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یی سیستماتیک علیه رنگین پوستان در اسرائیل از بالتیمور تا تل آویو: گزارشی مختصر از نژادپرست

محمد غزنویان

ه ت ب رائیل دس ژادی در اس ض ن ه تبعی تراض ب ار در اع یی اتیوپیایی تب ود یی روزهای اخیر هزاران یه ط
تظاهرات زده اند. این تظاهرات که در اعتراض به انتشار ویدئویی از برخییورد خشییونت بار پلیییس بییا یییک

 از اورشلیم آغاز گشته و سپس به خیابان های مرکزی تل آویو کشیده شده است، تا کنییون1سرباز اتیوپیایی
چندین مجروح و تعداد زیادی بازداشت در بر داشته است. در حییالی که تظاهرات کننییدگان خشییمگین بییا
ز بیه وسیییله ی گازهییای بطری های شیشه ای، صندلی و سنگ به سمت پلییس حملیه می کننید، پلییس نی

اشک آور و بی حس کننده سعی در مهار تظییاهرات و جلییوگیری از گسییترش هییر چییه بیشییتر آن دارد. در
حالی که مقامات امنیتی، تظاهرات کنندگان را به «اوباشی گری» متهم کرده اند، رئیس پلیس نیز با استفاده از
ادبیاتی مشابه گفته است اینها تنها بخشی کوچک و خشونت طلب از جمعیییت بییزرگ صییلح طلب مهاجران

هستند که با حمله به پلیس و تخریب اموال عمومی خودشان را مستقیما در برابر قانون و جییامعه ی مییدنی
قرار داده اند.

انه های ی رس س از بررس ای پلی حت ادعاه به گزارش روزنامه ی آفتون بلدت چاپ سوئد، تشخیص ص
اسرائیلی و آمریکایی به سختنی امکا ن پذیر است. به ویژه این که برخی از تظاهرات کنندگان -از جمله یک

 فرد دیگری به یکییی از خبرنگییاران گفتییه2زن مهاجر- معتقدند که این تظاهراتی است برای برابری خواهی
ل رف مقاب ه ط رد ک وگیری ک ری جل است تنها زمانی  می توان از تبدیل این تظاهرات به «بالتیمور» دیگ
دست از خشونت بردارد و به خواسته های آن گوش فرا دهد. برخی از افراد حاضر در این تظاهرات اذعان

می کنند که این خشونت ها نشانه ای است از سال ها استیصال که گریبان مهاجران را گرفته است. 

یک مهاجر اتیوپیایی با اشاره به ویدئوی منتشرشده می گوید ، ما با تجلی فاشیسم مواجهیم. اینجا بر اسییاس
هه ما را به ضعف و سکوت رنگ پوست مان به شهروندانی درجه دوم تبدیل شده ایم که نگاه های نژادپرستان

1 Habesha Infotainment - NEW: Ethiopian Jew Soldier Beaten by Israeli Racist Police 

2 Etiopisk minoritet i våldsamma kravaller | AFTONBLADET
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http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20731425.ab
https://www.youtube.com/watch?v=e0M6G_e2mgU
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وامی دارد. فرد خشمگین دیگری نیز معتقد است باید مردم در قبال این نژادپرستی آشییکار آگییاه شییوند و
قوانین بر اساس مطالبات ما تغییر یابد. 

اما آنچه اکنون مشاهده می شود نخستین مورد از اعتراضات مهاجران اتیوپیایی تبار نیست. در سال دو هزار
ر خیودداری از ی ب رائیل مبن انه در اس ان خ و دوازده نیز بنا بر تصمیم دسته جمعی بخش بزرگی از مالک
اجاره ی منازل شان به اتیوپیایی ها راهپیمایی و تظاهرات وسیعی در اسرائیل به راه افتاد کییه نشییانی بییود از

.3وجود یک تبعیض نژادی سیستماتیک در این کشور

کونت در ایین رای س تی ب یی رژیم صهیونیس جمعیت اتیوپیایی تبار ساکن اسرائیل که با سیاست های تشویق
ا1۹۹1 و 1۹۸۴سرزمین طی دو موج مهاجرتی در سیال های  دند، از همیان آغیاز ب ه ش ن منطق  وارد ای

دشوار ی های چندی در راه ادغام و پذیرش در جامعه ی جدید مواجه بودند. جایی که پروپاگانییدای رژیییم
انعی ی بر تشریک مساعی تمام یهودیان جهان بر اساس دین و آیین واحد نتوانست به م تی مبن صهیونیس

در برابر ماهیت نژادپرستانه ی این رژیم فایق آید.

به عنوان نمونه می توان به وجود اختلف دستمزد میان مهاجران آفریقایی و خاصه اتیوپیایی تبار با سییاکنان
ی دیگر این سرزمین اشاره کرده که دست کم دارای اختلفی حدود سی و پنج درصد است و موانع فرهنگ

.۴و اقتصادی باعث می شود تا نیمی از جوانان آنان دبیرستان خود را نیمه تمام بگذارند

 زمینه های این تبعیض ساختاری تا جایی جدی است که «رسانه های اسرائیل پیش تر گییزارش داده بودنیید
که حتی در برخی از مدارس، والدین دانش آموزان سفیدپوست نخواسته اند کییه فرزندان شییان در کلسییی

.5باشند که مهاجران اتیوپیایی تبار در آن درس می خوانند»

وجود چنین ریشه هایی زمانی جدی تر به نظر می رسد که به نتایج یک تحقیق کیه توسییط ییک موسسییه ی
رات600پژوهشی در اسرائیل انجام شده است دقت کنیم. تحقیقی که با تمرکز بیر   یهییودی و عیرب، نظ

آنها را پیرامون سیاست های مهاجرپذیری جویا می شود و در نهییایت هشیتاد درصید از یهودیییان و هفتیاد
درصد از اعراب مخالفت خود را با ادامه ی مهاجرپذیری اعلم می کنند. در این بییین بیییش از پنجییاه و دو
درصد از یهودیان و نوزده درصد از اعراب به شدت بر امتنییاع پیرامییون پییذیرش مهییاجران افریقایی تبییار

)2012   ژانویه 1۹  ( اعتراض به تبعیض نژادی در اسرائیل 3

4 Israels etiopiska judar drabbar samman med polis

تظاهرات یهودیان اتیوپیایی تبار اسرائیل به خشونت کشیده شد. 5
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http://www.radiofarda.com/content/f12-jewish-ethiopians-clash-police-israel/26992807.html
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/04/israels-etiopiska-judar-drabbar-samman-med-polis
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/01/120119_l95_israel_ethiopi_vid.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/01/120119_l95_israel_ethiopi_vid.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/01/120119_l95_israel_ethiopi_vid.shtml
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. بسیاری از احزاب ملی گرا و دست راستی در اسرائیل مهاجران اتیوپیایی را غده ای سرطانی6تاکید می کنند
در کالبد جامعه می دانند. در سال دو هزار و دوازده نیز طی تظاهراتی که پیرامون همین موضوع و توسییط
جریانات دست راستی سازمان داده شده بود، حاضران در انتهای مراسییم بییه دو رهگییذر آفریقیایی حملییه

کردند و به تخریب یک فروشگاه مواد غذایی آفریقایی پرداختند.

زار و سییزده توسییط وزارت ژادی در میاه میی سییال دو ه یکی از بارزترین سیاست های رسمی تبعیض ن
بهداشت رژیم صهیونیستی آشکار گردید. جایی که وزیر بهداشت اذعان کرد که در اسرائیل سیاسییت های
پزشکی برای سترون سازی و ناباروری زنان اتیوپیایی تبار وجود داشته است که از این تاریخ متوقف خواهد

شد!

 در واقع این برنامه ناظر بوده است بر پیشبرد شیوه هایی مبنی بر اجبار یا فریب این زنان در جهت انجییام
تزریقات خاص برای جلوگیری از بارداری طی مدت زمانی طولنی. روشی که اثرات موقتی آن تییا هجییده
ماه ماندگار بوده است و طی دوره ای که پیاده شده است میزان باروری و زاد و ولد را در میان اتیوپیایی ها

.7به نصف کاهش داده است

مجموعه ی سیاست های فوق نشان می دهد این به اصطلح «بزرگترین دموکراسی خاورمیانه» نییه تنهییا بییر
ال روزانه ی خیود در قب اساس الگوی دموکراسی در داخل و امپریالیسم در خارج به سیاسیت های جنگ اف
یی نسییبی بییرای پیشییبرد فلسطینیان ادامه می دهد، بلکه سعی داشته و دارد پس از رسیدن به تثبیت جمعیت
اهداف اشغال گرانه ی خود، از فرودست ترین لیه های مهاجران بییه اییین سییرزمین، سییازمانی از کییارگران
یه حملت تروریسییتی بییه ارزان قیمت ایجاد کند که وضعیت رقت بارشان در میان اخبار جعلی گییاه و بی گییا

ارض موعود مخفی بماند. 

ین رنگین پوست و یت یهودی تبارا وجود سیاست های تصرف ارضی از یک سو و وجود روش های کنترل جمعی
تهیدست همگی در کنار هم کمترین شائبه ای در رابطه با ماهیت قومی گرایانه و نژادپرست این رژیم بییاقی
غالگرانه ی ای اش ه فراخوان ه ه ب نمی گذارد. می توان تصور کرد در حالی که این رژیم در قبال مهاجرانی ک
سیاست مدارن صهیونیست پاسخ مثبت داده و خود را به این سرزمین رسانیده اند، چنین تبعیییض بنیییادینی
را روا می دارد، در قبال ساکنان فلسطینی ای که سالهاست برای حفظ سرزمین واقعی خود مبییارزه می کننیید

 چه قساوتی به خرج داده و خواهد داد.

6   Mer än hälften av de israeliska judarna tycker afrikaner är en cancer

7   Mer än hälften av de israeliska judarna tycker afrikaner är en cancer
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http://www.friatider.se/mer-an-halften-av-de-israeliska-judarna-tycker-att-afrikaner-ar-en-cancersvulst-pa-samhallskroppen
http://www.friatider.se/mer-an-halften-av-de-israeliska-judarna-tycker-att-afrikaner-ar-en-cancersvulst-pa-samhallskroppen
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