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اندیشه و تفکر حکومت صهیونیسم1
موسی کیم2

چکیده
اندیشــه ی خشــونت و تــرور بــه فرمان هــای منســوب بــه خــدا در کتــاب هــای 
مقــدس یهودیــان بســیار آمــده اســت. تفکــر نــژاد پرســتانه، حــس برتــری جویــی، 
عشــق بــه تســلط بــر دیگــران و تحقیــر آنــان ناشــی از اعتقــاد هــای منحــرف و 
ــوژی صهیونیســم  ــرای ایدیول ــل ب ــن عوام ــان می باشــد. ای ــن یهودی فاســد در دی
راه را بــاز کــرد تــا بــه آنهــا بــرای ایجــاد یــک حکومــت جهانــی مجــوز دهــد و 
بــرای تســلط بــر انســانها و بــرده داری، قتــل و تــرور و خیانــت و فریــب دادن  از 
ــت  ــزل« حکوم ــه رهبری»هرت ــا ب ــه ای کنفرانس ه ــد. از مجموع ــا اســتفاده کنن آنه
صهیونیســم متولــد شــد و بــا کمــک انگلیــس در ســرزمین های فلســطینی، ملیــت 
یهودیــان تشــکیل گردیــد. بــا محاصــره نمــودن و خریــد زمین هــا بــا زور و قتــل و 
تــرور مــردم فلســطین ایــن ســرزمین مقــدس تبدیــل بــه دولــت یهودیــان یــا قــوم 

برگزیــده بــه نــام دولــت اســرائیل گردیــد. 

واژگان کلیــدی: صهیونیســم، یهــود، فلســطین، مســلمانان، ، انگلیــس، اســرائیل، آمریکا، 
رژیــم اشــغالگر قــدس، انقــاب اســامي. 

1 تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/8/4  _ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/11/27
2 دانش پژوه دوره کارشناسی کالم اسالمی، جامعه المصطفیk العالمیه، مشهد مقدس
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مقدمه 
ــور  ــس از ظه ــه پ ــت ک ــب اس ــن ترتی ــا بدی ــه اروپ ــان ب ــه ورود یهودی تاریخچ
حضــرت عیســي علیهالســام و اهانــت قــوم یهــود بــه ایشــان، قیصــر روم به فلســطین 
حملــه کــرد و در حملــه بــه ایــن شــهر ) بیت المقــدس( بســیاري از مــردم و از جملــه 
یهودیــان را بــه قتــل رســاند و تعــدادي از آنهــا را اســیر و بــه روم بــرد؛ همیــن مســئله 
ــن  ــي در بی ــل و جابجای ــاد نس ــد. ازدی ــا ش ــه اروپ ــان ب ــاي یهودی ــدن پ ــث بازش باع
ســرزمینهاي مختلــف، منجــر بــه پراکندگــي قــوم یهــود در ســطح قــاره اروپــا شــد . 
در قــرن 8 میــادي نیــز عــده زیــادي از مــردم نواحــي بیــن دریــاي خــزر و دریــاي 
ســیاه بــه یهودیــت گرویدنــد کــه بــه »خزرهــاي تــرك« معــروف شــدند و در حــال 
حاضــر %9 از یهودیــان اروپــا و آمریــکا و بخــش قابــل ماحظــه ای از جمعیــت یهودي 
ســرزمینهاي اشــغالي از نســل همیــن گــروه هســتند . یهودیــان در کشــورهاي اروپایــي 
ــوع زندگــي  ــه طــور کلــي در محیطهــاي محــل ســکونت خــود، همــواره یــک ن و ب
درونگــرا و بســته اي داشــته اند و بــزرگان ایــن قــوم ایشــان را از اختــاط و آمیــزش بــا 
ملتهــاي دیگــر منــع می نمودنــد. ملت هــاي اروپایــي هیچــگاه دیــد مثبتــي بــه یهودیــان 
ــه  ــزوا و حاشــیه ب نداشــتند و همیــن امــر باعــث شــد کــه قــوم یهــود همــواره در ان
ســر بــرد . یکــي از مهمتریــن دالیلــي کــه در تقویــت ایــن دیــدگاه موثــر بــوده اســت، 
اعتقــادات مذهبــي مســیحیان می باشــد؛ کــه یهودیــان را بــه عنــوان قومــي کــه پیامبــر 
ایشــان حضــرت مســیح را بــه صلیــب کشــیده اســت و بــه ســاحت ایــن پیامبــر الهــي 
اهانــت نمــود، قومــي خائــن و گناهــکار مي داننــد، از ســوي دیگــر وجــود دیدگاههایي 
در بیــن خــود یهودیــان ماننــد برگزیــده بــودن از جانــب خــدا، پســت شــمردن ملــل 
غیــر یهــودي، فســاد، مخفــي کاري، خیانــت، رباخــواري و زرانــدوزي باعــث بــه وجود 
ــدگاه  ــار دی ــود. در کن ــان در بیــن مســیحیان شــده ب آمــدن دیدگاهــي منفــي از یهودی
منفــي مســیحیان نســبت بــه یهودیــان، دیــدگاه مشــابهي از جانــب یهودیــان نســبت بــه 
مســیحیان بــه وجــود آمــد و ایــن مســئله کــم کــم تبدیــل بــه ایجــاد تنــش میان ایشــان 
ــه  ــان را وادار ب ــادي یهودی ــرن ســیزدهم می ــي از ق ــاي اروپای شــد . برخــي از دولته
نصــب عائمــي بــر روي لبــاس خــود می نمودنــد تــا از غیریهودیــان شــناخته شــوند . 
در طــول ســالهاي مختلــف بــه کــرات تعرضاتــي بــه جــان یهودیــان صــورت می گرفت 
. برخــي از ایــن درگیری هــا از جانــب مــردم و برخــي توســط حکومتهــا و در واکنــش 
بــه خــاف کاری هــاي ایشــان صــورت می گرفــت . از مــوارد مخالفــت حکومتهــا بــا 
یهودیــان مي تــوان بــه انگلســتان اشــاره نمــود کــه در اواخــر قــرن ســیزده میــادي و در 
روزهــاي پایــان جنگ هــاي صلیبــي، بــه دنبــال بــاال گرفتــن احساســات ضدیهــودي، 
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همــه یهودیــان از ایــن کشــور اخــراج شــدند. عــاوه بــر دالیلــي کــه در ابتــدا در رابطه 
بــا علــل بــروز تفکــر و اقدامــات ضدیهــودي عنــوان شــد، خــود اندیشــمندان یهــود 
نیــز بارهــا بــر نقــش یهودیــان در ایجــاد و یــا دامــن زدن بــه احساســات ضدیهــودي 
تاکیــد کردنــد. »برنــارد الزار« یکــي از برجســته تریــن اندیشــمندان یهودي)کــه امــروزه 
انجمنــي یهــودي در فرانســه بــه نــام وي فعالیــت سیاســي و اجتماعــي دارد( در مــورد 
دلیــل وجــود تفکــر ضدیهــودي چنیــن میگویــد: دلیــل تفکــر ضدیهــودي در تاریــخ 
از ابتــدا تــا بــه امــروز ایــن بــود کــه یهــودي موجــودي غیراجتماعــي بــوده اســت . 
ــان در همــه  ــي و اقتصــادي دارد . یهودی ــي، مل ــل مذهب ــروز تفکــر یهودســتیزي عل ب
جــا و همیشــه خــود را قومــي برگزیــده و باالتــر از اقــوام دیگــر میدانســتند.  هرچنــد 
ــا  یهودیــان در حــال حاضــر در صــدد جبــران و تغییــر ایــن دیــدگاه هســتند لکــن ب
وجــود گذشــت قرنهــا، هنــوز هــم ایــن دیــدگاه در بیــن اروپائیــان وجــود دارد و بــه 
خاطــر حمایــت بســیاري از یهودیــان از رژیمــي کــه هــر روز بــه جنایــت تــازه اي در 
ــد .)راك خــواه، 1384ش:  ــز مــي یاب ــد، افزایــش نی ســرزمینهاي اشــغالي دســت میزن

)2-1

تعریف صهیونیسم 

تعریف لغوی 
“صهیــون“، در زبــان عبــري، بــه معنــاي پـّـر آفتــاب و نیــز نــام کوهــي در جنــوب 
غربــي بیت المقــدس اســت. کــوه صهیــون، زادگاه و آرامــگاه داود پیامبرعلیــه الســام 
و جایــگاه ســلیمان علیــه الســام بــود. گاه ایــن واژه نــزد یهودیــان، بــه معنــاي شــهر 
قــدس، شــهر برگزیــده و شــهر مقــدس آســماني بــه کار مــي رود؛ ولــي در متــون دیني 
یهــود، صهیــون، اشــاره بــه آرمــان و آرزوي ملــت یهــود بــراي بازگشــت بــه ســرزمین 
ــه دیگــر  داود علیــه الســام و ســلیمان علیــه الســام و تجدیــد دولــت یهــود دارد. ب
ســخن، صهیــون بــراي یهــود، ســمبل رهایــي از ظلــم، تشــکیل حکومــت مســتقل و 
فرمــان روایــي بــر جهــان اســت و از ایــن رو، یهودیــان خــود را فرزنــدان صهیــون مــي 

نند. ا د
 تعریف اصطالحی 

ــی و  ــه هــدف نهای ــی شــود ک ــه جنبشــی سیاســی نســبت داده م ــارت ب ــن عب ای
ــه در  ــی اســت ک ــان مرزهای ــلیمان« در هم ــت داوود و س ــای »حکوم ــی آن، احی اصل
کتــاب »تــورات« بــه یهودیــان وعــده داده شــده اســت، یعنــی محــدودة میــان رود نیــل  
ــان  ــد هم ــا بای ــم الزام ــت ه ــن دول ــراق . پایتخــت ای ــرات  در ع ــا رود ف در مصــر ت
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پایتخــت حکومــت داوود و ســلیمان باشــد یعنــی شــهر  بیــت المقــدس  یــا بــه قــول 
ــان،  اورشــلیم.  مســیحیان و یهودی

محــدوده ای کــه ذکــر شــد، در میان یهودیــان اعم از صهیونیســت وغیرصهیونیســت 
بــه عنوان »ســرزمین موعود« شــناخته مــی شود)ســروش، 1387ش(.

نکته 
اگرچــه صهیونیســم جــدای از یهــود اســت، ولــی در مــوارد گوناگونــی ایــن دو بــا 

یکدیگــر در آمیخته انــد وجدایــی آنهــا مشــکل اســت.  

تاریخ صهیونیسم
تاریــخ صهیونیســم تــا حــد زیــادی به خاطــر تداخــل عرصه هــا و ســطوح آن پیچیده 
اســت . ایــن تاریــخ مختصــر از طریــق ســه عنصــر ارائــه مــی شــود : عرصــه، پیشــینه و 
نیــروی انســان . برخــی مورخــان از هیــچ ســند مکتوبــی تــا نیمــه قــرن نوزدهــم وجــود 
ــن  ــه ای ــود ک ــه می ش ــد . گفت ــده باش ــتفاده ش ــزم« اس ــه در آن از واژه »صهیونی ــدارد ک ن
اصطــاح، بــرای اولیــن بــار در ســال 1890 توســط یــک متفکــر یهــودی بــه نــام »ناتــان 
پیربنــوم« بــه کار رفــت . شــش ســال بعــد بــود کــه اولیــن تئوریســین صهیونیــزم بــه نــام 
»تئــودور هرتســل« کتابــی تحــت عنــوان »دولــت یهــود« )ترجمــه پورحســن، 1395ش( 
منتشــر کــرد. صهیونیســم بــا هــدف تأســیس حکومت مســتقل یهود در کشــور فلســطین 
یــک جنبــش جدیــد سیاســي اســت کــه زیــر علــم مقــدس مذهــب یهــود ســینه میزند و 
کســب شــرف و افتخــار می کنــد؛ در حالــي کــه بــه دور از مذهــب، بــه دنبــال ســرزمین 
میگــردد. یــک متخصــص تاریــخ یهــود معتقــد اســت کــه صهیونیســم یــک دســتگاه 
ارتجاعــي عقایــد و نظریــات و مجموعــه ســازمانهاي ارتجاعــي اســت کــه به امپریالیســم 

خدمــت میکنــد . 
به سخني دیگر، صهیونیسم یک نمود طبقاتي است 

مکتــب صهیونیســم در اواخــر قــرن نوزدهــم، ایدئولــوژي خــود را تحت عنــوان در به 
دري ، دنبــال کــرده کــه خــود را از بــي وطني و جذب شــدن در ســایر اجتماعــات، برهانند 
. تــز آنهــا بــر پایــه وحــدت بــر اســاس اصــول نــژادي بــود، و تشــکیل حکومت یهــود به 
عنــوان مرکــزي بــراي تحــت نفوذ قــراردادن جهــان . لــذا در ســال 1884 میــادي در یکي 
از شــهرهاي یهــودي نشــین شــوروي بــه نــام پینســک)Pinsk( شــخصي به نــام هواوي 
زیــون, 5طــرح بازگشــت یهودیــان را بــه فلســطین با شــعار ســال دیگــر در اورشــلیم تهیه 
کــرد و ســیزده ســال بعــد، تئــودور هرتــزل روزنامــه نــگار اتریشــي بــا تشــکیل اولیــن 

کنگــره صهیونیســت ها، از آن طــرح یــک برنامــه عملــي ســاخت)ایوانف، بی تــا: 11(.
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علل پیدایش صهیونیسم 
علــل پیدایــش صهیونیســم را بایــد در رابطــه بــا یهــود از دو منظــر مــورد بررســی 
قــرار داد . دیدگاهــی مبتنــی بــر صهیونیســم سیاســی و دیدگاهــی کــه بــر صهیونیســم 
دینی)مذهبــی( بنــا شــده اســت و حاصــل اتحــاد هــر دو را امــروزه مــی تــوان در ظهور 
ــم  ــروزه رژی ــی،1387ش: 474(. ام ــود )کلباس ــه نم ــرائیل ماحظ ــب اس ــت غاص دول
اشــغالگر قــدس را مــی تــوان نماینــده تمــام عیــار صهیونیســم سیاســی معرفی کــرد در 
حالــی کــه صهیونیســم دینــی را مــی تــوان نوعــی تفکــر و ایدئولــوژی ســازمان یافتــه 
دانســت کــه بــر صهیونیســم سیاســی تقــدم زمانــی دارد. چــرا کــه اگــر در واقعیــات 
تاریخــی هــم جســتجو کنیــم، ایــن ایدئولــوژی صهیونیســم بــود کــه بــا فراهــم کــردن 
زمینه هــای مــورد نیــاز، بــه قــول پژوهشــگر روســی، یــوری ایوانــف، هرتســل و شــرکا 
! را بــه فکــر ایــن انداخــت تــا یــک دولــت یهــودی را تأســیس کننــد. و بــه همیــن 
ــا صهیونیســت ها  ــداری ملته ــا و بی ــن پرده ه ــاال رفت ــا ب ــروزه ب ــه ام ــر اســت ک خاط
ــودن اندیشــه صهیونیســم سیاســی  ــت و نشــان دادن تاریخــی ب ــل قدم درصــدد جع
دارنــد، تــا نیــات پلیــد و ضــد بشــری خــود، از ایجــاد ایــن غــده ســرطانی را بــه نوعی 

در البــای تاریــخ پنهــان کننــد.
ایــن مســئله زمانــی بــه خوبــی روشــن خواهــد شــد، کــه علــل پیدایش صهیونیســم 
سیاســی و دینــی همانگونــه کــه هســت و نــه آنگونــه کــه تبلیــغ شــده، بــر همــگان 

نمایانــده شــود. 

علل پیدایش صهیونیسم سیاسی
علل پیدایش صهیونیسم سیاسی را می توان بر اساس دو مبنا بیان نمود:  

الف . دالیل قومی - تاریخی یهود  
 ب . دالیل امپریالیستی - استعماری.

الف . دالیل قومی - تاریخی یهود 
یهودیــان از لحــاظ خصوصیــات شــخصیتی بــه عنــوان قومــی متمایــز و خــاص در 
میــان جوامــع میزبــان زندگــی می کردنــد و بــه خاطــر زندگــی در گتــو یــا محله هــای 
ــه نســلهای بعــدی خــود  ــات را ب ــن خصوصی ــان ای ــر یهودی مشــخص و جــدا از غی
منتقــل می کردنــد. اســتمرار ایــن خصوصیــات در نســلهای متوالــی، عکــس العمل هــای 
مشــابهی را بــرای آنــان از طــرف جوامــع میزبــان در برداشــت . بــه عبــارت دیگــر در 
قــرون متمــادی، اقــوام یهــودی هیمشــه مشــکات مشــترکی بــا جامعــه میزبان داشــتند، 
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و ایــن آنــان را بــه چــاره جویــی بــرای ایــن مشــکات ترغیــب می کــرد . هــر از گاهــی 
عــده ای هــم اقــدام بــه حــل ایــن مشــکات می کردنــد؛ امــا بــه خاطــر وجــود موانعــی 
ــا  ــداد، اگرچــه ت ــا زمــان تئــودور هرتســل کســی اقــدام در خــور توجهــی انجــام ن ت
حــدودی توانســتند بــا نفــوذ در حاکمیــت سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی از مشــکات 
خــود بکاهنــد . گذشــته از عوامــل و خصوصیــات شــخصیتی تأثیرگذار در صهیونیســم 
سیاســی مثــل انزواطلبــی و درونگرایــی یهــود و اشــتیاق آنــان بــرای زندگــی در محلــه 
ــی -  ــطوره های تاریخ ــون اس ــی چ ــه دالیل ــوان ب ــو( می ت ــین )گت ــودی نش ــای یه ه
قومــی آنــان نیــز بــه عنــوان عوامــل تأثیرگــذار در تســریع شــکل گیــری صهیونیســم 
ــود در  ــاله یه ــد س ــد ص ــت چن ــون حکوم ــی چ ــطوره های ــرد . اس ــگاه ک ــی ن سیاس
فلســطین و تــا حــدودی اخــراج چندیــن بــاره آنــان از کشــورهای میزبــان نیــز در الهــام 

بخشــی آنــان بــه ســوی تشــکیل حکومــت تــا حــدودی نقــش داشــته اســت.  
ب . دالیل امپریالیستی- استعماری 

انگیــزه تشــکیل دولــت یهــود هیچــگاه بــه عنــوان غایــت بــرای کشــورهای میزبان، 
کــه همگــی از کشــورهای اســتعمارگر بودنــد مطــرح نبــود و آنــان بــه یهودیان همیشــه 
بــه عنــوان ابــزاری می نگریســتند کــه می تواننــد حافــظ منافــع آنــان باشــند . بــا همیــن 
ــر  ــه فک ــرکا ! ب ــزل و ش ــودور هرت ــه تئ ــل از اینک ــا قب ــال 1651 قرنه ــرد در س رویک
تشــکیل دولــت یهــودی بیفتــد، انگلســتان در نظــر داشــت یهودیــان را در مســتعمره 
خــود بنــام ســورینام )Surinam( اســکان دهــد . فرانســه نیــز نقشــه مشــابهی بــرای 
کــه کایــن )Cayenne (در ســر داشــت )ایوانــف، بی تــا: 45( و کیســت کــه ندانــد 
در آن روزگار کشــورهای جهــان و بــه نوعــی مــی تــوان گفــت کــره زمیــن مســتعمره 
چنــد امپراتــوری قدرتمنــد بــود کــه انگلیــس و فرانســه از جملــه آنهــا بودنــد.   از دیگر 
دالیــل اســتعماری بــودن ایجــاد جنبــش صهیونیســم مــی تــوان به مســئله جعــل قدمت 
بــرای صهیونیســم اشــاره کــرد تــا آنجــا کــه صهیونیســت هــا ایــن اندیشــه را بــه زمــان 
ــا: 18(.  ــف، بی ت ــد )ایوان ــود توســط بخــت النصــر متصــل می کنن ــردم یه ــارت م اس
امــا شــواهدی هســت کــه نشــان مــی دهــد اساســا ســران جنبــش در ابتــدا، اصــراری 
ــال  ــه دنب ــط ب ــتند و فق ــطین نداش ــرزمین فلس ــودی در س ــت یه ــکیل حکوم ــر تش ب
کشــوری بودنــد کــه حــق اســتقال بــه یهودیــان بدهــد تــا جایــی که پــدر صهیونیســم 
تئــودور هرتســل پیشــنهاد مســتعمره ی یهودی نشــین و خودمختــار بــا دســتگاه اداری 
یهــودی، در شــرق آفریقــا در نواحــی اوگانــدا را در کنگــره ششــم مطــرح کــرد . البتــه 
اگرچــه ایــن پیشــنهاد رأی الزم را کســب نکــرد، امــا ایــن نشــان مــی دهــد کــه آن روز 
اندیشــه های اســتعماری در پــس نقــاب صهیونیســم کمــی عریان تــر و آشــکارتر بــوده 
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اســت)جدیدبناب، 1385ش: 34 ؛ایوانف،بی تــا: 83-18-14(.علــل پیدایــش صهیونیســم 
سیاســی را بــر مبنــای انگیــزه هــای اســتعماری در اواخــر قــرن 19 ماننــد کنتــرول کانال 
ســوئز شــاهراهی حیاتــی بــرای کشــور اســتعمارگر انگلیــس بــه حســاب مــی آمــد و 
وجــود یــک دولــت سرســپرده بــه انگلیــس در کنــار کانــال، کــه موافــق بــا سیاســتهای 
اســتعماری انگلیــس و مخالــف بــا ســاکنان منطقــه باشــد، خالــی از فایــده نبــود. حاییم 
وایزمــن کــه پــس از مــرگ هرتســل ریاســت ســازمان صهیونیســم را بــر عهــده گرفتــه 
بودنــد در نوامبــر 1914 م طــی نامــه ای بــه اســکوت رئیــس هیئــت تحریریــه روزنامــه 
منچســتر گاردیــن نوشــت: اکنــون می تــوان گفــت کــه اگــر فلســطین در چنبــره قدرت 
و نفــوذ بریتانیــا قرارگیــرد و انگلیــس، ایــن ســرزمین را بــه عنــوان مســتعمره خــود، 
محــل اســکان و وطــن یهودیــان قــرار دهــد مــا مــی توانیــم در طــول ســی ســال آینده، 
حــدود یــک میلیــون یهــودی را در آن ســرزمین جــای دهیــم تــا تمــدن را بــه آن نقطــه 
از جهــان منتقــل ســاخته و چهــره آنجــا را دگرگــون کننــد و بــه منزلــه نگهبانــی مطمئن 

و فعــال بــرای کانــال ســوئز قــرار گیرند.)کفــاش، شــفیعی،1396ش:337( 

علل پیدایش صهیونیسم دینی 
می تــوان اجمــاال صهیونیســم دینــی را ایــن طــور تعریــف نمــود کــه تفکــری اســت 
بــا ایــن مبنــا کــه بازگشــت یهودیــان بــه ســرزمین فلســطین و تشــکیل حکومــت در 
آنجــا را بــر مبنــای متــون مقــدس و تعالیــم الهــی الزم و ضــروری می داند . صهیونیســم 

دینی را هم باید از دو منظر مورد بررسی قرار دهیم:        
     الــف- صهیونیســم دینــی بــر اســاس متــون مقــدس یهــود و آمــوزه هــای دینــی 

ــان آن
ب- صهیونیسم دینی براساس عهد جدید یا از منظر مسیحیان

الزم بــه ذکــر اســت کــه هــم در میــان یهودیــان و مســیحیان کســانی هســتند کــه 
اساســا بــا اندیشــه صهیونیســم و همچنیــن حکومــت اســرائیل بــه شــدت مخالفنــد، که 

در جــای خــود بــدان اشــاره خواهیــم کــرد.
الف : صهیونیسم دینی براساس متون مقدس و آموزه های دینی یهود 

ــون  ــاس مت ــر اس ــم را ب ــش صهیونیس ــا جنب ــت ی ــه بازگش ــم اندیش ــر بخواهی اگ
مقــدس یهــود مــورد بررســی قــرار دهیــم فقــط در صورتــی مــی توانیــم ایــن جنبــش 
را الهــام گرفتــه از عهــد قدیــم بدانیــم کــه تفســیری بنیادگرایانــه و خشــک از الفــاظ 
آن داشــته باشــیم . همانطــور کــه امــروزه اندیشــه حاکــم در دولــت غاصــب اســرائیل 
دارای چنیــن بــاوری مــی باشــد. بازگشــت بــه ســرزمین فلســطین )یهــودا - اســرائیل( 
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و اســتقرار در آن و ســپس انتقــام از ســاکنان ســایر ســرزمین هــا بویــژه ســرزمینهای 
مجــاور محتــوای بســیاری از عبــارات آرمــان گرایانــه عهــد عتیــق اســت و بــر همیــن 
مبناســت کــه افزایــش قلمــرو و زمیــن در بســیاری از افــکار و اندیشــه هــای یهودیــت 

ــده است)کلباســی،1387ش: 423(. ریشــه دوان
تــورات بازگشــت را بــه مثابــه یــک امــر قدســی و وظیفــه دینــی مــی نگــرد، و حتی 
در بســیاری از مــوارد، یهوه)خــدای اســرائیل( اســت کــه بــه بازگشــت بــه ســرزمینی 

موروثــی و تصــرف و اخــراج ســاکنان آن ترغیــب می کنــد
     اساســا خداونــد و پیامبــران معرفــی شــده در دیــن یهــود، همگــی بــه گونــه ای 
افراطــی، خشــمگین، غضبنــاك و خونریزنــد. خدایــی کــه دائــم بــه فکــر انتقــام گیــری 

از ســایر ملتهــا بــه خاطــر اســارت قــوم یهــود اســت.
آیات از کتاب مقدس 

ایــن اندیشــه در ســفر خــروج بیــان شــده اســت: و اکنــون اگــر آواز مرا فــی الحقیقه 
بشــنوید و عهــد مــرا نــگاه داریــد همانــا خزانــه خــاص مــن از جمیــع قوم هــا خواهیــد 
بــود، زیــرا تمامــی جهــان از آن مــن اســت .)خــروج، فصــل19: آیــه5( خاخامهــا در 
تفســیر ایــن آیــه مــی گوینــد کــه در ابتــدا، تــورات بــر اقــوام دیگــر عرضــه شــد، امــا 
ــد و  ــی فاس ــا زندگ ــتورهای آن ب ــا و دس ــون فرمانه ــد، چ ــان آن را رد کردن ــه آن هم
تبهکارانــه آنــان در تعــارض بــود، ولــی بنــی اســرائیل حتــی قبــل از آنکــه بــه محتــوای 

تــورات آگاهــی یابنــد آن را پذیرفتنــد .)نئوســنر، 2006م، ج5 :499( 
چــه جهت داشــت کــه ذات قــدوس متبــارك ملــت اســرائیل را انتخاب کــرد؟ برای 
آنکــه تمــام ملتهــای بــت پرســت تــورات را رد کردنــد، امــا قــوم اســرائیل پذیرفــت و 

ذات قــدوس متبــارك و تــورات او را بــرای  خــود انتخــاب کرد)تلمــود/ 81(
ب . صهیونیسم دینی بر اساس عهد جدید و عقاید مسیحیان صهیونیست 

در آییــن مســیحیت جریانــی کــه بیشــترین تأثیــر را در حمایــت از اندیشــه 
ــود.  ــتان ب ــب پروتس ــت، مذه ــرائیل داش ــب اس ــت غاص ــکیل دول ــم و تش صهیونیس
مســیحیان صهیونیســت یــا همــان پیــروان مذهــب پروتســتان بــر ایــن عقیــده انــد کــه 

ظهور مجدد حضرت عیسی مسیح علیه السام مسبوق به 3 حادثه است .    
ــطین         ــودی درفلس ــت یه ــکیل دول      1- تش

2- اشغال بیت المقدس 
3- بازسازی هیکل سلیمان 

امــا کلیســای کاتولیــک بــر ایــن عقیــده بــود کــه خداونــد ملــت یهــود را بــه خاطــر 
بــه صلیــب کشــیدن مســیح از فلســطین اخــراج کــرده اســت و مســئله بازگشــتی کــه 
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در کتــاب مقــدس وجــود دارد ناظــر بــه بازگشــت آنــان از بابــل می باشــد . کلیســای 
کاتولیــک حتــی در جریــان کنفرانســهای صهیونیســتی نیــز پــاپ مخالفــت آشــکار خود 
را بــا جنبــش صهیونیســم و مهاجــرت یهودیــان بــه فلســطین اعــام کرد)پیشــین:45(. ا 
مــا در ســال 1947 م مصوبــه ســازمان ملــل را مبنــی بــر تقســیم ثاثــی فلســطین و بیــن 

المللــی شــدن بیــت المقــدس مــورد تأییــد قــرار داد. 

پروتکل های 24 گانه یهود 
در تاریــخ 1897 میــادي پــس از آن کــه محــل اجــاس نخســتین کنگــره ی یهــود 
در شــهر بــال ســوئیس طعمــه ی حریــق گشــت، اســنادي بــه دســت پلیــس تــزاري 
افتــاد کــه بعدهــا بــه پروتــکل هــاي 24 گانــه ی یهــود معــروف شــدند. ایــن اســناد در 
حقیقــت عهدنامــه هایــي بــود کــه راه آینــده ی صهیونیســت ها را بــه منظــور ســلطه بــر 
جهــان ترســیم مي کردنــد . ایــن پروتــکل هــاي24 گانــه کــه در واقــع اصــول سیاســت 
صهیونیســم و نــوع نگــرش آنــان بــه جوامــع انســاني را نشــان مي دهــد، حتــي ســال 
هــا پیــش از تأســیس رژیــم صهیونیســتي در ســرزمین فلســطین گویــاي دسیســه هاي 

شــیطاني آنهــا بــر ضــد جهــان بشــریت اســت.این پروتکل هــا اینگونه انــد:
پروتــکل اول : حــق بــا زور اســت . آزادي ایــده اي بیش نیســت . الفباي سیاســت   -

عبارت اســت از : 
ــه  ــي، اســتبداد مطلــق در حکومــت، رواج مشــروبات الکلــي، کهن اختافــات حزب

پرســتي و تباهــي اصــول و قواعــد.  
ــاي  ــادي، حکومته ــاي اقتص ــود : جنگ ه ــرق یه ــالوده هاي تف ــکل دوم: ش پروت  -

ظاهــري و مشــاوران مخفي،ماننــد دولــت آمریــکا.
پروتــکل ســوم: افعــي، نمــاد یهــود کــه مفهــوم آن عبــارت اســت از : اختــال در   -
معیارهــاي شــرعي و قانونــي کشــورها، تــرور و وحشــت در کاخ هــا و حکومــت هــا، 
حمایــت از پارلمــان هــا و ســخنرانان و نویســندگان پرحــرف و کــم کار، ســوء اســتفاده 
ــر  از قــدرت، بردگــي اقتصــادي، تاجگــذاري و حکومــت پادشــاهان حاکــم  یهــود ب

سراســر جهــان.  
پروتــکل چهــارم: مراحــل مختلــف یــک حکومــت جمهــوري از دیــد یهــود:   -
ــي، نقــش ســفته  ــن الملل ــت اقتصــادي بی ــود، رقاب ــل یه آزادی خواهــي توســط عوام

ــم.   ــي بینی ــم م ــکل پنج ــه ی آن را در پروت ــه نتیج ــتي ک ــا و زرپرس بازي ه
ــودي :  ــدر یه ــزي مقت ــت مرک ــک حکوم ــاد ی ــاي ایج ــم: راه ه ــکل پنج پروت  -
گرفتــن زمــام قــدرت بــا حربــه ی آزادی خواهــي، تأثیــر فــراوان انتقــاد و عیــب جویــي 
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ــه وســیله ی فــن مــخرب ســخنوري. در تخریــب و ویرانگــري اندیشــه هــا ب
پروتــکل ششــم: انحصــار و وابســتگي ثــروت کشــورها و بیــرون آوردن ثروت هــاي   -
ــازي، رواج عیاشــي و  ــورس ب ــت و ب ــا، تجــارت صنع مســتغاتي)زمین( از دســت دولته
تجمــل پرســتي، افزایــش دســتمزدهاي کارگــري و گــران کــردن مایحتــاج عمومــي و ترویج 

عوامــل هــرج و مــرج و می گســاري.  
پروتــکل هفتم:مســلح شــدن یهــود جهــت دفــاع و حمــات شــدید، ســرکوب قیــام   -
هــا توســط عوامــل، برافروختــن جنــگ هــاي محــدود و منطقــه اي یــا جهانگیــر، رازداري 
رمــز موفقیــت سیاســت مــا )یهــود(، اســتفاده از مطبوعــات و افــکار عمومــي، اســتفاده از 

قــدرت هــاي عواملــي ماننــد آمریــکا، چیــن، ژاپــن و دولــت هــاي دیگــر.
ــده  ــي بصــورت مبهــم و گمــراه کنن ــوق قانون ــري حق ــه کارگی ــتم: ب ــکل هش پروت  -
توســط دســتیاراني از مرکــز صهیونیســت در مــدارس و در میــان فــارغ التحصیــان ســطح 
بــاالي علمــي، اقتصــاددان هــا و میلیونرهــا، صاحبــان پســت هــاي بــزرگ و حســاس در 

حکومــت هــا.
ــا در تعلیمــات  ــه م ــاده کــردن اصــول آزادی خواهــي آن طــور ک ــم: پی ــکل نه پروت  -
خــود بــه ملتهــا مي آموزیــم، از بیــن بــردن مفهــوم و اندیشــه ی یهودســتیزي بــا اســتفاده از 
ابــزار دیکتاتــوري، تــرور و وحشــت توســط خدمتگــزاران مــا، ایجــاد فرضیــه هــاي دروغ 
ــا اســتفاده از شــور جوانــان  و بــه راه انداختــن جنبش هــاي ســري و النــه هــاي مخفــي ب

نــاآگاه.
پروتــکل دهــم: نمــاي بیرونــي صحنــه ی سیاســي یهــود : وعــده هــاي تــو خالــي   -
انقــاب و آزادي، از بیــن بــردن اعتمــاد بــه نفــس توســط رهبــران دســت نشــانده و منتشــر 

ــي . ــتي هاي آزادی خواه ــي و زش ــاي اخاق ــاري ه ــروب بیم ــردن میک ک
پروتــکل یازدهــم: برنامــه هــاي قانــون اساســي جدیــد در حکومــت هــا و انقــاب   -

هــاي نویــن توســط عوامــل مــا، نمــاي بیرونــي آزادي در حکومتهــا اســت.
ــي در  ــزاري، ترق ــاي خبرگ ــات و بنگاهه ــر مطبوع ــلط ب ــم: تس ــکل دوازده پروت  -
قامــوس یهــود، همبســتگي در مطبوعــات بــه صــورت زنجیــره اي، دامــن زدن بــه خواســت 

هــاي مــردم در اطــراف شــهرها وروســتاها و افشــاي خطــاي حکومــت هــا.
پروتــکل ســیزدهم: نیــاز بــه مســائل سیاســي و صنعتــي و تفریحــات و ســرگرمي هــا   -

ماننــد نیــاز انســان بــه نــان روزانــه اســت.
ــکل چهاردهــم: یهودیــت دیــن آینــده : شــکلهاي آینــده ی بردگــي در قالــب  پروت  -

ــود. ــن، پوشــیده و ناشــناخته خواهــد ب دی
ــام یهــود کودتایــي کــه جهــان آینــده را فراخواهــد گرفــت،  ــکل پانزدهــم: قی پروت  -
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ــت  ــدر در حکوم ــر پ ــود مظه ــا، یه ــانده هاي م ــي دســت نش ــان و حت ــدام آزادی خواه اع
ــدر جهــان اســت.    هــاي جهــان، پادشــاه اســرائیل همــان پ

پروتــکل شــانزدهم: از بیــن بــردن و عقیــم کــردن برنامــه هاي آموزشــي دانشــگاهها،   -
ــز علمــي،  ــغ در مراک ــدرت تبلی ــا بوســیله ی ق ــم و راهبردهــاي م ــن کــردن تعالی جایگزی

حــذف آمــوزش آزاد بــه منظــور فــراري دادن نظریــات نویــن.
پروتــکل هفدهــم: وکالــت قضایــي تنهــا از آن ماســت کــه بــا نفــوذ روحانیون دســت   -
نشــانده بــه نــام آزادي وجــدان بــا از میــان برداشــتن حکومــت پــاپ و جایگزیــن کــردن 

پادشــاهي یهــود در مبــارزه بــا کلیســاي فعلــي انجــام مــي شــود.
پروتــکل هجدهــم: اندیشــه ی تدابیــر دفاعــي مخفــي، زیــر نظــر داشــتن توطئــه ها از   -
داخــل و خــارج، تدابیــر دفــاع علنــي بــا بــه دســت آوردن ابــزار جنگــي هرچنــد مخالــف 
جهــان باشــد، ایجــاد گارد مخفــي پیرامــون پادشــاه یهــود، از بیــن بــردن صبغــه ی مذهبــي 

حکومــت هــا بــر دیــن یهــود، دســتگیري، زنــدان و اعمــال فشــار بــا کمتریــن شــبهه.
پروتــکل نوزدهــم: اندیشــه حــق ملتهــا در ارائــه ی شــکایات و پیشــنهادها در جامعــه   -

کــه همــان آشــوب سیاســي در حکومــت هــا اســت.  
پروتــکل بیســتم: برنامــه ی مالي یهــود : مالیــات تصاعــدي، خزانــه داري کل و اســناد   -
وام بــا بهــره، کاهــش ســطح دســتمزدهاي کارگــري، وام هــاي دولتــي و انتشــار اوراق بــا 

ربــح درصدي)ربــا(. 
پروتــکل بیســت و یکــم: قرضــه ی داخلــي، دیــون و مالیاتهــا، تبدیــل دیون بــه دیون   -

تلفیقــي، ورشکســتگي بانــک هــاي پــس انــداز و درآمد، حــذف ارزش هــاي صنعتي.  
پروتــکل بیســت و دوم: اســراري کــه در آینــده معلــوم خواهــد شــد، بــا عمــل بــه   -
پروتــکل بیســت و یکــم، بدهــي هــاي دولتهــا وشــالوده ی آینــده ی خــوب، بــراي مــا بــه 

شــمار مــي رونــد.  
پروتــکل بیســت وســوم :بیــکاري صنعتگــران، از بیــن بــردن ممنوعیــت باجگیــري   -
ــاي  ــر یهــود و احی ــان پیشــین غی ــع و ادی ــردن جوام ــن ب ــراي از بی ــي ب و مشــروبات الکل

ــد کــه همــان حکومــت یهودیــت اســت برگزیــده ی خداون
پروتــکل بیســت و چهــارم: تــاش مــا در تثبیــت و تقویــت ســاله ی پادشــاه داوود   -
کــه بــه یهــود ختــم مــي شــود، تربیــت و آمــاده کــردن پادشــاه بــراي حکومــت و تخــت و 
کنــار زدن وارثــان غیــر شایســته هرچنــد از تبــار داوودي باشــند . فقــط پادشــاه و دســتیاران 
ــع  ــن گــر سرنوشــت امــت یهــود هســتند، در واق ــه ی او حاکمــان جهــان و تعیی ســه گان
تــاش مــا بــر آن اســت تــا پادشــاه یهــود را از هــر عیبــي مبــرا داریم)نویهــض، ترجمــه 

شــیخی، 1387ش(. 
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تولد حکومت صهیونیسم 
در اواخــر قــرن نوزدهــم آئیــن ناسیونالیســتی سراســر اروپــا را فــرا گرفتــه بــود . 
بعضــی از یهودیــان نیــز تحــت تاثیــر ایــن آئیــن بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه 
روابــط بــه اصطــاح نــژادی کــه میــان یهودیــان موجــود اســت یــک »ملیــت« یهــود 
مــی ســازد و در نتیجــه ایــن بــه اصطــاح »ملــت یهــود« حقــوق ملــی عــادی اعطــا 

می کنــد. 
از جملــه ایــن حقــوق ملــی، حــق زندگــی جداگانــه و حــق تاســیس یــک دولــت 
یهــودی را نــام مــی بردنــد. اســتدالل ایــن گونــه یهودیــان بدینگونه بــود که اگــر ملتهای 
ــال قــدرت خــود را در آســیا و آفریقــا بگســترند و  دیگــر اروپایــی موفــق شــده اند ب
بــر امپراطــوری هــای خــود قســمت هــای وســیعی از ایــن قــاره هــا را بیافزاینــد  قــوم 
یهــود هــم دارای همیــن حــق اســت . در نتیجــه فکــر تشــکیل یــک حکومــت خــود 
مختــار در فلســطین کــه یهودی هــا آن را بــه دلیــل زندگــی موســی و ســلیمان ســرزمین 
آبــا و اجــدادی خــود مــی دانســتند، بــرای اولیــن بــار در ســال 1882 پــا گرفــت . بــا 
ــه اســتعمار  ــات اولی ــد، اقدام ــغ نمی ورزی ــن ماجــرا دری ــه ای ــا از کمــک ب آنکــه اروپ
یهــود در فلســطین ســرانجام موفقیــت آمیــزی نیافــت و علــی رغــم کوشــش هایــی که 
در ســالهای 1897 -1882 انجــام گرفــت، یهودیــان کمتــر جــذب فلســطین شــدند و 
قســمت اعظــم آنهــا بــه آرژانتیــن و ایــاالت متحــده مهاجــرت کردنــد. برنامــه یهودیــان 
عمــا بــه شکســت انجامیــد. بــرای ریشــه یابــی علــل شکســت طــرح اولیــه، نخســتین 
کنگــره صهیونــی در اوت 1897 در بــازل ســوئیس تشــکیل شــد . ریاســت ایــن کنگــره 

را تئــودور هرتــزل بعهــده داشــت.
ــه وجــود آمــدن افــکار صهیونیســتي را بایســتي در  ــد تاریخچــه ب عــده اي معتقدن
ــاب روم،  ــی، 1351ش:52( در کت ــه یونس ــف، ترجم ــس )ایوان ــي ه ــته هاي موس نوش
ــس، ترجمــه ســالکی1342ش: 35( در  ــو پینســکر )بارات اورشــلیم در ســال 1862و لئ
کتــاب خودرهاســازي )خطیبــی، 1349: 35( کــه در ســال 1882 منتشــر شــد، جســتجو 
ــود در مســئله صهیونیســم می باشــد،  ــن صاحــب نظــران یه ــه از اولی ــرد . هــس ک ک
نکتــه جالبــي را ارائــه داده و نوشــته اســت کــه یهــودي متجــددي کــه وجــود ملیــت 
یهــود را انــکار کنــد، نــه فقــط یــک ملحــد بــه مفهــوم مذهبــي اســت، بلکــه خائــن بــه 

ملــت و نــژاد و حتــي بــه خانــواده اش مــي باشــد.
هرتــزل بــا الهــام گرفتــن از نوشــته هاي هــس آلمانــي و لئوپینســکر روســي بــراي 
ــا محصــور در  ــان و ی ــده در جه ــان پراکن ــردآوردن یهودی ــي جهــت گ تأســیس مکتب
ــودن ســپري  ــودي ب ــت از یه ــرد. دوران خجل ــدام ک ــاي کلیمــي کشــورها، اق محله ه
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شــده اســت و محلــي بــراي مخفــي کــردن خــود در پــس پــرده اســتتار و خجالــت از 
یهــودي بــودن وجــود نــدارد. معــاون او، حیــم وایزمــن، اولیــن رئیــس جمهور اســرائیل 
بــا آن نظــر مخالفــت کــرد و راه حــل اســکان یهودیــان را تنها در فلســطین امــکان پذیر 

مــي دانســت . 
ــي از  ــت بعض ــر مخالف ــه در اث ــس از آنک ــود( پ ــت یه ــاب )دول ــزل در کت هرت
صهیونیســت ها ناگزیــر شــد کــه پیشــنهاد تأســیس دولــت یهــود را در کشــور 
اوگانــدا نپذیــرد، چنیــن نوشــت : یهودیــان قومــي را تشــکیل میدهنــد کــه از لحــاظ  
خصیصه هــاي ذاتــي و معتقــدات نژادپرســتي، هرگــز نمی تواننــد در ســایر اجتماعــات 
حــل و جــذب شــوند. لــذا چــاره ایــن اســت کــه بــراي ایــن قــوم پراکنــده، وطنــي 
دســت و پــا شــود تــا در آنجــا، همگــي در کنــار هــم ســکنی گزیننــد و ... آن، ســرزمین 

فلســطین اســت.
وقتــي هرتــزل کتــاب )دولــت یهــود( را مینوشــت، فلســطین از جملــه مســتعمرات 
دولــت عثمانــي بــود و دولت هــاي اســتعمارگر اروپایــي، چشــم طمــع بــه آنجــا و همــه 
ممالــک خاورمیانــه دوختــه بودنــد . لــذا بــه اعتقــاد هرتــزل کــه تنهــا محــل براي ســکنا 
ــان  ــان جهــان، فلســطین اســت، صحــه گذاشــتند و آن را پذیرفتنــد؛ و چن دادن یهودی
کــه قبــا گفتــه شــد، دولــت انگلیــس بــا یــک تیــر، دو نشــان زد؛ هــم یهودیــان را بــه 
صــورت محترمانــه از کشــور خــود بیــرون رانــد و هــم خــود جانشــین دولــت عثمانــي 
در آن ســرزمین شــد. بــه دنبــال ایــن جریانــات، در اواخــر قــرن 19 در لنــدن انجمنــي 
ــام ســوریه و فلســطین « تشــکیل شــد کــه ســرآغاز ظهــور رســمي  ــه اســتعمار » ن ب
صهیونیســم بــود . در ایــن مــورد، یکــي از اولیــن رهبــران صهیونیســت هاي اوایــل قــرن 
بیســتم اظهــار داشــت: آن زمــان فــرا رســیده بــود کــه اگــر صهیونیســمي هــم وجــود 
نداشــت، بریتانیــاي کبیــر آن را آغــاز کنــد و بتراشــد .بــه ایــن ترتیــب ســازمان جهانــي 
صهیونیســم بــا تــز ایجــاد وحشــت و تــرور که هــدف »ســازمان مالــي صهیونیســت ها« 
ــواده روچیلــد و ســایر بانکــداران یهــودي، زمــام کار آن  ــه وجــود آمــد و خان ــود، ب ب
ســازمان را بــا هــدف عمــران و توســعه صنعــت و کشــاورزي و بازرگانــي در فلســطین 

بــه دســت گرفتند)باراتــس، ترجمــه ســالکی،1342ش: 21(.
ــروع  ــزل « ش ــژه » هرت ــه وی ــده، صهیونیســت ها، ب ــاد ش ــائل ی ــه مس ــه ب ــا توج ب
ــراي جلــب رضایــت بیشــتر  ــه طــوري کــه نامبــرده ب ــد؛ ب ــه خــوش خدمتــي کردن ب
مســتعمره گران در کتــاب خــود بی هیــچ واهمــه اي بــا کلمــات »اســتعمار و مســتعمره« 
بــه نحــوي کــه رضایــت خاطــر مســتعمره گران، بــه ویــژه دولــت انگلیــس را فراهــم 
کنــد، بــازي کــرده و در نهایــت بی پروایــي و وقاحــت نوشــته اســت کــه :»مــا در آنجــا، 
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بایــد بخشــي از بــرج و بــاروي اســتحکامات اروپــا علیــه آســیا را تشــکیل دهیــم و یک 
برج و باروي تمدن علیه وحشیگري بسازیم«.                           

پــس از آنکــه صهیونیســم پــا گرفــت و بــر تعــداد طرفدارانش افــزوده شــد، صندوق 
ــراي جمــع آوري اعانــه جهــت اســکان دادن یهودیــان مهاجــر تأســیس  ملــي یهــود ب
شــد . » بــارون روچیلــد « بانکــدار معــروف آلمانی االصــل انگلیســي، اولیــن دهکــده 
یهودی نشــین را بــه نــام » ریشــون لوســیون « بــراي اســکان آنهــا و ایجــاد » کارخانــه 
شراب ســازي « دایــر کــرد و بــه قــول ژوزف باراتــس کــه از جملــه اولیــن مهاجــران 
روســي اســت : » اگــر کمــک او نبــود، آنهــا حتــي قــادر بــه زنــده مانــدن هــم نبودنــد .« 

زیر پرتو کمکهاي »روچیلد « بود که آنها توانستند راه خوشبختي را بپیمایند. 
نقشــه سیاســی جهــان پــس از جنــگ جهانــی اول بــا ماقبــل خــود اختــاف روشــنی 
ــگ  ــرده ری ــد و از م ــروز ش ــان پی ــتعمار آلم ــر اس ــی ب ــتعمار انگلیس ــرد. اس ــدا ک پی
امپراتــوری عثمانــی ســهم شــیر بــرد . آنــگاه نشــانه هــای ملی گرایــی عربــی پدیــدار 
شــد . امــا جنبــش ملی گرایــی عربــی و جنبــش مقاومــت عربــی فلســطین مخصوصــا 
ــر ضــد  ــا آنهــا را ب ــوده هــا را نداشــت ت ــود و قــدرت بســیج ت ــل ضعیــف ب در اوای
اســتعمار انگلیــس و اســتعمار صهیونیســتی ســازمان دهــد؛ آن هــم صهیونیســتی کــه به 
شــکلی نــو و مــدرن ســازمان یافتــه بــود و ارتباطــات بیــن المللــی داشــت و در داخــل 

و خــارج فلســطین بــا یکدیگــر بــه طــور کامــل همــکاری مــی کــرد.

 انتقال و اسکان یهودیان در فلسطین

ــود:  ــن ب ــازل اعــام شــد ای ــه در کنگــره ب ــی ک ــی و اساســی صهیون هــدف اصل
»هــدف مــا ایجــاد کانــون بــرای خلــق یهــود در فلســطین اســت . ایــن کانــون بایــد بــه 
وســیله حقــوق عمومــی تضمیــن و حمایــت گــردد«. بایــد دانســت کــه از زمانــی کــه 
برنامــه بــازل در ســال 1857تدویــن گردیــد. صهیونیســت ها همیشــه تعبیــر غیرصریــح 
»کانــون« را بــر لفــظ صریــح »دولــت« ترجیــح داده انــد. دلیــل ایــن ترجیــح آن اســت 
کــه لفــظ »دولــت« بــدون شــک موجــب می شــد مخالفت هایــی در محافــل مختلــف 
برانگیختــه شــود . در پایــان کنگــره؛ هرتــزل در دفتــر خاطراتــش اینطــور مــی نویســد : 
اگــر بخواهــم کنگــره بــازل را در یــک جملــه خاصــه کنــم) والبتــه ایــن کاری اســت 
کــه علنــا نخواهــم کــرد ( بایــد بگویــم کــه در بــازل مــن دولــت یهــود را بنیــان نهــادم . 
لکــن اگــر ایــن مطلــب را امــروز اعــام کنــم همه مــردم مــرا دســت خواهنــد انداخت. 
ــی فلســطین پــس از 30 ســال کوشــش و فعالیــت پیشــرفت بســیار  اســتعمار صهیون
کمــی داشــت و صهیونیســت هــای مقیــم فلســطین اقلیــت بســیار کوچکــی را تشــکیل 
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ــد .  ــد و تنهــا شــامل یــک درصــد جمعیــت یهــود در سراســر جهــان بودن مــی دادن
فعالیــت صهیونیســت هــا هــم تــرس و هــم مخالفــت یهودیــان دیگــر را برانگیخــت . 
ــرزمین  ــاری در س ــود مخت ــود را خ ــئله یه ــل مس ــان راه ح ــته از یهودی ــن دس ای
فلســطین نمی دیدنــد و خواهــان در هــم آمیختــن یهودیــان بــا مــردم اروپــا و ایــاالت 
ــم  ــت فلســطین را ه ــی 8 درصــد کل جمعی ــان فلســطین حت ــد . یهودی متحــده بودن
تشــکیل نمــی دادنــد و بــه زحمــت 5.2 درصــد از زمیــن هــای فلســطین را در تصــرف 

داشــتند. 
جنــگ جهانــی اول عامــل اتحادی شــد کــه در ســال 1917 میــان امپریالیســم بریتانیا 
ــد از 1917   ــال بع ــی30 س ــاد در ط ــن اتح ــد . ای ــرار گردی ــی برق ــتعمار صهیون و اس
دروازه هــای فلســطین را بــر روی مســتعمره نشــینان صهیونــی بــاز کرد و زمینــه را برای 
خریــد و غصــب امــاك خلــق عــرب فلســطین و اخــراج آنهــا مهیــا ســاخت و دســت 

آخــر مقدمــات ایجــاد دولــت اســتعماری صهیونــی را درســال 1948 مهیــا ســاخت.  
ــه فلســطین وارد مــی  در آغــاز صهیونیســت هــا بصــورت گروه هــای کوچکــی ب
شــدند و اهــداف سیاســی، اســتعماری خــود را در زیــر پــرده ی انگیزه هــای مذهبــی یــا 
انســانی مخفــی کــرده بودنــد . در ایــن هنــگام اعــراب فلســطینی می پنداشــتند کــه این 
مهاجــران زائرانــی هســتند کــه تمایــات مذهبــی آنهــا را بــه »ارض مقــدس« کشــانده 
ــای شــرقی  ــل زجــر و شــکنجه از اروپ ــس از تحم ــه پ ــی هســتند ک ــا پناهندگان و ی
رانــده شــده اند و در جســتجوی پناهگاهــی در فلســطین هســتند . نتیجــه ایــن شــد کــه 
اعــراب فلســطین از ایــن گروه هــا صمیمانــه و برادرانــه اســتقبال کننــد . شــیوه رفتــار 

مهمــان نوازانــه اعــراب کــم کــم جــای خــود را بــه ســو ظــن و ناراحتــی داد . 
ــم محصــوالت اعــراب تنفــر  ــن تحری اخــراج مرتــب زارعــان و کارگــران همچنی
عمومــی را برانگیخــت، امــا هنــوز اعــراب متوجه جنبــه ناسیونالیســتی و سیاســی برنامه 
بســیار وســیع صهیونیســت هــا نشــده بودنــد. ســازمان جهانــی صهیونــی را بــه عنــوان 
»آژانــس یهــود« بــه رســمیت شــناخت و دروازه هــای فلســطین را بــر روی مهاجــرت 
ــن  ــرد . همچنی ــه نک ــراب توج ــات اع ــه اعتراض ــود و ب ــت ها گش ــیع صهیونیس وس
انگلســتان در فلســطین امتیــاز بهــره بــرداری از اراضــی خالصــه را بــه مســتعمره نشــین 
ــت  ــی« حمای ــون مل ــازه ی »کان ــا ت ــرد و از موسســات کام ــذار ک ــودی واگ ــای یه ه
ــد  ــدارس مخصــوص خــود را تاســیس کنن ــود اجــازه داد م ــه جماعــت یه ــرد و ب ک
ــدس  ــت المق ــامبر 1917 بی ــد . در 9 دس ــب دهن ــا« ترتی ــام »هاگات ــه ن ــازمانی ب و س
)اورشــلیم ( توســط انگلیــس اشــغال شــد و چشــم و گــوش عــرب هــا را کمــی بــاز 
ــه بعــد اســت کــه فلســطین صحنــه مقاومــت مــداوم بــر ضــد  کــرد . از ایــن دوره ب
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صهیونیســت هــا مــی گــردد.  
صهیونیســت های پولــدار زمین هــای فلســطینیان را بــه چنــد برابــر قیمــت از آنهــا 
مــی خریدنــد و در ایــن راه از دالل هــای ایرانــی و عربــی اســتفاده مــی کردنــد .)بــرای 
مثــال ســید ضیــا عامــل کودتــای 1299 پــس از متــواری شــدن از ایــران بــه فلســطین 
رفــت و بــه کار خریــد زمیــن بــرای صهیــون هــا مشــغول شــد(. البتــه انگلیــس پیــش 
خــود حســاب مــی کــرد کــه ایــن همــکاری منافعــش را نیــز در بــردارد . از ایــن جهت 
هــر بــار کــه صهیونیســم ســعی مــی کــرد جنبــش ایجــاد یــک دولــت را تســریع کنــد 

دســت بــه حملــه متقابــل مــی زد و چــوب الی چــرخ ایــن کار مــی گذاشــت.  
اعــراب فلســطین در اثــر30 ســال قیومیــت انگلیــس آنقــدر ضعیــف شــده بودنــد 
کــه آمادگــی مقابلــه و مقاومــت در برابــر حملــه جماعــت صهیونیســت را نداشــتند . 
ایــن جماعــت عــاوه بــر اینکــه ســازمان یافتــه و مســلح شــده بودنــد، از پشــتیبانی 

جامعــه بیــن المللــی آمریکایــی- اروپایــی نیــز برخــوردار بودنــد.  
در ســال 1936  فلســطینیان جنبــش عــدم اطاعــت عمومــی را آغــاز کردنــد و ایــن 
شــورش و اعتصــاب کــه 174 روز طــول کشــید )و بــه قولــی طوالنــی تریــن اعتصــاب 
عمومــی طــول تاریــخ اســت ( شــامل تمــام ســازمان هــا و وســائل ارتباطــی اداره شــده 
توســط اعــراب مــی شــد کــه ســرانجام بــا دخالــت رهبــران عــرب پایــان یافــت؛ بــه 
امیــد مذاکــره بــا انگلیــس کــه البتــه هیــچ وقــت تحقــق نیافــت. در پایــان اکتبــر و اوایل 
ــه  ــی ک ــرد و در هنگام ــتفاده ک ــت اس ــی از فرص ــت صهیون ــال  1956 دول ــر س نوامب
فرانســه و انگلیــس بــه مصــر حملــه کــرده بودنــد قســمتی از صحــرای ســینا و حاشــیه 
نــوار غــزه را اشــغال کــرد و در مقابــل درخواســت هــای مکــرر ســازمان ملــل مبنــی 
بــر پــس دادن زمیــن هــای فلســطین و مصــر مــی گفــت ایــن نواحــی جــزو قســمت 
تاریخــی و میــراث ملــی صهیونیســت هاســت و تــازه ادعــا مــی کــرد ایــن ســرزمین 

هــای اشــغال شــده فقــط قســمت کوچکــی از ســرزمین اســرائیل اســت . 
در ســال 1964 بــا ایجــاد ســازمان آزادیبخش فلســطین )ســاف( , فلســطین وارد دور 

تــازه ای از حیــات خود شــد.
ــود کــه بســیار  این هــا گوشــه ای از تاریــخ و تفکــرات رژیــم اشــغالگر اســرائیل ب

مختصــر بیــان شــد.
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نتیجه گیری 
صهیونیســم جنبشــی سیاســی و نژادپرســت و افراطــی اســت کــه هدف آن تشــکیل 
ــام  ــد . ن ــت کن ــان حکوم ــر جه ــق ب ــا از آن طری ــود درفلســطین اســت ت ــت یه دول
صهیونیســم مشــتق از کــوه صهیــون در فلســطین اســت و آمــوزه هــا و تعالیــم تــورات 
ــی از  ــام جوی ــر جامعــه بشــری و تقویــت حــس انتق و تلمــود را کــه خواهــان تحقی
ــود را در  ــر یه ــادی و اصــول ویرانگ ــرده اســت و مب ــف ک ــود اســت، تحری ــر یه غی
کتابــی تحــت عنــوان پروتــکل هــای حکمــای صهیــون کــه خطرنــاك تریــن قوانیــن و 

مقــررات را در طــول تاریــخ در خــود جــای داده اســت، مــدون کردنــد.
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