھيأت علمی دانشگاه ھای
  عليه بشريت اخطار فوری: دولت اسرائيل در راه ارتکاب جنايت                 

http://www.nimn.org/Perspectives/international/000130.php?section=International%20Voices  
  

  :سيلوان سيپل
  فرداھای سخت اسرائيل، 

   2002آوريل  18و سخنی نيز از کلود لوفور در لوموند  2002يل آور 12لوموند 
  

  :شوالميت آلونی
  کشتار جمعيتی انبوه زير پوشش درستکاری

   2003مارس  6روزنامهء اسرائيلی ھاآرتز 
  

  : شارون را به خاطر جنايات جنگی تحت پيگرد قرار دھيد (مقاله از رابرت فيسک ـ گاردين)گروھی از زنان اسرائيلی
 ٢٠٠٢ سپتامبر ٢۴
uk.co.independent.www   

  
  : دو ھنرمند اسرائيلی در نمايشگاھی در سوئد

  بازتاب مبارزهء فلسطينی ھا
http://www.historiska.se/activities/press_04/pressbild/ 

makingdifferences/hebDSCF1017.jpg  
  

  :ينماگر اسرائيلیايال سيوان، س
  : بخش ھايی از يک سفر به فلسطين ـ اسرائيل181فيلم جادهء 

   2003نوامبر  19مجلهء تله راما، 
  

  :يوری آونری
  خشم فلسطينی ھا را درک کنيم

   2002نوامبر  25و  24لوموند 
  

  :نادين پيکودو
  تجديد نظر مورخان اسرائيلی در تاريخ نگاری اين کشور
diplomatique.fr/2000/08/PICAUDOU/14138-http://www.monde  

  
  :شوالميت آلونی

  شرم آور است، تعصب دينی بر اسرائيل مسلط شده است
   ٢٠٠0 ژوئن ، ١٣۴ شماره شو، روندفرانکفورتر 
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  :شلومو ساند

  ملت يھود چگونه اختراع شد؟
diplomatique.fr/2008/08/SAND/16205-http://www.monde  

 
  :ميشل بُل ريشار

  بيداری فلسطينی ھای اسرائيل
   2008مه  17لوموند  

general.info/article.php3?id_article=10878-http://www.interet  
  

  :کريس ھجس
  وقت آن است که از اسرائيل اعالم استقالل کنيم

rt/item/20070702_a_declaration_of_independence_from_israelhttp://www.truthdig.com/repo/  
  

  :نير حسون
  زندگی فلسطينی ھا درست مثل زندگی شيليايی ھا زير چکمه ھای پينوشه است      

html.841428/spages/hasen/com.haaretz.www  
  

  :موئيز برايتبرگژان 
  نام پدربزرگ مرا از لوح قربانيان جنايات نازی پاک کنيد

   2009ژانويه  29لوموند 
  

  :شبکهء يھودی ھمبستگی بين المللی
  فراخوان برای پشتيبانی از مقاومت فلسطين

International Jewish Solidarity Network 
/en/net.jsni.www://http  

  
  :اميره ھس

  به نام حفظ امنيت، ولی نه برای آن
palestine.org/article.php3?id_article=3673-http://www.protection  

  
  

  :مارسل فرانسيس کان راشل شوکرون، استفان ھسل، ،رمون اوبراک، رونی برومان
  ما يھوديان با ضربات اسرائيل مخالفيم 

   2006اوت  9روزنامه ليبراسيون 
  

  :يوری آونری
  خنجر از پشت

The Knife in the Back, Uri Avnery, 2/8/2006 
org.shalom-gush.www  

  
  :اميره ھس

  قه محتاج می کنندچگونه ملتی را به کمک و صد
www.haaretz.com/hasen/spages/688642.html 

 
  

  گيدئون له وی
  اسرائيل: ملتی متحد و نژادپرست 

html.698426/spages/hasen/com.haaretz.www://http  
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  :ميشل ورشوفسکی

  اسرائيلی ھا و فلسطينی ھا در بن بستی خونين
   2005زمستان  19فصلنامه مولتی تود، شماره 

net.samizdat.multitude.www  
  

  :يوری آونری
  به سوی جنگ داخلی در اسرائيل

  
  وزير دادگستری در دولت شارون...  يوسف الپيد

  ٢٠٠ مه ٢۴ فيگارو ، و نيز2004مه  24لوموند نشر اينترنتی 
  

  : اتی ين باليبار و مادلن روبريو
  آيا دست روی دست خواھيم گذارد تا فلسطين را ويران کنند

   2004آوريل  28لوموند 
  

  :تيبوپی ير ويدال ـ ناکه، اتی ين باليبار، آبراھام سگال، ماری نوئل 
  در حمايت از آرمان فلسطين، موافق ژنو، مخالف ديوار

  2004فوريه  25لوموند 
  

  در گاردين: صد تن از يھودی تباران
  ھمراه با متن انگليسی» ما سالگرد تأسيس اسرائيل را جشن نمی گيريم«

http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/30/israelandthepalestinians  
  

  :ايالن پاپه
  اشغالگران نمی توانند آزاديخواه باشند

pappe-ilan-by-liberal-be-also-cannot-shttp://www.zcommunications.org/occupier  
  

  :اميره ھس
  راستی نمی بينيد؟

php?article4139.spip//com.europalestine.www://http  
  
  

  دربارهء جنگ غزه شھادت می دھند سربازان اسرائيلی
   2009ژوئيه  16لوموند 

  
  :آريال آزوالی

  ما ھمه فلسطينی ھستيم
php?article3734.spip//com.europalestine.www://http  

  
  :گيدئون له وی

  گفتگو در معرفی کتاب غزه (مجموعه ای از مقاالت او در ھاآرتز به فرانسه)
haghshenass.html-torab-levy-gideon-http://www.peykarandeesh.org/articles/338  

  
  گيدئون له وی:

  )2002ء سرگشاده به شيمون پرز، وزير امور خارجه وقت اسراييل (نامه
  روزنامهء آلمانی مونخن

SDZ. No.36, 17. Feb.2002, München   
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  ميشل ورشوفسکی:

  تانيا راينھارت، رزمنده ای بزرگ
http://www.protection-palestine.org/article.php3? 

id_article=4720  
  

  
  تانيا راينھارت 

  ھاآرتز روزنامهء
html.839031/spages/hasen/com.haaretz.www://http  

  
  

  فيليسيا النگر:
  وکيل فلسطينی ھا در اسرائيل

  ويکی پديا
  

  :اسرائيل چپ فعالين از جمعی
  نزديك خاور در عادالنه صلح يك از حمايت براى آلمان چپ حزب به فراخوان 

27/053.php?sstr-http://www.jungewelt.de/2010/03  
  
  
   

 پيشگفتار:
همان طور آه طرح روى جلد نشان مى دهد، استعمار فلسطين، يكى از 

حقوق «بزرگ ترين دزدى هاى تاريخ بشرى ست و از آنجا آه به رغم هياهوى 
ت آامل از مجازات و در معافي» عصر حقوق بشر«و » و قوانين بين المللى

صورت مى گيرد وقيح ترين آنها ست. پاآسازى قومى و اخراج اهالى فلسطين 
از سرزمين شان و جايگزينى آنان با مهاجران يهودى از سراسر دنيا در 
واقع نوعى لشكر آشى سرمايهء جهانى در عصر جديد است و همان گونه آه 

به طور آامل در جنبش پايان فرآيندى ست آه «ماآسيم رودنسون مى گويد: 
مى گنجد آه هدف  ٢٠و  ١٩بزرگ توسعه طلبى اروپا ـ آمريكا در قرن هاى 

 ٧از آن اسكان يا سلطهء اقتصادى و سياسى بر سرزمين هاى ديگر است (ص 
 همين آتاب).

اهالى فلسطين آه دربرابر اين بال آه نه از آسمان، بلكه از مناسبات 
م جهانى بر سِر آنان نازل شده، يك قرن طبقاتى سرمايه دارى و امپرياليس

است آه با هر وسيله اى آه گمان آرده اند مى تواند از نابودى نجاتشان 
دهد با استعمارگر و همدستانش ــ آه برخى از آنان عرب و مسلمان بوده 
اند ــ جنگيده اند و به دليل حّدِت تضادشان با دشمن آه آنان را 

سال است آه مشعل  ۶٠ر داده، بيش از قرا» بودن يا نبودن«دربرابر 
مبارزهء ضد استعمارى، ضد امپرياليستى را، حتى گاه به نيابت از ديگر 
ملت هاى دربند، فروزان نگاه داشته اند و اين است َدينى آه همهء خلق 

 هاى خاور ميانه در قبال فلسطينى ها به گردن دارند.
ا دهها سال منكر آن صهيونيسم با حمايت استعمار و سرمايهء جهانى ت

بود آه فلسطين و فلسطينيان وجود داشته اند، اما مبارزهء صبورانه و 
پيگير روزمرهء فلسطينى ها در آليهء عرصه هاى زندگى به تدريج برخى 
وجدانها را بيدار آرد چه در خود اسرائيل و چه در اروپا و آمريكا آه 

به تدريج آشكار شد آن  دولتهاشان جانبدار ناديده گرفتنِ فلسطين بودند.
مردمى بدون «ناميده شده بود تا به » بدون مردم«سرزمينى آه به غلط 
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يعنى يهوديان داده شود، خود مردمى دارد آه در بازپس گرفتنِ » سرزمين
حقوقى آه از آنان سلب شده پاى مى فشارند و از جانشان مايه مى 

 گذارند.
اسى، نه مذهبى يا قومى و از آنجا آه مسألهء فلسطين مسأله اى ست سي

نژادى، به رغم مغلطه هاى فراوانى آه در اين باره صورت گرفته و افق 
را تيره آرده است، در آنار ستمديدگان و حق طلبان فلسطينى قرار گرفتن 
نه اختصاصى به اعراب دارد نه به مسلمانان، بلكه امرى ست بشرى و از 

نى هايى آه هويت و حق حيات و اين هم دقيق تر بگوييم طبقاتى ست. فلسطي
و بى آم و » نفرين شدگان زمين«آليهء حقوقشان سلب شده در صف محرومان، 

آاست در صف پرولترها قرار مى گيرند و طبيعى ست آسانى آه در اين 
اردوگاه جاى دارند نمى توانند دربرابر استعمار فلسطين و ناديده 

 ا جرم مى دانند.گرفتنِ حقوق مردمش سكوت آنند، بلكه سكوت ر
ايدئولوژِى نژادى ـ مذهبى اسرائيلى آه در توجيه استعمار فلسطين به 
آار رفته همواره آوشيده است مسألهء اسرائيل را مسألهء يهوديان 
قلمداد آند، به نام همهء آنان و به خصوص، به نام قربانيان جنايت هاى 

دولت اسرائيل و  ضد بشرى نازى ها سخن بگويد، اما از همان آغاز برپايى
دربرابر اين تزوير و خَلِط مبحث، در بين يهودى تباران صداهاى اعتراض و 
خشم و نفرت بلند بوده است. اغلب آسانى آه در اين آتاب، مقاله اى يا 
نامى از ايشان آمده خود را به عنوان يهودى نمى شناسانند، اما با 

ى رسمى و غير رسمى دست صداى بلند اعالم مى آنند آه سازمان ها و نهادها
راستى جانبدار تجاوزات اسرائيل حق ندارند به نام همهء يهودى تباران 
سخن بگويند. اين معترضين، برخالف آن تصور ساده انگارانه و ارتجاعى آه 
يهودى و اسرائيلى را يكى وانمود مى آند، بين ايندو اختالف اساسى قائل 

دگى و حقوق فلسطينى ها را به مى شوند و حاضر نيستند پايمال شدن زن
 دست تجاوزگران صهيونيست حاآم بر اسرائيل امضا آنند.

مقاالتى آه در اينجا جمع آورى شده و امضاها آشكارتر از آن اند آه 
نيازى به توضيح آنها باشد. تنها اشاره مى آنيم آه مقاالت را با ترتيب 

وب توازن قواى بين تاريخ نياورده ايم تا نشانى باشد بر اينكه در چارچ
سال پيش به اين طرف، به نفع حقوق فلسطينى ها تغييرى در  ۶٢المللى از 

سال پيش نوشته  ٧٠واقعيت امر رخ نداده و فرقى ندارد آه مقاله در 
باشد يا همين ديروز. بارى، به رغم جنگ ها و مبارزات همه جانبه، به 

» سرزمين موعود«از  ادامه دارد و هر وجب ١٩۴٨گفتهء آريل شارون، جنگ 
 آه اسرائيل تصرف آند غنيمت است.

يهودى تباران ضد «اين نكته را هم اضافه آنيم آه عنوان آتاب: 
را در مقايسه با عنوان هاى پيشنهادى ديگر مانند » استعمار فلسطين

يهودى تباران ضد سياست استعمارى «يا » يهودى تباران ضد صهيونيست«
داديم، هرچند هر سه عنوان با توجه به مناسب تر تشخيص » اسرائيل

تمايزهايى آه گاه در آراء نويسندگان ديده مى شود از اعتبار آافى 
برخوردار است. تمايزها را خواننده ضمن مطالعهء آتاب درخواهد يافت. 
تنها اشاره مى آنيم آه براى برخى از آنان استعمار فلسطين از همان 

به بعد. چنان آه براى برخى  ١٩۶٧است و براى برخى ديگر از  ١٩۴٨
منجر شده قابل تأييد » وطنى براى يهوديان«صهيونيسم آنجا آه به ايجاد 

است، اما آنجا آه حقوق ملتى ديگر را ناديده مى گيرد محكوم شدنى ست. 
برخى صريحًا اظهار مى دارند آه اسرائيل همچون آودآى ست ناشى از تجاوز 

 حيات دارد. جنسى، اما به رغم اين حقيقت حق
اميدواريم آوشش ناچيز ما در گردآورى اين آتاب، آه به همت مجلهء 
آرش ـ پاريس انتشار مى يابد، سهمى در روشن آردن حقيقتِ آرمان عادالنهء 
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فلسطين و مبارزهء فلسطينى ها براى خوانندگان فارسى زبان ادا آند و 
 از بار سنگين عدم فهم آن در ذهن جوانان بكاهد.

ز حقوق و مبارزهء فلسطينى ها آه از حق سادهء زندگى در دفاع ا
سرزمين خويش آنطور آه خود مى خواهند محروم اند و اين حق از آنان سلب 
شده، براى ما جزئى ست جدايى ناپذير از حق و مبارزهء همهء پرولترهاى 

 جهان براى رهايى.
طينى آه دربرابر پيگيرى و شكيبايى مبارزهء همه جانبهء توده هاى فلس

آوريم. همچنين در  اميدواريم روزى به ثمر بنشيند سِر تعظيم فرود مى
دفاع از حق را بر دفاع از مادر خويش «برابر شهامت يهودى تبارانى آه 

و از تهمت و تهديد و محاآمه و طرد نمى هراسند و چشم » شمارند مقدم مى
همه فلسطينى ما «در چشم تجاوزگران حاآم بر اسرائيل صال مى دهند آه: 

و در اين آتاب تنها توانسته ايم از شمار اندآى از آن وجدان » هستيم
 هاى بيدار مطلبى بياوريم با تجليل و احترام فراوان ياد مى آنيم.

 تراب حق شناس، حبيب ساعى
  ٢٠١٠ـ  آوريل  ١٣٨٩فروردين 

   * يادآورى: ترجمهء مقاالتى آه نام مترجم ندارد از ويراستاران است.  
  
  

   


