
  و اسرائیل  تاریک اندیشان ایرانی
   
  فاضل غیبی

   استفاده از نام "رژیم اشغالگر" برای اسرائیل اشتباه است؟که  ،آیا می دانستید
  

ن دولت مطلوب خود را را آواره کرده، در آ به نام فلسطین وجود داشته و یهودیان مردم آناغلب تصور می شود که کشوری زیرا 
که پس از  ،از خاک امپراتوری عثمانی بودبخشی ، بلکه کشورنه یک   "فلسطین" است که اند! اما واقعیت اینبرقرار کرده

شکست عثمانی در درجۀ اول بدین سبب ممکن  ه تصرف نیروی های انگلیسی درآمد.امپراتوری در جنگ اول جهانی ب شکست
ر بودند که امیدواپرداختند! آنان یسی شتیبانی از نیروهای انگلبه پ ند وبه خلیفۀ مسلمین خیانت کردسعودی شد که اعراب 

پیروزمندان جنگ جهانی طبعاً  نمی توانستند اجازه دهند که اما . خواهند گذاشتخالفت عربی نوینی را بنیان  ،پس از جنگ
) ۱۹۱۶(یکو"پ–سایکسقرارداد "را بنا به ه منطق پیش از پایان جنگ،حتی  ،انگلیس و فرانسهامپراتوری نوینی پدید آید و نین چ

هایی مستقر سازند. بدین ترتیب کشورهای عربستان، حکومت ،مناطقدر آن کوشیدند سپس  تقسیم کردند و  به مناطقی
 ،ساکن بودنداقوام دیگری نیز  ،هاببه جز عر دو منطقۀ لبنان و فلسطین  در از آنجا کهعراق، اردن، کویت ...پدید آمدند.  
قرار  و ) به طول انجامید۱۹۴۵دوم جهانی (جنگ پایان استقالل لبنان تا روند . چنانکه تشکیل حکومت در آنها مشکل بود

  میان مسلمان و مسیحی بگردد.  بطور دوره ایمنصب رئیس دولت و رئیس جمهور شد، 
  

   د؟که تشکیل حکومت اسرائیل خواست سازمان ملل متحد بو  ،آیا می دانستید
  

رأی مثبت در  ۳۳م. با ۱۹۴۷نوامبر ۲۹سازمان ملل در ، واگذار خواهد کرد فلسطین را د، منطقۀاعالم کر  پس از آنکه انگلیس
شد که سه به شش قطعه تقسیم می فلسطینشه ر اساس این نقرا تصویب کرد. ب منطقۀ مزبوررآی منفی نقشۀ تقسیم  ۱۳بر برا

  گرفت.) میاورشلیم زیر نظر سازمان ملل قرار  ی رسید.(ادارۀم )۱(هابعه به یهودیان و سه قطعه به عر قط
ا مخالفت ب  (بنا به الگوی لبنان)دولتی مشترک از نمایندگان سه دین اسالمی، یهودی و مسیحی پیشنهاد تشکیل  س از آنکهپ

، که فوراً از سوی  سیس دولت اسرائیل را اعالم کردندأیهودیان ت انگلیس، خروج روز در م.۱۹۴۸ماه مه  ۱۴اعراب روبرو شد، در 
د، از تشکیل می ش دولتی فلسطینی ،دیگرر نیمۀ . اگر در این مرحله دایاالت متحده و اتحاد شوروی به رسمیت شناخته شد

های فلسطین از اجرا نقشۀ اما همۀ کشورهای عربی و عربهمان ابتدا دو کشور مستقل و همجوار در این  منطقه پدید می آمد. 
  زدند.سازمان ملل سرباز 

  
  تأسیس دولت اسرائیل را تصویب کرد؟ را سازمان ملل به اکثریت قاطعچ ،آیا می دانستید

  
تنها به جرم یهودی بودن کشته   )۵٫۸(دقیقاً میلیون یهودی شش ،هاپس از آنکه مشخص شد که در اردوگاه های مرگ نازی 

خواهان آن بودند که به آوارگی دو در شرق و غرب  دوستانسان شگفت زده شدند و مردمان این توحششده بودند، جهانیان از 
دند بازگر  "یهودیه"هزار سالۀ یهودیان و آزارهایی که در کشورهای "میهمان" متحمل می شدند پایان داده شود و آنان بتوانند به 

ده ،حتی پس از پایان جنگدر این میان اغلب فراموش می شود که و در کنار دیگر اهالی این سرزمین سرافرازانه زندگی کنند. 
 Displaced Personدر آمار سازمان ملل  در سراسر اروپا زندگی می کردند، کههای "آزاد شده" ها هزار یهودی همچنان در اردوگاه

وستی، از انسان د را نداشتند که بدان بازگردند!  گذشته خود را از دست داده بودند و جاییگذشتۀ عنوان داشتند، زیرا زندگی 
ترین مناطق جهان امکانات مهاجرت صدها هزار اروپایی برخوردار از دانش و تخصص می توانست برای این قسمت از عقب مانده

  نوینی را فراهم آورد.
  

  م. کشور فلسطین تأسیس نشد؟۱۹۴۸چرا در سال  ،دانستید آیا می 
  

تشکیل چنین شدید مخالف  (ملک عبدالله )مصر، سوریه و بویژه اردن  بدین سبب که از یک طرف کشورهای مجاور مانند  
مان شخصی هیتلر در برلین مه م.)۱۹۳۷ـ ۴۵(سال  ۹امین الحسینی پس از آنکه  ر مفتی اروشلیم،کشوری بودند و از طرف دیگ

ب نیز فردای سب . بدینداد تشخیص"به دریا ریختن یهودیان" نه در تشکیل حکومت فلسطینی، بلکه در  ،منفعت اعراب را ، بود
کشوری که هنوز از نهادهای دولتی برخوردار   (اردن، سوریه، مصر، عراق، لبنان) بهارتش های پنج کشور   ،اسرائیل تأسیس 

که باید در آن حکومت فلسطینی تشکیل (بخش غرب رود اردن را نوار غزه را متصرف شد و اردن  ،حمله بردند. مصر از غربنبود 

د ها  اینکه مصر و اردن این دو منطقه را حدوجالب است که برای فلسطینیشرق اورشلیم را اشغال کرد.  و همچنین )!می شد



در قسمتی که سازمان ملل به یهودیان واگذار کرده بود، ! به هرحال بود فلسطینی مطلوب اعرابسال در تصرف داشتند  ۲۰
هزار مسلمان ساکن بودند. کشورهای عربی حساب می کردند که با کمک آنان خواهند توانست ۶۰۰یهودی، هزار ۶۵۰در کنار 

 ،هزار سرباز۶به قیمت کشته شدن مقاومت یهودیان را از درون و بیرون درهم شکنند. اما نیروهای یهودی نه تنها توانستند 
  ذار شده به اعراب را نیز تصرف کردند. کنند، بلکه بخشی از منطقۀ واگ مقاومت در برابر حملۀ اعرابهشت ماه 

  
  رمز موفقیت اسرائیل برای پیروزی در برای حملۀ اعراب چه بود؟ ،دانستید آیا می

  
ند، زیرا ب برانرا عق نیروهای متجاوز عرب نظامی توانستند رسته های نشده بود،  نهادهای کشور اسرائیل تشکیلهنوز با آنکه  

از سرشت دمکراتیک برخوردار بودند و  نهادهای نظامی و غیرنظامی کردند و مهمتر آنکهع میخود دفا میهنکه آنان از 
یزۀ انگ نیروهای عربی ساختارهای عقب مانده و استبدادیدر فعال همۀ مردم خود را پشت سر داشتند. درحالیکه  پشتیبانی

یهودیان پست و نجس به شمار می رفتند و برایشان قابل تصور نبود  ،وانگهی برای اعراب مسلمان. کردندمبارزه را سست می
  . در برابر لشگر اعراب که روزی نیمی از جهان را تصرف کرده بود، پیروز شوند) !منظم (بدون ارتشکه بتوانند 

  
  که چرا یهودیان دولت خود را در این نقطه تأسیس کردند؟ ،آیا می دانستید

  
با فشار،  ان که در همه جاآواره کردند، آن یهودیان را را  ویران وعبد سلیمان مرومیان  )م.۷۰سال  (به پیشو هزار سال دحدود در  

از صدها هزار م. ۱۹در قرن   یاکان خود را در سرمی پروراندند.آرزوی بازگشت به سرزمین نهمواره آزار و کشتار روبرو بودند، 
ری از یکسو، با جلوگیاما  د،فراهم کنن بتوانند در آنجا پناهگاهی که مهاجرت کردند و امید می رفت آرژانتین به اروپا یهودیان

بدل گاه پناهتنها  به  زده، فلسطینآنان در اروپای فاشیسم میلیونی پیگردآرژانتین از ورود یهودیان و از سوی دیگر در برابر 
"ملل متفق" قیمومت فلسطین را بدین هدف به انگلیس واگذار کردند، که در آن "خانۀ ملی ، پس از جنگ اولشد. خاصه آنکه 

  تأسیس شود.  (بیانیۀ بالفور) برای یهودیان" 
  

  که یهودیان بخش بزرگ زمین هایی را که بعداً در آن اسرائیل تأسیس شد را خریداری کردند؟، آیا می دانستید
  

راری دیان فدر بیست سال میان دو جنگ جهانی مهاجرت یهو ،با استقبال فرماندار انگلیسی از مهاجرت یهودیان به فلسطین 
. رسیده بودم.۱۹۴۵به سی درصد کل جمعیت در سال  ۱۹۲۰، که شمار آنان از ده درصد به سال افزایش یافتاز اروپا چنان 

البته به سبب تعصب مذهبی و دشمنی اعراب، مهاجران یهودی بیشتر در روستاها و مناطق کم جمعیت ساکن می شدند. 
مت را به قی ه زمین های الزمروستاهای جدیدی در بیابان های یهودیه تأسیس می کردند. گفتنی است که با آنک ،فراتر از آن

 ،یهودیجوانان ین سبب و بد  روبرو می شد آنانسیس روستا با حمالت ش برای تأکوش صاحبان عرب می خریدند، گزاف از
  !گذاشتند بنیان ساختن چند آلونک و برج دیده بانی  بادو روز  در تنهارا  روستای جدید ۲۰۰بسیاری از 

  
   آیا می دانستید، چرا یهودیان تا آنجا که ممکن بود از مهاجرت به شهرها ابا می کردند؟

  
، ۱۹۲۲، ۱۹۲۱چنانکه اشاره شد، هدف مفتی اروشلیم نابودی یهودیان بود. او پیش از رفتن به آلمان هیتلری، به سالهای  

 م. در روستاها شایع کرد که۱۹۲۹در تابستان هایی را به قصد کشتار یهودیان دامن زد. برای نمونه "شورش"م. ۱۹۳۶و  ۱۹۲۹
و دستور داد همۀ مردانی که می توانند اسلحه حمل کنند از  در اورشلیم یهودیان به مسلمانان در حال نماز حمله کرده اند

برون در شهر ححمله و کشتار یهودیان به اروشلیم محدود نبود و مثالً روستاها به شهرها هجوم برند و یهودیان را کشتار کنند. 
 ۱۲یهودی کشته شدند که در میان آنان ۶۷ ،آگست۲۴را یهودیان تشکیل می دادند، تنها در نفر  ۸۰۰هزار جمعیت ۲۰که  از 

در آلمان  آنانبا آنکه از کشتار میلیونی دولت انگلیس  ،های فزایندهناآرامیبا توجه به چشم می خوردند. به زن و سه کودک 
 م.۱۹۴۷سال  بهسطین) را ممنوع کرد. تا بدانجا که (فل به یهودیه  یهودیانمهاجرت  ،م. به بعد۱۹۳۹سال آگاهی داشت از 

  کرد و به آلمان بازگشت داد!  متوقفنفر را از فرانسه به فلسطین می برد در نزدیکی بندر حیفا ۴۵۰۰را که  Exodosکشتی 
  

  آیا می دانستید که در سده های گذشته نیز یهودیان در فلسطین ساکن بودند؟
  

تکان دهنده  است صادق پیشین های سده برای که همانقدر. م۱۹ سدۀ نیمۀ در یهودیان زندگی وضع از مارکسکارل گزارش 
 :ندارد تفسیر به نیازیاست و 

 چهارم یک فقط که آن با مسلمانان. هستند یهودی ۸۰۰۰ و مسلمان نفر ۴۰۰۰  که دارد ۱۵۵۰۰ بر بالغ جمعیتی اورشلیم «
. ذیر استناپ توصیف  یهودیان زجر و نکبت  درحالیکه... کنند می آقایی دیگران بر لحاظ هر از دهند، می تشکیل را جمعیت کّل 



ً  و برند می بسر ندبه دیوار و صیون میان کثیف اینقطه و آلوده ایمحله در آنان (از  و دهستن مسلمانان ستم و فشار زیر شدیدا

  )۲(".فرستند می اروپا از آنان همکیشان که کنند می زندگی ناچیزی های اعانه از آنجا که اجازۀ هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارند)
  

  های فلسطینی مجبور به ترک سرزمین پدری شدند؟که چرا عرب ،یدستآیا می دان
  

 د، هیچگاه دولتوش وستایی از اهالی خالیر  ،ایجاب می کرد شرایط جنگیکه  رد انگشت شمارینخست آنکه صرفنظر از موا 
نه به بیرون از  ، ""آوارگانهزار نفر  ۷۰۰ دو سوم ازاز سوی دیگر ، نکرد.  وطن کرا مجبور به تر   غیریهودیاهالی  اسرائیل،
ود که جرت این بمها ایناصلی به نیمۀ مسلمان نشین مهاجرت کردند. دلیل  یانیهود  ۀ واگذار شده به، بلکه از منطقفلسطین

رای چنین ب نمونۀ تاریخی! می دانستندا "خیانت" و "نکبت" حکومتی غیرمسلمان زندگی کنند و این ر  سایۀدر حاضر نبودند، 
ا جدا هبرای آنکه مسلمانان از هندوشد و می قسیم ت به سه بخشباید قالل،  پس از استبدین بهانه  کهکشور هند بود رفتاری 

 ن نفرمیلیون میهن خود را از دست دادند و دستکم نیم میلیو ۱۵نزدیک به  روند آندر که  خاستشوند، سیل مهاجرتی بر 
همین  و اعرابی که در اسرائیل ماندند، از تابعیت و حقوق برابر با همۀ دیگر شهروندان برخوردار شدندبه هر حال  کشته شدند.

ه د، با آن می توان به همزیستی سرافرازانو در صورت تأمین اعتما اسرائیل حکومتی مدرن و دمکراتیک است دلیل کافی است که
ابا نداشتند و در پس شعارهای  حتی وحشیانه ای  رفتار متمدنانۀ اسرائیل، اعراب از هیچ عمل دشمنانه و در برابر. دست یافت

زیارت بیت المقدس را حق دینی خود می دانند،  اما در سیاسی تعصب و نفرت مذهبی آنان نهفته بود. به عنوان مثال، آنان 
ظر، از این ن شرق اورشلیم در تصرف اردن قرار داشت از نزدیک شدن یهودیان به دیوار ندبه جلوگیری می کردند! که سالی ۲۰

  کرد. میاری خوددست "چشم در برابر چشم"سیاعمال از اِ بر خالف اعتقاد یهودی) باید سپاسگزار بود که دولت اسرائیل (
  

  م.) شد؟۱۹۶۷به سالروزه ( ۶که کدام کشور باعث جنگ  ،آیا می دانستید
  

و  سرعت به نوسازی نهادهای کشوری کوشیدم. کشور تازه تأسیس اسرائیل با ۱۹۴۸پس از شکست لشگرهای عرب در سال  
د.  کشور دمکراتیک در منطقه بدل ش نخستینتشکیل می دادند، به ی از کشورهای عقب مانده با آنکه اکثریت اهالی را یهودیان

ها به اسرائیل پناه برده بودند، "سرزمین موعود" را نه بهشتی که در آن یهودیانی که از جنگ جهانی و خطر مرگ در اردوگاه
نیا بدل د به یکی از بارورترین نقاط را آن ،یافتند. اما به کوشش و دانش ر و شهد روان باشد، بلکه بیابانی خشک و سوزانشی

ز ا و به نسبت جمعیت، از پیشروان جهانیان بشمار می روند  اکنون شهروندان اسرائیل در همۀ دیگر زمینه های زندگیکردند. 
از آنجا که سازندگی و پژوهش . ه استر جهان" نام گرفتاو رات"الب چنان درجۀ باالیی از موفقیت های علمی برخوردار است که

ن اعراب ساکبا جویی و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان، به ویژه بیش از هر چیز به محیط امن و آسایش نیاز دارد، صلح
اسرائیل  و دست آوردهای از تجربیات استفادهبجای  اعراب متأسفانهاما کرد. مواره سیاست اسرائیل را تعیین میباید هفلسطین، 

خود سرپوش بگذراند.  در این راه نه تنها  مشکالت داخلیو  بر نارسایی هرا پیمودند و کوشیدند از این رادشمنی  اره راه همو 
شکست در نخستین جنگ با اسرائیل درسی نبود، بلکه در سالهای آتی نیز همواره نابودی اسرائیل را هدف اصلی خود اعالم 

د پیروز گردند، کشور نوبنیااین اگر پیش از تشکیل دولت و ارتش اسرائیل نتوانستند بر  می کردند، بدون آنکه در نظر گیرند که
با بود. محکوم به شکست می مجهز شده بود، هر جنگی با آنهای بعد که ارتش اسرائیل به سالح های مدرن نیز حتماً در سال

به جنگی دامن زد که در  ۶۷در ژوئن  ،اسرائیل در خلیج عقبهدریایی راه با بستن عبدالناصر  را آزمودند و ها آزمودهاینهمه عرب
کشته  ۷۷۷درحالیکه برای اسرائیل به قیمت تنها  هزار کشته شکست خورد،۲۰هزار نفری اعراب با ۲۵۰لشگر  روز  ۶طول تنها 

  رب اردن را اشغال کرد.  صحرای سینا، بلندی ها جوالن و غ . در ازای آن اسرائیل،درصد از تسلیحات تمام شد۲۰و از دست دادن 
  

  می دانید راه حل اسرائیل برای حل اختالفات موجود کدامست؟آیا 

  
روشن است که روندهای اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت. از جمله اگر سازمان ملل بجای دو نیمه کردن فلسطین این  

ی پذیرفتند، م حل راو اعراب نیز این راه  تشکیل شود مشترک یک دولت  به الگوی لبنان پیشنهاد را می پذیرفت که در فلسطین
 اینک به حدود "آوارگان"، هزار نفری ۶۰۰جمعیت  ،سال ۷۰رگان فلسطین بوجود نمی آمد. از سوی دیگر اینک پس از مشکل آوا

میلیون نفر ۷کل جمعیت اسرائیل  امروزه با توجه به اینکهشت آنان میلیون افزایش یافته است، بنابراین تقاضای بازگ پنج
بلیغی ت معقول، بلکه تنها حربه اینه یک خواست ) !فرضاً اگر راضی به زندگی در اسرائیل باشند(است غیریهودی) ۱،۳یهودی و ۵،۷(

از نیروی انسانی خود در راه پیشرفت اقتصادی  کشوری که مجبور استاست. از سوی دیگر امنیت برای اسرائیل بعنوان 
از اینرو نیز همواره از هر تدبیری برای تأمین صلح و امنیت استقبال همواره از اهمیتی حیاتی برخوردار بوده است. ده کند، استفا



به ( با کشورهایی که جنگ را اد صلح اعالم کرد که حاضر است در قبال قرارد "روزه ۶جنگ "کرده است. چنانکه بالفاصله پس  از 

از "مناطق اشغالی" عقب نشینی کند. این پیشنهاد سه ماه پس از جنگ در کنفرانس سران  !) ندهدف نابودی اسرائیل شروع کرد
ه مصر یکهنگام با اینهمه اسرائیلشناسائی اسرائیل!  به و نهصلح  به مذاکره، نهبه شد: نه سه "نه" روبرو عرب در خارطوم با 

ها و یاما فلسطین آن استقبال کرد.  از کمپ دیوید)اول (قرارداد صحرای سینا قرارداد صلح ببندد  حاضر شد در برابر پس گرفتن
تبلیغی و تقویت موضع  نه به خاطر حرکت به سوی صلح و همزیستی، بلکه تنها در جهتکشورهای عرب نشان دادند که 

م. ۲۰۰۰ ینتون به سالبیل کلکه جهانیان افشا شد، بر خواسته های خود پافشاری می کنند. این رفتار زمانی در برابر  دشمنانه
فلسطینی در قرارداد تحقق بستن "قرارداد کمپ دیوید دوم" را هدف قرار داد. با توافق طرف اسرائیلی همۀ خواسته های رهبران 

د. دو می شتشکیل  ،با شرق اروشلیم بعنوان پایتخت ،کشور مستقل فلسطینو نوار غزه، در مناطق غرب رود اردن  می یافت:
ها امروزه برای فلسطینی ها را جاده ای به هم وصل می کرد و بخش بزرگی از "آوارگان" می توانستند بازگردند... این قسمت

کست شدهه پیش تحقق یافته بود.  با مخالفت عرفات روبرو نمی شد یک یافتنی درآمده است، اما اگربصورت رؤیایی دست ن
مرز میان دو کشور از  و حتی حاضر بود )ساخته بود خود بدل شخص و آرزوی فکه تحقق صلح را به هد(مذاکرات برای کلینتون 

جا ینا  ی کهارده روز در چهشما «تلخ بود. او گویا در پایان به عرفات گفت:  ، بسیار بگذرد "مسجد االقصی"و  "دیوار ندبه"میان 

  )۳( »به همه چیز فقط "نه" گفتید. بودید،

*** 
در بیانیه "سیاسی و فکری مختلف های گرایشتن "با  ۳۰۰بیش از  ،چند روز پیششما اگر این مطالب را می دانستید، از اینکه، 

  زده می شدید!، شگفتاز "جنایات اسرائیل" ابراز انزجار کردند) ۴(ای 
رخوردارند ب مختلف، بلکه از گرایشی مشترکایش های نه از گر  ،با در نظر گرفتن مطالب باال باید گفت که امضا کنندگان بیانیه

واداشتن جوانان ند. کمی تضمین را آن تداوم و کرد حاکم ایران بر را اسالمی هایی است که حکومتو آن پایبندی به ضدارزش
بدین سبب ها است و جهت مخالف منافع فلسطینیدر  ،"شهیدپرورانه" به خشونت و دامن زدن به تشنج و برخوردهای

 آمیزمسالمتبجای استفاده از امکانات ی است که  رهبران فاسد استی همانا پشتیبانی ازهمدردی با نتایج شوم چنین سی
  .  دابیر شیطانی جدیدی متوسل می شوندهمواره به ت

های ضدانسانی رهبران فلسطینی است که مسئولیت مستقیم و کامل اسرائیل همانا تأیید سیاست محکوم کردن یک سویۀ
های موجود را فرصت های سازنده،بجای کوشش مسئوالنه برای تحقق راه حل م فلسطین برعهدۀ  آنان است. آنانبیچارگی مرد

هایی به بزرگی اسرائیل تأسیس شود و سال پیش ممکن بود که کشور فلسطین در سرزمین ۷۰از دست دادند و اگر  گام به گام
 قدرت، ، آنان به شهوتم شرقی بعنوان پایتخت تحقق یابدشلیفلسطین با اور کشور مستقل  پیش هنوز امکان داشت سال  ۱۵
  به "تجارت مرگ" ادامه دادند. انان را به ترور و اعمال وحشیانه واداشتند و جو 

اریم و نیاز د به صلح و دوستی ازی کشوربرای نوس ، اماچنین سیاست هایی به نکبت امروزی دچار شده ایم ما مردم ایران نیز با
که  ه باشندیقین داشت ندتوانیم مزبور بیانیۀ کنندگان امضابدین سبب ها را مخالف منافع ملی می یابیم. دفاع از ضدارزش

  به نیکی یاد نخواهد کرد. آنان ایران آینده از 
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