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بابك عماد                 

سرزمني  اعراب شرقي از قرن شانزده ميال دي حت ت تسلط و اشغال ســال طني  تـرك بـود. 
همزمان با سست شدن پايه هاي حكومت آخرين سلطان ترك آه به فروپاشــي آن در 
اوايل قرن نوزدهم اجن اميد، يوناني ها و ساير اقــوام سـاآن ايـن سـرزمني  از 
چله اعراب مصر، يكي پس از ديگري به مبارزه براي  استقال ل روي آوردنــد، در 
دمشق و بري وت آانون هاي خم في براي فرموله آردن استقال ل جهان عرب شكل گرفت و 
فلسطيين  هاي ساآن نابلوس براي خن ستني  بار در سال ١٨٥٦ عليه نري وهاي ترك شورش 
آردند. از سوي ديگر، قدرت هاي اروپائي براي  چپاول مواد خام و بازارهــاي 
اين منطقه و تامني  امنيت راه ها براي نقل و انتقال آاال  ميان اروپا و آسيا 
در سطح وسيعي اين منطقه را به تسلط خود در آوردنــد. فلسـطني  در سـال ١٨٥٠ 
نزديك به نيم ميليون چعيت داشت آه ٨٪٠ آن مسلمان، ١٪٠ مسيحي و ٥٪ تا ٧٪ ي
يهودي بودند. فلسطني  داراي  منابع  طبيعي زيادي  نيست امــا خب ـاطر موقعيـت 
جغرافيائي آن آه بر سر راه اروپا، آسيا و آفريقا قرار دارد، طي قــرن هـا 
صحنه جنگ هاي خونني  بوده و نري وهاي خارجي بر آن تسلط داشته اند. سال ١٧٩٨، 
ناپلئون آه خب اطر يك رشته عمليات جنگي در مصر و فلسطني  بسر مي برد، در رام 
اهللا   بيانيه اي صادر آرد و طي آن از يهوديان اروپا خواست به فلسطني  مهــاجرت 
آنند و به باورهاي مذهيب  خــود واقعيـت بـه   خب شـند. چهـل سـال بعـد، لـرد 
پامل رستون، وزير وقت خارجه بريتانيا بيانيه مشابهي صادر آرد- مدت ها قبــل 
از آنكه يهوديان به عقايد مذهيب  شــان جنبـه سياسـي بدهنـد و "بازگشـت بـه 
اورشليم" را مطرح آنند، قدرت هاي اروپائي به اين نتيجه رسيدند آه برپائي 
يك جامعه يهودي در فلسطني  به آن ها اين امكان را خواهد داد آه بر گلوگــاه 
شرق تسلط بيابند. بعدها ترومن، رئيس چهــور آمريكـا، سياسـت رمس ـي ايـاال ت م
متحده يرامون تقسيم فلسطني  و تشكيل آشوري بنام اسرائيل را اعال م آرد. ســال 
١٨٩٧، "سازمان جهاني صهيونيست" تشكيل شد. هدف از تاسيس آن، تشــكيل آشـور 
يهود در فلسطني  بود. جنبش صهيونيسيت  موفق شد در مدت زمان آوتــاهي موجـي از 
يهوديان، بويژه يهوديان روسي را خب ود جذب آند آه در دوران تزار از روســيه 
رانده شده بودند و در آمريكا و غرب اروپا ساآن بودند و از طريــق انتشـار 
روزنامه و آتاب به زبان عرب ي انگيزه خود را براي تشكيل ملت يهــود آشـكارا 
مطرح مي آردند. آنچه آه پايه و اساس اهداف صهيونيســيت  را تشـكيل ميـداد و 
هنوز هم ميدهد، اجي اد يك حكومت استعماري است آه با تشــكيل آشـور اسـرائيل 
آغاز گرديد. زير ساز چنني  هديف ، الگوي سياست استعماري غرب است آه بر اســاس 
آن" نژاد" سفيد توانست ديگران را غارت آند و سرزمني  شان را اشغال نمــايد. 
حم تواي اصلي اين پروژه استعماري از " آمپاني بريتانيائي آفريقاي جنوبــي " 
به عاريه گرفته شده با اين تفاوت آــه سـازمان جهـاني صهيونيسـت بـر خـال ف 
"آمپاني بريتانيائي آفريقاي جنوبي" داراي دســتگاه دولـيت  نبـود. از ميـان 
موسساتي آه در سال ١٨٩٨ براي اجي اد آشور يهود بدون هيچ پرده پوشــي تاسـيس 
گرديد، آميته استعماري يهود و احت اديه استعماري يهود بود. اين پروژه آامال  
استعماري بود زيرا قرار بود سرزميين  يا خب شي از يك سرزمني  را آه داراي سكنه 
بود و به مردم ديگري تعلق داشت تصاحب آند. بعد از آنكه دولــت عثمـاني در 
جريان جنگ اول جهاني از هم پاشيد و انگليس و فرانسه سرزمني  هاي اعــراب را 
آشغال آردند، دولت بريتانيا بيانيه مشهور بالفور را منتشر آــرد و طـي آن 
از اجي اد سرزمني  ملي يهود در فلسطني  پايت آرد. اسرائيل سال ٩٤٨،١ ســه سـال ب
بعد از جنگ جهاني دوم در فلسطني  تشكيل شد. سه سال بعد از تشكيل اســرائيل، 
در تاريخ ٣٠ سپتامرب  ١٩٥١،سردبري  روزنامه اسرائيلي هارتز نوشــت:" اسـرائيل 
قرار است بعنوان يك سگ نگهبان در منطقــه عمـل آنـد...". آشـكار اسـت آـه 
اسرائيل هرگز نمي توانست بدون پشتيباني يك قدرت آمپرياليسيت  حيــات داشـته 
باشد و يا به موجوديتش ادامه دهد. پال ت نظامي گسرت ده اسرائيل به فلسطينان ط
طي دو هفته گذشته، يك بار ديگر نشان داد آه حكومت اسرائيل حاضر بــه تـرك 
سرزمني  هاي اشغايل  نيست، اسرت انژي آن، اسرت اتژي استعماري است و در اين بــاره 
هم از پشتيبانيب  آامل آمريكا و هم پيمانانش برخوردار است. بر مبنــاي ايـن 
اسرت اتژي است آه شارون به بهانه هــاي خم تلـف از چلـه پـال ت انتحـاري اخـري  بن
بنيادگريان اسال مي مناطق" آزاد " شده سرزمني  هاي آشغايل  را جم ــدد اشـغال مـي 
آند. مسئله اصلي اين است آه نظام سياسي اسرائيل علري غم   وجود تفاوت هــاي 
تاآتيكي نسبت به تشكيل آشور فلسطيين  در ميان دو حزب حاآم اين آشور، حــاضر 
نيست حيت  قراداد اسلو را آه يك قرارداد اسارت بار و حت ميلي بــه فلسـطينيان 
است، در عمل بپذيرد. تئوري آنرت ل سرزمني  هاي آشغايل  توسط يك نــري وي  فلسـطيين  



آه  آماده رعايت قواعد بازي سياست هاي آمپرياليسيت  و سياست هاي ديكته شده 
از سوي اسرائيل است، زير ساخت قرارداد صلحي گرديد آــه بـه قـراداد اسـلو 
معروف است. در جريان عمل، اگر چه عرفات آوشيد نقشــي را آـه بـه عهـده او 
گذاشته شده تمام و آمال به اجرا در آورد و  از هيچ   تال شي براي آاناليزه 
آردن شورش هاي توده اي در درگري ي هاي خود با آشغالگران اســرائيلي آوتـاهي 
نكرد ، اما واقعيت هاي جان سخت مبارزات توده هاي فلسطيين  بــراي رهـائي از 
سلطه آشغالگران اسرائيلي، حيطه مانور او را براي اجراي نقشي آه به عهــده 
اش گذاشته شده بود، حم دود نمود. شارون آه از آغاز با همني  صلح نيم بند هــم 
آه تنها يك فلسطني  حت ت آنرت ل آپارتايد اسرائيل را بوجود مي آورد خم ــالف بـود 
با آگاهي به ناآارائي عرفات در اجراي نقشش آوشيد با تروريسم خواندن او و 
پال ت پي در پي به مواضع دولت خودگردان، موقعيت عرفات را در همني  سطــح هـم ت
تضعيف آند، مشروعيت او را بعنوان طرف قــراداد صلـح از بـني  بـرب د و راه را 
براي تشديد عمليات نظامي و اشغال جم دد آن خب ش از سرزمني  هائي آه در اختيــار 
حكومت خودگران قرار دارد، هموار نمايد. صهيونيســم خواهـان حـاآميت دائـم 
اسرائيل بر سرزمني  هاي اشغايل ، آنرت ل زمني  ها و منابع آبي و توسعه سكونت گاه 
هاي يهودي نشني  در اين مناطق است. آمريكا و هم پيمانانش هم مي آوشــند بـا 
ارائه طرح هاي  حت ميلي به فلسطينيان و اجي اد نوعــي خودگردانـي، جداسـازي و 
اسكان فلسطيين  ها در مناطق جدا از هم و در حم اصره مرزهاي حت ت آنرت ل اســرائيل 
و سكونت هاي يهودي نشني  در سر زمني  هاي اشغايل ، ايــن هـدف صهيونيسـت هـا را 

تامني  نمايند. 


