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 استفان بکمان
 ايست سوئدى. اوروزنامه نگار و نويسنده  ٬در گاتنبرگ ١۹٣٤متولد  ٬استفان بکمان

از وى روزنامه نگار بود.  Svenska Dagbladet در ١۹٥۹تا  ١۹٥٧ميان سالهاى 

و  [(م.ل] ئد)ارگان رسمى حزب کمونيست سو چند مقاله اى نيز در نشريه کارگر

در  برجستهيکى از افراد استفان بکمان  ·منتشر شده است «امروزاخبار »روزنامه 

از ديدگاهى مارکسيست  ٬خود موفلسطين بود و با تجزيه وتحليلهاى مدا /جنبش سوئد

 ·کمکهاى فراوانى به اين جنبش نموده است ٬لنينيستى

 

 مقدمه
که کمى پس از  ٬را «براى رهايى فلسطين» ىاستفان بکمان جزوه  ١۹٨٧در پاييز 

با نگاهى به گذشته طبيعتا ميتوان ادعا نمود که انتشار آن · نوشت ٬پايان سال منتشر شد

چرا که جزوه در حال آماده شدن بود که يک قيام · چندان مناسب نبود «زمانى»از نظر 

 ·مردمى فلسطينى در ساحل غربى و غزه آغاز شد

 

ناآشنا تا آنزمان براى بسيارى از رتى عبا  ٬«انتفاضه»بدين ترتيب عبارت عربى 

 ٬اين جزوه اگر شش ماه بعد نوشته شده بود ·در زبان سوئدى گنجانده شد ٬سوئديها

را  ۹٣-١۹٨٧که آخرين مرحله انتفاضه مبدل گردد نقطه عطف مبارزه اى به ميتوانست 

 ·تشکيل داد

 

فلسطين متعهد بوده و اما اين جزوه براى همه آنهايى که به مردم  اينچنين نشد اگر چه

نياز بزرگى را برطرف نمود و  ٬در مبارزه آنان شرکت نموده اند اهميت بسيارى داشت

بهره  اناز آن در جهت پى بردن به مسائل بنيانى فلسطينيبسيارى آنهايى هستند که 

  ·بردارى نموده اند

 

 ىبکمان کاوشگراستفان  ٬در سوئد هنگام بازگرداندن تمرکز خود بسوى مسئله فلسطين

و  «فلسطين و اسرائيل» ٬ ١۹٦۰دو کتاب او در پايان دهه · محسوب ميشودسياسى 

بودند که بزبان سوئدى  کتبىنه تنها در ميان اولين  «آمريکا فلسطين و امپرياليسم»

بلکه قبل از هر چيز ارائه دهنده چشم  ٬را مورد بررسى قرار دادند انمسائل فلسطيني

 ·يستى و انقالبى بودنداندازى ضد امپريال

 

نوشتن اين جزوه مدت زمانى پيش به · يک ادامه منطقى شد« براى رهايى فلسطين»

توسط  ٬ما· است« سازىآمد روز »نيازمند به  ٬البته ٬اما قبل از هر چيز ٬پايان رسيده

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Dagbladet


و  بدون هيچ دستبردى با تمام جزييات ٬«براى رهايى فلسطين»چاپ مجدد کتاب  ٬بخشا

از  را بخش تکميل کننده اى به آن که مهمترين وقايع انتفاضهبا اضافه نمودن بخشا 

· به انجام اين مهم مصمم گشتيم ٬مورد بررسى قرار ميدهد ٢۰۰۰تا پاييز  ١۹٨٧

در نهايت پيوند دهنده جزوه « پايان سخن»توضيحات استفان بکمان در بخش پايانى 

 · اصلى به شرايط فعلى است
 ٢۰۰۰گاتبنرگ دسامبر 

 جان فرانک -تدى

 

 . پيشينه تاريخى١
از بسيارى جهات قابل  ٬براى بسيارى پذيرش اينکه دولت اسرائيل دولتيست استعمارى

سه  ١۹٤٨اسرائيل در سال · دشوار است ٬مقايسه با دولت نژاد پرست آفريقاى جنوبى

  ·سال پس از جنگ جهانى دوم تاسيس شد

 

قتل عام جمعى  در موردجنايات نازيهاى آلمان با افشاى حقايق مربوط به پايان جنگ 

که بسيارى از طرق  ٬در به اصطالح جهان غرب ·همراه شد يهوديان در سراسر جهان

اسرائيل در  ٬مختلف خود را تا حدودى مسئول تعقيب و آزار يهوديان احساس مينمودند

جبران »خود نموده بود بعنوان نوعى  ازاى درد و رنجى که يهوديان اروپا را قربانى

و قابل  هستند برجا چنين احساسات و اعتقاداتى همچنان پا ·محسوب ميشد «غرامت

د بر سر راه نديدن عوامل واقعى ناما اينگونه اعتقادات و احساسات مانعى ميشو ·درک

 ·بوجود آورنده اسرائيل و ادامه حيات آن

   

 ·بوجود نيامد ٬سکنه که فقط ميتوانست اهدا شود اوال اسرائيل در منطقه اى خالى از

در آنجا مردم  ٬که مردم در آن زندگى ميکردند ساخته شد ٬فلسطين ٬اسرائيل در کشورى

تاسيس کشور  بمنظور ·بودند نمودهزندگى و زمينهاى خود را طى هزاران سال کشت 

 ·اسراييل بخش بزرگى از جمعيت آن بايد رانده ميشد

 

 اتو جناي ى ستيزىبراى يهود «غرامتى»به اسرائيل مبدل نمودن  اسىدوما از نظر سي

براى · آغاز نمود ١۹٤٨براى درک مسئله فلسطين نميتوان از  ·نازيها دشوار بود جنگى

مسائل مربوط به و  ٬فلسطين قرار داردجايى که  ٬جهان شرق عربدر مورد  گفتگو

  ·بازگشتبايد دست کم صد سال به عقب  ٬يهوديان و ضد يهوديت

 



 اشتياق رهايى در مقابل امپرياليسم

منطقه پس از دهه  ·توسعه يافتدر جهان شرق عرب دو تمايل متضاد  ١٨۰۰طى دهه 

تحت اشغال سلطان ترکيه در استانبول بود و حکومت سلطان بدليل عقب ماندگى  ١٥۰۰

يونانيها و اقوام ديگر در حال آزاد نمودن  ·اقتصادى و اجتماعى در حال متالشى شدن

 ·خود بودند

مصر  ·ندجهت کسب استقالل آغاز شده بود ٬در اشکال مختلف ٬مبارزات عربى سويىاز 

ساکن نابلس بر عليه  انفلسطيني ١٨٥٦در سال  ·آزاد نمودن خود تالش مينمود براى

تدوين چشم اندازهاى يک  بمنظور از جمله در دمشق و بيروت ·پادگان ترکها قيام نمودند

  ·انجمنهايى سرى سازمان داده شده بودندجهان عرب مستقل 

بازار و يافتن راههاى  ٬جهت تهيه مواد اوليه ديگر قدرتهاى بزرگ اروپايى سويىاز 

 فرانسه منافع ·مطمئن تجارتى ميان اروپا و آسيا به درون آن مناطق نفوذ نموده بودند

 ·راه آهنها ساخته شدند ·البه مينمودبندرى در بيروت را مط ساخت

انحصار فروش پارچه ها و ديگر کاالها را بخود اختصاص  انگليسصنايع فرانسه و 

مبدل  غيروو زمينهاى زراعى مصر را به مزارع پنبه  يسپارچه بافى انگل دادند و منافع

قدرتهاى بزرگ امپرياليستى جهان بمنظور غارت آن ميان اين دوران  خاللدر  ·نمود

  ·تقسيم شد

 ٬مسلمانان ازدرصد آن  ٨۰که  –فلسطين حدود نيم ميليون نفر جمعيت داشت  ١٨٥۰

بخش بزرگى   ·ميشدنديهوديان تشکيل از درصد  ٧تا  ٥مسيحيان و ميان از درصد  ١۰

در شرايطى که وضعيت عقب مانده  ٬از مردم کشاورزانى بودند که در مرز گرسنگى

 ٬ميشد انبط اجتماعى و مالياتهاى سنگين در حکومت سلطنتى مانع از تکامل آنروا

 زندگى ميکردند.

و هر  ٬ميکردند ديگران زمين را از زمينداران اجاره ٬بودند بخشى از کشاورزان مالک

مهمترين توليدات  ·دو گروه به وام دهندگان پول در شهرها بشدت مقروض بودند

شهر اورشليم  ١٨٨۰ ·رتقال و روغن زيتون بودندپ ٬سبزيجات ٬کشاورزى غالت

حدود يک دهم از جمعيت  ·نفر جمعيت داشتند ٥۰۰۰و حيفا  ١۰۰۰۰يافا  ٬ ٣٥۰۰۰

  ·که در بيابانهاى جنوب فلسطين زندگى ميکردندانى بودند چادرنشين

طى هزاران سال توسط  ٬فلسطين بدليل موقعيت جغرافيايى خود ميان سه بخش جهان

از لحاظ منابع زيرزمينى فقير اما داراى  کشور ·ورديده و اشغال شده بودفاتحان درن

  ·موقعيتى استراتژيک است



 ٬در مصر و فلسطين جنگى ىدر جريان رشته عمليات ٬ناپلئون ٬قيصر آينده ١٧۹٨

بمنظور تحقق اعالميه اى را در شهر فلسطينى رام هللا صادر و در آن يهوديان اروپا را 

 ·ترغيب نمودبه مهاجرت به فلسطين  يشانباورهاى مذهب

بيانيه مشابهى صادر  ٬لرد پالمرستون ٬وزير امور خارجه انگليساز جانب چهل سال بعد 

بازگشت »مبدل شدن روياهاى مذهبى برخى از يهوديان در مورد از  پيشمدتها  – ·شد

ى در ايده مبدل نمودن يک جامعه يهود قدرتهاى بزرگ ٬به سياست« به بيت المقدس

 ·در سر پرورانده بودندتخته شيرجه اى ميان غرب و شرق فلسطين را به 

 ٬از همان طرز تفکر قدرتهاى بزرگ جديدىدر نسخه  ٬هرى ترومن در خاطرات خود

به باور » حمايت اياالت متحده آمريکا از تقسيم فلسطين و ايجاد اسرائيل را بيان نمود:

قادر به  ٬ه تحت رهبرى يهودى –ى بزرگمن يک برنامه تکاملى با يک سيستم صنعت

 ٬بله«· ميشد اعرابتوان اقتصادى اين منطقه در جهت منافع مشترک يهوديان و بهبود 

 ·دميتوانست کامال مناسب باش

 مسئله يهوديان

 ٬درباره يهوديان در اروپا بايد گفته شود که آنان را مورد تعقيب و آزار و اذيت قرار داده

و براى نزديک به دو هزار  زندگى در مناطق يهودى نشين ناگزيربه قتل رسانده و به 

در غرب اروپا اجازه داشتن زمينى · بودندنموده سال ميان کشورهاى مختلف سرگردان 

 · حق داشتن بسيارى از مشاغل را نداشتند ٬اغلب ٬به آنان داده نميشد  و حتى در شهرها

از جمله مشاغل  –غيرو و غيرو  ٬تجارت ٬طال و نقره سازى ٬فروشندگى در خانه ها

 ٬سنن مذهبى آنان را به قشرى قابل شناسايى مبدل نموده بود· باقيمانده براى آنان بود

 ٬براى حاکمان جهت قربانى نمودن آنان توسط پيش داوريهاى مسيحيان مناسب

 ·مينمودندساس مورد تهديد اح يکه منافع خود را هنگام

اين قشر همچنين يکپارچگى خود را با رها نمودن يهوديانى حفظ کرد که يهوديت را 

بمنظور انجام کار ديگرى بجز آن کارى که مجاز به انجام آن بودند رها و توسط بقيه 

 · جمعيت بلعيده ميشدند

 ١٧۰۰دهه ابتدا با پيشرفت غيرمنتظره جامعه مدرن کاپيتاليستى يا سرمايه دارى در 

بصورتى کامل و رسمى از حقوق مدنى برخوردار  ٬کشور پس از کشور ٬بود که يهوديان

حل شدن و يکپارچه شدن  ٬شدند و عليرغم سختيها با پيش داوريهاى مذهبى مزمن

شرايط مجددا  ١٨۰۰اما طى نيمه دوم دهه  –· يهوديان در جامعه اروپاى غربى آغاز شد

 ·  تغيير کرد



هر دو با مفاهيم نژاد پرستانه  ٬سرمايه دارى ناسيوناليسم و امپرياليسم از درون سيستم

· تکامل يافت ٬در مورد برترى گروههاى مردمى خودى و کم ارزش نمودن ديگر مردمان

 –پيشرفتهاى واقعى با فساد و تباهى مسخره اى عجين شد  ٬در اين عصر علمى نوين

ميليونها انسان در  انآن تلف که بر اساسمخ« نژادهاى»در مورد « تئوريها علمى»مانند 

 ·آفريقا و ديگر نقاط در خور انقراض و يا آواراگى ميشدند

که  -يک نظريه ادعايى علمى  ٬ساخته شد« يهود ستيزى»مفهوم  ١٨٧۰در دهه  

از قبيل خون  ٬با خواصى استثنايى« نژاد سامى»يهوديان را در جايگاهى پايينتر

 ·ميدادمخصوص و غيرو و غيرو جاى 

بخشا از  ٬بود منافع بسيارىدربردارنده اين تئورى جديد  براى افراد منزجر از يهوديان 

 ميگشتندمبرا  ٬که در آن عصر چندان مناسب قلمداد نميشد ٬اتهام تنفر از مذهب يهوديان

و بخشا به دسترسى به اشخاصى قادرشان ميساخت که يهوديت را رها نموده بودند 

)يهود ستيزى براى مثال · را داشتند« خون»آنها هنوز همان  ٬)جذب شده بودند(

ميتوانست به کارل مارکس  بعنوان يهود اشاره نمايد اگر چه پدر او به دين مسيحيت 

 ·(گرويده بود و مارکس خودش فردى مذهبى نبود

ق سنتى به بطر ٬آسيب ديده از تناقضات ٬همزمان رژيم عقب مانده روسيه تزارى

ميليونها تن از يهوديان بينوا به · ها بر عليه يهوديان تصميم گرفت برانگيختن توده

طى يک دهه شمار يهوديان در  ١٨۰۰در آغاز دهه · اروپاى غربى و آمريکا گريختند

 ·نفر افزايش يافت ١٧٥۰۰۰به  ٬وين از چند صد نفر

ه و بدينسان يهود ستيزى در ناسيوناليسم تهاجمى محافل سرمايه دارى و خرده سرماي

 ٬و· گشتفرانسه و غيرو غيرو به عنصرى نيرومندتر مبدل  ٬اطريش ٬دارى آلمان

طى اين دوران سياست استعمارى قدرتهاى امپرياليستى و تقسيم  ٬همانطور که گفته شد

 ·ادامه دارد آنانجهان ميان 

 تاسيس جنبش صهيونيستى

 ٬در بازل  سازمان جهانى صهيونيستها با هدف برپايى جامعه اى يهودى ١٨۹٧در سال  

 تقريبا صد سال پس از اعالميه · تاسيس شد ٬ترجيحا در فلسطين ٬در جايى در جهان

دلتنگى مذهبى براى بيت  ٬ناپلئون در رامل هللا باالخره پاسخى يهودى دريافت شد

 ·ا يک پروژه سياسى پيوند خوردب درآنزمان ٬«شهر مقدس»به  ٬المقدس



نائل  ٬از متنوعترين انواع ٬جنبش صهيونيستى تقريبا بسرعت به جذب تمايالت يهوديان

ه به يهودى روسى جنبشهاى آرمانخواهانه سوسياليستى شان توده هاىدر ميان · آمد

چندين دهه در ميان قشر  براى· شانه روياهاى مذهبى در مورد فلسـطين وجود داشت

روشنفکر يهودى در روسيه به مجاهدتهاى ملى در جهت انتشار روزنامه و کتب به زبان 

عبرى و ييديش
*
 ·تمايالتى وجود داشت 

در ميان بخشى از يهوديان در اروپاى غربى از محو يهوديت  ١٨۰۰از اواسط دهه 

زمان قشر گسترده و هم –· توسط ادغام سريع و ديگر مسائل هراسى وجود داشت

و آنها هجوم يهوديان از اروپاى  ٬سرمايه دارى بوسيله ادغام در حال رشد تهديد ميشد

 · شرقى را بعنوان تهديدى بر عليه شرايط خود قلمداد مينمودند

هر حال ب ٬اما تفاوتى نميکند که صهيونيستها چه درکى داشتند و چه درکى از خود دارند

سياست  شرط الزم· طرح استعمارى را بنيان نهادندآنها در درجه اول بناى يک 

سفيد ديگر مردمان را چپاول نموده و « نژاد»مستعمراتى در جريان بود و اين فرض  که 

 · به کشورهايشان به دلخواه خود دست ميافت

کمپانى انگليسى آفريقاى » اين شيوه عمل براى به اجرا گذاردن طرح صهيونيستى از

به عاريت   -بنيان نهاده  شده توسط پايه گذار امپراطورى سسيل رودس  –« جنوبى

  ·گرفته شده بود

صهيونيستها در آنزمان حتى دليلى براى پنهان  ٬بر اساس تفکر سرمايه دارى اروپايى

در ميان اولين تاسيسات  ٬نداشتند خودشاننگاهداشتن ماهيت تالشهاى استعمارجويانه 

 ·کمتيه استعمار و اتحاديه مستعمراتى وجود داشت ٬ ١٨۹٨ ٬ايجاد شده توسط آنان

چرا که به تصرف کشور و يا منطقه  ٬بسادگى ميتوان گفت که اين طرح مستعمراتى بود

که در آنزمان مسکونى و به مردم ديگرى تعلق  مينموداى از يک کشور ديگر اشاره 

 ·داشت

و نه يک  ٬يک ملت ٬ينمايندقلمداد مقومى را در اين رابطه اينکه صهيونيسم يهوديان 

)آيا آن  تقريبا شش ميليون يهودى · از درجه دوم اهميت برخوردار است ٬گروه مذهبى

بر خالف ديگر نسلهاى مهاجر در آمريکا مجاز به تشکيل گروه ويژه اى آمريکايى 

 قوم يهودى....؟!(يک بخشى از  ٬هستند

و مرکزی  اروپای شرقی بود که در اشکنازی يهوديان   زبان  و گاه٬ تنها  زبان  مادری ٬است که برای نزديک به هزار سال زبانی نام  * 

 مترجم -توضيحات از ويکپديا – زيستند می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C


تنها  ٬براى دو هزار سال پيش يا بيشتر ٬و آيا بدليل اينکه سرزمين يهوديان در فلسطين

وجود داشته است ميتواند به يهوديان امروزى اين حق  ٬بر اساس اساطير افراطى مذهبى

 · رائه دهد که کشور را اشغال و مردم آنرا آواره سازندارا 

 امپرياليسم بعنوان يک پيش نياز

صهيونيستها بعنوان استعمارگر ميدانستند که بدون حمايت يک دولت مقتدر قادر رهبران 

سازمان  ٬بر خالف کمپانى انگليسى آفريقاى جنوبى· به اجراى طرحهاى خود نبودند

جهانى صهيونيستى توسط هيچ دولتى حمايت نميشد. مهيا نمودن شرايط براى ايجاد 

دولت انگليس و قيصر آلمان ابراز  ٬رکيهکه طى آن آنها از جمله به سلطان ت -اتحاد 

 ·بيست سال بطول انجاميد -ارادت نمودند

همزمان با سقوط امپراطورى ترکيه در جنگ جهانى اول و مسابقه ميان انگليس  ١۹١٧

· دولت انگليس اعالميه موسوم به بالفور را صادر نمود ٬و فرانسه بر سر تقسيم جهان

يک خانه ملى براى قوم »ا براى حمايت از تاسيس در آن اعالميه آنها آمادگى خود ر

 ·در فلسطين اعالم نموده بودند «يهود

اين اقدام را بسختى ميتوان ناشى از تسلط يهوديان بر روى دولت انگليس ارزيابى نمود 

مسئله بر سر · آ. جى. بالفور يک يهود ستيز بنام بود( )براى مثال وزير امور خارجه 

مصر و کانال سوئز را کنترل مينمود و به تصرف  ٬انگليس· دمنافع امپرياليستى بو

 ·عراق نيز که بتازگى در آن منابع عظيمى از نفت کشف شده بود عزم جزم نموده بود

بمنظور حفاظت و تقويت منافع خويش از طريق اهرمى قابل کنترل از اين طرح  انگليس

يخواهانه ملى اعراب و سنگرى بر عليه تالشهاى آزاد ٬توسط انگليسيها در فلسطين

  ·حمايت مينمود ٬حضور فرانسه در سوريه و لبنان

آنها · نموده بودند تضمينرهبران صهيونيستها در اين طرح تامين منافع انگليس را 

 ٬ ١٨۹٦ ٬«دولت يهودى»در همانزمان در کتاب · پشتيبانى خويش را اعالم نمودند

 نوشته بود: تئودور هرتسلبنيان گذار صهيونيسم 

هدف ما ايجاد  ٬ما در آنجا مايل به ايجاد پناهگاهى بوديم براى اروپا بر عليه آسيا»

 –تقريبا بهمان ترتيبى که ناپلئون انديشيده بود   –«. پايگاه فرهنگى بود بر عليه بربريت

 ٬سه سال پس از تاسيس اسرائيل ·اروپايى مردم به شيوهنگاه ب ٬و تقريبا همان هم شد

نوشت که  ٬گرشوم شوکن ٬سردبير روزنامه روزانه حارتض ٬ ١۹٥١سپتامبر  ٣۰

 «·····اسرائيل بعنوان يک سگ نگهبان در نظر گرفته شده است»



راههاى تجارتى و  ٬منابع غذايى ٬بازارکنترل بدون  ٬بدون يک دولت امپرياليستى مقتدر

ه ظهور استعمار صهيونيستى و اسرائيل هرگز ب ٬توسط نيرويى امپرياليستىمواضع مهم 

اسرائيل مانند آفريقاى  ٬امروز به رهبرى آمريکا ٬بدون سيستم امپرياليستى· قادر نبود

  ·نيستقادر به  ادامه حيات  –جنوبى 

اسرائيل و آفريقاى جنوبى دولتهاى استعمارگرى هستند  ٬بدون در نظر گرفتن تشابهات

آنها · مطلق قرار دارند آن مناطقى که در آنجا تاسيس شده اند در تضادکه با مردم بومى 

تنها از طريق خدمات يا منافعى که به امپرياليسم ارائه ميدهند قادر به ادامه حيات هستند 

شدن اين  نابودابتدا پس از  ٬همچنين براى مردم مهاجر ٬و صلح واقعى و پايدار –

که اى ايجاد جامعه ابتدا پس از آن · کشورها و غارت امپرياليستى امکان پذير خواهد بود

 ·ممکن خواهد گشت توده ها در آن با شرايطى برابر زندگى کنند

شده است به مبدل « يک دولت يهودى»به  ميتوان در مورد اينکه اسرائيل در اساس

در اواخر زندگى خود  ٬ناهوم گولدمان ٬بحث و گفتگو نشست. يکى از پيروان صهيونيسم

 نوشت: ١۹٨١او در سال · در اين مورد ترديد نمود

اسرائيل بيشتر به حسن نيت آمريکا وابسته شده است تا يهوديان روسيه به خيرخواهى »

اين امر · تزار... بدون پشتيبانى آمريکا اسرائيل در حال حاضر قادر به ادامه حيات نيست

 –)= غير  goyimکه قوم يهود را هر چه بيشتر به گشته چنان شرايطى فراهم آورنده 

وزارت امور  ٬در اين مورد مقامات کاخ سفيد  –ته نموده استنويسنده( وابس ٬يهوديان

)=  diasporanخارجه و وزارت دفاع بيش از هر زمان ديگرى در گـذشته دليل 

 ·  بوده اند« نويسنده( -يهوديان« پراکندگى»يا « تبعيد»

 استعماربنيانگذارى  -٢
وياليى مناطق ساخت و ساز با ابتدا مهاجران يهودى تل آويو را  ١۹۰۹در سال 

در  ٬دگانيا ٬اولين کيبوتز ١۹١۰در سال  ·ايجاد نمودنددر حاشيه شهر يافا مسکونى 

 ·ساخته شد طبريهکنار درياچه 

 اما ٬نشده بودندمتحدان قدرتمند خود موفق به پيدا کردن رهبران صهيونيستها هنوز  

شمارى  تجارىبانکها و شرکتهاى و تٽبيت ترکيه در حال اضمحالل امپراطورى تضعيف 

در  استعمارىايجاد شرايط را براى  فلسطيناز قدرتهاى بزرگ اروپايى در همانزمان در 

 ·بود آوردهفراهم کوچک بعد يک 



همکارى  بيت المقدسيهودى از جمله با شرکتهاى آلمانى در  اتحاديه مستعمراتى

با کمک مالى بانک فرانسوى ادموند  ١٨٨۰پس از آغاز دهه  عالوه بر اين – ·مينمود

  ·روى داده بوديهودى مهاجرت نوعى از روتشيلد 

موجى بود  فقط ٬در آنزمان تالشهاى آزاديخواهانه اعراب ·فلسطين تقريبا بدون دفاع بود

 براى خودشانکشاورزان در روستاهاى فقير  ·ر ميان روشنفکران در شهرهاى بزرگد

ه صهيونيستها کسب درآمد بزرگ از طريق فروش زمين بزمينداران · زندگى ميکردند

 ·مينمودند

 ١٨۹٨سال  در – ·نبودکمکى  را ميديدند سير حوادٽاينکه روشنفکران از همان ابتدا 

که در آن طرحهاى صهيونيستها مورد منتشر نمود مقاله اى را  المنار روزنامه اورشليم

و تاسيس بانک صهيونيستها زمينها توسط خريد گسترده  ·نده بودحمله قرار گرفت

تولد »در روزنامه  ·بر شدت بحران افزود ١۹۰٣سال  فلسطين در يافا در  -آنگوال

استقالل نشان  و تالش اعراب جهت کسب ىح صهيونيستميان طر تضاد «دوباره عربى

  ·نده بودداده شد

 عربىانقالب 

جنگ  ·را منتشر نمود بالفورموسوم به  بود که دولت انگليس اعالميه ١۹١٧در سال 

جنگى که در اساس مبارزه اى بود ميان قدرتهاى بزرگ در  –جهانى اول در جريان بود 

 ·بر سر کسب بازار و مواد اوليه و جهان تحت استعمار اروپا

ترکيه و آلمان از يک طرف و  هانگليس و فرانسمنافع ميان  جنگ عمدتادر خاور ميانه 

براى آزاد نمودن جهان عرب عربى جنبش آزاديخواهانه  ·ر جريان بودديگر د فاز طر

 ·نائل آمداز جنگ بهره بردارى  امکانبه از ظلم و ستم ترکيه 

 ٬شدناميده ميشد آغاز « انقالب عربى»که  موفقيت آميزنظامى و عمليات  ١۹١٦در سال 

تنها مهره اى بودند در آنها به اينکه  –با امير فيصل در راس آن  –اما رهبرى اعراب 

وعده و به شورشها دامن زده دولت انگليس  ·آگاهى نيافت بازيهاى قدرتهاى بزرگ

 ·اعالم نموده بود ٬پس از شکست ترکها ٬را تاسيس يک کشور بزرگ عربى حمايت از

 اعراببر عکس استقالل  ٬نبودچنين ثباتى  خواهان)مانند فرانسه(  يسدر حقيقت انگل

 ·بر عليه منافع امپرياليستىارزيابى ميشد تهديدى 
* http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot_Agreement  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sykes%E2%80%93Picot_Agreement


انگليس و  ٬جريان داشت اعرابدر حاليکه مبارزات آزاديخواهانه  ١۹١٦در پاييز 

پيکو –سايکس  موسوم به توافقنامهفرانسه )با توافق تزار روسيه( 
*
که جهان شرق را  

 · عرب را بر اساس منافع خويش تقسيم مينمودند به امضاء رساندند

 

ميان  ٬«بيطرف»بين المللى و يا اى منطقه  بهبر اساس اين قرارداد پنهانى فلسطين 

 ٬مصر ٬يساضافه لبنان( و حکومت تحت سلطه انگلتحت کنترل فرانسه )به ه  –سوريه 

 ·ميشدمبدل 

داده هاى وعده فلسطين بر اساس يکسال بعد  ·محکوم به مرگ بود ابتدااز انقالب عربى 

در کنفرانسهاى صلح بعد از جنگ  ٬شده  به سازمانهاى صيهونيستى هديه داده شد

که از آن بنا نهادند و پايه هاى اختالف را هان عرب را ميان خود تقسيم پيروزمندان ج

 ·پس تا به امروز در جريان است

را  تذکاريه اىيونيستها در جريان کنفرانسى در پاريس هص ١۹١۹فوريه  ٣در  –

در شمال و  انىتلي تا رودخانه آنانعرضه نمودند که بر اساس آن خواسته هاى سنتى 

در شرق بر اساس توافق ميان حکومت اين مرز  ٬ميافتدر شرق گسترش  معانو  عمان

   ·کشيده ميشد)تحت کنترل مصر( 

تالش جهت بيرون راندن فرانسويان  عربىنظامى نيروهاى از جانب در سوريه 

شکست  ميسلون گردنه کوه در کنار ١۹١۹آنها در سال  ·ه شدبکار گرفتمذبوحانه اى 

قدرتهاى بزرگ توسط  مغلوبدر کشورهاى امير فيصل و ديگر رهبران انقالب  ·خوردند

 /تاريخىاى نمونه اين   کالم خالصه ·ددنکشيده ش آنان –يا مامور  –به بردگى و بندگى 

اين اصول پايه اسرائيل بر  ·خيانت و تقلب بود ٬برترى قدرتها ازکالسيک امپرياليستى 

  ·بنا نهاده شد

 «پناهگاه»فلسطين بعنوان 

که  ٬بود نفر ٨٥۰۰۰تعداد يهوديان و  ٦۹٨۰۰۰جمعيت فلسطين  ١۹١٤در سال 

 ١۹٢٧ ·نفر از آنان مهاجران سازمان داده شده از جانب صهيونيستها بودند ٣٥۰۰۰

را  درصد از مجموعه جمعيت ١٦بيش از که  ٬هزار نفر ١٥۰۰۰۰شمار يهوديان 

 ·بودنددرصد  ٢۹٬٦و يا  ٤٤٣۰۰۰آنها  ١۹٣٥ ·بود ٬تشکيل ميداد

 ٦۰٨۰۰۰نفرى  ١٨٣٥۰۰۰از يک جمعيت  ٬يکسال قبل از تاسيس اسرائيل  ١۹٤٧

اين البته  ·يک سوم جمعيت ٬تقريبا به حساب دقيق ٬بعبارت ديگر ٬ى بودندنفر يهود

و بخشا همچنين يهود ستيزى لهستانيها طى دهه  –افزايش سريع نتيجه ترور نازيها بود 



بلکه  ٬براى آلمانيها و يا لهستانيها مسئله اىدر ضمن يهود سيتزى نه فقط  ·١۹٢۰

 ·نموده بود منتشرتقريبا در سراسر جهان خود را 

چالرز  بر ضد يهوديان منتشر و خلبان قهرمانمتونى هنرى فورد کارخانه دار معروف 

 ٬زمان ·در اماکن عمومى در سراسر آمريکا بر عليه يهوديان تبليغ مينمود ليندبرگ

سوئد هم مانند ديگر کشورها به پذيرش  ·بود «نژادهابيولوژى » موسوم بهزمان 

 اگر طرح صهيونيستها در فلسطين وجود نداشت –به اين ترتيب  ·تمايلى نداشتيهوديان 

 پناهندگان بايد به کجا پناه ميبردند؟ 

از اتاقهاى گاز نجات از يهوديان اروپايى را نيم ميليون نفر بيش از آيا صهيونيستها جان 

 يىتعداد بسيارى از آنها ٬ستا اين «فقط» بدون شک. مسئله ٬اينچنينن بود ٬البتهندادند؟ 

بلکه انسانهاى تحت تعقيبى بودند که بدنبال پناهگاهى نبودند صهيونيست  آمدندکه 

احساس از آمدن به فلسطين  ٬بداليل مذهبى ٬دقيقاو در بسيارى از موارد  –ميگشتند 

 ·نبودساده  «امنپناهگاه »يک چيزى شبيه بنابراين فلسطين  – نمودندشعف مي

به يک پناهگاه ميايند براى اينکه بعدها به خانه خود بازگردند يا براى اينکه پناهندگان 

فلسطينيان  – ·ادغام نمايندجامعه و مردمى که به آن پناه برده اند  درقدم به قدم خود را 

زندگى با بقيه مردم خواهان  يهوديانميان خود اولين تبليغات ضد صهيونيستى در همان 

ده ش تفاوت قائل ٬جدا از عربها ٬جامعه خودساختن  ى خواهانکشور و صهيونيستها

  ·ندبود

سرزمين تحت براى  کميسارياى عالىبعنوان اولين  ·س اداره ميشديفلسطين توسط انگل

در  ·ه صهيونيست را ارسال نمود - سر هربرت ساموئل لندندر دولت قيموميت فلسطين 

که در آن آن کشور تحت ستم و عقب مانده صهيونيستها آگاهانه جامعه اى را ساختند 

  ·وجود نداشتاعراب براى  ىجاي

آمده بودند بسرعت در به آنجا  ىصدها پناهنده غير صهيونيست که جهت يافتن پناهگاه

اگر حتى به عبارت ديگر آنها  –شدند  ادغاميک پروژه استعمارى سازمان داده شده 

 ٬بومىمردم مقابل در خود روزمره فعاليتهاى  وزندگى در  ٬آرزومند زندگى ديگرى بودند

 ·شدندقرار داده  مردم فلسـطين

قدم به قدم تصرف  هدفبا اجراى طرح و فعاليتى به شرکت در  ٬به استعمارگر بودنآنها 

 نيازبا  ٬شرايط مشخص آن ·ناگزير گشتند ٬مردم بومىميان برداشتن از کشور و 

بى اعتنايى براى بسيارى  ٬اعراب مقاومتاشکال مختلف  در برابربه اتحاد اشغالگران 

در مورد  آرمانشبا  ٬را ايدئولوژى صهيونيستى بر عليهاتخاذ موضع عدم به مسئله و 

 ·غير ممکن ساخته بود ٬يک قوم يهودى با حق تاريخى در مورد فلسطين



شواهد بسيارى در مورد دوستى ميان اعراب و از آنزمان  و يهوديان اناز جانب فلسطيني

بدون تعصب و امکان اتخاذ موضعى روابط خصوصى جريان در  ·دنيهوديان وجود دار

  ·براى مهاجران وجود داشت غير نژادپرستانه

کنفرانس صهيونيستها در  هنگاميکه ·دشوارتر بودمسئله در جريان روابط اجتماعى 

بصورتى آشکار بسود ايجاد يک کشور يهودى اعالم  ١۹٤٢سال در  ٬آمريکا ٬بيلتمور

سازمانهاى کوچک از تعداد بسيارى  که بر اساس آنوجود دارد  ىموضع نمود مثال

 ناما آنا – خواستار شدندهمزيستى مسالمت آميز با فلسطينيان را و  نمودهاعتراض 

 ·نى در دستگاه سياسى حاکم نداشتندنفوذ سياسى چندا

پس از جنگ جهانى تقريبا صد  ·صدها هزار پناهنده در فلسطين نجات داده شدجان اين 

و اينکه دولتهاى اروپايى  –نگ نازيها جان سالم بدر برده بودند چکه از ديگر نفر هزار 

آن تمدنى  فرازبر  سايه ها ·به آنها اضافه شدند ٬نداشتند ىذيرفتنشان تمايلپبه و آمريکا 

 – تمدن استهمان  ايناينست که فقط مسئله  ·اندسياه نمود  منزوىو را تعقيب  آنانکه 

رنج و درد  ٬اتاختالف ٬مشکالتکه  – «يهودى»صهيونيستى يا  نشانهچه با  گر

  ·فلسطين بوجود آورده است گرداگرد/جنگ و قتل عام را در ٬پناهندگى

( که اين دقيقا ىتاکتيکى و استراتژيک بغير ازچه تفاوتى ميکند )براى فلسطينيان 

آنان اين  نظر دراستعمار نموده اند؟ را اشغال و  آنانيهوديان هستند که کشور 

در در حقيقت ) ·باشند -مدرنيون صليباز  نوعى –استعمارگران ميتوانستند مسيحيان

معبد آلمانى در دهه يک شواليه هاى  توسطى تمهاجر ٬جريان توسعه عمومى استعمار

را در سال  سارونا شهرکآنها از جمله  ٬رخ داداز آن  پسو چندين دهه  ١٨٦۰

 ٬است استعمار غربى و يا اروپايىبر سر يک قبل از هر چيز  مسئله. ... ساختند(١٨٧١

و  هاتمدن مضحکگستاخى و با  –مشخص هاىتمدنموقتى برترى از  ناشىاستعمارى 

  ·آن رمز و راز مردم برتر

 انگليسيهادر تعامل با زمينداران بزرگ 

شهرها هنوز  ·شده است تشريحبعنوان نيمه فئودال فلسطينى که انگليسيها اشغال نمودند 

تقريبا يک سوم از کشاورزان زمينى  ·ندوجود داشتعربى  ىروستا ٨٥۰ ·کوچک بودند

بقيه مالک زمينى و همانطور که گفته شد  ·نداشتند و زمين مالکان را کشت ميکردند

 ·بودند بشدت مقروض

 ·داشتند خود در اختياربصورت اشتراکى چند نفرى با هم زمينى را گاهى در روستاها 

خانواده هاى به عبارت بهتر زمينداران بزرگ يا   – «افندى» – را هدايت کنندهقشر 



ابو هادى  ٬دجانى ٬الخالدى ٬نش نشيبى ٬با اسامى شبيه حسينى ٬بزرگ صاحب زمين

  .تشکيل ميدادند ٬غيرو و غيرو

اغلب در  -ر شهرها د انا مقروض بودند و بسيارى از آنکشاورزان فقير اغلب به آنه

آنها با  ·بسيار مجللى داشتندزندگى  –يا شهرهاى خارج از فلسطين  اسکندريه ٬بيروت

 درآنزمان ٬متحد بوده و تحت حکومت ترکيه زندگى خوشى داشتند سلطانفرماندار 

انگليسيها همکارى نموده و همچنان به زندگى خوش خود ادامه ( با با کمال ميل) افنديها

 ·دادندمي

از طريق فروش زمين به صهيونيستها ثروتى براى خود برخى از خانواده ها  دستکم

در اين شرايط اجتماعى و سياسى يکى از داليل تاسيس اسراييل  ·دست و پا نموده بودند

در و عقب افتاده و مذهبى مقاومت قشر فقيرتر هميشه جامعه  آندر  ·قابل توضيح است

 ·متصل مينمود آنانرا به زمينداران و طايفه هاى  آنانکه گرفتار ميشد آخر در بندهايى 

قادر به و در حاليکه صهيونيستها در پناه دستگاه ادارى و ارتش استعمارگر انگليس 

انگليسيها  ٬بودند ٬ىيهودى در کشور ىکشور ٬خودى  – «Yishuv» ساخت و ساز

اجتماعى عقب مانده بافت حفظ و زمينداران بزرگ تحکيم قدرت  در جهتتمام توان خود 

  ·بکار گرفتند فلسطين

 مردم «دولت»نقش  ٬عالى اسالمىشوراى  ٬محافظه کارسنتى و بسيار  موسسهيک 

اى بودند تاييد شده ه –اى شورا نمايندگان زمينداران بزرگ اعض ·ايفا مينمود فلسطين را

رئيس »رئيس شورا و به انتصاب و اين دولت در ضمن  –  يک کميسيون ارشدجانب از 

 ·بودقادر نيز  بيت المقدسمفتى  ٬«دولت

او  ٬شدناميده  ىحاج امين الحسين رياستدوران در سراسر و  ١۹٢١از سال اين مفتى 

بخاطر نقش خود در از  انميان فلسطينيدر  سرانجامازاعضاى خانواده حسينى بود و 

 نزدبدنام در بصورتى گسترده در ضمن  و – شدى بدنام مشهور دست دادن فلسطين بفرد

در طول برلن  بدليل تحريک مردم بر عليه يهوديان از راديوهاى نازيها در محافلبرخى 

 ·ونيستاز جانب هربرت ساموئل صهيمنصوب شده  ٬مفتى بود اما او ·جنگ جهانى دوم

 صهيونيستى در دولت ىدولت

 خريد زميناساس کار  ·صهيونيستها دولتى از نوع مدرن آنرا ساختندديگر  سويىاز 

از  بصورت فزاينده اى ١۹٣١اما طى دهه  ٬در شهرها «هايافند»از  عمدتاآغاز  در ٬بود

 ·زمينداران بزرگ که از طريق ثروت خود ارتزاق مينمودند



که ناگزيز به  ٬نيز زمينهاى دهقانان فقيربه تصرف ده تر گستر بعدىدر صهيونيستها 

را که تا  يىاز زمينها ىدر ضمن انگليسيها بخش ·قادر گشتند ٬آنها شده بودندنمودن رها 

  ·در دسترس قرار دادند ثروت اشتراکى فلسطينى شناخته ميشدآنزمان بعنوان 

 ٬Keren Kayemetپنجمين کنگره صهيونيستها صندوق ملى يهوديان ١۹۰١در سال 

Leisral (KKL)  تاسيس  مياورد فراهمابزار الزم را زمين فلسطينيها  خريد براىکه

غير مسکونى بود و در نتيجه بر اساس تبليغات صهيونيستها فلسطين در مجموع  ·نمود

  ·بسيارى از يهوديان به آن اعتقاد داشتند

 يهوديان ثروتمندتر ٬نمودند اهداسکه هاى مسى خود را از يهوديان فقير  تن صدها هزار

تمام زمينهايى که  ·از آن پس جمع آورى اعانه ادامه داردو  –کمک مالى کردند 

د همچنان توسط صندوق يونيستها خريده يا در فلسطين به تصرف خود درآورده انهص

اساسنامه صندوق و بر اساس اداره ميشود  «يهودى قوم»نام  ملى يهوديان تحت 

مواد جهت توسعه  ·انداکنان يهودى در نظر گرفته شده براى سبصورتى کامل 

بذر و غيرو و غيرو تنها به يهوديان داده  ٬تراکتورها ٬ساختمانها ٬چشمه ها ٬کشاورزى

 ·ميشود

نقش ارگان  ٬آژانس يهودى ٬دفتر يهوديان ٬مهاجران براى يهودي «دولت»بعنوان 

 موسساتنمايندگان در آنجا  ·مينمودرهبرى کننده سازمان جهانى صهيونيستى را ايفا 

  .ميکردندحکومت همراه با نمايندگان احزاب صهيونيستى استعمار مختلف 

لهستان و ديگر کشورهاى اروپايى بنا شده  ٬دومى در اغلب موارد در روسيه تزارى

 ٬ندوجود داشت «راست افراطى»تا  «چپ افراطى»همه گونه فرقه اى آناندر ميان  ·بود

از طرف سازمان جهانى صهيونيستى  همگىاين بود که  آنانمشترک ميان  وجهاما 

و حق مردم در مورد  «يهودىقوم »در مورد  بيانيهو اينکه همگى  – ندمالى ميشدتامين 

و بدون در نظر گرفتن  ٬آنها احزاب استعمارى بودند ·فلسطين را پذيرفته بودند

)حتى در حال حاضر!( با احزاب  «يستىليبرال»يا « سوسياليستى»مانند  نامگذاريهايى

 ·قابل مقايسه نيستندجوامع ديگر در موجود 

مبدل  استعمار ابزار مرکزىبه بسرعت هستدروت  «سازمان اتحاديه ها»در فلسطين 

در که  آنچهرهبر  ٬داويد بن گوريون از جمله به ابتکار ١۹٢١اين ارگان در سال  ·شد

و اولين نخست وزير اسرائيل در سال  ٬ناميده ميشوديل ئحزب کارگران اسرا حال حاضر

  LO به سازمان سراسرى سوئدهستدروت بخشى از ساختار  ·ساخته شد ٬ ١۹٤٨

 شباهت دارد. 



ايجاد يک طبقه بجاى سازماندهى کارگران يهودى موجود بتدا ااز  هستدروتوظيفه 

 ٬با استفاده از ابزار ارائه شده از جانب سازمان جهانى صهيونيستى ·کارگر يهودى بود

با  ٬به مهاجران با جنسيت مختلف و در آنجارا تاسيس صنايع و ديگر شرکتها  هستدروت

 ·ميدادآموزش کارگرى  ٬متفاوتپيشينه هاى 

رنج « بى قاعدگى« » anomali»از  «يهودى قوم» يونيستىهبر اساس نظرات ص

 در کشور يهودىيهوديان  ٬ميشداز طبقه ميانى تشکيل  تا اين اندازهو بهمين دليل ميبرد 

 ·ندميشدمبدل  ٬جامعهطبقات دربرگيرنده کليه  ٬«عادى»ملتى  به

معتلق به جوانان از تعداد بسيارى از مهاجران سازمان داده شده صهيونيستى  که اين  –

الهام  -ىترکيبى از ايده ها ٬از اروپا آنها ·بود قضيهنيز بخشى از ميانى بودند طبقه 

در  نويسنده روسى لئو تولستوى بينشهاىاز  ٬کلنياليسمو  گرفته شده از سوسياليسم

غيرو پاول  -بادن  لرد انگليسىجنبش پيش آهنگى از  ٬«نازندگى ساده کشاورز»مورد 

 ٬اينجا و آنجااز گرفته شده  ٬اين شيوه تفکر ·را با خود به آنجا آورده بودندو غيرو 

  ·بدست گرفته بودندکه رهبرى اين ساختمان استعمارى را بود  «چپ »ب احزبخشى از ا

براى موفقيتهاى صهيونيستها بيش از هر چيز در اين بود که بخش  هستدروتاهميت 

 ى سازگار نسبت بهنژادپرستانه  /با موضع استعمارى –را  زندگى اجتماعىبزرگى از 

 ·سازماندهى نمود -اعراب 

 نيروى کار ارزان عرببه استفاده از تا ميزانى در حاليکه شرکتهاى خصوصى يهودى 

از همان  ٬«سازمان اتحاديه اى»اين  ٬بى تمايل نبودند در کشاورزى يا شرکتهاى صنعتى

  ·مبارزه مينمود اعراباز  «سوء استفاده»بر عليه هر گونه  ٬لحظه اول

دو هزينه اجبارى  ·ممانعت بعمل آمد اعراب فلسطينى در هستدروتاز عضويت اوال 

بمنظور  «براى کارگران يهودى»اولى · شدوضع  هستدروتبراى اعضاى ويژه 

در شرکتهاى از ورود اعراب به محل کارشان  جلوگيرىسازماندهى نگهبانان براى 

 ٬تحريم همه کاالهاى اعراب بمنظور  «براى کاالهاى يهودى»دومى  ·متعلق به يهوديان

و نه حتى حزب  ٬نه احزاب صهيونيستى ٬هيچيک – مورد بهره بردارى قرار گرفتند

بر عليه هزينه ها و  ٬ماپام ال حاضردر ح ٬ Hashomer Hatzair در «چپ»بشدت 

 ·اعتراضى نکردند ٬اين سياست

در روزنامه  ١۹٦٧نوامبر  ١٥در  داويد هاکوهن يکى از رهبران قديمى صهيونيستها

دانشجويان  من بخاطر» در لندن نوشت:سالهاى دانشجويى خود در مورد  حارتض

چينيها و  ٬يهوديان ٬ايرلنديها ٬انگليسيها ·عضو شدمدر اين انجمن سوسياليستى 

 همه توسط انگليسيها کنترل ميشديم. ٬آفريقاييها



 بسيار نزديک خودم به مبارزه براى در ميان نزديکان و دوستان من در همينجاو 

 ٬در اتحاديه خودم اعراب از نپذيرفتن از اين حقيقت که  ·شدمناگزير سوسياليسم يهودى 

 ٬مينموديم تشويقبه عدم خريد از اعراب زنان خانه دار را که ما  ٬دفاع کنم ٬هستدروت

 ٬در کنار باغ مرکبات نگهبانى ميداديم بمنظور جلوگيرى از دادن کار به اعراباينکه 

اينکه در بازار به زنان خانه دار يهودى  ٬ميريختيمپارافين بر روى باغهاى اعراب اينکه 

 همزمان که آنها ٬را در سبدهايشان ميشکستيم اعرابحمله ميکرديم و تخم مرغهاى 

کشاورزان و  فرستادهبه بيروت افنديهاى غايب خريد زمين از  براىرا  نينکجاشوا ه

 عرش اعالارزش صندوق ملى يهودى را تا  ما ٬ميکردندعرب را از زمينهايشان اخراج 

از اعراب مجاز )واحد اندازه گيرى(  دونومدهها هزار خريد نزد ما در اينکه  ٬باال ميبرديم

اينکه من بعنوان  ٬فروخته ميشد عربىبه  دونوم يهودىيک داد و فغان اگر اما  –بود 

اين آسان  – ·بنامم [اهدا کننده مشهور]را  ٬روتشيلد ٬يک سوسياليست سمبل کاپيتاليسم

 .«نبود

نژاد  ٬از استعمار بنيانکه مسئله در اساس و دهنده اينستنشان  مختصرااين نقل قول 

که توسط يک سازمان سخن ميگفت اى تحريف شده  و ديوانه« سوسياليسم» ٬پرستى

با  «قوم يهود»که وجود دارد توجيهى درک در اين آيا  – ·استعمارى حمايت مالى ميشد

   ؟گرددمبدل بهترى انسان  به آن اتخاذ

 کيبوتزها

آرمان گرا  يقينادر برداشتى در مجموع مٽبت بسيارى از يهوديان مهاجر به فلسطين 

و  رنج همراه با زندگىبخصوص بهتر از آن  ٬آنها در مورد يک زندگى بهتر ٬بوده اند

  ·آرزوهايى داشتند ٬بودند کردهکه در اروپا تجربه محدود و بى پناه  ه  – درد

ساکنان موعود که آرمان در آن بوقوع ميپيوست  کشورکه فقط اين بود مسئله اما 

بدتر از يا شايد · آرمان کور بود و اين واقعيت را نميديد و اينکه اين – ديگرى داشت

در ماهيت  استعمار و بهمين دليل نژادپرستانهناسيوناليسم دوران کور: آن کودکى بود از 

 ميزانبه آنها  ٬برخوردار نبودنديکسان  ىحقوقاز ارزش و در فلسطين  اعراب ·خود

 ·ميامدندنآرمانگرايان انسان بشمار 

)اغلب با کمک ديگر  ابزارىبا  در گذشته انکه تعداد زيادى از آن ىاعراب –کارگران عرب

صدها سال يا بيشتر در آن  و خويشاوندانشان براىخود که هايى پليس انگليس( از زمين

از محل کارشان اخراج چماق آرمانگرايان  با ٬شده بودندکشت و کار کرده بودند اخراج 

  ·شدند



 موشهژنرال اسراييلى  ٬حارتضدر منتشر شده  ٬ ١۹٦۹آوريل  ٤ ٬در يک سخنرانى

ساخته شدند که  اماکنىروستاهاى يهودى در »طى سالها  دايان و وزير دفاع اعالم نمود:

ما حتى نام اين روستاها را  ·قرار داشتند هادر آناعراب متعلق به در گذشته روستاهاى 

 کتب چرا که ٬بخاطر اين مسئله سرزنش نميکنمرا شما و من  ٬به عربى نميدانيم

 ·مربوط به آنزمان ديگر وجود ندارند ه -جغرافى

گوات  ٬لولنهاال جايگزين م ·بلکه روستاهاى اعراب نيز وجود ندارند کتبنه فقط 

در  ·ندشد شرنان -جايگزين تل کفار يهوشوا و هانه ايفز ساريد جايگزين ٬جايگزين جيتا

نبوده که در گذشته داراى جمعيتى عربى وجود ندارد شده اى اين کشور جاى ساخته 

 «.باشد

 ٬ديجانيا در اولين کيبوتز ١۹١٥او در سال  ·ميگفت با خبر بودکه از اهميت آنچه دايان 

موشه دايان  ·قرار داشت ٬ام جونى ٬روستايى عربىوارد شد ديجانيا جايى که  ·متولد شد

 ى - اعراب آواره شده بدستکه به عاريت گرفت  کيبوتزعضو خود را از يک کوچک  نام

  ·ه قتل رسيده بودجونى بام اهل 

نماد  هاتا مدت ٬نوعى از يک جامعه کشاورزى سازمان داده شده جمعى ٬اين کيبوتز

اهميت فراوانى براى بعنوان يک آزمايش اجتماعى  کيبوتز ·بود صهيونيسم و اسراييل

کيبوتز براى مدتى  ·داشت يهودى و تصوير تبليغاتى اسراييل مهاجراناعتماد به نفس 

روياى آرمانگرايانه استعمارگران صهيونيستى در مورد خودشان و جامعه بيانگر دراز 

 . بوداى که در حال ساختن آن بودند 

بر ديوانگيها در کيبوتز بعنوان مٽالى »دان لئون در کتاب خود  «چپ»صهيونيست 

پاسخى بود به کوششهاى اجتماعى  کيبوتز» ٬: مينويسد«سوسياليسم صهيونيسم

بعنوان  – ·بودند تولد خوددر انتظار که با کار يهوديان  ناسازگار ىابانهابيمهاجران و 

 ترکيبى»ميتوان متذکر شد که لئون از  «سوسياليسم صهيونيسم»مٽالى بر ديوانگيها در 

 ·حمايت مينمود« ميان مبارزه طبقاتى و استعمار

آنها معموال  ·ندودبپروژه استعمارى جلودار  خود در واقع آرمانگرايىکيبوتزها با تمام 

 ·را داشتند شانمناطقى جاى داده ميشدند که صهيونيستها قصد تصرف حاشيهدر 

نامساعد چراگاهها و  بودندمدرن کشت شده زمينهاى کشاورزى غير و  فقير «ابيابانه»

صندوق پس از بدست گيرى کنترل زمينها توسط که کشاورزان عرب چراگاههايى  ٬بودند

  ·رانده شده بودنداز آنها ملى يهوديان 

گاهى ميتوانستند پشه هاى ماالريا باشند که اما ابتدا قبل از هر چيز  «انناسازگار»

با سازماندهى جمعى و و  ٬اعضاى کيبوتزها مسلح بودند ·دهقانان رانده شده بودند



آنها  «·بيابانهاى ناسازگار»دژهاى موٽرى بودند بر عليه  ٬همبستگى ايدئولوژيکيشان

 ·بودنديک وظيفه داراى در اساس  ٬در مقابل امپرياليسم و استعمارگران صهيونيست

 جنگ آزاديبخش اعراب نخستين

· داد وىر قيامبراى و تالش آشوب عراق و سوريه  ٬در مصر ١۹٢۰حول و حوش سال 

خود را ابتدا متوجه اعالميه بالفور و استعمارگران صهيونيست مردم در فلسطين خشم 

تاسيس شده در  ٬يک جنبش آشکارتر فلسطينى ٬روشنفکران فلسطينى بندىگروه ·نمود

 ٬بودند فعاليت نمودهعربى  ترکه در گذشته براى يک دولت بزرگ ٬در حيفا ١۹٢۰

 ·بسرعت تحت کنترل خانواده حسينى درآمد

دهقانان ميجنگيدند و به کيبوتزها و  ىو روستاها گروههاى مجزا در کوه ها

در شورش  ٬نااميدى در مقاومت فلسطين ·ايستگاههاى پليس انگليس حمله ميکردند

نيز نه فقط صهيونيستها بلکه يهوديان فلسطينى  هنگاميکه ٬ ١۹٢۹خونين در هبرون 

 ١۹٣٣ ·هيتلر و نازيسم در آلمان بقدرت رسيد ١۹٣٢ ·قابل تشخيص است ٬کشته شدند

يهودى به فلسطين  ٬ ١۹٣٥٦١٨٥٤ ٬ ١۹٣٥و  ٤٢٣٥۹٬ ١۹٣٤ ٬مهاجر ٣٢٧٬

بر عليه عمومى  ىعتصاباتوسط مردم فلسطين بار  براى اولين ١۹٣٣اول اکتبر  ·آمدند

  ·ه شدبه اجرا گذاشت و سياست مهاجرت آندست نشانده فرمان دولت 

حسينى رهبرى ميشد و بالفاصله با  –اما اعتصاب توسط زميندار بزرگ و مفتى ال 

از احزاب  تعداد زيادى ١۹٣۰در خالل نيمه اول دهه  – ·توافق با انگليسيها پايان يافت

طايفه حسينى  ·تاسيس شدند ٬همگى تحت رهبرى زمينداران بزرگ و مفتيها ٬فلسطينى

ه شاخ ·تندحزب دفاع ملى را داش ٬نش نشيبى حزب عربى فلسطينى و طايفه ٬حزب خود

)که از جمله در مصر نيرومند بود( توسط يکى  استقالل فلسطينى و حزب ضد استعمارى

 ·رهبرى ميشد ٬عبدل هادى ٬از طايفه ها

ارتجاعى  ىمذهب /سازمان مبارزاتىنااميدى دهقانان فقير فلسطينى ى از نشانه ديگر

در مورد  سازمان· بود ٬شکست در اعتصابتاسيس شده پس از  ٬درويش عزالدين کاظم

و براى مدت کوتاهى جنگ  کردجنگ الهى بر عليه مسيحيان و يهوديان موعظه مي

 ·چريکى خونينى را در مناطق کوههاى مناطق مرکزى براه انداخت

ملى مبدل يک نمايش در نزديکى جنين کشته و مراسم دفن او به  ١۹٣٥او در نوامبر 

صهيونيستها و اعراب در جريان مجموعه اى از حمالت  هنگاميکه ٬بهار سال بعد ·شد

 ·شدناگزير مفتى به اعالم يک اعتصاب عمومى ديگر  ٬افا کشته شدنديدر تل آويو و 



 ٬پشتيبانى در سوريههاى کميته  ·به درازا کشيد ١۹٣٦تا اکتبر  ٬اعتصاب شش ماه

شروع در جهت  بتدريجشرايط  ·ندشد سازماندهىاردون (  - فرا)مصر و  ٬عراق ٬لبنان

پلها و لوله هاى نفت را  ٬يافت. گروههاى پارتيزان قطارهام تکامليک شورش عمومى 

 ·و مهاجران صهيونيستى حمله ميکردند وسايل نقليه نظامى انگليسيهامنفجر و به 

اين اولين جنگ آزاديبخش  ·ملحق شدند آنانلبنانى و عراقى به  ٬ىداوطلبان سور

    ·به درازا کشيد ١۹٣۹گفته ميشود که تا سال فلسطينى بود و 

 ٬شد محسوسبزرگ زمينداران گران تمام شدن آن براى  کهپايان يافت  هنگامىاعتصاب 

دو  ٬در مجموع ٬خود جوشه  –پارتيزانى جنبش اين  ·اما جنگ پارتيزانى ادامه يافت

کليه بلنديهاى مناطق  ٬بيت المقدساز جمله شهر قديمى در  ٬انسوم از خاک فلسطيني

دستگاه ادارى  ·آزاد نموده بودرا  ٬و غزه بئرشبع ٬هبرون ٬الجليلتقريبا تمام  ٬مرکزى

عمال تمام طبقه زميندار و  –از روستاها و شهرها رانده شدهانگليس محلى و پليس 

  ·به کشورهاى همسايه گريخته بودند بزرگ

که تحت فرمان انگليس  ىاردون (-فرا)لژيون بعالوه – لشگر پياده نظام ١٧اما در پايان 

شورشيان به اسارت گرفته شده در محل بدار  و به ميدان فرستادهتوسط انگليس  ٬بود

بصورت  از خانه هاى مسکونى زيادىمنفجر نمودن تعداد  باروستاها  ٬آويخته شدند

 ·ندبر عليه خانه هاى چريکى بکار گرفته شد بمباران هوايى ومجازات جمعى 

 ١۹٣٨تن تخمين زده شده است. در پاييز  ١٥۰۰۰حدود  هشمار اعراب کشته شد

بدين ترتيب  – ·و از شدت مقاومت کاسته شد غلبه نمودهو لژيون عرب  يهاانگيس

يک زمينداران بزرگ بازگشتند )و وقت خود را صرف و ديگر  نش نشيبى حسينى و

 ····(·نمودند يکديگر باخونين  درگيرى

 ·انگليس شديد شد سرکوب· براى آيندهبا تاٽيراتى بسيار بد  فاجعه بار ى بوداين شکست

ه خلع سالح –لسطين متالشى ف ٬تقسيم فلسطينزمان حدود ده سال بعد با فرا رسيدن 

 ·براى گفتن نداشت حرفىشده 

انگليسيها تا  ·در اين شرايط جديد کفه ترازو بسود صهيونيستها سنگين شد ٬در عوض

 بمنظورو  مسلحرا  آنان ٬آنزمان به سازمانهاى مخفى دفاعى يهودى اجازه ظهور داده

همانى که  ٬هگانا تشکيلبودند.  بهره بردارى نمودهدفاع از تاسيسات مختلف اقتصادى 

    آغاز شده بود. ٬شد ارتش اسراييل ١۹٤٨در سال 

 

 



 صهيونيسم -تضاد انگليس

اختالفات با  ١۹٣۹در سال شد که ناگزير امتيازاتى اعطاى به با اين حال انگليس 

جنگ در  ·نزديک ميشد جنگ جهانى دوم  ·صهيونيستها را در سطح سياسى تشديد نمود

و به ترتيبى  –خاصى برخورداراستراتژيکى قدرتهاى بزرگ جهان عرب از اهميت ميان 

به امرى نفت اعراب  ٬بخصوص ٬سيستم حمل و نقل توسعه يافته بود که صنعت نظامى و

 ·مبدل ميشدتعيين کننده 

نموده ميدان وارد لشگر را  ١٧آرام نمودن هر چه سريعتر منطقه  بمنظورانگليسيها 

و انگليسيها تشديد مبارزه آزاديبخش فلسطين تضادها در کليه کشورهاى عربى با  ·بودند

در اين مرحله  ·داشتندوقوع کودتا و انقالب وحشت از  نانو رژيمهاى تحت فرمان آ

 ·قادر باشدناسيوناليسم اعراب ضرورى بود که به بى اٽر نمودن  ىاعطاى امتيازات

در آن سال  ·ندبه اجرا گذاشته شده بودمحدوديتهايى در مهاجرت يهوديان  ١۹٣٦سال 

يک کميسيون  ·١۰٥٣٦فقط  ١۹٣٧ ·نفر يهودى اجازه ورود داده شده بود ٢۹٧٢٧به 

پيشنهاد تقسيم فلسطين را ارائه  اعالميه بالفوربا اشتباه اعالم نمودن ( Peelانگليسى )

 ·بود نموده

پس آغاز مذاکرات در مورد دولت آينده در آن  ·انگليسى منتشر شد «کتاب سفيد» ١۹٣٦

در خالل  ·وعده داده شده بودپنج سال و گفتگوها در مورد استقالل پنج سال بعد از آن از 

پس از آن کارگران در  ٬يهودى اجازه مهاجرت داده ميشد ٧٥۰۰۰پنج سال اول تنها به 

در برخى از مناطق فروش زمين  ·ميکردندمورد ادامه مهاجرت شرکت تصميم گيرى در 

فلسطينى ميشد و نه  کشورفلسطين نه يک  ·محدود ميشدمتوقف و در بقيه نقاط بشدت 

  ·بوده شد تلقى بدست آمده  انملى يهودي ميهن ·يهودى کشوريک 

 جالب اين بود که مسئله استقالل در آينده با رضايت يهودى صورت ميپذيرفت. نکتهيک 

قادر به خشمگين نمودن از آن بودند که با اعتراص خود پراکنده ترضعيفتر و  انفلسطيني

يک دولت  ايجادميان صهيونيستها بر سر داخلى  تناقضات سرانجام· باشندصهينويستها 

سر ش يهودى و اهداف امپرياليسم انگليس جهت بهره بردارى از صهيونيسم براى منافع

 باز کرد. 

از را سازمان جهانى صهيونيسم انتقال دفتر مرکزى و تهديد از جانب هيتلر  هااين تضاد

 برنامه موسوم به ٬ ١۹٤٢ ٬تحت رهبرى ديويد بن گوريون ·سبب شدلندن به نيويورک 

بصورتى رسمى هدف يک و براى اولين بار برنامه به تصويب رسيد. در اين  بيلتمور



 منسجمکشور يهودى يک » ٬هشد گفتهيا به ترتيب  –اعالم شده بود  دولت صهيونيستى

  «·در جامعه جهانى

انگليس جنگ جهانى دوم  ·پيدا کردنددر آمريکا رهبران صهيونيستها متحد بعدى خود را 

صهيونيستها و  ترک ميکرد در حال اضمحالل و سقوطه  – را بعنوان يک قدرت جهانى

 کور «چپ» صهيونيستهاىتوسط  کهميشدند يزى چقادر به انجام با آمريکا بعنوان حامى 

  ·داده ميشودجلوه خود  «جنگ آزاديبخش ضد امپرياليستى» بعنوان

 اسراييل ظهور -٣
بر باالى » ٬زمانى اين جمله را نوشت ٬اخبار روز روزنامه نگار روزنامه ٬هامرينآگنه 

 وى ·او اين تولد را تجربه کرد «·آرميده استاز تقدس  درخششى آسمان تولد اسراييل

در يهوديان انهدام  هنگاميکهخود به بشريت  نگرششيوه به کسانى تعلق داشت که از 

 خود لرزيد.بر  عميقا افشاء شدتمام عرصه ها 

اردوگاههاى مرگ  بازمانده گاندر جستجوى محدود نمودن مهاجرت را انگليس تالش او 

دولت انگيس تا به  ٬براى مٽال ٬ ١۹٤٧در جوالى  ·با چشمان خود ديده بودبه فلسطين 

با  اکسدوس کشتىبه اجازه داد که خود ناوشکن که به سربازان دو  جا پيش رفتآن

حدود صد نفر زخمى و  ٬سه پناهنده در اين حادٽه کشته ٬ندنکسرنشين حمله  ٤٥٥٤

  ·کشتى به مصر آورده شد

بسيارى از شرايط پشت پرده سياسى و  ٬ ١۹٤٨مى  ١٥ ٬در زمان ظهور اسراييل

به اسراييل حمله پس از  ٬ ١۹٦٧در تابستان اين  ·مطلع نبودندبا يکديگر  آنانارتباط 

ظهور اسراييل را به  اک دويچرايز سرشناسبود که نويسنده  سوريه و اردون ٬مصر

بسيارى از اعضاى · پريد از طبقه باالى ساختمانى در حال سوختن»مٽابه مردى ديد که 

 در حالاما  ·او موفق به نجات خود شد ·کشته شده بودنددر آن از قبل يک خانواده 

و پاى او را  دستزخمى و سهوا ايستاده بود از خانه سقوط فرد ديگرى را که در خارج 

بودند با يکديگر  نمودهاگر دو طرف منطقى رفتار »نتيجه گرفت که دويچر  ·«شکست

  «·دشمن نميشدند

واقعيت  –به روشى کامال قابل درک  در حقيقتيک و  هر –گناه و شفقت  ٬هويت احساس

و نه نقش بزرگ را ميديد نه استعمار صهيونيسم دويچر نموده است. پنهان سياسى را 

را  فرد ديگرىآن مرد نبود که از ساختمان در حال سوختن پريد و اين  –امپرياليسم را 

آنجا  «آى»و  «اس»به زمين اصابت کرد آقاى  ٬بشدت شوکه ٬زمانيکه او ·کردزخمى 



در حال  «آى»با کمک آقاى  «اس»که آقاى بردند  و او را به خانه اى ايستاده بودند

 ·بيرون راندن ساکنان آن بودند

 آمريکا در خاور ميانه

و با  -ظهور اسراييل قبل از هر چيز با آمريکا بعنوان قدرت امپرياليستى مسلط و رهبر 

سازمان جهانى و در خالل جنگ جهانى دوم ميان دولت آمريکا  برقرار شدهرابطه 

 . در ارتباط بود ٬صهيونيستى

دسامبر  ٬قبل از حمله ژاپن به پرل هاربرگروههاى نيرومند اقتصادى در آمريکا 

با هدف گسترش نفوذ آمريکا و دسترسى آن به بازارها و کاالهاى بخشهاى  –١۹٤١

بهانه اى شد  پرل هاربر ·تالش مينمودندبراى شرکت آمريکا در جنگ  -مختلف جهان

 · شرکت در جنگ بمنظورجلب حمايت مردم  جهت دولت روزولتبراى 

با يک دستگاه  در جنگشرکت کننده کشورهاى  کليهآمريکا بر خالف تقريبا  ١۹٤٥

در  -ايجاد بحران را قادر بودکه  چنان پر رونق –و اقتصادى پر رونق سالم  ىتوليد

بازگرداندن و گسترش و براى نجات سرمايه دارى در اروپاى غربى  ·نمودجنگ شرکت 

 ٬از طريق به اصطالح طرح مارشال ٬از جمله از امکانات سرمايه آمريکابازار براى 

 ·ميشد بهره بردارى

براى که انگليس  –قدرتهاى استعمارگر  ىو در سراسر جهان آمريکا از ضعف اقتصاد

يى که آنها رهاابازدر براى باز نمودن و نفوذ  –بود  مقروضشديدا به آمريکا   مٽال

 ·ى نمودربهره بردا نگاهداشته بودنددر ذخيره خود تاآنزمان 

نفت آنرا انگليس تاآنزمان دو سوم توليد  ·بودند بزرگ نفتى بدنبال خاورميانه انحصارات

مهم بازارى براى  ظرفيتبا بود در ضمن آنجا منطقه اى  ·تحت کنترل خود داشت

اعمال تسلط براى مبارزه جهت مهم بسيار  و در آخر منطقه اى –توليدات صنعتى آمريکا 

 ·بر سراسر جهان

( اردون را -فراکويت و ) ٬ايران ٬ليبى ٬بحرين ٬عدن ٬عراق ٬مصر ٬فلسطين ٬انگليسيها

من در  ·پايگاههاى آنها در فلسطين و مصر مهمترين بودند ٬خود داشتند کنترلتحت 

ى يک سيستم صنعت»روياى پرزيدنت ترومن را در مورد  ٬در اولين بخش ٬گذشته

 «سيستمى»او البته بدنبال  ·نقل کردمدر خاور ميانه  «ىتحت رهبرى يهود»ه  – «بزرگ

 ·بودآمريکا تحت کنترل 



شرکت سهام از بيش از يک چهارم  يىنفتى آمريکا شرکتهاى ١۹٢٢سال  اوايلدر همان 

 هاىشرکت ٣۰در دهه  وبه تملک خود در آورده را  تحت سلطه انگليس/عراق پتروليوم

 برخوردبا اما  – ·بودندنموده  مشارکتنيز اکتشاف نفت در بحرين و کويت آمريکايى در 

اساس روياى آن  منابع نفتى عربستان سعودى به ٬ ١۹٣٥ ٬آمريکايى زمين شناسان

 ·شد بنيان نهادهسيستم بزرگ 

که اعضاى خانواده رقيب را در  – يسبا انگل عداوتشبه دليل  ٬نيز در عربستان سعودى

براى آمريکا جاى راحتى تهيه  ٬بر تخت سلطنت نشانده بودنداردون  –( فرا) عراق و

براى »عربستان سعودى را از دفاع  ١۹٣٤پرزيدنت روزولت در سال  ·ديده شده بود

 ·نموداعالم و حمايت مالى از رژيم عربستان را آغاز  «اياالت متحده آمريکا حياتى

پادشاه بن سعود را در يک کشتى روزولت  ٬ ١۹٤٥ ٬در راه بازگشت از کنفرانس يالتا

يک لوله نفتى بزرگ از خليج  ٬از جمله ٬آمريکايى در درياى سرخ مالقات و در مورد

  ·سعودى قراردادى امضاء کرد ظهران/فارس تا درياى مديترانه و يک پايگاه هوايى در 

در طول جنگ جهانى  ·ندکشمکشها ميان صهيونيستها و انگليس تشديد شد همزمان

حمله  –گروههاى ترور صهيونيستى که مناخيم بگين و اسحاق شمير عضو آنها بودند 

 ٬که بيش از همه در مورد آن نوشته شدهاى حمله · نمودندبه تاسيسات انگليس را آغاز 

انگليس  دولتکه شد انجام در اورشليم  داودهتل پادشاه  بر عليه ٬ ١۹٤٦جوالى  ٢٢

  ·داشتدفتر مرکزى خود را در آنجا 

 -نظامى رسما از يکطرف و سازمان  اتسل/لحى و ارگونميان گروههاى ترور  همکارى

وضعيت بر عليه اين ترور بود که قانون · از طرف ديگر تشديد شد هگانا صهيونيستى

غيرو و  ٬ن دادگاهوبازداشتهاى ادارى بد ٬منفجر نمودن خانه ها ٬با اخراج ٬طرارىضا

به اجرا انگليسيها توسط  ٬اعمال ميکندکه اسراييل پس از آن بر عليه فلسطينيها  ٬غيرو

  ·تشريح نمودند «قوانين نازى»در آنزمان صهيونيستها آنرا بعنوان  ·شدگذارده 

در مورد خريد  «کتاب سفيد»در در جهت وفادار ماندن به وعده هاى داده شده انگليسيها 

تا  ·زمان جهانى صهيونيستها عجله داشتسا ·تالش نمودندتا حد توان زمين و مهاجرت 

شش درصد از تمام کمتر از  ٬نشده در فلسطين تکش ىدرصد از زمينها ٨٬٨تنها آنزمان 

 ·در اختيار صهيونيستها قرار داده شده بود ٬ ١۹٤٧ ٬سطح کشور 

 درها را به روىو همزمان  – دبو ارضىمسئله  به حل قادر ظهور يک دولت يهودى 

که در غير اينصورت )از  باز مينموداردوگاه مرگ  از بازمانده ىيهود ١۰۰۰۰۰حدود 

شدن با ديگر کشورها  همرنگو  -شدنواقع قبول مورد در خطر  ديدگاه صهيونيستها(

 ·قرار داشتند



 ٬قانون پرزيدنت روزولت به متوقف نمودنآنها موفق  ١۹٤٥در رابطه با پايان جنگ  –

در عوض روزولت از  ·شده بودند ٬بخش بزرگى از اين بازماندگان به آمريکا مهاجرت

شرايط  ·حمايت نمود ٬نفر به فلسطين ١۰۰۰۰۰ارسال  ٬مطالبه سازمان صهيونيستى

 ٬به دليل داشتن مشکالت بسيار در مستعمرات خود ٬کنترل وضعيت جهت انگليسبراى 

  ·دشوارتر شد

 تقسيم فلسطين

 ٬ ١۹٤٧نوامبر  ٢۹در  ٬سازمان ملل متحددر  محرکنيروى  مهمترينبعنوان  ٬آمريکا

درصد از منطقه را در  ٥٦ ٬استعمارگران ٬صهيونيستها ·به نفع تقسيم فلسطين راى داد

 ·درصد از کشورخودشان را نگاه ميداشتند ٤٣سطينيها لف ٬ميگرفتندخود اختيار 

مبدل تحت کنترل سازمان ملل  -بين المللى يک حوزه  باورشليم و منطقه اى حول آن 

از  را مطالبه مينمودآرا سوم  به باورى دوکه قانونى  /نفرت انگيز تصميم اين ·ميشد

ئبت نموده ٽيتى را ناگزير به دادن راى مليپين و هائيف ٬تحت فشار آمريکا که ليبريا ٬قبل

  ·شده بود گرفته ٬بود

افراد آگاه از روابط سياسى پشت تنها  ايزاک دويچر نويسنده گانى مانند آگنه هارمين و

از ماهيت ارتجاعى وران لنين د از همانکه  ٬نيز اتحاد جماهير شوروى ٬پرده نبودند

 ان ملل راى مٽبت داد.به اعالميه سازم ٬صهيونيسم با اطالع بود

ارزيابى آنها آنرا از جمله بدليل فقدان يک نيروى مترقى فلسطينى و يا عربى قابل حمايت 

هنوز بعنوان يک قدرت در منطقه اما بيش از هر چيز به دليل اينکه انگليس  ٬نمودند

بدين ترتيب اتحاد جماهير شوروى به محکم  – ·بزرگ امپرياليستى برتر شناخته ميشد

  ·نمودن جاى پاى آمريکا در خاور ميانه يارى رساند

دولت وضعيت  و نگران –در غرب پايکوبى مينمود  «افکار عمومى جهان»در حاليکه 

 انفلسطيني ٬بودناسازگار و دشمن در جهان عرب  -قابل درک است -کوچک يهودى

از   ·نداشتندرهبرى  ٬بجز زمينداران بزرگ ارتجاعىو  ٬در کل بدون سالح ٬پراکنده

( ارودن و -فرا) ٬عراق ·مستقل بودند نها سوريه و لبنانتتقريبا کشورهاى همسايه 

  ·ميشدند ادارهمصر همگى توسط دولتهاى تحت کنترل انگليس 

چند روزى  ·به سوريه آمدند ٬براى کمک قبل از هر چيز ٬و شمارى از داوطلبان سالح

جامعه در مقابل آنها اما  ·از تصميم سازمان ملل حمالت پراکنده اى آغاز شد پس

ارتشى  ابتداصهيونيستى سازمان داده شده اى ايستاده بود که از همان  –استعمارى 

 ·داشتخود  ی را در اختيارنفر ٦۰۰۰۰تقريبا 



روز استقالل در نظر  ٬مى ١٥تا قبل از  ٬. آنهاو صهيونيستها با برنامه عمل نمودند

ين بيشترتوان اخراج و در حد بيشترين مقدار ممکن از مناطق تسخير براى  ٬گرفته شده

 ·به آنجا رفته بودندرقم ممکن از اعراب 

هدف  با ٬ايگال آلون «حزب کارگر»به رهبرى  ٬«دالتطرح » ١۹٤٨در آغاز سال 

قتلعام در روستاى دير  ارگونباند يکى از کمکهاى  ·شد گذاردهبه اجرا  الجليلتخليه 

آوريل  ١۰-۹تن از جمعيت آن ميان  ٢٥٤طى آن  که بود در نزديکى اورشليم ٬ياسين

قتل عامى که بعدها در تبليغات صهيونيستى جهت اخراج مردم از ديگر  –کشته شدند 

 ·قرار گرفت بهره بردارىمناطق مورد 

مورد تهديد نبودند و اگر در صهيونيستها بديهى است که مسئله چنان ساده نبود که 

در يک  ·ميگرفتندنقرار در معرض قتل عامهاى وحشتناک موضع ضعف قرار داشتند 

 ٬صهيونيستها و اسراييل ٬بعنوان استعمارگر و بعنوان طرحى مستعمراتى ٬مفهوم بنيادى

همواره در معرض خطر  ٬دقيقا مانند استعمارگران و رژيم آپارتايد در آفريقاى جنوبى

 ·دارند قرار

 دقيقامانند هميشه در تاريخ استعمار  هکچرا  -وجود داشته باشدميتوانست ن «اگر» اما

 که مردم محلى )از نظر تاريخى موقتى( اين بوده است نفوذ استعمارگران  براىالزم ط شر

 ·داشته اندکامل قرار  -غيرو و سازمانى ٬سياسى ٬اقتصادى ٬اجتماعى -در تنگناى 

 ·جمعيت عظيمى در سراسر جهان خشم خود را ابراز نمودنداسراييل  عملکرددر برابر 

 روابطدر اما  ·کردندناگزير به ارسال واحدهاى نظامى به فلسطين را رژيمهاى عربى 

ظاهر سازى  ٬جهت آرام نمودن خشم توده ها ٬استعمارى امپرياليستى اين امر در مجموع

غير مجهز و از نظر  ٬بشدت تعليم نديدهسربازانى که به اسراييل فرستاده شدند  ·بود

 آنپشت در حاليکه در اساس منافع انگليس و نه اعراب در  –اجتماعى عقب مانده بودند

 ·قرار گرفته بود

غلوب  تحت رهبرى بود که اردون – (فرالژيون عربى ) «مدرن»تنها ارتش 

توافقنامه ميان صهيونيستها و  ٬دستور العملىبر اساس  او ·قرار داشتانگليسى پاشا/

که بر اساس اعالميه سازمان  ىطقايک متر به داخل آن من ٬امير دست نشانده انگليسى

پس از اعمال فشار از  ·نمينمودملل متحد در اختيار دولت اسراييل قرار ميگرفت نفوذ 

بخش جنوبى فلسطين  ٬را تخليه نمود بخش مهمىحتى به دولت انگليس او آمريکا جانب 

که  آنچه – ·ميگرفت در اختيار اعراب قراربايد که در واقع  ٬قرار دارد ايالتآنجايى که 

در روابط به هدر داده شده بود  گىدرماند وجود داشتاز مقاومت فلسطين و اعراب 

 ·امپرياليستى و عقب مانده



 دولت نژاد پرست

عدم دليل و ب نيستهانه صهيوو  يهوديانديدن بدليل  – افکار عمومى در جهان غرب

آنها اگر آنچه را که نخست وزير  ·آکنده از درد و رنج بود ٬اوضاع و احوالاطالع از 

کمتر از يک هفته پس اعالم موجوديت  ٬ ١۹٤٨مى  ٢١در  ٬اسراييل داويد بن گوريون

در دفترچه خاطرات خود نوشته بود خوانده بودند به چشمان خود باور  ٬کشور

 :نميکردند

و براحتى قابل  ساختگىبرترى مسلمانان در آنجا  و لبنان ٬پاشنه آشيل ائتالف اعراب»

 ٬عنوان مرز جنوبىبا رودخانه ليتانى ب ٬در آنجا بايد يک دولت مسيحى ·سرنگونى است

هنگاميکه  ٬پس از آن ·ما بايد با آن دولت ائتالفى تشکيل بدهيم ·ه شودبر سر کار آورد

را بمباران نموده ايم و قادر به نابودى فرا سوريه ما لژيون عرب را به عقب رانده و 

اگر مصر در  ٬و ما پورت سعيد را ·آنزمان سوريه سقوط خواهد نمود ٬اردون شده ايم

جنگ را تمام بدين ترتيب  ٬بمباران ميکنيم ٬با ما را داشت آنزمان هنوز شهامت جنگيدن

 «.گرفته ايمانتقام  و کلدانى بخاطر اجدادمان يهآشور ٬از مصر نتيجهدر کرده و 

و  – ·براى داويد بن گوريان و بقيه رهبران صهيونيست برترى يک امر بديهى بود

 «پيغمبر مسلح»که نقل قول را در زندگينامه بن گوريان  ٬اسراييلى/زوهار –ل بار ايکم

 تفسير ميکند: ٬ارائه ميدهد

در  –ولت يهود بسختى فرصت آغاز را پيدا کرده بوداگر چه تاريخ دمسئله روشن شد »

و نه آنهايى  ٬توسط سازمان ملل متحدکشيده شده  نه خطوط مرزىچشمان بن گوريان 

 مرزهاى نهايى دولت ٬هيچيک ٬ندايجاد شده بود نظامى از طرق ١۹٤٨در سال  که

 «·فقط همين ٬پايه ريزى شده بود آغازيک  ·محسوب نميشدند

 ٨۹۰۰۰۰۰اين برابر بود با آواره نمودن  ·درصد از مساحت فلسطين بود ٧۰ – آغاز

که از  هر آنچهاينک  ·به بيچارگى ابدى در اردوگاههاى پناهنده گان اننفر از فلسطيني

موال ا اشغالگرانوجود داشت درصد از فلسطين  ٧۰اجتماعى در  ملموسساخت و ساز 

هاى ابزار تمام ٬مغازه ها و کارگاه ها ٬کليه خانه هاى مسکونى – محسوب مينمودند خود

 ٬خيابانها ٬کليه ساختمانها ٬بارکش حيوانات ٬چرخهاى دستى ٬ارهابان ٬ماشينها ٬رها شده

کليه  ٬جويبارها ٬پارکها ٬کليه بازارها ٬شبکه هاى آب ٬تاسيسات برقى ٬تاسيسات بندرى

 غيرو و غيرو. ٬کليه سواحل ٬همه چراگاه ها ٬بيابانها ٬همه کوهها ٬خطوط راه آهن ٬پلها

تحت رهبرى  ٬نيروهاى نظامى اسراييل در شهر رمله مانند/در عملياتى نازىبراى مٽال 

توسط کاميونها و سپس تمام ساکنان را نيمه شب به خيابانها آوردند و  ٬موشه دايان



ديويد  «حزب کار»سرباز کهنه اتوبوسها به منطقه تحت کنترل اردون منتقل نمودند. 

و  ·خانه تخليه شد ٥۰۰۰۰ ٬حيفا ٬فقط در زادگاه من»نوشت: خود در خاطرات  هاکوهن

سوسياليستى  «تعاونيها و کيبوتزهاى»دهقانان رانده شده در همه جا  ىبر روى زمينها

 ؟ندساخته شد

دو مليتى که در گذشته به نفع يک کشور  ٬ماپام «چپسوسياليستى »حزب  -

 ٬کيبوتزهاى بارم ٬از اخراج پسدر خالل چهار سال  بودسخن گفته  ى/عربىيهود

 ٬هارل ٬وت اوزگي ٬زيتگ ٬گاتون ٬گاش ٬عين دور ٬دوير ٬ياامکا ٬هبيت کام ٬ىابارک

 ٬راموت منشه ٬نير اسحاق ٬نيريم ٬نکشهونم ٬نسهونا ٬مجدو ٬ماگن ٬ويواهالهاوت 

 ·ٽبت نمودرا  م...و زيکيياسور  ٬شومرات ٬ساسا ٬سار ٬ميفاشير ٬ديمارو

يک واکنش ميزان چه تا  اينکه اين و ٬بود بازمانده گان اردوگاههاى مرگ الحاق –آغاز 

اينکه براى قانونى جلوه دادن کلنى صهيونيستى بعنوان دولت يا  ٬انساندوستانه مهم

بحٽ و مورد  بشدتميتوان  ٬به آنجا آورده شده در ازاى پول بودندتا چه ميزان  يهودى

 ·دادقرار گفتگو 

 ٬براى مٽال ٬عرب عمدتاجلب يهوديان جهان بودند براى  آنها همچنين کارزارهايىاما 

عراق و  ٬صدها هزار يهودى در يمن دوربسيار هاى از زمان ·جهت ايجاد طبقه کارگر

نه بدتر و نه بهتر از بقيه  آناندر اکٽر موارد شرايط زندگى  ·کرده بودندمراکش زندگى 

اينجا و آنجا حتک  ٬مردم بود اگر چه پس از آغاز استعمار صهيونيستى در فلسطين

 ·حرمتهايى روى داده بود

 کارزارپس از يک  ٬گستردهيمنى در يک پل هوايى ان يهودي پس از آن ىمدتکوتاه  

 ٬ ١۹٥۰ ·شدند به اسراييل منتقل ٬سياسى در مورد ظهور قريب الوقوع مسيح /مذهبى

 پس از و ٬ابه درخواست صهيونيستهبدون نشانى از عالقه  ٬يهودى عراقى ١٣۰۰۰۰

 نيسه و ديگر ساختمانهاى يهودى در عراقمنفجر نمودن يک کبا شرايط آماده نمودن 

ضد  کارزاريک در مورد ظاهرى فضايى  بدنبال آن ايجادو  توسط جاسوسان اسراييلى

واقعه توسط نماينده مجلس  )بر اساس افشاى آورده شدندبه اسراييل  ٬عراقى يهودى

  ·اسراييل يورى آونرى(

در مورد  ايجاد وحشت تجه جاسوسان اسراييلى ٬استقاللدستيابى مراکش به ز ا پيشو 

در  ·براه انداختندکارزارى  غيروو  به آزار و اذيت يهوديان رهايىامکان مبدل گشتن 

بسيارى از آنان متعلق به  ٬يهودى ٧۹٧۰۰۰ ٬ ١۹٥٦جوالى  ١ – ١۹٤٨مى  ١٥

سازمان ملل  قطعنامه هاىصهيونيستها در پاسخ به · آمدند به اسراييل ٬جهان عرب



رغيب نموده ان تاجازه به بازگشت فلسطينيبارها و بارها به دادن اسراييل را که متحد 

 ·اند با يهوديان عرب جبران شدهپناهنده گان گفته اند:  است

بتدريج ى  -بود که در پاسخ به اقدامات مجزا «تالفى جويانه اى روش» –آغاز 

به ابتکار موشه دايان  ·مقاومت فلسطينيها به اجرا گذاشته شدى  –سازماندهى شده 

اکتبر  ١٥-١٤ قبيهکه تحت فرمان آريل شارون قتل عام در شکل گرفت  «١۰١واحد »

فوريه  ٢٨غزه  ٬کشته( ١٤) ١۹٥٤مارس  ٢۹-٢٨ نحالين ٬کشته( ٦۹) ١۹٥٣

 ١٢-١١ بعطيها -إل ٬کشته( ٤٦) ١۹٥٥اوت  ٣١خان ياسين  ٬کشته( ٣٨) ١۹٥٥

 کفر قاسم کشته( و ٤٨) ١۹٥٦کتبر ١ ۱۰قلقيلية  ٬کشته( ٥۰)١۹٥٥دسامبر 

  ·انجام دادرا  کشته( ٤٧)١۹٥٦

مدت  ٬که به اسراييل آنچه ٬بود وضع قوانين و ايجاد دمکراسىآغاز بخصوص  و

صهينويستها اساسا  است.ارائه نموده را  «تنها دمکراسى خاورميانه»نام  ٬زمانيست

 ·انين و اشکال دمکراتيک نموده اندتوجه بسيارى را مبذول قو

 «قوانين نازى»که استعمارگران آنزمان آنرا  – ١۹٤٥معافيت متعلق به قوانين 

کشت در مورد  احکام در همانسال ·شد تصويب ٬ ١۹٤٨ ٬توسط اسراييل –ميخواندند 

به اجرا  «اموال غايبين»و قانون در مورد اداره  زمينهاى رها شده ٬زمينهاى باير

را طراحى شده زمينهاى رها شده  دراشکال قانونىآنها  ٬موجب آنکه به  ٬ندگذاشته شد

وسيعى  «مناطق امنيتى» ٬ ١۹٤۹ ٬قانونوضع از طريق  ·ندبه تصرف خود درآورد

باقيمانده را از روستاها و زمينهايشان  انکه اخراج بخش بزرگى از فلسطيني شدندايجاد 

  ·امکانپذير ميساخت

 هر يهودى حق»که اولين نکته آن ميگويد:  شتدر مورد بازگ تعيين کنندهقانون  ١۹٥۰

هر  انبعبارت ديگر بر خالف فلسطيني ·به تصويب رسيد «را داردبه کشور مهاجرت 

 ·و به شهروندى آنجا درآيد آمدهيهودى در جهان ميتواند به اسراييل 

از طرف ديگر اينکه چه کسى يهودى است بصورتى پيوسته در اسراييل مورد بحٽ و  –

اينگونه تعيين  ارتدوکسمذهبى  – آيينگفتگوست اما تا بحال همواره توسط درخواست 

  ·و يا تغيير مذهب دادهيک يهودى کسيست که از يک مادر يهودى زاده شده  ٬شده است

يل يکى از نادر اسراي»: شولمت الونى پارلمانمنتقد بر اساس اظهارات نماينده 

ريشه  توسطتابعيت بلکه  توسط منحصرانه  هويت قانونى مردمآنجا کشورهاييست که در 

 ·«ميگردد تعييننيز بيولوژيکى  ٬قومى



اتحاد مردم[ در وزارت و منظور ]حفظ پاکى ب»که  نموده استخاطر نشان او همچنين 

خون بيگانه کسى و چه  «چه کسى يهود است»کشف اينکه  جهتداخلى و وزارت مذهب 

  ·است ايجاد شده سيستم کنترلى گسترده اى« در رگهايش جريان دارد

را جلب خود نمود و به و ديگران  صهينويستها ى کهقوانينمسلما وجود داشتند اما 

 –ساسى براى دولت جديدبراى مٽال قانون ا· بودنداهميت کمترى برخوردار باورشان از 

 ·ايجاد نشد ٬براى آزادى بيان حمايتىهيچ  ٬از جمله ٬و در نتيجه

اى تحت در مقاله ١۹٣٨فوريه  -ژانويه چشم انداز جديد در روزنامه شولمت الونى

که در  مواردىاز کليه » مينويسد: «استعمارى در خدمت دولت اسراييلقوانين »عنوان 

تنها دو مورد به  نداعالميه استقالل و در برنامه دولت پيشنهاد و وعده داده شده بود

 :نداجرا گذاشته شد

 ·ون مخارج براى شرکت کنندهدب ٬آ. حق داشتن انتخابات عادالنه عمومى

از جمله موسسات مذهبى و کليه سازمانها و  ٬يانتامين نيازهاى مذهبى يهود -ب

  ·يهوديت آيينکارکنان در 

 

 ٬هويت نژادى ٬ى مربوط به حقوق برابر و منع تبعيض نژادى به داليل مذهبىبندها کليه

هنوز در قوانين دولت اسراييل گنجانده  ٬غيرو و غيرو ٬تعلقات سياسى ٬جنسيت ٬مليت

المللى در مورد حقوق شهروندى انسانها را امضاء و اسراييل اعالميه بين  ٬اند نشده

  ·نکرده است

احزاب مستقل خود را  سازماندهى اينکه شهروندان عرب اسراييل حق مسئله اگر به اين 

اجرا گذاشته به نيز  ٬شولمت الونىتذکر داده شده توسط  ٬«آ»مورد  اضافه کنيمندارند 

 ٬به کارفرما ٬بمنظور اٽبات هويتشان «اسراييلى اعراب»اين  و – ·نشده است

کارت شناسايى بعنوان عرب و نه يهودى با خود   ٬ارتش و غيرو ٬پليس ٬صاحبخانه

  ·حمل ميکنند

عليم و تربيت دسترسى به مسکن و ت ٬بيمه هاى درمانى ٬حق اوالدآنها در مواردى مانند 

 ٬مقاالت روزنامه ها آنها را بخاطر ٬نيستنديهودى شهروند يک برابر با حقوقى داراى 

درصد از  ۹۰ ٬ ١۹٦٧در سال  غيرو و غيرو زندانى ميکنند. و ٬اشعارى که نوشته اند

در تصاحب خود داشتند مصادره شدند  ١۹٤٨زمينى که اين شهروندان اسراييلى در سال 

سال بعد  ١۹اخراج شدند  ١۹٤٨با احتساب آن روستاهايى که جمعيت آن در سال  –

 .بودنداز نقشه فلسطين ناپديد شده  روستاى عربى ٣٨٥



جاد شده حول اي ٬اميد واهىيک تاللو  ٬مقدس حول تولد اسراييل تاللو ·اين آغاز بود

 دراز مدتو يک موضع  –در مورد صهيونيسم  مفروضنادانى  ·قربانيان نازيسم بود

 ·اعراب به نژادپرستى /استعمارى

دولت ى که طى آن سال ١۹اولين  ٬ ١۹٦٧به اصطالح جنگ ژوئن تا آغاز  ىزمانفاصله 

زندگى  در اردوگاهها  در شرايطى اسفبارآواره شده  ينيانتاسيس و فلسط نژاد پرست

بعنوان  ٬مجالتروشن بين  از جهات ديگره  – سردبيران توسط ميتواند هنوز  ٬ميکردند

مشخص  «دوره ده ساله آرمانها اولين» توسطکه اسراييل شود  در نظر گرفتهزمانى 

 ·شد

به  ىدر اسراييل –در دولتى استعمارگر  ٬البته ٬که بتوان آنرا دمکراسى نام نهاد موردى

به نحوى توسط در چنين دولتى همه چيز · قابل تصور نيست ٬جنوبىکوچکى آفريقاى 

 ٬نژاد پرستى در آفريقاى جنوبى ·مارى با مردم بومى آن مشخص ميشودتضادهاى استع

به دليل اينکه اکٽريت مردم بومى آنجا  –تنها چند قدم روشنتر است  ٬تا اطالع ٽانوى

   ·همچنان در کشور خود زندگى ميکنند

 آمريکا و اسراييل

به ترتيبى که رئيس جمهور آمريکا  ٬«هيچ سيستم بزرگ صنعتى»ديگر  سويىاز  -

انگاشته ناچيز او تضاد را  ·بوجود نيامد ٬تحت رهبرى يهودى ٬بود نمودهآرزو ترومن 

و بخصوص امپرياليسم  ٬امپرياليسم «نگهبانسگ »در عوض اسراييل به  –  ·بود

 ·شد مبدل ٬آمريکا

صادرات  -بانک واردات ٬پيروزى اسراييلمحرز شدن به محض  ٬ ١۹٤۹در آغاز 

دفاع و وزارت  نمودميليون دالر به دولت جديد ارائه  ١۰۰وامى بالغ بر آمريکايى 

اسراييل از نظر استراتژيکى اهميت دارد و ما »که  کرداعالم  ٬لوئيس جانسون ٬آمريکا

 «·بايد به آنها کمک کنيم

بخشا  – بودخود حمايت عدم علنى نمودن  دولت آمريکاهدف  ١۹٦٧تا سال با اينحال 

وارد آمدن بخشا بدليل  ٬«نگهبانسگ »روشن نبودن ظرفيت اسراييل بعنوان بدليل 

 – ·از اسراييلاش  روشنحمايت بيش از حد صدمه به روابط و تجارت کشور بخاطر 

منافع آمريکا در جهان عرب در سطح بسيار وسيعى نيز  «سيستم صنعتى»بدون 

 ·گسترش يافته بود

درصد از ذخاير شناخته شده نفتى در  ٦٤ شرکتهاى نفتى آمريکا قرارداد ١۹٥۹

( در باشددو سوم تمام ذخاير جهان عرب تصور ميشد که شامل خاورميانه را )درآنزمان 



منافع  «کنونىبررسى کسب و کار »نشريه توسط  ١۹٦٨در اکتبر  ·داشتندخود اختيار 

وارد  منافعدرصد از  ٢٢توليد و فروش نفت خاورميانه به آمريکا بيش از حاصل از 

بايد اهميت  ٬عالوه بر اين –·····شدشده به کشور توسط صنعت آمريکايى اعالم 

استراتژيک خاورميانه و ظرفيت در حال رشد آنرا بعنوان بازار براى توليدات -جغرافيايى

 ·فراموش نکرد ٬صنعتى

تالشها قبل از هر چيز توسط آمريکا خاور ميانه  –سياست  ٬بهمين دليل ٬ ١۹٥۰در دهه 

عمل براى متحد نمودن ابتکار بدست گيرى جهت قطع انحصار باقيمانده انگليسى و 

  ·ه استشد توصيف ٬از نظر سياسى و نظامى ٬با خود مختلف رژيمهاى ارتجاعى

تحت حمايت  /در کودتاى دولتى سازمان داده شده بر عليه رژيم پادشاهى سيا ١۹٥٢

رژيم مترقى محمد مصدق در ايران را  سيا ١۹٥٣ ٬انگليس در مصر شرکت داشت

در گذشته تحت  ٬بازساى کمپانى نفتى امپرياليستىجهت پس از آن و  ٬سرنگون نمود

 درصد از سهام را به تصاحب خود در ٤۰با توسل به زور  ٬کنترل کامل منافع انگليسى

  ·آورد

پاکستان  ٬ترکيه ٬ايران ٬با عراق تهيه شده ٬توافقنامه موسوم به توافقنامه بغداد ١۹۵۵

 ·ناتو در غرب آسيابه شبيه  شبکه اىتالشى بود براى ايجاد  ٬و انگليس بعنوان عضو

 ٬ليبى ٬لبنان ٬رژيمهاى عراق با اين تزآمريکا  ٬نوع ديگرى بود ٬ ١۹٥٧ ٬تز آيزنهاور

توافقنامه  ٬ميکردعربستان سعودى و اسراييل را در توافقنامه هايى با خود همراه  ٬يمن

آنها  در صورت مورد تهديد قرار گرفتن هر يک از را که نيروهاى نظامى آمريکاهايى 

  ·مينمودمجاز دخالت به  «کمونيسم بين الملل»توسط 

دفاعى جداگانه اى با آمريکا  دادبه عقد قرار ١۹٥١اسراييل  هنگاميکهديگر  سويىاز 

ايجاد براى اسراييل به آمريکا با ارائه پيشنهاد از جانب  ١۹٥٥مانند  -نشان دادتمايل 

پاسخ  ٬تمايل داشتبه همکارى با ناتو که اسراييل  ١۹٥٧و  ٬در خاک اسراييل ىپايگاه

  ·نمودمنفى دريافت 

گفته  هب ·اجازه رشد داده شد ٬قبل از هر چيز با کمک دالرهاى آمريکايى ٬اسراييلبه 

با  ٬ ١۹٦٦تا  ١۹٤٦ميان سالهاى  کلنى کوچک ٬ ١۹٦٧ ٬بنحاس سابير ٬وزير دارايى

  ·دريافت کرد ميليارد دالر از خارج هفت ٬ ١۹٦۰ميليون نفر جمعيت  ٢فقط حدود 

کمکهاى موسوم به مارشال به دولتهاى جنگزده مقايسه ميتوان متذکر شد که  بعنوان

از  ميليارد ٧پنج ميليارد از آن  ·سيزده ميليارد دالر بودشامل  ٬ ٥٤-١۹٤۹ ٬اروپا

صندوق دولت و باقيمانده  ٬بيش از دو ميليارد بشکل وام و کمک از آمريکاييها ٬مريکاآ



اوراق قرضه سرمايه گذاران خصوصى و از طريق فروش  ٬از سازمانهاى صهيونيستى

 ·آمد دولتى

 ٧در اين رقم  – ·اندماليات معاف آمريکا به اسراييل از ارائه شده کليه کمکهاى 

به آلمان غربى  -توسط آمريکا ميانجيگرى شده  –غرامتهاى يکى از  ٬ميلياردى

آغاز شد که آلمان غربى همزمان در حالى )که پرداخت آن  ميليون دالر ٧٧٥ ٬اسراييل

نيز به  دومى ٬آلمان غربىميليونى/ ٥۰۰( و يک وام مينمودکمک مارشال دريافت 

   ·وجود داشت ٬ابتکار آمريکا

 ٬متحدان خود در ناتوبه ترغيب آمريکا براى شروع  ٬بازسازى نظامى اسراييلدر مورد 

 ·تصميم گرفتبه اسراييل  تسليحاتبفروش  انگليس و آلمان غربى ٬بخصوص فرانسه

 ١۹٦۰در سال  ·به اسراييل است حبزرگترين تحويل دهنده سال ٥۰فرانسه از ميانه دهه 

 آغاز نمود.را  -آمريکايى  –آلمان غربى تحويل سالح 

نظامى امه هاى نن پيمابراى را  طرحهاى خودبود که آمريکا  ٦۰ابتدا پس از آغاز دهه 

و سرمايه گذارى بر روى اسراييل را با جديت تمام آغاز کنار گذاشت با دولتهاى عربى 

قبل از حمله  ٤-و بمب افکنهاى اسکاى هاوک آ ٤٨-تحويل تانکهاى پاتون ام ·نمود

  .ندافزايش يافت ١۹٦٧سوريه اردون در ژوئن  ٬اسراييل به مصر

 مبارزه براى فلسطين. ٤
اين دو دولت در  ·آشکار استاسراييل يک واقعيت /در حال حاضر محور آمريکا

آمريکا به هيچ کشور  ·با يکديگر هم داستانندقراردادى در مورد همکارى استراتژيک 

در نوام چامسکى ديگرى به اندازه اسراييل کمک مالى و نظامى ارائه نميدهد. 

 ارقام رسمى را حيرت انگيز ميخواند.  «مٽلٽ سرنوشت ساز»کتاب

 درصد از تمام  ٤٨اسراييل  ٬ ١۹٨٢-١۹٧٨براى مٽال ميان سالهاى  ٬بر اساس آنها –

 يافتممکن آمريکا را در تمام کمکهاى اقتصادىاز درصد  ٣٥ وممکن کمکهاى نظامى 

پيشنهاد  ٬که در شرايط بحرانى ٬ميزانيستتا به آمريکا اسراييل وابستگى  –! نمود

 ··است نمودهارائه  را کشورارز با دالر جايگزين نمودن 

و اينکه اسراييل و امپرياليسم ست اهميت آنو بر سر وضعيت استراتژيک اسراييل سخن

با گر اسراييل ردولتى استعمابعنوان  ·داراى دشمنان مشترکى هستند اساسآمريکا در 

ضد آرمانهاى کليه  – پيشروکليه جنبشهاى آزاديخواه  ٬کليه جنبشهاى مترقى و رژيمها



 ضد امپرياليستى واز ماهيتى آنها  چرا که ٬قرار دارددر تضاد اساسى  -امپرياليستى

 ·ى برخوردارندضد استعمار همزمان 

ى ورد تهديد نيروهام ٬اسراييل بعنوان دولتمنافع امپرياليستى آمريکا و در نتيجه 

هر اگر چه  ٬شده استبنيان نهاده اساس اين بر اتحاد ميان آنان و  ٬دنقرار دار یمشترک

در پيوند سياست خود با آنان که  ٬از شش ميليون يهودى آمريکايى براى مٽال دو

شديدا به اينکه تصور  و ٬اناين يهودي ·مينماينددارى بهره نيز  ٬ندتالشدر همواره 

قانونى نمودن شيوه عمل صهينويستى و امپرياليستى  بمنظور ٬قادرند اسراييلحمايت از 

 ·دنقرار ميگير استفادهمورد 

 آمريکا دالل

از آغاز  ·بود آشکار –در يک مفهوم گسترده  – اشتراک بنيانىاز همان لحظه اول اين 

بمنظور انجام وظيفه در نقاط مختلف جهان بعنوان دالل يا نماينده اسراييل  ١۹٥۰دهه 

  ·نموددريافت آمريکايى  مالى هاىکمک ٬بخاطر منافع خودش يا منافع آمريکا ٬آمريکا

بعنوان مدل  هابا کيبوتز –به برمه  اسراييل براى تحکيم مناطق مرزيش در مقابل چين

 ٬اتيوپيايى ٬برمه اى ٬سربازان نپالى ·کمک کرد - ىشبه نظامشهرک نشينان براى 

از جمله  ٬ميشدندو غيرو و غيرو در اسراييل تعليم داده  ٬کنگويى ٬اوگاندايى

 ·آينده ايدى امين و موبوتو هاىديکتاتور

که  ٬تصور هم نميکرد «هيچکس»و  ·نبودخبر با از اين موارد  «هيچکس»در آنزمان 

وم نمودن نژادپرستى در سازمان ملل متحد با آفريقاى با محک نهمزما ىهئيت اسراييل

در آفريقاى جنوبى  ٬باشدهمکارى خود را آغاز نموده  ١۹٥٥جنوبى از تقريبا سال 

 ·تحويل ميداداوران مبادله با تکنولوژى 

 ديده شدن آنبدون  ٬رويدادى هر گونهامکان بروز  «آرمان هاى اولين دهه» دوراندر 

 ·از اسراييل چنين انتظارى نداشت« جهان»به دليل اينکه  عمدتا  -وجود داشت ٬بروشنى

گشته در حال حاضر توسعه امور به قابل رويت نمودن دستکم بخشى از مسائل منجر 

  ·است

در اسراييل با  ٬وستر ٬نخست وزير آفريقاى جنوبى ٬ناگهان نازيست سابق ١۹٧۶

خواندن و در خالل ده سال اخير  ·دست داد «حزب کار»و « دولت يهودى»نخست وزير 

 /سوموزا در نيکاراگوئه يا ديکتاتور/تحويل سالح اسراييلى به ديکتاتورمواردى از قبيل 

پارتيزانى و تحويل سالح به اغلب رژيمهاى نظامى تعليمات ضد  و پينوشه در شيلى

  ·است گشتهدر روزنامه هاى معمولى سرمايه دارى امکانپذير  آمريکاى جنوبى



که رهبران برجسته اسراييلى در مورد اين  ميدهد هر از گاهى روى در حال حاضر

در  هنگاميکه ياکو مريدورمانند  ٬صحبت ميکنندبصورتى آشکار فعاليتهاى بين المللى 

 دولت قديمى مناخيم بگين اعالم نمود:

با ما در آفريقاى  ٬در تايوان رقابت نکنيدما با ما ميخواهيم به آمريکاييها بگوييم: »

اسلحه قادر به فروش در کارائيب يا در نقاط ديگر که مستقيما  .جنوبى رقابت نکنيد

طريق  ازشما  ·به ما اجازه بدهيد که اين کار را بکنيم ···با ما رقابت نکنيدنيستيد 

واسطه شما به  مايل است کهاسراييل  ·هستيد مهمات و تجهيزاتقادر به فروش واسطه 

 ·«بشود مبدل

اين  ٬لحيم -هاال -مين بيتابني ٬يکى از آنها ·و يقينا اسراييليهاى منتقد نيز وجود دارند

ارائه  اسراييل و آفريقاى جنوبى آزمايشهاى مشترک هسته اىتفسير را جهت افشاى 

مسئوليت به اين کامال روشن است که در اين موارد اسراييل و آفريقاى جنوبى » ميدهد:

اين مسئوليت دامنه خود را  ·عمل خواهند نمود [جهان آزاد]سنگرهاى بعنوان خود 

گسترش داده و تحت رهبرى  جنوب آفريقامورد عالقه خاور ميانه و فراتر از حوزه 

  ·«است يافتهآمريکا به بخشى از يک شبکه جهانى توسعه 

بدنبال از مجاهدتهاى عربى  آنچه کهبر عليه هر  ٬اعراب بر عليهاما البته در مبارزه 

که اسراييل قبل از هر چيز  است و وجود داردوجود داشته آزادى و توسعه اجتماعى 

در اين مبارزه است که اسراييل و صهيونيسم  عمدتاو  ٬قابليت خود را نشان داده

و  وسيعتر قلمروتضاد ميان تالش صهيونيسم بدنبال بخصوص در  ٬«شده اند شناخته»

 ·مقاومت و مبارزه آزاديبخش مردم فلسطين

 فتوحات ٬«درخشان يهاىپيروز» ٬استعمار طوالنىاستفاده از خشونت در فرايند يک  با

با  «يک قوم يهود»با نظريه نژادپرستانه در مورد  پيونددر  هااين یتمامو  ٬و اخراجها

نيروهاى محرک و اين با  –ناشناخته باقى ميماند حق داشتن کشورى که مرزهايش 

تمام جامعه استعمارى اسراييل به راست  -حمايت تقريبا کامل امپرياليسم آمريکا

 ·شده است« شناخته تر»درغلطيده و 

بسيارى از در اين فرايند  ٬و بخصوص مبارزه آزاديبخش فلسطين ٬مقاومت مداوم اعراب

نماى  ·از هم دريده است دهه اول اسراييل و صهيونيسم راپر تاللو آرمانگرا و  هاىحجاب

و شمار بيشترى  «هان غربج»حمايت عمومى جلب که براى  ٬شسته و رفته دمکراسى

و متالشى اين توسعه را  ٬بسوى خودش اهميت داشته استاز يهوديان مهاجر 

بعنوان اشغالگر و  –گاهى همچنين براى خودشان  –افشاى خود به را  اناسراييلي



که عکس العمل  انىاسراييليهستند اينکه  – ·ناگزير نموده است - استعمارگرى که هستند

  ·بپاميخيزند امريست واضح «انحطاط»نشان داده و بر عليه اين 

 اسراييل در مقابل دولتهاى عربى

تضاد ميان اسراييل و دولتهاى عربى از  ظاهرى ٬عمدتا هاول مناقش سال ١۹در خالل 

اين از جمله علت  ·بودندضد امپرياليستى  ملى و رژيمهاىصاحب که  دولتهايى –داشت

مدت زمان درازى بطول انجاميد  شمقاومتدوباره سازماندهى فلسطين مردم بود که براى 

خودش  بخاطرهر دو  ٬راان مسئله فلسطينيکه و اينکه عمدتا اين جنبش ملى عربى بود 

 ·مينمود هدايت ٬انو براى فلسطيني

بخشا به  – عالقه داشتبود  ظاهرىچنين  داراىدر ضمن اسراييل به اينکه اين مناقشه 

بخشا بخاطر اينکه )به همين  ٬مينموددليل اينکه اساسا وجود مردم فلسطين را انکار 

تهديدى که آنها  ٬بر عليه خود ميديد ىتهديددر دراز مدت دليل( دولتهاى عربى را 

که شناخته ميشدند رژيمهاى عربى مسئول عملياتى  ·خواهان از ميان برداشتن آن بودند

  ·رخ ميداد

 براىاز جمله  ٬در جهت تقويت جامعه خودونيستها يسال اول صه ١۹در خالل اين 

کشت مناطق غيرنظامى  و تسخير ٬هر چه بيشتر منابع آب شيرين محدود منطقه تصاحب

از راههاى آبى  بهره بردارىحق و  ٬ ١۹٤۹در رابطه با قرارداد آتش بس ايجاد شده 

تنگه تيرانکانال سوئز و  ٬بطرف اقيانوس هند
*
 ·تالش نمودند ٬با استفاده از زور 

در  پيشرفتىهر بهمين دليل و  ·قرار داشتهمه اينها در ارتباط با اقدامات جنگى 

در جهت حذف آن که اسراييل کم و بيش  ميشد محسوبهمسايه تهديدى کشورهاى عربى 

 ميتوان ٬حذف نمودنهاى سازمان جاسوسى اسراييلاين در ميان  ·اقدام مينمودبسرعت 

 دو مٽال اشاره نمود: به 

به  قاهرهدر را افشاء شد که جاسوسان اسراييلى تاسيسات انگليس  ·١۹٥٤مسئله الون

و  ·ردنددر مصر منفجر کمودن انگليس به تقويت حضور نظاميش منظور ناگزير ن

  نائل آمددولتى سوريه مقام  ارشدترينکه به ارتقاء خود تا  ٬الى کوهن/جاسوسداستان 

 ·به دار آويخته شد ١۹٥٦ ٬و در دمشق

بهره بردارى از نيروى نظامى خود حمالت و کشتارهاى دسته جمعى  براىاسراييل اما 

مينمودند  و روستاها را غارت کشتهرا نه فقط انسانها  هاآن توسطکه حمالتى  ٬مينمود

ناتوانى آنان  ٬نمودهرژيمهاى عربى را بى ٽبات  –که هدف اصلى بود  –بلکه در ضمن 



 همه اينها با اعالميه هاى ·ميکردندرا آشکار و شرايط را براى کودتاهاى دولتى هموار 

 ·همراه ميشد «اسراييل ميخواهد صلح استچيزى که تنها » پى در پى

. وجود داشت ٬اما پراکنده ٬در ميان مردم محبوب ٬ديگر جنبش ملى عربى سويىاز 

ى عربى يبا فاصله اى زياد از فلسطين دولتها استعمار زدايى بزرگ بود. دوران  ٬دوران

  ·نمودندخود مبارزه مي رهايىبراى  ١۹٦٧و  ١۹٦٢ ٬مانند الجزاير و يمن جنوبى

هدف مشترک کليه احزاب و جنبشهاى ضد امپرپاليست عربى حذف کليه رژيمهاى دست 

کانال سوئز و ديگر شرکتهاى  ٬اينکه شرکتهاى نفتى ٬نشانده و پايگاههاى بيگانه بود

 ·ميشد واحد متحد ىحکومتکه فلسطين آزاد و جهان عرب در  ٬امپرياليستى ملى ميشدند

حکومت را اسراييل  در اطرافگروههاى افسران و ناسيوناليستها که  ٬آن احزاب اما

 برابردر قادر به مقاومت که پراکنده تر از آن بودند و تر غلب ضعيفا دبدست ميگرفتن

  ·باشند تهديدات آمريکا و اسراييل

ارگانهاى اجتماعى و دستگاههاى  ·ندد فعال بودى اسراييل موساسازمان جاسوسو  سيا

به ضعيف و  هااقتصاد ·ارتشها تجهيزات کافى در اختيار نداشتند و ماندهدولتى عقب 

اين رژيمهاى سرمايه دارى و خرده  ·وضعيت بازارهاى امپرياليستى وابسته بودند

سرمايه دارى به جنبشهاى مستقل در ميان طبقه کارگر و اقشار فقير در جامعه بعنوان 

 ·هديدى نگاه ميکردندت

 مکودتاى دولتى بر عليه رژي – ·در ضمن اين احزاب و رژيمها از داخل پراکنده بودند 

بر گل نشست( پيمان بغداد که بر اٽر آن ) ٬ ١۹٥٨ ٬دست نشانده انگليس در عراق 

همکارى ميان رژيمهاى ضد امپرياليستى به رقابت و اختالفات ميان آنها ايجاد بجاى 

 ·دامن زد

بدست همزمان قدرت را در سوريه و عراق  ٬بعٽان عربى پحزب  ٬همان حزب سياسى

تالش در مورد در ضمن اين بود که اين رژيمها  مشکل ·شد خصومتو نتيجه  – گرفت

براى توسعه  چرا کهرسيده بودند  بن بستبراى توسعه دستگاه توليد جامعه و اقتصاد به 

 –و سوسياليسم  –که آنها خواهان مبارزه با آن بودند  –ميان امپرياليسم/سرمايه دارى 

 ·وجود نداردراه سومى  ٬قرار داشتنان با منافع طبقاتى آ که البته در تضاد

با اينحال  ٬ميگرفتندقدرتهاى بزرگ تحت فشار قرار آمريکا و بقيه  هنگاميکه از جانب –

آماده اتحاد جماهير شوروى و متحدانش دريافت کمک مالى از و براى خريد سالح 

  ·بودند

 



 «بحران سوئز» ١۹٥٦

در  هنگامى روى داد که اسراييل اوج اختالفات ميان اسراييل و دولتهاى عربىاولين 

 به مصر ٬انگليس و فرانسه ٬گر قديمىردر اتحاد با قدرتهاى استعما ٬ ١۹٥٦پاييز سال 

يک ايجاد به  ٬ناميده شد «بحران سوئز»يا  «سوئز کارزار»اين جنگ که  – ·برد شيور

 ·بحران کوتاه مدت جدى در رابطه ميان آمريکا و اسراييل منجر شد

در  ١۹٥٦نوامبر  ٧ويد بن گوريان در ادسينا توسط اسراييل  هپس از تصرف شبه جزير

سومين پادشاهى اسراييل را بوجود آورده ما » ٬اعالم نمود ٬کنست ٬پارلمان اسراييل

اسراييل را به عقب  بکمک هماما چهار ماه بعد آمريکا و اتحاد جماهير شوروى  – «ايم!

اما  – ·آمريکا در رابطه با مصر به روش ديگرى اعتقاد داشت ·نمودندناگزير نشينى 

 ·توان جنگى ارتش اسراييل بصورتى جدى آگاه شده بوداز  همزمان

مانند همصر پرجمعيت و در جهت متحد نمودن  ابتداهمان که آمريکا از  م به ذکر استزال

 ٬تا اطالع ٽانوى ٬و تا کنون –تالش نموده ٬در محلى استراتژيک قرار گرفتهاسراييل 

 ·است بودهموفق 

بسختى  يارى رساند نتيجه مورد انتظار رابه آن  ١۹٥٢اما کودتايى که آمريکا در سال 

 مشارکت نمودند کودتاى دولتىدر انجام که  «ىافسران آزاد»گروه  ميان از ·ارائه داد

 ·شکل گرفتضد امپرياليستى تحت رهبرى جمال عبدالناصر  ىبسرعت فاالنژ

نيروهاى نظامى انگليس را به  ٬چهره مترقى جهان عرب بوديک دهه و نيم ى طاو 

از مبارزه آزاديبخش در الجزاير و  و کانال سوئز را ملى ٬ناگزيرتخليه پايگاههاى خود 

به اميد او  ·در داخل و خارج از جهان عرب حمايت نمود ٬جنبشهاى ضد امپرپياليستى

 ٬شو  تا زمان مرگ ٬بود گشتهمبدل  انتحت ستم عرب و بخصوص فلسطينيتوده هاى 

  ·رئيس جمهور مصر باقى ماند ٬ ١۹٧۰

اميدوار به همکارى نمودن وى وادار به در آغاز با تحت فشار قرار دادن ناصر آمريکا 

ى تحت اداره مصر در سال  –از جمله حمله بزرگ به غزه  –اسراييل حمالتى کرد  ·بود

در جهت دريافت  اسوانساخت و ساز سد و خريد سالح براى ناصر  هنگاميکه ·١۹٥٥

 ·مشروط نمود مصر به پيمان بغدادپيوستن آنرا به تالش نمود آمريکا کمک مالى 

تحويل  ٬از آن پيش مدت کوتاهى – کرداتحاد جماهير شوروى به هر دو بخش مساعدت 

 «فداييان»به  پس از حمله غزه ناصردر ضمن  ·بودنموده نيز آغاز را به سوريه  سالح

 ·ندميشد آتش بس انجامخط  در امتدادآنان حمالت انتحارى  ·داداجازه سازماندهى 



 عقب ماندگى وضعيت اقتصادى  در نظر گرفته شدن بدون –منافع اسراييل و امپرياليسم

رژيم ضد يک سوريه نيز  رد ·معرض تهديد قرار داشتدر يقينا  -عربى کشورهاى

 ٬و در اردون )که صاحب به اصطالح ساحل غربى حکومت ميکرد.مبارز امپرياليستى 

حسين  ملکدر شورشى وسيع مانع از پيوستن  جمعيت مهاجر فلسطينى بود( ٬ ١۹٤٨

تحميل و  غلوب پاشا قوا کلانگليسى فرمانده  به اخراجاو را  ٬ندبه پيمان بغداد شد

منجر به انتخاب  ١۹٥٦اکتبر  ٢١که در انتخاباتى   –·نمودندوادار انتخابات عمومى 

 ·شد ى(ساردون )تحت رهبرى سليمان نابولدولت مترقى در  اولين و تا بحال تنها

در يک همراه شدن با سوريه و مصر  ٬اکتبر ٢٥در  ٬دولتو يکى از اولين اقدامات 

رژيم  يکهدر صورت ·اکتبر اسراييل به صحراى سينا يورش برد ٢۹در  ·بود ىپيمان دفاع

نگرشى اسراييل /انگليس/حمله فرانسه در موردشايد آمريکا  ٬سقوط ميکرد ناصر

بر سرمايه گذارى  صدددر ناصر باقى ماند و آمريکا اما  ·اتخاذ مينمودرا دوستانه تر 

  ·وى بودروى امکان جلب 

شان تحکيم جايگاه استعمارى گذشته خود براىو فرانسه  يستالش انگل ازدر ضمن آنها 

 ·هيچ شرايطى خواهان همکارى با آنان نبودند تحت و آمريکاييها –ناخشنود بودند 

  ·نبوداسراييلى  «سومين پادشاهى»ايجاد مايل به به هزينه مصر آمريکا 

ناگزير صحراى سينا به ترک نظامى اسراييل  ىآخرين نيروها ١۹٥٧مارس  ٧در 

ششمين پهلو گرفتن به  ٬در راستاى منافع خودمطمئنا اما  ٬«در عوض»آمريکا  ·گشتند

ملک  ٬ناو هواپيمابر با حمايت و اجازه داددر خارج از سواحل لبنان خود ناوگان دريايى 

و بدين ترتيب  ·آوريل سرنگون نمود ١١نابولسى را در دولت  ٬وىحسين و ارتش 

    ·نفوذ انگليس در اردون شدآمريکا جايگزين 

 شکست رژيمها

دورانى که دولتهاى عربى را در راس  ٬ ١۹٦٧حمله اسراييل در ژوئن  با ٬ده سال بعد

با تحريکات بر عليه دولتهاى  ·مقاومت بر عليه اسراييل قرار ميداد به پايان رسيد

ترق و  ايجادبه را  ىاسراييليها دولتهاى ضد امپرياليست ٬بخصوص سوريه ٬همسايه

بر  «افکار عمومى جهانى»تصور  و اين امر  – ناگزير نمودند خودسالحهاى با تروقى 

 ·سبب شد ٬مورد تهديد قرار داردکه اسراييل است بلکه  ٬اينکه اين نه اعراب

ناصر و رژيم سرنگونى  آنانو هدف  ٬اينک اسراييل آمريکا را پشت سر خود داشت

ارتشهاى سوريه  ·تمايل داشتقلمرو خود  به گسترشعالوه بر اين اسراييل  ·بود سوريه



که اسراييل جهت تسخير  -اردونو حتى  –شدند  متالشىدر عرض شش روز و مصر 

 .ه بودنمودوادار به جنگ  «ساحل غربى»

در مقايسه با اسراييل  ·و سوريه بشدت تضعيف شدند وىاما رژيم  ٬ناصر سقوط نکرد

با کشور  ٬دولتهاى ارتجاعى عرب ·بود کاذبنسبتا  آناننظاميگرى نشان داده شد که 

به اقتصاد مصر و  کمک بمنظور ٬عربستان سعودى در راس آنها ٬نفت خيز متحد آمريکا

  ·شدندعمل وارد سوريه 

 ٬طبقه سرمايه داربه نفع  ٬جابجايى طبقاتشرايط را براى اين امر بخصوص در مصر 

که تمام تالش خود را معطوف باز نمودن درهاى کشور بروى طبقه اى  ٬هموار نمود

تحت  سرمايه دارىپس از مرگ ناصر اين · نموده بودآمريکا و توسعه سرمايه دارى 

 حاکميت انور سادات حکومت را بدست گرفت.

به انجام يک حمله  موفق ٬آمريکايى/در اتحاد با سوريه و با کمک هنرى کيسينجر ٬او

آن جنگ  ·سراييل شد )به اصطالح جنگ اکتبر(به ا ٬ ١۹٧٣ ٬ساختگى ضد امپرياليستى

از » بدون ٬تسليم مسئله فلسطين براىيا ابتکار در حقيقت همانچيزى بود که سادات 

قرارداد صلحى  ٬او به اورشليم رفت ١۹٧٧ ·نياز داشتبه آن  ٬«دست دادن حيٽيت خود

 ٬پس از اسراييل ٬در حال حاضر مصرو  -بسته شد  ١۹٧۹ميان اسراييل در مارس 

  ·بشمار ميرودکمکهاى نظامى از آمريکا کشور دريافت کننده بزرگترين 

 اسلحه و ديگر کمکها از ٬کشورهاى نفت خيزتصادى قبا کمک ا رژيم سوريه همزمان

بر خالف مصر  و ٬دنبالسياستهاى اقتصادى متزلزلى را اتحاد جماهير شوروى  جانب

باز پس  درآمداسراييل  به اشغال  ١۹۶٧ فقط بخش کوچکى از منطقه )جوالن( را که

 ·گرفته است

 ٬نسبى در سوريه ستيزه جويىسوسياليستى و /ٽناى يمن جنوبىتبه اسدر حال حاضر 

نفت )به شدن ملى با  ·اندحاکم امپرياليسم و ارتجاع بر جهان عرب  ٬و الجزاير ليبى

مبنا  ااشکال  تغيير ام ١۹٧۰اصطالح بحران نفت( در کشورهاى ارتجاعى در خالل دهه 

     ·همچنان پابرجاست امپرياليستها غارتبراى 

 يبخشآغاز جنبش آزاد

بر عليه  فلسطينىندگان پناهاردوگاههاى  شورشبخشا در  ٬جنبش مدرن فلسطينى

  ٬ ٥٦-١۹٥٥همراه شدن با پيمان نامه بغداد در زمستان  جهتطرحهاى ملک حسين 

در  ٬پس از آن نوار غزه توسط اسراييل در زمستانبخشا در خالل اشغال کوتاه مدت 

 ·متولد شداردون و غزه 



که خود را جنبش  به رهبرى جرج حبش شورش در اردون توسط از جمله حزبى

برداشته شد زمانى گام تعيين کننده  در غزه ·رهبرى ميشد ٬ناسيوناليستى عرب ميناميد

مبارزه آزاديبخش عربى يک گروه مقاومت از  با الهام ٬انشمارى از فلسطينيتوسط که 

تشکيل  ٬نگاه ميکردآزادى فلسطين  براىکه به مبارزه مسلحانه بعنوان مهمترين وسيله 

   ·رهبرى ميشد ٬ابو عمار ٬ياسر عرفات و توسط بود گروه الفتح نام  ·شد

يک حزب پان عربى با انجمنها در سراسر شرق  (ANMجنبش ناسيوناليستى عربى )

فراهم يمن  شاخه جنوبتوسط  ٬ ١۹۶٧ ٬شرايط براى رهايى در عدن ·بود جهان عرب

وند ر Abtal al-Audah٬سازمان چريکى  ١۹٦٦در سال حزب بخش فلسطينى  ·آمد

جنبش اولين عضو  ٬ ١۹٦٤نوامبر  ٢اما در  ·را تاسيس نمود ٬قهرمانانبازگشت 

 ·در جنگ با اسراييليها کشته شد ٬خليد ال حاجى ٬ناسيوناليستى عربى

قلمداد نمينمود بلکه حزب يک بعنوان خود را جنبش ناسيوناليستى عربى بر خالف الفتح 

با  انفلسطينيجنبشى که  ٬ميکردتالش به جنبشى وسيع در جهت مبدل نمودن خود 

يک سازمان فتح  ·بودندقادر به عضويت در آن  متفاوتجايگاه اجتماعى و ايدئولوژى 

اما همچنين آزاد براى استفاده از  –آزاد از دخالت دولتهاى عربى  ٬ميشدصرفا فلسطينى 

مشارکتهاى رژيمهاى مختلف در مورد مسئله فلسطين تا دريافت حمايت اقتصادى يا 

 ·انجام داد ١۹٦٥ژانويه  ١اولين عمليات نظامى خود را در  سازمان ·سياسى

از جمله  ٬گروههاى پارتيزانى فلسطينى ديگرى نيز تشکيل شدند ١۹٦٧قبل از سال 

 گستردهبيدارى  ايجادهدف  ·اف·ال·پ ٬فلسطينى احمد جبرييلآزاديبخش جبهه 

و پس از يک دوره  –مبارزه ضد استعمارى در سراسر جهان بود  تحت تاٽير ٬فلسطينى

سازمان ملل متحد يا مانند  ٬داشتن اميد بيهوده به نيروهاى خارجىبسيار طوالنى از 

 ٬سازمانهاى اتحاديه اى ·دشانوکشور خبه با هدف بازگرداندن آنان  ٬دولتهاى عربى

 ١۹٦۰غيرو و غيرو در نيمه پايانى دهه  ٬سازمانهاى فرهنگى ٬انجمنهاى دانشجويى

 ·تاسيس شدند

ل فلسطينى قاز اين جنبش مست ٬همچنين رژيمهاى ضد امپرياليستى ٬عربى ىدولتها

بخصوص از عمليات مسلحانه که همواره به حمالت اسراييل منجر  – هراسناک شدند

سازمان  عمل از دست ندادن ابتکار بمنظور ١۹٦٤در سال دولتهاى عربى  ·ميشد

و ارتشى  قادر به کنترل آنان بودندکه  ينانىرا با فلسط ٬ساف ٬فلسطينيبخش آزاد

تشکيل  ٬فرمان رژيمهاواحدهاى مختلف تحت با  ٬ارتش آزاديبخش فلسطين ٬فلسطينى

  ·دادند



حمالت پارتيزانى مستقل فلسطينى · اما دولتهاى عربى در کنترل آن ناموفق ماندند

براى اى بعنوان بهانه  هااز آنکه اسراييل در فهرستى قرار گرفت و  –افزايش يافت 

صهيونيستها  چرا که ٬يا مطمئنا نه فقط بعنوان بهانه ·بهره بردارى نمود ١۹٦٧جنگ 

 ١۹٦٧با شروع جنگ در ژوئن · نگران بودند انينيز از افزايش فعاليتهاى فلسطين

 ·شدبرمالء  زهرژيمهاى عربى براى رهبرى مبارناتوانى  وشرايط کامال جديدى ايجاد 

  ·افتاد انفلسطينيابتکار عمل بدست 

که از  آنچهبه عبارت ديگر  ٬را ل غربى و منطقه غزهحدر جنگ از جمله سااسراييل 

نيمى از جمعيت فلسطين تحت اشغال اسراييل قرار  ·اشغال کرد ٬فلسطين باقى مانده بود

براى صلح « از فرصت اسراييلبهره بردارى »به کسانى که  بودند جهان غربدر  ·گرفت

 دولت استعمارگر توسعهيک که اسراييل چرا  ٬اميدى کور – ان اميد داشتندبا فلسطيني

که صهيونيستها و  درآنزمان ٬در عوض تضادها ·بود با امپرياليسم و در پيوند طلب

در مواجه اى مستقيم با بيدارى و آگاهى رو به فزايش مردم  آنانتالشهاى توسعه طلبانه 

  ·تشديد شدند ٬نده بودسطين قرار گرفتلف

سوريه  ١۰۰۰۰۰فلسطينى از ساحل غربى و  ٢۰۰۰۰۰با پايان جنگ تقريبا  ارتباطدر 

يالير و ايرنواس واقع در  ٬بيت نوبا روستاهاى تخريب ·اى از منطقه جوالن اخراج شدند

 ٬«جهانى افکار عمومى»عکس العملى از جانب  نشان دادنبدون  ٬نيزغرب اورشليم 

  ·روى داد

از نظر سياسى براى صهيونيستها  ١۹٤٨ سال جمعىدسته اخراجهاى تکرار  با اينحال

در ميان صاحب  تاکتيکى – مداوم -اختالفات در جريانپس اڒ آن  ·امکان پذير نبود

  ·داده است رخاستعمار مناطق تازه فتح شده منصبان صهيونيستى 

 ٬در تبعيد آناننيمى از  ٬بدين ترتيب نيمى از مردم فلسطين تحت اشغال زندگى ميکردند

دو دهه پس از در خالل  ·لبنان و سوريه ٬در اردوگاه پناهنده گان در اردون عمدتا

که جنبش آزاديخواهانه بود  ٬قبل از هر چيز در ميان فلسطينيان در تبعيد ٬ ١۹٦٧

  ·١۹٨٢و پس از آن در لبنان تا  ٧۰-١۹٦٧عمدتا در اردون  ·گسترش يافت

منجر پيوند مبارزه داخلى و خارجى  درناتوانى به  طى دورانى طوالنى سياسى کمبودهاى

تنها چند هفته پس از جنگ ژوئن نماينده گان گروههاى مختلف فلسطينى جهت  ·شد

ه يک استراتژى توسع برای حلى راه جستجو براى يافتنگفتگو در مورد وضعيت جديد و 

 ·جديد گرد هم آمدند

ياسر عرفات  /الفتح ·غير ممکن بود تا اطالع ٽانوى دستيابى به توافقىنشان داده شد که 

عمليات نظامى در امتداد خطوط آتش بس  فورىاز قبل سازمان مسلط و موضع فتح آغاز 



 اسراييلبر پيروزى نابود کننده با اٽبات عدم در اسرع وقت بايد  ٬به گفته فتح ·بود

  ·ميشدتقويت  اعرابو  ناروحيه فلسطيني

تا ايجاد  ٬آناندر راس  جرج حبش/ناسيوناليستى عربىجنبش با  ٬گروههاى ديگر

عمليات پارتيزانى با توقف  ٬در مناطق اشغال شده براى يک سازمان مقاومت ىپايگاه

حزب  ٬در ساحل غربى و غزهموجود اين امر از جمله با آغاز از احزاب · موافق بودند

 ·رخ ميدادغيرو و غيرو  ٬جنبش ناسيوناليستى عربى ٬حزب بعٽ ٬کمونيست اردون

در حاليکه  ·همکارى متفاوت بودسازماندهى ديدگاه ال فتح و ديگر گروهها در زمينه 

يا  «جبهه»را از يک جبهه با برنامه اى حداقل حمايت مينمودند الفتح خود ديگران 

الفتح ميز  ·به آن وارد ميشدندبايد که کليه مبارزان فلسطينى  محسوب مينمودجنبشى 

 ٬جنبش ناسيوناليستى عربى –بقيه  ·مذاکرات را ترک و فعاليتهاى نظامى را آغاز نمود

PLF  را  پ اف ال پ ٬فلسطين مردمى براى آزادىجبهه  ١۹٦٧در سال  –و ديگران

 نمودند.تاسيس 

 ٧١-١۹٦٧اردون 

 يکى از شروط ادامه توسعهاجتماعى ملک حسين اردونى  نظامتکه پاره شدن با اينحال 

توسط  ٬بدست انگليسيهاطراحى شده  ٬ستون فقرات اين جامعه ٬لژيون عرب ٬ارتش ·بود

وجود  –موقتى  – يىدر آنجا اينک خال ·کامال نابود شد ١۹٦٧ليها در جنگ اسرايي

دو سوم از جمعيت پناهندگان  ·قادر بود از آنبه بهره بردارى داشت که جنبش آزايخواه 

  ·فلسطينى بودند

کارگرى در ت محالو  –همچنين فقيران فلسطينى با پايگاه در اردوگاه پناهنده گان و 

با بدست آوردن  الفتح ·امکان پذير شد شهرى فلسطينى در شهر ايجاد سريع ٬شهرها

از  ٬در زندانهاى اردون )و فقط چند ده نفر در اسراييل( ٦٧در آغاز ژوئن عضو  ۴۰۰

 ·بسرعت رشد کردطريق عمليات نظامى از نظر قدرت و شهرت 

 ٬جوان از سراسر جهان عرب به اردون هجوم آوردند و به شاخه نظامى فتحفلسطينيان 

مارس  ٢١در يکى از بزرگترين موفقيتها براى جنبش آزاديخواه  ·پيوستند ٬ال آصفه

 ٬کرامه ٬گان گاندنشهر پناه بهو حمله  اردون رودخانهاسراييليها از با عبور  ١۹۶٨

طراحى شده راه حلى  مورد انتظار توسط احمد جبرييلى  –در مقابل آن حمله  ·بدست آمد

 ·مينمودکه اسراييل مقاومتى موٽر را تجربه  بوداولين بار اين بود و 

به ميزان کافى نيرو و تکيه گاه بدست  سافبراى وارد شدن به الفتح  ١۹٦۹در ژانويه 

 پارلمان( معادلدر شوراى ملى فلسطين )قاطع يک اکٽريت جانب از  با حمايت ·بود آورده



 ايجادچند ماه بعد فتح رهبرى خود را از طريق  ·شد سافياسر عرفات رئيس اجرايى 

 ·مستحکم نمود ٬ارتش فلسطين فرماندهىستاد  ٬فرماندهىستاد يک 

در  ٬ناسيوناليستى عربىجنبش  ميان بخصوص در ٬پ اف ال پهمزمان نيروهايى در 

افراد و  ١۹٦٧از همان قبل از  ·مينمودندتالش بديل چپ جهت گسترش جبهه به يک 

 نمودهخود را به کمونيسم و مارکسيسم نزديک جنبش ناسيوناليستى عربى گروههايى در 

پ  بادر اعتراض به نظرات چپ ١۹٦٨در پاييز سال و سازمان او احمد جبرييل  ·بودند

  ·را تاسيس نمود پ·ال·اف·پ -فرمانده عمومى رابطه و قطعاف ال پ 

در ضمن در آغاز  – ·محسوب نميشد جبهه اىبه معناى واقعى  پ اف ال پ در نتيجه

از  ىگروه ·انشعابى روى داد -جنبش ناسيوناليستى عربى در ميان شاخه چپ  ١۹٦۹

جنبش پايگاه بزرگ  ه -ناآگاهتر اعضاىروشنفکران که بدنبال جدا شدن از 

را  ٬پ·ال·اف·د ٬سازمان جبهه دمکراتيک مردمى تالش مينمودندناسيوناليستى عربى 

 ·ايجاد نمودند

استراتژى »جرج حبش اولين برنامه مارکسيستى لنينستى پ اف ال پ/ ١۹٦۹در فوريه 

در  ءهر چه بيشتر اعضاجذب به تالش خود جهت و  را ارائه نمود «براى آزادى فلسطين

  به يک حزب انقالبى ادامه داد.پ اف ال پ  تبديل

 در مقابل توسعه اى که در اردون ادامه داشت اما جريان چپ در ميان جنبش آزاديبخش

 احياى براىملک حسين و آمريکا توسط البته  ·باقى ماندکم تجربه و پراکنده  ٬ضعيف

همزمان پادشاه از تصور رهبرى فتح يا  ·ندبکار گرفته شدکليه امکانات سريع نظم قديم 

 ٬برخوردار استبراى همکارى  ىبا اسراييل از ماهيتاردون رژيم اختالف  که ٬ساف

  ·بهره بردارى نمود

 ٬همراه باپ ·ال·اف·دهشدار داد. پ اف ال . «ما همه فدايى هستيم» ٬حسين اعالم نمود

وارد  سافبه رهبرى  ٬حزب بعٽيک گروه پارتيزان ايجاد شده توسط  ٬الصاعقه از جمله

حمالت مکرر و تحريکات از جانب ارتش اردون ياسر عرفات و رهبرى  ·ندشده بود

که تصور ميشد يب نمودند ترغ «اتسوء تفاهم»يا  «اشتباه»اصالح بدنبال را  ساف

 ·باشند اتعامل مناقش

وارد آوردن ضربه نهايى بر براى  ١۹٧۰زمانيکه رژيم ملک حسين در آغاز سپتامبر 

با ربودن سه هواپيما که در صحراى اردون پ اف ال پ  آماده بودجنبش آزاديخواه 

  ·تالش نمودبزمين نشستند در جهت بسيج عمومى فلسطينى 



تانکها و توپها  ٬بود از درگيرى مستقيم با جنبش پارتيزانىپرهيز ملک حسين  روشاما 

 ·کلبه ها شليک کردنددر اطراف اردوگاه پناهنده گان به صف شدند و مستقيما بطرف 

 سياه ناميده ميشود سطينى در اين قتل عام که از آن پس سپتامبرلف ٤۰۰۰قريب به 

 ٬تخليهشهرها را  ٬بتدريج در مقابل شروط رژيم سر فرود آورد ساف. رهبرى کشته شدند

 ·تخليه نمود اردوگاهها را از اسلحه و را خلع سالحشبه نظاميان 

و  ٬تپه هاى عجلونمحاصره شده در و جنبش آزاديخواه درمانده  ١۹٧١در جوالى 

 ·ه بوداخراج کردو بقيه پارتيزانها را از کشور ه گرفتنفر را به اسارت ارتش دو هزار 

    ·نظم خود را در اردون برقرار نمودند سياپليس امنيتى اردون و  ٬لژيون عرب

 اشغال و مقاومت

تمام دهکده  ٬حصارهاى الکتريکى نصب کرددر امتداد رودخانه اردون همزمان اسراييل 

فقط با هزاران خانه را  ٬نمود با شليک گلوله نابود راهاى واقع در امتداد ساحل رودخانه 

صدها هزار روشنفکر  ٬کردمنفجر که پارتيزانى خود را در آنجا پنهان نموده  بهانهاين 

از رزمنده  تن انو هزار ٬را که از همکارى با حکومت اشغالگر سرباز زده بودند اخراج

 ·محکوم نمود«( زندان ابد چند باره»گان را به زندانهاى دراز مدت )اغلب 

افکار عمومى »اما  بکار گرفته ميشدندکليه اشکال شکنجه در زندانهاى اسراييل 

 «يک اشغال ماليم»مايل به ديدن نبود بلکه تبليغات اسراييلى را در مورد  «جهانى

مناطق در استعمار توسعه مرحله به مرحله به ديدن  «افکار عمومى جهانى» ·پذيرفت

 ·نيز تمايلى نداشت اشغال شده

اطراف غزه داخل و در  ٧١ -١۹٦۹ميان سالهاى  انموفقيت آميزترين مقاومت فلسطيني

 ·کشته شد پ اف ال پدر مبارزه مسلحانه آنجا از جمله عضو دفتر سياسى  ·بدست آمد

 فلسطينى کشته و زخمى شدند. ٧٨۰سرباز اسراييلى و  ١٢٦ ٬ ١۹٧۰تنها در خالل 

از خانواده ها جهت ناگزير نمودن  فراوانىشمار  که از جمله  -يک ترور خونينتوسط 

به اردوگاههاى کار در صحراى سينا منتقل هويت خود مشخص نمودن  پارتيزانها به

 ٬اين آريل شارون ·نائل آمدمقاومت  در هم کوبيدنبه اسراييل تا اطالع ٽانوى   -شدند 

 «Iron Fist» که آنچهبود که در آنجا  ١۹٥۰قصاب صبرا و شتيال و قتل عام دهه 

  ·هدايت نمود را اسراييل ناميده شده است  - سياست مشت آهنين

که مردم است  ٬در لبنانساف سياسى و نظامى پس از استقرار  ٬آيندهده ساله در خالل 

ياسر  ١۹٧٤نوامبر  ١٣در  ·ميشوندقابل مشاهده مردم جهان  براىفلسطين سرانجام 

  ·عمومى سازمان ملل سخنرانى کردمع عرفات در مج



حق در آن که به تصويب رساند را  ٣٢٣٦نوامبر سازمان ملل متحد اعالميه  ٢٢در 

شناخته مردم فلسطين در مورد تعيين سرنوشت و بازگشت به خانه هاى خود برسميت 

 ·شده است

که به تصويب رساند مجمع عمومى اعالميه اى را  ٬ ١۹٧٥نوامبر  ١۰در  ٬يکسال بعد

اسراييل و  ·محکوم ميشد «از نژاد پرستى و فاشيسمنوعى »بعنوان  صهيونيسمدر آن 

  ·رفقايش عصبانى شدند

 يافتنبمنظور ى و بخشا تالش ت بنظر آمدندمکرابعنوان بخشا  ٬در مانورى جهت –

انتخابات  ٬ ١۹٧٦بهار  ٬در ساحل غربى ٬ساف دربراى رهبرى فلسطين  ىجايگزين

در  ٬شوراهاى شهرى انتخاب شدهشهردارها و نشان داده شد که  ٬ه شدانداخت براهمحلى 

  ·بودند سافهمه از هوادارن  ٬عمل

تحت اشغال   ١۹٤٨)آنهايى که پس از  «اعراب اسراييلى» ١۹٧٦همچنين درآغاز سال 

ادامه مصادره  -توسعه کشيده شدند رونداسراييل زندگى کرده بودند( بصورتى جدى به 

دولت »ر و جمن «زمينروز »مارس به اعتصاب و تظاهرات در  ٣۰در  يشانزمينها

شش تظاهر  ·پاسخ داد «خودش»ارتش در مقابل مردم  قرار دادن اسراييل با  «کارگرى

 ·کننده کشته و شمار زيادى دستگير و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

تحت که اسراييل با يک دولت ائتالفى دست راستى  ٬ ١۹٧٧ ٬تخابات اسراييلدر ان

دولت »تحت حکومت  ·شد« شناخته شده تر»رياست مناخيم بگين به حکومت رسيد 

 لحاظاز »براى مٽال سياست خانه سازى بر روى برخى از بخشهاى  «کارگرى

تمام »بگين تاييد نمود که  ٬با اهميت در مناطق اشغال شده متمرکز شد «استراتژيکى

 ·استعمار يهودى باز خواهد شد بر روى «انجيلىاسراييل درهاى 

گسترش يافت. درآغاز دهه مقاومت  بصورت فزاينده اىهمزمان در مناطق اشغال شده 

در جهت جايگزين نمودن آنان با خائنان را معزول و  منتخب اناسراييل شهردار ١۹٨۰

اه و يا مناطق اشغالى در زندانهاى کوتساکنان نفر از  ٢۰۰۰۰۰ ٬ ١۹٨۰ ·تالش نمود

در اشغال شده اى  ىاز مردم بزرگترين درصد زندانى احتماال ٬بلند مدت بسر برده بودند

 ·طول تاريخ

 

 

 



 ٨٢ -١۹٦۹لبنان 

ده نامنيتى و جاسوسان را از اردوگاههاى پناهدر لبنان پليس جنبش آزاديخواه  ١۹۶۹

در آنجا پايگاههاى آماده  ٬فروپاشى در اردو روى دادزمانيکه که  ·گان اخراج نموده بود

  ·ندوجود داشتاز قبل 

بيروت به مرکز تجارت ميان  ·ناميده ميشد «سوئيس خاور ميانه»لبنان در آن دوران 

حتى در  ٬رژيم در جريان مناقشات منطقه ·آمريکا و جهان عرب مبدل شده بود-اروپا

از و کليه کشورهاى عربى متمرکز بيطرفى تالش خود را بر روى  ٬مخالفت با اسراييل

  · حمايت مينمودند ٬بدليل بهره بردارى از آن ٬اين بيطرفى

کرد وظيفه کنترل مردم خود را بر عهده لارتش لبنان عمدا محدود بود و بعنوان تنها عم

از نظر مذهبى پراکنده  ٬که عمدتا در فقر و فاقه و عقب ماندگى زندگى ميکردند –داشت 

بودند. رژيم  طوايف آنانو روستاها اغلب از نظر سنتى وابسته به زمين داران بزرگ و 

سرمايه دارى تسط سرمايه دارى مسيحى بر روى تضمين هدف با فرانسوى ى بود طرح

لبنان را از طريق جدا نمودن از  کشورکه  اين همچنين فرانسويها بودند ·مسلمان

 ·ايجاد نموده بودند ٬پس از جنگ جهانى اول ٬سوريه

 ٬در رابطه با کودتاى دولتى بر عليه رژيم پادشاهى در عراق ·اى بود بيمارلبنان جامعه 

توسط جنبش آن  ·يک جنبش شورشى خودبخودى فلسطينى ايجاد شده بود ٬ ١۹٥٨

پس از آن سازمان ملل متحد )با همکارى  –شد  سرکوبسربازان نيروى دريايى آمريکا 

  ·ميان برداشتندآنرا از  ردپاىاز جمله سربازان سوئدى( 

در اينزمان ضعف ارتش لبنان شرايط را براى بازسازى جنبش آزاديخواه فلسطين و 

مقاومت فقيران لبنانى بر عليه  تحت تاٽير آنو  –ه بودنمود آمادهتحکيم مواضعش 

 بايک جنبش ملى لبنانى  ·زندگى ميکردند تقويت شد آنان حاکميتتحت ظالمانى که 

غيرو و  ٬کشاورزان فقير ٬ماهيگيران ٬کارگران ·مجموعه اى از احزاب چپ توسعه يافت

  ·سازماندهى نمودند ٬مواضع مذهبى بر اساسمتاسفانه  ٬غيرو خود را براى مبارزه

 ٬ ١۹٨٢در تابستان به لبنان حمله  دراسراييل توسط « عمليات الجليل»کشيدن ماشه 

پس از نزديک به که  آمريکاشده از جانب حمايت و  صهيونيستى ٬مذبوحانه ى بودتالش

ترور رهبران  ٬حمالت پارتيزانى ٬يورشهاى بى نتيجه ٬بمبارانهاى بيرحمانهاز سال  ١٥

براى  کوشش ٬کشتارهاى جمعى ٬نيروهاى دست راستى لبنانى تسليح ٬جاسوسى ٬ساف

را متالشى  )جنبش ملى لبنان( اين قلب انقالب ٬نجامسر ا –غيرو و  ٬و انفکاک تقسيم



 شورشىقادر به سرکوب از اين طريق  هک تصور مينموددر ضمن نمايد )و اسراييل 

  ·که آنزمان از سالها قبل در ساحل غربى جريان داشت( ميشد

بعنوان پاسخ  ·نموده بوداردوگاههاى فلسطينى را باهدف ترور بمباران سالها اسراييل 

که  ندتا جايى بمباران شد سراييل/فلسطين روستاهاى جنوب لبنانبه عمليات در داخل ا

 ·کردندميصدها هزار لبنانى در کشور خودشان بعنوان پناهنده زندگى 

اما جنبش  ٬وادار نمودندساف به را به حمله اسراييليها ارتش لبنان  ١۹٧٣در مى 

به  –«مسيحيان»با کمک هم  سياسپس اسراييل و  ·راندن آن شدبه عقب قادر آزاديخواه 

 ٬شبه نظاميان حزب فاالنژ اينبار ·و مسلح نمودندداده را تعليم  – هاعبارت ديگر فاشيست

 ·دست به حمله بردند ٬ ١۹٧٥

تکه ارتش لبنان در اين جنگ  ·و فاالنژها لبنانيهاى چپ مواجه اى شد ميان ٬عمدتا ٬ابتدا

 ٬بخشهايى از جنبش آزايبخش فلسطين و جنبش چپ لبنان پس از پيروزى ·تکه شده بود

 ·مداخله و فاالنژها را نجات داد ارتش سوريه ٬ ١۹٧٦در بهار 

 انقتلعام فلسطينيطرح  ٬پس از بيش از شش ماه محاصره ٬حزب فاالنژ ١۹٧٦در اوت 

در مرکز بيروت  تل زعتررا در اردوگاه  اننفر از آن ٣۰۰۰و بيش از  گذاردبه اجرا  را

 پناهگاه ٬ى نظامى سوريههاتحت رهبرى نيرو ٬«نيروى صلح عربى»يک  ·بقتل رساند

 ·اما ارتش آزاديبخش به کار خود ادامه داد –کرد  تعطيلرا 

توسط نيروهاى دست را که حفاظتى سنگربندى شده منطقه يک در جنوب لبنان اسراييل 

مارس  ١٥ ·زماندهى نموداسهدايت ميشد  ٬سعد حداد سرگردتحت فرمان  ٬راستى لبنان

و ان سطينيلبه لبنان هجوم آورد اما با مقاومت شديد ف سرباز ٢٥۰۰۰اسراييل با  ١۹٧٨

اسراييل وحشيگريهاى بر عليه  «افکار عمومى جهان»حتى  ·مواجه شدمتحدانشان 

سازمان ملل متحد نيروهاى ناظر ارسال نمود و اسراييل به  ·عکس العمل نشان دادند

 ·شدناچار عقب نشينى 

 ٬روز بدون وقفه  ١١٣ ٬ ١۹٧۹تابستان در  ·هاى تروريستى اسراييل ادامه يافتبمباران

سالحهاى مرگبار آمريکا بطور فزاينده  و ٬به اجرابمباران توپخانه حمالت و  ٬بمباران

 بکار گرفتهبر عليه اردوگاه پناهنده گان فلسطينى  ٬براى مٽال بمبهاى خوشه اى ٬اى

 – ·ندران شدابراى اولين بار محله هاى مسکونى بيروت بمب ١۹۹١در تابستان  ·ندشد

 هرگز انآنمنشاء که نيز اضافه شدند حمالت مکرر خودروهاى حامل بمب به اين 

 ·ندشناخته نشد

 



 اسراييل و آمريکا «پيروزى»

و جنبش ملى فلسطين در مقابل  ساف ٬ ١۹٨٢جوالى و اوت  ٬ژوئن ٬در عرض سه ماه

خوشه  ٬شليک و با بمبهاى ناپالمبيروت با توپها به  ·مقاومت نمودند «الجليلعمليات »

تجمعى  ٬آمريکاخارج از ساحل لبنان بزرگترين واحد نيروى دريايى  ·ندبمباران شد ٬اى

 ·لو گرفته بودپهدر درياى مديترانه  ٬بيسابقه

در ماه  ·راههاى ورود مواغذايى را به شهر بسته بودندو را قطع اسراييليها آب و برق 

 – ·اما به عقب رانده شدندنمودند تالش با زره پوش در جهت ورود به شهر اوت آنها 

ريت در ميان اکثو  سافان رهبر ·عهده گرفترا بر  «ميانجى»ش سرانجام آمريکا نق

از  بزرگترين بخشرهبران فلسطينى و  ·جريان چپ لنبان خواهان پايان جنگ بودند

 ·در سراسر جهان عرب پراکنده شدندو  را تخليه توسط قايق لبناننيروهاى چريکى 

 ١٦ ٬دو هفته پس از تخليه ·را بر عهده گرفت مردم غيرنظامىمسئوليت امنيت آمريکا 

در اردوگاههاى صبرا و را اسراييل و فاالنژيستها با کمک هم کشتارها  ٬سپتامبر ١٨تا 

  ·نفر سالخى شدند ٣۰۰۰ ·به اجرا گذاردندشتيال 

يک  در حاليکه ٬گرفت منااسراييل  «دمکراسى»پيروزى براى يک در جهان غرب اين  –

در  ىکه به تغييراتارائه نمود تحقيقاتى از کشتارها کميسيون اسراييلى شش ماه بعد 

که تصميم ارسال  ٬آريل شارون ٬وزير دفاعبه  ·دولت و رهبرى ارتش منجر شد

با مرتبه اى  ٬وزارت جديدمقام يک  ٬بودشده اتخاذ توسط او فاالنژيستها به اردوگاهها 

  ·داده شد ٬پايينتر

جدالهاى  ·در لبنان بود ىناکتوحش جهان شاهد هرج و مرج پيش رودر خالل سالهاى 

دشوارترين درد و رنجها براى صدها هزار انسان )اگر  ٬خودروهاى حامل بمب ٬داخلى

غيرو  ٬وزنامه نگارانر ٬سياستمداران خارجى ربودنبيشتر درگير  «افکار جهانى»چه 

 ·و غيرو بود(

 ٬پراکندگى سياسى ٬اختالس – ميگذاردسر  تبحرانيترين وضعيت خود را پش سافو 

به نظر ميامد که جنبشهاى  ·مختلف جناحهاىمدتى نيز با جنگهاى مسلحانه ميان 

در حال خارج نمودن  ٬ن سنى در فلسطينومذهبيو  مسلمانان شيعه در لبنان ٬مذهبى

 ·بودنددست جناح چپ و جنبشهاى آزاديخواه  ابتکار عمل از

 انخواستار خلع سالح همه فلسطينيکه  سافمتحد سابق  ٬شبه نظاميان شيعه مذهب امل

محاصره هاى دراز مدت و کشتارهاى جمعى وحشيانه اى را به بسيارى از بود 

  ·تحميل نموداردوگاههاى پناهنده گان 



روشنترين گام در اين فرايند  ·در ميان اين هرج و مرج توسعه اى نيز روى داد –اما 

 ٢٣سربازان نيروى دريايى آمريکا )پس از يک حمله انتحارى مذهبى در رانده شدن 

ارتش  عقب رانده شدنو  کشته( از بيروتبعنوان سرباز آمريکايى  ٢٤١ با ١۹٨٣اکتبر 

 ·بود اشغالگر اسراييل تا پايين رودخانه ليتانى

را بر دشمن  کشتهبيش پانصد  پارتيزانهاى فلسطينى و لبنانىعمليات مشترک سپس  –

خود  تسليحاتر آخر و بخصوص جنبش آزاديخواه موفق به نگهدارى د ·تحميل نمود

  گشت۔ مهياشروط اتحاد از و در اين جنگهاى مشترک دفاعى يکى  –  ·شد

از نو متحد  ساف ١۹٨٧آوريل  ٢٦-٢۰ ٬در نشست شوراى ملى فلسطين در الجزاير

ى رژيم ٬اسراييل و آمريکا «پيروزى»ز ا در آنزمانمورد باقيمانده تنها  ١۹٨٢  – ·شد

افتخار آفرين شورش  ١۹٨٧و در دسامبر  ·سرسپرده در بيروتو غيرقابل استفاده  بود

  ·در فلسطين اشغالى آغاز شد توده اىو 

 يک کوچه بن بست «فلسطين کوچک»

 مبارزه آزاديبخش فلسطين تنها در ابتداى راهاينکه  ٬تا کنونرخداده  حوادٽعليرغم »-

تا زمانيکه امپرياليسم بر  ٬به اين دليل ساده ···ادعايى بيهوده نيست خود قرار دارد

 راه حلى براى ٬خاور ميانه فرمانروايى ميکند و اسراييل صهيونيستى وجود دارد

  ·وجود ندارد «مسئله فلسطين»

سوسيال  ٬ليبرالها ٬ ١۹٨٨بهار  -در زمستان  ٬در همين لحظه که در حال نوشتن هستم

در ان جهت دادن کشورى به فلسطيني «جهان غرب»انسان دوستان سراسر  ٬دمکراتها

 ·ندتالشدر  ٬کنار اسراييل

آنها  ٬خشمگين از خشونت حکومت اشغالگر اسراييل ٬انآسيب ديده از مقاومت فلسطيني

 ·هستنداسراييل  «دمکراسى»و  «اخالق»درصدد نجات  انکشورى به فلسطينيبا دادن 

فلسطينى را تبليغ  «خودمختارى»يا  «خودگردانى»در حال حاضر آمريکا نيز مسئله 

يک · هدف نهادن سرپوش بر روى مبارزه و راديکاليسم در منطقه است – ·مينمايد

فشرده شده ميان اسراييل و  ٬در ساحل غربى و در نوار غزه «فلسطين کوچک»

ميتواند نسخه اى از  ٬در اردون و مصر رژيمهاى متحد آمريکا ٬ارتجاعيون

«بانتوستان»
*
 ·آفريقاى جنوبى باشد 

آفريقاى جنوبى و جنوب  * بانتوستان يا وطن سياه پوستان آفريقاى جنوبى بعنواب بخشى از سياست آپارتايد منطقه اى بود براى جمعيت سياه

 هدف ارائه وحق خودگردانى و استقالل  اندولت سفيد پوست آفريقاى جنوبى به آناز طرف که  ندبانتوستان مناطق مختلفى بود ·غربى آفريقا

ترجمه از زبان سوئدى به فارسى در ويکى پديا. براى خواندن مطلب به زبان انگليسى بر  – بود سياه پوستان آفريقاى جنوبى شهروند نمودن

 روى آدرس زير کليک کنيد:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bantustan   



اجازه سازماندهى ارتش يا دستگاه پليسى  «دولتى»چنين که به  نيازى به گفتن نيست

اتحاديه هاى فلسطينى يا سازمانهاى  وجوداينکه در آنجا  ·داده نخواهد شد مستقل

در حال حاضر همگى  –غيرو و غيرو ٬يا دانشجويى –انجمنهاى زنان  ٬فرهنگى موجود

 ·امکانپذير نيست ٬ارائه شده در شوراى ملى فلسطين ٬سافبا 

 دولتىتنها  –اجازه داشتن دولتى مستقل داده نخواهد شد!  «سطينىلف»چنين به پس 

 قرار خواهد گرفت که توسط آنهااسراييل و دولتهاى ارتجاعى  ٬آمريکا مورد پذيرش 

   ·دولتى تحت کنترل کامل ارتجاع ٬قابل کنترل باشد

براى چنين حکومتى امکان يافتن جايى براى نيمى از جمعيت فلسطين در تبعيد امکانپذير 

 ىفلسطينجامعه جهت ايجاد يک  –فلسطين نميکند!  واين کمک چندانى به آزادى · نيست

 ·واقعى مستقل بر روى بخشى از خاک فلسطين تغييرات سياسى بسيارى مورد نياز است

در شرايط فعلى تنها در خدمت پيچيده نمودن مبارزه آزاديبخش و « فلسطين کوچک»يک 

 ·  بايد به واقعيت مبدل گرددکه روزى   -خواهد گرفتآن صلحى قرار 

آغاز  –از روى اجبار اسراييل و صهيونيسمدر صورت پذيرفتن چنين کشورى از سوى و 

جذب آيا  ؟طول خواهد کشيدزمانى چه مدت جنگى از جانب آنان براى فتح مناطق جديد 

 تناقضات؟ و نيستتعلق مبه اساس تفکرات صهيونيسم يهوديان توسط اسراييل 

 ؟پيدا کندادامه نبايد  «سگ نگهبان» استعمارى و نقش

 – را پذىرفته انداسراييل  موجوديت عمومى در جهان غرب بسيارى از سازنده گان افکار

نه فقط  ٬اين دولت استعمارگر ٬ن کشوريا که آنها نميبيند ·آنها ميگويند ٬بخاطر يهوديان

چنين تهديدى است بر عليه مردم خودش! ميک تهديد دائمى بر عليه کارگران بلکه ه

صلح پيش از خاتمه شرايط استعمار قادر به کسب  ٬انمانند فلسطيني ٬يهوديان اسراييلى

 !نخواهند بودو امنيت 

 براى يک فلسطين دمکراتيک

فلسطينى که در  ٬است دمکراتيکو  يک فلسطين آزاد ٬آن ميرزمد بخاطر سافکه  آنچه

به اين  ·کنندميشرکت  و در ساخت و ساز جامعه ميمانند ن خواهان ماندنآن يهوديا

مساعد شرايط وجود که  –هدف نميتوان دست يافت بجز از طريق مبارزه اى دراز مدت

  ·در تمام سطوح - امر استالزمه اين سود مبارزه آزاديخوانه ب در خاور ميانه و جهان

در منطقه اى که داراى چنين   –پيچيده اى  مبارزهن چنيو مردم فلسطين در  سافآيا 

چنين شانسى را دارند؟ تنها پاسخ ممکن اينست که آنها  -ارزشى براى امپرياليسم است 



سازماندهى و  ٬هر چه محکمترباتى ٽآنرا تا کنون به انجام رسانده اند و در ضمن با 

 ٬اينست که ساف ادامه مبارزهتعيين کننده در فرايند  مسئله ·روشى توسعه يافته تر

 ·باالترين درجه چگونه تکامل پيدا ميکنددر  ٬وسيله برای آڒادی

دو موضع در جنبش آزاديبخش وجود  ١۹٦٧نشان داده شده است که از همان سال 

که  ٬در دوران اقامتشان در اردون همان ترتيبب· پ اف ال پالفتح در مقابل  –داشت 

تضاده ها از جمله  ·رژيم ملک حسين داشتندتوهماتى در مورد  ٬رهبرى الفتح وديگران

از  پ اف ال پو حمايت  ٬با اتحاديه هاى تحت کنترل رژيمالفتح خود را بشکل همکارى 

 ·ارج از اين انجمنها نشان ميدادمبارزه اتحاديه اى و سازماندهى خ

 تمايالتايدئولوژيکى و  ٬ريشه در ماهيت طبقاتى هاآن -ندنبود تصادفى هااين تضاد

اصول از  ٬ ١۹٦۹ ٬در حاليکه پ اف ال پ ·ندهر دو سازمان داشت سياسى در نزد

الفتح  ٬انقالبى بودحزب کارگرى ايجاد يک  بدنبال و نمود ميمارکسيسم لنينيسم حمايت 

 ·بود و هست «غير وابسته» از نظر ايدئولوژيکى /مترقى – ملى ىحزب سرمايه دار

 ٬هستندو محروم  فقير انفلسطينيپايين  اقشار مياناز الفتح  اوليه اگر چه اغلب اعضاى

درکى از دشمن و دوست )و در نتيجه يک استراتژى  اسر عرفات و ديگر رهبران الفتحي

ى آرمانهاو بنابراين منافع سرمايه دارى ملى و  ارائه داده سرمايه دارى(  سرمايه دارى

 ·را نمايندگى مينمايندآنان 

تضادها  ٬ ١۹٧٣پس از واقعه موسوم به جنگ اکتبر  ٬در لبنان ١۹٧۰در خالل دهه 

که بخصوص از جانب مصر براى ايجاد يک  ٬آن جنگ ·ندروشنتر شدميان مواضع 

 ٬در مقابل اسراييل و امپرياليسم آمريکا سازماندهى شده بود «آبرومندانه»تسليم 

  ·يه دارى ملى جهان عربو تمام سرما اندر نزد فلسطيني شدتوهماتى ايجادگر 

و به  –انور سادات نشست  «واگن جادويى»و در  شتافتياسر عرفات با عجله به قاهره 

جرج حبش رهبر  ·آمريکا و طرحهاى صلح آن باشد دامحال افتادن به  نظر ميامد که در

 ٬ه بودوارد شد سافشوراى ملى فلسطين و کميته اجرايى  سالها قبل بهکه  ٬پ اف ال پ

بدست  «جبهه امتناع»يک ايجاد عمل را براى  ابتکار جاى خود را در رهبرى ترک و

براى نزديک او و تالش ولتهاى عربى دتعامل عرفات با که سالها با جبهه اى  ٬گرفت

  ·به آمريکا مبارزه نمودشدن 

اين تعامل با رژيمهاى عربى بود که عرفات را به سازمان  عمدتاکه  الزم به ذکر است

مسئله  ·شد انملل متحد برد و منجر به قطعنامه مهم سازمان ملل متحد به سود فلسطيني

بخشى از تغييرات در بلکه  ٬از دولتهاى عربى «سوء استفاده»يک نه  آناين بود که 

  ·بود سافسياست رهبرى آنزمان 



 فلسطينى «دولت ملى»گفتگو در مورد امکان ايجاد يک  بحٽ وپ ·ال·اف·دعرفات مانند 

و آنها نمود آغاز  ٬اى که صهيونيستها قادر به رها نمودن آن بودنددر هر منطقه  ٬را

ناطق توسط توازن نيرو به نفع فلسطينيها آزاد شده بودند و يا مميان اينکه اين  اآشکار

و  ·تفاوتى قائل نبودند اده شده بودندتى دامپرياليسسطينيها در چهار چوب طرحهاى لبه ف

امرى که همچنين  ٬تصميم گرفتمبارزه مسلحانه از مناطق لبنان  به توقف ساف ١۹٧٨

فلسطينى  -بزرگ براى خارج شدن از دفاع مشترک لبنانىبود به معناى برداشتن گامى 

 ·از جنوب لبنان

در  سافتعامل عرفات با رژيمها عربى اين بود که رهبرى جنبه هاى يکى از جديترين 

اتخاذ موضعى دولتهاى ارتجاعى عربى در  تالشهاى آزاديخواهانه و  اعتصابات قبال

 ·بوداز توده هاى وسيع عربى جدا افتادن ساف که البته به معناى  –ننمود 

دخالت الفتح در مبارزه با مانع از  حد توان درعرفات  ٧٦-١۹٧٥در جنگهاى لبنان 

که  ٬آشکار شد ١۹٨٢سال در بخصوص  سافو نتيجه انزواى  – ·شدفاالنژيستها 

 لبنانى از جانب هيچ جنبشى در جهان عرب مورد حمايت قرار نگرفت. /مقاومت فلسطينى

هر فلسطينى مايل به مبارزه براى کشور  به جلبالفتح بر اساس رويکرد خود در حاليکه 

تهيه نيرويى بسيار نيرومند بسرعت  و سالح تعدادو در نتيجه از لحاظ  – قادر بود خود

)و آنها در خالل سال اول  دهى بسيار دقيق خود ناگزير بودسازمان به  پ اف ال پ - نمود

 مسئله داشتند(. «چپ»با انحرافات در ضمن 

دام نغلطيدن بدر چرا که جهت شرکت نکرد  سافرهبرى در پ ·ال·اف·د ٧۰دهه در 

خود را در شوراى ملى  کرسيهاىآنها  ·به ميزان کافى نيرومند نبودسياستهاى عرفات 

مخالف سياست ى و با سازمانها ابتدا به تقويت نيروها خود اعتقاد داشتندحفظ کردند اما 

  ·متحد ميشدندسرمايه دارى 

يکبار ديگر در رهبرى پ اف ال پ  ٬ ١۹٧٨ ٬پس از نشست الجزاير ٬در حال حاضر

در ميان  ىدر رابطه با توازن نيرو تغييرعظيم ١۹٨٢داراى نماينده ايست. پس از  ساف

 دو نيرو رخ داده است.

بخش بزرگى از نيروهاى نظامى  با ترک لبنان توسطکه  ٬قبل از تخليه بيروت اين امر

نتيجه اى از سياست الفتح و اشکال سازمانى آن. همچنين  – رخ داد ٬همراه شدالفتح 

بسيارى از سازمانهاى فلسطينى کوچکتر واحدهاى نظامى خود را تخليه نمودند. از 

خود را باقى  راو بخش اعظم کادرهاى  اعضاچهار دفتر سياسى  پ اف ال پطرف ديگر 

 گذاشت.



در جهت نزديک زمان ديگرى  ياسر عرفات بيش از هر ٬محروم از پايگاه خود در لبنان

در گفتگو و توافق با رژيم مبارک در مصر و ملک  ·نمودن خود به آمريکا تالش نمود

سازمان قطع رابطه نمود. کليه اساسى حسين در اردون او با بسيارى از قطعنامه هاى 

توسط نيروهاى نظامى شورشى الفتح سازمانهاى فلسطينى با او مخالفت نمودند و حتى 

 قرار گرفت.  ٬از شهر شمالى لبنانهنگام بازديد  ٬بالدرنگدر معرض يک محاصره 

در آن  وىکه کسى بجز متحدان نزديک  ٬«خصوصى»اى ملى راو در عمان يک شو

آمريکا او را نميخواست و اينکه بخاطر اينکه اين فقط  – ·تشکيل داد ٬شرکت نداشتند

هاى اينکه او قعطنامه  ٬ختم ميشد موردگفتگو با مبارک و ملک حسين فقط به يک 

سطينى وجود لمسئله ملى فچيزى به نام که بر اساس آنها  ٬را ٣٣٨و  ٢٤٢ سازمان ملل

و اين درخواستى بود که  .ميپذيرفترا  ٬است پناهنده گانفقط بر سر  ندارد بلکه مسئله

در بسته راه حل امپرياليسم آمريکا يک » ·پذيرفتن آن از جانب عرفات غير ممکن بود

 ·که جرج حبش آنرا فرموله نمود ٬«بود

را بر عليه نيروهاى اشغالگر اى نقش تعيين کننده در جنگها  پ اف ال پهمزمان 

در مبارزه برعليه  ٬درساخت و ساز و دفاع از اردوگاههاى فلسطينى ٬اسراييل در لبنان

ت عرفات و ايجاد با هدف مبارزه با سياس «جبهه امتناع»ايفا نمود.  ٬شبه نظاميان امل

جايگزين جبهه نجات ملى شد. نشستهاى مکرر ميان کميته مرکزى  سافاتحاد دوباره 

. در پايان ندبرگزار شد ٬پراگ و الجزاير ٬عدن در از جمله االفتح و ديگر سازمانه

فرد نزديک به عرفات ابو جهاد نشست مهمى را در جرج حبش و دومين  ١۹٨٦

 چکسلواکى برگزار نمودند.

چند سازمان بشدت وابسته به  هنگامى که –روى داد  ديدار مجددى ١۹٨٧در آوريل 

پ  ·ادامه دادند« جبهه نجات»( به حفظ «شورشى –الفتح »سوريه ) از جمله ابو موسى 

 ·تلقى مينمودمهمترين وظيفه  نعنوابه سوريه را ب  سافنزديک نمودن اف ال پ 

پ به گفته  ٬يکى از شروط کاميابى ·است –دهه ها  –مسئله بر سر يک مبارزه طوالنى

در ويتنام توسعه ميافت  FNLبه جبهه اى آزاديبخش مانند  سافاين بود که  ٬اف ال پ

  ·مردم فلسطين است «نماينده قانونىتنها   سافاين کافى نيست که » –

درصد از مساحت فلسطين را به اشغال خود درآورده و  ٧۰صهيونيستها  ١۹٤٨ -

کليه  ·ه بودندنفر را که پس از آن مانع از بازگشت آنها شده اند اخراج کرد ٨۹۰۰۰۰۰

مصادره شده اند. در اين کشور فتح شده دولتى بر  افراداموال مشترک و شخصى اين 

 اساس قوانين نژاد پرستى ساخته شده است. 



احزاب مستقل سياسى غير يهوديان به تاسيس زمين را نميتوان به غير يهودى فروخت. 

هر شخصى  ·ميشوندداده  نشانبر روى مدارک شناسايى  «نژادى»تعلقات · مجاز نيستند

وندى اسراييل ربه شهشود اخته نش «يهود»من در آوردى بعنوان که بر اساس نظرات 

 اخراج شده. انبر خالف فلسطيني – ميايددر

ساحل » –اسراييل از جمله منطقه جوالن و باقيمانده فلسطين را تصرف نمود  ١۹٦٧

درصد  ٥٢اسراييل  ١۹٨٨جوالن مصادره شد. در آغاز  ١۹٨٢ «·نوار غزه»و  «غربى

بجز استعمار  ·نموده بود در هم ادغامدرصد از نوار غزه را  ٤۰از قلمرو ساحل غربى و 

)که اسراييل مصادره و بعنوان پايتخت خود اعالم نموده  بيت المقدسو اطراف داخل در 

 فقره حول غزه ايجاد شده بود. ١٥شهرک سازى در ساحل غربى و  ١٣٥است( 

بعنوان  ١۹٦٧مناطق اشغال شده در سال اڒ فلسطينى  ١٢۰۰۰۰حدود در اسراييل 

شبانه به  آنها هر روز بدون داشتن حق اقامتدر آنجا  ٬نيروى کار ارزان استفاده ميشود

نفر در اردوگاهها زندگى ميکنند و  ١٢۰۰۰۰اين بخش عظيمى از  ·کشت و کار مشغولند

 اقامت دارند.حق  به اشغال درآمد ١۹٤٨سال مناطقى که در در در واقع 

در جهت ضمانت بقاى ى سنگراسراييل بعنوان  ٬مسلح شده توسط امپرياليسم آمريکا

صدها هزار مينمايد.  شرق جهان عرب عمل شرايط ارتجاعى و غارت امپرياليستى در

عمدتا  ٬ميليونها انسان شده اند. مٽلهسياست خشن اسراييل کشته و  وجود  دليلنفر ب

به دليل عملکرد اسراييل و امپرياليسم در فقر و فاقه زندگى ميکنند. در ضمن  ٬سطينيهالف

واسطه بعنوان دالل يا آمريکاى مرکزى و جنوبى و ديگر نقاط جهان  ٬در آفريقا لاسرايي

در مقابل اسراييل  .ميشودتغذيه ستيزى  يهودى توسطآمريکا عمل مينمايد. صهيونيسم 

 صهيونيستى و اشغالگر جنبشى براى آزادى و دمکراسى ايستاده است.

 ١۹٨٨استکهلم 

 استفان بکمان

 

 

 



 ٢۰۰۰-١۹٨٧فلسطين · ۵

 انتفاضه
تعقيب  –آن قابل پيش بينى بود وقوع انتفاضه فلسطين آغاز شد.  ١۹٨٧سپتامبر  ۹در 

غير قابل تحمل  مردم فلسطين دير يا زود نسبت به  و آزار دائمى و رفتار توهين آميز

دامنه اين خشم مردمى شگفت آور و غير منتظره بود از ديدگاه اسراييلى با اينحال  ·ميشد

 مياودند ودر تزاز هپرچمهاى فلسلطين را به ا ٬با جوانانى که سنگ پرتاب ميکردند –

. اعتراضات نظامى اسراييلى مى غلطاندند پايگاههاىآتش زده را بسوى  الستيکهاى

 بسرعتآن اما بسرعت تا ساحل غربى گسترش و دامنه  ٬مردمى در نوار غزه آغاز شد

 کشيده شد.  ١۹٦٧به سراسر منطقه اشغال شده سال 

و در دستور ضعيف قلمداد سازمانى در آنزمان  سافشگفت انگيز حتى به اين دليل که 

در جلسه اى  يکسال قبل از آن تنزل داده شده بود.اهميت مسئله فلسطين کار سياسى 

در دستور کار نيز قرار براى نخستين بار اين مسئله  ميان سران بلند پايه دولتهاى عرب

  نگرفته بود.

ومت از داخل و خارج مقا. نيز بودانتفاضه به معناى مبارزه به شيوه اى کامال متفاوت 

اسراييل به · ده بودندجامعه فلسطين و توده ها به مبارزه کشيده شتمام  وسازماندهى 

سنگها با آتش  .داده شدنظامى پاسخ  عملياتبا ان روش معمول: خشم فلسطيني

سختر مناطق اشغال شده  اگردگرداسراييل قه آهنين لح. ندسالحهاى اتوماتيک مواجه شد

 و بيرحمانه تر بسته شد. 

فلسطينى  ١۰۰۰۰۰بيش از  وبسته  انگذرگاههاى مرزى به اسراييل به روى فلسطيني

کارشان  ٬مينمودندبه اصطالح بازرسى عبور ايستگاههاى از که در آنجا کار و هر روز 

و از دست دادند. حمل  ٬اغلب کارهاى موقتى کم درآمد ٬و در نتيجه  درآمد ناچيزيشان را

ل و غيرو که در داخ ٬نوزيت ٬سبزيجات ٬توليدات کشاورزى ٬ىنقل کاالهاى فلسطيني

دستى و کاميونها  هاىچرخبر روى در مرزها  رسند نيز متوقف ومياسراييل بفروش 

 باقى مانده و فاسد شدند.

دست و پاى به سربازان اسراييلى فرمان داده بود که  ٬رابين اسحاق ٬وقتوزير دفاع 

نه يک اينکه اين  .خرد کنند ٬مت اشغالگروبر عليه حکهنگام اعتراض  ٬راکارگران 

به جامعه بسرعت از طريق تصاوير  ٬بلکه يک فرمان نظامى بود ٬جنگى ينزبان نماد



 «اييل کوچکاسر»تغيير تصوير  آغاز ازاجتناب  ٬همزمان ٬با اينحالٽابت شد. جهانى 

توسط ترويج شده  ٬عربىآگاهانه/ تهديد وحشيانهيک در معرض  ٬بعنوان قربانى

  ·پذير نبودامکان ٬صهيونيستها و متحدانش در جهان غرب از زمان ظهور کشور

مردم و خشونت  ٬درنده خويىماشين جنگى نيرومند و مجهز اسراييل دقيقا با همان 

مردم غير نظامى که مورد ستم عليه بر  غالباکه حکومتهاى اشغالگر عمل نمود  ستيزى

  .عمل مينمايد ميدهندقرار 

 با روش از جمله ٬را اخراج جمعيت فلسطينى «انتقام»و « مجازات»بعنوان اسراييل 

اعمال نمود. سياست شهرک  ٬بولدزرتخريب خانه هاى فلسطينيان توسط بيرحمانه 

 تسريع شد. در مناطق اشغال شده  ىبين الملل قوانينسازى يهودى بر خالف 

توسط  ٬آگاهانه اعدام بر عليه رهبران و فعاالن انتفاضه ىسياستارتش اسراييل با توسط 

Mista) «وانمود سازى»
´
 rivim )به عبارت ديگر زنان عرب يا مردان پير ٬به عبرى-

ترور که به روستاها و شهرهاى فلسطينى رفته و مردم را  ىملبس به لباس اسراييل ه

 غير نظامى ٧٥ دستکماعدام  ١۹۹١و  ١۹٧٨ميان  ·شد گذاردهبه اجرا  ٬ميکردند

 –اين انتفاضه مستند شده است. سر به نيست شده اند  روشىچنين ه که بفلسطينى 

 ديک به شش سال ادامه يافت.نز -شورش 

توسط اشغال شده  انتفاضه مبارزه آزاديخواهانه فلسطين مستقيما به داخل مناطق با

 بدون اعتراضتحقير و ستم را سطينى نشان دادند که لتوده هاى ف ·برده شداسراييل 

  ·نخواهند پذيرفت

خارج از خاور در  ٬دوبارهکانون توجه  با انتفاضه يکبار ديگر درمسئله فلسطينيان 

و يا بى اهميت  قادر به ناديده گرفتنجهان غرب امپرياليستى ديگر  قرار گرفت. ٬ميانه

مرکز ٽقل مقاومت و  ٬در گذشته مبارزهاگر  ·نبوددرخواست مردم فلسطين جلوه دادن 

هدايت در تبعيد  ىو جنبش فلسطين سافداشت و توسط  «خارج»در حمالت خود را 

 ·ه بودسطين منتقل شدلبه مرکز فدقيقا اکنون  ٬ميشد

 ١۹٨٨ملک حسين در اوت دست برداشتن  انتفاضه تغييرات مهم  بدست آمده ازيکى از 

در نتيجه راه براى · بوداز ادعاى قبلى اردون در مورد مالکيت بر روى ساحل غربى 

و ياسر عرفات در رابطه با نشست سران بلند پايه  سافکه هموار گشت گامى برداشتن 

دولت فلسطين  ٬نمادين اگر چه ٬در نوامبر ·ه بودندددر الجزاير در تابستان بعد اتخاذ نمو

  اعالم شد.

 



 «تاريخىسازش »

 سافهمچنين از وقوع واقعه اى خبر داد که سازش تاريخى خودى خود اما اعالميه ب

 راه حلکه به نوبه خود به معناى  ٬دولت اسراييل يک شناسايى رسمى. شدخوانده 

 ٬به آن پيوستند سافاو در هوادار از آن پس ياسر عرفات و نيروهايى که شد سياسى 

  .بود دولتراه حل دو 

بر اساس  ىکه از طريق قرارداد ٬در کنار هم. دو دولت ٬فلسطين و اسراييل ٬دولتدو 

از طرف ديگر ساف برنامه  .بودبه صلح دستيابى هدفش  «کشور در ازاى صلح»فرمول 

يک فلسطين که  ٬رها نمود ٬مبارزه براى آزادى تمام فلسطين ٬را خودقبلى ملى موضع و 

 ىاسراييل بعنوان يک دولت صهيونيستى با ساختارجايگزين بايد آزاد و دمکراتيک 

و يهوديانى که  انبرابر براى همه فلسطيني ٬برابر براى همه سطينىلف ·ميشداستعمارى 

 از گذشته مردم کشور محسوب ميشدند.

توسط طرف درصد از مساحت فلسطين  ٧٨ تا تسليمدر واقع به معناى  «سازش تاريخى»

 ٬متشکل از ساحل غربى و نوار غزه ٬فلسطين کوچک. در ازاى يک فلسطينى بود

و  ١۹٤٨اسراييل و مرزهايش از سال براى برسميت شناختن امنيت  رهبرى ساف اکنون

 ·صلح با آن آماده بود

نفر  ٢۰۰۰۰فلسطينى کشته و  ١٤۰۰در خالل دوران شش ساله انتفاضه بيش از 

ق اشغال شده از تقريبا . در همان دوران شهرکهاى يهودى در مناطه بودندزخمى شد

امرى سياست شهرک سازى  .نده بودهزار افزايش يافت ١٢۰۰۰۰تا بيش از  ٧٥۰۰۰

قابل توجه از تمايل و  مشخص سنجشيک  ىتقريبارائه دهنده که چرا  محوريست

 ·يک راه صلح آميزيافتن براى است اسراييل 

 ·رفتارى مجاز نيستبه انجام هر گونه يک حکومت اشغالگر بر اساس حقوق بين الملل 

قرارداد ژنو تنظيم شده  موتعهدات در مناطق اشغال شده از جمله در بخش چهار حقوق

 از جمله نکات  ·آنست مفاد به دنبال نمودن فموظ اين قرارداد امضاء کننده کشور ·اند

عدم اخراج و  ٬شغالىابه مناطق  ىاساسى در قرارداد ژنو ممنوعيت انتقال مردم خود

مانند حق  ٬زندگى مردم شرايطمسئوليت در خالل اشغال . ستنجااز آمردم بومى 

نهاده حکومت اشغالگر بر عهده  ٬غيرو غيرو ٬امرار و معاش ٬آب ٬غذا دسترسى به

 ·شده است

هايى مکلف گشته مسئوليتام جنيز به انقرارداد ژنو امضا کننده  کشورهايىحتى ديگر 

حکومت اشغالگر به وظائف خود در مورد اينکه  اطميناناست از کسب و آن عبارت  ٬اند



که خواستار عقب نشينى  –سازمان ملل  ٢٤٢اعالميه  ·ان عمل مينمايددر قبال فلسطيني

  ·اندبنا شده اصول بر اساس اين  –بدون قيد و شرط اسراييل از زمينهاى اشغالى است 

 فروپاشى اتحاد جماهير شوروى

جهان رخ داد. فروپاشى  ىتغييرات بسيارى در وضعيت سياسدر خالل سالهاى انتفاضه 

سود امپرياليسم و قدرت را بتوازن  ٬و انحالل اتحاد جماهير شوروى ٬بلوک سوسياليستى

را وعده  «جهانىنوين نظم »يک  کاپيتاليسم تغيير داد. جرج بوش رئيس جمهور آمريکا

اقتصادى نيروهاى بازارى و نئو ليبرالى براى آزادى  اتکه در آن مطالبنظمى  ٬داد

  .شدمبدل ميملودى آينده به نابودى و استٽمار کارگران  بمنظور

خود را بر سراسر جهان به  «رهبرى» ٬جهانباقيمانده در قدرت ابر آمريکا بعنوان تنها 

وجود بعنوان رقيب اصلى « سوسياليستى»حفظ کرد. اکنون که ديگردشمن اصطالح آزاد 

با تسلط آمريکا و هر کشور يا رهبر سياسى که  ·ايجاد ميشد «نظم جديد جهانى» ٬نداشت

 نبا خطر خفه شد ٬کشيدرا به چالش  آنانو يا هژمونى داد نشان مخالفت جهان غرب 

  ·شدمواجه 

 کلاست. دبير نوينسياسى اولين مٽال بر اين نظم  ١۹۹١در زمستان  جنگ خليج فارس

برچيده در مورد  پاسخ به مباحٽدر  ٬از يکسال قبل ٬بلژيکى کالوس/ ويلى ٬ناتو وقت

ميتواند نشان دهد اسالمى  يىبنيادگرا»اعالم نمود که  ٬پس از پايان جنگ سردناتو  شدن

  «·است خطر بزرگترى از کمونيسمبراى جهان ]آزاد[ که 

به کشور همسايه کويت يورش برد. در  ١۹۹۰رهبر عراق صدام حسين  در تابستان 

عراق را مورد حمله نظامى قرار آمريکا تحت پوشش سازمان ملل متحد  ١۹۹١ژانويه 

خارج از  ٬عراق و نتايج جنگ خليج فارسبه حمله  ىعرب/انگيزه هاى سياسى ملى .داد

امپرياليسم  انگيزه واقعى ترتيب گفتگو در موردبهمان د. نقرار دار متنچهارچوب اين 

براى تقويت بود  ىبهانه مناسب فقطحمله عراق به کويت  آمريکا براى جنگ خليج فارس.

از جبهه آمريکا حمايت ننموده کنترل آمريکا بر نفت منطقه و انزواى رژيمهاى عربى که 

  .بودند

در مورد تهديد عراق بر عليه  سخنرانىبا را بسيارى از رژيمهاى ارتجاعى عرب آمريکا 

نمود. به آن رژيمهاى عربى که از حمله  تربخود نزديک ٬بعنوان بهانه تمام ٽبات منطقه

 مصربراى مٽال بخش بزرگى از بدهيهاى پاداش داده شد.  ٬نده بودآمريکا حمايت نمود

در رعکس يمن حذف شد. ب «تروريست»سوريه از فهرست  کشورهاى نام  و بخشيده

عضو بود( از در آن يمن بصورتى اتفاقى در آنزمان شوراى امنيت سازمان ملل متحد )



از قبل اعطا شده وام  بالفاصله از دريافت ٬باز زده بودسر دادن راى مٽبت به قطعنامه 

  ·محروم شد

بخش  در خاللبود.  يارى رساندهدهه فعاالنه به بازسازى ارتش عراق يک طى آمريکا 

سياست جنگى رهبران · در گرفتميان ايران و عراق  ىخونين جنگ ٨۰بزرگى از دهه 

اين بخاطر اينکه آن جنگ بر  . وبا سکوت آمريکا حمايت شددر اين جنگ دولت عراق 

 قراول رفته بود. ٬مالهاى ايران ٬عليه دشمن اصلى آمريکا در منطقه در آنزمان

 ٬قربانى بعنوان نتيجه ٢۹٢ايرانى را با آمريکا يک هواپيماى مسافربرى  ١۹٨٨

که در مسير برنامه ريزى شده اى ميان تهران و امارات متحد  ٬رنگون نمود. هواپيماس

بود مستقر تنگه هرمز توسط يکى از کشتيهاى جنگى آمريکا که در  ٬عربى پرواز ميکرد

تمام حقوق بين الملل بارها به  در ضديت باو  مينمودو از حمل و نقل نفت جلوگيرى 

سپاه پاسداران انقالب با قايقهاى موتورى کوچک  «مبارزه»جهت قلمرو آبى ايران 

 سرنگون شد. ٬تجاوز نموده بوداسالمى 

جغرافياى سياسى آمريکا  اهدافدر با دولت تازه انتخاب شده تحت رهبرى جرج بوش 

بخاطر انفجار جمله به اين امر منجر شد که ليبى آن از  آغاز شد.تغييرى در منطقه 

چند ماه پس از که اسکاتلند در  الکربىهواپيماى مسافربرى آمريکايى بر روى آسمان 

اين عليرغم  .مجرم شناخته شدسرنگون نمودن هواپيماى مسافربرى ايرانى روى داد 

به انگليس  /۶ام اى و  سيااينکه رهبر ايران خمينى شخصا قول انتقام داده بود و اينکه 

 .پاسخ رژيم ايران بودالکربى اين نتيجه رسيده بودند که فاجعه 

رهبر  ٬با نفوذ بسيار عظيم آمريکا بر روى تعداد زيادى از رژيمهاى عربى ارتجاعى

از جمله توسط حمايت  ٬ملى خود را/جايگاه عربىتقويت امکان  ٬صدام حسين ٬عراق

با آگاهى کامل از اينکه در ميان مردم عرب  ٬سطينلشديد خود از ساف و اهداف مردم ف

 .فراهم شده ديد ٬ترده اى برخوردار استاز حمايت گس

تقويت شده توسط لفاظيهاى شديد صدام  ٬نيز با جنگ خليج فارس ساف و ياسر عرفات

رهبران عراق در وضعيت سياسى پيچيده اى قرار گرفتند.  ٬حسين براى فلسطين

پيوند  از کويتبه عقب نشينى را اييل از سرزمينهاى اشغالى درخواست عقب نشينى اسر

جهت تاکيد هر چه بيشتر بر روى اين . در مراحل ابتدايى جنگ خليج فارس عراق زدند

 ·نمودپرتاب  اسراييل بسوى اسکادموشک تعدادى ارتباط 

پيشنهاد  «حمام خون ميان برادران عرب»ممانعت از ايجاد  بمنظورساف و ياسر عرفات 

. اين موضع از جانب اسراييل و آمريکا ارائه نمودندميانجيگرى ميان عراق و کويت را 

در اين  شد. تشريحدر مناقشه  «ديکتاتور صدام حسين»بسرعت بعنوان حمايت ساف از 



را آمريکا شوراى امنيت سازمان ملل متحد چرا که شدند  ى ترمنزوميان عرفات و ساف 

  ·متقاعد نموده بودجنگ آمريکا بر عليه عراق به پذيرفتن حمايت از درخواست 

تضعيف و بدين ترتيب  ٬براى ساف سياسىشد ى شکست عراق بهمين دليل شکست

ماداميکه توده هاى فلسطينى در شورش انتفاضه بر عليه  ·جايگاهش در جهان غرب

مردد در ساف تحت فشار آمريکا  آنانرهبران  ٬اشغالگران صهيونيست مبارزه مينمودند

 .بودند

گفتگوهاى واشنگتن خود را بعد آمريکا جيمز بيکر دو سال  وقتوزير امور خارجه 

با  ٬ما ابتدا در جنگ سرد بر اتحاد جماهير شوروى پيروز شديم» ٬نموداينچنين فرموله 

 ه-حوادٽاساس  وضعيتجنگ خليج فارس راديکاليسم اعراب را شکست داديم. اين دو 

 ·«دنتشکيل ميدهدر جريان را 

 «گفتگوهاى مادريد»

مذاکرات به گفتگوهاى انجام  براىمناقشه  «طرف»دو  هنگاميکه ١۹۹١در تابستان 

کمتر از شش ماه قبل از پايان جنگ خليج  ٬مادريد دعوت شدندگفتگوهاى موسوم به 

 جايگاه ساف ضعيف بود.  ٬فارس

از جانب « مورد قبول»فلسطينى  ·مجاز نشدبه انتخاب نماينده گان خود نيز ساف 

تنها نماينده قانونى »ساف بعنوان  موضعتنزل  ٬هدف روشن بود ·ميشدديکته اسراييل 

از طرف بخش بزرگى از جامعه جهانى  ٨۰موضعى که در خالل دهه  ٬«مردم فلسطين

 گینمايندميشد که افرادى تعيين قادر به سراييل ا در عوض ·قرار گرفته بودمورد حمايت 

 ·را برعهده ميگرفتندمردم فلسطين 

روشنتر از اين بسختى ميتوان نشان ميان دو طرف مذاکره کننده را « نابرابرى»عدم 

 ٬به تعويق انداختن آنها بود تا حد توان ٬تاکتيک اسراييل در مذاکرات نيز روشن بود ·داد

بر  ايجاد واقعيتهاى جديد جهت» ٬با عبارات وزير امور خارجه آنزمان اسراييل ٬از جمله

 «·روى زمين

ساخت و ساز اجبارى و سازماندهى  واقعيتهاى جديد بر روى زمين از جمله به معناى

شمار شهرکها از تقريبا  ١۹٨٧شده شهرکهاى يهودى در مناطق اشغال شده است. از 

با احتساب آنهايی که در حال حاضر در  )و ٢۰۰۰به نيم ميليون در سال  ٧٥۰۰۰

(! ٣۰۰۰۰۰بيش از  وجود دارند زمينهای بهره برداری شده در اطراف بيت المقدس

 ·اندافزايش يافته 



حقوق بين الملل قرار انتقال جمعيت خودى به مناطق اشغال شده در تضاد مستقيم با 

دنبال بکه ادعا اين همزمان با  ٬راه حلیهر گونه راه ايجاد آگاهانه مانع بر سر دارد. 

 شمارهر چه  ·که اسراييل به انجام آن مشغول است اقداميست ٬استبا فلسطينيان صلح 

اسراييل خيال ترک مناطق اشغال شده را هر چه روشنتر که  ٬بيشترساخته  هاىرکهش

 ·ندارد

حزب کار اسراييل )عليرغم اساس استعمارى خود  که هنگاميکهسياست شهرک سازى 

 داردتصاحب خود در عضو بين الملل سوسياليستى سوسيال دمکراتها( قدرت دولتى 

حزب دست  ·است شدهاستدالل  «براى امنيت اسراييل»بعنوان يک امر ضروری عمدتا 

بر اساس که حمايت مينمايد  از گروههاى مذهبىآشکارا راستى ليکود در جايگاه دولتى 

گفته اين ارتجاعيون هر  هب. تصرف زمين را ميدهدبه اسراييل حق  کتاب مقدسباورشان 

  .مجازاتشايسته گامى به عقب جنايتيست بر عليه خواست خدا و بهمين دليل 

فلسطينى را در مسجد  ٢۹ ٬ ١۹۹٤فوريه  ٢۹که در  /مستعمره نشينباروخ گلدشتاين

خواست خدا دفاع  تحققابزارى بود براى که  استدالل از خود با اين ٬ابراهيم ترور کرد

 در سال ٬رابين ٬وقتنخست وزير از جانب برخى از متعصبان يهودى ترور  ·نمود

بر خالف  ٬بخشهايى از مناطق ساحل غربىبه دادن که عالم شد چرا ا« خودکشى»١۹۹٥

        ·اظهار تمايل نموده بود انبه فلسطيني ٬خواست خدا

ادامه کنترل اسراييل بر روى مناطق رايط را براى بعنوان نيرويى پشتيبان شمهاجران 

خشونتى پيوسته را بر عليه مردم افلسطين به  ٬انهمسلحآنها  .فراهم ميسازند اشغالى

که توسط غير نظاميان وجود دارد شده  ٽبتترور  ٤٢ ٬ ۹١-١۹٨٧اجرا ميگذارند. ميان 

 ·انجام شد ٬محکوميت سه حکمصدور در مقايسه با  ٬انروى فلسطينياسراييلى بر 

جهت بازيابى جايگاه خود آماده به دادن امتيازات جديد بود. پس از به ياسر عرفات 

 ٬که اسراييل بعنوان کشور برسميت شناخته شد ٬ ١۹٨٨اصطالح مصالحه تاريخى 

اکنون پذيرش  ٬نمودندصرف نظر سطين لدرصد از قلمرو ف ٧٨ از در واقع ساف/عرفات

ميتوانست به معناى قرار دادن  ٬پيمان نامه صلحبا هدف يک عرفات مذاکرت از جانب 

   .باشدکفه ترازو آينده بخشى از منطقه اشغال شده بر روى 

از و  نمودرا پراکنده تر پ ·ال·اف·د/پ اف ال پ ساف/ ٬جديد ه -امتيازى اين موضع

با برنامه ساف ارزيابى  تناقضدر و  سازمانهاى راديکال بعنوان يک خيانت ديگرجانب 

 .نده نشدپذيرفتنيز  ميشدپايه گذارى روند صلح در آينده ها آنبر اساس  کهى شرايط ·شد

از جمله جبهه موسوم به  ٬تالشهاى مختلفى براى ايجاد مقاومت ٬سافدر چهار چوب 

عرفات و نيروهاى توسط همزمان  ·صورت گرفت ٬ ۹۰امتناع در دوران آغازين دهه 



نه بخاطر اينکه عرفات بعنوان يک  ·ه شدمندانه  بکار گرفتشروشى هو وینزديک به 

در اين زمينه همواره راهى براى  ٬استاد در مورد تاکتيکهاى سياسى شناخته نشده است

 .باقى ميماند تعهد و الزامىهر  ٬بازى سياسى ٬امتيازى ارائه هر گونه

 ٬ها و هم نيروهای راديکال ديگرمارکسيستهم  ٬در ساف «چپ»جناح  ۹۰در خالل دهه 

گروههايى در ساف که  ·تضعيف شده اند از جمله به دنبال تغييرات سياست جهانى در کل

اولويتها در نزد بازبينى يل لدب ٬داشته اند یاز نظر سنتى با رژيمهاى عربى ارتباط نزديک

 کاهش مقام پيدا کرده اند.  اين رژيمها

چند کالمى در مورد سازمانهايى که هرگز در ساف نبوده اند اما در خالل دهه در اينجا 

رژيم  ٬ ١۹٨٧انتفاضه در سال  هنگام آغازحمايت مردمى خود را افزايش دادند.  ۹۰

نها با الفتح و ديگر سازما مبارزهبه اميد  ٬ه از نظر مذهبى مسلمان –اسراييل به حمس 

 ·ارائه نمودجايگاهى قانونى  ٬موجود در ساف

با شعارهاى خود در مورد  ٬همزمان با امتيازات عرفاتشده و  ستيزه جوتراما حمس 

اقدامات  و ٬جلب خود نمودهان طينيلسادامه مبارزه همدردى گسترده ترى را در ميان ف

را تقويت نموده  آنانموضع  ٬انجام ميدهنداجتماعى )براى مٽال خدمات بهداشتى( که 

 است.

ران راديکال ساف چه اشما ناظريد که عبارات مارکسيستها و سياستمد» ٬حمس ميگويد

و کامال فراموش کرده اند که  هکمى قدرت خوشحال شد با بدست آوردنارزشى دارند. 

  «·مبارزه بر سر آزادى کامل فلسطين است

 واشنگتن توافقنامه

ميان نماينده گان اسراييل  ٬«گفتگوهاى محرمانه» ٬به تماسهاى جديدگفتگوهاى مادريد 

که  مواردىکار حول  قوانينطراحى با آنچه که  اين گفتگوها ·عرفات منجر شد/و ساف

حقوق پناهنده  ٬بيت المقدس: وضعيت آينده وندتشريح ميش «مشکالت اصلى»بعنوان 

مذاکره کنند  اطالعبدون  هاو اين ٬آغاز شد مسائل مسکن ٬سياسىيان آزادى زندان ٬گان

بدون  ٬و طى مدت زمانى طوالنى ميان گروههاى متخصص مختلف ٬گان در مادريد

از اين »فته شد و همانطور که گ ٬زنجيرهاى سياسى معمولىدر نمودن خود « محصور»

  ·ندصورت پذيرفت داستانهاى قديمى نناديده گرفتطريق 

 «ىتوافقنامه صلح»و به تدريج به  ندگفتگوها در اسلو انجام شد قسمت اعظم اين

طى تشريفاتى با شکوه در  ٬ ١۹۹٣سپتامبر  ١٣ ٬که در يک بعد از ظهرآفتابى انجاميد

تحت نظارت بيل کلينتون و وزير امور خارجه  ٬رابين و پرز ٬واشنگتن توسط عرفات



که قرارداد اسلو ناميده  ٬را توافقنامهمحتواى اين  ·امضاء شد روفيکز یآندرروسيه 

 نمود:خالصه ڒير ترتيب  بهميتوان  ٬شد

 ٬ى از نوار غزهيمناطق نزديک به آن و بخشهاو  اريحابا  ٬يک فلسطين خودگران -١

 ·ايجاد ميشود

داده خواهد فلسطين  خودگردانمنطقه اينکه چه مناطق ديگری به را مذاکرت ادامه  -٢

 تعيين خواهد نمود.شد 

به انجام رسيده و امنيت در مرزهاى به  پنج سال ظرفبايد توافقنامه پايانى صلح   -٣

 رسميت شناخته شده براى اسراييل و يک فلسطين آينده ضمانت شده باشد.

به آينده موکول  «لمسائدشوارترين » مٽبت اين فرايند تحرکبراى امکانپذير نمودن  -۴

به  اين مسائلد. حل نمورد بحٽ قرار ميگير «آسانتر» مسائلابتدا در حاليکه  ٬دنميشو

درگيری  به مربوط مسائل با مقابله اساس و پايهکه  ٬دو طرف ايجاد جو اعتماد ميان

 يارى خواهد رساند. ٬بنا مينهد را دوره پنج ساله از دوم در بخش پيچيده های

ناقض  آشکاراکه امضاء کردند را  ىقرارداد وىياسر عرفات و همکاران که  چه شد

بدون فرا  وکميته اجرايى ساف  دخالتو آن بدون  ٬آنستو برنامه ملى ضوابط ساف 

 ؟۔شوراى ملى فلسطين ٬باالترين ارگان سافخواندن 

در جايگاه قدرتى که عرفات و را پاسخى ديگر و  پراکندگى سافرا ميتوان در يک پاسخ 

 فاقدساف  .جستجو نمود بودنده طى سالها در ساف تشکيل داد ٬الفتح ٬ویسازمان 

توسعه اى به ممانعت از که بدنه هايى  ٬است بدنه هاى کنترل کنندهساختار دمکراتيک و 

خويشاوند  رشوه و سياست ٬فسادبر اساس  ىکه در آن يک فرد يا موضع سازمان قادرند

  ·بنيان نهاده ميشودساالرى 

و ديگران مورد انتقاد قرار  پ پ اف الاينگونه کمبودها در ساف از سالها قبل توسط 

قادر به خود آنها  اما .ندارائه شده بوداصالحات دمکراتيک جهت  هادرخواست گرفته و

وی عرفات و حکومت  قدم منتقدان ٽابتبه در عوض اما  ٬نبودندچنين تغييراتى انجام 

 مبدل گشتند۔

در زمان مناسب و اينکه او  ٬در ساف تحمل ميکند ٬با اين وجود ٬راآنانعرفات اينکه 

در ارتباط با قابليت  ٬دراز کرده است يشانبسو خود راتجديد همکارى دست جهت 

 از هر فرصتى قرار دارد. بهره بردارىدادن مانور سياسى و در عرفات 



دقيقا مانند زمانى که رئيس جمهور  ٬بتواند يکى از داليل باشداين تصور عرفات شايد 

ن با اي ٬که عليرغم انتقاد خود ٬آمريکا ]ليندون جانسون[ در مورد منتقدان انجام داد

 آنهاو به  دآنها اينجا در داخل باشنکه  استن بهترموقعيت خود را حفظ کرد: اي ٬وجود

 !دو از خارج به ما بشاشن دتا اينکه بيرون باشن ٬يم که به بيرون بشاشندهاجازه بد

اقدامات »مسئوليت متوقف نمودن انتفاضه و انجام  توافقنامه واشنگتن بخشى از

 ·بود نهادهفلسطين  خودگردانحکومت از جانب مردم فلسطين را بر عهده « تروريستى

 درقبالخود تعهدات اقتصادى و اجتماعى از زير بار توافقنامه همچنين از طريق اسراييل 

شانه  ٬زندگى ميکنندشرايط اسفناک که در نوار غزه تحت  ٬تقريبا يک ميليون فلسطينى

 .ردکخالى 

خود  «شهروندان»به  مطلوب رازندگى يک که بود  خودگردانمسئوليت حکومت اينک 

در آينده  انفلسطيني اينکه ٬دست يافته بود! اهداف خودبدهد. به زبان ساده اسراييل به 

تنها نيروى ) گردانکه نيروى پليس حکومت خود  ٬ميگرفتندقرار  يکديگردر مقابل 

از سالح خود بر عليه به استفاده ( داشتفلسطينى که بر اساس قرارداد اجازه حمل سالح 

 ·ميشدناگزير مردم خودش 

 (٢اسلو)

نقشه در اين . آمد (٢قرارداد موسوم به اسلو ) (١)يکسال پس از واشنگتن و اسلو 

 ارائه ميدهد۔تصوير روشنى  اين دو  قراردادمعنای جزوه از 



 

 



 :مترجم -توضيحات در مورد نقشه

  ساحل غربى و غزه
 بر اساس نقشهتقسيم شده 

 مرز شهر اورشليم 

 ىفلسطين مناطق

 جمعيت ٣۰۰۰کمتر از  

 نفر جمعيت ٦۰۰۰تا   -٣۰۰۰ 

 نفر جمعيت ٦۰۰۰بيش از  

 شهرکهاى اسراييلى

 کوچکتر 

 بزرگتر

 برنامه ريزى شده براى توسعه

 جاده ها

 تحت کنترل اسراييل 

 تحت ساخت و ساز 

 جاده هاى فلسطينى 

 کنترل ارضى پس از قرارداد

 (١فلسطين بر اساس اسلو ) خود گردانحکومت  

 (٢فلسطين بر اساس اسلو ) خودگردان: حکومت Aحوزه  



تقريبا  منطقهاين در ضمن (.٢قلمرو تحت کنترل دو طرف بر اساس اسلو ): B حوزه

 در بر ميگيرد. C حوزهجامعه فلسطين را در تمام 

 (٢: قلمرو تحت کنترل اسراييل بر اساس اسلو )C حوزه 

 

 ٧ ٬و منطقه غزه –فلسطين  خودگردانتحت کنترل حکومت  ى – اريحای( به ٢با اسلو )

 بيت لحم ٬رام هللا ٬قلقيلية ٬نابلس ٬طولکرم ٬به عبارت ديگر شهرهاى جنين منقطه بسته

ناميده شد. در اينجا حکومت  A که منطقه مورديستاين  ·اضافه شد برونحو 

نظامى خود را  ىقدرت و اسراييل از اينجا نيروها صاحب ظاهرافلسطين  خودگردان

درصد از  ٧۰درصد از مساحت ساحل غربى و  ٧خارج نموده است. اين مناطق تقريبا 

 د.نميده لنوار غزه را تشکي

به اين  ورود و خروج –براى مٽال  ٬خارجى مواردتمام  کهبه اين دليل  ٬ظاهراچرا 

تنها در داخل شهرها وجود نظاميان اسراييلى توسط اسراييل کنترل ميشوند.  شهرها

 ٧۰۰۰۰بالغ بر  ىبا جمعيت برونح در مرکز)اگر چه اين هم کامال حقيقت ندارد.  ندارند.

آن به گفته  «امنيت»که  ٬وجود دارد  نفرى ۴۰۰يک شهرک يهودى نشين  ٬فلسطينى

 (·استسرباز  ٤۰۰۰حضور نيازمند اسراييل 

انتفاضه جديد  در خالل معنای خود را در شهرهاى فلسطينى سراييلعدم حضور نظامی ا

به  توجه نشان دادنارتش اسراييل به نشان داده شده است:  بوضوح ترسناک( ٢۰۰۰)

اصابت مورد را  سربازان خوداينکه از آگاه  کامال ٬و موشکهاى خود –پرتاب راکتها

 دارد. نيازى ن ٬قرار نميدهد

با کشور همسايه ( براى اسراييل به معناى يک قرارداد صلح رسمى سريع ٢اسلو )

داد تجارى گسترده راردون و پادشاه آن ملک حسين نيز بود. در عمل يک همکارى و قرا

کليه رژيمهاى عربى براى شد براى  فرصتىاسلو  ·شده بوداز قبل ميان دو کشور ايجاد 

 در جريان بود! ٬البته ٬«روند صلح» ·خود بر عليه اسراييلتا آنزمان ه –خاتمه دشمنى 

به حکومت  خطابيکطرفه  ٬قيد و شرطهاتوافقنامه واشنگتن حاوى مجموعه اى از 

چند هفته  کارگر )نشريه حزب کمونيست سوئد ]م.ل[(زمانيکه  بود. ٬فلسطين خودگردان

( روشن شد ٣۹/۹٣کارگر شماره ) منتشر نمودپس از نشست واشنگتن متن اعالميه را 

 هيچ دولت مستقل فلسطينى اجازه تشکيل داده نشده بود. که ب



که در سطور  Aه . حوزحوزه ٣ ٬( ساحل غربى را به سه منطقه تقسيم مينمايد٢اسلو )

درصد از مساحت ساحل  ٣۰که شامل در مجموع کمتر از  Bو  ٬داده شد حفوق توضي

 غربى ميشود.

سطين و لف خودگردانتقسيم شده ميان حکومت  ٬«کنترلى تقسيم شده» در اين بخشها

که  ٬درصد از ساحل غربى ٧۰به معناى حدود  ٬سرانجام C٬حوزه  وايجاد  اسراييل

اين تکه پاره هاى در هم  درک محتواى واقعىبراى . خواهد شد کنترلتوسط اسراييل 

کفايت سريع به نقشه  ینگاه دساحل غربى از نظر سياسى به آن تبديل ميش آميخته که 

 .مينمايد

مناطق تحت کنترل اسراييل وجود  ٬هر دهکده اى ٬فلسطينى منطقهدر عمل در اطراف هر 

از ميان تمام بخشهاى  شهرهاى فلسطينى کنندهمتصل جاده هاى  (٢در اسلو ) د.ندار

و  B٬منطقه حوزه تا  – Aدر هر گذرگاهى از حوزه  د.نتحت کنترل اسراييل عبور ميکن

بايد از کنترلهاى مرزى يک فلسطينى  C٬ حوزهحدى در منطقه تا  ٬بيش از اينکمى 

کفايت  ٬و ديگر مدارک مشخص ٬کارت شناسايى ٬عبور کند. تنها داشتن مدارک عبور

چرا ميخواهد از منطقه  ٬ند. همراه با آنها بايد دليلى قابل قبول براى سربازاننمينماي

 داشته باشد. ٬محاصره شده به منطقه ديگر برود

با هاالندتقريبا معادل است مساحت کل ساحل غربى 
*
)نوار غزه بسيار کوچکتر است:  ·

و کمتر از يک ميل عرض.( از باالترين منطقه در شمال ساحل  ٬طولتقريبا چهار ميل 

ميل سوئدى است. اين معادل است با مسافت  ٢۰تا پايين بخش جنوبى بيش از  ٬غربى

 ساعته با اتوموبيل. ٣-٢سفرى تقريبا  ٬اوربروميان استکهلم و 

کليه  تهيهقادر به در ساحل غربى اينچنين نيست. اگر يک فلسطينى اساسا وضعيت اما 

ممکن است ( جهت انجام سفرى چند ميلى او )زن يا مرد ٬باشدمدارک شناسايى و عبور 

همان  ٬. در جريان هر کنترلىگرددناگزير به عبور از ده ايستگاه کنترل  مرزى  که

همراه با اغلب  ٬انتظار ٬تجسس ٬رفتار: بازپرسى در مورد اينکه کجا و چرا ميرود

 ميز.برخورد و رفتار توهين آ

د. دريافت اجازه براى نمطالبه ميشو ويژه اىبراى برخى از مناطق مدارک شناسايى 

درصد از جمعيت شهر  ٣۰تقريبا غيرممکن است. اگر چه  بيت المقدسسفر به شرق 

دوران آپارتايد آفريقاى جنوبى  ه-بانتوستان بسيارى ساحل غربى را به فلسطينى هستند.

  .مينمايندتشبيه 

 مترجم-ساحلى در جنوب سوئد* منطقه 



موارد تکان دهنده است. شهرکهاى يهودى اغلب بر روى از تشابه ميان آنها در بسيارى 

قلعه سنگربندى  بعنوان نوعىدر آنجا آنها  پر از تپه ساخته ميشوند. شهرارتفاعات اين 

در پايين قرار گرفته شده با کنترل کامل بر روى روستاهاى  ٬رار گرفته اندق شده

  ۔درازکشيده و ى سطينى در دره هالف

مزارع متعلق به به شهرکها متصل و بزرگ حمل و نقل راههاى توسط اسراييل 

 تهديد وترورمورد را يان . ساکنان مسلح که فلسطينميشوندقطع مستقيما  انفلسطيني

همان ترتيبى که دقيقا ب ند بر روى حمايت ارتش اسراييل حساب کنند.نميتوا ٬قرار ميدهند

ميان سياه پوستان در  ٬در آفريقاى جنوبى بود. مهاجران سفيد پوست بر روى بلنديها

 .درازکشيده و هاى دره 

تماما  ٬در انتظار يک قرارداد رسمى صلح ٬فلسطين تا اطالع ٽانوى خودگردانحکومت 

 ·صحيح يستعبارتمحدود در واقع و  است. «محدود» ٬توافقنامه واشنگتن بر اساس

تحت کنترل حکومت به گفته ای در مناطقى که اسراييل هنگام وضع قوانين جديد 

دولت فلسطين به چالش  ازجانبهنگاميکه  ٬نيز داده شده اندقرار  (A)حوزه  خودگردان

 ··حق حاکميت مطالبه مينمايد ٬کشيده ميشوند

قبل از هر چيز نه به دليل کمبود  ٬نميتوانند ·ندارندحق حفر چاه براى آبيارى  انفلسطيني

درصد از تمام آب  ٨۰ ·اسراييل به مناطق خودشپمپاژ آب توسط بلکه به دليل  ٬آب

در  ٬هر اسراييلى ٬از نظر آمارىموجود در ساحل غربى توسط اسراييل کنترل ميشود. 

  به پنج برابر آب بيشتر دسترسى دارد. ٬مقايسه با هر فلسطينى

 پس از واشنگتن «وند صلحر»

صلح حداکٽر  نهايىيک توافقنامه منتهى به شد که روند  اعالم ٬ ١۹۹٣ ٬در واشنگتن

هم اکنون از آن  ·ميشدندحل کليه مناقشات  ١۹۹٨ تا .به درازا خواهد کشيدپنج سال 

 گذشته است.سالها تعيين شده زمان 

 ٬اما بى ٽمر ٬ه – «صلح هاىنشست»و  هاکنفرانس مجموعه اى ازدر خالل اين پنج سال 

از را طرف اسراييلى فقط تقاضاى دريافت امتيازت بيشترى  چرا که ٬اندبرگزار شده 

. ل حمايت ميکنديآمريکا از اسراي ٬مانند گذشته ٬در حال حاضر ·است نمودهان فلسطين

به آن رئيس  شدن مبدلبر روى دوم رياست خود  طى دورپرزيدنت بيل کلينتون 

به راه حل نهايى را مناقشه فلسطين  «فعاالنه ميانجيگرانهاقدامات »جمهورى که توسط 

 ·کردبشدت سرمايه گذارى  هدايت نمودخود 



 ى ازدر واقع هرگز يک ميانجى نبوده است. در عوض آمريکا و اسراييل يکآمريکا 

 بايد که طرف فلسطينى ٬ند و هستند. استراتژى همواره اينچنين بوده استه اين بودطرف

 .بردارددست در مبارزه ملى خود مطالبات اساسى از و ناگزير به دادن امتيازات 

مترجم(  –در مصاحبه اى در نشريه کارگر )ارگان رسمى حزب کمونيست م.ل سوئد 

ما »تاييد نمود که  پ·ال·اف·پيکى از اعضاى کميته مرکزى  ٬ ١۹۹٣ ٬ ٤١/۹٦شماره 

. و او تاکيد نمود «ماموريت خود موفقتر بودنددر انجام ن ماانبايد اعتراف کنيم که دشمن

 توسطهمراه با اينکه بخشى از آن  ٬در ساف موضع بورژوازى فلسطين را ۹۰که دهه 

فساد و فقدان دمکراسى  نمود. تقويت ٬شد مادى موفق به کسب مزاياىسلو اموافقنامه 

 انسطينيلاز فو در ميان بسيارى را عميقتر در حکومت خودگردان فلسطين عدم اعتماد 

   .نموده استمبدل  به ياساميدها را 

اقدامات رهبرى شده توسط  (١۹۹۹تحت حکومت دست راستى نتان ياهو )تا بهار 

حتى بر اساس  ٬. دولت نتان ياهو به دستيابى به معاهده صلحىندمتوقف شد مريکا نيزآ

 بمنظورسياست شهرک سازى عالقمند نبود. در عوض  ٬شروط سابق آمريکا و اسراييل

 .تسريع شدهر گونه پيشرفتى راه بر سر مانع ايجاد 

در حوزه  آنانادغام  از طريق غصب زمينهاى فلسطينى و بيت المقدسمرزهاى دولتى 

هر  ٬اخراج جمعيت فلسطينى در بخش شرقى اشغال شده شهرو اختيارات دولت گسترش 

 .ندتشديد شد ٬دولتىدو با خشونت آشکار و انواع اقدامات اجبارى 

در  خانه فلسطينى مصادره و اسراييلى شده اند. ٤۰۰۰۰بيش از  ٬ ١۹٦٧پس از اشغال 

فقط  اما ٬به هيچ خانه فلسطينى داده نشده استو ساز سال اجازه ساخت  ٣۰عرض 

 شرايط يماندهباق براى فلسطينيان ·قادرند اموال و زمينبه تهيه  ٬در عمل ٬انيهودي

جهت ادامه که اساسا مدارک شناسايى  آناناز بسيارى از نموده اند.  دشوارزندگى را 

 .است در آنجا الزم است گرفته شدهزندگى 

Lea Tsemel مبارزه نموده  انحقوق فلسطينيکه دهه ها بخاطر تبار يهودى  وکيل ٬

پاکسازى قومى است! البته که اين يک »: مينمايدشرايط را با اين عبارات توصيف  ٬است

خواهان دليلى براى انکار عبارات وجود ندارد. نتان ياهو و بخش اعظم مردم اسراييل 

 «هستند.. [اعراب]بدون  بيت المقدسى

درخواست از فلسطينيان يک توافقنامه صلح برای اسراييل و آمريکا آنچه که توسط 

به  ٬ ١۹٨٨ ٬«تاريخىسازش ». است يشاناز حقوق ملچشم پوشی در واقع ميشود 

  ·بود بيش از سه چهارم قلمرو فلسطينتسليم معناى 



درصد از مساحت ساحل  ٧( حکومت خودگردان فلسطين تقريبا ٢پس از قرارداد اسلو )

 ٬در بهترين حالت ٬از نقطه نظر فلسطينىدرصد از غزه را کنترل ميکند!  ٧۰و  ٬غربى

اما  ·داده شود انفلسطينيدر آينده به ميتوانست از ساحل غربى  ديگر تقريبا يک چهارم

ميخواست يک سوم از نوار غزه نزديک به و  ٬درصد از ساحل غربى ٧۰تا  ٦۰ميان 

  !مبدل گرددبخش جدايى ناپذيرى از اسراييل به براى هميشه 

به ميخواست  ٬ساحل غربىى جدااز هم و شده و اين تکه پاره ها از مناطق منزوى 

و مراقبت  کنترل ٬آن قطعدولتى  نهادهاىتحت سلطه اسراييل و  ٬مبدلساحل غربى 

 ·بشود

 -فلسطينهم اکنون آن  ·ايجاد فلسطينى مستقل بر اساس چنين شرايطى امکانپذير نيست

 ٬در تماميت آن ١۹٦٧متشکل از مناطق اشغالى از  ٬در گذشته ذکر شده ه - کوچک

 ٬درصد ٤۰-٣۰کاهش داده شده به فقط  تقريبا غيرممکن است. بعنوان دولتى مستقل

 و در موضعى سياسى و اقتصادى ٬تحت انقياد اسراييل تنهاکوچک  –سطينليک ف

   ·قادر به ادامه حيات است ٬مستقيما تابع

 ٬شانفرزندانو  گان پناهنده آنانبخش اعظم  ٬بيش از يک ميليون فلسطينى در نوار غزه

 –قرار دارد  شاندر معرض ديد ٬يشانشهرها و روستاها ٬خانه ·وجود دارند ٬ ١۹٤٨ از

اما در اسراييل. در ساحل غربى يک ميليون فلسطينى زندگى ميکند. اگر چه بسيارى از 

اما در فلسطين زندگى  ٬در روستاها و شهرهاى محل زادگاهشان زندگى ميکنند آنان

آمريکا اينست اسراييل و ه  – «راه حل صلح»نميکنند. آنها تحت اشغال زندگى ميکنند و 

به اين شکل باقى خواهد ماند. در ضمن بسيارى از پناهنده  شانکه بخش اصلى کشور

 ( در ساحل غربى وجود دارند.١۹٤٨گان نيز )از اسراييل 

ضمنا و  ٬در کشورهاى عربى همسايهواقع ه  –در اردوگاه پناهنده گانعالوه بر اين 

در  آنانميليون فلسطينى زندگى ميکنند. حق  ٤تا  ٣ميان  ٬ه زمينپراکنده در سراسر کر

( سازمان ١۹٤)از جمله قطعنامه  از جانب جامعه جهانى يشانبه خانه  بازگشتمورد 

هنگام به اجرا  ٬سال ٥۰بيش از اين حق  مورد تاييد قرار گرفته است. اما ملل متحد

ميليون در روند  ٤ – ٣ناديده گرفته شده است. و بنظر ميايد که اين  کامال ٬گذاردن آن

 ناپديد شده اند. ۹۰صلح در دهه 

جايى ندارد. البته يکى از مقاصد اسراييل در سياست شهرک  گفتگوهااساسا در  آنانحق 

اگر اسراييل پذير ساختن بازگشت آنهاست. نا امکان سازى بر روى زمينهاى اشغالى

آنها بايد به کجا  ٬را نيز در اختيار خود بگيرد ١۹٦٧بخش اعظم مناطق اشغالى سال 

  ؟در کجا اسکان داده شوند و بروند



 ١۹٤٨ه  –اسراييل مرزهاى در ضمن تقريبا يک ميليون فلسطينى وجود دارند که در 

ميايند  به حساب ىدرجه دومان اما شهروند ٬آنها شهروند اسراييل هستند زندگى ميکنند.

 –اعراب »اين ميشود.  صريح و روشن نژادپرستانه مشخص تفکريک توسط  که

پاسپورت دارند. مدارک شناسايى که با مدارک شهروندان اسراييلى تفاوت  «اسراييلى

 دارد.

شايد از براداران و خواهرانشان در اردوگاههاى پناهنده گان و  هازندگى روزانه آن

در اسراييل بهيچ عنوان همتراز با  شاناما جايگاه ٬بهتر باشدغزه  مناطق زاغه نشين

محدويتها در  ٬کمتر دستمزدتر بامشاغل  ٬خدمات درمانى بدتر ويهوديان نيست. مدارس 

 .آناندر مورد  بر اعمال تبعيض کار و تحرک تنها مٽالهايست

«آاسبهاى ترو» ٬از نقطه نظر استعمارى اسراييل ٬اينها
*
براى اولين  ٬اسراييل قلبدر  

اينکه  ·مبدل گشتند ٢۰۰۰بخشى از شورش فلسطين در پاييز به  مقياسى گستردهبار در 

امرى بوده است که رهبران  ٬محدود نشود ٬ساحل غربى و غزه ٬مقاومت به فلسطين

  اسراييل در سراسر دوران موجوديت اسراييل از آن در هراس بوده اند.

 انتفاضه جديد
ميان نخست  نشست مهمى« نجىميا»با شرکت بيل کلينتون بعنوان  ٢۰۰۰ جوالىدر 

چند ماه قبل از وزير تازه اسراييل اهود برک و ياسر عرفات در کمپ ديويد برگزار شد. 

نيروهاى نظامى خود را از منطقه موسوم به حوزه  ٬سال اشغال ١٨پس از  ٬آن اسراييل

حمالت چريکهاى حزب  افزايشل به دليل پس از شکست اسرايي ٬امنيتى در جنوب لبنان

در معرض خطر وقوع بحرانى در سياست  قرار دادن آنو  هللا لبنان در سالهاى اخير

 ·خارج نموده بود ٬داخلى

 

 طوالنى وجود داشت که مسئله انو اسراييلي اناين اميد در نزد آمريکايي عقب نشينى با

 قبل مدتهااز و توافقنامه اى با سوريه بدست ميامد. آمريکا  حل ميشدبلنديهاى جوالنى 

ضمانت امنيت  هدف با ٬را جوالنبلنديهاى ارسال يک نيروى امنيتى بر روى  «دپيشنها»

 .بود نمودهارائه  ٬يک عقب نشينى صورتدر 

با  اسراييل که حزب هللا هاىاز دستور کار و اميد اشغال در منطقه امنيتى نمودنخارج با 

خشنود شدن از اين موفقيت دست از تهديد شهرکهاى اسراييلى در بخش شمالى اسراييل 

 آمريکا اسراييل و عرفات را جهت امضاى معاهده اى تحت فشار قرار داد.  ٬برميدارد

 *http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A2 

 



که صلح را در خاور ميانه بوجود  «تاريخى»کلينتون براى مبدل شدن به آن  پرزيدنت 

 براىبراى متقاعد نمودن عرفات زمان نيز برک به باور فرصت چندانى نداشت.  ٬آورد

 اهميت داشت. زمان هموی براى . بودامضاى معاهده مناسب 

 

از جمله بر روى وعده در مورد حل مشکل  ٬پيروزى انتخاباتى برک يکسال قبل از آن

افزايش سربازان قربانى  –اشغال منطقه امنيتى لبنان توسط اسراييل بنا شده بود 

و حزب کار او ميبايست روند صلح را  –بحران داخلى بود يک ايجاد  حالاسراييلى در 

 .ميافتتسريع مينمود و با کمک بيل کلينتون به يک معاهده صلح نهايى با عرفات دست 

 

 ٬در اسراييلرا جناح راست  ٬بهمين دليل ٬عدم کاميابى اسراييل و آمريکا در کمپ ديويد

به  ٬ر داده بودکه مذاکرات را بعنوان خيانت به امنيت اسراييل بشدت مورد انتقاد قرا

که دو اقدامى  ٬برگزيدبعنوان آغاز اقدام خود آنرا آريل شارون  ·ناگزير نمودموضع تقابل 

زمانى که تحت محاصره نظاميان  ٬آگاهانه و آشکار ٬در يک تحريک حساب شدهماه بعد 

 .به اوج خود رسيد ٬کنار مسجد ال القصى شددر منطقه  ىاسراييلى راه

از افکار  هايىاز جانب آمريکا و بخش گزارش شده تفسير ٬«بوديمما بسيار نزديک »

موضع اسراييلى و  بر اساسهستند  ديدن معاهده اى در آرزوىعمومى اسراييلى که 

تعويق ديگر منجر به يک هم  باز –نيز  گفتگوهاى کمپ ديويدحتى هنگاميکه  ٬آمريکايى

  ·شد

آنها اميد  .نمودندابراز نااميدى بصورت مشابه اى نيز  رهبران رژيمهاى مرتجع عربى

انعقاد براى  راپس از پيروزيش در انتخابات راه که داشتند فراوانى به اهود برک 

 – مينمايديکچنين نابينايى در مقابل چيزى که برک ارائه . هموار نمايدموافقنامه اى 

 تنها – نمودهسطينيها لژنرالى که تمام دوران زندگى حرفه ايش را صرف تعقيب و آزار ف

منطبق نمودن خود با خواسته  براىدر تالش آنان ميتوان را يش منطقممکن يح ضتو

  ·جستجو نمودهاى آمريکا 

مذاکرات در پاييز ادامه پيدا  جدا شدند يکديگرآنها در کمپ ديويد از  هنگاميکهبا اينحال 

اعالم نمود که در اواسط سپتامبر فلسطين را بعنوان کشورى اعالم عرفات  .ميکرد

 تعيين ضرب االجل ديگرى تفسير شد.که  بعنوان  ٬خواهد کرد

پس از درخواست آمريکا مبنى بر به تعويق انداختن اعالم  نيز از زمان اين ضرب االجل

در  نوامبر پيشنهاد بعدى عرفات شد. ١٥به مذاکرات گذشت.  ىبيشتر مهلتبخاطر دادن 

( محقق و نويسنده برجسته فلسطينى ٣٨/۰۰مصاحبه اى در نشريه کارگر )شماره 

 بصورت شايسته اى وضعيت آنزمان را توضيح داد: ادوارد سعيد



کمپ هدف مذاکرات به باور من قراردادى در ماه نوامبر امسال نوشته خواهد شد. »

به يک قرار داد  ٬قبل از هر چيز ٬از جانب آمريکا و اسراييلديويد در تابستان گذشته 

پس از  ·خواهان آن هستندکه آنها  يستچيزتوقف کشمکشها  نداشت.اشاره اى صلح 

سال مطرح  ٥۰طى اسراييل  ·نمودسال کشمکش نبايد از اسراييل چيزى درخواست  ٥٢

طر اعمالى که در اروپا بر عليه يهوديان روا داشته غرامت بخا –و دريافت نموده است 

چيزى نگرفته ايم. کدام حکومت اشغالگرى اينچنين از زير بار  انشد. ما فلسطيني

ضرر و زيان نبوده مسئوليتهاى خود شانه خالى کرده است؟ آيا اشغال اسراييل به معناى 

مردم آواره شده؟ و عرفات  ٬زيتون نابود شده باغهاى ٬است؟ خانه هاى منفجر شده

    «!ارائه نخواهد دادوعده ميدهد که درخواست مطالبه اى 

بطرف گذاردن نقطه پايانى بر روى روند در جريان  بمنظوريک هفته بعد آريل شارون 

از دولت برک به  موجوداطالعات بر اساس  .ت کردحرک بيت المقدسمسجد ال القصى در 

 اقدام شارون ماشه ٬بهر حال درک ميکرد. آنرااطالع داده شده بود و اينکه او علت قبل 

و  ٬انتفاضه جديد با يک ضربه شرايط را تغيير داداعتراضات  ٬را کشيدعامل تعيين کننده 

منتشر  ٬ ١۹٤٨ –تمام بخشهاى مناطق اشغالى و در داخل اسراييل در بسرعت خود را 

  .نمود

سياست جهانى قرار داده  کانونکمتر از سه سال بعد انتفاضه يکبار ديگر فلسطين را در 

در يک قطعنامه جامعه بين المللى خشونت بيش از حد اسراييل توسط اکٽريت است. 

]نخست وزير  که دولت سوسيال دمکرات يوران پرشون)قطعنامه اى  سازمان ملل متحد

  .محکوم شده است !(نفع آن راى ندادبا بى شرمى به  [مترجم -سابق سوئد

غيرنظامى کشته  ٣۰۰هفته بيش از  ۹مبارزه قربانيان خود را مطالبه مينمايد. در اولين 

 ١٢۰۰۰سال بودند. همزمان  ٢١کودک و جوانان زير  اندرصد از آن ٥۰ – شدند

جدى زخمى شدند. وزير بهداشت فلسطين ميگويد که بصورتى  آنانبسيارى از  ٬فلسطينى

ناگزيرند که بر روى  ٬شدخواهند دچار آسيبهاى مادام العمر از اينها تن  ١٥۰۰دستکم 

 ادامه زندگى بدهند. ٬غيروو  ٬صندلى چرخ دار

دوباره به روشنى احساس سالهاى گذشته در تمام اسراييل استفاده شده از جانب  روش

زره پوشها بر عليه کودکان که سنگ پرتاب ميکنند. هلى کوپترهاى تانکها و  ميشود.

موشکها را مستقيما به داخل شهرهاى و روستاهاى جنگى که بى توجه راکتها و 

و رام هللا در نوامبر(. بولدوزرها که خانه هاى  فلسطينى پرتاب ميکنند. )مانند شهر غزه

به  «بيش از حد»دليل اينکه آنها تصادفا يا ب ٬نوان اقدامات تالفى جويانهبع ٬ى رافلسطين

 .تخريب ميکنند ٬بودندشده شهرکهاى يهودى نزديک 



 عظيممانند گذشته  صهيونيستى ىنظامکه برترى است. همزمان  ٢۰۰۰اما اکنون سال 

 ٬ ١۹٤٨ ٬. اولين انتفاضههستندکمبودها نيز در جامعه اسراييل مشهود نتايج و  ٬است

فعاالنه به  ٬فلسطينيانى که شهروند اسراييل هستند ٬هنگاميکه مردم فلسطينى آنجا

بسرعت به  ٬يک عنصر مهم و جديد در اين مبارزه ٬حمايت از جبهه مبارزه برخاستند

 .داخل اسراييل رسيد

به بخشى از يهوديان اسراييلى با چشمان خودشان  ٬براى اولين بار ٬بدينوسيله که چرا

از  تصور  ·ان قادر گشتندبر عليه فلسطيني يشاندولتشغال و ترور ا و مفهومديدن معنا 

خون و خاک  بههمراه ب ٬يک ضرورت دفاعىبعنوان سراييل دستگاه خشونت دولت ا

 ويران شد. ٬شاننابود شدن خانه و محل کسب و کار ٬شهروندان خودشانکشيده شدن 

قبل از هر چيز  ٬نهاده اندنام  –انتفاضه ال اقصى  –آنرا  انشورش جديد که فلسطيني

قادر به هرگز  ٬هر چه که دشمن نيرومند باشد ٬که استبداد و توهيندهنده اينستنشان 

شتاب جديدى مبارزه مردم فلسطين  ·نيستعشق به آزادى و استقالل ملى  متوقف نمودن

 ·گرفته استبخود 

 ٢۰۰۰دسامبر 

 جان فرانک –تدى 

 پايان سخن -۶
 وقايع ١۹٨٨در آغاز  «فلسطين رهايىبراى »ه  –پس از انتشار جزوه کوتاه  ٬بله

در اين رابطه من ابتدا به جهان رخ داده است. در بجز از آن بسيارى در فلسطين و 

که دقيقا در آنزمان آغاز شده بود و عليرغم ترور اى فکر ميکنم  دليرانهانتفاضه 

  .ادامه يافت ۹۰اسراييل در دهه 

 

که  ٬خرد کننده رويزيونيسم اتحاد جماهير شوروى و بلوک شرق انحاللبه پس از آن 

استٽمار يک عصر جديدى از براى  ه راتوازن قدرت را کامال از ميان برد. اين امر را

بعنوان تنها  ٬امکان پذير ساخت که سرمايه دارى هموار و اينرا براى آمريکا بيرحمانه

که اولين قربانى آن  – اعالم نمايد «نظمى نوين»خود را بعنوان رهبر  ٬جهان تقدرابر 

 ·مردم عراق شدند

 کنگره ملى آفريقا -ANC را و سازمان داده شده پايدارمقاومتى سود بخش بودن اما 

 آفريقاى جنوبىسيستم استعمارى آپارتايد  که  –!١۹١٢در سال تاسيس شده  ٬نشان داد



اولين رئيس جمهور دمکراتيک افريقاى  ٬ ١۹۹٤ ٬نلسون ماندالسرانجام متالشى و 

 ·جنوبى شد

که  ى استعليرغم حوادٽى که تا کنون رخ داده منطق» ٬سيزده سال پيش نوشتممن 

به اين دليل ····· مبارزه آزاديبخش فلسطين تنها در ابتداى راه خود قرار دارد ٬بگوييم

تا زمانيکه امپرياليسم بر خاور ميانه فرمانروايى ميکند و اسراييل صهيونيستى  ٬ساده

 وجود ندارد. «مسئله فلسطين»راه حلى براى  ٬وجود دارد

ل سوسيا ٬ليبرالها ٬ ١۹٨٨بهار  -زمستان  ٬در همين لحظه که در حال نوشتن هستم

جهت دادن کشورى به فلسطينيها در  «جهان غرب»انسان دوستان سراسر  ٬دمکراتها

خشمگين از خشونت  ٬اناز مقاومت فلسطيني وحشتزدهآنها کنار اسراييل تالش ميکنند. 

و « اخالق»درصدد نجات  آنانبا دادن کشورى به  ٬حکومت اشغالگر اسراييل

يا  «خودگردانى». در حال حاضر آمريکا نيز مسئله برآمده اند اسراييل« دمکراسى»

هدف نهادن سرپوش بر روى مبارزه و  –فلسطينى را تبليغ ميکند.  «رىخودمختا»

 «.راديکاليسم در منطقه است

ديگرى را براى ميتوان براحتى گفت که تالشى سيستم اتحاد جماهير شوروى شرايط 

نه مبارزه آزاديبخش پس از آن تسلط امپرياليسم آمريکا در خاور ميانه بوجود آورد. 

 اختالفاتاز به بهره بردارى هيچيک  ٬عراق يا سوريه مانندرژيمهاى ملى نه فلسطين و 

تضعيف  «سگ نگهبان». نقش اسراييل بعنوان قادر نگشتند «غرب»و  «شرق»ميان 

البته تحت پوشش سازمان ملل متحد( به عراق حمله آمريکا خودش )و در عوض  –شد 

 . نمودپايگاه نظامى تاسيس  ديگر کشورهاو در عربستان سعودى و 

رهبر ساف ياسر عرفات و نخست وزير اسراييل ايزهاک رابين  ١۹۹٣سپتامبر  ١٣در 

رئيس جمهور آمريکا بيل کلينتون بر روى چمنهاى کاخ سفيد دست يکديگر را  بهمراه

فرياد  «جهان غرب»سوسيال دمکراتها و انسان دوستان  ٬و کليه ليبرالها –فشردند 

   .بر آوردند شادى سر

اينست  روا داشتکه ميتوان در مورد ياسر عرفات  قضاوتى عادالنه تريندر اين شرايط 

و  –براى گرفتن بهترين نتيجه در سخترين شرايط تمام تالش خود را بکار گرفت  که او

ادامه سياست شهرک سازى صهيونيستى که امکان به متوقف نمودن اينکه او دستکم 

 . اميدوار بودرا نيز مورد تهديد قرار داده است  «کوچکفلسطين »ايجاد يک 

 تاکتيک گام به گام صهينويستهادر جهت تقليد از تصور کرده ام که او  من نيز گاهى –

مسئله فقط غيرو. و  الجليلفردا  ٬: در حال حاضر نوار غزه و ساحل غربىتالش نمود



ست که آن اولى در رويا در مورد يک فلسطين متحد ا توسعه صهيونيستى وميان تفاوت 

 تطابق با منافع امپرياليسم قرار دارد.

 ٬تبعيد خود در تونساز اينست که او در مورد وى روا داشت که ميتوان  قضاوتىبدترين 

فروش دهها براى  افتخار منفعل نمودن انتفاضه پر بمنظور ٬در ازاى يک کاسه سوپ جو

ساف به بخشى از مبدل شدن و به  – بهره بردارى نمودسال مبارزه آزاديبخش فلسطين 

از  ى - خاور ميانهدر  «جهان غرب»ا منافع ت – اجازه داد طرحهاى امپرياليسم آمريکا

 .بماندبراى آينده اى قابل پيش بينى با ٽبات و امن باقى  نفت خيزو مهم استراتژيک نظر 

تا  –توهين و باز هم توهين  ٬. فقط توهيناست حاصل نشدهسوپ جويى به اينجا تا 

 مجددا آغاز شد. ٢۰۰۰زماينکه انقالب در اکتبر سال 

منتشر شد روزنامه  «اخبار امروز»در مقاله اى که از جمله در روزمانه نوامبر  ١۰در 

نگاهى به » نوشت: ٬داويد گروسمان ٬اسراييلىه  – از بسيارى جهات فهيم ه - نگار

در که  ىاحساس تحقير ٬آنرا داشتنمودن قطعى نقشه فلسطين که قرارداد اسلو خيال 

پس از يک مبارزه  انفلسطيني وقوف به اين امر که ٬ايجاد شده استقلب هر فلسطينى 

ميشوند که ملى  ىهويتو  فقط صاحب  نياوردهخونين سرانجام کشورى واقعى را بدست 

بدست فاتح  قطعه قطعه شده در حضور اسراييلبر روى تکه پاره هاى در محاصره و 

پشتک براى دفاع از نقطه نظر اسراييل به که  تداعى مينمايدن اذهادر تفکر را اين  –آمده

  «اخالقى( نياز است. ه - ىاکروبات براى اينکه نگوييممنطقى ) و واروهاى

واقعى شانسى  باجهت دستيابى به يک صلح عادالنه  گروسمان بر اين باور است که

شهرکهايى  ٬حذف بشوند. نه فقط کوچکهااز شهرکها تعداد زيادى بايد  آنتحقق  براى

محکوم به تخليه  دادقرار بر اساس صورتکه در هر کاديم و نتزاريم  ٬مانند گامنيم

که آنهايي ٬هاآن «اتٽب»ميزان بدون در نظر گرفتن اندازه و يا  ٬بلکه هر شهرکى ٬هستند

حتى  ٬به شکست بکشانديک توافقنامه صلح پيش رو را  دستيابى بهشانس  شانوضعيت

گوش و بلنديهاى هبرون و  و الون مور و کيريات آربا. حتى شهرکها در دره اردون افرا.

  ه شرقى. –اتزيون 

 براى( ٢۰۰۰/٢۰۰١سال ) مرحلهاين را به اين دليل نقل ميکنم که مطلب من اين 

در جهت آنهايى که  ٬بهترين موقعيت است هواداران اسراييلو اسراييلى روشنفکران 

 ·دارندتالش  خود منافعآن با ادغام و  فلسطينى از طرز تفکرحمايت 

در اين را ميليونها انسان آگاه که مطمئنا  –انسانى يست رويکرداين ميتوان گفت که 

چنين ه ب ٬(يکبار ديگر) ستا فقط اينمسئله  ·خواهد نمودشيفته خود  ٬بخش از جهان ما

    ·داده نخواهد شداستقالل واقعى اجازه برخوردارى از  يک  «دولت واقعى»



شهرک به اصطالح فقط در ظاهر توسط  ٬شته استادامه داتا بحال که  ٬تحقيرروند 

( !و مذاکرات )که آمريکا پذيرفته است «تکه پاره ها»نشينان هدايت ميشود. هدف از 

)و بخصوص  انبه شيوه اى اجتناب ناپذير فلسطينيقبل از هر چيز اينست که بتدريج و 

در آورد و خود تحت انقياد سرمايه دارى فلسطينى( را در ساحل غربى و نوار غزه 

سياسى و نظامى  ٬از لحاظ اقتصادى خواهد نمودظهور را که زمانى  «ىفلسطين»

 !نمايدآمريکا و دولتهاى ارتجاعى عربى وابسته  ٬بصورتى کامل به اسراييل

چرا که  ٬تکه پاره هايى باقيماندهيا است ملغمه که نتيجه  تفاوتى نميکند از نظر سياسى 

که در اساس  آنچه. يارى نخواهد رساندموجود در منطقه بنيادى نيروى ساختار به تغيير 

فلسطينى در سيستم ادغام و با کمال ميل به  رخ خواهد داد اينست که سرمايه دارى

 ٬اسراييل و سازمان جاسوسى اردون شين بتو  سيادستگاه امنيتى خود با همکارى 

 ·اجازه خواهد دادعربستان سعودى و مصر و ديگران 

متاسفانه شايد اينچنين بشود. اما مسئله اى را حل نميکند. اسراييل همان  –يقينا 

ل غربى و قبل از فتح ساح چنانکه -ى که همواره بوده استاستعمار ىدولتتشکيالت 

در اين کشور جاى ساخته »باقى خواهد ماند. موشه دايان گفت:  -بود١۹٦٧نوار غزه 

ت مردم ي. اکٽر«تى عربى نبوده باشدشده اى وجود ندارد که در گذشته داراى جمعي

تمام کسانى که زمانى در مبارزه آزاديبخش اردوگاههاى نفرت انگيز رشد  ٬فلسطين

  .ناديده گرفته خواهند شد همچنان ٬نموده اند

يک فلسطين دمکراتيک و » ايجاد :گسترش داد را هدفاين سرانجام  آزاديبخش جنبش

که در  ANC چيزى که بديلبه عبارت ديگر  –اعراببراى يهوديان و  براىهم  «آزاد

. اين هست و بعنوان تنها راه حلى که شرايط ان دست يافته استآفريقاى جنوبى بد

بايد  فقطو  – عادالنهتنها راه حل واقعى و  ٬استعمارى را لغو کند باقى خواهد ماند

گستاخى و که اسراييل و امپرياليسم از طريق  ٬ين درگيرفطر کليهبخاطر  ٬اميدوار بود

اسالمى واقعى  «جهاد»به ايجاد فرصتى براى براه اندازى يک  ٬قبل از آن ٬تکبر خود

 ....قادر نگردند

 ٢۰۰۰دسامبر 

 استفان بکمان

٢١/١۰/٢۰١٢ 

 پيام پرتوى

 



 «اصالح داده ها در فلسطين و اسراييل»
در  ٬فلسطينى کشته شدند ٣٨در جريان آن  ٬ ١۹۵۵ حمله بزرگ اسراييل به غزه· ١

 ·روى داد ٬ميشودآوريل ذکر  ٢٨که اشتباها  ٬فوريه ٢٨

ماجراى الون( )به اصطالح حمله تروريستى سازمان جاسوسى اسراييل در قاهره  -٢

 ·١۹۵۵نه  ٬رخ داد ١۹۵۴

مارس  ٬در مورد فتح اسراييل در منطقه اى که در حال حاضر ايالت قرار دارد -٣

اين بخودى خود صحيح است که من انجام تصرف را پس از توافقنامه · ١۹۴۹

فوريه( اعالم ميکنم و اسراييليها پس از امضاى قرار داد از تنش  ٢۴مصرى/اسراييلى )

 ·زدايى بمنظور اشغال اين منطقه در کنار خليج عقبه بهره بردارى نمودند

   

ميان اسراييل و مصر تنها نيمى از  دادکه قراراما آنچه که من ناديده گرفته ام اينست 

در حاليکه  –نيمه بخش غربى  -بخش دماغه جنوبى فلسطين را تحت پوشش قرار ميداد

بخش ديگر زمان کوتاهى قبل از آن در دامنه محدودى توسط نيروهاى فرااردونى کنترل 

«( ١۹۴۹فوريه  ٢۴رودوس  ٬قرارداد آتش بس مصر/اسراييل» ٢ميشود )به پيوست 

 ·نگاه کنيد

 

از سويى ديگر استدالل من باقى ميماند: اسراييليها پس از آن از اين واقعيت که مصريها 

که در آن به هر دو نقض ميکند ناتوان شده بودند بهره بردارى و آن بخش از قرارداد را 

   ·طرف در مورد استفاده نظامى از قرارداد براى کسب منافع هشدار ميداد

 

 ٬نيروهاى نظامى فرا اردونى مقاومتى از خود نشان ندادند )بر اساس برخى از اطالعات

که از سويى ديگر با آنچه که فرمانده کل فرا اردونى]گالب پاشا[ ارائه ميدهد همخوانى 

اين حمله در خالل مذاکرات  –در آنجا بودند( مستقر تنها نيروهاى نظامى انگيسى  ٬ندارد

 ٬رودوس انجام شد )گالب پاشا ميان اسراييل و فرااردون در ٬بس در جريان شآت

 «(·سرباز با اعراب»

 

رقيب در اين جبهه ژانويه  ٧تا هنگام فروپاشى مذاکرات جنگ در صحراى سينا در مصر 

بهمين دليل تصور  و«( اسراييل و سياستهاى جهانى» Th. Draper٬)اصلى بود 

مينمود که اسراييليها از طريق حمله به خليج عقبه قرارداد آتش بس را نقض نموده 

   · اسراييل هم از قرارداد با مصر و هم مذاکرات با فراردون بهره  بردارى نمود· ندبود

 

مالکيت خود به ه با توسل بزور بدر قرار داد با فرا اردون منطقه ساحلى را  اسراييليها

سط تو« داده شده بود»به اسراييل البته استدالل در اين مورد که اين منطقه  -· درآوردند

 ۴۹-١۹۴٨ اسراييل در خالل جنگ کهتنها با اين١۹۴٧قطعنامه سازمان ملل متحد 

داده بود به تصرف خود « اختصاص»مناطق بزرگى را که سازمان ملل به اعراب 

از جانب آن عليرغم طرح  ٬هرگز اين مسئله بدين ترتيب طرحو  -تضعيف ميشود درآورد

 ·نگرفتقرار اسرايىل مورد تاييد  ٬اعراب



 

خارج اسراييليها توليد و فروش روزنامه هاى »بخشى از منتقدان به اين ادعاى من که 

و اشاره اعتراض « است  نمودهممنوع  در ساحل غربى اردوناز کنترل اسراييل را 

 ٬يک روزنامه عربى زبان مستقل وجود دارد ١۹۶٨از نوامبر  کهو ميگويند  ميکنند

 ·ن به اشغال اعتراض ميکنندآنها با تمام توا· )اورشليم به عربى(« القدس»

و سرکوبگرانه يست اما به چه شيوه اى؟ در واقع حمايت اسراييل به القدس اقدام ٬البته -

سر به  ميدهد که بر عليه اشغاله مردم مناطق اشغال شده اجازه که ب در نظر گرفته شده

 ·دنبدون اينکه اين احساسات به مقاومتى بر عليه اسراييليها هدايت شو ٬شورش بردارند

بصورتى سازنده در مورد جنبش آزاديبخش فلسطين داراى اين حق نيست که القدس 

طرحهاى الهام بخش اسراييلى در مورد مبدل در مورد اما از سويى ديگر به آن  ٬بنويسد

تحت رهبرى  ٬نمودن ساحل غربى اردون به يک حوزه مستقل تحت کنترل اسراييل

اين روزنامه با آزادى ·  داده شده است حق نوکران خود در ميان طبقات حاکم فلسطينى

  ·مطبوعات واقعى ارتباطى ندارد

جوزف ناصرى/فلسطينى در مورد تالش اسراييل براى ايجاد  ۶۹-٢در چشم انداز شماره 

با اشرافزاده گان ساحل غربى اردون مقاله اى انتقادى مينويسد و با اشاره به پيوند 

يک روزنامه عربى با هدف فروش اين طرح به مردم »القدس ميگويد که اسراييليها از 

 «·مناطق تحت اشغال حمايت ميکنند

يک دوست قديمى خوب ملک حسين و خانواده هاى  ٬روزنامه توسط محمد ابو زولوف -

فردى که هر عضوى از جنبش آزاديبخش  –د ساحل غربى رهبرى ميشود ٽروتمن

 ·بعنوان خائن شناسايى مينمايدفلسطين 

 

 کشف کندروزنامه هاى شابلون شده عربى موجود که با ى فلسطينهر اسراييل  -

جمعيت مناطق اشغالى بجز خواندن روزنامه هاى القدس و ال · بالفاصله دستگير ميکند

روزنامه کمونيستى آنها حق خواندن  -· روزنامه ديگرى را ندارند المبا حق خواندن

 ·به استٽناى شرق بيت المقدس –التحاد را نيز ندارند عربى/اسراييلى

 

در مورد شکنجه هاى اسرايىلى بر عليه زندانيان فلسطينى به مقاله باربرو آلوينگ در 

 Ali Rafae٬در ضمن به وکالى اسراييلى فليسيا النگر و  ٬ ١۹۶٨مى  ٢۹نشريه هفته 

 ·بيت المقدس اشاره ميشود ۶۰٬خيابان يافا 

 

در بيروت تحقيقاتى از جانب کميسيون سازمان ملل متحد براى   ۶۹در اواسط اوت 

مردم از حقوق بشر بمنظور آگاهى بر اينکه آيا اسراييل کنوانسيون ژنو در مورد حمايت 

با  در کشورهاى همسايه اسراييلها آن ·نقض نموده است ارائه شد را غير نظامى در جنگ



)با  ·ه بودندترور قرار گرفت تحت شکنجه يا يند در خالل اشغالميگوافرادى مالقات کردند که 

 ·( مقايسه کنيد ١۹۶۹اوت  ١٢ ٬صداى روز ٬ Dagens Ekoروزنامه 
   

  

 

 

  

 

 

    

 

 

 

  
 

     

       

               

                  

   

 

       
         

            

 



  

                

         

           

 

 

        

       

 

         

 

                   

                               

  

     

   


